
نوبت دوم
تجدید فراخوان مناقصه عمومی 

دو مرحله ای
شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع های 

روسـتایی شهرسـتان عنبر آبـاد) تجدید ۲(« به شـماره مناقصـه ۲۰۹۸۰۰۱۲۳۵۰۰۰۰۱۴ را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. )کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت 
ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس: WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شـد و الزم 
اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی 

را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

رشته : آب 
- پایه : ۱،۲،۳،۴،۵

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی
 - مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۳/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/6/۲۵می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز یکشنبه 

تاریخ ۹۸/6/۳۱
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز یکشنبه تاریخ ۹۸/6/۱۴

 زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: سـاعت ۸/۳۰صبـح روز دوشـنبه تاریـخ 
۹۸/7/۱۵

 - مبلـغ بـرآورد: ۸6/۳۸۳/۴6۳/۵۹۲ریال براسـاس فهرسـت بهاء ۹۸ 
می باشـد

 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافـت اطالعات 
بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـای الف:کرمان 

- خیابـان هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه ۲۱ - شـرکت آب و فاضـالب 
روسـتایی اسـتان کرمـان - اداره قراردادهـا. تلفـن: 6 – ۳۲۴7۳۹۸۳
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 

سـامانه:مرکز تمـاس دفتـر ثبـت نـام: ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱
توضیحات : 

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد 
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است 

تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است 
کلیـه پاکات بایسـتی از طریق سـامانه بارگـذاری و پاکت الـف عالوه بر 

سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیز باید ارائه شـود

شناسه اگهی 597961شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

آگهی پذیرش نیروی انسانی مرد
شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد در نظــر دارد نســبت بــه شناســایی و 
بکارگیــری نیــروی قــرار دادی مــورد نیــاز خــود از بیــن داوطلبیــن بومــی 
ــط  ــری توس ــب بکارگی ــک در قال ــه تفکی ــیر ب ــیرجان و بردس ــهرهای س ش
شــرکت هــای تامیــن نیــرو ، در رشــته هــای مــورد اشــاره زیــر از طریــق برگــزاری آزمــون کتبــی ، 

مصاحبــه تخصصــی و روانشــناختی اقــدام نمایــد.
متقاضــی مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام از طریــق لینــک ))مرکــز مطالعــات تکنولــوژی دانشــگاه 

صنعتــی شــریف (( بــه نشــانی www.karasa.ir بدیــن منظــور اقــدام نماینــد.

رشته هاو گرایش های تحصیلی آگهی شرکت جهان فوالد

مدرک تحصیلی مورد پذیرشمقطع
تعدادمورد نیاز

بردسیرسیرجان

3---رشته های فنیدیپلم

فوق دیپلم

---4متالوژی

---4شیمی کلیه گرایش ها

2----مکانیک

1---برق

لیسانس

41شیمی گرایش کاربردی-محض

--4متالوژی

----2کامپیوتر گرایش نرم افزار

شرایط سنی:
-برای مقطع دیپلم حداکثر ۲۵ سال متولدین )۱۳7۳/۰6/۲۳ و بعد از آن(

-برای مقطع فوق دیپلم حداکثر ۲7 سال متولدین )۱۳7۱/۰6/۲۳ و بعد از آن(
-برای مقطع کارشناس حداکثر۳۰ سال متولدین )۱۳6۸/۰6/۲۳ و بعد از آن(

مهلت ثبت نام برای متقاضیان 
از تاریخ ۱۳۹۸/۰6/۲۳لغایت ۱۳۹۸/۰7/۰۱ در نظر گرفته شده است 

چرا اسدهللا عسگراوالدی گفت 
من موتلفه ای نیستم
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مـن موتلفـه ای نیسـتم؛ سـمپات موتلفـه هسـتم. ]...[ عسـگراوالدی 
بـرادر مـن بـود و موسـس موتلفـه بـود و بـرای موتلفه بسـیار زحمت 
کشـید. مـن هـم بـه خاطـر او به موتلفـه آمـدم. ]...[ من یک کاسـب 
جـزء هسـتم. از کسـبه جـزء در تهـران هسـتم. موتلفـه هـم جایـی 
بسـیار مهمـی اسـت و خـوب اسـت ولـی مـن شایسـتگی نـدارم. 
مـن خواهـش کـردم مـن را نخواننـد چـرا کـه در خـودم شایسـتگی 

نمی بینـم.«
ایـن جمـات مرحوم اسـدهللا عسـگراوالدی در مصاحبـه تلویزیونی با 
برنامـه »دسـتخط« در مهرماه سـال گذشـته کـه از سـیمای جمهوری 
اسـامی پخـش شـد، برای بسـیاری سـؤال برانگیـز بود. خاصـه آنکه 
مشـابه ایـن عبـارت را بارهای دیگری نیـز بیان کرده بود. شـاید حتی 
برای بسـیاری از کسـانی که در مجمع عمومی آذرماه سـال گذشـته، او 
را در جمـع نامـزدان حاضر بـرای انتخابات دوره جدید شـورای مرکزی 

دیدنـد؛ این سـؤال باقی اسـت کـه او چـرا چنین گفت؟
بسـیاری این گفته های آن مرحوم را به حسـاب تواضع وی گذاشـتند 
کـه چنـدان دور از حقیقـت نبـود؛ اما آن بیـان، واقعیتـی را نیز در خود 

داشت. نهفته 
مرحـوم اسـدهللا عسـگراوالدی پیش از انقاب اسـامی، بیـش از آنکه 
یـک مبـارز باشـد، یـک تاجـر بـود. او خـود را از ارادتمنـدان آیـت هللا 
کاشـانی معرفـی می کنـد اما تأکیـد می کند که در مبارزات ملی شـدن 
صنعـت نفـت حاضر نبوده اسـت. در دهـه چهل نیز به ایـن رویه ادامه 
داد. »مـن تجـارت را انتخـاب کـرده بـودم و دلیلی نمی دیـدم که وارد 
فضـای سیاسـی شـوم. البتـه خیلی تـاش کردم کـه بـرادرم را هم از 
سیاسـت دور کنـم، ولـی ایشـان عاقه شـدیدی بـه مبارزه داشـتند و 
بـه همیـن دلیل ایـن راه را ادامـه می دادند.« )مهرجو، بهـراد، خاطرات 

اسـدهللا عسـگراوالدی، تهران: انتشـارات کارآفرین، 1391، ص 14(
او بـار دیگـر هنگامـی کـه بـه فعالیت های بـرادرش در مؤتلفـه در دهه 
چهـل اشـاره می کنـد، از ارتبـاط خود چنیـن می گوید:» هیـچ ارتباطی 
نداشـتم. مـن ایـن دوره تجـارت خارجی خود را گسـترش مـی دادم و 
بـا غرب تجارت بسـیاری داشـتم. در میان کشـورهای غربـی با امریکا 
معاماتـی داشـتم و مرتـب بـه غرب سـفر می کـردم. اصا بـه صورت 
کامـل بـه تجـارت می پرداختـم. به قـول معـروف، سـرم در کار خودم 

بود.« )همـان، ص 16(
ایـن بـه معنـای تعطیلـی کامل فعالیـت از سـوی وی نبوده اسـت. او 
بـه دلیـل عاقـه بـه بـرادر، بـه ماقـات او می رفـت و در ایـن مسـیر، 
اقداماتـی نیـز انجـام مـی داد. روایـت وی از ایـن مقطع چنین اسـت: 
می گویـد: »سـال های دهـه 4۰ بـه همیـن منـوال گذشـت. مـن از 
تجـارت خـودم خیلـی راضـی بودم. اصا هم دوسـت نداشـتم که وارد 
فضاهـای سیاسـی شـوم، چرا که اعتقاد داشـتم حضـور در عرصه های 
ماننـد  جلسـاتی  در  البتـه  می زنـد.  آسـیب  تجـارت  بـه  سیاسـی 
مدرسه سـازی ها و قرض الحسـنه گاهـی شـرکت می کـردم.« )همـان، 
ص 23(یـا در جـای دیگـر می افزاید: »هوش تجارت خارجی داشـتم 
و بـه همیـن دلیـل سـرم بـه کار خـودم بـود. احسـاس می کـردم که 
بایـد تجارتـم را حفـظ کنـم. البتـه بـه این گروه هـای مبارز و سیاسـی 
اعتقـاد داشـتم، ولـی تظاهـر نمی کـردم کـه بـا آنهـا هسـتم و بـه راه 
آنهـا عاقـه دارم. رابطـه دوسـتانه زیـادی هـم با آنها نداشـتم، بیشـتر 
سـعی مـی کـردم به خانواده زندانیان سیاسـی کمک مالـی کنم. البته 
در ایـن مـورد هـم مسـتقیم عمـل نمـی کـردم. یعنـی رابطـی وجـود 
داشـت کـه کمـک هـای مالـی را جمـع آوری مـی کـرد و بـه خانـواده 

انس طا         1.5۰4.21۰

مثقال طا     17.61۰.25۰

گرم طای 1۸  4.۰7۰.192

گرم طای 24   5.541.2۰۰

بهار آزادی      37.74۰.۰۰۰

امامی          4۰.21۰.۰۰۰

نیم       2۰.5۸۰.۰۰۰

ربع         12.54۰.۰۰۰

گرمی       ۸.67۰.۰۰۰

دالر             113.39۰

یورو         126.2۰۰

درهم          32.359

لیر ترکیه           2۰.423

دالر استرالیا      ۸2.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 ۲۳  تا  ۳۴دنبال کنید

رشد اجاره نشینی
آمار مستاجران در کشور از ۲۹ درصد به ۴۰ درصد رسیده است

دبیـر کارگـروه فرسـایش و حفاظـت خـاک سـتاد توسـعه 
فناوری هـای آب، خشکسـالی، فرسـایش و محیـط زیسـت 
معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری دربـاره اقدامات 
حـوزه  در  را  برنامـه  دو  سـتاد  ایـن  می گویـد:  حـوزه  ایـن 
فرسـایش و کنتـرل خـاک )حفاظـت خاک( در سـال جاری 
شـروع کـرده اسـت، نخسـت تعیین فرسـایش مجـاز )قابل 
تحمـل( در هـر منطقـه و پـس از آن توسـعه چند مـدل برای 
اندازه گیـری میـزان درسـت فرسـایش در هر منطقـه به گفته 
دکتـر منوچهـر گرجـی هنـوز اندازه گیـری دقیقـی از میـزان 
فرسـایش در کشـور وجـود نـدارد امـا بررسـی روی فنـاوری 
مالچ هـای مختلف همچون رسـی، زیسـتی و پلیمـری نیز از 

دیگـر اقدامـات ایـن حوزه اسـت.
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آغاز پروژه تدوین ضوابط 
و درجه بندی تاسیسات 

گردشگری کشور
معاون گردشگری وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: »پروژه تدوین 
ضوابط ارزیابی و درجه بندی شش 
مورد از تاسیسات گردشگری کشور 
با همکاری صاحب نظران تخصصی 

و مراکز علمی دانشگاهی مرتبط 
آغاز شد.«

ثبت رکورد گرمترین 
فصل تابستان در جهان

نتایج یک بررسی نشان می دهد 
که ۹۰ درصد جمعیت جهان 

امسال گرم ترین فصل تابستان 
را بر اساس رکوردهای ثبت 

شده ،تجربه کرده اند.

بارش ها در پاییز نرمال 
خواهد بود

رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان 
هواشناسی گفت: پیش بینی فصلی نشان 

می دهد که بارش های پاییزه امسال در 
تمام کشور نرمال خواهد بود.
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یادداشت  مهمان
محمد مهدی اسامی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1547

چهارشنبه 27 شهریور 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

دبیر کارگروه فرسایش و حفاظت 
خاک: در سال جاری تعیین 
فرسایش مجاز خاک
در هر منطقه و توسعه مدل هایی 
برای اندازه گیری میزان درست آن 
پیگیری می شود

مقابله با فرسایش 
خاک سرعت  
می گیرد
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احیا درختان هخامنشی 
در بیستون

درختان  و گیاهان در بیستون احیا می شوند

رهبر انقالب:

سیاست فشار در مقابل ملت 
ایران پشیزی ارزش ندارد

زندانیـان سیاسـی می رسـاند. در بـازار حاج سـعید 
امانـی ایـن مسـئولیت را داشـت. از طریـق حـاج 
سـعید امانـی بـه خانـواده زندانیان سیاسـی کمک 
ایـن کارهـا گرفتاری هایـی  البتـه  می شـد.  مالـی 
هـم بـرای تجـارت مـا ایجـاد کـرده بـود. سـاواک 
بـه ایـن روابـط خیلـی حسـاس بـود، بـه همیـن 
پـس از یـک دوره ای تصمیـم گرفتـم کـه دیگـر بـه 
خانـه کسـی بـرای کمـک نـروم. )همـان، ص 17(
اسـدهللا عسـگراوالدی درباره فعالیت های مسلحانه 
شـهدای مؤتلفـه اسـامی هـم گفتـه اسـت: »مـن 
تاجـر بـودم و هیـچ وقـت بـه ایـن مسـئله اعتقـاد 
نداشـتم. آدم کاسـب بایـد حفـظ حقـوق تجارتش 
را بکنـد. مـن از سـال 1336 تجـارت می کـردم و 
نمی توانسـتم جـزو این هـا باشـم.« )همـان، ص 
74(امـا سـال 1355، سـفری بـه نجـف کـرد که او 
را به سـوی سیاسـت کشـاند: »سـال 55 رفته بودم 
عـراق و آخـر سـال 55 بـود که ایشـان آزاد شـدند، 
رفتـم نجـف خدمـت امـام؛ اول مـرا نمی شـناختند 
و راهـم نمی دادنـد و وقتـی گفتـم داداش حبیـب 
هللا هسـتم و بـه اعتبـار حبیـب هللا خدمـت امـام 
رفتـم . امـام مـن را بغـل کـرد و گفت: بـرادر حبیب 
اللهـی؟ گفتـم بلـه مـن را سـه چهـار تـا مـاچ کرد و 

گفـت مـال تو نیسـت، گریه کرد و گفـت ببر تحویل 
میـرزا حبیـب هللا بـده. گفتـم حبیـب هللا زنـدان 
بـرو  راه می دهنـد  نمی دهنـد گفـت  راهـم  اسـت، 
تعجـب کـردم. حبیـب هللا مشـهد زندان بـود مادرم 
را برداشـتم رفتـم مشـهد بـا ماشـین خودم. افسـر 
آمـد و گفـت کی هسـتی گفتم بـرادر عسـکراوالدی 
ببینـم گفـت قدغـن اسـت  را  ایشـان  می خواهـم 
ممنـوع الماقـات اسـت؛ رفتم حـرم امـام رضا دعا 
کـردم نمـاز خوانـدم. جملـه رأفـت و مهربانـی امام 
در گـوش مـن بـود کـه گفـت بـرو راه می دهنـد و 
آمـدم گفتـم مـادرم را آوردم، مـادرم نمی تواند برود 
پشـت پنجـره، چون نمی توانـد راه برود، به پاسـبان 
گفـت در را بـاز کـن در بزرگ زندان را بـاز کرد! گفت 
بـا ماشـینت بیـا داخـل! واقعا یـادم افتاد کـه امام 
گفـت راه می دهنـد، با ماشـین رفتیم داخـل زندان 
انتهـای محوطه در زندان حبیـب هللا را آوردند داخل 
ماشـین تـا بـا مـادرم ماقات کنـد! این اتفـاق غیر 
ممکـن بـود و از آن ماقاتهـا بود مادر و پسـر بعد از 
مدتهـا همدیگـر را دیـده بودند، رفتم داخل ماشـین 
گفتـم می خـوام شـما را مـاچ کنـم؛ چون امـام این 
ماچهـا را کـرده. داسـتان را برایـش گفتـم گریه کرد
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اقتدار نیروهای مسلح مانع بروز جنگ شدپیام خبر
ون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در جمع فرماندهان تیپ 23۰، 
اقتدار نیروهای مسلح را مانع اصلی وقوع جنگ دانست.
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رشد اجاره نشینی
آمار مستاجران در کشور از ۲۹ درصد به ۴۰ درصد رسیده است

افزایش ۴۰ درصدی اجاره نشینی در کشور

بــا  مســکن  اقتصــاد  کارشــناس 
تعــداد  افزایــش  اینکــه  بیــان 
در  اجاره نشــینی  و  مســتأجران 
تهدیــد  و  هشــدار  یــک  کشــور 
اســت ، گفــت: ســهم اجاره نشــینی 
در کشــور از 29 درصــد ســال ۸9 
بــه 4۰ درصــد رســیده اســت و ایــن 
ــری  ــد فک ــد بای ــان می ده ــار نش آم
بــرای اجاره نشــینی در کشــور شــود.

ــه  ــخ ب ــادنیا ، در پاس ــدی روانش مه
ــاالت  ــل و انتق ــه نق ــوال ک ــن س ای

مســکن روزهــای پایانــی خــود را 
راهــکاری  چــه  می کنــد،  ســپری 
و  کنتــرل  بــرای  می توانــد 
ــرای ســال  ــا ب ســاماندهی اجــاره به
ــت:  ــد، گف ــد باش ــده مفی ــای آین ه
اصــوالً مداخلــه دولــت در بازارهــا آن 
ــاه مــدت جــواب نمی دهــد  هــم کوت
ــت  ــی آن دخال ــه عین ــه نمون ــرا ک چ
ــود کــه دیدیــم  ــازار ارز ب دولــت در ب
ــدیم. ــار ش ــکاتی دچ ــه مش ــه چ ب

کاالی  یــک  مســکن  افــزود:  وی 

دارای  کــه  اســت  ناهمگــن 
اســت کــه  متفاوتــی  قیمت هــای 
خریــداری  متقاضیــان  توســط 
بــرای  نمی تــوان  پــس  می شــود 
تعییــن کــرد  قیمتــی  ســقف  آن 
بی نتیجــه  اقــدام  ایــن  قطعــاً   و 

بــود. خواهــد 
روانشــادنیا بــا اشــاره بــه اینکــه 
هــم  دالر  مثــل  همگــن  کاالی  در 
بــه  آثــار خوبــی  دخالــت دولــت 
داشــت:   اظهــار  نداشــت،   همــراه 

ــاره  ــازار اج ــرای ب ــی ب ــدام اصول اق
مســکن تولیــد بــه قصــد اجــاره 
دارای  اجــاره  نظــام  احیــای  و 

اســت. حرفــه ای 
ــه  کارشــناس اقتصــاد مســکن اضاف
کــرد: متأســفانه ســهم اجاره نشــینی 
در کشــور از 29 درصــد ســال ۸9 بــه 
ــیده اســت و  ــا 4۰ درصــد رس 35 ت
ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه یــک 
بــرای  تقاضــای جــدی در کشــور 
بایــد  و  دارد  وجــود  اجــاره  بــازار 
بــرای  فکــری  مجلــس  و  دولــت 

ــد. ــوع کنن ــن موض ای
اقدامــات  داد:  ادامــه  روانشــادنیا 
ــازار  ــرای ب ــد ب ــدت نمی توان کوتاه م
اجــاره مناســب و مفیــد باشــد بلکــه 
 6 یــا   5 افــق  یــک  در  می تــوان 
ــرای حــل  ــزی الزم ب ســاله برنامه ری

ــام داد. ــل را انج ــن معض ای
برخــی  کــرد:  تأکیــد  وی 
برنامــه  ارائــه  در  شــتابزدگی ها 
سیاســت گذاران  تــا  شــده  باعــث 
بــرای  بلندمــدت  برنامه ریــزی  از 
ســاماندهی اجــاره بهــای مســکن 
روش  هــای  پــس  بماننــد  عقــب 
اثــر عکــس دارد و  کوتــاه مــدت 
بایــد بــه ســمت برنامه ریزی هــای 

کنیــم. حرکــت  بلندمــدت 

برای نجات  راهی 
مستاجران

ودیعــه  تامیــن  صنــدوق  ایجــاد 
ــا فشــار  ــود ت مســکن پیشــنهادی ب
ــه  ــد ک ــش یاب ــتاجران کاه ــر مس ب
برخــی  دیــد  از  پیشــنهاد  همیــن 
کوتاه مــدت  چــاره ای  کارشناســان 
ایــن  در  می آیــد.  شــمار  بــه 
میــان راهکارهــای دیگــری چــون 
ــاره داری  ــرکت های اج ــدازی ش راه ان
ــک  ــد.طبق ی ــا باش ــد راهگش می توان

قانــون نانوشــته در بــازار، تعییــن 
اجــاره بهــا تابــع ارزش ملــک اســت 
ــی  ــش جهش ــه افزای ــه ب ــا توج و ب
قیمــت مســکن طــی یــک ســال 
گذشــته ناشــی از هجــوم نقدینگــی 
ــرای  ــاد ب ــش از اقتص ــن بخ ــه ای ب
حفــظ ارزش دارایــی هــا، میــزان 
بــه طــور قابــل  بهــا هــم  اجــاره 
توجهــی افزایــش یافــت، بــه طــوری 
ــا  ــاره به ــش اج ــن افزای ــه میانگی ک
ــه  ــال اینک ــید ح ــد رس ــه 3۰ درص ب
مناطــق  از  برخــی  در  عــدد  ایــن 
هــم  درصــد   5۰ از  بیــش  تهــران 

ــد. ــرآورد ش ب
اجــاره  قیمــت  افزایــش  ایــن 
واکنــش دولــت را در پــی داشــت و 
وزیــر راه و شهرســازی از صاحبخانــه 
مراعــات  کــرد  درخواســت  هــا 
شــرایط حــال مســتاجران را بکننــد. 
از آنجایــی کــه توصیــه و درخواســت 
نبــرد،  جایــی  بــه  راه  موجــران  از 
مســووالن تصمیــم گرفتنــد بــرای 
ــتقیم وارد  ــور مس ــه ط ــار ب ــن ب اولی
بــازار اجــاره شــوند و الــزام افزایــش 
ــا ســقف 3۰ درصــد را  ــا ت ــاره به اج
ــرار  ــتا ق ــن راس ــد. در ای ــرح کنن مط
ــن  ــه تعیی ــه کمیت ــد ک ــن ش ــر ای ب
اجــاره بهــا در دولــت تشــکیل شــود 
کــه ایــن راهــکار هــم بــه اجــرا 

نرســید.
راه و شهرســازی  نهایــت وزارت  در 
ــکن در  ــه مس ــش عرض ــرح افزای ط
ــزار  ــاخت 4۰۰ ه ــه س ــاز ب ــب آغ قال
واحــد مســکونی را در دســتور کار 
طــرح  اقتصــاد  وزارت  و  داد  قــرار 
صنــدوق تامیــن ودیعــه را پیشــنهاد 
داد. اماهیــچ یــک از طــرح هــا و 
مســتاجران  داد  بــه  هــا  برنامــه 

نرســید.
ایــن  بــر  کارشناســان  از  برخــی 

ــا  ــرح ه ــن ط ــد ای ــر چن ــد ه باورن
ــد مشــکات مســتاجران را  مــی توان
ــودن  ــی ب ــا طوالن ــد ام ــف ده تخفی
بــاال  و  اجــرا  و  تصویــب  پروســه 
ــدی و  ــود آن، کارآم ــرخ س ــودن ن ب
داده  را کاهــش  طــرح  اثرگــذاری 

ــت.    اس

ودیعه،  تامین  صندوق 
نه درمان ُمسکن است 

 »فردیــن یزدانــی« مدیــر علمــی 
ــاره طــرح  طــرح جامــع مســکن درب
مســکن  ودیعــه  تامیــن  صنــدوق 
گفــت: اجــرای ایــن طــرح نمــی 
در  مســکن  بــازار  مشــکل  توانــد 
ســازد  برطــرف  را  اجــاره  بخــش 
ــر  ــد اث ــه طــور قطــع مــی توان امــا ب
ــرای  مشــکات را تخفیــف دهــد و ب
ــته  ــکن را داش ــش ُمس ــده ای نق ع

ــد. باش
وی بــا اشــاره عملکــرد ایــن صنــدوق 
ــی  ــدوق م ــن صن ــت: ای ــار داش اظه
رهــن  قراردادهــای  بــرای  توانــد 
ــتفاده  ــه اس ــرا ک ــد چ ــب باش مناس
بــه  صنــدوق  ایــن  تســهیات  از 
صرفــه تــر از تبدیــل ودیعــه بــه 
اجــاره اســت بــه ایــن معنــا کــه 
ــق  ــهیات طب ــن تس ــود ای ــرخ س ن
 22 حــدود  اقتصــاد  وزارت  گفتــه 
درصــد اســت امــا در حــال حاضــر در 
بــازار نــرخ تبدیــل ودیعــه بــه اجــاره 
ــی  ــبه م ــد محاس ــرخ 3۰ درص ــا ن ب
ــه  ــن اســت ک ــا مشــکل ای ــود ام ش
عمــده مالــکان بــه دنبــال اجــاره 
قراردادهــای  نــه  و  هســتند  بهــا 
بیــان  بــا  یزدانــی  کامــل.  رهــن 
ــد یــک  اینکــه ایــن طــرح مــی توان
گام رو بــه جلــو بــرای رفــع مشــکل 
مســتاجران باشــد، ادامــه داد: ایــن 
موضــوع طــرح جدیــدی نیســت. 

