
رونمایی از طرح ملی قبض سبز

تشریح 11 اقدام برای مدیریت مصرف برق

ــی از طــرح  ــا رونمای ــرو امــروز ب ــر نی وزی
ــد حــذف  ــی قبــض ســبز و آغــاز فراین مل
قبــوض کاغــذی در سراســر کشــور گفــت: 
اجــازه نخواهیــم داد منابــع انــرژی کشــور 
 در غیــر از ضوابــط خــودش مصــرف شــود.
مدیریــت  نشســت  در  اردکانیــان  رضــا 
از  جمعــی  حضــور  بــا  کــه  مصــرف 
شــرکت  در  بــرق  صنعــت  مدیــران 
طــرح  از  شــد،  برگــزار  توانیــر 
کــرد. رونمایــی  ســبز  قبــض   ملــی 
در  و  مراســم  ایــن  ادامــه  در  وی 
ارتبــاط ویدئــو کنفرانســی بــا مدیــران 
عامــل بــرق منطقــه ای و توزیــع بــرق 
امســال  افــزود:  کشــور،  اســتان های 
ــه  ــه عرص ــع ب ــتری راج ــیت بیش حساس
از  دارد، چراکــه  انــرژی وجــود  پایــدار 
ــوان  ــه عن ــا ب ــش دم ــا افزای ــو ب ــک س ی
ســوی  از  و  تشــدیدکننده  عامــل  یــک 

ترســالی  خیالــی  خــوش  بــا  دیگــر 
 ناشــی از بارندگی هــا مواجــه هســتیم.
وزیــر نیروادامــه داد: خاموشــی صفــر 
مناســب تر  عــادت  کــردن  نهادینــه  و 
کــه  اســت  مقولــه ای  دو  مصــرف، 
شــود. تمرکــز  آن  روی  امســال   بایــد 
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه مــا هــر انــدازه 
و  مدیریــت کــرده  را  مصــرف  بتوانیــم 
هزینــه کنیــم  عمرانــی  بخش هــای  در 
مدیــران  از  بــود،  خواهیــم  موفق تــر 
صنعــت بــرق خواســت در ایــن رابطــه 
حضــور پررنگ تــری در عرصه هــای افــکار 
باشــند. داشــته  اســتان ها  در   عمومــی 

ــس  ــو کنفران ــه ویدئ ــه داد: برنام وی ادام
مدیریــت  نمــاد  اصلی تریــن  امــروز 
عرصــه  اصلی تریــن  چــرا کــه  اســت، 
اســت. وقــت  مدیریــت   مصــرف، 
وزیــر نیــرو افــزود: مدیــری کــه دغدغــه 

منبــع  اصلی تریــن  مصــرف،  چگونگــی 
یعنــی  خــود  اختیــار  در  تجدیدناپذیــر 
نمی توانــد  باشــد،  نداشــته  را  "وقــت" 
ــرژی  ــرف آب و ان ــت مص ــه مدیری برنام
کنــد. اجــرا  و  تصویــب  تدویــن،   را 
ــوذ  ــزان نف ــرد: می ــح ک ــان تصری اردکانی
برنامه هــا  این گونــه  تأثیــر  و  مــا  کالم 
مــا  کــه  بــود  خواهــد  انــدازه ای  بــه 
باشــیم. داشــته  بــاور  را  آن   خودمــان 

ــی را  ــی کنون ــی مصرف ــرو، زندگ ــر نی وزی
ــزود:  ــت و اف ــور دانس ــیل کش ــنه آش پاش
اگــر مــا تحریــم اقتصــادی می شــویم بــه 
ــه  ــده ای متوج ــه ع ــت ک ــن اس ــاظ ای لح
می تواننــد  نقطــه  ایــن  در  شــده اند 
ــه  ــانند؛ ک ــلیم برس ــه تس ــه نقط ــا را ب م
البتــه مــا اجــازه نخواهیــم داد منابــع 
انــرژی کشــور در غیــر از ضوابــط خــودش 

ــود. ــرف ش مص

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: پیــک مصــرف 
برق در فصل تابســتان از ســاعت 12 تا 16 اســت 
بایــد تــالش کنیــم مصرف بــرق در این ســاعات 
 مدیریــت شــود تــا مشــکلی پیــش نیایــد
مصطفــی رجبــی مشــهدی در نشســتی خبــری 
بــا اشــاره بــه 11 ســرفصل بــرای مدیریــت 
مصــرف بــرق در کشــور اظهــار داشــت: اصــالح 
تعرفــه جریمــه 16 درصــدی بــرای پرمصرف هــا، 
شــدن  بســتانکار  و  کم مصرف هــا  تشــویق 
اســت. اقدامــات  ایــن  جملــه  از   آنهــا 
ــرق در فصــل  ــک مصــرف ب ــه داد: پی وی ادام
تابســتان از ســاعت 12 تــا 16 اســت بایــد 

ــاعات  ــن س ــرق در ای ــم مصــرف ب ــالش کنی ت
مدیریــت شــود تــا مشــکلی پیــش نیایــد 
ــر  ــع در نظ ــا صنای ــی را ب ــه طرح ــن رابط در ای
ــگ  ــا هماهن ــا آنه ــل ب ــه از روز قب ــم ک گرفتی
می شــود کــه در چهــار ســاعت پیــک خاموشــی 
داشــته باشــند. در ایــن راســتا امســال دو هــزار 
مــگاوات تفاهم نامــه امضــا کردیــم. بــه بخــش 
ــار  ــر در چه ــم اگ ــالغ کردی ــز اب ــاورزی نی کش
ســاعت پیــک مصــرف چاه هــا را خامــوش 
ــرق  ــد از ب ــدی را می توانن ــاعت بع ــد 20 س کنن
ــال  ــن مســیر س ــد. از ای ــتفاده کنن ــگان اس رای
گذشــته 700 مــگاوات ذخیره ســازی داشــتیم.

توضیحاتی در خصوص تبعات 
احتمالی یک تحریم
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خلیـج  هولدینـگ  علیـه  آمریـکا  جدیـد  هـای  تحریـم  اعـالم 
فـارس مـی توانـد چیـزی در حـدود ۳.۵ میلیـارد دالر از منابـع 
صـادرات  سـهم  از  و  کنـد  متاثـر  را  غیرنفتـی کشـور  صـادرات 
پتروشـیمی هـا بـه شـدت بکاهـد. ایـن میـان پیـش بینـی از 
نحـوه اجـرای ایـن تحریـم هـا و تاثیـر آن وابسـته بـه سـه ضلـع 
تحریـم کننـده، دولـت ایـران و مشـتریان اسـت کـه هنـوز ابعـاد 
نیسـت. مشـخص  هـا  ایـن  پوشـی  چشـم  و   سـخت گیـری 

خـود  جدیـد  تصمیـم  در  متحـده  ایـاالت  دولـت  گذشـته  روز 
هولدینـگ خلیـج فـارس کـه یکـی از مهـم تریـن تولیدکننـدگان 
پتروشـیمی کشـور اسـت را تحـت تحریـم قـرار داد.جـدا از بحـث 
سیاسـی، سـهم هولدینـگ خلیـج فـارس از کل تولید و صـادرات 
تـا ۵0 درصـد اسـت کـه  پتروشـیمی کشـور چیـزی میـان ۴0 
بیانگـر مقصـود کاخ سـفید از ایـن فشـار جدیـد اسـت. درواقـع 
هیئـت حاکمـه امریـکا بـا زیـر فشـار قـرار دادن ایـن هولدینـگ 
را دچـار مشـکل خواهـد کـرد. پتروشـیمی کشـور   کل صنعـت 

اهمیـت ایـن هولدینـگ در ایـن اسـت کـه دولـت در هـر شـرکتی 
کـه سـهمی دارد، اداره آن را بـه ایـن هولدینـگ سـپرده اسـت و 
بـه همیـن دلیـل نقـش چشـمگیر آن را مـی توانیـم در صـادرات 
1۴ تـا 1۵ میلیـارد دالری ایـن بخـش ببینیـم. بـه بیـان دیگـر 
محصـوالت پتروشـیمی یـک سـوم از کل صـادرات غیـر نفتـی را 
کـه معـادل 1۵ میلیـارد دالر اسـت بـه خـود اختصـاص دادنـد 
 کـه حـدود نیمـی از آن تحـت مالکیـت ایـن شـرکت قـرار دارد.

شـرایط خـاص محصـوالت پتروشـیمی بـه گونـه ای اسـت کـه 
جامداتـی چـون پلی اتیلـن و اوره به دلیل بازار متنوع و عدم امکان 
ردگیـری چنـدان در دوره تحریـم هـا دچـار مشـکل نمیشـوند و با 
مقـداری تدبیـر می تـوان راه را برای تداوم صـدور این کاالها باز نگه 
داشـت. در مقابـل این تولیدات مایع هسـتند کـه نظام تحریم می 
توانـد عمـال تولیـد و صادرات آنهـا را زمین گیر کند. حاللهـا و اتانول 
کـه اغلب در بازار جنوب شـرقی آسـیا مشـتریان فراوانـی دارند در 
شـرایط تحریـم عمـال به سـختی فـروش خواهنـد رفـت و به نظر 
مـی رسـید در دوره تحریـم هـا ایـن بخش به شـدت متاثر شـود. 
گرچـه هولدینـگ خلیـج فـارس بیشـتر در بخش تولیـد جامدات 
فعـال اسـت امـا با توجـه به گسـتردگی شـرکت های تابعـه آن در 
خـارج کشـور و بـه ویـژه امـارات عمـال تاثیـر پذیـری آن در بخش 
بازرگانـی شـدید خواهـد بـود. بررسـی ابعـاد مختلف ماجرا نشـان 
می دهد عمال شـرایط به گونه ای اسـت که نیمی از سـهم صادراتی 
ایـن هولدینـگ کاسـته خواهد شـد کـه به معنـای کاهش سـه تا  
 ۳.۵ میلیـارد دالری کل صـادرات پتروشـیمی کشـور خواهـد بـود.

ایـن میـان بایـد توجـه داشـت کـه هر نظـام تحریـم از سـه ضلع 
تحریم کننده، تحریم شـونده و مشـتریان تشـکیل می شود. ضلع 
اول ایـاالت متحـده اسـت و میـزان سـخت گیـری وپیگیـری آن 
مـی توانـد نقشـی تعیین کننـده در ابعاد تحریم ها داشـته باشـد. 
دولـت ایـران نیـز بـا یافتن تدابیـر مختلف مـی تواند تا انـدازه ای 
دشـمنان خـود را غافلگیـر کنـد. بـا ایـن وجـود نقـش ضلع سـوم 
تعییـن کننـده تر اسـت زیرا مشـتریان اگر نیاز خـود را همچنان از 
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ما را در تلگرام 
 22 تا  35دنبال کنید

اسید پاشان اعدام می شوند
با موافقت نمایندگان؛ اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی فساد فی االرض محسوب می شود

کـرد  اعـالم  توانیـز  مدیرعامـل  گذشـته  روز 
امسـال  کـه  می دهـد  نشـان  پیش بینی هـا 
تابسـتان گرمـی پیـش رو داریـم و بـر اسـاس 
بررسـی ها هـر یـک درجـه افزایـش دمـا، بیش 
را  کشـور  در  بـرق  مصـرف  مـگاوات   1۳00 از 

می دهـد. افزایـش 
نیـز  رو  نیـرو  وزیـر  اردکانیـان،  همچنیـن رضـا 
اعـالم کرد در سـال جاری حساسـیت بیشـتری 
دارد،  وجـود  انـرژی  پایـدار  عرصـه  بـه  راجـع 
عنـوان  بـه  دمـا  افزایـش  بـا  یکسـو  از  چراکـه 
یـک عامـل تشـدیدکننده و از سـوی دیگـر بـا 
بارندگی هـا  از  ناشـی  ترسـالی  خوش خیالـی 

هسـتیم.  مواجـه 
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آخرین  آمارها از حریق 
محیط زیست کشور

فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست کشور با اشاره به اینکه 

در دو ماه گذشته 2۱۸ هکتار از 
مناطق تحت مدیریت سازمان 
حفاظت محیط زیست طعمه 

حریق شده است، عوامل اصلی 
آتش سوزی ها را تشریح کرد.

کشف شواهد فرهنگی 
هزاره چهارم و پنجم 

پیش از میالد در» ازنا«
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع 

دستی وگردشگری لرستان 
گفت:هنگام انجام عملیات 

عمرانی ازنا، شواهدی فرهنگی 
ازهزاره چهارم وپنجم پیش 

ازمیالد در این منطقه کشف شد.
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یادداشت  مهمان
سیدحمید حسینی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1466

دوشنبه 20 خرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

وزیر نیرو: در سال جاری از یکسو 
با افزایش دما و از سوی دیگر با 
خوش خیالی ترسالی ناشی از 
بارندگی ها مواجه هستیم

 با خوش خیالی 
ناشی از ترسالی 
مواجهیم
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ششمین نشاِن باستان شناسی 
برای یک بانوی ایرانی

ششمین تندیِس باستان شناسی ایران به 
»فخری دانش پور پرور« اهدا می شود

محمد جواد ظریف:

اروپایی ها در موقعیتی 
نیستند که به ایران انتقاد کنند

مجتمع معدنی و صنفی سرگز

ارسال رزومه به آدرس ایمیل:

JCIDEMPLOYMENT@GMAIL.COM

واقـع در جیرفـت اسـتان کرمان به منظـور تکمیـل کادرفنـی و مدیریتی 
خـود از دارندگان تخصص هـای زیر با حداقل ۵ سـال سـابقه کاری مرتبط 

دعوت بـه همکاری مـی نماید.
 ۱( سرپرست و مدیر اجرایی مجتمع جهت برنامه ریزی و اداره امور

 ۲( کارشـناس ارشـد طراحـی و نظـارت بـر اسـتخراج بـا آشـنایی کامـل بـه 
اسـتخراجی نرم افزارهـای 

 ۳( کارشناس ارشد نظارت بر چالزنی و آتشباری و مدیریت ماشین آالت معدنی

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617۸99۵96- شناسه 

ملی 1۴00027۵77۵

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

موضوعشماره فراخوان
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)روز(
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بر اساس فهرست ۵0/۸19/۴26/9۵۴ 2/۵۵0/000/000 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1398

11/22۵/6۴۴/20۸ ۵70/000/000 ۳6۵تكميل محور بندر- پایسيب بخش چترود شهرستان كرمان209۸00۳۵010000۳0

209۸00۳۵010000۳1
بهسازیو آسفالت محورهایدهنو و حجت آباد شهداد 

زيرسازیمحورهایدهنو و حجت آباد بخش شهداد شهرستان 
كرمان(

۳6۵ 2۸0/000/000 ۵/۵01/1۸6/7۸1

بر اساس فهرست 26/960/۵۴2/767 1/۳۵0/000/000 ۳6۵احداث مدرسه 12 كالسه محله مكیآباد شهر سيرجان209۸00۳۵010000۳2
بهای ابنيه، تاسيسات  
مكانيكی و تاسيسات 

برقي1398 19/۸۵۸/999/219 1/000/000/000 ۳6۵احداث مدرسه ابتدايی6 كالسه محله سعيد آباد شهر سيرجان209۸00۳۵010000۳۳

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

ایـران تامین کنند بـا همکاری با دولـت ایران می 
تواننـد کمک شـایانی بـه دور زدن تحریم ها کنند. 
در ایـن مـورد هنـد و چین مهـم ترین خریـداران 
محصوالت پتروشـیمی ایران هسـتند. سهم ضلع 
 سـوم بـه مراتـب بیـش از هر بخش دیگر اسـت.

مزیـت صنعـت پتروشـیمی ایـران در ایـن اسـت 
کـه برگشـت پـول در ایـن کشـور راحـت تـر از 
بخـش هـای دیگر مانند نفت اسـت چـرا که عمال 

پتروشـیمی هـای ایران همـواره در تحریـم بودند 
و حتـی معافیتـی کـه ترامـپ بـرای بخـش های 
دیگـر مدنظر داشـت برای پتروشـیمی هـا اعمال 
نشـد. بـه همیـن دلیـل بازگشـت پـول از طریـق 
روش هایـی انجـام مـی شـود کـه دوره تحریـم 
هـای جدیـد نیز همچنان می تواند مورد اسـتفاده 

گیرند.خبرآنالین قـرار 



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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اسید پاشان اعدام می شوند
با موافقت نمایندگان؛ اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی فساد فی االرض محسوب می شود

اسیدپاشـی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی فسـاد فی االرض محسوب می شود

ــه ای  ــس در مصوب ــدگان مجل نماین
مقــرر کردنــد اسیدپاشــی بــه قصــد 
ارعــاب و ایجــاد ناامنــی فســاد فــی 

االرض محســوب مــی شــود.
در  دیــروز  مجلــس  نماینــدگان 
تشــدید  طــرح  بررســی  جریــان 
ــت از  مجــازات اسیدپاشــی و حمای
ــدگان ناشــی از آن، تبصــره  ــزه دی ب
ایــن  یــک  مــاده  بــه  الحاقــی 
 9 موافــق،  رأی   161 بــا  را  طــرح 
از  ممتنــع  رأی   9 و  مخالــف  رأی 
ــه  ــر ب ــده حاض ــوع 2۴۵ نماین مجم

تصویــب رســاندند کــه براســاس 
اسیدپاشــی  کــه  مــواردی  در  آن 
ــی  ــاب و ایجــاد ناامن ــه قصــد ارع ب
ــه  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــه باش در جامع
ــود؛  ــه ش ــی در جامع ــب ناامن موج
ــی االرض  ــاد ف ــب فس ــدام مرتک اق
آن  مجــازات  بــه  و  محســوب 

می شــود.  محکــوم 
اســالمی  مجــازات  قانــون  طبــق 
االرض  فــی  فســاد  اتهــام  بــرای 
اشــد مجــازات یعنــی اعــدام در 
ــه شــده امــا در مــواردی  نظــر گرفت

ــد  ــز مانن ــری نی ــی دیگ ــز احکام نی
قطــع دســت و پــا و یــا تبعیــد 

می شــود. صــادر 
نماینــد  حســینی  فاطمــه  ســیده 
مــردم تهــران و عضــو کمیســیون 
حــذف  پیشــنهاد   ، اقتصــادی 
تبصــره الحاقــی بــه مــاده ۵ طــرح 
و  اسیدپاشــی  مجــازات  تشــدید 
ــی از  ــدگان ناش ــزه دی ــت از ب حمای
آن را داده و نماینــدگان مجلــس بــا 
1۳6 رأی موافــق، ۳2 رأی مخالــف 
تصویــب  را  آن  ممتنــع  رأی   ۵ و 

کردنــد. ســیده فاطمــه حســینی 
ــن  ــورد ای ــی در م ــن توضیحات ضم
ــره  ــن تبص ــت: ای ــی گف ــد الحاق بن
کــه  چــرا  شــود  حــذف  بایــد 
ــان  ــرای قربانی ــس ب ــات مجل زحم

اسیدپاشــی بــه هــدر مــی رود.
الحاقــی  تبصــره  اســت  گفتنــی 
ــت:  ــرح اس ــن ش ــاده ۵ بدی ــه م ب
ــاده  ــن م ــوع ای ــای موض ــه ه هزین
در بودجــه ســاالنه بــا درخواســت 
تامیــن خســارت هــای  صنــدوق 
ــاص  ــی و اختص ــش بین ــی، پی بدن

ــد. ــی یاب م
ــه سیاوشــی  ــن رابطــه طیب  در همی
تهــران   نماینــده  عنایتــی  شــاه 
بــرای  هویتــی  مــدرک  ارائــه 
ــا  ــنهاد داد ت ــید را پیش ــدار اس خری
ــد اســید را  ــه راحتــی نتوانن افــراد ب
تهیــه کننــد چــرا کــه مــواد اســیدی 
ــود  ــی ش ــه م ــت ارزان تهی ــا قیم ب
پیشــنهاد  ارائــه  در  همچینــن  او 
ــه ای از  ــم دو دقیق ــک فیل ــود ی خ
ــن  ــی در صح ــید پاش ــان اس قربانی
مجلــس بــه نمایــش گــذارد کــه 
ســهولت دسترســی بــه اســید در آن 
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه بــود. امــا 
بــا پیشــنهاد وی مخالفــت شــد. 
نماینــدگان بــا 6۸ رأی موافــق، 102 
ــا  ــع ب ــف و 10 رأی ممتن رأی مخال
ــد و  ــردن خری ــدود ک ــنهاد مح پیش
ــد. ــت کردن ــید مخالف ــروش اس ف

 یکــی دیگــر از مــوارد  ایــن طــرح 
حمایتــی، مــاده 6 مصــوب ایــن 
طــرح اســت کــه عبــارت اســت 
مربــوط  شــکایت  و  »دعــاوی  از: 

بــه جرایــم اســید پاشــی خــارج 
از نوبــت رســیدگی مــی شــود.« در 
ــده  ــز آم ــور نی ــرح مذک ــاده 7 ط م
الرجــرا  الزم  تاریــخ  »از  اســت: 
شــدن ایــن قانــون، الیحــه قانونــی 
ــی  ــازات اسیدپاش ــه مج ــوط ب مرب
اســید مصــوب 1۳۳7/12/16 نســخ 

ــود.« ــی ش م

درمانی  هزینه  پوشش 
قربانیان  اســید پاشی در 

گیرد قرار  اولویت 
مجلــس  در   مــردم  نماینــده 
دهــم بــا بیــان اینکــه  پوشــش 
قربانیــان   درمانــی  هزینه هــای 
قــرار  اولویــت  در  پاشــی  اســید 
قانــون   تصویــب   گیرد،گفــت: 
تشــدید برخــورد بــا  اسیدپاشــی  
قانونــی  سیاســت  بهارســتان،  در 

اســت. مثبتــی  
ــده مــردم  ــی  نماین بهمــن طاهرخان
ــورد  ــدید برخ ــاره تش ــتان درب تاکس
قانونــی بــا اســید پاشــان در جامعــه 
ــز  ــته نی ــا درگذش ــکی،گفت: م پزش
بــرای  برخــورد  بــا  معضــل اســید 
ــا  ــوزه قض ــی را در ح پاشــی، قوانین
قوانیــن  بنابرایــن   ایــم  داشــته 
جدیــد مصــوب شــده در بهارســتان  
ــا  ــورد ب ــدید برخ ــا  تش ــط  ب مرتب

اســید پاشــی اســت.

معضل  ریشه کنی 
اسیدپاشــی نیازمند رعایت  
مســائل، حقوقی ،فرهنگی 

وآموزشی
در   تاکســتان  مــردم  نماینــده   
ــه  ــالمی  ادام ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــر در زمین ــه  اخی ــی ک داد: قانون
در   پاشــی  اســید  معضــل  بــا 
ــت  ــده اس ــب ش ــتان  تصوی بهارس
ــر تشــدید مجــازات اســید پــاش  ب

ــی   ــی اسیدپاش ــت از قربان و حمای
ــار مســائل  ــا در  کن ــد دارد  ام تاکی
ــت   ــی بایســت  رعای ــز م ــور نی مذک
،آموزشــی  فرهنگــی  مســائل 
از وقــوع   بــرای  جلوگیــری  نیــز 
ــر  ــز مدنظ ــی نی ــید پاش ــرم  اس ج
داد:  ادامــه  وی  بگیــرد.  قــرار 
افــرادی کــه بــه طریــق عمــدی 
اقــدام بــه اسیدپاشــی می کننــد 
ــای  ــزه ه ــلم دارای انگی ــور مس بط
وظیفــه  امــا  ناروایــی  هســتند  
ــت  ــن اس ــت ای ــی  و دول حاکمیت
کــه  تــالش کنــد، هرچــه ســریعتر 
ــه  جامعــه  قربانــی اســید پاشــی ب

بازگــردد.

پوشش  هزینه درمانی 
قربانی  اســید پاشی  در 

بگیرد قرار  اولویت 
ــی  ــی وقضای ــیون  حقوق عضوکمیس
ــان اینکــه  پوشــش   ــا بی مجلــس ب
اســید  قربانــی   درمانــی  هزینــه 
پاشــی  در اولویــت قــرار بگیــرد 
قانــون   یادآورشــد:تصویب  
ــی   ــا  اسیدپاش ــورد ب ــدید، برخ تش
قانونــی  سیاســت  بهارســتان   در 
توانــد  مــی  اســت کــه  مثبتــی  
ــور  ــرم  مذک ــکاب  ج ــع  از  ارت مان

در  جامعــه شــود.
اگرچــه  معتقدنــد  كارشناســان 
اسيدپاشــان  مجــازات  تشــديد 
از  گونــه  ايــن  كاهــش  بــراي 
اقدامــي  زا  آســيب  رفتارهــاي 
موثــر اســت، امــا بايــد محدوديــت  
ــن  ــه اي ــادي ب ــراد ع ــتيابي اف دس
آمــوزش  شــيميايي،  مــواد  نــوع 
از  جلوگيــري  و  خشــم  كنتــرل 
از  بســته  تفكــرات  و  تعصبــات 
ــه  ــورد توج ــز م ــي ني ــنين كودك س

داد. قــرار 

عرضه قیر رایگان به دستگاه های اجرایی تصویب شدپیام خبر
کمیسیون اقتصاد دولت با تحویل حداقل چهار میلیون تن قیر رایگان به دستگاه های اجرایی برای 
انجام پروژه های عمرانی در سال 1۳9۸ موافقت کرد.پیش نویس پیشنهادی وزارت نفت برای 
تحویل حداقل چهار میلیون تن قیر رایگان به دستگاه های اجرایی برای انجام پروژه های عمرانی در 
سال 1۳9۸ در کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شد.

