
درجه بندی سنی فیلم ها؛ 
اخالق، ممیزی و خانواده
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در  هفتـه گذشـته  بـرای کـودکان،  فیلم هـا  سـنی  درجه بنـدی  ماجـرای 

تالطم هـای خبـری و تحلیلـی ای قرار گرفـت که شـاید اصلی ترین موجش، 

گـزاره همسـان انگاری آن بـا ترویـج اباحه گـری و قبح زدایـی و ایـن قبیـل 

بود. واژه هـا 

خالصـه اعتـراض مدعیـان از این قرار اسـت که درجه سـنی، بهانه ای اسـت 

بـرای این کـه از ایـن پـس، صحنه هـا و موقعیت هـای مفسـده برانگیز جواز 

نمایـش فقـط برای بزرگسـاالن پیدا کننـد و رفته رفته بحـث ممیزی فیلم ها 

بـه کاهش و نقصـان گراید.

ایـن ایـده ظاهـرا بـر این اسـتدالل اسـتوار اسـت کـه هر پدیـده ای، یـا برای 

همـه اعضـای خانـواده اعم از بزرگسـال و کودک بهـره ای مسـاوی دارد )که 

نیکـو اسـت( و یـا اگـر نـدارد، غیراخالقـی و نـاروا اسـت. معیـار ایـن افـراد 

در ارزیابـی اخالقـی پدیده هـا، بهره همسـان همه بزرگسـاالن و خردسـاالن 

اسـت. نمی دانـم ایـن افـراد در زندگـی خـود در مواجهـه با کودکان شـان چه 

سـبک و سـیاقی پیشـه کرده انـد، امـا بعیـد می دانـم هـر چیـزی را جلـوی 

بچه هـا بگوینـد یـا نمایـش دهنـد یا مطـرح کنند.

برابـر کودکان مـان در  در  دلیـل مسـئولیت اخالقـی ای کـه  بـه  مـا  همـه 

وجـه خانوادگـی و سـایر اطفـال در وجـه اجتماعـی داریـم، بـه سـهم خـود 

ایـن  معصـوم  روان  و  سـاده  ذهـن  و  لطیـف  روحیـه  می کنیـم  تـالش 

ندهیـم  قـرار  پدیـده ای  هـر  معـرض  در  را  دوست داشـتنی ترین های مان 

و متناسـب بـا سـن و سـالی کـه اقتضائـات شـناخت و ادراک و احسـاس 

خـاص خـود را دارد، آن ها را با دنیای پیرامونی شـان آشـنا کنیـم و پرورش و 

بالندگی شـان را در فضایـی پرمراقبـت رقـم زنیـم.

فیلـم و سـینما هـم یکـی از ایـن مهم تریـن پدیده هـای پیرامونـی در عصر 

جدید اسـت. دهه ها اسـت که تجربه مشـترک بشـری در اغلب کشـورهای 

دنیـا، بـه ایـن دسـتاورد رسـیده که بـا اعمـال درجه بندی سـنی سـینمایی، 

ذهـن و روح کـودکان را در معرض هر تصویر و موقعیت و دیالوگ سـینمایی 

قـرار ندهـد و با مخاطب قـرار دادن والدین، توصیه هایـی مراقبت آمیز را ابراز 

دارد.سـینمای کشـور مـا نیـز عـاری از ایـن قاعـده نیسـت. ایـن کـه عده ای 

گمـان می برنـد بـه دلیل اعمـال ممیزی دولتی بـه ویژه در زمینـه اخالقیات 

انس طال         1.490.210

مثقال طال     17.520.250

گرم طالی 1۸  4.049.192

گرم طالی 24   5.399.200

بهار آزادی      39.590.000

امامی          39.660.000

نیم       20.270.000

ربع         12.2۸0.000

گرمی       ۸.4۸0.000

دالر             114.390

یورو         125.200

درهم          31.359

لیر ترکیه           20.423

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

ما را در تلگرام 
 16 تا  27دنبال کنید

طالیکثیفازکودکانقربانیمیگیرد
پنج هزار کودک در پایتخت زباله گردی می کنند که  40 درصد آنها، نان آور خانه هستند

جامـع  مدیریـت  برنامـه  ارواحـی  علـی  گفتـه  بـه 
تاالب هـا بـا سـه هـدف راهبـردی شـامل مدیریـت 
آب و خـاک، حفاظـت از تنـوع زیسـتی و افزایـش 
آگاهـی مـردم از وجـود تاالب بـا همکاری مسـووالن 
و ذینفعـان تـاالب تدویـن و تصویـب شـده اسـت. 
مدیـر ملـی طـرح حفاظـت از تاالب هـای ایـران در 
ادامـه می افزایـد: وقتـی مـردم از منافعی کـه محیط 
زیسـت بـرای آنهـا فراهـم می سـازد بـه طـور کامـل 
تعلـق  احسـاس  آن  مقابـل  در  پیـدا کننـد،  اطـالع 
و مسـوولیت کـرده و در حفاظـت و حراسـت از آن 

خواهنـد کوشـید.
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پیشنهاد ایران در اجالس 
بین المجالس برای مقابله 

با ریزگردها تصویب شد
رئیس هیات پارلمانی جمهوری 

اسالمی ایران در یک صد و سی و 
یکمین اجالس اتحادیه بین المجالس 

جهانی )IPU( از تصویب و الحاق 
پیشنهاد ایران به قطعنامه مصوب این 

اجالس درباره مقابله با پدیده ریزگردها 
و بیابان زایی خبر داد.

