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فقط سکه های بانک مرکزی مشمول مالیات می شوند
بـر اسـاس بخشـنامه جدیـد سـازمان امـور مالیاتـی، 
فروش سـکه طال که توسـط بانک مرکزی ضرب شـده، 
فقـط در مرحلـه عرضـه توسـط بانـک مرکـزی مشـمول 

مالیـات بـر ارزش افـزوده می شـود.
ابالغیـه جدیـدی کـه  بـر اسـاس  ایسـنا،  بـه گـزارش 
رئیـس سـازمان امـور مالیاتـی بـه ادارت کل مالیاتـی 
بـر سـکه های فروختـه شـده توسـط  دربـاره مالیـات 
بانـک مرکـزی صـادر کـرده اسـت، فروش سـکه طال که 
توسـط بانک مرکزی ضرب شـده، فقط در مرحله عرضه 
توسـط بانـک مرکزی مشـمول مالیات بـر ارزش افزوده 
می شـود و بعـد از اولیـن فـروش توسـط بانـک مرکزی 
تـا اعـالم بعـدی مشـمول مالیـات و عـوارض بـر ارزش 

افـزوده نخواهـد بود.
در ایـن ابالغیـه جدیـد سـازمان امـور مالیاتـی کـه متن 
آن در زیـر می آیـد تاکیـد شـده اسـت کـه ادارات کل 
امـور مالیاتـی بایـد اطالعـات مربـوط بـه خریـد سـکه، 
تراکنش هـای بانکـی و سـایر اطالعـات بـه دسـت آمده 
دربـاره مالیات بر سـکه را پـس از انقضای آخرین مهلت 

تسـلیم اظهارنامـه در اولویـت رسـیدگی قـرار دهند.
بـر اسـاس ایـن دسـتورالعمل اشـخاص حقیقـی بـرای 
درآمدهـای حاصل از واگذاری سـکه های مزبور مشـمول 
مالیـات بـر درآمـد بـوده و مکلـف بـه انجـام تکالیـف 
قانونـی از جملـه تسـلیم اظهارنامـه مالیاتـی در موعـد 

هسـتند. مقرر 

ضمنـًا چنانچـه هـر یـک از اشـخاص حقیقـی کـه کمتر 
از 200 سـکه دریافـت نمـوده و مشـمول دسـتورالعمل 
مالیـات مقطـوع سـکه بـوده امـا مایـل بـه اسـتفاده از 
تسـهیالت دسـتورالعمل موردنظـر نباشـد می تواننـد در 
اجـرای مقـررات مـاده 100 قانـون مالیات های مسـتقیم 
اظهارنامـه مالیاتـی خود را تسـلیم کننـد و پرونده آنها بر 
اسـاس مفاد این دسـتورالعمل مورد بررسـی و رسیدگی 
قـرار گیرد.بر اسـاس این ابالغیه همه اشـخاص حقوقی 
خریـدار سـکه فـارغ از تعداد سـکه های خریداری شـده 
مشـمول مفـاد ایـن دسـتورالعمل هسـتند و مکلفنـد 
رویـداد مالـی مربـوط به خریـد و فروش سـکه را نیز در 

اظهارنامـه مالیاتـی خـود منعکـس و اعمـال کنند.

وقتی راهبرد و سیاست صحیح 
تولید موشک، جواب داد
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ــده بســیار  ــی کــه یــک وســیله پرن ــاد RQ-4 آمریکای پهپ
گریــز  رادار  و  هوشــمند  و  شــونده  هدایــت  پیشــرفته 
ــر روی کشــورهای جهــان  ــه راحتــی ب آمریکایــی اســت و ب
جــوالن میدهــد و کســی هــم در دنیــا بــرای جاسوســی بــه 
ــط  ــد توس ــراض نمای ــد و اعت ــت بگوی ــزی نمیتوانس او چی
سیســتم هــای پدافنــد هوایــی کشــور ردیابــی و شناســایی 
و در زمــان مناســب بــدون اینکــه متوجــه شــود بــر روی آن 

ــد. ــدم گردی ــا موشــک منه ــل شــد و ب قف
خبــر جالــب و ارزشــمندی و گویــای پیشــرفته و هوشــمند 
ــه در  ــود ک ــی کشــور ب ــد هوای ــای پدافن ــودن سیســتم ه ب
جایــگاه یــک کهنــه ســرباز ایثارگــر از فرزنــدان ملــت بــزرگ 
ایــران در نیروهــای مســلح و بــرادران ارجمنــدم در نیــروی 
هوافضــای ســپاه تشــکر و قدردانــی مینمایــم . بــا دریافــت 
ــه  ــادم ک ــره ای افت ــاد خاط ــه ی ــن ب ــر غرورآفری ــن خب ای

مربــوط بــه ســال 1369 اســت.
مــن در 24 شــهریور 1369 پــس از گذرانــدن 119 مــاه 
اســارت در زنــدان هــای رژیــم عــراق بــا افتخــار بــه کشــورم 
ــرای  ــا از اس ــه اتفاق ــا ک ــه آزادی م ــتم. البت ــران بازگش ای
، در  اردوگاه هــا  مفقــود بودیــم و بجــای نگهــداری در 
زنــدان هــا و در پنهــان و دور از چشــم ناظــران بیــن المللــی 
نگهــداری میشــدیم ، بــا تدبیــر و خواســت و مذاکــره 
ــط  ــط و فق ــا فق ــود. بلکــه آزادی م سیاســیون دو کشــور نب
ــان  ــای موالیم ــفاعت و دع ــا ش ــه ب ــود ک ــزه ای ب ــا معج ب
ــالم و اذن  ــوات و الس ــه الصل ــین علی ــام حس ــرت ام حض
خداونــد ســبحان همــه و از جملــه مــا اســرای مفقــود آزاد 
شــدیم و بحمدللــه بنــده و تعــدادی از همرزمــان خلبــان و 
ــان ارتشــی و تعــدادی از غیــر نظامیــان  افســران غیــر خلب
ــای  ــاج آق ــالم ح ــت االس ــوم حج ــه مرح ــی از جمل سیاس
ابوترابــی فــرد کــه جــزو آخریــن گــروه تبــادل اســرا بودیــم.
ــا  ــا ب ــه تقریب ــارت ک ــت از اس ــاه از بازگش ــد م ــس از چن پ
ــه اصطــالح دو  ــم و ب ــه روز شــده بودی موضوعــات کشــور ب
ریالــی مــا افتــاده بــود کــه کجــا هســتیم و اوضــاع چطــور 
ــار بازســازی کشــور پــس  ــازار اخب ــه ب اســت و ضمــن اینک
ــک  ــود، ی ــده ب ــدن ش ــه داغ ش ــروع ب ــگ ش ــان جن از پای
روزی بــه دیــدن یکــی از دوســتان هــم دوره ای ام کــه آن 
ــده آن وقــت نیــروی  ــان اصلــی فرمان زمــان یکــی از معاون
هوایــی بــود رفتــم ، کــه اتفاقــا هــر دو ایــن بزرگــواران چنــد 
ســال بعــد شــهید شــدند. در ایــن دیــدار بــه ایــن دوســت 
شــهیدم گفتــم، زمانــی کــه جنــگ شــروع شــد مــا تقریبــا 
دو برابــر امــروز هواپیمــا و بیشــتر از آن تجهیــزات داشــتیم. 
ــه  ــازی و ب ــازی و نوس ــرای بازس ــه ای ب ــا برنام ــم آی گفت
ــد؟  ــدرن داری ــزات م ــا تجهی ــی ب ــروی هوای ــانی نی روز رس
ــن  ــرای ای ــه ب ــم از او پرســیدم ک ــت های ــه صحب و در ادام
ــز  ــهید عزی ــن ش ــد. ای ــه کار کنی ــد چ ــم میخواهی ــر مه ام
گفــت : تصمیمــی بــرای ایــن کار نیســت کــه نیــروی هوایــی 
ــز  ــر روی تمرک ــه ب ــه برنام نوســازی و بازســازی شــود بلک
بــرای تولیــد موشــک اســت. از شــنیدن حــرف این دوســتم 
ــت  ــی ناراح ــود خیل ــم ب ــگ ه ــان جن ــا از قهرمان ــه اتفاق ک
شــدم و گفتــم : موشــک کــه کار هواپیمــا را نمیکنــد و 
ــگ  ــتیبان جن ــه پش ــت ک ــان اس ــن خلب ــا ای ــام دنی در تم
ــی  ــیله تخریب ــک وس ــط ی ــک فق ــت و موش ــه هاس و جبه
ــد موشــک وســیله  ــی هــدف اســت. شــهید گفــت : تولی ب
ــه راحتــی میشــود آن  خیلــی ارزانتــری از هواپیماســت و ب
ــرات  ــرد و اث ــه کارب ــا اینک ــرد و ب ــی ک ــاخت و عملیات را س
ــش در  ــا اثرات ــا نیســت ام ــل هواپیم ــم مث ــی آن ه تخریب
جبهــه هــا از هواپیمــا هــم کمتــر نیســتد و فعــال تصمیــم بــر 
ایــن گرفتــه شــده و بایــد بــا ایــن شــرایط نیــروی هوایــی 

ــت؟ ــا نگهداش را روی پ
مــن خلبــان بــا شــنیدن ایــن حــرف آن هــم از ایــن دوســت 
ــود و در سیســتم و ســاختار  ــان ب شــهیدم کــه او هــم خلب
نیروهــای مســلح و حتــی نــزد رهبــری انقــالب و فرمانــده 
ــود  ــری ب ــه و موث ــیار موج ــرد بس ــلح ف ــای مس کل نیروه
ــرای چــی اینجــا  ــم ب ــه او گفت ــی ناراحــت شــدم و ب ، خیل
ــخصی  ــاس ش ــار و لب ــروازت را دربی ــاس پ ــتی ؟ لب نشس

تنــت کــن ؟
ــار خــوش قــدرت  امــروز و پــس از گذشــت 29 ســال اخب
نمایــی ایــران را می شــنویم. می بینــم کــه سیاســت تولیــد 
موشــک و ارتقــا و بــه روز رســانی موشــک از ســال 1369 تــا 
امــروز بــا قــدرت ادامــه داشــته و دارد و نتیجــه ایــن تصمیم 
ابرقــدرت  مقابــل  در  بازدارندگــی  راهبــردی  و سیاســت 
جهانــی اســت. در طــول حــدود ســی ســال گذشــته ایــران 
ــه هــدف رســاندن دقیــق  ــد و هدایــت و ب ــه دانــش تولی ب
ــا  ــه دری ــه زمیــن و زمیــن ب ــواع موشــک هــای زمیــن ب ان
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سلب حضانت از  والدین کودکان کار
معاون بهزیستی کشور: قوه قضائیه می تواند از والدین سواستفاده گر کودکان کار، سلب حضانت کند

مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر 
آهـوان  تعدیـل جمعیـت  اجـرای طـرح  از  به تازگـی 
جزیـره خـارگ در ایـن اسـتان خبر داده و گفته اسـت 
ایـن طرح برای جلوگیـری از تلفات ناشـی از حوادث، 
بـا خودروهـا، بـروز بیماری هـا و مشـکالت  برخـورد 
زیسـت محیطـی آهـوان جزیـره اجـرا می شـود. بـه 
در  خـارگ  جزیـره  آهـوان  قلی نـژاد،  فرهـاد  گفتـه 
محـدوده اندکـی زیسـت و زاد و ولد می کننـد که برای 
حفاظـت از ایـن جانـوران طـرح تعدیـل جمعیـت در 
دسـتور کار قـرار گرفـت. آن طـور که وی بـه ایرنا گفته، 
بـا انتقـال شـماری از آهـوان خـارگ بـه دیگـر مناطق 
مسـتعد  زیسـتگاه های  سـایر  یـا  و  بوشـهر  اسـتان 
جمعیـت آهوان تعدیـل و از تلفات آنهـا نیز جلوگیری 

می شـود.
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جهانگیری آیین نامه 
»برنامه مدیریت سبز« 

را ابالغ کرد
معاون اول رئیس جمهوری 

آیین نامه اجرایی »برنامه 
مدیریت سبز« را برای اجرا به 
وزارت نیرو، سازمان حفاظت 

محیط زیست و سازمان 
برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.

سبزوار هم صاحب 
ژئوپارک می شود

تفاهم نامه سه جانبه میان 
سازمان زمین شناسی، 

دانشگاه حکیم سبزواری و 
پژوهشکده علوم زمین برای 

راه اندازی ژئوپارک در سبزوار 
به امضا رسید.
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مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان بوشهر از آغاز اجرای طرح 
تعدیل جمعیت آهوان جزیره 
خارگ خبر داد

 اجرای طرح تعدیل 
جمعیت آهوان 
جزیره خارگ

2

45 و

جشنواره ملی گل  بابونه 
در »نمین« برگزار شد

هفتمین جشنواره گل های بابونه شهرستان 
نمین در منطقه گردشگری »فندقلو« برگزار شد

سخنگوی وزارت کشور:

شهرداران مکلف به سکونت 
درمحل خدمتشان هستند

ــه زمیــن و هــوا  ــه هــوا و هــوا ب ــن ب و زمی
بــه دریــا و هــوا بــه هــوا و زمیــن بــه فضــا 
رســید و امــروز در جهــان صاحــب ســبک و 
نظــر هســتیم. ضمــن اینکــه در تولیــد انــواع 
ــی و  ــدی و جاسوس ــی آفن ــای نظام پهپاده
خدماتــی نیــز بــه دانــش کامــل آن رســیدیم 
و در ایــن خصــوص نیــز دارای ســبک و 

نظــر شــدیم .
امــروز بــه فضــل تصمیــم صحیــح و اصولــی 
قاطــع  البتــه  و  منطقــی  و  اقتصــادی  و 
در  قــوا  فرمانــده کل  و  انقــالب  رهبــری 
ســال 1368 و ســال هــای بعــد ، در تولیــد 
امنیــت و بازدارندگــی ، کشــور جمهــوری 
اســالمی ایــران قدرتمنــد و عزتمنــد مالــک 
هــزاران نــوع انــواع موشــک هــا و پهپادهــا 
بــرای محافظــت از خــود و هــم پیمانانــش 
در غــرب آســیا اســت و بــه اصطــالح کســی 
ــران  ــه ای ــگاه چــپ ب ــه ن ــد ک جــرات نمیکن
اســالمی بــه عنــوان قــدرت اول نظامــی 

ــد .  ــیا بکن ــرب آس ــه غ منطق
تصمیــم  یعنــی  بازدارنــده  قــدرت  ایــن 
و  انقــالب  رهبــری  راهبــردی  و  صحیــح 
فرماندهــی کل قــوا جــواب داد. و در ادامــه 
ــرور  ــعار غ ــت و ش ــرد و سیاس ــان راهب هم
ــود ،  ــوی ش ــد ق ــران بای ــت ای ــن مل آفری
برنامــه تولیــد هواپیماهــای بومــی چنــد 
ســالی اســت کــه در دســتور کار قــرار گرفتــه 
ــا اینکــه تحــت فشــار و نظــارت شــدید  و ب
ــداف  ــن اه ــه ای ــیدن ب ــرای نرس ــی ب جهان
هواپیمــای  امــا   ، هســتیم  راهبــردی 
و  تــوان  بــه  متکــی  را  پیشــرفته کوثــر 
مهندســی خودمــان ســاخته ایــم و آنــرا بــه 
خوبــی و بــا هزینــه بســیار کــم ، عملیاتــی 

کردیــم .
بــه زودی زود و در ادامــه همیــن مســیر 
و سیاســت در تاریــخ پــر افتخــار ملــت 
بــزرگ انقــالب ایــن  گونــه خواهنــد نوشــت. 
از  ایــران  در  هواپیماهــا  تولیــد  زنجیــره 
بازســازی هواپیماهــای از کار افتــاده شــروع 
ــه آذرخــش و صاعقــه رســید و در  شــد و ب
ســال 1397 از  هواپیمــای پیشــرفته ایرانــی 
ــال 1404  ــا س ــه ت ــید و در ادام ــر رس کوث
شــاهد تولیــد و پــرواز صدهــا فرونــد انــواع 
ــی  ــی دفاع ــای نظام ــا کاربرده ــا ب هواپیماه
ــر  ــرفته ت ــر پیش ــدی رهگی ــدی و پدافن آفن
هوشــمندتر و مجهزتــر بــه امکانــات روز 

ــود . ــم ب ــی و خواهی جهان
ایــن تولیــدات نظامــی شــاهد  در کنــار 
تولیــد و بهــره بــرداری از ده هــا فرونــد 
انــواع هواپیماهــای ایمــن و راحــت بــا 

کاربــرد هــای غیــر نظامــی و خدماتــی 
تولیــد و ســاخت ایــران خواهیــم بــود . 
ان شــاء هللا . ایــن توانمنــدی و قــدرت 
ــی  ــعار اصول ــرد و ش ــیر راهب ــی در مس یعن
رهبــری انقــالب قــرار داریــم کــه سالهاســت 
قــوی  بایــد  ایــران  ملــت   « میفرماینــد 
و  و سیاســت  نظریــه  ایــن  و    » باشــد 
شــعار ، حــرف دل هــر ایرانــی اســت . 
ــن  ــعار و همی ــن ش ــل همی ــه فض ــروز ب ام
قدرتمنــد  مــا  دفاعــی  ، سیاســت  نــگاه 
ــی  ــت مل ــده اســت و سیاســت امنی بازدارن
ــاٌن  ــم ُبْنَی ــد کَأَنَُّه ــز مســتقل و قدرتمن ــا نی م
امــا  اســت.  بازدارنــده شــده  ْرُصــوٌص  مَّ
و  اقتصــاد  و  معیشــتی  هــای  سیاســت 
ــت  ــد در صنع ــردم و تولی ــی م ــاه عموم رف
و خدمــات و کشــاورزی و ....... کــه همــان 
ــی اســت  ــی مقاومت ــه اقتصــاد مویرگ نظری
ــده و  ــای بازدارن ــت ه ــا سیاس ــب ب متناس
قــدرت ملــی و انقالبــی ایــران اســالمی 
میکنیــم  مشــاهده  متاســفانه  و  نیســت 
ــی و  ــول مل ــی و پ ــای اقتصــاد مل کــه زوای
تولیــد ملــی مــا وابســته بــه دالر و سیاســت 
ــی  ــز و حت ــه انگی ــه و فتن ــه ورزان هــای کین
ــنه  ــفانه پاش ــت و متاس ــرهای آمریکاس تش

ــتند؟ ــا هس ــن ه ــم همی ــا ه ــیل م آش
بــرای قــوی شــدن و اســتقالل کامــل بایــد 
بــرای راهبــرد اقتصــاد ملــی مثــل موضــوع 
دفاعــی و امنیــت ملــی بازدارنــده فکــر کــرد 
ــا برنامــه و عــدد  و تصمیــم گرفــت. بایــد ب
ــل و  ــم و تعام ــا عل ــد و ب ــم و هدفمن و رق
انقالبــی و شــفاف عمــل کــرد و بایــد در 
مقابــل دشــمن در هــر لباســی و در هــر 
جایگاهــی متحــد و منســجم  کَأَنَُّهــم ُبْنَیــاٌن 
ــتاد و  ــم ایس ــد محک ــد س ــوٌص همانن ْرُص مَّ

ــد واحــد و حــرف واحــد داشــت . ی
و حرف آخر:

قــوی شــدن یــک ملــت فقــط محصــور 
در ســاختار و قــدرت نظامــی و امنیتــی 
نیســت . بــرای قــوی شــدن در اقتصــاد 
و  مقاومتــی  اقتصــاد  نظریــه  در  بایــد   ،
بصــورت مویریگــی برنامــه داشــت و در 
آن حرکــت کــرد . اقتصــاد ملــی ایــران 
ــد  ــران باش ــای ای ــور در مرزه ــد محص نبای
ــادی  ــتر اقتص ــد بس ــد . بای ــته بمان و وابس
ــا  ــعاع دو ت ــالمی را در ش ــران اس ــی ای مل
ایــران  مرزهــای  کیلومتــری  هــزار  ســه 
و هوشــمندانه و چابــک و مدبــر مســتقر 
ــم  ــاد ه ــن اقتص ــق ای ــرای تحق ــود . ب نم
ــاءهللا ــم. ان ش ــی داری ــای متنوع ــه ه برنام
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ویزای اربعین امسال رایگان اما الزامی استپیام خبر
فرمانده انتظامی استان ایالم با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال در مقایسه با سال های گذشته شاهد تردد بیشتر 
زائران در پایانه مرزی مهران باشیم، گفت:سهولت در تردد زائران اربعین حسینی )ع( مهمترین اولویت پلیس و مسئوالن 
خواهد بود.سردار »نورعلی یاری« با بیان اینکه رایگان بودن ویزا به معنای نگرفتن آن نیست از زائران خواست با توجه به 
نبودکنسولگری در استان ایالم،قبل از سفر به مرز،حتمًا روادید معتبر خود را از مبدأ حرکت دریافت کنند.
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سلب حضانت از والدین کودکان کار
معاون بهزیستی کشور: قوه قضائیه می تواند از  والدین سواستفاده گر  کودکان کار، سلب حضانت کند

با خانواده های سو استفاده کننده از کودکان، برخورد قضایی می شود

ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش بهزیس
طــرح جمــع آوری کــودکان کار و خیابــان 
گفــت: براســاس آخریــن گزارش هــا تــا 
کنــون 82 کــودک کار و خیابان در اســتان 
ــب  ــده اند. »حبی ــع آوری ش ــران جم ته
هللا مســعودی فریــد« ، بــا بیــان اینکــه 
طــرح جمــع آوری کــودکان کار و خیابــان 
ــی  ــده و ط ــاز ش ــران آغ ــتان ته در اس
یکــی دو مــاه آینــده در اســتان البــرز نیز 
اجرا می شــود، گفــت: فرمانــداری، وزارت 
کشــور، نیــروی انتظامی، دانشــگاه علوم 
پزشــکی و ســازمان های مــردم نهــاد در 
همــکاری بــا ســازمان بهزیســتی در ایــن 

ــده اند. ــل ش ــوص وارد عم خص

وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح مذکــور 
بــر اســاس آئیــن نامــه ســاماندهی 
کــودکان کار و خیابــان، اظهــار کــرد: 
ــط  ــان توس ــودکان کار و خیاب ــذب ک ج
ــپس  ــرد و س ــورت می گی ــا ص NGOه
ایــن کــودکان بــه مرکــز فوریت هــای 
ــداری  ــه فرمان ــه وابســته ب ــی ک اجتماع
ــوند.  ــل می ش ــت منتق ــهرداری اس و ش
ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
بهزیســتی کشــور در خصــوص وضعیــت 
اســتاندارد بــودن ایــن مراکــز بــرای 
ــون  ــا کن ــرد: ت ــح ک ــز تصری ــودکان نی ک
چنــد مرتبــه از ایــن مراکــز بازدیــد 
اســتانداردهای  تمــام  و  داشــته ام 
محیطــی بــرای نگهــداری ایــن کــودکان 

در آنجــا فراهــم اســت. کــودکان بــا 
انتقــال بــه مراکــز، ارزیابــی اولیــه و 
ســپس  و  می شــوند  هویــت  احــراز 
بــه دو مرکــز وابســته بــه شــهرداری 
ــز  ــر دو مرک ــد. ه ــد ش ــل خواهن منتق
ــا  ــه ب ــاد ک ــردم نه ــازمان های م ــه س ب
ســازمان بهزیســتی همــکاری می کننــد، 
ــرد  ــعودی ف ــت. مس ــده اس ــپرده ش س
بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از ایــن مراکــز 
ــری  ــی و دیگ ــر ایران ــودکان غی ــرای ک ب
بــرای کــودکان ایرانــی اســت، ادامــه داد: 
ــتانداری  ــاع و اس ــکاری اداره اتب ــا هم ب
غیــر  بــرای کــودکان  الزم  اقدامــات 
ایرانــی انجــام می شــود، در هــر صــورت 
ســازمان بهزیســتی بــه موضوع مناســب 

بــودن فضــای نگهــداری کــودکان نظــارت 
دارد.

برخورد قضایی با 
خانواده های متخلف 

انجــام  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فرایندهــای حقوقــی مربــوط به کــودکان 
ــده ســازمان بهزیســتی  ــی برعه غیرایران
نیســت، گفــت: انجــام اقدامــات مربــوط 
بــه کــودکان ایرانــی نیــز بــر عهــده یکــی 
اســت.  نهــاد  از ســازمان های مــردم 
ــن کــودکان گــزارش  ــرش ای بعــد از پذی
مــددکاری بــرای آنهــا تهیــه کــرده و 
ســپس بــر اســاس وضعیتــی کــه 
دارنــد برنامــه کمــک بــه آنهــا را طراحــی 

می کنیــم. 
ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــب  ــه متناس ــان اینک ــا بی ــتی ب بهزیس
ــودکان،  ــن ک ــی ای ــت خانوادگ ــا وضعی ب
ــاوت خواهــد  ــز متف ــا نی رویکردهــای م
خانــواده  اگــر  داد:  توضیــح  بــود، 
نیازمنــد و دچــار فقــر مالــی باشــد 
ــام  ــا انج ــرای آنه ــی ب ــات حمایت اقدام
ــا  ــا ب ــن حمایت ه ــد شــد. ای داده خواه
اعتبــارات بهزیســتی کشــور و اعتباراتــی 
ــوص در  ــن خص ــور در ای ــه وزارت کش ک
نظــر گرفتــه اســت انجــام می شــود. 
ــا ایــن حــال اگــر متوجــه شــویم کــه  ب
ــه داده   ــودک را کرای ــور ک ــواده مذک خان
از  دیگــری  اســتفاده های  ســوء  یــا 
ــا  ــی ب ــورد قضائ ــد، برخ ــودک می کنن ک
آنهــا صــورت گرفتــه و حتــی بــا دســتور 
ــت  ــلب حضان ــواده س ــتان از خان دادس

می شــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب مســعودی فری
بــا  متعــددی  نگاری هــای  نامــه 

دادســتانی کل کشــور و دادســتان تهــران 
انجــام دادیــم، اظهــار کــرد: قــوه قضائیــه 
ایــن امــکان را دارد کــه بــه طــور قانونــی 
ــواده  ــوان بدسرپرســت از خان تحــت عن
ــن  ــه ای ــد. ب ــت کن ــور ســلب حضان مذک
دلیــل می تــوان گفــت حمایــت مــا 
حمایت هــای  تحــت  خانواده هــای  از 
مشــروط اســت. بــه عبــارت دیگــر 
بــه خانــواده ای کمــک  بــه شــرطی 
می کنیــم کــه دیگــر کــودک را بــرای کار 
بــه خیابــان نفرســتند. اگــر قــرار باشــد 
ــم و  ــام دهی ــی را انج ــات حمایت اقدام
بازهــم شــاهد حضــور کــودک در خیابــان 
امــکان  حمایت هــا  ایــن  باشــیم، 
ــد  ــق ب ــامل مصادی ــر نیســتند و ش پذی

ــد. ــد ش ــتی خواهن سرپس

بهزیستی؛ نهاد حامی کودک 
کل  مدیــر  بیات نــژاد«  »داریــوش   
در  هــم  تهــران   اســتان  بهزیســتی 
رابطــه بــا طــرح ســاماندهی کــودکان کار 
ــودکان  ــت: ســاماندهی ک ــان  گف و خیاب
ــه در  ــه ای دارد ک ــان آیین نام کار و خیاب
آن بســیاری از ســازمان ها، نهادهــا و 
ــدام  ــر ک ــتند. ه ــو هس ــتگاه ها عض دس
آن  در  وظیفــه ای کــه  بــا  متناســب 
ــا  ــی را ایف ــد نقش ــد، بای ــه دارن آیین نام

ــد.  کنن
قوانیــن  بــا  ارتبــاط  در  بیات نــژاد 
ــی  ــا کودکان ــه ب ــتی در مواجه بدسرپرس
ــک  ــت: ی ــد گف ــی می رون ــه بردگ ــه ب ک
ــی  ــه کودکان ــوط ب ــا مرب بخــش از کار م
اســت کــه سرپرســت ندارنــد یــا اینکــه 
از سرپرســت موثــر یا مناســب برخــوردار 
ــه  ــی ک ــن کودکان ــا همچنی ــتند، ی نیس
بــه اصطــالح ناهنجــاری شــدیدی در 
خانــواده دارنــد و بــه نظــر می آیــد 
ــان را  ــه داری کودکش ــت نگ ــه صالحی ک
ندارنــد، مــا شــرایطی داریــم تــا زمینــه 
فرزندخواندگــی را بــه صــورت موقــت یــا 
ــد  ــم فراهــم کنیــم. ایــن امــر نیازمن دائ