سنا
 ای

س:
عک

یــک منبــع آگاه درکاخ ریاســت جمهــوری 
فرانســه)الیزه(در گفتگــو بانشــریه نشــنال 
خاطــر نشــان کــرد کــه امانوئــل مکــرون و 
ــد ترامــپ، رؤســای جمهــور فرانســه  دونال
نظرهــای  اختــالف  باوجــود  آمریــکا  و 
آشــکار بــر ســر مســائل خاورمیانــه، ایــران 
و برگزیت)خــروج انگلیــس از اتحادیــه 
ســازنده ای  و  مثبــت  اروپا(گفتگوهــای 
دربــاره ایــن موضوعــات کــه نیازمنــد اقــدام 
آگاه  منبــع  است،داشــته اند.این  مؤثــر 

دیــدار اخیــر مکــرون و ترامــپ در فرانســه 
را بســیار مهــم توصیــف کــرد و گفت:ایــن 
مالقــات بــه مــا اجــازه دادبــا وجــود 
ــاره  ــر درب ــا یکدیگ ــان ب ــالف نظرهایم اخت
مســائل بســیار پیچیــده همــکاری کنیــم.
وی افزود:رئیــس جمهــور ترامپ سیاســت 
فشــار حداکثــری را بــر ایــران دنبــال 
ــر  ــق بهت ــک تواف ــه ی ــد ب ــد تابتوان می کن
دســت یابــد اما میــان فشــار حداکثــری و 
یــک توافــق بهتر،بایــد کاری انجــام شــود.

ایــن مقــام فرانســوی همچنیــن بــا اشــاره 
ــت  ــن گف ــه ژاپ ــپ ب ــر ترام ــه ســفر اخی ب
ــران  ــا ته ــو ب ــه گفتگ ــر گون ــرای ه ــه ب ک
ابتــدا بایــد یــک توافــق دربــاره اهــداف آن 
صــورت گیــرد و ســفر نخســت وزیــر ژاپــن 
بــه ایــران نیــز بــرای اطمینــان از پایبنــدی 
تهــران بــه زیربنــای ایــن گفتگوحائــز 

اهمیــت اســت.وی همچنیــن تصریــح 
کــرد کــه رئیــس جمهــور فرانســه خواهــان 
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــی ب ــه جهان ــک برنام ی
ــای  ــا فعالیت ه ــه تنه ــه ن ــت ک ــران اس ای
و  موشــکی  برنامــه  هســته ای،بلکه 
سیاســت منطقــه ای ایــن کشــور را شــامل 

می شــود.

پاریس و واشنگتن بر سر ایران 
همکاری می کنند

اروپایی ها در موقعیتی نیستند 
که به ایران انتقاد کنند

ــا  ــد کرد:اروپایی ه ــورمان تاکی ــه کش ــور خارج ــر ام ــف وزی ــواد ظری محمدج
اصــالً در موقعیتــی نیســتند کــه بــه ایــران انتقــاد کننــد حتــی در موضوعاتــی 
کــه ارتباطــی بــه برجــام ندارد.ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان بــا تاکیــد بــر 
اینکــه سیاســت های اروپــا در منطقــه مــا چیــزی بــه جــز خســارت بــه همــراه 
نداشــته اســت، گفــت:در حــال حاضــر برخــی از کشــورهای اروپایی مثــل آلمان 
فــروش ســالح بــه عربســتان بــرای بمبــاران مــردم یمــن را متوقــف کرده انــد 
ولــی برخــی از آنهــا همچنــان بــه ایــن کار ادامــه می دهنــد.وی تصریــح کــرد: 
درمجمــوع غــرب بــه رژیم هــای خودکامــه در منطقــه مــا اجــازه داده اســت کــه 
جنایــت انجــام دهنــد و لــذا ضــروری اســت کــه در جریــان گفت گــو بــا آنهــا 
ــه اینکــه در متــن  ــا اشــاره ب ــن مســائل مطــرح شــود.وزیر امــور خارجــه ب ای
برجــام و قطعنامــه 22۳1 وظیفــه اروپایی هــا و طرف هــای عضــو برجــام در مورد 
ایــران بیــان شــده اســت و آنهــا وظیفــه دارندشــرایط عــادی ســازی تبــادالت 
اقتصــادی ایــران را فراهــم کننــد، خاطرنشــان کرد:آنهــا بایــد پاســخ دهنــد کــه 
در ایــن مســیر چــه اقداماتــی انجــام داده اند.ظریــف افــزود:در برجــام، اقــدام 
مهــم نیســت و نتیجــه مهــم اســت و آنهــا بایــد بگوینــد کــه از اقداماتشــان چــه 
نتایجــی گرفته انــد، اینکــه بگوینــد مــا تــالش کرده ایــم و نشــدما هــم از ایــن 

بــه بعــد می توانیــم تــالش کنیــم و بگوییــم نشــد.

دولت

سیاست

سیاست

سیاست

ظرفیت صادرات به اوراسیا مغفول مانده است

ایران طبق استاندارهای بین المللی عمل می کند

برای نجات برجام تالش می کنیم

»ثبت نام تقویتی« رای دهندگان باید شفاف باشد

ـــارت  ـــدن و تج وزیرصنعت،مع
حاضـــر  گفت:درحـــال 
براســـاس آخریـــن آمـــار 
ــورد  ــای مـ ــد کاالهـ 0.2 درصـ
ــن  ــران تامیـ ــط ایـ ــیا توسـ ــورهای اوراسـ ــاز کشـ نیـ
ــه ایـــران  ــادرات آنهابـ مـــی شـــود و 0.۳ درصـــد صـ
اســـت.رضا رحمانـــی درمجلـــس شـــورای اســـالمی 
در جریـــان بررســـی الیحـــه موافقـــت نامـــه موقـــت 
ـــه  ـــران و اتحادی ـــه آزاد تجـــاری بیـــن ای تشـــکیل منطق
اقتصـــادی اوراســـیا و کشـــورهای عضـــو در دفـــاع از 
ــام  ــدات مقـ ــاس تاکیـ ــال حاضربراسـ آن گفت:درحـ
معظـــم رهبـــری بایـــد همـــکاری و اســـتفاده از ظرفیـــت 
ـــع در ســـال  ـــرار داد،در واق ـــت ق همســـایگان را در اولوی
ــه  ــورهای منطقـ ــر روی کشـ ــا بـ ــز مـ ــاری تمرکـ جـ

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــدن و تجـــارت ب اســـت.وزیر صنعت،مع
ـــار 0.2 درصـــد  ـــن آم ـــر اســـاس آخری درحـــال حاضـــر ب
کاالهـــای مـــورد نیـــاز کشـــورهای اوراســـیا توســـط 
ایـــران تامیـــن می شـــود و 0.۳ درصـــد صـــادرات 
ــم  ــرد: علیرغـ ــح کـ ــت، تصریـ ــران اسـ ــه ایـ ــا بـ آنهـ
ـــیا،  ـــای اوراس ـــور از اعض ـــا ۳ کش ـــران ب ـــایگی ای همس
ـــده اســـت. ـــتفاده نش ـــت اس ـــن ظرفی ـــی از ای ـــه خوب ب
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حـــدود ۵0 درصـــد از 
ـــن  ـــای بی ـــش قرارداده ـــت پوش ـــی تح ـــادرات جهان ص
ـــا  ـــران از آن تنه ـــهم ای ـــرد و س ـــورت می گی ـــی ص الملل
۴ درصـــد اســـت، ادامـــه داد: اوراســـیا از مهمتریـــن 
اتحادیه هـــای جهانـــی اســـت و ایـــن موافقت نامـــه 
جدی تریـــن توافـــق نامـــه ای اســـت کـــه مـــا ورود 

کرده ایـــم.

ــام  ــی آبراهـ ــاو آمریکایـ ــده نـ ــک فرمانـ یـ
ـــور  ـــان حض ـــه از زم ـــان اینک ـــا بی ـــن ب لینکل
ــل  ــران تعامـ ــا ایـ ــه بـ گروهـــش در منطقـ
داشـــته اســـت، گفـــت کـــه نیروهـــای 

ایرانـــی مطابـــق بـــا اســـتانداردهای بین المللـــی عمـــل کرده انـــد.
ـــان  ـــرال ج ـــیتدپرس، ژن ـــزاری آسوش ـــل از خبرگ ـــه نق ـــنا ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــت در  ـــی اس ـــه مدت ـــن ک ـــام لینکل ـــاو آبراه ـــت ن ـــروه ضرب ـــده گ ـــد فرمان وی
ـــن  ـــول ای ـــران در ط ـــی ای ـــروی دریای ـــه نی ـــت ک ـــده گف ـــتقر ش ـــه مس منطق
ــتانداردهای  ــا اسـ ــق بـ ــروه او مطابـ ــای گـ ــا قایق هـ ــل بـ مـــدت در تعامـ

بین المللـــی رفتـــار کـــرده اســـت.
وی تصریـــح کـــرد: از زمانـــی کـــه مـــا در حـــال عملیـــات در منطقـــه هســـتیم 
ـــه ای  ـــا حرف ـــی آنه ـــه تمام ـــته ایم ک ـــل داش ـــا تعام ـــا ایرانی ه ـــار ب ـــن ب چندی
و ایمـــن بـــوده اســـت، بـــه ایـــن معنـــی کـــه ایرانی هـــا هیـــچ اخاللـــی 
در مانـــور مـــا ایجـــاد یـــا بـــه گونـــه ای عمـــل نکرده انـــد کـــه مـــا مجبـــور 
ـــی  ـــه تازگ ـــه ب ـــی ک ـــروه آمریکای ـــاو گ ـــویم.این ن ـــی ش ـــات دفاع ـــه اقدام ب
ـــی واقـــع در شـــرق عمـــان بـــه فاصلـــه 200 مایلـــی  در آب هـــای بین الملل

خـــط ســـاحلی جنـــوب ایـــران اســـتقرار یافتـــه اســـت، پـــس از آن بـــه 
ـــر افزایـــش  ـــی ب ـــی مبن ـــرد اطالعات ـــا ک ـــکا ادع ـــه آمری ـــزام شـــد ک ـــه اع منطق
ـــی  ـــد حاک ـــه می توان ـــرده ک ـــت ک ـــارس دریاف ـــج ف ـــران در خلی ـــرکات ای تح
ـــه علیـــه منافـــع آمریـــکا در منطقـــه باشـــد. امـــا  ـــرای یـــک حمل از آمادگـــی ب
ـــه  ـــارس نشـــد و مشـــخص نیســـت ک ـــج ف ـــای خلی ـــن وارد آب ه ـــاو لینکل ن

ـــد. ـــته باش ـــن کاری را داش ـــد چنی قص
ـــت:  ـــزی گف ـــتاد مرک ـــده س ـــزی فرمان ـــک کن ـــک م ـــرال فران ـــن ژن همچنی
ایرانی هـــا بـــه دقـــت نـــاو مـــا را زیـــر نظـــر دارنـــد زیـــرا می داننـــد مـــا 
ـــت  ـــن حقیق ـــه داد: ای ـــم.وی ادام ـــر داری ـــر نظ ـــک زی ـــا را از نزدی ـــز آنه نی
ـــر  ـــا تأثی ـــار آنه ـــیده ایم روی رفت ـــن کش ـــارس( پایی ـــج ف ـــا )از خلی ـــه م ک

ـــت. ـــته اس گذاش
ـــران  ـــه ای ـــر حمل ـــه خط ـــه اینک ـــه بهان ـــی ب ـــات آمریکای ـــش مقام ـــدی پی چن
بـــه منافـــع آمریـــکا در منطقـــه به ویـــژه در عـــراق و ســـوریه وجـــود دارد 
ـــه  ـــه گفت ـــه ب ـــد ک ـــه کردن ـــه منطق ـــن ب ـــام لینکل ـــاو آبراه ـــزام ن ـــه اع ـــدام ب اق
ـــاال رفتـــن ســـطح  ـــدام خـــود موجـــب افزایـــش تنـــش و ب ـــن اق بســـیاری ای

اختالفـــات میـــان دو کشـــور می شـــود.

در  آلمـــان  امورخارجـــه  وزیـــر 
ـــر  ـــراق ب ـــر ع ـــدار بانخســـت وزی دی
پایبنـــدی کشـــورش بـــه برجـــام 
ــا  ــزارش ایلنـ ــه گـ ــد کرد.بـ تاکیـ
ــت  ــادل عبدالمهدی«نخسـ ــه وله،»عـ ــل از دویچـ ــه نقـ بـ
ـــاره  ـــان درب ـــه آلم ـــر خارج ـــاس وزی ـــراق و هایکوم ـــر ع وزی
بحران هـــای منطقـــه  گفتگـــو و مواضـــع کشورهایشـــان را 
در ایـــن خصـــوص بیـــان کردنـــد.در ایـــن دیـــدار هایکـــو 
ــان  ــوهای جهـ ــالش کشـ ــداوم تـ ــزوم تـ ــر لـ ــاس بـ مـ
ـــزود:  ـــرد و اف ـــد ک ـــه تاکی ـــش در منطق ـــش تن ـــرای کاه ب
محاســـبات اشـــتباه می توانـــد باعـــث عواقـــب بـــدی در 
منطقـــه شـــود.وی همچنیـــن بـــر حمایـــت کشـــورش از 
ــش  ــش تنـ ــه و در کاهـ ــراق  در منطقـ ــم عـ ــش مهـ نقـ
ـــرد:  ـــه ک ـــد و اضاف ـــران، تأکی ـــان واشـــنگتن و ته جـــاری می

ـــم  ـــران خواه ـــه ته ـــده ب ـــد روز آین ـــی چن ـــه ط در ســـفری ک
داشـــت، بـــا مقام هـــای ایرانـــی درخصـــوص تنـــش 
موجـــود در منطقـــه گفت وگـــو خواهـــم کـــرد و بـــر تعهـــد 
ـــد  ـــران را تاکی ـــا ای ـــته ای ب ـــق هس ـــر تواف ـــا ب ـــان و اروپ آلم
می کنم.مـــاس همچنیـــن گفـــت:  اروپـــا بـــرای کاهـــش 
ــالت  ــران و تعامـ ــه ایـ ــکا علیـ ــای آمریـ ــار تحریم هـ فشـ
مالـــی بـــا ایـــن کشـــور طرحـــی را ارائـــه کـــرده اســـت. 
ـــالش  ـــام ت ـــات برج ـــظ و نج ـــرای حف ـــاکان ب ـــا کم ـــا م ام
می کنیـــم. نخســـت وزیر عـــراق در ایـــن دیـــدار گفت:مـــا 
ـــان کمـــک  ـــه و جه ـــات منطق ـــه ثب ـــه ب ـــالش  ک ـــه ت از هرگون
ـــی در تمـــاس  ـــا کشـــورهای اروپای ـــم ب ـــت می کنی کند،حمای
هســـتیم پیام هایـــی بـــه تهـــران، واشـــنگتن و اروپـــا در 

ــم. ــال می کنیـ ــوص ارسـ ــن خصـ ایـ

ـــان  ـــس ســـنا افغانســـتان همزم ـــدگان مجل نماین
ـــدگان در  ـــی رای دهن ـــام تقویت ـــت ن ـــاز ثب ـــا آغ ب
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری، بـــر شـــفافیت 

ـــد. ـــد کردن ـــد تاکی ـــن رون ای
ـــس  ـــاون اول مجل ـــار« مع ـــم ایزدی ـــد عل »محم
ـــات  ـــدگان در انتخاب ـــام تقویتـــی رای دهن ـــد ثبـــت ن ـــه آغـــاز رون ـــا اشـــاره ب ســـنا، ب
ـــرج  ـــت الزم را بخ ـــد دق ـــات بای ـــه کمیســـیون انتخاب ـــت ک ـــوری گف ریاســـت جمه

ـــردد. ـــدود گ ـــی مح ـــدی انتخابات ـــات بع ـــای تخلف ـــه ه ـــا زمین ـــد ت ده
ایزدیـــار تاکیـــد کـــرد: رونـــد ثبـــت نـــام رای دهنـــدگان انتخابـــات ریاســـت 
ـــذا شایســـته اســـت  ـــد ل جمهـــوری بایـــد اعتمـــاد از دســـت رفتـــه مـــردم را برگردان
ـــام  ـــت ن ـــد ثب ـــکالت رون ـــدن مش ـــرار نش ـــن تک ـــا ضم ـــردد ت ـــاذ گ ـــری اتخ تدابی
ـــده  ـــات آین ـــردم در انتخاب ـــرای حضـــور گســـترده م ـــه ب ـــی، زمین ـــات پارلمان انتخاب
فراهـــم شـــود.»عبدالرحیم حســـن یـــار« ســـناتور اســـتان غزنـــی در مجلـــس 
ســـنا نیـــز گفـــت کـــه قضیـــه انتخابـــات ایـــن اســـتان بـــه دلیـــل دخالـــت 
ـــزود:  ـــت.وی اف ـــده اس ـــل ش ـــل تبدی ـــل الینح ـــک معض ـــه ی ـــی ب ـــای سیاس ه
کمیســـیون انتخابـــات تمایـــل نـــدارد مراکـــز ثبـــت نـــام رای دهنـــدگان را در 

بخش هـــای امـــن غزنـــی از جملـــه شهرســـتانهای ده یـــک و خواجـــه عمـــری 
ـــتانهای  ـــی از شهرس ـــز بخش های ـــده و نی ـــه ش ـــس گرفت ـــان پ ـــازه از طالب ـــه ت ک
ـــد دارد کـــه کمیســـیون  ـــن تاکی ـــار همچنی ـــاغ بازگشـــایی کند.ایزدی ـــره ب ناهـــور و ق
ـــام رای دهنـــدگان در غزنـــی بایـــد زمینـــه  ـــا بازگشـــایی مراکـــز ثبـــت ن ـــات ب انتخاب
ـــد کـــه هیـــچ فـــردی در هیـــچ گوشـــه ای از کشـــور از شـــرکت  را طـــوری فراهـــم کن

ـــود. ـــروم نش ـــات مح در انتخاب
رییـــس کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات افغانســـتان گفـــت: یکـــی از 
ـــل،  ـــن دلی ـــه همی ـــت ب ـــات اس ـــفافیت انتخاب ـــی ش ـــه جهان ـــای جامع نگرانی ه
ـــزار  ـــاری برگ ـــال ج ـــاه س ـــم مهرم ـــا در شش ـــی از آنه ـــا یک ـــات، تنه ـــه انتخاب از س
ــل  ــری در کابـ ــت خبـ ــک نشسـ ــی یـ ــتانی«، طـ ــم نورسـ ــود»حوا علـ می شـ
افـــزود: رونـــد ثبـــت نـــام تقویتـــی در ۳۴ اســـتان افغانســـتان، 2۳ میلیـــون 
ـــی شـــود. ـــی پرداخـــت م ـــه جهان ـــغ توســـط جامع ـــن مبل ـــه ای ـــه دارد ک دالر هزین

ـــی  ـــی غزن ـــوری، شـــوراهای اســـتانی و پارلمان ـــات ریاســـت جمه ـــود انتخاب ـــرار ب ق
ـــازمان  ـــکا و س ـــدگان آمری ـــا نماین ـــود ام ـــزار ش ـــاه برگ ـــم مهرم ـــان در شش همزم
ـــر  ـــتان، ب ـــی افغانس ـــیون های انتخابات ـــری کمیس ـــا رهب ـــدار ب ـــد در دی ـــل متح مل

برگـــزاری جداگانـــه انتخابـــات تاکیـــد کردنـــد.

سنا
 ای

س:
عک

نشسـت فصلی شـورای حکام آژانـس در حالی برگزار می شـود 
ایـران و کـره شـمالی ازموضوعـات مـورد بحـث در ایـن  کـه 
نشسـت خواهـد بود.آژانـس بین المللـی انرژی اتمی با انتشـار 
اطالعیـه ای اعالم کرد که نشسـت فصلی شـورای حـکام در مقر 
آژانـس در ویـن بـدون حضـور خبرنـگاران آغـاز خواهـد شـد.از 
موضوعـات مـورد بحـث در این نشست؛بررسـی گزارش سـاالنه 
آژانـس بـرای 201۸، گـزارش همکاری فنی بـرای 201۸، گزارش 
کمیتـه برنامـه و بودجـه، راسـتی آزمایی و نظـارت بـر  جمهوری 
اسـالمی ایـران ذیـل قطعنامـه 22۳1 شـورای امنیـت سـازمان 
ملـل، درخواسـت پادمان هـا در جمهـوری خلـق کـره و اجـرای 

توافقنامـه پادمانـی ان پی تـی در سـوریه اسـت.

 ۳( میـالدی   201۸ سـال  آوریـل   2۳ در  بلوطـی کـه  نهـال 
اردیبهشـت97( توسـط »امانوئـل مکـرون« رئیـس جمهوری 
بـه  آمریـکا  رئیـس جمهـوری  ترامـپ«  و »دونالـد  فرانسـه 
عنوان درخت دوسـتی دو رئیس دولت در کاخ سـفید کاشـته 
شـده بـود، خشـکید.روزنامه »لـو فیـگارو« بـه نقـل از منابـع 
فرانسـوی نوشـت: ایـن درخـت در برابـر قرنطینـه تحمیلـی 
از سـوی آمریـکا تـاب نیـاورده و خشـک شـده اسـت.چمن 
محلـی کـه ایـن نهـال در آنجـا کاشـته شـده بـود، پوشـیده و 

صـاف شـده اسـت.

ایران از موضوعات مورد بحث 
درنشست شورای حکام

درخت دوستی مکرون و 
ترامپ خشک شد

معـاون امـور مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی بـا 
تاکیـد بـر اینکـه بـا تحریم های اخیر مشـکلی در حـوزه صنعت 
در  ازکشـور  خـارج  بـه  وابسـتگی  نداریم،گفت :مـا  سـاختمان 
صنعـت سـاختمان نداریم.مازیـار حسـینی در مجلس شـورای 
اسـالمی و در جریـان بررسـی طـرح ملی مسـکن گفت:صنعت 
سـاختمان باوجـود 1۳0صنعـت وابسـته،نقش مهمـی درحـوزه 
صنعـت وخدمـات دارد اماهیچ وابسـتگی به خارج از کشـور در 
صنعـت سـاختمان نداریـم لـذا تحریم هـا اثری بر ایـن صنعت 
نداشـته اسـت.وی ارائـه تسـهیالت بانکـی را از راهکارهـای بـه 

حرکـت درآوردن چـرخ صنعـت سـاختمان دانسـت.

عضـو هیـات رییسـه مجلـس از اعـالم وصول یک الیحـه و دو 
طـرح خبـر داد و گفـت: الیحـه انتقـال محکومین بیـن ایران و 
روسـیه اعـالم وصـول شـد.علیرضا رحیمی در مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: الیحـه موافقـت نامـه انتقـال محکومیـن بین 
جمهـوری اسـالمی ایـران ودولت فدراسـیون روسـیه به صورت 
عـادی اعـالم وصول شـد.وی افـزود: طرح استفسـاریه ماده ۵ 
قانـون اجرای سیاسـت هـای کلی ال ۴۴ قانون اساسـی اعالم 
وصـول شـد.رحیمی همچنیـن از اعـالم وصـول طـرح تبدیـل 
وضعیـت شـاغلین دسـتگاه هـای دولتـی دارنـده گواهینامـه 
قبولـی در آزمـون اسـتخدام ادواری از سـال ۸0 تـا 96 خبر داد.

وابستگی به خارج از کشور 
درصنعت ساختمان نداریم

الیحه انتقال محکومین بین 
ایران و روسیه اعالم وصول شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صحن امام رضا)ع( یا همان صحن اتابکی حرم مطهر حضرت معصومه )س( که آتش گرفته بود، با حضور سریع یک دستگاه 
خودروی آتش نشانی حرم و خودروهایی از سازمان آتش نشانی شهرداری قم، بدون هیچ تلفاتی، خاموش شد.به گزارش 

ایسنا،محل دپوی کارتن های ویژه نمازگزاران در صحن امام رضا )ع( یا همان صحن اتابکی حرم حضرت معصومه )س(، به 
سبب برخی بی احتیاطی های احتمالی آتش گرفت.دود سرتاسر صحن اتابکی را دربر گرفت که با حضور سریع یک دستگاه 

خودروی آتش نشانی حرم و خودروهایی از سازمان آتش نشانی شهرداری قم، آتش بدون هیچ تلفاتی خاموش شد.