مطالعات قوم 
باستان شناسی  به 

»مکران« رسید
سرپرست هیات باستان شناسی 

»سفید کوه مکران«: پروژه باستان 
شناسی سکونتگاه های منطقه سفید 

کوه مکران سیستان و بلوچستان یک 
پروژه قوم باستان شناسی جوامع است.
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یادداشت  مهمان
مهرزاد دانش

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1573

یکشنبه 28 مهر  1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها: 
برنامه مدیریت جامع برای

 ۳2 تاالب کشور که دارای ارزش 
اکولوژیکی هستند تصویب و در 16 
تاالب تاکنون اجرایی شده است

تصویببرنامه

مدیریتجامع

تاالبهامهمکشور

2

45 و

آغاز فصل جدید فعالیت 
مرمت گران در تخت جمشید

فصل دوم فعالیت مرمت گران بدون مرز در 
تخت جمشید آغاز شد

رهبر:

با ثابت ماندن در مسیر حق، 
کشور و دنیا اصالح می شود

دعوت به همکاری
شــرکت اســان پرداخت)نمایندگــی کرمــان( قصــد جــذب نیروی)حداقــل دیپلم(

جهــت پشــتیبانی و نصــب دســتگاه کارتخوان در شــهرهای ذیــل را دارد:
- جیرفــت – عنبرابــاد - کهنــوج - ســیرجان- ریــگان- کوهبنــان- راور - بافــت  - 

ــیر- کرمان-بم ارزوییه—بردس
پرداخت حقوق بصورت  ثابت ماهیانه 

شماره :091۳5794281- 0۳4۳1244800 داخلی 205)ساعات تماس 9 صبح تا 2 بعد از ظهر(

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/36/ع
شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد "تأمین چهـار دسـتگاه الكتروموتور" مـورد نیاز خود را به شـرح جـدول ذیل از 

طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی به شـركت فروشـنده واجد شـرایط واگـذار نماید.

مدیریت قراردادها و معامالت
 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

  WWW.GEG.IR ــه آدرس الكترونیكــی ــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه ب ــان می توانن ــه متقاضی ــذا كلی  ل
مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزیابــی تأمیــن كننــدگان از قســمت تأمیــن كنندگان 
و مشــتریان - مناقصــه هــا دانلــود نماینــد . مهلــت تحویــل پاكات ســاعت 9 الی 14 روز ســه شــنبه مــــورخ 

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان98/8/14 در محــــل دفتركمیســیون معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهران می باشــد.

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

تمدید آگهي مناقصه  عمومي دو مرحله ای
شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان در نظــر دارد نســبت بــه تامیــن کنتــور دیجیتالــی تکفــاز 

چنــد تعرفــه و قــاب کنتــور جهــت  منطقــه ســه کشــور از طريــق مناقصــه عمومــي  دو مرحلــه اي و بــه شــرح 
جــدول پاييــن از توليــد کننــدگان و  يــا تاميــن کننــدگان واجــد صالحیــت اقــدام نمایــد.

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار  )لاير(واحدتعدادموضوع مناقصهشماره مناقصه

98-98

دستگاه76،000کنتور دیجیتالی تک فاز چند تعرفه 

3،953،600،000
عدد4۸،200قاب کنتور

1-شــرکت کننــده در مناقصــه بایســتی تولیدکننــده و یــا تامیــن کننــده مجــاز و دارای نشــان اســتاندارد ملــی باشــد .  ارائــه گواهــی حصــول اســتاندارد 
تولیــد معتبــر از مراجــع ذیصــالح و ارائــه تایــپ تســت از آزمایشــگاه معتبــر نیــز الزامــی میباشــد.

2-شــرکت کننــده در مناقصــه بایســتی در زمــان ارائــه پیشــنهاد قیمــت  ظرفیــت آزاد تولیــد نســبت بــه قراردادهــای فــروش کنتــور بــا شــرکت هــای 
دیگــر  را  دارا باشــد. 

