
روابط عمومی شهرداری زرند

شـهرداری زرنـد در نظـر دارد پـروژه جداسـازی آب شـرب از آب خـام بـه طـول ۸۵۰۰ متـر طـول در سـطح شـهر زرند شـامل تهیه لوله 
درایرهـای مختلـف -کانـال بـرداری - پـر کـردن کانال- آسـفالت و غیـره را به پیمانـکار واجد شـرایط واگذار نمایـد لذا از کلیه شـرکت های 
واجـد شـرایط کـه توانایـی انجام کار را دارنـد دعوت بعمل می آید ضمن واریز مبلـغ 3۰۰/۰۰۰ ریال به حسـاب  شـماره ۰1۰7726۰39۰۰۸ نزد 
بانک ملی شـعبه شـهرداری زرند اسـناد مناقصه را از امور قراردادها دریافت و قیمت پیشـنهادی خود را اعالم و درپاکت سربسـته گذاشـته 

و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

   آگهی مناقصه
 جداسازی آب شرب از آب خام سطح شهر زرند

شرایط شرکت در مناقصه:
1- متقاضیـان مـی بایسـت  ۵% مبلـغ پیشـنهادی مناقصه  را بـه صورت 
ضمانتنامه بانکی، اوراق مشـارکت ، ضمانتنامه از موسسـات مالی معتبر و 
دارای مجـوز از بانـک مرکـزی تهیـه و ارایه نماینـد و یا به صـورت وجه نقد 
واریز به حسـاب شـماره 31۰۰۰۰6۵42۰۰6 نزد بانک ملی شـعبه شـهرداری 

زرند واریـز نمایند.
2- متقاضیـان جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریـخ پنـج شـنبه 
139۸/۰7/2۵ مهلـت دارنـد اسـناد مناقصـه را از امـور قراردادهـا دریافت 

یند. نما
3-متقاضیـان می بایسـت پاکات خـود را حداکثـر تا پایان وقـت اداری 

روز پنـج شـنبه مـورخ 139۸/۰۸/۰9 تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

4- تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 139۸/۰9/12 می باشد.
۵- پـرده شـرکت در مناقصـه نفـرات اول و دوم و سـوم تـا زمـان انعقاد 
قـرارداد نزد شـهرداری خواهـد ماند و در صورتیکه برنـدگان مناقصه حاضر 
به انعقاد قرارداد نشـود سـپرده شـرکت در مناقصه به نفع شـهرداری زرند 

ضبط خواهد شـد.
6-شهرداری در رد یا قول هریک از پیشنهادات مختار است .

7-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
۸-متقاضیـان مـی توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتربه زرند سـازمان 
سـیمامنظر واقـع در شـهرک والیـت جنـب خدمـات شـهری شـهرداری 

مراجعـه نماینـد تلفـن ۰343342۸۵66 و  ۰913۵79393۰

روابط عمومی شهرداری زرند

   آگهی مناقصه
تهیه، پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر شهر زرند

شــهرداری زرنــد در نظــر دارد خریــد، پخــت ، حمــل و پخــش مقــدار 134/۰۰۰ مترمربــع آســفالت جهــت معابــر 
ســطح شــهر زرنــد را بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه شــرکت هــای واجــد شــرایط کــه توانایــی 
انجــام کار را دارنــد دعــوت بعمــل مــی آیــد ضمــن واریــز مبلــغ 3۰۰/۰۰۰ ریــال بــه حســاب  شــماره ۰1۰7726۰39۰۰۸ 
نــزد بانــک ملــی شــعبه شــهرداری زرنــد اســناد مناقصــه را از امــور قراردادهــا دریافــت و قیمــت پیشــنهادی خــود را 

اعــالم و درپاکــت سربســته گذاشــته و تحویــل دبیرخانــه شــهرداری نماینــد.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- متقاضیـان مـی بایسـت  ۵% مبلـغ پیشـنهادی مناقصـه  را بـه صـورت 
ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت ، ضمانتنامه از موسسات مالی معتبر و دارای 
مجـوز از بانـک مرکـزی تهیـه و ارایـه نماینـد و یـا به صـورت وجه نقـد واریز به 
حسـاب شـماره 31۰۰۰۰6۵42۰۰6 نزد بانک ملی شـعبه شـهرداری زرنـد واریز 

نمایند.
2- متقاضیان جهت دریافت اسـناد مناقصه از تاریخ پنج شـنبه 139۸/۰7/2۵ 

مهلت دارند اسـناد مناقصه را از امـور قراردادها دریافت نمایند.
3-متقاضیـان می بایسـت پاکات خود را حداکثر تا پایـان وقت اداری 

روز پنج شـنبه مورخ 139۸/۰۸/۰9 تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

4- تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 139۸/۰9/12 می باشد.
۵- پـرده شـرکت در مناقصـه نفرات اول و دوم و سـوم تا زمان انعقـاد قرارداد 
نـزد شـهرداری خواهـد مانـد و در صورتیکـه برنـدگان مناقصه حاضر بـه انعقاد 
قرارداد نشـود سـپرده شـرکت در مناقصه به نفع شـهرداری زرنـد ضبط خواهد 

. شد
6-شهرداری در رد یا قول هریک از پیشنهادات مختار است .

7-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
۸-متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتربه دفتر فنی شـهرداری 

مراجعه نمایند. تلفـن ۰3433423294  و  ۰9132973627

آگهی مزایده 
شماره 98/01/م 

شــرکت پاریزپیشــرو صنعت توســعه در نظر دارد »یخســاز 2۰7 قالبی- 414 قالب در 24 ســاعت )سیســتم فریونی(« 
خــود را از طریــق برگــزاری مزایــده بــه فــروش رســاند. لــذا کلیــه متقاضیــان میتواننــد جهت دریافــت اســناد مزایده بــه آدرس 
الکترونیکــی www.parizpishro.ir   مراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلود نماینــد. مهلت تحویل 
پــاکات روز شــنبه مــورخ 9۸/۰۸/11 در محــل دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در ســیرجان- بلــوار ســردارجنگل-روبه روی اداره 
صنعــت، معــدن و تجــارت- طبقــه ســوم مــی باشــد. ضمنــا بازدیــد در روزهــای ســه شــنبه مــورخ 9۸/۰7/3۰  و چهارشــنبه 

مــورخ 9۸/۰۸/۰1 از ســاعت ۸ الــی 13 بــرای متقاضیــان بالمانــع مــی باشــد. 
شرایط شرکت در مزایده: 

1-سپرده شرکت در مزایده: 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دویست میلیون ریال( 
2- قیمت پایه: 4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهار میلیارد ریال( 

3- شرکت در مزایده صرفا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

 - این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 - مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکتها می باشد. 

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره هــای 4- 42237141 - ۰34 )داخلــی 222( و 414243۸2 - ۰34 

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعهتمــاس حاصــل نمایند.

نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

 رشته : آب 
- پایه : ۵، 1،2،3،4 

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/4۸7/۰۰۰/۰۰۰  ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 9۸/۰7/24 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت 14 روز شـنبه تاریخ 

9۸/۰۸/4
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز دو شنبه تاریخ 9۸/۰۸/2۰

زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: سـاعت ۸:3۰ صبـح روز سـه شـنبه تاریـخ 
9۸ /۰۸ /21

- مبلغ برآورد: 29/722/۰7۸/114  ریال براساس فهرست بهاء 9۸ می باشد.
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر 

در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الف: کرمـان - خیابان 
هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه 21 - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 

اسـتان کرمـان - اداره قراردادها
تلفن: 324739۸3-6 

اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز 
تماس دفتر ثبـت نام: ۰21-41934 

توضیحات : 
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.

 کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکـت الـف عـالوه بر 
سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهـر شـده( نیـز بایـد ارائه شـود.

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

شهرسـتان بافـت » بـه شـماره مناقصـه 2۰9۸۰۰123۵۰۰۰۰16 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نمایـد. ) کلیه مراحل 
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس: www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت 

نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

نوبت اول

م الف 10013

انتقال آب دریای خزر 
و ابتکارات گرگعلی

2

3

در ایـام گذشـته، همسـایه ای مجـرد و تنهـا داشـتیم بـه نـام گرگعلـی کـه به 
ابتکارهـای فنی عالقۀ شـدیدی داشـت. او پـس از هر ابتکاری، همسـایه ها را 
فـرا می خوانـد تا از شـاهکارش دیدن کنند و از میزان نبوغ او انگشـت به دهان 
شـوند!گرگعلی یـک روز همسـایه ها را خبـر کـرد که : "چه نشسـته اید؟ من با 
فوتـی و فنـی مخصـوص خودم، مشـکل ریختن نفـت در بخـاری و آبگرمکن 
را آسـان کرده ام!"همسـایه ها بـه منـزل گرگعلی هجـوم بردند تا از فـوت و فن 
او بـا خبـر شـوند. در واقـع، گرگعلی منبع بزرگی شـبیه منبع آب در پشـت بام 
خانـه اش نصـب کـرده بـود کـه آن را پـر از نفـت می کـرد. نفِت منبـع از طریق 
لوله کشـی به محل اتاق نشـیمن و حماِم خانه هدایت شـده بود به طوری که 
بـا بـاز کردن شـیر انتهای لوله، مخـزن بخاری و آبگرمکن به راحتـی پر از نفت 
می شـد!گرگعلی بـا نشـان دادن شـاهکارش بـه جمعیت منتظـر واکنش آنها 
مانـد. آنهـا نیـز طبق معمـول ابتکار عملش را سـتودند و به او احسـنت گفتند! 
در ایـن میـان، یکـی از همسـایه ها رو بـه او کرد و گفت؛ مشـتی گرگعلـی! کاِر 
ریختـن نفـت در بخـاری و آبگرمکـن را آسـان کرده ای اما تـو چطور منبع نفت 
بـاالی پشـت بـام را پـر می کنـی؟ گرگعلی خنده ای بـه لـب آورد و گفت؛ اینکه 
کاری نـداره؟ خـودم مـی رم باال پشـت بوم و نفت ها را حلب حلب با ریسـمان 
بـاال می کشـم و در منبـع می ریزم!حکایت گرگعلی حاال شـده اسـت کار برخی 
از مسـئوالن کشـور ما که هـر از مدتی طرحی در می اندازند بـه خیال خود برای 
رفـاه حـال عامۀ مردم اما اذهان مردم را پریشـان می کنند. ماجرای انتقال آب 
دریای خزر به اسـتان سـمنان از این سـنخ است.آب ذخیره شـده در ارتفاعات 
البرز شـرقی عمدتًا به بخش شـمالی این رشـته کوه سـرازیر می شـود و پس 
از گـذر از جنگل هـا و مـزارع و آلـوده شـده به انواع سـموم دفع آفـات نباتی به 
دریای خزر می ریزد و در بسـتر دریا شـور و کمی اسـیدی می شـود. حاال قرار 
اسـت بـا صـرف هزینه هـای کالن، بخشـی از  آب شـور خزر را با دسـتگاه های 
غول پیکر شـیرین کنند و با اسـتفاده از تلمبه خانه های قدرتمند، از رشـته کوه 
البـرز بـه سـمت جنوب گذر دهند  و به بیابان های اسـتان سـمنان برسـانند تا 

مثالً صرف کشـت و کار شـود!

انس طال         1.486.210

مثقال طال     17.610.250

گرم طالی 18  4.061.192

گرم طالی 24   5.415.200

بهار آزادی      39.590.000

امامی          39.660.000

نیم       20.270.000

ربع         12.280.000

گرمی       8.480.000

دالر             113.390

یورو         125.200

درهم          31.359

لیر ترکیه           20.423

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

ما را در تلگرام 
 14 تا  2۵دنبال کنید

غارت منابع طبیعی در  روز روشن
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: در حال حاضر به دلیل بی توجهی مسووالن، منابع طبیعی کشور غارت می شوند

بـه گفتـه فرهـاد سـرداری، ایـن اقدامـات بـرای 
اسـتان های کرمـان،  در  و  بیابان زایـی  بـا  مقابلـه 
و  سیسـتان  اصفهـان،  هرمـزگان،  خوزسـتان، 
رضـوی  و  جنوبـی  خراسـان های  و  بلوچسـتان 

می شـود. انجـام 
جنگل هـا  سـازمان  بیابـان  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
همچنیـن گفتـه اسـت: در سـال جـاری از محـل 
صنـدوق توسـعه ملـی 293 میلیارد تومـان اعتبار 
جهـت مقابلـه بـا آثـار مخـرب ریزگرد به سـازمان 

جنگل هـا اختصـاص داده شـده اسـت.
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ثبت زاد روز زرتشت 
در تقویم رسمی کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دیدار با رئیس انجمن زرتشتیان 
تهران با اشاره به پیگیری شورای 

فرهنگ عمومی برای ثبت زادروز 
زرتشت در تقویم رسمی کشور، از 
تصویب این روز در این شورا خبر 

داد که در حال پیگیری و بررسی در 
شورای عالی انقالب فرهنگی است.

گزارش نهایی سیالب 
دو ماه آینده تقدیم 

رئیس جمهوری می شود
رئیس دانشگاه تهران گفت: گزارش 
اولیه سیالب اخیر کشور  به رئیس 

جمهوری تقدیم شد و گزارش 
نهایی نیز تا دوماه آینده آماده و به 

ایشان تحویل داده  می شود.
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یادداشت  مهمان
احمد زیدآبادی

تهران
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مدیرکل دفتر امور  بیابانی سازمان 
جنگل ها از مالچ پاشی
 12 هزار و69۰ هکتار از اراضی 
بیابانی کشور برای تثبیت 
کانون های فرسایش بادی در 
سال جاری خبر داد

مالچ پاشی بیش از 

۱۲ هزار هکتار از 

اراضی کشور
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45 و

پیشنهادهای پنج گانه 
معاونت صنایع دستی

پنج پیشنهاد معاونت صنایع دستی برای طرح در شورای عالی 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  به تصویب رسید

سخنگوی دولت:

هر ماهه یارانه تعدادی از 
افراد پردرآمد قطع می شود
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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غارت منابع طبیعی در روز روشن
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: در حال حاضر به دلیل بی توجهی مسووالن، منابع طبیعی کشورغارت می شوند

شریعت نژاد : در کنار جنگل ها بسیاری از منابع طبیعی کشور قربانی افکار اقتصادی  بشر شده اند

کمیســیون  رئیســه  هیــات  عضــو 
ــار  ــت: در کن ــس، گف ــاورزی مجل کش
ــی  ــع طبیع ــیاری از مناب ــا بس جنگل ه
و  اقتصــادی  افــکار  قربانــی  کشــور 
انــد.  غیــر کارشناســی بشــر شــده 
عضــو  نــژاد  شــریعت  هللا  شــمس 
ــات رئیســه کمیســیون کشــاورزی،  هی
محیــط  و  طبیعــی  منابــع  آب، 
اســالمی  شــورای  مجلــس  زیســت 
ــزاری  ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
تخریــب  خصــوص  در  ملــت  خانــه 
جنگل هــا و جنــگل خــواری، گفــت: 
شــمال ایــران یکــی از بهتریــن مناطــق 
توریســتی کشــور اســت. متاســفانه بــه 

ــایند  ــای ناخوش ــده ه ــا پدی ــدت ب ش
کــوه  جنگل خــواری،  زمین خــواری، 
و...دســت  دریاخــواری   خــواری، 
ســطح  در  می کنــد؛  نــرم  پنجــه  و 
بــا  کشــور  شــمال  زیســت  محیطی 
ــی  ــه، مصرف ــد زبال ــی، تولی جنگل زدای
شــدن فرهنــگ، افزایــش جمعیــت، 
ــه شــهرها  ــل پهنه  هــای طبیعــی ب تبدی
تخریــب  فرآینــد  وارد  و....  ویــال  و 
ایــن  در  اســت  شــده  نابــودی  و 
ــظ و  ــدارد حف ــت ن ــه اهمی ــان آنچ می

نگهــداری محیــط زیســت اســت .
نماینــده مــردم رامســر در مجلــس 
شــورای اســالمی افــزود: جنــگل از 

طبیعــی  ثروت هــای  مهم تریــن 
مهم تریــن  از  نیــز  و  کشــور  هــر 
بــه  وحــش  حیــات  ســامانه های 
برآوردهــای  رود. طبــق  شــمار مــی 
انجــام شــده دربــاره ســطح جنــگل 
ظــرف  متاســفانه  کشــور،  هــای 
کل  درصــد   35 حــدود  45ســال 
ــود شــده اســت.  ــی ناب پوشــش جنگل
میلیــون   18 از  بیــش   58 در ســال 
هکتــار جنــگل در کشــور وجــود داشــته 
اکنــون  هــم  آن  رســمی  آمــار  امــا 
ــرآورد مــی شــود،  ــار ب ــون هکت 12میلی
ازبــی  آمارهــا نشــان  نزولــی  ســیر 
ــت. ــت اس ــط زیس ــه محی ــی ب توجه

جنگل ها شریان حیاتی 
هستند کشور 

جنگل هــا  گفــت:  ادامــه  در  وی 
محســوب  کشــور  حیاتــی  شــریان 
ــوا،  ــرل آب وه ــه در کنت ــوند ک ــی ش م
ــیل و روان  ــش س ــاران، کاه ــارش ب ب
ــد، از  ــزایی دارن ــه س ــش ب ــا نق آب ه
طرفــی بعــد اقتصــادی جنگل هــای 
ــت و  ــده گرف ــوان نادی ــدار را نمی ت پای
اثــری کــه روی معیشــت، گردشــگری، 
فعــاالن  محققــان،  مزرعــه داران، 

می گــذارد.  ... و  داروســازی 

ناالیق دلیلی مدیران 
 بر خشکسالی کشور

دهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
ــردم  ــه م ــه ای ک ــرد: ضرب ــح ک تصری
ــات  ــد نش ــت می زنن ــط زیس ــه محی ب
ــه  ــووالن ب ــی مس ــی  توجه ــه از ب گرفت
محیــط زیســت اســت زمانــی کــه 
محیــط زیســت بــرای دولــت مهــم 
اهمیتــی  ملــت هــم  بــرای  نباشــد 
ــا  ــق ب ــران ناالی ــت؛ مدی ــد داش نخواه
چنــان  غیرکارشناســی  تصمیمــات 
پیکرمحیــط  بــر  محکمــی  ضربــه 
ــه در  ــد ک ــرده ان زیســت کشــور وارد ک
آینــده ای نزدیــک بــا کشــوری خشــک 

و بیابانــی روبــرو خواهیــم بــود .

جهانی شدن هم مانع 
جنگل خواران  نیست

کمیســیون  رئیســه  هیــات  عضــو 
و  طبیعــی  منابــع  آب،  کشــاورزی، 
محیــط زیســت مجلــس بــا اشــاره بــه 
ــت:  ــا گف ــی شــدن جنگل ه ــت جهان ثب
ــا از  ــدن جنگل ه ــی ش ــب جهان برچس

ــت  ــی و ثب ــای هیرکان ــه جنگل ه جمل
ــی در  ــراث طبیع ــوان می ــه عن ــا ب آنه
خــواری  جنــگل  از  مانــع  یونســکو 
مســووالن  نیســت؛  خــوران  جنــگل 
بــا  متناســب  را  مدیریــت  بایــد  
ــزاران  ــر ه ــده؛ اگ ــه دی ــت جامع واقعی
ــداری  ــرای نگه ــون ب ــد تبصــره و قان بن
تــا  دهیــم   ارائــه  زیســت  محیــط 
زمانــی کــه بــر روی کاغــذ بمانــد و 
عمــل نشــود شــرایط روز بــه روز بدتــر 

ــد. ــد ش خواه

ایــران به لحاظ منابع طبیعی 
جزو برترین های دنیاست

تاکیــد  ادامــه   در  نــژاد  شــریعت 
ــع  ــاظ مناب ــه لح ــران ب ــرد: کشــور ای ک
دنیــا  برترین هــای  جــزو  طبیعــی 
محســوب مــی شــود در حــال حاضــر 
مســووالن  توجهــی  بــی  دلیــل  بــه 
حــوزه   در  کشــور  غــارت  نظاره گــر 
منابــع طبیعــی هســتیم از غــارت دریــا 
ــن  ــواری و زمی ــگل خ ــا جن ــه ت گرفت
تکــرار  نوعــی  بــه  هریــک  خــواری 
ــا  ــان ب ــد از گذشــت زم ــود و بع می ش
ــیل،  ــه س ــددی از جمل ــکالت متع مش
خشکســالی  زمیــن،  فرونشســت 
از  بســیاری  و  ریزگردهــا  هجــوم   ،

هســتیم. روبــرو  دیگــر  مشــکالت 

قاچاق چوب در سایه 
مربوطه نهادهای  بی توجهی 

دهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
ســوی  از  اراده ای  نــه  شــد:  یــادآور 
ــی از ســوی  ــه حمایت ــت اســت، ن دول
ایــن  در  محیــط  زیســت،  ســازمان 
بــی  هــم  جهــاد کشــاورزی  میــان 
ــار بســیاری از مشــکالت  ــاوت از کن تف
عبــور مــی کنــد، متاســفانه قاچــاق 
ــمالی  ــای ش ــوب در جنگل ه ــبانه چ ش
ــت  ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــان ب چن
ــد  ــی توانی ــا نم ــی دنی ــچ جای ــه هی ک

ــط زیســتی  ــه محی ــن فاجع ــن چنی ای
ایــن  مقابــل  در  کنیــد؛   رویــت  را 
ــگل  ــود شــدن جن قاچــاق چــوب و ناب
ــوی   ــی از س ــس العمل ــچ عک ــا هی ه
نمــی  متعهــد  وســازمان ها  نهادهــا 

بینیــم.
ــع  ــیاری از مناب ــا بس ــار جنگل ه در کن
قربانــی   کشــور  در  دیگــر  طبیعــی 
غیرکارشناســی  و  اقتصــادی  افــکار 

شــده اند. بشــر 
ــازمان  ــرد: س ــد ک ــژاد تاکی ــریعت ن ش
نهــاد  اصلی تریــن  زیســت  محیــط 
نگهــداری  و  حفــظ  در  مســئول 
جنگل هــا اســت کــه امــروز کار کــرد 
مباحــث  در  فقــط  ســازمان  ایــن 
فراملــی خالصــه مــی شــود؛  اگــر 
ــی  ــراث طبیع ــت می ــرای ثب ــی ب تالش
می کننــد در حفــظ و نگهــداری آن هــم 
ــا  ــار جنگل ه ــد، در کن ــا باش ــد کوش بای
ــر در  ــی دیگ ــع طبیع ــیاری از مناب بس
کشــور قربانــی  افــکار اقتصــادی و 

غیــر کارشناســی بشــر شــده  انــد.

فرهنگ سازی برای مردمی 
کــه از فقر رنج می برند 

بی فایده است
کمیســیون  رئیســه  هیــات  عضــو 
کشــاورزی مجلــس، گفــت: زمانــی 
بــدون  شــود  وارد  در  یــک  از  فقــر 
شــک  ایمــان از دری دیگــر خــارج 
در  جمعیــت  افزایــش  شــود؛  مــی 
ــه  ــه ب ــدون توج ــمالی ب ــهرهای ش ش
ــردم  ــتی م ــرایط معیش ــتغال و ش اش
ــگل  ــوب در جن ــاق چ ــر قاچ ــی ب دلیل
ــار  ــت در کن ــده اس ــمالی ش ــای ش ه
ایــن شــرایط نابســامان اقتصــادی، 
از  بــرای حفاظــت  فرهنــگ ســازی 
جنــگل هــای کاری بــس بیهــوده و 

بــی فایــده اســت .

تعطیلی پنجشنبه استان ها برای دولت بار مالی ایجاد می کندپیام خبر
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعالم مخالفت دولت با طرح مجلس شورای اسالمی برای 
تعطیلی روز پنجشنبه در استان ها، گفت: اجرای این طرح برای دولت بار مالی ایحاد می کند.
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حــذف  از  دولــت  ســخنگوی 
ــای  ــرای دهک ه ــرژی ب ــای ان یارانه ه

داد. خبــر  جامعــه  بــاالی 
ملــی  همایــش  در  ربیعــی  علــی 
دربــاره  محلــی  خــرد  صندوق هــای 
اینکــه چــه کســانی شــامل حــذف 
ــرای  ــت ب ــت: دول ــه  می شــوند گف یاران
شناســایی و حــذف یارانــه دهک هــای 
ــه  ــر گرفت ــاخص هایی را در نظ ــاال ش ب
ــا قیمــت  اســت کــه شــامل ماشــین ب

و  بــاال  بــه  تومــان  میلیــون   200
همچنیــن قیمــت مســکن و درآمــد 

را شــامل می شــود. افــراد 
بــاال  دهک هــای  در  داد:  ادامــه  وی 
افــرادی داشــتیم کــه ماهانــه یــک 
میلیــارد تومــان درآمــد دارنــد و هــدف 
مــا حــذف افــراد ثروتمنــد از دریافــت 

ــه اســت. یاران
ــذف  ــه ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ربیع
در  یارانــه  دریافــت  از  افــراد  ایــن 

ــر  ــرد: ه ــار ک ــال انجــام اســت اظه ح
ــع  ــا قط ــدادی از آنه ــه تع ــه یاران ماه
ــه  ــا ن ــاره آنه ــا حــذف یکب می شــود ام

منطقــی و نــه امکان پذیــر اســت.
وی اضافــه کــرد: مــا بــه طــور قطــع بــه  
ــاال  ــای ب ــه دهک ه ــال حــذف یاران دنب
متوســط  دهک هــای  امــا  هســتیم 
نمی شــوند.  آن  شــامل  جامعــه 
ربیعــی یــادآور شــد: اجــازه دهیــد 
دربــاره تعــداد افــرادی کــه یارانــه آنهــا 
حــذف می شــود وزیــر کار اظهــار نظــر 
ــه  ــود ب ــه می ش ــه گفت ــا اینک ــد ام کن
یکبــاره 30 میلیــون نفــر از دریافــت 
درســت  می شــوند  حــذف  یارانــه 

ــت نیس

هر ماهه یارانه تعدادی از افراد 
پردرآمد قطع می شود

عده ای در کشور مامور 
از بین بردن روحیه هستند

اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــوری تقویــت روحیــه را مهمتریــن 
ــفانه  ــرد: متاس ــح ک ــد و تصری ــد خوان ــت و تولی ــای صنع ــرای احی ــه ب مولف
ــاس  ــه ی ــط آی ــه هســتند، فق ــردن روحی ــن ب ــور از بی ــده ای در کشــور مام ع

ــد. ــف کنن ــد را تضعی ــه کار می کنن ــران ک ــه دیگ ــا روحی ــد ت می خوانن
او در مراســم افتتــاح ســه پــروژه تولیــدی و تحقیقاتــی- دامــی شهرســتان 
فیروزکــوه افــزود: در کارنامــه  ایــن افــراد هــم هرچقــدر بگردیم شــاید خشــتی 
ــران و  ــرای دیگ ــت ب ــاد مزاحم ــز ایج ــا ج ــند ام ــته باش روی خشــت نگذاش
چــوب الی چــرخ کار عــده ای کــه در حــال کار کــردن هســتند گذاشــتن، کار 
ــه  ــر روحی ــرد:  اگ ــد ک ــه تاکی ــری در ادام ــد. جهانگی ــری انجــام نمی دهن دیگ
مدیــران را خــوب نگــه داریــم بســیاری از مشــکالت حــل می شــود و 
مطمئنــم رهبــر معظــم انقــالب و ســایر مدیــران همــه قــوا و دســتگاه ها نیــز 
می خواهنــد کــه مدیــران بــا روحیــه در بــرای ســازندگی کشــور تــالش کننــد.

