
آگهی مناقصه عمومی       
شماره 98/13/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظـر دارد " انجـام عملیات بهسـازی ، تعمیر 
و نگهـداری سـاختمانها و محوطـه هـای دراختیـار" خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی به 
پیمانـكار واجـد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند جهـت اخذ اسـناد مناقصه به 
آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی 
تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند. مهلت تحویل 
پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مـــورخ 98/4/15 در محـــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهران می باشـد. ضمنًا بازدیـد از محل اجرای پروژه روز یكشـنبه مورخ 

مدیریت قراردادها و معامالت 98/4/9 بـرای متقاضیان الزامی می باشـد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـی صنعتـی و فناوری پیشـرفته در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمات )تنظیف، فضای سـبز و 
فنـی و تأسیسـات( بـه شـماره ۲۰98۰۰494۶۰۰۰۰۰1 را از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد. کلیه مراحل 

برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/۰4/۰3 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 15:۰۰روز یکشنبه تاریخ 98/۰4/۰9

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15:۰۰ روز چهار شنبه تاریخ 98/۰4/19
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:۰۰روز شنبه تاریخ 98/۰4/۲۲

اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های الـف ب و ج : آدرس کرمان، 
انتهای اتوبان هفت باغ دانشـگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشـرفته و تلفن

15-33۷۷۶۶11-۰34
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 -۰۲1دفتر ثبت نام :889۶9۷3۷ و 85193۷۶8

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  شناسه اگهی5۰95۶5 

آگهی مزایده عمومی فروش
NCR تعداد 21 دستگاه خودپرداز

اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان

  احترامـا بـه اطالع می رسـاند اداره امور شـعب بانک ملی اسـتان کرمـان در نظر دارد تعداد ۲1 دسـتگاه خودپـرداز NCR مازاد 
بـر نیـاز خـود را از طریـق مزایده عمومـی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایـده با بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 

بـه نشـانی www.setadiran.ir  و شـماره مزایـده 1۰98۰۰4185۰۰۰۰۰1 به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

تاریخ انتشار : 1398/۰4/۰5    
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/۰4/1۷ ساعت 1۰ صبح  

مهلت بازدید تا: 1398/۰4/1۶

مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/۰4/1۷ ساعت1۰ صبح  
تاریخ بازگشایی: 1398/۰4/1۷ 

روشنفکری زرد و ماجرای 
فیلسوف فرهنگ
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روشـنفکری زرد هم پدیده ای اسـت. مثل خیلی دیگر از پدیده های 
روزگار مـا. در زمانـه ای کـه سیاسـت ورزی زرد و دیـن مـداری زرد و 
فرهنگ و ادبیات زرد رایج اسـت چرا روشـنفکری زرد نداشـته باشیم؟ 
هیـچ ایـرادی هـم نـدارد. روشـنفکری زرد تـا وقتـی کـه حـد و حدود 
خـودش را مـی شناسـد و با دامـن زدن به مباحث نازل بین شـاعران 
و نویسـندگان و اهـل نظـر بـرای خودش مشـتری جذب مـی کند و با 
به اشـتراک گذاشـتن عکس هـای مکش مرگ مـا در فضای مجازی 

هـواداران زردبـازی را بـه وجد می آورد مشـکل خاصی نیسـت.
بـه هرحـال چه خوشـمان بیاید و چه خوشـمان نیاید سـرگرمی برای 
مـردم امـروز از نـان شـب واجب تر اسـت و روشـنفکری زرد هم یکی 
از معرکـه گردانـان کارنـاوال بـزرگ روزگار ماست.روشـنفکری زرد،هـم 
مخاطبانـش را سـرگرم مـی کند و هم به توهم دانایی شـان دامن می 
زنـد تـا آنان در عین مسـتغرق بودن در متدانی تریـن مراتب وجود به 
متمایـز بـودن از زمـره بس بسـیاران فخر بفروشـند. اما مشـکل از آن 
جایـی آغـاز می شـود که روشـنفکری زرد می خواهـد ادای اهل تفکر 
را دربیاورد. آخرین نمونه این زردبازی روشـنفکری همین شـبه مقاله 
ای اسـت کـه دوسـتان دربـاره دکتـر رضـا داوری اردکانی تـدارک دیده 
اند. البته همین که سـردبیر اندیشـه پویا برای سـاختن چهره دلخواه 
خـود از دکتـر رضـا داوری اردکانی به یک مقاله طنزآمیز درباره ایشـان 
اکتفـا نکـرده و مجبور شـده بـرای اثبات دعوی اش دسـت کم به چند 
خط از مقاله های قدیمی و جدید دکتر داوری اشـاره کند جای بسـی 
شـکر دارد. و ایـن امیـد را در مخاطـب برمـی انگیزد که سـردبیر جوان 

اگـر عمـری دراز داشـته باشـد می توان بـه آینده اش امیـدوار بود.
حقیقتـا نمـی دانـم از کجا شـروع کنـم :خط غلط دفتر غلـط امال غلط 
انشـا غلط. مدعی می گوید: نوشـته های داوری زمینه های سـرکوب 
روشـنفکران را فراهـم کـرد. خـب، ایـن دعـوی را دربـاره خیلـی هـای 
دیگـر هـم مـی تـوان کرد. می شـود گفـت مقـاالت و کتـاب هایی که 
مـراد آقـای سـردبیر علیـه مارکسیسـت ها نوشـت منجـر به اعـدام و 
زندانی شـدن بسـیاری از چپ ها در دهه شـصت شـد. اگر نویسـنده 
بپذیـرد ماجراهـای ملتهـب و پـر حـرف و حدیث دهه شـصت ریشـه 
در آن مقاالت داشـتند می توان سـرکوب روشـنفکران را هم به داوری 

انس طال         1.399.210

مثقال طال     18.960.250

گرم طالی 18  4.377.192

گرم طالی 24   5.849.200

بهار آزادی      45.110.000

امامی          46.900.000

نیم       24.320.000

ربع         16.300.000

گرمی       10.100.000

دالر             130.390

یورو         148.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           23.423

دالر استرالیا      93.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 ۲8 تا  39دنبال کنید

چتر فراکسیون »والیی« بر سر  مجلس
35 »والیی«، ٢۶ »مستقل« و ٢٣ نفر  از فراکسیون »امید« در هیات رئیسه کمیسیون های مجلس حضور دارند

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس  اخیـرًا 

شهرسـتان بهشـهر با بیـان اینکه تجهیـزات موجود 

در پناهـگاه 68 هـزار هکتـاری میانکالـه جوابگوی 

حریـق نیسـت، گفتـه اسـت در حـال حاضـر تمام 

حفاظت شـده  منطقـه  ایـن  در  موجـود  تجهیـزات 

بین المللـی دو دسـتگاه تراکتـور، یـک خـودروی 

آتـش نشـانی قدیمـی و یـک رودفایـر )دسـتگاه 

خودروهـای  پشـت  نصـب  قابـل  آتش نشـانی 

صحرایـی( اسـت کـه عمـالً در شـرایط اضطـراری 

نیسـت.  و کمک کننـده  نمی آینـد  بـه کار 
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اجرای عملیات 
بیابان زدایی  از اراضی 

بیابانی همدان
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان همدان با اشاره به 
وجود بیش از ۶5 هزارهکتار اراضی 

شور  و بیابانی در همدان گفت: 
در سال جاری ۶۰۰ هکتار عملیات 

بیابان زدایی در استان همدان انجام 
خواهد شد.

مرمت گنبد تاریخی 
معبد هندوها در 

بندرعباس آغاز شد
معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری هرمزگان گفت:مرمت 
گنبد تاریخی و بی نظیر معبد 
هندوهای بندرعباس آغاز شد.
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یادداشت  مهمان
سیدعبدالجواد موسوی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1478

دوشنبه 3 تیر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست بهشهر  می گوید 
میانکاله نیازمند دو دستگاه لودر، 
یک ایستگاه آتش نشانی مجهز با 
نیروی انسانی ماهر است

 تجهیزات موجود در 

میانکاله جوابگوی 

آتش سوزی نیست

2

45 و

موزه مردم شناسی ارامنه 
اصفهان گشایش یافت
موزه مردم شناسی ارامنه اصفهان 
در کلیسای وانک گشایش یافت

وزیر کشور:

برخورد انتظامی تنها راه 
مقابله با بدحجابی نیست

نسـبت داد. اصال چـرا راه دور برویم همین چیزهایی 
که در این سـال ها آقای سـردبیر و دوسـتانش علیه 
چـپ هـا نوشـته انـد و آن هـا را جاهل و تروریسـت 
و خونخـوار خوانـده انـد نمـی توانـد ربطی بـه خیلی 
از اتفاقـات سـال هـای اخیر داشـته باشـد؟ یـا نباید 
از خودمـان تئـوری صـادر کنیـم یـا اگر صـادر کردیم 
بایـد بـه تبعات منطقی آن پایبند باشـیم. نمی شـود 

ریاسـت فرهنگسـتان علـوم را کـه یـک شـغل کامال 
علمـی و فرهنگـی اسـت و اصـال هیـچ اراده اجرایـی 
پشـت آن نیسـت بیسـت و چهار سـاعته توی سـر 
داوری بکوبیـم و از کنـار یکـی از اعضـای نورچشـمی 
و پرنفـوذ شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی کـه قدرت 
زدن و بسـتن و عزل و نصب داشـته به سـادگی عبور 

کنیـم. /خبرآنالین



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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ایران کشوری پیشرو در مهاجرپذیری استپیام خبر
رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی) IPU(،جمهوری اسالمی ایران را کشوری پیشرو در مهاجرپذیری دانست و 
گفت:می توان از این فرصت برای گفتگوهای بیشتر در منطقه استفاده کرد.»گابرییال کوئواس بارون«در دیدار »فریده 
اوالدقباد«رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی افزود:در مسائل مرتبط با مهاجرت و مهاجرپذیری،ایران کشوری 
پیشرو در مهاجرپذیری است و لذا می توان از این فرصت برای گفتگوهای بیشتر در منطقه استفاده کرد.
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چتر فراکسیون »والیی« بر سر مجلس
35 »والیی«، ٢۶ »مستقل« و ٢٣ نفر از فراکسیون »امید« در هیات رئیسه کمیسیون های مجلس حضور دارند

انتخابــات هیــات رئیســه  برگــزاری  بــا 
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
ــات  ــب هی ــم، ترکی ــس ده ــی مجل خارج
تخصصــی  هــای  کمیســیون  رئیســه 
ــارم مشــخص شــد. ــس در ســال چه مجل
ــی  ــه برخ ــأت رئیس ــت و هی ــر ریاس تغیی
ســال  در  تخصصــی  کمیســیون های 

پایانــی فعالیــت مجلــس از جملــه حضــور 
ریاســت  کســوت  در  حضرتــی  الیــاس 
ــگ  ــت تنگاتن ــادی و رقاب ــیون اقتص کمیس
ذوالنــور و فالحــت پیشــه بــرای کســب 
کرســی ریاســت کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجــی مجلــس از شــگفتی های 
ــود. کمیســیون های تخصصــی  ــن دوره ب ای

انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  مجلــس 
اجالســیه  در  مجلــس  رئیســه  هیــأت 
هیــأت  انتخــاب  بــه  نســبت  چهــارم 
رئیســه اقــدام کردنــد و برایــن اســاس 
رئیســه کمیســیون های  هیــأت  ترکیــب 
ــه  ــس ب ــی مجل ــال پایان ــی در س تخصص

ــد: ــن ش ــر تعیی ــرح زی ش

یــادگار امــام بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار 
کلیــدی انقــالب وحــدت همــه مذاهــب 
اســالمی  اســت،گفت:جمهوری  بــوده 
ــی  ــای مختلف ــه ه ــروز از جنب ــران ام ای
توانمنــد اســت تــا بتوانــد در مقابــل 
ظلــم موجــود، بایســتد،ولی در عیــن 
حــال چشــم امیــد بــه کمــک همــه 

مســلمانان جهــان نیــز دارد.
حجــت االســالم ســید حســن خمینــی 
ــای شــیعه  ــی از علم ــا جمع ــدار ب در دی

ــای  ــام ه ــن پی ــّنی،یکی از بزرگتری وس
اســالمی  امــت  وحــدت  را  انقــالب 
ــت  ــک ام ــا ی ــه م ــت و گفت:هم دانس
هســتیم واختالفــات داخلــی نبایدباعــث 

ــود. ــقاق ش انش
ــه  ــزود: شــمابا توجــه ب ــام اف ــادگار ام ی
ــتید و  ــا هس ــز دعواه ــه دور از مرک اینک
می کنیــد،  زندگــی  غــرب  دنیــای  در 
بهتــر می فهمیــد کــه چقــدر  خیلــی 
ــر  ــی دلیــل اســت و بهت ــن دعواهــا ب ای

می توانیــد لمــس کنیــد کــه مســلمانان 
اگــر  هســتند؛و  تنهــا  دنیــا  ایــن  در 
ــته  ــالف داش ــم اخت ــد ماباه ــرار باش ق
ــر  ــی راحت ت ــمنانمان خیل ــیم، دش باش

پیروزمی شــوند.
ــالب  ــدی انق ــعار کلی ــادآور شد:ش وی ی
وحــدت همــه مذاهــب اســالمی و بلکــه 
باالتر،یعنــی وحــدت همــه موحدیــن 
ــه  ــت ک ــعار اس ــن ش ــون ای ــم پیرام عال
ــا  ــه م ــان ب ــوق انس ــم و حق ــم نکنی ظل

ــماریم. ــرم بش ــان را محت ــو انس ه
امــت  قــدرت  داد:امــروز  ادامــه  وی 
ــای  ــه مرزه ــت ک ــن اس ــالمی در ای اس
ــی اش  امنیتــی آن از مرزهــای جغرافیای

ــت. ــر اس بزرگت

»وحدت مذاهب« شعار کلیدی 
انقالب بوده است

افزایش ظرفیت پاالیشگاه ها نقدینگی 
را به سمت تولیدهدایت می کند

نماینــدگان موافــق بــا طــرح افزایــش ظرفیــت پاالیشــگاه های میعانــات گازی 
و نفــت خــام بــا اســتفاده از ســرمایه مردمــی معتقدنــد بــا تصویــب ایــن طرح 

نقدینگــی موجــود در جامعــه بــه ســمت تولیــد روانــه می شــود.
ــا  ــت ب ــس شــورای اســالمی، در موافق ــری در مجل ســیدکاظم دلخــوش ابات
ــا  ــام ب ــت خ ــات گازی و نف ــگاه های میعان ــت پاالیش ــش ظرفی ــرح افزای ط
ــن  ــه از قوانی ــرح نشــات گرفت ــن ط ــت: ای ــی، گف اســتفاده از ســرمایه مردم
باالدســتی اســت، قوانیــن بســیاری دربــاره اســتفاده از ســرمایه های مــردم در 

ــات گازی در کشــور موجــود اســت. بخــش پاالیشــگاه هــای میعان
نماینــده مــردم صومعــه ســرا در مجلــس شــورای اســالمی افــزود:در قانــون 
ــه دو بخــش تقســیم مــی شــود:  ــری اقتصــاد ب ــام معظــم رهب ابالغــی مق
نخســت سیاســت گــذاری و نظــارت کــه مســئولیت آن بــا حاکمیــت و دولــت 
ــارکت  ــد در آن مش ــردم بای ــی و م ــش خصوص ــه بخ ــرا ک ــت و دوم اج اس
کنند.عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر نقدینگــی موجــود در جامعــه یــک هــزار و هفتصــد هــزار میلیــارد 
تومــان اســت، خاطرنشــان کــرد: بایــد از ایــن ســرمایه بــرای حمایــت از تولیــد 

اســتفاده کــرد.

دولتمجلس

جهانگیری آیین نامه عرضه قیر رایگان را ابالغ کردکلیات طرح اعاده اموال نامشروع، تصویب شد
نماینـــدگان مجلـــس شـــورای 
ــرح  ــات طـ ــا کلیـ ــالمی بـ اسـ
اعـــاده امـــوال نامشـــروع و 
نحـــوه اجـــرای اصـــل 49 قانـــون 
اساســـی موافقـــت کردند.نماینـــدگان در ادامـــه جلســـه 
ــق، 15  ــا 171 رأی موافـ ــالمی بـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
ـــر  ـــده حاض ـــع از 229 نماین ـــف و 7 رأی ممتن رأی مخال
بـــا کلیـــات طـــرح اعـــاده امـــوال نامشـــروع و نحـــوه 
اجـــرای ال 49 قانـــون اساســـی موافقـــت کردند.ایـــن 
طـــرح 12 مـــاده دارد کـــه بـــر اســـاس مهم تریـــن 
مـــاده آن دادســـتان های عمومـــی و انقـــالب، ســـازمان 
ــور،  ــبات کل کشـ ــوان محاسـ ــور، دیـ ــی کل کشـ بازرسـ
ـــون  ـــرر قان ـــاده 7 مک ـــوع م ـــی موض ـــات مال ـــز اطالع مرک

ـــن 86 بااصالحـــات  ـــا پولشـــویی مصـــوب 2بهم ـــارزه ب مب
ـــات  ـــات، ســـازمان اطالع ـــدی،وزارت اطالع ـــات بع و الحاق
ـــد اطالعـــات  ســـپاه پاســـداران و نیـــروی انتظامـــی مکلفن
ـــه  ـــمول را ک ـــراد مش ـــوال اف ـــه ام ـــع ب ـــتندات راج و مس
ـــه دادســـتان  ـــد ب ـــان دارن ـــدم مشـــروعیت آن ـــه ع ـــن ب ظ
ــخنگوی  ــوروزی سـ ــن نـ ــالم کنند.حسـ ــور اعـ کل کشـ
کمیســـیون قضائـــی بـــه عنـــوان طـــراح ایـــن طـــرح 
ــت  ــی، دولـ ــون اساسـ ــل 49 قانـ ــاس اصـ گفت:براسـ
ــار،  ــای از غصب،قمـ ــای نشـ ــت ثروت هـ ــف اسـ موظـ
رشـــوه، اختالص،ســـرقت، سوءاســـتفاده از موقوفـــات، 
ـــان  ـــه صاحب ـــه و ب ـــروع را گرفت ـــوارد غیرمش ـــایر م و س
ـــت  ـــه بی ـــودن او ب ـــوم نب ـــورت معل ـــد و در ص ـــق رد کن ح

المـــال بدهـــد. 

معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری، 
آییـــن نامـــه عرضـــه چهـــار 
ــگان را  ــر رایـ ــن قیـ ــون تـ میلیـ
بـــرای اجـــرا بـــه وزارتخانه هـــای 
نفـــت، امـــور اقتصـــادی و دارایـــی و ســـازمان برنامـــه و 
ـــن  ـــحاق جهانگیری«آیی ـــالغ کرد.»اس ـــور اب ـــه کل کش بودج
نامـــه بنـــد )ه( تبصـــره )1( قانـــون بودجـــه ســـال 1398 
ـــور  ـــت، ام ـــای نف ـــه وزارتخانه ه ـــرا ب ـــرای اج ـــور را ب کل کش
ــه کل  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــی و سـ ــادی و دارایـ اقتصـ
کشـــور ابـــالغ کرد.هیـــأت وزیـــران در جلســـه 26 خـــرداد 
ــا آییـــن نامـــه پیشـــنهادی وزارت نفـــت بـــرای  1398 بـ
تحویـــل حداقـــل چهـــار میلیـــون تـــن قیـــر رایـــگان بـــه 
دســـتگاه هـــای اجرایـــی جهـــت انجـــام پروژه هـــای 

عمرانـــی در ســـال 1398 موافقـــت کرد.همچنیـــن براســـاس 
ـــور  ـــال 98 کل کش ـــه س ـــون بودج ـــره )1( قان ـــد )ه( تبص بن
ـــغ  ـــر مبل ـــده حداکث ـــف ش ـــران مکل ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ش
ـــون  ـــار میلی ـــل چه ـــادل حداق ـــال مع ـــارد ری ـــزار میلی 60 ه
ـــی  ـــع دریافت ـــگان از مناب ـــر ) vb( رای ـــه قی ـــواد اولی ـــن م ت
ــیمی ها و  ــه پتروشـ ــی بـ ــع تحویلـ ــوراک مایـ ــت خـ بابـ
پاالیشـــگاه ها را بـــه صـــورت ماهانـــه بـــه حســـابی کـــه 
نـــزد خزانـــه داری کل کشـــور افتتـــاح می شـــود، واریـــز 
ـــه و بودجـــه  ـــه، ســـازمان برنام ـــن نام ـــن آیی ـــق ای ـــد. طب کن
ـــه  ـــب و ب ـــزی را متناس ـــغ واری ـــت مبال ـــف اس ـــور موظ کش
ـــه  ـــوط ب ـــوب مرب ـــارات مص ـــل اعتب ـــه از مح ـــورت ماهان ص
ـــرر  ـــبت های مق ـــه نس ـــط ب ـــی ذی رب ـــای اجرای ـــتگاه ه دس

تخصیـــص دهـــد.

ماد
عت

س:ا
عک

وزیـر کشـور مسـائل فرهنگی،حجـاب و عفاف را دارای 
کمیتـه ویـژه ای عنـوان کـرد و گفـت: تنهـا راه مقابلـه 
بایـد کار  و  نیسـت  انتظامـی  برخـورد  بدحجابـی  بـا 

فرهنگـی انجـام شـود.
اظهارداشت:مسـائل  فضلـی«  رحمانـی  »عبدالرضـا 
ویـژه ای  کمیتـه  دارای  عفـاف  و  حجـاب  فرهنگـی، 
بـر عهـده وزیـر کشـور  اسـت کـه دبیـری آن کمیتـه 
تنهـا  البتـه  نمی آییـم  زمینـه کوتـاه  ایـن  در  و  اسـت 
راه مقابلـه بـا آن برخـورد انتظامـی نیسـت و بایـد کار 

شـود. انجـام  فرهنگـی 

برخورد انتظامی تنها راه 
مقابله با بدحجابی نیست

کمیسیون آموزش و تحقیقات کمیسیون اجتماعی

کمیسیون اقتصادی کمیسیون بهداشت و درمانکمیسیون شوراها کمیسیون قضائی و حقوقی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیسیون برنامه بودجهکمیسیون کشاورزی کمیسیون عمران

کمیسیون انرژی کمیسیون فرهنگیکمیسیون صنایع و معادن کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس

سمت نام فراکسیون

رئیس محمد مهدی زاهدی والیی

نایب رئیس اول محمود نگهبان سالمی امید

نایب رئیس دوم قاسم احمدی الشکی مستقلین

دبیر اول فریده اوالدقباد امید

دبیر دوم علیرضا سلیمی والیی

سخنگو سیدحمایت میرزاده مستقلین

سمت نام فراکسیون

رئیس عبدالرضا عزیزی مستقلین

نایب رئیس اول علی ساری امید

نایب رئیس دوم محمد وحدتی مستقلین

دبیر اول روح هللا بابایی مستقلین

دبیر دوم ناهید تاج الدین امید

سخنگو جلیل مختار والیی

سمت نام فراکسیون

رئیس الیاس حضرتی امید

نایب رئیس اول عامر کعبی والیی

نایب رئیس دوم احمد انارکی امید

دبیر اول سیدتقی کبیری والیی

دبیر دوم علی اسماعیلی مستقلین

سخنگو سیدحسن حسینی شاهرودی والیی

سمت نام فراکسیون

رئیس محمدجواد کولیوند والیی

نایب رئیس اول بیت هللا عبداللهی امید

نایب رئیس دوم سیدحمیدرضا کاظمی والیی

دبیر اول پروانه مافی امید

دبیر دوم سهراب گیالنی والیی

سخنگو اصغر سلیمی مستقلین

سمت نام فراکسیون

رئیس علی نوبخت امید

نایب رئیس اول محمدحسین قربانی والیی

نایب رئیس دوم سیدمرتضی خاتمی والیی

دبیر اول جمالی سوسفی امید

دبیر دوم احمد حمزه امید

سخنگو اکبر ترکی والیی

سمت نام فراکسیون

رئیس الهیار ملکشاهی والیی

نایب رئیس اول یحیی کمالی پور مستقلین

نایب رئیس دوم محمد کاظمی امید

دبیر اول حسین رضازاده مستقلین

دبیر دوم جلیل رحیمی جهان آبادی امید

سخنگو حسن نوروزی والیی

سمت نام فراکسیون

رئیس مجتبی ذوالنور والیی

نایب رئیس محمد مهدی برومندی والیی

نایب رئیس محمد جواد جمالی مستقلین

دبیر اول هاجر چنارانی والیی

دبیر دوم قاسم جاسمی والیی

سخنگو سیدحسین نقوی حسینی والیی

سمت نام فراکسیون

رئیس احمدعلی کیخا امید

نایب رئیس اول عباس پاپی زاده والیی

نایب رئیس دوم رضا کریمی امید

دبیر اول علی محمد شاعری والیی

دبیر دوم شمس هللا شریعت نژاد مستقلین

سخنگو علی ابراهیمی مستقلین

سمت نام فراکسیون

رئیس غالمرضا تاجگردون امید

نایب رئیس اول جهانبخش محبی نیا مستقلین

نایب رئیس دوم هادی قوامی والیی

دبیر اول علی قربانی امید

دبیر دوم محسن بیگلری مستقلین

سخنگو محمد خدابخشی والیی

سمت نام فراکسیون

رئیس محمدرضا رضایی والیی

نایب رئیس اول ابوالفضل موسوی امید

نایب رئیس دوم سید احسن علوی مستقلین

دبیر اول علیم یار محمدی امید

دبیر دوم حسین نیازآذری مستقلین

سخنگو صدیف بدری مستقلین

سمت نام فراکسیون

رئیس فریدون حسنوند والیی

نایب رئیس اول حسین امیری خامکانی امید

نایب رئیس دوم عدل هاشمی پور مستقلین

دبیر اول عبدالحمید خدری امید

دبیر دوم کوروش کرم پور مستقلین

سخنگو سکینه الماسی مستقلین

سمت نام فراکسیون

رئیس عزیز اکبریان والیی

نایب رئیس فریدون احمدی والیی

نایب رئیس رضا علیزاده والیی

دبیر اول عبدهللا رضیان مستقلین

دبیر دوم سیدجواد حسینی کیا والیی

سخنگو سعید باستانی مستقلین

سمت نام فراکسیون

رئیس جمشید جعفرپور والیی

نایب رئیس اول احمد سالک والیی

نایب رئیس دوم سیدصادق طباطبایی نژاد والیی

دبیر اول احد آزادیخواه والیی

دبیر دوم علیرضا ابراهیمی والیی

سخنگو سیده فاطمه ذوالقدر امید

سمت نام فراکسیون

رئیس غالمرضا کاتب مستقلین

نایب رئیس اول عباس پاپی زاده والیی

نایب رئیس دوم مهرداد بائوج الهوتی مستقلین

دبیر اول محمد عزیزی مستقلین

دبیر دوم )علی اکبری )شیراز امید

سخنگو عزت هللا یوسفیان مال مستقلین
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