۳- زمان واریز وجه بابت فروش اسناد مناقصه : از روز یکشنبه به  تاریخ 1۳98/07/28 لغایت شنبه تاریخ 1۳98/08/04
4- محــل فــروش اســناد : كرمــان- خیابــان خواجــوی کرمانــی - خیابــان توانیــر - شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان - ســاختمان 

ــداركات و قرادادهــا  -  تلفــن -0۳4۳252000۳ شــماره ۳ - اداره ت
5- مــدارك مــورد نیــاز جهــت تحویــل اســناد : بــه ازای هــر یــک جلــد شــماره مناقصــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ 500.000  واریــز بــه حســاب ســپهر شــماره 

0101824764005 بانــك صــادرات شــعبه اســتاد علــی اکبــر صنعتــی كرمــان ،كد شــعبه ۳280
6- زمــان و محــل تحویــل پاکــت هــای مناقصــه حداکثــر تــا ســاعت 9 صبــح روز یکشــنبه بــه تاریــخ 19 /1۳98/08 بــه آدرس كرمــان ، خیابــان خواجــوی 

کرمانــی، خیابــان توانیــر ، دبیرخانــه شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان كرمــان
7- زمــان و محــل بازگشــایی پاکــت هــای ارزیابــی و مرحلــه اول  مناقصــه  ســاعت 11:00 روز یکشــنبه بــه تاریــخ 19 /1۳98/08 در محــل ســالن کنفرانــس 

کت شر
8- پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ،مشــروط ، مخــدوش وپیشــنهاداتی كــه بعــد از موعــد مقــرر واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد درضمــن درج 
شــماره مناقصــه وســایر مندرجــات روی پــاكات الزامــی اســت و حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه بــا ارائــه معرفــی نامــه و کارت شناســایی بالمانــع 

میباشــد .                          
9- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

10 – مناقصه دو مرحله ای می باشند و سایر اطالعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11-منطقــه ســه شــامل شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق1- اســتان خراســان جنوبــی 2- جنــوب اســتان کرمــان ۳- اســتان یــزد 4-اســتان هرمــزگان 

5-اســتان سیســتان و بلوچســتان 6- شــمال اســتان کرمــان مــی باشــد.
این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

  www.nked.co.ir : سایت اینترنتی این شركت به آدرس
 www.tavanir.org.ir شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی

 HTTP://iets.MPORG.IR پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

QtySpecificationManufactur er)Power)kwDescriptionRow

1
Anti- ,IM B3 ,rpm,IP55 14۸2 ,50HZ , m.a.s.l 2000 ,Poles 4 ,A 31.5 ,V 6300

Z-4AN90-314 1LA4 :F(, Type( 1500.V(, Th.Cl 240-220( Condensation Heating
)SIEMENS)Germany27۸

 Squirrel cage

Motor
1

1
Anti- ,IM B3,rpm,IP55 14۸6,50HZ ,m.a.s.l 2000 ,Poles 4 ,A 49.5 ,V 6300

Z-4AN90-352 1LA4 :F(, Type( 1500.V(, Th.Cl 240-220( Condensation Heating
)SIEMENS)Germany437

 Squirrel Cage

Motor
2

1
Anti- ,IM B3 ,rpm,IP55 14۸3,50HZ ,m.a.s.l 2000 ,Poles 4 ,A 3۸.5 ,V 6300

Z-4AN90-316 1LA4 :F(, Type( 1500.V(, Th.Cl 240-220( Condensation Heating
)SIEMENS)Germany339

 Squirrel Cage

Motor
3

1
 Ins.Cl.F, Type: W22,rpm, IP55 1490 ,50HZ ,m.a.s.l 1750 ,Poles 4 ,A 351 ,V 400

ºC 40 :.Ambient temp ,04 -315L :High Eff. With Frame
WEG200

 Squirrel Cage

Motor
4

رسـمی، طـرح درجه بنـدی سـنی، یـا نیـاز نیسـت و یـا 

بهانـه ای بـرای گریز از ممیزی اسـت، شـناخت درسـتی از 

مفهـوم اخـالق و تفاوت آن با مفاهیمی چـون عرف ندارند. 

در ایـن مجـال، قصـد بررسـی این کـه اصـوال درسـتی و 

نادرسـتی ممیزی در نظام سـینمایی ) و شـکل کلی ترش 

در نظـام فرهنگـی( مـا، تـا چـه میـزان اسـت، در میـان 

نیسـت. نکتـه مـورد نظر تأکیـد بر این نکته اسـت که فیلم 

دارای درجه بنـدی سـنی و فیلـم فاقد درجه بندی سـنی در 

کشـور مـا، اصـوال هیچ تفاوتـی بـه لحـاظ اخالق گرایی )با 

معیارهـای ممیـزی( بـا یکدیگـر ندارنـد و فرق شـان فقط 

در ایـن اسـت کـه یکـی را کـودکان هـم می تواننـد ببینند و 

دیگـری را توصیـه می شـود کـه نبینند.
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ابرهای تیره جنگ میان ایران و عربستان کنار رفته استپیام خبر
وزیر امور خارجه پاکستان از کاهش احتمال درگیری نظامی میان ایران و عربستان خبر داد.
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طالی کثیف از کودکان قربانی می گیرد
پنج هزار کودک در پایتخت زباله گردی می کنند که  40 درصد آنها، نان آور خانه هستند

