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وزیر بهداشت:

اراده نظام بر ایستادن در

مقابل مافیای داروست

بر بازار ارز

یادداشت مهمان

علیاصغر سمیعی

تهـران و شـهر هـای بـزرگ دوازده میلیارد تومـان را برای مدتـی فریز کنند
تـا بتواننـد جـواز احـداث صرافـی را دریافـت کنند.علاوه بر آن بـه صرافان
قدیمـی هـم اعلام شـده کـه تـا سـال  ۱۴۰۰یعنـی کمتـر از دو سـال دیگر
مـی بایـد صرافـی خـود را با مقـررات جدیـد تطبیـق دهند ،یعنـی حداقل
سـرمایه بـرای تهـران و شهرسـتان هـای بـزرگ دوازده میلیـارد تومـان و
شهرسـتان هـای کوچـک نصف آن ،یعنی شـش میلیارد تومـان ،این برای
بـار دوم اسـت کـه در ایـن دهـه ،صرافـان را مجبـور بـه افزایش سـرمایه و
سـپردن ضمانـت نامـه مـی کنند ،شـاید برخی تصـور کنند که زیاد شـدن
سـرمایه صرافـان اعتبـار آنها را بیشـتر می کند یا به توانایـی آنها می افزاید،
یـا ممکـن اسـت بشـود مالیـات بیشـتری از آنها گرفت ،شـاید هـم دالیل
دیگـری در ذهـن کسـانی که این مقـررات را وضع می کنند باشـد ،که البته
انشـالله همـه اهـداف آنهـا ،خیـر اسـت ،ولـی حقیـر بـه عنوان یـک ریش
سـفید کـه کاملا در جریـان تحوالت بـازار ارز ظرف چهل ،پنجاه سـال اخیر
بـوده ام مـی خواهـم عـرض کنـم که ایـن جـور تصمیمات خطا محسـوب
مـی شـود و اثـرات و ثمـرات زیانباری برای اقتصاد کشـور ،بـازار ارز ،دارد و
همچنیـن مـردم کـه مصرف کننـده نهائـی هسـتند ،از این فشـارها صدمه
خواهنـد دید.سـوال اینجاسـت ،کـه خـوب صرافـی هـم یک شـغل اسـت
ماننـد بقیه شـغل هـای دیگر ،آیا بـرای دادن مجوز فعالیت به شـغل های

مگـر طلا فـروش برای سـاخت طال و جواهـر پول را پیـش نمی گیرد؟
مگر مبل سـاز یا سـاختمان ساز ،یا در و پنجره سـاز ،پول پیش از مردم

اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی

و محیط زیست

چهارمین همایش ملی تغییر
اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی
و محیط زیست در ارومیه
برگزار شد.

الزام تفکیک زباله درساختمانهای
دولتی این استان خبرداد
بهتازگـی مجتبـی یزدانـی -معـاون خدمـات شـهری
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شـهرداری تهـران -دربـاره الـزام تفکیـک زبالـه در

تشکیل کمیته ویژه
مقابله با قاچاق
صنایع دستی اصفهان

سـاختمانهای دولتـی تهران گفته اسـت :مقرر شـده
ایـن موضوع توسـط اسـتاندار تهران به تمامـی ادارات
ابلاغ شـود تـا در تمامـی سـاختمانهای دولتـی کار
تفکیـک زباله انجام شـود .سـاختمانهای شـهرداری
تهـران نیـز در حـال حاضر ایـن کار را انجـام میدهند.
وی همچنیـن دربـاره نبود مخـازن زباله در برخی نقاط
شـهر و یا تعویض آنها اعالم کرده ،در  ۶۳هزار نقطهای
کـه پیشتـر مکانیابـی شـده جانمایی مخـازن زباله
انجـام شـده اسـت .بـه گفتـه وی پیمانـکاران موظف
هسـتند که در صورت تخریب مخازن زباله نسـبت به
تعویـض آنها اقـدام کنند.
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وام ازدواج هنوز ۲ضامن میخواهد
بـا وجـود بخشـنامه بانـک مرکـزی مبنی بـر پرداخت

تاریـخ عقـد آنهـا بعـد از یکـم فروردیـن سـال ۱۳۹۶

وام ازدواج بـا سـفته و یـک ضامـن معتبـر ،برخـی از

اسـت و تاکنـون وام ازدواج دریافـت نکردهانـد ،بـا

بانکهـا هنوز بـرای پرداخت این تسـهیالت دو ضامن

اولویـت نخسـت و با سـقف فردی  ۳۰۰میلیـون ریال،

از متقاضـی طلـب میکننـد.

بـا دوره بازپرداخـت پنـج سـاله بـا اخـذ یـک ضامـن

به گزارش ایسـنا ،با تصویب مجلس شـورای اسالمی،

معتبـر و سـفته ،تسـهیالت قـرض الحسـنه ازدواج

شـده  ،تـا ابـد باید ادامه یابد؟ یا بهتر اسـت  ،تصحیح شـود؟

مبلـغ وام ازدواج از سـال  ۱۳۹۸دو برابـر شـد و بـه ۳۰

پرداخت شـود.

میلیـون تومـان بـرای هـر نفر رسـید ،امـا دریافت این

بـه نظر میرسـید کـه با وجـود این ابالغیـه ،بانکهای

سـخت گیـری در دادن مجوز ،یا عدم تمدیـد مجوزهای قدیمی ،در قدم

تسـهیالت از بانکهـا بـرای برخـی از زوجیـن اندکـی

عامـل تسـهیالت ازدواج نسـبت بـه پرداخـت ایـن

نمـی گیرنـد؟ چطـور هیـچ یـک از آنهـا نباید سـرمایه ثبتی مشـخصی
داشـته باشـند ولـی نوبـت به صرافان که می رسـد اینطور سـخت گیری
هـا ایجاد می شـود ؟
ممکن اسـت گفته شـود خوب در دولت قبل هم این مسـئله بوده و ما
هـم کار آنهـا را ادامـه مـی دهیـم  ،خوب آیـا اگر یک کار غلـط قبال انجام

مشـکل شـده است.

تسـهیالت بـا سـفته و یـک ضامـن معتبـر ،اقـدام

در ابتـدا قـرار بـود کـه بانکهـا کارت یارانـه سرپرسـت

کننـد ،امـا آنچه کـه اکنون در شـعب بانکی مشـاهده

خانـوار را بـه عنـوان ضامـن تسـهیالت قبول کننـد ،اما

میشـود ،خلاف ایـن موضـوع را میرسـاند.

بـا توجـه بـه ایـن مبلـغ پرداختـی یارانـه سرپرسـت

بررسـی میدانـی خبرنـگار ایسـنا ،از شـرایط پرداخـت

خانـوار ،عمدتا کمتر از اقسـاط تسـهیالت بـود ،بانکها

وام ازدواج بـه متقاضیـان در برخـی شـعب بانکهـای

از پذیرفتـن ایـن کارت خـودداری کردنـد.

مختلـف کشـور ،حاکـی از آن اسـت که اغلـب بانکها

بـه ایـن ترتیب ،پیـدا کردن ضامـن بـرای دریافت وام

بـرای پرداخـت وام ازدواج هنوز دو ضامن از متقاضیان

ازدواج بـه معضلـی تبدیـل شـد کـه گریبـان برخـی از

طلـب میکنند.

متقاضیـان ایـن تسـهیالت گرفت.

مسـئول اعتبارات شـعبهای از یکی از بانکها میگوید

بانکهـا در حـال حاضـر بـرای پرداخـت تسـهیالت

کـه اغلـب بانکهـا فقـط بـا دو ضامـن نسـبت بـه

بـه بـازار مراجعـه کننـد که نفری یـک میلیـون دالر تهیه کنند ،خـود این

خـرد بـه مـردم ،بـه ازای هـر  ۲۰میلیـون تومـان ،یک

پرداخـت وام ازدواج اقـدام میکننـد و مـا هـم یـک

ضامـن از گیرنـده تسـهیالت طلب میکننـد و در مورد

ضامـن بـا گواهـی کسـر از حقوق و یـک ضامن معتبر

یعنـی یـک تقاضای یک میلیـارد دالری جدیـد برای بازار ،و البته اسـیر

این تسـهیالت نیـز همین روال را پیـش گرفتند.اعظم

شـغل آزاد میخواهیـم.

کریمـی ،مدیـرکل برنامهریـزی و توسـعه اجتماعـی

بـه ایـن ترتیب ،بـه نظر میرسـد که با وجـود تصویب

جوانـان با اشـاره به مشـکالت تامین ضامـن زوجهای

هیـات دولـت و بخشنامه بانـک مرکـزی ،بانکها از

جـوان بـرای دریافـت وام ازدواج ،گفتـه بـود کـه یکـی

ایـن ابالغیـه سـرپیچی میکننـد و کار خـود را انجـام

از مشـکالت جوانـان بـه ویـژه در شهرسـتانها ،تامین

میدهند.حـال آنکـه مشـخص نیسـت کـه بانـک

چندیـن ضامـن بـرای دریافت واماسـت که بـه دنبال

مرکـزی به عنـوان نهاد نظارتی بر عملکـرد بانکها چرا

افزایـش مبلـغ وام ،بانکهـای عامـل بیـش از یـک

در مقابل این سـرپیچی سـکوت کرده و نه هشـداری

ضامـن را طلـب میکننـد کـه خوشـبختانه بـا مطـرح

بـه بانکهـا میدهـد و نـه جریمـهای بـرای آنهـا در

اول باعث می شـود که تعداد صرافان در شـهرهای مختلف کمتر شـوند،
و یـا الاقـل صرافـان قدیمی و معتبـر و با تجربه جای خـود را به عده ای
تازه کار بدهند و کار در دسـت تعداد محدودی از صرافان با سـرمایه های
باال بیافتد و اگر آن تعداد باقی مانده بخواهند حاشـیه سـود خود را باال
ببرنـد دستشـان بـاز تـر خواهد بود ،و بنابر این به مردم فشـار بیشـتری

خواهد آمد  .مسـئله دیگر اینکه وقتی می گوئیم ،سـرمایه صرافان مثالً
ً
حدودا یک میلیـون دالر
ده میلیـارد تومـان اضافه شـود این به معنـای

اسـت ،چـون صرافـان عادت ندارند سـرمایه خـود را به تومان نگـه داری
کننـد بـرای تبادل سـرمایه جدید بـه دالر به بازار مراجعه مـی کنند و اگر
فـرض کنیـم همین  ۷۰۰تا صرافی فعلی و مثال فقـط  ۳۰۰صرافی جدید

شـدن یـک میلیـارد دالر جدیـد در گاو صنـدوق های صرافـان .اثر دیگر
ایـن تصمیـم کـه از همـه مهم تر اسـت اینکـه تعـداد زیـادی از صرافان
چون قادر به تطبیق خود با شـرایط جدید و افزایش سـرمایه نیسـتند ،و
نمـی خواهند شـغل خـود را هم تغییر دهند تبدیل بـه صرافان غیرمجاز
مـی شـوند و بـه خیل صرافـان غیرمجاز دیگر افـزوده می شـوند ،و این
یعنـی نبـودن آنهـا زیر نظـارت بانک مرکـزی و ندادن مالیـات و احتمال
صدمـه زدن بـه مـردم و به خطر انداختن پول مـردم ،و صدمات دیگری

شـدن موضوع در حاشـیه جلسـه هیات دولت و ابالغ

نظـر میگیرد؟

بانـک مرکـزی برای پرداخـت وام با یک ضامن معتبر

بـا توجـه بـه اینکـه طبـق فرمایشـات مقـام معظـم

و سـفته ،این مشـکل برطرف خواهد شـد.ماجرا از این

رهبـری ،ازدواج بـه مسـالهای مهـم در شـرایط فعلـی

بیشـتر مـی شـود ،هر چـه تعـداد صرافان مجاز بیشـتر باشـد عرصه به

قـرار بـود کـه بانـک مرکـزی با ابلاغ بخشنامـهای به

کشـور بـه شـمار مـیرود ،اینگونه سـرپیچی بانکها

شـبکه بانکـی کشـور ،اعلام کـرد از محـل پسانـداز و

از بخشنامـه ابالغشـده و عـدم نظارت بانـک مرکزی،

عناصـر غیـر رسـمی در بـازار تنگ تـر می شـود و این باعث تشـویق آن

جـاری قرضالحسـنه نظـام بانکـی ،بـه زوجهایـی که

میتوانـد مشـکالت ازدواج جوانـان را بیشـتر کنـد.

کـه ممکـن اسـت از صرافان خـارج از نظارت به جامعه تحمیل شـود.بار
دیگـر تاکیـد می کنـم مقررات هرچه سـاده تر باشـد جذابیـت آن برای
ایـن کـه عـده بیشـتری خـود را تحت نظـارت بانـک مرکزی قـرار دهند

هـا بـه عالقمنـدی به گرفتن مجـوز و کار قانونی می شـود ،بانک مرکزی
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ولـی فقـط لطفـا رانـت ندهـد ،اگررانت ندهـد  ،متقاضیان غیر صـراف و
احیانا رانت خواران خودشـان پراکننده می شـوند و این باعث سلامت و
نظافت بازار  ،خواهد شـد.و هر چه سـختگیری بیشـتر باشد ،حضور آدم
کنـد کـه تن بـه این مقررات سـخت بدهد ،ولی کسـانی که به مسـائل
دیگر فکر می کنند ،به هر شـرایطی هر چند که بسـیار سـختگیرانه هم
باشـد  ،تـن مـی دهنـد ،بـرای اینکـه هـدف آنها کاسـبی عادی نیسـت،
بلکـه برخـی بـه طمع رانـت و برخی به قصد کالهبـرداری و خـوردن مال

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

مـردم و برخـی هـم برای اینکـه اصطالحا بـرای خود پرسـتیژ مصنوعی

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

صرافـی بـرای انجـام کارشـان باز تـر و احتمال اجحاف و سـتم و صدمه

مهدی رجبی زاده-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

ایجـاد کننـد ،همه هزینـه های تحمیلی را قبول مـی کنند.هر چه گرفتن
مجـوز رسـمی و کار قانونی آسـان تر باشـد ،دسـت مردم بـرای انتخاب
بـه آنها کمتر می شـود.

استاندار اصفهان از تشکیل
کمیته ویژه صنایع دستی
درکمیسیون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز این استان خبر داد.
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شیوه تهاتر بدهیهای دولت ابالغ شد
رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه شـیوهنامه اجرایـی

حقیقـی و حقوقـی غیردولتـی از طریق تهاتـر بدهی آنها

تسـویه و تهاتـر بدهیهای دولت به اشـخاص حقیقی و

بـا دولـت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشـخاص یادشـده با

حقوقی غیردولتی یا بدهی اشـخاص یادشـده به دولت

بانکهایـی کـه بـه بانـک مرکزی بدهـکار هسـتند (نوع

یـا بانکهـا و مؤسسـههای اعتبـاری غیربانکـی را ابلاغ

دوم) بـه ترتیـب زیـر پیشبینی شـده اسـت.

کرد.

اسـناد تسـویه خزانـه نـوع اول؛ اسـناد تعهـدی خاصـی

بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر نوبخـت  -معـاون

کـه بـه منظـور تسـویه مطالبـات قطعـی معـوق دولـت

رییسجمهـور  -در بخشـنامهای بـه تمـام دسـتگاههای

(مشـروط بـه پرداخت بیسـت و پنـج درصـد ( )۲۵%آن

اجرایـی ،شـیوهنامه اجرایـی بنـد «و» تبصـره ( )۵مـاده

بـه صـورت نقـدی توسـط اشـخاص متقاضـی مشـمول

واحـده قانـون بودجـه سـال  ۱۳۹۸کل کشـور را به منظور

بـه دسـتگاه طلبـکار) از اشـخاص متقاضـی مشـمول با

تسـویه و تهاتـر بدهیهـای دولـت به اشـخاص حقیقی

بدهیهـای قطعـی دولـت بابت اعتبـارات تملـک دارایی

و حقوقـی غیردولتـی یـا بدهـی اشـخاص یادشـده بـه

سـرمایهای بـه اشـخاص مذکـور صـادر میشـود.

دولـت یـا بانکهـا و مؤسسـههای اعتبـاری غیربانکـی،

اسـناد تسـویه خزانه نوع دوم؛ اسـناد تعهدی خاصی که

ابلاغ کرد.

بـه منظور تسـویه بدهی اشـخاص متقاضی مشـمول به

بـر اسـاس ایـن بخشـنامه ،ظرفیـت قانونـی یادشـده با

بانک مرکزی یا بانکها و موسسـات اعتباری غیربانکی

هـدف تسـویه بدهیهـای قطعـی دولـت بـه اشـخاص

(از طریـق تسـویه بدهـی بانکهـا و مؤسسـات اعتباری

غیربانکـی بـه بانـک مرکـزی) کـه تا پایـان سـال ۱۳۹۶
ایجـاد شـده اسـت ،بـا بدهیهـای قطعـی دولـت بـه
اشـخاص مذکـور صادر میشـود.
بر اسـاس این بخشـنامه ،صدور هر گونه اسـناد (اوراق)
تسـویه خزانـه توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایی به
منظورتسـویه و تهاتـر بدهیهـای دولـت بـه اشـخاص
حقیقـی و حقوقـی غیردولتـی یـا بدهـی اشـخاص
یادشـده بـه دولـت یـا بانکهـا و موسسـههای اعتباری
غیربانکـی ،منـوط بـه اخذیـه تأییدیـه از ایـن سـازمان و
صـدور تخصیـص اعتبار اسـت.
طبـق اعلام سـازمان برنامـه و بودجـه ،بـه موجـب ایـن
بخشـنامه ،مسـئولیت اجـرای ایـن بخشـنامه و صحـت
اطالعات و داشـتن شـرایط صدور اسـناد (اوراق) تسـویه
خزانـه منـدرج در ظرفیتهـای قانونـی مذکـور را بر عهده
باالتریـن مقـام دسـتگاههای اجرایی دانسـته اسـت.

آگهیمزایـده
پســت بانــک ایـران درنظــردارد تعــداد یــک رقبــه امــاک تملیکــی را ازطریــق مزایــده عمومی

بفــروش برســاند .متقاضیــان جهت شــرکت درمزایــده مــی تواننــد بــه آدرس www.setadiran.ir
ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت مراجعــه نمایند .

مشــخصات ملــک  :قطعــه زمینــی بــر بلــوار هوانیــروز بــا موقعیــت عالــی  ،دونبــش بــه متـراز ۲۴۷

متــرمربــع دارای ســند واگــذاری ازســازمان زمیــن شــهری و پروانــه ســاختمانی بــه متـراز ۲۰۱۸متــر

مربــع در هفــت طبقــه  ,واقــع در کرمــان  ،ابتــدای بلــوار هوانیــروز نبــش کوچــه شــماره  ،۲قلعــه 300
بلــوک یــک شــهرک هوانیــروز بــه قیمــت پایــه  22/701/000/000ریــال

مهلــت بازدیــد و ارائــه پیشــنهادات  :از شــنبه مــورخ 98/5/26تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــه

هـم بـا شـرایط آسـان بـه هر کسـی مـی خواهد جـواز صرافـی بدهد

هـای عادی کمتر می شـود  ،یعنی کاسـب معمولـی برایش صرف نمی

4

برگزاریهمایشملیتغییر

تهران ازابالغ استاندارتهران برای

4

چهارشنبه پس از یک دوره
درگذشت.

معاون خدمات شهری شهرداری

و

برده میشود ،بامداد دیروز
بیماری در سن  ۸۸سالگی

پایتخت

مجـوز حداقـل سـرمایه ای را ثبت بدهند؟
گیرید ،و چند روز طول می کشـد که حواله آنها برسـد ،جواب این اسـت

2

در ادارات دولتی

گاه مبـل سـازی ،یک شـرکت برج سـازی ،ملزم هسـتند بـرای گرفتن
ممکن اسـت گفته شـود ،خوب شـما بـرای زدن حواله پول مـردم را می

عنــوان پدر طبیعت ایران نام

عکس :ایرنا

دیگـر حداقـل سـرمایه تعیین می شـود؟

آیـا یـک بقـال ،یک طال فـروش ،یک کارخانـه اتومبیل سـازی ،یک کار

محیط زیســت که از او به

الزام تفکیک زباله

اخیـرا شـنیده می شـود کـه بانک محترم مرکـزی مقررات سـختی را برای
تاسـیس صرافـی وضـع کـرده و متقاضیان تاسـیس صرافـی مجبورند ،در

«غالمعلیبسکی» از فعاالن

ساعتی  2نفر در سوانح رانندگی کشور فوت میشوند

2

تحمیل هزینههای تازه

مرگ ساعتی

پدر طبیعت ایران
درگذشت

مــورخ 98/6/10

نشســت گشــایش پــاکات پیشــنهادات  :روز دوشــنبه مــورخ  98/6/11ســاعت  ۸صبــح در محــل

ســاختمان سرپرســتی پســت بانــک بــه نشــانی کرمــان خیابــان فلســطین ابتــدای خیابــان شــهید
ایرانمنــش  .تلفــن تمــاس 32269194_32269133

اف ـراد متقاضــی کــه 5%قیمــت کارشناســی را بــه حســاب بانــک جهــت شــرکت در مزایــده واریــز

نمــوده باشــند .مــی تواننــد اســناد مالکیــت را رویــت نماینــده

لطفــا جهــت اطــاع از ســایر مشــخصات ملــک و ش ـرایط مزایــده بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک
دولــت مراجعــه نمائیــد.

روابط عمومی پست بانک ایران

2

پیام خبر

دولت

مدیـــرکل تقســـیمات کشـــوری

باش ــد و در برخ ــی م ــوارد بای ــد اج ــازه دهی ــم باگذش ــت

گ ــذاری آب ــادی ب ــرای مدیری ــت

کشـــوری بـــرای افزایـــش نشـــاط اجتماعـــی شـــوند و

بحـــران وبرنامهریـــزی ملـــی

ضـــرورت راهبـــردی اســـت،گفت:نزدیک بـــه ۲۰۰هـــزار
نقطـــه درکشـــور بایـــد کدگـــذاری شود.ســـید ســـعید

جاللـــی در نشســـت بـــا فرمانـــداران شهرســـتان هـــای
اســـتان خراســـان شـــمالی،اظهار داشـــت:مردم در تـــار و

پ ــود تصمی ــم گی ــری نظ ــام مق ــدس جمه ــوری اس ــامی

ســـرزمین بـــه مباحـــث مردمـــی گـــره خـــورده اســـت.

جاللـــی افزود:تصمیمـــات مـــا در مباحـــث تقســـیمات
کش ــوری بای ــد براس ــاس منط ــق ،عق ــل و کار کارشناس ــی

خاورمیانه به آمریکا نیاز دارد.وی افزود:برخی کشورهای نفتی خاورمیانه بیشتر به آمریکا نیاز دارند تا آمریکا به آنها.

