
کارمزدخدماتالکترونیکیبانکهاافزایشمییابد
ــزد  ــش کارم ــه افزای ــدام ب ــا اق ــی بانک ه برخ

ــد  ــه مشــتریان خــود کرده ان ارســال پیامــک ب

کارمزدهــای  ســایر  کــه  می شــود  و گفتــه 

در  نیــز  بانک هــا  الکترونیــک  خدمــات 

یافــت. خواهــد  افزایــش  نزدیــک   آینــده 

از  بانک هــا  برخــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 

امــروز بــه دنبــال افزایــش هزینــه ارســال 

پیامــک بــه مشــتریان خــود هســتند کــه 

پیامکــی  اطالع رســانی  زمینــه  ایــن  در 

کرده انــد. آغــاز  خــود  مشــتریان  بــه   را 

ــه  ــزد هزین ــرار اســت کارم ــن اســاس ق ــر ای ب

ــه مشــتریان از  ــی ب ــای بانک ــال پیامک ه ارس

۱۰ هــزار تومــان بــه ۱۲ هــزار تومــان افزایــش 

بــرای  پیامــک  ارســال  کارمــزد  و  یابــد 

نیــز  تومــان  هــزار   ۳۰ زیــر  تراکنش هــای 

ــود،  ــه می ش ــه گفت ــوده ک ــان ب ــزار توم ۲۰ ه

یافــت. خواهــد  افزایــش  نیــز  رقــم   ایــن 

ــور  ــه ط ــن موضــوع ب ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب

اعــالم  مرکــزی  بانــک  ســوی  از  رســمی 

بانک هــا  کــه  می رســد  نظــر  بــه  نشــده، 

حداقــل بــه طــور غیــر رســمی بــا بانــک 

ایــن  کارمــزد  افزایــش  بــرای  مرکــزی 

باشــند. رســیده  توافــق  بــه   پیامک هــا 

پیگیری هــای ایســنا، حاکــی از آن اســت کــه 

موضــوع افزایــش کارمــزد خدمــات بانکــی در 

ــده و  ــرح ش ــا مط ــی بانک ه ــورای هماهنگ ش

ایــن شــورا نیــز آن را تصویــب کــرده و منتظــر 

ــتند. ــرا هس ــرای اج ــزی ب ــک مرک ــد بان  تأیی

بــه نظــر می رســد کــه کارمــزد ســایر خدمــات 

نیــز طــی هفته هــای  بانک هــا  الکترونیــک 

البتــه  کــه  کنــد  پیــدا  افزایــش  آتــی 

انتظــار  در  موضــوع  ایــن  می شــود  گفتــه 

اســت. مرکــزی  بانــک  رئیــس کل   تأییــد 

چنــدی پیــش مســئوالن بانکــی جلســه ای در 

ــک مرکــزی در خصــوص کارمــزد خدمــات  بان

ایــن  داشــته اند کــه  بانک هــا  الکترونیــک 

کارمزدهــا  افزایــش  کــه  مــی رود  گمــان 

باشــد. جلســه  آن  از  حاصــل  توافقــات   از 

در ایــن جلســه، موضــوع کارمــزد خدمــات 

کــه  شــده  مطــرح  بانک هــا  الکترونیــک 

ــت  ــزی قیم ــک مرک ــه در بان مســئوالن مربوط

تمــام شــده ای را بــرای ایــن خدمات محاســبه 

کرده انــد و گفتــه می شــود کــه جدولــی در 

ایــن خصــوص تهیــه شــده کــه در انتظــار 

اســت. مرکــزی  بانــک  رئیــس کل   تأییــد 

بــه  نیــاز  نــرخ کارمزدهــا  در  تغییــر  البتــه 

امــا  دارد،  اعتبــار  و  پــول  شــورای  تأییــد 

بــه  مــوارد  ایــن  از  برخــی  در  تصمیــم 

ــک مرکــزی داده شــده اســت.  رئیــس کل بان

قانــون  اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 

بــرای  کارمــزد  دریافــت  میــزان  حداکثــر 

قیمــت  بــا  برابــر  بایــد  بانکــی  خدمــات 

بانک هــا  کــه  باشــد  خدمــات  تمام شــده 

ــه  ــه فاصل ــه نســبت ب ــادی اســت ک ــدت زی م

ــات  ــده خدم ــت تمام ش ــن قیم ــوس بی محس

دارنــد. انتقــاد  و کارمزدهــا 

مطالبهتدوینسندملی
کارشایسته،پابرجاست
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ــوان  ــت اشــتغال تحــت عن ــه از ســوی معاون ســندی ک

ســند ملــی کار شایســته و اشــتغال مبتنــی بــر آن 

منتشــر شــده، عمــال ســندی بــرای کارشایســته نیســت 

ــد.  ــی اشــتغال مــی خواندن ــود آن را ســند مل ــر ب و بهت

ــه  ــن ســند نشــان مــی دهــد در ادام ــال بررســی ای عم

یــک سیاســت پنــج ســاله معاونــت اشــتغال وزارت کار 

ــوان  ــه عن ــروی کار را ب ــازی نی ــت س ــان فرودس همچن

مهــم تریــن عامــل اشــتغال زایــی مــی دانــد کــه البتــه 

ــوده اســت. در عمــل نتیجــه آن شکســت ب

تــا  بــود  شــده  تاکیــد  توســعه  چهــارم  برنامــه  در 

ــه  ــد تاب ــر کن ــته منتش ــا کار شایس ــه ب ــندی در رابط س

حــل اختــالف میــان کارگــران و کارفرمایــان بیانجامــد، 

امــا ایــن مهــم عمــال اجرایــی نشــد. در دولــت پیشــین 

امــا ایــن سیاســت پیگیــری شــد و از نماینــدگان 

کارگــران و کارفرمایــان دعــوت بــه عمــل آمــد و پــس از 

برگــزاری چنــد جلســه نهایتــا ســندی منتشــر شــد. در 

حقیقــت در  برنامــه ششــم توســعه دولــت موظــف بــه 

ــه نظــر مــی  ــون ب ــی اشــتغال شــد. اکن ــه ســند مل ارائ

ــار  ــند و انتش ــق دو س ــردان تلفی ــم دولتم ــد تصمی رس

ــه جــای هــر دو اســت.  یــک ســند ب

بررســی ایــن ســند بیانگــر آن اســت کــه کار شایســته 

ــن ســند  ــه ای ــی از مقدم ــر و قســمت اندک ــا در تیت تنه

جــای دارد و مســاله مــورد بحــث تنهــا اشــتغال اســت. 

ــم  ــتغال ه ــوزه اش ــرد در ح ــن رویک ــه ای ــد ب ــر چن ه

ــد  ــا بای ــن ج ــی ای ــت ول ــیاری وارد اس ــای بس نقده

پرســید کار شایســته بــه چــه معناســت؟ براســاس 

ــای  ــه معن ــته ب ــی کار، کار شایس ــازمان جهان ــناد س اس

ــا،  ــکل ه ــق آزادی تش ــرایط کار از طری ــردن ش ــاز ک ب

اعتصــاب و اعتــراض قانونــی شــود و در کنــار ایــن 

ــت  ــر در پرداخ ــری از تاخی ــت، جلوگی ــن معیش تضمی

مــزد، حرکــت از اشــتغال غیــر رســمی بــه رســمی، 

ــیتی  ــض جنس ــع تبعی ــودکان و رف ــمی کار ک ــع رس من

از اشــتغال. حــال آن کــه در ســند اخیــر بــه یکــی 

ــدول  ــده و در ج ــاره ش ــه اش ــا در مقدم ــورد تنه دو م

ــچ کــدام مــورد بحــث  سیاســت هــا و اجــرا ،عمــال هی

ــری  ــدگان کارگ ــار نماین ــن اعتب ــه ای ــد. ب ــرار نگرفتن ق

ــد. ــی دانن ــته نم ــند کار شایس ــند را س ــن س ای

مســاله ایــن اســت کــه از زمــان تحــوالت در وزارت کار، 

ــه تشــکل هــای  معاونــت اشــتغال عمــال نشــان داده ب

ــن  ــم از ای ــان ه ــی کارفرمای ــدارد و حت ــاور ن ــود ب موج

ــا  ــت تنه ــن معاون ــاور ای مســاله ناراحــت هســتند. در ب

اتــاق هــای بازرگانــی رســمیت دارنــد حــال آن کــه در 

ــی انجمــن هــای صنفــی  ــون عال ــی کار کان شــورای عال

کارفرمایــی بــه عنــوان طــرف مقابــل کارگــران قــرار مــی 

ــا وجــود اختالفــات فــراوان میــان کارگــران  ــد و ب گیرن

ــان یکدیگــر را متوجــه مــی شــود  و آن هــا حداقــل زب

ــی  ــخن م ــری س ــان دیگ ــی از زب ــاق بازرگان ــی ات ول

گویــد و اغلــب هــم بخــش هــای بازرگانــی در آن 
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ما را در تلگرام 
25تا35دنبال کنید

طرح مقابله با کار کودکان آغاز شد
معاونبهزیستیکشور:برایکودکانکارایرانیوغیرایرانی،پروندهمددکاریاجتماعیتشکیلمیشود

و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  رئیـس  گذشـته  روز 
آبخیزداری کشـور در نشسـت هم اندیشی برنامه اقدام 
مشـترک توسـعه منابع طبیعی و آبخیزداری در منطقه 
زاگـرس کـه با حضـور وزیـر جهـاد کشـاورزی، تعدادی 
از اسـتانداران، نماینـدگان مجلـس و مدیران ۱۱ اسـتان 
زاگـرس نشـین در اسـتانداری ایالم برگزار شـد با بیان 
اینکـه یکـی از مهمترین اولویت های سـازمان جنگل ها 
پیشـگیری از وقـوع حریـق در جنگل هـای کشـور بوده 
اسـت، اظهـار کـرد: طبـق بررسـی های انجام شـده، 7۰ 
درصـد حریـق کشـور در ناحیـه جنگل های زاگـرس رخ 
می دهـد. به گفته خلیـل آقایی با اقدامات پیشـگیرانه 
طـی چنـد سـال اخیر شـاهد کاهـش 5۰ تـا 6۰ درصد 

وقـوع آتش سـوزی در جنگل هـای کشـور بـوده ایم.
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یــادبیرخانــهدفتــرمرکــزیتهــرانمــیباشــد.ضمنــابازدیــدازمحــلاجــرایپــروژهروزدوشــنبه

مدیریتقراردادهاومعاماتمــورخ۹8/۴/۰3بــرایمتقاضیــانبامانــعمیباشــد.
شركتمعدنیوصنعتیگلگهر

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداریاختیارآبــاددرنظــرداردنســبتبــهاجــرایزیرســازیوآســفالتقســمتیازمعابــرشــهر

اختیارآبــادبــهمتــراژتقریبــی۴۰۰۰۰مترمربــعازمحــلاعتبــاراتاســتانی)ذیحســابی(ومنابــعداخلــی
خــودازطریــقمناقصــهعمومــیاقــدامنمایــد.ذاازکلیــهپیمانکارانوشــرکتهــایواجدشــرایطدارای
صاحیــتورتبــهبنــدیدعــوتبــهعمــلمــیآیــدازتاریــخنشــرنوبــتدومایــنآگهــیحداکثــربــه
مــدتیــکهفتــهجهــتدریافــتاســنادواطــاعازشــرایطوجزئیــاتمناقصــهبــهواحــدامــورمــای

)امــورقراردادهــا(شــهرداریمراجعــهنماینــد.
ضمناشهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختاربودهوهزینههایدرجدونوبتآگهیبهعهده

برندهمناقصهمیباشد.
شهرداری اختیار آباد

نوبت اول

مالف5۰۰

صفحه 8

آمادگی حمایت کامل از ایده های خالقانه و اقتصادی 
در حوزه معدن را داریم

به زودی استراتژی توسعه شرکت مس 
را منتشر می کنیم

ــل  ــرف مقاب ــه ط ــد ک ــاال را دارن ــت ب دس

ــوند. ــی ش ــران محســوب نم کارگ

ــر  ــت اشــتغال ب ــدگاه معاون متاســفانه دی

ــران  ــه کارگ ــر چ ــه ه ــت ک ــا اس ــن مبن ای

تضعیــف شــوند، اشــتغال بیشــتر مــی 

شــود. بــه همیــن دلیــل طــرح هایــی 

اعتراضــات  وجــود  بــا  کارورزی  چــون 

رســد  مــی  اجــرا  مرحلــه  بــه  فــراوان 

ولــی بــا وجــود گذشــته ماههــا از اجــرای 

ایــن طــرح هیــچ دســتاورد ملموســی 

از  بایــد  حــال  شــود.  نمــی  مشــاهده 

چــرا  پرســید  بخــش  ایــن  مســئوالن 

سیاســی-  فــراوان  هزینــه  صــرف  بــا 

ــه  ــد ک ــی کردی ــی را عمل ــی طرح اجتماع

خودتــان هــم از دســتاورد آن نمــی توانیــد 

ســخنی بگوییــد و آن را بــه فراموشــی 

ســپردید. بــاور بــه اشــتغال از طریــق 

ــا  ــه تنه ــروی کار ن ــازی نی ــت س فرودس

در ایــران بلکــه در کشــورهای مختلــف 

ــل  ــن دلی ــه همی ــورده ب ــت خ ــز شکس نی

ــن  ــورهایی از ای ــادا و کش ــوئد و کان در س

بــه مراتــب  دســت وضعیــت اشــتغال 

بهتــر از پانامــا و بنگالدشــی اســت کــه از 

اســاس نظــام اقتصــادی آن همــه چیــز را 

ــراد. ــه اف ــپرده ب س

بــه هــر روی ادامــه ایــن حرکــت نیــز 

ــی  ــت، نم ــد داش ــی نخواه ــه چندان نتیج

بــا ســر و صــدای رســانه ای و  تــوان 

انتخــاب تیتــر ،مدعــی تنظیــم ســندی 

اکنــون  دارد.  دیگــر  مبنــای  شــد کــه 

هــم  گذشــته  ماننــد  کشــور  شــرایط 

نیســت و امــکان آزمــون و خطــای دوبــاره 

وجــود نــدارد بــه همیــن دلیــل رویکــردی 

ــد  ــورده را نبای ــت خ ــار شکس ــک ب ــه ی ک

دوبــاره آزمــود. نمــی تــوان مســاله ای کــه 

ــت  ــا اس ــر و کارفرم ــط کارگ ــوزه رواب در ح

ــن  ــه ای ــپرد. ب ــتغال س ــوزه اش ــه ح را ب

ــران  ــه کارگ ــندی مطالب ــن س ــار چنی اعتب

بایــد  را حداقــل پاســخ نمــی دهــد و 

همچنــان مطالبــه تنظیــم ایــن ســند را بــا 

ــرد. ــوان ک ــی عن ــن اجتماع ــور طرفی حض
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امیدواریمبهزودیسازوکار»اینستکس«اجراشودپیام خبر
سفیر دانمارک در ایران با اشاره به محدودیت هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام برای تعامالت 
اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی از جمله دانمارک ایجاد شده، گفت: امیدواریم به زودی ساز و 
کار "اینستکس" برقرار شود و روابط تجاری دو کشور به شیوه قبل برگردد.

رنا
 ای

س:
عک

طرح مقابله با کار کودکان آغاز شد
معاونبهزیستیکشور:برایکودکانکارایرانیوغیرایرانی،پروندهمددکاریاجتماعیتشکیلمیشود

معاونبهزیستیکشور:طرحمقابلهباکاروقاچاقکودکانآغازشد

معاون امور اجتماعی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور، از آغـاز طـرح مقابلـه بـا قاچاق و 
کار کـودک خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح 
بـا همـکاری بهزیسـتی، برخـی سـازمان 
اتبـاع،  امـور  اداره  نهـاد،  مـردم  هـای 
تهـران،  شـهرداری  تهـران،  اسـتانداری 
نیروی انتظامی، وزارت بهداشـت و وزارت 

کشـور اجـرا می شـود.
دکتـر »حبیب هللا مسـعودی فریـد« افزود: 
ایـن طـرح در مرحلـه نخسـت در اسـتان 
اجـرا  البـرز  اسـتان  در  سـپس  و  تهـران 

می شـود.
وی اضافـه کـرد: بررسـی ها در اجـرای طرح 
سـاماندهی کودکان کار و خیابان، نشـان داد 
کـه تعـداد زیـادی از این کـودکان غیرایرانی 

هسـتند بنابراین جلسـات الزم با اداره اتباع 
گذاشـته شد.

مسـعودی فریـد ادامـه داد: در اجـرای ایـن 
طـرح، ابتدا سـازمان های مـردم نهاد جذب 
کـودکان را انجـام مـی دهنـد و بـه مرکـز 

پذیـرش اولیـه ارجـاع مـی دهند.
معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور گفـت: کـودکان در ایـن مراکـز، احراز 
هویـت شـده و مشـخصات آنـان ثبـت می 
شـود و بعـد بـه مراکـز دیگـری ارجـاع داده 

می شـوند.
مسـعودی فرید افـزود: این کودکان حمایت 
می شـوند؛ اگر کودکان اتبـاع خارجی، مجاز 
و قانونـی وارد کشـور شـده باشـند، حمایـت 
مـی شـوند و در غیـر ایـن صـورت بـه اداره 

اتبـاع ارجـاع مـی شـوند تـا کارهـای خروج 
آنـان از کشـور انجام شـود.

وی ادامـه داد: بـه هرحـال تصمیـم گیـری 
دربـاره کودکان غیرایرانی از سـوی اداره اتباع 

صـورت مـی گیـرد و کار تخصصی اسـت.
مسـعودی فریـد خاطرنشـان کـرد: فضایی 
که بـرای نگهداری کـودکان کار تـدارک دیده 
و  اسـت  مناسـب کـودکان  فضـای  شـده، 
کودکان ایرانی و غیرایرانی تا زمان الزم برای 
تعییـن تکلیـف، آنجا نگهـداری می شـوند.
معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 
سـاماندهی  طـرح  داشـت:  اظهـار  کشـور 
کـودکان کار بیشـتر روی توانمندسـازی آنان 
تمرکـز دارد و چندان دنبال موج سـاماندهی 
آنان نیسـتیم. وی گفت: همکاری های الزم 

بـا نیـروی انتظامـی صورت گرفتـه تا جلوی 
سوءاسـتفاده افـراد فرصـت طلـب گرفتـه 
شـود. بـرای تمـام کـودکان کار اعـم از ایرانی 
و غیرایرانـی پرونـده مـددکاری اجتماعـی 

تشـکیل می شـود.
معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور گفت: برحسـب نوع خانـواده کودکان 
کار و خیابـان، از آنان حمایت های مختلفی 

صـورت خواهـد گرفت.
مسـعودی فرید افزود: مقرر شـده تـا وزارت 
کشـور، اعتباراتـی بـرای حمایـت از کودکان 
کار و خیابـان در اختیار بهزیسـتی قرار دهد.
وی ادامـه داد: حمایت ها از خانواده کودکان 
کار و خیابـان مشـروط اسـت به طـور مثال 
اگـر یکـی از اعضای خانـواده، واجد شـرایط 
کار کـردن اسـت و ایـن شـرایط بـرای او 
مهیـا باشـد ولـی اگر بحـث سوءاسـتفاده و 
اسـتثمار کودک در میان باشـد، با هماهنگی 
هایـی کـه بـا دادسـتان کل شـده مـی تواند 

منجـر به سـلب حضانـت کودک شـود.
معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور تصریـح کـرد: طبـق آخریـن آمـار از 
سـاماندهی کودکان کار و خیابـان، 8۰ درصد 
فریـد  هستند.مسـعودی  غیرایرانـی  آنـان 
افـزود: تمام کودکان کار و خیابـان در اجرای 
طـرح سـاماندهی، احـراز هویت می شـوند 
و کودکانـی کـه کارت هویـت ندارنـد از طریق 
عنبیـه چشـم، کـد ویـژه ای مـی گیرنـد تـا 
اگـر آنـان دوبـاره در خیابـان بودنـد، بتوانیم 
وضعیـت شـان را پیگیری کنیـم. وی تاکید 
کـرد: نـوع مداخـالت بـرای کـودکان کار و 
خیابـان و خانواده های آنان متفاوت اسـت.

برخوردقاطعباقاچاقکودکوبه
کارگیریآناندرزبالهگردی

معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 

سـاماندهی  طـرح  داشـت:  اظهـار  کشـور 
کـودکان کار و خیابـان بـه مسـاله قاچـاق 
کـودک نیـز توجـه دارد و کاری مـی کنیم که 

بـا ایـن مسـاله نیـز مبـارزه شـود.
مسـعودی فرید افزود: برخی افراد سـودجو، 
کـودکان را از خارج کشـور بـه ایران می آورند 
و از آنان در بدترین اشـکال کار کودک یعنی 
زبالـه گـردی سوءاسـتفاده مـی کننـد کـه با 

آنـان برخـورد الزم صـورت می گیرد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه برخـی 
پیمانـکاران شـهرداری، کـودکان را در زبالـه 
اینکـه  بـه کار مـی گیرنـد، گفـت:  گـردی 
سوءاسـتفاده کننـدگان از کار کودک رسـمی 
باشـند یـا غیررسـمی، فرقـی نمی کنـد و با 

همـه آنـان برخـورد صـورت مـی گیـرد.
معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور افـزود: نهادهـای بیـن المللـی نیـز 
ایـران  در  کـودک  قاچـاق  مسـاله  پیگیـر 

هسـتند.
معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور اضافـه کـرد: رویکـرد مـا در اجـرای 
طرح سـاماندهی کـودکان کار و خیابان فقط 
بـه حـذف کـودک از خیابان اکتفـا نمی کند.

بخشبزرگیازکودکانکار
کودکانبیهویتهستند

کمیسـیون  عضـو  الدیـن«  تـاج  »ناهیـد 
اجتماعـی مجلـس شـورای اسـالمی درباره 
کـودکان کار گفت: در موضـوع کودکان کار دو 
دیـدگاه وجـود دارد؛ یـک دیدگاه این اسـت 
که باید زمینه های کار کودکان کار را مسـدود 
کـرد و اگـر می خواهیـم زمینـه کار کـردن 
کـودکان را مسـدود کنیـم و مبـارزه بـا کار 
کـودک انجام شـود باید زمینه هـای کاهش 
حاشـیه نشـینی را فراهم آوریم کـه با توجه 
بـه آمـار ۱۲ تـا ۱9 میلیونی حاشـیه نشـینی 
در ایـران و حضـور ۳۳ درصـد جمعیـت در 
سـکونتگاه های غیـر رسـمی و حاشـیه ها، 
ایـن یـک ابـر چالـش اسـت که از یک سـو 
بایـد بـه اقتصـاد غیـر رسـمی و مبـارزه بـا 

معضـالت اقتصادی پرداخت کـه ۱۰ میلیون 
کارگـر در آن کار می کننـد و کـودکان کار نیـز 

بخشـی از ایـن اقتصاد هسـتند.
تـاج الدیـن بـا بیـان اینکـه بخـش بزرگـی 
از کـودکان کار کـودکان بـی هویت هسـتند، 
تصریـح کـرد: مورد دیگـری که بـرای مبارزه 
بـا کار کـودک مهم اسـت بحث کـودکان بی 
هویت اسـت کـه مجلس با تصویـب قانون 
اعطـای تابعیـت به فرزنـدان مـادران ایرانی 
ایـن مـورد را تسـهیل کـرد. وی تاکیـد کـرد: 
بنابرایـن بـرای مبـارزه بـا کار کـودکان یـک 
بسـته اجتماعـی مبارزه با حاشـیه نشـینی، 
اقتصـاد غیـر رسـمی و سـاماندهی کـودکان 
بـی هویـت نیـاز داریـم. ایـن مبـارزه بایـد 
کامـالً اصولـی باشـد چـون در اغلـب مواقع 
زمانـی کـه اقتصـاد کـودک کار مختـل شـد، 
خانواده هـای کـودکان کار دچـار فروپاشـی و 

شـرایط اضطـرار خواهند شـد.
تـاج الدیـن خاطرنشـان کـرد: دیـدگاه دوم 
در مـورد کـودکان کار ایـن اسـت کـه آنهـا 
را بـه رسـمیت بشناسـیم و بـه عنـوان یـک 
واقعیـت اجتماعـی با آن مواجه شـویم و به 
نوعـی از کـودکان کار حمایت کنیـم. چون نه 
می توانیـم زمینه هـای حاشـیه نشـینی، نـه 
زمینه هـای اقتصـاد غیر رسـمی و نـه زمینه 
کـودکان بـی هویت را کامل مسـدود کنیم و 
در نهایت همیشـه تعدادی کودک کار داریم، 
بنابرایـن بایـد بـر بسـتری از واقعیـت اقدام 

کنیـم و قـدم برداریم.
وی افـزود: در دیـدگاه دوم شـما فرض را بر 
وجـود ۳ تا 7 میلیون کـودک کار می گذارید 
و در عیـن اینکـه برای کاهـش تدریجی این 
آمـار اقـدام مـی کنیـد، امـا مثـالً ناگهـان به 
جمـع آوری ضربتـی آن هـا نمـی پردازیـد و 
زمینـه هـای شـغلی آنهـا را یکجـا مسـدود 
نمـی کنیـد، بلکـه آنهـا را ابتـدا توانمنـد و به 
آنـان ایـن قابلیـت را می دهید کـه به جای 
تکـدی گـری مهارتـی داشـته باشـند و بـر 

مبنـای این مهـارت درآمدزایـی کنند.

مشــاور نخســت وزیــر پاکســتان در امور 
بازرگانــی و صنعــت تاکیــد کرد:افتخــار 
مــی کنیــم کــه جمهــوری اســالمی 
ایــران همســایه مــا اســت و مــا هرگــز 
روابــط نزدیــک و همــکاری هــا بــا 
همســایه خــود را نادیــده نخواهیــم 
گرفت.»عبدالــرزاق داود«پــس از دیــدار 
بــا اعضــای هیــات گــروه دوســتی 
پارلمانــی ایــران و پاکســتان در اســالم 
ــر  ــی وزی ــفر آت ــالم س ــن اع ــاد ضم آب

ــالم  ــه اس ــران ب ــارت ای ــت و تج صنع
ــه  ــام جنب ــت تم ــرار اس ــاد، افزود:ق آب
هــای تجــارت و راه هــای گســترش 
همــکاری هــای فــی مابیــن میــان 
دو کشــور در ایــن ســفر مــورد بحــث و 
بررســی قــرار بگیــرد.وی اظهــار داشــت: 
پاکســتان از مســائل پیــش روی ایــران 
و مشــکالت اقتصــادی ایــن کشــور 
ــا  ــال م ــن ح ــا ای ــت ب ــر نیس ــی خب ب
امیدواریــم دو کشــور بــا ُحســن نیت رو 

ــا همــکاری  ــو حرکــت کــرده و ب ــه جل ب
یکدیگــر بــر مشــکالت غلبــه کننــد.

ــر  ــد ب ــا تاکی ــتانی ب ــام پاکس ــن مق ای
ــی  ــبات بازرگان ــعه مناس ــرورت توس ض
ایــران، گفــت: هیــچ  بــا  و تجــاری 
کشــوری در جهــان نمــی توانــد نســبت 
بــه همســایگانش بــی تفــاوت باشــد و 
ــط  ــچ وجــه رواب ــه هی ــز ب پاکســتان نی
ــا کشــور دوســت و همســایه ایــران را  ب
نادیــده نمــی گیــرد.وی اظهــار داشــت: 
ــا  ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــت آت در نشس
وزیــر صنعــت و تجــارت ایــران داشــته 
باشــیم چگونگــی افزایــش تجــارت 
میــان دو کشــور دســتور کار اصلــی ایــن 

ــود. ــد ب ــدار خواه دی

نمی توانیم روابط با ایران 
را نادیده بگیریم

تهدیدبکارگیریزورعلیهایران
نقضقوانینبینالمللیاست

معــاون وزیــر خارجــه روســیه در مــورد وضعیــت پیرامــون ایــران و تهدیدهــای 
آمریــکا علیــه ایــن کشــور اعــالم کــرد: تهدیــد بکارگیــری زورعلیــه ایــران نقــض 
ــر خارجــه و  ــاون وزی ــی است.ســرگئی ریابکــوف مع ــن الملل ــن بی آشــکار قوانی
مذاکــره کننــده ارشــد هســته ای روســیه همچنیــن درخصــوص افزایــش غنــی 
ســازی اورانیــوم در ایــران نیــز گفــت کــه مســکو انگیــزه تهــران بــرای این اقــدام را 
درک می کند.معــاون وزیــر خارجــه روســیه در نشســتی در دومــای روســیه دربــاره 
حادثــه دریــای عمــان همچنیــن خاطرنشــان کــرد: ایــن مســاله و تشــدید اوضاع 
پیرامــون ایــران حلقــه یــک زنجیــر اســت. هــر ازچندگاهــی اوضاعــی پیــش مــی 
آیــد کــه شــرکای امریکایــی از زبــان تهدیــد مســتقیم اســتفاده مــی کننــد.وی 
ادامــه داد: مــی خواهــم در ایــن رابطــه یــاداوری کنــم تهدیــد بکارگیــری زور حتــی 
ــات اعــالم  ــق نشســت اطالع ــان شــود و از طری ــه صــورت غیررســمی بی ــر ب اگ
شــود، نقــض آشــکار و مســتقیم یکــی از اصــول اساســی قوانیــن بیــن المللــی 
اســت.ریابکوف در ادامــه ســخنان خــود دربــاره کاهــش تعهــدات ایــران دربرجــام 
گفت:اخیــرًا چنــد بــار اعــالم کردیــم کــه انگیــزه ای کــه ایــران را بــه ســوی ایــن 
ــه ســودی از اجــرای کامــل  گام ســوق داده و در شــرایطی کــه تهــران هیــچ گون
تعهــدات خــود در ایــن توافــق بیــن المللــی نبــرده را درک مــی کنیــم.وی ادامــه 
ــه خــود در  ــدات داوطلبان ــچ راه دیگــری جــز کاهــش تعه ــران هی ــرای ای داد: ب

چارچــوب برجــام باقــی نمــی مانــد

مجلس

دولت

سیاست

دولت

ارتباط میان ایران و عراق 
فراتر از رابطه سیاسی است

 اساس جنگ بدخواهان با ملت ما جنگ اراده هاست

جزییات انهدام بزرگ ترین شبکه جهانی 
جاسوسی آمریکا توسط ایران

راهبرد ایران، راهبرد مقاومت است

ـــی  ـــس مل ـــس مجل ـــب رئی نای
ایـــران  میـــان  عراق،ارتبـــاط 
ـــه  ـــک رابط ـــر از ی ـــراق رافرات وع
سیاســـی دانســـت وگفـــت: 
حفـــظ ثبـــات و امنیـــت عـــراق را در گـــرو حفـــظ 
ثبـــات و امنیـــت کشـــورهای همســـایه بویـــژه ایـــران 
ـــراه  ـــأت هم ـــداد« و هی ـــل الح ـــیر خلی ـــی دانیم.»بش م
بـــا مســـعود پزشـــکیان نایـــب رئیـــس مجلـــس 
ـــی  ـــتی پارلمان ـــروه دوس ـــس گ ـــالمی و رئی ـــورای اس ش
ـــون  ـــدار و پیرام ـــراق دی ـــران و ع ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ـــه ای  ـــه و منطق ـــای پارلمانی،دوجانب ـــت همکاری ه تقوی
ــکر از  ــن تشـ ــدار ضمـ ــن دیـ ــرد.وی در ایـ ــو کـ گفتگـ

دعـــوت همتـــای خود،ســـفر هیـــأت پارلمانـــی عـــراق 
بـــه ایـــن ایـــران را نشـــانگر روابـــط برادرانـــه میـــان 
ــان  ــاط میـ ــت: ارتبـ ــار داشـ ــد و اظهـ ــور خوانـ دو کشـ
ـــت.  ـــی اس ـــه سیاس ـــک رابط ـــر از ی ـــراق فرات ـــران و ع ای
روابـــط مـــا ریشـــه ای دیرینـــه و برادرانـــه و بـــر پایـــه 
ـــت. ـــده اس ـــاده ش ـــا نه ـــی بن ـــی و ایمان ـــادات دین اعتق
ـــای  ـــها و حمایته ـــگاه تالش ـــراق هیچ ـــت ع وی افزود:مل
ـــین  ـــق کردنش ـــردم مناط ـــگ از م ـــران را در دوران جن ای
ـــم  ـــی از جهن ـــا راه رهای ـــد وتنه ـــوش نمی کن ـــراق فرام ع
ــدام  ــور صـ ــم دیکتاتـ ــه دســـت رژیـ ــده بـ ــاد شـ ایجـ
حســـین،مرزهای ایـــران بـــود و مـــا همـــواره قـــدردان 
ملـــت و نظـــام جمهـــوری اســـالمی ایـــران هســـتیم.