مقصودی:  پنج هزار کودک  بین 10 تا 15 سال در تهران زباله گردی می کنند

ــن  ــود بزرگ تری ــر خ ــا بش ــن روزه ای
محیط زیســت  تخریــب  عامــل 
جوامعــی  اســت.  شــده  شــناخته 
کــه بــرای تأمیــن نیازهــای ضــروری 
بــه  دســت  خــود  غیرضــروری  و 
محیط زیســت  تغییــر  و  تخریــب 
راه حلــی  به دنبــال  حــاال  می زننــد 
بیــن  از  و کاهــش  بــرای کنتــرل 
رفتــن آن هســتند. بدیهــی اســت 
زباله هــا  و  پســماند  عــدم کنتــرل 
و  شــرکت ها  صنعتــی،  مناطــق  در 
افزایــش  باعــث  شــهری  مناطــق 
روز افــزون آســیب های بهداشــتی و 
ــه بــه  اقتصــادی شــده اســت و روزان
حجــم انباشــته شــدن ایــن زباله هــا 

و پســماندها در ایــن مناطــق اضافــه 
هزینه هــای  متاســفانه  و  می شــود 
ــع  ــع آوری و دف ــرای جم ــی را ب گزاف
همیــن  می کنــد.  ایجــاد  آن هــا 
ــووالن  ــا مس ــده ت ــبب ش ــوع س موض
پســماند  مدیریــت  اهمیــت  بــه 
و  آوری  ببرند.جمــع  پــی  بیشــتر 
ــی  ــه هــا بحث ــت پســماند زبال مدیری
اســت کــه در ایــن شــرایط اقتصــادی 
کشــور مــی توانــد بســیار تاثیــر گــذار 

ــد. باش
ــاالنه  ــه س ــت ک ــوری اس ــران کش ای
حــدود 20 میلیــون تــن زبالــه تولیــد 
می کنــد. بنــا بــر آنچــه آخرین بــار 
کارشناســان اعــالم کرده انــد در شــهر 

تهــران ســرانه تولیــد زبالــه دو تــا 
ســه برابــر اســتاندارد جهانــی اســت. 
میانگیــن میــزان تولیــد زبالــه تهــران 
و  اســت  روز  در  900 گــرم  حــدود 
ــن  ــه میانگی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
جهانــی آن حــدود 450 گــرم اســت. 
ایــن  توســعه یافته  شــهرهای  در 
ــا  ــی م ــت، یعن ــرم اس ــزان 300 گ می
مــدرن  اســتانداردهای  برابــر  ســه 

تولیــد می کنیــم. زبالــه 
داخلــی  امــور  کمیســیون  عضــو 
امــروز  گفــت:  شــوراها  و  کشــور 
ــه  ــه گــرد قربانیــان زبال کــودکان زبال
ــف هســتند؛  ــن طــالی کثی ــردی ای گ
در  گــرد  زبالــه  هــزار   15 حــدود 

ــزان  ــن می ــه از ای ــم ک ــت داری پایتخ
ــتند. ــودکان هس ــا ک ــر آنه ــزار نف 5 ه

حســین مقصــودی در گفــت وگــو بــا 
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، 
ــای  ــای مافی ــود بانده ــان وج ــا بی ب
زبالــه بــه درآمــد میلیــاردی ایــن 
باندهــا اشــاره کــرد و گفــت: مســئله 
زباله هــا  و  پســماندها  آوری  جمــع 
مســئله  اخیــر  ســال  چنــد  در 
اساســی تهــران وکالنشــهرها بــوده 
اســت ، پســماندها و زباله هــا بــه 
ــوب  ــرمایه محس ــروت و س ــی ث نوع
جمــع  بــا  می تــوان  و  می شــود 
بــه  تومــان  میلیاردهــا  آنهــا  آوری 
ــرد؛  ــور وارد ک ــادی کش ــه اقتص چرخ
امــا ســوال اینجاســت درآمــد حاصــل 
ــف  ــالی کثی ــان ط ــا هم ــا ی از زباله ه
ــادی  ــازمان و نه ــدام س ــب ک ــه جی ب
ــودکان  ــا ک ــود؟  آی ــی ش ــرازیر م س
آوری  جمــع  مافیــای  زبالــه گــرد 
زبالــه هســتند؟ پشــت پــرده درآمــد 
حاصــل از طــالی کثیــف بــه چــه 
ــه عبارتــی بهتــر  ــا ب میــزان اســت؟ ی
در  زبالــه  ســلطان  بگوییــم  اســت 
ایــران چــه کســی اســت؟ ســئواالتی 
را  بســیاری  اســت کــه ذهن هــای 