ازکارهـــای بزرگـــی کـــه وزارت کشـــور درحـــال انجـــام
اســـت بحـــث کدگـــذاری آبـــادی اســـت کـــه بـــرای

مدیری ــت بح ــران و برنام ــه ری ــزی مل ــی ی ــک ض ــرورت
راهبـــردی اســـت.جاللی بـــا اعـــام اینکـــه نزدیـــک بـــه

۲۰۰ه ــزار نقط ــه درکش ــور بای ــد کدگ ــذاری ش ــود،افزود:در
بحـــث کدگـــذاری بایدمراقـــب بـــود تافســـاد و درگیـــری

اجتماعـــی ایجـــاد نشـــود و نقاطـــی کـــه کـــد دریافـــت

مـــی کننـــد بایـــد دارای شـــرایطی کـــه قانـــون مشـــخص
کـــرده اســـت ،باشـــند.

وزی ــر بهداش ــت اظه ــار کرد:قطع ــا

اجـــازه نمیدهیـــم مافیـــا در
زمینـــه تولیـــد داخلـــی دارو

و نبایـــد هـــم خیلـــی روی ایـــن جریـــان حســـاب بـــاز

مشـــکلی ایجـــاد کنـــد و نبایـــد

کنیـــم .اراده مقـــام معظـــم رهبـــری و نظـــام بـــر ایـــن

هـــم خیلـــی روی ایـــن جریـــان حســـاب بـــاز کنیـــم.

اســـت کـــه در برابـــر ایـــن جریـــان و مافیـــا بایســـتیم و

ســـعید نمکـــی در پاســـخ بـــه پرسشـــی دربـــاره عـــدم

مـــا نیـــز محکـــم ایســـتادهایم و آقـــای رئیـــس جمهـــور

کاهـــش قیمـــت داروهـــا بـــا وجـــود کاهـــش نـــرخ ارز،

در ایـــن عرصـــه حمایـــت ویـــژهای میکننـــد و قطعـــا

ب ــا رد ای ــن موض ــوع اظه ــار ک ــرد :قیم ــت داروه ــا معم ــوال

در ایـــن عرصـــه موفـــق خواهیـــم شـــد.وزیر بهداشـــت

بـــا دالر تعییـــن نمیشـــود و رونـــد قیمـــت گـــذاری

همچنیـــن دربـــاره نصـــب کارتخـــوان از ســـوی پزشـــکان و

داروهـــا بصـــورت ســـالیانه و بـــر اســـاس تـــورم انجـــام

اخبـــار منتشـــر شـــده در ایـــن زمینـــه ،اظهـــار کـــرد :ایـــن

میگیـــرد.وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه پرسشـــی دربـــاره

مســـئله بحثـــی مرتبـــط بـــا ســـازمان مالیاتـــی اســـت و

شـــرکتهایی کـــه بـــه عنـــوان مافیـــای دارو معروفانـــد،

پزش ــکان م ــا در ای ــن قضی ــه خیل ــی مداخل ــه نمیکنن ــد.

دولت

تصمیـم خـود بـرای خروج از برجـام دفـاع کرد.دونالد ترامپ

رئیــس مرکــز تحقیقــات ابعــاد منطقــه

نیســت چ ـرا کــه مــا دیدیــم او توانســته

ای سیاســت هــای نظامــی آمریــکا در

در مذاکــرات هســته ای ضمــن رســیدن

انســتیتو کانــادا و آمریــکا روســیه اعــام

بــه نتیجــه بــه خوبــی از منافــع کشــور

کرد:مهــارت وتوانایــی دیپلماتیــک محمــد

خویــش دفــاع کند.کارشــناس روس

جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران

معتقــد اســت کــه انتقــادات از ظریــف در

آمریــکا را وادار بــه تحریــم وی کــرد.

مذاکــرات پیرامــون برجــام غیرمنصفانــه

والدیمیــر باتیــوک اظهارداشــت:در مهــارت

اســت زیــرا کافــی اســت بــه وضعیــت

هــای دیپلماتیــک محمدجــواد ظریــف

ایــران دریکســال پیــش ازامضــای

کــه از برجســته تریــن وزیــران خارجــه

برجــام و پــس از ایــن رویــداد نگاهــی

در ســطح بیــن المللــی است،شــکی

انداخــت.وی ادامــه داد:ای ـران درآن زمــان

تبدیـل شـده اسـت.وی در ادامه اظهارکرد:تا کنـون هیچ کدام
از نفتکـش هـای مـا رهگیـری و یاتوقیف نشـده اسـت البته
مانیـازی هـم نداریـم کـه کشـتیهای بیشـتری درخاورمیانه
داشـته باشـیم خودمـان نفـت و گاز داریم.بیـش از ایـن بـه
نفـت وگاز خاورمیانـه نیـاز نداریم.

برکناری رییس صندوق بازنشستگی
بانظر سازمانهای نظارتی انجام شد
سـخنگوی دولـت بـا بیـان اینکـه نسـبت دادن برکنـاری زود
هنـگام رییـس سـازمان صنـدوق بازنشسـتگی بـه رییـس
جمهـور کمـال بیانصافـی اسـت ،اعلام کـرد کـه از روزهـای
اول سـازمان هـای نظارتـی اعلام کردنـد که با توجـه به ماده
قانونی ایشـان حائز شـرایط نیسـت و دیوان محسـابات این
را صریحـا اعلام کـرده بود.علـی ربیعـی اظهـار کـرد :حتـی
در دورهای کـه مرتضـوی اینمقـام را کسـب کـرد دیـوان
بـه مـدرک تحصیلـی او ایـراد گرفت؛ایـن ایـراد دسـتگاه
نظارتـی بـوده اسـت.دولت قائـل بـه نـگاه امنیتی نسـبت به
سـازمانهای مـردم نهـاد نیسـت.

دستور روحانی برای پس گرفتن
شکایت از دو نماینده مجلس

آمریکا را وادار به تحریم وی کرد

هیــچ تحریــم جدیــد یــا اصالحیــه تحریمــی علیــه ایــران نمیشــود،اما بــه

امــکان اقدامــات در عرصه هــای مختلف را

افــراد وشــرکتها دربــاره فعالیتهــای ایــران در ایــن زمینــه کــه آنهــا را در

از دولتمــردان ایــن کشــور گرفتــه بود.ایران

برخــی مــوارد فریبنــده خوانده،هشــدار داده اســت.وزارت خزانـهداری آمریــکا

پیــش از برجــام در انــزوا بودرئیــس مرکــز

همچنیــن بــه شــرکت فرانســوی-ایتالیایی ایت ـیآر ()ATRکــه تولیدکننــده

تحقیقــات ابعــاد منطقــه ای سیاســتهای

هواپیماهــای دارای موتــو توربیــندار اســت،اجازه داده تــا تجهیــزات مــورد

نظامــی آمریــکا در انســتیتو کانــادا و

نیــاز ایــران ایــر را تامیــن کند.خطــوط هوایــی ایــران ایــر درحــال حاضــر

آمریــکا روســیه گفــت :ایــران پیــش از

13فرونــد هواپیمــای توربوپــراپ از نــوع 600-72 ATRدر نــاوگان حمــل و

داشــت امــا امــروز ایــن کشــور توانســته

ریاســت جمهــوری اوبامــا لغــو شــده بود،ایــن هواپیماهابخــش عمــدهای از

برجــام در انــزوای کامــل بیــن المللــی قرار

نقــل خــود دارد.طــی دو ســال کــه تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران در دوران

معــدود هواپیماهــای جدیدســاخت غــرب را بــرای تحویــل بــه ایــران تشــکیل

اســت بــا اجـرای دیپلماســی پویاحتی در

دادنــد امــا تحریمهــا در اوت 2018توســط رئیــس جمهــور ترامــپ بازگردانــده

شـرایط فشــارهای حداکثــری آمریــکا ،در
صحنــه بیــن المللــی حضــور فعال داشــته
باشــد.

رییــس پلیــس راهــور ناجــا از

و رونــد کاهشــی آمــار فوتیهــای

مــرگ میانگیــن ســاعتی  ۲نفــر

تصادفــات متوقــف شــد .حتــی در

هادیانفــر افــزود :طبــق همیــن آمــار

درپــی ســوانح رانندگــی از ابتــدای

ســال  ۹۶ایــن آمــار ۱.۲درصــد و

بــه طــور میانگیــن روزانــه  ۴۶نفــر

امســال تــا روز گذشــته خبــر داد.

در ســال  ۹۷نیــز  ۱.۷درصــد رشــد

و هــر ســاعت  ۲نفــر در تصادفــات

داشــت.

رانندگــی کشــور جا نباختهانــد.

ســیدکمال هادیانفــر در نشســت

وی ادامــه داد :از ابتــدای امســال

وی گفــت۵ :هــزار و  ۲۰۰نقطــه

خبــری صبــح دیــروز خــود بــا اشــاره

تاکنــون دســتکم  ۶۵۳۴نفــر در

حادثــه خیــز در کشــور وجــود دارد

بــه آمــار جانباختــگان حــوادث

تصادفــات جانباختهانــد کــه آمــار

کــه  ۳هــزار و  ۲۰۰نقطــه از آن در

رانندگــی در کشــور گفــت :در بحــث

ســه ماهــه آن بــه تاییــد پزشــکی

جــاده هــای بــرون شــهری اســت.

تصادفــات رانندگــی وضعیــت مــا

قانونــی رســیده و آمــار تیــر و

اگــر  ۲۵۱نقطــه در اولویــت اصــاح

در دو ســال گذشــته خــوب نبــود

مــرداد تــا روز گذشــته تنهــا آمــار

قــرار گیــرد ۲۶ ،درصــد و اگــر

بــه

در رابطــه بــا صنعــت حملونقــل هوایــی میپردازد.ایــن توصیههــا شــامل

امنیــت ســازمان ملــل قرارداشــت کــه

فوتیهــای ســر صحنــه اســت.

گــزارش

صنعــت هوایــی مرتبــط بــا ایــران را منتشــر کــرد کــه بــه فعالیتهــای ایــران

دیپلماتیــک تحــت تحریمهــای شــورای

ساعتی  2نفر در سوانح رانندگی کشور فوت میشوند

ایســنا،

داراییهــای وزارت خزانــهداری آمریــکا توصیههــای خــود در خصــوص

بــر اثــر عوامــل مختلــف ازجملــه ضعــف

مرگ ساعتی

ســردار

وزارت خزانــهداری آمریــکا بــه یــک شــرکت فرانســوی-ایتالیایی اجــازه

داد تــا تجهیــزات مــورد نیــاز ایــران ایــر را تامیــن کند.دفتــر کنتــرل امــور

عکس :ایرنا

به نفت و گاز خاورمیانه
نیاز نداریم

تصمیـم خوبـی بود و اکنون ایـران به کشـوری کامال متفاوت

اروپایی از تحریمهای آمریکاعلیه ایران

مشـــکلی در زمینـــه تولیـــد داخلـــی کشـــور ایجـــاد کننـــد

مهارت ظریف در دیپلماسی

مـن توافـق بـا ایـران را شکسـتم و از آن خـارج شـدم،این

معافیت یک شرکت هواپیمایی

تصریـــح کـــرد :قطعـــا اجـــازه نمیدهیـــم تـــا آنهـــا

در ایـــن راســـتا بـــه تعامـــل برســـند.جاللی افزود:یکـــی

رییسجمهـور آمریـکا درتازهتریـن اظهـارات خودمدعی شـد:

مبنی بر اینکه آمریکا اعالم کرده است که به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد ،با تمسخر گفت :آمریکا راست میگوید! نفت

در مقابل مافیای داروست

زمان،مـــردم منطقه،خـــود متوجـــه هـــدف تقســـیمات

رییسجمهـور آمریـکا در تازهتریـن اظهاراتـش بـار دیگـر از

نیاز داشته باشد به آمریکا نیاز دارند.بیژن زنگنه وزیر نفت در پایان جلسه هئیت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری

عکس :ایرنا

ق ــرار دارن ــد و برنام ــه ریزی،سیاس ــت گ ــذاری و آمای ــش

وزیر نفت با کنایهای در پاسخ به ادعای ترامپ گفت :برخی کشورهای نفتی خاورمیانه بیش از آنچه که آمریکا به خاورمیانه

اراده نظام بر ایستادن

کدگذاری  ۲۰۰هزار نقطه در کشور برای
وزارت کشـــوربابیان اینکـــه کـــد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم
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پاسخ زنگنه به ادعای ترامپ درباره نیاز آمریکا به نفت خاورمیانه

معـاون پارلمانـی رئیـس جمهوری بااشـاره به دسـتور صریح
رئیـس جمهـوری گفـت:از نظـر شـورای عالـی امنیـت ملـی
از هیـچ نماینـده ای شـکایت نشـده اسـت و ایـن دسـتور و
تاکیـد صریـح آقـای روحانـی رئیـس جمهـوری اسـت.
«حسـینعلی امیـری» اظهـار داشـت:رئیس جمهـوری بـه

شــد.دولت آمریــکا ســپس بــه شــرکتهای هواپیمایــی غربــی دربــاره هرگونــه
تعامــل بــا ایــران بــدون کســب مجــوز از دفتــر کنتــرل امــور داراییهــای

وزارت خزانــهداری هشــدار داد.

هــزار و  ۵۸۵نقطــه حادثــه خیــز

نداد هانــد و بــه همیــن دلیــل

کــرد :چــرا شــهرداری بــرای درآمــد

اصــاح شــود ۵۶ ،درصــد تصادفــات

تنهــا ســالی یــک مــاه میتواننــد

بیشــتر خانههــای مســکونی را

کاهــش مییابــد.

وارد دیگــر نقــاط کشــور شــوند و

تجــاری میکنــد .وقتــی ایــن

رئیــس پلیــس راهــور گفــت۶۲ :

بــا توجــه بــه اینکــه تاریــخ اخــذ

خانههــا

آن

درصــد فوتــی هــا در  ۳۰کلیومتــری

پــاک گــذر موقــت در پــاک نصــب

وقــت مــردم ماشینهایشــان را

حریــم شــهرها بــوده اســت .پلیــس

شــده ،پلیــس بــا آن برخــورد کــرده

کجــا پــارک کننــد .حتــی حیــاط را

راهــور بــه صــورت کتبــی مختصــات

و خــودرو توقیــف میشــود.

نیــز رســتوران کردنــد .در خیابــان

نقــاط حادثــه خیــز را بــه وزارت راه

رییــس پلیــس راهــور ناجــا بــا بیــان

پاســداران پشــت بــه پشــت ترافیــک

اعــام کــرده اســت و اگــر نمــی

اینکــه خریــد و فــروش خودروهــای

در پــی همیــن رســتورا نها و

تواننــد شــیب و پیچهــای قــوس

پــاک مناطــق آزاد ممنــوع اســت،

آموزشــگا هها و ...ایجــاد شــده

دار را درســت کننــد ،عالئــم هشــدار

گفــت :همچنیــن آن دســته از

اســت و شــهروندان نیــز بــرای

دهنــده در  ۱۰۰کیلومتــر جلوتــر

خودروهایــی کــه جنبــه تفاخــر

مراجعــه بــه ایــن مراکــز بایــد

قــرار دهنــد تــا راننــدگان متوجــه

داشــته باشــند اجــازه خــروج از

خــودروی خــود را دوبلــه و ســوبله

شــوند کــه ایــن نقــاط حادثــه خیــز

منطقــه آزاد را نخواهنــد داشــت و

پــارک کننــد .آیــا اینجــا میتوانیــم

هســتند.

حتــی یــک مــاه نیــز نمیتواننــد

بــا جریمــه کــردن مشــکلی را حــل

بیمــه

وارد حــوزه ســرزمینی شــود و بــر

کنیــم؟ آیــا اگــر خودرویــی بــا بــا

مرکــزی حاضــر اســت بــرای ۶

ایــن اســاس خودروهــای امریکایــی

جرثقیــل انتقــال دهیــم خــودروی

هــزار و  ۵۳۴نفــر از کشــته شــدگان

و خودروهایــی نظیــر المبورگینــی،

بعــدی چنــد دقیقــه بعــد همــان

تصادفــات ،دیــه متوســط ۲۲۰

پورشــه و  ...اجــازه تــردد در هیــچ

جــا پــارک نمیکنــد .بنابرایــن

میلیونــی را بپــردازد؛ همچنیــن

نقطــهای از کشــور بــه جــز منطقــه

بایــد کار ریشــهای انجــام شــود.

بــه مجروحــان نیــز خســارت داده

آزاد را نخواهنــد داشــت.

هادیانفــر اضافــه کــرد:

و خســارت خودروهــا را نیــز متقبــل

هادیانفــر

در

مــورد

وضعیــت

میشــود امــا بیمــه مرکــزی در

ترافیکــی شــهر تهــران اظهارکــرد:

ایــن زمینــه کــم کاری کــرده اســت و

در ایــن حــوزه انتقــاد بــه شــهرداری

هایشـان را پـس بگیرنـد.

چطــور مــی توانــد خســارت خــودرو

تهــران وجــود دارد .شــهرداران

را بدهــد امــا چــه منطقــی پشــت

مناطــق منــازل مســکونی را بــه

منظورم ازبرداشتن دیوار دانشگاه

ایــن مســاله وجــود دارد کــه حاضــر

مراکــز تجــاری تبدیــل کرد هانــد

دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت ملـی دسـتور داده انـد که از
دو شـخصی که شـکایت شـده بود انصراف بدهند و شـکایت

ارتباط بیشتر با جامعه بود
منصـور غالمـی وزیـر علوم،تحقیقـات و فنـاوری،در پاسـخ بـه
سـوالی مبنـی بـر اینکـه برداشـتن دیـوار دانشـگاه هـا بـه چه

دهــد تــا کشــته هــای تصادفــات

پاســداران و  ...ببینیــد ایــن همــه

کاهــش یابــد.

خانــه بــه مغــازه و آموزشــگاه و

خارج از مناطقآزاد

تشـکیل شـود.مردم از خدمات و مشـاورههای علمی اسـتفاده
کننـد.وی ادامـه داد:هـدف مـا ایـن اسـت بـه جـای اینکـه بـا

وی در مــورد تــردد خودروهای دارای

دسـتور و بـه صـورت کلیشـه ای و تکلیفـی بخواهیم دانشـگاه

مناطــق آزاد نیــز گفت:خودروهــای

رییس پلیس راهور ناجا:ساعتی  2نفر در تصادفات رانندگی کشور فوت می شوند

تهدید به بستن حساب توییتر ظریف ،ژست سیاسی است
مجلس

جملــه پلیــس و هــال احمــر قــرار

همیــن بلــوار مــرزداران ،خیابــان

پالک موقت لوکس در

منظـورم ایـن بـود کـه ارتبـاط بیشـتری بیـن مـردم و جامعـه

مسـائل و مشـکالت خـود را بـا هـم حـل کنند.

اختیــار دســتگاه هــای اجرایــی از

 ...مرکــز تجــاری شــد هاند .در

ممنوعیت تردد خودروهای

منظور بوده اسـت ،اظهار داشـت :در برداشـت دیوار دانشـگاهها

را ملـزم بـه ورود بـه مسـائل جامعه کنیـم ،دانشـگاه و جامعه

نیســت یــک دهــم پــول را در

و ایــن منــازل بــدون پارکینــگ و

عض ــو کمیس ــیون امنی ــت مل ــی و سیاس ــت

دســـتور کار مجلـــس قـــرار دارد.رییـــس خانـــه مطبوعـــات کشـــور در ادامـــه

خارجـــی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا

گف ــت :خان ــه مطبوع ــات کش ــور پن ــج ه ــزار و  ۵۰۰عض ــو و اس ــتان س ــمنان

بیـــان اینکـــه دشـــمنان بـــه دلیـــل نفـــوذ

 ۲۰۰عض ــو دارد.ب ــه گفت ــه کواکبی ــان ،خبرن ــگاران  ۱۰مش ــکل اساس ــی دارن ــد

دارای پــاک مناطــق آزاد چــون
 90درصــد از عــوارض دولتــی را

رســتوران و  ...تبدیــل شــده و
حتــی یــک پارکینــگ هــم ندارنــد.
کار اساســی بایــد صــورت بگیــرد.
چقــدر مــا میتوانیــم جریمــه کنیــم
وقتــی خودرویــی دیگــر جایگزیــن
میشــود و دوبــاره همــان چرخــه
ادامــه دارد.

تجــاری

شــدند

خط تولید پراید از ســال ۹۹
متوقف می شود

رئیــس پلیــس راهــوردر ادامــه

گفــت:

بــا

توجــه

بــه

نامــه

نگار یهــای انجــام شــده از ســال
 ۹۹خــط تولیــد پرایــد متوقــف
میشــود.به خودروســازها اعــام
شــده کــه قیمــت خودروهــای
ایمــن را پاییــن آورده یــا خــودروی
ایمــن دیگــری جایگزیــن کننــد تــا
مــردم تــوان خریــد داشــته باشــند.
وی

اضافــه

کــرد:

ســتادهای

ترخیــص خــودرو نیــز سیســتمی
خواهــد شــد کــه از طریــق اینترنــت
اجرایــی میشــود.

نــرم افــزار

سیســتم ترخیــص نوشــته شــده و
از ایــن پــس قفــل چــرخ جایگزیــن
جرثقیــل میشــود.

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا اضافــه

شاخصه برگزاری انتخابات سالم ،حاکمیت قانون است
دولت

رئیـــس هیـــات مرکـــزی بازرســـی

ایـــن پـــس بررســـی تخلفـــات پیـــش از انتخابـــات نیـــز در دســـتور کار

انتخاب ــات کش ــور گفت:یک ــی از ش ــاخص

قـــرار مـــی گیـــرد.

هـــای مهـــم انتخابـــات ســـالم حاکمیـــت

طالب ــی اف ــزود :در س ــال ه ــای گذش ــته برخ ــی از عوام ــل اجرای ــی ش ــامل

و فصـــل الخطـــاب قـــراردادن قانـــون

فرمانـــداران و اســـتانداران بـــه واســـطه تخلفـــات بـــه مراجـــع قضایـــی

وزیـــر خارجـــه کشـــورمان در جوامـــع بیـــن

کـــه بایـــد حـــل شـــود و صرفـــا تکریـــم جایـــگاه و عظمـــت دردی از آنهـــا

الملل ــی ب ــه دنب ــال بس ــتن حس ــاب توییت ــرش هس ــتند ،گف ــت :تهدی ــد ب ــه

دوا نمیکند.عض ــو کمیس ــیون امنی ــت مل ــی و سیاس ــت خارج ــی مجل ــس

اســـت کـــه همـــه مکلـــف بـــه اجـــرای آن هســـتند.

معرف ــی ش ــدند و نم ــی ت ــوان گف ــت چ ــرا کس ــانی دیگ ــر از هی ــات ه ــای

بســـتن ایـــن حســـاب ،تنهـــا ژســـت و مانـــور سیاســـی اســـت.

شـــورای اســـامی افـــزود :امنیـــت شـــغلی از مهمتریـــن دغدغههـــای

علـــی طالبـــی در نخســـتین دوره آموزشـــی عوامـــل اجرایـــی انتخابـــات

نظـــارت و دیگـــران کـــه در شـــعبات اخـــذ رای حضـــور داشـــتند تخلـــف

مصطفـــی کواکبیـــان افـــزود :اگـــر اتفاقـــی بیفتـــد و حســـاب توییتـــری

فک ــری خبرن ــگاران اس ــت.وی اضاف ــه ک ــرد :اتهام ــات وارده ب ــه خبرن ــگاران

مجلـــس شـــورای اســـامی در مشـــهد افـــزود :همـــه عوامـــل اجرایـــی

نداشـــتند؟ یـــا مـــا ندیدیـــم و یـــا منفعـــل عمـــل کردیـــم.