پلمب مسافرخانه های غیر مجاز در قمایران برای جذب هر خارجی چقدر خرج می کند؟
ایـــران بـــرای جـــذب هرگردشـــگر خارجـــی حـــدود 
می کنددرحالی کـــه  ِســـنت«خرج  »یـــک 
ســـرانه ایـــن بودجـــه در کشـــورهای دیگـــر 
از یـــک تـــا 46 دالر اســـت.پس از ســـال ها 
ـــران و  ـــگری ای ـــی گردش ـــات و بازاریاب ـــه تبلیغ ـــم بودج ـــدن رق ـــکوت مان مس
اشـــاره های مختصـــر و کلـــی مســـؤوالن بـــه بودجـــه ای کـــه گاه عـــدد آن 
ـــن  ـــغ پایی ـــه مبل ـــان ب ـــر مونس ـــرانجام علی اصغ ـــود، س ـــک ب ـــر نزدی ـــه صف ب
ایـــن بودجـــه واکنشـــی اعتراضـــی نشـــان داد و گفـــت کـــه »در بســـیاری 
ــات  ــرای تبلیغـ ــی 2.2 دالر بـ ــگر 1.7 الـ ــر گردشـ ــه ازای هـ ــورها بـ از کشـ
ــن  ــه ایـ ــران هزینـ ــفانه در ایـ ــا متأسـ ــود، امـ ــه می شـ ــگری هزینـ گردشـ
ــراث  ــازمان میـ ــد.«رئیس سـ ــم نمی رسـ ــنت هـ ــد ِسـ ــه چنـ ــات بـ تبلیغـ
فرهنگی،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری بـــه بودجـــه دولتـــی ایـــران بـــرای 
بازاریابی،تبلیغـــات و اطالع رســـانی گردشـــگری هیـــچ اشـــاره مســـتقیمی 
ـــات  ـــی و تبلیغ ـــر بازاریاب ـــر دفت ـــی مدی ـــم الریجان ـــا محمدابراهی ـــت، ام نداش
ـــران  ـــگری ای ـــات گردش ـــی و تبلیغ ـــوب بازایاب ـــه مص ـــگری گفت:بودج گردش

ـــا ایـــن حســـاب،  ـــوده اســـت کـــه ب در ســـال 97 حـــدود 30 میلیـــون تومـــان ب
معـــادل ارزی ســـرانه بودجـــه جـــذب هـــر گردشـــگر خارجـــی حـــدود 30 
ـــی  ـــغ واقع ـــا مبل ـــه و ی ـــص یافت ـــه تخصی ـــر بودج ـــاال اگ ـــود، ح ـــنت می ش س
کـــه بـــا ایـــن عنـــوان بـــه ســـازمان میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری داده 
ـــنت«  ـــک س ـــه به»ی ـــن بودج ـــرانه ای ـــم، س ـــر بگیری ـــت را در نظ ـــده اس ش
می رســـد.اگر رقـــم بودجـــه کلـــی کـــه مدیـــر دفتـــر بازاریابـــی و تبلیغـــات 
ـــال  ـــه درس ـــا ارز دولتی)ک ـــت، ب ـــرده اس ـــالم ک ـــی اع ـــراث فرهنگ ـــازمان می س
ـــات  ـــان اعـــالم شـــد( محاســـبه شـــود، بودجـــه تبلیغ ـــغ 4,200 توم ـــه مبل 97ب
و بازاریابـــی ایـــران در ســـال 97 حـــدود 3500 دالر می شـــود و اگـــر نـــرخ 
ـــزار دالر  ـــه حـــدود 7 ه ـــن بودجـــه ب ـــم ای ـــی باشـــد، رق محاســـبه آن ارز نیمای
می رســـد. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه گـــزارش »مقایســـه بودجـــه دولتـــی 
کشـــورها در زمینـــه بازاریابـــی گردشـــگری« کـــه ســـازمان جهانـــی جهانگـــردی 
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــر و س ـــال 2010 آن را منتش در س
ـــی  ـــات و بازاریاب ـــی تبلیغ ـــه دولت ـــرده، بودج ـــتناد ک ـــه آن اس ـــگری ب و گردش

کشـــورها را از 2 میلیـــون تـــا 151 میلیـــون دالر اعـــالم کـــرده اســـت.

ـــم  ـــالب ق ـــی و انق ـــتان عموم ـــاون دادس مع
گفـــت: شناســـایی، ســـاماندهی و پلمـــب 
پذیرهـــای  میهمـــان  و  مســـافرخانه ها 
ـــه  ـــرار گرفت ـــتور کار ق ـــم در دس ـــاز ق غیرمج

اســـت.
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــی اداره کل می ـــف ذات ـــی از وظای ـــلطانی یک ـــر س ـــی اصغ عل
ـــا و  ـــان پذیره ـــاماندهی میهم ـــارت و س ـــگری را نظ ـــتی و گردش ـــع دس صنای
مســـافرخانه ها دانســـت و ادامـــه داد:در راســـتای ســـاماندهی مســـافرخانه 
هـــای غیرمجـــاز، بـــا هماهنگـــی هـــای صـــورت گرفتـــه، اداره کل میـــراث 
ـــر  ـــای غی ـــان پذیره ـــا و میهم ـــافرخانه ه ـــایی مس ـــه شناس ـــی وظیف فرهنگ
ـــه  ـــده گرفت ـــه عه ـــن را ب ـــن اماک ـــب ای ـــه پلم ـــن وظیف ـــس اماک ـــاز و پلی مج
اســـت.وی بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد نظارتهـــای مســـتمر بـــر مجتمـــع هـــای 
توریســـتی بیـــن راهـــی در اســـتان، گفـــت: ایـــن اماکـــن بـــه صـــورت مســـتمر 
و نامحســـوس توســـط پلیـــس اماکـــن نظـــارت مـــی شـــود و در صـــورت 
مشـــاهده تخلـــف، اقـــدام قانونـــی صـــورت مـــی گیـــرد.35 واحـــد هتـــل، 

27واحـــد هتـــل آپارتمـــان، 55 واحـــد مهمان پذیـــر، 170 خانـــه مســـافر و 
ـــزار  ـــش از 12ه ـــت بی ـــا ظرفی ـــی ب ـــی و پذیرای ـــن راه ـــع بی ـــد مجتم 97 واح
ـــت. ـــران اس ـــافران و زائ ـــت مس ـــم در خدم ـــی در ق ـــی و پذیرای ـــت اقامت تخ

ـــن  ـــس اماک ـــون صنفی،پلی ـــاده 27 قان ـــاس م ـــر اس ـــه داد: ب ـــلطانی ادام س
ـــاف پلمـــب  ـــا موافقـــت اصن ـــی را ب ـــف اســـت واحدهـــای غیرمجـــاز صنف مکل
ـــتور  ـــاز در دس ـــر مج ـــای غی ـــه ه ـــوه خان ـــب قه ـــتا پلم ـــن راس ـــد و در ای کن
ـــاماندهی  ـــات س ـــه الزام ـــاره ب ـــه اش ـــاره ب ـــا اش ـــه اســـت.وی ب ـــرار گرفت کار ق
ـــه  ـــدام ب ـــا اق ـــه ه ـــوه خان ـــی قه ـــت: در برخ ـــا گف ـــه ه ـــوه خان ـــت قه وضعی
ـــه  ـــن اینک ـــد ضم ـــی نمودن ـــا م ـــان ه ـــدر در قلی ـــواد مخ ـــع و مصـــرف م توزی
برخـــی از ایـــن قهـــوه خانـــه هـــا از نظـــر بهداشـــتی از حداقـــل امکانـــات 
ـــا  ـــالب قم،ب ـــی و انق ـــتان عموم ـــی دادس ـــاون قضای ـــتند. مع ـــره هس ـــی به ب
ـــردن  ـــی ک ـــت: عملیات ـــر در سراســـر کشـــور گف ـــه اجـــرای طـــرح ناظ اشـــاره ب
ـــرای  ـــتان ب ـــتور دادس ـــا دس ـــی و ب ـــام قضای ـــی مق ـــا هماهنگ ـــر ب ـــرح ناظ ط
اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای مـــردم بـــرای برخـــورد بـــا ناهنجـــاری هـــای 

ـــت. ـــی اس اجتماع

 پیام
 میراث

مقامات و فعاالن عرصه گردشگری کشور گرجستان از لغو سفرهای روس ها به این کشور پس از افزایش  تنش ها و بایکون 
صنعت گردشگری ابراز نگرانی کردند.شهر تفلیس گرجستان که در آغاز فصل اوج گردشگری قرار دارد این روزها نگران عدم حضور 

مسافران روسی به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین گردشگر خود است چرا که با افزایش تنش میان دو کشور، »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روسیه طی حکمی تمام پروازها به مقاصد گرجستان را لغو کرد و از توریست های روس در این کشور 

خواست هر چه زودتر آنجا را ترک کنند.

رنا
 ای

س:
عک

مـوزه مـردم شناسـی ارامنـه اصفهـان بـا حضور اسـتاندار، 
مدیـران کل  ایـران،  جنـوب  و  اصفهـان  ارامنـه  اسـقف 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  و  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
در کلیسـای وانـک گشـایش یافـت.در ایـن مـوزه مـردم 
وسـایل  و  لبـاس  رسـوم،  و  آداب  و  فرهنـگ  شناسـی، 
زندگـی همچنیـن تجـارت سـاکنان محلـه ارمنـی نشـین 
جلفـای اصفهـان بـه نمایش گذاشـته شـده اسـت.بخش 
اول ایـن مـوزه مربوط به هنرهـای تزئینـی ارامنه، صنعت 
چـاپ و وسـایل منـزل ارامنـه سـاکن اصفهـان اختصاص 
دارد و در بخـش دوم آن اتـاق خانم هـا و دفتـر کار آقایان 
و وسـایل پخـت و پـز آنهـا در طـی دوره تاریخـی صفویـه 
قرارگرفتـه  منـدان  عالقـه  دیـد  معـرض  در  پهلـوی  تـا 
اسـت.بخش سـوم ایـن مـوزه بـه کلیسـا، مدرسـه و آالت 
موسـیقی قدیمـی ارامنـه اصفهـان اختصـاص یافـت و در 
بخـش چهـارم آن تصاویـر 30 نفـر از نامـداران محله جلفا 
همـراه بـا عکس هـای ارنسـت هولسـتر عـکاس نامـدار 
نمایـش  بـه  آمـد  ایـران  بـه  آلمانـی کـه در دوره قاجـار 
از  و  آلمانـی  مهنـدس  هولتسـر  است.ارنسـت  درآمـده 
عکاسـان پیشـگام نیمـٔه دوم قـرن نوزدهـم میـالدی بود. 
او در دوران حکومـت ناصـر الدیـن شـاه قاجـار بـه ایـران 
بـود و عکس هـای  20 سـال در اصفهـان  آمـد و حـدود 
از جملـه محلـه  آن  اطـراف  و  ایـن شـهر  از  ارزشـمندی 
جلفـا تهیـه کرد.کلیسـای وانـک )در زبان ارمنـی به معنی 
کلیسـای جامـع( یـا آمنـا پرکیـج در سـال 1065 هجـری 
عبـاس دوم  زمـان شـاه  در  بـا 1654 میـالدی،  مطابـق 
سـاخته شـد.وانک از نظر طالکاری سـقف و سـطح داخل 
زیباتریـن کلیسـاهای  از  تاریخـی  نقاشـی های  و  گنبـد 
جلفـای اصفهـان اسـت.داخل کلیسـا و تمـام دیوارهـای 
اطـراف و جوانـب آن از تزئینـات نقاشـی رنـگ و روغن و 
آب طـال بـه سـبک ایرانـی و تصاویـری از زندگـی حضرت 
مسـیح )ع( متاثر از نقاشـی ایتالیایی اسـت.برج ناقوس 
روبـروی در اصلـی کلیسـا بـه سـبک ایرانی در زمان شـاه 
سـلطان حسـین سـاخته شـد. حـدود هفـت هـزار نفـر از 
ارامنـه کشـور در اسـتان اصفهـان سـکونت دارند.پیشـینه 
دوره صفویـه  بـه  اصفهـان  در  ارامنـه مسـیحی  سـکونت 
بازمـی گـردد و عـالوه بر محلـه جلفا در برخی روسـتاها و 
شهرسـتان های تابعـه ایـن اسـتان نیـز زندگـی می کننـد.

میراث موزه مردم 
شناسی ارامنه 

اصفهان گشایش یافت

جشن چله تابستان

چله بزرگ تابستان از تیرماه شروع و تا 1۰ مرداد  و چله کوچک از 1۰ مرداد تا انتهای مرداد ماه ادامه داشته است.

روز  چهلمیـــن  مـــاه  مـــرداد   10
از فصـــل تابســـتان اســـت کـــه 
ـــان  ـــردم خراس ـــه م ـــان از جمل ایرانی
جنوبـــی در گذشـــته ایـــن روز را 
را جشـــن  آن  و  جشـــن گرفتـــه 
ـــوز«  ـــه »تم ـــا چل ـــتان ی ـــه تابس چل

ــد. ــی نامیدنـ مـ
ـــن  ـــا جش ـــتان ی ـــه تابس ـــن چل جش
ــک  ــت از یـ ــل«، حکایـ ــوروز بـ »نـ
جشـــن بـــزرگ در میانـــه هـــای 
ـــتان  ـــران باس ـــتان در ای ـــل تابس فص

دارد. را 
ـــوروز را  ـــد از ن ـــای بع ـــم روزه در قدی

بـــه دو چهـــل تقســـیم می کردنـــد، 
معتـــدل  چلـــه  کـــه  اول  40روز 
ـــای  ـــه روزه ـــد ک ـــت و 40 روز بع اس
گـــرم اســـت و نیـــز بعـــد از چلـــه 
دوم چلـــه تمـــوز شـــروع می شـــود 
ــال  ــای سـ ــن روزهـ ــه داغ تریـ کـ

اســـت.
از  یکـــی  بـــزرگ«  »چلـــه 
بـــوده  ایرانـــی  جشـــن  های 
ــده،اما  ــوش شـ ــروز فرامـ ــه امـ کـ
خراســـان  مناطـــق  از  برخـــی  در 
جنوبـــی طوالنی تریـــن روز ســـال 
ــوز در  ــوز هنـ ــه تمـ ــوان چلـ ــا عنـ بـ

مـــی  بیـــن کشـــاورزان مطـــرح 
شـــود.

ـــاه  ـــی از اول تیرم ـــان جنوب در خراس
تـــا دهـــم مردادمـــاه را »چلـــه 
تمـــوز«، از دهـــم مـــرداد مـــاه تـــا 
آخـــر ایـــن مـــاه را »چلـــه خـــرد«، 
ــن  ــم بهمـ ــا دهـ ــاه تـ از اول دی مـ
مـــاه را »چلـــه کلـــو«، از دهـــم 
ــاه را  ــر ایـــن مـ ــا آخـ ــاه تـ بهمن مـ

»چلـــه خـــرد« می گوینـــد.
چلـــه  آییـــن  اســـالم  از  پـــس 
تابســـتان در زمـــان دیلمیـــان کـــه 
حکومت هایـــی  وارث  را  خـــود 
ــانیان و  ــکانیان و ساسـ ــد اشـ ماننـ
ــق  ــتند رونـ ــیان می دانسـ هخامنشـ
گرفـــت و بـــه نـــام »نـــوروز بـــل« 

ــرد. ــدا کـ ــردم رواج پیـ ــان مـ میـ

ــل  ــن فصـ ــم در ایـ ــان قدیـ در زمـ
ـــاج و  ـــت ب ـــوان پرداخ ـــاورزان ت کش
ـــتند  ـــی توانس ـــته و م ـــراج را داش خ
خـــود  محصـــول  فـــروش  بـــا 
زندگی شـــان را ســـامان دهنـــد و 
از همیـــن رو ســـال نـــوی خـــود را 
در ایـــن زمـــان برگـــزار می کردنـــد.
ــا کاله  ــرد بـ ــن 10 مـ ــن جشـ در ایـ
میـــدان  بـــه  خـــاص  شـــلوار  و 
آتـــش  دور  تـــا  دور  و  می آینـــد 
چرخیـــده و نوازنده هـــای محلـــی 
ــور  ــدت و شـ ــا شـ ــیقی را بـ موسـ

. نـــد ز ا می نو
ــفه  ــر فلسـ ــی دیگـ ــه روایتـ ــا بـ بنـ
»آئیـــن  را  نوروزبـــل  آییـــن 
خراجـــی« دانســـته اند بـــه ایـــن 
ـــن زمـــان کـــه کشـــاورزان  ـــا در ای معن
ــه  ــرده و بـ ــود را درو کـ ــدم خـ گنـ
از  و  می کردنـــد  عرضـــه  بـــازار 
ــر  ــیر و دیگـ ــود شـ ــفندان خـ گوسـ
ــت  ــه دسـ ــی را بـ ــوالت لبنـ محصـ
ـــود را  ـــات خ ـــا مالی ـــراج ی آورده، خ
بـــه اربـــاب تحویـــل داده و ســـهم 
ــد. ــی کردنـ ــت مـ ــود را برداشـ خـ

ــزدا  ــگزاری از اهورامـ ــرای سپاسـ بـ
در نـــوروز بـــل، دور یکدیگـــر جمـــع 
ــت  ــکرانه نعمـ ــه شـ ــدند و بـ می شـ
آتـــش روشـــن می کردنـــد و ســـال 
ـــر  ـــه یکدیگ ـــی« را ب ـــد »خراج جدی

تبریـــک می گفتنـــد.
 12 در  زرتشـــتیان  نیـــز  امـــروزه 
تـــا 16 مـــرداد مـــاه بـــه گونـــه ای 
دیگـــر بـــه اجـــرای ایـــن جشـــن 
ـــه  ـــزد ب ـــه در ی ـــد و هم ـــی پردازن م
زیارتـــگاه پیـــر نارکـــی می رونـــد و 
ــزدا  ــرود و نیایـــش اهورامـ ــا سـ بـ
و  مهـــر  دادن  فردیـــد  بـــه  را 
نعمـــت و زندگـــی می ســـتایند و 
ــه  ــتا را زمزمـ ــرودهایی از اوسـ سـ
ــزدا  ــش اهورامـ ــه نیایـ ــرده و بـ کـ
»خداونـــد یگانـــه« می پردازنـــد.

تقویم سنتی ایران از وجود 
چهار چله حکایت دارد

و  پژوهـــش  حـــوزه  مســـئول 
میـــراث  کل  اداره  مطالعـــات 
و  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی، 
جنوبـــی  خراســـان  گردشـــگری 
ـــنتی  ـــم س ـــماری تقوی ـــت: گاه ش گف
ــار  ــود چهـ ــت از وجـ ــران حکایـ ایـ

دارد. ســـال  در  چلـــه 
ســـید احمـــد برآبـــادی افـــزود: 2 
ـــتان  ـــک در زمس ـــزرگ وکوچ ـــه ب چل
وجـــود داشـــته چلـــه بـــزرگ از 
اول دیمـــاه تـــا دهـــم بهمـــن مـــاه 
و چلـــه خـــرد از دهـــم بهمـــن تـــا 

آخـــر بهمـــن مـــاه اســـت.
بـــزرگ  شـــد:چله  یـــادآور  وی 
تابســـتان از تیرمـــاه شـــروع و تـــا 
ــه  ــته و چلـ ــه داشـ ــرداد ادامـ 10 مـ
ــای  ــا انتهـ ــرداد تـ کوچـــک از 10 مـ
ـــت. ـــته اس ـــه داش ـــاه ادام ـــرداد م م

ـــزرگ  ـــه ب ـــرد: در چل ـــح ک وی تصری

ـــا  ـــته ه ـــتان در گذش ـــه تابس ـــا چل ی
ـــده،  ـــی ش ـــزار م ـــی برگ ـــن های جش
در منطقـــه خراســـان جنوبـــی چلـــه 
ــاظ  ــه لحـ ــتان بـ ــتان و تابسـ زمسـ
ــوده  ــاط بـ ــم در ارتبـ ــا هـ ــاور بـ بـ
ــه  ــردم در چلـ ــه مـ ــوری کـ ــه طـ بـ
ـــدن از  ـــان مان ـــرای در ام ـــتان ب زمس
گرمـــای چلـــه تابســـتان، هندوانـــه 

مـــی خوردنـــد.
چلـــه  در  کـــرد:  اضافـــه  وی 
تابســـتان کشـــاورز محصـــول خـــود 
ـــد  ـــره من ـــت آورده و از آن به را بدس
ـــن  ـــل ای ـــن دلی ـــه همی ـــده ب ـــی ش م
چلـــه بـــرای مـــردم در گذشـــته 

ــت. ــوده اسـ ــده بـ فرخنـ
وی تاکیـــد کـــرد: هـــر چنـــد در 
حـــال حاضـــر مدرکـــی بـــر وجـــود 
ـــان  ـــتان در خراس ـــه تابس جشـــن چل
امـــا در  نـــدارد  جنوبـــی وجـــود 
گاهشـــماری و ایـــران قدیـــم ایـــن 
ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــزار م ـــن برگ جش

هنرهــای  پژوهشــی  رئیــس گــروه 
ــی،  ــراث فرهنگ ســنتی پژوهشــگاه می
گفــت: در راســتای حفظ،احیــاو اشــاعه 
ــرباز  ــت س ــنتی ایران،منب ــای س هنره

ــد. ــاخته ش قاجار،س
ــا  ــریف زاده«ب ــد ش ــید عبدالمجی »س
ــت  ــاخت منب ــات س ــه جزئی ــاره ب اش
ایــن اثــر، گفــت: ایــن طــرح برگرفتــه 
ــکونی  ــزل مس ــتان من ــاغ نارنجس از ب
ــن  ــه بی ــد ک ــی باش ــک م ــوام المل ق
ــا  ــارن ب ــای 1257و1267 مق ــال ه س
قاجــار  شــاه  ناصرالدیــن  حکومــت 

ســاخته وتکمیــل شــده اســت.وی 
ــار  ــرباز قاج ــت س ــه منب ــان اینک بابی
ــه انجــام طراحــی کامــل داشــت  نیازب
بــرروی  پژوهــش  انجــام  افزود:بــا 
قســمتهای از بیــن رفتــه و توانایــی 
ــل  ــورد نظــر تکمی در طراحــی طــرح م

ــد. ش
ــتفاده  ــه اس ــاره ب ــا اش ــریف زاده ب ش
ــزود:  ــت اف ــن منب از چــوب راش در ای
مغارهــای درشــت و قلــم هــای ریــز بــا 
اســامی تخــت چاقویــی ونیــم بــاز کــه 
از ابتدایــی تریــن وســایل منبــت کاری 

ــتفاده در  ــورد اس ــزار م ــد، اب ــوب ان چ
ــان  ــد. وی در پای ــن کار بودن ــام ای انج
تصریــح کرد:بــرای آمــاده ســازی کار از 
یــک قطعــه چــوب راش بــه ابعــاد5در 
دردســترس  30ســانتیمرکه  18در 
ــوب  ــاب چ ــتفاده وبعدازانتخ ــود اس ب
ــت  ــام گرف ــه انج ــن کار در دو مرحل ای
ــدی  ــالن بن ــامل: پ ــل آن ش ــه مراح ک
وآمــاده ســازی ســطح کار و منبــت 
بــرای  قلــم  ریــز  و  درشــت  کاری 
ــود.  ــه ب ــر روی زمین ــرح ب ــرای ط اج
ــتی  ــع دس ــی از صنای ــام یک ــت ن منب
ــران اســت کــه ریشــه کلمــه منبــت  ای
از واژه نبــات گرفتــه شــده و بــه معنــی 

ــت. ــده اس رویانی

منبت سرباز قاجار ساخته شد

۲ خمره تاریخی در یک خانه 
روستایی در دزفول کشف شد

رئیــس میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری دزفــول گفــت: 2خمره 
تاریخــی مربــوط بــه دوره اشــکانیان هنــگام حفــاری عملیــات گازرســانی در 
یکــی از روســتاهای دزفــول کشــف شــد.حجت هللا آریایــی  نیــا افــزود: شــرکت 
ــتای  ــازل روس ــرای من ــذاری گاز ب ــور لوله گ ــه منظ ــول ب ــتان دزف گاز شهرس
گــوروی بخــش سردشــت اقــدام بــه حفــر کانــال در منطقــه کــرد کــه در اثــر 
ــد.وی  ــف ش ــن کش ــی از دل زمی ــفالی تاریخ ــره س ــدد خم ــن حفاری2ع ای
ــه  ــف ب ــرای لوله کشــی سراســری موظ ــط ب ــه شــرکت گاز فق ــان اینک ــا بی ب
ــن  ــه ای ــه این ک ــه ب ــت: باتوج ــی اســت، گف ــراث فرهنگ ــوز از می کســب مج
ــود،  ــازل ب ــرای من ــی گاز ب ــه لوله کش ــوط ب ــود و مرب ــری نب ــات سراس عملی
اســتعالم از میــراث فرهنگــی انجام نشــده اســت.رئیس اداره میــراث فرهنگی 
ــط  ــال گاز توس ــات انتق ــره ها،عملی ــن خم ــف ای ــس از کش ــول افزود:پ دزف
پایــگاه حفاظــت میــراث فرهنگــی دزفــول و پاســگاه انتظامــی سردشــت برای 
ــتان،مجوز  ــی اس ــراث فرهنگ ــی بامی ــس از رایزن ــد و پ ــف ش ــدروز متوق چن
ادامــه فعالیــت شــرکت گاز در ایــن منطقــه تحــت نظــارت کارشــناس میــراث 
فرهنگــی صــادر شــد. شهرســتان دزفــول از مناطــق باســتانی ایــران اســت کــه 
شــهر و دانشــگاه جنــدی شــاپور و همچنیــن پــل ساســانی بــا حــدود یکهــزار 

و 700 ســال قدمــت را در دل خــود جــای داده اســت.