تعامــل نزدیــک ســازمان قضائــی کشــور 
ــت. ــتی اس ــا بهزیس ب

وی بــا تاکیدبراینکه ســازمان بهزیســتی 
دیدگاهــش،  مشــخص  طــور  بــه 
ــن  ــی  اش ای ــت ذات ــادش و ماموری اعتق
اســت کــه بســتر توانمنــدی خانواده هــا  
را فراهــم کنــد تــا از کار کــودک جلوگیری 
شــود، گفــت: کــودکان را جمــع آوری 
ــق  ــان از طری ــم و خانواده هایش می کنی
مقامــات قضایــی اقــدام می کننــد و 
کودکانشــان را پــس می گیرنــد و دوبــاره 
بــه ســطح خیابــان می فرســتند کــه 

ــی اســت.  ــک دور باطل ــن ی ای
وی افــزود: در غیــر ایــن صــورت مــا هــر 
روز از خیابــان بچه هــا را جمــع می کنیــم 
و آنهــا بــه خانــواده برمی گردند و شــرایط 
خانوادگــی آنهــا باعــث می شــود بــه 
کار در خیابان هــا و کارگاه هــا و باقــی 
مکان هایــی کــه بــرای آنهــا مناســب 
ــر روز  ــود ه ــد. نمی ش ــت، بازگردن نیس
کــودکان را از کــف خیابــان جمــع کــرد. 
ــر الزم اســت، ســاعت کار  ــدای ام در ابت
ــی  ــد اقدامات ــم. بای ــم کنی ــودکان را ک ک
کــه الزم اســت و قابــل اجــرا اســت 
ــه  صــورت بگیــرد. ایــن کــه بخواهیــم ب
ــان  طــور کامــل کــودکان را از کــف خیاب
و یکبــاره جمــع کنیــم، اجرایــی نیســت 
و نتیجــه خوبــی هــم نخواهــد داشــت. 
ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
بهزیســتی  اگــر  افــزود:  بهزیســتی 
نســبت بــه ایــن کــودکان بی تفــاوت 
باشــد برخــی نهادهــا و اقشــار مــا را بــه 
بی تفاوتــی نســبت بــه مســائل کــودکان 
متهــم می کننــد. بــه همیــن دلیــل ایــن 
طــرح چیــزی اســت کــه بایــد خیلــی بــا 
قــدرت در آن جلــو برویــم و آن را انجــام 
دهیــم. مــا نهــاد حامــی کودک هســتیم 
و ایــن کار را انجــام می دهیــم و اعتقــاد 
آخرمــان  و  اول  اولویــت  داریــم کــه 

ــودک اســت. مصلحــت ک

ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس 
بــا  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و 
بیــان اینکــه »علیرغــم تمدیدمهلــت 
ویــژه  اقــدام  گــروه  ماهــه  ســه 
حالــت  ایــران  مالی)FATF(بــه 
ــه  ــران ب ــده ای ــاره پرون ــراری درب اضط
وجــود نمی آیــد« گفت:بــا توجــه بــه 
ــو  ــح CFT و پالرم ــی لوای ــه بررس اینک
در مرحلــه بررســی در مجمــع تشــخیص 
ــر  ــت تأثی ــع تح ــای مجم ــت وفض اس
حــاد شــدن فضــای سیاســت خارجــی 

پیرامــون  اتفاقــات  از  بعــد  کشــور 
برجــام قرارگرفت،نبایدبــه مجمــع بــرای 
تصویــب ایــن لوایــح فشــار آورد چــون 
نتیجــه آن رأی منفــی خواهــد بــود.
ــا اشــاره  حشــمت هللا فالحــت پیشــه ب
بــه مهلــت ســه مــاه FATF بــه ایــران 
ــران  ــاق ای ــه الح ــب الیح ــرای تصوی ب
باتأمیــن  مقابلــه  کنوانســیون  بــه 
الیحــه  تروریســم)CFT(و  مالــی 
ــارزه  ــیون مب ــه کنوانس ــران ب ــاق ای الح
فراملــی  یافتــه  ســازمان  باجرایــم 

ــه نظــرم عمــالً حالــت  )پالرمــو( گفت:ب
ایــران  پرونــده  دربــاره  اضطــراری 
جمهــوری  چــون  وجودنمی آیــد  بــه 
اســالمی تــالش کــرده در ایــن بــاره بــه 
صــورت تعاملــی عمــل کنــد امــا اینکــه 
از  نهاییFATFمشــخصًا  بیانیــه  در 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نــام 
بــرده و آورده شــده کــه مجمــع ایــن دو 
الیحــه را تصویــب و تعییــن تکلیــف 
ــه  ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــد نش کنن
شــرایط سیاســی در FATFرخنــه کــرده 
کــه ایــن طــور موضــع می گیرنــد و 
فعالیــت زیــادی دربــاره پرونــده ایــران 
شــکل گرفتــه کــه اینگونــه بــه ریــز 

می شــود. آن صحبــت  دربــاره 

پرونده ایران در FATF در لیست 
کشورهای غیرهمکار قرار نمی گیرد

رئیس جمهور الیحه شفافیت 
را به مجلس ارسال کرد

حجــت االســالم والمســلمین حســن روحانی،الیحــه شــفافیت را کــه در جلســه 
ــفافیت و  ــطح ش ــاء س ــدف ارتق ــا ه ــران ب ــت وزی ــت 1398 هیئ 25 اردیبهش
تحقــق اقتصــاد ســالم و پویــا بــه تصویــب رســید،برای طــی تشــریفات قانونــی 
ــت  ــرد دول ــازی عملک ــفاف س ــال کرد.ش ــالمی ارس ــورای اس ــس ش ــه مجل ب
)بــه معنــای عــام(از جملــه شــاخصهای حکمرانــی مطلــوب اســت کــه ارتقــای 
وضعیــت ایــن شــاخص از طریــق آگاهــی مســتمر و بــدون تبعیض شــهروندان 
از فرآیندهــا و امــور مربــوط بــه ســازوکارهای حاکمیتــی فراهــم مــی شــود. در 
ایــن راســتا و بــا عنایــت بــه اینکــه افزایــش شــفافیت دولــت، نظــارت و اعتماد 
عمومــی نســبت بــه حاکمیــت را به دنبــال داشــته و مشــارکت همگانــی )مردم 
و دولــت( بــرای مبــارزه بــا فســاد را تقویــت خواهــد کــرد، رئیــس جمهــور الیحه 
شــفافیت را بــرای طــی مراحــل قانونــی بــه مجلــس ارســال کرد.براســاس ایــن 
ــای مؤّسســات مشــمول  ــا و عملکرده ــا، رفتاره ــات، صالحیت ه الیحــه اطالع
ــت مناســب در  معــرض دسترســی و اســتفاده  ــا کیفی ــان مناســب و ب در زم
ــا مراجــع نظارتــی قــرار می  گیرد.الیحــه  ــا عمــوم مــردم ی اشــخاص ذینفــع ی
ــای  ــن حوزه  ه ــی مهمتری ــام و اختصاص ــف ع ــطح تکالی ــفافیت در دو س ش
ــف،  ــه در ســه دســته »شــفافیت وظای ــرار داده ک ــورد توجــه ق شــفافیت را م
اختیــارات، مأموریت  هــا و صالحیت  هــا«، »شــفافیت فرآیندهــای ســازمانی« و 

»شــفافیت اطالعــات ســازمانی« تقســیم بندی شــده اســت.

دولت

سیاست

دولت

مجلس

ایران شروع کننده هیچ جنگی نخواهد بود

ترامپ چشم به مذاکره با ایران دوخته است

شهرداران مکلف به سکونت درمحل خدمتشان هستند

نرخ تورم کاالهای اساسی از کاالهای غیراساسی بیشتر است

در  رهبـــری  خبـــرگان  مجلـــس 
ــوری  ــرد: جمهـ ــه ای تاکیدکـ بیانیـ
اســـالمی ایـــران شـــروع کننـــده 
ـــا  ـــا ب ـــد بود،ام ـــی نخواه ـــچ جنگ هی
صالبـــت و اقتـــدار روز افـــزون در برابـــر هرگونـــه زیـــاده 
خواهـــی و تجـــاوز بیگانـــگان، ایســـتادگی کـــرده و بـــا دفـــاع 
جانانـــه هـــر قـــدرت متجـــاوزی را مقتدرانـــه ســـرکوب 
خواهـــد کرد.دبیرخانـــه مجلـــس خبـــرگان رهبـــری در ایـــن 
ـــه  ـــی ب ـــاوز آمریکای ـــاد متج ـــردن پهپ ـــاقط ک ـــه از س بیانی
دســـت پـــر تـــوان پاســـداران غیـــور انقـــالب اســـالمی 
قدردانـــی و اقـــدام تجاوزکارانـــه رژیـــم ایـــاالت متحـــده 
آمریـــکا را محکـــوم کـــرد.در بیانیـــه مجلـــس خبـــرگان 

ـــی  ـــاد جاسوس ـــردن پهپ ـــاقط ک ـــت: س ـــده اس ـــری آم رهب
ـــوان پاســـداران  ـــر ت ـــه دســـت پ ـــکا ب ـــوق پیشـــرفته آمری ف
غیـــور انقـــالب اســـالمی، عـــالوه بـــر اینکـــه گوشـــه ای 
ــدی  ــی و پدافنـ ــت دفاعـ ــرفت صنعـ ــدار و پیشـ از اقتـ
ـــان  ـــران را نش ـــالمی ای ـــوری اس ـــلح جمه ـــای مس نیروه
ـــی  ـــه یادماندن ـــه و درســـی ب داد، یـــک شکســـت مفتضحان
ـــادالت  ـــده مع ـــم زنن ـــر ه ـــکار و ب ـــکای جنایت ـــرای آمری ب
ـــرگان  ـــس خب ـــه مجل ـــود.در بیانی ـــان ب ـــی آن ـــی و نظام فن
رهبـــری تصریـــح شـــده اســـت: بـــی شـــک جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران بـــا ایـــن دفـــاع مشـــروع از مرزهـــای 
ـــش  ـــی خوی ـــوق قانون ـــع از حق ـــود در واق ـــی خ جغرافیای
ـــرده اســـت. ـــتفاده ک ـــک اصـــل اساســـی اس ـــوان ی ـــه عن ب

ارشـــد  پژوهشـــگر  و  سیاســـی  تحلیلگـــر 
ــت:  ــاوس« گفـ ــی»چتم هـ ــه انگلیسـ مؤسسـ
ترامـــپ بـــا دســـتور توقـــف حملـــه بـــه 
ــا  ــره بـ ــه مذاکـ ــم بـ ــان چشـ ــران، همچنـ ایـ
ــود،  ــدرو خـ ــاوران تنـ ــان مشـ ــت در میـ ــدد اسـ ــه و درصـ ــران دوختـ تهـ
نقش»پلیـــس خـــوب«را ایفـــا کند.»صنـــم وکیل«افـــزود: ترامـــپ کارزار 
انتخاباتـــی ریاســـت جمهـــوری 2020را آغـــاز کـــرده و نگـــران طرفـــداران 
ـــری  ـــه در صـــورت درگی ـــن عرصـــه اســـت و خـــوب آگاه اســـت ک خـــود در ای
بـــا ایران،چنانچـــه وضعیـــت از کنتـــرل خـــارج شـــود و تنـــش افزایـــش 
ـــزود:  ـــود.وی اف ـــد ب ـــش نخواه ـــع او و طرفداران ـــه نف ـــوع ب ـــن موض ـــد ای یاب
ـــه کار  ـــران را ب ـــه ای ـــری« علی ـــار حداکث ـــت کارزار »فش ـــن نی ـــا ای ـــپ ب ترام
گرفـــت کـــه بتوانـــد تهـــران را بـــه میـــز مذاکـــره بکشـــاند، امـــا مشـــکل 
ـــی  ـــا نوع ـــون وی ب ـــوده و اکن ـــق نب ـــالً موف ـــرد عم ـــن راهب ـــه ای ـــت ک اینجاس
فشـــار از ســـوی ایـــران مواجـــه اســـت کـــه تـــا پیـــش از بازگشـــت بـــه 
میـــز مذاکـــره برخـــی امتیازهـــا را ارائـــه کند.وکیـــل بـــه دســـتور ترامـــپ 
ـــد  ـــپ قص ـــت: ترام ـــرد و گف ـــاره ک ـــران اش ـــه ای ـــه ب ـــف حمل ـــر توق ـــی ب مبن

ـــه رو  داشـــته در آن اتـــاق و در میـــان مشـــاوران تنـــدرو، خـــود را فـــردی میان
ـــازی کنـــد و وجـــه مثبتـــی از خـــود  نشـــان داده و نقش»پلیـــس خـــوب«را ب
بـــه طرفدارانـــش نشـــان دهـــد و در عیـــن حـــال پیامـــی بـــرای تهـــران 
ـــه  ـــپ ب ـــه داد:ترام ـــاوس ادام ـــدچتم ه ـــگر ارش ـــد.این پژوهش ـــته باش داش
ـــن  ـــه م ـــی براینک ـــتد مبن ـــران بفرس ـــه ته ـــی ب ـــا پیام ـــرده ت ـــالش ک ـــع ت واق
درصدد»تنـــش زدایی«هســـتم،خواهش می کنـــم مالحظـــه بفرماییـــد.

وکیـــل افزود:رهبـــر عالـــی ایـــران بارهـــا گفتـــه حاضـــر بـــه مذاکـــره بـــا دولـــت 
ــا  ــع تحریم هـ ــاز و رفـ ــت امتیـ ــران نیازمنددریافـ ــت،اما ایـ ــپ نیسـ ترامـ
ــی  ــت ملـ ــائل امنیـ ــت.تحلیلگر مسـ ــکا اسـ ــادی آمریـ ــه اقتصـ ناعادالنـ
شـــبکه تلویزیونـــی ســـی ان ان در ارتبـــاط بـــا تصمیـــم اخیـــر دونالـــد 
ترامـــپ مبنـــی بـــر درگیـــری بـــا ایـــران گفت:تمامـــی خطـــوط قرمـــزی 
ـــس  ـــخص رئی ـــت و ش ـــران از آن گذش ـــود ای ـــرده ب ـــیم ک ـــپ ترس ـــه ترام ک
ـــامانتا  ـــوط مبهم«است.»س ـــز دارای»خط ـــوط قرم ـــای خط ـــه ج ـــوری ب جمه
ـــوری  ـــس جمه ـــه رئی ـــود ک ـــتی ب ـــم درس ـــن تصمی ـــه ای وینوگراد«افزود:البت
دســـتور بـــه لغـــو حملـــه را بـــه چنـــد دلیـــل داد.  یکـــی از ایـــن دالیـــل 

پاســـخ قـــوی ایـــران اســـت. 

ســـخنگوی وزارت کشـــور از 
ــد  ــتورالعمل جدیـ ــالغ دسـ ابـ
ســـکونت  احـــراز  نحـــوه 
ـــت  ـــل خدم ـــهرداران در مح ش
ــر داد و  ــور خبـ ــر کشـ ــتانداران سراسـ ــه اسـ ــود بـ خـ
ـــی  ـــتورالعمل تمام ـــن دس ـــاس ای ـــر اس ـــت: ب اظهارداش
شـــهرداران مکلـــف هســـتند در محـــل خدمـــت خـــود 
ســـکونت داشـــته باشند.ســـید ســـلمان ســـامانی 
ســـخنگوی وزارت کشـــور گفـــت: چنانچـــه شـــهردار از 
ـــط  ـــم انتصـــاب توســـط مراجـــع ذیرب ـــخ صـــدور حک تاری
در محـــدوده شـــهر محـــل خدمـــت خـــود ســـکونت و 
ـــت  ـــرف مهل ـــر ظ ـــد حداکث ـــد بای ـــته باش ـــت نداش اقام

یـــک مـــاه نســـبت بـــه اســـکان در محـــدوده شـــهر 
مذکـــور اقـــدام کند.ســـخنگوی وزارت کشـــور تصریـــح 
کـــرد: شـــهردار و خانـــواده وی شـــامل همســـر و 
ــد در  ــل وی بایـ ــت تکفـ ــدان تحـ ــا فرزنـ ــد یـ فرزنـ
داخـــل محـــدوده شـــهر ســـکونت و اقامـــت داشـــته 
ـــهر  ـــورای ش ـــه ش ـــی ک ـــت: در صورت ـــامانی گف باشند.س
ـــدم ســـکونت شـــهردار در محـــدوده شـــهر  ـــه ع نســـبت ب
اطمینـــان حاصـــل کنـــد طبـــق تبصـــره 4 مـــاده 80 و 
ــات  ــف و انتخابـ ــکیالت، وظایـ ــون تشـ ــاده 90 قانـ مـ
شـــوراهای اســـالمی کشـــور و انتخـــاب شـــهرداران 
ـــد  ـــا اصالحـــات بعـــدی آن مـــی توانن مصـــوب ١٣٧٥ و ب

ادامـــه فعالیـــت شـــهردار را خاتمـــه دهنـــد.

ــس  ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــو کمیسـ عضـ
شـــورای اســـالمی، گفـــت: براســـاس 
ســـال  در  مرکـــزی  بانـــک  گـــزارش 
97 نـــرخ تـــورم کاالهـــای اساســـی از 

کاالهـــای غیراساســـی بیشـــتر اســـت.
ـــس  ـــی عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجل ـــی داوران ـــور ابراهیم محمدرضـــا پ
ـــی  ـــزار و 200 تومان ـــذف ارز 4 ه ـــه ح ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب ـــورای اس ش
براســـاس مصوبـــه مجلـــس در بودجـــه ســـال 98 از اختیـــارات دولـــت 
ـــت  ـــن اس ـــوده ای ـــت ب ـــس و دول ـــر مجل ـــه مدنظ ـــه ک ـــت: آنچ ـــت، گف اس

ـــرد. ـــرار گی ـــردم ق ـــار م ـــی ارزان در اختی ـــه کاالی اساس ک
نماینـــده مـــردم کرمـــان و راور در مجلـــس شـــورای اســـالمی، بـــا بیـــان 
ـــص ارز و  ـــاس تخصی ـــت براس ـــن اس ـــا ممک ـــه ارزان کااله ـــه روش ارائ اینک
ـــزود: در شـــرایط فشـــار  ـــردم باشـــد، اف ـــه م ـــاوت ب ـــه التف ـــا پرداخـــت ماب ی
ـــد،  ـــداری کن ـــد کاال را ارزان خری ـــی توانن ـــت م ـــد حال ـــردم در چن ـــی م تورم
ـــداری و وارد  ـــت کاال را خری ـــی کـــه دول روش نخســـت ایـــن اســـت کـــه زمان

ـــان  ـــا هم ـــردم کاال را ب ـــا م ـــد ت ـــص ده ـــد ارز را ارزان تخصی ـــی کن ـــران م ای
ـــد.  ـــداری کنن ـــت خری قیم

وی ادامـــه داد: تجربـــه یکســـال گذشـــته نشـــان مـــی دهـــد کـــه ایـــن 
ـــر حـــوزه واردات  ـــارت ب ـــت نیســـت و تســـلطی در نظ ـــوان دول موضـــوع در ت
و شـــبکه گســـترده عمـــده فروشـــی و خـــردوه فروشـــی نـــدارد، لـــذا ارز ارزان 
ـــد.  ـــی رس ـــردم م ـــت م ـــه دس ـــران ب ـــا کاالی گ ـــد، ام ـــی ده ـــص م تخصی
ـــورت  ـــه ص ـــه ارز را ب ـــت ک ـــن اس ـــرد: روش دوم ای ـــد ک ـــی تاکی پورابراهیم
متعـــارف و معمولـــی بـــه کاالهـــا تخصیـــص دهـــد و مابـــه التفـــاوت و 
ـــه  ـــارم بودج ـــک چه ـــی ی ـــان یعن ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود ١00 ه ـــه ح ـــال ک ری
ـــه خـــود مـــردم داده شـــود. عمومـــی کشـــور اســـت، نیـــز براســـاس ســـرانه ب

ـــردم  ـــه م ـــی ارزان ب ـــل کاالی اساس ـــد روش تحوی ـــه بای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــن اســـت  ـــک روش ای ـــدف ی ـــن ه ـــق ای ـــرای تحق ـــزود: ب ـــرد، اف ـــدا ک را پی
ـــه ارز  ـــوده ک ـــن ب ـــر ای ـــا روش دیگ ـــود، ام ـــص داده ش ـــه ارز ارزان تخصی ک
ـــل  ـــود و در مقاب ـــت ش ـــی و آزاد پرداخ ـــد و ارز نیمای ـــاص نیاب ارزان اختص

ـــوند. ـــوردار ش ـــی برخ ـــرانه پرداخت ـــک س ـــردم از ی م

سنا
 ای

س:
عک

دفترریاسـت جمهوری  واطالع رسـانی  ارتباطـات  معـاون 
در صفحـه شـخصی خـود درتوییتـر نوشـت:ادعای ترامـپ 
اطـالع  بدلیـل  لغـو حملـه در آخریـن دقایـق  بـر  مبنـی 
پرویـز  توییـت  ندارد.متـن  کشـته ها،صحت  تعـداد  از 
اسـماعیلی بـه شـرح زیـر اسـت:حتی اگـر اجماعِ جلسـه 
کاخ سـفید عملیـات نظامـی علیه ایـران بوده،طبعـًا نتایج 
آن بحـث شـده و ادعـای ترامـپ مبنـی برلغـو حملـه در 
آخریـن دقایـق بدلیـل اطـالع از تعـداد کشـته ها،صحت 
مسـتندات  و  منطقـه ای  همپیمانـان  ندارد.گویا،مخالفـت 
محکمـی از پـرواز پهپـاد آمریکایی در آسـمان ایران هم به 

اطـالع او رسـیده اسـت

»آنـگال مـرکل«، صـدر اعظـم آلمـان تأکیـد کرد که مسـأله 
ایـران بایـد از طریـق سیاسـی حل شـود.

النشـره نیـز بـه نقـل از صدراعظـم آلمـان گـزارش داد کـه 
موضـوع ایـران در نشسـت سـران گـروه 20 بـه میزبانـی 

ژاپـن مطـرح خواهـد شـد.
ژاپـن  اوسـاکای  در  بناسـت   20 گـروه  سـران  نشسـت 
برگـزار شـود.اجالس سـران گـروه 20 هـر سـاله بـا حضـور 
قدرت هـای اقتصـادی و تعـدادی از کشـورهای در حـال 
توسـعه امـا برخـوردار از اهمیـت اقتصادی برگزار می شـود. 

ادعای ترامپ مبنی بر لغو حمله 
در آخرین دقایق، صحت ندارد

 مسئله ایران باید از 
طریق سیاسی حل شود

فروندپهپادجاسوسـی  یـک  تجاوزکارانـه  اقـدام  درپـی 
آمریکایـی بـه حریـم فضایـی ایـران ازمبـدا یـک پایـگاه 
نظامـی آمریـکا در امارات،کاردار این کشـور از سـوی وزارت 
امـور خارجـه احضـار و مراتـب اعتـراض شـدید کشـورمان 

بـه وی ابـالغ شـد.
در ایـن دیدار،رئیـس اداره خلیج فـارس وزارت امور خارجه 
تاکیـد کـرد: جمهـوری اسـالمی ایـران ارایـه تسـهیالت بـه 
نیروهـای بیگانـه را بـرای هرگونـه تعـرض بـه قلمـرو آبی، 
خاکـی و فضایـی ایـران نمـی پذیـرد و کشـورها نمی توانند 

در اینگونـه مـوارد از خـود سـلب مسـئولیت  کنند

نخسـت وزیر نـروژ در پـی افزایـش تنش های میـان ایران 
و آمریکا، خواسـتار خویشـتن درای طرفین شـد.

بـرای  مطلبـی کـه  در  نـروژ  نخسـت وزیر  سـولبرگ،  ارنـا 
روزنامـه وردنـز گنـگ نوشـته، بـا ابـراز نگرانـی از افزایـش 
از طرفیـن  مـن  آمریـکا گفـت:  و  ایـران  میـان  تنش هـا 
می خواهـم کـه از خود خویشـتن داری نشـان دهند و از هر 
اقدامـی کـه می توانـد بـه افزایـش تنش هـا منجـر شـود، 

خـودداری کننـد

احضار کاردار امارات به 
وزارت امور خارجه

ابراز نگرانی نخست وزیر نروژ  از 
افزایش تنش ها در خلیج فارس
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

ازشرط ایران برای مرمت»تاق کسری«و»وادی السالم« بازدید از ویرانه های شهر باستانی »آتن«  آغاز می شود
تا ثبت جهانی»اربعین«

ـــاح  ـــالگرد افتت ـــن س ـــبت دهمی ـــه مناس ب
یونـــان  ایـــن  »آکروپولیـــس«  مـــوزه 
از  بخشـــی  از  بازدیـــد  امـــکان  مـــوزه 
ــتانی» آتن « رابرای  ــهر باسـ ــای شـ ویرانه هـ

اســـت. فراهـــم کـــرده  عالقه منـــدان 
مـــوزه » آکروپولیـــس« کـــه بخـــش بزرگـــی از گنجینـــه شـــهر باســـتانی 
»آتـــن« را در خـــود جـــای داده اســـت، ایـــن بـــار بـــرای اولیـــن بـــار 
بازدیـــد نزدیـــک و تـــردد در منطقه کاوشـــی ویرانه هـــای شـــهر باســـتانی 
ـــدگان میســـر کـــرده اســـت.این فضـــای 4 هـــزار  ـــرای بازدیدکنن » آتـــن« را ب
متـــر مربعـــی کـــه در زیـــر مـــوزه قـــرار دارد شـــامل ویرانه هـــای حمـــام 
باســـتانی، خانه هـــا، چاه هـــا، خیابان هـــا و غیـــره می شـــود. ایـــن 
ویرانه هـــا بـــه دوران منســـوب بـــه » یونـــان کالســـیک« بـــاز می گردنـــد.
ــد در  ــدگان می تواننـ ــرد: »بازدیدکننـ ــان کـ ــر موزه» آکروپولیس«بیـ مدیـ
ـــار  ـــک از آث ـــد و از نزدی ـــدم بردارن ـــن« ق ـــتانی » آت ـــهر باس ـــای ش ویرانه ه
ــای مهـــم ایـــن  ــهر دیـــدن کنند.«یکـــی از بخش هـ ــتانی ایـــن شـ باسـ

ـــت  ـــه قدم ـــت ک ـــد اس ـــی ثروتمن ـــرد آتن ـــک ف ـــه ی ـــی خان ـــکان تاریخ م
ـــناد  ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــاز می گردد.ب ـــالد ب ـــس از می ـــم پ ـــرن شش ـــه ق آن ب
ـــن  ـــه اولی ـــش خان ـــال پی ـــزار س ـــتانی 5000 ه ـــکان باس ـــن م ـــی ای تاریخ

ـــت. ـــوده اس ـــتان ب ـــن« باس ـــان »آت مردم
ایـــن ویرانه هـــا بـــرای اولیـــن بـــار در جریـــان ســـاخت و ســـاز مـــوزه 
»آکروپوایـــس« در فاصلـــه زمانـــی ســـال 1997 تـــا 2004 کشـــف شـــد، 
ـــوش  ـــق کفپ ـــا از طری ـــن ویرانه ه ـــی از ای ـــا بخش ـــن تنه ـــش از ای ـــا پی ام
شیشـــه ای در ورودی مشـــخص بود.آثـــار باســـتانی کـــه در جریـــان 
ــه  ــوزه بـ ــن مـ ــا در همیـ ــده اند، بعدهـ ــف شـ ــه کشـ ــن منطقـ کاوش ایـ
ـــه ی  ـــر روی تپ ـــه ب ـــوزه ک ـــد.این م ـــد ش ـــته خواهن ـــوم گذاش ـــش عم نمای
» آکروپولیـــس« واقـــع شـــده اســـت خانـــه مجســـمه های نفیـــس 
یونـــان باســـتان از جملـــه آثـــار باســـتانی معبـــد »پارتنـــون« یکـــی از 
تاثیرگذارتریـــن بناهـــای تمـــدن غـــرب نیـــز اســـت. از زمـــان افتتـــاح 
ـــان 14.5  ـــون میزب ـــوزه تاکن ـــن م ـــال 2009، ای ـــس« در س ـــوزه » آکروپولی م

بازدیدکننـــده بـــوده اســـت.