ــف کار مــی  ــه در بخــش هــای مختل ــران ســالم ک ــه مدی ــان اینک ــا بی وی ب
ــد نبایــد دغدغــه ای داشــته باشــند اظهارداشــت:  قــدر مدیــران کشــور را  کنن

بایــد بدانیــم.

سیاست

سیاست

دولت

جامعه

اختالفی میان شورای نگهبان و رئیس جمهوری نیست

در کاهش تعهدات برجامی حساب شده عمل کردیم

دولت به دنبال تولید مسکن برای ۶ دهک جامعه

در ایران سوء  تغذیه وجود ندارد

نگهبـان  شـورای  سـخنگوی 
دربـاره  سـوالی  بـه  پاسـخ  در 
نگهبـان  شـورای  اختـالف 
گفـت:  جمهـوری  رئیـس  بـا 
اختـالف هیـچ گاه نیسـت و تنهـا بیـان نظـرات اسـت.

تخصصـی  در حاشـیه کنفرانـس  عباسـعلی کدخدایـی 
کنوانسـیون سـازمان ملـل دربـاره موافقتنامـه های حل 
و فصـل بیـن المللی ناشـی از میانجیگری )کنوانسـیون 
سـنگاپور( کـه صبـح امـروز در دانشـگاه تربیـت مدرس 
برگـزار شـد، در جمـع خبرنـگاران در پاسـخ بـه سـوالی 
دربـاره اینکـه دلیل مخالفت شـورای نگهبان با تاسـیس 
وزارت بازرگانـی چـه بـوده اسـت؟ گفـت: بدلیـل اینکـه 

وزارت بازرگانـی در تبصـره یـک مـاده واحـده، بحـث را 
بـه صـورت کلـی بـه وزارتخانه هـا بـرای تفکیـک وظایف 
آنهـا تفویـض کـرده بودنـد و بـه اسـتناد اصـول 133 و 
85 قانـون اساسـی، ایـن موضـوع مغایر قانون اساسـی 

داده شـد. تشـخیص 
وی افـزود:  امیـدوار هسـتیم مجلس شـورای اسـالمی 
بتوانـد ایـن موضـوع را اصـالح کـرده و سـریع تر رونـد 
کار پیـش برود.سـخنگوی شـورای نگهبـان دربـاره پایان 
مهلـت بررسـی لوایـح مربـوط بـه اف ای تـی اف اظهـار 
داشـت: ایـن موضـوع را از مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام بپرسـید. نظـر شـورای نگهبـان قبـالً بیـان شـده و 

اکنـون نظـر خاصی نـدارم.

سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی گفـت: ما 
در صنعـت هسـته ای چیـزی کـه از دسـت 
رفتـه باشـد نداریـم؛ هـر جـا محدودیتـی را 
پذیرفتیـم، راه برگشـت را نبسـتیم. کاهـش 
تعهداتمـان هـم بسـیار حسـاب شـده بـود و همـه مالحظـات را در نظـر 
گرفتیم.جمعـی از نخبـگان ایرانـی خـارج از کشـور روز دوشـنبه 22 مهرمـاه 
از فعالیـت هـای سـازمان انـرژی اتمـی ایـران در راکتـور تحقیقاتـی تهـران و 
تولیـد رادیوداروهـا بازدیـد کردنـد.در بخشـی از ایـن رویداد بهـروز کمالوندی، 
معـاون امـور بیـن الملـل، حقوقـی و مجلـس و سـخنگوی سـازمان انـرژی 
اتمـی و مدیـر همکاری های بین المللی پژوهشـگاه علوم و فنون هسـته ای 
سـخنانی ایـراد کردند.کمالونـدی با بیـان اینکه نخبگان ایرانی خارج از کشـور 
بخشـی از واقعیـت هـای جامعـه بیـن المللـی را لمـس و حـس مـی کنند،   
در ابتـدای سـخنانش بـه تشـریح تغییـر نظامـات حقوقـی، سیاسـی جهان 
بعـد از فروپاشـی شـوروی سـابق پرداخـت و گفـت: آمریکا بعـد از حدود 30 
سـال کـه تـالش نمـوده خالء حاصل از فروپاشـی شـوروی را پـر نماید، هنوز 

موفـق نشـده و ثابـت شـده که نمـی تواند. در این شـرایط جهان پـر از تهدید 
و فرصـت اسـت و سـناریوهای امنیتـی غالب بر سـناریوهای دیگـر بازیگران 
تغییـر اسـت. بازیگـران جهانـی سـعی مـی کنند از فرصـت ها اسـتفاده کنند 
امـا اسـتفاده از فرصـت در شـرایط مبهم، آزمون و خطاسـت. وی با اشـاره به 
سـه نـگاه غالـب در آمریـکا برای سـلطه بـر جهان و تشـریح هر یـک، گفت: 
نسـبت بـه دو نـگاه غالـب در جنگ سـرد، ترامپ نـگاه انزواگرایانه بیشـتری 
داشـته اسـت و علـت آن هـم تجربه آمریـکا در حضور ناموفق در کشـورهایی 
مثـل عـراق و افغانسـتان و رسـیدن این قدرت به سـقف تحمل بهـای آزمون 
و خطـای خـود اسـت. زمـان ایـن آزمـون و خطا به پایان رسـیده اسـت. آنها 
حتـی در سیاسـت داخلـی هم به بن بسـت رسـیده انـد اما درک آن توسـط 
عـوام، زمـان مـی بـرد. بـزرگان مـا ایـن مسـئله را خـوب دیـده انـد. حضرت 
امـام )ره( بـه شـیوه ای خردگرایانـه و عالمانـه در نامـه بـه گورباچـف اعـالم 
کـرد کمونیسـم بـه مـوزه مـی پیونـدد. آن زمـان بـاور ایـن مسـئله بـا اصول 
روابـط بیـن الملل و دیپلماسـی معمول سـخت بـود. امروز این حـرف درباره 

سـرمایه داری هـم زده می شـود.

وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: 
هـا  بانـک  تسـهیالتی  منابـع 
بـرای تولید مسـکن در اختیار 
سـازندگان قـرار خواهـد گرفت 
بـه  را  مذکـور  وام  توانـد  مـی  سـازنده  آن،  از  پـس  و 
خریـداران واگـذار کنـد که این مسـئله آثار تورمـی ندارد.

محمـد اسـالمی وزیـر راه و شهرسـازی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت، با اشـاره بـه روند اجرای 
طرح ملی مسـکن توسـط وزارت راه و شهرسـازی، گفت: 
در شـرایط کنونـی طـرح ملی مسـکن در حـال طراحی و 
اجرایـی شـدن بـوده و ایـن پـروژه کامـال تـا پایان سـال 
جـاری عملیاتـی خواهد شـد.وزیر راه و شهرسـازی ادامه 

داد: طـرح ملـی مسـکن بـا هـدف خانـه دار کـردن 6 
دهـک جامعـه طراحـی و در حال عملیاتی شـدن اسـت، 
تولیـد مسـکن بـرای دهـک هـای یـک و دو کـه توسـط 
بهزیسـتی  و  امـداد  ماننـد کمیتـه  حمایتـی  نهادهـای 
صـورت مـی گیـرد کـه در ایـن رابطـه وزارت راه بـه میزان 
گسـترده زمیـن ارائـه کـرده اسـت. وی گفـت: همچنیـن 
در طـرح ملـی مسـکن دهـک هـای 3، 4، 5 و 6 بـه 
صـورت ویـژه دیـده شـده انـد، در شـرایط کنونـی رونـد 
ثبـت نـام بـرای متقاضایـان از اسـتان کرمـان بـه صورت 
پایلوت آغاز شـده و متقاضیان در شـهرهای این اسـتان 
بـه جـزء مرکـز آن ثبـت نـام کـرده انـد، حـال وزارت راه 

رونـد بررسـی ایـن تقاضاهـا را کلیـد زده اسـت.

ئیـس جمهـور با بیـان اینکه از کشـورهای 
دوسـت کـه در زبـان بـه آمریـکا احتـرام 
کار  مـا  بـا  عمـل  در  امـا  می گذارنـد 
می کننـد، ممنونیـم اعـالم کرد:بعـد از 18 
مـاه فشـار مـداوم امـروز شـاهد کاهـش رشـد نـرخ تـورم و رشـد مثبـت 
اقتصـاد هسـتیم.به گـزارش ایسـنا، حجـت االسـالم و المسـلمین  حسـن 
روحانـی در شـصت و ششـمین اجـالس وزرای بهداشـت منطقـه مدیترانـه 
شـرقی سـازمان جهانی بهداشـت، با بیـان اینکه افتخار ما ایثـار و فداکاری 
پزشـکان ایرانـی اسـت و این ایثـار و فداکاری ، به مـردم آرامش می دهد، 
گفـت: آرامـش و کاهـش درد مـردم در پی اجرای طرح تحول سـالمت نیز 
افتخـاری بـرای همـه کادر درمانـی جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت.رئیس 
جمهـور گفـت: طـی انقالب اسـالمی امید به زندگـی در بیـن ایرانیان از 56 
سـال بـه 76 سـال ارتقـاء یافتـه اسـت و ایـن یکـی از خدمات پزشـکان و 
تالشـگران حـوزه سـالمت کشـور اسـت. روحانـی بـا تأکیـد بـر اینکـه تمام 
تـالش و افتخـار دولـت یازدهـم و دوازدهـم از سـال 2013 تاکنـون و در 

طـول 6 سـال ایـن بـوده اسـت کـه بـه عنـوان دولـت سـالمت و محیـط 
زیسـت باشـد، گفـت: اقدامـات دولـت یازدهـم و دوازدهـم بـرای ارتقـاء 
سـالمت و بهبـود محیـط زیسـت قابـل مقایسـه بـا ادوار گذشـته نیسـت.
رئیـس جمهـور نجـات 14 میلیـون ایرانـی از طوفـان نمـک را بـه عنـوان 
یکـی از اقدامـات دولـت تدبیـر و امیـد برشـمرد و افـزود: احیـای دریاچـه 
ارومیـه بـه عنـوان اولیـن تصمیـم دولـت در روز آغـاز بـکار تشـکیل ایـن 
دولـت بـود کـه امـروز می تـوان بـه احیـاء ایـن دریاچـه مطمئن بـود و اگر 
ایـن گام برداشـته نمی شـد االن شـهری بـه نـام تبریز وجود نداشـت و 14 
میلیـون نفـر در غـرب ایـران مهاجرت کـرده و تمامی باغات و مـزارع از بین 
رفتـه بـود. روحانـی بـا بیـان اینکـه اگـر تـالش دولـت یازدهـم و دوازدهم 
بـرای هـوای پـاک و سـالمت مـردم ایـران نبـود، بنزین هـای تولیـد شـده 
تأکیـد  می کـرد،  بیمارسـتان ها  راهـی  را  بیمـار  میلیون هـا  پتروشـیمی  از 
کـرد: امـروز در تمامـی شـهرهای بـزرگ ایـران از بنزیـن و گازوئیـل یـورو 
5 اسـتفاده می شـود کـه جلوگیـری از آلودگـی هـوا بـه معنـای تضمیـن 

سـالمت مـردم ایـران می باشـد.

لنا
 ای

س:
عک

وزیـر امـور خارجـه قطـر بـا بیـان اینکـه ایـران در زمان سـختی 
در کنـار ملـت قطـر ایسـتاد، تاکیـد کـرد: روابـط میان دو کشـور 
بـر اسـاس احتـرام متقابـل اسـت. محمـد بـن عبدالرحمن بن 
جاسـم آل ثانـی، وزیـر خارجـه قطـر کـه در نشسـت امنیتـی 
دوحه سـخن می گفت ادامه داد: ایران همسـایه ماسـت. ما در 
مسـائل بسـیاری دربـاره منطقـه با ایـران اختالف داریـم؛ برخی 
فعالیت هـای آنهـا را تایید نمی کنیم و آنهـا نیز برخی اقدامات ما 
را تاییـد نمی کنندولـی یک تفاهم میان دو کشـور وجود دارد چرا 
که ما همسـایه هسـتیم و باید با هم همزیسـتی داشته باشیم 
و ایـن روابـط موجـود بر پایـه احترام متقابـل را حفـظ کرده ایم.

رئیـس کمیتـه روابط خارجی کمیسـیون امنیـت ملی مجلس، 
مذاکـره دولت هـای سـوریه و ترکیـه را راهـکار رفـع مناقشـات 
دانسـت و گفـت: گفت وگـو بایـد پیرامـون مفـاد توافق آدانـا و با 
توجـه بـه اصل حفظ اصل حاکمیت کشـورها انجام شـود. کمال 
دهقانـی فیروزآبـادی  ضمـن اشـاره بـه درگیـری ارتـش ترکیه 
علیـه کردهـای شـمال سـوریه گفت: همـه کشـورها باید حرمت 
حاکمیـت کشـورهای همسـایه و دیگـران را نگه دارنـد، مرزهای 
کشـورها نیـز بـر اسـاس منشـور سـازمان ملـل متحـد و سـایر 
قوانیـن ملـی و بین المللی از قوانین مشـخص برخوردار اسـت و 

مرزنشـینان قابل احترام هسـتند.

تهران یک شریک 
مهم برای ماست

ضرورت مذاکره دولت های 
سوریه و ترکیه

وزیـر امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه حملـه بـه نفتکـش ایرانـی 
SABITI اقدامـی دولتی بوده اسـت، گفت: براسـاس اطالعات 
دریافتـی، حملـه بـه نفتکش ایرانی توسـط یک یـا چند دولت 
انجام شـده اسـت.محمدجواد ظریف روز سه شنبه درباره حمله 
بـه نفتکـش ایرانـی SABITI در نزدیکـی بندر جده عربسـتان، 
اظهـار داشـت: براسـاس اطالعـات دریافتـی حملـه به نفتکش 
ایرانـی توسـط یک یـا چند دولت انجام شـده، البته بررسـی ها 
در حـال انجـام اسـت، امـا تا زمانی کـه به نتایج متقـن در این 

بـاره دسـت نیابیم، دولتـی را متهـم نخواهیم کرد.

رییـس سـازمان سـنجش دربـاره انتشـار کارنامـه پذیرفتـه 
شـدگان در دانشـگاه های برتر کشـور با هدف ارتقای شفافیت 
در کنکـور، گفـت: اطالعـات قبولـی هـر داوطلـب شـخصی 
و غیرقابـل انتشـار اسـت.ابراهیم خدایـی رییـس سـازمان 
سـنجش در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت  
درباره انتشـار اسـامی و کارنامه پذیرفته شدگان در دانشگاه ها 
بـه ویـژه در رشـته های علوم پزشـکی، عنوان کـرد: اطالعات و 
کارنامـه قبولـی هـر داوطلـب شـخصی بـوده و ممکن اسـت 

داوطلبـی راضـی بـه انتشـار کارنامـه خود نباشـد.

حمله به نفتکش ایرانی توسط 
چند دولت انجام شده است

اطالعات قبولی داوطلبان 
شخصی و غیرقابل انتشار است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

تداوم کاوش های مجموعه ربع رشیدی تبریز ثبت زادروز زرتشت در تقویم رسمی کشور

وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی در 
ــا رئیـــس انجمـــن زرتشـــتیان  دیـــدار بـ
ـــورای  ـــری ش ـــه پیگی ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ته
فرهنـــگ عمومـــی بـــرای ثبـــت زادروز 
ـــورا  ـــن ش ـــن روز در ای ـــب ای ـــور، از تصوی ـــمی کش ـــم رس ـــت در تقوی زرتش
خبـــر داد کـــه در حـــال پیگیـــری و بررســـی در شـــورای عالـــی انقـــالب 
فرهنگـــی است.ســـید عبـــاس صالحـــی روز ســـه شـــنبه در دیـــدار بـــا 
ـــران،  ـــی ای ـــی و طبیع ـــوع جغرافیای ـــه تن ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــین نمیرانی افش
ـــن  ـــوان رنگی ـــه عن ـــت و ب ـــی اس ـــی و قوم ـــوع دین ـــران دارای تن ـــت: ای گف

کمـــان ادیـــان و اقـــوام بـــه شـــمار مـــی آیـــد.
ــی  ــا اهمیتـ ــگاه بـ ــران دارای جایـ ــدی در ایـ ــان توحیـ ــزود: ادیـ وی افـ
ـــد  ـــن کشـــور متول ـــه در ای ـــه دلیـــل اینک ـــز ب ـــت نی ـــن زرتش ـــت و دی اس
ـــی  ـــورای عال ـــو ش ـــت. عض ـــز برخورداراس ـــری نی ـــژه ت ـــگاه وی ـــده از جای ش
ـــور  ـــمی کش ـــم رس ـــرد: تقوی ـــح ک ـــال تصری ـــن ح ـــی در عی ـــالب فرهنگ انق
ـــه  ـــی در آن ب ـــختی هرعنوان ـــه س ـــرده و ب ـــدا ک ـــورم پی ـــن ت ـــاظ عناوی از لح

ـــده  ـــرح ش ـــن مط ـــیاری از عناوی ـــن بس ـــی در بی ـــد ول ـــی رس ـــب م تصوی
وقتـــی بررســـی ثبـــت زادروز زرتشـــت مـــورد قبـــول قـــرار مـــی گیـــرد نشـــان 
ـــان اســـتفاده  ـــگ ادی ـــت فرهن ـــوان از ظرفی ـــی ت ـــه م ـــن اســـت ک ـــده ای دهن

ـــرد. ـــظ ک ـــان را حف ـــوام و ادی ـــگ اق ـــرد و فرهن ب
ـــم  ـــت ه ـــن زرتش ـــه دی ـــوط ب ـــب مرب ـــی کت ـــه بررس ـــاره ب ـــا اش ـــی ب صالح
ـــان  ـــر ادی ـــا ب ـــده ت ـــالش ش ـــاب ت ـــاپ کت ـــر چ ـــارت ب ـــت نظ ـــت: در هیئ گف

ـــود. ـــی نش ـــی احترام ـــا ب ـــخاص آن ه ـــات و اش ـــدی و مقدس توحی
ـــر مقدســـات  وی تاکیـــد کـــرد: انتصـــاب هایـــی کـــه خـــالف واقعیـــت نیـــز ب
ــود  ــز تـــالش مـــی شـ ــود نیـ ــبت داده مـــی شـ ــان توحیـــدی نسـ ادیـ
ــاره  ــالمی دربـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــود.وزیر فرهنـ ــی شـ ــری و بررسـ پیگیـ
برگـــزاری جشـــن هایـــی زرتشـــت هـــم گفـــت: برخـــی از جشـــن هـــا 
ـــمار  ـــه ش ـــی ب ـــن مل ـــوان جش ـــه عن ـــدا ب ـــب یل ـــوروز و ش ـــد ن ـــد عی مانن
ـــر از  ـــد و الزم اســـت برخـــی دیگ ـــی کنن ـــزار م ـــردم آن را برگ ـــد و م ـــی آی م
ـــه  ـــت ب ـــان اس ـــراث ایرانی ـــده می ـــه دهن ـــه ادام ـــا ک ـــن ه ـــه جش ـــن گون ای

صـــورت ملـــی برگـــزار شـــود.

و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
صنایـع دسـتی آذربایجـان شـرقی از تداوم 
کاوش هـای مجموعـه ربع رشـیدی تبریز با 
حضور باسـتان شناسـان آلمانی خبـر داد و 
گفـت: متخصصـان ایـن موسسـه با ارائـه برنامه ای پنـج سـاله و تعیین پنج 
فصـل کاوش، اقداماتشـان را در مجموعـه ربـع رشـیدی از سـال گذشـته آغاز 
کرده اند.مرتضـی آبـدار در گفت وگـو بـا ایسـنا، در تشـریح این خبـر اظهار کرد: 
احیـای دانشـگاه باسـتانی ربـع رشـیدی بـا بیـش از 700 سـال قدمـت، یکی 
از مطالبـات جامعـه و مـردم تبریـز و آذربایجـان بـوده و بـا انتخـاب تبریـز از 
طـرف سـازمان OIC بـه عنـوان پایتخـت گردشـگری کشـورهای اسـالمی در 
سـال 2018، ایـن سـوژه در ردیف سـوژه های ملی قرار گرفـت.وی از تخصیص 
اعتبـاری بالـغ بـر دو میلیـارد تومـان در فـاز اول بـرای ایـن پـروژه خبـر داد و 
گفـت: بـا تـالش اداره کل میـراث فرهنگـی آذربایجـان شـرقی و بـه منظـور 
بهره منـدی از تجربیـات بین المللـی در باستان شناسـی های ایـن مجموعـه، 
تفاهـم نامـه ای چهار جانبه بین موسسـه بین المللی باسـتان شناسـی آلمان، 

اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان، دانشـگاه هنـر اسـالمی تبریـز و شـهرداری 
تبریز منعقد شـد.وی اضافه کرد: مدیریت پژوهشـی میراث فرهنگی اسـتان 
و پژوهشـگاه ملـی میـراث فرهنگـی کشـور بـر اقدامات باسـتان شناسـی در 
ایـن مجموعـه نظـارت دارد. آبـدار بـا بیـان اینکه فصـل یـک و دو کاوش های 
مجموعـه ربـع رشـیدی بـا حضور باسـتان شناسـان آلمانی، سـال گذشـته به 
اتمـام رسـید، اظهـار کـرد: فصل سـوم کاوش هـا در این مجموعه نیـز تا پایان 
سـال جـاری بـه اتمـام رسـیده و دو فصـل پایانـی کار نیـز طی دو سـال آتی 
آغـاز می شـود.وی از ثبـت ملـی محـدوده تاریخـی مجموعـه ربع رشـیدی به 
عنـوان پایـگاه ملـی خبـر داد و افـزود: 90 درصـد از آزادسـازی  ابنیـه  ای کـه از 
گذشـته  در محوطـه ایـن مجموعـه تاریخی سـاخته شـده بود، انجام شـده و 
در مالکیـت اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان قرار دارد.آبـدار افزود: عالوه بر در 
نظـر گرفتـن اعتبـاری بالـغ بر پنج میلیارد تومان برای سـال گذشـته و سـال 
جـاری بـه منظـور احیاء، مرمـت و کاوش در این مجموعه، بالغ بـر 20 میلیارد 
تومـان اعتبـار نیـز بـرای تملک زمین هایی که از گذشـته سـاخت و سـازهایی 

در آن انجـام شـده، در نظـر گرفته شـده اسـت.

 پیام
 میراث

بررسی باستان شناختی منطقه سفیدکوه مکران در کنار پروژه قوم باستان شناسی با محوریت شناسایی  و ثبت تداوم الگوی 
استقراری جوامع ساکن در ارتفاعات این منطقه انجام شد.