مدیـر اداره کل مـوزه هـای کشـور کمبـود اعتبـارات را دلیـل 
کُنـدی رونـد مرمـت کاخ مرواریـد اعـالم کرد.»محمـد رضـا 
کارگر«گفـت: نیـاز بـه اعتبـارات بـاال و تاخیـر در پرداخـت 
هزینـه هـا پـس از اتمـام مرمـت سـبب مـی شـود، عالقـه 
کارفرمـا بـرای تعمیـر و مرمـت کاخ کمتـر شـود.وی بـا بیان 
اینکـه کاخ در سـال هـای پیـش در اختیـار نهـاد دیگـری 
از  و بخشـی  اکنـون کاخ  دادگاه هـم  بـه حکـم  ولـی  بـود 
محوطـه بـه سـازمان میـراث فرهنگـی واگـذار شـده اسـت، 
گفـت: البتـه هنـوز سـند قطعـی بـه اسـم سـازمان میـراث 
نیسـت.کارگر بـا اشـاره شـایعاتی دربـاره سـاخت و سـازدر 
حریـم کاخ،گفت:سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
و گردشـگری اجـازه هرگونـه سـاخت و سـاز را در آن نمـی 
دهد.مدیـر کل میـراث فرهنگـی البـرز پیش از ایـن به دیگر 
رسـانه هـا گفتـه بود: در صـورت تامیـن بودجـه، مرمت کاخ 
تمـام می شـود.»فخرالدین  نیـم  و  شـمس ظـرف یکسـال 
بـه کاخ  صابـری« دربـاره وضعیـت کاخ مرواریـد معـروف 
را  کاخ  پایه هـای  سـازی  مقـاوم  گفـت:  پهلـوی،  شـمس 
نیـز  انجـام شـده و سـقف سـازه ای مرکـز کاخ  سـال 97 
کـه فروریختـه بـود بـه جایـگاه اصلی بازگشـت. زیباسـازی 
و مرمـت محوطـه نیـز در حـال اجراسـت و تفاهـم نامـه ای 
بـا شـهرداری در ایـن رابطـه امضـا کرده ایـم. در حـال حاضر 
تومـان  از 2.۵ میلیـارد  بیـش  مرمـت کاخ جریـان دارد و 
بـرای این کاخ هزینه شـده اسـت.مدیر کل میـراث فرهنگی 
اختیـار  در  مجموعـه کـه  از  وسـعتی  دربـاره  البـرز  اسـتان 
سـازمان میـراث فرهنگـی اسـت، گفـت: آن مجموعـه 170 
هکتـار وسـعت دارد کـه 27 هکتـار آن بـا حکـم قضایـی در 
اختیـار میـراث فرهنگـی اسـت و در حـال پیگیـری دریافت 
سـند مالکیـت بـرای ایـن بخـش هسـتیم.کاخ مرواریـد یـا 
کاخ شـمس، کاخی در مهرشـهر کرج، واقع در اسـتان البرز 
اسـت کـه در سـال های 1۳۴۵ تـا 1۳۴7 بـا زیربنـای 2۵00 
متـر بـرای زندگی شـمس پهلوی سـاخته شـد. سـازه اصلی 
و طـرح کاخ بـه شـکل یـک سـفره ماهی اسـت کـه صدفـی 
وسـلی  بدسـت  سـاختمان  ایـن  دربرگرفته اسـت.  را  آن 
پیتـرز طراحـی و بنیـاد فرانـک لویـد رایـت بـه مبلـغ یـک 
تاریـخ  در  اثـر  ایـن  و سـاخته شـد.  آمریـکا  دالر  میلیـون 
آثـار  بـه شـماره ثبـت 7067 در فهرسـت   1۳۸1 بهمـن   12
ملـی ایـران قـرار گرفـت. معمـاری ایـن اثـر کـه بخشـی از 
تاریـخ معمـاری مـدرن اسـت، بـا تأثیـر از شـیوه فرانـک 
لویـد رایـت از پرآوازه تریـن معمـاران آمریکایـی اسـت کـه 
از سـوی یکـی از شـاگردان ایرانـی اش بـه نـام »عامـری« 

گرفته اسـت. شـکل 

میراث کمبود اعتبارات 
دلیل کُندی 

مرمت کاخ مروارید

خانه های بوم گردی؛ یک تیر و ۲ نشان

خانه های بوم گردی مکان هایی جذاب برای گردشگران محسوب می شود

خانــه هــای بــوم گــردی کــه رفتــه 
ــت  ــود را در صنع ــای خ ــای پ ــه ج رفت
کنند،مــی  مــی  محکــم  گردشــگری 
توانندبــه طــور همزمــان 2 هدف توســعه 
ــق  ــتغال را محق ــز اش ــگری و نی گردش
ــر  ــت منحص ــر مزی ــن نظ ــد و از ای کنن
بــه فــردی دارند.ایــن خانــه هــا در 
ســال هــای اخیــر مــورد توجــه جــدی 
بســیاری از مناطــق دارای آثــار طبیعــی 
و تاریخــی قــرار گرفتــه و نهادهــا و 
ــن  ــعه ای ــز توس ــی نی ــازمانهای متول س
مــکان ها را در دســتور کار خود قرار داده 
اند.ســیل مهاجرت هــای روســتاییان بــه 
شــهرها، شهرنشــینی را در کشــور در ســه 
ــه  ــا مشــکالتی در زمین ــته ب ــه گذش ده
مراکــز حاشــیه نشــینی و همچنیــن در 
ــتغال  ــوزش و اش ــت، آم ــوزه بهداش ح
است.مشــکالت  ســاخته  رو  بــه  رو 

ــه  ــئوالن ب ــده تامس ــث ش ــده باع یادش
در  وبــه خصــوص  چــاره کار  دنبــال 
ــه و  ــه رفت ــند ورفت ــتغال باش ــوزه اش ح
ــی  ــگری دراقص ــوزه گردش ــعه ح باتوس
ــه  ــان وتوجــه خــاص دولتهاب ــاط جه نق
ودســت  مســئوالن  مســاله،  ایــن 
ــوربرآن  ــتغال کش ــوزه اش ــدرکاران ح ان
ــی  ــای جهان ــو بابرنامه ه ــدند تاهمس ش
ــوان  ــه عن ــگری،نه ب ــه گردش ــه مؤلف ب
ــان  ــرای درم ــه ب ــده زودگذر،ک یــک پدی
قطعــی بســیاری ازمعضــالت اجتماعــی 
بپردازنــد و در ایــن راه نیــز مبــادرت بــه 
ــا ایجــاد  برداشــتن گام هــای اساســی ب
زیرســاخت های الزم کنند.طبیعــت بکــر 
همــراه بــا آثــار و بناهــای تاریخــی یکــی 
از عوامــل مهــم گردشــگری شــناخته 
شــده وهمین هافرصــت خوبــی را بــرای 
توســعه ایــن صنعــت فراهــم آورده بــود 

امــا یکــی از مشــکالت موجــود بــر ســر 
ایــن مهم،نبــودن زیرســاخت ها و  راه 
ــات اولیــه در بســیاری از مناطــق،  امکان

ــت. ــتاها اس ــه روس از جمل

خانه های بوم گردی 
مکان هایی جذاب برای 

گردشگران محسوب می شود
ــذاری و  کارشــناس مســئول ســرمایه گ
ــی،  ــراث فرهنگ گردشــگری اداره کل می
ــای  ــتان قزویــن خانه هاواقامتگاه ه اس
ــرای  ــذاب ب ــی ج ــردی رامکانهای ــوم گ ب
واظهارداشــت:  دانســت  گردشــگران 
جذابیــت خانه هــای بــوم گــردی بــه 
عنــوان راهــی بــرای آشــنایی گردشــگران 
بــا حــوزه معمــاری بومی،یکــی از اهداف 
ــرای  ــوص ب ــه خص ــن حوزه،ب ــم ای مه
ــی،  ــی مردان ــت.میثم عل ــان اس خارجی
فلســفه اقامتگاه هــای بــوم گــردی را 

ــه  ــت )ازجمل ــط زیس ــازگاری بامحی س
پســماند وانرژی(درکنــار مســائلی مانند 
ــگ  ــراه بافرهن ــاری بناهاهم ــوع معم ن
و غذاهــای محلــی برشــمرد.وی بــا 
ــن  ــتان قزوی ــور واس ــه کش ــان اینک بی
درحــوزه توســعه اقامتگاه هــای بــوم 
گــردی درابتــدای راه اســت،افزود:گرچه 
ــن  ــوب در ای ــه مطل ــه نقط ــیدن ب تارس
ــه  ــه ب ــم اماباتوج ــه داری ــه فاصل زمین
در  خصــوص  خود،بــه  بضاعت هــای 
بخــش احــداث بــوم کاشــانه های بیــن 
ــل  ــه عم ــی ب ــای خوب ــی حرکت ه الملل
ــده اســت.این مســئول گردشــگری،  آم
ــد  ــردی را همانن ــای بــوم گ اقامتگاه ه
واظهــار  دانســت  آنتیــک  هتلهــای 
بابافــت  خانه هاهمــراه  داشــت:اِلمان 
روســتایی  منــازل  و کهــن  قدیمــی 
مهــم  ازجاذبه هــای  شــک  بــدون 
ــوب  ــی محس ــگری خارج ــوزه گردش ح

می گــردد.

هفت اقامتگاه بوم گردی 
فعال و 3۴ مورد درخواست 

احداث
اقامتگاه هــای  تعــداد  علــی مردانــی 
بــوم گــردی مــورد بهــره برداری شــده در 
اســتان قزویــن را هفــت مــورد برشــمرد 
ــیاری از  ــافر دربس ــرش مس وافزود:پذی
ــاه  ــا 6م ــاد ت ــد زرآب ــز مانن ــن مراک ای
ــی  ــن درحال ــده و ای ــل ش ــده تکمی آین
ــوت  ــق الم ــیاری از مناط ــت در بس اس
ــوه،  ــه ک ــه گازرخان،پرچ ــن ازجمل قزوی
بهجــت آباد،شــهرک و دیکــن نیــز تا ۳۴ 
مــورد درخواســت احــداث خانه هــای 
بــوم گــردی داریم.وی،وجــود برخــی 
ــر در  ــررات دســت و پاگی ــن و مق قوانی
ــاوم  خصــوص اســتحکام بخشــی و مق
ســازی بناهــای روســتایی را عاملــی 

بازدارنــده بــرای توســعه بــوم 

کاشــانه ها دانســت و گفت:بایدبدانیــم 
ــاوم ســازی  ــرای مق مقــررات موجــود ب
هیــچ ســنخیت و تناســبی بابافت هــای 
ــتور  ــته و بایددس ــتا نداش ــی روس قدیم
ایــن موضــوع  بــرای  العمــل هایــی 
جملــه  اســتان هااز  همانندبرخــی 
زنــده  بــاز  را  خانه هــا  اصفهــان کــه 
ــود. ــالغ ش ــن و اب ــازی کرده اند،تدوی س

بــه گفتــه وی،بســیاری از مناطق اســتان 
حفاظــت  منطقــه  جملــه  از  قزویــن 
شــده باشــگل،طارم، المــوت شــرقی 
و  آوج  طالقــان،  زیــاران،  غربــی،  و 
آبگــرم اســتعدادهای فراوانــی در حــوزه 
ــگری  ــوص گردش ــه خص ــگری، ب گردش

ــد. ــی دارن ــی و طبیع تاریخ

قابلیت فراوان قزوین درحوزه 
اکوتوریسم

حــوزه گردشــگری  یــک کارشــناس 
اســتان  مختلــف  داشــت:مناطق 
طــارم  و  المــوت  جملــه  از  قزویــن 
ــف  ــای مختل ــر قابلیته ســفلی عــالوه ب

اکوتوریســم  حــوزه  در  گردشــگری 
ــای  ــردی ازظرفیته ــت گ ــان طبیع یاهم
ناشــناخته ای  و  توجــه  قابــل 
برخوردارنــد کــه در صــورت ســرمایه 
مســئوالن  وتوجــه  الزم  گذاری هــای 
از  یکــی  بــه  اســتانی،می تواند 
شــود. تبدیــل  مهــم  قطب هــای 

ــوری  ــت مح ــدی معیش ــن دربن محس
جاذبه هــای  دارای  درروســتاهای 
گردشــگری را بســیار حائــز اهمیــت 
برشــمرد و اضافــه کرد:درحالــی کــه 
ــاد  ــرای ایج ــان ب ــت میلیون هاتوم دول
ــه  ــور هزین ــدار در کش ــغل پای ــک ش ی
و  بیــکاری  معضــل  رفــع  می کنــد 
ایجــاد  بــا  روســتاییان  درآمدزایــی 
می توانــد  اولیــه  زیرســاخت های 
بســیاری  در  هزینه هــا  بــا کمتریــن 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــورت پذی ــق ص از مناط
انجــام ایــن مهــم نیازمنــد توجــه و 
مســئوالن  ســوی  از  ریــزی  برنامــه 

اســتان هســتیم. و  عالــی کشــور 

باستان شناسـی  پـدر  تندیـِس  ششـمین 
برای»فخـری  نگهبـان«  ایران»عـزت هللا 
نگهبـان  پرور«شـاگردعزت هللا  دانش پـور 
1۳91هیـأت  سـال  شـد.از  گذاشـته  کنـار 
مدیـره ی انجمـن علمـی باستان شناسـی 
اساسـنامه ی  بـه  تبصـره  ایران،یـک 
وپـس  آن  کردتابراسـاس  خوداضافـه 
هرسـال  کامـل  بررسـی های  انجـام  از 
در  شـرایط  شـدن  فراهـم  درصـورت  و 
ازباستان شـناس  یکـی  بـه  اسـفندماه 
و  نـام  بـا  وفعال،نشـانی  پیشکسـوت 

عنوان»نشـان دکتـر عـزت هللا نگهبان«اهدا 
شود.نخسـتین نشـان درسـال 1۳91بـرای 
کیانـی«  به»محمدیوسـف  نخسـتین بار 
دومیـن  9۳ کـه  20مهرمـاه  تـا  اهداشـد 
نشـان به دکتر»عـزت هللا نگهبان«از سـوی 
ایـران  باستان شناسـی  علمـی  جامعـه ی 
بـه دومیـن باستان شـناس برازنـده ی این 
موسـوی«اهدا  »محمـود  نشـان،مرحوم 
29بهمـن  در  تندیـس  شد.سـومین 
9۳به»محمدرحیم صراف« باستان شناس 
پیشکسـوت ایـران و از شـاگردان زنده یـاد 

عزت هللا نگهبـان اهدا شد.12اسـفند 1۳9۴ 
باستان شناسـی  پـدر  نشـان  چهارمیـن 
ایـران بـه »حکمـت هللا مالصالحـی« که در 
شـاگرددکتر   1۳۵۴ تـا   1۳۵1 سـال های 
نگهبـان بود،اعطـا شـد.پنجمین نشـان ۸ 
اسـفندماه 9۵بـه مهـدی رهبـر داده شـد 
بـرای  قرعـه  سـال  سـه  از  بعـد  واکنـون 
باسـتان  بانـوی  یـک  بـه  بـار  نخسـتین 
شـناس تعلق می گیرد.فخری دانش پرور 
پـور، 7۳ سـال قبـل،در خیابـان ری تهران 
بـه دنیـا آمـد، باگرفتـن دو دیپلـم علـوم 
طبیعـی و ادبـی،در سـال 1۳۳7 در وزارت 
فرهنـگ یـا آمـوزش و پرورش اسـتخدام 
شـد و هشـت سـال بعـد تحصیل خـود را 
در رشـته ی باستان شناسـی دانشگاه تهران 

آغـاز کـرد.

ششمین نشاِن باستان شناسی 
برای یک بانوی ایرانی

کشف شواهد فرهنگی هزاره 
چهارم و پنجم پیش از میالد در »ازنا«

مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی وگردشــگری لرســتان گفت:هنــگام 
انجــام عملیــات عمرانــی در کــوی کیــوان شــهر ازنا،شــواهدی فرهنگــی ازهــزاره 
چهــارم وپنجــم پیــش ازمیــالد در ایــن منطقــه کشــف شد.ســیدامین قاســمی 
افزود:بانمایــان شــدن ایــن آثارتاریخی،عملیــات عمرانــی مذکــور متوقــف شــد.

وی اظهــار داشــت:به منظورجلوگیــری از تخریــب بیشــتر و مشــخص نمــودن 
ــه  ــه منظورالی ــی ب ــات بخش ــوان » کاوش نج ــوی کی ــای ک ــت دوره ه وضعی
ــوی  ــه ک ــم تپ ــن عرصــه و حری ــه دســتکند و تعیی ــراری، تخلی ــگاری اضط ن
کیــوان ازنــا بــا مجــوز از پژوهشــکده باســتان شناســی از پنجــم خردادجــاری   
بــه مــدت ۴۵ روز آغــاز شــد.وی بــا بیــان اینکــه طــی ایــن کاوش الیه هــا و آثار 
متنــوع فرهنگــی بدســت آمــده تصریــح کــرد: ســاختارهای معمــاری، ابزارهای 
ــانی  ــی،بقایای استخوانی)انس ــای شمارش ــن ه ــی، توک ــرک گل ــنگی، پیک س
ــه  ــوط ب ــوری( مهــر مســطح ســنگی، اثــر مهــر و قطعــات ســفالی مرب و جان
هــزاره پنجــم و چهــارم پیــش ازمیــالد بخشــی ازیافته هــای فرهنگــی درتپــه 
کیــوان است.قاســمی گفت:براســاس بررســی ســطحی و داده هــای حاصــل از 
ــه تااســالمی و نمایــان  کاوش،قدمــت ایــن تپــه از دوران مــس ســنگی میان
شــدن بخشــی از ســازه دســتکندمربوط بــه دوره تاریخــی ازدیگــر یافته هــای 

ایــن کاوش نجــات بخــش اســت.

ته
نک

خانـه هـای بـوم گـردی در سـال هـای اخیـر مـورد توجه 
جـدی بسـیاری از مناطـق دارای آثـار طبیعـی و تاریخـی 
قـرار گرفتـه و نهادهـا و سـازمان هـای متولی نیز توسـعه 
ایـن مـکان هـا را در دسـتور کار خود قـرار داده اند.سـیل 
مهاجرت هـای روسـتاییان بـه شـهرها، شهرنشـینی را در 
کشـور در سـه دهـه گذشـته بـا مشـکالتی در زمینـه مراکز 
حاشـیه نشـینی و همچنیـن در حوزه بهداشـت، آموزش و 

اشـتغال رو بـه رو سـاخته اسـت.
علـی مردانی تعـداد اقامتگاه هـای بوم گردی مـورد بهره 
برداری شـده در اسـتان قزویـن را هفت مورد برشـمرد و 
افـزود: پذیـرش مسـافر در بسـیاری از ایـن مراکـز مانند 
زرآبـاد تـا ۶ماه آینـده تکمیل شـده و این درحالی اسـت 
در بسـیاری از مناطـق المـوت قزوین از جملـه گازرخان، 
پرچـه کـوه، بهجت آباد، شـهرک و دیکن نیز تـا 3۴ مورد 

درخواسـت احـداث خانه هـای بوم گـردی داریم.

میراثگردشگری

کشف شواهدجدید ازمعماری درقلعه سانسیز زنجانپیوندگردشگری و راه آهن اقدامی موثردر سفر
معـــاون گردشـــگری کشـــور 
حـــوزه  پیونـــددو  گفـــت:در 
»گردشـــگری«و»راه آهن« کـــه 
دســـتاورد آن توســـعه گردشـــگری 
ـــد  ـــه شـــمار می آید؛بای ـــع ســـفر در کشـــور ب ـــی و توزی داخل
از کارگـــزاران حرفـــه ای و متخصـــص حـــوزه گردشـــگری 
اســـتفاده شـــود ولـــی تیمـــوری )معـــاون گردشـــگری 
ـــورت  ـــدام ص ـــه اق ـــاره ب ـــا اش ـــی( ب ـــازمان میراث فرهنگ س
گرفتـــه از ســـوی شـــرکت راه آهـــن جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران مبنـــی بـــر راه انـــدازی »قطارهـــای گردشـــگری«و 
ـــی  ـــه ســـوی مقاصـــد داخل ـــد ب نیـــز تعریـــف خطـــوط جدی
وخارجـــی، گفت:ایـــن فعالیت ها،اقدامـــی شایســـته 
وموثـــر در راســـتای توســـعه گردشـــگری داخلـــی و 

ـــد.وی  ـــمار می آی ـــه ش ـــور ب ـــر کش ـــفر در سراس ـــع س توزی
ـــا  ـــدام ب ـــن اق ـــل از ای ـــتاوردهای حاص ـــه دس ـــان اینک بابی
ـــوی  ـــوز از س ـــمی و دارای مج ـــزاران رس ـــری از کارگ بهره گی
وگردشـــگری  میراث فرهنگی،صنایع دســـتی  ســـازمان 
ـــرد:  ـــح ک ـــد یافت؛تصری ـــدار دســـت خواه ـــه نتایجـــی پای ب
ـــوی  ـــه از س ـــل ارائ ـــات قاب ـــک از خدم ـــر ی ـــه دره چنانچ
راه آهـــن مبنـــی بـــر راه انـــدازی قطارهـــای گردشـــگری و 
ـــص  ـــگری متخص ـــان گردش ـــه از راهنمای ـــای مربوط توره
ـــر  ـــت و دفات ـــر فعالی ـــده و دارای کارت معتب ـــوزش دی آم
ــازمان  ــوی سـ ــوز از سـ ــافرتی دارای مجـ ــات مسـ خدمـ
خدمـــات  شـــود؛ کیفیـــت  میراث فرهنگی،اســـتفاده 
گردشـــگری ایـــن حـــوزه در ســـطح اســـتاندارد پایـــدار 

خواهـــد مانـــد.

ــه  ــیز بـ ــه سانسـ کاوش در قلعـ
ــاری  ــواهدی ازمعمـ ــف شـ کشـ
یـــک  از  بقایـــای  بصـــورت 
بادیوارهـــای  بـــزرگ  اتـــاق 
قطـــور ســـاخته شـــده از قلـــوه ســـنگ های بـــزرگ 
رودخانـــه ای بـــا مـــالط گـــچ و آهـــک منجـــر شـــدکه 
ــوب  ــه جنـ ــز در گوشـ ــنگی نیـ ــدور سـ ــرج مـ ــک بـ یـ

شـــرقی آن قـــرار گرفتـــه اســـت.
قلعـــه  کاوش  پـــروژه  کریمی)سرپرســـت  حمـــزه 
سانســـیز زنجان(بااعـــالم خبـــر کشـــف شـــواهدی 
قلعـــه  قلعه،گفـــت:  ایـــن  در  معمـــاری  از  جدیـــد 
ــارم  ودر  ــتان طـ ــان شهرسـ ــتان زنجـ ــیز،در اسـ سانسـ
جنوبـــی  حاشـــیه  و  سانســـیز  روســـتای  شـــمال 

رودخانـــه قـــزل اوزن واقـــع شـــده اســـت. ایـــن 
ــراز  ــر فـ ــه ای بـــزرگ بـ ــای قلعـ ــامل بقایـ ــه شـ محوطـ
ــه  ــیه رودخانـ ــع در حاشـ ــی مرتفـ ــدی طبیعـ ــک بلنـ یـ
قـــزل اوزن و چندیـــن تپـــه کـــم ارتفاع تـــر در بخـــش 
بـــا  داشـــت:مطابق  اظهـــار  اســـت.وی  آن  جنوبـــی 
ــی از  ــیز یکـ ــه سانسـ ــده قلعـ ــام شـ ــی های انجـ بررسـ
ـــده های  ـــه س ـــق ب ـــده متعل ـــای مان ـــار برج ـــن آث بزرگتری
ــای جنوبـــی  ــوده و تپه هـ ــه و میانـــی اســـالمی بـ اولیـ
گورســـتان هایی از عصـــر آهـــن اســـت.این باســـتان 
ـــر بخـــش  ـــه اخی ـــد ده شـــناس گفت:متاســـفانه طـــی چن
ــه  ــمت هایی از قلعـ ــی و قسـ ــای جنوبـ ــادی ازتپه هـ زیـ
ـــب  ـــاز تخری ـــر مج ـــای غی ـــان کاوش ه ـــیز در جری سانس

ــت. ــه اسـ ــن رفتـ و از بیـ

سنا
 ای

س:
عک
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ــا  ــرد پیش بینی ه ــالم ک ــز اع ــل توانی روز گذشــته مدیرعام
ــه امســال تابســتانی گرمــی پیــش رو  نشــان می دهــد ک
داریــم و بــر اســاس بررســی ها هــر یــک درجــه افزایــش 
ــور را  ــرق در کش ــرف ب ــگاوات مص ــش از 1۳00 م ــا، بی دم

ــد. ــش می ده افزای
همچنیــن رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــرو رو نیــز اعــالم کــرد 
ــه عرصــه  در ســال جــاری حساســیت بیشــتری راجــع ب
ــش  ــا افزای ــه از یکســو ب ــود دارد، چراک ــرژی وج ــدار ان پای
دمــا بــه عنــوان یــک عامــل تشــدیدکننده و از ســوی دیگــر 
ــه  ــا مواج ــی از بارندگی ه ــالی ناش ــی ترس ــا خوش خیال ب
هســتیم. به گــزارش ایســنا، وزیــر نیــرو کــه در ارتبــاط ویدئو 
کنفرانســی بــا مدیــران عامــل بــرق منطقــه ای و توزیــع برق 
ــر و  ــد توانی ــران ارش ــور مدی ــور، در حض ــتان های کش اس
ــه نامگــذاری  ــا اشــاره ب صنعــت بــرق ســخن می گفــت، ب
ســال رونــق تولیــد از ســوی مقــام معظــم رهبــری بیــان 
کــرد کــه فرآینــد تولیــد بــا مأموریــت وزارت نیــرو ارتبــاط 
ــازمان اداری  ــوارح س ــا و ج ــی اعض ــتقیم دارد و تمام مس
کشــور بایــد در راســتای تحقــق ایــن شــعار عمــل کننــد. بــه 
گفتــه وزیــر نیــرو در ایــن ســال حساســیت بیشــتری راجع 
بــه عرصــه پایــدار انــرژی وجــود دارد، چراکــه از یــک ســو با 
افزایــش دمــا به عنــوان یک عامل تشــدیدکننده و از ســوی 
ــا  ــی از بارندگی ه ــالی ناش ــی ترس ــوش خیال ــا خ ــر ب دیگ
ــرق  ــران صنعــت ب ــه مدی مواجــه هســتیم. وی خطــاب ب
تاکیــد کــرد کــه خاموشــی صفــر و نهادینــه کــردن عــادت 
مناســب تر مصــرف، دو مقولــه ای اســت کــه بایــد امســال 
ــا بیــان اینکــه مــا هــر  روی آن تمرکــز شــود. اردکانیــان ب
ــت کــرده در بخش هــای  ــم مصــرف را مدیری ــدازه بتوانی ان
ــود، از مدیــران  ــه کنیــم موفق تــر خواهیــم ب عمرانــی هزین
صنعــت بــرق خواســت در ایــن رابطــه حضــور پررنگ تــری 
داشــته  اســتان ها  در  عمومــی  افــکار  عرصه هــای  در 