ته
نک

در خراسـان جنوبـی از اول تیرمـاه تـا دهـم مردادمـاه را 
»چلـه تمـوز«، از دهـم مـرداد مـاه تـا آخـر ایـن مـاه را 
»چلـه خـرد«، از اول دی مـاه تـا دهـم بهمن مـاه را »چله 
کلـو«، از دهـم بهمن مـاه تـا آخر این مـاه را »چلـه خرد« 

می گوینـد.
»چلـه بـزرگ« یکـی از جشـن های ایرانی بوده کـه امروز 
فرامـوش شـده، امـا در برخـی از مناطق خراسـان جنوبی 
طوالنی تریـن روز سـال با عنـوان چله تموز هنـوز در بین 

کشـاورزان مطرح می شـود.
مسـئول حـوزه پژوهـش و مطالعـات اداره کل میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری خراسـان جنوبی 
گفـت: گاه شـماری تقویم سـنتی ایران حکایـت از وجود 

چهار چلـه در سـال دارد.

میراثمیراث

مرمت گنبد تاریخی هندوها 
در بندر عباس آغاز شد

چهار اثر تاریخی کرمان به سامانه فروش 
بلیت الکترونیک مجهز شدند

فرهنگـــی  میـــراث  معـــاون 
فرهنگـــی،  میـــراث  کل  اداره 
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ــد  ــت گنبـ ــزگان گفت:مرمـ هرمـ
تاریخـــی و بـــی نظیـــر معبـــد هندوهـــای بندرعبـــاس 
ــه  ــد بـ ــن گنبـ ــزود: ایـ ــوروزی افـ ــد.عباس نـ ــاز شـ آغـ
ســـبک هنـــدی ســـاخته شـــده و بـــه صورتـــی پیـــازی 
همـــراه بـــا نقـــوش گل نیلوفـــر کـــه از نشـــانه هـــای 
ــه داد:  ــت.وی ادامـ ــتان اسـ ــد شیوا»ویشنو«پرسـ معابـ
ـــی  ـــوص هندوی ـــک مخص ـــد 72برج ـــرف گنب ـــار ط در چه
ـــه  ـــه ک ـــرار گرفت ـــی ق ـــه بزرگ ـــود دارد و وســـط آن میل وج
محـــور زمیـــن و آســـمان را نشـــان مـــی دهـــد.وی اضافـــه 

ـــا را  ـــن گنبدبخشـــی از مرمـــت معبدهندوه ـــت ای کرد:مرم
ـــده و در  ـــاز ش ـــل آغ ـــه از 10 روز قب ـــود ک ـــی ش ـــامل م ش
آن عملیـــات موریانـــه زدایـــی بنـــا و تعمیـــر و ســـاماندهی 
ـــود.معاون  ـــی ش ـــام م ـــم انج ـــا ه ـــی بن ـــات برق تاسیس
ـــزگان  ـــی هرم ـــراث فرهنگ ـــی اداره کل می ـــراث فرهنگ می
ـــال  ـــک میلیاردری ـــت ی ـــات مرم ـــرای عملی ـــرد: ب ـــاره ک اش
هزینـــه اختصـــاص یافتـــه کـــه 150میلیـــون ریـــال آن 
ـــه  ـــاس ب ـــای بندرعب ـــود. معبدهندوه ـــد میش ـــرف گنب ص
دســـت هنـــدی هـــا در ســـال 1310هجـــری شمســـی 
احـــداث شـــده،ترکیبی از معمـــاری ایرانـــی اســـالمی و 
هنـــدی بـــوده کـــه در ســـال 1377بـــه شـــماره 1999در 
ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــار مل ـــت آث فهرس

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
دســـتی و گردشـــگری اســـتان 
کرمـــان از تجهیـــز چهـــار اثـــر 
تاریخـــی ایـــن اســـتان بـــه ســـامانه 
فـــروش بلیـــت الکترونیـــک خبـــر داد.غالمرضـــا فرخـــی 
ـــان، ارگ  ـــاهزاده ماه ـــاغ ش ـــون ب ـــار تاریخـــی چ ـــزود: آث اف
ـــه گنجعلیخـــان مجهـــز  ـــه و مردان ـــم، حمـــام زنان تاریخـــی ب
ـــا  ـــد.وی ب ـــی ش ـــت الکترونیک ـــروش بلی ـــاخت ف ـــه زیرس ب
بیـــان اینکـــه ایـــن آثـــار تاریخـــی در ردیـــف پربازدیـــد 
تریـــن جاذبه هـــای تاریخـــی اســـتان کرمـــان قـــرار 
دارنـــد تصریـــح کـــرد: بـــزودی ســـامانه فـــروش بلیـــت 
الکترونیکـــی در روســـتای تاریخـــی میمنـــد نیـــز راه انـــدازی 

می شـــود.مدیرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان کرمـــان 
ـــی  ـــه لحـــاظ کم ـــات ب ـــش ســـطح خدم ـــرد: افزای ـــد ک تاکی
ـــی و خارجـــی در دســـتور  ـــرای گردشـــگران داخل ـــی ب و کیف
ـــت  ـــردن بلی ـــی ک ـــرار دارد و الکترونیک ـــن اداره کل ق کار ای
ـــی در  ـــز اقدام ـــتان نی ـــن اس ـــد ای ـــن تاریخـــی پربازدی اماک
ـــش از  ـــه پی ـــان اینک ـــا بی ـــت. وی ب ـــوده اس ـــتا ب ـــن راس ای
ـــد  ـــام می ش ـــتی انج ـــورت دس ـــه ص ـــط ب ـــروش بلی ـــن ف ای
ـــدی  ـــروی انســـانی، رضایتمن ـــر اســـتفاده از نی ـــالوه ب ـــه ع ک
کافـــی بـــرای گردشـــگران نیـــز ایجـــاد نمی کـــرد، گفـــت: 
ـــا  ـــالمت کار را ارتق ـــت و س ـــامانه صح ـــن س ـــدازی ای راه ان
ـــه  ـــات ب ـــه خدم ـــطح ارائ ـــش س ـــب افزای ـــد و موج می ده

ــود. ــگران می شـ گردشـ

رنا
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اخیــراً رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
بهشــهر بــا بیــان اینکــه تجهیــزات موجــود در پناهــگاه 68 
هــزار هکتــاری میانکالــه جوابگــوی حریــق نیســت، گفتــه 
اســت در حــال حاضــر تمــام تجهیــزات موجــود در ایــن 
ــور،  ــی دو دســتگاه تراکت ــه حفاظت شــده بین الملل منطق
یــک خــودروی آتــش نشــانی قدیمــی و یــک رودفایــر 
)دســتگاه آتش نشــانی قابــل نصــب پشــت خودروهــای 
صحرایــی( اســت کــه عمــالً در شــرایط اضطــراری بــه کار 
ــودروی  ــند. خ ــده باش ــد کمک کنن ــد و نمی توانن نمی آین
آتــش نشــانی موجــود در میانکالــه کــه ایــن مقــام محیط 
زیســت شهرســتان بهشــهر به آن اشــاره دارد نیز دو ســال 
پیــش از درآمــد فــروش انارهــای میانکالــه خریداری شــد 
یعنــی بــه ایــن صــورت کــه یــک کامیــون قدیمــی اســت 
ــز شــده  ــش نشــانی مجه ــر و سیســتم آت ــه تانک ــه ب ک
اســت و از محــل اعتبــارات دولتــی بــرای میانکالــه تأمیــن 

نشــده اســت.

نیاز به ایستگاه آتشنشانی
ــا گفتــه اســتقرار  ــه ایرن آن طــور کــه زمان رضــا احمــدی ب
ایســتگاه آتــش نشــانی در میانکالــه یــک ضــرورت اســت 
ــه  ــت و ب ــی اس ــری تخصص ــانی ام ــش نش ــه آت چراک
نیــروی کافــی هــم نیــاز دارد. وی مــی گویــد: در میانکالــه 
بــا چنــد محیطبــان بایــد هــم از منطقــه حفاظــت کنیــم 
ــش و  ــار آت ــرای مه ــش ســوزی ها ب ــگام آت و هــم در هن
نجــات تــاالب اقــدام کنیــم. امــا راه انــدازی ایســتگاه آتش 
نشــانی در میانکالــه تــا حــد بســیار زیــادی ایــن مشــکل 
را برطــرف می کنــد. احمــدی بــا اشــاره بــه پیگیری هــای 
مکــرر ایــن اداره و اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
مازنــدران بــرای اختصــاص یــک دســتگاه لــودر بــه تــاالب 
ــز  ــال نی ــد امس ــی کن ــح م ــه تصری ــی میانکال بین الملل
پیگیــر هســتیم کــه یــک دســتگاه لــودر بــرای میانکالــه 

تأمیــن شــود. کمتریــن امکاناتــی کــه بــرای میانکالــه باید 
در نظــر گرفتــه و تأمیــن شــود، دو دســتگاه لــودر، ایجــاد 
ــروی  ــل و نی ــزات کام ــا تجهی ــش نشــانی ب ایســتگاه آت
انســانی ماهــر اســت. امــا در حــال حاضــر همــان یــک 
دســتگاه لــودر نیــز می توانــد کمــک حــال ایــن زیســتگاه 
ــول 60  ــه ط ــه ب ــا توج ــه وی ب ــه گفت ــد. ب ــمند باش ارزش
کیلومتــری منطقــه، اگــر 2 دســتگاه لــودر بــرای میانکالــه 
در نظــر گرفتــه شــود، می توانیــم یــک لــودر را در قســمت 

ورودی تــاالب و دیگــری را در کیلومتــر 30 قــرار دهیــم تــا 
در صــورت بــروز حادثــه، بــه ســرعت بــرای ایجــاد آتش بــر 

و مهــار آتــش در هــر نقطــه ای از تــاالب اقــدام شــود.

کمبود نیروی انسانی
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان بهشــهردر 
ادامــه تصریــح مــی کنــد ریشــه همــه آتــش ســوزی های 
رخ داده در میانکالــه عامــل انســانی اســت کــه ایــن 
ــی در  ــن حوادث ــم چنی ــاز ه ــد ب ــان می ده ــوع نش موض
ــوزی ها  ــش س ــیاری از آت ــد داد. بس ــه رخ خواه میانکال
غیرعمــد هســتند و برخــی مــوارد نیــز بــه صــورت عمــدی 

بــرای گســترش مســاحت مرتع یــا دور کــردن محیطبانان 
ــا  ــوند. ب ــام می ش ــکارچیان انج ــر ش ــد نظ ــه م از منطق
توجــه بــه کمبــود نیــرو در مواقــع اضطــراری نیــز، ناچاریــم 
کــه عمــده نیروهــا را بــرای مهــار آتــش بــه کار بگیریــم.

احمــدی دربــاره تعــداد محیطبانــان تــاالب 68 هــزار 
هکتــاری میانکالــه مــی گویــد: مجموعــًا در داخــل شــبه 
جزیــره، تــاالب و خلیــج میانکالــه 20 محیــط بــان داریــم 
ــن زیســتگاه  ــت از ای ــه در دو شــیفت مشــغول حفاظ ک
هســتند. بــه عبارتــی دیگــر در هــر شــیفت 10 محیطبــان 

ــد کــه در زمــان وقــوع  از ایــن محــدوده حفاظــت می کنن
آتشســوزی معمــوالً یــک نفــر در قســمت ورودی می مانــد 
ــه  ــوند. 4 نقط ــزام می ش ــش اع ــار آت ــرای مه ــه ب و بقی
ــز  ــره و 2 نقطــه دیگــر نی حفاظتــی در داخــل شــبه جزی
در ضلــع جنوبــی تــاالب و خلیــج داریــم کــه پاســگاه های 
ــد. ــه شــمار می آین ــان ب ــرای حضــور محیطبان ــه ب میانکال
ــوزی بخــش  ــش س ــر آت ــن مســئول در ه ــه ای ــه گفت ب
ــه از بیــن مــی رود کــه  ــادی از پوشــش گیاهــی منطق زی
در تمشــکزارها رویــش پــس از چنــد مــاه از ســر گرفتــه 

 تجهیزات موجود در میانکاله جوابگوی آتش سوزی نیست
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهشهر  می گوید: میانکاله نیازمند دو دستگاه لودر، یک 

ایستگاه آتش نشانی مجهز با نیروی انسانی ماهر است

در حالــی کــه اهمیــت منطقــه ای ماننــد میانکالــه بــر همــه آشــکار اســت و حتــی قانــون نیــز 
ــع  ــده و مناب ــت ش ــای حفاظ ــی از عرصه ه ــاخت های حفاظت ــن زیرس ــرای تأمی ــف را ب تکلی
ــین آالت از  ــیدن ماش ــان رس ــا زم ــوز ت ــه هن ــش در میانکال ــت، آت ــرده اس ــن ک ــی روش طبیع
امیرآبــاد و بهشــهر، بــه شــکل ســنتی و بــا بیــل و کلنــگ خامــوش می شــود. قانــون حفاظــت، 
ــًا در  ــالغ شــد، صراحت ــت اب ــه دول ــا و مدیریــت تاالب هــای کشــور کــه اردیبهشــت 9۶ ب احی
مــاده 5 تأکیــد دارد کــه »دولــت مکلــف اســت اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای اجــرای طرح هــای 
ــد. ــی کن ــای ســنواتی ســالیانه  پیش بین ــون را در بودجه ه ــن قان ــق اهــداف ای ــت تحق الزم جه

کمیســیون  عضــو  شــاعری،  علی محمــد 
ــس  ــی مجل ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب کش
کــه  اســت  معتقــد  اســالمی  شــورای 
ــرای تأمیــن تجهیــزات  فرآیندهــای قانونــی ب
مــورد نیــاز میانکالــه به طــور کامــل مشــخص 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــد ب ــت بای ــت و دول اس
ــا کمتــر شــاهد  قانونــی زودتــر عمــل کنــد ت
ــیم. ــده باش ــای حفاظت ش ــوختن عرصه ه س

رنا
 ای

س:
عک

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شهرســتان بویراحمــد از ســومین مرحلــه 
ــه زیســتگاه های اســتان  رهاســازی کبــک ب
ــاری 36  ــال ج ــی س ــت: ط ــر داد و گف خب
قطعــه کبــک از متخلفیــن کشــف و بــه 
ــه  ــدند.  ب ــازی ش ــا س ــت ره ــان طبیع دام
گــزارش ایســنا، بــه نقــل از اداره روابــط 
عمومــی حفاظــت محیــط زیســت کهگیلویــه 
ــزود:  ــروز اف ــادام فی ــر ب و بویراحمــد منوچه
طــی گشــت و کنتــرل مناطــق حفاظــت 
مأموریــن  بویراحمــد،  شهرســتان  شــده 
یــگان حفاظــت ایــن شهرســتان موفــق 
می شــوند از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 
36 قطعــه کبــک را شــکارچیان غیــر مجــاز 
کشــف و ضبــط کننــد. وی اظهــار کــرد: 
ــتفاده  ــا اس ــوند ب ــق می ش ــن موف متخلفی
ــا  ــدگان زیب ــن پرن ــف ای ــای مختل از تله ه
را زنده گیــری نماینــد کــه بــا هوشــیاری 
و رصــد منطقــه توســط یــگان حفاظــت 
شــدند.  دســتگیر  بویراحمــد  شهرســتان 
رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان 
بویراحمــد بــا اشــاره بــه ســالمتی کبک هــای 
رهــا شــده خاطرنشــان کــرد: مأمــوران یــگان 
حفاظــت پــس از تیمــارداری ایــن پرنــدگان 
ــک،  ــالمتی از دامپزش ــد س ــت تائی و دریاف
ــان  ــه همــه کبک هــا را در دام طــی 3 مرحل
ــادام فیــروز  طبیعــت رهــا ســازی کردنــد. ب
تصریــح کــرد: کبــک از پرنــدگان زیبــا و 
ــت شــکار  ــه عل ــه ب خــوش آوازی اســت ک
ــا در بعضــی  ــداد آنه ــادان تع ــه صی ــی روی ب
از مناطــق آزاد اســتان کاهــش یافتــه اســت. 
ــوان در  ــک را می ت ــنا، کب ــزارش ایس ــه گ ب
کویر هــا و دامنه هــای کوه هــا و صخره هــا 
شــامل  گیاهــان  از  معمــوالً  و  مشــاهده 
ــان  ــرگ گیاه ــا، ب ــای آنه ــا و دانه ه علف ه
و میــوه بوته هــا بــر اســاس فروانــی و 
دسترســی فصلــی تغذیــه می کنــد. هــم 
ــا  ــه حفاظــت شــده دن ــت منطق ــون هف اکن
ــای  ــار، دن ــزار و660 هکت ــعت 93 ه ــا وس ب
شــرقی بــا وســعت 28 هــزار و 202 هکتــار، 
خاییــز ســرخ بــا مســاحت 33 هــزار و 235 
هکتــار، خامــی بــا وســعت 25 هــزار و 671 
ــار،  ــزار و 381 هکت ــا 10 ه ــل ب ــار، دی هکت
ــن  ــار در ای ــزار 4287 هکت ــا 2 ه ــولک ب س

ــود دارد. ــی وج ــای طبیع ــتان زیب اس
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اجرای عملیات بیابان زدایی در ۶۰۰ هکتار
 از اراضی بیابانی همدان

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از 65 
ــدان  ــی در هم ــور و بیابان ــی ش ــار اراض ــزار هکت ه
ــی  ــات بیابان زدای ــار عملی ــالجاری 600 هکت ــت: در س گف
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــد ش ــام خواه ــدان انج ــتان هم در اس
عبــاس قبــادی اظهــار کــرد: 6323 هکتــار در شهرســتان مالیــر، 
ــگ و 37هــزار  ــار کبودراهن ــن، 1720 هکت ــار در فامنی 1730 هکت
ــود دارد.  ــی وج ــور و بیابان ــی ش ــدان اراض ــار در هم و 250 هکت
ــق  ــه در مناط ــت ک ــرزمینی اس ــان س ــه بیاب ــان اینک ــا بی وی ب
خشــک، نیمــه خشــک و نیمــه مرطــوب قــرار دارد و فاقــد 
ــر قســمت هایی  ــرد: کوی ــح ک ــی پایاســت، تصری پوشــش گیاه
ــده  ــک زار درآم ــوره زار و نم ــورت ش ــه ص ــه ب ــوده ک ــان ب از بیاب
ــت را  ــن حال ــدان ای ــتان هم ــاط اس ــی از نق ــه در برخ ــت ک اس
ــل  ــادی دالی ــد. قب ــوان دی ــی می ت ــای جزئ ــورت لکه ه ــه ص ب
بیابانــی شــدن دشــت هــای اســتان را بیشــتر ناشــی از عوامــل 
ــادآور شــد: شــخم های نامناســب، چــرای  انســانی دانســت و ی

ــی شــدن  ــی بیابان ــه دام و آتش ســوزی از عوامــل اصل ــی روی ب
ــه 822  ــه اینک ــا اشــاره ب ــدان اســت. وی ب اراضــی اســتان هم
هــزار هکتــار مرتــع در اســتان همــدان وجــود دارد، ادامــه داد: در 
ــه  ــر ظرفیــت مراتــع اســت ب اســتان همــدان چــرای دام 3 براب
طوریکــه ظرفیــت مراتــع اســتان 538 هــزار و 216 واحــد دامــی 
اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای عملیــات بیابان زدایــی در 
اراضــی بیابانــی اســتان همــدان باعــث نجــات ایــن اراضی شــده 
ــک  ــات بیولوژی ــه عملی ــمت هایی ک ــرد: در قس ــان ک ــت، بی اس
ــرایط  ــت و ش ــی برگش ــش گیاه ــه، پوش ــورت گرفت ــرق ص و ق
خــاک نیــز اصــالح شــده اســت. قبــادی بــا بیــان اینکــه اســتان 
همــدان از ســال 94-95 توانســته اثبــات کنــد جــزء اســتانهای 
بیابانــی کشــور اســت، خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اعتبــارات 
ملــی حــدود 500 هکتــار عملیــات بیولوژیــک در اراضــی بیابانــی 
ــا تأکیــد بــر اینکــه دشــت قهاونــد  صــورت گرفتــه اســت. وی ب
کانــون بحــران اســت، تصریــح کــرد: 37 هــزار و 250 هکتــار از 

ایــن دشــت بیابــان شــده اســت.