رنا
 ای

س:
عک

پنـج پیشـنهاد معاونـت صنایع دسـتی برای طـرح در شـورای 
عالی میراث  فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی در پنجمین 
نشست کمیسیون تخصصی، به تصویب رسید.پویا محمودیان 
معاون صنایع دسـتی در پنجمین کمیسیون تخصصی شورای 
عالـی میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، گفـت: بـا 
پراکندگـی تولیـد صنایع دسـتی در اسـتان ها روبه رو هسـتیم؛ 
بیش از 75درصد صنایع دسـتی توسـط زنان توانمند کشـور که 

بیشـتر آن ها سرپرسـت خانوار هسـتند، تولید می شود.
محمودیـان افـزود: بـا توجـه بـه ایـن پراکندگی هـا، مشـکل 
فروش صنایع دسـتی و مبادی عرضه وجود دارد. مرکز فروش 
صنایع دسـتی به شـکل تخصصی تنهـا در خیابان ویـال تهران و 
میـدان نقـش جهان اصفهان وجـود دارد. بایـد بتوانیم با تمام 
ظرفیت، بسـترهای الزم برای فروش صنایع دسـتی کشـورمان 
را فراهـم کنیـم.وی تصریـح کـرد: بـه اسـتناد بنـد پ و تبصره 
1 مـاده 3 قانـون حمایـت از هنرمنـدان، اسـتادکاران و فعـاالن 
صنایع دسـتی، مجلـس شـورای اسـالمی در بیست وششـم 
دی 1396 و ابالغیـه شـماره 153175 در دوم اسـفند 1396 
بـر واگـذاری اختیـار صـدور مجـوز  رئیس جمهـوری مبنـی 
فروشـگاه های انحصاری هنرهای سـنتی و صنایع دستی ایران 
به سـازمان میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی وقت، 
از آنجـا کـه در متـن قانـون نـوع فروشـگاه شـامل )حقیقی یا 
مجازی( به شـکل عام ذکر شـده اسـت به همین دلیل مطابق 
قانـون و به منظـور اعمـال نظارت های تخصصی و سـامان دهی 
فروشـگاه های  فعالیـت  مجـوز  اعطـای  بحـث  مناسـب، 
الکترونیـک صنایع دسـتی نیز بر اسـاس تبصره یـا الحاقیه به 
وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی واگذار شود.

معـاون صنایع دسـتی افـزود: تـالش می کنیـم تا سـایت های 
تجـارت الکترونیـک داخـل کشـور بـه سـایت های تجـارت 
الکترونیـک خارجـی متصـل شـود، اگـر قـرار باشـد مجـوز 
سـایت تجـارت الکترونیـک توسـط دسـتگاه دیگـری به جـز 
وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اعطا شـود، 

دوگانگـی و مـوازی کاری ایجـاد می شـود.

سوژه پیشنهادهای 
پنج گانه معاونت 

صنایع دستی تصویب شد

سیراف را می خواهند گورستان زباله کنند

سیراف بخش بزرگی از تاریخ و فرهنگ جنوب کشور را در خود جای داده است

ــیراف«  ــت »س ــد طاق ــگار می خواهن ان
بی توجهــی  ســال ها  کننــد،  طــاق  را 
ــن در  ــهر که ــن ش ــه ای ــی ک ــه تاریخ ب
دل خــود پنهــان کــرده از یــک ســو، 
ــرز  ــا م ــم اش را ت ــر حری ــوی دیگ از س
شــهری می شــکنند تــا کارخانه هــای 
ــر  ــد براب ــان چن ــیمی فعالیت ش پتروش
شــود و حــاال قصــد دارنــد پــروژه ی 
کارخانــه بازیافــت زبالــه را در حریــم 
شــهر و روی تاریــِخ ســیراف بنــا کننــد، 
شــاید اختــراع جدیــد بــه نتیجه برســد!

ــد ســیراف  ــه گــزارش ایســنا، می گوین ب

بخــش بزرگــی از تاریــخ و فرهنــگ 
جنــوب کشــور را در خــود جــای داده 
دوره ی  از  کــه  گونــه ای  بــه  اســت، 
ــن شــهر مرکــز  ــه بعــد، ای ساســانیان ب
ثقــل تبــادالت فرهنگــی، اقتصــادی 
ــدا  ــرور مب ــه م ــه ب ــوده ک ــی ب و سیاس
ــه  ــه آن اضاف ــم ب ــم ه ــی ابریش راه آب
ــکوه و  ــه در اوج ش ــدری ک ــود؛ بن می ش
ــه ای  ــا زلزل ــارم ب ــرن چه ــق اش در ق رون
ــد و  ــون ش ــا مدف ــر دری ــر در زی ویرانگ
ــر  ــروزی را روی قب ــیراف ام ــا س بعده
چنــد کاوش هــای  هــر  او ســاختند، 
باستان شناســان بخشــی از ایــن تاریــخ 
را تــا امــروز نشــان داده اســت، بــه 
بــرای  برنامه ریزی هــا  انــدازه ای کــه 

می گیــرد  شــکل  جهانــی اش  ثبــت 
و حتــی پرونــده اش را بــه فهرســت 

فرســتاده اند. یونســکو  موقــت 
ــی  ــه برنامه ریزی های ــار هم ــاال در کن ح
کــه بــه تخریــب تدریجــی ســیراف 
آخــر  تیــر  می خواهنــد  می رســند، 
»ســاخت کارخانــه  یعنــی  بزننــد،  را 
ــی  ــیراف«؛ اقدام ــه در س ــت زبال بازیاف
کــه می توانــد روی تاریــِخ ایــن شــهر را 

ــه. ــرای همیش ــاند ب بپوش
طــرح را بــه نــام »ســایت بازیافــت 
پســماندهای شــهری و صنعتی« مطرح 
ــرار اســت یــک شــرکت  ــد کــه ق کرده ان
دانــش بنیــان آن را راه انــدازی کنــد، 
آن هــم در دو کیلومتــری ســیراف،  جایی 

از  کــه هنــوز می توانــد بخش هایــی 
تاریــخ زیــر خــاِک آن زنــده باشــد، 
ــاحت، در  ــن مس ــی ای ــه حت ــه ک وگرن
حریــم ســیراف باســتانی اســت و اگــر 
قــرار بــه جهانــی شــدن اش باشــد، قطعا 
مشــکالت  بــا  را  برنامه ریــزی  ایــن 

زیــادی مواجــه می کنــد.
محمــد کنگانــی، فعــال میــراث فرهنگی 
ســیراف  احــداث کارخانــه بازیافــت 
در دو  و شــهری  زباله هــای صنعتــی 
کیلومتــری ســیراف را کاری غیرمنطقــی 
می گویــد:  ایســنا  بــه  و  می دانــد 
ــن  ــیراف بی ــری س ــطه قرارگی ــه واس ب
ســه شهرســتان عســلویه و کنــگان و 
ــر  ــورد نظ ــه ی م ــاب منطق ــم، انتخ ج
بــرای ایجــاد چنیــن مرکــزی کامــال 
ــا چــه  ــرار اســت م ــا ق ــه جاســت، ام ب
مبادلــه  بــا چــه چیــزی  را  چیــزی 
ــان  ــد: متولی ــح می ده ــم؟او توضی کنی
بــه  اقتصــادی  نظــر  از  پــروژه  ایــن 
از  حتــی  و  می رســند  ســودی کالن 
نظــر مســیر برای شــان مقــرون بــه 
صرفــه اســت و از زمین هــای خوبــی 
ــو  ــک س ــا از ی ــد، ام ــتفاده می کنن اس
تنهــا قانــون را کــه ســاخت کارخانجــات 
را تــا دو کیلومتــری شــهرها فقــط بــرای 
نــه  و  می دانــد  مجــاز  صنعتی هــا 
ــد و از  ــا می گذارن ــر پ ــا زی ــرای زباله ه ب
ســوی دیگــر بــه واســطه ی قــرار گرفتــن 
ایــن محوطــه در مســیر رودخانــه و 
ــل  ــر عم ــوع ه ــا وق ــا ب ــاد، قطع وزش ب
ــوی  ــه ای، ب ــای منطق ــی در باده وارونگ
مشــمئز کننــده ای بــه شــهر می آیــد کــه 
می توانــد در نخســتین قــدم گردشــگران 
را از ســیراف دور کنــد و بــا یــک تبلیــغ 

منفــی کــه ســیراف آلــوده اســت و بــوی 
آن نفــس را قطــع می کنــد، دیگــر هیــچ 
گردشــگر و پژوهشــگری پــا بــه ســیراف 
ــن  ــی همچنی ــتانی نمی گذارد.کنگان باس
بــه قرارگرفتــن منطقــه ی انتخــاب شــده 
اشــاره  عشــایر  قشــالق  نزدیکــی  در 
ــر  ــایر از اواخ ــد:  عش ــد و می گوی می کن
ایــن منطقــه می آینــد  شــهریور بــه 
چــاه«  »هفــت  بــه  مــاه  اســفند  و 
ــد، بنابرایــن ایــن اقــدام نیــز   برمی گردن
ــرد ســاالنه و زندگــی عشــایر را از  عملک
ــان  ــا بی ــن ب ــرد.او همچنی ــا می گی آن ه
ایــن که طــرحِ در دســت اجــرا، اختراعی 
ــاد  ــش بنی ــرح دان ــک ط ــوان ی ــه عن ب
شــدن  اجرایــی  می افزایــد:  اســت، 
ــیراف،  ــری س ــرح در دو کیلومت ــن ط ای
ــول  ــه ق ــه ب نخســتین کار آن هاســت ک
ــام  ــا انج ــد در کل دنی ــود می خواهن خ

ــن  ــون ای ــا کن ــن، ت ــش از ای ــد، پی دهن
ــان  ــگاه امتح ــط درآزمایش ــرح را فق ط
رخ  اشــتباهی  اگــر  حــاال  کرده انــد، 
دهــد، بــدون هیــچ نتیجــه ای بــه تاریــخ 
ــی وارد  ــل جبران ســیراف آســیب غیرقاب
ــی  ــراث فرهنگ ــال می ــود.این فع می ش
ــچ  ــه هی ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــیراف ب س
کــس بــا اصــل کار در ایــن زمینــه 
می دهــد:  ادامــه  نیســت،  مخالــف 
معتقدیــم در قــدم نخســت ایــن پــروژه 
بایــد قــدری دورتــر از مســاحت انتخــاب 
شــده کنونــی در ایــن محوطــه اجرایــی 
شــود، معدنــی زبالــه بیــن کنــگان و 
می تواننــد  دارد کــه  وجــود  ســیراف 
ــدن  ــی ش ــرای اجرای ــه را ب ــان نقط هم
از  تــا  انتخــاب کننــد،  پــروژه  ایــن 
آســیب های احتمالــی کــه هنــوز چیــزی 

از آن هــا نمی دانیــم دوری کنیــم.

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
»در  هرمـزگان گفـت:  صنایع دسـتی  و 
مرحلـه دوم پروژه هـای عمرانـی سـال 
اسـتان  تاریخـی  بنـای  چهـار  جـاری، 
مرمت می شـود.« رضـا برومند با اشـاره 
بنـای  »چهـار  مطلـب گفـت:  ایـن  بـه 
تاریخـی در شهرسـتان های بندرعبـاس، 
بندرلنگـه، پارسـیان و مینـاب از محـل 
مرمـت   98 سـال  عمرانـی  اعتبـارات 

می شـوند.«

بندرلنگـه،  در  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
مرمـت  مغویـه  قلعـه  تاریخـی  بنـای 
می شـود، افـزود: »قدمـت بنـا بـه دوره 
از  فصـل  ایـن  در  کـه  قاجارمی رسـد 
سـقف  اجـرای  دیوارچینـی،  مرمـت، 
چوبـی، جمع آوری الیه فرسـوده، تقویت 
انجـام  جداره هـا  و  پـی  بهسـازی  و 
میراث فرهنگـی،  می شـود.«مدیرکل 
هرمـزگان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
فعالیت هـای  ادامـه  در  این کـه  بابیـان 

مرمتـی، برکه هـای بـاران در بندرعبـاس 
»بنـای  افـزود:  می شـود،  مرمـت  نیـز 
ـ  بـاران کـه در دوره صفویـه  برکه هـای 
می گرفـت،  قـرار  مورداسـتفاده  قاجـار 
کـف سـازی محوطـه و اجـرای مسـیر 
جداره هـای آن انجام می شـود.« برومند 
دوره  بـه  مینـاب  قلعـه  این کـه  بابیـان 
قـرون میانـه اسـالمی و قلعـه هشـنیز 
در  افـزود:  اسـالمی می رسـد،  بـه دوره 
آواربـرداری،  هشـنیز  تاریخـی  بنـای 
جداره هـای  بـرج،  استحکام بخشـی 
خارجـی و مرمـت اضطـراری پشـت بند 
قلعـه و در بنـای قلعه هـزاره دیوارچینی، 
اجـرای الیه اندود کاه گل، خشـت مالی و 

شـد.« خواهـد  انجـام  خشـت زنی 

4 بنای تاریخی هرمزگان
 مرمت می شود

4۰ اثر تاریخی و فرهنگی 
غیرمنقول ثبت ملی شد

معـاون میراث فرهنگی کشـور از ثبت ملی 40 اثـر تاریخی و فرهنگی غیرمنقول 
در شـورای ملـی ثبـت آثـار غیرمنقول تاریخـی و فرهنگی واجـد ارزش خبر داد 
و گفـت: ایـن آثـار مربـوط بـه اسـتان های خراسـان جنوبـی و تهـران اسـت.
محمدحسـن طالبیـان بـا تشـریح رونـد ثبـت ایـن آثـار، افـزود: ایـن آثـار بر 
اسـاس نظر شـورای ملی ثبت آثـار غیرمنقول تاریخی و فرهنگـی، واجد ارزش 
ثبـت ملی شـناخته شـدند و پـس از تأیید وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی بـه مراجـع قانونی ذیربـط ابالغ می شـود.وی اظهار کـرد: ازجمله 
آثـار شـاخص ثبت شـده در ایـن جلسـه، می تـوان بـه مـوزه عکاس خانه شـهر، 
سـرای محلـه فـردوس، خانـه فوالدونـد، سـرای محلـه امامـزاده یحیـی، خانه 
معتمـد السـلطنه، خانـه غالمحسـین میـرزا و خانـه وارطـان )خانـه گفتمـان 
معمـاری و شـهر( از تهـران اشـاره کـرد. به گـزارش روز دوشـنبه میراث آریـا، 
معـاون میراث فرهنگـی کشـور تصریـح کـرد: خانه تاریخی شـهدادی خوسـف، 
قلعـه پیرحاجـات طبـس، خانـه جهانـی سـه قلعـه سـرایان، آسـبادهای جان 
محمـد طبـس مسـینا، آسـباد فـالرگ بیرجنـد، بـاغ و کوشـک اسـدهللا خـان 
کالنـی از دیگـر آثـار شـاخص اسـتان خراسـان جنوبـی بـوده کـه واجـد ارزش 

ثبت تشـخیص داده شـد.

ته
نک

کنگانی و فعاالن میراث فرهنگی سـیراف تنها کسـانی نیستند 
کـه مخالـف ایـن طرح انـد، امـام جمعـه سـیراف نیز یکـی از 
مخالفـان ایـن طـرح اسـت، حجت االسـالم صادق عاشـوری 
در گفت وگـو بـا رسـانه های محلـی سـیراف، انجـام ایـن کار را 
غیـر منطقی دانسـته اسـت، هر چنـد می تواند پـروژه ای عالی 
و کارآمـد باشـد.او هـم بـه ایـن نکته تاکیـد کرده که »سـیراف 
کاندیـدای ثبـت جهانـی اسـت، بایـد زمینـه را فرهـم کـرد تـا 
زیرسـاخت های  بایـد  بنابرایـن  یونسـکو معرفـی شـود.  بـه 
اراضـی  این کـه  نـه  تقویـت کـرد  سـیراف  در  را  گردشـگری 
پیرامونـی سـیراف و محـل مراتـع اطـراف کـه محـل درآمـد و 
زندگـی  زمسـتانه عشـایر منطقه اسـت را بـه مرکز زباله سـوزی 
تبدیـل کـرد. نگرانـی مـا این اسـت که با آمـدن ایـن کارخانه، 
سـیراف جایـگاه جهانـی خـودش را از دسـت بدهد.«از سـوی 
دیگـر فعـاالن میـراث فرهنگـی بـا راه انـدازی کمپینی بـا نام 
»#نه_به_کارخانه_بازیافت_زبالـه« در دانشـگاه پیـام نـور و 
همچنیـن کمپینـی از تشـکل های میـراث فرهنگـی سراسـر 

کشـور در اردبیـل بـا ایـن طـرح مخالفـت کرده انـد.

میراثمیراث

17 حفار غیرمجاز در استان ایالم دستگیر شدنددر خانه امیرکبیر به روی گردشگران باز می شود
احیــای  و  حفــظ  معــاون 
اســتان  فرهنگــی  میــراث 
مرمــت   گفــت:  مرکــزی 
بــه  منســوب  خانــه  کامــل 
ــه روی  ــردا ب ــده و از ف ــام ش ــر انج ــدان امیرکبی خان
در  می شود.محســن کریمــی  گردشــگران گشــوده 
بهره بــرداری  بــه  اشــاره  بــا  ایســنا،  بــا  گفت وگــو 
هــزاوه  روســتای  در  امیرکبیــر  منــزل  از  رســمی 
ــن  ــزاری »نهمی ــا برگ ــان ب ــردا همزم ــت: ف اراک، گف
ــه  ــر ک ــه امیرکبی ــزاوه« درب خان ــور ه ــنواره انگ جش
بــه صــورت کامــل مــورد مرمــت قــرار گرفتــه بــه 
روی عالقمنــدان گشــوده می شــود و از ایــن پــس 

ــد.وی  ــدن کنن ــا دی ــن بن ــد از ای ــگران می توانن گردش
ــال 1389  ــه در س ــر ک ــه امیرکبی ــرد: خان ــح ک تصری
ــال 1392 توســط  ــیده در س ــی رس ــار مل ــت آث ــه ثب ب
میــراث فرهنگــی تملــک و عملیــات مرمــت و احیــای 
ــا توجــه بــه ارزش تاریخــی و  کامــل آن آغــاز شــد. ب
ــا، مرمــت ســازه و استحکام بخشــی  فرهنگــی ایــن بن
بنــا، درب و پنجره هــا،  انجــام شــده و ســقف  آن 
ــت  ــل مرم ــورت کام ــه ص ــوات و ... ب ــات، قن تاسیس
شــد و کف ســازی آن نیــز انجــام گرفــت. میــرزا 
امیرکبیــر  بــه  مشــهور  فراهانــی  محمدتقی خــان 
ــد 1186 در  ــار متول ــاه قاج ــن ش ــم ناصرالدی صدراعظ

روســتای هــزاوه شهرســتان اراک بــود. 

میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
ایـالم از دسـتگیری 17 حفـار 
خبـر  اسـتان  در  غیرمجـاز 
داد.  عبدالمالـک شـنبه زاده بـا اشـاره بـه 1350 مـورد 
بازدیـد از آثـار تاریخـی و فرهنگـی اسـتان در سـه ماهه 
دوم سـال جـاری، گفـت: »در جریـان ایـن بازدیدهـا 17 
حفـار غیرمجـاز دسـتگیر شـدند.این افـراد بـه دلیـل 24 
مـورد حفاری غیرمجاز در شهرسـتان های ایـالم، آبدانان، 
مهـران، دهلـران بـا همـکاری نیـروی انتظامی دسـتگیر 

» شـدند. 
از تشـکیل  بعـد  افـراد دستگیرشـده  این کـه  بابیـان  او 

پرونـده بـه مراجـع قضایـی تحویـل داده شـدند، افزود: 
»بـا همـکاری کارکنـان نیـروی انتظامـی اسـتان ایـالم 
از حفـاران غیرمجـاز، هفت دسـتگاه فلزیـاب، پنـج قلـم  
شـیء تاریخـی کشـف و ضبط شـده اسـت.« مدیـرکل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی ایـالم تأکید 
بـه  بـرای دسـتیابی  و کاوش  کـرد: »هرگونـه حفـاری 
اشـیای تاریخـی ممنـوع بوده و جرم محسـوب می شـود 
و فـرد خاطـی در صـورت اسـتفاده از فلزیـاب بـه اشـد 
مجـازات مقـرر در قانـون محکـوم خواهـد شـد«. او آثار 
و  هویـت  تمـدن، سـند  را شـهود  تاریخـی  و  فرهنگـی 
افتخـار ملـی دانسـت و خواسـتار صیانت از آن ها توسـط 

همـه اقشـار جامعه شـد.

--
--
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خبر

بــه گفتــه فرهــاد ســرداری، ایــن اقدامــات بــرای مقابلــه 
بــا بیابان زایــی و در اســتان های کرمــان، خوزســتان، 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  اصفهــان،  هرمــزگان، 

خراســان های جنوبــی و رضــوی انجــام می شــود.
جنگل هــا  ســازمان  بیابــان  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
همچنیــن گفتــه اســت: در ســال جــاری از محــل 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــی 293 میلی ــعه مل ــدوق توس صن
ــازمان  ــه س ــرد ب ــرب ریزگ ــار مخ ــا آث ــه ب ــت مقابل جه
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــده اس ــاص داده ش ــا اختص جنگل ه
کشــور،  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان 
ســرداری می افزایــد: ایــن میــزان اعتبــارات بــرای انجــام 
ــار  ــال کاری، 24450 هکت ــات نه ــار عملی 24333 هکت
عملیــات مدیریــت روان آب، 35900 هکتــار اقدامــات 
آبیــاری و مراقبــت از نهــال کاری، 2200 کیلومتــر احــداث 
ــده، 110  ــر زن ــر بادشــکن غی ــده، 80 کیلومت بادشــکن زن
هــزار هکتــار مدیریــت چــرا، 249 هــزار هکتــار قــرق و 
ــی  ــتان های بیابان ــوب گیر در اس ــه رس ــر تل 1600 کیلومت
ادامــه  ایــن مقــام مســوول در  اجرایــی می شــود. 
می گویــد: ســازمان جنگل هــا خــود را مکلــف بــه انجــام 
ــد  ــار می دان ــا گــرد و غب ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــه دول ابالغی
ــاری  ــر اســاس اعتب ــی ب و عملکــرد دســتگاه های اجرای
اســت کــه ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای آنــان تعییــن 
کــرده اســت. ســرداری عملکــرد ســازمان جنگل هــا در 
ــارات  ــزان اعتب ــه می ــه ب ــا توج ــی را ب ــوزه بیابان زدای ح
ــوری  ــادآور شــد جمه ــد و ی ــل توجــه خوان موجــود، قاب
اســالمی ایــران تجربیــات ارزشــمندی در زمینــه مقابلــه 

بــا پدیــده بیابان زایــی دارد.

 امضا تفاهمنامه با کشور چین
مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنگل هــا در 
ــات  ــودن تجربی ــم دارا ب ــه به رغ ــان اینک ــا بی ــه ب ادام

در زمینــه مقابلــه بــا بیابان زایــی خــود را بی نیــاز از 
تکنیــک و دانــش دیگــر کشــورها نمی دانیــم، بــه تفاهــم 
نامــه همــکاری مشــترک بــا بخــش تحقیقاتــی گاتســو 
ــران  ــی دانشــگاه ته در کشــور چیــن و بخــش تحقیقات
اشــاره کــرده و عنــوان می کنــد: در ســال جــاری از 
ــی  ــش بیابان زدای ــه در بخ ــن ک ــور چی ــات کش تجربی
موفقیــت قابــل توجهــی کســب کــرده اســت در راســتای 
انجــام پــروژه مقابلــه بــا گــرد و غبــار و بیابان زدایــی در 

ــود. ــتفاده می ش ــران اس ای

تثبیت اراضی بیابانی یک اولویت است
ــی  ــر مل ــه مدی ــود ک ــته ب ــال گذش ــاه س ــت م اردیبهش
ــان  ــور بیاب ــر ام ــاون دفت ــار و مع ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری كشــور اعــالم 
کــرد: امســال كمیتــه ملــی مبــارزه بــا گــرد و غبــار 46 
ــی  ــق بیابان ــی در مناط ــچ پاش ــد مال ــار تعه ــزار هكت ه
غبارخیــز را در دســتور كار دارد. بــه گــزارش ایرنــا، علــی 
ــت  ــد: تثبی ــوان می کن ــی عن ــبی بیرگان ــد طهماس محم
اراضــی بیابانــی بــرای جلوگیــری از تولیــد ریزگــرد 

ــا  یكــی از اولویــت هــای اصلــی كمیتــه ملــی مبــارزه ب
ــون  ــا 27 میلی ــزود: 25 ت ــت. وی اف ــار اس ــرد و غب گ
هكتــار از اراضــی كشــور را عرصــه هــای بیابانــی و 
ــكیل داده  ــادی تش ــایش ب ــرض فرس ــز در مع غبارخی
انــد و 22 اســتان درگیــر پدیــده گــرد و غبــار بــا منشــا 
داخلــی یــا خارجــی و یــا 2 منشــا هســتند. وی یــادآور 
می شــود: بــا عنایــت مقــام معظــم رهبــری 150 میلیــون 
ــا پدیــده گــرد  ــارزه ب ــرای مب دالر در بودجــه ســال 97 ب
ــه شــده اســت كــه یــك قســمت  ــار در نظــر گرفت و غب

از ایــن اعتبــار بــرای اســتان هــای درگیــر غبــار و یــك 
ــرق و فنــی اختصــاص  ــه مســائل ب ســهم دیگــر نیــز ب
مــی یابــد تــا مشــكلی نظیــر مشــكل خوزســتان بــروز 
ــرای  ــوول، ب ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ــد. ب ــدا نكن پی
ــط  ــای مرتب ــتگاه ه ــه دس ــار هم ــن اعتب ــص ای تخصی
برنامــه هــا و اقــدام هــای خــود در مــورد گــرد و غبــار را 
بــه ایــن كمیتــه ملــی اعــالم كــرده انــد و یــك كمیتــه 
تخصصــی هفتــه آینــده بــر اســاس برنامــه هــای اعــالم 
شــده دســتگاه هــا بــرای بحــث چگونگــی تفكیــك ایــن 

مالچ پاشی بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشور
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها از مالچ پاشی 12 هزار و 69۰ هکتار از اراضی بیابانی 

کشور برای تثبیت کانون های فرسایش بادی در سال جاری خبر داد

مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنگل هــا می گویــد: در ســال جــاری از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی 293 میلیــارد تومــان اعتبــار جهــت مقابلــه بــا آثــار مخــرب ریزگــرد بــه ســازمان 
ــام  ــرای انج ــارات ب ــزان اعتب ــن می ــه وی ای ــه گفت ــت. ب ــده اس ــاص داده ش ــا اختص جنگل ه
ــت روان آب، 3۵9۰۰  ــات مدیری ــار عملی ــال کاری، 244۵۰ هکت ــات نه ــار عملی 24333 هکت
هکتــار اقدامــات آبیــاری و مراقبــت از نهــال کاری، 22۰۰ کیلومتــر احــداث بادشــکن زنــده، ۸۰ 
کیلومتــر بادشــکن غیــر زنــده، 11۰ هــزار هکتــار مدیریــت چــرا، 249 هــزار هکتــار قــرق و 16۰۰ 

ــود.   ــی می ش ــی اجرای ــتان های بیابان ــوب گیر در اس ــه رس ــر تل کیلومت

فرهــاد ســرداری -مدیــرکل دفتــر امــور 
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  بیابــان 
آبخیــزداری کشــور - معتقــد اســت: عملکــرد 
ســازمان جنگل هــا در حــوزه بیابان زدایــی 
بــا توجــه بــه میــزان اعتبــارات موجــود، قابل 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــت و جمه ــه اس توج
ــا  ــه ب ــه مقابل ــمندی در زمین ــات ارزش تجربی

پدیــده بیابان زایــی در اختیــار دارد.