ـــران  ـــق ای ـــات تواف ـــاون گردشـــگری جزئی مع
و عـــراق بـــرای توســـعه همکاری هـــای 
ــع  ــی و صنایـ ــراث فرهنگـ ــگری، میـ گردشـ
دســـتی را تشـــریح کـــرد و از پیش شـــرط 
ایـــران بـــرای مرمـــت ایـــوان مدائـــن )تـــاق کســـری( و قبرســـتان 
وادی الســـالم ســـخن گفـــت و از توافـــق طرفیـــن بـــرای تشـــکیل پرونـــده 
مشـــترک »پیـــاده روی اربعیـــن« بـــرای ثبـــت در یونســـکو خبـــر داد.ولـــی 
تیمـــوری بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری اجـــالس نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی 
کشـــورهای عضـــو اکـــو در اردبیـــل و دیـــداری کـــه باهیـــأت عراقـــی در حاشـــیه 
ـــتند  ـــور داش ـــالس حض ـــن اج ـــور در ای ـــد،گفت:نمایندگان 10 کش ـــام ش آن انج
ـــالمت  ـــگری س ـــر گردش ـــالس ب ـــن اج ـــود. ای ـــراق ب ـــا ع ـــی از آن ه ـــه یک ک
تمرکـــز داشـــت و از آنجـــا کـــه عـــراق یکـــی از بازارهـــای هـــدف در ایـــن بخـــش 
ـــد.وی  ـــم ش ـــور تنظی ـــن منظ ـــه ای ـــی ب ـــأت عراق ـــفر هی ـــد س ـــمار می آی ـــه ش ب
ـــالً تفاهم نامـــه همـــکاری را در ســـه  ـــران و عـــراق قب افـــزود: از ســـوی دیگـــر ای

ـــد  ـــرده بودن ـــع دســـتی و گردشـــگری امضـــا ک ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــوزه می ح
ـــد  ـــکیل ش ـــور تش ـــن دو کش ـــی بی ـــه فن ـــاد آن، کمیت ـــرای مف ـــرای اج ـــه ب ک
ـــری  ـــاره پیگی ـــن درب ـــت. او همچنی ـــته اس ـــت داش ـــه نشس ـــون س ـــه تاکن ک
پیشـــنهاد قبلـــی عـــراق دربـــاره مرمـــت »ایـــوان مدائن«)تـــاق کســـری(و 
ـــتانی  ـــار باس ـــن آث ـــت ای ـــرای مرم ـــران ب ـــالم«اظهار کرد:ای قبرستان»وادی الس
ـــای  ـــن هزینه ه ـــرط آن ، تامی ـــا ش ـــود، ام ـــرده ب ـــی ک ـــالم آمادگ ـــم اع ـــالً ه قب
ـــن شـــرایط از ســـوی  ـــر ای ـــه اگ ـــراق اســـت ک ـــی از ســـوی ع متخصصـــان ایران
ـــام  ـــن مق ـــرد. ای ـــد ک ـــدام خواه ـــاره اق ـــن ب ـــران در ای ـــود، ای ـــم ش ـــا فراه آن ه
مســـؤول در ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری از 
ـــت  ـــرای ثب ـــن« ب ـــده مشـــترک »اربعی ـــرای تشـــکیل پرون ـــق دو کشـــور ب تواف
ـــران مطـــرح شـــده  ـــر داد و گفـــت : ایـــن پیشـــنهاد از ســـوی ای در یونســـکو خب
ـــت در یونســـکو  ـــرای ثب ـــده ب ـــن پرون ـــر تشـــکیل ای ـــه پیگی ـــود ک ـــا ب و مدت ه
ـــرای  ـــده، مشـــترک ب ـــن پرون ـــق شـــده ای ـــراق تواف ـــا ع ـــون ب ـــوده اســـت. اکن ب

ـــود. ـــکیل ش ـــکو تش ـــی یونس ـــت جهان ـــت در فهرس ثب

 پیام
 میراث

فاز اول مرمت معبد هندوهای بندرعباس آغاز شد
معاون میراث  فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان از آغاز فاز اول مرمت معبد هندوهای بندرعباس خبر داد.عباس نوروزی 
با بیان این مطلب افزود: »در این عملیات، تاسیسات برقی بنا تعمیر و ساماندهی می شود.«او با اشاره به اینکه گنبد معبد نیز 
در این فاز مرمت خواهد شد، افزود: »همچنین عملیات موریانه زدایی بنا از هفته آینده آغاز می شود.« معاون میراث فرهنگی 

افزود: »برای این فاز از عملیات مرمت مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.«

رنا
 ای

س:
عک

زمین شناسـی،  سـازمان  میـان  جانبـه  سـه  تفاهم نامـه 
دانشـگاه حکیم سـبزواری و پژوهشـکده علوم زمین برای 

راه انـدازی ژئوپـارک در سـبزوار بـه امضـا رسـید.
به دنبال سـفررئیس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات 
معدنـی وجمعـی از معاونـان و مدیـران ایـن سـازمان بـه 
میـان  جانبـه  سـه  همـکاری  تفاهـم  سبزوار،یادداشـت 
سـازمان زمین شناسـی واکتشـافات  معدنی کشور،دانشگاه 
حکیـم سـبزواری وپژوهشـکده علوم زمین به امضا رسـید.
در ایـن تفاهم نامـه کـه به امضـای دکتر علـی اصغر مولوی 
رئیـس دانشـگاه حکیـم سـبزواری، دکتر علیرضا شـهیدی 
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیس سـازمان 
زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور و دکتـر حمیـد 
نظـری معـاون پژوهشـی پژوهشـکده علـوم زمین رسـید، 
سـه طـرف نسـبت بـه پتانسـیل یابی جهـت معرفـی یـک 
انجـام مطالعـات زمین شناسـی  بـا  در سـبزوار  ژئوپـارک 
از سـوی دانشـگاه حکیـم سـبزواری وبـا نظـارت و راهبـرد 
بـه  کشـور  واکتشـافات معدنی  زمین شناسـی  سـازمان 

رسـیدند. توافق 
مشـارکت در راه انـدازی رشـته »ژئـو توریسـم« در مقطـع 
نیـز  سـبزواری  حکیـم  دانشـگاه  در  ارشـد  کارشناسـی 
از دیگـر مـوارد توافـق شـده اسـت.در ایـن مراسـم دکتـر 
علیرضاشهیدی،رئیس سـازمان زمین شناسی و اکتشافات 
 معدنـی کشـور بـا تاکیـد بـر ضـرورت تعامـل بیشـتر بـا 
دانشـگاه ها، افزود:مطالعـات کاربردی علـوم زمین از جمله 
مطالعـات زمین شناسـی کشـاورزی و بررسیژئوتوریسـم و 
ژئـو پـارک به صورت یک پـروژه پایلوت در منطقه سـبزوار 
و جویـن در حـال انجام اسـت که امیدواریـم هر چه زودتر 
از  زمین شناسـی کشـاورزی  برسـد.مطالعات  نتیجـه  بـه 
سـوی سـازمان زمین شناسی و اکتشـافات معدنی کشور در 
شـرق کشـور در محـدوده ای بـا وسـعت 600 کیلومتـر مربع 
بـا هـدف افزایـش بازدهـی آب و خـاک و صرفه جویـی در 
مصـرف آب بـا توجه بـه محدودیت های موجـود در بخش 
آب و افزایـش بازدهـی محصـوالت کشـاورزی از طریـق 
کامـل کـردن خـاک بـا افـزودن کودهـای معدنـی از جمله 
زئولیـت و بنتونیـت و دیگـر کودهـای مـورد نیـاز در حـال 
انجـام اسـت و امید مـی رود نتایج این مطالعـات تا پایان 

امسـال ارائه شـود.

سبزوار هم صاحب 
ژئوپارک می شود

چشم گردشگران خارجی در رامسر به تابلوهای 
فارسی نوشت

شهرستان رامسر  از  داشتن تابلوهای دو یا چند زبانه راهنمای گردشگران خارجی محروم است .

شهرســتان رامســر بــا ســابقه تاریخــی و 
شــهرت جهانــی از ابتدایــی تریــن عنصر 
ــای  ــتن تابلوه ــی داش ــگری یعن گردش
ــگران  ــای گردش ــه راهنم ــد زبان دو یاچن
ــن  ــه همی ــت وب ــروم اس ــی مح خارج
خاطــر توریســتهای خارجــی همــواره 
در ســفر بــه ایــن منطقــه دچــار حیــرت 
وســرگردانی میشوند.شهرســتان رامســر 
شــهرهای  پربازدیدتریــن  از  یکــی 
ــدران ازنظربازدیدگردشــگران  غــرب مازن
خارجــی بــه شــمارمی رود امافقــدان 
ــگری  ــهری و گردش ــای ش ــو راهنم تابل
دو یــا چنــد زبانــه همچنیــن ســبب 
ــای  ــدن بخشــی از جاذبه ه ــول مان مغف
گردشــگری ایــن شــهرازدید گردشــگران 

خارجــی شــده اســت.این شهرســتان 70 
ــدران  ــری درشــمال غــرب مازن هــزار نف
عــالوه برجاذبه هــای زیبــای طبیعــی 
عنــوان  بــه  شــهرتش  ســبب  کــه 
شــده،به  ایــران  گردشــگری  نگیــن 
قــرارداد کنوانســیون  امضــای  خاطــر 
تاالب هــا در 13بهمــن ســال 1349بــا 
ایــن  در  جهــان  کشــور   18 حضــور 
ــن  ــز دارد،ضم ــی نی ــهرت جهان شهر،ش
ــمال  ــهرهای ش ــروس ش ــام ع ــه ن اینک
کشــور را هــم بــرای خــودش حفــظ 
حیــرت  و  است.ســرگردانی  کــرده 
نبودتابلوهــای راهنمــا را بویــژه می تــوان 
مشــاهده کــرد کــه  توریســتهایی  در 
ــه  ــن منطق ــه ای ــرادی ب ــه صــورت انف ب

ــه  ــگرانی ک ــا گردش ــد و ی ــفر می کنن س
در صــورت ســفر جمعــی بــه همــراه 
و  جدامی افتنــد  قافلــه  از  تورگــردان، 
ــن  ــرای یافت ــال نشــانی ب ــه در دنب در ب
می گردند.فقــدان  همســفرانش 
راهنمــای  دویاچندزبانــه  تابلوهــای 
میشــودحجم  باعــث  گردشــگری 
کــه  خارجــی  ازگردشــگران  زیــادی 
اغلــب بــدون راهنمــای تــور بــه رامســر 
ــردم و  ــار از م ــه ناچ ــد ب ــفر می کنن س
ــم  ــب ه ــه اغل ــک بگیردک ــذران کم رهگ
بــه دلیــل ندانســتن زبــان  خارجــی 
ــی  ــان را راهنمای ــاره آن ــاء و اش ــا ایم ب
بــر  خــودش  ایــن  کــه  می کننــد 
ــا  ــر ب ــان می افزاید.رامس ــردرگمی آن س

برخــورداری از جنگل هــای هیرکانــی، 
فاصلــه نزدیــک کــوه ودریــا،آب گرمهــای 
معدنی،تلــه کابیــن رامســر بــر فــراز 
عیــن  در  و  ایلمیلــی  تاریخــی  کــوه 
ــی  ــار تاریخ ــود اث ــل وج ــه دلی ــال ب ح
نظیــر بــاغ 33 هکتاری،هتــل قدیــم 
ــهدای  ــوزه ای ش ــه م ــژه مجموع ــه وی ب
ــور  ــر کش ــوزه برت ــز 5 م ــه ج ــر ک رامس
بــه شــمار مــی رود همــواره مــورد توجــه 
گردشــگران خصوصــًا خارجــی قــرار 

می گیــرد.

صدمه به وجه گردشگری شهر
ارشــد گردشــگری  کارشــناس  یــک 
ــی  ــگران خارج ــه گردش ــان اینک ــا بی ب
ــهای  ــه بخش ــزه ب ــدف وانگی ــر ه از نظ
گردشــگران فرهنگی،تاریخی،تفریحــی 
ودوســتار خریــد و گردشــگران طبیعــت 
میشــوند،  تقســیم  واکوتوریســم 
گفت:نبــودن زیرســاختهای الزم بــرای 
نظیرکمبــود  خارجــی  گردشــگران 
وراهنمــای  خدماتــی  تابلوهــای 
گردشــگری وحتــی پوســترهاو تراکتهای 
تفریحــی،  جاذبه هــای  معرفــی 
گردشــگری وبــازار بــه زبانهــای مختلــف 
ــگر  ــذب گردش ــوب در ج ــرات نامطل اث
بــه  افزود:توجــه  جــوری  دارد.امنــه 
ــا  ــش ب ــر بخ ــاط اث ــراری ارتب ارکان برق
ــه  ــه توج ــان الزم ــی زب ــگر خارج گردش
ــه ابزارهــای ارتباطــی نظیــر تابلوهــای  ب
امــوزش  و  زبانــه  چنــد  گردشــگری 
همــه افــراد اعــم از رانندگان،راهنماهــای 
اســت کــه  مــکان خدماتــی  و  تــور 
ــاط  ــگرخارجی در ارتب ــا گردش ــوی ب بنح
هستند،می باشــد.به گفتــه وی، هــر چــه 
ســطح ایــن آگاهی هــا از مکان هــای 

گردشــگری و ســابقه تاریخی شهرستان 
ــا  ــد ب ــر می توان بیشــتر باشــد راحــت ت
برقــرار  ارتبــاط  گردشــگران خارجــی 
کنــد وانــان را بــه اقامــت و بازدیدهــای 
مجددبــه شهرســتان متقاعدکنــد در این 
صــورت می تــوان بــه رونــق گردشــگری 
خارجــی درشهرســتان امیــدوار بــود.

فقدان تابلوهای دو زبانه و 
اتالف وقت گردشگران خارجی

ــور  ســیامک کالهــدوز یــک راهنمــای ت
ــای  ــاره پیامده ــی درب ــافران خارج مس
فقــدان تابلوهــای ادرســینگ و راهنمای 
می گویــد:  چندزبانــه  گردشــگران 
ــه  ــدای ورود ب گردشــگر خارجــی در ابت
ــه ان  ــه ب ــه ای ک ــن گزین ــر شــهر اولی ه
ــی  ــامد گوی ــو خوش ــد تابل ــه می کن توج
ــوع  ــت،این موض ــن اس ــان التی ــه زب ب
ــد  ــت باش ــم اهمی ــا ک ــرای م ــاید ب ش
اماآنهــا توجــه زیــادی بــه ایــن فرهنــگ 
خوشــامد گویــی دارنــد و ایــن موضــوع 
را از ویژگی هــای مثبــت یــک شــهر 
می داننــد و دیــده شــده کــه در فیلــم و 

عکــس منتشــر می کننــد.

تابلوهــای چنــد زبانــه اولویت 
ــراث فرهنگی اول می

فرهنگــی  میــراث  اداره  رئیــس 
رامســر بابیــان اینکــه تابلــو راهنمــای 
گردشــگران،راهنمای هویــت و جاذبــه  های 
گوناگــون شهرهســتند گفــت: مادربخــش 
تمهیــدات الزم بــرای معرفــی تأسیســات 
ــل  ــرف عم ــک مع ــوان ی ــگری بعن گردش
ــهرداری  ــه ش ــا را ب ــا انه ــم و تنه می کنی
معرفــی می کنیــم تــا ایــن نهادباهمــکاری 
اداره راهــداری نســبت بــه جانمایــی ایــن 
ــا  ــی ب ــین متاج ــدام کند.حس ــا اق تابلوه
اشــاره بــه اینکه اطــالع رســانی جاذبه های 
گردشــگری اولویــت ســازمان میــراث 
فرهنگــی بــه شــمار مــی رود گفت:باتوجــه 
بــه حجــم بــاالی گردشــگران خارجــی در 
ایــن شهرســتان یکــی از اولویت هــای 
ــد  ــن شــهر نصــب تابلوهــای چن ــم ای مه
ــی  ــچ یک ــه هی ــن اینک ــه اســت ضم زبال
روســتاهای هــدف گردشــگری در ایــن 
ــات زیادنظیــر  شهرســتان کــه دارای امکان
آبگــرم معدنی،جاذبه هــای گردشــگری، 

ــده اند. ــی نش ــوز معرف ــی هن تاریخ

دولــت ژاپــن گــزارش کــرد درآمــد ایــن 
کشــور در ســال 2018 میــالدی از محــل 
هزینــه شــده توســط گردشــگران، از 
ارزش صــادرات نیمــه هــادی ها و ســایر 
قطعــات الکترونیکــی پیشــی گرفتــه 
اســت و بــه رقــم 42میلیــارد دالررســیده 

اســت.
دولــت ژاپــن درپــی جــذب بازدیــد 
کننــدگان بیشــتری از خــارج اســت 

هــدف دولــت، افزایــش تعدادســاالنه 
ــه 40 میلیــون نفــر و نیــز  گردشــگران ب
افزایــش هزینــه کــرد آنهــا بــه تقریبــا دو 
ــت. ــال 2020اس ــی تاس ــم کنون ــر رق براب
ــالم  ــن پیشــتر اع ــر گردشــگری ژاپ وزی
ــگران  ــاالنه گردش ــمار س ــود ش ــرده ب ک
ایــن کشــور فقــط در مــدت پنــج ســال 
ــا  ــوز ب ــا هن ــر شــده اســت، ام ــه براب س
چشــم انــداز رســمی 40میلیــون نفــر تــا 

ــازی  ــان ب ــو میزب ــه توکی ــال 2020 ک س
هــای المپیــک و پارالمپیــک خواهــد 

ــادی دارد. ــه زی ــود، فاصل ب
'کــی ایچــی ایشــیی' تصریــح کــرد 
روادیــد،  صــدور  مقــررات  کاهــش 
کاهــش نــرخ بلیــت هواپیما برای ســفر 
بــه ژاپــن و افزایــش شــمار کشــتی های 
مســافربری ایــن کشــور از جملــه دالیــل 
افزایــش ورود گردشــگر بــه ایــن کشــور 
اســت.دولت ژاپــن راهبــردی را بــرای 
ــم  ــور تنظی ــن کش ــم ای ــت توریس صنع
کــرده اســت کــه بــر اســاس آن بــا ارائــه 
ــات  ــاخت امکان ــتر و س تســهیالت بیش
گردشــگری، شــمار توریســت هــا در این 
ــه 40  ــالدی ب ــال 2020 می ــا س ــور ت کش

ــر در ســال برســد. ــون نف میلی

ژاپن از محل گردشگری

 ۴۲ میلیارد دالر درآمد کسب کرد

شهرداری،مشارکتی در مرمت تخت 
درگاه قلی بیگ کرمان نداشته است

مدیــر روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
ــای  ــت بن ــارکتی در مرم ــهرداری مش ــت: ش ــان گف ــتان کرم ــگری اس و گردش

تاریخــی تخــت درگاه قلــی بیــگ کرمــان نداشــته اســت.
محمدمهــدی افضلــی افــزود: اخیــراً بــر اثــر نــزوالت جــوی بخشــی از ُصفــه ای 
کــه بنــای تخــت درگاه قلــی بیگ بــروی آن ســاخته شــده، دچارآســیب دیدگی 
شــده بــود کــه بالفاصلــه پــس از تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز، عملیــات مرمتــی 
ایــن بنــای تاریخــی شــامل اصــالح کفســازی و مرمــت دیــواره ســنگی صفــه بــا 

هزینــه و نظــارت اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان انجــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه تعامالت مناســب اداره کل میــراث فرهنگی اســتان با مجموعه 
شــهرداری کرمــان در زمینــه مرمــت و حفاظــت از ابنیــه و بافــت تاریخــی شــهر 
کرمــان تصریــح کرد:امــا در پــروژه مرمــت بنــای تاریخــی تخــت درگاه قلی بیگ 
کرمــان مشــارکتی اتفــاق صــورت نگرفتــه و شــهرداری صرفــًا اقــدام بــه انجــام 
عملیــات نورپــردازی ایــن بنــا در ســال گذشــته کــرده اســت. افضلــی بیــان کرد: 
تخــت درگاه قلــی بیــگ متعلــق بــه دوره صفویــه دارای عمارت مکعب شــکل در 
وســط و طــاق نماهایــی در چهــار طــرف در زاویــه جنوبــی کــوه قلعــه دختــر و در 

ضلــع جنــوب شــرقی شــهر کرمــان واقــع شــده اســت.

ته
نک

شـهرهای  پربازدیدتریـن  از  یکـی  رامسـر  شهرسـتان 
بـه  خارجـی  بازدیـد گردشـگران  نظـر  از  مازنـدران  غـرب 
شـمار مـی رود امـا فقـدان تابلوهـای راهنمای شـهری و 
گردشـگری دو یـا چنـد زبانـه همچنیـن سـبب مغفـول 
مانـدن بخشـی از جاذبه هـای گردشـگری این شـهر از دید 

گردشـگران خارجـی شـده اسـت.
ایـن شهرسـتان ۷۰ هـزار نفری در شـمال غـرب مازندران 
عـالوه بـر جاذبه هـای زیبـای طبیعی که سـبب شـهرتش 
بـه عنوان نگین گردشـگری ایران شـده، به خاطـر امضای 
قـرارداد کنوانسـیون تاالب ها در 13 بهمن سـال 1349 با 
حضـور 18 کشـور جهان در ایـن شهر،شـهرت جهانی دارد.

میراثگردشگری

هفتمین جشنواره ملی گل  بابونه 
در نمین برگزار شد

تاکید برتقویت مشارکت دستگاه های مختلف 
برای صیانت از آثار فرهنگی تاریخی

اداره کل  گردشـــگری  معـــاون 
ــتی  ــع دسـ میراث فرهنگی،صنایـ
ــل  ــتان اردبیـ ــگری اسـ و گردشـ
جشـــنواره  گفت:»هفتمیـــن 
ـــور  ـــتقبال پرش ـــا اس ـــن ب ـــتان نمی ـــه شهرس ـــای بابون گله
ـــو  ـــگری فندقل ـــتی و گردش ـــه توریس ـــگران در منطق گردش
ـــن  ـــرد: »هفتمی ـــح ک ـــی تصری ـــد.«صغری فرش ـــزار ش برگ
ـــی  ـــای دولت ـــکاری ارگانه ـــا هم ـــه ب ـــی بابون ـــنواره مل جش
در ســـطح شهرســـتان نمیـــن و در منطقـــه نمونـــه 
گردشـــگری جنـــگل فندقلـــو برگـــزار شـــد. «او افـــزود: 
»ایـــن رویـــداد فرهنگـــی و گردشـــگری بـــا هـــدف 
ـــی  ـــای ب ـــا، اســـتعداد ه ـــت ه ـــی قابلی شناســـایی و معرف

نظیـــر در حـــوزه توریســـم و جـــذب ســـرمایه گـــذاری 
و رونـــق گردشـــگری شهرســـتان نمیـــن و آشـــنایی بـــا 
ســـنت هـــا ، صنایـــع دســـتی و آئیـــن هـــای محلـــی 
مـــردم منطقـــه و ایجـــاد همدلـــی و وحـــدت در بیـــن 
ـــی شهرســـتان  ـــا مشـــارکت دســـتگاه هـــای اجرای مـــردم ب
ــراث  ــگری اداره کل میـ ــاون گردشـ ــد.« معـ ــزار شـ برگـ
فرهنگیاســـتان اردبیـــل ادامـــه داد: »شهرســـتان نمیـــن 
بـــا برخـــورداری از 16 هـــزار هکتـــار جنـــگل فندقلـــو و گونـــه 
هـــای متنـــوع گیاهـــی، دارویـــی و مناطـــق بـــی نظیـــر  
ـــمه  ـــبز و چش ـــع سرس ـــی، مرات ـــه جنگل ـــی، دریاچ طبیع
ـــرد مـــی  ـــی و صخـــره هـــای منحصـــر بف هـــای زالل معدن

توانـــد مقصـــد خوبـــی بـــرای گردشـــگران باشـــد.«

طالبیـــان«در  »محمدحســـن 
تخصصـــی  کمیتـــه  نشســـت 
عالـــی  شـــورای  دبیرخانـــه 
ــوع  ــا موضـ ــی بـ ــراث  فرهنگـ میـ
ــن  ــا و اماکـ ــود بناهـ ــع موجـ ــزارش وضـ ــدی گـ جمع بنـ
تاریخـــی، آثـــار و اشـــیای فرهنگـــی از نظـــر امنیـــت و 
مخاطـــرات احتمالـــی، بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری هـــای 
ـــراث  ـــوزه می ـــا در ح ـــتگاه ه ـــی از دس ـــوب برخ ـــیار خ بس
ـــت: در  ـــی تاریخـــی گف ـــار فرهنگ ـــت از آث ـــی و صیان فرهنگ
ـــر شـــاهد همـــکاری هـــای بســـیار خـــوب  ســـال هـــای اخی
ـــای تاریخـــی  ـــت از بناه ـــا در خصـــوص صیان شـــهرداری ه
در شـــهرها هســـتیم کـــه در تهـــران و ســـایر شهرســـتان هـــا 

ایـــن رونـــد بـــه خوبـــی دنبـــال مـــی شـــود.
ــا بـــه حـــوزه میـــراث  وی افـــزود: نـــگاه شـــهرداری هـ
ــر 80  ــغ بـ ــبختانه بالـ ــرده و خوشـ ــر کـ ــی تغییـ فرهنگـ
ــت،  ــوزه صیانـ ــور در حـ ــای کشـ ــهرداری هـ ــد شـ درصـ
ـــار و بناهـــای تاریخـــی همکاری هـــای  ـــای آث مرمـــت و احی
بســـیار خوبـــی بـــا ســـازمان میـــراث فرهنگـــی دارنـــد.

طالبیـــان ســـپس بـــه موضـــوع تصویـــب طـــرح حمایـــت از 
ـــرد  ـــاره ک ـــای تاریخـــی اش ـــرداران از بناه ـــره ب ـــکان و به مال
ـــت  ـــی اس ـــیار عال ـــرح بس ـــک ط ـــرح ی ـــن ط ـــت: ای و گف
ـــای  ـــره گش ـــد گ ـــی توان ـــرده و م ـــب ک ـــس تصوی ـــه مجل ک
بســـیاری از مســـائل و مشـــکالت در حـــوزه میـــراث 

فرهنگـــی و ابنیـــه فرهنگـــی تاریخـــی باشـــد.

رنا
 ای

س:
عک
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 پیام
زیست

خبر

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
به تازگــی از اجــرای طــرح تعدیــل جمعیــت یکهــزار 
ــر داده  ــتان خب ــن اس ــارگ در ای ــره خ ــوان جزی راس آه
ــات  ــری از تلف ــرای جلوگی ــرح ب ــن ط ــت ای ــه اس و گفت
ناشــی از حــوادث، برخــورد بــا خودروهــا، بــروز بیماری هــا 
و مشــکالت زیســت محیطــی آهــوان جزیــره اجــرا 
ــره  ــوان جزی ــژاد، آه ــاد قلی ن ــه فره ــه گفت ــود. ب می ش
خــارگ در محــدوده اندکــی زیســت و زاد و ولــد می کننــد 
کــه بــرای حفاظــت از ایــن جانــوران طــرح تعدیــل 

ــت.  ــرار گرف ــتور کار ق ــت در دس جمعی
ــال شــماری از  ــا انتق ــه، ب ــا گفت ــه ایرن ــه وی ب ــور ک آن ط
ــا  ــهر و ی ــتان بوش ــق اس ــر مناط ــه دیگ ــارگ ب ــوان خ آه
ــل  ــوان تعدی ــت آه ســایر زیســتگاه های مســتعد جمعی
و از تلفــات آنهــا نیــز جلوگیــری می شــود. مدیــر کل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر همچنین یــادآور 
شــده، پناهــگاه حیــات وحــش جزیــره خــارگ بــا وجــود 
مشــکالت ناشــی از توســعه صنعتــی یکــی از مهم تریــن 
مناطــق زیســتی اســتان بوشــهر بــرای آهــوان بــه شــمار 
مــی رود. قلی نــژاد می افزایــد: ایــن منطقــه هنــوز ظرفیــت 
زیســتگاهی خــود را از دســت نــداده تــا جایــی کــه اکنــون 
یکهــزار رأس آهــو در جزیــره خــارگ زیســت مــی کننــد.
بــه گفتــه وی آهــو یکــی از مهم تریــن گونه هــای حمایــت 
شــده ســازمان محیــط زیســت اســت کــه در همــه 
فصل هــا شــکار آن ممنــوع اســت و ایــن گونــه در اســتان 
ــرکل حفاظــت  ــی دارد. مدی ــل قبول ــت قاب بوشــهر جمعی
محیــط زیســت اســتان بوشــهر در حالــی خبــر از تعدیــل 
جمعیــت آهــوان جزیــره خــارگ مــی دهــد کــه پیشــتر 
ــای  ــان آب ه ــش و آبزی ــر حیات وح ــرکل دفت ــز مدی نی
ــا اشــاره  داخلــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت نیــز ب
ــر  ــره خــارک ب ــه رشــد آهــوان در جزی ــه جمعیــت رو ب ب

تعدیــل جمعیــت ایــن گونــه تاکیــد کــرده بــود.