ظریـــف بســـته شـــود تمـــام مســـئوالن و خبرنـــگاران حســـابهای خـــود را

کـــه بالفاصلـــه پرونـــده امنیتـــی برایشـــان تشـــکیل مـــی شـــود درســـت

و نظارتـــی بایـــد ضمـــن توجـــه بـــه اصـــل حاکمیـــت قانـــون از اعمـــال

وی اضاف ــه ک ــرد :ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد بازرس ــی در کن ــار عوام ــل اجرای ــی

دراختی ــار ایش ــان ق ــرار م ــی دهن ــد.وی ادام ــه داد :ظری ــف ی ــک میلی ــون

نیســـت و قـــوه قضاییـــه در برنامهریـــزی خـــود در تحـــول در دســـتگاه

هرگونـــه ســـلیقه شـــخصی پرهیـــز کننـــد و فـــارغ از ســـلیقه هـــای

بای ــد ت ــاش کن ــد کل س ــاختار ش ــعب را م ــورد بازرس ــی و نظ ــارت ق ــرار

و  ۴۰۰هـــزار دنبـــال کننـــده دارد کـــه بیشـــتر خارجـــی هســـتند و بســـتن

قضایـــی رفـــع ایـــن مشـــکل را مـــد نظـــر قـــرار دهـــد.وی یـــادآور شـــد:

شـــخصی مصالـــح قانونـــی را در نظـــر بگیرنـــد.

دهـــد و اگـــر مشـــکلی بـــه وجـــود آیـــد جلوگیـــری کـــرده و از طریـــق

توییتـــر او ضـــد آزادی و دموکراســـی اســـت.کواکبیان ابـــراز داشـــت :رکـــن

خبرنگارانـــی کـــه اختـــاس و ســـوء اســـتفاده از مدیریتهـــا را فـــاش

وی ادامـــه داد :بیشـــترین درصـــد تخلفـــات در زمـــان انتخابـــات و در

مراجـــع قضایـــی پیگیـــری شـــود.

چهــارم دموکراســی از قدیــم وجــود داشــت امــا ماننــد بخــش هــای دیگــر

میکننـــد حمایـــت شـــوند و متهـــم بـــه اخـــال در نظـــام نشـــوند.وی بـــا

ش ــعب اخ ــذ رای ص ــورت م ــی گی ــرد ام ــا الزم اس ــت ب ــه تخلف ــات قب ــل

نخســـتین دوره آموزشـــی مجریـــان و دســـت انـــدرکاران انتخابـــات

دموکراســـی بـــا رشـــد کافـــی همـــراه نبـــوده اســـت.وی بیـــان کـــرد :بایـــد

اش ــاره ب ــه اینک ــه خان ــه مطبوع ــات کش ــور پیگی ــر بیم ــه خبرن ــگاران اس ــت

از انتخاب ــات نی ــز توج ــه ش ــود.رئیس هی ــات مرک ــزی بازرس ــی انتخاب ــات

مجلـــس شـــورای اســـامی و میـــان دوره ای مجلـــس خبـــرگان رهبـــری

انحص ــار رادی ــو و تلویزی ــون شکس ــته و مانن ــد کش ــورهای دیگ ــر خصوص ــی

گف ــت :بیم ــه خبرن ــگاران ب ــه خاط ــر اس ــترس و حساس ــیت ب ــاال بای ــد ب ــه

کش ــور گف ــت :آنچ ــه قب ــا ب ــه عن ــوان آس ــیب وج ــود داش ــت ای ــن ب ــود

اســـتان هـــای خراســـان رضـــوی ،خراســـان جنوبـــی ،خراســـان شـــمالی و

ش ــود و ای ــن ط ــرح یکب ــار در مجل ــس ش ــواری اس ــامی رد ش ــد ،ام ــا در

عنـــوان مشـــاغل ســـخت محســـوب شـــود.

کـــه تمـــام تخلفـــات را پـــس از انتخابـــات بررســـی مـــی کردنـــد امـــا از

قزویـــن در مشـــهد آغـــاز شـــد.

الحسین یجمعنا»و«قرمز» به عنوان شعار و رنگ اربعین امسال انتخاب شدند .حجتاالسالموالمسلمین غالمرضا اباذری رییس کمیته
فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در عراق و رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در بغداد درباره شعار و رنگ اربعین سال ،۱۳۹۸

10003432117834
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یامک شما را درباره
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ن
صفحه می خوانیم

گفت:با توجه به بررسیهای کارشناسی و توافقهای انجامشده با طرف ایرانی و عراقی قرار شد امسال شعار و رنگ اربعین همان شعار سال
 ۱۳۹۷باشد .او یادآور شد:جهانی بودن حرکت بزرگ فرهنگی اربعین و شرایط خاص منطقه و جهان اسالم از اصول انتخاب شعار اربعین
است،برهمین اساس امسال نیز شعار اربعین «الحسین یجمعنا»و«قرمز» نیز رنگ منتخب مراسم اربعین سال  ۱۳۹۸تعیین و اعالم شد.

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی،

عالقـــه گردشـــگران در فصـــل گرمـــا بـــوده امـــا بـــا

و

توجـــه بـــه شـــرایط آب و هوایـــی نیـــاز اســـت کـــه

لرســـتان،در

بیشـــتر رعایـــت کنیم.مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی،

خصـــوص خطـــرات تونـــل

صنایـــع دســـتی و گردشـــگری لرســـتان بـــا بیـــان

برفـــی شهرســـتان ازنـــا بـــه گردشـــگران هشـــدار

اینکـــه بـــه گردشـــگران همـــواره توصیـــه میشـــود

داد.ســـید امیـــن قاســـمی بـــا اشـــاره بـــه ریـــزش

ک ــه هن ــگام حض ــور در تون ــل برف ــی از رفت ــن روی

بخش ــی از تون ــل برف ــی  ،تصری ــح کرد:عل ــت ای ــن

ســـقف و یـــا زیـــر تونـــل خـــودداری کننـــد ،اضافـــه

ریـــزش گرمـــای شـــدید بـــود و متاســـفانه ســـه

ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه گرم ــای ه ــوا احتم ــال ری ــزش

گردشـــگر اهـــل اســـتان مرکـــزی مجـــروح شـــدند.

بخشهـــای دیگـــری از ایـــن تونـــل وجـــود دارد.

وی ادام ــه داد :ای ــن س ــه گردش ــگر ک ــه دو خان ــم

وی تاکی ــد ک ــرد :ب ــاز ه ــم ب ــه گردش ــگران هش ــدار

و یـــک آقـــا بـــود ه ،بـــه طـــور شـــخصی بـــرای

میدهـــم کـــه بـــا توجـــه بـــه گرمـــای بیســـابقه

خبر

صنایـــع
گردشـــگری

دســـتی

بازدیـــد بـــه تونـــل برفـــی آمـــده بودند.قاســـمی

021-88019846

از کارهـــای مخاطرهآمیـــز پرهیـــز کننـــد.

یـــادآور شـــد :ایـــن تونـــل یکـــی از مناطـــق مـــورد

تربت حیدریه

و موتورهای سنگین گردشگران
خارجی به ایران

رئیـــس اداره میراثفرهنگـــی
تربـــتحیدریـــه از آغـــاز طـــرح

اق ــدام ش ــد».او افزود«:ف ــاز اول مرم ــت و س ــاماندهی ای ــن

مرمـــت وســـاماندهی ربـــاط

مجموعـــه شـــامل آواربـــرداری ،تخلیـــه انبارها،جلوگیـــری

بامشـــارکت

از ترددوســـایل نقلیـــه بـــه مجموعه،استحکامبخشـــی

متولـــی ربـــاط،اداره میراثفرهنگـــی واداره اوقـــاف خبـــرداد.

دیوارهـــا وپاکســـازی دیوارهـــا خواهـــد بـــود کـــه باتوجـــه

علـــی محمـــدی افزود«:ربـــاط تاریخـــی الری از رباطهـــای

ب ــه تغییرکارب ــری ای ــن رب ــاط ب ــه مجموع ــه گردش ــگری در

شـــاخص شهرســـتان و در مرکـــز بافـــت تاریخـــی شـــهر

ایـــن راســـتا اقدامـــات الزم باهماهنگـــی معاونـــت میـــراث

واقعشـــده اســـت،این مجموعـــه تاکنـــون بـــه دلیـــل

فرهنگــی اداره کل اســتان صــورت خواهدگرفت».شهرســتان

مشـــکالت حقوقـــی بهصـــورت انبـــاری و پارکینـــگ

تربتحیدریـــه ۳۲۰جاذبـــه تاریخـــی و گردشـــگری

اســـتفاده میشـــد کـــه بـــا پیگیریهـــای صـــورت گرفتـــه و

شناساییشـــده دارد کـــه تعـــداد  ۵۰اثـــر درفهرســـت

باهماهنگــی و همــکاری متولــی ربــاط ،اداره اوقاف،دســتگاه

آثارملـــی بـــه ثبـــت رســـیده و تعـــداد ۱۳ربـــاط تاریخـــی

قضای ــی ومجموع ــه مدیری ــت ش ــهری نس ــبت ب ــه تخلی ــه

درســـطح شهرســـتان وجـــود دارد.

میراث

الری

تاریخـــی

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری آذربایجانشــرقی بــا

رئیــس گــروه پژوهشــی هنرهــای ســنتی

ســنتی و آثــار تولیــدی هنرمنــدان

پژوهشــگاه میـراث فرهنگی و گردشــگری

دریافــت شــد.وی افــزود :ب ـرای برگ ـزاری

گفت:بــا برگـزاری نخســتین نمایشــگاه و

ایــن نمایشــگاه هیــات کارشناســی

فــروش آثــار هنرمنــدان١٠٠ ،اثــر هنــری

ارزشــیابی،تمامی آثــار تولیــد شــده

منحصــر بــه فــرد بــرای فروش،عرضــه

توســط هنرمنــدان مجموعــه هنرهــای

فزاده درحاشــیه
شد.سیدعبدالمجیدشــری 

ســنتی را ارزشــگذاری کــرده و اعضــای

برگــزاری «نمایشــگاه وفــروش آثــار

هیــات مدیــره آثــار را بررســی و کیفیــت

هنرمنــدان کارگاه ســفال»گفت:طی ســال

کارهــا را مشــخص مــی کنند.بــه گفتــه

هــای اخیــر مصوبــه ای از هیــات امنــای

رییــس گــروه پژوهشــی هنرهــای ســنتی

پژوهشــگاه مبنــی بــر موافقــت آنهاازطــرح

پژوهشــگاه میـراث فرهنگــی ،ایــن طــرح

برگــزاری نمایشــگاهی از هنرهــای

ســه گــروه عمــده ،آثــار مــوزه ای ،آثــار

نمایشــگاهی و آثــار فــروش را شــامل می

مــی توانیــم آنهــا را در نمایشــگاههای

شــود .وی بیــان داشــت :در آغــاز بــرای

مختلــف عرضــه و بعدهــا مــورد ارزیابــی

اجـرای ایــن طــرح و برگـزاری نمایشــگاه،

قــرار دهیــم.وی تصریــح کــرد :ایــن

کارگاه ســفال انتخــاب و حــدود  ٥٠٠اثر در

نمایشــگاه بــه عنوان نخســتین نمایشــگاه

ایــن راســتا بــه گــروه کارشناســی ارجــاع و

فــروش آثــار تولیــد شــده در کارگاه

طــی جلســات مختلف،آثارتوســط اعضای

ســفال گــروه هنرهــای ســنتی باقیمــت

گــروه کارشناســی بررســی ،تفکیــک و

گــذاری ،شناســنامه دار کــردن و عرضــه

ارزش گــذاری شد.شــریف زاده گفــت:در

 ۱۰۰اثرهنــری بــرای نمایــش و فــروش

ایــن بررســی،تعدادی ازآثاربــه عنــوان

توانســت گام موثــری در حــوزه هنرهــای

آثــار مــوزه ای ،تعــدادی آثــار نمایشــگاهی

ســنتی کشــور بــردارد .وی یــادآور شــد:

و حــدود  ۱۰۰اثــر هــم بــرای فــروش در

هیــچ یــک از آثــار عرضــه شــده نمونــه

نظــر گرفتــه شــد.وی اظهــار داشــت:آثار

دوم نداشــته و منحصــر بــه فــرد هســتند.

مــوزه ای تحویــل امیــن امــوال مجموعــه

حفــظ و احیــا ،نمونــه ســازی و خالقیــت

شــد کــه ثبــت و شــماره مــی شــود.آثار

هــا از جملــه وظایــف مربــوط بــه ایــن

نمایشــگاهی جــزو آثــاری هســتند کــه

گــروه اســت.

۲۵۰۰سیسـی بـرای گردشـگران خارجـی در ایـران خبـر
داد .بـه اسـتناد مفـاد قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز،

مصوبـه شـورای عالـی امنیـت کشـور و سـایر مسـتندات

قانونـی مترتـب بـر موضـوع موتورسـیکلتهایی بـا حجـم
بـاالی  ۲۵۰سـی سـی ،اسـتفاده از این وسـیله به جـز موارد

خاصـی ماننـد اسـتفاده در پیسـتهای ورزشـی و  ...ممنوع
بـوده و حمـل ،نگهـداری ،تـردد ،خریـد و فـروش آن مجـاز

نیسـت .برهمیـن اسـاس اداره راهنمایـی و رانندگـی نیروی
انتظامـی ایـن موتورسـیکلتها را شـمارهگذاری نمیکنـد و از
تـردد آنهـا کـه بیشـتر جنبـهی وزرشـی و مسـافرتی دارنـد،

جلوگیـری میکند.ازسـال گذشـته ایـن محدودیـت شـامل
حـال گردشـگران خارجـی کـه بـا موتورسـیکلت بـه ایـران
سـفر میکنند ،شـده اسـت .ابراهیـم پورفرج رییـس جامعه
تورگردانـان ایـران نسـبت به اعمال ایـن محدودیت در مرزها

و تردد گردشـگران با موتورهای سـنگین در جادههای کشـور

و میآینــد ،تراکتــور یــا ســمند

دم ماشــینهای ســبک و ســنگین

هــر چنــد گفتــه میشــود مالکیــت

گورســتان و چارتاقــی صحراپــوش

هــم تفاوتــی ندارنــد ،هــر کــدام بــا

آتــش معتــادان گیــر
و زبالههــا،
ِ

ایــن چارتاقــی متعلــق بــه اداره

داراب ایــن روزهــا در کنــار عبــور

هــر ســرعت و بــا هــر نــوع حرکتــی

افتــاده

بــه

اوقــاف و امــور خیریــه منطقه اســت

ماشــینهای مختلــف ،د مخــور

بــه راحتــی از صحــرای «پوشــنج»

ســمتاش بــه حــدی بــوده کــه

و ایــن اقدامــات بــدون هماهنگــی

زبالههــا و نخالههــای ســاختمانی

داراب میگذرنــد؛ صحرایــی بــا

مدتــی قبــل نیــز شــهرداری داراب

بــا میــراث فرهنگــی انجــام شــده

و مــواد پالســتیکی اســت کــه ایــن

۴۰۰

تاریخــی
آثــار
ِ
ســاله ،کــه حــاال بیتوجهیهــا بــه

بــا لــودر و ماشــینآالت ســنگین

و بــه مــرور همیــن بیتوجهــی

محوطــه تاریخــی را بــه زبالهدانــی

و بــا اســم پاکســازی و توســعه

باعــث ریــزش تدریجــی ایــن اثــر

تبدیــل کــرده ،از ســوی دیگــر

آن ایــن محوطــه تاریخــی را بــه کام

جــاده خاکــی در عرصــه و محوطــه

تاریخــی میشــود ،هــر چنــد

حفار یهــای غیرمجــاز در ایــن

مــرگ نزدیــک کــرده اســت.

تاریخــی ایــن چارتاقــی لــرزه

بیــش از یــک دهــه از ثبــت ملــی

منطقــه بــه واســطهی قرارگرفتــن

گویــی ایــن صحــرا شــان نگهــداری

بــه جــان ایــن بنــای تاریخــی

ایــن اثــر تاریخــی میگــذرد امــا

قبرســتان

آن

ایــن محوطــه تاریخــی را نــدارد!

انداخــت؛ بــه حــدی کــه فعــاالن

فعــاالن میــراث فرهنگــی اســتان

تخریــب ایــن محوطــه را ســرعت

حــاال چارتاقــی و گورســتان تاریخــی

میــراث فرهنگــی اســتان فــارس

میگوینــد ایــن اثــر تاریخــی و

بخشــیده است.عیســی فوالدفــر

معــروف بــه «صحراپــوش» در شــهر

دســت بــه دامــان جامعــه فرهنگــی

قبرســتان آن ،هنــوز تعییــن عرصــه

فعــال میــراث فرهنگــی داراب

شــهر تاریخــی اوجــان انجــام مــی شــود.وی افــزود:در ایــن طــرح ،هیئــت
باستانشناســی بــه منظــور آزادســازی بخشــی از معمــاری شــهر تاریخــی
اوجــان ،اقــدام بــه کاوش قلعــه حکومتــی کــرده کــه بــرج غربــی و شــرقی
در فصــل هــای نخســت و دوم بــه طــور کامــل کشــف شــدند.وی بــا بیــان
اینکــه فصــل ســوم کاوش در قلعــه تاریخــی اوجــان در بــازه زمانــی  ۴۵روزه
انجــام خواهــد شــد،ادامه داد:عمــده هــدف در ایــن کاوش آسیبشناســی
آثــار تاریخــی شــهر اوجــان و نیــز مطالعــه و تبییــن قابلیتهــای گردشــگری
در ایــن منطقــه اســت و در فصــل ســوم ،کاوش ضلــع شــرقی حــد فاصــل
قلعــه و حصــار انجــام خواهــد شد.شــهر اوجــان یکــی از شــهرهای آذربایجــان
در دوره ســلجوقیان و ایلخانــان مغــول بــوده کــه در حیــات اجتماعی ،سیاســی

داراب اسـتان فـارس ،داراب میگذرنـد؛ صحرایـی بـا آثار
تاریخـی دسـتکم  ۴۰۰سـاله ،کـه حـاال بیتوجهیهـا بـه
ِ

آن ایـن محوطـه تاریخـی را بـه کام مـرگ نزدیـک کـرده

اسـت .گویـی ایـن صحـرا شـان نگهـداری ایـن محوطـه
تاریخـی را ندارد!

عیسـی فوالدفر فعال میراث فرهنگـی داراب از بیتوجهی
نسـبت بـه آثـار تاریخـی شهرسـتان داراب گلـه میکنـد

و میگوید«:بسـیاری از آثـار تاریخـی ایـن منطقـه ماننـد
چارطاقـی و گورسـتان تاریخـی «صحراپـوش» بـه حـال

خـود رهـا شـدهاند ،ایـن محوطـه و چارتاقـی گورسـتان
صحراپوش در طول سـا لهای گذشـته در بدترین شـرایط
نگهـداری و حفاظتـی بـه سـر میبرد.

تاریخــی شهرســتان داراب گلــه
میکنــد و میگویــد« :بســیاری از

نامـهای به شـورای امنیت فرسـتاد و آنها هـم موافقت کردند

آثــار تاریخــی ایــن منطقــه ماننــد

و گفتنـد کـه این بخش نامه و ممنوعیت شـامل گردشـگران

چارطاقــی و گورســتان تاریخــی

خارجـی نمیشـود.حاال بایـد پلیـس آن را اجـرا کنـد و مانـع
ورود گردشـگران با موتورهای سـنگین نشـود» ولی تیموری

«صحراپــوش» بــه حــال خــود رهــا

معـاون گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگی یـک ماه پس

شــد هاند ،ایــن محوطــه و چارتاقــی

از آن اعتراض،اکنـون از رفـع این ممنوعیت برای گردشـگران

گورســتان صحراپــوش در طــول

خارجـی خبـرداد و اظهارکرد:مسـاله گمـرک و قانـون مبـارزه

ســا لهای گذشــته در بدتریــن

بـا قاچـاق کاال و ارز در بحـث موتورسـیکلتهای سـنگین ایـن

شــرایط نگهــداری و حفاظتــی بــه

اسـت کـه درداخـل خریدوفـروش و یا نگهداری نشـوند .وی

ســر میبــرد.

افزود:طبـق مکاتبـات و رایزنـی بـا گمـرک و سـایر نهادهـای

او بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در طــول

مرتبـط ،در ایـن مرحلـه مشـکل ورود موتورسـیکلتهای باالی

چنــد ســال گذشــته دوســتداران و

 ۲۵۰سیسـی بـه ایـران و تـردد در جادهها برای گردشـگران

فعــاالن میــراث فرهنگــی نســبت

خارجـی برطـرف شـده امـا قرار اسـت بـرای حل همیشـگی

بــه وضعیــت ایــن اثــر تاریخــی

ایـن مسـاله،این خواسـته در قالـب طـرح بـه هیـات دولـت

شــکایت

ارائـه شـود تا شـکلی رسـمی ،مسـتند و الزماالجرا پیـدا کند.

داشــتهاند،

میگویــد:

مــا خواســتار رســیدگی بیشــتر

معـاون گردشـگری توضیـح داد :درحـال حاضـر بـرای ورود
عکس :ایسنا

و بهتــر از یادما نهــای تاریخــی
داراب ،بویــژه چارتاقــی گورســتان

صحرای «پوشنج» در شهر داراب استان فارس واقع شده است

وسـایل در کشـور نمیماننـد.

تشکیل کمیته ویژه مقابله با قاچاق صنایع دستی اصفهان
میراث

تاریخــی

در

از بیتوجهــی نســبت بــه آثــار

فرهنگی نوشته و دلیل این خود تحریمی را خواستم .او هم

گمـرک وثیقـه محضـری ارائـه دهـد و متعهد شـود کـه این

شــهری تاریخــی اوجــان بــا هــدف برنامــه پژوهشــی تعییــن عرصــه و حریــم

هـر نـوع حرکتی بـه راحتی از صحرای «پوشـنج» در شـهر

سا لهاســت ماشــینها میرونــد

معتـرض شـد و گفت که«نامـهای به رییس سـازمان میراث

میشــود.مرتضی آبــدار اظهــار داشــت:کاوش هــای باســتان شــناختی قلعــه

سـمند هـم تفاوتـی ندارنـد ،هـر کـدام با هـر سـرعت و با

داراب اســتان فــارس ،میــان دود و

دســتکم

«دکتــر رحیــم والیتــی» ،بــا اســتناد بــه بررسـیهای باستانشــناختی انجــام

سا لهاسـت ماشـینها میرونـد و میآینـد ،تراکتـور یـا

شــدند.

و

اوجــان شهرســتان بســتانآباد آغــاز شــد ،گفت:ایــن کاوشهــا بــه سرپرســتی

و اقتصــادی آن نقــش بســیار مهمــی را ایفــا کــرده اســت.

و حریــم نشــده اســت.