روحانـــی در فـــرودگام امـــام خمینـــی)ره(: 
ـــای  ـــی از کریدوره ـــران یک ـــی ای ـــیر هوای مس
بســـیار امـــن جهانـــی اســـت رئیـــس 
جمهـــوری گفت:امـــروز اســـاس جنـــگ 
ــا  ــد یـ ــگ امیـ ــت جنـ ــا ملـ ــان بـ بدخواهـ
ـــد  ـــران خواه ـــت ای ـــگ مل ـــن جن ـــی ای ـــروز نهای ـــی پی ـــگ اراده هاســـت ول جن
ـــرداری  ـــره ب ـــی در مراســـم به بود.حجـــت االســـالم والمســـلمین حســـن روحان
ـــن  ـــزود:در ای ـــام خمینی)ره(اف ـــرودگاه ام ـــالم در ف ـــافربری س ـــه مس از پایان
ــران  ــعه ایـ ــد توسـ ــد بگوینـ ــان می خواهنـ ــه بدخواهـ ــاس کـ ــرایط حسـ شـ
متوقـــف شـــده و مـــردم کشـــورمان را نســـبت بـــه آینـــده ناامیـــد کننـــد، علیرغـــم 
ـــزرگ  ـــازه در اقتصـــاد و حرکـــت ب همـــه فشـــارهای دشـــمنان شـــاهد تحـــرک ت
اجتماعـــی در کشـــور عزیزمـــان هســـتیم و خواهیـــم بـــود.وی اظهارداشـــت:امروز 
ـــت  ـــگ اراده هاس ـــا جن ـــد ی ـــگ امی ـــا جن ـــا م ـــان ب ـــگ بدخواه ـــاس جن اس
آنهـــا می خواهنـــد بـــا توطئـــه و نقشـــه های شومشـــان ملـــت ایـــران را از 
ـــد  ـــد امی ـــا می خواه ـــزرگ م ـــت ب ـــی مل ـــد کنند.ول ـــده کشـــور ناامی توســـعه آین

ـــوم  ـــداف ش ـــه اه ـــبت ب ـــمن را نس ـــد و دش ـــان ده ـــود را نش ـــرزندگی خ و س
آن ناامیـــد می کند.رئیـــس جمهـــوری ادامـــه داد:در ایـــن راســـتا اقدامـــات 
ـــل  ـــه عکـــس العم ـــه و البت ـــش یافت ـــران افزای ـــت ای ـــه مل ـــرای فشـــار ب ـــا ب آنه
ـــرد  ـــن نب ـــه اســـت،پایان ای ـــش یافت ـــز افزای ـــه آن فشـــارها نی ـــران نســـبت ب ای
ـــت.  ـــت نیس ـــا مل ـــل م ـــرف مقاب ـــرا ط ـــد بودزی ـــران خواه ـــت ای ـــروزی مل پی
ـــتمدار  ـــده سیاس ـــک ع ـــل مای ـــرف مقاب ـــم ط ـــی نمی جنگی ـــچ ملت ـــا باهی م
ــئوالن  ــا ایـــن طـــرف داســـتان گروهـــی از مسـ ــتند امـ کـــم تجربـــه هسـ
ـــازره حضـــور  ـــن مب ـــه در ای ـــران یکپارچ ـــت ای ـــام مل ـــه تم کشـــور نیســـتند بلک
ـــرد  ـــه ف ـــتقیم علی ـــور مس ـــا بط ـــمنی آنه ـــان کرد:دش ـــی خاطرنش دارند.روحان
ـــود.  ـــد ب ـــق نخواهن ـــارزه موف ـــن مب ـــد در ای ـــت.بی تردی ـــران اس ـــت ای ـــرد مل ف
ـــه ســـمت  ـــد تحـــرک و جهـــش ب ـــروز نیازمن ـــه ام ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب روحان
ــا و  ــار هواپیماهـ ــم و فشـ ــم تحریـ ــعه هستیم،اظهارداشـــت:امروز برغـ توسـ
ـــن  ـــت و ای ـــت اس ـــال فعالی ـــم در ح ـــور منظ ـــورمان بط ـــی کش ـــت هوای صنع
ـــرات  ـــد هواپیمـــا، قطعـــات و تعمی ـــرای کشـــوری کـــه از لحـــاظ خری موضـــوع ب

ـــند. ـــته باش ـــکلی نداش ـــچ مش هی

مدیـرکل ضـد جاسوسـی وزارت 
اطالعـات ازانهـدام بـزرگ تریـن 
شـبکه جهانی جاسوسی آمریکا 
ایـن  توسـط  سـایبر  بسـتر  در 
وزارتخانه خبر داد و جزییاتی از این عملیات را تشـریح کرد.

این مقام ارشـد وزارت اطالعات اظهارداشـت: ضد جاسوسـی 
وزارت اطالعـات در یـک رویکـرد حرفه ای ۲ موضوع اشـراف 
اطالعاتـی بـر جاسوسـان حاضـر در داخـل کشـور و ضربه به 
شـبکه هـای جاسوسـی را بـه صورت جـدی دنبال مـی کند.

وی تصریـح کـرد: وزارت اطالعـات جمهـوری اسـالمی ایران 
اخیـراً بـرای نخسـتین بـار در جهـان در یـک اقـدام قابـل 

اطالعـات  بـزرگ جاسوسـی سـازمان  یـک شـبکه  توجـه 
مرکـزی آمریـکا )سـیا( در دنیـا را شناسـایی و منهـدم کرد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فضـای سـایبری بیشـترین فضای 
مورد اسـتفاده آمریکا برای لطمه زدن اسـت، افزود: سـازمان 
اطالعاتـی آمریکا در ۲ بخش حمالت سـایبری و ارتباط امن 
با جاسوسـان خود علیه کشـورها از بسـتر اینترنت اسـتفاده 
مـی کنـد. مدیرکل ضـد جاسوسـی وزارت اطالعـات توضیح 
داد: سـازمان اطالعاتـی آمریـکا در یـک سیسـتم گسـترده 
جاسوسـی بـرای هـر منبـع و جاسـوس خـود یـک سـایت 
و فضـای اختصاصـی طراحـی کـرده بـود و بـه تعـداد هـر 

جاسـوس سـایت وجود داشـت.

گفـــت:در  رئیس جمهـــور  اول  معـــاون 
راهبـــرد  کنونـــی  حســـاس  شـــرایط 
مـــا راهبـــرد مقاومـــت است.اســـحاق 
ـــا حضـــور در اجتمـــاع مـــردم  ـــری ب جهانگی
روســـتای دوتپـــه ســـفلی در شهرســـتان 
خدابنـــده بـــا بیـــان ایـــن کـــه در هیـــچ مقطعـــی در 4۰ ســـال گذشـــته 
ـــران  ـــت ای ـــت: مل ـــت، گف ـــوده اس ـــاص نب ـــروز خ ـــل ام ـــور مث ـــرایط کش ش
هشـــت ســـال در برابـــر تهاجـــم همـــه جانبـــه دشـــمن و 4۰ ســـال در 
ـــت  ـــورای امنی ـــا و ش ـــه اروپ ـــکا، اتحادی ـــای آمری ـــارها و تحریم ه ـــر فش براب
ســـازمان ملـــل پایـــداری و ایســـتادگی کـــرد و نشـــان داد کـــه نامـــش 
بـــا مقاومـــت و ایســـتادگی در تاریـــخ مانـــدگار خواهـــد شـــد.معاون اول 
ـــی  ـــور ضمـــن تشـــریح شـــرایط خـــاص کشـــور در مقطـــع کنون رییـــس جمه
ـــدی  ـــه جدی ـــا حیل ـــر و ب ـــه ای دیگ ـــه گون ـــمن ب ـــروز دش ـــرد: ام ـــد ک تأکی
ـــرد مقاومـــت اســـت و مقاومـــت  ـــران راهب ـــت ای ـــرد مل ـــا راهب ـــو آمـــده ام جل
ـــت  ـــی مل ـــت غذای ـــی و امنی ـــن نیازهـــای کشـــور، خودکفای ـــای تأمی ـــه معن ب

ایـــران اســـت.معاون اول رییـــس جمهـــور افـــزود: جمهـــوری اســـالمی 
ـــزرگ  ـــور ب ـــش کش ـــا ش ـــی ب ـــه توافق ـــی ب ـــرات طوالن ـــس از مذاک ـــران پ ای
ـــق عمـــل  ـــن تواف ـــدات خـــود در ای ـــه همـــه تعه ـــا رســـید و ب ـــد دنی و قدرتمن
ـــه  ـــزارش ب ـــی 14 گ ـــز ط ـــی نی ـــرژی اتم ـــی ان ـــن الملل ـــازمان بی ـــرد و س ک
ـــت  ـــرده اس ـــالم ک ـــدات را اع ـــه تعه ـــورمان ب ـــدی کش ـــته پایبن ـــم پیوس ه
ـــرف  ـــورهای ط ـــی از کش ـــوان یک ـــه عن ـــکا ب ـــردی در آمری ـــاره ف ـــه یکب ـــا ب ام
توافـــق بـــا ایـــران روی کار آمـــد کـــه ایـــن توافـــق را بدتریـــن توافـــق 
ـــود. ـــی ش ـــارج م ـــق خ ـــت از آن تواف ـــرد و گف ـــف ک ـــخ کشـــورش توصی تاری

جهانگیـــری اظهـــار داشـــت: آمریـــکا بـــه همیـــن میـــزان نیـــز بســـنده نکـــرده 
ـــن زور  ـــون م ـــت: چ ـــی گف ـــن الملل ـــق بی ـــن تواف ـــروج از ای ـــس از خ و پ
دارم پـــس از خـــروج از ایـــن توافـــق ایـــران را تحریـــم کـــرده و تحـــت 
فشـــار قـــرار مـــی دهـــم و از همیـــن روی مهمتریـــن نقـــاط و کلیـــدی 
تریـــن بخـــش هـــای حیـــات اقتصـــادی کشـــور را هـــدف قـــرار داد کـــه 
متأســـفانه حتـــی کشـــورهای بـــزرگ جهـــان نیـــز از تـــرس آمریـــکا از 

سیاســـت هـــای او در اعمـــال فشـــار بـــه ایـــران تبعیـــت مـــی کننـــد

رنا
 ای

س:
عک

الکسـاندر نـوآک وزیـر انـرژی روسـیه در جریـان دیـدار 
ضـرورت  درمـورد  اصفهـان  در  کشـورمان  نیـروی  وزیـر 
تـداوم و گسـترش همـکاری ایران و روسـیه گفـت: ایران 
چنیـن  هـم  و  اسـت  روسـیه  قدیمـی  و  شـریک  مهـم 
اسـت  بین المللـی  عرصـه  در  مهـم  بازیگـر  یـک  ایـران 
و  ایـران  میـان  مالـی  مبـادالت  یادآورشـد:حجم  .نـوآک 
روسـیه یـک سـوم رشـد پیـدا کـرده و 7.4 درصد بیشـتر 
روابـط  ایـران  دیربازبـا  از  افزود:مـا  وی  اسـت.  شـده 
روابـط  ایـن  درتالشـیم کـه  و  داشـته ایم  متقابـل خوبـی 

یابـد. گسـترش  مختلـف  درزمینه هـای 

»هایکوماس«وزیرامورخارجـه آلمان پـس ازدیداربا مقامهای 
اروپایـی در واکنـش بـه تصمیـم ایران برای کاهـش تعهدات 
برجامـی خـود گفت:اینکه یک طرف تعهـدات خود را کاهش 

دهـد در واقـع اقدامی قابل پذیرش نیسـت.
مـاس همچنیـن در ادامـه گفـت: وضعیت پرالتهابی راشـاهد 
هسـتیم.درگیری نظامـی در منطقـه خلیـج فـارس بـه نفـع 
کسـی نیسـت.همه می گوینـد کهنمی خواهنـد جنـگ را آغـاز 
کننـد ایـن تنهـا حـرف اسـت و حرف کافـی نیسـت بایدهمه 
در عمـل ثابـت کننـد خواهـان جنـگ نیسـتند وبایـد بـرای 

کاهـش تنـش تـالش کنند.

افزایش۷.۴درصدحجم
مبادالتمالیایرانوروسیه

همهبایددرعملثابتکنند
کهخواهانجنگنیستند

وزیـر دفـاع ژاپـن از عـدم اعـزام نیـروی دفاعـی ژاپنـی بـه 
خلیـج فـارس خبـرداد.

»تاکشـی ایوانـا« وزیـر دفـاع ژاپـن در مـورد ارسـال نیـروی 
نظامـی توسـط ژاپن بـه خلیج فارس گفت:درواقع مشـخص 
نیسـت چـه کسـی ایـن حملـه را انجـام داده اسـت و هیـچ 

شـهروند ژاپنـی در ایـن نفتکش هـا نبوده اسـت.
وی افـزود:از طرفـی هـم ایـن حمـالت ادامـه پیـدا نکـرد 
بنابرایـن هیـچ ضرورتـی نـدارد کـه نیروهای دفاعـی ژاپن به 

ایـن منطقـه فرسـتاده شـوند.

آیـت هللا مـکارم شـیرازی گفت:اولیـن شـرط مذاکـره اعتماد 
متقابـل اسـت و بـا آمریـکا کـه بدعهـد اسـت و بـه اصـول و 

قـرارداد خـود پایبنـد نیسـت نمی شـود مذاکـره کـرد.
عنـوان  علـوم  وزیـر  دیـدار  ر  شـیعه  تقلیـد  مرجـع  ایـن 
کرد:دانشـگاه یکی از ارکان کشـور اسـت و بسـیاری ازمسائل 

می خـورد. رقـم  دانشـگاه  محـور  کشـور،حول 
وی ادامـه داد:مطلـوب بـودن دانشـگاه منـوط بـه دو چیـز 
اسـت؛اول اینکـه علـم بـه عنـوان علـم دنبـال شـود ونـگاه 
درآمـدی نداشـته باشـیم؛ در حوزه های علمیه ایـن اتفاق رخ 
داده اسـت و بایـد ایـن فرهنـگ در دانشـگاه نیـز جـا بیفتد.

نیروینظامیبه
خاورمیانهاعزامنمیکنیم

اعتمادشرطمذاکرهاست
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

تعیین حریم  ۹ محوطه و بنای تاریخی شهرستان ایذهکشف تونل دست َکند تاریخی در نهاوند
ــتی و  ــع دسـ ــراث فرهنگی،صنایـ ــس میـ رئیـ
ـــا فصـــل  ـــان ب ـــت: همزم ـــد گف گردشـــگری نهاون
چهـــارم کاوش معبـــد الئودیســـه، یـــک تونـــل 
ـــن  ـــه ای ـــای قلع ـــه پ ـــی در محل ـــتکند تاریخ دس

ـــد. ـــف ش ـــتان کش شهرس
ـــد  ـــخ نهاون ـــگ و تاری ـــای دور در فرهن ـــال ه ـــزود: از س ـــان اف ـــن جانج محس
ـــردم  ـــن م ـــهر در بی ـــن ش ـــی در ای ـــر زمین ـــل زی ـــد تون ـــود چن ـــی از وج روایات
ـــاف  ـــرای اکتش ـــدی ب ـــورت ج ـــه ص ـــگاه ب ـــا هیچ ـــد، ام ـــی ش ـــل م ـــی نق محل

ـــود. ـــه ب ـــورت نگرفت ـــی ص آن اقدامات
ـــه و در  ـــد الئودیس ـــارم کاوش معب ـــل چه ـــیه فص ـــت: در حاش ـــار داش وی اظه
ـــا  ـــم و ب ـــدا کردی ـــل دســـتکند پی ـــک تون محـــدوده دو خواهـــران، ســـرنخی از ی
ـــه  ـــاز شـــد.جانجان ادام ـــات کاوش آن آغ ـــه عملی ـــای صـــورت گرفت بررســـی ه
ـــتکند،  ـــل دس ـــن تون ـــر از ای ـــه 4۰ مت ـــک ب ـــه نزدی ـــورت گرفت داد: در کاوش ص
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــه شـــد.وی ب ـــای انباشـــته شـــده تخلی ـــاک ه ـــایی و از خ شناس
ـــا  ـــکانیان ی ـــه دوران اش ـــتکند را ب ـــل دس ـــن تون ـــت ای ـــان قدم ـــه کارشناس اینک

ـــن  ـــم ای ـــی دهی ـــال م ـــرد: احتم ـــه ک ـــد، اضاف ـــی دهن ـــبت م ـــانیان نس ساس
ـــا  ـــرار ی ـــزگاه ف ـــوان گری ـــه عن ـــد، ب ـــه نهاون ـــی ب ـــه عثمان ـــان حمل ـــل در زم تون
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــت.رئیس می ـــته اس ـــرد داش ـــگاه کارب پناه
و گردشـــگری نهاونـــد گفـــت: پایـــه و اســـاس و قدمـــت شـــهر نهاونـــد بـــه 
ـــل،  ـــا پیشـــرفت عملیـــات کاوش ایـــن تون ـــاز مـــی گـــردد و ب دوران ســـلوکیان ب

ـــود. ـــی ش ـــف م ـــاد آن کش ـــخ ایج ـــازه ای از تاری ـــای ت زوای
ـــدارد،  ـــه ن ـــد الئودیس ـــا معب ـــی ب ـــل ارتباط ـــن تون ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــل کشـــف شـــده، راه ارتباطـــی  ـــن تون ـــم ای ـــی مـــی کنی ـــان کـــرد: پیـــش بین بی
ـــر  ـــر اث ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد.جانجان ب ـــرد باش ـــه یزدگ ـــه قلع ـــی ب مخف
نفـــوذ آب و گل و الی بـــه داخـــل تونـــل، عملیـــات کاوش ســـخت شـــده 
اســـت، افـــزود: مالـــکان برخـــی از منـــازل مســـکونی کـــه بـــر روی ایـــن 
ـــل  ـــن تون ـــی از ای ـــمت های ـــه قس ـــته ب ـــالهای گذش ـــد، از س ـــرار دارن ـــل ق تون
ـــه  ـــی ک ـــراد از بخـــش های ـــن اف ـــه داد: ای ـــد.وی ادام ـــرده ان ـــدا ک دسترســـی پی
ـــا  ـــن و ی ـــر زمی ـــاری، زی ـــرای انب ـــی ب ـــوان مکان ـــه عن ـــتند ب ـــی داش دسترس

ـــد. ـــی کردن ـــتفاده م ـــالب اس ـــه فاض ـــاه تخلی چ

ــواره  ــتایی همـ ــهری و روسـ ــت شـ ــعه بافـ توسـ
یکـــی از تهدیدهـــای فراگیـــر و آسیب رســـان 
بـــه آثـــار باســـتانی بـــوده و هســـت.این تهدیـــد 
ـــل  ـــک معض ـــه ی ـــل ب ـــی تبدی ـــورت تدریج ـــه ص ب
ـــات  ـــران صدم ـــف ای ـــق مختل ـــاالنه در مناط ـــود، س ـــه دار می ش ـــدی و دامن ج
ـــر  ـــن عـــالوه ب ـــن بی ـــار باســـتانی وارد مـــی آورد.در ای ـــه آث ـــری را ب ـــران ناپذی جب
ـــه و  ـــک منطق ـــار باســـتانی ی ـــداد آث ـــزی صحیح،تع ـــت و برنامه ری ـــدم مدیری ع
ـــی  ـــش اساس ـــه نق ـــتایی در آن منطق ـــهری و روس ـــای ش ـــعه بافت ه روندتوس
در میـــزان آسیب رســـانی بـــه آثـــار باســـتانی را دارند.ایـــوب ســـلطانی)مدیر 
ـــت  ـــه باف ـــی ک ـــه اهمیت ـــاره ب ـــا اش ـــر ایذه(ب ـــی آیاپی ـــراث فرهنگ ـــگاه می پای
ـــران  ـــهرهای ای ـــن ش ـــه که ـــذه از جمل ـــتان ای ـــذه دارد، گفت:شهرس ـــی ای تاریخ
ـــهری  ـــای ش ـــزون بافته ـــعه روز اف ـــی و توس ـــای فرهنگ ـــل غن ـــه بدلی ـــت ک اس
ـــن رو، اداره  ـــتند. از ای ـــورد تهدیدهس ـــواره م ـــتانی اش هم ـــتایی،آثار باس و روس
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــگاه می ـــگری و پای ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ می
آیاپیـــر بـــا هـــدف پیشـــگیری از تهدیـــدات احتمالـــی و جلوگیـــری از 

ـــوان  ـــتن ت ـــتانی و داش ـــار باس ـــدوده آث ـــای در مح ـــل و تصرف ه ـــه دخ هرگون
ـــه تعییـــن عرصـــه  بازدارندگـــی حقوقـــی، طـــی چنـــد پـــروژه پژوهشـــی اقـــدام ب
ـــه  ـــود.او ادام ـــتان نم ـــن شهرس ـــتانی ای ـــر باس ـــرای 9 اث ـــم ب ـــنهاد حری و پیش
ـــیده اند،  ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت آث ـــًا در فهرس ـــه تمام ـــر ک ـــن 9 اث داد: ای
ـــی  ـــه تاریخ ـــاق طویله،مجموع ـــه ت ـــا و محوط ـــرح، بن ـــول ف ـــه ک ـــامل محوط ش
ـــگ  ـــته خن ـــش برجس ـــرای دهدز،نق ـــک نورآباد،کاروانس ـــای کوش ـــوار، بن شهس
ــتند.  ــد هسـ ــته کمالونـ ــش برجسـ ــد و نقـ ــته یارعلیونـ ــش برجسـ اژدر،نقـ
همچنیـــن محوطـــه اشـــکفت ســـلمان کـــه بیـــش از ایـــن تعییـــن عرصـــه 
ـــه  ـــه گفت ـــدد قرارگرفت.ب ـــی مج ـــورد بازبین ـــت م ـــته اس ـــوب داش ـــم مص وحری
ـــی  ـــن 9 اثر،مطالعات ـــن عرصـــه و پیشـــنهادحریم ای ســـلطانی،در راســـتای تعیی
در راســـتای معرفـــی هرچـــه بهتـــر و دقیق تر،آسیب شناســـی، معرفـــی آثـــار 
ـــوص  ـــدی در خص ـــات بع ـــتای اقدام ـــزی در راس ـــون، برنامه ری ـــتانی پیرام باس
آنهـــا بـــه انجـــام رســـید. ایـــن پـــروژه جامـــع و مهـــم نقـــش بســـزایی در 
ـــال  ـــه از س ـــذه ک ـــی ای ـــت جهان ـــده ثب ـــت پرون ـــل مدیری ـــازل و پن ـــل پ تکمی
ـــرد. ـــد ک ـــا خواه ـــرار دارد، ایف ـــکو ق ـــار یونس ـــت انتظ ـــالدی در فهرس ۲۰۰8 می

 پیام
 میراث

طی حکمی از سوی دکتر علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، علیرضا حفیظی به سمت سرپرست مجموعه 
فرهنگی هنری برج آزادی منصوب و مشغول به کار شد.

طبق گزارش رسیده، علیرضا حفیظی دانشجوی دکترای تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی است و سال ها 
معاون اداری مالی و حقوقی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و همچنین عهده دار مسئولیت های متعددی در بخش های 

مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است.

رنا
 ای

س:
عک

فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
برخـی  بـه  واکنـش  در  و گردشـگری  دسـتی  صنایـع 
گمانـه زنـی هـا مبنـی بـر احتمـال اجـرای طـرح راه 
سـازی در محـل تپـه باسـتانی »پوئینـک« شهرسـتان 
قرچـک اسـتان تهـران تاکیـد کـرد:  ایـن تپـه کـه ثبت 
ملـی اسـت و قدمـت الیـه هـای اولیـه آن بـه عصـر 
بایـد  8 هـزار سـال پیـش( مـی رسـد  6 تـا  آهـن ) 
حفـظ و صیانـت شـود.»محمد حسـن طالبیـان« اظهار 
مربـوط  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  گـزارش  داشـت: 
بـه ایـن تپـه تهیـه شـده اسـت و بـا حضـور مسـئوالن 
اسـتان تهـران موضـوع حفاظـت از آن بررسـی خواهـد 
شـد.وی بـا بیـان اینکـه قدمـت الیـه هـای زیریـن و 
نخسـتین ایـن تپـه از عصـر آهـن شـروع مـی شـود 
و تـا دوره قاجـار ادامـه پیـدا مـی کنـد، قدمـت هسـته 
بیـان  دوره سـلجوقی  بـه  مربـوط  را  تپـه  ایـن  اصلـی 
و بـر صیانـت از ایـن اثـر مهـم تاریخـی تاکیـد کـرد.
طالبیـان بـا تاییـد انجام کاوش های باسـتان شناسـی 
در ایـن تپـه گفت: کاوش ها توسـط باسـتان شناسـان 
شـده  انجـام  فرهنگـی  میـراث  پژوهشـگاه  نظـر  زیـر 
اسـت.وی توضیـح داد: قـرار بـوده یـک کمربنـدی از 
آنجـا )محـل تپـه( بگـذرد امـا ایـن اثـر، ثبتی اسـت و 
بایـد حفـظ شـود.معاون میـراث فرهنگـی کشـور گفت: 
قـرار شـده در جلسـه ای بـا حضـور مسـئوالن میـراث 
راه  محلـی،  مسـئوالن  نیـز  و  تهـران  اسـتان  فرهنگـی 
حـل هایـی ارائـه تـا هم ایـن تپـه تاریخی حفظ شـود 
و هـم بتواننـد مسـیر جـاده کمربنـدی را تغییـر دهنـد.
وی تاکیـد کـرد: حتمـًا بایـد برنامـه حفاظـت، معرفی 
و هدایـت مسـیر جـاده کمربنـدی بـه مسـیر دیگـری 
کند.تپـه  تغییـر  کمربنـدی  کنونـی  طـرح  و  انجـام 
باسـتانی پوئینـک در مسـیر احـداث کنار گـذر جنوبی 
دارد.شهرسـتان قرچـک در  قـرار  شهرسـتان قرچـک 
مسـیر  در  و  پایتخـت  شـرق  جنـوب  ۳۰ کیلومتـری 
و  ورامیـن  جملـه  از  دیگـر  هـای  شهرسـتان  برخـی 

پیشـوا قـرار دارد.

تپه8هزارساله
»قرچک«باید

حفظشود

رها شده در »قندیل«

نقشبرجستهتنگقندیلدرتاریخ۱۱دیماه۱38۰باشماره۴53۹درفهرستآثارملیبهثبترسیدهاست.