ضرورت تعدیل جمعیت آهوها در خارگ
مهرمــاه 97 بــود کــه ســید مجیــد خرازیان مقــدم بــا بیــان 
ــه  ــالش مســتمر و حفاظــت بهین ــه ت ــا توجــه ب ــه ب اینک
کارکنــان محیــط  زیســت و فرهنــگ باالی زیســت محیطی 
ــه رشــد و  ــواره رو ب ــوان هم ــت آه ــارک، جمعی ــردم خ م
ــل  ــر افزایــش قاب ــژه در دو دهــه اخی ــوده و به وی ــدار ب پای
توجهــی یافتــه اســت، گفتــه بــود توســعه صنعتــی جزیره 

خــارگ نیــز بــه  مــوازات جمعیت آهوها رشــد چشــمگیری 
داشــته و ایــن مســاله وضعیــت زیســتی آهــوان منطقه را 
بــا چالش هــای جــدی ای روبــه رو کــرده کــه مهمتریــن آن 
کاهــش شــدید ســطح زیســتگاهی بــرای حیات وحــش 
ــنا، وی در آن  ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــره اس ــن جزی در ای
ــاره تراکــم ایــن گونــه در جزیــره خــارک گفتــه  زمــان درب
بــود، برخــی مشــکالت باعــث تراکــم غیرمنطقــی آهوهــا 
ــوان حســاس،  ــن حی در واحــد ســطح شــده اســت و ای
عــالوه بــر تعارضــات انســانی )بخصــوص مرگ  ومیــر بــه  
علــت تصادفــات ناشــی از توســعه یا بهینه  ســازی جــاده و 

ــای  ــواع بیماری ه ــروز ان ــرض ب ــی ها(، در مع خیابان کش
مرتبــط نیــز قرارگرفتــه بــه  نحــوی  کــه پــس از شــیوع یک 
بیمــاری پوســتی ناشــی از تراکــم زیــاد و نامســاعد شــدن 
ــا  ــا 83، جمعیــت آنه ــن ســال های 81 ت زیســتگاه در بی
ــن  ــید. ای ــر از 100 رأس رس ــه کمت ــدود 1000 رأس ب از ح
پســتاندار در معــرض نابــودی کامــل قــرار گرفــت امــا بــا 
ــط  زیســت  ــان محی ــت و کارکن ــالش و زحمــات مدیری ت
اســتان بوشــهر، ایــن جمعیــت بــار دیگر خــود را بازســازی 
کــرد و هم  اکنــون در حــدود 800 رأس آهــو در جزیــره 

ــت  ــه  عل ــدم ب ــه خرازیان مق ــه گفت ــد. ب ــی می کنن زندگ
کمبــود زیســتگاه و تلفــات ناشــی از تصادفــات، بیمــاری 
و احتمــال ریــزش شــدید مجــدد جمعیتــی )بــا توجــه به 
ســوابق مذکــور( نیــاز بــه تصمیم  گیــری ســریع و صریــح 
دربــاره ایــن جمعیــت وجــود دارد بنابراین طی همــکاری و 
هماهنگــی بــه  عمــل  آمــده بیــن اداره کل حفاظــت محیط  
زیســت اســتان بوشــهر و معاونــت محیط  زیســت طبیعی 
و تنــوع زیســتی ســازمان مرکــزی، طــی چنــد مرحلــه در 
فاصلــه ســال های 89 الــی 94 بــرای تعدیــل جمعیــت و 

 اجرای طرح تعدیل جمعیت آهوان جزیره خارگ
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از آغاز اجرای طرح تعدیل جمعیت 

آهوان جزیره خارگ خبر داد

ــا انتقــال شــماری از آهــوان  ــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر ب ــه مدی ــه گفت ب
خــارگ بــه دیگــر مناطــق اســتان بوشــهر و یــا ســایر زیســتگاه های مســتعد جمعیــت آهــوان 
تعدیــل و از تلفــات آنهــا نیــز جلوگیــری می شــود. فرهــاد قلی نــژاد یــادآور می شــود 
پناهــگاه حیــات وحــش جزیــره خــارگ بــا وجــود مشــکالت ناشــی از توســعه صنعتــی یکــی 
از مهم تریــن مناطــق زیســتی اســتان بوشــهر بــرای آهــوان بــه شــمار مــی رود. بــه گفتــه وی 
ایــن منطقــه هنــوز ظرفیــت زیســتگاهی خــود را از دســت نــداده تــا جایــی کــه اکنــون یــک 

هــزار رأس آهــو در جزیــره خــارگ زیســت مــی کننــد.

حفاظــت  کل  مدیــر  قلی نــژاد،  فرهــاد 
محیط زیســت اســتان بوشــهر می گویــد طــرح 
ــتای  ــارگ در راس ــره خ ــوان جزی ــل آه تعدی
حــوادث،  از  ناشــی  تلفــات  از  جلوگیــری 
ــا و  ــروز بیماری ه ــا، ب ــا خودروه ــورد ب برخ
ــره  ــوان جزی ــی آه ــت محیط ــکالت زیس مش

می شــود. اجــرا 

رنا
 ای

س:
عک

محققــان ایرانــی موفــق شــدند بــا اســتفاده 
ــرژی  ــول آب، ان ــود در مولک از گاز H2 موج

پــاک گرمایــی و الکتریســته تولیــد کننــد.
ــات  ــو هی ــهرابی عض ــی ش ــعود میرزای مس
و  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  علمــی 
پژوهشــگر جــوان برجســته شــاخه شــیمی، 
روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
علمــی ایرنــا گفــت: امــروزه مســاله محیــط 
دنیــا  زیســت مقولــه بســیار مهمــی در 
ــده  ــال های آین ــه در س ــی ک ــت، چالش اس
ــا آن  ــم بشــر ب ــه نخواهی ــم چ ــه بخواهی چ
مواجــه اســت، پــس بهتــر اســت ســمت و 
ســوی تحقیقــات خــود را بــه ســمت حفــظ 
محیــط زیســت ببریــم. از ایــن رو پــروژه ای 
 H2 بــا هــدف بــاال بــردن راندمــان تولیــد گاز
ــار  ــم. وی اظه ــف کردی ــول آب تعری از مولک
داشــت: اکنــون بیشــتر محققــان بنــام و تراز 
ــد  ــر می کنن ــاله فک ــن مس ــه ای ــا ب اول دنی
 H2 کــه چطــور می شــود راندمــان تولیــد گاز
ــرد. از ایــن  ــاال ب موجــود از مولکــول آب را ب
ــه  ــر روی ایــن مقول ــادی ب رو تحقیقــات زی
متمرکــز شــده اســت. عضــو هیــات عملــی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد تاکیــد کــرد: 
ــیلی  ــوخت های فس ــتفاده از س ــروزه اس ام
ــی  ــتی و حت ــط زیست زیس ــکالت محی مش
بهداشــتی زیــادی را بــرای جوامــع انســانی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــود آورده اس ــه وج ب
یــک روزی ســوخت های فســیلی تمــام 
ســمت  بــه  رفتــن  بنابرایــن  می شــوند. 
ســوخت های پــاک و پایــدار اجتناب ناپذیــر 
اســت. میرزایــی شــهرابی گفــت: در شــهری 
ماننــد ونیــز بــه علــت وجــود مجســمه ها و 
بناهــای تاریخــی، اســتفاده از ســوخت های 
ایــن  اســت.  شــده  ممنــوع  فســیلی 
نشــان مــی دهــد کــه نتایــج اســتفاده 
زیانبــار  بســیار  فســیلی  ســوخت های  از 
ــه  ــه هزین ــود ک ــه می ش ــی گفت ــت، گاه اس
تولیــد گاز H2 از مولکــول آب بــاال اســت امــا 
بایــد بگویــم بــرای حفــظ محیــط زیســت و 
ــر ســوخت های فســیلی  ــه روزی ذخای اینک
ــا  ــم ت ــاره ای نداری ــد شــد، چ ــام خواهن تم
ــم. وی  ــل کنی ــن گاز را تقب ــد ای ــه تولی هزین
ــده  ــال های آین ــع در س ــرد: در واق ــد ک تاکی
تولیــد ایــن گاز حتمــًا بایــد بــا ســرعت 

ــود. ــام ش بیشــتری انج

ل ها
انتقاد نماینده بهشهر از عدم استقرار سیستم اطفاء جنگ

حریق در میانکاله
مــورد  در  مجلــس  در  بهشــهر  مــردم  نماینــده 
آتش ســوزی در منطقــه میانکالــه گفــت: علــت 
گســترش ایــن حریــق، عــدم اســتقرار یــک 
ــود.  ــه ب ــن منطق ــدار در ای ــق و هش ــا حری ــتم اطف سیس
ولــی ســازمان  پیگیــری کرده ایــم  را  ایــن موضــوع  بارهــا 
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــا االن توجه ــت ت ــط زیس ــت محی حفاظ
ــد شــاعری در  ــی محم ــزارش ایســنا، عل ــه گ نداشــته اســت. ب
ــه بهشــهر گفــت: منطقــه  مــورد آتش ســوزی در منطقــه میانکال
میانکالــه هفتــه گذشــته )از چهارشــنبه گذشــته تــا بامــداد 
ــی  ــار از اراض ــدود 400 هکت ــد. ح ــق ش ــار حری ــنبه( دچ پنجش
ــن  ــی ای ــش گیاه ــده و پوش ــوزی ش ــار آتش س ــه دچ میانکال
منطقــه از بیــن رفتــه اســت. نماینــده مــردم بهشــهر در مجلــس 
را »عامــل  علــت وقــوع آتش ســوزی در منطقــه میانکالــه 
انســانی« دانســت و گفــت: علــت گســترش ایــن حریــق، عــدم 
اســتقرار یــک سیســتم اطفــا حریــق و هشــدار در ایــن منطقــه 
اســت. بارهــا ایــن موضــوع را پیگیــری کرده ایــم ولــی ســازمان 

ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــا االن توجه ــت ت ــط زیس ــت محی حفاظ
ــق،  ــرل حری ــرای کنت ــات و ادوات الزم ب ــت. امکان ــته اس نداش
تــدارک نشــده بــود. اطفــا حریقــی در ایــن منطقــه در ابتــدا بــا 
ــه  ــه مثــل بیــل و کلنــگ و… انجــام گرفــت. البت ــات اولی امکان
دســتگاه ها و ســازمان ها مثــل شــهرداری بهشــهر، منطقــه 
ــت بحــران اســتان و دوســتان  ــاد، ســازمان مدیری ــژه امیرآب وی

ــتافتند.  ــا ش ــک م ــه کم ــط زیســت ب محی
ــای  ــزود: نیروه ــس اف ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس ــن عض ای
بومــی منطقــه نیــز کمــک کردنــد و پــای کار آمدنــد ولــی چــون 
ــاد و گرمــای آن منطقــه  ــود، وزش ب ــات و ادوات کامــل نب امکان
آتش ســوزی را تشــدید کــرد و در نهایــت اطفــا حریــق بــا تأخیــر 
انجــام شــد. متأســفانه آتش نشــانی بــا تأخیــر بــه محــل حریــق 
آمــد. ایــن امکانــات معمولــی بایــد هــر چــه ســریع تر در محــل 
مــورد نظــر بایــد مســتقر باشــد. درجــه حــرارت و وزش بــاد در 
ــوزی را  ــل، آتش س ــن دو عام ــت. ای ــاال اس ــیار ب ــه بس میانکال

ــد. ــدید می کنن تش

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آب  منابــع  حــوزه  پژوهشــگر  یــک 
اســتان های  در  زیرزمینــی  آب  ســفره های  ناپایدارتریــن 
هرمــزگان، فــارس و اصفهــان قــرار دارنــد، گفــت: از آبخوان هــای 
قزویــن، تهــران - کــرج، ورامیــن، ســاوه، ابهــر -خرمــدره، قــروه 
ــابور  ــان، نیش ــهد، زنج ــام، مش ــان - تربت ج ــگالن، فریم - ده
و هشــتگرد بیشــترین اســتفاده را می شــود و آن هــا نیــز در 
ــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا  ــد. ب ــرار دارن ــداری ق شــرایط ناپای
گلدانســاز بــا اشــاره بــه اینکــه منابــع آب زیرزمینــی در کشــور بــا 
ــان  ــی جــاری همچن وجــود بارندگی هــای کم ســابقه در ســال آب
نتوانســته  بارش هــا  و  دارنــد  قــرار  نامطلوبــی  وضعیــت  در 
ــد دهــه برداشــت  ــی کــه طــی چن کســری مخــازن آب زیرزمین
بی رویــه بــه وجــود آمــده اســت را جبــران کنــد، اظهارکــرد: طبــق 
ــب  ــی در اغل ــطح آب زیرزمین ــرو، س ــات وزارت نی ــار و اطالع آم
ــش از 400  ــون بی ــت شــدیدی دارد و تاکن دشــت های کشــور اف
محــدوده از 609 محــدوده مطالعاتــی کشــور در شــرایط ممنوعــه 
ــت  ــه داد: وضعی ــد. وی ادام ــرار گرفته ان ــی ق ــه بحران و ممنوع
ــی در کشــور یکســان نیســت و مســلمًا  ســفره های آب زیرزمین
ــری  ــرایط بحرانی ت ــی ش ــت آب زیرزمین ــاط وضعی ــی نق در برخ
ــد  ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــق م ــن مناط ــه ای ــاز اســت ک دارد و نی
بنابرایــن بایــد بــا در نظــر گرفتــن شــاخص هایی ایــن مناطــق را 
شناســایی کــرد. ایــن پژوهشــگر حــوزه منابــع آب بــا بیــان اینکــه 
اولیــن شــاخصی کــه بــرای مقایســه وضعیــت آبخوان هــا بایــد در 
نظــر داشــته باشــیم، میــزان افــت ســطح آب زیرزمینــی اســت، 

ــر  ــه نظ ــور ب ــگاه اول این ط ــت در ن ــن اس ــرد: ممک ــح ک تصری
ــی در یــک آبخــوان  ــد کــه هرچــه افــت ســطح آب زیرزمین بیای
ــا در  ــری اســت ام بیشــتر باشــد آن آبخــوان دارای شــرایط بدت
ــد  ــی نمی توان ــی به تنهای ــت ســطح آب زیرزمین ــن اف ــر گرفت نظ
ــد.  ــا باش ــبی آبخوان ه ــت نس ــی از وضعی ــر دقیق ــر تصوی بیانگ
ــای  ــن محدوده ه ــری بی ــه دقیق ت ــوان مقایس ــه بت ــرای اینک ب
ــر  ــز در نظ ــا را نی ــت آبخوان ه ــد ضخام ــت، بای ــی داش مطالعات
گرفــت. گلدانســاز ادامــه داد: نســبت ضخامــت آبخــوان بــه 
میانگیــن افــت ســاالنه تصویــر بهتــری از وضعیــت یــک آبخــوان 
نشــان می دهــد. هرچــه ضخامــت آبخــوان کمتــر و افــت ســطح 
ــرار دارد.  ــری ق ــت ناپایدارت ــوان در وضعی آب بیشــتر باشــد آبخ
ــع  ــداری منب ــرای ســنجش پای ــه شــاخصی ب ــن نســبت را ک ای
آب زیرزمینــی اســت »میرایــی« می نامنــد و بــه عبارتــی بیانگــر 

ــی اســت. ــد برداشــت فعل عمــر آبخــوان در صــورت ادامــه رون
ناپایدارتریــن  »میرایــی«  شــاخص  طبــق  وی  گفتــه  بــه 
شــیرازی  ِکــردی  آبخــوان   به ترتیــب  کشــور  آبخوان هــای 
ــارس و  ــتان ف ــنجان در اس ــوان ارس ــزگان، آبخ ــتان هرم در اس
آبخــوان دامنــه در اســتان اصفهــان اســت. ایــن پژوهشــگر حــوزه 
منابــع آب بــا اشــاره بــه اینکــه حــل مشــکل ایــن آبخوان هــا بــا 
وجــود وضعیــت بســیار ناپایــداری کــه دارنــد، پیچیــده و ســخت 
ــت:  ــت، گف ــم اس ــا ک ــن آبخوان ه ــرف از ای ــه مص ــت چراک نیس
بــرای مثــال کل مصــرف کشــاورزی از آبخــوان کــردی شــیرازی 6 
میلیــون متــر مکعــب در ســال اســت. ایــن مقــدار حــدود یــک 

ــت. ــور اس ــی در کش ــرف کل آب زیرزمین ــد از مص ــدم درص ص
گدانســاز افــزود: مشــکل اصلــی در واقــع در محدوده هایــی 
ــرف  ــزان مص ــد و می ــرار دارن ــدار ق ــرایط ناپای ــه در ش ــت ک اس
آب زیرزمینــی از آن هــا زیــاد اســت. در محدوده هــای ایــن 
ــی در بخش هــای شــرب، کشــاورزی و صنعــت وابســتگی  چنین
زیــادی بــه آب زیرزمینــی وجــود دارد و درصــورت اتمــام منبــع 
ــه خطــر می افتــد.  آب زیرزمینــی معیشــت و اقتصــاد منطقــه ب
شــرایطی  چنیــن  دارای  کــه  آبخوان هایــی  مهم تریــن  از 
هســتند می تــوان بــه آبخوان هــای قزویــن، تهــران - کــرج، 

ورامیــن، ســاوه، ابهــر - خرمــدره، قــروه - دهــگالن، فریمــان - 
ــرد. ــاره ک ــان، نیشــابور و هشــتگرد اش ــام، مشــهد، زنج تربت ج
ایــن فعــال حــوزه منابــع آب در ادامــه بــا بیــان اینکــه مصــرف 
کشــاورزی در محــدوده مطالعاتــی قزویــن کــه در شــرایط 
بســیار ناپایــدار قــرار دارد 1700 میلیــون مترمکعــب در ســال 
ــی از کشــاورزی  ــی حجــم باالی ــن یعن ــرد: ای ــح ک اســت، تصری
در ایــن محــدوده وابســته بــه آب زیرزمینــی اســت همچنیــن در 
محــدوده تهــران - کــرج ســاالنه حــدود 1000 میلیــون مترمکعــب 

ــود. ــت می ش ــرب برداش ــن آب ش ــرای تامی ــی ب آب زیرزمین

حــدود یــک مــاه اســت بحــث و گفــت و گــو پیرامــون گنبدهــای 
نمکــی بســتک در فضــای مجــازی بــاال گرفتــه و مســئوالن نیز در 
ســطح هــای مختلــف محلــی، اســتانی و ملــی دربــاره آن اظهــار 
نظــر مــی کننــد. بــه گــزارش ایرنــا، پــس از انتشــار عکس هــا و 
ــازی،  ــی در فضــای مج ــای نمک ــان گنبده نوشــته های دل نگران
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور از اولیــن افــرادی بــود کــه 
ــان  ــر مونس ــی اصغ ــان داد. عل ــش نش ــوع واکن ــن موض ــه ای ب
بالفاصلــه خبــر از توقــف عملیــات اجرایــی در ایــن گنبــد نمکــی 

ناپایدارترین سفره های آب زیرزمینی در 
کدام استان ها قرار دارند؟
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مراجعه ۱۲۰ نفر بر اثر عقرب گزیدگی به 
مراکز بهداشتی و درمانی»بشاگرد«

بررسی روش های احیای 3۰ درصدی 
مراتع و جنگل ها در یک سمپوزیوم ملی

بیمارســتان  رئیــس 
ــرد گفــت:  سردشــت بشــا گ
ــان  ــا پای ــال ت ــدای س از ابت
اردیبهشــت 120 نفــر بــر اثــر 
عقــرب گزیدگــی بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی 
بشــاگرد مراجعــه کرده انــد. بــه گــزارش ایســنا، 
علــی زارعــی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: از ابتــدای 
ســال تــا پایــان اردیبهشــت 120 نفــر بــر اثــر عقــرب 
ــه  ــی مراجع ــتی و درمان ــز بهداش ــه مراک ــی ب گزیدگ
ــی  ــرب گزیدگ ــر عق ــز براث ــر نی ــک نف ــد و ی ــرده ان ک
جــان باختــه اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر 
عقــرب گزیدگــی مربــوط بــه بانــوان اســت، تصریــح 
کــرد: علــت جــان باختــن فــرد عقــرب گزیــده 
مراجعــه دیــر هنــگام، ســخت گــذر بــودن جاده هــا و 
بــاور بــه درمان هــای ســنتی اســت. زارعــی بــا بیــان 
ــر اثــر عقــرب  اینکــه ســال گذشــته نیــز یــک نفــر ب

ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــان باخ ــاگرد ج ــی در بش گزیدگ
مــردم بایــد توجــه داشــته باشــند کــه از درمــان فــرد 
عقــرب گزیــده بــه شــیوه های ســنتی پرهیــز کننــد. 
ــر  ــر ب ــال 560 نف ــه پارس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب زارع
اثــر عقــرب گزیدگــی بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی 
ــه  ــرد: روزان ــد، خاطرنشــان ک ــه کردن بشــاگرد مراجع
ــه  ــه علــت عقــرب گزیدگــی ب ــا هفــت نفــر ب ــج ت پن
بیمارســتان سردشــت مراجعــه می کننــد. وی بــا 
ــان  ــده درم ــرب گزی ــراد عق ــتر اف ــه بیش ــان اینک بی
بیمارســتان های  بــه  اندکــی  شــمار  و  می شــوند 
اســتان اعــزام می شــوند، عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه 
شــرایط اقلیمــی بشــاگرد عقــرب گزیدگــی بیشــتر در 
نیمــه نخســت ســال اســت. بــه گفتــه زارعــی تــورم 
موضعــی، حساســیت و ســوزش، بــی قــراری، تــاری 
ــح  ــق و ترش ــش تعری ــس و افزای ــی نف ــد، تنگ دی

ــت. ــی اس ــرب گزیدگ ــم عق ــزاق از عالئ ب

زیســت  توســعه  ســتاد 
ــی و  ــت علم ــاوری معاون  فن
ــوری  ــاوری ریاســت جمه فن
در راســتای اهــداف ســند 
ملــی زیســت فنــاوری کشــاورزی و اســتفاده از 
فنــاوری کشــت بافــت بــرای احیــای 30 درصــد 
بــه  اقــدام  مراتــع کشــور  و  جنگل هــا  باغــات، 
برگــزاری ســمپوزیم ملــی کشــت بافــت گیاهــی 
کــرده اســت. بــه گــزارش ایســنا، مهنــدس مصطفــی 
ــت  ــی کش ــمپوزیوم مل ــی س ــر اجرای ــدی، دبی برغم
ــت  ــلول و باف ــت س ــرد: کش ــار ک ــی ظه ــت گیاه باف
گیاهــی کــه بــا عنوان هــای کشــت In Vitro )کشــت 
درون شیشــه ای( و یــا کشــت اســتریل نیــز مطــرح 
اســت، ابــزاری مهــم در مطالعــات پایــه و کاربردهــای 
ــت  ــه وی کش ــه گفت ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــاری ب تج
ــر کشــت  ــی نظی ــه عملیات بافــت در حــال حاضــر، ب

ــای اســتریل و اجــزای  ــا و اندام ه ســلول ها، بافت ه
آنهــا تحــت شــرایط مطلوب فیزیکــی و شــیمیایی در 
ــی اطــالق می شــود. ــت گیاه آزمایشــگاه کشــت باف
ــرای  ــت ب ــاوری کشــت باف برغمــدی، اســتفاده از فن
تکثیــر رویشــی گیاهــان یــا ریــز ازدیــادی را از 
مهمتریــن کاربردهــای تجــاری ایــن فنــاوری دانســت 
ــک  ــوان از ی ــاوری می ت ــن فن ــا ای ــد: ب ــادآور ش و ی
ــوب  ــت خ ــا کیفی ــد ب ــاه جدی ــا گی ــاه، میلیون ه گی
و در زمــان کوتــاه تولیــد کــرد، ضمــن آنکــه ســرعت 
رشــد گیاهــان قابــل مقایســه بــا روش هــای ســنتی 
نیســت. وی اضافــه کــرد: در ایــن فنــاوری مهمتریــن 
ارقــام بــرای کشــت بافــت انتخــاب می شــوند و 
ــژه دارد. از  ــت وی ــات اهمی ــای باغ ــر در احی ــن ام ای
ــر  ــان تکثی ــپ یکس ــا ژنوتی ــام ب ــر ارق ــی تکثی طرف
و  باغــات  یکنواخت ســازی  در  ایــن  و  می شــوند 
قابــل مکانیزاســیون کــردن آنهــا نقــش اساســی دارد.

کانادا اولین کشور گروه 2۰ برای منع تجارت باله کوسه
کانادا واردات و صادرات باله کوسه را ممنوع می کند. به گزارش ایسنا، این کشور بزرگترین خریدار 
باله کوسه در خارج از قاره آسیاست. سال گذشته میالدی کانادا 148 هزار کیلوگرم باله کوسه وارد 
کرده بود. این اقدام با هدف جلوگیری از انقراض کوسه ها اتخاذ شده است. کانادا شکار کوسه ها به 
قصد بریدن باله آنها را از سال 1994 ممنوع کرده بود اما واردات آن همچنان قانونی بود.

گزارش

تولید انرژی پاک 
اناز مولکول آب

چی
کار

محیط زیست در راه اندازی قرق های اختصاصی به ش
شیوه فعلی بازنگری کند

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا تاکیــد بــر 
اینکــه ســازمان محیــط زیســت تــوان نظــارت بــر 
حــوزه شــکار را نــدارد از ایــن ســازمان خواســت تــا 
در راه انــدازی قرق هــای اختصاصــی بــه شــیوه فعلــی بازنگــری 

 . کند
ــا  ــت، ب ــه مل ــزاری خان ــا خبرگ ــو ب ــاری در گفــت وگ ــی بختی عل
تاکیــد بــر اینکــه ســازمان محیــط زیســت تــوان نظــارت بــر حوزه 
شــکار را نــدارد، گفــت: حیــات وحــش کشــور حــال و روز خوشــی 
نــدارد و از ســویی ایــن میــزان شــکار بــه هیــچ وجــه متناســب 

بــا شــرایط اقلیمــی کشــور نیســت. 
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط 
زیســت  مجلــس شــورای اســالمی رانــدازی قــرق هــای 
اختصاصــی و کشــتار حیــات وحــش بــرای درآمدزایــی را 
اقدامــی بســیار غیرمنطقــی دانســت و گفــت: ایــن اقــدام 

پیامدهــای جبــران ناپذیــری را بــه دنبــال دارد. 
ــده و در  ــوخ ش ــا منس ــکار در دنی ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

کشــور مــا نیــز بایــد ممنــوع و تفنــگ هــا کنــار گذاشــته شــود، 
ــت  ــبی نیس ــه مناس ــی گزین ــای اختصاص ــرق ه ــه داد:  ق ادام
ــات  ــرل شــده و نســل حی ــه شــکار کنت ــت ک ــوان گف ــی ت و نم
ــوع  ــن موض ــه ای ــچ وج ــه هی ــرا ب ــه زی ــش یافت ــش افزای وح

ــده نمــی شــود. دی
نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوئیــه در مجلــس شــورای 
ــت  ــرایط و وضعی ــر ش ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــالمی، ی اس
ــوده  ــب نب ــکار مناس ــرای ش ــه ب ــچ وج ــه هی ــش ب ــات وح حی
ــتیم  ــا نیس ــش در قرق ه ــات وح ــت حی ــد جمعی ــاهد رش و ش
ــه  ــی ب ــیوه فعل ــه ش ــی ب ــای اختصاص ــرق ه ــن اداره ق بنابرای

ــت. ــی نیس ــه کارشناس ــچ وج هی
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ســازمان محیــط زیســت افــزود: در گذشــته کــه منابــع طبیعــی 
ــد  ــی ش ــت م ــی حفاظ ــه خوب ــود ب ــی ب ــع محل ــت جوام دس
ــاز اســت محیــط زیســت قــرق  ــه صــورت جــدی نی بنابرایــن ب
ــد. ــری کن ــذف و بازنگ ــی را ح ــیوه فعل ــا ش ــی ب ــای اختصاص ه

ب
ضال

فا

مدیــر کنتــرل حیوانــات شــهری شــهرداری تهــران 
گفــت: شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل 
شــهر تهــران آمادگــی خــود را بــرای واگــذاری 

ــد.  ــالم می کن ــات اع ــتداران حیوان ــه دوس ــگ ب س
ــل  ــن خلی ــجدجامعی و حس ــد مس ــارس، احم ــزارش ف ــه گ ب
ــدون  ــای ب ــگ ه ــگاه س ــرزده  از نقاهت ــورت س ــه ص ــادی ب آب
صاحــب بازدیــد کــرده و از نزدیــک در جریــان رونــد زنــده گیــری 
ــن  ــد. در ای ــرار گرفتن ــای پایتخــت ق ــم ســازی ســگ ه و عقی
ــا  ــهری ب ــات ش ــرل حیوان ــر کنت ــدری، مدی ــن حی ــد حس بازدی
ــی  ــات خوب ــته اقدام ــای گذش ــال ه ــی س ــه ط ــه اینک ــاره ب اش
ــده  ــد زن در حــوزه ســگ صــورت گرفتــه اســت، در تشــریح رون
ــد  ــب و فاق ــدون صاح ــای ب ــگ ه ــدا س ــت: در ابت ــری گف گی
ــل  ــگاه منتق ــه نقاهت ــع آوری و ب ــق جم ــطح مناط ــالده در س ق
مــی شــوند. پــس از انجــام اقدامــات کلینیکــی و دامپزشــکی 
ــا حضــور متخصــص دامپزشــک مســتقر در مرکــز انجــام  کــه ب
ــم ســازی  و  ــه جراحــی، عقی مــی شــود، ســگ هــا وارد مرحل
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ــت  ــه  عل ــدم ب ــه خرازیان مق ــه گفت ــد. ب ــی می کنن زندگ
کمبــود زیســتگاه و تلفــات ناشــی از تصادفــات، بیمــاری 
و احتمــال ریــزش شــدید مجــدد جمعیتــی )بــا توجــه به 
ســوابق مذکــور( نیــاز بــه تصمیم  گیــری ســریع و صریــح 
دربــاره ایــن جمعیــت وجــود دارد بنابراین طی همــکاری و 
هماهنگــی بــه  عمــل  آمــده بیــن اداره کل حفاظــت محیط  
زیســت اســتان بوشــهر و معاونــت محیط  زیســت طبیعی 
و تنــوع زیســتی ســازمان مرکــزی، طــی چنــد مرحلــه در 
فاصلــه ســال های 89 الــی 94 بــرای تعدیــل جمعیــت و 

انتقــال آهوهــا جزیــره بــه تعــداد 162 رأس )60 رأس نــر و 
102 رأس مــاده( اقــدام شــد. ایــن برنامه  ریــزی تأثیــرات 
مثبتــی به صــورت مقطعــی در کنتــرل جمعیــت ایــن گونه 
ــا متأســفانه مشــکالت  ــراه داشــت ام ــه هم ــره ب در جزی
زیــادی کــه بارزتریــن آن هــا بــه شــرایط جزیــره ای 
ــت  ــده اس ــث ش ــردد باع ــتگاه برمی گ ــن زیس ــودن ای ب
ایــن مدیریــت و تعدیــل آهوهــا رونــد ســریع و مطلوبــی 
ــان  ــر حیات وحــش و آبزی ــرکل دفت نداشــته باشــد. مدی
ــت در  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــی س ــای داخل آب ه

ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه موقعیــت جغرافیایــی جزیــره 
خــارک و قوانیــن و شــرایط حاکــم بــر آن، تعلــق خاطــر 
ســاکنان جزیــره بــه ایــن گونــه پســتاندار و معتــرض بودن 
عــده ای از ســاکنان نســبت بــه عملیــات انتقــال و خــروج 
آهوهــا از جزیــره می افزایــد: مشــکالت عدیــده مربــوط بــه 
زنــده گیــری و انتقــال و هزینه هــای ناشــی از آن همگــی 
ــه  ــه  ســختی و ب ــال ب ــه پروســه انتق ــث می شــود ک باع
ــوب  ــل مطل ــات تعدی ــد عملی ــدی انجــام شــود و رون  کن
جمعیــت آهوهــا بــه نحــو قابــل قبولــی پیــش نمــی رود.