ــل  ــا تکمی ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف وزی
فازهــای پــارس جنوبــی بــرای نخســتین 
بــار میــزان برداشــت روزانــه ایــران از 
ــی،  ــارس جنوب ــترک گازی پ ــدان مش می
ــزود:  ــت، اف ــد گرف ــی خواه ــر پیش از قط
بــر ایــن اســاس تولیــد گاز روزانــه ایــران 
ــون  ــدود 79۰ میلی ــه ح ــدان ب ــن می از ای
متــر مکعــب در برابــر تولیــد 62۰ میلیــون 
ــید."بیژن  ــد رس ــر خواه ــی قط مترمکعب
زنگنه" در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد 

ــت  ــه ریاس ــنبه ب ــروز دوش ــی ام مقاومت
معــاون اول رئیــس جمهــوری برگــزار 
شــد، گــزارش مفصلــی از اقدامــات وزارت 
ــای  ــت در راســتای اجــرای ماموریت ه نف
محولــه بــه ایــن وزارتخانــه در اجــرای 
ــه  ــی ارائ ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
کرد.وزیــر نفــت گــزارش خــود را در 6 
ــتی  ــات در بخــش باالدس قســمت اقدام
نفــت و گاز، اقدامــات در بخــش انتقــال، 
ــش  ــی، بخ ــادرات گاز طبیع ــع و ص توزی

ــش  ــش پاالی ــیمی، بخ ــت پتروش صنع
ــش  ــی و بخ ــای نفت ــش فرآوره ه و پخ
حمایــت از ســاخت داخــل و شــرکت های 
نفــت  ارائــه کــرد. وزیــر  دانش بنیــان 
تکمیــل  حــوزه  در  خاطرنشــان کــرد: 
ــام  ــا اتم ــی ب ــارس جنوب ــدان گازی پ می
طرح هــای دردســت اقــدام، دســتیابی بــه 
تولیــد 75۰میلیــون مترمکعــب گاز مقــدور 
شــده اســت. همچنیــن تــا پایــان ســال 
139۸، فازهــای 22 تــا 24 و 13 بــه طــور 
ــش  ــد و بخ ــد ش ــل خواهن ــل تکمی کام
ــی شــود  ــل م ــز تکمی ــاز 14 نی ــای ف دری
ــن فازهــا  ــد از ای ــب تولی ــن ترتی ــه بدی ک
ــش  ــب در روز افزای ــون مترمکع 75 میلی

ــت. ــد یاف خواه

برداشت ایران از پارس جنوبی 
از قطر پیشی می گیرد

سیاست فشار در مقابل ملت ایران 
پشیزی ارزش ندارد

حضـرت آیـت هللا خامنـه ای صبـح امـروز )سه شـنبه( با اشـاره بـه هوشـیاری عمیق 
و تحسـین برانگیز مـردم در مقابـل توطئه هـای دشـمنان در چهـار دهه گذشـته، تنها 
راه عـاج مشـکات کشـور را تکیـه بـه مـردم و جوانـان و جدی گرفتـن ظرفیت های 
داخلـی دانسـتند.  حضـرت آیـت هللا خامنـه ای صبـح امـروز )سه شـنبه( با اشـاره به 
هوشـیاری عمیـق و تحسـین برانگیز مـردم در مقابـل توطئه هـای دشـمنان در چهار 
دهـه گذشـته، تنهـا راه عـاج مشـکات کشـور را تکیـه بـه مـردم و جوانـان و جـدی 
گرفتـن ظرفیت هـای داخلـی دانسـتند و بـا اشـاره بـه طرح مجـدد موضـوع مذاکره 
از جانـب آمریکایی هـا، هـدف آنهـا از ترفنـد مذاکـره را تحمیـل خواسـته های خود و 
اثبات تأثیرگذاری فشـار حداکثری بر ایران خواندند و تاکید کردند: سیاسـت فشـار 
حداکثـری در مقابـل ملـت ایـران پشـیزی ارزش نـدارد و همـه مسـئوالن جمهوری 
اسـامی یک صـدا معتقدنـد که با آمریکا در هیچ سـطحی مذاکره نخواهد شـد.رهبر 
انقاب اسـامی در ابتدای جلسـه درس خارج فقه در آغاز سـال تحصیلی حوزه های 
علمیـه، مجالـس عـزاداری حضـرت اباعبـدهللا علیه السـام در محـرم امسـال را پـر 
رونق تـر از هـر سـال دانسـتند و خاطرنشـان کردنـد: ایـن حقیقـت پـر معنـا نشـان 
می دهـد کـه پیونـد مـردم بـا اهل بیـت علیهم السـام یـک پیوند مسـتحکم اسـت 
و برغـم انبـوه تبلیغـات دشـمنان علیـه مقدسـات و بـا وجـود انـواع سـرگرمی ها و 
جاذبه هـای گوناگـون بـرای جوانـان، بـا فرا رسـیدن محرم، امـواج عظیـم مردمی که 
اغلـب نیـز جوانـان هسـتند بـه سـمت خیمـه حسـین بن علی علیه السـام حرکـت 

می کنـد و ملـت مـا در زیـر خمیـه حضـرت اباعبـدهللا بـه راه خـود ادامـه می دهد.      

اقتصاد

جامعه

سیاست

سیاست

 سراغ قطعه سازان خواهیم رفت

الیحه امنیت بانوان نهایی شده است

مقاومت دستگاه ها نسبت به ثبت اطالعات حقوق

حمله به آرامکو قدرت یمنی ها را اثبات کرد

دادسـتان تهران با بیـان اینکه 
علـل نگهـداری چندیـن هـزار 
ایرانخـودرو  و  سـایپا  خـودرو 
در  روبـاز  هـای  پارکینـگ  در 
دسـتگاه قضـا پیگیـری خواهـد شـد، گفـت: اگـر ایـن 
موضـوع بـه لحـاظ نقـص قطعه باشـد بـه سـراغ قطعه 

سـازان نیـز خواهیـم رفـت.
از  خـود  سـرزده  بازدیـد  حاشـیه  در  القاصـی  علـی   
خـودرو  هـزار  چندیـن  محلـی کـه  آزادگان؛  پارگینـگ 
نگهـداری مـی شـود،  نقـص قطعـه  دلیـل  بـه  سـایپا 
بیـان کـرد: قصـد داشـتیم کـه از اینگونـه پارکینگ ها با 
حضـور مدیـران سـایپا ر ایرانخـودرو از نزدیـک بازدیـد 

کنیـم، گزارشـاتی کـه مـا از قبل داشـتیم حاکـی از این 
بـود کـه تعـداد زیـادی از خودروهایـی کـه مـدت هـای 
قبـل تولیـد شـده در ایـن پارکینگ هـا نگهداری شـده و 
بـه دلیـل نقـص قطعه امـکان تحویل آن ها به مشـتری 
نیسـت.وی افـزود: بـرای راسـتی آزمایـی ایـن موضوع 
امـروز از ایـن پارکینـگ بازدیـد کردیم. گزارشـاتی که ما 
داشـتیم بیـان مـی کـرد کـه ٦٠ هـزار دسـتگاه خـودرو 
سـایپا و حـدود ٥٩ هـزار دسـتگاه خـودرو ایرانخـودرو 
تولیـد شـده و خیلـی از آنهـا نزیـدک بـه شـش ماه در 
پارکینگ هـای روبـاز زیر آفتـاب باتکلیف مانده اسـت. 
البتـه ادعـا مـی کننـد کـه بـه لحـاظ نبـود قطعـه امکان 

ترخیـص آن هـا نیسـت.

ســـخنگوی قـــوه قضاییـــه گفـــت: الیحـــه 
صیانـــت، کرامـــت و تامیـــن امنیـــت 
بانـــوان در برابـــر خشـــونت نهایـــی شـــده 

اســـت.
ـــری  ـــن نشســـت خب ـــزارش ایســـنا غامحســـین اســـماعیلی در دهمی ـــه گ ب
ـــق  ـــتای تحق ـــر در راس ـــای اخی ـــرد: در روزه ـــار ک ـــانه ها، اظه ـــا رس ـــود ب خ
برنامـــه هـــای تحولـــی قـــوه قضاییـــه مـــا شـــاهد اقدامـــات موثـــری 
بودیـــم کـــه بـــا اقبـــال عمومـــی نخبـــگان و شـــهروندان و اقتصاددانـــان 

ـــد. ـــه ش ـــا مواج ـــه م جامع
ـــا احضـــار  ـــه در رابطـــه ب ـــوه قضایی وی گفـــت: صـــدور بخشـــنامه ریاســـت ق
اشـــخاص حقوقـــی و دســـتورالعمل کاهـــش زندانیـــان را داشـــتیم کـــه 

ـــود. ـــه ب ـــال و توج ـــورد اقب م
ـــت  ـــت، کرام ـــه صیان ـــی شـــدن الیح ـــزود: نهای ـــه اف ـــوه قضایی ســـخنگوی ق
و تامیـــن امنیـــت بانـــوان در برابـــر خشـــونت از دیگـــر اقدامـــات بـــود. 
ـــث در  ـــد از بح ـــی بع ـــد ول ـــه ش ـــت تهی ـــط دول ـــدا توس ـــه ابت ـــن الیح ای

ـــه  ـــن الیح ـــه ای ـــیدند ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــت ب ـــح دول ـــیون لوای کمیس
ـــد و الیحـــه از طـــرف  ـــار نظـــر کن ـــه اظه ـــوه قضایی ـــد ق ـــی اســـت و بای قضای
دولـــت بـــه قـــوه قضاییـــه ارســـال شـــد. متـــن پیشـــنهادی در حـــوزه 
ـــترک در  ـــای مش ـــه و در  کارگروه ه ـــوه قضایی ـــط در ق ـــای ذیرب معاونت ه
ـــاس  ـــد و براس ـــی ش ـــس و ... بررس ـــای مجل ـــز پژوهش ه ـــت و مرک دول
وعـــده زمـــان بنـــدی ریاســـت قـــوه قضاییـــه کـــه اعـــام کـــرده بودنـــد، 
ـــال  ـــت ارس ـــه دول ـــی ب ـــن نهای ـــم و مت ـــل کردی ـــده عم ـــن وع ـــه ای ـــا ب نهایت
ـــت و  ـــی صیان ـــه مل ـــور، کمیت ـــه مذک ـــرد: درالیح ـــان ک ـــد. وی خاطرنش ش
ـــدگان بیـــش از  ـــا حضـــور نماین ـــوان پیـــش ب ـــت بان ـــن امنی کرامـــت و تامی
ـــت  ـــون  در جه ـــن قان ـــی در ای ـــه شـــده و صندوق 2۰ دســـتگاه در نظـــر گرفت
ـــن  ـــت. در ای ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــده پی ـــیب دی ـــوان آس ـــت از بان حمای
ــف و  ــی تکالیـ ــف اجرایـ ــتگاه های مختلـ ــرای دسـ ــن بـ ــون همچنیـ قانـ
ـــای  ـــف موجـــب ارتق ـــن تکالی ـــه اجـــرای ای ـــی شـــده ک ـــی پیـــش بین وظایف
شـــان و منزلـــت زن در جامعـــه اســـامی و ایرانـــی ماســـت و در فصـــل 

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــی پی ـــروه جرایم ـــز در 5 گ ـــم نی جرای

فراکســـیون  عضـــو  یـــک 
ـــورای  ـــس ش ـــتقلین مجل مس
ثبـــت  گفـــت:  اســـامی، 
ــان  ــوق کارکنـ ــات حقـ اطاعـ
دســـتگاه هـــای دولتـــی در ســـامانه حقـــوق و مزایـــا، 
ـــف  ـــا موظ ـــتگاه ه ـــه دس ـــس اســـت و هم ـــه مجل مصوب
ـــت  ـــه مقاوم ـــی ک ـــر بخش ـــد. ه ـــرا کنن ـــتند آن را اج هس
ـــه تســـلیم شـــدن اســـت. ـــور ب ـــز مجب ـــد در نهایـــت نی کن

محمـــد خالـــدی سردشـــتی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا 
ــران  ــوق مدیـ ــازی حقـ ــفاف سـ ــرورت شـ ــاره ضـ دربـ
ـــدازی  ـــت: راه ان ـــار داش ـــاد اظه ـــری از فس ـــرای جلوگی ب
ـــران و  ـــوق مدی ـــات حق ـــت اطاع ـــرای ثب ـــامانه ای ب س

ـــود  ـــی ب ـــدام خوب ـــی اق ـــای دولت ـــتگاه ه ـــان دس کارکن
ـــت شـــفاف  ـــت در جه ـــی مثب ـــت و گام ـــه صـــورت گرف ک

ـــت. ـــازی اس س
ــه  ــرژی مجلـــس در ادامـ ــیون انـ ــو کمیسـ ــن عضـ ایـ
ــش  ــدی پیـ ــم چنـ ــاهد بودیـ ــا شـ ــرد: مـ ــار کـ اظهـ
ـــداد  ـــی تع ـــای نجوم ـــوق ه ـــوص حق ـــنادی در خص اس
ـــی آن در  ـــار منف ـــه ب ـــد ک ـــر ش ـــران منتش ـــی از مدی کم
جامعـــه بـــاال بـــود و بـــه هـــر حـــال اثـــرات روانـــی را 
ـــا  ـــه در دنی ـــه ک ـــا آنچ ـــت. ام ـــای گذاش ـــه برج در جامع
معمـــول و مرســـوم اســـت شـــفافیت حداکثـــری در 
ـــف  ـــای مختل ـــا در رده ه ـــتگاه ه ـــان دس ـــوق کارکن حق

اســـت.

نماینـده مـردم فاورجان در مجلس شـورای 
اسـامی گفـت: آمریـکا و عربسـتان قصـد 
دارنـد قدرت نمایـی یمنی هـا را زیـر سـؤال 
ببرند و بگویند کشـور دیگری پشـت حمات 
بـه تأسیسـات نفتـی آرامکـو است.سـید ناصـر موسـوی الرگانـی در گفت وگو با 
ایسـنا، در خصوص حمات هوایی به تأسیسـات نفتی آرامکو عربسـتان، اظهار 
کرد: نزدیک به 5 سـال اسـت که آل سـعود خبیث حمله ناجوانمردانه ای را علیه 
مـردم مظلـوم یمـن آغاز کرده و همواره بر حمات خود افزوده اسـت، متأسـفانه 
مجامـع بین المللـی هم سـاکت هسـتند و هیچ صدایـی از آنان بلند نمی شـود. 
تعـداد قابـل توجهـی از مـردم یمـن زیـر بمباران هـای عربسـتان و سـاح های 
آمریکایـی بـه خـاک و خـون کشـیده شـده اند و تعـداد زیـادی از بچه هـای 
خردسـال یمنی در معرض مرگ و گرسـنگی قرار دارند.وی افزود: یمنی ها در 5 
سـال گذشـته مقاومت جانانه ای از خود نشـان داده اند و در مقابل تجاوز دشـمن 
واکنش هـای خوبـی نشـان دادنـد و اخیـراً هـم با پهپادهایـی که تولیـد کرده اند 
بعضـی از تأسیسـات نفتـی عربسـتان را هـدف قـرار دادنـد. وقتی آل سـعود و 

اسـتکبار جهانی در حال حمله هسـتند و آثار باسـتانی و زیرسـاخت های یمن را 
تخریـب می کننـد هیچ کسـی اعتـراض نمی کنـد، امـا هم اکنـون کـه یمنی ها با 
اقتـدار و بـا وجود رادارهای پیشـرفته آمریکایی که در اختیار عربسـتان اسـت با 
1۰ پهپاد دو پاالیشـگاه اسـتراتژیک عربسـتان را بمباران می کنند صدای همگان 
درآمـده اسـت.نماینده مـردم فاورجان در مجلس با بیان اینکه چشـم جهانیان 
از حملـه موفـق یمنی هـا متحیـر شـده اسـت، گفـت: اعتقـاد دارم ایـن حمات 
قـدرت خـدا را نشـان می دهـد و ایـن پهپادهـا همـان ابابیل هایـی هسـتند کـه 
بـر سـر ابرهـه و سـپاهیانش سـنگ ریزه ریختند. هم اکنون هم لشـکر خـدا، آل 
سـعود را خـوار و ذلیـل کـرد، به عبارتی اگـر خداوند اراده کند چشـم های تیزبین 
رادارهـای آمریکایـی کـه در اختیـار عربسـتان اسـت نمی توانـد ایـن پهپادهـا را 
ردیابـی کند.موسـوی الرگانـی تصریـح کـرد: از طـرف دیگـر در ایران اسـامی دو 
مـاه پیـش پیشـرفته ترین پهپاد آمریکایی مـورد هدف قرار می گیـرد. این موارد 
امدادهـای غیبی اسـت کـه خداوند وعده نصـرت آن را داده اسـت. همان طور که 
در صـدر اسـام پیامبـر)ص( ایـن وعـده را بـه سـپاهیانش می داد که اگر شـما 

مقاومـت کنیـد هـر نفر شـما می توانـد در برابر 1۰ نفر دشـمن قـرار بگیرد.
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 سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت: در چارچـوب رایزنی هـای 
فراگیـر جمهـوری اسـامی ایران با همـه طرف ها در افغانسـتان 
هیاتی سیاسـی از گروه طالبان با سـفر به کشـورمان درخصوص 
بـا مقامـات ذیربـط  آخریـن تحـوالت جـاری در افغانسـتان 
ایرانـی گفـت و گـو و تبـادل نظـر کردنـد. دی ماه سـال گذشـته 
هـم بعد از سـفرعلی شـمخانی دبیر شـورای عالـی امنیت ملی 
بـه افغانسـتان، هیئتـی از طالبـان با سـفر بـه تهران بـا مقامات 
کشـورمان رایزنـی کردند.بهرام قاسـمی سـخنگوی وقـت وزارت 
خارجـه درآن مقطـع اعام کـرد که این مذاکرات بـا اطاع دولت 

افغانسـتان انجـام شـده و اهـداف آن نیز مشـخص اسـت.

معـاون اول رئیـس جمهـوری در حکمـی »حسـین سـیمایی 
صـراف« را بـه عنـوان دبیـر هیـات دولـت منصـوب و اظهـار 
امیـدواری کـرد با اتخـاذ تدابیر الزم خدمات غنی تـر و موثرتری، 
همسـو با برنامه ها و سیاسـت های ریاسـت جمهوری در اختیار 
هیات دولت قرار گیرد. اسـحاق جهانگیری روز سه شـنبه در این 
حکـم خطاب به »حسـین سـیمایی صراف« عنوان کـرد: نظر به 
تعهد و شایسـتگی و تجربیات ارزنده و سـوابق مفید، به موجب 
ایـن حکـم بـه اسـتناد مـاده 19 آئین نامـه داخلی هیـات دولت 
مصـوب ۸ آذر 136۸ جناب عالـی را بـه سـمت »دبیـر هیـات 

دولـت«  منصـوب می کنم.

تایید سفر هیئت طالبان 
به ایران

»سیمایی صراف« دبیر 
هیات دولت شد

معـاون اول رئیـس جمهـوری بـا تاکید بـر صیانت از اراضـی ملی در 
سـواحل مکـران، گفـت: جهت گیـری دولـت تبدیـل سـواحل مکران 
بـه یکـی از مهمتریـن کانون هـای توسـعه کشـور اسـت. اسـحاق 
جهانگیری پیش ازظهر روز -سـه شـنبه- درنخستین جلسه شورای 
توسـعه سـواحل مکـران، بـه برنامه ریـزی و سیاسـتگذاری جـدی 
دولت برای توسـعه سـواحل مکران اشـاره کرد و  اظهار داشـت: باید 
در رونـد توسـعه، با اسـتفاده از تجربیات گذشـته، همـه ماحظات و 
جوانـب نظیـر ماحظات زیسـت محیطی را در نظـر بگیریم تا برنامه 
هـای توسـعه ای در مناطـق سـاحلی مکـران بـا تبعات و آثـار منفی 

همراه نباشـد.

