
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه طراحـی، تامیـن تجهیـزات و اجـرای پـروژه های مشـارکتی ذیل واقع در شـهرکرمان و سـیرجان از طریق مشـارکت 
اقـدام نمایـد، لـذا ازکلیـه سـرمایه گـذاران حقیقی/حقوقـی که دارای رتبه متناسـب با متراژ و مبلغ بـرآورد پروژه مورد نظـر از وزارت راه و شهرسـازی )انبوه سـازان و مجریان ذیصالح 
حقیقـی و حقوقـی( و یـا رشـته ابنیـه و سـاختمان سـازمان برنامـه و بودجه کشـور می باشـند و یـا درصورت نداشـتن رتبه های مذکـور با معرفی مجـری ذیصالح واجـد رتبه بندی 
هـای مذکـور، دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تا نسـبت بـه دریافت اسـناد اقـدام نمایند. بـا عنایت به اینکـه کلیه مراحـل انجـام فراخوان )اعـم از دریافـت اسـناد، ارائه تضمین، ارسـال 
پیشـنهاد قیمـت، بازگشـایی پـاکات و اعـالم برنـده( در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان بـه صـورت الکترونیکی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( برگزار می 
گـردد، متقاضیـان محتـرم بایسـتی جهـت ثبـت نام در سـامانه مذکـور و دریافت نام کاربـری و رمز عبور بـه سـایت www.setadiran.ir و جهـت اخذ توکن )امضـای الکترونیکی( 

بـه دانشـگاه علمـی کاربـردی بازرگانـی به نشـانی کرمان- خیابان زریسـف- کوچه شـماره 6 مراجعـه فرمایند.

 تجدید فراخوان مشارکت در ساخت
(همراه با ارزیابی كیفی)

برگزارکننده مشارکت
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه 

ملی 14000275775

 موضوع فراخوان مشاركت در ساخت پروژه مسکونی مشارکتی شماره فراخوان
مساحت 

زمين )متر 
مربع(

زیربنای 
تقریبی 
ناخالص 
)متر مربع(

مدت 
)ماه(

مبلغ برآورد احداث تضمین شرکت در فراخوان
ساختمان و خدمات 

جنبی )لاير( مبلغ )ریال(نوع

2098003501000091
کرمان- شهرک غدیر- روبروی استخر اشکان -پالک ثبتی:  3543 فرعی از 15 
اصلی مفروض و مجزی شده از 12 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 4 کرمان
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 9/151/723/000 359/186/150/000

2098003501000092B9 تا B1 597/829/800/000 13/924/596/000 73062028630کرمان- شهرک 7.5 هکتاری بلوک

2098003501000093C11 تا C1 723/635/200/000  17/076/352/000 84192479430کرمان- شهرک 7.5 هکتاری بلوک

2098003501000094A5 تا A1 327/128/600/000 8/510/572/000 37511127030کرمان- شهرک 57 هکتاری بلوک

2098003501000095
سیرجان- بلوار نبوت- جنب مسکن مهر شاهد فاز 1 -پالک ثبتی : پالک 5087 

اصلی بخش 36 کرمان
52441258530 9/154/007/592  359/300/379/600

2098003501000096
سیرجان- شهرک مشتاق- طرح 175 هکتاری روبروی مدرسه مرحوم 

جهانشاهی -پالک ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان
2752660624 5/755/398/720 189/369/936/000

2098003501000097
سیرجان- بلوار هجرت- خیابان گل سرخ- روبروی مدرسه راسخ -پالک 

ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان
2096503024 4/894/016/000 146/300/800/000

2098003501000098
سیرجان- بلوارنبوت- نبش تابش 4 - پالک ثبتی : پالک 1821 فرعی از 5087 

اصلی بخش 36 کرمان
1126337824 3/846/184/680 93/909/234/000

2098003501000099
سیرجان- بلوار هجرت- حد فاصل گل سرخ و سپیدار ضلع شمال خیابان آالله - 

پالک ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان )1647 متر مربع(
1647395324 4/267/421/400114/971/070/000

2098003501000100
سیرجان- بلوار هجرت- حد فاصل گل سرخ و سپیدار ضلع شمال خیابان آالله- 

پالک ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان )1978 متر مربع(
1978474724 4/729/427/600 138/071/380/000

2098003501000101
سیرجان- بلوار هجرت- حد فاصل سپیدار 5 و 7 - پالک ثبتی : پالک 5087 

اصلی بخش 36 کرمان
2692646124 5/726/032/000 187/901/600/000

2098003501000102
سیرجان- بلوار هجرت- روبروی تقاطع آالله و گل سرخ- حد فاصل خیابان های 

گل سرخ و مهر ورزان - پالک ثبتی : پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان
3172761324 6/396/112/000 221/405/600/000

2098003501000103
سیرجان- انتهای بلوار سید احمد خمینی- نبش خیابان مریم - پالک ثبتی : 

پالک 18512 فرعی از 5087 اصلی بخش 36 کرمان
48331160030 8/715/566/000 337/378/300/000

2098003501000104
سیرجان- بلوار هجرت 23 - پالک ثبتی : پالک 22293 فرعی از 5087 اصلی 

بخش 36 کرمان
4057973730 7/672/142/000 285/207/100/000

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه شماره 468د98
)تجدید مناقصه(

شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمــان در نظــر دارد پــروژه تهیــه مصالــح و احــداث ســاختمانهای نگهبانــی نواحــی صنعتــی قلعــه 
گنــج و رودبــار جنــوب و دیــوار حصــار ناحیــه صنعتــی رودبــار جنــوب بــا بــرآورد اولیــه حــدود 3438 میلیــون ریــال، از محــل 
اعتبــارات داخلــی شــرکت را از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــی ، بــر اســاس آييــن نامــه برگــزاري مناقصــات  بــه پيمانــكار واجــد 
شــرایط واگــذار نمايــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد  پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ب
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

-سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 172000000 )یکصد و هفتاد و دو میلیون( لاير می باشد.
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ 98/07/09 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 98/07/15.
- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 98/07/25.

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 98/07/28.
- اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه        )پاکت 

الــف(: کرمــان- بلوار شــهید عباســپور)پارادیس(- نبش میــدان عاشــورا-  تلفــن:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934                     

دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخــش »ثبــت نام/پروفایــل  

تامیــن کننده/مناقصــه گــر« موجود اســت.

فرهنگ سازی 
در راهپیمایی اربعین
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واعظـی بـر منبـر مـی گفـت ما مـی توانیم بـا امام حسـن دو گونـه برخورد 
کنیـم و یـا حـرف بزنیـم یـا بگوئیم یـا امـام حسـین و در اینجا منظـور ما 
امامـت امـام اسـت کـه به دنبـال آن پیروی مطـرح می شـود و اینکه امام 
از مـا چـه خواسـته اسـت و چگونه بایـد آن را به جـا آوریم و برخـورد دیگر 
برخـورد عاشـقانه و یـا احساسـی اسـت که با حسـین جـان ادا می شـود.

در اغلـب عـزاداری هـا و بـه ویـژه در  مراسـم سـینه زنـی و نوحـه خوانی از 
حسـین جـان اسـتفاده می شـود. البتـه وی می گفت کـه هر دو آنهـا الزم 
اسـت و حقیقـت هـم همین اسـت؛ اما تقابل ایـن دو نوع تخاطـب مرا به 
یـاد دو محـور عقـل و احسـاس ، دل و و دمـاغ، شـور و شـعور و ماننـد آن 
انداخـت کـه واقعـا هـر دو الزم اسـت اما اگـر به هر یک به تنهایی تمسـک 

جسـته شـود کمیت دیـن ودینـداری لنگ مـی زند.
اینکـه در اربعیـن حسـینی حماسـه ای جاویدان در سـطح جهانی درسـت 
مـی شـود کـه چشـم جهانیـان را خیـره مـی کند آیـا با عقـل اسـت و یا با 

احسـاس و یا هـر دو؟
هـر کـس بـه خوبی مـی دانـد که اگـر جمعیتـی بیسـت میلیونـی از امام 
پیـروی کننـد و امـام حسـین را امام و پیشـوا بدانند آیا امـکان دارد که این 
ملت و یا ملت ها تحت سـلطه باشـند؟ فرق نمی کند چه سـلطه خارجی 
باشـد و یـا داخلـی و یـا خرافات. همه این ها سـلطه اند. زیـرا پیامبری که 
جـد حسـین)ع( اسـت به زبـان علـی )ع( در نهـج البالغه، آمـد تا گنجینه 
هـای عقـول را بشـکافد و یـا بـه تعبیـر قـرآن غـل هـا  و زنجیرهـای نهاده 
شـده بـر عقـل و فکر مردم را بـردارد )اعراف، و یضع عنهـم اصرهم و االغالل 

التی کانـت علیهم(.
انصافـًا حماسـه حسـینی بـی نظیر اسـت و این وعـده الهی اسـت که این 
چنیـن مـردم را بسـیج مـی کند و ایـن تعبیر گفتار زینب اسـت کـه »وهللا 
التمحـوا ذکرنـا« بـه خـدا )ای یزید( یاد مـا را از صفحه دلهـا محو نخواهی 
کـرد! امـا هرگز نباید این شـور و هیجان و اقبال مردم، مـا را از دیدن عیوب 
کار غافـل کنـد.و عجیـب تر میهمـان نوازی ملتـی جنـگ زده و از گرفتاری 
داعـش بیـرون آمـده با همه تبلیغـات منفی امریکایی – سـعودی اسـت. 
امیـد کـه فقط بـرای این چند روز نباشـد.بدیهی اسـت احساسـات و شـور 
حالتـی را بـه وجـود می آورد که ضمـن دلدادگی و نزدیکی چه بسـا موجی 
را ایجـاد کنـد کـه بهـره بـرداری از آن برای هر نیـک اندیش و یـا بداندیش 
هموار باشـد. بنابراین اگر این شـور با شـعور همراه نباشـد و فقط احسـاس 
باشـد ممکن اسـت خطرآفرین هم باشـد که قطعًا مورد نظر امام نیسـت.

همیشـه نمایـش قـدرت خوب اسـت روزهایی در سـال ارتش هـا عالوه بر 
مانورهـای دائمـی خـود در شـهر و  در برابـر دوربیـن ها رژه مـی روند تا هم 
خودی احسـاس غرور کند و هم دشـمن حسـاب کار خود را داشـته باشـد. 
ایـن راهپیمایـی هـا بزرگترین پشـتوانه بـرای آن رژه ها هسـتند و اگر آنها 

حرفـی از اقتـدار مـی زنند بـه اتکای این راهپیمایی هاسـت.
امـا سـخن در هدایـت ایـن راه پیمایـی هاسـت. اگـر چه دولـت ها موظف 
به خدمات رسـانی به آنها هسـتند ولی در آن نقشـی ندارند و نباید داشـته 
باشـند؛ مگر آنکه خود ملتها خواسـتار آن باشـند. این راهپیمایی ها مردمی 
اسـت و ابـراز ارادت بـه حسـین بـن علـی آزاده تریـن مـرد دنیـا و پاسـدار 
شـرف و عـزت انسـانی اسـت در برابـر سـتمکاران. بنابرایـن هیـچ گروهـی 
نمـی توانـد از آن بهـره بـرداری سیاسـی کنـد؛ ولی اگر سیاسـتی منطبق با 
اهـداف حسـین بن علی باشـد می تواند احسـاس غرور کنـد که مدافعانی 
ایـن چنینـی در صحنـه دارد.بزرگ ترین شـعار حسـن بن علی ایـن بود که 
هیهـات منـا الذلـه! آیا ایـن راهپیمایان و طرفـدران آنها می داننـد که با چه 

انس طال         1.464.210

مثقال طال     17.510.250

گرم طالی 18  4.042.192

گرم طالی 24   5.390.200

بهار آزادی      39.990.000

امامی          39.810.000

نیم       20.500.000

ربع         12.530.000

گرمی       8.490.000

دالر             114.390

یورو         126.200

درهم          31.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 18 تا 31دنبال کنید

رشد کهنسالی
نرخ رشد جمعیت سالمندان از رشد جمعیت کشور پیشی گرفت

بـه گفتـه فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان جنگل هـا، 
مراتـع و آبخیزداری خسـارت آتش سـوزی در جنگل ها 
و مراتع طی تابسـتان امسـال نسـبت به سـال گذشته 
افزایـش یافـت و سـازمان جنگل هـا بـه دلیـل عـدم 
به صـورت  اطفـای حریـق  امـکان  بالگـرد  تخصیـص 
هوایـی را در سـال جـاری نداشـت و در پی آن عملیات 
اطفـا در نقـاط صعب العبـور طول می کشـید. سـرهنگ 
علـی عباس نـژاد در ادامـه می گویـد: طـی تابسـتان 
امسـال 64 فقـره آتش سـوزی در جنگل هـای طبیعـی 
کشـور بـه وقـوع پیوسـت که نسـبت به سـال گذشـته 

8درصـد در عـدد وقـوع کاهش داشـت.
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کانون های داخلی و 
خارجی گرد و غبار در 
کشور منشاء یابی شدند

دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد 
و غبار سازمان حفاظت محیط 

زیست گفت: در 3 سال گذشته 
فعالیت های زیادی در خصوص 

مقابله با گرد و غبار انجام شده که 
از جمله آن منشاء یابی کانون های 

داخلی و حتی بین المللی است.

کیفیت بنزین هیچ 
مشکلی ندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد 
گفت: کیفیت بنزین هیچ مشکلی 
ندارد و گزارش های سازمان ملی 

استاندارد و وزارت نفت صحت 
آزمایش ها را تأیید می کند.

روز گردشگری در تقویم 
کشور ثبت خواهد شد

معاون گردشگری کشور: 
»روز گردشگری در تقویم کشور ثبت 
خواهد شد و  روزی برای یادآوری و 

تبیین جایگاه گردشگری در اقتصاد و 
سایر بخش های کشور است.«
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یادداشت  مهمان
غالمرضا فدایی

تهران
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فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها می گوید این سازمان 
به دلیل عدم تخصیص بالگرد در 
سال جاری امکان اطفای حریق 
به صورت هوایی را نداشت

افزایش خسارت 

آتش سوزی جنگل ها 

در پی نبود بالگرد

2

45 و

گودبرداری تهدیدی 
برای قبه سبز

گودبرداری در عرصه  مسجد و حمام »گل مشکی« 
کرمان، تهدیدی جدی برای محله  »قبه سبز« است

الریجانی:

مذاکره با واشنگتن 
حرام نیست

ابـزار و نهـاده هایی دارند از حسـین حمایـت، و یا برای او 
عـزاداری مـی کننـد ؟ دولت ها هـم همینطور!

اگـر بـه لحاظ ظاهـر نگاهی به سـر و وضع خـود بیندازند 
و بـه لباسـهایی که پوشـیده انـد و مرکبی که زیر پایشـان 
هسـت و از نظـر باطـن اهدافی که در سـر مـی پرورانند و 
طـرح و برنامـه هایـی کـه در زندگی دارند و به معیشـتی 
کـه تـدارک مـی کننـد، و میـزان وابسـتگی ای کـه بـه 
کشـورهای دیگـر، علیرغـم توانمنـدی خـود دارنـد، مـی 
تواننـد بفهمنـد کـه تـا چه میـزان در لشـکر حسـین و در 

پیـروی از آرمـان او حضـور دارنـد.
راهپیمایی اربعین واقعا حماسـه اسـت؛ حماسـه مردمی 
که حدود بیسـت میلیون یا بیشـتر انسـان از زن و مرد و 
پیـر و جـوان و حتـی خردسـال با پـای پیـاده و با تحمل 
همه نوع سـختی و بدون اینکه سـر وصدائی از کسـی در 
بیایـد و یـا درگیـری ایجـاد شـود مـی رونـد و با شـوق و 
دلدادگـی بـر می گردند، کاری اسـت کارسـتان و معجزه و 
یـا شـبه معجزه. آنهائـی که در تدارک یک جلسـه کوچک 
بـا هزینـه هـای هنگفـت بـه زحمـت عـده ای را دور هـم 
جمـع مـی کنند اهمیت و سـختی ایـن کار را مـی دانند.

البته این مراسـم نمایشـگاه فرهنگ هم هسـت؛ فرهنگ 

ملـت ها. بعضی از شـرکت کننـدگان از بی مباالتی بعضی 
ایرانیـان سـخن مـی گفتنـد کـه بـا اسـراف کار در غـذا 
خـوردن و یـا بـی دقتـی در نظافـت و ریختـن آشـغال و 
یـا عـدم مرتـب کـردن جای خـود کـه در آن خوابیـده اند 
شرمسـاری ملـی بـه وجـود آورده اند کـه باید بـا آموزش 
اصـالح شـود و نیـز ُخلـف وعـده دولـت ایـران و یـا عدم 
دقتـش در پرداخـت دینـار وعـده داده شـده در سـال 

گذشـته کـه مزیـد بـر بی نظمـی شـده بود.
 مـن کـه خـود توفیـق حضـور در چنیـن راهپیمایـی را تا 
کنـون نداشـته ام ولـی گـزارش حـال آن توسـط شـرکت 
کننـدگان خـود گـواه عظمـت ایـن راهپیمایی اسـت. تنها 
ایـرادی کـه مخالفـان به آن دارند این اسـت که نکند فقط 
احساسـات باشـد. و البته و صد البته احساسات هم الزم 

اسـت امـا کافـی نیسـت و باید بـا معرفت توأم باشـد.
در زیـارت نامـه هـا و دعاهـا همـواره بحث عرفـان مطرح 
بـوده اسـت. »عارفـًا بـه حقهـم« در اغلـب دعاها هسـت 
و ایـن بایـد سـرلوحه برنامه های شـرکت کننـدگان پس 
از راهپیمایـی باشـد. عارفـان بـه حسـین به قـول مرحوم 
شـریعتی یا حسـینی انـد و یا زینبـی وگر نه یزیـدی اند
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کاغذ مورد نیاز نشریات دانشجویی مشابه سایر نشریات کشور تامین شودپیام خبر
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر حمایت از نشریات دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزشی از 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست تا کاغذ مورد نیاز این نشریات را همانند سایر نشریات کشور 
تامین کنند.
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رشد کهنسالی
نرخ رشد جمعیت سالمندان از رشد جمعیت کشور پیشی گرفت

دکتر وحید قبادی دانا : امروز ۱۰ درصد جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل می دهند

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور 
برویــم  ســمتی  بــه  بایــد  گفــت: 
ــام  ــه ن ــی ب ــود محل ــر وج ــه دیگ ک
معنــا  بــی  ســالمندان  آسایشــگاه 
خانه هــای  در  ســالمندان  و  باشــد 
ــر و  ــار یکدیگ ــالمندی، کن ــک س کوچ
ــی  ــتر زندگ ــه بس ــتگی ب ــدون وابس ب

ــد. کنن
در  دانــا  قبــادی  وحیــد  دکتــر 
ســالمند،  جهانــی  روز  همایــش 
ــت  ــد جمعی ــروزه 10 درص ــت: ام گف
تشــکیل  ســالمندان  را  کشــورمان 
جمعیــت  رشــد  نــرخ  می دهنــد. 
کشــور در حالــی 24/1 درصــد اســت 
ــت ســالمندی  ــرخ رشــد جمعی ــه ن ک

ــی رود  ــار م ــوده و انتظ 6/3 درصــد ب
جمعیــت  شــاهد   1430 ســال  تــا 
26 درصــدی ســالمندان در کشــور 

باشــیم.
ــازمان  ــه س ــه وظیف ــاره ب ــا اش وی ب
بهزیســتی کــه بــه موحــب قانــون 
ایــن  بــه  توســعه  ششــم  برنامــه 
اســت،  شــده  محــول  ســازمان 
تــا  بایــد  برنامــه  طبــق  افــزود:  
هــدف  جمعیــت  از  درصــد   25
تحــت  را  هســتند  ســالمندان  کــه 
ــی  پوشــش قــرار دهیــم. هــدف اصل
ــراد  ــن اف ــه ای ــه ب ــن اســت ک ــا ای م
درون خانــواده خدمــات ارائــه دهیــم 
ــا  ــی آنه ــطح اجتماع ــا س ــه ارتق و ب

بپردازیــم.
وی بــا تاکیــد بــر نقــش زندگــی 
روحیــه  حفــظ  در  مســتقل 
ایــن  داد:   ادامــه  ســالمندان، 
ــال  ــارکت فع ــار مش ــتقالل در کن اس
عــدم  بــه  می توانــد  جامعــه  در 
مشــکالت  ســایر  و  افســردگی 
ایــن گــروه از افــراد کمــک کنــد. 
ــم  ــد داری ــه آن تاکی ــه ب ــی ک موضوع
ایــن اســت کــه اســتقالل بــا احتــرام 

نشــود. گرفتــه  اشــتباه 
قبــادی دانــا افــزود: پوشــش بیمــه و 
ــد  ــرای ســالمندان بای بازنشســتگی ب
در حالــت حداکثــری خــود باشــد تــا 
زندگــی راحتــی داشــته باشــند، ایــن 

موضــوع بایــد در ســطح مدیریــت 
شــهری نیــز مشــاهده شــود. امــروزه 
ــا چــه میــزان ادارات، بانک هــا و...  ت
بــرای حضــور ســالمندان مناســب 

ســازی شــده اســت؟
ــالمندی  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دوره پایــان زندگــی نیســت، تصریــح 
کشــورها  از  بســیاری  در  کــرد: 
می بینیــم ســالمندان فعــال تریــن 
ایــن  و  هســتند  جامعــه  گــروه 
می شــمارند.  مغتنــم  را  فرصــت 
مــا هــم می توانیــم بــا توجــه بــه 
نیــاز ســالمندان، مشــارکت آنهــا را 

دهیــم. افزایــش 
ملــی  دبیرخانــه  افــزود:  وی 
بهزیســتی  ســازمان  در  ســالمندان 
از ســال 83 آغــاز بــه کار کــرده و 
ســال،   15 از  پــس  خوشــبختانه 
شــهرداری،  مشــارکت  بــا  امــروز  
وزارت بهداشــت و... از ســند ملــی 
رونمایــی  ســالمندی  ســالمت 

. د می شــو
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــادی دان قب
تحــت  ســالمند  هزارنفــر   725
هســتند،  بهزیســتی  پوشــش 
600 مرکــز  گفــت: بــه طــور کلــی 
پوشــش  تحــت  ســالمندان  بــرای 
ــز آن  ــه 300 مرک ــم ک بهزیســتی داری

اســت. روزی  شــبانه 

حدود ۷ میلیون ســالمند در 
کشور وجود دارد

ــگاهی  ــاد دانش ــس جه ــی، ریی بهرام
بهشــتی  شــهید  پزشــکی  علــوم 
ســالمت  تخصصــی»  نشســت  در 
جهــاد  در  ســالمند  ســالمندی« 
دانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی  برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه 
امــروز حــدود 7 میلیــون ســالمند 
ــال  ــم در س ــن رق ــت: ای ــم، گف داری

ــر  ــون نف ــش از 26 میلی ــه بی 1420 ب
ــزی  ــه برنامه ری ــد ک ــش می یاب افزای
را  مناســبی  سیاســتگذاری  و 

. می طلبــد
ایــن  در  بهرامــی  علیرضــا  دکتــر 
نشســت تخصصــی افــزود: از ســوی 
ــواده هــای مراقــب  دیگــر امــروز خان
ــر  ــن 5 نف ــور میانگی ــه ط ــالمند ب س
ــه  ــده ب ــم در آین ــن رق ــه ای ــت ک اس
نتیجــه  در  می یابــد،  کاهــش   1.2
بــروز  از  پیشــگیری  بــرای  بایــد 
جامعــه  در  بیشــتر  مشــکالت 
ســالمندی از امــروز بــه فکــر باشــیم.
ــالمندی  ــه بحــث س ــاره ب ــا اش وی ب
بــه عنــوان یکــی از 5 ابرچالش هــای 
ــوان  ــده، عن ــال آین ــه در 20 س جامع
کــرد:  اگــر از همیــن امــروز بــه فکــر 
نیــز  ســالمندی  مســاله  نباشــیم، 
ماننــد ســایر چالش هــا، بــدون راه 

ــد. ــی می مان ــب باق ــل مناس ح
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــن اش ــی ضم بهرام
سیاســتگذاری  و  ریــزی  برنامــه 
اظهــار  ســالمندی،  حــوزه  بــرای 
بــه  دانشــگاهی  جهــاد  داشــت: 
محــور  مســاله  نهــادی  عنــوان 
ــائل و  ــل مس ــال ح ــه دنب ــواره ب هم
جامعــه  در  موجــود  چالش هــای 
اســت و در همیــن راســتا، بحــث 
ســالمندی و ســالمند شــدن جامعــه 
بایــد  از مســایلی اســت کــه  نیــز 
از همیــن امــروز بــرای آن برنامــه 

ریــزی کنیــم. 

سند ملی سالمندان
 ابالغ شد

پــس  ســالمندان  ملــی  ســند 
ســوی  از  یکســاله  تدویــن  از 
برنامــه و بودجــه کشــور  ســازمان 
عضــو  نهادهــای  و  دســتگاه ها  بــه 
شــورای ملــی ســالمندان ابــالغ شــد.