یــک عضــو شــورای اســالمی شــهر تهــران گفــت: تولیــد 
خودروهــای ســواری دیــزل اثــر منفــی بــر ســالمت شــهروندان 
ــی  ــینی میالن ــید آرش حس ــر، س ــزارش مه ــه گ ــی دارد. ب تهران
ــهر  ــورای ش ــی ش ــن علن ــه صح ــن جلس ــد و پنجاهمی در یکص
ــت بخشــی از  ــا قرائ ــود، ب ــتور خ ــش از دس ــق پی ــران در نط ته
ــل دو  ــت: ح ــدی گف ــز هن ــته چارل ــی دوم« نوش ــاب »منحن کت
معضــل ترافیــک و آلودگــی هــوا در شــهر تهــران در چــه نقطــه ای 
از منحنــی تحــوالت خــود قــرار دارد؟ آیــا زمــان آن فــرا نرســیده 
ــان محــور رخ  ــای اتوب ــه بازنگــری اساســی در راه حل ه اســت ک
ــی وارد  ــی ترافیک ــرایط بحران ــه ش ــران ب ــا در ته ــا م ــد؟ آی ده
ــم  ــای ک ــد، راهکاره ــذاری جدی ــرای ریل گ ــوز ب ــا هن ــده ایم ی ش

ــرار دارد؟ ــا ق ــش رو م ــری پی هزینه ت
ــال 2017،  ــی در س ــک جهان ــزارش بان ــق گ ــه داد: مطاب وی ادام
آلودگــی هــوا بــه عنــوان کشــنده ترین نــوع آلودگــی و پنجمیــن 
ــت  ــرح اس ــان مط ــر جه ــر در سراس ــرگ و می ــی م ــل اصل عام
ــرطان، دود  ــات س ــی تحقیق ــس بین الملل ــزارش آژان ــق گ و طب
ــرطان زا  ــی س ــل قطع ــوان عوام ــه عن ــوا ب ــی ه ــزل و آلودگ دی
ــان  ــا بی ــران ب ــهر ته ــورای ش ــو ش ــن عض ــده اند. ای ــی ش معرف
ــران ســالیانه  ــا آمارهــای وزارت بهداشــت در ته ــق ب ــه مطاب اینک
ــه دلیــل آلودگــی هــوا  ــا پنــج هــزار مــرگ ب ــار هــزار ت بیــن چه
اتفــاق می افتــد کــه خســارات مــادی و معنــوی ســنگینی را بــر 
ــن در  ــت: ای ــار داش ــد، اظه ــهری وارد می کن ــه ش ــره جامع پیک
ــا هــوای  حالــی اســت کــه افــراد بســیاری بــه دلیــل مواجهــه ب

آلــوده بــه بیماری هــای قلبــی و تنفســی مبتــال می شــوند و 
هــزاران خانــواده را درگیــر مســایل اقتصــادی و روانــی می کنــد. 
ــدی و  ــد ج ــک تهدی ــه ی ــران ب ــوا در ته ــی ه ــی آلودگ ــه عبارت ب
حتمــی بــرای ســالمتی و کیفیــت زندگــی شــهروندان و اقتصــاد 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــل شــده اســت. حســینی میالن شــهری تبدی
اینکــه شــواهد متعــدد از مطالعــات مختلــف نشــانگر آن اســت 
کــه انتشــار آلودگــی هــوا از منابــع متحــرک اصلی تریــن عامــل 
آلودگــی هــوا در شــهر تهــران اســت، تصریــح کــرد: نقــش منابــع 
متحــرک در آلودگــی هــوا حــدود 85 درصــد و بــرای ذرات معلــق 
بیــش از 70 درصــد تعییــن شــده اســت. هرچنــد وســایل نقلیــه 
ســبک منبــع اصلــی انتشــار مســتقیم آالینــده ذرات معلــق 
ــی  ــهم مهم ــیمیایی س ــای ش ــق واکنش ه ــا از طری ــتند ام نیس
 PM2.5 ــن آلــی در آالینــده در تولیــد ذرات معلــق ثانویــه و کرب
ــن  ــه آخری ــه ب ــا توج ــن ب ــه همچنی ــان اینک ــا بی ــد. وی ب دارن
ســیاهه انتشــار شــهر تهــران و مطالعــات دیگــر کشــورها، وســایل 
ــد و  ــل تولی ــن عوام ــی از مهم تری ــوان یک ــنگین به عن ــه س نقلی
انتشــار آالینده هــای NOx و PM از جملــه کربــن ســیاه بــه 
ــد، خاطرنشــان کــرد: ســهم قابــل مالحظــه ای کــه  شــمار می آین
وســایل نقلیــه موتــوری در ایجــاد آلودگــی هــوا در شــهرها دارنــد، 
ــا هــر تغییــری در اجــزای مختلــف سیســتم  ســبب می شــود ب
حمــل و نقــل و حجــم ترافیــک، تاثیــرات محسوســی بــر میــزان 
ــوا مشــاهده شــود. ســخنگوی کمیســیون ســالمت،  ــی ه آلودگ
ــا  ــران ب ــهر ته ــورای ش ــهری ش ــات ش ــت و خدم ــط زیس محی

ــی  ــک جهان ــراز داشــت: بان ــی اب ــک جهان ــه گــزارش بان اشــاره ب
ــا  ــران و مقایســه آن ب ــوای ته ــی ه ــت آلودگ ــا بررســی وضعی ب
کیفیــت هــوای 25 شــهر بــزرگ دنیــا اعــالم کــرد: ذرات معلــق 
موجــود در هــوای تهــران هنــوز ســه تــا چهــار برابــر بیــش از حــد 
مجــاز اســت کــه منشــأ اصلــی انتشــار آن بــه خودروهای ســنگین 
ــط  ــی متوس ــه بررس ــود. البت ــوط می ش ــیکلت ها مرب و موتورس
غلظــت ســاالنه آالینده هــای اصلــی شــهر تهــران طــی ســال های 
1386 الــی 1397 نشــانگر آن اســت کــه رونــد متوســط غلظــت 
ــی  ــر کاهش ــالیان اخی ــای CO، SO2 و PM2.5 در س آالینده ه

بــوده و آالینــده ازن پــس از چندیــن ســال نــزول نســبی، رونــد 
یکســانی در دو ســال اخیــر بــه خــود گرفتــه اســت. آالینده هــای 
PM10 و NO2 کــه پــس از ســیر کاهشــی، رونــدی افزایشــی بــا 
شــیب کــم را در پیــش گرفتــه بودنــد، در ســال 1397 بــا کاهــش 
روبــه رو بودنــد. در مجمــوع طــی ســال 1397، همــه آالینده هــای 
هــوا رونــدی کاهشــی را داشــته اند. رئیــس کمیتــه محیــط 
زیســت و خدمــات شــهری افــزود: امیدواریــم کــه هیــچ نهــادی 
حاضــر نشــود مجــوز ورود نــاوگان دیــزل ســواری غیراســتاندارد 

ــد. ــا و شــهرهای کشــور صــادر کن ــه جاده ه را ب

ــاهد  ــران ش ــه ته ــهرها از جمل ــوا در کالن ش ــدن ه ــرد ش ــا س  ب
افزایــش روزهــای ناســالم هســتیم امــا یکــی دو ســالی اســت 
کــه بــا آمــدن گرمــا نیــز شــاهد بــاال رفتــن غلظــت ازن هســتیم 
ــید  ــور خورش ــا و ن ــا، گرم ــار آالینده ه ــه انتش ــش آن ب ــه افزای ک
ــد. ــتانه« می گوین ــده تابس ــه آن »آالین ــن رو ب ــاط دارد از ای ارتب
آلودگــی هــوا دیگــر موضوعــی جدیــد و تعجب برانگیــز نیســت، 
تقریبــًا تمــام مــردم جهــان و ایــران بــا ایــن واژه آشــنا 
هســتند و کــم و بیــش آن را از نزدیــک لمــس کرده انــد، در 
ــی از  ــوای ناش ــی ه ــتان از آلودگ ــواز و خوزس ــردم اه ــران م ای

تولید خودروهای سواری دیزل اثر منفی
بر سالمت شهروندان تهرانی دارد
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آغازساخت اولین »مدرسه سبز« کشور
 با زیربنای ۷۰۰۰ متری در پایتخت

وضعیت انباشت و دفن زباله های
 تربت حیدریه مناسب نیست

ــدارس  ــرکل نوســازی م مدی
آغــاز  از  تهــران  اســتان 
اولیــن  ســاخت  عملیــات 
مدرســه ســبز ســطح کشــور 
بــا زیربنــای 7000 متــری در تهــران خبــر داد و گفــت: 
اولیــن کار ترویجــی زیســت محیطــی در ســطح 
کشــور را نیــز در 50 مدرســه تهــران در ســال جــاری 
انجــام  بــرای آمــوزش معلمــان و دانش آمــوزان 
خواهیــم داد و رویکــرد مــا عمدتــًا صرفه جویــی 
ــزارش  ــه گ ــژه آب اســت. ب ــرژی و بوی در مصــرف ان
ایســنا، علــی شــهری دربــاره رونــد ســاخت مــدارس 
ســبز تهــران کــه از ســال گذشــته در دســتور کار 
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــرار گرفت ــران ق ــدارس ته نوســازی م
عملیــات ســاخت مدرســه ســبز بتازگــی شــروع شــده 
و اولیــن اســتانی هســتیم کــه آن را اجــرا می کنیــم.

منطقــه 5  در  نوســاز  مدرســه  یــک  افــزود:  وی 

ــاورین  ــک مش ــه کم ــبز، ب ــرد س ــا رویک ــران را ب ته
ــه  ــم. ســاخت مــدارس ســبز ب امــر، طراحــی کرده ای
ســازمان نوســازی مــدارس ســپرده شــده و مــا بایــد 
ــبز را  ــت س ــای مدیری ــاخت، فاکتوره ــدای س از ابت
ــتان  ــدارس اس ــازی م ــرکل نوس ــم. مدی ــال کنی اعم
تهــران بــا بیــان اینکــه بایــد مــدارس ســبز را از ابتــدا 
ــرژی  ــرف ان ــش مص ــه کاه ــازیم ک ــه ای بس ــه گون ب
و آب در آن محســوس بــوده و ضمــن دارا بــودن 
ــه  ــن فضــای ســبز در محوط ــه تامی ــور مناســب، ب ن
ــه  ــا در منطق ــد م ــروژه جدی ــت: پ ــود گف ــر ش منج
ــت و  ــزرگ اس ــیار ب ــا دارد و بس ــر زیربن 5، 7000 مت
تکمیــل آن بیــش از دو ســال بــه طــول می انجامــد. 
شــهری افــزود: البتــه تنهــا ســاختمان فیزیکــی 
مدنظــر نیســت و دانــش آمــوزان و کادر مدرســه نیــز 
ــی  ــت آموزش های ــرح تح ــن ط ــرای ای ــن اج در حی

ــد. ــرار می گیرن ــرژی ق ــه ان ــرف بهین ــرای مص ب

معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــت:  ــه گف ــژه تربت حیدری وی
ــه  ــا توج ــتان ب ــن شهرس ای
بــه اینکــه در مســیر کریــدور 
ارتبــاط زمینــی جنــوب بــه شــمال کشــور قــرار 
ــافران از  ــمار مس ــردد بی ش ــاهد ت ــاالنه ش دارد و س
ــت،  ــدس اس ــهد مق ــه مش ــف ب ــتان های مختل اس
بایــد چشــم اندازی زیبــا داشــته باشــد، درحــال 
ــا  ــن زباله ه ــوه دف ــت و نح ــت انباش ــر وضعی حاض
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــه نیس ــن منطق ــده ای زیبن
ــهرداری و  ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتمی ب ــی رس عل
ــا اول مهرمــاه بــرای دفــن  شــورای شــهر بایــد ت
اصولــی زباله هــا اقــدام عملــی و علمــی کنــد، اظهــار 
کــرد: بــا وجــود تالش هــای فــراوان بــرای ورود 
ــامان  ــوزه و سروس ــن ح ــه ای ــی ب ــش خصوص بخ
ــدام  ــچ اق ــون هی ــه، تاکن ــن زبال ــت دف دادن وضعی

اساســی و اصولــی انجــام نگرفتــه اســت. وی بــوی 
ــاد را  ــتای بوری آب ــالب روس ــه فاض ــه خان ــد تصفی ب
ــن  ــی ای ــزود: اهال یــک معضــل دیگــر دانســت و اف
روســتا نســبت بــه بــوی بــد تصفیــه خانــه فاضــالب 
اعتــراض کرده انــد کــه بــا وســاطت و گرفتــن مهلــت 
بــرای رفــع آن، اکنــون از تجمعشــان جلوگیــری شــده 
ــا  ــد ت ــاه فرصــت دارن ــدت 2 م ــا م و مســئولین آبف
بــرای ایــن وضعیــت راه حلــی پیــدا کننــد. فرمانــدار 
از  دیگــر  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  تربت حیدریــه 
ــی  ــد بررس ــتان بای ــن شهرس ــه در ای ــی ک موضوعات
شــود، جلوگیــری از گمانه زنی هــای غیــر متعــارف در 
ارتبــاط بــا تغییــر اخیــر مدیــران اســت، عنــوان کــرد: 
ــی  ــه روال طبیع ــن منطق ــی در ای ــش مدیریت چرخ
دارد و در اســتراتژی مدنظــر، عمــر مدیریتــی مدیــران 
پنــج ســال اســت.  رســتمی افــزود: در جلســات قبل 
ــد. ــالم ش ــاه اع ــا خردادم ــر مدیریت ه ــان تغیی زم

۲۶ هکتار از مناطق حفاظت شده گچساران در آتش سوخت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گچساران گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 26 
هکتار از جنگل ها و مراتع مناطق حفاظت شده گچساران در آتش سوخته است. به گزارش ایسنا، 
ولی رمضانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون برخی از نقاط حفاظت شده گچساران طعمه 
آتش سوزی شده اند.

گزارش

رهاسازی 3۶ قطعه 
کبک در طبیعت

ان
دگ

هفت هزار فالمینگو در تاالب شادگان سرشماری شدپرن
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شــادگان گفت:بــا پایــان فصــل زاد و ولــد 
ــت  ــاالب شــادگان حــدود هف ــا در ت فالمینگوه
ــب  ــو در بخــش ل ــده فالمینگ ــه پرن ــزار قطع ه
ــد. ــماری ش ــی سرش ــاالب بین الملل ــن ت ــور ای ش

داشــت: به  اظهــار  مجدمــی  رحیــم  ایرنــا،  گــزارش 
ــن  ــد ضم ــه دارن ــی در آب شــور عالق ــه زندگ ــا ب فالمینگوه
وســیع  )آب  زیســت  شــرایط  و  غذایــی  نیــاز  اینکــه 
محــدوده  در  شــادگان  تــاالب  خورهــای  خشــکی(  و 
شهرســتان آبــادان محــل مناســبی بــرای زندگــی ایــن 
شــادگان  تــاالب  آبــی  وضعیــت  وی  اســت.  پرنــدگان 
ــاری  ــی ج ــال زراع ــب س ــی مناس ــه بارندگ ــه ب ــا توج را ب
ارزیابــی کــرد و گفــت: وجــود آب شــیرین در  خــوب 
قســمت های مختلــف تــاالب شــادگان شــرایط را بــرای 
ــی  ــه کاکای ــی از جمل ــدگان بوم ــل پرن ــد مث زیســت و تولی
ــو  ــت. فالمینگ ــرده اس ــم ک ــی فراه ــدگان بوم ــایر پرن و س
پرنــده ای بــا پاهــای دراز و منقــاری منحنــی و گردنــی 
ــم  ــی و ک ــی گل ــای آب ــه در پهنه ه ــت ک ــده اس ــد خمی بلن

عمــق و بیشــتر در دریاچه هــای لــب شــور، شــور بــه 
ــد.  ــی می کنن ــی زندگ ــد تای ــد ص ــته های چن ــورت دس ص
ثبــت  تــاالب  بزرگ تریــن  بین المللــی شــادگان  تــاالب 
ــه در ســه  ــوب خوزســتان ک ــه در جن شــده کشــور اســت ک
ــادان و ماهشــهر قــرار دارد. تــاالب  شهرســتان شــادگان، آب
ــی از  ــعت، یک ــار وس ــزار هکت ــدود 500 ه ــا ح ــادگان ب ش
مهم تریــن ســرمایه های طبیعــی ایــران و جهــان بــه شــمار 
ــارس  ــج ف ــه در جلگــه خوزســتان و شــمال خلی ــد ک می آی
ــگاه  ــی شــادگان پناه ــاالب بین الملل ــه اســت. ت ــرار گرفت ق
بین المللــی  کنوانســیون  در  و  اســت  وحــش  حیــات 
رامســر نیــز ثبــت شــده اســت. گفتنــی اســت تاکنــون 152 
ــن  ــه مهم تری ــوده ک ــتاندار ب ــه پس ــده و 40 گون ــه پرن گون
 tursiops آن هــا دلفیــن بینــی بطــری بــا نــام علمــی
truncatus اســت کــه بــا حــرکات نمایشــی زیبــا، بســیار 
ــارس و  ــج ف ــه خلی ــوان در دهان ــن حی ــت. ای ــی اس دیدن
خــور موســی بــه راحتــی قابــل مشــاهده اســت. همچنیــن 
ــرورش  ــه پ ــادگان ب ــاالب ش ــیه ت ــتاهای حاش ــردم روس م

گاومیــش مشــغول هســتند.

ران
انو

ج

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــالن گفــت: 
ــخ مراکشــی در  ــای مل ــش کانون ه ــارزه و پای مب

گیــالن همچنــان در حــال انجــام اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی درجانــی بــا بیــان 
ظرفیــت  از  بخــش کشــاورزی گیــالن  اینکــه 
ــواع محصــوالت کشــاورزی  ــرای تولیــد ان هــای مهــم کشــور ب
محســوب می شــود، گفــت: گیــالن اســتان اول در تولیــد 
برنــج باکیفیــت کشــور اســت و امســال بــا توجــه بــه شــرایط 
بــر  بالــغ  می شــود  پیش بینــی  مناســب  هوایــی  و  آب 
750هــزار تــن برنــج ســفید باکیفیــت در گیــالن تولیــد شــود. 
وی افــزود: امســال شــرایط ذخیــره آب ســد ســفید مطلــوب 
ــه  ــش از 50 نقط ــی، در بی ــع آب ــن منب ــر ای ــالوه ب ــت و ع اس
اســتان آب بندانهــا بازســای شــده اند تــا ذخیــره خوبــی بــرای 
ــی  ــند. درجان ــتان باش ــالیزارهای اس ــی ش ــره آب ــل زنجی تکمی
ادامــه داد: عــالوه بــر تامیــن آب شــالیزارها بــه میــزان کافــی 
بــرای کاهــش  برنامه ریزی هــای مختلفــی  ایــن ســازمان 
ــز و  ــر تجهی ــن ام ــرای ای ــج دارد و ب ــد برن ــای تولی هزینه ه
ــت. ــام اس ــال انج ــواره در ح ــج هم ــالیزارهای برن ــازی ش نوس
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ــد کــه در زمــان وقــوع  از ایــن محــدوده حفاظــت می کنن
آتشســوزی معمــوالً یــک نفــر در قســمت ورودی می مانــد 
ــه  ــوند. 4 نقط ــزام می ش ــش اع ــار آت ــرای مه ــه ب و بقی
ــز  ــره و 2 نقطــه دیگــر نی حفاظتــی در داخــل شــبه جزی
در ضلــع جنوبــی تــاالب و خلیــج داریــم کــه پاســگاه های 
ــد. ــه شــمار می آین ــان ب ــرای حضــور محیطبان ــه ب میانکال

ــوزی بخــش  ــش س ــر آت ــن مســئول در ه ــه ای ــه گفت ب
ــه از بیــن مــی رود کــه  ــادی از پوشــش گیاهــی منطق زی
در تمشــکزارها رویــش پــس از چنــد مــاه از ســر گرفتــه 

می شــود و ترمیــم بــه صــورت طبیعــی صــورت می گیــرد، 
ــد و  ــر جــا می مان ــه خســارت ب ــا در انارســتان میانکال ام
دســت کم 10 ســال زمــان نیــاز اســت تــا درختــان ســوخته 
احیــا شــوند. ضمــن اینکــه از دســت رفتــن برخــی 
گونه هــای جانــوری را نیــز بایــد بــه ایــن خســارات افــزود.

تأکید قانون؛ تکلیف دولت
درحالــی کــه اهمیــت منطقــه ای ماننــد میانکالــه بــر همــه 
آشــکار اســت و حتــی قانــون نیــز تکلیــف را بــرای تأمیــن 

ــی از عرصه هــای حفاظــت شــده  زیرســاخت های حفاظت
و منابــع طبیعــی روشــن کــرده اســت، آتــش در میانکالــه 
هنــوز تــا زمــان رســیدن ماشــین آالت از امیرآباد و بهشــهر، 
بــه شــکل ســنتی و بــا بیــل و کلنــگ خامــوش می شــود. 
ــور  ــای کش ــت تاالب ه ــا و مدیری ــت، احی ــون حفاظ قان
ــس شــورای  ــب مجل ــه تصوی ــه 4 اردیبهشــت 1396 ب ک
ــان، در  ــورای نگهب ــد ش ــس از تأیی ــید و پ ــالمی رس اس
تاریــخ 30 اردیبهشــت همــان ســال بــه دولــت ابــالغ شــد، 
صراحتــًا در مــاده 5 تأکیــد دارد کــه »دولــت مکلــف اســت 

اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای اجــرای طرح هــای الزم جهــت 
ــنواتی  ــای س ــون را در بودجه ه ــن قان ــداف ای ــق اه تحق

ــد.« ــی کن ــط پیش بین ســالیانه دســتگاه های ذیرب
بــا ایــن حســاب اعتبــار الزم بــرای تأمیــن تجهیــزات مورد 
ــه بایــد در بودجــه ســاالنه  ــد میانکال ــاز منطقــه ای مانن نی
تعریــف شــده باشــد و پــس از درخواســت اداره حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان و اداره کل مربوطــه در اســتان، 
ــه  ــی ب ــه مثبت ــون نتیج ــا کن ــا ت ــد. ام ــه برس ــه نتیج ب
دســت نیامــد. عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 
ــد اســت  ــز معتق ــس شــورای اســالمی نی ــی مجل طبیع
کــه فرآیندهــای قانونــی بــرای تأمیــن ایــن تجهیــزات بــه 
طــور کامــل مشــخص اســت و دولــت بایــد بــرای اجــرای 
ایــن قانونــی زودتــر عمــل کنــد تــا کمتــر شــاهد ســوختن 

ــع طبیعــی باشــیم. عرصه هــای حفاظــت شــده و مناب
ــرای  ــت ب ــدن دول ــف ش ــه مکل ــاعری ب ــد ش علی محم
اجــرای طــرح جامــع اطفــا حریــق در تمــام عرصه هــای 
منابــع طبیعــی و حفاظــت شــده اشــاره کــرد بــه خبرنــگار 
ــف  ــت تکلی ــر دول ــه ششــم ب ــد: در برنام ــا مــی گوی ایرن
ــار آتــش ســوزی در  ــژه مه ــه طرحــی جامــع وی شــده ک
ایــن مناطــق را ارائــه و اجــرا کنــد. امــا ایــن تکلیــف قانونی 
ــوری  ــا در کش ــه وی م ــه گفت ــد. ب ــام نش ــون انج ــا کن ت
خشــک و نیمــه خشــک قــرار داریــم و امســال نیزبه علت 
ــه  ــش یافت ــی افزای ــش گیاه ــاد، پوش ــای زی بارندگی ه
و احتمــال آتــش ســوزی بیشــتر شــده اســت. بنابرایــن 
الزم اســت دولــت بــا حساســیت بیشــتر بــا بســیج همــه 
ــا  ــع اطف ــرح جام ــرای ط ــن و اج ــرای تدوی ــات ب امکان

حریــق اقــدام کنــد.

ضرورت تشکیل یگان اطفا حریق
ــوگاه در  ــکا و گل ــهر، ن ــردم بهش ــده م ــه نماین ــور ک آن ط
ــگان  ــه ی ــده ک ــف ش ــت مکل ــد، دول ــی گوی ــس م مجل
ــت شــده  ــق حفاظ ــق در مناط ــا حری ــرای اطف ــژه ای ب وی
ــل  ــه دلی ــع طبیعــی تشــکیل دهــد. ب و عرصه هــای مناب
ــفانه  ــه متأس ــم ک ــوع می بینی ــن موض ــه ای ــی ب بی توجه
ــی الزم  ــت آمادگ ــده دول ــت ش ــق حفاظ ــتر مناط در بیش
ــدارد و  ــا آتــش ســوزی را ن ــرای مقابلــه و پیشــگیری ب ب
ســاالنه حــدود 10 تــا 15 هــزار هکتــار از عرصه هــای منابــع 
طبیعــی و حفاظــت شــده کشــور از بیــن مــی رود. یکــی از 
ایــن عرصه هــا هــم کــه هــر ســال دچــار حریــق می شــود 
ــه گفتــه وی دولــت هــر چــه  ــه اســت. ب منطقــه میانکال
ســریع تر بایــد الیحــه تشــکیل یــگان ویــژه اطفــای حریق 
ــع طبیعــی و مناطــق حفاظــت شــده  در عرصه هــای مناب
را ارائــه کنــد. در ایــن الیحــه بایــد تجهیــزات، اعتبــارات و 

ــود. ــی ش ــانی الزم پیش بین ــروی انس نی

نماینده مردم بهشهر، 
نکا و گلوگاه در مجلس 
شورای اسالمی: آتش 
سوزی در عرصه های 

منابع طبیعی و محیط 
زیستی امری طبیعی 

است. اما اگر دولت ها 
آمادگی الزم برای 

کنترل آن را نداشته 
باشند به بحران تبدیل 

می شود. به عنوان 
یکی از وکالی ملت از 
دولت می خواهم هر 

چه سریع تر تدوین 
الیحه یگان ویژه اطفای 
حریق را در دستور کار 

قرار دهد.

