
فعال شدن رایزنان صادراتی 
در ۱۵ کشور

افزایش ۱۸.۵ درصدی مبادله چک در تیر ماه

قائـم مقـام امـور بازرگانـی وزارت صنعـت اظهـار 
داشـت: در حـال حاضـر واردات به کشـور در سـال 
96 بـه 97، 22 درصـد کاهـش یافتـه اسـت و در 
سـه ماهـه اول سـال 97 بـه 98 ایـن رقـم بـه 9 

درصـد کاهـش یافته اسـت.
به گزارش ایلنا و به نقل از شـاتا، حسـین مدرس 
خیابانـی صبح امـروز در گردهمایـی معاونان امور 
صنایـع و نماینـدگان سـتاد تسـهیل و رفـع موانع 
تولیـد بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: بـا همـکاری 
سـازمان توسـعه تجارت قرار اسـت کارکـرد رایزن 
هـا تغییـر کنـد و مـا در 15 کشـور هـدف، رایـزن 
هـای صادراتی تا پایان سـال مسـتقر کنیـم .آنها 
موظـف هسـتند آخریـن وضعیـت نفـوذ در بـازار 
کشـورها،چگونگی افزایـش کاالو نیازمنـدی هـای 
کاالیـی آنهـا را اعـام کننـد و همچنیـن فعالیـت 

شـرکت هـای رقیـب را گـزارش کنند.
او همچنین از اسـتقرار نماینـدگان تجاری در چند 
کشـور کـه کاالهـای صنعتـی بـه آنهـا صـادر مـی 

شـود، خبر داد.
خیابانـی بـا اشـاره بـه 3 مبحـث کـه در حـوزه 
بازرگانـی و تجارت پی گیری می شـود و معاونان 
صنایـع در اسـتان هـا نقش کلیـدی در انجـام آن 
دارنـد گفـت: حمایـت از تولیـد داخـل، تنظیـم 
سیاسـت های تجاری)صـادرات و واردات( تنظیم 
بـازار از جملـه موضوعـات در ایـن حـوزه هسـتند.
وی ادامـه داد: امـروزه فضـای کنونـی کشـور بـه 
لحـاظ اقتصادی و سیاسـت های تجـاری و ارزی 
، موقعیـت هـای مناسـبی را بـرای اینکـه صنعت 
جهـش قابـل قبولـی انجـام دهـد را فراهـم کرده 

است.
او گفـت: اختـاف قیمـت نـرخ ارز و ریـال باعـث 
شـده اسـت کـه واردات مـا از توجیـه و مزیـت 
بیافتـد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر 
رسـمی کـه از آن بـه عنـوان قاچاق یاد می شـود ، 

هـم توجیه نـدارد.
خیابانـی اضافـه کـرد: امـروزه بـا اتخاذ سیاسـت 
هـای ارزی کـه رخ داده اسـت . نـرخ تعرفـه هـا 
اتوماتیـک افزایـش یافتـه اسـت و بحـث تهدید 
کمرنگ شـده اسـت و در مقابل با افزایش قیمت 
ارز همـه مجموعـه هـای صنعتی بـه نوعی مزیت 

بـرای صـادرات پیدا کـرده اند.
قائـم مقـام امور بازرگانـی وزارت صنعت در بخش 
دیگـری از صحبت هایـش گفت: حمایت از تولید 

داخـل چنـدی پیش یـک راهبرد و سیاسـت بود 
ولـی با نامگذاری سـال به نام رونـق تولید امروزه 
حمایـت از تولیـد و سـاخت داخـل یـک ضرورت 

. است 
مـدرس خیابانـی بـه کنتـرل واردات اشـاره کرد و 
گفت: در حال حاضر واردات به کشـور در سـال 96 
بـه 97، 22 درصـد کاهـش یافته اسـت و در سـه 
ماهـه اول سـال 97 بـه 98 ایـن رقـم بـه 9 درصد 

کاهش یافته اسـت.
او همچنیـن از پیشـنهاد تشـکیل سـتاد توسـعه 
صـادرات خبـرداد و گفت: سیاسـت هـای وارداتی 
بـا سیاسـت هـای حمایتـی در کشـور تنظیم می 
شـود و ضمانت اجرایی پروژه سـاخت داخل این 
اسـت کـه هرواحـد صنعتـی کـه بـه تولیـد انبـوه 
برسـد و ادعا کند مـا واردات آن محصول را ممنوع 

خواهیـم کرد.
قائـم مقـام امور بازرگانی وزارت صمت با اشـاره به 
سیاسـت های صادراتی توضیح داد: بخش عمده 
ظرفیـت های تولیدی خالی اسـت کـه باید از این 
ظرفیـت هـا در جهـت افزایـش صادرات سـتفاده 
برافزایـش  افزایـش صـادرات عـاوه  .بـا  کنیـم 
اشـتغال در کشـور توانسـته ایـم در جنگ نـا برابر 
اقتصـادی بـا افزایش تـوان تولید پیروز شـویم.

وی بـه تشـکل محـوری بـه عنـوان یکی دیگـر از 
سیاسـت هـای حـوزه تجـارت و بازرگانـی اشـاره 
و گفـت: واگـذاری امـور سـرمایه گـذاری، اطـاع 
بـاال  و  صـادرات  تولید،افزایـش  موانـع  رسـانی 
بـردن تـوان تولیـد کشـوراز جملـه ظرفیـت هایی 
اسـت کـه مـی تـوان از انجمـن ها وتشـکل های 
فعـال در حـوزه صنعـت اسـتفاده کرد.کـه تاکنون 
واگـذاری ایـن امـور بـه تشـکل هـا انجام نشـده 
اسـت. مـا مـی خواهیـم که تشـکل هـا و انجمن 
هـای مختلـف وظایـف مربـوط بـه صنف خـود را 
بـه دسـت بگیرنـدو به نوعـی تمـام زوایـای آن را 
مدیریـت کنند.مدرس خیابانـی در بخش دیگری 
از صحبـت هایـش بـه افزایـش حجـم مبـادالت 
بـه 15 کشـور هـدف اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از 
سیاسـت هـا ی مـا در حـوزه تجـاری وصادراتـی 
افزایـش حجـم مبـادالت بـا 15 کشـور همسـایه 
اسـت و ازایـن رو ویـزای صادراتـی فعـال شـده 
اسـت. اسـتان های مختلف می تواننـد نقش به 
سـزایی در شناسـایی نیازهای وارداتی کشـورهای 

مختلـف و تامیـن آن ایفـا کننـد.

براسـاس تازه تریـن آمار بانک مرکـزی، حدود 7 میلیون 
و 8۰۰ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ١٠٠٦ هـزار 
میلیـارد ریـال در تیرماه ١٣٩٨ در کل کشـور مبادله شـد 
کـه نسـبت بـه ماه قبـل از نظر تعـداد و مبلغ بـه ترتیب 
18.5 درصـد و 19.5 درصـد افزایـش نشـان می دهد. در 
مـاه مـورد گزارش در اسـتان تهـران حـدود دو میلیون و 
7۰۰ هـزار فقـره چک به ارزشـی حـدود ٥٢٦ هزار میلیارد 

ریـال مبادله شـد.
بـه گـزارش ایلنا، براسـاس تازه ترین آمار بانـک مرکزی، 
حـدود 7 میلیـون و 8۰۰ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی 
حـدود ١٠٠٦ هـزار میلیـارد ریـال در تیرمـاه ١٣٩٨ در کل 
کشـور مبادلـه شـد که نسـبت به مـاه قبل از نظـر تعداد 
و مبلـغ بـه ترتیـب 18.5 درصـد و 19.5 درصـد افزایـش 
نشـان می دهـد. در مـاه مـورد گـزارش در اسـتان تهـران 
حـدود دو میلیـون و 7۰۰ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی 

حـدود ٥٢٦ هـزار میلیـارد ریـال مبادله شـد.
در تیرمـاه سـال جـاری، 51.9 درصـد از تعـداد چک های 
مبادلـه ای کل کشـور در سـه اسـتان تهـران، اصفهـان و 
خراسـان رضـوی مبادلـه شـده کـه بـه ترتیب بـا 3۴.3 
درصـد، ١٠ درصـد و 7.6 درصـد بیش تریـن سـهم را در 
مقایسـه با سـایر اسـتان ها دارا بوده اند. همچنین 65.5 
درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران 
)52.2 درصـد(، اصفهان )7.3 درصد( و خراسـان رضوی 
)6 درصـد( مبادلـه شـده کـه بیش تریـن سـهم را در 
مقایسـه با سـایر اسـتان ها دارا بوده اند.بالغ بر ٧ میلیون 
فقـره چـک به ارزشـی بالغ بر ٨٩٤ هزار میلیـارد ریال در 
تیرماه ١٣٩٨ در کل کشـور وصول شـد که نسـبت به ماه 
قبـل از نظـر تعـداد و مبلغ به ترتیـب 18.7 درصد و 19.5 
درصـد افزایش نشـان می دهـد. در ماه مورد بررسـی، در 
کل کشـور 9۰.7 درصـد از کل تعـداد چک هـای مبادله ای 

و 88.9 درصـد از کل مبلـغ چک هـای مبادلـه ای وصـول 
دو  بـر  بالـغ  تهـران  اسـتان  در  تیرمـاه ١٣٩٨،  شـد.در 
میلیـون و ۴۰۰ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٤٧٠ 
هـزار میلیـارد ریـال وصول شـد. در ماه مورد بررسـی در 
اسـتان تهـران از نظـر تعـداد 91.6 درصد و از نظــر ارزش 
89.۴ درصــد از کل مبلـغ چک هـای مبادلـه ای وصـول 
شـده اسـت. در مـاه مذکـور در بیـن سـایر اسـتان های 
کشـور بیش تریـن نسـبت تعـداد چک هـای وصولـی 
بـه کل چک هـای مبادلـه ای در اسـتان، بـه ترتیـب بـه 
اسـتان های گیـان )93.1 درصد(، البـرز )92.2 درصد( و 
یزد )91.8 درصد( اختصاص یافته اسـت و اســتان های 
کهگیلویـه و بویراحمـد )8۴.9 درصـد(، کرمـان )86.7 
درصـد( و کردسـتان )86.8 درصـد( پایین ترین نسـبت 
تعـداد چک هـای وصولی بـه کل چک های مبادله شـده 

در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اند.
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در یادداشـت های قبـل بـه بررسـی بیمـه تکمیـل درمـان سـامت به 
عنـوان جایگزینـی بـرای طرح بیمه سـامت با رقمـی در حدود بیش 
از 3۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشـور اشـاره گردید و تشـریح شـد که 
بـه علـت موانـع کمبـود بودجه و نیـز بدهی دولـت و وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، در حـال حاضـر اجـرای بـا نقـص نهایـی 
روبروسـت. بـا اختصـاص بخشـی از یارانـه بنزیـن و افزایـش 17۰۰ 
تومانـی آن )طبـق محاسـبات در یادداشـت های قبلی( می تـوان این 
طـرح را بـا پرداخـت یـک حق بیمه سـرانه 13۰ هزار تومانـی برای هر 
نفـر در مـاه بـرای سـال اول و 15۰ هزار تومانی ماهانه بـرای هر نفر در 
سـال دوم و ایجـاد یـک جدول خدمات بر اسـاس دهک های جامعه 
مطابـق بـا توانایـی اقتصـادی آن اجرایـی نمـود بطوریکـه هزینه های 
پزشـکی برای جراحی و هزینه های بیمارسـتانی تا سـقف 5۰ میلیون 

تومـان را بـه طور کامل پوشـش خواهـد داد.
آژانـس بیـن المللـی انـرژی)IEA(، آمـار یارانه انـرژی در کشـورهای 
مختلف را برای سـال 2۰18 منتشـر نموده اسـت بطوریکه کشـور ایران 
بـا پرداخـت 69/2 میلیـارد دالر یارانـه بنزیـن، بـرق وگاز، در صدر همه 
کشـورهای جهـان قـرار گرفته اسـت. مقدار یارانـه ای که این سـازمان 
بـرای ایـران اعـام نمـوده اسـت از یارانـه پرداخـت انـرژی در کشـور 
چین 1/3 میلیارد نفری بسـیار بیشـتر اسـت. طبق آمار اعامی، این 
 )GDP( مبلـغ یارانـه معـادل 15 درصد تولیـد ناخالص داخلی کشـور
اسـت بطوریکه برای کشـور عربسـتان به عنوان یکی از وابسـته ترین 
اقتصادهـای نفتی جهان، معادل 6% تولید ناخالص داخلی می باشـد.

بـر همیـن اسـاس، بـا افزایش 17۰۰ تومـان در قیمت هـر لیتر بنزین 
کشـور می تـوان طـرح بیمـه تکمیـل درمـان سـامت را بـا توجـه بـه 
مزیت هـای اشـاره شـده رفـاه اجتماعـی در یادداشـت قبلـی اجرایی 
نمـود. از آنجایـی کـه نرخ واقعی هر لیتـر بنزین در دنیا معـادل ۰/9۴ 
دالر اسـت )حـدوداً 12۰۰۰ تومـان(، بـا افزایـش حداقلـی نـرخ بنزین 
بـه 3۰۰۰ تومـان، بـا یـک تقریـب مناسـب می تـوان مصـرف بنزیـن 
کشـور را بـا حداقـل 1۰% کاهـش همـراه نمـود )مصـرف بنزین سـال 
97 بیـش از1۰ درصـد رشـد را نسـبت بـه سـال قبل نشـان می دهد( 
و ایـن صرفه جویـی 1۰ درصـدی معـادل صرفه جویـی 1۰ میلیون لیتر 
بنزیـن خواهـد بود و اگـر ارزش هر لیتر بنزین ۰/9۴ دالر در نظر گرفته 
شـود، حداقـل معـادل سـالیانه ۴۰ هزار میلیـارد تومان تـوان صادرات 
ایـن محصـول به کشـورهای همجوار خواهـد بود که این عـدد نزدیک 
رقـم کل یارانـه نقـدی سـالیانه در بودجـه سـال 98 بـرای 76 میلیون 
نفـر در کشـور می باشـد، بنابراین اگر بنزیـن 17۰۰ تـا 2۰۰۰ تومان یارانه 
پنهـان خود را از دسـت دهـد عاوه بر اجرای طـرح اقتصادی- رفاهی 
مهـم بیمـه تکمیل درمان بیمه سـامت و آثار اقتصادی آن در کشـور، 
می تـوان چنین رفـاه اجتماعی و عدالت در پرداخـت یارانه، جلوگیری 
از تصدی گـری دولـت در اقتصاد، افزایش خدمات سـامت پزشـکی 
در جامعـه، توسـعه صنعـت بیمه کشـور و افزایش اشـتغال عمومی را 
مشـاهده نمـود. شـایان ذکر اسـت بـا صرفه جویـی مصـرف 1۰ درصد 
بنزیـن معـادل 1۰ میلیون لیتـر در روز، توان صادراتی برای کشـورهای 
همجـوار ایـران موجب ارز آوری بسـیار بـاال در حوزه اقتصـاد با در نظر 
گرفتـن تحریم هـای اقتصـادی آمریکا در حـال حاضر، خواهد شـد.

کاهـش 1۰ درصـد مصـرف بنزین باعـث کاهش 1۰ درصـد آلودگی هوا 
در شـهرهای بزرگ و نیز کاهش سـهم 17 برابری مصرف دهک دهم 
)ثروتمنـد( جامعـه نسـبت به دهـک اول )کـم درآمدتریـن( خواهد 
شـد بطوریکـه دهـک کم درآمد با حذف یارانه پنهان، سـهم بیشـتری 
از طریـق طـرح بیمـه تکمیـل درمـان سـامت دریافـت و در مقابـل، 
دهـک پـر مصـرف و ثروتمنـد، حداقل هزینه بیشـتری از سـوخت را 
پرداخـت خواهـد نمـود و یارانه پنهـان کمتری هم دریافـت می نماید. 
ایـن واقعیـت را بایـد پذیرفت که قیمـت واقعی بنزیـن، معادل 1۰ 
برابـر قیمـت فـروش آن در کشـور اسـت و در کشـورهای هم جوار 
کـه مالیـات مصـرف سـوخت نمی پردازند، معـادل 1۰ برابر بیشـتر 
قیمـت هـزار تومـان ایـران اسـت. مالیـات اخـذ شـده از مصـرف 
سـوخت در کشـورهای توسـعه یافتـه، 15 برابـر قیمـت فـروش 
بنزیـن در ایـران اسـت، هـر چنـد کـه این نکتـه در جامعـه مطرح 
می شـود کـه در تولیـد بنزیـن خودکفـا هسـتیم و بنزیـن متعلـق 
بـه خودمـان اسـت، امـا ایـن حقیقـت تلـخ را تغییـر نمی دهد که 
ارزش واقعـی بنزیـن حـدود یـک دالر اسـت و ثـروت ملی کشـور 
بـا ایـن یارانـه پنهـان در حـال انهـدام اسـت )بـا تکـرار دهه هـا بی 
درایتـی(. بـا واقعـی سـازی قیمت این ثـروت می توان به سـمت 
یـک اقتصـاد پویـا حرکت کرد و کشـوری ثروتمند و مولد با سـرانه 
تولیـد ناخالـص بـاالی 1۰ هـزار دالر رسـید. در حـال حاضـر ایـران 
کشـوری مصـرف کننـده می باشـد کـه بـا تخصیـص ایـن منابع و 
تقسـیم پول در جامعه موجبات رانت خواری و ایجاد بسـتر فسـاد 

اقتصـادی مهیا شـده اسـت.
بـا حـذف یارانـه پنهان با رقـم معادل 85 میلیـارد دالر وبیـش از یک 
هـزار میلیـارد تومان یارانه انرژی در کشـور و یا حداقل حذف بخشـی 
از آن می تـوان چـه تحـول عظیـم اقتصـادی در کشـور و رفـاه مردم و 
نیز توسـعه اقتصادی و اشـتغال ایجاد نمود. در یادداشت های بعدی، 

تاثیـر اجـرای ایـن طـرح را در صنعت بیمه بررسـی خواهم نمود.

انس طا         1.513.21۰

مثقال طا     18.1۴1.25۰

گرم طای 18  ۴.188.192

گرم طای 2۴   5.59۰.2۰۰

بهار آزادی      ۴۰.9۴۰.۰۰۰

امامی          ۴1.98۰.۰۰۰

نیم       21.88۰.۰۰۰

ربع         13.99۰.۰۰۰

گرمی       9.79۰.۰۰۰

دالر             117.39۰

یورو         132.2۰۰

درهم          33.359

لیر ترکیه           2۰.۴23

دالر استرالیا      82.8۴8 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 24  تا  36دنبال کنید

وعده فرود قیمت موبایل
واردات تلفن همراه با ارز نیمایی برای شرکت های تولیدکننده اصلی، در حال انجام است

اخیراً عضو کارگروه محیط زیسـت سـتاد توسـعه فناوری 
آب و خشکسـالی معاونت علمی ریاسـت جمهوری اعام 
کرده مطالعات پژوهشـکده حفاظت خـاک و آبخیزداری 
نشـان می دهد که برخی توفان های گردوغبار دارای منشـا 
داخلـی اسـت و مناطقـی از جنـوب خوزسـتان و جنـوب 
شـرقی اهـواز منشـا بارگیـری بادهـای ورودی از غـرب و 
 جنوب ایران و وقوع پدیده توفان های گرد و غبار هسـتند.

بـه گفتـه ضیاءالدیـن شـعاعی، مسـاله توفان هـای گـرد 
و غبـار موضوعـی اسـت کـه مشـکات جدی و بسـیاری 
بـرای مـردم بـه ویژه در جنوب کشـور ایجاد کرده اسـت و 
بـه نظر می رسـد مدیریـت منابع آبـی می توانـد راهکاری 

بـرای برون رفـت از ایـن معضل باشـد.
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شرایط سفر اربعین 
اعالم شد

وزارت کشور اعالم کرده است: 
از دهم ماه محرم برابر با ۱۹ 

شهریور ماه زائران اربعین 
به شرط ثبت نام قبلی، اجازه 

خروج از کشور را دارند.

ساماندهی قانون 
صادرات حیوانات 

کمیاب روی میز دولت
سازمان حفاظت محیط زیست، 

پیشنهاد اصالح ماده )2۵( قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخصوص 

صادرات حیوانات وحشی عادی، 
در معرض نابودی و کمیاب، انواع 
موجودات آبزی، پرندگان شکاری 
و غیرشکاری و اجزای آنها را جهت 

سیر مراحل بررسی و تصویب هیات 
وزیران ارائه کرده است
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یادداشت  مهمان
محمد رضا خوش کیش

تهران
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عضو کارگروه معاونت علمی 
ریاست جمهوری: 
مناطقی از جنوب خوزستان 
منشأ توفان های گردوغبار 
ایران هستند

علت برخی 

توفان های گرد و غبار 

منشأ داخلی است
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45 و

۳۰ درصد از کاروانسرای 
مالحسین سوخت

معاون میراث فرهنگی قم: آتش هم چنان 
میراث قم را تهدید می کند

حسین مرعشی:

عارف سقف َپرش ما در 
انتخابات مجلس دهم بود

اصالحیه آگهي فراخوان  
شماره 98/9/ف

مدارك مورد نیاز جهت دعوت به مناقصه :
۱-اساسنامه و اظهار نامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع قرارداد( 

2-تصویـر آگهـی تاسـیس در روزنامـه رسـمی بـا آگهـی آخرین تغییرات شـركت 
حــــاوی معرفـی صاحبـان امضاء هـای مجاز

3-گواهی اداره ثبت شركتها مبنی بر اعتبـاراساسنامه و موجودیت شركت 
4-مدارك مثبته ثبت نام اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده.

۵-مجـوز FCP و یـا ServCo  از سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی 
حتمـا »برابـر اصل«

6-گواهـی ثبـت دفتـر نمایندگـی فـروش و ارائـه خدمات پشـتیبانی مسـتقر در 
سـیرجان) قـرارداد نمایندگـی بـه همـراه آدرس، تلفـن، قـرارداد اجـاره و یا سـند 

ملکـی دفتـر نمایندگـی و گذشـت حداقـل دو سـال از تاسـیس دفتر(
7-حداقـل سـه نفـر نیروی فنی مسـتقر در سیرجان)لیسـت بیمه سـه مـاه اخیر 
پرسـنل فنـی بهمـراه مـدارک فنـی و رزومـه تخصصـی، مشـخصات فـردی، کپی 

آخریـن مـدرک تحصیلی و سـمت فـرد بهمـراه چارت سـازمانی(
۸-رونوشـت برابـر با اصـل قراردادهای فـروش اینترنت بـاالی 20مگابیت بر ثانیه 
در شهرسـتان سـیرجان و در صـورت وجـود قراردادهـای منعقده با  شـرکت های 
منطقـه گل گهر)موضـوع قرارداد، مبلغ قـرارداد، نام، آدرس و شـماره تلفن کارفرما 

ارسـال گردد(.
۹-شبکه دسترسی در سطح شهرستان سیرجان و منطقه ویژه اقتصادی)مختصات 

و آدرس دقیق پاپ سـایت ها و محدوده پوشـش دهی(
۱0-عضویت در RIPE NCC و ارائه مستندات الزم در این خصوص 

۱۱-گواهی حسـن سـابقه  از قراردادهای فعلی و قبلی ) رضایت نامه از قراردادهای 
بـاالی 20 مگابیت بر ثانیه در 2 سـال اخیر(

-كلیـه مـدارك و اسـنادی كـه بصورت كپی ارسـال می شـوند بایسـتی برابر اصل 
شـده باشند .

