
اهمیت جداسازی 
زباله های تر  و خشک
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شــاید بچــه هــای دهــه 60 بیشــتر بــا ایــن واژه آشــنا 
باشــند کــه اگــر شــیطنت کنــی بــه آقــای نــون خشــکی 

میگــم بیــاد ببرتــت... 
ــا چــرخ دســتی  ــه ب ــای ســابق االن هم ــی ه ــه نمک بل
ســود  صنعــت  یــک  دالالن  بــه  تبدیــل  وانــت  و 
آور بازیافــت شــده اند.اگرچــه بــه نظــر مــن تنهــا 
ــا آن موافقــم چراکــه حداقــل  داللیســت کــه شــخصا ب
ــی  ــه م ــک زبال ــر تفکی ــک در ام ــد کوچ ــی هرچن گام
ــر  ــه ام ــب ب ــارا ترغی ــواده ه ــی از خان ــه بعض ــد ک باش
ــت. ــرده اس ــک ک ــر و خش ــای ت ــه ه ــازی زبال جداس

چــرا کــه در قبــال فــروش همیــن زبالــه هــای خشــک 
ــه  ــا آن هزین ــود ب ــی ش ــه م ــز ک ــد ناچی ــی هرچن مبلغ
هــای خریــد کیســه هــای زبالــه شــان را تامیــن کننــد. 
همــه مــا بارهــا بــا ایــن منظــره مواجــه شــده ایــم کــه 
ــردان   ــا زباله گ ــودکان و بعض ــتر ک ــه بیش ــخاصی ک اش
ــان  ــار خیاب ــه کن ــای زبال ــر در ســطل ه ــا کم هســتند ت
قابــل  هــای  زبالــه  دنبــال  بــه  و  انــد  خــم شــده 
ــور  ــه آســانی عب ــد و از کنارشــان ب ــی گردن ــت م بازیاف
ــن کار  ــی ای ــد اخالق ــه بع ــم ب ــر نخواهی گ ــم. ا مــی کنی
ــه نشــویم  ــگاه کنیــم )کــودکان کار( و وارد ایــن مقول ن
نــوک دیگــر پیــکان ســمت خــود ماســت. همیــن 
افــراد، بعــد از اتمــام کار کــه حــاال ناقــالن انــواع 
ــی  ــد م ــوپرمارکتی خری ــان س ــتند از هم ــاری هس بیم
ــان  ــه هم ــم و دســت ب ــی کنی ــد م ــا خری ــه م ــد ک کنن
نانهــای خانگــی مــی زننــد کــه اغلــب جلــوی درب 
ــازه  ــراد اج ــه اف ــود و ب ــی ش ــته م ــوپرمارکتها گذاش س
داده مــی شــود بــه سراغشــان رفتــه بعــد از کلــی 
ــا از  ــد. همینج ــان بخرن ــردن ن ــر و رو ک ــکاش و زی کن
فروشــندگان ســوپر مارکتهــا خواهــش مــی کنــم خــود 
ــا اســتفاده از دستکشــهای  ــه و ب ــن امــر پرداخت ــه ای ب
قــرار  خریــدار  اختیــار  در  را  نــان  مصــرف  یکبــار 
دهند.ایــن کــودکان را بعــد از فراغــت از کار بیشــتر 
درحــال پرســه زنــی در جلــوی رســتورانها، بســتنی 
ــر  ــه ام ــه شــغل دوم خــود ک ــه ب ــم ک فروشــیها میبینی
ــر  ــی نظی ــروش اقالم ــا ف ــی( و ی ــری )گدای ــدی گ تک
ــا  ــه پارکه ــا ب ــه و گاه ــره پرداخت ــس و غی جوراب،واک
ــازی مــی  ــدان دلبندمــان همب ــا فرزن رفتــه و درآنجــا ب

ــویم .  ــب دور نش ــاری از مطل ــوند . ب ش
ــه  ــک زبال ــدف از تفکی ــت؟ و ه ــه چیس ــک زبال تفکی

ــی باشــد ؟  ــه م چ
ــتر  ــی بیش ــری از آلودگ ــور جلوگی ــه منظ ــت ب ــر اس بهت
تفکیــک از مبــداء )منــزل( صــورت گیــرد . تــا مــوادی 
ــه  ــددا ب ــت و مج ــتند بازیاف ــت هس ــل بازیاف ــه قاب ک
ــل از  ــا قب ــه ه ــر زبال گ ــذا ا ــد ل ــت برگردن چرخــه طبیع

انس طال         1.272.210

مثقال طال     18.470.250

گرم طالی 18  4.264.192

گرم طالی 24   5.685.200

بهار آزادی      47.360.000

امامی          46.100.000

نیم       26.480.000

ربع         16.480.000

گرمی       10.090.000

دالر             137.390

یورو         156.200

درهم          38.359

لیر ترکیه           23.423

دالر استرالیا      97.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 19 تا  30دنبال کنید

دوچرخه سواری زنان ممنوع نیست
سخنگوی قوه قضاییه: دوچرخه سواری بانوان با رعایت شرع ایرادی ندارد

امـروز )22 مـی و اول خـرداد( روز جهانـی تنـوع زیسـتی 
بـا شـعار »تنـوع زیسـتی مـا، غـذای مـا و  اسـت کـه 
نیـز  امسـال  می شـود.  داشـته  مـا« گرامـی  سـالمتی 
فعـاالن  و  دوسـتداران  گذشـته،  سـال های  همچـون 
محیـط زیسـت در سراسـر جهـان بـا گرامیداشـت ایـن 
روز و بـا برنامه هـای متنـوع بـه اسـتقبال ایـن رویـداد 
چیسـت؟ زیسـتی  تنـوع  امـا  می رونـد.   ارزشـمند 

تنـوع زیسـتی در سـاده ترین تعریف آن، سـطوح مختلف 
زندگـی بـر روی زمیـن و الگوهـای طبیعی آن اسـت. تنوع 
زیسـتی که امروز شـاهد آن هسـتیم، محصول میلیاردها 
سـال تکامـل موجـودات اسـت که بـه وسـیله فرآیندهای 
طبیعـی و البتـه به طـور فزاینـده ای تحـت تأثیر انسـان به 
وجـود آمده اسـت بنابراین، ما بخـش جدایی ناپذیر از این 

تنـوع زیسـتی و بـه طور کامل وابسـته به آن هسـتیم.
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زباله های شمال کشور 
از بمب شیمیایی حلبچه 

خطرناک تر است
نماینده مردم بابلسر در 

مجلس شورای اسالمی گفت 
که اگر برای موضوع دپوی 

زباله در مازندران چاره اندیشی 
نشود این مشکل بدتر از بمب 

شیمیایی حلبچه خواهد بود.

طرح عملیاتی واگذاری 
زمین به سرمایه گذاران 

گردشگری
معاون سرمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگی: تا هفته دیگر طرح عملیاتی 

و جزئیات واگذاری زمین رایگان 
به سرمایه گذاران گردشگری تهیه 

می شود البته رایگان بودن لزوما به 
معنی عدم دریافت هزینه نیست.
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یادداشت  مهمان
عطیه گودری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1454

چهارشنبه 1 خرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست: اگر زیستگاه ها را حفظ 
نکنیم از لحاظ تامین منابع غذایی دچار 
لطمات بسیار خواهیم شد.

تامین منابع غذایی 
در گروی 
حفظ زیستگاه ها

2

45 و

لیست نهایی ایران برای یونسکو
در بخش میراث ناملموس پنچ پرونده برای ثبت در 

فهرست میراث جهانی در دستور کار هستند

عبدالرضا رحمانی فضلی :

شرایط امنیت مرزهای 
کشور بهتر شده است

فراخوان مزایده 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی  
شماره 98/7/ع 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد "تامیـن قطعات، بهینـه سـازی، بهبـود و راه اندازی 
سیسـتم اعالم و اطفاء حریق موجود در کارخانه گندله سـازی شـماره 1  " خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار 
واجـد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیـه متقاضیـان میتوانند جهـت اخذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور رابـه همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابـی تامین کنندگان از قسـمت تأمین 
كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز شـنبه مورخ 98/03/18 
در محـل دفتركمیسـیون معامـالت مجتمع و یا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنا بازدیـد از محل اجرای 

مدیریت قراردادها و معامالتپـروژه روز دوشـنبه مـورخ 98/3/6 برای متقاضیان بالمانع می باشـد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

اصالحیـه
بـا عنایـت بـه اینکـه کلیـه مراحل انجام مزایدات) اعم از دریافت اسـناد، ارائه تضمین، ارسـال پیشـنهاد قیمت، بازگشـایی پـاکات و اعالم برنـده (در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان به 
صـورت الکترونیکـی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( برگـزار می گردد، متقاضیان محترم بایسـتی جهت ثبت نام در سـامانه مذکور و دریافـت نام کاربری و رمز عبور به سـایت 

www.setadiran.irو جهـت اخـذ توکـن )امضـای الکترونیکـی( به دانشـگاه علمی کاربردی بازرگانی به نشـانی کرمان - خیابان زریسـف- کوچه شـماره 6 مراجعه فرمایند.
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نشانی
کرمان- خیابان شهید کامیاب)ابوحامد( - خیابان شهید رضوانی نژاد- ساختمان شماره 2-کد پستی 7614634698 -شناسه ملی 14000180063 -کد 

اقتصادی 411114657314
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زمین

شهرستان زرند داخل 
حریم شهر-جاده 
اکبر آباد پادامنه 
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زمین

شهرستان زرند داخل 
حریم شهر -جاده 
اکبر آباد پادامنه (
فاصله نزدیکترین 

راس زمین به جاده 
از 895 متر است(
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زمین

بزنجان - شرق 
شهر بزنجان و 
جنوب بهشت 
زهرای این شهر

25 فرعی از 
428 اصلی 
بخش 40 

کرمان

ی
رز

شاو
جهت ک

احداث طرح 
درختکاری

7,2337,000,000350,000

اجاره 
موقت 
یک 
ساله

نقد
تقاضی مکلف 
به احداث طرح 

درختکاری می باشد.
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زمین

شهرستان زرند 
داخل حریم شهر 
-جاده زرند - 

یزدانشهر

8859 فرعی 
از 18867 

اصلی بخش 
- 13 کرمان

ی 
ور

پر
دام

ی
عت

جهت صن
اجرای طرح 

گاوداری
4,2373,000,000150,000

اجاره 
موقت 
یک 
ساله

نقد

تقاضی مکلف به ارائه 
موافقت اصولی جهت 

احداث واحد گاو 
شیری و اجرای طرح 

مذکور می باشد.

محل و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهاد ها و گشایش پیشنهاد ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www setadiran.irدرج گردیده است.

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

آگهــی فراخــوان مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای )همــراه بــا ارزیابــی کیفــی( چــاپ مــورخ 
1398/2/30 پیاپــی 1452 بــا شناســه مناقصــه 2098000282000003 ، عنــوان پروژه: آســفالت 
ــر  ــماعیلی ( کیلومت ــش اس ــاب )بخ ــوک – فاری ــت – بل ــور جیرف ــی مح ــمت تعریض قس

55تــا65 مبلــغ تضمیــن 2/697/694/144 ریــال مــی باشــد

اینکــه روی هــم انباشــته شــوند تفکیــک و جداســازی 
شــوند عملیــات بازیافــت بــا موفقیــت بیشــتری صــورت 
ــع آوری و  ــت جم ــد در جه ــس بای ــت. پ ــد گرف خواه
ــایان  ــت ش ــر برداش ــی و موث ــی اساس ــا گام ــع آنه دف
ــع آوری  ــر جم ــهرها ام ــی کالن ش ــت در بعض ــر اس ذک
ــه  ــل زبال ــینهای حم ــط ماش ــه توس گان ــورت جدا ــه ص ب
در  و  مــی گیــرد  انجــام  وخشــک  تــر  صــورت  بــه 
ــه  ــی ک ــط پیمانکاران ــر توس ــن ام ــر ای ــهرهای کوچکت ش
خــود شــهرداریها آنهــا را متولــی جمــع آوری زبالــه 
ــارده  ــک گم ــماند خش ــوزه پس ــهروندان در ح ــای ش ه
ــی  ــهرها مکانهای ــب ش ــود. در اغل ــی ش ــام م ــد انج ان
بــرای دریافــت کاغــذ هــای باطلــه درنظــر گرفتــه شــده 
کــه شــهروندان کاغذهــای باطلــه را جهــت بازیافــت 
ــد  ــل دهن ــر تحوی ــی کمت ــا آلودگ ــدد ب ــتفاده مج و اس
ــهر  ــه ای از ش ــس در گوش ــک کانک ــا ی ــتن تنه و گذاش

کــه شــهروندان بتواننــد کاغــذ باطلــه هــا را کــه اعــم آن 
ــوند  ــی ش ــه م ــی دور ریخت ــای دولت در ادارات و ارگانه
ــا از  ــود و همینج ــد ب ــارک خواه ــون و مب ــی میم اتفاق
ــای  ــا دارم کاغذه ــی تقاض ــای دولت ــدان و ارگانه کارمن
باطلــه را تفکیــک کــرده و کمــی بــا مــادر طبیعــت 
همــکاری کنیــم و بــا آن مهربانتــر باشــیم تــا ایــن 
نظیــر  اتفاقــی  و  نشــود  خشــمگین  مهربــان  مــادر 
ــه خاطــر قطــع  ــد .)ب ــم نزن ــر برایمــان رق ســیلهای اخی

ــش(  ــه درختان ــی روی ب
تفکیــک زبالــه از مبــدا علــی الخصــوص در مــورد نخالــه 
ــه جــد امــری ضــروری و ســودمند  هــای ســاختمانی ب
ــه  ــه هــای ســاختمانی ب گــر نخال مــی باشــد چــرا کــه ا
تنهایــی وارد چرخــه بازیافــت شــوند بــا ســرعت خیلــی 
ــری مجــددا  ــاده کمت ــوق الع ــه ف بیشــتر و صــرف هزین
ــی شــوند.  ــل م ــل اســتفاده تبدی ــواد قاب ــه صــورت م ب

یکــی از بزرگتریــن فوایــد تفکیــک زبالــه صرفــه جویــی 
ــد  ــرای تولی ــون ب ــت چ ــی اس ــع طبیع ــرف مناب در مص
ــواد  ــراغ م ــه س ــه ب ــای اینک ــه ج ــد ب ــوالت جدی محص
ــی  ــتفاده م ــی اس ــواد بازیافت ــان م ــم از هم ــام بروی خ
کنیــم و از  دیگــر فوایــد تفکیــک و بازیافــت زبالــه 
ــرای  ــرژی اســت اگرچــه ب ــی در مصــرف ان ــه جوی صرف
ــی  ــرد ول ــرف ک ــرژی مص ــد ان ــم بای ــه ه ــت زبال بازیاف
انــرژی الزم بــرای بازیافــت زبالــه از انــرژی الزم بــرای 
ــر  ــی کمت ــام خیل ــواد خ ــد از م ــد محصــوالت جدی تولی
ــر  ــاز کمت ــه نی ــک زبال ــر محســنات تفکی اســت. از دیگ

ــه اســت.  ــرای دفــن زبال ــه فضــا ب ب
ــت  ــان اس ــر از درم ــگیری بهت ــد پیش ــه ان ــه گفت همیش
ــادق  ــیار ص ــه بس ــت زبال ــورد بازیاف ــئله در م ــن مس ای

اســت  
تولیــد کنیــم  زبالــه کمتــری  اســت  بهتــر  ابتــدا  در 

از  کــه  هایــی  زبالــه  کمتــر  تولیــد  بــا  بیاییــم   .
بــرای  اســت  شــده  تشــکیل  شیشــه،کاغذ،نایلون 
ــم. ــری برداری حفاظــت از محیــط زیســت گام جــدی ت

بســیاری از شــهروندان گمــان مــی کننــد تفکیــک زبالــه 
از مبــداء کار ســخت و پیچیــده ایســت امــا جداســازی 
ــا  ــه ب ــت ک ــاده ایس ــیار س ــد بس ــزل فراین ــه در من زبال
ــد  ــادت مفی ــک ع ــه ی ــل ب ــام دادن تبدی ــار انج ــد ب چن
مــی شــود اولیــن قــدم اینکــه دو کیســه زبالــه داشــته 
باشــیم کــه اغلــب مــواد خوراکــی شــامل پســماند غــذا 
و میــوه هــا در دســته زبالــه هــای تــر قــرار مــی گیرنــد 
ــود و کمپوســت  ــه ک ــل ب ــت تبدی ــا قابلی ــه بیشــتر آنه ک
را دارنــد امــا زبالــه هــای خشــک شــامل: انــواع قوطــی 
مقواســت  و  فلزی،پالســتیکی،کاغذ  کنســروها،ظروف 
ــاره  ــود دوب ــک ش ــح تفکی ــورت صحی ــه ص ــر ب گ ــه ا ک

ــردد.  ــی گ ــت م ــذب صنع ج
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برای ایجاد آرامش در منطقه از هیچ تالشی دریغ نمی کنیمپیام خبر
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه الجریده، خالدالجارهللا، معاون وزیر خارجه کویت در یک نشست 
خبری در رابطه با اظهارات مقامات ایرانی و آمریکایی مبنی بر عدم تمایل آنها به جنگ گفت: تنش 
همچنان وجود دارد اما اظهارات دو طرف را مثبت می بینیم و اینگونه سخنان می تواند آتش بحران 
را خاموش کند. کویت نیز برای کاهش تنش در این رابطه از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

رنا
 ای

س:
عک

دوچرخه سواری زنان ممنوع نیست
سخنگوی قوه قضاییه:دوچرخه سواری بانوان با رعایت شرع ایرادی ندارد

معصومه ابتکار:نگرانم محدودیت هایی که چارچوب قانونی ندارد،اعمال شود

ــرد:  ــالم ک ــه اع ــوه قضایی ــخنگوی ق س
ــع  ــوان من ــرای بان ــواری ب ــه س دوچرخ
ــه  ــن زمین ــدارد و آنچــه در ای ــی ن قانون
از قــول دادســتان اصفهــان نقــل شــد، 
ــه  ــر و نام ــص از نظ ــک برداشــت ناق ی

ــوده اســت. ــان ب ــتان اصفه دادس
در  اســماعیلی«  »غالمحســین 
ســومین نشســت خبــری ســخنگوی 
در  جدیــد،  دور  در  قضائیــه  قــوه 
پاســخ بــه ســوالی دربــاره ماجــرای 
در  دوچرخــه  از  بانــوان  اســتفاده 
ــا در  ــتگاه قض ــع دس ــان و موض اصفه
ــان در  ــه ایش ــزود: آنچ ــه اف ــن رابط ای
ــت  ــن نیس ــد ای ــالم کردن ــه اع آن نام

ــوان  ــواری توســط بان ــه س ــه دوچرخ ک
اســت. ممنــوع  مطلقــا 

وی اضافــه کــرد: موضــوع آن بخشــنامه 
بــا  برخــورد  و  پیشــگیری  و دســتور 
بــد  عفــت،  منافــی  اعمــال  مظاهــر 
حجابــی یــا بــی حجابــی و تشــویق 
ــال  ــه فســاد و فحشــا و امث ــران ب دیگ
آن اســت و در ایــن راســتا، دســتوراتی 
دادنــد و ای کاش کســانی کــه در فضای 
مجــازی بــه اظهارنظــر پرداختنــد، ذیــل 
ــد. اســماعیلی  ــن دســتور را می دیدن ای
افــزود: در ذیــل دســتور اعالم کــرده اند 
ــی  ــهرداری الزم اســت محل های ــه ش ک
بانــوان  ســواری  دوچرخــه  بــرای  را 

تعبیــه کنــد. کســی کــه چنیــن چیــزی 
را می خواهــد آیــا معتقــد اســت بانــوان 
مجــاز بــه دوچرخــه ســواری نیســتند؟

ای  گفــت:  قوه قضائیــه  ســخنگوی 
ایــن  از  و  می آمدنــد  افــرادی  کاش 
اقــدام کــه بخشــی از آن صیانــت و 
پیشــگیری از جرایــم و حفــظ شــان 
حمایــت  اســت،  زنــان  منزلــت  و 
بــرای  دوچرخه ســواری  می کردنــد. 
بانــوان بــه موجــب قانــون اگــر بــا 
ــط شــرعی باشــد، منعــی  رعایــت ضواب
نــدارد. البتــه مــن فقیــه نیســتم و بــه 

نمی پــردازم. فتــوا 
اصفهانــی،  علــی  پیــش،  چنــدی 

ــان  ــالب اصفه ــی و انق دادســتان عموم
ــون،  ــق قان ــه طب ــود ک ــرده ب ــالم ک اع
فضاهــای  در  زنــان  دوچرخه ســواری 
ــروی  ــه نی ــت و ب ــرام اس ــی، ح عموم
ــواردی  ــر م ــده، اگ ــالم ش ــی اع انتظام
در  بانــوان  دوچرخه ســواری  از 
ــی  ــد، اول خیل ــده ش ــهر دی ــطح ش س
ــرد  ــر ف ــد و اگ ــر بدهن ــه تذک محترمان
مــدارک هویتــی دارد از او بگیرنــد و 
در غیــر ایــن صــورت دوچرخــه فــرد را 
ــود کــه  توقیــف کننــد. مــدت زیــادی ب
ــواده شــهدا نســبت  ائمــه جمعــه و خان
ــوان در اماکــن  ــه دوچرخه ســواری بان ب
ــن  ــد و همچنی ــرض بودن ــی معت عموم
تعرضــات و مزاحمت هایــی بــرای ایــن 

ــود. ــده ب ــاد ش ــوان ایج بان

قانونی نداریم که 
دوچرخه سواری خانم ها را 

ممنوع کرده باشد 
ایــن در حالــی اســت کــه معصومــه 
خانــواده  و  زنــان  معــاون  ابتــکار، 
ریاســت جمهــوری ذربــاره دوچرخــه 
ســواری زنــان در اســتان اصفهــان و 
این کــه برخــی از مســووالن اســتان 
بــرای  را  دوچرخه ســواری  اصفهــان 
حتــی  و  کرده انــد  ممنــوع  زنــان 
نهادهــای قانونــی هــم وارد مســئله 

داد.  نشــان  واکنــش  شــده اند، 
نهــاد  خانــواده  و  زنــان  معاونــت 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ریاســت جمهوری ب
دوچرخــه ســواری بانــوان در فضاهــای 
ــان  ــوع نیســت،  بی ــا ممن ورزشــی قطع
کــرد: مســئله دوچرخه ســواری از ابعــاد 
ــرا  ــم اســت، زی ــف مه ــای مختل و زوای

پاســخ  در  اســت. وی  بحــث ورزش 
بــه ایــن ســوال کــه چــرا ایــن مســئله 
ــال  ــه طــور مث اســتانی شــده اســت،  ب
ــد  ــان می توانن ــتان ها زن ــی اس در بعض
دوچرخه ســواری کننــد امــا در اصفهــان 
موضع گیری هــا  ایــن  نمی تواننــد،  
مــن  گفــت:  چیســت،   از  ناشــی 
نمی دانــم اســتدالل چیســت و ایــن 
مقام هــای  خــود  از  بایــد  را  مســئله 

ــی پرســید. قضای
ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  ابتــکار 
ــوص  ــن خص ــت در ای ــع دول ــه موض ک
ــوب  ــت در چارچ ــت: دول ــت، گف چیس
ــی  ــا قانون ــد و م ــت می کن ــون حرک قان
دوچرخه ســواری   ( زمینــه  ایــن  در 
را  کار  ایــن  کــه  نداریــم  خانم هــا( 
ــه داد:  ــد. وی ادام ــرده باش ــوع ک ممن
ــده  ــتناد ش ــزی اس ــه چی ــم ب نمی دان
دوچرخــه،  دیگــر  ســوی  از  اســت،  
ــم گواهینامــه  ــه بگویی ــور نیســت ک موت

دارد. الزم 
خانــواه  امــور  و  زنــان  معاونــت 
شــد:  یــادآور  ریاســت جمهوری 
از  تــردد  بــرای  خانم هــا  قدیــم  از 
دوچرخــه اســتفاده می کردنــد؛ ایــن 
بــه  اســت،  ســالم  بســیار  وســیله 
ــد  ــک می کن ــوا کم ــی ه ــش آلودگ کاه
بانــوان  ســالمتی  بــر  طرفــی  از  و 

اســت. تاثیرگــذار 

نگرانم محدودیت هایی که 
چارچوب قانونی ندارد، 

اعمال شود
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع را 
بایــد بــه بحــث گذاشــت، نگرانــی مــن 
از ایــن اســت کــه ایــن موضــوع باعــث 
کــه  محدودیت هــا  یکســری  شــود 
چارچــوب قانونــی نــدارد، اعمــال شــود 
بــه گفتــه ابتــکار کســانی کــه این گونــه 
ــران  ــد نگ ــام می دهن ــا را انج برخورده

حریم هــا  و  ارزش هــا  یکســری 
هســتند کــه ایــن مســئله قابــل بحــث 
و بررســی اســت و می شــود شــرایطی 
را تعریــف کــرد کــه ایــن آســیب ها 
هــم نباشــد.وی تاکیــد کــرد: ایــن 
ــه  ــود دوچرخ ــه خ ــی ب ــیب ها ربط آس
ــئله  ــن مس ــدوارم روی ای ــدارد و امی ن

ــد. ــر کنن تجدیدنظ
نهــاد  خانــواده  و  زنــان  معاونــت 
ریاســت جمهــوری دربــاره پیگیــری 
برابــر  در  زنــان  از  »الیحــه حمایــت 
خشــونت« از ســوی رئیــس جدیــد 
قــوه قضائیــه چنیــن اظهــار نظــر کــرد: 
از صحبت هــا و موضــع رئیــس قــوه 
حمایــت  الیحــه   « دربــاره  قضائیــه 
از زنــان در برابــر خشــونت« بســیار 
خوشــحال هســتیم. وی ادامــه داد:  
بــا ایشــان داشــتیم  در دیــدار کــه 
ــان  ــا ایش ــه ب ــن الیح ــوص ای در خص
ــالش  ــد ت ــه فرمودن ــردم ک ــت ک صحب
ــه  ــن الیح ــر ای ــه زودت ــد هرچ می کنن
ــدگان  ــا نماین ــدار ب ــود. در دی ــه ش ارائ
مجلــس هــم ظاهــرا روی همیــن نکتــه 
تاکیــد کردنــد. ابتــکار تاکیــد کــرد: وی 
برابــر  در  زنــان  از  »الیحــه حمایــت 
ــی صــورت  ــیار دقیق خشــونت« کار بس
ــه  اســت و قضــات و کارشناســان  گرفت

نظــرات خــود را ارائــه کرده انــد. 
الیحــه  ایــن  خاطرنشــان کــرد:   وی 
انتظــار افــکار عمومــی اســت و بســیار 
بعــد  در  کــه  کــرد  خواهــد  کمــک 
بازدارندگی هــای  یکســری  فرهنگــی 
شــود.  ایجــاد  کشــور  در  اجتماعــی 
معاونــت زنــان و خانــواه نهــاد ریاســت 
جمهــوری تاکیــد کــرد: ایــن الیحــه 
کــه  متخلفــان  جلــوی  می توانــد 
آزار  بــه زنــان و خانــواده آســیب و 
ــواده  ــم خان ــا حری ــرد ت می رســانند بگی

در امــان باشــد.

ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــه آمریکای ــک روزنام ی
مقابلــه  بــرای  ایــران  توانمندی هــای 
تحریک آمیــز  اقدامــات  باهرگونــه 
آمریــکا  کــه  کــرد  تأکیــد  آمریــکا، 
ــران  ــه ای ــی ب ــدام نظام ــرای اق ــد ب نبای
ریســک کنــد زیــرا جنــگ بــا ایــران 
بــود. خواهــد  باتالق هــا  تمــام  مــادر 

واشنگتن پســت  آمریکایــی  روزنامــه 
در گزارشــی بــه تنش هــای اخیــر در 
و  اشــاره کــرد  آســیا  غــرب  منطقــه 
ــران  ــا ای ــی ب ــری نظام ــه درگی نوشــت ک

»مــادر تمــام باتالق هــا« خواهــد بــود.در 
ــد  ایــن گــزارش آمــده اســت کــه »دونال
بــه  آمریــکا  رئیس جمهــور  ترامــپ« 
ــران در  طــور موقــت از تنش هــا علیــه ای
ــود کــه در  روزهــای گذشــته کــم کــرده ب
ــر  ــی ب ــار توییت ــا انتش ــددًا ب اقدامی،مج

زد. دامــن  تنش هــا  ایــن 
توییتــری  پیــام  یــک  در  ترامــپ، 
ایــران  »اگــر  نوشــت:  تهدیدآمیــز 
ــمی  ــان رس ــد، پای ــگ باش ــتار جن خواس
ــکا  ــر آمری ــز دیگ ــد بود.هرگ ــران خواه ای

را تهدیــد نکنید«.طبــق ایــن گــزارش، 
ترامــپ  سیاســت های  طرفــداران 
در قبــال ایــران،در پــی انتشــار ایــن 
واکنش هــای  تهدید  آمیــز،  توییــت 
هولناکــی از خــود نشــان دادنــد بــه 
طوریکــه ســناتور»مارکو روبیــو«از ایالــت 
ــه = پاســخ  »فلوریدا«هشــدار داد: »حمل

قطعــی«.
»تــام کاتــن« ســناتور جمهوری خــواه کــه 
مواضــع تنــدی در قبــال ایــران دارد نیــز 
در پــی پیــام توییتــری ترامــپ تصریــح 
کــرد: »اگــر ایــران علیــه آمریــکا یــا 
همپیمانــان مــا در منطقــه اقــدام نظامــی 
انجــام دهــد، قطعــًا انتظــار یــک واکنــش 
مخــرب علیــه ایــران را خواهــم داشــت«.

جنگ با ایران مادر تمام باتالق ها 
خواهد بود

شرایط امنیت مرزهای کشور، 
بهتر شده است

وزیــر کشــور گفت:شــرایط امنیــت مرزهــای کشــور بــا اقدامــات شــورای عالــی 
امنیــت ملــی و وزارت کشــور نســبت بــه ســال 87 بهتــر شــده اســت.عبدالرضا 
رحمانــی فضلــی بــرای پاســخ بــه ســوال جلیــل رحیــم آبــادی نماینــده تربــت 
جــام و 13 نماینــده دیگــر دربــاره علــت بالتکلیفــی زمیــن های مــردم در منطقه 
مــرزی شــرق کشور)خراســان رضــوی، تربت جــام، صالح آبــاد و تایبــاد( و عدم 
دسترســی مــردم بــه زمیــن هــای کشــاورزی، وضعیــت جبــران خســارات، حــق 
آبــه و بــی توجهــی بــه حــق مالکیــت مــردم در مــرز در جلســه علنــی مجلــس 
شــورای اســالمی حضــور یافــت.وی اظهــار داشــت:موضوع حریــم امنیتــی بــا 
توجــه بــه مشــکالتی کــه در مناطــق مــرزی وجــود دارد ماننــد ترددغیرقانونــی، 
بحــث اشــرار، قاچاقچیــان و تــردد افــراد خــارج از مــرز از دهــه 70مصوب شــده 
اســت.وی افزود:شــورای امنیــت ملــی بــا واســطه وزارت کشــور بــرای مرزهــای 
کل کشــور حریــم هــای امنیتــی را در نظــر گرفــت کــه در آن هــا تــردد و فعالیت 
بایــد تابــع مقــررات خــاص باشــد.رحمانی فضلــی ادامــه داد:در خراســان رضوی 
نیــز ایــن امــر بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه مرزهــای شــرقی از ســال 87 توســط 
شــورای توســعه امنیــت پایــگاه شــرق و غــرب بــه مدت5ســال انجــام شــد.وی 
افــزود: بــر ایــن اســاس حریــم هــای امنیتــی را مشــخص و افــرادی کــه در 
آنجــا ســاکند بایــد ایــن مناطــق را تخلیــه کننــد کــه بــه مــرور از ســال 87 ایــن 
تخلیــه صــورت گرفتــه و دولــت خســارت ایــن تخلیــه هــا را پرداخــت مــی کند.

دولت

سیاست

سیاست

دولت

به تمرکز قدرت و تصمیم گیری، نیازمندیم

مذاکره برای ترامپ نوعی پیروزی است

نگرانی صهیونیست از افزایش تولید اورانیوم غنی شده

ایجاد نهاد نظارتی برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی

روحانـــی بابیـــان اینکـــه در 
نیازمنـــد  کنونـــی  شـــرایط 
وتصمیـــم  تمرکزقـــدرت 
ــه  ــتیم، گفت:همـ ــری هسـ گیـ
مســـئوالن دربـــاره ایســـتادگی در برابـــر آمریـــکا و 
تحریـــم هـــا اتفـــاق نظـــر دارند.حســـن روحانـــی 
در دیـــدار بـــا جمعـــی از علمـــا و شـــخصیت های 
ــرای  ــواره بـ ــت همـ ــرد: روحانیـ ــح کـ ــوزوی، تصریـ حـ
ـــارز  ـــتاز و مب ـــش پیش ـــالم، نق ـــای اس ـــی دنی ـــع مل مناف
ـــتعمار  ـــش و مبـــارزه بـــا اس ـــت و ایـــن نق ـــته اس داش
ـــای  ـــارزه علم ـــزرگ، مب ـــیرازی ب ـــان ش ـــتثمار از زم و اس
ـــران  ـــا و فضـــالی ای ـــا اســـتعمار انگلیـــس و علم نجـــف ب
ـــوده  در مشـــروطه و نهضـــت اســـالمی، بســـیار اساســـی ب

ـــوذ کالم و عمـــل  ـــه نف ـــا اشـــاره ب ـــور ب اســـت.رئیس جمه
ـــوان  ـــه عن ـــون ب ـــته تاکن ـــردم از گذش ـــن م ـــت بی روحانی
ـــد،  ـــه بوده ان ـــرام جامع ـــورد احت ـــواره م ـــه هم ـــری ک قش
ــروزی  ــس از پیـ ــته و پـ ــال گذشـ ــی 40 سـ افزود:طـ
ـــر  ـــز ب ـــه نی ـــئولیت اداره جامع ـــار مس ـــالب اســـالمی ب انق
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــد.روحانی ب ـــته ش ـــت گذاش ـــده روحانی عه
اینکـــه پـــس از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی، همـــواره 
قدرت هـــای بـــزرگ بـــه دنبـــال ایـــن بودنـــد کـــه 
حکومـــت اســـالمی بـــه مفهومـــی کـــه امـــام راحـــل و 
ـــرد:  ـــد ک ـــد، تأکی ـــود نیای ـــد، بوج ـــال می کردن ـــا دنب علم
ــن  ــروزی ایـ ــا پیـ ــتند بـ ــزرگ می دانسـ ــای بـ قدرت هـ
انقـــالب منافـــع آنهـــا در منطقـــه و جهـــان بـــه خطـــر 

می افتـــد و رو در روی آنهـــا خواهـــد ایســـتاد.

نایـــب رئیـــس جبهـــه مردمـــی نیروهـــای 
انقالبـــی اســـالمی )جمنـــا( گفـــت: نفـــس 
ــروزی  ــی پیـ ــپ نوعـ ــرای ترامـ ــره بـ مذاکـ
ـــی  ـــره م ـــغ مذاک ـــت و تبلی ـــا ژس ـــت او ب اس
خواهـــد بـــه زعـــم خـــود ایـــران را پـــای میـــز »محاکمـــه« بکشـــاند تـــا 
مجبـــور بـــه پذیـــرش شـــروط دوازده گانـــه پمپئـــو وزیـــر امـــور خارجـــه 

ــد. اش کنـ
ـــک  ـــالف »مای ـــپ برخ ـــد ترام ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــزود: ب ـــدی چمران«اف »مه
ـــگ نیســـت.ترامپ تاجـــر مســـلک  ـــدار جن ـــون« طرف ـــو« و »جـــان بولت پمپئ
ــر نیســـت  ــکا اســـت و حاضـ ــرای آمریـ ــادی بـ ــع اقتصـ ــی منافـ و در پـ

ـــد. ـــی بکن ـــی جای ـــه ب هزین
ـــع،  ـــی مناف ـــه برخ ـــتیابی ب ـــرای دس ـــپ ب ـــال دارد ترام ـــه داد:احتم وی ادام
ـــه  ـــگاه ب ـــتادگی و ن ـــت، ایس ـــرایط مقاوم ـــن ش ـــدازد، در ای ـــگ راه بیان جن
ـــا  ـــکا، م ـــوری آمری ـــس جمه ـــای رئی ـــته ه ـــردن خواس ـــری نک درون و پیگی

ـــاند. ـــی رس ـــروزی م ـــت و پی ـــه موفقی را ب

نایـــب رئیـــس جمنـــا اظهـــار داشـــت: متاســـفانه بـــه نظـــر مـــی رســـد 
ــام  ــرای انجـ ــی در درون بـ ــمار اندکـ ــی شـ ــرون و همصدایـ ــار از بیـ فشـ

ــود دارد.  ــه هدفـــش مشـــخص نیســـت، وجـ ــره ای کـ مذاکـ
ایـــران بـــا پیشـــینه ای چندهزارســـاله مملـــو از جنـــگ، پیـــروزی و شکســـت 
چـــرا بایـــد بـــر ســـر قـــدرت و تـــوان دفاعـــی خـــودش مذاکـــره کنـــد؟ 
ـــت؟ ـــره ای اس ـــن مذاک ـــال چنی ـــه دنب ـــدی ب ـــل و غیرتمن ـــرد عاق ـــدام ف ک
ـــگ  ـــه جن ـــود، ب ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ ـــران در بخ ـــهید چم ـــرادر ش ب
تحمیلـــی و حمایـــت رســـانه ای غـــرب از رژیـــم صـــدام اشـــاره کـــرد و 
ـــا و در راس  ـــای دنی ـــا رســـانه ه ـــم ام ـــرده بودی ـــح ک ـــت: خرمشـــهر را فت گف
ـــخن  ـــث س ـــش بع ـــه ارت ـــینی پیروزمندان ـــب نش ـــا از عق ـــی ه آن آمریکای
مـــی گفتنـــد. بـــا بهـــره گیـــری از تجـــارب دفـــاع مقـــدس قطعـــا تـــوان 

ـــم. ـــکا را داری ـــا آمری ـــتادگی ب ـــه و ایس مقابل
وی خاطرنشـــان کـــرد: اگرچـــه آمریـــکا بـــه لحـــاظ نظامـــی قدرتمنـــد 
اســـت امـــا حضـــورش در منطقـــه، ایـــن کشـــور را آســـیب پذیـــر کـــرده 

اســـت.

امـــور خارجـــه  وزارت  دبیـــرکل 
ــم  ــتی از تصمیـ ــم صهیونیسـ رژیـ
ایـــران مبنـــی بـــر افزایـــش 4 
ـــوم  ـــد اورانی ـــت تولی ـــری ظرفی براب
ـــرکل وزارت  ـــم، دبی ـــووال روت ـــی کرد.ی ـــراز نگران ـــده اب غنی ش
امـــور خارجـــه رژیـــم صهیونیســـتی در پیامـــی توییتـــری 
در ایـــن بارهنوشـــت: اینکـــه ایـــران ســـرعت غنی ســـازی 
ـــس  ـــه پ ـــک هفت ـــت ی ـــن را درس ـــای پایی ـــا غن ـــوم ب اورانی
ـــالم  ـــی اش را اع ـــدات برجام ـــه خـــروج از برخـــی تعه از اینک
در  نگران کننده انـــد.وی  گزارش هایـــی  اســـت،  کـــرده 
ادامـــه مدعـــی شـــد: جامعـــه جهانـــی بایـــد فشـــار بـــر 
ـــرعت  ـــش س ـــال افزای ـــه در ح ـــد ک ـــش ده ـــران را افزای ای
ـــت. ـــته ای اس ـــلیحات هس ـــه تس ـــتیابی ب ـــرای دس ـــود ب خ

بهـــروز کمالونـــدی گفـــت: در ســـایت نطنـــز 4 برابـــر ظرفیـــت 
ـــد  ـــتیم، تولی ـــده داش ـــی ش ـــوم غن ـــد اورانی ـــه تولی ـــی ک قبل
خواهیـــم کرد.کمالونـــدی در پاســـخ بـــه ســـوالی دیگـــر 
مبنـــی بـــر اینکـــه »اروپایی هـــا معتقدنـــد اگـــر آژانـــس 
ــوده  ــپایبند نبـ ــدات برجامی اشـ ــه تعهـ ــران بـ ــد ایـ بگویـ
ــه  ــی کـ ــت، در حالـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــام صـ ــض برجـ نقـ
ــا  ــح کرد:اروپایی هـ ــری ندارد«،تصریـ ــن نظـ ــران چنیـ ایـ
ـــی دارد و آن را  ـــه معنای ـــا چ ـــات م ـــد اقدام ـــوب می دانن خ
ـــن  ـــن اســـت ای ـــد. اگرچـــه در ادبیاتشـــان ممک درک می کنن
مســـاله قـــدری تفـــاوت داشـــته باشـــد. بعـــالوه آژانـــس 
ـــزارش  ـــد گ ـــب را بای ـــط مطال ـــه قاضـــی و فق ـــر اســـت، ن ناظ
ـــات  ـــد اقدام ـــه بگوی ـــدارد ک ـــس ن ـــه آژان ـــی ب ـــا ربط ـــد ام کن

ـــه. ـــا ن ـــت ی ـــوده اس ـــام ب ـــا برج ـــق ب مطاب

ـــت:  ـــوری گف ـــس جمه ـــی ریی ـــاون حقوق مع
ـــن  ـــرای قوانی ـــرای اج ـــی ب ـــاد نظارت ـــاد نه ایج
مبـــارزه بـــا پولشـــویی و تامیـــن مالـــی 
ــا  ــرورت دارد.»لعیـ ــور ضـ ــم در کشـ تروریسـ
ـــس شـــورای  ـــی مجل ـــدی«در جلســـه علن جنی
ــارزه  ــون مبـ ــاده ای از قانـ ــالح مـ ــه اصـ ــت الیحـ ــاع از فوریـ ــالمی در دفـ اسـ
ـــاد  ـــور نه ـــا در کش ـــاغل م ـــیاری از مش ـــت بس ـــن اس ـــویی گفت:ممک ـــا پولش ب
مالـــی نباشـــد ولـــی معامالتـــی کـــه پـــول نقـــد در آن هـــا رد و بـــدل مـــی 
شـــود زیـــاد داشـــته باشـــد. مثـــال عـــالوه بـــر بانـــک ها،بیمـــه ها،صنـــدوق 
ـــراز  ـــرای احت ـــی ب ـــای وکال تکالیف ـــون ه ـــا، کان ـــه ه ـــتگی، خیری ـــای بازنشس ه
ـــت  ـــن اس ـــکال ای ـــت، اش ـــده اس ـــته ش ـــا گذاش ـــده آن ه ـــر عه ـــویی ب از پولش
ـــه  ـــه و الیح ـــه گان ـــوای س ـــدل آن در ق ـــن و رد و ب ـــن قوانی ـــود ای ـــا وج ـــه ب ک
قضایـــی تلقـــی شـــده در ایـــن بـــاره ، از ایـــن موضـــوع غفلـــت شـــده یـــا از 
ـــود  ـــن وج ـــرای قوانی ـــر اج ـــر ب ـــتگاه ناظ ـــزود: دس ـــت.وی اف ـــاده اس ـــم افت قل
ـــا  ـــود ی ـــی ش ـــام م ـــح انج ـــف صحی ـــا تکالی ـــه آی ـــد ک ـــی کن ـــه بررس ـــدارد ک ن
خیـــر، وجـــود دســـتگاه ناظـــر بـــر بانـــک ها،بیمـــه هـــا و غیـــره باعـــث مـــی 

ـــا  ـــارزه ب ـــن مب ـــرای قوانی ـــرای اج ـــر ب ـــارت بهت ـــد نظ ـــزی بتوان ـــک مرک ـــود بان ش
ـــورس  ـــح کرد:ب ـــد.وی تصری ـــام ده ـــم انج ـــی تروریس ـــن مال ـــویی و تامی پولش
ـــر  ـــاد باالت ـــوان نه ـــه عن ـــرا ب ـــد زی ـــارت کنن ـــد نظ ـــی توانن ـــر م ـــن منظ ـــا از ای ه
ـــا  ـــرل آن ه ـــارت و کنت ـــدرت نظ ـــا ق ـــی شـــود ام ـــزارش م ـــا گ ـــالت در آن ه معام
ـــص  ـــر دارای نق ـــن منظ ـــفانه از ای ـــه متاس ـــد ک ـــون باش ـــب قان ـــه موج ـــد ب بای
ـــی  ـــه برخ ـــه ب ـــا توج ـــدودی ب ـــا ح ـــزی ت ـــک مرک ـــه بان ـــت.جنیدی گفت:البت اس
ـــی  ـــت قانون ـــی صالحی ـــد ول ـــی ده ـــام م ـــارت را انج ـــن نظ ـــود ای ـــای خ ـــه ه روی
ـــه  ـــرای بیم ـــه ب ـــن زمین ـــی در ای ـــت قانون ـــا صالحی ـــده اســـت ی ـــا نیام آن صریح
ـــود  ـــاص خ ـــررات خ ـــن و مق ـــا قوانی ـــورس ب ـــه ب ـــر چ ـــدارد اگ ـــود ن ـــزی وج مرک
ـــارزه  ـــن مب ـــر قوانی ـــارت ب ـــه نظ ـــا در زمین ـــد ام ـــی کن ـــارت م ـــه نظ ـــن زمین در ای
ـــک  ـــرای بان ـــه ب ـــی ن ـــد نظارت ـــم قواع ـــی تروریس ـــن مال ـــویی و تامی ـــا پولش ب
ـــار  ـــدارد.وی اظه ـــود ن ـــی وج ـــای صنف ـــام ه ـــه نظ ـــه ها،ن ـــرای بیم ـــه ب ـــا و ن ه
داشـــت:با توجـــه بـــه ایـــن نقـــص و همچنیـــن موقعیـــت و شـــرایط کنونـــی 
کشـــور توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع اهمیـــت دارد زیـــرا نقدینگـــی فراوانـــی در 

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــویی ق ـــالت پولش ـــت معام ـــه تح ـــم ک ـــور داری کش
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وزیـر اطالعات،با اشـاره بـه تحریم هـای جنایتکارانـه آمریکا 
علیـه مـردم ایـران، گفت:بایدبـا وحـدت و انسـجام ملی زیر 
پرچـم والیـت یک دل و یک زبان حرکت کنیم و نقشـه های 
نظـام سـلطه را خنثـی و نقـش بـر آب کنیم.حجـت االسـالم 
والمسـلمین سـید محمـد علـوی در جلسـه شـورای اداری 
اسـتان کرمانشـاه در سرسـرای شـهدای دولـت اسـتانداری، 
نسـبت دادن وجـود مشـکالت به ناکارآمدی دولـت و نظام را 
خواسـت دشـمنان بـه ویژه آمریکا دانسـت و افـزود: باید در 
مقـام توصیـه افکار عمومی مـردم را با اقدامـات عامل اصلی 
دشـمنی اسـتکبار علیـه نظـام آگاه کـرد و در مقـام عمـل بـا 

تدبیـر امـور بر مشـکالت غلبـه نمود.

انتخابـات مجلـس  اسـتاندار تهـران بـا اشـاره بـه برگـزاری 
شـورای اسـالمی ومیان دوره ای خبرگان رهبری در اسفند ماه، 
گفت :همـه عوامـل اجرایـی در جهـت صیانـت از کارایی مردم 
بایـد بی طرفـی را دردسـتور کار خـود قـرار دهند.انوشـیروان 
دوره  یازدهمیـن  سـتادانتخابات  درجلسـه  بندپـی  محسـنی 
مجلـس شـورای اسـالمی و پنجمیـن میـان دوره ای خبـرگان 
رویـداد  بزرگتریـن  گفت :بی تردیـد  تهـران،  اسـتان  رهبـری 
دوم  اسـت کـه  امسـال  انتخابـات  جـاری،  سـال  سیاسـی 
اسـفندماه بـا حضـور مردم تجلی پیـدا خواهد کـرد. همچنین 
انتخابـات میـان دوره ای خبـرگان رهبـری در اسـتان تهـران 
بایـد برگـزار شـود که در راسـتای اجـرای این مهـم  باید آماده  

برگـزاری ایـن دو انتخابـات باشـیم.

باید با وحدت نقشه های 
نظام سلطه را خنثی کنیم

لزوم حفظ بی طرفی در 
برگزاری انتخابات امسال

»مضاوی الرشـید« اسـتاد دانشـگاه انگلیس و نویسنده عرب 
گفـت: عربسـتان و امـارات بـه خاطـر آن کـه ارتـش ضعیفی 
دارنـد و تکیـه آنهـا بـه نیروهای خارجی اسـت، چـاره ای جز 
گفـت و گـو با ایـران ندارند.به گـزارش پایگاه خبـری »امارات 
71«، الرشـید در مقالـه ای کـه در روزنامـه »میـدل ایسـت 
آی« انگلیـس منتشـر شـد، نوشـت:حمله الفجیـره و حملـه 
پهپـادی بـه تاسیسـات نفتی عربسـتان نشـان داد که ریاض 

و ابوظبـی توانایـی مقابلـه بـا نابسـامانی هـا را ندارند.

وزرات امـور خارجـه روسـیه از دیـدار معاون وزیر امـور خارجه 
روسـیه با سـفیر ایران در مسـکو و رایزنی آن ها درباره برجام 
خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از پایـگاه خبـری اردو 
پوینـت نیـوز،وزارت امـور خارجـه روسـیه اعالم کرده اسـت که 
سـرگئی ریابکوف،معـاون وزیـر امـور خارجه روسـیه با مهدی 
سـنایی، سـفیر کشـورمان در مسـکو دیـدار داشـته اسـت.در 
ایـن بیانیـه آمـده اسـت:درباره مسـائل فـوری در دسـتور کار 
بین المللـی از جملـه وضعیـت برجـام، توافق هسـته ای ایران، 

یـک تبـادل نظر کلـی انجـام گرفت.

تنها چاره ریاض و امارات، 
گفتگو باتهران است

رایزنی »ریابکوف« با 
سفیر ایران درباره برجام
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری

طرح عملیاتی واگذاری زمین به سرمایه گذاران گردشگری
ســـازمان  ســـرمایه گذاری  معـــاون 
میـــراث فرهنگـــی گفت:تـــا هفتـــه 
ــات  ــی و جزئیـ ــرح عملیاتـ ــر طـ دیگـ
ـــه ســـرمایه  ـــگان ب ـــن رای ـــذاری زمی واگ
گـــذاران گردشـــگری تهیـــه می شـــود 
ـــه  ـــت هزین ـــدم دریاف ـــی ع ـــه معن ـــا ب ـــودن لزوم ـــگان ب ـــه رای البت
ــا  ــور بـ ــاره موافقـــت رئیـــس جمهـ ــین اربابـــی دربـ نیست.حسـ
پیشـــنهاد رئیـــس ســـازمان میـــراث فرهنگـــی نســـبت بـــه 
ـــرای  ـــور ب ـــطح کش ـــه از س ـــاز در 500 نقط ـــورد نی ـــن م ـــن زمی تأمی
ـــگری  ـــش گردش ـــرک بخ ـــات مح ـــایر تأسیس ـــل و س ـــاخت هت س
ـــًا  ـــت. لزوم ـــودش اس ـــن خ ـــمول قوانی ـــن مش ـــذاری زمی گفت:واگ
ـــچ  ـــه هی ـــت ک ـــن نیس ـــی ای ـــه معن ـــگان ب ـــه رای ـــتفاده از کلم اس
پولـــی از ســـرمایهگذار بابـــت واگـــذاری زمیـــن گرفتـــه نشـــود 
ــژه ای  ــهیالت ویـ ــا تسـ ــف و یـ ــا تخفیـ ــت بـ ــن اسـ ــه ممکـ بلکـ
ــرح  ــه طـ ــال تهیـ ــا در حـ ــود. مـ ــذار شـ ــرمایه گذار واگـ ــه سـ بـ
عملیاتـــی هســـتیم تـــا بعـــد از دســـتوری کـــه رئیـــس جمهـــور 
ــخص  ــش را مشـ ــت، جزئیاتـ ــف داده اسـ ــای مختلـ ــه نهادهـ بـ

ـــه  ـــتوری را گرفت ـــن دس ـــه چنی ـــادی ک ـــر نه ـــد ه ـــد دی ـــم. بای کنی
ــن  ــا زمیـ ــرده و یـ ــارکت کـ ــد مشـ ــورت می توانـ ــه صـ ــه چـ بـ
مـــورد نیـــاز ســـرمایه گـــذار را بدهد.اربابـــی دربـــاره اینکـــه 
ــی و  ــراث فرهنگـ ــازمان میـ ــابق سـ ــن رئیـــس سـ پیـــش از ایـ
برخـــی از شـــهرداران از واگـــذاری زمیـــن رایـــگان بـــه ســـرمایه 
ــرمایه  ــح داد:سـ ــد توضیـ ــر داده بودنـ ــگری خبـ ــذاران گردشـ گـ
گـــذاران از مبـــادی ذی ربـــط ماننـــد شـــهرداری ها و شـــوراهای 
ــکن و  ــازمان مسـ ــا سـ ــا بـ ــده و یـ ــتند وارد شـ ــهر می توانسـ شـ
ــبی  ــری مناسـ ــه کاربـ ــی کـ ــد و زمینـ ــره کننـ ــازی مذاکـ شهرسـ
ـــی  ـــود برخ ـــن ب ـــد. ممک ـــذاری کنن ـــرمایه گ ـــه و س ـــت را گرفت داش
از شـــوراها مصـــوب کـــرده باشـــند اگـــر زمینـــی بـــرای برخـــی 
ــه  ــی دارد بـ ــت؛ متقاضـ ــان اسـ ــه مدنظرشـ ــی کـ از کاربری هایـ
صـــورت رایـــگان و یـــا مشـــارکتی در اختیـــار ســـرمایه گذار قـــرا 
ـــورداده  ـــس جمه ـــه رئی ـــتوری ک ـــدام و دس ـــن اق ـــا ای ـــد. ام دهن
ــا  ــودن آن زمین هـ ــگان بـ ــوده و رایـ اســـت یـــک کار دولتـــی بـ
را هـــم بایـــد گفـــت کـــه در طـــول مســـیر کاری مشـــخص 

ــد. ــورت باشـ ــه صـ ــه چـ ــود بـ می شـ

 پیام
 میراث

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه، از تداوم برنامۀ بهسازی در موزۀ هفت تپه، پس از دریافت گواهی موزۀ برتر 
سال ایران خبر داد و آن را منوط به حمایت های مالی و معنوی دانست.عاطفه رشنویی )مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و 

هفت تپه( با بیان این که موزه موسسه ای دائمی و بدون اهداف مادی است که درهای آن روی همه باز است و در خدمت جامعه 
و پیشرفت آن فعالیت می کند افزود: بر همین اساس کار بهسازی موزۀ هفت تپه در دو حوزۀ فرم و محتوا با دریافت عنوان موزۀ 

برتر به پایان نمی رسد و ادامه خواهد داشت.