بــا  زودی  بــه  اعــام کــرد کــه  ژاپــن  نخســت وزیر 
خواهــد کــرد. دیــدار  کشــورمان  جمهــور  رئیــس 

ــت  ــن روز سه شــنبه گف ــه، نخســت وزیر ژاپ ، شــینزو آب
کــه در پایــان مــاه جاری]میــادی[ بــا حســن روحانــی، 

رئیــس جمهــور ایــران دیــدار خواهــد کــرد.
دموکرات]ژاپــن[  لیبــرال  حــزب  نشســت  در  آبــه 
تمایلــش بــرای مذاکــره بــا روحانــی را در حاشــیه 
ــورک  ــل در نیوی ــازمان مل ــی س ــع عموم ــت مجم نشس

ــرد. ــراز ک ــاره اب دوب

توجه ویژه دولت 
به سواحل مکران

شینزو آبه با روحانی 
دیدار می کند
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صدور مجوز برای موزه »بنزین  خانه«
و  »بنزین خانـــه«  موزه هـــای  رســـمی  فعالیـــت  مجـــوز 
غیروابســـته  موزه هـــای  به عنـــوان  آبـــادان  در  »کارآمـــوزان« 
بـــه وزارت میراث فرهنگـــی، توســـط اداره کل موزه هـــا و امـــوال 
منقـــول فرهنگی تاریخـــی ایـــن وزارتخانـــه صـــادر شـــد. مســـئول 
ــن اداره کل در  ــی ایـ ــی تاریخـ ــول فرهنگـ ــوال منقـ ــا و امـ موزه هـ
توضیـــح ماهیـــت موزه هـــای غیروابســـته بـــه وزارت میـــراث 
ـــته  ـــه آن دس ـــته، ب ـــر وابس ـــای غی ـــرد: »موزه ه ـــوان ک ـــی عن فرهنگ
ــاس  ــر براسـ ــای دیگـ ــه نهادهـ ــود کـ ــاق می شـ ــی اطـ موزه هایـ
ـــود  ـــات خ ـــا و خدم ـــج فعالیت ه ـــور تروی ـــه منظ ـــی و ب ـــف ذات وظای

ــد.« ــیس می کننـ تأسـ
ســـیدمحمد ابراهیمـــی بیـــان کـــرد: »اگرچـــه ایـــن موزه هـــا 
ــای  ــا نهادهـ ــتند امـ ــی نیسـ ــراث فرهنگـ ــه وزارت میـ ــته بـ وابسـ
مؤســـس بایـــد بـــه صـــورت قانونـــی مجـــوز تأســـیس موزه هـــای 
ـــی  ـــی - تاریخ ـــول فرهنگ ـــوال منق ـــا و ام ـــود را از اداره کل موزه ه خ

تحـــت عنـــوان موزه هـــای غیـــر وابســـته دریافـــت کننـــد. «

 پیام
رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  از طراحی و ساخت  میراث

دستگاه خانگی زری بافی با قابلیت استفاده در خانه های امروزی خبر داد.
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سرپرسـت پایـگاه میـراث جهانی گنبد قابوس از سـاخت 
رباتـی بـا عنـوان »پرنـده قابـوس« توسـط متخصصـان 
داخلـی بـا کاربـرد بوته زدایـی و انجـام کارهـای مرمتـی 
شـده  مدل سـازی  ربـات  »ایـن  گفـت:  و  داد  خبـر 
می شـود.«عبدالمجید  آغـاز  بـه زودی  آن  سـاخت  و 
گنبـد  جهانـی  میـراث  پایـگاه  سرپرسـت  نورتقانـی 
قابـوس، امـروز دوشـنبه 2٥ شـهریور ٩8، در گفت وگـو 
بـا خبرنـگار میراث آریـا، بـا اشـاره بـه موضـوع روییـدن 
گیاهـان و بوته هـای مختلـف بـر قسـمت باالیـی دیـواره 
بـرج گنبـد قابـوس کـه در یونسـکو ثبـت جهانـی شـده 
بوته هـای  و  افـزود: »موضـوع روییـدن گیاهـان  اسـت، 
مختلـف بـر گنبـد قابوس از سـال های دور وجود داشـته 
و حتـی عکس هایـی از پنـج شـش دهـه پیـش داریـم 
کـه وجـود ایـن گیاهـان را بـر روی بـرج نشـان می دهد، 
حتـی در دهـه ٦٠، شـاهد روییـدن درختچـه بـر دیـواره 
سـقف ایـن بنـا بودیـم.«او افـزود: »گنبـد قابـوس یـک 
بنـای آجـری اسـت و به خاطـر نوع بنـا، این اثـر تاریخی 
در معـرض رویـش انـواع گیاهـان قـرار دارد کـه علت آن 
نیـز حضـور پرنـدگان در بـاالی بـرج اسـت کـه دانه هایی 
را بـا خـود حمـل می کننـد کـه ایـن دانه هـا بعـدًا باعـث 

انـواع گیاهـان می شـود.« رویـش 
سرپرسـت پایـگاه میـراث جهانـی گنبـد قابـوس اضافـه 
کـرد: »ضمـن این کـه روییـدن گیاهـان و انـواع بوته هـا 
بـر روی برج هـا و بناهـای آجـری امـری طبیعـی اسـت 
و در برخـی دیگـر از کشـورها همچـون هلنـد نیـز شـاهد 
آجـری  بناهـای  پدیـده هسـتیم، چراکـه طبیعـت  ایـن 
ایـن اسـت؛ بااین حـال اقدامـات مرمتـی و حفاظتـی مـا 
اضافـه کـرد:  دارد.«او  ادامـه  و  انجام شـده  بنـا  ایـن  در 
از بیـن بـردن گیاهانـی کـه بـر  »موضـوع بوته زدایـی و 
روی بـرج می روینـد از مدت هـا پیش در دسـتور کار قرار 
گرفته اسـت. در سـال های 138٥ و 13٩٠ و همچنین در 
سـال 13٩٦ ایـن اقـدام انجام شـده و با نصب داربسـت، 
بوته زدایـی از بنـای تاریخـی گنبـد قابـوس صـورت گرفته 

است.«         

سوژه بوته زدایی از 
گنبد قابوس 
آغاز می شود

دستکند مهریان و گورستان تاج امیر زیر خروارها خاک

دو محوطه تاریخی و باستانی در شمال غرب و شمال شرق یاسوج  زیر خاک مدوفن شده اند

باســتانی  و  تاریخــی  محوطــه  دو 
و شــمال شــرق  غــرب  در شــمال 
آثــار  کشــف  وجــود  بــا  یاســوج 
خــاک  زیــر  معمــاری،  و  تاریخــی 

شــده اند. مدفــون 
 نــوروز رجبــی )سرپرســت هیــات 
باســتان شــناختی مجموعــه معمــاری 
دســت کنــد مهریــان یاســوج( بــا 
ــن  ــی از تلخ تری ــه یک ــه آنک ــاره ب اش
تجربیاتــش، کاوش در تنــگ مهریــان 
ــه  ــن محوط ــت: ای ــود، گف ــوج ب یاس
شــهر  غربــی  شــمال  در  باســتانی 

یاســوج قــرار دارد. ماجــرا از ایــن 
ــه  ــال 1393، ب ــه در س ــود ک ــرار ب ق
طــور اتفاقــی یکــی از ســاکنان منطقــه 
درصــدد حفــر چــاه بــرای خانــه بــود و 
ضمــن حفــر ایــن چــاه بــه حفــره ای 
برمی خــورد. درون حفــره چنــد خمــره 
ــای  ــا داالن ه ــت ب ــد و درنهای می بین
می شــود.  رو  روبــه  درتــو  تــو 
ــی  ــای میراث فرهنگ ــه پ ــت ک اینجاس
ــد  ــان می آی ــه می ــگان حفاظــت ب و ی
خبرگزاری هــا  از  یکــی  قضــا  از  و 
دوره  از  گنجــی  وجــود  از  خبــری 
ــر  ــه منتش ــن منطق ــی در ای هخامنش
می کنــد. ایــن امــر ســبب بوجــود 
ــت  ــار نادرس ــه ای از اخب ــدن هجم آم
و هجــوم مــردم بــه منطقــه شــد. 

ــری از  ــه خب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــره  ــد خم ــط چن ــود و فق ــه نب گنجین
ــه  ــود. او ادام ــده ب ــدا ش ــفالی پی س
داد: در نهایــت باستان شناســان بــا 
تعجیــل و بــا دســت خالــی بــه ســراغ 
کاوش می رونــد. نتیجــه آن شــد کــه 
ــن  ــدون تامی ــدود 4۰ روز کاوش ب ح
و  کارشــناس  کارگــر،  هزینه هــای 
ــام و  ــی، انج ــای باستان شناس ابزاره
در نهایــت بــا توجــه بــه عــدم تامیــن 
می شــود. تعطیــل  بودجــه، کاوش 

کــه  دارد  تاکیــد  رجبــی  هرچنــد 
پرداخــت  از  تاریخــی  آثــار  حفــظ 
ــول کارشــناس و سرپرســت کاوش  پ
مهم تــر اســت امــا تصریــح کــرد: 
هزارتومــان  یــک  حتــی  تاکنــون 

پــول  نکرده ایــم.  دریافــت  هــم 
کارشناســان، سرپرســت و... پرداخــت 
را نســبت  نشــده. منافــع مملکــت 
بــه منافــع خودمــان در اولویــت قــرار 
ــچ  ــه هی ــود آنک ــا وج ــم و ب می دهی
ــود  ــل نب ــه دلی ــی نداشــتیم، ب دریافت
بودجــه، مطالعــات ادامــه نیافــت.

خاطرنشــان  باستان شــناس  ایــن 
ــرای ادامــه  کــرد: از آنجــا کــه پــول ب
نداشــت و شــخصی  کاوش وجــود 
او  خانــه  زیــر  محوطــه  ایــن  کــه 
می خواســت  بــود،  شــده  پیــدا 
بــه  ناچــار  را بســازد،  خانــه خــود 
فــدا کــردن آثــار تاریخــی و دفــن آن 
ــه  شــدیم. ســازمان میراث فرهنگــی ب
هیــچ عنــوان پیگیــر اتفاقاتــی کــه 
افتــاد، نبــود ایــن درحالــی اســت کــه 
ــه  ــه منجــر ب نتیجــه کاوش هــای اولی
کشــف آثــاری دســت کنــد از دوره 
ــا  ــا از آنج ــود. ام ــده ب ــکانیان ش اش
کــه کاوش متوقــف شــد و ادامــه 
بــرای  نمی دانیــم  هنــوز  نیافــت، 
ــر  ــت، ب ــا موق ــود ی ــم ب ــتقرار دائ اس
ــوع  ــن ن ــی ای ــارهای سیاس ــر فش اث
ــا  ــد ی ــرده بودن ــاب ک ــت را انتخ زیس
درنهایــت  داشــت.  دیگــری  دلیــل 
چــون هیــچ بودجــه ای اختصــاص 
نیافتــه، مطالعــه جدیــدی هــم انجــام 
ــود  ــال خ ــه ح ــز ب ــه چی ــد و هم نش
رهــا شــد. اشــیای پیــدا شــده نیــز بــه 
مــوزه انتقــال داده شــد امــا معمــاری 
او  نگرفــت.  قــرار  توجــه  مــورد  آن 
ــه  ــت ن ــن حکای ــه ای ــد برآنک ــا تاکی ب
ــاج امیــر  تنهــا در مهریــان بلکــه در ت
ــت: در  ــت، گف ــده اس ــرار ش ــم تک ه
ــم  ــوج ه ــرقی یاس ــمال ش ــه ش گوش
شــاهد اتفاقــات دیگــری هســتیم. 

در کنــار رودخانــه بشــار در منطقــه ای 
ملــی  اراضــی  از  بخشــی  جنگلــی، 
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی داده 
می شــود. از آنجــا کــه ایــن دانشــکده 
نیازمنــد ســاخت کتابخانــه، ســالن 
اســت  و...  ســبز  ورزشــی، فضای 
صــاف کــردن  درصــدد  رو  ایــن  از 
در  کــه  ناهمواری هــا  از  بخشــی 
و  برمی آیــد  هســتند،  شــیب کــوه 
ــی و  ــار تاریخ ــه آث ــتا ب ــن راس در ای
ــت  ــه روای ــا ب ــند ام ــی می رس فرهنگ
ــه  ــن محوط ــه در ای ــودری ک ــده ل رانن
ــب  ــبانه روز تخری ــرد، 15 ش کار می ک

می دهنــد. ادامــه  را 
ــروژه  ــکار پ ــه داد: پیمان ــی ادام رجب
نمی کنــد  منتشــر  را  اخبــار  ایــن 
جریــان  در  را  فرهنگــی  میــراث  و 
ــد  ــی می رس ــه جای ــذارد. کار ب نمی گ

ارائــه  درصــدد  لــودر  راننــده  کــه 
تعــدادی از آثــار ایــن محوطــه شــامل 
ظــروف فلــزی، خنجر، ظروف ســنگی 
برمی آیــد.  میراث فرهنگــی  بــه  و... 
وقتــی بــه بــرش و رمپــی کــه ایجــاد 
آن  شــاهد  کنیــم  نــگاه  کرده انــد، 
هســتیم کــه گورهــای تاریخــی کامــا 
ــت  ــازی نیس ــتند و نی ــخص هس مش
اطاعــات میراثــی داشــته باشــید تــا 
آن را تشــخیص دهیــد زیــرا از دور 
ــد  ــت. بع ــخیص اس ــل تش ــا قاب کام
یــگان  لــودر،  راننــده  گــزارش  از 
حفاظــت میــراث بــه منطقــه مراجعــه 
ــتان  ــه و گورس ــک محوط ــود ی و وج
درنهایــت  شــد.  تاریخــی گــزارش 
هــم گورســتان تــاج امیــر معرفــی 

. د می شــو

هخامنشـی  دوران  درختـان  و  گیاهـان 
و  تاریخـی  محوطـه  در  ساسـانی  و 
گردشـگری بیسـتون بـا همـکاری یـک 
احیـا می شـوند. فرانسـوی  پژوهشـگاه 
تاریخـی و فرهنگـی بیسـتون  محوطـه 
کهـن  و  باسـتانی  راه  کنـار  در  کـه 
بـه همـدان قـرار دارد، یـک  کرمانشـاه 
باستان شناسـی  و  تاریخـی  سـایت 
مربـوط بـه دوره هـای گوناگـون تاریخی 
و  اسـام  از  پـس  اسـام،  از  پیـش 

همچنیـن دوره پیـش از تاریـخ اسـت.
و  هـزار  یـک  بـا  بیسـتون  محـدوده 
65۰ هکتـار وسـعت و حریـم 36 هـزار 
تاریخـی،  ارزش هـای  دارای  هکتـاری 
و  متنـوع  محیطـی  زیسـت  و  طبیعـی 
فراوانـی اسـت کـه هریک بـه تنهایی در 
فهرسـت میـراث جهانـی می توانند ثبت 
شـوند، امـا آنچـه بیسـتون را در جهـان 
معرفـی می کنـد، کتیبه بـزرگ داریوش 
اسـت کـه بـه 52۰ سـال پیـش از میاد 

آثـار  از  اثـر   2۸ تاکنـون  می گـردد؛  بـر 
تاریخـی بیسـتون در فهرسـت آثـار ملی 
سنگ نوشـته  همـراه  اثـر   13 و  ایـران 
جهانـی  میـراث  فهرسـت  در  بیسـتون 
رسـیده اند.  جهانـی  ثبـت  بـه  یونسـکو 
براسـاس اعـام مدیر مجموعـه تاریخی 
بیسـتون، اکنـون عـاوه بر آثـار تاریخی 
بـه جا مانـده، آثار طبیعی ایـن مجموعه 
احیـا هسـتند. »صامـت  حـال  در  نیـز 
اجرایـی« در گفـت وگو با خبرنـگار ایرنا 
در ایـن رابطـه توضیح داد: بـه دنبال آن 
هسـتیم کـه پوشـش گیاهـی و درختان 
در  را  هخامنشـی  و  ساسـانی  دوران 
محوطـه تاریخـی بیسـتون احیـا کنیـم.

احیا درختان هخامنشی 
در بیستون

آغاز پروژه تدوین ضوابط و درجه بندی 
تاسیسات گردشگری کشور

معاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفت: »پروژه 
تدویـن ضوابـط ارزیابـی و درجه بندی شـش مورد از تاسیسـات گردشـگری کشـور 
بـا همـکاری صاحب نظـران تخصصی و مراکز علمی دانشـگاهی مرتبط آغاز شـد.« 
ولـی تیمـوری در نشسـتی بـا موضـوع تدویـن ضوابط فنـی ارزیابـی و درجه بندی، 
نرخ گـذاری  و  درجه بنـدی  تکمیـل،  اصـاح،  ایجـاد،  آیین نامـه  »طبـق  گفـت: 
تاسیسـات گردشـگری و نظارت بر آنها، مصوب سـال 13٩4 هیئت وزیران، 1٦ مورد 
به عنوان تاسیسـات گردشـگری معرفی شـده اسـت کـه از این بیـن تدوین ضوابط 
بـرای شـش مـورد شـامل اردوگاه، کمـپ ، هتل ، بیمارسـتان ، دهکده های سـامت، 
اقامتگاه هـای سـنتی، مجتمع هـای گردشـگری و مراکـز تفریحـی و سـرگرمی 
گردشـگری در قالـب پروژه ای توسـط تیـم اجرایی متخصص و حرفـه ای مرکب از 
ارزیابـان، مدیـران فنـی ارزیابی خدمات گردشـگری و مراکز علمی دانشـگاهی آغاز 
شـده اسـت.«او بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر ضوابـط فنـی بـرای پنـج مصداق 
از تاسیسـات گردشـگری کشـور موجود اسـت، یـادآور شـد: »پیش از ایـن ضوابط 
ارزیابـی و درجه بنـدی بـرای فعالیـت هتـل، هتل آپارتمـان، مهمان پذیر،واحدهـای 
پذیرایی بین راهی و نیز سـفره خانه سـنتی تدوین شـده اسـت و ضوابط مورد نیاز 

اقامتگاه هـای بوم گـردی نیـز در شـرف اباغ اسـت.«

ته
نک

او افــزود: پــس از ایــن رویدادهــا، تیــم باستان شناســی 
بــه منطقــه عــازم می شــود و حیــن کاوش هــا، دانشــکده 
ــب  ــوم پزشــکی بخــش دیگــری از گورســتان را تخری عل
ــن  ــاال گرفت ــوا و ب ــروز دع ــبب ب ــر س ــن ام ــد. ای می کن
بحث هــا و ارجــاع بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و تشــکیل 
ــدارد.  جلســه می شــود. جلســه ای کــه هیــچ خروجــی ن
در نهایــت بــا انجــام یــک فصــل کاوش در گورســتان تاج 
امیــر، کاوش هــا متوقــف و تاکنــون هیــچ کار دیگــری بــه 
ــده  ــام نش ــه انج ــن محوط ــی در ای ــاظ باستان شناس لح
ــر  ــان اگ ــون باستان شناس ــی، اکن ــه رجب ــت.به گفت اس
ــد از  ــد بای ــد کنن ــر بازدی ــاج امی ــد از گورســتان ت بخواهن
ــه  ــه البت ــد ک ــازه بگیرن ــکی اج ــکده پزش ــت دانش حراس
ــر  ــه نظ ــه ب ــود. اینگون ــادر نمی ش ــز ص ــازه نی ــن اج ای
ــن  ــتان چنی ــی اس ــت میراث فرهنگ ــه مدیری ــد ک می رس
دغدغــه ای نــدارد و کســی نمی گویــد کــه بــه چــه حقــی 

ــد؟ ــن برده ان ــی را از بی ــار تاریخ آث

گردشگریمیراث

گردشگری دومین صنعت تاثیرگذار در اقتصاد استکاوش های تپه خیبر روانسر در حال انجام است
کاوش  گــروه  سرپرســت 
تپــه  در  باستان شناســی 
ــل  ــت: فص ــر گف ــر روانس خیب
ــر  ــه خیب ــا در تپ دوم کاوش ه
ــناخت  ــرای ش ــگاری ب ــدف الیه ن ــتان باه ــن شهرس ای
دوره هــای تاریخــی اســتقرار در ایــن محوطــه باســتانی 
در حــال انجــام است.ســجاد علــی بیگــی افــزود: ایــن 
ــه  ــده ک ــروع ش ــش ش ــا در 2 بخ ــل از کاوش ه فص
یــک ترانشــه در دامنــه جنوبــی تپــه و یــک ترانشــه در 
ــر محوطــه در حــال انجــام  ــع ت ــی و مرتف بخــش باالی
اســت و نتایــج بــه دســت آمــده تــا بــه امــروز نشــان 
مــی دهــد کــه محوطــه در دوره هــای مختلــف تاریخــی 

ــروه  ــت گ ــه است.سرپرس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
کاوش باســتان شناســی در تپــه خیبــر روانســر اضافــه 
کــرد: در کارگاه کاوش دامنــه جنوبــی تپــه بخــش 
ــف  ــتی کش ــور خش ــیار قط ــوار بس ــک دی ــی از  ی های
شــده کــه احتمــاال حصــار پیرامــون ایــن قلعــه تاریخــی 
بــوده و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ایــن مــکان بــه 
ــا خنــدق و حصــار  ــوده و  ب عنــوان یــک دژ باســتانی ب
ــه  ــی ادام ــت.علی بیگ ــده اس ــور ش ــتحکمی محص مس
داد: یافتــه هایــی کــه تاکنــون از ایــن تپــه بــه دســت 
آمــده مربــوط بــه دوره اشــکانی و همچنیــن عصــر آهــن 
ــش از  ــال پی ــدود ۸۰۰-7۰۰ س ــه ح ــوط  ب ــی مرب یعن

ــاد اســت. می

مدیریـت  توسـعه  معـاون 
گفـت:  میراث فرهنگـی  وزارت 
»صنعـت گردشـگری دومیـن 
صنعـت تاثیرگـذار در اقتصـاد 
کشـور اسـت.«اظهار کـرد: »سـرمایه اصلـی هر دسـتگاه 
وزارت  بـا تشـکیل  و  انسـانی اسـت  منابـع  و سـازمان 
میـراث فرهنگـی بـا مصوبـه مجلـس و سـازمان میـراث 
فرهنگـی بـه وزارتخانـه تبدیل شـد و این نشـان می دهد 
و صنایـع  و گردشـگری  فرهنگـی  میـراث  کـه جایـگاه 
صنعـت گردشـگری  و  اسـت  مهمـی  جایـگاه  دسـتی 
دومیـن صنعـت تاثیرگـذار در اقتصـاد کشـور اسـت.«او 
حـوزه کاری  بـه  هـا  دسـتگاه  از  بسـیاری  ارتبـاط  بـه 

میـراث فرهنگـی اشـاره کـرد و ادامـه داد: »می تـوان بـا 
پیشـرفت  مسـیر  دسـتگاه ها  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده 
وزارت میـراث فرهنگـی را فراهـم کرد.«معـاون توسـعه 
مدیریـت وزارت میـراث فرهنگـی بـا اشـاره بـه تحریـم 
هـای یکجانبـه آمریـکا علیـه کشـورمان، تصریـح کـرد: 
»کاهـش درآمدهـای ارزی و تنگناهـای ناشـی از آن مـا 
را بـه ایـن مهـم توجـه مـی دهد کـه گردشـگری صنعتی 
مهـم و ارز آور در کشـور اسـت و در چهـار ماهه سـال 97 
حدود 4میلیون و 7۰۰ هزار گردشـگر وارد کشـور شـدند و 
ایـن صنعـت 11.۸ میلیـارد دالر ارز وارد کشـور کـرد و این 
صنعـت مـی توانـد بـه درآمدهـای دولـت کمک شـایان 

» . کند
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دبیــر کارگــروه فرســایش و حفاظــت خــاک ســتاد 
توســعه فناوری هــای آب، خشکســالی، فرســایش و 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون ــط زیس محی
جمهــوری دربــاره اقدامــات ایــن حــوزه می گویــد: ایــن 
ســتاد دو برنامــه را در حــوزه فرســایش و کنتــرل خــاک 
)حفاظــت خــاک( در ســال جــاری شــروع کــرده اســت، 
ــل( در  ــل تحم ــاز )قاب ــن فرســایش مج نخســت تعیی
ــرای  ــدل ب ــد م ــعه چن ــس از آن توس ــه و پ ــر منطق ه
ــه ــزان درســت فرســایش در هــر منطق ــری می اندازه گی

ــری  ــوز اندازه گی ــی هن ــر گرج ــر منوچه ــه دکت ــه گفت ب
دقیقــی از میــزان فرســایش در کشــور وجــود نــدارد امــا 
ــون  ــف همچ ــای مختل ــاوری مالچ ه ــت روی فن فعالی
رســی، زیســتی و پلیمــری نیــز از دیگــر اقدامــات 
ایــن حــوزه اســت. وی در ادامــه تصریــح می کنــد: 
ــا شناســایی موجــودات  ــم ب ــن حــوزه قصــد داری در ای
ــتعد  ــی مس ــا روی اراض ــدن آن ه ــاوم و پراکن ــده مق زن
فرســایش خــاک تثبیــت کنیــم، البتــه موضوعــات 
ــک  ــق خش ــکن در مناط ــداث بادش ــون اح ــر همچ دیگ
ــیب  ــی ش ــت و کار در اراض ــای کش ــیوه ه ــر ش و تغیی
دار نیــز از اولویت هــای ســتاد در ایــن حــوزه اســت. بــه 
گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
دبیــر کارگــروه فرســایش و حفاظــت خــاک می افزایــد: 
فرســایش یکــی از موضوعــات مهــم خــاک اســت کــه 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، چراکــه معضــل بزرگــی 
در کشــور مــا و دنیــا محســوب مــی شــود. فرســایش 
آبــی باعــث آلودگــی آب و تولیــد رســوب می شــود، 
بــرای نمونــه نیمــی از ظرفیــت ســد ســفید رود توســط 
رســوب پــر شــده اســت، در مناطــق خشــک نیــز عــاوه 
ــود  ــه خ ــود ک ــی ش ــاد م ــار ایج ــرد و غب ــوب گ ــر رس ب
ــه گرجــی،  ــه گفت ــد. ب ــی کن ــادی را وارد م خســارات زی