بیتوجهیهــا

بیــان اینکــه فصــل ســوم(جدید) کاوش باستانشناســی قلعــه تاریخــی شــهر

نکته

موتورسـیکلتهای بـاالی  ۲۵۰سیسـی و خودروهـای بـاالی

موتورسـیکلتهای  ۲۵۰سیسـی گردشـگران خارجـی ،آژانس

تاریخی «اوجان» آغاز شد

صحرای «پوشنج» را بدنام کردهاند

معـاون گردشـگری از رفـع ممنوعیـت ورود و تـردد

مجـری تـور و یـا واردکننـده گردشـگران موتورسـوار بایـد بـه

فصل سوم کاوشهای شهر

انبارهـــا بـــرای انجـــام امـــور مرمتـــی و ســـاماندهی آن

نمایش و عرضه
صد اثر هنری منحصر بهفرد

رفع ممنوعیت ورود خودروها

سال پانزدهم | شماره پیاپی  | 1521پنجشنبه  24مرداد 1398

آغازطرح ساماندهی رباط تاریخی الری

زیر و روی تونل برفی نروید!

3

پیام
میراث

اســـتاندار اصفهـــان از تشـــکیل کمیتـــه

صنایـــع دســـتی شناســـایی شـــده در دنیـــا  ۲۹۹مـــورد مربـــوط بـــه

ویـــژه صنایـــع دســـتی درکمیســـیون

ایـــران و از ایـــن تعـــداد ۱۹۶رشـــته مربـــوط بـــه اســـتان تاریخـــی

مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز ایـــن اســـتان

و هنرپـــرور اصفهـــان اســـت کـــه تاکنـــون  ۴۰۰هـــزار نفـــر شـــاغل در

خبـــر داد.

ایـــن بخـــش ســـاماندهی شـــدندبا احتســـاب خانواد ههـــای ایـــن

عبـــاس رضایـــی پـــس از جلســـه کمیســـیون مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال

افـــراد معیشـــت حـــدود چهـــار میلیـــون نفـــر بـــه صنایـــع دســـتی گـــره

و ارز اســـتان اظهـــار داشـــت :اصفهـــان از ســـوی ســـازمان آموزشـــی،

خـــورده است.اســـتاندار اصفهـــان ادامـــه داد :همچنیـــن مقـــرر شـــد

علمـــی و فرهنگـــی ملـــل متحد(یونســـکو)به عنـــوان نخســـتین

کمیتـــه اطـــاع رســـانی در ایـــن کمیســـیون تشـــکیل شـــود تـــا بـــا

عضـــو شـــبکه جهانـــی شـــهرهای خـــاق در عرصـــه صنایـــع دســـتی

فرهنگســـازی موضـــوع مهـــم مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز در جامعـــه

و هنرهـــای مردمـــی معرفـــی شـــده اســـت و ورود صنایـــع دســـتی

نهادین ــه ش ــود زی ــرا اگ ــر م ــردم بدانن ــد ک ــه خری ــد کاالی داخل ــی ب ــه

قاچـــاق بـــه ایـــن اســـتان حیثیـــت صنایـــع دســـتی اصفهـــان را زیـــر

تولیـــد ملـــی واشـــتغالزایی جوانـــان کشـــورکمک میکنـــد بـــه ســـراغ

ســـوال مـــی بـــرد .وی افـــزود :بـــه همیـــن منظـــور مقـــرر شـــد کمیتـــه

کاالی خارجـــی قاچـــاق نمیرونـــد.وی تشـــکیل کمیتـــه پایـــش

وی ــژهای در کمیس ــیون مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز اس ــتان ب ــا حض ــور

مســـتمر قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط بـــه قاچـــاق کاال و ارز را از دیگـــر

کارشناســـان ســـازمان میـــراث فرهنگـــی و اتحادیـــه صنایـــع دســـتی

تصمیمهـــای اتخـــاذ شـــده در جلســـه کمیســـیون مبـــارزه بـــا قاچـــاق

اصفهـــان تشـــکیل شـــود تـــا بـــا بررســـی مشـــکالت و راه حلهـــای

کاال و ارز اس ــتان بی ــان ک ــرد و گفت:ای ــن کمیت ــه ب ــا پای ــش مس ــتمر

کارشناســـی بـــه کمیســـیون ،راهبردهـــای الزم بـــرای جلوگیـــری از

ایـــن قوانیـــن و مقـــررات پیشـــنهادهای خـــود را بـــرای اصـــاح

ورود صنای ــع دس ــتی قاچ ــاق ب ــه اس ــتان و ص ــادرات صنای ــع دس ــتی

قوانیـــن جهـــت ارائـــه بـــه مراکـــز تصمیـــم گیـــر ارائـــه خواهـــد داد.

اســـتان بـــه خـــارج از کشـــور اندیشـــیده شـــود.از مجمـــوع  ۶۰۲رشـــته

صحراپــوش از ســوی مدیــران و

سرپرســتان مربــوط هســتیم.

چارتاقــی قــرار گرفتــه کــه ســنگ

وی امــا بــه ایــن نکتــه نیــز تاکیــد

گورهــای آن ،کامــا مشــخص

میکنــد کــه «از بیــن چارتاقیهــای

اســت ،در بدنــه ســازه دو طاقچــه

گورســتان صحراپــوش ،تنهــا یکــی

قــرار گرفتــه و بخــش شــرقی

از ایــن چارتاقیهــا کــه ســالمتر

بــه دلیــل بیتوجهیهــا و نبــود

باقــی مانــده بــود ۹ ،بهمــن ۱۳۸۴

استحکا مبخشــی ،بــه طــور کامــل

در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت

ویــران شــده اســت».

رســید .فــرم مِ عمــاری آن ،ایــن

او بــا اشــاره بــه ایــن کــه

اثــر را بــه دورهی صفــوی نســبت

بخشهایــی

ســازه

میدهــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه

نیــز ویــران شــده و بایــد هــر چــه

ایــن چارتاقــی در گورســتان قــرار

زودتــر بازســازی و مرمــت شــود،

گرفتــه ،بــه نــام ایــن گورســتان

ادامــه میدهــدِ :بهســازی هایــی

از جنــوب

نــام گــذاری شــده اســت .کاربــری

کــه در گذشــته روی ســازه انجــام

ایــن چارتاقــی ،آیینــی و مذهبــی

شــده ،بــدون هماهنگــی ســازمان

بــوده و مصالــح ایــن چارتاقــی

میــراث فرهنگــی و بیــرون از

از الشــه ســنگ و مــات گــچ

ضوابــط و مقــررات ایــن ســازمان

اســت .چندیــن گــور نیــز در درون

بــوده اســت.

مشارکت موزه ملی ایران در پنجشنبههای

گردشگری بدون خودروی پایتخت
گردشگری

هفدهمی ــن پنجش ــنبه گردش ــگری ب ــدون

و  ۲۱پنجشـــنبه گردشـــگری بـــدون خـــودرو برگـــزار مـــی شود.نمایشـــگاه

خ ــودروی پایتخ ــت ،ب ــا مش ــارکت م ــوزه

باســـتان شناســـی و هنـــر ســـرزمین هلنـــد بـــه روایـــت مـــوزه درنتـــس

ملـــی ایـــران و بازدیـــد از مـــوزه ایـــران

از دهـــم مهـــر ۹۷در مـــوزه ملـــی ایـــران برپـــا شـــده و تـــا  ۳۱مـــرداد

باس ــتان و نمایش ــگاه باس ــتان شناس ــی و

میزبـــان عالقـــه منـــدان اســـت.این نمایشـــگاه شـــامل بیـــش از ۴۲۰

هنـــر ســـرزمین هلنـــد برگـــزار میشـــود.

قلـــم اثـــر تاریخـــی فرهنگـــی از ســـرزمین هلنـــد در ســـه بخـــش آثـــار

رئیـــس ایـــن ســـتاد اظهارداشـــت :در هفتههـــای گذشـــته بـــا همـــکاری

باس ــتانی ،س ــرامیک و نقاش ــی مع ــرف شایس ــته ای از تم ــدن درخش ــان

اداره کل میـــراث فرهنگـــی ،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری اســـتان تهـــران

و کهـــن ایـــن کشـــور اســـت.به گفتـــه ســـیف ،عالقهمنـــدان میتواننـــد

بازدیـــد از تعـــدادی موزههـــا بـــه صـــورت رایـــگان و امـــکان حضـــور

بـــرای انتخـــاب مســـیر مـــورد نظـــر خـــود در پنجشـــنبههای گردشـــگری

گردشـــگران و عالقهمنـــدان در ایـــن موزههـــا در طـــرح پنجشـــنبههای

بـــدون خـــودرو بـــه ســـایت ســـتاد گردشـــگری شـــهرداری تهـــران بـــه

گردش ــگری ب ــدون خ ــودرو فراه ــم ش ــد.مهدی س ــیف گف ــت :ق ــرار اس ــت

نشـــانی  http://visit.tehran.irمراجعـــه کننـــد.در ادامـــه پویـــش

هـــر هفتـــه برنامـــ ه بازدیـــد از موزههـــا همزمـــان بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح

سهشـــنبههای بـــدون خـــودرو کـــه توســـط پیـــروز حناچـــی شـــهردار

در مناطـــق ۲۲گانـــه اجـــرا شـــود.رئیس ســـتاد گردشـــگری شـــهرداری

ته ــران اجرای ــی ش ــده ،برنام ــه پنجش ــنبههای گردش ــگری ب ــدون خ ــودرو

تهـــران افـــزود :ایـــن هفتـــه ۲۴ ،مـــرداد طبـــق برنامههـــای از پیـــش

نی ــز ب ــه هم ــت س ــتاد گردش ــگری ش ــهرداری از  ۲۹فروردی ــن امس ــال ب ــا

تعییـــن شـــده ،عـــاوه بـــر بازدیـــد از مـــوزه ایـــران باســـتان و نمایشـــگاه

هـــدف معرفـــی جاذبههـــا و ظرفیتهـــای گردشـــگری پایتخـــت شـــروع

باســـتان شناســـی و هنـــر ســـرزمین هلنـــد در مناطـــق ۱۸ ،۱۵ ،۱۲ ،۸ ،۳

بـــه کار کـــرد.
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حسگرها به کمک شناسایی خودروهای
آالینده هوا میآیند
فناوری

در

شــاخههای آن ،دیاپــازون بــه ارتعــاش در میآیــد

حــال ســاخت حســگرهایی
هســتند کــه میتواننــد

تولیــد میکنــد .دیاپــازون کاربردهــای مختلفــی از

محققــان

خودروهایــی را کــه بیــش از
حــد مجــاز دود تولیــد میکننــد ،شناســایی کننــد.
اکنــون دســتگاههایی داریــم کــه خودروهایــی را که از

پالسهــای لیــزر بــه ارتعــاش در میآینــد .زمانیکــه

ســرعت مجــاز تخطــی و یــا زیــاد ســر و صــدا ایجــاد

ذرات خــارج شــده از اگــزوز ماشــینها از میــان ایــن

میکننــد را شناســایی کننــد امــا اکنــون محققــان

تیغــه هــا عبــور میکنــد ،ایــن ذرات توســط ایــن

ســرگرم ســاخت حســگری هســتند کــه میتوانــد

ارتعاشــات تحریــک میشــوند و باعــث میشــود

خودروهایــی را کــه دود بیــش از حــد تولیــد

کــه هــر کــدام از آنهــا ســیگنالهای قابــل شــنیدنی

میکننــد ،شناســایی کنــد .ایــن حســگر کــه توســط

تولیــد کننــد .هرچــه تعــداد ایــن ذرات بیشــتر باشــد،

محققــان دانشــگاه فنــاوری گراتــس در اتریــش در

صــدای تولیــد شــده بلندتــر خواهــد بــود .اگــر ایــن

حــال ســاخت اســت دارای یــک دیاپــازون ( tuning

سنســور بــه دوربینــی کــه پــاک ماشــینها را ثبــت

 )forkدو تیغــه اســت؛ دیاپــازون وســیلهای فلــزی

کنــد ،تجهیــز شــود ،در آن صــورت کاربــران میتواننــد

پایه
دارای دو شــاخه اســت کــه انتهــای آنهــا بــه یــک ٔ

تشــخیص دهنــد کــه کــدام خــودرو یــا موتورســیکلت

مشــترک وصــل شدهاســت .بــا وارد شــدن ضربــه بــه

بیــش از حــد مجــاز آلودگــی تولیــد میکننــد.

تصفیهخانههای صنعتی البرز
مدیــرکل حفاظــت محیــط

صنعتــی ســپهر در ایــن مــدت آغــاز شــده اســت،

گفــت:

ادامــه داد :ســاخت تصفیهخانــه شــهرک صنعتــی

در طــول هشــت مــاه

کوثــر هــم بــه پایــان رســیده اســت .ایــن مقــام

گذشــته اقدامــات خوبــی

مســئول در خصــوص شــهرک صنعتــی نظرآبــاد هــم

بــرای ســاخت و تکمیــل تصفیهخانــه فاضــاب در

اعــام کــرد :وضعیــت تصفیهخانــه شــهرک صنعتــی

شــهرکهای صنعتــی اســتان انجــام شــده اســت.

نظرآبــاد نســبت بــه قبــل بهتــر شــده و مــدل دوم

فردیــن حکیمــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا،

آن هــم در حــال ســاخت اســت .حکیمــی در

بــا اشــاره بــه موضــوع ورود فاضــاب صنعتــی بــه

ادامــه صحبــت هایــش گفــت :پیشــرفت فیزیکــی

محیــط زیســت اســتان گفــت :پــس از پیگیــری

تصفیهخانــه شــهرک صنعتــی هشــتگرد بــه بیــش

ایــن موضــوع در طــول چنــد مــاه گذشــته اقداماتــی

از  90درصــد رســیده و بــه احتمــال زیــاد تــا آخــر

خوبــی از ســوی شــهرکهای صنعتــی اســتان انجــام

شــهریور بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید .وی ادامــه

شــده اســت .حکیمــی افــزود :براســاس همیــن

داد :تصفیهخانــه شــهرک صنعتــی برکــت هنــوز

اقدامــات ،مشــکل تصفیهخانــه شــهرک صنعتــی

بــه طــور کامــل راهانــدازی نشــده امــا تصفیهخانــه

اشــتهارد حــل شــد و ایــن تصفیــه بــه احتمــال

خوبــی در حــال احــداث اســت و مشــکلی بــرای

زیــاد در هفتــه دولــت راهانــدازی میشــود .وی بــا

راهانــدازی آن وجــود نــدارد و تــا پایــان شــهریور

بیــان اینکــه عملیــات اجرایــی تصفیهخانــه شــهرک

تصفیهخانــه همــه شــهرکها راهانــدازی میشــود.

پساب

زیســت کــه از او بــه عنــوان پــدر طبیعــت
ایــران نــام بــرده مــی شــود ،بامــداد امــروز
چهارشــنبه پــس از یــک دوره بیمــاری در
ســن  ۸۸ســالگی درگذشــت .بــر اســاس
اطالعیــه دفتــر موسســه ســبزگامان دکتــر
بســکی ،مراســم تشــییع پیکــر پــدر
طبیعــت ایــران ســاعت  ۱۴روز جمعــه
از مقابــل بیمارســتان بســکی گنبــد آغــاز
و ســپس در روســتای تنگــراه بــه خــاک
ســپرده مــی شــود .بــه گــزارش ایرنــا ،دکتــر
غالمعلــی بســکی معــروف بــه پــدر طبیعــت
و محیــط زیســت ایــران متولــد مــاه بهمــن
ســال  ۱۳۱۰در ســبزوار و یکــی از هــواداران
برجســته محیــط زیســت بــه شــمار مــی
رود .وی از  ۶ســال پیــش بــه دلیــل ســکته
مغــزی ابتــدا در بیمارســتان و ســپس در
منــزل بســتری و تحــت مراقــب بــوده امــا
از  ۱۶آبــان پارســال بــه دلیــل مشــکالت
تنفســی بــه بخــش مراقبــت هــای ویــژه
بیمارســتان بســکی در گنبــدکاووس منتقــل
شــده بــود .وی پــس از بــه پایــان رســاندن
تحصیــات متوســطه ،در رشــته طــب
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ادامــه
تحصیــل داد و درســال  ۱۳۴۵در رشــته
جراحــی زنــان از همــان دانشــگاه فــارغ
التحصیــل شــد .دکتــر بســکی در ســال
 ۱۳۴۵بیمارســتانی را در شــهر گنبــدکاووس
تاســیس کــرد امــا در ســال  ۱۳۴۹زندگــی
شــهری را رهــا کــرد و زندگــی خــود را وقــف
دفــاع از محیــط زیســت نمــود .وی درچنــد
دهــه اخیــر فعالیــت هــای گســترده ای در
زمینــه حفاظــت از طبیعــت و محیط زیســت
انجــام داد کــه راه انــدازی بنیــاد جهانــی

آن جملــه اســت .تاســیس بیمارســتان و
زایشــگاه دکتــر بســکی ،تاســیس مدرســه
تیزهوشــان و نیــز خانــه ریاضــی اســتان
گلســتان و ســرای گانــدی (تیزهوشــان
فقیــر در روســتاها) و وقــف  ۶بــاب منــزل
مســکونی در مشــهد از دیگــر فعالیــت هــای
ایــن پزشــک طرفــدار طبیعــت اســت.
گفتنــی اســت وی بســیاری از امــوال خــود
را صــرف امــور خیریــه کــرده بــود.

کــه در صــورت تخریــب مخــازن زبالــه نســبت بــه تعویــض آنهــا اقــدام کننــد .بــه گفتــه وی

آن عــدم نظــارت مناطــق اســت ،البتــه در حــال حاضــر سنجشــی توســط مــا انجــام شــده تــا

در نقاطــی کــه نیازمنــد بــه جانمایــی مخــازن هســتیم ،مخــازن را بهصــورت یکجــا خریــداری
و جا یگــذاری کنیــم.

شــد امــا در خصــوص بحــث پوشــش گیاهــی مــا

گزارش

هیــچ دخالتــی در ایــن بوســتان انجــام ندادیــم .بــه
گفتــه ایــن مقــام مســوول در شــهرداری تهــران ،در
خصــوص خدماتــی کــه در راهپیمایــی عظیــم اربعیــن

بهتازگــی مجتبــی یزدانــی -معــاون خدمــات شــهری
شــهرداری تهــران -دربــاره الــزام تفکیــک زبالــه در
ســاختمانهای دولتــی تهــران گفتــه اســت :مقــرر
شــده ایــن موضــوع توســط اســتاندار تهــران بــه تمامــی

ارائــه میشــود ســال گذشــته هزینـهای معــادل هشــت
میلیــارد تومــان ثبــت شــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه
توجــه کنیــم کــه بــا هماهنگیهــای انجــام شــده بــا
مســئوالن عراقــی و مســئوالن داخــل کشــور توانســتیم

ادارات ابــاغ شــود تــا در تمامــی ســاختمانهای
دولتــی کار تفکیــک زبالــه انجــام شــود .ســاختمانهای
شــهرداری تهــران نیــز در حــال حاضــر ایــن کار را انجــام
میدهنــد .وی همچنیــن دربــاره نبــود مخــازن زبالــه
در برخــی نقــاط شــهر و یــا تعویــض آنهــا اعــام کــرده،
در  ۶۳هــزار نقطــهای کــه پیشتــر مکانیابــی شــده
جانمایــی مخــازن زبالــه انجــام شــده اســت .بــه
گفتــه وی پیمانــکاران موظــف هســتند کــه در صــورت
تخریــب مخــازن زبالــه نســبت بــه تعویــض آنهــا
اقــدام کننــد .ایــن موضــوع در قــرارداد آنهــا ذکــر شــده
و اگــر در جایــی کوتاهــی انجــام میشــود علــت آن
عــدم نظــارت مناطــق اســت البتــه در حــال حاضــر
سنجشــی توســط مــا انجــام شــده تــا در نقاطــی کــه
نیازمنــد بــه جانمایــی مخــازن هســتیم ،مخــازن را
بهصــورت یکجــا خریــداری و جایگــذاری کنیــم .بــه
گــزارش ایســنا ،یزدانــی در تشــریح آخریــن اقدامــات
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری تهــران نیــز گفتــه
اســت :بــرای بوســتان پردیســان بــا توجــه بــه توافقاتــی
کــه انجــام شــده بــود همچنیــن بــا توجــه بــه جمعیــت
زیــادی کــه از ایــن بوســتان اســتقبال میکننــد و
در آن حضــور پیــدا میکننــد بــرای اینکــه اختالفــی
ایجــاد نشــود مــا بــه ســراغ ارائــه خدمــات در ایــن
بوســتان رفتیــم؛ بهشــکلی کــه پارکینگهــا در ایــن
بوســتان اصــاح و ســرویسهای بهداشــتی بازســازی
و تعــدادی اضافــه شــد همچنیــن کل آســفالت پــارک
تعویــض و مبلمــان شــهری در آن ســاماندهی داده

مجتبــی یزدانــی -معــاون خدمــات شــهری
شــهرداری تهــران -از الــزام تمامــی ادارات اســتان
تهــران بــه تفکیــک زبالــه خبــر داده و میگویــد:
مقــرر شــده ایــن موضــوع توســط اســتاندار تهــران
بــه تمامــی ادارات ابــاغ شــود تــا در تمامــی
ســاختمانهای دولتــی کار تفکیــک زبالــه انجــام
شــود .ســاختمانهای شــهرداری تهــران نیــز در
حــال حاضــر ایــن کار را انجــام میدهنــد.
هزینههــا را کاهــش دهیــم .بــرای امســال نیــز مــا
پیشــنهاد  ۱۰میلیــارد تومــان را بــرای شــورای شــهر
تهــران ارســال کردهایــم و منتظــر تصمیمگیــری شــورا
هســتیم .بیتردیــد مــا در عــراق زیــر نظــر مســئوالن
عراقــی کار خواهیــم کــرد و در تمامــی بخشهــا تابــع
آنــان خواهیــم بــود .معــاون خدمــات شــهری شــهرداری
تهــران در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود در
خصــوص توافقــات و همکاریهــای ایــن معاونــت بــا
آب و فاضــاب تهــران و عملکــرد معاونــت خدمــات
شــهری در حــوزه آبیــاری فضاهــای ســبز شــهر تهــران

بسیاری از ظرفیتهای قانون مدیریت پسماند
بیاستفاده مانده است

الزام تفکیک زباله در ادارات

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از ابال

در ساختمانهای دولتی این استان خبر دا
نیــز عنــوان میکنــد :بایــد از مدیرعامــل آب و فاضــاب

تهــران قــرار میگیــرد بایــد هوشــمند شــوند .در

شــهر تهــران قدردانــی کنیــم چــرا کــه همــکاری بســیار

حاضــر نیــز چاههــای مناطــق  ۷و  ۱۰تهــران

خوبــی در حــوزه تأمیــن آب فضــای ســبز شــهر تهــران

هوشــمند هســتند .یزدانــی در خصــوص ارائــه خ

بــا مــا داشــتند .مــا در تــاش هســتیم کــه سیســتم

رفــت و روب و نگهداشــت شــهر نیــز بیــان میکن

آبیــاری فضــای ســبز شــهر تهــران را مکانیــزه کنیــم و

بهطــور روزانــه کار عــادی خــود را انجــام مید

تــا پایــان امســال مناطــق ۵ ،۲ ،۱و  ۶بایــد سیســتم

گاهــی در نقطــهای از شــهر اشــکالی پیــش م

آبیــاری فضــای ســبز خــود را کامــا مکانیــزه کننــد .وی

کــه بــا تماسهــای شــهروندی متوجــه آن می

در ادامــه میگویــد :تــا پایــان آبانمــاه امســال نیــز

و قطعــا در ســریعترین زمــان ممکــن نســبت ب ـ

تمامــی چاههایــی کــه مــورد بهرهبــرداری شــهرداری

آن اقــدام میکنیــم.