آن طــور کــه وی گفتــه بــود، متأســفانه بــا افزایش جمعیت 
ایــن گونــه در جزیــره، آمــار تصادفــات جــاده ای آهوهــا نیز 
ــت  ــه اس ــش یافت ــال افزای ــت هرس ــب جمعی ــه  تناس ب
ــدود 400 رأس  ــر ح ــال اخی ــش س ــی ش ــه ط بطوری ک
آهــو بــر اثــر تصادفــات جــاده ای در جزیــره تلف شــده اند 
بنابرایــن بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه بــه آن ها اشــاره شــد 
و محدودیــت منابــع آبــی و غذایــی ایــن گونــه پســتاندار 
ارزشــمند در جزیــره کــه می توانــد دوبــاره منجــر بــه بــروز 
تلفــات گســترده در جمعیــت آن شــود، ضــروری اســت 
جهــت اســتاندارد کــردن جمعیــت و رعایــت ظرفیــت بــرد 
مناســب تعــداد آهوهــا در جزیــره خــارک کــه حداکثر یک  
ســوم جمعیــت فعلــی اســت )گرچــه تعییــن دقیــق آن 
مســتلزم انجــام مطالعــات جامــع اســت( اقــدام شــود. 
همچنیــن بایــد بــا اعمــال مدیریتــی صحیــح و اصولــی 
و اجــرای مجموعــه ای از اقدامــات، تمهیــدات الزم تحــت 
نظــارت متخصصــان و کارشناســان بــا تجربــه در یــک بازه 
زمانــی مناســب، بــرای ایــن گونــه پیش بینــی و اجرایــی 

شــود.

تعدیل آهوان برای کاهش ریسک بیماری
شــهریور 94 بــود کــه  محیط زیســت جزیــره خــارگ اعــالم 
کــرد بــرای تعدیــل جمعیــت آهوهــای جزیــره و کاهــش 
ــر و  ــرای تکثی ــا را ب ــاری، آنه ــیوع بیم ــک ش ــر ریس خط
پــرورش از خــارگ خــارج می کننــد. در آن زمــان مهــدی 
مخلوعــی بــه خبرگــزاری مهــر گفتــه بــود، جمعیــت آهوان 
خــارگ در چنــد ســال یــک نمــودار افزایشــی محســوس 
داشــته اســت بــه طــوری کــه بــه دلیــل گســترش 
روزافــزون صنایــع و شــرکت ها در خــارگ و کمبــود فضــا 
و زیســتگاه بــرای ایــن آهــوان، خطــر ریســک بیمــاری را 
ــه حیــات وحــش افزایــش داده اســتک ــرای ایــن گون ب

ــی  ــرات ژنتیک ــل تغیی ــه دلی ــود ب ــه ب ــه گفت وی در ادام
بیــن  در  فامیلــی کــه  جفت گیری هــای  از  حاصــل 
ــه اینکــه آهــوی  ــا توجــه ب ــوران وجــود دارد و ب ــن جان ای
دیگــری از جــای دیگــر  وارد جزیــره نمی شــود، ســازمان 
ــع  ــق جام ــک تحقی ــد از ی ــط زیســت بع حفاظــت محی
ــوان  ــت آه ــش جمعی ــه کاه ــدام ب ــده اق کارشناسی ش
خــارگ کــرد. رئیــس محيــط زيســت جزیــره خــارگ در 
آن زمــان گفتــه آهــوان بــه صــورت امانــی در اختیــار افــراد 

ــرد. ــرار می گی ــرورش ق ــر و پ ــه تکثی دارای پروان
مهــدی مخلوعــی در آن زمــان گفتــه بــود ایــن واگذاری هــا 
بــا اولویــت اســتان بوشــهر صــورت می گیــرد و در صــورت 
ــرورش و  ــر و پ ــرای تکثی ــتان، ب ــی در اس ــود متقاض نب
بهره بــرداری از جمعیــت حاصلــه در زیســتگاه های دیگــر 

ــود. ــام می ش ــور انج ــتان های کش اس

آهو یکی از گونه های 
مهم جانوری در جزیره 
خارگ است اما به گفته 
مسووالن محیط زیست 

این گونه جانوری در 
محدوده اندکی زیست 
و زاد و ولد می کنند. از 

این رو برای حفاظت 
از این حیوانات، طرح 

تعدیل جمعیت در 
دستور کار محیط 

زیست استان بوشهر 
قرار گرفته است. گفته 

می شود اجرای این 
طرح به منظور جلوگیری 
از خطراتی است که این 

جانور را تهدید می کند.

 اجرای طرح تعدیل جمعیت آهوان جزیره خارگ
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از آغاز اجرای طرح تعدیل جمعیت 

آهوان جزیره خارگ خبر داد

حــدود یــک مــاه اســت بحــث و گفــت و گــو پیرامــون گنبدهــای 
نمکــی بســتک در فضــای مجــازی بــاال گرفتــه و مســئوالن نیز در 
ســطح هــای مختلــف محلــی، اســتانی و ملــی دربــاره آن اظهــار 
نظــر مــی کننــد. بــه گــزارش ایرنــا، پــس از انتشــار عکس هــا و 
ــازی،  ــی در فضــای مج ــای نمک ــان گنبده نوشــته های دل نگران
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور از اولیــن افــرادی بــود کــه 
ــان  ــر مونس ــی اصغ ــان داد. عل ــش نش ــوع واکن ــن موض ــه ای ب
بالفاصلــه خبــر از توقــف عملیــات اجرایــی در ایــن گنبــد نمکــی 

ــه اقدام هــای  ــر بالفاصل ــر داد و گفــت: " پــس از کســب خب خب
الزم بــرای توقــف عملیــات اجرایــی انجــام شــد و در حــال 
رایزنــی بــرای ابطــال مجــوز صــادره از اداره صنعــت معدن اســتان 
هســتیم." وی ایــن مطلــب را در پاســخ بــه خبــری کــه در توئیتــر 
ــد نمکــی یکــی از  ــن گنب ــر ای ــی ب ــران مبن توســط یکــی از کارب
ــش  ــه بخ ــتخراج ب ــرای اس ــزگان ب ــای هرم ــن جاذبه ه زیباتری
خصوصــی واگــذار شــده اســت، بیــان کــرد. البتــه نقــش فرماندار 
بســتک در توقــف عملیــات بســیار پررنــگ بــود و شــمس الدین 
ــازه  ــت در شهرســتان اج ــی دول ــده عال ــوان نماین ــه عن ــی ب قتال

ــری  ــم گی ــداد و تصمی ــه را ن ــی در منطق ــت معدن ــه فعالی ادام
ــرد. در  ــول ک ــل موک ــد از مح ــد از بازدی ــه بع ــز ب ــی را نی قطع
ایــن فاصلــه برخــی مســئوالن دیگــر اســتانی نیــز خواســته یــا 
ــی  ــه و اظهارنظرهای ــرار گرفت ــه ق ــرض مصاحب ــته در مع ناخواس
کردنــد کــه یــا محافظــه کارانــه و دو پهلــو بــود و در برخــی مــوارد 
نیــز پیچیدگی هــای ماجــرا و حساســیت جمعــی از اهالــی 
بســتک را بیشــتر کــرد. بــه عنــوان نمونــه یکــی از مســئوالن در 
اظهارنظــری غیررســمی بــه یکــی از خبرنــگاران گفتــه بــود ایــن 
ــوده و در بوشــهر هســتند. ایــن  گنبدهــا در اســتان هرمــزگان نب
اظهارنظــر غیرآگاهانــه موجــب روانــه شــدن ســیلی از عکس هــا 
و فیلم هــا و شــواهد دربــاره اصالــت و موقعیــت کوه هــا و 
ــانه های  ــای رس ــه فض ــتک ب ــن بس ــن و نمکی ــای رنگی گنبده
رســمی و غیررســمی شــد. معــاون فنــی حفاظــت محیط زیســت 
هرمــزگان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی از گنبدهــای نمکــی 
ــته و  ــگری داش ــه گردش ــین جاذب ــی خرس ــد نمک ــه گنب از جمل
حتــی بــه ثبــت رســیده گفــت: در حــال حاضــر فعالیــت معــدن 
گنبــد نمکــی بســتک متوقــف شــده و قــرار اســت بازدیــدی در 
ــم  ــرد. میث ــورت بگی ــی ص ــر نهای ــا نظ ــرد ت ــوص بگی ــن خص ای
قاســمی اذعــان داشــت: هرمــزگان دارای 70 گنبــد نمکــی اســت 
کــه بــه تمــام آن هــا اشــراف کامــل نداریــم. وی یــاد آور شــد: تــا 
جایــی کــه بتوانیــم بــه دنبــال حفــظ جاذبه هــای گردشــگری از 

ــه گنبدهــای نمکــی هســتیم.  جمل
قاســمی 18 خــرداد اظهــار داشــت: ظــرف مــدت یــک هفتــه از 
گنبدهــای نمکــی بســتک بازدیــد و نتیجــه آن را اعــالم خواهــد 

ــد  ــن بازدی ــه ای ــاره نتیج ــن ب ــزی در ای ــون چی ــه تاکن ــرد ک ک
ــن  ــش از ای ــالم نشــده اســت. او پی ــانه ها اع ــه رس ــی ب احتمال
نیــز درپاســخ بــه ایــن پرســش کــه تکلیــف گنبدهــای ارزشــمند 
ــود و  ــه می ش ــی چ ــر طبیع ــک اث ــوان ی ــه عن ــی بســتک ب نمک
چــرا در حــوزه مناطــق حفاظــت شــده قــرار نمی گیــرد گفتــه بــود: 
مــا مناطــق ارزشــمند بســیاری داریــم کــه جــزو مناطــق حفاظــت 
ــرای قــرار گرفتــن در منطقــه حفاظــت شــده  شــده نیســتند و ب
دو وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی و صنعــت و معــدن هــم بایــد نظر 
موافــق بدهنــد و تائیــد کننــد. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــه  ــاره ب ــن ب ــز در ای ــزگان نی ــتان هرم ــگری اس ــتی و گردش دس
یکــی از رســانه ها گفــت: مــردم منطقــه نگراننــد کــه اکتشــاف و 
بهره بــرداری از معــدن بــه ایــن گنبدهــای نمکــی آســیب برســاند 
و مــا متوجــه شــدیم عملیــات خاکبــرداری در ایــن منطقــه آغــاز 
شــده کــه از طریــق فرمانــداری بســتک و فعــاالن و دوســتداران 
ــر ماجــرا  ــط زیســت پیگی ــراث فرهنگــی، گردشــگری و محی می
شــدیم و بــا دســتور فرمانــدار عملیــات خاکبــرداری متوقف شــده 
ــی  ــراث فرهنگ ــان می ــد کارشناس ــا برومن ــه رض ــه گفت ــت. ب اس
ــدن  ــه مع ــتند ک ــن موضــوع هس ــتند ای ــری هس ــال پیگی در ح
ــر در  ــه و اگ ــا ن ــی هســت ی ــای نمک ــم گنبده در عرصــه و حری
حریــم باشــد بطــور قطــع متوقــف خواهــد شــد و در غیــر ایــن 
ــن  ــد داد ضم ــه خواهن ــان ادام ــه کارش ــن ب ــق قوانی صــورت طب
ــوان رئیــس شــورای تأمیــن شهرســتان  ــه عن ــدار ب آن کــه فرمان
ــری  ــم گی ــف شــدن کار تصمی ــا متوق ــه ی ــاره ادام ــد درب می توان

کنــد.

گنبدهای رنگین کمانی بستک 
در دو راهی ژئوتوریسم 

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی اعــالم کرد: 
هــر ســه تصفیــه خانــه فاضــالب چــرم شــهر تبریــز کــه در ســال 
هــای گذشــته ایجــاد شــده، هــم اکنــون فرســوده شــده و نیازمند 

بازســازی اســت. 
ــای  ــا پیگیری ه ــزود: ب ــمی اف ــد قاس ــا، حمی ــزارش ایرن ــه گ ب
محیــط زیســت اســتان مبنــی بــر اصــالح و ســاماندهی تصفیــه 
ــتند  ــف هس ــه مکل ــن مجموع ــئوالن ای ــور، مس ــای مزب خانه ه
نســبت بــه اجــرای برنامــه عملیاتــی زیســت محیطــی در 
شــهرک چــرم شــهر اقــدام کننــد. وی اظهــار داشــت: بــا تغییــر 
مدیریــت شــهرک چــرم شــهر کــه پیشــتر در ایــن زمینــه دچــار 
ــاماندهی  ــالح و س ــد اص ــر رون ــال حاض ــود، در ح ــکالتی ب مش
تصفیــه خانه هــای یــاد شــده ســمت و ســوی درســتی بــه خــود 
گرفتــه اســت کــه امیدواریــم در آینــده ایــن اقــدام تســریع شــده 
و تصفیــه خانه هــای ســه گانــه شــهرک بــا فعالیــت صددرصــدی 
ــه  ــا اشــاره ب خــود موجــب کاهــش آلودگی هــا شــود. قاســمی ب
آالیندگــی واحدهــای مســتقر در چــرم شــهر تبریــز، اضافــه کــرد: 
هــم اکنــون از مجمــوع 350 واحــد موجــود در ایــن شــهرک تنهــا 
ــدادی  ــز تع ــا نی ــان آنه ــه از می ــال اســت ک حــدود 90 واحــد فع
از واحدهــا از آالیندگــی باالیــی برخــوردار هســتند و محیــط 
ــون  ــه اعمــال قان ــه موقــع نســبت ب ــا ورود ســریع و ب زیســت ب
در ایــن واحدهــا وارد عمــل شــده اســت. بــه گفتــه وی، در ایــن 
راســتا تاکنــون تعــدادی از واحدهــای آالینــده چــرم شــهر تبریــز 

ــده اند.  ــی ش ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــق و ب ــه، تعلی جریم
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد 
ــرم  ــی چ ــت محیط ــت زیس ــود وضعی ــت در بهب ــک دول ــر کم ب
ــرای چــرم  ــه ب ــان ک ــت همچن ــرد: دول ــادآوری ک ــز، ی شــهر تبری
شــهر مشــهد اعتبــارات مناســب و خوبــی تزریــق می کنــد، بایــد 

بــه تبریــز نیــز چنیــن توجهــی داشــته باشــد.

مدیرکل محیط زیست 
آذربایجان شرقی:

تصفیه خانه های چرم شهر 
تبریز فرسوده هستند

خبر

7۰ درصد گونه های جنگلی 
زاگرس بلوط ها هستند

ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
لرســتان گفــت: حــدود 70 درصــد تیــپ گونه هــای 
جنگلــی زاگــرس را بلوط هــا تشــکیل می دهنــد. 
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان، نبــی هللا 
قائدرحمتــی گفــت: بخــش مهمــی از ناحیــه رویشــی زاگــرس کــه وســیع ترین 
ــوده در اســتان  ــران ب ــوط در ای ــف بل ــن رویشــگاه گونه هــای مختل و اصلی تری
ــع در  ــتان واق ــن 11 اس ــرد: در بی ــه ک ــت. وی اضاف ــده اس ــع ش ــتان واق لرس

ــی را دارا اســت. ــه رویشــی زاگــرس، لرســتان دومیــن رویشــگاه جنگل ناحی

آتش سوزی در مزرعه نمونه
خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ایمنــی شــهرداری مشــهد از مهــار آتش ســوزی 
قســمتی از زمیــن کشــاورزی در مزرعــه نمونــه 
آســتان قــدس رضــوی خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا 
بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، امیــر عزیــزی گفــت: دود 
غلیظــی کــه عصــر روز گذشــته، 31 خــرداد، در آســمان شــهر و قســمت شــهرک 
شــهید باهنــر مشــهد مشــاهده می شــد، بــه دلیــل آتــش گرفتــن قســمتی از 
ــالش  ــا ت ــه ب ــود ک ــه آســتان قــدس رضــوی ب ــه نمون ــن کشــاورزی مزرع زمی
آتش نشــانان ایســتگاه های 15 و 49 اطفــاء شــد. وی تاکیــد کــرد: الزم اســت 

ــن فصــل داشــته باشــند. ــت بیشــتری در ای ــت و مراقب ــه داران دق مزرع

کشف ۴ راس الشه قوچ و میش
ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
بهابــاد در اســتان یــزد از کشــف چهــار راس شــکار 
ــا،  ــزارش ایلن ــه گ ــر داد. ب ــتان خب ــن شهرس در ای
طــی  این بــاره گفــت:  در  شــریعتی،  علی اصغــر 
ــاد  گشــت و کنتــرل مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بهاب
ــد  ــزام و بع ــل اع ــه مح ــریعًا ب ــلیک س ــدای  ش ــنیدن ص ــا ش ــان ب محیط بان
ــف را  ــودروی متخل ــدند دو خ ــق ش ــی موف ــن کش ــاعت دوربی ــدود یکس از ح
شناســایی و متوقــف کننــد. وی افــزود: در ایــن عملیــات بــا تــالش و مقاومــت 
ــواری شــدند.  ــا مت ــر آنه ــف دســتگیر و ســه نف ــک متخل ــی ی ــوران اجرای مام
طــی بازرســی از خودروهــای یادشــده آالت شــکار کشــف و متخلفــان بــه شــکار 

4 رأس اقرار و الشه های مخفی شده را به ماموران تحویل دادند.

جنگل ها

حریق

شکارچیان

 کاهش 2۰8 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه نسبت به درازمدت
 مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی از کاهش 208 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه 
نسبت به دراز مدت خبر داد.  به گزارش ایسنا، فرهاد سرخوش در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه با ورود 

به فصل تابستان تشریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1271.83 گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 103 سانتی متر افزایش داشته ولی نسبت به درازمدت 208 سانتی متر کاهش را نشان می دهد.

رنا
 ای

س:
عک

ــیایی،  ــگ آس ــات پلن ــی مطالع ــه تخصص ــل موسس ــر عام مدی
ــش  ــی و افزای ــگ ایران ــی پلن ــال تخصص ــانی پرت ــه روزرس از ب
امکانــات ایــن پرتــال بــرای کاربــران خبــر داد. بــه گــزارش 
مهــر، آرزو صانعــی، افــزود: پرتــال تخصصــی پلنــگ ایرانــی کــه 
ــات  ــت مشــاهدات و تجربی ــی ثب ــا هــدف اصل در ســال 1391 ب
ــان و عالقمنــدان در ارتبــاط  ــع، کارشناس ــان، افــراد مطل محقق
ــۀ  ــت برنام ــا حمای ــن مؤسســه و ب ــی توســط ای ــگ ایران ــا پلن ب
ــۀ  ــی برنام ــط زیســت جهان ــای کوچــک تســهیالت محی کمک ه
ــر  ــرًا ب ــود، اخی ــل متحــد تأســیس شــده ب ــران ســازمان مل عم
اســاس مفــاد برنامــۀ ملــی عملیاتــی حفاظــت و مدیریــت پلنــگ 
ــال  ــن پرت ــزود: ای ــه روز رســانی شــده اســت. وی اف ــران ب در ای
ــه پلنــگ در  ــوط ب ــا ســامانه جامــع ثبــت اطالعــات مرب کــه تنه
ــف  ــر از مشــاغل مختل ــش از 1600 نف ــون بی کشــور اســت، تاکن
ــه  ــد ک ــام کرده ان ــت ن ــه ثب ــورت داوطلبان ــه ص ــوع در آن ب و متن
ــور  ــرای ام ــرای اج ــی را ب ــل توجه ــت قاب ــوع ظرفی ــن موض ای
مشــارکتی در خصــوص مباحــث تحقیقاتــی و حفاظتــی مربــوط 
بــه ایــن گونــه ایجــاد کــرده اســت. صانعــی بــا اشــاره بــه اینکــه، 
ــی  ــال ط ــن پرت ــای ای ــر از اعض ــه 600 نف ــب ب ــز قری ــتر نی پیش
ســری اول و دوم کارگاه هــای آموزشــی مهارتــی منطقــه ای پلنــگ 
ایرانــی آموزش هایــی را در ارتبــاط بــا مباحــث تخصصــی دریافــت 
کرده انــد، گفــت: بهــره منــدی از ظرفیت هــای ایــن پرتــال، یکــی 
ــگ  ــی پلن ــی عملیات ــه مل ــده در برنام ــاظ ش ــات لح از موضوع
ــت  ــازمان حفاظ ــط س ــال 1394 توس ــه در س ــت ک ــی اس ایران
محیــط زیســت بــرای اجــرا ابــالغ شــده اســت. وی افزود: بــر این 
اســاس، به روزرســانی این ســامانه از زمســتان ســال گذشــته در 
جریــان بــوده اســت و امکانــات جدیــدی بــه آن افــزوده شــده که 
از آن جملــه مــی تــوان بــه طبقــه بنــدی مخاطبیــن در گروه هــای 
مختلــف بــر اســاس زمینه هــای فعالیــت تخصصــی اشــاره کــرد.

مدیر عامل موسسه تخصصی 
مطالعات پلنگ آسیایی:

پرتال تخصصی پلنگ ایرانی 
به روزرسانی شد
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 م

س:
عک

ب
ضال

آمادگی شهرداری تهران برای واگذاری سگ به فا
دوستداران محیط زیست

مدیــر کنتــرل حیوانــات شــهری شــهرداری تهــران 
گفــت: شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل 
شــهر تهــران آمادگــی خــود را بــرای واگــذاری 

ــد.  ــالم می کن ــات اع ــتداران حیوان ــه دوس ــگ ب س
ــل  ــن خلی ــجدجامعی و حس ــد مس ــارس، احم ــزارش ف ــه گ ب
ــدون  ــای ب ــگ ه ــگاه س ــرزده  از نقاهت ــورت س ــه ص ــادی ب آب
صاحــب بازدیــد کــرده و از نزدیــک در جریــان رونــد زنــده گیــری 
ــن  ــد. در ای ــرار گرفتن ــای پایتخــت ق ــم ســازی ســگ ه و عقی
ــا  ــهری ب ــات ش ــرل حیوان ــر کنت ــدری، مدی ــن حی ــد حس بازدی
ــی  ــات خوب ــته اقدام ــای گذش ــال ه ــی س ــه ط ــه اینک ــاره ب اش
ــده  ــد زن در حــوزه ســگ صــورت گرفتــه اســت، در تشــریح رون
ــد  ــب و فاق ــدون صاح ــای ب ــگ ه ــدا س ــت: در ابت ــری گف گی
ــل  ــگاه منتق ــه نقاهت ــع آوری و ب ــق جم ــطح مناط ــالده در س ق
مــی شــوند. پــس از انجــام اقدامــات کلینیکــی و دامپزشــکی 
ــا حضــور متخصــص دامپزشــک مســتقر در مرکــز انجــام  کــه ب
ــم ســازی  و  ــه جراحــی، عقی مــی شــود، ســگ هــا وارد مرحل

ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــدری ب ــوند. حی ــی ش ــیون م واکسیناس
ــی بیوتیــک  ــه آنت ــا دو هفت ــم شــدن ت ســگ هــا پــس از عقی
ــا  ــگ ه ــه س ــد ب ــه بع ــزود: در مرحل ــد، اف ــی کنن ــت م دریاف
میکروچیــپ، پــالک و قــالده نصــب مــی شــود و حیوانــات در 
حریــم حاشــیه شــهر تهــران رهاســازی  و یــا بــه دوســت داران 
و متقاضایــان حیوانــات واگــذار خواهنــد شــد. وی بــا بیــان ایــن 
کــه شــهرداری تهــران تنهــا ســگ هــای بــدون صاحــب را زنــده 
ــت  ــری تح ــده گی ــوران زن ــرد: مام ــح ک ــد، تصری ــری می کن گی
هیــچ شــرایطی ســگ هایــی کــه صاحــب دارنــد را جمــع آوری 

نمــی کننــد.
ــع و مشــاغل شــهر  ــزود: شــرکت ســاماندهی صنای ــدری اف حی
آمادگــی خــود را بــرای واگــذاری ســگ بــه دوســتداران حیوانــات 
اعــالم می کنــد. مدیــر کنتــرل حیوانــات شــهری بــا بیــان ایــن 
ــود  ــز وج ــن مرک ــگ در ای ــالده س ــر 220 ق ــال حاض ــه در ح ک
دارد، گفــت: شــهروندان مــی تواننــد در صــورت بــروز هــر گونــه 

ــا ســامانه 137 و 1888 تمــاس حاصــل نماینــد. مشــکل ب

مه
ن نا

جهانگیری آیین نامه اجرایی آیی
»برنامه مدیریت سبز« را ابالغ کرد

معــاون اول رئیــس جمهــوری آییــن نامــه اجرایــی 
»برنامــه مدیریــت ســبز« را بــرای اجــرا بــه وزارت 
ــه و  ــط زیســت و ســازمان برنام ــرو، ســازمان حفاظــت محی نی
ــگاه اطــالع رســانی  ــزارش پای ــه گ ــرد. ب ــالغ ک بودجــه کشــور اب
ــروز- شــنبه-  ــری« ام ــت، »اســحاق جهانگی ــأت دول ــر هی دفت
آئیــن نامــه اجرایــی »برنامــه مدیریــت ســبز« را بــرای اجــرا بــه 
وزارت نیــرو، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و ســازمان برنامه 
و بودجــه کشــور ابــالغ کــرد. بــر همیــن اســاس، هیــأت دولــت 
ــت  ــازمان حفاظ ــنهاد س ــه پیش ــرداد 1398 ب ــه 22 خ در جلس
ــور و  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــد س ــت و تأیی ــط زیس محی
ــعه،  ــم توس ــاله شش ــه پنج س ــون برنام ــرای قان ــتای اج در راس
ــه تصویــب  ــی »برنامــه مدیریــت ســبز« را ب آئیــن نامــه اجرای
ــرف  ــت مص ــامل مدیری ــبز« ش ــت س ــه مدیری ــاند. »برنام رس
ــواد  ــش م ــذ، کاه ــزات و کاغ ــه، تجهی ــواد اولی ــرژی، آب، م ان
ــه،  ــا در ســاختمان ها و وســائل نقلی ــد و بازیافــت آنه جامــد زائ
در کلیــه دســتگاه های اجرایــی و مؤسســات و نهادهــای عمومــی 