خیابـان نـادری در میانه هـای بافـت تاریخـی قزوین، بنـا و آثار 
تاریخـی کـم نـدارد؛ کوچـه پـس کوچه هـای تنگـی کـه گاه بـه 
یکـی از ایـن بناهـای تاریخـی می رسـد، ماننـد »حمـام قجـر« 
کـه نبـش کوچـه ی درگاهـی اش در خیابـان عبیـد زاکانـی قـرار 
در  »شـاهی«  حمـام  نـام  بـا  نخسـت  قجـر«  گرفته.»حمـام 
سـال 1057 قمـری به دسـتور شـاه عبـاس صفوی توسـط امیر 
گونه خـان قاجـار - یکـی از سـرداران دربـار ایـران - سـاخته 
شـد، بعـد از روی کار آمـدن قاجارهـا، نـام »قجـر« جایگزینش 
شـد، حمامـی کـه حاال بعـد از گذشـت حـدود 300 سـال، هنوز 
سـر پـا اسـت و امـروزه صفـت یکـی از بزرگ تریـن گرمابه هـا و 
موزه هـای قزویـن را بـا خـود یـدک می کشـد.این حمـام بزرگ 
و تاریخـی عـالوه بـر زنانـه و مردانـه بودنـش، بـه سـه بخـش 
شـده  تقسـیم  »گرمخانـه«  و  »میانـدر«  »سـربینه«،  اصلـی 
اسـت. سـربینه ی یـا »رختکـن« بـزرگ حمـام 6 شـاه نشـین 
مجـزا و طـاق نمایـی بـا نقشـه ی 8 ضلعـی دارد که بـا راهرویی 
بـه گرمخانـه کـه »میـان در« نامیـده می شـود، متصـل اسـت.
گرمخانه هـا در حمام هـای قدیـم فضـای اصلی حمـام کردن در 
حمام هـا بـوده کـه آن نیـز بخش هـای مختلفی ماننـد خزینه ی 
نشـین، آب  اعیـان  منبـع آب سـرد،  آب گـرم، چـال حـوض 
انبـار و تونل هـای گربـه رو دارد کـه هـر کـدام کاربـری متفـاوت 
و مخصـوص بـه خـود را اختصـاص داده اند.گرمخانـه ی زنانـه 
و مردانـه بـه شـکل چلیپـا - شـکل و گونـه ای از معمـاری کـه 
بـه صـور فلکـی اشـاره می کنـد - اسـت و اتاقک هایـی بـرای 
شستشـو در شـرق و غـرب آن تعبیـه شـده اسـت. انتقـال آب 
در ایـن حمـام بـا لوله هـای سـفالی که به تنپوشـه های سـفالی 
معروف انـد، انجـام می شـده اسـت. از نظـر معمـاری داخلـی 
حمـام قجـر در قزویـن، پوشـش کل بخش هـا طـاق و گنبـد به 
وسـیله ی رسـمی بنـدی و یـزدی بنـدی تزئیـن شـده اند و هـر 
گنبـد جـام خانـه ای دارد که نـور حمام را تأمین می کرده اسـت. 
پشـت بـام ایـن حمـام امـروز همسـطح خیابـان اسـت، حتـی 
کـف حمـام را بـا سـنگ مرمـر فـرش کرده اند.حمـام »قجـر« 
در سـال 1379 توسـط اداره کل میراث فرهنگـی اسـتان قزویـن 
خریـداری شـد و در 11 مـرداد 1384 بـه شـماره ی 12601 در 
فهرسـت آثـار ملـی ثبت شـد. پـس از خرید این بنـای تاریخی 
توسـط میـراث فرهنگـی قزویـن، بـا سـرمایه گذاری شـهرداری 
قزویـن و مدیریـت سـازمان نوسـازی و بهسـازی شـهر قزویـن 
در سـال های 1381 تـا 1384 مرمـت شـد.اما بعـد از مرمـت 
حمـام »قجـر«، ایـن بنـای تاریخی از اسـفند 1386 بـه موزه ی 
اقـوام،  بخـش  سـه  بـه  و  داد  کاربـری  تغییـر  مردم شناسـی 
آداب و رسـوم و مشـاغل تقسـیم شـد. در فضـای سـربینه ی 
ایـن مـوزه که حاال یـک موزه ی مردم شناسـی در قزوین اسـت، 
گوشـه هایی از زندگـی اقـوام مختلـف ایرانـی ماننـد مـردم کرد، 

تـات، مراغـی، تـرک و قزوینـی بـه نمایـش درآمده انـد.

گردشگری دسته جمعی به 
این حمام بروید

پرونده ای که بعد از ۱۳ سال، نتیجه داد

هادی احمدی مدیر کل دفتر محوطه ها و بناهای تاریخی: بعد از 13 سال طرح فهرست بهای میراث فرهنگی مطرح شد

از  مختلــف  ازقیمت هــای  فهرســتی 
حجــم واحــد مصالــح یــا خدمــات 
در  عمرانــی  پیمانــکاران  ارائــه  قابــل 
ــد از 13  ــی، بع ــراث فرهنگ ــازمان می س
ســال، مســکوت مانــدن باالخــره از میــز 
ــه ســازمان  معاونــت میــراث فرهنگــی ب
برنامــه و بودجــه رفــت تــا هــر نــوع 
اقــدام مرمتــی براســاس آن، اجرائــی 
ــر  ــدی مدی ــود.هادی احم ــی ش وعملیات
کل دفتــر محوطه هــا و بناهــای تاریخــی 
تاکنــون در حــوزه  این کــه  بیــان  بــا 
ــود  ــا وج ــت به ــی فهرس ــراث فرهنگ می
نداشــت، گفــت: اکنــون بعــد از 13 ســال 
ــی  ــراث فرهنگ ــت بهای می ــرح فهرس ط
مطــرح شــده و ســازمان میراث فرهنگــی 
نوزدهمیــن دســتگاه دولتــی اســت کــه 
ــی  ــات مرمت ــرای اقدام ــا ب ــت به فهرس
خــود تهیــه کــرده اســت،تاکنون همــه ی 
آیتم هــای مربــوط بــه میــراث فرهنگــی 
بــدون قیمــت بودنــد.او آیتم هــای تهیــه 

شــده بــرای ایــن فهرســت را 983 عــدد 
عنــوان کــرد و افــزود: ایــن آیتم هــا در 12 
ــِد  ــه 25 درص ــده اند ک ــم ش ــل تنظی فص
ــه مشــترک  ــا فهرســت بنای ابنی آن هــا ب
اســت و 45 درصــد نیــز ویــژه بــرای 
ــار تاریخــی اســت، همچنیــن  مرمــت آث
30 درصــد از آیتم هــا نیــز ســتاره دار 
هســتند تــا در مــواردی بــا یــک گــردش 
ــا مجــوز خــارج از  ــه آن ه ــوان ب کار می ت
ــون  ــا کن ــه ی وی ت کار داده شــود.به گفت
کارشناســی  حــدود 2300 ســاعت کار 
در اداره کل محوطه هــا و بناهــا در ایــن 
زمینــه انجــام شــده اســت و امیدواریــم 
ان امســال بــه طــور کامــل تکمیل شــود.
ــی  ــول مل ــدن ارزش پ ــن آم ــه پایی او ب
ــد  ــر چن ــت: ه ــرد و گف ــاره ک ــور اش کش
بودجــه ســازمان میــراث فرهنگی نســبت 
بــه گذشــته افزایــش داشــته اســت، امــا 
بــا ایــن وجــود، اکنــون یــک ســوم تــوان 
مالــی کشــورهای دیگــر را داریــم، چــون 

بــه طــور دائــم ارزش پــول ملــی در حــال 
ــه  ــکا ب ــا ات ــن ب ــت، بنابرای ــش اس کاه
ــو  ــا را جل ــد کاره ــی بای ــش خصوص بخ

ــم. ببری

مصوبه هایی که مجلس تصویب 
شد،به تأیید شورای نگهبان نیاز 

دارند
ــای  ــای بناه ــظ واحی ــرکل دفترحف مدی
تاریخــی همچنیــن رأی موافق نمایندگان 
مجلــس بطــرح توانمندســازی ســاکنان 
ــد از  ــی بع ــای تاریخ ــکان بافت ه و مال
پنــج ســال را اتفــاق مهمــی در حــوزه ی 
حفاظــت از بناهــا و بافت هــای تاریخــی 
عنــوان کــرد و افزود:بــا ایــن وجــود 
معاونــت میــراث فرهنگــی همچنــان 
ــن  ــب ای ــدی تصوی ــل بع ــد مراح نیازمن
طــرح اســت تــا گام هــا بــرای بازنگــری 
بســیاری از قوانیــن برداشــته شــود.او 
ــب  ــازه تصوی ــه ی ت ــه مصوب ــن ب همچنی

ازهزینه هــای  شــده ی»معافیت 
بناهایــی  وبازســازِی  کاربــری  تغییــر 
تغییــِر  یــا  می شــوند  مرمــت  کــه 
کاربــرِی تاریخــی وفرهنگــی دارند،اشــاره 
کــرد وافزود:براســاس مــاده 14طــرح 
ــای  ــای بافته ــت و احی ــت از مرم حمای
ــا  ــه مرمت،احی ــی  فرهنگی،هرگون تاریخ
ــرداری از  ــره ب ــرات اساســی و به و تعمی
ــت شــده  امــالک تاریخــی فرهنگــی ثب
ــای تاریخــی  ــالک واجــد ارزش ه ــا ام ی
فرهنگــی موضــوع ایــن قانــون در صــورت 
ــا ضوابــط  اســتقرار فعالیتهــای مطابــق ب
ــوط  میــراث فرهنگــی از هزینه هــای مرب
ــری مرمــت و بازســازی  ــر کارب ــه تغیی ب

ــد. معافن

یک چهارم جمعیت کشور در 
یک سال از موزه ها دیدن کردند

ــا  ــور موزه ه ــرکل ام ــا کارگرمدی محمدرض
بــا اشــاره بــه این کــه توســعه اجتماعــی 
ــت ایجــاد نمی شــود،  ــًا توســط دول صرف
تصورکــرد  اینگونــه  گفت:نمی تــوان 
ــار  ــان اعتب ــا توم ــد میلیارده ــت بای دول
ــد چــون ایــن  بگــذارد و مــوزه ایجــاد کن
اجتماعــی  توســعه  حــوزه  در  قضیــه 
خصوصــی  نمی گنجد،بایدبخشــهای 
فعــال  موزه هــا  راه انــدازی  درحــوزه 
ــاد دارد  ــه اعتق ــان این ک ــا بی ــوند.او ب ش
ــه  ــه ای ب اگــر ســاخت یــک مــوزه منطق
ــاز دارد،  ــه نی ــان بودج ــون توم 200 میلی
 30 بودجــه  اختصــاص  بــا  می تــوان 
ــای  ــه موزه ه ــی ب ــون تومان ــا 40 میلی ت
خصوصــی تعــداد بیشــتری مــوزه محلی 
توســعه  صــدد  کرد،افــزود:در  ایجــاد 

برآمدیــم.  غیردولتــی  موزه هــای 

احتمال لغو مجوزِ موزه ها 
وجود دارد

کارگر،همچنیــن از ابزارتشــویقی و تنبیهی 

موزه هــای  ومالــکان  مدیــران  بــرای 
ــزود:  ــر داد و اف ــی خب ــی وخصوص دولت
ــت، در  ــاله اس ــک س ــا ی ــوزِ موزه ه مج
صورتــی آن مجــوز بــرای ســال بعــد 
اســتانداردهای  می شــود کــه  تمدیــد 
ــد،  ــش یاب ــرایط افزای ــوزه ای در آن ش م
امــا در صورتــی کــه رفتــاری غیــر از 
ایــن اتفــاق بیفتــد، اداره کل موزه هــا 
می توانــد مجــوز مــوزه را باطــل کنــد، کــه 
تــا کنــون نیــز مجــوز چنــد مــوزه باطــل 
شــده اســت.او تمدیــد مجــوزِ موزه هــا را 
ــد  ــه دار دانســت و گفت:بع ــال ادام تا2س
از ایــن مــدت و بــا اطمینــان از افزایــش 
اســتانداردهای مــوزه ای، مجــوزِ مــوزه بــه 

صــورت دائمــی تأییــد می شــود.

تخصیص فقط 20 درصد از 
اعتبارات پایگاه های جهانی

فرهادعزیــزی مدیــرکل امــور پایگاه هــای 
میــراث جهانــی نیــز در ســخنانی بــا 
اشــاره بــه این کــه تأمیــن اعتبــارات 

ــان  ــی همچن ــراث جهان ــای می پایگاه ه
بــا مشــکالتی روبه روســت، گفت:بــه 
دلیــل شــرایط بــد دولــت تاکنــون فقــط 
پایگاه هــای  بــه  درصداعتبــارات   20
میــراث جهانــی ایــران اختصــاص یافتــه 
ــار  ــداری آث ــه نگه ــه آنچ ــه ب ــا توج و ب
نفیســی مانندمیــراث جهانــی توســط 
دولــت تضمین شــده، اختصــاص چنین 
درصــدی از بودجــه در حــوزه حفاظــت و 
ــده  نگهــداری از ایــن میــراث نگــران کنن
ــم از  ــا ایــن وجــود ســعی کردی اســت ب
منابــع بین المللــی اســتفاده کنیــم.او در 
ادامــه بــه بحــث هیئــت امنایــی شــدن 
پایگاه هــای میــراث جهانــی اشــاره کــرد 
و گفــت: بــه رغــم قانونــی کــه وجــود دارد 
ایــن اتفــاق تاکنــون محقق نشــده اســت 
ــای  ــه پایگاه ه ــت ک ــه داش ــد توج و بای
میــراث جهانــی بــا هیــأت امنایی شــدن 
می تواننــد بــه صــورت مســتقل درآمــدی 
کــه از بازدیــد کســب می کننــد را صــرف 

ــد . ــداری کنن ــه مرمــت و نگه هزین

ســنتی  قفل هــای  نمایشــگاه 
ســازمان  مرکــزی  ســاختمان  در 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 

اســت. شــده  برپــا  گردشــگری 
ســنتی  قفل هــای  نمایشــگاه 
ســنتی  قفل هــای  برگیرنــده  در 
ایــن  هنرمنــد  دســت  ســاخته 
ــه  رشــته، حســین شــمس اســت ک
ــن  ــت در ای ــابقه فعالی ــال س 62 س

دارد. را  حــوزه 

حســین شــمس کــه 71 ســال ســن 
و  داخلــی  نمایشــگاه   52 در  دارد 
ــای  ــرده و قفل ه ــرکت ک ــی ش خارج
ــود را در  ــت خ ــاخته دس ــنتی س س
ــدان قــرار داده  ــد عالقمن معــرض دی

اســت.
ــد از ســن 9 ســالگی در  ــن هنرمن ای
ــی  ــتادان بزرگ ــزد اس ــران ن ــازار ته ب
و  قفلســازان  مرحــوم  همچــون 
ــر را  ــزرگ ایــن هن دیگــر اســتادان ب

آموختــه و در اســتان های تهــران، 
بــه  مشــغول  فیروزکــوه  و  البــرز 

فعالیــت اســت.
ایــن نمایشــگاه بــه همــت دفتــر 
ــتی  ــع دس ــت صنای ــادرات معاون ص
 28 تاریــخ  از  ســنتی  هنرهــای  و 
1 خــرداد مــاه در  تــا  اردیبهشــت 
ســازمان میــراث فرهنگــی برگــزار 
شــده اســت کــه هــدف از برگــزاری 
ــج  ــنایی و تروی ــگاه آش ــن نمایش ای
ســاخت قفل هــای ســنتی اســت.

قفــل ســازی ســنتی در ایــران طــی 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــل آم ــات بعم مطالع

ــانیان اســت. دوره ساس

نمایشگاه قفل های سنتی 
در سازمان میراث فرهنگی

رونمایی از 10 تمبر با محوریت 
میراث فرهنگی استان مرکزی 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان مرکــزی گفــت: 
ــی  ــراث فرهنگ ــگری و می ــای گردش ــوع ظرفیت ه ــا موض ــر ب ــی از 10 تمب رونمای
اســتان از برنامه هــای ایــن اداره کل در ســال جــاری اســت.علیرضا ایــزدی در آئیــن 
نکوداشــت روز جهانــی مــوزه کــه در مــوزه مفاخــر اراک برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه 
ــه امــروز تمبــر ســمنوی  ــا ب برنامه هــای ایــن اداره کل در ســال جــاری افــزود: ت
آشــتیان، تــاالب میقــان و بیــل گردانــی نیــم ور رونمایــی شــده و امــروز نیــز تمبــر 
ــا بیــان اینکــه  روز جهانــی مــوزه و هفتــه فرهنگــی اســتان رونمایــی شــد.وی ب
ــوی  ــوان پاسداشــت مفاخــر و مشــاهیر بان ــا عن ــداد فرهنگــی دیگــر ب یــک روی
اســتان نیــز در خــرداد مــاه برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: بایــد بــه ایــن داشــته ها 
ــیم.وی  ــا باش ــظ آنه ــم و حاف ــته ارج نهی ــش از گذش ــا بی ــرمایه های گرانبه و س
افــزود: مــوزه کلمــه ای اســت کــه ریشــه التیــن داشــته و بــا تلفــظ فرانســوی وارد 
ــم.وی  ــه درســتی درک نکرده ای ــی و ارزش آن را ب ــران شــده امــا در واقــع معن ای
اضافــه کــرد: ایــران در وادی فرهنــگ، کشــور نســیان زده ای اســت کــه بســیاری از 
داشــته های خــود را فرامــوش یــا تخریــب کــرده و اگــر هــم بخشــی را فرامــوش 
نکــرده بــرای آن ارزش قائــل نیســت. نبایــد اجــازه دهیــم نســل آینــده دچــار بــی 
هویتــی شــوند.ایزدی افــزود: انتظــار مــی رود کــه جوانــان ایــران زمیــن، هویت این 
ســرزمین مقــدس را ارج نهــاده و ایــن امانــت را بــه نســل های آتــی انتقــال دهنــد 

تــا دچــار بیمــاری بــه نــام »بــی هویتــی« نشــویم.

ته
نک

هـادی احمـدی مدیرکل دفتـر محوطه هـا و بناهـای تاریخی 
بـا بیـان این که تاکنـون در حـوزه میراث فرهنگی فهرسـت بها 
وجود نداشـت،گفت:اکنون بعداز 13سـال طرح فهرسـت بهای 
میراث فرهنگـی  سـازمان  و  شـده  مطـرح  فرهنگـی  میـراث 
نوزدهمیـن دسـتگاه دولتـی اسـت کـه فهرسـت بهـا بـرای 
اقدامـات مرمتـی خـود تهیـه کـرده اسـت، تـا کنـون همه ی 
آیتم هـای مربـوط بـه میـراث فرهنگی بـدون قیمـت بودند.
محمدرضـا کارگرمدیـرکل امـور موزه هـا بـا اشـاره بـه این که 
توسـعه اجتماعـی صرفـًا توسـط دولـت ایجـاد نمی شـود، 
گفـت: نمی تـوان ایـن گونـه تصـور کـرد کـه دولـت بایـد 
میلیاردهـا تومـان اعتبار بگـذارد و موزه ایجاد کنـد چون این 
قضیـه در حـوزه توسـعه اجتماعـی نمی گنجـد، بنابراین باید 
بخش هـای خصوصـی نیـز در حـوزه راه انـدازی موزه ها فعال 

شوند.

میراثمیراث

لیست نهایی ایران برای یونسکوشاخص انتخاب مدیران موزه  را اعالم کنید
در  ازمـــوزه داران  جمعـــی 
نامـــه ای بـــه مدیـــر اداره کل 
درخواســـت کردنـــد  موزه هـــا 
تـــا شـــاخص های مربـــوط بـــه 
انتخـــاب مدیـــران موزه هـــا بـــه طـــور واضـــح، دقیـــق و 
ـــابقه کار در  ـــی، س ـــای تحصیل ـــی در زمینه ه ـــل ارزیاب قاب
مـــوزه، ســـابقه اجرایـــی یـــا نیازهـــای دیگـــری کـــه بـــه طـــور 
ـــوزه داران  ـــه ی م ـــود.در نام ـــالم ش ـــود دارد، اع ـــمی وج رس
ـــوال  ـــا و ام ـــر اداره کل موزه ه ـــر مدی ـــد رضـــا کارگ ـــه محم ب
ـــی  ـــت بخش ـــن درخواس ـــد ای ـــه معتقدن ـــول تاریخیک منق
از معضـــالت و نیازهـــای موجـــود موزه هـــای کشـــور 
است،نوشـــته شـــده:روز جهانـــی موزه هـــا، فرصتـــی 
ـــود  ـــای موج ـــالت و نیازه ـــی از معض ـــه بخش ـــا ب ـــت ت اس

ــم. ــوزه داران بپردازیـ ــف مـ ــورمان و صنـ ــای کشـ موزه هـ
ـــر  ـــه نظ ـــر ب ـــال های اخی ـــه در س ـــی ک ـــی از چالش های یک
می آیـــد بیـــش از هـــر چیـــز گریبانگیـــر موزه هایمـــان 
شـــده و نمـــود پیـــدا کـــرده وآســـیب های جـــدی 
ــرده  ــوزه داران وارد کـ ــأن مـ ــا و شـ ــرد موزه هـ ــر عملکـ بـ
اســـت بـــال تکلیفـــی و نبـــود شـــاخص های مشـــخص 
موزه هـــا  موزه هاســـت.مدیریت  مدیـــران  تعییـــن  در 
ــت  ــبرد برنامه ها،حمایـ ــده سیاست ها،پیشـ ــن کننـ تعییـ
ــاز و  ــورد نیـ ــای مـ ــه تخصص هـ ــان،توجه بـ از کارشناسـ
پویایـــی و کارکـــرد اجتماعـــی امـــروز موزه هاســـت.

ـــوف  ـــا و صن ـــه بســـیاری از ســـازمان ها، نهاده ـــه ک همانگون
تخصصـــی دیگـــر دارای شـــاخص های مشـــخص بـــرای 

انتخـــاب مدیـــران خـــود هســـتند.