-شـرایط و مـدارك ذكر شـده فـوق حداقل شـرایط الزم جهت شـركت در مناقصه 
می باشـد و شـركت كنندگان در فراخوان كلیه مدارك و مسـتندات فوق را تكمیل 
و در پاكـت در بسـته و مهـر مـوم شـده بـه نشـانی دفتر مركـزی شـركت واقع در 
تهـران – خیابـان دكتـر فاطمـی روبـری هتـل اللـه – سـاختمان نگیـن ، پـالك 
273 – دبیرخانـه مركـزی و یـا بـه نشـانی سـیرجان – كیلومتر ۵0 جاده شـیراز – 
مجتمـع معدنی و صنعتی گل گهر – دفتر كمیسـیون معامـالت و حداكثر تا تاریخ 

۱3۹۸/0۵/30 ارسـال گردد .   
-روی پاكت ارسالی بایستی قید گردد » مربوط به فراخوان شماره ۹۸/۹/ف« 

-جهـت كسـب اطالعات بیشـتر و هرگونه سـوال در ایـن زمینه میتوانید با شـماره 
4۱42332۸-034 و یـا همـراه 0۹۱3347۵77۹ آقای مهندس آقابابایی تماس 

حاصل نمائید . 
مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام ( در نظــر دارد » خریــد پهنــای بانــد اختصاصــی اینترنــت » خــود را از 
طریــق برگــزاری مناقصــه بــه پیمانــكار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد . هــدف از ایــن فراخــوان شناســایی شــركت هــای صاحــب 

صالحیــت بمنظــور دعــوت بــه مناقصــه مــی باشــد . 
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»عراقچی« در جلسه فراکسیون مستقلین حضور می یابدپیام خبر
جلسه فراکسیون مستقلین مجلس با حضور معاون سیاسی وزیر خارجه برگزار می شود.
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وعده فرود قیمت موبایل
واردات تلفن همراه با ارز نیمایی برای شرکت های تولیدکننده اصلی، در حال انجام است

عرضه کنندگان موبایل موظف به ثبت قیمت در سامانه ۱24  هستند

خدمــات  بــر  نظــارت  مدیــرکل 
و  حمایــت مصرف کننــدگان  ســازمان 
ــت  ــش قیم ــاره کاه ــدگان درب تولیدکنن
ایــن محصــول در بــازار در پــی کاهــش 
قیمــت دالر گفــت: واردات تلفــن همــراه 
بــرای  نیمایــی  ارز  بــا  طریــق  دو  از 
ــه  ــی ک ــده اصل ــای تولیدکنن ــرکت ه ش
رابطــه مســتقیم تجــاری بــا ایــران 
ــادرات در  ــل از ص ــا ارز حاص ــد و ب دارن

ــت. ــام اس ــال انج ح
ــل از وزارت  ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــیدجواد  ــارت، س ــدن و تج ــت، مع صنع
احمــدی افــزود: قیمــت ارز نیمایــی 
در طــول ســه مــاه گذشــته، عمومــًا 
صعــودی بــوده و کاهشــی نداشــته کــه 

قاعدتــًا در حــوزه واردات اینگونــه کاالهــا 
ــب  ــیب متناس ــا ش ــت ه ــد قیم در رون
ــی اســت هــر  ــل پیش بین صعــودی قاب
ــده  ــت شــرکت هــای واردکنن ــد رقاب چن
ــت  ــی کاهــش قیم ــات و حت ــث ثب باع
در ایــن گــروه نیــز بــوده اســت. ضمنــا 
عرضه کننــدگان ایــن کاالهــا موظــف بــه 
ــده در ســامانه  ــت قیمــت مصرف کنن ثب

ــتند. ــت هس ــازمان حمای 12۴ س
ــت ارز  ــه قیم ــام اینک ــا اع ــدی ب احم
حاصــل از صــادرات کــه تابعــی از ارز آزاد 
ســامانه ســنا اســت، در طــول ماه هــای 
ــته  ــی داش ــی اندک ــیب نزول ــر، ش اخی
ــی رود  ــار م ــرد: انتظ ــح ک ــت، تصری اس
بــا ایجــاد جــو رقابتــی و حضــور تعــداد 

قابــل توجهــی واردکننــده در ایــن حــوزه، 
ــد کاهشــی باشــیم. شــاهد رون

از  موبایــل  واردات  پروســه  احمــدی 
زمــان ثبــت ســفارش تــا خریــد و 
فرآینــدی  را  آماده ســازی  و  واردات 
بیــن ۴5 تــا 6۰ روز اعــام و اظهــار 
ــد کاهشــی قیمــت  ــًا فرآین ــرد: قاعدت ک
هــا از زمــان شــروع کاهــش نــرخ ارز بــا 
ــازار  ــا 6۰ روزه در ب ــاز ۴5 ت ــر در ف تاخی

محســوس اســت.
وی تاکیــد کــرد: قیمــت موبایــل در 
بــا  کاهشــی  پرتقاضــا  گوشــی های 
میانگیــن 1۰ درصــد را بــه همــراه داشــته 
کــه اتفاقــًا ایــن موضــوع بــه زعــم 
ــش  ــر کاه ــه خاط ــه ب ــازار ن ــن ب فعالی

نــرخ ارز بلکــه بــه خاطــر افزایــش 
ــدود  ــی از ح ــدگان قانون ــداد واردکنن تع
5۰ شــرکت بــه 11۰ شــرکت و ایجــاد 
ــار و  ــان تج ــالم در می ــی س ــو رقابت ج
ــودی  ــه و موج ــرعت عرض ــش س افزای

بــاالی واردکننــدگان بــوده اســت.
خدمــات  بــر  نظــارت  مدیــرکل 
و  حمایــت مصرف کننــدگان  ســازمان 
مصرف کننــدگان  بــه  تولیدکننــدگان 
ــت  ــا اســتعام قیم ــه ب ــرد ک ــه ک توصی
ــت  ــازمان حمای ــامانه 12۴ س ــا از س ه
ــع  ــندگان مطل ــی فروش ــت اعام از قیم
شــده و هرگونــه مــورد خــاف واقــع 
ســازمان  نظارتــی  حوزه هــای  بــه  را 

حمایــت اطــاع دهنــد.
ــاد  ــا ایج ــرد ب ــدواری ک ــار امی وی اظه
ورود  و  ارز  نــرخ  در  نســبی  تعــادل 
ــه از  ــدی ک ــدگان جدی ــای واردکنن کااله
ســازمان حمایــت و وزارت صمــت مجوز 
و  دریافــت کرده انــد  قانونــی  واردات 
تعــداد آنهــا رو بــه افزایــش اســت، 
و  عرضــه  در  تعــادل  ایجــاد  شــاهد 
ــر  ــازار و ثبــات قیمــت هــا ب تقاضــای ب
ــای  ــذاری کااله ــط قیمت گ ــق ضواب طب

وارداتــی ســازمان حمایــت باشــیم.

عزم وزارت ارتباطات برای 
تامین گوشی ارزان قیمت 

و  ارتباطــات  وزیــر  ایــن  از  پیــش   
برنامــه  از  هــم  اطاعــات   فنــاوری 
ــن  ــرای تامی ــه ب ــن وزارتخان ــدی ای ج
گوشــی ارزان قیمــت مــورد نیــاز مــردم 
و حمایــت از تولیــد داخلــی خبــر داد.

بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
ــی  ــواد آذری جهرم ــات، محمدج اطاع
ــی  ــبکه ارتباط ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب

بــه نیــاز اصلــی مــردم در کنــار آب 
نــان و جــاده تبدیــل شــده اســت، 
ارتباطــات  ارتباطــی،  شــبکه  گفــت: 
ــه  ــت و ب ــرده اس ــریع ک ــردم را تس م
نوعــی بســیاری از مشــکات آنهــا را 
ــای  ــن اقتض ــه ای ــد، البت ــل  می کن ح

ــت. ــا اس ــا و دنی ــور م ــاد کش اقتص
ــور  ــرد: مح ــح ک ــی تصری آذری جهرم
نفــت،  جــای  بــه  آینــده  اقتصــاد 
اقتصــاد دیجیتــال اســت و فضــای 
مجــازی بــه محــور تحــوالت آینــده نــه 
چنــدان دور پیــش روی مــا تبدیــل 

. د می شــو
و  تدبیــر  دولــت  جــوان  وزیــر 
کــه  می بینــم  داد:  ادامــه  امیــد 
وارد  چگونــه  جدیــد  تکنولوژی هــای 
اثــر  منشــا  می تواننــد  و  می شــوند 
شــوند، یــک ســال و نیــم پیــش گفتــم 
نخواهیــم  بخواهیــم چــه  کــه چــه 
را  خــود  بایــد  و  می آیــد  باکچیــن 
ــم از  ــا بتوانی ــم ت ــگ کنی ــا آن هماهن ب

شــویم. بهره منــد  آن  مزایــای 
ــم  ــه خــود بیایی ــا ب ــا ت ــزود: ام وی اف
بــرق کشــور صــرف  وات  هــزار   7۰۰
اســتخراج ارز دیجیتــال شــد، ولــی 
بــه  دولــت  نهایــت  در  خوشــبختانه 
و  برنامه ریــزی  ورود،  مســئله  ایــن 

ابــاغ کــرد. را  آن  آیین نامــه 
ــال  ــت: ارز دیجیت ــات گف ــر ارتباط وزی
شــاید یکــی از اولیــن تکنولوژی هایــی 
بــود کــه بــا ورودش بــه کشــور تحریــم 
از  ایــن  و  پذیرفتیــم  را  آن  و  نشــد 
ــت،  ــال اس ــول دیجیت ــانه های تح نش
پیــش از ایــن شــاهد بودیــم در مــورد 
بــه   ۴ و   3 نســل  تکنولوژی هــای 
ــا مقاومت هایــی  محــض ورود آن هــا ب
مواجــه شــدیم ولــی امــروزه اســتفاده 
از آن بــه یکــی از ضرورت هــای اصلــی 

ــل شــده اســت. کشــور تبدی
آذری جهرمــی ادامــه داد: همانطــور 

ــد  ــات دارن ــه ارتباط ــاز ب ــردم نی ــه م ک
ابزارهــای  از  بهره گیــری  نیازمنــد 
ارتباطــی هــم هســتند، امــروزه بــا بــاال 
رفتــن قیمــت ارز تهیــه گوشــی تلفــن 
ــای  ــی از ابزاره ــوان یک ــه عن ــراه ب هم
از  بســیاری  بــرای  ارتباطــی  مهــم 

ــت. ــده اس ــخت ش ــردم س م
وزارت   اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
گوشــی  تامیــن  بــرای  ارتباطــات 
ارزان قیمــت مــورد نیــاز مــردم و البتــه 
برنامــه  داخلــی  تولیــد  از  حمایــت 
گوشــی های  افــزود:  دارد،  جــدی 
تولیــد  کشــور  داخــل  در  خوبــی 
رقابــت  قابــل  البتــه  می شــود کــه 
جــدی بــا تکنولوژی هــای روز دنیــا 
نــدارد  انتظــار  نیســت؛ کســی هــم 
ــا قیمــت  یــک گوشــی تلفــن همــراه ب
ــت  ــد قابلی ــان بتوان ــون توم ــک میلی ی
را  تومانــی  میلیــون   1۰ گوشــی های 
ــی ها  ــن گوش ــا همی ــد ام ــته باش داش
از  عمــده ای  بخــش  نیــاز  می توانــد 

مــردم را تامیــن کنــد.
وزیــر ارتباطــات تصریــح کــرد: مــا 
ــت از  ــرای حمای ــدی ب ــای ج برنامه ه
تولیــد گوشــی در داخــل کشــور داریــم 
کــه بــه زودی و پــس از اســتخراج 
ــردن  ــرف ک ــکات و برط ــرادات، مش ای
حمایتــی  ویــژه  بســته های  آنهــا، 
ــن  ــه ای ــا ب ــم ت ــام می کنی خــود را اع
ــات،  ــر توســعه ارتباط ــاوه ب ــب ع ترتی
ارتباطــی در  ابزارهــای  از  بهره منــدی 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــار م اختی
اینکــه  بیــان  بــا  جهرمــی  آذری 
شهرســتان تربــت حیدریــه از ظرفیــت 
توجهــی  قابــل  توانمندی هــای  و 
ــن  ــروز ای ــت: ام ــت، گف ــوردار اس برخ
ظرفیــت و توانمنــدی را در مرکــز رشــد 
فنــاوری مشــاهده کــردم کــه بســیاری 

از آنهــا در ســطح کشــوری اســت.

شـورای  مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 
اسـامی گفت: پسـماندهای هسـته ای سایر 
کشـورها در کشـور ما دفن نمی شـود.مصطفی 
کواکبیـان در جلسـه علنـی  مجلـس شـورای 
اسـامی در واکنـش بـه اظهـار نظـر یکـی از 
مصوبـه  پیرامـون  نگهبـان  شـورای  اعضـای 
مجلـس درخصـوص الیحـه الحـاق ایـران بـه 
کنوانسیون دفن پسـماندهای هسته ای گفت: 
الزم اسـت این مسـاله برای شـفاف سازی در 
افکار عمومی واضح بیان شـود. اینگونه نیست 
که پسـماندهای هسـته ای سـایر کشـورها در 
کشـور مـا دفـن شـود.به گـزارش ایرنـا، آیـت 

هللا یـزدی اخیرا در جمع دادسـتان های کشـور 
گفـت: »مجلـس تصویب کـرده بود کـه توافق 
نامه صورت گرفته، پسـماندهای سوخت اتمی 
می توانـد در کشـور دفـن شـود، اما بنـده اعام 
کـردم کـه ایـن مـورد خـاف شـرع، خـاف 
قانـون و خاف مصلحت اسـت و سـایران نیز 
ایـن را پذیرفتند.«علـی اکبـر صالحـی رئیس 
سـازمان انـرژی اتمـی در مراسـم کلنگ زنـی 
مرکـز تحقیقـات ملـی جداسـازی و توسـعه 
کاربـرد ایزوتوپ های پایدار، در سـایت فردو به 
اظهـارات آیـت هللا یزدی دربـاره الیحه تصویب 
کنوانسـیون مشـترک ایمنی سـوخت مصرف 

شـده و پسـماندهای پرتـوزا گفـت: »ظاهـرا 
سـوء تفاهمـی پیـش آمـده اسـت. مـن از 
سـوی آیـت هللا یـزدی شـنیدم که گویـا در این 
الیحـه اجـازه داده شـده اسـت کـه کشـورهای 
اسـتکباری سـوخت مصـرف شده شـان را در 
ایـران دفـع کننـد. ایـن در حالی اسـت کـه در 
مـواد 11 و 12 مقدمـه ایـن الیحـه بـه صراحت 
آمـده اسـت هیـچ کشـوری نمی توانـد کشـور 
دیگـر را وادار کنـد که پسـماندش در آن کشـور 
دفـع شـود.«وی افزود: »ما دو سـال و نیم در 
رابطـه بـا این الیحه با کارشناسـان و نمایندگان 
مجلس شـورای اسـامی، اعضای کمیسـیون 
امنیـت ملـی، حقوقدانـان و اعضـای دولـت 
صحبـت کردیـم و ایـن الیحـه بـه راحتـی در 
امـا نمی دانیـم چـه  مجلـس تصویـب شـد 
اتفاقـی افتـاده کـه در رابطـه بـا مـاده ای از این 
الیحـه کـه به آن اشـاره شـده درسـت برعکس 

آن قلمـداد شـده اسـت.«

پسماندهای هسته ای سایر 
کشورها در ایران دفن نمی شود

شهرداری ها چهار برابر نیاز
 نیرو دارند

وزیـر کشـور واقعـی شـدن هزینـه و درآمـد شـهرداری ها را مسـتلزم کاهـش نیـرو 
در ایـن نهـاد عنـوان کـرد و گفـت: در حـال حاضر شـهرداری ها چهـار برابر نیـاز، نیرو 
دارنـد کـه ایـن بـا توجـه بـه عـدم ثبـات در درآمدهـا مشـکاتی را ایجـاد می کنـد.
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی در جلسـه علنی صبح امروز شـنبه مجلـس و در جریان 
پاسـخ به سـوال سـید علی ادیانی نماینده قائمشـهر در خصوص علت عدم اجرای 
کامـل مـواد 173 و 17۴ و بنـد ب مـاده 187 قانـون برنامـه پنجـم گفـت:  الیحـه 
درآمدهـای پایـدار در دولـت تصویـب شـده و مـا ایـن الیحـه را بـه مجلس ارسـال 
کردیـم کـه ایـن موضوع در کمیسـیون ها در حال بررسـی اسـت اگـر مجلس کمک 
کنـد در ایـن الیحـه درآمدهـا را بـه صـورت منطقـی، مسـتمر و پایـدار خواهیم دید 
و هزینه هـا واقعـی خواهـد شـد کـه ایـن کار مسـتلزم کاهـش نیـرو اسـت در حال 
حاضـر شـهرداری هـا چهـار برابـر نیـاز نیـرو دارنـد و ایـن با توجـه به عدم ثبـات در 
درآمدهـا مشـکاتی را ایجـاد می کنـد.وی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـا بیان 
ایـن کـه از 11۰۰ شـهرداری 9۰ درصد آنها با مشـکات سـاختاری در درآمدهای پایدار 
روبـه رو هسـتند، اظهـار کـرد: مـا توانسـتیم زمینـه را برای تحـوالت جدیـد در حوزه 
سـاختاری و عملکـردی مبتنـی بـر وضـع قوانیـن جدیـد فراهـم کنیـم و بـه خاطر 
اهمیـت شـهرداری ها و ضـرورت بررسـی کارشناسـانه موضـوع شـهرداری ها بـرای 
اولین بار کمیسـیون کانشـهرها و رسـیدگی تخصصی به مسـائل شـهری کارش را 

شـروع کـرد کـه مسـئولیت آن با وزیر کشـور اسـت.

سیاست

سیاست

سیاست

اقتصاد

واگذاری بندر چابهار به روسیه شایعه است

صاحب اختیار مردم نیستیم

عارف سقف پرش ما در انتخابات مجلس دهم بود

هزینه ۲۵۰ میلیون دالری برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶

عضو هیأت رئیسـه کمیسـیون 
عمـران مجلـس، گفـت: ایـران 
اقتصـادی روسـیه  از فعالیـت 
بنـدر  مسـیر  از  انتقـال کاال  و 
چابهـار اسـتقبال مـی کنـد، امـا واگـذاری بنـدر چابهار به 

روسـیه شـایعه اسـت.
علیـم یارمحمـدی روز شـنبه در واکنـش بـه اظهـارات 
مطـرح شـده مبنـی بـر خـروج هنـد از بحـث سـرمایه 
گـذاری در بنـدر چابهـار و  واگذاری آن به روسـیه، گفت: 
موضـوع خـروج هنـد از سـرمایه گـذاری در بنـدر چابهار 
کـذب و شـایعه اسـت و قطعـا دو طـرف بـه تعهـدات 
خـود در ایـن عرصـه عمـل خواهنـد کرد.نماینـده مـردم 

زاهـدان در مجلـس شـورای اسـامی ادامـه داد: البتـه 
از  انتقـال کاال  و  روسـیه  اقتصـادی  فعالیـت  از  ایـران 
مسـیر بنـدر چابهـار اسـتقبال می کنـد، زیـرا این مسـئله 
منافـع اقتصـادی زیـادی بـرای مـا دارد، اما این مسـئله 
بـه معنـای جایگزیـن کـردن سـرمایه گـذاران فعلـی بـا 
سـرمایه گـذاران جدیـد نیسـت.وی بـا بیـان ایـن کـه 
روسـیه در شـرایط کنونـی به دنبـال انتقـال کاال از طریق 
بنـدر چابهـار به کشـورهای منطقـه و فرامنطقه ای اسـت، 
اظهارداشـت: روسـیه بـه خوبـی از اهمیـت جغرافیایی و 
ژئوپلتیکـی بنـدر چابهـاررا درک می کنـد و  از ایـن رو بـه 
دنبـال بهـره گیـری از ظرفیت هـای ایـن بندر اقیانوسـی 

بـرای انتقـال کاالهـای خود اسـت.

محمـد جـواد ظریف صبـح روز شـنبه در کنگره 
ملـی الماس های درخشـان با تاکید بـر این که 
همـه مـا وامدار ایثارگـران، شـهدا و خانواده های 
آنهـا هسـتیم، تاکید کـرد: ما )مسـئوالن( نباید 
در پـس مقاومـت مـردم پنهان شـویم و هزینه ای بر مقاومت مـردم تحمیل کنیم. 
وزیـر امور خارجه کشـورمان در سـخنان خود در این کنگره کـه با حضور خانواده های 
شـهدا و همچنین آزادگان کشـور به مناسـبت فرارسـیدن سـالروز بازگشـت آزادگان 
دفـاع مقـدس بـه کشـور در حوزه هنری تهران برگزار شـده بود گفـت: ٢٦ مرداد ماه 
امسـال روز نمادینی اسـت، بین دو عید بزرگ قرار گرفته اسـت و آزادگان سـرافراز 
کشـورمان و دیگـر ایثارگـران مـا نمـاد امروز این دو عید هسـتند. عیـد قربان، عید 
ایثارگـری و فـداکاری و از خودگذشـتگی اسـت و عیـد غدیـر عیـد والیـت اسـت. 
شـما بـرای اطاعـت از ولـی امـر همـه چیـز خـود را در طبـق ایثـار قـرار دادیـم و به 
جبهه هـای دفـاع مقـدس بـرای دفاع از میهـن و منافع مردم رفتیـم.وی خطاب به 
خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران ادامـه داد: گوارای تـان بـاد آن چـه را کـه به دسـت 
آوردیـد و بـه خاطـر ایـن تاش هـا و فداکاری ها ما را همیشـه شـرمنده راه و رفتار 
خـود کردیـد. همـه مردم ایـران وامدار ایثارگران، شـهدا ، خانواده های آنهـا و آزادگان 

هسـتند؛ چـرا که شـما با تـاش و فداکاری تـان  کشـور را در برابر تجـاوز بیگانگان 
حفـظ کردید.ایـن دیپلمـات عالی رتبه کشـورمان در همین راسـتا گفـت: آن چه که 
اکنـون ایـران در برابـر تمـام نامایمـات، سـختی ها و فشـارها حفـظ کـرده و باعث 
شـده کـه ایـن کشـور به سـمت جلو حرکت کنـد و در برابر زورگویان تسـلیم نشـود 
همیـن فرهنگ ایثار و شـهادت اسـت که شـما عزیـران بهترین نمونه آن هسـتید.

ظریـف بـا بیـان ایـن کـه همـه مـردم مـا فرهنـگ ایثـار و شـهادت که سرچشـمه 
جوشـان آن حضـرت اباعبدهللا حسـین )ع( اسـت را به ارث برده انـد. همه مردم ما 
از ایـن موضـوع بهـره منـد هسـتند و با تکیه بر این الگو توانسـتند کشـور را در برابر 
تجاوزهـای بیگانـگان و فشـارها و زورگویی هـا بیمه کنند که نمونه آن شـما عزیزان 
هسـتید.وزیر امـور خارجـه در بخـش دیگـری از صحبت هـای خود در این مراسـم 
که حجت االسـام و المسـلمین شـهیدی رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران نیز 
حضـور داشـت افـزود: در دنیای کنونی توانمندی ها فقط در تـوان نظامی، اقتصادی 
و سیاسـی خاصـه نمی شـود امـروز شـاخصه های قـدرت متنـوع و متکثـر اسـت 
فرهنـگ، بـاور و توانمنـدی ایسـتادگی در برابـر زورگویی هـا و فشـارها یـک عامل و 
شـاخصه بـزرگ قدرت اسـت. مـا به لطف خداونـد و تاش های مردم توانسـته ایم 
در حوزه هـای مختلـف پیشـرفت کنیـم این پیشـرفت را مدیون تحمـل و مقاومت 
مـردم هسـتیم مـا هـر چـه پیشـرفت کـرده ایم نه بـه خاطـر کمک هـای خارجی، 
نـه بـه خاطـر قـرار گرفتن زیر چترهـای حمایتـی آن و بلکه علیرغم کارشـکنی ها و 
تحریم هـای ظالمانـه  خارجـی با تکیـه بر مردم مان توانسـتیم به ایـن موفقیت ها 

دسـت پیدا کنیـم. مردم مبنـای قدرت ما هسـتند.

کارگـزاران  حـزب  سـخنگوی   
دربـاره  ایـران  سـازندگی 
بـه  کرباسـچی  انتقادهـای 
فراکسـیون  رئیـس  عملکـرد 
امیـد مجلـس، بـا بیـان اینکـه عـارف اصالتا شـخصیت 
فرهنگـی و دانشـگاهی اسـت نـه سیاسـی، خاطرنشـان 
کـرد: سـقف پرش مـا در انتخابـات مجلس دهـم عارف 
بـود. »حسـین مرعشـی« روز شـنبه در گفـت وگـو بـا 
خبرنـگاران سیاسـی ایرنـا دربـاره اینکـه از پاسـخش به 
اظهـارات کرباسـچی نوعـی اختـاف برداشـت می شـود، 
اصـوال  مـن  مشـی  نـدارم  اختافـی  بـا کسـی  گفـت: 
از  یکـی  »واگرایـی«  می کنـم  فکـر  اسـت.  متفـاوت 
بـا آن مواجـه  ایـران در شـرایط فعلـی  مشـکاتی کـه 

اسـت. در ایـن راسـتا کمتـر مـی بینیـد افـراد همدیگر را 
تاییـد کننـد.وی بـا بیان اینکـه واگرایی بای خانمانسـوز 
ایـران اسـت، تاکیـد کـرد: در درون جریان هـا، احـزاب و 
نهادهـای دولتـی ایـن واگرایـی را می توانیـد ببینیـد کـه 
ایـن موضـوع کار اداره کشـور را خیلـی سـخت می کنـد. 
بنابرایـن بایـد نهضـت جدیـدی بـرای »همگرایـی« بین 
بیندازیـم.  راه  مـردم  بـا  آنهـا  میـان  و  سیاسـتمداران 
سـخنگوی حـزب کارگـزاران سـازندگی خاطرنشـان کـرد: 
در جبهـه اصاحـات غامحسـین  کرباسـچی، محمدرضا 
عـارف، سـعید حجاریـان، عبـدهللا نـوری مفیـد هسـتند 
و خداونـد ایـن شـخصیت ها را بی دلیـل و بـی فایـده 
خلـق نکـرده اسـت و هرکـدام در مقطعـی بـه درد کشـور 

می خورنـد.