دولت قائل به نگاه امنیتی به سازمانهای
مردم نهاد نیست

معــاون برنامــه ریــزی ســازمان مدیریــت پســماند

هــای پیشبینــی شــده در قانــون مدیریــت پســماندها بــی

علــی ربیعــی دربــاره پرونــده بازداشتشــدگان

ایــن پدیدههــای جدیــدی اســت کــه شــکل میگیــرد ،گفــت:

شــهرداری تهــران اظهــار کــرد :متاســفانه تمامــی

اســتفاده مانــده انــد .ایــن مقــام مســوول افــزود :ســازمان

دســتگاه هــای موثــر در اجــرای قانــون مدیریــت

محیــط زیســت ایــران در قبــال قانــون مدیریــت پســماندها

محیــط زیســتی و طوالنــی شــدن رونــد
ً
قطعــا دولــت از امنیــت
رســیدگی بــه آن گفــت:

دولــت بــا هــر نــوع نــگاه امنیتــی بــه ایــن ســازمانها مخالــف
اســت امــا بــه هــر حــال ایــن اقــدام بــر اســاس حکــم قضایــی

پســماندها نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا نمــی کننــد .بــه

مســئول اســت ،بــر ایــن اســاس بایــد پاســخ مناســبی بــرای

ســازمانهای مردمنهــاد کــه در حوزههایــی چــون خیریــه و

ایــن اقــدام صــورت گرفتــه اســت .دولــت همــه تــاش خــود را

گــزارش ایســنا ،علیرضــا شــریفی فــرد در یــک برنامــه رادیویــی

عــدم اجــرای کامــل ایــن قانــون داشــته باشــد .وی بــا اشــاره

محیــط زیســت و ...حمایــت میکنــد و قائــل بــه نــگاه امنیتــی

بــرای اینکــه تصمیــم عادالنـهای بــر اســاس اســتانداردهایی کــه

بــا اشــاره بــه ایــن کــه دســتگاه هــای متعــدد دولتــی و غیــر

بــه اینکــه مدیریــت پســماند یــک چرخــه اســت ،عنــوان

بــه ســازمانهای مردمنهــاد نیســت .امــا بــه هــر حــال تصمیــم

از تعریــف جاســوس وجــود دارد بــه کار میگیــرد .وی افــزود:

دولتــی در قانــون مدیریــت پســماندها وظایــف مختلفــی را

کــرد :پروســه هــای تولیــد زبالــه ،ذخیــره ســازی و انتقــال

نهایــی بــا قاضــی محتــرم و قــوه قضاییــه اســت کــه تشــخیص

دولــت دیــدگاه خــودش را اعــام کــرده و وزارت اطالعــات نیــز

بــر عهــده دارنــد ،گفــت :بــر اســاس اصــل  ۵۰قانــون اساســی

و مراقبتهــای پــس از دفــع زبانــه شــامل چرخــه پســماند

بدهنــد کــه موضــوع چگونــه اســت .بــه گــزارش ایکنــا؛ بــه نقــل

دیدگاهــش را در کمیتــه هایــی کــه بــه همیــن منظــور تشــکیل

ســازمان محیــط زیســت ایــران متولــی موضــوع پســماند در

مــی شــوند .وی گفــت :هــر کــدام از مراحــل موجــود در چرخــه

از پایــگاه اطالعرســانی دولــت ،علــی ربیعــی دیــروز در نشســت

شــده ،اعــام کــرده اســت .امــا بــه هــر حــال تصمیــم نهایــی بــا

کشــور اســت و وزارتخانههــای صمــت ،جهــاد کشــاورزی،

پســماند مــی توانــد متولــی تخصصــی و منحصــر بــه خــود

خبــری در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره پرونــده بازداشتشــدگان

قاضــی محتــرم و قــوه قضاییــه اســت کــه تشــخیص بدهنــد کــه

نیــرو و بهداشــت و موسســه اســتاندارد از دیگــر متولیــان مهــم

را داشــته باشــد ولــی بــه دلیــل عــدم حضــور دســتگاه هــای

قانــون مدیریــت پســماندها در کشــور هســتند .وی بــا بیــان

مختلــف در رونــد اجــرای قانــون مدیریت پســماندها ،شــهرداری

محیــط زیســتی و طوالنــی شــدن رونــد رســیدگی بــه آن گفــت:
ایــن اقــدام بــا حکــم قضایــی انجــام گرفتــه اســت امــا قطعـ ً
ـا

موضــوع چگونــه اســت و مــن تــا همیــن حــد اکتفــا میکنــم.
ربیعــی گفــت :تردیــدی وجــود نــدارد کشــور مــا بــه دلیــل طمــع

اینکــه متاســفانه تمامــی دســتگاه هــای موثــر در اجــرای قانــون

در ایــن حــوزه بــه عنــوان مدیریــت اجرایــی بــا چالــش هــای

دولــت از امنیــت ســازمانهای مردمنهــاد کــه در حوزههایــی

رژیــم صهیونیســتی و ســازمانهای اطالعاتــی یکــی از اهــداف

مدیریــت پســماندها نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا نمــی کننــد،

متعــددی مواجــه شــده اســت .وی افزود :بســیاری از مشــکالت

چــون خیریــه و محیــط زیســت و ...حمایــت میکنــد .دولــت

بــوده اســت .از کســانی کــه امنیــت مــا را برقــرار میکننــد

گفــت :در حــال حاضــر تمامــی مــواد موجــود در قانــون مدیریــت

مربــوط بــه حــوزه جمــع آوری و انتقــال زبالههــا در عــدم انجــام

قائــل بــه نــگاه امنیتــی بــه ســازمانهای مردمنهــاد نیســت.

سپاســگزاری میکنــم و چنــد وقــت پیــش هــم شــماری از

پســماندها بــه مرحلــه اجــرا نرســیده انــد و بســیاری از ظرفیــت

وظیفــه دســتگاههای مختلــف ریشــه دارنــد.

وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از مشــکالت مــا نــگاه ســوءظنوار با

جاســوسها توســط وزارت اطالعــات بازداشــت شــدند.

گــزارش ای

میلیــارد ر

بیــان کــرد

طــی ســال

انتقــال آب

اعــام اینک

تــراز ثبــت

آمــده ،اف ـ

 ۴۷ســانت

زمــان مش

افزایــش ۱

گذشــته ب

ادامــه داد

مدیریت پسا بحران ۵ ،ماه بعد از سیالب
فروردین ۹۸

در دهــه آخــر مــرداد  ۹۸و پنــج مــاه پــس از رخــداد ســیالبهای

ســو و گرگانــرود نشــان میدهــد کــه مدیریــت رودخانــه کــه

فروردیــن  ۹۸در اســتانهای گلســتان و مازنــدران ،فرصــت

انتظــار میرفــت بــه عنــوان درس ســیالبهای  ۹۸بــه مدیریــت

بازدیــدی از برخــی نواحــی ســیلزده ایــن اســتانها دســت داد.

بحــران و مدیریــت شــهری منتقــل شــده و در دســتور کار قــرار

البتــه بازســازی منزلهــای تخریــب شــده هنــوز تکمیــل نشــده

گیــرد ،همچنــان در دو اســتان بازدیــد شــده مفقــود اســت .از نظــر

و هیــچ محــدودهای کــه در فروردیــن و اردیبهشــت  ۹۸در آن آب

پاکیزگــی و زدودن زبالــه از رودخانههــا ،بایــد گفــت کــه همچنــان

گرفتگــی رخ داده بــود ،در پایــان مــرداد  ۹۸دیگــر آبگرفتگــی

در رودخانههــای گرگانــرود ،تجــن ،ه ـراز ،نــور و اتــرک و بابلــرود،

نــدارد .بایــد نواحــی کوچکــی بیــن آق قــا و گمیشــان کــه همچنان

فاضالبهــای شــهر یــا مســتقیما از طریــف لولههــای فاضــاب

آبگرفتگیهــای محــدود در آنهــا باقــی مانــده اســت ،مســتثنی

محــات و یــا بــا تخلیــه نخالههــا از ســوی اهالــی پیرامــون بــه

کــرد .اگــر بــه آمــار بارندگــی ســال آبــی  ۹۸-۹۷توجــه و آن را بــا

داخــل رودخانههــا ،وارد میشــود .از نظــر ســاماندهی وضــع

بارندگــی در ســال آبــی  ۹۷-۹۶مقایســه کنیــم ،خواهیــم دیــد کــه

رســتنیها ،درختچههــا و بوتههــا در کــف رودخانههــا ،همچنــان

در بیشــتر حوزههــای ایـران بیــن  ۲تــا  ۳برابــر افزایــش بارندگــی

میتــوان دیــد کــه مســیر رودخانههــا پاکســازی نشــده اســت.

ســال جدیــد  ۹۸بــا ســال مــا قبــل ۹۷مشــهود اســت .ایــن در

پارکهــای ســاخته شــده در حریــم و مســیل رودخانههــا هنــوز

حالــی اســت کــه اگــر بارندگــی مردادمــاه  ۹۸را بــا مردادمــاه

تخریــب نشــدهاند .ایــن پارکهــا در حریــم بســتر رودخانههایــی

 ۹۷مقایســه کنیــم ،در اغلــب ایســتگاهها افزایــش یــا تغییــری

کــه در آنهــا در فروردیــن  ۹۸ســیالب نیــز رخ نــداده بــود ،همچنــان

مشــهود نیســت ،بنابرایــن عمــده افزایــش بارندگــی ســال آبــی

و ماننــد زمــان قبــل از فروردیــن  ۹۸بــاز هســتند و بــه عنــوان

 ۹۸نســبت بــه  ۹۷مربــوط بــه بارندگیهــای آخــر اســفند ۹۷و

فضــای ســبز همگانــی مــردم محلــی و مســافران بــه آنهــا مراجعــه

ماههــای فروردیــن و اردیبهشــت  ۹۸بــوده اســت .بــه بیــان دیگــر

میکننــد .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه پارکهــای ملــل

در بیشــتر حوضههــای آبریــز  ۳۰گانــه کشــور همچنــان در وضعیــت

و قائــم در بســتر رودخانــه تجــن در ســاری ،و پــارک دهکــده

خشکســالی بــه ســر میبریــم ،البتــه در بعضــی از حوضههــا

طالیــی آمــل احــداث شــده در حریــم و بســتر رودخانــه هــراز و

ماننــد ارس ،تالــش  -مــرداب انزلــی ،و قــره ســو  -گــرگان ،دچــار

در محــدوده شــهری آمــل اشــاره کــرد .در باالدســت رودخانههــا

کاهــش بارندگــی نســبت بــه ســال قبــل نیــز هســتیم .نکتــه

نیــز رونــد تخریــب مراتــع بــا فــروش ســریع زمینهایــی کــه

مهــم دیگــر از بازدیــد مــرداد  ۹۸مشــاهده وضــع رودخانههایــی

ملــک شــخصی اف ـراد محســوب میشــوند ،ادامــه دارد و بــا ایــن

اســت کــه دچــار طغیــان شــده بودنــد ،بــه ویــژه رودخانــه قــره

وضــع آبخیــزداری همچنــان هماننــد قبــل از ســیالبهای ۹۸

عکس:تسنیم

حیــات بــا هــدف حفــظ محیــط زیســت از

مکانیابــی شــده جانمایــی مخــازن زبالــه انجــام شــده اســت .پیمانــکاران موظــف هســتند

عکس:تسنیم

دکتــر بســکی بــا عنــوان مکتــب حرمــت

پسماند

«غالمعلــی بســکی» از فعــاالن محیــط

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری تهــران میگویــد :در  ۶۳هــزار نقطــهای کــه پیشتــر

سمنها

پدر طبیعت
ایران درگذشت

است.

دریاچه

خبر

و وسعت حیاتوحش در جنگلهای جهان تنها در مدت  ۴۰سال حدود  ۵۳درصد کاهش داشته

عکس :ایرنا

رضایت محیط زیست از روند ساخت
زیســت

جنگلها از بین رفته است .به گزارش ایسنا ،گروهی از فعاالن محیط زیست دریافتند گستردگی

021-88019846

ل کــردن ُنتهــا و کــوک کــردن ســازهای
جملــه کنتــر 
موســیقی دارد .ایــن تیغــه هــا ابتــدا بــا اســتفاده از

البــرز

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

نتایج یک مطالعه نشان میدهد که در مدت  ۴۰سال بیش از نیمی از حیاتوحش جهان در

ایــن موضــوع در ق ـرارداد آنهــا ذکــر شــده و اگــر در جایــی کوتاهــی انجــام میشــود علــت

و امــواج صوتــی در یــک بســامد (فرکانــس) خــاص

اتریشــی

پیام
زیست

10003432117834

نابودی نیمی از حیاتوحش جهان ظرف  ۴۰سال

نگرانکننــده اســت .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه رونــق فــروش

زمینهــای کشــاورزی قــرار گرفتهانــد و دارای مالــک شــخصی

عضــ

و تبدیــل زمیــن کشــاورزی و مراتــع بــه منــازل و مجتمعهــای

هســتند ،وضــع نگرانکننــدهای حاکــم اســت .گزارشهایــی

منابــع

مســکونی در شــهرهای چمســتان و نــور ،بهنمیــر ،کلــوده آمــل،

وجــود دارد کــه می ـزان الــوار حاصــل از قطــع درختــان در دره نــور

اســت

بهمنــان ســوادکوه ،رینــه الریجــان ،تقــی آبــاد تنکابــن ،مــرزن آبــاد

و منطقــه بلــده نــور گاه بــه  ۵۰کامیونــت در روز میرســد .البتــه

مســع

و کالردشــت و ســه هـزار تنکابــن در اســتان مازنــدران و همچنیــن

اوج ایــن اتفــاق بــه فصلهــای پائیــز ،زمســتان مربــوط اســت .بــا

وجــو

آزادشــهر ،علیآبــاد کتــول ،جنــوب شــهر گــرگان ،مســکن مهــر

بهرهگیــری از ایــن مشــاهدات بایــد هشــدار داد کــه در مدیریــت

اظهــا

مینودشــت ،گــدم آبــاد و ارم آبــاد گنبــدکاووس ،کاللــه ،بــدل تپــه

پســابحران همچنــان ناموفــق هســتیم .تخریــب منابــع طبیعــی

کشــو

کردکــوی ،و الهــادی رامیــان در اســتان گلســتان اشــاره کــرد .از نظر

و ســیلخیزتر شــدن باالدســتهای رودخانههــا همچنــان و بــا

هــای

از بیــن بــردن درختــان ،بــه ویــژه درختانــی کــه باغهــا و حوالــی

همــان ســرعت قبــل از فروردیــن  ۹۸ادامــه دارد.

چنــد

پایش زیست محیطی  ۷۴۵واحد تولیدی قزوین

پیام
زیست

10003432117834

 ۷۴۵واحد تولیدی استان قزوین سال جاری توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست پایش شدهاند.به

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

گزارش ایرنا ،سید ابراهیم موسوی ،معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین گفت :بیشترین
میزان پایش واحدهای تولیدی با  ۲۰۴مورد به شهرستان البرز اختصاص دارد .طی مدت یادشده در شهرستان

021-88019846

آبیک نیز  ۱۱۹واحد ،تاکستان  ،۱۱۷بویین زهرا  ۳۸و آوج نیز  ۳۸واحد تولیدی پایش زیست محیطی شده اند.

یزدانی :تا پایان
آبانماه امسال تمامی
چاههایی که مورد
بهرهبرداری شهرداری
تهران قرار میگیرد باید
هوشمند شوند .در
حال حاضر نیز چاههای
مناطق ۷و  ۱۰تهران

 ۶۰۰تــن زبالــه در شــهر تهــران ایجــاد میشــود ،گفتــه
بــود ۲۱ :تــن پســماندهای حومــه ،صــد تــن پســماند
صنعتــی و پزشــکی و  ۱۰۰تــن لجــن در مجتمــع آرادکــوه
دفــن میشــود .بــه گفتــه وی  ۸۰۰تــن زبالــه حجیــم در
ســطح شــهر تهــران پــردازش و بــه محلهــای مصــرف
انتقــال داده میشــود .عبدلــی در ادامــه تصریــح

تفاهــم نام ـهای بــا ســازمان پارکهــا بســته شــده تــا

ســوخته شــوند چــرا کــه منبــع بیماریهــای واگیــردار

ما در تالش هستیم

تهــران بایــد در شــهر جداســازی و آلودگیهــا و شــیرآبه
هــای آن بایــد تصفیــه شــود .بــه گفتــه مدیرعامــل

که سیستم آبیاری

ســازمان مدیریــت پســماند اســتان تهــران ،بــا مشــارکت

فضای سبز شهر تهران

بخــش خصوصــی ایســتگاههای دهگانــه بایــد بــه

 ۵ ،۲و  ۶باید سیستم

دســتگاههای تصفیــه و پــردازش تجهیــز شــوند.

کاهش ۱۴۰۰تنی زبالههای شهر تهران

 23تیرمــاه  98نیــز مدیرعامــل ســازمان مدیریــت
پســماند شــهر تهــران از کاهــش میــزان زبالــه در شــهر
تهــران خبــر داد و اعــام کــرد :بهطــور میانگیــن در روز

آبیاری فضای سبز خود

حــدود  ۱۴۰۰تــن از زبالههــای شــهر تهــران کاهــش

را کامال مکانیزه کنند.

پیــدا کــرده اســت .عبدولــی در نخســتین کنفرانــس

دولتی پایتخت

چالشهــای زیسـتمحیطی بــا تأکیــد بــر پســماندهای
پالســتیکی گفتــه بــود :پســماندهای خشــک کــه برخــی
از آنهــا ارزشــمند اســت و در بخــش صنعــت بهعنــوان
کاالی ارزشــمند قلمــداد میشــوند پــس از پــردازش

الغ استاندار تهران برای الزام تفکیک زباله

اد

میتواننــد بــه چرخــه مصــرف بازگردنــد .وی در ادامــه
مــی افزایــد :بیتردیــد امــروز بایــد بهعنــوان شــهروند
تــاش کنیــم کاالهــا را دقیقـ ً
ـا مطابــق بــا نیازهــای خــود
تهیــه کنیــم .متأســفانه در حــال حاضــر بســیاری از

ر حــال
کامــا

خدمــات

نــد :مــا

دهیــم.

میآیــد

یشــویم

ــه حــل

آغاز فرهنگسازی از ادارات

بــود ،اعــام کــرد :اگــر کل دشـتهای تهــران را پســماند

اواخــر تیرمــاه گذشــته بــود کــه اســتاندار تهــران بــا بیان
اینکــه بعــد از چندیــن ســال طــرح جامــع مدیریــت
پســماند در دســتور کار قــرار گرفتــه و باید بــرای تفکیک
پســماند از مبــدا فرهنــگ ســازی صــورت بگیــرد گفتــه
بــود :دســتگاه هــای دولتــی تفکیــک زبالــه را از خــود
آغــاز کننــد .بــه گــزارش ایرنــا انوشــیروان محســنی

دفــن کنیــم بــاز هــم فضــا کــم میآوریــم .بــه گفتــه
وی برخــی دانشــگاهها پایــان نامههــای زیــادی در
خصــوص مدیریــت پســماند زبالههــای اســتان تهــران
نوشــته انــد کــه بــرای مکانیابــی دقیــق ســایت جدیــد
میتــوان از آنهــا اســتفاده کــرد.

تولید روزانه بیش از پنج هزار تن زباله

بندپــی در چهــل و پنجمیــن جلســه کارگــروه مدیریــت

رضــا عبدلــی مدیرعامــل پســماند اســتان تهــران نیــز

پســماند اســتان کــه در اســتانداری تهــران برگــزار شــده

جلســه یادشــده بــا بیــان اینکــه روزانــه پنــج هــزار و

میانگیــن در روز حــدود  1400تــن از زبالههــای شــهر
تهــران کاهــش پیــدا کــرد .البتــه در ایــن مســیر تــاش
شــهرداریهای مناطــق بــرای جلوگیــری از انتقــال
پســماندهای حجیــم بــه آرادکــوه و نــگاه دقیــق بــه
تفکیــک از مبــدأ را نیــز نبایــد فرامــوش کنیــم .قطعـ ً
ـا
نقــش شــهروندان در تولیــد پســماند بســیار مؤثــر اســت
و آنهــا در حــوزه تولیــد پســماند نقــش بســزایی دارنــد.

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان از
دســتگیری یــک نفــر صیــاد متخلــف بــا  ۲۰قطعــه
پرنــده ســهره طالیــی در منطقــه بازفــت ،حوالــی

کوهرنــگ خبــر داد .بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن اســتان چهارمحــال
وبختیــاری ،شــهرام احمــدی گفــت :مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت
اســتان در حیــن گشــت و کنتــرل در منطقــه بازفــت ،حوالــی منطقــه
شــکارممنوع خداآفریــن در شهرســتان کوهرنــگ یــک نفــر متخلــف را در حیــن
صیــد و زنــده گیــری  ۲۰قطعــه ســهره طالیــی ،شناســایی و دســتگیر کردنــد.

نجات بزغاله وحشی در دنا
حیوانات

مدیــرکل حفاظــت محیطزیســت کهگیلویــه و
بویراحمــد گفــت :عملیــات امــداد و نجــات بزغالــه
گرفتــار در صخرههــای منطقــه حفاظتشــده دنــا
انجــام شــد و ایــن عملیــات بــا موفقیــت پایــان

یافــت .محســن جعفــری نــژاد اظهــار داشــت :مامــوران یــگان حفاظــت محیــط
زیســت شهرســتان دنــا در محــدوده منطقــه حفاظــت شــده و پــارک ملــی
دنــا حیــن گشــت و کنتــرل منطقــه متوجــه گرفتــار شــدن یــک راس بزغالــه
وحشــی در صخــره ای شــدند .وی افــزود :ایــن بزغالــه در صخــره ای در
ارتفاعــات پــارک ملــی و منطقــه حفاظــت شــده گرفتــار شــده بــود و نالــه و ســر
و صدایــش بــه گــوش محیــط بانــان رســیده بــود.

