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مشکل تاالبها روی میزستاد ملی

رهبر انقالب اسالمی:

باید سند راهبردی امور
نخبگان اجرا شود

جهانگیری :باید سازمان حفاظت محیط زیست از بهره برداری غیرمجاز از منابع آب جلوگیری کند
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عاقبت نامعلوم آنکارا

تغییر کاربری و
واگذاری جنگل
ممنوع است

ساالنه یک میلیاردتن

یادداشت مهمان

خاک کشور دچار

افشار سلیمانی

گفــت و گــوی تلفنــی رجــب طیــب اردوغــان بــا همتــای
آمریکایــی در زمینــه ایجــاد مناطــق امــن از جملــه

معاون پژوهشی پژوهشکده

تحوالتــی اســت کــه بایــد بــا دقــت بررســی شــود.
واشــنگتن و آنــکارا از ابتــدا بــر ســر عمــق و طــول مناطــق

حفاظت خاک و آبخیزداری

مدنظــر قــرار دهــد ایــن اســت کــه اقــدام نظامــی کارســاز

وزارت جهاد کشاورزی از

امــن بــا هــم اختــاف داشــتند .آنچــه کــه ترکیــه بایــد
نخواهــد بــود ،چــرا کــه ایــن کشــور بــا معضالتــی مواجــه

فرسایش ساالنه یک میلیارد تن

اســت؛ در همیــن راســتا بیــش از  3میلیــون پناهنــده
ســوری در ترکیــه زندگــی مــی کننــد کــه هزینــه هــای

خاک ایران خبر داد

زیــادی را متحمــل آنــکارا کــرده اســت ،ترکیــه خواســتار
خــروج ایــن افــراد از کشــور خــود اســت.

فرسـایش خـاک در ایـران بسـیار زیـاد اسـت و

ســوریه ی.پ.گ بــا پ.ک.ک اســت بــه دلیــل ایــن

در وزارت جهـاد کشـاورزی در ادامـه میافزایـد:

کردنشــین اســت تــا ترکیــب جمعیتــی در آن قســمت

فرسـایش خاک در کشـور از یکسـو موجب شسـته

تغییــر یابــد و اکثریــت کــردی نیــز از بیــن رود کــه قطعــا

شـدن خـاک هـای حاصلخیـز ،ورود ایـن خـاک

مــردم ســوریه موافــق ایــن اتفــاق نیســتند و اساســا

ضعیـف شـدن خـاک شـده و از سـوی دیگـر ایـن

مواجــه خواهــد شــد .اکنــون کــه آمریــکا عقــب نشــینی

وضعیـت موجـب گل آلـود شـدن رودخانـه و پـر

کــرده ممکــن اســت راه بــرای ترکیــه بازتــر شــده باشــد

شـدن مخـازن سـدها و تاثیـر منفی بر بهـره برداری

امــا آنــکارا مشــکالت خــود را خواهــد داشــت کــه مــی

از آبهـای زیرزمینـی میشـود.

توانــد آغازگــر یــک بحــران و تــداوم طوالنــی مــدت آن
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شــود .اقــدام احتمالــی ترکیــه همچنیــن تبعــات بــدی

و توســعه پــس از انتخابــات اخیــر شــهرداری هــا
وشــوراهای شــهر ،نیــاز بــه تشــدید بحــران خارجــی دارد.
از طــرف دیگــر ایــن اقــدام بــی احترامــی بــه تمامیــت
ارضــی ســوریه اســت کــه اســتقالل و حاکمیــت ملــی
آن کشــور را نیــز نقــض مــی کنــد .بــه نظــر نمــی رســد
کــه ترکیــه در نهایــت بخواهــد بــه صــورت گســترده و
ســازمان یافتــه عملیــات نظامــی را در شــمال ســوریه
اجــرا کنــد و ممکــن اســت بــرای جــدی نشــان دادن
تصمیمشــان دســت بــه اقدامــات مقطعــی بزننــد .بایــد
در نظــر گرفــت کــه آمریــکا نیــز بــه ایــن ســادگی دســت
از حمایــت گــروه هــای کــردی نخواهــد کشــید و ایــن
موضــوع نیــز بعیــد بــه نظــر مــی رســد .در طــرف دیگــر

عکس :یاســر خدیشی  /پیام ما

هـا بـه رودخانـه و سـدها ،کاهـش تولیـدات و نیـز

نیــز کار درســتی نیســت و در نهایــت نیــز بــا شکســت

بــرای جبــران تضعیــف موقعیــت خــود در حــزب عدالــت

تاریخ شفاهی وزارت
ارتباطات تدوین شد

بایـد فکـری بـه حـال آن کـرد .ایـن مقـام مسـوول

نگرانــی آنــکارا بــه دنبــال اســتقرار پناهنــدگان در مناطــق

را بــرای منطقــه خواهــد داشــت و قطعــا باعــث تشــدید
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بـه گفتـه دکتـر محمـود عـرب خـدری ،میـزان

نگرانــی دیگــر ترکیــه ارتبــاط بیــن حــزب دموکراتیــک

بحــران هــا خواهــد شــد .بــه نظــر مــی رســد اردوغــان

رئیس سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور در
چهاردهمین جلسه ستاد ملی
مدیریت پایدار منطقههیرکانی
تأکید کرد :تغییر کاربری و
واگذاری جنگل ممنوع است
و این یک اصل غیرقابل تغییر
برای سازمان محسوب میشود.

فرسایش میشود

اســتقرار تجهیــزات نظامــی ترکیــه در مــرز ســوریه و

و
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قضیــه آنــکارا بــا ایــران و روســیه مواجــه

پیمــان قبلــی ترکیــه بــا دولــت ســوریه در

در طــرف دیگــر قضیــه گــروه هــای کــردی

اســت .تهــران و مســکو آشــکارا و تلویحــی

مــورد کردهــا نیــز مــی توانــد احیــا شــود تــا

نیــز بــا توجــه بــه خواســته هایشــان بــه

بــه نوعــی نســبت بــه تحــرکات ترکیــه در

آنــکارا از ایــن بابــت آســوده خاطــر شــود .در

خوبــی مــی داننــد کــه مذاکــره بــا دولــت

شــمال شــرق ســوریه چشــم پوشــی کــرده

همیــن حــال نیروهــای حــزب دموکراتیــک

مرکــزی ســوریه بیشــتر بــه نفــع آنــان

انــد .ترکیــه همچنیــن در حلــب و طرابلــس

کــرد نیــز مــی تواننــد مقــداری از مرزهــای

خواهــد بــود تــا اینکــه بخواهنــد بــا ترکیــه

نیــز دخالــت هایــی داشــته امــا در ادلــب

ترکیــه فاصلــه بگیرنــد تــا از نگرانــی ترکیــه

وارد جنــگ شــوند .امــا از آنجایــی کــه

نتوانســته بــه وعــده خــود عمــل کنــد

نیــز کاســته شــود کــه البتــه آمریکایــی نیــز

آمریــکا بــا دولــت بشــار اســد ارتباطــی

کــه ایــن مســائل دارای پیچیدگــی هــای

بــه نظــر مــی رســد بــا ایــن موضــوع موافــق

نــدارد و تنهــا ایــران و روســیه بــا دولــت

خاصــی هســتند و بعیــد بــه نظــر مــی رســد

باشــد و از آن حمایــت کنــد .البتــه نبایــد

بشــار اســد ارتبــاط دارنــد بایــد تحرکاتــی

بــه زودی حــل وفصــل شــود .بهتریــن

فرامــوش کــرد کــه بــه جــز مســاله ســوریه

انجــام شــود تــا در پــی آن کردهــا بــا

صاحبخانههایـیکـه مراعـات مسـتاجرین را میکنند خبـرداد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد اسلامی در حاشـیه جلسـه امروز

اتمـام سـال  ۹۹ایـن پـروژه به ثمر برسـد.

هیئـت دولت در جمع خبرنگاران با اشـاره بـه طرح اقدام ملی

وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره وضعیـت قیمـت منـازل

مسـکن گفت :این موضوع مسـیر طبیعی و رو به رشـد خود را

اسـتیجاری و توصیـهاش بـه صاحبخانهها گفت :ما همیشـه

طـی میکند و در اسـتانهای مختلف مهمتریـن کار ما در این

پاسـخ روشـن داده ایـم و نکتـه مهـم ایـن اسـت مالکیـن و

طرح نیازسـنجی بر اسـاس تقاضاهای قابل اسـتناد است.

صاحبخانههـا باید مراعات مسـتاجرین را بکننـد هر چند این

گزینــه بــرای ترکیــه گفــت و گــو و مذاکــره

ترکیــه بــا آمریــکا اختالفــات دیگــری چــون

دولــت اســد نشســت داشــته باشــند تــا

وی افـزود :بـر اسـاس ایـن طـرح بـرای هـر شـهر در قالـب

رابطـه متقابل اسـت.

بــا ایــران ،روســیه و دولــت مرکــزی ســوریه

خریــد ســامانه هــای اس  400و کنــار

در ابتــدا مشــکالت خــود بــا دولــت اســد

سـامانه  GISتعریف مشـخصی کردیم که این مرحله پشـت

وزیـر راه و شهرسـازی ادامـه داد :اعطـای تخفیـف مالیاتـی

سـر گذاشـته شـده اسـت و در مرحلـه تحویـل نهایـی ،آماده

بـرای صاحبخانههایـی که مراعات مسـتاجرین را میکنند هم

اســت تــا در ایــن راســتا تأمیــن امنیــت

گذاشــته شــدن از برنامــه هــای جنگنــده

را برطــرف و در وهلــه دوم خیــال دغدغــه

سـازی و احـداث  180هـزار مسـکن هسـتیم.

اکنـون در دسـتور کار اسـت و ایـن موضـوع در هیئـت دولـت

منطقــه شــمال شــرق ســوریه بــر عهــده

اف 35دارد کــه بــه نظــر نمــی رســد ایــن

هــای ترکیــه را در زمینــه هــای سیاســی و

اسلامی با اشـاره به اینکه همه دسـتگاهها باید در این زمینه

بـه تصویب رسـیده و به مجلس ارسـال شـده اسـت کـه قرار

دولــت ســوریه قــرار گیــرد.

موضوعــات هــم بــه زودی حــل شــوند.

امنیتــی برطــرف کننــد.

بـه ماموریـت خـود عمـل کنند،تاکید کرد :تـا پایان سـال ۴۰۰

اسـت اصالحیـه آن انجام شـود.

آگهی مزایده

ســیرجان شــیراز کیلومتــر  2جــاده اختصاصــی گل گهــر  ،را بــا شـرایط و مشــخصات ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند
شرح

شمش فوالدی درجه دو

مقدار

مشخصات

شمش فوالدی با سطح مقطع  150*150با وزن کل تقریبی

مطابق جداول آنالیز شیمیایی

شمشفوالدی با سطح مقطع  150*150و  130*130با وزن

شمش های لوزی،حباب دار و

800تن

کل تقریبی  5000تن

مندرج در اسناد مزایده

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر داردمقــدار 8000تــن شــمش فــوالدی ( 12متــری ســایز
مقطــع  ) )5sp 130بــه صــورت یکجــا از طریــق مزایــده بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه فروش برســاند
متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد از تاریــخ  1398/07/16جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه دفتر
مرکــزی شــرکت بــه نشــانی  :ته ـران بزرگ ـراه حقانــی بعــد از جهــان کــودک خیابــان شــهیدی ژوبیــن 2
طبقــه  4واحــد  7واحــد فــروش اقــدام نماینــد
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت  16مورخ 1398/07/20
تلفن تماس 021-86084642

ترک دار

بدینوســیله از کلیــه شــرکت هــا و اشــخاص حقیقــی عالقمنــد ،دعــوت بــه عمــل مــی آیــد حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ چــاپ آگهــی ،

شرایط :

-1شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است

-2شرط بازگشایی پاکت های مزایده ،ارسال حداقل سه پیشنهاد قیمت توسط شرکت ها یا اشخاص حقیقی واجد شرایط می باشد

-3هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

مناقصه شماره /105ج98/3

بدیــن وســیله موضــوع مناقصــه فــوق بــه شــرح :تکمیــل اجـرای عملیــات خاکــی و ابنیــه فنــی محــور

-4شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 03442273806

نحوه دریافت اسنادمزایده:
تماس با دبیرخانه کمیسیون معامالت به شماره تماس

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی اصالحیه

تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب بــه آدرس ایمیــل  DKMSJSCO@GMAIL.COMارســال نماینــد

03442273806

تخفیف مالیاتی برای برخی صاحبخانهها
وزیـر راه و شهرسـازی از اعطـای تخفیـف مالیاتـی بـرای

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد حدود(800هشــتصد) تــن شــمش فــوالدی نرمــال و حــدود ( 5000پنــج ه ـزار)

98-3
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مسـکن عملیاتـی شـود را آغـاز خواهیـم کـرد و امیدواریـم تا

تــن شــمش فــوالدی درجــه دو ( لــوزی ،تــرک طولی،حبابــدار و  )...و در محــل دیــوی خــود واقــع در شهرســتان ســیرجان  ،کیلومتــر  50جــاده

شمش فوالدی

تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات
با حضور  ۴۵مدیر و وزیر در
قالب  ۱۰مجموعه مستند و
 ۲۰جلد کتاب تهیه شده است.

هـزار واحـد مسـکن کـه قـرار اسـت کـه در طـرح اقـدام ملـی

آگهی مزایده عمومی

شماره مزایده

2

ارسال تمایل به آدرس ایمیل DKMSJSCO@GMAIL.COM

مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
 5/000/000/000ریال( پنج میلیارد ریال)

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

ن ـراب -رمــون +ســرخوئیه -انگرچالــه تغییــر مــی کنــد ،و مــدت زمــان دریافــت و ارســال اســناد بــه شــرح
ذیــل اصــاح مــی گــردد:

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ  1398/07/18می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 14روز  1398/07/18تا تاریخ 1398/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا ساعت14روز دوشنبه تاریخ 1398/08/13

زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت 8:00روز سه شنبه تاریخ 1398/08/14

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

2

پیام خبر

اقدامات آمریکا باعث بازگشت به بربریت میشود
معــاون حقوقــی رئیــس

بــه هیــچ وجــه مشــروع نیســت و بــر خــاف اصــل

از

ســرزمینی بــودن قوانیــن و همچنیــن نقــض تجــارت

سیاســتهای آمریــکا علیــه

آزاد اســت.این مقــام مســئول در دولــت بــا تاکیــد بــر

کشــورهای مســتقلی چــون

اینکــه اقدامــات آمریــکا خــاف یکــی از ســنتیترین

ایــران اظهــار کــرد :مســیری کــه آمریکاییهــا علیــه

قواعــد بینالملــل یعنــی اصــل ســرزمینی بــودن

دیگــر کشــورها آغــاز کردهانــد بــه مدنیــت ختــم

قوانیــن اســت کــه در ایــن ارتبــاط میتــوان بــه اقــدام

نمیشــود بلکــه نوعــی بازگشــت بــه بربریــت اســت.

آمریــکا در تصویــب قوانینــی چــون داماتــو ،کاســتا و

لعیــا جنیــدی عصــر روز چهارشــنبه در نشســت

همچنیــن تحریــم بانــک مرکــزی و صنــدوق توســعه

سیاست

جمهــور

بــا

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

دولت

وزیـر تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی
تاکیـد کـرد :بـه هیـچ وجـه
ضـرورت ایجـاب نمیکنـد بـرای

کارگرانی کـه جهت انتقال نظرات

و دیدگاههـای خـود بـه مسـئوالن سـفری را انجـام میدهند
محدودیتهایـی ایجـاد شـود .محمـد شـریعتمداری وزیـر

تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی در پایـان جلسـه هیئـت دولـت
بـا حضـور در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره به مشـکالت برخی

واحدهـای تولیـدی در جریـان رونـد خصوصیسـازی عنوان

ایــران و دیگــر کشــورهایی کــه بــا سیاســت ایــن

دیگــر کشــورها نیــز دخالــت کنــد و بــرای آنهــا تعییــن

کـه بـر مبنـای قانـون خصوصیسـازی واگـذار شـده اسـت،

کشــور همســو نیســتند اظهــار کــرد :ایــن اقدامــات

تکلیــف کنــد.

آنهـا بـه دلیـل عـدم تثبیـت مالکیـت کارگرانشـان معتـرض

نایب رئیس کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسلامی گفت:

بخشهـای دخیـل در آن بـا دقـت مـورد بررسـی قـرار گیـرد

تـا در نهایـت بـا تحقیقـات کارشناسـی علـت وقوع ایـن حادثه
روشـن شود.سـید ابوالفضل موسـوی بیوکـی بیان کـرد :در این

هفته سـومین جلسـه بررسـی جزئیـات ایـن حادثه بـا حضور

فرمانده نیروی انتظامی اسـتان سیستان و بلوچستان ،فرمانده

نیـروی انتظامی راه آهن ،معاون سیاسـی -امنیتی اسـتانداری
سیسـتان و بلوچسـتان ،مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی

و کمیتـه رسـیدگی بـه سـوانح راه آهن برگزار شـد.

شکایت یک شرکت ایرانی
شـعبه عمومی دیوان دادگسـتری اروپا در حکمی درخصوص
پرونـده شـکایت شـرکت فولمـن از شـورای اروپا بـه نفع این
شـرکت رای داد.بـه گـزارش ایسـنا بـر اسـاس حکم صـادره،
شـورای اروپـا محکـوم بـه پرداخـت  ۷۱هـزار یـورو غرامت به
خاطـر خسـارات غیرمـادی وارده بـه شـرکت فولمـن شـده
است.شـرکت فولمـن از جملـه نخسـتین شـرکتهایی بـود
که به بهانه مشـارکت در سـاخت تاسیسـات هسته ای و ذیل
سیاسـت امنیتی و خارجی مشـترک اروپا در لیسـت تحریم
هـای اتحادیـه اروپا قـرار گرفت.

تولید لوازم خانگی با روند
افزایشی روبرو بوده است
وزیـر صمـت گفـت :یکـی از اولویتهـای مـا تولیـد داخلـی

لـوازم خانگـی اسـت کـه در برخی اقالم شـامل یخچـال روند

افزایشـی بـوده و در مـورد تلوزیـون کاهشـی بـوده اسـت؛ در

حـال حاضـر بـا رفتـن شـرکتهای خارجـی شـرکتهای

کـرد :همانطور که اشـاره شـد در برخـی از واحدهـای تولیدی

مشـکالتی را در حـوزه کارگـری مشـاهده میکنیـم برخـی از

نگرانی دولت ترکیه در مرزهای
جنوبیاش باید برطرف شود

رئیـس جمهـور بـا تأکیـد بـر شکسـت

انتخـاب کردهانـد ،درسـت اسـت و باید با

توطئـه آمریـکا در فشـار حداکثـری علیه

وحـدت ،اتحاد و یکپارچگی این مسـیر را

ملـت بزرگ ایران ،گفـت :امروز همه آمار،

ادامـه دهیم.رئیـس جمهـور افـزود :ملت

ارقـام و روحیـه مـردم نشـان میدهد که

بـزرگ ایـران بـا مقاومـت ،نشـاط ،کار و

دوران اثرگذاری فشـار حداکثری به پایان

تلاش و فـداکاری حداکثـری توانسـتند

رسـیده اسـت .حجتاالسالم والمسلمین

تحریـم حداکثری و تروریسـم اقتصادی

حسـن روحانی روز چهارشـنبه در جلسـه

را شکسـت دهنـد  .مـردم ایـران در ایـن

هیـأت دولـت گفـت :همـه آمار و شـرایط

یکسـال و نیم گذشـته کمر دولت آمریکا

نشـان میدهد ،مسـیری که ملـت ،نظام،

را شکسـتند و هیـچ تردیدی وجـود ندارد

رهبـری ،نیروهای مسـلح و همه جناحها

کـه امروز قـدرت ایـران از هر زمـان دیگر

مشـخص شـود تـا بتواننـد بـر مبنـای آن روی آینـده زندگی

خـود حسـاب باز کنند.وی افزود :برخـی هم با عقب افتادگی
پرداخـت حقـوق و دسـتمزد مواجـه بودنـد که معیشتشـان

را بـا مشـکل مواجـه کـرده بـود بـه لطـف خـدا بخـش قابل

مالحظهای از این مشـکالت به حداقل ممکن رسـیده اسـت
و واحدهـای تولیـدی که متعلق به سـازمان خصوصیسـازی

و بانکهـا بودنـد نسـبت بـه پرداخـت حقوقهـای معوقـه
حداقلـی اقـدام کردند اما یکـی دیگر از خواسـتههای کارگران

بحـث تثبیت مالکیت این واحدها اسـت که خواسـته ما هم

هسـت و به ایجاد شـرایط مطلوب در اداره آن واحدها و رفتن
بـه سـمت نـوآوری در تولیـد و نوسـازی خطوط و بهتر شـدن

معیشـت کارگـران منجر خواهد شـد.

صدهـا تـن از نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر علمـی کشـور ،صبـح امـروز
بیشـتر اسـت.روحانی بـا اشـاره بـه اینکه

در دیـدار دو هـزار نفـر از نخبـگان جـوان و اسـتعدادهای برتـر علمـی ،ادامـه

ایسـتادگی مـردم ایران اعتـراف میکنند،

پیشـرفت علمـی کشـور را در کـوران حرکـت پرشـتاب علمـی جهـان ،کاملاً

خاطـر نشـان کـرد :دنیـا در برابـر ایـن

ضـروری و حیاتـی خواندنـد و بـا اشـاره بـه شـوق سرشـار ،انگیـزه تحسـین

ایسـتادگی ملـت ایـران  ،دچـار اعجـاب

برانگیـز و اعتمـاد بـه نفـس جوانـان نخبـه تأکیـد کردند :هـر جوان نخبـه پاره

اسـت؛  83میلیـون نفـر مـردم ایـران

تـن ایـران عزیز ماسـت و برای رفع مشـکالت نخبگان باید سـند راهبردی امور

دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و در برابـر

نخبـگان را کاملاً جـدی اجـرا و پیگیـری کرد.ضرت آیت هللا خامنـهای مطالبی

قدرتهـا بویـژه آمریـکا و صهیونیسـم

را کـه  ۱۲نفـر از نخبـگان در ایـن دیـدار بیـان کردنـد و تأمـل جوانـان نخبـه در

ایسـتادگی کردند و امـروز بهترین امنیت،

خصـوص مسـائل مهـم کشـور را بسـیار خـوب و لذتبخـش ارزیابـی کردنـد و

شـرایط و روحیـه در کشـور وجـود دارد.

بـا تأکیـد بـه مسـئوالن مربوطـه برای دنبـال کـردن مطالبـات و پیشـنهادهای

رئیـس جمهـور افـزود :البتـه مـردم از

نخبـگان گفتنـد :حرکـت علمـی آغـاز شـده در کشـور نیازمنـد اسـتمرار اسـت،

لحاظ اقتصادی دچار مشـکالتی هسـتند

البتـه رتبههـای بـاالی علمـی ایـران در برخـی رشـتههای نوپـا ماننـد نانـو و

کـه همـه باید دسـت به دسـت هـم داده
و در راسـتای کاسـتن از مشـکالت مـردم
تلاش کنیم.

اولیــن

جلســه

هماهنگــی و مدیریــت تاال بهــای
کشــورعصر ســه شــنبه بــه ریاســت
معــاون اول رییــس جمهــور برگــزار
شــد.
بــه

گــزارش

ایســنا،

اســحاق

جهانگیــری در ایــن جلســه بــا اشــاره
بــه آســیبهای وارد شــده بــه
تاال بهــای کشــور بــه دلیــل تغییــر
شــرایط اقلیمــی و برخــی تصمیمــات
نادرســت بــر احیــاء و مدیریــت
تــاالب هــای در معــرض تهدیــد
کشــور تاکیــد کــرد و خواســتار
برنامــه ریــزی و اقدامــات موثــر در
ایــن زمینــه شــد.

معــاون اول رییسجمهــور ضــرورت

تاال بهــای کشــور مــی رود ایــن

اولویتبنــدی و تمرکــز بــر تــاالب

اســت کــه راهکارهایــی اجرایــی و

هایــی کــه نیازمنــد توجــه بیشــتری

عملیاتــی بــه منظــور رســیدگی بــه

هســتند را یــادآور شــد و گفــت :بایــد

تــاالب هایــی کــه در معــرض خشــک

بــا رســیدگی ،احیــاء و مدیریــت

شــدن و آســیب هســتند تدویــن

مانــع از تخریــب تــاالب هــا شــد و

کنــد.

از پیامدهــای مخــرب ناشــی از آن

معــاون اول رییــس جمهــور بــا

بــر زندگــی مــردم و محیــط زیســت

تاکیــد بــر نــگاه جامــع بــر تامیــن

جلوگیــری کــرد.