 9۰ اصــل  کمیســیون  ســخنگوی 
ــه  ــامی از هزین ــورای اس ــس ش مجل
ــدوق  ــون دالری طراحــی صن 25۰ میلی
خــودروی پــژو 2۰6 خبــر داد.بهــرام 
ــا اشــاره بــه تهیــه گــزارش  پارســایی ب
مربــوط بــه صنعــت خــودرو در کمیســیون اصــل 9۰ گفــت: در جریــان 
ــرای مــن اثبــات شــده فســاد کان  تهیــه ایــن گــزارش آنچــه کــه ب
ــک  ــه ی ــل خودروســازان ب ــر خودروســازی و تبدی ــارت ب ــدم نظ و ع

ــت. ــد اس ــای قدرتمن مافی
ــه  ــزارش ب ــن گ ــا در ای ــه م ــواردی ک ــی از م ــرد: یک ــه ک وی اضاف
ــه  ــه مطالع ــوع را ناباوران ــن موض ــار ای ــد ب ــن چن ــیدیم و م آن رس
کــردم هزینــه ســنگین طراحــی صنــدوق خــودروی پــژو 2۰6 اســت. 
همان طــور کــه می دانیــد پــژو 2۰6 ســاخت فرانســه و طراحــی شــده 
در فرانســه اســت و در ایــران تنهــا یــک صنــدوق بــه آن اضافــه شــده 
ــس شــورای  ــده مجل ــژو SD شــده اســت.این نماین ــه پ ــل ب و تبدی
ــژو  ــدوق پ ــی صن ــت طراح ــط باب ــناد فق ــق اس ــت: طب ــامی گف اس
ــت آن  ــروز قیم ــا ارز ام ــه ب ــده ک ــه ش ــون دالر هزین 2۰6، 25۰ میلی

بــه 3 هــزار میلیــارد تومــان می رســد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
ایــن میــزان پــول می شــد یــک خــط کامــل تولیــد خــودروی جدیــد 
را طراحــی کرد.ســخنگوی کمیســیون اصــل 9۰ مجلــس شــورای 
ــه  ــی اســت ک ــن چنین ــوارد ای ــم م ــا معتقدی ــه داد: م اســامی ادام
ــت در  ــی کیفی ــای ب ــده خودروه ــام ش ــت تم ــود قیم ــث می ش باع
ــد و  ــی باش ــت خارج ــای باکیفی ــر خودروه ــن براب ــا چندی ــور م کش
ــاره   ــه آن هــم از جیــب مــردم پرداخــت می شود.پارســایی درب هزین
ــز  ــه 7۰ نی ــمند در ده ــودروی س ــی خ ــارد تومان ــی 12۰ میلی طراح
اظهــار کــرد: در آن زمــان بزرگتریــن اختــاس کشــور، اختــاس 123 
میلیــارد تومانــی بــود. در چنیــن شــرایطی ایــن میــزان هزینــه بــرای 
طراحــی خــودروی ســمند آن هــم بــا ارز ۴۰۰ تومانــی صــورت گرفتــه 
ــت نشــده و  ــن طراحــی رعای ــی در ای ــه اســتاندارد جهان ــی ک در حال
ــه پارســایی،  ــه گفت ــی نداشــت. ب ــده هــم جذابیت ــرای مصــرف کنن ب
طراحــی خــودرو یکــی از منافــذی اســت کــه خودروســازان بــه دلیــل 
ــتفاده را از  ــت سوء اس ــان نهای ــار طلبی ش ــرد انحص ــه و عملک روحی

داشــته اند. آن 

سنا
 ای

س:
عک

وزیـر  از  سـؤال  گفـت:  مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 
اطاعـات دربـاره علـت آزادی فـردی کـه قبـا اعترافـات او بـه 
عنـوان فرمانـده عملیـات تـرور دو نفـر از دانشـمندان هسـته ای 
از سـیمای جمهـوری اسـامی پخـش شـده بـود، بـه هیـأت 
رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی تقدیم شـد. محمـود صادقی 
در توییتـی در شـرح سـوال خـود از وزیر اطاعات نوشـت: اخیرا 
مسـتندی از یکـی از تلویزیـون هـای خارجـی پخـش شـده که 
نشـان می دهـد فـردی بـه نـام مازیـار ابراهیمـی کـه سـابقا در 
برابـر دوربیـن صدا و سـیما صریحا به نقش خـود در فرماندهی 
تـرور دانشـمندان هسـته ای اعتـراف کـرده بـود آزاد شـده و در 

کشـور المـان مقیم شـده اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس، از بررسـی آسـیب های 
اجتماعـی و فرهنگـی فضـای مجـازی بـا حضـور وزیـر ارتباطـات و 
فنـاوری اطاعـات و پلیـس ناجـا در نشسـت امـروز کمیسـیون 
متبوعـش خبـر داد.سـیده فاطمـه ذوالقـدر در گفت وگو بـا خبرنگار 
خبرگـزاری خانـه ملت، در تشـریح دسـتورکار نشسـت روز  )شـنبه 
26 مردادمـاه( کمیسـیون متبوعش، گفت: در این نشسـت موضوع 
فضـای مجـازی و آسـیب های اجتماعـی و فرهنگـی ناشـی از آن و 
سوءاسـتفاده هایی کـه در ایـن فضا صـورت می گیرد بـه عنوان یکی 
از دغدغه هـای همیشـگی این کمیسـیون مورد بررسـی قـرار گرفت.

سوال از وزیر اطالعات تقدیم 
هیات رئیسه مجلس شد

افزایش 70 میلیونی تعداد 
کاربران فضای مجازی

برنامـه وزرای  بررسـی  و  نماینـدگان مجلـس نحـوه معرفـی 
اصـاح کردنـد.  را  مجلـس  هـای  کمیسـیون  در  پیشـنهادی 
نماینـدگان در نشسـت علنـی امروز )شـنبه 26 مـرداد( مجلس 
شـورای اسـامی ماده 2 طرح اصاح موادی از قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شـورای اسـامی را بـا 169 رأی موافـق، 13 رأی 
مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن 
بـه تصویـب رسـاندند. کمیسـیون یـا کمیسـیون هـای مرتبـط 
موظفنـد پـس از بررسـی صاحیـت، انطبـاق مـدارک، سـوابق و 
برنامـه هـای وزیر پیشـنهادی و تطبیق آنها با اسـناد باالدسـتی 
ظـرف مـدت یـک هفته گـزارش خـود را به هیـأت رئیسـه ارائه 

کننـد تـا بـرای اطاع نماینـدگان چـاپ و توزیع شـود. 

یـک عضو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس بـا تاکید بر این 
که »شـرایط آموزشـی کشـور دچار بحران بی عدالتی شـده اسـت« 
گفـت کـه بـرای برقـراری عدالـت آموزشـی بایـد بـه سـمت تقویت 
مـدارس دولتی حرکـت کـرد.داوود محمدی در واکنش بـه اظهارات 
اخیـر سرپرسـت وزارت آموزش و پرورش مبنـی بر این که رتبه های 
اول کنکـور به عملکـرد مدارس و مدیران آمـوزش و پرورش ارتباطی 
نـدارد و مربـوط به اسـتعداد شـخصی و تاش دانش آموزان اسـت، 
گفـت: تردیـدی نیسـت کـه نفـرات برتـر کنکـور زحمـت کشـیده و 
توانسـتند موفقیـت کسـب کننـد اما واقعیت این اسـت که شـرایط 
عادالنه و یکسـانی در بحث آموزشـی در کشـور وجود ندارد و ما دچار 

بحـران بی عدالتی هسـتیم.

شیوه معرفی وزرا توسط 
روسای جمهور اصالح شد

شرایط آموزشی کشور دچار 
بحران بی عدالتی شده است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری
گردشگری

پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی گردشگران 
خارجی در خراسان رضوی

تخصیص اعتبار برای ایمن سازی تفرجگاه های خوزستان

ــراث  ــگری می ــت گردش ــت معاون سرپرس
فرهنگــی خراســان رضــوی گفــت: بــا توجه 
بــه اســتقبال باالیــی کــه امــروزه از ســمت 
گردشــگران خارجــی صــورت می گیــرد 
ــرار  ــن گردشــگران ق ــار ای حــدود ۴۰ درصــد ظرفیــت کل اســتان در اختی
ــع  ــی منب ــی و زیارت ــگری مذهب ــعه گردش ــرای توس ــه ب ــت ک ــه اس گرفت
خوبــی اســت و مــا بــه ایــن اعتقــاد داریــم کــه تمرکــز در مشــهد بــر روی 
ــور در  ــا حض ــوری ب ــف بیدخ ــی است.یوس ــی و مذهب ــگری زیارت گردش
تحریریــه ایــن خبرگــزاری بــه مناســبت 17 مــرداد و تبریــک روز خبرنــگار 
در خصــوص اقداماتــی کــه کــه از تضعیــف حــوزه گردشــگری جلوگیــری 
ــا توجــه بــه ظرفیــت خوبــی کــه  می کنــد، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ب
در حــوزه گردشــگری خراســان رضــوی وجــود دارد تمرکــز مــا بیشــتر بــر 
واحدهــای اقامتــی و فضاهایــی اســت کــه می توانــد در خدمــت گردشــگر 
باشــد.وی بــا بیــان اینکــه در مشــهد بــه انــدازه تمــام کشــور واحــد اقامتــی 

ــه ســعی  ــی اســت ک ــا در مشــهد، بحث ــز فعالیت ه ــزود: تمرک ــم، اف داری
کرده ایــم در ســایر نقــاط اســتان نیــز بــه آن توجــه شــود؛ در حــال حاضــر 
ــه  ــت، توج ــده اس ــوز داده ش ــردی مج ــت گاه بوم گ ــدود 59 اقام ــه ح ب
ویــژه ای بــه موزه هــا در شهرســتان های اســتان کرده ایــم؛ بــه آســبادهای 
ــی کــردن آن هســتیم. ــال جهان ــه دنب ــم و ب ــز توجــه کرده ای نشــتیفان نی
وی ادامــه داد: امیدواریــم بــا توجــه بــه این کــه اســتان خراســان 
رضــوی در صنعــت گردشــگری مــورد اقبــال قــرار گرفتــه اســت و نیمــی 
از گردشــگران خارجــی و زائــران بــه ایــن اســتان ســفر می کننــد امســال 
ــت  ــته باشیم.سرپرس ــی را داش ــگران خارج ــدی گردش ــش 5۰ درص افزای
معاونــت گردشــگری خراســان رضــوی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه  این کــه 
ــش از 8۰  ــا بی ــی م ــای اقامت ــغال واحده ــن اش ــر میانگی ــال حاض در ح
درصــد اســت کــه ۴۰ درصــد آن مربــوط بــه اقامــت گردشــگران خارجــی 
می شــود ایــن مســئله ظرفیــت خوبــی اســت تــا مــا بتوانیــم از موضــوع 

اســتفاده کنیــم.

»در  گفـــت:  خوزســـتان  اســـتاندار 
توســـعه  و  تفرجگاه هـــا  خصـــوص 
شـــناگاه های  و  گردشـــگری  صنعـــت 
اســـتان و ایمن ســـازی آن هـــا اعتبـــاری 
اختصـــاص دادیـــم و ان شـــاء هللا بـــرای شـــهرهای شوشـــتر، دزفـــول و 
ـــای  ـــم از فض ـــا بتوانی ـــد ت ـــد ش ـــه خواه ـــر گرفت ـــر درنظ ـــهر دیگ ـــد ش چن
ـــر  ـــن خط ـــال کمتری ـــم و در عین ح ـــتفاده کنی ـــا اس ـــتی و تفرجگاه ه توریس

را بـــرای ایـــن مکان هـــا داشـــته باشـــیم.«
ـــی  ـــورای اجتماع ـــت ش ـــتان در نشس ـــتاندار خوزس ـــریعتی اس ـــا ش  غامرض
اســـتان گفـــت: »ســـرمایه های اجتماعـــی همدلـــی، همبســـتگی و 
مشـــارکت های اجتماعـــی رمـــز بقـــا و تقویـــت هـــر جامعـــه ای اســـت و 
ـــه  ـــدادادی در وهل ـــع خ ـــی مناب ـــت و حت ـــاحت، جمعی ـــون مس ـــواردی چ م

ـــد.« ـــرار دارن ـــدی ق بع
ــا در اســـتان بـــر تقویـــت و  ــتاندار خوزســـتان افـــزود: »رویکـــرد مـ اسـ
ـــردم  ـــای م ـــازمان ه ـــداد س ـــت تع ـــن باب ـــت و از ای ـــی س ـــجام اجتماع انس

ـــت و  ـــده اس ـــر ش ـــش از 5/2 براب ـــته بی ـــال گذش ـــه س ـــول س ـــاد در ط نه
ـــا در مســـائل  ـــی و مشـــارکت آنه ـــکار عموم ـــه اف ـــرام ب ـــی احت ـــه معن ـــن ب ای

ـــت.« ـــتان اس ـــی اس اجتماع
ـــتان  ـــا در ســـیل امســـال خوزس ـــش ســـمن ه ـــد: »نق ـــادآور ش شـــریعتی ی
ـــال  ـــه فع ـــن زمین ـــر کســـی پوشـــیده نیســـت و بیـــش از 1۰۰ تشـــکل در ای ب
ـــق  ـــیل فائ ـــکات س ـــر مش ـــم ب ـــا بتوانی ـــد ت ـــک کردن ـــا کم ـــه م ـــد و ب بودن
ـــر  ـــی ب ـــوارد مبتن ـــن م ـــم و ای ـــت کنی ـــر مدیری ـــران را بهت ـــن بح ـــم و ای آیی
سیاســـت گـــذاری ای اســـت کـــه در شـــورای اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـتان 
ـــگاه  ـــوص تفرج ـــت: »در خص ـــار داش ـــتان اظه ـــتاندار خوزس ـــی شود.«اس م
هـــا و افزایـــش صنعـــت توریســـم و شـــناگاه هـــای اســـتان و ایمـــن 
ـــهرهای  ـــرای ش ـــاهللا ب ـــم و انش ـــاص دادی ـــاری اختص ـــا اعتب ـــازی آن ه س
ـــا  ـــد ت ـــد ش ـــه خواه ـــر گرفت ـــر در نظ ـــهر دیگ ـــد ش ـــول و چن ـــتر، دزف شوش
ـــن  ـــم و در عی ـــتفاده کنی ـــا اس ـــتی و تفرجگاه ه ـــای توریس ـــم از فض بتوانی

ـــیم.« ـــته باش ـــا داش ـــکان ه ـــن م ـــرای ای ـــر را ب ـــن خط ـــال کمتری ح

 پیام
 میراث

رئیس مجلس طی نامه ای به حسن روحانی دو قانون تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و قانون حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را اباغ کرد.

لنا
 ای

س:
عک

و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  سـازمان  رئیـس 
گردشـگری، بعدازظهـر امـروز چهارشـنبه 23 تیـر 98 بـا 
حضـور در مجموعـه مصـای تهـران از بخش هـای مختلف 

آن بازدیـد بـه عمـل آورد.
معـاون  طالبیـان  محمدحسـن  کـه  بازدیـد  ایـن  در 
میراث فرهنگـی و ولی تیموری معاون گردشـگری سـازمان 
علی اصغـر  دکتـر  داشـتند،  حضـور  نیـز  میراث فرهنگـی 
سـازمان  رئیـس  و  رئیس جمهـوری  معـاون  مونسـان 
تقویـت  بـر  و گردشـگری  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی، 
همکاری هـای سـازمان میراث فرهنگـی و مجموعه مصای 

تهـران تأکیـد کـرد.
ایـوان،  احـداث،  حـال  در  ماکت خانـه، گنبـد  از  مونسـان 
تهـران  مصـای  بخش هـای  دیگـر  و  شبسـتان  حیـاط، 
بازدیـد و از نزدیـک در جریـان عملیات عمرانـی و اقدامات 

فرهنگـی مصـای تهـران قـرار گرفـت.
نیـز  تهـران  مصـای  فرهنگـی  معـاون  بازدیـد،  ایـن  در 
معـاون  مصـا،  مدیـران  از  چنـد  تنـی  به همـراه  کـه 
رئیس جمهـوری را همراهـی می کردنـد، توضیحاتـی را در 
خصـوص فعالیت هـای فرهنگـی مصـای تهـران بـه دکتر 

ارائـه کـرد. مونسـان 
و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  سـازمان  رئیـس 
گردشـگری همچنیـن از مـوزه در حـال احـداث در مصـا 

بازدیـد کـرد. تهـران 
در ایـن مـوزه اشـیا، هدایا، نامه ها و دلنوشـته های اقشـار 
مختلـف مـردم کـه در طـول چهـار دهـه اخیـر بـه مقـام 
معظـم رهبـری اهـدا یـا ارسـال شـده جمـع آوری شـده تا 

بـه نمایـش درآید.
و  عکس هـا  احـداث  حـال  در  مـوزه  ایـن  در  همچنیـن 
اسـناد مختلـف مرتبـط بـا زندگـی و فعالیـت رهبـر انقاب 
از سـال های ابتدایـی انقـاب تاکنـون ازجملـه سـفرهای 
اسـتانی، دیـدار بـا اقشـار مختلـف مـردم، حضـور در منزل 
خانواده هـای شـهدا و ... بـرای عاقه منـدان موجـود اسـت 

و بـه نمایـش گذاشـته خواهـد شـد.

سوژه
اختصاص محوری 

برای بازدید 
گردشگران از مصالی تهران

۳۰ درصد از کاروانسرای مالحسین سوخت
معاون میراث فرهنگی قم: آتش همچنان میراث قم را تهدید می کند

 3 حجره از کاروانسرا در آتش سوزی دچار آسیب شدند

آتــش دوبــاره بــه جــان میراث فرهنگــی 
کشــور افتــاد و این بــار 3 حجــره از 
کاروانســرای ماحســین قــم را ســوزاند. 
ــه  ــازار کهن ــرایط ب ــه ش ــه ب ــه باتوج البت
قــم، بیــم آن مــی رود کــه آتــش در 

ــد. ــته باش ــم نشس ــن آن ه کمی
ــه  ــر ب ــه ای دیگ ــش در نقط ــم آت  بازه
جــان میــراث  کشــور افتــاد. آتشــی 
ــخص  ــوع آن مش ــل وق ــوز دالی ــه هن ک
ــاری  ــال ج ــهریورماه س ــت، 22 ش نیس
ــازار  ــوار ب ــین در ج ــرای ماحس کاروانس
کهنــه قــم کــه مرکــز فعالیــت  کارگاه هــای 

نجــاری و انبــار چــوب اســت را فراگرفت.
میــراث  مدیــرکل   ( یزدانــی  حمیــد 
ــوخته  ــه س ــاره ب ــا اش ــم( ب ــی ق  فرهنگ
شــدن 3 مغــازه در ایــن آتــش ســوزی 
بــه ایلنــا گفــت: بــرآورد هزینــه خســارت 
وارده بــر اثــر آتــش ســوزی، 5۰۰ میلیون 
تومــان اســت. از آنجــا کــه مالکیــت ایــن 
ــار بخــش خصــوی و  ــه در اختی مجموع
ــت  ــد مالکی ــد دی ــت بای ــهرداری اس ش
مغازه هــا چگونــه اســت تــا در ادامــه 
ــم.  ــت آن بپردازی ــه مرم ــا مشــارکت ب ب
کارشناســان  نظــر  زیــر  مرمت هــا 
میراث فرهنگــی انجــام خواهــد شــد. 
ــه ســازی،  ــن مرمــت کف ســازی، بدن ای
بــام ســازی و تعمیــرات داخــل مغازه هــا 

را شــامل می شــود.
او همچنیــن از درخواســت اعتبــار بودجــه 
بــرای مرمــت مجموعــه بــازار کهنــه 
ــت:  ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــی س ط
ــده  ــام ش ــی های انج ــاس بررس ــر اس ب
ــاس  ــق حس ــزء مناط ــه ج ــن منطق ای
شناســایی شــده بــود. از ایــن رو در 
قالــب مشــارکت بیــن شــهرداری، مالــک 
ــدود  ــه ای درح ــی هزین ــراث فرهنگ و می
ــن  ــت ای ــرای مرم ــان ب ــارد توم 7 میلی
ــام  ــه تم ــود ک ــرآورد شــده ب ــه ب مجموع
طاق هــای بــازار مرمــت شــود. البتــه 
ــه  ــص نیافت ــغ تخصی ــن مبل ــون ای تاکن
ــارات دســتگاه های  ــون اعتب چراکــه تاکن

ــت. ــده اس ــت نش ــی پرداخ اجرای

ــن  ــر ای ــد اگ ــه داد: هرچن ــی ادام یزدان
مرمت هــا انجــام می شــد بازهــم بــا 
ــکان  ــوزی، ام ــش س ــن آت ــوع چنی وق
ــرو ریختــن ســقف ها وجــود داشــت.  ف
بایــد تمهیداتــی اندیشــیده شــود کــه از 
وقــوع چنیــن حوادثــی جلوگیــری شــود.

روز شــنبه  از  یزدانــی تصریــح کــرد: 
ــود.  ــم ب ــات خواهی ــی اتفاق ــر باق پیگی
هــر زمــان کــه مســئوالن آتــش نشــانی 
ــد و  ــام کنن ــه را اع ــوع حادث ــت وق عل
شــرایط مالکیــت مغازه هــا مشــخص  
شــود، کار مرمــت را آغــاز خواهیــم کــرد. 
ــراث  ــاون می ــی )مع ــل بیگ ــاهین ای ش
فرهنگــی اســتان قــم( نیــز درخصــوص 
وقــوع آتــش ســوزی در مجــاورت بــازار 
کهنــه قــم گفــت: ایــن آتــش ســوزی در 
کاروانســرای ماحســین کــه در مجــاورت 
ــاد و  ــاق افت ــرار دارد، اتف ــه ق ــازار کهن ب
هیــچ آســیبی متوجــه بــازار کهنــه نشــده 
اســت. البتــه 3 حجــره از کاروانســرا در 
ــه  ــدند ک ــار آســیب ش ــوزی دچ آتش س
ــا آســیب بیشــتری نســبت  یکــی از آنه
بــه دوتــای دیگــر دیده اســت. براســاس 
میراث فرهنگــی  ارزیابــی کارشناســان 
می تــوان گفــت، حــدود 3۰ درصــد از 
در  ماحســین  صفــوی  کاروانســرای 

ــش ســوخت. آت
ــا  ــا ب ــرار اســت مرمت ه ــه او، ق ــه گفت ب
مشــارکت مــردم، شــهرداری و ســتاد 
ــم انجــام  ــی شــهری اســتان ق بازآفرین
شــود و در تقســیم کار انجــام شــده؛ 
بدنــه  و  مرمــت کــف  شــده  مقــرر 
مجموعــه بــازار کهنــه توســط شــهرداری 
ــا  ــراه ســازمان مســکن و ب ــه هم ــم ب ق
بازآفرینــی شــهری  اعتبــارات ســتاد 

اســتان قــم انجــام شــود. مرمــت پشــت 
بــام، ســقف ها و گنبدهــا توســط میــراث 
داخــل مغازه هــا  و مرمــت  فرهنگــی 
توســط مالــکان خصوصــی آن انجــام 

ــت. ــد گرف خواه
معــاون میــراث فرهنگــی اســتان قــم بــا 
ــه کاروانســرای  ــه مجموع ــه آنک اشــاره ب
بــا  راهــرو  یــک  فقــط  ماحســین 
ــه دارد،  ــم فاصل ــه ق ــازار کهن ــه ب مجموع
ــه  ــازار کهن ــای ب ــتر مغازه ه ــت: بیش گف
قــم بــه درودگــران و نجــاران اختصــاص 
دارد امــا فضاهــای پیرامونــی آن تبدیــل 
بــه انبــار چــوب و کارگاه هــای ذغــال 
شــده اســت. متاســفانه آتــش ســوزی 
ــراف  ــراهای اط ــی از کاروانس ــز در یک نی
ــه  ــا توجــه ب ــه اتفــاق افتــاد. ب ــازار کهن ب
وقــوع ایــن حادثــه بیــم وارد شــدن 
ــق وقــوع مجــدد چنیــن  آســیب از طری

حوادثــی وجــود دارد. بــه گفتــه ایــل 
بیگــی، قدمــت مجموعــه بــازار کهنــه قــم 
بــه دوره صفــوی می رســد و دارای 2۰۰ 
بــاب مغــازه اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه نــه تنهــا ایــن مجموعــه بلکــه تمــام 
ــه  ــا مجموع مجموعه هــای اطــراف و حت
ــه  ــاژهایی ک ــایر پاس ــد و س ــازار جدی ب
جدیــدا احــداث شــده اند فاقــد سیســتم 
ــه،  ــن آنک ــتند. ضم ــق هس ــاء حری اطف
از تجهیــزات و تاسیســات الکتریکــی 
ــاب  ــتند. مکاتب ــوردار نیس ــبی برخ مناس
ــز  ــی نی ــراث فرهنگ ــای می و پیگیری ه
تاکنــون بــه نتیجــه نرســیده اســت و مــا 
شــاهد انبوهــی از ســیم  و کابل هــای 
بــرق در ایــن مجموعه هــا هســتیم و 
ســاماندهی از ســوی مســئوالن مربوطــه 

انجــام نمی شــود.

از  متشـکل  محلـی  گـروه  یـک 
باستان شـناس و تاریخ دانـان بریتانیایی 
اعـام کردنـد، پـروژه بازسـازی معبـد دو 
هـزار سـاله رومی- سـلتیک را بـه زودی 
آغـاز خواهنـد کـرد. بقایای ایـن معبد دو 
هـزار سـاله زیـر یـک منطقـه مسـکونی 
مدفـون شـده بـود، امـا باستان شناسـان 
بریتانیایـی، بقایـای ایـن معبد باسـتانی 
را از خطـر نابـودی ابـدی نجـات دادنـد 
و تصمیـم گرفتنـد آن را بازسـازی کننـد.

آوریـل سـال گذشـته، باسـتان شناسـان 
بریتانیایـی کاوش خـود را در روسـتای 
»Newington«  واقـع در جنوب شـرقی 
ایـن  نتیجـه  کردنـد.  آغـاز  انگلسـتان 
تحقیقـات همگـی آن هـا را شـگفت زده 
کـرد. ایـن گـروه باستان شناسـی محـل 
مـورد نظـر را زمانـی انتخـاب کردنـد کـه 
گروهـی از کارگـران سـاختمان از  وجـود 
شـواهدی در رابطـه بـا بقایای یـک بنای 
دادنـد. خبـر  روسـتا  ایـن  در  تاریخـی 

نتیجـه کاوش  این گروه باستان شناسـی،  
رومـی  شـهر  یـک  بقایـای  اکتشـاف 
باسـتانی و مرکـز تجـاری بـود کـه از آن 
می تـوان بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن 
اکتشـافات این منطقه یاد کـرد. عاوه بر 
بقایـای سـاختمان های مسـکونی، تعداد 
بسـیار زیـادی از ظرف هـای سـفالین ، 
محصـوالت  نگهـداری  بـرای  انبارهایـی 
کشـاورزی و جواهـرات نیز کشـف شـد. 
ایـن  ویلکینسـون« سرپرسـت  »پائـول 
درمصاحبـه ای  باستان شناسـی  گـروه 
پـروژه  ایـن  جریـان  در  کـرد،  اعـام 
تحقیقاتـی یک جـاده 7 متـری عریض 
باسـتانی از لنـدن بـه »کنت«  نیز کشـف 

شـده اسـت.