ــود«، »جشـــن  ــدا«، »عـ »یلـ
»مینیاتـــور«،  مهـــرگان«، 
و  تادئـــوس«  »زیـــارت 
هیرکانـــی«  »جنگل هـــای 
بـــه یونســـکو فرســـتاده شـــدند تـــا بـــا تائیـــد 
ــا  ــکالت آن هـ ــی مشـ ــکو و بررسـ ــان یونسـ کارشناسـ
پرونده هـــای نهایـــی بـــرای ثبـــت جهانـــی در 2019 
معرفـــی شـــوند.محمد حســـن طالبیـــان در نشســـت 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــه می ـــوزه و هفت ـــی م ـــری روز جهان خب
کـــه در ســـازمان میـــراث فرهنگـــی برگـــزار شـــد، بـــه 
پرونده هـــای ثبتـــی ایـــران در حوزه هـــای میـــراث 
ملمـــوس و ناملمـــوس در یونســـکو اشـــاره کـــرد و 

گفـــت: در بخـــش میـــراث ناملمـــوس پنـــچ پرونـــده 
آمـــاده بـــرای ثبـــت در فهرســـت میـــراث جهانـــی در 
ــورت  ــه صـ ــدا« بـ ــده »یلـ ــتند. پرونـ ــتور کار هسـ دسـ
ـــا  ـــترک ب ـــورت مش ـــه ص ـــود« ب ـــده »ع ـــتقل، پرون مس
ــورت  ــه صـ ــرگان« بـ ــن مهـ ــده »جشـ ــوریه، پرونـ سـ
پرونـــده ی  تاجیکســـتان،  کشـــور  بـــا  مشـــترک 
ــارت  ــان و »زیـ ــورهای ترک زبـ ــا کشـ ـــور« بـ »مینیات
تادئـــوس مقـــدس« بـــا همراهـــی کشـــور ارمنســـتان 
ـــدند  ـــتاده ش ـــکو فرس ـــه یونس ـــوروز ب ـــل از ن ـــه و قب تهی
تـــا بـــا بررســـی کارشناســـان یونســـکو نقـــاط قـــوت 
ــه  ــاز بـ ــورت نیـ ــالم و در صـ ــا اعـ ــف پرونده هـ و ضعـ

ــوند. ــت داده شـ ــران برگشـ ــه ایـ ــل بـ تکمیـ

لنا
 ای

س:
عک
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ــک   ــی ششــدانگ ی ــدی رحیمــی پردنجان ــای مه ــد: آق ــور هفشــجانی متعه ــی پ ــم زهــرا عال ــه: خان ــد ل متعه
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 138/32 متــر مربــع )مســاحت یکصــد و ســی و هشــت متــر و ســی دو دســیمتر 
مربــع( بــه پــاک دو هــزار و صــد و  هفــت فرعــی از چهــار صــد و یــازده اصلــی واقــع در شــهر پردنجــان کــه 
ــد  ــی فرزن ــی پردنجان ــدی رحیم ــای مه ــام آق ــی تحــت شــماره 139520314002001259 بن ــر الکترونیک در دفت
مهــر علــی بــه شــماره ملــی 4670006789 ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بــه موجــب 
پرونــده اجرائــی کاســه 9600124 و طــی بازداشــتنامه شــماره 13970581400200541مورخــه 97/5/24 بــه نفــع 
ــورخ  ــه کارشــناس رســمی دادگســتری م ــق نظری ــده و طب ــه بازداشــت گردی ــت وصــول مهری ــه باب ــد ل متعه
97/7/10 ششــدانگ ملــک مذکــور بــه مبلــغ 414/960/000 ریــال )چهــار صــدو چهــارده میلیــون و نهصد و شــصت 
هــزار ( ریــال ارزیابــی شــده اســت توصیــف اجمالــی ملــک| پــاک فــوق بصــورت زمیــن و فاقــد اعیانــی مــی 
باشــد و حــدود اربعــه شــماال در دو قســمت اول بــه دیــوار بطــول 94 .10 متــر بــر بشــماره دو هــزار و یکصــد 
و شــش فرعــی دوم بــه دیــوار بطــول 64. 4 متــر بــه شــماره دو هــزار و یکصــد و شــش فرعــی شــرقا: دیــوار 
بطــول 20. 8 متــر بشــماره نهصــد و پنــج فرعــی جنوبــا: در چهــار قســمت اول بدیــوار بطــول 67. 6 متــر بشــماره 
ســیصد و پنچــاه و هفــت فرعــی دوم بدیــوار بطــول 14. 6 متــر بمشــاره نهصــد و چهــار فرعــی ســوم دیواریســت 
بطــول 88. 1 متــر بشــماره نهصــد و چهــار فرعــی چهــارم دیواریســت بــه طــول 40 .0 ســانتی متــر بکوچــه غربــا: 
ــد  ــک موصــوف فاق ــه ضمیمــه کوچــه خواهــد شــد مل ــه ب ــه قســمتی ک خــط فرضــی اســت بطــول 36 .9 ب
حقــوق ارتفاقــی و هــر گونــه بیمــه نامــه مــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 
1398/03/29 در محــل اداره ثبــت فارســان واقــع در فارســان بلــوار ایــت الــه خامنــه ای از طریــق مزایــده بــه 
فــروش مــی رســد .مزایــده از مبلــغ پایــه 414/960/000 ریــال )چهــار صــد و چهــارده میلیــون و نهصــد و شــصت 
هــزار ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت 
بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه 
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 
وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد 
و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده 

روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فارسان علی رحیمی    2755
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مرتهن:بانــک کشــاورزی فارســان   راهــن: اقــای ایــوب خســروی 
فارســانی  وام گیرنــده: اقــای احســان عزیزیــان ششــدانگ یکبــاب 
ــار هــزار  ــع) مســاحت چه ــه مســاحت 4295،21 متــر مرب ــه ب خان
و دویســت و نــود پنــج متــر مربــع و بیســت و یــک ســانتی متــر 
مربــع( بــه پــاک یکهــزار و ســیصد و شــصت و دو فرعــی از چهــار 
صــد و چهــل و یــک اصلــی واقــع در شهرســتان فارســان – گوجــان 
کــه در صفحــه 435 دفتــر جلــد 66 امــاک ذیــل شــماره 11376 
ــه شــماره  ــام ب ــد غ ــوب خســروی فارســانی فرزن ــای ای ــام آق بن
ــده  ــادر و تســلیم گردی ــت ص ــند مالکی ــت و س ــنامه 72 ثب شناس
ــماره 1945- ــب سندش ــه موج ــود را ب ــک خ ــک مل ــت و مال اس
ــر اســناد رســمی شــماره 44 فارســان  1389/12/15 تنظیمــی دفت
در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه فارســان قــرار داده اســت و بــه 
ــده  ــه گردی ــه صــدور اجرائی ــدات منجــر ب ــای تعه ــدم ایف ــت ع عل
ــی تحــت کاســه 9600012 تشــکیل  ــده اجرائ ــب آن پرون و متعاق
گردیــد طبــق نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری مــورخ 
ــغ 7/701/900/000  ــه مبل ــور ب ــک مذک 1396/12/13 ششــدانگ مل
)هفــت میلیــارد و هفتصــد و یــک میلیــون و نهصــد هــزار ریــال( 
ارزیابــی شــده اســت توصیــف اجمالــی ملــک : پــاک فــوق دارای 
یکبــاب ســاختمان کارگاه مزرعــه پــرورش قــارچ بــه مســاحت چهار 
هــزار و دویســت و نــود و پنــج متــر مربــع و بیســت و یــک صــدم 
ــامل  ــارچ ش ــرورش ق ــالن پ ــامل س ــی ش ــد اعیان ــی باش ــر م مت
ــدی و  ــاق بســته بن 11 ســالن دیوارهــا پاســتر ســیمان ســفید ات
ســرد خانــه و ســرامیک ســفید و راهــرو متصــل بــه ســالن و کــف 
ــوار  ــی و دی ــم بتن ــتون قائ ــیون و س ــک دارای فندراس کا موزائی
ــام  ــق پشــت ب ــوک و عای ــا آجــر و ســیمان ســقف تیرچــه و بل ب
ــه  ــاه آب ب ــه چ ــک حلق ــن دارای ی ــد. همچنی ــی باش ــزوگام م ای

عمــق 46 متــر بــا لولــه و جــدار و پروانــه بهــره بــرداری مــی باشــد 
حــدود  اربعــه طبــق ســند مالکیــت شــماال بــه طــور شکســته بــه 
ــی  ــای درپ ــوار و ج ــر دی ــر و 23/64 مت ــای 21/54 مت ــول ه ط
ــه  ــر فنســی اســت ب ــور شــرقا طــول 99/78 مت ــه راه عب اســت ب
ــر  ــول 45 مت ــه ط ــا ب ــازی جنوب ــرود جهانب ــاورزی ف ــن کش زمی
ــول  ــا بط ــن کشــاورزی دیگرمتقاضــی غرب ــه زمی فنســی اســت ب
ــدی  ــب محم ــاورزی غری ــن کش ــه زمی ــت ب ــی اس ــر فنس 96 مت
ملــک موصــوف فاقــد حقــوق ارتفاقــی اســت و برابــر نامــه بانــک 
ــد هــر  کشــاورزی بشــماره 72/4046/278مورخــه 97/04/25 فاق
ــی 12  ــوق از ســاعت 9 ال ــاک ف ــی باشــد پ ــه م ــه نام ــه بیم گون
ــان  ــت فارس ــل اداره ثب ــورخ 1398/04/03 در مح ــنبه م روز دوش
ــده  ــق مزای ــه ایــی از طری ــه خامن ــوار آیــت ال واقــع در فارســان بل
بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ پایــه 7/701/900/000 ریــال 
)هفــت میلیــارد و هفتصــد و یــک میلیــون و نهصــد هــزار ریــال( 
شــروع و باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، 
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 
کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی 
ــه  ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش و ع
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
ــی  ــوه پرداخت ــازاد وج ــود م ــورت وج ــز در ص ــت و نی ــده اس مزای
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد 
ــده روز  ــردد، مزای ــمی گ ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای ــا چنانچ ضمن
ــزار  ــرر برگ ــکان مق ــان ســاعت و م ــی در هم ــد از تعطیل اداری بع

خواهــد شــد.
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امـروز )22 مـی و اول خـرداد( روز جهانـی تنوع زیسـتی 
اسـت کـه بـا شـعار »تنـوع زیسـتی مـا، غـذای مـا و 
نیـز  امسـال  داشـته می شـود.  مـا« گرامـی  سـالمتی 
همچون سـال های گذشـته، دوسـتداران و فعاالن محیط 
زیسـت در سراسـر جهـان بـا گرامیداشـت ایـن روز و بـا 
برنامه هـای متنـوع بـه اسـتقبال ایـن رویـداد ارزشـمند 

می رونـد. امـا تنـوع زیسـتی چیسـت؟
تنوع زیسـتی در سـاده ترین تعریف آن، سطوح مختلف 
زندگـی بـر روی زمین و الگوهای طبیعی آن اسـت. تنوع 
زیسـتی که امروز شـاهد آن هستیم، محصول میلیاردها 
سـال تکامل موجودات اسـت کـه به وسـیله فرآیندهای 
طبیعـی و البتـه به طـور فزاینـده ای تحت تأثیر انسـان به 
وجـود آمـده اسـت بنابرایـن، مـا بخـش جدایی ناپذیر از 
این تنوع زیسـتی و به طور کامل وابسـته به آن هستیم.

ارزش تنوع زیستی
در حالیکـه در عصـر حاضـر نسـبت بـه ایـن موضـوع 
مهـم کـه تنـوع زیسـتی یـک سـرمایه ی همگانی اسـت 
و ارزش فوق العـاده ای بـرای نسـل  امـروز و نسـل های 
آینده دارد، شـناخت رو به رشـدی مشـاهده می شـود اما 
متاسـفانه، تعداد زیادی از گونه ها با پیامدهای ناشـی از 
فعالیت هـای انسـانی، در حال کاهش اسـت. حفاظت از 
تنـوع زیسـتی، در واقع حفاظـت از منافع انسـان و دیگر 
موجـودات حیـات اسـت. منابـع زیسـتی  سـتون هایی 
هسـتند کـه تمدن هـا بـر روی آنهـا بنـا شـده اند. تامیـن 
کننـده ی اصلـی مـواد اولیـه در صنایـع مختلـف ماننـد 
کاغذسـازی،  آرایشـی،  لـوازم  داروسـازی،  کشـاورزی، 
باغبانـی، سـاخت و سـاز و .. منابـع طبیعـی و زیسـتی 
هسـتند. از دسـت دادن تنوع زیسـتی، مواد غذایی مورد 
نیـاز ما، منابع چـوب، دارو، انرژی و فرصت های تفریحی 
و گردشـگری مـا را ) به دلیل ازبین رفتن بوم سـازگان ها( 

می کند. تهدیـد 

تاکید امسال روز جهانی تنوع زیستی
 بر غذا و سالمتی انسان ها

اصغـر مبارکی، کارشـناس تنوع زیسـتی سـازمان محیط 
زیسـت با اشـاره به اینکه تامین غذا و تضمین سـالمتی 
انسـان ها در گـرو حفـظ تنوع زیسـتی اسـت، هماهنگی 
شـعار امسال روز جهانی تنوع زیستی را با اهداف توسعه 
پایـدار و اهـداف آی چـی را این گونـه تشـریح می کنـد: 

22 مـی روزی اسـت کـه متـن کنواسـیون جهانـی تنـوع 
زیسـتی بـه تصویـب رسـیده و بـه همین علت سـازمان 
ملل این روز را به عنوان روز جهانی تنوع زیسـتی معرفی 
کـرده اسـت. از ایـن رو هر سـال با توجه به نـوع اتفاقاتی 
کـه در جهـان در حـال وقـوع اسـت و اهمیـت بیشـتری 
دارد، شـعارهایی بـرای ایـن مناسـبت انتخاب می شـود. 
»تنـوع زیسـتی مـا، غـذای ما و سـالمتی ما« بـه عنوان 
شـعار امسـال انتخاب شـده اسـت. مبارکی می گوید ما 
از تنـوع زیسـتی بهره بـرداری می کنیم بـدون اینکه درکی 
از بهره برداری پایدار از آن داشـته باشـیم به همین خاطر 
اسـت که شـعار امسـال با این هدف انتخاب شـده که بر 

وابسـتگی غذایـی انسـان بـه تنوع زیسـتی تأکید شـود 
چراکـه بـدون تنـوع زیسـتی نه غذایـی خواهیم داشـت 
و نـه سـالمتی. بنابرایـن بـرای اینکـه بتوانیـم در آینده از 
نظر بهداشـت و سـالمت وضعیت مناسبی داشته باشیم 
بایـد زیسـت بوم ها و گونه هـای وابسـته بـه آن را به طـور 
منطقـی مدیریـت کنیم. آن طـور که این کارشـناس تنوع 
زیسـتی سـازمان حفاظت محیط زیسـت به ایسنا گفته، 
گرامیداشـت روز جهانـی تنـوع زیسـتی تنهـا بـا هـدف 
افزایـش درک و آگاهـی مـردم نسـبت بـه ارزش تنـوع 
زیسـتی انجام می شـود بـه این دلیل که طیف وسـیعی 
از غذاهـا، میوه هـا و گیاهانـی کـه بـه اشـکال مختلـف 
اعـم از دارویـی و غذایـی اسـتفاده می کنیم، برداشـت از 

رودخانه هـا و دریاهـا، ماهی هـا و درختـان، غالت و حتی 
حیوانـات اهلـی بـه تنـوع زیسـتی وابسـته اسـت و اگر 
زیسـتگاه ها را حفـظ نکنیـم از لحـاظ تامیـن ایـن منابع 
غذایی دچار آسـیب خواهیم شـد. آسـیب های ناشـی از 
تخریـب و از بیـن رفتـن تنـوع زیسـتی، مـردم محلی را 
بیـش از سـایر گروه هـا تهدیـد می کند. به گفتـه مبارکی 
شـعار امسـال روز جهانی تنوع زیسـتی با اهداف توسعه 
پایدار هماهنگ اسـت از این رو هدف دوم توسـعه پایدار 
کاهـش گرسـنگی، هـدف سـوم بهداشـت و سـالمت 
انسـان، هـدف 13 در مـورد اقدامـات مربـوط بـه کاهش 
خسـارات اقلیمـی، هـدف 14 برنامه با محوریـت زندگی 
زیـر آب و هـدف 15 در مـورد زندگـی روی زمیـن اسـت 

تامین منابع غذایی در گروی حفظ زیستگاه ها
کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست: اگر زیستگاه ها را حفظ نکنیم از لحاظ تامین منابع غذایی دچار لطمات بسیار خواهیم شد.

کارشــناس تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت: در ســال 2016 بحــث 
ــوع  ــه موض ــود ک ــن ب ــر ای ــدات ب ــه تاکی ــد و هم ــرح ش ــتی مط ــوع زیس ــازی تن جریان س
تنــوع زیســتی نبایــد بــه یــک ســازمان منحصــر باشــد بلکــه ضــرورت حفــظ تنــوع زیســتی 
ــا ایــن توضیــح،  ــد. ب ــد درون همــه ارکان تصمیم ســاز در هــر جامعــه و کشــور نفــوذ کن بای
ــاورزی  ــاد کش ــا وزارت جه ــت ی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا س ــد تنه ــا نبای ــور م در کش
ــد  ــم بای ــتگاه ها ه ــایر دس ــه س ــند بلک ــتی باش ــوع زیس ــوزه تن ــرف در ح ــاز ص تصمیم س

ــند. ــته باش ــتی داش ــوع زیس ــظ تن ــرای حف ــود ب ــف خ ــی از وظای ــی عموم آگاه

ــتی  ــوع زیس ــناس تن ــی، کارش ــر مبارک اصغ
ســازمان محیــط زیســت معتقد اســت شــعار 
ــن  ــا ای ــوع زیســتی ب ــی تن امســال روز جهان
هــدف انتخاب شــده کــه بــر وابســتگی غذایی 
ــه  ــه تنــوع زیســتی تاکیــد شــود. ب انســان ب
ــه  ــتی ن ــوع زیس ــدون تن ــه ب ــا ک ــن معن ای

ــالمتی.  ــه س ــت و ن ــم داش ــی خواهی غذای

نا 
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رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ایجــاد  گفــت:  رودبــار  شهرســتان 
در  بــدون  کــه  صورتــی  در  ســازه ها 
ــی  ــت محیط ــات زیس ــری مالحظ نظرگی
باشــد باعــث شکســتگی در یکپارچــی 
و  شــده  آبــی  هــای  اکوسیســتم 
اصطالحــا آن را جزیــره ای مــی کنــد کــه 
ــه  ــان منطق ــرای آبزی ــدی ب ــای ب پیامده

داشــت.  خواهــد 
حســین  رامیــن  ایســنا،  بــه گــزارش 
محیــط  حفاظــت  یــگان  گفــت:  زاده 
زیســت رودبــار طــی چنــد روز اخیــر 
بحــث برخــورد بــا صیــادان غیرمجــاز 
را در برنامــه اهــم گشــت و کنترلهــای 
ــیه  ــادان حاش ــا صی ــرار داده و ب ــود ق خ
ــه در  ــد ک ــی کن ــورد م ــا برخ ــه ه رودخان
همیــن راســتا تعــداد چندیــن رشــته 
8 عــدد لنســر و قــالب  انــواع تــور و 
غیــر  صیــادان  ایــن  از  ماهیگیــری 
ــزود:  ــط شــد. وی اف مجــاز کشــف و ضب
بیشــترین تجمــع صیــادان غیرمجــاز طــی 
ــه ســیاهرود و  ــر در رودخان روزهــای اخی
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــن ب ــه توتکاب منطق
لولــه  از خــط  ناحیــه جهــت حفاظــت 
ــداث  ــی اح ــکن بتن ــوج ش ــک م ــت ی نف
شــده کــه باعــث ایجــاد اختــالف ارتفــاع 
و اختــالل در تــردد طولــی ماهیــان در 

رودخانــه شــده اســت. 
مضــررات  بــه  ادامــه  در  زاده  حســین 
ایجــاد ســازه هــای ایــن چنینــی کــه 
محیطــی  زیســت  مالحظــات  بــدون 
مــی  ایجــاد  هــا  رودخانــه  عــرض  در 
کــرد:  خاطرنشــان  و  اشــاره  گردنــد 
ــی کــه  ایجــاد چنیــن ســازه هــا در صورت
بــدون در نظــر گیــری مالحظــات زیســت 
در  باعــث شکســتگی  باشــد  محیطــی 
ــی شــده  ــای آب یکپارچــی اکوسیســتم ه
ــد  ــی کن ــره ای م ــا آن را جزی و اصطالح
آبزیــان  بــرای  بــدی  پیامدهــای  کــه 
تصریــح  داشــت. وی  منطقــه خواهــد 
ــی  ــررات اکولوژیک ــر مض ــالوه ب ــرد: ع ک
ــا  ــازه ه ــل س ــن قبی ــر ای ــه ب ــادی ک زی
می تــوان وارد دانســت، فراهــم کــردن 
ــر مجــاز  ــادان غی ــکان ســودجویی صی ام

را بایــد بــه آن افــزود.

ان
یاه

انجام مطالعات بنیادی بر روی گیاهان در خطر گ
انقراض درخراسان رضوی

ــان  ــت خراس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
رضــوی گفــت: انجــام مطالعــات بنیــادی و بــوم 
شــناختی بــر روی گیاهــان نــادر و در خطــر 
ــی  ــگاه فردوس ــکاری دانش ــا هم ــتان ب ــراض اس انق
ــورج  ــر، ت ــزارش مه ــه گ ــد. ب ــد ش ــی خواه ــهد عملیات مش
ــادل تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک  همتــی در مراســم تب
بیــن اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان و پژوهشــکده 
علــوم گیاهــی دانشــگاه فردوســی مشــهد در محــل اداره کل 
ــر اســاس  ــرد: ب ــار ک ــط زیســت خراســان رضــوی اظه محی
ایــن تفاهــم نامــه، پژوهشــکده دانشــگاه فردوســی مشــهد 
انجــام مطالعــات بنیــادی و بــوم شــناختی بــر روی گیاهــان 
نــادر و در خطــر انقــراض اســتان خراســان رضــوی و تکثیــر 
ــای حفاظــت در زیســتگاه و  ــا روش ه ــا ب و اهلی ســازی آنه
خــارج از زیســتگاه طبیعــی را بــا بهره گیــری از فناوری هــای 
نویــن بــه انجــام خواهــد رســاند. وی افــزود: ایــن اداره کل 
ــوزی و کارورزی و  ــرای کارآم ــجویان ب ــور دانش ــز از حض نی

از شــرکت های دانش بنیــان و خدمــات علمــی  حمایــت 
و فنــاوری در یافته هــای پژوهشــی در رابطــه بــا نیازهــا 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــای اداره کل حفاظ و اولویت ه
ــا  ــه ب ــن تفاهمنام ــه داد: ای ــرد.وی ادام ــد ک ــت خواه حمای
هــدف تبــادل دانــش، یافته هــای نویــن علمــی و تجربیــات 
ــدات علمــی  ــت تولی ــن اداره کل و هدای ــن دانشــگاه و ای بی
و تحقیقــات در پژوهشــکده علــوم گیاهــی و طرح هــای 
پایان نامه هــای  و  علمــی  هیــأت  اعضــای  پژوهشــی 
از  بــه ســمت کاربــرد در حفاظــت  تحصیــالت تکمیلــی 
ــه امضــا رســیده اســت.  ــوع زیســتی ب محیــط زیســت و تن
ــاوری و  ــعه فن ــاد و توس ــرای ایج ــازی ب ــت: بسترس وی گف
حفاظــت  حــوزه  در  پژوهشــی  یافته هــای  تجاری ســازی 
ــت  ــه اس ــن تفاهمنام ــداف ای ــر اه ــت از دیگ ــط زیس محی
شــرکت های  تأســیس  و  نــو  ایده هــای  از  حمایــت  و 
دانش بنیــان در فهرســت اولویت هــای اجرایــی دو طــرف 

ــرار دارد. ق

ــران در  ــا در ای ــت: م ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
صــدد هســتیم تــا بــا همــکاری ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
و آبخیــزداری کشــور از یــک هــزار و 200 گونــه زیســتی کــه 

در حــال انقــراض اســت نگهــداری کنیــم.
»کاظــم خــاوازی« روز گذشــته در حاشــیه همایــش جهانــی تنــوع 
ــاورزی  ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــتی در س زیس
ــوع  ــان کــرد: بیســت و پنجمیــن دوره تن ــگاران بی در جمــع خبرن
زیســتی در دنیــا در حــال برگــزاری اســت و از ســال 1393 بنیــان 
ایــن کار گذاشــته شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران بــا تصمیــم 
ــن کنوانســیون  ــه ای ــس شــورای اســالمی از ســال 1375 ب مجل
ــرای  ــران ب ــه هیــات وزی پیوســته اســت، گفــت: براســاس مصوب
ــه وزارت  ــور ب ــتی کش ــیون زیس ــه کنوانس ــار دبیرخان ــتین ب نخس
ــه اســتقرار ایــن  جهادکشــاورزی تعلــق گرفتــه اســت. خــاوازی ب
دبیرخانــه در وزارت جهــاد کشــاورزی اشــاره و بیــان کــرد: وظیفــه 
اصلــی ایــن کنوانســیون اســتفاده از تمامــی تشــکل هــا، بخــش 
ــه هــا،  هــای مردمــی کشــور، ظرفیــت هــای موجــود در وزارتخان
دســتگاه هــای نظارتــی و قــوه قضائیــه بــرای قــرار گرفتــن تمــام 
امکانــات کشــور در اختیــار تنــوع زیســتی کشــور اســت. رئیــس 
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ادامــه داد: در 
ایــن راســتا وزارت جهــاد کشــاورزی بــه دلیــل ماموریــت هــا و یــا 
تکالیــف قانونــی کــه برعهــده داشــته از بخــش هــای مربوطــه بــه 
ــاون  ــور کــرده اســت.  مع ــع طبیعــی عب حــوزه کشــاورزی و مناب
ــک  ــن بان ــه بزرگتری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاورزی ب ــر جهادکش وزی
ــت: از  ــرار دارد، گف ــه ق ــن مجموع ــل ای ــه در داخ ــذر خاورمیان ب
ــع زراعــی  ــوان بانــک ژن اســت و مناب ایــن بانــک کــه تحــت عن
ــا اشــاره  کشــور در آن قــرار دارد نگهــداری مــی شــود. خــاوازی ب

ــی در  ــذر گیاهــان مرتعــی و جنگل ــک ب ــن بان ــه اینکــه بزرگتری ب
داخــل موسســه تحقیقــات جنــگل هــا و مراتــع قــرار دارد، افــزود: 
ــودات  ــوص موج ــه خص ــودات ب ــواع موج ــا و ان ــه ه ــش گون پای
گیاهــی در موسســه مــا پیگیــری مــی شــود. معــاون وزیــر جهــاد 
کشــاورزی ادامــه داد: در دو ســال گذشــته حداقــل970 گونــه بــه 
ایــن بانــک اضافــه شــده اســت کــه در همیــن دو ســال گذشــته 
ــورد  ــراض م ــال انق ــی در ح ــه گیاه ــزار و 200 گون ــک ه ــداد ی تع
پایــش و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــران 
ــور گیاهــی  ــه فل ــل ب ــه تســلط کام یکــی از کشــورهایی اســت ک
ــران  ــی ای ــی و مرتع ــان جنگل ــور گیاه ــزود: 149 فل خــود دارد، اف
توســط وزات جهــاد کشــاورزی چــاپ شــده اســت کــه بــا چــاپ 
آخریــن نســخه اش بیــش از 90 گونــه گیاهــی کــه در داخل کشــور 
وجــود دارنــد شناســایی شــدند. بــه گفتــه خــاوازی، در بزرگتریــن 
بانــک و مــوزه حشــرات کشــاورزی بالــغ بــر چهــار میلیــون حشــره 
ــی  ــداری م ــاد کشــاورزی نگه ــه وزارت جه وجــود دارد در مجموع
شــود. معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: امیدواریــم از 
طریــق مشــارکت مــردم، ارتقــای دانــش و آگاهــی مــردم توســط 
تمــام دســت انــدرکاران ماننــد صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی 
ــه  ــوع زیســتی را ک ــم تن ــرورش بتوانی ــران، وزارت آمــوزش و پ ای
یــک هویــت بــزرگ از ســوی خداونــد متعــال اســت را بــه درجــات 
عالــی برســانیم.وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر تعــداد گونــه 
هــای زیســتی در حــال انقــراض گفــت: چیــزی کــه در مجامــع 
درخصــوص گونــه هــای در حــال انقــراض بحــث مــی شــود گونــه 
ــی  ــده م ــم دی ــا چش ــه ب ــتند ک ــوری هس ــی و جان ــای گیاه ه
شــوند، در حالــی کــه ایــن تنــوع گیاهــی بســیار بــزرگ تــر اســت 
ــاک  ــود در خ ــی ش ــر م ــع ذک ــه در مناب ــی ک ــد از تنوع و 25درص

وجــود دارد و دیــده نمــی شــوند بنابرایــن اعــدادی کــه گفتــه مــی 
ــن موضــوع  ــه ای ــی نیســت و تســلط بشــر ب ــداد دقیق شــود اع
ــه  ــر جهادکشــاورزی در پاســخ ب ــاون وزی ــم اســت. مع بســیار ک
ــر اینکــه جزیــره ای عمــل کــردن  ــا مبنــی ب ــگار ایرن ســوال خبرن
ــوع زیســتی کشــور آســیب  ــه تن ــزان ب ــا چــه می ــا ت ســازمان ه
ــرای یکپارچــه ســازی ســازمان  رســانده اســت و چــه اقدامــی ب
هــا بــرای حفاظــت بیشــتر از تنــوع زیســتی انجــام شــده اســت، 
ــب  ــور رخ داد، تصوی ــه در کش ــی ک ــاق مثبت ــی از اتف ــت: یک گف
قانــون حفاظــت از بهــره بــرداری از منابــع کشــور بــود کــه تکلیــف 

کــرده تــا تمــام دســتگاه هــا بایکدیگــر همــکاری نزدیــک داشــته 
ــاد  ــد وزارت بهداشــت، وزارت جه ــی مانن ــه های ــند و وزارتخان باش
کشــاورزی و ســازمان حفاظــت از امــور زیســت موظفنــد تــا آییــن 
نامــه هــای اجرایــی را بــا هماهنگــی کامــل یکدیگــر بنویســند کــه 

ایــن کار اکنــون در حــال انجــام اســت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: همــه در حــال تــالش هســتند تــا 
شــاهد اتفاقــات خوبــی درکشــور باشــیم و بــه نظــر مــی رســد کــه 
دبیرخانــه هــم نقــش زیــادی را در مشــارکت گیــری گــروه هــای 

مختلــف خواهــد داشــت.