مــرد روســتایی بــه گردشــگران پاســخ 
داد: فقــط از راه عشــق مــی تــوان بــه 
کار  در  ای  جــاده  رســید؛نه  بــاال  آن 

ــوره راهــی. ــی ک ــه حت اســت و ن
ــن مرداهــل روســتای  گردشــگران ازای
پرســیده  فــارس  کازرون  قندیــل 
ــه  ــوان ب ــی ت ــی م ــه راه ــد از چ بودن
ــید. ــوه رس ــاالی ک ــته ب ــش برجس نق
برخــی گردشــگران کــه بازحمتهــای 
برجســته  نقــش  ایــن  بــه  فــراوان 
رهاشــدن  گوینــد:  اند،مــی  رســیده 
نقــش  ســهم  فراموشــی،تمام  و 
ــی  ــت مل ــر ثب ــی و اث ــته تاریخ برجس
شــده تنــگ قندیــل کازرون اســت.
ــن  ــی ای ــت کنون ــه وضعی ــا نگاهــی ب ب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــته ب ــش برجس نق
مســیر  و  منطقــه  ایــن  وضعیــت 
تاریخــی  اثــر  ایــن  بــه  دسترســی 

ــوده  ــر ب ــامان ت ــتان بس ــر باس در عص
مسیرمناســبی  هیــچ  اســت.اکنون 
بــرای بازدیــد از آن وجــود نــدارد و 
ــدن  ــرای دی ــد ب ــدگان بای ــد کنن بازدی
ــنگالخی  ــه س ــی از دامن ــن اثرتاریخ ای
تنــگ  برجســته  کنند.نقــش  گــذر 
ــوه  ــه ک ــون در دامن ــل کازرون اکن قندی
روســتای  درنزدیکــی  ومجاورتنگــی 
قندیــل کازرون درفاصلــه کمتــر از یــک 
ــده  ــع ش ــتا واق ــن روس ــری ای کیلومت
و بنــا بــه گفتــه کارشناســان در مســیر 
جــاده شــاهی عصــر باســتان قــرار 
ــگ  ــه اســت. نقــش برجســته تن گرفت
قندیــل در تاریــخ ۱۱ دی مــاه ۱۳8۰ بــا 
ــی  ــار مل شــماره 45۳9 در فهرســت آث

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ب

سنگوگلوله
بــه دلیــل رهــا شــدن و عــدم حفاظــت 

از ایــن اثــر تاریخــی و قرارگیــری ایــن 
نقــش برجســته باســتانی در مجــاورت 
مســیر گــذر آب هــای فصلی،بخــش 
هایــی از آن دچــار تخریــب توســط 
اســت.این  شــده  طبیعــی  عوامــل 
ــه ای  ــام منطق ــه ن ــته ب ــش برجس نق
ــذاری  ــام گ ــه ن ــرار گرفت ــه در آن ق ک
شــده و بنــا بــه گفتــه اهالــی روســتای 
اثــر  9۰بــر  اوایــل دهــه  قندیــل در 
ســنگ  یاپرتــاب  و  گلولــه  شــلیک 
ــت. ــده اس ــی ش ــب های ــار تخری دچ

درحــال حاضــر هیچگونــه حفاظتــی 
قندیــل  تنــگ  برجســته  ازنقــش 

ــرد. ــی گی ــورت نم ص

انتقال؛مگرمیشود؟
ــن  ــال ای ــر انتق برخــی متخصصــان ام
ــر را  ــی دیگ ــه مکان ــته ب ــش برجس نق
یکــی از راه حل هــای حفاظــت از آن 

مــی داننــد و برخــی دیگــر بــا ایــن کار 
ــکان  ــه م ــد ک ــرا معتقدن ــد زی مخالفن
ــه آن  ــی ب ــر تاریخ ــن اث ــری ای قرارگی
نقــش  جــدا کــردن  و  داده  هویــت 
ــت را از  ــل هوی ــن مح ــته از ای برجس
ــش  ــل، نق ــی قندی ــی گیرد.اهال آن م
ــه مســئوالن  ــه گفت ــرده اندب را حفــظ ک
اداره میــراث فرهنگــی کازرون، تنهــا 
نقــش  ایــن  وجــود  تــداوم  دلیــل 
برجســته تــا عصــر کنونــی مدیــون 
ــاکنان  ــی وس ــت اهال ــالش و حفاظ ت

ــت. ــل اس ــتای قندی روس

نقــشقندیلوچنددیدگاه
وپژوهشــگردوران  شــناس  باســتان 
ساســانی گفت:نقــش برجســته تنــگ 
قندیــل واقــع در شهرســتان کازرون 
متعلــق بــه دوره ساســانی اســت و 
ــی  ــاوت نظرهای ــوش آن تف ــاره نق درب
بیــن متخصصیــن امــر وجــود دارد 
اثــر  ایــن  معتقدنــد کــه  برخــی  و 
ــی  ــاپور اول و بعض ــر ش ــاوی تصوی ح
ــه  ــق ب ــر متعل ــن تصوی ــد ای ــی گوین م
ــه  ــی ک ــت.میالد وندای ــرام دوم اس به
ــوش  ــش نق ــی فعالیت ــه تخصص زمین
برجســته هــای دوران ساســانی اســت 
ــن  ــاب و چندی ــد کت ــون دو جل و تاکن
مقالــه در ایــن بــاره تالیــف کــرده، 
افــزود: در یکــی از مقــاالت تخصصــی 
اشــاره  موضــوع  ایــن  بــه  نیــز  ام 
برجســته  نقــش  ایــن  کــه  کــردم 
متعلــق بــه نرســی، هفتمیــن پادشــاه 
ساســانی اســت کــه در کنــار مــادرش 
آذرآناهیتــا قــرار دارد و پشــت ســر او 
نیــز شــخصی کــه حلقــه در دســت 
دارد بهــرام ســوم اســت.وی ادامــه 
داد: نقــش برجســته تنــگ قندیــل 
۲76و  ســال  در  احتمــاالً  کازرون 
ــت. ــده اس ــاخته ش ــالدی س ۲77می

روایتیکهنقششد
باســتان شــناس گفت:نقــش  یــک 
ــی  ــل کازرون یک ــگ قندی ــته تن برجس
از منحصــر بــه فردتریــن نقــوش دوران 
روایــت  یــک  اســت کــه  ساســانی 
خانوادگــی راتصویرگــری میکند.ایــن 
باســتان شــناس کــه خواســت نامــش 
ذکــر نشــود،hفزود: ایــن اثــر باســتانی 
ازمهمتریــن نقــوش دوران ساســانی 
ــمار  ــر بش ــن عص ــری ای ــاهکار هن وش
ــداری از آن  ــت و نگه ــی رود وحفاظ م
ــت.وی  ــی اس ــیار بااهمیت ــاله بس مس
ــد از  ــه بازدی ــت ک ــه داد:الزم اس ادام
ــژه  ــت وی ــه ظرفی ــی ک ــن اثرتاریخ ای
ای محســوب مــی شــود در برنامــه 
ــرار  ــای گردشــگری ق ــرح ه ــزی ط ری
گیرد.رئیــس اداره میــراث فرهنگــی 
کــرد:در  عنــوان  کازرون  شهرســتان 
ــا  ــی تصویرآذرآناهیت ــر تاریخ ــن اث ای
)ایزدبانــوی آب(، پادشــاه ساســانی 
کــه  دارد  وجــود  روحانــی  یــک  و 

ــتانی  ــر باس ــن اث ــد ای ــی معتقدن برخ
ــد. ــی کن ــری م ــک ازدواج را روایتگ ی

محمدرضــا معینــی اضافــه کــرد: نقــش 
ــا  ــل کازرون تنه ــگ قندی ــته تن برجس
نقــش برجســته ای اســت کــه تصویــر 
دیــده  وضــوح  ایــن  بــه  آن  در  زن 
از نکتــه هــای  مــی شــود و یکــی 
برجســته،  نقــش  ایــن  در  موجــود 
ــده  ــر ش ــه زن تصوی ــی اســت ک حجاب
از آن برخــوردار اســت. نقــش برجســته 
ــه ســنگی  ــر روی قطع ــل ب ــگ قندی تن
ــه طــول ۲75 ســانتی متــر و  ــزرگ ب ب
ارتفــاع ۲۲۰ ســانتی متــر حــک شــده 
خصــوص  در  شناســان  باســتان  و 
حــک  ساســانی  درباریــان  تصاویــر 
نظریــات  ســنگ  ایــن  بــر  شــده 
مختلــف و متفاوتــی دارنــد امــا اغلــب 
ــودن  ــر ارزشــمند ب ــر ب ــن ام متخصصی
ــه  ــد ک ــد دارن ــر باســتانی تاکی ــن اث ای
ــت از آن  ــاله ضــرورت حفاظ ــن مس ای

ــد. ــی کن ــزد م را گوش

اداره کل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
اعــالم  تهــران  اســتان  و گردشــگری 
کردســفال هــا وآثارکشــف شــده مربــوط 
ــای باســتانی در شهرســتان  ــوزه ه ــه ک ب
ورامیــن مربــوط به اواخــر دوره ساســانی 
و بــه صــورت شکســته و خالی به دســت 
آمــده اســت.این خبــر میــراث فرهنگــی 
در واکنــش بــه برخــی اخبــار شــبکه 
هــای مجــازی ارســال کــه در آنهــا مدعــی 
شــده انــد »پــس از کشــف، ایــن کــوزه 

هــا شکســته انــد یــا داخــل آنهااشــیای 
اســت. بــوده  ســکه  ماننــد  دیگــری 
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگــی اســتان تهــران امابــا اشــاره بــه 
انتشــار برخــی اخبــار در فضــای مجــازی 
ــوزه  ــوای ک ــت و محت ــوص ماهی درخص
ــن  ــده درورامی ــف ش ــفالی کش ــای س ه
توضیــح داد:ایــن ســفالهاخالی،متعلق 
وتمامــی  ساســانی  دوره  اواخــر  بــه 
ظــروف جنبــه کابــردی و روزمــره داشــته 

بــا  االســالمی  شــیخ  است.محســن 
اعــالم اینکــه ظــروف ســفالی بــه دســت 
آمــده در حفــاری چــاه از ابتــدا شکســته 
ــت  ــده اس ــت آم ــه دس ــاک ب در دل خ
ــتان  ــالم اخبارباس ــع اع ــا مرج گفت:تنه
ــت  ــان معاون ــتان، کارشناس ــی اس شناس
میــراث فرهنگــی تهــران هســتند و مــوارد 
ــانی  ــالع رس ــانه ها اط ــق رس ــز از طری نی
ــن  ــفالها حی ــود.وی اظهارداشت:س می ش
ــی  ــاه جذب ــه چ ــک حلق ــات حفری عملی
در خــارج ازمحوطــه امامــزاده یحیــی)ع(

کشــف و پــس از اطــالع از ایــن موضــوع 
ــی  ــراث فرهنگ ــت می ــان معاون کارشناس
اســتان در محــل حاضــر و عملیــات 

ــف شــد. ــی متوق عمران

کوزه های ساسانی 
شکسته و خالی بود

لطمهجبرانناپذیرسوداگران
چوببههنرموسیقی

ــه مشــکالت ناشــی از گذرنکــردن از رنســانس ســازگری و  یــک آهنگســاز ب
هدررفــت منابــع چوبــی کشــور اشــاره کــرد و گفــت: ســوداگران ایــن صنــف 
لطمــه جبران ناپذیــری بــه هنــر موســیقی می زنند.علــی کســرایی در نشســت 
تخصصــی »نگرشــی نــو بــه هنــر سازســازی در ایــران« گفت: صنعت ســازگری 
از گذشــته تاامــروز فــراز و نشــیب های بســیاری را پشــت ســر گذاشــته اســت 
ــا  ــود ت ــل ش ــری تبدی ــای بش ــر از عالقمندی ه ــری انفکاک ناپذی ــه هن ــا ب ت
جایــی کــه در کشــورها و تمــدن هــای متفــاوت دســتخوش ابداعــات و خلــق 
زیبایی هایــی کم نظیــر شــده اســت.وی افــزود: بــا بررســی علمــی و جســت 
ــا  ــن در مقایســه ب ــان همچنی ــازگری جه ــای س ــو در ســنت ها و روش ه وج
ــه  ــم کــه پاســخگویی ب ــه چالش هایــی برخوردی ــران امــروزی، ب ســازگری ای
آنهــا شــاید خدمتــی باشــد بــه نســل هــای عالقمنــد بعــدی و البتــه و یقینــًا 
منجــر بــه پیشــبرد علمــی ایــن هنــر واال خواهــد بود.ایــن پژوهشــگر تصریــح 
ــوان  ــازگری می ت ــانس س ــردن از رنس ــذر نک ــی از گ ــکالت ناش ــرد: از مش ک
ــی  ــای اجرای ــت شــده ارکان و روش ه ــلوب مهندســی و ثب ــه نداشــتن اس ب
کــه باعــث هــدر رفــت منابــع چوبــی کشــور شــده اشــاره کــرد تــا جایــی کــه 
ــد. ــه هنــر موســیقی می زنن ســوداگران ایــن صنــف لطمــه جبران ناپذیــری ب

ته
نک

باسـتانشناسوپژوهشـگردورانساسـانیگفت:نقش
برجسـتهتنـگقندیلواقـعدرشهرسـتانکازرونمتعلق
تفـاوت آن نقـوش دربـاره و اسـت ساسـانی دوره بـه
برخـی و دارد وجـود امـر متخصصیـن بیـن نظرهایـی
معتقدنـدکـهایـناثرحـاویتصویـرشـاپوراولوبعضی

مـیگوینـدایـنتصویـرمتعلـقبهبهـرامدوماسـت.
تنـگ برجسـته نقـش شـناسگفـت: باسـتان یـک
قندیـلکازرونیکـیازمنحصـربـهفردتریـننقوش
دورانساسـانیاسـتکـهیـکروایـتخانوادگـیرا

تصویرگـریمـیکنـد.
تاریـخ۱۱دیمـاه نقـشبرجسـتهتنـگقندیـلدر
۱38۰بـاشـماره۴53۹درفهرسـتآثـارملـیبهثبت

است. رسـیده

میراث
گردشگری

گردشگری مسیری میان بر برای اقتصاد گیوه دوزی مهریز ثبت ملی می شود
کشورهای در حال توسعه است میـــراث  اداره  رییـــس 

ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای فرهنگ
ــتان  ــگری شهرسـ و گردشـ
مهریـــز از ازســـال پرونـــده 
ـــت  ـــرای ثب ـــتان ب ـــن شهرس ـــوه دوزی ای ـــت گی هنرصنع

ــر داد. ــی خبـ ــار ملـ در فهرســـت آثـ
ـــزود:  ـــر اف ـــن خب ـــوداری« ضمـــن اعـــالم ای ـــام جل »اله
در حـــال حاضـــر دو کارگاه گیـــوه دوزی بـــا اشـــتغال 
ــه  ــغول بـ ــز مشـ ــتان مهریـ ــر در شهرسـ ــت نفـ هفـ

فعالیـــت اســـت.
بـــه گفتـــه ی وی، هـــر ســـاله در ایـــن دو کارگاه 
ــه  ــود کـ ــد می شـ ــوه تولیـ ــت گیـ ــر 50 جفـ ــغ بـ بالـ

ــتفاده  ــورد اسـ ــتان مـ ــل اسـ ــز در داخـ ــًا نیـ عمدتـ
ـــداری  ـــوغات خری ـــوان س ـــه عن ـــا ب ـــرد ب ـــرار می گی ق

. ند می شـــو
ــه  ــوه کـ ــه گیـ ــواد اولیـ ــرد: مـ ــار کـ ــوداری اظهـ جلـ
بیشـــتر پنبـــه و نـــخ اســـت، در اســـتان تهیـــه 
هنـــر  ایـــن  مهریـــزی،  و گیوه بافـــان  می شـــود 
صنعـــت قدیمـــی را بـــا آمـــوزش 70 نفـــر در مهریـــز 

زنـــده نگـــه داشـــته اند.
پیـــش از ایـــن هنـــر چاقوســـازی و ســـبدبافی 
ـــه  ـــی کشـــور ب ـــار مل ـــز در فهرســـت آث شهرســـتان مهری
ـــتی  ـــای دس ـــز از هنره ـــی نی ـــیده و گیوه باف ـــت رس ثب

در شـــرف ثبـــت ملـــی اســـت.

میـــراث   ســـازمان  رئیـــس 
دســـتی  صنایـــع   فرهنگـــی، 
و گردشـــگری گفـــت: ســـال 
گذشـــته ســـهم گردشـــگری در 
تولیـــد ناخالـــص ملـــی 8/۱۱ میلیـــارد دالر بـــوده اســـت 
کـــه نشـــان دهنده اهمیـــت ایـــن صنعـــت در حـــوزه 
ـــاون  ـــان )مع ـــر مونس ـــت.علی اصغ ـــاد و ارزآوری اس اقتص
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــس س ـــوری و رئی ـــس جمه رئی
ــتان  ــه اسـ ــفر بـ ــگری( در سـ ــتی و گردشـ ــع دسـ صنایـ
ـــردم  ـــت م ـــروز خدم ـــه ام ـــحالم ک ـــت: خوش ـــان گف اصفه
ـــع  ـــگری و صنای ـــگاه گردش ـــم و در نمایش ـــان می رس اصفه
ـــگری  ـــزود: گردش ـــم.او اف ـــور می یاب ـــان حض ـــتی اصفه دس

در دنیـــا یـــک اقتصـــاد مهـــم به حســـاب می آیـــد و بـــه 
ســـومین اقتصـــاد بـــزرگ جهـــان تبدیـــل شـــده اســـت. 
کشـــورهای در حـــال توســـعه، گردشـــگری را راه میان بـــر 
ــو  ــاد جلـ ــد در اقتصـ ــه بتواننـ ــد کـ ــرار داده انـ ــود قـ خـ
ـــاد  ـــگری در ایج ـــه داد: گردش ـــان ادام ـــر مونس بیفتند.دکت
اشـــتغال و ارزآوری در کشـــورها اهمیـــت دارد و نســـبت 
ـــن  ـــری در ای ـــیار کمت ـــه بس ـــا هزین ـــت ب ـــوزه صنع ـــه ح ب
حـــوزه می تـــوان شـــغل ایجـــاد کـــرد. او یـــادآور شـــد: 
ـــاد  ـــک اقتص ـــد ی ـــگری می توان ـــز گردش ـــا نی ـــور م در کش
ـــا  ـــه ب ـــود دارد ک ـــه وج ـــن گالی ـــه ای ـــد اگرچ ـــور باش نوظه
ــا  ــراوان از ایـــن فرصـــت تـ ــه بـــه ظرفیت هـــای فـ توجـ

ــت. ــده اسـ ــتفاده نشـ ــی اسـ ــون به خوبـ کنـ
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خبر

و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس  گذشــته  روز 
آبخیــزداری کشــور در نشســت هــم اندیشــی برنامــه اقدام 
مشــترک توســعه منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در منطقــه 
زاگــرس کــه بــا حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی، تعــدادی 
ــران ۱۱ اســتان  ــدگان مجلــس و مدی از اســتانداران، نماین
زاگــرس نشــین در اســتانداری ایــالم برگــزار شــد بــا بیــان 
اینکــه یکــی از مهمتریــن اولویت هــای ســازمان جنگل هــا 
ــوده  ــق در جنگل هــای کشــور ب ــوع حری پیشــگیری از وق
ــده، 7۰  ــی های انجام ش ــق بررس ــرد: طب ــار ک ــت، اظه اس
درصــد حریــق کشــور در ناحیــه جنگل هــای زاگــرس رخ 
می دهــد. بــه گفتــه خلیــل آقایــی بــا اقدامات پیشــگیرانه 
طــی چنــد ســال اخیــر شــاهد کاهــش 5۰ تــا 6۰ درصــد 
وقــوع آتش ســوزی در جنگل هــای کشــور بــوده ایــم. بــه 
ــد:  ــه می گوی ــام مســوول در ادام ــن مق ــر، ای ــزارش مه گ
ــت  ــا کاش ــگل ب ــازی جن ــی س ــرای غن ــزی ب ــه ری برنام
نهــال یــا بــذر در ۱۱۰ هــزار هکتــار ناحیــه رویشــی زاگــرس 
طــی ســال جــاری انجــام شــده اســت. بــه گفتــه رئیــس 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور متوســط 
ــالم  ــه در اســتان ای ــار اســت ک هــر اســتان ۱۰ هــزار هکت
بــرای ســال جــاری بیــش از ۳4 هــزار هکتار جنــگل کاری 
پیش بینــی شــده اســت. خلیــل آقایــی در ادامــه تصریــح 
می کنــد، در اســتان ایــالم بــا اســتفاده از باران هــای 
ــران  ــران و دهل ــق مه ــی در مناط ــای بزرگ ــود کاره موج

صــورت گرفتــه اســت.

امسالنگرانجنگلهاومراتع
زاگرسهستیم

ــا اشــاره  ــن نشســت ب ــز در ای ــاد کشــاورزی نی ــر جه وزی
ــاران امســال  بــه اینکــه بــه دلیــل بارش هــای پربرکــت ب
جنگل هــا و مراتــع زاگــرس در معــرض آتش ســوزی 
ــدوارم  ــرد: امی ــار ک ــم، اظه ــت نگرانی ــن باب ــت و از ای اس

ــئوالن  ــت مس ــی و مدیری ــای مردم ــارکت گروه ه ــا مش ب
بتوانیــم شــاهد حریقی نباشــیم و یــا در ســریعترین زمان 
ممکــن نســبت بــه اطفــاء حریــق اقــدام کنیــم. محمــود 
ــد، در 4۰ ســال پیــش  حجتــی در ادامــه تصریــح می کن
۳5 میلیــون نفــر جمعیــت داشــتیم کــه بخــش زیــادی 
روســتایی بودنــد، امــروزه جامعــه بــه طــور جــدی توســعه 
یافتــه و بیــش از 8۰ درصــد جمعیــت روســتایی کشــور 
ــاد کشــاورزی تاکیــد  ــر جه ــد. وزی از گاز اســتفاده می کنن

می کنــد بایــد وابســتگی های تخریــب کننــده عرصه هــای 
ــور  ــف کش ــق مختل ــم، در مناط ــش دهی ــی را کاه طبیع
کارهــای خوبــی در رابطــه بــا عرصه هــای طبیعــی صــورت 
گرفتــه اســت. بــه گفتــه محمــود حجتــی در اســتان ایــالم 
در بحــث جنــگل کاری و آبخیــزداری کارهــای خوبــی 
صــورت گرفتــه و برهمیــن اســاس مــا در ایــالم گردآمــده 
ایــم کــه چنــد درس را بــه مــا می دهــد، طبیعــت ظرفیــت 
بســیار بیشــتری نســبت بــه آنچــه کــه مــا فکــر می کنیــم 
ــان  ــر درخت ــد: اگ ــاورزی می افزای ــاد کش ــر جه دارد. وزی
بــه هــر دلیلــی از بیــن برونــد دیگــر جایگزیــن کــردن آن 

بســیار ســخت خواهــد بــود، پــس بایــد ایــن ســرمایه را 
ــای  ــاده ظرفیت ه ــت، فوق الع ــه طبیع ــم چراک ــظ کنی حف
ــه  ــه ب ــا توج ــویم ب ــت ش ــراه طبیع ــر هم ــی دارد اگ باالی
اینکــه ظرفیــت طبیعــت بیــش از ده هــا برابــر آن چیــزی 
اســت کــه مــا فکــر می کنیــم، بســیار موفــق خواهیــم بود.

ماجرایآتشسوزیجنگلهایزاگرس
ماجــرای آتش ســوزی جنگل هــای زاگــرس، تــراژدی هــر 
ســاله ای اســت کــه بــا مــرگ تلــخ هــزاران بلــوط پیونــد 

خــورده اســت. آتش ســوزی یکــی از عوامــل مهــم ایجــاد 
اختــالل در اکوسیســتم های جنگلــی کشــور اســت و 
بــه عنــوان یــک آشــفتگی بــر ســاختار و تجدیــد حیــات 
گونه هــای گیاهــی تأثیــرات بســیار منفــی دارد. زاگــرس، 
ــان ســهم بیشــتری از آتش ســوزی ها را  ــن می ــا در ای ام
دارد و ســاالنه بســیاری از گونه هــای گیاهــی و بلوط هایش 
ــرس،  ــته کوه های زاگ ــوند. رش ــتر می ش ــش خاکس در آت
وســیع ترین و اصلی تریــن رویشــگاه گونه هــای مختلــف 
ــه  ــن منطق ــل ای ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــران ب ــوط در ای بل

۷۰ درصد حریق کشور در ناحیه جنگل های زاگرس است
رئیسسازمانجنگلهامیگویدطبقبررسیهایانجامشده،۷۰درصدحریقکشور

در۱۱استانحوزهزاگرسنشینرخمیدهد

ــن ــیازمهمتری ــهیک ــهاینک ــااشــارهب ــزداریب ــعوآبخی ــا،مرات ــگله ــسســازمانجن رئی
اولویــتهــایســازمانجنــگلهــاپیشــگیریازوقــوعحریــقدرجنــگلهــایکشــوراســت
مــیگویــد:بــااقدامــاتپیشــگیرانهطــیچنــدســالاخیــرشــاهدکاهــش5۰تــا۶۰درصــد
وقــوعآتــشســوزیدرجنــگلهــایکشــوربــودهایــم.بــهگفتــهخلیــلآقایــی۷۰درصــد
حریــقکشــوردر۱۱اســتانحــوزهزاگــرسنشــینرخمــیدهــدازایــنروبرنامــهریــزیبــرای
غنــیســازیجنــگلبــاکاشــتنهــالیــابــذردر۱۱۰هــزارهکتــارناحیــهرویشــیزاگــرسطــی

ســالجــاریانجــامشــدهاســت.

ــا، ــازمانجنگله ــسس ــی،رئی ــلآقای خلی
مراتــعوآبخیــزداریمیگویــددراســتان
ایــامبــرایســالجــاریبیــشاز3۴هــزار
هکتــارجنــگلکاریپیشبینــیشــدهاســت.
ــتفادهاز ــااس ــتانب ــناس ــندرای همچنی
در بزرگــی کارهــای موجــود بارانهــای
ــه ــورتگرفت ــرانص ــرانودهل ــقمه مناط

ــت. اس

رنا
 ای

س:
عک

ــات رئیســه کمیســیون کشــاورزی  عضــو هی
زیســت  محیــط  کــه  ایــن  بیــان  بــا 
ــون  ــن ســازمان اســت گفــت: قان ضعیف تری
شــکار بــه محیــط زیســت اجــازه صــدور 
مجــوز شــکار داده امــا نــه بــه ایــن معنــی کــه 
ــزارش  ــه گ ــش داشــته باشــد. ب شــکار افزای
مهــر، محمــد درویــش عضــو هیئــت علمــی 
مراتــع  و  جنگل هــا  تحقیقــات  موسســه 
گفــت: بایــد بــا راه انــدازی مــدارس طبیعــت 
ــت  ــه طبیع ــه ب ــم ک ــا بیاموزی ــه ه ــه بچ ب
ــوان  ــه عن ــت ب ــه طبیع ــد و ب ــرام بگذارن احت
ــد. درویــش افــزود: بنــد  ــگاه کنن یــک ارث ن
۱4 منشــور ۱5 مــاده ای مقــام معظــم رهبری 
نیــز بــه صراحــت بــه آمــوزش موثــر، جــذاب 
ــردم  ــار م ــر رفت ــرای تغیی ــی ب ــر تحمیل و غی

ــد دارد.  ــت تاکی ــه طبیع ــبت ب نس
ــه  ــرد ضــارب تول ــا ف ــر ب ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
خــرس صحبــت شــود او حتمــًا خواهــد گفت 
کــه فکــر مــی کــردم ایــن خــرس مــی توانــد 
بــه مــزارع مــن آســیب برســاند و بــرای حفظ 
ــش  ــام دادم. دروی ــن کار را انج ــه ام ای مزرع
گفــت: زمانــی هــم مجلــس از نماینــده 
محیــط زیســت شــکایت کــرد کــه چــرا 
ــط زیســت  ــاد محی ــوان نم ــه عن خــرس را ب
ــه جــای خــرس  ــد ب ــد بای ــرده ای ــی ک معرف
یــک آهــو معرفــی مــی شــد چــون خــرس 

ــه طبیعــت آســیب برســاند.  ــد ب مــی توان
ــن  ــا ای ــدی م ــرد: پرســش کلی ــد ک وی تاکی
ــت  ــط زیس ــرای محی ــس ب ــه مجل ــت ک اس
واقعیــت  اســت؟  داده  انجــام  چــه کاری 
ــم شــاهد  ــی خواهی ــر م ــه اگ ــن اســت ک ای
ــات  ــت و حی ــط زیس ــه محی ــونت علی خش
وحــش نباشــیم بایــد فرهنــگ ســازی کــرد 
و کار را ریشــه یابــی کــرد. ایــن فعــال محیــط 
زیســت گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه 
تفکــر حاکــم بــر محیــط زیســت اکنــون فقط 
ــن  ــی قوانی ــت ول ــرح هاس ــردن ط ــاده ک پی

ــده اســت.  ــا مان زیرپ
ــال  ــت از انتق ــط زیس ــاد از محی ــا انتق وی ب
ــت  ــازمان حفاظ ــت: س ــای آب گف ــرح ه ط
محیــط زیســت بــا اســتفاده از حمایــت 
ــی  ــت م ــط زیس ــدارس محی ــی در م مردم
توانســت بیشــتر مــورد حمایــت قــرار گیــرد.
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2۹سانتیمتریاستانالبرز
ــه ای  ــازمان نقشــه برداری کشــور در نام ــس س رئی
ــر،  ــوری، 7 وزی ــس جمه ــاون رئی ــه دو مع ــه ب ب
ــه  ــک اســتاندار نســبت ب ــده مجلــس و ی 4 نماین
فرونشســت ۲9 ســانتیمتری زمیــن در اســتان البــرز 