باشــند. بــه گفتــه اردکانیــان برنامــه ویدئــو کنفرانــس امروز 
اصلی تریــن نمــاد مدیریــت اســت، چــرا کــه اصلی تریــن 
ــد کــرد  عرصــه مصــرف، مدیریــت وقــت اســت. وی تاکی
مدیــری کــه دغدغــه چگونگــی مصــرف، اصلی تریــن منبــع 
ــته  ــت" را نداش ــی "وق ــود یعن ــار خ ــر در اختی تجدیدناپذی
ــرژی  ــد برنامــه مدیریــت مصــرف آب و ان باشــد، نمی توان
را تدویــن، تصویــب و اجــرا کنــد. اردکانیــان تصریــح مــی 
کنــد میــزان نفــوذ کالم مــا و تأثیــر این گونــه برنامه هــا بــه 

انــدازه ای خواهــد بــود کــه مــا خودمــان آن را بــاور داشــته 
ــی،  ــی کنون ــی مصرف ــرو زندگ ــر نی ــه وزی ــه گفت باشــیم. ب
پاشــنه آشــیل کشــور اســت و اگــر مــا تحریــم اقتصــادی 
ــه  ــده ای متوج ــه ع ــت ک ــن اس ــاظ ای ــه لح ــویم ب می ش
شــده اند در ایــن نقطــه می تواننــد مــا را بــه نقطــه تســلیم 
برســانند؛ کــه البتــه مــا اجــازه نخواهیــم داد منابــع انــرژی 
کشــور در غیــر از ضوابــط خــودش مصــرف شــود. اردکانیــان 
تصریــح مــی کنــد بــد مصرفــی را بایــد اصــالح کــرد و در 
فرآینــد اصــالح ایــن بــد مصرفــی، وزارت نیرو نقش بســیار 
مهمــی دارد. بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول همانطــور کــه 

ــد  ــم بای ــع در اختیارمــان وقــت می گذاری ــرای همــه مناب ب
ــه  ــیم چراحک ــته باش ــزی داش ــم برنامه ری ــان ه ــرای زم ب
مدیریــت زمــان، مهم تریــن موضــوع در برنامــه 09۸ اســت 
ــدن  ــه ش ــری و نهادین ــت ناپذی ــه برگش ــت ک ــاور ماس و ب
سیاســت ها را مشــخص می کنــد. وی امســال را همچــون 
ــت و  ــی دانس ــال مهم ــته س ــه گذش ــار ده ــال های چه س
ــه  ــی برنام ــوب کل ــته چارچ ــال گذش ــاه س ــزود: مردادم اف
09۸ را بــا ایــن فــرض کــه ســال آبــی مشــابهی در پیــش 

ــه در ســال 9۸  ــی ک ــن معن ــه ای ــم، ب ــم کردی اســت تنظی
نبایــد خاموشــی داشــته باشــیم. وزیــر نیــرو بــه قدردانــی 
رئیس جمهــور از صنعــت بــرق کشــور اشــاره کــرد و گفــت: 
ــد پاســدار  ــن هســتیم و بای ــر ذره بی تابســتان امســال زی
نــگاه مثبــت مــردم و دولــت باشــیم، بــر همیــن اســاس به 
لحــاظ ســاختاری و ادبیــات می بایســت مدیریــت مصــرف 
را اصــالح کنیــم. اردکانیــان مــی افزایــد، ایــن شــاخه، یــک 
شــاخه مهمــی از علــم اســت کــه بیشــتر بــه عنــوان عرصــه 

 با خوش خیالی ناشی از ترسالی مواجهیم
وزیر نیرو: در سال جاری از یکسو با افزایش دما و از سوی دیگر با خوش خیالی 

ترسالی ناشی از بارندگی ها مواجه هستیم

بــه گفتــه محمدحســن متولــی زاده، مدیرعامــل توانیــر  پیش بینی هــا نشــان می دهــد 
ــه  ــک درج ــر ی ــا ه ــی ها ب ــاس بررس ــر اس ــم و ب ــش رو داری ــرم پی ــتانی گ ــال تابس ــه امس ک
افزایــش دمــا، بیــش از ۱3۰۰ مــگاوات مصــرف بــرق در کشــور افزایــش می یابــد. همچنیــن 
ــاز  ــورد نی ــار م ــه ب ــخگویی ب ــرای پاس ــا ب ــه تنه ــت ک ــانگر آن اس ــار نش ــک ب ــای پی منحنی ه
ــدود،  ــاعات مح ــن س ــتیم. در ای ــه هس ــت مواج ــا محدودی ــال ب ــاعت از س ــدود 5۰۰ س در ح
ــرق  ــن ب ــرای تأمی ــال ب ــول س ــا در ط ــه تالش ه ــد و هم ــش می یاب ــرق افزای ــای ب هزینه ه

ــود. ــز می ش ــاعات متمرک ــن س ــاز در ای ــورد نی م

ــد در  ــی گوی ــرو م ــر نی ــان، وزی ــا اردکانی رض
ســال جــاری حساســیت بیشــتری راجــع بــه 
عرصــه پایــدار انــرژی وجــود دارد، چراکــه از 
یــک ســو بــا افزایــش دمــا بــه عنــوان یــک 
عامــل تشــدیدکننده و از ســوی دیگــر بــا 
خــوش خیالــی ترســالی ناشــی از بارندگی هــا 

مواجــه هســتیم.

سنا
 ای

س:
عک

پلنــگ ایرانــی از جملــه گونــه هــای در 
قرمــز«  »فهرســت  و  انقــراض  معــرض 
ــه  ــود ک ــی ش ــوب م ــل محس ــازمان مل س
ــا اقدامــات حفاظتــی انجــام  خوشــبختانه ب
ــت آن  ــر، جمعی ــای اخی ــال ه ــده در س ش
در آذربایجــان تثبیــت شــده اســت. بــه 
گــزارش ایرنــا، آذربایجــان شــرقی بــه ویــژه 
ــه  ــیده منطق ــک کش ــه فل ــر ب ــات س ارتفاع
ــال( در  ــی« )کامت ــده »کیامک ــت ش حفاظ
جنــوب رودخانــه مــرزی ارس، از جملــه 
ــه شــمار  ــی« ب ــگ ایران زیســتگاه های »پلن
مــی رود کــه در ســایه تشــدید اقدامــات 
حفاظتــی، فضــای آرام و امنــی بــرای زندگی 
ایــن گونــه جانــوری مــورد توجــه نهادهــای 
بیــن المللــی در آنجــا ایجــاد شــده اســت.

در تبییــن اهمیــت زیســتگاه های پلنــگ در 
ــه  ــن نکت ــه ای آذربایجــان شــرقی، اشــاره ب
ــن  ــداد ای ــه تع ــت ک ــف نیس ــی از لط خال
گونــه جانــوری در ایــن خطــه از کشــورمان، 
و  قفقــاز  جمهوری هــای  در  آن  رقــم  از 
ترکیــه بیشــتر بــوده و همیــن امــر اهمیــت 
تــالش برنامــه ریــزی شــده بــرای صیانــت 
مدیــرکل  می کنــد.  چنــدان  دو  را  آن  از 
آذربایجــان  زیســت  محیــط  از  حفاظــت 
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــرقی در ای ش
گفــت: عمــده مســاله مهــم در حفاظــت 
و  کانون هــا  از  حراســت  ایرانــی،  پلنــگ 
ــت  ــان اس ــه س ــه گرب ــن گون ــای ای طعمه ه
کــه در اســتان انجــام می شــود. حمیــد 
ــر حفاظــت  ــر اث ــه ب ــان اینک ــا بی قاســمی ب
ایرانــی  پلنــگ  زیســت  کانون هــای  از 
مهمتریــن  از  آذربایجــان شــرقی کــه  در 
زیســتگاه های ایــن گونــه جانــوری در دنیــا 
اســت، زیســتگاه های ایــن گربــه ســان 
بــزرگ تثبیــت شــده اســت، گفــت: انتخــاب 
ــش  ــات وح ــتگاه های حی ــا و زیس کانون ه
ــای  ــب مدیریت ه ــا در قال ــت از آنه و حفاظ
حفاظــت  مدیریــت  تحــت  گانــه  چهــار 
از محیــط زیســت شــامل پــارک ملــی، 
ــات  ــای حی ــی، پناهگاه ه ــی مل ــار طبیع آث
ــام  ــده انج ــت ش ــق حفاظ ــش و مناط وح
می شــود و در خصــوص پلنــگ ایرانــی هــم 
زادآوری  محــل  و  طعمه هــا  زیســتگاه،  از 
حفاظــت می شــود و بــر ایــن اســاس ایــن 

ــت. ــده اس ــت ش ــوری تثبی ــه جان گون

گی
یند

علت بوی نامطبوع در »اسالمشهر« چیست؟آال
اسالمشــهر  شهرســتان  شــورای  رییــس 
ــده  ــوع و آزاردهن ــوی نامطب ــد ب ــاره تصاع درب
در بخشــی از شــهر اسالمشــهر، گفــت: محیــط 
زیســت شهرســتان نیــز در حــال پیگیــری 
ــن  ــر ای ــال ب ــتند و احتم ــوع هس ــن موض ای
عامــل  کارخانه هــا  از  یکــی  فاضــالب  اســت کــه 
ــتان  ــًا در تابس ــو خصوص ــن ب ــد. ای ــو باش ــن ب ــی ای اصل
اســت.  آزاردهنــده  بســیار  منطقــه  آن  ســاکنان  بــرای 
ــتان  ــت شهرس ــدی وضعی ــن اس ــنا، امی ــزارش ایس ــه گ ب
اسالمشــهر را تشــریح کــرد وگفــت: براســاس آخریــن 
ــزار  سرشــماری ســال 9۵، شهرســتان اسالمشــهر ۵۴۸ ه
ــن  ــه ای ــود ک ــر جمعیــت را در خــود جــای داده ب و620 نف
ــا تغییراتــی  تعــداد جمعیــت در یکــی - دو ســال اخیــر ب
همــراه بــوده اســت. ایــن شهرســتان 19۵ کیلومتــر مربــع 
ــهر  ــش و ۳ ش ــتا، ۳ بخ ــاحت دارد و دارای 2۴ روس مس
اسالمشــهر و احمدابــاد وچهاردانگــه اســت. از بیــش از 
ــر در  ــزار و1۵6 نف ــتان، ۵1۴ ه ــت شهرس ــزار جمعی ۵00 ه
ــه  ــتند. وی ادام ــاکن هس ــتاها س ــی در روس ــهر و مابق ش

داد: 19 مرکــز بهداشــتی و 2 بیمارســتان داریــم کــه یکــی 
ــاخت  ــال س ــز در ح ــری نی ــال و دیگ ــتان ها فع از بیمارس
اســت و بیــش از 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد. 1۳ 
بــاب خانــه بهداشــت روســتایی و 210 نفرپزشــک عمومــی 
و متخصــص در ایــن شهرســتان فعــال هســتند کــه قطعــًا 
ــت.  ــهرکافی نیس ــرای اسالمش ــتان ب ــداد بیمارس ــن تع ای
رییــس شــورای شهرســتان اسالمشــهر اضافــه کــرد: ایــن 
شهرســتان بیــن دوفــرودگاه مهرآبــاد و امــام خمینــی 
قــم   - تهــران  و  ســاوه  تهــران-  اتوبان هــای  و  )ره( 
ــوت  ــه ق ــم نقط ــن موضــوع مه ــه ای ــع شــده اســت ک واق
همچــون  کارخانه هایــی  همچنیــن  اســت.  شهرســتان 
ــینجرگاز و...  ــزل، س ــودرو دی ــران خ ــو، ای ــن، دومین میه
بــه رونــق  ایــن شهرســتان هســتند کــه منجــر  و. در 
ایــن  وجــود  اگرچــه  شــده اند.  شهرســتان  اقتصــادی 
کارخانه هــا ممکــن اســت مشــکالت زیســت محیطــی 
هــم بــرای منطقــه ایجــاد کننــد، امــا در برابــر فوایــد 
ــن  ــد، ای ــا دارن ــه ه ــن کارخان ــه ای ــادی ک ــق اقتص و رون

ــت. ــز اس ــکالت ناچی مش

افــزون بــر ۳00 گونــه بــا ارزش دارویــی سیســتان و بلوچســتان 
در صــورت ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در زمینــه توســعه 
کشــت و ایجــاد صنایــع تبدیلــی و بدســت آوردن بــازار منســجم 
فــروش و صــادرات مــی توانــد فرصتــی بــی بدیــل بــرای تولیــد 
ــتره  ــد. گس ــه باش ــج نهفت ــزاران گن ــرزمین ه ــن س ــروت در ای ث
ــتان و  ــع سیس ــر مرب ــزار و 222 کیلومت ــعت 1۸۸ ه ــه وس ای ب
بلوچســتان را بــه بزرگتریــن اســتان کشــور تبدیــل کــرده اســت، 
ــش  ــر بخ ــاره ب ــاور ح ــار مج ــای پرفش ــی توده ه ــلط فصل تس
ــای  ــن بیابان ه ــرار گرفت ــرف، ق ــک ط ــتان از ی ــی از اس عظیم
بــزرگ در داخــل آن از طــرف دیگــر و نیــز محصــور بــودن توســط 
ــان، مجــاورت  ــد جازموری چاله هــای بســته از ســمت غــرب مانن
ــد  ــی هیرمن ــه انتهای ــوب و چال ــمت جن ــان از س ــای عم ــا دری ب
ــمی در دوره ای از ســال  ــتم های موس ــوذ سیس ــمال و نف در ش
ــع آن  ــه تب ــی و ب ــدید اقلیم ــوع ش ــاهد تن ــا ش ــده ت ــبب ش س
ــی  ــای طبیع ــه در عرصه ه ــل توج ــتی قاب ــی و زیس ــوع گیاه تن
ــف آن باشــیم. سیســتان و بلوچســتان  ــی مناطــق مختل و زراع
ــه آن  ــدود ۳00 گون ــه ح ــی ک ــه گیاه ــزار و 200 گون ــدود ه ــا ح ب
قابلیــت مصــرف دارویــی و صنعتــی دارنــد دومین اســتان کشــور 
بــه لحــاظ تنــوع گیاهــی محســوب می شــود. همچنیــن از منظــر 
کارشناســان؛ برخــی گونه هــای گیاهــی ایــن ســرزمین صــد گنــج 
از انــواع نــادر، منحصــر بــه فــرد و گاه اندمیــک بــا خــواص بســیار 
ارزشــمند دارویــی محســوب می شــوند کــه از آن جملــه گیاهــان 
دارویــی خــود رو منطقــه نظیــر گــز روغــن، پنیربــاد، آنغــوزه، بنــه، 
ســنا، کُنــار، وشــاء، بــادام کوهــی، آلوئــه ورا، مریــم گلــی، برازمبل، 

ــواک،  ــت مس ــتبرق، درخ ــِورک، اس ــه، ایش ــون، پون ــوره، گ کلپ
خرزهــره، علــف مــار، مارموتــک، ریــواس، درمنــه، موســیر، زیــره 
ســیاه، گُلــِدر، هندوانــه ابوجهــل، خارمریــم، خارشــتر، گل گنــدم، 
ــرک،  ــورد، پنی ــد، م ــاه تره، بی ــه، ش ــک، گزن ــیر، خارَخَس خاکش
ــه ســا، مشــکک، ســه پســتان، بومــادران،  ــه، پون ــوره، بنگدان دات
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند. ای ــگ هس ــت و بارهن ــج انگش پن
ــام  ــرش، ارق ــل، چــای ت ــا، نی گیاهــان ارزشــمندی همچــون حن
ــزه  ــا )خرب ــنبلیله، پاپای ــبز، ش ــره س ــیر، زی ــار، س ــف کُن مختل
درختــی(، َجــم، چریــش، گلرنــگ، زعفــران، گل محمــدی، عناب، 
ــوس،  ــک، اکالیپت ــوس، کرچ ــرک، فل ــان، پنی ــه، زنی کارال، رازیان
ــق  ــی در مناط ــورت زراع ــه ص ــه ورا ب ــتویا و آلوئ ــو، اس ــه لیم ب
مختلــف اســتان و در ســطحی بیــش از پنــج هــزار هکتــار مــورد 
کشــت قــرار می گیرنــد. سیســتان و بلوچســتان از لحــاظ ســطح 
ــا،  ــد حن ــی مانن ــان داروی ــی از گیاه ــد برخ ــت و تولی ــر کش زی
نیــل، چــای تــرش و کنــار دارای رتبــه نخســت کشــوری را دارد. 
ــزداری سیســتان و بلوچســتان  ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی
ــا گفــت: وســعت و تنــوع آب و  ــا خبرنــگار ایرن در گفــت و گــو ب
هوایــی اســتان موجــب تنــوع در پوشــش گیاهــی و غنــای منابــع 
طبیعــی تجدیــد شــونده شــده اســت. عبدالباســط پاکــزاد ادامــه 
داد: ارتفاعــات قلــه تفتــان در خــاش، ارتفاعــات کــوه بــی رک در 
ــن  ــان در شهرســتان ایرانشــهر مهمتری ــات بزم ســراوان و ارتفاع
کانون هــای رویــش گیاهــان دارویــی در ایــن اســتان اســت. وی 
ــوع دارویــی و زینتــی سیســتان  ادامــه داد: وجــود گیاهــان متن
ــی  ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ ــاز س ــه س ــتان زمین و بلوچس

ــا اقدامــات  ــان ب ــه طــوری کــه شــرکت های دانــش بنی اســت ب
تخصصــی خــود می تواننــد در ایــن زمینــه نقــش آفریــن باشــند.

ــه  ــی ک ــه گیاه ــزار و 200 گون ــر ه ــزون ب ــود اف ــزود: وج وی اف
ــه آن ارزش دارویــی و صنعتــی دارد، توســعه  بیــش از ۳92 گون
ــی  ــق جنوب ــودن مناط ــتعد ب ــه مس ــه ب ــا توج ــوب ب ــت چ زراع
ــر  ــای غی ــی و گونه ه ــان داروی ــعه گیاه ــت و توس ــتان، کش اس
ــی  ــن کش ــک روغ ــداث کارگاه کوچ ــعه و اح ــد، توس ــی مول چوب
ــه و کســور از  ــن بن ــرداری از ۸0 ت ــره ب ــکان به ــن، ام ــز روغ از گ
ــخ از  ــادام تل ــن ب ــرداری از ۵00 ت ــره ب ــتان و به ــای اس جنگل ه

ــت  ــتان اس ــای اس ــا و توانمندی ه ــه ظرفیت ه ــا از جمل جنگل ه
کــه می توانــد زمینــه ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی را 

ــد.  فراهــم کن
ــم  ــی و اقلی ــت آب و هوای ــرد: موقعی ــان ک ــر نش ــزاد خاط پاک
مناســب، ایــن اســتان را بــه رویشــگاه گیاهــان دارویــی کمیــاب 
تبدیــل کــرده اســت؛ بــه همیــن ســبب انتظــار مــی رود بخــش 
ــا  ــد ت ــته باش ــه داش ــن زمین ــال در ای ــوری فع ــی حض خصوص

ــه باشــیم. ــکوفایی منطق ــد و ش ــاهد رش ــش ش ــش از پی بی

ــگ  ــی مشــکی رن ــه سیرســیرک هــای صحرای ــی اســت ک مدت
بــه شــهر اهــواز هجــوم آورده و ماندنــی شــده انــد. کارشناســان 
ــوالت  ــه محص ــت و جوان ــیل اس ــات س ــا تبع ــد اینه ــی گوین م
ــس از  ــر، پ ــزارش مه ــه گ ــد. ب ــی گیرن ــدف م ــاورزی را ه کش
ــیالب و  ــا س ــتان ب ــدر در خوزس ــیزده ب ــبزه س ــره س ــه گ اینک
ــیل در  ــاید س ــا ش ــن روزه ــد، ای ــن ش ــای آن عجی تخریب ه
خوزســتان تمــام شــده باشــد ولــی مــردم ایــن اســتان همچنان 
شــاهد تبعــات و آثــار آن هســتند. پساســیل در خوزســتان آینــه 
ــی  ــتان رونمای ــن اس ــردم ای ــرای م ــکالت را ب ــری از مش دیگ

گیاهان دارویی، فرصتی برای تولید ثروت 
در سرزمین هزاران گنج
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کشف ۲۰ قطعه جوجه مینا از یک 
خودروی عبوری در شاهرود

میزان تشعشعات رادیویی منطقه 
شما چقدر است؟

محیــط  حفاظــت  رئیــس 
ــاهرود از کشــف   زیســت ش
مینــا  جوجــه  قطعــه   20
خبــر  ایــن شهرســتان  در 
ــار  ــو اظه ــر قربانل ــنا، علی اکب ــزارش ایس ــه گ داد. ب
ــا قاچــاق از ســوی اداره  کــرد: 20 قطعــه جوجــه مین
ــا  حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان شــاهرود و ب
ــوری  ــهید ن ــوگاه ش ــی گل ــل انتظام ــکاری عوام هم
ــه  ــن جوج ــه ای ــان اینک ــا بی ــدند. وی ب ــف ش کش
میناهــا از یــک خــودروی عبــوری کشــف شــده 
ــه  ــا هرگون ــت محیط زیســت ب ــزود: حفاظ اســت، اف
ــد. رئیــس  ــده برخــورد می کن ــروش پرن قاچــاق و ف
بــه  حفاظــت محیط زیســت شــاهرود در پاســخ 
پرسشــی در خصــوص سرنوشــت پرنده هــای کشــف 
ــا،  ــن پرنده ه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــده، گف ش
جوجــه هســتند حداقــل بایــد بــرای دو مــاه در 

ــا را  ــوان آنه ــا بت ــوند ت ــداری ش ــت نگه محیط زیس
ــن  ــه ای ــا ک ــه از آنج ــرد، اگرچ ــازی ک ــای رهاس مهی
جوجه هــا از ابتــدا بــه صــورت دســتی تغذیــه شــدند 
در صــورت رهاســازی بــا مشــکل جــدی مواجــه 
ــده ای  ــا پرن ــه مین ــان اینک ــا بی ــو ب ــوند. قربانل می ش
ــن  ــزود: ای ــد، اف ــد می کن ــا را تقلی ــه صداه ــت ک اس
ــنیده  ــش ش ــه در پیرامون ــی ک ــی آواهای ــده برخ پرن

می کنــد.  تقلیــد  را  می شــود 
وی از تشــکیل یــک پرونــده قضائــی در ایــن ارتبــاط 
ــل  ــس از تکمی ــف پ ــرد متخل ــت: ف ــر داد و گف خب
پرونــده در اختیــار دســتگاه قضائــی شهرســتان 

ــت. ــرار گرف ــاهرود ق ش
رئیــس حفاظــت محیط زیســت شــاهرود همچنیــن 
از دســتگیری یــک شــکارچی و کشــف یــک قبضــه 
ــن شــکارچی  ــر داد و گفــت: ای اســلحه شــکاری خب
متخلــف در ارتفاعــات تپــال دســتگیر شــده اســت.