ــاک در  ــایش خ ــن فرس ــارد ت ــدود 2 میلی ــاالنه ح س
کشــور بــرآورد شــده اســت، در وزارت کشــاورزی آمریــکا 
در ســال 2۰11 تحقیقــی انجــام شــد کــه نشــان داد بــه 
ــن فرســایش خــاک 2۸ دالر خســارت وارد  ازای هــر ت
ــایش  ــزان فرس ــدد را در می ــن ع ــر همی ــود، اگ می ش
ســاالنه در کشــور تعمیــم دهیــم رقــم 56 میلیــارد دالر 
ــه  ــه ب ــت ک ــارتی اس ــم خس ــن رق ــد. ای ــت می آی بدس
کشــور وارد مــی شــود،کاهش تولیــد محصــول در اراضی 

کشــاورزی، هــدر رفــت آب، پــر شــدن ســدها از رســوب، 
ــه و  ــراد جامع ــان اف ــادن ســامتی در می ــر افت ــه خط ب
آلودگــی آب هــا تنهــا برخــی از خســاراتی اســت کــه بــا 
ــروه فرســایش  ــر کارگ فرســایش ایجــاد می شــود. دبی
ــای  ــه راهکاره ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاک ب ــت خ و حفاظ
ــود دارد  ــاک وج ــرل فرســایش خ ــرای کنت ــی ب مختلف
کــه بــه کار گیــری شــیوه هــای مدیریتــی درســت 
نخســتین گام بــرای کنتــرل ایــن مشــکل اســت، بیــان 
ــن  ــی در ای ــای مدیریت ــیوه ه ــتفاده از ش ــد: اس می کن
ــرم محســوب می شــود،  ــاوری ن عرصــه خــود نوعــی فن

پــس بایــد ترویــج و فرهنگســازی مناســبی در ســطح 
ــردم از  ــام م ــود. تم ــام ش ــوزه انج ــن ح ــور در ای کش
کشــاورز گرفتــه تــا فعــاالن صنایــع بایــد روش و شــیوه 
هــای درســت را بــه کار گیرنــد، بــه عنــوان مثــال زمانــی 
ــاس  ــر اس ــد ب ــود بای ــرداری می ش ــی بهره ب ــه معدن ک
آییــن نامــه و ضوابــط خاصــی انجــام شــود تــا خــاک 
تخریــب نشــود و پــس از پایــان بهره بــرداری نیــز بایــد 
بازگشــت بــه حالــت اولیــه انجــام شــود. عضــو هیــات 
علمــی دانشــگاه تهــران وجــود فنــاوری هــای مختلفــی 

را در حفاظــت از خــاک تاثیرگــذار دانســته و می گویــد: 
در ایــن زمینــه می تــوان بــه اســتفاده از مالــچ هــا 
بــرای تثبیــت خــاک و کاهــش فرســایش و مدیریــت 
اراضــی شــیب دار اشــاره کــرد، پــس در ایــن حــوزه نیــاز 
بــه انجــام یــک پایــش داریــم تــا میــزان فرســایش در 
مناطــق مختلــف مشــخص شــود. پــس از انجــام ایــن 
مقدمــات متناســب بــا منطقــه فنــاوری و شــیوه هــای 
ــت  ــا تثبی ــه ب ــم. البت ــه کار مــی بری ــی الزم را ب مدیریت
قانــون خــاک در ایــن حــوزه یــک گام بــه جلــو برداشــته 

مقابله با فرسایش خاک سرعت می گیرد
دبیر کارگروه فرسایش و حفاظت خاک: در سال جاری تعیین فرسایش مجاز خاک

 در هر منطقه و توسعه مدل هایی برای اندازه گیری میزان درست آن پیگیری می شود

ــم  ــات مه ــی از موضوع ــایش یک ــاک، فرس ــت خ ــایش و حفاظ ــروه فرس ــر کارگ ــه دبی ــه گفت ب
خــاک اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، چــرا کــه معضــل بزرگــی در کشــور مــا و دنیــا 
ــرای  ــود، ب ــوب می ش ــد رس ــی آب و تولی ــث آلودگ ــی باع ــایش آب ــود. فرس ــی ش ــوب م محس
نمونــه نیمــی از ظرفیــت ســد ســفید رود توســط رســوب پــر شــده اســت، در مناطــق خشــک 
نیــز عــالوه بــر رســوب گــرد و غبــار ایجــاد مــی شــود کــه خــود خســارات زیــادی را وارد مــی 
کنــد. ایــن ســتاد قصــد دارد دو برنامــه تعییــن فرســایش مجــاز در هــر منطقــه و پــس از آن 
ــد. ــری  کن ــه را  پیگی ــزان درســت آن در هــر منطق ــری می ــرای اندازه گی ــد مــدل ب توســعه چن

منوچهــر گرجــی، دبیــر کارگــروه فرســایش و 
حفاظــت خــاک ســتاد توســعه فناوری هــای 
آب، خشکســالی و فرســایش معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری  معتقــد اســت: 
راهکارهــای مختلفــی بــرای کنتــرل فرســایش 
ــه کار گیــری شــیوه  خــاک وجــود دارد کــه ب
هــای مدیریتــی درســت نخســتین گام بــرای 

کنتــرل ایــن مشــکل اســت.
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پهپادهــای  ســاماندهی  کارگــروه  دبیــر 
و  هوایــی  صنایــع  اتحادیــه  غیرنظامــی 
ــیل فصــل  ــه در س ــان این ک ــا بی ــی ب فضای
بهــار امســال پهپادهــا موفــق بــه حمــل 
کابــل بــرق، غــذا و دارو بــه ســیل زدگان 
شــدند، گفــت: عــاوه بــر آن بــا اســتفاده از 
پهپادهــای مجهــز بــه دوربین هــای حرارتــی 
جنگل هــای  در  مجــاز  غیــر  شــکارچیان 
ــه گــزارش  ــم. ب گلســتان را شناســایی کردی
گردهمایــی  در  ســعیدی  دکتــر  ایســنا، 
ــان  ــع، شــرکت های دانش بنی ــه صنای فناوران
و  محصــوالت  حــوزه  اســتاتارپ های  و 
خدمــات پهپــادی بــا اشــاره بــه ســابقه 
ایــران در طراحــی و کاربــردی کــردن پهپادها 
ــال 1363  ــا س ــران ت ــزود: ای ــور، اف در کش
ــت  ــاوری نداش ــچ فن ــا هی ــوزه پهپاده در ح
ــر  ــاد مهاج ــردی پهپ ــاوری کارب ــن فن و اولی
بــوده اســت کــه در فیلــم حاتمی کیــا مــورد 
اســتفاده قــرار گرفــت. وی بــا بیــان این کــه 
از ســال 74 تــا ۸4 پهپادهــا بــرای صنایــع 
اضافــه کــرد:  یافتنــد،  توســعه  نظامــی 
از ســال ۸5 تــا 95 کشــور وارد فنــاوری 
ــه ای  ــه گون ــد، ب ــی ش ــای غیرنظام پهپاده
کــه بیــش از 2۰ هــزار کاربــر فعــال در حــوزه 
پهپادهــا مشــغول بــه فعالیــت شــدند و 15 
هــزار شــغل پایــدار نیــز ایجــاد شــد. وی بــا 
ــا در  ــای پهپاده ــه توســعه کاربرده اشــاره ب
ــردی شــدن  حــوزه مدیریــت بحــران از کارب
ــر داد  ــال  خب ــیل امس ــاوری در س ــن فن ای
ــتان  ــتان های لرس و افــزود:  در ســیل اس
ــه حمــل  و گلســتان ایــن پهپادهــا موفــق ب
ــه ســیل زدگان  ــاب و غــذا ب ــرق، طن ــل ب کاب
ســاماندهی  کارگــروه  دبیــر  شــدند. 
اتحادیــه صنایــع  پهپادهــای غیرنظامــی 
هوایــی و فضایــی بــا اشــاره بــه کاربردهــای 
ــت: در  ــا، گف ــاد در دامداری ه ــاوری پهپ فن
داراب فــارس چندیــن گاو ناپدیــد شــده 
پهپادهــای  از  اســتفاده  بــا  کــه  بودنــد 
مســتقر در ایــن شــهر موفــق بــه پیــدا 
کــردن دام هــای گمشــده شــدیم، همچنیــن 
از ایــن فنــاوری می تــوان در اســتفاده از 
ــرد؛ چــرا  ــی اســتفاده ک فعالیت هــای چوپان
کــه گوســفندان از پهپادهــا می ترســند و 
ــان  ــد در توســعه چوپ ــاوری می توان ــن فن ای

ــند. ــر باش ــی موث صنعت

سی
شنا

متخصصان با آخرین روش های مدل سازی هوا
کیفیت هوا آشنا می شوند

 متخصصــان و کارشناســان ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت در قالــب اولیــن دوره تخصصــی 
ــه  ــهریور ب ــه از 25 ش ــوا ک ــت ه ــازی کیفی مدلس
ــن  ــا آخری ــود، ب ــزار می ش ــان برگ ــه روز در گی ــدت س م
روش هــای مدلســازی کیفیــت هــوا آشــنا می شــوند. بــه گــزارش 
پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، محمد 
ــم  ــر اقلی ــوا و تغیی ــز ه ــس مرک ــی ریی ــی قم ــدی میرزای مه
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
بحران هایــی کــه اکنــون شــهرهای بــزرگ کشــور بــه ویــژه 
کانشــهر تهــران را در برگرفتــه بحــران آلودگــی هــوا اســت، گفت: 
ــت،  ــش جمعی ــهرها، افزای ــعه ش ــینی، توس ــترش شهرنش گس
توســعه  فعالیت هــای صنعتــی، افزایــش مصــرف ســوخت های 
ــود سیســتم حمــل و نقــل عمومــی کارا، کیفیــت  فســیلی، کمب
ــه  ــه روزان ــده ک ــث ش ــک باع ــم ترافی ــوخت و تراک ــن س پایی
ــم های  ــا مکانیس ــازگار ب ــای غیرس ــیعی از آالینده ه ــم وس حج
طبیعــی در هــوا تخلیــه شــود. وی گفــت: ایــن مســاله یکــی از 

ــم  ــه رشــد اســت و از شــاخصه های مه ــی رو ب معضــات جهان
آن ایــن اســت کــه در یــک لحظــه دههــا هــزار نفــر یکجــا از آن 
ــی از  ــوا یک ــی ه ــازی آلودگ ــن مدلس ــد. بنابرای ــیب می بینن آس
راهکارهــای مدیریتــی بــرای جلوگیــری و یــا کاهــش پیامدهــای 
مخــرب آن اســت. میرزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه آلودگــی هــوا 
ــم  ــتاندارد ه ــد اس ــوارد از ح ــی م ــزرگ در بعض ــهرهای ب در ش
باالتــر مــی رود و ایــن موضــوع وضعیــت نگــران کننــده ای را بــه 
وجــود مــی آورد، افــزود: ایــن امــر باعــث شــده کــه در بســیاری 
از شــهرهای دنیــا از آلودگــی هــوا بــه عنــوان یــک معضــل یــاد 
ــذا مدلســازی و پایــش آلودگــی هــوا و اقدامــات الزم  شــود، ل
ــن  ــت. ای ــروری اس ــری ض ــوا ام ــت ه ــت کیفی ــرای مدیری ب
مقــام مســئول گفــت: بــه منظــور توانمندســازی اســتان ها 
بــرای آشــنایی و آمــوزش مدلســازی کیفیــت هــوا، اولیــن دوره 
تخصصــی آمــوزش کارشناســان اســتانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا مدلســازی کیفیــت هــوا در اســتان گیــان از 

ــود. ــزار می ش ــه روز برگ ــدت س ــه م ــهریور ب ــخ 25 ش تاری

و ســمنان،  مازنــدران  اســتان های  مــرز  در  منطقــه گویچالــه 
جایــی اســت کــه حــدود 11 روز اســت کــه مــردم برخــی شــهرها 
ــدران  ــه چهاردانگــه مازن ــدران و ســمنان از جمل و روســتاهای مازن
و فــوالد محلــه اســتان ســمنان بــا تجمــع خودجــوش، بــه دپــوی 
ــه  ــدران در منطق ــتان مازن ــای اس ــه ه ــی و انباشــت زبال غیراصول
ــنا،  ــگار ایس ــزارش خبرن ــه گ ــد. ب ــراض می کنن ــه« اعت »گویچال
ــدران  ــه شــهر ســاری در اســتان مازن ــی ک ــل در حال 13 ســال قب
میزبــان جــام جهانــی کشــتی بــود تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــد تا 
مــدت 6 مــاه محــل دپــوی زبالــه از سمســکنده ســاری بــه منطقــه 
گویچالــه در مــرز اســتان هــای مازنــدران و اســتان ســمنان و در 
حوالــی روســتای فــوالد محلــه شهرســتان مهدیشــهر تغییــر مــکان 
پیــدا کنــد. بعــد از گذشــت 13 ســال بــا محقــق نشــدن قول هــای 
مســوولین مبنــی بــر راه انــدازی کارخانــه زبالــه ســوز مازنــدران در 
اطــراف شــهر ســاری، مــردم روســتاهای اطــراف گویچالــه در ایــن 
ــده و  ــگ آم ــه تن ــه ب ــن منطق ــا در ای ــوی زباله ه دو اســتان، از دپ
ــه را  ــه کار شــده اند و اجــازه ورود کامیون هــای زبال خــود دســت ب
بــه ایــن منطقــه نمی دهنــد. ایــن اعتراضــات از 11 روز پیــش آغــاز 
شــده و همچنــان ادامــه دارد. رئیــس شــورای اســامی روســتای 
فوالدمحلــه شهرســتان مهدیشــهر، گفــت: بــا بــی تدبیــری و کــج 
ــای بیمارســتانی از  ــه ه ــی مســولین، زبال ــی توجه ســلیقگی و ب
شــهرهای ســاری، نــکاء، قائمشــهر و کیاســر در منطقــه گویچالــه، 
ــی  ــو م ــدران دپ ــا اســتان مازن ــرزی اســتان ســمنان ب ــه م منطق
ــرای حــل  ــچ تاشــی ب ــن 13 ســال هی شــود و مســوولین در ای

ایــن معضــل نکردنــد. پرویــز ایمانــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــای  ــه ه ــماند زبال ــن پس ــش از 4۰۰ ت ــه بی ــزود: روزان ــنا اف ایس
بیمارســتانی و ســایر دورریزهــای خانگــی، صنعتــی و... از اســتان 
مازنــدران در منطقــه گویچالــه بــه شــیوه غیراصولــی دپــو می شــود، 
ــوالد  ــدران و ف ــا مــردم روســتاهای شهرســتان چهاردانگــه مازن ام
محلــه مهدیشــهر و ســایر روســتاهای اطــراف بــه تنــگ آمدنــد و 
ــه شــکل تحصــن  ــکان 24 ســاعته ب ــن م ــه در ای 11 روز اســت ک
تجمــع کرده انــد و اجــازه ورود ارابه هــای مــرگ را بــه ایــن منطقــه 
گرفته انــد. وی اظهــار کــرد: مــردم ایــن روســتا واقعــًا گنــاه دارنــد، 
انســان هــای نجیبــی هســتند، چــرا مســوولین بــه فکــر ایــن مردم 
ــن روســتا  ــداران و کشــاورزان ای ــداران و باغ ــام دام نیســتند؟ تم
ــار  ــا اســت دچ ــن زباله ه ــده همی ــه زایی ــی ک ــر آفت های ــه خاط ب
خســارت شــده اند، روســتای فــوالد محلــه واقعــًا در حــال از بیــن 
ــه در خطــر  ــن منطق ــردم ای ــت م ــن اســت و ســامت و امنی رفت
ــوان عضــو شــورای اســامی  ــه عن ــار کــرد: مــن ب اســت. وی اظه
روســتا، از مســوولین اســتان ســمنان تقاضــا دارم بــرای حــل ایــن 
مشــکل کــه ســامت، امنیــت جانــی و مالــی مــردم روســتا را بــه 
خطــر انداختــه اســت، توجــه ویــژه داشــته باشــند. قــرار بــود دپوی 
ــه  ــه زبال ــه صــورت موقــت باشــد و کارخان ــه در ایــن مــکان ب زبال
ســوز ســاری افتتــاح شــود، امــا ایــن کار موقــت، تبدیــل بــه دائمی 
شــد و امــروز صــدای اعتــراض مــردم بلنــد شــده اســت. رئیــس 
شــورای اســامی روســتای فوالدمحلــه شهرســتان مهدیشــهر اظهار 
کــرد: مــردم ایــن منطقــه خواســتار توقــف کامــل دپــوی زبالــه در 

منطقــه گویچالــه هســتند، همچنیــن بایــد بــا مســببان و عامــان 
اصلــی تخریــب محیــط زیســت برخــورد قانونــی شــود، همچنیــن 
مــردم خواســتار پاکســازی و رفــع آلودگــی هــای احتمالــی منطقــه 
نیــز هســتند. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان 
نیــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا ابــراز تأســف از دپــوی 
ــن و  ــش از ای ــت: پی ــه گف ــه گویچال ــه در منطق ــی زبال ــر اصول غی
ــا گــزارش هایــی  ــه، ب ــوی زبال در زمــان فعالیــت ایــن ســایت دپ
کــه از ســوی مــردم محــل دریافــت کــرده بودیــم، دو بــار تقاضــای 
بازدیــد از محــل را داشــتیم، امــا مجــوز بازدیــد از محــل، از ســوی 

مدیــران ســایت دپــوی زبالــه صــادر نشــد. وی ادامــه داد: پــس 
ــه  از تجمــع اعتراضــی مــردم و تعلیــق شــدن ســایت دپــوی زبال
بــا بازدیــدی کــه انجــام شــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اصــول 
مدیریــت پســماند در ایــن منطقــه بــه هیــچ عنــوان رعایــت 
نشــده اســت. امیــر عبــدوس بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از اصــول 
مدیریــت پســماند در هــر نقطــه، مــکان یابــی درســت و صحیــح 
بــرای دپــوی زبالــه اســت، گفــت: عــاوه بــر مــکان یابــی درســت، 
ــا و  ــیرابه ه ــه ش ــع آوری و تصفی ــب، جم ــی مناس ــش ده پوش

مدیریــت نیــز از اصــول دیگــر مدیریــت پســماند اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــواز ب ــت اه ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
دودگرفتگــی بخــش هایــی از ایــن شــهر در روزهــای گذشــته 
گفــت: ایــن دود ناشــی از انتشــار گازهــای آالینــده از مشــعل 
هــای نفــت و مدفــن پســماند در غــرب و شــرق اهــواز اســت.
ــار داشــت: گــزارش  ــه اظه ــی عگب ــی بن ــا، عل ــه گــزارش ایرن ب
کارشناســان محیــط زیســت دربــاره علــت دودگرفتگــی بخــش 
ــد،  ــی ده ــان م ــه نش ــده ک ــه ش ــروز ارائ ــواز ام ــی از اه های
انتشــار دود در شــرق اهــواز بــه دلیــل آتــش ســوزی در محــل 
ــی روســتای  ــن شــهر در نزدیک ــن پســماندها در شــرق ای دف
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جنگل ها

باندهای خالفکار عامل گسترش 
جنگل زدایی در آمازون

طرح  حفاظتی »میش مرغ«
توسط سازمان ملل در بوکان کلید خورد

از  حاکــی  گزارش هــا 
پدیــده  کــه  اســت  آن 
ــا  ــازون ب ــی در آم جنگل زدای
ــکار  ــت شــبکه های تبه هدای
ایســنا، جنگل زدایــی  بــه گــزارش  اســت.  بــوده  
در آمــازون تجارتــی پرســود اســت کــه توســط 
ــا  ــن گروه ه ــده و ای ــت ش ــکار هدای ــبکه های تبه ش
مــردم  و  جنگل بانــان  دولتــی،  مقامــات  اغلــب 
ــد، تهدیــد  ــا آن هــا را دارن بومــی کــه قصــد مقابلــه ب
می کننــد.در ایــن بررســی آمــده  اســت شکســت 
تبهــکار،  باندهــای  ایــن  بــا  مقابلــه  در  برزیــل 
ــر  ــدات ذک ــق تعه ــور را در تحق ــن کش ــدی ای توانمن
شــده در توافــق آب و هوایــی پاریــس همچــون 
حــذف جنگل زدایــی غیرقانونــی تــا ســال 2۰3۰ 
بــه خطــر انداختــه اســت. »ریــکاردو ســالیس« 
ــت  ــرده  اس ــار ک ــل اظه ــت برزی ــط زیس ــر محی وزی

ــوده  ــازون ب ــب آم ــل گســترش تخری ــر، عام ــه فق ک
ــی  ــردن جنگل زدای ــف ک ــه متوق ــازون ب و توســعه آم
کمــک خواهــد کــرد. هرچنــد، کارشناســان معتقدنــد 
کــه ضــروری اســت تــا جنــگل آمــازون بهتــر کنتــرل 
و نظــارت شــود. بــه گــزارش روزنامــه گاردیــن، 
ــت  ــل اس ــورد قت ــوع 2۸ م ــی از وق ــا حاک گزارش ه
ــن  ــئوِل ای ــراِد مس ــد اف ــان می ده ــواهد نش ــه ش ک
قتل هــا در جنگل زدایی هــای غیرقانونــی مشــارکت 
ــیدن  ــرای رس ــی ب ــود را مانع ــان خ ــته و قربانی داش
ــت  ــی اس ــد. گفتن ــی کرده ان ــود تلق ــداف خ ــه اه ب
برخــی کارشناســان یکــی از عوامــل مهــم آتــش 
ســوزی هــای اخیــر در جنــگل هــای آمــازون را  
ــداوم  ــد. ت ــرده ان ــی ک ــان معرف ــای انس ــت ه فعالی
ــن از  ــره زمی ــای ک ــگل ه ــا در جن ــوزی ه ــش س آت
جملــه جنــگل هــای آمــازون فاجعــه ای جــدی بــرای 

ــد.  ــی آی ــاب م ــه حس ــن ب ــیاره زمی س

حفاظــت  اداره  سرپرســت 
بــوکان  زیســت  محیــط 
حفاظتــی  طــرح   گفــت: 
پرنــده میش مــرغ توســط 
ــط  ــت محی ــر حفاظ ــرد دفت ــهیات خ ــدوق تس صن
زیســت ســازمان ملــل در ایــن شهرســتان آغــاز 
شــد. بــه گــزارش ایرنــا، رحیــم عبدالکریمــی افــزود: 
ــب طــرح  ــرغ در قال ــی میــش م ــای حفاظت پروژه ه
ــی«  ــع محل ــی جوام ــت عرف ــت حفاظ ــق تح »مناط
ــت  ــر حفاظ ــرد دفت ــهیات خ ــدوق تس ــط صن توس
محیــط زیســت ســازمان ملــل در بــوکان اجــرا 
ــن راســتا کارشناســان  ــزود: در همی می شــود. وی اف
ایــن صنــدوق کــه یــک تشــکل غیردولتــی و مردمــی 
ــرغ در دشــت »ســوتاو«  اســت از زیســتگاه میش م
حمامیــان ایــن شهرســتان بازدیــد و بــا مــردم ایــن 
در خصــوص  و گــو کرده انــد. وی  روســتا گفــت 

ــا  ــروژه کــه ب ــن پ ــات ایــن طــرح گفــت: در ای جزئی
مشــارکت مســتقیم مــردم روســتاهای واقــع شــده 
ــد از  ــود، بع ــرا می ش ــده اج ــن پرن ــتگاه ای در زیس
ــی  ــرح، مبالغ ــب ط ــگارش و تصوی ــل ن ــی مراح ط
بــرای اجــرای آن در راســتای حفاظــت از ایــن گونــه 
و مطابــق بــا طرح هــای ارایــه شــده در اختیــار 
نماینــدگان مــردم ایــن روســتاها قــرار می گیــرد. وی 
افــزود: تــاش می شــود ایــن موضــوع در دســتور کار 
حفاظــت از زیســتگاه قــوچ و میــش ارمنــی نیــز قــرار 
گیــرد. عبدالرحیمــی گفــت: دفتــر تســهیات محیــط 
برنامــه عمــران ســازمان ملــل  زیســت جهانــی 
ــای شــاخص  ــرای حفاظــت از گونه ه تســهیاتی را ب
حســاس  زیســتگاه های  همچنیــن  و  جانــوری 
هزینــه می کنــد. گفتنــی اســت در زیســتگاه های 
ــوچ و  ــرغ، ق ــر میش م ــاوه ب ــوکان ع ــتان ب شهرس

ــی می کننــد. میــش ارمنــی نیــز زندگ

مهر و موم واحد صنعتی آلوده کننده محیط زیست
واحدصنعتی آلوده کننده محیط زیست در شهرستان کاشان به مراجع قضایی معرفی شد. به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: این 
واحد صنعتی به دلیل آلودگی شدید پساب صنعتی باعث آلودگی محیط زیست شد. حسین 
خادمی افزود: این کارگاه به مراجع قضایی معرفی و پس از بررسی پلمب شد.