ــدار داد.  هش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نقشــه برداری کشــور، 
در نامــه مســعود شــفیعی کــه هفــت وزیــر کابینــه )وزرای 
ــت( و  ــات و نف ــرو، راه، ارتباط ــت، نی ــور، صنع ــاورزی، کش کش
ــن  ــری؛ معاونی ــی کالنت ــت و عیس ــر نوبخ ــن محمدباق همچنی
رئیــس جمهــوری و رؤســای ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از مخاطبانــش بودنــد؛ 
ــور  ــه برداری کش ــازمان نقش ــای دوره ای س ــه گزارش ه ــه تهی ب
از مناطــق تحــت تأثیــر پدیــده فرونشســت اشــاره شــد و 
ــتان  ــت در اس ــده فرونشس ــر پدی ــت تأثی ــدوده تح ــت: مح گف
ــرخ  ــترین ن ــوده و بیش ــع ب ــر مرب ــدود 7۰۰ کیلومت ــرز در ح الب
ــانتی متر  ــزان ۲9 س ــه می ــه ب ــل توج ــاالنه قاب ــت س فرونشس

ــرج  ــان ک ــوب اتوب ــی جن ــای زراع ــه زمین ه ــوط ب در ســال، مرب
- قزویــن در محــدوده روســتای حاجی آبــاد اســت. وی بــا 
ابــراز تأســف از اینکــه محــدوده فرونشســت بــه منطقــه شــهری 
حســین آباد مهرشــهر نیــز بــا نــرخ ســاالنه ۱8 ســانتی متر 
در ســال نیــز رســیده اســت؛ افــزود: در بــازه زمانــی مــورد 
ــاد،  مطالعــه، فرونشســت گســترش یافتــه و در محــدوده نظرآب
ــه 4، 5 و  ــه ترتیــب ب ــرخ ب ــز ایــن ن ماهدشــت و کمال شــهر نی
ــن  ــفیعی ای ــت. ش ــده اس ــک ش ــال نزدی ــانتی متر در س 8 س
نامــه را بــرای چهــار نماینــده اســتان البــرز در مجلــس )آقایــان 
ــهبازی  ــاهی(، ش ــم عربش ــی و خان ــد و بهمن ــان، کولیون اکبری
اســتاندار البــرز و نجــار رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور 
نیــز بــا یــک جلــد اطلــس فرونشســت اســتان البــرز کــه نتیجــه 
پــردازش داده هــای ژئودتیکــی و راداری اخیــر )از دی مــاه ســال 
95 تــا بهمــن مــاه 97 اســت(، نیــز ارســال کــرده اســت. گفتنــی 
ــًا نوظهــوری اســت کــه  اســت فرونشســت زمیــن پدیــده تقریب

ــر هســتند. ــا آن درگی ــران ب ــه ای ــش از ۱5۰ کشــور از جمل بی

ــر  ــا وزی ــدار ب ــران و دی ــه ته ــفری ب ــدران در س ــتاندار مازن اس
صنعــت، معــدن و تجــارت، تهیــه آییــن نامــه اجرایــی عــوارض 
کاالهــای مخــرب محیــط زیســت را بــرای ســاماندهی پســماند 
در ایــن اســتان کلیــد زد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری 
ــی از  ــدار جمع ــن دی ــین زادگان را در ای ــد حس ــدران، احم مازن
ــاون  ــالمی و مع ــورای اس ــس ش ــدران در مجل ــدگان مازن نماین
در  وزیــر صنعــت  وزیــر کشــور همراهــی کردنــد.  عمرانــی 
ــه  ــن نام ــن آئی ــرای تدوی ــتورات الزم را ب ــدار دس ــن دی ــی ای پ
ــط  ــده محی ــی آالین ــدی و واردات ــوارض کاالهــای تولی ــی ع اجرای
ــژه  ــتان ها بوی ــماند در اس ــای پس ــرای طرح ه ــرای اج ــت ب زیس
ــادر  ــود، ص ــده ب ــنهاد ش ــتر پیش ــه پیش ــمالی ک ــتان های ش اس
ــی  ــدی و واردات ــده تولی ــای آالین ــوارض از کااله ــذ ع ــرد.  اخ ک
ــرات مخــرب  ــا هــدف کاهــش اث ــون بودجــه ســال 98 ب در قان
پســماند پیــش بینــی و تصویــب شــد. بــر اســاس ایــن پیشــنهاد 
عــوارض کاالهــای تولیــدی و وارداتــی آالینــده محیــط زیســت را 
دولــت تعییــن و پــس از اخــد از طریــق ســازمان مســئول بــرای 
اجــرای طرح هــای مرتبــط در اســتان ها بویــژه اســتان های 
شــمالی اختصــاص می یابــد. اجــرای ایــن بنــد از قانــون بودجــه 
مســتلزم تدویــن آئیــن نامــه ای بــرای تعییــن مصادیــق و میــزان 
ــه  ــود. حســین زادگان کــه زمســتان پارســال ب عــوارض کاالهــا ب
عنــوان نیــروی بومــی ســکان اســتانداری مازنــدران را در اختیــار 
گرفــت ســاماندهی پســماند را از برنامه هــای دارای اولویــت 
خــود اعــالم و تاکیــد کــرد کــه پیگیری هــا را بــرای محقــق کــردن 

ــه نتیجــه مطلــوب پیگیــری خواهــد  ایــن برنامــه تــا رســیدن ب
ــرح  ــرای ط ــه و اج ــه ارائ ــن زمین ــرد. نخســتین گام وی در ای ک
ــا  ــاه ب ــه از اســفند م ــود ک ــدگار ب ــراث مان ــاک و می ــدران پ مازن
هــدف اســتفاده از ظرفیــت مردمــی و تاکیــد بــر انجــام وظیفــه 
دســتگاه های اجرایــی شــروع شــد و همچنــان ادامــه دارد. 
ــا و  ــال از جاده ه ــک س ــدت ی ــد در م ــرار ش ــرح ق ــن ط در ای
اماکــن عمومــی اســتان بــا کمــک دهیاری هــا، شــوراها، کارکنــان 
ــه زدایــی شــده و در مناطــق مختلــف هــم  دولــت و مــردم زبال
ــن  ــاز اجــرای ای ــان آغ ــکاری شــود. حســین زادگان در زم درخت
ــی ســال های گذشــته  ــم توجه ــای ک ــا تشــریح پیامده طــرح ب
ــگل و  ــت و جن ــی درخ ــدران یعن ــم مازن ــای عظی ــه میراث ه ب
محیــط زیســت، تاکیــد کــرده بــود کــه بایــد پاکیــزه نگــه داشــتن 
ــل  ــی تبدی ــگ عموم ــه فرهن ــتان ب ــی در اس ــای عموم محیط ه
ــه توســط  ــاک موضوعــی نیســت ک ــدارن پ ــه مازن شــود چــرا ک
ــای  ــد. زباله ه ــل باش ــل ح ــی قاب ــتگاه های دولت ــت و دس دول
چندیــن ســاله باقــی مانــده در محیط هــای عمومــی ماننــد 
حاشــیه خیابان هــا و جاده هــا توســط یــک دســتگاه قابــل 
ــردم  ــتگاه ها و م ــه دس ــت و هم ــازی نیس ــع آوری و پاکس جم
ــاک و  ــدران پ ــد. طــرح مازن ــکاری کنن ــه هم ــن زمین ــد در ای بای
ــه  ــه صحن ــردم ب ــاندن م ــرای کش ــب آن ب ــای متعاق کمپین ه
ســبب شــده بــود در مــاه اســفند پارســال و همزمــان بــا هفتــه 
درختــکاری، اجــرای طــرح از هدفــش کــه کاشــت یــک میلیــون 
اصلــه نهــال بــود پیشــی بگیــرد و مــردم بــا مشــارکت گســترده 

ــتان  ــتند. اس ــتان کاش ــال در اس ــه نه ــون اصل ــش از دو میلی بی
مازنــدران بــا ســه میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر جمعیــت و ۲4 هــزار 
کیلومتــر مربــع وســعت ســاالنه میزبــان حــدود 6۰ میلیــون نفــر 
شــب اقامــت گردشــگر اســت و در ایــن زمینــه رکــورد کشــوری 
ــه  ــدران روزان ــه در مازن ــد زبال ــن تولی ــار دارد. میانگی را در اختی
حــدود ســه هــزار تــن اســت کــه هنــگام حضــور انبــوه گردشــگران 
در فصــل تابســتان و یــا ایــام تعطیــل عیــد بــه بیــش از 6 هــزار 
ــگر  ــافر و گردش ــی مس ــور میلیون ــد. حض ــش می یاب ــن افزازی ت
ــده  ــبب ش ــت س ــط زیس ــه محی ــی ب ــی توجه ــدران و ب در مازن

ــر انبوهــی  ــر طبیعــت اســتان در زی ــا در ســال های اخی اســت ت
ــب در  ــه اغل ــی ک ــد، زباله های ــه و پســماند شــانه خــم کن از زبال
ــر  ــود. اگ ــا می ش ــواحل ره ــگل و س ــا در جن ــان و ی ــار خیاب کن
چــه ریختــن زبالــه در طبیعــت مازنــدران بــه خاطر گردشــگرپذیر 
بــودن همــواره وجــود داشــت، ولــی در آن زمــان بــه واســطه کــم 
ــا  ــودن جاده هــا دیــده نمی شــدند و ی ــودن مســافر و باریــک ب ب
ــاران  ــا آب ب ــه ی ــدند ک ــرازیر می ش ــای آب س ــه درون جوی ه ب
آنهــا را بــا خــود می بــرد و یــا بــه دلیــل کــم حجــم بــودن توســط 

ــد. ــع آوری می ش ــئوالن جم ــا مس ــی و ی ــردم محل م

بــه دنبــال اعتــراض جمعــی از فعــاالن محیــط زیســتی نســبت 
ــرح،  ــن ط ــرای ای ــف اج ــی و توق ــاالب انزل ــای ت ــد احی ــه رون ب
سرپرســت دفتــر حفاظــت و احیــای تاالب هــا در مــورد ترکیبــات 
ــاالب  ــی ت ــش آالیندگ ــرای کاه ــده ب ــه کارگرفته ش ــیمیایی ب ش
ــرای  ــب ب ــن ترکی ــودن ای ــر ب ــر بی خط ــح داد و ب ــی توضی انزل
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــرد. ب ــد ک ــاالب تاکی انســان و اکوسیســتم ت
ــه  ــی معــروف ب ــاالب انزل ــروژه زیســت پاالیی ت ــه پیــش، پ هفت
ــب  ــک ترکی ــردن ی ــه ک ــامل اضاف ــه ش ــی« ک ــرح »بایوجیم ط
شــیمیایی بــه تــاالب اســت؛ بنــا بــه دســتور دادســتانی اســتان 
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ضایعات مرغداری ها گاندوها را به آبنمای 
مرکز شهر پیشین کشاند

۲ توله گراز از مهاباد به حیات وحش 
ارومیه منتقل شدند

حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس محی
ســرباز در جنــوب سیســتان 
بــا  گفــت:  بلوچســتان  و 
ــای آن و  ــش آب ســد پیشــین و سرشــاخه ه افزای
مشــاهده چنــد ســر تمســاح در آب نمــای لکســر در 
مرکــز شــهر پیشــین از شــهروندان درخواســت شــد 
از نزدیــک شــدن بــه حیوانــات خــودداری کننــد. بــه 
ــط  ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط عموم ــزارش رواب گ
زیســت سیســتان و بلوچســتان، بهــزاد دهــواری روز 
ســه شــنبه در ایــن بــاره اظهــار داشــت: افزایــش آب 
ســد پیشــین، پــر آب شــدن سرشــاخه هــای ورودی 
آب بویــژه سرشــاخه ورودی آب شــهر پیشــین و 
مشــاهده چنــد ســر تمســاح در حــد فاصــل آب 
ــت  ــور حفاظ ــه منظ ــهر ب ــز ش ــر در مرک ــای لکس نم
از ایــن گونــه جانــوری و پیشــگیری از خطــرات 

احتمالــی بــرای شــهروندان جلســه ای بــا قیــد 
ــا حضــور مســئوالن در بخشــداری بخــش  ــت ب فوری
ــوزه  ــاح پ ــزود: تمس ــد. وی اف ــکیل ش ــین تش پیش
ــی  ــدودی خجالت ــا ح ــوری ت ــه جان ــک گون ــاه ی کوت
ــی  ــک م ــق مســکونی نزدی ــه مناط ــر ب اســت و کمت
شــود از اینــرو در جلســه مذکــور علــل نزدیکــی ایــن 
ــای  ــور در آبنم ــکونی و حض ــق مس ــه مناط ــه ب گون
مرکــز شــهر مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
ســرباز  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــام  ــی انج ــی های میدان ــه بررس ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
ــورد  ــه م ــراف منطق ــه در اط شــده مشــخص شــد ک
نظــر مراکــز عرضــه نگهــداری و فــروش مــرغ زنــده 
ــیه  ــه حاش ــز ب ــن مراک ــات ای ــه ضایع ــود دارد ک وج
رودخانــه ریختــه مــی شــود کــه ایــن موضــوع ســبب 
ــن قســمت از  ــه ای ــه ب ــرای تغذی شــده تمســاح ها ب

ــوند. ــه جــذب ش رودخان

حفاظــت  اداره  رییــس 
مهابــاد  زیســت  محیــط 
گفــت: ۲ تولــه گــراز کــه 
توســط دوســتداران طبیعــت 
تحویــل ایــن اداره شــده بودنــد بــه مجموعــه حیــات 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــل شــدند. ب ــه منتق وحــش ارومی
فــاروق ســخنور افــزود: ایــن ۲ تولــه گــراز کــه 
ــی  ــاه اســت توســط یک ــک م ــر از ی ــا کمت ســن آنه
ــط  ــت محی ــه اداره حفاظ ــادی ب ــهروندان مهاب از ش
زیســت ایــن شهرســتان تحویــل داده شــده بودنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تولــه گرازهــا نــر و مــاده بودنــد، 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه مراقبــت و نگهــداری 
ــی دارد  ــرایط خاص ــه ش ــاز ب ــدار نی ــوع جان ــن ن ای
ــه  ــا ب ــان آنه ــه حیاتش ــرای ادام ــاس ب ــن اس ــر ای ب

ــدند. ــل ش ــه منتق ــش ارومی ــات وح ــه حی مجموع
وی اضافــه کــرد: تولــه گــراز هــا حداقــل 6 مــاه بــرای 

ــد و پــس از آن جهــت  ــاز دارن ــغ شــدن زمــان نی بال
ــاد  ــه مهاب رهاســازی در زیســتگاه مناســبی در منطق
ــی  ــده م ــت بازگردان ــن طبیع ــه دام ــده و ب ــا ش ره
شــوند. رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد 
ــف شــده از  ــک توقی ــال کب ــت: ســه ب ــن گف همچنی
متخلفــان شــکار نیــز در ایــن شهرســتان کــه توســط 
شــکارچیان بالهایشــان چیــده شــده بــود بــرای 
ــدند.  ــل ش ــه منتق ــش ارومی ــات وح ــه حی ــود ب بهب
ســخنور از شــهروندان خواســت هرگونــه تخلــف 
زیســت محیطــی را بــه ســامانه ۱54۰ اطــالع دهنــد.
بــه گــزارش ایرنــا، گــراز یــا خــوک وحشــی اورآســیا 
نوعــی خــوک اســت کــه بــدن بســیار متراکــم و ســر 
ــر و  ــای زب ــاه دارد؛ خــز او از موه ــا کوت ــزرگ و پاه ب
ضخیــم و بلنــدی بــوده کــه در پشــت ســر و گــردن تــا 
شــانه و تــا وســط بــدن بلندتــر اســت و رنــگ آن از 
خاکســتری تیــره تــا ســیاه و قهــوه ای متغیــر اســت.

ترمیمنیمیازمرجانهایسفیدشدهخلیجچابهار
عملیات میدانی پایش مرجان های خلیج چابهار توسط پژوهشگران مرکز اقیانوس شناسی چابهار 
نشان داد که تقریبًا نیمی از کلونی های مرجانی سفیدشده ترمیم  یافته اند. به گزارش ایسنا، بر 
اساس نتایج عملیات میدانی پایش این وضعیت، با گذشت یک سال از زمان وقوع سفیدشدگی، 
تقریبًا نیمی )4۳.8 درصد( از کلونی های مرجانی سفید شده ترمیم یافته اند.
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بهآسمانمیروند
ــد  ــر می دهن ــی خب ــاخت پهپادهای ــان از س محقق
در  را  جنگل هــا  آتش ســوزی  می تواننــد  کــه 
ــرل  ــتاد کنت ــد. س ــخیص دهن ــه تش ــل اولی مراح
ــات  ــورا اطالع ــد ف ــاد می توان ــن پهپ ــه ای ــال ب ــا اتص ــران ب بح
ــن  ــت آورد. ای ــه دس ــوع ب ــال وق ــات در ح ــی را از اتفاق دقیق
پهپــاد دارای یــک دوربیــن حرارتــی، یــک دوربیــن نــوری 
ــای  ــد دم ــازه می ده ــر اج ــه کارب ــه ب ــت ک ــگر اس ــار حس و چه
ــف  ــامانه های مختل ــد. س ــایی کن ــط شناس ــتگاه را در محی دس
ــازد  ــادر می س ــر را ق ــاد کارب ــن پهپ ــده در ای ــه ش ــرل تعبی کنت
تــا وضعیــت داخلــی ایــن دســتگاه و ســامانه ارتباطاتــی ارائــه 
شــده توســط Telefonica، را بــرای دریافــت فــوری اطالعــات، 
ــرکت های  ــن ش ــی از بزرگ تری ــد. Telefonica یک ــی کن بررس
مخابراتــی در جهــان اســت. ایــن برج هــای ارتباطاتــی )ســامانه 
ــد منشــأ  ــه شــده توســط Telefonica( می توانن ارتباطاتــی ارائ
یــک آتش ســوزی را در یــک محیطــی ۱5 کیلومتــری تشــخیص 
ــای  ــن برج ه ــده در ای ــه ش ــی تعبی ــگرهای حرارت ــد. حس دهن

ارتباطاتــی هنــگام تشــخیص یــک آتش ســوزی هشــداری 
ــل  ــه در داخ ــاد ک ــن پهپ ــیانه ای ــه آش ــق آن ب ــل دقی ــا مح را ب
ــاد  ــپس پهپ ــد. س ــال می کنن ــد، ارس ــرار دارن ــا ق ــن برج ه ای
ــه  ــه آن نقط ــدود ب ــد مح ــرایط دی ــی در ش ــودکار حت ــور خ به ط
ــوزی  ــش س ــی از آت ــوری و حرارت ــر ن ــد و تصاوی ــرواز می کن پ
ــن  ــامانه همچنی ــن س ــود. ای ــال می ش ــورًا ارس ــه ف ــرد ک می گی
بــه مرکــز مدیریــت بحــران اجــازه می دهــد تــا پهپــاد را 
ــرل  ــی محیــط ســوخته کنت ــرای جمــع آوری اطالعــات و ردیاب ب
ــد،  ــان می رس ــه پای ــاد ب ــن پهپ ــت ای ــه مأموری ــی ک ــد. زمان کن
ــارژ  ــودکار ش ــور خ ــردد و به ط ــود بازمی گ ــیانه خ ــه آش ــاد ب پهپ
می شــود. ایــن پهپــاد یــک راه حــل کامــالً جدیــد اســت کــه بــر 
مبنــای رباتیــک و اتوماســیون کار می کنــد و موجــب حــذف کار 
ــات  ــرای خدم ــد ب ــزار جدی ــک اب ــه ی ــود، بلک ــان ها نمی ش انس
ــن ســتاد  ــان ای ــه کارکن ــه ب ــد ک ــه می ده ــت بحــران ارائ مدیری
ــر فعالیــت کــرده و وضعیــت  ــا خیــال راحت ت اجــازه می دهــد ب

ــد. ــرل کنن را کنت

ریا
د

تــازه تریــن گــزارش اســتانداری مازنــدران نشــان 
مــی دهــد کــه بخــش خصوصــی بــر خــالف تصــور 
عمومــی در اجــرای قانــون آزاد ســازی حریــم 
ــر از بخــش  ــای خــزر دســتکم ۱۰ درصــد عقــب ت ســاحلی دری
دولتــی اســت. بــه گــزارش ایرنــا، بــر اســاس مــاده 6۳ قانــون 
ــعاع  ــا ش ــزر ت ــاحل خ ــم س ــام حری ــد تم ــارم بای ــه چه برنام
6۰ متــری از ســاخت و ســاز آزاد شــود. معــاون هماهنگــی 
ــت  ــنبه در نشس ــه ش ــدران روز س ــتاندار مازن ــی اس ــور عمران ام
ــا گفــت کــه ۲7 درصــد از ســواحل در  آزاد ســازی ســواحل دری
ــار بخــش خصوصــی  ــار دولتــی هــا و ۳7 درصــد در اختی اختی
تاکنــون آزاد نشــده اســت. مهــدی رازجویــان توضیــح داد: ۱6۳ 
ــدران در تملــک  کیلومتــر از ۳7۰ کیلومتــر ســاحل خــزر در مازن
ــه  ــت ک ــی اس ــبه دولت ــی و ش ــی، حاکمیت ــتگاههای دولت دس
تاکنــون 7۳ درصــد مطابــق بــا قانــون برنامــه چهــارم آزاد شــده 
اســت. وی افــزود: ۲8 کیلومتــر از ســاحل در اختیــار دولتــی هــا 
ــی  ــتگاه های حاکمیت ــه دس ــق ب ــده متعل ــون آزاد نش ــه تاکن ک
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خــورده اســت. آتش ســوزی یکــی از عوامــل مهــم ایجــاد 
اختــالل در اکوسیســتم های جنگلــی کشــور اســت و 
بــه عنــوان یــک آشــفتگی بــر ســاختار و تجدیــد حیــات 
گونه هــای گیاهــی تأثیــرات بســیار منفــی دارد. زاگــرس، 
ــان ســهم بیشــتری از آتش ســوزی ها را  ــن می ــا در ای ام
دارد و ســاالنه بســیاری از گونه هــای گیاهــی و بلوط هایش 
ــرس،  ــته کوه های زاگ ــوند. رش ــتر می ش ــش خاکس در آت
وســیع ترین و اصلی تریــن رویشــگاه گونه هــای مختلــف 
ــه  ــن منطق ــل ای ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــران ب ــوط در ای بل

ــای  ــژه ای برخــوردار اســت. جنگل ه ــت بســیار وی از اهمی
بلــوط منطقــه زاگــرس از منتهی الیــه شــمال غربــی ایــران 

ــران می رســد. ــوب غــرب ای ــه جن ــاز و ب آغ
جنگل هــای زاگــرس بــا گســتردگی در ۱۱ اســتان کشــور بــا 
شــش میلیــون هکتــار مســاحت، 4۰ درصــد جنگل هــای 
ــد کــه حــدود 7۰ درصــد تیــپ  ایــران را تشــکیل می دهن
گونه هــای جنگلــی زاگــرس را بلوط هــا شــامل می شــوند 
ــرا، کیکــم،  و ســایر گونه هــای درختــی ایــن جنگل هــا اف
ــوان،  ــی وحشــی، ولیــک، ارغ ــان گنجشــک، گالب ــه، زب بن

ــوط  ــان بل ــت. درخت ــان اس ــر درخت ــادام و دیگ ــواع ب ان
ــر از ســطح  ــا دو هــزار و 4۰۰ مت معمــوالً در ارتفــاع 65۰ ت
ــد و زاگــرس جنوبــی  ــه زاگــرس رخ نموده ان ــر پهن ــا ب دری
ــه شــامل  ــوده ک ــی ب ــوط ایران ــه بل رویشــگاه خــاص گون
اســتان های ایــالم، خوزســتان، کهگیلویــه و بویــر احمــد، 
فــارس، اصفهــان و چهــار محــال بختیــاری اســت و دارای 
اقلیــم گــرم و خشــک اســت و بــه گفتــه فرمانــده یــگان 
حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری به طــور 
ــای  ــار از عرصه ه ــزار هکت ــدود ۱۰ ه ــاالنه ح ــن س میانگی

منابــع طبیعــی طعمــه حریــق می شــوند کــه بیشــترین 
آتش ســوزی ها در عرصه هــای منابــع طبیعــی در زاگــرس 

ــت. رخ داده اس

5۶۰میلیونریال،خسارتآتشسوزیهر
هکتارجنگل

مردادمــاه 97 بــود کــه ســرهنگ قاســم ســبزعلی اعــالم 
کــرد: خســارت بــه اراضــی مرتعــی در صورت آتش ســوزی 
در هــر هکتــار حــدود ۱7 میلیــون تومــان و در هــر هکتــار 
از مناطــق جنگلــی 56 میلیــون تومــان اســت. آن طــور کــه 
وی بــه ایســنا گفتــه، ســاالنه به طــور میانگیــن حــدود ۱۰ 
هــزار هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعــی طعمــه حریــق 
می شــوند کــه از ایــن مقــدار ۱5 تــا ۲۰ درصــد در جنگل هــا 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــاق می افت ــی اتف ــی در اراضــی مرتع و مابق
ــع و  ــا، مرات ــازمان  جنگل ه ــت س ــگان حفاظ ــده ی فرمان
آبخیــزداری از ابتــدای ســال 97 تــا مردادمــاه آن 5۰۰ فقــره 
ــور رخ  ــی کش ــع طبیع ــای مناب ــوزی در عرصه ه آتش س
ــار  ــا ۲۰۰۰ هکت ــوزی ها ۱5۰۰ ت ــعت آتش س ــه وس داده ک
بــوده اســت. قاســم ســبزعلی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان 
آتش ســوزی ها در عرصه هــای منابــع طبیعــی طــی ســال 
97 نســبت بــه مشــابه همیــن زمــان در ســال 96 کاهــش 
ــد بیشــتر آتش ســوزی ها  ــح می کن ــه اســت، تصری یافت
در مناطــق مرتعــی زاگــرس در اســتان های فــارس، 
بویراحمــد، چهــار محــال و  و  خوزســتان، کهگیلویــه 
بختیــاری، اصفهــان، کرمــان و همــدان رخ داد. در مناطــق 
ــی  ــز اســتان گلســتان یکــی از مناطــق بحران شــمالی نی
آتش ســوزی بــود. فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان  
ــازات  ــه مج ــاره ب ــا اش ــزداری ب ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
ــرای  ــذار ب ــد قانونگ ــوان می کن ــوزی عن ــالن آتش س عام
ــی  ــهل انگاری و بی توجه ــر س ــوزی براث ــازات آتش س مج
از 6 مــاه تــا ۳ ســال حبــس در نظــر گرفتــه اســت عــالوه 
بــر ایــن عامــالن آتش ســوزی، جریمــه می شــوند و بایــد 
خســارت وارد شــده بــه منابــع طبیعــی را بپردازنــد. ایــن 
مقــام مســوول بــا بیان اینکــه متاســفانه برخی کشــاورزان 
اقــدام بــه ســوزاندن مراتــع پــس از کشــت اول می کننــد، 
ــل وزش  ــه دلی ــع ب ــی مواق ــاورزان در برخ ــد: کش می گوی
بــاد شــدید نمی تواننــد حریــق را کنتــرل کننــد و آتــش بــه 
ــالغ  ــر اســاس اب ــل می شــود. ب ــع منتق ــا و مرات جنگل ه
وزارت جهــاد کشــاورزی آتــش زدن مراتــع پــس از کشــت 
ــا افــراد خاطــی برخــورد می شــود  ــوع اســت و ب اول ممن
همچنیــن در صــورت تخلــف، مســببان ایــن کار بر اســاس 
احــکام قضایــی مــورد بازخواســت قــرار می گیرنــد و 

ــوند. ــه می ش جریم
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در۱۱استانحوزهزاگرسنشینرخمیدهد

بــه دنبــال اعتــراض جمعــی از فعــاالن محیــط زیســتی نســبت 
ــرح،  ــن ط ــرای ای ــف اج ــی و توق ــاالب انزل ــای ت ــد احی ــه رون ب
سرپرســت دفتــر حفاظــت و احیــای تاالب هــا در مــورد ترکیبــات 
ــاالب  ــی ت ــش آالیندگ ــرای کاه ــده ب ــه کارگرفته ش ــیمیایی ب ش
ــرای  ــب ب ــن ترکی ــودن ای ــر ب ــر بی خط ــح داد و ب ــی توضی انزل
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــرد. ب ــد ک ــاالب تاکی انســان و اکوسیســتم ت
ــه  ــی معــروف ب ــاالب انزل ــروژه زیســت پاالیی ت ــه پیــش، پ هفت
ــب  ــک ترکی ــردن ی ــه ک ــامل اضاف ــه ش ــی« ک ــرح »بایوجیم ط
شــیمیایی بــه تــاالب اســت؛ بنــا بــه دســتور دادســتانی اســتان 

ــی و  ــرح بایوجیم ــورد ط ــات در م ــد. ابهام ــف ش ــالن متوق گی
نگرانی هــا در مــورد ســمی و خطرنــاک بــودن ایــن ترکیــب 
شــیمیایی ادامــه دارد؛ ترکیبــی کــه گفتــه می شــود قــرار اســت 
ــد. ــش یاب ــاالب افزای ــق ت ــش و عم ــا کاه ــق آن لجن ه از طری

در ایــن بــاره مســعود باقــرزاده کریمــی سرپرســت دفتــر حفاظت 
ــای  ــه محیط ه ــه کلی ــح ک ــن توضی ــا ای ــا ب ــای تاالب ه و احی
ــه  ــد، ب ــت پاالیی دارن ــیل زیس ــا، پتانس ــه تاالب ه ــی از جمل آب
ــی،  ــای آب ــود در محیط ه ــی موج ــل طبیع ــت: عوام ــنا، گف ایس
باعــث غیــر فعــال شــدن آلودگی هــا و کاهــش خطــرات ناشــی 