رنا
 ای

س:
عک

امــور  دریایــی  زیســت  محیــط  معــاون 
ــاالب  ــوع ت ــران از وجــود 41 ن تاالب هــای ای
در کشــور خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، 
ــات  ــال تجربی ــان زاده در کارگاه انتق الهیج
جوامــع  نقــش  درخصــوص  ای  منطقــه 
و  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  در  محلــی 
ششــمین جلســه بــورد مدیریــت مشــارکتی 
ــز و غــرب  ــه ای رامســر در مرک ــز منطق مرک
پــارک  هتــل  جلســات  ســالن  آســیادر 
ــا اشــاره بــه اینکــه در جهــان 42  ارومیــه، ب
ــرد: از  ــح ک ــود دارد، تصری ــاالب وج ــوع ت ن
42 تــاالب ســاحلی، دریایــی و ســیبری 41 
نــوع تــاالب در ایــران وجــود دارد کــه نشــان 
ــودن شــرایط توپوگرافــی کشــور  از خــاص ب
ــش از 141  ــه بی ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
دهــم میلیــون هکتــار از تــاالب هــای کشــور 
کــه 50 درصــد از تــاالب هــا را شــامل مــی 
شــود در کنوانســیون رامســر ثبــت شــده اند، 
ادامــه داد: در حــال حاضــر170 کشــور عضــو 
کنوانســیون رامســر هســتند و اجــرای پــروژه 
مشــارکت مــردم در احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــدت 6  ــه م ــن ب ــران و ژاپ ــارکت ای ــا مش ب
ــون دالر  ــک میلی ــه ی ــار اولی ــا اعتب ســال، ب
ــن کنوانســیون  ــای ای ــه دســتاورد ه از جمل
ــا  ــش ب ــت های ــه صحب ــت. وی در ادام اس
ــروژه مشــارکت جوامــع  ــه اینکــه پ اشــاره ب
در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  در  محلــی 
ششــمین ســال خــود قــرار دارد، اظهــار کــرد: 
میــزان مشــارکت ژاپــن در ســال ششــم 
اجــرای ایــن پــروژه بــه 6 میلیــون دالر 
ــان  ــتای آذربایج ــدود 110 روس ــیده و ح رس
ــت  ــت تح ــر جمعی ــزار نف ــا 11 ه ــی ب غرب
پوشــش، در بخــش کشــاورزی درگیــر ایــن 
ــا  ــت: تاالب ه ــی اس ــتند. گفتن ــروژه هس پ
محیط هایــی هســتند کــه مشخصاتشــان 
اســت.  آب  و  خشــکی  میــان  چیــزی 
ــواره دارای آب  ــت هم ــن اس ــا ممک تاالب ه
ــک و گاه آب دار  ــه گاه خش ــا اینک ــند ی باش
ــا  ــک دری ــای نزدی ــی تاالب ه ــند. برخ باش
ــد.  ــر وضعیــت می دهن ــا جــزر و مــد تغیی ب
مانــدگاری  تاالب هــا  اصلــی  مشــخصه 
نســبی آب در آنهــا اســت. شــایان ذکــر 
اســت وضعیــت آلودگــی تاالب هــا در ایــران 
همــواره مــورد نقــد بســیاری از دوســتداران 

ــت. ــوده اس ــت ب ــط زیس محی

چه
ریا

کاهش 29 درصدی مصرف آب کشاورزی د
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مدیــر دفتــر برنامه ریــزی و تلفیــق ســتاد احیــای 
ــات  ــی اقدام ــه برخ ــاره ب ــا اش ــه ب ــه ارومی دریاچ
بخــش  در  آب  مصــرف  گفــت:  ســتاد،  ایــن 
کشــاورزی حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه 29 درصــد 
ــی  ــعود تجریش ــا مس ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــه اس ــش یافت کاه
دیــروز در نشســت  ســاالنه ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
بــه میزبانــی آذربایجان غربــی بــا بیــان اینکــه مصــرف آب 
کشــاورزی در مناطقــی همچــون »حســنلو« در نقــده بیــش از 
ــزود: عملکــرد ســتاد  65 درصــد کاهــش را نشــان می دهــد، اف
احیــای دریاچــه ارومیــه بــرای صرفه جویــی در مصــرف آب 
ــه تبعــات منفــی  کشــاورزی در حوضــه آبریــز دریاچــه هیچگون
ــل از  ــی در اوای ــه داد: وقت ــت. وی ادام ــته اس ــی نداش اجتماع
ــرف آب  ــدی مص ــش 40 درص ــرای کاه ــا ب ــتاد احی ــه س برنام
ــم،  ــخن گفتی ــه س ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــاورزی در حوض کش
ــه ایــن موضــوع پرداختنــد کــه  ــا تردیــد ب بســیاری از آقایــان ب
ــال  ــم در ح ــن مه ــبانه روزی ای ــای ش ــا تالش ه ــبختانه ب خوش

ــازوان ســتاد  ــی از ب ــه را یک ــق اســت. وی دانشــگاه ارومی تحق
احیــا در احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان دانســت و اظهــار 
ــه  داشــت: مدیریــت مصــرف آب و رســاندن دریاچــه ارومیــه ب
ــر  ــد. مدی ــه می طبل ــی همه جانب ــک هم افزای ــک ی ــراز اکولوژی ت
ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــق س ــزی و تلفی ــر برنامه ری دفت
بــا اشــاره بــه موفقیــت در تثبیــت تــراز دریاچــه ارومیــه، گفــت: 
فــاز دوم احیــای دریاچــه ارومیــه نیــز بــا موفقیــت طــی شــده 
و هم اکنــون فــاز ســوم کــه همــان رســیدن بــه تــراز اکولوژیــک 
ــالم  ــا اع ــت. وی ب ــده اس ــاز ش ــد، آغ ــال 1406 می باش ــا س ت
ــراز را در 30  ــن ت ــه در ســال 1394 کمتری ــه دریاچــه ارومی اینک
ــی دریاچــه  ــراز کنون ــه کــرده، بیــان کــرد: ت ســال گذشــته تجرب
ارومیــه تقریبــا همــان تــرازی می باشــد کــه اواخــر دهــه 1380 
بــه ثبــت رســیده بــود. مدیــر دفتــر برنامه ریــزی و تلفیــق ســتاد 
ــا وجــود  ــه ب ــرد ک ــالم ک ــن اع ــه همچنی ــای دریاچــه ارومی احی
ــرای  ــار ب ــص اعتب ــه تخصی ــم ب ــت مصم ــی، دول مشــکالت مال

ــت. ــه اس ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــای س ــام طرح ه اتم

دوره  تصمیمــات  پردردســرترین  از  یکــی  کالنتــری  عیســی 
ریاســتش را اعــالم کــرد تــا داســتان قدیمــی انتقــال آب از دریــای 
خــزر بــه فــالت مرکــزی، بیــش از هــر زمــان دیگــری واقعــی بــه 
نظــر برســد. ایــن داســتان بــه حــدود 10 ســال قبــل برمی گــردد؛ 
زمانــی کــه وزارت نیــرو از پــروژه ای بــرای انتقــال آب دریــای خــزر 
بــه فــالت مرکــزی خبــر داد. بعــد از آن بــا وجــود همــه  انتقاداتــی 
کــه از تبعــات زیســت محیطی ایــن پــروژه می شــد، در فروردیــن 
ســال 91، محمــود احمدی نــژاد رییــس جمهــور وقــت ایــران بــرای 
شــرکت در مراســم کلنگ زنــی پــروژه انتقــال ســاالنه 500 میلیــون 
متــر مکعــب آب از خــزر بــه فــالت مرکــزی، بــه اســتان مازنــدران 
ــژاد  ــود احمدی ن ــت محم ــه دول ــان ب ــا زور مخالف ــرد ام ــفر ک س
ــه  ــود مرحل ــرار ب ــه ق ــروژه ک ــن پ ــف ای ــل مختل ــه دالی رســید و ب
ــت  ــد از آن در دول ــد. بع ــو ش ــد، لغ ــران رود« باش ــروژه »ای اول پ
یازدهــم هــم وزارت نیــرو اعــالم کــرد کــه ایــن پــروژه بــرای تامیــن 
آب صنعــت و شــرب، توجیــه اقتصــادی دارد امــا بــا مخالفت هــای 
ســازمان محیــط  زیســت و گــزارش  مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
ضــد ایــن طــرح، بــار دیگــر وزارت نیــروی دولــت جدیــد نتوانســت 
ــم  ــاز ه ــم ب ــت دوازده ــد. حــاال در دول ــی کن ــروژه را اجرای ــن پ ای
ــده  ــروع ش ــزر ش ــال آب خ ــروژه انتق ــاره پ ــا درب حرف وحدیث ه
امــا بــا یــک تفــاوت؛ ایــن بــار ســازمان محیط زیســت بــا برخــی 
ــروز  ــت. دی ــرده اس ــت ک ــروژه موافق ــن پ ــرای ای ــا اج ــروط ب ش
عکســی از نامــه عیســی کالنتــری رییــس ســازمان محیط زیســت 
ــود اجــرای  ــه وزیــر نیــرو منتشــر شــد کــه در آن اعــالم کــرده ب ب

ایــن پــروژه بالمانــع اســت و برخــی ضوابــط زیســت محیطی بایــد 
رعایــت شــوند. عیســی کالنتــری رییــس ســازمان محیــط زیســت  
پیــش از ایــن در ایــن رابطــه بــا علــت موافقتــش بــا ایــن پــروژه 
ــود: »در ایــن رابطــه توجیــه دارم؛ دریــای  ــه خبرآنالیــن گفتــه ب ب
ــن  ــا آب وارد آن می شــود. م ــراف دری خــزر بســته اســت و از اط
گفتــم حــق داریــم از 40 درصــد منابــع آبــی هــر اســتان اســتفاده 
ــتان  ــاخته ایم و آب اس ــد س ــفیدرود س ــا روی س ــاال م ــم، ح کنی
ــر  ــی را از اســتان های دیگ ــاد از بارندگ ــن حجــم زی ــا ای ــالن ب گی
ــد  ــز بتوانن ــا گیالنی هــای عزی ــن ســد را ســاختیم ت ــم. ای گرفته ای
برنــج بکارنــد، امــا ایــن تصمیــم کــه در ســال 1335 گرفتــه شــده 
ــم غلطــی اســت، 10 ســال پیــش هــم ســد شــهریار را در  تصمی
ــد آب  ــود، بع ــن ش ــالن تامی ــا آب گی ــاختیم ت ــت آن س باالدس
ــه  ــا 40درصــد آن را مصــرف کنیــم روان گیــالن را کــه می توانیــم ت
ــن  ــع آب ای ــد مناب ــر 15درص ــه زی ــوری ک ــه ط ــم ب ــا کرده ای دری
اســتان مصــرف می شــود. مــا می توانســتیم آب گیــالن را بــارش 
خــودش تامیــن کنیــم و 2.5میلیــون متــر مکعــب آب باالدســت را 
هــم انتقــال بدهیــم. مــن بــه نماینــدگان شــمال می گویــم، چــه 
فرقــی می کنــد آب را از ســهم ســفید رود کــم کنیــم تــا وارد خــزر 
ــم  ــن تصمی ــا ای ــم«. ام ــزر ببری ــود خ ــه آب را خ ــا اینک ــود ی نش
ــی از  ــوی برخ ــدیدی از س ــای ش ــا مخالف ه ــری ب ــی کالنت عیس
کارشناســان و مســئوالن روبــرو شــده اســت. بطوریکــه 40 نماینــده 
مجلــس ایــران در نامــه ای بــه رئیــس جمهــور بــه طــرح انتقــال 
ــدگان اعــالم  ــن نماین ــد. ای ــراض کرده ان ــه ســمنان اعت آب خــزر ب

کردنــد کــه نهادهایــی چــون مرکــز پژوهش هــای مجلــس، مرکــز 
بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان مازنــدران نیــز بــا ایــن طــرح 
مخالفنــد و حتــی بعضــی از خبرهــا حکایــت از احتمــال اســتیضاح 
وزیــر نیــرو درایــن بــاره دارد. همچنیــن مدیــر کمپیــن مخالفیــن 
انتقــال آب خــزر بــه کویــر در نامــه ای خواســتار اعــالم جــرم علیــه 
وزیــر نیــرو و رییــس ســازمان محیط زیســت شــد. در بخشــی از 
ایــن نامــه آمــده اســت: »کمپیــن مخالفــان انتقــال آب خــزر بــه 
ــر ضمــن محکــوم کــردن ایــن عمــل شــتابزده، ناشایســت و  کوی

غیرعلمــی، از "مدعی العمــوم" می خواهــد کــه از طــرف مــردم 
ــه  ــه ســریعتر علی ــر چ ــران، ه ــردم شــمال ای ــژه م ــه وی ــران ب ای
آقایــان "رضــا اردکانیــان" وزیــر نیــرو و "عیســی کالنتــری" رئیــس 
ــوق  ــران اعــالم جــرم نمــوده و از حق ــط زیســت ای ســازمان محی
مــردم ایــران بــه ویــژه مــردم مظلــوم اســتان های شــمالی دفــاع 
کنــد«. منتقــدان می گوینــد ایــن تصمیــم تبعــات زیســت محیطی 
ــی  ــال آب دارد و حت ــیر انتق ــزر و مس ــای خ ــرای دری ــادی ب زی
برخــی مدعــی شــدند پــروژه انتقــال آب منجــر بــه نابــودی دریــای 

ــود. ــزر می ش خ

 Buxus hyrcana 1954( شمشــاد هیرکانــی بــا نــام علمــی
Pojark( یکــی از گونه هــای پهــن بــرگ و همیشــه ســبز 
ایــن  امــا  اســت،  هیرکانــی  رویشــی  ناحیــه  جنگل هــای 
ــه  ــی اســت ک ــروس همیشــه ســبز کشــور ســال های طوالن ع
ــرای  ــیاری ب ــات بس ــون اقدام ــا کن ــدارد و ت ــی ن ــال خوش ح
احیــاء آن انجــام شــده و تــا حــدودی موثــر بــوده امــا 
ــوز چشــم انتظــار درمــان و نجــات از شــر آفت هــا اســت.  هن
شمشــاد گونــه ای گرمــا دوســت و ســایه پســند اســت کــه بــه 
ــکوب  ــه در زیراش ــی آمیخت ــص و گاه ــای خال ــورت توده ه ص

انتقال آب از خزر به فالت مرکزی؛ چه کسی 
مسوول این تصمیم است؟
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گیاهان

طبیعت

دست اندازی به طبیعت و حیات وحش 
خط قرمز ماست

ارزش صادرات گیاهان دارویی 
مرتعی به 100 میلیون دالر رسید

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
تهــران  اســتان  زیســت 
ــه  ــدازی ب ــت ان ــت: دس گف
ــش  ــات وح ــت و حی طبیع
ــدرت و  ــا ق ــوزه ب ــن ح ــت و در ای ــز ماس ــط قرم خ
ــنا  ــزارش ایس ــه گ ــم. ب ــل می کنی ــوان عم ــام ت تم
از  خــود  بازدیــد  ســومین  در  محمــودی  ســعید 
مجموعــه محیــط زیســت اســتان تهــران بــا اشــاره به 
اینکــه ســاختار محیــط زیســت شــهر تهــران بــا تعــدد 
ــم  ــتی آن ه ــط زیس ــالت محی ــا و معض ماموریت ه
خوانــی و هــم راســتایی نــدارد، اظهارکــرد: جغرافیــای 
ــرات  ــران و سیاســت های ایــن شــهر تاثی اســتان ته
ملــی و حتــی جهانــی دارد و ایــن یــک فرصــت 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه تهــران یــک شــهر عــادی 
ــان آن هــم نبایــد عــادی باشــند،  ــت و کارکن نیس
گفــت: کارکنــان ایــن شــهر بایــد تاثیرگــذاری زیــادی 

ــط  ــور داشــته باشــند، خصوصــا در حــوزه محی در ام
ــذار  ــر و تاثیرگ ــم، فراگی ــک حــوزه مه ــه ی زیســت ک
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب اســت. محمــودی در ادامــه ب
تهــران بــرای داشــتن یــک شــهر پایــدار و ســالم بایــد 
همــه شــاخص ها، مؤلفه هــا و موضوعــات مرتبــط بــا 
محیــط زیســت پایــش شــود، گفــت: هــر آن چیــزی 
کــه مربــوط بــه محیــط زیســت اســت و می توانــد بــه 
آن آســیب برســاند بایــد توســط کارشناســان محیــط 
ــام  ــن مق ــش شــود. ای ــور مســتمر پای زیســت به ط
ــزی  ــد برنامه ری ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوول ب مس
مناســب و مدونــی بــرای پایــش واحدهــای صنعتــی 
در تهــران داشــته باشــیم، گفــت: در موضــوع آلودگــی 
ــوای  ــون ه ــان قان ــا هم ــرای م ــل ب ــالک عم ــوا م ه
پــاک اســت و همــه دســتگاه ها و مســئوالن مرتبــط 
ــون، برنامه ریــزی  ــر اســاس ایــن قان ــد ب اســتان بای

ــد. ــدام کنن و اق

ــع  ــور مرت ــر ام ــرکل دفت مدی
ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
و آبخیــزداری کشــور ارزش 
ــی  ــان داروی ــادرات گیاه ص
وحشــی داخــل مراتــع و جنگل هــای کشــور را حــدود 
ــزاد  ــم به ــت. ترح ــرده اس ــالم ک ــون دالر اع 100 میلی
ــع ادارات  ــای مرات ــش روس ــیه همای ــروز در حاش دی
کل منابــع طبیعــی شــمال کشــور )خراســان شــمالی، 
گلســتان، گیــالن، منطقــه ســاری و نوشــهر( در 
ســاری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا همچنیــن از 
رشــد ســه برابــری ارزش صــادرات  گیاهــان دارویــی 
در ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــی مرتعــی ) وحشــی(  ــر داد. وی گیاهــان داروی خب
ــرا،  ــا، کتی ــان، گل وش ــامل گل گاوزب ــی را ش صادرات
گلرنــگ، ســبالن و گونــه هــای دیگــری معرفــی کــرد 
ــزاد  ــه بیــش از 70  مــی رســد. به کــه تعدادشــان ب

ــته را  ــی گذش ــال زراع ــوی س ــب ج ــت مناس وضعی
عامــل اصلــی در افزایــش میــزان برداشــت گیاهــان 
دارویــی مرتعــی اعــالم کــرد و گفــت: در نیمــه 
ــواع  ــن ان ــک هــزار و 500 ت نخســت ســال جــاری ی
ــد.  ــت ش ــور برداش ــع کش ــی در مرات ــان داروی گیاه
ــا و  ــگل ه ــازمان جن ــع س ــور مرت ــر ام ــرکل دفت مدی
مراتــع کشــور بــا اعــالم ایــن کــه حــدود هشــت هــزار 
و 400 گونــه از گیاهــان دارویــی در ایــران وجــود دارد ، 
گفــت کــه 2 هــزار و 300 گونــه از ایــن تعــداد گیاهــان 
دارویــی مرتعــی و یــک هــزار و 728 گونــه از گیاهــان 
ــی  ــز بوم ــور نی ــع کل کش ــدی در مرت ــی تولی داروی
ــرای شناســایی   ــون ب ــران اســت. وی افــزود: تاکن ای
ــای  ــی کالس ه ــی مرتع ــان داروی ــه از گیاه 70 گون
آموزشــی بــرای مرتــع داران برگــزار شــد. بــر اســاس 
ــی  ــارت جهان ــزان تج ــون می ــی اکن ــای جهان آماره
ــارد دالر اســت. ــش از 107 میلی ــی بی ــان داروی گیاه

متخلف زیست محیطی در خرم آباد دستگیر شد
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست لرستان از دستگیری یک نفر متخلف زیست محیطی که 
اقدام به زنده گیری دو بال کبک در کوه های اطراف خرم آباد نموده بود؛ خبر داد. به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان،  قاسم دلفان گفت: پرونده این 
متخلف پس از تنظیم صورتجلسه اولیه به مقامات قضایی ارجاع شد.

گزارش

وجود 41 نوع 
تاالب در کشور

ب
یال

گزارش نهایی سیالب 2 ماه آینده تقدیم رئیس س
جمهوری می شود

ــه  ــزارش اولی ــت: گ ــران گف ــگاه ته ــس دانش رئی
ســیالب اخیــر کشــور بــه رئیــس جمهــوری تقدیــم 
شــد و گــزارش نهایــی نیــز تــا دومــاه آینــده آمــاده 
و بــه ایشــان تحویــل می شــود. محمــود نیلــی احمدآبــادی روز 
ــات ســیالب  ــزارش هی ــه گ ــری ارای ســه شــنبه در نشســت خب
کشــور افــزود: بنــا بــر حکــم رئیــس جمهــوری، وظیفــه مــا در 
ــان  ــوی ایش ــده از س ــرح ش ــوال مط ــه 110 س ــخ ب ــات پاس هی
ــه آن هــا  اســت کــه مقــرر شــد در دو گــزارش اولیــه و نهایــی ب
برســیم. وی افــزود: بــر ایــن اســاس گــزارش اولیــه کــه روایتــی 
از ســیل اســت آمــاده و امــروز بــه رئیــس جمهــور تقدیــم شــد. 
نیلــی ادامــه داد: حــال قــرار اســت در گــزارش دوم کــه همــان 
گــزارش نهایــی اســت، راهکارهــا و سیاســت ها در راســتای 
مقابلــه بــا ســیل و کاهــش خســارات گنجانــده شــود کــه در نظــر 
داریــم تــا دو مــاه آینــده آن را تهیــه و بــه رئیــس جمهــور تقدیــم 
ــد  ــت تشــکیل ش ــه هیئ ــی ک ــت: زمان ــه گف ــم. وی در ادام کنی
حــدود 250 نفــر از متخصصــان کشــور از دانشــگاه های مختلــف 

مســئولیت تهیــه ایــن گــزارش را در قالــب 16 کارگــروه برعهــده 
گرفتنــد و همیــن تعــداد نیــز بــه صــورت غیــر مســتقیم بــا ایــن 
ــا  ــزود: ت ــران اف ــس دانشــگاه ته ــد. رئی ــکاری کردن ــت هم هیئ
ــی  ــزارش نهای ــای تخصصــی گ ــا بیشــتر کارگروه ه ــروز تقریب ام
خــود را بــه کمیتــه تلفیــق ارائــه کردنــد و بقیــه کارگروه هــا نیــز 
تــا 27 مهرمــاه فرصــت دارنــد گــزارش خــود را ارائــه کننــد. وی 
گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع تصمیــم گرفتیــم بعــد از 
ــد،  ــال کردن ــود را ارس ــزارش خ ــی گ ــای تخصص ــه کمیته ه اینک
ــال  ــی ارس ــز پژوهش ــا و مراک ــگاه ه ــرای دانش ــاره ب آن را دوب
کنیــم تــا مجــددا مــورد بررســی قــرار گیــرد. قصــد مــا ایــن بــود 
کــه ده روزه جــواب را دریافــت کنیــم امــا حــدود 20 روز زمــان 
بــرد. بنابرایــن بعــد از بررســی های صــورت گرفتــه دیــدگاه تمــام 
دســتگاه ها تهیــه و منتشــر شــد. نیلــی اضافــه کــرد: در گــزارش 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــوع آن م ــی وق ــیل و چگونگ ــت س اول روای
گرفتــه و در گــزارش نهایــی راهــکار و سیاســت های مواجهــه بــا 

ســیل بــا هــدف کاهــش خســارات خواهــد بــود. 