غیردولتــی اســت. بــر ایــن اســاس، تعریــف شــاخص های کّمــی 
و ارزیابــی اجــرای مدیریــت ســبز در دســتگاه های اجرایــی بــر 
ــی  ــه، پیش بین ــاخص های 6 گان ــازات ش ــوع امتی ــای مجم مبن
ــت  ــی و ظرفی ــق عین ــتفاده از مصادی ــرای الزم، اس ــت اج ضمان
ــی  ــتگاه اجرای ــی دس ــررات، معرف ــن و مق ــایر قوانی ــی س اجرای
برتــر، ایجــاد انگیــزه کافــی صرفه جویــی توســط عوامــل مصــرف، 
توجــه بــه آمــوزش و فرهنــگ ســازی، از مهمتریــن مزایــای ایــن 
ــداف  ــم اه ــی اســت اه ــد. گفتن ــمار می رون ــه ش ــه ب ــن نام آئی
ایــن آیین نامــه عبارتنــد از: 1-کاهــش هزینــه  هــا ) انــرژی، آب، 
مــواد مصرفــی، حمــل و نقــل و ...(. 2- نهادینــه شــدن نگــرش 
ســبز در میــان نیــروی انســانی. 3- بهینــه ســازی مصــرف آب و 
انــرژی )بــرق، گاز و ســوخت های فســیلی(. 4- كاهــش حجــم 
ــماند. 5-  ــواد پس ــت م ــود مديري ــده و بهب ــد ش ــماند تولی پس
تعدیــل مصــرف مــواد اولیــه، مصرفــی و بویــژه کاغــذ بــا اتخــاذ 
تدابیــر صرفه جویانــه. 6- ارتقــای کیفیــت محیــط داخلــی 

ــده. ــاخص های ارائه ش ــاس ش ــر اس ــاختمان ب س
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اول الـی هفتـم تیـر مـاه هفتـه صرفـه جویـی در 
در  لـذا  شـده  نامگـذاری  انـرژی  و  آب  مصـرف 
راسـتای صرفـه جویـی در مصـر ف آب، عناویـن 
ایـن هفتـه بـا محوریـت فرهنگسـازی بـه عنـوان 
اصـل اساسـی در مدیریـت مصرف از سـوی مدیر 

عامل آبفار مازندران بیان شـده است.
آبفـار  عامـل  مدیـر  عبدالهـی  مجیـد  مهنـدس 
مازنـدران در گفتگویـی ضمـن گرامیداشـت هفتـه 
صرفـه جویی در مصرف آب اظهار داشـت: امسـال 
اهـداف و  و  راسـتای سیاسـتهای کالن کشـور  در 
برنامـه دولـت ، وزارت نیـرو اصـالح الگوی مصرف 
در بخـش هـای آب و انـرژی را در اولویـت قـرار 
آگاهـی  هـای  برنامـه  زمینـه  همیـن  در  و  داده 
بخشـی در حـوزه مدیریـت مصـرف بـرق هـم در 

این هفته اجرا می شـود.
وی بـا اشـاره بـه عناویـن هفتـه صرفـه جویـی ، 

شـنبه اول تیـر مـاه را بـه نـام »مدیریـت مصـرف 
آب ، انـرژی و خانـواده « بـا هـدف فراهـم کـردن 
زمینـه مشـارکت خانـواده هـا در مدیریـت مصرف 
و افزایـش نقـش زنـان در اصـالح الگـوی مصرف 
اعـالم کـرد و دومیـن روز ایـن هفتـه را هـم بـه 
منظـور اسـتفاده گسـترده تـر از ظرفیـت وسـایل 
ارتبـاط جمعـی و شـبکه هـای اجتماعـی بـه نـام 
»مدیریـت مصـرف آب و انرژی،افـکار عمومـی و 

نامید. رسانه« 
نقـش  تبییـن  بـه  اشـاره  بـا  عبدالهـی  مهنـدس 
در  مصـرف  کاهنـده  تجهیـزات  تولیدکننـدگان 
توسـعه فناوریهـای کاهنده مصـارف آب و انرژی و 
بهـره  و  توسـعه صنایـع  نقـش  تشـریح ضـرورت 
بـرداری از معـادن متناسـب بـا ظرفیتهـای منابـع 
آبـی و انـرژی کشـور و نیـز تبییـن نقش سـازمانها 
و موسسـات در اعمـال رویـه هـای صحیح مصرف 

آب و انـرژی در تاسیسـات و سـاختمان ، سـوم 
تیـر مـاه را به نـام »مدیریت مصـرف آب و انرژی 
موسسـات  و  ،سـازمانها  ،معـدن  ،صنعـت 

خصوصی« اعالم کرد.
روسـتایی  فاضـالب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
در  جویـی  صرفـه  هفتـه  روز  مازندران،چهارمیـن 
و  آب  مدیریـت مصـرف   « عنـوان  بـا  را  مصـرف 
انرژی،غذا،منابـع طبیعـی و حفظ محیط زیسـت« 
بـا هـدف تشـریح نقـش آب و انـرژی در امنیـت 
غذایـی و بیـان نقـش منابـع طبیعـی در توسـعه 
اقتصـادی جوامـع و ضـرورت حفظ محیط زیسـت 

برای بقا و تداوم تمدن بشـری بیان داشـت.
وی 5 تیـر مـاه را بـه منظـور تشـویق و ترغیـب 
دسـتگاههای خدمـات رسـان شـهری و روسـتایی 
بـه کاهـش مصـارف آب و انرژی ،تشـویق خیرین 
و مـردم بـرای سـرمایه گـذاری به منظور توسـعه و 

و  آب  انتقـال  و  تولیـد  هـای  زیرسـاخت  بهبـود 
انـرژی و نیـز ترویـج فرهنـگ وقـف بـرای اجرای 
طرحهـای آب،فاضـالب و بـرق بـه نـام »مدیریـت 
مصرف آب و انرژی ،خدمات شـهری و روسـتایی 
خیرین«اعـالم  و  مردمـی  مشـارکتهای  جلـب  و 

کرد.
و  آب  مصـرف  »مدیریـت  عبدالهـی  مهنـدس 
هـدف  بـا  شـهروندی«  حقـوق  و  انرژی،اقتصـاد 
تشـریح ارزش اقتصـادی آب و برق،تبییـن نقش 
و ارزش اقتصـادی کاهـش مصـرف در حفظ منابع 
نیـز  و  زیسـت  محیـط  آلودگـی  از  جلوگیـری  و 
تببیـن وظایـف و تکالیـف شـرکتهای آب و بـرق 
نسـبت بـه مشـترکین را عنـوان ششـمین روز این 

برشمرد. هفته 
روز  آخریـن  اسـتان،  آبفـار  عامـل شـرکت  مدیـر 
هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب را بـا عنـوان» 
هـای  آمـوزه  و  انـرژی  و  آب  مصـرف  مدیریـت 
دینـی« بـا هـدف تبییـن اهمیـت صحیـح مصرف 
و  دینـی  تعالیـم  منظـر  از  اسـراف  از  پرهیـز  و 
معرفـی شـیوه هـای صحیـح مصـرف بـا اتـکا بـه 

تعالیـم دینی اعالم کرد.

ائمـه  و  جمعـه  ائمـه  سـخنرانی  پایـان،  در  وی 
جماعـات در راسـتای مدیریـت مصـرف آب و برق  
نیـز حضـور مدیـران اسـتانی و شهرسـتانی در  و 
نمـاز جمعـه و ایـراد سـخنرانی، بازدیـد روحانیـون 
- بانـوان شـاغل در صنعت آب و بـرق و گروههای 
مشـترکان کـم  از  تقدیـر  تاسیسـات،  از  مختلـف 
معرفـی  نمایشـگاههای  برپایـی  مصـرف خانگـی، 

تولیـد کننـدگان تجهیـزات کاهنـده مصـرف آب و 
انـرژی همچنیـن برگـزاری نشسـت هـا و همایش 
باهـدف معرفـی و تقدیر از خیرین، اصالع رسـانی 
سـایر  بـا  مقایسـه  و  آب  قیمـت  خصـوص  در 
کشـورها، نصـب بنرهـا و انتشـار پیامهـای مرتبـط 
در اماکـن عمومـی و رسـانه هـا را از جملـه برنامه 

هـای هفتـه صرفه جویی در مصرف آب بیان کرد

مدیر عامل آبفار مازندران :

»فرهنگ سازی« اصل اساسی هفته صرفه جویی در مصرف آب 
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 پیام
استان ها

تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر از مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان
مدیرعامل شرکت توانیر به دلیل پایداری شبکه و تامین برق مورد نیاز در سیالب اخیر خوزستان، از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان تقدیر و تشکر کرد.در لوح تقدیر اهدایی محمد حسن متولی زاده به محمود دشت بزرگ آمده است: اگر چه بارش های شدید 
و بروز سیل در پایان سال 97 و آغاز سال جاری خسارت و آسیب هایی به تاسیسات و شبکه های برق وارد نمود ولی خوشبختانه با 
مسئولیت پذیری و اقدام به موقع و تالش شبانه روزی همکاران، تاسیسات آسیب دیده ترمیم و برق مورد نیاز مردم تامین شد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 5000035 13986031900 مورخ 1398/03/21 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محسـن تویسـرکانی راوری فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه 921 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه و باغ به مسـاحت 1421/80 مترمربع پالک 
1577 فرعـی مفـروز و مجـزی از 168 فرعـی از 47اصلـی واقـع در بخش 26 کرمان به آدرس سـیرچ- خیابان 
سـلطان جالل الدين خریداری از مالک رسـمی یدهللا شـریفی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول : 98/4/2- تاریخ انتشـار نوبت دوم :98/4/16
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 441

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139760319091000653-97/11/07هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبر 
آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین برومند فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 21صادره ازجیرفت  
در مـوازی سـه دانـگ از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 13086متـر مربع پـالک - فرعی 
از28- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 28- اصلی قطعه یک واقـع دراراضی یزدان آبـاد بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:2159-  تاریـخ انتشـار نوبت اول:98/04/02 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/04/17
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسمی برابررای شـماره139860319091000671-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/03/26هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد 
شـهین  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
شناسـنامه560صادره  بشـماره  احمـد  فرزنـد  برومنـد 
ازجیرفـت درسـه دانـگ از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت 88421متـر مربـع پـالک - فرعی 
از39- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2فرعـی 
از 39- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی معیـن آبـاد 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمد 
برومنـد محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
خـود  اعتراض،دادخواسـت  تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه  یـک 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2157-  
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/04/02 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/04/17: دوم 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظـر بـه اینکـه در اجـرای مـواد 3، 15، 17 ،18 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آییـن نامه اجرایـی آن متقاضـی ذیل با ارائه اسـناد 
و امـالک عـادی و اسـناد مشـاعی در خواسـت صدور سـند مالکیـت نموده و پرونـده مورد نظـر در هیات موضوع 
قانـون مذکـور مصـوب 90/09/20 مجلـس شـورای اسـالمی مطـرح  نهایتـا منجـر به صـدور رای جهت اخذ سـند 
مالکیـت گردیـده اسـت لـذا مراتب به اسـتناد مـاده 3 قانون مذکـور در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز جهت عمومی 

آگهـی مـی گـردد. قریـه لیش سـنگ اصلـی 29 بخـش 16 گیالن 
1- پـالک 759 مفـروز از 3 در مالکیـت خانـم شایسـته کاکوئـی ازبرمی ششـدانگ یک قطعـه زمین جهت 
تجمیـع بـا پـالک مجـاور بـه مسـاحت 116/79 متـر مربـع از مالکیـت عیسـی کاکوئی لـذا هر کـس اعم از 
مجـاوران و صاحبـان حقوقـی و مالکیـن مشـاع نسـبت بـه اصل و حـدود و مفـروزی پالک فـوق واخواهی 
داشـته باشـد مـی توانـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
شهرسـتان سـیاهکل تحویـل و ظـرف مـدت یک ماه بـه مراجع قضایی صالح دادخواسـت تسـلیم و گواهی 
آن را بـه اداره متبوعـه تحویـل نمایـد در غیـر اینصـورت پـس از تقاضـای مـدت قانـون مذکور برابـر مقررات 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت نیـز مراجع متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظـر بـه اینکـه در اجـرای مـواد 3، 15، 17 ،18 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آییـن نامه اجرایـی آن متقاضی ذیل بـا ارائه 
اسـناد و امالک عادی و اسـناد مشـاعی در خواسـت صدور سـند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات 
موضـوع قانـون مذکـور مصـوب 90/09/20 مجلس شـورای اسـالمی مطرح  نهایتا منجر به صـدور رای جهت 
اخـذ سـند مالکیـت گردیده اسـت لذا مراتب به اسـتناد مـاده 3 قانون مذکـور در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 

جهـت عمومـی آگهـی مـی گردد.قریه کالهدوز محله سـنگ اصلی 96 بخـش 16 گیالن 
1-پالک 487 مفروز از 47 در مالکیت آقای حسـین همتی توانا ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر 
یکبـاب سـاختمان در حـال احـداث بـه مسـاحت 225/04 متر مربع از مالکیـت عبدالرحیم پور هـروی  لذا 
هـر کـس اعـم از مجـاوران و صاحبان حقوقی و مالکین مشـاع نسـبت به اصـل و حدود و مفـروزی پالک 
فـوق واخواهـی داشـته باشـد می تواند از تاریخ انتشـار آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه اداره ثبت 
اسـناد شهرسـتان سـیاهکل تحویـل و ظـرف مـدت یک ماه بـه مراجع قضایی صالح دادخواسـت تسـلیم 
و گواهـی آن را بـه اداره متبوعـه تحویـل نمایـد در غیـر اینصـورت پـس از تقاضـای مدت قانون مذکـور برابر 

مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت نیز مراجع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظـر بـه اینکـه در اجـرای مـواد 3، 15، 17 ،18 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آییـن نامـه اجرایـی آن متقاضی ذیل بـا ارائه 
اسـناد و امالک عادی و اسـناد مشـاعی در خواسـت صدور سـند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات 
موضـوع قانـون مذکـور مصوب 90/09/20 مجلس شـورای اسـالمی مطـرح  نهایتا منجر به صـدور رای جهت 
اخـذ سـند مالکیـت گردیـده اسـت لذا مراتب به اسـتناد مـاده 3 قانون مذکـور در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 

جهـت عمومـی آگهـی می گردد.قریه کل دم سـرا سـنگ اصلی 111 بخـش 16 گیالن 
1-پـالک 3 مفـروز از 1 در مالکیـت خانمهـا فاطمـه فـالح و فاطمـه فـالح اکبـر پور ششـدانگ یک قطعه 
زمیـن مشـتمل بـر دو بـاب خانه روسـتایی به مسـاحت 16957/934 متر مربـع از مالکیـت نوراله صفر 
نیـا  لـذا هـر کـس اعـم از مجـاوران و صاحبـان حقوقـی و مالکیـن مشـاع نسـبت بـه اصـل و حـدود و 
مفـروزی پـالک فـوق واخواهـی داشـته باشـد می تواند از تاریخ انتشـار آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را به اداره ثبت اسـناد شهرسـتان سـیاهکل تحویـل و ظرف مدت یک ماه بـه مراجع قضایی صالح 
دادخواسـت تسـلیم و گواهـی آن را بـه اداره متبوعه تحویل نماید در غیـر اینصورت پس از تقاضای مدت 

قانـون مذکـور برابـر مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیت نیـز مراجع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  همایون فالحتکار   3564

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظـر بـه اینکـه در اجرای مـواد 3، 15، 17 ،18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آییـن نامـه اجرایی آن متقاضـی ذیل با 
ارائـه اسـناد و امـالک عادی و اسـناد مشـاعی در خواسـت صدور سـند مالکیـت نموده و پرونـده مورد 
نظـر در هیـات موضـوع قانون مذکور مصوب 90/09/20 مجلس شـورای اسـالمی مطرح  نهایتا منجر به 
صـدور رای جهـت اخـذ سـند مالکیـت گردیده اسـت لذا مراتب به اسـتناد مـاده 3 قانون مذکـور در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت عمومی آگهی مـی گردد.قریه بیدرون سـنگ اصلی 91 بخـش 16 گیالن 
1-پـالک 415 مفـروز از 162 در مالکیـت خانم میترا کرمی چشـمه کبودی ششـدانگ یک قطعه زمین 
مشـتمل بـر انبـاری بـه مسـاحت 300/01 متر مربع از مالکیت هوشـنگ تحویـداری اکبر لـذا هر کس 
اعـم از مجـاوران و صاحبـان حقوقـی و مالکین مشـاع نسـبت به اصـل و حدود و مفـروزی پالک فوق 
واخواهـی داشـته باشـد مـی تواند از تاریخ انتشـار آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه اداره ثبت 
اسـناد شهرسـتان سـیاهکل تحویل و ظرف مدت یک ماه به مراجع قضایی صالح دادخواسـت تسلیم 
و گواهـی آن را بـه اداره متبوعـه تحویـل نماید در غیر اینصورت پـس از تقاضای مدت قانون مذکور برابر 

مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیت نیـز مراجع متضرر بـه دادگاه نخواهد بود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیـد حـدود اختصاصـی ششـدانگ یکبابخانـه و محوطـه به مسـاحت 290/02 
متـر مربـع بـه شـماره فرعـی 9952مجزی شـده از 330 از سـنگ اصلـی 8 واقع 
در قریـه طـوال رود بخـش 28 گیـالن تصرفـات مالکانـه آقـای عبـدهللا کرمی طوال 
رود فرزنـد قسـمت الـه انتقالـی ملک از مالک رسـمی آقـای نورعلی کرمی محرز گردیده اسـت 
لـذا بـه اسـتناد مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی آگهـی تحدید حـدود اختصاصی بـه نام عبدهللا کرمـی طوال رود منتشـر و به 
اطـالع کلیـه مجاوریـن و صاحبـان حقـوق ارتفاقی می رسـاند کـه تحدید حدود پـالک موصوف 
ازمـورخ 1398/4/23/ راس سـاعت 9 صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهد آمـد. چنانچه 
هـر یـک از مجاوریـن ملـک مرقـوم بـه حـدود و حقوق ارتفاقـی ملک مرقـوم واخواهی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ تنظیـم صورتمجلس  تحدیدی ظـرف مدت سـی روز اعتراض خود 
را کتبـا بـه ادراه ثبـت اسـناد و امالک تالش تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند و برابر مـاده 86 آئین 
نامـه اصالحـی قانـون ثبـت معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه این 
اداره دادخواسـت بـه دادگاه محـل تقدیـم دارد در غیـر اینصـورت پس از گذشـت مـدت مزبور و 
ارائـه گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت به وسـیله متقاضی یا نماینـده قانونی او ایـن اداره بدون 

توجـه بـه اعتـراض عملیات ثبتـی را ادامـه خواهد داد.
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آگهی حصر وراثت 
آقـای علیرضـا میرزایـی موشـنگا بـه شـماره شناسـنامه 5 فرزند 
فتحعلـی از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده و 
چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان طـال امیـری کچایـی فرزنـد 
محمـد علـی در تاریـخ 97/11/11 در شهرسـتان سـنگر فوت نموده اسـت و ورثه 
آن مرحـوم بـه شـرح ذیل تعرفه شـده اند:1-علیرضا میرزایی موشـنگا  شـماره 
شناسـنامه 5 نـام پـدر: فتحعلـی   نسـبت: فرزنـد 2- حـوا میرزایـی موشـنگا 
شـماره شناسـنامه 379 نـام پدر: فتحعلی نسـبت: فرزنـد 3- مهوش میرزایی 
موشـنگائی شـماره شناسـنامه 4 نـام پـدر: فتحعلـی نسـبت: فرزنـد 4- گل 
انـدام میرزایی موشـنگا شـماره شناسـنامه 3 نام پـدر: فتحعلی نسـبت: فرزند 
5- گل نسـاء میرزایـی موشـنگا  شـماره شناسـنامه437 نـام پـدر: فتحعلـی 
نسـبت: فرزنـد 6- نورتـاب میرزایـی موشـنگا شـماره شناسـنامه 4480 نام پد 
ر: فتحعلـی نسـبت: فرزنـد و  بـه غیـر از وراث نامبـرده باال ورثه دیگـری ندارد.

اینـک پـس از مالحظـه دادخواسـت و انجـام تشـریفات قانونـی و ثبـت آن به 
شـماره 980177 مفـاد در خواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد 
چنانچـه هـر شـخص اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از 
تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یـک مـاه بـه دفتـر شـعبه دوم شـورای حـل اختالف 
رشـت  تسـلیم نمایـد. در غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثت برابر در خواسـت 

صـادر خواهد شـد.
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نشر آگهی 
خواهان حمید حقیقت

دادخواستی تحت عنوان مطالبه خسارت
علیه خوانده بهزاد سالمی

نمـوده    7 حـوزه  اختـالف  تقدیـم شـورای حـل 
کـه پـس از ثبـت وقت رسـیدگی مـورخ 98/5/9  
مجهـول  علـت  بـه  تعییـن،    15  :  30 سـاعت 
و مسـتفاد  و درخواسـت  بـودن خوانـده  المـکان 
از مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مراتب 
یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی 
اطـالع  و  آگهـی  از نشـر  تـا خوانـده پـس  شـود 
بـه دفتـر شـورا مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی 
کامـل خـود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمایـم را 
دریافـت و در وقـت مقـرر فـوت جهـت رسـیدگی 

حاضـر شـود.3623
 شماره پرونده:

حوزه ۷ شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  5۷5

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظـر بـه اینکـه در اجـرای مـواد 3، 15، 17 ،18 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آییـن نامه اجرایـی آن متقاضی ذیل بـا ارائه 
اسـناد و امالک عادی و اسـناد مشـاعی در خواسـت صدور سـند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات 
موضـوع قانـون مذکـور مصـوب 90/09/20 مجلس شـورای اسـالمی مطرح  نهایتا منجر به صـدور رای جهت 
اخـذ سـند مالکیـت گردیده اسـت لذا مراتب به اسـتناد مـاده 3 قانون مذکـور در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 

جهـت عمومـی آگهی می گردد.قریه موشـا سـنگ اصلی 110 بخـش 16 گیالن
1- پـالک 130 مفـروز از 1 در مالکیـت آقـای آرمـان عاشـوری ششـدانگ یـک باب سـاختمان و محوطه 
بـه مسـاحت 413/86 متـر مربـع از مالکیـت آقـای علی اصغـر نصر الهی  لـذا هر کس اعـم از مجاوران 
و صاحبـان حقوقـی و مالکیـن مشـاع نسـبت به اصـل و حدود و مفـروزی پالک فوق واخواهی داشـته 
باشـد مـی توانـد از تاریـخ انتشـار آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد شهرسـتان 
سـیاهکل تحویـل و ظـرف مـدت یـک مـاه بـه مراجع قضایـی صالـح دادخواسـت تسـلیم و گواهی آن 
را بـه اداره متبوعـه تحویـل نمایـد در غیـر اینصـورت پـس از تقاضـای مدت قانـون مذکور برابـر مقررات 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت نیز مراجـع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظـر بـه اینکـه در اجـرای مـواد 3، 15، 17 ،18 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آییـن نامـه اجرایـی آن متقاضی ذیل بـا ارائه 
اسـناد و امالک عادی و اسـناد مشـاعی در خواسـت صدور سـند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات 
موضـوع قانـون مذکـور مصوب 90/09/20 مجلس شـورای اسـالمی مطـرح  نهایتا منجر به صـدور رای جهت 
اخـذ سـند مالکیـت گردیـده اسـت لذا مراتب به اسـتناد مـاده 3 قانون مذکـور در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 

جهـت عمومـی آگهـی مـی گردد.قریه جیر گاور سـنگ اصلی 33 بخـش 16 گیالن 
1-پـالک 958 مفـروز از 4 در مالکیـت آقـای علـی اکبـر محمـدی نـژاد پاشـاکی ششـدانگ یـک قطعه 
زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان احداثـی به مسـاحت 210/15 متـر مربع از مالکیـت میرزا باقرمـاه  پور لذا 
هـر کـس اعـم از مجـاوران و صاحبـان حقوقـی و مالکیـن مشـاع نسـبت بـه اصـل و حـدود و مفروزی 
پـالک فـوق واخواهـی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود 
را بـه اداره ثبـت اسـناد شهرسـتان سـیاهکل تحویـل و ظـرف مـدت یـک مـاه بـه مراجع قضایـی صالح 
دادخواسـت تسـلیم و گواهـی آن را بـه اداره متبوعه تحویل نماید در غیـر اینصورت پس از تقاضای مدت 
قانـون مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت نیز مراجـع متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود.

تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  همایون فالحتکار   3565

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیـد حـدود اختصاصـی ششـدانگ یکبابخانـه و محوطه به مسـاحت 314/33 
متـر مربـع بـه شـماره فرعـی 9953 مجزی شـده از 330 از سـنگ اصلـی 8 واقع 
درقریـه  طـوالرود بخـش 28 گیـالن تصرفـات مالکانـه آقای اسـد کرمـی طوالرود 
فرزنـد قسـمت الـه انتقالـی ملـک از مالـک رسـمی آقـای نور علـی کرمی محـرز گردیـده  لذا به 
اسـتناد مـاد 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی به نام اسـد کرمـی طوال رود منتشـر و بـه اطالع 
کلیـه مجاوریـن و صاحبـان حقوقـی ارتفاقـی مـی رسـاند کـه تحدیـد حـدود پـالک موصوف از 
مـورخ 1398/4/27 راس سـاعت 11 صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد چنانچـه 
هـر یـک از مجاوریـن ملـک مرقـوم بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مرقـوم واخواهی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس  تحدیدی ظـرف مدت سـی روز اعتراض خود 
را کتبـا بـه ادراه ثبـت اسـناد و امـالک تالش تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند و برابر مـاده 86 آئین 
نامـه اصالحـی قانـون ثبـت معترض بایـد ظرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه این اداره 
دادخواسـت بـه دادگاه محـل تقدیـم دارد در غیـر اینصـورت پـس از گذشـت مدت مزبـور و ارائه 
گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت بـه وسـیله متقاضـی یـا نماینـده قانونـی او ایـن اداره بـدون 

توجـه بـه اعتـراض عملیات ثبتـی را ادامـه خواهد داد.
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده    358۷

آگهی حصر وراثت 
خانـم فاطمـه زاد شـعبان سـروندانی به شـماره شناسـنامه 2981 فرزنـد قربانعلی از 
ایـن شـورا در خواسـت گواهـی حصر وراثت نمـوده و چنین توضیح داده که شـادروان 
قربانعلی زاد شـعبان سـروندانی فرزند شـعبانعلی در تاریخ 1366/2/3 در شهرستان 

سـنگر فـوت نمـوده اسـت و ورثـه آن مرحـوم به شـرح ذیل تعرفه شـده اند:
1- محترم زاد شعبان سروندانی شماره شناسنامه 48 نام پد ر: قربانعلی   نسبت: فرزند
2-گدا خانم زاد شعبان سروندانی شماره شناسنامه 1319 نام پدر: قربانعلی نسبت: فرزند
3- مریم زاد شعبان سروندانی شماره شناسنامه 2982 نام پدر: قربانعلی  نسبت: فرزند 

4-عـزت سـرور ویشـکایی شـماره شناسـنامه 6530046781 نـام پـدر: محمدعلـی نسـبت: 
پـدر:  نـام   2981 شناسـنامه  شـماره  سـروندانی  شـعبان  زاد  فاطمـه   -5 متوفـی   همسـر 
قربانعلـی نسـبت: فرزنـد و  بـه غیـر از وراث نامبـرده بـاال ورثـه دیگـری ندارد.اینـک پـس 
از مالحظـه دادخواسـت و انجـام تشـریفات قانونـی و ثبـت آن بـه شـماره 980249 مفـاد در 
خواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد چنانچـه هـر شـخص اعتـراض دارد و یـا 
وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یـک ماه بـه دفتر شـعبه دوم 
شـورای حـل اختـالف رشـت  تسـلیم نمایـد. در غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثـت برابر در 

خواسـت صـادر خواهد شـد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر  3585

آگهی حصر وراثت 
مطابـق  شناسـنامه 3379   شـماره  بـه  بهمـن   پـور  افسـانه 
دادخواسـت تقدیمی به کالسـه پرونده 135/6/98 از این شـعبه 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثت نمـوده و چنین توضیـح داده که 
شـادروان سـیاوش پـور بهمـن بـه شـماره شناسـنامه 99   در تاریـخ 97/9/20  
اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حیـن الفـوت آن مرحـوم 

منحصـر اسـت به:
1-افسانه پور بهمن ش ش 3379  ت .ت 1342  فرزند متوفی

و مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینک بـا انجام تشـریفات مقدماتی، درخواسـت 
مزبـور را باسـتناد مـاده 361 قانـون امور حسـبی در یک نوبت آگهـی می نماید 
تـا هـر کـس اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه ای از متوفی نزد او باشـد از تاریخ 
نشـر آگهـی ظـرف مـدت یکماه بـه این شـعبه تقدیـم دارد و اال گواهـی مربوط 

صادر خواهد شـد.3621
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/ 5۷3

نشر آگهی
خواهان ابراهیم انصاری 

دادخواسـتی تحـت عنـوان الـزام خوانـده 
بـه انجـام تعهد

علیه خوانده رجب قبله وردی
تقدیـم شـورای حل اختـالف حوزه 4  نمـوده که پس 
از ثبـت وقـت رسـیدگی مـورخ 98/5/12  سـاعت 30 
: 3  تعییـن، بـه علـت مجهـول المـکان بـودن خوانده 
آییـن  قانـون  از مـاده 73  و درخواسـت و مسـتفاد 
دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید 
کثیراالنتشـار آگهـی شـود تـا خوانـده پـس از نشـر 
آگهـی و اطـالع بـه دفتر شـورا مراجعـه و ضمن اعالم 
نشـانی کامـل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمایم 
را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوت جهـت رسـیدگی 

شـود.3622 حاضر 
 شماره پرونده:

حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  5۷6

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 

نظـر بـه اینکـه در اجـرای مـواد 3، 15، 17 ،18 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آییـن نامه اجرایـی آن متقاضـی ذیل با ارائه اسـناد 
و امـالک عـادی و اسـناد مشـاعی در خواسـت صدور سـند مالکیـت نموده و پرونـده مورد نظـر در هیات موضوع 
قانـون مذکـور مصـوب 90/09/20 مجلـس شـورای اسـالمی مطـرح  نهایتـا منجـر به صـدور رای جهت اخذ سـند 
مالکیـت گردیـده اسـت لـذا مراتب به اسـتناد مـاده 3 قانون مذکـور در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز جهت عمومی 

آگهـی مـی گـردد. قریه بشـارودبار سـنگ اصلـی 95 بخـش 16 گیالن 
1-پـالک 388 مفـروز از 38 در مالکیـت آقـای نیکنام هادیان سـیاهکل محله ششـدانگ یـک قطعه زمین 
مشـتمل بـر یـک بـاب انباری به مسـاحت 4346/03 متـر مربع از مالکیت مرحوم سـعدی هادیـان لذا هر 
کـس اعـم از مجـاوران و صاحبان حقوقی و مالکین مشـاع نسـبت بـه اصل و حدود و مفـروزی پالک فوق 
واخواهـی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریـخ انتشـار آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت 
اسـناد شهرسـتان سـیاهکل تحویـل و ظـرف مـدت یـک مـاه به مراجـع قضایی صالح دادخواسـت تسـلیم 
و گواهـی آن را بـه اداره متبوعـه تحویـل نمایـد در غیـر اینصـورت پـس از تقاضـای مدت قانون مذکـور برابر 

مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت نیـز مراجع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
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مفقـودی

مفقودی – رودبار جنوب

مفقودی رودبارجنوب

تراکتــور  دســتگاه  یــک  دفترچــه 
شــماره  659بــه  مــدل  رومانــی 
ــه جــواد  ــق ب شاســی 8۷462۷متعل
یعقــوب  واقــای  فاریابــی وشــرکا 
واحــدی مفقــود واز درجــه اعتبــار 

ســاقط گردیــده اســت.

نیســان  وانــت  ماشــین  شناســنامه 
بــه  رنــگ  –روغنــی  مدل1389آبــی 
شاســی  موتور561462وشــماره  شــماره  
ــالک  ــماره پ ــه ش NAZPL14۰TIN2683۰3ب
ســلمان  بــه  65متعلــق  ۷8ق249ایــران 
ــار  ــه اعتب ــود واز درج ــداد مفق ــرزی نم فرام

. اســت  ســاقط گردیــده 

خــودروی  ســند  و  ماشــین  شناســنامه 
ــی  ــفید روغن ــدل 139۰ س ــایپا م ــواری س س
ــماره  ــور 4۰18۷48ش ــماره موت ــه ش ــگ ب رن
S341229۰8618۷9وشــماره  شاســی  
پــالک ۷1ص682ایران65متعلــق بــه فاطمــه 
خاونــدگار مفقــودو ازدرجــه اعتبــار ســاقط 

گردیــده اســت.
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

از کتاب »خوزستانی  ها در شهرآورد سرخابی« رونمایی شد
آیین رونمایی از کتاب "خوزستانی  ها در شهرآورد سرخابی" با حضور سید علی رضا شریفی کارمند شرکت برق منطقه ای 
خوزستان و نویسنده این اثر، رضا مصطفایی مدیر کانون پیشکسوتان و جمعی از عالقمندان دنیای ورزش فوتبال در تاالر 
آفتاب اهواز برگزار شد.کتاب "خوزستاتی ها در شهرآورد سرخابی" نگاهی به تاریخ فوتبال خوزستان با بهره گیری از سوژه 

شهرآورد پایتخت یا همان رویارویی دو تیم استقالل و پرسپولیس دارد و توسط انتشارات ترآوا منتشر شده است.

اهــواز  بــرق  نیــروی  توزیــع   مدیرعامــل شــرکت 
بــا تاکیــد بــر رعایــت الگــوی مصــرف در ایــام 
تابســتان، گفــت: تاکنــون 3 هــزار و 652 جعبــه 
کنتــور در خانه هــای مشــترکان بــر اثــر مصــرف 
بیــش از انــدازه و عــدم رعایــت الگــوی مصــرف 

آســیب دیــده اســت.
 حســن کریمــی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت بــرق 
ــن  ــر اســاس آخری ــرد: ب ــار ک ــواز اظه ــتان اه شهرس
آمــار تاکنــون بــا 3 هــزار و 652 مــورد آســیب 
مشــترکان  خانه هــای  در  کنتــور  جعبــه  دیدگــی 
مواجــه شــده ایم کــه ایــن مســاله ناشــی از مصــرف 
ــرق و عــدم رعایــت الگــوی مصــرف  ــدازه ب بیــش ان

ــوده اســت. ــا ب از ســوی آن ه
وی افــزود: ایــن مــوارد آســیب دیدگــی شــامل 
ــی،  ــیم بریدگ ــور، س ــوختن کنت ــوز، س ــوختن فی س
ــر  ــوده و منج ــل و… ب ــارت کاب ــرویس، ش ــل س کاب
بــه قطعــی بــرق موقــت در ایــن منــازل شــده اســت.
اهــواز  بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیرعامــل شــرکت 
ــی  ــای عملیات ــه نیروه ــن زمین ــرد: در ای ــح ک تصری
ــرق  ــور ب ــه کنت ــی ک ــور در منازل ــا حض ــواز ب ــرق اه ب
رفــع  بــه  نســبت  اســت،  دیــده  آســیب  آن هــا 
ــن کنتورهــا اقــدام  ــه وجــود آمــده در ای مشــکالت ب
می کننــد تــا ســپس بــرق ایــن منــازل وصــل شــود.
ــا تاکیــد بــر رعایــت الگــوی مصــرف بــرق  کریمــی ب
عنــوان کــرد: در ســاعت های پیــک )ســاعت 13 
تــا 17 و از غــروب آفتــاب تــا ســاعت 23( کــه 
مصــرف بــاال مــی رود، شــاهد افزایــش دمــای شــبکه 
ــت  ــن اس ــاله ممک ــن مس ــل ای ــه دلی ــتیم و ب هس
شــاهد تبعاتــی بــر روی شــبکه باشــیم کــه منجــر بــه 
ــبت  ــد نس ــه بای ــن زمین ــود و در ای ــی می ش خاموش
بــه رعایــت الگــوی مصــرف از ســوی مشــترکان 

ــدام شــود. اق
ــت  ــرق نهای ــع ب ــرد: شــرکت توزی وی خاطرنشــان ک
همــکاری را در بحــث اعمــال خاموشــی ها بــا مــردم 
ــز  ــردم نی ــه از م ــن زمین ــا در ای ــت ام ــد داش خواه
ــا ایــن شــرکت  ــا همــکاری الزم را ب تقاضــا داریــم ت
جهــت عبــور از ایــن شــرایط داشــته باشــند و نســبت 

ــه رعایــت الگــوی مصــرف اقــدام کننــد. ب

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
پیش بینــی  گفــت:  البــرز 
 65 از  بیــش  امســال  می شــود 
هــزار تــن گنــدم از مــزارع اســتان 
ســیدمجید  شــود.  برداشــت 
مراســم  حاشــیه  در  موســوی 
شــهرک  نخســتین  کلنگ زنــی 
در شهرســتان  البــرز  گلخانــه ای 
پنجشــنبه  امــروز  نظرآبــاد کــه 

ــع  ــد در جم ــزار ش ــرداد برگ 30 خ
ــرز  ــتان الب ــت: اس ــگاران گف خبرن
ــه  ــار مزرع ــزار هکت ــش از 11 ه بی
از  و ســال گذشــته  دارد  گنــدم 
ایــن مــزارع 62 هزارتــن محصــول 

برداشــت شــد.
پیش بینــی  افــزود:  موســوی 
ــزارع  ــن م ــال از ای ــت امس برداش
بیــش از 65 هــزار تــن اســت.

وی در خصــوص قیمــت خریــد 
کشــاورزان  از  گنــدم  تضمینــی 
اعــالم کــرد: براســاس مصوبــه 
هــر  امســال  اقتصــاد،  شــورای 
کیلــو گنــدم از کشــاورزان 1700 
تومــان خریــد تضمینــی می  شــود.
ایــن مســئول اعــالم کــرد: بــا 
مراکــز  راه انــدازی  بــه  توجــه 
خریــد در اســتان، انتظــار مــی رود 
بــه  را  خــود  کشــاورزان گنــدم 
ایــن مراکــز تحویــل دهنــد تــا 
ــور در  ــه کش ــا ب ــال م ــد امس تعه
خریــد گنــدم عملیاتــی شــود.

در ایــن نشســت کــه بــا حضــور مدیــر عامــل 
و مدیــران  اصفهــان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
ــان   ــرق اصفه ــط عمومــی صنعــت آب و ب رواب
در خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف بــرق  
ــان تشــکیل شــد   ــرق اصفه ــع ب شــرکت توزی
ــع  ــال ، توزی ــد ، انتق ــای تولی ــام فراینده تم
ــجویی  ــد دانش ــکیل واح ــع؛ تش ــوق توزی و ف
بــه همــراه اجــرای طــرح هــای علمــی ؛ 
ــور  ــی ؛ نمایشــکاه کاریکات پژوهشــی و فرهنگ
و عکاســی در زمینــه مدیریــت مصــرف در 

بازدیــد  نظــر  و  ســمع  بــه  نشســت  ایــن 
کننــدگان رســید 

صدیقــه ببــران مدیــر کل روابــط عمومــی 
ابــراز  بــا  نیــرو   وزارت  رســانی  اطــالع  و 
خرســندی از ایجــاد ایــن مرکــز فرهنگــی 
ــه نظــر مــی رســد یکــی از بهتریــن  گفــت : ب
ــرق  پایگاههــای فرهنــگ ســازی در صنعــت ب
کشــور بــرای آمــوزش بــه خانــواده هــا و 
دانــش آمــوزان شــکل گرفتــه بــه عبارتــی 
ــه ســازی و توســعه فرهنــگ مدیریــت  نهادین

ــراه  ــه هم ــا ب ــای زیب ــن فض ــرف در چنی مص
یادمانهــای خانــه هــای قدیمــی تاثیــر خوبــی 
ــت و   ــد گذاش ــدف خواه ــه ه ــر روی جامع ب
روی دانــش آمــوزان و خانــواده هــا بــه طــور 

ــود . ــد ب ــر خواه ــع موث قط
تمــام  اینکــه  جالــب   : تصریــح کــرد  وی 
ــه  ــرق ب ــد ب ــای تولی ــختی ه ــا  و س فراینده
پیــش  کــودکان  اختیــار  در  ســاده  زبانــی 

دبســتانی و دبســتانی قــرار مــی گیــرد 
وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد : امــروز 

ــاد و ngo هــا و مراکــز  ســازمانهای مــردم نه
غیــر دولتــی بایــد بیــش از پیــش بســتر 
ــد و  ــاد نماین ــرف را ایج ــت مص ــای مدیری ه
ــل شــود  ــن مباحــث دخی ــت در ای ــر دول کمت
ــای  ــیل ه ــام پتانس ــد از تم ــی بای ــه عبارت ب
ــرای  ــراها ؛ س ــگ س ــه فرهن ــهری از جمل ش
و  گســترش  بــرای  شــهرداری  و  محــالت 

ــود  ــتفاده ش ــم اس ــن مه ــوزش ای آم
دکتــر ببــران بــه کار گیــری و اســتفاده از 
همیــاران انــرژی در تمــام شــاخص هــای 
ــوان  ــم عن ــرق را مه ــه آب و ب ــرژی ازجمل ان
ــی  ــرح م ــن ط ــت : اســتفاده از ای ــرد و گف ک
توانــد مســیر پیشــرفت را بیــش از پیــش 
هــای  پــارک  ایجــاد  همچنیــن  و  نمایــد 
ــبی  ــه مناس ــز گزین ــودکان نی ــرای ک ــرژی ب ان
و  تولیــد  اهمیــت  بــه  تــا کــودکان  اســت 

مراحــل آن پــی ببرنــد 

خانــه  بخــش  تریــن  شــاخص  بــه  وی 
ــاره  ــان  اش ــرف اصفه ــت مص ــگ مدیری فرهن
کــرد و اظهــار داشــت : رصــد قبــوض دانــش 
ــا  ــه آنه ــل از آمــوزش ب ــودکان قب ــوزان و ک آم
و مقایســه آن بعــد از یــاد گیــری فرایندهــای 
ت لیــد تــا توزیــع مــی باشــد .مــا بــاور داریــم 
ــی  ــان  م ــزه در کودکانم ــاد انگی ــا ایج ــه ب ک
ــته  ــده داش ــری را در آین ــوار ت ــم راه هم توانی
باشــیم چــرا کــه ایشــان آینــده ســازان و 
ــتند  ــا هس ــه م ــدی جامع ــذاران بع ــر گ تاثی
ــتر   ــی بیش ــذاری و آگاه ــه ارزش گ ــر چ و ه
بــرای آنــان ایجــاد شــود افــق بهتــری را 
می توانیــم بــرای جامعــه متصــور شــویم .

وی در پایــان تاکیــد کــرد : وجــود چنیــن 
ــد ســرمایه گــذاری خوبــی  مراکــزی مــی توان

ــی باشــد . ــای آت ــرای نســل ه ب

تعیین قیمت ۱7۰۰ تومان برای 
خرید تضمینی گندم از کشاورزان

 مدیر کل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو :  

خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق اصفهان الگوی پایگاه 
فرهنگی مناسب برای کل کشور 

احداث زیرگذر  راه آهن 
»هفت تن« در شهرستان قائم شهر

مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران از احـداث زیرگذر هفت تـن با اعتباری 
بالـغ بر 13 میلیارد ریال در شهرسـتان قائمشـهر خبر داد.

مهنـدس سـید محمـد نظری ضمن اعـالم این مطلب گفـت: این زیرگـذر با هدف 
ارتقـاء ایمنـی و همچنین كاهش تصادفات و تسـهیل در امر حمـل و نقل و کاربران 

جـاده ای  به اجـرا در آمد.
مهنـدس نظـری در خصـوص مشـخصات اجرایـی پروژه مذكـور عنوان كـرد: :  این 
زیرگـذر با قطعات پیش سـاخته بتنـی بعرض 7/8 و طـول 8/24 متر و همچنین 
3 مسـیر مـی باشـد. یـك مسـیر اصلـی زیرگـذر بطـول تقریبـی 245 متـر و یك 
مسـیر فرعـی بـه روسـتای منگل بطـول 60 متر و یك مسـیر فرعی  دسترسـی به 
روسـتای هفـت تـن بطول تقریبـی 78 متر می باشـد . وی در خصوص مختصات 
ایـن پـروژه اظهـار کـرد : جهـت سـاخت باکس بتنی پـل 62 قطعه پیش سـاخته 
آمـاده و باكسـها بطـور كامـل نصب گردیـد و  دیوار رمـپ خروجی و تخریـب دیوار 
قدیمـی هـم بصورت کامل انجـام گردید.مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان مازندران 
یـادآور شـد : اعتبـار هزینـه شـده در ایـن پـروژه تاکنون بیـش از 13 میلیـارد ریال 
مـی باشـد .گفتنی اسـت در انجام این پـروژه مقدار 1057 مترمکعـب خاکبرداری ، 
160 مترمکعب اجرای خاکریزسنگی و همچنین 2190 مترمربع تهیه آسفالت بیندر 

جهـت تثبیت خاکریز محور قائمشـهر انجام شـده اسـت .

خراسان 

شرایط سهام پدیده برای ورود به بازار بورس فراهم شده است
مدیــر عامــل گــروه شــرکت   
شــاندیز  پدیــده  هــای 
ــروه  ــهام گ ــرایط س ــت: ش گف
ــرای ورود  ــده ب ــرکتهای پدی ش
ــازار بــورس فراهــم شــده  بــه ب

اســت.
ــاری،  ــا، ابوالفضــل انتظ ــام م ــه پی ــزارش روزنام ــه گ ب
در  شــاندیز  پدیــده  شــرکت های  مدیرعامــل گــروه 
ــده در  ــرکتهای پدی ــروه ش ــورای اداری گ ــت ش نشس
ــال  ــت رســمی و انتق ــا ثب ــزود: ب ــگاران اف ــع خبرن جم
قطعــی ســهام  پدیــده ، شــرایط الزم بــرای ثبــت نمــاد 
ایــن شــرکت در بــازار ســرمایه و عرضــه ســهام آن 
ــود. ــم می ش ــهامداران فراه ــرای س ــر ب ــازار بزرگت  در ب
وی گفــت: بــا انتقــال رســمی ســهام پدیــده بــه بــازار 

ســرمایه پیــش نیــاز تشــکیل مجمــع عمومــی ســاالنه 
 دو شــرکت توســعه و ابنیــه نیــز فراهــم می شــود.

رســمی  رأی  صــدور  از  بعــد  افــزود:  انتظــاری 
و  اقتصــاد  وزیــر  اینســت کــه  اصلــی  دادگاه، گام 
الزم  زمینــه  قانونــی  اقدامــات  انجــام  بــا  دارایــی 
بــزرگ  بــازار  از  ســهامداران  بهــره گیــری  بــرای  را 
ــای  ــه ه ــت :زمین ــد.وی گف ســرمایه کشــور فراهــم کنن
بــورس  بــه  ایــن شــرکت  ورود ســهام  بــرای  الزم 
پرونــده  بررســی  دادگاه  نهایــی  حکــم  صــدور  بــا 
 پدیــده شــاندیز بــه مرحلــه نهایــی رســیده اســت.

افــزود:  پدیــده   هــای  شــرکت  مدیرعامــل گــروه 
ســهامداران  ســاالنه،  عمومــی  مجمــع  تشــکیل  بــا 
هیــأت  بــا  مســیررا  ادامــه   ، پدیــده  شــرکت های 
 مدیریــه منتخــب  ســهامداران طــی خواهنــد کــرد.

ــکیل  ــای تش ــش نیازه ــه پی ــان اینک ــا بی ــاری ب انتظ
ــه در ســال  مجمــع عمومــی دو شــرکت توســعه و ابنی
ــع  ــزاری مجم ــکان برگ ــت: ام گذشــته فراهــم شــد گف
ــهامدار  ــت س ــا مخالف ــود ام ــده ب ــر ش ــی میس عموم
اصلــی پدیــده بــا انتقــال ســهام بــه نــام مــردم موجــب 
 تأخیــر در اجــرای برنامه های پیش روی شــرکت شــد .

پدیــده   متهمــان شــرکت  دادگاه   رأی  دربــاره   وی 
گفــت :ایــن حکــم تضمیــن خوبــی بــرای تأمیــن 
آینــده مجموعــه گــروه شــرکت های پدیــده  اســت  
امــا ســهامداران بــه هیــچ وجــه در ایــن زمینــه و بــرای 
 مشــاهده نتایج مؤثــر حاصل از رأی دادگاه عجله نکنند.

ــی  ــتگاه قضائ ــت دس ــه حمای ــان اینک ــا بی ــاری ب انتظ
ــرای  گــروه شــرکتهای پدیــده و حقــوق ســهامداران،  ب
ــت  ــر حمای ــرد: منتظ ــان ک ــت، خاطرنش ــروری اس ض
شــرکت  از  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
برســد. خــود  اوج  به نقطــه  پــروژه  تــا   ،  هســتیم 

ایــن  ســهام  ارزیابــی  تجدیــد  بــرای  گفــت:  وی 

زمــان  امــا  شــده  طــی  الزم  فرایندهــای  شــرکت، 
در  تأثیــر  منظــور  بــه  ارزیابــی  ایــن  از  اســتفاده 
اســت. نرســیده  فــرا  هنــوز   بــازار ســرمایه کشــور 

ــته  ــه در گذش ــرادی ک ــرد: اف ــان ک ــاری خاطرنش انتظ
مکاتباتــی  و  پیام هــا  در  بودنــد  پــروژه  ایــن  در 
بــا مــا و دادســتان داشــتند، مدعــی شــدند  کــه 
ســهام  می تواننــد  کــه  داریــم  ســرمایه گذارانی 
ــد. ــام کنن ــروژه را تم ــع و پ  ســرمایه داران جــزء را جم

خواســتیم  آنــان  از  منظــور  به همیــن    : وی گفــت 
ــی  ــی و حقوق ــراد حقیق ــند و در آن اف ــه ای بنویس نام
به صــورت رســمی اعــالم  کــرده ومــا خواســتیم  نامــه  
ــا   ــند، ام ــم بنویس ــود را ه ــروط خ ــته و در آن ش نوش
تاکنــون هنــوز نامــه ای مبنــی بــر اعــالم آمادگــی بــرای 
 جمــع آوری ســهام و ســرمایه گذاری دریافــت نکردیــم.

شــرکت   دارایی هــای  گــروه  ارزش کل  وی گفــت: 
هــای پدیــده  93 هــزار میلیــارد ریــال اســت .

مشارکت شرکت گاز 
مازندران در کمک 

به سیل زدگان قابل 
تقدیر است

معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه کربـالی 

مازندران گفت: مشـارکت کارکنان شـرکت 

گاز مازنـدران در کمـک بـه سـیل زدگان 

قابـل تقدیـر اسـت." سـرهنگ پاسـدار 

جـواد بخشـی " معـاون هماهنـگ کننده 

سـپاه کربـالی مازنـدران در نشسـت بـا 

اسـتان گفـت:  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 

شـرکت  جهـادی  و  بسـیجی  کارکنـان 

گاز مازنـدران بـه ماننـد همیشـه در کنـار 

هموطنان سیل زده بودند و از هیچ کمکی 

دریـغ نکردنـد.وی در ادامـه با اهـداء لوح 

سـپاس از مدیرعامـل و فرمانـده بسـیج 

شـرکت گاز مازنـدران تقدیـر نمـود و در 

متـن لـوح تقدیر معـاون هماهنگ کننده 

سـپاه کربـالی مازنـدران آمده اسـت:چه 

شـکوهمند و زیباسـت، خلعـت خدمـت 

بـه تن کـردن و عاشـقانه و خالصانه برای 

حضـرت دوسـت و در راه گشـودن گـره از 

کار بندگانـش گام نهـادن و تنهـا، صله ی 

رضـای او را طلبیدن.تاللـوی مـدال نورانی 

خدمـت بـر سـینه تقدیـر شـما، نشـانه 

شـرح صـدر و آییـن عاشـقانه زیسـتن 

تـان در پرتـو تعالیـم روح بخـش دینـی 

می باشـد.برای شـما که قلب نازنین تان 

از جنـس ایثـار و فـداکاری اسـت، طلوع 

تبسـم بر لب های دردمنـدان و نیازمندان 

دروازه بهشـت خداسـت.

از سـعی بـی دریـغ و تالشـهای نسـتوه و 

مومنانـه ی تـان در پیشـبرد برنامـه هـا 

تقدیـر و تشـکر بـه عمـل مـی آیـد. امید 

آنکـه در کنف حمایت حضرت احدیت در 

گام بـه گام عرصـه هـای حیـات همـواره 

سـربلند و پیـروز باشـد. بـه پـاس ایـن 

همـه خوبیها ایـن لوح به محضـر مبارک 

شـما تقدیـم می گـردد.

آسیب دیدن 3 هزار و مازندران 
652 کنتور برق در اهواز 

بر اثر مصرف بی رویه

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو:

لزوم مشارکت بخش خصوصی 
در تامین برق کشور

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو گفت: انرژی می تواند پیشران توسعه كشور باشد

و  مجلـس  امـور  حقوقـی،  معـاون 
پشـتیبانی وزارت نیـرو گفـت: در آینـده 
اسـتان  در  بـرق  مـگاوات  هـزار   2 بـه 
كرمـان نیـاز داریـم كـه حضـور بخـش 
خصوصـی بـرای تامیـن برق مـورد نیاز 

اسـت. ضـروری 
شـركت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع 
كرمـان، نشسـت بررسـی مسـائل بـرق 
معاونیـن  بـا حضـور  اسـتان  انـرژی  و 
وزیـر نیـرو، اعضـای كمیسـیون انـرژی 
مدیـران  و  كرمـان  اسـتاندار  مجلـس، 
بـرق اسـتان در  توزیـع  شـركت هـای 
محـل اتـاق بازرگانـی كرمـان بررسـی و 

در مـورد آنهـا تصمیـم گیـری شـد.

روز  صبـح  طبیـب زاده  مهـدی  سـید 
29 خردادمـاه در جلسـه مسـائل بـرق 
از  یكـی  را  انـرژی  اسـتان  انـرژی  و 
پیشـران های اقتصادی كشـور دانسـت 
و بیـان كـرد: انـرژی می توانـد پیشـران 
توسـعه كشـور باشـد اما از سـوی دیگر 
شـاهد هسـتیم كه بیشـترین اسراف را 

در ایـن بخـش از كشـور داریـم. 
طبیـب زاده رقابـت غیرمنصفانـه بخـش 
دولتـی بـا بخـش خصوصـی را یكـی از 
خصوصـی  بخـش  اصلـی  دغدغه هـای 
عنـوان كـرد و افـزود: اگر بـه فكر نجات 
آنهایـی كـه  نباشـید  بخـش خصوصـی 
هنـوز در ایـن بخـش فعالنـد در آینـده 
بسـیار نزدیـك اقتصـاد كشـور را تـرك 

سـرمایه  دیگـری  جـای  در  و  كـرده 
گـذاری خواهنـد كـرد.

در  انـرژی  اندیشـكده  تشـكیل  از  وی 
اتـاق بازرگانـی كرمـان سـخن بـه میان 
انـرژی  اندیشـكده  كـرد:  اظهـار  و  آورد 
بـرای  خوبـی  بسـیار  فكـر  اتـاق  یـك 
راهگشـایی در راسـتای توسـعه اسـت.