آب مــورد نیــاز کشــور در بخشهــای

جهانگیــری بــا اشــاره بــه قانــون

کشــاورزی و صنعــت و نیــز تامیــن

حفاظــت ،احیــاء و مدیریــت تــاالب

حقآبــه تــاالب هــا ،افــزود :ســازمان

هــای کشــور مصــوب ســال  96و

حفاظــت محیــط زیســت بایــد بــر

تدویــن آییننامــه ایــن قانــون،

اســاس قوانیــن موجــود از بهــره

تصریــح کــرد :انتظــاری کــه از

بــرداری هــای غیرمجــاز از منابــع آب

ســتاد ملــی هماهنگــی و مدیریــت

کــه منجــر بــه تخریــب تــاالب هــا

مــی شــود بــا قاطعیــت جلوگیــری
کنــد.
وی تصریــح کــرد :در خصــوص
صیانــت از محیــط زیســت کشــور
هرجــا کــه الزم باشــد قطعــا دولــت
مصوبــات الزم را خواهــد داشــت و بــا
اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی
اقــدام خواهــد کــرد.

عزم ملی برای حفاظت

از تاالب های کشور

وزیــر نیــرو نیــز در ایــن جلســه بــا
اشــاره عــزم ملــی بــرای حفاظــت
از تــاالب هــای کشــور ،بــر برنامــه
ریــزی بلندمــدت بــا نــگاه آمایــش
ســرزمینی در ایــن خصــوص تاکیــد
کــرد.

در واکنش
وزیـر صنعـت ،معدن و تجارت در جمع خبرنگاران 

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط

بـه صحبتهـای رئیـس اتحادیـه لـوازم خانگـی مبنـی بـر

زیســت نیــز در ایــن نشســت لــزوم

کاالهـای جعلـی ایـن حوزه ،گفـت :هر کسـی ادعایی میکند

همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط

بایـد مدارکش را هم بدهد و ایشـان خـودش رئیس اتحادیه

بــرای کمــک بــه احیــاء تــاالب هــای

اسـت و بایـد خـودش برخـورد کند.

کشــور را خاطرنشــان ســاخت و

اقلیتی ازنگرانیهای مردم
عراق سو استفاده کردند

گزارشــی از برخــی راهکارهــای بــرای
تامیــن آب مــورد نیــاز تــاالب هــا در
فصــول پربــارش ســال ارائــه کــرد.
در ایــن جلســه گزارشــی از وضعیــت
تــاالب هــای کشــور از ســوی نماینــده

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفت :مـردم عـراق نگرانیهای

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

کاملا بـه حقـی دارنـد امـا برخـی تلاش کردنـد کـه از ایـن

ارائــه شــد .بــر اســاس ایــن گــزارش

نگرانیها سوءاسـتفاده کنند .محمد جواد ظریف در حاشـیه

 141تــاالب کشــور بــه مســاحت

کنفرانـس بینالمللـی «اقتصـاد جهانـی و تحریمهـا» در

ســه میلیــون هکتــار در آییــن نامــه

جمـع خبرنگاران در پاسـخ به سـوالی در مـورد تحوالت اخیر

جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی

عـراق گفـت :من احسـاس میکنم مـردم عـراق نگرانیهای

غیرقابــل جبــران تــاالب هــا بــه ثبــت

کاملا بـه حقـی دارنـد و دولـت عـراق نیـز اعالم کرده اسـت
کـه بر مـردم عراق شـده بـه کار خواهد بسـت.

حضـرت آیـت هللا خامنهای رهبر معظم انقالب اسلامی صبح روز (چهارشـنبه)

دوسـت و دشـمن بـه قـدرت  ،صبـر و

داخلـی در حـال جایگزین شـدن آنها هسـتند.ا رضـا رحمانی

کـه تمـام توان خود را بـرای رفع این نگرانیهـا و نامالیماتی

(چهارشـنبه) بـا حضـرت آیتهللا خامنـهای رهبر انقالب اسلامی دیـدار کردند.

جهانگیری :باید سازمان حفاظت محیط زیست از بهره برداری غیرمجاز از منابع آب جلوگیری کند
ســتاد

رســیده کــه از ایــن تعــداد  25تــاالب
ایــران کــه دارای ارزش اکولوژیکــی

جهانگیری :احیاء و مدیریت تاالبها برای حفاظت از محیط زیست ضروری است

از خروج آمریکا از سوریه استقبال میکنیم

اجرا شود

هسـتند برای همیـن هم باید وضعیت مالکیـت این واحدها

مشکل تاالبها رود میز ستاد ملی
ملــی

باید سند راهبردی امور نخبگان

زیسـتفناوری بسـیار افتخارآمیـز اسـت اما بـه هیچوجه کافی نیسـت و نباید

عکس :ایسنا

محکومیت شورای اروپا با

وصول نمیشود.

عکس :ایرنا

اقتصــادی جهانــی و تحریمهــا کــه در دانشــگاه
الزهــرا برگــزار شــد ،در بــاره اقدامــات آمریــکا علیــه

قوانیــن خــود تــاش دارد در ارتبــاط بــا تعامــات

بایـد حادثـه قطار زاهـدان  -تهران بـا ارائه گزارش از سـوی همه

اقتصاد و دارایی باشد و ساختار و چارت آن تغییر نکند ،درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده

واکنش شریعتمداری نسبت به ممانعت از حضور کارگران

ملــی کشــور اشــاره کــرد ،گفــت :آمریــکا بــا تکیــه بــر

آخرین جزئیات حادثه
قطار زاهدان  -تهران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید اگر سازمان امور مالیاتی بخش کوچکی از وزارت

021-88019846
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انتقــاد

10003432117834

اصالح ساختار سازمان مالیاتی الزمه وصول درآمدهای مالیاتی

هســتند در کنوانســیون رامســر ثبــت

مـا را قانـع کنـد ،بلکـه بایـد پیشـرفت علمـی با شـتاب ادامـه یابد.

شــده انــد.

از فرســایش خــاک و کاهــش بــار

در ادامــه ایــن جلســه چالــش

رســوبی رودخانــه هــای منتهــی

هــای اصلــی تــاالب هــای ایــران

بــه تاالبهــا و تکلیــف وزارت نیــرو

نظیــر عــدم تأمیــن حقابــه زیســت

جهــت ارائــه اقدامــات صــورت داده

محیطــی ،ورود انــواع آالینــده هــای

و برنامــه هــای آتــی بــه منظــور

کشــاورزی ،مراکــز جمعیتــی و

تعییــن و عالمــت گــذاره حــد بســتر

آالینــده هــای صنعتــی و نفتــی

و حریــم تاال بهــای فهرســت آئیــن

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت

نامــه بــه اســتثناء علفهــای دریایــی

و اعضــای حاضــر در جلســه نظــرات

و صخــره هــای مرجانــی بــود.

و دیــدگاه هــای خــود را در خصــوص

روتیتــر :در ایــن جلســه گزارشــی

راهکارهــای حفاظــت ،احیــاء و

از وضعیــت تــاالب هــای کشــور از

مدیریــت تــاالب هــای کشــور ارائــه

ســوی نماینــده ســازمان حفاظــت

کردنــد.

محیــط زیســت ارائــه شــد .بــر

در ایــن نشســت دســتورالعمل نحــوه

اســاس ایــن گــزارش  141تــاالب

تشــکیل و اداره جلســات ســتاد

کشــور بــه مســاحت ســه میلیــون

ملــی بــه تصویــب رســید و مقــرر

هکتــار در آییــن نامــه جلوگیــری از

شــد دو نفــر صاحــب نظــر علمــی بــه

تخریــب و آلودگــی غیرقابــل جبــران

عنــوان اعضــای حقیقــی بــه عضویــت

تــاالب هــا بــه ثبــت رســیده کــه از

ســتاد ملــی هماهنگــی و مدیریــت

ایــن تعــداد  25تــاالب ایــران کــه

تاالبهــای کشــور معرفــی شــوند.

دارای ارزش اکولوژیکــی هســتند در

همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد

کنوانســیون رامســر ثبــت شــده انــد.

نقشــه راه و راهبردهــا و برنامــه عمــل

در ادامــه ایــن جلســه چالــش

ملــی حفاظــت و احیــای تــاالب هــا

هــای اصلــی تــاالب هــای ایــران

توســط ســازمان حفاظــت محیــط

نظیــر عــدم تأمیــن حقابــه زیســت

زیســت بــروز رســانی شــده و در

محیطــی ،ورود انــواع آالینــده هــای

جلســات بعــدی ســتاد ملــی ارائــه

کشــاورزی ،مراکــز جمعیتــی و

گــردد.

آالینــده هــای صنعتــی و نفتــی

در ایــن نشســت همچنیــن مقــرر

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت

شــد وزارت نیــرو بــا همــکاری

و اعضــای حاضــر در جلســه نظــرات

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

و دیــدگاه هــای خــود را در خصــوص

در

راهکارهــای حفاظــت ،احیــاء و

خصــوص اجرایــی نمــودن مــاده

مدیریــت تــاالب هــای کشــور ارائــه

 4آئیــن نامــه نحــوه جلوگیــری از

کردنــد.

آلودگــی و تخریــب غیرقابــل جبــران

در ایــن نشســت دســتورالعمل نحــوه

تاالبهــا در خصــوص تاالبهــای منــدرج

تشــکیل و اداره جلســات ســتاد

در آئیــن نامــه بــرای ســال آبــی -99

ملــی بــه تصویــب رســید و مقــرر

 1398در جلســه بعــدی ســتاد ملــی

شــد دو نفــر صاحــب نظــر علمــی بــه

ارائــه نمایــد.

عنــوان اعضــای حقیقــی بــه عضویــت

از دیگــر مصوبــات ایــن جلســه

ســتاد ملــی هماهنگــی و مدیریــت

تکلیــف وزارت جهــاد کشــاورزی

تاالبهــای کشــور معرفــی شــوند.

برنامــه

عملیاتــی

خــود

را

بــرای ارائــه برنامــه هــای جلوگیــری

فساد محصول اقدام یک شبه و یک روزه نیست

رییـس دفتـر رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه

و حضورشـان باعـث ایجاد ناامنی شـده اسـت ،ایـن مناطق را ترک کننـد.وی با

سیاسـتهای ترکیـه دربـاره مناطـق شـمال

اشـاره بـه اعلام رییـس جمهـوری آمریـکا در خصـوص برنامههای این کشـور

شـرقی سـوریه و همچنیـن اعلام دولـت

در زمینـهی خـروج نیروهایـش از مناطق شـمال شـرقی سـوریه ،خاطر نشـان

ایـاالت متحـده آمریـکا در زمینـه خـروج

کـرد :االن کـه آقـای ترامـپ اعلام کـرده اسـت کـه میخواهـد ایـن مناطـق را

اقـــدام یـــک شـــبه و یـــک روزه نیســـت،

نیروهـای مسـلح این کشـور از مناطق شـمالی سـوریه ،اظهار کرد کـه جمهوری

تـرک کنـد ،گرچـه ایـن اعالم بـرای چندمینبار صورت گرفته اسـت امـا ما کامال

بلکـــه محصـــول یـــک غفلـــت ،بـــی توجهـــی و چشـــم بســـتن بـــر فســـاد

زائرین ــی ک ــه ای ــن ای ــام راه ــی ک ــوی دوس ــت هس ــتند و در ای ــن مس ــیر

اسلامی ایـران از خـروج آمریـکا از مناطـق شـمال شـرقی سـوریه و هر منطقه

از آن اسـتقبال میکنیـم .همچنیـن اسـتقبال میکنیـم کـه آمریکاییهـا هـم

و خ ــاف اس ــت.آیت هللا رئیس ــی در آیی ــن نکوداش ــت س ــی و هش ــتمین

گام ب ــر میدارن ــد آرزوی س ــامتی و توفی ــق داریم.رئی ــس ق ــوه قضایی ــه

دیگـر اسـتقبال میکند و معتقد اسـت که لشگرکشـی ترکیه به ایـن مناطق به

از آنجـا و هـم از مناطـق دیگـری کـه در آنجـا نیـرو دارد ،خـارج شـود.واعظی

س ــالروز تاس ــیس س ــازمان بازرس ــی کل کش ــور ضم ــن ع ــرض تس ــلیت و

بی ــان ک ــرد :امیدواری ــم ک ــه زیارت ــی مقب ــول و تالش ــی مش ــکور و دعای ــی

ضـرر منطقـه اسـت و امنیت از این طریق حاصل نمیشـود .محمـود واعظی -

اضافـه کـرد :کشـورهای مختلـف نیـز خـود میتواننـد بـا هـم مذاکـره و تفاهم

تعزی ــت ای ــام س ــوگواری اب ــا عب ــدهللا الحس ــین (ع) گف ــت :اربعی ــن نم ــاد

مســـتجاب نصیـــب همـــه آنهـــا و نصیـــب همـــه دلـــدادگان ابـــا عبـــدهللا

رییس دفتر رییس جمهور – پیش از ظهر چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه هیات

کنند و اگر مشـکلی دارد ،مشکالتشـان را خودشان برطرف نمایند.رییس دفتر

و نم ــودی اس ــت ک ــه عاش ــورا گ ــم نش ــود .اربعی ــن پرچ ــم ب ــر افراش ــتهای

الحســـین شود.رئیســـی گفـــت :مجموعـــه ســـازمان بازرســـی کل کشـــور

دولـت در جمـع خبرنـگاران در پاسـخ بـه پرسـش ایسـنا درباره تحـوالت اخیر

رییـس جمهـور دربـاره سیاسـتهای دولـت ترکیـه در خصوص مناطق شـمال

اســـت کـــه فرهنـــگ عاشـــورایی در همـــه الیههـــای زندگـــی انســـان و

همچنـــان کـــه از ابتـــدا هـــم در گـــزارش حجـــت االســـام درویشـــیان

منطقـه و موضـع کشـور ترکیـه درباره مناطق شـمال شـرق سـوریه و همچنین

شـرقی سـوریه که اخیرا بیان شـده اسـت ،گفت :ما نگرانیهای ترکیه را که در

در همـــه شـــئون زندگـــی انســـان حضـــور داشـــته باشـــد همچنـــان کـــه

بـــه آن اشـــاره کردنـــد و هـــم در کلیپـــی کـــه پخـــش شـــد اشـــاره شـــد

اعلام آمریـکا در خصوص خـروج نیروهایش از این مناطق گفت :نظر جمهوری

مرزشـان بـا سـوریه دارنـد ،میدانیم و با آنهـا در این خصوص صحبـت کردهایم

حس ــین ب ــن عل ــی (ع) فرمودن ــد م ــردم م ــن ب ــرای ش ــما الگ ــو هس ــتم.

چهرههـــای مختلفـــی در ســـازمان بازرســـی در جهـــت شـــکل دادن ایـــن

اسلامی ایـران ایـن اسـت کـه بایـد همـه تلاش کنیم تا مسـائل و مشـکالت

امـا دربـاره اینکـه بخواهنـد با لشگرکشـی امنیـت را به وجـود آورنـد ،تحلیل و

رئیســـی گفـــت :حقیقتـــا وجـــود مقـــدس اباعبـــدهللا الحســـین (ع) را در

ســـازمان نقـــش ایفـــا کردنـــد .چـــه آنانـــی کـــه در قیـــد حیاتنـــد کـــه

سـوریه از طریـق مذاکـره حـل شـود و از طـرف دیگـر نیـز نیروهـای خارجی از

شـناخت مـا از شـرایط منطقـه این اسـت که این اقـدام به ضرر منطقه اسـت و

همـــه شـــئون زندگـــی اجتماعـــی ،سیاســـی ،اقتصـــادی و فرهنگـــی الگـــو

خداونـــد بـــه آنـــان توفیـــق مرحمـــت کنـــد و توفیقشـــان را افـــزون کنـــد

جملـه آمریکاییهـا کـه بـدون هماهنگی بـا دولت سـوریه در آنجا حضـور دارند

امنیـت نیـز بـا آن بـه وجـود نمیآید.

قـــرار دهیـــم و زندگـــی پربـــار وجـــود مقـــدس حضـــرت را بـــه عنـــوان

چـــه آنانـــی کـــه ســـر بـــه تیـــره تـــراب بردنـــد و نیســـتند.

سیاست

جامعه

رئیـــس قـــوه قضاییـــه گفـــت :بســـیاری

الگـــوی زندگـــی و الگویـــی بـــرای انقـــاب و نظـــام و ارزشهـــای آن و

از فســـادها و کجیهایـــی کـــه در نظـــام

الگوی ــی ب ــرای تم ــدن س ــازی نوی ــن در جامع ــه ق ــرار دهی ــم.وی اف ــزود:

اداری صـــورت میگیـــرد محصـــول یـــک

امیدواری ــم ک ــه خداون ــد متع ــال ب ــه هم ــه م ــا توفی ــق معرف ــت و توفی ــق
بصی ــرت و توفی ــق ره ــروی راه عاش ــوراییان را مرحم ــت کن ــد .ب ــرای هم ــه

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان فارس از آمادهسازی مجموعه تاریخی ،فرهنگی حافظیه برای برگزاری
مراسم بزرگداشت این شاعر پرآوازه خبرداد .مصیب امیری اضافه کرد« :مجموعه فرهنگی ،تاریخی آرامگاه حافظ به دلیل جایگاه

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

ویژه در ابعاد ملی و بینالمللی و حضور مستمر و گسترده گردشگران داخلی و خارجی ،همیشه موردتوجه و مهیا بوده است و با
توجه به در پیش بودن این مراسم ،اقداماتی برای خدماترسانی بهتر نیز انجام شده است».

021-88019846

بهرهبرداری از هفت اقامتگاه بومگردی در البرز
میراث

مدیــرکل

میراثفرهنگــی،

میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی البــرز
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خانه_ کافهها هنوز مصداق

اختصاص  22میلیارد ریال اعتبار برای مرمت
میراث

تأسیسات گردشگری نیستند

میراثفرهنگـی،

تالش هسـتیم پـس از اتمام مرمت رباطهـای قلی و قره

گردشـگری و صنایعدسـتی

بیـل ،بهمنظـور بهرهبـرداری در بخش خدمات گردشـگری،

گفـت:

ایـن بناهـا را به بخـش خصوصـی واگـذار کنیم».مدیرکل
میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی خراسـان
شـمالی همچنیـن از هزینه کـرد دو میلیـارد و  500میلیون

مدیـرکل

گردشــگری و صنایعدســتی

یــادآور شــد« :پنــج اقامتــگاه بومگــردی در ســال  97و

اســتان البــرز گفــت« :هفــت

دو اقامتــگاه بومگــردی در نیمــه اول ســال  98افتتــاح

اقامتــگاه بومگــردی در ســال

شــده اســت و رونــد ســاخت و بهرهبــرداری از ایــن

«قریـب بـه  22میلیـارد ریـال

 97و  6مــاه اول ســال  98در اســتان البــرز افتتــاح

اقامتگاههــا در اســتان البــرز ادامــه دارد».او تصریــح

اعتبـار در نیمه نخسـت سـال جـاری ،بهمنظـور مرمت آثار

خراسـان

شـمالی

شــده است».حجهاالســام فخرالدیــن صابــری افــزود:

کــرد« :در ســال  97بــرای دو هتــل ،دو هتلآپارتمــان،

تاریخـی اسـتان اختصـاص یافـت».

ریـال اعتبـار برایر انجـام کاوشهـا در محوطههای تاریخی

«در ســال 112 ،97هــزار و  357گردشــگر داخلــی و در

ســه خانهمســافر ،دو مجتمــع پذیرایــی بیــن راهــی،

حبیـب یـزدان پنـاه اظهـار کـرد« :این میـزان اعتبـار برای

ارگ نـادری شـیروان ،معصوم زاده بجنـورد و ...خبر داد .او

نیمــه اول ســال 47 ،98هــزار و  918گردشــگر داخلــی

دو ســفرهخانه ،و در ســال  98بــرای دو خانهمســافر و

 12اثـر تاریخـی اسـتان ازجملـه عمـارت و آیینهخانـه

بـا اشـاره بـه آغـاز گمانهزنـی و کاوش در محوطـه تاریخی

وارد اســتان البــرز شــدهاند».

یــک ســفرهخانه مجــوز تاســیس صــادر شــده اســت،

مفخـم ،کوشـک بـاغ علیآبـاد ،رباط قلـی ،امامـزاده احمد

«تـوی» در سـال جـاری ،تصریـح کـرد« :بـا ایـن اقـدام،

او تصریــح کــرد« :تعــداد گردشــگران خارجــی کــه وارد

همچنیــن  18مجــوز بنــد «ب» بــرای دفاتــر خدمــات

کبیـر کـوران ،ربـاط قـره بیـل ،چهارطاقـی تیمـوری ،ارگ

زمینـه برای انجام پژوهشهای باستانشناسـی روشـمند،

اســتان البــرز شــدهاند در ســال  5378 ،97نفــر و

مســافرتی اســتان البــرز از ســال گذشــته تاکنــون صــادر

دولتآبـاد ،قلعـه علیآبـاد ،بافـت بجنـورد ،حمـام فـاروج

شـناخت ،معرفـی و حفاظت این محوطـه تاریخی باارزش

در نیمــه اول ســال  3329 ،98نفــر اســت».مدیرکل

شــده اســت».

و محوطـه ریـوی هزینـه شـده اسـت».او عنوان کـرد« :در

در شهرسـتان اسـفراین فراهم شـد».

چهار سوق هنر صنایعدستی

راهاندازی
سامانهای برای
توسعه توریسم سالمت
سوژه

در کرمان برگزار میشود
میراثفرهنگــی،

جمعــی از مســئوالن بخــش خصوصــی

گردشــگری و صنایعدســتی کرمــان

و هنرمنــدان صنایعدســتی ،هلدینــگ

گفــت« :هنرمنــدان صنایعدســتی

صنایعدســتی در اســتان کرمــان

مدیــرکل

اســتانهای

کرمــان،

اصفهــان،

تشــکیل میشــود».

یــزد و فــارس در چهارســوق هنــر

او بابیــان ایــن کــه هلدینــگ

صنایعدســتی بــه تبــادل تجربــه

صنایعدســتی ،تجمیــع ســرمایههای

فریــدون فعالــی در نشســت بــا

اســت ،افــزود« :بــرای راهانــدازی ایــن

هنرمنــدان صنایعدســتی اســتان،

هلدینــگ ،در ابتــدا بایــد پایــه اصلــی

اظهــار کــرد« :ب ـهزودی باهــم اندیشــی

آن نهــاده شــده و اعضــا مشــخص

معـاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگی گفـت :خانه کافه ها هنـوز در آئین
شــوند تــا فعالیتهــای یکپارچــهای

نامـه تأسیسـات گردشـگری قـرار نگرفتـه انـد تـا مـا بتوانیـم بـه آنهـا مجـوز

ـه آمــوزش ،بازرگانــی و نظــارت
درزمینـ ٔ

فعالیـت بدهیـم .ولـی تیمـوری معاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگی در

بــر صنایعدســتی اســتان انجــام

گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر گفـت :مجـوز خانـه کافههـا دسـت مـا نیسـت چون

میراثفرهنگــی،

ایـن واحدها جز تأسیسـات گردشـگری نیسـتند .بنابراین کسـی بـه ما اجازه

صنایعدســتی

نـداده کـه بـا اسـتناد بـه آن مجـوز فعالیـت بدهیـم.وی در ادامه گفـت :ما در

کرمــان بابیــان ایــن کــه حمایــت از

چارچـوب آئیـن نامـه تأسیسـات گردشـگری کـه  ۲۹مـورد در آن ذکـر شـده،

تولیدکننــدگان داخلــی صنایعدســتی

فعالیـت مـی کنیـم .اگـر در قالب این چارچوب از ما درخواسـتی داده شـود،

از اولویتهــای ایجــاد ایــن هلدینــگ

مـی توانیـم بـه آنهـا مجـوز دهیـم .در غیـر این صـورت اگـر بدانیم کـه چنین

خواهــد بــود ،اظهــار کــرد« :هنرمندانــی

خانـه کافـه هایـی نیـاز به مجـوز دارد و می تواند جزو تاسیسـات گردشـگری

کــه در دورتریــن نقطــه اســتان کرمــان

باشـد  ،بایـد در آینـده آنهـا را بـه آئیـن نامـه اضافه کنیـم .آن هم اگـر توجیه

بــه تولیــد صنایعدســتی میپردازنــد،

شـدیم کـه ایـن خانـه کافه هـا مصداق تأسیسـات گردشـگری اسـت و موارد

بایــد تحــت حمایــت قــرار گیرنــد و

دیگـر نمـی توانـد چنیـن کارکـردی را داشـته باشـد.تیموری تصریح کـرد :در

تولیــدات آنهــا در نمایشــگاههای

آن صـورت آئیـن نامـه بایـد اصلاح شـده و خانـه کافـه هـا در ایـن فهرسـت

گیرد».مدیــرکل
گردشــگری

و

عکس :میراث آریا

میپرد ا ز نــد » .

انســانی و ریالــی حــوزه صنایعدســتی

داخلــی و خارجــی بــه معــرض نمایــش
و فــروش درآیــد».

تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات تدوین شد
ئیس کنگره سلامت کشورهای اسلامی گفت :سامانهای تحت
نظـر سـامانه توسـعه خدمات سلامت شـکل گرفته تـا در حوزه

تاریـخ شـفاهی وزارت ارتباطـات با حضور

توریسـم سلامت فعالیـت کـرده و آن را تقویت کنـد .چهارمین

 ۴۵مدیـر و وزیـر در قالـب  ۱۰مجموعـه

کنگـره بینالمللـی سلامت کشـورهای اسلامی پیـش از ظهـر

مسـتند و  ۲۰جلـد کتـاب تهیـه شـده

روز چهارشـنبه  ۱۷مهرمـاه در هتـل همـا تهران برگزار شـد و قرار

اسـت.

اسـت تـا پایـان روز جمعـه ( ۱۹مهرماه) ادامه داشـته باشـد.در

سـیدجمال هادیـان طبایی زواره (رییس

مراسـم افتتاحیه این کنگره که با حضور سـفرای کشـورهایی از

مرکـز روابط عمومی و اطالعرسـانی وزارت

جمله صربسـتان و سـنگال و فعاالن حوزه گردشـگری سلامت

ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات) بـا اشـاره

برگـزار شـد ،علیرضـا زالـی رئیـس این کنگـره بیان کـرد :اکنون

به آنکـه زیرمجموعههـای وزارت ارتباطات

در میان بسـیاری از کشـورها شـاهد پیشـرفت افتخارآمیزی در

ماننـد پسـت در سراسـر ایـران بناهـای

ب بیس» در ذیل سـامانه
عرصه سلامت هسـتیم .سـامانه «و 

متعـدد تاریخـی در اختیـار دارد ،گفـت:

«توسـعه خدمـات سلامت» شـکل گرفتـه تـا بحـث توریسـم

میتوانیـم بـا مرمـت و احیای ایـن بناها،

سلامت تقویت شـود .با این سـامانه شـاهد افزایش تالشها

بـه شـکل همگـون در ایـن حـوزه خواهیـم بـود.در ادامـه مهدی

کاربـری جدیدی برایشـان تعریـف کنیم.

کریمی رئیس شـورای سیاسـتگذاری مرکز توسـعه گردشگری

بـرای تعمیـرهمـه ایـن سـاختمانها وجـود دارد اما بـا توجه

او بـا اشـاره بـه آنکـه یکـی از پروژههایـی

نخسـت بـه مسـتند قبـل از انقلاب

کـه بیـش از یـک سـال اسـت در وزارت

اختصـاص دارد و آمـاده پخـش اسـت.

ارتباطـات جریـان دارد ،پـروژه تاریـخ

قسـمت دوم نیـز بـه ارتباطـات در دوران

محوطـه وزارت ارتباطـات نامگـذاری و

شـفاهی وزارت ارتباطات است ،گفت :این

دفـاع مقدس اختصـاص دارد که تا هفته

افتتـاح خواهـد شـد.

پـروژه بـا همـکاری تمـام وزرا و معاونین

آینـده آمـاده پخـش میشـود .قسـمت

رییـس مرکـز روابـط عمومـی و اطلاع

وزرای تاثیرگـذار در وزارت ارتباطـات

بعـدی نیـز بـه مرکـز اسـدآباد همـدان

رسـانی وزارت ارتباطـات و فنـاوری

ایـران انجام شـده اسـت ،چنانکه اسـناد،

اختصـاص پیـدا کرده و سـایر قسـمتها

اطالعـات یـادآور شـد :هـر چنـد در

مـدارک ،تجربیـات و رویدادهـای خاصی

نیـز بـه صـورت موضوعبندی شـده پیش

حـال حاضـر آرشـیو بزرگـی از اسـناد در

کـه کمتـر شـنیده شـده اسـت در ایـن

رفتهانـد و به زودی آمـاده پخش خواهند

اختیـار داریـم امـا نقـص بزرگـی در ایـن

مجموعـه مسـتند شـده اسـت.

شد .

میـان وجـود دارد چراکـه بیشـتر آرشـیو

هادیـان تصریـح کـرد :تاریـخ شـفاهی

او بـا اشـاره بـه آنکـه  ۴۵وزیـر و مدیـر

تصویـری و فیلمهـا کـه حـدود  ۶۰سـال

ارتباطـات در قالـب  ۱۰برنامـه تلویزیونـی

در سـاخت ایـن مسـتند تاریـخ شـفاهی

در مخابـرات ،پسـت و تلفـن بـود بـر اثـر

و بیسـت جلـد کتاب تهیه و تدوین شـده

وزارت ارتباطـات حضور داشـتند ،گفت :به

اهمـال و کمتوجهـی از بیـن رفتـه اسـت

اسـت و در حـال حاضـر سـه قسـمت از

زودی شـاهد برگـزاری مراسـمی خواهیم

و مـا در حـال جمـعآوری باقیمانـده ایـن

ایـن مسـتند آمـاده پخش اسـت .بخش

بـود کـه طـی آن خیابـان و باغـی بـه نـام

آرشـیو هسـتیم.

بـه آن که پروژه بسـیار بزرگی اسـت ،وزارت ارتباطـات به تنهایی
نمیتوانـد ایـن کار را انجـام دهـد بنابرایـن نیـاز اسـت سـایر
ارگانهـا و سـازمانها وارد عمـل شـوند .وزیر ارتباطات بسـیار
بـه حـوزه میـراث فرهنگـی عالقهمنـد اسـت و تاکیـد دارد این

سـاختمانها شناسـایی و مرمـت شـوند .او ادامه داد :شـرکت
ملـی پسـت ،سـاختمانهای تاریخی متعـددی دربسـیاری از

اسـتانها در اختیـار دارد چنانکه سـاختمانهای تلگرافخانه در
بسـیاری ازنقـاط کشـورقـراردارنـد و میتوانند کاربری داشـته
باشـد چراکـه دارای معمـاری ویـژهای هسـتند و اخیـ ًرا توافقی
بـا منطقـه آزاد چابهاردرخصـوص سـاختمان تلگرافخانه چابهار

انجـام شـده و قـراراسـت منطقـه آزاد چابهـارمـوارد مربوط به
مرمـت و تغییـرکاربـری مجموعـه را انجـام دهـد .بایـد دقت

داشـته باشـیم تـا تعمیـرات و مرمت براسـاس اصـول میراث

فرهنگـی انجام شـود.

وزارت ارتباطـات بـه دلیل سـابقه طوالنی
و بیـش از  ۷۰وزیـری کـه بـه خـود دیـده
دارای سـاختمانهای تاریخـی متعـددی
در سراسـر کشـور اسـت .در ایـن میـان

بـا ایجـاد سـامانه جامـع خدمـات کشـورهای اسلامی کـه

میتـوان از سـاختمان مسـتوفیالممالک

بـا یـک شـرکت خصوصـی آمـاده شـده و بـه چنـد زبـان نشـر

بـه عنـوان مهمتریـن بنـای ایـن مجموعه

داده میشـود ،همـه کشـورها میتواننـد سـهم عادالنـهای در

یـاد کـرد .بـه گفتـه هادیـان ،طـی یـک

حوزه گردشـگری سلامت ،درمان ،ورزشـی و  ...داشـته باشـند

و خدمـات خـود را از آن دریافـت کننـد.وی ادامـه داد :حـوزه

سـال گذشـته وزارت ارتباطـات اهتمـام

گردشـگری سلامت ثروتآفریـن اسـت .ایران همیشـه همراه
دیگـران بـوده اسـت و در ایـن حوزه تخصصی هـم میتوانیم به

و تعریـف کاربـری آن انجام شـود .در این
راسـتا ،طبـق قانـون مناقصههایـی بـرای

محسـنی بندپی اسـتاندار تهران نیز بیان کرد :آنچـه که میتواند

تعییـن شـرکتهای معتبـر برگـزار شـد.

بـه عنـوان ثـروت پایدار معرفی شـود ،تفکـر و نبوغ اسـت که از

بـا وجـود اینکـه تاکنـون سـه بـار مناقصه

نیـروی انسـانی خـود میتوانیـم سـراغ داشـته باشـیم .از ۱۶۷

برگـزار شـده اسـت بـه دلیـل تغییـرات

بیمارسـتان خصوصـی در کشـور  ۶۲بیمارسـتان در تهـران واقـع

قیمـت و تـورم موجـود هیـچ یـک از

شـده یعنـی  ۳۷درصد بیمارسـتانهای خصوصـی .همچنین از

شـرکتها در ایـن مناقصههـا شـرکت

 ۸۷۸بیمارسـتان عمومـی و دولتـی ۸۸ ،بیمارسـتان در تهـران

عکس :ایرنا

نکردند.
او ادامـه داد :در حـال حاضر با توافقهایی
کـه بـا شـهرداری تهـران انجـام شـده

 ۳مناقصه بیسرانجام برای مستوفیالممالک انجام شده است

اخذ مجوز برای مرمت خانه مصدق

اسـت قرار اسـت با مشـارکت شـهرداری،

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی البـــرز گفـــت:

...در دل ایـــن اســـتان هســـتیم کـــه مـــی تواننـــد بـــه نیـــاز گردشـــگران

س ــه ه ــزار و  300هنرمن ــد صنای ــع دس ــتی

ب ــه خوب ــی پاس ــخ ده ــد.وی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه تع ــداد هنرمن ــدان

در اســـتان تحـــت پوشـــش بیمـــه قـــرار

فع ــال در ح ــوزه صنای ــع دس ــتی اب ــراز ک ــرد :در ح ــال حاض ــر س ــه ه ــزار

فخرالدیـــن

و  300نفـــر هنرمنـــد صنایـــع دســـتی بـــه صـــورت انفـــرادی و خانگـــی و

صابـــری در نشســـت مطبوعاتـــی پیـــش از ظهـــر امـــروز اظهـــار کـــرد:

 890نفـــر هـــم در کارگاههـــای گروهـــی صنایـــع دســـتی مشـــغول بـــه کار

صنعـــت گردشـــگری نقـــش بســـزایی در اشـــتراکگذاری ارزشهـــای

هســـتند.

میراث

دارند.حجـــت االســـام

فرهنگـــی ،اجتماعـــی ،سیاســـی و اقتصـــادی جوامـــع مختلـــف دارد.

ای ــن مس ــئول ب ــا اش ــاره ب ــه تع ــداد بیم ــه ش ــدگان رش ــتههای مختل ــف

وی ادامـــه داد :طـــی ســـالهای گذشـــته جایـــگاه ایـــن صنعـــت در

صنایـــع دســـتی خاطرنشـــان کـــرد :در حـــال حاضـــر هـــزار و 328

کش ــور ب ــه می ــزان قاب ــل توجه ــی افزای ــش یافت ــه ک ــه تبدی ــل س ــازمان

هنرمن ــد صنای ــع دس ــتی تح ــت پوش ــش خدم ــات بیمــهای ق ــرار دارن ــد.

میـــراث فرهنگـــی بـــه وزارتخانـــه گـــواه ایـــن ادعـــا اســـت.وی بـــا اشـــاره

حجـــت االســـام صابـــری توضیـــح داد :از تعـــداد  350رشـــته صنایـــع

ب ــه ظرفیته ــای الب ــرز درح ــوزه گردش ــگری توضی ــح داد :ای ــن اس ــتان

دس ــتی 72 ،رش ــته در الب ــرز فع ــال اس ــت ک ــه از می ــان آنه ــا گلی ــم باف ــی،

جاذبههـــای طبیعـــی مختلفـــی چـــون کوهســـتان ،کویـــر ،مناطـــق

ســـفال و ســـرامیک ،صنایـــع چوبـــی ،زیـــورآالت ســـنتی و نقاشـــی روی

ییالقـــی را در خـــود جـــای داده و بـــه نوعـــی کلکســـیونی از جذابیهـــای

چ ــرم ش ــاخص هس ــتند.وی ادام ــه داد :فعالی ــت در رش ــتههای مختل ــف

طبیع ــی اس ــت و در کن ــار آن ش ــاهد آث ــار تاریخ ــی ش ــاخصی مث ــل تپ ــه

صنای ــع دس ــتی باع ــث اش ــتغالزایی ب ــرای بی ــش از چه ــار ه ــزار نف ــر ش ــده

ازبکـــی ،کاروانســـرای شـــاه عباســـی ،کاخ ســـلیمانیه ،خانـــه مصـــدق و

کـــه البـــرز ظرفیـــت بیشـــتری از اشـــتغال موجـــود را دارد.

گردشگری

از

ویزهـــای

نزدیـک کار مرمـت آن آغـاز شـود.

بسـیاری از نقـاط کشـور قـرار دارنـد و

هادیـان یـادآور شـد :نبایـد فرامـوش کرد

میتواننـد کاربـری داشـته باشـد چراکـه
دارای معمـاری ویـژهای هسـتند و اخیـر ًا

در وزارت ارتباطـات وجـود دارد کـه

توافقـی با منطقـه آزاد چابهـار درخصوص

ایـن اهتمـام بـرای تعمیـر همـه ایـن

سـاختمان تلگرافخانه چابهار انجام شـده

سـاختمانها وجـود دارد امـا بـا توجـه به

و قـرار اسـت منطقـه آزاد چابهـار مـوارد

آن کـه پـروژه بسـیار بزرگی اسـت ،وزارت

مربـوط بـه مرمـت و تغییـر کاربـری

ارتباطـات بـه تنهایـی نمیتوانـد ایـن کار

مجموعـه را انجام دهد .باید دقت داشـته

را انجـام دهـد بنابرایـن نیاز اسـت سـایر

باشـیم تـا تعمیـرات و مرمـت بر اسـاس

ارگانهـا و سـازمانها وارد عمـل شـوند.

اصـول میراث فرهنگی انجام شـود .قبول

وزیـر ارتباطـات بسـیار بـه حـوزه میـراث

داریـم کـه میـزان فعالیـت مـا در حـوزه

فرهنگـی عالقهمنـد اسـت و تاکیـد دارد

میـراث فرهنگـی در وزارت ارتباطات کافی

ایـن سـاختمانها شناسـایی و مرمـت

نیسـت امـا مهـم آن اسـت کـه ایـن کار را

شـوند.

آغـاز کردهایـم.

اســـت و صـــدور ویزاهـــای فرودگاهـــی نیـــز کـــه حـــدود  ۳۰ســـال

اســـتفاده

«الکترونیکـــی»

آن تعریـف شـود .امیدواریـم در آینـده

چنانکـه سـاختمانهای تلگرافخانـه در

پیـــش حـــدود  ۵درصـــد کاربـــرد داشـــت هماکنـــون  ۱۶درصـــد از

بـــر اســـاس اعـــام ســـازمان جهانـــی
گردشـــگری،

بازسـازی شـود و کاربـری جدیـدی بـرای

بسـیاری از اسـتانها در اختیـار دارد

او ادامـه داد :شـرکت ملـی پسـت،

اعتبار ویزای سنتی کم شد
رونـــد

سـاختمان مسـتوفیالممالک تعمیـر و

سـاختمانهای تاریخـی متعـددی در

کـه سـاختمانهای تاریخـی دیگـری

داشـت تـا مرمـت و تعمیر ایـن مجموعه

 ۱۴کشـور همسـایه خود خدمت ارائه دهیم.در ادامه انوشـیروان

ایـن زمینه همـکاری کند.

تاریخـی دیگـری دروزارت ارتباطات وجـود دارد که این اهتمام

کـه در ایـن مسـتند حضـور داشـتند در

برابـری و اتحـاد کشـورهای جهان اسلام وارد نکـرده و نمیکند.

کشـورهای منطقه معرفی کنیم .اسـتانداری نیز آمادگی دارد در

امـکان پذیر نیسـت.

هادیـان یـادآورشـد :نبایـد فرامـوش کـرد که سـاختمانهای

مشـاهیر بـا اسـم تمـام  ۴۵مدیـر و وزیر

سلامت نیـز گفـت :تمـام فتنههـا در میـان کشـورها خللـی در

واقع شـده اسـت .امیدواریـم بتوانیم این ظرفیـت را برای مردم

قـرار گیرنـد .اکنـون ارائه مجـوزی به نام خانـه کافه در حوزه گردشـگری عمالً

نکته

خبر
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پیام
میراث

و

«فرودگاهـــی» در چنـــد دهـــه اخیـــر
بـــا رشـــد قابـــل مالحظـــهای همـــراه
بـــوده اســـت .ســـازمان جهانـــی گردشـــگری در گـــزارش جدیـــد
خـــود بـــا اشـــاره بـــه رونـــد روزافـــزون اســـتفاده از ویزاهـــای
الکترونیکـــی و فرودگاهـــی اعـــام کـــرد :در حـــال حاضـــر نیمـــی از
جمعیـــت جهـــان بـــرای ســـفر نیازمنـــد دریافـــت ویزاهـــای ســـنتی
هســـتند.
بـــر اس ــاس اطالع ــات آمـــاری ،در س ــال  ۱۹۸۰میـــادی  ۷۵درصـــد
از جمعیـــت جهـــان از ویزاهـــای ســـنتی اســـتفاده میکردنـــد ایـــن
در حالـــی اســـت کـــه در ســـال  ۲۰۱۸ایـــن عـــدد بـــه  ۵۳درصـــد
کاهـــش یافتـــه اســـت .همچنیـــن ویزاهـــای الکترونیکـــی کـــه
در ســـال  ۱۹۸۰هیـــچ اســـتفاد های از آنهـــا نمیشـــد ،در حـــال
حاض ــر  ۱۰درص ــد از س ــفرهای جهان ــی را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده

ســـفرهای جهانـــی را پوشـــش میدهـــد.
از ســـال  ۱۹۸۰تـــا  ،۲۰۱۸کمتریـــن تغییـــر را میتـــوان در جمعیتـــی
از جهـــان مشـــاهده کـــرد کـــه میتوانســـتند بـــدون دریافـــت ویـــزا
(برنامههـــای لغـــو ویـــزا) ســـفر کننـــد .در ســـال  ۱۹۸۰میـــادی
 ۲۰درصـــد از جمعیـــت جهـــان از برنامههـــای لغـــو ویـــزا اســـتفاده
میکردنـــد و در ســـال  ۲۰۱۸ایـــن رقـــم بـــا تنهـــا یـــک درصـــد
افزایـــش بـــه  ۲۱درصـــد رســـیده اســـت .بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت
روزافـــزون گردشـــگری بـــه عنـــوان یکـــی از محرکههـــای مهـــم
اقتصـــادی ،بســـیاری از کشـــورهای جهـــان در تـــاش هســـتند تـــا
ســـهم خـــود را از بـــازار بینالمللـــی گردشـــگری بـــه رو شهـــای
گوناگـــون از جملـــه تســـهیالت مرتبـــط بـــا اخـــذ ویـــزا افزایـــش
دهند.ســـازمان جهانـــی گردشـــگری همچنیـــن گـــزارش کـــرده
اســـت :از مجمـــوع  ۱.۴میلیـــارد نفـــر گردشـــگر بینالمللـــی کـــه در
س ــال گذش ــته می ــادی س ــفر کردن ــد ۵۸ ،درص ــد از طری ــق هوای ــی،
 ۳۷درصـــد از طریـــق زمینـــی ۴ ،درصـــد از طریـــق مســـیرهای آبـــی
و  ۲درصـــد از طریـــق راه آهـــن بـــه ســـفر رفتهانـــد.

4

سال پانزدهم | شماره پیاپی  | 1566پنجشنبه  18مهر 1398

خسارت  ۵۰میلیارد ریالی بارندگی
به تأسیسات برق میناب
بارندگی

مدیــر

شهرســتان
خســارت

بــرق
از

حســاس بــودن مــزارع پــرورش میگــو ،بــرای وصــل

میلیــارد

ســریعتر بــرق در مــزارع ،مجبــور بــه درخواســت

شــبکه
۵۰

ریالــی بارندگــی بــه ایــن

نیــرو از شهرســتانهای بندرعبــاس ،حاجیآبــاد،

شهرســتان خبــر داد .بــه گــزارش ایســنا ،کیــوان

بشــاگرد و ســیریک شــدیم .مدیــر بــرق شهرســتان

براتــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :بارندگــی و

مینــاب خاطرنشــان کــرد :اکنــون بــرق همــه مناطــق

وزش بــاد شــدید پنجــاه میلیــارد ریــال خســارت بــه

شهرســتان مینــاب وصــل شــده اســت .بــه گــزارش

تأسیســات بــرق شهرســتان مینــاب وارد کــرد .وی

ایســنا ،اداره کل هواشناســی هرمــزگان بیشــینه

افــزود :وزش بــاد شــدید موجــب شکســته شــدن

ســرعت وزش بــاد در شهرســتان مینــاب در جمعــه

 ۱۶۰تیــر بــرق شــد کــه از ایــن شــمار ،پنجــاه تیــر

گذشــته را  ۷۲کیلومتــر بــر ســاعت عنــوان کــرده

بــرق متعلــق بــه مــزارع پــرورش میگــو در دو ســایت

بــود .مینــاب یکــی از شــهرهای اســتان هرمــزگان

تیــاب شــمالی و جنوبــی بــود .مدیــر شــبکه بــرق

در جنــوب ایــران و مرکــز شهرســتان مینــاب اســت.

شهرســتان مینــاب تصریــح کــرد ۱۱۵ :مزرعــه پرورش

مینــاب دومیــن شــهر بــزرگ هرمــزگان و ســرزمینی

میگــو در دو ســایت تیــاب شــمالی و جنوبــی وجــود

جلگــهای اســت کــه بهعلــت داشــتن منابــع آب

دارد کــه در صــورت وصــل نشــدن بهموقــع بــرق ایــن

شــرب بهویــژه رودخانــه مینــاب ،یکــی از قطبهــای

مــزارع ۶۰۰ ،میلیــارد تومــان خســارت بــه ایــن مــزارع

کشــاورزی هرمــزگان اســت.

شهرستان سلطانیه

خطــر کاهــش آبهــای

ناآگاهــی بــه مســائل زیســتمحیطی ،پایینرفــت

زیرزمینــی ،بیــخ گــوش

ســطح آبهــای زیرزمینــی ،ســوءمدیریت مصــرف

ایــن شهرســتان قــرار دارد.

آب ،کمبودهــای بارندگــی و  ...دلیلــی بــر وقــوع

بــه گــزارش ایســنا ،حســین رحمانیهــزاررود در

بحــران یــاد شــده میشــود .رحمانیهــزاررود در

جلســه شــورای حفاظــت از منابــع آب شهرســتان

ادامــه صحبتهایــش گفــت :نبایــد بارندگیهــای

ســلطانیه ،اظهــار کــرد :دســتگاههای متولــی و عضــو

اخیــر حساســیت بحــران کمآبــی را در نظــر مدیــران

شــورای حفاظــت از منابــع آب ،قبــل از فــرا رســیدن

بکاهــد؛ چراکــه شــدت بحــران کمآبــی تــا حــدی

فصــول بارشــی و نــزوالت جــوی کــه مســائلی ماننــد

اســت کــه ایــن بارندگیهــا نمیتواننــد کمبودهــا

راهبنــدان و انســداد مســیلها را بــا خــود بــه همــراه

را جبــران کننــد .ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه

دارد ،نســبت بــه شناســایی و بازگشــایی مســیلها

حداقــل افــت آبهــای زیرزمینــی اســتان 77

اقدامــات جــدی بایــد انجــام دهنــد .وی ادامــه

ســانتیمتر بــوده و آبهــای حاصــل از بارندگیهــای

داد :دیگــر نمیتــوان اســتان زنجــان و بــه تبــع آن

اخیــر عمدتــا صــرف بخــش زراعــت شــده و قــادر

شهرســتان ســلطانیه را در مــرز بحــران کمآبــی و یــا

بــه افزایــش ســطح منابــع آبــی نیســت ،افــزود:

بیآبــی در نظــر گرفــت ،بلکــه اکنــون در درون بحــران

بایســتی در زمینــه چگونگــی مدیریــت منابــع آبــی

کمآبــی هســتیم کــه عللــی چــون تغییــرات اقلیمــی،

برنامهریــزی داشــته باشــیم.