وزیــر کشــور گفــت کــه روزانــه حــدود 58 هــزار تــن پســماند در 
ــی  ــه گــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمان کشــور تولیــد می شــود. ب
فضلــی در جلســه علنــی امــروز ســه شــنبه بــه ارائــه توضیحاتــی 
ــده بابلســر پرداخــت  ــاری نماین ــوا کن ــی هللا نان ــاره ســوال ول درب
مبنــی بــر ایــن کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه دپــوی زبالــه در نواحــی 
شــهری شهرســتانهای بابلســر و فریــدون کنــار و شــهرهای اســتان 
مازنــدران را تهدیــد می کنــد چــرا اقدامــی علیرغــم تذکــرات مکــرر 

بــه وزیــر کشــور و اســتان مازنــدران صــورت نگرفتــه اســت؟
ــا  ــا اســت م ــم م ــه از موضوعــات مه ــع زبال ــح داد: دف وی توضی

1200 گونه زیستی در کشور در حال انقراض است
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گونه ها

آلودگی

زباله های شمال کشور از بمب شیمیایی 
حلبچه، خطرناک تر است

شناسایی 60 گونه گیاه 
درحال انقراض، در اصفهان

نماینــده مــردم بابلســر در 
مجلــس شــورای اســالمی 
بــرای  اگــر  کــه  گفــت 
در  زبالــه  دپــوی  موضــوع 
ــر  ــن مشــکل بدت ــدران چــاره اندیشــی نشــود ای مازن
از بمــب شــیمیایی حلبچــه خواهــد بــود. بــه گــزارش 
ایســنا، ولــی هللا نانواکنــاری در جلســه علنــی روز 
گذشــته دربــاره دپــوی زبالــه در نواحــی شــهری 
ــار و شــهرهای  ــدون کن شهرســتان های بابلســر و فری
ــدران گفــت: بیــش از یــک دهــه اســت  اســتان مازن
کــه مازنــدران بــا مشــکل دپــوی زبالــه مواجــه 
ــا  ــه ره ــن منطق ــه در ای ــن زبال ــا ت اســت و میلیون ه
شــده اســت کــه شــیرابه های آن وارد زمین هــای 
ــت  ــی از انباش ــات ناش ــود و صدم ــاورزی می ش کش
زبالــه ســالمت هم وطنــان مناطــق ســاحلی را تهدیــد 
ــوه  ــان اینکــه حجــم انب ــا بی ــد. وی در ادامــه ب می کن
ــم  ــل عظی ــه معض ــمالی ب ــتان های ش ــه در اس زبال

محیــط زیســتی تبدیــل شــده یــادآور شــد اگــر 
ــن مشــکل  ــاره اندیشــی نشــود ای ــه چ ــن زمین در ای
ــن  ــر اســت. ای ــم بدت ــب شــیمیایی حلبچــه ه از بم
پســماندها در 27 نقطــه مازنــدران وجــود دارنــد، 
شــیرابه های آن در رودخانه هــا ســرازیر می شــود و 
تمــام ایــن حیوانــات اهلــی از همیــن آب هــا اســتفاده 
ــر  ــوی غی ــه دپ ــان اینک ــا بی ــاری ب ــد. نانواکن می کنن
ــر  ــاک و غی ــی گســترده، خطرن ــه، آلودگ ــی زبال اصول
ــرب  ــع آب ش ــط و مناب ــرای محی ــی را ب ــل جبران قاب
و کشــاورزی بــه دنبــال دارد گفــت: پســماند خانگــی 
در مازنــدران 3150 تــن اســت کــه 1450 تــن آن 
روســتایی و 1700 تــن شــهری اســت و 90 درصــد ایــن 
ــا  ــر بهداشــتی دفــن ی ــی و غی ــر اصول پســماندها غی
رهاســازی می شــوند. نانواکنــاری بــا بیــان اینکــه 
دپــوی زبالــه در کنــار رودخانه هــا صــورت می گیــرد و 
ــت:  ــزد، گف ــزر می ری ــای خ ــه دری ــا ب ــن رودخانه ه ای
ــا جــاری اســت. ــن شــیرابه ها در رودخانه ه ــام ای تم

معــاون فنــی اداره کل منابــع 
آبخیــزداری  و  طبیعــی 
از  اصفهــان  اســتان 
شناســایی 60 گونــه گیــاه در 
ــن اســتان  ــادر و آســیب پذیر در ای ــراض، ن حــال انق
ــر روز  ــا، عبدالرضــا مهاج ــزارش ایرن ــه گ ــر داد. ب خب
گذشــته اظهــار داشــت: بیشــتر ایــن گونه هــای 
گیاهــی در مناطــق جنــوب و غــرب اســتان اصفهــان 
ــرای حفاظــت و تکثیــر  ــد و برنامه هایــی ب قــرار دارن
آنهــا توســط اداره کل منابــع طبیعــی اســتان در 
ــه اینکــه 2 هــزار  ــا اشــاره ب دســت اجراســت. وی ب
دارد،  وجــود  اصفهــان  اســتان  در  گونــه گیاهــی 
ــی  ــی بوم ــای گیاه ــن گونه ه ــد ای ــزود: 46 درص اف
منطقــه هســتند و از ایــن تعــداد بیــش از 300 
گونــه ارزش غذایــی و دارویــی دارد. مهاجــر محصــور 
ــراض و  ــادر، در حــال انق کــردن گونه هــای گیاهــی ن
ــن  ــظ ای ــرای حف ــا ب ــه اقدام ه آســیب پذیر را از جمل

ــت  ــر و کاش ــا تکثی ــت: ب ــرد و گف ــان ک ــان بی گیاه
ــن  ــر ای ــر س ــی را ب ــر حمایت ــته ایم چت ــذر توانس ب
ــاره  ــا اش ــم. وی ب ــترده کنی ــی گس ــای گیاه گونه ه
ــن  ــاه، آویش ــن گی ــی، زری ــس کوه ــه کرف ــه اینک ب
دنایــی، موســیر، باریجــه و آنغــوزه از جملــه گیاهانــی 
اســت کــه در مراتــع و منابــع طبیعــی اصفهــان مــی 
ــل مصــرف  ــه دلی ــای گذشــته ب ــا در دهه ه ــد ام روی
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــده اس ــیب پذیر ش ــه آس بی روی
ــام  ــت انج ــال ممنوعی ــم اعم ــت ها به رغ ــن برداش ای
شــده اســت. مهاجــر افــزود: بــا برگــزاری کالس هــای 
آموزشــی و تدابیــر الزم بــه دنبــال حفــظ ایــن 
ــردن  ــر کشــت ب گونه هــای گیاهــی هســتیم. وی زی
2 هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی مناطــق 
جنــوب و غــرب اســتان اصفهــان بــه کرفــس کوهــی 
ــق  ــاورزی مناط ــای کش ــیر در زمین ه ــت موس و کش
ییالقــی اســتان را از جملــه تدابیــر بــرای جلوگیری از 

ــرد. ــان ک ــان بی ــن گیاه ــه ای ــت بی روی برداش

طرح جامع پسماند گیالن مصوب شد
 مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن از مصوب شدن طرح جامع پسماند استان خبر داد و گفت: 
در این طرح شش نقطه برای مدیریت پسماند در نظر گرفته و در این مناطق سه مرکز تکنولوژی 
مدیریت پسماند ایجاد خواهد شد.

 
گزارش

جزیره ای شدن 
اکوسیستم  ماهیان

ل ها
استفاده از جوامع بومی، رمز موفقیت مدیریت جنگ

پایدار جنگل ها
ــم  ــل مه ــی از عوام ــا یک ــظ جنگل ه ــد و حف تولی
در تحقــق اهــداف توســعه پایــدار اســت و بررســی 
ــد  ــان می ده ــف نش ــورهای مختل ــات کش تجربی
بومــی می توانــد  به کارگیــری گروه هــای  پــرورش و 
ــران  ــل ای ــور چهارفص ــد. کش ــده باش ــتا تعیین کنن ــن راس در ای
نعمــت  از  زیبــا،  و کویرهــای  دشــت  کوهســتان،  کنــار  در 
ــت.  ــوردار اس ــز برخ ــاور نی ــع پهن ــبز و مرات ــای سرس جنگل ه
بــه گفتــه کارشناســان وســعت جنگل هــای ایــران بــه 14 
میلیــون هکتــار می رســد. در بحبوحــه نگرانی هــا از اثــرات 
ــا  ــالح، احی ــت، اص ــر محیط زیس ــی ب ــرات اقلیم ــرب تغیی مخ
ــه  ــه گفت ــه ب ــق پوشــیده از درخــت ک ــن مناط ــت از ای و حفاظ
ســازمان خواروبــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( بــر 
ــده و  ــاز در آین ــرژی موردنی ــن ان ــت آب آشــامیدنی، تأمی کیفی
طراحــی شــهرهای پایــدار و ســالمت نقــش دارنــد، از اهمیــت 
ــاون  ــی مع ــل آقای ــه خلی ــور ک ــت. آن ط ــوردار اس ــی برخ باالی
ــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان جنگل هــای کشــور  ــر جه وزی

می گویــد، ایــران در راســتای همســو کــردن جنگل هــا بــا 
اهــداف توســعه پایــدار بــا فائــو برنامــه مشــترکی داشــته و در 
ــارزه  ــگل داری و مب ــی، جن ــل بیابان زدای ــائلی از قبی ــورد مس م
بــا آفت هــا و بیماری هــای متوجــه جنگل هــای کشــور بــا 
ــت. 70  ــته اس ــی داش ــازمان گفت وگوهای ــن س ــان ای کارشناس
ــوب  ــد چ ــر تولی ــان ب ــی کارشناس ــه اصل ــش دغدغ ــال پی س
کافــی بــرای تأمیــن نیــاز جهانــی بــود. از آن زمــان تاکنــون امــا 
ــه اهمیــت جنگل هــا در توســعه جهــان پــی  بیــش از پیــش ب
برده ایــم. فائــو در جدیدتریــن گــزارش خــود در مــورد وضعیــت 
جنگل هــا  نقــش  از  جامعــی  ارزیابــی  جهــان  جنگل هــای 
برنامــه مــدون توســعه  در تحقــق اهــداف تبیین شــده در 
پایــدار تــا پایــان 2018 ارائــه داده اســت. در ایــن گــزارش بــه 
تجربیــات و آموخته هــای کشــورهایی کــه برنامه هــا، راهبردهــا 
ــگل داری اتخــاذ  ــد جن ــود فرآین ــرای بهب ــا سیاســت هایی را ب ی
ــرای  ــا ب ــوان از آن ه ــه می ت ــت ک ــده اس ــاره ش ــد، اش کرده ان

ــرد. ــره ب ــورمان به ــع کش ــا و مرات ــای جنگل ه ــالح و احی اص

ش
وح

ت 
حیا

رئیـس اداره نظـارت بـر حیـات وحـش اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت آذربایجـان غربی 
در  اسـتان  وحـش  حیـات  از  7 گونـه  گفـت: 
خطـر انقـراض قـرار دارنـد. بـه گـزارش تابنـاک آذربایجان 
غربـی امیـد یوسـفی بـا بیـان اینکـه از بیـن گونه هـای در 
خطـر انقـراض »خروس کولی دشـتی« بشـدت در آسـتانه 
انقـراض قـرار دارد افـزود: خـروس کولی دشـتی از راسـته 
قزاقسـتان  در  و  بـوده  تیـره سـلیمی ها  و  سـلیم شـکل ها 
از جملـه  خاورمیانـه،  منطقـه  در  و  مثـل  تولیـد  روسـیه  و 
ایـران، زمسـتان گذرانـی مـی کنـد. وی اظهار کرد: بـه دلیل 
ایـن پرنـده در دهه هـای گذشـته،  کاهـش شـدید تعـداد 
سـازمان IUCN وضعیـت بقـای خـروس کولـی دشـتی را 
در حالـت در معـرض انقـراض طبقـه بنـدی کـرده اسـت.

ایـن کاهـش  اینکـه هنـوز علـت اصلـی  بیـان  بـا  یوسـفی 
تعـداد مشـخص نیسـت، امـا ناامـن کـردن زیسـتگاه ایـن 
پرنـدگان توسـط انسـان ها و تغییـرات اقلیمـی می توانـد از 
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این صفحه می خوانیم
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رودخانه هـا و دریاهـا، ماهی هـا و درختـان، غالت و حتی 
حیوانـات اهلـی بـه تنـوع زیسـتی وابسـته اسـت و اگر 
زیسـتگاه ها را حفـظ نکنیـم از لحـاظ تامیـن ایـن منابع 
غذایی دچار آسـیب خواهیم شـد. آسـیب های ناشـی از 
تخریـب و از بیـن رفتـن تنـوع زیسـتی، مـردم محلی را 
بیـش از سـایر گروه هـا تهدیـد می کند. به گفتـه مبارکی 
شـعار امسـال روز جهانی تنوع زیسـتی با اهداف توسعه 
پایدار هماهنگ اسـت از این رو هدف دوم توسـعه پایدار 
کاهـش گرسـنگی، هـدف سـوم بهداشـت و سـالمت 
انسـان، هـدف 13 در مـورد اقدامـات مربـوط بـه کاهش 
خسـارات اقلیمـی، هـدف 14 برنامه با محوریـت زندگی 
زیـر آب و هـدف 15 در مـورد زندگـی روی زمیـن اسـت 

کـه همگـی با موضـوع حفظ تنوع زیسـتی ارتبـاط دارند. 
آن طور که این کارشـناس تنوع زیسـتی سازمان حفاظت 
محیـط زیسـت می گویـد، هـدف راهبـردی D از اهـداف 
تنوع زیسـتی آی چی، »به افزایـش فواید حاصل از تنوع 
زیسـتی و زیسـت بوم ها برای همه« تاکید دارد. بنابراین 
هـدف 14 آی چـی اشـاره دارد بـه زیسـت بوم هایـی کـه 
تامین کننـده خدمـات پایـه ای و اساسـی برای انسـان ها 
هسـتند و بایـد مـورد ترمیـم و بازسـازی و حفاظـت قرار 
گیرند. شـعار امسـال روز جهانی تنوع زیستی هم بر این 
موضـوع تاکید دارد که ضمن بهره برداری از تنوع زیسـتی 
بـرای تامیـن غذا و تضمین سـالمتی باید تنوع زیسـتی 
را حفـظ و حراسـت کنیـم البتـه اهـداف تنـوع زیسـتی 

ارائـه شـده اسـت و کشـورهای  آی چـی از سـال 2010 
متعهدشـده، موظف به اجـرای اهداف ایـن برنامه بودند. 
گرچـه تعـدادی از کشـورها تـالش کردنـد در ایـن راسـتا 
حرکـت کنند اما برخی کشـورها فعالیت هـای یکپارچه ای 
در این حوزه نداشـتند. مبارکی با اشـاره به شـعارهای روز 
جهانی تنوع زیسـتی در سه سال گذشـته، می گوید: »در 
سـال 2016 بحث جریان سـازی تنوع زیستی مطرح شد 
و همـه تاکیـدات بـر این بـود کـه موضوع تنوع زیسـتی 
نباید به یک سـازمان منحصر باشـد بلکـه ضرورت حفظ 
آن بایـد درون همـه ارکان تصمیم سـاز در هـر جامعـه و 
کشـور نفـوذ کند. بـا این توضیح، در کشـور مـا نباید تنها 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت تصمیم سـاز صـرف در 

حوزه تنوع زیسـتی باشـد بلکه سایر دسـتگاه ها هم باید 
آگاهـی عمومـی از وظایف خود برای حفظ تنوع زیسـتی 
داشـته باشـند. بـرای مثـال اگـر وزارت نیـرو بـه وظایف 
خـود بـرای حفـظ تنـوع زیسـتی آگاهـی داشـته باشـد 
قطعـًا سـدی احـداث نمی کند کـه مخرب تنوع زیسـتی 
باشـد یـا وزارت راه اقدام به سـاخت جـاده ای نمی کند که 
بر خالف حفاظت از اکوسیسـتم و تنوع زیسـتی باشد«.

بـه گفتـه مبارکـی، در سـال 2017 اکوتوریسـم پایـدار و 
تنـوع زیسـتی به عنـوان شـعار روز جهانی تنوع زیسـتی 
انتخـاب شـد. به دلیـل اهمیت فعالیت های گردشـگری 
به خصـوص گردشـگری طبیعـی و ضرورت توجـه به این 
موضـوع از منظـر آموزشـی و شـکل بهره بـرداری توسـط 
جوامع محلی که ارتباط مسـتقیم با زیسـتگاه دارند این 
شـعار مطـرح شـد. همچنیـن در سـال 2018 - کـه 25 
سـال از فعالیـت کنواسـیون تنوع زیسـتی می گذشـت، 
شـعار 25 سـال تالش بـرای تنـوع زیسـتی را برگزیدند.

اقدامات اجرایی برای تنوع زیستی
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد در جلسـه  65 
خـود، مقطـع زمانـی 2020-2011 را بـه عنـوان دهـه  تنـوع 
زیسـتی نامگـذاری کرد.  بـه عبارت بهتر، هدف سـازمان 
ملـل از  تعییـن یـک دهـه  بـرای تنوع زیسـتی، حمایت 
از اجـرای ایـن طـرح اسـتراتژیک بـرای تنوع زیسـتی و 
تغییـر نگـرش کلی انسـان ها در زندگـی و هماهنگی آنها 
بـا طبیعـت اسـت. این طـرح راهبـردی، با هـدف اجرای 
کنوانسـیون تنـوع زیسـتی )CBD( بوجـود آمده اسـت. 
3 هـدف مهـم  CBD عبارتنـد از: 1-حفاظـت از تنـوع 
زیسـتی، 2-اسـتفاده پایـدار از مولفه های تنوع زیسـتی 
و 3-بـه اشـتراک گذاری منصفانـه و عادالنـه ی مزایـای 
اسـتفاده از منابع ژنتیکی. طرح استراتژیک 2020- 2011، 
شـامل یک چشـم انداز مشـترک، یک ماموریت، اهداف 
اسـتراتژیک و اهـداف بلندپروازانـه امـا قابـل دسـتیابی 
اسـت. ایـن طرح بـه عنوان یـک چارچـوب انعطاف پذیر 
بـرای ایجـاد اهـداف ملـی و منطقـه ای عمـل می کنـد و 
از اجـرای سـه گانه  کنوانسـیون تنوع زیسـتی، سـه هدف 
منسـجم و موثر را ترویج می کنـد. ماموریت طرح جدید 
ایـن اسـت کـه: بـرای متوقف کـردن رونـد نابـودی تنوع 
زیسـتی و بـه منظـور اطمینـان از اینکـه تـا سـال 2020 
بوم سـازگان  پایـدار خواهـد بـود، اقدامـات مؤثـر و فوری 
انجـام می دهـد و همچنـان بـه ارائـه  خدمـات ضـروری 
می پـردازد. بـه ایـن ترتیـب، به سـطوح مختلـف زندگی 
در سـیاره، رفـاه و رفـع فقر کمک می شـود. اکنـون که در 
سـال 2019 هسـتیم، الزم اسـت کـه حمایـت سیاسـی و 

کلـی از ایـن طـرح اسـتراتژیک گسـترش یابد.

22 می، روزی است 
که متن کنوانسیون 
تنوع زیستی  جهانی 

به تصویب رسیده 
است. هر سال 
با توجه به نوع 
اتفاقاتی که در 

جهان در حال وقوع 
است و اهمیت 
بیشتری دارد، 

شعارهایی برای این 
انتخاب  مناسبت 
می شود. »تنوع 

زیستی ما، غذای 
ما و سالمتی ما« به 
عنوان شعار امسال 
انتخاب شده است.

تامین منابع غذایی در گروی حفظ زیستگاه ها
کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست: اگر زیستگاه ها را حفظ نکنیم از لحاظ تامین منابع غذایی دچار لطمات بسیار خواهیم شد.

وزیــر کشــور گفــت کــه روزانــه حــدود 58 هــزار تــن پســماند در 
ــی  ــه گــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمان کشــور تولیــد می شــود. ب
فضلــی در جلســه علنــی امــروز ســه شــنبه بــه ارائــه توضیحاتــی 
ــده بابلســر پرداخــت  ــاری نماین ــوا کن ــی هللا نان ــاره ســوال ول درب
مبنــی بــر ایــن کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه دپــوی زبالــه در نواحــی 
شــهری شهرســتانهای بابلســر و فریــدون کنــار و شــهرهای اســتان 
مازنــدران را تهدیــد می کنــد چــرا اقدامــی علیرغــم تذکــرات مکــرر 

بــه وزیــر کشــور و اســتان مازنــدران صــورت نگرفتــه اســت؟
ــا  ــا اســت م ــم م ــه از موضوعــات مه ــع زبال ــح داد: دف وی توضی

در کل کشــور بــا محمولــه زبالــه مواجهیــم کــه آن را از موضوعــات 
مثــل  مناطــق  برخــی  می دانیــم  محیطــی  زیســت  مهــم 
ــتند  ــه هس ــرایط مواج ــت ش ــا محدودی ــمالی ب ــتان های ش اس
ــا  ــرده اســت. وی ب ــرای آن اســتان ها ایجــاد ک ــه مشــکالتی ب ک
ــه حــدود 58 هــزار تــن پســماند در کشــور  ــان ایــن کــه روزان بی
تولیــد می شــود گفــت: قانــون مدیریــت پســماند در کشــور 
وجــود دارد کــه دســتگاه های متعــددی مســئولیت رســیدگی بــه 
ــد وزارت کشــور هــم مســئولیت  حــل موضــوع پســماندها را دارن
ــت  ــرده اس ــن ک ــی آن را تعیی ــای اجرای ــه آئین نامه ه ــته ک داش

نظــارت و مســئولیت بــر حســن اجــرای آن نیــز بــر عهــده ســازمان 
محیــط زیســت اســت مــا در وزارت کشــور بــا توجــه بــه وظیفــه 
ــا  ــر کشــور ب ــم. وزی ــن کرده ای ــی را تدوی ــای اجرای خــود برنامه ه
بیــان ایــن کــه بــرای بحــث مدیریــت پســماند کشــور را بــه 284 
منطقــه تقســیم کرده ایــم گفــت: 11 واحــد ماهیــت بــی هــوازی، 
ــه خیــزی، 120 واحــد ماهیــت پــردازش  180 واحــد ماهیــت زبال
ــت.  ــده اس ــی ش ــش بین ــماند پی ــع پس ــرای دف ــد ب و 264 واح
ــی  ــی مشــارکت بخــش خصوصــی را یکــی از اصل ــی فضل رحمان
ــوان و خاطــر  ــن موضوعــات در بحــث مدیریــت پســماند عن تری
ــع دولتــی  ــوه پســماند مناب ــه حجــم انب ــا توجــه ب نشــان کــرد: ب
ــا پاســخگو نیســت ضمــن آن کــه مدیریــت  ــرای مدیریــت آنه ب
ــا  ــه از نظــر اقتصــادی توجیــه دارد و بایــد ب پســماند و دفــع زبال
ــرد. ــی ک ــه آن را عملیات ــردم ورود بخــش خصوصــی ب کمــک م

ــت  ــه مدیری ــر 96 الیح ــت در مه ــرد: دول ــار ک ــور اظه ــر کش وزی
پســماند را بــه مجلــس ارائــه کــرد در آن بــرای ســاماندهی 
شــهرها  و کالن  ســاحلی  اســتان های  اولویــت  بــا  پســماند 
ــوز ایــن الیحــه در دســتور  ــود امــا هن پیــش بینی هایــی شــده ب
ــا  ــه باره ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــه اســت ب ــرار نگرفت ــس ق کار مجل
رئیــس مجلــس بــر ایــن موضــوع تاکیــد داشــتند اســتمداد مــن 
ــت  ــه مدیری ــریع تر الیح ــه س ــر چ ــه ه ــت ک ــس آن اس از مجل
پســماند را در دســتور کار مجلــس قــرار دهیــم. رحمانــی فضلــی 
ــا اشــاره بــه چگونگــی ورود بخــش خصوصــی بــرای مدیریــت  ب
پســماند و دفــع زبالــه گفــت: ســرمایه گــذاران متعــدد داخلــی و 