ــای موجــود  ــال کاتیون ه ــرای مث ــا می شــوند. ب ــن آالینده ه از ای
ــار  ــد ب ــم می توانن ــیم و منیزی ــیم، کلس ــل پتاس ــا مث در تاالب ه
ــه  ــد ک ــا را بگیرن ــفات ها و نیترات ه ــل فس ــا مث ــی آنیون ه منف
بــه ایــن حالــت »زیســت پاالیی« گفتــه می شــود. وی بــا اشــاره 
ــی  ــرای خنث ــی ب ــاالب ظرفیت ــاک ت ــان و خ ــه در گیاه ــه اینک ب
کــردن آلودگی هــا وجــود دارد، تاکیــد کــرد: البتــه ایــن ظرفیــت 
ــا  ــر آالینده ه ــه اگ الیتناهــی نیســت و محــدود اســت به طوری ک
ــه  ــکان تصفی ــد ام ــا باش ــت پاالیی تاالب ه ــوان زیس ــش از ت بی
ــرایط  ــن ش ــدارد. همی ــود ن ــی وج ــن راحت ــه ای ــا ب آالیندگی ه
ــوبات،  ــت رس ــل انباش ــه دلی ــود دارد و ب ــی وج ــاالب انزل در ت
ــاالب گرفتــه شــده اســت، در نتیجــه  فرصــت زیســت پاالیی از ت
ــن  ــتیم. ای ــه هس ــا مواج ــت آالینده ه ــا انباش ــی ب ــن وضع چنی
ــی  ــل ن ــی مث ــریع گیاهان ــش س ــه روی ــر ب ــم منج ــت ه وضعی
تــاالب  در  می شــود کــه  مرحلــه گفتــه  ایــن  در  می شــود. 
پدیــده »خــوراک وری« یــا »تغذیه گرایــی« ایجــاد شــده اســت. 
سرپرســت دفتــر حفاظــت و احیــای تاالب هــا تاکیــد کــرد: رشــد 
ــیژن آب  ــاالی اکس ــرف ب ــث مص ــاالب باع ــان در ت ــوه گیاه انب
ــاالب رخ  ــود شــدید اکســیژن در آب ت می شــود ودر نتیجــه کمب
می دهــد. در نتیجــه همیــن شــرایط اســت کــه اکســیژن تــاالب 
ــا  ــه ب ــرزاده کریمــی در ادام ــر رســیده اســت. باق ــه صف ــی ب انزل
ــا،  ــی تاالب ه ــش آالیندگ ــای کاه ــی از روش ه ــه یک ــان اینک بی
شــیوه زیســت پاالیی تشــدید شــده اســت، کــه در مــورد تــاالب 
ــر  ــوان زی ــه عن ــان ب ــرکت دانش بنی ــک ش ــق ی ــی از طری انزل
مجموعــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، طــرح بایوجیمــی پیگیــری 

ــر اجــرای ایــن  شــده اســت، گفــت: کمیتــه البتهنظــارت فنــی ب
طــرح در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا حضــور اســتادانی 
ــالن  ــاه و گی ــیراز، کرمانش ــریف، ش ــران، ش ــگاه های ته از دانش
تشــکیل شــده اســت کــه بیشــتر متخصصــان بــر بی خطــر بــودن 

ــد.  ــد می کنن ــن روش تاکی ای
ــه  ــب شــیمیایی ب ــه در ترکی ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــه در طــرح بایوجیمــی از چــه عناصــری اســتفاده شــده  کاررفت
اســت؟ اظهارکــرد: ایــن مــواد از ترکیــب ســه مــاده پلی ســاکارید، 
ــه کار  ــره ب ــد نق ــیدتیتانیوم و کلری ــه در آن اکس ــت )ک الکترولی
رفتــه اســت( و کمپوســت طبیعــی تشــکیل شــده اســت. هیــچ 
ــورد  ــا نگرانی هــا در م ــن عناصــر آســیب زا نیســتند ام یــک از ای
ــاتید  ــارات اس ــه اظه ــا ب ــه بن ــود دارد ک ــوم وج ــید تیتانی اکس
دانشــگاه حاضــر در کمیتــه نظــارت بــر طــرح بایوجیمــی و 
نتایــج آزمایشــات ایــن ترکیــب، در دوزهــای اســتفاده  شــده در 
ــی  ــوری و گیاه ــات جان ــان و حی ــه انس ــیبی ب ــروژه آس ــن پ ای

نمی رســد. 
سرپرســت دفتــر حفاظــت و احیــای تاالب هــا در پاســخ بــه ایــن 
موضــوع کــه عمــده نگرانــی برخــی اســاتید دانشــگاه و فعــاالن 
محیــط زیســت در مــورد ورود اکســیدتیتانیوم بــه انزلــی و ســمی 
شــدن آب اســت، گفــت: بــرای جلوگیــری از خطــرات احتمالــی 
ــی  ــاالب انزل ــرون ت ــتخرهای بی ــدا در اس ــا ابت ــع نگرانی ه و رف
ــی  ــه آب، ماه ــت و ۱8۰۰ نمون ــده اس ــده وارد ش ــب ذکرش ترکی
ــه بخشــی از آن در داخــل و بخــش  و رســوب برداشــت شــد ک

دیگــر در خــارج از کشــور مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

ماده  شیمیایی ویژه پاکسازی تاالب انزلی، 
بی خطر است

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کهگیلویــه گفــت: 
ــف از  ــدات مختل ــگیرانه و تمهی ــی، پیش ــات کنترل ــا اقدام ب
ــی  ــان جنگل ــکیدگی درخت ــده خش ــان پدی ــوی کارشناس س
ــه حفاظــت  ــی منطق ــای جنگل ــر عرصــه ه ــه دامنگی ــوط ک بل

ــرل شــد.  ــال کنت ــود کام ــز شــده ب شــده خایی
بــه گــزارش ایرنــا، هدایــت هللا آویــزش بــا اشــاره بــه شــیوع 
بیمــاری خشــکیدگی درختــان بلــوط در ســطح 5۰۰ هکتــار از 
منطقــه حفاظــت شــده خاییــز اظهــار داشــت: ایــن بیمــاری 
ــوط  ــای بل ــه جنگل ه ــادی ب ــا 94 خســارت زی از ســال 9۰ ت
حــوزه زاگــرس وارد کــرد. وی بیــان کــرد: عــالوه بــر کنتــرل 
ــای  ــار از جنگل ه ــطح ۱5۰ هکت ــاری، در س ــن بیم ــل ای کام

ایــن منطقــه نیــز بــذر و نهــال کاری انجــام شــد.
ــتر  ــت بیش ــرل و حفاظ ــرای کنت ــرد: ب ــح ک ــزش تصری آوی
ایــن بیمــاری در ســطح 4۰۰ هکتــار از منطقــه حفاظــت 
شــده خاییــز نیــز طــرح بانکــت بنــدی اجــرا شــد. وی 
اضافــه کــرد: حفاظــت از بیمــاری خشــکیدگی درختــان 
ــه  ــال 97 ب ــا س ــز ت ــده خایی ــت ش ــه حفاظ ــوط در منطق بل
ــط  ــه محی ــه حفاظــت از آن ب ــوده ک ــی ب ــع طبیع ــده مناب عه

ــد.  ــذار ش ــت واگ زیس
کهگیلویــه  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
ــل  ــوط را ناشــی از عوام ــان بل ــد زوال خشــکیدگی درخت رون
ــز  ــزود: ری ــادی دانســت و اف ــر مســتقیم زی مســتقیم و غی
گردهــای عربــی بــا شــدت بیشــتر و برگشــت پذیــری 
ســریع تر، کاهــش بارش هــای جــوی، تغییــرات اقلیمــی 
بــه طــوری کــه افزایــش میانگیــن دمــای ســالیانه بــا 
بــه همــراه داشــت،  را  کاهــش میــزان رطوبــت نســبی 
ــک  ــه سوس ــاری زا از جمل ــای بیم ــات و قارچ ه ــان آف طغی
بیمــاری زغالــی، زراعــت  چــوب خــوار، پوســت خــوار، 
زیراشــکوب و تخریــب و فرســایش خاک هــای جنگلــی، 

حضــور دام در جنــگل از عوامــل مســتقیم اســت. 

رئیسادارهمنابعطبیعیو
آبخیزداریکهگیلویهخبرداد:

کنترلخشکیدگیدرختان
بلوطدرمنطقه»خاییز«

خبر اجرای طرح مدیریت اثر 
طبیعی ملی سبالن

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل 
گفــت: طــرح مدیریــت اثــر طبیعــی ملــی ســبالن 
ــروه  ــار در کارگ ــزار و 64۳ هکت ــاحت 6 ه ــه مس ب
ــند  ــک س ــوان ی ــه عن ــتان ب ــزی اس ــورای برنامه ری ــرزمین و ش ــش س آمای
ــت:  ــود. وی گف ــرا می ش ــده و اج ــوب ش ــه ای مص ــی و منطق ــتی مل باالدس
ــزار و  ــه مســاحت 6 ه ــبالن ب ــی س ــی مل ــر طبیع ــت اث ــرح مدیری ــرای ط اج
ــتان  ــزی اس ــورای برنامه ری ــرزمین و ش ــش س ــروه آمای ــار در کارگ 64۳ هکت
ــه ای مصــوب شــده  اســت. ــی و منطق ــوان یــک ســند باالدســتی مل ــه عن ب

شناسایی ۲۳۶ گونه پرنده
ــط زیســت  ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن  مع
ــتان  ــده در اس ــه پرن ــود ۲۳6 گون ــتان از وج لرس
خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه  داد.  خبــر 
جــوان، قائدرحمتــی، بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــزار و  ــوع 88۳ ه ــور مجم ــه ط ــرد: ب ــار ک ــتان اظه ــتی در اس ــوع زیس تن
5۰۳ هکتــار از کل اراضــی اســتان مراتــع و یــک میلیــون و ۲۱7 هــزار 
بیــان کــرد:  وی  می دهــد.  تشــکیل  جنگل هــا  را  آن  از  هکتــار   ۳۱۳ و 
شــرایط توپوگرافــی و تشــکیالت زمیــن شناســی منجــر بــه پیدایــش تنــوع 
ــزود: در  ــتان شــده اســت. وی اف ــی در اس ــر و متنوع ــی نظی ــک ب بیولوژی
ــه  ــدود ۳58 گون ــی، ح ــه گیاه ــش از ۱75۰ گون ــتان بی ــتگاه های اس زیس

شــده اند. شناســایی  جانــوری 

دستگیری دومین 
ضارب توله خرس

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت مازندران از شناســایی 
ــه خــرس  ــن ضــارب و کشــتار تول و دســتگیری دومی
قهــوه ای در ســوادکوه خبــر داد. بــه گــزارش آفتاب نیــوز، 
حســینعلی ابراهیمــی بــا بیــان ایــن کــه روز قبــل یکــی 
ــوه ای در ســوادکوه شناســایی و دســتگیر شــده  ــه خــرس قه ــان کشــتار تول از ضارب
بــود گفــت: ضــارب دوم نیــز امــروز دســتگیر و روانــه زنــدان شــده اســت. ابراهیمــی 
کارنامــی گفــت: علــت تلــف شــدن تولــه خرس توســط دامپزشــک دردســت بررســی 
ــرکل حفاظــت  ــد شــد. مدی ــی، اطالع رســانی خواه ــر نهای ــس از اظهارنظ اســت و پ
محیــط زیســت مازنــدران، پرتــاب ســنگ بــه تولــه خــرس مصــدوم توســط افــراد 

خاطــی را غیراخالقــی و غیرانســانی دانســت و آن را محکــوم کــرد.

طبیعت

پرندگان

حیوانات

آتشسوزیمراتعخداآفرینلکهگیریشد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعالم کرد: با تالش مردم و نهادهای مسوول، آتش سوزی در 
مراتع منطقه آبش احمد کلیبر و خداآفرین خاموش و لکه گیری شد. به گزارش ایرنا، محمدباقر هنربر گفت: این 

آتش سوزی از بعد از ظهر دوشنبه در مراتع آبش احمد آغاز شد که به همت مردم و ماموران منابع طبیعی خاموش 
شد و لکه گیری مناطق آتش گرفته در مراتع دیزمار خداآفرین نیز انجام شد تا دوباره شعله ور نشود.

رنا
 ای

س:
عک

ــان از  ــگاه کاش ــی دانش ــی کاشان شناس ــز پژوهش ــس مرک رئی
ــر داد و  ــان خب ــرزک کاش ــت مســکونی ب ــر باف ــار زی کشــف غ
گفــت: تــا کنــون حــدود 6۰۰ متــر از غــار کشــف شــده اســت.
بــه گــزارش مهــر، محمــد مشــهدی نــوش آبــادی ضمــن اشــاره 
بــه کشــف غــار در زیــر بافــت مســکونی بــرزک کاشــان اظهــار 
داشــت: ایــن غــار دارای راهروهــا و فضاهــای مختلــف اســت 
و تاکنــون حــدود 5۰۰ تــا 6۰۰ متــر از ایــن غــار شناســایی 
به واســطه  دیگــر  فضاهــای  بــه  دسترســی  اســت،  شــده 
ــت. وی  ــر نیس ــالً میس ــک فع ــگ و باری ــیرهای تن ــود مس وج
ــه  ــف ب ــیر مختل ــار مس ــار دارای چه ــن غ ــه ای ــان اینک ــا بی ب
ــا ۱5۰ متــر اســت، افــزود: ایــن مســیرها  طــول تقریبــی ۱۰۰ ت
ــداد دارد،  ــان امت ــرزک کاش ــان ب ــوه َمرِجن ــرف ک ــًا به ط عمدت
رئیــس مرکــز پژوهشــی کاشان شناســی دانشــگاه کاشــان 
ــار  ــه چه ــوان ب ــده می ت ــف ش ــای کش ــت: از فضاه ــان داش بی
ــا  ــار ت ــدام حــدود چه ــه هرک ــه نحــوی ک ــرد ب ســالن اشــاره ک
ــن  ــی از ای ــی یک ــاع تقریب ــر طــول و عــرض دارد و ارتف پنج مت
ــود آب در برخــی از  ــر می رســد. وی از وج ــه ۱۰ مت ســالن ها ب
ــر داد و  ــان خب ــرزک کاش ــه ب ــار در منطق ــن غ ــمت های ای قس
ــای  ــکل ها و رنگ ه ــنگ ها در ش ــار س ــود غ ــت: وج ــراز داش اب
متنــوع و چشــم نواز بــه ویــژه اســتاالکتیت و اســتاالگمیت هــا 
زیبایی هــای ایــن غــار را دو چنــدان کــرده اســت و بــر اســاس 
ــه  ــار انســانی ک ــده و آث ــچ پدی ــه هی بررســی های صــورت گرفت
ــته های دور  ــار در گذش ــن غ ــان از ای ــتفاده انس ــت از اس حکای

ــدارد. باشــد، وجــود ن
ــی  ــد عموم ــکان بازدی ــوز ام ــار هن ــن غ ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
بازدیــد  از  پــس  بــرزک کاشــان  شــهردار  افــزود:  نــدارد، 
ــای آن، از  ــف فضاه ــار و توصی ــن غ ــی از ای ــان محل کارشناس
آمادگــی شــهرداری بــرای طراحــی و ایجــاد ورودی بــرای ایــن 
ــی  ــی و قضائ ــکالت حقوق ــدن مش ــرف ش ــرط برط ــه ش ــار ب غ

ــت. ــر داده اس خب

کشفغارزیربافت
مسکونیبرزککاشان

هر
 م

س:
عک

ریا
بخشخصوصیعقبترازدولتیهادرآزادسازید

ساحلخزر
تــازه تریــن گــزارش اســتانداری مازنــدران نشــان 
مــی دهــد کــه بخــش خصوصــی بــر خــالف تصــور 
عمومــی در اجــرای قانــون آزاد ســازی حریــم 
ــر از بخــش  ــای خــزر دســتکم ۱۰ درصــد عقــب ت ســاحلی دری
دولتــی اســت. بــه گــزارش ایرنــا، بــر اســاس مــاده 6۳ قانــون 
ــعاع  ــا ش ــزر ت ــاحل خ ــم س ــام حری ــد تم ــارم بای ــه چه برنام
6۰ متــری از ســاخت و ســاز آزاد شــود. معــاون هماهنگــی 
ــت  ــنبه در نشس ــه ش ــدران روز س ــتاندار مازن ــی اس ــور عمران ام
ــا گفــت کــه ۲7 درصــد از ســواحل در  آزاد ســازی ســواحل دری
ــار بخــش خصوصــی  ــار دولتــی هــا و ۳7 درصــد در اختی اختی
تاکنــون آزاد نشــده اســت. مهــدی رازجویــان توضیــح داد: ۱6۳ 
ــدران در تملــک  کیلومتــر از ۳7۰ کیلومتــر ســاحل خــزر در مازن
ــه  ــت ک ــی اس ــبه دولت ــی و ش ــی، حاکمیت ــتگاههای دولت دس
تاکنــون 7۳ درصــد مطابــق بــا قانــون برنامــه چهــارم آزاد شــده 
اســت. وی افــزود: ۲8 کیلومتــر از ســاحل در اختیــار دولتــی هــا 
ــی  ــتگاه های حاکمیت ــه دس ــق ب ــده متعل ــون آزاد نش ــه تاکن ک

اســت. قــوه قضائیــه، وزارت کشــور، بانــک کشــاورزی، ارتــش، 
ــتگاه هایی  ــه دس ــت از جمل ــپاه و شــرکت نف ــون بســیج س کان
هســتند کــه در ایــن جلســه از آنهــا بــه عنــوان دســتگاههایی نــام 
بــرده شــد کــه تاکنــون مــاده 6۳ قانــون برنامــه چهــارم را اجــرا 
نکردنــد و بخشــی از ســاخت و ســازهای مرتبــط بــا ایــن نهادهــا 
ــاده 6۳  ــرار دارد. م ــم ســاحل ق ــان در حری و دســتگاه ها همچن
قانــون برنامــه چهــارم توســعه بــرای آزاد ســازی حریــم ســاحل 
ــف  ــتگاههای مختل ــه دس ــال ب ــک س ــری ی ــعاع 6۰ مت ــا ش ت
فرصــت داده بــود ولــی اکنــون بــا گذشــت بیشــتر از یــک دهــه 
ــون نیســتند. ــه تمکیــن قان ــوز بعضــی دســتگاهها حاضــر ب هن

ــش  ــد بخ ــت کن ــن از حرک ــدران همچنی ــتاندار مازن ــاون اس مع
ــت:  ــرد و گف ــاد ک ــا انتق ــم دری ــازی حری ــی در آزاد س خصوص
بــر اســاس آمــار ۲۰7 کیلومتــر از ســاحل ۳7۰ کیلومتــری 
ســاحل خــزر بــدون احتســاب شــبه جزیــزه میانکالــه در حــوزه 
ــدران در تملــک بخــش خصوصــی اســت کــه  اســتحفاظی مازن

ــت. ــده اس ــام ش ــاز در آن انج ــاخت و س س

ش
موز

آ

آموزشمهمترینمحرکبرایکاهشردپای
اکولوژیکیاست

مدیــرکل دفتــر اقتصــاد و فنــاوری محیــط زیســت 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
ــرای  ــرک ب ــن مح ــوزش مهمتری ــه آم ــه ارائ ــه اینک ب
کاهــش ردپــای اکولوژیکــی اســت، گفــت: بــه چالش هــا 
ــدم  ــض و ع ــر و تبعی ــه از فق ــی ک ــای زیســت محیط و بحث ه
ــل  ــا مث ــدی در دنی ــی جدی ــت چالش های ــود داش ــری وج براب
ــه شــده اســت.  ــود آب اضاف ــی و کمب ــگل زدای ــی و جن بیابانزای
کتایــون حجتــی در همایــش گســترش و ترویــج مشــاغل ســبز 
ــد  ــار داشــت: کلی ــدار در کردســتان اظه در راســتای توســعه پای
ــه رســالت  ــگان ب ــل هم ــوزش و عم ــط زیســت آم نجــات محی
ــن  ــه ای ــت ک ــت اس ــط زیس ــت از محی ــل حفاظ ــود در مقاب خ
مهــم نیــاز بــه فرهنــگ ســازی زیســت محیطــی در بیــن اقشــار 
مختلــف جامعــه دارد. مدیــرکل دفتــر اقتصــاد و فنــاوری 
ــا  ــور ب ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــط زیس محی
ــاد،  ــداری، اقتص ــی پای ــاخصه اصل ــه ش ــه س ــه اینک ــاره ب اش
ــی  ــداری زمان ــزود: پای ــت، اف ــت اس ــط زیس ــاع و محی اجتم

ــن ســه  ــن ای ــانی بی ــم پوش ــه بیشــترین ه ــد ک ــاق می افت اتف
شــاخصه وجــود داشــته باشــد. حجتــی بــا بیــان اینکــه توســعه 
زمانــی اتفــاق می افتــاد کــه تخریــب محیــط زیســت را شــاهد 
ــر کــره زمیــن  ــری کــه ب ــم تاثی ــه کــرد: می توانی نباشــیم، اضاف
ــه  ــم البت ــری کنی ــدازه گی ــی ان ــای اکولوژیک ــا ردپ ــم ب می گذاری
ردپــای زیســتی شــاخصی بــرای ارزیابــی میــزان مصــرف بشــر 
و اثراتــش بــر محیــط زیســت اســت. وی علــل عبــور از ظرفیــت 
زیســتی را افزایــش جمعیــت، مصــرف و ضایعــات بیشــتر 
ــتی  ــت زیس ــر ظرفی ــر نف ــرای ه ــد: ب ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک عن
تعریــف شــده 8/. هکتــار اســت کــه در کشــورمان بــه کســری 
اکولوژیــک رســیدیم بنابرایــن بــرای کاهــش ردپــای اکولوژیکــی 
نیــاز بــه رد دســت اکولوژیکــی داریــم. حجتــی بــا بیــان اینکــه 
محرک هــای بســیاری بــرای کاهــش ردپــای اکولوژیکــی وجــود 
دارد کــه آمــوزش بــرای توســعه پایــدار یکــی از مهمتریــن 
آنهاســت، گفــت: ارائــه آمــوزش در راســتای توســعه پایــدار بــرای 

ــت. ــروری اس ــا ض ــات و نهاده ــا، موسس خانواده ه
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نشسـت تخصصـی شـرکت هـای توزیع 
بـه  مشـترکین  خدمـات  معیـن  بـرق 
میزبانـی شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان 

۲۲ خردادماه برگزار شد 
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور معـاون 
هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر ،مدیر 
کل و معـاون دفتـر مدیریـت مصـرف و 
توانیـر  شـرکت  مشـترکین  خدمـات 
،معـاون اجرایـی طـرح فهـام و شـرکت 
هـای توزیـع اسـتانهای شـیراز ،شـمال 
و  زنجـان  و  ،گلسـتان  ،مشـهد  کرمـان 
شـرکت  میزابانـی  بـه  اصفهـان  اسـتان 
توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان  برگزار 
عامـل  مدیـر  گزارشـهای  از  پـس  شـد 
شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان از عملکرد 
 ، هـا  شـاخصه  تمـام  در  شـرکت  ایـن 

قبـوض  حـذف  مختلـف  هـای  فراینـد 
کاغـذی بـه بحـث و تبادل نظر گذاشـته 

شد.
مهنـدس  نشسـت  ایـن  حاشـیه  در 
رخشـانی مهـر معـاون هماهنگـی توزیع 
و  هـا  برنامـه  بـه   پاسـخ  در  توانیـر  
حـذف  بـرای  رو  پیـش  هـای  چالـش 
قبـوض کاغذی گفـت : طرحی در وزارت 
نیـرو کلیـد خـورد بـه نـام قبـض سـبز 
الکترونیکـی و تمـام هـدف آن کاهـش 
و  مـردم  منـازل  درب  بـه  مراجعـه 
همچنیـن کاهـش هزینـه هـای مختلف 
بـود کـه بـا الکترونیکی شـدن قبض ها 

این مهم محقق می شـود 
روشـها  از  :یکـی  ادامـه گفـت  در  وی 
ارسـال پیامک به مشـترکین می باشـد 

و روش دیگـر اسـتفاده از اپ ها ی می 
باشـد کـه بـه صـورت الکترونیکـی و بـه 
شـکل فـرم هـای اولیـه قبـض میسـر 
مـی شـود و دیگـر وجـود شـرکت هـای 
psb  کـه در کشـور ما زیاد اسـت و می 
توانـد قبـوض را بـه صـورت الکترونیکی 

در اختیار مشـترکین قرار دهد 
وی خاطـر نشـان کـرد : ایـن فراینـد تـا 
بایـد  جـاری  سـال  مـاه  مهـر  ابتـدای 
اجرایـی شـود کـه بـه صـورت آزمایشـی 
در مـرداد و شـهریور مـاه اجرایـی مـی 
بـرای کل کشـور  برنامـه  ایـن  و  گـردد 
چنـد  بـه  منـوط  و  اسـت  شـده  دیـده 
اسـتان و شهرسـتان نیسـت بـه عبارتی 
نزدیـک بـه ۳6 میلیون مشـترک برق از 
مزایـای ایـن طرح بهـره مند می شـوند 

در  تومـان  میلیـارد   ۳۰۰ بـه  نزدیـک  و 
کاهش هزینه ها موثر اسـت 

وی در پاسـخ بـه سـواالت اختصاصـی 
بـرق  توزیـع  شـرکت  خبـر  کارشـناس 
اصفهـان گفـت :مـا تجربـه هـای زیادی 
را بـرای  الکترونیکـی نمـودن فرایندهـا 
در کشـور داشـته ایـم  ولـی آنچـه کـه 
مهـم و کلیـدی اسـت  در حـال حاضـر 
چالـش زمـان اسـت و بایـد در مـدت 
عملیاتـی  را  فرایندهـا  شـده   تعییـن 

نماییم .
وی در خصـوص چالشـهایی کـه  به طور 
احتمالـی در وصـول مطالبـات مردمـی 
ایجـاد مـی شـود تصریح کـرد : به هیچ 
وجـه مـا در ایـن خصـوص بـا مشـکلی 
بـا  کـه  چـرا  شـد  نخواهیـم  روبـرو 
هـا  روش  نمـودن سیسـتم  هوشـمند 
وصـول  و  مردمـی  پرداخـت  هـای 
مطالبـات بـه راحتی مـورد ارزیابـی قرار 
نمـود  بررسـی  را  و خطاهـا  مـی گیـرد 
آسـانی  بـه  هـا  پـردازش  ایـن  البتـه  

شـکل نمـی گیرد بلکه تالش و کوشـش 
۲4 سـاعتی همـکاران را به دنبال دارد و 
همانطـور کـه مـی دانیـم ارائـه خدمـات 
بـوده  روزی  شـبانه  طـور  بـه  همیشـه 
اسـت کـه ایـن پـروژه را نیـز در بـر مـی 
مباحـث  در   هـم  عبارتـی  بـه  و  گیـرد 
و  افـزاری  نـرم  هـم  و  افـزار   سـخت 
امنیـت شـبکه  بایـد تـالش مضاعفـی 

صـورت گیرد که این مهم صورت گیرد 
وی در پایـان پـس از بازدیـد ازسـمیع و 
بـرق  توزیـع  شـرکت  دیسـپاچینگ 
: کارهـای  نشـان کـرد  خاطـر  اصفهـان 
ارزشـمند و مهمـی در بخـش هـای غیر 
حضـوری و بهـره بـرداری صـورت گرفته 
تـالش  و  پشـتکار  از  نشـان  اسـت کـه 
همـکاران در اصفهـان مـی باشـد و بـه 
نظـر مـی رسـد در بخـش خدمـات غیر 
حضـوری  مشـترکین بـا وجـود آپ هـا 
بتواننـد بـه  خدمـات مـورد نیـاز خـود 

دسترسـی راحت تری داشته باشند.

اطفــای  و  مقابلــه  مشــترک  رزمایــش 
آتــش ســوزی مراتــع و منابــع طبیعــی 

شهرســتان مسجدســلیمان برگزار شد .
و  پرســنل  حضــور  بــا  رزمایــش  ایــن 
ایســتگاه  آتــش  اطفــای  خودروهــای 

گاز  و  نفــت  نشــانی  آتــش  مرکــزی 
ــس  ــهرداری - آمبوالن ــلیمان - ش مسجدس
هــای امــداد مرکــز فوریــت هــای پزشــکی 
ــیمی  ــذب آب پتروش ــد ج ــت واح و بهداش
اداره  نظــارت  بــا  مسجدســلیمان  رازی 

منابــع طبیعــی - اداره حفاظــت محیــط 
ــس  ــدار و ریی ــور فرمان ــا حض ــت و ب زیس
در  شهرســتان  بحــران  مدیریــت  ســتاد 

منطقه تل بزان برگزار شــد .
ــن رزمایــش کــه بمنظــور ســنجش  طــی ای
چــه  هــر  هماهنگــی  ایجــاد  و  آمادگــی 
ــو  ــای عض ــتگاه ه ــان دس ــر می ــوب ت مطل
ــت بحــران شهرســتان انجــام  ســتاد مدیری
گرفــت ، آتــش نشــانان ایســتگاه هــای 
آتــش نشــانی نفــت و شــهرداری بــا حضــور 
بموقــع در محــل وقــوع آتــش ســوزی ، 
عــالوه بــر ســرعت عمــل ، توانمنــدی و 
حادثــه  هرگونــه  برابــر  در  را  مهارتشــان 
ــی  ــرض ارزیاب ــوزی بمع ــش س ــه آت حادث

قرار دادند .
ــانی  ــش نش ــتگاه آت ــت ایس ــر اس الزم بذک
بــا  مسجدســلیمان  و گاز  نفــت  شــرکت 
اعــزام ۲ دســتگاه خــودروی اطفــای آتــش 
آب  پشــتیبانی  تانکــر  دســتگاه  یــک  و 
ــوری  ــدر حض ــر تن ــتم وات ــه سیس ــز ب مجه
ــش  ــن رزمای ــش در ای ــگ و اثربخ ــر رن پ

داشت .
همچنیــن در ۳4 آتــش ســوزی رخ داده در 
شــهر  طبیعــی  منابــع  و  مراتــع 
مسجدســلیمان و شــهرهای واقــع در حــوزه 
ی عملیاتــی ایــن شــرکت ، آتــش نشــانان 
ــه  ــق ب ــر داشــته و موف نفــت حضــوری موث

مهار این آتش ســوزی ها شــده اند .