ــا مشــارکت  ــی ســالمندان ب ســند مل
طــی  و  ذی نفــع  هــای  دســتگاه 
یــک  طــی  در  متعــدد  جلســات 
ســال گذشــته بــا محوریــت ســازمان 
شــده  تدویــن  بودجــه  و  برنامــه 

اســت.
ــا  ــه مصــادف ب ــروز ک ــن ســند، ام ای
ــی  ــت ط ــالمندان اس ــی س روز جهان
ــا حضــور  ــالد ب ــرج می مراســمی در ب
ــاه و  ــان و رف ــت و درم وزرای بهداش

ــد. ــی ش ــی رونمای ــن اجتماع تأمی
 ســند ملــی ســالمندان بــا همــکاری 
عنــوان  بــه  بهزیســتی  ســازمان 
متولــی شــورای ملــی ســالمندان، 
ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت 
ــن  ــان ای ــوان متولی ــه عن ــت ب بهداش

ــت.  ــده اس ــته ش ــوزه نوش ح
ــه هــم راســتایی  ایــن ســند منجــر ب
و هــم افزایــی بیــن ســازمان ها و 
جملــه،  از  ربــط  ذی  دســتگاه های 
وزارتخانــه هــای بهداشــت،درمان و 
آمــوزش پزشــکی، وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی، شــهرداری تهــران، 
ســازمان بهزیســتی و ســازمان های 
ســالمندان  حــوزه  در  نهــاد  مــردم 
شــده و نقطــه عطفــی بــرای خدمــت 
رســانی دقیــق، علمــی و بهتــر بــه 
و  می شــود  محســوب  ســالمندان 
ــیمای  ــت س ــن وضعی ــا درنظرگرفت ب
ســالمت ســالمندان بســیار کمــک 

ــت. ــده اس کنن
حــوزه  در  ســند  ایــن  براســاس 
رفــاه  حوزه هــای  ســالمت، 
و  جســمی  ســالمت  ســالمندان، 
می شــود؛  داده  پوشــش  روانــی 
ضمــن اینکــه در حــوزه رفــاه نیــز 
اشــتغال،  ماننــد  هایــی  موضــوع 
ــد  ــه بای ــی ک ــت و حمایت های معیش
از ســالمندان صــورت گیــرد، مــورد 

می گیــرد.  قــرار  توجــه 

بـه  اشـاره  ضمـن  بهداشـت  وزیـر 
کشـور،  جمعیـت  شـدن  پیـر  رونـد 
اجتماعـی  نشـاط  ایجـاد  لـزوم  بـر 
ایجـاد  همچنیـن  و  سـالمندان  در 
خانه هـای محلـه ای ویـژه ایـن قشـر 

کـرد. تاکیـد  جامعـه  از 
وی بـا اشـاره بـه رونـد رو بـه رشـد 
جمعیـت سـالمندی در کشـور، گفت: 
اگـر بـر طبـق این هـرم پیـش برویم 
و  زاد  میـزان  بـه کاهـش  توجـه  بـا 
شـد.  خواهیـم  نقصـان  دچـار  ولـد، 
در حـال حاضـر 8.3 درصـد جمعیت 

ایـن  هسـتند کـه  سـالمندان  کشـور 
آمـار در سـالیان آینـده بـه بـاالی 16 
از 30  بـه بیـش  درصـد و سـرانجام 
سـوال  امـا  رسـید.  خواهـد  درصـد 
اصلـی اینجاسـت، کار مـا بـه عنـوان 

چیسـت؟ سـالمت  نظـام  متولیـان 
تفـاوت  گفـت:  ادامـه  در  نمکـی 
جمعیـت سـالمندان ایـران بـا سـایر 
سـالمندی  رفتـار  نـوع  در  کشـورها 
بـا  مـا  اسـت.  ایـن جمعیـت  میـان 
افـرادی روبـرو هسـتیم کـه جوانـی 
نکـرده، پیـر می شـوند و همیـن امـر 

افسـردگی  احسـاس  ایجـاد  باعـث 
بـود.  خواهـد  آنهـا  در  سـرباری  و 
درسـت همانگونـه کـه کودکـی نکـرده 
وزیـر  می رسـند.  جوانـی  سـن  بـه 
فکـر  بـه  بایـد  داد:  ادامـه  بهداشـت 
اساسـی  زیرسـاخت های  اصـالح 
دنبـال  بـه  افسـرده  سـالمند  بـود. 
پوکـی  دچـار  نیسـت،  دارو  مصـرف 
اسـتخوان شـده و بـه سـایر مسـائل 
نیـز اهمیـت نمی دهـد. پـس اولیـن 
گام مـا بـرای سـالمندان بایـد ایجاد 
نشـاط اجتماعـی باشـد تـا همزمـان 
کیفیـت  عمـر،  طـول  افزایـش  بـا 
زندگـی ایـن افـراد ارتقـاء پیـدا کند.

8.۳ درصد ایرانی ها سالمند هستند

جامعه بین المللی با رویکرد 
یکجانبه گرایانه آمریکا مقابله کند

 رییـس جمهـوری گفت: جامعه بین المللی باید بـا اتخاذ تصمیمی قاطع و اقداماتی 
موثـر بـا رویکـرد خصمانـه و یکجانبه گرایانـه آمریکا مقابلـه نماید.حجت االسـالم و 
المسـلمین حسـن روحانـی در اجـالس سـران کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصادی 
اوراسـیا اظهار داشـت: بسـیار خوشـحالم که فرصت تاریخی حضور در اجالس بزرگ 
سـران اتحادیـه اقتصـادی اورآسـیا در شـهر زیبـا و تاریخـی ایروان، همزمـان با مهیا 
شـدن مقدمـات اجـرای موافقت نامه موقت ترتیبات تجاری جمهوری اسـالمی ایران 
بـا ایـن اتحادیـه، فراهم گردیـد. الزم می دانم از جناب آقای پاشـینیان، نخسـت وزیر 
محتـرم جمهـوری ارمنسـتان بـرای برگـزاری ایـن نشسـت مهـم و میهمان نـوازی 

شایسـته، صمیمانه سپاسـگزاری نمایم.
روحانـی خطـاب بـه حضـار در ایـن اجـالس گفت: نشسـت سـران کشـورهای عضو 
چاره اندیشـی  و  بـرای  تبادل نظـر  مغتنـم  فرصتـی  اورآسـیا،  اقتصـادی  اتحادیـه 
درخصـوص پـاره ای از موضوعـات و مسـائل بین المللی و منطقه ای اسـت و امیدوارم 
نتایج ارزشـمندی از گفت وگوهای این نشسـت حاصل شـود.وی افزود: نظام جهانی 
بـر پایـه چندجانبه گرایـی و همکاری های مشـترک کلیـه اعضای جامعـه بین المللی 
اسـتوار اسـت و همـه کشـورها بـه حکـم تعهـد و مسـئولیت بین المللـی خـود و در 
راسـتای حفـظ صلـح، امنیـت، ثبـات و نظـم بین المللـی، موظـف بـه مقابلـه با یک 

جانبـه گرایی هسـتند. 

سیاست

سیاست

میراث

جامعه

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانی روی میز شورای نگهبان

بازداشت در رابطه  پرونده بازپرس فیلترکننده تلگرام دو قاضی

مذاکره با واشنگتن حرام نیست

مهلت ۳ ماهه دستگاه های اجرایی برای مناسب سازی معابر

سـخنگوی شـورای نگهبـان در 
از  خـود،  اینسـتاگرام  صفحـه 
بررسـی طـرح تشـکیل وزارت 
اصـالح  الیحـه  و  بازرگانـی 
قانـون تعییـن تکلیف تابعیت فرزنـدان حاصل از ازدواج 
زنـان ایرانـی با مردان خارجی در جلسـه فردای شـورای 
نگهبـان خبـر داد.عباسـعلی کدخدایـی روز سه شـنبه در 
حسـاب کاربـری خـود در اینسـتاگرام نوشـت: شـورای 
نگهبـان فـردا )چهارشـنبه( 10مهرماه جلسـه دارد که قرار 
اسـت در ایـن جلسـه الیحـه تاسـیس صنـدوق بیمـه 

همگانـی حـوادث طبیعـی، طـرح استفسـاریه بنـد )هـ( 
تبصـره )1( قانـون بودجـه سـال 1398 کل کشـور، طرح 
مجلـس  داخلـی  آئین نامـه  قانـون  از  مـوادی  اصـالح 
شـورای اسـالمی و الیحـه اصـالح قانون تعییـن تکلیف 
تابعیـت فرزنـدان حاصل از ازدواج زنـان ایرانی با مردان 
خارجـی را بررسـی کنـد. وی ادامه داد: در جلسـه فردای 
شـورای نگهبان همچنین قرار اسـت الیحـه الحاق دولت 
جمهـوری اسـالمی ایران به کنوانسـیون مشـترک ایمنی 
مدیریـت  ایمنـی  و  شـده  مصـرف  سـوخت  مدیریـت 

پسـماند پرتـوزا و.. بررسـی مـی شـود.

بـــه ســـوالی  درپاســـخ  اســـماعیلی 
در بـــاره صحـــت و ســـقم و علـــت  
بازداشـــت بازپـــرس ســـابق دادســـرای 
فرهنـــگ و رســـانه کـــه در فیلترینـــگ 
ـــت:  ـــت، گف ـــته اس ـــش داش ـــرام نق تلگ
ـــزاران  ـــت ه ـــن اس ـــی ممک ـــم. کس ـــد دهی ـــد پیون ـــات را نبای موضوع
ــا  ــم امـ ــی نهیـ ــا آن را ارج مـ ــد و مـ ــته باشـ ــوب داشـ ــدام خـ اقـ
اگـــر خطایـــی مرتکـــب شـــود  حتمـــا بـــه خطـــا و اتهـــام او بایـــد 
ــه  ــال چـ ــه  قبـ ــه اینکـ ــی بـ ــوع ربطـ ــن موضـ ــود. ایـ ــیدگی شـ رسـ

احکامـــی ایشـــان صـــادر کـــرده اســـت نـــدارد.
ـــاط  ـــده درارتب ـــث ش ـــورد بح ـــال م ـــه قب ـــده ای ک ـــزود: در پرون وی اف
ـــب  ـــت تعقی ـــه تح ـــوه قضایی ـــل ق ـــه در داخ ـــری ک ـــری عناص ـــا پیگی ب
قـــرار گرفتنـــد، دو نفـــر از قضـــات  کـــه یکـــی از قضـــات شـــاغل و 
یکـــی هـــم  اخیـــرا بازنشســـته شـــده بـــود تـــا امـــروز بازداشـــت  

شـــده اند.
ســـخنگوی قـــوه قضاییـــه افـــزود: پرونـــده در مرحلـــه تحقیقـــات 

مقدماتـــی اســـت و بـــا تکمیـــل تحقیقـــات ممکـــن اســـت افـــراد 
دیگـــری هـــم تحـــت تعقیـــب قـــرار گیرنـــد.

وی دربـــاره علـــت بازداشـــت او گفـــت: ایـــن موضـــوع بـــه پرونـــده 
خاصـــی کـــه قبـــال بحـــث شـــده بـــود مرتبـــط اســـت. ســـخنگوی 
ـــی  ـــه اموال ـــرقت چ ـــل س ـــارق از مح ـــه س ـــت: اینک ـــه گف ـــوه قضایی ق
ــتگیر  ــه دزد دسـ ــد کـ ــد. بعـ ــی کنـ ــالم مـ ــه اعـ ــرده را مالباختـ بـ
شـــد صحتـــش بررســـی مـــی شـــود. واقعیـــت امـــر چـــه بـــوده را 
نمی دانیـــم امـــا ایـــن نماینـــده محتـــرم خودشـــان اعـــالم کردنـــد 
ــود  ــی خـ ــته وقتـ ــود نداشـ ــن وجـ ــزل مـ ــی در منـ ــن اقالمـ چنیـ

مالباختـــه ادعایـــی نـــدارد مـــا چـــه بگوییـــم.
ـــان  ـــا بی ـــود ب ـــروز خ ـــری ام ـــت خب ـــماعیلی در نشس ـــین اس غالحس
ـــراد  ـــت اف ـــتیم از دس ـــی را توانس ـــد امالک ـــال جدی ـــا در س ـــه م اینک
ـــرب  ـــهرک غ ـــری در ش ـــزار مت ـــی 85 ه ـــرد:  اراض ـــار ک ـــم، اظه بگیری
ـــی  ـــا رای قاض ـــد و ب ـــکاری کردن ـــات هم ـــتان وزارت اطالع ـــه دوس ک
و بـــا ارزش 5 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه شـــهرداری بازگشـــت و 
ـــود. ـــادر می ش ـــر ص ـــزار مت ـــردا در 60 ه ـــروز و ف ـــرف ام ـــناد آن ظ اس

شــورای  مجلــس  رئیــس 
ضمــن  اســالمی کشــورمان 
اخیــر  مواضــع  از  اســتقبال 
محمــد بــن ســلمان گفــت 
ــاز اســت.  ــه ســوی ســعودی ها ب ــران ب ــای ای ــه دره ک
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
کشــورمان در گفــت وگــو بــا شــبکه الجزیــره گفــت کــه 
ــت و از  ــاز اس ــا ب ــعودی ه ــه روی س ــران ب ــای ای دره
ــی  ــتقبال م ــو اس ــت وگ ــق گف ــات از طری ــل اختالف ح
ــر  ــی ب ــه شــنیدیم مبن ــاری ک ــزود: از اخب ــم.وی اف کنی
اینکــه محمــد بــن ســلمان خواســتار حــل اختالفــات بــا 
تهــران از طریــق گفــت وگــو اســت، اســتقبال مــی کنیــم.

ــوی  ــت وگ ــه گف ــزاری هرگون ــا برگ ــت: ب ــی گف الریجان
ایرانــی - ســعودی بســیاری از مشــکالت امنیتــی و 
سیاســی منطقــه حــل مــی شــود. مــا خواســتار ایجــاد 
ــارکت  ــا مش ــارس ب ــج ف ــی در خلی ــام امنیت ــک نظ ی
تمــام کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس هســتیم.

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی کشــورمان گفــت: بــه 
ــه آتــش  انصــارهللا یمــن توصیــه مــی کنیــم کــه هرگون
ــه  ــم ک ــی گویی ــا م ــه ســعودی ه ــد و ب ــس را بپذیرن ب
ایــن مســاله بــه ســود شــما خواهــد بــود.وی در رابطــه 
بــا احتمــال مذاکــره ایــران و آمریــکا گفــت: مذاکــره بــا 
واشــنگتن حــرام نیســت امــا ایــن کشــور در ابتــدا بایــد 

ــردارد. ــا را ب ــم ه تحری

ــی،  ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــر تعـ وزیـ
ــس  ــاون اول رئیـ ــژه معـ ــتور ویـ از دسـ
جمهـــوری بـــرای مناسب ســـازی معابـــر 
ــاری  ــازمان همیـ ــت: سـ ــر داد و گفـ خبـ
از  کشـــور  سراســـر  در  شـــهرداری ها 
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــه دس ـــران و هم ـــهرداری ته ـــور،  ش ـــق وزارت کش طری
بایـــد ظـــرف مـــدت 3 مـــاه نقـــاط شـــهرها را مناسب ســـازی کـــرده و 
ـــت از  ـــع حمای ـــون جام ـــرای قان ـــر اج ـــارت ب ـــه نظ ـــه کمیت ـــه آن را ب نتیج

معلـــوالن  گـــزارش کننـــد.
 »محمـــد شـــریعتمداری« روز سه شـــنبه بـــا اشـــاره بـــه دســـتور 
ـــت از  ـــع حمای ـــون جام ـــرای قان ـــرای اج ـــوری ب ـــس جمه ـــاون اول رئی مع
ـــور و  ـــنوایان کش ـــت ناش ـــی گرامیداش ـــه در پ ـــن هفت ـــت: ای ـــوالن گف معل
ـــه  ـــه در جلس ـــن رابط ـــی در ای ـــنوایان گزارش ـــی ناش ـــبت روز جهان ـــه مناس ب

ـــد. ـــه ش ـــت ارائ ـــات دول هی
ـــارت  ـــه نظ ـــه کمیت ـــتین جلس ـــز نخس ـــته نی ـــه گذش ـــرد: هفت ـــد ک وی تاکی
ـــاون اول  ـــه ریاســـت مع ـــوالن ب ـــت از معل ـــع حمای ـــون جام ـــر اجـــرای قان ب

رئیـــس جمهـــوری موضـــوع مناسب ســـازی فضاهـــای عمومـــی مـــورد 
ـــرد:  ـــح ک ـــی تصری ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع ـــت. وزی ـــرار گرف ـــد ق تاکی
معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری در جلســـه کمیتـــه نظـــارت در اجـــرای 
ــازمان  ــا سـ ــژه داد تـ ــتور ویـ ــوالن دسـ ــع حمایـــت از معلـ ــون جامـ قانـ
همیـــاری شـــهرداری ها در سراســـر کشـــور از طریـــق وزارت کشـــور،  
ــدت 3  ــرف مـ ــی ظـ ــتگاه های اجرایـ ــه دسـ ــران و همـ ــهرداری تهـ شـ
ـــه  ـــه کمیت ـــه آن را ب ـــرده و نتیج ـــازی ک ـــهرها را مناسب س ـــاط ش ـــاه نق م
ـــاون  ـــوری و مع ـــس جمه ـــتحضار رئی ـــه اس ـــا ب ـــد ت ـــزارش کنن ـــارت گ نظ

اول برســـد.
شـــریعتمداری خاطرنشـــان کـــرد: غربالگـــری بـــه دلیـــل ایجـــاد 
ــن  ــیب های حیـ ــا آسـ ــی یـ ــائل ژنتیکـ ــی از مسـ ــای ناشـ محدودیت هـ
زایمـــان کـــه از بـــدو تولـــد افـــراد را گرفتـــار معلولیت هایـــی می کنـــد از 
ـــرار  ـــت ق ـــد دول ـــورد تاکی ـــه م ـــن کمیت ـــه در ای ـــود ک ـــی ب ـــر موضوعات دیگ
گرفـــت.وی عنـــوان کـــرد: ســـازمان برنامـــه و بودجـــه اعتبـــارات کافـــی 
ـــط و  ـــای ذیرب ـــار وزارتخانه ه ـــری را در اختی ـــرح غربالگ ـــرای ط ـــرای اج ب

بـــه ویـــژه ســـازمان بهزیســـتی قـــرار خواهـــد داد.

سنا
 ای

س:
عک

ارومیـه  نماینـده  انتقـاد  بـه  پاسـخ  در  پزشـکیان  مسـعود 
از وضعیـت کشـاورزان خطـاب بـه دولـت گفـت: بـه وضـع 
کشـاورزان رسـیدگی کـرده و ایـن مسـئله را جـدی بگیریـد.
 نـادر قاضی پـور در جلسـه علنـی روز )سه شـنبه( مجلـس 
شـورای اسـالمی در تذکری شـفاهی خطاب به رئیس جمهور 
و اسـحاق جهانگیری گفت: به داد کشـاورزان آذربایجان غربی 
و ارومیـه برسـید. گوجـه فرنگی انبـوه و سـیب درختی مردم 
مظلـوم آذربایجـان روی دست شـان مانده اسـت. چرا قیمت 

پایـه خریـد محصوالت کشـاورزی را اعـالم نمی کنید؟

ماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بـا تصویب مـاده ای 
از الیحـه مالیـات بـر ارزش افـزوده، نـرخ مالیـات کاالها و 

خدمـات را 9 درصـد تعییـن کردند.
نمایندگان در ادامه جلسـه علنی امروز سـه شـنبه مجلس 
شـورای اسـالمی مـاده 7 الیحه مالیات بـر ارزش افزوده را 
تصویـب کردند.نماینـدگان در ایـن مـاده مقـرر کردند: نرخ 
مالیـات کاالهـا و خدمـات به اسـتثنای کاالهـای خاص که 
نـرخ آنهـا در مـاده 7 فصـل 6 ایـن قانـون تصویـب شـده، 

9 درصد اسـت.

دولت به وضعیت 
کشاورزان رسیدگی کند

نرخ مالیات کاالها و 
خدمات ۹ درصد تعیین شد

نماینـده مـردم تهـران در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره 
بـه تخلفـات مالیاتـی برخی مراکـز درمانی تاکید کـرد: مردم 
فـرار مالیاتی پزشـکان را گزارش دهند.سـیده فاطمه ذوالقدر  
بـا اشـاره بـه تـالش برخـی مراکـز درمانـی و درمانـگاه هـا 
بـرای فـرار مالیاتـی گفـت: بـا توجه بـه مصوبه ای کـه ما در 
کمیسـیون تلفیـق در خصـوص مالیات پزشـکان داشـتیم و 
بـا توجـه بـه آمـاری که مرکـز پژوهش هـا در خصـوص فرار 
مالیاتـی پزشـکان ارائـه کـرده بود، ما پزشـکان را ملـزم کرده 

بودیـم کـه حتمـا از دسـتگاه کارتخوان اسـتفاده کنند.

ــرس ســابق  ــل دادگســتری از بازداشــت بازپ یــک وکی
ــر داد. ــگ  و رســانه خب دادســرای فرهن

ــا  ــی ب ــدزاده در توییت ــی مجته ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
اعــالم خبــر بازداشــت بیــژن قاســم زاده بازپــرس 
ــه وی در  ــگ و رســانه نوشــته اســت ک دادســرای فرهن
ــن توییــت  ــدان اســت.این وکیــل دادگســتری در ای زن
ــه صــدور قرارهــای ســنگین و دســتور فیلتــر تلگــرام  ب
ــگ و  ــرای فرهن ــابق دادس ــرس س ــن بازپ ــوی ای از س

ــرده اســت. رســانه اشــاره ک

مردم فرار مالیاتی 
پزشکان را گزارش دهند

بازپرسی که تلگرام را فیلتر 
کرد، بازداشت شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

اضافه شدن مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری به آزمون گردشگریورود بیش از 121هزار گردشگر به کردستان
ــگری  ــی، گردشـ ــرکل میراث فرهنگـ مدیـ
ــتان گفـــت: »در  ــتی کردسـ و صنایع دسـ
نیمـــه نخســـت ســـال جاری 121هـــزار و 
479 گردشـــگر داخلـــی و خارجـــی بـــه 

ایـــن اســـتان ســـفر کرده انـــد.«
بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره 
کردســـتان،  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  کل 
سیدمحســـن علـــوی، مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی کردســـتان تأکیـــد 
ــی و  ــر داخلـ ــزار و 580  نفـ ــگر 113هـ ــداد گردشـ ــن تعـ ــرد: »از ایـ کـ

بوده انـــد.« خارجـــی  نفـــر   7899
ــارد  ــال 5537میلیـ ــت امسـ ــه نخسـ ــرد: »در نیمـ ــح کـ ــوی تصریـ علـ
ریـــال ســـرمایه گذاری در حـــوزه گردشـــگری اســـتان داشـــته ایم کـــه 
ــال  ــارد ریـ ــزان 3200میلیـ ــه میـ ــال 97 بـ ــاخص در کل سـ ــن شـ ایـ

بـــوده  اســـت.«
ـــتان  ـــتی کردس ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــزار  ـــون و 450 ه ـــک میلی ـــال ی ـــت امس ـــه نخس ـــرد: »در نیم ـــه ک اضاف

ــن اداره  ــط ایـ ــگری توسـ ــوزه گردشـ ــی در حـ ــهیالت بانکـ ــال تسـ ریـ
ــدار پرداخـــت  ــال مقـ ــه پارسـ ــد کـ ــان پرداخـــت شـ ــه متقاضیـ کل بـ
ـــوده  ـــال ب ـــارد ری ـــغ 100 میلی ـــی مبل ـــه زمان ـــن فاصل ـــهیالت در همی تس

ـــت.« اس
او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در نیمـــه نخســـت امســـال، 952 فرصـــت 
شـــغلی در حـــوزه گردشـــگری کردســـتان ایجـــاد شـــده، ادامـــه داد: 
»اینـــک 20 طـــرح ســـرمایه گذاری در حـــوزه گردشـــگری اســـتان در 
ـــردی در  ـــگاه بوم گ ـــد اقامت ـــج واح ـــل و پن ـــک هت ـــت و ی ـــال اجراس ح

ــت.« ــرداری رسیده اسـ ــه بهره بـ ــاه بـ ــش مـ ــن شـ ایـ
ـــدف  ـــا ه ـــی ب ـــی و خارج ـــرمایه گذاران داخل ـــذب س ـــپس ج ـــوی س عل
ســـرمایه گذاری در حـــوزه گردشـــگری کردســـتان را از مهم تریـــن 
صنایـــع  و  فرهنگـــی، گردشـــگری  میـــراث  اداره کل  برنامه هـــای 
ــال  ــت سـ ــه نخسـ ــت: »در نیمـ ــرد و گفـ ــان کـ ــتان  بیـ ــتی اسـ دسـ
ــد و  ــادر شـ ــتان صـ ــی در اسـ ــه اصولـ ــره موافقتنامـ ــته 38 فقـ گذشـ
ـــه  ـــش یافت ـــره افزای ـــه 51 فق ـــال ب ـــت امس ـــه نخس ـــزان در نیم ـــن می ای

اســـت.«

مدیـرکل آمـوزش و مطالعات گردشـگری 
عمومـی  مدیریـت  »دوره  گفـت: 
تاسیسـات گردشـگری« به آزمـون جامع 
دوره هـای کوتاه مـدت گردشـگری کـه بـه 
صـورت سـاالنه برگـزار می شـود، افـزوده 

. شد
عمومـی  »مدیریـت  آموزشـی  دوره  ابـالغ  پیـرو  زاهـد شـفیعی گفـت:   
میراث فرهنگـی،  محتـرم  وزیـر  توسـط  گردشـگری«  تاسیسـات 
پـس  و  امسـال  مـاه  تیـر   23 تاریـخ  در  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
آمـوزش  مطالعـات  دفتـر  کارشناسـی  مختلـف  جلسـات  برگـزاری  از 
گردشـگری بـا نماینـدگان کلیـه ذینفعـان ایـن دوره اعـم از تشـکل های 
دوره هـای  آموزشـی  مدرسـان  و  موسسـات  مربوطـه،  گردشـگری 
و  گردشـگری  حـوزه  در  شـاخص  ناشـرین  و  گردشـگری  کوتاه مـدت 
بهره گیـری از نظـرات و پیشـنهادات ایشـان در تعییـن منابع درسـی دوره 
یادشـده، مقـرر شـد بـا توجـه بـه اهمیـت سـاماندهی و ارتقـای سـطح 
کیفـی نیـروی انسـانی در مدیریت تاسیسـات گردشـگری، ایـن دوره نیز 
هماننـد دوره هـای آموزشـی راهنمایـان گردشـگری و مدیریـت فنـی بنـد 

)ب( بـه آزمـون جامـع افـزوده شـود.
او اضافـه کـرد: بـر ایـن اسـاس منابـع درسـی و عناویـن دروسـی کـه 
در آزمـون جامـع مـورد ارزیابـی قـرار خواهنـد گرفـت شـامل 9 درس از 
مجمـوع 17 درس دوره، بـه کلیـه ادارات کل اسـتانی وزارتخانـه متبوع در 

تاریـخ 30/6/1398 ابـالغ شـد.
مدیـرکل آمـوزش و مطالعـات گردشـگری یادآور شـد: بخشـی از دروس 
دوره مدیریـت عمومـی تاسیسـات گردشـگری شـامل »آشـنایی بـا انواع 
تاسیسـات گردشـگری«، »شـناخت صنعـت گردشـگری«، »مدیریـت و 
سرپرسـتی در تاسیسـات گردشـگری«، »آشـنایی بـا اصـول و ابزارهـای 
پذیـرش«،  بخـش  بـر  نظـارت  و  »مدیریـت  تبلیغـات«،  و  بازاریابـی 
»مدیریـت و نظـارت بـر بخـش خانـه داری«، »مدیریـت و نظـارت بـر 
بـر بخـش  نظـارت  و  نوشـابه( »، »مدیریـت  و  پذیرایـی )غـذا  بخـش 
مالـی و اداری«، »مدیریـت و نظـارت بـر بخـش تفریحـی و سـرگرمی«، 
»آشـنایی مقدماتـی بـا زبـان گردشـگری«، »آشـنایی مقدماتـی بـا زبان 
گردشـگری«، »ایمنـی، بهداشـت و پیشـگیری حـوادث« و »مهارت های 

فـردی و ارتباطـی« اسـت.