گی
ود

آل

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
ــخص  ــه مش ــورت گرفت ــای ص ــت: در پایش ه گف
خــارگ  اطــراف  اخیــر  نفتــی  لکه  هــای  شــد 
تاثیــر جــدی بــر چرخــه اکوسیســتم جزیــره غیرمســکونی 
خارگــو نداشــته و ســاحل آن عــاری از آلودگــی مشــتقات 
ــزود: در  ــژاد اف ــاد قلی ن ــا، فره ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــی اس نفت
ــا اداره  ایــن ارتبــاط پتروشــیمی خــارگ در اقدامــی مشــترک ب
ــره و شــرکت نفــت فــالت  ــن جزی حفاظــت محیــط زیســت ای
بــه بررســی میدانــی آثــار احتمالــی بــه جــای مانــده از حادثــه 
اخیــر آلودگــی لکه نفتــی ناشــی از خطــوط لولــه دریایــی انتقــال 
ــان کــرد: در  ــد. وی بی ــره خــارگ پرداختن نفــت در شــمال جزی
ــرکت  ــان ش ــور کارشناس ــا حض ــه ب ــترک ک ــات مش ــن عملی ای
پتروشــیمی خــارگ و شــرکت نفــت فــالت قــاره صــورت گرفــت 
ــراف  ــای اط ــش مرجان ه ــی و پای ــی دریای ــت زن ــدا گش در ابت
جزیــره خارگــو بــه عنــوان یکــی از المــان هــای اصلــی زیســتگاه 
ــه  ــژاد ادام ــد. قلی ن ــه ش ــه پرداخت ــی منطق ــتان دریای الک پش
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

از ایــن اعتبــار بــرای اســتان هــای درگیــر غبــار و یــك 
ــرق و فنــی اختصــاص  ــه مســائل ب ســهم دیگــر نیــز ب
مــی یابــد تــا مشــكلی نظیــر مشــكل خوزســتان بــروز 
ــرای  ــوول، ب ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ــد. ب ــدا نكن پی
ــط  ــای مرتب ــتگاه ه ــه دس ــار هم ــن اعتب ــص ای تخصی
برنامــه هــا و اقــدام هــای خــود در مــورد گــرد و غبــار را 
بــه ایــن كمیتــه ملــی اعــالم كــرده انــد و یــك كمیتــه 
تخصصــی هفتــه آینــده بــر اســاس برنامــه هــای اعــالم 
شــده دســتگاه هــا بــرای بحــث چگونگــی تفكیــك ایــن 

هزینــه تشــكیل مــی شــود. مدیــر ملــی مقابلــه بــا گرد و 
غبــار كشــور و معــاون دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنگل 
ــارات  ــد: اعتب ــزداری كشــور می افزای ــع و آبخی ــا، مرات ه
ــی  ــه ضــرورت های ــه ب ــا توج ــی توســعه ب ــدوق مل صن
كــه وجــود دارد بیــن دســتگاه هــای مرتبــط بــا پدیــده 
گــرد و غبــار توســط ســازمان برنامــه و بودجــه تقســیم 
ادامــه  در  بیرگانــی  مــی شــود. طهماســبی  بنــدی 
ــازمان  ــن س ــد: همچنی ــان می کن ــش بی ــت های صحب
ــری  ــال پیگی ــزداری در ح ــع و آبخی ــا، مرات ــگل ه جن

ــی  ــی موضــوع تثبیــت اراضــی بیابان ــارات مل اخــذ اعتب
اســت كــه هنــوز رقــم ایــن اعتبــارات نهایــی نشــده چــرا 
ــه  ــه تدویــن و ارائ ــوط ب ــار من كــه تخصیــص ایــن اعتب
ــار  ــا گــرد و غب ــر ب برنامــه از ســوی اســتان هــای درگی
اســت كــه هنــوز ایــن اســتان هــا برنامــه هــای خــود را 
ارائــه نــداده انــد. وی در ادامــه صحبــت هایــش یــادآور 
ــی  ــاك اراض ــت خ ــه تثبی ــون برنام ــم اكن ــود: ه می ش
ــت  ــرح تثبی ــن ط ــه ای ــتور كار اســت ك ــی در دس بیابان
در گام اول در چنــد اســتان مهــم غبارخیــز شــامل 

ــان و  ــتان، كرم ــتان، خوزس ــتان و بلوچس ــالم، سیس ای
خراســان هــای رضــوی و جنوبــی اجــرا مــی شــود. بــه 
ــار  ــه از غب ــر اینك ــالوه ب ــا ع ــتان ه ــن اس ــه وی ای گفت
ــد،  ــر مــی پذیرن ــی و خارجــی تاثی ــر مناطــق داخل دیگ
بیابــان هــای آنهــا بــر دیگــر اســتان هــا نیــز تاثیــر مــی 
ــایش  ــار و فرس ــرد و غب ــد گ ــترین فراین ــذارد و بیش گ
ــی  ــبی بیرگان ــد. طهماس ــود دارن ــی خ ــادی را در اراض ب
ــه  ــود: برنام ــادآور می ش ــش ی ــت های ــه صحب در ادام
هــای عمــل تثبیــت كــه بــه صــورت اســتانی و براســاس 
ــه  ــت ك ــق اس ــی آن مناط ــی و جغرافیای ــرایط اقلیم ش
عــالوه بــر بــه كارگیــری شــیوه هــای نویــن از تجربیــات، 
اطالعــات و مطالعــات موجــود نیــز بــرای فراینــد تثبیــت 
خــاك اســتفاده و بكارگیــری مــی شــود. بــه گفتــه وی 
ــای  ــه ه ــه برنام ــت ارائ ــد از تثبی ــدی بع ــای بع گام ه
ــوزش  ــای آم ــه ه ــرای وزارتخان ــی ب ــی و آموزش فرهنگ
ــا  ــرورش و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی ب و پ
ــه و  ــراد جامع ــی اف ــردی و اجتماع ــرد ســالمت ف رویك
ــزان  ــز می ــكی و نی ــزات پزش ــعه تجهی ــدارس و توس م
ــل و  ــاوگان حم ــوط ن ــر خط ــار ب ــرد و غب ــذاری گ تاثیرگ

ــی اســت. ــی و هوای نقــل زمین

مالچ پاشی و تثبیت شن های روان
در فرودیــن 94 نیــز مدیــرکل وقــت دفتــر آب و خــاک 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اعــالم می کنــد: 
از  مانــع  روان  شــن های  تثبیــت  و  مالچ پاشــی 
طوفان هــای شــنی می شــود. حســن پســندیده در 
ــد: از بیــن رفتــن  گفت و گــو خبرگــزاری تســنیم می گوی
ــان و  ــع درخت ــه، قط ــرای  بی روی ــی، چ ــش گیاه پوش
ــاک  ــایش خ ــل فرس ــی از عوام ــری اراض ــر کارب تغیی
محســوب می شــوند کــه بــا توجــه بــه فرمایشــات رهبــر 
ــا  ــوع راهکار ه ــن موض ــل ای ــه ح ــد در زمین ــالب بای انق
ــدار  ــی کنیــم. وی ادامــه می دهــد: مدیریــت پای را عمل
منابــع خــاک، حفاظــت جنگل هــا و اجــرای طرح هــای 
جنگلــداری و مرتــع داری، آبخیــزداری و عــدم تخریــب 
ســرزمین در کاهــش روند فرســایش خاک بســیار موثر 
اســت. مدیــرکل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت عنــوان می کنــد: بــرای تشــکیل دوبــاره 
الیــه ای نــازک از خــاک بیــن 100 تــا 10 هــزار  زمــان نیــاز 
اســت، بنابرایــن بایــد موضــوع خــاک را ماننــد آب مــورد 
ــام مســوول خاطرنشــان  ــن مق ــم. ای ــرار دهی ــه ق توج
ــری از  ــا و جلوگی ــع و جنگل ه ــت مرات ــد: حفاظ می کن
بیابــان زایــی، اجــرای طرح هــای تثبیــت شــن های 
روان، مالــچ پاشــی و اســتفاده از بادشــکن در جلوگیــری 

ــت. ــر اس ــیار موث ــنی بس ــای ش از طوفان ه

سرداری: علیرغم دارا 
بودن تجربیات در زمینه 

مقابله با بیابان زایی 
خود را بی نیاز از تکنیک 
و دانش دیگر کشورها 

نمی دانیم. از این رو 
در سال جاری طی 

تفاهمنامه ای، بخش 
تحقیقاتی دانشگاه 

تهران از تجربیات کشور 
چین که در بخش 

بیابان زدایی موفقیت 
قابل توجهی کسب کرده 

است در راستای انجام 
پروژه مقابله با گرد و 

غبار و بیابان زدایی در 
ایران استفاده می کند. 

مالچ پاشی بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشور
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها از مالچ پاشی 12 هزار و 69۰ هکتار از اراضی بیابانی 

کشور برای تثبیت کانون های فرسایش بادی در سال جاری خبر داد

 Buxus hyrcana 1954( شمشــاد هیرکانــی بــا نــام علمــی
Pojark( یکــی از گونه هــای پهــن بــرگ و همیشــه ســبز 
ایــن  امــا  اســت،  هیرکانــی  رویشــی  ناحیــه  جنگل هــای 
ــه  ــی اســت ک ــروس همیشــه ســبز کشــور ســال های طوالن ع
ــرای  ــیاری ب ــات بس ــون اقدام ــا کن ــدارد و ت ــی ن ــال خوش ح
احیــاء آن انجــام شــده و تــا حــدودی موثــر بــوده امــا 
ــوز چشــم انتظــار درمــان و نجــات از شــر آفت هــا اســت.  هن
شمشــاد گونــه ای گرمــا دوســت و ســایه پســند اســت کــه بــه 
ــکوب  ــه در زیراش ــی آمیخت ــص و گاه ــای خال ــورت توده ه ص

ــن  ــار ای ــه انتش ــد. دامن ــرگ می روی ــن ب ــان په ــایر درخت س
گونــه در اســتان های شــمالی از آســتارا در اســتان گیــالن 
ــه ســواحل  ــاد در اســتان گلســتان و از نزدیــک ب ــرن آب ــا ق ت
دریــا در پــارک جنگلــی ســی ســنگان تــا ارتفــاع حــدود 1800 
ــن(  ــاکوتی )تنکاب ــای لس ــا در جنگل ه ــطح دری ــری از س مت
و افراچــال )ســاری( می باشــد. ایــن گونــه در بعضــی از 
انبــوه  توده هــای   تشــکیل  علــت  بــه  جنگلــی  مناطــق 
ــب  ــور در قال ــای قط ــا پایه ه ــص و وســیع چندآشــکوبه ب خال
از  تعــدادی  می شــود.  مدیریــت  جنگلــی،  ذخیره گاه هــای 

بــه علــت موقعیــت و  نیــز  رویشــگاه های مهــم شمشــاد 
چشــم انداز ویــژه بــه عنــوان پارک هــای جنگلــی مــورد توجــه 
ــتفاده و  ــورد اس ــارک داری م ــای پ ــب برنامه ه ــوده و در قال ب
بهره بــرداری قــرار می گیرنــد. بــر اســاس مــاده یــک )1( 
ــی  ــر جنگل ــع طبیعــی و ذخای ــت از مناب ــظ و حمای ــون حف قان
اســالمی؛  شــورای  مجلــس   1371/7/12 مصــوب  کشــور 
ــع  ــای ممنوع القط ــی و از گونه ه ــر جنگل ــزء ذخای ــاد ج شمش
فهرســت  در  اکنــون  گیــاه  ایــن  می شــود.  محســوب 
بین المللــی  اتحادیــه ی  انقــراض  معــرض  در  گونه هــای 
ســال  از  متاســفانه  دارد.  قــرار   )IUCN( طبیعــت  حفــظ 
ــای  ــا ارزش جنگل ه ــبز و ب ــه س ــه ی همیش ــن گون 1389 ای
شــمال کشــور بــه دالیــل مختلفــی مــورد حملــه آفــات و 
بیماری هــای مهاجــم و مخربــی قــرار گرفتــه کــه منشــاء 
ــی وارد کشــور شــدند و در  ــه طــور ناگهان خارجــی داشــته و ب
ــه را  ــن گون ــای ای ــات و بق ــی حی ــیار کوتاه ــان بس ــدت زم م
ــدن  ــک ش ــودی و خش ــب ناب ــه و موج ــره انداخت ــه مخاط ب
عامــل  دو  ایــن  شــده اند.  آن  رویشــگاه های  از  بســیاری 
بیمــاری بالیــت شمشــاد )Box-Blight Disease(  و آفــت 
هســتند.  )Box Tree Moth Pest( شمشــاد  شــب پره 
بیمــاری بالیــت شمشــاد کــه ســبب ســوختگی برگ هــا و 
خــزان ســریع آن هــا، خشــکیدگی سرشــاخه های درختــان 
و درختچه هــای شمشــاد و در نهایــت منجــر بــه خشــک 
ــوده می شــود، در ســال 1389 وارد  ــی توده هــای آل شــدن کل
ــرات مخــرب خــود را در جنگل هــای آســتارا  ــران شــد و اث ای
و ســایر مناطــق اســتان گیــالن بجــا گذاشــت و در ســال 
ــاهده  ــم آن مش ــن عالئ ــر تنکاب ــره س ــای لی 1391 در جنگل ه

ــن  ــزارش شــد. ای ــی و گ ــران معرف ــار در ای ــن ب ــرای اولی و ب
ــور  ــمال کش ــق ش ــام مناط ــه تم ــال 1393 ب ــا س ــاری ت بیم
ــت.  ــرده اس ــک ک ــیعی را خش ــطح وس ــرده و س ــرایت ک س
 Calonectria  ــام ــارچ بن ــوع ق ــک ن ــن بیمــاری ی عامــل ای
اســت.  و معرفــی شــده  pseudonaviculata شناســایی 
ــر حفاظــت  ــاه پزشــکی دفت ــا، کارشــناس گی ــزارش ایرن ــه گ ب
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  طبیعــی  منابــع  حمایــت  و 
ــام  ــات انج ــار داشــت:  اقدام ــزداری شــمال کشــور اظه آبخی
شــامل  آفــت  ورود  اول  ســال های  در  ایــران  در  شــده 
شناســایی آفــت، مطالعــه بیولــِوی، بررســی های رفتــاری، 
پراکنــش، اهمیــت، خســارت و ... بودکــه بــا مشــاهدات 
ــد  ــام ش ــود انج ــی موج ــع علم ــه مناب ــتناد ب ــی و اس میدان
و بــر ایــن اســاس ایــن حشــره در شــمال ایــران 3 -5 
نســل در ســال داشــته و شــرایط ســرد زمســتان را بــه شــکل 
ــد.  ــا ســپری می کن ــالی برگ ه ــه در الب ــای ســنین اولی الروه
یزدانفــر آهنگــران ادامــه داد: بــه محــض گــرم شــدن نســبی 
ــه فعالیــت  هــوا، الروهــا از پناهگاه هــای زمســتانه خــارج و ب
برگخــواری خــود ادامــه می دهنــد. در اواســط اســفند بــا 
طوالنــی شــدن روز و گرمــای نســبی هــوا، الروهــای زمســتان 
پارانشــیم قســمت  از  و  پناهــگاه خــارج  از  گــذران کامــال 
ــای  ــزش برگه ــبب ری ــد و س ــه می کنن ــا تغذی ــی برگه تحتان
پوســت  از  تغذیــه الروهــا  نیــز می شــوند،  دیــده  آســیب 
ــاد  ــزان زی ــه می ــز ب ــا نی ــان و درختچه ه ــه درخت ــاخه و تن ش
ــاع  ــه مســتمر و بالانقط ــس از تغذی ــا پ مشــاهده شــد. الروه
ــه  ــاه ب ــت م ــر اردیبهش ــا اواخ ــط ت ــی، در اواس ــد کاف و رش

شــفیره تبدیــل می شــوند.

سالم عروس همیشه سبز ایران به زندگی

ــی  ــزارش مل ــژه گ ــأت وی ــت هی ــط زیس ــروه محی ــس کارگ رئی
ســیالب ها، نقــش محیــط زیســت در کنتــرل ســیالب ها را 
ــه  ــزارش تهی ــاس گ ــر اس ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــر عن ــیار موث بس
ــط زیســت  ــظ محی ــه موضــوع حف ــر ب شــده مشــخص شــد اگ
و همچنیــن تاالب هــا توجــه شــود، عــالوه بــر حفــظ آب از 
ــری  ــاد جلوگی ــی زی ــن خســارت های مال ــوع ســیل و همچنی وق
می شــود. بــه گــزارش ایســنا، دکتــر غالمرضــا مکنــون در نشســت 
خبــری دیــروز کــه بــه منظــور ارائــه گــزارش اولیــه ســیالب ها در 
ــران برگــزار شــد، ایــن گــزارش  ســاختمان مرکــزی دانشــگاه ته
ــی  ــزارش نهای ــت: گ ــرد و گف ــف ک ــه توصی ــی و بی طرفان را علم
ــیالب ها  ــوزه س ــور را در ح ــی کش ــط مش ــر خ ــیالب های اخی س
و محیــط زیســت بــرای 10 ســال آینــده مشــخص می کنــد. وی 
ــی  ــت بررس ــط زیس ــروه محی ــرد: در کارگ ــح ک ــه تصری در ادام
ــروز  ــگیری از ب ــی پیش ــل محیط ــا عوام ــر م ــیالب های اخی س
ســیل را مــورد بررســی قــرار دادیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
ــر و  ــد نقــش موث ــم می توانن ــط زیســت ه ــا و محی ــه تاالب ه ک
کلیــدی در پیشــگیری از وقــوع ســیل داشــته باشــند. در واقــع 
تاالب هــا بــه دلیــل ویژگی هایــی کــه دارنــد می تواننــد هــم 
آب را جــذب کننــد و  هــم در حفــظ آب نقــش داشــته باشــند. 
ــه در اســتان  ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــرد: ب ــر نشــان ک ــون خاط مکن
گلســتان ســه تــاالب بــزرگ وجــود داشــت، اگــر ایــن تاالب هــا 
ــد  ــظ آب همانن ــذب و حف ــتند در ج ــدند، می توانس ــظ می ش حف
مخــازن ســد عمــل کننــد و آب هــا را ذخیــره کننــد. بنابرایــن الزم 
ــته  ــتری داش ــت بیش ــور جدی ــای کش ــظ تاالب ه ــت در حف اس
ــروز اتفاقــات ســیل در مناطــق دیگــر جلوگیــری  ــا از ب باشــیم ت
ــان خاطــر نشــان کــرد: متاســفانه اتفاقــی کــه  شــود. وی در پای
افتــاده، ایــن اســت کــه بســیاری از تاالب هــا در کشــور خشــک 
ــد. ــه شــمار می رون ــار ب ــرد و غب ــد گ ــز تولی ــوان مرک شــده و بعن

رئیس کارگروه محیط زیست 
هیأت ویژه گزارش ملی سیالب :

خط مشی 1۰ ساله کشور در 
حوزه سیالب ها مشخص شد

خبر

18 بال کبک در طبیعت 
شاهین دژ رها شد

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــاهین دژ 
ــک کشــف شــده از شــکارچیان  ــال کب گفــت: 18 ب
زیســتگاه  در  بانــان  محیــط  توســط  متخلــف، 
ــان طبیعــت  ــه دام ــا و ب ــن شهرســتان ره هــای ای
ــدگان  ــن پرن ــزود: ای ــی اف ــد چمن ــا، وحی ــزارش ایرن ــه گ ــده شــدند. ب بازگردان
در طــی یــک مــاه گذشــته از پنــج شــکارچی متخلــف زنــده گیــر در ارتفاعــات 
ــس از  ــا پ ــزود: کبک ه ــد. وی اف ــط شــده بودن ــن شهرســتان کشــف و ضب ای
ــه دامــان  طــی مراحــل قانونــی و قضائــی و بازیابــی توانایــی مجــدد پــرواز ب

ــتند. ــای دژ بازگش ــت زیب طبیع

بازداشت یک شکارچی متخلف
شــکارچیان ســودجو کــه بــرای صیــد پرنــدگان 
وحشــی بــه منطقــه چهارتــکاب فریمــان آمــده 
ــط  ــت محی ــوران حفاظ ــیاری مام ــا هوش ــد ب بودن
زیســت فریمــان دســتگیر شــدند. بــه گــزارش 
خبرگــزاری صداوســیما، مرکــز خراســان رضــوی، رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت شهرســتان فریمــان گفــت: پــس از دســتگیری متخلفــان، الشــه دوازده 
قطعــه باقرقــره و ادوات ذکــر شــده کشــف و ضبــط شــد کــه بهــای یــک قطعــه 
باقرقــره یــک میلیــون ریــال و ضــرر و زیــان وارده بــه محیــط زیســت مبلــغ 
ــس از  ــن پ ــوول، متخلفی ــن مس ــه ای ــه گفت ــت. ب ــال اس ــون ری دوازده میلی

ــدند. ــی ش ــان معرف ــتان فریم ــرای شهرس ــه دادس ــده ب ــل پرون تکمی

کشف یک اسلحه شکاری
یــک قبضــه اســلحه شــکاری توســط یــگان حفاظت 
و  رضوانشهرکشــف  شهرســتان  زیســت  محیــط 
ــر  ــا؛ اکب ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــط ش ضب
میغــی رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان رضوانشــهر از کشــف و ضبــط یــک قبضــه اســلحه شــکاری توســط  
یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان خبــر داد. ایــن مقــام مســوول در 
ادامــه صحبــت هایــش بــا اعــالم  ایــن خبــر گفــت: طــی پایــش های مســتمر 
یــگان حفاظــت شهرســتان، یــک فــرد متخلــف کــه در حــال مبــادرت بــه شــکار 
غیــر مجــاز بــود، دســتگیر و ضمــن ضبــط اســلحه شــکاری بــا تشــکیل پرونــده 
تخلــف جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه دادســرای شهرســتان اعــزام شــد. وی 

ــا جدیــت ادامــه دارد. تاکیــد کــرد: پایــش هــا از مناطــق مختلــف ب

پرندگان

شکارچیان

شکارچیان

2 گروه متخلف شکار و صید در بم دستگیر شدند
 به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم، 2 گروه متخلف شکار و صید در مناطق آزاد این شهرستان طی 2 روز متوالی 

توسط ماموران یگان حفاظت شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، عیسی عارف کیا با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان بم در 2 ماموریت مجزا و در 2 روز متوالی موفق به دستگیری 2 گروه شکارچی غیرمجاز شدند افزود: یک گروه از این 
معارضان به طبیعت قبل از شکار در شکارگاه دستگیر شدند که از آنان 2 قبضه سالح شکاری ساچمه زنی و گلوله زنی کشف و ضبط شد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــر دفتــر برنامه ریــزی و تلفیــق ســتاد احیــای دریاچــه 

ارومیــه ضمــن اشــاره بــه افزایــش یــک متــری تــراز اکولوژیــک 

دریاچــه ارومیــه نســبت بــه ســال قبــل گفــت: بــرای اینکــه بــه 

ــه  ــر صرف ــه فک ــد ب ــم بای ــت کنی ــه حرک ــای دریاچ ــمت احی س

ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــیم. ب ــاورزی باش ــی آب در بخــش کش جوی

مســعود تجریشــی در نشســت تخصصــی نقــد و بررســی 

عملکــرد ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه کــه در دانشــگاه 

ــر  ــد ســال اخی ــه طــی چن ــان اینک ــا بی ــزار شــد، ب ــه برگ ارومی

ــه،  ــوب دریاچ ــم در جن ــاور یک ــان  مش ــا مهندس ــرارداد ب ــه ق س

دانشــگاه تبریــز در شــرق دریاچــه و دانشــگاه ارومیــه در غــرب 

دریاچــه بســته شــد، اظهــار کــرد: هــدف از ایــن اقدامــات ایــن 

بــود کــه مشــکالت و راهکارهــا را بررســی کنیــم. وی ادامــه داد: 

ــم در  ــه می توانی ــت ک ــان داده اس ــی ها نش ــات و بررس مطالع

ــه40 درصــد مصــرف  بخــش کشــاورزی حوضــه دریاچــه ارومی

آب را کــم کنیــم و آن را بــه دریاچــه ارومیــه اختصــاص دهیــم. 