 تجهیزات موجود در میانکاله جوابگوی آتش سوزی نیست
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهشهر  می گوید: میانکاله نیازمند دو دستگاه لودر، یک 

ایستگاه آتش نشانی مجهز با نیروی انسانی ماهر است

ــاهد  ــران ش ــه ته ــهرها از جمل ــوا در کالن ش ــدن ه ــرد ش ــا س  ب
افزایــش روزهــای ناســالم هســتیم امــا یکــی دو ســالی اســت 
کــه بــا آمــدن گرمــا نیــز شــاهد بــاال رفتــن غلظــت ازن هســتیم 
ــید  ــور خورش ــا و ن ــا، گرم ــار آالینده ه ــه انتش ــش آن ب ــه افزای ک
ــد. ــتانه« می گوین ــده تابس ــه آن »آالین ــن رو ب ــاط دارد از ای ارتب
آلودگــی هــوا دیگــر موضوعــی جدیــد و تعجب برانگیــز نیســت، 
تقریبــًا تمــام مــردم جهــان و ایــران بــا ایــن واژه آشــنا 
هســتند و کــم و بیــش آن را از نزدیــک لمــس کرده انــد، در 
ــی از  ــوای ناش ــی ه ــتان از آلودگ ــواز و خوزس ــردم اه ــران م ای

گــرد و غبــار رنــج می برنــد، در تهــران مــردم از آلودگــی برخــی 
ــا گوگــرد در عــذاب  ــد دی اکســید نیتــروژن و ی آالینده هــا مانن
بودنــد، خوشــبختانه چنــد ســالی اســت کــه آلودگی هــای 
ــده و  ــرل ش ــادی کنت ــیار زی ــد بس ــا ح ــران ت ــیمیایی در ته ش
ــر از  ــا قطــر کمت ــق ب ــده ذرات معل ــر روی آالین ــون تمرکــز ب اکن
ــا  ــران ب ــال در ته ــه امس ــت. البت ــرون اس ــم میک 10 و دو و نی
ــد  ــا چن ــت ام ــه نیس ــم غریب ــدان ه ــاید چن ــه ش ــده ای ک آالین
ــم  ــود، مواجــه شــدیم و آن ه ــرح نب ــاد مط ــه زی ــود ک ســالی ب
ــه می شــود  ــده تابســتانه« گفت ــه آن »آالین ــه ب »ازن« اســت ک

ــاط  ــید ارتب ــور خورش ــش ن ــوا و تاب ــدن ه ــرم ش ــا گ ــون ب چ
ــده ازن  ــید آالین ــش خورش ــار تاب ــه در کن ــی ک دارد، آالینده های
ــای  ــروژن و گازه ــیدهای نیت ــده اکس ــد دو آالین ــد می کنن تولی
ــیدهای  ــم اکس ــیار مه ــع بس ــی از مناب ــتند، یک ــرار هس ــی ف آل
ــرار  ــی ف ــات آل ــده ترکیب ــی و آالین ــای دیزل ــروژن خودروه نیت
هــم از موتورســیکلت های کاربراتــوری و جایگاه هــای عرضــه 
ــه  ــی کــه خورشــید ب ــع زمان ســوخت منتشــر می شــوند. در واق
ــا  ــه بن ــوند ک ــل می ش ــه ازن تبدی ــد ب ــا می تاب ــن آالینده ه ای
ــر  ــش فراگی ــر پای ــرکل دفت ــاری« مدی ــینا انص ــه »ش ــه گفت ب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ازن یــک آالینــده تابســتانه 
اســت و از ابتــدای امســال تاکنــون در تهــران ٧ روز هــوای 
ناســالم داشــتیم کــه بــه آالینــده ازن مربــوط می شــود. وی روز 
ــه  ــاره اینک ــا درب ــی ایرن ــگار علم ــا خبرن ــو ب یکشــنبه در گفت وگ
چــرا امســال شــاهد آلودگــی هــوا در تهــران بــه علــت افزایــش 
ــد ایــن باشــد  آالینــده ازن هســتیم، گفــت: یــک علــت می توان
کــه اندازه گیری هــای مــا دقیق تــر شــده اند شــاید در ســه 
ــون  ــا چ ــود ام ــاال ب ــده ب ــن آالین ــم ای ــل ه ــال قب ــار س ــا چه ت
ــده  ــا آالین ــری م ــتگاه های اندازه گی ــتر دس ــر بیش ــون دیگ اکن
ــده  ــن آالین ــد، از وجــود ای ــری می کنن ــران اندازه گی ازن را در ته
ــران و ســایر  ــان اینکــه در ته ــا بی ــع می شــویم. انصــاری ب مطل
ــزود: ممکــن  ــده ازن اندازه گیــری می شــود، اف کالنشــهرها آالین
ــاال باشــد امــا  اســت ایــن آالینــده در اســتان های دیگــر هــم ب
چــون اولویــت مــا آالینــده ذرات معلــق اســت از ایــن رو تمرکــز 
مــا در اندازه گیــری آالینده هــا در دیگــر اســتان ها بــر روی 
ذرات معلــق اســت و آالینــده ازن را فعــالً فقــط در 8 کالن شــهر 
ــاره  ــم. وی درب ــری می کنی ــتان ها اندازه گی ــز اس ــی مراک و برخ

اکســیدهای  آالینده هــای  داد:  توضیــح  ازن  آالینــده  منبــع 
ــه در  ــده ای هســتند ک ــرار دو آالین ــی ف ــات آل ــروژن و ترکیب نیت
ــه  ــد ک ــد می کنن ــده ازن تولی ــید آالین ــور خورش ــش ن ــار تاب کن
منبــع تولیــد ایــن دو آالینــده بــه ترتیــب خودروهــای دیزلــی و 
ــوخت  ــه س ــای عرض ــوری و جایگاه ه ــیکلت های کاربرات موتورس
اســت. انصــاری ادامــه داد: ســال های گذشــته طرحــی بــا 
عنــوان »کنتــرل، هدایــت، انتقــال و بازیافــت بخــارات بنزیــن« 
)کهــاب( در وزارت نفــت تعریــف شــد کــه بــر اســاس آن بایــد 
بخــارات ســوخت عرضــه شــده کنتــرل می شــد امــا بــه دالیــل 
متعــدد آنطــور کــه بایــد اجرایــی نشــد در حالــی کــه بــا اجــرای 
ایــن طــرح در بیشــتر جایگاه هــای عرضــه بنزیــن انتشــار 
ــع  ــک منب ــزود: ی ــرل می شــد. وی اف ــرار کنت ــی ف ــات آل ترکیب
ــوری  ــیکلت های کاربرات ــران موتورس ــر در ته ــم دیگ ــی مه خیل
ــده اکســید  و فرســوده و خودروهــای دیزلــی هســتند کــه آالین
نیتــروژن تولیــد می کننــد، کنتــرل ایــن منابــع از اهمیــت 
ــا توجــه بــه آئیــن نامه هــای قانــون  زیــادی برخــوردار اســت، ب
هــوای پــاک، تولیــد خودروهــای دیزلــی ســواری ممنــوع شــده 
اســت امــا چنــد وقــت پیــش اخبــاری مبنــی بــر برنامــه تولیــد 
ــاره آنهــا شــنیده شــده کــه جــای تأمــل دارد در حالــی کــه  دوب
یکــی از منابــع انتشــار و تولیــد اکســیدهای نیتــروژن هســتند، 
البتــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا تولیــد مجــدد آنهــا 
مخالفــت کــرده اســت. مدیــر کل دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد کــرد: منابــع ثابــت ماننــد صنایع 
ــروژن و  ــید نیت ــده دی اکس ــد آالین ــم می توانن ــات ه و کارخانج
ترکیبــات آلــی فــرار تولیــد کننــد، اکنــون ســهم منابــع متحــرک 

ــه مراتــب بیشــتر اســت. ب

آالینده تابستانه گریبان گیر تهران شده است

ــایی 210  ــتان ری از شناس ــت شهرس ــط زیس ــس اداره محی ریی
ــتان و  ــن شهرس ــالب در ای ــش آب و فاض ــده در بخ ــد آالین واح
صــدور اخطاریــه زیســت محیطــی بــرای ایــن واحدهــای آالینــده 

ــر داد.  خب
ــر  ــدی پیــش کیومــرث کالنتــری - مدی ــه گــزارش ایســنا، چن ب
ــود کــه  کل اداره محیــط زیســت اســتان تهــران- اعــالم کــرده ب
بیشــترین صنایــع آالینــده در بخــش آلودگــی آب در شهرســتان 
ــط زیســت  ــس اداره محی ــی -ریی ــره عبادت ــد. زه ــرار دارن ری ق
ــه  ــاره ب ــن اش ــنا ضم ــا ایس ــو ب ــت و گ ــتان ری- در گف شهرس
شناســایی 210 واحــد آالینــده در بخــش آب و فاضــالب در 
ــال،  ــی امس ــاه ابتدای ــه م ــی س ــرد: ط ــتان اظهارک ــن شهرس ای
ــام  ــتان ری انج ــی در شهرس ــت محیط ــش زیس ــورد پای 291 م
شــده کــه طــی آن 185 مــورد اخطاریــه زیســت محیطــی بــرای 
واحدهــای آالینــده صــادر شــده اســت. وی ادامــه داد: واحدهــای 
آالینــده آب در شهرســتان ری کــه فاضــالب تولیــد می کننــد 
عمدتــا کشــتارگاه ها، واحدهــای سنگ شــویی، دامداری هــا و 
واحدهــای بازیافــت پالســتیک هســتند. در حــال حاضــر نیــز 116 
ــده ای  ــا واحدهــای آالین ــاط ب ــی در ارتب ــده در مراجــع قضای پرون
ــوح  ــد، مفت ــتان ری دارن ــالب در شهرس ــکل آب و فاض ــه مش ک

اســت. 
رییــس اداره محیــط زیســت شهرســتان ری بــا بیــان اینکــه اکثر 
ــح  ــتند، تصری ــی هس ــای صنف ــده واحده ــای آالین ــن واحده ای
کــرد: بخشــی از ایــن واحدهــا مجــاز و بخشــی دیگــر غیــر مجــاز 
هســتند. بــرای مثــال در شهرســتان ری 48 واحــد چربی ســوزی 
و زهتابــی فعالیــت می کننــد کــه از نظــر محیــط زیســت به طــور 
کلــی ماهیــت ایــن نــوع واحدهــا غیرمجــاز اســت. از ایــن رو در 
ــک  ــا را در ی ــن واحده ــم ای ــا بتوانی ــتیم ت ــری هس ــال پیگی ح

شــهرک ســاماندهی کنیــم.

رییس اداره محیط زیست 
شهرستان ری خبر داد:

شناسایی ۲1۰ واحد آالینده 
آب در شهرستان ری

خبر

تحویل 2 قالده توله خرس به 
اداره محیط زیست »اندیکا«

رئیــس اداره محیــط زیســت اندیــکا از تحویــل 
ــت  ــط زیس ــه اداره محی ــرس ب ــه خ ــالده تول دو ق
ــی  ــر، مصطف ــزارش مه ــه گ ــر داد. ب شهرســتان خب
ــه خــرس هــا در محــل مناســب نگهــداری مــی  یوســفی قندعلــی گفــت: تول
ــد. ــت آورن ــه دس ــت را ب ــازی در طبیع ــرای رهاس ــی الزم ب ــا آمادگ ــوند ت ش

ــن حــال ممکــن  ــا ای ــوه ای بســیار گوشــه گیر اســت، ب ــت: خــرس قه وی گف
اســت آن هــا در تعــداد زیــادی بــه دور منبــع غذایــی بــزرگ، در کنــار هــم جمــع 

شــوند و یــک سلســله مراتــب اجتماعــی را تشــکیل دهنــد.

افزایش آهوی ایرانی
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز 
خراســان رضــوی، رئیــس محیــط زیســت نیشــابور 
گفــت: هــم اکنــون طبــق آخریــن سرشــماری بیش 
از هــزار و 400 راس آهــوی ایرانــی در شهرســتان 
نیشــابور زیســت مــی کننــد. وی افــزود: ایــن در حالیســت کــه در نخســتین 
ــود.  ــر از 200 راس ب ــه کمت ــن منطق ــی در ای ــت آهــوی ایران سرشــماری جمعی
ــابور  ــی نیش ــده رئیس ــت ش ــه حفاظ ــت: منطق ــش گف ــدی نوربخ ــد مه محم
چهارمیــن زیســتگاه آهــو در کشــور اســت. رئیــس محیــط زیســت نیشــابور 
ــه  ــز منطق ــار در مرک ــزار هکت ــعت 7 ه ــوان در وس ــن حی ــتگاه ای ــزود: زیس اف
شــکار ممنــوع رئیســی کــه 60 هــزار هکتــار مســاحت دارد، واقــع شــده اســت.

محکومیت سه شکارچی متخلف
 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز گفت: ســه 
شــکارچی غیرمجــاز در البــرز ملــزم بــه برانگیختــن 
حــس دانش آمــوزان ابتدایــی ســاوجبالغ بــرای 
حمایــت و کمــک بــه حیوانــات شــدند. بــه گــزارش 
ایســنا،  فردیــن حکیمــی گفــت: اخیــرًا دادگاه کیفــری ســاوجبالغ در اقدامــی 
زیســت محیطــی و تحســین برانگیز بــری ســه شــکارچی غیرمجــاز رأی 
ــدل از حبــس صــادر کــرد. حکیمــی افــزود: براســاس رأی صــادر  مجــازات ب
ــکار  ــی از ش ــه ناش ــت جریم ــر پرداخ ــالوه ب ــکار ع ــن ش ــن متخلفی ــده، ای ش
ــع آوری  ــق جم ــگان از طری ــی رای ــات عموم ــه خدم ــه ارائ ــزم ب ــاز، مل غیرمج
ــوق  ــوان حق ــت عن ــه تح ــه مقال ــات، تهی ــوق حیوان ــوص حق ــات در خص روای

ــه شــدند. ــاب کودکان ــد کت ــات در اســالم، اهــدای 10 جل حیوان

حیوانات

گونه ها

شکارچیان

کشف بیش از 5۰۰ قطعه چکاوک وحشی از یک صیاد متخلف در مشهد
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از کشف 528 قطعه پرنده وحشی از یک متخلف حرفه ای سابقه 

دار در مشهد خبر داد. به گزارش مهر، تورج همتی افزود: متهم، پس از صید پرندگان وحشی، آنها را به منظور 
فروش به منزلی در روستای نریمانی مشهد منتقل می کرد.
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س:
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ــه در  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی

ــا افزایــش  ــی گفــت: گســتره ایــن دریاچــه ب آذربایجــان غرب

ســال  مشــابه  زمــان  بــا  همســنجی  در  852 کیلومتــری 

ــید.  ــع رس ــر مرب ــزار و 186 کیلومت ــه ه ــه س ــته ب گذش

اینکــه  اعــالم  بــا  فرهــاد ســرخوش  ایرنــا،  بــه گــزارش 

دریاچــه ارومیــه نســبت بــه کمتریــن تــراز ثبــت شــده بــرای 

ــراز  ــزود: ت ــده، اف ــر آم ــر باالت ــر و 81 ســانتی مت ــک مت آن ی

ایــن دریاچــه اکنــون یکهــزار و 271 متــر و 83 ســانتی متــر 

ــان مشــابه  ــر بیشــتر از زم ــه 104 ســانتی مت ــرآورد شــده ک ب

ــر آب  ــش تبخی ــه کاه ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــال 1397 اس س

ــته،  ــال های گذش ــا س ــه ب ــان در مقایس ــی آذربایج ــن آب نگی

اضافــه کــرد: دریاچــه ارومیــه در ســایه افزایــش حجــم آب و 

حــل شــدن نمک هــای رســوب شــده در کــف آن در بســیاری 

ــت.  ــده اس ــر ش ــاط عمیق ت از نق

ــه در  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت رئی

آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــراز و وســعت 

اســت، گفــت:  ســال های گذشــته  از  مطلوب تــر  دریاچــه 

ــا  ــاری ب ــه ج ــان از هفت ــی آذربایج ــن آب ــه نگی ورودی آب ب

ورودی  افــزود:  وی  می شــود.  مواجــه  تدریجــی  کاهــش 

آب دریاچــه از رودخانه هــای »شــهرچای«، »زرینــه رود«، 

ــته 65  ــا روز گذش ــدوز« ت ــیمینه رود«، »گادار« و »باران »س

مترمکعــب در ثانیــه بــود امــا امــروز 10 مترمکعــب آن کاهــش 

ــه  ــا حــدود 10 روز دیگــر ب ــه دریاچــه ت ــد و ورود آب ب می یاب

ــان اینکــه بارش هــای  ــا بی طــور کامــل قطــع می شــود. وی ب

ــه همــراه اقدامــات انجــام شــده در  مناســب ســال جــاری ب

ســتاد احیــا باعــث افزایــش چشــمگیر تــراز دریاچــه ارومیــه 

ــه 70  ــک ب ــش نزدی ــاهد کاه ــاله ش ــرد: هرس ــان ک ــد، بی ش

ســانتی متــری تــراز دریاچــه ارومیــه در فصــل گرمــا هســتیم 

ــود. ــران می ش ــا جب ــان بارش ه ــدار در زم ــن مق و ای

وسعت دریاچه ارومیه به 
3۲۰۰ کیلومتر مربع رسید
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ملخ های مراکشی آسیبی به کشاورزی گیالن نزدندج
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــالن گفــت: 
ــخ مراکشــی در  ــای مل ــش کانون ه ــارزه و پای مب

گیــالن همچنــان در حــال انجــام اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی درجانــی بــا بیــان 
ظرفیــت  از  بخــش کشــاورزی گیــالن  اینکــه 
ــواع محصــوالت کشــاورزی  ــرای تولیــد ان هــای مهــم کشــور ب
محســوب می شــود، گفــت: گیــالن اســتان اول در تولیــد 
برنــج باکیفیــت کشــور اســت و امســال بــا توجــه بــه شــرایط 
بــر  بالــغ  می شــود  پیش بینــی  مناســب  هوایــی  و  آب 
750هــزار تــن برنــج ســفید باکیفیــت در گیــالن تولیــد شــود. 
وی افــزود: امســال شــرایط ذخیــره آب ســد ســفید مطلــوب 
ــه  ــش از 50 نقط ــی، در بی ــع آب ــن منب ــر ای ــالوه ب ــت و ع اس
اســتان آب بندانهــا بازســای شــده اند تــا ذخیــره خوبــی بــرای 
ــی  ــند. درجان ــتان باش ــالیزارهای اس ــی ش ــره آب ــل زنجی تکمی
ادامــه داد: عــالوه بــر تامیــن آب شــالیزارها بــه میــزان کافــی 
بــرای کاهــش  برنامه ریزی هــای مختلفــی  ایــن ســازمان 
ــز و  ــر تجهی ــن ام ــرای ای ــج دارد و ب ــد برن ــای تولی هزینه ه
ــت. ــام اس ــال انج ــواره در ح ــج هم ــالیزارهای برن ــازی ش نوس

ــار  ــزار هکت ــار از 2368 ه ــزار هکت ــرد: 180 ه ــح ک وی تصری
شــالیزارهای گیــالن قابلیــت تجهیــز و نوســازی دارنــد و 
تاکنــون 86 هــزار هکتــار از اراضــی  نوســازی شــده اند و 
ــاد  ــازمان جه ــس س ــام اســت. ریی ــال انج ــار در ح 1200 هکت
برنامــه  آینــده  دو ســال  طــی  کشــاورزی گیــالن گفــت: 
داریــم 20 هــزار هکتــار دیگــر از شــالیزارهای گیــالن تجهیــز و 
نوســازی شــوند. درجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه گیــالن در ســهم 
اشــتغال بخــش کشــاورزی کشــور رتبــه چهــارم را از آن خــود 
ــت ســرمایه گذاری  ــه رغب ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف کــرده اس
ــتاب  ــهم ش ــن س ــی رود ای ــار م ــتان انتظ ــش در اس ــن بخ ای

ــرد.  ــود بگی ــه خ ــتری ب بیش
ــوالت  ــر محص ــروش بهت ــرای ف ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
امکانــات  و  زیرســاخت ها  افزایــش  بــه  نیــاز  کشــاورزی 
ــن  ــم در ای ــات مه ــی از امکان ــردخانه ها یک ــت: س ــم، گف داری
ظرفیــت  حاضــر  حــال  در  و  می شــوند  محســوب  حــوزه 
ســردخانه های گیــالن 300 هــزار تــن اســت و مــا برنامــه 
ــت  ــه ظرفی ــر. ب ــن دیگ ــزار ت ــش 200 ه ــرای افزای ــم ب داری
شــود. اندیشــیده  الزم  تهمیــدات  اســتان  ســردخانه های 

اند
سم

نقش موثر  بانوان روستایی در مدیریت پسماند خانگیپ
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت چابهــار 
گفــت: نقــش بانــوان روســتا در مدیریــت 
ناپذیــر  انــکار  روســتا  خانگــی  پســماند 
ــا؛ اشــرفعلی حســینی  ــه گــزارش برن اســت. ب
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت چابهــار 
ــازمان  ــای س ــت ه ــن اولوی ــی از مهمتری ــت: یک گف
ــه  ــارکت کلی ــب مش ــواره جل ــت هم ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی  ــتا کارگاه آموزش ــن راس ــوده در همی ــه  ب ــار جامع اقش
ــان  ــرای زن ــه و بازیافــت آن ب ــا موضوعیــت تفکیــک زبال ب
ــت کارشناســان  ــا هم ــان ب ــس کوپ ــه دار روســتای تی خان
ــزار شــد. حســینی  ــار برگ ــط زیســت شهرســتان چابه محی
در خصــوص وضعیــت کنونــی پســماند در ایــن شهرســتان 
ــا بیــش  ــار دارای 578 روســتا ب افــزود: شهرســتان  چابه
از 40000 خانــوار و جمعیــت روســتایی بالــغ  برابــر 170000 
نفــر ) باســتناد سرشــماری ســال 1395( میباشــد . بطــور 
ــار  ــتاهای چابه ــماند در روس ــن پس ــه 51 ت ــط روزان متوس
ــردن،  ــن ک ــوزاندن، دف ــنتی )س ــهای س ــه روش ــد و ب تولی
تلنبارکــردن (در محیــط دفــع مــی شــود. درســالهای اخیــر 

ــت  ــده اس ــدازی ش ــار راه ان ــت در چابه ــایت بیوکمپوس س
کــه اقــدام بــه جمــع آوری زبالــه وســپس تفکیــک زبالــه 
ــای  ــه ه ــایت زبال ــن س ــد. در ای ــی نمای ــر م ــک از ت خش
تــر جهــت تهیــه کــود بازیافــت  مــی شــود و زبالــه هــای 
خشــک و قابــل بازیافــت جهــت ورود  مجــدد بــه چرخــه 

ــردد. ــی گ ــدی م ــد بســته بن تولی
ــه  ــه ب ــفانه باتوج ــه متاس ــت ک ــان داش ــه بی وی در ادام
مــوارد فــوق هنــوز هــم شــاهد وجــود پســماندها در ســطح 
شــهر و روســتاها هســتیم کــه علــت آن را میتــوان جــدی 
ــتاها  ــی روس ــهروندان و اهال ــودن ش ــد نب ــن و پایبن نگرفت
در  موجــود  مقــررات  و  قوانیــن  نمــودن  اجرایــی  بــه 
خصــوص مدیریــت پســماند دانســت کــه تمامــًا ناشــی از 
عــدم آگاهــی و عــدم آمــوزش کافــی در ایــن زمینــه مــی 
ــط  ــودن  محی ــر نم ــد منظ ــر ب ــالوه ب ــماندها ع ــد. پس باش
اطــراف، مســبب مشــکالت بهداشــتی نیــز خواهــد شــد کــه 
ــت  ــوزش جه ــه آم ــاز ب ــده  نی ــب گردی ــر موج ــن ام همی
ــن شهرســتان  ــش در ای ــش از پی ــت پســماندها بی مدیری

ــود. احســاس ش
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جدول شماره 14۷8

سـید محمدرضـا بنکدار هاشـمی با اشـاره 
بـه رونـد سـاخت ایسـتگاه ها و تونل خط 
دوم قطارشـهری اصفهـان، اظهار کـرد: کار 
قطـار  دوم  خـط  ایسـتگاه های  سـاخت 
شـهری اصفهان از سـال 1396 آغاز شـده 
و حفاری تونل غربی خط از اسـفند سـال 
97 و همچنیـن حفـاری تونل شـرقی خط 

نیز از خرداد امسال آغاز شده است.
و  حفـاری  حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
انجـام  حـال  در  ایسـتگاه  پنـج  سـاخت 
اسـت و عملیـات عمرانی این ایسـتگاه ها 
بـا قـدرت و به صـورت دو شـیفته در طول 

24 ساعت شبانه روز انجام خواهد شد.
مدیرعامـل سـازمان قطارشـهری اصفهـان 
بـا اشـاره بـه مشـخصات خـط دوم قطـار 
شـهری اصفهـان تصریـح کـرد: خـط دوم 

قطارشـهری اصفهان به طـول حدود 24.7 
کیلومتـر دارای 23 ایسـتگاه خواهـد بـود 
بهره بـرداری،  نخسـت  مرحلـه  در  کـه 
امـام  حدفاصـل ایسـتگاه دارک شـهرک 
حسـین)ع( تا ایسـتگاه مدرس نجفی در 
کهنـدژ بـه طـول 16 کیلومتـر بهره بـرداری 

خواهد شد.
وی بـا بیـان اینکـه تی. بـی. ام اسـتفاده 
شـده در خـط یـک قطـار شـهری، در خط 
دوم پـس از مونتـاژ و خرید تیغه برشـی، 
مـورد اسـتفاده قرار گرفـت، ادامـه داد: بر 
اسـاس مطالعـات و نظـرات کارشناسـان 
خـط، حفـاری مکانیـزه تونـل خـط دوم 
قطـار شـهری اصفهان از شـرق اصفهان به 
صورت تونل دو چشـمه در مسـیر ایستگاه 
دارک شـهرک امام حسـین)ع( تـا میدان 

امـام علـی)ع( با دو دسـتگاه تـی.  بی.  ام 
انجام می شود.