 پیام
 میراث

به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری، یک دوره آموزشی برای فعاالن و عالقه مندان گردشگری آذربایجان غربی برگزار شد. 
در چهارمین روز از گرامیداشت هفته گردشگری، یک دوره آموزشی برای فعاالن گردشگری در محل سالن همایش این اداره کل 

برگزار شد.

معـاون گردشـگری کشـور در همایش گردشـگری آموزش، 
»روز  گفـت:  سـمنان  دانشـگاه  در  اشـتغال  و  مهـارت 
گردشـگری در تقویـم کشـور ثبـت خواهـد شـد و  روزی 
بـرای یـادآوری و تبییـن جایـگاه گردشـگری در اقتصـاد و 

سـایر بخش هـای کشـور اسـت.«
 ولـی تیمـوری بـا تبریـک روز جهانـی و هفته گردشـگری 
گفـت: »در طـول 10 سـال گذشـته، از هـر پنـج شـغل یک 
شـغل در حـوزه گردشـگری بـوده اسـت و در حـال حاضـر 
320 میلیـون شـغل در حـوزه گردشـگری در دنیـا وجـود 

دارد.«
در  اشـتغال زایی  اضافـه کـرد: »گردشـگری زمینه سـاز  او 

کشـور اسـت و تمـام اقشـار جامعـه را در برمی گیـرد.«
معـاون گردشـگری کشـور بـا اشـاره بـه این کـه، آمـوزش 
گردشـگری در تمـام بخش هـا و سـطوح باید انجام شـود، 
اضافـه کـرد: »امـروز در عرصـه جهانـی صنعت گردشـگری 
بـه ایـن درک رسـیده اسـت کـه آمـوزش تئـوری جوابگـو 
نیسـت و به جـای آموزش بیشـتر از حرفـه و مهارت آموزی 

اسـتفاده می شـود.«
او یـادآور شـد: »سـندی تحت عنـوان نظام جامـع آموزش 
گردشـگری کشـور بـا رویکـرد تحولـی در دسـت تدویـن 
اسـت و بـا همـکاری دفتـر برنامه ریـزی آموزشـی وزارت 
دسـت  در  آموزشـی  سـرفصل های  به روزرسـانی  علـوم، 

تدویـن اسـت.«
تیمـوری ادامـه داد: »توسـعه گردشـگری در کشـور بایـد 
همـراه بـا توسـعه پایـدار و توزیـع متناسـب در کل کشـور 

باشد.«
رویدادهـای  تقویـم  بـار  اولیـن  »بـرای  او تصریـح کـرد: 
گردشـگری کشـور تدوین شـده اسـت و آبان ماه جشـنواره 

ایـل سنگسـری در اسـتان سـمنان برگـزار می شـود.«
معـاون گردشـگری کشـور ادامـه داد: »تدویـن مسـیرهای 
جدیـد گردشـگری ازجملـه برنامه هاسـت، سـمنان نیـز در 
مسـیر رشـد و توسـعه گردشـگری قرار دارد و محور توسعه 

اسـتان، گردشـگری است.«

سوژه روز گردشگری 
در تقویم کشور 
ثبت خواهد شد

گودبرداری تهدیدی برای قبه سبز

بنای هفتصدساله »قبه سبز« نخستین دانشگاه و مدرسه جنوب شرق کشور بود

گودبــرداری 10 متــری در عرصــه  مســجد 
کرمــان،  مشــکی«  »گل  حمــام  و 
تهدیــدی جــدی بــرای محلــه  »قبــه 
ســبز« در ایــن شــهر تاریخــی اســت کــه 
ــب  ــث تخری ــی باع ــه راحت ــد ب می توان

ــود. ــاله ش ــر هفتصدس ــن اث ای
میــراث  فعــال   - ابراهیمــی  امیــد 
ــان  ــا بی ــان - ب ــتان کرم ــی اس فرهنگ
ــکی  ــام گل مش ــجد و حم ــه مس این ک
از بناهــای تاریخــی کمتــر شناخته شــده 

شــهر کرمــان در شــرق شــهر کرمــان و 
محلــه قبه ســبز اســت، بــه ایســنا گفت: 
ــرداری  متاســفانه از مدتــی پیــش گودب
ــوار و  ــه دی ــوار ب ــق در دی ــیع و عمی وس
عرصــه  ایــن بنــای تاریخــی انجام شــده 
اســت، بــه گونــه ای کــه احتمــال ریــزش 
ــه دوره  ــق ب ــی متعل ــای تاریخ ــن بن ای

ــود دارد. ــار وج قاج
ــر  ــر تغیی ــالوه ب ــه ع ــان این ک ــا بی او ب
نــاِم خیابــان از »گنبــد ســبز« یــا »قبــه 
ــه در  ــتین مدرس ــاِم نخس ــه ن ــبز« ک س
ــه  ــت ب ــود داش ــه خ ــان را ب ــن خیاب ای
ــه داد:  ــرو«، ادام ــادات خوش ــام »س ن
تــا جایــی کــه دوســتداران میــراث 

ــه روی  ــام ک ــن ن ــد ای فرهنگــی می دانن
ایــن خیابــان باقــی مانــده بــود، آخریــن 
ــان  ــهر کرم ــل ش ــی و اصی ــام تاریخ ن
ــه  ــد. او ب ــذف ش ــز ح ــه آن نی ــود ک ب
تاســیس شــهرداری بافــت تاریخــی در 
بافــت تاریخــی کرمــان در مــاه گذشــته 
ــن  ــود ای ــا وج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
ماهیــت در منطقــه، بعیــد بــه نظــر 
می رســید کــه چنیــن گودبــرداری ای 
آن هــم بــه صــورت عمیــق و بــا ارتفــاع 
حــدود 10 متــر عملیاتی شــود، آن هم در 
شــرایطی کــه دیــوار بــه دیــوار ایــن بنای 
تاریخــی یعنــی در عرصــه  اثــر اســت و 
هرلحظــه امــکان ریــزش بنــا وجــود دارد

و  دخــل  اشــاره  بــا  ابراهیمــی 
تصرف هایــی کــه در بافــت تاریخــی 
ــته  ــال گذش ــد س ــول چن ــان در ط کرم
اتفــاق افتاده انــد، افــزود: متاســفانه 
ــت.  ــازه ای نیس ــئله ت ــث مس ــن بح ای
کرمــان  در  تاریخــی  بنــای  کمتــر 
ــرار  ــری ق ــورد بی مه ــه م ــود دارد ک وج
نگرفتــه باشــد. از شــاهکارهای ایــن 
ساخت وســازها  و  بی توجهی هــا 
نیــز  تاریخــی  بناهــای  محــدوده   در 
شــماِل  ســه راه  سیتی ســنترهای 
جنوبــی  یعنــی درســت در روبــه روی 
ــروژه »ســاروج  ــل و پ کاروانســرای وکی

اســت. پــارس« 
ایــن فعــال میــراث فرهنگــی بــا تاکیــد 
بــر این کــه قطعــا هیــچ توجیهــی بــرای 
ایــن بی مهری هــا بــه هویــت و اصالــت 
شــهر کرمــان وجــود نــدارد، بیــان کــرد: 
متاســفانه مســووالِن متولــی در ایــن 
مــوارد همیشــه ســکوت کرده انــد و هــر 
ــران  ــه ته ــدر ب ــی را آن ق ــروژه  تخریب پ
ــد و  ــان برمی گردانن ــه کرم ــد و ب می برن
ــد  ــره می کنن ــان مذاک ــول خودش ــه ق ب
و نظرهــای ضــد و نقیــض می دهنــد 
ــا باالخــره زمــان بگــذرد و پروژه هــای  ت
اشــتباه افتتــاح شــوند. او همچنیــن 
ــه نظــر می رســد درصــد  ــرد: ب ــه ک اضاف
تاریخــی کرمــان  بناهــای  از  زیــادی 
تعییــن حریــم نشــده اند، چــون زمانــی 
ــای  ــار هــر بن کــه ساخت وســازی در کن
ــر  تاریخــی انجــام می شــود، هــم تغیی
حریــم در بنــا انجــام می شــود و از 
ــک و  ــر را کوچ ــه  اث ــر عرص ــوی دیگ س

بــزرگ می کننــد.
ســبز«  »قبــه  هفتصدســاله  بنــای 

ــوب  ــه جن ــگاه و مدرس ــتین دانش نخس
شــرق کشــور بــوده کــه بــه دســتور 
ــم زن  ــن حاک ــون«، اولی ــرکان خات »ُت
ســاخته  قراختاییــان  دوره  در  ایــران 
شــده اســت. زلزلــه  ســال 1315 بــه 
ــادی  ــیب زی ــی آس ــای تاریخ ــن بن ای
منابــع  در  مــکان  ایــن  از  وارد کــرد. 
تاریخــی بــه نام هایــی ماننــد »مدرســه 
و  »عصمتیــه«  مدرســه  ترک آبــاد«، 
مدرســه »قطبیــه« نــام بــرده شــده 
اســت. قبه)گنبــد( ســبز یکــی از قدیمی 
تریــن و زیباتریــن آثــار تاریخــی کرمان، 
در خیابــان ابوحامــد واقــع شــده اســت.

قبــه ســبز کرمــان از بناهــای قــرن هفتم 
ــه ســاختمان  ــری اســت ک هجــری قم
آن توســط بــراق حاجــب، موســس 
ــان در حــدود  ــان کرم سلســله قراختائی
ســال 630 هجــری قمــری آغــاز شــد.در 

ــای  ســال 681 هجــری قمــری ایــن بن
ــر  ــون همس ــرکان خات ــرای ت ــا پذی زیب
قطــب الدیــن و حاکــم دانشــمند و 
ــون  ــرکان خات ــد، ت ــان ش ــوب کرم محب
مدرســه قطبیه)ترکانیــه( کــه بــه دســتور 
ــود  ــاز شــده ب ــن محمــد آغ قطــب الدی
را بــه پایــان رســاند.این مــكان روزگارى 
نخســتین  و  ادب  و  علــم  پایــگاه 
دانشــگاه كرمــان بــود بطوریکــه پایــگاه 
ــمار  ــه ش ــش ب ــم و دان ــاله عل 750 س
ــبز  ــه س ــیکاری قب ــه است.کاش می رفت
نمونــه  قدیمی  تریــن  کرمــان  شــهر 
ــد 50  ــن گنب ــران؛ ای ــرق ای ــی مع کاش
متــری دارای بدنــه ای بــا كاشــی هــای 
ــده  ــانده ش ــه پوش ــروزه ای دو پوش فی
اســت بــه همیــن دلیــل بــه قبــه ســبز، 
گنبــد كبــود یــا گنبــد ســبز نیــز نامیــده 

می شــود.

از  ایــران  ملــی  مــوزه  کل  رئیــس 
1700 گل نبشــته  از  بیــش  بازگشــت 
بــه  ســال   80 از  پــس  هخامنشــی 
ــدان  ــت: عالقه من ــر داد و گف ــران خب ای
ــر  ــواح را از دهــم مه ــن ال ــد ای می توانن

در مــوزه ملــی تماشــا کننــد.
کــرد:  اعــالم  نوکنــده  جبرییــل 
 ،1398 فرورویــن  هشــتم  شــامگاه 
گل نبشــته های بــاروی تخــت جمشــید 
پــس از 84 ســال بــه میهــن بازگشــته 

و بــا همراهــی اســکورت ویــژه بــه 
ایــران  ملــی  مــوزه  وارد  ســالمت 
شــد. مــوزه ملــی ایــران بــا توجــه 
بــرای  هموطنــان  عالقه منــدی  بــه 
بازدیــد از ایــن مجموعــه ارزشــمند، 
نمایشــگاهی از آثــار یــاد شــده را در 
ــد.  ــزار می کن ــتان برگ ــران باس ــوزه ای م
ــنبه/  ــردا )چهارش ــگاه از ف ــن نمایش ای
دهــم مهــر( گشــایش خواهــد یافــت.
الــواح هخامنشــی شــامل بیــش از 

30 هــزار لــوح بــود کــه در ســال 1314 
ــق  ــت از طری ــه دول ــاس مصوب ــر اس ب
کشــتی بــه موسســه شرق شناســی 
دانشــگاه شــیکاگو فرســتاده شــد و 
ــر آن  ــید. ب ــا رس ــه آنج ــال 1316 ب س
اســاس قــرار بــود در مــدت ســه ســال 
بررســی های کارشناســی و مطالعــات 
ــران  ــه ای ــام و ب ــواح انج ــن ال روی ای
برگردانــده شــود،   چنــد ســال نخســت 
ــا  کــه ایــن اقــدام انجــام نشــد؛ امــا ب
ــواح در ســال  ــا بخشــی از ال پیگیری ه
1327 و بخشــی نیــز در ســال 1350 
ــن  ــده شــد. همچنی ــه کشــور بازگردان ب
بخــش دیگــری از آنهــا در ســال 1383 

ــد.    ــده ش ــران برگردان ــه ای ب

1۷۰۰ لوح هخامنشی به موزه 
ملی ایران رسید

مظلومیت صنعت 
گردشگری در تهران

رییـس کمیتـه میـراث فرهنگـی شـورای شـهر تهـران ضمـن تاکیـد بـر راه انـدازی 
سـازمان گردشـگری گفـت: مدیریت شـهری همواره به دنبـال درآمد پایدار اسـت که 
با افزایش سـهم تهران از گردشـگران می توان این مهم را محقق کرد.، حسـن خلیل 
آبـادی صبـح امـروز در نطـق پیـش از دسـتور خود که به مناسـبت هفته گردشـگری 
ایـراد شـد بـا اشـاره بـه جاذبه هـای تاریخـی، فرهنگـی و طبیعی شـهر تهـران گفت: 
متاسـفانه شـهر تهران نتوانسـته اسـت در جلب گردشـگر داخلی و خارجی به عنوان 
یـک مقصـد، موفق عمل کند و امید اسـت تا پایان شـورای پنجم شـاهد شـکوفایی 
و رونق گردشـگری شـهر تهران باشیم و دسـت در دست یکدیگر تهران را به مقصدی 
بـرای گردشـگران تبدیـل کنیم.رئیس کمیتـه میراث فرهنگی شـورای شـهر تهران با 
بیـان ایـن کـه گردشـگری به عنوان یکـی از محرکه هـای اصلی پیشـرفت اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی در جوامـع بشـری شـناخته می شـود تصریـح کـرد: امـروزه 
گردشـگری دومیـن صنعت رو به رشـد دنیا اسـت، سـهم زیـادی در اقتصـاد جهانی 
دارد و روز بـه روز هـم بـر اهمیـت آن اضافه می شـود به گونه ای که امسـال شـعار روز 
جهانـی گردشـگری »گردشـگری و اشـتغال، آینـده ای بهتـر برای همگان« اسـت که 
گویـای اهمیـت این صنعت بر اشـتغال است.می شـود اظهار کرد: متاسـفانه صنعت 

گردشـگری در ایـران خصوصـا در شـهر تهران مظلوم واقع شـده اسـت. 

ته
نک

ــار  ــن آث ــن و زیباتری ــی تری ــی از قدیم ــبز یک ــد( س قبه)گنب
ــان ابوحامــد واقــع شــده اســت.قبه  تاریخــی کرمــان، در خیاب
ــت  ــری اس ــری قم ــم هج ــرن هفت ــای ق ــان از بناه ــبز کرم س
ــله  ــس سلس ــب، موس ــراق حاج ــط ب ــاختمان آن توس ــه س ک
قراختائیــان کرمــان در حــدود ســال 63۰ هجــری قمــری آغــاز 
ــرای  ــا پذی ــای زیب ــن بن شــد.در ســال 68۱ هجــری قمــری ای
ــمند و  ــم دانش ــن و حاک ــب الدی ــر قط ــون همس ــرکان خات ت
محبــوب کرمــان شــد، تــرکان خاتــون مدرســه قطبیه)ترکانیــه( 
ــه  ــود را ب ــاز شــده ب ــن محمــد آغ ــه دســتور قطــب الدی ــه ب ک
پایــگاه علــم و ادب و  پایــان رســاند.این مــكان روزگارى 
ــگاه ۷5۰ ســاله  ــود بطوریکــه پای نخســتین دانشــگاه كرمــان ب
علــم و دانــش بــه شــمار می رفتــه است.کاشــیکاری قبــه ســبز 
شــهر کرمــان قدیمی  تریــن نمونــه کاشــی معــرق ایــران؛ ایــن 
ــروزه ای  ــا كاشــی هــای فی ــه ای ب ــری دارای بدن ــد 5۰ مت گنب
ــه  ــه قب ــل ب ــن دلی ــه همی ــت ب ــده اس ــانده ش ــه پوش دو پوش

ــود. ــده می ش ــز نامی ــبز نی ــد س ــا گنب ــود ی ــد كب ــبز، گنب س

گردشگریگردشگری

سینما می تواند به گردشگری کمک کندهمایش مدیریت ارتباط در گشت ها، برای راهنمایان
ــاالنه  ــش سـ ــومین همایـ سـ
ــاط درگشـــت  مدیریـــت ارتبـ
ـــاه،  ـــنبه 8 مهرم ـــا روز دوش  ه
هفتـــه  بـــا  هم زمـــان 
ـــگری  ـــان گردش ـــی از راهنمای ـــرای جمع ـــگری، ب گردش
در ســـالن همایش هـــای خانـــه اندیشـــمندان علـــوم 

ــد. ــزار شـ ــانی برگـ انسـ
 پرهـــام جانفشـــان مدیـــر کل اســـتان در ایـــن 
تولیـــد  از  اعظمـــی  »بخـــش  همایـــش گفـــت: 
ــه  ــه مقولـ ــران بـ ــتان تهـ ــی در اسـ ــص داخلـ ناخالـ
ــگری  ــهم گردشـ ــه سـ ــاص دارد، کـ ــات اختصـ خدمـ
به صـــورت مســـتقیم و صنایـــع وابســـته، بخـــش 

ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــات را ب ـــاد خدم ـــادی از اقتص زی
داده اســـت.«

ـــش  ـــل نق ـــه دلی ـــگری ب ـــزود: »گردش ـــه اف او در ادام
بســـزایی کـــه در اقتصـــاد اســـتان تهـــران دارد بایـــد 
بیـــش از گذشـــته موردتوجـــه قـــرار گیـــرد.« جانفشـــان 
تأکیـــد کـــرد: »یکـــی از اهـــداف کوتاه مـــدت اداره کل 
میراث فرهنگـــی اســـتان تهـــران، برنامه ریـــزی بـــرای 
حضـــور گردشـــگران داخلـــی و خارجـــی در رویدادهـــای 
ملـــی و بین المللـــی نظیـــر جشـــنواره های ایـــام 
ـــکاری  ـــا هم ـــروز م ـــته ام ـــت، و خواس ـــر اس ـــه فج ده
توســـعه  تحقـــق  بـــرای  راهنمایـــان  همدلـــی  و 

گردشـــگری در اســـتان تهـــران اســـت.«

عنـوان  بـه  سـینما  »طبیعتـًا 
یـک هنـر پیشـرو و پیشـگام 
میتوانـد در معرفـی جاذبه های 
تعلـق  ایجـاد  و  گردشـگری 
فرهنگـی  و  تاریخـی  اماکـن  بـه  شـهروندان  خاطـر 

باشـد.« موثـر  بسـیار  گردشـگری 
شـب گذشـته دوشـنبه 8 مهرمـاه اختتامیـه جشـنواره 
سـتاد  توسـط  تهـران  موضـوع  بـا  مسـتند  فیلم هـای 
مـوزه  همـکاری  بـا  و  تهـران  شـهرداری  گردشـگری 
سـینما در سـالن فـردوس برگـزار شـد.در ابتـدای ایـن 
مراسـم  مهـدی سـیف رئیـس سـتاد گردشـگری ضمن 
مرحـوم حمیـد  خانـواده  و  میهمانـان  بـه  مقـدم  خیـر 

سهیلی،گفت:گردشـگری یک صنعت فرابخشـی اسـت و 
بخش هـای مختلفـی درگیر موضوع گردشـگری هسـتند 
. طبیعتـًا سـینما بـه عنـوان یک هنر پیشـرو و پیشـگام 
ایجـاد  و  جاذبه هـای گردشـگری  معرفـی  در  می توانـد 
تعلـق خاطـر شـهروندان بـه اماکـن تاریخـی و فرهنگـی 
گردشـگری بسـیار موثـر باشـد.وی با اشـاره بـه موضوع 
گردشـگری ادامـه داد: برگـزاری جشـنواره های مختلـف 
از جملـه فیلـم در ایـن حـوزه مطـرح می شـود و باید در 
نظـر داشـته باشـیم کـه هنر سـینما به عنـوان ابـزار قوی 
میتوانـد تسـهیل کننـده ارتباط میـان ملت ها موثر باشـد 
همانطـور کـه امـروزه ونیز، کـن و برلین با جشـنواره های 

فیلـم شـناخته میشـوند. 
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ــه گفتــه فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا،  ب
در  آتش ســوزی  خســارت  آبخیــزداری  و  مراتــع 
ــه  ــع طــی تابســتان امســال نســبت ب ــا و مرات جنگل ه
ــا  ــازمان جنگل ه ــت و س ــش یاف ــته افزای ــال گذش س
بــه دلیــل عــدم تخصیــص بالگــرد امــکان اطفــای 
ــت  ــاری نداش ــال ج ــی را در س ــورت هوای ــق به ص حری
و در پــی آن عملیــات اطفــا در نقــاط صعب العبــور 
در  عباس نــژاد  علــی  ســرهنگ  می کشــید.  طــول 
ادامــه می گویــد: طــی تابســتان امســال 64 فقــره 
ــوع  ــه وق ــی کشــور ب ــای طبیع آتش ســوزی در جنگل ه
ــد در  ــته 8 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک پیوس
عــدد وقــوع کاهــش داشــت. همچنیــن در جنگل هــای 
ــن  ــره آتش ســوزی در همی دست کاشــت کشــور 68 فق
بــازه زمانــی اتفــاق افتــاد کــه ایــن آمــار نیــز نســبت بــه 
ــدد  ــورد کاهــش در ع ــل 26 م ــدت مشــابه ســال قب م
ــه  ــوول ب ــام مس ــن مق ــه ای ــور ک ــت. آن ط ــوع داش وق
ایســنا گفتــه، هرچنــد عــدد آتش ســوزی ها نســبت 
بــه ســال گذشــته کاهــش یافتــه، امــا میــزان خســارت 
ــه طوری کــه ســال  آن بیــش از ســال گذشــته اســت ب
گذشــته خســارت آتش ســوزی ها 1030 هکتــار بــود، 
ــار رســید. ــه بیــش از 1600 هکت ــا در ســال جــاری ب ام
ــوزی ها  ــن آتش س ــد ای ــژاد، 60 درص ــه عباس ن ــه گفت ب
در جنگل هــای طبیعــی و 40 درصــد آنهــا در جنگل هــای 
دست کاشــت رخ داده اســت. فرمانــده یــگان حفاظــت 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــا اشــاره 
ــه 300  ــوزی ب ــته آتش س ــال گذش ــی س ــه ط ــه اینک ب
هکتــار از جنگل هــای دســت کاشــت خســارت وارد کــرد 
امــا امســال ایــن رقــم بــه 420 هکتــار رســید، تصریــح 
می کنــد: علــت افزایــش خســارت های آتش ســوزی 
بــه جنگل هــا و مراتــع کشــور طــی تابســتان ایــن 

ــه  ــا ب ــازمان جنگل ه ــال س ــفانه امس ــه متاس ــت ک اس
دلیــل عــدم تخصیــص بالگــرد امــکان اطفــای حریــق 
بــه همیــن دلیــل  نداشــت و  را  به صــورت هوایــی 
عملیــات اطفــا در نقــاط صعب العبــور طــول می کشــید.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بیشــترین آتش ســوزی ها 
طــی تابســتان در منطقــه زاگــرس بــه وقــوع پیوســت، 
ــی  ــده ط ــارت وارد ش ــترین خس ــد: بیش ــوان می کن عن
کردســتان،  اســتان های  در  آتش ســوزی ها  ایــن 

ــا  ــوول ب ــام مس ــن مق ــود. ای ــتان ب ــزی و خوزس مرک
ــن  ــا 95 درصــد ای ــوع 90 ت ــت وق ــه عل ــه اینک اشــاره ب
آتش ســوزی های عوامــل ســهوی و عمــدی انســانی 
قصــد  بــه  افــراد  برخــی  می کنــد:  تصریــح  بــود، 
ــوع  ــاره موض ــه درب ــی ک ــا اختالفات ــن و ی ــرف زمی تص
مرتعــداری دارنــد اقــدام بــه آتــش زدن جنگل هــا 
می کنــد:  تاکیــد  عباس نــژاد  می کردنــد.  مراتــع  و 
در  انســان  عمــدی  یــا  ســهوی  آتش ســوزی های 
بــرای  قطعــا  و  اســت  تخلــف  مراتــع  و  جنگل هــا 
تشــکیل  پرونــده  قضایــی  دســتگاه  در  متخلفــان 

می شــود.