گزارش

موفقیت در کمک 
کیبه سیل زدگان

ژنتی
یر 

خا
ایجاد بانک جلبک یک ذخیره و ثروت ملی ذ

برای کشور است
دبیــر ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: ایجــاد 
بانــک جلبــک در کشــور، فوایــد اقتصــادی و 
ــن  ــرده اســت، ای ــرای کشــور ایجــاد ک ــادی ب ــزوده زی ارزش اف
ــه  ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــی ب ــروت مل ــره و ث ــک ذخی ــک ی بان
گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، مصطفی 
ــر ژنتیکــی  ــک ذخای ــه اینکــه نخســتین بان ــا اشــاره ب قانعــی ب
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــا س ــران ب ــای ای ــک ه ــی جلب اختصاص
ــک  ــن بان ــرد: ای ــان ک ــت، بی ــده اس ــدازی ش ــی، راه ان خصوص
بــا عنــوان بانــک جلبک هــای ایــران فعالیــت می کنــد. وی 
افــزود: ایــن بانــک در نظــر دارد بــا گــردآوری ســویه های خالــص 
بومــی و غیــر بومــی جلبــک مرجــع مناســبی را بــرای اســتفاده 
پژوهشــگران، محققــان، کارآفرینــان و صنعتگــران کشــور فراهــم 
آورد و بــا ایجــاد ایــن زیرســاخت اساســی جــاده علــم و عمــل 
را بــرای مــردم همــوار کنــد. قانعــی بــا بیــان اینکــه بانــک ملــی 
ــع آوری،  ــه جم ــی در زمین ــورت تخصص ــه ص ــران ب ــک ای جلب

ــم  ــی اع ــف جلبک ــای مختل ــرداری از گونه ه ــداری و بهره ب نگه
ــت  ــران فعالی ــور ای ــی کش ــر بوم ــا غی ــی و ی ــای بوم از گونه ه
ــا،  ــه ه ــع آوری گون ــس از شناســایی و جم ــرد: پ ــوان ک دارد، عن
ــع  ــه صنای ــی و توســعه ای در زمین ــف تحقیقات ــای مختل طرح ه
ــرژی، محیــط زیســت  غذایــی، دارویــی، آرایشــی بهداشــتی، ان
و آب و فاضــاب بــه روی آنهــا انجــام می گیــرد. وی ادامــه 
داد: پــس از تولیــد محصــوالت اولیــه بــه تجاری ســازی و 
ــا  ــه و ب ــی پرداخت ــای نهای ــازار طرح ه ــعه ب ــات و توس تحقیق
ارتبــاط بــا صنعتگــران متبحــر بــه تولیــد صنعتــی و انبــوه 
محصــوالت می پردازیــم. بانــک جلبــک یــک پایــگاه داده هــای 
ــواع جلبک هــا، و  ــٔه ان ــورد هم ــی گونه هــا از اطاعــات در م جهان
ــی  ــای دریای ــی علف ه ــدار یعن ــان گل ــی از گیاه ــن نوع همچنی
ــکل  ــی مای ــک دریای ــایت جلب ــک از وب س ــک جلب ــت. بان اس
ــای  ــگاه داده جلبک ه ــورت پای ــه ص ــت و ب ــل یاف ــری تکام گوی
ــناختی، آب  ــه بوم ش ــیرین، ناحی ــاکنان آب ش ــر دنیا-س سراس

ــت. ــعه یاف ــوس - توس ــور، اقیان لب ش

یع
صنا

ایــران خــودرو دیــزل خواهــان تعلیــق قانــون نصب 
ــه گــزارش  ــر روی خودروهــا شــد. ب ــر دوده ب فیلت
ــه ای  ــی نام ــزل  ط ــودرو دی ــران خ ــوز ای ــن نی تی
رســمًا از دولــت خواســته قانــون را الــزام خودروســازان بــه 
ــه  ــر نام ــد. در تصوی ــو کن ــذب دوده را لغ ــای ج ــب فیلتره نص
ــاون اول  ــر دوده را از مع ــب فیلت ــف نص ــه توق ــرکت ک ــن ش ای
رئیــس جمهــور درخواســت کــرده اســت،  اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول رئیــس جمهــور نیــز در انتهــای نامــه نظــر مســاعد 
خــود را بــا ایــن درخواســت اعــام کــرده اســت. روابــط عمومــی 
ایــران خــودرو دیــزل نیــز در پاســخ تمــاس ایــن شــبکه خبــری، 
ایــن خبــر را نــه تاییــد کــرد و نــه تــن بــه تکذیــب بــه آن داد و 
تاش هــا بــه منظــور ارتبــاط بــا یکــی از مســئوالن ایــن شــرکت 
بی نتیجــه مانــد و از خبرنــگار ایــن شــبکه خبــری خواســته شــد 
تــا درخواســت خــود را به صــورت کتبــی بــه روابــط عمومــی ایــن 
شــرکت ارســال کــرده و منتظــر پاســخ مدیــران مجموعــه ایــران 
خــودرو دیــزل بمانــد. در ســال93 بــود کــه هیــات دولــت الیحــه، 
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را در حفاظــت از خــاک تاثیرگــذار دانســته و می گویــد: 
در ایــن زمینــه می تــوان بــه اســتفاده از مالــچ هــا 
بــرای تثبیــت خــاک و کاهــش فرســایش و مدیریــت 
اراضــی شــیب دار اشــاره کــرد، پــس در ایــن حــوزه نیــاز 
بــه انجــام یــک پایــش داریــم تــا میــزان فرســایش در 
مناطــق مختلــف مشــخص شــود. پــس از انجــام ایــن 
مقدمــات متناســب بــا منطقــه فنــاوری و شــیوه هــای 
ــت  ــا تثبی ــه ب ــم. البت ــه کار مــی بری ــی الزم را ب مدیریت
قانــون خــاک در ایــن حــوزه یــک گام بــه جلــو برداشــته 

ــی  ــاز اســت در کشــور شــیوه های مدیریت ــا نی شــد، ام
ــرل فرســایش تقویــت شــود. ــرای کنت ب

باالبودن فرسایش خاک از میانگین جهانی
چنــدی قبــل و در خردادمــاه ســال جــاری معــاون 
ــه  ــرد: ب ــام ک ــاورزی اع ــاد کش ــاک وزارت جه آب و خ
اعتقــاد برخــی کارشناســان، میــزان فرســایش خــاک در 
ــه  ــوده ک ــار ب ــر هکت ــن در ه ــا 16 ت ــن 15 ت ــور بی کش
ــری  ــراد اکب ــی م ــر اســت. عل ــی باالت ــن جهان از میانگی
بــه خبرگــزاری ایرنــا گفتــه بــود، دولــت در برنامــه 

ــزار  ــاالنه 5۰۰ ه ــا س ــده ت ــف ش ــعه موظ ــم توس شش
هکتــار از خاک هــای کشــاورزی را بهبــود بخشــیده و از 
فرســایش آن جلوگیــری کنــد. ایــن مقــام مســوول در 
ــز  ــد: بیســتم خــرداد ســال 9۸ نی ــوان می کن ادامــه عن
ــاغ  ــه رئیــس جمهــوری اب ــون حفاظــت از خــاک ب قان
شــد و بــر اســاس آن دولــت موظــف اســت برنامه هــای 
ــا  ــل آورد. وی ب ــه عم ــت از خــاک ب ــرای صیان الزم را ب
بیــان اینکــه خــاک در کشــور ایــران مظلــوم واقــع شــده 
ــاش  ــد ت ــه مســئوالن کشــور بای ــد: هم اســت، می گوی

ــده و از  ــا ش ــور احی ــاک در کش ــگاه خ ــا جای ــد ت کنن
ــد. ــل آی ــه عم ــری ب فرســایش آن جلوگی

میزان تشکیل خاک در ایران کم است
بــه اعتقــاد محققــان، تشــکیل 7 تــا ۸ ســانتی متر 
خــاک بیــن 1۰۰ تــا هــزار ســال زمــان نیــاز دارد و ایــن 
در حالــی اســت کــه بنــا بــه دالیــل انســانی و طبیعــی، 
میــزان فرســایش خــاک در ایــران بــه طــور متوســط 6 
تــن در هکتــار در ســال اســت کــه ایــن میــزان بیــش از 
حــد قابــل تحمــل فرســایش بــوده و ایــن امــر موجــب 
ــاک از  ــی خ ــور کل ــه ط ــق ب ــه در برخــی مناط شــده ک
دســت بــرود کــه در ایــن شــرایط میــزان جــذب رطوبــت 
ــه اســت. در اردیبهشــت ماه ســال  خــاک کاهــش یافت
ــی  ــأت علم ــو هی ــدی، عض ــین اس ــر حس ــاری دکت ج
ــا  ــو ب ــران در گفت وگ ــگاه ته ــاورزی دانش ــس کش پردی
ایســنا، وضعیــت فرســایش خــاک در کشــور را مطلــوب 
ــزان فرســایش خــاک  ــد: می ــرده و می گوی ــی نک ارزیاب
در کشــور زیــاد اســت و در ایــن زمینــه برآوردهــای 
بســیار متفاوتــی وجــود دارد و بــر مبنــای کمتریــن 
ــه نظــر مــی رود  بــرآورد میــزان فرســایش خــاک کــه ب
بــه واقعیــت نزدیکتــر اســت، بــه طــور متوســط 6 تــن 
ــزان  ــن می ــه وی، ای ــه گفت ــار در ســال اســت. ب در هکت
فرســایش در برخــی از مناطــق 3۰ تــا 4۰ تــن در هکتــار 
ــد  ــق مانن ــر از مناط در ســال می رســد و در برخــی دیگ
ــدار  ــده مق ــب نش ــع تخری ــا مرات ــر و ی ــای بک جنگل ه
ــدی  ــد. اس ــر باش ــه صف ــک ب ــت نزدی ــن اس آن ممک
می گویــد: در ایــن زمینــه مقــدار مطلــق فرســایش مهــم 
نیســت، بلکــه مقایســه ایــن میــزان فرســایش بــا میزان 
»حــد قابــل تحمــل فرســایش« مهمتر اســت. حــد قابل 
تحمل فرســایش بر اســاس ســرعت تشــکیل خــاک در 
کشــور تعییــن می شــود. وی میــزان حــد قابــل تحمــل 
فرســایش را وابســته بــه تغییــر اقلیــم، شــرایط زمیــن 
شناســی و پوشــش گیاهــی دانســته و عنــوان می کنــد: 
حــد قابــل تحمــل فرســایش در ایــران کمتــر از نیــم تــن 
در هکتــار در ســال اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــران 
ــت،  ــتانی اس ــک و کوهس ــه خش ــک و نیم ــم خش اقلی
ــم اســت و  ــی ک ــران خیل ــزان تشــکیل خــاک در ای می
ــل  ــد قاب ــر ح ــش از 12 براب ــایش بی ــزان فرس ــن می ای
تحمــل اســت. بــا ایــن حــال هرچنــد اقدامــات انجــام 
ــت  ــرای حفاظ ــی را ب ــت، امیدهای ــه از ســوی دول گرفت
ــه  ــا ب ــرده، ام ــاد ک ــور ایج ــی کش ــع خاک ــر از مناب بهت
عقیــده برخــی کارشناســان ایــن اقدامــات کافــی نیســت 
و عمــوم مــردم بایــد خــود را در قبــال حفاظــت از خــاک 

کشــور متعهــد احســاس کننــد.

گرجی: هنوز اندازه گیری 
دقیقی از میزان 

فرسایش در کشور 
وجود ندارد. قصد 
داریم با شناسایی 

موجودات زنده 
مقاوم و پراکندن آنها 
روی اراضی مستعد، 

فرسایش خاک را 
تثبیت کنیم. البته 
موضوعات دیگری 

مانند احداث بادشکن 
در مناطق خشک و 

تغییر شیوه های کشت 
و کار در اراضی شیب دار 
نیز از اولویت های ستاد 

است.

مقابله با فرسایش خاک سرعت می گیرد
دبیر کارگروه فرسایش و حفاظت خاک: در سال جاری تعیین فرسایش مجاز خاک

 در هر منطقه و توسعه مدل هایی برای اندازه گیری میزان درست آن پیگیری می شود

ــه  ــاره ب ــا اش ــواز ب ــت اه ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
دودگرفتگــی بخــش هایــی از ایــن شــهر در روزهــای گذشــته 
گفــت: ایــن دود ناشــی از انتشــار گازهــای آالینــده از مشــعل 
هــای نفــت و مدفــن پســماند در غــرب و شــرق اهــواز اســت.
ــار داشــت: گــزارش  ــه اظه ــی عگب ــی بن ــا، عل ــه گــزارش ایرن ب
کارشناســان محیــط زیســت دربــاره علــت دودگرفتگــی بخــش 
ــد،  ــی ده ــان م ــه نش ــده ک ــه ش ــروز ارائ ــواز ام ــی از اه های
انتشــار دود در شــرق اهــواز بــه دلیــل آتــش ســوزی در محــل 
ــی روســتای  ــن شــهر در نزدیک ــن پســماندها در شــرق ای دف

»صفیــره« اســت. وی بــا اشــاره بــه آتــش ســوزی در ســایت 
پســماند صفیــره شــهرداری اهــواز از اوایــل تابســتان، افــزود: 
ایــن آتــش ســوزی تقریبــا خامــوش شــده بــود و تنهــا یکــی 
دو نقطــه کوچــک باقیمانــده بــود، در 2 روز گذشــته ایــن 
ــه دلیــل  ــاره شــعله ور شــده و دود ناشــی از آن ب آتــش دوب
ــواز را  ــرق اه ــا ش ــه ت ــش غیزانی ــتاهای بخ ــاد روس وزش ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــی عگب ــت. بن ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی تح
ضــرورت دفــن زبالــه شــهری در اهــواز بــه صــورت بهداشــتی، 
ــواز از 2  ــهرداری اه ــه ش ــی علی ــدام قضای ــرد: اق ــح ک تصری

ــال  ــتری در ح ــده در دادگس ــده و پرون ــاز ش ــش آغ ــاه پی م
ــد  ــواز بای ــهرداری اه ــرد: ش ــه ک ــت. وی اضاف ــیدگی اس رس
ــه  ــود، زبال ــر اســاس طرحــی کــه در گذشــته اعــام کــرده ب ب
را بــر اســاس ضوابــط بهداشــتی و بــه روش »فوکوئــوکا« 
ــس اداره  ــد. رئی ــود نیای ــکات بوج ــن مش ــا ای ــد ت ــن کن دف
ــل  ــه دلی ــت: ب ــن گف ــواز همچنی ــت اه ــط زیس ــت محی حفاظ
اختــال در سیســتم انتقــال گاز در واحدهــای 3 و 5 شــرکت 
ــک،  ــاده اندیمش ــی راه و ج ــه مل ــت و گاز کارون در منطق نف
گازهــای همــراه نفــت راهــی فلرهــا )مشــعل هــا( شــده 
و بخــش هایــی از غــرب اهــواز را دربرگرفتــه اســت. وی 
افــزود: اختــال در ایــن 2 واحــد نفتــی نیــز طــی 2 روز پیــش 
بــوده امــا امــروز تعمیــر شــده و خــروج گازهــای همــراه نفــت 
ــورد  ــه وی در م ــه گفت از مشــعل هــا متوقــف شــده اســت. ب
انتشــار ایــن گازهــای آالینــده نیــز هشــدار و اخطاریــه هــا در 
ــش  ــاره نق ــه درب ــی عگب ــت. بن ــده اس ــادر ش ــه ص ــن زمین ای
ــای  ــم گازه ــت: ه ــواز گف ــوای اه ــی ه ــا در آلودگ ــن گازه ای
همــراه نفــت و هــم گازهــای ناشــی از ســوختن زبالــه، جــزو 
ــزان  ــی می ــه وقت ــده ک ــی آین ــمار م ــه ش ــده ب ــای آالین گازه
آنهــا بــه بیــش از حدمجــاز برســد، بــر محیــط زیســت و 
ــه  ــذارد، البت ــی گ ــی م ــر منف ــهری تاثی ــط ش ــامت و محی س
ــر ســامتی را مراکــز بهداشــتی  اثــرات آلودگــی ایــن گازهــا ب
ــر اســاس طــرح جامــع آلودگــی هــوای  ــد. ب ــد اعــام کنن بای
هــوای  آلودگــی  عامــل  مهمتریــن  نفــت  صنایــع  اهــواز، 
ایــن کانشــهر معرفــی شــده انــد. گازهــای همــراه نفــت 
در حــال حاضــر در شــرق و غــرب اهــواز ایجــاد آلودگــی 
ــاره دود  ــن درب ــره همچنی ــتای صفی ــار روس ــد. دهی ــی کنن م

منتشــر شــده از مدفــن پســماند بــه ایرنــا گفــت: آتــش 
ســوزی در زمیــن زبالــه شــهرداری اهــواز از خــرداد مــاه آغــاز 
شــده و تاکنــون بــا شــدت و ضعــف ادامــه داشــته کــه ایــن 
ــن  ــی ای ــرای اهال ــتی ب ــی و بهداش ــکات تنفس ــاله مش مس
روســتا و ســایر روســتاها بوجــود آورده اســت. نواصــری 
افــزود: در 2 روز گذشــته آتــش ســوزی در ســایت دفــن 
زبالــه بســیار شــدید شــده و دود غلیظــی از آن متصاعــد 
ــاد در  ــت وزش ب ــرات جه ــاس تغیی ــر اس ــه ب ــود ک ــی ش م
ــه  ــود. ب ــی ش ــر م ــه منتش ــش غیزانی ــتاهای بخ ــب روس اغل
ــه  ــگام بیشــتر مــی شــود ک ــه وی غلظــت دود، شــب هن گفت
امــکان اســتراحت و آســایش را از مــردم ســلب کــرده اســت. 
ــط زیســت،  ــه محی ــا ب ــون باره ــا کن ــرد: ت ــد ک نواصــری تاکی
ــه  ــرده و مکاتب ــه ک ــواز مراجع ــهر اه ــورای ش ــهرداری و ش ش
کردیــم و مشــکاتی کــه بــرای مــردم بوجــود آمــده را شــرح 
ــه اقدامــی نشــده اســت. آتــش ســوزی  ــم امــا هیچگون دادی
در مدفــن زبالــه شــهرداری اهــواز، از نیمــه خــرداد مــاه، 
ــده  ــاز ش ــر آغ ــد فط ــای عی ــن ه ــزاری آیی ــا برگ ــان ب همزم
ــه را در  ــتاهای بخــش غیزانی ــی روس ــراض اهال ــه اعت ــود ک ب
پــی داشــت. ســایت جدیــد دفــن پســماند اهــواز در نزدیکــی 
ــتان، از  ــن شهرس ــه ای ــره« در بخــش غیزانی ــتای »صفی روس
ــماند در  ــی پس ــن قدیم ــدن مدف ــل ش ــا تعطی ــال 91 و ب س
منطقــه »برومــی« راه انــدازی شــده اســت. روزانــه یــک هــزار 
تــن زبالــه شــهر اهــواز بــه ســایت پســماند اهــواز منتقــل مــی 
گــر چــه روش بــه کار گرفتــه در ایــن ســایت )روش  شــود. ا
ــع از  ــت مان ــرار اس ــوکا( ق ــه فوکوئ ــوم ب ــوازی موس ــه ه نیم

ــود. ــی ش ــت محیط ــی زیس آلودگ

گازهای آالینده شرق و غرب اهواز را تسخیر کرد

رئیــس پژوهشــکده اقلیــم شناســی ســازمان هواشناســی گفــت: 
پیش بینــی فصلــی نشــان می دهــد کــه بارش هــای پاییــزه 
امســال در تمــام کشــور نرمــال خواهــد بــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــای  ــر اســاس پیش بینی ه ــن ب ــزود: همچنی ــان اف ــان بابائی ایم
ــع  ــه موق ــر و ب ــدون تاخی ــزه ب ــای پایی ــه، بارش ه ــورت گرفت ص
ــز  ــل پایی ــا در فص ــت دم ــاره وضعی ــوند.وی درب ــروع می ش ش
ــا  ــن دم ــد میانگی ــا نشــان می ده ــش بینی ه ــار داشــت: پی اظه
در پاییــز یــک درجــه گرمتــر از نرمــال اســت، البتــه ممکــن اســت 
مثــا چنــد روز هــوا خیلــی ســرد باشــد امــا از آنجــا کــه پیــش 
بینی هــای فصلــی نقطــه ای نیســت و بــه صــورت گلوبــال ) 
سراســری ( انجــام می شــود نمی توانیــم در مقیــاس روزانــه 
پیــش بینــی کنیم.بابائیــان ادامــه داد: در پیــش بینی هــای 
فصلــی مثــا 9۰ روز دمــا میانگیــن  گرفتــه می شــود و در نهایــت 
عــدد کلــی دمــا در آن فصــل مشــخص می شــود. بنابرایــن پیــش 
بینــی روزانــه در ابتــدای هــر فصــل بــرای تمــام آن فصــل میســر 
ــش  ــاه پی ــر م ــدای ه ــوال ابت ــه معم ــان اینک ــا بی نیســت. وی ب
ــش  ــاس پی ــن اس ــر ای ــت: ب ــم، گف ــام می کنی ــا را اع ــی ه بین
ــر  ــدود 5 مه ــز را ح ــل پایی ــا در فص ــارش و دم ــق ب ــی دقی بین
اعــام خواهیــم کــرد امــا پیــش بینــی کــه در پنجــم شــهریورماه 
ــدون  ــارش نرمــال و ب انجــام گرفــت، نشــان داد کــه وضعیــت ب
تاخیــر آغــاز خواهــد شــد. بابائیــان دربــاره اینکــه برخــی ســایت 
ــدای  ــران از ابت ــمال ای ــه ش ــد ک ــام کرده ان ــا اع ــال ه ــا و کان ه
ــود  ــوق ســنگین خواهــد ب ــز شــاهد شــروع بارندگی هــای ف پایی
ــرز  ــات الب ــنیگن در ارتفاع ــرف س ــارش ب ــاهد ب ــه ش ــا اینک و ی
خواهیــم بــود، گفــت: انجــام پیــش بینــی جــزو وظایــف ســازمان 
ــا مرجــع رســمی اعــام وضعیــت هــوا  هواشناســی اســت و تنه
ایــن ســازمان اســت، بنابرایــن مــن ایــن اطاعــات را نــه تاییــد 

ــم. ــب می کن ــه تکذی و ن

رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی 
سازمان هواشناسی:

بارش ها در پاییز نرمال 
خواهد بود

خبر

کشف الشه ۲۰ قطعه 
کبک و یک قالده گراز

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت کهگیلویــه و 
ــده و  ــکار ش ــک ش ــه کب ــت: 2۰ قطع ــد گف بویراحم
ــه  ــف در منطق ــراز از 2 متخل ــاده گ ــک ق ــه ی الش
حفاظــت شــده دنــای شــرقی کشــف و ضبــط شــد. 
ــگان حفاظــت  ــوران ی ــزود: مام ــژاد اف ــری ن ــا، محســن جعف ــزارش ایرن ــه گ ب
محیــط زیســت اســتان و شهرســتان بویراحمــد پــس از چهــار ســاعت پیــاده 
روی و پایــش منطقــه حفاظــت شــده دنــای شــرقی موفــق مــی شــوند یــک 
نفــر متخلــف را بــه همــراه الشــه 2۰ قطعــه کبــک شــکار شــده دســتگیر کننــد. 
وی افــزود: یــک قبضــه اســلحه از ایــن متخلــف کشــف و ضبــط شــده کــه بــه 

ــه مراجــع قضایــی اســتان ارســال شــده اســت.  ــده ب همــراه پرون

دستگیری شکارچی پرندگان
متخلفیــن زنــده گیــری پرنــدگان در دام ماموریــن 
ــار  یــگان حفاظــت محیــط زیســت سردشــت گرفت
ــوان از  ــگاران ج ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ شــدند. ب
ارومیــه، رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
سردشــت گفــت: در پــی گشــت زنــی ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت  
ــدی  ــد. خالدبایزی ــتگیر نمودن ــدگان را دس ــری پرن ــده گی ــف زن ــر متخل 2 نف
گفــت: از ایــن افــراد 2 بــال ســهره جنگلــی و 2 بهلــه ســارگپه نابالــغ کشــف و 
ضبــط شــد. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت همچنیــن گفــت: پرونــده 
ــل  ــیر مراح ــت س ــکیل و جه ــان تش ــرای خاطی ــی ب ــت محیط ــف زیس تخل

ــی شــدند. ــات قضای ــل مقام ــی تحوی قانون

کشف 1۰۰ متر تور صیادی
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان 
از کشــف یــک هــزار متــر تــور صیــادی و 12۰۰ 
قطعــه ماهــی صیــد شــده در تــاالب شــیرین ســو 
ــزود:  ــی اف ــادل عرب ــر، ع ــزاش مه ــه گ ــر داد. ب خب
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان حیــن گشــت زنــی در 
اطــراف تــاالب شــیرین ســو متوجــه وجــود تــور ماهیگیــری و 3 قایــق بــادی 
در ایــن تــاالب شــدند کــه منجــر بــه کشــف 12۰۰ قطعــه ماهــی کپــور بــه دام 
ــی گفــت: طــی بررســی  ــور ماهیگیــری شــد. عرب افتــاده و یــک هــزار متــر ت
ماموریــن مشــخص شــد تــور انــدازی بــه طــول تقریبــی هــزار متــر و عــرض 
3 متــر در تمامــی پهنــه عرضــی تــاالب شــیرین ســو صــورت گرفتــه و در ایــن 

فراینــد یــک هــزار و 1۰۰ قطعــه ماهــی بــه دام افتــاده تلــف شــده اســت.