خارجــی بــدون درخواســت بــرای تشــکیالت و ارز مایــل بــه دفــع 
زبالــه هســتند آنهــا حتــی فاینــاس نمی خواهنــد فقــط دو شــرط 
دارد اول ایــن کــه روزانــه دو هــزار تــن پســماند بــه آنهــا تحویــل 
داده شــود کــه ایــن قابــل اجــرا اســت شــرط دوم ایــن اســت کــه 
بــرق بــا قیمــت تمــام شــده و ســود مناســب از آنهــا خریــداری 
شــود و مشــکل در شــرط دوم اســت. وی توضیــح داد مــا بــرای 
حــل ایــن مشــکل در دولــت و کمیســیون کالن شــهرها جلســات 
ــن  ــع ای ــرای رف ــه ب ــم ک ــالم کردی ــم و اع ــزار کردی ــددی برگ متع
ــردم  ــول را از شــهرداری ها و بخشــی را از م مشــکل بخشــی از پ
بــه عنــوان جمــع آوری زبالــه گرفتــه و بخشــی در بودجــه ســنواتی 
ــه آن را در  ــی دارد ک ــل قانون ــکل راه ح ــن مش ــود. ای ــاظ ش لح
الیحــه مدیریــت پســماند لحــاظ کردیــم ولــی هنــوز مجلــس آن 
ــر  ــه داد: موضــوع بحــث دیگ ــرده اســت. وی ادام را بررســی نک
کاالهــای مخــرب محیــط زیســت و عــوارض آن اســت در ســال 
97 بــرای آن در بودجــه تــا ســقف ده هــزار میلیــارد ریــال پیــش 
ــید  ــب نرس ــه تصوی ــت ب ــه آن در دول ــن نام ــه آئی ــد ک ــی ش بین
لــذا ایــن رقــم اجرایــی نشــد در بودجــه 98 مجــددًا همیــن رونــد 
ــت  ــه آن در دول ــن نام ــت آئی ــرار اس ــه ق ــد ک ــی ش ــش بین پی
نوشــته شــود. بــه هــر حــال مــا در ســال های 94، 95، 96 و 97 
ــدران  ــزود: در مازن ــتیم. وی اف ــاره داش ــن ب ــی را در ای کمک های
روزانــه ســه هــزار تــن پســماند تولیــد می شــود و ســاالنه حــدود 
58 میلیــون نفــر مســافر داریــم مازنــدران را بــه هشــت منطقــه 

ــرای دفــع پســماند تقســیم کردیــم. ب

روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند 

در کشور، تولید می شود

ــران  ــه مدی ــان اینک ــت بابی ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
ــت:  ــد، گف ــط زیســت نمی دانن ــاره محی ــزی درب ــی چی دولت
ــز بخشــی از  ــوع زیســتی نی ــه تن ــط زیســت ک ــظ محی حف
آن اســت در کشــور مــا غریــب افتــاده اســت. بــه گــزارش 
مهــر، عیســی کالنتــری روز گذشــته در مراســم روز جهانــی 
تنــوع زیســتی اظهــار کــرد: بــه مهندســی ژنتیــک تراریختــه 
از  بایــد  و  می شــود  ظلــم  کشــور  در  ژنتیــک  علــوم  و 
افــزود:  وی  شــود.  جلوگیــری  کشــور  در  علم هراســی 
ــورای  ــه ش ــه ای ک ــه مصوب ــور ب ــی کل کش ــازمان بازرس س
ــی زیســتی در خصــوص رهاســازی محصــوالت  ــی ایمن عال
ــن در  ــرد. ای ــراض ک ــت، اعت ــی داش ــه ژنتیک ــر یافت تغیی
حالــی اســت کــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، وزارت علــوم، وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان 
راســتا  ایــن  در  را  مصوبــه ای  زیســت  محیــط  حفــظ 
داشــتند. کالنتــری بــا بیــان اینکــه ســازمان بازرســی 
کشــور ایــن مصوبــه را خــالف قانــون دانســته اســت، 
ــراض  ــی در اعت ــت حقوق ــق معاون ــا از طری ــرد: م ــد ک تأکی
بــه ایــن گــزارش ســازمان بازرســی در دیــوان عدالــت 
ــه  ــع مصوب ــه نف ــوان رأی ب ــم و در دی اداری شــکایت کردی
ــط زیســت  ــازمان محی ــس س ــد. رئی ــادر ش ــده ص ــاد ش ی
بــا بیــان اینکــه نبایــد تصمیم گیری هــای علمــی تابــع 
جوســازی عمومــی باشــد، گفــت: نبایدهــراس داشــته 
باشــیم کــه تصمیماتمــان تحــت تأثیــر گروهــی باشــد کــه 
ــتند. ــران هس ــور، نگ ــه کش ــه ب ــی و عالق ــل ناآگاه ــه دلی ب
ــه  ــی ک ــات کم ــا اطالع ــا ب ــران م ــری، مدی ــه کالنت ــه گفت ب
ــط  ــب محی ــرات تخری ــد از اث ــف دارن ــای مختل در بخش ه
ــود و  ــن می ش ــه آن همی ــه نتیج ــتند ک ــت آگاه نیس زیس
مدیــران دولتــی چیــزی دربــاره محیــط زیســت نمی داننــد.

رئیس سازمان محیط زیست:

مدیران دولتی چیزی درباره 
محیط زیست نمی دانند

خبر
افزایش جهانی سطح آب دریاها

ــی ســطح  ــش جهان ــد: افزای ــان هشــدار دادن محقق
آب دریاهــا می توانــد پیامدهــای جــدی بــه همــراه 
داشــته باشــد. محققــان بــر ایــن باورنــد کــه ســطح 
آب دریاهــا در جهــان بــه دلیل تســریع در آب شــدن 
پهنه هــای یــخ در دو منطقــه گرینلنــد و قطــب جنــوب بیــش از آنچــه پیش بینــی 
ــن پیش بینی هــا حاکــی  ــد افزایــش داشــته باشــد. پیــش از ای شــده می توان
از آن بــود کــه تــا ســال 2100 حداکثــر میــزان افزایــش آب ســطح دریاهــا یــک 
متــر اســت امــا در ایــن مطالعــه جدیــد کــه بــر اســاس نظرات کارشناســی شــده 
مطــرح شــد، آمــده  اســت افزایــش ســطح آب دریاهــا دو برابــر بیــش از رقمــی 
ــا  ــا صده ــطح آب دریاه ــش س ــا افزای ــت. ب ــده  اس ــی ش ــه پیش بین ــت ک اس

میلیــون نفــر مجبــور بــه تــرک محــل زندگــی خــود می شــوند.

شروع پاکسازی دوباره گیاه 

مهاجم سنبل آبی در لنگرود
ــی در  ــنبل آب ــم س ــاه مهاج ــاره گی ــازی دوب پاکس
ــگان  ــن ی ــه توســط مأموری ــاری رادارکوم ــال آبی کان
ــی  ــط بان ــگاه محی ــت پاس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــوان از  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ــد. ب ــروع ش ــه ش ــاف و چمخال چ
ــط زیســت شهرســتان  رشــت، ســیدامین نجــات رییــس اداره حفاظــت محی
لنگــرود گفــت: ســنبل آبــی از جملــه گونه هــای مهاجــم غیــر بومــی اســت کــه 
بــا ســرعت بــاال در پهنــه آبــی تــا 30 ســال تکثیــر و بــا گســترش در مناطــق 
ــد. وی  ــمار می آی ــه ش ــاورزی ب ــی و کش ــع آب ــرای مناب ــدی ب ــف، تهدی مختل
افــزود: پاکســازی ایــن گیــاه در ســال 96 و 97 نیــز صــورت پذیرفتــه بــود، امــا 
بــا رشــد ســریع، گســترش ایــن گیــاه بــه صــورت لکه هــای پراکنــده در ســطح 
کانــال آبیــاری رادارکومــه مشــاهده شــده کــه در حــال پاکســازی اســت و جــای 
آن دارد متولیــان مربــوط، قبــل از گســترش گیــاه مذکــور اقــدام بــه جمــع آوری 

گیــاه نماینــد تــا بحــران ســال 97 تکــرار نگــردد.

تخریب کنندگان در چنگال قانون
ــه در  ــن و ماس ــت کنندگان ش ــر از برداش 14 نف

تالــش بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند.
ــز  ــیما مرک ــدا و س ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
گیــالن؛ رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت تالــش گفــت: ایــن افــراد 
ــای  ــتر رودخانه ه ــا و بس ــاحل دری ــب از س ــی ش ــتفاده از تاریک ــا اس ب
ــکاری  ــا هم ــه ب ــد ک ــت می کردن ــه برداش ــن و ماس ــق ش ــش حوی بخ
مامــوران گشــت پاســگاه انتظامــی و مرزبانــی شناســایی و بــه مراجــع 
قضائــی معرفــی شــدند. از ابتــدای ســال 97 تاکنــون 69 نفــر از 
ــدند.  ــی ش ــی معرف ــع قضائ ــه مراج ــط زیســت ب ــدگان محی تخریب کنن

دریا

بهداشت

طبیعت

رهاسازی یک راس میش وحشی در رودان
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان یک راس میش وحشی حدودا دوساله را در زیستگاه خود رها کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دهقانی گفت: شهروند رودانی این میش وحشی را پس از پیدا کردن به اداره 
محیط زیست شهرستان تحویل داده است. وی افزود: میش وحشی برای معاینه به اداره دامپزشکی شهرستان 

انتقال داده شد که پس از معاینه و مطمئن شدن از سالمت کامل حیوان، در زیستگاه خود رهاسازی شد.

هر
 م

س: 
عک

رییــس کمیســیون ســالمت، محیــط زیســت و خدمــات شــهری 
ــات  ــه اقدام ــه ب ــا توج ــت: ب ــران گف ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ش
مدیریــت شــهری و رصــد و پایــش کمیســیون ســالمت و محیــط 
زیســت شــورا، رشــد جمعیــت آفــت »ســفیدبالک« تحــت کنترل 
اســت. زهــرا صــدر اعظــم نــوری گفت: مــا در ســال 98 نیز شــاهد 
حضــور ایــن آفــت در ســطح شــهر تهــران نخواهیــم بــود امــا ایــن 
بــدان معنــا نیســت کــه ایــن حشــرات کامــال از بیــن رفتــه باشــند 
بلکــه رشــد جمعیتــی آنهــا کنتــرل شــده اســت. وی ادامــه داد: 
ــه  ــران ک ــد ســاله شــهرداری ته ــات چن خوشــبختانه طــی اقدام
توســط ســازمان بوســتان ها و فضــای ســبز انجــام گرفتــه اســت  
توانســتیم تــا حــدود زیــادی جمعیــت  ســفید بالــک هــا و رشــد 
آنهــا را  کنتــرل و مهــار کنیــم و ایــن امــر حاکــی از آن اســت کــه  
ــوده اســت  ــر ب ــه موث ــه ای کــه انجــام گرفت اقدامــات هشــت گان
و اوج آن را در ســال 97 مشــاهده کردیــم کــه دیگــر ایــن آفــت 
بــرای شــهروندان تهرانــی  آزار دهنــده نبــود. وی ادامــه داد: البتــه 
ایــن اقدامــات مدیریــت شــهری بــه معنــای حــذف کامــل ایــن 
آفــت از چرخــه و سیســتم طبیعــت نیســت امــا اقدامــات کنترلی 
و پایــش مســتمر رشــد ایــن جمعیــت از ســوی مدیریت شــهری 
صــورت خواهــد گرفــت و مــا در ســال 98 نیــز هماننــد ســال 97 
ــود و ســفید بالــک  ــان ایــن موجــودات نخواهیــم ب شــاهد طغی
ــد  ــده مطــرح نخواهن ــوان یــک عامــل آزار دهن ــه عن هــا دیگــر ب
ــا ســفید بالک هــا  ــه ب ــوری خاطــر نشــان ســاخت: مقابل ــود. ن ب
یــک برنامــه کنترلــی اســت کــه در طــول ســال های گذشــته تــا 
بــه امــروز تــداوم داشــته اســت و بــر اســاس مطالعــات موسســه 
ــطح  ــه در س ــن زمین ــات در ای ــکی، اقدام ــاه پزش ــات گی تحقیق
شــهر بــه خوبــی اجــرا شــد. وی افــزود: حفــظ محیــط زیســت و 
توســعه پایــدار آن یکــی از اولویــت هــای شــورای پنجــم بــوده و 

ادامــه خواهــد یافــت.

رییس کمیسیون سالمت و 
محیط زیست شورای شهر تهران: 

امسال طغیان جمعیت 
»سفیدبالک« را نداریم 

سنا
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س:
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ت 
7 گونه از حیات وحش آذربایجان غربی در خطر حیا

انقراض، قرار دارند
رئیـس اداره نظـارت بـر حیـات وحـش اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت آذربایجـان غربی 
در  اسـتان  وحـش  حیـات  از  7 گونـه  گفـت: 
خطـر انقـراض قـرار دارنـد. بـه گـزارش تابنـاک آذربایجان 
غربـی امیـد یوسـفی بـا بیـان اینکـه از بیـن گونه هـای در 
خطـر انقـراض »خروس کولی دشـتی« بشـدت در آسـتانه 
انقـراض قـرار دارد افـزود: خـروس کولی دشـتی از راسـته 
قزاقسـتان  در  و  بـوده  تیـره سـلیمی ها  و  سـلیم شـکل ها 
از جملـه  خاورمیانـه،  منطقـه  در  و  مثـل  تولیـد  روسـیه  و 
ایـران، زمسـتان گذرانـی مـی کنـد. وی اظهار کرد: بـه دلیل 
ایـن پرنـده در دهه هـای گذشـته،  کاهـش شـدید تعـداد 
سـازمان IUCN وضعیـت بقـای خـروس کولـی دشـتی را 
در حالـت در معـرض انقـراض طبقـه بنـدی کـرده اسـت.

ایـن کاهـش  اینکـه هنـوز علـت اصلـی  بیـان  بـا  یوسـفی 
تعـداد مشـخص نیسـت، امـا ناامـن کـردن زیسـتگاه ایـن 
پرنـدگان توسـط انسـان ها و تغییـرات اقلیمـی می توانـد از 

علـل کاهـش جمعیـت ایـن پرنده باشـند افزود: متاسـفانه 
تـا  نشـده  انجـام  پرنـده  ایـن  روی  بـر  دقیقـی  مطالعـه 
ایجـاد  و  معیـن شـود  ان  اصلـی کاهـش جمعیـت  علـت 
مناطـق محافظت شـده مسـتعد بـرای جلوگیـری از کاهش 
جمعیـت ایـن پرنـده در ایـران نمـی توانـد کارسـاز باشـد 
چـرا کـه بومـی ایـران نیسـت لـذا تهدیدهـای ایـن پرنـده 
دارنـد  باالیـی  پراکنـش  کشـورهایی کـه  در  بایـد  مهاجـر 
بررسـی شـود. وی بـا اشـاره بـه مشـخصات ظاهـری ایـن 
پرنـده مهاجـر عبـوری اظهار کـرد: طول بدن خـروس کولی 
دشـتی 27 تـا 30 سـانتی متر و بـه نسـبت درشـت و پادراز 
اسـت، رنـگ بدنـش از دور خاکسـتری مایـل بـه صورتـی 
بـه چشـم می آیـد کـه از نزدیک متمایـل به نخودی اسـت. 
وی افـزود: جمعیـت کثیـری از ایـن پرنـده در بهـار و پاییز 
دیـده می شـود  دریـای خـزر  در شـهرهای جنـوب  عمدتـا 
بلوچسـتان،  و  بوشـهر، سیسـتان  تاالب هـای  در  همچنیـن 

آذربایجـان شـرقی و غربـی نیـز مشـاهده می شـوند.

هوا
 و 

امکان وقوع آتش سوزی در مراتع با گرم شدن هواآب
زیسـت کردسـتان  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
شـدن  و خشـک  هـوا  شـدن  بـا گـرم  گفـت: 
پوشـش گیاهـی هر لحظـه امکان وقـوع آتش 
سـوزی در مراتـع و جنـگل هـا ی اسـتان وجود 

دارد. 
راسـتای  در  سـنندج،  از  خبرنـگاران  باشـگاه  بـه گـزارش  
عرصه هـای  در  سـوزی  آتـش  بـا  مقابلـه  و  پیشـگیری 
حضـور  بـا  امروزجلسـه ای  کردسـتان،  اسـتان  طبیعـی 
نماینـدگان ادارات و ارگان هـای دولتـی ذیربـط در اداره کل 

شـد. برگـزار  زیسـت کردسـتان  محیـط  حفاظـت 
ایـن  زیسـت کردسـتان گفـت:  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
بیـن  سـازماندهی  و  هماهنگـی  ایجـاد  منظـور  بـه  جلسـه 
در  افزایـی  هـم  و  عملکـرد  بهبـود  جهـت  ذیربـط  ادارات 
راسـتای پیشـگیری و مقابله با آتش سـوزی در عرصه های 
و  چهارگانـه  )مناطـق  مدیریـت  تحـت  مناطـق  و  طبیعـی 
آزاد( اسـتان در تابسـتان سـال جـاری کـه مسـتعد آتـش 
باالئـی  زیسـتگاهی  حساسـیت  دارای  و  بـوده  سـوزی 
می باشـد، برگـزار شـد. فریبـا رضائـی بیـان کـرد: بـا توجـه 

پوشـش گیاهـی  جـوی،  نـزوالت  مناسـب  بارش هـای  بـه 
مراتـع و جنگل هـا بـه نحـو چشـمگیری رشـد و افزایـش 
یافته اسـت که با گرم شـدن هوا و خشـک شـدن پوشـش 
گیاهـی هـر لحظـه امـکان وقـوع آتـش سـوزی در مراتع و 
جنگل هـا محتمـل اسـت. در ادامـه، فرمانده یـگان حفاظت 
عوامـل  و  علـل  خصـوص  در  نیـز  اسـتان  زیسـت  محیـط 
کلـی تخریـب در سـطح عرصه هـای منابـع طبیعـی اسـتان 
و بـه ویـژه آتـش سـوزی و راه هـای مقابلـه بـا آن، عوامـل 
توسـعه حریـق، فصـل، ایـام و سـاعات بحرانـی حریـق را 

تشـریح نمـود. 
معـاون  حضـور  بـا  جلسـه  ایـن  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
آتـش  عملیـات  معـاون  اسـتانداری،  بحـران  مدیریـت 
اسـتان،  پیشـگیری  پلیـس  نماینـده  سـنندج،  نشـانی 
فرمانـده  اسـتان،  مرزبانـی  فرماندهـی  مهندسـی  معـاون 
فرمانـده  وآبخیـزداری،  طبیعـی  منابـع  حفاظـت  یـگان 
یـگان حفاظـت سـازمان زمین و مسـکن اسـتان در سـالن 
جلسـات اداره کل حفاظـت محیط زیسـت کردسـتان برگزار 

. شد
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  در ابتــدای ایــن دیــدار مســئول 

نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

علــوم  دانشــگاه  در  رهبــری 

پزشــکی ایــالم ضمــن تبریــک 

میــالد کریــم اهــل بیــت حضــرت 

و  مجتبــی)ع(  حســن  امــام 

آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات 

اظهــار  اســتان  روزه دار  مــردم 

ــی  ــات ده داشــت: گســتره خدم

ــالم  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــتان  ــام ســطح اس ــردم تم ــه م ب

ــخت و  ــئولیتی س ــه مس ــت ک اس

بود. خطیر خواهد 

والمســلمین  االســالم  حجــت   

ــر از  ــن تقدی ــمی ضم ــید هاش س

ــس  ــی رئی ــر همت ــات دکت خدم

ــاب  ــزود: جن ــگاه اف ــابق دانش س

آقــای دکتــر کریمیــان بــه عنــوان 

مــورد  دانشــگاه  سرپرســت 

ــه  ــرم مجموع ــر محت ــاد وزی اعتم

قــرار گرفتــه انــد و مطمئنــًا بــرای 

خدمــت بیشــتر بــه مــردم بــا 

ــود  ــه خ ــی و تجرب ــروی جوان نی

تالش خواهد کرد.

سرپرســت  نیــز  ادامــه  در   

ــالم  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــی  ــات و قبول ــن آرزوی طاع ضم

طاعــات و عبــادات بــه روزه داران 

ــار  ــان اظه ــارک رمض ــاه مب در م

ــک  ــک پزش ــوان ی ــه عن ــرد: ب ک

تــالش  تمــام  تخصــص  فــوق 

رضایتمنــدی  بــرای  را  خــود 

ــته  ــه کار بس ــاران ب ــردم و بیم م

ام و ان شــاءهللا در ادامــه راه نیــز 

راســتا  ایــن  در  توانــم  تمــام 

بود. خواهد 

دکتــر محمــد کریمیــان ادامــه 

داد: ارتباط دو ســویه مســئوالن و 

کارکنــان در راه تحقــق اهــداف 

ــل  ــی از عوام ــالمت یک ــوزه س ح

هــر  موفقیــت  در  تاثیر گــذار 

تــالش  و  اســت  سیســتم 

ــن مهــم در  ــم کــرد کــه ای خواهی

دانشــگاه محقق شود.

وی اضافــه نمــود: خدمــت بــه 

مــردم اســتان افتخــار مــا اســت 

و  دانــش  از  راه  ایــن  در  و 

و  مســئوالن  همــه  تجربیــات 

دانشــگاه  ســطح  در  همــکاران 

برد. بهره خواهیم 

علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

ــد: از  ــادآور ش ــالم ی ــکی ای پزش

ــه در  ــی فقی ــرم ول ــده محت نماین

عنایــت  همــواره  کــه  اســتان 

ســالمت  حــوزه  بــه  خاصــی 

ــر و  ــه تقدی ــد، صمیمان ــته ان داش

یقینــًا  و  نمایــم  مــی  تشــکر 

ــان را  ــح ایش ــات و نصای فرمایش

قــرار  خــود  العیــن  نصــب 

داد. خواهیم 

ولــی  نماینــده  نیــز  ادامــه  در 

ــه  ــام جمع ــه در اســتان و ام فقی

و  مقــدم  خیــر  ضمــن  ایــالم 

تبریــک انتصــاب دکتــر کریمیــان 

ــگاه  ــت دانش ــوان سرپرس ــه عن ب

همچنیــن  و  پزشــکی  علــوم 

آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات 

اظهــار  اســتان  روزه دار  مــردم 

مســئوالن  بــودن  بومــی  کــرد: 

ایــن حســن را دارا اســت کــه درد 

ــن  ــردم ای ــا م ــنا هســتند و ب آش

دیار زندگی کرده اند.

والمســلمین  االســالم  حجــت   

داد:  ادامــه  کریمی تبــار  هللا نــور 

همتــی  دکتــر  آقــای  جنــاب 

ریاســت محتــرم ســابق دانشــگاه 

ارزشــمندی  خدمــات  منشــا 

در  ایشــان  بــرای  کــه  بودنــد 

ــت وزارت بهداشــت  ســمت معاون

آرزوی موفقیــت می کنم.

 وی ادامــه داد: اولیــن تکیــه گاه 

انســان، خداونــد متعــال اســت و 

اگــر فــردی در بن بســت قــرار 

ــی  ــًا راه و صــراط اله ــرد، یقین گی

را گم کرده است.

 امــام جمعــه ایــالم خاطرنشــان 

کــرد: در ســال های دور پزشــکان 

و  هنــد  کشــورهای  از  عمومــی 

اســتان  مــردم  بــه  بنــگالدش 

ــروز  ــا ام ــد ام ــات می دادن خدم

فــوق  نظــام  برکــت  بــه 

و  متخصصیــن  تخصصیــن، 

ــته ها در  ــی رش ــکان در تمام پزش

ــی  ــت م ــردم خدم ــه م اســتان ب

کنند.

 در ادامــه ایــن دیــدار نیــز دکتــر 

آبانــگاه معــاون درمــان دانشــگاه 

بــه  ایــالم   پزشــکی  علــوم 

تشــریح گزارشــی از دســتاوردها، 

و  گرفتــه  انجــام  و  اقدامــات 

حــوزه  پیشــرو  هــای  برنامــه 

اســتان  ســطح  در  درمــان 

اقدامــات  گفــت:  و  پرداخــت 

ــری در  ــی نظی ــزرگ و ب بســیار ب

ــن حــوزه انجــام شــده کــه در  ای

بی نظیــر  بــا گذشــته  مقایســه 

است.

همــه  تــالش  داد:  ادامــه  وی 

بــر  دانشــگاه  در  همــکاران 

اســاس خدمــت صادقانــه بــه 

ــتوار  ــتان اس ــریف اس ــردم ش م

ــن راه  ــاءهللا در ای ــت و ان ش اس

تمــام تــالش و تــوان خــود را بــه 

کار خواهیم گرفت.

اعضــای  ســایر  نیــز  ادامــه  در 

ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــت رییس هیئ

بیــان  بــه  ایــالم  پزشــکی 

ــا و نقطــه نظــرات خــود  دیدگاهه

موضوعــات  بــا  رابطــه  در 

پرداختند. مطروحه 

دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و 
هیات رئیسه با امام جمعه ایالم
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13- ظرف حلبی خیار شور - وضع حمل 

- پسوندی که معنای نوشیدن را به نام 

 می دهد

14- گزندها و بیماری های گیاهی - سفال 

 لعابدار رنگین - نمو و بالیدن

15- شهری بندری در آرژانتین - فیلسوف 

یونانی سده پنجم پیش از میالد

جدول شماره 1454 کرمان

سامانه ثبت آمار مصارف 
روزانه گاز استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان کرمان مهندس فالح 
ضمـن اعـالم این خبـر افزود: با توجه به اهمیت و فوریت ارسـال 
بـه موقـع مصـارف روزانـه نواحـی به سـامانه مدیریت گازرسـانی 
شـرکت ملی گاز ایران، واحد فناوری اطالعات این شـرکت موفق 
بـه طراحی یک سـامانه هوشـمند جهـت ثبت و ارسـال اطالعات 

در سامانه مذکور برای اولین بار در کشور شد.
مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان ادامه داد، روند این سـامانه 
بدیـن صورت اسـت که بـا اسـتفاده از هوش مصنوعـی اطالعات 
ثبـت شـده توسـط کاربـر بررسـی و کنتـرل مـی گـردد و از ثبـت 
گزارشـات و ارقـام غیرمتعـارف جلوگیری می نمایـد وبعد از جمع 
آوری اطالعات با اسـتفاده از یک ربات شـبیه سـاز اطالعات ثبت 
شـده بـه صورت خـودکار در سـامانه مدیریت گازرسـانی شـرکت 

ملی گاز ایران ثبت می گردد.
فـالح گفـت: قبـال رونـد ثبت آمـار بدین صـورت بود کـه اطالعات 
توسـط کاربـر بصـورت تلفنـی و طی چندیـن نوبت جمـع آوری و 
سـپس در سـامانه ثبـت می شـد و این موضـوع عالوه بـر اینکه 
وقـت بسـیار زیـادی از همکاران  را می گرفت امکان ثبت اشـتباه 
اطالعات نیز وجود داشـت، که خوشـبختانه طراحی این سـامانه 
کار ثبت گزارشـات را با سـرعت و دقت بسـیار باالیی انجام و راس 
سـاعت مقـرر نیـز اطالعات بـه آدرس پسـت الکترونیکی منطقه 

شش عملیات گازرسانی ارسال می گردد. 
مهنـدس فـالح در پایان ضمن اعالم حمایت همه جانبه شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان  از طـرح هـا و ایـده های خالقانـه  از تالش و 
زحمـات همـکاران واحـد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات تقدیـر و 

تشکر نمودند. 