چالشزمان،تنهامساله
درحذفقبوضکاغذیاست

برگزاریرزمایشمشتركاطفایآتشسوزی
مراتعدرمسجدسلیمان

افزایشارتفاعموجدریادرسواحلبوشهر
ــش  ــهر از افزای ــتان بوش ــی اس ــرکل هواشناس مدی
ــمالی و  ــواحل ش ــا در س ــوج دری ــاع م ــبی ارتف نس

مرکزی خبر داد. 
فــرج هللا شــکوهی پــور گفــت: بررســی نقشــه های 
هواشناســی نشــان دهنــده تــداوم وزش باد شــمال 
غربــی در ســطح اســتان مــی باشــد کــه طــی امروز 
در ســاعاتی از ظهــر تــا اوایــل شــب بر ســرعت وزش 
ایــن جریانات در ســواحل شــمالی و مرکــزی افزوده 
خواهــد شــد و در پــی آن ارتفــاع مــوج دریــا در ایــن 
ــد. وی  ــه طــور نســبی افزایــش مــی یاب مناطــق ب
بیــان کــرد: همچنیــن پیــش بینــی می شــود کــه از 
بعدازظهــر فــردا )دوشــنبه( تــا روز جمعــه ســرعت 
ــه  ــه و ب ــش یافت ــی، افزای ــمال غرب ــاد ش وزش ب
ــدت  ــن م ــی ای ــز ط ــارس نی ــج ف ــبب آن خلی س
مــواج و متالطــم گــردد. مدیــرکل هواشناســی 
ــاد، در  ــا وزش ب ــراه ب ــزود: هم ــهر اف ــتان بوش اس
برخــی نقــاط خیــزش گــرد و خــاک دور از انتظــار 

نمی باشد. 
ــر ایــن اســاس  ــور خاطرنشــان کــرد: ب شــکوهی پ
آســمان اســتان صــاف، در قســمت هــای شــمالی و 
ــاد و  ــاعات وزش ب ــی س ــتان در برخ ــزی اس مرک

ــاط  ــردا در برخــی نق ــاک و از ف ــرد و خ ــال گ احتم
افزایــش ابــر پیــش بینــی مــی شــود.وی تصریــح 
ــا  ــی ت ــمال غرب ــٌا ش ــاد غالب ــت وزش ب ــرد: جه ک
شــمال بــا ســرعت ۱۰ تــا ۳4 و در ســاعاتی از ظهــر 
تــا شــب در ســواحل شــمالی و مرکــزی گاهــی تــا 
4۲ کیلومتــر در ســاعت و ارتفــاع مــوج دریــا 6۰ تــا 
۱۲۰ و در ســواحل جنوبــی ۳۰ تــا 9۰ ســانتیمتر 
ــهر  ــتان بوش ــرکل هواشناســی اس ــد بود.مدی خواه
عنــوان کــرد: فــردا در بنــدر بوشــهر زمــان جــزر اول 
دریــا ۰۱:۰5 بامــداد، مــد اول ســاعت ۰7:48 بامــداد، 
جــزر دوم ســاعت ۱5:۲۳ و مــد دوم دریــا ســاعت 

۲۱:۳۱ می باشد. 
همچنیــن در اطالعیــه روز جــاری هواشناســی آمــده 
اســت: بــر اســاس بررســی و تحلیــل نقشــه هــای 
پیــش یابــی جــوی از عصــر روز دوشــنبه وزش بــاد 
شــمال غربــی نســبتًا شــدید بــر روی خلیــج فارس 
آغــاز می¬شــود کــه بــه تنــاوب تــا روز جمعــه )۳۱ 
خردادمــاه( ادامــه مــی یابــد. بــر ایــن اســاس طــی 
ــواج و  ــاوب م ــه تن ــارس ب ــج ف ــدت خلی ــن م ای
متالطــم خواهــد بــود و همچنیــن بــروز پدیــده گــرد 

و خاک در اثر وزش باد دور از انتظار نمی باشد.

سودوکوشماره۱۴۷۴

پاسخسودوکوشماره۱۴۷3

افقی
۱- قدیمــی ترین کاخ قاجاریه در 

 تهــران - از بیماری های روحی

۲- مــوی مردانه - دارای تصویر - 

 گونه ای چاشــنی - پدران

۳- چاق - ســولفات قدیمی - قد 

 بلنــد و خوش قامت

4- پیامبــر قــوم عاد - رنگ و لون - 

 نیتروژن

5- دنباله رو ســوزن - شرکت بیمه 

 معتبر انگلیســی - مکان

6- ضایع شــدن - درخت - خوراک 

 شــبانه - ذخیره غذایی

7- گردنکشــی - فرخندگی و فزونی 

 و رونق

8- تیرانداز افســانه ای - دشت بی 

 آب و علف - واحد شیشــه

 9- شهری در اســپانیا - فاقد دقت

۱۰- ســاکن یک جا - بارگاه - رهن و 

 امانت - ســالح کاشتنی

۱۱- پیمــودن - بنگاه ارائه کارهای 

 خدماتی - پســوند شباهت

۱۲- ابــزار بــازی کودکان - نقطه و خال 

 - دوست

۱۳- دســتکاری عکس - بخشی از 

 پا - یک ششــم چیزی

۱4- جنــاح لشــکر - ویتامین انعقاد 

 خون - ســیاحت - سوره زنان

۱5- بخشــی از منطق که درباره علوم 

مختلــف گفتگو مــی کند - صندیکای 

صنفی

عمودی 
۱- آش قرقروت - شــهری در استان 

 تهران

۲- نیکــوکار - پروردگار - خالی - 

 سؤال چهار جوابی

۳- همانند و شــبیه گشــتن - نامه ها 

 - بدنیا آمدن

 4- واهمــه - برادر مرگ - واژه آرزو

5- گریــز - بــرای بخاری نیاز داریم - 

 چهارچوبی برای عکس - کجاســت؟

6- کشــور باســتانی - امر به پیدا 

 کــردن - درس زورکی! - توده غله

7- چهره - جمهوری متشــکل از چند 

حکومت مســتقل کوچکتر - پیشــوندی 

 در علــم به معنی هفت

8- برنــج فروش - جایز - میدان 

بوکس  مسابقه 

9- از شــهرهای استان گیالن - 

 اندوهگین و ملول - رام نشــده!

۱۰- گشــایش - خالص - برون آ! - 

معین  زمان 

۱۱- دشــنام - انسان - گونه ای 

اســتخر که در آن آب با فشــار از اطراف 

به داخل اســتخر پاشــیده می شود - 

بخیل و   خسیس 

۱۲- شــهری در استان همدان - فصل 

 کتــاب - خاطر و حافظه

۱۳- یکی از ســه عمل زراعت - مرمت 

 کردن - واحد مســابقه مشت زنی

۱4- صحرایی در شــمال چین 

- شــوخی - شهری در فرانسه - 

 فراموشی

۱5- بلــد بــودن - بی خبر و غافل

جدولشماره۱۴۷۴

 پیام
استان ها

روزانه۱۰میلیاردریالدرحوزهبیمهسامتکردستانهزینهمیشود
مدیــر کل بیمه ســالمت کردســتان گفت: روزانه در حوزه خدمــات دهی بخش های اجرایی، 
درمان و بهداشــت ۱۰ میلیارد ریال به مراکز درمانی این اســتان بابت بیمه شــدگان تحت 
پوشــش پرداخت می کنیم.

آگهیاباغرایافراز
نظـر بـه ایـن کـه اداره منابع طبیعی جیرفت درخواسـت افرازسـهام خود از پالک یـک فرعی از 
7۱5- اصلـی بخـش 45 کرمـان را نمـوده که بـه موجب صورتمجلس افـرازی وارده به شـماره 
۱748-98/۰۳/۰7مـورد افـراز بصـورت ششـدانگ چنـد قطعـه زمیـن بـا مشـخصات ذیل می 
باشـد : 1- ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن ملـی بمسـاحت 8۰۰۱۰6 متـر مربـع تحت پـالک ۱4 فرعـی از 7۱5 
- اصلـی در سـهمی مالکیـن مشـاعی آقای حسـن سـاالری و شـرکاء ۲- ششـدانگ یک قطعـه زمین ملی 
بمسـاحت ۳66۳47مترمربع پالک ۱5 فرعی از 7۱5 - اصلی در سـهمی مالکین مشـاعی آقای ماشـاء هللا 
صادقـی و شـرکاء ۳-ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن ملی بمسـاحت 487۳۰۳ متـر مربع پـالک ۱6 فرعی از 

7۱5- اصلی در سـهمی
مالکیـن مشـاعی آقـای دادمـراد قاسـمی و شـرکاء 4- ششـدانگ یک قطعه زمیـن ملی بمسـاحت ۲۰۰۰۱7 
متـر مربـع پـالک ۱7 فرعـی از 7۱5 - اصلـی در سـهمی مالکيـن مشـاعی آقـای توکل خورشـیدی و شـركاء 
5- ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن ملـی بمسـاحت ۲۰۱۰4متـر مربع پـالک ۱8 فرعـی از 7۱5-اصلی در سـهمی

مالکیـن مشـاع آقـای سـعدهللا دانشـور و شـركاء 6- پـالک یـک فرعـی از 7۱5 - اصلـی بمسـاحت 
بصـورت  58۱9۲9۱۱مترمربـع 

ششـدانگ در سـهمی جمهوری اسـالمی ایـران به نمایندگی منابـع طبیعی قرار میگیرد جهـت اطالع مالكين 
مشـاعی پـالک فـرق یـک نوبت انتشـار چنانچه هر گونـه اعتراضی دارند از تاریخ انتشـار ظرف مدت بیسـت 
روز اعتـراض خـود را بـه مرجع قضائی تسـلیم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه در غیر اینصورت اسـناد 

مالکیـت بـه اسـتناد رای افراز صادر و تسـلیم می گردد تاریخ انتشـار:9/۰۳/۲8
جوادفاریابی–رئیسثبتاسنادجیرفت–مالف:۱3۱

آگهیاباغوقترسیدگی
از آنجایـی کـه خواهـان )آقای سـهراب احمدی نمـچ فرزنـد درویش(دادخواسـتی به طرفیت 
خوانـدگان غیـر محصـور )اسـامی مالکین پـالک 57فرعـی از 556اصلی بخـش ۳4کرمان – 
روسـتای گردیـن سـاردوئیه(به خواسـته هـای ۱- اثبـات مالکیـت ۲- رفع مزاحمـت ۳-الزام 
خواندگان به تنظیم سـند مطرح که به این شـعبه ارجاع وبه شـماره پرونده کالسه 98۰998۳48۱۳۰۰۱۱۳شعبه 
دادگاه عمومـی بخـش سـاردوئیه ثبت ووقت رسـیدگی مـورخ ۱۳98/۰5/۱4سـاعت ۰9:۰۰تعییـن  که به علت 
غیـر محصـور بودن خواندگان ودرخواسـت خواهان وحسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع مـاده 7۳قانون آئین 
دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیر االنتشـار آگهی می گـردد تا خوانده ظـرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشـار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشـانی کامل خود،نسـخه ثانی دادخواسـت 

وضمائـم را دریافـت ودر وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیردفتردادگاهبخششعبهدادگاهعمومیبخشساردوئیه–فاطمهرجائینژاد-استانکرمان–شهرستان
جیرفت–بخشساردوئیه–دادگاهبخشساردوئیه–مالف:۱۶۱

فقداناسنادفروش
اینجانـب جـالل مدیلـی مالـک وانـت پیـکان مـدل ۱۳85 سـفید - روغنـی رنـگ به شـماره 
موتور۱۱۲85۰۳۳۳۲6شـماره شاسـی ۱۲۱99۰۲8بعلت فقدان اسـناد فروش تقاضای رونوشـت 
المثنـی اسـناد مذکـوررا نمـوده اسـت.لذا چنانچـه هرکـس ادعایـی در خصـوص خودرومذکور 
دارد ظـرف مـدت ده روزبـه دفترحقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایـران خودرواقع درپیکان شهرسـاختمان 

سـمندمراجعه نمایـد. بدیهـی اسـت پـس از تقاضـای مهلـت مذکورطبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد .

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــان  ــک آپارتم ــگ ی ــش دان ــه 9700233 ش ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــع بشــماره  ــه مســاحت 76/75 متــر مرب واحــد جنوبــی طبقــه فوقانــی ســوم ب
ــاد  ــزار و چهارصــد و هفت پــالک شــصت فرعــی از هشــت فرعــی از یــک از یکه
ــت دســتگاه حــد  ــی ورودی هف ــت غرب ــان مل ــع در آســتارا- خیاب ــت واق و هف
ــدار 1/48  ــه مق ــالن ک ــک گی ــی و ی ــش س ــن بخ ــاد نوی ــک اقتص ــی بان جنوب
متــر مربــع آن مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی اســت کــف آن بــا ســقف 
طبقــه فوقانــی دوم مشــاع و مشــترک اســت بــه انضمــام پارکینــگ شــماره دو 
ــت و صفحــه  ــل ثب ــع کــه ســند مالکیــت آن ذی ــر مرب ــه مســاحت 29/76 مت ب
ــام آقــای اخــالق گلدوســت صــادر و تســلیم  16834-243 دفتــر 128 اداری بن
ــک  ــه ی ــر خان ــماره 161816-88/1/18 دفت ــی ش ــند رهن ــق س ــت طب ــده اس ش
ــال در رهــن بانــک ســرمایه رشــت قــرار  ــغ 478/000/000 ری ــال مبل رشــت در قب
گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشد.شــماال اول بطــول 5 
متــر دیــوار ســاختمان درب ورود اســت بــراه پلــه مشــاعی دوم بوضعیــت غربــی 
بطــول 1/55 متــر دیــوار ســاختمان اســت بــراه پلــه مشــاعی ســوم بطــول 5/50 
متــر دیــوار مشــترک اســت بــا واحــد مســکونی مجــاور بشــماره پــالک 59 فرعــی 
از 1477/1/8 شــرقا بطــول 8/10 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای 
کوچــه جنوبــا بطــول 10/30 متــر دیــوار ســاختمان اســت بفضــای پــالک 9 فرعــی 
ــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای  ــا اول بطــول 1/70 متــر دی از 1477 غرب
عرصــه مشــاعی دوم بصــورت منکســر بطــول0/70 متــر ســوم بطــول یــک متــر 
چهــارم بوضعیــت شــمالی 0/30 متــر هــر ســه جــزء اخیــر لبــه بالکــن مســقف 
اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی پنجــم بطــول 3/40 متــر دیــوار ســاختمان و 

پنجــره اســت بفضــای عرصــه مشــاعی 
ــراه  ــر ب ــگ شــماره دو: شــماال اول بطــول 4/40 مت حــدود و مشــخصات پارکین
ــک  ــگ شــماره ی ــه پارکین ــر خــط فرضــی ب ــول 0/10 مت ــه مشــاعی دوم بط پل
شــرقا اول بطــول 3/25 متــر بــه دیــوار مغــازه شــماره 52 فرعــی از 1477/1/8 
ــا  ــوار دکان شــماره 53فرعــی از 1477/1/8 جنوب ــه دی ــر ب دوم بطــول 3/30 مت

بطــول 4/5 متــر دیواریســت بــه عرصــه پــالک 1477/9 غربــا بطــول 6/55 متــر 
دیواریســت بــه عرصــه مشــاعی و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک 
میلیــارد و ششــصد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یکبــاب 
ــاختمان  ــتگاه س ــک دس ــی از ی ــد جنوب ــوم واح ــه س ــکونی طبق ــان مس آپارتم
چهــار  طبقــه تجــاری و مســکونی و دارای پروانــه و پایانــکار ســاختمانی و فاقــد 
ــوک، ســربندی  ــه، ســقف تیرچــه بل ــن ارم ــا ســاختار ســازه ای بت آسانســور ب
ــای  ــد و فض ــی باش ــنگی م ــای س ــت و نم ــش ایرانی ــا پوش ــزی ب ــای فل خرپ
داخلــی دارای دو اتــاق خــواب، هــال و پذیرایــی بــا کــف ســرامیک، آشــپزخانه، 
ــی،  ــا آلومینیوم ــره ه ــده، پنج ــی کاری ش ــتی کاش ــرویس بهداش ــام و س حم
دربهــای داخلــی ورودی چوبــی مــی باشــد بــا قدمــت حــدود ده ســال و دارای 
انشــعابات آب و بــرق و کاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون 
ــورخ 98/5/6  ــنبه م ــی 12 روز یکش ــاعت 9 ال ــوق از س ــالک ف ــد، پ ــی باش م
ــب  ــوری جن ــان جمه ــتارا – خیاب ــع در آس ــالک واق ــناد و ام ــت اس در اداره ثب
ــک  ــغ ی ــده از مبل ــی رســد. مزای ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای دادگســتری از طری
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی  ــال شــروع و ب ــارد و ششــصد میلیــون ری میلی
نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه 
آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــز بده ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ک
ــوم  ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت شــهرداری و غی
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود 
ــده  ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج م
مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی 
گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد 
از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد ضمنــا مــازاد 
ــر نامــه شــماره 10398-97/8/20 اداره امــور مالیاتــی آســتار ســهم  پــالک براب
محمــد رضــا گل دوســت در قبــال 3869630098 ریــال بازداشــت مــی باشــد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
ــک  ــگ ی ــش دان ــه 9700218 ش ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــاحت  ــه مس ــوم ب ــی س ــه فوقان ــمالی طبق ــد ش ــان واح ــاب آپارتم ب
76/75متــر مربــع بشــماره پــالک پنجــاه و نــه فرعــی از هشــت 
فرعــی از یــک از یکهــزار و چهارصــد  و هفتــاد و هفــت واقــع در 
ــی  ــی ورودی هفــت دســتگاه حــد جنوب ــت غرب ــان مل آســتارا – خیاب
بانــک اقتصــاد نویــن بخــش 31 گیــالن کــه مقــدار 1/70 متــر مربــع آن 
مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی اســت کــف آن بــا ســقف طبقــه 
ــل  ــت آن ذی ــه ســند مالکی ــی دوم مشــاع و مشــترک اســت ک فوقان
ثبــت و صفحــه 16833-240 دفتــر 128 اداری بنــام اخــالق گلدوســت 
ــماره 161815-  ــی ش ــند رهن ــق س ــت. طب ــده اس ــادر ش ــت و ص ثب
ــال  ــغ 429/000/000 ری ــال مبل ــه یــک رشــت در قب 88/1/18 دفتــر خان
ــخصات آن  ــدود و مش ــه ح ــه ک ــرار گرفت ــرمایه ق ــک س ــن بان در ره

ــل مــی باشــد. بشــرح ذی
شــماال بطــول 10/30 متــر دیــوار ســاختمان بــه فضــای پــالک 3 فرعــی 
ــت  ــره اس ــاختمان و پنج ــوار س ــر دی ــول 8/10 مت ــرقا بط از 1477 ش
ــوار مشــترک اســت  ــر دی ــول 5/50 مت ــا اول بط ــه جنوب بفضــای کوچ
ــا واحــد مســکونی مجــاور بشــماره پــالک 60 فرعــی از 8 از 1477/1  ب
دوم بوضعیــت غربــی بطــول 1/55 متــر دیواریســت بــراه پلــه مشــاعی 
ســوم بطــول 5 متــر دیــوار ســاختمان و درب اســت بــه راه پلــه 
مشــاعی غربــا بطــول 3 متــر دیــوار ســاختمان و پنچــره اســت بفضــای 
عرصــه مشــاعی دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول 0/30 متــر ســوم بطــول 
ــه جــز  1/20 متــر چهــارم بطــور منکســر بطــول 0/70 متــر هــر س
اخیــر لبــه بالکــن  مســقف اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی پنجــم 
ــزء  ــج ج ــر پن ــت ه ــره اس ــاختمان و پنج ــوار س ــر دی ــول 1/90 مت بط
ــغ  ــه مبل ــق نظــر کارشــناس رســمی ب بفضــای عرصــه مشــاعی  و طب
ــی شــده  ــال ارزیاب ــون ری ــار صــد و بیســت میلی ــارد و چه ــک میلی ی

ــاب آپارتمــان مســکونی مســتقر در  و پــالک فــوق ششــدانگ یــک ب
واحــد شــمالی طبقــه ســوم یکدســتگاه ســاختمان چهــار طبقــه تجاری 
مســکونی دارای پروانــه ســاختمانی و پایــان کار ســاختمانی با ســاختار 
ســازه ای بتــن آرمــه ســقف تیرچــه بلــوک، ســربندی خرپــای فلــزی 
بــا پوشــش ایرانیــت و 76/75 متــر مربــع اعیانــی بــا احتســاب 1/70 
متــر مربــع بالکــن کــه مشــتمل بــر دو اتــاق خــواب هــال و پذیرایــی، 
آشــپزخانه، حمــام و ســرویس بهداشــتی مشــترک، کــف ســرامیک، 
ســطوح داخلــی دیوارهــا پالســتر رنــگ آمیــزی شــده، درب ورودی و 
داخلــی چوبــی HDF، پنجــره هــای آلومینیومــی و نمــای مشــرف بــه 
معبــر ســنگ پــالک، سیســتم گرمایشــی بخــاری بــا قدمــت حــدودا ده 
ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز  مســتقل کــه برابــر گــزارش 
مامــور اجــرا در تصــرف مســتاجر مــی باشــد. پــالک فــوق از ســاعت 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــورخ 98/5/5 در اداره ثب ــنبه م ــی 12 روز ش 9 ال
واقــع آســتارا- خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده 
ــارد و چهارصــد و  ــغ یــک میلی ــده از مبل ــه فــروش مــی رســد. مزای ب
بیســت میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا 
فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط 
بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف 
ــای  ــی ه ــز بده ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ــی ک در صورت
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
ــه  اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزین
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و 
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز 
مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در 

همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
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آگهی رونوشت حصر وراثت 
 13900 شناســنامه  دارای  حســینی  قاســم  میــر 
صــادره   1353/7/2 متولــد  بشــیر  میــر  فرزنــد 
بــه کالســه  و  دادخواســت  بشــرح  هشــترود  از 
ــت  ــن شــورا در خواســت حصــر وراث 27/1/98 از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محبوبــه 
محمــدی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 152 در 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 1386/7/2 اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه و ورث ــی گفت زندگ
ــام  ــینی ن ــم حس ــر قاس ــه: 1-می ــت ب ــر اس منحص
پــدر: میــر بشــیر   ش ش 13900 نسبت:پســر 
متوفــی 2- میــر هاشــم حســینی  نــام پــد ر: میــر 
ــی 3-  ــر متوف ــبت: پس ــیر  ش ش 5637 نس بش
زهــرا حســینی   ش ش 703 نســبت:دختر متوفــی 
ــیر  ــر بش ــام پدر:می ــینی ن ــه حس ــیده  راحل 4-س
ــا  ــی 5- مین ــر متوف ــبت: دخت ش ش 33961 نس
حســینی  نــام پــدر: میــر بشــیر ش ش 0012114499 
نســبت:دختر متوفــی   6-میــر بشــیر حســینی  نــام 
پــدر: میــر علــی  ش ش 608 نســبت: همســر 
متوفــی بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت 
ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر  مزب
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.
شعبه اول شورای حل اختالف  مرکزی 
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اخطاریه دفتر خانه 
ســابرنیا   ونیــزا  خانــم  مخاطــب: 
و  اقامتــگاه   - شــغل:  دابــس 
همســر  المــکان  آدرس:مجهــول 
قانونــی شــما آقــای  علــی مجیــدی 
بــا مراجعــه بــه دفتــر طــالق و ارائــه 
دادنامــه طــالق از دادگاه عمومــی 
صیغــه  اجــرای  خمــام  حقوقــی 
ــما  ــه ش ــیله ب ــالق را دارد بدینوس ط
اخطــار مــی شــود ظــرف مــدت 
یــک هفتــه پــس از رویــت در ایــن 
ــد در  ــدا کنی ــور پی ــه حض ــر خان دفت
ــل  ــون عم ــق قان ــر اینصــورت طب غی

ــد.   ــد ش خواه
دفتر طالق شماره چهار خمام    3498

آگهی مفقودی 
ــی  کارت ســبز خــودرو وبرگــه کمپان
خــودرو ســواری هــاج بــک پژوتیپ 
ــی بشــماره  ــگ ســفید روغن 206 رن
ــام  ــران 53 بن ــالک 72ق 873 ای پ
ــی  ــد مل ــه ک ــی ب ــا بابای ــار آق مخت
ــی   ــماره شاس ــه ش 4501287101 وب
ــور  ــماره موت NAAP13FE5EJ وش
گردیــده  160B0070725مفقــود 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  واز  اســت 
می باشد)ایالم(.                3504

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــان  ــک آپارتم ــگ ی ــش دان ــه 9700233 ش ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــع بشــماره  ــه مســاحت 76/75 متــر مرب واحــد جنوبــی طبقــه فوقانــی ســوم ب
ــاد  ــزار و چهارصــد و هفت پــالک شــصت فرعــی از هشــت فرعــی از یــک از یکه
ــت دســتگاه حــد  ــی ورودی هف ــت غرب ــان مل ــع در آســتارا- خیاب ــت واق و هف
ــدار 1/48  ــه مق ــالن ک ــک گی ــی و ی ــش س ــن بخ ــاد نوی ــک اقتص ــی بان جنوب
متــر مربــع آن مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی اســت کــف آن بــا ســقف 
طبقــه فوقانــی دوم مشــاع و مشــترک اســت بــه انضمــام پارکینــگ شــماره دو 
ــت و صفحــه  ــل ثب ــع کــه ســند مالکیــت آن ذی ــر مرب ــه مســاحت 29/76 مت ب
ــام آقــای اخــالق گلدوســت صــادر و تســلیم  16834-243 دفتــر 128 اداری بن
ــک  ــه ی ــر خان ــماره 161816-88/1/18 دفت ــی ش ــند رهن ــق س ــت طب ــده اس ش
ــال در رهــن بانــک ســرمایه رشــت قــرار  ــغ 478/000/000 ری ــال مبل رشــت در قب
گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشد.شــماال اول بطــول 5 
متــر دیــوار ســاختمان درب ورود اســت بــراه پلــه مشــاعی دوم بوضعیــت غربــی 
بطــول 1/55 متــر دیــوار ســاختمان اســت بــراه پلــه مشــاعی ســوم بطــول 5/50 
متــر دیــوار مشــترک اســت بــا واحــد مســکونی مجــاور بشــماره پــالک 59 فرعــی 
از 1477/1/8 شــرقا بطــول 8/10 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای 
کوچــه جنوبــا بطــول 10/30 متــر دیــوار ســاختمان اســت بفضــای پــالک 9 فرعــی 
ــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای  ــا اول بطــول 1/70 متــر دی از 1477 غرب
عرصــه مشــاعی دوم بصــورت منکســر بطــول0/70 متــر ســوم بطــول یــک متــر 
چهــارم بوضعیــت شــمالی 0/30 متــر هــر ســه جــزء اخیــر لبــه بالکــن مســقف 
اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی پنجــم بطــول 3/40 متــر دیــوار ســاختمان و 

پنجــره اســت بفضــای عرصــه مشــاعی 
ــراه  ــر ب ــگ شــماره دو: شــماال اول بطــول 4/40 مت حــدود و مشــخصات پارکین
ــک  ــگ شــماره ی ــه پارکین ــر خــط فرضــی ب ــول 0/10 مت ــه مشــاعی دوم بط پل
شــرقا اول بطــول 3/25 متــر بــه دیــوار مغــازه شــماره 52 فرعــی از 1477/1/8 
ــا  ــوار دکان شــماره 53فرعــی از 1477/1/8 جنوب ــه دی ــر ب دوم بطــول 3/30 مت

بطــول 4/5 متــر دیواریســت بــه عرصــه پــالک 1477/9 غربــا بطــول 6/55 متــر 
دیواریســت بــه عرصــه مشــاعی و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک 
میلیــارد و ششــصد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یکبــاب 
ــاختمان  ــتگاه س ــک دس ــی از ی ــد جنوب ــوم واح ــه س ــکونی طبق ــان مس آپارتم
چهــار  طبقــه تجــاری و مســکونی و دارای پروانــه و پایانــکار ســاختمانی و فاقــد 
ــوک، ســربندی  ــه، ســقف تیرچــه بل ــن ارم ــا ســاختار ســازه ای بت آسانســور ب
ــای  ــد و فض ــی باش ــنگی م ــای س ــت و نم ــش ایرانی ــا پوش ــزی ب ــای فل خرپ
داخلــی دارای دو اتــاق خــواب، هــال و پذیرایــی بــا کــف ســرامیک، آشــپزخانه، 
ــی،  ــا آلومینیوم ــره ه ــده، پنج ــی کاری ش ــتی کاش ــرویس بهداش ــام و س حم
دربهــای داخلــی ورودی چوبــی مــی باشــد بــا قدمــت حــدود ده ســال و دارای 
انشــعابات آب و بــرق و کاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون 
ــورخ 98/5/6  ــنبه م ــی 12 روز یکش ــاعت 9 ال ــوق از س ــالک ف ــد، پ ــی باش م
ــب  ــوری جن ــان جمه ــتارا – خیاب ــع در آس ــالک واق ــناد و ام ــت اس در اداره ثب
ــک  ــغ ی ــده از مبل ــی رســد. مزای ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای دادگســتری از طری
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی  ــال شــروع و ب ــارد و ششــصد میلیــون ری میلی
نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه 
آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــز بده ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ک
ــوم  ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت شــهرداری و غی
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود 
ــده  ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج م
مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی 
گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد 
از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد ضمنــا مــازاد 
ــر نامــه شــماره 10398-97/8/20 اداره امــور مالیاتــی آســتار ســهم  پــالک براب
محمــد رضــا گل دوســت در قبــال 3869630098 ریــال بازداشــت مــی باشــد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
ــک  ــگ ی ــش دان ــه 9700218 ش ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــاحت  ــه مس ــوم ب ــی س ــه فوقان ــمالی طبق ــد ش ــان واح ــاب آپارتم ب
76/75متــر مربــع بشــماره پــالک پنجــاه و نــه فرعــی از هشــت 
فرعــی از یــک از یکهــزار و چهارصــد  و هفتــاد و هفــت واقــع در 
ــی  ــی ورودی هفــت دســتگاه حــد جنوب ــت غرب ــان مل آســتارا – خیاب
بانــک اقتصــاد نویــن بخــش 31 گیــالن کــه مقــدار 1/70 متــر مربــع آن 
مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی اســت کــف آن بــا ســقف طبقــه 
ــل  ــت آن ذی ــه ســند مالکی ــی دوم مشــاع و مشــترک اســت ک فوقان
ثبــت و صفحــه 16833-240 دفتــر 128 اداری بنــام اخــالق گلدوســت 
ــماره 161815-  ــی ش ــند رهن ــق س ــت. طب ــده اس ــادر ش ــت و ص ثب
ــال  ــغ 429/000/000 ری ــال مبل ــه یــک رشــت در قب 88/1/18 دفتــر خان
ــخصات آن  ــدود و مش ــه ح ــه ک ــرار گرفت ــرمایه ق ــک س ــن بان در ره