معبد ۲۰۰۰ ساله 
دوباره ساخته می شود

فعالیت های باستان شناسی با توجه 
به اولویت های مناطق انجام شود

رئیـس پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی گفـت: فعالیـت هـا و پـروژه هـای در 
دسـت اقـدام پژوهشـکده باسـتان شناسـی بایـد بـا توجه بـه اولویـت بندی 
مناطـق، انجـام و مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد. بهروزعمرانـی رییس پژوهشـگاه 
،ایـن مطلـب را در نشسـت بـا روسـای پژوهشـکده هـای پژوهشـگاه کـه بـا 
ارایـه گـزارش پژوهشـکده باسـتان شناسـی همـراه بـود، مطرح کـرد و گفت: 
فعالیت پژوهشـگران و اعضای هیات علمی در پژوهشـکده باسـتان شناسـی 
بایسـتی ضابطـه منـد تـر باشـد و ایـن امـر نیازمنـد برنامـه ریـزی همـراه بـا 
اهـداف از پیـش تعییـن شـده ، اسـت.رییس پژوهشـگاه میـراث فرهنگی و 
گردشـگری در ادامه به تنظیم برنامه مدون در پژوهشـکده باسـتان شناسـی 
اشـاره کـرد و افـزود: بزرگتریـن جامعـه در بیـن پژوهشـکده هـای حاضـر در 
پژوهشـگاه مربوط به باسـتان شناسـی اسـت، بنابراین نیازمند تهیه و تنظیم 
برنامـه ای مـدون در ایـن حـوزه هسـتیم .عمرانـی ادامـه داد: اسـتفاده از 
ظرفیـت صـد در صـدی موجـود در ایـن حـوزه از الویـت هـای پژوهشـگاه به 
شـمار مـی رود بـه طوریکـه برگـزاری نشسـت هـا و کارگاه هـای آموزشـی و 
تخصصـی و ارایـه بـه موقـع گزارش هـای عملکـردی می تواند نقـاط ضعف و 
قـوت ایـن حـوزه را شناسـایی و مـا را در برنامه هـا و اقدامـات اجرایی آینده 

کمـک کند.

ته
نک

معـاون میـراث فرهنگـی اسـتان قـم بـا اشـاره بـه آنکـه 
بـا  مجموعـه کاروانسـرای مالحسـین فقـط یـک راهـرو 
بیشـتر  گفـت:  دارد،  فاصلـه  قـم  کهنـه  بـازار  مجموعـه 
نجـاران  و  درودگـران  بـه  قـم  کهنـه  بـازار  مغازه هـای 
اختصـاص دارد امـا فضاهـای پیرامونـی آن تبدیـل بـه 
انبـار چـوب و کارگاه هـای ذغـال شـده اسـت. متاسـفانه 
آتـش سـوزی نیـز در یکـی از کاروانسـراهای اطـراف بازار 
کهنـه اتفـاق افتـاد. بـا توجـه بـه وقـوع ایـن حادثـه بیم 
وارد شـدن آسـیب از طریـق وقـوع مجدد چنیـن حوادثی 
وجـود دارد.بـه گفتـه ایـل بیگـی، قدمـت مجموعـه بازار 
کهنـه قـم به دوره صفـوی می رسـد و دارای 200 باب مغازه 
اسـت. ایـن درحالی اسـت که نه تنهـا این مجموعـه بلکه 
تمـام مجموعه هـای اطـراف و حتـا مجموعـه بـازار جدید 
فاقـد  احـداث شـده اند  پاسـاژهایی کـه جدیـدا  و سـایر 
سیسـتم اطفـاء حریق هسـتند. ضمن آنکـه، از تجهیزات و 

تاسیسـات الکتریکـی مناسـبی برخـوردار نیسـتند.        

گردشگریخبر

شرایط سفر اربعین اعالم شدکارمند میراث فرهنگی قم، دستگیر شد
ـــاب  ـــی و انق ـــتان عموم دادس
قـــم گفـــت: یکـــی از کارمنـــدان 
فرهنگـــی،   میـــراث  اداره 
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس صنای

قـــم بـــه اتهـــام اخـــذ رشـــوه دســـتگیر شـــد.
مهـــدی کاهـــه )دادســـتان عمومـــی و انقـــاب قـــم( 
گفـــت: حســـب گـــزارش اداره کل ســـازمان بازرســـی 
ــل  ــت تکمیـ ــی جهـ ــتورات قضایـ ــم، دسـ ــتان قـ اسـ
تحقیقـــات در خصـــوص یکـــی از کارمنـــدان میـــراث 
ـــایی  ـــم شناس ـــت مته ـــادر و در نهای ـــم، ص ـــی ق فرهنگ
ـــه  ـــت ب ـــت موق ـــی بازداش ـــرار قانون ـــا ق ـــتگیر و ب و دس

زنـــدان معرفـــی شـــد.

ــت  ــدور کیفرخواسـ ــا صـ ــده وی بـ ــزود: پرونـ وی افـ
جهـــت محاکمـــه بـــه دادگاه کیفـــری 2 اســـتان قـــم 

ارســـال شـــد.
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب قـــم، بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــا  ـــش ب ـــش از پی ـــد اداری بی ـــا مفاس ـــورد ب ـــه برخ اینک
ـــی  ـــتگاه قضای ـــتور کار دس ـــت در دس ـــت و قاطعی جدی
قـــرار گرفتـــه اســـت،  ادامـــه داد: مجموعـــه دســـتگاه 
ـــی  ـــازمان بازرس ـــتانی، س ـــه دادس ـــم از جمل ـــی ق قضای
ـــا جدیـــت و قاطعیـــت بـــر رونـــد  و ... بیـــش از پیـــش ب
فعالیت هـــای ادارات و نهادهـــای مختلـــف نظـــارت 
نمـــوده و بـــا متخلفیـــن برخـــورد قاطـــع قانونـــی 

ـــرد. ـــد ک خواه

سـازمان حـج و زیـارت اعـام 
کـرد: ثبت نـام اربعیـن از اول 
شـهریورماه آغـاز می شـود. بـا 
وجـود لغـو ویـزای عـراق برای 
ایرانی هـا امـا خـروج از کشـور در اربعین، بـه ثبت نام در 
سـامانه سـماح منـوط شـده اسـت. وزارت کشـور اعـام 
کـرده اسـت: از دهـم مـاه محـرم برابر بـا 19 شـهریورماه 
زائـران اربعیـن بـه شـرط ثبت نـام قبلـی، اجـازه خـروج 
از کشـور را دارنـد. سـازمان حـج و زیـارت اطـاع داد که 
بـا توجـه بـه حـذف روادیـد ایـران و عـراق و هزینـه آن، 
امـا زائـران بـرای خروج از کشـور، الزم اسـت در سـامانه 
سـماح https://samah.haj.ir اطاعـات خـود را ثبـت  

کننـد. اگـر دسترسـی بـه ایـن سـایت امکان پذیـر نبـود، 
بـا مراجعـه بـه دفاتـر زیارتـی در ایـن سـامانه می تـوان 
ثبت نـام  این کـه  اعـام  بـا  حـج  ثبت نـام کرد.سـازمان 
اربعیـن در این سـامانه از اول شـهریورماه آغاز می شـود، 
فراینـد آن را تشـریح کـرد: متاقضیـان اربعیـن پـس از 
ثبـت اطاعـات مطابق مدارک هویتی در سـامانه سـماح، 
نزدیکتریـن دفتـر خدمـات زیارتـی بـه محـل سـکونت 
خـود را در ایـن سـایت انتخـاب  مـی کننـد و بـه همـراه 
گذرنامـه معتبـر و دو قطعـه عکـس ٤*٣ پشـت زمینـه 
سـفید و ترجیحـًا شـبیه عکـس گذرنامـه بـه آن مراجعه 
کننـد. گذرنامـه متقاضیـان اربعین دسـت کم باید شـش 

مـاه اعتبار داشـته باشـد.
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خبر

ــعه  ــتاد توس ــط زیســت س ــروه محی ــرًا عضــو کارگ اخی
ــت  ــی ریاس ــت علم ــالی معاون ــاوری آب و خشکس فن
جمهــوری اعــام کــرده مطالعــات پژوهشــکده حفاظــت 
برخــی  نشــان می دهــد کــه  آبخیــزداری  و  خــاک 
توفان هــای گردوغبــار دارای منشــا داخلــی اســت و 
مناطقــی از جنــوب خوزســتان و جنــوب شــرقی اهــواز 
منشــا بارگیــری بادهــای ورودی از غــرب و جنــوب 
ایــران و وقــوع پدیــده توفان هــای گــرد و غبــار هســتند.
ــای  ــاله توفان ه ــعاعی، مس ــن ش ــه ضیاءالدی ــه گفت ب
ــه مشــکات جــدی و  ــی اســت ک ــار موضوع ــرد و غب گ
بســیاری بــرای مــردم بــه ویــژه در جنــوب کشــور ایجــاد 
کــرده اســت و بــه نظــر می رســد مدیریــت منابــع 
آبــی می توانــد راهــکاری بــرای برون رفــت از ایــن 
معضــل باشــد. بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری 
می افزایــد:  ادامــه  در  شــعاعی  جمهــوری،  ریاســت 
ــان شــن مجــزا  ــد از توف ــار را بای ــرد و غب ــای گ توفان ه
کــرد، از گذشــته های دور توفان هــای شــن یکــی از 
و  اقلیمــی  شــرایط  در  شــده  شــناخته  پدیده هــای 
جغرافیایــی برخــی از مناطــق بیابانــی ایــران بــود، ایــن 
مناطــق در کویرهــا و بیابان هــای ایــران و حاشــیه 
ــزی  ــر مرک ــون کوی ــری همچ ــهرهای کوی ــی از ش برخ
ــوع  ــه وق ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــمال اس و ش
ــای شــن و  ــده توفان ه ــد پدی ــن بای ــدد، بنابرای می پیون
توفان هــای گــرد و غبــار را از یکدیگــر متفــاوت دانســت.
ایــن مقــام مســوول ادامــه می دهــد: در پدیــده توفــان 
شــن، ذرات دانه درشــت شــن بــه صــورت خزشــی 
و خیزشــی حرکــت می کنــد و در نتیجــه ایــن نــوع 
حرکــت کــه از آن بــه حرکــت شــن های روان نیــز تعبیــر 
ــاورزی  ــای کش ــتایی و زمین ه ــق  روس ــود مناط می ش
مــورد آســیب جــدی قــرار می گیرنــد، در پدیــده توفــان 

ــه دلیــل وزن باالتــر دانه هــای شــن در ترازهــای  شــن ب
ــود.  ــده نمی ش ــوا پراکن ــد و در ه ــود نمی کن ــر صع باالت
امــا پــس از دهــه 8۰ پدیــد جدیــدی بــه وقــوع پیوســت، 
ــن  ــتند، در ای ــار هس ــرد و غب ــای گ ــان توفان ه ــه هم ک
ــرون  ــر از 1۰۰ میک ــد کمت ــز و در ح ــده ذرات دانه ری پدی
بــه دلیــل وزن کمتــر در ترازهــای باالتــر نفــوذ کــرده و بــه 
راحتــی توســط بــاد جابه جــا می شــوند، هــوای ارتفاعــات 
ــا  ــرده و ب ــوده ک ــر آل ــزار مت ــد ه ــاع چن ــا ارتف ــر را ت باالت

توجــه بــه مدل هــای بــاد موجــود تــا چنــد هــزار کیلومتــر 
ــی را  ــا می شــود و خســارت و آســیب های فراوان جابه ج
ــی  ــه ســامت انســان ها، محصــوالت کشــاورزی و حت ب
تولیــدات دامــی وارد می کننــد. بــه گفتــه وی ایــن ذرات 
ــاال  ــبتا ب ــدگاری نس ــودن دارای مان ــبک ب ــل س ــه دلی ب
ــد،  ــا را دارن ــه در فض ــک هفت ــا ی ــد روز ت ــد چن و در ح
ــه  ــار را ب ــرد و غب ــده گ ــف پدی ــات تعری ــن توصیف ــا ای ب
ــان گــرد و  ــوان خاصــه کــرد کــه توف ایــن صــورت می ت
ــه طــی آن ذرات  ــده ای اطــاق می شــود ک ــه پدی ــار ب غب
ــه هــوا  ــاد ب دانه ریــز گــرد و غبــار تحــت تاثیــر انــرژی ب

برخاســته و تــا ارتفاعــات نســبتا باالیــی صعــود کــرده و 
دارای بیشــتر از دو ســاعت مانــدگاری داشــته باشــد. در 
برخــی مناطــق وقــوع ایــن پدیــده ضمــن ایجــاد آلودگــی 
ــش  ــر کاه ــق 5۰ مت ــا عم ــی ت ــد را حت ــق دی ــوا عم ه

می دهــد.

تغییرات شرایط زمینی، مهم ترین عامل 
ایجاد توفان های گردوغبار

ــای  ــوع توفان ه ــه وق ــل چندگان ــاره دالی ــعاعی درب ش

گــرد و غبــار می گویــد: یکــی از دالیــل آن وقــوع 
ــای  ــاس مدل ه ــر اس ــاد ب ــای ب ــا و جریان ه توفان ه
ــات نشــان داده در  ــه مطالع ــه اســت ک ــج در منطق رای
ــی  ــدت، خیل ــرات کوتاه م ــوال تغیی ــا معم ــن مدل ه ای
ــن  ــر اســاس اســتعداد زمی ــه ب ــل نیســت، البت محتم
ــه  ــادر ب ــادی ق ــات ب ــن جریان ــدودی از ای ــداد مح تع
ــل دوم  ــتند، عام ــار هس ــرد و غب ــای گ ــاد توفان ه ایج
و اصلی تــر تغییــرات شــرایط زمینــی اســت. بــه گفتــه 
وی نتایــج مطالعــات نشــان می دهــد در دهــه 8۰ و 9۰ 

علت برخی توفان های گرد و غبار منشأ داخلی است
عضو کارگروه معاونت علمی ریاســت جمهوری: مناطقی از جنوب خوزســتان منشأ 

توفان های گردوغبار ایران هســتند

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ضیاءالدیــن شــعاعی دربــاره وقــوع توفان هــای 
ــکالت  ــه مش ــت ک ــی اس ــار موضوع ــرد و غب ــای گ ــد: توفان ه ــور  می گوی ــار در کش ــرد و غب گ
بســیار جــدی ای بــرای مــردم بــه ویــژه در جنــوب کشــور ایجــاد کــرده اســت و بــه نظــر می رســد 
ــه گفتــه  ــرای برون رفــت از ایــن معضــل باشــد. ب ــد راهــکاری ب ــع آبــی می توان مدیریــت مناب
وی توفان هــای گــرد و غبــار را بایــد از توفــان شــن مجــزا دانســت چراکــه از گذشــته های دور 
ــی  ــی برخ ــی و جغرافیای ــرایط اقلیم ــده در ش ــای شناخته ش ــی از پدیده ه ــن یک ــای ش توفان ه

از مناطــق بیابانــی و حاشــیه برخــی از شــهرهای کویــری ایــران بــوده اســت.

ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــعاعی ب ــن ش ضیاءالدی
توفان هــای  وقــوع  دالیــل  از  یکــی  کــه 
ــر  ــاد ب ــای ب ــران، جریان ه ــار در ای گردوغب
ــت  ــه اس ــج در منطق ــای رای ــاس مدل ه اس
ــا  ــن مدل ه ــه مطالعــات نشــان داده در ای ک
خیلــی  کوتاه مــدت،  تغییــرات  معمــوال 
محتمــل نیســت. امــا عامــل دوم و اصلی تــر 

ــت. ــی اس ــرایط زمین ــرات ش تغیی
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شــبکه خبــری ســی ان ان گــزارش داد کــه 
ــه  در تابســتان امســال در آب هــای رودخان
ای آالســکا گرمــای بــی ســابقه ای بــه ثبــت 
رســیده و ایــن شــدت گرمــا موجــب مــرگ 
ــالمون  ــای س ــی ه ــواع ماه ــیاری از ان بس
شــده  منطقــه  ایــن  هــای  رودخانــه  در 
ــبکه  ــن ش ــنبه ای ــزارش روز ش ــت.به گ اس
حــرارت  ثبــت  بــا  دانشــمندان  خبــری،  
)22درجــه  فارنهایــت  76درجــه  بــاالی  
ــکا،  ــای آالس ــه ه ــراد( در رودخان ــانتی گ س
میــادی   2۰۰2 ســال  از  را  میــزان  ایــن 
ــد. ــوان کردن ــابقه عن ــی س ــو ب ــن س ــه ای ب
بنابرایــن گــزارش، دانشــمندان در هفتــم 
ــرارت در  ــه ح ــر( درج ــوالی )16 تی ــاه ج م
ــوب  ــع در جن ــل" واق ــوک اینت ــای "ک آب ه
آالســکا را بــه میــزان  81.7درجــه فارنهایــت 
ــد. ــت کردن ــراد( ثب ــانتی گ ــه س )27.6درج
ــم از  ــک تی ــد: ی ــی افزای ــزارش م ــن گ ای
ــا ثبــت یــک نمونــه آمــاری،  پژوهشــگران ب
بــرآورد کردنــد کــه ایــن درجــه حــرارت 
در رودخانــه هــای آالســکا بخصــوص در 
ــر  ــوکاک")Koyokuk( منج ــه "کوی رودخان
ــه  ــزار قطع ــت ه ــر هش ــغ ب ــرگ بال ــه م ب
ماهــی ســالمون شــده اســت، ایــن گونــه از 
ماهــی هــا در آســتانه تخــم ریــزی از بیــن 
ــه  ــود دارد ک ــی از آن وج ــد و نگران ــه ان رفت
مــرگ آنهــا در آســتانه تخــم ریــزی موجــب 
ســال  در  آنهــا  تعــداد  بیشــتر  کاهــش 
 Sue("هــای آتــی شــود. "ســو مائوگــر
زیســتی  محیــط  مدیرنهــاد   )Mauger
 )Cook Inletkeeper( "کــوک اینتلکیپــر"
ــرایط  ــن ش ــت: ای ــاره گف ــن ب ــکا در ای آالس
درســال 2۰69 بــه مراتــب بســیار وخیــم تــر 
ــه گفتــه ایــن  ــود. ب از ســال 2۰19 خواهــد ب
ــم  ــاد محیــط زیســتی آالســکا، تی ــر نه مدی
پژوهشــی ایــن نهــاد درســال 2۰16 میــادی 
مدلــی در زمنیــه تاثیــرات تغییــر آب هوایــی 
بــر اکــو سیســتم آالســکا پیــش بینــی کــرده 
ــم  ــی بســیار وخی ــت کنون ــه وضعی ــد ک بودن
ــت. ــده اس ــا ش ــی ه ــش بین ــر از آن پی ت
آالســکا بــا وســعتی بالــغ بــر یــک میلیــون 
و 717 هــزار کیلومتــر مربــع وجمعیتــی 
نزدیــک بــه 737 هــزار و پانصــد نفــر یکــی 
ــوده کــه در منتهــا  از ایالــت هــای آمریــکا ب

ــع اســت. ــادا واق ــه کان الی

اند
سم

پ

الریجانی: مجلس در قانون برنامه و بودجه ۹۸ 
توجه ویژه ای به مدیریت پسماند داشته است

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در پاســخ 
ــد  ــت بای ــت: دول ــده قائمشــهر گف ــر نماین ــه تذک ب
اجــازه برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی را بــرای 
ــدا از  ــت پســماند در کشــور در الیحــه مربوطــه ابت مدیری
ــه  ــرد. ب ــه می ک ــس ارائ ــه مجل ــت و ســپس ب ــری می گرف رهب
ــه  ــفاهی در جلس ــری ش ــی در تذک ــی ادیان ــنا، عل ــزارش ایس گ
علنــی امــروز مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اظهــارات 
ــت در  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــری رئی ــی کانت ــر عیس اخی
خصــوص عــدم اقــدام مجلــس در خصــوص الیحــه مدیریــت 
پســماند بیــان کــرد: اخیــرا آقــای کانتــری خــاف قانــون و بــه 
ــری را  ــن نظ ــن قوانی ــد تقنی ــه فرآین ــرافیت ب ــدم اش ــت ع جه
بیــان کردنــد. ایشــان در ادبیاتــی غیرفاخــر و نوعــی تشــویش در 
اذهــان عمومــی نظــری در خصــوص الیحــه مدیریــت پســماند 
ــت  ــد دول ــار کــرد: ایشــان گفتن ــد. وی در ادامــه اظه ــان کردن بی
یــک میلیــارد و 3۰۰ میلیــون دالر در خصــوص پســماند در 
بودجــه 96 پیــش بینــی کــرده و مجلــس هیــچ اقدامــی بــرای 

تصویــب آن انجــام نــداده اســت. همچنیــن ایشــان ادعــا کردنــد 
نماینــدگان شــمال کشــور در ایــن زمینــه پیگیــر نبودنــد تــا ایــن 
الیحــه بــه ســرانجام برســد. درحالیکــه الیحــه دولــت بــا اســتناد 
بــه برداشــت منابعــی از صنــدوق توســعه ملــی تهیــه شــده بــود 
ــدون  ــد ب ــری داشــت و مجلــس نمی توان ــه اذن رهب ــاز ب کــه نی
اذن رهبــری ایــن الیحــه را تصویــب کنــد. چــرا کــه خــاف اصــل 
ــل  ــد قب ــد کــرد: نبای 11۰ عمــل شــده اســت. وی در ادامــه تاکی
ــه می شــد و  ــن الیحــه تهی ــری اخــذ شــود ای ــه اذن رهب از آنک
ــه ســال ها  ــردی ک ــای تعجــب دارد ف ــد. ج ــس می آم ــه مجل ب
ــد  در مدیریت هــای اجرایــی کشــور نقــش داشــته اســت از رون
تصویــب قوانیــن اطاعــی نــدارد. علــی الریجانی رئیــس مجلس 
در پاســخ بــه ادیانــی بیــان کــرد: دولــت بایــد اجــازه اســتفاده از 
منابــع صنــدوق توســعه ملــی را در الیحــه مدیریــت پســماند از 
ــرد  ــه می ک ــس ارائ ــه مجل ــری می گرفــت و ســپس آن را ب رهب
ــه ششــم توســعه و  ــون برنام ــا در خصــوص پســماند در قان ام

ــژه ای داشــته اســت. الیحــه بودجــه 98 مجلــس توجــه وی

اخیــرًا خبــری مبنی بــر تلف شــدن هفــت تولــه ببــر در باغ وحــش 
ــت  ــورد عل ــی درم ــا گمانه زنی هــای مختلف مشــهد اعــام شــد، ام
ــات  ــه گــزارش ایســنا، یکــی از حیوان ایــن موضــوع وجــود دارد. ب
ــه  ــتند ک ــا هس ــاد، تایگون ه ــش وکیل آب ــاغ وح ــده ب نگهداری ش
ــار  ــرای اولین ب ــر و شــیر )ببشــیر( اســت کــه ب ــد بب حاصــل پیون
در آمریــکا بــه دنیــا آمدنــد. در مردادمــاه ســال 97 خبــری 
مبنی بــر معدوم ســازی هشــت ببــر منتشــر شــد کــه مــورد 
تکذیــب مســئوالن قــرار گرفــت و دامپزشــک بــاغ وحــش مشــهد 
ــت  ــات وحــش اداره کل حفاظ ــور حی ــر ام ــارت ب ــناس نظ و کارش
ــا را،  ــن ببره ــرگ ای ــت م ــوی عل ــان رض ــت خراس ــط زیس محی
بیمــاری و کهولــت ســن عنــوان کردنــد و ایــن در حالــی  اســت کــه  
بنابــر گفتــه کارشناســان و فعــاالن محیــط زیســت، تمامــی ببرهای 
موجــود در باغ وحــش وکیل آبــاد مشــهد حاصــل جفت گیــری 
ــه  ــن گون ــادی از ای ــر زی ــًا عم ــتند و قاعدت ــی هس ــای واردات ببره
نمی گــذرد و نبایــد بــه مــرز کهنســالی رســیده باشــند. همچنیــن 
در آن زمــان، برخــی از فعــاالن محیــط زیســت علــت مــرگ ایــن 
ــش  ــاغ وح ــوران ب ــداد جان ــش تع ــتای کاه ــات را در راس حیوان
ــوان شــرط صــدور مجــوز از ســوی ســازمان حفاظــت  ــه  عن ــه ب ک
محیط زیســت تعییــن شــده، عنــوان و اعــام کردنــد کــه پوســت 
یــا الشــه آنــان تاکســیدرمی شــده و بــه فــروش رســیده اســت.
خــرداد ســال گذشــته مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
ــان  ــت خراس ــط زیس ــت محی ــایت اداره کل حفاظ ــوی در س رض
رضــوی اعــام کــرد کــه تنهــا یــک مــورد ســابقه تلف شــدن ببــر در 

بــاغ وحــش مشــهد رخ داده کــه آن هــم ناشــی از درگیــری دو ببــر 
نــر و مــاده در قفــس بــود کــه موجــب بریدگــی دم پلنــگ مــاده، 
ــه  ــی بافاصل ــر زخم ــن بب ــرگ آن شــده و ای ــت شــدید و م عفون
توســط دامپزشــک باغ وحــش تحــت عمــل جراحــی و اقدامــات 
درمانــی قــرار گرفــت، امــا 1۰ روز بعــد از درگیــری تلــف شــد. بعــد 
از گذشــت ایــن جریــان مجــددًا در روزهــای اخیــر خبــری مبنی بــر 
تلف شــدن هفــت تولــه ببــر در باغ وکیــل آبــاد مشــهد اعــام شــد 
کــه ســواالت زیــادی در خصــوص علــت مــرگ آنــان ایجــاد کــرد.
مدیــرکل محیط زیســت خراســان رضــوی در گفت وگــو بــا ایســنا در 
ــاد  ــر در باغ وحــش وکیل آب ــه بب خصــوص علــت مــرگ هفــت تول
ــه شــش  ــف شــده اند ک ــر تل ــه بب ــت تول ــرد: هف ــار ک مشــهد اظه
تولــه بــر اســاس عفونــت تنفســی بــه تاییــد دامپزشــک در بــدو 
ــدن  ــد از خورده ش ــر بع ــه دیگ ــک تول ــده اند و ی ــف ش ــان تل زایم
ــورج  ــی رود. ت ــن م ــر از بی ــاده بب ــط م ــتش توس ــمتی از دس قس
ــا توله کشــی در میــان  ــه ایــن ســوال کــه »آی همتــی در پاســخ ب
ببرهــا طبیعــی اســت یــا خیــر«، افــزود: معمــوالً در گربه ســانان، 
ببرهــا و شــیرها امــر بچه کشــی وجــود دارد و شــانس زنده مانــدن 
توله هــای آنــان بعــد از زایمــان 5۰ درصــد اســت و علــت آن نیــز 
عــدم رســیدگی مــادر یــا نامناســب بودن شــرایط اســت. مدیــرکل 
ــوع  ــرد: از روز اول وق ــان ک ــوی بی ــان رض ــت خراس ــط زیس محی
ــال بررســی موضــوع هســتند  ــا در ح ــان م ــاق کارشناس ــن اتف ای
ــر  ــا در اث ــرگ توله ه ــورت م ــع و در ص ــود را رف ــات موج ــا ابهام ت
عوامــل غیرطبیعــی، عوامــل به وجــود آورده را بررســی کننــد و 