بی توجهی به اطفای حریق جنگل ها
اواخــر مردادمــاه امســال بــود کــه فرمانــده یــگان 
ــزداری از  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س حفاظ
ــر داد  ــباران خب ــای ارس ــوزی در جنگل ه ــوع آتش س وق
و اعــالم کــرد: »هیــچ دســتگاهی بــه مــا بالگــرد نمــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــی عباس ن ــرهنگ عل ــد«. س ده
ــره داغ  ــای ق ــور جنگل ه ــق صعب العب ــق در مناط حری
ــیاری  ــای بس ــالش ه ــا ت ــد: م ــاده، می گوی ــاق افت اتف

ــتگاه  ــف دو دس ــازمان مختل ــم از س ــا بتوانی ــم ت کردی
بالگــرد بــرای اعــزام نیــرو و اطفــای حریــق تهیــه کنیــم 
امــا متاســفانه موفــق نشــدیم. بــه گــزارش ایلنــا، ایــن 
مقــام مســوول بــا تاکیــد براینکــه مــا در حــال حاضــر 
ــان  ــم، خاطرنش ــی داری ــق هوای ــق از طری ــای حری اطف
می کنــد: ســازمان مدیریــت بحــران و اســتاندار در 
منطقــه حضــور دارنــد و پیگیــر تهیــه هلیکوپتــر هســتند. 
در حــال حاضــر ســازمان هــالل احمــر در منطقــه بالگــرد 
دارد و مــی توانــد بــه مــا کمک کنــد. همچنیــن هوانیروز 

افزایش خسارت آتش سوزی جنگل ها در پی نبود بالگرد
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها می گوید این سازمان به دلیل عدم تخصیص بالگرد 

در سال جاری امکان اطفای حریق به صورت هوایی را نداشت

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا می گویــد: بــا وجــود اینکــه عــدد آتش ســوزی ها 
نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش یافــت، امــا میــزان خســارت  آن بیــش از ســال گذشــته اســت 
بــه طــوری  کــه ســال گذشــته خســارت آتش ســوزی ها ۱۰3۰ هکتــار بــود، امــا در ســال جــاری 
ــای  ــوزی ها در جنگل ه ــن آتش س ــد ای ــن 6۰ درص ــید، همچنی ــار رس ــش از ۱6۰۰ هکت ــه بی ب
ــا در جنگل هــای دست کاشــت رخ داده اســت. از ســوی دیگــر طــی  طبیعــی و 4۰ درصــد آنه
ــرد  ــار از جنگل هــای دســت کاشــت خســارت وارد ک ــه 3۰۰ هکت ســال گذشــته آتش ســوزی ب

امــا امســال ایــن رقــم بــه 42۰ هکتــار رســید.

علــی عباس نــژاد، -فرمانــده یــگان حفاظــت 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور- 
امســال  تابســتان  طــی  آتش ســوزی ها 
در منطقــه زاگــرس بــه وقــوع پیوســت، 
می گویــد: بیشــترین خســارت وارد شــده 
طــی ایــن آتش ســوزی ها در اســتان های 

کردســتان، مرکــزی و خوزســتان بــود.

رنا
 ای

س:
عک

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــای  ــروه درنا ه ــتین گ ــت: نخس ــاد گف تایب
خاکســتری از مناطــق سردسیر،ســیبری بــه 
نواحــی گرمســیر تایبــاد در خراســان رضــوی 
ــگاران  ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ــیدند. ب رس
جــوان از مشــهد، ســید علــی قیصــری 
یکــی  تایبــاد  گفــت: دشــت های کاریــز 
بــه  پرنــدگان  زیســتگاه های  بهتریــن  از 
ــتگاه  ــا زیس ــکاری و تنه ــدگان ش ــژه پرن وی
درنــای خاکســتری در شــرق کشــور اســت. 
ــرز  ــاد و باخ ــتان های تایب ــزود: شهرس او اف
و  کوهســتانی  اکوسیســتم  از  برخــوردار 
کویــری اســت و در اکوسیســتم کوهســتانی 
گونه هــای جانــوری بــا ارزش از قبیــل قــوچ، 
میــش وحشــی و خــوک و در اکوسیســتم 
کویــری گونه هــای جانــوری از قبیــل کفتــار 
اداره  رئیــس  می کننــد.  زیســت  آهــو  و 
حفاظــت محیــط زیســت تایبــاد گفــت: 
ایــن منطقــه در شــرق خراســان رضــوی 
ــرای  ــه ب ــن عرص ــرود بهتری ــیه هری و حاش
زمســتان گذرانــی درنــای خاکســتری اســت 
کــه همه ســاله در اوایــل مهــر مــاه از ســوی 
مهاجــرت  تایبــاد  منطقــه  بــه  ســیبری 
ــان فروردیــن مــاه میهمــان  ــا پای کــرده و ت
دشــت های ایــن بخــش هســتند. قیصــری 
ــی  ــای طبیع ــه عرصه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
را 475  باخــرز  و  تایبــاد  شهرســتان های 
هــزار و 600 هکتــار اســت، افــزود: 117 هــزار 
ــن  ــت ای ــت و مدیری ــت حفاظ ــار تح هکت
ــه  ــا س ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک اداره اس
ــان حفاظــت می شــود در  ــط ب ــروی محی نی
ــه 22  ــه ب ــن عرص ــداری ای ــه نگه ــی ک حال
نیــروی محیطبــان نیــاز دارد. او تصریــح 
کــرد: درنیمــه اول امســال 41 قطعــه پرنــده 
ــو  ــا و 10 کیل ــاول، چــکاوک، مین ــوع قرق از ن
گــرم محمولــه جانــوری ورمــی ســوپر کــرم 
ــه کشــور  ــارون ب حیــن خــروج از مــرز دوغ
افغانســتان کشــف و ضبــط شــد و 10 متهــم 
ــی  ــتگیر و راه ــات دس ــا تخلف ــاط ب در ارتب
مراجــع قضایــی شــدند. گفتنــی اســت درنــا 
پرنــده ای اســت کــه زمســتان ها در بعضــی 
ــن  ــای ام ــه تاالب ه ــران از جمل ــق ای مناط
فــراوان اســت و ضمــن مهاجــرت بطــور 
منظــم در ناحیــه دریــای خــزر و تــاالب 

میقــان دیــده می شــود.

بار
و غ

رد 
کانون های داخلی و خارجی گرد و غبار در کشور گ

منشاء یابی شدند
دبیــر ســتاد مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت گفت: در 3 ســال گذشــته 
فعالیت هــای زیــادی در خصــوص مقابلــه بــا گــرد و 
غبــار انجــام شــده کــه از جملــه آن منشــاء یابــی کانون هــای 
پایــگاه  بــه گــزارش  اســت.  بین المللــی  حتــی  و  داخلــی 
ــد  ــی محم ــط زیســت، عل اطالع رســانی ســازمان حفاظــت محی
طهماســبی در چهارمیــن نشســت تخصصــی ســازمان های مــردم 
نهــاد محیــط زیســت و منابــع طبیعــی کشــور بــا موضــوع بررســی 
ــوای کالن شــهرها و  ــی ه ــی آلودگ ــد زیســت محیط ــاد جدی ابع
ــه  ــاره ب ــا اش ــط زیســت، ب ــازمان محی ــی در س شــهرهای صنعت
بودجــه ایــن ســتاد افزود: در ســه ســال گذشــته از محــل صندوق 
توســعه ملــی مبالغــی دریافــت شــد کــه در ســال 97 تمــام آن 
بــه دلیــل وضعیــت اســتان خوزســتان بــه آن اســتان اختصــاص 
ــی  ــی و بین الملل ــی داخل ــاء یاب ــه منش ــاره ب ــا اش ــت. وی ب یاف
ــا  ــی ب ــن راســتا در حــال رایزن ــار داشــت: در ای ــار اظه گــرد و غب
مراجــع بین المللــی هســتیم، از ســوی دیگــر برنامــه اقــدام بــرای 

مقابلــه بــا گــرد و غبــار بــه تفکیــک اســتان و دســتگاه هــم تــا 
پایــان تیــر مــاه 99 بــه پایــان می رســد. طهماســبی در ادامــه بــه 
ــار پرداخــت و گفــت:  ــا گــرد و غب ــارزه ب معرفــی ســتاد ملــی مب
ــت تشــکیل شــد  ــات دول ــن ســتاد در ســال 87  توســط هی ای
و اکنــون نیــز 18 دســتگاه عضــو آن هســتند، ریاســت ســتاد بــر 
عهــده رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت. وی بــا 
ــه  ــار ادام ــرد و غب ــا گ ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــداف س ــه اه ــاره ب اش
ــر  ــی، نظــارت ب ــن دســتگاه های اجرای داد: ایجــاد هماهنگــی بی
برنامه هــا و در نهایــت گزارش هــای مــدون بــه معــاون اول 
رئیــس جمهــوری، از مهمتریــن اهــداف ایــن ســتاد اســت. او بــه 
تعــداد جلســات تشــکیل شــده اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ســتاد 
در ســال 96 هشــت جلســه، ســال 97 چهــار و امســال تاکنــون 
ــی را  ــل قبول ــای قاب ــه خروجی ه ــرده ک ــزار ک ــه برگ ــک جلس ی
ــی  ــرد: در ســتاد مل ــوان ک ــی داشــته اســت. طهماســبی عن در پ

مبــارزه بــا گــرد و خــاک 4 کارگــروه بــه وجــود آمــده اســت.

ــه  ــط زیســت خوزســتان وضعیــت تصفی ــرکل حفاظــت محی مدی
فاضــالب 13 بیمارســتان را در ایــن اســتان نامناســب بیــان کــرد 
ــه  ــتان ب ــی 6 بیمارس ــداد ،فاضــالب عفون ــن تع ــه از ای ــت ک و گف
ــی  ــع آب ــا و مناب ــام وارد رودخانه ه ــده و خ ــه نش ــورت تصفی ص
اســتان می شــود. بــه گــزارش ایرنــا محمدجــواد اشــرفی روز 
ــه  ــی رودخان ــن شــورای حفاظــت کیف دوشــنبه در پنجــاه و یکمی
ــای  ــالب ه ــه فاض ــد تصفی ــتم ناکارآم ــاد از سیس ــا انتق کارون ب
بیمارســتانی در خوزســتان، بیــان کــرد: بیمارســتان هــای حضــرت 
زینــب)س( ماهشــهر و اللــی بــه طــور کلــی فاقــد تصفیــه خانــه 
ــای  ــتان ه ــالب بیمارس ــه فاض ــه خان ــتند و تصفی ــالب هس فاض
گلســتان و منفــرد نیاکــی )578 ارتــش( و ســینا در اهــواز و 
بیمارســتان امــام رضــا)ع( امیدیــه بیــش از یــک ســال اســت کــه 
غیرفعــال شــده و فاضــالب بــه صــورت تصفیــه نشــده بــه رودخانه 
ــود 59 بیمارســتان در  ــه وج ــاره ب ــا اش ــی شــود. وی ب ــه م تخلی
خوزســتان ادامــه داد:بــه طــور کلــی وضعیــت مدیریــت سیســتم 
تصفیــه فاضــالب 13 بیمارســتان نامناســب اســت. اشــرفی گفــت: 
هیــچ توجیهــی وجــود نــدارد کــه بیمارســتان هــا سیســتم تصفیــه 
فاضــالب نداشــته باشــند و فاضــالب آنهــا بــه صــورت مســتقیم در 
محیــط زیســت و منابــع آبــی تخلیــه شــود. وی در ادامــه صحبــت 
ــاه  ــزود: پایــش فاضــالب بیمارســتان هــا هــر ســه م هایــش اف
یــک بــار بــر اســاس نمونــه گیــری آزمایشــگاه متعمــد و یــا اداره 
ــت  ــورای حفاظ ــر ش ــود. دبی ــی ش ــام م ــت انج ــط زیس کل محی
ــرای  ــدی از اج ــار ناامی ــا اظه ــن ب ــه کارون همچنی ــی رودخان کیف

طــرح هــای تصفیــه فاضــالب شــهری کــه بــه کارون مــی ریــزد، 
ــه فاضــالب  ــه خان ــود پیشــرفت مناســب طــرح هــای تصفی از نب
هــای شــهری در خوزســتان بــه ویــژه اهــواز انتقــاد کــرد و گفــت: 
تخلیــه فاضــالب شــهری بــه رودخانــه کارون بــه ویــژه در مقطــع 
اهــواز همچنــان ادامــه دارد. وی افــزود: هــم اکنــون حجــم قابــل 
ــج خروجــی  ــادل 40 درصــد، از پن ــواز مع ــی از فاضــالب اه توجه
اصلــی بــه صــورت مســتقیم و بــدون تصفیــه وارد رودخانــه کارون 
ــی مشــکالت  ــه از نظــر زیســت محیطــی و اجتماع ــی شــود ک م
زیــادی ایجــاد کــرده اســت. اشــرفی اضافــه کــرد: تامیــن نشــدن 
اعتبــار تصفیــه خانــه فاضــالب اهــواز باعــث شــده کــه تصفیــه خانه 
فاضــالب تکمیــل نشــود و حتــی اقدامــات کوتــاه مــدت بــرای چند 
نقطــه بحرانــی نیــز بــه نتیجــه نرســد.به گفتــه وی شــرکت آب و 
فاضــالب خوزســتان متعهــد شــده بــود کــه تــا نیمه نخســت ســال 
98 ، پنــج تصفیــه خانــه فاضــالب را در شــهرهای ایــن اســتان بــه 
بهــره بــرداری برســاند، امــا ایــن طــرح هــا هــم اکنــون 80 درصــد 
پیشــرفت دارد و بــه اتمــام نرســیده اســت. وی بــا اشــاره بــه حذف 
ردیــف اعتبــاری مصوبــه عــالج بخشــی و احیــای کارون بیــان کــرد: 
اگــر چــه در ایــن زمینــه بــا ریاســت جمهــوری نیــز مکاتبــه شــده 
امــا ایــن اعتبــار هنــوز محقــق نشــده، البتــه ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی خوزســتان اعــالم کــرده کــه نوبخــت رییس ســازمان 
ــه خوزســتان وعــده داده  ــت و بودجــه در ســفر اخیــرش ب مدیری
کــه اعتبــار ایــن طــرح در بودجــه ســال آینــده پیــش بینــی شــود. 
اشــرفی ادامــه داد: تنهــا راهــکار جلوگیــری از تخلیــه فاضــالب بــه 

ــی  ــتانی نم ــارات اس ــا اعتب ــرا ب ــه اســت، زی ــن مصوب کارون همی
تــوان تصفیــه خانــه هــای فاضــالب را راه انــدازی کــرد. وی اضافــه 
ــاری در  ــان آبی ــاد کشــاورزی راندم ــزارش جه ــر اســاس گ ــرد: ب ک
ــن  ــه ای ــر چ ــیده، اگ ــد رس ــه 42 درص ــد ب ــتان از 30 درص خوزس
ــیاری دارد.  ــه بس ــوب فاصل ــرایط مطل ــتانداردها و ش ــا اس ــم ب رق
ــی از کارون  ــی زدای ــت: ن ــش گف ــت های ــه صحب ــرفی در ادام اش
نیــز قــرار بــود بــه صــورت مشــترک توســط ســازمان آب و بــرق و 
شــهرداری اهــواز بــه اجــرا درآیــد. بــر اســاس ایــن گزارش، اشــرفی 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان در نشســت گذشــته 

شــورای حفاظــت کیفــی رودخانــه کارون بــا تعییــن ضــرب االجــل 
یــک ماهــه بــرای شــرکت آب و فاضــالب اهــواز، گفتــه بــود ایــن 
شــرکت در صــورت ارایــه نــدادن برنامــه مدون دربــاره جلوگیــری از 
تخلیــه فاضــالب شــهری بــه رودخانــه کارون در یــک مــاه آینــده، 
بــه مراجــع قضایــی معرفــی مــی شــود. رییــس مرکــز بهداشــت 
خوزســتان امــا در ایــن نشســت بــدون اشــاره بــه اثــرات تخلیــه 
فاضــالب عفونــی بیمارســتان هــا بــه رودخانــه هــا، عامــل تهدیــد 
ســالمت و بهداشــت شــهروندان را تخلیــه فاضــالب هــای شــهری 

و پســاب هــای کشــاورزی بیــان کــرد.

پــروژه ترســیب کربــن )GSP( بــا ســه هــدف در ســطح 
ــطح  ــادی”، در س ــی ـ اقتص ــرایط اجتماع ــود ش ــی “بهب محل
ــن”  ــی “ترســیب کرب ــع” و در ســطح جهان ــای مرات ــی “احی مل
ــان  ــد. کارشناس ــی ش ــور اجرای ــال 1380 در کش ــل س در اوای
و محققانــی کــه در امــر توســعه و بیابان زدائــی فعالیــت 
ــد  ــد، معتقدن ــدار می پردازن ــعه پای ــوع توس ــه موض ــرده و ب ک
کــه “اساســًا مبــارزه علیــه فقــر، مبــارزه بــا بیابان زایــی” 
 Carbon Sequestrationاســت. پــروژه ترســیب کربــن
Projection حــدود 17 ســال پیــش در ســال 2000، یکــی از 
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به رودخانه ها می ریزد
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هوای آلوده، نمره امتحانات دانش آموزان 
را پایین می آورد

محیط زیست مازندران به نیروگاه 
نکا هشدار داد

یــک  نتایــج  براســاس 
ــه  ــی ک ــه دانش آموزان مطالع
در مناطقــی بــا آلودگــی زیاد 
می دهنــد،  امتحــان  هــوا 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــی کســب نمی کنن ــل قبول ــج قاب نتای
ــان دانشــکده اقتصــاد  ــل، محقق ــی می ــه دیل روزنام
لنــدن در ایــن مطالعــه دو هــزار و 400 دانش آمــوز را 
کــه در مجمــوع بیــش از 10 هــزار امتحــان داده بودند، 
ــه  ــن مطالع ــه ای ــد. نتیج ــرار دادن ــی ق ــورد بررس م
ــتند  ــر داش ــوای آلوده ت ــه ه ــی ک ــان داد، مناطق نش
به طوریکــه غلضــت مــاده خــاص PM10 در هــوای آن 
مناطــق باالتــر از حــدود اســتاندارد ســازمان بهداشــت 
جهانــی بــود، عملکــرد دانش آمــوزان را دو امتیــاز 
کاهــش داد. حــد اســتاندارد ســازمان بهداشــت 
ــا  ــر و ی ــرای PM10، پنجــاه )50( میکرومت ــی ب جهان
کمتــر در متــر مکعــب اســت. ایــن مطالعه نشــان داد 

کــه ســطوح آلودگــی در برخــی ســالن های امتحانــی 
بیــش از 75 میکروگــرم بــود کــه ایــن میــزان بــرای 
ــه  ــوز ب ــک دانش آم ــاز ی کاهــش 3.4 درصــدی امتی
انــدازه کافــی قــوی اســت. »ســفی راث« از دانشــکده 
ــات از  ــن تحقیق ــج ای ــد: نتای ــدن می گوی اقتصــاد لن
ایــن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه دانش آمــوزان 
پــرورش  و  آمــوزش  مقامــات  و  دانشــجویان  و 
ــان  ــالن های امتح ــوا در س ــی ه ــاره آلودگ ــد درب بای
تدابیــری بیندیشــند. تحقیقــات گذشــته ارتبــاط 
ــرد شــناختی را  ــف عملک ــوا و ضع ــی ه ــان آلودگ می
اثبــات کــرده اســت و اکنــون دانشــمندان بــاور دارنــد، 
افــرادی کــه در معــرض هــوای آلــوده قــرار دارنــد بــه 
ــن  ــتند و ممک ــر هس ــی در خط ــل توجه ــزان قاب می
اســت بــه بیماری هایــی نظیــر زوال عقــل دچــار 
شــوند. آلودگــی هــوا ماننــد تنباکــو بــرای مغــزی کــه 

ــاک اســت. ــری اســت، خطرن ــه پی رو ب

محیــط  حفاظــت  معــاون 
دربــاره  مازنــدران  زیســت 
ــی از  ــی ناش ــداوم آالیندگ ت
نیــروگاه  مــازوت  مصــرف 
بــرق نــکا هشــدار داد و اعــالم کــرد کــه بایــد 
ــر  ــه صف ــروگاه ب ــن نی ــازوت ای ــوخت م ــرف س مص
ــه  ــود. ب ــتفاده ش ــی اس ــط از گاز طبیع ــد و فق برس
گــزارش ایرنــا، محمــود علــی رکنــی بــا اعــالم اینکــه  
شــکایت مردمــی زیــادی علیــه ایــن نیــروگاه در اداره 
ــود دارد،  ــتان وج ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
ــاورزان و  ــوی کش ــکایت از س ــترین ش ــزود: بیش اف
ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــت اس ــط زیس ــتداران محی دوس
بــه اینکــه از جملــه خســارت هــای ســوخت مــازوت، 
بــارش بــاران و شــبنم هــای اســیدی بــر محصــوالت 
زراعــی  باغــی منطقــه اســت ، تصریــح کــرد:  اگرچــه  
فعالیــت ایــن نیــروگاه در تامیــن بــرق کشــور بســیار 

مهــم و حســاس اســت امــا ســالمت محیــط زیســت 
ــت شــعاع  انســانی و کشــاورزی هرگــز نبایــد تح
ــا  ــدران ب ــط زیســت مازن ــاون محی ــرد. مع ــرار بگی ق
بیــان ایــن نکتــه کــه محیــط زیســت زیــر بــار هیــچ 
ــرد:  ــح ک ــی رود، تصری ــه مصلحــت اندیشــی نم گون
جلســات متعــدد و پیگیــری هــای زیــادی را دربــاره 
آالیندگــی ایــن نیــروگاه در کارگــروه پســماند اســتان 
بــا حضــور نماینــدگان وزارت نیــرو و ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت صــورت گرفتــه اســت، امــا هنــوز بــه 
ــازوت  ــوخت م ــرف س ــدن مص ــف ش ــه متوق نتیج
ــالم  ــق اع ــه طب ــان داشــت: اگرچ ــی بی ــید. رکن نرس
ــر  ــکا مصــرف مــازوت در یــک ســال اخی ــروگاه ن نی
تــا 70 درصــد کاهــش یافتــه اســت ، امــا بــه دلیــل 
نامرغــوب بــودن مــازوت و مشــکالت فنــی فیلتــر هــا 
، آالیندگــی ناشــی از دود غلیــظ  بــه شــدت محیــط 

ــد. ــی کن ــد م ــه را تهدی زیســت و کشــاورزی منطق

ماموران محیط زیست کرمان شکارچی متخلف را دستگیر کردند
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرمان از دستگیری متخلف شکار آهو و کشف و ضبط یک 
قبضه اسلحه تک لول، تفنگ بادی و ادوات مربوط به شکار و صید توسط ماموران یگان این اداره 
خبر داد. به گزارش ایرنا، مهدی افشارپور افزود: این متخلف پس از دستگیری، جهت سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضایی شهرستان کرمان معرفی شد. 