کردنــد و زبالــه هــای بــه جــا مانــده توســط
گردشــگران بــا دســتان محیــط بانــان از
حاشــیه تــاالب اســتیل جمــع آوری شــد.
بــه گــزارش نــدای گیــان از آســتارا ،مصطفی
فــاح مجــاور رییــس اداره حفاظــت محیــط
زیســت آســتارا بــا اعــام ایــن کــه تــاالب
اســتیل از وجــود زبالــه پاکســازی و زبالــه
هــای بــه جــا مانــده از تابســتان بــا دســتان
محیــط بانــان از حاشــیه تــاالب اســتیل
جمــع آوری شــد از همــه مســافران و
شــهروندان درخواســت کــرد ضمــن اســتفاده
و لــذت بــردن از طبیعــت ،از ریخــت و پــاش
زبالــه در محیــط زیســت بــه ویــژه تــاالب
هــا ،رودخانــه هــا و مناطــق چهارگانــه
حفاظــت محیــط زیســت (پــارک هــای
ملــی ،پناهــگاه حیــات وحــش ،منطقــه
حفاظــت شــده و آثــار طبیعــی ملــی)
خــودداری نماینــد تــا ایــن امانــت الهــی بــه
نســل هــای بعــدی ســپرده گــردد .وی در
ادامــه صحبــت هایــش همچنیــن از برنامــه
منظــم اداره حفاظــت محیط زیســت آســتارا
بــا همراهــی گــرو ههــای فعــال زیســت
محیطــی ،دهیــاران ،شــوراهای روســتاها و
ســایرین جهــت پاکســازی محیــط زیســت
بــه ویــژه مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت از زبالــه خبــرداد.
فــاح مجــاور بــا بیــان ایــن کــه تــاالب
اســتیل بــا مســاحت حــدود 140هکتــار
جــزء تــاالب هــای منــدرج در آییــن نامــه
اجرایــی تبصــره یــک مــاده یــک قانــون
حفاظــت ،احیــاء و مدیریــت تــاالب هــای

افــزود :ایــن تــاالب بــه دلیــل نزدیکــی بــه
شــهر آســتارا و قرارگیــری در جــوار بزرگــراه
آســتارا بــه رشــت و دسترســی آســان آن
هرســاله مــورد بازدیــد میلیــون هــا گردشــگر
داخلــی و همچنیــن خارجــی قــرار دارد.
گفتنــی اســت ایــن تــاالب ســالیانه محــل
جوجــه آوری چندیــن هــزار پرنــده در نیمــه
اول ســال و فــرودگاه هــزاران پرنــده مهاجــر
در نیمــه دوم ســال اســت.

کنــد و برخــی دشــت هــا بــه عنــوان دشــت ممنوعــه شــناخته شــود .در ایــن راســتا تکنیــک

هایــی توســعه داده شــده کــه بتــوان بــر پوشــش گیاهــی ایــن اراضــی افــزود.

ادامــه میدهــد :پوشــش گیاهــی ضعیــف در اراضــی

گزارش

شــیب دار و برخــی مناطــق کوهســتانی موجــب مــی
شــود فرســایش خــاک در ایــن مناطــق بیشــتر باشــد
و بــه همیــن دلیــل بــر روی اســتحصال آب بــاران از

بــه گفتــه دکتــر محمــود عــرب خــدری ،میــزان
فرســایش خــاک در ایــران بســیار زیــاد اســت و بایــد
فکــری بــه حــال آن کــرد .ایــن مقــام مســوول در وزارت
جهــاد کشــاورزی در ادامــه میافزایــد :فرســایش

طریــق روش پخــش ســیالب در آبخــوان تمرکــز شــده
اســت .بــه گفتــه عــرب خــدری ،آبهــای ســیالبی بــا
رســوب بســیار و شــدت فــراوان موجــب تخریــب زیــاد
مــی شــود و مــی تــوان بــا احــداث بنــد در مســیر

خــاک در کشــور از یکســو موجــب شســته شــدن خــاک
هــای حاصلخیــز ،ورود ایــن خــاک هــا بــه رودخانــه و
ســدها ،کاهــش تولیــدات و نیــز ضعیــف شــدن خــاک
شــده و از ســوی دیگــر ایــن وضعیــت موجــب گل آلــود
شــدن رودخانــه و پــر شــدن مخــازن ســدها و تاثیــر
منفــی بــر بهــره بــرداری از آبهــای زیرزمینــی میشــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،معــاون پژوهشــی پژوهشــکده
حفاظــت خــاک و آبخیــزداری وزارت جهــاد کشــاورزی،

ایــن تعــداد غیرمجــاز هســتند و بــه دلیــل بهــره بــرداری
بیــش از انــدازه ایــن چاههــا از آب هــای زیرزمینــی،
فرونشســت زمیــن در دشــت هــا نیــز بــه مشــکالت
افــزوده اســت .عــرب خــدری ادامــه میدهــد :ایــن
وضعیــت ســبب شــده اســت ســطح آبهــای زیرزمیــی
افــت شــدید پیــدا کنــد و برخــی دشــت هــا بــه عنــوان
دشــت ممنوعــه شــناخته شــود .وی بــا بیــان اینکــه
بیشــتر فرســایش در اراضــی کوهســتان و شــیب دار
اســت ،بیــان میکنــد :در ایــن راســتا تکنیــک هایــی
توســعه داده شــده کــه بتــوان بــر پوشــش گیاهــی ایــن
اراضــی افــزود زیــرا هــر چــه پوشــش گیاهــی مطلــوب
تــر شــود ،از فرســایش خــاک جلوگیــری شــده و
جمــع آوری آب بــاران نیــز بیشــتر مــی شــود .معــاون
پژوهشــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ایــران کشــوری
اســت کــه عمــده آن خشــک و نیمــه خشــک اســت،

محمــود عــرب خــدری -معــاون پژوهشــی

پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری
وزارت جهــاد کشــاورزی -معتقــد اســت:

میـزان فرســایش خــاک در کشــور مــا بســیار
زیــاد اســت و بایــد فکــری بــه حــال آن کــرد.

فرســایش خــاک در کشــور موجــب شســته

شــدن خــاک هــای حاصلخیــز و ورود ایــن

خــاک هــا بــه رودخانــه و ســدها میشــود.

رودخانــه هــا و منحــرف کــردن مســیر ســیالب آن را
بــه ســوی عرصــه هــای فاقــد پوشــش گیاهــی هدایــت
کــرد .ایــن مقــام مســوول در وزارت جهــاد کشــاورزی،
در ادامــه میافزایــد :در ایــن راســتا هــم اکنــون ۳۷
ایســتگاه پخــش ســیالب یــا آبخــوان در کشــور داریــم
کــه طــی  ۲۰ســال گذشــته  ۲میلیــارد متــر مکعــب آب
از ایــن طریــق ذخیــره شــده اســت کــه یــک میلیــارد
و  ۲۰۰میلیــون متــر مکعــب آن بــه تغذیــه آبخــوان هــا
رســیده و بقیــه صــرف تولیــد پوشــش گیاهــی منطقــه
شــده اســت .بــه گفتــه وی طبــق برآوردهــای انجــام

انتقاد نماینده درگز از وعدههای انتخاباتی
مضر برای محیط زیست

ساالنه یک میلیارد تن خاک ک
معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک

ساالنه یک میلیارد تن خاک ایران خبر داد
شــده ایــن شــیوه تاثیــر بســیار خوبــی در تغذیــه آبهــای

ایــران بــا بیــان اینکــه ســرعت فرســایش خــ

زیــر زمینــی دارد و ده هــا برابــر از روش ســد ســازی

جهــان و ایــران جــای نگرانــی دارد ،اعــام کــرد:

ارزان تــر اســت .عــرب خــدری بــا بیــان اینکــه ســاالنه

 ۲میلیــارد تــن فرســاش خــاک در کشــور ص

 ۲تــا ســه متــر از آب ســدها تبخیــر مــی شــو ،تاکیــد

میگیــرد .بــه گــزارش تســنیم ،منوچهــر گرجــ

میکنــد :بــا هدایــت آب بــه زیــر زمیــن از تقطیــر،

آن زمــان در همایــش روزجهانــی خــاک در س

آلودگــی و هــر گونــه خســارت بــه آن جلوگیــری شــده و

جهــاد کشــاورزی اســتان ســخن میگفــت ،میا

بــه تغذیــه قنــوات کمــک مــی شــود.

اراضــی مســتعد و حاصلخیــز بســیاری توســط ا

نگرانی از سرعت فرسایش خاک در کشور

هــا دســت انــدازی و تغییــرات شــده اســت کــ

آذرمــاه  97بــود کــه رئیــس انجمــن علــوم خــاک

بــه توجــه دارد .بــه گفتــه وی نگهــداری از خــ

سازمان نقشهبرداری:
 ۲۱۷هزار نفر در معرض خطر فرونشست قرار دارند

یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع

وظیفــه و جایــگاه خــود را مشــخص کنیــم .مــا یــا بازیکــن

ســازمان نقشــهبرداری کشــور اعــام کــرد:

کــه  ۱۷۰کیلومتــر تأسیســات و شــریانهای حیاتــی و ارتباطــی

طبیعــی در مجلــس گفــت :اینکــه نماینــده وعــده

آزاد دولتیــم و در مقــام نماینــده پیگیــر آب و بــرق و گاز

مســاحت منطقــه تحــت تأثیــر فرونشســت در

را تحــت الشــعاع خــود قــرار داده اســت .مناطــق خــواف و

انتخاباتــی بدهــد یــا صرفــا بــه مشــکالت حــوزه

شهرســتانهایمان میشــویم یــا بــه عنــوان نماینــده بــه امــر

دشــت مشــهد بــا نــرخ حداکثــر  ۲۲ســانتیمتر،

دولــت آبــاد بــا  ۲۵۰۰کیلومتــر بیشــترین تأثیــر را از فرونشســت

انتخابیــه تأکیــد کنــد بــا کارکــرد قوهمقننــه در تضــاد

قانوننویســی و نظــارت در ســطح کالن میپردازیــم .نماینــده

 ۱۲۰۰کیلومتــر مربــع اســت کــه  ۲۱۷هــزار نفــر را در مخاطــره

دیدهانــد ،امــا بــا نــرخ فرونشســت بیشــینه  ۱۲ســانتیمتری

اســت .نماینــده نبایــد هــر حرفــی کــه دلــش خواســت بزنــد.

مــردم درگــز در مجلــس بــا بیــان اینکــه «مــا راه خــود را گــم

فرونشســت قــرار میدهــد .بــه گــزارش ســازمان نقشــه بــرداری

کمتریــن میــزان را دارا بودنــد .همچنیــن گزارشهــا نشــان

عبــدهللا حاتمیــان در گفتوگــو بــا ایســنا در مــورد وعدههــای

کردهایــم» گفــت :مــن نماینــده هنــوز نمیدانــم کــه وظیفــه

کشــور ،ایــن ســازمان بــه عنــوان متولی اعــام نرخ فرونشســت،

میدهــد  ۴۲۳کیلومتــر از تأسیســات و شــریانهای حیاتــی

انتخاباتــی کــه بــه محیــط زیســت صدمــه میزننــد ،گفــت :بــه

اصلــی نماینــده مجلــس در ایــران چیســت؟ مــا بخــش نظــارت

بــه درخواســت وزارت کشــور و ســازمان مدیریــت بحــران،

تحــت تأثیــر فرونشســت در ایــن مناطــق هســتند .مطالعــات

نظــر مــن نمایندههایــی کــه وعدههــای انتخاباتــی میدهنــد

را ضعیــف کردیــم .تضعیــف نظــارت در ایــن اتفــاق نمــود پیــدا

مســتمرا اقــدام بــه تهیــه نقشــه فرونشســت دشـتهای کشــور

ســازمان نقشــهبرداری کشــور حاکــی از آن اســت کــه در ربــاط

اشــتباه میکننــد .نماینــد ه بایــد برنامــه و یــک مســیر مشــخص

میکنــد کــه انتقــاد نماینــده مجلــس از یــک دســتگاه و نهادهــا

میکنــد .آخریــن مطالعــات ایــن ســازمان بــه بررســی نــرخ

ســنگ  ۵۸۰کیلومتــر و در کاشــمر  ۱۷۰۰کیلومتــر فرونشســت

کاری از خــود ارائــه دهــد .اینکــه نماینــده وعــده انتخاباتــی بدهد

مثــل دیــوان محاســبات بــا انتقــاد یــک شــاکی خصوصــی از

فرونشســت در دشــت مشــهد اختصــاص داشــت کــه نتایــج آن

تــا  ۲۴ســانتیمتری وجــود دارد و در مجمــوع حــدود صــد

یــا صرفــا بــه مشــکالت حــوزه انتخابیــه تأکیــد کنــد بــه نوعــی

آن تفاوتــی نمیکنــد .اختیــارات نظارتــی نمایندههــا تعریــف

در قالــب نام ـهای از ســوی مهنــدس مســعود شــفیعی رئیــس

هــزار نفــر از جمعیــت ایــن منطقــه را تحــت تأثیــر خــود قــرار

بــا کارکــرد قوهمقننــه در تضــاد اســت .ایــن عضــو کمیســیون

نشــده اســت .وی در بخــش دیگــری گفــت :حــوزه دریاچــه

ســازمان نقشــهبرداری کشــور ،بــه  ۲۱مقــام مســئول ارائــه شــد.

میدهــد .خاطــر نشــان میشــود منطقــه نیشــابور بــا ۵۹۱

کشــاورزی افــزود :مــا یــک دموکراســی و مردمســاالری بــرای

ارومیــه مثــال درســتی بــرای وعدههایــی انتخاباتــی اســت کــه

شــفیعی در ایــن نامــه عنــوان کــرده اســت :بــر اســاس آخریــن

کیلومتــر ،کمتریــن مســاحت تحــت تأثیــر ایــن پدیــده بــا نــرخ

خــود تعریــف کردیــم کــه انحرافــات متعــدی پیــدا کــرده اســت.

بــه محیــط زیســت صدمــه میزننــد .تمامــی مشــکالت دریاچــه

گزارشهــای دورهای ســازمان نقشــهبرداری کشــور حکایــت از

بیشــینه  ۲۰ســانتیمتر در دشــت مشــهد را داراســت کــه ۵۹۰۰۰

ایــن انحرافــات در بعضــی مــوارد باعــث تقویــت و در برخــی

ارومیــه ناشــی از ایجــاد همــان 70 ،60ســد اســت .ایــن ســدها

آن دارد کــه در دش ـتهای مشــهد ۱۰۰۰ ،کیلومتــر از تربــت جــام

نفــر را در خــود جــای داده اســت و  ۱۴۸کیلومتــر از تأسیســات

مواقــع دیگــر باعــث تضعیــف دولــت شــده اســت .مــا بایــد

هــم بــدون شــک بــا دخالــت نماینــدگان احــداث شــده اســت.

بــا نــرخ فرونشســت حداکثــر تــا  ۱۶ســانتیمتری مواجــه شــده

ایــن منطقــه را میتوانــد دچــار مخاطــره کنــد.

اســت بــه

بــه گــزارش
نشســت
در جمــع

کــه مــا قب

عضــو کارگ

مــوردی از

اســاس آن

اســت امــ

دوم را بــرا

ارســال می

مــدت زمـ

گــزارش م

بیش از  ۵۷میلیون هکتار اراضی ملی
کاداستر شده است

مدیــرکل دفتــر ممیــزی و حــد نــگاری اراضــی ســازمان جنگلهــا،

در حــوزه کاداســتر اراضــی هماهنگــی بــا دســتگاههای اجرایــی،

مراتــع و آبخیــزداری گفــت :ایــن ســازمان به عنــوان متولــی اراضی

وزارت نیــرو ،ســازمان ثبــت ،ســازمان بنــادر و مناطــق آزاد بــود

ملــی  -دولتــی از ابتــدای تصویــب قانــون ملــی شــدن برنامــه

تــا بــه کار حــد نــگاری و کاداســتر ســرعت دهیــم .مدیــرکل دفتــر

تثبیــت مالکیــت دولــت را بــر عرصههــای ملــی جــزو برنامههــا

ممیــزی و حــد نــگاری اراضــی ســازمان جنگلهــا ،تصریــح کــرد:

و اهــداف خــود داشــته و در چنــد ســال اخیــر ۵۷میلیــون و ۶۶۸

نقشــه رقومــی  ۴هـزار و  ۲۸۶کیلومتــر نقشـههای رقومــی اراضــی

هــزار و  ۵۴۸هکتــار اراضــی کاداســتر و در ســامانه ثبــت شــده

حریــم دریــا تهیــه شــده کــه نقشــههای حــد نــگاری  ۲هــزار و

اســت .بــه گــزارش ایرنــا ،اکــرم توفیقــی افــزود :تــا کنــون از

 ۱۳۵کیلومتــر آن تهیــه و بــه ســازمان ثبــت تحویل داده شــده و در

مجمــوع اراضــی کاداســتر شــده  ۷میلیــون و  ۶۰۸هــزار و ۶۰۱

مرحلــه تثبیــت اســت .وی بــا بیــان اینکــه سیاســت گــذاری بـرای

هکتــار جنگلهــای کشــور کاداســتر و در ســامانه ثبــت تثبیــت

اولویــت بنــدی مناطــق نیــز انجــام شــده اســت ،اظهــار داشــت:

شــده اســت .مدیــرکل دفتــر ممیــزی اراضــی ســازمان جنگلهــا

مناطقــی کــه از نظــر اکولوژیکــی مثــل ذخیرهگاههــای ژنتیکــی

تصریــح کــرد :در ســال  ۹۳کــه قانــون جامــع حدنــگاری بــه

مهــم در جنــگل و مرتــع و مناطــق تخریــب شــده جنگلــی واقــع

تصویــب رســید ،ســازمان جنگلهــا در اولیــن اقــدام خــود دســتور

شــده ،در اولویــت کاداســتر بــوده اســت .بــه گفتــه توفیقــی ایــن

عمــل جامعــی را بـرای کاداســتر اراضــی ملــی (بیــش از  ۸۶درصــد

حجــم کار زیــاد نیازمنــد تقویــت نیــروی انســانی بــود .بنابرایــن

کشــور اراضــی ملــی اســت) و ســامانه کاداســتر را تدویــن کــرد.

دورههــای فنــی و رقومــی ویــژه کاداســتر اراضــی تعریــف و در کل

در ایــن راســتا هماهنگــی الزم را بــا ســازمان ثبــت بــه عنــوان

کشــور اجرایــی شــد .مدیــرکل دفتــر ممیــزی اراضــی ســازمان

متولــی و اجــرا کننــده کاداســتر بــه عمــل آورد .وی ادامــه داد:

جنگلهــا عنــوان کــرد :در  ۶ماهــه نخســت ســال  ۸ ،۹۸میلیــون

کاداســتر اراضــی ســاحلی نیــز در برنامــه قـرار گرفتــه و ابالغ شــده

و  ۵۹۸ه ـزار هکتــار کاداســتر اراضــی اج ـرا شــده کــه نســبت بــه

اســت .بیــش از  ۱۳۵میلیــون و  ۵۰۰هــزار هکتــار اراضــی ملــی

مصوبــه  ۱۵۹درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتهایم .وی بــا اشــاره

ســند دفترچــهای و کاداســتری دارد .همچنیــن رقومــی ســازی

ی دســتگاهها کــه در نهایــت بــه زمیــن
بــه برخــی مــوازی کار 

نقش ـهها و اج ـرای مقــررات ملــی شــدن بــه عنــوان زیــر ســاخت

خــواری منجــر میشــود ،اظهــار داشــت :قانونگــذار در بخــش

کار نیــز عملیاتــی شــد .هــم اکنون۱۲۰میلیــون هکتــار نقشــه در

تفکیــک اراضــی ملــی رای نهایــی را بــر عهــده مامــور ناظــر ســازمان

ســامانه کاداســتر رقومــی و در ســامانه ثبــت جــا نمایــی شــده

جنگلهــا میگــذارد ،بنابرایــن تمامــی دســتگاهها ملــزم بــه

اســت .توفیقــی اظهــار داشــت :ســایر اقدامــات ســازمان جنگلهــا

رعایــت تشــخیص مامــور ایــن ســازمان هســتند .توفیقــی ادامــه

عکس:ایرنا

ممنــوع کشــور نیــز اســت .وی همچنیــن

ادامــه میافزایــد :ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت ســطح آبهــای زیرزمیــی افــت شــدید پیــدا

عکس:ایرنا

کشــور بــوده کــه جــزء تــاالب هــای شــکار

مسووالن

حاشــیه تــاالب اســتیل را از زبالــه پاکســازی

تعــداد غیرمجــاز هســتند و بــه دلیــل بهــره بــرداری بیــش از انــدازه ایــن چاههــا از آب هــای

اراضی

شهرســتان مــرزی بنــدر آســتارا حریــم و

در حــال حاضــر نزدیــک بــه  ۷۰۰هـزار حلقــه چــاه در کشــور داریــم کــه  ۳۰۰هـزار حلقــه از ایــن

سیالب

مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت

معــاون پژوهشــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری وزارت جهــاد کشــاورزی میگویــد:

هــزار حلقــه چــاه در کشــور داریــم کــه  ۳۰۰هــزار حلقه از

فرمانــدار ســلطانیه گفــت:

پا کسازی تاالب
استیل از زباله

برای دسترسی به پروبیوتیکهای گیاهی و تولید آنتیبیوتیکهای دیگر فراهم میکند.

021-88019846

در ادامــه میگویــد :در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۷۰۰

گســترش شهرنشــینی ،عــدم رعایــت الگــوی کشــت،

خبر

کشف کردند که توسط باکتریهای خاک در جنگل گرمسیری مکزیک تولید میشود و زمینه را

عکس :ایرنا

خطر کاهش آبهای زیرزمینی ،بیخ گوش
منابع

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی ،محققان دانشگاه راتجرز در آمریکا آنتیبیوتیک جدیدی را

زیرزمینــی ،فرونشســت زمیــن در دشــت هــا نیــز بــه مشــکالت افــزوده اســت .عرب خــدری در

پــرورش وارد میشــد .براتــی افــزود :بــا توجــه بــه

مینــاب

پیام
زیست

10003432117834

کشف آنتیبیوتیک جدید در جنگلهای گرمسیری

داد :موضــوع «مقــررات مــوازی» مثــل تعاونــی معاونــان ،قانــون

جلوگیــری میشــود .مدیــرکل دفتــر ممیــزی اراضــی ســازمان

تیمها

مرجــع تشــخیص اراضــی و مــواد اصالحــات اراضــی در عرصههــای

جنگلهــا افــزود :زمینخــواری عوامــل زیــادی اعــم از ســوء

هشــت

ملــی شــدن نیــز ورود پیــدا کــرده و اراضــی دچــار دو ماهیتی شــده

اســتفاده افــراد از خــاء هــای قانونــی ،قوانیــن غلــط گذشــته و

انســا

و گاهــا مــوازی کاری پیــش میآیــد .امــا ســازمان بــا تمامــی

 ...دارد .وی بــا بیــان اینکــه حــوزه تخریــب و تصــرف در حــوزه

محیــ

دســتگاههای خــارج از جهــاد کشــاورزی (وزارت نیــرو ،ســازمان

ســازمان اســناد اســت ،افــزود :درحــال حاضــر مــاده  ۱۴۷و ۱۴۸

اســت

بنــادر ،ســازمان امــور اراضــی و ثبــت) بــه یــک نقطــه مشــترک

قانــون ثبــت اصــاح شــده و ادارات ثبــت بایــد بــا توجــه بــه

کــه د

و هــم افزایــی رســیدهاند و چالشهایــی کــه  ۵ســال پیــش

گواهــی منابــع طبیعــی ســند را صــادر کننــد .وی تصریــح کــرد :اگر

آبــزی

وجــود داشــت ،برطــرف شــده اســت .حتــی در ســطح وســیع

زمینــی بــه صــورت غیرقانونــی گرفتــه شــود ،دوبــاره بــه صاحــب

اقیانو

تبــادل اطالعــات میکننــد کــه تــا حــدود زیــادی از زمیــن خــواری

اصلــی آن کــه طبیعــت و دولــت اســت بازمیگــردد.

زندگــ

نخستین گروه پرندگان مهاجر وارد زنجان شدند

پیام
زیست

10003432117834

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از ورود نخستین گروه

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

پرندگان مهاجر از نوع اردک سرسبز و خوتکا به این استان خبر داد .به گزارش ایرنا ،پرویز رستمی افزود :این
استان از هشت سایت پرنده برخوردار است و با ورود پرندگان مهاجر ،زیبایی و طراوت خاصی به طبیعت زنجان

021-88019846

می بخشد.

عرب خدری :پوشش
گیاهی ضعیف در
اراضی شیب دار و برخی
مناطق کوهستانی
موجب می شود
فرسایش خاک در
مناطق خشک و نیمه
خشک کشور بیشتر
باشد و به همین دلیل
بر روی استحصال
آب باران از طریق
در آبخوان تمرکز شده
است که می توان با
احداث بند در مسیر

تاکیــد میکنــد :حــل مشــکل بحــران آب و محیــط
زیســت ســالم مســتلزم مدیریــت زمانــی مناســب بــر
روی خــاک اســت .بــه گفتــه گرجــی ،بــا برنامــه ریــزی
مناســب و بــا بکارگیــری روش هــای جدیــد امیدواریــم
بتوانیــم در یــک برنامــه  10ســاله وضعیــت بهتــری در
راســتای حفــظ و صیانــت آب ،خــاک و تغذیــه کشــور را
محقــق ســازیم .وی بــه برنامــه هــای خــاک و بحــران
آب کشــور یادآورمیشــود :تصویــب قانــون حفاظــت از
خــاک ،ایجــاد بانــک اطالعــات خــاک کشــور ،پایــش
کیفیــت و حاصلخیــزی خــاک ،توســعه کشــاورزی
حفاظتــی و برنامــه ریــزی جــدی بــرای فرســایش
خــاک از جملــه برنامــه هــای ایــن انجمــن اســت.