ــان  ــی خاطرنش ــانند. همت ــانه ها برس ــاع رس ــه اط ــج آن را ب نتای
ــز در  ــی نی ــن موضــوع از طــرف مراجــع قضای ــن ای ــرد: همچنی ک
ــا  ــد ام ــادر می ش ــه ای ص ــه بیانی ــت. همیش ــری اس ــال پیگی ح
در رابطــه بــا ایــن موضــوع بــه دلیــل مصاحبه هایــی کــه بــا 
خبرنــگاران صــورت گرفتــه، ضرورتــی بــرای صــدور بیانیــه وجــود 
نــدارد.  مدیــرکل محیــط زیســت اســتان خراســان رضــوی اضافــه 
کــرد: بــه طــور کلــی بــرای باغ وحش هــا الزامــات، اســتانداردها و 
پروتکل هــای فنــی ابــاغ می شــود و آنــان نیــز ملــزم بــه رعایــت 
آن هســتند. بــاغ وحــش وکیل آبــاد از ســال گذشــته تاکنــون بــرای 

استاندارســازی فضــای خــود اقدامــات خوبــی را انجــام داده امــا تا 
رســیدن بــه ایــده آل فاصلــه زیــادی دارد. مدیــرکل محیــط زیســت 
ــح کــرد: در حــال حاضــر فضــای  اســتان خراســان رضــوی تصری
ــد  ــاً رص ــته کام ــای مداربس ــا دوربین ه ــاد ب ــش وکیل آب باغ وح
می شــود و وضعیــت آن نســبت به ســال گذشــته بهتــر شــده 
ــد فضــای باغ وحــش  ــای تایی ــه معن ــن حــرف ب ــه ای اســت البت
نیســت، زیــرا باغ وحــش بایــد بــه محیــط خــارج از شــهر منتقــل 
و فضایــی متناســب بــا گونه هــای زیســتی مختلــف طراحــی شــود 

ــات در آن زیســت کننــد. تــا حیوان

بســیاری از کشــاورزان بــرای پاکســازی زمیــن از بقایــای 
کشــاورزی پــس از برداشــت محصــول، آنهــا را مــی ســوزانند 
ــر جــای  غافــل از اینکــه ایــن کار، عــوارض ناخوشــایندی را ب
ــدازد. ــر می ان ــه خط ــت را ب ــط زیس ــامت محی ــته و س گذاش
ســوزاندن کاه و کلــش هــر ســاله در تابســتان بــه ویــژه بعــد 
ــمالی  ــای ش ــتان ه ــاورزی، در اس ــول کش ــت محص از برداش
از  کشــاورزان  از  بســیاری  شــود،  مــی  مشــاهده  کشــور 
مضــرات و معایــب آن ناآگاهنــد البتــه اهــداف مختلفــی 
ــرای ایــن کار عنــوان مــی شــود کــه از  از ســوی کشــاورزان ب

محیط زیست: ۶ توله ببر باغ وحش مشهد 
بر اثر عفونت تنفسی ُمرده اند
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دکتر بسکی نامی عجین 
با محیط زیست و طبیعت ایران

ساماندهی قانون صادرات حیوانات 
کمیاب روی میز دولت

بســکی  غامعلــی  دکتــر 
ــنبه  ــداد چهارش ــی بام درحال
 88 ســن  در  مــرداد   23
را  حــق  دعــوت  ســالگی 
ــتداران  ــر دوش دوس ــته ب ــت و روز گذش ــک گف لبی
ــه خــاک ســپرده شــد کــه عاقــه  خــود تشــییع و ب
ــرای  ــاش ب ــت و ت ــه طبیع ــی حــد و حصــر وی ب ب
ــط زیســت  ــا طبیعــت و محی ــام اور را ب حفــظ آن، ن
عجیــن و وی را بــه پــدر طبیعــت ایــران شــهره کــرد.
پــدر طبیعــت ایران کــه متولد 131۰ در ســبزوار اســت، 
ــان و  از نخســتین پزشــکان و جراحــان در رشــته زن
زایمــان منطقــه گنبــدکاووس بــود کــه در ســال 13۴5 
بیمارســتانی را در گنبــدکاووس راه انــدازی کــرد ولــی 
ــد ســال بعــد در ســال 13۴9 زندگــی شــهری را  چن
ــط  ــاع از محی ــف دف ــود را وق ــر خ ــی عم ــا و باق ره
زیســت، ترویــج فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت 

ــان  ــوع از درخت ــال متن ــادی نه ــمار زی ــت ش و کاش
مثمــر و جنگلــی کــرد و از خــود نــام نیکــی در بیــن 
فعــاالن محیــط زیســت کشــور بــه یــادگار گذاشــت.  
هــواداری تمــام قــد از محیــط زیســت و بیــان توصیه 
ــا بســکی در هــر  هــای زیســت محیطــی توســط باب
ــن  ــای ای ــی ه ــه حضــور داشــت، از ویژگ ــی ک محفل
ــا ریــش و مــوی ســپید  ــت ب پیرمــرد خــوش صحب
ــم  ــت، رژی ــا طبیع ــس ب ــار ان ــه در کن ــود ک ــد ب و بلن
ــر داده  ــواری تغیی ــاه خ ــه گی ــز ب ــود را نی ــی خ غذای
ــزل  ــی من ــای خال ــن فضاه ــل کوچکتری ــود. تبدی ب
ــر از  ــان مثم ــه فضــای ســبز و درخت و بیمارســتان ب
دیگــر فعالیــت هــای زیســت محیطــی پــدر طبیعــت 
ــه  ــه ب ــران هــم توصی ــه دیگ ــواره ب ــود و هم ــران ب ای
کاشــت نهــال، توســعه فضــای ســبز و مهمتــر از همــه 
ــا  ــرد. باب ــی ک ــت م ــت از طبیع ــت و مراقب پاسداش
بســکی انــس و الفــت خاصــی بــا طبیعــت داشــت.

ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت، پیشــنهاد اصــاح 
ــارزه  ــون مب ــاده )25( قان م
ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا 
ــادی، در  ــات وحشــی ع درخصــوص صــادرات حیوان
معــرض نابــودی و کمیــاب، انــواع موجــودات آبــزی، 
ــا  ــزای آن ه ــکاری و اج ــکاری و غیرش ــدگان ش پرن
ــات  ــب هی ــی و تصوی ــل بررس ــیر مراح ــت س را جه
ــازمان  ــزارش س ــه گ ــت. ب ــرده اس ــه ک ــران ارائ وزی
حفاظــت محیــط زیســت، مطابــق مــاده )25( قانــون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، هــر کــس بــدون اخــذ 
مجــوز قانونــی از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
پیش بینــی  ترتیبــات  ســایر  نکــردن  رعایــت  و 
ــات  ــدور حیوان ــه ص ــررات، ب ــن و مق ــده در قوانی ش
وحشــی عــادی، در معــرض نابــودی و کمیــاب، انــواع 
ــدگان شــکاری و غیرشــکاری  ــزی، پرن موجــودات آب

ــده  ــور زن ــه ط ــی ب ــر وحش ــا مهاج ــی ی ــم از بوم اع
یــا غیرزنــده و نیــز اجــزای ایــن حیوانــات مبــادرت 
ــردن دســتگیر  ــن صــدور و خــارج ک ــا در حی ــد ی کن
ــوارد  ــه خــروج م ــد عمــل او منجــر ب شــود، هــر چن
ــاق کاالی  ــازات قاچ ــه مج ــود ب ــور نش ــور از کش مذک
مصادیــق  تعییــن  و  می شــود  محکــوم  ممنــوع 
ایــن حیوانــات بــر عهــده ســازمان حفاظــت محیــط 
ــور،  ــاده مذک ــه در م ــه اینک ــر ب ــت. نظ ــت اس زیس
ــورد  ــوران وحشــی را م ــًا صــدور جان ــذار صرف قانون گ
حکــم قــرار داده و درخصــوص ورود غیرقانونــی و 
ــکوت  ــمول، س ــی مش ــوران وحش ــوز جان ــدون مج ب
اختیــار کــرده اســت کــه از نظــر انتقــال بیماری هــای 
ــرای  ــره ای ب ــکات غیرمنظ ــات و مش ــی، تبع اپیدم
کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت، ســازمان حفاظــت 
ــور را  ــاده مذک ــاح م ــنهاد اص ــت، پیش ــط زیس محی
ــه کــرده اســت. ــران ارائ ــت وزی جهــت تصویــب هیئ

ساعت بدن گیاهان بهترین زمان استفاده از علف کش ها را تعیین می کند
به گزارش خبرگزاری یونایندپرس، نتایج یک مطالعه نشان می دهد که استفاده از علف کش ها در 
سپیده دم بیشترین تاثیر را در از بین بردن بافت گیاه و کند کردن رشد آن دارد؛ به طوری که برای 
به دست آوردن این نتایج در ساعت دیگر روز باید مقدار بیشتری از این علف کش ها استفاده کرد.
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تخصیص 2۵0 میلیارد ریال بودجه برای تکمیل 
نیروگاه زباله سوز نوشهر

شــهردار نوشــهر گفــت: دولــت بــرای تکمیــل 
ــارد  ــن شهرســتان 25۰ میلی ــروگاه زباله ســوز ای نی
ــه گــزارش  ــار اختصــاص داده اســت. ب ــال اعتب ری
ــرای  ــای اداری ب ــون کاره ــم اکن ــزود: ه ــی اف ــی امان ــا، عل ایرن
ــه  ــار در شــهرداری در حــال انجــام اســت ک ــن اعتب دریافــت ای
ــکار  ــه پیمان ــت بدهــی ب ــه محــض دریافــت بخشــی از آن باب ب
پرداخــت مــی شــود و بقیــه نیــز صــرف محوطــه ســازی، نصــب 
چــراغ هــای روشــنایی، ســاخت اتــاق هــای نگهبانــی، تصفیــه 
خانــه شــیرابه، ســاماندهی زبالــه هــا و نیــز ایجــاد ســلول هــای 
ــد  ــهر رون ــهردار نوش ــد. ش ــد ش ــه خواه ــتی زبال ــن بهداش دف
ــزات  ــه و تجهی ــش ابنی ــرح در بخ ــن ط ــی ای ــرفت فیزیک پیش
ــش  ــق پی ــه طب ــت ک ــرد و گف ــام ک ــد اع ــش از 9۰ درص را بی
بینــی هــا نیــروگاه بایــد در بهمــن مــاه امســال بــه بهــره بــرداری 
برســد. شــهردار نوشــهر گفــت کــه تاکنــون بــرای ســاخت ایــن 
ــه حــدود  ــه شــده ک ــان هزین ــارد توم ــروگاه حــدود 85 میلی نی
ــل  ــز از مح ــه نی ــت و بقی ــوی دول ــان آن از س ــارد توم 5۰ میلی

ســفر رهبــری و  شــهرداری تامیــن و هزینــه شــده اســت. رونــد 
ســاخت نیــروگاه نوشــهر از مــاه هــای پایانــی ســال گذشــته و 
امســال بــه علــت محدودیــت هــای اعتبــاری طبــق اظهــار نظــر 
ــل  ــم تعطی ــی ه ــد ماه ــد و چن ــکل ش ــار مش ــکاران دچ پیمان
ــه اســتاندار  شــده بود.پیــش از ایــن مســئوالن اســتانی از جمل
ــن  ــر تامی ــر مســئوالن اســتانی پیگی ــراه دیگ ــه هم ــدران ب مازن
اعتبــار مــورد نیــاز ایــن نیــروگاه بودنــد و چنــد مقــام کشــوری 
هــم امســال از رونــد ســاخت ایــن نیــروگاه بازدیــد کردنــد. کار 
ــا هــدف  ــه ســوز نوشــهر از ســال 139۰ ب ــروگاه زبال ســاخت نی
ــای  ــتان ه ــدی در شهرس ــه تولی ــن زبال ــدار 2۰۰ ت ــای مق امح
ــرق  ــگاوات ب ــد 3 م ــز تولی ــوس و کاردشــت و نی ــهر، چال نوش
ــی  ــه طبیع ــار در عرص ــدود 2 هکت ــاحت ح ــه مس ــی ب در زمین
"پلنــگ چــال " ایــن شهرســتان آغــاز شــد و قــرار بــود بــه مــدت 
2 ســال بــه بهــره بــرداری برســد. نوشــهر، چالــوس و کاردشــت 
بــا جمعیتــی دســت کــم 25۰ هــزار  نفــر  جــزو شهرســتان هــای 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــدران  ب ــرب مازن ــگرپذیر غ گردش
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مرکــز  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان  معــاون 
ــه  ــتانی ب ــوی از ورود دادس ــان رض ــتان خراس اس
ــاغ  ــر در ب موضــوع تلف شــدن هفــت قــاده توله بب
ــه  ــوص کمیت ــن خص ــت: در ای ــر داد و گف ــهد خب ــش مش وح
ــه  ــد. ب ــی کن ــوع را بررس ــا موض ــد ت ــکیل ش ــی تش حقیقت یاب
ــر  ــن خب ــا اعــام ای ــدری ب ــرزاد بهشــتی تون ــزارش ایســنا، ف گ
اظهــار کــرد: مدتــی قبــل هفــت قــاده تولــه ببــر مربــوط بــه ســه 
ببــر مــادر بــه نام هــای تینــا، مایــا و رایــا در باغ وحــش مشــهد 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــه بب ــد کــه ســه تول جــان خــود را از دســت دادن
تینــا، ســه تولــه ببــر مربــوط بــه مایــا و یــک تولــه ببــر مربــوط 
ــاب  ــی و انق ــتان عموم ــاون دادس ــت. مع ــوده اس ــا ب ــه رای ب
ــی  ــرد: از آنجای ــان ک ــوی خاطرنش ــان رض ــتان خراس ــز اس مرک
ــه صــورت گزینشــی بــزرگ  ــدان خــود را ب کــه گربه ســانان فرزن
می کننــد، ســه قــاده از توله ببرهــای مذکــور توســط مــادر 
خــود کشــته شــدند و مــرگ آنهــا بــه صــورت طبیعــی بــوده امــا 
مــرگ چهــار قــاده دیگــر غیرطبیعــی بــوده کــه در ایــن خصوص 
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این صفحه می خوانیم
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گــرد و غبــار می گویــد: یکــی از دالیــل آن وقــوع 
ــای  ــاس مدل ه ــر اس ــاد ب ــای ب ــا و جریان ه توفان ه
ــات نشــان داده در  ــه مطالع ــه اســت ک ــج در منطق رای
ــی  ــدت، خیل ــرات کوتاه م ــوال تغیی ــا معم ــن مدل ه ای
ــن  ــر اســاس اســتعداد زمی ــه ب ــل نیســت، البت محتم
ــه  ــادر ب ــادی ق ــات ب ــن جریان ــدودی از ای ــداد مح تع
ــل دوم  ــتند، عام ــار هس ــرد و غب ــای گ ــاد توفان ه ایج
و اصلی تــر تغییــرات شــرایط زمینــی اســت. بــه گفتــه 
وی نتایــج مطالعــات نشــان می دهــد در دهــه 8۰ و 9۰ 

)138۰تــا 1396(  تقریبــا اغلــب کشــورهای غرب آســیا 
و شــمال آفریقــا وارد یــک دوره خشکســالی اســتثنایی 
بــارش بســیار  ایــن دوره میــزان  شــده اند کــه در 
ــوده  ــارش ب ــدت ب ــن درازم ــزان میانگی ــر از می پایین ت
ــه  ــه منطق ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــن می ت اســت، بنابرای
تحــت تاثیــر یــک خشکســالی درازمــدت و اســتثنایی 
قــرار گرفتــه اســت، ایــن پدیــده شــرایط اغلــب مناطــق 
را بــرای وقــوع توفان هــای گــرد و غبــار مســتعد کــرده 
اســت. عضــو کارگــروه محیــط زیســت ســتاد توســعه 

فنــاوری آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ادامــه 
می گویــد: بحــث دیگــر بــه کشــورهای عــراق و ســوریه 
مرتبــط اســت کــه بــه دلیــل مشــکات امنیتــی، 
وجــود گروه هــای تروریســتی و دخالــت کشــورهای 
ســلطه طلب و مهاجــرت مــردم، اغلــب منابــع آبــی 
ــرد  ــا صــورت نمی پذی ــی روی آنه ــا شــده و مدیریت ره
را  مــردم مدیریــت زمین هــای کشــاورزی خــود  و 
ــالی  ــرایط خشکس ــئله و ش ــن مس ــد همی ــا کرده ان ره

ــرد و  ــای گ ــوع توفان ه ــرای وق ــیعی را ب ــق وس مناط
ــد:  ــوان می کن ــار مســتعد کــرده اســت. شــعاعی عن غب
ــادی  ــه در درازمــدت نگرانی هــای زی ــل دیگــر ک از دالی
را ایجــاد کــرده اســت مدیریــت آب توســط کشــور 
ترکیــه در سرشــاخه های دجلــه و فــرات بــدون توجــه 
ــور  ــت، همانط ــت اس ــورهای پایین دس ــع کش ــه مناف ب
کــه می دانیــم حیــات دو کشــور عــراق و ســوریه و 
هورهــای بخــش جنــوب غربــی کشــورما در گــرو »آورد 
آب« دجلــه و فــرات اســت، االن ترکیــه برابــر کِل آورد 
فــرات و 7۰ درصــد آب دجلــه ذخیــره ســد ایجــاد کــرده 
ــی و  ــه سیاس ــه منازع ــروز هرگون ــا ب ــده ب ــه در آین ک
ــر وضعیــت محیــط  ــد اثــر مســتقیم ب نظامــی، می توان
زیســت ایــن دو کشــور داشــته باشــد، همان طــور کــه 
در خبرهــا شــنیدیم دومیــن پــروژه عظیــم پــروژه 
آناتولــی )GAP( یعنــی ســد ایلیســو در 22 مردادمــاه 
ــن ســد 7۰  ــرده اســت، ای ــاز ک ــری را آغ امســال آبگی
درصــد آورِد رودخانــه دجلــه را کنتــرل می کنــد، دجلــه 
ــای  ــه هوره ــی ب ــرای آبده ــم ب ــع مه ــرات دو منب و ف
ــه  ــه ب ــا توج ــعاعی، ب ــه ش ــه گفت ــتند. ب ــوب هس جن
فقــدان تغییراتــی قابــل توجــه در مــدل بادهــای 
منطقــه، در 2۰ ســال گذشــته تغییــرات در شــرایط 
ــت  ــالی و مدیری ــوع خشکس ــی از وق ــه ناش ــی ک زمین
نادرســت انســانی بــود، شــرایط وقــوع گــرد و غبــار در 
ــت و  ــده اس ــدید ش ــدت تش ــه ش ــته ب ــه گذش دو ده
ــد.  ــر می کن ــده را پیــش روی تصوی ــده ای نگران کنن آین
عضــو کارگــروه محیــط زیســت ســتاد توســعه فنــاوری 
آب بیــان می کنــد: البتــه وقــوع همــه پدیده هــای 
گــرد و غبــار را نمی تــوان بــه خــارج از مرزهــا ربــط داد، 
ــزداری  ــات پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخی مطالع
ــا دارای  ــن توفان ه ــی از ای ــه برخ ــد ک ــان می ده نش
منشــا داخلــی اســت و مناطقــی از جنــوب خوزســتان و 
جنــوب شــرقی اهــواز منشــا بارگیــری بادهــای ورودی 
ــای  ــده توفان ه ــوع پدی ــران و وق ــوب ای ــرب و جن از غ
گــرد و غبــار هســتند. وی درخصــوص مالچ پاشــی 
ــد:  ــز می گوی ــار نی ــرد و غب ــای گ ــرل توفان ه ــرای کنت ب
ــا  ــت بیابان ه ــی در تثبی ــوان اقدام ــه عن ــی ب مالچ پاش
مــورد نظــر قــرار می گیــرد کــه البتــه بیشــتر در مناطــق 
مســتعد وقــوع شــن های روان مٍوثــر اســت، ولــی 
ــار  ــرد و غب ــای گ ــوع توفان ه ــتعد وق ــق مس در مناط
موفقیــت آن محــل تردیــد اســت و ضــرورت دارد 
الیــه  تثبیت کننــده  مالچ هــای  تولیــد  بحــث  روی 
دانه ریــز و رســی و ســیلتی مســتعد تولیــد گــرد و 

ــژه ای انجــام شــود. ــات وی ــار اقدام غب

شعاعی: مالچ پاشی 
به عنوان اقدامی در 

تثبیت بیابان ها مورد 
نظر قرار می گیرد که 

البته بیشتر در مناطق 
مستعد وقوع شن های 
روان موثر است، ولی 

در مناطق مستعد وقوع 
توفان های گرد و غبار 

موفقیت آن محل 
تردید است و ضرورت 
دارد روی بحث تولید 

مالچ های تثبیت کننده 
الیه دانه ریز و رسی و 
سیلتی مستعد تولید 

گرد و غبار اقدامات 
ویژه ای انجام داد.

علت برخی توفان های گرد و غبار منشأ داخلی است
عضو کارگروه معاونت علمی ریاســت جمهوری: مناطقی از جنوب خوزســتان منشأ 

توفان های گردوغبار ایران هســتند

بســیاری از کشــاورزان بــرای پاکســازی زمیــن از بقایــای 
کشــاورزی پــس از برداشــت محصــول، آنهــا را مــی ســوزانند 
ــر جــای  غافــل از اینکــه ایــن کار، عــوارض ناخوشــایندی را ب
ــدازد. ــر می ان ــه خط ــت را ب ــط زیس ــامت محی ــته و س گذاش
ســوزاندن کاه و کلــش هــر ســاله در تابســتان بــه ویــژه بعــد 
ــمالی  ــای ش ــتان ه ــاورزی، در اس ــول کش ــت محص از برداش
از  کشــاورزان  از  بســیاری  شــود،  مــی  مشــاهده  کشــور 
مضــرات و معایــب آن ناآگاهنــد البتــه اهــداف مختلفــی 
ــرای ایــن کار عنــوان مــی شــود کــه از  از ســوی کشــاورزان ب

ــرای کشــت دوم ،  ــن ب ــاده ســازی زمی ــوان آم ــی ت ــه م جمل
ــری از  ــا ، جلوگی ــاری ه ــی و بیم ــات گیاه ــردن آف ــن ب از بی
ایجــاد محیــط مناســب تکثیــر ایــن آفــات و بیمــاری هایــی 
ــاقه  ــیدگی س ــج – پوس ــوار برن ــاقه خ ــور س ــه الرو زنب از جمل
ــت  ــات کاش ــتر در عملی ــهولت بیش ــاد س ــج و …( و ایج برن
ــی  ــی از کشــاورزان برنجــکار گیان ــرد. یک و داشــت اشــاره ک
ــت  ــد از برداش ــش بع ــوزاندن کاه و کل ــه س ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــط  ــده و توس ــا مان ــه ج ــم ب ــه از قدی ــت ک ــج، کاری اس برن
کشــاورزان انجــام مــی شــود، گفــت: تصــور اینســت کــه 

ــرم هــای  ــف هــای هــرز، حشــرات و ک ــن کار همــه عل ــا ای ب
ــده  ــرای ســال زراعــی آین ــن ب ــن از بیــن مــی رود و زمی زمی
ــر  ــاوه ب ــان داشــت: ع ــی بی ــی شــود. عســکر همت ــاده م آم
ــده،  ــی مان ــش باق ــول کاه و کل ــت محص ــد از برداش ــن بع ای
ــن  ــدارد بنابرای ــتفاده ای ن ــاورزان اس ــیاری از کش ــرای بس ب
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــی کنن ــدام م ــش زدن آن اق ــه آت ــبت ب نس
ایــن کــه کشــاورزان از مضــرات ســوزاندن کاه و کلــش اطــاع 
ندارنــد و بــر اســاس ســنتی قدیمــی ایــن کار را انجــام 
ــب  ــاورزان از معای ــر کش گ ــرد: ا ــان ک ــر نش ــد، خاط ــی دهن م
ــوزاندن کاه  ــه س ــبت ب ــند نس ــته باش ــی داش ــن کار آگاه ای
ــز  ــاورزی نی ــان کش ــرد. کارشناس ــد ک ــدم نخواهن ــش اق و کل
ــد از برداشــت محصــول،  ــش بع ــد ســوزاندن کاه و کل معتقدن
میکــرو ارگانیســم هــای خــاک از جملــه انــواع باکتــری، 
قــارچ، جلبــک و گلســنگ و همچنیــن مــواد آلــی خــاک 
ــرده و  ــن ب ــن را از بی ــذی زمی ــواد مغ ــد و م ــود می کن را ناب
ــد  ــزان رش ــی دارد. می ــز در پ ــت را نی ــط زیس ــی محی آلودگ
آفــت، ایجــاد نقصــان جــدی در بهــره وری و میــزان محصــول 
ــواد مغــذی داخــل  ــن م ــن رفت ــج برداشــت شــده و از بی برن
ــش  ــرات آت ــه مض ــت از جمل ــط زیس ــی محی ــاک و آلودگ خ
زدن کاه و کلــش هســتند کــه شــالیکاران بایــد بــه آن توجــه 
ــر ضــرورت اطــاع رســانی  بیشــتری داشــته باشــند. عــاوه ب
ــش  ــیدن کاه و کل ــش کش ــه آت ــرات ب ــاورزان از مض ــه کش ب
ــش  ــوزاندن کاه و کل ــه س ــم ک ــن مه ــه ای ــبت ب ــتی نس بایس
جــرم محســوب مــی شــود نیــز آگاه شــوند؛ بــر اســاس مــاده 
688 قانــون مجــازات اســامی، هــر اقدامــی کــه تهدیــد 
آلــوده  از قبیــل  بهداشــت عمومــی شــناخته شــود  علیــه 