می کنــد. خــود  درگیــر 

برابر ورزشگاه  تهران سه 
آزادی زبالــه تولید می کند

ــس  ــبزوار در مجل ــردم س ــده م نماین
:کشــور  افــزود  اســالمی  شــورای 
ــا  ــه در دنی ــد زبال ــدار تولی ــا پرچم م
ــته  ــارات برجس ــی از افتخ ــت، یک اس
جمــع آوری  شــهرداری  ســازمان 
کــه  اســت  تهــران  زباله هــای 

ــت  ــه پایتخ ــد زبال ــفانه در تولی متاس
مــی  هــا محســوب  اولیــن  جــزو 
ــع آوری  ــه حاصــل از جم شــود؛ هزین
ــدود دو  ــه ح ــران روزان ــای ته زباله ه
میلیــارد تومــان اســت در ایــن میــان 
ــران  ــده در ته ــد ش ــای تولی ــه ه زبال
ــت؛  ــگاه آزادی اس ــر ورزش ــه براب س
انگشــتی  ســر  حســاب  یــک  بــا 
ــع  ــد حاصــل از جم ــم درآم د رمی یابی
ــی  ــاور نکردن ــا مبلغــی ب آوری زباله ه
اســت کــه نصیــب مافیــای زبالــه 

ــود.   ــی ش م

پایتخت زباله های  
مافیا در سیطره 

گفــت:   ادامــه  در  مقصــودی 
مافیــای زبالــه از کــودکان و زنــان 
بی سرپرســتی  و  بدسرپرســت 
شــب،  ســاعات  در  معمــوال  کــه 
بخــش اعظــم زباله هــای دور ریــز 
ــد  ــع آوری می کنن ــهروندان را جم ش
ــه  ــد؛ ناگفت ــی کنن ــتفاده م ــوء اس س
نمانــد کــه شــهرداری تهــران بخشــی 
مزایــده  طریــق  از  را  زباله هــا  از 
صــورت  بــه  را  دیگــری  بخــش  و 
شــرکت های  بــه  مناقصــه ای 
ــم  ــا ه ــد ام ــذار می کن ــکار واگ پیمان
ــای  ــری از زباله ه ــد کثی ــان درص چن
ــد شــده در پایتخــت در ســیطره  تولی

اســت. زباله هــا  مافیــا 

زباله دزد  باندهای  ظهور 
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
پیمانــکاران،  از  بعــد  شــد:  یــادآور 
ســلطان زبالــه  و باندهــای زبالــه 
ایــن  کردنــد کــه  ظهــور  هــم  دزد 
اســت؛  دیگــر  معضلــی  ماجــرا 
و  کــودکان  از  دزد  زبالــه  باندهــای 
معتــادان  و  بی سرپرســت  زنــان 
زباله هــا  آوری  جمــع  جهــت  در 
ــودکان  ــروز ک ــد، ام ــتفاده می کنن اس

زبالــه گــرد قربانیــان ایــن طــالی 
ــزار  ــدود 15 ه ــتند و  ح ــف هس کثی
ــه  ــم ک ــت داری ــرد در پایتخ ــه گ زبال
از ایــن میــزان 5 هــزار نفــر آنهــا 
ــان  کــودکان هســتندکه  40 درصــد آن
ــن  ــتند و بی ــه هس ــان آور خان ــا ن تنه

10 تــا 15 ســال ســن دارنــد.

جمع آوری زباله توسط 
زباله گردها ممنوع اســت

تاکیــد  ادامــه  در  مقصــودی 
مدیریــت  قانــون  براســاس  کــرد: 
اجرایــی  مدیریــت  پســماندها؛ 
ــی و  ــر از صنعت ــماندها غی ــام پس تم
بــه ویــژه در شــهرها و روســتاها و 
ــهرداری و  ــده ش ــه عه ــا ب ــم آنه حری
دهیاری هــا و در خــارج از حــوزه و 
وظایــف شــهرداری ها و دهیاری هــا 
اســت؛  بخشــداری ها  عهــده  بــه 
زباله گردهــا  فعالیــت  بنابرایــن  
ســازمان ها  بایــد  اســت،  ممنــوع 
بــه موضــوع  نهادهــای مربوطــه  و 
ــا  ــد؛ ت ــدا کنن ــردی ورود پی ــه گ زبال
کننــدگان  اســتفاده  ســوء  دســت 
ــر   ــه ه ــماندها  ب ــی از پس ــر قانون غی

طریقــی کوتــاه شــود .
داخلــی  امــور  کمیســیون  عضــو 
ــفانه  ــت: متاس ــوراها گف ــور و ش کش
ــی  ــای دولت ــازمان ه ــهرداری و س ش
طــالی کثیــف  ایــن  از  نتوانســتند 
امــروز  و  کننــد  بهینــه  اســتفاده 
را  فرصــت  ایــن  زبالــه  مافیــای 
غنیمــت شــمرده و حداکثــر اســتفاده 
را از آن مــی کننــد. بایــد جمــع آوری 
و  ســر  را  پســماندها  و  هــا  زبالــه 
ســامان داد و بــا متالشــی کــردن 
ــی  ــردش پول ــه و گ ــای  زبال باندمافی
ایــن زباله هــا را مشــخص کنیــم .