وضعیت بحرانی کشور در فرسایش خاک

حســین اســدی عضــو انجمــن علــوم خــاک ایــران نیــز
در ایــن بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا میگویــد :خــاک بــر
اثــر عوامــل مختلفــی تخریــب مــی شــود کــه مهمتریــن
آن فرســایش اســت کــه شــامل هــم فرســایش آبــی
فرســایش آبــی در ســال بــه طــور متوســط حــدود  6تــن
در هکتــار و در فرســایش بــادی آمــار مقــداری متناقــض
اســت؛ بــه طــور کلــی حــدود  350تــا  500میلیــون تــن

رودخانه ها مسیر
سیالب را هدایت کرد.

مــی دهیــم .عضــو انجمــن علــوم خــاک ایــران تاکیــد

و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی از فرسایش

شکارچیان

میکنــد :مســاله ای مهــم ایــن آمارهــا و اعــداد نیســت
بلکــه بایــد آنهــا را بــا معیــاری مشــخص بســنجیم
کــه بــه آن «فرســایش قابــل تحمــل» مــی گوییــم؛
ایــن فرســایش بــا توجــه بــه میــزان خــاک ســازی و
اثــرات زیســت محیطــی کــه دارد ســنجیده مــی شــود.
بــه گفتــه وی اگــر ایــن  6تــن در ســال را بــا میــزان
خــاک ســازی در کشــور مقایســه کنیــم وضعیــت مــا
بســیار بحرانــی اســت چــون میــزان خــاک ســازی در

ـاک در

امنیــت غذایــی اهمیــت ویــژه ای دارد کــه بــی توجهــی

میلیــارد تــن فرســاش خــاک در کشــور صــورت مــی

ســاالنه

بــه ایــن بخــش خســار هــای جبــران ناپذیــری را بــه

گیــرد .وی بــا اشــاره بــه مهمتریــن خدمــات خــاک

صــورت

دنبــال دارد و فرامــوش نشــود کــه آب و خــاک بــه

میافزایــد :از جملــه ایــن خدمــات مــی تــوان بــه

ـی کــه

عنــوان دو عنصــر حیاتــی در بخــش کشــاورزی بــه

تولیــد محصــوالت مختلــف و تامیــن امنیــت غذایــی،

ســازمان

شــمار مــی رود.رئیــس انجمــن علــوم خــاک ایــران در

تولیــد محصــوالت اولیــه پوشــاک و چــوب ،تنظیــم

افزایــد:

ادامــه میگویــد :بــا محدودیــت هــای شــدید خــاک در

هــوا و تعــادل بخشــی گازهــای جــو زمیــن ،تصفیــه و

انســان

کشــور روبــه هســتیم و کشــور در یــک اقلیــم خشــک

ذخیــره ســازی آب ،حمایــت وحفاظــت از تنــوع زیســتی

ـه نیــاز

قــرار دارد.گرجــی تصریــح میکنــد :ســرعت فرســایش

در زیســت بومهــا ،خنثــی کــردن ســموم و فاضالبهــا،

ـاک در

خــاک در جهــان و ایــران جــای نگرانــی دارد و ســاالنه 2

ذخیــره و نگهــداری بــذر گیاهــان و ذخایــر ژنتیکــی و

کــه از دســت دادن خــاک مــا بــر اثــر فرســایش بیــش
از  10تــا  12برابــر حــد قابــل تحمــل یــا همــان تــاب
آوری ســرزمینی اســت .اســتاد دانشــگاه تهــران ادامــه
میدهــد :در واقــع خاكــی را كــه  30تــا  40ســانتیمتر
آن طــی هــزاران ســال ســاخته شــده ممكــن اســت
طــی چنــد ســال بــا مدیریــت غلــط از دســت بدهیــم و
جایگزینــی آن تقریبــا غیــر ممكــن خواهــد بــود.

متخلــف کشــف و ضبــط شــد .بــه گــزارش

تعــدادی از شــکارچیان بــه صــورت غیرمجــاز اقــدام بــه شــکار پرنــدگان مهاجــر
کردنــد کــه بــا برخــورد قاطــع مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت مواجــه
شــده و اســلحه هــای آنــان توقیــف و جهــت طــی مراحــل قانونــی تحویــل
مراجعــه قضایــی اســتان گردیــد.

دستگیری سه شکارچی متخلف
شکارچیان

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان
اردبیــل گفــت :بــا گشــتهای شــبانه روزی و
هوشــیاری مامــوران یــگان حفاظــت محیــط
زیســت ،قطعـ ً
ـا اســتان اردبیــل محــل امنــی بــرای

شــکارچیان متخلــف کــه بخواهنــد بــه هــر دلیلــی اقــدام بــه شــکار غیــر مجــاز
نماینــد ،نخواهــد بــود .وی ادامــه داد :در راســتای تــداوم نظارتهــا مامــوران
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســه شــکارچی متخلــف غیــر بومــی
را در حوالــی روســتای گلــی از توابــع شــهر کورائیــم نیــر دســتگیر کردنــد.
وی افــزود :در ایــن عملیــات از متخلفیــن الشــه کبــک ،ســه قبضــه اســلحه
شــکاری و  ۱۹تیــر فشــنگ و ادوات مربــوط بــه شــکار کشــف و توقیــف کردنــد.

دستگیری  7متخلف شکار
شکارچیان

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ســه
شهرســتان گنبــدکاووس ،آزادشــهر و رامیــان در
شــرق اســتان گلســتان اعــام کــرد کــه هفــت
شــکارچی متخلــف حیــات وحــش درحــوزه

فعالیــت ایــن اداره شناســایی و دســتگیر شــدند .بــه گــزارش ایرنــا ،غالمرضــا
کریمــی افــزود :از ایــن شــکارچیان متخلــف ،دو نفــر در آزادشــهر و در ارتبــاط
بــا شــکار مــرال و شــوکا و پنــج نفــر هــم در مناطــق شــمالی گنبــدکاووس و در
ارتبــاط بــا صیــد پرنــدگان شــکاری شناســایی و دســتگیر شــدند .وی گفــت :از
دو شــکارچی متخلــف در آزادشــهر کــه بــا حکــم مرجــع قضایــی و بــا ورود بــه
منــزل دســتگیر شــدند ،ســه قبضــه اســلحه شــکاری و مقــدار چهــار کیلوگــرم
گوشــت مــرال کشــف و ضبــط شــد.

دستور روحانی برای حل معضل بوی نامطبوع
اتوبان تهران  -قم

نشســت تخصصــی «مدیریــت ریســک ســیالب

خطــر ســیل در جمهــوری اســامی ایــران اشــاره کــرد و گفــت:

دســتگاههای دولتــی ذیربــط دســتور داد تــا

ضــرورت آمادگــی برای پیشــگیری از حــوادث احتمالی ناشــی از

در ایــران» گفــت :گــزارش اول کــه روایــت ســیل

بنابــر حکــم رئیــس جمهــوری هیاتــی منصــوب شــد تــا دربــاره

نســبت بــه حــل معضــل بــوی تعفــن و نامطبــوع

بارندگــی در فصــل پاییــز و نیــز اجــرای پــروژههــای پیشــگیرانه،

ه زودی منتشــر و تقدیــم رئیــس جمهــوری میشــود.

حادثــه رخــداد ســیل در مــدت  ۶مــاه گزارشــی تهیــه کننــد.

اتوبــان تهــران  -قــم (حــد فاصــل فــرودگاه امــام تــا

بــا اختصــاص مبلــغ یــک هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار تملــک

ش ایرنــا ،محمــود نیلــی احمدآبــادی دیــروز در حاشــیه

وی افــزود :ایــن گــروه کــه بســیار بــزرگ اســت ،تشــکیل شــد

مرقــد مطهــر امــام «ره») اقــدام و گــزارش آن را بــه دولــت

دارایــی هــای ســرمایه ای جهــت اجــرای طــرح احــداث شــبکه

تخصصــی «مدیریــت ریســک ســیالب در ایــران»

و در آن بهتریــن متخصصــان ایــران از دانشــگاههای مختلــف

ارائــه دهنــد .بــه گــزارش ایســنا ،رئیــس جمهــور در جلســه

هــای زهکشــی در دشــت گمیشــان ،اراضــی شــمال گرگانــرود

خبرنــگاران افــزود :علــت تاخیــر انتشــار ایــن اســت

حضــور دارنــد .بــر ایــن اســاس مــا تعهداتــی در ایــن پــروژه

دیــروز هیــات وزیــران همچنیــن نســبت بــه اتخــاذ تدابیــر

و قــره ســو اســتان گلســتان موافقــت کــرد .دولــت همچنیــن

ن را بــرای همــه متخصصــان
بــل از انتشــار گــزارش ،آ 

داشــتیم یکــی اینکــه از همــه ظرفیتهــای متخصصیــن ایرانــی

الزم بــرای کاهــش مصــرف پالســتیک و بازیافــت پســماند

هرگونــه توســعه اراضــی کشــاورزی اعــم از تبدیــل اراضــی ملــی

گــروه میفرســتیم و نظــرات آنهــا را میگیریــم تــا

و تجــارب بینالمللــی اســتفاده کنیــم کــه امــروز یکــی از همــان

و ســاماندهی معضــل پســماند ،بخصــوص در شــهر تهــران و

منابــع طبیعــی بــه کشــاورزی ،دیــم بــه آبــی ،زراعــی بــه باغــی

ز قلــم نیفتــد .وی اظهارداشــت :محتــوای گــزارش بــر

کارگاههــای اســتفاده از تجــارب بینالمللــی اســت .نیلــی

شــهرهای شــمالی ،دســتورات ویــژه ای صــادر کــرد .هیئــت

در ســطح حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه و هرگونــه عملیــات

نچــه کــه بــه رئیــس جمهــوری قــول دادهایــم آمــاده

ادامــه داد :اســکاپ در ایــن حــوزه متخصــص ،بــا تجربــه و

وزیــران بــه منظــور تأمیــن هزینــه هــای اضطــراری و ضــروری

منجــر بــه افزایــش برداشــت از منابــع آب حوضــه اعــم از ایجــاد

ــا تصمیــم گرفتیــم قبــل از انتشــار ،گــزارش مرحلــه

صاحــب نظــر اســت و یــک تیــم بــزرگ در آســیا پاســفیک دارد.

ناشــی از ســیل ســال جــاری ،بــا اختصــاص مبلــغ  ۳۶۰میلیــارد

و بهســازی ایســتگاههای پمپــاژ آب ،احــداث اســتخر ذخیــره

رای متخصصــان ارســال کنیــم کــه بعــد از جمــع بنــدی

بــا کمــک ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن فرصــت را داشــتیم

ریــال اعتبــار هزین ـهای و تملــک داراییهــای ســرمایهای بابــت

آب و ســدهای معیشــتی در ســطح حوضــه آبریــز دریاچــه

یشــود و بــرای همیــن احتمــاال از رئیــس جمهــوری

کــه ایــن کارگاه را برگــزار کنیــم و امــروز نماینــدگان اســکاپ کــه

تســویه تنخــواه پرداختــی هزینــه هــای مذکــور بــه اســتانهای

ارومیــه را ممنــوع و وزارتخانــه هــای نیــرو و جهادکشــاورزی را

ــان کوتاهــی را وقــت میگیریــم .رئیــس هیــات ویــژه

متخصصــان کشــورهای مختلــف ماننــد چیــن ،هنــد ،ژاپــن و

خوزســتان ،لرســتان ،کرمانشــاه ،چهــار محــال و بختیــاری،

موظــف کــرد ضمــن خــودداری از صــدور هرگونــه مجــوز در ایــن

ملــی ســیالبها بــه کارگاه دانــش و ظرفیتســازی

اروپــا هســتند ،در آن حضــور دارنــد.

فــارس ،مازنــدران و گلســتان موافقــت کــرد .دولــت همچنیــن،

خصــوص ،بــا متخلفــان برخــورد کننــد.

پرورش صنعتی هشتپاها ،فاجعهای اخالقی و
زیستمحیطی

ایــی از چیــن تــا اســپانیا بــه دنبــال پــرورش صنعتــی

تپاها هســتند تــا از آ نهــا بــه عنــوان منبــع غذایــی

را تشــکیل میدهــد .هــر بــازوی ایــن جانــور دارای

ا نها اســتفاده کننــد ،طرحــی کــه بــه گفتــه کارشناســان

دوردیــف بادکــش مکنــده اســت کــه حــاوی گیرنــده هــای

ـط زیســت یــک فاجعــه اخالقــی و زیســت محیطــی

حســاس چشــایی اســت قدمــت فســیلهای یافــت شــده از

ت .بــه گــزارش ایرنــا ،هشــتپا جانــور نرمتنــی اســت

هش ـتپاها بــه  ۳۰۰میلیــون ســال پیــش یعنــی حتــی قبــل

در رنگهــا و اشــکال گوناگــون وجــود دارد .ایــن جانــور

از ظهــور دایناســورها بــر روی زمیــن بازمیگــردد .هش ـتپاها

ی از رده ســرپایان اســت کــه در بخشهــای گوناگونــی از

ایــن جانــوران شــگفتانگیز خــون آبــی و ســه قلــب دارنــد.

و سهــای جهــان ،بهویــژه در آ بســنگهای مرجانــی

بــدن نــرم هش ـتپاها کــه میتوانــد بــه ســرعت شــکل خــود

ــی میکنــد ۳۰۰ .گونــه از هشــت پــا شناســایی شــده

را تغییــر دهــد ،بــه آ نهــا امــکان عبــور از جاهــای تنــگ و

اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان دیلــم کــه بیــش از یک
دهــه زیــر نظــر شهرســتان گنــاوه بــود ،روز چهارشــنبه در آیینــی
بــا حضــور مســئوالن اســتان بوشــهر افتتــاح و مســتقل شــد .بــا
توجــه بــه حساســیت شــمال اســتان و وجــود حیــات وحــش و
تاسیســات نفتــی در شهرســتان دیلــم ،راهانــدازی اداره حفاظــت
محیــط زیســت در ایــن منطقــه ضــروری بــود .مدیــرکل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان بوشــهر در حاشــیه افتتــاح ایــن اداره
بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت :یکــی از مهمتریــن اهــداف اســتقرار
اداره حفاظــت محیــط زیســت تکریــم اربــاب رجــوع ،حفاظــت
از محیــط زیســت و حــل بخشــی از نیازهــای شهرســتان دیلــم
اســت .فرهــاد قلــی نژاد افــزود :بــا اســتقرار اداره حفاظــت محیط
زیســت در دیلــم تــاش داریــم در ســال رونــق تولیــد از شــکار
و صیــد غیرمجــاز جلوگیــری ،حفاظــت از گونههــای گیاهــی و
جانــوری و بخشــی از نیازهــا و پاســخ اســتعالمات ،مکاتبــات و
مطالبــه هــای مردمــی در خــود شهرســتان انجــام شــود .مدیــرکل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر یادآورشــد :در زمــان
حاضــر تمامــی شهرســتان هــای اســتان بوشــهر دارای اداره
حفاظــت محیــط زیســت مســتقل هســتند .مدیــرکل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان بوشــهر افــزود :ســازمان هــای مــردم
نهــاد زیســت محیطــی ایــن شهرســتان توانمنــد و فعــال و در
آگاهــی بخشــی مــردم در حفاظــت از طبیعــت و محیــط زیســت
گام هــای موثــری برداشــتهاند .وی ادامــه داد :احــداث  ،تجهیــز
و راه انــدازی مرکــز تحقیقــات زیســت محیطــی شــمال اســتان
بوشــهر در شهرســتان دیلــم بــرای ســال آینــده در دســتور کار
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر قــرار گرفتــه اســت.
قلــی نــژاد گفــت :ایــن مرکــز بــه آزمایشــگاه ،کتابخانــه و محــل
آمــوزش و تنویــر افــکار عمومــی در ارتبــاط بــا محیــط زیســت
طراحــی و مجهــز میشــود.

رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور:

تغییر کاربری و واگذاری
جنگل ممنوع است

عکس :ایرنا

رئیــس دانشــگاه تهــران طــی ســخنانی در حاشــیه

همکاریهــای منطقــهای و جنــوب  -جنــوب بــرای مدیریــت

حســن روحانــی بــه شــهرداری تهــران و

بــا توجــه بــه وقــوع ســیل فروردیــن مــاه ســال جــاری و

کــه ایــن تعــداد ،یکســوم از تمامــی گونههــای ســرپایان

محیط زیست شهرستان
دیلم مستقل شد

گیــان و عــدم شــروع زمــان مقــرر صــدور پروانــه ومجــوز شــکار  ،متاســفانه

ایــن عددهــا را کنــار هــم قــرار مــی دهیــم مــی بینــم

آلودگی

گزارش نهایی روایت سیل به زودی تقدیم
رئیس جمهوری میشود

حداقــل  500ســال زمــان نیــاز اســت بنابرایــن وقتــی

گیــان 43 ،قبضــه ســاح شــکاری از شــکارچیان

مدیرکل حفاظت محیط زیست
استان بوشهر:

مهاجــرت پرنــدگان بــه تاالبهــا و مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت

ایــران بــه طــور متوســط ســاالنه کمتــر از نیــم تــن در
هکتــار اســت و بــرای تشــکیل هــر ســانتیمتر خــاک

بــه همــت مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت

خبرگــزاری برنــا از گیــان؛ بــا شــروع فصــل

و هــم بــادی مــی شــود .اســدی عنــوان میکنــد:

در ســال فرســایش بــادی داریــم و خــاک از دســت

کشور دچار فرسایش میشود

کشف و ضبط  36قبضه سالح
شکاری از شکارچیان متخلف

خبر

عکس :ایرنا

روش پخش سیالب

کاربردهــای عمرانــی اشــاره کــرد .رئیــس انجمــن خــاک
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رئیــس ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور در
چهاردهمیــن جلســه ســتاد ملــی مدیریــت پایــدار منطقــه
هیرکانــی تأکیــد کــرد :تغییــر کاربــری و واگــذاری جنــگل ممنــوع
اســت و ایــن یــک اصــل غیــر قابــل تغییــر بــرای ســازمان

باریــک را نیــز میدهــد .هشــتپاها هشــت بــازو دارنــد

تولیــد صنعتــی هشــتپا بــه عنــوان یــک منبــع غذایــی

کــه بــر روی هــر کــدام دو ردیــف کالهــک مکنــده وجــود

هســتند .هشــتپاها موجــودات باهــوش و خالقــی هســتند

دارد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن موجــودات فــوق العــاده باهوشــند

و پــرورش صنعتــی آ نهــا فاجعــه آمیــز خواهــد بــود .آ نهــا

طــوری کــه  ۵۰۰میلیــون عصــب در مغزهــا و بازوهــای

از ابزارهــا اســتفاده میکننــد ،درد را حــس میکننــد،

ایــن موجــود وجــود دارد کــه بــه آن امــکان یادگیــری و

نقشــه میکشــند و بــه منظــور هماهنگــی شــکار بــا یکدیگــر

حــل مســئله را میدهــد .هشــتپاها در دو نــوع ســمی و

ارتبــاط برقــرار میکننــد .اگــر برخــی افــراد ســودجو بــه

غیرســمی وجــود دارنــد ،ســم تولیــد شــده توســط برخــی از

اهــداف خــود دســت یابنــد ،ایــن موجــودات خار قالعــاده

ایــن گونــه جانــوران بســیار قــوی اســت و میتوانــد بــرای

بــه زودی بــرای مصــرف انســان در پرورشــگا ههای صنعتــی

انســان نیــز خطرنــاک باشــد .هشــتپای حلقــه آبــی،

زیــر آب محبــوس خواهنــد شــد .هشــتپاها موجــودات

خطرنا کتریــن گونــه هشــتپا اســت کــه میتوانــد در یــک

تــکزی (غیراجتماعــی) و گوشــتخواری هســتند کــه بــا

چشــم برهــم زدن ،جــان چنــد نفــر را در آن واحــد بگیــرد.

اســارت ســازگاری چندانــی ندارنــد .ایــن موجــودات در بنــد

از دیگــر خصوصیــات جالــب توجــه هشــتپا میتــوان

رنــج میکشــند و میمیرنــد و اگــر بــا هــم در یــک جــا

بــه قابلیــت خــارق العــاده اســتتار در ایــن گونــه جانــوری

محبــوس شــوند ،نیــز همدیگــر را از بیــن خواهنــد بــرد.

اشــاره کــرد کــه میتوانــد رنــگ و بافــت پوســت خــود

تمــام اینهــا امــا تال شهــا بــرای را هانــدازی پــرورش

را بــا محیــط اطــراف تطبیــق دهــد .فرآینــد جفتگیــری

صنعتــی هشــتپاها را متوقــف نکــرده اســت .تیمهایــی

هشــتپاها نیــز در نــوع خــود جالــب اســت؛ هشــت پــای

از اســپانیا تــا چیــن در حــال آزمایــش رو شهایــی جدیــد

نــر تنهــا بــا گذشــت چنــد مــاه از جفتگیــری میمیــرد و

بــرای پــرورش متمرکــز ایــن موجــودات هســتند .اگرچــه

هشــت پــای مــاده در ســه ماهــی کــه تــا زمــان خــارج شــدن

نتایــج یــک مطالعــه جدیــد از آن حکایــت دارد کــه چنیــن

بچههــا از تخــم زمــان الزم اســت ،چیــزی نمیخــورد در

طرحــی یــک فاجعــه اخالقــی و زیســت محیطــی بــه همــراه

نتیجــه در زمــان شکســتن تخمهــا از گرســنگی میمیــرد.

خواهــد داشــت ،امــا از آنجایــی کــه هنــوز هیــچ پرورشــگاهی

تاکنــون نزدیــک بــه  ۳۰۰گونــه هشــتپا شــناخته شــده و

در جهــان بــا ایــن هــدف را هانــدازی نشــده اســت ،هنــوز

طــول عمــر هشــتپاها متناســب بــا نــوع گونــهای کــه بــه

زمــان داریــم تــا پیــش از آن کــه دهههــا بــرای جبــران

آن تعلــق دارنــد ،بیــن چنــد مــاه تــا چنــد ســال متفــاوت

خســارات احتمالــی زمــان صــرف کنیــم ،جلــوی ارتــکاب

اســت .پژوهشــگران بــه دنبــال عملــی کــردن ایــده هولنــاک

یــک اقــدام اشــتباه را از همیــن امــروز بگیریــم.

محســوب میشــود.بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ســازمان
جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور خلیــل آقایــی پــس از
ع طبیعــی
شــنیدنگــزارش طــرح مطالعــات مدیریــت منابــ 
حــوزه جنگلــی شــمال کشــور تأکیــد کــرد :تغییــر کاربــری و
واگــذاری جنــگل ممنــوع اســت ،صنعــت بایــد در جایــی اســتقرار
یابــد کــه جنگلهــا را تحــت تأثیــر قــرار ندهــد.وی در ادامــه
صحبــت هایــش افــزود :واقعیــت ایــن اســت کــه در یــک
ع طبیعــی و هــم مــردم در
اکوسیســتم هــم عرصههــای منابــ 
کنــار هــمحیاتشــان را ادامــه میدهنــد ،امــا نمیتوانیــم منافــع
نس ـلهای امــروز و آینــده را نادیــده بگیریــم و شــاهد تخریــب
جنگلهــا و مراتــع باشــیم. ارائــه گــزارش پیشــرفت طــرح نجــات
شمشــاد هیرکانــی از بخشهــای دیگــر جلســه امــروز بــود کــه
رئیــس ســازمانجنگلهــا ضمــن تشــکر از اقدامــات انجــام
شــده گفــت :فضــای مناســبی بــرای نجــات شمشــاد هیرکانــی
بــه وجــود آمــدهاســت ،امــا هنــوز اول کار هســتیم و همچنــان
بایــد بــا حساســیت و جدیــت اقدامــات را پیـش ببریــم.وی بــا
تأکیــد بــر اینکــه بایــد از همــه ظرفیتهــا و تــوان فنــی و علمــی
بــرای زندهمانــی شمشــاد اســتفاده کنیــم ،افــزود:بــا توجــه
بــه اهمیــت مدیریــت زمــان بــرای کار در طبیعــت ،بایــد تمــام
اقدامــات بــا حداکثــر ســرعت و دقــت پیگیــری واجرایــی شــود.
جنگلهــای هیرکانــی بــا  ۱.۹میلیــون هکتــار وســعت ،از آســتارا
در شــمال اســتان گیــان تــا گُلـیداغ در شــرق اســتان گلســتان،
در گســترهای بــه طــول تقریبــی  ۸۰۰کیلومتــر و عــرض  ۲۰تــا ۷۰
کیلومتــر پراکنــش دارد.
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برگزاری جلسه مشاوران امورزنان و خانواده

اردبیل

 ۳۸هزار نفر مبتال به ویروس ایدز در کشور شناسایی شده اند

شرکت های صنعت آب و برق خوزستان

 ۵۰درصد خانههای روستایی

استان اردبیل مقاومسازی شد
مســعود امامییگانــه در همایــش روز روســتا و عشــایر
کــه در ســالن شــهید رجایــی اردبیــل بــا حضــور دهیــاران
برگــزار شــد ،افــزود :مقاو مســازی مســکن روســتایی بــا
هــدف عمــران و آبادانــی روســتاها و بــا پرداخــت
تســهیالت کمبهــره بانکــی انجــام شــده و امیــد اســت
ایــن طــرح منجــر بــه کاهــش مهاجرتهــا و مهاجــرت
معکوس در روســتاها شود.
وی اظهــار داشــت :در حــال حاضــر بــرای ســاخت هــر

واحــد مســکونی  ۲۵۰میلیــون ریــال تســهیالت کمبهــره
بانکی به روســتاییان اســتان پرداخت میشود.
امامــی حمایــت دولــت از دهیار یهــا را یــادآور شــد و
گفــت :از ابتــدای آعــاز بــکار دولــت دکتــر روحانــی
تاکنــون هــزار و  ۸۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل

پاسخ سودوکو شماره 1565

پنجــاه و هشــتمین جلســه کمیتــه اســتانی

هــدف کاهــش هزینــه هــا ،برگــزاری دوره
و

مشــاوران امــور زنــان و خانــواده شــرکت

هــای

هــای صنعــت آب و بــرق خوزســتان بــه

روانشناســی جهــت ارتقــای توانمنــدی هــای

آموزشــی

رفتــار

ســازمانی

میزبانــی امــور زنــان شــرکت بــرق منطقــه

بانــوان ،معرفــی بانــوان جهــت طــرح تــوان

ای خوزســتان برگزار شد.