گزارش

کوچ درنا ها از 
تایباد به  سیبری 

ن ها
دعوت روسیه از فعال ۱6 ساله محیط زیست سم

برای سخنرانی در دوما
معــاون اول رئیــس کمیتــه منابــع طبیعــی مجلس 
ــفارت  ــه س ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــیه ب ــفلی روس س
ســوئد در مســکو از »گرتــا تونبرگ« فعال 16 ســاله 
محیــط زیســت بــرای ســخنرانی در مجلــس دومــا دعــوت کــرد. 
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــگاران جــوان ب ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــه  ــاون اول رئیــس کمیت اســپوتنیک، »واســیلی والســوف« مع
منابــع طبیعــی مجلــس ســفلی روســیه بــا ارســال نامــه ای بــه 
ــرگ« فعــال 16 ســاله  ــا تونب ســفارت ســوئد در مســکو از »گرت
محیــط زیســت اهــل ســوئد بــرای ســخنرانی در مجلــس دومــا 
ــرای  ــه ب ــه ای جداگان ــن در نام ــوف همچنی ــرد. والس ــوت ک دع
مالنــا مــارد، ســفیر ســوئد در روســیه، از وی خواســت اطمینــان 
حاصــل کنــد تونبــرگ ایــن دعوتنامــه را دریافــت کــرده اســت. 
ــای  ــن از نگرانی ه ــت: »م ــده اس ــه آم ــن نام ــی از ای در بخش
جوانــان روســیه دربــاره مشــکالت زیســت محیطــی جهانــی آگاه 
هســتم. می دانــم کــه بــرای سیاســتمداران بالــغ چقــدر دشــوار 
ــی  ــم و حیات ــات مه ــن موضوع ــورد چنی ــی در م ــه حت اســت ک

ــی  ــوان، وقت ــل ج ــدگان نس ــوان نماین ــه عن ــد. ب ــه کنن مصالح
آینــده مــا در معــرض خطــر باشــد، نبایــد ســکوت کنیــم و اجــازه 
نخواهیــم داد کــه مجــازات انقــراض مــا را تهدیــد کنــد. بــه نوبــه 
خــود، از شــما دعــوت می کنــم تــا در هــر تاریخــی کــه برایتــان 
میســر اســت در مجلــس دومــای روســیه بــرای جوانــان روس 
ســخنرانی کنیــد«. گفتنــی اســت تونبــرگ در اعتــراض بــه بــی 
توجــه دولــت ســوئد بــه مســائل آب و هوایــی در ســال 2018 بــه 
مــدت ســه هفتــه هــر روز در ســاعات مدرســه، مقابــل پارلمــان 
ســوئد تحصــن کــرد. او ابتــکار »جمعه هــا بــرای آینــده محیــط 
زیســت« را پایــه گــذاری کــرد و هفتــه گذشــته دانــش آمــوزان 
بیشــتر کشــور های جهــان در حمایــت از او راهپیمایــی جهانــی در 
اعتــراض بــه بــی توجهــی دولت هــا بــه تغییــرات اقلیمــی برگــزار 
ــرای ســخنرانی در دومــا  ــی از تونبــرگ ب ــد. مســکو در حال کردن
دعــوت کــرده کــه پیــش از ایــن دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور 
ــن  ــا و ســخنرانی های ای ــری فعالیت ه ــکا در پیامــی توئیت آمری

نوجــوان را بــه ُســخره گرفتــه بــود.

ری
ناو

ف

کاشــت کاکتــوس اپونتیــا اقدامــی اســت کــه 
ــای آب،  ــاوری ه ــعه فن ــتاد توس ــت س ــا حمای ب
زیســت  محیــط  و  فرســایش  خشکســالی، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســه منطقــه از 
کشــور آغــاز شــده اســت تــا بــه زودی شــاهد توســعه و ترویــج 
فناوری هــای مرتبــط بــا آن در کشــور باشــیم. بــه گــزارش 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــانی معاون ــالع رس ــات و اط ــز ارتباط مرک
ریاســت جمهــوری، کمبــود علوفــه بــرای تامیــن غــذای دام هــا 
یکــی از مشــکالت در اســتان هــای جنوبــی کشــور اســت. ایــن 
مســئله خــود عاملــی بــرای بیــان زایــی یــا واردات علوفــه مــی 
ــن مشــکل وجــود دارد. آن هــم  ــرای ای ــکاری ب ــا راه شــود. ام
ــی  ــار جهان ــوار و ب ــازمان خ ــت. س ــام اس ــان مق ــت گیاه کش
از راه  را به عنــوان یکــی  اپونتیــا  )فائــو( کاشــت کاکتــوس 
هــای غلبــه بــر مشــکالت خشکســالی و تأمیــن علوفــه در ایــن 
مناطــق خشــک و نیمــه خشــک معرفــی کــرده اســت. اپونتیــا 
ــه  ــم هــای خشــک و نیم ــا اقلی ــاوم و ســازگار ب ــاه مق ــن گی ای
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ــتگاه  ــف دو دس ــازمان مختل ــم از س ــا بتوانی ــم ت کردی
بالگــرد بــرای اعــزام نیــرو و اطفــای حریــق تهیــه کنیــم 
امــا متاســفانه موفــق نشــدیم. بــه گــزارش ایلنــا، ایــن 
مقــام مســوول بــا تاکیــد براینکــه مــا در حــال حاضــر 
ــان  ــم، خاطرنش ــی داری ــق هوای ــق از طری ــای حری اطف
می کنــد: ســازمان مدیریــت بحــران و اســتاندار در 
منطقــه حضــور دارنــد و پیگیــر تهیــه هلیکوپتــر هســتند. 
در حــال حاضــر ســازمان هــالل احمــر در منطقــه بالگــرد 
دارد و مــی توانــد بــه مــا کمک کنــد. همچنیــن هوانیروز 

ــه مــا کمــک کنــد  ــد از اســتان های همجــوار ب مــی توان
امــا متاســفانه بــه دلیــل اینکــه در ســه ســال گذشــته 
در حالــی کــه بــه مــا کمــک کردنــد امــا مــا نتوانســتیم 
اعتبــار الزم را بــرای آنهــا فراهــم کنیــم، امســال بــه مــا 
ــژاد در آن زمــان تصریــح  ــد. عبــاس ن کمــک نمــی کنن
می کنــد: در حــال حاضــر بیــش از 200 هکتــار از اراضــی 
ــوزی  ــش س ــار آت ــباران دچ ــی در ارس ــی و مرتع جنگل
شــده و در حــال ســوختن اســت البتــه دو بخــش بــود 
ــده  ــا ش ــان اطف ــط همکارانم ــمت توس ــک قس ــه ی ک

امــا بخــش دیگــر همچنــان در حــال ســوختن اســت. 
ــع  ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــت س ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــاید  ــه ش ــد ک ــول داده بودن ــا ق ــه م ــد: ب ــوان می کن عن
ــد امــا  ــه مــا یــک بالگــرد بدهن ــد ب امــروز صبــح بتوانن

هنــوز کــه خبــری نشــده اســت. 

تراژدی خاکستری شدن جنگل ها
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، به طــور متوســط ســاالنه 
ــران  ــع ای ــی و مرات ــای جنگل ــار از عرصه ه ــزار هکت 15ه
ــرات  ــاس نظ ــر اس ــرار دارد. ب ــق ق ــر حری ــت تاثی تح

و  اقلیــم  تغییــر  محیط زیســت کشــور  کارشناســان 
گــرم شــدن کــره زمیــن، کمبــود آب شــیرین و پدیــده 
بیابان زایــی بــه عنــوان ســه چالــش عمــده جهــان 
محســوب می شــوند. در ایــن وضعیــت کارآمدتریــن 
اقــدام در ایــن زمینــه حفاظــت از جنگلهاســت. در کشــور 
بــا بررســی میــزان آتــش ســوزی جنگل هــا بایــد 
ــزان آتــش  ــد کــرد کــه کمتریــن می ــن امــر تاکی ــه ای ب
ســوزی در ســال 84 بــا شــش هزار و 679 هکتــار و 
بیشــترین آن در ســال 94 بــه میــزان 44هــزار و 852 
هکتــار بــوده اســت. بایــد بــه ایــن امــر اذعــان کــرد کــه 
بیــش از 70درصــد آتــش ســوزی جنگل هــا بــه لحــاظ 
رویشــگاهی در جنگل هــای زاگــرس اتفــاق می افتــد 
بــه  رویــش  ناحیــه  ایــن  آن گســتردگی  علــت  و 
مســاحت شــش میلیون هکتــار اســت. از ســوی دیگــر 
ــع  ــا و مرات ــش ســوزی در جنگل ه ــل 95درصــد آت عام
ــار در ســال های 93  ــر اســاس آم انســان ها هســتند. ب
ــش  ــد افزای ــع دودرص ــا و مرات ــق در جنگل ه و 94 حری
داشــته اســت، امــا از لحــاظ میــزان ســطح شــش درصد 

ــد. ــی ده کاهــش را نشــان م

به کارگیری امکانات ابتدایی در اطفای حریق
ــا بررســی عملیــات اطفــای حریــق در آتــش ســوزی   ب
ــش  ــی آت ــه در برخ ــت ک ــد گف ــع بای ــا و مرات جنگل ه
ــک  ــل و گلن ــون بی ــی همچ ــایل ابتدای ســوزی ها از وس
بــرای اطفــای حریــق اســتفاده می شــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه بخــش عمــده ای از مراتــع و جنگل هــا 
در مناطــق صعــب العبــور قــرار دارنــد؛ در ایــن وضعیــت 
بــرای اطفــای حریــق بایــد از بالگــرد و تجهیــزات 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــتفاده ک ــرفته اس پیش
بالگــرد تنهــا در انحصــار دســتگاه  های خــاص همچــون 
ــاع، هــالل احمــر و نیروهــای مســلح اســت.  وزارت دف
ــورد  ــای م ــد ابزاره ــود فاق ــای موج ــور بالگرده در کش
نیــاز بــرای اطفــای حریــق مراتــع و جنگل هــا هســتند، 
ــی  ــوزی هل ــش س ــوع آت ــگام وق ــه در هن ــی ک در حال
بــرد اســتفاده از نیروهــای تخصصــی در زمــان مناســب 
ــت در  ــی اس ــت. گفتن ــوردار اس ــژه برخ ــت وی از اهمی
بســیاری از مناطــق کشــور امــکان جا به جایــی ناممکــن 
اســت و بایــد نیروهــای اطفــای حریــق بــا اســتفاده از 
ــن در  ــوند. ای ــا ش ــژه جا به ج ــای وی ــرد و هواپیماه بالگ
ــای  ــود بالگــرد اطف ــا کمب ــه در کشــور ب ــی اســت ک حال
ــس  ــز رئی ــش نی ــدی پی ــتیم. چن ــه هس ــق مواج حری
ــس  ــی مجل ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش کمیس
گفــت: »بهتــر اســت نســبت بــه تولیــد و در صــورت نیــاز 

ــدام شــود.« ــق اق ــای حری ــد بالگــرد اطف خری

فرمانده یگان حفاظت 
سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری می گوید: 
خسارت آتش سوزی در 

جنگل ها و مراتع طی 
تابستان امسال نسبت 

به سال قبل افزایش 
یافت و متاسفانه در 
سال جاری سازمان 

جنگل ها به دلیل 
عدم تخصیص بالگرد 
امکان اطفای حریق 

به صورت هوایی را 
نداشت و به همین 

دلیل عملیات اطفا در 
نقاط صعب العبور طول 

می کشید.

افزایش خسارت آتش سوزی جنگل ها در پی نبود بالگرد
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها می گوید این سازمان به دلیل عدم تخصیص بالگرد 

در سال جاری امکان اطفای حریق به صورت هوایی را نداشت

پــروژه ترســیب کربــن )GSP( بــا ســه هــدف در ســطح 
ــطح  ــادی”، در س ــی ـ اقتص ــرایط اجتماع ــود ش ــی “بهب محل
ــن”  ــی “ترســیب کرب ــع” و در ســطح جهان ــای مرات ــی “احی مل
ــان  ــد. کارشناس ــی ش ــور اجرای ــال 1380 در کش ــل س در اوای
و محققانــی کــه در امــر توســعه و بیابان زدائــی فعالیــت 
ــد  ــد، معتقدن ــدار می پردازن ــعه پای ــوع توس ــه موض ــرده و ب ک
کــه “اساســًا مبــارزه علیــه فقــر، مبــارزه بــا بیابان زایــی” 
 Carbon Sequestrationاســت. پــروژه ترســیب کربــن
Projection حــدود 17 ســال پیــش در ســال 2000، یکــی از 

پروژه هــای طراحــی شــده توســط دفتــر عمــران ملــل متحــد 
  )GEF( محیــط  زیســت  جهانــی  صنــدوق  و   )UNDP(
اســت. اولیــن بــار در ســال 1378 دفتــر عمــران ملــل متحــد 
بــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه کشــورمان افــرادی را 
ــه کشــورهایی کــه  ــن ب ــا طــرح ترســیب کرب ــرای آشــنایی ب ب
ــال 1380  ــتاد و در س ــود فرس ــده ب ــرا ش ــا اج ــرح در آنه ط
ــد از  ــی بع ــورد ول ــد خ ــدان کلی ــیرآباد زاه ــرح در ش ــن ط ای
ــال 1383  ــس از آن در س ــد. پ ــف ش ــی متوق ــدت کوتاه م
از ســوی دفتــر عمــران ملــل متحــد )UNDP( ســازمان 

ــری  ــوان مج ــه عن ــور ب ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
اجرایــی کنــد. را در کشــور  آن  تــا  انتخــاب شــد  طــرح، 
ــی جــو  ــن اضاف ــه جــذب دی اکســید کرب ــن  ب ترســیب کرب
ــه  ــی ب ــان مرتع ــی گیاه ــی و زیرزمین ــای هوای توســط اندام ه
ــه  ــن گفت ــده گرمایــش زمی ــرات ســوء پدی منظــور کاهــش اث
می شــود. حــدود 60% گرمــای زمیــن بخاطــر دی اکســید 
ــا %70  ــم شــود ت ــا ک ــرل ی ــن گاز کنت ــر ای گ ــن اســت و ا کرب
ــی  ــدا م ــش پی ــن کاه ــره زمی ــر ک ــه ای ب ــای گلخان ــر گازه اث
کنــد. فرهــاد ســرداری مدیــر کل دفتــر امــور بیابــان ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور روز ســه شــنبه در 
ــون  ــا، گفــت: تاکن ــروه علمــی ایرن ــگار گ ــا خبرن ــو ب گفــت وگ
حــدود 29 هــزار و 852 هکتــار از محــل اعتبــارات ملــی 
اســتانی در محــدوده هــای مطالعاتــی طــرح ترســیب  و 
کربــن جنــگل کاری اجــرا شــده اســت. وی ادامــه داد: طــرح 
ترســیب کربــن یــا طــرح مدیریــت مشــارکتی منابــع طبیعــی 
و توســعه روســتایی بــه دلیــل تغییــر در شــیوه احیــای 
مناطــق بیایانــی در چنــد ســال گذشــته انجــام شــده اســت.  
اســت  اقیانوســیه  و  آســیا  برگزیــده  الگــوی  ایــن طــرح 
ــه  ــی ب ــای محیط ــرمایه ه ــر س ــه ب ــای تکی ــه ج ــه در آن ب ک
ــی  ــانی و محیط ــی، انس ــی، اجتماع ــادی، مال ــرمایه اقتص س
ــی  ــردم محل ــار داشــت: م ــه شــده اســت. ســرداری اظه تکی
ــا و اســتفاده  ــد در احی ــد بای ــی کنن ــی م ــه در عرصــه زندگ ک
ــروژه  ــازمان پ ــتا س ــن راس ــد. در ای ــارکت کنن ــان مش از بیاب
ترســیب کربــن را برنامــه ریــزی و تدویــن کــرده اســت. 
وی تصریــح کــرد: ابتــدا ایــن طــرح در اســتان خراســان 
ــن  ــن اهــداف ای ــی تری ــی شــد و یکــی از اصل ــی اجرای جنوب

پــروژه ارتقــا اقتصــادی وضعیــت مــردم بــود. در حالــی 
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــوت ب ــای پایل ــیاری از پروژه ه ــه بس ک
می شــوند امــا انجــام ایــن پــروژه ادامــه یافــت و در 19 
ــه  ــت. ب ــده اس ــر ش ــت و فراگی ــرا اس ــال اج ــتان در ح اس
ــیب  ــارکتی ترس ــروژه مش ــان »پ ــور بیاب ــر کل ام ــه مدی گفت
10 پــروژه  اقیانوســیه جــزو  کربــن«  در مناطــق آســیا و 
ــت: در  ــار داش ــرداری اظه ــت. س ــل اس ــازمان مل ــر در س برت
ــاز  ــن نی ــان و تامی ــرداری از بیاب ــره ب ــدل به ــرح م ــن ط ای
اقتصــادی و معیشــتی مــردم محلــی بــه طــوری کــه موجــب 
فشــار بــه بیابــان و ناپایــدار شــدن اراضــی آن نشــود، آمــوزش 
داده مــی شــود کــه موجــب گســترش و شــکل گیری مشــاغل 
ــرد:  ــوان ک ــان عن ــور بیاب ــرکل ام ــت.  مدی ــده اس ــادی ش زی
در زمینــه اشــتغال زایی بــه تمامــی شــاخصه های درآمــدزا 
ــی  ــان داروی ــم از گردشــگری و گیاه ــه اع ــردم منطق ــرای م ب
ــت  ــه ماهی ــبت ب ــی نس ــور کل ــه ط ــت و ب ــده اس ــه ش توج
و ویژگی هــای هــر منطقــه فعالیــت و اقدامــات اشــتغال 
زایــی تعریــف شــده اســت. همچنیــن کالس هــای آموزشــی 
ــاکنان  ــرای س ــان ب ــب از بیاب ــرداری مناس ــره ب ــدف به ــا ه ب
ــه داد: در  ــرداری ادام ــت. س ــده اس ــزار ش ــق برگ ــن مناط ای
ــوع  ــه موض ــط ب ــی فق ــتگاه های اجرای ــش دس ــال های پی س
احیــا، فرســایش بــادی و پوشــش گیاهــی می پرداختنــد 
امــا اخیــرا شــیوه کار بــه ســمت اشــتغال زایــی و اســتفاده از 
بیابــان تغییــر یافتــه اســت و هــم اکنــون ســه هــزار و 973 
شــغل نیمــه پایــدار و پایــدار  از جملــه پــرورش مــرغ بومــی و 
بلدرچیــن، ســکه دوزی، عرروســک ســازی، وری کمپوســت و 
گیاهــان دارویــی بــه صــورت پــروژه ای ایجــاد شــده اســت.

ترسیب کربن، مبارزه علیه فقر و بیابان زایی

فرمانــدار خــرم دره گفــت: چوب بری هــای غیرمجــاز تــا یــک 
ــه  ــده از ســطح ایــن شهرســتان جمــع آوری می شــود. ب مــاه آین
گــزارش ایســنا، حجــت محمــدی در جلســه حفاظــت و صیانــت 
ــن  ــه ای ــان این ک ــا بی ــرم دره ب ــی خ ــع طبیع ــا و مرات از جنگل ه
شهرســتان از نظــر زیبایــی و سرســبزی جایــگاه خاصــی داشــته 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــود، اظه ــوب می ش ــان محس ــبز زنج ــن س و نگی
ــور و  ــد انگ ــر، تولی ــر، صنوب ــان مثم ــوزه درخت ــتان در ح شهرس
حبوبــات در ســطح اســتان حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود کوچه باغ هــای زیبــا بــه برکــت درختــان 
ــد:  ــادآور ش ــتان، ی ــن شهرس ــته در ای ــمان برافراش ــر آس ــر ب س
ــرم دره  ــی خ ــه رگ حیات ــت ک ــی و دست کاش ــای طبیع جنگل ه
ــرای نســل های امــروز  ــادگار گذشــتگان ب محســوب می شــود، ی
اســت. وی بــا تاکیــد بر ضــرورت اهتمــام جدی در حفــظ درختان 
و منابع طبیعــی، یــادآور شــد: حتــی اگــر بتوانیــم در جلوگیــری از 
قطــع یــک درخــت و یــا کاشــت یــک درخــت موثــر واقــع شــویم، 
ــادگار  ــه ی ــده ب ــدان در آین ــرای فرزن ــادگاری را ب ــن ی گران بهاتری
ــوداگران  ــه س ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــئول ب ــن مس ــته ایم. ای گذاش
بــرای تامیــن منافــع آنــی خــود حتــی بــه مواهــب خــدادادی از 
ــه  ــد، ادام ــم نمی کنن ــز رح ــان نی ــی و درخت ــع  طبیع ــه مناب جمل
داد: بــا برداشــت های بی رویــه از منابــع آبــی، 30 الــی 40 درصــد 
چاه هــای تامیــن آب شهرســتان خشــک شــده اســت. محمــدی 
ــاق  ــه ســال گذشــته اتف ــی ک ــه بارندگی های ــر این ک ــد ب ــا تاکی ب
ــادی  ــر زی ــی تاثی ــای زیرزمین ــزان آب ه ــش می ــاد، در افزای افت
ــا  ــاکان م ــادگار نی ــی ی ــای زیرزمین ــرد: آب ه ــح ک ــدارد، تصری ن
اســت. فرمانــدار شهرســتان خــرم دره بــا اشــاره بــه نقــش موثــر 
ــان  ــوا، بی ــی ه ــه طبیع ــیژن و تصفی ــن اکس ــان در تامی درخت
ــه دارای ریه هــای مشــکل دار هســتند، در  ــرادی ک ــر اف ــرد: اکث ک

ــد. ــی می کنن ــت زندگ ــی کم درخ مناطق

فرماندار خرم دره در جلسه 
حفاظت از  جنگل ها اعالم کرد:
جمع آوری چوب بری های 
غیرمجاز از سطح خرم دره 

خبر

عامالن کشتار »لک لک ها«
 در بوکان شناسایی شدند

ــوکان از  ــت ب ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
شناســایی عامــالن کشــتار چهــار قطعــه "لــک 
ــزارش  ــه گ ــرداد. ب ــتان خب ــن شهرس ــک" در ای ل
ــی  ــم عبدالکریم ــوان، رحی ــگاران ج ــگاه خبرن باش
گفــت: موضــوع کشــتار و تیرانــدازی بــه چهــار قطعــه "لــک لــک" در یکــی از 
مناطــق شــهر بــوکان بــه صــورت ســریع از ســوی ایــن اداره پیگیــری شــد و 
ــا اشــاره  بعــد از برســی های صــورت گرفتــه، متهمــان شناســایی شــدند. او ب
بــه اینکــه ایــن پرنــدگان از ســوی افــرادی حیــوان آزار و بــه بهانــه مزاحمــت 
مــورد کشــتار قــرار گرفتــه انــد، از تشــکیل پرونــده قضایــی و پیگــرد قانونــی 

ــر داد. ــان خب ــرای متهم ب

رهاسازی چهار بهله سارگپه
شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  رئیــس 
ســرعین گفــت: چهــار بهلــه ســارگپه و یــک قطعــه 
ســار صورتــی در زیســتگاه خــود رهاســازی شــدند. 
بــه گــزارش فــارس، شــهال امیــری افــزود: دو بهلــه 
ســارگپه، یــک قطعــه ســار صورتــی بــه همــراه دو قطعــه الک پشــت از یــک 
مرکــز بــدون مجــوز نگهــداری حیــات وحــش در ســرعین کشــف و ضبــط شــده 
بودنــد کــه پــس از طــی مراحــل قانونــی و تشــکیل پرونــده قضایــی بــرای فــرد 
متخلــف، در زیســتگاه خــود رهاســازی شــدند. همچنیــن دو بهلــه ســارگپه نیــز 
توســط حامیــان حیــات وحــش تحویــل داده شــده بودنــد کــه پــس از یــک 
هفتــه تیمــار در کلینیــک تخصصــی حیــات وحــش اســتان رهاســازی شــدند.