ــد  ــدود 60 درص ــت: ح ــور گف ــر کش وزی
رفتنــد،  وســیله شــخصی  بــا  زوار  از 
بــه  رســیدن  محــض  بــه  بنابرایــن 
رانندگــی  ســریع  ماشین های شــان 
ــا  ــات مهی ــکان و خدم ــا و م ــد، ج نکنن
ــد. ــد ســاعتی اســتراحت کنن شــده چن

 عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیر کشــور 
بــا حضــور در محــل ســازمان راهــداری 
و حمــل ونقــل جــاده ای کشــور از مرکــز 
مانیتورینــگ راه هــای کشــور بازدیــد 

ــازی  ــر راه و شهرس ــالمی وزی ــرد. اس ک
ــز حضــور داشــت. ــن مرک ــز در ای نی

ایــام  بــا تســلیت  رحمانــی فضلــی 
ــی و  ــا هماهنگ ــرد : ب ــار ک ــن اظه اربعی
همدلــی و همــکاری دســتگاه هــای 
اجرایــی، مــردم خوبمــان و زوار توفیقات 
امســال  اربعیــن  مراســم  در  مهمــی 
داشــته ایم. بیــش از یــک میلیــون و 
پانصــد هــزار نفــر زائــر نســبت بــه ســال 
ــوده  ــی ب ــا موانع ــل داشــته ایم، قطع قب

کــه بــرای رفــع موانــع اقــدام می کنیــم.
هیــچ  کــرد:  تاکیــد  کشــور  وزیــر 
مشــکلی در حــوزه تــردد، خدمــات و 
ــا  ــدان معن ــن ب ــته ایم. ای ــت نداش امنی
نیســت کــه کاســتی  نبــوده؛  چــرا کــه مــا 
بــرای رفــع آن هــا اقــدام می کنیــم.  
وی ادامــه داد: یکــی از نگرانی هــای مــا 
ــان  ــه در زم ــود ک ــت زوار ب ــرای برگش ب
ــی  ــم هماهنگ ــت بتوانی ــام بازگش ازدح
هــای الزم را انجــام دهیــم. در ایــن 
برنامه ریــزی،  مدیریــت،  بــا  بخــش 
ــئولیت  ــار مس ــم در کن ــوژی و عل تکنول
پذیــری شــاهد روانــی جــاده هــا و کــم 

ــم. ــا بودی ــودن آن ه ــر ب خط

مشکلی در حوزه تردد، خدمات 
و امنیت نداشتیم

با ثابت ماندن در مسیر حق، 
کشور و دنیا اصالح می شود

در اربعین شـهادت سـید و سـاالر شـهیدان، حسـینیه امام خمینی)ره( میزبان 
هیئت هـای دانشـجویی از سراسـر کشـور بـود و دانشـجویان عـزادار در حضـور 
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی، همنوا بـا زائران کربـالی معّلی فریـاد »لبیک یا 
حسـین« سـر دادنـد. حضـرت آیـت هللا خامنـه ای در این مراسـم در سـخنان 
کوتاهـی بـا تشـکر از مراسـم عـزاداری پر شـور و با صفـای جوانـان، خطاب به 
آنـان گفتنـد: صفـا و نورانیـت شـما عزیزان بسـیار مغتنم اسـت و بنـده همواره 
از خداونـد متعـال مسـألت می کنم که ما و شـما را همواره در مسـیر مسـتقیم 
ثابـت قـدم بـدارد، چـرا کـه اگـر شـما در ایـن مسـیر حـق ثابـت قدم باشـید، 
می شـود.همچنین  بهره منـد  آن  منافـع  از  بشـریت  و  اصـالح  دنیـا  و  کشـور 
حجت االسـالم سـعدی سـخنران مراسـم، گفتمـان مقاومـت ملـت ایـران را 
برگرفتـه از مقاومـت حسـینی)ع( خوانـد و افزود: جریان سـلطه و اسـتکبار به 
دنبـال آن اسـت کـه به وسـیله تریبونهـای پـر شـمار تبلیغاتـی خـود، جای حق 
و باطـل را عـوض کنـد امـا همچنانکـه حضـرت امـام سـجاد و حضـرت زینب 
کبری در کوفه و شـام با سـخنان روشـنگر خود حکومت اموی را رسـوا کردند، 
امـروز نیـز بایـد تریبونهـای جریـان حـق، حـرف اسـالم و انقـالب را بـا قـدرت 