دربــاره  کــه  صورتــی  در 
میــزان تشعشــعات رادیویــی 
نگــران  خــود  منطقــه  
از  می توانیــد  هســتید، 
طریــق رگوالتــوری آن را اندازه گیــری کــرده و اگــر بــا 
تشعشــعاتی بیــش از حــد اســتاندارد مواجــه شــدید، 
ــالم  ــکایت اع ــت ش ــامانه ثب ــوع را در س ــن موض ای
کنیــد. بــه گــزارش ایســنا، یکــی از نگرانی هایــی کــه 
بــا ورود ابــزار دیجیتالــی بــه زندگــی افــراد افزایــش 
یافتــه، بیماری هــای ناشــی از تشعشــعات رادیویــی 
اســت. بــا افزایــش بیماری هــای جوامــع امــروزی از 
جملــه ســرطان های شناخته شــده و ناشــناخته، ایــن 
گمــان میــان عامــه مــردم تقویــت شــده و بســیاری 
تصــور می کننــد تشعشــعات حاصــل از دکل هــای 
ــواع  ــه ان موبایــل یکــی از مهم تریــن دالیــل ابتــالء ب
ــه  ــون ب ــن موضــوع تاکن ــد ای ســرطان اســت، هرچن

ــرر  ــه ض ــت. اگرچ ــده اس ــت نش ــی ثاب ــورت علم ص
تشعشــعات رادیویــی بــه اثبــات نرســیده، امــا برخــی 
همچنــان نگــران تأثیــرات آن بر بیماری هــا و خصوصًا 
ســازمان  البتــه  هســتند.  مختلــف  ســرطان های 
ــعات  ــی تشعش ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق تنظی
پرتوهــای رادیویــی را بــه صــورت دوره ای اندازه گیــری 
ــد  ــر از ح ــعات کمت ــن تشعش ــًا ای ــه غالب ــد ک می کن
ــا را  ــد نگرانی ه ــه می توان ــت ک ــی اس ــتاندارد مل اس
ــری  ــامانه اندازه گی ــد. س ــش ده ــورد کاه ــن م در ای
تجمعــی شــدت امــواج الکترومغناطیــس بــه منظــور 
پایــش تشعشــعات تجهیــزات رادیویــی مطابــق 
ــه شــماره ۸۵67 و  ــران ب ــی ای حــدود اســتاندارد مل
ــای  ــر پرتوه ــی حفاظــت در براب کمیســیون بین الملل
ــا نصــب 70 ایســتگاه  ــاز )ICNIRP(، ب ــون س غیری
ثابــت در شــهر تهــران و 1۸ ایســتگاه ثابــت در شــهر 

ــده اســت. ــدازی ش ــیراز راه ان ش

ورود بیش از 25۰ پرنده مهاجر به دشت اسدآباد
مدیر اداره محیط زیست اسدآباد از حضور بیش از 2۵0 قطعه پرندگان مهاجر در دشت این 
شهرستان خبر داد. به گزارش ایران آنالین این تعداد از پرندگان مهاجر در تاالب پیرسلمان، اراضی 
کشاورزی دچار آبگرفتگی شده و نیز تصفیه خانه اسدآباد در حال زیست هستند.

گزارش

رهایی پلنگ ایرانی 
از چنگال انقراض

دن
صدور مجوز معادن جوشقان کاموی کاشان، بدون معا

استعالم از »محیط زیست« بود
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت کاشــان 
گفت:صــدور مجــوز معــادن جوشــقان کامــوی 
ــت  ــوده اس ــن اداره نب ــتعالم از ای ــا اس ــان ب کاش
ــده  ــکیل ش ــاط تش ــن ارتب ــز در ای ــی نی ــده قضائ ــی پرون و حت
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــزارش ایســنا، حســین خادم ــه گ اســت. ب
ــول  ــای اص ــاس معیاره ــر اس ــان ب ــت در کاش ــی صنع جانمای
ــار داشــت: بیشــتر  ــه اســت، اظه ــدار صــورت نگرفت توســعه پای
ــه نحــوی  ــرار دارد ب ــی کاشــان در اطــراف شــهر ق ــز صنعت مراک
کــه بخــش عمــده ای از شــهرک صنعتــی امیرکبیــر در محــدوده 
شــهری قــرار دارد و یــا تمــام شــهرک صنعتــی راونــد در حریــم 
ــز  ــده نی ــه صــورت پراکن ــن ب ــر ای ــالوه ب ــرار دارد و ع شــهری ق
شــهرک های صنعتــی در ایــن منطقــه وجــود دارد. وی بــا بیــان 
اینکــه ارائــه خدمــات بــه شــهرک های صنعتــی پراکنــده بســیار 
ــن  ــزود: در ای ــت، اف ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــوده و مق ــکل ب مش
شــرایط تــردد خودروهــای ســنگین بــه شــهر کاشــان افزایــش 
پیــدا می کنــد و افزایــش آلودگــی هــوا و ســنگین شــدن 

ــدوده  ــت مح ــه الزم اس ــال دارد ک ــه دنب ــهری را ب ــک ش ترافی
ــود.  ــدا ش ــهری ج ــم ش ــی از حری ــهرک های صنعت ــم ش حری
ــا بیــان اینکــه  رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت کاشــان ب
جانمایــی معــادن و صــدور مجــوز بــا اســتعالم از ایــن ســازمان 
ــه خــارج از  ــی ک ــراز داشــت: محدوده های ــرد، اب صــورت می پذی
محــدوده ســازمان حفاظــت محیــط زیســت باشــد بــه اســتناد 
قانــون خــودش عمــل کــرده و از ایــن ســازمان اســتعالم 
ــود  ــوب می ش ــی محس ــی قانون ــوع نقص ــن موض ــد و ای نمی کن
ــاره ایــن موضــوع مکاتباتــی صــورت گرفتــه اســت، بــر  کــه درب
همیــن اســاس صــدور مجــوز در مــورد معــادن جوشــقان کامــو 
بــا اســتعالم از ایــن اداره نبــوده امــا بازدیدهایــی از آن صــورت 
پذیرفتــه، اخطارهایــی داده شــده و حتــی پرونــده قضائــی 
ــا و پســماند،  ــز تشــکیل شــده اســت. وی کاهــش آالینده ه نی
آســمان آبــی زمیــن ســبز را شــعار هفتــه محیــط زیســت اعــالم 
ــن  ــت فعال تری ــط زیس ــی محی ــور فرهنگ ــت: در ام ــرد و گف ک

ــده ایم. ــناخته ش ــان ش ــتان اصفه ــهر اس ش

ش
وح

ت 
حیا

زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
ــان  ــودک ج ــه ک ــت: دی ــتان گف سیستان وبلوچس
باختــه ناشــی از حملــه پلنــگ در شــهرویرماه 
ــوم پرداخــت  ــواده آن مرح ــه خان ــتان ایرانشــهر ب 97 در شهرس
شــد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، وحیــد پورمــردان 
پیــرو حملــه یــک قــالده پلنــگ در شــهویورماه 97 بــه نوجــوان 
ــت  ــان روز نخس ــت: از هم ــن وی گف ــان باخت ــهری و ج ایرانش
ــتور  ــگ در دس ــه پلن ــل حمل ــی دالی ــی ها و آسیب شناس بررس
کار اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــرار گرفــت 
ــی  ــوق قانون ــق و حق ــاق ح ــت احق ــات الزم جه ــه اقدام و کلی
ــا  ــزود: ب ــردان اف ــد پورم ــری شــد. وحی ــی پیگی ــواده متوف خان
توجــه بــه پیگیری هــای انجــام شــده توســط اداره حقوقــی اداره 
ــر و  ــد روز اخی ــی چن ــتان ط ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
ــی  ــئول حقوق ــه، مس ــان حادث ــاه از زم ــدت 10 م ــر از م در کمت
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ اداره کل و رئی
ایرانشــهر ضمــن حضــور در منــزل کــودک متوفــی و دلجویــی و 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1466 | دوشنبه  20  خرداد 1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ــه در ســال 9۸  ــی ک ــن معن ــه ای ــم، ب ــم کردی اســت تنظی
نبایــد خاموشــی داشــته باشــیم. وزیــر نیــرو بــه قدردانــی 
رئیس جمهــور از صنعــت بــرق کشــور اشــاره کــرد و گفــت: 
ــد پاســدار  ــن هســتیم و بای ــر ذره بی تابســتان امســال زی
نــگاه مثبــت مــردم و دولــت باشــیم، بــر همیــن اســاس به 
لحــاظ ســاختاری و ادبیــات می بایســت مدیریــت مصــرف 
را اصــالح کنیــم. اردکانیــان مــی افزایــد، ایــن شــاخه، یــک 
شــاخه مهمــی از علــم اســت کــه بیشــتر بــه عنــوان عرصــه 

علــوم اجتماعــی شــناخته می شــود و همانطــور کــه کارهای 
فنــی ادبیــات خــودش را دارد، مدیریــت مصــرف نیــز یــک 

ــود. ــوب می ش ــی محس کار تخصص
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل مرکــز امــور اجتماعــی وزارت نیرو 
ــاط  ــر ارتب ــد هــر چــه زودت ــزود: بای ــن نگــرش اف ــا همی ب
ایــن مجموعــه بــا صنعــت بــرق توســعه یابــد تــا بتوانیــم 
تأثیرگــذاری مدیریــت مصــرف را در جامعــه بــاال ببریــم. بنا 
بــر اعــالم وزارت نیــرو، محمدحســن متولــی زاده، مدیرعامل 

توانیــر نیــز در ایــن نشســت، اظهــار کــرد: تجربــه گذشــته 
نشــان داده اســت کــه هــرگاه بــر یک مســئله اصلــی تمرکز 
ــی  ــرح مل ــن خصــوص ط ــق شــدیم و در ای ــم، موف کردی
کاهــش تلفــات، نمونــه بســیار موفقــی اســت کــه صنعــت 

بــرق توانســت یــک مشــکل را بــه فرصــت تبدیــل کنــد.

تابستانی گرم پیش رو داریم
ــر  ــز ب ــی تمرک ــرایط کنون ــه در ش ــان اینک ــا بی وی ب
مدیریــت مصــرف، اولویــت اصلــی صنعــت بــرق 

ــم،  ــن مه ــا درک ای ــد ب ــی کن ــان م ــت، خاطرنش اس
صنعــت بــرق برنامه هــای گســترده ای را تدویــن کــرده 
ــه گفتــه ایــن مقــام مســوول پیش بینی هــا  اســت. ب
ــرم پیــش  ــه امســال تابســتانی گ نشــان می دهــد ک
ــک درجــه  ــر ی ــر اســاس بررســی ها ه ــم و ب رو داری
افزایــش دمــا، بیــش از 1۳00 مــگاوات مصــرف بــرق 
در کشــور افزایــش می یابــد. مدیرعامــل توانیــر اظهــار 
ــار نشــانگر آن اســت کــه  کــرد: منحنی هــای پیــک ب
تنهــا بــرای پاســخگویی بــه بــار مــورد نیــاز در حــدود 
۵00 ســاعات از ســال بــا محدودیــت مواجــه هســتیم.

ــا بیــان اینکــه در ایــن  متولــی زاده در ایــن نشســت ب
ســاعات محــدود، هزینه هــای بــرق افزایــش می یابــد 
ــرق  ــرای تأمیــن ب و همــه تالش هــا در طــول ســال ب
می شــود،  متمرکــز  ســاعات  ایــن  در  نیــاز  مــورد 
تصریــح مــی کنــد کــه برنامه هــای صنعــت بــرق کــه 
بیشــتر تشــویق محــور اســت، تدویــن شــده و در حــال 
ــا 1۸00 صنعــت  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب اجراســت. وی ب
بــرای پیــک بــار هماهنگــی شــده اســت، یــادآور مــی 
شــود بخــش صنعــت هنــوز از ظرفیت هــای بســیاری 
بــرای همــکاری بــا صنعــت بــرق برخــوردار اســت، چــرا 
ــار  ــع همــکار در برنامه هــای پیــک ب کــه تعــداد صنای
ــت.  ــیده اس ــم نرس ــد ه ــه 10 درص ــوز ب ــتان هن تابس
متولــی زاده همچنیــن از همــکاری 22 درصد مشــترکان 
ــر داد  ــرق خب ــار ب ــک ب ــای پی ــا برنامه ه کشــاورزی ب
ــای گســترده ای  ــال برنامه ه ــن ح ــرد در عی ــان ک و بی
ــار بــرق در تابســتان از طریــق  ــرای کاهــش پیــک ب ب
اســتفاده از مولدهــای خودتامیــن، تغییــر ســاعات کار 
ــا ایســتگاه هــای CNG، همــکاری  ادارات، همــکاری ب
ــن  ــا بســیج و… تدوی ــکاری ب ــا صــدا و ســیما، هم ب

شــده اســت.

ایران وارد دوره »ترسالی« نشده است
در فروردیــن مــاه ســال جــاری پرویــز کردوانــی 
ــط زیســت اعــالم  ــال حــوزه محی ــی دان و فع جغراف
ایــران همچنــان در شــرایط خشکســالی و  کــرد 
کم آبــی قــرار دارد و بارش هــای ماه هــای اخیــر 
هــم »اتفاقــی« رخ داده اســت. آن طــور کــه وی بــه 
ــل  ــه دلی ــران ب ــود، شــرایط جــوی ای ــه ب ایســنا گفت
ــارش  ــش ب ــار افزای ــن در کن ــره زمی ــدن ک ــرم ش گ
در مناطــق پربــاران و کاهــش بــارش در مناطــق 
کم بــاران بی نظــم هــم شــده اســت؛ در شــرایط 
ــاران  ــزد کــه کم ب ــالً در ی بی نظمــی ممکــن اســت مث
اســت ظــرف یــک ســاعت بــه انــدازه دو ســال 

ــد. ــارش رخ ده ب

وزیر نیرو می گوید 
امسال سال مهمی 

است. 
به گفته وی مردادماه 
سال گذشته چارچوب 

کلی برنامه ۰۹۸ را با 
این فرض که سال 

آبی مشابهی در پیش 
است تنظیم کردیم، 

به این معنی که 
در سال ۹۸ نباید 
داشته  خاموشی 

باشیم. 
تابستان امسال زیر 

ذره بین هستیم و باید 
نگاه مثبت  پاسدار 

مردم و دولت باشیم.

 با خوش خیالی ناشی از ترسالی مواجهیم
وزیر نیرو: در سال جاری از یکسو با افزایش دما و از سوی دیگر با خوش خیالی 

ترسالی ناشی از بارندگی ها مواجه هستیم

ــگ  ــی مشــکی رن ــه سیرســیرک هــای صحرای ــی اســت ک مدت
بــه شــهر اهــواز هجــوم آورده و ماندنــی شــده انــد. کارشناســان 
ــوالت  ــه محص ــت و جوان ــیل اس ــات س ــا تبع ــد اینه ــی گوین م
ــس از  ــر، پ ــزارش مه ــه گ ــد. ب ــی گیرن ــدف م ــاورزی را ه کش
ــیالب و  ــا س ــتان ب ــدر در خوزس ــیزده ب ــبزه س ــره س ــه گ اینک
ــیل در  ــاید س ــا ش ــن روزه ــد، ای ــن ش ــای آن عجی تخریب ه
خوزســتان تمــام شــده باشــد ولــی مــردم ایــن اســتان همچنان 
شــاهد تبعــات و آثــار آن هســتند. پساســیل در خوزســتان آینــه 
ــی  ــتان رونمای ــن اس ــردم ای ــرای م ــکالت را ب ــری از مش دیگ

ــخ  ــه هجــوم حشــرات بخشــی از آن اســت. هجــوم مل ــرد ک ک
و جیرجیرک هــای مهاجــم چرخــه تولیــد محصــوالت زراعــی و 
باغــی را بــه خطــر می انــدازد و در نهایــت باعــث ناقــص شــدن 
ــیار در  ــه های بس ــوم پش ــد از هج ــود. بع ــه می ش ــن چرخ ای
ســیالب خوزســتان و حتــی روزهــای پساســیل در ایــن میــان 
چنــد روزی اســت کــه سیرســیرک های مشــکی رنــگ بــه 

ــده اند. ــی ش ــوم آورده و ماندن ــواز هج ــهر اه ش
سیرســیرک های بــزرگ و ســیاهی کــه شــهر را یکپارچــه به رنگ 
ــود ســوهان اعصــاب  ــداوم خ ــای م ــا جیغ ه ــود درآورده و ب خ

ــگاه  ــی دانش ــره شناس ــروه حش ــو گ ــده اند. عض ــهروندان ش ش
شــهید چمــران اهــواز اظهــار می کنــد: معمــوالً ســال های تــوأم 
ــان رشــد  ــواع گیاه ــی ان ــا برخ ــاد، حشــره و ی ــی زی ــا بارندگ ب
ــان و  ــرات، گیاه ــیاری از حش ــی بس ــد؛ یعن ــماری دارن ــی ش ب
حتــی آفاتــی را کــه در ســال های بــدون بارندگــی نداشــتیم در 
ــد. محمــد ســعید  ــارش رشــد پیــدا می کنن ایــن ســال های پرب
ــه ملخ هــای بســیاری از عربســتان  ــه اینک ــا اشــاره ب مصــدق ب
بــه ســمت ایــران حرکــت کردنــد، می افزایــد: امســال بــه دلیــل 
ــه  ــخ ک ــرک و مل ــل جیرجی ــاد حشــراتی از قب ــای زی بارندگی ه
ــد  ــد بع ــرده بودن ــذاری ک ــم گ ــه ها تخ ــا و در ماس ــک دری نزدی
ــا  ــد. وی ب ــد و رشــد کردن ــه تخم هــا متول ــت ب از رســیدن رطوب
اشــاره بــه اینکــه تخــم ایــن حشــرات دارای پوشــش خــوب و 
ــح  ــد، تصری ــا 10 ســال امــکان رشــد دارن ســختی اســت کــه ت
می کنــد: حتــی حرارتــی کــه بــه تخــم ایــن حشــرات در ماســه 
ــروه  ــو گ ــرد. عض ــن بب ــا را از بی ــد آنه ــم نمی توان ــد ه می رس
ــا اشــاره بــه  حشــره شناســی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ب
ــواده ملخ هــا هســتند، ادامــه  اینکــه جیرجیــرک نیــز جــزو خان
ــیاه  ــوم آورده س ــهر هج ــه ش ــه ب ــره ای ک ــن حش ــد: ای می ده
ــادآور  ــدق ی ــت. مص ــروف اس ــی مع ــرک صحرای ــه جیرجی و ب
می شــود: بــرای مبــارزه بــا آنهــا در شــهر بایــد شــهرداری پیــش 
ــدار و قــوی در ســطح گســترده اســتفاده  قــدم و از ســموم پای
کنــد؛ البتــه ایــن ســم پاشــی بایــد ســاعت 12 بامــداد بــه بعــد 
در کنــار جــداول شــهری کــه جــای تجمــع جیرجیــرک هاســت، 
انجــام شــود. وی عنــوان می کنــد: در خانــه دو راه مبــارزه 
ــای  ــا دانه ه ــموم ب ــه مس ــالم ترین راه آن طعم ــه س ــم ک داری
ریــز مثــل برنــج و بلغــور اســت کــه معمــوالً بــرای جیرجیــرک 

ــروه حشــره شناســی  ــرد دارد. عضــو گ ــام کارب و سوســک حم
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز می گویــد: در حــال حاضــر تنهــا 
ــازار تــار و  طعمــه مســموم و فــوق العــاده کارســاز موجــود در ب
ــش و در  ــه ای پخ ــا برگ ــه ی ــد روی روزنام ــه بای ــت ک ــار اس م
ــدق در  ــود. مص ــته ش ــر گذاش ــورد نظ ــل م ــا مح ــپزخانه ی آش
ــه  ــن طعم ــچ شــرایطی از ای ــد: تحــت هی ــد می کن ــان تأکی پای
ــدگان از  ــاز و آزاد اســتفاده شــود چــون پرن ــد در فضــای ب نبای
ــز  ــل عامشــان می شــود. رئیــس مرک ــا خــورده و باعــث قت آنه
بهداشــت غــرب اهــواز نیــز می گویــد: ایــن جیرجیرک هــا 
ــد  ــالمتی ندارن ــر س ــی ب ــر منف ــتند و تأثی ــم هس ــط مزاح فق
چــون  ایجــاد کننــد  ثانــوی  آلودگی هــای  می تواننــد  ولــی 
قــدرت پــرواز دارنــد و در صــورت نشســتن روی مــواد خوراکــی 
ــا  ــرداد شــریفی ب ــه انتقــال میکروب هــا می شــوند. مه منجــر ب
ــط از ســوی شــهروندان  ــد بهســازی محی ــه بای ــر اینک ــد ب تأکی
ــوخ  ــی منس ــد سمپاش ــر چن ــد: ه ــه می ده ــود، ادام ــام ش انج
شــده ولــی در صــورت صالحدیــد بــه انجــام سمپاشــی در 
مدیریــت شــهری نیــز حتمــًا بایــد بــا محیــط زیســت و جهــاد 
ــر ســالمت  ــذاری آن ب کشــاورزی مشــورت شــود چــون تأثیرگ
مــردم بایــد مدنظــر باشــد؛ بــا توجــه بــه جریــان داشــتن بــاد 
ــر الزم  ــد تدابی ــموم بای ــی س ــکان جابجای ــاز و ام ــای ب در فض
انجــام شــود. معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی 
ــد:  ــار می کن ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــتان نی خوزس
ــی  ــی و طالی ــد و خاک ــگ روشــنی دارن ــا رن ــی جیرجیرک ه ول
ــی از  ــتند؛ برخ ــگ هس ــیاه رن ــیرک ها س ــا سیرس ــتند ام هس
ــناخته  ــی ش ــت زراع ــم آف ــی ه ــی و برخ ــن زندگ ــا در اماک آنه

می شــوند.

سیرسیرک ها مهمان ناخوانده خوزستان

ــاره  ــا اش ــور ب ــت کش ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــت  ــق تح ــار از مناط ــته 21۸ هکت ــاه گذش ــه در دو م ــه اینک ب
ــق  ــه حری ــت طعم ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س مدیری
شــده اســت، عوامــل اصلــی آتش ســوزی ها را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ جمشــید محبت خانــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه در دو مــاه گذشــته، ۵6 مــورد آتش ســوزی 
بــه میــزان  در مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت 
21۸ هکتــار رخ داده اســت،اظهارکرد: ایــن آتش ســوزی ها 
کرمانشــاه،  فــارس،  قزویــن،  خوزســتان،  اســتان   12 در 
آذربایجــان  بویراحمــد،  و  مازنــدران، هرمــزگان، کهگیلویــه  
ــی اتفــاق  شــرقی، اصفهــان، بوشــهر، تهــران و خراســان جنوب
ــتر  ــر بیش ــاه اخی ــرد: در دو م ــد ک ــت. وی تاکی ــاده اس افت
و  خجیــر  مناطــق  در  و  تهــران  اســتان  در  آتش ســوزی 
ــوزی،  ــورد آتش س ــی 1۵ م ــه ط ــت ک ــوده اس ــرخه حصار ب س
70 هکتــار از مناطــق دچــار حریــق شــد. فرمانــده یــگان 
ــی در  ــه پرسش ــخ ب ــور در پاس ــت کش ــط زیس ــت محی حفاظ
مــورد عوامــل وقــوع حریــق در مناطــق تحــت مدیریــت 
ــوزی ها  ــورد آتش س ــت م ــرد: هف ــح ک ــت تصری ــط زیس محی
ــانی  ــل انس ــی از عام ــورد ناش ــرق و 1۸ م ــد و ب ــر رع ــر اث ب
بــوده اســت کــه در ایــن زمینــه از شــهروندان خواهــش 
می کنــم در طبیعــت از روشــن کــردن آتــش خــودداری کننــد 
و در صورتــی کــه مجبــور بــه برافروختــن آتــش هســتند 
ــان  هنــگام تــرک محــل از خامــوش شــدن قطعــی آن اطمین
ــاه  ــه در دو م ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــد. محبت خان حاصــل کنن
ــق در مناطــق حفاظت شــده،  گذشــته از مجمــوع رخــداد حری
ــورد  ــت: 2۵ م ــت، گف ــوده اس ــدی ب ــانی و عم ــورد انس دو م
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــته اس ــی داش ــت طبیع ــوزی ها عل آتش س
و ظــروف  بطری هــای شیشــه ای  وجــود شیشــه خورده ها، 
یکبــار مصــرف کــه در اثــر تابــش نــور خورشــید مثــل ذره بیــن 

عمــل می کننــد، رخ داده انــد.

آخرین  آمارها از حریق 
محیط زیست کشور

خبر
دستگیری ۳ شکارچی 

متخلف در بندرلنگه
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــکارچی  ــتگیری ۳ ش ــه از دس ــتان بندرلنگ شهرس
بــه  داد.  خبــر  شهرســتان  ایــن  در  متخلــف 
ــتگیری ۳  ــمی از دس ــامان قاس ــزگان، س ــوج هرم ــزاری م ــزارش خبرگ گ
شــکارچی متخلــف در شهرســتان بندرلنگــه خبــر داد. وی افــزود: یــک 
قبضــه اســلحه گلولــه زنــی برنــو، الشــه دو راس بــز وحشــی و ســایر ادوات 
ــگان حفاظــت محیــط  ــده ی شــکار از متخلفــان کشــف و ضبــط شــد. فرمان
زیســت شــهر ســتان بندرلنگــه در پایــان گفــت: پرونــده متخلفــان در حــال 

ــت. ــود اس ــی خ ــل قانون ــدن مراح گذران

رویت ۲ خرس وحشی در فیروزکوه  
فیروزکــوه  در  ای  قهــوه  خــرس  قــالده   2
رویــت شــدند کــه ایــن مســئله تــرس بــه 
ــت.   ــه اس ــه انداخت ــن منطق ــاکنان ای ــان س ج
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
فیروزکــوه از مشــاهده 2 قــالده خــرس قهــوه ای در ایــن شهرســتان 
ــزارش عصــر اقتصــاد، فرشــاد  ــه گ ــر داد. ب ــا خب ــرداری از آنه ــر ب و تصوی
فیــروز نیــا اظهــار داشــت: 2 قــالده خــرس قهــوه ای در ارتفاعــات مناطــق 
آزاد شهرســتان فیروزکــوه مشــاهده شــده اســت. فیروزنیــا در ادامــه 
ــد در حیــن گشــت  ــی ارجمن بیــان داشــت: ماموریــن اجرائــی محیــط بان
ــرداری از  ــر ب ــه مشــاهده و تصوی ــق ب ــد موف ــه آزاد ارجمن ــرل منطق و کنت

ــدند. ــوه ای ش ــرس قه ــالده خ ــن 2 ق ای

ساخت آبشخور حیات وحش
ــت  ــه هم ــت و ب ــط زیس ــه محی ــا هفت ــان ب همزم
دوســتداران و خیریــن محیــط زیســت آبشــخوری 
ــیاه شهرســتان  ــوه س ــه ک ــه ممنوع ــه منطق در دامن
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــاخته ش ــنجان س ارس
ــتان  ــط زیســت شهرس ــت محی ــس اداره حفاظ ــارس، ریی صــدا و ســیمای ف
ارســنجان گفــت: ایــن طــرح محیــط زیســت در قالــب نــذر طبیعــت بــه همــت 
ــه حیــات وحــش منطقــه ممنوعــه کــوه  ــرای آبرســانی ب جمعــی از خیریــن ب
ســیاه ارســنجان بــه صــورت خودجــوش آغــاز شــده اســت. ابراهیمــی افــزود: 
ایــن خیریــن بــا یــک دســتگاه وانــت نیســان تانکــر دار بــه صــورت مســتمر 
در فصــول گــرم ســال هماننــد ســال هــای گذشــته بــه حیــات وحــش منطقــه 

آبرســانی مــی کننــد.