ــل مــی باشــد. بشــرح ذی
شــماال بطــول 10/30 متــر دیــوار ســاختمان بــه فضــای پــالک 3 فرعــی 
ــت  ــره اس ــاختمان و پنج ــوار س ــر دی ــول 8/10 مت ــرقا بط از 1477 ش
ــوار مشــترک اســت  ــر دی ــول 5/50 مت ــا اول بط ــه جنوب بفضــای کوچ
ــا واحــد مســکونی مجــاور بشــماره پــالک 60 فرعــی از 8 از 1477/1  ب
دوم بوضعیــت غربــی بطــول 1/55 متــر دیواریســت بــراه پلــه مشــاعی 
ســوم بطــول 5 متــر دیــوار ســاختمان و درب اســت بــه راه پلــه 
مشــاعی غربــا بطــول 3 متــر دیــوار ســاختمان و پنچــره اســت بفضــای 
عرصــه مشــاعی دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول 0/30 متــر ســوم بطــول 
ــه جــز  1/20 متــر چهــارم بطــور منکســر بطــول 0/70 متــر هــر س
اخیــر لبــه بالکــن  مســقف اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی پنجــم 
ــزء  ــج ج ــر پن ــت ه ــره اس ــاختمان و پنج ــوار س ــر دی ــول 1/90 مت بط
ــغ  ــه مبل ــق نظــر کارشــناس رســمی ب بفضــای عرصــه مشــاعی  و طب
ــی شــده  ــال ارزیاب ــون ری ــار صــد و بیســت میلی ــارد و چه ــک میلی ی

ــاب آپارتمــان مســکونی مســتقر در  و پــالک فــوق ششــدانگ یــک ب
واحــد شــمالی طبقــه ســوم یکدســتگاه ســاختمان چهــار طبقــه تجاری 
مســکونی دارای پروانــه ســاختمانی و پایــان کار ســاختمانی با ســاختار 
ســازه ای بتــن آرمــه ســقف تیرچــه بلــوک، ســربندی خرپــای فلــزی 
بــا پوشــش ایرانیــت و 76/75 متــر مربــع اعیانــی بــا احتســاب 1/70 
متــر مربــع بالکــن کــه مشــتمل بــر دو اتــاق خــواب هــال و پذیرایــی، 
آشــپزخانه، حمــام و ســرویس بهداشــتی مشــترک، کــف ســرامیک، 
ســطوح داخلــی دیوارهــا پالســتر رنــگ آمیــزی شــده، درب ورودی و 
داخلــی چوبــی HDF، پنجــره هــای آلومینیومــی و نمــای مشــرف بــه 
معبــر ســنگ پــالک، سیســتم گرمایشــی بخــاری بــا قدمــت حــدودا ده 
ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز  مســتقل کــه برابــر گــزارش 
مامــور اجــرا در تصــرف مســتاجر مــی باشــد. پــالک فــوق از ســاعت 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــورخ 98/5/5 در اداره ثب ــنبه م ــی 12 روز ش 9 ال
واقــع آســتارا- خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده 
ــارد و چهارصــد و  ــغ یــک میلی ــده از مبل ــه فــروش مــی رســد. مزای ب
بیســت میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا 
فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط 
بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف 
ــای  ــی ه ــز بده ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ــی ک در صورت
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
ــه  اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزین
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و 
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز 
مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در 

همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
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آگهی رونوشت حصر وراثت 
 13900 شناســنامه  دارای  حســینی  قاســم  میــر 
صــادره   1353/7/2 متولــد  بشــیر  میــر  فرزنــد 
بــه کالســه  و  دادخواســت  بشــرح  هشــترود  از 
ــت  ــن شــورا در خواســت حصــر وراث 27/1/98 از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محبوبــه 
محمــدی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 152 در 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 1386/7/2 اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه و ورث ــی گفت زندگ
ــام  ــینی ن ــم حس ــر قاس ــه: 1-می ــت ب ــر اس منحص
پــدر: میــر بشــیر   ش ش 13900 نسبت:پســر 
متوفــی 2- میــر هاشــم حســینی  نــام پــد ر: میــر 
ــی 3-  ــر متوف ــبت: پس ــیر  ش ش 5637 نس بش
زهــرا حســینی   ش ش 703 نســبت:دختر متوفــی 
ــیر  ــر بش ــام پدر:می ــینی ن ــه حس ــیده  راحل 4-س
ــا  ــی 5- مین ــر متوف ــبت: دخت ش ش 33961 نس
حســینی  نــام پــدر: میــر بشــیر ش ش 0012114499 
نســبت:دختر متوفــی   6-میــر بشــیر حســینی  نــام 
پــدر: میــر علــی  ش ش 608 نســبت: همســر 
متوفــی بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت 
ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر  مزب
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.
شعبه اول شورای حل اختالف  مرکزی 

رباط کریم     3527

اخطاریه دفتر خانه 
ســابرنیا   ونیــزا  خانــم  مخاطــب: 
و  اقامتــگاه   - شــغل:  دابــس 
همســر  المــکان  آدرس:مجهــول 
قانونــی شــما آقــای  علــی مجیــدی 
بــا مراجعــه بــه دفتــر طــالق و ارائــه 
دادنامــه طــالق از دادگاه عمومــی 
صیغــه  اجــرای  خمــام  حقوقــی 
ــما  ــه ش ــیله ب ــالق را دارد بدینوس ط
اخطــار مــی شــود ظــرف مــدت 
یــک هفتــه پــس از رویــت در ایــن 
ــد در  ــدا کنی ــور پی ــه حض ــر خان دفت
ــل  ــون عم ــق قان ــر اینصــورت طب غی

ــد.   ــد ش خواه
دفتر طالق شماره چهار خمام    3498

آگهی مفقودی 
ــی  کارت ســبز خــودرو وبرگــه کمپان
خــودرو ســواری هــاج بــک پژوتیپ 
ــی بشــماره  ــگ ســفید روغن 206 رن
ــام  ــران 53 بن ــالک 72ق 873 ای پ
ــی  ــد مل ــه ک ــی ب ــا بابای ــار آق مخت
ــی   ــماره شاس ــه ش 4501287101 وب
ــور  ــماره موت NAAP13FE5EJ وش
گردیــده  160B0070725مفقــود 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  واز  اســت 
می باشد)ایالم(.                3504

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1474 | چهارشنبه  29 خرداد 1398 021-88019846

۷ پیامک شما را درباره 
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وزیرعلوم:35هزاردانشجویبورسیهدردانشگاههاتحصیلمیکنند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه با وجود همه فشارهای خارجی، شاهد افزایش تحقیقات علمی 

مشترک با کشورهای خارجی در ماه ها اخیر هستیم گفت: ۳5 هزار دانشجوی خارجی بورسیه دردانشگاه های 
کشور تحصیل می کنند.

بــا تــالش کارکنــان تعمیــرات نســوز و همــکاری مؤثــر 
واحدهــای فوالدســازی و ریختهگــری مــداوم و دفتــر فنــی 
نســوز در خردادمــاه ۱۳98، عمــر آجرهــای نســوز پاتیلهــای 
ــه ۱67 ذوب افزایــش یافــت و رکــورد  ــوالد ســبا ب مــذاب ف

ــت رســید. ــه ثب ــدی ب جدی
نســوز  تعمیــرات  واحــد  رئیــس  بخشــایی،  احمدرضــا 
ــه  ــان اینک ــا بی ــر را داد و ب ــن خب ــبا  ای ــوالد س ــع ف مجتم
رکــورد قبلــی نســوز پاتیــل تعــداد ۱5۳ ذوب و در فروردیــن 
ــداد  ــش تع ــن افزای ــت: ای ــود گف ــده ب ــت ش ــال 97 ثب س
ذوبگیــری باعــث بهبــود میانگیــن تعــداد ذوب نســوز پاتیــل 
از ۱۲5 ذوب در ســال 97 بــه ۱48 ذوب در دو مــاه ســال 
جــاری شــده اســت.وی تأکیــد کــرد: ایــن بهبــود و افزایــش 
تعــداد ذوب باعــث صرفهجویــی چشــمگیر در مصــرف نســوز 
پاتیــل و کاهــش مصــرف از مقــدار ۳.89 در ســال 97 
ــال  ــاه اول س ــذاب در دو م ــن م ــر ت ــرم ب ــه ۲.64 کیلوگ ب
ــل  ــرای نســوز پاتی ــدار مصــرف ب ــن مق 98 شــده اســت. ای
ــه  ــبا ب ــوالد س ــرداری ف ــول بهرهب ــار در ط ــن ب ــرای اولی ب
ــی،  ــدی یزدان ــن خصــوص مه ــده اســت.در همی دســت آم
کارشــناس واحــد نســوز مجتمــع فــوالد ســبا، کاهــش تعــداد 
نفــر ســاعت مصرفــی جهــت تخریــب و نســوزکاری پاتیــل و 
افزایــش آمادهبهــکاری پاتیلهــای مــذاب نســوزچینی جهــت 
ارســال بــه خــط تولیــد در ســبا را از دیگــر مزایــای دســتیابی 
بــه ایــن رکــورد دانســت و گفــت: برخــی از مهمتریــن عوامــل 
ــوالد  ــد ف ــش تولی ــد از: ۱- افزای ــورد عبارتان ــن رک ــت ای ثب
مــذاب و اســلب ریختهگــری در نتیجــه گــردش منظــم 
پاتیــل، کاهــش زمــان مانــد پاتیــل بــا ذوب در LF، کاهــش 
ــل و  ــری از پاتی ــدم ذوبگی ــی از ع ــی ناش ــوکهای حرارت ش
زمانهــای مانــد زیــر پیشــگرمکنها؛ ۲- تغییــر گریــد ذوب از 
کــم کربــن بــه باکربــن متوســط  و کاهــش نــرخ خوردگــی 
در آجــر خــط ســرباره؛ ۳- افزایــش کنتــرل و بازرســی 
ــی  ــب و نوچین ــری، تخری ــان ذوبگی ــل در زم ــوز پاتی از نس
ــی  ــات فن ــزاری جلس ــداوم و برگ ــاط م ــوز آن؛ 4- ارتب نس
ــت نســوز  ــای کیفی ــدۀ نســوز و ارتق ــا شــرکتهای تأمینکنن ب
مصرفــی در پاتیلها.رئیــس واحــد تعمیــرات نســوز مجتمــع 
فــوالد ســبا ضمــن قدردانــی از حمایتهــای مدیریــت فــوالد 
ــی  ــام مشــارکت جمع ــا انج ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــبا اظه س
ــاهد  ــی ش ــر فن ــرات و دفت ــد، تعمی ــمتهای تولی ــایر قس س
تــداوم ایــن موفقیتهــا در گــروه فــوالد مبارکــه و دســتیابی 

ــه اهــداف ســاالنه باشــیم. ب

معاون تولید زامیاد از شکسـته شـدن رکورد 

تولیـد روزانـه وانـت نیسـان در این شـرکت 

داد. خبر 

خسـروداد  ایـرج  سـایپانیوز،  بـه گـزارش 

گفـت: در روزهـای اخیر تولید وانت نیسـان 

تـک سـوز و دوگانـه سـوز، شـیب تنـدی به 

خـود گرفتـه و بـه بیـش از ۲۰۰ دسـتگاه در 

روز رسـیده اسـت.

وی بـا تاكید بـر توانمنـدی واحدهای تولید 

فعـال  شـد:  یـادآور  زامیـاد  پشـتیبانی  و 

سـازی ظرفیـت هـای موجـود تولیـدی و 

نیـز اسـتفاده بهینـه از نیـروی انسـانی در 

کنـار كاهـش قطعـات نامنطبـق و ضایعات 

و همـكاری شـركت های تامیـن قطعات از 

عوامـل ایـن موفقیـت اسـت.

خسـروداد اضافـه كـرد: با حفـظ روند فعلی 

تولیـد محصوالت در شـرکت زامیاد و عرضه 

وانـت پـادرا و ریـچ بـا پلت فـرم جدیـد و 

برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه بـرای تولیـد 

انـواع محصـوالت نیمه سـنگین و سـنگین، 

خودروهـای  حـوزه  در  زامیـاد  بـازار  سـهم 

تجـاری افزایش چشـمگیری خواهد یافت.

معاون تولید شـرکت زامیاد گفت: شکسـته 

شـدن ركـورد تولید روزانه این شـركت پس 

از 6 سـال علیرغـم مشـكالتی اسـت كـه بر 

سـر راه خودروسـازان كشـور وجود دارد، ولی 

زامیـاد به پشـتوانه دانـش و تفکر مدیریتی 

و تـالش شـبانه روزی نیروهـای متخصص 

و متعهـد خـود توانسـته در ایـن شـرایط، 

موفقیـت هـای گذشـته خـود را اسـتمرار 

. بخشد

گفتنـی اسـت، شـرکت زامیـاد بـا بیـش از 

نیـم قرن تجربـه در تولید انـواع محصوالت 

کار و تجـاری، همـواره از شـرکت های فعال 

در ایـن بخش بوده و توانسـته اسـت عالوه 

بـر پوشـش دهی سـالئق مشـتریان، نقش 

نقـل  و   نـاوگان حمـل  مهمـی در تجهیـز 

جـاده ای کشـور ایفـا كند.

احمـر  هـالل  جمعیـت  نجـات  و  امـداد  معـاون 
خراسـان جنوبـی از آغـاز طـرح تابسـتانه امـداد 
و نجـات جمعیـت هـالل احمـر اسـتان بـا حضور 
۱4۰ نجاتگـر از ۳۱ خردادمـاه سـال جـاری خبـر 

داد.
حمـزه اسـعدزاده، معاون امداد و نجـات جمعیت 
هـالل احمـر خراسـان جنوبـی، امـروز ۲8 خرداد، 
در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه طرح تابسـتانه 
امـداد و نجـات بیـان کرد: ایـن طـرح همزمان با 
سراسـر کشـور از ۳۱ خردادمـاه سـال جـاری بـه 

مـدت 94 روز اجـرا می شـود.

ایـن  اجـرای  راسـتای  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
موقـت  پایـگاه  پنـج  و  ثابـت  پایـگاه   ۲۳ طـرح 
اسـتان  حادثه خیـز  و  مواصالتـی  محورهـای  در 
 ۱4۰ طـرح  ایـن  در  افـزود:  می شـوند،  مسـتقر 
خـودرو  و  آمبوالنـس  خـودرو   46 بـا  نجاتگـر 
نجـات بـه صـورت شـبانه روزی در آمادگـی کامل 

بـود. خواهنـد 
احمـر  هـالل  جمعیـت  نجـات  و  امـداد  معـاون 
امـداد و  تیـم  اینکـه  بیـان  بـا  خراسـان جنوبـی 
نجـات هوایـی آمـاده پوشـش امـدادی حـوادث 
طبیعـی و غیرمترقبـه اسـت، گفـت: تیـم امـداد 

اسـتان  احمـر  هـالل  هوایـی جمعیـت  نجـات  و 
بـا سـه نفـر کاپیتـان و مسـئول فنـی و دو نفـر 
نجاتگـر از۲۲ بهمـن مـاه سـال گذشـته آغـاز بـه 

کار کـرده اسـت.
اسـعدزاده بـا اشـاره به آمـار حوادث در تابسـتان 
سـال گذشـته، بیـان کـرد: طـی ایـن مـدت ۲84 
مـورد حادثـه در محورهـای اسـتان رخ داده، بـه 
گونـه ای کـه روزانـه حداقـل سـه مـورد حادثـه را 

بوده ایـم. شـاهد 
مـورد   897 حـوادث  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حادثـه دیـده را بـه دنبـال داشـته اسـت، افـزود: 
نیروهـای  توسـط  مـورد   ۲۳۲ حـوادث  ایـن  در 
هـالل احمـر خراسـان جنوبـی نجـات یافته انـد.
احمـر  هـالل  جمعیـت  نجـات  و  امـداد  معـاون 
عملیـات  مـورد   69 انجـام  از  جنوبـی  خراسـان 
رهاسـازی در تابسـتان سـال گذشـته خبـر داد و 
اظهـار کـرد: همچنیـن 5۰ نفـر در حوادث جاده ای 

داشـته ایم. اضطـراری  اسـکان 
بـه  امدادرسـانی  بـرای  کـرد:  بیـان  اسـعدزاده 
حوادث تابسـتان سـال گذشـته 946 نفـر نجاتگر 
اعـزام  حـوادث  محـل  بـه  تیـم   ۳95 قالـب  در 

ند. شـده ا
ایـن حـوادث   در  اینکـه همچنیـن  بیـان  بـا  وی 
۳95 خـودروی امـدادی بـه کارگیـری شـده اند، 
گفـت: بیشـترین حـوادث بـا 75 مـورد در قاین، 
57 مـورد در طبـس و 47 مـورد در نهبنـدان رخ 

داده اسـت.
احمـر  هـالل  جمعیـت  نجـات  و  امـداد  معـاون 
راننـدگان  از  خراسـان جنوبـی خاطرنشـان کـرد: 
خواسـتاریم بـا توجـه به روزهای گرم تابسـتان و 
احتمـال خـواب آلودگی و خسـتگی به هشـدارها 
و توصیه هـای پلیـس و عوامـل امـدادی توجـه 
ویـژه ای داشـته باشـند تا از بـروز هرگونـه حادثه 

شـود. جلوگیری 

 رکورد تولید روزانه
 » زامیاد« شکسته شد

آغاز طرح تابستانه امداد و نجات 
هالل احمر خراسان جنوبی

۷۰درصدداروهایداخلی
درالبرز،تولیدمیشود

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان البـرز گفـت: شـهرک دارویـی برکـت، اولین شـهرک 
تخصصـی دارویـی کشـور اسـت و افتتـاح آن گام جـدی بـرای تحقـق سیاسـت های 
اقتصاد مقاومتی محسـوب می شـود.زیزاله شهبازی در مراسـم افتتاح شهرک دارویی 
برکت در شهرسـتان سـاوجبالغ که امروز سه شـنبه ۲8 خرداد با حضور وزیر بهداشـت 
انجـام شـد گفـت: همیشـه به دنبـال آن بودیم تـا البرز به عنـوان هاب دارویی کشـور 
شـناخته شـود کـه خوشـبختانه بخـش زیـادی از این هدف محقق شـده اسـت.وی 
بـا بیـان اینکـه البـرز قطـب دارویی کشـور اسـت، ادامـه داد: در حال حاضـر 7۰ درصد 
داروهای تولیدی کشـور توسـط شـرکت های دارویی مسـتقر در البرز تولید می شـود.

وی بـا اشـاره بـه وضعیـت شـهرک دارویـی برکت افـزود: این شـهرک اولین شـهرک 
تخصصـی دارویـی کشـور اسـت و افتتـاح آن گام جـدی بـرای تحقـق سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی محسـوب می شـود.این مسـئول گفـت: این شـهرک بـا بکارگیری 
تـوان و تخصـص بیـش از هزار نفر نیـروی متخصص می تواند برندی ملـی و فراملی 
بـرای البـرز باشـد.وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت اشـتغال این شـهرک گفـت: با اسـتقرار 
و فعالیـت تمامـی شـرکت های ایـن شـهرک بـرای بیـش از هفت هـزار نفر اشـتغال 
مسـتقیم ایجاد خواهد شد.اسـتاندار البرز توضیح داد: شـهرک برکت اولین مجموعه 
صنعتـی اسـتان اسـت که برای تأمیـن منابع آبی خـود از آب های زیرزمینی اسـتفاده 
نمی کنـد و از آب سـد طالقـان سـهمیه ای بـه آن داده شـده و در حـال حاضـر تمامـی 

زیرسـاخت های آن از جملـه گاز، بـرق و… مهیا اسـت.

واحـد رئیـس بخشـایی، احمدرضـا
سـبا فـوالد مجتمـع نسـوز تعمیـرات
ایـنخبـررادادوبـابیـاناینکهرکورد
قبلـینسـوزپاتیلتعـداد۱53ذوبو
درفروردیـنسـال۹۷ثبـتشـدهبود
گفـت:ایـنافزایـشتعـدادذوبگیری
ذوب تعـداد میانگیـن بهبـود باعـث
نسـوزپاتیـلاز۱25ذوبدرسـال۹۷
بـه۱۴8ذوبدردومـاهسـالجـاری

است. شـده

سیرجانمازندران

نتایج ارزیابی اولیه عملکرد شرکت آب منطقه ای 
در سال ۹7   بررسی شد

کاهش 5۲ درصدی آبیاری فضای سبز شهرداری 
از آب شرب در سیرجان

در ایـن جلسـه رئیـس اداره ارزیابی 
عملکرد و بازرسـی شـرکت با اشـاره 
بـرای  شـده  انجـام  اقدامـات  بـه 
جمـع آوری اطالعـات و مسـتندات 
از عملکـرد بخـش هـای مختلـف 
شـرکت گفت: در سـال گذشـته جلسات مسـتمری را با بخش ها 
برگزار نموده و برای توانمندسـازی کارکنان در این بخش جلسـات 

آموزشـی توجیهـی متعـددی را منعقـد کردیـم.   
وی بـا بیـان اینکـه در ارزیابی اولیه از سـوی صنعت آب کشـور در 
بخـش عمومـی بیـش از 8۰ درصـد و در بخـش شـاخص هـای 
اختصاصـی بیـش از 99 درصـد از نمـرات را کسـب نمـوده ایـم که 
در مقایسـه با عملکرد سـال های گذشـته یک رشـد قابل توجه و 
رکـورد محسـوب می شـودکه ادامـه این روند در سـال های بعدی  
مـی توانـد شـرکت را در ارزیابـی هـا در سـطح اسـتانی و ملـی به 

جایگاه مناسـب ارتقا بخشـد.
نامـدار عضـو هیئـت مدیـره و جانشـین  آقـای موسـی  آنـگاه 
مدیرعامـل بـا اشـاره بـه جایگاه ارزیابـی عملکرد در سـازمان های 
اداری بـه نقـش آن در رشـد و تعالـی سـازمانی پرداخـت و گفت:     
آنچـه کـه بـرای مـا در ارزیابـی بایـد مهـم و هـدف اصلـی باشـد، 
ارتقـای رضایـت خدمـت گیرنـدگان و صیانـت و حفاظـت از انفال 
عمومـی اسـت کـه قانـون مسـئولیت آن را در بخـش آب بـه مـا 

است. سـپرده 
ایشـان بـا تأکیـد بـر آسـیب شناسـی نتایـج حاصـل از عملکـرد 
بخـش هـای مختلـف شـرکت، خودبـاوری و خودباختگـی را بـه 
لحـاظ جایگاه تربیتی و اخالقی مهم برشـمرد و افزود: انشـاهللا با 
تعامـل بیشـتر و همچنین اصـالح و بازنگری شـاخص ها، ضمن 
کسـب رتبـه هـای مناسـب در ارزیابـی، نتایـج آن را نیز در سـطح 

شـرکت عملیاتی نماییم.

طــی ســال گذشــته میــزان 
آبیــاری فضــای ســبز از آب 
باســال  شــرب، در مقایســه 
96، 5۲ درصــد کاهــش یافــت.
خبرنــگار آبفــا کرمــان- مجیــد میرشــاهی رئیــس 
ــتان  ــا شهرس ــرکت آبف ــل ش ــره و مدیرعام ــت مدی هیئ
ــتای  ــه در راس ــی ک ــی از اقدامات ــت: یک ســیرجان گف
ــل  ــد و مدیرعام ــی باش ــرو م ــای وزارت نی ــت ه سیاس
ــدا  ــد، ج ــد دارن ــر آن تاکی ــز ب ــتان نی ــا اس ــرکت آبف ش
ســازی ســامانه آبیــاری فضــای ســبز شــهرداری از آب 
شــرب مــی باشــد  ،کــه ایــن امــر در ســال گذشــته بــا 
ــه در ســال 97   ــه ای ک ــه گون ــت ب ــت صــورت گرف جدی

ــزان آب فضــای ســبز  شــاهد کاهــش 5۲ درصــدی می
در شــهر ســیرجان نســبت بــه ســال قبــل از آن بودیــم .

وی افــزود: همچنیــن در ســال گذشــته بــه منظــور 
ــش از 4۰۰۰  ــد ، بی ــدون درآم ــات و آب ب ــش تلف کاه
ــد . ــض ش ــترکین تعوی ــوب مش ــراب و معی ــور خ کنت

،بازســازی 56 کیلومتــر  بازســازی شــبکه فرســوده 
ــوده  ــیرآالت فرس ــض ش ــوده، تعوی ــع فرس ــبکه توزی ش
ــه منظــور مدیریــت توزیــع و فشــار شــبکه و ســرعت  ب
ــر  ــبکه از دیگ ــوادث ش ــروز ح ــع ب ــار آب در مواق در مه
اقداماتــی شــرکت آبفــا ســیرجان در ســال گذشــته مــی 

ــرد. ــا اشــاره ک ــه آنه ــه میرشــاهی ب باشــد ک

۴5مشترکبرق
هرمزگانبهوضعیت

قرمزرسیدند
مدیرعامـل توزیـع برق هرمـزگان گفت: 
براسـاس پایـش لحظـه ای بـرق، 45 
مشـترک کـه بیشـتر آن هـا اداره هـای 
قرمـز  وضعیـت  بـه  هسـتند  دولتـی 
رسـیده و برق آن ها را قطع شـده اسـت 
و ۳۱ مشـترک نیز اخطار گرفتند.محمد 
ذاکـری در نشسـتی خبـری بـا بیـان 
اینکـه صرفه جویـی ده درصدی مصرف 
بـرق، موجـب کاهـش بیسـت درصدی 
هرمـزگان  در  مشـترکان  هـای  هزینـه 
مصـرف  الگـوی  گفـت:  شـود؛  مـی 
مشـترکان خانگـی ماهانـه سـه هـزار 
کیلـو وات سـاعت تعییـن شـده اسـت 
که درصـورت مصرف بیشـتر، بهای برق 
آنـان ۱6درصـد، بیـش از تعرفـه اعـالم 
شـده محاسـبه مـی شـود.وی با اشـاره 
بـه اینکـه افزایـش ۱6 درصـدی بهـای 
برق مشـترکان پرمصرف، دریافت یارانه 
کمتـر از دولـت در بهـای بـرق مصرفـی 
اسـت، تصریـح کـرد: افزایـش مصـرف 
جهشـی ۲۰۰ مگاواتـی بـرق در دو هفته 
گذشـته موجـب وارد شـدن آسـیب بـه 
تاسیسـات و وسـایل خانگی می شـود.

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان با اشـاره 
بـه اینکـه امسـال مصرف بـرق 4 درصد 
بیشـتر از مدت مشـابه پارسـال اسـت، 
اظهـار کـرد: عبـور از پیـک مصـرف در 
هفتـه جـاری و رسـیدن بـه دو هـزار و 
۲۰۰ مـگاوات بـه معنـی شـرایط بحرانی 
و خاموشـی های احتمالی از پیامدهای 

آن اسـت.
ذاکـری بـا بیـان اینکـه اکنـون بـا حفظ 
مصـرف  مدیریـت  و  شـبکه  پایـداری 
هیـچ مـورد خاموشـی بـه لحـاظ کمبـود 
بـرق وجـود نـدارد، اضافـه کـرد: بـا توجه 
بـه اینکـه شـبکه بـرق کشـور متصـل و 
سراسـری اسـت، افزایـش مـوج گرما در 
مناطق مرکزی، بار بیشـتری را بر شـبکه 
تحمیـل می کند کـه نیازمند نهضت ملی 

در مدیریـت مصـرف اسـت.