بنکـدار هاشـمی با اشـاره بـه تجهیزاتی که 
در ایـن حـوزه مـورد اسـتفاده قـرار گرفته، 
افـزود: عملیـات عمرانی تونـل غربی پس 
از خرید دو دسـتگاه کاترهد)تیغه برشـی( 
شـهری  قطـار  دوم  خـط  تـی.  بـی.  ام 
اصفهـان و نصـب آن بـر ماشـین مکانیـزه 
حفار، اسـفند 97 آغاز شـده بود و حفاری 
تونـل شـرقی، همزمان با عید سـعید فطر 

آغاز شد.
وی تصریـح کـرد: دسـتگاه مکانیـزه حفار 
تونـل، تاکنـون بیـش از 200 متـر از تونـل 
و  حفـاری  را  خـط  ایـن  غربـی 
حفـاری  طـول  و  کـرده  سـگمنت گذاری 
تونـل شـرقی نیـز در هفتـه جـاری بـه 50 

سـازمان  اسـت.مدیرعامل  رسـیده  متـر 
قطارشـهری اصفهـان افـزود: بـر اسـاس 
برنامه ریـزی صـورت گرفتـه، قرار اسـت به 
زودی از سـمت غـرب شـهر اصفهـان بـه 
علـی)ع(، حفـاری  امـام  میـدان  سـمت 
تونـل به صـورت تک چشـمه انجـام گیرد 
مـدرس  ایسـتگاه  از  حفـاری  ایـن  کـه 
نجفـی در کهنـدژ تـا میدان امـام علی)ع( 
بـا یـک تی. بـی. ام تک چشـمه بـه قطر 

9 متـر انجام خواهد شـد.وی خاطرنشـان 
کـرد: همزمـان بـا حفاری تونـل، حفاری و 
قطـار  دوم  خـط  ایسـتگاه های  سـاخت 
انجـام  مختلـف  جبهه هـای  در  شـهری 
عمرانـی  فعالیـت  هم اکنـون  و  می شـود 
امـام  دارک)شـهرک  ایسـتگاه  پنـج 
حسـین)ع((، زینبیـه، عاشـق اصفهانـی، 
عمان سـامانی و الله خط دوم قطارشهری 

اصفهان در حال اجراست

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
 از روند پیشرفت خط ٢ مترو، خبر داد

کرمانمازندران 

کمبود بیش از 11۰۰ لیتر آب 
بر ثانیه در شهر کرمان

طاهـری در رابطـه بـا وضعیـت تامیـن آب شـهر کرمـان گفـت: 
حداکثـر تـوان تولید آب با تالش شـبانه روزی همـکاران ما از 100 
حلقـه چـاه ،1850 لیتـر در ثانیـه اسـت در حالـی کـه نیـاز آب در 
زمـان پیـک مصـرف 3000 لیتـر در ثانیه می باشـد کـه 1150 لیتر 
کمبـود آب داریم یعنی یک سـوم نیاز مـردم در پیک مصرف آب 

نداریم.
خبرنـگار آبفـا کرمـان- محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیره و 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان در نخسـتین روز 
از هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب بـا اشـاره بـه آغـاز فصـل 
تابسـتان گفـت: پیـک مصـرف آب در فصـل تابسـتان اسـت که 
گرما به اوج می رسـد و تمامی وسـایل سرمایشـی روشـن است 
و در شـهر کرمـان بـاالی حـدود 4000 کولر مورد اسـتفاده قرار می 

گیرد که مصرف هر کولر 600 لیتر آب در شبانه روز می باشد.
طاهـری در ادامـه در رابطـه بـا وضعیـت تامیـن آب شـهر کرمان 
گفـت: حداکثـر توان تولید آب با تالش شـبانه روزی همکاران ما 
از 100 حلقـه چـاه ،1850 لیتـر  در ثانیه اسـت در حالی که نیاز آب 
در زمـان پیـک مصرف 3000 لیتر در ثانیه می باشـد که 1150 لیتر 
کمبـود آب داریم یعنی یک سـوم نیاز مـردم در پیک مصرف آب 
نداریم. در شـهر زرند نیز نیاز آبی 300 لیتر در ثانیه می باشـد در 

حالیکه ظرفیت تولید 180 لیتر در ثانیه می باشد
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در ادامه بیان داشـت: با 
ایـن وضعیـت، بـا تـالش شـبانه روزی پرسـنل شـرکت آبفـا در 
تامیـن آب از منابـع موجود، تنها راه حل مصرف بهینه آب توسـط 
شـهروندان و خـودداری از مصـارف غیر ضروری و غیر بهداشـتی 
می باشـد و امیدواریم به همکاری تمامی شـهروندان این فصل 

با کمترین بحران طی شود.
طاهـری بـا اشـاره به این مطلب کـه جیره بنـدی آب مصرف آب 
را 20 تـا 30 درصـد افزایـش می دهد گفـت: تمام جیره بندی آب 
باعـث بوجـود آمـدن جـوی التهابـی در جامعـه مـی باشـد و 
شـهروندان در سـاعات قبـل از آغـاز قطع آب اقدام بـه ذخیره آب 
بیش از حد نیاز می کنند که ممکن اسـت این آب مورداسـتفاده 
نیـز قـرار نگیـرد. تمـام تـالش مـا این اسـت کـه جریـان آب در 
شـبکه بـه صـورت مـداوم وجـود داشـته باشـد و با تعدیـل و کم 

کردن فشار بتوانیم مصرف را مدیریت کنیم.

معاون طرح توسعه 
آب منطقه ای مازندران:

خاکریزی سد هراز  به 
سرعت در حال انجام است

آقـای مهنـدس حیـدر داودیان معـاون طرح 
توسـعه شـرکت با اشـاره به پیشـرفت حدود 
39 درصـدی ایـن طرح بزرگ بـه اهمیت آن 
پرداخـت و گفـت: ایـن سـد بـر روی پـرآب 
تریـن رودخانه اسـتان با قابلیـت تنظیم 650 
میلیون متر مکعب در دسـت اجراسـت که با 
بهـره بـرداری آن ضمـن تأمیـن آب شـرب 
بیـش از یک میلیون نفر از جمعیت محدوده 
طـرح واقـع در 9 شـهر و بیش از 450 روسـتا 
،کمبود آب کشـاورزی 97 هزار هکتار از اراضی 

شالیزاری دشت بزرگ هراز مرتفع می گردد. 
داوودیـان با اشـاره بـه دیگر مؤلفه هـای این 
طـرح از جملـه احـداث نیـروگاه برق آبـی بـه 
ظرفیـت 25 مگاوات ،از پیشـرفت قابل توجه 
بخـش هایـی از پـروژه جـاده جایگزیـن این 
سـد از جملـه حفـاری تونـل ها و اجـرای پل 
هـا خبـر داد و افـزود: در تـالش هسـتیم تـا 
پایـان سـال قطعـه اول جـاده جایگزیـن بـه 

طول 4 کیلومتر را به بهره برداری برسانیم..
معاون طرح توسـعه آب منطقـه ای مازندران 
بـا بیـان اینکـه در طراحـی و اجرای این سـد 
،مشـاور و پیمانکار بسـیار خوبی انتخاب شـد 
گفت: هم مشـاور ایـن طرح)مهاب قدس( و 
هم پیمانکار)گروه سپاسـد( از ظرفیت باالیی 
در بخـش فنـی و اجرایـی برخـوردار هسـتند 
ومـا علیرغم محدودیت اعتبـاری، جبهه های 
متعـددی در ایـن پـروژه فعـال داریـم و در 
زمـان اجـرا در ایـن پـروژه و مؤلفه هـا به طور 
میانگین بین 350 تا 700 نفر مشـغول به کار 
هسـتند کـه این امر ضمن کمـک مؤثر در امر 
اشـتغال، ظرفیـت و تـوان نیروهـای بومی را 

نیز ارتقا می بخشد..
ایشان مشـکل عمده این پروژه را محدودیت 
بـرآورد 1500  بـه  توجـه  بـا  اعتبـاری  منابـع 
میلیـارد تومانـی این طـرح و مؤلفـه های آن 
برشـمرد گفـت: چنانچـه اعتبـارات مـورد نیاز 
یابـد،  اختصـاص  موقـع  بـه  طـرح  ایـن 
می توانیـم در سـال1400 شـاهد آبگیری اولیه 

این سد باشیم..

 پیام
استان ها

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  برابـر رای شـماره 139860319005000036 مـورخ 
1398/03/21 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا 
مایلـی فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 2459 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
363/20مترمربـع پـالک 1578 فرعـی مفـروز و مجـزی از 558 فرعـی از 47-اصلـی واقـع در بخـش 26 
کرمان به آدرس سـیرچ - خیابان امام خمینی )12( خریداری از مالک رسـمی سـید هدایت جهرمی پور 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/3- تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/17
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالکم.الف 438

عملیات ساخت دوربرگردان کلوده محمود آباد آغازگردید
         عملیات ساخت دوربرگردان دو طرفه کلوده محمود آباد باحضور علی اسماعیلی نماینده 
مردم شریف محمود آباد،نور در مجلس شورای اسالمی ،مهندس عباسعلی نجفی مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مازندران وجمعی از  مسولین استانی  و شهرستانی  با اعتبار 
تقریبی 18 میلیارد ریال آغاز گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـالک حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبـر آباد هیـات موضوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 10-139860319091000361\02\98
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالکانـه باالمعـارض متقاضی آقای اسـمعیل 
جبالبـارزی فرزنـد عبـاس پشـماره شناسـنامه 287 صـادره از عنبرآبـاد در ششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 85\357 متـر مربـع پالک - فرعـی از45- اصلى مفروز و مجزی شـده از پالک 45 - اصلی 
قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد اراضـی خـدا آفریـن بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم 
پرویـن السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت  در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صادر خواهد شـد تاریخ انتشـار نوبـت اول 3\4\98
تاریخ انتشار نوبت دوم :18\4\98م الف-۲1۶3

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 9۷5 فرعی  
مفروز از ۲15 از یک اصلی بخش 3۲ گیالن 

بدینوسـیله بـه اطالع صاحبان حقـوق و مجاورین پالک 363 فرعـی مفروز از 
215 از یـک اصلـی واقـع در قریـه چلونـد سـنگ اصلی یک بخـش 32 گیالن 
مـی رسـاند کـه عملیـات تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعه زمین مشـتمل بـر یکباب 
سـاختمان دو طبقه کاربری با کسـر معبر احتمالی مسـکونی بمسـاحت 371/11 متر مربع 
بشـماره فـوق مـورد تقاضای آقای غالم حسـن یاور پور از نسـق نجفقلی امیـر پناهی که در 
اجـرای مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند  رسـمیت یافته و رای به صدور سـند مالکیت آن صادر شده است 
در سـاعت 9 صبح مورخ 1398/04/26 در محل شـروع و بعمل خواهد آمد، چنانچه نسـبت 
بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقی ادعایی داشـته باشـند اعتراض کتبـی خود را ظـرف مدت 30 
روز از تاریـخ تحدیـد حـدود به اداره ثبت  آسـتارا تسـلیم و دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح 
قضائـی تقدیـم نماینـد در غیراینصورت متقاضی ثبـت یا نماینده قانونی وی بـا ارائه گواهی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت از مرجع قضایـی به ثبت متبوعه عملیات ثبتی به نفـع وی ادامه 

خواهـد یافـت، ضمنـا عدم حضور اشـخاص ذوی الحقـوق مانع از انجـام کار نخواهد بود.
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا  - عباس نوروزی    359۰

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ۲۰4۰- اصلی بخش 31 گیالن  
بدینوسـیله بـه اطـالع صاحبـان حقـوق و مجاوریـن پـالک 2040- 
اصلـی واقـع در  آسـتارا بخـش 31 گیـالن مـی رسـاند کـه عملیـات 
تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بشـماره فوق 
مورد تقاضای وراث مرحوم قاسـم علی الموسـوی) مشـاعا بالسـویه برابر گواهی 
حصر وراثت به شـماره دادنامه 9609975257601290 صادره از شـعبه 6 شـورای 
حـل اختـالف شهرسـتان آسـتارا( از اراضـی مالکیـت قاسـم علـی الموسـوی در 
اجـرای مـاده 14 قانـون ثبت راس سـاعت 9 صبح مـورخ 1398/04/30 در محل 
شـروع و بعمـل خواهـد آمد. چنانچه نسـبت به حـدود یا حقـوق ارتفاقی ادعایی 
داشـته باشـند اعتـراض کتبـی خود را ظرف مـدت 30 روز از تاریـخ تحدید حدود 
بـه اداره ثبـت  آسـتارا تسـلیم و دادخواسـت بـه مرجـع ذیصـالح قضائـی تقدیم 
نماینـد در غیراینصـورت متقاضـی ثبـت یـا نماینـده قانونـی وی بـا ارائـه گواهـی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت از مرجـع قضایـی بـه ثبـت متبوعـه عملیـات ثبتـی به 
نفـع وی ادامـه خواهـد یافـت، ضمنـا عـدم حضـور اشـخاص ذوی الحقـوق مانع 

از انجـام کار نخواهـد بود.
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا  - عباس نوروزی     359۲

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 3۶3 فرعی 
مفروز از ۲8 اصلی بخش 3۲ گیالن  

بدینوسـیله بـه اطـالع صاحبان حقـوق و مجاورین پـالک 363 فرعـی مفروز 
از 28- اصلـی واقـع در قریـه حیـران علیا سـنگ اصلی 28 بخـش 32 گیالن 
مـی رسـاند کـه عملیـات تحدیـد حدود  ششـدانگ یـک قطعه زمین مشـتمل بـر یکباب 
سـاختمان دو طبقه کاربری مسـکونی بمسـاحت 70 متر مربع بشـماره فوق مورد تقاضای 
آقـای مهـدی نجفـی دولت سـرا از نسـق عزیز قلـی پور که در اجـرای ماده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند  
رسـمیت یافتـه و رای بـه صـدور سـند مالکیـت آن صـادر شـده اسـت در سـاعت 9 صبـح 
مـورخ 1398/04/26 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد، چنانچـه نسـبت به حـدود یا 
حقـوق ارتفاقـی ادعایی داشـته باشـند اعتراض کتبـی خود را ظـرف مـدت 30 روز از تاریخ 
تحدید حدود به اداره ثبت  آسـتارا تسـلیم و دادخواسـت به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
نماینـد در غیراینصـورت متقاضـی ثبـت یا نماینـده قانونی وی بـا ارائه گواهـی عدم تقدیم 
دادخواسـت از مرجع قضایی به ثبت متبوعه عملیات ثبتی به نفع وی ادامه خواهد یافت، 

ضمنـا عـدم حضـور اشـخاص ذوی الحقوق مانـع از انجـام کار نخواهد بود.
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا  - عباس نوروزی   3591

آگهی  
بدیـن وسـیله بـه آقـای تقـی خیراتـی سـورکوهی فرزنـد محمـد 
اسـتقامت کوچـه  علـی شناسـنامه شـماره 1576 سـاکن رشـت 
پژمـان کوچـه بهرنـگ منـزل خانم عبـاس زاده ابالغ می شـود  که 
خانـم صغـرا صاحـب جمـع فرزند رسـول جهـت وصـول تعـداد 514)پانصد و 
چهـارده عـدد( سـکه طـالی تمام بهـار آزادی بـه نرخ زمـان مطالبه به اسـتناد 
مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره 395412-1386/05/26 دفتـر 245 
سـنگر علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده و پرونـده اجرائی به کالسـه 9600224 
در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ 1397/10/06 مامـور، محل 
اقامت  شـما به شـرح متن سـند و آدرس اعالمی زوجه شـناخته نشـده. لذا 
بنـا بـه تقاضـای وکیـل بسـتانکار طبق مـاده 18 آئین نامـه اجرا مفـاد اجرائیه 
فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می 
شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسـوب 
مـی گـردد، نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود  اقـدام ننمایید، عملیـات اجرائی 

جریـان خواهـد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنگر – سید روشن آقا زاده دافساری    3۶۲9

آگهی مزایده اموال غیر منقول  
حســب پرونــده کالســه 970345 اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال 
بــه موجــب نیابــت قضایــی صــادره از ســوی شــعبه اجــرای احــکام مدنــی 
دادگســتری شهرســتان صومعــه ســرا دعــوی خانــم فاطمــه ابریشــم بطرفیت 
آقــای ابــوذر تطفــی مقــدم دایــر بــر مطالبــه 10 قطعــه ســکه طــالی تمــام بهــار آزادی در 
حــق محکــوم لــه و بــه پرداخــت نیــم عشــر در حــق صنــدوق دولــت کــه در همیــن راســتا 
شــخص ثالــث آقــای کریــم الــه زراعتــی در قبــال محکوم بــه اموال غیــر منقولــی را تعرفه 
کــه بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل 
ارزیابــی و توصیــف اجمالــی گردیــده اســت. مقــدار 2864/06 ســهم مشــاع از 446406 
ســهم از ششــدانگ عرصــه و اعیــان، عرصــه 4464/06 متــر مربــع و اعیانــی 200 متــر کــه 
اعیانــی شــامل دو بــاب خانــه مســکونی بصــورت ویالیــی در مجــاورت یکدیگــر با اســکلت 
و مصالــح بنایــی ســربندی شــیروانی چوبــی بــا پوشــش حلــب و ایرانیــت دارای امتیازات 
آب و بــرق و گاز دارای یــک حلقــه چــاه آب نیمــه عمیــق یــا یــک بــاب مغازه به مســاحت 
55 متــر مربــع و یــک بــاب انبــاری کــه در داخــل عرصــه قــرار دارنــد دارای ســند رســمی 
بــه شــماره 298فرعــی از 1 اصلــی مفــروز و مجــزی از 1 فرعــی از اصلــی مذکــور بخــش 
26 گیــالن ملکــی آقــای کریــم الــه زراعتــی واقــع در ماســال روســتای دولــه مــالل بعــد از 
چهــار راه جهــاد کــه بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی و نحــوه دسترســی و مشــاعی بــودن 
آن ارزش مقــدار ســهم فــوق )2864/06 ســهم (2/400/000/000 ریــال بــرآورد شــده اســت. 
بنابرایــن مقــرر شــده امــالک موصــوف از طریــق مزایــده حضــوری در روز دوشــنبه مورخــه 
1398/04/31 از ســاعت 10 الــی 11 در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال 
بفــروش برســد. قبــل از موعــد مقــرر هــر یــک از شــرکت کننــدگان بــه دفتــر اجــرا مراجعه 
و مبلــغ ده درصــد قیمــت پایــه را واریــز و رســید دریافــت نمــوده و رســید مربوطــه را بــه 
همــراه قیمــت پیشــنهادی بصــورت مکتــوب در وقــت مقــرر بــه دفتــر اجــرا ارائــه نماینــد و 
در خواســت افــراد بــدون پیوســت فیــش فاقــد اعتبــار مــی باشــد. برنــده مزایــده مجموعا 
مــی توانــد ده درصــد قیمــت پیشــنهادی خــود را تودیــع و نســبت بــه الباقــی ظــرف مدت 
یــک ماهــه اقــدام نمایــد و چنانچــه برنــده مزایــده ظرف مــدت یک مــاه نتوانــد باقیمانده 
را پرداخــت نمایــد ده درصــد واریــزی پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی به نفــع صندوق 
دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد و وجــوه واریــزی کلیــه شــرکت کننــدگان کــه 
در مزایــده برنــده نشــده انــد نیــز بــه آنهــا مســترد خواهــد شــد و همچنیــن کســانی کــه 
تمایــل بــرای شــرکت در مزایــده را دارنــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از برگــزاری مزایــده بــه 

دفتــر اجــرا مراجعــه تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال – سید رحیم مهرجوی    3۶۲8

برگ اجرائیه  
مشـخصات محکـوم لـه 1- نام : محمـد نام خانوادگی : مهمدی  کرتالئـی   نام پدر: بیگ 
محمد  شـغل: آزاد  نشـانی محل اقامت : شوشـتر روبروی دادگسـتری دفتر وکالت آقای 
ملـک محمـدی -- مشـخصات محکوم علیه نام: فاضـل- محمد    نـام خانوادگی: ابول 

پـور – مـرادی    نـام پـدر: امیدوار- خدا رحم نشـانی محل اقامـت : مجهول المکان 
محکـوم بـه-- بموجـب دادنامه شـماره 38/98 مورخ 98/1/28  شـورای حل اختالف شـماره 4 حوزه 
یـک محکـوم علیـه فاضـل ابول پـور – محمد مـرادی محکوم بـه پرداخت تضامنـی مبلـغ 50/000/000 
ریـال بابـت سـفته مـورد ادعا و نیـز حکم به محکومیت آقـای فاضل ابول پـور به مبلـغ 6/000/000 ریال 
بابت سـند عادی و هزینه دادرسـی و خسـارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواسـت لغایت اجرای 
حکـم بـه عـالوه یـک بیسـتم از اصـل  خواسـته بابـت نیم عشـر دولتـی.  به اسـتناد مـاده 33 قانون 
شـوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف اسـت پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع 
اجـرا بگـذارد و یـا ترتیبـی بـرای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفـاد رأی بدهد در غیر اینصورت 
طبـق قانـون اجـرای احکام مدنـی اقدام قانونی از سـوی اجرای احکام دادگسـتری صـورت می پذیرد.