تحویل  2توله گرگ نابالغ
حیوانات

مصــرف توســط شــهروندان محقــق شــد و بهطــور

آب و هوا

اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه
ابالغ نشده است

مختلفــی همچــون افزایــش قیمــت کاال ،مدیریــت

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد
گفــت ۲ :تولــه گــرگ نابالــغ بــرای مراقبــت و
نگهــداری بــه اداره حیــات وحــش محیــط زیســت
آذربایجانغربــی تحویــل دادهشــد .فــاروق ســخنور

اظهــار داشــت :ایــن  ۲تولــه گــرگ مدتــی قبــل توســط یکــی از دوس ـتداران
محیــط زیســت ایــن شهرســتان ،در بــازار دواب یکــی از شهرســتانهای اطــراف
خریــداری و تحویــل محیــط زیســت مهابــاد داده شــده بــود .وی اضافــه کــرد:
بــه علــت نیــاز بــه مراقبــت و شــیردهی ایــن  ۲تولــه گــرگ تحویــل اعضــای
انجمــن حمایــت از حیوانــات ژیــن مهابــاد داده شــده بــود و اعضــای ایــن
انجمــن نیــز  ۲مــاه از ایــن تولــه هــا مراقبــت کــرده بودنــد و ســپس بــرای
رهاســازی تحویــل اداره کل محیــط زیســت آذربایجانغربــی داده شــدند.

برگزاری همایش ملی تغییر اقلیم

و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

ارومیــه در آذربایجانغربــی گفــت :اعتبــارات

و وســعت ایــن حوضــه آبریــز بســته ،مطلوبتــر از ســالهای

آن بــر کشــاورزی و محیــط زیســت در ارومیــه

کنیــم .رییــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع

امســال ایــن ســتاد هنــوز ابــاغ نشــده اســت .بــه

گذشــته اســت .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ورود آب بــه دریاچــه

برگــزار شــد .بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از

طبیعــی آذربایجــان غربــی تاکیــد کــرد :اگــر شــیوههای نویــن

یرنــا ،فرهــاد ســرخوش بــا اشــاره بــه ابــاغ پنــج هــزار

ارومیــه بــا پایــان فصــل گرمــا و آغــاز بارشهــا دوبــاره آغــاز مــی

ارومیــه ،عباســعلی روانلــو رییــس مرکــز تحقیقــات

علمــی همــراه بــا تغییــر الگــوی کشــت در بخــش کشــاورزی

ریــال بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه در ســال گذشــته،

شــود ،اظهــار داشــت :هرســاله شــاهد کاهــش نزدیــک بــه ۷۰

و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی آذربایجــان غربــی در

اجرایــی نشــوند و منابــع و تنــوع ژنتیکــی حفــظ نشــود ،در

د ۱۰۰ :درصــد ایــن مبلــغ تخصیــص یافــت و امیدواریــم

ســانتیمتری تــراز دریاچــه ارومیــه در فصــل گرمــا هســتیم و

آییــن افتتاحیــه ایــن همایــش گفــت :پــس از فراخــوان ،از بیــن

آینــده بــا بحــران کمبــود موادغذایــی روبــرو خواهیــم بــود.

ل جــاری بــا تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات ،طرحهــای

ایــن مقــدار در زمــان بارشهــا جبــران میشــود .رییــس دفتــر

مقالههــای ارســالی بــه دبیرخانــه همایــش ۱۱۰ ،مقالــه مــورد

رییــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی

ب بــه دریاچــه بــا شــدت بیشــتری دنبــال شــود .وی بــا

اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجانغربــی

پذیــرش شــده اســت کــه  ۱۲مقالــه بــه صــورت شــفاهی و بقیــه

آذربایجــان غربــی اضافــه کــرد :تغییــرات اقلیمــی و تنشهــای

کــه ســطح آب دریاچــه ارومیــه نســبت بــه کمتریــن

بــا اشــاره بــه کاهــش تبخیــر آب نگیــن آبــی آذربایجــان در

بــه صــورت پوســتر در ایــن همایــش ارائــه شــده اســت .روانلــو

محیطــی زنــده و غیرزنــده ،راهکارهــای نویــن در مقابلــه بــا

ت شــده بــرای آن یــک متــر و  ۴۵ســانتیمتر باالتــر

مقایســه بــا ســالهای گذشــته ،اضافــه کــرد :دریاچــه ارومیــه

افــزود :تغییــرات اقلیــم در زمینــه امنیــت غذایــی و محیــط

اثــرات منفــی تغییــرات اقلیمــی ،بحــران آب و خشــک شــدن

ــزود :تــراز ایــن دریاچــه اکنــون یکهــزار و  ۲۷۱متــر و

در ســایه افزایــش حجــم آب و حــل شــدن نمکهــای رســوب

زیســت ،ســامت و تنــوع زیســتی اثرگــذار اســت و یکــی از

دریاچههــا ،رودخانههــا و تاالبهــا و جنــگل ،مرتــع و نقــش

تیمتر بــرآورد شــده کــه  ۱۰۱ســانتیمتر بیشــتر از

شــده در کــف آن در بســیاری از نقــاط عمیقتــر شــده اســت.

خطرهــای جــدی بــرای توســعه پایداربــه شــمار مــیرود.

پوشــشهای گیاهــی در ارتبــاط بــا تغییــرات اقلیمــی ،تاثیــر

شــابه ســال  ۱۳۹۷اســت؛ گســتره ایــن دریاچــه نیــز بــا

وی بــا اشــاره بــه حجــم فعلــی آب دریاچــه تصریــح کــرد:

او گفــت :همــه بخشهایــی کــه اثــرات اقلیمــی روی آنهــا

اقلیــم و تغییــرات آن بــر گونههــای گیاهــی و جانــوری ،بهــره

 ۹۹۱کیلومتــری در همســنجی بــا زمــان مشــابه ســال

حجــم فعلــی آب دریاچــه ارومیــه ســه میلیــارد و  ۹۶۰میلیــون

تاثیــر میگــذارد ،بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند .مســئله محیــط

بــرداری از ذخایــر ژنتیکــی در راســتای تعدیــل تغییــرات

بــه  ۲هــزار و  ۹۴۴کیلومترمربــع رســیده اســت .وی

مترمکعــب اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲

زیســت و تغییــر اقلیــم یکــی از چالشهــای اساســی کشــور

اقلیمــی ،آلودگیهــای محیطــی و تغییــر اقلیــم از جملــه

د :ورود روانآبهــا بــه دریاچــه ارومیــه بــا توجــه بــه

میلیــارد و  ۵۵۰میلیــون مترمکعــب افزایــش را نشــان میدهــد.

اســت و بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود و اثراتــی کــه تغییــرات

محورهــای برگــزاری ایــن همایــش یکــروزه اســت.

نیمی از جنگلهای شمال دود شده است!
آمــار ســازمان جنــگل هــا از دســت دادیــم ،گفــت :از 40

هــای مازنــدران ماننــد نوشــهر ،تنکابــن ،گلــوگاه ،بهشــهر و

ســال قبــل تاکنــون حــدود  3میلیــون و 600هــزار هکتــار

نــکا بــا جنــگل تراشــی در باالدســت ســیل رخ مــی دهــد.

از جنــگل هــای هیرکانــی بــه حــدود یــک میلیــون و 800

وی در ادامــه بیــان کــرد :دومیــن کارکــرد جنــگل تولیــد

هــزار هکتــار رســیده و ایــن بــه معنــای ایــن اســت کــه

اکســیژن اســت و در هــر هکتــار جنــگل در یــک ســال  2و

نیمــی از جنــگل هــای شــمال دود شــده اســت .موالنــا

نیــم تــن اکســیژن تولیــد مــی کنــد بنابرایــن جنــگل هایــی

خاطرنشــان کــرد :بــه علــت عــدم بــی توجهیهــا نســبت

کــه در شــمال کشــور داریــم نیــاز  ۱۸میلیــون نفــر انســان

بــه کارکــرد جنــگل هــای شــمال کشــور و تبدیــل آن بــه

بــه اکســیژن را تامیــن مــی کننــد .عضــو شــورای هماهنگــی

ویالســازی هــای گســترده ،تخریــب اراضــی جنگلــی ،بــاغ و

شــبکه ملــی محیــط زیســت و منابــع طبیعــی کشــور افــزود:

جنــگل ،آتــش ســوز یها ،قاچــاق چــوب ،تغییــر کاربــری،

ارزش اقتصــادی جنــگل فقــط از منظــر تولیــد آب۱۵ ،برابــر

تصاحــب اراضــی جنگلــی توســط نهادهــای مختلــف و

بیشــتر از ارزش چــوب اســت بــه طــور مثــال ارزش قیمــت

چــرای دام خــارج از ظرفیــت عواملــی بــرای تخریــب جنــگل

یــک درخــت  ۵۰میلیــون تومــان باشــد ،ارزش تولیــد آن

هــای هیرکانــی در مازنــدران اســت .وی افــزود :از لحــاظ

 ۵۰میلیــارد تومــان اســت یعنــی آن چنــان ارزشــی دارد کــه

وســعت و کیفیــت ،جنــگل هــای هیرکانــی شــمال کشــور بــه

قابــل قیمــت گــذاری نیســت .موالنــا بــا اشــاره بــه اینکــه

یــک میلیــون و  800هــزار هکتــار رســیده یعنــی 10درصــد

براســاس شــاخص ســازمان ملــل ،کشــور هایــی کــه حداقــل

آن پایــدار و 90درصــد آن غیرپایــدار اســت .عضــو شــورای

 25درصــد آن هــا دارای پوشــش جنگلــی هســتند فقیرنــد،

هماهنگــی شــبکه ملــی محیــط زیســت و منابــع طبیعــی

بیــان کــرد :ایــران دارای  ۸درصــد پوشــش گیاهــی بــوده

کشــور اولیــن کارکــرد جنــگل هــا را ذخیــره ســازی آب

بنابرایــن حفاظــت از ایــن پوشــش گیاهــی امــری بســیار

زمیــن عبــور کردنــد و در حــال حاضــر ذخیــره گاه ژنتیــک

بــه واســطه پوشــش گیاهــی بســیاری کــه دارنــد ،دانســت

مهمــی اســت .وی بــا بیــان اینکــه ســومین کارکــرد جنــگل

ع طبیعــی گفــت :مشــکل اصلــی جهــان تغییــر اقلیــم

جهــان هســتند یعنــی اهمیــت جهانــی دارنــد ،تصریــح کــرد:

و گفــت :ایــن پوشــش هــای گیاهــی ،آب بــاران را در خــود

ترکیــب کربــن اســت ،گفــت :وقتــی انــدام هــای درخــت

ت و  ۱۰ســال بــرای اصــاح ایــن مســیر فرصــت داریــم.

مشــکل اصلــی جهــان تغییــر اقلیــم بــوده کــه براســاس

ذخیــره مــی کنــد ،ســرعت آب را در ارتفاعــات کــم و آرام آرام

در دل خــاک ذخیــره مــی شــود ،ترکیــب دی اکســید کربــن

عود موالنــا در گفــت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه

آمارهــای دانشــمندان وارد دهــه صفــر شــدیم و  ۱۰ســال

در دل زمیــن جــای گرفتــه و مــا در پاییــن دســت بــه صــورت

را بــه همــراه دارد و همــراه میکــروب ارگانیســم هــا ،ماســه

ود یــک جنــگل در هــر کشــور نعمــت بزرگــی اســت،

فرصــت بــرای اصــاح مســیر داشــته تــا بــا کاهــش حجــم

چشــمه ســارها و رودخانــه هــا مــی بینیــم .موالنــا بــا بیــان

ای جنگلــی را بــه نــام هومــوس تولیــد مــی کنــد کــه خــاک

ار کــرد :کارکــرد جنــگل هــا در اکوسیســتم طبیعــی

تولیــد دی اکســید کربــن ،تغییــرات اقلیمــی بهبــود پیــدا

اینکــه بــه طــور طبیعــی جنــگل تراشــی هــا در بــاال دســت

غنــی بــرای بــارآوری جنــگل اســت .مســعود موالنــا در ادامــه

ور تاثیــر گــذار اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه جنــگل

کنــد .عضــو شــورای هماهنگــی شــبکه ملــی محیــط زیســت

موجــب شــده تــا در پاییــن دســت شــاهد ســیل باشــیم،

تصریــح کــرد :وقتــی جنــگل تراشــی مــی کنیــم و زمیــن را

ی هیرکانــی شــمال کشــور ،جنــگل هایــی هســتند کــه

و منابــع طبیعــی کشــور بــا بیــان اینکــه متاســفانه در ســال

تصریــح کــرد :بارانــی کــه مــی توانــد بــرای مــا یــک نعمــت

شــخم مــی زنیــم ،دی اکســید کربنــی کــه هــزاران ســال در

د میلیــون ســال قدمــت داشــته و از عصــر یخبنــدان

هــای اخیــر بخشــی از جنــگل هــای هیرکانــی را براســاس

باشــد در حــال حاضــر بــا کمــی شــدت در برخــی از شــهر

دل خــاک جنــگل ذخیــره شــده بــود ،آزاد مــی شــود.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان از دســتگیری
 ۳۹۵متخلــف زیســت محیطــی در چهــار ماهــه اول ســال ۹۸
در ایــن اســتان خبــر داد .بــه گــزارش خبرآنالیــن لرســتان،
مهــرداد فتحــی بیرانونــد گفــت بــا تــاش و کوشــش محیــط
بانــان فــداکار و زحمتکــش اســتان لرســتان تعــداد ۳۹۵
نفــر متخلــف زیســت محیطــی در  ۴ماهــه نخســت ســال
 ۹۸در ایــن اســتان دســتگیر شــده و پرونــده آن هــا بــه
محاکــم قضایــی ارجــاع گردیــده اســت .فتحــی بیرانونــد
اظهــار داشــت :بیشــترین تخلــف در حــوزه صیــد آبزیــان در
منابــع آبــی اســتان اتفــاق افتــاده اســت کــه در ایــن راســتا
 ۱۱۷تــور ماهیگیــری ۴ ،دســتگاه موتــور بــرق ۶۳ ،قــاب
و  ۸۳۷قطعــه ماهــی از متخلفیــن کشــف و ضبــط شــده
اســت .وی بــا اشــاره بــه کاهــش آمــار شــکار پســتانداران
بــزرگ و حمایــت شــده در ســطح اســتان بیــان داشــت:
در جهــت برخــورد قاطــع بــا شــکارچیان و پیشــگیری از
وقــوع جــرم تعــداد  ۴۳قبضــه اســلحه از متخلفیــن زیســت
محیطــی کشــف و ضبــط شــده کــه از ایــن تعــداد  ۳قبضــه
آن هــا ســاح بــدون مجــوز مــی باشــد .ایشــان میــزان ضــرر
و زیــان وارده بــه محیــط زیســت در اثــر تخلفــات صــورت
گرفتــه را  ۱۴۸۴۵۱۸۰۰۰ریــال اعــام نمــود و بیــان داشــت:
از ایــن میــزان ضــرر و زیــان ۶۱۸۸۹۸۰۰۰ ،ریــال وصــول
شــده اســت .مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان بــا
اشــاره بــه اهمیــت آمــوزش و فرهنــگ ســازی در کاهــش
تخلفــات زیســت محیطــی گفــت :جهــت کاهــش تخلفــات
زیســت محیطــی در ســطح مناطــق تحــت مدیریــت و آزاد
از ابتــدای ســال تــا کنــون  ۴۹۲ســاعت کالس آمــوزش بــا
حضــور محیــط بانــان در سراســر اســتان برگــزار شــده اســت.
اســتان لرســتان از اســتا نهای غربــی ایــران اســت .ایــن
اســتان  ۲۸۳۰۸کیلومتــر مربــع مســاحت و بیــش از یــک
میلیــون و  ۷۶۰هــزار نفــر جمعیــت دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست
همدان اعالم کرد:

واگذاری مدیریت  ۲منطقه
شکار ممنوع همدان به مردم

عکس :ایرنا

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه

قــرار گرفتــن در فصــل گرمــا بــه طــور کامــل قطــع شــده امــا تراز

چهارمیــن همایــش ملــی تغییــر اقلیــم و تاثیــر

اقلیمیداشــته اســت ،بایــد بــا شــرایط جدیــد برنامــه ریــزی

ـو شــورای هماهنگــی شــبکه ملــی محیــط زیســت و

دستگیری  395متخلف
زیست محیطی در لرستان

منطقــه شــکارممنوع خداآفریــن در شهرســتان

کاالهــای قابــل مصــرف در پســماند یافــت میشــوند
امــا خوشــبختانه در ســال گذشــته بــا توجــه بــه عوامــل

خبر

عکس :قدس آنالین

کامال هوشمند هستند.

پایان امسال مناطق ،۱

پرندگان

بــه کمپوســت در آرادکــوه داریــم کــه بــرای اولیــن بــار

و غیرواگیــردار هســتند اضافــه میکنــد :زبالههــای

را مکانیزه کنیم و تا

دستگیری صیاد متخلف
در کوهرنگ

میکنــد :روزانــه  ۹۰۰تــن مــواد عالــی قابــل تولیــد

هــزار تــن در ســال کمپوســت بــه آنهــا تحویــل دهیــم.
ً
حتمــا بایــد
وی بــا بیــان اینکــه زبالههــای پزشــکی
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مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت همــدان گفــت :مدیریــت و
حفاظــت  ۲منطقــه شــکار ممنــوع «کرفــس» رزن و «تجــرک»
فامنیــن بــه مــردم واگــذار مــی شــود .عــادل عربــی در دیــدار بــا
رئیــس و کارکنــان خبرگــزاری ایرنــا مرکــز همــدان بیــان کــرد:
منطقــه شــکار ممنــوع «کرفــس» رزن بــا  ۵۰هــزار هکتــار وســعت
بزرگتریــن منطقــه تحــت مدیریــت محیــط زیســت همــدان بــه
شــمار مــی رود .وی اضافــه کــرد :ایــن اداره کل در برنامــه توســعه
ســه ســاله پیشــنهاد واگــذاری مدیریــت و حفاظــت ایــن مناطــق
بــه مــردم و بخــش خصوصــی را مطــرح کــرده اســت همچنیــن
مــی توانــد ایــن مناطــق را در قالــب تعاونــی بــه چنــد متقاضــی
واگــذار کــرد .مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت همــدان افــزود:
افــراد مــی تواننــد در ایــن مناطــق نســبت بــه تکثیــر و پــرورش
گونههــا اقــدام کــرده و پــس از افزایــش جمعیــت گونــه هــای
جانــوری نســبت بــه صــدور پروانــه شــکار بــا نظــارت ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت اقــدام کننــد .عربــی ادامــه داد :ایــن
اقــدام ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در واگــذاری ُقــرق هــا
بــه بخــش غیردولتــی ،گامــی مهــم و اثــر گــذاری در مدیریــت
و حفاظــت از محیــط زیســت اســت .وی دربــاره منطقــه شــکار
ممنــوع کرفــس رزن توضیــح داد :گونــه گــراز در ایــن منطقــه
فــراوان دیــده مــی شــود کــه خارجــی هــا متقاضــی شــکار ایــن
گونــه هســتند و مــی تــوان بــرای خارجــی هــا نیــز بــرای شــکار
در ایــن مناطــق مجــوز صــادر کــرد .مدیــرکل حفاظــت محیــط
زیســت همــدان اضافــه کــرد :منطقــه تجــرک فامنیــن نیــز بــه
واســطه وجــود «کبــک» و «باقرقــره» کــه مــورد توجــه طبیعــت
گــردان و شــکارچیان اســت ،آمــاده واگــذاری بــه بخــش غیــر
دولتــی اســت و اولویــت واگــذاری بــا بومــی هــا اســت .عربــی
اظهــار داشــت :احتمــال وجــود اراضــی کشــاورزی در مناطــق
قــرق آمــاده واگــذاری در محیــط زیســت وجــود دارد.

6

اطالع
رسانی

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

021-88019846
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در اجـرای صــدر مــاده  2قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی کشــور مصــوب  71/7/12وتبصــره یــک آئیــن نامــه اجرائــی

مصــوب  71/12/16هیئــت وزیـران و براســاس تفویــض اختیــار شــماره  704/100/90مــورخ  72/2/27ســازمان جنگلهــا  ،مراتــع و آبخیــزداری محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بــه شــرح ذیــل :
مشخصات ثبتی
ردیف

نام رقبه

پالک فرعی

پالک اصلی

حدودات اربعه
بخش

شهرستان

ثبتی

شمال

محدوداست به مزرعه چارقوئیه

مشرق

مساحت به متر مربع
جنوب

مغرب

محدوداست به اتالل واراضی

محدود است به اتالل اراضی ملی

ملی پالک-444اصلی بخش40

پالک-444اصلی بخش40

محدوداست به مزرعه موسی

محدوداست به مزرعه امیر

محدود است به مزرعه قنات

آبادپالک-1847اصلی بخش40

آبادپالک-1848اصلی بخش40

سفیدپالک-1850اصلی بخش 40

محدوداست به اراضی سیروس

محدوداست به قنات واراضی

محدوداست به قنات واراضی چشمه

آبادپالک یک فرعی از-94اصلی

چشمه داودپالک-95اصلی

داودپالک-95اصلی ومزرعه سلکوئیه

محدود است به مزرعه علی آباد
پالک159واراضی ملی پالک-446

1

مزرعه گلوئیه

-

155

40

بافت

2

مزرعه گشکین

-

782

40

بافت

3

مزرعه کهنوج

-

96

40

بافت

4

مزرعه قنات یعقوب

-

300

40

بافت

5

مزرعه ده سهراب

-

215

40

بافت

6

مزرعه بائر چاق

-

92

40

بافت

-

31

40

بافت

8

مزرعه اردابین

-

232

40

بافت

9

خاتون آباد

-

167

42

رابر

اراضی گرینوئیه وگدار زارو

10

کهوروئیه

-

242

42

رابر

تل بست راه ومزرعه دربافت

رودخانه هلیل ومزرعه مظفر آباد

11

تغرکوئیه

-

72

42

رابر

اتالل آبریزوماه چهرن وآبریز تغرکوئیه

اراضی باقرآباد

اراضی باقرآباد

12

فتح آباد رفسنجان

-

1938

9

رفسنجان

اراضی شفیع آباد ونصرت آباد رفسنجان

اراضی قاسم آبادومهدی آباد سردار

اراضی مهدی آباد سردار

13

اراضی کریم آباد نوق

-

7033

10

رفسنجان

14

نایریز

مفروعات

5389

20

بردسیر

15

وهابی

16

پهلوان آباد

پالک-158اصلی بخش40

محدوداست به مزارع کریم آباد،حسین
آباد،دامنه پالکهای-777-1852-1851
اصلی بخش40
محدوداست به ارضی مزارع
بدرآبادپالک-91اصلی وحسین آباد
پالک97