دستگیری شکارچی پرندگان
محیط زیســت  حفاظــت  نمایندگــی  رئیــس 
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــت: مام ــان گف ــوار مغ بیله س
محیط زیســت ایــن شهرســتان بــا گشــت و کنتــرل 
و جلوگیــری از شــکار و صیــد غیرمجــاز، شــکارچی 
متخلــف صیــد غیرمجــاز پرنــده ســهره طالیــی را شناســایی و دســتگیر کردنــد.

بــه گــزارش ایرنــا ، بهنــام برزگــر افــزود: ایــن شــکارچی بــا پهــن کــردن تــور 
تلــه ای اقــدام بــه صیــد غیرمجــاز پرنــده ســهره طالیــی می کــرد کــه دســتگیر 
و ادوات جــرم شــامل یــک عــدد قفســه تلــه ای، یــک عــدد قفســه نگهــداری 
پرنــدگان، یــک رشــته تــور دامــی مخصــوص صیــد پرنــدگان و یــک دســتگاه 
پخــش صــوت پرنــدگان ضبــط شــد. شهرســتان بیله ســوار در 165 کیلومتــری 

ــرار دارد. ــوری آذربایجــان ق ــل در مجــاورت جمه شــمال اردبی

پرندگان

پرندگان

صیادان

منابع آب شیرین رودسر به سنبل آبی آلوده نیست
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر با اشاره به کاهش مناطق آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی در این 

شهرستان، گفت: گزارشی مبنی بر آلودگی منابع آب شیرین رودسر به این گیاه دریافت نشده است. به گزارش مهر، 
علی محمدپور با اینکه در سال گذشته سنبل آبی تا سواحل چابکسر رسیده بود، ادامه داد: امسال آلودگی ها صرفا 

در سواحل شهر رودسر مشاهده شده است. 
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 ای

س:
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ــچ  ــی اســتاندارد گفــت: کیفیــت بنزیــن هی رئیــس ســازمان مل
مشــکلی نــدارد و گزارش هــای ســازمان ملــی اســتاندارد و 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــد می کن ــا را تأیی وزارت نفــت صحــت آزمایش ه
ــون هــوای  ــا قان ــق ب ــره پیروزبخــت گفــت: مطاب ــن نی ایران آنالی
پــاک، مســئولیت ســنجش کیفیــت بنزیــن بــا ســازمان حفاظــت 
ــاس  ــتاندارد براس ــی اس ــازمان مل ــت و س ــت اس ــط زیس محی
قانــون بــه عنــوان همــکار وارد پروســه ســنجش کیفیــت بنزیــن 
مــی شــود. رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد اظهــار داشــت: ایــن 
ــی براســاس تقســیم  ــون وجــود دارد ول ــب قان ــکاری در قال هم
ــت  ــد کیفی ــت تأیی ــد مرجعی ــت بای ــط زیس ــازمان محی کار، س
ــی اســتاندارد  ــه وی، ســازمان مل ــه گفت ــد. ب ــالم کن ــن را اع بنزی
ــا  ــات منتشــر شــده از ســوی برخــی آزمایشــگاه ه ــوز اطالع هن
ــرا  ــرده چ ــت نک ــن را دریاف ــت بنزی ــود کیفی ــدم وج ــورد ع در م
کــه تنهــا ســه آزمایشــگاه مــورد تأییــد مــا اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه پژوهشــگاه اســتاندارد متعلــق بــه ســازمان ملــی اســتاندارد، 
ــا  ــط ب ــگاه مرتب ــزگان و آزمایش ــتان هرم ــا در اس ــگاه م آزمایش
ــن  پژوهشــگاه صنعــت نفــت کار کنتــرل و پایــش کیفیــت بنزی
را انجــام مــی دهنــد. پیــروز بخــت تصریــح کــرد: بــه هــر حــال 
ــرف  ــه و ظ ــود نمون ــرداری، خ ــه ب ــون نمون ــزاری آزم ــوه برگ نح
ــه بــرداری در نتیجــه کیفیــت بنزیــن بســیار موثــر اســت و  نمون
بایــد همــه شــرایط را لحــاظ کــرد تــا بتــوان بــه صــورت قاطعانــه 
گفــت کــه کیفیــت بنزیــن مــورد تأییــد بــوده یــا نــه. ی افــزود: 
در مــورد بنزیــن حــق را بــه وزیــر نفــت مــی دهــم چــرا کــه هــر 
از چنــد گاهــی موضــوع عــدم کیفیــت بنزیــن مطــرح مــی شــود 
در حالــی کــه ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران کامــالً تــالش کــرده 
ــورد ســنجش  ــتانداردها م ــا اس ــق ب ــن را منطب ــت بنزی ــا کیفی ت
قــرار دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه خــود مــا یکــی از منتقــدان 

ــم. کیفیــت بنزیــن در ســال 92 بودی

رئیس سازمان 
ملی استاندارد اعالم کرد:

کیفیت بنزین 
هیچ مشکلی ندارد
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گونه های کاکتوس با کمک فناوری کاربردهای ف
تازه ای پیدا می کنند

کاشــت کاکتــوس اپونتیــا اقدامــی اســت کــه 
ــای آب،  ــاوری ه ــعه فن ــتاد توس ــت س ــا حمای ب
زیســت  محیــط  و  فرســایش  خشکســالی، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســه منطقــه از 
کشــور آغــاز شــده اســت تــا بــه زودی شــاهد توســعه و ترویــج 
فناوری هــای مرتبــط بــا آن در کشــور باشــیم. بــه گــزارش 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــانی معاون ــالع رس ــات و اط ــز ارتباط مرک
ریاســت جمهــوری، کمبــود علوفــه بــرای تامیــن غــذای دام هــا 
یکــی از مشــکالت در اســتان هــای جنوبــی کشــور اســت. ایــن 
مســئله خــود عاملــی بــرای بیــان زایــی یــا واردات علوفــه مــی 
ــن مشــکل وجــود دارد. آن هــم  ــرای ای ــکاری ب ــا راه شــود. ام
ــی  ــار جهان ــوار و ب ــازمان خ ــت. س ــام اس ــان مق ــت گیاه کش
از راه  را به عنــوان یکــی  اپونتیــا  )فائــو( کاشــت کاکتــوس 
هــای غلبــه بــر مشــکالت خشکســالی و تأمیــن علوفــه در ایــن 
مناطــق خشــک و نیمــه خشــک معرفــی کــرده اســت. اپونتیــا 
ــه  ــم هــای خشــک و نیم ــا اقلی ــاوم و ســازگار ب ــاه مق ــن گی ای

خشــک قــادر بــه تثبیــت خــاک، تأمیــن علوفــه، تغذیــه انســان 
و کاربردهــای فــراوان دارویــی و صنعتــی اســت. در میــان گونــه 
و  محبوبیــت  از   ficus indica Opuntiou هــای کاکتــوس 
ــاال،  ــوده ب ــوان تولیــد ذی ت ــه جهــت ت ــی ب کارایــی بســیار باالی
ــه  ــار و حداقــل خــار نســبت ب ــا 30 تــن در هکت ــوه ت تولیــد می
ســایر گونــه هــای آن برخــوردار اســت. این گونــه کــه زیســتگاه 
بومــی آن کشــور مکزیــک اســت در حــال حاضــر در بســیاری از 
کشــورها در 5 قــاره جهــان به صــورت ســنتی و صنعتــی کشــت 
ــتغال  ــی در اش ــش مهم ــد نق ــی توان ــه م ــود. این گون ــی ش م
ــرای  ــه ب ــه خصــوص تأمیــن علوف ــی و اقتصــاد مقاومتــی ب زای
ــوب  ــوب و جن ــای خشــک و نیمه خشــک جن دام در اســتان ه
شــرقی کشــور ایفــا کنــد.در ایــن راســتا بــا حمایت ســتاد توســعه 
ــط زیســت  ــای آب، خشکســالی، فرســایش و محی ــاوری ه فن
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری کشــت ایــن گونــه 
ــت  ــهر و تربی ــتان، بوش ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــه دانش در س

ــاز شــده اســت.  مــدرس آغ

ین
وان

پیشنهاد اصالح آئین نامه قانون شکار و صید ق
در دستور کار دولت قرار گرفت

جلســه اصلــی کمیســیون لوایــح هیــات دولــت بــه 
ــد  ــر دادگســتری برگــزار شــد و فرِآین ریاســت وزی
بررســی پیشــنهاد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــکار و  ــون ش ــی قان ــه اجرای ــالح آئین نام ــوص اص درخص
صیــد بــه پایــان رســید. بــه گــزارش روز دوشــنبه پایــگاه اطــالع 
ــه  ــس اصــالح آئین نام ــت،  پیش نوی ــات دول ــر هی رســانی دفت
ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــکار و صی ــون ش ــی قان اجرای
بازنگــری در ضوابــط مربــوط بــه حفاظــت از حیوانــات وحشــی 
ــه  ــت ارائ ــه دول ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــوی س از س
ــد بررســی خــود را در کمیســیون  شــد، طــی هفتــه جــاری رون
ــی، در  ــری نهای ــت تصمیم گی ــاند و جه ــام رس ــه اتم ــح ب لوای
ــن  ــر همی ــت. ب ــرار گرف ــران ق ــات وزی ــه هی ــتور کار جلس دس
ــه  ــت ب ــات دول ــح هی ــیون لوای ــی کمیس ــه اصل ــاس، جلس اس
ریاســت علیرضــا آوایــی وزیــر دادگســتری و بــا حضــور جمشــید 
انصــاری معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور،   حســینعلی امیــری معــاون امــور مجلــس 

رئیــس جمهــورب، لعیــا جنیــدی معــاون حقوقــی رئیــس 
ــواده  ــان و خان ــور زن ــاون ام ــکار مع ــه ابت ــوری،   معصوم جمه
ــر  ــیون و دیگ ــر کمیس ــرادی دبی ــن م ــوری، حس ــس جمه رئی
نماینــدگان وزارت خانه هــای جهــاد کشــاورزی، دادگســتری، 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح،   کشــور و امــور اقتصــادی 
و دارایــی،   ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، شــهرداری 
ــه  ــاه 1398 ب ــزی، روز شــنبه ششــم مهرم ــه مرک ــران و  بیم ته
میزبانــی دفتــر هیــات دولــت نهــاد ریاســت جمهــوری تشــکیل 
ــن  ــری در قوانی ــوزش و بازنگ ــای آم ــت ارتق ــی اس ــد. گفتن ش
2موضوعــی اســت کــه کارشناســان محیط زیســت همــواره 
ــش  ــات وح ــت از حی ــوده حفاظ ــه مفق ــوان حلق ــا به عن از آنه
نــام می برند.گفتنــی اســت بازنگــری در قوانیــن موجــود و 
رفــع خألهــای قانونــی از مــواردی اســت کــه کارشناســان بــر آن 
ــا  ــط ب ــن مرتب ــد قوانی ــی می آی ــه در پ ــد. آنچ ــد می کنن تأکی
حیــات وحــش کشــور اســت؛ قوانینــی کــه بــه اعتقــاد منتقــدان 

محیط زیســت بازدارنــده نیســت.
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ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــوری اظهارداش ــا علیپ رض

ــای  ــان کرده ــوچ، از 15 آب ــل ک ــی فص نزدیک

خراســان شــمالی و رضــوی وارد گلســتان 

نشســت های  اســاس  ایــن  بــر  می شــود 

ــدات الزم  ــی تمهی ــش بین ــدف پی ــا ه الزم ب

حــال  در  آنــان  بــه  خدمات دهــی  بــرای 

است. برگزاری 

وی افــزود: جامعــه عشــایری گلســتان را دو 

ــده کــرد خراســان های  تیــپ از عشــایر کوچن

شــمالی و رضــوی و عشــایر کوچنــده ترکمــن 

زیســتی  قلمــرو  کــه  می دهنــد  تشــکیل 

آنــان در مجمــوع 350 هــزار هکتــار از مراتــع 

ــه و  ــراوه تپ ــدکاووس، م ســه شهرســتان گنب

کالله در شــرق این استان است.

مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان گفــت: هــر 

ســاله بــا نزدیکــی فصــل ســرما، 69 درصــد از 

خراســان  از  عشــایری کوچنــده  جمعیــت 

در  اســتان  بومــی  و  رضــوی  و  شــمالی 

در  درصــد   25 تپــه،  مــراوه  شهرســتان 

گنبــدکاووس و 6 درصــد در کاللــه قشــالق 

می کنند.   

علیپــوری ادامــه داد: از مجمــوع مراتعــی کــه 

در اختیــار عشــایر کوچنــده و بومــی گلســتان 

120 هــزار هکتــار آن در  قــرار داده شــده، 

کــرد  عشــایر  خانــوار   1978 اختیــار 

خراســان های شــمالی و رضــوی بــا جمعیــت 

10 هــزار و 991 نفــر قــرار دارد کــه همــه ســاله 

ــط  ــا اواس ــان ت ــال )15 آب ــاه از س ــت م هف

اردیبهشــت( را در قالــب قشــالق بــه ایــن 

اســتان سفر می کنند.

وی اضافــه کــرد: امــا جامعــه عشــایر بومــی 

هســتند،  ترکمــن  قــوم  از  کــه  گلســتان 

شــامل 1552 خانــوار بــا جمعیــت 9696 نفــر 

ــع تحــت اختیارشــان  در طــول ســال در مرات

و  قشــالق  اســتانی،  درون  کوچ هــای  بــا 

می کنند. ییالق 

ــا  ــرکل امــور عشــایری گلســتان گفــت: ب مدی

ایــن حــال جامعــه عشــایر کوچنــده و بومــی 

گلســتان در مجمــوع بــا 760 هــزار رأس دام 

ســبک خــود، ســاالنه 25 درصــد گوشــت 

ــزار و 425  ــادل 6 ه ــتان مع ــن اس ــز ای قرم

تــن گوشــت، 14 هــزار و 562 تــن شــیر، 

ــک  ــن کش ــو و 380 ت ــم و م ــن پش 1125 ت

تولید و روانه بــازار مصرف می کنند.

علیپــوری افــزود: تامیــن آب شــرب انســانی 

ــان، نهاده هــای  ــرای پخــت ن و دامــی،  آرد ب

ــبوس،  ــو،  س ــامل ج ــاز ش ــورد نی ــی م دام

کنســانتره و تفالــه، مرمــت ابنیــه عمرانــی 

اخیــر  ســیل  جریــان  در  کــه  عشــایری 

نیازمندی هــا  تامیــن  شــده،  تخریــب 

بهداشــتی و درمانــی،  آموزشــی و حفاظــت از 

مســائل  جملــه  از  شــده  ممیــزی  مراتــع 

مــورد توجــه بــرای میزبانــی از عشــایر در 

فصل قشالق است.

و  انتظامــی  نیروهــای  بــا  هماهنگــی  وی 

ــی در بحــث تامیــن امنیــت عشــایر و  مرزبان

بــرای  دامپزشــکی  شــبکه  بــا  هماهنگــی 

ورودی  دام هــای  بــر  نظــارت  و  کنتــرل 

عشــایر و هماهنگــی بــا منابــع طبیعــی بــرای 

نظــارت بــر اســتقرار خانوارهــای عشــایری در 

بررســی  و  خــود  بــه  مخصــوص  جایــگاه 

دیگــر  از  را  آنــان  دام  چــرای  پروانــه 

ایــن  در  شــده  بینــی  پیــش  برنامه هــای 

رابطه عنوان کرد.

حسـین پنبـه دانـه پـور  در نشسـت سـتاد 
شـعیبیه  زدگان  سـیل  مسـکن  بازسـازی 
شوشـتر بیـان کرد: تنها تعـدادی از واحدهای 
مانـده کـه  باقـی  از سـیل  ناشـی  تعمیـری 

تعمیر آنها در دسـتور کار قرار دارد.
وی افـزود: از 972 واحـد احداثـی نیـز کار 
بازسـازی حدود 725 واحد شـروع شـده که 
بنـدی،  آرموتـور  مرحلـه  بـه  واحـد   554
429واحـد کرسـی چینـی، 100 واحـد دیـوار 
چینـی، 10واحـد بـه مرحلـه سـقف و 2 واحد 

نیز به بهره برداری رسـیده است.
رییس سـتاد بازسـازی مسکن سـیل زدگان 
تـالش  داد:در  ادامـه  شوشـتر  شـعیبیه 
هسـتیم تـا بـا بسـیج امکانات شهرسـتان، و 

اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  همـکاری 
اسـتان فارس)اسـتان معین(، رونـد احداث 

مسـکن سیل زدگان شتاب بیشتری بگیرد.
وی گفـت: مرمت سـیل بندهای شوشـتر نیز 
آغـاز شـده و بـرای مرمت راه های روسـتایی 
نیـز حـدود 120 میلیـارد ریـال بـه اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقل جادهـای اختصاص 
داده شـده کـه در مرحلـه انتخـاب پیمانـکار 

است.
 24 حـدود  بـه  امسـال  فروردیـن  سـیالب 
بخـش  در  دز  رودخانـه  حاشـیه  روسـتای 

شـعیبیه شوشتر خسارت وارد کرد.
شـعیبیه بـا حـدود 58 روسـتا از بخش های 

تابعه شهرستان شوشتر است.

گلستان آماده میزبانی از عشایر خراسان شمالی است

۱4۰۰واحد مسکونی سیل زده در 
شعیبیه شوشتر مرمت شد

سودوکو شماره ۱55۹

پاسخ سودوکو شماره ۱558

افقی
1- سوســمار خانگی - پیوسته و پشت 

هم

2- بیزاری جســتن - بسیار كوچک - 

بازگشتن جای 

3- روشــنایی ماه - پرده در - آرامگاه

4- دشــمن سرسخت - از نام های 

حضرت باریتعالی- ناســازگار و بد كار 

و شرور

5- برآمدگــی و جلوی زین - نوعی زغال 

ســنگ - مجرای وسیع بین دو دریا

6- اندیشــمند - از القاب سابق اشراف و 

نجبــا در اروپا - پایتخت ایتالیا

7- بخشــی از پا - ابزار بیختن- توســعه 

دادن

8- شــهری در استان سیستان و 

بلوچســتان - ترشح - گدا

9- راه میــان دو كــوه - یكی از دو نعمت 

مجهول - آن ســوی سقف

10- ضمیر غایب - قاضی زرتشــتی - 

بی وفا

11- گلی خوشــبو به رنگ سرخ یا 

ســفید- آفتاب عالمتاب- واحد قوه 

لكتریسیته ا

12- ســواره - سرزنش و مالمت - من 

و تو

13- پوشــاک - برج معروف پاریس - 

سخنان نا مربوط

14- از درنــدگان جنگلی - ریحان - 

نقاشــی كه ادعای پیامبری كرد

15- پاینده و الیزال - داســتانی از 

هرمان ملویل نویســنده آمریكایی.

عمودی 
1- چاپلــوس - رمانی از جک لندن 

آمریكایی نویسنده 

2- ویران شــدن - كاال و متاع - مار 

بــزرگ و بی زهر جزایر آنتیل

3- مقابل برگشــت - گاوی معروف 

در داســتان های كلیله و دمنه - وسیله 

سنجش وزن

4- مقصود و منظور - واحد شــمارش 

گــردو - ترس و بیم

5- تــراس - اكنون - مخالف

6- واحــد پول آلبانی - صومعه - 

ســوغات گجرات - الزم و ضروری

7- برآمدگی پشــت شتر - بانگ و 

خروش - كشور خجسته!

8- فیلمــی بــا نقش آفرینی هدیه تهرانی 

و رضا كیانیان

9- پرچــم و بیرق - صندوق حمل مرده 

- آگهی و رپرتاژ

10- كند زبان- توده غله پاك شــده - از 

نام های مســتعار دهخدا - هر چیز تازه

11- از اقمار برجیس - پرخور و شــكمو 

- استان جنوبی

12- گازی ســبك تر از هوا - بزرگ تر از 

گنجشک - علم مواد

13- ملــخ دریایی - نی هندی - 

آفریقایی كشوری 

14- ســقف محدب - كفش قدیمی - 

الف و گزاف

15- جــد پدری حضرت محمد )ص( - 

روشنایی. فاقد 

جدول شماره ۱55۹

 پیام
استان ها

معاون وزیر دادگستری:زنگ خطر کودک همسری در همدان و زنجان به صدا درآمد
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه زنگ خطر کودک همسری در استانهای همدان و زنجان به صدا 
درآمده است گفت: این 2 استان در این زمینه در حال پیشی گرفتن از خراسان رضوی هستند. محمود عباسی در یازدهمین 
کنفرانس تخصصی حقوق کودک در همدان با بیان اینکه قانونگذار در مورد سن ازدواج کارهای خوبی انجام می دهد تاکید کرد: در 
ازدواج فقط سن بلوغ کفایت نمی کند بلکه باید در کنار این موضوع به رشد جسمانی، رشد روانی و رشد عقالنی کودک توجه کرد.

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي-برابررأي شـماره139860319008001034هيات دوم موضوع قانون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملك زرند 
تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضـي خانم فاطمـه پورکارگر فرزند محمدحسـین به شـماره شناسـنامه 669 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 231/72 متـر مربع پالك 6 فرعـي از 7606 اصلـي واقع در زرند خیابان شـهید 
صدوقی کوچه 5 خریداری از مالک رسـمی خانم بی بی هاشـمیه اسـترآبادی محرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين اگهي به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد.م/

الـف138 - تاريخ انتشـار نوبت اول:98/7/10- تاريخ انتشـار نوبـت دوم:98/7/24
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی ابالغ دادخواست و وقت دادرسی
خواهـان: آقـای عبـاس محبـی فـرد فرزنـد علـی بـه آدرس کرمـان – زرنـد – خیابـان ابـوذر – ابـوذر 

4 سـمت چـپ
خوانده: آقای رضا دهقان فرزند محمود با کد ملی 2980397445 مجهول المکان

خواسته: الزام به تحویل اسناد و مدارک خودرو به شماره انتظامی 81ص598ایران45
آقـای عبـاس محبـی فـرد فرزنـد علی دادخواسـتی به خواسـته بـاال به طرفیـت خوانده رضـا دهقان فرزنـد محمود به 
این شـورا تقدیم که به کالسـه 980325 شـورای حل اختالف 3 ثبت و برای روز دوشـنبه 98/8/13 سـاعت 9:30 صبح 
تعییـن وقـت رسـیدگی گردیـده از آنجایـی که خوانده مجهول المـکان اعالم گردیده لـذا به تجویز مـاده 73 قانون آیین 
دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکی از جراید کثیراالنتشـار محلی آگهی می گـردد تا نامبرده ضمـن اعالم آدرس 
دقیـق خـود در ایـن شـورا حاضـر و در صـورت تمایل جهت گرفتن نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم اقـدام و در وقت 

رسـیدگی هـم حاضـر گردد واال برابرمقررات رسـیدگی و تصمیم مقتضـی اتخاذ می گـردد.م – الف 307
دبیر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان زرند

آگهی ابالغیه 
مشـخصات ابـالغ شـونده حقیقـی :علـی اقتـداری  – نـام پـدر : مونس - کـد پسـتی :--- کد ملی 

:----نشـانی :مجهول المـکان –منطقه شـهرداری :---
تاریخ حضور :98/08/19ساعت حضور :10:00

در خصـوص دعـوی روح هللا بامـری  به طرفیت شـما مبني اسـترداد مال )منقول (ومطالبه خسـارت 
دادرسـی  در وقت مقرر فوق جهت رسـیدگی در این شـعبه حاضر شـوید 

این ابالغنامه براي شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است 
 به سـامانه ابالغ مراجعه کنید و با اسـتفاده از شناسـه و رمز کاربري خود، اطالعات این ابالغیه و پیوسـت هاي آن را از 

قسـمت دریافت *با شـماره *با وارد نمودن شـماره و تاريخ صدور ابالغیه دريافت و مشـاهده کنید .
*چنانچه جهت ورود به سـامانه، حسـاب کاربری )شناسـه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به يكي از دفاتر 

خدمات الكترونيك قضائي و در صورت عدم دسترسـي،به نزدیکترین واحد قضائي مراجعه نماید .
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائي بوده و ابالغ محسوب مي شود. م الف :717