شکارچیان

حیوانات

حیات وحش

آماده باش یگان محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در برابر آتش سوزی های احتمالی
مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: نیروهای محیط زیست استان برای ۴۸ ساعت آینده در مواجهه با وقوع 

حریق های ناشی از صاعقه در مناطق حفاظت شده در آماده باش کامل هستند. به گزارش ایرنا، محسن جعفری 
نژاد افزود: باید همه نیروهای این اداره کل در منطقه حضوری هوشمندانه داشته باشند تا از فرصت طالیی اولیه 

برای اطفا حریق های احتمالی ناشی از رعد و برق استفاده کافی برده شود.

سنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل محیــط زیســت آذربایجــان غربــی گفــت: اســلحه هــای 
ــش  ــات وح ــردم حی ــت م ــی در دس ــکاری و جنگ ــاز ش غیرمج
ــری  ــران نظ ــر، مه ــزارش مه ــه گ ــد. ب ــی کن ــد م ــتان را تهدی اس
اظهارداشــت: وجــود اســلحه های غیرمجــاز شــکاری و جنگــی در 
ــه  ــات وحــش اســتان ب ــرای حی ــد جــدی ب دســت مــردم تهدی
خصــوص در منطقــه حفاظــت شــده مــراکان بــه شــمار مــی رود. 
وی ادامــه داد: تــالش رســانه ها و مطالبــه گــری مردمــی باعــث 
ــم  ــه امیدواری ــد ک ــه ش ــه ارومی ــای دریاچ ــد احی ــت رون تقوی
در خصــوص ســایر تهدیــدات زیســت محیطــی نیــز مــردم 
ــدا  ــری ورود پی ــه گ ــا مطالب ــی ب ــت محیط ــکل های زیس و تش
ــه آخریــن وضعیــت دریاچــه ارومیــه  ــا اشــاره ب ــد. نظــری ب کنن
عنــوان کــرد: هــم اکنــون ســطح تــراز دریاچــه ارومیــه 1271.27 
ــه  ــبت ب ــانتیمتر نس ــر و 6۴ س ــک مت ــه ی ــت ک ــانتیمتر اس س
ــا  مــدت زمــان مشــابه پارســال افزایــش نشــان می دهــد. وی ب
ــه افزایــش وســعت و آب دریاچــه ارومیــه خاطرنشــان  اشــاره ب
کــرد: در حــال حاضــر وســعت دریاچــه ارومیــه بــه ســه هــزار و 
ــارد  ــاالی ۵.۳ میلی ــه ب ــز ب ــع و حجــم آب نی ــر مرب 2۴6 کیلومت
مترمکعــب رســیده اســت کــه نویــد بخــش مناســب شــدن حــال 
ایــن تــاالب ارزشــمند اســت. مدیــرکل محیــط زیســت آذربایجان 
غربــی در خصــوص پســماندهای شــهری و روســتایی در اســتان 
نیــز اظهارداشــت: ســازمانها و شــهرداری ها بــرای اجرایــی کــردن 
ــار  ــماندها در کن ــاماندهی پس ــماند و س ــروه پس ــات کارگ مصوب
جاده هــا بــا محیــط زیســت اســتان مشــارکت و همــکاری الزم را 
داشــته باشــند. نظــری بــا اشــاره بــه اینکــه ســرانه تولیــد زبالــه 
ــد  ــرانه تولی ــزود: س ــت اف ــرم در روز اس ــا 7۳0 گ ــهری 710 ت ش
زبالــه روســتایی نیــز بــه ۴۳0 گــرم در روز رســیده کــه افزایــش 
قابــل توجهــی دارد و بایــد مــردم روســتایی بــه ایــن امــر توجــه 

ویــژه داشــته باشــند.

 اسلحه های غیرمجاز، 
حیات  وحش را تهدید 

می کنند

هر
 م

س:
عک

ش
وح

ت 
محیط زیست دیه خانواده کودک جان باخته از حیا

حمله پلنگ را پرداخت کرد
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
ــان  ــودک ج ــه ک ــت: دی ــتان گف سیستان وبلوچس
باختــه ناشــی از حملــه پلنــگ در شــهرویرماه 
ــوم پرداخــت  ــواده آن مرح ــه خان ــتان ایرانشــهر ب 97 در شهرس
شــد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، وحیــد پورمــردان 
پیــرو حملــه یــک قــالده پلنــگ در شــهویورماه 97 بــه نوجــوان 
ــت  ــان روز نخس ــت: از هم ــن وی گف ــان باخت ــهری و ج ایرانش
ــتور  ــگ در دس ــه پلن ــل حمل ــی دالی ــی ها و آسیب شناس بررس
کار اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــرار گرفــت 
ــی  ــوق قانون ــق و حق ــاق ح ــت احق ــات الزم جه ــه اقدام و کلی
ــا  ــزود: ب ــردان اف ــد پورم ــری شــد. وحی ــی پیگی ــواده متوف خان
توجــه بــه پیگیری هــای انجــام شــده توســط اداره حقوقــی اداره 
ــر و  ــد روز اخی ــی چن ــتان ط ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
ــی  ــئول حقوق ــه، مس ــان حادث ــاه از زم ــدت 10 م ــر از م در کمت
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ اداره کل و رئی
ایرانشــهر ضمــن حضــور در منــزل کــودک متوفــی و دلجویــی و 

ابــراز همــدردی بــا خانــواده آن مرحــوم، دیــه کامــل یــک مــرد 
در مــاه حــرام را بــه پــدر و مــادرش پرداخــت کردنــد. وی عنــوان 
ــاهد  ــور ش ــر کش ــا در سراس ــن روز ه ــفانه ای ــه متاس ــت ک داش
افزایــش تعارضــات انســان و حیــات وحــش بــه دلیــل تخریــب 
ــش،  ــات وح ــتگاه های حی ــه زیس ــان ها ب ــتگاه، ورود انس زیس
ــاهد  ــًا ش ــتیم و گاه ــی هس ــع غذای ــود مناب ــالی و کمب خشکس
ــن  ــاک در ســطح اســتان هســتیم. ای ــات دردن ــن اتفاق اینچنی
حادثــه در زیســتگاه پلنــگ و در فصــل جفــت گیــری آن رخ داده 
و پلنــگ، طبــق غریــزه خــود بــرای دفــاع از قلمــرو و یــا تامیــن 
طعمــه اقــدام بــه حملــه کــرده اســت الزم بذکــر اســت کــه حیات 
وحــش بــرای حفــظ قلمــرو خــود در فصــل جفــت گیــری بســیار 
حســاس و تهاجمــی هســتند. پورمــردان از مــردم اســتان بویــژه 
عشــایر و جوامــع محلــی کــه در نزدیکــی زیســتگاه های طبیعــی 
ــد درخواســت  ــی می کنن ــت شــده زندگ ــادر و حمای ــای ن گونه ه
ــردد و رفــت و آمــد غیرضــروری در زیســتگاه های  ــا از ت کــرد ت

ــد. ــات وحــش خــودداری کنن حی

یع
»ایرالکو« در فهرست واحدهای آالینده های صنا

زیست محیطی است
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی 
گفــت: نــام شــرکت آلومینیــوم ایــران )ایرالکــو( در 
فهرســت واحدهــای آالینــده هــای زیســت محیطــی 
ــدون  ــبز ب ــت س ــوان صنع ــه عن ــی آن ب ــرار دارد و معرف ق
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــرش نیس ــل پذی ــد قاب ــورد تایی ــات م اصالح
ایرنــا، »رضــا میرزایــی« افــزود: رای قضایــی مربــوط بــه ایرالکــو 
بــا پیگیــری محیــط زیســت اســتان مرکــزی شکســته شــد. وی 
اظهــار داشــت: مــالک تشــخیص آالیندگــی بــا اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســت و ایــن واحــد صنعتــی پرونــده 20 ســاله 
تاکنــون 21  و  دارد  آالیندگــی در مراجــع قضایــی  پیگیــری 
شــکایت بــا عاملیــت محیــط زیســت در محاکــم قضایــی تهــران 

و اســتان مرکــزی بــرای آالیندگــی آن مطــرح شــده اســت.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی گفــت: 
مرجــع اعــالم صنعــت ســبز بــرای هــر واحــد تولیــدی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت اســت و اگــر شــنیده شــود کــه 
ــام  ــد مق ــدون تایی ــده ب ــی ش ــبز معرف ــت س ــوم صنع آلومینی

ــی  ــزود: تمام ــی اف ــدارد. میرزای ــت ن ــی، وجاه ــت محیط زیس
ایــام امســال تاکنــون کیفیــت هــوای کالنشــهر اراک در شــرایط 
ســالم بــوده و یــک روز ناســالم نیــز در ســامانه ســنجش ثبــت 
ــده  ــت آالین ــح در مدیری ــن نشــانگر مســیر صحی ــه ای نشــده ک
ــا  ــال 9۵ ت ــزود: در س ــت. وی اف ــوا اس ــی ه ــود کیف ــا و بهب ه
ــال 10۵، 6۳  ــام س ــهر اراک در ای ــرای کالنش ــب ب ــه ترتی 97 ب
ــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط  و ۴7 روز ناســالم ثبــت شــده ب
زیســت اســتان مرکــزی گفــت: توزیــع ســوخت پــاک در اراک 
ــی  ــی ناش ــکل آلودگ ــد مش ــث ش ــر باع ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــای  ــوره ه ــز ک ــا حــل شــود و از ســویی نی از ســوخت خودروه
آجرپــزی گاز ســوز شــدند و اقدامــات اصــالح مســیرهای آمــد و 
شــد شــهری نیــز بــه روندکاهــش شــمار روزهــای آلــوده کمــک 
ــازند  ــمت ش ــب از س ــاد غال ــت ب ــزود: حرک ــی اف ــرد. میرزای ک
بــه اراک اســت و تغییــر ســوخت نیــروگاه شــازند بــا 9۵ درصــد 
مصــرف گاز طبیعــی توانســته ســهم موثــری را در کاهــش 

ــن کالنشــهر داشــته باشــد. ــوا ی ای ــی ه آلودگ
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شـهردار کرج گفت: سـتاد بازآفرینی شـهری در 

تمـام مناطـق دهگانـه کـرج بـا هـدف ارتقـای 

کیفیـت شهرنشـینی، توجـه بـه محـالت کـم 

راه  فرسـوده  هـای  بافـت  احیـای  و  برخـوردار 

اندازی شود.

علـی کمالـی زاده در جلسـه پایـش پروژه هـای 

عمرانـی منطقه ۴ که با حضور معاونان و مدیران 

مجموعـه مدیریـت شـهری برگـزار شـد، اظهـار 

کـرد: مدیران تمام مناطق شـهرداری بسـترها و 

اقدامـات الزم بـرای راه انـدازی سـتاد بازآفرینی 

شـهری را فراهم کنند تا در دهه فجر امسـال هر 

روز یک سـتاد بازآفرینی در یک منطقه از شـهر 

به بهره برداری برسد.

ایـن مسـئول تصریـح کـرد: توجـه بـه حـوزه 

فرهنگـی و اجتماعـی و نیز مشـارکت عمومی و 

مردمـی یکی از جـدی ترین موضوعـات برنامه 

ملـی بازآفرینی شـهری محسـوب می شـود به 

طوریکـه رئیـس جمهـور بـرای حل این مسـئله 

اعتبار ویژه ای را  تخصیص داده است.

وی بـا اشـاره به اینکـه اجرای برنامـه بازآفرینی 

بـه صـورت جـدی در تمـام محالت مـورد توجه 

دسـت انـدرکاران و تصمیـم گیـران قـرار گیـرد، 

بیان کرد: بر اسـاس نظر رئیـس جمهور، اجرای 

برنامـه ملـی بازآفرینـی شـهری بـه ایـن معنـا 

اسـت که دولت متوجه تبعات سـنگین ناشی از 

زلزله ، مشـکالت سـاکنان بافت های فرسـوده و  

مناطق محروم شده است.

انجام عملیات لگه گیری آسـفالت از سـنتی به 

مکانیزه

شـهردار کـرج بـا تاکیـد بـر اجـرای عملیـات 

لکه گیـری مکانیزه آسـفالت خیابـان ها و معابر 

سـطح شـهر تصریح کرد: در حـال حاضر اجرای 

عملیات لکه گیری آسـفالت در بیشتر مناطق به 

صـورت دسـتی صـورت می گیرد کـه توصیه می 

شـود لکـه گیری هـا به صـورت مکانیـزه  انجام 

شود.

کمالی زاده تاکید کرد: با اسـتفاده از این شـیوه 

به جای روش دسـتی و سـنتی، عالوه بر صرفه 

جویـی در زمـان و نیـروی انسـانی، مـی توانیـم 

شـاهد کاهـش آسـیب پذیـری و افزایش طول 

عمـر ترمیـم هـای آسـفالت معابـر کـه در اثـر 

شـرایط جـوی و تـردد وسـایل نقلیـه سـنگین 

تخریب شده باشیم.

کمالـی زاده  در بخـش دیگـری از صحبت هـای 

خـود گفـت : مطابق قانون شـــهرداریها از جمله 

وظایـف شـــهرداری احـداث راه هـا، شـوارع و 

پـارک های عمومی اسـت که در بسـیاری موارد 

انجام این وظایف مسـتلزم دسترسی شهرداری 

بـه امـالک، اراضـی یا اعیـان و ابنیه های اسـت 

که در مسیر اجرای طرح قرار دارد.

سـاخت اسـتادیوم کوچـک در مهرشـهر باچمن 

مصنوعی

شـهردار کـرج ضمـن تقدیر و تشـکر از شـهردار 

منطقـه ۴ در جـذب بودجـه و اقدامـات انجـام 

بـه  توجـه  بـا  عنـوان کـرد:  منطقـه  در  شـده 

گسـتردگی منطقـه و نیـاز شـهروندان بـه زمین 

بـازی توصیه می شـود در اسـرع وقـت طراحی 

و سـاخت یـک اسـتادیوم کوچـک در منطقـه 

مهرشـهر بـا طراحی چمـن مصنوعی در دسـتور 

کار مدیر این منطقه قرار گیرد.

بندرامیرآبــاد از آغــاز ســال جــاری تــا 
کنــون بــا ثبــت یــک میلیــون و 12 هــزار 
و 6۳۵ تــن کاال ، رکــورد دیگــری را در 

تخلیه و بارگیری ثبت کرده اســت.
مدیــر بنادرودریانــوردی ومنطقــه ویــژه 
اقتصــادی امیرآبــاد بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــری کاال در  ــه و بارگی ــزان تخلی ــت می گف
بندرامیرآبــاد در ســال جــاری از مــرز 
در  کــه  گذشــت  تــن  میلیــون  یــک 
ــا بیشــینه آن در ســال 91 کــه  مقایســه ب
بــه میــزان ۸17 هــزار و ۵01 تــن بــوده ، 
رشــد بیــش از 19 در صــدی را نشــان 

می دهد.

مهنــدس ســیاوش رضوانــی بــا بیــان 
ــه  ــزان تخلی ــدت می ــن م ــه در همی اینک
میــزان  و  تــن   1۳6 و  هــزار   ۸00 کاال 
بارگیــری 212 هــزار و ۴99 تــن بــوده 
و  روغــن   ، ذرت   ، جــو  اســت گفــت 
ــای  ــده کااله ــاختمانی از عم ــح س مصال
مــی باشــد کــه در بندرامیرآبــاد تخلیــه و 

بارگیری شده است.
ــا  ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــان اب وی در پای
رونــد رو بــه رشــد تخلیــه و بارگیــری کاال 
بــی  رکــورد  شــاهد  جــاری  ســال  در 
ــال 9۸  ــه در س ــن زمین ــابقه ای در ای س

باشیم.

ستاد بازآفرینی شهری در تمام مناطق 
کرج، راه اندازی شود

عبور یک میلیون تن کاال 
از بندر امیرآباد

سودوکو شماره ۱۴۶۶

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۶5

افقی
1- ادیب ایرانی و نخســتین کسی که 

 رمان »بینوایان« را به فارســی برگرداند

2- پخــش و پال - قوم کهن ایرانی - 

 اختراع ادیسون - کجاست

۳- مایه زندگی - ترس و وحشــت - 

 شهری در کردستان

۴- حرف اســتثناء - نزاع دو یا چند 

 نفر - دشــمن - نت چهارم

 ۵- مجســمه - جانور مکار - نیرنگ

6- حرف پوســت کنده - پشت سر - 

صدای ســگ - نام چند تن از شاهان 

 ساسانی

7- باهــوش و زیرک - عضوی از گله - 

 از اشکال هندسه فضایی

۸- پیرایه دیوار آشــپزخانه - دوری - 

 باشکوه تر

9- ظرف غذای ســربازان - جوی 

 خونین - مهاجرت ایل

10- جنــس قالبی - حالت دریا - رفیع 

 - بیماری خطرناک

11- حرف شــگفتی - جزیره ای متعلق 

 به کانادا - بخشــی از گوشت گوسفند

12- جنس مردانه - از چاشــنی ها - 

 کامل نیســت - پول زاپنی

1۳- جانورانــی که دمای بدن آن ها با 

محیــط تغییر می کند - دخمه کوه - 

 ناخالصی

1۴- موی مجعد - تفســیر کننده - 

پایتخت ســوئیس - اهل سنت پیامبر 

 )ص(

1۵- ماده منفجر مایع

عمودی 
1- تمرکز ذهنی ندارد - مار را از ســوراخ 

 می تواند بیرون بکشد

2- ربــودن و دزدیدن - دانه دانه - 

 جشن بزرگ ایرانی

۳- شــمای بیگانه - باالبر خودرو - 

صفحــه که منجمان قدیم بر روی آن 

 مکان ســتارگان را تعیین می کردند

۴- ذخیره - کار و پیشــه - معتبر و 

 قانونی

۵- ریشــه کن کردن - نخستین کشته 

تاریخ - موادی که بوســیله رود ته 

 نشین شوند

6- ناگزیر - افاده - شــهری در 

 مازنــدران - خوردنی پس از غذا

7- دســت عرب - میهمانی عروسی - 

 خلیجی در شــمال کانادا - چهره

 ۸- رقیب زن - تلفظ - اســباب خانه

9- دســتیار چوپان - از اصحاب پیامبر 

 )ص( - الکتریســیته - مخترع تلفن

10- نیمســال تحصیلی - کمتر - نقش 

 هنری - مقابل کبری

11- بیماری - موســیقیدان آلمانی با اثر 

 معــروف »حلقه نیلبوگ« - خو گرفتن

12- نام نخســتین ماهواره ایرانی - 

 گونــه ای قایق - برقرار و در حال کار

1۳- پســر خوانده ناصر الدین شاه - 

 مدت عمر - کله

1۴- نویســنده »محاکمه« - رفیق - 

 پولدار

1۵- خاندان ســلطنتی - ریاضت کش

جدول شماره ۱۴۶۶

 پیام
استان ها

شركت كاركنان راه وشهرسازی استان كرمان در طرح ملی كنترل فشار خون
در راستای طرح ملی كنترل فشار خون ، فشارخون كاركنان راه وشهرسازی استان كرمان اندازه گیری و ثبت شد. به گزارش اداره ارتباطات 

واطالع رسانی اداره كل راه وشهرسازی استان كرمان  این طرح با مشاركت دانشگاه علوم پزشكی كرمان انجام و فشارخون كاركنان اندازه 

گیری و در سامانه ثبت شد.بنا براین گزارش افرادی كه درمعرض ابتال به فشارخون بودند، جهت بررسی بیشتر و درمان، به مراكز درمانی 

معرفی شدند.طرح ملی كنترل فشار خون از 27 اردیبهشت ماه در كشور آغاز شده و تا 1۵ تیر ماه ادامه دارد.

آگهی
در اجــرای مــاده 17۴ قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه متهــم آقــای حمیدرضــا جلیــل زاده فرزنــد هللا 
وردی مــی گــردد جهــت دفــاع از اتهــام خویــش مبنــی بــر خیانــت در امانــت و تــرک انفــاق و ســرقت 
موضــوع شــکایت خانــم میتــرا جهــری فرزنــد امیــن هللا ظــرف یــک مــاه پــس از انتشــار ایــن اگهــی 
در شــعبه هشــتم بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب کرمــان واقــع در بلــوار بیســت و دو بهمــن حاضــر شــود نتیجــه 

عــدم حضــور صــدور قــرار غيابــي و اتخــاذ تصميــم قانونــی مــی باشــد.
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب کرمان : سجاد علیدادی سلیمانی م.الف ۱5۱

متن آگهی مزایده- آگهی مزایده اموال غیر منقول 
ــی  ــند رهن ــی 77900 – 90/0۳/2۵ و س ــم رهن ــماره 621۸7 – ۸۵/0۳/۳1 و متم ــندرهنی ش ــب س بموج
۸۴7۳2 -92/11/26 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ۸ شهرســتان جیرفــت موضــوع پروندهــای اجرائــی 
کالســه 9700797 و 9700۴۸1لــه: بانــک کشــاورزی شــعبه مرکــزی جیرفــت عليــه: اقــای خســرو رشــیدی 
فرزندیوســف بــه شــماره ملــی ۳0۳079۸76۳ بعنــوان وام گیرنــده و راهــن تشــکیل و نظربــه اینکــه مدیــون نســبت بــه 
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمــوده اســت ، برابــر مقــررات آئیــن نامــه اجــراء مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا قانــون 
ثبــت اســناد و امــالک کشــور بنــا بــه درخواســت بســتانکار از مــورد وثیقــه ارزیابــی الزم توســط هیــات کارشناســان رســمی 
دادگســتری انجــام و پــس از قطعیــت ارزیابــی بســتانکار تقاضــای ادامــه عملیــات اجرایــی نســبت بــه مــورد وثیقــه اصــل 
و مــازاد ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت 1۸۴0 متــر مربــع پــالک 192 فرعــی از ۵7۳ اصلــی 
واقــع در بخــش ۴۵ کرمــان بــه آدرس: جیرفــت - خیابــان خیابــان 12 بهمــن پشــت هتــل هلیــل را نمــوده لــذا ملــک 
فــوق کــه دارای ســند مالکیــت تعویضــی بــه شــماره چاپــی 7077۸۵ ســری ج ســال 9۴ بــه شــماره دفتــر الکترونیــک 
1۳9620۳1901۴00۴۳7۸ در مالکیــت قانونــی اقــای خســرو رشــیدی میباشــد ، بــه مزایــده گذاشــته میشــود حــدود اربعــه 
بــه شــرح ذیــل: شــماال: درب و دیــوار بطــول )۵۴/60 ( پنجــاه و چهــار متــر و شــصت ســانتیمتر بــه کوچــه شــرقا: در شــش 
قســمت کــه قســمتهای دوم و پنجــم آن جنوبــی اســت . اول دیواریســت بطــول )1۵/۸0(پانــزده متــر و هشــتاد ســانتیمتر 
بــه پانصــد وهفتــاد و ســه اصلــی دوم بــه دیــوار بطــول )7/۵0(  هفــت متــر و پنجــاه ســانتيمتر بــه پانصــد و هفتــاد و چهار 
اصلــی ســوم مرزیســت بطــول )1۴/00 ( چهــارده متــر بــه پانصــد و هفتــاد و چهــار اصلــی چهــارم بــه دیــوار بطــول ) ۸/60(
هشــت متــر وشــصت ســانتیمتر بــه شــماره   هشــت هــزار وپنجــاه ودو فرعــی از پانصــد وهفتــاد وچهــار اصلــی پنجــم بــه 
دیــوار بطــول )0/۸0( هشــتاد ســانتیمتر بــه شــماره نهصــد و پنجــاه و ســه فرعــی از پانصــد و هفتــاد و چهار اصلی ششــم به 
دیــوار بطــول )6/۳0(شــش متــر و ســی ســانتیمتر بــه شــماره نهصــد و پنجاه و ســه فرعــی از پانصــد و هفتاد و چهــار اصلی 
جنوبــا: مرزیســت بطــول ) ۳0/00( ســی متــر بــه شــماره یکصــد و هشــتاد و شــش فرعــی از پانصــد و هفتــاد و ســه اصلــی 
غربــا: در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن جنوبــی اســت . اول بــه دیــوار بطــول ) ۸/۳0(هشــت متــر و ســی ســانتیمتر 
بــه شــماره دویســت و نــود و یــک فرعــی از پانصــد و هفتــاد و ســه اصلــی دوم بــه دیــوار بطــول ) 0/2۵( بیســت و پنــج 
ســانتیمتر بــه شــماره دویســت و نــود ویــک فرعــی از پانصــد و هفتــاد و ســه اصلــی ســوم بــه دیــوار بطــول ) ۳0/00(ســی 
متــر بــه شــماره دویســت و نــود فرعــی از پانصــد و هفتــاد و ســه اصلــی کــه برابــر نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 
1- عرصــه بمســاحت 176۵ متــر مربــع جمعــا مبلــغ ۸/۸2۵/000/000ریــال 2-اعيانــی بــه مســاحت 2۴0 متر مربع مشــتمل 
بــر ســاختمان بــا ســاختار مصالــح بنایــی فاقــد کالف بنــدی و رعایــت مقــررات ملــی ســقف طــاق ضربــی و نمــا ســیمان 
نرمــه و دارای قدمــت قابــل بهــره بــرداری جمعــا 600/000/000ریــال ۳- حصــار کشــی محوطــه ســازی و امتیــاز آب و بــرق 
۸0/000/000 ریــال مــع الوصــف ارزش ششــدانگ مــورد مزایــده بــا کلیــه متعلقــات و منصوبــات جمعــا مبلــغ  9/۵0۵/000/000 
ریــال میباشــد. کــه مبنــا و پایــه مزایــده نیــز تعییــن میگردد ، جلســه مزایــده از ســاعت 9 الــی 12 صبح روز یکشــنبه مورخه 
9۸/0۴/09 در محــل شــعبه اجــرا ء اداره ثبــت اســناد و امــالک جیرفــت برگــزار مزایــده از مبلــغ مذكور شــروع و بــه باال ترین 
قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد. ضمنــا فــروش نقــدی بــوده و پرداخــت کلیــه قبــوض آب و بــرق و تلفــن و غیره 
تــا تاریــخ انجــام مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد. ضمنــا 
چنانچــه روز مزایــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد،روز اداری بعــد از تعطیلــی مزایــده انجــام خواهد شــد، جهت کســب 