شکارچیان

پرندگان

صیادان

ساخت ماده ای مشابه پالستیک با چوب و ابریشم
 محققان با ترکیب پروتئین های ابریشم عنکبوت و الیاف سلولزی چوب، موفق به ساخت ماده ای زیست سازگار 
شده اند که از نظر قدرت و انعطاف پذیری با پاستیک قابل رقابت است. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، 

محققان مرکز تحقیقات صنعتی VTT در فناند به رهبری پژمان محمدی از ترکیب ابریشم و چوب موفق به 
ساخت ماده ای شدند که خواص پاستیک را دارد و در عین حال دوستدار محیط زیست است.

هر
 م

س:
عک

ــت  ــد جمعی ــه 9۰ درص ــد ک ــان می ده ــی نش ــک بررس ــج ی نتای
اســاس  بــر  را  تابســتان  فصــل  امســال گرم تریــن  جهــان 
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــه کرده ان ــده تجرب ــت ش ــای ثب رکورده
ــت  ــد جمعی ــه 9۰ درص ــمالی ک ــره ش ــورهای نیمک ــاکنان کش س
ــورد بســیار نزدیکــی  ــا رک ــد امســال ب ــان را تشــکیل می دهن جه
ــه  ــون ب ــه تاکن ــتان را ک ــل تابس ــن فص ــال 2۰16، گرم تری ــه س ب
ــی اقیانوســی  ــان اداره مل ــد. محقق ــه کرده ان ــت رســیده تجرب ثب
ــال  ــون 2۰19 ســومین س ــتند: تاکن ــار داش ــکا اظه ــوی آمری و ج
گرمــی بــوده کــه پــس از ســال های 2۰16 و 2۰17 بــه ثبــت 
رســیده  اســت. همچنیــن از میــان 1۰ رکــورد بــاالی دمــا در ســطح 
ــای  ــه ماه ه ــان در فاصل ــکی در جه ــق خش ــا و مناط اقیانوس ه
ژوئــن تــا اوت 9 مــورد از آن هــا از ســال 2۰۰9 بــه بعــد گــزارش 
ــی،  ــکای جنوب ــده  اســت آمری ــزارش آم ــن گ شــده  اســت. در ای
ــا، خلیــج مکزیــک و منطقــه هاوائــی خــروج دمــا  ــا، اروپ آفریق
ــان  ــد کــه در می ــه کرده ان از میانگیــن ماه هــای تابســتان را تجرب
ســه رکــورد ثبــت شــده ی افزایــش دمــا در ایــن بــازه زمانــی قــرار 
ــن دوره  ــاهد گرم تری ــا ش ــال، آفریق ــور مث ــه ط ــت. ب ــه  اس گرفت
زمانــی در فاصلــه ماه هــای ژوئــن تــا اوت بــوده کــه تاکنــون بــا 
آن روبــرو بــوده  اســت. در اروپــا نیــز چندیــن مــورد مــوج گرمــا 
در تابســتان ســال جــاری گــزارش شــد بــه گونــه ای کــه دمــای 
ــر  هــوا در پاریــس از بیشــترین رکــورد دمایــی ثبــت شــده فرات
رفــت. آلمــان و فرانســه ســومین تابســتان گــرم را تجربــه کــرده و 
اتریــش دومیــن تابســتان داغ را در رکوردهــای خــود ثبــت کــرد. 
بررســی نقشــه جهانــی حاکــی از حــوادث جــوی قابــل توجهــی 
بــوده کــه در اوت 2۰19 در سراســر جهــان رخ داده  اســت. آالســکا 
یکــی از مناطقــی اســت کــه بــا بیشــترین افزایــش دمــا مواجــه 
بــوده  اســت. از 13 روز گــرم ثبــت شــده در آالســکا هشــت مــورد 

ــوده  اســت. آن در ســال 2۰19 ب

نتایج یک پژوهش از بررسی 
نقشه جهانی نشان داد:

ثبت رکورد گرمترین فصل 
تابستان در جهان

هر
 م

س:
عک

یع
انتقاد شدید محیط زیست به درخواست صنا

حذف فیلتر دوده
ایــران خــودرو دیــزل خواهــان تعلیــق قانــون نصب 
ــه گــزارش  ــر روی خودروهــا شــد. ب ــر دوده ب فیلت
ــه ای  ــی نام ــزل  ط ــودرو دی ــران خ ــوز ای ــن نی تی
رســمًا از دولــت خواســته قانــون را الــزام خودروســازان بــه 
ــه  ــر نام ــد. در تصوی ــو کن ــذب دوده را لغ ــای ج ــب فیلتره نص
ــاون اول  ــر دوده را از مع ــب فیلت ــف نص ــه توق ــرکت ک ــن ش ای
رئیــس جمهــور درخواســت کــرده اســت،  اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول رئیــس جمهــور نیــز در انتهــای نامــه نظــر مســاعد 
خــود را بــا ایــن درخواســت اعــام کــرده اســت. روابــط عمومــی 
ایــران خــودرو دیــزل نیــز در پاســخ تمــاس ایــن شــبکه خبــری، 
ایــن خبــر را نــه تاییــد کــرد و نــه تــن بــه تکذیــب بــه آن داد و 
تاش هــا بــه منظــور ارتبــاط بــا یکــی از مســئوالن ایــن شــرکت 
بی نتیجــه مانــد و از خبرنــگار ایــن شــبکه خبــری خواســته شــد 
تــا درخواســت خــود را به صــورت کتبــی بــه روابــط عمومــی ایــن 
شــرکت ارســال کــرده و منتظــر پاســخ مدیــران مجموعــه ایــران 
خــودرو دیــزل بمانــد. در ســال93 بــود کــه هیــات دولــت الیحــه، 

نصــب »فیلتــر جــاذب دوده« بــه منظــور کاهــش آلودگــی هــوا 
ــن  ــت ای ــه رعای ــف ب ــازان را مکل ــام  و خودورس ــی اع را الزام
ــا وجــود مخالفت هــای گســترده،  ــه کــرد. خودروســازان ب مصوب
ــا  ــط زیســتی شــدند ام ــه محی ــن مصوب ــه اجــرای ای ــور ب مجب
اخیــرًا ایران خــودرو دیــزل درخواســت کــرده  کــه تــا زمــان رفــع 
ــود   ــف ش ــر دوده متوق ــه نصــب فیلت ــرای مصوب ــا، اج تحریم ه
ــه  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــد س ــش تن ــا واکن ــه ب ک
ــی کاهــش آلودگــی هــوا در کشــور مواجــه  ــی اصل ــوان متول عن
ــی"  ــه دیزل ــر دوده روی وســایل نقلی ــون "نصــب فیلت شــد. قان
از مهرمــاه ســال 1395، ابــاغ شــد. تصویــب ایــن قانــون 
ــامت  ــن س ــوا و تضمی ــت ه ــود کیفی ــرای بهب ــی ب گام ابتدای
شــهروندان بــه حســاب می آیــد. فیلتــر دوده یکــی از مهمتریــن 
ــی  ــه دیزل ــق وســایل نقلی ــرل آلودگــی ذرات معل ــزات کنت تجهی
اســت و در پایلوت هــای انجــام شــده از ســوی دانشــگاه ها، 
ــزان  ــد می ــر دوده می توان ــتفاده از فیلت ــه اس ــد ک ــخص ش مش

ــا بیــش از 9۰ درصــد کاهــش دهــد. انتشــار ذرات اگــزوز را ت

ت
اس

عیسی کالنتری:سی
 محیط  زیست تاوان تحریم ها را پس می دهد

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: تاســف دارد 
ــت  ــط زیس ــده، محی ــال ش ــای اعم ــا تحریم ه ــه ب ک
ــاع  ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــس می ده ــاوان آن را پ ت
ــری  ــی کانت ــت، عیس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س رس
ــدم  ــاد از ع ــن انتق ــران، ضم ــش در ای ــا ســفیر اتری ــدار ب در دی
پایبنــدی کشــورهای اروپایــی بــه برجــام اظهــار داشــت: تصــور 
مــا ایــن بــود کــه اروپــا از آمریــکا کامــا مســتقل اســت و بــرای 
ــروج  ــا خ ــه ب ــد ک ــت ش ــا ثاب ــد، ام ــتقال دارن ــان اس خودش
ــن بســت رســید. جــای تاســف دارد  ــه ب ــم ب ــا ه ــکا اروپ آمری
کــه بــا تحریم هــای اعمــال شــده، محیــط زیســت تــاوان آن را 
پــس می دهــد. وی تاکیــد کــرد: ایــن تحریــم هــا باعــث از بیــن 
رفتــن کــره زمیــن خواهــد شــد، اگــر چــه آگاهــی مــردم بســیار 
افزایــش یافتــه اســت و سیاســت های دوران جنــگ ســرد 
دیگــر خریــداری نــدارد. کانتــری از ســفیر اتریــش خواســت تــا 
در زمینــه شــدت انــرژی، حفــظ پوشــش گیاهــی و جانــوری بــا 

جمهــوری اســامی ایــران همکاری هــای موثــر داشــته باشــد و 
از پیشــرفت های کشــور اتریــش بتــوان اســتفاده کــرد. کانتــری 
ــت  ــه عل ــدار ب ــان ســوم، توســعه پای ــزود: در کشــورهای جه اف
ــود  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــا ب ــدت دولت ه ــاه م ــع کوت مناف
ــط  ــرای محی ــددی را ب ــکات متع ــز مش ــم نی ــرایط تحری و ش
ــتفاده  ــث اس ــت باع ــه در نهای ــرده ک ــاد ک ــران ایج ــت ای زیس
ناپایــدار از منابــع کشــور در 5۰ ســال گذشــته شــده اســت. وی 
ــر  ــای زی ــا 1۰۰ درصــدی از آب ه ــتفاده تقریب ــرد: اس ــح ک تصری
زمینــی و مراتــع بــرای کشــاورزی و چــرای دام باعــث بــه وجــود 
آمــدن مشــکات زیــادی بــرای حیــات وحــش و محیــط زیســت 
ایــران شــده اســت. در ادامــه »اشــتفان شــلتنر« ســفیر اتریــش 
ــه  ــت: هفت ــدار  گف ــن دی ــراز خرســندی از ای ــن اب ــران ضم در ای
ــش در  ــران و اتری ــترک ای ــکاری مش ــروه هم ــه کارگ ــده س آین
ــزار  ــران برگ ــگری در ته ــت و گردش ــای آب، محیط زیس حوزه ه
ــه  ــن س ــل ای ــوان مکم ــه عن ــم ب ــمپوزیومی ه ــود و س می ش

ــود. ــزار می ش ــروه برگ کارگ
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همزمــان  آغــاز  از  خرم آبــاد  فرمانــدار 
زیــر  پروژه هــای  بازســازی  عملیــات 
ســاختی خســارت دیــده از ســیاب لرســتان 
ــا حضــور مســئوالن کشــوری و اســتانی در  ب

پــل کاکارضا خبر داد.
 اســد عبداللهــی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
ــراوان وارد  ــال خســارت های ف ــه دنب ــرد: ب ک
و  اســتان  ســاخت های  زیــر  بــه  شــده 
ســیل  جریــان  در  خرم آبــاد  شهرســتان 
حــال  در  جــاری،  ســال  مــاه  فروردیــن 
ــاری  ــا اعتب ــتان ب ــروژه در اس ــر 111 پ حاض
تعییــن  تومــان  میلیــارد  بــر433  بالــغ 
ــن  ــی ای ــات اجرای ــه عملی ــده ک ــکار ش پیمان
ــان،  ــورت همزم ــه ص ــتانی ب ــای اس پروژه ه
فــردا در محــل اجــرای پــروژه پــل کاکا رضــا 
ــور  ــا حض ــتر ب ــه الش ــاد ب ــور خرم آب در مح
برگــزار  اســتانی  و  کشــوری  مســئولین 

خواهد شد.

وی تصریــح کــرد: ســهم شهرســتان از محــل 
ایــن اعتبــارات بالــغ بــر 1۸۰ میلیــارد تومــان 
آب  حــوزه  پروژه هــای  بــه  کــه  اســت 
ــا، راه و  ــار، آبف ــرق، آبف ــع ب ــه ای، توزی منطق
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  شهرســازی، 
و  شــهرداری ها  هواشناســی،  جــاده ای، 

دهیاری ها اختصاص یافته اســت.
ــن  ــر همی ــرد: ب ــد ک ــاد تاکی ــدار خرم آب فرمان
اســاس عملیــات اجرایــی پروژه هــای 15 
ســاخت های  زیــر  بــه  متعلــق  ســرفصل 
حــوزه  در  پــروژه   1۸ اشــاره،  مــورد 
حــوزه  در  پــروژه   13 و  شــهرداری ها 
بــا  همزمــان  شهرســتان  دهیاری هــای 
ــل کاکا  ــروژه پ ــل پ ــتان در مح ــر اس سراس

رضا آغاز خواهد شــد.
ــات  ــن مطالع ــه داد: همچنی ــی ادام عبدالله
ــل  ــازی پ ــا بازس ــط ب ــی مرتب ــن شناس زمی
خســارت  ســاحلی  دیواره هــای  و  ماســور 

دیــده در ایــن منطقــه صــورت پذیرفتــه کــه 
بــه کار  آغــاز  مراســم  همیــن  قالــب  در 

می کند.
وی اذعــان کــرد: ســاماندهی، دیــواره ســازی 
و الیروبــی رودخانه هــای شهرســتان، بــاز 
ســازی خســارات ناشــی از ســیل بــه شــبکه 
ــتان،  ــرق شهرس ــامیدنی و ب ــع آب آش توزی
ــاد  ــم پل هــای شــهر خرم آب بازســازی و ترمی
ــاری و  ــد، ان ــت هللا کمالون ــل آی ــه پ از جمل
ــدار  ــامانه هش ــب س ــد و نص ــداری، خری به
ــهری و  ــای ش ــازی راه ه ــی و بازس هواشناس
ــده از ســیل بخشــی  روســتایی خســارت دی

از پروژه های شهرســتان خرم آباد است.
عبداللهــی اضافــه کــرد: پــس از وقــوع ســیل 
ــیل  ــل  مشــکات مســکن و معیشــت س ح
ــم کــه  ــرار دادی زدگان را اولویــت کار خــود ق
در  مهمــی  اقدامــات  لحظــه  ایــن  تــا 
بخــش  و  پذیرفتــه  آن صــورت  خصــوص 
عمــده ای از مشــکات مرتفــع شــده اســت و 
ــارات  ــازی خس ــال بازس ــه دنب در گام دوم ب
زیــر ســاختی ناشــی از ســیل در شهرســتان 

. هستیم

اجرای ۱۱۱ پروژه سیل در لرستان

--
--

-:
س

عک

سودوکو شماره ۱۵۴7

پاسخ سودوکو شماره ۱۵۴6

افقی
1- آنكه كاال به مقدار اندك می فروشد - از 

عوامل مهم در اقتصاد هر كشور.

2- شفاها - راهب مسیحی - حقه و كلك

3-  بریدن و كم كردن - روپوش و 

ساق پوش كفش كه از پارچه ضخیم 

می دوزند - بازار خرید و فروش اوراق بهادار 

و معامله - پایین

4- آب تنی - مرجان - صف و رده - كافی

5- نت سوم موسیقی - آمد و رفت و 

دوستی با كسی - زینت ناخن

6- عامت جمع فارسی - خزنده گزنده - 

خط كش مهندسی

7- نام سلسه ای از فراعنه مصر - پایین  

آوردن قیمت كاال - شلوار لی

۸- نوعی بیماری عصبی روحی - درخور

9- كار برجسته - نوعی سهام - غذای 

مجردی

1۰- سوای ناله - كیف مسافرتی - مخفف 

كاه

11- سگ تازی - از هم پاشیده - ضربه 

سر در فوتبال

12-  روی تاریك زمین - ابتیاع - ناگهانی 

عامیانه - زر خالص

13- عامت مخصوص دولت ها و 

تجارت خانه ها - پارچه كم عرض - گل 

سرخ - غرور

14- شكفته شدن لب ها - پوسیده - 

اقتصاددانی كه در سال 195۰نشان داد كه 

تقاضای معاماتی پول، هم به درآمد و هم 

نرخ بهره بستگی دارد

15- فرستادن كاال از جایی به جای دیگر، 

یا از كشوری به كشور دیگر - كشوری در 

آمریكای جنوبی كه واحد پول آن »پزو« 

می باشد.

عمودی 
1- نام كتابی از »ایروینگ فیشر« 

اقتصاددان، ریاضیدان و آمارشناس 

آمریكایی كه در نظریه اقتصاد پولی از 

پیشتازان بود.

2- گیاه - ابزار خودبینی - جوان

3- تصدیق روسی - همانند و هم پایه - 

یاری و كمك

4- هوشیاری و معرفت - از لبنیات - مزه 

ناخوشایند - گربه تازی

5- آب نیم گرم - فلزی نرم و خاكستری 

- پایتخت كشور بی طرف

6- نقاش - سال تركی - خانه چادری

7- پوستین - مركب دان - دائمی و 

همیشگی

۸- جای آب خوردن - خواهش - تزویر

9- بخشی از قرآن - از انواع سیاست های 

اقتصادی - تلخ تازی

1۰- سرباز زننده - نوعی بستنی - سبزی 

ساالد

11- آب ویرانگر - جمع »فتنه« - آش 

ساده با برنج و سبزی

12- صحنه تئاتر - پیشگویی - خوبی - 

غذای مرغ

13- جنگ ابزار - لباس - شیره انگور یا 

خرما

14- خط كج - آسانی - پایتخت ویتنام

15- اقتصاددان آمریكایی متولد 1۸57م و 

صاحب كتاب »نظریه طبقه مرفه«.

جدول شماره ۱۵۴7

 اطالع
 رسانی

دیدار فرماندار کهنوج با مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان
در این دیدار در خصوص پروژه های آبرسانی در شهرستان کهنوج بحث و گفتگو شد.

خبرنگار آبفا کرمان- وحدت عیدی فرماندار شهرستان کهنوج با حضور در دفتر طاهری مدیرعامل شرکت آبفا 
استان کرمان با ایشان دیدار کرد.در این دیدار که سلطانی معاون فنی و مهندسی شرکت آبفا نیز حضور داشت، 
در خصوص پروژه های آبرسانی در شهرستان کهنوج بحث و گفتگو شد.

آگهی تجدید مناقصه 
به اســتناد مجوز شــورای اسـالمی شهر به شــماره صورتجلســه ۱۲ 
مورخ ۹۸/۰۵/۰7 شــهرداری ماهان در نظر دارد عملیــات آســفالت 
معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، 
لـذا از کلیه اشـخاص حقوقـی دارای تاییـد صالحیـت و و رتبـه بنـدی 
معتبر با رعایــت ظرفیت خالی)مجــاز( از مراجع ذیصـالح با در نظر 

گرفتـن شــرایط ذیل جهـت شــرکت در مناقصه دعوت مـی گرد.
-مبلـغ بـرآورد اعتبــار ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ) کـه از محـل فـروش زمیـن 

تامیـن مـی گـردد(
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

-تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصــه از روز شـنبه مـورخ ۹۸/6/۳۰  لغایـت 
پنجشــنبه ۹۸/۰7/۰۴ در سـاعت اداری بـا ارائـه درخواسـت کتبـی

-تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز پنج شـنبه  ۹۸/۰7/۱۱ تـا پایان وقت اداری
مالـی  امـور  واحـد  پیشــنهادات  تحویـل  و  اســناد  دریافـت  -محـل 

ماهـان شــهرداری 
- تشـکیل کمیسـیون بازگشـایی پیشـنهادات  در محـل شهرداری ماهان  

سـاعت ۱۴ روز یکشـنبه مـورخ ۹۸/7/۱۳
-برندگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند 

سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد. 
-شهرداری در  رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت اول

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139۸6۰319۰62۰۰۰2۸۸ مورخ 
9۸/4/24هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم زهرا 
عاقلـی گوکـی فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 123 صـادره از گلبـاف در یک باب خانه به مسـاحت 
714/۰2مترمربـع پـاک 2 فرعـی از 2۰15-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2۰15- اصلـی واقـع در 
گلبـاف خیابـان جمهـوری کوچـه 15 محلـه شـجاع آباد کوچه شـهید حسـینی خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای سـیدمحمدعلی حسـینی گوکـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پس از اخذ رسـید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  تاریخ انتشـار نوبـت اول : 9۸/6/12- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 9۸/6/27
محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف  ۸۲۴

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطاع عموم در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خود را به مرجـع قضایی تقدیم نمایند.

اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
پـاک 14 فرعـی از 6351 اصلـی آقـای علیرضـا محمـدی سـرخ بیـدی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 
3۰۸۰۰5۰924 صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ششـدانگ 3۰۸/5۰ 

مترمربـع واقـع در زرنـد بلـوار جنـت کوچـه 6 خریـداری از مالک رسـمی آقـای حبیـب ا... اکبرزاده
پـاک 14 فرعـی از 6351 اصلی اقای حسـین رضائی سـربنانی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند 
در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ششـدانگ 3۰۸/5۰ مترمربع واقـع در زرند بلوار 

جنـت کوچـه 6 خریـداری از مالک رسـمی آقای حبیـب ا... اکبرزاده.
م/الف129- انتشار نوبت اول : چهارشنبه 9۸/6/27- انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 9۸/7/1۰

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ دادخواست و وقت دادرسی
خواهان: حسین رحمانی فرزند جواد – زرند شهرک امام سجاد خیابان ساجد غربی 3

خوانده: زهرا شفیعی فرزند محمد مجهول المکان
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو 

آقـای حسـین رحمانـی فرزنـد جواد دادخواسـتی به خواسـته بـاال به طرفیت خوانـده خانم زهرا شـفیعی فرزند 
محمـد بـه این شـورا تقدیم که به کاسـه 9۸۰251 شـورای حل اختاف شـماره پنجـم ثبت و بـرای روز 9۸/۸/4 
سـاعت 16:3۰ تعییـن وقـت رسـیدگی گردیـده از آنجایی کـه خوانده مجهول المـکان اعام گردیده لـذا به تجویز 
مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مراتـب یک نوبت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار محلی آگهـی می گردد 
تـا نامبـرده ضمـن اعـام آدرس دقیـق خـود در ایـن شـورا حاضـر و در صورت تمایـل جهت گرفتن نسـخه ثانی 
دادخواسـت و ضمائـم اقـدام و در وقـت رسـیدگی هـم حاضر گـردد واال برابرمقررات رسـیدگی و تصمیمی اتخاذ 

مـی گـردد.م – الف 2۸6
دبیر شورای حل اختالف شماره ۵ شهرستان زرند

آگهی ابالغ وقت رسیدگی )اتیان سوگند(
از آنجایـی کـه خواهـان )آقـای سـهراب احمـدی نمـچ فرزنـد درویش(دادخواسـتی 
بـه طرفیـت خوانـدگان غیـر محصـور )اسـامی مالکین پـاک 57فرعـی از 556اصلی 
بخـش 34کرمـان – روسـتای گردین سـاردوئیه(به خواسـته های 1- اثبـات مالکیت 
2- رفـع مزاحمـت 3-الـزام خوانـدگان بـه تنظیـم سـند مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع وبـه 
شـماره پرونـده کاسـه 9۸۰99۸34۸13۰۰113شـعبه دادگاه عمومـی بخـش سـاردوئیه ثبـت ودادگاه 
بـه اسـتنادمقررات مـاده 27۸قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی وانقـاب در امـور مدنـی 
قـرار اتیـان سـوگند خواهـان را صـادر واعـام مـی نمایـد .وقت رسـیدگی مـورخ 139۸/۰۸/11سـاعت 
9تعییـن  کـه بـه علت غیـر محصور بودن خواندگان ودرخواسـت خواهان وحسـب دسـتور دادگاه طبق 
موضـوع مـاده 73قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار 
آگهـی مـی گـردد تـا خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعه 
وضمـن اعـام نشـانی کامـل خود،نسـخه ثانـی دادخواسـت وضمائـم را دریافـت ودر وقـت مقرر فوق 

جهـت حضـور در مراسـم اتیـان سـوگند در دادگاه حاضـر گـردد.م الـف :16
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومی بخش ساردوئیه – فاطمه رجائی نژاد

استان کرمان – شهرستان جیرفت – بخش ساردوئیه – دادگاه بخش ساردوئیه 

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي 
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي

شـماره  اصاحـی  و  شـماره139۸6۰319۰۰۸۰۰1۰9۸  برابـررأي 
139۸6۰319۰۰۸۰۰11۸3هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليف 
وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانه بـا معارض 
متقاضـي آقـای سـیدابراهیم احمـدی پـور رق آبادی فرزند حسـن 
بـه شـماره شناسـنامه 16 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 13۰1/۸5 متـر مربـع پـاك 3 فرعـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 1 فرعـی از ۸۸3 اصلـي واقـع در زرند - ریحانشـهر 
خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه حسـن احمـدی پـور رق آبـادی 
محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دونوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت 
مـي  باشـند  داشـته  اعتراضـي  متقاضـي  مالكيـت  بـه صدورسـند 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت 
يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت 
مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف13۰
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 9۸/6/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 9۸/7/1۰

حسين توحيدي نيا
رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

بموجب سـند رهنی شـماره 1199مورخ 91/12/۰5دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 237 شهرستان 
جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کاسـه 95۰۰1۰7 لـه: بانـک ملت شـعبه مرکـزی جیرفت عليه 
آقـای فرامـرز رئیسـی گرمشـک فرزند محمد به شـماره ملـی 3۰3۰79994۸ به عنوان وام گیرنده وراهن تشـکیل 
و نظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام ننموده اسـت برابر مقـررات آئین نامه اجـراء مفاد 
اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد و اماک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم 
توسـط کارشـناس رسـمی انجام و پس از قطعيت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد 
وثیقـه ششـدانگ خانـه به مسـاحت 21۰مترمربـع پاک 23۰1فرعـی از 574-اصلـی واقع در بخـش 45کرمان به 
آدرس: جیرفت-چهـار راه مهمانپذیـر ابتـدای خیابان بینش بن بسـت اول سـمت راسـت را مینماید لذا ملک فوق 
کـه ذیـل ثبت شـماره 2261صفحـه 345 دفتر14بنام آقای فرامرز رئیسـی گرمشـک ثبت و سـند مالکیت آن نیز 
صادر و تسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به شرح ذیل: شـماال: مرزیست بطول 21متر 
به پاک شـماره 5۸2فرعی از 574اصلی  شـرقا : در دو قسـمت اول مرزیسـت اشـتراکی بطول 5متر به شـماره 
229۰فرعی از 574اصلی دوم مرزیسـت اشـتراکی بطول 5متر به پاک شـماره 2291فرعی از 574اصلی  جنوبا : 
در چهار قسـمت اول مرزیسـت اشـتراکی بطول 3متر به شـماره 2292فرعی از 574اصلی دوم مرزیست اشتراکی 
بطـول ۸متـر بـه شـماره 2294فرعـی از 574اصلی سـوم مرزیسـت اشـتراکی بطول 5متـر به شـماره 2295فرعی 
از 574اصلـی چهـارم مرزیسـت اشـتراکی بطـول 5متر به شـماره 2296فرعـی از 574اصلی غربا : بطـول 1۰متر به 
کوچـه کـه  برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری: 1- عرصه مسـکونی بمسـاحت 21۰متر مربـع واقع در جبهه 
دوم از قـرار هـر متـر مربـع بمبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به جمعـا به ارزش بمبلغ6/3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال 2- اعيان :یک باب 
سـاختمان مسـکونی بـه متراژ15۰متـر مربـع از نـوع مصالح بنایی غیر مسـطح بـا دیـوار باربر آجری ،سـقف طاق 
ضربی،نـازکاری انـدود گـچ ،کـف موزائیک شـده ونما پاسـتر سـیمان از قـرار هر متر مربـع بمبلـغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
و جمعا به ارزش 75۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  3- حصار کشـی ،سـر درب ورودی ،محوطه سـازی وسـرویس بهداشـتی در 
محوطـه جمعـا بـه ارزش 12۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال  4- یـک امتیـازاب یـک دوم ویـک امتیاز برق تک فـاز جمعا به مبلغ 
5۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال مـع الوصـف ارزش نهایـی ششـدانگ ملک موصوف با کلیـه امتیازات واشـتراکات وامکان فروش 
جمعـا )7/22۰/۰۰۰/۰۰۰( میباشـد. کـه مبنـا و پایـه مزایـده نیـز تعیین میگردد جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الی 12 
صبح روز سـه شـنبه مورخه 9۸/۰7/16 در محل شـعبه اجرا ء اداره ثبت اسـناد و اماک جیرفت برگزار "مزایده از 
مبلـغ مذكـور شـروع و بـه باال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. ضمنا فـروش نقدی بـوده و پرداخت 
کلیـه قبـوض آب و بـرق و تلفـن و غیـره تـا تاریخ انجـام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 

بـه عهـده برنده مزایده می باشـد.م الـف :317
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان جیرفت 

اصالحیه 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد م الف 
22۸2درروزنامـه پیام ما به تاریخ 139۸/6/26 ششـدانگ 
یک باب خانه به مسـاحت 364/42به اسـم عنایت احمد یوسـفی جشـار 

اصـاح می شـود  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند 
رسـمي- آگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه قانون تعييـن تكليف وضعيت 
ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سند رسمي- برابررأي شـماره139۸6۰319۰۰۸۰۰1۰59هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه با معـارض متقاضي آقای علـی عربـزاده چاکینی فرزند حسـین به 
شـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 35۰ متـر مربع پـاك 249۸ فرعي 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2 فرعـی از 7566 اصلـي واقـع در بلـوار دفاع مقدس کوچـه 12 خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمدباقـر ضیاابراهیمی محـرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در 
دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين اگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين 
اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مـدت مذكور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف123
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 9۸/6/13- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 9۸/6/27

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
طاهـره مـرادی فیـض آبـادی فرزنـد علـی دارای شناسـنامه 15 بشـرح دادخواسـت شـماره 
5۰۰275/5/9۸ مـورخ 9۸/6/2 توضیـح داده شـادروان کبـری پورجعفری جرجافکی فرزند علی 
بـه شناسـنامه 1 در تاریـخ 97/11/1۰ در شـهر کرمـان فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت 

وی عبارتنـد از:
1 – حسن مرادی فیض آبادی فرزند علی به ش ملی 3۰95959۸2 متولد 1346 صادره از زرند فرزند متوفی
2 – حسین مرادی فیض آبادی فرزند علی به ش ملی 3۰9۰614111 متولد 134۸ صادره از زرند فرزند متوفی

3 – محمد مرادی فیض آبادی فرزند علی به ش ملی 3۰9۰157۸29 متولد 1354 صادره از زرند فرزند متوفی
4 – مجید مرادی فیض آبادی فرزند علی به ش ملی 3۰9۰719241 متولد 1356 صادره از زرند فرزند متوفی

5 – احد مرادی فیض آبادی فرزند علی به ش ملی 3۰9۰۸116۸5 متولد 136۰ صادره از زرند فرزند متوفی
6 – فاطمه مرادی فیض آبادی فرزند علی به ش ملی 3۰9۰55۸191 متولد 1341 صادره از زرند فرزند متوفی

7 – محسـن مـرادی فیـض آبـادی فرزنـد علـی بـه ش ملـی 3۰9۰636174 متولـد 135۰ صـادره از زرنـد فرزند 
فی متو

۸ – منوره مرادی فیض آبادی فرزند علی به ش ملی 3۰9۰157۸1۰ متولد 1352 صادره از زرند فرزند متوفی
9 – طاهـره مـرادی فیـض آبـادی فرزنـد علـی بـه ش ملـی 3۰9۰565۸3۸ متولـد 1342 صـادره از زرنـد فرزنـد 

فی متو
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختاف تقدیـم دارد 
واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبار ساقط اسـت.م/الف2۸2
دفتر شورای حل اختالف شماره ۵ شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
آقـای محمـد ناظـوری زرنـدی فرزنـد اکبـر 
دادخواسـت  بشـرح   43۰ شناسـنامه  دارای 
شـماره 9۸۰33۸ مـورخ 9۸/6/26 توضیـح 
داده شـادروان معصومـه اکبـرزاده ابراهیم آبادی فرزنـد خداداد 
بـه شناسـنامه ۸5۰ در تاریـخ 1394/1/1۰ در شـهر زرنـد فـوت 

شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – محمـد ناظـوری زرنـدی فرزنـد اکبـر بـه شـماره ملـی 

متوفـی فرزنـد   1352 متولـد   3۰9۰653۰44
2 – فاطمـه ناظـوری زرنـدی فرزنـد اکبـر بـه شـماره ملـی 

متوفـی فرزنـد   1357 متولـد   3۰9۰۰54221
3 – احمـد ناظـوری زرنـدی فرزنـد اکبـر بـه شـماره ملـی 

متوفـی فرزنـد   135۰ متولـد   3۰9۰6359۰9
ملـی  شـماره  بـه  اکبـر  فرزنـد  زرنـدی  ناظـوری  زهـرا   –  4

متوفـی فرزنـد   1354 متولـد   3۰9۰6912۰5
ملـی  شـماره  بـه  اکبـر  فرزنـد  زرنـدی  ناظـوری  اکبـر   –  5

متوفـی همسـر   1324 متولـد   3۰9۰453721
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی 
آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر 
خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از 
ایـن موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف2۸7
دفتر شورای حل اختالف شماره ۱۲ شهرستان زرند

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و 
ضمائم آن به خوانده مجهول المکان 

رسـیدگی  وقـت  پرونـده 79/4/9۸ش  کاسـه 
16 سـاعت   139۸/۸/14

خواهان: خانم افروغ حسینی فرزند اسماعیل
خوانده:ناصر رنجی فرزند هاشم 

خواسـته: الـزام بـه تحویل و تنظیم سـند رسـمی یک بـاب منزل 
مسکونی 

خواهـان دادخواسـتی تسـلیم شـورا نمـوده وقـت رسـیدگی 
تعییـن شـده بعلت مجهول المـکان بودن خوانده به دسـتور 
خواهـان و دسـتور شـورای حـل اختاف شـماره 4 کیانشـهر 
– طغرالجـرد شهرسـتان کوهبنـان و تجویـز مـاده 73 قانـون 
آییـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید 
کثیراالنتشـار آگهـی می شـود تـا خوانده از تاریخ نشـر آگهی 
ظـرف یـک مـاه بدفتـر شـورا مراجعـه و ضمن اعام نشـانی 
کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در 
وقـت مقـرر باال جهت رسـیدگی حضـور بهم رسـاند و چنانچه 
بعـدا اباغـی بوسـیله آگهـی الزم شـود فقط یک نوبت نشـر 

و مـدت آن ده روز می باشـد.م/الف1۸
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره ۴ کیانشهر و طغرالجرد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی اگهـی موضوع مـاده 3

قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  
برابـر رای شـماره 13976۰319۰91۰۰۰64۰مورخـه 97/11/7 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی خانـم محبوبه خالصـی فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه1 صـادره از عنبرابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 267/15مترمربع پاک 
-فرعـی از49- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک 49- اصلـی  قطعه یـک  واقع درعنبرابـاد  محمد اباد 
بـی بـی شـهری خریـداری  از مالک رسـمی آقـای عباس امیری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 

عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد-تاریخ 

انتشـار نوبت اول :9۸/6/27تاریخ انتشـار نوبت دوم 9۸/7/1۰
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲۸۸6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی اگهـی موضوع مـاده 3

قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  
برابـر  شـماره 139۸6۰319۰۰1379مـورخ 9۸/5/17هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالكانه بامعـارض متقاضی خانم مهدیه درینـی فرزند حبیب اله 
بشـماره شناسـنامه122صادره از جبالبارز درششـدانگ یک باب خانه به مساحت 154مترمربع پاک -فرعی 
از 45- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک 45- اصلـی قطعـه یک واقـع در عنبراباد اراضی خـدا  افرین 
خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای سـید محمـد موسـوی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 

مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد-تاریخ 

انتشـار نوبت اول :9۸/6/27اریخ انتشـار نوبت دوم9۸/7/1۰
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲۲۸۴

آگهی ابالغ دادخواست
 و وقت دادرسی 

خواهان: حبیب رحمانی فرزند علی
خوانـده: محسـن کامـکار کروکـی مجهـول 

ن لمکا ا
خواسـته: الـزام بـه تنظیم سـند خـودرو بـه شـماره انتظامی 

19ج244 ایـران 65
آقـای حبیـب رحمانـی فرزنـد علی دادخواسـتی به خواسـته 
بـاال بـه طرفیـت خوانـده محسـن کامـکار کروکـی فرزنـد  به 
این شـورا تقدیم که به کاسـه 9۸۰2۸2 شـورای حل اختاف 
6 ثبـت و بـرای روز 9۸/7/2۸ سـاعت 17عصـر تعییـن وقت 
رسـیدگی گردیـده از آنجایـی که خوانده مجهـول المکان اعام 
گردیـده و بـه تجویـز مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنی 
مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار محلـی 
آگهـی مـی گردد تـا نامبـرده ضمـن اعـام آدرس دقیق خود 
در ایـن شـورا حاضـر و در صـورت تمایل جهت گرفتن نسـخه 
ثانـی دادخواسـت و ضمائـم اقـدام و در وقـت رسـیدگی هـم 
حاضـر گردد واال برابرمقررات رسـیدگی و تصمیمی اتخاذ می 

گـردد.م – الـف 279
دبیر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان زرند

مفقودی 
شــماره  بــه  راننــده  هوشــمند  کارت 
پرونــده  شــماره  بــه   ۲۴7۴7۵۱ کارت 
۴۵۲۱۳۴۹۸۳ تاریــخ صــدور: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ 
متعلــق بــه محمدرضــا محمــدی فرزنــد 
ــد  ــا ک ــد ۱۳6۵/۰۱/۱۵ ب ــان متول ــین ج حس
ملــی ۳۰۳۱7۵۸7۸۱نــوع راننــده :مســافری 
بــه گواهینامــه :۸۹6۰۰۴۲۵۸۴ و شــماره بیمه 
6۵۹۳۳۹67-۵۴۹۰ مفقــود واز درجــه اعتبار 
ــت  ــتان جیرف ــت .شهرس ــده اس ــاقط گردی س

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــارآوران مانــدگار فامنیــن درتاریــخ  1398/06/12بــه شــماره 
ثبــت 262 بــه شناســه ملــی 14008592852 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن 
بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :خریــد و توزیــع نهــاده هــای 
دامی،انجــام امــور بازرگانــی و تجــارت درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط 
ــی : اســتان همــدان ، شهرســتان  ــز اصل ــه مــدت نامحــدود مرک ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری مــدت فعالی
ــان  ــر 2 ، خیاب ــه مه ــان ، کوچ ــهرک فرهنگی ــه ش ــن، محل ــهر فامنی ــزی ، ش ــش مرک ــن ، بخ فامنی
مهــر ، پــالک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 6561843439 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت 
ــه  ــوی ب ــر مول ــای جعف ــرکا آق ــک از ش ــر ی ــرکه ه ــهم الش ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 1000000 ری از مبل
شــماره ملــی 0320344525 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمــد دولتــی بــه شــماره ملــی 
5029469508 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای جعفــر مولــوی به شــماره 
ملــی 0320344525و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای محمــد دولتــی بــه 
شــماره ملــی 5029469508و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از 
قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامه هــای عــادی و اداری 
باامضــاء مدیرعامــل آقــای محمــد دولتــی بــه تنهایــی و بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت 
تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
6322 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فامنین )600484( 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

افزایش ۲۸درصدی صادرات غیرنفتی از خوزستان به عراق
معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: میزان صادرات غیرنفتی 
خوزستان در پنج ماه نخست امسال به کشور عراق نسبت به مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزشی 2۸ 

درصد افزایش داشته است.

اداره کل  پشــتیبانی  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
آمــوزش و پــرورش البــرز گفــت : بــا توزیــع اصولــی 
کتــب درســی، هیــچ دانــش آمــوزی در روز اول مهــر 

ــود. ــر نمی ش ــرکاس حاض ــاب س ــدون کت ب
مــراد مالمیــر اظهارکــرد: از ســه ســال پیــش فراینــد 
درســی  کتاب هــای  دریافــت  بــرای  نــام  ثبــت 
ــا وارد  الکترونیکــی شــده اســت و دانــش آمــوزان ب
کــردن کــد ملــی وارد ســامانه مربــوط شــده و ثبــت 

نــام را انجــام می دهنــد.
وی توضیــح داد: در حــال حاضــر ثبــت نــام 9۰ 
ــه  ــی ب ــف تحصیل ــع مختل ــای مقاط ــد کتاب ه درص

می شــود. انجــام  الکترونیکــی  صــورت 
ــت  ــای دریاف ــرد: کتاب ه ــح ک ــئول تصری ــن مس ای
ــده  ــتان ش ــرورش اس ــوزش و پ ــار آم ــده وارد انب ش
ــع  ــدارس توزی ــپس م ــق و س ــن مناط ــا بی و از آنج

می شــود.
ــای  ــد از کتاب ه ــون 95 درص ــا کن ــه داد: ت وی ادام
دوره ابتدایــی، متوســطه دوم نظــری، کارودانــش 
ایــن  و  دریافــت کــرده  را  حرفه هــای  و  فنــی  و 
کتاب هــا از طریــق مناطــق بیــن مــدارس توزیــع 

ــت. ــده اس ش
دوره  آمــوزان  دانــش  افــزود:  مســئول  ایــن 
از  را  خــود  بایــد کتاب هــای  هــم  اول  متوســطه 
کتابفروشــی های معتبــر و مجــاز دریافــت کننــد.
ــه  ــی ک ــش آموزان ــت دان ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
انــد،  موفــق بــه ثبــت نــام الکترونیکــی نشــده 
1۰ درصــد دانــش آمــوزان اســتان بــرای  گفــت: 
ــرایط  ــه ش ــد ک ــام نکرده ان ــت ن ــاب ثب ــت کت دریاف
ــت  ــخص نیس ــا مش ــی آنه ــردودی بخش ــی و م قبول
ــاع  ــم چــون اتب ــوز ه ــش آم ــزار دان و حــدود 3۸ ه
خارجــی هســتند و کارت ملــی ندارنــد نتوانســته انــد 

در ســامانه ثبت نــام کننــد.
بــرای  الزم  رایزنی هــای  داد:  توضیــح  مالمیــر 
ــه  ــورت گرفت ــوزان ص ــش آم ــن دان ــکل ای ــل مش ح
کتــاب  بــدون  دانش آمــوزی  هیــچ  مطمئنــًا  و 

شــد. نخواهــد  حاضــر  ســرکاس 
اداره کل  پشــتیبانی  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
آمــوزش و پــرورش البــرز گفــت : اســتان البــرز رتبــه 
ــته و  ــاب داش ــع کت ــش توزی ــوری را در بخ دوم کش
بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه هیــچ مشــکلی در 

ــدارد. ــاب وجــود ن ــع کت ــد توزی فراین

طــی 5 مــاه نخســت ســال جــاری ،بیــش از 7۸ کیلومتــر 
شــبکه فرســوده آبرســانی در اســتان کرمــان بازســازی 

شــد.
ــت  ــس هیئ ــری رئی ــد طاه ــان- محم ــا کرم ــگار آبف خبرن
مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان 
ــرکت آب و  ــه ش ــای مجموع ــت ه ــی از فعالی ــت: یک گف
فاضــاب در ســطح اســتان کــه بــه صــورت مســتمر انجــام 
مــی شود،بازســازی شــبکه هــای فرســوده آبرســانی مــی 
باشــد کــه ایــن امــر نقــش قابــل توجهــی در جلوگیــری از 
ــن رســاندن آب ســالم و بهداشــتی  ــت آب و همچنی هدرف

ــه شــهروندان دارد. ب
وی افــزود: در همیــن راســتا، طــی 5 مــاه نخســت ســال 
ــانی  ــوده آبرس ــبکه فرس ــر ش ــش از 7۸ کیلومت ــاری ،بی ج
در نقــاط مختلــف اســتان بازســازی شــد کــه ایــن میــزان 
بازســازی شــبکه در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال 

قبــل، 1۸ درصــد افزایــش داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان در ادامــه بیــان داشــت : 
همچنیــن طــی ایــن مــدت ،بیــش از 45 کیلومتــر شــبکه 

آبرســانی در ســطح اســتان توســعه یافتــه اســت.