ــه 29  ــز دریاچــه ارومی ــز در حوضــه آبری طــی ســال گذشــته نی

ــد  ــاب ســدها بودن ــه در پای درصــد از مصــرف آب کشــاورزانی ک

بــدون بــروز هیــچ مشــکلی اجتماعــی کاهــش پیــدا کــرد. مدیــر 

ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــق س ــزی و تلفی ــر برنامه ری دفت

ــه  ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــه در کل حوض ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

اراضــی کشــت آبــی 15 هــزار هکتــار افزایــش پیــدا کــرده اســت، 

ــدها  ــاب س ــرف آب در پای ــش مص ــا کاه ــا ب ــرد: ام ــح ک تصری

و هدایــت بارش هــای خــوب امســال بــه ســمت دریاچــه، 

ــه ســال  ــه نســبت ب ــک دریاچــه ارومی ــراز اکولوژی ــر ت ــک مت ی

ــود  گذشــته افــزوده شــده اســت. تجریشــی ادامــه داد: قــرار ب

پــس از شــرایط تثبیــت بــه ســمت احیــا حرکــت کنیــم و در فــاز 

ــمت  ــه س ــازی ها ب ــر از رهاس ــتری را غی ــد آب بیش ــا بای احی

دریاچــه بفرســتیم کــه ایــن آب بایــد از صرفه جویــی در بخــش 

ــن شــود. کشــاورزی تامی

افزایش یک متری تراز 
اکولوژیک دریاچه ارومیه

سنا
 ای

س:
عک

گی
ود

لکه های نفتی تاثیری بر اکوسیستم جزیره خارگو آل
نداشته  است

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
ــخص  ــه مش ــورت گرفت ــای ص ــت: در پایش ه گف
خــارگ  اطــراف  اخیــر  نفتــی  لکه  هــای  شــد 
تاثیــر جــدی بــر چرخــه اکوسیســتم جزیــره غیرمســکونی 
خارگــو نداشــته و ســاحل آن عــاری از آلودگــی مشــتقات 
ــزود: در  ــژاد اف ــاد قلی ن ــا، فره ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــی اس نفت
ــا اداره  ایــن ارتبــاط پتروشــیمی خــارگ در اقدامــی مشــترک ب
ــره و شــرکت نفــت فــالت  ــن جزی حفاظــت محیــط زیســت ای
بــه بررســی میدانــی آثــار احتمالــی بــه جــای مانــده از حادثــه 
اخیــر آلودگــی لکه نفتــی ناشــی از خطــوط لولــه دریایــی انتقــال 
ــان کــرد: در  ــد. وی بی ــره خــارگ پرداختن نفــت در شــمال جزی
ــرکت  ــان ش ــور کارشناس ــا حض ــه ب ــترک ک ــات مش ــن عملی ای
پتروشــیمی خــارگ و شــرکت نفــت فــالت قــاره صــورت گرفــت 
ــراف  ــای اط ــش مرجان ه ــی و پای ــی دریای ــت زن ــدا گش در ابت
جزیــره خارگــو بــه عنــوان یکــی از المــان هــای اصلــی زیســتگاه 
ــه  ــژاد ادام ــد. قلی ن ــه ش ــه پرداخت ــی منطق ــتان دریای الک پش

ــره خارگــو  ــا و ســاحل جزی داد: در ادامــه شــرایط ظاهــری دری
ــای  ــه لکه ه ــا هرگون ــت ت ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــت م ــه دق ب
بجــای مانــده احتمالــی بعــد از عملیــات لکه زدایــی نفــت 
در محــدوده  شناســایی شــود. وی عنــوان کــرد: در جریــان 
پایش هــا مشــخص شــد ســاحل جزیــره خارگــو عــاری از 
ــط  ــت محی ــرکل حفاظ ــت. مدی ــی اس ــتقات نفت ــه مش هرگون
ــه طــول  ــره خارگــو ب ــادآور شــد: جزی زیســت اســتان بوشــهر ی
ــج  ــه پن ــر در فاصل ــی 400 مت ــای تقریب ــر و پهن ــت کیلومت هش
کیلومتــری از جزیــره خــارگ قــرار دارد و دارای یکــی از از 
ــوران دریایــی،  ــه فــرد مرجــان هــا و جان اجتماعــات منحصــر ب
محــل تخــم گــذاری هــزاران قطعــه پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی 
ــرر  ــش مق ــات پای ــام عملی ــه داد: در اتم ــژاد ادام ــت. قلی ن اس
شــد بــا همــکاری اداره حفاظــت محیــط زیســت خــارگ و ســایر 
نهادهــای دولتــی و مردمــی مســتقر در جزیــره در آینــده نزدیــک 
طــرح جمــع آوری زباله هــای شــهری رهــا شــده در ســاحل ایــن 

ــی شــود. ــا اجرای ــره زیب جزی

ب ها
طرح گردشگری تاالب استیل آستارا تاال

با لحاظ استاندارد محیط زیست اجرا می شود
ــار  ــتارا اظه ــگرپذیر آس ــتان گردش ــدار شهرس فرمان
کــرد: طــرح توســعه گردشــگری در تــاالب اســتیل 
بــه اداره حفاظــت محیــط زیســت واگــذار شــده 
ــن اســتانداردها و شــاخص های  ــا لحــاظ آخری اســت و ب
ــزود:  ــتم زاد اف ــن رس ــود. حس ــرا می ش ــی اج ــت محیط زیس
تــاالب اســتیل از جاذبــه هــای گردشــگری آستاراســت و بایــد بــا 
حفــظ ارزش هــای طبیعــی و گونــه هــای گیاهــی و جانــوری، از 
ظرفیــت آن بــرای رونــق گردشــگری اســتفاده کنیــم. وی ادامــه 
ــتارا  ــعه آس ــت توس ــور و ظرفی ــن مح ــگری مهمتری داد: گردش
ــا اجــرای  ــا حاشــیه ســازی، ب ــد ب ــی شــود و نبای محســوب م
ــی  ــه دار و کارشناس ــگری توجی ــی و گردش ــای عمران ــرح ه ط
شــده، مخالفــت شــود. وی افــزود: همانگونــه کــه جــدول گــذاری 
حاشــیه تــاالب، مانــع ورود و آالیندگــی کامیــون هــا بــه آن شــده 
اســت، اجــرای طــرح گردشــگری در اســتیل نیــز ســبب جــذب 
مســافر و درآمدزایــی بیشــتر خواهــد شــد. سرپرســت اداره 
حفاظــت محیــط زیســت آســتارا نیــز گفــت: هــدف از ســاخت 

بــوم کلبــه یــا اتاقــک هــای پرنــده نگــری و ســکوهای بازدیــد 
گردشــگران در تــاالب اســتیل، معرفــی جاذبــه هــای طبیعــی و 
جلــب مشــارکت مــردم در حفاظــت آن اســت. مصطفــی فــالح 
ــار آن  ــده و اعتب ــی ش ــه و کارشناس ــرح، مطالع ــن ط ــزود: ای اف
در شــورای برنامــه ریــزی اســتان گیــالن تصویــب شــده اســت 
و نظیــر آن، در تــاالب بیــن المللــی امیــر کالیــه الهیجــان، آب 
ــار انزلــی و تــاالب جوکنــدان تالــش اجــرا شــده اســت. وی  کن
ــاحت 15  ــا مس ــه ب ــوم کلب ــاالب 2 ب ــیه ت ــه داد: در حاش ادام
ــی و ســازگار  ــا ســازه های چوب ــاز ب ــع و 2 آالچیــق روب ــر مرب مت
ــرای کلبه هــا دوربیــن نصــب  ــا طبیعــت ســاخته می شــود و ب ب
ــا  ــن ی ــتفاده از دوربی ــا اس ــا ب ــدان ی ــه من ــد شــد و عالق خواه
بــا چشــم غیــر مســلح، پرنــده نگــری خواهنــد کــرد. وی بیــان 
کــرد: در کنــار کلبه هــا یــا اتاقک هــای پرنــده نگــری، نمازخانــه 
ــه  ــا ب ــر خواهــد شــد و فاضــالب آنه و ســرویس بهداشــتی دای
خــارج از محــدوده طــرح، هدایــت و از ورود آن بــه تــاالب، 

جلوگیــری خواهــد شــد.
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در آســتانه اربعیــن حســینی )ع( و ســیل 

ورود زائــران ابــا عبــدهللا الحسیـــن ،کارکنــان 

ــدوم  ــان ق ــالم میزب ــان ای ــرکت گاز استــ ش

این عزیزان می باشــند.

عبــاس شــمس اللهــی مدیــر عامــل شــرکت 

قبولــی  آرزوی  ضمــن  ایــالم  اســتان  گاز 

آرزوی  و  )ع(  حســینی  زائریــن  زیــارت 

ســالمتی بــرای ایشــان در طــول ایــن ســفر 

ــتان  ــرکت گاز اس ــود: ش ــالم نم ــوی، اع معن

ایــالم بــا تأمیــن اســکان در شــهرهای ایــالم 

ــردد در  ــی ت ــاهی،  هماهنگ ــران و ملکش ،مه

مــرز مهــران، کمــک بــه تجهیـــز موکــب 

هــای برپــا شــده بصــورت امانــی در خدمــت 

باشد. زوار می 

ــا بیــان اینکــه همــکاران صنعــت نفــت  وی ب

از سراســر کشــور ایــن روزهــا جهــت شــرکت 

ــن حســینی)ع(  ــکوه اربعی ــا ش ــم ب در مراس

ــراق  ــور ع ــازم کش ــران ع ــرز مه ــق م از طری

ــرکت  ــه ش ــان و مجموع ــند، کارکن ــی باش م

ــا تجهیــز مهمانســراهای  گاز استـــان ایــالم ب

گرفتــن چندیــن  اختیــار  در  نیــز  و  خــود 

ــک  ــان، کم ــایر ادارات استــ ــرا از س مهمانس

تأمیــن  مــرزی،   تــردد  در  ســهولت  بــه 

ــرای خودروهــا، خــادم همــکاران  پارکینــگ ب

ــان از  ــای ایش ــواده ه ــت و خان ــت نف صنع

سراســر کشور می باشند .

شرکت گاز استان ایالم 
خدمتگزار زائران اربعین
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- خدا را نمی پرستد، بت پرست - چروك 

پوست، چین و چروك پوست - لوله تنفسی، 
از اجزای دستگاه تنفسی،حلقوم و گلو، زندان 

مسعود سعد سلمان
 13 - تپش قلب - دفتر شاخص، نمایه، 

فهرست - غراب، كالغ، پرنده سیاه رنگ
 14 - کاستی ها - رودی در فرانسه، از 

باشگاه های فرانسوی - تاكنون - كالم معتبر
 15 - نابودی - ستمگر - رطوبت

عمودی 
 1 - خانه، لقب امیران ترك - قلم انگلیسی 

- سختی - سست كننده
 2 - شكوفه رخسار - هافبک آرژانتین

 3 - منجنیق - سفره چرمین، پوست دباغی 
شده - مار بزرگ

 4 - خود رأی، فردای تازی - فرزند زاده - 
آویختن چنگال

 5 - زندگی كن - یك جفت كفش - زمین 
فوتبال را با آن فرش می كنند، در پارك می 

كارند
 6 - راهنمایی کردن، ارشاد، نویسنده كتاب 

وغ وغ ساهاب - گاز مرداب، از گاز های آلی 
- نشانه مفعولی، عالمت مفعول بی واسطه

 7 - خوردنی متعجب، تنها - وقت معین - 
مجازات شرعی، اندازه - لنا وارونه

 8 - جمع نادر - ورزش دادن
 9 - مروارید - هزار كیلو، بدن، ماهی 

كنسروی - زنبور عسل - صف
 10 - كوزه سفالین، ظرف شراب - 

سپیدموی، پیری - خالق اثر خشم و هیاهو، 
خالق مرثیه برای یک راهبه، نویسنده قرن 

بیستم که در نیوالبانی متولد شد
 11 - یک ششم چیزی - سختی و مشقت 

- تازیانه عرب
 12 - نام قدیم کربال - نامی برای پسران که 
بر گرفته از نام عیدی در اسالم می باشد، عید 

حاجیان - زندگی کن، طرف، جانب
 13 - نغمه، صدای آهنگین، وسایل زندگی 

- درخشان، درخشنده، درخشان و درخشنده 
- طویل، بلند، طوالنی

 14 - گرانبها، بهادار، پربها، کنایه ای است 

که می گویند که هر کسی باالخره دارد - 
نزدیكان، وابستگان

 15 - رسم ها، آیین ها - نام قبیله ای از 
اعراب یمن - برهنه، عریان، همسر اسكارلت 

- تصرف کردن

جدول شماره 1۵71

 پیام
استان ها

خرید 11۰۰ تن تخمه آفتابگردان از کشاورزان گلستان
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت که از شهریور امسال تاکنون یک هزار و 100 
تن تخمه آفتابگردان از کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شد.

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

ملك زرند
تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
نامـه  وماده13آئيـن  ماده3قانـون  موضـوع  اگهـي 
واراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون 
برابـررأي  رسـمي-  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي 
موضـوع  دوم  شـماره139860319008001034هيات 
اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانه بال 
معـارض متقاضـي خانـم فاطمـه پورکارگـر فرزنـد 
محمدحسـین به شـماره شناسـنامه 669 صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 231/72 متر 
مربـع پـالك 6 فرعـي از 7606 اصلـي واقـع در زرنـد 
خیابـان شـهید صدوقی کوچه 5 خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم بـی بـی هاشـمیه اسـترآبادی محرز 
گرديـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دونوبـت به فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در صورتي 
كه اشخاص نسـبت به صدورسند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاريخ انتشـار 
اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به 
ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت 
يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد 

شـد.م/الف138 
تاريخ انتشـار نوبـت اول:98/7/10- تاريخ انتشـار نوبت 

دوم:98/7/24
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك 
شهرستان زرند

آگهی مزایده مال منقول-نوبت اول  
اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت در نظر دارد در خصـوص پرونده اجرائی 
کالسـه 980686لـه خانـم بهجـت مونس زاده علیه آقای احسـان امیری میجـان دایر بر مطالبه 
مهریـه خـودروی سـواری به شـماره پـالک 169د43ایران 75وشـماره شاسـی H3390385واز 
لحـاظ وضعیـت خـودرو :اتاق وبدنه :سـالم – موتور و متلقات  :سـالم - گیربکس :سـالم - دیفرانسـیل :سـالم 
– سـپرها  :دارد- شیشـه :دارد – جلو پنجره  :سـالم – جلو داشـبورد :سـالم - آمپرها:سـالم – اینه ها :سـالم – 
بـرف پـاک کـن :سـالم – السـتیک ها:سـالم – چراغ ها :سـالم – صندلی ها :سـالم – تودوزی :سـالم – سـیم 
کشـی  :سـالم – باطـری :سـالم - درب :سـالم - گلگیـر :سـالم متلـق بـه محکوم علیه فـوق الذکـر جمعا مبلغ 
سـی میلیـون تومـان )300/000/000ریال (که توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری بـا مبلغ فوق الذكـر ارزیابی 
گردیـده از طریـق مزایـده بفروش برسـاند. جلسـه مزایده در مـورخ 1398/08/29راس سـاعت 9 صبح با حضور 
نماینـده دادسـرا در محـل اجـرای احـکام حقوقـی برگزار میگـردد، متقاضیـان در صورت تمایل ضمـن هماهنگی 
بـا اجـرای احـکام حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از ملـک فـوق بازدیـد ودر صـورت تمایـل به 
شـرکت در مزایـده 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی ) حداقل قیمـت فروش پایه ارزیابی شـده می باشـد( خود را به 
حسـاب سـپرده دادگسـتری 2171293839004نـزد بانـک ملـی واریـز وقبض آن را بـه همراه پیشـنهاد کتبی در 
پاکـت در بسـته و تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده تحویـل این اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی بـه عنوان 
برنـده مزایـده شـناخته میشـود کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـدودر صـورت انصراف برنـده مزایده ده 

درصدمبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 
دادوز اجرای احکام حقوقی دادگستری جیرفت –سیده صدیقه حسینی –م الف :19

آگهی مزایده نوبت اول   
بـه موجـب اجرائیـه کالسـه 980045 اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری رودبارصـادره از 
اجـرای احـکام شـعبه اول حقوقـی شهرسـتان قلعـه گنـج محکـوم لـه خانـم آسـیه اکبری 
بـر فـروش یـک دسـتگاه خـودرو پرایـد  اقـای علیرضـا دل آگاه مبنـی  ومحکـوم علیـه 
تیـپ se131بـه رنـگ سـفید روغنـی ومـدل 1396وداری شـماره موتـور 5926123وشاسـی 1030830مـی 
باشـد کـه توسـط محکـوم علیـه معرفـی وتوسـط کارشـناس دادگسـتری بـه شـرح ذیـل ارزیابـی وتوقیـف 
گردیـده اسـت .مـورد بازدیـد فروش یک دسـتگاه خـودرو پراید بـه شـماره انتظامی 241ق95ایـران 65که 
در مـورخ 1398/04/31در پارکینـگ البـرز واقـع در شهرسـتان رودبـار جنـوب توقیـف وتوسـط کارشـناس 
بازدیـد ومشـاهده گردیـد کـه خـودرو فـوق اتـاق :سـالم ،شیشـه ،سـالم ،السـتیک بـا آج متوسـط 20درصد 
وموتـور سـالم میباشـد مبلـغ 325/000/000ریـال وقیمـت خـودرو بـا توجـه بـه بـازار خـودرو وقیمـت روز 
مبلـغ 325/000/000ارزیابـی گردیـده مقررگردیـد خـودرو موصـوف در روز چهارشـنبه مـورخ 1398/08/22از 
سـاعت 9تـا 11صبـح از طریـق مزایـده دردفتـر اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری رودبـار واقـع در بلـوار 
عدالـت بـه فـروش برسـد قیمـت پایـه از بهـای ارزیابـی شـدن شـروع وبـه کسـانی کـه باالتریـن قیمت را 
پیشـنهاد نمایـد فروختـه خواهـد شـد 10درصـد مبلـغ پیشـنهادی فـی المجلس از برنـده دریافـت ونامبرده 
مکلـف اسـت حداکثـر تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت باقیمانـده ثمـن معاملـه اقـدام نماید در غیـر این 
صـورت 10درصـد اولیـه بنفـع صنـدوق دولـت ضبـط ومزایـده تجدیـد میگردد.متقاضیـان در صـورت تمایـل 
مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعـد مزایـده بـه ایـن اجـرا مراجعه تـا ترتیـب بازدید انـان از خـودروی موثر 

مزایـده داده شـود .
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان رودبار جنوب .م الف :714

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

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

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز 
گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر بـه منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مرجع 

قضایـی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 15 کرمان شهرستان زرند

پـالک 1 فرعـی از 242 اصلی آقای محمد کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند در 
موازی 8 سـهم از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند 

روسـتای بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی آقـای ولی اله کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 4 صـادره از زرند 
در مـوازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ بـه مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع 

واقـع در زرنـد روسـتای بنـان – ده محمـد مومـن خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی آقای روح اله کمسـاری بنانی فرزند مصیب بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از زرند در 
موازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مساحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در 

زرند روسـتای بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی خانم سـکینه کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی خانم زهرا کمسـاری بنانی فرزند انشـاءاله بشـماره شناسـنامه 367 صـادره از زرند 
در مـوازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ بـه مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع 

واقـع در زرنـد روسـتای بنـان – ده محمـد مومـن خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلی خانم فاطمه کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از زرند در 
موازی 4 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مساحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در 

زرند روسـتای بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی خانم معصومه کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه3 صـادره از زرند 
در 4 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربـع واقع در 
زرنـد - روسـتای بنـان – ده محمـد مومـن خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.م /الف 148

انتشار نوبت اول : چهارشنبه 98/7/24- انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 98/8/8
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مفقودی
سندماشــین  و برگ ســبز ســواری پژو4۰۵ 
ــه  ــگ ب ــک رن ــره ای متالی ــدل1397 نق م
شــماره  موتــور 12۵2943K124 و شــماره 
ــه  ــی NAAM11VE6JK۰3۸۵17 ب شاس
شــماره پــالک 42ج 926ایــران 34متعلق 
بــه ســید امید موســوی کیــش مفقــود واز 

درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860318019003942 - 1398/06/26 هیات 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
مهدیــه رنجبــر فرزنــد اکبــر بــه شــماره شناســنامه 1729 صــادره 
از ســیرجان در ششــدانگ یکبــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 
1035  مترمربــع پــالک فرعــی 482 از 6 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــش 28  ــالن  بخ ــول گی ــه ط ــع در قری ــالک 116 واق ــده از پ ش
ــی  ــه رضائ ــای رحمــت ال ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری گی
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ــذا ب ــده اســت ل محــرز گردی
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
ــن اداره تســلیم و پــس  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860318019003934 - 1398/06/25 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
جــواد قوامــی فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره شناســنامه 2666 صــادره 
از تالــش در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری و مســکونی دو 
ــی  ــالک فرع ــع پ ــه مســاحت 848/24  مترمرب ــه ب ــه ومحوط طبق
10054 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 304 واقــع 
ــک رســمی  ــداری از مال ــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خری در قری
آقــای نصــرت رحمانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــی  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب دادخواســت خ
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/06/25  -  139860318019003932 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بالمعــارض  ــات مالکان ــک تالــش تصرف ــت مل ثبتــی حــوزه ثب
بــه شــماره  احمــد  فرزنــد  ابــوذر  مهــدی  آقــای  متقاضــی 
یکبابخانــه  تالــش در ششــدانگ  از  شناســنامه 321 صــادره 
ــی 10056 از  ــالک فرع ــع پ ــه مســاحت 345  مترمرب ــه ب ومحوط
8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 543 واقــع در قریــه 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری طــوالرود بخــش 28 گی
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــرم قربان مح
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــد شــد .  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/06/26  -  139860318019003943 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بالمعــارض  ــات مالکان ــک تالــش تصرف ــت مل ثبتــی حــوزه ثب
متقاضــی آقــای فخرالدیــن حســنی میانکوهــی فرزنــد حســین 
یکبابخانــه  در  تالــش  از  بــه شــماره شناســنامه 13 صــادره 
ــی 521  ــالک فرع ــع پ ــه مســاحت 1029/18  مترمرب ــه ب ومحوط
از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 175 واقــع در قریــه 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری ــوه بخــش 28 گی میانک
عباســقلی باالخانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی( 

ــک  ــوق ششــدانگ ی ــی کالســه ف ــده اجرائ ــه موجــب پرون  ب
قطعــه آپارتمــان بشــماره پــالک پنــج فرعــی از یکهــزار و 
پانصــد و بیســت و چهــار اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از دوازده 
ــاد و  ــه مســاحت هفت ــج ب ــه پن ــور قطع ــی مذک ــی از اصل فرع
پنــج مترمربــع واقــع در آســتارا- خیابــان فارابــي - کوچــه ۳۸ 
مجتمــع مســکونی عطــا بخــش ۳۱ گیــالن کــه ســند مالکیــت 
ــل ثبــت وصفحــه ۱۹۱۰۳-۸۱دفتــر۱۳۵ بشــماره چاپــی  آن ذی
ــده  ــادر ش ــت و ص ــی ثب ــارمجتهدی اردبیل ــام یاش ۲۴۰۹۸۹ بن
اســت، طبــق ســند رهنــی شــماره 52005 – 92/9/5 دفترخانــه 
۱۰۹ آســتارا در قبــال مبلــغ 840000000 ریــال در رهــن بانــک ایران 
زمیــن قــرار گرفتــه کــه حــدود ومشــخصات آن بشــرح ذیــل 
مــی باشــد: و شــماال اول بطــول یــک متــر و هشــتاد ســانتي 
متــر دیــوار ســاختمان وپنجــره اســت بفضــای عرصــه مشــاعی 
دوم بوضعيــت غربــي بطــول یــک متــر و بیســت ســانتی متــر 
دیــوار تــراس اســت بفضــای عرصــه مشــاعی ســوم بطــول یک 

متــر وده ســانتی متــر لبــه تــراس اســت چهــارم بطــول
شــش متــر وده ســانتی متــر دیــوار ســاختمان وپنجــره اســت بــه 
فضــای قســمت تعریضــی کــو چــه شــرقا اول بطــول چهــار متــر 
ــوار ســاختمان اســت بفضــای عرصــه  وشــصت ســانتی متــر دی
مشــاعی دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول دو متــر ســوم بطــول یــک 
ــول  ــت شــمالی بط ــارم  بوضعی ــر چه ــانتی مت ــاه س ــر و پنج مت
ــه  ــوار ســاختمان وپنجــره اســت ب ــر دی ــر ســه جــزء اخي دو مت
نورگیــر ســاختمان پنجــم بطــول ســه متــر وهفتــاد ســانتي متــر 
ــا اول  ــاعی جنوب ــه مش ــای عرص ــت بفض ــاختمان اس ــوار س دی
بطــول چهــار متــر ونــود ســانتی متــر دیــوار اشــتراکی ســاختمان 

اســت بــا واحــد مســکونی مجــاور بشــماره پــالک شــش فرعــی 
ــر و  ــر و ده ســانتی مت ــک مت ــای ی ــی بطوله ــت غرب دوم بوضعی
پنجــاه ســانتی متــر دیــوار ســاختمان اســت، بــراه پلــه مشــاعی 
ســوم بطــول یــک متــر و بیســت ســانتی متــر درب اســت بــراه 
پلــه مشــاعی چهــارم بطــول ســه متــر و ســی و پنــج ســانتی متر 
دیــوار ســاختمان اســت بــراه پلــه مشــاعی غربــا بطول شــش متر 
ــوار ســاختمان اســت بفضــای عرصــه  ــر دی و پنجــاه ســانتی مت
مشــاعی حــدود ومشــخصات انبــاری قطعــه ۲ بــه مســاحت 1/49 
مترمربــع  شــماال بطــول یــک متــر و پانــزده ســانتی متــر بــه انبار 
ــه  ــر ب ــر و ســی ســانتی مت ــک مت شــماره یــک شــرقا بطــول ی
پارکینــگ شــماره شــش جنوبــا بطــول یــک متــر و پانزده ســانتی 
متــر بــه انبــار شــماره ســه غربــا بطــول یــک متــر و ســی ســانتی 
متــر بــه راهــرو مشــاع و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 
ــون و پانصــد  ــارد و ششــصد و هشــتاد و هفــت میلی یــک میلی
هــزار ریــال ارزیابــی شــده و پــالك فــوق دارای یکبــاب آپارتمــان 
در طبقــه فوقانــی ســوم شــمالی از یــک ســاختمان شــش طبقــه 
روی پیلــوت )۱۱ واحــد مســکونی ( بــه مســاحت ۷۵ مترمربــع که 
ــع ان مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی  مقــدار 1/32مترمرب
ــی  ــع م ــاحت 1/49 مترمرب ــه مس ــه دو ب ــاری قطع ــام انب بانضم
باشــد ســاخته شــده بــا اســکلت بتنــی ، نمــای اصلــی ســاختمان 
ســنگ پــالک بــا قدمــت بالــغ بــر نــه ســال وواحدمذکور مشــتمل 
بــر دو اتــاق خــواب ، هــال و پذیرایــی بــا کــف پارکــت ، ســرویس 
بهداشــتی و حمــام ، آشــپزخانه بــا کابینــت ام دی اف می باشــد و 
دارای پروانــه و پایــان کارســاختمانی و دارای انشــعابات آب و بــرق 
و گاز بــوده کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مــادر مدیــون 
مــی باشــد، پــالک فــوق از ســاعت ۹ الــی ۱۲ روز یکشــنبه مــورخ 
98/8/26 در اداره ثبــت اســناد و امــالک آســتارا واقــع در خیابــان 

جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش 
مــی رســد. مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و ششــصد و هشــتاد 
ــن  ــه باالتری ــروع و ب ــال ش ــزار ری ــد ه ــون و پانص ــت میلی وهف
قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
ــق  ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــت بده پرداخ
ــورد  ــه م ــی ک ــرف در صورت ــتراک و مص ــق اش ــا ح ــعاب و ی انش
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی 
آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت 
ــه  ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــز در صــورت وج و نی
ــد  ــده مســترد خواه ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــوق از محــل م ــای ف ه
شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا 
ــده روز اداری  ــردد، مزای ــمی گ ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای چنانچ
بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد 
شــد. ضمنــا مــازاد پــالک بشــرح ذیــل بازداشــت مــی باشــد بــه 
ــعبه  ــماره ۹۵۱۰۱۱۱۸۲۰۴۰۰۸۱۷- 98/7/18 ش ــتور ش ــب دس موج
دوم اجــرای احــکام مدنــی آســتارا در قبــال ۳۷۱۹۰۰۰۰۰۰ریــال وبــه 
ــعبه  ــماره ۹۵۱۰۱۱۱۸۲۰۴۰۱۶۷۶-  95/12/9 ش ــتور ش موجــب دس
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا درقبــال ۶۶۰۰۰۰۰۰۰لاير 
وبرابــر دســتور شــماره ۹۶۱۰۱۱۱۸۲۰۵۰۰۲۱۷- 96/2/11 اجــرای 
مدنــی دادگســتری بــه مبلــغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال و برابــر نامــه 
شــماره96/2/12- ۹۶۱۰۱۱۱۸۲۴۰۰۱۹۰ ریاســت محتــرم اجــرای 
ــه مبلــغ ۸۷۱۰۰۰۰۰۰ریــال بازداشــت مــی  احــکام مدنــی آســتارا ب

باشــد.
 تاریخ انتشار:98/7/24

رییس ثبت اسناد وامالک آستارا
7308 عباس نوروزی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــات  ــر رای شــماره 139860318019003935 - 1398/06/25 هی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــد ســند رســمی مســتقر در واح ســاختمانهای فاق
تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی  ثبــت ملــک 
ــه شــماره  ــد نورخــان ب ــه کیشــی نیــا جوکنــدان فرزن آقــای نبــی ال
شناســنامه 83 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــع  ــاحت 235/40  مترمرب ــه مس ــکونی ب ــای مس ــر بن ــتمل ب مش
پــالک فرعــی 4476 از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
72 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای ســید روح الــه میرمســعودی محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08

7257 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860318019003613 - 1398/06/09 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
حاتــم جوادنیــاء ریــک فرزنــد رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــازه و محوط ــاب مغ ــدانگ یکب ــش در شش ــادره از تال 2016 ص
بــه مســاحت 306/24  مترمربــع پــالک فرعــی 223 از 41 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 64 واقــع در قریــه ییالقــی ریــک 
ــه  ــای روح ال ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی بخ
روحــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــخ تســلیم اعتــراض  اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاری
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی  دادخواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08
7258 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــات  ــماره 139860318019003614 - 1398/06/09 هی ــر رای ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
حاتــم جوادنیــاء ریــک فرزنــد رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان ــش در شش ــادره از تال 2016 ص
مســاحت 107/17  مترمربــع پــالک فرعــی 222 از 41 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 64 واقــع در قریــه ییالقــی ریــک 
ــه  ــای روح ال ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی بخ
روحــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی اخــذ رســید ظــرف م
ــی  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08
7259 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 10/3507
آقــای ســلیمان کرامتــی مریــان بــه اســتناد بــه دو بــرگ گواهــی 
شــهادت شــهود بــه شــماره  31562 مــورخ 1398/07/18 دفتــر 
102 تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه و اعــالم نمــوده اســت ســند 
ــه شــماره  ــان ب ــک دســتگاه آپارتم ــان ی ــت عرصــه و اعی مالکی
فرعــی 3507 از 10 اصلیقطعــه دو تفکیکــی مفــروز از پــالک 
ــه مســاحت 77/05  ــی 10 بخــش 28گیالنب 3007 از ســنگ اصل
مترمربــع بــا حــدود و مشــخصات معیــن ذیــل ثبــت و صفحــه 
69/18562 دفتــر 28/162 بنــام متقاضــی المثنــی ثبــت و صــادر 
گردیــده اســت و ســپس برابــر ســند رهنــی بــه شــماره 156956 
مورخــه 1389/03/10 در قبــال مبلــغ 368366886 لاير در رهــن 
بانــک مســکن شــعبه مرکــزی تالــش قــرار گرفتــه اســت و در 
ــای  ــاظ تقاض ــن لح ــت بدی ــده اس ــود گردی ــی مفق ــر جابجائ اث
صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا بــر اســاس 
تبصــره اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی قانــون 
ــت  ــوم جه ــالک مرق ــت پ ــند مالکی ــدان س ــب فق ــت مرات ثب
ــه  ــا چنانچ ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــوم در ی ــالع عم اط
شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود 
یــا  مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و 
ــخ  ــت ده  روز از تاری ــرف مهل ــود را در ظ ــمی خ ــتندات رس مس
ــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش در  انتشــار ایــن آگهــی ب
ــس از  ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل ده ــید تحوی ــذ رس ــال اخ قب
انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل 
نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام وراث 

مالــک اقــدام نمــوده خواهــد شــد.
رونوشت: سناد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860318019003610 - 1398/06/07 هیــات 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
رضــا نظامــی ریــک فرزنــد نظــام بــه شــماره شناســنامه 8 صــادره 
از تالــش در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه ومحوطــه 
ــی  ــی 224 از 41 اصل ــالک فرع ــع پ ــاحت 5000  مترمرب ــه مس ب
ــی  ــه ییالق ــع در قری ــالک 112 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــک بخ ری
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــفقت دهق ش
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860318019003933 - 1398/06/25 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
نســرین لطفــی زاد طــوالرود پائیــن فرزنــد پاشــا بــه شــماره 
شناســنامه 287 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــع  ــاحت 271/74  مترمرب ــه مس ــکونی ب ــای مس ــر بن ــتمل ب مش
پــالک فرعــی 10055 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
602 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 
ــده اســت  ــه اســدی طــوالرود محــرز گردی ــرت ال رســمی آقــای عب
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : مورخ 98/08/08
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

چاه جدید شهر ریگان وارد مدار بهره برداری شد
با بهره برداری از چاه جدید شهر ریگان، 25 لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب این شهر افزوده شد.

خبرنگار آبفا کرمان- حسین پیدایش مدیر امور آبفا شهرستان ریگان گفت: به منظور کمک به منابع تامین آب شهر 
ریگان  ،چاه شماره 3 این شهر که از نوع جابجایی می باشد وارد مدار بهره برداری شد.

رنا
 ای

س:
عک

ــه  ــاره دغدغ ــگاران درب ــع خبرن ــران در جم ــا پیرپی حمیدرض
ــرق  ــی ب ــوض الکترونیک ــت قب ــون دریاف ــهروندان پیرام ش
ــار داشــت: شــهروندان از طریــق لینکــی کــه در پیامــک  اظه
ــد  ــی خواهن ــوض قبل ــه مشــاهده قب ــادر ب ــا درج شــده ق آنه

ــود. ب
وی ادامــه داد: فعــال شــدن درگاه پرداخــت اینترنتــی یکــی 
ــه  ــذی اســت و شــهروندان ب ــوض کاغ ــای حــذف قب از مزای
ــود را  ــرق خ ــض ب ــد قب ــن می توانن ــاده ترین روش ممک س

پرداخــت کننــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان دربــاره 
ــماره  ــر ش ــی تغیی ــر چگونگ ــی ب ــهروندان مبن ــئواالت ش س
ــت:  ــر محــل ســکونت گف ــال تغیی ــه دنب ــت پیامــک ب دریاف
شــهروندان می تواننــد بــا شــماره تلفــن 3821 تمــاس 
ــن  ــد، همچنی ــالم کنن ــد را اع ــن جدی ــماره تلف ــه و ش گرفت
ــه ســایت  ــه شــماره 20000121 و مراجعــه ب ارســال پیامــک ب
ــر  ــرق شهرســتان از دیگــر روش هــای تغیی ــع ب شــرک توزی

ــت. ــض هس ــک قب ــت پیام ــن دریاف ــماره تلف ش
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه بــا پیامکــی شــدن 
قبــوض تعرفه هــا افزایــش یافتــه اســت یــا خیــر، گفــت: از 
ابتــدای اردیبهشــت مــاه 7 درصــد افزایــش نــرخ بــرای همــه 

ــم، ــته ای ــترکان داش ــای مش تعرفه ه
ــز 16  ــال نی ــرداد امس ــدای خ ــرد: از ابت ــان ک ــران بی پیرپی
درصــد بــرای مشــترکانی کــه الگــوی مصــرف را رعایــت 
نکننــد افزایــش درنظــر گرفتــه شــده اســت، الگــوی مصــرف 
ــه  ــرای بقی ــووات ســاعت و ب ــا شــهریور 300 کیل ــرداد ت از خ

ــت. ــاعت اس ــووات س ــاه 200 کیل ــر م ــال، ه ــای س ماه ه
وی افــزود: اگــر مشــترکان الگــوی مصــرف را رعایــت کننــد 
ــود و اگــر  ــد ب ــرخ خواهن فقــط شــامل 7 درصــد افزایــش ن
ایــن میــزان را رعایــت نکننــد نــرخ پرداختــی آنــان 23 درصــد 

افزایــش خواهــد داشــت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان دربــاره 
ــرد:  ــز خاطرنشــان ک ــوض شــهروندان نی ــغ قب ــش مبال افزای
ــه ســال گذشــته بیشــتر  امســال طــول دوره گرمــا نســبت ب
بــود و حــرارت 38 درجــه را بــرای 49 روز داشــتیم، همچنیــن 
حــرارت بــاالی 39 درجــه را ســال گذشــته 17 روز و امســال 
34 روز داشــتیم، بنابرایــن طوالنــی بــودن دوره گرمــا ســبب 
شــد کــه مشــترکان، بــرق بیشــتری مصــرف کننــد و قبــض 

بــرق آنــان مبلــغ بیشــتری را داشــته باشــد

محمــد مــددی اظهــار داشــت: فلــزات ســنگین، 
نیتــرات و باقــی مانــده ســموم کشــاورزی از آالینــده 
هایــی محســوب مــی شــود کــه ارتبــاط مســتقیم بــا 
ســالمت و امنیــت غذایــی مــردم دارد و حــذف ایــن 
اولویــت هــای  از  از محصــوالت کشــاورزی  مــواد 

ــت.  ــتاندارد اس اس
دســتورالعمل  راســتا  ایــن  در  کــرد:  اضافــه  وی 
همــکاری  بــا  گذشــته  ســال  اســتاندارد 
جهادکشــاورزی تدویــن و امســال تجدیــد نظــر شــد. 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــال ب ــار امس ــت: به ــددی گف م
تمــام مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت یــک 
صــورت  اســتاندارد  موازیــن  بــا  مطابــق  مزرعــه 

گرفــت. 
همــدان، کشــت  اســتاندارد  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
ــد  ــام فراین ــود اســت و در تم ــاد شــده نخ ــه ی مزرع
ــه  ــازی ب ــتاندارد س ــام اس ــول نظ ــن محص ــد ای تولی
ــت  ــرل کیفی ــران کنت ــرا و مدی ــی اج ــورت تخصص ص

ــد.  ــرده ان ــد ک ــارت و رص ــد را نظ ــن رون ای
مــددی تاکیــد کــرد: پــس از برداشــت نیــز آزمایــش 
ــد  ــام ش ــدی انج ــول تولی ــه روی محص ــای الزم ب ه
ــن  ــودن ای ــده ب ــه آالین ــاری از هرگون و ارگانیــک و ع

ــات رســید. ــه اثب محصــول ب
وی افــزود: مزرعــه یــاد شــده پــس از گذرانــدن 
نشــان  دریافــت  بــه  موفــق  مراحــل  ایــن  همــه 

شــد. تشــویقی  اســتاندارد 
ــه کار 25  ــتغال ب ــدان از اش ــتاندارد هم ــرکل اس مدی
ــر داد  ــتان خب ــزارع اس ــت در م ــرل کیفی ــر کنت مدی
ــته  ــای رش ــه ه ــش آموخت ــراد دان ــن اف ــت: ای و گف
ــس از  ــه پ ــتند ک ــرح هس ــن ط ــا ای ــط ب ــای مرتب ه
ــت شــده  ــد صالحی ــف تائی ــای مختل ــور از فیلتره عب

ــد. ان
مــددی خاطرنشــان کــرد: مدیــران کنتــرل کیفــی 
ــده  ــاری از آالین ــت و ع ــا کیفی ــد محصــول ب ــر تولی ب
دوشــادوش  و  کــرده  نظــارت  کشــاورزی  هــای 

کشــاورزان در مزرعــه کار و تــالش مــی کننــد.
نخــود  محصــول  از  بعــد  کــرد:  یــادآوری  وی 
ــده و  ــازی ش ــتاندارد س ــا اس ــت ت ــور اس ــت انگ نوب
پروانــه نشــان اســتاندارد دریافــت کنــد؛ کــه بــه 
زودی کمیتــه تخصصــی اســتاندارد در ایــن بــاره 

می کنــد. تصمیم گیــری 

بازدیـد میدانـی اصحـاب رسـانه از اقدامات شـهرداری اهـواز در مرز 
چذابـه بـا حضور شـهردار اهـواز برگزار شـد.

شـهردار اهـواز در مـرز چذابه درجمع خبرنگاران گفـت: تمهیدات الزم 
در بحث مشـکالت احتمالی در مرز چذابه از سـوی شـهرداری اهواز 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت و جای نگرانـی در بحث خدمت رسـانی 

بـه زائران اربعین نیسـت.
موسـی شـاعری با اشـاره به خدمات ارائه شـده از سـوی شـهرداری 
اهـواز بـه زائران اربعین اظهار کرد: طبق روال چند سـال اخیر،خدمت 

رسـانی بـه زائـران در مرز چذابه به عهده شـهرداری اهواز اسـت.
وی در خصـوص اقدامـات شـهرداری اهـواز در مرز چذابه، افـزود: از 
پاکسـازی منطقـه تـا دفن بهداشـتی زباله هـا که چیزی حـدود 20 

تـن در روز اسـت، توسـط شـهرداری اهـواز صورت مـی گیرد.
موسـی شـاعری تصریح کرد: سـازمان اتوبوسـرانی شـهرداری اهواز 

نیـز ، بخـش عمـده ای از ناوگان حمل و نقل عمومـی اهواز را به این 
مـرز منتقـل کرده اسـت تا تردد زائران تسـهیل شـود.

شـهردار اهـواز گفـت: امسـال در خاک عـراق نیز بخشـی از عملیات 
پاکسـازی منطقه و جمع آوری زباله بر عهده شـهرداری اهواز اسـت 

و در ایـن زمینـه نیز اقدامـات خوبی صورت گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امکانـات رفاهـی و برنامـه های فرهنگی بسـیار 
خوبـی در ایـن مرز فراهم شـده اسـت، گفـت: امیدواریم شـهرداری 
اهـواز عملکـرد خوبـی را بـا همـکاری شـورای شـهر اهـواز در بحـث 

خدمـت رسـانی بـه زائـران اربعین داشـته باشـد.
شـهردار اهـواز اظهـار کـرد: بـا توجه بـه تجربیات سـال هـای اخیر، 
تمهیـدات الزم در بحـث کمبـود هـا و مشـکالت احتمالـی در نظـر 
گرفته شـده اسـت اما طبیعتا در برنامه های این چنینی که حضور 
گسـترده مـردم را بـه دنبـال دارد، ممکـن اسـت با مسـایل جدید و 

پیـش بینی نشـده مواجه شـویم.
وی خاطرنشـان کرد: آمادگی الزم و کاملی در شـهرداری اهواز وجود 

دارد تـا زائران در مرز چذابه دچار مشـکل نشـوند.
همچنیـن معـاون سیاسـی و اجتماعـی اسـتانداری خوزسـتان نیز 
گفت:تـا سـاعت 24 شـب گذشـته بیـش از 250 هـزار نفـر از مـرز 
چذابـه به سـمت کشـور عراق حرکـت کردند که این رقم در مقایسـه 

بـا سـال گذشـته 2/5 برابـر افزایـش جمعیت را نشـان مـی دهد.
وی افزود: پنجشـنبه گذشـته کشـور عـراق با کمبود امکانـات مواجه 
شـد کـه ایـن موضـوع موجب بسـته شـدن مـرز و تراکـم جمعیت 
در مـرز چذابـه و شـلمچه شـد کـه بـا برگـزاری جلسـاتی بـا هیئت 
عراقی و در ایران مشـکل برطرف شـد و تردد زائران به حالت عادی 
بازگشت.حسـین زاده ادامه داد: مردم سـاکن در مسـیر ، اماکنی را 
از قبـل بـرای اسـکان زائـران پیـش بینی کـرده بودنـد که زائـران در 
این مکانها مسـتقر شـده و از آنها پذیرایی بعمل آمد و خوشـبختانه 
تاکنـون مشـکل خاصـی وجـود نـدارد و همه چیـز در حالـت عادی 
اسـت.وی ادامـه  داد: روز پنجشـنبه باالتریـن حجـم حضـور زائـران 
در مـرز چذابـه بـود که در مقایسـه با سـال گذشـته بیـش از 3 برابر 
اسـت.معاون سیاسـی و اجتماعـی اسـتانداری خوزسـتان گفت: با 
توجـه بـه محدودیـت مـرز عراق،با مشـکالتی نظیـر افزایـش کرایه 
تاکسـی،کمبود آب و غیـره مواجـه بودیـم کـه طبـق هماهنگی های 

بعمـل آمـده این مشـکالت برطرف شـد.

وی تصریـح کـرد: علیرغـم تفاهم ها و توافقات صـورت گرفته میان 
دو کشـور، عبـور و مـرور اتومبیـل های شـخصی و اتوبـوس ها باید 
مراحـل قانونـی را طـی کننـد کـه بـا هماهنگـی هـای بعمـل آمـده 

اتوبـوس هـای مسـتقر در مـرز را عبـور دادیم.
همچنین شـهردار معنوی چذابه نیز در خصوص اقدامات شـهرداری 
اهـواز در مـرز چذابـه گفـت: براسـاس ماموریتـی کـه بـه شـهرداری 
اهـواز ابـالغ شـد، کار خدمـات رسـانی در چنـد حـوزه بـه شـهرداری 
اهوازمحول شـد که سـازمان اتوبوسـرانی شـهرداری اهواز نیز در کنار 
سـازمان اتوبوسـرانی یـزد، دزفـول و ماهشـهردر حـوزه حمـل و نقل 
کار جابـه جایـی زائـران را انجـام مـی دهـد و در دو روز گذشـته، 21 
دسـتگاه اتوبـوس جهـت جابـه جایـی زائران به عـراق اعزام شـدند.
محمـد رسـتم منـش افـزود: همچنیـن کار پاکسـازی منطقـه بـه 
صـورت روزانـه در دسـتور کارقـرار دارد و منطقه بسـیار وسـیعی برای 
دفـع پسـماندهای بهداشـتی آمـاده کردیم که کل پسـماندها و زباله 
هـا توسـط شـهرداری اهواز جمـع آوری و در منطقه تعیین شـده به 

صـورت بهداشـتی دفن می شـود.
 وی از دفن روزانه 20 تن زباله توسـط نیروهای خدمات شـهری در 
مـرز چذابه و شـلمچه خبـرداد و تصریح کـرد:در کنار سـایر فعالیت 
هـا ، نیروهـای خدماتی شـهرداری اهواز روزانه عملیـات رفت و روب 
را تا نقطه صفر مرزی ،نظافت چشـمه های بهداشـتی و جمع آوری 

زبالـه ها را انجـام می دهند.

 رویش نخستین مزرعه استاندارد در همدان

 شهردار اهواز :
در بحث خدمت رسانی به زائران اربعین 

جای نگرانی نیست

اسالمشهر شهر قدس 

دستور ویژه فرماندار رباط کریم در رفع مشکالت 1۲ صنعتگرتداوم اقدامات شهرداری قدس برای تحقق سرانه های استاندارد فضای سبز شهری
اینکـه  بیـان  بـا  قـدس،  شـهردار 
تحقـق  در  شـهرداری  اقدامـات 
فضـای  اسـتاندارد  هـای  سـرانه 
سـبز شـهری بـه عنـوان یکـی از 
رویکردهـای اصلـی ادامـه داد، بـه 
تشـریح عملکرد سـازمان فضای سـبز شـهرداری قدس در 6 ماه نخست 

پرداخـت. جـاری  سـال 
بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـورای اسـالمی و 
شـهرداری قـدس، مسـعود مختـاری گفـت: امـروزه بـا توجـه بـه حجم 
باالی سـاخت و سـازهای شـهری، معضالت عدیده ای مانند افزایش بی 
رویـه جمعیت، گسـترش کالبـدی غیرهدفمند شـهرها و افزایش آلودگی 
هـای زیسـت محیطـی بـه وجـود آمـده اسـت کـه در این میان توسـعه 
فضاهای سـبز در شـهرها می تواند نقش مهمی در حفظ و تعادل محیط 
زیسـت و تعدیـل آلودگـی هـوای شـهری و ارتقـای کیفیـت زندگـی ایفا 

نماید.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات متعدد سـازمان فضای سـبز شـهری در 6 ماه 

نخسـت سـال جاری گفت: طراحی و اجرای فضای سـبز فاز 2 بوسـتان 
آزادگان، طراحـی و اجـرای فضـای سـبز بوسـتان پاسـدار بـه مسـاحت 
تقریبـی 3200 متـر مربـع، طراحـی و اجـرای فضـای سـبز حاشـیه ریل 
راه آهـن در بلـوار شـهید همدانـی، طراحـی و اجرای بوسـتان تندرسـتی، 
طراحـی و اجـرای بوسـتان کـودک، طراحی و اجـرای بوسـتان گل نارنج، 
طراحی و اجرای بوسـتان گل زنبق در 6 ماه نخسـت سـال جاری صورت 

گرفته اسـت.
شـهردار قدس با تأکید بر ضرورت رسـیدگی به وضعیت کیفی بوسـتانها 
بـا هـدف بهـره بـرداری مطلـوب تر از ایـن فضاهـا تصریح کرد: عـالوه بر 
طراحـی و اجرای بوسـتان هـای مذکور، در زمینه سـاماندهی و بازپیرایی 
بوسـتانهای سـطح شـهر میتـوان بـه سـاماندهی و بازپیرایـی بوسـتان 
شـکوفه، بوسـتان بدون دخانیات، بوسـتان شـهدای کاووسـیه، بوسـتان 
معلم، بوسـتان وحدت، بوسـتان شـقایق، بوسـتان شـهدای بخشـایش، 
بوسـتان میدان بهاران، بوسـتان فجر، بوسـتان باران، واکاری و بهسـازی 
فضـای سـبز بلـوار 45 متـری انقالب اسـالمی)از صنعـت دوم تا صنعت 

پنجـم( اشـاره کرد.

وی ادامـه داد: همچنیـن گلـکاری فصلـی و دائمـی در بلوارهـا، میادین و 
بوسـتانهای سـطح شهر، کاشـت درخت و درختچه در بوسـتانها و بلوارها، 
لولـه گـذاری و اجـرای شـبکه آبیـاری، ایجـاد مخـازن ذخیـره آب، نصب 
مبلمان شـهری و سـت ورزشی در بوسـتانهای سطح شهر، تجهیز، نصب 
و راه انـدازی آبخـوری در بوسـتان ها نیز از دیگر اقدامات سـازمان فضای 

سـبز شـهرداری در 6 ماه نخسـت سـال جاری بوده اسـت.
مختـاری در خاتمـه بـا بیـان اینکـه مهمتریـن گام بـرای ارتقـای سـرانه 
هـای شـهری قـدس در سـال جـاری احـداث پـارک 16 هکتاری بسـتر 
رودخانه اسـت که میتواند شـهر را در راسـتای تحقق استانداردهای سرانه 
فضـای سـبز کـه در کشـور 15 متـر اسـت تـا حـد زیـادی یـاری رسـاند، 
بیـان داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه توسـعه هر چه بیشـتر فضاهای سـبز 
در شـهر بـا افزایـش نشـاط اجتماعی شـهروندان ارتباط مسـتقیمی دارد 
و همچنیـن ضـرورت تـداوم ایـن اقدامات برای توسـعه پایدار شـهری با 
تراکم جمعیتی باال نظیر شـهر قدس، رسـیدن به سـرانه های اسـتاندارد 

فضاهـای سـبز شـهری در اولویـت اقدامات ایـن مجموعه قـرار دارد.