3650   قاضی شورای حل اختالف مجتمع یک شهرستان  شوشتر  

آگهی  
پیـرو آگهـی ابـالغ اجراییـه مـورخ 97/8/19 منتشـره در روزنامـه ابتـکار در خصـوص 
پرونـده اجرایـی کالسـه 9700353 لـه بانـک ملـت آسـتارا علیه آقـای سـعید ولیزاده 
شـیران فرزنـد غفـور بشـماره ملـی 2610120168 سـاکن آسـتارا- خ شـهید محـرم 
نـژاد کـوی گیلکلربـن بسـت عیـن الهـی و خانـم آذر مصیبـی فرزنـد ابراهیـم شناسـنامه شـماره 
2619629128 صـادره از آسـتارا – خ فارابـی – جنـب باشـگاه ابـالغ مـی گـردد: طبق گـزارش مورخ 
98/3/4 کارشـناس رسـمی دادگسـتری ملکـی شـما بشـماره پالک ثبتـی یک فرعـی احداثی در 
2419- اصلـی واقـع در آسـتارا بخـش:31 گیـالن مورد وثیقه سـند رهنـی شـماره 18771 تنظیمی 
دفتر خانه اسـناد رسـمی شـماره 252 شـهر آسـتارا اسـتان گیالن به مبلغ دو میلیارد و صد و سـی 
میلیـون و دویسـت و ده هـزار ریال)2130210000ریال(ارزیابـی گردیـده. لـذا چنانچـه مبلـغ ارزیابی 
پـالک مذکـور معتـرض مـی باشـید، اعتـراض کتبی خـود را ظرف مـدت پنـج روز از تاریخ انتشـار 
ایـن اخطاریـه کـه روز ابلغ محسـوب می گردد به ضمیمه فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید 
نظـر بـه مبلـغ4/000/000 ریـال بـه ایـن اداره تسـلیم نماییـد. ضمنـا به اعتراضـی که خـارج از موعد 
یـا فاقـد فیـش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر باشـد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد و آگهی 

مزایـده از مبلـغ باال منتشـر خواهد شـد.    
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا –عباس نوروزی    3۶۶۰

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

امـالک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  در  مسـتقر  اختـالف  حـل  هیـأت 
منطقـه دو قـم تصرفات مالکانـه مفروزی متقاضیـان پرونده های 
تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد 

مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002003714 شـماره  رأی  1ـ 
در  مرتضـی  فرزنـد  آمـره  الـه  روح  آقای/خانـم   1397114430002001832
قسـمتی از / ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنا شـده بمسـاحت 
224 مترمربـع مـورد تقاضـا بـه اسـتثنا ثمینـه اعیانـی پالک شـماره فرعی از 
1868 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قم. مبایعه نامه عادی / سـند رسـمی 
/ سـند مالکیت مشـاعی مع الواسـطه از سـید علی رضوی ورثه سـید مهدی 

رضـوی خریـداری کـرده اسـت. )م الـف 1200 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002005584 شـماره  رأی  2ـ 
در  اکبـر  فرزنـد  زرنـدی  ابوالقاسـم  آقای/خانـم    1396114430002001103
قسـمتی از / ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنا شـده بمسـاحت 
78/30 مترمربـع پـالک شـماره فرعی از 2303 اصلـی واقع در بخش دو ثبت 
قـم. مبایعـه نامه عادی/ سـند رسـمی / سـند مالکیت مشـاعی مع الواسـطه 

از ابوالفضـل صفـری خریـداری کـرده اسـت. )م الـف 1199 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002005860 شـماره  رأی  3ـ 
در  آقامعلـی  فرزنـد  پـوران  لیلـی  آقای/خانـم    1397114430002000931
قسـمتی از / ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنا شـده بمسـاحت 
120 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2497 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت 
قم. مبایعه نامه عادی / سـند رسـمی / سـند مالکیت مشـاعی مع الواسـطه 
از علیرضـا و اکـرم و زهـره و اعظـم و طاهـره و محبوبـه و ریحانـه و زیـن 
العابدینـی ورثـه محمـد زیـن العابدینـی و زهـرا صحـرا گـرد خریـداری کـرده 

اسـت. )م الـف 1198 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002005596 شـماره  رأی  4ـ 
1397114430002002207 آقای/خانـم  هـادی باغبانباشـی فرزنـد یوسـفعلی 
در قسـمتی از / ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
120 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2497 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت 

قم. مبایعه نامه عادی / سـند رسـمی / سـند مالکیت مشـاعی مع الواسـطه 
از طاهـره باغبانباشـی خریـداری کـرده اسـت. )م الـف 1197 (

کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002005447 شـماره  رأی  5ـ 
1397114430002000934 آقای/خانـم  طاهـره باغبانباشـی فرزنـد یوسـفعلی 
در قسـمتی از / ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
120 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2497 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت 

قـم. سـند رسـمی دارای مالکیـت مـی باشـد. )م الـف 1196 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002005851 شـماره  رأی  6ـ 
1397114430002000932 آقای/خانم  محمدرضا باغبانباشـی فرزند یوسـفلی 
در قسـمتی از / ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
120 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2497 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت 
قم. مبایعه نامه عادی / سـند رسـمی / سـند مالکیت مشـاعی مع الواسـطه 

از حمیـد محمـدزاده ملکـی خریـداری کـرده اسـت. )م الـف 1195 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002005861 شـماره  رأی  7ـ 
فرزنـد  باغبانباشـی  یوسـفعلی  آقای/خانـم    1397114430002000933
غالمعلـی در قسـمتی از / ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا 
شـده بمسـاحت 120 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2497 اصلـی واقع در 
بخـش دو ثبـت قـم. سـند رسـمی دارای مالکیـت مـی باشـد. )م الـف 1194 (

کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002005066 شـماره  رأی  8ـ 
1392114430002003716 آقای/خانـم  عبدالرحیـم صادقـی فرزنـد غـالم در 
قسـمتی از / ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنا شـده بمسـاحت 
106/25 مترمربـع پـالک شـماره 1 فرعـی از 2406 اصلـی واقـع در بخـش دو 

ثبـت قـم. سـند رسـمی دارای مالکیـت مـی باشـد. )م الـف 1193 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002003897 شـماره  رأی  9ـ 
در  الـه  بـاب  فرزنـد  مقدمـی  داود  آقای/خانـم    1397114430002000731
قسـمتی از / ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنا شـده بمسـاحت 
60 مترمربـع پـالک شـماره 109 فرعی از 1858 اصلی واقـع در بخش دو ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی / سـند رسـمی / سـند مالکیت مشـاعی مع الواسـطه 

از قیطاسـی حسـن خریـداری کـرده اسـت. )م الـف 1192 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139760330002023325 شـماره  رأی  10ـ 
1394114430002000581 آقای/خانـم  محمدرضـا نصرتـی سـاربانقلی فرزنـد 

حمـزه در قسـمتی از / ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 29 مترمربـع پـالک شـماره 37 فرعـی از 1870 اصلـی واقـع در 
بخـش دو ثبـت قـم. مبایعـه نامـه عـادی مـع الواسـطه از مرحوم بتـول ضاد 

خریـداری کـرده اسـت. )م الـف 1191 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002005587 شـماره  رأی  11ـ 
1397114430002001620 آقای/خانـم  اکبـر حسـینی ثابت فرزنـد ابراهیم در 
قسـمتی از / ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنا شـده بمسـاحت 
111/32 مترمربـع پـالک شـماره 161 فرعـی از 1953 اصلـی واقع در بخش دو 
ثبـت قـم. مبایعـه نامـه عـادی / سـند رسـمی / سـند مالکیـت مشـاعی مع 

الواسـطه از امیـر کریملـو خریـداری کـرده اسـت. )م الـف 1190 (
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002004199 شـماره  رأی  12ـ 
1396114430002001816 آقای/خانـم  حسـین رضا قادری توسـل فرزند علی 
در قسـمتی از / ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
102/90 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 1949 اصلی واقـع در بخش دو ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی / سـند رسـمی / سـند مالکیت مشـاعی مع الواسـطه 

از محمدرضـا شـاکری خریـداری کـرده اسـت. )م الـف 1189 (
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکه مقرر گردیده اسـت پس از نشـر آگهی 
و انقضـاء موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عدم 
دسترسـی بـه مالکین مشـاعی مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی تا 
چنانچـه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند ظرف مدت 2 مـاه از تاریخ 
انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را به اداره ثبت اسـناد منطقـه دو قم 
تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکماه پـس از تسـلیم اعتراض به 
اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائی تقدیم 
و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیح اسـت کـه صدور 
سـند بـر اسـاس قانون مذکور مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود. 

)اقتصـاد آینـده – پیام ما(
تاریخ انتشار اول: 1398/04/03
تاریخ انتشار دوم: 1398/04/18

مرتضی نورانی آرانیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
3۶33

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـالک حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آباد هیـات موضوع قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده 3قانون  
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319091000744-23\11\97 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی  حـوزه ثبت ملک 
شـهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آسـیه شـیروانی فرزند حسـین شماره ش ش 
349 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 96\385مترمربع پـالک - فرعی از 
46 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 46اصلی قطعه یک  واقع در عنبر اباد شـهرک نارنج بخش 
45 کرمان خریداری از مالک رسـمی خود متقاضی )اسـیه شـیروانی ( محرز گردیده اسـت لذا به طور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم  و پس اخذ  رسـید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
، داد خواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انفضای این مدت مذکور 

وعـدم وصـول اعتـراض طبـق  مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول 3\4\98تاریخ انتشار نوبت دوم 18\4\98-م الف ۲1۶5
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

1۰ کیلومتر خطوط آب رسانی گناوه و ریگ در دست نوسازی است
مدیر آب و فاضالب شهری گناوه گفت: عملیات اجرایی توسعه و نوسازی 10 کیلومتر از خطوط آبرسانی شهرهای 

گناوه و ریگ با اعتبار 35 میلیاردریال در دست اجراست.

ــت GIS دورق  ــت 132.33 کیلوول ــی پس ــگ  زن ــن کلن آیی
ــور  ــا حض ــتان، ب ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــادگان ش ش
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی، نماینــده مــردم 
ــتان  ــرق خوزس ــت ب ــران صنع ــس و مدی ــادگان در مجل ش

ــزار شــد. برگ
همایــون حائــری معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی 
در ایــن آییــن گفــت: ایــن پســت بــا اســتفاده از تجهیــزات 
نویــن و محافــظ در مقابــل شــرایط جــوی و ریزگردهــا 

ســاخته می شــود.
وی ادامــه داد: ایــن پســت 100 مگاولــت آمپــر ظرفیــت دارد 
و باعــث می شــود ظرفیــت نصــب شــده بــرای تامیــن بــرق 
شــادگان در پیــک بــار دو برابــر مصــرف و در زمــان هــای کــم 
ــع و توســعه  ــرق صنای ــن ب ــر شــده و تامی ــار براب ــاری چه ب

آنهــا بــدون مشــکل انجــام شــود.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان نیــز در ایــن 
ــت GIS دورق  ــداث پس ــه اح ــه هزین ــان اینک ــا بی ــن ب آیی
ــن  ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــال اس ــارد ری ــادگان 600 میلی ش
پســت ظــرف مــدت زمــان دو ســال بــه بهــره  بــرداری مــی 
ــود. ــاز می ش ــروز آغ ــرداری آن از ام ــات خاکب ــد و عملی رس
محمــود دشــت بــزرگ عنــوان کــرد: ایــن پســت از آخریــن 
تکنولــوژی روز دنیــا )ABB ســوئیس( برخــوردار بــوده و در 
ــد  ــا ص ــدار و ریزگرده ــوی ناپای ــرایط ج ــه ش ــل هرگون مقاب

ــود. درصــد پایــدار خواهــد ب
ــت  ــت ظرفی ــن پس ــرداری از ای ــره  ب ــا به ــرد: ب ــان ک وی بی
ــه 400 مگاولــت آمپــر رســیده و درصــد  ــه شــادگان ب منصوب
بارگیــری از تاسیســات بــرق ایــن شهرســتان در پیــک 
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــه مطاب ــد ک ــی رس ــد م ــه 50 درص ب

اســت. بین المللــی 
ــر  ــاون وزی ــا حضــور مع ــر اســت، در نشســتی ب شــایان ذک
ــردم شــادگان در  ــده م ــرژی، نماین ــرق و ان ــور ب ــرو در ام نی
ــرق  ــت ب ــران صنع ــداران و مدی ــدار، بخش ــس، فرمان مجل
ــرق  ــبکه ب ــعه ش ــودگی و توس ــکالت فرس ــتان، مش خوزس
شــادگان در فرمانــداری ایــن شهرســتان نیــز مــورد بررســی 

ــت. ــرار گرف ق

مهنـدس سـید محمـد نظری مدیـر کل راه و شهرسـازی 
اسـتان اتفاق معاونین با نیاز آذری نماینده مردم بابل در 

مجلس شـورای اسـالمی دیدار و گفتگـو کردند . 
مهنـدس نظـری مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بـه 
همراه معاونین این اداره کل با حسـین نیازآذری نماینده 

بابـل در مجلـس شـورای اسـالمی دیـدار کردند. 
مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان خاطرنشـان سـاخت : 
درایـن دیـدار طـرح های عمرانـی و اجرایی در حـوزه راه و 
شهرسـازی حـوزه انتخابیه و بررسـی رونـد اعتباری طرح 

هـای در دسـت اجرا بررسـی گردید. 
مهنـدس نظـری ضمـن اشـاره بـه پـروژه های در دسـت 

بابـل  در شهرسـتان  و شهرسـازی  راه  حـوزه  در  اجـراء 
یـادآور شـد : پـروژه هـای متعـددی در حـوزه راههـای 
اصلـی – فرعـی و روسـتایی – بازآفرینـی و احیـاء بافت 
هـای فرسـوده و ناکارآمـد – مسـکن و فنـی و اجرائـی 
در شهرسـتان بابـل در دسـت اقـدام داریـم کـه انشـاله 
بـا پیگیـری نماینـده محتـرم مـردم در مجلـس شـورای 
اسـالمی و تخصیـص بـه هنـگام اعتبـارات شـاهد بهـره 

بـرداری از آنهـا باشـیم .
وی همچنین افزود : محور زرگرشـهر _ اجاکسـر )سـپاه 
دانـش( بطـول 18 کیلومتـر و بـا عتبـاری بالغ بـر 8 هزار 
میلیـون ریـال در دسـت اقـدام بـوده و پـل چمازیـن در 

محـور کمربنـدی جنوبـی و اجـرای رمـپ ورودی ضلـع 
شـمالی ، پیمانکار مشـغول فعالیت بوده که نیاز به عقب 
نشـینی سـاکنین منطقـه بـوده کـه انشـااله بـا همکاری 
مسـئولین محلی مرتفع و شـاهد ادامه فعالیت باشـیم .
حسـین نیـازآذری نماینـده مـردم بابـل بـا اشـاره اینکـه 
شهرسـتان بابـل بـا 1260 کیلومتر راه شـهری و روسـتایی 
نیازمنـد توجـه بیشـتر دولـت اسـت خاطـر نشـان کـرد : 
اصالح نقاط حادثه خیز، ایمن سـازی راه های مواصالتی 
، تسـریع در تعریض شـبکه راه های شهرسـتان ، تکمیل 
کنارگـذر جنوبـی و سـاخت پل های ورودی به کنـار گذر از 
جملـه مهمتریـن مطالبـات مردم شـریف بابل اسـت وبا 

توجـه اتمـام سـال مـورد تاکید می باشـد . 
نماینـده مـردم بابـل در مجلس شـورای اسـالمی با تذکر 
اینکـه بخـش شهرسـازی وزارت راه و شهرسـازی کمتـر 
مـورد توجـه قرار گرفته تاکیـد کرد : مهمتریـن وجوه زیر 
سـاختی هـر منطقـه به زیر سـاخت های شـهری مرتبط 
هسـت خواسـتار سـاماندهی سـکونتگاه های غیر مجاز ، 

نظارت دقیق بر سـاخت وسازهای شـهری و اجرای کامل 
طرح جامع شـهری شـد. 

نماینـده بابـل با اشـاره بـه حادثه خیز بودن کشـور از همه 
مـردم و بخصـوص دسـتگاه هـای دولتی ، شـهرداری ها 
و نهادهـای تخصصـی و صنفـی خواسـت بایـد در اجرای 
اسـتاندارد هـای فنـی و مهندسـی مصمـم باشـیم و بـا 

همدلـی در کاهـش خسـارت هـای احتمالـی مشـارکت 
داشـته باشیم. 

نیـازآذری درپایـان تصریـح کـرد : باید با فرهنگ سـازی 
، آمـوزش ، اجـرای دقیـق قانـون و ارتقـای کیفت مصالح 

بسـمت اسـتاندارد سـازی حرکت کنیم .

تخریــب  زیســت  پلیمرهــای  فنــاوری  چالــش 
پالســتیکی  هــای  زبالــه  تبدیــل  بــرای  پذیــر 
شــود. مــی  برگــزار  مشــهد  در  مطهــر   حــرم 
جاویــد  علیرضــا  مــا،  پیــام  روزنامــه  گــزارش  بــه 
قــدس  آســتان  علمــی  معــاون  شاهی،،مشــاور  عــرب 
چالــش  برگــزاری  خبــری گفــت:  نشســت  در  رضــوی 
ــدف  ــا ه ــر«  ب ــت تخریب پذی ــای زیس ــاوری پلیمره »فن
شــرکت های  فنــاوری  و  علمــی  ظرفیــت  از  اســتفاده 
حفــظ  بــا  نــوآوران  و  نخبــگان  و  بنیــان  دانــش 
زبالــه  تبدیــل  بــرای  الزم  اســتانداردهای  و  کیفیــت 
برگزاریســت. حــال  در  مطهــر  حــرم  پالســتیکی   هــای 

وی افــزود: ایــن چالــش »فنــاوری پلیمرهــای زیســت 
تخریب پذیــر« بــا مشــارکت معاونــت علمــی و فنــاوری 
علــم  پــارک  و  رئیــس جمهــور، شــتاب دهنده هــاوش 
برگزاریســت. حــال  در  رضــوی  خراســان  فنــاوری   و 
مشــاور معــاون علمــی آســتان قــدس رضــوی خاطــر 
بــه  بســته بندی ها  و   ظــروف  در  امــروزه  نشــان کــرد: 
پالســتیکی،  مــواد  از  غذایــی  مــواد  بــرای  خصــوص 
و  می شــود  اســتفاده  و کاغــذ  فلــزات  نفتــی، شیشــه، 
 کاربــرد ایــن مــواد معایــب متعــددی را به دنبــال دارد.
ــه تخریــب  ــاوم ب ــد روزافــزون پلیمرهــای مق وی گفت:تولی
ــت  ــری در طبیع ــات پلیم ــع ضایع ــه تجم ــر ب زیســتی منج

شــده و مشــکالت زیســت محیطی فراوانــی را ایجــاد می کنــد 
و زباله هــای پالســتیکی به جــا مانــده همــواره به عنــوان 
ــتند. ــرح هس ــت مط ــط زیس ــرای محی ــی ب ــل بزرگ  معض

مطالعــات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عرب شــاهی  جاویــد 
ــدف  ــا ه ــا ب ــتی پلیمره ــب زیس ــه تخری ــیاری در زمین بس
تجمــع  از  ناشــی  زیســت محیطی  مشــکالت  بــر  غلبــه 
ــت :  ــت،  گف ــام اس ــال انج ــت در ح ــتیک ها در طبیع پالس
بهتریــن راه حــل بــرای رفــع ایــن معضــل، تولیــد پلیمرهــای 
اســت. رضــوی  مطهــر  حــرم   در   زیســت تخریب پذیر 

وی افــزود: بــا توجــه بــه حجــم بــاالی اســتفاده از لیــوان، 
ظــروف یکبــار مصــرف و کیســه های حمــل کفــش در حــرم 
مطهــر رضــوی، توجیــه پذیــر شــدن اســتفاده از ایــن زیســت 
ــای  ــن چالش ه ــی از مهم تری ــر یک ــای تخریب پذی پلیمره
 پیــش روی معاونــت علــی آســتانقدس رضــوی اســت. 
وی گفــت :در ایــن چالــش بــر آن هســتیم تــا بــه اســتفاده 
از ظرفیــت علمــی و فنــاوری شــرکت های دانش بنیــان، 
نخبــگان و نــوآوران بــا حفــظ کیفیــت و اســتانداردهای 

کنیــم. اقتصــادی  را  مــواد  ایــن  از  اســتفاده   الزم 
ایــن  در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  عرب شــاهی  جاویــد 
از  اســتفاده  بــه  تــا  هســتیم  آن  دنبــال  بــه  چالــش 
ظرفیــت علمــی و فنــاوری شــرکت های دانــش بنیــان، 
نخبــگان و نــوآوران بــا حفــظ کیفیــت و اســتانداردهای 
کنیــم. اقتصــادی  را  مــواد  ایــن  از  اســتفاده   الزم 

رضــوی  قــدس  آســتان  علمــی  معــاون  مشــاور 
اضافــه کــرد:  پــس از فراخــوان اولیــه 62 طــرح تــا 
در  شــد کــه  ارســال  دبیرخانــه  بــه  مــاه  خــرداد  اول 
طــرح   24 مســتندات  براســاس  داوری  اول  مرحلــه 
 کــه اســتانداردهای اولیــه را داشــتند انتخــاب شــدند.

ــن  ــای ای ــرای طرح ه ــی ب ــه ویژگ ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
چالــش در نظــر گرفتــه شــده اســت، ادامــه داد: اقتصــادی 
داشــتن  انبــوه  تولیــد  قابلیــت  طرح هــا،  ایــن  بــودن 
قابلیــت  از  هــا  طــرح  فرموالســیون   و  طرح هــا  ایــن 
ــند. ــه برخوردارباش ــواد اولی ــودن م ــر ب ــت تخریب پذی  زیس

ــای  ــرح ه ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاهی ب ــرب ش ــد ع جاوی

تاییــد  مــورد  آزمایشــگاه های  توســط  بایــد  تولیــدی  
آســتان قــدس رضــوی آزمایــش شــوند، افــزود: ایــن 
ــار  ــوان، انتش ــی فراخ ــامل طراح ــه ش ــش در 6 مرحل چال
طرح هــا،  بررســی  طــرح،  تدویــن  و  ارائــه  فراخــوان، 
 5 حضــور  بــا  طرح هــا  داوری  و  اولیــه  نمونــه  ارســال 
می شــود. برگــزار  تهــران  پتروشــیمی  دانشــگاه  از   داور 
بــا  رویــداد   10 کــرد:  بیــان  عرب شــاهی  جاویــد 
قــدس  آســتان  چالش هــای  و  نیازهــا  حــل  هــدف 
چالــش  کــه  می شــود  برگــزار  زودی  بــه  رضــوی 
اولیــن  تخریب پذیــر  زیســت  پلیمرهــای  فنــاوری 
طرح هــای  بــه  نیــز  پایــان  در  و  اســت  آن  چالــش 
ســرمایه گذاران  و  حامــی  نهادهــای  توســط  برگزیــده 
می شــود. اعطــا  حمایتــی  تســهیالت  مرحلــه   ایــن 

فنــاوری  چالــش  رویــداد  اختتامیــه    : گفــت  وی  
ــاد  ــاه در بنی ــر 30 خــرداد م پلیمرهــای زیســت تخریب پذی

برگــزار مــی شــود. پژوهش هــای آســتان قــدس 

نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان

با نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی

 برگزاری چالش فناوری پلیمرهای زیست 
تخریب پذیر در مشهد

41۲ تن ماهی یال اسبی 
در بندر دیر صید شد

ئیس اداره شـیالت شهرسـتان دیر گفت: از زمان شـروع فصل صید )اردیبهشـت 
ماه( امسـال تاکنون صیادان این شهرسـتان 412 تن ماهی یال اسـبی صیدکردند.
عقیـل امینـی افـزود: ایـن میـزان ماهی یال اسـبی به وسـیله 11 کشـتی صیادی 

کالس طبس و 140 صیاد صید شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: بـه ایـن شـناورها در نیمـه نخسـت سـال بـه مـدت 105 روز در 
صیدگاههـای اسـتان بوشـهر و در نیمـه دوم سـال به مـدت 30 روز در صیدگاههای 

اسـتان هرمـزگان مجـوز صیـد ماهـی یال اسـبی داده می شـود.
رییـس اداره شـیالت بنـدر دیـر گفت: سـال گذشـته یـک هـزار و 558 تن ماهی 
یـال اسـبی توسـط صیـادان این شهرسـتان صید و به خارج صادر شـد کـه بالغ بر 
2 میلیون دالر برای کشـور ارز آوری داشـت.وی افزود: ماهی یال اسـبی اسـتفاده 
خوراکـی در داخـل کشـور نـدارد و پـس از بسـته بنـدی به خـارج صادر می شـود.
امینـی یادآورشـد: در زمـان حاضـر 500 شـناور در قالب کشـتی و قایق صیـادی در 
بنـدر دیـر )dayyer( بـه عنوان بـزرگ ترین بندر صیادی کشـور فعالیت می کنند.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تامین برق کشور
معـاون حقوقی، امور مجلس و پشـتیبانی وزارت نیرو گفت: در 
آینـده بـه 2 هـزار مـگاوات بـرق در اسـتان كرمان نیـاز داریم كه 
حضـور بخـش خصوصـی بـرای تامین برق مـورد نیـاز ضروری 

است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـركت توزیع نیـروی برق شـمال 
اسـتان كرمان، نشسـت بررسـی مسـائل برق و انرژی استان با 
حضـور معاونین وزیـر نیرو، اعضای كمیسـیون انرژی مجلس، 
اسـتاندار كرمـان و مدیـران شـركت هـای توزیـع بـرق اسـتان 
در محـل اتـاق بازرگانـی كرمـان بررسـی و در مـورد آنها تصمیم 

گیری شـد.
سـید مهـدی طبیـب زاده صبـح روز 29 خردادمـاه در جلسـه 
مسـائل بـرق و انـرژی اسـتان انـرژی را یكـی از پیشـران های 
اقتصـادی كشـور دانسـت و بیان كـرد: انرژی می تواند پیشـران 
توسـعه كشـور باشـد امـا از سـوی دیگـر شـاهد هسـتیم كـه 

بیشـترین اسـراف را در ایـن بخـش از كشـور داریـم. 
بخـش  بـا  دولتـی  بخـش  غیرمنصفانـه  رقابـت  طبیـب زاده 
خصوصـی را یكی از دغدغه هـای اصلی بخش خصوصی عنوان 
كـرد و افـزود: اگـر بـه فكـر نجـات بخـش خصوصـی نباشـید 
آنهایـی كـه هنـوز در ایـن بخش فعالنـد در آینده بسـیار نزدیك 
اقتصـاد كشـور را تـرك كـرده و در جای دیگری سـرمایه گذاری 

خواهنـد كرد.
وی از تشـكیل اندیشـكده انرژی در اتاق بازرگانی كرمان سـخن 
بـه میـان آورد و اظهـار كـرد: اندیشـكده انـرژی یـك اتـاق فكر 

بسـیار خوبی برای راهگشـایی در راسـتای توسـعه اسـت.
اسـتاندار كرمـان نیـز بـا انتقـاد از عدم توسـعه یافتگی اسـتان 
كرمـان عنـوان كـرد: بـا وجـود آنكه اسـتان كرمـان ظرفیت های 
بسـیاری خوبـی دارد، امـا متاسـفانه در برخـی از شـاخص هـا 
از متوسـط كشـور پاییـن تـر و عقـب تـر هسـتیم كه بایـد نگاه 

ویژه ای از سـوی مسـئولین كشـوری و حتی اسـتانی به كرمان 
شـود. معـاون حقوقـی، امـور مجلـس و پشـتیبانی وزارت نیرو 
گفـت: در آینـده بـه 2 هـزار مـگاوات برق در اسـتان كرمـان نیاز 
داریـم كـه امیدواریـم بـا حضور بخـش خصوصـی بتوانیم برق 

مـورد نیـاز این بخـش از كشـور را تولیـد كنیم.
 دكتـر انجـم شـعاع بـا بیـان ایـن مطلـب كـه اسـتان كرمـان 
ظرفیـت توسـعه در بخش های مختلف از جمله انـرژی را دارد، 
گفـت 2 هـزار و 200 مـگاوات بـرق و بیـش از 6 میلیـارد متـر 
مكعـب سـاالنه آب در اسـتان كرمـان مصرف می شـود كه رقم 
باالیی اسـت.مدیر دفتر مدیریت مصرف شـركت توزیع نیروی 
برق شـمال اسـتان كرمان در این جلسـه با اشـاره به مطالعات 
انجـام شـده در زمینـه بـازار تعـادل ظرفیـت بـار عنوان كـرد: بر 
اسـاس ایـن نتایج كمبود قطعـی منابع انـرژی و كمبود قطعی 

پیـك بـار را داریم.
وی بـه ضـرورت ایجـاد برنامـه هـای مصـرف چـون فرهنـگ 
سـازی پایـدار و افزایـش بهـره وری بهینـه سـازی مدیریـت 

مصـرف پرداخـت و افـزود؛ وزارت نیـرو می توانـد انرژی مصرف 
نشـده را از مشـتركینی كـه انـرژی بـرای آنهـا كـم اهمیـت تـر 
هسـت خریـداری نمایـد و با سیسـتم های هوشـمندی كه راه 
انـدازی شـده می تـوان بـار را بـه صـورت لحظـه ای پایـش كرد 
و مولدهای دیزلی كه ظرفیت موجود هسـتند روشـن شـوند و 

خاموشـی انـرژی را بـه شـبكه تزریـق كنند.
مهنـدس عبدالهـی مدیـر دفتـر مدیریت مصرف شـركت توزیع 
نیـروی بـرق شـمال اسـتان كرمـان بـه طرح انـرژی پویـان در  
جهـت فرهنگ سـازی مدیریت مصرف اشـاره داشـت و افزود: 
ایـن طـرح بـا مشـاركت دانـش آمـوزان مقطـع دبیرسـتان در 
راسـتای بهینـه سـازی مصـرف آب، انـرژی و حفاظـت محیـط 

زیسـت راه انـدازی شـده اسـت.
وی با اشـاره به اینكه سـه سـال از برگزاری این طرح در شـركت 
توزیـع بـرق شـمال می گـذرد افـزود: 397 هـزار نفـر سـاعت 
دانـش آمـوز بـه طـور مسـتقیم و 705 هـزار نفر سـاعت دانش 

آمـوز بـه طـور غیر مسـتقیم در ایـن طرح آمـوزش دیـده اند.