بیـان و القائـات نظـام سـلطه را افشـا کنند. 
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مجلس

اقتصاد

افزایش قیمت دارو به نفع مردم نیست

تغییر در رویکرد تقابلی عربستان و امارات

بررسی مجدد شیوه تهاتر بدهی های دولت

آماده تجارت گسترده با ایران هستیم

کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
بهداشـــت و درمـــان مجلـــس 
ـــه سیاســـت وزارت  ـــا اشـــاره ب ب
از  جلوگیـــری  در  بهداشـــت 
ـــی  ـــد داخل ـــابه تولی ـــا مش ـــی ب ـــای خارج واردات داروه
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه وجـــود چنیـــن سیاســـتی در 
شـــرایط اقتصـــادی فعلـــی افزایـــش قیمـــت دارو درســـت 
نیســـت.همایون یوســـفی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا بـــا 
اشـــاره بـــه اظهـــارات اخیـــر وزیـــر بهداشـــت مبنـــی بـــر دو 
ـــد داخـــل  ـــای تولی ـــردن قیمـــت برخـــی از داروه ـــر ک براب
ــور  ــی در کشـ ــای اساسـ ــتر داروهـ ــرد: بیشـ ــان کـ بیـ
تولیـــد می شـــود و تنهـــا بخـــش کوچکـــی از داروهـــا 

ـــرف  ـــادی از ارز را مص ـــم زی ـــم حج ـــه آن ه ـــده ک وارد ش
می کنـــد. بـــرای صرفه جویـــی در هزینه هـــای ارزی 
ســـعی شـــده از ورود داروهـــای خـــاص بـــا مشـــابه 
ـــام  ـــای انج ـــی از راه ه ـــه یک ـــود ک ـــری ش ـــی جلوگی داخل
ــابه  ــا مشـ ــا بـ ــردن داروهـ ــران کـ ــی گـ ــن اقدامـ چنیـ
ـــا  ـــایر داروه ـــرای واردات س ـــود ب ـــرار ب ـــت. ق ـــی اس داخل

هـــم ارز نیمایـــی داده شـــود.
وجـــود چنیـــن  بـــه  توجـــه  بـــا  داد:  ادامـــه  وی 
فعلـــی  اقتصـــادی  شـــرایط  در  سیاســـت هایی 
کشـــور افزایـــش قیمـــت دارو درســـت نیســـت. بهتـــر 
اســـت بعـــد از بهبـــود شـــرایط اقتصـــادی اقـــدام بـــه 

یکسان ســـازی قیمـــت اقـــالم دارویـــی شـــود.

سرپرسـت  و  رئیس جمهـور  دفتـر  رئیـس 
نهـاد ریاسـت جمهـوری از تغییـر در رویکرد 
تقابلـی عربسـتان و امـارات بـا جمهـوری 
اسـالمی خبـر داد و گفـت: اماراتی هـا برای 

ارتبـاط بـا جمهوری اسـالمی پشـقدم شـدند.
اذعـان  بـا  اسـتان سـمنان  مقاومتـی  اقتصـاد  در سـتاد  واعظـی  محمـود 
بـه اینکـه شـرایط بین المللـی بـه نفـع کشـورمان تغییـر کـرده اظهـار کـرد: 
جمهـوری اسـالمی از ابتـدا سیاسـت های خـود را بـه وضـوح اعـالم کـرده و 

آمـاده روابـط خـوب و نزدیـک بـا همـه همسـایگان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مـا بایـد بـا همسـایگان خـود زندگـی کنیـم ادامـه داد: 
سـوی  از  بی مهری هـا  و  دشـمنی ها  برخـی  علی رغـم  اسـالمی  جمهـوری 
برخـی همسـایگان اسـاس خـود را بـر همکاری با همسـایگان گذاشـته چرا 
کـه مـا بایـد بـرای همیشـه با هم زندگـی کنیـم و از همیـن رو از ابتدا اعالم 
کـرده بودیـم کـه آمـاده برقـراری روابط خـوب با همسـایگان خود هسـتیم.