کــردن آب یــا توزیــع آب آشــامیدنی آلــوده، دفــع غیــر 
ــد، ریختــن  بهداشــتی فضــوالت انســانی و دامــی و مــواد زای
ــا  ــان ه ــه در خیاب ــا، زبال ــده در رودخانه ه ــموم کنن ــواد مس م
ــام  ــاب خ ــاز فاض ــتفاده غیرمج ــاز دام اس ــتار غیرمج و کش
ــارف  ــرای مص ــاب ب ــای فاض ــه ه ــه خان ــس آب تصفی ــا پ ی
طبــق  چنانچــه  مرتکبیــن  و  هســتند  ممنــوع  کشــاورزی 
ــه  ــند ب ــدیدتری نباش ــازات ش ــمول مج ــاص مش ــن خ قوانی
حبــس تــا یــک ســال محکــوم خواهنــد شــد. همچنیــن 
ــت  ــون مدیری ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده 3۰ آیی ــر اســاس م ب
در  یــا  و  آزاد  محیــط  در  پســماند  ســوزاندن  پســماندها، 
پســماند ســوزهای غیراســتاندارد و مغایــر بــا ضوابــط ممنــوع 
اســت. پیــش از ایــن معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از 
ــود  ــدار داده ب ــان هش ــتان گی ــتری اس ــرم دادگس ــوع ج وق
ــای  ــرای آتــش زدن بقای ــون، متخلفــان ب ــر اســاس قان کــه ب
ــه  ــان جریم ــون توم ــت میلی ــا هش ــالیزارها دو ت ــج در ش برن
ــه مراتــع و  نقــدی مــی شــوند و در صــورت ســرایت آتــش ب
جنــگل هــا، از شــش مــاه تــا دو ســال مجــازات حبــس بــرای 
مجرمــان قابــل اعمــال اســت. جــان احمــد آقایــی بــا اشــاره 
ــش زدن کاه و  ــم آت ــر حج ــای اخی ــال ه ــی س ــه ط ــه اینک ب
کلــش در ســطح اســتان گیــان تقلیــل یافتــه، بیــان داشــت: 
ــماندها در  ــرآوری پس ــاره ف ــده درب ــه ش ــای ارائ ــوزش ه آم
ــان  ــا بی ــوده اســت. وی ب ــر ب ــات موث ــه تخلف کاهــش اینگون
اینکــه از 238 هــزار هکتــار شــالیزارهای اســتان، ســاالنه 
حــدود یــک میلیــون و یکصــد هــزار تــن کاه و کلــش تولیــد 
مــی شــود، تصریــح کــرد: ایــن مقــدار پســماند منبــع خوبــی 

ــود. ــی ش ــوب م ــه دام محس ــرای تغذی ب

کاه و کلش را نسوزانیم

دادســتان شــادگان بــر ضــرورت حفــظ و تامیــن حقابــه تــاالب 
ــاالب  ــن ت ــری از خــروج آب ای ــی شــادگان و جلوگی ــن الملل بی
ــظ و  ــی در حف ــه کوتاه ــت: هرگون ــرد و گف ــد ک ــا تاکی ــه دری ب
تامیــن حقابــه تــاالب شــادگان تخلــف محســوب شــده و پیگــرد 
قانونــی بــه دنبــال دارد. بــه گــزارش ایرنــا، رضــا کیانــی راد 
افــزود: تــاالب بیــن المللــی شــادگان نقــش موثــری در ایجــاد 
ــن  ــروج آب ای ــه از خ ــی ک ــه دارد و در صورت ــتغال در منطق اش
ــیب  ــر آس ــاوه ب ــود ع ــری نش ــا جلوگی ــمت دری ــه س ــاالب ب ت
وارده بــه محیــط زیســت، فرصت هــای شــغلی ســاکنان منطقــه 
ــت  ــرورت حفاظ ــر ض ــود. وی ب ــه می ش ــش مواج ــا چال ــز ب نی
ــتای  ــزود: در راس ــرد و اف ــد ک ــادگان تاکی ــاالب ش ــه ت از حقاب
حفــظ حقــوق مــردم برابــر بــا مقــررات در صــورت احــراز 
ــود.  ــی می ش ــورد قانون ــان برخ ــا خاطی ــه ب ــن رابط ــور در ای قص
ــی  ــط مبن ــئوالن ذیرب ــه مس ــد ب ــا تاکی ــادگان ب ــتان ش دادس
ــاالب  ــیرین ت ــه آب ش ــر تســریع در بســتن مســیرهای تخلی ب
ــتور  ــاده 2 دس ــرای م ــرد: در اج ــح ک ــا تصری ــه دری ــادگان ب ش
العمــل حفــظ و نظــارت بــر حقــوق عامــه در صــورت ادامــه ایــن 
ــود. وی  ــری تشــکیل می ش ــده کیف ــان پرون ــرای خاطی ــد ب رون
ــرای  ــی ب ــتغال و درآمدزای ــک فرصــت اش ــادگان را ی ــاالب ش ت
ــت و  ــاالب دانس ــیه ت ــتاهای حاش ــاکنان روس ــهروندان و س ش
گفــت: مســئوالن امــر بــرای بســتن مســیرهای تخلیــه آب  
ــه  ــد. ب ــدام کنن ــریعا اق ــا س ــمت دری ــه س ــادگان ب ــاالب ش ت
گــزارش ایرنــا در پــی طغیــان رودخانــه کارون در فروردیــن مــاه 
ــاالب شــادگان  ــه ســمت ت امســال بخشــی از ســیاب کارون ب
هدایــت شــد تــا هــم مشــکل کمبــود آب شــیرین ایــن تــاالب 
بیــن المللــی ناشــی از خشکســالی چنــد ســاله برطــرف شــود و 
ــه روســتاهای منطقــه جلوگیــری شــود.  هــم از ورود ســیاب ب
تــاالب شــادگان در منتهــی الیــه رودخانــه جراحــی و رابــط میــان 

ــارس اســت. ــج ف ــه و خلی ــن رودخان ای

دادستان شادگان:
کوتاهی در حفظ حقابه تاالب 

شادگان پیگرد قانونی دارد

خبر

وضعیت مطلوب مدیریت 
پسماندهای صنعتی خوزستان

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــاهین دژ 
ــک کشــف شــده از شــکارچیان  ــال کب گفــت: 18 ب
زیســتگاه  در  بانــان  محیــط  توســط  متخلــف، 
ــان طبیعــت  ــه دام ــا و ب ــن شهرســتان ره هــای ای
ــدگان  ــن پرن ــزود: ای ــی اف ــد چمن ــا، وحی ــزارش ایرن ــه گ ــده شــدند. ب بازگردان
در طــی یــک مــاه گذشــته از پنــج شــکارچی متخلــف زنــده گیــر در ارتفاعــات 
ــس از  ــا پ ــزود: کبک ه ــد. وی اف ــط شــده بودن ــن شهرســتان کشــف و ضب ای
ــه دامــان  طــی مراحــل قانونــی و قضائــی و بازیابــی توانایــی مجــدد پــرواز ب

ــتند. ــای دژ بازگش ــت زیب طبیع

شکارچی کوسه به دام افتاد
ــک قبضــه ســاح  ــراه ی ــه هم ــی ب شــکارچی خاط
ــول تاشــو و مــدل کوســه ای  ــر تکل ــه پ شــکاری ت
اداره محیــط  توســط مامــوران یــگان حفاظــت 
ــس  ــد. رئی ــتگیر ش ــر دس ــتان ابه ــت شهرس زیس
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ابهــر از توابــع اســتان زنجــان گفــت: 
ــن شــکار در  ــاه/ حی ــرداد م ــه /25 م ــف شــامگاه جمع ــن شــکارچی متخل ای
ــه  ــار شــد. ب ــان گرفت روســتای چمــرود شهرســتان ســلطانیه، در دام محیط بان
گــزارش ایرنــا، محمدهــادی کاظمــی افــزود: پنــج تیــر فشــنگ ســاچمه نیــز 
از ایــن شــکارچی غیرمجــاز کــه در فصــل ممنوعــه و بــه قصــد شــکار حیــات 

ــط شــد.  ــود کشــف و ضب ــن روســتا شــده ب وحــش وارد ای

دستگیری ۱۰۱ متخلف شکار
 فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کهگیلویــه 
و بویراحمــد از دســتگیری 1۰1 متخلــف شــکار و 
صیــد طــی ســه ماهــه ابتدایــی ســال جــاری خبــر 
داد. بــه گــزارش مهــر، عنایــت آرامشــیان پیــش از 
ظهــر یکشــنبه در جمــع خبرنــگاران، افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــا 
ثبــت 76 تخلــف شــکار و صیــد، 1۰1 متخلــف دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی 
ــه و راس  ــری 132 قطع ــده گی ــکار و زن ــیان از ش ــدند. آرامش ــی ش ــز معرف نی
پرنــده و پســتاندار توســط متخلفیــن خبــر داد و بیــان کــرد: شــکار 12 راس کل 
و بــز توســط متخلفیــن انجــام گرفتــه و زنــده گیــری و شــکار پرنــدگان نیــز بــه 
ترتیــب 26 و 9۴ مــورد بــود. آرامشــیان تصریــح کــرد: همچنیــن 1۰ هــزارو ۴۰ 

قطعــه ماهــی نیــز در حــوزه صیــد غیرمجــاز آبزیــان کشــف شــد.

پرندگان

آبزیان

شکارچیان

برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه الر در زاهدان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از توقیف 3 دستگاه خودروی 1۰ تن و یک دستگاه 

بیل مکانیکی در بستر رودخانه الر خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمید ریگی، گفت: با توجه به اینکه 
برداشت های غیر اصولی و غیرمجاز شن و ماسه منجر به تخریب محیط زیست و سبب آلودگی هوا و نقش مهمی 

در افزایش گرد و غبار دارد از این رو، برخورد قانونی با متخلفین با شدت بیشتری دنبال می شود.

رنا
 ای

س:
عک

در  هرمــزگان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر 
ــگان حفاظــت  ــوران ی ــا حضــور مام ــان ب مراســم روز جنگلب
ــوع  ــاون پیشــگری از وق ــع طبیعــی شهرســتانها ، مع از مناب
زیســت  محیــط  کل  ،مدیــر  اســتان  دادگســتری  جــرم 
ــع طبیعــی شهرســتان هــا  اســتان ،معاونیــن ،روســای مناب
ــت:  ــزگان گف ــزداری هرم ــی و آبخی ــع طبیع ــان مناب و کارکن
جنگلبــان محافظــان و نگهبانــان جنــگل هســتند کــه نقــش 
بســیار مهمــی در بقــا و حفاظــت از منابــع طبیعــی بــر 
ــزگان،  ــا در هرم ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــده دارن عه
بــرای  بــه کمبــود جنگلبــان  اشــاره  بــا  ذاکــری  امیــد 
حفاظــت از جنــگل هــا و  عرصــه هــای منابــع طبیعــی  در 
ــتر  از  ــت بیش ــور حفاظ ــه منظ ــت : ب ــزگان گف ــتان هرم اس
اراضــی ملــی در اســتان از ظرفیــت انجمن هــای مــردم 
ــاری  اســتفاده  ــان افتخ ــت و محافظ ــاران طبیع ــاد، همی نه
ــار  ــود 27 همی ــا وج ــون ب ــم اکن ــت: ه ــود. وی گف ــی ش م
طبیعــت و محافظــان افتخــاری و مروجیــن منابــع طبیعــی 
،حساســیت بــه حفاظــت از منابــع طبیعــی بیــن مــردم 
،نهادهــای مــردم نهــاد و دســتگاهای نظارتــی افزایــش 
یافتــه اســت. مدیــر کل منابــع طبیعــی  و آبخیــزداری 
ــت  ــگان حفاظ ــکات ی ــن مش ــی از مهمتری ــزگان  یک هرم
را نداشــتن چــارت ســازمانی عنــوان کــرد و افــزود: چــارت 
ــرای یــگان حفاظــت تعییــن و تعریــف  ســازمانی معیــن  ب
نشــده اســت و نبــود چــارت قانونــی باعــث شــده کــه 
جنگلبانــان کــه بیشــتر انهــا نیروهــای شــرکتی هســتند  بــر 
ــد  ــه طبیعــت دارن حســب عاقــه  و  تعصــب خاصــی  کــه ب
همیشــه در صحنــه حاضــر باشــند و فعالیــت کننــد. ذاکــری 
بــه الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و جنــگل بانــان توســط 
مجلــس نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در صــورت تصویــب 
نهایــی و اجــرای ایــن الیحــه جنگلبانــان از حمایــت قانونــی 
ــورد  ــی و برخ ــای مل ــت در عرصه ه ــت و حفاظ ــرای فعالی ب

ــوند . ــوردار می ش ــان برخ ــا متخلف ــی ب قانون

جنگل بانان در خط مقدم 
حفاظت از منابع طبیعی

رنا
: ب

س
عک

الن
وو

احضار چند مسوول در پی تلف شدن  هفت قالده مس
توله ببر در باغ وحش مشهد

مرکــز  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان  معــاون 
ــه  ــتانی ب ــوی از ورود دادس ــان رض ــتان خراس اس
ــاغ  ــر در ب موضــوع تلف شــدن هفــت قــاده توله بب
ــه  ــوص کمیت ــن خص ــت: در ای ــر داد و گف ــهد خب ــش مش وح
ــه  ــد. ب ــی کن ــوع را بررس ــا موض ــد ت ــکیل ش ــی تش حقیقت یاب
ــر  ــن خب ــا اعــام ای ــدری ب ــرزاد بهشــتی تون ــزارش ایســنا، ف گ
اظهــار کــرد: مدتــی قبــل هفــت قــاده تولــه ببــر مربــوط بــه ســه 
ببــر مــادر بــه نام هــای تینــا، مایــا و رایــا در باغ وحــش مشــهد 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــه بب ــد کــه ســه تول جــان خــود را از دســت دادن
تینــا، ســه تولــه ببــر مربــوط بــه مایــا و یــک تولــه ببــر مربــوط 
ــاب  ــی و انق ــتان عموم ــاون دادس ــت. مع ــوده اس ــا ب ــه رای ب
ــی  ــرد: از آنجای ــان ک ــوی خاطرنش ــان رض ــتان خراس ــز اس مرک
ــه صــورت گزینشــی بــزرگ  ــدان خــود را ب کــه گربه ســانان فرزن
می کننــد، ســه قــاده از توله ببرهــای مذکــور توســط مــادر 
خــود کشــته شــدند و مــرگ آنهــا بــه صــورت طبیعــی بــوده امــا 
مــرگ چهــار قــاده دیگــر غیرطبیعــی بــوده کــه در ایــن خصوص 

کمیتــه حقیقت یابــی تشــکیل شــده تــا موضــوع را بررســی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه »در صورتــی کــه نتایــج کمیتــه حقیقت یــاب 
از عمدی بــودن موضــوع حکایــت داشــته باشــد برخــورد بــا 
ــون مجــازات اســامی در  ــاده 679 قان ــر اســاس م ــان ب مجرم
دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت«، گفــت: قــرار بــر ایــن شــد کــه 
ــار محیــط  ــه صــورت آنایــن در اختی دوربین هــای باغ وحــش ب
زیســت قــرار گیــرد و قســمت هایی کــه نقــاط کــور هســتند نیــز 
شناســایی شــود. بهشــتی تونــدری اظهــار کــرد: همچنیــن قــرار 
ــب  ــپ نص ــا میکروچی ــی قاده ه ــه روی تمام ــد ک ــن ش ــر ای ب
شــود کــه تاکنــون روی تعــدادی از قاده هــا نصــب شــده اســت.
ــی و  ــاف مدیریت ــه »اخت ــان اینک ــا بی ــوول ب ــام مس ــن مق ای
ســهل انگاری برخــی از افــراد ســبب ایــن موضــوع شــده اســت«، 
ــع  ــت رف ــش جه ــه باغ وح ــش ماهه ای ب ــت ش ــرد: مهل ــان ک بی
ــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.  نواقــص اعطــا شــد تــا بتوان
در غیــر ایــن صــورت دســتور کار دادســتانی تعطیلــی ایــن بــاغ 

ــود. وحــش خواهــد ب

ان
ط بان

حی
تعویض شبکه بی سیم محیط زیست خراسان م

جنوبی نیازمند اعتبار است
خراســان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
جنوبــی گفــت: تعویــض شــبکه بی ســیم ایــن 
اداره کل نیازمنــد ۴۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار اســت و 
ــاز اســتان نیســت. حســن  شــبکه موجــود پاســخگوی نی
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــگاران اف ــع خبرن ــنبه در جم ــری روز ش اکب
اعتبــارات محــدود اســتانی، ایــن اقــدام نیازمنــد اعتبــارات 
ــگان حفاظــت محیــط  ــده ی ــان کــرد: فرمان ــی اســت. وی بی مل
ــول  ــتان ق ــه اس ــود ب ــته خ ــفر روز گذش ــور در س ــت کش زیس
ــود.  ــض ش ــبکه تعوی ــن ش ــاری ای ــال ج ــان س ــا پای ــه ت داد ک
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبــی گفــت: بــا 
ــیم را در  ــبکه بی س ــی ش ــاخت های کل ــه زیرس ــه اینک ــه ب توج
اســتان داریــم فقــط بایــد آنتن هــا و شــبکه های بی ســیم 
ــه 2  ــه اینک ــا اشــاره ب ــت و نوســازی شــود. وی ب دســتی تقوی
ســال اســت کــه اعتبــار جریمــه شــکار غیرمجــاز بــه اســتان ها 
ــن  ــته ای ــال های گذش ــرد: در س ــه ک ــود اضاف ــت نمی ش پرداخ
ــف  ــه در کش ــوران ک ــه مام ــف ب ــق کش ــب ح ــا در قال جریمه ه

ــکاری  ــه هم ــی ک ــا مخبران ــتند ی ــش داش ــاز نق ــکار غیرمج ش
داشــتند، پرداخــت می شــد ولــی 2 ســال اســت بــه دلیــل کمبود 
ــت:  ــار داش ــری اظه ــود. اکب ــت نمی ش ــز پرداخ ــار از مرک اعتب
ــه  ــر اســت ک ــه جــد پیگی ــط زیســت ب ســازمان حفاظــت محی
ــه اســتان ها پرداخــت شــود. وی گفــت:  ــار ب ــن اعتب امســال ای
مهمتریــن مشــکل مــا در اســتان مشــکل وصــول ایــن جرایــم 
ــال  ــارد ری اســت چــرا کــه در حــال حاضــر بیــش از یــک میلی
طلــب از شــکارچی های غیرمجــاز داریــم و دریافــت آن نیازمنــد 
دادخواســت و پرداخــت هزینــه داوری بــه دادگاه اســت تــا ایــن 
ــرون،  ــروز از عبــدهللا اســدی ب ــم. وی دی ــان را بگیری ضــرر و زی
ــاز در  ــکارچی غیرمج ــت ش ــه دس ــده ب ــروح ش ــان مج محیط ب
ــید  ــرهنگ جمش ــرد. س ــادت ک ــن عی ــهدای قای ــتان ش بیمارس
ــت:  ــف گف ــکارچی متخل ــتگیری ش ــاره دس ــی درب ــت خان محب
تاکنــون بــا همــکاری نیــروی انتظامــی ســرنخ های خوبــی را بــه 
دســت آورده ایــم و بــه زودی فــرد متخلــف دســتگیر و تحویــل 

ــی خواهــد شــد. ــات قضای مقام
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خانـه  سـاماندهی  ملـی  طـرح  مجـری 
مسـافرها در کرمانشاه از آغاز فعالیت رسمی 

خانه مسافرها در استان خبر داد.
مصطفـی صندوقـی بـا بیـان اینکـه تاکنون 
حـدود 3۰۰ خانـه مسـافر فاقـد مجـوز در 
سـطح استان شناسـایی شـده، اظهارکرد: از 
ایـن تعـداد قریـب بـه 8۰ خانـه مسـافر بـا 
مجـوز  صـدور  تقاضـای  پرونـده  تشـکیل 

فعالیت رسمی کرده اند.
وی از شـروع فعالیت رسـمی خانه مسافرها 
در کرمانشـاه بـا صـدور مجـوز 1۰ واحـد طی 
روزهای گذشـته خبـر داد و افزود: براسـاس 
برنامه ریزی انجام شـده، خانه مسـافرهایی 
کـه در سـطح اسـتان مجـوز فعالیـت مـی 

گیرنـد در یکـی از سـه گروه فعالیـت در ایام 
عـادی، ایام تعطیل و یا در زمان پیک سـفر 

قرار خواهند گرفت.    
خانـه  سـاماندهی  ملـی  طـرح  مجـری 
مسـافرها در کرمانشـاه اضافه کرد: همچنین 
اقامتـی براسـاس سـطح  ایـن واحدهـای 
خدماتی که به مسـافرین و گردشـگران ارائه 
مـی دهنـد بـه سـه گـروه خانه مسـافرهای 
درجـه یـک، درجـه دو و درجه سـه تقسـیم 
مـی شـوند که هزینه هرشـب اقامـت در آنها 
براسـاس این سـطح بندی از 7۰ تا 16۰ هزار 

تومان متغییر خواهد بود.
صندوقـی همچنین با تاکیـد براینکه نظارت 
مسـافرهای کرمانشـاه  خانـه  فعالیـت  بـر 

بصورت مسـتمر در دستورکار قرار دارد، عنوان 
کـرد: هرمـاه یک اکیـپ از چندین دسـتگاه 
ذیربـط بصـورت سـرزده از فعالیـت خانـه 
بـا  تـا  دارنـد  بازدیـد  اسـتان  مسـافرهای 

تخلفات احتمالی برخورد کنند.
این مسـئول در ادامه یادآورشـد: بیشترخانه 
مسـافرهای اسـتان در منطقـه تـاق بسـتان 
کرمانشـاه و شـهرهای جوانرو، روانسر و پاوه 

مشغول به فعالیت هستند.
وی در ادامـه در خصـوص چگونگـی اطـاع 
گردشـگران از خانـه مسـافرهای فعـال در 
سـطح اسـتان نیـز گفـت: از چندمـاه پیش 
رایزنـی هایی را با شـهرداری انجـام دادیم تا 
درصـورت امـکان در میادین ورودی شـهرها 

اقدام به نصب کیوسـک های اطاع رسـانی 
در ایـن زمینـه بـرای گردشـگران کننـد، امـا 
متاسـفانه تاکنـون جـواب مثبتـی دریافـت 

نکرده ایم.
در  مسـافرها  خانـه  ملـی  طـرح  مجـری 
کرمانشـاه بـا انتقـاد از عدم همـکاری برخی 
دسـتگاه های استان در راسـتای اجرای این 

ایـن طـرح،  طـرح، عنـوان کـرد: هرچنـد  
طرحـی ملـی اسـت و همـه دسـتگاه هـای 
ذیربـط موظف به همکاری جهـت اجرای آن 
هسـتند، امـا متاسـفانه تاکنون بجـز میراث 
اماکـن کـه همـکاری  پلیـس  و  فرهنگـی 
خوبی داشـته اند، سـایر دسـتگاه ها چندان 

پای کار نیامده اند.