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

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول  
در پرونده کالسـه  970098 شـعبه اول اجرای احکام کیفری دادسـرای عمومی و انقالب رودبار جنوب 
در نظـر دارد یـک بـاب منـزل مسـکونی  مفروزبـه شـماره پـالک ثبتیـي202 قرعـي ار 194 اصلـي به 
مسـاحت چهارصـد و هفتـاد و پنج متر و هشـتاد و چهار سـانتیمتر بـه ادرس رودبار- روسـتای بیژن 
آبـاد- روبـروی درمانگاه بخش مرکزی که طبق نظریه کارشـناس بمبلغ سـیصد میلیـون ریال ارزیابی 
گرديـده از طریـق مزایده بفروش برسـاند جلسـه مزایده در روز پنج شـنبه مـورخ 1398/07/25راس سـاعت 10 صبح با 
حضـور در شـعبه  اول اجـرای احـکام کیفـری دادسـرای عمومی رودبـار جنوب )محل مزايـده متعاقبا اعـالم مي گردد( 
با حضور نماینده محترم دادسـتان برگزار مي شـود. متقاضیان میتوانند در جلسـه مزایده در وقت و سـاعت مقرر فوق 
حضور یابند مزایده از قیمت کارشناسـی  شـروع شـده و به باالترین قیمت پیشـنهادها به فروش خواهد رسـيد ضمنا 
ضـرورت دارد برنـده مزایـده ده درصـد قیمت مذکور را ار تاريخ مزایده به حسـاب 2171223811004 سـپرده دادگسـتري 
نزدبانـک ملـی واریـز و فیـش آن را بـه همراه پیشـنهاد کتبی داخـل پاکت درب بسـته تحویل این اجرا نماییـد و برنده 

مزایـده الباقـي مبلـغ را بایـد ظرف یک ماه بـه صندوق دادگسـتري واريزنمایند .
بدیهـی  اسـت وفـق مقـررات ذیـل مـاده 129 قانـون اجـرای احـکام مدنـي در صورتی کـه برنـده مزایـده در موعد مقرر 

مابقـي بهاي امـوال را
نپـردازد سـپرده  او پـس از کسـر هزینـه مزایـده بـه نفـع دولـت ضبـط و مزایده تحديـد مي گـردد داوطلبان مـي تواند 

در صـورت تمایـل جهت
بازدیـد تـا روز قبـل از جلسـه مزایده به  شـعبه اول اجرای احکام کیفری مراجعه نمایند ضمنا ملک مزبـور در عقد اجاره 

شـخص ثالثی نمي باشـد و نسـبت به آن حقی از قبيل انتعاع و ارتعاق وجود ندارد.
 معاون دادیار وقاضی اجرای احکام کیفری رودبارجنوب –علی مهدیان فر –م الف :۷۱6

آگهی ابالغ واحضار   
وحیـد  آقـای 
مجهـول  برزیگرفرزندعلـی 
شـما  همسـر  المـکان 
شـماره  دادنامـه  برابـر 
دادگاه  اول  9709973425701066شـعبه 
حقوقـی عنبـر ابـاد بـا بـذل مهریـه وسـایر 
حقـوق مالی خود تقاضای ثبـت طالق نموده 
لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس از 
انتشـاراین آگهـی در دفتـر خانـه بـه آدرس 
:جیرفـت –بلـوار پاسـداران ابتـدای خیابـان 
ذوالفقارروبروی اسـلحه ومهمات حاضردرغیر 
ایـن صـورت طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبـت 
مسـموع  بعـدی  واعتـراض  شـد  خواهـد 

361 الـف  م   – شـد  نخواهـد 
دکتر مجید خزاعی – سردفتر ازدواج وطالق 
۱۹3/۷4جیرفت 

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

آهيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره139860319008001098 و اصالحـی شـماره 
139860319008001183هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند 
رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانه بـال معـارض متقاضي آقـای سـیدابراهیم 
احمـدی پـور رق آبـادی فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 16 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
1301/85 متـر مربـع پـالك 3 فرعـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 1 فرعی از 883 اصلي واقع در زرند - ریحانشـهر 
خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه حسـن احمـدی پـور رق آبـادی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ايـن اداره 
تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايي 
تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف130
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/6/27- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/10

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظور اطالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خود را به مرجع قضایـی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پالک 14 فرعی از 6351 اصلی آقای علیرضا محمدی سـرخ بیدی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 3080050924 
صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ششـدانگ 308/50 مترمربع واقع در زرند 

بلـوار جنـت کوچه 6 خریداری از مالک رسـمی آقای حبیـب ا... اکبرزاده
پالک 14 فرعی از 6351 اصلی اقای حسـین رضائی سـربنانی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 5 صادره از زرند در سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ششـدانگ 308/50 مترمربع واقـع در زرند بلـوار جنت کوچه 6 

خریـداری از مالک رسـمی آقای حبیـب ا... اکبرزاده.
م/الف129

انتشار نوبت اول : چهارشنبه 98/6/27- انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 98/7/10
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139860301059000990/97/192 شــماره  رای  برابــر 
1398/05/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای صحبتعلــی 
ســعادتی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 484 صــادره از 
هشــترود بــه شــماره ملــی 1602345171 نســبت بــه ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 161 مترمربــع بــه پــالک 
ــروز و مجــزی شــده در قســمتی از  ــی مف 38894 فرعــی از 42 اصل
پــالک 690 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه قاســم آبــاد شــاهی 
ــی  ــای صحبتعل ــت رســمی آق ــداری از مالکی ــران خری بخــش 12 ته
ســعادتی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/10

6291   رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت اول(
ــی  ــه اجرای ــده کالس ــوص پرون ــه در خص ــردد ک ــی گ ــالم م ــیله اع بدینوس
980288 در خصــوص محکومیــت تضامنــی آقایــان اشــکان و محســن 
جملگــی مجیــدی در حــق محکــوم لــه آقــای ســعید خداپرســت یــک واحــد 
ــه   ــازار ویزن ــی ب ــع غرب ــع در ضل ــع واق ــر مرب ــاحت 52 مت ــه مس ــاری ب تج
متعلــق بــه آقــای اشــکان مجیــدی توقیــف توســط کارشــناس دادگســتری 
ــده  ــورد مزای ــک م ــد. مل ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــی و از طری ارزیاب
عبــارت اســت از یــک واحــد تجــاری بــه مســاحت 52 متــر مربــع بــا ســازه 
بتــن آرمــه یــک طبقــه بــا ســقف تیرچــه و بلــوک بــدون شــیب بنــدی کــه 
دیوارهــای داخلــی ســرامیک و کــف نیــز ســرامیک و ســقف ســیمان ســفید 
مــی باشــد کــه از وســط بــه دو بــاب مغــازه جــدا شــده کــه یکــی بــه عنــوان 
ــه عنــوان برنــج فروشــی مــورد اســتفاده قــرار  مشــاور امــالک و دیگــری  ب
ــر  ــول 8 مت ــه ط ــماال ب ــت از : ش ــارت اس ــک عب ــرف مل ــر ط ــی گیرد.چه م
ــا بــه طــول 8 متــر متصــل بــه ملــک آقــای پرویــز  متصــل بــه کوچــه جنوب
مجیــدی شــرقا بــه طــول 6/50 متــر متصــل بــه حریــم جــاده اصلــی و غربــا 
ــک  ــدی . ارزش کل مل ــز مجی ــک پروی ــه مل ــر متصــل ب ــه طــول 6/50 مت ب
ــرآورد  ــان ب ــون توم ــادل 130/000/000میلی ــال مع ــزان 1/300/000/000ری ــه می ب
گردیــده . مزایــده در روز یکشــنبه مورخــه 98/07/28 ســاعت 9 الــی 10 صبــح 
در اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی گــردد الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را  ــده از قیمــت کارشناســی شــروع و ب مزای
پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد. ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار 
فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه پرداخت 
گــردد. در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفع 
دولــت ضبــط خواهــد شــد. متقاصیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 5 روز 
قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه 

تــا ترتیــب بازدیــد آنالــن از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
وحدانی- دادورز اجرای احکام مدنی حویق  6853

آگهی تعیین حدود اختصاصی پالک 577 فرعی از 160 اصلی حوزه 
ثبتی رباط کریم

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب کاروانســرا واقــع در حــوزه ثبتــی ربــاط 
ــی از 160  ــالک 577 فرع ــت پ ــم تح ــاط کری ــتان رب ــاف شهرس ــی اداره اوق ــم ملک کری
ــرده  ــذا حســب در خواســت نامب ــع بعمــل نیامــده ل ــه مســاحت 3410 متــر مرب ــی ب اصل
جهــت انتشــار آگهــی اختصاصــی وقــت تحدیــد حــدود مورخــه شــنبه 98/08/11 تعییــن و 
عملیــات تحدیــد از ســاعت 8 صبــح در محــل شــروع و بعمــل مــی آیــد لــذا بدینوســیله 
از متقاضــی و کلیــه مجاوریــن براســاس مــاده 14 قانــون ثبــت دعــوت مــی شــود کــه در 
وقــت مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند واخواهــی مجاوریــن نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــت   ــه اداره ثب ــا ب ــتی کتب ــه بایس ــد ک ــد ش ــه خواه ــدت 30 روز پذیرفت ــه م ــدی ب تحدی

ــاط کریــم تســلیم نمایند.م/الــف 1069 شهرســتان رب
تاریخ انتشار:98/07/10 
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به 
کالســه پرونــده: 98/ پ7/ 512  وقــت رســیدگی :08/21/ 98 ســاعت  10 صبــح   خواهــان: 
عابدیــن جــام ســحر    خوانــده: محســن راه چمنــی     خواســته: مطالبــه طلــب    خواهــان 
دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه هفتــم 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــده بعل ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــد ارج پرن
ــون آییــن  ــه تجویــز مــاده 73 قان ــه در خواســت خواهــان و دســتور دادگاه و ب ــده ب خوان
ــی  ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب در ی ــی مرات ــی مدن دادرس
شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــرآخرین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم رســاند چنانچــه بعــدا ابالغــی بــه 

وســیله آگهــی الزم شــود فقــط یکنوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود.
6865 مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف پرند  

آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای : ایمان شکری
ــان:   ــاعت 9.30   خواه ــنبه 1398/8/8 س ــیدگی: روز چهارش ــت رس ــده : 98-5-481 وق ــه پرون گالس
مریــم عزیــزی پاپکیــاده خوانــده :ایمــان شــکری خواســته: الــزام بــه تنظیــم و انتقــال ســند رســمی 
خــودرو پرایــد بــه شــماره انتظامــی 211ط66/ایــران21 خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاههــای عمومــی 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 5 حقوقــی ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نماینــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســاند 
چنانچــه بعــدا ابالغیــه بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یکنوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود.
6872 رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی شهرستان قدس م الف/ 1229 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 170 فرعی از 160 اصلی حوزه ثبتی رباط 
کریم

ــای شــیخ عبدالحســین  ــری آق ــا تصــدی گ ــم ب ــاط کری ــاف شهرســتان رب ــه اداره اوق ــه اینک ــر ب نظ
زاهــدی فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه 43 شــهریار بعنــوان متصــدی وقــف ضمــن ارایــه 
دو بــرگ استشــهادیه تاییــد شــده تقاضــای فقــدان ســند مالکیــت المثنــی اعــالم نمــوده کــه ســند 
ــاط  ــی رب ــع درحــوزه ثبت ــی واق ــالک 170 فرعــی از 160 اصل ــاغ پ ــه ب ــک قطع مالکیــت ششــدانگ ی
ــام شــیخ عبدالحســین  کریــم کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 29 دفتــر 391 ذیــل ثبــت 573 بن
زاهــدی فرزنــد شــیخ محمــد علــی شناســنامه 43 بــه عنــوان متصــدی وقــف ثبــت و ســند مالکیــت 

صــادر و تســلیم گردیــده اســت.
بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت و در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا 
مراتــب در اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120 قانــون ثبــت یــک نوبــت منتشــر تــا چنانچه هــر شــخص از وجود 
آن نــزد خــود یــا دیگــران مطلــع باشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت ده روز ضمــن ارایــه اصــل ســند فــوق 
و مــدارک الزم بــه ایــن اداره مراجعــه و رســید دریافــت نماییــد در غیــر ایــن صــورت اداره وفــق مقــررات 
اقــدام خواهــد نمــود و فقــط اعتــراض ایشــان در مراجــع قضایــی قابــل رســیدگی مــی باشــد.م/الف 1070
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بــال معــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ــوم  ــه منظــور اطــالع عم ــل ب ــه شــرح ذی ــورد تقاضــا ب ــک م مل
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــه  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . آقــای کیــکاوس مســعودی فــر فرزنــد خیرالــه 
ــی  ــماره مل ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 244ص ــماره شناس ــه ش ب
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 2619862825 در شش
ــه مســاحت  ــا تراکــم کــم  ب ــری مســکونی ب ــه کارب ــاب خان یکب
ــع در  ــی واق ــی از 7 اصل ــالک 5362 فرع ــع پ 188/23 مترمرب
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی ــاد بخ ــاس آب عب
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــر بدیه ــه گ ــی پیش موس
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــه  ــع مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ص

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/07/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/07/25
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

۹2 درصد روستاهای بیله سوار گازرسانی شد
فرماندار بیله سوار مغان گفت: تاکنون به 92 درصد از روستاهای این شهرستان گازرسانی شده 

و انتظار می رود تا پایان امسال این میزان به 97 درصد برسد.

ــه  ــرق منطق ــل شــرکت ب ــور حمــل و نق ــر ام مدی
ای خوزســتان گفــت: هــدف از نــام گــذاری یــک 
ــت  ــر اهمی ــه خاط ــش نشــانان ب ــام آت ــه ن روز ب
و جایــگاه آنهــا در حفــظ و ترویــج ایمنــی و 
یــادآوری از خــود گذشــتگی آنهــا در دوران دفــاع 

مقــدس اســت.
ــانی  ــش نش ــک روز آت ــا تبری ــر ب ــر مهمانپذی امی
ــار  ــانان، اظه ــش نش ــه آت ــر( ب ــی ) 7 مه و ایمن
ــود  ــی ش ــام م ــه انج ــی ک ــر فعالیت ــت: ه داش
ــن  ــز در کمی ــی نی ــه های ــب آن، حادث ــه تناس ب
بــه خســارت هــای  اســت کــه گاهــا منجــر 
مالــی ســنگین و حتــی جانــی مــی شــود و 
ــه حداقــل رســاندن ایــن  ــا ب ــرای پیشــگیری ی ب
خســارت هــا بایــد کســانی باشــند کــه بــا از 
ــد. ــه هــا را کنتــرل کنن خودگذشــتگی ایــن حادث

ــرای  ــن شــغل ب ــی ای ــرد: خطــر جان ــان ک وی بی
همــگان روشــن اســت و در هــر حادثــه ای ایــن 
ــار  ــی دور از انتظ ــای احتمال ــکان و آســیب ه ام

نیســت.
ــه  ــرق منطق ــل شــرکت ب ــور حمــل و نق ــر ام مدی
ــز  ــرق نی ــرد: صنعــت ب ــح ک ای خوزســتان تصری
مخاطــرات خــاص خــود را داشــته و همیــن امــر 
لــزوم وجــود نیروهــای آتــش نشــان متخصــص 
و آمــاده را بــرای جلوگیــری از بــروز هــر حادثــه 

ای در ایــن صنعــت حیاتــی الزم کــرده اســت. 
مهمانپذیــر بــا تبریــک روز ملــی آتش نشــانی 
ــر  ــئولیت پذی ــانان مس ــش نش ــه آت ــی ب و ایمن
ــتان؛  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــدوم ش و خ
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــرد: از حمای ــد ک تاکی
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــل شــرکت ب مدیرعام
ــی و امــور پشــتیبانی در راســتای  و معاونــت مال
تخصیــص منابــع الزم بمنظــور بــه روزرســانی 
تجهیــزات و آمادگــی پرســنل آتــش نشــانی، 

ــم. ــی نمای ــکر م ــر و تش تقدی

ــهامی  ــی شــرکت س ــط عموم رواب
ــا  ــه ایرن ــالن ب ــه ای گی آب منطق
هــای  ســاختمان  حاکیســت؛ 
احداثــی غیــر مجــاز در بســتر 
چابکســر  اوشــیان  رودخانــه 
در  قضایــی  مقــام  حکــم  بــا 
شهرســتان رودســر تخریــب شــد.  
براســاس ایــن گــزارش؛ بــا توجــه 
ــای  ــی ه ــات و هماهنگ ــه اقدام ب
امــور  طریــق  از  شــده  انجــام 
هــای  شهرســتان  آب  منابــع 

رودســر و املــش و در راســتای 
دادســتان   دســتور  اجــرای 
ــا  ــر ، ب ــالب رودس ــی و انق عموم
حضــور قاضــی و مدیــر اجــرای 
 ، رودســر  دادســرای  احــکام 
ســاختمان   از  مربــع  متــر   650
ــتر  ــل بس ــی در داخ ــای احداث ه
در چابکســر  اوشــیان  رودخانــه 
آزادســازی  حکــم  و  تخریــب 

بســتر اجــرا شــد.
بــر اســاس گــزارش  همچنیــن 

دیگــری از روابــط عمومــی آب 
ایرنــا،  بــه  ای گیــالن  منطقــه 
غیــر  بتنــی  پــل  دهنــه  یــک 
مجــاز نیــز توســط اداره منابــع 
ســرا  صومعــه  شهرســتان  آب 

شــد.    تخریــب 
طبــق ایــن گــزارش؛ ایــن پــل 
بــر  اهالــی  از  یکــی  توســط 
واقــع  رودخانــه گازروبــار  روی 
توابــع  از  مرســاء  روســتای  در 
شهرســتان صومعــه ســرا بصــورت 
ــود  ــده ب ــداث ش ــاز اح ــر مج غی
کــه پــس از طــی فراینــد قانونــی 
و بــا دســتور محاکــم قضایــی، 

تخریــب شــد.

بین المللــی  کنفرانــس  دومیــن 
مدیریــت  دانشــی بــا رویکــرد مدیریــت 
منابــع بــه همــت انجمــن مدیریــت 
ایــران و بــا همــکاری انجمــن مدیریــت 
خاتــم  دانشــگاه  و  اتریــش  دانــش 

برگــزار شــد.
ــن  ــی و اموبی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــن  در  میدکــو  شــرکت  الملــل 
همایــش کــه 8 مهــر 1398 در محــل 
ســالن همایــش هــای دانشــگاه خاتــم 
برگــزار شــد، دکتــر انصــاری معــاون 

رییــس  و  جمهــور  رییــس  محتــرم 
اســتخدامی  و  اداری  امــور  ســازمان 
ــر قاســمی رییــس انجمــن  کشــور، دکت
پورمنــد  دکتــر  مدیریــت  ایران،آقــای 
آقــای  میدکــو،  شــرکت  مدیرعامــل 
برندنــر)Brandner( رییــس انجمــن 
ــی از  ــش و جمع ــش اتری ــت  دان مدیری
اســتادان، فرهیختــگان و دانش پژوهــان 

ایــن حــوزه حضــور داشــتند.
کنفرانــس  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
ســخنرانی ها و مقــاالت علمــی متعــددی 

در خصــوص مدیریــت  دانــش ارایه شــد. 
همچنیــن پنــل  تخصصــی در ایــن زمینــه 
برگــزار و مطالــب کاربــردی در آن هــا 
مطــرح و در خصــوص آن بحــث و تبادل 
ــا  ــز گواهینامه ه ــان نی ــد. در پای ــر ش نظ
دومیــن  دانــش  درخــت  تندیــس  و 
جایــزه مدیریــت دانــش بــه برگزیــدگان 

ــن حــوزه اهــداء شــد. ای
ایرانیــان  ســیرجان  فــوالد  شــرکت 
ایرانیــان  بوتیــای  فــوالد  شــرکت  و 
فــوالد  شــرکت  ســیمین،  تندیــس 

مــس  بابــک  شــرکت  زرندایرانیــان، 
معیــار  مهندســی  شــرکت  ایرانیــان، 
ــترش  ــرکت گس ــه، ش ــت خاورمیان صنع
و نوســازی صنایــع ایرانیــان - مانــا، 
ــا  ــنگ پابدان ــال س ــراوران زغ ــرکت ف ش
و شــرکت فروســیلیس غــرب پــارس 
تندیــس بلوریــن و شــرکت گســترش و 
نوســازی معــادن خاورمیانــه )ممرادکــو( 
ــد. ــت نمودن ــه 3 ســتاره دریاف گواهینام
دریافــت کننــده  شــرکتهای  دیگــر  از 
ایــن جایــزه مــی تــوان بــه شــرکت 
شــرکت  پتروشــیمی،  ملــی  صنایــع 
فنــاپ تلــکام، شــرکت هلدینــگ نســیم 
ســالمت پاســارگاد، شــرکت ملــی مــس 

)مــس سرچشــمه( اشــاره نمــود.

تخریب سازه های غیرمجاز در 
بستر رودخانه های گیالن

موفقیت شرکت های زیرمجموعه میدکودر دومین کنفرانس 
بین المللی مدیریت  دانشی با رویکرد مدیریت منابع 

سازه های آبخیزداری 
بندرخمیر آبگیری شد

باتوجـه  گفـت:  بندرخمیـر  وآبخیـزداری  طبیعـی  منابـع  اداره  رییـس 
هـای  ایـن شهرسـتان صـورت گرفتـه، سـازه  در شـمال  بارندگـی کـه  بـا 

شـدند. آبگیـری  کهورسـتان  و  رویـدر  منطقـه  آبخیـزداری 
بـر  عـالوه  سـازه ها  از  شـده  آوری  جمـع  آب  افـزود:  سـاالری  جمشـید 
مصـرف خانگـی، بـرای آبیـاری باغ هـا و نخلسـتان های بندرخمیر اسـتفاده 

می شـود.
وی بیـان داشـت: مهـار آب بـاران، کنتـرل سـیل، تغذیـه سـفره های زیـر 
زمینـی، مدیریـت روان آب هـا، تقویـت منابـع آبـی و کمک بـه پایداری آن 
در حفـظ تولیـد، اشـتغال و احیـای عرصه هـای منابـع طبیعـی، حفاظـت 
خـاک ومقابلـه بـا خشکسـالی از مهم تریـن اهـداف اجـرای سـازه هـای 

آبخیـزداری اسـت.
آبخیـزداری  پاییـزی درهرمـزگان، 63 سـازه  بـارش  بـه دنبـال نخسـتین 
درنقـاط مختلـف اسـتان آبگیـری شـد ومیـزان بـارش اسـتحصال شـده 

اسـت. میلیـون مترمکعـب   9 از  بیـش  درایـن سـازه ها 
هرمـزگان بـا هفـت هـزارو 565 سـازه آبخیـزداری و بیـش از 112 هـزار 
هکتـار عملیـات بیولوژیـک و بیومکانیـک ظرفیـت آبگیـری 480 میلیـون 

متـر مکعـب در سـال را دارد.

كهگیلویه و بوشهر 
بویراحمد

۵9 درصد دانش آموزان باشت بی بضاعت هستندآلودگی های نفتی جزیره خارگ پاکسازی شد
لولـه  خـط  افـزود:  بنـوی  ایـوب 
یادشـده بـه دلیـل قدمت بـاال در 
22 شـهریورماه دچار نشـتی شده 
بود که پس از شناسـایی محدوده 
نشـت آلودگی توسـط نیروهای اچ اس ای با مسـدود و ایمن 
کـردن شـرایط عملیاتـی و فراینـدی تحت کنترل قـرار گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه کشـتی هـای مجهـز بـه مایـع امحـا پس 
از چنـد سـاعت لکه هـای نفتـی را پاکسـازی کردنـد یـادآور 
شـد:بخش کمـی از باقیمانـده آلودگـی یـاد شـده نیـز پس از 
چند روز به وسـیله جریان آب به سـواحل جزیره خارگ آمده 

بـود کـه توسـط ماشـین های آتش نشـانی پاکسـازی شـد.
بنـوی اظهـار داشـت: همچنین لکه هـای نفتی که وارد سـاحل 
شـده بـود نیز توسـط نیروهای بسـیجی شـرکت نفـت فالت 

قاره پاکسـازی شـده است.

او گفـت: اکنـون هیـچ گونـه نشـت نفتـی در دریـا و بـه ویـژه 
در جزیـره خـارگ وجـود نـدارد و عملیـات امحا به طـور کامل 

انجـام گرفته اسـت.
رئیـس روابـط عمومی شـرکت نفـت فالت قـاره ایـران اضافه 
کـرد: در خـالل انجـام عملیات، هماهنگی کامـل با بخش های 
مربوطـه در سـازمان های بنـادر و دریانـوردی و محیط زیسـت 

انجام شـد.
بنـوی گفت: شـرکت نفت فالت قـاره ایـران از دیرباز متعهد به 
رعایـت الزام های ایمنی و زیسـت محیطی بـوده که همواره به 

عنوان اولویت در دسـتور کار قرار گرفته اسـت. 
میـزان  و  حجـم  مـورد  در  خبرهـا  برخـی  تکذیـب  بـا  وی 
آلودگی هـای نفتـی افـزود: انتظـار مـی رود رسـانه ها در ایـن 
شـرایط خاص؛ ضمن توجه بـه انعکاس اخبار موثق و صحیح 
صنعـت نفـت دریایـی کشـور را در انجـام وظایـف یـاری کنند.