افزایــی بانــوان در شــرکت هــای زیرمجموعــه

بــه گفتــه شــهناز احمــدی روزبهانــی دبیــر

وزارت نیــرو ،برگــزاری جلســه هــم اندیشــی

کمیتــه انســجام بخشــی مشــاوران امــور

بــا ســمن هــا در زمینــه هــای مدیریــت

زنــان و خانــواده شــرکت هــای صنعــت آب و

مصــرف آب و انــرژی و فراهــم کــردن امــکان

بــرق خوزســتان ،در ایــن نشســت از اقدامــات

ارائــه مشــاوره فــردی و خانوادگــی بــه

انجــام شــده گزارشــی ارائــه شــد و در

همــکاران و خانــواده هــا از جملــه مصوبــات

خصــوص  ۶ماهــه دوم ســال هــم اندیشــی

پنجــاه و هشــتمین جلســه کمیتــه اســتانی

و تصمیــم گیری صورت گرفت.

مشــاوران امــور زنــان و خانــواده شــرکت

برگــزاری همایــش هــا و ســمینار هــای

هــای صنعــت آب و بــرق خوزســتان بــوده

صنعــت آب و بــرق بــه صــورت مشــترک بــا

است.

منابــع ارزش افــزوده و  ۲۵۰دســتگاه ماشــینآالت هــم
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در اختیار دهیار یهای این اســتان قرار گرفتهاســت.
وی ادامــه داد :ســال گذشــته بــرای اشــتغال در
روســتاهای اســتان هــم  ۲هــزار و  ۴۰۰میلیــارد ریــال
تســهیالت بــا اشــتغالزایی پنــج هــزار و  ۵۰۰نفــر
پرداخت شد.
امامــی بیــان کــرد :همچنیــن بــرای تامیــن آب
آشــامیدنی روســتاهای اســتان پنــج هــزار و  ۱۰۰میلیــارد
ریــال اعتبــار بــرای ســا لهای  ۹۸و  ۹۹اختصــاص
یافتــه و پیشبینــی میشــود تــا ســال  ۱۴۰۰تمــام
روســتاهای ایــن اســتان از آب آشــامیدنی ســالم
بهرهمند شوند.
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار اردبیــل دربــاره اجــرای
طر حهــای هــادی روســتایی گفــت ۲۰۴ :طــرح هــادی

افقی

  - 1بخشــاینده ،غافر و رحیم  -دریاچه
ای در چین در شــمال تبت
 - 2نیكو  -النه زنبور عســل  -شــهر
عزیزی در عراق
 - 3اســب حضرت علی (ع)  -چوب
گازران  -سرزنشگر
 - 4جمع رســاله  -ارزش  -نام شــرینگ
هام
 - 5بافنــده  -نابینا ،کور

در روســتاهای اســتان بــا  ۴۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار در

 - 6مــن و تــو ،ضمیر جمع ،آب تازی -

 - 11خشــنود  -تر و تازه

تاكنــون  -كاله درویش  -عامل وراثت

 - 12پوســته  -اثری از فهیمه رحیمی -

 - 7مروارید چشــم ،آب دیده  -حس
شنوایی  -امید ،مراد

توهیــن كردن ،تحقیر نمودن ،خوار كردن
 - 13بیمــاری قرن ،بیماری عصر

 - 8بخشــنده  -امتداد  -فدراسیون

حاضــر  -روی برگردانیدن ،پرهیز كردن

فوتبال

 -پیوستن

 - 9اســفناج روسی  -بافندگی -

 - 14چوپان  -رســاندن خبر یا نامه -

ناقوس ،زنگ ،درای

شهر همدان

 - 10میــوه مربایــی ،میوه نكو ،میوه

 - 15دســتگاه انقباض ماهیجه -

پاییزی  -ظرف چوبی گل كشــی  -رنگ

مسابقات علمی

آسمان  -قورباغه درختی

عمودی

 - 1پزشــك نرون  -نام مکان تاریخی

ســا لهای  ۹۷و  ۹۸اجرا شده است.

درتصویر

بــر اســاس آمارهــای موجــود از مجمــوع یــک میلیــون و

 - 2آهكی  -نوشــیدنیها ،آشــامیدنی ها -

 ۲۴۸هــزار و  ۶۱۰نفــر جمعیــت اســتان اردبیــل ۴۴۸

علم کیمیاگری

هــزار و  ۵۵۴نفــر در هــزار و  ۵۵۵روســتا ســکونت دارنــد

 - 3شــهری در استان هرمزگان  -قطعه

کــه از ایــن تعــداد هــزار و  ۲۴روســتا بــاالی  ۲۰خانــوار

الكترونیكی  -رســانه پرحرف ،از وسایل

هستند .

ارتبــاط جمعی ،اختراع مارکونی
 - 4از آفــات درختان میوه  -گوارا -
نمک متبلور
 - 5رمق آخر  -از باشــگاه های فرانســه
 هویــدا  -تکرار حرف دوازدهم - 6مالش دادن  -همســایگی  -زیرك
 - 7اثری از علی دشــتی  -روزگار  -باز
داشته شده
 - 8زندگانی ،زندگی  -پاســبان  -عادت
کردن
 - 9ســرهنگ  -دروغ بستن  -خواب

هرمزگان پیشگام درطرح پایش سالمت

رییـس هیـات ورزشهـای همگانـی

درصـد چربـی ،آب ،عضلات ،اسـتخوانها،

پایش سلامت کارکنان دولت از سـوی این

اضافـه وزن ،شـاخص تـوده بدنـی(،)BMI

امکانـات اجـرای ایـن طرح فراهم اسـت و

اندامهـای بـدن دارد.ایـن ابـزار مفیـد

هرمـزگان گفـت :پیشـنهاد اجـرای طـرح

هیـات بـه اسـتانداری اعلام شـده کـه

درحال حاضر تیم عملیاتی آن نیز تشـکیل
شده است.

کیانـوش جهانبخـش افـزود :ایـن اقـدام

باهمـکاری اداره کل ورزش وجوانـان

هرمـزگان و حمایـت اسـتاندار در راسـتای
تقویـت سیسـتم ایمنـی و افزایش تحرک
بدنـی کارکنـان و همچنیـن بهبـود سلامت

جمسـی ،روانی واجتماعی کارکنان مشاغل
مختلف انجام میشود.

این مسـوول اظهارداشـت :بـرای انجام این

کار یـک دسـتگاه «بـادی آنالیـزور»

خریـداری شـده کـه وضعیـت جسـمانی
وسالمت کارکنان را مورد پایش قراردهیم.

«دسـتگاه بادی آنالیـزور ،کار آنالیـز بدن به
صـورت کامـل را انجام داده و کارایی بسـیار

باالیـی در آنالیـز ترکیبـات بـدن از قبیـل
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
(اسناد رهنی)

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9600557
-1:ششـدانگ زمین پلاک  1215باقی مانده فرعی
از  1910اصلـی واقـع در رفسـنجان بلـوار شـهید مطهـری –خیابـان
شـهید فکـوری –انتهـای کوچـه شـماره  -3ضلع شـمالی کوچه –
قطعـه  22تفکیکـی که سـند ان در صفحه 239دفتر 210به شـماره
ثبـت  34535بخـش  9حـوزه ثبـت ملـک رفسـنجان بنـام اقای
غالمرضـا رضامنـد منتقل شـده اسـت که محـدود به حدود:شـماال
:مرزیسـت بطـول  13.08متـر مربع به قطعه یک تفکیکی شـماره
 2512فرعـی از  1910اصلـی ،شـرقا :مرزیسـت بطـول  20.56متـر
مربـع بـه قطعـه بیسـت و یـک تفیکیکـی  2532فرعـی از 1910
اصلـی ،جنوبا:در دوقسـمت اول مرزیسـت بطـول  6.34متر مربع
بـه کوچـه دوم مرزیسـت بطـول  6.27متر مربع به کوچـه ،غربا:در
دوقسـمت اول مرزیسـت بطـول  1.73متـر مربـع بـه کوچـه دوم
مرزیسـت بطـول  17.28متـر مربـع به شـماره باقیمانـده  1فرعی
از  1910اصلـی مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیـان –عرصـه
بـه مسـاحت  260.91متـر مربـع که فاقـد هرگونه امتیـاز اعیانی و
امتیاز خدمات شـهری می باشـد که طبق نظر کارشناسـان رسـمی
به مبلغ  2.088.000.000لاير(دو میلیاردو هشـتاد و هشـت میلیون
لاير) ارزیابی شـده است-2.ششـدانگ زمین پلاک  2513فرعی
از 1910اصلـی مفـروز و مجزی شـده از  1215فرعی از اصلی واقع در
رفسـنجان –بلوار شـهید مطهری –خیابان شـهید فکوری –انتهای
کوچه شـماره-5ضلع جنوبـی کوچه-قطعه شـماره  2تفکیکی ،که
سـند ان در صفحـه  401دفتـر 332بـا شـماره ثبـت 59063بخش
 9حـوزه ثبـت ملک رفسـنجان بنام اقای غالمرضـا رضامند منتقل
شـده اسـت کـه محـدود بـه حـدود شـماال :در سـه قسـمت کـه
قسـمت دوم ان غربـی اسـت /اول مرزیسـت بطـول  6.23متـر
مربـع کـه به کوچه دوم مرزیسـت بطـول  2.50متـر مربع به کوچه
سـوم مرزیسـت بطول  10.58متـر مربع به کوچه شرقا:مرزیسـت
بطـول  19.01متـر مربع به قطعه سـه تفکیکی شـماره  2514فرعی

املاح ،مقدار الغری و کمبـود وزن ،چاقی و
اندازهگیـری چربـی موضعـی بـه تفکیـک

میتواند وضعیت سلامتی فرد را به منظور
رژیـم غذایـی بهتر و تحـرک بدنی موثرتر با

توجه به ترکیب بدنی فرد مشخص کند».

سـبک جدید زندگی ،استرس و کمتحرکی

بیـداد میکنـد و بیشـترین مشـکالت

سلامتی افـراد نیـز بـه همین دلیل اسـت
کـه میطلبـد ورزش همگانـی را جـدی

ورزشـی آمادگـی دارد طرح پایش سلامت

را بـرای نیروهـای امـداد ونجـات ،نیروهای
نظامـی وانتظامـی ،بخـش خصوصـی و

حتی مردم عادی استان نیز برگزار کند.

 70درصـد مسـوولیت کمیتههـای ورزش
همگانی هرمزگان برعهده بانوان است

رییـس هیـات ورزشهـای همگانـی

هرمـزگان بـا اشـاره بـه اینکـه  70درصـد از

رییـس هیـات ورزشهـای همگانـی

مسـوولیت کمیتههـای ورزش همگانـی

پایـش سلامت بـرای کارکنـان دولـت

ورزشـکار میتواننـد موتـور محرکـه و عامل

هرمـزگان بـا اشـاره بـه امتیـازات طـرح
اظهارداشـت :ابتدا سـنجش دقیقی از همه
کارکنـان ومدیران صورت میگیـرد و بعد از

پایـش براسـاس شـاخص پیشـرفت

سلامت بـرای آنهـا اضافه کاری ،تشـویق
وارتقای سطح کاری درنظرگرفته میشود.

اسـتان برعهـده زنـان اسـت ،گفـت :زنـان
اصلـی حضـور خانـواده بـه سـمت ورزش

باشـند که این اقـدام در سلامت خانواده و
روابـط مسـتحکم بیـن آنهـا تاثیرگـذار

است.

جهانبخش بیان داشـت :مخاطبان بیشـتر

وی ابرازداشـت :بـا اجـرای این طـرح از کم

رشـتههای همگانـی و حتـی بیشـترین

آسـتانه تحمـل آنهـا در برابـر مشـکالت و

باشـگاه هـای خصوصـی نیـز بانـوان

تحرکـی مدیـران جلوگیـری میشـود و

بیماریها باال میرود.

جهانبخش یادآورشـد :همچنین این هیات

از  1910اصلـی جنوبـا :مرزیسـت بطـول 16.91متـر مربـع بـه قطعه
بیسـت و یـک تفکیکـی شـماره  2532فرعـی از  1910اصلی :غربا
:مرزیسـت بطـول  16.48مترمربـع به قطعه یک تفیفکی شـماره
 2512فرعی از  1910اصلی –مشخصات ملک از نظر عرصه و اعیان
–عرصـه بـه مسـاحت  306.31متر مربع که فاقـد هرگونه اعیانی و
امتیاز خدمات شـهری می باشـد،که طبق نظر کارشـناس رسـمی
2.200.000.000لاير (دو میلیاردو دویست میلیون لاير) ارزیابی شده
است-3ششـدانگ زمیـن پلاک  2512فرعـی از  1910اصلـی واقع
در رفسـنجان بلوار شـهید مطهری خیابان شـهید فکـوری –انتهای
کوچـه شـماره-5ضلع جنوبـی کوچه-قطعه شـماره یـک تفکیکی
،کـه سـند ان در صفحـه  398دفتـر  332بـا شـماره ثبـت 59062
بخـش  9حـوزه ثبت ملک رفسـنجان بنام اقـای غالمرضا رضامند
منتقـل شـده اسـت که محـدود به حدود :شـماال در سـه قسـمت
که قسـمت دوم ان شـرقی اسـت/اول مرزیسـت بطول  4.30متر
مربـع کـه بـه کوچه دوم مرزیسـت بطـول  2.74مترمربع به کوچه
سـوم مرزیسـت بطول  8.77متر مربع به کوچه،شـرقا مرزیسـت
بطـول  16.48متـر مربع به قطعه دو تفکیکی شـماره  2513فرعی
از  1910اصلـی جنوبـا :مرزیسـت بطـول 13.08متـر مربـع به قطعه
بیسـت دو تفکیکی شـماره باقیمانده 1215فرعی از  1910اصلی غربا
:مرزیسـت بطـول  1917متـر مربـع بـه شـماره باقیمانـده  1فرعـی
از  1910اصلـی –مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیـان عرصـه
بـه مسـاحت  226.41متـر مربع که فاقـد هرگونه اعیانـی و امتیاز
خدمـات شـهری مـی باشـد که طبـق نظر کارشناسـان رسـمی به
مبلـغ 1.630.000.000لاير (یـک میلیـاردو ششـصد و سـی میلیون
لاير) ارزیابی شـده اسـت -4ششـدانگ زمین پالک  2532فرعی
از  1910اصلی واقع در رفسـنجان بلوار شـهید مطهری خیابان شهید
فکـوری انتهـای کوچـه  3ضلـع شـمالی کوچه قطعـه  21تفکیکی
کـه سـند ان در صفحـه 422دفتـر  332بـا شـماره ثبـت 590.70
بخـش  9حـوزه ثبـت ملـک رفسـنجان بنام اقـای غالمرضـا رضا
منـد منتقـل شـده اسـت که محـدود به حدود شـماال :مرزیسـت
بطـول  16.91متـر مربـع بـه قطعـه دو تفکیکـی شـماره 2513

سـرمایهگذاران ،مدیـران و مووسسـه هـای

هسـتند،چراکه زمانـی مدیریـت را به بانوان
بویـژه درحـوزه ورزشـی میسـپاریم تاثیـر

بگیریم.

این مسـوول ابرازداشـت :هیات ورزشهای

همگانـی بـه اولویـت اول برنامهریـزی در

امتیاز خدمات شـهری می باشـد،که طبق نظر کارشـناس رسـمی
2.767.000.000لاير (دو میلیاردو هفتصدو شـصت و هفت میلیون
لاير) ارزیابـی شـده اسـت.پالکهای فـوق طبق سـند رهنی شـماره
55061دفتر خانه  53رفسـنجان در قبال مبلغ  12.300.000.000لاير
در رهـن بانک ملت رفسـنجان قـرار گرفته،پالکهای فوق از سـاعت
 9الـی  12روز یکشـنبه مـورخ  1398.8.12واقـع در محـل اجـرای
اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در فسنجان –بلوار شهید
کشـاورزی از طریـق مزایـده بفـروش مـی رسـدمزایده از قیمـت
کارشناسـی هر یک از پالکها شـروع به باالترین قیمت پیشـنهادی
نقدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم ازاده
اسـت و فروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی
هـای مربـوط بـه اب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب و یاحـق
اشـتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز
بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده
اعـم از اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده
برنـده مزادیـه اسـت و نیـزدر صـورت وجود مـازاد وجـوه پرداختی
بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد
خواهـد شـده و نیـم و عشـر و حـق مزایده نقـدا وصـول میگرددو
ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد مزادیـه روز ادارای
بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد
طالبیـن و خریـداران مـی توانند جهت شـرکت در مزایـده در وقت
مقـرر بـا ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی
فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت روز پنجشنبه مورخ 1398.7.18

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علی خسرو انجم

مفقودی
ســند و کارت و کلیــه مدارک موتورســیکلت سیســتم
شــیرکوه  ،کارخانــه  :تــک آور میبــد ،تیــپ 150
 CDIمــدل  1389بــه رنــگ مشــکی بــه شــماره

میتوانـد بسـیاری از بحـران هـای امنیتی

وآسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

 60رشـته ورزشـی زیرمجموعـه ورزش

 19535 – 813بنــام جــواد شــمس الدینــی مفقود

رییـس هیاتهـای ورزشهـای همگانـی

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

همگانی/ورزش همگانی مولد اشتغال

هرمـزگان گفـت :ورزش همگانـی دارای 28
گسـتردگی میتوانـد بـه عنـوان یـک مولد
اشـتغال پایدار و ارزشـمند در سطح جامعه
باشـد.جهانبخش از برخـی دسـتگاههای

اجرایـی نیـز گالیـه کـرد کـه باشـگاههای

ورزشـی را بـا پـول بیتالمال ایجـاد کرده و

تنهـا در اختیـار کارکنـان خود قـرار میدهند

کـه از طریـق اسـتانداری پیگیـری ایـن

موضوع هسـتیم که این امکانات در اختیار
عموم قرار گیرد.

اگهی مزایده

خانـه پلاک ثبتـی  942فرعـی از  1820اصلـی واقـع در
رفسـنجان خیابان امیر کبیر غربی کوچه شـماره  43نبش شـمال غربی
چهـار راه مدرسـه شـهید حسـن احمدی پلاک  4که سـند ان در صفحه
 179دفتر  119به شـماره ثبت  16598بخش  9کرمان رفسـنجان صادر و
مع الواسـطه به اقای غالمرضا رضامند منتقل شـده اسـت طبق سـند به
مسـاحت  205متـر مربـع الف) مشـخصات ملـک از نظر عرصـه و اعیان
عرصه به مسـاحت  205متر مربع و اعیانی در طبقه همکف به مسـاحت
 155متـر مربـع مـی باشـد ب)مشـخصات فنـی و تجهیـزات ملـک
سـاختمان اجـری فاقـد کالف افقـی و قائـم بـا سـقف تیـر اهنـی طـاق
ضربـی اجـری و عایـق بام ایزوگام نمای شـرقی و جنوبی (سـمت معبر
)با ازاره سـنگ تیشـه ای و یا سـنگ چینی رویه و اجر سفال پنج سانتی
بـا بنـد کشـی و درب و پنجـره فلـزی حفاظ دار می باشـد در سـاختمان
مذکـور نـازک کاری و سـرویس های بهداشـتی و اشـپزخانه در حد عرف
معمـول مـی باشـد و اثـار نـم زدگـی در پایه دیوار شـرقی قابل مشـاهده
اسـت بر روی ملک امتیازات اب برق گاز و یک خط تلفن معرفی شـده
اسـت کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 1.847.500.0000یـک
میلیـاردو هشـتصدو چهـل و هفت میلیـون و پانصـد هـزار )لاير ارزیابی
شـده اسـت -2ششـدانگ انبـار پلاک ثبتـی  1576فرعـی از  1910اصلی
واقع در رفسـنجان خیابان شـهید فکوری که سـند ان در صفحه  76دفتر
 228به شـماره ثبت  38081بخش  9کرمان رفسـنجان بنام شـرکت تازه
پسـته صادر شـده اسـت طبق سـند بـه مسـاحت  1152.2متـر مربع که
محـدود بـه حدود شـماال به طول  4.19متر به همسـایه جنوبـا اول پخی
اسـت بطـول  6.7متـر به کوچـه کـه در ان درب فلزی ورودی اسـت دوم
بطـول  15.2متـر بـه همسـایه و شـرقا بطـول  55متر به همسـایه غربا
بطـول  59.3متـر بـه همسـایه و دارای پروانـه شـماره  01159.87مـورخ
 1387.8.23با کاربری انبار می باشـد که طبق ان مسـاحت عرصه پس
از عقب نشـینی تعیین شـده از سـوی شهرداری رفسـنجان  1055.2متر
مربـع بـا حـدود اربعـه زیر اسـت شـماال بـه طـول  19.4متر به همسـایه

 - 14مولود  .كودك  -مخترع کشــتی

آگهی فقدان سند مالكیت

ســند مالكیــت اعیانــی ششــدانگ یــك واحــد مســكونی قطعــه ســوم
تفكیكــی واقــع در طبقــه دوم شــمالی بــه مســاحت  88/20متــر مربــع بــه
انضمــام اعیانــی ششــدانگ انبــاری قطعــه  – 8اعیانــی و پاركینــگ قطعــه
 13اعیانــی تحــت پــاك  510فرعــی از  -3192اصلــی بخــش  4قزویــن
ذیــل ثبــت  91340صفحــه  175دفتــر  285بــه شــماره چاپــی 070506
بنــام آقــای نقــی قوامــی صــادر و تســلیم گردیــده اســت  ( .عرصــه
مــورد ثبــت موقوفــه مــی باشــد ) ســپس تمامــی مــورد ثبــت فــوق
مــع الواســطه برابــر ســند قطعــی بــه شــماره  138121مــورخ 85/12/23
دفتــر  29قزویــن بــه خانــم ســیمین لطفــی واگــذار شــده اســت  .ســابقه
اســناد رهنــی بــه شــماره  138130مــورخ  85/12/23و  138131مــورخ
 85/12/23دفتــر  29قزویــن بــه نفــع بانــك مســكن مشــاهده مــی
گــردد ســپس مالــك بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی
فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند
مالیــت المثنــی خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد مــاده  120آئیــن
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا هــر كــس بــه نحــوی از
هــر انحــا ء نســبت بــه ملــك مذكــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه

انجمن و  60رشـته ورزشـی است که با این

بـه موجب پرونده اجرائی کالسـه -1 6900557ششـدانگ

،عرصـه بـه مسـاحت  345.9متر مربع که فاقـد هرگونه اعیانی و

دخترانــه  -اندوه ،غصه ،اندوه و غصه

 ND2 *** 150C8947297بــه شــماره پــاک

شـده اسـت؛ چـرا کـه ورزش همگانـی

:مرزیسـت بطـول  16.91متر مربـع به کوچه غربا:مرزیسـت بطول
 1215فرعی از  1910اصلی –مشـخصات ملک از نظر عرصه و اعیان

مرغــوب  -خوش قد و قامت  -نامی

سابق شهر اهواز

منطقه بریتانیا

اداره کل ورزش وجوانـان هرمـزگان تبدیـل

فرعـی از  1910اصلـی شـرقا مرزیسـت بطـول  20.38متـر مربع به

 20.56متر مربع به قطعه بیسـت و دو تفکیکی شـماره باقیمانده

 - 11نوعی زغال ســنگ ،زغال سنگ

 - 13گیاهــی  -از آالت رصــد  -نام

منطقه ای در انگلســتان ،شمالی ترین

موتــور  150 C * 8938545 :و شــماره تنــه:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی

قطعـه بیسـت تفکیکـی شـماره  2531فرعـی از  1910اصلی جنوبا

 - 10ســقف فرو ریخته  -مزدور  -گمراه

كننده  -كالم درویش

 - 15شــهری در استان گلستان -

آگهی ابالغیه

مشـخصات ابالغ شـونده حقیقی :حسـین معصوم شـاهی کردیان –نام پدر :محمد کد پسـتی  ---:کد ملی
0933980582:نشانی :مجهول المکان –منطقه شهرداری ---:

تجدیـد نظـر خـواه اقـای /خانـم دادخواسـت تجدید نظر خواهـی به طرفیت تجدیـد نظر خوانده اقـای /خانم

نسـبت بـه دادنامـه شـماره در پرونده کالسـه شـعبه تقدیم که طبـق موضوعـی مادده73و346قانـون ایین دادرسـی مدنی به
علـت مجهـول المـکان بـودن تجدیـد نظر خوانـده مراتب تبادل لوایح در سـامانه اگهـی الکترونیک قرا گرفته اسـت تا تجدید

نظـر خوانـده ظـرف ده روز پـس از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه وضمـن اعلام نشـانی کامـل خـود نسـخه

ثانـی دادخواسـت وضمائـم تجدیـد نظـر خواهـی را دریافـت وچنانچـه پاسـخی دارد کتبـا بـه ایـن دادگاه ارائه نمایـد .در غیر
اینصورت پس از انقضاءمهلت مقرر قانونی نسـبت به ارسـال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شـد .احتراما نسـخه

دوم دادخواسـت خواهان موضوع پرونده کالسـه 9809983887200237به انضمام برگ مسـتندات پیوسـت ارسـال میشـود
.خواهشـمند اسـت مقـرر فرمایید پاسـخ انـرا ظرف مـدت 30روز از تاریخ ابلاغ این نامه با رعایت مسـافت به ضمیمه تصویر

مـدارک مربوطـه بـه این دفتر ارسـال نماییـد .م الف727:

تنظیم کننده ابالغنامه :زهرا سالمی –شورای حل اختالف شماره 2رودبارجنوب

جنوبـا اول پخـی اسـت بطول  6.7متر بـه کوچه دوم به طـول  15.2متر
به همسـایه و شـرقا بطول  50متر به همسـایه و غربا بطول  54.3متر
به همسـایه مشـخصات اعیان اعیان به متراژ 1122.85متر مربع شـامل
سـوله هـا سـایبان دفتـر کار سـرویس و ابـدار خانـه و غیره با یـک درب
ورودی بزرگ از کوچه به ابعاد  6.20* 4.30متر به شـرح زیر می باشـد
در شـمال زمیـن سـوله ای بـه مسـاحت  213.4متر مربع با شـیب یک
طرفه و ارتفاع کمترین  45.4و بیشـترین  75.4متر با پشـم شیشـه و
تـوری مرغـی در زیـر سـقف با کف و بدنه سـیمانی وجـود دارد که برروی
دیوارهـای اجری شـمالی و غربی ان حفـاظ فلزی جهت امنیت با قوطی
های  2*4و  4*4و تسـمه ی  2.5سـانتیمتری نصب شـده اسـت در
سـوله چهـار عـدد پروژکتـور و دو فن و جعبـه وجود دارد در جنوب سـوله
فـوق سـوله دیـری به مسـاحت تقریبـی  400متر مربـع وجـود دارد که با
یـک درب فلـزی ریلـی بـه ابعـاد  3.80*3.70متر که در دیوار مشـترک
دو سـوله نصب شـده دسترسی برقرار شده است سـوله دوم با ستونهای
دوبـل شـده از قوطی  9*9سـانتیمتر در وسـط و شـیب دو طرفـه دارای
ارتفـاع بیشـترین  5و کمتریـن  4.5متـر و دارای کـف و بدنه سـیمانی
اسـت کـه بـرروی دیـوار غربـی ان همانند سـوله قبل دارای حفـاظ فلزی
جهـت امنیـت بیشـتر نصـب شـده اسـت ودر ایـن سـوله هشـت عـدد
پروژکتـور و دو عـدد اسـپلیت و یـک جعبـه فیـوز وجـود دارد و در ضلـع
جنوبی ان درب فلزی به ابعاد  4.20*5متر سـاخته و نصب شـده اسـت
در جنوب دو سـوله فوق سـایبانی به مسـاحت  330متر مربع باستونهای
قوطی  14*14سـانتیمتر و شـیب یک طرفه و کف سـیمانی وجود دارد
کـه سـمت جنـوب ان بـدون دیـوار سـمت شـرق و غـرب آن سـاختمان
اداری و غیـره بدیـن شـرح موجود اسـت :سـاختمان تولید به مسـاحت
 91.35مترمربـع بـا سـقف سـبک یک طرفه شـیب و ارتفاع بیشـترین
 3.10و کمتریـن  2.80متـر دارای کـف موزاییـک و دیوارهای سـرامیک و
سـقف پشـم شیشـه و توری مرغی اسـت و همچنین دارای سـرویس
بهداشـتی با دوچشـمه توالت و کف سـرامیک و دیوارهای کاشـی و سـه
درب آلومینیومـی اسـت.یک فضـای ورودی از سـمت جنـوب نیز با یک
درب فلـزی  2.5*1.30متـر وجـود دارد که ارتباط بـا واحد تولید از طریق
یـک درب آلومینیومـی بـه ابعـاد  2.5*1.30برقـرار اسـت داخـل واحـد

تولید سـه عدد بخاری گازی دیواری ابسـال و دو عدد اسـپلیت سـه عدد
پنجـره فلـزی کوچـک با حفاظ فلـزی و یک درب پارتیشـن آلومینیومی
با ابعاد  2.5*3.10متر وجود دارد درگوشـه شـمال غربی سـایبان مذکور
اطاقـک آلومینیومـی بـا سـقف نئوپان بـه ابعـاد 3*2.5و ارتفـاع  2متر
وجـود دارد.اطـاق ارزیابی بابعـاد  4.20* 2.70متر با درب فلزی باچالقی
وکف دیوار سـیمانی و سـقف سـبک سـاخته شـده اسـت.در ادامه اطاق
حسـابداری و بایگانی بصورت دو طبقه بابعاد  4.5*6متر وجود دارد که
کـف طبقـه همکـف سـنگ و دیـوار و سـقف آن سـفید سـاده بـا درب و
پنجـره فلـزی و حفـاظ فلـزی و تـوری آلومینیومی اسـت و کـف و دیوار
طبقـه بـاالی آن سـیمان اسـت و دسترسـی بـه طبقـه بـاال از طریق یک
نردبـان فلـزی است.سـرویس بهداشـتی بـا دو چشـمه توالـت و درب
آلومینیومی در کنار آزمایشـگاه به ابعاد  3.5*5.40متر موجود اسـت که
کـف آزمایشـگاه سـرامیک و دیوارهـا کاشـی وکابینـت زمینـی و هوایـی
فلزی با سـقف سـبک در آن وجود دارد.دواطاق جهت ریاسـت و نگهبانی
ً
جمعـا بـه ابعـاد  6.30*8متـر و شـش متر مربـع بالکن بـا درب فلزی
ودرب تـوری آلومینیومـی وجـود دارد کـه دیوارهـا و سـقف هـر دو اطـاق
سـفید سـاده اسـت ولی کف نگهبانی موزاییک و کف دیگری سـرامیک
اسـت.در اطـاق ریاسـت یـک سـرویس بهداشـتی و یک عدد اسـپلیت
موجـود اسـت .در جنـوب زمین دفتر کارمندان و منشـی به مسـاحت 18
متـر مربـع و 2.40متـر مربع بالکن با پارتیشـن آلومینیومی شـش خور
سـاخته شـده که سـقف آن سـبک همراه با پشم شیشـه و توری مرغی
اسـت و اطـاق دیگـر کـف سـنگ و کاغـذ دیواری و سـقف پی وی سـی
اسـت .بـر روی سـاختمان فـوق یـک امتیـاز بـرق سـه فـاز بـا ترانـس
اختصاصـی و یـک امتیاز آب تجاری ویک امتیـاز گاز و دوازده خط تلفن
معرفـی شـده اسـت کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ
( 11.000.000.000یـازده میلیارد ) ریال ارزیابی شـده اسـت  .3.ششـدانگ
یـک قطعـه آپارتمان :خانه پالک ثبتی  4774فرعـی از  1820اصلی واقع
در رفسـنجان بلـوار طالقانـی نبش کوچـه  18پالک  7طبقـه اول قطعه 4
تفکیکـی که ششـدانگ سـند آن در صفحـه  4دفتر  341به شـماره ثبت
 60726بخـش  9کرمـان رفسـنجان بـه نـام آقـای نیمـا رضامنـد صـادر
گردیـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت  81.23مترمربع که محـدود به

نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار
ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض
خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد
و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی
ســند مالكیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد
كــرد ایــن آگهــی در یــك نوبــت بــه شــرح ذیــل منشــر خواهــد شــد .

بحران کمآبی را جدی بگیریم

مدیران وکارکنان دولت

مثبت آن را بر کل جامعه میبینیم.

جهانبخـش اضافـه کـرد :امـروز بـه علـت

کودکانه

 - 12جانوری شــبیه سوسمار  -اسراف

بخار  -عقیم ،سترون

تاریخ انتشار 98/7/18 :

حسن غالمحسینی

رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه  1قزوین

حـدود شـماالً دیواریسـت مشـترک بطـول  9.76مترمربـع بـه آپارتمـان

ً
،شـرقا :در پنـج قسـمت که قسـمت دوم آن شـمالی ،قسـمت
قطعـه 3
چهارم آن جنوبی اسـت اول دیوار و پنجره اسـت بطول  3.60مترمربع به
فضـای معبـر دوم نـرده ایسـت بطـول  0.50سـانتی متـر بـه فضـای
معبرسـوم نرده ایسـت بطـول  2.70مترمربع به فضای معبـر چهارم نرده
ایسـت بطـول  1.45مترمربـع به فضـای معبر پنجم دیوار و پنجره اسـت
ً
معبر،جنوبا در دو قسـمت اول دیواریسـت
بطول  1.55مترمربع به فضای
مشـترک بطـول  8.80مترمربـع بـه آپارتمـان قطعـه  5دوم دیواریسـت
ً
اهرو،غربـا درب و دیـوار و پنجـره ای
بطـول  1.75مترمربـع بـه راه پلـه و ر
اسـت بطـول  7.75مترمربـع بـه راه پلـه و راهرو ،الف) مسـاحت عرصه
کل ملـک بـه صورت مشـاع 3.568مترمربع می باشـد .ب)مشـخصات
اعیان  :درب ورودی آپارتمان از نوع ضد سرقت دو لنگه و دارای کفسازی
سـنگی و سـقف هـای سـفید و سـاده همـراه با ابـزار گلوبـی و قاب می
باشـد.دیوارها سـفید سـاده بـا قرنیـز  10سـانتی  pvcاست.سـرویس
بهداشـتی و حمام به صورت مشـترک و دارای کف سـرامیک ،دیوارهای
کاشـی و سـقف  pvcاسـت.آپارتمان دارای یـک کمـد دیـواری بـه ابعـاد
 1.70*2.30متـر عمـق  70سـانتی متـر و پنجره های یوپی وی سـی با
شیشـه هـای دو جـداره مـی باشـد.دربهای داخلـی چوبـی طـرح دار و
سیسـتم سـرمایش دو عدد اسـپلیت و گرمایش پکیج است.فقط طبقه
همکف سـاختمان نماسازی شده و سـایر طبقات نماسازی نشده است.
بر روی ملک امتیازات آب مشـترک برق وگاز مسـتقل و سـه خط تلفن
معرفـی شـده اسـت کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ
 2.537.000.000لاير (دو میلیـارد و پانصـدو سـی و هفـت میلـون )لاير
ارزیابی شـده است-4.ششـدانگ مغازه پالک ثبتی  1955فرعی از 1819
اصلـی واقـع در رفسـنجان –ضلع غربی بلوار آیـت ا ...طالقانی (ره) بعد از
کوچـه شـماره  50پلاک  368کـه سـند آن در صفحه  252دفتـر  168به
شـماره ثبـت  26179بخـش  9کرمـان رفسـنجان بـه نام آقـای غالمرضا
رضامند صادره شـده اسـت طبق سند به مسـاحت  22.91مترمربع ،الف)
مشـخصات ملـک از نظـر عرصه و اعیـان الف)عرصه به مسـاحت 22.91
مترمربـع ب)اعیانـی در طبقـه همکـف بـا بالکـن بـه مسـاحت 26.16
مترمربع و نیم طبقه به مسـاحت  10مترمربع و در طبقه اول به مسـاحت
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 26.16مترمربـع مـی باشد.ج)مشـخصات فنـی و تجهیـزات
ملک،سـاختمان اسـکلت فلزی با نمای شـرقی در طبقه اول آجر گری و
پنجـره فلـزی حفـاظ دار و عایق بام ایزوگام می باشـد.کف طبقه همکف
سـنگ کاری  25*25سـانتی متر و بدنه کاشـی  25*15سـانتی متر و
سـفید کاری اسـت ارتفـاع همکـف از از کـف زیـر تـا سـقف  4.48متر
انـدازه گیـری شـد سـرویس و ابدارخانه در حد عرف معمول اسـت درب
وردودی شیشـه سـکوریت و درب رویه آن کرکره می باشـد قدمت ملک
حـدود  25سـال تخمیـن زده مـی شـودبر روی ملـک امتیـازات آب
برق(تـک فـاز) گاز و یـک خـط تلفـن معرفی شـده اسـت کـه طبق نظر
کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ  2.550.000.000ریـال( دو میلیـارد و پانصدو
پنجـاه میلیـون ریال ارزیابی شـده اسـت ،که پالک های فوق طبق سـند
رهنـی شـماره  55061دفتـر خانـه  53رفسـنجان در قبـال مبلـغ
 12.300.000.000ریـال در رهـن بانک ملت رفسـنجان قـرار گرفته پالکهای
فـوق از سـاعت  9الـی  12روز دوشـنبه مـورخ  1398.8.13واقـع در محل
اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امالک رفسـنجان -بلوار شـهید کشـاورزی از
طربـق مزایـده بـه فروش می رسـد مزایده از قیمت کارشناسـی هر یک
از پالکها شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود
شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم ازاد اسـت و فروش کال نقدی است
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به آب بـرق گاز اعم از حق
انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی کـه مورد مزایـده دارای
آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به
عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز در صـورت وجود مـازاد وجـوه پرداختی
بابـت هزینـه هـای فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد خواهد
شـد و نیـم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول می گردد ضنمـا چنانچه روز
مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعد از تعطیلـی در همان
سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد طالبین و خریـداران می توانند
جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقـرر با ارائه چک رمـز دار به مبلغ پایه
در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نمایند.تاریخ چـاپ آگهی در
یک نوبت :روز پنجشنبه مورخ 1398.7.18

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

به مناسبت هفته کودک انجام شد:آموزش ایمنی و آتش نشانی به کودکان کرمانی

صبح امروز هفدهم مهرماه ،کودکان کرمانی مهدهای کودک و پیش دبستانیهای سطح شهر ،کودکان کار ،کودکان ویژه(کم توان ذهنی ،اوتیسم و )...

پیام
استان ها

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

ضمن فراگیری اصول ایمنی و آتش نشانی ،از نزدیک با خودروها و تجهیزات سازمان آتشنشانی شهرداری کرمان آشنا شدند.به گزارش پایگاه خبری

کرمان آنالین ،مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان در این خصوص گفت :صبح امروز توسط آتش نشانان سازمان آتش

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ،مسایل ایمنی به كودكان کرمانی که به مناسبت برگزاری برنامه بزرگداشت هفته ملی کودک ،در مجموعه

021-88019846

تفریحی پارک مادر حضور داشتند،آموزش داده شد.

فعاليت  45گشت راهداري درتامين ايمني ترافيك اتوبوس هاي

فنــی سراســر اســتان نیــز بصــورت شــبانه روزی
آمــاده ارائــه خدمــات فنــی بــه نــاوگان حمــل و
نقــل جــاده ای هســتند.

حامل زائران اربعين

وی اولویــت اصلــی ایــن اداره کل را در اعــزام
زائــران اربعیــن حســینی بــا نــاوگان مســافربری
اتوبوســی بــرون شــهری ،تامیــن حداکثــری
رضایتمنــدی زائــران و ارتقــاء ایمنــی ســفرهای

بــه منظــور خدما ترســانی بــه زائرانــی كــه عــازم

كــه اتوبــوس هــای زائریــن اربعیــن را از مبــداء

زائــران اربعیــن آمادگــی دارندافــزود :

مــرز هــای غربــی كشــور ،جهــت شــركت در

اســتان سیســتان و بلوچســتان و كشــورهای

بــا اســتفاده از تــوان فنــی و ماشــین آالت

راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن حســینی هســتند،

افغانســتان و پاكســتان و هندوســتان شــامل

راهــداری اســتان،

چهــار پاركینــگ محــل

تعــداد 45گشـت راهــداری در قالــب پانــزده تیــم

میشــود بــه اســتان مــا وارد و خــارج مــی

اســتقرار ماشــین االت راهــداری ماننــد جرثقیــل

بــه صــورت شــبانهروزی در محورهــای مواصالتــی

شــوند كــه در ایــن رابطــه گشــتهای راهــداری

 ،لــودر ،كامیــون و ...احــداث و ماشــین االت

حــوزه شــمال اســتان كرمــان فعالیــت دارنــد.

اســتان بــا آمادگــی كامــل و بصــورت شــبانه

مذكــور در آنهــا مســتقر شــده انــد تــا درصــورت

ســید علــی حــاج ســید علیخانــی مدیــر كل

روزی خدمترســانی و كمكرســانی بــه زائــران

لــزوم امــكان دسترســی بــه آنهــا بــه ســهولت

راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان كرمــان

را بــا عشــق و عالقــه بــه دوســتداران حضــرت ابــا

امــكان پذیــر باشــد.

بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت :باتوجــه بــه حجــم

عبــدا ...الحســین علیــه الســام انجــام میدهنــد.

مهنــدس حــاج ســید علیخانــی تصریــح كــرد :بــا

بــاالی تــردد وســایلنقلیه عمومــی و شــخصی

وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب كــه راهدارخانــه

توجــه بــه اهمیــت معاینــه فنــی نــاوگان حمــل و

در محــور هــای اصلــی جنــوب بــه شــمال اســتان

هــای اســتان كرمــان بــرای پذیرایــی و اســتقرار

نقــل عمومــی جــاد های  ،مراکــز مکانیــزه معاینــه

ایالم

موکب سازمان

اوقاف در مرز مهران
راهاندازی شد

مدیـر کل اوقـاف ایلام  :موکـب
سـازمان اوقاف با نام "امامـزادگان" در
مـرز مهـران برپـا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل
اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان ایلام ،
حجـه االسلام مرتضی عزیـزی مدیر
کل اوقـاف و امور خیریه اسـتان ایالم
از شـروع به کار موکب سـازمان اوقاف
و امـور خیریـه در نزدیکی پایانه مرزی
مهران خبـر داد.مدیـر کل اوقاف ایالم
بیـان کـرد  :طـی چنـد سـال گذشـته
سـازمان اوقاف و امـور خیریه با به کار
گیـری تـوان ادارات کل اوقـاف و امور
خیریـه اسـتانهای آذربایجـان غربی ،
ایلام  ،خراسـان شـمالی  ،سـمنان ،
گلسـتان و گیلان اقـدام بـه برپایـی

مدیر روابط عمومی ذوبآهن اصفهان به عنوان
مدیر منتخب در کنفرانس ملی حرفهای گرایی شد
هفتمیــن کنفرانــس ملــی حرفــه
ای گرایــی در روابــط عمومــی،
شــنبه  ۱۳مهرمــاه ،بــا حضــور
جمــع کثیــری از فعالیــن عرصــه
ارتباطــات و روابــط عمومــی ،در
هتــل المپیــک تهــران برگــزار شــد
.در ایــن کنفرانــس از مدیــر روابــط
عمومــی ذوب آهــن اصفهــان بــه
عنــوان مدیــر روابــط عمومــی
منتخــب بــا اهــدا لــوح تقدیــر،
تجلیــل شــد .مجیــد مرادیــان
معــاون مدیــر روابــط عمومــی ایــن
شــرکت لــوح مذکــور را دریافــت
کــرد.
برگــزاری
بــا

آموزشــی

کارگاههــای

موضوعــات

محتــوای

ارزشــمند

مهندســی
،

الگــوی

شــایعات

روابــط عمومــی در صنعــت کشــور

فضــای مجــازی  ،برگــزاری پنــل

آغــاز نمــود و هــم اکنــون بــه عنــوان

تخصصــی بــا موضــوع اســتراتژی

یکــی از ســاختارمندترین روابــط

ایجــاد و هدایــت مــوج خبــری ار

عمومــی هــا در کشــور شــناخته

جملــه برنامــه هــای جانبــی ایــن

مــی شــود کــه طــی بیــش از نیــم

کنفرانــس محســوب مــی شــوند.

قــرن از زمــان تاســیس ،بــا تــاش

مجیــد مرادیــان ،معــاون روابــط

و برنامــه ریــزی در عرصــه هــای

عمومــی ذوب آهــن اصفهــان در

گوناگــون ،بــه موفقیــت هــای

حاشــیه ایــن کنفرانــس در گفتگــو

بزرگــی دســت یافتــه اســت و

بــا خبرنــگار مــا  ،موفقیــت هــا را

ســعی نمــوده خــود را بــا تکنیــک

حاصــل و نتیجــه تــاش و همــت

هــا ،تحــوالت ونیازهــای روزهمــگام

همــه کارکنــان ســخت کــوش ایــن

ســازد.

مجتمــع عظیــم صنعتــی دانســت و

وی بــا بیــان ایــن کــه روابــط

گفــت :بــا تأســیس ایــن مجتمــع

عمومــی ،آیینــه تمــام نمــا و قلــب

بــزرگ صنعتــی در ســال ،1346

تپنــده هــر ســازمان محســوب مــی

واحــد روابــط عمومــی شــرکت نیــز

شــود و در حقیقــت یکــی از بنیــادی

فعالیــت خــود را بــه عنــوان اولیــن

تریــن دانــش هــا  ،مهمتریــن

کاربــردی

مدیریــت

موکب مشـترکی با نام امامـزادگان در
مـرز مهـران نمـوده اسـت کـه از محل
درآمـد موقوفـات مرتبـط بـه امـام
حسـین (ع) و نـذورات مردمـی بـه
زائریـن اربعیـن خدمـات رسـانی می
نمایـد .حجـه االسلام عزیـزی اظهـار
کـرد  :خدمـات در موکـب امامـزادگان
کـه در بخش رفاهـی خدماتی از قبیل
توزیع آب شـرب  ،چایی  ،میان وعده
 ،غـذای گرم و همچنین اسـکان برای
زائرین در نظر گرفته شـده اسـت و در
بخش فرهنگـی برپایی نماز جماعت
 ،پاسـخگویی بـه سـئواالت شـرعی

تــاش هــا و اقدامــات انجــام شــده توســط
مجموعــه راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای
اســتان در كنــار دیگــر فعالیــت هــای ارزشــمند
تشــكل هــای صنفــی بخــش حمــل ونقــل
مســافربری  ،امیدواریــم شــاهد بــه حداقــل
رســیدن ســوانح جــاده ای و ترافیکــی ایمــن
و روان در تمامــی محورهــا ی اســتان و كشــور
باشــیم.

عوامــل پیشــرفت انســان امــروزی

فعالیــت هــای روابــط عمومــی ،و

و شــالوده و اســاس دیگــر علــوم

همچنیــن انتظــار و نــگاه ویــژه بــه

قــرن حاضــر اســت ،خاطــر نشــان

آن تاکیــد نمــود :ایــن حرفــه بــا

کــرد :در واقــع امــروز نمــی تــوان

مشــکالت و تنگناهایــی همچــون:

كشــور قدرتمنــدی را دیــد كــه از نظر

اســترس زایــی روبــه رو اســت کــه

ارتباطــات ضعیــف باشــد .تــاش

در هــر شــرایط و زمانــی کارکنــان

در چنیــن جهانــی بــدون بهــره

روابــط عمومــی بایــد در همــه

منــدی از روابــط عمومــی ممكــن

عرصــه هــای کاری حضــور فعــال

نیســت و هــر ســازمان و شــرکتی

داشــته و پاســخگو باشــند و از

بایــد در كنــار برنامــه هــای خــود،

طرفــی بــه عنــوان نماینــده ســازمان

نگاهــی ویــژه بــه روابــط عمومــی

بایــد در حفــظ و پویایــی هــر

داشــته باشــد  .وی تصریــح نمــود:

چــه بیشــتر برنــد شــرکت تــاش

باعــث افتخــار اســت کــه ذوب

نماینــد .وی افــزود :فایــق آمــدن

آهــن اصفهــان بــه عنــوان یــک

بــر مشــکالت و ندیــدن ســختی هــا

بنــگاه بــزرگ اقتصــادی -صنعتــی

درایــن حرفــه و مســؤلیت ،فقــط

و مــادر صنعــت فــوالد کشــور در

بــا عشــق بــه کار و تعلــق خاطــر

عرصــه هــای مختلفــی همچــون:

ســازمانی میســر اســت کــه ایــن

مســئولیت هــای اجتماعــی  ،تولیــد،

دو مــورد در بیــن کارکنــان شــرکت

اشــتغال زایــی  ،دانشــگاهی بــزرگ

بــه خوبــی نهادینــه شــده اســت.