گفـت:  کریـم  ربـاط  فرمانـدار 
بایـد  تولیـدی  هـای  فعالیـت 
حفظ شـوند و نباید اجـازه داد در 
چارچـوب قانـون واحـد تولیـدی 
تعطیـل شـود. بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری ربـاط 
کریم، سـید مهدی سـاداتی با حضور در جلسه ستاد تسهیل 
و رفـع موانـع تولید که با حضور معاونان فرمانداری و روسـای 
ادارات و شـهرک هـای صنعتـی برگـزار شـده، ضمـن بیـان 
ایـن کـه نبایـد بـا مصوبات شـخصی برخورد کـرد، بیـان کرد: 
تاکنون شـش جلسـه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولید در 
شهرسـتان رباط کریم برگزار شـده که ماحصل آن 52 مصوبه 
در خصـوص رفغ مشـکالت واحدهای صنعتی تصویب شـده 
اسـت امـا هنـوز برخـی از مسـئوالن بـا مصوبـات بـه صـورت 
شـخصی برخـورد مـی کنند که بایـد این نحوه برخـورد از بین 

برود.
نماینـده عالـی دولـت در ادامـه با تاکیـد بر این که مسـئوالن 
خـادم مـردم هسـتند، افـزود: مسـئوالن در شهرسـتان بایـد 
خـدوم مردم باشـند و به هر لطایف الحیلی شـده مشـکالت 
شـهروندان را مرتفع کنند  در غیر این صورت به درد مدیریت 
نخواهـد خـورد چـرا کـه مـا در بحـث رسـیدگی به مشـکالت 
مـردم و مرتفـع کـردن آن بـا شـخصی رو در بایسـتی نـدارم. 
مـردم در اولویت هسـتند و بایـد به آن خدمـات ارائه کرد.وی 
در ادامـه افـزود: باید در جلسـات سـتاد تسـهیل و رفع موانع 
تولیـد مشـکالت صنعتگـران و تولیدکنندگان را شـنید و برای 
آن راه حـل اجرایـی ارائه داد. تولید کننده در سـال رونق تولید 

نبایـد دغدغه ای جز تولید و اشـتغالزایی داشـته باشـد
در این جلسـه سـید مهدی ساداتی دسـتور رفع مشکالت 12 

صنعتگـر را صادر کرد..

۸۵ درصد پسته بافق 
برداشت شد

اینکـه  بیـان  بـا  رحمتیـان  اکبـر  علـی 
برداشـت پسـته از اوسط شـهریور شروع 
دارد،  ادامـه  مهـر  آخـر  تـا  و  می شـود 
پیش بینـی کـرد کـه امسـال 2 هـزار تن 
پسـته خشـک با وجـود افزایـش دما و 
بارندگـی در زمـان گردافشـانی و پوکـی 
محصول تعـداد قابل توجهـی از درختان 
برداشـت  شـود.درحال حاضر هرکیلوگرم 
پسـته تـازه مرغـوب در بـازار یـزد حدود 
65 هـزار تومـان و انواع  پسـته خشـک 
فـروش  بـه  تومـان  هـزار   150 تـا   100
می رسـد. وی مجموع سـطح زیرکشـت 
ایـن گیـاه را 2 هـزار و 970 هکتـار اعـالم 
کـرد و افزود: 470 هکتار آن نهال اسـت.
ایـن مسـئول، متوسـط عملکـرد را 800 
کیلوگـرم در واحـد سـطح ذکـر کـرد و 
یـادآور شـد: 80 درصـد محصـول پسـته 
از نـوع احمدآقایـی و بقیـه کلـه قوچـی 
خاطرنشـان  وی  اسـت.  اوحـدی  و 
کـرد: پسـته بافـق پـس از تامیـن نیـاز 
داخلـی عمدتـا صـادر می شـود و نقـش 
تاثیرگذاری در اقتصاد پسته کاران منطقه 
دارد.  مدیرجهـاد کشـاورزی بافـق بیـان 
کـرد: هم اکنـون 6 پایانـه فـراوری دارای 
مجـوز در پوسـت کنی و  فـراوری پسـته 
بهره بـرداران  تعـداد  اسـت.وی  فعـال 
را  2 هـزار و 600 نفـر ذکـر کـرد و گفـت: 
بـه دلیـل وجـود آب مناسـب و زمیـن 
تعـداد کشـاورزان  سـال  هـر  مسـتعد، 
منطقه به پسـته کاری افزایـش می یابد.  
و  ترویجـی  مطالـب  ارائـه  رحمتیـان 
و  مناسـب  مـورد کودهـی  در  آموزشـی 
بـه موقـع و بـا توجه بـه آزمایـش خاک 
آفـات  بـا  موقـع  بـه  مبـارزه   ، بـرگ  و 
گیاهی و محلول پاشـی پسـته را پس از 
برداشـت از جملـه خدمـات ایـن اداره به 

برشـمرد. بهره بـرداران 

تعرفه برق مشترکان یزد
پرمصرف اصفهانی 23 

درصد افزایش یافت
سموم دفع ملخ های صحرایی

 بر محصوالت کشاورزی بی تاثیراند

بعد از حمله امسال ملخ صحرایی به جنوب کرمان بالغ بر 1۵۰هکتار از مراتع این منطقه سم پاشی شده است

21 مهرمـاه بـود کـه مدیـرکل مدیریـت بحران 
اسـتان کرمـان اعالم کـرد:»در 6 ماهه نخسـت 
امسـال شـاهد هشـت مخاطـره طبیعـی در 
حملـه  آن هـا  از  یکـی  بوده ایـم کـه  اسـتان 
ملخ هـا بـه شهرسـتان های جنوبـی و شـرقی 
اسـتان بـوده اسـت. بـه گفته مجید سـعیدی، 
در ایـن شهرسـتان ها برای مبارزه بـا آفت ملخ 
صحرایـی بیـش از 60 هـزار لیتـر سـم مصرف 
و 162 هـزار هکتـار از اراضـی سم پاشـی شـده 

است.
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل  صحبـت  ایـن 
نشـان دهنده مصرف چنـد 1000 لیتری سـموم 
بـر روی خـاک مناطـق مختلـف اسـتان علـی 
الخصـوص جنـوب اسـت، حـال ایـن سـوال 
پیـش می آیـد کـه این حجم اسـتفاده از سـم 
چـه تأثیـری بـر محیط  زیسـت، کشـاورزان و 

محصـوالت منطقـه دارد؟
حملـه ملخ های صحرایی از آن دسـت اتفاقات 
جـان  بـه  هرسـاله  اسـت کـه  ناخوشـایندی 
جنـوب کرمـان می افتد و اگر بـا این موجودات 
مبـارزه نشـود، نه تنهـا محصـوالت ایـن منطقه 
طعمـه حشـرات می شـوند بلکـه تمـام ایـران 

هـم از گزنـد ملـخ در امـان نمی مانـد.
جنـوب اسـتان کرمـان خصوصـا در جازموریان 
بـا همـه محرومیتـش در دوران حملـه ملخ ها 
سـپر بـالی کشـور  بـوده اسـت تـا از تکثیـر 
آن هـا جلوگیـری کنـد. بـرای این کـه جلـوی 
زاد و ولـد ایـن حشـرات مـوذی گرفتـه شـود 
چاره ای نیسـت جز این که از سـموم شیمیایی 
به صـورت هوایـی و زمینـی اسـتفاده شـود. اما 
آنچـه کـه غیرطبیعی باشـد، بـرای طبیعت اثر 
سـو دارد. ناگفتـه نمانـد، در آینـده نزدیـک هم 

شـاهد حملـه ملخ هـا خواهیـم بـود.

تاثیر منفی سموم 
بر گونه های کمیاب

آبگیـری  بـا  هم زمـان  امسـال،  خردادمـاه 

دوبـاره جازموریـان بـه  دلیـل بارش هـای بهـار، 
سم پاشـی هـای مکـرری هم به صـورت هوایی 
و زمینـی در منطقـه جازموریـان برای مبـارزه با 
ملخ هـا صـورت گرفـت. این طـور کـه »کاغـذ 
وطـن«در خردادمـاه امسـال و بـه نقـل از یـک 
نوشـته:»گونه های  زیسـتی  محیـط  فعـال 
دلیـل  بـه  جازموریـان  تـاالب  در  موجـود 
شـرایط  بدتریـن  معـرض  در  خشکسـالی 
ایـن  هسـتند،  آسـیب پذیر  بسـیار  و  بوده انـد 
روزهـا صدهـا خـودروی سـم پاش، تراکتـور و 
چنـد هواپیمـا در حـال معدوم سـازی ملخ هـا 
بـه  زیـادی  بسـیار  خسـارت های  و  هسـتند 
هجـوم  خطـر  می کننـد.  وارد  محیط زیسـت 
ملخ هـا بـه مـزارع موجـب شـده هیـچ دغدغه 
زیسـت محیطی در خصـوص اسـتفاده انبـوه از 
سـموم مختلـف بـرای معـدوم کـردن ملخ هـا 
مطـرح نشـود و به سـادگی صدها گونـه کمیاب 
سـموم  تأثیـر  تحـت  انقـراض  معـرض  در  و 

شـیمیایی قـرار بگیرنـد.«
محمـد ارزنده گفته بـود: »آبگیـری جازموریان 
باعـث شـده اکوسیسـتم منطقـه تـا حـدودی 

بـرای  مجالـی  سم پاشـی  امـا  شـود،  احیـا 
گونه هـای جانـوری نگذاشـته اسـت، هـزاران 
و  آبـزی  پرنـده کنـار  گونـه حشـره، حیـوان، 
ایـن  در  نامعلـوم  سرنوشـتی  زی،  خشـک 

دارنـد.« سم پاشـی 

چاره ای جز استفاده 
از سموم نیست

مدیـرکل محیط زیسـت اسـتان دربـاره تاثیـر 
سـموم بـه ما گفت: »سـمومی که بـرای مبارزه 
بـا آفـت ملـخ اسـتفاده می شـود بایـد مجـوز 
سـازمان حفـظ نباتـات کشـور را دریافـت کرده 
باشـند، مبنی بر این کـه دوره »کارنس« پایین 
و ماندگاری کمتری داشـته باشـند. نمی توانیم 
زیسـت محیطی  تأثیـر  سـموم  ایـن  بگوییـم 
ندارنـد، درهرصـورت چرخـه اکولـوژی را تحـت 
تاثیـر قـرار می دهنـد و ممکن اسـت حشـرات 

مفیـد هـم از بیـن بروند.«
سـموم  »ایـن  داد:  ادامـه  شـاکری  مرجـان 
حشـرات را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و اثری 
بـر روی گونه های گیاهی ندارنـد و در اصل این 
سـم پاشـی برای حفظ گیاه صـورت می گیرد. 
بـه دلیـل این که هیـچ چـاره ای در مقابـل این 
آفـت وجـود نـدارد بایـد از سـموم بـا تاثیـرات 

کمتری اسـتفاده شـود.«
کارنـس یعنـی حداقـل زمانی که بیـن آخرین 
سم پاشـی تـا برداشـت محصـول الزم اسـت، 

رعایت شـود.

کشاورزی منطقه 
ایمن از سموم

بـا توجه به این که سم پاشـی به صـورت هوایی 
و بـرای مهـار ملخ هـا صـورت گرفتـه اسـت، 
ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه آیـا محصوالت 
کشـاورزی منطقـه هم تحت تأثیر این سـموم 
هسـتند؟ زیـرا محصـوالت کشـاورزی جنـوب 
بـه دلیـل کیفیـت باالیـی کـه دارنـد بـه نقـاط 

مختلـف کشـور فرسـتاده می شـوند.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان دراین بـاره بـه مـا گفت:»سـم 
دلتامیتریـن یـو آل وی بـرای مبـارزه با ملخ ها 
تماسـی  می گیـرد کـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
نیسـت، مانـدگاری نـدارد و ایـن یعنـی روی 
کشـاورزی منطقـه تاثیـری نـدارد، درعین حال 
اگـر آفتـی به غیراز ملخ در منطقه وجود داشـته 
باشـد بـه کمـک ایـن سـموم نابود می شـود.«

در  فقـط  داد:»سـموم  ادامـه  فرخـی  مجیـد 
دشـت جازموریـان بـر روی بوته هـای مراتـع 
کشـاورزی  محصـول  هیـچ  و  استفاده شـده 
در آن منطقـه کشـت نمی شـود. درعین حـال 
ایـن منطقـه محلی بـرای چـرای دام ها اسـت 
و حداقـل تـا 2 هفتـه نبایـد دام هـا از علوفـه 
آن تغذیـه کننـد. حتـی دام هـا بایـد از محـل 

سم پاشـی تـا 2 هفتـه دور باشـند.«
از فرخـی پرسـیدیم یعنـی هیـچ نقطـه ای از 
جنوب اسـتان که دارای زمین کشـاورزی بوده، 
سم پاشـی نشـده کـه پاسـخ داد: »بیشـترین 
اگـر  اسـت،  بـوده  جازموریـان  در  سم پاشـی 
انجام شـده باشـد  هـم در محلـی سم پاشـی 
کـه محصـول و زمیـن کشـاورزی در آن وجـود 
داشـته، بـه دلیـل این کـه ایـن سـم در خـاک 
زمیـن  و  محصـول  روی  بـر  نمی کنـد،  نفـوذ 

مانـدگاری نـدارد.«

جازموریان؛کانون استقرار ملخ ها
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان دربـاره چرایـی اسـتقرار ملخ ها 
در جازموریـان گفت: »سـطح آب در جازموریان 
بـاال اسـت، عـالوه بـر ایـن جازموریـان رطوبت 
و مرتـع الزم را هـم بـرای تکثیـر ملخ هـا دارد، 
ایـن منطقـه در سـایت فائـو به عنـوان یکـی از 
جنـوب  در  ملـخ  اسـتقرار  اصلـی  کانون هـای 

ایـران شناخته شـده اسـت.«
وی ادامـه داد:»بـر اسـاس گزارش فائـو به ما، 
حملـه ملخ هـا در چند ماه آینده قطعی اسـت. 
می شـود.  شـروع  آذرمـاه  از  ملخ هـا  ریـزش 
ناگفتـه نمانـد همیـن االن هم در منطقه شـاهد 
ملخ هـای انفرادی هسـتیم. درواقـع اگر جلوی 
ملخ ها گرفته نشـود نه تنها کشـورهای همسایه 
درگیـر ایـن آفـت می شـوند بلکـه اول از همـه 
کشـور خودمـان آسـیب می بینـد به طـوری که 
ممکن اسـت محصول خیلی از باغات و مزارع 
از بیـن بـرود. تراکـم و جمعیت ملخ ها بسـیار 
باال اسـت، در سال گذشـته نزدیک به 150 هزار 
هکتـار مبـارزه داشـتیم و پیش بینی می شـود 

امسـال سـطح مبارزه باالتـر برود.«
و  هنـد  بیـن  مـرز  از  افزود:»ملخ هـا  فرخـی 
پاکسـتان و همچنیـن عربسـتان بـه کشـور ما 
هجـوم می آورنـد، اگرچـه در پاکسـتان هـم با 
ایـن آفـت مبـارزه می شـود امـا به صـورت 100 

درصـد نیسـت.«

راضیه زنگی آبادی 
گزارش /کرمان نو 
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جالبه که توی چهل سالگیت یجوری 
باشی غیر از بقیه؛ توی بیست سالگی 

که همه شاعرن!

در دنیای تو ساعت چند است؟

 ایران از دریچه چشم هما 
تا 30مهر در نگارخانه برج آزادی در حال 

اجرا است. 

موسیقیدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
نشریه آموزشی نوآور منتشر شد. 

 از بان تا تان 
تا 26 مهر در تماشاخانه سپند 

)سالن شماره 2( در حال اجرا است. 

 شاه کش 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

 از خواب هایم خون می چکد 
از 29 مهر تا 24 آبان در تماشاخانه آژمان 

)سالن شماره 1( برگزار می شود.

می دونی از چی میسوزم؟
اون شب که اینا ریختن منو بگیرن، من قبلش 

11 ورق قرص خورده بودم...
یه ساعت دیر میرسیدن تموم بود...من مرده 

بودم اینا آوردن منو زنده کردن خودشون بکشن...!     

 متری شیش و نیم

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

 کدو قلقله زن 
تا اول آذر در مرکز تئاتر توانش 

در حال اجرا است. 
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در گفتگو با مهندس شاهی معاون بهره برداری مجتمع مس شهربابک عنوان شد:

حذف دود از کارخانه ی ذوب مس خاتون آباد/ مس به صنعت سبز تبدیل می شود

اقدامـات اوليه بـرای احداث کارخانه ی کود شـيميايی 
توسـط شـرکت مس در حال انجام اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مجتمـع مس شـهربابک، 
طـرح توسـعه ذوب و تعميرات اساسـی کارخانه ذوب 
مـس خاتـون آبـاد از مـرداد مـاه امسـال آغـاز شـده 
اسـت و بـا اجرای اين طرح، ظرفيـت توليد کارخانه ی 
ذوب مـس خاتـون آبـاد از 80 هـزار تـن بـه 120هـزار 
تـن آنـد در سـال افزايـش خواهد يافت ضمـن اينكه 
آالينده هـای گاز و غبار ناشـی از فعاليـت كارخانه ذوب 
بـا تغييـر تکنولوژی کوره فلش و تغييرات اساسـی در 
فرآينـد ذوب، در حـد اسـتانداردهای زيسـت محيطی 

خواهـد بود.
به منظور آشـنايي بيشـتر همشـهريان با نتايج مثبت 
ايـن طـرح، گفتگويـی ترتیـب  داده ايـم بـا مهنـدس 
حسـين شـاهی معـاون بهره بـرداری مجتمـع مـس 
ذيـل  در  را  ايـن گفتگـو  از  بخشـي  شـهربابک کـه 

می خوانيـد.
جنـاب آقـاي مهنـدس شـاهي، يکـي از مهمتريـن 
کاهـش  ذوب،  توسـعه  طـرح  و  اورهـال  تاثيـرات 
در  لطفـا  می باشـد،  محيطـی  زيسـت  آاليندگـي 

دهيـد. توضيـح  اين خصـوص 
بـا راه انـدازی ذوب مـس خاتون آباد در سـال 1383 
شـركت ملـي صنايـع مـس ايـران همـواره اقدامـات 
فراوانـی جهـت کنتـرل آالينده هـای زيسـت محيطـی 
و  روزانـه  بازرسـی های  و  چـك  اسـت.  داده  انجـام 
تعميرات موضعـی، پروژه اصالح الكتروفيلترها و عقد 
قرارداد با جهاد دانشـگاهی علم و صنعت در سـال 86 
و اسـتفاده از شـرکت های متخصص به عنوان مشـاور 
و اجـرای پروژه هـای متعـدد، كمك شـايانی بـه بهبود 
شـرايط زيسـت محيطی كرد بطوري كه غبـار خروجی 
از دودكش هـا در سـال 96 به ميـزان مجـاز اسـتاندارد 

محيط زيسـت كاهـش يافت.
از آنجايـی كـه شـركت مس همواره به سـمت صنعت 
سـبز پيـش رفتـه اسـت بـا رويكـرد عـدم آلودگـي 
محيـط زيسـت، اقـدام به سـاخت كارخانه اكسـيژن، 
كارخانـه اسـيد و تغييـر تكنولـوژی كوره فلـش نموده 
تـا مقـدار تمامـی آالينده هـای زيسـت محيطـی را به 

زيـر اسـتاندارد جهانی برسـاند.
طـرح توسـعه ذوب خاتون آبـاد و احـداث كارخانجات 
اسـيد و اكسـيژن از برنامه هـای بلنـد مـدت شـركت 

ملـی صنايـع  مـس ايـران در ايـن خصـوص بـود كه 
عليرغـم مشـكالت فـراوان ناشـی از تحريم هـا هـم 

اكنـون در مراحـل پاپانـی نصـب می باشـد.
ايـن کاهـش آاليندگـی فقـط در بخش غبـار خروجی 
از دودکش هـا بـوده اسـت و در بخـش گاز so2 هنـوز 

مشـکالتی وجود دارد، درسـت اسـت؟
عمـده مقولـه ی آاليندگـی شـامل غبـار خروجـی از 
آاليندگـی  بحـث  می باشـد.   so2گاز و  دودکش هـا 
دليـل  بـه  بيشـتر  خاتون آبـاد  مـس  ذوب  کارخانـه 
حـد  واقـع  در  و  بـوده  دودکش هـا  از  غبـار  خـروج 
اسـتاندارد زيسـت محيطی 150ميلـی گـرم بـر نرمـال 
متر مکعب اسـت که خوشـبختانه بـا اقدامات صورت 
گرفتـه، ميـزان غبار خروجـی از دودکش هـای خاتون 
آبـاد بـه زيـر ايـن مقـدار رسـيده اسـت. جهـت حذف 
آالينـده گاز so2 نيـاز بـه تغييـر تکنولـوژی در كـوره 
فـالش و احـداث كارخانـه اسـيد می باشـد كـه هـم 

اكنـون در حـال اجراسـت.
لطفـا در خصـوص تغيير تکنولوژی کـوره ذوب و تاثير 

آن بـر کاهـش آاليندگـی توضيح دهيد.
تکنولـوژی ای کـه در حـال حاضـر در کارخانـه ی ذوب 
مـس خاتـون آباد در حـال اجرا اسـت، از مدرن ترين 
تکنولـوژی هـای روز دنيـا در زمينه ذوب مس اسـت. 
سيسـتم جديدی که اسـتفاده شده اسـت، تکنولوژی 
ذوب فلش با مشـعل جت مرکزی اسـت که از هوای 
غني شـده با اکسـيژن اسـتفاده می کنـد و تفاوت آن 
بـا مشـعل های ونتـوری کـه قبال اسـتفاده می شـد در 
ميـزان توليـد غبـار و مصـرف انـرژی اسـت. در واقـع 
مشـعل های سيسـتم قبلـی ذوب، توليـد غبـار باالیی 
داشـتند و اين غبار به وسـيله گازهای خروجی از کوره 
از دودکش هـا خـارج می شـد. امـا در مشـعل جـت 
مرکـزی توليـد غبـار از 14درصـد بـه حـدود 5درصـد 
مشـعل جـت  دوم  مزيـت  می کنـد.  پيـدا  کاهـش 
مرکـزی ايـن اسـت کـه چـون در آن از هـوای غنـی 
شـده از اکسـيژن اسـتفاده می شـود، هـوای مصرفی 
فرآينـد، کـه باعـث خروج غبـار می گردد نيـز به حدود 
نصـف کاهـش پيدا می کنـد و همين تغييـرات باعث 
می شـود کـه توليـد غبـار در کوره فلش کاهـش يابد و 
مقـدار غبـار باقی مانده نيز در تجهيزات مسـير گازهای 
خروجـی شـامل بويلـر و الكتروفيلترها جذب شـود.

جنـاب آقـای شـاهی آيـا در تجهيزاتـی نظيـر بويلـر و 
الکتروفيلتـر نيـز تغييـر و اصالحـات صـورت گرفتـه 

اسـت؟
بويلـر يکـی از تجهيزاتی اسـت که در جـذب غبار موثر 
اسـت و چـون در گذشـته سيسـتم بويلـر در قسـمت 
فن های سـولفاتايزينگ دچار مشـکل بوده اسـت، در 
حـال حاضـر محـل قرارگيری اين فن هـا و دمش هوا 
در گازهـا تغيير کرده اسـت و کارايـی بويلر بهبود يافته 
اسـت بطوري که جـذب غبار در بويلـر و الکتروفيلتر ها 
افزايـش می يابـد و هميـن ميـزان غبـاری هـم کـه 
توليـد می شـود توسـط بويلـر و الكتروفيلترهـا جذب 
خواهد شـد. در سيسـتم الکتروفيلترهـا نيز تعميرات 
اساسـی در حـال انجـام  اسـت و کليـه ی قطعـات 
سـاير  و  گرديـده  تعويـض  الکتروفيلترهـا  داخلـي 

قسـمتهای آسـيب ديده تعميـر می گـردد.
غبـار  زمينـه ی کاهـش  در  مهنـدس،  آقـای  جنـاب 

چـه  امـا  اسـت،  صـورت گرفتـه  اساسـي  اقدامـات 
تدبيـری بـرای کاهش گازهای خروجـی از دودکش ها 

انديشـيده ايـد؟
تاکنـون گاز خروجـی از الکتروفيلترهـا مسـتقيم وارد 
دودکـش می شـد و در هوای آزاد انتشـار می يافت اما 
 so2 از ايـن پـس گازهـای خروجی از كوره كـه حاوی
می باشـند، مسـتقيم وارد کارخانـه اسـيد می شـوند و 
تبديل به اسـيد سـولفوريک می گردنـد و خروجی آن 
بـه شـکل يگ گاز پـاک و بدون آالينده هـا خواهد بود. 
بـرای کاهش و رفع كامل آاليندگـی الزم بود کارخانه ی 
اکسـيژن و کارخانه ی اسـيد سـولفوريك احداث کنيم 
کـه ايـن امـر انجام شـده اسـت. کارخانه ی اکسـيژن 
راه انـدازی شـده و کارخانـه ی اسـيد نيـز در مراحـل 
نهايـی نصب اسـت کـه پس از اجـرای توسـعه ذوب، 
كارخانـه ذوب خاتـون آبـاد و كارخانـه اسـيد بـا هـم 

راه انـدازی می گردنـد.

بـا توجـه بـه صحبت هـای جنابعالـی، مـردم ديگـر 
ذوب  کارخانـه ی  هـای  دودکـش  فعاليـت  شـاهد 

اسـت؟ درسـت  بـود،  نخواهنـد  خاتون آبـاد 
بلـه بـا تکنولـوژی جديـد ذوب، دودکش هـای بلنـد 
خاتـون آبـاد از مـدار خارج خواهند شـد و گاز خروجی 
از کـوره وارد کارخانـه ی اسـيد می شـود و ذوب مـس 
خاتـون آبـاد  به عنـوان يـک صنعت سـبز بـه فعاليت 

خـود ادامه خواهـد داد.
فـروش  بـرای  برنامـه ای  چـه  مـس  شـرکت 
دارد؟ اسـيد  کارخانـه ی  توليـدی  اسيدسـولفوريک 
طـرح نهايـی شـرکت مـس بـرای اسـيد سـولفوريک 
توليـدی در کارخانـه اسـيد، احـداث کارخانـه ی کـود 
شـيميايی اسـت، اين پـروژه در حال مطالعـات اوليه 
اسـت و در دسـتور کار قـرار دارد امـا تـا زمـان احـداث 
کارخانـه ی کـود شـيميايی، برنامـه ی مـا فـروش و 

صـادرات اسـيد سـولفوريک اسـت.

اطالع رسانی