رکورداستفادهازآجرهایهرمزگان
نسوزپاتیلهایمذابفوالد

سبابه۱۶۷ذوبرسید

11۳ هزار خانوار مددجوی بهزیستی؛ 
پشت نوبت دریافت تسهیالت مسکن

ذوالفقاریزدانمهرگفت:۱۱3هزارخانوارمددجویبهزیستیدرانتظاردریافتتسهیاتمسکنهستند

مردمـی  مشـارکت های  امـور  معـاون 
مؤسسـات غیردولتی و توانمندسـازی امور 
مجلِس سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا بیان 
اینکـه هـم اکنـون ۱۱۳ هـزار خانـوار پشـت 
نوبت دریافت تسـهیالت مسـکن هسـتند،  
گفـت: در حـال حاضـر پنجـاه هـزار و 4۰۰ 
واحـد مسـکونی در حـال سـاخت اسـت، 
ضمـن اینکـه در بحث مسـکِن خانواده های 
دارای دو معلـول، ۳۰ میلیـون تومـان کمک 
بالعـوض بـه مددجویـان مناطـق شـهری 
و ۱8 میلیـون تومـان کمـک بالعـوض بـه 
مددجویـان مناطـق روسـتایی تخصیـص 

فت.  یا
ذوالفقـار یزدان مهـر ۲8 خردادمـاه در آییـن 
معارفه مدیرکل جدید بهزیستی چهارمحال 
و بختیـاری، بـا اشـاره بـه اینکـه خانـواده 
ظرفیـت  دارابـودن  بـه  مفتخـر  بهزیسـتی 
درونـی خدمـت بـه جامعـه هـدف اسـت، 

گفـت: بـر اسـاس اصـول ۲۱ و ۲9 قانـون 
اساسـی مأموریت های این سـازمان بسـیار 
گسـترده است که خدمت رسـانی به جامعه 
هـدف از زمـان پیش از تولد تا کهولت سـن 

را بـر عهـده دارد. 
وی بـا اشـاره بـه شـرایط سـخت اقتصادی 
حاکم بر کشـور در سـال های اخیر، تصریح 
مدیریـت  بـا  بتواننـد  بایـد  مدیـران  کـرد: 
برنامه ریـزی  اسـتراتژیک،  و  هوشـمند 
هوشـمندانه ای مبتنـی بـر انگیـزه الهـی را 
توجـه  بـا  امسـال  بگیرنـد کـه  پیـش  در 
پیچیدگی هـای  ظالمانـه،  تحریم هـای  بـه 
اقتصـادی و کسـری بودجـه بایـد مدیریت 
روحیـه  و  دانایـی  بـر  مبتنـی  مشـارکتی 
جهـادی سـرلوحه کار مدیـران قـرار گیـرد. 
یزدان مهـر مسـکن و اشـتغال را از مباحـث 
در  پیگیـری  مـورد  و  مهـم مطـرح شـده 
سـازمان بهزیسـتی عنـوان و تأکیـد کـرد: 

یکـی از اهـداف سـازمان بهزیسـتی کـه بـا 
مسـکن  ایجـاد  می شـود،  دنبـال  جدیـت 
بـرای خانواده هـای تحـت پوشـش با تکیه 
بـر حفـظ کرامـت انسـانی و عـزت نفـس 
آنـان اسـت تـا آرامـش و فضای امـن آنان 

تأمیـن شـود. 
را جلـب  بهزیسـتی  رویکـرد سـازمان  وی 
و  اعتمادسـازی  مردمـی،  مشـارکت های 
مردمی سـازی فعالیت هـا خوانـد و افـزود: 
در اقتصـاد ایـن اتفاق نیفتـاده و نتیجه آن، 
تحقق نیافتن اقتصاد اسـالمی و دور شـدن 
از اقتصـاد اسـتاندارد اسـت کـه در بحـث 
خصوصی سـازی نیز، تنهـا اتفاقی کـه افتاد 
ایـن بـود کـه اقتصـاد دولتی به شـبه دولتی 

شـد.  تبدیل 
یزدان مهـر بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته 
میـزان ایجـاد اشـتغال بـرای جامعـه هدف 
مهم تریـن  گفـت:  بـود،  تعهـد  از  بیـش 

پوشـش،  تحـت  خانواده هـای  چالـش 
اشـتغال اسـت که در این خصـوص مدیران 
بایـد بتواننـد مشـارکت و کمـک خیـران و 
پیش رانـان کارآفریـن بـرای ایجاد اشـتغال 
را جلب کنند. وی سـهم تعهدشـده در ایجاد 
اشـتغال برای مددجویان بهزیسـتی کشـور 
را یـک هـزار و ۱45 شـغل اعـالم و اضافـه 
کرد: سـازمان بهزیسـتی توانسـت بـا ایجاد 
اشـتغال بـرای ۲657 مددجو فراتـر از تعهد 
خـود عمـل کنـد اما تـا ایجاد اشـتغال برای 
پنـج هـزار و 6۳6 مددجوی جویای کار هنوز 

فاصلـه زیاد اسـت. 
یزدان مهـر بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون ۱۱۳ 
هـزار خانوار پشـت نوبت دریافت تسـهیالت 
مسـکن هسـتند،  گفـت: در حـال حاضـر 
پنجـاه هـزار و 4۰۰ واحـد مسـکونی در حال 
بحـث  در  اینکـه  ضمـن  اسـت،  سـاخت 
معلـول،  دو  دارای  خانواده هـای  مسـکِن 
بـه  بالعـوض  تومـان کمـک  میلیـون   ۳۰
مددجویـان مناطـق شـهری و ۱8 میلیـون 
مددجویـان  بـه  بالعـوض  کمـک  تومـان 

مناطـق روسـتایی تخصیـص یافـت. 
در  سـپاه  ارزشـمند  مسـاعدت  بـه  وی 
و  اشـاره  بهزیسـتی  سـازمان  طرح هـای 
تأکیـد کـرد: ایـن نهـاد مقـدس، سـازمان 
سـیل زده ها  بـرای  مسـکن  سـاخت  در  را 
باالتـر  و  معلـول  دو  دارای  و خانواده هـای 
همـواره حمایـت کـرده کـه در همین راسـتا، 
قـرارگاه محرومیت زدایـی سـپاه در احـداث 
پنـج هـزار و دویسـت و پنجاه و دو مسـکن 
و نیز تجهیز کارگاه های اشـتغال مددجویان 

بـوده اسـت.  یاری گـر سـازمان 
یزدان مهر ادامه داد: بسـیج سـازندگی کشور 
نیـز بـا سـاخت 6 هـزار مسـکن کـه تعـداد 
۳ هـزار آن بـه سـیل زده ها اختصـاص دارد 
سـازمان بهزیسـتی را یـاری کـرد و در مدت 
9۰ روز کاری کار سـاخت و واگـذاری آن هـا 
صـورت گرفـت ضمـن اینکـه تفاهم نامـه ای 
بـا قـرارگاه سـازندگی در حـال نهایی شـدن 
اسـت و مشـارکت این قرارگاه برای سـاخت 
کار  دسـتور  در  مسـکونی  واحـد  هـزار   ۱5
قـرار دارد. در ادامـه کاظـم نظـم ده، مدیـرکل 
دفتـر مدیریت عملکرد سـازمان بهزیسـتی 
کشـور بـا بیان اینکه سـازمان بهزیسـتی در 
طـی سـال های اخیـر 95 درصـد وظایـف را 
خصوصی سـازی کـرده، گفت: در این راسـتا 
مشـارکت NGO هـا، داوطلبیـن و خیریـن 

مهـم و قابـل توجه اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان بهزیتـس بـه 
قـدر کافـی توسـعه کمـی داشـته اسـت، 
تأکیـد کـرد: اکنـون بایـد بـه دنبـال ارتقـای 
کیفیـت خدمـات بـود و در ایـن خصـوص 
بسـیاری از کارهـا زمیـن مانـده و تا دسـت 
یافتـن بـه رضایـت جامعـه هـدف فاصلـه 
زیـادی وجـود دارد. نظم ده ایجاد شـفافیت، 
را  فسـاد  گلوگاه هـای  بسـتن  و  کیفیـت 
فرایندهـای  اضافـه کـرد:  و  ارزیابـی  مهـم 
طوالنـی خدمت رسـانی بـه جامعـه هـدف 
آسیب زاسـت و بـه تولیـد فسـاد و در نتیجه 
نارضایتـی منجـر می شـود کـه بازنگـری و 
اصـالح فرایندهـا در ایـن خصـوص الزم و 

ضـروری اسـت. 

ته
نک

یزدانمهــربــابیــاناینکــههــماکنــون۱۱3هــزار
تســهیاتمســکن دریافــت نوبــت پشــت خانــوار
ــزارو۴۰۰ ــاهه ــرپنج ــالحاض ــت:درح ــتند،گف هس
واحــدمســکونیدرحــالســاختاســت،ضمــناینکــه
معلــول، دو دارای خانوادههــای مســکِن بحــث در
ــان ــهمددجوی ــوضب ــکباع ــانکم ــونتوم 3۰میلی
مناطــقشــهریو۱8میلیــونتومــانکمــکباعــوض
ــت. ــصیاف ــتاییتخصی ــقروس ــانمناط ــهمددجوی ب
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به زودی استراتژی توسعه شرکت مس را منتشر می کنیم

ـــیر  ـــر اردش ـــرس، دکت ـــس پ ـــزارش م ـــه گ ب
افتتاحیـــه  آییـــن  در  محمـــدی  ســـعد 
ــدن  ــی معـ ــگاه بین المللـ ــن نمایشـ هفتمیـ
ـــی  ـــواد معدن ـــرآوری م ـــی و ف ـــع معدن صنای
تجهیـــزات وابســـته و پنجمیـــن نمایشـــگاه 
و  معدنـــی  ماشـــین آالت  بین المللـــی 
ـــی  ـــر محمدعل ـــا حضـــور دکت ـــه ب راهســـازی ک
ــادی  ــت اقتصـ ــت معاونـ ــان سرپرسـ دهقـ
اســـتانداری کرمـــان، مجیـــد فصیحـــی 
ـــنجان  ـــداری رفس ـــت فرمان ـــدی سرپرس هرن
و رئیـــس دانشـــگاه ولیعصـــر برگـــزار شـــد 
بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه حـــوزه معـــدن در 
ـــی  ـــع معدن ـــت: ارزش مناب ـــا گف ـــاد دنی اقتص
ـــن  ـــه از ای ـــت ک ـــون دالر اس ـــا ۳۱۰ تریلی دنی
ـــت  ـــون دالر برداش ـــاالنه 7،5 تریلی ـــزان س می
می شـــود و ایـــران بـــا ۲7،۳ تریلیـــون دالر 
ــاظ ارزش ذخایـــر  ــه لحـ ــه پنجـــم را بـ رتبـ

ــی دارد. معدنـ
ـــد  ـــان می ده ـــوع نش ـــن موض ـــزود: ای وی اف
مـــس  شـــرکت  فعلـــی  جایـــگاه  کـــه 
ــد.  ــی باشـ ــت کنونـ ــر از وضعیـ ــد فراتـ بایـ
بـــرای تحقـــق ایـــن موضـــوع نیازمنـــد 
برنامه ریـــزی همـــه  کســـانی هســـتیم کـــه 
ـــل  ـــد. مدیرعام ـــت دارن ـــن بخـــش فعالی در ای
شـــرکت مـــس بـــا بیـــان این کـــه در یکـــی 
ــًا  ــی تقریبـ ــرفته معدنـ ــورهای پیشـ از کشـ
ســـال ۲/75 میلیـــارد دالر برداشـــت مـــاده 
معدنـــی صـــورت می گیـــرد اظهـــار داشـــت: 
ارزش آن  فـــرآوری مـــاده معدنـــی  بـــا 
بـــه 77۲میلیـــارد دالر ارتقـــا می یابـــد و 
ـــده  ـــرآوری ش ـــی ف ـــاده معدن ـــه م ـــی ک زمان
وارد حـــوزه صنعـــت می شـــود ارزش آن 
ــد  ــد درآمـ ــارد دالر می رسـ ــه ۲94۰ میلیـ بـ
حاصـــل می شـــود کـــه ایـــن عـــدد نزدیـــک 
ــاده  ــه مـ ــت کـ ــی اسـ ــر زمانـ ــه 4۰ برابـ بـ

ــرار دارد. ــن قـ ــی در دل زمیـ معدنـ
ــه  ــاب بـ ــس خطـ ــرکت مـ ــل شـ مدیرعامـ
مخاطبـــان گفـــت: به عنـــوان کســـی کـــه ٣0 
ســـال در حـــوزه معـــدن فعالیـــت می کنـــم  
ای کاش وزارت معـــادن و فلـــزات باقـــی 
می مانـــد یـــا اگـــر قـــرار بـــه ادغـــام بـــود 
بـــا حـــوزه نفـــت و وزارت نفـــت ادغـــام 
ــا  ــدن بـ ــه معـ ــزود: چراکـ ــد. وی افـ می شـ

نفـــت در حـــوزه اکتشـــاف و اســـتخراج 
وفـــرآوری و تکنیـــک حـــرف مشـــترک دارد 
ــی  ــای صنعتـ ــا کارخانه هـ ــدن بـ ــی معـ ولـ
ــدارد. ــترکی نـ ــرف مشـ ــی حـ ــواد غذایـ مـ

وی تأکیـــد کـــرد: اگـــر ایـــن اتفـــاق رخ 
مـــی داد می توانســـتیم امیـــدوار باشـــیم 
کـــه حـــوزه معـــدن بـــا کمـــک تجربه هـــای 
بیشـــتری  پیشـــرفت  از  نفـــت  بخـــش 
برخـــوردار شود.ســـعدمحمدی بـــا بیـــان 
این کـــه اســـتان کرمـــان در حـــوزه معـــدن 
ــوزه مـــس،  ــی در حـ ــیل های خوبـ از پتانسـ
اســـت  برخـــوردار  زغال ســـنگ  و  فـــوالد 
ـــهریور  ـــان ش ـــا پای ـــتان ت ـــن اس ـــت: در ای گف
ســـال جـــاری ۱،7 میلیـــون تـــن کـــوره 
بلنـــد شـــرکت میدکـــو افتتـــاح خواهـــد 
شـــد و ظرفیـــت ۳،6 میلیـــون تـــن کـــوره 
بلنـــد شـــرکت ذوب آهـــن اصفهـــان دارد 
ــود دارد  ــان وجـ ــن در زنجـ ــون تـ و ۱ میلیـ

ـــه 5  ـــاز ب ـــد نی ـــزان تولی ـــن می ـــرای ای ـــه ب ک
ـــم. ـــنگ داری ـــانتره زغالس ـــن کنس ـــون ت میلی

مدیرعامـــل شـــرکت مـــس ادامـــه داد: بـــا 
ـــت  ـــبه قیم ـــوه محاس ـــر نح ـــه تغیی ـــه ب توج
زغـــال ســـنگ کـــه ۲6 درصـــد قیمـــت 
شـــمش فـــوالد اســـت و منابـــع زیـــاد 
ــکان  ــان امـ ــتان کرمـ ــنگ در اسـ ــال سـ زغـ
ــی  ــیار خوبـ ــرمایه گذاری بسـ ــت سـ و فرصـ
بـــرای در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد. وی 
ــی  ــس را یکـ ــوزه مـ ــرمایه گذاری در حـ سـ
ســـرمایه گذاری  پتانســـیل های  از  دیگـــر 
و گفـــت:  دانســـت  اســـتان کرمـــان  در 
ــس  ــادن مـ ــوزه معـ ــرمایه گذاری در حـ سـ
می توانـــد منجـــر بـــه خلـــق ارزش افـــزوده 
ــود و در  ــه شـ ــور و منطقـ ــرای کشـ ــاد بـ زیـ
ـــت ذوب  ـــن ظرفی ـــزار ت ـــر 4۰۰ ه ـــال حاض ح
در اســـتان کرمـــان وجـــود دارد و بـــرای 
ــه  ــاز بـ ــت نیـ ــن ظرفیـ ــردن ایـ ــل کـ بالفعـ

۱ میلیـــون و 7۰۰ هـــزار تـــن کنســـانتره 
داریـــم درحالی کـــه تولیـــد فعلـــی مـــا 
یـــک میلیـــون و صـــد هـــزار تـــن اســـت. 
ــرای  ــن بـ ــزود: بنابرایـ ــدی افـ ــعد محمـ سـ
رســـیدن بـــه ظرفیـــت 4۰۰ هـــزار تـــن ذوب 
نیـــاز بـــه 6۰۰ هـــزار تـــن کنســـانتره اضافـــه 
ـــی  ـــت کنون ـــن از ظرفی ـــر ای ـــالوه ب ـــم. ع داری
کنســـانتره شـــرکت مقـــدار ۲۰۰ تـــا ۳۰۰ 
ـــه  ـــود ک ـــادر می ش ـــاالنه ص ـــن آن س ـــزار ت ه
ـــول  ـــن محص ـــزوده ای ـــظ ارزش اف ـــرای حف ب
ـــارت  ـــان در تج ـــظ جایگاهم ـــن حف و همچنی
ــزار تـــن  ــد 9۰۰ هـ ــه تولیـ ــد بـ جهانـــی بایـ
ـــرای  ـــزود: ب ـــم. وی اف ـــانتره دســـت یابی کنس
ــانتره  ــن کنسـ ــزار تـ ــه 9۰۰ هـ ــتیابی بـ دسـ
ـــی  ـــات معدن ـــردن عملی ـــر ک ـــه دو براب ـــاز ب نی
و دســـتیابی بـــه حـــدود ۲۰۰ میلیـــون تـــن 
ــوان  ــا عنـ ــعدمحمدی بـ ــم. سـ ــاده داریـ مـ
مـــاده  برابـــری  دو  برداشـــت  این کـــه 

ـــل  ـــاوگان حم ـــش ن ـــه افزای ـــاز ب ـــی نی معدن
ــار  ــاری دارد اظهـ ــزات حفـ ــل و تجهیـ و نقـ
ــاوگان حمـــل و نقـــل  ــه نـ داشـــت: ورود بـ
فرصت هـــای  از  دیگـــر  یکـــی  معدنـــی 
و  بومی ســـازی  بـــرای  ســـرمایه گذاری 

ــت. ــل اسـ ــزات حمـ ــاخت تجهیـ سـ
ــرمایه گذاری  ــک سـ ــدون شـ ــزود: بـ وی افـ
ـــود  ـــیه س ـــانتره از حاش ـــد کنس ـــوزه تولی در ح
باالیـــی برخـــوردار اســـت و ایـــن فرصتـــی 
بـــا  می تواننـــد  ســـرمایه گذاران  کـــه 
برنامه ریـــزی در ایـــن حـــوزه ورود کننـــد 
ــتغال زایی در  ــه و اشـ ــعه منطقـ ــه توسـ و بـ

ــد. ــک کننـ ــتان کمـ ــور و اسـ کشـ
ـــس  ـــه م ـــوان این ک ـــا عن ـــدی ب ـــعد محم س
ــت  ــه« اسـ ــج -نـ ــد »پنـ ــران دارای برنـ ایـ
و در صنایـــع )های تـــک( از آن اســـتفاده 
ــت  ــران فرصـ ــس ایـ ــت: مـ ــود گفـ می شـ
ـــع پایین دســـتی  ـــه صنای ـــرای ورود ب ـــی ب خوب
ـــم  ـــالم می کن ـــن اع ـــک اســـت و م ـــای ت و ه
کـــه از تمـــام ایده هـــای خالقانـــه کـــه 
زمینـــه ورود ســـرمایه گذاران بـــه صنایـــع 
های تـــک را فراهـــم می کنـــد بـــا تمـــام 
ــان  ــم. وی در پایـ ــت می کنـ ــدرت حمایـ قـ
بـــا بیـــان این کـــه از تمـــام ســـرمایه گذاران 
بـــه  ورود  بـــرای  خصوصـــی  بخـــش 
ســـرمایه گذاری در طرح هـــای توســـعه ای 
ـــن  ـــه از ای ـــن زمین ـــم و در ای ـــوت می کن را دع
ـــت کامـــل خواهـــم کـــرد گفـــت:  بخـــش حمای
ـــس در  ـــه م ـــکاری مجموع ـــالش و هم ـــا ت ب
ـــرکت  ـــعه ش ـــتراتژی توس ـــک اس ـــده نزدی آین
ـــالم  ـــد اع مـــس را در حـــوزه اکتشـــاف و تولی
می کنـــم گفتنـــی اســـت، ایـــن رویـــداد 
از  نمایندگانـــی  بـــا حضـــور  بین المللـــی 
کشـــورهای ایتالیـــا، آمریـــکا، انگلیـــس، 
آلمـــان، کـــره جنوبـــی، ترکیـــه، چیـــن، 
ســـوئد، روســـیه، هلنـــد، هنـــد، جمهـــوری 
چـــک در فضـــای بالـــغ بـــر ده هـــزار متـــر 
مربـــع برگـــزار شـــد. در طـــول مـــدت 
ــی  ــگاه بین المللـ ــن دو نمایشـ ــزاری ایـ برگـ
ــت  ــن دسـ ــاه( آخریـ ــا ۲9 خردادمـ )۲6 تـ
آوردهـــای حـــوزه معـــدن در بخش هـــای 
مختلـــف بـــه نمایـــش گذاشـــته می شـــود.
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نوبتدوم

موقعیتملکمبلغکل)ریال(مبلغپایههرمترمتراژ)مترمربع(قطعهشمارهردیف
1119٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

از قطعات تفکیکی آقای محمد 
احمدی 

خیابان امام )ره(

2120٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

٣121٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

4122٣000۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

512٣٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

6۱۲4٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

7۱۲5٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

8۱۲6٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

9127٣004۰۰/۰۰۰120/000/000

10128٣0004۰۰/۰۰۰120/000/000

11129٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

121٣0٣00۳5۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰

1٣1٣104۰۰/۰۰۰۱۲4۰۰۰۰۰۰

از قطعات تفکیکی آقای حمزه 
احمدی 

خیابان امام )ره(

۱42٣874۰۰/۰۰۰۱5۳8۰۰۰۰۰

۱5٣4774۰۰/۰۰۰190800000

۱64٣0045۰/۰۰۰۱۳5/000000

175٣0045۰/۰۰۰۱۳5/۰۰۰۰۰۰

18۱4۱٣004۰۰/۰۰۰120/000/000

از قطعات تفکیکی خانم فاطمه 
احمدی 

خیابان امام )ره(

19۱4۲٣2945۰/۰۰۰۱48/۰5۰/۰۰۰

20۱65٣004۰۰/۰۰۰120/000/000

21۱66٣004۰۰/۰۰۰120/000/000

22۱67٣004۰۰/۰۰۰120/000/000

2٣44۲5۰٣80/00095/۰۰۰/۰۰۰

از قطعات تفکیکی آقای محمود 
فالح 

خیابان چیل آباد

۲445۲57/5٣80/00097/85۰/۰۰۰

۲54646٣80/000۱۲9۲۰۰۰۰۰

۲647۲7۰٣80/000۱۰۲/6۰۰/۰۰۰

2748۳۰۰٣80/000۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

2849۳۰۰٣80/000۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

295۰٣00٣80/000۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

٣05۱٣00٣80/000۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

موقعیتملکمبلغکل)ریال(مبلغپایههرمترمتراژ)مترمربع(قطعهشمارهردیف
٣15۲٣000۳8۰/۰۰۰۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

از قطعات تفکیکی آقای محمود 
فالح 

خیابان چیل آباد

٣25۳٣00۳8۰/۰۰۰۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

٣٣54٣00۳8۰/۰۰۰۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

۳455٣00۳8۰/۰۰۰۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

۳556٣00۳8۰/۰۰۰۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

۳657٣00۳8۰/۰۰۰۱۱4/۰۰۰/۰۰۰

٣7۳۱21245۰/۰۰۰95/4۰۰/۰۰۰

از قطعات تفکیکی آقای مجتبی 
احمدی 

خیابان شهیدجالل انیس

٣8۳۲20045۰/۰۰۰9۰/۰۰۰/۰۰۰

٣9٣٣٣0045۰/۰۰۰۱48/5۰۰/۰۰۰

4۰۳4٣0045۰/۰۰۰۱48/5۰۰/۰۰۰

4۱۳5٣0045۰/۰۰۰۱48/5۰۰/۰۰۰

4۲۳628045۰/۰۰۰۱۲6۰۰۰۰۰۰

4۳٣7۲۳645۰/۰۰۰۱۰6/۲۰۰/۰۰۰

44٣820045۰/۰۰۰9۰/۰۰۰/۰۰۰

45٣9۳۰۰45۰/۰۰۰۱48/5۰۰/۰۰۰

464۰٣0045۰/۰۰۰۱48/5۰۰/۰۰۰

47۱57٣005۰۰/۰۰۰۱5۰/۰۰۰/۰۰۰
از قطعات تفکیکی آقای محمد 
حسن احمدی خیابان امام )ره(

48۱6۱٣0005۰۰/۰۰۰۱5۰/۰۰۰/۰۰۰

49۱65٣005۰۰/۰۰۰۱5۰/۰۰۰/۰۰۰

5۰۱۱5200۳5۰/۰۰۰70/000/000

5۱۲۰۰٣005۰۰/۰۰۰100/000/000

لـذاازکلیـهمتقاضیـانواجـدشـرایطدعوتبعمـلمیآیـدجهـتبازدیداز
نقشـهها،موقعیتاماک،دریافتوتحویلاسـنادمزایدهازتاریـخ)درجاین
اگهـی(۹8/3/22لغایـت۹8/۴/۶بـهواحدامورقراردادهایشـهرداریمراجعه

نمایند.
سایرشرایط:

۱-شـرکتکننـدگانبایسـتی5درصـدمبلـغپیشـنهادیخـودرابـهصـورت
جـاری بـهحسـاب وجـه واریـز یـا  خزانـه( بانکی)اسـناد نامـه ضمانـت
۰۱۰5۶۰۶۷۶۹۰۰۹نـزدبانـکملـیبـهنامشـهرداریقلعـهگنج،واریـزنمایند.

2-شرکتدرمزایدهبرایعمومآزاداست.
3-شهرداریدرردیاقبولکلیهپیشنهاداتمختاراست

۴-هزینهچاپآگهیمزایدهبرعهدهبرندهیابرندگانمیباشد.
5-بـهپیشـنهاداتمخـدوش،مبهـم،ناقـصبـههیـچوجـهترتیباثـرداده

شـد. نخواهد
۶-پیشـنهاددهنـدگانمـیبایسـتقیمـتپیشـنهادیخـودرادرپـاکات
سربسـته،ازتاریـخدرجآگهـیتـاپایـانوقـتاداریتاریـخ۹8/۴/۶تحویـل

دبیرخانـهشـهردارینماینـد.
۷-چنانچـهنفـراتبرندهحاضربـهانعقادقـراردادنگردند،سـپردهآنانبهنفع

شـهرداریضبطخواهدشد.
8-بازگشـاییپـاکاتدرمورخـه۹8/۴/۹راسسـاعت۱۰صبح،درمحلدفتر

شـهردارمیباشد.
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کتاب

کتـاب سـیاهی چسـبناک شـب شـامل هشـت داسـتان کوتـاه بـا راویـان 
 متعـدد اسـت که خواندن هرکدام سـاعت ها ذهن خواننـده را درگیر می کند.
اغلـب محمـود حسـینی زاد را بـا ترجمه هـای خوبـش می شناسـیم، امـا او 
ادبـی  منتقـد  و  نمایشـنامه نویس  داسـتان نویس،  بلکـه  مترجـم  نه تنهـا 
 توانمندی اسـت و این را با خواندن مجموعه داسـتان هایش می توان فهمید.
 )LMU( محمود حسـینی زاد فوق  لیسانس علوم سیاسـی از دانشگاه مونیخ
اسـت. از سـابقه فعالیت هـای او می تـوان بـه تدریـس زبـان آلمانـی در 
دانشـگاه تهـران، دانشـگاه تربیـت مـدرس و دانشـگاه آزاد اشـاره کـرد. وی 
عـالوه  بـر نوشـتن بـه نقاشـی نیـز می  پـردازد، مترجم رسـمی اسـت و برای 
بعضـی از نشـریات و ادبیـات در حـوزٔه نقـد کتـاب، فیلـم و ادبیـات آلمانـی 
زبان مقاله می نویسـد. محمود حسـینی زاد در سـال ۲۰۱4 موفق به دریافت 

مـدال گوته شـد.
در پشـت جلـد کتـاب، خالصـٔه بعضـی از داسـتان ها در یک جملـه توصیف 
شـده است:آشـنایی بـا مـردی جوان، نسـیمی اسـت در زندگی مـردی تنها. 

نسـیم توفـان می شـود و مرد سـرگردان.
دو نفـر سـال ها به هـم نگفته انـد »دوسـتت دارم«، تمـام رابطـه »دوسـتت 

دارم« بـوده. حـاال کـه دیـر شـده، چه؟
زندگـی دختـری بنـا شـده بـر عشـق به مـرد جوانـی. دختـر از خطـای مرد 

نمی گـذرد و بـار حسـرتی را می کشـد، ویرانگـر.
پسـرکی تا حد مرگ تحقیر شـده و مردی که نپرسـیده می داند، چه بر سـر 
پسـرک آمـده. هـر دو باید جایی چیـزی می گفتند. نگفتند.مردی ایسـتاده 
 در بـاران مقابـل پنجـره ای تاریـک، آرزو می کنـد بـرق رفتـه باشـد، نـه زن.
جمالتـی از کتـاب سـیاهی چسـبناک شـب:گاهی آدم ویـرش می گیـره 
صورتـش رو بگیـره جلـو آتیـش. فکـر می کنـه ُهرمـش کمکـش می کنـه. 
)کتاب سـیاهی چسـبناک شـب – صفحه 8(پرنده ای، شـاید راه گم کرده، 
 بـه شیشـه ای پنجـره ی رو بـه خیابـان خـورد، بانگـی زد و در تاریکـی َپر زد.
بعـد از سـکوتی بـاز گفتنـد و گفتنـد. از کتاب هـا و شـعرها، از فیلم هـا 
خیلـی. دیگـر.  چیزهـای  خیلـی  از  و  مـرد  ترجمه هـای  از  و  آدم هـا   و 
متشکرم، خیلی خوش گذشت.مرد جوان سر تکان داد و گفت شما از کدوم 
 مسـیر می ریـد؟ مـن همیـن نزدیکی ها… مـرد شـنید و نشـنید و راه افتاد.
باهـم می رفتند.سـپیدی ابرهـا بـر سـیاهی آسـمان شـب می درخشـید، 
سرشـاخه های درخت هـای بیـد مجنون کنار کوچه ی منتهی بـه خیابان خود 
را بـه نسـیمی سـپرده بودنـد که از هر سـو می وزیـد و ناله ی پرنـده را با خود 
داشـت، کـه انـگار در تاریکـی راه گـم کـرده و به شیشـه ی پنجره ای خـورده بود.

سیاهیچسبناکشب
نویسنده:محمودحسینیزاد

انتشارات:چشمه