اصلی بخش40

محدود است به اراضی مزرعه

محدود است به اراضی مزرعه

محدود است به اراضی مزرعه

خوشکارپالک-287اصلی بخش40

گنوئیه پالک-290اصلی بخش40

تاالن پالک-301اصلی بخش40

طاهونه قاضی پالک-448اصلی وجدول

محدود است به اتالل ومنابع ملی

محدود است به اتالل ومنابع ملی مرتع
مزرعه مذبور

7

مزرعه باغ تک
بزنجان

محدود است به اراضی بدرآباد پالک-91

محدود است به اراضی بدرآباد

اصلی

پالک-91اصلی

محدود است به رودخانه واراضی باغ
راهوئیه پالک-33اصلی

درمحدوده

محدود است به اراضی کوچروئیه

محدود است به رودخانه آرن

وبید حاجی پالک34و-35اصلی
وراه آرن

مروان پالک-428اصلی

از-19اصلی

محدوداست به مزرعه گلسرخوئیه وجدول

ملی ومحدوده مزارع دولت آباد

آب مزرعه مذبور

اراضی پاتل ومحدوده پالک قنات
گدار

اراضی نعمت آباد

اراضی محمد آباد نوق

پالک7475لغایت 7737بخش10

پالک-7034اصلی بخش10کرمان
به محدوده اراضی ملی
پالک-5878اصلی بخش20کرمان
بنام مرتع الی زرد

محدود است به اراضی
دهنوپالک3فرعی از-269اصلی
ورودخانه زردشت

کلیه
مفروعات در

5284

20

محدوده

به محدوده پالک-7576اصلی

به محدوده پالک-5287اصلی

بخش20کرمان بنام زهرآب

بخش20کرمان بنام حسن آباد

-

5696

20

رودخانه شصت پیچ (دورودخانه
ای)

به محدوده اراضی ملی
پالک-5878اصلی
بخش20کرمان بنام مرتع الی
زرد

احمدآباد-ده قاسم
17

خان-خان بیگی-

کلیه

زردآلو-چشمه چنار-

مفروعات در

تیدری-گودباغو-ده

محدوده

سعید ومنابع ملی
اطراف آن

-270-268-267-266-265
273-271

8

کرمان

ملی جنوب فوسک

اصلی بخش10کرمان

481000

1616400

2097400

480000

28000

80000

3870000

12000

320000

4350000

40000

400000

680000

1780000

2460000

256686

608314

865000

233632

876318

1109950

224061

5528190

5752251

2383267

-

2383267

859354

-

859354

به محدوده اراضی ملی
پالک-5878اصلی بخش20کرمان

71032

-

71032

بنام مرتع الی زرد
درسه قسمت اول به محدوده پالک

پالک-5290اصلی بنام حاجی

وسوم به پالک-5880اصلی بنام

آباد

به محدوده پالک-5711اصلی

اله آبادیاسایی،گجگین ومحمدآبادواراضی

اراضی مرتضی آباد نوق پالک-7440

رهن ومزکان همگی بخش20کرمان

بخش20کرمان بنام اشرف آباد

ده قاضی تا علی آبادده تک واراضی ملی

آباد واحد

پالک-5287اصلی بنام

به محدوده پالکهای -1841اصلی

از-498اصلی بخش8کرمان واراضی ملی

اراضی همت آباد علیا واراضی مهدی

حسن آباد ودوم به محدوده

بخش20بنام قاسم آبادورستم آباد

از-111اصلی بخش26کرمان و24فرعی

وآبریز تغرکوئیه

به پالک-5283اصلی بنام جردن

عماد آباد
محدوده روستاهای

اراضی باب کهن وچشمه قاسمی

-5290اصلی بنام حاجی آباد ودوم

ودوم به پالک-5700اصلی بنام

17000

253000

270000

کم کلیس

رودخانه کم کالغ شصت پیچ

به پالک-5698اصلی بنام آدینه

به اراضی ملی پالکهای 47فرعی

پالکهای238و-239اصلی وتل بست

تل باغ انجیروخمگردجوی آب و

دردوقسمت ابتدا از حد شرقی
بردسیر

ومزارع پالس آبدان وگنوئیه

اراضی دروازه

اراضی احمدآباد رسولیان

445000

-

445000

محدوداست به رودخانه زردشت

اراضی کهنوج ومحدوده پالک دختک

در دوقسمت ابتدا به محدوده
بردسیر

پالک یک فرعی از-94اصلی

سفلی ومنابع ملی مرتع قنات

ورحمت آبادپالکهای233و-234

اصلی بخش20کرمان بنام مرتع الی زرد

محدود است به اراضی مهدی آباد

وباغ تک آبدان پالکهای32و18فرعی

اصلی

کلیه

پالک-219اصلی واراضی دیم کار

اتالل ومنابع ملی

آباد پالک-93اصلی مکرر

110000

6772671

6882671

اصلی بخش40

محدود است به اراضی آبدان اشکفت

محدود است به تل بست اراضی

به محدوده اراضی ملی پالک-5878

گاوواحمدآباد پالکهای-279-288

محدوداست به اراضی دهنو

پال-93اصلی واراضی سیروس

مستثنیات

ملی

محدوداست به اراضی قنات

محدود است به رودخانه خروسو-

محدود است به اراضی ده سیف

مساحت

مساحت منابع

مساحت كل

112601

955882

1068483

به محدوده پالک-7509اصلی
بخش20کرمان بنام اراضی ملی

238370

263483

501853

شمال ده بیرم

به اراضی ملی بلبلوئیه،اراضی
به اراضی ملی پالک36فرعی

ملی پالک-159اصلی

از-111اصلی بخش26کرمان

بخش5کرمان واراضی ملی

موسوم به منابع ملی اطراف سیرچ

پالک یک فرعی از-3892اصلی

به اراضی ملی پالک-172اصلی
بخش5کرمان

553162

96601774

97154936

بخش5کرمان

بـه اسـتثنای مسـتثنیات قانونـی تبصـره  ( 3هرپلاک) موضـوع مـاده  2قانون ملی شـدن جنگلهـا و مراتع کشـور که بوسـیله روسـای ادارات منابع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتانهای مربوطه و کارشناسـان ذیصالح
بازدیـد و مشـخصات هـر رقبـه در متـن آگهـی قیـد گردیـده و سـوابق مربوطـه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان هـای ذیربط و یـا اداره کل موجود می باشـد  ،جزء منابع ملی شـده ماده  1قانون ملی شـدن
جنگلهـا و مراتـع تشـخیص و مراتـب بـه اطلاع عموم رسـانیده می شـود تا چنانچه به تشـخیص منابع ملی شـده هر رقبه معترض می باشـند از تاریخ انتشـار ایـن آگهـی در روزنامه های کثیراالنتشـار و محلـی و حداکثر به مدت
شـش مـاه اعتـراض خـود را کتبـا بـه همراه مدارک و مسـتندات قانونی طی دادخواسـت به هیئتهـای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ( کمیسـیون مـاده واحده ) مسـتقر در ادارات منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتانهای محل
وقـوع ملـک ارائـه تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیرد ..بدیهی اسـت در صـورت عدم وصـول اعتـراض در فرجه قانونی تعیین شـده ایـن اداره کل نسـبت به اخذ سـند مالکیت منابع ملی شـده مورد تشـخیص اقـدام خواهد نمود.

مهدی رجبی زاده-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

م.الف 877

پیام
استان ها

10003432117834

 ۳۰۵طرح عمرانی کمیته امداد هرمزگان اجرا شد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

 ۳۰۵طرح عمرانی مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان دربخشهای ساخت ،خرید
و یا تکمیل مسکن شهری ،مقام سازی مسکن روستایی و تعمیر در چهار ماه نخست امسال اجرا شده است.

021-88019846

معاون وزیر صمت :

صادرات چهار میلیارد دالری واحدهای صنعتی کوچک و

متوسط شهرکهای صنعتی کشور
معــاون وزیــر صنعــت و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و

 100واحدصنعتــی در شــهرکها و نواحــی صنعتــی ســال گذشــته

شــهرکهای صنعتــی ایــران از صــادرات چهــار میلیــارد دالری

چهــار میلیــارد دالر کاال بــه کشــورهای هــدف صــادر کردنــد.

واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط در شــهرکهای صنعتــی

وی بــا اشــاره بــه ســال رونــق تولیــد کــه رهبــر معظــم انقــاب

کشــور خبــر داد.

اســامی نامگــذاری کردنــد ،افــزود :خوشــبختانه بــا برنامهریــزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی

و تمرکــزی کــه در حــوزه صادرات صــورت گرفــت برنامــه هــا

اســتان خراســان رضــوی" ،محســن صالحــی نیا" ضمــن

محقــق شــد و ســال گذشــته صــادرات در شــهرکهای صنعتــی

تبریــک دهــه والیــت در نشســت شــورای اداری شهرســتان

سراســر کشــور افزایــش یافــت و پیشبینــی میکنیــم

گنابــاد و نیــز در جمــع خبرنــگاران ،اظهــار کــرد :یــک هــزار و

کــه ایــن رونــد امســال هــم بــا مدیریــت جهــادی مثبــت

اصفهان
ظرفیت کنونی تولید
فوالد سی و پنج
میلیون تن است
منوچهـر نیـک فر در نشسـت تخصصی
نقـش رسـانهها در حمایـت از رونـق

تولیـد گفـت :عملـی کـردن ایـن نقش
نیازمنـد برقـراری ارتبـاط بـا رسـانهها و

شـبکه های رسـانه ای داخلی و خارجی

و بیـن المللی اسـت.

وی افـزود :در فـوالد مبارکـه اصفهـان

 ۲۰هـزار نفـر در سـه شـیفت بیسـت و
چهـار سـاعته در حـال فعالیت هسـتند
و همـواره این شـرکت در زمینه مکانیزم

های رسـانه ای از جمله خبرنامه ،انتشار
کتـاب هـای صنعتـی و اشـاعه فرهنگ

صنعتـی پیشـرو بوده اسـت.

معـاون تکنولـوژی فـوالد مبارکـه بـا

اعلام اینکـه در شـرایط کنونـی کشـور
و تحریمهـای تحمیـل شـده اهمیـت

صنایـع فـوالد بـه عنـوان صنعـت پایـه

ایجـاب میکنـد کـه شـرکت فـوالد
بتوانـد نیازهـای داخلـی کشـور را تامین

کنـد گفت۹۰۰:شـرکت صنعتـی بـه

باشــد و همــه بایــد بــر اســاس رونــق تولیــد عمــل کنیــم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون بالــغ بــر  ۱۰۰خوشــه

صالحــی نیــا ادامــه داد :دولــت تدبیــر و امیــد نگاهــی

صنعتــی در کشــور فعالیــت مــی کننــد ،گفــت :خوشــه هــای

توســعه گــرا بــه واحدهــای صنعتــی دارد و حــوزه صــادرات

صنعتــی قابلیــت هــای فراوانــی دارنــد و ارزش افــزوده باالیــی

یکــی از ایــن ابزارهــا بــرای واحدهــای صنعتــی اســت.

بــه وجــود مــی آورنــد و ســازمان هــم بــا حمایــت خــود از

وی بــا اشــاره بــه اســتقبال ســرمایه گــذاران صنعتــی بیــان کــرد:

آنهــا پشــتیبانی مــی کنــد و در حــال حاضــر هــم  ۴۰۰خوشــه

جذابیــت هــا و مزایای فراوانی در شــهرکها و نواحی صنعتی وجود

صنعتــی در حــال مطالعــه و بررســی کارشناســی اســت.

دارد و تعــداد قــرارداد و مســاحت واگــذاری زمیــن بــه متقاضیــان

صالحــی نیــا در خصــوص تضمیــن صنــدوق ضمانــت صنایــع

در شــهرکها و نواحــی صنعتــی در کشــور طــی ســال گذشــته هــر

کوچــک بــرای واحدهــای صنعتــی ،افزود:ســرمایه صنــدوق ۱۲۰

کــدام  62درصــد نســبت بــه ســال  96افزایــش داشــته اســت.

میلیــارد تومــان بــوده کــه تــا  ۶برابــر تضمیــن مــی کنــد و پیگیــری

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،گفــت :ســال گذشــته 2

هــای الزم بــرای افزایــش ســرمایه صنــدوق بــرای حمایــت بیشــتر

هــزار و  357واحــد تولیــدی در شــهرك هــا و نواحــی صنعتــی

از واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط انجــام شــده اســت.

كشــور ایجــاد شــد و  39هــزار شــغل جدیــد فراهــم شــد.

وی در پایــان گفــت :بــرای بسترســازی تولیــد و اشــتغال در ۸۱۱

مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی

شــهرک و ناحیــه صنعتــی سراســر کشــور کــه وجــود دارد هیچگونــه

ایــران ،خاطــر نشــان کــرد :ظرفیــت هــای خاصــی در هــر نقطــه

وجهــی بــرای خریــد زمیــن از متقاضیــان دریافــت نمــی شــود و

از کشــور وجــود دارد کــه بایــد ماننــد خوشــه هــای صنعتــی

فقــط حــق انتفــاع دریافــت مــی شــود تــا صنعتگــران در اســرع

کــه موفــق هســتند در قالــب هایــی ماننــد آن عملیاتــی شــود.

وقــت واحــد خــود را راه انــدازی و بــه بهــره بــرداری برســانند.

نمایشگاه تخصصی بومیسازی
قطعات فوالد خوستان

علــی محمــدی ،مدیرعامــل فــوالد

قطعــات و تجهیــزات را بــا اتــکاء

گرفتــه و زمینــهی خودبــاوری،

خوزســتان اظهــار داشــت :شــرکت

بــه صنایــع داخــل و بومیســازی

اعتمــاد متقابــل و جلوگیــری از

فــوالد خوزســتان یــک بنــگاه

آن دنبــال میکنــد؛ هــر کجــا

خــروج میلیونهــا دالر ارز از کشــور

اقتصــادی مــادر اســت کــه اســتمرار

احســاس کنیــم ،تجهیــزات مرغــوب

را ایجــاد کــرده اســت.

فعالیتهایــش بــه بقــای صنایــع

و متناســب بــا اســتاندارد مــورد نظــر

وی ادامــه داد :هــدف از برگــزاری

داخلــی کوچــک کمــک میکنــد؛

در داخــل کشــور تولیــد میشــود،

اولیــن

تخصصــی

فعالیــت مســتمر تامینکننــدگان

بــدون شــک از آن تولیدکننــدگان

بومــی ســازی

و ســازندگان قطعــات ،تجهیــزات و

حمایــت کــرده و اولویــت تامیــن

خوزســتان ،شناســایی توانمنــدی

مــواد اولیــه از ارکان اساســی چرخــه

را از ایــن شــرکتها در نظــر

تامینکننــدگان

تولیدکننــدگان

اقتصــادی کشــور بــه شــمار میآیــد

میگیر یــم .

داخلــی ،همافزایــی دانــش فنــی و

و در دســترس بــودن صنایــع

محمــدی اذعــان داشــت :تحریــم

توســعه صنایــع کوچــک اســت.

در داخــل باعــث امنیــت خاطــر

هــای چنــد ســال اخیــر در ظاهــر،

محمــدی

تاکیــد کــرد:

ایــن

در

علــی

نمایشــگاه

گــروه
و

فــوالد

شــرکتهای بــزرگ میشــود.

کار تامیــن قطعــات و تجهیــزات و

سیاســت

وی افــزود :بــا ایــن رویکــرد

مــواد مرتبــط بــا فــوالد را ســخت

ســا لهای اخیــر بــر مبنــای تکمیــل

فــوالد خوزســتان دومیــن قطــب

کــرده اســت ،امــا در عمــل عکــس

زنجیــرهای

هدفگــذاری

فوالدســازی کشــور ،تامیــن مــواد،

ایــن تصــور شــکل واقعــی بــه خــود

شــده اســت و بــه همیــن منظــور

ارزش

شــرکت

صـورت غیر مسـتقیم با فـوالد همکاری

در باالدســت و پیگیــر خریــد ســهام
شــرکتهای تولیدکننــده محصــول

آمادگــی خــود را جهــت حمایــت از

نهایــی در پاییــن دســت هســتیم؛

تولیدکننــدگان و تامیــن کننــدگان

شــرکت فــوالد اکســین در جهــت

داخلــی اعــام مــیدارد و اولویــت

تکمیــل زنجیــرهای ارزش در پاییــن

خریــد را بــه محصــوالت ،تجهیــزات،

دســت همــواره مــورد توجــه فــوالد

قطعــات و مــواد ســاخت داخــل

خوزســتان بــوده اســت و بــا تملــک

مید هــد .

داخـل زنجیـره ای هسـتیم کـه بـرای

پایداری آن باید سـبک ارتباطی درستی

ایجـاد کنیـم کـه شـامل اطلاع رسـانی
صحیـح باشـد.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه

بـا وجـود اینکـه مـا در عصـر دیجیتـال

و تسـهیل مکانیـزم هـای ارتباطـی بـه
سـر مـی بریـم ،امـا هنـوز خبرنـگاری

صنعتـی مـا بـه بلوغ نرسـیده و نسـبت
بـه کشـورهای خارجـی از لحـاظ تحلیل

هـای صنعتی و خبرنگاری تخصصی در

فقر به سـر مـی بریم و انتظـار داریم که
موفـق تـر عمـل کنیـم.

معـاون تکنولـوژی فـوالد مبارکـه در
بخـش دیگـری از سـخنانش اظهـار

ایــن شــرکت در آینــده گام اساســی
بــه منظــور رســیدن بــه هــدف

نگیــن صنعــت کشــور اســت و

مدنظــر برمیداریــم.

پتانســیلهای بســیاری از قبیــل:

مدیــر عامــل فــوالد خوزســتان

دسترســی بــه آبهــای آزاد ،انــرژی،

گفــت :خریــد ســهام معــادن،

مناطــق آزاد تجــاری ،بنــدرگاه و

مشــارکت در ســاخت شــرکت فــوالد

البتــه جوانــان متخصــص دارد و این

اندیمشــک ،تملــک  ۶۷درصــدی

شــرکت ســعی دارد بــا اســتفاده از

شــرکت فــوالد شــادگان ،پیگیــری

ظرفیتهــای موجــود گام بلنــدی در

تملــک ســهام فــوالد اکســین،

جهــت رونــق تولیــد بــردارد؛ بنابرایــن

مشــارکت در طرحهــای پژوهشــی،

نمایشــگاه تخصصــی بومیســازی

شــرکت در پــروژه بومیســازی

فرصــت مناســبی بــرای شناســایی

الکتــرود گرافیتــی از مهمتریــن

تولیدکننــدگان

داخلــی

برنامههایــی جــاری شــرکت بــه

در تامیــن نیازهــای شــرکتهای

شــمار میآیــد؛ ایــن اقدامــات

فــوالدی اســت.

داشـت :فـوالد مبارکـه در سـال گذشـته
بـه کسـب تندیـس طالیی شـد و میان

علی محمدی ،مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت :شرکت فوالد خوزستان یک بنگاه اقتصادی مادر است

دریافـت کردنـد قـرار گرفـت.

دیوارکشی مخزن ذخیره

شماره  ۲درشهرستان اسالمشهر

وی افــزود :ایــن مجموعــه بــزرگ
صنعتــی در چهــار دهــه فعالیــت،

تولیــد

ســازندگان

همــواره تامیــن تجهیــزات مــورد

و صنایــع داخلــی اســتان در

نیــازش را بــه تولیدکننــدگان داخــل

نمایشــگاه تخصصــی بومــی ســازی

کشــور اختصــاص داده اســت و

شــاهد رشــد و شــکوفایی هرچــه

اعتقــاد گــروه فــوالد خوزســتان

بیشــتر صنعــت فــوالد در آینــده

حمایــت همــه جانبــهی صنعتگــران

باشــیم.

داخلــی اســت؛ چــرا کــه معتقدیــم

گــزارش خبرنــگار مــا حاکــی

بــا تکیــه بــه دانــش فنــی جوانــان،

اســت؛ نمایشــگاه تخصصــی بومــی

عــاوه بــر حفــظ ارز کشــور بــه

ســازی قطعــات ،تجهیــزات و مــواد

شــکوفایی و توســعه صنعــت و

گــروه فــوالد خوزســتان  ۲۳لغایــت

کمــک

 ۲۵مردادمــاه  ،۹۸از ســاعت

نمودهایــم؛ لــذا در ســالی کــه از

 ۱۸الــی  ۲۳در محــل دائمــی

ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه

نمایشــگاههای بیــن المللــی اهــواز

ســال رونــق تولیــد نامگــذاری

دایــر مــی باشــد.

قالـب طـرح اقـدام ملی،مسـکن اجتماعـی و

مهندس نظری سهمیه اسـتان مازندران برای

اراضـی انتخابـی بـرای سـاخت مسـکن در

سـید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسازی

هـزار واحـد اعلام کـرد و  ۱۵هـزار واحـد دیگر

طـور کامـل دارنـد و نیـاز بـه تحمیـل هزینـه

کـه به مناسـبت  17مـرداد روز خبرنـگار برگزار

مدیرکل راه و شهرسـازی مازندران خاطرنشـان

و مـردم نـدارد.

آینـده  ۱۰هـزار واحـد مسـکونی با نظـارت راه و

را یکـی از شـرایط برخـورداری از مسـکن در

گفـت :سـاخت  ۲۰هـزار واحـد مسـکونی در
بافـت فرسـوده در مازنـدران اغـاز شـد .

بـرای زوجهـای جوان و مسـکن اولی بیشـتر

است.

وی اضافـه کـرد :در شـرایط فعلـی در قالـب

طـرح اقـدام ملـی ،زمیـن در هشـت نقطـه

 :بـا عنایـت بـه تاکیدات جناب آقای مهنـدس لدنی نژاد مدیر عامل محترم شـرکت
ارتقـاء سـطح امنیـت مخـازن و تاسیسـات و کلیـه سـاختمان و ابنیـه شـرکت  ،لذا
موضـوع محصـور سـازی و دیـوار کشـی مخـزن شـماره  ۲اسالمشـهر نیـز در همین
راسـتا در حـال انجام می باشـد .
حمیدرضا صادقیان ضمن تشـریح پروژه در حال انجام در این خصوص خاطرنشـان
سـاخت  :عملیات دیوارکشـی مخزن  ۱۰هزار متر مکعبی شماره  ۲اسالمشهر واقع در
شـهرک گلدسـته از اوایل سـالجاری آغاز شده و با اسـتفاده از مصالح سیمان و دیوار
پیـش سـاخته بـه ارتفـاع  ۳متر با صـرف هزینه هـای الزم از محل اعتبـارات جاری
و داخلـی در حـال انجـام می باشـد و در حال حاضـر این پروژه با اجرای دیوارکشـی
بـه طـول  ۱۵۰۰متـر و بیـش از  ۷۵درصـد پیشـرفت فیزیکـی در حال انجـام کارهای
پایانی طرح قـرار دارد .
مدیـر دفتـر حقوقـی شـرکت آبفـای جنوبغربی اظهـار امیدواری کـرد  :بـا روند فعلی
و سـرعت عمـل مطلـوب در اجـرای پـروژه کل عملیـات دیـوار کشـی مخـزن مذکور
حداکثـر ظـرف دو مـاه آینـده بـه اتمام و بهـره برداری برسـد

کننــدگان،

شــده اســت ،اهمیــت ایــن موضــوع

مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران

تومـان پرداخـت میشـود و ایـن پرداختـی

و در راسـتای اجـرای دسـتور العمـل صـادره از آبفـای اسـتان در خصـوص حفاظت و

اشــتغا لزایی

در شـهرهای اسـتان بـرای اجـرای ایـن طـرح

واحـد مسـکونی به طـور میانگیـن  ۴۰میلیون

مدیـر دفتـر حقوقی آبفای جنوبغربی اسـتان تهـران با اعالم خبر مذکور اظهار داشـت

پایــان ســخنان خــود اظهــار داشــت:

رویـه قیمـت مسـکن کاسـته شـود .