بــرای تربیــت نیــروی متخصــص

بــه قــول شــاعر :چــون عشــق حــرم

مــورد نیازصنایــع مختلــف  ،ایجــاد

باشــد ســهل اســت بیابــان هــا.

و کمــک بــه رشــد و توســعه

معــاون روابــط عمومــی شــرکت

و معــادن کشــور قــدم

بــا اذعــان بــه تــاش ایــن

هــای موثــر و مهمــی برداشــته .

مدیریــت بــرای بهــره گیــری از

بنــا بــر ایــن روابــط عمومــی پویــا و

دانــش روز و برندســازی  ،گفــت:

قــوی ،شایســته ایــن بنــگاه بــزرگ

مدیریــت روابــط عمومــی ذوب

اقتصــادی و کارکنــان تالشــگر و

آهــن اصفهــان عــاوه بــر رســالت

شــریف آن اســت .

و وظایــف ســاختاری ،همیشــه در

وی ،نــگاه واقــع بینانــه مدیریــت

تــاش اســت بــه نحــوه مطلــوب و

صنایــع

عالــی شــرکت بــه جایــگاه روابــط

بــا اســتفاده از ابــزار هــا و تکنیــک

پویایــی

هــای بــه روز ارتباطــی  ،فعالیــت

بیشــتراین مدیریــت دانســت و

هــا و دســتاوردهای همــکاران

تاکیــد نمــود :مدیریــت روابــط

ســختکوش را منعکــس نمایــد

عمومــی ذوب آهــن بــا بهــره

وی در پایــان بــا قدردانــی از

گیــری از ایــن دیــدگاه و همــه

دیــدگاه ارزشــمند مدیریــت عالــی

اســتعدادهای شــرکت و همچنیــن

و مدیــر روابــط عمومــی شــرکت،

بــا همدلــی و تــاش بــی وفقــه

اظهــار امیــدواری نمــود :بــا همدلــی

در

وتــاش بیشــتر بتوانیــم همچنــان

طــی ادوار مختلــف ،دســتاورد و

شــاهد افتخــار آفرینــی در عرصــه

افتخاراتــی را کســب کنــد.

تولیــد و دســتیابی بــه جایــگاه

مرادیــان معــاون روابــط عمومــی

واقعــی خانــواده بــزرگ ذوب آهــن

شــرکت بــا اشــاره بــه اهمیــت

اصفهــان باشــیم.

کارکنــان

 ،سـخنرانی مذهبـی و توزیـع اقلام
فرهنگـی در نظـر گرفته شـده اسـت.
موکـب امامـزادگان سـازمان اوقـاف
و امـور خیریـه نرسـیده بـه میـدان
شـده اسـت.

جــاد های دانســت و افــزود :بــا درنظــر داشــتن

عمومــی

در دو بخـش رفاهی و فرهنگی اسـت

اربعیـن در پایانـه مرزی مهـران واقع
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مدیر برتر کنفرانس ملی حرفه ای گرایی انتخاب شد

بیش از ۹هزارنفردرخراسانشمالی
خون اهدا کردند

اهـدای خـون بـه مراکز ثابت و سـیار خونگیری اسـتان مراجعه داشـتهاند که
نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال  ۲۳درصد افزایـش دارد.
وی بـا بیـان اینکـه مراجعـه بـرای خونگیـری در ایـن بـازه زمانـی نسـبت بـه
مـدت مشـابه پارسـال  ۲درصد افزایـش دارد ،افزود :از مجمـوع اهداکنندگان
در سـال جـاری  ۴۸۳نفـر زن و مابقـی مرد هسـتند.
مدیـرکل انتقـال خـون خراسـان شـمالی گفـت :در شـهریور مـاه سـال
جـاری ۲هـزار و  ۴۵۴نفـر داوطلـب اهـدای خـون بـه مراکـز ثابـت ثابـت و

خــود

توانســته

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای اســتان مرکــزی بــا
بیــان اینکــه  60قــرارداد واگــذاری زمیــن در شــهرک
هــا و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی در ســال
جــاری منعقــد شــده اســت ،گفــت :بخــش عمــده ای
از قراردادهــای واگــذاری زمیــن بــه متقاضیــان پایــان
ســال انجــام مــی شــود امــا امســال واگــذاری زمیــن
بــه صنعتگــران از آغــاز ســال کلیــد خــورده کــه ایــن
نشــان از پویایــی حــوزه صنعــت در اســتان مرکــزی
دارد.
مصطفــی آمــره بیــان کــرد :ســال گذشــته نیــز
هدفگــذاری واگــذاری زمیــن بــه متقاضیــان ۱۵۰
قــرارداد بــود امــا بیــش از  ۳۰۰قطعــه زمیــن بــه
میــزان  ۱۶۱هکتــار بــه فعــاالن صنعتــی بخــش صنایــع
کوچــک واگــذار کــه تعــداد قابــل توجهــی از ایــن
افــراد عملیــات ســاخت را آغــاز کــرده و تعــدادی نیــز
بــه زودی بهــره بــرداری مــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان
مرکــزی اضافــه کــرد :یــک هــزار و  ۷۹۸واحــد صنعتــی
در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی نقــاط مختلــف ایــن
اســتان بــا ســرمایه گــذاری بیــش از  ۵۴هــزار میلیــارد

،حساســیت و ظرافــت خــاص

ریــال فعالیــت مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ۳۳۸
واحــد بــه دالیــل مختلــف تعطیــل شــده بــود.
آمــره بیــان کــرد :بــا عملیــات ســاخت گــروه هــای

ایجاد جامعه پایدار روستایی مانع

مهاجرت به شهرها خواهد بود
ســید کمــال پا کفطــرت ،یکــی از

عدالــت در آمــوزش ،عدالــت در ارائــه

اهــداف ایجــاد جامعــه پایــدار را رشــد

خدمــات درمانــی و عدالــت در ارائــه

اقتصــادی پایــدار و مســتمر دانســت و

خدمــات معیشــتی و رفاهــی دانســت.

افــزود :تحقــق ایــن مهــم بــه عنــوان

وی ،تحقــق و شــکلگیری جامعــه

یــک اولویــت در دســتور کار ایــن اداره

پایــدار در روســتا را در گــرو توســعه

کل قــرار داشــته اســت.

روســتا دانســت و اضافــه کــرد :اگــر

او ادامــه داد :در حقیقــت ایجــاد جامعه

جامعــه پایــدار شــکل نگرفتــه باشــد

پایــدار را میتــوان از نشــانههای ایجــاد

نمیتــوان عدالــت را در عمــل در

عدالــت در همــه ابعــاد آن از جملــه

جامعــه پیــاده کــرد و ایــن مهــم در

حــرف و کالم باقــی خواهــد مانــد.

حمایــت هــای همــه جانبــه دولــت تدبیــر و امیــد در

پا کفطــرت ،بــا اشــاره بــه اقدامــات

اعطــای تســهیالت پــارس  ۷۰واحــد صنعتــی صنایــع

دولــت تدبیــر و امیــد در زمینــه ایجــاد

کوچــک راکــد بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند.

عدالــت در مناطــق روســتایی گفــت :بــر

وی افــزود :بیــش از  ۹۰درصــد زمیــن هــای شــهرک

همیــن اســاس ،دولتهــای یازدهــم

هــا و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی دارای ســند

و دوازدهــم از ابتــدای شــروع فعالیــت

ثبتــی هســتند کــه ســال گذشــته  ۷۰درصــد از  ۹۰درصد

خــود ،بــه مســائل عمرانــی و رفاهــی

زمیــن هــای صنعتــی اســتان دارای ســند شــدند کــه

روســتاها بــه عنــوان یــک اولویــت

ایــن مهــم در ســال هــای گذشــته بــی ســابقه اســت.

مهــم توجــه ویــژه داشــتهاند.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای اســتان مرکــزی

مدیــر کل امــور روســتایی و شــوراهای

اظهــار داشــت :تامیــن آب  ۳۲هکتــار از اراضــی

اســتانداری فــارس افــزود :همچنیــن

صنعتــی اســتان بــه میــزان  ۳۱و  ۲دهــم لیتــر بــر

بــا توجــه بــه اهمیت مســاله اشــتغال و
معیشــت روســتاییان ،طــی ســالهای
اخیــر مســئوالن نــگاه ویــژهای بــه ایــن
 ۲مقولــه مهــم داشــتهاند.

رتبه دوم تجارت الکترونیک پست خراسان رضوی درکشور
خراسان
رضوی

کارشناســی عارضــه یابــی واحدهــای صنعتــی و بــا

مدیــرکل پســت خراســان رضــوی

موســوی خاطــر نشــان کــرد :یکــی از کارهــای پســت ورود

گفــت :خراســان رضــوی پــس

بــه حــوزه تجــارت الکترونیــک اســت و خراســان رضــوی

از تهران،رتبــه دوم را در تجــارت

از شــاخص خوبــی و رتبــه دوم را پــس از تهــران دارد..

الکترونیــک و ارســال مرســوالت

مدیــرکل پســت خراســان رضــوی گفــت :پســت خراســان

سـیار خونگیـری اسـتان مراجعه داشـته کـه از این تعـداد یکهـزار و  ۷۵۲نفر

را دارد.

رضــوی دارای  ۵۴۱واحــد پســتی اســت کــه از ایــن

موفـق بـه اهـدای خـون شـده انـد.وی گفت :شـاخص اهـدای خون مسـتمر

بــه گـزارش روزنامــه پیــام مــا ،ســید احمــد موســوی،مدیرکل

تعــداد  ۳۷۳واحــد شــهری و  ۱۶۸واحــد روســتایی اســت..

 ۷۲درصـد و شـاخص جـذب اهـدا کننـدگان  ۱۵.۷درصـد اسـت.زارع بـا بیان

پســت خراســان رضــوی در نشســت خبــری بــه مناســبت روز

موســوی افــزود :در خراســان رضــوی  ۲۹۷دفتــر پیشــخوان

اینکـه نیـاز بـه خون در اسـتان همیشـگی اسـت اظهار داشـت :از شـهروندان

جهانــی پســت گفــت ۳۳۷ :میلیــارد ریــال درآمــد پســت

دولــت وجــود دارد و  ۱۰۶واحــد نمایندگــی قبــول ،توزیــع

و داوطلبـان میخواهیـم کـه در تمـام طـول سـال بـه یـاد بیمـاران نیازمند به

ایــن اســتان در  ۶ماهــه نخســت امســال اســت کــه بــدون

و جمــع آوری پســت هــم در اســتان فعــال اســت..

خـون باشـند.وی گفـت :پارسـال  ۲۴هـزار و  ۷۹۶داوطلـب اهـدای خـون بـه

افزایــش قیمــت هــا رشــدی  ۲۰درصــدی داشــته اســت..

وی دربــاره خطــوط پســتی اســتان گفــت  :تعــداد  ۹۱خــط

مراکـز ثابـت و سـیار خونگیـری اسـتان مراجعه کردنـد که  ۱۷هـزار و  ۱۱۲نفر

وی افــزود ۲۰ :میلیــون و  ۲۱۲هــزار و  ۳۶۹مرســوله پســتی

پســتی در خراســان رضــوی وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد

آنـان موفـق بـه اهـدای خون شدند.خراسـان شـمالی  ۸۶۳هزار نفـر جمعیت

شــامل معمولــی ،سفارشــی و پیشــتاز در  ۶مــاه نخســت

یــک خــط ،هوایــی ،یــک خــط ،ریلــی و بقیــه زمینــی اســت..

دارد کـه  ۹۶درصـد نیـاز خونـی آن در داخـل اسـتان تامیـن میشـود.

امســال در خراســان رضــوی جــا بــه جــا شــده اســت..

مدیــرکل پســت خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه افزایــش تعداد

عکس :ایرنا

دکتـر حسـین زارع اظهـار داشـت :در ایـن مـدت  ۱۳هـزار و  ۸۰نفـر بـرای

را

موجــب

انعقاد  60قرارداد واگذاری
زمین درشهرک های
صنعتی استان مرکزی

مراجعــان دریافــت گذرنامــه در ایــن روزهــا بــه خاطر شــرکت
مــردم در مراســم راهپیمایــی اربعیــن حســینی گفــت :در
شهریور ماه امسال  ۱۵۰هزار گذرنامه و در  ۱۵روز نخست مهر
مــاه نیــز  ۵۰هـزار گذرنامــه را تحویل شــهروندان داده اســت..
موســوی افزود :هشــت هزار و  ۵۸۰مرسوله طی  ۶ماه نخست
امســال از این اســتان به خارج از کشــور ارســال شــده اســت.
وی گفــت :مطالبــات پســت خراســان رضــوی از دســتگاهها
و ســازمانها  10میلیــارد تومــان اســت و از طرفــی اگــر دولــت
نقدینگــی را پرداخــت کنــد ،کمــک بزرگــی بــه ما کرده اســت.
مدیــرکل پســت خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه خدمــات
دیگــر پســت از پســت مرســوالت درمانــی ماننــد داروهــای
خــاص و پســت تجــاری ســکوی تجــارت الکترونیکــی
خبــرداد و افــزود :در بخــش بازاریابــی هــای جدیــد بــا
آســتانقدس رضــوی وارد مذاکــره شــدیم کــه محصــوالت
نــان قــدس رضــوی را بــا پیــک پســتی به دســت مشــتریان
برســانیم.

ثانیــه در ســال گذشــته محقــق شــد و آب احیــا شــده
هــم  ۱۵لیتــر بــر ثانیــه هدفگــذاری شــده بــود کــه ۱۷
و  ۲دهــم لیتــر بــر ثانیــه عملیاتــی شــد.

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)
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نمایش

نسبت آدما رو دلشون مشخص میکنه نه

دیالوگ

گروه4 :

شناسنامشون...

دالگ

تا 24مهر در پردیس تئاتر تهران  -سالن

نمایش

جمشید مشایخی در حال اجرا است.

زن زیادی

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

شــماره پیاپــی 1566

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان

پیام اقتصادی  :سروش بیاتپور

طنز :یاسر سیستانی نژاد

میراث فرهنگی :امیر رجبی

گرافیک :ندا صفاریان

استان ها :راضیه زنگی آبادی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

حماقت ایکاروس

صدای آهسته

فیلم

تا  ۲۰مهر در عمارت نوفللوشاتو

در سینماهای هنر و تجربه
در حال اکران است.

 -سالن یک در حال اجرا است.

عکس نوشت

نبات نامه

خواجوی کرمانی

فرزند پروری نباتی

برون ز جام دمادم مجوی این دم هیچ

پس چشم به راهت خواهم ماند

بجز صراحی و مطرب مخوا همدم هیچ

چونان خانه ای متروک

بیا و بادهٔ نوشین روان بنوش که هست

که بیایی و درمن زندگی کنی

فاطمه رضازاده

بجنب جام می لعل ملکت جم هیچ

که بیایی و پنجره هایم

نباتالسلطنه

مجوی هیچ که دنیا طفیل همت اوست

دیگردرد نکشند !!..

که پیش همت او هست ملک عالم هیچ

پابلو نرودا

در ایــن نامــه قصــد نداریــم از دغدغههــای قصــر حاکــم
مــان بگوییــم.

غمست حاصلم از عشق و من بدین شادم
که گر چه هست غمم نیست از غمم غم هیچ

تاریــخ بــرای عبرت گرفتن از ما فرصت دارد.

دلم ز عشق تو شد قطرهئی و آنهم خون

فــی المجلــس قصــد کردهایــم در اندرونــی بمانیــم و
تفکــر بنماییــم کــه از کجــا آمــده ایــم و آمدنمــان بهــر

تنم ز مهر تو شد ذرهای و آنهم هیچ

چــه بــود .اگــر همســر پَ فتــال الســلطان نمیشــدیم

غمم بخاک فرو برد و هست غمخور باد

بــی شــک در کاخ ســیاه بانــوی ترامپــت شــده بودیــم،

دلم بکام فرو رفت و نیست همدم هیچ

یعنــی چنــان توانایــی در خویشــتن خویــش مــی بینیــم.

تنم چوموی پر از تاب و رنج و دوری خم

آنقــدر قــدرت داشــتیم کــه بــه جــای شــخصیت اول

ولی میان تو یک موی اندر و خم هیچ

داســتان هــای بانــو رضــازاده شــدن نقــش اول داســتان
هــای ویکتــور هوگــو بودیــم و بعیــد نبــود بــه جــای نــام

از آن دوای دل خسته در جهان تنگست

ســیندرال اکنــون
نام نبات الســلطنه باید ورد زبان کودکان می بود.

ٔ
پسته تو مرهم هیچ
که نیستش به جز از

عکس:

رشــته افــکار فلســفی مــان بــا فریادهــای دمــاغ

دم از جهان چه زنی همدمی طلب خواجو

مجید فالح

الســلطنه بــر ســر فرزندانــش پــاره شــد .اصــرار دارنــد

بحکم آنکه جهان یکدمست و آندم هیچ

کاری بنمایــد کــه یکــی از پســرانش جانشــین حاکــم
شــود .فرزنــدان خردســالش را بــه مکتــب فرســتاده
تــا زبــان فغانســوی ،بریتیــش و آلمانــی یــاد بگیرنــد.

سالگشت مرگ مامون،

بچههــای مفلــوک از مکتــب زبــان خارجــه نیامــده ،مــی
رونــد اداره طــرب همایونــی ســاز یــاد بگیرنــد تــا بتواننــد

خلیفهای كه مادرش ایرانی بود

خواهــد بچههــای بــی نــوا را بــه تلخــن آبــاد بفرســتد
فکولتــی حاکمــی.
میگویــد خارجــه بهتــر حاکــم شــدن یــاد آنهــا مــی
دهنــد مدرکــش معتبــر اســت.
دمــاغ الســلطنه نــه خــودش نفــس راحتــی میکشــند
نــه مــی گــذارد فرزنــدان بیچــاره اش کودکــی کننــد.
تــوی فضــای مجــازی پرســه میزننــد تــا راهحــل
تــازه ای جهــت فرزنــد پــروری یــاد بگیرنــد و آن را
روی بچههایــش امتحــان کننــد از جــدول امتیــاز دهــی
گرفتــه کــه بــرای دســت در دمــاغ نکــردن جلــوی ُوزرا تــا
دستشــویی نکــردن تــوی تخــت
پَ فتــال الســلطان اســت تــا اجیــر کــردن دو نفــر تــا هــر
روز بــه بچــه هــا بگوینــد مادرتــان شــما را دوســت دارد
امــا بعضــی رفتارهــای تــان را نمــی پســندد .مــا دو جیــن
بچــه زاییدیــم عیــن دســته گل ،نگذاشــتیم میــان پَ ــر قــو
شــاهانه بــزرگ شــوند ،اصــا بچــه ای کــه خــاک نخــورد

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

ســازی بزننــد کــه رعیــت نتواننــد بــا آن برقصنــد .مــی

سالگشـت مـرگ مامـون ،خلیفـه ای كـه مادرش
ایرانـی بود

امـروز تهـران بـود .با ایـن كه از آن پـس بغداد در

كـرد و در آنجـا باقـی مانـد و بعـدا بـه همیـن

دسـت مقامـات منصوب از جانـب مامون بود ،وی

ترتیـب شـهر آبـادان و  ...تحـت كنتـرل نظامـی

سـالها از شـهر مـرو (پایتخـت وقت خراسـان) بر

انگلسـتان در آمدنـد .انگلسـتان هیچـگاه از نقـاط

امپراتـوری اسلامی كه تا اسـپانیا امتداد داشـت

حسـاس و نفتـدار خـاور میانـه چشـم برنگرفتـه

حكومـت مـی كرد.

اسـت و اسـتقرار آن در منطقـه بصـره از  2003بـه

دهـم اكتبـر سـال  833میالدی مامـون هفتمین

استقرار نظامی انگلستان

جریـان لشكركشـی بـه آناتولـی (تركیـه آسـیا)

در ایران طبق قرارداد سن

خلیفـه عباسـی كـه مـادرش یـك ایرانی بـود ،در
بـرای جنگ با روم شـرقی ،در شـهر سـارد ناگهان
درگذشـت .وی  47سـاله بـود و  20سـال خالفت

پترزبورگ

فیلم

ردخون

در سینماهای کشور در حال اکران است.

همیـن دلیـل بـوده اسـت كه بـه اصـرار ،از آمریكا
خواسـت كـه تمشـیت امنیـت در جنـوب عـراق را
بـه نیروهای انگلیسـی بسـپارد .همـكاری لندن با
دولـت واشـنگتن از نخسـتین روز عملیات نظامی
افغانسـتان در اكتبـر  2001نیـز بـه همیـن دلیـل

كـرده بـود .هارون الرشـید پـدر او ،قبلا مامون را

در ایـن روز در سـال 1290هجـری خورشـیدی

بـه عنوان جانشـین امین (پسـر دیگـرش) اعالم

( 10اكتبـر  )1911در تهـران خبـری انتشـار یافتـه

كـرده و وی را فرمانـداری كل خراسـان داده بـود

بـود بـه ایـن مضمـون كـه در اجـرای پیمـان نامه

كـه پـس از مـرگ پدر ،امیـن فرزند خود موسـی

سـال  1907انگلسـتان و روسـیه مبنی بر تقسـیم

را جانشـین اعالم كرد و این كار ،فرصت مناسـبی

وطـن مـا ،اصطالحـا بـه دو منطقـه نفـوذ ،دولـت

به دسـت میهندوسـتان اسـتقالل طلب ایرانی داد

انگلسـتان در بوشـهر و سـپس مناطقـی پیرامـون

تـا بـه نـام حمایـت از مامـون بپاخیزنـد ،ارتـش

مناطـق نفتخیـز (خوزسـتان) نیـروی نظامـی

امیـن را در سـه نبـرد از جمله جنگ ری شكسـت

مسـتقر خواهـد كـرد.

دهنـد بغداد را بگیرند و سـر امیـن را برای مامون

ایـن نیـرو كـه هنـد را بـا كشـتی تـرك كـرده

بـه خراسـان بفرسـتند .میـدان جنـگ ری ،محـل

بـود  12روز بعـد بوشـهر را عملا اشـغال نظامـی

بـوده اسـت .همیـن دولت لنـدن بود كـه در اكتبر
( 2008مـاه جـاری) دشـواری پیـروزی نظامی در
افغانسـتان را مطـرح سـاخت كـه دولـت آمریـكا
بعـدا بـه تكـرار آن پرداخته اسـت و اصحـاب نظر
مـی گوینـد كـه «ناتـو» را درافغانسـتان سیاسـت
دگـر آمـده و احتمـاال مـی خواهـد از اینجـا
(افغانسـتان) به كشورهای همسـایه آن در شمال
و غـرب فشـار وارد سـازد و ایـن فشـار درحقیقت
ایسـتادگی در برابـر روسـیه اسـت كـه كمـر بـه
اخـراج غـرب از اطـراف خـود بسـته اسـت.

و خــاک بــازی نکنــد بــه درد حکومــت کــردن نمیخــورد.
کوچــه و بــازار دو معلــم مهــم کــودکان هســتند تــا کتــک
نخورنــد و کتــک نزننــد مــرد نمــی شــوند .مــا اعتقــاد
داریــم کــودکان بایــد در آرامــش و عشــق بــزرگ شــوند
نــه انــواع کالس هــای مکتــب خانــه ای .حاکــم خــوب
شــدن را کــودک از رفتــار مقتدرانــه پــدر و مــادرش یــاد
مــی گیــرد نــه در فکولتــی هــای بــاد کفــر .کســی نیســت

دیالوگ
روزی روزگاری

مرادبیگ :داری چه غلط میکنی شعبون؟

گالری

شعبون :وضو میگیرم .آخه غارت بیوضو
برکت نداره.

بــه ایــن همســران پَ فتــال الســلطان بگویــد بچــه هــا را
رهــا کــرده کمــی خودتــان کتــاب خوانــده و تربیــت شــوید
بچــه خــودش راهــش را پیــدا مــی کنــد .مــا راحــت در
حــق کــودکان ظلــم کــرده ولــی آن را عشــق میپنداریــم.
کــودکان را مســئول رســیدن بــه رویاهــای دســت نیافتنــی
خودمــان مــی دانیــم.
مــا مســئول شــادی آنهــا هســتیم و خودشــان مســئول
ســاختن آینــده انــد.
کاش نســل هــای بعــد روزی را بــه نــام کــودک
نامگــذاری کننــد تــا حداقــل بــرای یــک روز کــودکان
آســیب دیــده از جنــگ و اعتیــاد و فســاد را در آغــوش
امنیــت خــود بگیریــم.

رسانه درآینه تصویر
مجله موفقیت منتشر شد.

بیزادگاه

تا 30مهر در گالری ُا در حال اجرا است.