محمـود نظـری افـزود: بخشـی 
تحصیلـی  هـای  نیازمنـدی  از 
دانـش آمـوزان بـی بضاعـت این 
بازگشـایی  از  قبـل  شهرسـتان 
مدارس از سـوی خیرین برطرف 
شـد.وی ابراز کرد: در صورت تامین کمک مایحتاج تحصیلی 
دانـش آموزان از سـوی افراد نیکـوکار دانش آمـوزان با انگیزه 

و روحیـه بهتـری بـه علـم آمـوزی مشـغول خواهنـد شـد.
نظـری گفـت: عـالوه بر برطـرف کـردن نیازهای مـادی دانش 
آمـوزان بـی بضاعـت بایـد نیازها و مشـکالت روحـی ، روانی 
و عاطفـی آنـان نیـز مدنظـر قـرار گیرد و بـر خانـواده های بی 

سرپرسـت و بدسرپرسـت تمرکز بیشـتری شود.
وی ادامه داد: در همین راسـتا 25 مشـاور و یک مرکز مشاوره 
دانـش امـوزی کار مشـاوره را در مـدارس بـر عهـده خواهنـد 

گرفت.نظـری افـزود: طـرح »نمـاد« دانـش آموزی در سـال 
تحصیلـی گذشـته برای کاهش آسـیب هـای اجتماعـی، در 
همـه مـدارس این شهرسـتان اجرا شـد و این طرح در سـال 
تحصیلـی 99-98 ادامـه خواهـد شـد. ایـن طـرح بـا هـدف 
مداخلـه بـه موقع و مؤثر در خصوص مداخالت و آسـیب های 
اجتماعـی دانش آمـوازن با همـکاری 13 دسـتگاه اجرایی در 
نظـر گرفته شـده  ودر چهـار مرحله طراحی و بـه ارائه آموزش 
هـا، توانمندسـازی، شناسـایی آسـیب هـا و غربالگـری مـی 
پـردازد.وی تصریـح کـرد: هـم اکنـون بیـش از چهـار هـزار و 
200 دانـش آمـوز در مقاطع مختلف تحصیلی بـه علم آموزی 

مشـغول هستند.
نظـری بیـان کـرد: دانـش آمـوزان شهرسـتان امسـال در 129 
مدرسـه شـهری و روسـتایی سـال تحصیلـی را آغـاز کردند.

سرمایه گذاری 2۰۰ 
میلیارد تومانی بخش 

خصوصی در حوزه 
صنعت مازندران

بـا  افـزود:   بائی الشـکی  جهانگیـر 
هـزار  چهـار  سـرمایه گذاری  ایـن 
فرصـت شـغلی بـه طـور مسـتقیم 
در حـوزه صنعـت، معدن و تجارت 

اسـتان ایجاد شـده اسـت.
بـر  کـه  کـرد  بینـی  پیـش  وی 
صـورت  ریـزی  برنامـه  اسـاس 
گرفتـه و بـا توجـه بـه طـرح های 
سـرمایه گـذاری  میـزان  موجـود، 
بخـش خصوصـی تـا پایان سـال 
بـه یکهـزار میلیـارد تومان برسـد.
توجـه  بـا  گفـت:  الشـکی  بائـی 
اقتصـادی  تحریـم  وضعیـت  بـه 
کشـور، بـرای جـذب  15 میلیـون 
خارجـی  گـذاری  سـرمایه  دالر 
در  معـدن  و  صنعـت  بخـش  در 
کـه  هسـتیم  رایزنـی  مرحلـه 
ایـن سـرمایه گـذاری  امیدواریـم 

شـود. محقـق 
وی افـزود: بـا توجـه بـه پیگیری 
امیـد  و  تدبیـر  دولـت  تاکیـد  و 
بـه ایجـاد اشـتغال در کشـور، 50 
واحـد صنعتـی تملـک شـده طـی 
سـال های گذشـته از سـوی بانک 
و  تولیـد  چرخـه  بـه  بـزودی  هـا 

اشـتغال بـاز خواهنـد گشـت.
معـاون اداره کل صنعـت مازندران 
همچنیـن از شناسـایی محصوالت 
صنعتـی  واحدهـای  در  وارداتـی 
اسـتان خبـر داد و گفـت: در حال 
تـالش هسـتیم تـا از تحریـم هـا 
بـه عنـوان یـک فرصـت اسـتفاده 
نیازهـای  از  وبخشـی  نمـوده 
اسـتان  داخـل  در  را   وارداتـی 

تامیـن کنیـم. و  تولیـد 

مدیر امور حمل و نقل شرکت مازندران 
برق منطقه ای خوزستان :
آتش نشانان مظهر از 
خود گذشتگی هستند

برداشت آب از منابع زیرزمینی 
در سمنان نگران کننده است

استاندار: متوسط برداشت آب از منابع زیرزمینی در استان سمنان ۷۷ درصد، باالتر از متوسط کشوری و نگران کننده است.

علیرضا آشـناگر روز سه شـنبه در نشسـت 
شـورای حفاظـت از منابـع آب و سـازگاری 
با کم آبی اسـتان سـمنان در سـالن غدیر 
اسـتانداری افـزود: سـمنان از نظـر منابـع 
آبـی فقیـر اسـت و بایـد براسـاس آمـار 
بـرای رفـع چالش کم آبی در اسـتان اقدام 

شود.
وی خاطـر نشـان کـرد: اسـتفاده بهینـه از 
آب، تامیـن کسـری و سـاماندهی منابـع 
آبـی کنونـی در ایـن بخـش برای مهـار کم 

آبـی بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
اینکـه757  بیـان  بـا  سـمنان  اسـتاندار 
قنـات در اسـتان سـمنان وجـود دارد کـه 
برداشـت  آن  از  مترمکعـب  میلیـون   75
مـی شـود، گفت: سـه  سـد در سـال های 
گذشـته در اسـتان بهره برداری شـد که 42 

میلیون متر مکعب آب از آن برداشـت می 
شود.

آشـناگر تصریـح کـرد: سـه هـزار و 392 
چاه در اسـتان وجـود دارد که 729 میلیون 
مترمکعـب آب از آن تولیـد مـی شـود و 
روان آب ها در استان ظرفیت 350 میلیون 

مترمکعـب تولیـد آب را دارند.
اسـتاندار سـمنان تصریـح کـرد: متوسـط 
برداشـت آب از منابع زیر زمینی در اسـتان 
و 77  اسـت  باالتـر  متوسـط کشـوری  از 
درصـد از ایـن منابـع در سـمنان برداشـت 
مـی شـود، ایـن نـوع اسـتفاده از منابـع 
آب در اسـتان وحشـتناک اسـت و اجرای 
طرح هـای آبخیـزداری از راهکارهـای موثر 
بـرای رفع چالش کم آبی در اسـتان اسـت.
اعتبارهـای  تمامـی  اگـر  داد:  ادامـه  وی 

اسـتان در بخـش آب مصوب شـود، بازهم 
کار بزرگـی انجام نشـده و توسـعه اسـتان 

مسـتلزم تامیـن آب اسـت.

ضرورت اجرای طرح های 
آبخیزداری و مهار آب در سمنان 
اسـتاندار سـمنان گفـت: تا سـال 95 کمتر 
از 20 میلیـارد ریـال برای اجـرای طرح های 
آبخیـزداری مصـوب مـی شـد که امسـال 
ایـن رقـم بـه 800 میلیـارد ریـال افزایـش 

یافت.
وی ادامـه داد: 2 میلیـون و 200 هزار هکتار 
از عرصه هـای طبیعـی اسـتان در معـرض 
سـیل اسـت کـه باید بـا اجـرای طرح های 

آبخیـزداری ایـن مناطق کنترل شـود.
اجـرای  بـرای  گفـت:  سـمنان  اسـتاندار 
طرح هـای آبخیـزداری اعتبـار هـای قابـل 

توجـه هزینـه شـود و اجـرای طـرح هـای 
آبخیـزداری در اسـتان مسـتمر باشـد.

آشـناگر ادامـه داد: اجـرای طـرح تغذیـه 
مصنوعـی برای کمک به آبخـوان باید مورد 
توجـه قـرار گیـرد و طرح های آبخیـزداری 
توانسـته آب در  20 میلیـون مترمکعـب 

اسـتان ذخیـره کند.
آشـناگر افـزود: تجربـه  اسـتان های دیگـر 
بـرای مهـار کم آبـی مـورد توجـه قـرار گیرد 
و هیاتـی از سـمنان بـه اسـتان یـزد بـرای 
رفـع چالـش کـم آبـی و اجـرای طرح های 

مختلـف آبـی اعزام شـود.
اسـتاندار سـمنان گفـت: مشـارکت مـردم 
بـرای اجرای طرح های مختلـف برای مهار 
کـم آبـی مـورد توجـه باشـد و طرح هـای 
کوچـک آبـی در اسـتان قابل توجه اسـت، 
قطـره قطـره منابـع آب در اسـتان بهینـه 

شـود. مصرف 
اسـتان  مـردم  آشـامیدنی  آب  تأمیـن 
از چاه هـا، 12 درصـد  سـمنان 80 درصـد 
از چشـمه ها و هشـت درصـد از قنات هـا 
تأمیـن می شـود، شـرکت آب و فاضـالب 
شهری سـمنان در قالب بیش از 241 هزار 
انشـعاب به 636 هزار و 500 نفر در اسـتان 

آبرسـانی می کنـد.
از مشـترکان آب و فاضـالب  1.5 درصـد 
شـهری کشـور در استان سـمنان قرار دارند 
و سـرانه مصـرف آب در بخـش خانگی در 
اسـتان بـه ازای هر نفـر 155 لیتـر بر ثانیه 

است. 
77 درصـد از منابـع آب تولیـدی اسـتان 
سـمنان از ذخایـر زیرزمینـی برداشـت می 
شـود در حالـی کـه متوسـط این شـاخص 
درصـد  اسـت، 86  درصـد  کشـور 55  در 
آب اسـتان سـمنان در بخـش کشـاورزی 
مصـرف می شـود ولی سـهم ایـن بخش 

از اشـتغال اسـتان 10 درصـد اسـت.
آب،  وری  بهـره  ملـی  سـند  اسـاس  بـر 
مصـرف آب بخـش کشـاورزی در سـمنان 
کـه اکنـون 941 میلیـون مترمکعب اسـت 
بایـد بـا تمرکـز بـر افزایـش بهـره وری بـه 
654 میلیـون مترمکعـب کاهـش یابـد.

در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور منوچهـر 
فخـری معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتانداری سـمنان و چند تن از مسئوالن 
دسـتگاه هایی اجرایی برگزار شـد در ارتباط 
بـا راهکارهـای مهـار کـم آبـی در اسـتان 

بحـث و تبـادل نظـر شـد.

ته
نک

اسـتاندار سـمنان گفت: تا سـال ۹5 کمتـر از 2۰ میلیارد ریـال برای 
اجـرای طرح هـای آبخیزداری مصوب می شـد که امسـال این رقم 

بـه 8۰۰ میلیارد ریـال افزایش یافت.
وی ادامـه داد: 2 میلیـون و 2۰۰ هـزار هکتـار از عرصه هـای طبیعی 
اسـتان در معـرض سـیل اسـت کـه بایـد بـا اجـرای طرح هـای 

آبخیـزداری ایـن مناطـق کنترل شـود.
اسـتاندار سـمنان گفت: بـرای اجرای طرح هـای آبخیـزداری اعتبار 
هـای قابـل توجـه هزینه شـود و اجرای طـرح های آبخیـزداری در 

استان مسـتمر باشد.
آشـناگر ادامـه داد: اجـرای طـرح تغذیـه مصنوعـی بـرای کمک به 
آبخـوان بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد و طرح هـای آبخیـزداری 2۰ 

میلیـون مترمکعـب توانسـته آب در اسـتان ذخیـره کند.
آشـناگر افـزود: تجربـه  اسـتان های دیگـر برای مهـار کم آبـی مورد 
توجـه قرار گیرد و هیاتی از سـمنان به اسـتان یزد بـرای رفع چالش 

کـم آبـی و اجـرای طرح های مختلـف آبی اعزام شـود.
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آقـای کالیـن همچنـان محصـل اسـت و در بزرگترین 
دانشـگاه حضـوری جهـان کسـب علـم مـی نمایـد. 
ایشـان همانگونـه کـه برای مـن توضیـح داده بود چند 
هفتـه پیـش جهـت انجـام پـاره ای از کارهـای اداری 
مجبـور شـد به دانشـگاه رجـوع نماید. قبـل از عزیمت 
یـک دلـش می گفـت ماشـین را ببـرد ببـرد یـه دلش 
می گفـت نبـرد نبـرد و از وسـایل حمل و نقـل عمومی 
اسـتفاده کنـد که آخـر دلش طاقت نیاورد و ماشـین را 
انتخـاب کـرد. آقای کالیـن آدم غرغرویی نیسـت ولی 
از ایـن روز خیلـی شـکایت مـی کنـد. هنگامـی کـه به 
حوالی دانشـگاه رسـید جهت نزدیک تر بـودن به گیت 
ورودی تصمیـم گرفـت در همان خیابان مشـرف به در 
اصلـی و نـه در پارکینـگ پـارک کند. درسـت اسـت که 
کارش آن قدرها هم درسـت  نبوده اما نادونی، فکرش 

را هـم نمی کـرد کـه بـه خاطـر جایـی که همیشـه خدا 
ماشـینش را آنجـا پـارک مـی کـرد قرار باشـد دردسـر 
بکشـد. خالصـه ماشـین پـارک شـد، بـا مامـور گیـت 
ورودی چاق سـالمتی کرد، به کارمند مسـئول و متعهد 
مربوطـه مراجعـه کـرد، کارش را تقریبـا انجـام داد و 
وقتی برگشـت که سـوار ماشـین غام غام گویـان روانه 
خانـه شـود، دید ماشـینش نیسـت و نه تنها ماشـین 
نیسـت بلکه یک ماشـین دیگر به جایش پارک شـده 
اسـت  پوکر فیس واقعی را در چهره اش میشـد دید. 
مـن کـه آنجـا نبـودم ولـی بعـد هـا تعریـف مـی کرد 
کـه طبیعتـًا مثل همه فکـر کـردم ماشـین را دزد برده 
اسـت امـا بعـد از کمـی گیـج بـازی در آوردن ناگهـان 
شسـتم رفـت تو ِچَشـم که بعلـه کار همان آقا پلیسـه 
اسـت کـه وقتـی ما شـبا خوابیم وی بیـدار و آمـاده به 
خدمت اسـت. از این رو که آقا پلیس وظیفه شـناس 
همچنـان داشـت ماشـین هـای دیگـر را هـم بـه روی 
یـدک کـش هدایـت می کرد کالین به پیشـش رفت و 
گفـت ای پلیس وظیفه شـناس، حال چاره چیسـت؟ 
آقـا پلیسـه که تحـت تاثیر رعایـت ادب توسـط کالین 
قـرار گرفتـه بود لبخنـدی زد و گفت چون جـزو معدود 
کسـانی هسـتی که با خانواده ام کاری نداری و فحش 
نثارشـان نمیکنی جریمه ات نمی کنم اما ماشـینت در 
پارکینگ اسـت و اصال هم نگران نباش. این شـماره را 
بگیـر یـک آقا از یـک آژانـس فخیمه می آیـد دنبالت 

و خـودش همـه کار هـا را بلـد اسـت. کالیـن در حالی 
کـه فکـر مـی کـرد ملـت مگـر چـه همـه فحشـی به 
ایـن بنـده خـدا داده انـد که بابـت این قضیـه جریمه 
ام نکـرده اسـت از آقـا پلیـس مربوطـه تشـکر کـرد، 
صبـر کـرد آژانـس قـرارداد بسـته از راه برسـد و همراه 
بـا آن بنـده خـدا که همـه اش بـه خودش بـد و بیراه 
می گفـت کـه ایـن نـان کـه سـر سـفره زن و بچـه ام 
مـی بـرم دیگـر چـه نانی اسـت راهـی پارکینگ شـد. 
در حینـی کـه منتظـر بـود تـا ماشـین مقـرر شـده به 
دنبالـش بیایـد یک بار دیگر مزاحم اوقات آقا پلیسـه 
شـد و پرسـید دوست عزیز این ماشـین  دقیقا جای 
ماشـین من پارک شـده اسـت، چرا او به سرنوشـت 
مـن دچـار نمی گـردد؟ آقا پلیسـه با لحنـی حاکی از 
اعتمـاد بـه نفـس در حالـی که دسـت بر شـانه کالین 
گذاشـته بـود بـه وی گفـت مگـه نمـی بینـی جلـو و 
عقـب ایـن ماشـین ماشـین هـای دیگـری پـارک 
هسـتند؟ چـه جـوری اعمـال قانونـش کنـم؟ کالیـن 
مـی خواسـت اعتـراض کنـد کـه اگـر ماشـین جلویی 
یـا عقبـی من زودتر صحنـه را خالی نکـرده بودند من 
هـم بـه ایـن سرنوشـت دچـار نمی شـدم  و ایـن چه 
وضعـش اسـت کـه دیگر دیر شـده بود. چـون آژانس 
رسـیده بـود و داشـت بـوق مـی زد و قصـد پارکینـگ 

کـرده بود.
رخ داده در تاریخ 24 شهریور سال 98

ماشین من؛ ماشین تو
فراخوان مناقصه

مزایده گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه 

ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )ریال(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان

2098003501000070
احداث باند دوم محور كرمان- بافت )ق3( 
حد فاصل دو راهی الله زار )كیلومتر 30( تا 

روستایی كیسكان )كیلومتر 52( 
1095

بر اساس آیین نامه 
تضمین معامالت 

دولتی 

بر اساس فهرست 707/916/175/989 14/079/161/760 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1398 2098003501000086
احداث و تكمیل باند دوم كنار گذر 

شهركرمان )بطول ده كیلومتر از باند دوم 
كنار گذر غربی، قطعه 4 الف(

400 4/650/000/000 155/863/000/001

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

در نشست خبری مدیرعامل شرکت فوالد سیرجان ایرانیان، مطرح شد:

اشتغال بیشتر با خام فروشی کمتر

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان: »هــدف 
نهایــی مــا جلوگیــری از خــام فروشــی و ایجــاد ارزش 
افــزوده و در نهایت اشــتغال بیشــتر اســت و در راســتای 
ــه ایــن هــدف در مجموعــه فــوالد ســیرجان  رســیدن ب
ــد  ــا تولی ــدن ت ــد، از مع ــل تولی ــه کام ــان چرخ ایرانی

ــوالد وجــود دارد.« شــمش ف
کرمــان نــو/ نشســت خبــری مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
ســیرجان ایرانیــان صبــح روز دوشــنبه هشــتم مهرماه با 
حضــور مدیرعامل شــرکت و جمعی از اصحاب رســانه در 

شــرکت فــوالد ســیرجان برگــزار شــد.
ــن  ــان در ای ــوالد ســیرجان ایرانی ــل شــرکت ف مدیرعام
نشســت در خصــوص صــادرات محصــوالت این شــرکت 
گفــت: »هــدف فــوالد ســیرجان ایرانیــان تأمیــن نیــاز 

داخلــی کشــور اســت.«
ابراهیمــی افــزود: »در درجــه اول اولویــت مــا بــا داخــل 
کشــور اســت امــا در صــورت نیــاز بــه کشــورهایی مثــل 
چیــن، عمــان و تایلنــد نیــز صــادرات انجــام می شــود؛ 
به طــوری کــه در زمینــه شــمش فــوالد بیــش از 20 هــزار 

ــه عمــان و تایلنــد صــادرات داشــته ایم.« تــن ب
ــام  ــری از خ ــا جلوگی ــی م ــدف نهای ــه داد: »ه وی ادام
ــتغال  ــت اش ــزوده و درنهای ــاد ارزش اف ــی و ایج فروش
بیشــتر اســت، در ایــن مجموعــه چرخــه کامل تولیــد، از 

ــا تولیــد شــمش فــوالد وجــود دارد.« معــدن ت
ابراهیمــی گفــت: »ایــن شــرکت یــک و نیم میلیــون تن 
کنســتانتره مــازاد تولیــد می کنــد کــه بخشــی از تولیدات 
بــه شــرکت فــوالد بوتیــا واگــذار مــی شــود و در صــورت 
تامیــن آن، مــی توانیــم تولیــد گندلــه خــود را گســترش 

دهیم.«

رفع آلودگی الزام ما است
ــاره  ــان درب ــیرجان ایرانی ــوالد س ــرکت ف ــل ش مدیرعام
ــع  ــه رف ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــت محیطی ب ــائل زیس مس
ــوالد  ــه ف ــت،گفت: »در مجموع ــا اس ــزام م ــی ال آلودگ
ــا  ســیرجان ازنظــر زیســت محیطی تــالش می کنیــم ت
ــن راســتا  ــت را داشــته باشــیم، درهمی ــن وضعی بهتری
ــه  ــبز را گرفت ــرکت س ــان ش ــم نش ــیر  ه ــد بردس واح

ــت.« اس
ــت کاری در  ــار درخ ــون 6 هکت ــزود: »تاکن ــی اف ابراهیم
فــوالد ســیرجان انجام شــده و در حــال افزایــش آن 

ــتیم.« هس
وی بــا بیــان این کــه مقــدار آبــی کــه در کشــور در 
بخــش صنعــت اســتفاده می شــود تنهــا چهــار درصــد 
اســت، گفــت: »بــرای تولیــد کنســانتره 0.9 مترمکعــب 
روی کاغــذ آب نیــاز اســت کــه اکنــون بــا انجــام پــروژه 

ــر مکعــب رســیده اســت.« ــه  0.5  مت ــه آب ب تصفی

ابراهیمــی تصریــح کــرد: »در فــوالد ســیرجان بــا انجــام 
پــروژه تصفیــه آب، تمــام آب مصرفــی در کارخانــه 

تصفیه شــده و بــه چرخــه تولیــد برمی گــردد.«
ــا رســیدن آب خلیج فــارس تــا یــک  وی ادامــه داد: »ب
ســال آینــده بــه کارخانــه مشــکل آب به طــور کامــل حــل 

می شــود.«
مدیرعامــل شــرکت فوالد ســیرجان ایرانیــان در خصوص 
ظرفیــت معــادن ســنگ آهن گفــت: »در افــق ســال 1400 
ــنگ آهن از  ــن س ــون ت ــش از 55 میلی ــرداری بی بهره ب
ــیرجان  ــوالد س ــار ف ــه در اختی ــار و 6، ک ــادن 2، چه مع
ایرانیــان هســتند، پیش بینــی شــده، کــه ایــن میــزان 
معــادن فعلــی جواب گــو بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 

نیستند.«
ــه اکتشــاف  ــه نیــاز ب  ابراهیمــی افــزود: »در ایــن زمین
هــای جدیــد داریــم کــه تیــم هــای اکتشــاف تشــکیل و 

در حــال انجــام کار هســتند.«

اشتغال یک هزار و ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم
ابراهیمــی در خصــوص تعــداد نیروهــای شــاغل در ایــن 
کارخانــه گفــت: »حــدود یــک هــزار و 900 نفــر در بخــش 
ــان  ــوالد ســیرجان ایرانی ــه ف ــف در مجموع هــای مختل
ــز  ــر نی ــه کار هســتند و یــک هــزار و 800 نف مشــغول ب
بــه صــورت غیــر مســتقیم فعالیــت مــی کننــد. معمــوال 
بــه ازای هــر نفــر مســتقیم 10 تــا 15 نفــر در بیــرون از 

کارخانــه نیــز مشــغول بــه کار هســتند.«
ــت: »در  ــز گف ــرو نی ــتخدام نی ــث اس ــی در بح ابراهیم
زمینــه اســتخدام، مصاحبــه حضــوری برداشــته شــده و 
نفــرات برگزیــده آزمــون اســتخدامی مســتقیم مشــغول 

بــه کار مــی شــوند.«
وی بــا اشــاره بــه حضــور تیم فوتســال ســیرجان ایرانیان 
در لیــگ دســته یــک فوتســال کشــور  نیــز تصریــح کرد: 
»در بحــث ورزش، تیــم هــای مختلــف ورزشــی تحــت 

پوشــش فــوالد ســیرجان فعالیــت مــی کنند.«
ــم  ــان ه ــث ورزش کارکن ــه داد: »در بح ــی ادام ابراهیم
المپیــاد ورزشــی ســاالنه برگــزار مــی شــود کــه اعضــای 
تیــم هــا همگــی از کارکنــان کارخانــه هســتند و هرســاله 

مقــام هــای زیــادی را کســب مــی کننــد.«
در جریــان ایــن نشســت خبــری خبرنــگاران از بخــش 

هــای مختلــف ایــن شــرکت هــم بازدیــد کردنــد.

اطالع رسانی

تاریخ مختصر صلح

تا 19 مهر در خانه نمایش » دا «
در حال برگزاری است.

سال دوم دانشکده من

در سینماهای کشور در حال اکران است.

وداع
تا 15 مهر در گالری دنا 
در حال برگزاری است.

دوسش داری؟ پس یادت باشه فقط دوس 
داشتن کافی نیست عشق مراقبت می خواد

خون بازی
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