آغاز فعالیت رسمی خانه مسافرها 
در کرمانشاه

سودوکو شماره ۱۵23

پاسخ سودوکو شماره ۱۵22

افقی
1 - از تشــکات ســازمان ملل متحد - از 

کریمه احجار 

2 - خاندان - تند خو - حشــره خون 

خوار - نام ســابق تایلند

3 - دخــان - خــون بها - مقابل آمد - 

مصیبت

۴ - چشــم چران - شاق - مساوی

5 - خالــص - عامت مفعول - بی 

واسطه - قنات

6 - خداوند - مامور تحقیق و کشــف 

جــرم - از حروف الفبای یونانی

7 - پســوند شــباهت - پنج آذری - رود 

آلمان - ناشنوا

8 - انتقال فکر - شــهرت "فیروز" 

آســیابانی که یزگرد ســوم را به قتل رساند

9 - شــهر توت - دوست و همدم - 

نقــش هنری - عقیده و نظر

1۰ - امر به دانســتن - واضع تئوری 

"بنیــاد انواع" - تصدیق ایتالیایی

11 - ســاختمانها - ضمیر داخل - به 

خاک سپردن مرده

12 - دوســتی - ورزش توپ و تور - 

جامه و لباس

13 - چین و چروک پوســت - پدر 

رســتم - مقابل نوش - برهنه

1۴ - بازگشــتن - حرف عصایی - کوهه 

- پیمودن

15 - فیلم "ابوالحســن داوودی" با نقش 

آفرینــی "بیژن امکانیان و باران کوثری" 

- بنیانگذار شــعر نو در ادبیات فارسی

عمودی 
1 - قوم باســتانی ایرانی - عهد نامه - 

مقابل ممات

2 - ظاهر ســاختن - حیوان عظیم 

الجثه دریایی - کوزه

3 - چهارمیــن عنصر تمدن - طریق 

میان بر - خرس آســمانی - یکصد و 

یازده

۴ - گرامی - چشــمه - از ســازهای کوبه 

ای - مرغابی

5 - چوب خوشــبو - پدر - حاجت

6 - اراده و خواســت خداوند - مقابل 

زیبایی - ماه نو

7 - چنــگ - خاطره - پهلوانان

8 - فلز ســرخ - ناله و شــیون - جیره 

خوار - نت سوم

9 - مــدد و کمــک - مجلس اعیان - 

جاری

1۰ - خون ریز - مایه ســرافرازی - 

پایتخت کشور پرو

11 - از همدیگــر رمیدن - فرزند - 

شوهر

12 - کافــی - بنیانگذار جنبش 

صهیونیســتی - واحد شمارش شتر و 

انسان - اتمسفر

13 - شــک و تردید - تصدیق آلمانی - 

حــرف بیش از حد - درخت خرما

1۴ - کشــتزار صیفی جات - اتاق درس 

- از حــد خود تجاوز کردن

15 - در آوردنــی از روزگار - از مخدراتی 

که از مرفین به دســت می آید - ابریشــم 

خام

جدول شماره ۱۵23

 اطالع
 رسانی

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

سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون 
شـماره13986۰319۰1۴۰۰1131 -98/۰3/18 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
فرزنـد  بـرده  آب  جالـی  علیجـان  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت 
غامرضابشـماره شناسـنامه 5صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانه وباغچه سردسـیری 
بـه مسـاحت1969متر مربـع پـاک - فرعـی از 1563- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - 
فرعـی از1563- اصلـی قطعـه 6واقـع دراراضـی کـراء دلفـارد جیرفـت بخش3۴کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای غامرضـا جالـی آب بـرده محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/۰5/13- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/27

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :24۱

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
برابـر رای شـماره13986۰319۰1۴۰۰1۴29  وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 
-98/۰۴/15 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم 
نجمه عادلی پور فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 3۰2۰۰۴6۴۴۰صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت262مترمربع پاک - فرعـی از57۴- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک28 فرعی 
از57۴- اصلی قطعه دوواقع دراراضی جیرفت بخش۴5کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین 
حیـدری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/۰5/13- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/27

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :237

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره13976۰319۰1۴۰۰6۴7۰ -97/11/21 هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای گلباز اسـفندیاری مهنی 
فرزنـد میرزابشـماره شناسـنامه 11789صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بربـاغ  به 
مسـاحت1۰86متر مربـع پـاک - فرعـی از 665- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک - فرعـی از665- 
اصلی قطعه 5واقع دراراضی اسـفارچ سـاردوئیه  جیرفت بخش3۴کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
فاطمه اسـفندیاری  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/۰5/13- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/۰5/27-

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :23۵

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره13986۰319۰1۴۰۰۰63۰ -98/۰2/19 هیات 
اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی خانم عشـرت سـلیمانی 
جیرفـت فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 2۰9۰صـادره از جیرفت درششـدانگ یک بـاب مغازه  به 
مسـاحت53/5۰متر مربع پاک - فرعی از 579- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 8فرعی از579- 
اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضی رهجرد جیرفـت بخش۴5کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای امان هللا 
عامـری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/۰5/13- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/۰5/27

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :22۹

مفقودی سند کارخانه خودرو 
سـند کارخانـه ایی خـودرو،  وانت تویوتـا، رنگ کرم 

_روغنـی مـدل 1986 بـا شـماره موتـور ۴22225و 

شـماره شاسـی ۰53759 پاک 85  266 س32 متعلق به نجم 

الدیـن ریگـی نـام پـدر غفـور کـد ملـی 6119975829 و شـماره 

شناسـنامه 2 مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره13986۰319۰1۴۰۰113۰ 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98/۰3/18-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمد امین اسـکندرزاده 
فرزند رضابشـماره شناسـنامه 3۰2۰۴97۰۰۰صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت32متر مربـع 
پـاک - فرعـی از 5۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 27 فرعـی از5۴9- اصلـی قطعه دوواقـع دراراضی ده 
گوشـه کلرود جیرفـت بخش۴5کرمان خریـداری از مالکین 
رسـمی آقایـان مصطفـی قلـی نـادری وابراهیـم عبداللهـی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/۰5/13- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/27
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :23۱

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱3۹۸040۱۹063000303.۱
ملـی  شـماره  بـه  ا...  حبیـب  فرزنـد  زاده  حسـین  احمـد  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
3۰51135755 بدهـکار پرونـده کاسـه1398۰۴۰19۰63۰۰۰3۰3.1 کـه برابـر گـزارش 
مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ می گـردد کـه برابر قـرارداد بانکی شـماره 
ریـال  نویـن رفسـنجان مبلـغ97.759.225  اقتصـاد  بانـک  و  بیـن شـما   27311233۰2۰3۴91
بدهـکار و از تاریـخ 1397.7.2 روزانـه مبلـغ 18.85۰ ریـال بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد که 
بـر اثـر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پـس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه بایگانـی 98۰۰315 در ایـن اجـرا مطـرح مـی باشـد لذا طبـق ماده 18 
آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه 
تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر مـی گردد ظرف 
مـدت 1۰ روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهـی 

دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.

رئیس اداره ثبات اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
ــل  ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس گ

ــد.  ــد نموده ان تایی
1ـ رأی شــماره 139860330001006913 مربــوط به پرونده کاســه 1398114430001000065 
ــاب ســاختمان  ــی اصغــر در ششــدانگ یــک ب ــد عل ــر فرزن ــخ ب ــم می ــم مری آقای/خان
بمســاحت 44/80 متــر مربــع پــاک شــماره 24 فرعــی از 11038 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از صنــدوق ذخیــره علــوی 

صــادره در دفتــر 279 صفحــه 67. )م الــف 2205 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001005322 شــماره  رأی  2ـ 
1398114430001000232 آقای/خانــم ســید محمــود متفکریــان فرزنــد ســید حســین در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 330/20 متــر 
مربــع پــاک شــماره 10616 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. بــه موجــب ســند 

صلــح 22405 مــورخ 98/04/06 دفترخانــه 74 قــم. )م الــف 2206 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001005323 شــماره  رأی  3ـ 
ــی در  ــد ســید تق ــان فرزن ــم ســید حســین متفکری 1398114430001000231 آقای/خان
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 1048/93 متــر 
مربــع پــاک شــماره 10616 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 8170 

مــورخ 51/06/27 دفترخانــه 18 قــم. )م الــف 2207 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001002423 شــماره  رأی  4ـ 
در  محمدرضــا  فرزنــد  الری   پــارس  مجتبــی  آقای/خانــم   1394114430001000252
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 50 متــر مربــع پــاک شــماره 10281 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از فاطمــه 

احمــدی جعفــری صــادره در دفتــر 310 صفحــه 189. )م الــف 2208 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001004719 شــماره  رأی  5ـ 

ــه  ــی در س ــد قربانعل ــت فرزن ــزی هم ــواد پروی ــم ج 1397114430001001082 آقای/خان
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  68/75 متــر 
مربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از 11240 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
ــر 319  ــادره در دفت ــی ص ــیله ربیع ــم وس ــطه از خان ــداری مع الواس ــادی خری ــه ع نام

صفحــه 277. )م الــف 2209 (
کاســه  پرونــده  بــه  139860330001003517مربــوط  شــماره  رأی  6ـ 
1395114430001002054 آقای/خانــم اعظــم اســماعیلی تلخــاب فرزنــد عینعلــی در ســه 
ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 68/75 متــر  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
مربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از 11240 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
ــر 319  ــادره در دفت ــی ص ــیله ربیع ــم وس ــطه از خان ــداری مع الواس ــادی خری ــه ع نام

صفحــه 277. )م الــف 2210 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001004252 شــماره  رأی  7ـ 
در  حســن  فرزنــد  منــش  الــه کریمــی  روح  آقای/خانــم   1397114430001001905
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 140 متــر مربــع پــاک شــماره 31 فرعــی از 
10434 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قم.ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 

)2211 الــف  )م  و105.   108 صفحــه   457
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
ــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ  اعتــراض خــود را ب
ــه دادگاه مراجعــه و  ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعت
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــند ب ــه صــدور س ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب نماین

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/05/13    تاریخ انتشار دوم: 98/05/27
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860318019002266 – 1398/04/23 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای ســاالر زاهــدی اصــل فرزنــد آقابــاال بــه شــماره 
ــاب  شناســنامه 2123 صــادره از اردبیــل در ششــدانگ یــک ب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 829/32 مترمربــع پــاک 
ــاک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 177 از 21 اصل فرع
ــداری از  ــان خری ــی بخــش 28 گی ــه هنزن ــع در قری 43 واق
مالــک رســمی آقــای مصطفــی نعمتــی  محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م 15 روز آگه
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/27
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی 9997  ــماره فرع ــه ش ــع ب ــاحت 228/59 مترمرب ــه مس ب
ــه  ــع در قری ــی 8 واق ــنگ اصل ــده از 349 از س ــزی ش مج
طــوالرود بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه خانــم طوطــی 
ســعادتی دیگــه ســرا فرزنــد هدایــت انتقالــی ملــک از 
ــذا  ــده ل ــرز گردی ــی مح ــه نوراله ــای یدال ــمی آق ــک رس مال
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــتناد م ــه اس ب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــی  ــم طوط ــام خان ــه ن ــدود اختصاصــی ب ــد ح ــی تحدی آگه
ــه اطــاع کلیــه مجاوریــن  ســعادتی دیگــه ســرا منتشــر و ب
و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/06/28 راس ســاعت 9 
ــد چنانچــه  ــد آم ــل خواه ــه عم ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــت اســناد و امــاک  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب روز اعت
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
ــه  ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس از تاری
دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت 
مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه 
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض وس
ــد داد  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج

ــار 98/5/27 ــخ انتش .تاری
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 786 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 128 مجــزی 
شــده از 87 از ســنگ اصلــی 40 واقــع در قریــه ییاقــی 
میانکــوه بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای بابــک 
ــک از  ــی مل ــه انتقال ــم ال ــد رحی ــوه فرزن ــنکدری جماک اس
مالــک رســمی آقــای بــرات خانــی میانکــوه محــرز گردیــده 
لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام بابــک اســکندری 
ــان  ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ــوه منتشــر و ب جماک
ــاک  ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق حق
ــح در  ــاعت 9 صب ــورخ 1398/07/07 راس س ــوف از م موص
ــک  ــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر ی محــل شــروع و ب
ــی  ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل از مجاوری
ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــدی ظــرف مــدت ســی  ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی تاری
ــت اســناد و امــاک  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب روز اعت
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
ــه  ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس از تاری
دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت 
مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه 
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض وس
ــد داد  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 226/51 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 746 
ــه  ــع در قری ــی 17 واق ــنگ اصل ــده از 83 از س ــزی ش مج
ــیده  ــم س ــه خان ــات مالکان ــان تصرف ــش 28 گی ــار بخ اوت
طاهــره جلیلــی فرزنــد ســید محمــد انتقالــی ملــک از مالــک 
ــذا  ــده ل ــرز گردی ــی مح ــم جلیل ــای میرعبدالعظی رســمی آق
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــتناد م ــه اس ب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــیده  ــم س ــام خان ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی آگه
طاهــره جلیلــی منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و 
ــد حــدود  ــه تحدی ــی رســاند ک ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/06/27 راس ســاعت 11 
ــد چنانچــه  ــد آم ــل خواه ــه عم ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــت اســناد و امــاک  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب روز اعت
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
ــه  ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس از تاری
دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت 
مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه 
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض وس
ــد داد  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 497/10 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 549 
ــه  ــع در قری ــی 38 واق ــنگ اصل ــده از 114 از س ــزی ش مج
ییاقــی مریــان بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه خانــم 
اللــه خســرویان چــم پیــری فرزنــد فریــدون انتقالــی ملــک 
از مالــک رســمی آقــای محمــد قلــی دالوری مریــان محــرز 
گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــم  ــام خان ــه ن ــدود اختصاصــی ب ــد ح ــی تحدی رســمی آگه
ــه  ــاع کلی ــه اط ــر و ب ــری منتش ــم پی ــرویان چ ــه خس الل
مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه 
تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1398/06/31 راس 
ســاعت 11 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
ــدود  ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه چنانچ
ــوم واخواهــی داشــته باشــند  ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق و حق
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف 
مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد 
ــر  ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال و ام
مــاده 86 آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد 
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ظــرف یــک م
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 
پــس از گذشــت مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــی او  ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض ــه وس ــت ب دادخواس
ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه 

ــخ انتشــار 98/5/27 ــد داد .تاری خواه
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) مرحله اول (
بدیــن وســیله اعــام مــی گــردد شــش دانــگ عرصــه و اعیــان 
بانضمــام ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه و تجــارت یــک بــاب 
مغــازه دارای پــاک ثبتــی بــه شــماره 666 ســنگ اصلــی 9 
ــه 115  ــر 2 صفح ــت 247 دفت ــماره ثب ــه ش ــان ب ــش 28 گی بخ
ــام ) ره (  ــش ، خ ام ــع در تال ــع واق ــاحت 107 مترمرب ــه مس ب
ــین  ــکر حس ــای لش ــازه آق ــب مغ ــهریور ، جن ــدای خ 17 ش ، ابت
پــور متعلــق بــه آقــای احمــد مصطفــوی بــه حــدود  مشــخصات 
ــه  ــی ب ــمت جنوب ــر ، قس ــر 6 مت ــر و ب ــدود 3 مت ــه ح دو دهان
عمــق حــدود 9 متــر بــه صــورت مغــازه و الباقــی متصــل بــه نهــر 
ــه صــورت مســطح  ــازه ب ــار ، ســقف مغ ــه صــورت انب ــی ب عموم
بتنــی و دیوارهــا و اســکلت از مصالــح بنایــی ، کــف موزاییــک و 
دیوارهــا قفســه بنــدی شــده و بــا فعالیــت فروشــگاه ابــزار و یــراق 
ــری  ــکام کیف ــرای اح ــه 971910 اج ــده کاس ــی در پرون ، توقیف
ــه  ــه ن ــغ پای ــه مبل ــه توســط کارشناســان دادگســتری ب تالــش ک
ــی شــده اســت در  ــال ارزیاب ــون ری ــج میلی ــود و پن ــارد و ن میلی
مورخــه 1398/06/16 روز شــنبه ســاعت 11 الــی 12 از طریــق 
ــه  ــش ب ــری تال ــکام کیف ــرای اح ــه اول ( در اج ــده ) مرحل مزای
فــروش مــی رســد شــخص یــا اشــخاصی کــه باالتریــن قیمــت 
را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات 
ــد  ــی توانن ــان م ــردد متقاضی ــی گ ــل م ــذ و تحوی ــای آن اخ به
ظــرف 5 روز قبــل از مزایــده از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد ضمنــا 
ملــک مذکــور بــدون احتســاب بدهــی احتمالــی بــه بانــک هــا و 
شــهرداری بابــت عــوارض احتمالــی و ســایر ارگان هــا و اشــخاص 
ــور  ــی مذک ــه هــای احتمال ــه هزین ــه کلی ــده اســت ک اعــام گردی

ــل کســر مــی باشــد . قاب
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب تالش 5433
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تهدید زندگی آینده 

فرزندان ماست 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

پسران هرمزگان قهرمان والیبال جوانان کشور شدند
تیم والیبال جوانان هرمزگان با اقتدار تمام به عنوان قهرمانی رقابت های والیبال دسته سوم 

جوانان کشور دست یافت. در بازی پایانی رقابت های قهرمانی جوانان دسته سوم کشور که عصر جمعه میان 
تیم های هرمزگان و کردستان برگزار شد، نماینده هرمزگان با نتیجه سه بر صفر در برابر حریف به پیروزی رسید و 

عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

اسـتاندار اردبیـل گفـت: بـا رایزنی هـای انجـام شـده سـفر رئیس 
جمهـور بـه اسـتان اردبیـل اواخر شـهریور مـاه و یـا اوایـل مهرماه 

انجـام خواهد شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، منطقه اردبیل، اکبر بهنامجو در حاشـیه جلسـه 
شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی در اتـاق بازرگانـی 
اردبیـل در جمـه خبرنـگاران اظهار کرد: رئیس جمهور امسـال به 8 
اسـتان سـفر می کنند که سـومین سـفر اسـتانی به مقصد اردبیل 
انجـام می شـود کـه بـه احتمال زیـاد تا یک مـاه آینده این سـفر 

بـا مقدماتـی کـه در حـال انجام اسـت بـه انجام خواهد رسـید.
وی بـا بیـان اینکـه در سـفر مدیـران عامـل بانک هـای کشـور بـه 
اسـتان اردبیـل 7 هـزار میلیـارد تومـان در راسـتای رونـق تولیـد 
اختصاص یافته اسـت، خاطرنشـان کرد: این تسـهیات در بخش 
صنعت، گردشـگری و کشـاورزی به صاحبان سـرمایه و همچنین 

تامیـن برخـی از زیرسـاخت ها هزینـه خواهد شـد. 
ایـن  افـزود: 7۰ درصـد  اردبیـل  اسـتان  اداری  رئیـس شـورای 
تسـهیات از طریـق بانـک ملی و کشـاورزی پرداخت می شـود که 
بـا تـاش و پیگیـری مدیـران اسـتانی و همچنین مدیـران عامل 
بانک های کشـور امیدواریم در سـالجاری شـاهد تزریق این منابع 

در حمایـت از رونـق تولید باشـیم.
بهنامجـو ادامـه داد: در جلسـه شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش 
خصوصـی قـرار شـد در راسـتای انتقـال صنـای آالینده و مشـاغل 
مزاحـم اتـاق اصناف بـه اداره کل راه و شهرسـازی معرفی شـود تا 
زمیـن موردنیـاز بـرای احداث شـهرک صنایـع آالینده تامیـن و در 

اختیـار آنها قـرار گیرد.
وی گفـت: در ایـن زمینه اتـاق اصناف سـرمایه گذاری الزم را انجام 
می دهـد تـا ورودی شـهر اردبیـل و سـایر شـهرها از ایـن صنایـع 
خالـی شـده و یـک شـرایط زیبنـده ای را در ورودی شـهرهای 

گردشـگری شـاهد باشیم. 
رئیـس شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی در ادامـه به 
مشـکل زیرسـاختی در دو شـهرک صنعتـی یـک و دو اشـاره و 
تصریـح کرد: قرار شـد کمیته ای متشـکل از اسـتانداری، سـازمان 
بازرسـی و همچنیـن شـهرک های صنعتی در این حـوزه ورود پیدا 
کنند تا نقصان زیرسـاخت ها در این شـهرک ها رفع شـده و بسـتر 

حمایـت از سـرمایه گذاران در ایـن مجموعه هـا فراهـم آید. 
بهنامجو ادامه داد: در شـهرک های صنعتی شـماره یک و دو اردبیل 
در بـاب تصفیه خانـه، رفـت و روب و هدایـت آب هـای سـطحی و 
همچنین آسـفالت ریزی مسـیرها و خیابا ن ها با مشـکات جدی 
روبـرو هسـتیم که انتظار مـی رود در کمترین زمـان فضایی فراهم 

آیـد تـا امکان رفـع این مشـکات و نارسـائی ها فراهم آید.
وی اظهـار کـرد: در سـفر رئیـس جمهـور بـه اسـتان اردبیـل ما در 
دو حـوزه جـذب تسـهیات و اختصـاص اعتبـار بـرای پروژه هـای 
عمرانـی و زیربنایـی تـاش می کنیـم که بـا تاش مدیـران عامل 
بانک ها به اسـتان بخش تسـهیاتی به اتمام رسـیده و در بخش 
عمرانـی پیگیـر مصوبـات قـوی بـرای انجام سـفر رئیـس جمهور 

هستیم.
اسـتاندار اردبیـل خاطرنشـان کـرد: امیدواریم در هفته هـای آینده 
جمع بنـدی نهایـی انجـام شـده و در قالب یک بسـته پیشـنهادی 
مناسـب بـه وزرا و رئیـس جمهـور بتوانیـم از سـفر اسـتانی منابع 
و اعتبـارات ویـژه ای را در حـوزه راه هـا و آب دریافـت و صـرف 

پروژه هـای اجرایـی کنیـم.

منتظــران  جهــادی  گــروه  مســئول 
پزشــک  نفــر   12۰ اعــزام  از  ظهــور 
ــک،  ــک، چشم پزش ــامل دندان پزش ش
جــراح عمومــی و روانشــناس از تهــران 

بــه شهرســتان بشــاگرد خبــر داد.
جــال عادلــی مســئول گــروه جهــادی 
منتظــران ظهــور اظهــار کــرد: یــک 
گــروه پزشــکی 12۰ نفــره از تهــران 
شــامل  بشــاگرد  شهرســتان  بــه 
دندان پزشــک، چشم پزشــک، جــراح 
عمومــی و روانشــناس اعــزام شــد.

وی افــزود: دندان پزشــکان کارهــای 
ســاخت دنــدان مصنوعــی، زیبایــی 
دنــدان، لمینــت، پــر کــردن دنــدان 
معاینــه  بــا  چشم پزشــکان  و  و.... 
ــته  ــک  داش ــه عین ــاز ب ــر نی ــار اگ بیم
عینــک رایــگان را تجویــز و تحویــل 
ــه جراحــی داشــته  ــاز ب ــر نی داده و اگ
ــاع داده  ــتان ارج ــز اس ــه مرک ــد ب باش

. ند می شــو
مســئول گــروه جهــادی منتظــران ظهور 
ــح کــرد: در بیــن گــروه اعزامــی  تصری

چنــد جــراح عمومــی و روانشــناس 
نیــز حضــور دارنــد و همچنیــن در بیــن 
بیمــاران بــه ارزش 5۰ میلیــون تومــان 

ــود. ــش می ش دارو پخ
دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  عادلــی 
 1۰ امامــت  دهــه  در  داشــتن  قــرار 
 6۰۰ توزیــع  ازدواج آســان،  جهیزیــه 
مدرســه،  روپــوش  کفــش،  جفــت 
غذایــی، کولــر  بســته  لوازم تحریــر، 
و یخچــال بیــن نیازمنــدان تقســیم 

. د می شــو

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
2۰ مــورد ســاخت و  ای البــرز امســال 
ــای  ــدوده راه ه ــاز در مح ــر مج ــاز غی س
بــا حکــم قضایــی تخریــب  اســتان را 

ــرد. ک
مهــرداد جهانــی مدیــر کل راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای البــرز روز گفــت: 
ــاز در  ــر مج ــو غی ــدت ۴9 تابل ــن م در ای
ــع آوری و  ــای اســتان جم محــدوده راه ه
بنــای مرتبــط بــا نصــب تابلــوی غیرمجــاز 

ــب شــد. ــی تخری ــم قضای ــا حک ب
ایــن تخریــب هــا در محــدوده جــاده 
کــرج - چالــوس، محــور نظرآبــاد، جــاده 
اشــتهارد و راه هــای ارتباطــی شهرســتان 

ــدند. ــب ش ــاوجباغ تخری س
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
جــاده ای البــرز بــا اشــاره بــه اینکــه هــر 
ــم از  ــا اع ــم راه ه ــه حری ــاوز ب ــه تج گون
ــو  ــب تابل ــا نص ــه ی ــاز ابنی ــاخت و س س
بــدون اخــذ مجوزهــای الزم و رعایــت 

ضوابــط ایمنــی خــاف قانــون اســت، 
ــو  ــب تابل ــاز و نص ــاخت و س ــزود: س اف
در حاشــیه جــاده هــا دارای ضابطــه و 
قوانیــن خاصــی اســت کــه بــر حســب آن 
بایــد مــکان یابــی صحیــح انجــام شــود.

همراهــی  از  قدردانــی  بــا  جهانــی 
اســتان  انتظامــی  و  قضایــی  نهادهــای 
بــرای برخــورد مجدانــه بــا متجــاوزان 
ــک  ــدون ش ــت: ب ــا گف ــم راه ه ــه حری ب
ــا متجــاوزان بــه حریــم راه هــا  برخــورد ب
بــدون مســاعدت و همــکاری نهادهــای 
مقــدور  اســتان  انتظامــی  و  قضائــی 

نیســت.  
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه رعایــت نــکات 
ــم  ــاظ فراه ــه لح ــا ب ــاده ه ــی در ج ایمن
کــردن شــرایط ســفر ایمــن و مناســب 

باالیــی  اهمیــت  از  مســافران  بــرای 
هــر  داشــت:  بیــان  اســت،  برخــوردار 
واحــد تولیــدی و یــا صنفــی کــه بخواهــد 
در حاشــیه راه هــا اقــدام بــه احــداث 
ســازه و یــا نصــب تابلــو نمایــد بایــد 
درخواســت خــود را بــه اداره راهــداری 
ای شهرســتان  نقــل جــاده  و  و حمــل 
ــس از بررســی  ــا پ ــد ت ــه کن ــه ارائ مربوط
تعییــن  ضوابــط  رعایــت  و  کارشناســی 
شــده و اصــول ایمنــی، در صــورت  نبــود 
متقاضــی  بــرای  الزم  مجــوز  موانــع، 
یــک  دارای  البــرز  شود.اســتان  صــادر 
ــراه ،  ــر آزادراه ، بزرگ ــزارو ۴5۰ کیلومت ه
راه اصلــی و فرعــی اســت کــه 18 درصــد 
ترافیــک جــاده ای ایــران مربــوط بــه 

ــت. ــا اس ــن راه ه ای

 حضور ۱۲۰ پزشک در اردوی جهادی بشاگرد

 ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم 
راه های البرز تخریب شد

رفع تصرف از 4۱۱ هزار متر مربع 
از اراضی دولتی در استان کرمان

در چهــار مــاه نخســت امســال ۴11 هکتــار از اراضــی دولتــی در اســتان 

کرمــان از متصرفیــن و زمیــن خــواران بــاز ســتانده شــده، و بــه بیــت 

ــانی  ــاع رس ــات و اط ــزارش اداره ارتباط ــت.به گ ــته اس ــال بازگش الم

ــا  ــی زاده ب ــرهنگ طالب ــان، س ــتان کرم ــازی اس اداره کل راه و شهرس

اعــام ایــن خبــر گفــت: از ایــن میــزان، حــدود 351 هــزار متــر مربــع 

ــگان حفاظــت از  ــراس توســط ی ــی ال ــه صــورت عل از ایــن اراضــی، ب

اراضــی اداره کل راه و شهرســازی، و حــدود 6۰ هــزار متــر مربــع هــم 

ــگان  ــت.رئیس ی ــده اس ــرف ش ــع تص ــی رف ــام قضای ــتور مق ــا دس ب

حفاظــت از اراضــی دولتــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان 

افــزود: ارزش اراضــی دولتــی رفــع تصــرف شــده، بیــش از 2۰2 

ــترین  ــرد: بیش ــح ک ــت.وی تصری ــال اس ــون ری ــارد و 3۰۰ میلی میلی

ــه  ــامل 15 قطع ــیرجان، ش ــتان س ــه شهرس ــوط ب ــرف مرب ــع تص رف

ــه ارزش 137  ــع و ب ــه مســاحت 322 هــزار و 629 متــر مرب زمیــن ب

ــان از اســتان  ــوده است.اســتان کرم ــال ب ــون ری ــارد و 56۰ میلی میلی

ــه شــمار مــی رود. هــای پیشــتاز در رفــع تصــرف اراضــی دولتــی ب

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برق 
ویژه مشاوران امور زنان و خانواده

ویــژه  بــرق  مصــرف  مدیــرت  آموزشــی  کارگاه 

ــا  ــداری ه ــواده فرمان ــان و خان ــور زن ــاوران ام مش

و دســتگاه هــای اجرایــی اســتان خوزســتان در 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ش

خانــواده  و  زنــان  امــور  در  مدیرعامــل  مشــاور 

الگــوی  اصــاح  آموزشــی گفــت:  ایــن کارگاه  در 

مصــرف شــاید دقیــق تریــن عبارتــی باشــد کــه 

ــات مــادی و  ــه از تمامــی امکان ــرای اســتفاده بهین ب

معنــوی مــی تــوان بــه کار بــرد کــه عــاوه بــر صرفــه 

جویــی اقتصــادی شــامل اصــاح روش مصــرف نیــز 

ــود. ــی ش م

شــهناز احمــدی روزبهانــی بیــان کــرد: صرفــه جویــی 

ــای مصــرف نکــردن نیســت، صرفــه جویــی  ــه معن ب

ــردن و بجــا مصــرف  ــای درســت مصــرف ک ــه معن ب

ــه  ــه ک ــر آنچ ــدن ه ــع ش ــا از ضای ــت ت ــردن اس ک

ــود. ــری ش هســت، جلوگی

الگــوی  اصــاح  نگــرش  در  خانــواده  نقــش  وی 

مصــرف و انتقــال آن بــه کــودکان و نوجوانــان را 

حیاتــی دانســت و افــزود: خانــواده بــه عنــوان 

رکــن اساســی تربیــت و اولیــن محیــط رشــد کــودک 

در شــکل پذیــری شــخصیت و جامعــه پذیــری 

ــل  ــن دلی ــه همی ــی دارد و ب ــیار مهم ــش بس او نق

والدیــن مــی تواننــد بیشــترین نقــش را در نهادینــه 

ــد. ــا کنن ــی ایف ــای مصرف ــردن الگوه ک

ــن کارگاه،  ــز در ای ــرژی نی ــت ان ــر مدیری ــر دفت مدی

اظهــار کــرد: در تجهیــزات صنعــت بــرق ســرمایه 

گــذاری زیــادی صــورت گرفتــه تــا انــرژی بــه دســت 

ــه  ــت ارزان آن نســبت ب ــا قیم مشــترکین برســد ام

ســایر کاالهــا و خدمــات باعــث شــده تــا مشــترکین 

ــرق حســاس نباشــند. ــه مصــرف ب نســبت ب

ــح کــرد: اگــر قیمــت مصــرف  ــاق تصری محســن ارف

بــرق واقعــی نشــود و مشــترکین نیــز حساســیتی در 

مصــرف نداشــته باشــند ایــن صنعــت حتمــا آســیب 

جــدی مــی بینــد و تبعــات آن بــه دیگــر حــوزه 

هــای اقتصــادی نیــز کشــیده خواهــد شــد.