اطالعــات بیشــتر در ســاعات اداری بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک )شــعبه اجــرا (مراجعــه نماییــد .
جواد فاریابی – م الف :۱۴۸

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-
آگهــی موضــوع مــاده۳ قانــون و مــاده 1۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی 
و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای شــماره1۳9760۳1909100066۳-97/11/0۸هیات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنبر 
آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســلیمان براهوائــی  فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه ۴1۳صــادره 
ازکهنــوج  درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 260متــر مربــع پــالک - فرعــی از۴9- اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک ۴9 اصلــی قطعــه یــک بخش۴۵کرمــان واقــع در محمــد آبــاد بــی بــی شــهری عنبرآبــاد خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای عبــاس امیــری  محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 
1۵روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م 

الــف:2127- تاریــخ انتشــار نوبــت اول:9۸/0۳/20 – تاریــخ انتشــارنوبت دوم :9۸/0۴/0۵
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی بخش گندمان شهرستان بروجن استان چهارمحال بختیاری

نظــر بــه دســتور موادیــك و ســه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مصــوب 1390/09/20 ومــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذكــر امالكــی كــه در هیــات منــدرج در قانــون مذكــور 
مســتقر در اداره ثبــت اســناد وامــالك بخــش  گندمــان شهرســتان بروجــن مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه ورای ان 

صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی میگــردد:
1  -ابنیه وامالك واقع دراراضی قریه كنرك علیا پالك590-اصلی وفرعیهای زیر:

پــالك 529 فرعــی –آقــای عیســی حاتــم زاده چارتــا فرزنــد شــید قلــی یــك دانــگ مشــاع ازهفــت دانــگ یــك قطعــه 
زمیــن مزروعــی  بــه مســاحت 180930.30متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از طــرف مالكیــن رســمی پــالك مذكور 
پــالك 568فرعــی –اقــای هللا مــراد رییســی وســتگانی فرزنــد خدامــراد ششــدانگ یــك قطعــه زمیــن مزروعــی بــه 
مســاحت 72630.53مترمربــع كــه درازاء مالكیــت مشــاعی  و خریــداری از صفــی هللا اكبــری و بختیــار فرجــی و 

لطــف هللا حاجتــی  ومحمــد علــی رضایــی از مالكیــن رســمی پــالك مذكــور 
ــه  ــد رضــا ششــدانگ  یــك قطعــه زمیــن مزروعــی ب پــالك 569فرعــی –آقــای خیــرهللا فرجــی  وســتگانی فرزن

ــور. ــالك مذك ــت مشــاعی از پ ــع در ازاء مالكی مســاحت 100123مترمرب
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــك قطع ــدانگ ی ــد شش ــد محم ــی فرزن ــی فرج ــای عل ــی –آق ــالك 570فرع پ

43205.64مترمربــع درازاءمالكیــت مشــاعی از پــالك مذكــور. 
ــه مســاحت  ــد عبــدهللا ششــدانگ یــك قطعــه زمیــن مزروعــی  ب پــالك 574فرعــی –اقــای محمــد فرجــی فرزن
37456.66مترمربــع  خریــداری از بعضــی  ورثــه امیرعلــی زارعــی بــه نامهــای علــی و شــیرعلی و خانــم جــان و 

بــی بــی جــان و مرواریــد همگــی زارعــی از مالكیــن رســمی پــالك مذكــور .
2-ابنیه وامالك واقع دراراضی قریه مورچگان  پالك593-اصلی وفرعیهای زیر:

ــاورز  ــالن كش ــی وارس ــاورزی  مورچگان ــب كش ــی و گشتاس ــاورزی مورچگان ــو كش ــان نامج ــی –آقای پالك302فرع
ــی  ــی وشــهاب شــیخی مورچگان ــی  شــیخی و رضــا شــیخی مورچگان ــان عل ــد و آقای ــدان مجی ــر زن ــی ف مورچگان
ــاحت  ــه مس ــی  ب ــن مزروع ــه زمی ــك قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــك دان ــدام ی ــت هللا هرك ــدان نعم فرزن
ــه اینكــه ســهم مالكیــت رضــا شــیخی  ــا قیــد ب 69652.96متــر مربــع درازاء مالكیــت مشــاعی از پــالك مذكــور ب

ــی باشــد. ــع نعمــت هللا شــیخی م ــه نف ــه ب ــر مســلوب المنفع ــادام العم م
ــی وارســالن كشــاورز  ــی و گشتاســب كشــاورزی  مورچگان ــان نامجــو كشــاورزی مورچگان پــالك 303فرعــی– آقای
ــی  ــی وشــهاب شــیخی مــور چگان ــان علــی شــیخی ورضــا شــیخی مورچگان ــدان مجیــد و آقای ــی فــر زن مورچگان

ــاحت  ــه مس ــی  ب ــن مزروع ــه زمی ــك قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــك دان ــدام ی ــت هللا هرك ــدان نعم فرزن
ــه اینكــه ســهم مالكیــت رضــا شــیخی  ــا قیــد ب ــع درازاء مالكیــت مشــاعی از پــالك مذكــور ب 61265.62متــر مرب

ــع نعمــت هللا شــیخی مــی باشــد. ــه نف ــه ب ــادام العمــر مســلوب المنفع م
3  -ابنیه وامالك واقع دراراضی قریه امام قیس  پالك668-اصلی وفرعی زیر:

پالك744فرعــی –محمــد مــرادی امــام قیســی فرزنــد اســفندیار ششــدانگ یــك بــاب ســاختمان دامــداری به مســاحت 
2214.08 مترمربــع درازاء مالكیــت مشــاعی از پــالك مذكور.

لــذا بموجــب مــاده 3قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانها ی فاقــد ســند رســمی ومــاده 
ــق  ــه 15روز از طری ــه فاصل ــت ب ــه امــالك فــوق الذكــر در دو نوب 13آییــن نامــه اجرایــی آن ایــن آگهــی  نســبت ب
روزنامــه كثیراالنتشــار ومحلــی آگهــی ودر صورتــی كــه اشــخاص ذی نفــع بــه آراء صــادره اعتراضــی  داشــته باشــند 
بایــد تــا دومــاه ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی در شــهرها وازتاریــخ الصــاق آگهــی در روســتاها اعتــراض خــود را 
بــه اداره ثبــت اســناد وامــالك بخــش گندمــان تســلیم ورســید اخذنماینــد .معتــرض بایدظــرف یــك مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه  دادگاه عمومــی محــل نمایدوگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه 
اداره ثبــت اســنادوامالك گندمــان تحویــل دهد.درایــن صــورت  اقدامــات ثبــت موكــول بــه ارایــه حكــم قطعــی دادگاه 
ــه دادگاه  ــم دادخواســت ب ــی واصــل نگــردد یامعترض،گواهــی تقدی ــت قانون ــراض در مهل اســت.درصورتی كــه اعت
عمومــی  محــل را ارایــه نكنــد اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه صــدور ســندمالكیت مینمایــد وصــدور ســند مالكیــت 

مانــع ازمراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
تاریخ انتشارنوبت اول: یكشنبه1398/03/05      تاریخ انتشارنوبت دوم: دوشنبه20 /1398/03

2845 عزت هللا سلیمی - رییس اداره ثبت اسناد وامالك بخش گندمان 
فراخوان صدور سند مالكیت تك برگ

در اجــرای تكالیــف مقــرر درقانــون جامــع حــد نــگار )كاداســتر(مبنی برلــزوم تثبیــت حــدود امــالك و مســتغالت 
وصــدور ســند حــد نــگار بدینوســیله بــه اطــالع كلیــه شــهروندان محتــرم وادارات نهادهــا  وموسســات حــوزه ثبتــی 
بخــش گندمــان شهرســتان بروجــن  كــه دارای اســناد مالكیــت دفتــر چــه ای هســتند مــی رســاند.جهت تعویــض 
اســناد مالكیــت  دفترچــه ای خــود بــه اداره ثبــت اســناوامالك بخــش گندمــان واقــع در شــهرگندمان میــدان معلــم 
مراجعــه فرماییــد .متذكــر میگــردد ارایــه خدمــات الكترونیكــی مســتلزم تعویــض ســند مالكیــت بــه تــك بــرگ 
)كاداســتری( خواهــد بــود لــذا از عمــوم مالكیــن  تقاضــا مــی شــود هــر چــه ســریعتر  نســبت بــه تعویــض اســنا 

د مالكیــت  دفترچــه ای خــود بــه تــك بــرگ )كاداســتری ( اقــدام نماینــد .
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03834623880 اداره ثبت اسناد وامالك بخش گندمان تماس حاصل نمایید.

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

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139660330001018260 شــماره  رأی  1ـ 
ــد غالمرضــا در  ــو فرزن ــم حســین بیکدل 1392114430001001402 آقای/خان
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 55 مترمربــع پــالک شــماره 
7 فرعــی از 11578 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمدتقــی ادیبــی گرکانــی صــادره دفتــر 

ــف 1071 ( ــه 288. )م ال 186 صفح
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001000129 شــماره  رأی  2ـ 
ــد  ــودی فرزن ــه کب ــم علــی صباغــی دین 1397114430001001253 آقای/خان
ــاب کارگاه بمســاحت 306/32 مترمربــع  علــی اکبــر در ششــدانگ یــک ب
پــالک شــماره 5 فرعــی از 11211 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــف  ــه 224. )م ال ــر 336 صفح ــادره در دفت ــاعی ص ــت مش ــند مالکی س

)  1070
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330001000837  3ـ 
1396114430001001612 آقای/خانــم محدثــه ســادات چاوشــی زاده فرزنــد 
ــاب ســاختمان بمســاحت 68/13 متــر  ــی در ششــدانگ یــک ب ســید عل
مربــع پــالک شــماره یــک مکــرر فرعــی از 10543 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســین 

ــف 1069 ( ــر 73 صفحــه 517. )م ال ــدار صــادره در دفت نام
4ـ رأی شــماره 139760330001023947 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــد  ــن فرزن ــدی پورروش ــدی مه ــم مه 1391114430001006300 آقای/خان
 90/05 بمســاحت  ســاختمان  بــاب  یــک  در ششــدانگ  الــه  فتــح 

مترمربــع پــالک شــماره 4036 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ایــران بیگدلــی صــادره 

ــف 1068 ( ــه 88. )م ال ــر 47 صفح در دفت
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001000232 شــماره  رأی  5ـ 
1397114430001000065 آقای/خانــم قربانعلــی احمــدی تبــار فرزنــد احمــد 
ــالک  ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 99/23 مترمرب ــک ب در ششــدانگ ی
شــماره 2 فرعــی از 11188 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از غالمعلــی ولــی. )م الــف 1067 (

پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001000094 شــماره  رأی  6ـ 
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــای دول ــه تقاض ــوط ب 1397114430001001714 مرب
ایــران بــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه شناســه ملــی 
بمســاحت 1266  بــاب ســاختمان  یــک  در ششــدانگ   14002201177
ــع پــالک شــماره 5 فرعــی از 10929 اصلــی و 10931 اصلــی واقــع  مترمرب
در بخــش یــک ثبــت قــم. قســمت جــاری: ســند صلــح 68822 مــورخ 
ــه 135  ــبت ب ــی نس ــالک 10929/5 اصل ــم از پ ــه 3 ق 68/10/14 دفترخان
ــع و مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علیرضــا آب  مترمرب
خضــر صــادره در دفتــر 195 صفحــه 286 از پــالک 10931 اصلــی نســبت 

بــه 1131 مترمربــع. )م الــف 1066 (
7ـ رأی شــماره 139760330001023807 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1397114430001001319 آقای/خانــم ســید عبدالــه حســینی نســب فرزنــد 
سیدحســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 160 مترمربــع 
پــالک شــماره 10284 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند رســمی 
بــه شــماره 35985 مــورخ 97/07/30 دفترخانــه 46 قــم. )م الــف 1065 (

8ـ رأی شــماره 139860330001000835 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1397114430001001397 آقای/خانــم احمــد میرزائــی فرزنــد حســین 
ــع پــالک  ــاب ســاختمان بمســاحت 66/64 مترمرب در ششــدانگ یــک ب
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11244 اصل ش

عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســن طاهــری از وراث جمیلــه 
فاطمــی. )م الــف 1064 (

پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001000711 شــماره  رأی  9ـ 
ــد  ــم ســیدمحمد هاشــمی جــوکار فرزن 1397114430001001673 آقای/خان
 90/90 بمســاحت  بــاب ســاختمان  یــک  در ششــدانگ  سیدحســین 
مترمربــع پــالک شــماره 10473 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 50112 مــورخ 97/09/17 دفترخانــه 29 قــم. )م الــف 1063 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001000081 شــماره  رأی  10ـ 
1397114430001001818 آقای/خانــم مصطفــی مرشــدی مطلــق فرزنــد 
حیــدر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 248/27 مترمربــع 
ــناد  ــم. اس ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11150 اصل ــالک ش پ
رســمی بــه شــماره هــای 43986 مــورخ 95/11/03 و 43920 مــورخ 
95/10/27 و 73743 مــورخ 95/10/08 دفترخانــه 29 قــم. )م الــف 1062 (
ــس از  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/03/20
تاریخ انتشار دوم: 1398/04/04

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم    3203

آگهی فقدان سند مالکیت
ــمتی  ــر قس ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
ــه شــماره  ــع ب ــه مســاحت 210 متــر مرب ــه در دو طبقــه ب ــاب خان از یکب
ــان  ــش 32 گی ــل بخ ــع در لوندوی ــی واق ــی از 2 اصل ــاک 1501 فرع پ
ــت  ــای آی ــام آق ــر 107 اداری بن ــه 15193-48 دفت ــت و صفح ــل ثب ذی
بایــری صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس طــی ســند انتقــال 1406-
ــواز انتقــال  ــور ای ــه 187 لوندویــل ب آقــای یاســر پ 90/4/21 دفتــر خان
ــماره  ــه ش ــت وارده ب ــرح در خواس ــرده بش ــپس نامب ــت. س ــه اس یافت
106/98/121 -98/1/11 منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــام 
ــور مفقــود گردیــده و در خواســت  داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت مزب
صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت.لذا مراتــب بــر اســاس مــاده 120 
ــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از  آییــن نامــه اصاحــی قان
حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش 
ــخ  ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ــه ن ــت اولی ــناد مالکی ــود اس ــا وج و ی
ــراض خــود را  ــد اعت ــی توان ــدت 10 روز م ــی ظــرف م ــن آگه انتشــار ای
کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن 
اداره اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات 

جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد.
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا   نوروزی     3204

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
و  یکبابخانــه  ششــدانگ  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد 
ــه شــماره  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 3479/60 مت ــه ب محوط
فرعــی 504مجــزی شــده از 322 از ســنگ اصلــی 11 واقــع 
ــه  ــات مالکان ــان تصرف ــش 28 گی ــوه بخ ــه میانک در قری
آقــای کــوروش خداویــردی زاده فرزنــد ببیــر انتقالــی 
ملــک از مالــک رســمی آقــای نــور محمــد مرحمتــی 
ــن  ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام
ــد حــدود  ــی تحدی ــد ســند رســمی آگه ســاختمانهای فاق
ــر و  ــردی زاده منتش ــورش خداوی ــام ک ــه ن ــی ب اختصاص
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ب
مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
1398/4/15 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمل 
خواهــد آمــد. چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم 
ــی  ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
ــه  ــور و ارائ ــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــدون توجــه ب ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده       3206

آگهی مزایده اموال غیر منقول )مرحله دوم(
بدیــن وســیله اعــام مــی گــردد کــه ششــدانگ خانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 450 متــر مربــع دارای 138 متــر مربــع مســکونی 
همکــف 138 متــر مربــع مســکونی طبقــه اول و 81 متــر مربــع 
ــاک  ــک 8/4379 از پ ــماره مل ــه دوم( دارای ش ــاری طبق انب
ــه مالکیــت حافــظ لطیفــی  ثبتــی 12034 بخــش 28 گیــان ب
ــجد  ــب مس ــش – طوالرود-جن ــه آدرس تال ــروز ب ــد فی فرزن
ــه  ــه حــدود و مشــخصات شــماال: ســیم خــاردار اشــتراکی ب ب
طــول 18/5 متــر بــه قطعــه ســوم تفکیکــی پــاک 5818 
شــرقا: ســیم خــاردار بــه طــول 31/5 متــر باقــی مانــده بلــوک 
274ملــی شــده جنوبــا: اول درب ورودی بــه طــول 6 متــر بــه 
کوچــه دوم ســیم خارداریســت بــه طــول 13 متــر بــه باقیمانــده 
پــاک 274 غربــا: ســیم خارداریســت بــه طــول 17 متــر کوچــه 
توقیفــی در پرونــده کاســه 972705/ج کــه توســط کارشــناس 
دادگســتری بــه مبلــغ پایــه 4/521/000/000 ریــال ارزیابــی شــده 
اســت در مورخــه 1398/04/16 روز ســاعت 11 الــی 12 از طریــق 
ــه  ــش ب ــری تال ــه دوم( در اجــرای احــکام کیف ــده )مرحل مزای
فــروش مــی رســد شــخص یــا اشــخاص کــه باالتریــن قیمــت 
را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات 
بهــای آن اخــذ و تحویــل میگــردد متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف 
ــا  ــد ضمن ــد نماین ــده بازدی ــورد مزای ــده از م ــل از مزای 5 روز قب
ســند مذکــور طــی نامــه شــماره 900589 مورخــه 1392/01/31 
شــعبه 102 دادگاه کیفــری 2 تالــش در قبــال مبلــغ 15 میلیــون 
ریــال و طــی نامــه مورخــه 1396/05/28 دادیــاری شــعبه دوم 
تالــش در قبــال مبلــغ 600 میلیــون ریــال بازداشــت مــی باشــد.

دفتر اجرای احکام کیفی دادسرای عمومی و انقالب تالش 
 مرامی     3207

مفقودی 
ــور ســیکلت  ــه موت ــه نام ــبز و بیم ــرگ س ــی دارد ب ــام م ــیله اع بدینوس
چابکــرو مــدل 1390 آبــی رنــگ شــماره موتور:156FMI9301938شــماره 
ــق  ــران 369  -49  متعل ــاک 517 ای ــماره پ تنه:NIW125G9020921ش
بــه آقــای اردشــیر جمشــیدی مســگره فرزنــد شــامیرزا بــه شــماره ملــی 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 3241837572 صــادره از کرمانشــاه مفق
ســاقط مــی باشــد.                                                      3197
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

یک هزار اصله نهال حرا در گناوه کشت شد
یکهزار اصله نهال حرا در پسکرانه ساحلی " چور شلی " بندر گناوه روز یکشنبه درآیینی باحضور مسئوالن استانی و 

دوستداران محیط زیست با همکاری انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت این شهرستان کشت شد.

مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا از دســتیابی بــه 
ركــوردی باالتــر در تولیــد روزانــه در ایــن مجموعــه خبــر داد و 
گفــت: گــروه ســایپا توانســت در هجدهمیــن روز خردادمــاه، 

2 هــزار و ۵07 دســتگاه خــودرو تولیــد كنــد.
بــه گــزارش ســایپانیوز، ســیدجواد ســلیمانی اظهــار کــرد: بــا 
تــالش  مســتمر و برنامه ریــزی و نیــز اجــرای موفــق راهبــرد 
ــر  ــی نظی ــکالت و معضالت ــوان مش ــد«، می ت ــق تولی »رون
تــرک همــكاری توســط شــركای خارجــی و نیــز تحریم هــا 

ــرد. ــر ک ــت خــودرو كشــور را بی اث ــه صنع علی
ــرای  ــه طراحــی و اج ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ك ــلیمانی تصری س
ــته در  ــروه توانس ــن گ ــایپا، ای ــد در س ــق تولی ــرد رون راهب
چندمــاه اخیــر رونــد روبه رشــد خــود را ادامــه دهــد و پــس 
از تولیــد بیــش از ۴2 هــزار خــودرو در اردیبهشــت ماه، ركــورد 
ــام خــود  ــه  ن ــاز هــم ب ــد خــودرو در یــك روز كاری را ب تولی

ثبــت كنــد.
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا تاکیــد کــرد: بــا 
ــاری،  ــال ج ــایپا در س ــتراتژی س ــی، اس ــد كنون ــه رون ادام
ــد و  ــد ش ــی خواه ــاز اجرای ــول وارد ف ــوع محص ــی تن یعن
ــرای اجــرای پویــش  ــا ب ــه پیگیــری مســتمر م ــا توجــه ب ب
ملــی بومی ســازی قطعــات صنعــت خــودرو، امــكان تولیــد 
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای داخلــی در  ــوع ب محصــوالت متن

ــد شــد. ــم خواه ــک فراه ــده نزدی آین
گفتنــی اســت گــروه خودروســازی ســایپا در پنــج  مــاه اخیــر 
ــود  ــا وج ــود را ب ــوالت خ ــد محص ــراژ تولی ــده تی ــق ش موف
مشــكالت و موانــع فــراروی صنعــت خــودرو، افزایــش داده 
و بــا اســتمرار در عرضــه محصــول، ضمــن کمــک بــه کاهــش 
ــه  ــز ب ــور را نی ــازار كش ــهم ب ــترین س ــازار، بیش ــت در ب قیم

خــود اختصــاص دهــد.

اهواز 

مخزن ذخیره سازی ۱8۵هزار لیتری نفتای 
صادراتی در شرکت آغاجاری، ایمن سازی شد

مراسم رسمی آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل 
فشارخون استان در ساری برگزار شد

جوشـكاری  عملیـات 
ذخیـره  مخـزن 
ای  بشـكه  18۵هـزار 
بـا  صادراتـی  نفتـای 
تالش كارشناسـان شـركت بهره برداری نفت و گاز 

شـد. انجـام  آغاجـاری 
مدیـر عملیـات این شـركت اظهـار داشـت: مخزن  
ذخیره سـازی 1۸۵ هزار بشـكه ای نفتای  مایعات 
خامی صادراتی، مسـتقر در پاالیشـگاه ماهشهر كه 
دچار نشـتی از قسـمت كف ریز شـده بود در كوتاه 

تریـن زمان ممكن مرتفـع گردید.
مهنـدس گـودرزی بیـان كـرد: بـا توجـه به نشـت 

ادارات  بـا هماهنگـی   1106-TK كـف  مخـزن
ایمنـی، بازرسـی فنـی، نگهـداری و تعمیـرات، 
عملیات جوشـكاری و ایمن سـازی مخزن برای 
اولیـن بـار در شـركت آغاجـاری بـا وجـود نفتای 
درون مخـزن بصـورت كامـال ایمـن انجـام و در 

مـدار قـرار گرفت.
بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتراتژیك  وی گفـت: 
ایـن مخـزن و نـوع مایعـات موجـود در آن ایـن 
عملیـات بـا دقـت و حساسـیت ویـژه ای انجام 
گرفـت كه با تـالش تمام گروه هـای كاری بدون 
بـروز كوچكترین مشـكل و در كوتـاه ترین زمان 

ممكـن بـه پایان رسـید.

مرحلـه دوم طـرح بسـیج ملی کنترل فشـارخون اسـتان با 
حضـور جمعـی از مسـئولین اسـتانی و شـهری و بـا حضور 
گسـترده مردم در عمارت شـهرداری شـهر سـاری آغاز شـد.