تیــم چرتکــه اســتان فــارس بــه عنــوان نماینــده ایــران 
در مســابقات جهانــی ذهنــی کــه امســال در کشــور 
ــا 2۰  ــی برگــزار می شــود ب ــی در دب امــارت متحــده عرب

ــرد. ــروه شــرکت خواهــد ک ــر در 4 گ ــوز برت ــه آم چرتک
ماهــران کــودک  آموزشــی  مدیــر موسســه گــروه   
ــا  ــری ب ــس خب ــک کنفران ــهریور در ی ــنبه 26 ش سه ش
بیــان اینکــه ایــن مؤسســه بــا بهره گیــری از یــک 
ــوق لیســانس در  ــری و ف ــی دکت ــه علم ــا پای ــت ب هیئ
ــای  ــی، فعالیت ه ــبات ذهن ــی و محاس ــه کارآفرین زمین

آموزشــی نوینــی را پایه گــذاری کــرده اســت.
بســته های  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بهنــام کشــاورز 
ــی از  ــای قانون ــه دارای مجوزه ــن موسس ــی ای آموزش
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســازمان پژوهــش 

ــرورش  ــوزش و پ ــی وزارت آم ــزی آموزش ــه ری و برنام
اســت، گفــت: ایــن موسســه زمینــه اشــتغال مســتقیم، 
352 نفــر را در بخش هــای مختلــف فراهــم و بالــغ بــر  
4 هــزار کــودک در گروه هــای ســنی مختلــف را جــذب 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــت آموزش ــت عدال ــا رعای ــرده و ب ک
مناطــق  در  آموزش هــا  ســایر  و  ذهنــی  محاســبات 
مختلــف برخــوردار و کمتــر برخــوردار و خصوصــا اقشــار 

ــرده اســت. ــاش ک ــه ت ــد جامع ــم درآم ک
ــا یــادآوری اینکــه موسســه یــاد شــده بــه واســطه  او ب
رعایــت اســتانداردهای جهانــی عضویــت و ریاســت 
انجمــن جهانــی گاجمــا در ایــران را اخــذ کــرده اســت،  
هــدف از عضویــت در انجمــن گاجمــا را آمــوزش مفیــد، 
متناســب بــا اســتانداردهای جهانــی و در خــور سیســتم 

آموزشــی کشــور ایــران عنــوان و اضافــه کــرد: مســابقات 
جهانــی امســال در کشــور امــارت متحــده عربــی، دبــی 
برگــزار می شــود و تیــم منتخــب ایــران مشــتمل بــر 2۰ 
 B ، C ، D ، E چرتکــه آمــوز برتــر اســت کــه در 4 گــروه

ــرد . ــد ک ــن رقابت هــا شــرکت خواهن در ای
ــاه  ــم مهرم ــا هفت ــن رقابت ه ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
در 6 گــروه A ، B ، C ، D ، E ، F برگــزار خواهــد شــد 
ــه  ــی گاجمــا ب ــن 17 کشــور عضــو جهان و جرتکــه آموزل

ــد پرداخــت . ــت خواهن رقاب
ــا  ــودک ب ــران ک ــی ماه ــروه آموزش ــه گ ــر موسس مدی
اشــاره بــه اینکــه ســطح رقابت هــا بســیار بــاال و آزمــون 
در قســمت اول بــه صــورت کتبــی در دو بخــش ذهنــی 
و محاســبه بــا چرتکــه برگــزار می شــود، گفــت: بــا 

ــم  ــای تی ــاش اعض ــا و ت ــطح آموزش ه ــه س ــه ب توج
ــی بدســت  ــل قبول ــوب و قاب ــج خ ــه نتای ــم ک امیدواری

ــم . آوری
کشــاورز گفــت: گــروه آموزشــی ماهــران کــودک در دو 
ــا 14 ســال فعالیــت  ــا 6 ســال و 6 ت گــروه ســنی 3 ت
می کنــد کــه بــرای ســن 3 تــا 6 ســال یــک محصــول 
آموزشــی بــه نــام اســتپ کیــدز )step kids( دارد کــه 
هیــچ نمونــه داخلــی و خارجــی نــدارد و مباهیــم پایــه 
ــوزش  ــودکان آم ــه ک ــازی ب ــا ب ــت ب ــی و خاقی ریاض

. می دهــد 
ــا بیــان اینکــه در اســتپ کیــدز عــاوه بــر مفاهیــم  او ب
پایــه ریاضــی، مهــارت تفکــر خــاق، حــل مســئله، 
تقویــت  آمــوزش داده و  نیــز   ... و  تعــادل، تمرکــز 
می شــود، مدعــی شــد کــه آمــوزش ریاضــی بــا اســتفاده 
ــا چرتکــه، درک  از ایــن محصــول  و انجــام محاســبه ب
ــرای  ــر و ســرعت بیشــتری در محاســبات را ب ــق ت عمی

ــد داشــت. ــراه خواه ــه هم ــده ب اســتفاده کنن

بیش از 78 کیلومتر 
شبکه فرسوده آبرسانی 

در استان کرمان بازسازی شد

 حضور کودکان شیرازی در مسابقات جهانی محاسبه ذهنی

۱6 میلیارد تومان برای 
تجهیز مدارس بوشهر 

اختصاص یافت
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مدارس اسـتان بوشـهر گفت: مناقصه 
خریـد وسـایل سرمایشـی در اسـتان 
هفتـه  در  امیدواریـم  و  انجـام شـده 
نخست مهرماه امسـال این وسایل در 
اختیـار مدرسـه ها قرار گیرد و بخشـی 
از مشـکات در ایـن خصـوص برطرف 
شـود.احمد مـرادی روز سـه شـنبه در 
گفـت وگـو بـا ایرنـا افـزود: در زمـان 
حاضر هیچ کاس درس بدون وسـیله 
سرمایشـی در اسـتان بوشـهر وجـود 
نـدارد امـا به دلیل فرسـودگی بخشـی 
از ایـن وسـایل قابلیت اسـتفاده نبوده  
و تـاش می شـود بـا تامیـن اعتبـار و 
خریـد وسـایل سرمایشـی مـورد نیـاز 
محیط مناسـبی بـرای تحصیل دانش 

آمـوزان فراهم شـود.
وی در بـاره کاس هـای درس اضافـه 
کرد: با همت مسـئوالن اسـتان بوشهر 
و سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیز 
مـدارس امسـال 124 کاس درس در 
قالـب 22 پـروژه آموزشـی بـا 6هـزار و 
۸۰۰ متـر مربـع زیربنـا و 22 میلیـارد 
تومـان اعتبار همزمان با اول مهرماه در 
این اسـتان تحویل آمـوزش و پرورش 

می شـود.
مـرادی اظهـار داشـت: بـا حمایت های 
انجـام شـده در زمـان حاضـر  597 
11۸پـروژه  قالـب   در  درس  کاس 
آموزشـی با  2۸2میلیـارد تومان اعتبار 
و 113هـزار مترمربع زیربنا با پیشـرفت 
فیزیکی بین 1۰ تا ۸۰ درصد در اسـتان 
بـا  اجراسـت کـه  دسـت  در  بوشـهر 
بهره بـرداری از این کاس ها مشـکات 
فضای آموزشـی در این استان کاهش 

می یابـد.
شـده  تـاش  کـرد:  تاکیـد  وی 
پروژه هـای آموزشـی در قالـب برنامـه 
مـدون کوتـاه، میـان و بلنـد مـدت بـا 
هـدف برطـرف کـردن نیـاز اسـتان در 
بخـش فضاهـای آموزشـی احصـا و 

شـود. بنـدی  اولویـت 

تحصیل حدود 38 هزار بوشهر
دانش آموز افغانستانی 

در مدارس البرز  

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان:

دولت برای تامین آب معادن استان سمنان 
در تالش است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان: دولت برای رفع چالش کم آبی در تالش است

نشســت  در  حیدریــان  ایــرج 
ــادن اســتان ســمنان در  شــورای مع
ســالن غدیــر اســتانداری افــزود: 
پیگیری هایــی بــرای تامیــن 133 
ــادن  ــرای مع ــه آب ب ــر ثانی ــر ب لیت
شــرق اســتان در دســتور اســت کــه 
بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده 
ــت  ــزان آب در دس ــن می ــن ای تامی

پیگیــری اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: براســاس 
شــده  انجــام  نامه نگاری هــای 
وزارت نیــرو دســتور بررســی منطقــه 
داده  انجــام  را  آب  تامیــن  بــرای 
ــع  ــرای رف ــدام ب ــن اق ــه ای ــت ک اس
کم آبــی در بخــش معــادن شــرق 
اســتان بــه صــورت کوتــاه مــدت 

ــود. ــد ب خواه
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 

 3۰ داد:  ادامــه  ســمنان  اســتان 
ــال  ــا انتق ــه ب ــر ثانی ــر ب ــون لیت میلی
ــع  ــرای صنای ــه ســمنان ب آب خــزر ب
در  اســتان  شــرق  شهرســتان های 
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا 
بلندمــدت  ایــن طــرح در  اجــرای 
در  کم آبــی  چالــش  رفــع  بــرای 
ــاهرود  ــدن ش ــت و مع ــش صنع بخ

و میامــی اقــدام مــی شــود.
حیدریــان اضافــه کــرد: از ابتــدای 
ــم  ــاله شش ــج س ــه پن ــرای برنام اج
مــورد  دو  تنهــا  تاکنــون  توســعه 
بخــش  در  آب  تخصیــص  بــرای 
شــد کــه  اقــدام  اســتان  صنایــع 
بایــد  دســت  ایــن  از  طرح هــای 

یابــد. افزایــش 
چالــش  رفــع  تصریــح کــرد:  وی 
مختلــف  بخش هــای  در  کم آبــی 

اقتصــادی اســتان ســمنان در دســتور 
 ، برنامه ریــزی  بــا  اســت کــه  کار 
دســت  در  آب  تامیــن  طرح هــای 

ــت. ــرا اس اج
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
شــرکت  ایــن  گفــت:  ســمنان 
براســاس اولویت هــا بــرای رونــق 
بخــش  خدمــت  در  کار  و  کســب 
ــن آب در  ــا تامی ــدن ب ــت و مع صنع
ــرمایه  ــادی و س ــاالن اقتص ــار فع کن

گــذاران اســت. 
در  نیــز  دامغــان  فرمانــدار 
از  یکــی  افــزود:  نشســت  ایــن 
ــن  ــتغال آفری ــم اش ــای مه ظرفیت ه
بایــد  دامغــان معــدن اســت کــه 
بــرای  اقتصــادی  منابــع  ایــن  از 
بــرد. بهــره  و کار  توســعه کســب 
علــی اصغــر مجــد خاطــر نشــان 

کــرد: رفــع مشــکات زیرســاختی 
ــادن  ــی از مع ــرق در برخ ــه ب از جمل
ــکاران  ــدی معدن ــه ج ــان مطالب دامغ
ــته  ــال گذش ــفر س ــه در س ــت ک اس
رئیــس جمهــوری اعتبارهایــی بــرای 

ــد. ــوب ش ــش مص ــن چال ــع ای رف
فرمانــدار دامغــان اضافــه کــرد: یــک 
هــزار و 9۰۰ نفــر در معــادن دامغــان 
مشــغول بــه کار هســتند و 26 مــاده 
ــی در ایــن شهرســتان تاکنــون  معدن

شناســایی شــده اســت.
مجــد ادامــه داد: براســاس آمــار 
71 درصــد معــادن دامغــان فعــال 
اســت و از مجمــوع معــادن ایــن 
56 مــورد در بخــش   ، شهرســتان 
بخــش  در  مــورد   76 و  مرکــزی 

دارد. قــرار  امیرآبــاد 
وی اضافــه کــرد: براســاس آمــار 
پروانــه  دارای  معــادن  درصــد   21
در  ســمنان  اســتان  بهره بــرداری 
ــای  ــود دارد و ظرفیت ه ــان وج دامغ
ایــن  اشــتغالزایی  و  اقتصــادی 
بخــش از اقتصــاد دامغــان بــرای 
بی نظیــر  کار  و  کســب  توســعه 

اســت.
ــدار دامغــان گفــت: از مجمــوع  فرمان
ــه اکتشــاف  176 معــدن دارای پروان
در  مــورد   3۸ ســمنان  اســتان 

دامغــان اســت.
ــنگ،  ــال س ــرد: زغ ــح ک ــد تصری مج
معــادن  در  ســرب  و  مــس  طــا، 
دامغــان ظرفیــت اکتشــاف دارد کــه 
ــا رفــع مشــکات زیرســاختی مــی  ب
تــوان بــرای توســعه روزافــزون ایــن 

ــرد. ــدام ک ــتان اق ــش در اس بخ
در ایــن نشســت، دربــاره معــادن 
واقــع در منطقــه اســتحفاظی هــوا 
ــوب ســمنان، درخواســت  فضــای جن
ــوق  ــت و محاســبه حق ــی موق تعطیل
ــتان  ــادن اس ــدادی از مع ــی تع دولت

ــد. ــری ش ــم گی ــی و تصمی بررس
ــک ،  ــد نم ــچ، 6۰ درص ــد گ 4۰ درص
درصــد   95 سلســتین،  درصــد   95
ســولفات  درصــد   15 زئولیــت، 
ــنگ و 2۰  ــد زغالس ــدیم، 15 درص س
ــمنان  ــور در س ــت کش ــد کرومی درص
وجــود دارد و ســاالنه نزدیــک بــه 
معدنــی  مــواد  تــن  میلیــون   16
اســتخراج  اســتان  در  اســتخراج  

ــود. ــی ش م
نــوع مــاده معدنــی   42 بیــش از 
اســتخراج  ســمنان  معــادن  از 
لحــاظ  از  اســتان  ایــن  می شــود. 
رتبــه  معدنــی  مــواد  اســتخراج 
ششــم و در شــاخص تعــداد معــادن 

دارد. را  پنجــم کشــور  رتبــه 

ته
نک

ــی از  ــزود: یک ــت اف ــن نشس ــز در ای ــان نی ــدار دامغ فرمان
معــدن  دامغــان  آفریــن  اشــتغال  مهــم  ظرفیت هــای 
ــعه  ــرای توس ــادی ب ــع اقتص ــن مناب ــد از ای ــه بای ــت ک اس

ــرد. ــره ب ــب و کار به کس
علــی اصغــر مجــد خاطــر نشــان کــرد: رفــع مشــکالت 
ــان  ــادن دامغ ــی از مع ــرق در برخ ــه ب ــاختی از جمل زیرس
مطالبــه جــدی معدنــکاران اســت کــه در ســفر ســال 
ــن  ــع ای ــرای رف ــی ب ــوری اعتبارهای ــس جمه ــته رئی گذش

ــد. ــوب ش ــش مص چال
ــر در  ــزار و ۹۰۰ نف ــک ه ــرد: ی ــه ک ــان اضاف ــدار دامغ فرمان
معــادن دامغــان مشــغول بــه کار هســتند و ۲6 مــاده 
معدنــی در ایــن شهرســتان تاکنــون شناســایی شــده اســت.

معــادن  7۱ درصــد  آمــار  براســاس  داد:  ادامــه  مجــد 
ایــن  معــادن  مجمــوع  از  و  اســت  فعــال  دامغــان 
ــورد در  ــزی و 76 م ــش مرک ــورد در بخ ــتان ، ۵6 م شهرس

دارد. قــرار  امیرآبــاد  بخــش 
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فاطمه رضازاده
نبات السلطنه

عکاسی مقدماتی
تا 15 آبان در خانه هنر دیوار

 در حال اجرا است

پروژه های محسن 
تا 29 شهریور در گالری محسن )پاسیو( 

در حال اجرا است.

کارگاه

نمایشگاه

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه هنر و ادبیات تجربه منتشر شد.

سگ های مرده 
از یک تا 19 مهر در تماشاخانه سپند 

)سالن شماره 1( برگزار می شود.

شاه کش 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

آنکس که نیامد می داند 
تا 5 مهر در تئاترشهر - پاتو اجرا در حال 

برگزاری است. 

پدر: علی پسرم کار می کنم که پول در بیارم، 
اون وقت می تونیم خونه بخریم ، ماشین 

بخریم... 
علی: بابا واسه زهرا هم کفش می خری؟

بچه های آسمان

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

طره مشکین نباشد بر رخ جانان غریب
زانک نبود سنبل سیراب در بستان غریب

ای که گفتی گرد لعلش خط مشگین از چه روست
خضر نبود برکنار چشمٔه حیوان غریب
گر بنالم در هوای طلعتش عیبم مکن

در بهاران نبود از مرغ چمن افغان غریب
سنبلش بی وجه نبود گر بود شوریده حال

زانک افتادست چون هند و بترکستان غریب
ور دلم در چین زلفش بس غریب افتاده است
در دلم نبود غمش چون گنج در ویران غریب

برغریبان رحمت آور چون غریبی در جهان
زانک نبود از خداوند کرم احسان غریب
چشم مستت گر بریزد خون هر بیچاره ئی

چاره نبود زانک نبود فتنه از مستان غریب
گر به شمشیرم کشی حکمت روان باشد ولیک

بر گدا گر رحمت آرد نبود از سلطان غریب
در رهت خواجو بتلخی جان شیرین داد و رفت

هر گز آمد در دلت کایا کجا رفت آن غریب

خواجوی کرمانی 

مردی بدون سایه 
در سینما های کشور 
در حال اکران است. 

سینما

نبات نامه

چندی اسـت سـربنِد اینترنت دار شـدن رعیت، همه اخبار درونی و اندرونی 
دربـار بـه گـوش رعیـت چشـم و گـوش بسـته می رسـد. فـی الواقـع رعیت 
کـه حوصلـه دادخواهـی ندارنـد در همـان پناپسـتوهای خانه کامنـت و نظر 

می دهنـد و آه و نالـه پسـت مـی گذارند.
علـی الظاهـر چهـار دانه ِپشـکل، اختاس میلیاردی و فسـاد در هـر اندرونی 

پیـدا می شـود. همـان تهرانـش هم دارد چه برسـد بـه کرمان.
پفتـال السـلطان امـر فرمودنـد برای خـوردن چای نباتـی همراه چاکـران به 
بـاغ شـاهزاده در ماهـان برویـم. بعـد از میـل نمـودن چـای نبـات و تمـدد 
اعصـاب، جنـاب حاکـم مـا رو بـه چاکـران نمودیـم و فرمودیـم عجالتًا نمی 
توانسـتید جوری اختاس و فسـاد نمایید که رعیت، چشـم و گوشـش باز 
نشـود کـه روش دزدی کـردن و دروغگویـی در دادن مالیـات را یـاد بگیرنـد!؟

با این حجم از بی عرضگی چگونه به عمارت ما راه پیدا کرده اید؟!
ارتبـاط الدولـه گفـت: رخصـت دهیـد اینترنت را قطـع کنیم خبرهـا درز پیدا 

نکند.
نـازک الدولـه گفتنـد: می خواهیـد چند مذاکـره با خانم موسـبزینی ترتیب 

دهیـم تـا خبرهـا به سـوی ما متوجه شـوند؟
ُبلیت الدوله مشاور اعظم حرف به جای زد و گفت:

عـده ای از خدمتگـزاران اعتمـاد رعیـت را جلـب نمودند. فـی المجلس قرعه 
کشـی نماییـد یک مفلـوِک خدمتگزار رعیت  را انتخاب کـرده، گیر بدهیم که 

مالیـات نمـی دهند و حـق رعیت را پایمـال می کنند.
ایـن عمـل توجـه رعیـت را از اختـاس و فسـاد که حق طبیعی ماسـت دور 
مـی کنـد و آنـان را همـان طـور کـه مدتـی سـرگرم اخـراج عـادل الممالـک 

نمودیـم، سـرگرم ایـن موضـوع می کنیم.
همه از این پیشنهاد خرسند شدیم.

قرعه کشی به حق انجام شد و نام دوکتور اِرنست و شاگردانش درآمد.
پفتـال السـلطان فرمودنـد: اعـام کنیـد  مـا کشـف کردیـم که پدر سـوخته 
هایـی کـه مالیـات مـا را هاپولی می کننـد و بـه خزانه رعیت بیچـاره خیانت 
می نماینـد، دوکتورهـا هسـتند. همـان هایی کـه بی هیچ زحمتی یک شـبه 
مـدرک دوکتـوری سـر در مطب هایشـان آویـزان کردند و سـربنِد دادن چند 
گـرم کلپـوره و عـرق نعنـا  پول هـای هنگفت می گیرنـد.  دسـتور می دهیم 
رعیـت  فهیـم مـا هـر کجـا دوکتـوری را بـی پایانـه فروشـگاهی دیدنـد بی 
درنـگ، سـتاره پفتال السـلطان سـتاره دوکتـور مالیات نـده، مربع را شـماره 

گیـری نمایند.
امـر مـی نماییم دسـتگاه پولیابـی اختراع کـرده و به کمـر دوکتور اِرنسـت و 
سـایر دوکتورهـا ُمهـر و مـوم نموده تا هر جا پول دریافت می کنند مسـتقیم 
بـه مـا پیامـک بیایـد. از ایـن پس هـر گونه ضـرب و شـتم در مریضخانه و 
بـی حرمتـی بـه دوکتورها جرم محسـوب نمی شـود و مورد تأییـد اینجانب 
اسـت. حـال در ایـن میـان  جـان یک نفـر هم بـه واسـطه مریضخانه های 
مجهـز مـا نجات پیـدا می کند دلیـل بر افتخار کـردن به دوکتورهـای آمپول 
زن نیسـت. اینکـه اجـازه داده ایم با یک کنکور کامـا یوروپایی وارد فکولتی 
طـب شـوند و چنـد صباحـی دوکتـور بـازی کننـد دلیـل نمی شـود بـه جای 

دسـت بوسـی ما،  باعـث تزلزل پایـه های عمارت شـوند!
تـا مـا در کرمـان نفـس می کشـیم نمـی گذاریم کسـی حق رعیـت را ناحق 

کند.
سـخنرانی غرّای شـاه مقتدرمان با تماشـای رنگ پاشـیدن خورشـید بر تنه 

سـروهای سـر به فلک کشـیده باغ شـاهزاده تمام شـد.
و اما نامه تاریخی خویش را این گونه به پایان می بریم.

آه دوکتورها ببخشایید ما را بی شمار
رنج دوران را نمی بینیم در مدرک هایتان

می شماریم تک به تک بیمار پشت دربتان
چرتکه اندازون کنیم پول های توی جیبتان

باشـد کـه روزی بـه جای فرهنـگ طلبکاری و دیگـران را مقصر جلـوه دادن، 
فرهنگ تاشـگری و سپاسـگزاری باب شـود.

پزشـکان قشـری کـه با تـاش و زحمـت باالترین رشـته کنکـور را قبول می 
شـوند و بیشـتر سـال های جوانی شـان در دانشـکده طب و مریضخانه ها 
طی می شود.کشـیک های طاقت فرسـا اگر بیمارشـان نکند و بیدار خوابی، 

در جـاده هـا جان سـالمی برایشـان بگـذارد، دردی از مـا دوا خواهند کرد.
حتمـا کـه در کنار هر گل خاری هم هسـت و ایشـان نیز مسـتثنی نیسـتند 
و عـده ای پزشـک هـم کم لطفی می کننـد ولی تعمیم دادن عـده ای به کل 

جامعه پزشـکی کار ناصوابی است.
و ما نه سخن دانیم نه سخنران
قضاوت این قصه به گذر زمان.

نبات السلطنه
بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت

ُبلیت: نادان
کلپـوره: مریـم گلـی ) نوعی گیاه طبی اسـت کـه برای معالجه ٔدرد شـکم آن 

را مـی جوشـانند و می خورند(
فکولتی: دانشکده
یوروپایی: اروپایی

کاِمنت: نظر دادن باب

باب پنجم
)دوکتور ِارنست(
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 تو را ز خویش جدا می کنند

درد اینجاست ...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
صدرا باقری