شـده بـود تصریـح نمـود :بـرای سـاخت هـر

هزار متر مکعبی شـماره  ۲اسالمشـهر در حال انجام می باشـد .

مدیــر عامــل فــوالد خوزســتان در

شناسـایی شـد.

سـاخت مسـکن در قالـب اقـدام ملـی را پنج

در قالـب بافـت فرسـوده و اجتماعی اسـت .

کـرد :در مجمـوع حداقـل تا خـرداد ماه سـال

شهرسـازی در اسـتان مازنـدران سـاخته مـی
شود.

کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومی شـركت
توزیـع نیـروی برق شـمال اسـتان

خاصـی در شـبكه توزیع بـرق وجود نـدارد ودرصورت نیاز شـركت

كرمـان ،رضـا مسـعودی  ،مدیـر

توزیـع  ،آمادگـی كاملـی بـرای مقابلـه بـا هرگونـه بحـران خواهد

اموربـرق جنـوب غـرب در نشسـت

داشـت.وی بـا بیـان اینكـه شـبكه برق رسـانی شهرسـتان كرمان

سـتاد مدیریـت بحران شهرسـتان كرمـان كه به ریاسـت فرماندار

از زیرسـاخت مناسـبی برخـوردار اسـت از شـهروندان خواسـت

كرمـان برگـزار گردیـد از آمادگـی كامـل نیروهای مدیریـت توزیع

درصـورت پدیـد آمـدن هر مشـكلی در حوزه برق رسـانی  ،موارد و

بـرق كرمـان بـرای مقابلـه با حـوادث احتمالـی و بحران خبـرداد.

مشـكالت شـبكه برق را به سـامانه فوریتهای برق  121منعكس

وی افـزود :بـا توجـه بـه وضعیـت جـوی حاكـم بـر كشـور و

و بـا بردبـاری ایـن شـركت را در تأمیـن بـرق مطمئـن و پایـدار

احتمـال بـارش و سـیالب ناخواسـته ،مدیریـت توزیـع بـرق

یـاری رسـانند.گفتنی اسـت شـورای هماهنگـی مدیریـت بحران

كرمـان با تشـكیل سـتاد بحـران و راهبری شـبكه توزیـع برق در

شهرسـتان كرمـان بـه ریاسـت علـی بابایی فرمانـدار و بـا حضور

شهرسـتان كرمـان و توابـع بـا تمام تـوان و آمادگی كامل نسـبت

مجید سـعیدی مدیركل بحران اسـتان و مسـئولین دستگاههای

بـه تأمیـن بـرق پایدار مشـتركان اقدام كـرده اسـت.مدیراموربرق

اجرایـی عضوشـورای مدیریت بحران شهرسـتان صبـح امروز در

جنـوب غـرب كرمـان با اعلام آمادگی كامـل نیروهـای توزیع بر

سـالن والیـت فرمانـداری تشـكیل شـده بود.

افــزود :در ایــن بخــش منطقــه  ۱بــا جــذب ۱۵۵
درصــد ،منطقــه  ۵بــا جــذب  ۱۵۱درصــد و منطقــه
 ۴بــا جــذب  ۱۰۱درصــد ،رتبــه هــای اول تــا ســوم
را بــه خــود اختصــاص داده انــد.وی همچنیــن بــه
وضعیــت دریافــت عــوارض نوســازی بــه عنــوان
بخــش دیگــری از عــوارض پایــداری شــهری اشــاره
کــرد و گفــت :شــهرداری کــرج طــی مــدت مذکــور
موفــق بــه وصــول  ۶۱درصــد از عــوارض شــده کــه
در ایــن بخــش منطقــه  ۳بــا  ۹۵درصــد ،منطقــه ۸
بــا  ۸۷درصــد و منطقــه  ۱بــا  ۷۰درصــد رتبــه هــای
اول تــا ســوم را کســب کردند.ایــن مســئول میــزان
جــذب بودجــه در عــوارض اصنــاف را هــم ۷۱
درصــد اعــام کــرد و توضیــح داد :در ایــن بخــش
مناطــق  ۷ ،۴و  ۱بــه ترتیــب بــا کســب رتبــه هــای

مقــدم بــا اشــاره بــه جــذب  ۸۱درصــدی بودجــه
در بخــش جرائــم کمیســیون مــاده  ۱۰۰و کســب
رتبــه هــای اول تــا ســوم از ســوی مناطــق  ۶ ،۴و
 ۱در ایــن بخــش ،بــه جــذب  ۱۸۱درصــدی بودجــه
در بخــش جرائــم کســری پارکینــگ اشــاره کــرد و
افــزود :در ایــن بخــش نیــز بــه ترتیــب مناطــق ،۷
 ۲و  ۴رتبــه هــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.

واگـذار شـد کـه بیـش از نیمی از ایـن واحدها

ق كرمـان بـرای مقابلـه بـا بحـران گفـت :در حال حاضر مشـكل

خــودرو طــی چهــار مــاه اول امســال اشــاره کــرد و

ایــن بخــش را بــه خــود اختصــاص دادند.ســلطانی

بیـش از  ۵۸هـزار مسـکن مهـر اجرایـی شـد

به تأمين برق پايدار مشتركان

علــی ســلطانی مقــدم بــه وضعیــت وصــول عــوارض

درصــد ،منطقــه  ۱۰بــا جــذب  ۱۲۹درصــد و منطقــه

قالـب ایـن طـرح ها اعلام کـرد :در مازنـدران

آمادگي كامل توزيع برق كرمان نسبت

درآمدهــای پایــدار شــهرداری محقــق شــده اســت.

 ۷بــا جــذب  ۸۳درصــد رتبــه هــای اول تــا ســوم

وی همچنین نداشـتن ملک و زمین در شـهر

اجرایـی شـدن ایـن طـرح هـا از افزایـش بی

عــوارض خــودرو بــه عنــوان یکــی از منابــع

تراکــم خبــر داد و گفــت :منطقــه  ۴بــا جــذب ۱۳۶

زیرسـاختی هماننـد مسـکن مهـر را بـر دولت

در دولـت تدبیـر و امید تکمیل و تحویل شـد .

نامتعـارف اعلام کـرد و پیـش بینـی کـرد بـا

چهــار مــاه اول امســال  203درصــد از بودجــه

جــذب  ۸۱درصــدی عــوارض پروانــه و مــازاد بــر

مناطقـی اسـت کـه امکانـات زیربنایـی بـه

مهنـدس نظـری قیمـت مسـکن در اسـتان را

معــاون مالــی اقتصــادی شــهرداری کــرج :طــی

مالــی اقتصــادی شــهرداری کــرج در ادامــه از

مدیـرکل راه و شهرسـازی مازنـدران گفـت:

کـه  ۵۰هـزار از ایـن واحدهـا بـه متقاضیـان

بیش از  ۲۰۰درصد از
بودجه عوارض خودرو
محقق شده است

 ۹۰ ،۹۰و  ۸۱درصــد اول تــا ســوم شــدند.معاون

ساخت  ۲۰هزار واحد مسکن در مازندران کلید خورد

اسـتان در نشسـت خبـری بـا اصحاب رسـانه

با هدف افزایش سـطح امنیت و محصور سـازی  ،دیوار کشـی مخزن ذخیره ای ۱۰

توانمنــد

امیدواریــم بــا حضــور قدرتمنــد

همچنیــن

مـورد ارزیابـی اروپـا قرار گرفـت و موفق

اســت؛

در

همیــن

محمــدی افــزود :اســتان خوزســتان

را بهمــراه خواهــد داشــت.

میکند.نیـک فـر ادامـه داد :مـا اکنـون

برتـری کـه امتیـاز بـاالی ششـصد را

اقــدام بــه خریــد ســهام معــادن

دوچنــدان

راســتا گــروه فــوالد خوزســتان

یقینــا فعــال شــدن صنایــع کوچــک

طـور مسـتقیم و سـه هـزار شـرکت بـه

هـزار و ۴۰۰شـرکت جـزو پنـج شـرکت
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اگھی ابالغ وقت رسیدگی

آنجایـی کـه خواهـان (آقـای
محمـود
امیدعلـی)

قیصـری

فرزنـد

دادخواسـتی

بـه

طرفیـت خوانـدگان غیرمحصـور (اسـامی
مالكیـن روسـتای قنـات فـرخ -ده دیـوان
خافکوئیـه -حسـین آباد-هـور کوتـی) بهخواسـته تقسـیم ترکـه مطـرح کـه بـه ایـن
شـعبه ارجـاع و بـه شـماره پرونـده کالسـه
۹۸۰۹۹۸۳۴۸۱۳۰۰۲۳۹

شـعبه

دادگاه

عمومـی بخـش سـاردوئیه ثبـت و وقـت
رسـیدگی مورخ  ۱۳۹۸-۶-۳۰سـاعت ۹:۳۰

آگهی فقدان سند مالکیت پالک
9/10714

خانــم رفعــت خانــم فاضلــی بــه اســتناد بــه دو بــرگ
گواهــی شــهادت شــهود بــه شــماره  31401مورخــه
 98/3/22تنظیمــی دفترخانــه  102تالــش بــه ایــن
اداره مراجعــه و اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه
شــماره  10714از ســنگ اصلــی  9بخــش  28گیــان
بــه مســاحت  45. 83مترمربــع بــا شــماره دفتــر
الکترونیکــی  1396203180190002161بنــام وی ثبــت
و صــادر کــه در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده اســت
بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی
را نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل

تعییـن کـه بـه علـت غيـر محصـور بـودن

مــاده  120آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب

خواننـدگان و درخواسـت خواهـان و حسـب

فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع

دسـتور دادگاه طبـق مـو ضـوع مـاده ۷۳
قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک
نوبـت در یکـی از جرایـد کثیر االنتشـار آگهی
مـی گـردد تا خوانـده ظرف یک مـاه پس از
تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتـر دگاه مراجعه
و ضمـن اعلام نشـانی کامـل خود  ،نسـخه
ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافت و در
وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در دادگاه
حاضـر گـردد.

مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش ساردوئیه
-فاطمه رجایی نژاد  -م الف۱۰:

عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه
شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در
نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی
باشــد مــدارک و مســتندات رســمی خــود را در ظــرف
مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره
ثبــت اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید
تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت
مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده
و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام
مالــک اقــدام نمــوده خواهــد شــد رونوشــت ســتاد
اجرائــی فرمــان حضــرت امــام ( ره )

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 5375

آگهی

در خصــوص دادخواســت دفتــر

نمایندگــی ولــی فقیــه از ناحیــه
جــواد االئمــه ( ع ) بــا نمایندگــی
محمــد صــادق بیاتــی صداقت به
طرفیــت بانــک انصار شــعبه فتح
محدشــهر بــه خواســته ابطــال
یــک فقــره چــک بــه شــماره
 045577506بدیــن وســیله و
در راســتای مــاده  324قانــون
تجــارت بــه دارنــده مجهــول
اعــام مــی گــردد هــر گاه از
تاریــخ اولیــن انتشــار تــا ســه

ســال ســند را ابـراز نمایــد حکــم
بطــان ســند صــادر مــی گــردد .
م الــف  /98/65989م الــف
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 8
دادگاه عمومی حقوقی
کرج

5390

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

جامعه :نجمه سعیدی

مدیر مسوول :روح ا ...خدیشی

محیطزیست :مجتبی پورحبیبی

دبیر عکس :یاسر خدیشی

زنان :تیوا صمدیان
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نمایش

که آستینها ،دستها را نه دست به سینه
کنه ،نه دست به کمر!

هزاردستان

فناوری :سینا خواجویی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

طنز :یاسر سیستانی نژاد

تماس مدیرمسوول ۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶ :سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-44259139روابط عمومی :جمعه فرسنگی

ای خیاط! اگر میتوانی رختی به قامتم بدوز

دیالوگ

گروه4 :

مرغ دریایی من

نمایش

تا  31مرداد در ایرانشهر  -سالن استاد

سمندریان اجرا میشود.

شاپرک خانوم

کنسرت

تا  29مرداد در پردیس تئاتر تهران -
سالن استاد محمد در حال اجرا است.

بابک جهانبخش

28مرداد در سالن تالش کرمان
برگزار میشود.

عکس نوشت

طنزیمات

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان

پیام اقتصادی  :سروش بیاتپور
جدول :شیوا کرمی

میراث فرهنگی :امیر رجبی

گرافیک :ندا صفاریان
شــماره پیاپــی 1521

استان ها :راضیه زنگی آبادی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

خواجوی کرمانی

پلک بر هم بگذار..

طرح نو

آب آتش میبرد خورشید شبپوش شما
ٔ
چشمه نوش شما
میرود آب حیات از

آری..

شام را تا سایبان روز روشن دیدهام

که دنیا با تمام گیاهان خود

یاسر سیستانی نژاد

تیره شد شام من از صبح سحرپوش شما

به پیشواز دلتنگی رود..

در شب تاریک خورشیدم در آغوش آمدی

طنزیماتچی

همچو زلف ار بودمی یک شب در آغوش شما

تغارچه؛ به طرف تغاردان تغارخان تلوتلو خورد.

از چه رو هندوی مه پوش شما در تاب شد

-هوی ،تغارخان بزرگ!

گر به مستی دوشم آمد دوش بر دوش شما

هووو ی!
-هوی!

ای ز روبه بازی آهوی شما در عین خواب

بیا تو! تو چرا صدات عوض و شده؟
-نمی دونم تغارخان از صبح این جوری شدم.

شیر گیران گشته مست از خواب خرگوش شما

صدام کلفت شده؛ اما زیاد هم باال نمیاد قربان!

مردم چشم عقیق افشان لؤلؤ بار من

-چی می خوای؟

گشته در پاش از لب در پوش خاموش شما

براتون روزنامه آوردم.-بده ببینم.

ٔ
حلقه گوش شما را تا بود مه مشتری

تغارخـان؛ روزنامـه را گرفـت و بـاز کـرد .بـه تغارچه اشـاره کرد که بـرود توی

مشتری باشد غالم حلقه در گوش شما

درخـت کشـک و بـازی کند .تغارچه بـازی اش نمی آمد .تغارخـان؛ خط اول
را که خواند ،پرسـید:

عیب نبود چون بخوان وصل نبود دسترس

-این خر و پف های وسط استراجیکا دیگه چیه؟

گر به درویشی رسد بوئی ز سر جوش شما

عکس:

تغارچـه؛ کشـکی از درخـت کنـد و توی دسـتش بـاال و پایین پرانـد و جواب
داد:

آب حیوانست یا گفتار خواجو یا شکر

روزبه کنعانی

-اینا خر و پف های پیرتغاره!

ماه تابانست یا گل یا بناگوش شما

اوهووم! برو به پیرتغار بگو بیاد این جا.تغارچه؛ تلوتلو خورد و خود را به دفتر تغارنیوز رساند.
پیرتغار!پیرتغار!چیه بچه بی تربیت با این صدای عجیب و غریبت.تغارناز؛ زیر لب گفت:
-به نظرم تغارچه به سن بلوغ رسیده که صداش این جوری شده!

بسته شدن شه ِرغارـ ساختهِ

پیرتغار؛ گردن کشید .از جا پرید و سیخ ایستاد.

ـ ریشه نام گرجستان که تا آغازقرن

«واردزیا» به تصمیم شاه طهماسب

تغارچه؛ پا به تغارنیوز گذاشت .نفس نفس زد و گفت:

عصازنان رفت و رفت تا به تغارخان رسید.
هوووی ،تغارخان بزرگ تر از...بیا تو!پیرتغـار؛ دو زانـو نشسـت .تغارخـان پاهایـش را بـه دیـواره هـای اتـاق زد و
گفت :
استراجیک تغارنیوز باید عوض بشه!موافقم!باید همونی بشه که...موافقم.با چی موافقی؟با همونی که باید بشه.من که هنوز چیزی نگفتم. من کامالً موافقم .با هر چیزی که شما بگین و نگین!هووم! در رو ببند!پیرتغـار؛ در را بسـت .دو زانـو نشسـت .بـه سـمت تغارخـان ،گـردن
کشـید .تغارخـان؛ حـرف مـی زد و انگشـت اشـاره اش را بـاال و پاییـن
مـی بـرد .هـم زمـان ،پیرتغـار هـم کلـه اش را بـاال و پاییـن مـی بـرد.
پیرتغـار؛ در را بـاز کـرد و بـه طـرف تغارنیـوز تلوتلو خـورد .روی پله ریاسـت

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

-پیرتغار! تغارخان باهات کار داره؟

نوزدهم وابسته به ایران بود ـ این
کشوردریک نگاه

بــه تصمیــم شــاه طهماســت یکــم (متولــد
 1514و متوفــی در  1576میــادی) كــه
 52ســال بــر ایــران ســلطنت كــرد در 15

در پــی تــرس از هجــوم اقــوام آلتائیــک

هــا بــر آن منطقــه صــورت گرفــت .بقایــای

شــرق

آپارتمــان هــای ِ «غارســاخته» ایــن

قرقیزســتان امــروز) ســاخته شــده و قــرن

شــهر اینــك از نقــاط جــذب گردشــگر بــه

بعــد بــه ســبب بیــم از حملــه مغــوالن كــه

گرجســتان اســت .گرجســتان نامــی اســت

وارد جنــوب روســیه شــده بودنــد توســعه

كــه امپراتــوری ایــران (پارســیان) در قــرون

یافتــه بــود .خانــه هــای شــهر بــه صــورت

پیــش از میــاد بــر ایــن ســرزمین گــذارده
اســت .در آن زمــان «گُرجــان» تلفــط

طبقــه در دل كــوه ســاخته شــده بودنــد و

مــی شــد كــه بعــدا بــه گرجســتان تبدیــل

راه ورودی بــه ایــن شــهر ِ غــاری ،تنهــا از

شــد .انگلیســی زبانهــا از قــرن هــا پیــش،

طریــق چاههــای مخفــی بــود .ایــن شــهر

ایــن واژه را کــه بــرای آنــان بــه حــروف
التیــن (نــه ســیریلیک و الفبــای گُرجــی)

(مهاجــران
ِ

طوایــف

ســاکن

آپارتمــان هــای چندیــن طبقــه و بعضــا 13

آگوســت ســال  1551شــهر «واردزیــا =

ِ اضطــراری ،زمانــی گنجایــش دههــا هــزار

در گرجســتان كــه در درون كــوه ســاخته

َتــن ســكنه را داشــت كــه در زلزلــه ســال

نوشــته مــی شــد «جورجیــا» تلفــظ مــی

 1283میــادی آســیب شــدید دیــد و از

کننــد .امپراتــوری روم و یونانیــان باســتان،

آن پــس بــه مركــز آمــوزش مســیحیت

شــرق ایــن منطقــه (گرجســتان امــروز)

تبدیــل شــد و چــون در دوران حكومــت

را «ایبریــا» و غــرب آن را «كلخیــا» مــی

صفویــان در قلمــرو ایــران قــرار داشــت

گفتنــد .گرجیــان ســرزمین خــودرا «کارت

شــاه طهماســب دســتور بســته شــدن آن

ولبــی» مــی خواننــد .ایــن ســرزمین تــا

را داد تــا بــه صــورت یــك پایــگاه مخفــی

 22دســامبر ســال ( 1800زمــان تــزار پُ ــل

مخالفــان اســام درنیایــد .تعطیــل شــدن

یكــم) تحــت الحمایــه و عمدتــا وابســته بــه

دائمــی شــهر غــار پــس از ســلطه عثمانــی

ایــران بــود.

فردزیــه  »Wardsia = Wardziaواقــع
شــده بــود بســته شــد زیــرا كــه بــه صــورت
یــك مركــز آمــوزش كشــیش و ترویــج
مســیحیت درآمــده بــود .شــاه طهماســب
در عیــن حــال خــودرا «درویــش کامــل
ـ مُ رشــد کامــل» و پاســدار شــیعه اثنــی
عشــری (شــیعه دوازده امامــی) میخوانــد.
ایــن شــهر در قــرن دوازدهــم میــادی و

فیلم

دوبله همزمان فیلم اتللو

از  6تا 8شهریور در خانه موزه

استاد عزت هللا انتظامی برگزار می شود.

نشسـت .زوج تغـاری رو بـه رویـش نشسـتند .پیرتغار؛ دسـتش را مشـت
کـرد .انگشـت اشـاره اش را سـیخ کـرد و در هـوا تـکان داد .بـا هر بـار تکان
دادن انگشـت یـک جملـه مـی گفت .هم زمـان ،زوج تغاری کله های شـان
را بـاال و پاییـن مـی بردنـد .حـرف هـای پیرتغـار تمام شـد .زوج تغـاری به
تغاردان تغارخان تلوتلو خوردند .روز بعد تغارنیوز منتشـر شـد .در آن نوشـته
بود«:امـروز صبـح تغارخـان بـزرگ تـر از جـان همـه اهالی تغارنیـوز پس از

سال گشت

پیام ما سال گذشته در چنین روزی به

نمایشگاه

فرار مالیاتی پزشکان در تهران پرداخت.

خـر و پـف هـای فراوانی که در شـب گذشـته کرده بـود ،از خواب برخاسـت.
یـک فنجـان کشـک جا افتاده نـوش جان کـرد و پاهایش را بر دیـواره های
کشـید و به خر و پف خود ادامه داد .وی منتظر ماند تا خورشـید ،خود را در
پشـت تغارکوه پنهان کند .به محض پنهان شـدن خورشـید ،او دوباره خوابید
و خـر و پـف کـرد .تغارخـان؛ طرحی نـو از خر و پـف را در خواب ارائـه داد که
رخ ُ
ف...خ ُ
ُ
رخ ُ
اسـت:خ ُ
ُ
رخر ...پُ ـف پُ ـف پُ
رخر...پُ ف پُ ـف پُ ف»...
بدیـن شـرح
تغارچه در میدان گاه داد زد:
تغارنیوز!تغارنیوز!همه برگشتند.
چرا صدای تغارچه این قدر عوض شده؟و دوباره راه خود را کشیدند و رفتند .تغارنیوزها روی دست تغارچه ماند .یک
نسـخه اش را بـه تغـار خـان داد و بقیـه را هم بـه تغارجان سـپرد و دیگر به
تغارنیوز نرفت .از آن روز به بعد تغارنیوز در یک نسخه منتشر و توسط پیرتغار
خوردنـد .صـدای اهالی تغارسـتان از پنجـره تغاردان ها به گوش می رسـید:
رخ ُ
ف...خ ُ
ُ
رخ ُ
 ُخ ُرخر ...پُ ف پُ ف پُ
رخر...پُ ف پُ ف پُ ف...

تا  4شهریور در گالری پروژههای
آران اجرا می شود.

تغـاردان خـود کوبیـد .تغارخـان؛ تا ظهر بـه قلـه تغارکـوه زل زد و آن گاه دراز

بـرای تغارخان فرسـتاده می شـد .زوج تغـاری در دامنه تغارکوه کشـک می

تخت روان

رسانه درآینه تصویر
هفته نامه همشهری جوان منتشر شد.