دکتـر محسـن اعرابـی، معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی مازنـدران صبـح امـروز در مراسـم نمادیـن آغـاز 
مرحلـه دوم طـرح بسـیج ملی کنترل فشـارخون اسـتان با 
بیـان اینکـه فشـارخون بـاال سـالمت افـراد جامعـه را تهدید 
مـی کنـد، گفـت: سـاالنه حـدود 97 هزارنفـر در کشـور فوت 
مـی کننـد که علـت اصلی آن فشـار خـون باال اسـت. وی با 
بیـان اینکـه در کشـور 1۵ میلیـون نفـر از جمعیت بـاالی ۳0 
سـال بـه فشـار خون باال مبتال هسـتند، افـزود: از هر دو نفر 
فردبـاالی ۵0 سـال یـک نفـر و از هـر سـه نفـر فـرد زیـر ۵0 
سـال یـک نفر به فشـارخون بـاال مبتال اسـت.دکتر اعرابی با 
بیـان اینکـه بیـش از ۴0 درصد افرادی که فشـار خـون دارند 
از بیمـاری خـود اطـالع ندارند، ادامه داد: فشـار خـون باال به 

دلیـل بی عالمت بودن سـبب می شـود فرد سـال هـا با آن 
زندگـی کنـد و زمانـی که فـرد با عـوارض زیادی مواجه شـد 

تشـخیص داده می شـود.
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران هدف از 
ایـن طـرح را شناسـایی بیمـاران در مراحـل اولیـه، درمان و 
آگاهـی مردم دانسـت و بیـان کرد: در اسـتان مازنـدران 210 
هـزار نفـر به فشـار خـون دارند کـه از ایـن تعـداد ۳۵ درصد 
کنتـرل خوبـی می شـوند.وی افـزود: کنترل فشـار خون باال 
نیازمنـد همـکاری فرد و فراهـم آوردن امکانات الزم ورزشـی 
و... بـرای افراد جامعه اسـت که شـهرداری هـا در این زمینه 
نقـش ویـژه ای دارند.دکتـر اعرابـی بـا بیـان اینکه فـاز دوم 
ایـن طـرح از 17 خـرداد الـی 1۵ تیرماه سـال جـاری برگزار 
می شـود، ادامه داد: در سـه هفته گذشـته فشـار خون 220 
هـزار نفـر انـدازه گیری شـد که هـدف مـا در فـاز اجرایی آن 
غربالگری کل جمعیت باالی ۳0 سـال اسـتان اسـت.معاون 

بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران عوارض فشـار 
خون باال را سـکته قلبی، مغزی و نارسـایی کلیوی دانسـت 
و بیـان کـرد: مهمتریـن دالیل فشـار خـون باال رژیـم غذایی 
نامناسـب، مصـرف نمک، چربـی، و نداشـتن فعالیت بدنی 
اسـت.فرزانه، شـهردار سـاری در ایـن مراسـم بـا  اظهـار این 
مطلـب کـه  عدم آگاهی مردم نسـبت به بیمـاری ها مجب 
بـاال رفتـن سـرانه نمک  کشـور نسـبت به میانگیـن جهانی 
شـد بـه اجرای طـرح بسـیج ملی کنترل فشـارخون اشـاره 
کـرد و گفـت: اگر این طرح بتواند تغذیه مناسـب و توجه به 
فشـارخون را در جامعـه نهادینـه کند می توانـد تاثیر مثبتی 
در جامعه داشـته باشـد.فرزانه با بیان اینکه بیشـتر بیماری 
ها پنهان هسـتند، افزود: شـعار ما پیشـگیری بهتر از درمان 
اسـت بنابرایـن در ایـن حوزه بایـد اقدامات اساسـی صورت 
گیـرد و در طـول سـال ایـن طـرح تـداوم پیدا کند. شـهردار 
سـاری افزود: برای درمان بیماران باید یک کارت شناسـایی 
بـرای بیمـاران فشـار باال صادر شـود که تحت کنترل باشـند.

وی بـا بیـان اینکـه ورزش هـای همگانی در بوسـتان والیت 
برای سـالمت جامعه برگزار می شـود، گفت: شنبه ، دوشنبه 
و چهارشـنبه هر هفتـه ورزش صبحگاهی با حضـور کارکنان 

شـهرداری سـاری و شـهروندان برگزار می شود.

حفاری تونل شرقی 
خط دوم قطارشهری 

اصفهان آغاز شد
دوم  خـط  شـرقی  تونـل  حفـاری 
از  پـس  اصفهـان  قطارشـهری 
تسـت های مختلـف و همزمـان بـا 

شـد. آغـاز  فطـر  سـعید  عیـد 
دوم  خـط  شـرقی  تونـل  حفـاری 
قطارشـهری همزمـان بـا ایـام عیـد 
سـعید فطـر و بـه منظـور افزایـش 
جبهه هـای کاری سـاخت خـط دوم 

متـرو آغـاز شـد.
دوم  خـط  تونـل  مکانیـزه  حفـاری 
شـرق  از  اصفهـان  قطارشـهری 
اصفهـان بـه صـورت تونل دوچشـمه 
شـهرک  دارک  ایسـتگاه  مسـیر  در 
امـام  میـدان  تـا  امام حسـین)ع( 
بـا دو دسـتگاه تی بـی ام  علـی)ع( 
انجـام می شـود. عملیـات عمرانـی 
تونـل غربـی بـا خریـد دو دسـتگاه 
تی بـی ام  برشـی(  )تیغـه  کاترهـد 
و  اصفهـان  قطارشـهری  دوم  خـط 
نصـب آن بر ماشـین مکانیـزه حفار، 
اسـفند سـال 1۳97 آغـاز شـده بـود 
و حفـاری تونـل شـرقی، همزمـان با 

عیـد سـعید فطـر آغـاز شـد.
دسـتگاه مکانیـزه حفـار تونل، بیش 
از 1۵0 متـر از تونـل غربـی ایـن خط 
را حفـاری و سـگمنت گذاری کـرده و 
عملیـات عمرانـی این تونـل در حال 

حاضر بـه پیش مـی رود.
آینـده  در  اسـت  قـرار  همچنیـن 
شـهر  غـرب  سـمت  از  نزدیـک، 
امـام  میـدان  سـمت  بـه  اصفهـان 
علـی)ع(، حفـاری تونـل بـه صورت 
از  و  گیـرد  انجـام  چشـمه  تـک 
ایسـتگاه مـدرس نجفـی در کهنـدژ 
تـا میدان امـام علی)ع( بـا یک تی 
بـی ام تـک چشـمه انجـام شـود. 

سایپا به ركوردی اصفهان 
باالتر در تولید روزانه 

خودرو رسید

نا 
یر

: ا
س 

عک

ثبت ملی قالی گل سرخ اسفندقه 
در گیر مشکالت  قانونی

 ثبت ملی قالی گلسرخی در مسیر تفاهم نامه

وجـود  بـا  اسـفندقه  گلسـرخی  قالـی 
در  هنـوز  دارد  اصالتـی کـه  و  قابلیـت 
مسـیر ثبـت ملـی منتظـر مانده اسـت، 
بازرگانـی جنـوب معتقـد اسـت،  اتـاق 
سـازمان صمـت کـم کاری کـرده و این 
الزم  مکاتبـات  اعـالم کـرده کـه  نهـاد 
هنـوز  امـا  شـده  انجـام  ثبـت  جهـت 
مشـکالت قانونی آن حل نشـده اسـت.
کـه  همـان  اسـت  گلسـرخی  نامـش 

پینـه دسـتان زنـان را بـا تـار و پودش 
بـه نمایـش مـی گذارد.اهـل اسـفندقه 
از دیـار جنوب اسـت، سـال هاسـت که 
در پیـچ و خـم وعده هـای ثبـت ملـی 
ملـی  از  هنـوز خبـری  گرفته،امـا  قـرار 

نیسـت. شـدنش 
کـه  بـود  ۵تیرمـاه  گذشـته،  سـال 
سـراغ  بـه  کاغذوطـن«،  »روزنامـه 
قالـی گلسـرخی  ملـی  ثبـت  وضعیـت 
رفـت، ایـن طـور کـه مشـخص اسـت 
ثبـت ملـی قالـی گلسـرخی از مدیریت 
قبلـی سـازمان صمـت جنوب اسـتارت 
اسکندری نسـب  محمـود  بـود،  خـورده 

در تیـر 96 اعـالم کـرده بود کـه اولویت 
تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
ثبـت قالـی گل سـرخ اسـت امـا پـس 
اتفاقـی  هیـچ  هنـوز  سـال   2 گـذر  از 

اسـت. نیافتـاده 

ثبت ملی قالی گلسـرخی در 
تفاهم نامه مسیر 

صمـت  سـازمان  رییـس  کـه  طـور  آن 
بـه  گذشـته  سـال  کرمـان  جنـوب 
کاغذوطـن گفتـه بود: »زیرسـاخت های 
الزم )طـرح و نقشـه جدیـد( برای ثبت 
اسـفندقه  گلسـرخی  شـدنقالی   ملـی 

تفاهـم  طبـق  اسـت،  نشـده  فراهـم 
معـدن  صنعـت،  سـازمان  نامـه ای کـه 
بازرگانـی  اتـاق  بـا  جنـوب  تجـارت  و 
نوشـته اسـت قرار شـده طرح و نقشـه 
و  شـود  طراحـی  قالـی  ایـن  جدیـد 
ایـن نقـوش را  بافنـده   10 از آن  پـس 
آمـوزش ببیننـد.« آن طــور کــه ایــن 
مقــام مســوول گفته بود:»اگرچه این 
هماهنگی هـا صـورت گرفتـه امـا چـون 
باعـث  داشــته  مشـکل  فـروش  بـازار 
شــده مـردم محلـی اشــتیاق خـود را 
از دست بدهند و ایــن هنــر بــا عـدم 
اســتقبال نسـل جــوان روبـرو شود.«
افـرادی کـه  »از  بـود:  مروجـی گفتـه 
در حـوزه فـروش و بـازار صاحـب نظـر 
بودند خواستیم کــه بــه ایــن منطقـه 
ورود کننــد تــا بــازار فــروش را بهتـر 
بررســی، برنامه های خــاص خــود را 
بــه ما اطــالع دهند، ما هــم همکاری 
مـی کنیــم کــه حداقـل رونقـی در این 

باشـیم.« داشــته  حـوزه 

نوآوری شرط احیا بازار
اتـاق  رییـس وقـت  در همـان شـماره 
بازرگانـی جنـوب کرمـان بـه کاغذ وطن 
گفتـه بـود: »مـردم اسـفندقه بـا همان 
سـنتی  صـورت  بـه  و  قدیمـی  روش 
را  قالـی گلسـرخی  افقـی  دارهـای  بـا 
از  یکسـری  اسـت  قـرار  و  می بافنـد 
تـا  کنـد  پیـدا  تغییـر  زیرسـاخت ها 
الزمـه  نـوآوری  زیـرا  رود  بـاال  تولیـد 
مـی  حسـاب  بـه  قالـی  ایـن  فـروش 

آیـد.«
توکلی:»نمیشـود  فخـری  گفتـه  بـه 
بافـت  و چندیـن سـاله  شـیوه سـنتی 
مردمـان ایـن منطقـه را از آن هـا گرفت 
و نوعـی جدیـد را جایگزیـن کـرد بلکـه 
در  تغییـر  و  فـرش  اصالـت  حفـظ  بـا 
رنـگ بندی هـا می تـوان نـوآوری را بـه 
طرح و نقشـه وارد و شـرایط فروش را 

در بـازار محیـا کـرد.«
خصـوص  در  مسـوول  مقـام  ایــن 
نمایشـگاه بیـن المللـی شـهرویور مـاه 
»غرفـه ای  بـود:  گفتـه  گذشـته  سـال 

درنظرگرفتـه  قالـی  ایـن  عرضـه  بـرای 
شـده تــا در معــرض دید قــرار بگیرد 

برسـد.« بفـروش  بهتـر  و 

کم کاری از طرف صمت
در حـال حاضـر نزدیـک بـه یـک سـال 
اسـت کـه از ایـن وعده هـا مـی گـذرد 
اسـفندقه  گلسـرخی  قالـی  هنـوز  امـا 
ثبـت ملـی نشـده اسـت، مدیراجرایـی 
بـه مـا  بازرگانـی جنـوب کرمـان  اتـاق 
در  قالـی  ایـن  فرآینـد   « می گویـد: 
سـازمان  بـا  نامـه  تفاهـم  یـک  قالـب 
اسـت،  پیگیـری  حـال  در  صمـت 
یکـی از مفـاد ایـن تفاهـم نامـه ثبـت 
اسـت،  بـوده  گلسـرخی  قالـی  ملـی 
در حالـی کـه از طـرف اتـاق بازرگانـی 
شـده،  انجـام  جـدی  اقدامـات  همـه 
متاسـفانه کـم کاری از طـرف سـازمان 
نشـدن  ثبـت  باعـث  بـوده کـه  صمـت 

اسـت« قالـی شـده  ایـن 

انتظار  در  صمت 
میراث پاسخ 

سـازمان  رییـس  مروجـی  مسـلم 
ایـن  در  اسـتان  جنـوب  صمـت 
نامـه ای  می گوید:»تفاهـم  خصـوص 
امـا  نوشـته شـده،  بازرگانـی  اتـاق  بـا 
متاسـفانه هنـوز بـه نتیجـه ای نرسـیده 

اسـت.«
فـرش  اداره  بازرگانـی  کارشـناس 
مـا  بـه  هـم  جنـوب  صمـت  سـازمان 
طـرف  از  الزم  »مکاتبـات  گفـت: 
سـازمان صمـت جنـوب صـورت گرفتـه 
همـراه  الزم)مسـتندات  اطالعـات  و 
فرهنگـی  میـراث  اداره  بـه  عکـس( 
شـده  فرسـتاده  فـرش  ملـی  مرکـز  و 

» اسـت. 
بـا  کـرد:  تاکیـد  مشـایخی  محسـن 
هنـوز  شـده  انجـام  مکاتبـات  وجـود 
در  قانونـی  مشـکالت  سـری  یـک 
مرحلـه ثبـت وجـود دارد تـا ایـن قالی 
کـه  امیدواریـم   ، شـود  ملـی  ثبـت 
هرچـه سـریع تـر ایـن مشـکالت هـم 

شـوند.« حـل 

راضیه زنگی آبادی 
گزارش /کرمان نو 



روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

آگهی تجدید مزایده اجاره
شماره )۵۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰۰۳( شماره مزایده مرجع )98۰۱8(

نوبت اول

اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـاره قسـمت هایی از باغ شـاهزاده ماهـان را از طریـق مزایده عمومی و بـا جزئیات مندرج در اسـناد 
مزایـده، بـا بهـره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت Setadiran.ir(( و با شـماره مزایـده مرجع )۹۸۰۱۸( شـماره سیسـتمی )5۰۹۸۰۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰3( بـه صورت الکترونیکـی واگذار نماید.

-زمان انتشار در سایت: )روز دوشنبه مورخ ۹۸/3/2۰ ساعت ۰7:۰۰ الي روز پنجشنبه مورخ ۹۸/3/3۰ ساعت ۰۸:۰۰(
-تاریخ بازدید: )روز دوشنبه مورخ ۹۸/3/2۰ الي روز چهارشنبه مورخ ۹۸/3/2۹ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ساعت 2۱:۰۰(

-مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: )روز چهارشنبه مورخ ۹۸/3/22 ساعت۰7:۰۰ الي روز پنجشنبه مورخ ۹۸/3/3۰ ساعت ۰۸:۰۰ (
-زمان بازگشایی: )روز پنجشنبه مورخ ۹۸/3/3۰ ساعت ۰۹:۰۰(

-زمان اعالم به برنده: )روز شنبه مورخ ۹۸/۴/۱ ساعت ۱۰:۰۰(

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

ارائه گواهی عدم سو پیشینه از اداره اماکن نیروی انتظامی 
۱.تاییدیه کتبی از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان و یا صنف مرتبط 
مبنـی بـر حداقـل 3 سـال سـابقه کار فعالیت مفیـد یا سـرمایه گـذاری، مدیریت و یـا بهره بـرداری از 

اماکـن یـا تاسیسـات و ارایه اسـناد و مدارک حقوقـی و قانونی مربـوط به سـوابق کار حرفه ای
2.ارائـه اسـناد و مـدارک حقوقی- مالی معتبـر مبنی بر بهره منـدی توانایی تشـکیالت اداری، خدماتی 
و مدیریتـی و مالـی متناسـب بـا حجم، تعـداد، گسـتردگی و اهمیـت آثار تاریخـی و فرهنگـی ابنیه و 

تاسیسـات وابسـته مورد نظر
3.برگـزاری مزایـده صرفا از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد و کلیـه مراحل فرآیند 
مزایـده شـامل خریـد و دریافت اسـناد مزایـده )درصورت وجـود هزینـه مربوطـه(، پرداخت تضمین 
شـرکت در مزایده )ودیعه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از ایـن طریـق امکان پذیر می باشـد.
۴.کلیـه اطالعـات موارد اجاره شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه اجـاره در برد اعالن عمومی سـامانه 

مزایـده، قابل مشـاهده، بررسـی و انتخاب می باشـد.
5.عالقـه منـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهت ثبـت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکی 
)توکـن( بـا شـماره های ذیل تماس حاصـل نمایند: مرکز پشـتیبانی و راهبـری سـامانه: ۰2۱-۴۱۹3۴
اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام اسـتان هـا، در سـامانه)www.setadiran.ir( بخش “ثبـت نام/

پروفایـل مزایـده گر ” موجود اسـت.
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مزایـده گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مزایـده 
و ارائـه پاکـت هـای الـف: کرمـان بلـوار جمهـوری اسـالمی نبـش سـه راه هوانیـروز- شـماره تماس: 

 ۰3۴-32۸۱۶5۰۴-7
در  عضویـت  مراحـل  انجـام  جهـت  دولـت  الکترونیکـی  تـدارکات  سـامانه  اطالعـات 

 ۰ 3 ۴ -3 2 ۸ ۱ ۶ 5 ۰ ۴ -7 : نه ما سـا
اطالعـات سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت جهـت انجام مراحل عضویـت در سـامانه، مرکز تماس: 

۴۱۹3۴-۰2۱و۰3۴-325۱۶۰55 

شناسه اگهی ۴۹۴۹22

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(رقم پایه )لاير(موضوع تجدید مزایدهشماره تجدید مزایدهردیف

5.۰۴5.2۱۱.۰۰۰252.2۶۰.55۰اجاره قسمت هایی از باغ شاهزاده ماهان 198018
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مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      
صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی

جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی
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ششمین دوره پایتخت کتاب ایران 
فراخوان داد. شهرهای متقاضی شرکت در 

جشنواره می توانند تا تاریخ ۳0 آذرماه 1۳9۸ 
مدارک الزم را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

هیپوفیز از 22 خرداد 
در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی اجرا 
 می شود . نویسنده: کوروش نریمانی

کارگردان: زهرا بارچیان

رمان باغ مخفی نوشته مجید 
پورولی کلشتری با اقتباسی از 

»انسان 2۵0 ساله« منتشر شد.

 احمق ترین آدم مردیه که دو تا زن میگیره!
خوب اگر از ازدواج اولت راضی هستی چرا 
خرابش می کنی؟! و اگر راضی نیستی چرا 

دوباره تکرارش می کنی؟!؟!

کاله قرمزی

نمایشجشنوارهکتاب دیالوگ

وهم بسی رفت و مکانش ندید
فکر بسی گشت و نشانش ندید

هرکه در افتاد بمیدان او
غرقٔه خون گشت و سنانش ندید

دیدٔه نرگس بچمن عرعری
همچو سهی سرو روانش ندید

وانکه سپر شد بر پیکان او
کشته شد و تیر و کمانش ندید
موی چو شد گرد میانش کمر
جز کمر از موی میانش ندید

گر چه ز تنگی دهنش هیچ نیست
هیچ ندید آنکه دهانش ندید

عقل چو در حسن رخش ره نیافت
چاره به جز ترک بیانش ندید
دل که بشد نعره زنان از پیش

کون ومکان گشت و مکانش ندید
این چه طریقست که خواجو در آن

عمر بسر برد و کرانش ندید

خواجوی کرمانی 

زندگی با خونسردی و

 بی اعتنایی 

صورتک هر کسی را 

به خودش ظاهر میسازد. 

گویا هر کسی چندین صورت 

 با خودش دارد!

عکس نوشت

عکس: 
بابک کنعانی
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کتاب 

و  تورنتـو  سـاکن  یهودی تبـار  نمایشـنامه نویس  منـد  جـوردی 

فارغ التحصیـل دانشـکدٔه ملـی تئاتـر کانادا اسـت. اولین نمایشـنامٔه 

بلنـد او، در میـان کاغذپاره هـا نمایشـی در یـک پـرده اسـت کـه در 

کانـادا و خـارج از آن روی صحنـه رفـت و بسـیار مورِد تحسـین واقع 

شـد و از آن زمـان تاکنون تهیه کنندگانی در سـطح ملـی و بین المللی 

داشـته اسـت. او در ایـن نمایشـنامه سـعی دارد بـه کیفیـت روابـط 

انسـان ها و تأثیـر آن بـر زندگـی  شـخصی خانواده هـا بپـردازد.

در میـان کاغذپاره هـا دو شـخصیت دارد: تـرزا و ماریـون. داسـتان 

پیرامـون گفت وگـوی میـان ایـن دو  زن شـکل می گیـرد. امـا از دو 

شـخصیت دیگـر هـم در طـول نمایشـنامه حـرف به میـان می آیـد: 

الکـس پسـر ماریـون و کرتیـس همسـرش. تـرزا معلم یک مدرسـٔه 

ابتدایـی اسـت و الکـس شـاگرد اوسـت. داسـتان از پایـان  جلسـٔه 

اولیـا  و مربیـان شـروع می شـود. ماریـون بـه  بهانٔه بررسـی وضعیت 

درسـی الکـس سـراغ معلمـش تـرزا مـی رود و تـرزا بـه او می گویـد 

کـه الکـس در مقایسـه بـا سـال قبـل پیشـرفت خوبـی داشـته اسـت.

امـا در طـول داسـتان ماجـرا شـکل دیگـری بـه خـود می گیـرد. ترزا 

هرگـز دربـارٔه وضعیـت درسـی پسـرش بـا او تمـاس نگرفتـه، بلکـه 

پیوسـته پـدر خانـواده کرتیـس را در جریـان قرار داده اسـت. ماریون 

از ایـن بابـت دلخـور اسـت و از اینکـه بـه جلسـٔه آن روز هـم دعـوت 

نشـده، معتـرض می شـود.

بـا ترجمـٔه  نمایشـنامٔه در میـان کاغذپاره هـا نوشـتٔه جـوردی منـد 

خـوب مینـو ابوذرجمهـری توسـط نشـر کتـاب کوله پشـتی منتشـر 

توسـط  هـم  دیگـر  نمایشـنامٔه  دو  منـد  جـوردی  از  اسـت.  شـده 

مینـو ابوذرجمهـری امسـال منتشـر خواهـد شـد. خوانـدن آن را بـه 

عالقه منـدان بـه نمایشـنامه  توصیـه می کنـم، خصوصـًا آنهایـی کـه 

از خوانـدن نمایشـنامٔه خـدای کشـتار بـه قلـم یاسـمینا رضـا لـذت 

برده انـد، چـون نویسـندگان هـردو نمایشـنامه بـه موضوعـی تقریبـًا 

پرداخته انـد. مشـابه 

جمالتی از متن کتاب در میان کاغذپاره ها:
ماریـون: الکـس بـا چه مالکـی با بقیـٔه بچه های کالس مقایسـه 

می شـه؟
ترزا: من سعی می کنم دانش آموزهام رو باهم مقایسه نکنم.

ماریون: واقعًا شما اون ها رو باهم مقایسه نمی کنید؟
ترزا: نه.

ماریون: فکر می کنم این تا حدی محال باشه.
ترزا: نه اصالً محال نیست.

ماریـون: هروقـت کـه شـما بهشـون نمـره می دیـد، می بینیـد که 
یـک دانش آمـوز یـک نمـره می گیـره و دانش آمـوز دیگـه، نمـرٔه 
باهـم  اون هـا  بنابرایـن چـه بخواهیـد چـه نخواهیـد  دیگـه ای. 

می شـند. مقایسـه 
اگر شـما دو تا اصرار دارید که این خانواده رو از هم بپاشـونید… 
پـس لیاقـت همدیگـه… و اون زندگـِی حقیـری کـه می خواهید 

باهم تشـکیل بدیـد رو دارید.
تنهـام  یـک گوشـه ای  دارم  دوسـت  وقت هایـی  یـک  ماریـون: 
بگذارنـد… یـک جـای دور… جایـی کـه کسـی پیـدام نکنـه.

ترزا: اون هم این رو می دونه.
ماریون: چی رو؟

ترزا: کرتیس. می دونه که دوست داری تنها باشی.
ماریون: منظورم این نبود که واقعًا می خوام تنها باشم.

تـرزا: با این همـه… اون ایـن رو می فهمـه. می تونـه احسـاس کنه 
کـه تـو… ماریـون: تنهـا بـودن بـا اینکـه تنهـا رهـات کننـد دو تـا 

مسـئلٔه کامـال متفاوته.

در میان کاغذپاره ها
نویسنده: جوردی مند

ترجمه: مینو  ابوذرجمهری
انتشارات: کتاب کوله  پشتی