 پیام
استان ها

چه کسانی در ماه رمضان چاق تر می شوند؟
ماه مبارک رمضان ماه خودسازی، مدیریت بهتر خویشتن از ابعاد روحی، شخصیتی و اخالقی و نیز 
جسمی است و فرصتی را فراهم می کند برای کاهش وعده های غذایی اما مشاهده می شود برخی 
افراد در این ماه نه تنها اضافه وزن پیدا می کنند بلکه با مشکالت گوارشی هم مواجه می شوند.

اگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
ــگ  ــوق 6 دان ــای ف ــی کالســه ه ــده اجرائ ــه موجــب پرون ب
ــر محوطــه شــماره 159 فرعــی  ــه مشــتمل ب ــاب خان یــک ب
ــه  ــند آن در صفح ــه س ــن ک ــش 17 قزوی ــی بخ از 9- اصل
151دفتــر 25 امــالک بــا شــماره چاپــی ثبــت و صــادر 
گردیــده اســت کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 
160000000 ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای 200 متــر 
ــال و  ــدودا 30 س ــت ح ــا قدم ــه ب ــی در 1 طبق ــع اعیان مرب
دارای انشــعابات بــرق و آب کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا 
ملــک مزبــور در تصــرف مالــک مــی باشــد و پــالک فــوق از 
ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 98/03/29 در اداره 
ــق  ــرقی از طری ــوت ش ــع در الم ــالک واق ــناد و ام ــت اس ثب
ــغ 160000000  ــده از مبل ــروش مــی رســد. مزای ــه ف ــده ب مزای
ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا 
ــی  ــر اســت پرداخــت بده ــه ذک ــی شــود.الزم ب ــه م فروخت
ــاب و  ــق انعش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب ه
ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده  ی
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــز بده ــا باشــد و نی دارای آنه
ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ش
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه 
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
ــده  ــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزای مزای
ــده تعطیــل  ــا چنانچــه روزمزای نقــدا وصــول مــی گردد.ضمن
رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  
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ــه 9600373 و 9600372  ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
اصــل و مــازاد شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
309/85 متــر مربــع بــه شــماره پــالک ســی و هشــت فرعــی 
از یکهــزار و پانصــد و چهــل هشــت واقــع در آســتارا- خیابــان 
ــتی  ــد پس ــی  ک ــت جنوب ــن بس ــای ب ــوی 15 انته ــی ک فاراب
4391885156 بخــش 31 گیــالن کــه ســند مالکیــت آن ذیــل 
ــادر  ــت و ص ــر 14 اداری ثب ــه 449-1579 دفت ــت و صفح ثب
ــل شــده  ــور بخــش منتق ــی پ ــای عل ــه آق ــع الواســطه ب و م
اســت، کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد.
ــه  ــه کوچ ــت ب ــی دیواریس ــر پ ــول 3/55 مت ــماال اول بط ش
ــل درب ورود در  ــی از 1548 مح ــت فرع ــده از هف ــزی ش مج
ایــن حــد اســت دوم بطــول 19/5 متــر پــی دیــوار اشــتراکی 
ــده  ــزی ش ــی مج ــماره 37 فرع ــن ش ــه زمی ــا قطع ــت ب اس
ــه  ــم رودخان ــه حری ــر ب ــول 13/5 مت ــرقا بط از 7 از 1548 ش
ــن  ــه زمی ــی دیواریســت ب ــر پ ــول 23 مت ــا بط ــرداب جنوب م
شــماره 1548 باقیمانــده غربــا بطــول 13/50 متــر دیواریســت 
ــق ســند  ــده  طب ــن شــماره 7 از 1548 باقیمان ــه قطعــه زمی ب
ــر  ــماره 55075-93/6/18 و 55076-93/6/18 دفت ــی ش رهن
خانــه 109 آســتارا در قبــال مبلــغ 2957698915 ریــال در رهــن 
ــمی  ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه و طب ــرار گرفت ــت ق ــک مل بان
ــی  ــال ارزیاب ــون ری ــارد و پانصــد میلی ــغ شــش میلی ــه مبل ب
ــی  ــوق بصــورت ســاختمان مســکونی ویالئ ــالک ف شــده و پ
ــی  ــح بنای ــکلت مصال ــا اس ــع ب ــر مرب ــاحت 168 مت ــه مس ب
ــد  ــف کرســی بلن ــه همک ــک طبق ــا ســیمانی بصــورت ی و نم
ــواب  ــاق خ ــه ات ــی و س ــال و پذیرای ــالن ه ــک س و دارای ی

ــینک و  ــت ام دی اف و س ــا کابین ــپزخانه ب ــن آش و همچنی
شــیرآالت ســرویس بهداشــتی و حمــام مــی باشــد قســمت 
جنــوب شــرقی بصــورت نیمچــه زیرزمیــن و محوطــه شــرقی و 
غربــی بصــورت باغچــه و کــف موزائیــک مــی باشــد و دربهــای 
ــای ورودی و پنجــره  ــی و دربه ــی معمول ــوع چوب ــی از ن داخل
ــی  ــای چوب ــا خرپ ــوع ســقف شــیروانی ب ــی ن ــا آلومینیوم ه
ــا  ــح کــف ســیمانی مــی باشــد. ب و پوشــش ســفال و مصال
قدمــت حــدودا 25 ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق و 
ــی  ــن م ــرف راه ــرا در تص ــور اج ــزارش مام ــر گ ــه براب گاز ک
باشــد، پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 
98/3/22 در اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا 
ــده  ــق مزای ــتری از طری ــب دادگس ــوری جن ــان جمه – خیاب
ــارد و  ــش میلی ــغ ش ــده از مبل ــد. مزای ــی رس ــروش م ــه ف ب
ــنهادی  ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــون ش پانصــد میلی
نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی 
ــا  ــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی ــه آب، ب ــوط ب هــای مرب
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای 
آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری 
و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکه رقــم قطعــی آن معلوم 
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیز در 
صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فوق 
از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم 
عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه 
روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از 
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد 

ــا پــالک فــوق داری بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد. ضمن
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بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 970029 و 9700379 اصــل و 
مــازاد شــش دانــگ یــک بــاب آپارتمــان طبقــه فوقانــی اول بــه 
ــه شــماره پــالک هشــت فرعــی  ــع ب مســاحت 118/30 متــر مرب
احداثــی در چهــار فرعــی باقیمانــده از دویســت و پنجــاه واقــع در 
آســتارا – خیابــان شــهید محــرم نــژاد کــد پســتی 4391714679 
ــع آن  ــر مرب ــدار 5/80 مت ــه مق ــالن ک ــک گی ــی و ی ــش س بخ
مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی اســت بانضمــام پارکینــگ 
ــاری شــماره  ــع و انب ــر مرب ــه مســاحت 15/95 مت شــماره یــک ب
یــک بــه مســاحت 4/35 متــر مربــع ســقف ایــن واحــد بــا کــف 
طبقــه فوقانــی دوم مشــاع و مشــترک اســت بــا حــق اســتفاده از 
ســایر مشــاعات و مشــترکات بقــدر حصــه طبــق قانــون تفکیــک 
و تملکیــک آپارتمانهــا کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 
ــم  ــه خان 15815- 101 دفتــر 119 ثبــت و صــادر و مــع الواســطه ب
عفــت خــداداد زاده منتقــل شــده اســت، طبــق ســند رهنی شــماره 
48768 -94/6/29 و 48769 -94/6/29 دفتــر خانــه 111 آســتارا 
ــعبه  ــت ش ــک مل ــن بان ــال در ره ــغ 640/000/000 ری ــال مبل در قب
ــل  ــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذی ــه ک ــرار گرفت آســتارا ق
ــوار ســاختمان اســت  ــر دی ــول 12/40 مت ــی باشــد: شــماال بط م
بــه فضــای عرصــه مشــاعی شــرقا اول بطــول 3/65 متــر دیــوار 
ــت  ــان دوم بوضعی ــه فضــای خیاب ــره اســت ب ســاختمان و پنج
ــی بطــول  ــوار ســوم بوضعیــت غرب ــر دی ــی بطــول 3/90 مت جنوب
0/35 متــر چهــارم بوضعیــت جنوبــی بطــول 0/65متــر هــر ســه 
جــزء اخیــر دیــوار ســاختمان اســت بــه راه پلــه مشــاعی پنجــم 
ــه  ــه راه پل ــوار ســاختمان و درب اســت ب ــه طــول 2/60 متــر دی ب
ــوار  ــر دی ــول 4/85 مت ــمالی بط ــت ش ــم بوضعی ــاعی شش مش
ســاختمان اســت بــه راه پلــه مشــاعی هفتــم بطــول 4/05 متــر 

دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای خیابــان جنوبــا بطــول 
14/20 متــر دیــوار ســاختمان اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی 
ــت  ــره اس ــاختمان و پنج ــوار س ــر دی ــول 3/25 مت ــا اول بط غرب
بــه فضــای عرصــه مشــاعی دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول یــک 
ــت شــمالی بطــول  ــارم بوضعی ــر چه ــر ســوم بطــول 2/90 مت مت
ــه بالکــن اختصاصــی اســت  یــک متــر هــر ســه جــزء اخیــر لب
بفضــای محوطــه مشــاعی پنجــم بطــول 3/25 متــر دیــوار 
ــدود و  ــره اســت بفضــای عرصــه مشــاعی. ح ســاختمان و پنج
مشــخصات پارکینــگ اختصاصــی: شــماال بطــول 5/50 متــر 
ــوت  ــه پیل ــر ب ــگ شــماره ســه شــرقا بطــول 2/90 مت ــه پارکین ب
ــوت مشــاعی دوم  ــه پیل ــر ب ــا اول بطــول 1/50 مت مشــاعی جنوب
ــه  ــا ب ــاری هــای یــک و دو و ســه غرب ــه انب ــر ب ــار مت بطــول چه
ــخصات  ــدود و مش ــاعی  ح ــه مش ــه محوط ــر ب ــول 2/90 مت ط
انبــاری اختصاصــی: شــمال بطــول 1/30 متــر بــه پارکینــگ یــک 
ــا بطــول  ــه پیلــوت مشــاعی جنوب ــه طــول 3/35 متــر ب شــرقا ب
1/30 متــر بــه عرصــه مشــاعی غربــا بطــول 2/30 متــر بــه انبــاری 
شــماره 2. و طبــق نشــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ دو میلیــارد و 
هفتصــد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یــک 
واحــد آپارتمــان مســکونی در طبقــه اول و پارکینــگ اختصاصــی 
شــماره یــک و انبــاری اختصاصــی شــماره یــک مشــتمل بــر ســه 
اتــاق، هــال و پذیرایــی آشــپزخانه بــا کابینــت تمــام mdf در حــد 
متعــارف، ســرویس بهداشــتی و حمــام کــه ســقف ایــن واحــد 
بــا کــف طبقــه فوقانــی دوم و کــف آن بــا ســقف طبقــه همکــف 
)پارکینــگ و پیلــوت( مشــاع و مشــترک بــوده و حــق اســتفاده از 
ســایر مشــاعات و مشــترکات بقــدر الســهم طبــق قانــون تفکیــک 
و تملــک آپارتمانهــا و آییــن نامــه اجرائــی، ســاختار ملــک بصورت 
ســازه بتنــی و پوشــش بــام ســاختمان موجــود بصــورت آزبســت 

ســیمانی، نمــای اصلــی )شــرقی( طــرح PVC و مصالح اســتفاده 
ــی کار شــده( و درب  شــده در واحــد موصــوف درب ورودی )چوب
هــای اتاقهــای خــواب از جنــس چــوب، پنجــره هــای آلومینیومی 
، کــف آپارتمــان بــا ســرامیک مفــروش، دارای آیفــون تصویــری، 
دیوارهــای داخلــی و خارجــی آن بســمت داخــل آپارتمــان رنــگ 
ــام کاشــیکاری و  ــارف،  ســرویس بهداشــتی و حم ــزی متع آمی
ســرامیک کاری شــده دارای سیســتم گرمایشــی بصــورت بخــاری 
ــا  ــورای ب ــر دی ــورت کول ــی بص ــتم سرمایش گازی و دارای سیس
ــاز و گاز و  ــرق تکف ــعابات ب ــال و دارا انش ــدودا 13 س ــت ح قدم
آب کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد 
پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه 98/3/28 
ــان  مــورخ در اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتار- خیاب
جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
ــال  ــون ری ــد میلی ــارد و هفتص ــغ دو میلی ــده از مبل ــد. مزای رس
)2/700/000/000( ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی 
هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق 
اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد 
ــا  ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــز بده و نی
ــا  ــوم شــده ی ــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معل تاریــخ مزای
ــز در صــورت  ــده اســت و نی ــده مزای ــده برن ــه عه نشــده باشــد ب
وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل 
ــم عشــر و  ــد و نی ــد ش ــده مســترد خواه ــده مزای ــه برن ــازاد ب م
حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همان 

ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد .
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا عباس نوروزی              2725

آگهی:تبادل لوایح 
ــد نظــر خواهــی  ــده کالســه 970044 تجدی ــا در خصــوص پرون احترام
ــت  ــه طرفی ــور ب ــیردل پ ــرین ش ــم نس ــت خان ــا وکال ــت ب ــک مل بان
ــماره  ــه ش ــور ب ــن پ ــد حس ــور 2- صم ــب پ ــا رقائ ــدگان 1- رض خوان
دادنامــه 9709971325800263 مــورخ 97/3/31 صــادره از شــعبه 18 
شــورای حــل اختــالف مقتضــی اســت لــذا انتشــار یــک نوبــت ابــالغ 
تجدیــد نظــر خواهــی حســب مــاده 346 قانــون آییــن دادرســی دادگاه 
ــه خواهــان چنانچــه  ــا هزین ــی ب ــور مدن هــای عمومــی انقــالب در ام
ــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از  ــر پاســخی دارن ــوق الذک ــدگان ف خوان
رویــت اخطاریــه تبــادل لوایــح خــود را بــه ایــن دادگاه اعالم یــا تحویل 
دهنــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده بــا همیــن کیفیــت بــه تجدیــد نظر 
ارســال مــی گــردد خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد تــا آگهــی مزبور 
ــر االنتشــار درج و یــک نســخه درج  را در یکــی از روزنامــه هــای کثی
شــده را ضــم پرونــده بــه ایــن شــعبه ارســال نماییــد. آدرس: رشــت 
ــان امــام خمینــی میــدان دکتــر حشــمت دادگســتری عمومــی  خیاب

حقوقــی رشــت طبقــه اول شــعبه 18 شــورای حــل اختــالف 
دبیر شعبه 18 شورای حل اختالف 

2717 ویژه راهنمایی و رانندگی شهرستان رشت   

مفقودی
نامــه  بیمــه  ســبز   بــرگ  مــی گــردد  اعــالم  بدینوســیله 
رنــگ شــماره  آبــی   1390 مــدل  چابکــرو  موتــور ســیکلت 
ــماره  ــماره تنه:NIW125G9020921ش موتور156FMI9301938ش
اردشــیر  آقــای  بــه  متعلــق   49  369 ایــران   517 پــالک: 
ملــی  شــماره  بــه  شــامیرزا  فرزنــد  مســگره  جمشــیدی 
3241837572 صــادره از کرمانشــاه مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                           2734

آگهی مزایده مال غیر منقول 
ــکام  ــرای اح ــعبه اج ــه در ش ــه 960812 مطروح ــه کالس ــده اجرائی ــوص پرون در خص
مدنــی تالــش موضــوع فــروش یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت تقریبــی 
5000 متــر مربــع متعلــق بــه آقــای قربــان مهــری واقــع در شهرســتان تالــش – اســالم 
ــا حــدودات اربعــه: شــماال: متصــل بــه ملــک ســعید مهــری   – قریــه یپــر هــرات، ب
ــی   ــک شــفقت دادائ ــه مل ــا: متصــل ب ــو جنوب ــر آهنگرج ــر آبب ــه نه شــرقا: متصــل ب
ــا اختــالف ارتفــاع 1-2 متری(ملــک مــورد  ــا: بــه حــد ملــک ســعدی مهــری )ب غرب
نظــر عبــارت اســت از یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت تقریبــی 5000 متــر 
مربــع واقــع در خــاک و امــالک پیــر هــرات اســالم در حاشــیه رودخانــه کــه در زمــان 
ــا حصــار ســنگ و بلــوک از  بازدیــد توســط کارشــناس قســمتی از ملــک موصــوف ب
محــدوده مــورد ترافــع جــدا گردیــده اســت النهایــه بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق ضمــن 
ــل  ــی از قبی ــد معامالت ــه و روز آم ــای عادل ــن به ــر در تعیی ــل موث ــه عوام ــاظ کلی لح
مســاحت و تناســب قطعــه زمیــن مذکــور، موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی و کاربــری 
ــای  ــت ه ــا و محدودی ــایر مزای ــواری( و س ــیب و هم ــی )ش ــت توپوگراف آن وضعی
مرتبــط بــا موضــوع اســتقرار ارزش هــر متــر مربــع از ملــک موصــوف بــه مبلــغ 700/000 
ریــال و ارزش کل آن بــه مســاحت 5000 متــر مربــع بــه میــزان 3/500/000/000 ریــال 
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــرآورد و ارزیابــی گردیــده اســت لــذا ملــک 
موصــوف در روز دوشــنبه مــورخ 1398/03/20 ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده در 
ــای  ــه از به ــروش مــی رســد قیمــت پای ــه ف ــش ب ــی تال ــر اجــرای احــکام مدن دفت
ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد 
دهنــد فروختــه خواهــد شــدو 10% مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده 
ــه  ــن معامل ــه پرداخــت ثم ــاه ب ــا یکم ــر ت ــف اســت حداکث ــرده مکل ــت و نامب دریاف
ــده  ــط مزای ــت ضب ــع دول ــه نف ــه ب ــد اولی ــورت ده درص ــر اینص ــد در غی ــدام نمای اق
تجدیــد مــی گــرد د متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد 
مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده 

داده شــود )ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد(
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش  سید جاللی مستجابی کلور    2722

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
در خصوص پرونده اجرائیه کاسه 970622 مطروح در شعبه اجرای احکام مدنی تالش 

موضــوع فــروش شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه شــماره پــالک 1572/9 بخــش 28 گیــالن بــه 
مســاحت 200 مترمربــع متعلــق بــه علــی زینالــی اندبیلــی واقــع در تالــش – خیابــان پاســداران پــالک 
120بــا حــدودات اربعــه: شــماال: پــی اســت بــه طــول 20 متــر بــه پــالک 1178 شــرقا: بــه طــول 10 متــر 
بــه خیابــان 16 متــری جدیــد االحــداث  جنوبــا: پــی اســت بــه طــول 20 متــر بــه پــالک 914 باقیمانــده 
ــه  ــه ب ــک: 1- عرص ــخصات مل ــده مش ــالک 914 باقیمان ــه پ ــر ب ــول 10 مت ــه ط ــت ب ــی اس ــا: پ غرب
مســاحت 200 متــر مربــع ارزش هــر متــر مربــع 40/000/000 ریــال و مجموعــا بــه ارزش 8/000/000/000 
ــال و  ــع 6/500/000 ری ــر مرب ــر مت ــع ارزش ه ــر مرب ــه مســاحت 125 مت ــف ب ــه همک ــال  2- طبق ری
مجموعــا بــه ارزش 812/500/000 ریــال  3-طبقــه اول بــه مســاحت 125 متــر مربــع ارزش هــر متــر 
مربــع 6/500/000 ریــال و مجموعــا بــه ارزش 812/500/000 ریــال 4- انشــعابات آب بــرق گاز تاسیســات 
و آسانســور جمعــا بــه ارزش 70/000/000 ریــال ملــک فــوق یــک بــاب ســاختمان ویالیــی بــا کاربــری 
تجــاری و مســکونی کــه طبقــه همکــف بــه متــراژ 70 متــر مربــع تجــاری بــوده و الباقــی در طبقــه اول 
بــه صــورت مســکونی دارای دو اتــاق خــواب  بــه متــراژ 250 متــر مربــع کــه شــامل 125 متــر مربــع در 
طبقــه اول مســکونی و طبقــه همکــف قــرار دادر النهایــه بــا توجــه بــه بررســی هــای بــه عمــل آمــده 
ــده  ــی و اعــالم گردی ــال ارزیاب ــغ 9/695/000/000 ری ــه مبل ــه عرصــه و عیــان ملــک فــوق ب قیمــت پای
اســت ایــن ارزیابــی بــدون توجــه بــه بدهــی هــای احتمالــی بــه شــهرداری )بابــت عــوارض و تخلفــات 
احتمــال( و بانــک و ســایر ارگانهــا )دارایــی  و بازداشــتی هــا( و مطابــق وضــع موجــود ملــک اعــالم 
گردیــده لــذا ملــک موصــوف در روز ســه شــنبه مــورخ 98/3/28 ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده 
در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد. رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی 
شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد 
شــدو 10% مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر 
تــا یکمــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت 
ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــرد د متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد 
مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود )ضمنــا 

فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد(
داودرز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش – مستجابی     2723

آگهی ابالغ دادنامه هیئت 
تشخیص

آقــای  دادخواســت  اینکــه  بــه  نظــر 
فرزنــد  مخســری  محســنی  جمشــید 
ــای فروشــگاه  ــت کارفرم ــه بطرفی ــا ال عط
ــواد  ــای آرش ج ــی آرش آق ــوازم خانگ ل
ــت  ــر موســی در شــعبه ســیزدهم هیئ پی
ــاون  ــط کار مدیریــت تع ــخیص رواب تش
ــت  ــتان رش ــی شهرس ــاه اجتماع کار و رف
ــج  ــه و منت ــرار گرفت ــیدگی ق ــت رس تح
ــورخ  ــماره 36 م ــه ش ــدور دادنام ــه ص ب
98/1/25 از شــعبه فــوق االشــاره گردیــده. 
ــودن  ــکان ب ــول االم ــه مجه ــه ب ــا توج ب
خوانــده پرونــده آقــای آرش جــوادی پیــر 
موســی. بنــا بــه تقاضــای نماینــده قانونــی 
ــاده 302  ــه تبصــره م ــان مســتند ب خواه
آئیــن دادرســی مدنــی و مــاده 48 آئیــن 
ــوق  ــه ف ــالغ دادنام ــی اب دادرســی کار آگه
ــی از از  ــت در یک ــک نوب ــاره را در ی االش
ــده  ــا خوان ــار درج ت ــر االنتش ــد کثی جرای
و  موصــوف  دادنامــه  دریافــت  جهــت 
ارائــه آدرس خویــش بــه دبیــر خانــه اداره 
تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی رشــت 
واقــع در چهــار راه گلســار پشــت اداره 
امــور شــعب بانــک ملــی مراجعــه نمایــد.

مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 شهرستان رشت     2718



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1454 | چهارشنبه  1  خرداد 1398 021-88019846

7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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2230 راس دام قاچاق در هرمزگان کشف شد
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: 2 هزار و 230 رأس دام قاچاق به ارزش 61 میلیارد و 394 میلیون ریال 

با تالش ماموران انتظامی استان در فروردین و اردیبهشت ماه امسال کشف شد.