۲334 زن سرپرست 
خانوار  در ایالم بیمه 

تامین اجتماعی شدند
کل  اداره  اجتماعـی  امـور  معـاون 
تامیـن  بیمـه  از  ایـالم  بهزیسـتی 
سرپرسـت  زن   2334 اجتماعـی 

داد.  خبـر  اسـتان  در  خانـوار 
کـرد:  اظهـار  کـردی«  شـاپور   «
سرپرسـت  زن   334 و  هـزار   2
خانـوار مددجـوی بهزیسـتی  بیمـه 
 760 تعـداد  ایـن  از  کـه   شـدند 
نفـر در شـهرها و 1574  نفـر نیـز 
عشـایری  مناطـق  و  روسـتاها  در 
سـکونت دارنـد.وی بـا بیـان اینکـه 
کار بیمـه زنـان روسـتایی از سـوی 
صنـدوق بیمه روسـتاییان و عشـایر 
و بیمـه زنان سـاکن مناطق شـهری 
از محـل قانـون هدفمنـدی یارانه ها 
و از طریـق بیمـه تامیـن اجتماعـی 
تصریـح  اسـت،  گرفتـه  انجـام 
زنـان  اجتماعـی  بیمـه  کرد:طـرح 
سـال  از  عشـایری  و  روسـتایی 
88 آغـاز شـد کـه در اجـرای آن از 
سـوی بهزیسـتی زنـان سرپرسـت 
خانـوار واجـد شـرایط بـه دهیـاری 
هـا معرفـی شـدند و پـس از ورود 
و ثبـت اطالعـات آنـان در تارنمـای 
صندوق بیمه روسـتایی و عشـایری 
حـق بیمـه آنها به صـورت متمرکز از 
سـوی بهزیسـتی پرداخت می شـود 
معاون اجتماعی بهزیسـتی اسـتان 
تامیـن  بیمـه  پوشـش  گفـت: 
اجتماعـی زنـان سرپرسـت خانـوار 
 90 سـال  از  نیـز  شـهری  مناطـق 
آغـاز شـد کـه بخشـی از آن از ناحیه 
دولـت و محـل قانـون هدفمنـدی 
یارانـه ها و بخش دیگـر آن از محل 
هـا  اسـتان  بهزیسـتی  اعتبارهـای 

تامیـن خواهـد شـد 

با حضور معاون وزیر نیرو ایالم 
در امور برق و انرژی

پست 13۲ کیلو ولت 
GIS دورق شادگان در 
خوزستان کلنگ  زنی شد

اراضی حاشیه رودخانه البرز 
آزادسازی می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز:  اراضی حاشیه رودخانه های البرز از برخی ساخت و سازها، آزاد سازی می شود.

مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای البـرز 
اعـالم کـرد کـه بـه منظـور پیشـگیری از 
حـوادث در زمـان بارندگی ، اراضی حاشـیه 
رودخانـه هـای البـرز از برخـی سـاخت و 

سـازها آزاد سـازی مـی شـود.
داود نجفیـان بـه مناسـبت هفتـه صرفـه 
جویـی در جمع خبرنگاران اظهار داشـت: در 
مـاه هـای اخیر تصرفـات حاشـیه رودخانه 
هـای کرج و کردان شناسـایی شـدند که به 
زودی عملیات آزاد سـازی حاشیه رودخانه 
کـرج آغاز مـی شـود. وی ادامـه داد: براین 
اسـاس چهـار کیلومتـر تصرفـات حاشـیه 
رودخانـه کـرج در محـدوده شـهری قـرار 
گرفته که بخشـی از این سـاخت و سـازها 
طبق اسـناد مالکیت مربوط به قبل از سـال 
1347 اسـت. مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای البـرز گفت: در هفته جاری عملیات آزاد 
سـازی چهـار کیلومتـر از حاشـیه رودخانـه 
بـه  تـا حصـار  بیلقـان  از محـدوده  کـرج 

عـالوه سرشـاخه هـای رودخانه کـردان را با 
هماهنگـی مراجـع ذیضالح آغـاز می کنیم.

حاشـیه  در  تصرفـات  میـزان  افـزود:  وی 
رودخانـه های اسـتان البرز متفاوت اسـت، 
شناسـایی  زمینـه  در  اسـاس 2  ایـن  بـر 
تصرفـات و آزاد سـازی اراضـی بـا کمـک 
نیـروی انتظامی و دادسـتانی عملیـات آزاد 

انجـام می دهنـد. سـازی 
مدیـر عامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان 
البـرز گفـت: انتظار می رود تـا قبل از فصل 
بـارش بتوانیـم بخـش عمـده ای از اراضـی 
حاشـیه رودخانـه هـای البـرز را از سـاخت 
وسـازها آزاد کنیـم زیـرا این گونه سـاخت و 
سـاز با خطراتی در زمان بارش ها و طغیان 
رودخانـه ها بـرای مردم دارند. وی با اشـاره 
بـه حـوادث سـیل سـال جـاری در کشـور، 
اظهـار داشـت: بـرای پیشـگیری از آسـیب 
هـای جانـی و مالـی باید حاشـیه رودخانه 
هـا را ایمـن سـازی کـرد و اسـتان البـرز در 

ایـن زمینـه بـا اسـتفاده از منابـع اعتبـاری 
جـاری ایـن برنامـه را پیـش خواهـد برد.

محدودیتی در انسداد چاه های 
غیر مجاز نیست

مدیـر عامـل شـرکت آب منطقه ای اسـتان 
البـرز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
گفـت: طـرح انسـداد چـاه های غیـر مجاز 
آب در اسـتان البـرز در دسـتور کار اسـت و 
در ایـن زمینـه محدودیتـی نداریم.نجفیـان 
افـزود: اکنـون یـک شـرکت پیمانـکاری با 
آب منطقـه ای البـرز قـرارداد منعقـد کـرده 
و 30 میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای پـر کـردن 
چـاه هـای غیر مجـاز اعتبـار دریافـت کرده 
ایمطبـق بررسـی هـا تاکنـون 11 هزارحلقـه 
چـاه غیـر مجـاز در اسـتان البرز شناسـایی 

است. شـده 

بارندگی ها وضعیت سدهای البرز 
را بهبود بخشید

مدیـر عامـل شـرکت آب منطقه ای اسـتان 

البـرز بـا اشـاره بارندگـی هـای سـال زراعی 
بـارش هـا وضعیـت  ایـن  جـاری گفـت: 
سـدهای اسـتان را بهبود بخشـید و با عث 
شـد در سـدهای کرج و طالقان حداکثر آب 
ممکن را ذخیره سـازی شـود.وی ادامه داد: 
اکنـون سـد کـرج در حـال پر شـدن اسـت 
و سـد طالقـان نیـز اواخـر اردیبهشـت مـاه 
سـرریز کـرد و در بحث سـر ریـز نکات فنی 
سـازه مـورد توجه قرار دارد و الزم نیسـتهمه 
آب هـای ورودی سـدها را ذخیـر ه کنیـم.
نجفیـان گفـت: امسـال بیشـترین حجـم 
سـطحی  آب  بخـش  در  سـازی  ذخیـره 
داشـتیم و اقداماتـی بـرای مهار بخشـی از 
سـیالب ها در سـطح اسـتان انجام شـد که 
بـا هـدف تقویـت سـفره های زیـر زمینـی 
چاله هـا  در شـن  آب هـا  ایـن  از  بخشـی 
ذخیـره سـازی شـد.وی بـا بیـان اینکـه در 
سـال های گذشـته بیـش از یـک میلیـارد 
متـر مکعب از سـفره های زیر زمینـی البرز، 
آب برداشـته شـده اسـت، بیان داشت: اگر 
شـرایط تـر سـالی در سـال های آتی باشـد 
بـه ذخیـره سـازی سـفره های زیـر زمینـی 
آب  شـرکت  عامـل  می کند.مدیـر  کمـک 
منطقـه ای البـرز افـزود: ذخیره سـازی آب 
مـی توانـد 70 درصـد به تقویت سـفره های 
زیـر زمینـی کمـک کنـد.وی تاکیـد کـرد که 
تاکنـون بخشـی از ظرفیـت منابـع آبی زیر 
زمینـی اسـتان مصرف شـده و بـرای اینکه 
مجبـور  برسـیم،  پایـداری کشـاورزی  بـه 
مصـرف  کـه  آب هایـی  اضافـه  هسـتیم 
کردیـم بـه مـرور کـم کنیم.نجفیـان گفـت: 
تـا پایـان برنامـه پنج سـاله ششـم تالش 
برایـن اسـت کـه 34 درصـد از مصـرف آب 
کشـاورزی کـم شـود و ایـن بـه ایـن معنـا 
نیسـت کـه تولیـد در کشـاورزی کـم شـود 
بلکه باید به سـمت کشـت مدرن برویم که 
در بخش کشـاورزی البـرز اقدامات مؤثری 
صـورت گرفتـه و بهتـر از اسـتان های دیگـر 
عمـل شـده اسـت.مدیر عامل شـرکت آب 
منطقـه ای البـرز بیان داشـت: امسـال باید 
بیش از 300 هکتار به کشـاورزی صنعتی و 
گلخانـه ای البـرز افزوده شـود کـه در صرفه 

جویـی از آب کشـاورزی موثـر اسـت.

شرایط ویژه سفره های 
زیر زمینی البرز

نجفیـان در بخـش دیگـری از سـخنانش 
گفـت: اقدامات خوبی در قالب سـازگاری با 
کـم آبـی در اسـتان آغـاز شـده و اگـر همـه 
مصـرف  و  انـدرکاران  دسـت  و  مسـئوالن 
البـرز  دهنـد،  بـه خـرج  کننـدگان همـت 

آبخـوان خوبـی دارد.
وی ادامـه داد: بایـد آبخـوان هـا را به حالت 
تعـادل برسـانیم زیـرا اکنـون 300 میلیـون 
مترمکعـب برداشـت توسـط 11 هـزار چـاه 
غیـر مجاز انجام می شـود که طبق بررسـی 
هـا 10 درصـد چـاه های غیر مجـاز 90 درصد 
برداشـت هـای غیر مجـاز را در البـرز دارند.
وی گفـت: اسـتان البـرز حـدود 70 تـا 80 
میلیـون مترمکعـب کسـری آب دارد کـه 
اگـر 11 هـزار چـاه غیـر مجـاز را کنتـرل کرد 
وضعیـت بهبـود مـی یابـد زیـرا وضعیـت 
سـفره های زیـر زمینـی البـرز ویـژه اسـت.

مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای البرز 
اظهـار داشـت: بایـد تمـام چـاه هـای غیر 
مجـاز مسـدود شـود، مـا اگـر بخواهیم در 
بخش های صنعت، کشـاورزی آب شـرب 
اسـتفاده کنیـم در سـال آهای مشـکالتی 
خواهیم داشـت زیرا اکنون 700 حلقه چاه 
در منابـع آب شـرب حفاری شـده اسـت.

وی ادامـه داد: ما مجبور هسـتیم بخشـی 
از چاه هـای مجـاز که پروانـه دارند از تعداد 
آنها بکاهیم.نجفیان گفت: در اسـتان البرز 
بیـن 700 تـا 800 میلیـون متـر مکعب آب 
در بخـش کشـاورزی مصـرف می شـود و 
40 میلیـون متر مکعـب در بخش صنعت 
بـه مصـرف می رسـد.وی بیـان داشـت: از 
2 سـال پیـش کارگـروه سـازگاری بـا کـم 
آبـی در البـرز شـکل گرفتـه در بـه تازگـی 
تغییراتـی در رویکردهـا بـه وجـود آمـده 
اسـت.مدیر عامـل شـرکت آب منطقه ای 
البـرز تاکید کرد کـه برای مصرف بهینه آب 
نیازمند فرهنگ سـازی گسـترده هسـتیم 
ضمـن آنکـه بایـد طـرح هـای فنـی را در 

اولویـت قـرار دهیم.
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سال گذشته در پیام ما 
از سهمیه اختصاصی برای ورود زنان 

به مجلس نوشتیم.

دبیرخانه بیست و ششمین جشنواره ملی 

کتاب سال دانشجویی مهلت ارسال 
آثار را تا پایان تیرماه تمدید کرد.

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله »چل چراغ« منتشر شد.

نخستین دوره جایزه دوساالنه دکتر 
عبدالحسین زرین کوب با عنوان 

نقد زرین در بهمن ماه 1398، 
همزمان با برپایی هشتمین همایش ملی نقد ادبی ایران در دانشگاه 

نیشابور برگزار می شود. 

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره 

میراث مکتوب رضوی 
تا 15 تیرماه سال جاری تمدید شد.

ایکس الرج به کارگردانی محسن توکلی از 
پنجم  تیرماه در سینماها اکران می شود.

 + تو دیونه ای یا نابغه؟
- این دوتا معموال متقارنن بدون هیچ 

مرزی!

دزدان دریایی کاراییب

جشنوارهادبیاتفیلم دیالوگ

ز شهریار که آید که حال یار بگوید
رسد به بنده و رمزی ز شهریار بگوید
بعندلیب نسیمی ز گلستان برساند

بمرغ زار حدیثی ز مرغزار بگوید
هر آنچه گوید از اوصاف دلبران دل رامین

ز حسن ویس گل اندام گلعذار بگوید
بدان قرار که دلبستگی نماید و فصلی

از آن دو زلف پریشان بیقرار بگوید
بگو که پرده سرا ساز را بساز درآرد
مگر ترانه ئی از قول آن نگار بگوید
کدام ذره که از آفتاب روی بتابد
کدام یار که ترک دیار یار بگوید

چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل
که هیچ فائده نبود اگر هزار بگوید

کسیکه در دم صبح از خمار جان به لب آرد
کجا به ترک می لعل خوشگوار بگوید
ز نوبهار چه پرسد نشان روی تو خواجو

چرا که باد بود هر چه نوبهار بگوید

خواجوی کرمانی 

 دنیا که به پایان برسد

 رویا ها دنیایی دیگر

 خواهند ساخت

 و خنده ی تو

جای آفتاب را خواهد گرفت!

رسول یونان

عکس نوشت

عکس: 
کیارنگ عالیی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قتل دست اندركاران 
نشریات در باغ شاه 

سـوم تیرمـاه سـال 1287 )24 ژوئـن 1908(، 
شـدن  بسـته  تـوپ  بـه  از  پـس  روز  یـك  و 
و  بهارسـتان  میـدان  در  مجلـس  سـاختمان 
دسـتگیری برخی نمایندگان پارلمان و اصحاب 
نشـریات و انتقـال آنـان بـه باغ شـاه )پـادگان 
حـّر( كـه محمـد علی شـاه قاجارـ  خـود نیز به 
آنجـا نقـل مـكان كـرده بـود، میرزاجهانگیرخان 
شـیرازی ناشـر صـور اسـرافیل، همچنیـن ملك 
از  العلمـای خراسـانی  و سـلطان  المتكلمیـن 
همـان  در  دیگـر  نشـریات  انـدركاران  دسـت 
محـل اعـدام شـدند. ایـن اعدامها چند سـاعت 
انجـام  پیـش از صـدور فرمـان عفـو عمومـی 
شـده بـود. عفـو عمومـی در پی اخطار سـفارت 
دولـت لنـدن در تهـران صـورت گرفت کـه نقطه 
ضعـف دیگـری در تاریـخ ایران اسـت. پس از 
بـه تـوپ بسـته شـدن مجلـس در دوم تیرماه 
1287، در تهـران حکومـت نظامـی و منـع رفت 

و آمـد شـبانه برقرار شـده بـود. رویدادهایی که 
بـه دسـتگیری و ا اعدام ناشـران چنـد روزنامه 
در ژوئـن 1908 در تهران منجر شـد باعث شـده 
اسـت کـه در ایـران، دولت هـا در صـدور پروانه 
انتشـار روزنامـه احتیـاط کننـد و در چارچـوب 
کشـورها  بیشـتر  )کـه  مطبوعـات  قانـون 
فاقـد آن هسـتند( و از طریـق آن بـه اعمـال 
سـختگیری ادامـه دهنـد و بزعم اصحـاب نظر، 
محدودکننـده تریـن قوانیـن مطبوعاتـی ایـران 
قانون مصوب 1985 )1364 هجری( اسـت که 
در زمـان نخسـت وزیری میرحسـین موسـوی 
و وزارت ارشـاد محمـد خاتمـی تدویـن شـده 
اسـت. بـه عـالوه، ایـن قانـون توجـه الزم بـه 
ارتقـاء ژورنالیسـم حرفه ای )پروفوشنالیسـم( 
در ایـران نکـرده کـه عامـل برقـراری تعـادل در 
جامعـه اسـت و درنتیجـه در ربـع قرنـی کـه از 
عمـر ایـن قانـون مـی گـذرد بـه روزنامـه نـگار 
حرفـه ای پروانه انتشـار روزنامـه )یومیه( داده 
نشـده اسـت. ایـن قانـون، پیش شـرط تجربه 
حرفـه ای و اسـتطاعت مالـی بـرای متقاضـی 

پروانـه در نظـر نگرفتـه اسـت. همیـن قانون به 
گونه ای انشـاء شـده اسـت که امکان داده شد 
چند سـال پیـش روزنامه دولتی ایـران توقیف 
باقـی  توقیـف  در  یـک سـال  و حـدود  شـود 
بمانـد حال آنکـه توقیف فعالیت یک موسسـه 
دولتـی بـه خاطـر خطـای مدیـر و یـا کارمنـد 
آن )خطـای فرضـا »فـرد«( منطقـا قابـل قبول 
نیسـت و خـالف اسـتاندارد بیـن المللـی و ... 
اسـت. غیبت شـرط داشـتن سـرمایه متقاضی 
مصـّوب  مطبوعـات  قانـون  در  نشـریه  انتشـار 
سـال 1364 اسـت که برخـی از صاحبان پروانه 
بـه قـول روزنامه کیهـان آنهارا اجـاره می دهند. 
مشـکل ضعـف مالـی برخی از نشـریات سـبب 
تعلـل در پرداخـت دسـتمزد اعضـای تحریریـه 
و حـق التحریرهـا و یا متوقف شـدن انتشـار و 
بیکارشـدن روزنامـه نـگاران مـی شـود کـه مآال 
بـه صـف ناراضیـان مـی پیوندنـد. طبـق یـک 
تجربـه قدیمـی جهانـی، یک فـرد چندماه پس 
از اشـتغال بـه روزنامـه نـگاری به لحـاظ روانی 
و اشـتیاق نمـی تواند این پیشـه را تـرک کند .

نمایشگاه گروهی همای هنر
با آثاری از هنرمندان توانیاب تا 7  

تیرماه برپا است.

تجسمی

طنزیمات

چنــد ســاعت گذشــت. پیرتغــار روی پلــه ریاســت نشســته بــود 

و تــکان نمیخــورد. زوج تغــاری بــه او زل زده بودنــد. تغارجــان؛ 

حوصلــه اش ســر رفــت. بــا دســتش بــه پیرتغــار اشــاره کــرد و 

گفــت:

ــره  ــگاری میخــوان ازش ُپرت ــگاش کــن! تکــون نمیخــوره. ان -ن

بکشــن!

کّله پیرتغار تکان خورد:

-چــی بکشــن؟ چــی تــره؟ تــو چــرا مثــل یــه بچــه تغــار حــرف 

نمیزنــی کــه مــا بفهمیــم چــی میگــی؟

تغارناز دست به کمر زد و بیحوصله گفت:

-پیــری تغــار تــو نمیخــوای بــری؟ آخــه ســاعت کاری مــا تمــوم 

شــده و میخوایــم در تغارنیــوز رو ببندیــم. 

پیرتغار؛ کّلهاش را خاراند و گفت:

-ســاعت چــی؟ ببیــن مــن ایــن چیزایــی کــه شــما میگیــن رو 

نمیفهمــم. مــن طبــق مشــورت تغارخــان، رئیــس اینجــا هســتم. 

! همین

و عصایــش را روی زمیــن گذاشــت و روی پلــه ریاســت خوابیــد. 

زوج تغــاری تغارنیــوز را تــرک کردنــد و بــه طــرف تغــارداِن 

ــد. ــو خوردن تغارخــان تلوتل

-هوی پدر زن خان!

-هوی بابایی!

ــه زوج تغــاری  ــو برداشــت و ب تغارخــان؛ چانهــاش را از ســر زان

زل زد.

-هوی! چیه؟ این وقت روز اینجا چی میخواین؟ 

تغارجان؛ پا به پا شد. تغارناز گفت:

-پیری تغار امروز اومده بود...

تغارخان وسط حرفش پرید.

-ها، خودم گفتم. از امروز رئیس شماست. 

تغارجان گفت:

-یعنی باید چی کار کنه توی تغارنیوز؟

ــد رئیــس شــما باشــه. هــر کاری کــه مــن مشــورت دادم  -بای

ــده. فهمیدیــن؟ انجــام ب

-بله، فهمیدیم. اما اون که بلد نیست بخونه و بنویسه.

-نیــازی نیســت. تــوی تغارســتان، هیچکــس بــه انــدازه پیرتغــار 

بــه مشــورتای مــن آشــنا نیســت. هــر کار مــن گفتــم بــه شــما 

میگــه و مــا هــم انجــام میدیــن. تمــام!

زوج تغــاری بــه همدیگــر نــگاه کردنــد. تغارنــاز؛ دو دســتی روبان 

دور ســرش را گرفــت و بــه یــک طــرف کشــید.

-آخه بابا تغارخان! رسانه یه قضیه استراتژیکه.

تغارخــان از جــا پریــد؛ مثــل ایــن کــه چیزی یــادش آمدهباشــد. 

ــاز زل زد: به تغارن

-چی گفتی؟

صدای تغارناز لرزید:

-گفتم اون استراتژِی...

-همین، همین، این یعنی چی؟

-چی یعنی چی؟

-همین استراجیک!

تغارجــان دهانــه اش را بــاز کــرد و خندیــد. وســط خنــده هایــش 

گفــت: اســتراتژیک، اســتراتژیک یعنــی مهم، راهبــردی...

تغارخــان؛ دســتش را جلــوی دهانــه اش گرفــت. خــودش را بــه 

عقــب کشــید. گلویــش را صــاف کــرد و گفــت:

-اوهووم، پس درست فهمیده بودم.

تغارناز؛ گفت:

-آره بابایی، شما نبوغ دارین!

تغارجــان؛ دســت هایــش از دو طــرف آویــزان شــد و بــه زمیــن 

زل زد.  

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

بی نیازی از سواد
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