اسـتاندار كرمـان نیـز بـا انتقـاد از عـدم 
توسـعه یافتگـی اسـتان كرمـان عنـوان 
اسـتان كرمـان  آنكـه  وجـود  بـا  كـرد: 
ظرفیت هـای بسـیاری خوبـی دارد، امـا 
متاسـفانه در برخـی از شـاخص هـا از 
متوسـط كشـور پاییـن تـر و عقـب تـر 
از  ای  ویـژه  نـگاه  بایـد  كـه  هسـتیم 
حتـی  و  كشـوری  مسـئولین  سـوی 

بـه كرمـان شـود.  اسـتانی 
و  مجلـس  امـور  حقوقـی،  معـاون 
پشـتیبانی وزارت نیـرو گفـت: در آینـده 
اسـتان  در  بـرق  مـگاوات  هـزار   2 بـه 
كرمـان نیـاز داریـم كـه امیدواریـم بـا 
حضـور بخـش خصوصـی بتوانیـم بـرق 
مـورد نیـاز این بخش از كشـور را تولید 

كنیـم.
 دكتـر انجـم شـعاع با بیان ایـن مطلب 
كـه اسـتان كرمـان ظرفیـت توسـعه در 
بخـش هـای مختلـف از جملـه انـرژی 
مـگاوات   200 و  هـزار   2 دارد، گفـت  را 
بـرق و بیـش از 6 میلیـارد متـر مكعب 
سـاالنه آب در اسـتان كرمـان مصـرف 

مـی شـود كـه رقـم باالیی اسـت.
مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـركت 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع 
بـه  اشـاره  بـا  جلسـه  ایـن  در  كرمـان 
مطالعـات انجـام شـده در زمینـه بـازار 
بـر  عنـوان كـرد:  بـار  ظرفیـت  تعـادل 
قطعـی  كمبـود  نتایـج  ایـن  اسـاس 
منابـع انـرژی و كمبـود قطعـی پیك بار 

داریـم. را 
هـای  برنامـه  ایجـاد  بـه ضـرورت  وی 
مصـرف چـون فرهنـگ سـازی پایـدار 
سـازی  بهینـه  وری  بهـره  افزایـش  و 
افـزود؛  و  پرداخـت  مصـرف  مدیریـت 
مصـرف  انـرژی  می توانـد  نیـرو  وزارت 
نشـده را از مشـتركینی كـه انرژی برای 
آنهـا كـم اهمیـت تـر هسـت خریـداری 
نمایـد و بـا سیسـتم هـای هوشـمندی 
را  بـار  انـدازی شـده می تـوان  راه  كـه 
و  پایـش كـرد  ای  لحظـه  صـورت  بـه 
مولدهـای دیزلـی كـه ظرفیـت موجـود 
خاموشـی  و  شـوند  روشـن  هسـتند 

انـرژی را بـه شـبكه تزریـق كننـد.
مهنـدس عبدالهـی مدیر دفتـر مدیریت 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـركت  مصـرف 
شـمال اسـتان كرمـان بـه طـرح انرژی 
سـازی  فرهنـگ  جهـت  در   پویـان 
و  داشـت  اشـاره  مصـرف  مدیریـت 
افـزود: ایـن طـرح بـا مشـاركت دانش 
آمـوزان مقطـع دبیرسـتان در راسـتای 

و  انـرژی  آب،  مصـرف  سـازی  بهینـه 
انـدازی  راه  زیسـت  محیـط  حفاظـت 

اسـت. شـده 
وی بـا اشـاره بـه اینكـه سـه سـال از 
برگـزاری ایـن طـرح در شـركت توزیـع 
 397 افـزود:  می گـذرد  شـمال  بـرق 
هـزار نفـر سـاعت دانـش آمـوز بـه طور 
سـاعت  نفـر  هـزار   705 و  مسـتقیم 
دانـش آمـوز بـه طـور غیـر مسـتقیم در 

ایـن طـرح آمـوزش دیـده انـد.
سـاعت  نفـر   800 و  هـزار   3 از  وی 
آمـوزش بـه معلمیـن  و  95 هـزار نفـر 
سـاعت آمـوزش بـه خانواده هـا در این 
طـرح اشـاره كـرد و گفـت: در طول سـه 
سـال بیـش از یـك میلیـون و 200 هزار 
نفـر سـاعت آمـوزش مدیریـت مصـرف 

بـه مـردم منطقـه داده شـده اسـت.
مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـركت 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع 
آمـوزان  دانـش  تصریـح كـرد:  كرمـان 
و  دارنـد  جالبـی  بسـیار  هـای  ایـده 
در  هـا  پتانسـیل  ایـن  از  می تـوان 
راسـتای بهینـه سـازی مصـرف انـرژی 
بهـره گرفـت و بـا راه انـدازی ایـن طرح 
بـه صورت كشـوری بـه نتایـج خوبی در 

رسـید. زمینـه  ایـن 
همچنیـن در ایـن نشسـت چالش های 
بخـش خصوصـی نیز مطـرح و تصمیم 
هایـی بـرای رفـع ایـن مشـكالت گرفته 

. شد
در آخـر مهندس متولـی زاده مدیرعامل 
كمیسـیون  اعضـای  توانیـر،  شـركت 
انـرژی و مقامـات وزیـر نیـرو از غرفـه 
انـرژی پویـان كه توسـط شـركت توزیع 
نیـروی بـرق شـمال اسـتان كرمـان در 
سـالن اتـاق بازرگانـی برپـا شـده بـود 
كتـاب  از  همچنیـن  و  نمودنـد  بازدیـد 
بـه  كـه  كرمـان  بـرق  صنعـت  تاریـخ 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـركت  همـت 
شـمال اسـتان كرمـان تدوین شـده بود 
در محـل نمایشـگاه دایمـی سـیر تحول 

صنعـت بـرق كرمـان رونمایـی شـد.
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باحضور وزیر نیرو عملیات انتقال پساب از تصفیه خانه فاضالب به  شرکت فوالد مبارکه کلید خورد
طـرح انتقـال پسـاب از تصفیه خانه فاضالب شهرسـتان 
مبارکـه بـه شـرکت فـوالد مبارکـه بـا حضـور دکتـر رضـا 

اردکانیـان وزیـر نیروآغاز شـد.
بـا اجـرای ایـن طـرح کـه بـا سـرمایه گذاری 70 میلیـارد 
تومانـی شـرکت فـوالد مبارکـه و مشـارکت شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان اصفهـان انجام شـد، سـاالنه حـدود 16 
میلیـون متر مکعب پسـاب تصفیه شـده 9 شـهر اطراف 
مبارکـه بـه ایـن شـرکت تحویـل می شـود. فـوالد مبارکه 
بـا سـرمایه گذاری در ایـن طـرح گام مهمـی در راسـتای 
بهداشـت عمومی، حفظ محیط زیسـت وکاهش نیاز آبی 

فـوالد از زاینـده رود برداشـت.
حمیدرضـا عظیمیـان مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه 
در سـخنانی بـا اشـاره بـه ایـن فـوالد مبارکـه نتیجـه 
سـرمایه گذاری دولـت در اسـتان اصفهـان اسـت،گفت: 
مجتمع فوالد مبارکه با سـهم پنجاه  درصـد ی از تولید 24 
میلیـون تنی فوالد کشـور، دومین شـرکت بورسـی ایران 
و تنهـا تولیدکننده انواع ورق های فوالدی کشوراسـت. وی 
بابیـان اینکـه تولید کنندگان گسـترده ای در نقاط مختلف 
کشـور محصوالت فوالد مبارکه را اسـتفاده می کنند، گفت: 
محصـوالت تولیـدی فـوالد مبارکـه بـه کل کشـور ارسـال 
می شـود و در ایـن شـرکت بـا حدود 24 هزار نفر پرسـنل 
از سـنگ تـا رنـگ را تولیـد می کنیـم وبـه طور مسـتقیم 
وغیـر مسـتقیم بیـش از 350 هـزار نفـر در کل کشـور بـا 
فوالد مبارکه مرتبط هسـتند. عظیمیان با اشـاره به نقش 
فـوالد مبارکـه در عرصـه اقتصـاد کشـور تصریـح کـرد: ما 
در سـال نزدیـک بـه هـزار و 500 میلیـارد تومـان مالیـات 
پرداخـت می کنیـم. وی بـا اشـاره بـه فعالیـت مجتمـع 
فـوالد مبارکـه در سـه دهـه اخیر، گفـت: در این سـه دهه 
فعالیـت ما به دلیل مشـکالت کم آبی کشـور بـرای تولید 
فـوالد بـا مشـکل روبـرو بوده ایـم و از سـال 80 تاکنون با 
اصـالح روش هـا، بـاز چرخانـی آب و.... مصـرف آب را به 
کمتریـن میـزان ممکـن کاهـش داده ایم و ایـن درحالی 
اسـت کـه تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت طـی این 

مـدت چند برابر شـده اسـت.
عظیمیـان با اشـاره بـه راه هـای صرفه جویـی آب در فوالد 
مبارکـه، عنـوان کـرد: در راسـتای صرفه جویـی در مصـرف 
آب انتقال پسـاب های 9 شـهر اطراف به مبارکه و تصفیه 
و اسـتفاده از آن را بـا همـکار ی شـرکت آب وفاضـالب 
اسـتان اصفهان در دسـتور کار قرار دادیم که امروز شـاهد 
افتتاح این طرح مهم هسـتیم وبه قطع نقش مهمی در 
کاهـش نیاز آبی بـه زاینده رود خواهد داشـت.مدیرعامل 
فـوالد مبارکـه بابیـان اینکـه اسـتانداردهای شـرکت را در 
مصـرف آب به حداقل رسـاندیم، افـزود: اگرچه بدون آب 
حیـات فوالد معنی نـدارد ولی ما نگاه بخشـی نمی کنیم 
وکنار مسـئولین آب هسـتیم وی ادامـه داد: انتظار داریم 
طـرح انتقـال آب فـوالد مبارکه از محل سـد چم آسـمان 
و بوسـیله لولـه محقق شـود تا بـرای دریافت میـزان آب 
تخصیصی با مشـکالت کمتری روبرو شـویم. وی با بیان 
ایـن کـه درحـال حاضـر 50 ردصـد ایـن طرح اجرا شـده، 
اظهـار امیـدواری کرد؛بـا همکاری وهمدلی مسـئولین آب 

اسـتان وکشـور بقیه این طرح امسـال اجرا شـود.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در ادامه سـخنانش با اشـاره به 
حمایـت ایـن شـرکت از طرح هـای انتقال آب در اسـتان 
گفـت: فوالد مبارکه در راسـتای مسـئولیت های اجتماعی 
خـود اعتبـاری حـدود 480 میلیـارد تومان بـرای تکمیل 

پـروژه سـد کوهرنگ 3 تعهد کـرده که تاکنون 64 میلیارد 
تومـان آن پرداخت شـده اسـت.وی بابیـان اینکـه تونـل 
کوهرنگ 3 ازنظر اعتبار مشـکلی ندارد، خاطرنشـان کرد: 
کوهرنـگ 3 مشـکلی ازنظـر اعتبـار نخواهـد داشـت وبه 
محض ارسال گزارش مالی شرکت آب منطقه ای اصفهان 
در اسـرع وقت پرداخت می شـود. وی به پرداخت حدود 
120 میلیـارد تومـان بـرای خسـارات کم آبی دراسـتان هم 
اشـاره کـرد وگفـت: حداقـل انتظار دولـت از فـوالد مبارکه 
عـدم توقـف تولیـد اسـت کـه کارکنـان ومدیریـت فـوالد 
مبارکـه بـا کار جهـادی خود تـالش می کننـد این صنعت 

همچنـان فعـال وپویا بـه کار خود ادامـه دهد.

اجرای 334 کیلومتر شبکه فاضالب 
در شهر مبارکه طی 5 سال با مشارکت 

فوالد مبارکه
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان نیـز 
در ایـن مراسـم از طـرح انتقـال پسـاب از تصفیـه خانـه 
فاضـالب بـه شـرکت فـوالد مبارکـه را بـه عنـوان یکـی از 
شـگفتی های اسـتان اصفهـان بـرای وزارت نیرو یـاد کرد 
و گفـت: موضـوع فاضالب شـهرهای حاشـیه زاینـده رود 
همیشـه چالـش بهداشـتی و زیسـت محیطـی بـوده، 
ازسـوی دیگـر عدم وجود منابـع دولتی بـرای اجرای این 
پروژه هـا را داشـتیم، براین اسـاس پـس از پیگیری های 
بـه عمـل آمـده و توجه به راهبرد سـازگاری با کـم آبی در 
وزارت نیرو، از سـال 92 موضوع بازچرخانی و اسـتفاده از 
پسـاب ها را در فـوالد مبارکه شـروع کردیم.هاشـم امینی 
بـا بیـان اینکـه براسـاس تفاهم نامـه ای با شـرکت فوالد 
مبارکـه عملیـات اجرایـی پـروژه تصفیـه و بازچرخانـی 
فاضـالب 9 شـهر را در قالـب قـرارداد بیـع متقابل شـروع 
کردیم، اظهارداشـت: بیش از 30 سـال بود درحال اجرای 
ایـن پروژه هـا بودیـم، ولـی بـا انعقـاد ایـن قـرارداد در 
مـدت کوتاهـی توانسـتیم پروژه ها را به نتیجه برسـانیم.
وی بـه حجـم تولیـد پسـاب در اصفهـان اشـاره و اعـالم 
کـرد: درحـال حاضـر 172میلیـون متر مکعب پسـاب در 
اصفهـان تولید می شـود که معادل 5 هـزار و 450 لیتر در 
ثانیـه می باشـد کـه از این میزان پسـاب تولیـدی معادل 
16 میلیـون متـر مکعب به شـرکت فـوالد مبارکـه انتقال 

می یابـد.

سرمایه گداری 12۰۰ میلیارد تومانی
فوالد مبارکه برای اجرای شبکه فاضالب 

مبارکه ولنجان
بـا  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  امینـی 
سـرمایه گذاری در اجـرای شـبکه فاضالب منطقـه مبارکه 
در قالـب قـرار داد بیـع متقابـل بـا آبفا اصفهـان موفق به 
تخصیص پسـاب ایـن منطقه به این واحد صنعتی شـد 
گفـت: در سـال 92 سـرمایه گذاری 1200 میلیـارد ریالـی 
شـرکت فـوالد مبارکه در قالـب قرارداد بیـع متقابل میان 
شـرکت آبفـا اصفهـان و فـوالد مبارکـه صـورت گرفـت که 
بـه موجـب آن مقـرر شـد قریـب بـه 500 کیلومتر شـبکه 
فاضـالب در شهرسـتان های مبارکـه و لنجـان اجرا شـود.

وی بـا اشـاره بـه سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در 
اجـرای شـبکه فاضـالب منطقـه مبارکـه گفـت: سـرعت 
بخـش  سـرمایه گذاری  بـا  فاضـالب  شـبکه  اجـرای 

خصوصـی در منطقـه مبارکـه 18 برابـر میانگین 19 سـال 
گذشـته بوده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان خاطر 
نشـان سـاخت: طـی سـال های 73 الـی 92 فقـط 70 
کیلومتـر شـبکه فاضـالب در مبارکـه اجـرا شـد، درحالـی 
کـه از سـال 93 تـا 97 بیـش از 334 کیلومتـر شـبکه 
فاضـالب در ایـن منطقه اجرا گردید.وی افـزود: این پروژه 
بـه لحـاظ حجمـی و ریالی یکی از پروژه های بسـیار مهم 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در سـطح اسـتان بوده 
کـه بدنبـال قـرارداد اولیه آن اجـرای حـدود 220 کیلومتر 
شـبکه فاضـالب در مبارکـه و 270 کیلومتـر در شهرسـتان 
لنجـان بـه انضمـام احـداث یـک تصفیـه خانه در شـهر 
سـده و ورنامخواسـت در بـازده زمانـی 2 تـا 3 سـال در 

دسـتور کار قـرار گرفت.
وی بـه اجرای شـبکه فاضالب در شـهرهای دیزیچه، زیبا 
شـهر و طالخونچـه پرداخـت و تصریـح کـرد: در قـرارداد 
اولیـه بیـع متقابـل میان شـرکت آبفـا و فـوالد مبارکه که 
در سـال 92 منعقـد شـده بـود اجـرای شـبکه فاضـالب 
شـهرهای زیباشـهر، دیزیچه و طالخونچه دیده نشده بود 
کـه بـا رایزنی هـای صـورت گرفتـه در سـال 96 بـا حضور 
وزیـر نیـرو وقـت عملیـات اجـرای شـبکه فاضـالب این 
شـهر ها نیـز آغـاز شـد.مدیرعامل شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهـان عنـوان کـرد: بـه موجـب الحاق قـرار داد 
بیـع متقابل میان فوالد مبارکـه و آبفا اصفهان،اجرای 167 
کیلومتر شـبکه فاضالب در شـهرهای دیزیچه و زیبا شهر 
بـا سـرمایه گذاری 559 میلیـارد ریـال در دسـتور کار قرار 
گرفت. مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان 
در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـا بهره بـرداری از ایـن طـرح، 
پسـاب فاضـالب در اختیـار فـوالد مبارکـه قـرار می گیـرد 
ومـی تـوان گفـت: پسـاب فاضالب بـه عنوان یـک منبع 

آبـی تلقـی و در مصـارف صنعتی اسـتفاده می شـود.

مبارکه با 4۰۰ کارخانه جزو 
شهرستان های دارای آمار بیکاری 

باالست
همچنیـن نماینـده مـردم مبارکـه در ایـن مراسـم بابیان 
اینکـه شهرسـتان مبارکـه باوجـود بیـش از 400 کارخانـه 
جـزو باالتریـن آمـار بیـکاری بـوده، گفـت: سـعی شـده 
ایـن آمـار کاهـش یابـد و از مدیـران صنایع خواسـتاریم 
در بحـث بومـی پذیـری اهمیـت ویـژه داشـته باشـند. 
اولویت هـای  از  داشـت:  اظهـار  مبارکـه،  زهـرا سـعیدی 
مـا در مجلـس شـورای اسـالمی از ابتـدا تاکنـون بحـث 
پروژه هـای مرتبـط بـا وزارت نیـرو ازجملـه فاضـالب بوده 
اسـت.نماینده مـردم مبارکـه در مجلـس بـا اشـاره بـه 
پروژه هـای فاضـالب شهرسـتان، خاطرنشـان کرد:سـعی 
شـد یکـی از مباحث عمده بـرای تکمیل پـروژه فاضالب 
سـایر شـهرها و آغـاز پـروژه فاضـالب شـهر طالخونچـه 
اختصاص داده شـود که در دو الی سـه سـال پیش هم 
جلسـه ای در وزارت نیـرو در خصـوص مشـکالت برخـی 
از پروژه هـای روسـتایی انجـام شد.سـعیدی با اشـاره به 
بهره مند شـدن بسـیاری از روسـتاها از آب شـرب، عنوان 
کـرد: مـردم بعضـی روسـتاها چندین سـال از نعمت آب 
شـرب مطلـوب برخوردار نبودنـد، ولی اکنون از آب شـرب 
اسـتفاده می کنند.نماینـده مـردم مبارکـه بابیـان اینکـه 
شهرسـتان مبارکـه باوجـود بیـش از 400 کارخانـه جـزو 

باالتریـن آمـار بیـکاری بوده، اظهار داشـت: سـعی شـده 
ایـن آمـار کاهش یابد و از مدیران صنایع خواسـتاریم در 
بحـث بومـی پذیـری اهمیـت ویژه داشـته باشـند. فوالد 
مبارکـه از مجموعه هـای بسـیار مهـم در تولید و اشـتغال 

کشوراست

تالش می کنیم فوالدمبارکه دغدعه 
تامین آب نداشته باشد

وزیـر نیـرو نیـز درایـن مراسـم بـا تقدیـر از تالش هـای 
فـوالد مبارکه در عرصه تولید و اقدامات زیسـت محیطی، 
گفـت: فـوالد مبارکه یکـی از مجموعه های بسـیار مهم در 
بحث تولید و اشـتغال کشـور اسـت و امیدواریم بتوانیم 
آب مـورد نیـاز این صنعـت را تامین کنیم. رضـا اردکانیان 
ضمـن قدردانی از دسـت اندرکاران اجـرای این پروژه مهم 
و تاثیرگذاراظهـار داشـت: آب مایـه حیات اسـت و حیات 
هـم جلوه هـای مختلفـی دارد و خداونـد بـزرگ فرمـوده 
مـن آب را بـه اندازه برای شـما نازل می کنـم. وی با بیان 
ایـن کـه وضعیت اقلیمی کشـور خشـک و نیمه خشـک 
اسـت، افـزود: اگـر از آب بـه نحـو صحیحـی اسـتفاده 
کنیـم بـه عنوان یـک منبـع حیاتـی می توانیم حتـی در 
شـرایط متنـوع آب و هوایـی و اقلیمـی حیـات پایـدار و 
مسـتمری داشـته باشـیم. وزیر نیـرو رها نکردن پسـاب 
در طبیعـت، در معـرض خطر قرارندادن بهداشـت عمومی 
ازپسـاب  اسـتفاده  فوایـد  از  را  و حفـظ محیط زیسـت 
فاضـالب تصفیه شـده در صنعت دانسـت و گفت: با این 
وجـود باتوجه به شـرایطی کـه داریم این کار مـا را در آغاز 
مسـیری قـرار می دهد کـه معضل تامین آب را به شـکل 

پایـدار در کشـور حـل می کند.

6.5 میلیارد مترمکعب
 مصرف آب شرب وبهداشتی کشور

وزیـر نیـرو بـا اعالم اینکـه درحـال حاضر میـزان مصرف 
آب شـرب و بهداشـتی جمعیـت کشورسـاالنه حـدود 6 و 
نیـم میلیـارد مترمکعـب و میـزان پسـاب تولیـدی 4.3 
میلیارد مترمکعب اسـت، گفت: پسـاب تولیدی به شکل 
خـام بـرای تغذیـه سـفره های زیرزمینـی مفید نیسـت، 
ایـن درحالـی اسـت کـه دانـش امـروز و فناوری هـای 
موجـود توصیـه بـه کیفیتـی از تصفیـه و رهاسـازی برای 
تغذیـه سـفره ها یـا مصارف مجاز از پسـاب تصفیه شـده 
می کنـد.وی یکـی از مطمئن تریـن منابع بـرای صنایع در 
مناطق خشـک و کم آب را پسـاب تصفیه شـده فاضالب 
عنـوان کـرد و افـزود: از هـر طریـق بـه فکـر تامیـن آب 
باشـیم کـه برگرفته از عدم وضعیت قطعـی در تامین آب 
مـورد نیاز شـرب و بهداشـت اسـت تا زمانـی که جمعیت 
هسـت مصـرف شـرب و بهداشـت هـم هسـت و تولیـد 
پسـاب می کنـد بـه طـور قطع حجـم باالیـی از پسـاب را 
خواهیـم داشـت، و بـرای تامین معیشـت مـردم، تولید 
و گـردش اقتصادی و توسـعه کشـور صنایـع می توانند از 

پسـاب به عنـوان مهمتریـن منبع اسـتفاده کنند.
وی ادامـه داد: یکـی از نمودهـای تحقـق ایـن موضـوع 
مجتمـع عظیـم فـوالد مبارکـه اسـت کـه بـه درسـتی و 
هوشـمندانه روی این موضوع سـرمایه گذاری کرده اسـت 
بـه طـوری کـه بـا آرامـش خاطـر می توانیـم بـه سـرمایه 
گذاری هـای الزم در جاهایی که شـرایط زیسـت محیطی 
اجـازه می دهـد بـه توسـعه صنایـع و صنایـع تبدیلـی 

روی بیاوریـم. اردکانیـان بـا تاکیـد براینکه تالشـی که به 
عمـل آمـده موجـب قدردانـی اسـت، گفت: وظیفـه خود 
می دانیـم کـه در جهـت حـل تنگناهـا و مشـکالتی کـه 
دارنـد بـا مطالعـات الزم کـه از ملزومـات هر امری اسـت 
مشـکالت را حـل کنیـم به نحـوی که ایـن صنعت عظیم 
دغدغـه ای از حیـث تامیـن آب مورد نیاز نداشـته باشـد.
وزیـر نیـرو بیـان اینکه اسـتفاده از پسـاب تصفیه شـده 
صرفـا بـرای حـل مشـکل تامین آب نیسـت، گفـت: رها 
نکـردن پسـاب در طبیعـت، در معـرض خطـر قرارنـدادن 
بهداشـت عمومی و حفظ محیط زیسـت از فواید استفاده 
از پسـاب فاضـالب در صنعت اسـت با ایـن وجود باتوجه 
بـه شـرایطی کـه داریـم فایـده دیگـری با فاصلـه خیلی 
زیـاد وجـود دارد که اگـر توجه کنیم تازه در آغاز مسـیری 
قـرار می گیریـم که معضـل تامین آب صنایع را به شـکل 

پایـدار در کشـور حـل می کند.
وزیـر نیـرو از توجـه بـه قیمـت واقعـی آب بـه عنـوان 
مهمتریـن فایـده اسـتفاده از پسـاب فاضـالب یـاد کـرد 
و افـزود: توجـه بـه قیمـت واقعـی آب بـه ایـن معنـا 
نیسـت کـه انتظـار داشـته باشـیم دولـت یارانـه بدهـد و 
مصرف کننـده اصلـی آب یعنـی بخـش کشـاورزی در 
شـرایطی که الگوی کشـت مناسـب نیست قیمت واقعی 
آب را بپـردازد، بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه در مسـیری 
قـرار گیریـم که محصـوالت کشـاورزی هـم از ارزش الزم 
برخـوردار باشـند و بـا آب کمتـر از همیـن مقـدار بتوانیـم 
محصـول خوبـی بدسـت آوریم.وزیر نیـرو با بیـان اینکه 
امـروز 1 متـر مکعـب آب به بخش صنعـت به قیمت 800 
تومـان عرضـه می کنیم، اظهارداشـت: این درحالی اسـت 
که قیمت تمام شـده پسـاب تصفیه شده هر مترمکعب 
14 هـزار تومان اسـت. نمی گویم بایـد آب 14 هزار تومانی 
بـه صنعـت بدهیم بلکـه این هزینه بابت حفظ بهداشـت 
و محیط زیسـت پرداخـت می شـود، امـا حداقـل ایـن 
کمـک را بـه مـا می دهـد که درجایـی که صنعـت را با آب 
800 تومانـی می چرخانیـم آیا بهـره وری الزم را دارد و این 
دغدغـه را در ذهـن برنامـه ریـزان کشـور در بخش هـای 

مختلـف ایجـاد می کند.
وی ادامـه داد: وقتـی بدانیـم قیمـت واقعـی آب چقـدر 
اسـت باالخره چاره ای می اندیشـیم که معیشـت کشاورز 
و شـرایط سـخت آن لحـاظ شـود، یعنـی بجـای اینکـه 
10 هـزار مترمکعـب بـرای هـر هکتـار برنـج کاری مصرف 
کنیـم در برخـی مناطـق تا 50 هزار مترمکعـب از آب برای 
کشـت برنـج اسـتفاده می شـود کـه این موضوع آسـیب 
پذیـری مـا را بـاال و تـاب آوری مـا را کـم می کند.وزیـر 
نیـرو با تصریح براینکه خوشـبختانه مجموعه فعالیت ها 
در راسـتایی اسـت کـه در مسـیر صحیحـی رو بـه جلـو 
هسـتیم، گفت: سـازو کار کمیته های استانی سازگاری با 
کـم آبـی به ایـن صورت اسـت که بـه این مسـائل توجه 
کـرده و همکاری های بین بخشـی مورد توجـه قرار گیرد.

اردکانیـان بـا تاکیـد براینکه امروز الزم اسـت هرکـدام در 
سـنگرهای انفـرادی قرار نگیریم و بدانیم مسـاله جمعی 
و مشـترک اسـت، افـزود: بایـد بدانیـم کـه کار صنعـت و 
کشـاورزی و محیط زیسـت به هم گره خورده اسـت و ان 
شـا هللا با حضور مدیران هوشـمند و حمایت دستگاه های 
اجرایـی بیش از پیش در اسـتفاده صحیح از آب بتوانیم 

بهـره وری را در کشـور بـاال ببریم.

اطالع رسانی

حمیدرضا عظیمیان-  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 

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

فیلم سینمایی آلرژی به کارگردانی 
محمد عسگری و تهیه کنندگی مشترک 

محمدکامبیز دارابی و احمد کاوری، آخرین 
مراحل فنی را برای اکران در گروه هنر و تجربه سپری می کند.

چهارمین دوره جام باشگاه های 

کتابخوانی کودک و نوجوان در سراسر 
کشور کلید خورد. عالقه مندان واجد شرایط 
می توانند با مراجعه به سایت، bookpromotion.ir باشگاه خود را 

ثبت کنند. 

مهلت دریافت آثار بیست و پنجمین  

جشنواره ملی شعر رضوی کرمان تا 
هفتم تیر ماه 1398 تمدید شد. عالقه مندان 
می توانند اشعار خود را در سه قالب از طریق 

سایت Kerman.Shamstoos.Ir به دبیر خانه دائمی جشنواره ملی 
شعر رضوی کرمان ارسال نمایند.

 اساسا آدمای دروغگو دو دسته ن:
 کسانی که میدونن دارن دروغ میگن و 

کسانی که به دروغی که میگن باور دارن، 
ینی دروغ شده جزء شخصیت و جونشون...

ویالی من

کتابفیلمشعر دیالوگ

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

 پرفورمنس نامیرا تا 22 تیر در 
 فرهنگسرای هنر اجرا می شود.

 نویسنده: پیمان مجیدی
کارگردان: سابینا شیاری، پیمان مجیدی

نفرین قحطی زدگان 
 تا 26 تیر در ایرانشهر اجرا می شود.

 نویسنده: سام شپارد
کارگردان: اشکان خطیبی

دوئت گیتار و الکترونیک آمبات 
 )ایسلند(
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