بنــی طبــا در چهاردهمیــن جشــنواره روابــط  ســیداکبر 
ــروز  ــای ام ــت: در دنی ــان گف ــتان اصفه ــای اس ــی ه عموم
بحــث روابــط عمومــی و ارتباطــات کــه ورد زبــان همــه 
شــده دارای چهــار چالــش عمــده اســت و اگــر دقــت کنیــم 
مشــکالت اســتان اصفهــان ناشــی از ایــن مســائل مــی شــود 
ومســائل ســاختاری، آموزشــی ، نیــروی انســانی و تخصــص 
و حرفــه و فرهنــگ از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در ایــن 

ــده اســت. ــول مان رابطــه مغف
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــا اصفه ــی آبف ــط عموم ــر رواب مدی
ــد و مــا  دانــش روابــط عمومــی هــا همــواره بایــد ارتقــا یاب
ــه آمــوزش اهمیــت دهیــم اظهــار داشــت: در رابطــه  بایــد ب
بــا نیــروی انســانی و ظرفیــت هــای انســانی کــه داریــم بایــد 

تفکــر کنیــم.
بنــی طبــا تصریــح کــرد: زمانــی کــه دنیــای امــروز را مــرور 
ــم  ــگ ه ــث فرهن ــه بح ــویم ک ــی ش ــه م ــم متوج ــی کنی م
ــار هــم  ــژه ای دارد و تخصــص و فرهنــگ در کن اهمیــت وی

بســیار مهــم اســت.
وی ادامــه داد: مشــکل اساســی اینجاســت کــه اگــر مدیــران 
الیــق و شایســته انتخــاب نشــوند نمــی تواننــد روابــط 
عمومــی هــای خوبــی هــم تربیــت کننــد. بــه ایــن خاطــر کــه 
ــع خدمــات اشــراف داشــته  ــه جمی ــد ب ــط عمومــی بای رواب

باشــد .
بنــی طبــا تاکیــد کــرد: اگــر ایــن اشــرافیت وجــود نداشــته 
ــه  ــازمان مربوط ــی س ــردم و حت ــدف، م ــه ه ــد جامع باش
ــان  ــا اصفه ــط عمومــی آبف ــر رواب ــد دید.مدی آســیب خواهن
ــتی  ــجام درس ــان انس ــتان اصفه ــفانه در اس ــت: متاس گف
ــه  ــه ب ــن خاطــر ک ــه ای ــدارد ب ــت وجــود ن ــه مدیری در زمین
عنــوان مثــال در زمینــه کمبــود آب جلســات انســجام 
بخشــی برگــزار نشــده و از ظرفیــت هایــی کــه وجــود دارد 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــا در پای ــتفاده نشــده اســت.بنی طب اس
ــی  ــی از دیگــر موضوعات ضعــف در سیســتم هــای تجهیزات
اســت کــه در ســازمان هــای دولتــی و غیــر دولتــی وجــود 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــت ک ــی اس ــش های ــر چال دارد و از دیگ

ــف باشــند. ــه آن واق ــد ب ــی بای خدمات

مقام سوم تیمی باشگاه پارک مادر در 
مسابقات هندبال جام رمضان کرمان

مسـابقات هندبـال قهرمانـی اسـتان جـام رمضـان بـا حضـور 6 تیـم در 
نیمـه اول مـاه مبـارک پیگیـری و بـا شـناخت تیم هـای سـوم تا ششـم 
ایـن مسـابقات بـه اسـتقبال بـازی فینـال و مشـخص شـدن قهرمـان 
ایـن دوره رفـت.در ایـن دوره از مسـابقات تیـم پـارک مـادر، متشـکل 
از جوانـان، بـا میانگیـن سـنی پاییـن در حالـی  موفـق بـه کسـب مقـام 
سـومی شـد کـه جـای خالـی ایـن تیـم را در فینـال می توان احسـاس 
کرد.رضـا نیکپـور، علـی آبادیخـواه، حسـام پارسـا، مسـلم شـجایی،علی 
پورابلی،حامـد پارسـا،رامین نیکپـور، علیرضـا دادوند،پارسـا زینلی،یزدان 
تیـم  اعضـا  اسـامی  سـنجری  سـهند  و  نـژاد  بهاالدینی،صالـح کاکوئـی 

باشـگاه پـارک مـادر بودند.
علـی  همچنیـن  و  محمـدی  حـاج  حسـین  محمـد  صادقـی،  افشـین 

راهنمایـی کردنـد. مربـی  عنـوان  بـه  را  تیـم  ایـن  ایرانمنـش 
در ایـن دوره تیـم پوشـاک سـناتور بـا مدیریـت عمـاد علومـی بـه مقام 

رسـید. چهارم 
روز  کرمـان  اسـتان  رمضـان  جـام  هندبـال  مسـابقه  آخریـن  برنامـه 
  ،20 سـاعت  تجلـی  شـهید  سـالن  در   مـاه  اردیبهشـت  دوم  پنجشـنبه 

برگـزار مـی شـود. افـق کـوروش  بیـن دو تیـم هـالل احمـر و 

البرز

تمام بخش آسارا  تا سه سال آینده گاز رسانی می شود 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان البــرز 
گفــت: ظــرف ســه ســال آینــده 
مشــمول  آســارا  منطقــه  تمامــی 
ــد شــد و در ســال  ــت گاز خواه نعم
1400 خطــه چالــوس مشــکلی در 

راســتای تأمیــن گاز نخواهــد داشــت
ــرز  ــل شــرکت گاز اســتان الب ــژاد ، مدیرعام ــى ن حســین تق
در مراســم کلنــگ زنــی و شــروع عملیــات اجرایــی فــاز دوم 
ــی و  ــکاری، همدل ــارا هم ــش آس ــه بخ ــانی ب ــروژه گاز رس پ
ــرف  ــت: ظ ــمرد و گف ــی برش ــای اجتماع ــاد را ارزش ه اتح
ســه ســال آینــده تمامــی منطقــه آســارا مشــمول نعمــت گاز 
ــوس مشــکلی در  ــه چال ــد شــد و در ســال 1400 خط خواهن
ــد داشــت.مدیرعامل شــرکت گاز  ــن گاز نخواه راســتای تأمی
ــار ســال گذشــته خــط  ــرد: طــی چه ــار ک ــرز اظه اســتان الب

انتقــال 20 کیلومتــری کــه از ســال 90 شــروع شــده بــود تــا 
ــان رســید.مدیرعامل شــرکت  ــه شهرســتان طالق ســال 94 ب
گاز اســتان البــرز بــا بیــان اینکــه 15 روســتا در طالقــان 
از نعمــت گاز بهــره منــد هســتند، اظهــار کــرد: عملیــات 
ــد  ــی خواه ــر اجرای ــتای دیگ ــدود 40 روس ــانی در ح گازرس
شــد.تقی نــژاد اعــالم کــرد: ظــرف دو ســال آتــی 75 
ــا  ــده و تقریب ــد ش ــره من ــت گاز به ــان از نعم ــتای طالق روس
تمــام جمعیــت روســتایی از ایــن نعمــت برخــوردار خواهنــد 
ــد و 15  ــاالی س ــتا در ب ــوس 38 روس ــاده چال ــد؛ در ج ش
روســتای دیگــر در پاییــن ســد نیازمنــد نعمــت گاز هســتند.

ــی  ــارا اقدام ــش آس ــانی در بخ ــه گازرس ــان اینک ــا بی وی ب
بســیار دشــوار بــود چــرا کــه گاز مــورد نیــاز وجــود نداشــت، 
ــری از خــط  ــره گی ــده و به ــک ای ــری ی ــا شــکل گی گفــت: ب
ــه از  ــر ســایز لول ــان و تغیی ــه شهرســتان طالق ــی ب گاز انتقال

ــز  ــش را نی ــن بخ ــدیم ای ــق ش ــچ موف ــه 16 این ــچ ب 12 این
مشــمول گاز رســانی کنیم.ایــن مقــام مســؤول بــا اشــاره بــه 
اینکــه 55 کیلومتــر لولــه گاز بــا ســایز 12 اینــچ طــول مســیر 
گاز رســانی تــا بخــش آســارا اســت، تصریــح کــرد: ایــن گاز 
تنهــا صــرف گرمــا نمــی شــود بلکــه عــالوه بــر تأمین آســایش 
ــود شــرایط اقتصــادی  ــه بهب و آرامــش زندگــی شــهروندان ب
و اشــتغال نیــز کمــک خواهــد کــرد.وی بــا بیــان اینکــه 130 
واحــد ســوخت مایــع نیــز در البــرز اســتفاده مــی شــود کــه 
ارز آوری بــه همــراه دارد، گفــت: طــول گازرســانی بــه گچســر 
ــارد  ــاری حــدود 27 میلی ــی شــده و اعتب ــر ارزیاب 53 کیلومت
و 500 تومــان بــرآورد هزینــه ایــن پــروژه اســت؛ 17 میلیــارد 
ــه  ــی اســت ک ــات اجرای ــاز عملی ــورد نی ــغ م ــز مبل ــان نی توم
ــژاد  ــود.تقی ن ــی ش ــن م ــی گاز تأمی ــرکت داخل ــط ش توس
ــاز روســتاهای ســاوجبالغ  ــورد نی ــه گاز م ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــزار  ــاری دو ه ــرد: مجــوز حف ــالم ک ــن شــده اســت، اع تأمی
ــده اســت؛  ــذ ش ــهرداری اخ ــتان از ش ــن اس ــر زمی و 200 مت
ــرز در 500  ــروژه تأمیــن گاز روســتاهای سراســر اســتان الب پ

روز تقویمــی تعریــف شــده و ســه پیمانــکار نیــز بــرای ایــن 
ــد. ــروژه معرفــی شــده ان پ

طــرح بــزرگ خــط انتقــال گاز بوئیــن زهــرا بــه 
کــرج اجــرا مــی شــود

وی از اجــرای طــرح بــزرگ خــط انتقــال گاز بوئیــن زهــرا بــه 
کــرج خبــر داد و گفــت: ایــن پــروژه بــا چشــم انــداز 50 ســاله 
ــات  ــاورزی و خدم ــش صنعت،کش ــاز بخ ــن نی ــرای تأمی ب
کلیــد خــورده و طــول پــروژه فــوق 70 کیلومتــر بــا لولــه ســایز 
36 اینــچ بــرآورد شــده اســت. مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
ــه هــای مربوطــه  ــه ای در اهــواز لول ــرز ادامــه داد: کارخان الب
را تولیــد کــرد و بــه پیمانــکار تحویــل داد، اعتبــار 110 میلیــارد 
تومانــی نیــز بــرای خریــداری لولــه هــای مذکــور صــرف شــده 
ــارد  ــا بیــان اینکــه ارزش پــروژه 300 میلی ــژاد ب اســت.تقی ن
ــرای انجــام  ــار ب ــح کــرد: مجمــوع اعتب ــان اســت، تصری توم
پــروژه مذکــور 500 میلیــارد تومــان ارزیابــی شــده اســت کــه 

از محــل داخلــی شــرکت گاز تأمیــن مــی شــود

آبرسانی به 55 
روستای ایالم امسال 

عملیاتی می شود
    معاون مهندسـی توسـعه شـرکت آب 
اجـرای  از  ایـالم  روسـتایی  فاضـالب  و 
عملیـات آبرسـانی بـه 55 روسـتای ایـن 

اسـتان در سـال جـاری خبـر داد.
داشـت:  اظهـار  احمـدی  مهـدی  سـید 
بـا بهـره بـرداری از ایـن تعـداد روسـتا در 
شهرسـتان هـای ایـالم، ایـوان، آبدانـان، 
بـدره، دهلران، چـرداول و مهـران بیش از 
چهـار هـزار نفر از جمعیت روسـتایی ایالم 
از نعمـت آب شـرب بهـره مند می شـوند.
وی اعتبـار الزم بـرای اجـرای این طرح ها 
را 400 میلیـارد ریال از محل اعتبارات ملی 
و اسـتانی بیـان کـرد و افـزود: از مجمـوع 
580 روسـتا ایـالم تعـداد 498 روسـتا با 
جمعیـت 175 هزار نفر از خدمات شـرکت 
آبفای روسـتایی اسـتان بهره مند هستند 
که بیش از 98 درصد جمعیت روسـتایی 

اسـتان را تشـکیل می دهد.
معـاون مهندسـی توسـعه شـرکت آب و 
فاضالب روسـتایی ایالم تاکید کرد: سـال 
گذشـته عملیـات آبرسـانی به 51 روسـتا 
در هشـت شهرسـتان با جذب اعتبـار 210 
میلیـارد ریـال از محل منابع توسـعه ملی 

و مجتمـع هـای اولویـت دار اجرا شـد.
طـرح  اجـرای  شـد:  یـادآور  احمـدی 
مجتمعـی  صـورت  بـه  آبرسـانی  هـای 
بـرای بهـره منـدی همـه روسـتاها و بـه 
از آب  زیـر 20 خانـوار  ویـژه روسـتاهای 
آشـامیدنی، برون سـپاری خدمـات برای 
تقویـت بخش خصوصـی، کاهش هزینه 
شـرکت  هـای  سـرمایه  افزایـش  و  هـا 
بخشـی از مهـم تریـن اقدامـات شـرکت 
آب و فاضالب روسـتایی اسـتان در سـال 

هـای اخیـر بـوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاخت مجتمـع 
آب  کار  دسـتور  در  روسـتایی  آبرسـانی 
دارد،  قـرار  ایـالم  روسـتایی  فاضـالب  و 
تعهـد  راسـتای  در  ایـن شـرکت  گفـت: 
اجرای سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتی 
در تـالش اسـت با تکمیل تعـداد دیگری 
از ایـن مجتمـع  هـا، عـالوه بر بهـره مندی 
بیشـتر روسـتائیان از آب شـرب، تعـداد 
گردونـه  از  نیـز  را  روسـتاها  از  زیـادی 

آبرسـانی سـیار خـارج کنـد.

مدیر روابط عمومی آبفا اصفهان:ایالم 
عدم توجه به روابط عمومی ها 

باعث از بین رفتن سرمایه 
اجتماعی می شود
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:

۱9 خرداد روز مدیریت مصرف، نام گذاری شد

اعالم فراخوان ایده های خالقانه برای درختان 
خشک شده، توسط شهرداری کرمان  

19 خرداد تاریخ شروع اقدامات مدیریت مصرف در خوزستان روز مدیریت مصرف نام گذاری  شد

معـاون وزیـر نیـرو در امـور برق و انـرژی با 
بیـان اینکه با اقدامـات مدیریت مصرف در 
سـال گذشـته یـک و نیـم برابر درآمـد برق 
کشـور صرفه جویی شـده اسـت، افزود: 19 
خـرداد که تاریخ شـروع اقدامـات مدیریت 
مصرف در سـال گذشـته در خوزسـتان بوده 
را بـه عنوان روز مدیریـت مصرف نام گذاری 
کـرده ایـم و در 19 خـرداد پیـش رو اعـالم 

می شـود.
همایـون حائری در نشسـت کمیتـه کنترل 
و کاهـش پیک بار تابسـتان 98 خوزسـتان 
بـا حضـور مدیـران صنعت بـرق و اسـتاندار 
گفت: اسـتاندار خوزسـتان تئوریسن عملی 
کردن مدیریت مصرف برق در کشـور اسـت 
و بعـد از مـدت هـا یک عملیـات بهینه بهره 
وری در کشـور بـا هدایـت و راهنمایـی او در 
تابسـتان سـال گذشـته بـا موفقیـت انجام 

شـده است.

وی بیان کرد: هماهنگی های سـال گذشـته 
در خوزسـتان باعـث شـد تـا نـگاه جدیـدی 
در صنعـت بـرق بـاز شـود که ما مـی توانیم 
بـا تعامـل بـا مسـئولین اسـتانی مدیریـت 

مصرف ارزشـمندی را داشـته باشـیم.
معـاون وزیـر نیـرور در امـور بـرق و انـرژی 
تصریـح کـرد: تابسـتان سـال گذشـته بـا 
اقدامات انجام گرفته بیـش از دو هزار و 200 
مـگاوات در کشـور در پیک بـار صرفه جویی 
شـد آن هـم در شـرایطی کـه کمبـود تولیـد 
نیروگاه های برق آبی را در کشـور داشـتیم.
حائـری اضافـه کـرد: خوزسـتان بـه تنهایی 
500 مـگاوات صرفـه جویـی داشـت و اگـر 
بتوانیـم ایـن 500 مـگاوات را بـرای سـال 
98 هـم ادامـه بدهیـم هـزار مـگاوات صرفه 
جویـی خواهـد بـود و اگر این هـزار مگاوات 
در سـمت مصرف را به سـمت تولید منتقل 
کنیـم و تلفـات شـبکه انتقـال و توزیـع و 

مصـرف داخلـی نیـروگاه هـا را نیـز در نظـر 
بگیریـم بایـد هـزار و 500 مـگاوات نیـروگاه 
نصـب مـی کردیـم تـا هـزار مـگاوات صرفه 

جویـی شـده را جبـران مـی کردیـم.
وی ادامـه داد: ایـن هـزار و 500 مـگاوات در 
خوزسـتان برابـر اسـت بـا 15 هـزار میلیـارد 
تومـان در شـرایط فعلـی و دو هـزار و 200 
مـگاوات صرفه جویی در کشـور معادل برابر 
بـا 30 هـزار میلیـارد تومان صرفـه جویی در 
کشـور اسـت و ایـن عدد چیـزی حدود یک 

و نیـم برابـر درآمـد صنعـت برق اسـت.
معـاون وزیـر نیـرور در امـور برق و انـرژی با 
بیـان اینکـه ایـن حرکتی آغـاز شـده را باید 
بتوانیـم ادامـه دهیم، اظهار داشـت: امسـال 
هـم بـا ایـن رشـد 15 درصـدی مصـرف کـه 
تـا ایـن لحظـه بـا آن مواجـه هسـتیم باید 
اقدامـات مدیریت مصرفی سـال گذشـته را 

در دسـتور کار قـرار دهیم.

حائـری گفـت: 19 خـرداد کـه تاریخ شـروع 
اقدامـات مدیریت مصرف در سـال گذشـته 
از خوزسـتان بـوده را به عنـوان روز مدیریت 
مصـرف نام گـذاری کرده ایـم و در 19 خرداد 

پیـش رو اعالم می شـود.
وی بـا تشـکر از اقدامـات انجـام شـده در 
سـیل و سـربلندی صنعـت بـرق در سـیل 
اخیـر، تاکید کـرد: امیدوارم تابسـتان بدون 
مشـکلی را بـا برنامـه ریـزی هـای صـورت 
گرفته پشـت سـر بگذاریم و در برنامه ریزی 
هـای سـال هـای آینـده در کنـار سـرمایه 
گـذاری هایی کـه انجام می شـود مدیریت 

مصـرف نیـز در نظـر گرفتـه و دیده شـود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
نیـز در ایـن نشسـت گفـت: سـال گذشـته 
بـرای اولیـن بـار رشـد مصـرف بـرق منفـی 
بـوده اسـت و ایـن نتیجـه اقدامـات انجـام 
شـده و هماهنگـی هـای صـورت گرفتـه در 

کاهـش سـاعت اداری بـوده اسـت.
محمود دشـت بـزرگ با بیـان اینکه کاهش 
سـاعت اداری در سـال گذشـته باعث شـده 
تـا 263 مـگاوات در شـبکه صرفـه جویـی 
شـود، بیان کرد: برای سـال 98 نیز پیشنهاد 
مـی کنیـم با توجه بـه افزایـش دمـا و وارد 
شـدن بـه محـدوده بـاالی 6 هـزار مگاواتی 
و رشـد 15 درصـدی مصـرف بـرق در روز 
گذشـته، از ابتـدای خـرداد سـاعات اداری 

کاهـش یابد.
وی تصریـح کـرد: نیـاز مصـرف تابسـتان 
پیش رو هشـت هـزار و 880 مگاوات برآورد 
شـده کـه بـا کارهـای مدیریـت مصرفـی و 
صرفـه جویـی 961 مگاواتی بایـد بتوانیم آن 
را در هفت هزار و 919 مگاوات همانند سـال 

قبـل نگـه داریم.
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزستان 
تاکیـد کرد: نیروگاه های بـرق آبی و حرارتی 
هـر کدام با تولیـد چهار هـزار و 500 مگاوات 
تـوان تولیـد 9 هزار مـگاوات برق در اسـتان 
را دارنـد امـا باید توجه داشـت که در شـبکه 
بـرق اسـتان بـا شـبکه سراسـری تبـادل و 
دریافـت صـورت مـی گیرد و با توجـه به باال 
بـودن عمر ترانـس ها و بارگیری باالی سـه 
ماهـه از آنهـا ممکن اسـت در شـبکه خللی 
ایجاد شـود و الزم اسـت که کاهش ساعات 

اداری مـد نظر قـرار گیرد.
غالمرضا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان نیز 
اظهـار داشـت: به همین دلیل سـاعت کاری 
ادارات خوزسـتان از اول خـرداد تا 18 خرداد 
از سـاعت هفـت صبـح تـا 13.30 دقیقـه، و 
از 19 خـرداد از هفـت صبـح تـا 13 خواهـد 
بـود و شـرکت هـای توزیـع و بـرق منطقـه 
ای خوزسـتان وظیفـه دارنـد کـه بـر اجـرای 
صحیـح ایـن برنامـه و کاهش مصـرف برق 

نظارت داشـته باشـند.

سـبز  فضـای  و  منظـر  سـیما،  معاونـت  سرپرسـت 
سـازمان سـیما، منظـر و فضای سـبز شـهرداری کرمان، 
از اعـالم فراخـوان ایـده هـای خالقانـه بـرای درختـان 

خشـک شـده شـهر خبـر داد.
عمـاد  آنالیـن،  کرمـان  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
دو  رویـداد  ایـن  برگـزاری  در  گفـت:  تکلـو  محسـنی 
مسـاله مـد نظـر بـود، یکـی اینکـه حتمـا یـک رویـداد 
شـهری  مدیـران  و  هنرمنـدان  شـهروندان،  کـه  باشـد 

شـوند. آن  درگیـر 
وی ادامـه داد: دیگـر اینکـه، در حـال حاضـر تعـدادی 
دالیـل  بـه  دارنـد کـه  وجـود  شـهر  سـطح  در  درخـت 
درختـی  و  شـده اند  خشـک  آفـت  ماننـد  مختلـف 
دارد،  سسـتی  تنـه  و  ریشـه  و  می شـود  خشـک  کـه 
می توانـد بـرای شـهروندان خطـر آفرین باشـد. بنابراین 
چنیـن  قطـع  بـه  اقـدام  گذشـته  ادوار  در  شـهرداری 
شـهرداری  جدیـد  دوره ی  در  امـا  می کـرد.  درختانـی 
تصمیـم گرفتـه شـد، بـه جـای بریدن ایـن درختـان، با 
نظـر هنرمنـدان، تبدیـل بـه آثار مانـدگار هنری شـوند تا 

باشـند. افـزوده هنـری  ارزش  بـرای شـهر 
می تواننـد  هنرمنـدان  کـرد:  تصریـح  تکلـو  محسـنی 
بـه  درختـان  ایـن  تبدیـل  بـرای  را  خـود،  طرح هـای 
مجسـمه های چوبـی و یـا تبدیـل ایـن درختـان بـه آثار 
انتزاعـی در حـوزه ی هنرهـای محیطـی بـه ایـن رویداد 

. بفرسـتند
می توانسـت  شـهرداری کرمـان  خاطرنشـان کـرد:  وی 
ایـن کار را بـه صـورت دعـوت از چند هنرمند و اسـتفاده 
از بهتریـن طـرح آنهـا اجـرا کنـد امـا بـرای اینکـه بیـن 

شـهروندان، هنرمنـدان و مدیـران شـهری تعامـل بهرتی 
صـورت گیـرد و مـردم از نزدیـک بـا خلق ایـن گونه آثار 
هنـری آشـنا شـوند و با ایـن رویـداد همراه شـوند این 
برگـزار خواهـد  بـه صـورت یـک رویـداد هنـری  را  کار 

. کرد
محسـنی تکلـو گفـت: شـبیه ایـن طـرح در تهـران بـا 
بـرای  مـا  و  بـود  شـده  برگـزار  »درختسـتان«  عنـوان 
از  نباشـد،  ایـن طـرح تکـراری و تقلیـدی هـم  اینکـه 
آثـار بـاغ سـنگی سـیرجان کـه هـم بـاغ و هـم هنرمنـد 
خالـق آن »درویـش خـان« شـهرت جهانـی دارد؛ بهـره 
گرفتیـم و بـرای ایـن رویـداد جایـزه »درویـش خـان« 
را کـه شـامل تندیـس و جایـزه نقـدی اسـت؛ در نظـر 
گرفتیـم و آن را بـه اثـر برتـر فرسـتاده شـده بـه ایـن 

رویـداد، تقدیـم خواهیـم کـرد.
سـبز  فضـای  و  منظـر  سـیما،  معاونـت  سرپرسـت 
سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهرداری کرمان 
افـزود: قصـد داریـم ایـن رویـداد را هـر سـال برگـزار 

کنیـم.
»حافظـه ی  رویـداد،  ایـن  نـام  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
چـوب« اسـت بـه شـعر سـهراب سـپهری مبنـی بـر هر 
کـه در »حافظـه ی چـوب« ببینـد باغـی/ صورتـش در 
وزش بیشـه ی شـور ابـدی خواهـد مانـد اشـاره کـرد و 
گفـت: از مفهـوم ایـن شـعر اسـتفاده کـرده و نـام ایـن 
اینـان  را حافظـه ی چـوب گذاشـتیم چـرا کـه  رویـداد 
درختـان خشـکیده ای در شـهر هسـتند کـه در حافظهی 
خـود سـالها طـراوت و شـادابی و سـر زندگـی دارنـد 
و شـهروندان بـا نـگاه کـردن آنهـا می تواننـد گذشـته ی 

سـرزندگی درختـان را بـه یـاد بیاورنـد.
محسـنی تکلـو بـه گاه شـمار رویـداد نیـز اشـاره کـرد و 
گفـت: زمـان ارسـال طـرح هـا بـه دبیرخانـه: 20 خرداد 
مـاه 1398، انتخـاب آثـار: 30 خردادمـاه 1398 و زمان 
اجـرای رویـداد 14 الـی 21 تیرماه سـال جـاری خواهد 
بـود.وی افـزود: همچنیـن ثبـت نـام و ارسـال طـرح ها 
از طریـق تـب مربـوط در سـایت شـهرداری کرمـان بـه 
اسـت  پذیـر  امـکان    www.kermancity.ir آدرس 
ضمـن اینکـه لینـک رویـداد حافظـه چـوب در بیـو در 
دسـترس  اسـت و عالقه منـدان مـی تواننـد از طریـق 
لینـک، جهـت مشـاهده متـن کامـل فراخـوان، تصاویـر 

درختـان، ثبـت نـام و ورود اطالعـات اقـدام نماینـد.
محسـنی تکلـو تصریـح کـرد: طـرح هـای منتخب پس 

مقـرر  موعـد  در  بـا هنرمنـد  قـرارداد  عقـد  و  توافـق  از 
اجـرا می شـوند و بـه طـرح برگزیـده رویـداد در آییـن 
اختتامیـه، جایـزه ویـژه درویـش خـان اهدا می شـود.
گفتنـی اسـت موقعیـت هـای پیشـنهادی درختـان این 

رویـداد به شـرح زیر اسـت:
1 جـاده تهران، ابتدا پارک شـهید باهنر
2 بلـوار جمهوری روبروی بانک تجارت

3 خیابان شـهید بهشـتی بین کوچه 4 و 6
4، 5، 6 پارک مادر

7 پارک محله ای اسـتقالل
8 بلوار جمهـوری، روبروی تربیت بدنی

ته
نک

همایـون حائـری در نشسـت کمیتـه کنتـرل و کاهـش پیـک بـار 
تابسـتان 98 خوزسـتان با حضـور مدیـران صنعت برق و اسـتاندار 
گفت: اسـتاندار خوزسـتان تئوریسـن عملی کردن مدیریت مصرف 
بـرق در کشـور اسـت و بعـد از مـدت هـا یـک عملیـات بهینـه بهره 
وری در کشـور با هدایت و راهنمایی او در تابسـتان سـال گذشـته با 
موفقیـت انجـام شـده اسـت. وی بیان کـرد: هماهنگی های سـال 
گذشـته در خوزسـتان باعث شـد تا نگاه جدیدی در صنعت برق باز 
شـود کـه ما مـی توانیـم با تعامـل با مسـئولین اسـتانی مدیریت 
مصرف ارزشـمندی را داشـته باشـیم. معاون وزیر نیرور در امور برق 
و انـرژی تصریـح کـرد: تابسـتان سـال گذشـته بـا اقدامـات انجام 
گرفتـه بیـش از دو هـزار و 200 مـگاوات در کشـور در پیک بـار صرفه 
جویـی شـد آن هم در شـرایطی که کمبـود تولید نیـروگاه های برق 

آبی را در کشـور داشـتیم.
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بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 
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5
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از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 
1398/03/01 تا ساعت 14 روز چهارشنبه 
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تا ساعت 14 روز شنبه 
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ساعت 9 صبح روز یکشنبه  
مورخ 1398/03/19
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سیاست سوختن شربت خانه
 تا 16 خرداد در تماشاخانه سپند اجرا 

 می شود. نویسنده: حامد اسالمی
کارگردان: آماندا آزاد

»ریموند آنتروباس« شاعر بریتانیایی - 
جامائیکایی برنده جایزه 30 هزار پوندی 

فولیو برای نخستین مجموعه  شعرش 
به نام » پایداری« شد.

همسر نادر ابراهیمی می گوید هنوز 
زمان افتتاح موزه آثار این نویسنده فقید 

مشخص نیست اما گفته اند هرچه زودتر این 
اتفاق می افتد.

به کار درستی که برای یک هدف
 غلط انجام میشه اعتماد نکن

در میان ستارگان

نمایش

شعرنمایش

دیالوگ