رئیــس گــروه توســعه فنــاوری معاونــت برنامــه 

ــرد:  ــد ک ــن کارگاه، تاکی ــز در ای ــات نی ــزی تحقیق ری

بــا توجــه بــه اینکــه در خوزســتان بخــش مشــترکین 

خانگــی و عمومــی مصــرف باالیــی داشــته و حــدود 

ــن  ــی را ای ــرق مصرف ــرژی ب ــد از ان ــا 6۰ درص 5۰ ت

ــوازم  ــد ل ــگام خری ــد، در هن ــه مصــرف دارن دو مولف

بــا مصــرف کمتــر و  انتخــاب تجهیــزات  برقــی، 

ــای  ــه ه ــا و گزین ــت ه ــزو اولوی ــان بیشــتر ج راندم

ــش  ــره وری و کاه ــش به ــه افزای ــه ب ــوده ک الزم ب

ــد. ــد ش ــز خواه ــرق منج ــرف ب مص

محمــد امیــن انصــاری در ادامــه بــه ارائــه راهکارهای 

بهــره وری در صنعــت بــرق نظیــر اســتفاده از المــپ 

هــای کــم مصــرف و برخــی از راهکارهــای کــم 

هزینــه کاهــش مصــرف بــرق در ادارات اشــاره کــرد.

درخشش دانش آموزان 
بوشهری در مسابقات 
فرهنگی هنری کشور

سرپرسـت اداره کل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان بوشهر از درخشـش دانش آموزان 
هفتمیـن جشـنواره  و  در سـی  اسـتان 
مسـابقات فرهنگی هنری دانـش آموزان 
.غامحسـین  داد  خبـر  کشـور  سراسـر 
حسـینی صبـح امـروز در آیین اسـتقبال 
از دانـش آمـوزان افتخارآفرین اسـتان در 
مسـابقات فرهنگی هنری دانـش آموزان 
سراسـر کشـور در فـرودگاه بوشـهر اظهـار 
داشـت: تعـداد 11 دانـش آمـوز منتخـب 
پسـر استان در سـی و هفتمین جشنواره 
مسـابقات فرهنگی هنری دانـش آموزان 
سراسـر کشـور حائز رتبه برتر شـدند .وی 
از شـرکت 111 هـزار دانش آمـوز در مرحله 
مدرسـه ای این جشـنواره در اسـتان خبر 
داد و گفـت: پـس از رقابت های مدرسـه 
ای ایـن مسـابقات، 2 هـزار و 5۰۰ دانـش 
آمـوز در مرحلـه اسـتانی آن بـه رقابـت 
پرداختنـد کـه این شـامل 22 دختـر و 11 

پسـر بـه مرحلـه کشـوری راه یافتند .
سرپرسـت اداره کل آمـوزش و پـرورش 
بوشـهر بـا اشـاره بـه اینکه شـش نفـر از 
دانـش آمـوزان اسـتان در ایـن جشـنواره 
کشـوری موفـق بـه کسـب رتبـه اول تـا 
سـوم شـدند، یـادآور شـد: "امیرصـادق 
قرجـه" مقـام اول داسـتان، "رضا خسـرو 
"مهـدی  وبـاگ،  اول  مقـام  خـاور" 
کشـاورز" مقـام دوم تک نوازی، "شـایان 
اسـفندیاری" مقـام دوم طراحی پوسـتر، 
"علیرضـا پاریـاو" مقام سـوم بـازی های 
رایانـه ای و "آریـا جعفـری" مقـام سـوم 
بـازی هـای رایانـه ای را در ایـن دوره از 
مسـابقات کسـب کردند .حسینی با بیان 
اینکـه پنـج دانـش آمـوز دیگـر شـرکت 
کننده اسـتان در این جشـنواره نیز موفق 
به کسـب مقام برگزیده کشـوری شـدند، 
گفـت: "محمدرضـا دانایی فـر" در رشـته 
رنـگ روغـن، "مرتضی بازدیده" در رشـته 
کاریکاتـور، "علـی حاجی پـور" در رشـته 
فیلـم کوتـاه، "مجیـد نوبخـت" در رشـته 
خوشنویسـی نسـتعلیق و "محمدمهـدی 
خوجانی" در رشـته شـعر موفق به کسـب 

مقـام برگزیـده کشـوری شـدند 

استاندار اردبیل:بوشهر
اختصاص 

7هزار  میلیارد تومان 
برای حمایت از رونق تولید

پروژه PCI با راه اندازی گرم تجهیزات 
به افتتاح نزدیک می شود 

پروژه PCI به افتتاح نزدیک می شود 

بـا توجـه بـه اینکـه در آسـتانه افتتـاح 
بـا مهنـدس  داریـم  PCI قـرار  پـروژه 
ارشـد  کارشـناس  کهکشـان  امیررضـا 
فراینـد  کنتـرل  مسـئول  و  مکانیـک 
امینـی  ایـرج  مهنـدس  و  پـروژه 
کارشـناس ارشـد برق گفتگویـی انجام 
داده ایـم کـه مشـروح آن را در ادامـه 

خوانیـد:  مـی 
مهنـدس امیررضا کهکشـان کارشـناس 
کنتـرل  مسـئول  و  مکانیـک  ارشـد 
فراینـد ایـن پـروژه گفـت : در صنایـع 
آنهـا کـوره  تولیـد  روش  فـوالدی کـه 
بلنـد اسـت،کک متالـورژی بـه عنـوان 
عامـل  و  انـرژی  تولیـد  اصلـی  مـاده 
لـذا  دارد  موثـری  نقـش  احیـا کننـده 
ایـن موضـوع سـبب شـده سـهم عمده 

ای را در قیمـت تمـام شـده محصـول 
از  دهد.بنابرایـن  اختصـاص  خـود  بـه 
سـوخت  جایگزیـن  کنـون  تـا  دیربـاز 
انـرژی  بـرای کاهـش مصـرف  کمکـی 
مـورد توجـه ویـژه قـرار داشـته اسـت. 
هـای  روش  از  یکـی   : افـزود  وی 
تزریـق  کک،شـیوه  مصـرف  کاهـش 
پـودر زغـال بـه کـوره بلنـد اسـت که در 
مقایسـه با سـایر سـوخت هـای کمکی 
زیـرا  باشـد  مـی  صرفـه  بـه  مقـرون 
زغـال هایـی کـه طی ایـن فراینـد پودر 
شـوندگی  کک  قابلیـت  شـوند،  مـی 
ندارنـد و از قیمـت ارزانتـری برخـوردار 
عیـن  در  ترتیـب  بدیـن  باشـند.  مـی 
صرفـه جویـی ارزش آفرینـی مناسـبی 

نیـز ایجـاد مـی شـود. 

مسـئول  و  مکانیـک  ارشـد  کارشـناس 
تصریـح   PCI پـروژه  فراینـد  کنتـرل 
کـرد : گسـتردگی ایـن پـروژه در ذوب 
آهـن اصفهـان از بخـش تولیـدات کک 
و  بلنـد  کـوره  تـا  شـیمیایی  مـواد  و 
بـر مـی گیـرد. در  را  اکسـیژن  کارگاه 

انـدازی  راه  بـرای   : داد  ادامـه  وی 
ایـن پـروژه نیـاز بـود گاز ازت کارخانـه 
یـک  راسـتا  ایـن  در  شـود  تقویـت 
کارگاه  در  ازت  کمپرسـور  دسـتگاه 
انـدازی گردیـد  راه  و  نصـب  اکسـیژن 
بـرداری  بهـره  حـال  در  اکنـون  هـم  و 
انتقـال  بـرای  همچنیـن  باشـد.  مـی 
دود از کـوره بلندهـای 2 و3 بـه کارگاه 
اصلـی پـروژه حـدود 9۰۰ متـر لولـه بـا 
قطـر 26۰۰ میلیمتـر و حـدود ۴6۰ تـن 

کـوره  فاصـل  حـد  پایپریـک  سـتون 
نصـب  سـازی  بخـش کک  و  بلندهـا 
تـاش گروهـی  بـا  همچنیـن  گردیـد. 
کلیـه دسـت انـدرکاران از ابتـدا تاکنون 
حـدود 75۰۰ تـن اسـکلت و تجهیـزات 
پـروژه بـه صـورت صـد در صـد نصـب 
راه  فـاز  وارد  و  اسـت  مونتـاژ شـده  و 

ایـم.   پـروژه شـده  انـدازی 
در  کهکشـان  امیررضـا  مهنـدس 
مدیرعامـل  هـای  حمایـت  از  پایـان 
شـرکت،معاون برنامـه ریزی و توسـعه 
و همچنیـن تـاش شـبانه روزی کلیـه 
کـرد.     تشـکر  پـروژه  اجرایـی  عوامـل 
امینـی  ایـرج  مهنـدس  ادامـه  در 
 PCI پـروژه  بـرق  ارشـد  کارشـناس 
نیـز گفـت : در حـال حاضـر راه اندازی 
سـرد در بخـش قابـل توجهـی از پروژه 
راه  و  موتورهـا   Free Rom( شـامل 
انجـام  تجهیـزات(  بـار  تحـت  انـدازی 
شـده و بخشـی از تجهیـزات نیـز وارد 
راه انـدازی گـرم شـدند و در حـال بهره 
انـدازی  راه  بـا  باشـند.  مـی  بـرداری 
گـرم مابقـی تجهیزات، پـروژه وارد فاز 

افتتـاح مـی شـود.    

دهنـده  تشـکیل  هـای  بخـش  وی 
 : برشـمرد  چنیـن  را   PCI پـروژه 
خـط انتقـال زغـال از کک سـازی بـه 
زغال،آسـیاب  اصلی،بونکرهـای  کارگاه 
ها،فـن هـای مکنـده دود و غبارگیـر و 

جانبـی. تاسیسـات 
 PCI پـروژه  بـرق  ارشـد  کارشـناس 
اتوماسـیونی  و  برقـی  تجهیـزات 
پـروژه کـه راه انـدازی شـدند را بدیـن 
ورودی  خـط  دو   : عنـوان کـرد  شـرح 
MV ، تابلوهـای اصـاح ضریـب  بـرق 
1۰۰۰ کیلـو  قـدرت،دو دسـتگاه ترانـس 
سـنتر  پـاور  آمپر،تابلوهـای  ولـت 
)PCC(،تابلوهای MCC ، دو دسـتگاه 
موتـور  دسـتگاه  چهـار   ،  MVاسـتارتر
فـن MV بـا قدرت هـای 355 تا 16۰۰ 
کیلـو وات،دو دسـتگاه موتـور آسـیاب 
بـا قـدرت 75۰ کیلو وات،سـه دسـتگاه 
کیلـو   35۰ قـدرت  بـا   MV کمپرسـور 
 LV وات و تعـداد قابـل توجهـی موتـور
نیوماتیک،سیسـتم  والـو   19۰ حـدود   ،
مـدار  حریق،دوربیـن  اطفـاء  و  اعـام 
بسـته،مخابرات و PLC ، RIO و سایر 
دقیـق. ابـزار  و  اتوماسـیون  تجهیـزات 

ته
نک

کارشـناس ارشـد بـرق پـروژه PCI تجهیـزات برقـی و 
اتوماسـیونی پـروژه که راه اندازی شـدند را بدین شـرح 
MV ، تابلوهـای  عنـوان کـرد : دو خـط ورودی بـرق 
اصـالح ضریـب قـدرت،دو دسـتگاه ترانـس ۱000 کیلـو 
)PCC(،تابلوهـای  سـنتر  پـاور  آمپر،تابلوهـای  ولـت 
دسـتگاه  چهـار   ،  MVاسـتارتر دسـتگاه  دو   ،  MCC
موتـور فـن MV بـا قـدرت هـای 3۵۵ تـا ۱600 کیلـو 
وات،دو دسـتگاه موتـور آسـیاب بـا قـدرت 7۵0 کیلـو 
وات،سـه دسـتگاه کمپرسـور MV بـا قـدرت 3۵0 کیلـو 
LV ، حـدود ۱۹0  وات و تعـداد قابـل توجهـی موتـور 
والـو نیوماتیک،سیسـتم اعالم و اطفـاء حریق،دوربین 
مـدار بسـته،مخابرات و PLC ، RIO و سـایر تجهیـزات 

اتوماسـیون و ابـزار دقیـق.
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مدت موضوعشماره فراخوان
مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوع)روز(

2۰98۰۰35۰1۰۰۰۰68
تكميل عمليات اجرايي احداث باند دوم 
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معامات دولتی 
   6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰   199/۴71/5۴6/۰9۴

بر اساس فهرست بهای 
تجمیع شده راه، باند 

فرودگاه و زیرسازی راه 
آهن ١٣٩٨

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

پیام ما سال گذشته در چنین روزی به 
وضعیت محیط زیست از زبان رییس 

این ارگان پرداخت.

شادوف 
تا 3۰ مرداد در نگارخانه شیث 

در حال اجرا است.

سال گشت

نمایشگاه

صدای خنده حضار 
تا 31 مرداد در مجموعه تئاتر دیوار 

چهارم در حال اجرا است.

فیلم های کوتاه پنجگاه 
در سینماهای هنر  و  تجربه 

در حال اکران هستند.

الیزابت باتوری 
از اول تا 31 مرداد در پردیس 

تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده پخش می شود.

-تو عوض شدی!
- عوض نشدم..تو رو دیگه دوس ندارم!

هامون
فیلمنمایشنمایش دیالوگ

ای جان من به یاد لبت تشنه بر شراب
هر دم بجام لعل لبت تشنه تر شراب

در ده قدح که مردم چشمم نشسته است
در آرزوی نرگس مست تو در شراب
ما را ز جام باده لعلت گریز نیست
آری مراد مست نباشد مگر شراب

بر من بخاک پات که مانند آتشست
گر آب میخورم بهوایت وگر شراب

هر دم که در دلم گذرد نیش غمزه ات
گردد ز غصه بردل من نیشتر شراب
در گردش آرم جام طرب تا مرا دمی

از گردش زمانه کند بیخبر شراب
هر دم بروی زرد فرو ریزدم سرشک

چشمم نگر که میدهد از جام زر شراب
خواجو ز بسکه جام میش یاد میکنی
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تقویم /  سای

یك روز پیش از 2۸ َاُمرداد 
32: چرا طرح براندازی 

حكومت مصدق به اجرا درآمد؟ 
یـك روز پیـش از 28 َاُمـرداد 32: چـرا طرح 
برانـدازی حكومـت مصـدق بـه اجـرا درآمد؟ 
ایـن  باعـث  کـه  هایـی  فرصـت  و  علـل  ـ 

تاریـخ تغییـر مسـیر  ـ  برانـدازی شـدند 
 )1332 َاُمـرداد   27(  1953 آگوسـت   18
خیابانهـای تهـران پـس از چنـد روز تظاهرات 
و راهپیمایـی هـای صدهـا هـزار نفـری ضـد 
نسـبتا  سـلطه  هرگونـه  ضـد  و  انگلیسـی 
خلـوت بـود. زیـرا شـب پیـش از آن، »لـوی 
ِهندرسـون« سـفیر وقـت آمریكا كـه از خارج 
دكتـر  دیـدار  بـه  بـود  بازگشـته  تهـران  بـه 
مصـدق كـه در خانـه خود بـود شـتافته بود و 

بـه او متذكـر شـده بـود كـه تظاهر كننـدگان، 
مـی كننـد  تهدیـد  آشـگارا  را  آمریـكا  اتبـاع 
و اگـر تظاهـرات ادامـه یابـد دولـت آمریـكا 
خواهـد  اعـام  ناامـن«  »منطقـه  را  ایـران 
كـرد و اتبـاع خـود را از اینجـا خـارج خواهـد 

سـاخت.
در پـی دریافـت ایـن تّذکُـر، بـا این كـه دكتر 
بـر ضـد خـود  مصـدق متوجـه طـرح نقشـه 
بـود ولـی نمی خواسـت کـه ایران ـ کشـوری 
ناامـن اعـام شـود و چهـره ای ِکـِدر بـه خود 
تظاهـرات  از  خواسـت كـه  مـردم  از  گیـرد، 
دسـت بردارنـد و بـه مامـوران انتظامـی هـم 
و  تظاهـرات  ادامـه  مانـع  كـه  داد  دسـتور 
راهپیمایـی هـا شـوند و این همـان وضعیتی 
بـود كـه طّراحـان نقشـه برانـدازی آرزوی آن 

داشـتند. را 
 مؤلفـان کتـاب هـای مربـوط بـه رویـداد 28 

َاُمـرداد نوشـته انـد كـه اگـر مصـدق دسـتور 
منـع راهپیمایـی هـا را نـداده بـود و چنانچـه 
در  هـم  تهـران  دو كارخانـه  حتـی  كارگـراِن 
نمـی  َاُمـرداد   28 توطئـه  بودنـد،  خیابانهـا 
برسـد.  نتیجـه  بـه  آسـانی  آن  بـه  توانسـت 
دكتـر مصـدق در صفحـه 182 خاطـرات خـود 
نوشـته اسـت كه ِهندرسـون بماننـد »گریدی 
ـ سـفیر پیشـین آمریـكا در تهـران« بـی نظر 
نبـود و بـه همیـن سـبب هـم »ایـِدن« مقام 
انگلیسـی در كتابـش از او سپاسـگزاری كرده 
اسـت ـ همـان ایدنـی كـه در کتـاب خاطرات 
"جنبـش  اسـت:  نوشـته  خـود  تجربـه  و 
متزلـزل  خاورمیانـه  در  را  مـا  نفـوذ  مصـدق 
كـرده بـود و ادامـه حكومت او بـر ایران برای 
بـه  او فـردی  بـود،  ناگـوار  انگلسـتان بسـیار 
غایـت میهندوسـت و انعطـاف ناپذیـر بـود و 

بایـد مـی رفـت ]حـذف مـی شـد[.". 
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کتاب 

از  داسـتان  چهـل  مجمـوع  التیـن  آمریـکای  داسـتان های کوتـاه 

نویسـندگان آمریـکای التیـن اسـت کـه از نظـر زمانـی بـه سـه دوره 

شـاخص در ادبیـات آمریـکای التین تفکیک شـدند و مترجم سـعی 

کـرده اسـت بهتریـن داسـتان های هـر عصـر را انتخـاب و ترجمـه کنـد.

کتـاب بـا یـک مقدمـه طوالنـی شـروع می شـود کـه بـه طـور مفصل 

تاریخچـه ادبیـات آمریـکای التین را شـرح می دهد. سـپس در سـه 

بخـش بـه دوره های مهـم داسـتان کوتاه آمریـکای التیـن می پردازد 

و ابتـدای هـر بخش تاریخچـه مختصر آن دوره بیان می شـود. فصل 

اول بـا سـه داسـتان بـه دوره اسـتعمار اختصـاص دارد. بخـش دوم 

نیـز با سـه داسـتان نشـان دهنـده دوره ملت های جدید اسـت. و در 

بخـش سـوم داسـتان نویسـنده های دوره معاصـر و بعضـًا معروفـی 

چـون ماریـو بـارگاس یوسـا، گارسـیا مارکـز، فوئنتس، کورتاسـار و… 

دارد. قرار 

یکـی از ویژگی هـای خـوب ایـن کتاب، معرفـی مختصر هر نویسـنده 

در ابتـدای داسـتان ها اسـت. مترجـم در انتخـاب داسـتان ها تنـوع 

موضوعـی را رعایـت کـرده و سـعی کـرده داسـتان هایی بـا تم هـای 

متنـوع را انتخـاب کنـد. بـه طـوری کـه می تـوان گفـت هـر داسـتان 

در عیـن حـال کـه بـه خوبـی سـیر تغییـر و تحول داسـتان کوتـاه در 

آمریـکای التین را نشـان می دهـد، دارای همـان ویژگی های مختص 

رمان هـای آمریـکای التین اسـت: وهم و خیال، جـادو و عرفان، طنز 

ظریـف و گاه تلـخ و…

پشت جلد کتاب داستان های کوتاه آمریکای التین آمده است:

بـه  تنهـا  التیـن  آمریـکای  ادبیـات  حیـرت آور  و  دنیـای گسـترده 

محـدود  خوانـد  خواهیـم  و  خوانده ایـم  تاکنـون  کـه  رمان هایـی 

نمی شـود. در ایـن منطقـه از جهان داسـتان کوتاه از دیربـاز جایگاهی 

واال و قابـل قیـاس بـا رمـان داشـته اسـت. آنچـه در ایـن مجموعـه 

آمـده اسـت، کیفیـت اسـتثنایی ایـن داسـتان ها را آشـکار می کنـد و 

دریچـه دیگـری اسـت بـر دنیایـی کـه هنـوز بـرای مبهـوت کـردن ما 

دارد. آسـتین  در  شـگفتی ها 

ایـن کتـاب مجموعه ای از داسـتان های کوتـاه نویسـندگان آمریکای 

ادبیـات  اسـتاد  وریـا،  آچـه  روبرتـو گونسـالس  اسـت کـه  التیـن 

آمریـکای التیـن و ادبیـات تطبیقـی دانشـگاه ییـل بـرای دانشـگاه 

آکسـفورد گـردآوری کـرده اسـت. کتـاب سـیر تحـول داسـتان کوتـاه 

آمریـکای التیـن را از دوره اسـتعمار تـا دوران معاصر روشـن می کند 

و هـر داسـتان نمایانگـر دوره ای خـاص اسـت.

از جملـه مضامیـن داسـتان های ایـن کتـاب می توان بـه مواردی 
چـون حکایت هـای دینـی و تاریخی، روابـط خانوادگـی و ازدواج، 
تنهایـی انسـان، کینـه و انتقـام، جنـگ و دعـوا، حسـادت، مـرگ 

و… اشـاره کرد.
می تـوان گفـت ایـن کتـاب راهنمـای خوبـی بـرای آشـنایی بـا 
سـبک های مختلـف و نویسـندگان نامدار ادبیـات آمریکای التین 
اسـت و اگـر از عاقه منـدان ادبیـات آمریـکای التیـن و داسـتان 

کوتـاه هسـتید، مطالعـه ایـن کتـاب را پیشـنهاد می کنـم.
جماتی از کتاب داستان های کوتاه آمریکای التین

امـا اگـر بـاور کنیم که شـیطان همراه گوشـت وارد بدن می شـود 
و کلیسـا قـدرت آن را دارد کـه افسـون او را باطـل کنـد، ایـن همه 
چنـدان عجیـب نخواهـد بود. مسـئله این اسـت کـه آدم را تبدیل 
بـه ماشـینی کننـد کـه محرک اصلـی او نـه اراده آزاد که خواسـت 
کلیسـا و حکومت باشـد. شـاید روزی برسـد که نفس کشـیدن، 
راه رفتـن و حتـی گـپ زدن بـا دوسـتی، بی رخصـت مقامـات 
عالیـه ممنـوع باشـد. )داسـتان کشـتارگاه، صفحـه 73 – کتـاب 

داسـتان های کوتـاه آمریـکای التیـن(

داستان های کوتاه آمریکای التین
نویسنده: روبرتو گونسالس اچه وریا

ترجمه: عبدهللا کوثری
انتشارات: نی

 بیا َره توشه َبرداریم!

 کجا؟!

 هر جا که اینجا نیست...
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