وی بـا بیـان اینکـه بـا وجـود برخـی خامی ها از سـوی کشـورهای همسـیه 

می دانسـتیم کـه بـه مـرور ایـن کشـورها بـه مـرور بـه مـا نزدیک می شـوند 
افـزود: امـروز همـان روزهـا رسـیده و روابـط اماراتی هـا بـه آرامـی تغییـر 
کـرده و سـعودی ها هـم بـه تدریـج از آن روابـط خصمانـه فاصلـه گرفتنـد 
و ادبیات شـان مسـالمت آمیزتر شـده اسـت.واعظی روابـط بسـیار خـوب بـا 
همـه کشـورهای اسـالمی را سیاسـت جمهـوری اسـالمی در ایـن بخـش 
ارزیابـی و تصریـح کـرد: جمهـوری اسـالمی منافع خـود را در روابط حسـنه 
بـا همسـایگان و در گام بعـدی بـا کشـورهای اسـالمی و در گام سـوم بـا 
کشـورهای آسـیایی تعریـف کـرده است.سرپرسـت نهـاد ریاسـت جمهوری 
بـا بیـان اینکـه این کشـورها گام بـه گام به سـمتی حرکت کردند کـه متوجه 
شـدند کـه امریکایی هـا بـه دنبـال پـول آنهـا هسـتند افـزود: همـه دیدیـم 
کـه امریکایی هـا در اتفاقـات منطقـه بـه یـاری آنهـا نمی آیـد و در حقیقـت 
»قاشـق خالـی در دهـان آنها گذاشـته اسـت«. حمایـت امریکایی هـا از آنها 
محـدود شـد بـه یکی دو توئیت لـذا آنها بایـد بدانند در آخر آنچـه در منطقه 

می مانـد ایـن کشـورهای منطقـه هسـتند کـه بایـد بـا هـم زندگـی کنند.

اقتصــادی  کمیســیون  ضــو 
مجلــس در نامــه ای بــه رئیــس 
جمهــوری، خواســتار بررســی 
مجــدد آئیــن نامــه اجرایــی 
ــا موضــوع  ــون بودجــه ســال 9۸ ب ــد )و( تبصــره 5 قان بن
تســویه و تهاتــر بدهی هــای دولــت بــه اشــخاص حقیقــی 
ــه  ــه ب ــویه خزان ــق اوراق تس ــی از طری ــی غیردولت و حقوق
منظــور حــل مشــکالت فعــاالن اقتصــادی شــد.محمدرضا 
پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس در 
نامــه ای بــه حســن روحانــی رئیــس جمهــوری، خواســتار 
ــره  ــد )و( تبص ــی بن ــه اجرای ــن نام ــدد آئی ــی مج بررس
ــر  ــا موضــوع تســویه و تهات ــون بودجــه ســال 9۸ ب 5 قان

بدهی هــای دولــت بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــا  ــت ی ــه دول ــا بدهــی اشــخاص یادشــده ب ــی ب غیردولت
بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی از طریــق 
ــل  ــور ح ــه منظ ــه ب ــویه خزان ــناد )اوراق( تس ــدور اس ص
مشــکالت فعــاالن اقتصــادی شــد.در بخشــی از ایــن 
ــن  ــای مشــمول آئی ــداد بانک ه ــده اســت 1( تع ــه آم نام
نامــه فــوق نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش یافتــه بــه 
ــد بانــک ملــت در  نحــوی کــه برخــی از بانــک هــا همانن
ایــن لیســت جایــی نــدارد.2( در آئیــن نامــه فــوق، بدهــی 
فعــاالن اقتصــادی بایســتی بــرای ســال 1396 باشــد کــه 
ایــن موضــوع بخــش محــدودی از تهاتــر بدهیهــا را شــامل 

میشــود.

اقتصـــادی  اتحادیـــه  تجـــارت  وزیـــر 
اوراســـیا بـــا بیـــان اینکـــه اعضـــای ایـــن 
اتحادیـــه آمـــاده توســـعه همکاری هـــای 
ـــران  ـــا ای ـــی و اقتصـــادی گســـترده ب بازرگان
هســـتند، اعـــالم کـــرد: همکاری هـــای کشـــورهای عضـــو ایـــن اتحادیـــه 
ــنبه در  ــینا« روز شـ ــکا نیکیشـ ــی دارد.»ورونیـ ــای خوبـ ــران دورنمـ ــا ایـ بـ
گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا در مســـکو بـــا بیـــان اینکـــه ایـــران بـــازار 
بســـیار مهمـــی در ایـــن منطقـــه بـــه حســـاب می آیـــد، اظهـــار داشـــت: 
ـــراوان  ـــت ف ـــیا اهمی ـــه اوراس ـــرای اتحادی ـــور ب ـــن کش ـــا ای ـــط ب ـــعه رواب توس
ــان  ــاری آزاد میـ ــدوده تجـ ــاد محـ ــه ایجـ ــای موافقتنامـ ــا امضـ دارد و بـ
ـــا  ـــترش همکاری ه ـــرای گس ـــاعدی ب ـــرایط مس ـــه ش ـــن اتحادی ـــران و ای ای
ـــادالت  ـــه مب ـــم ک ـــا معتقدی ـــرد: م ـــح ک ـــینا تصری ـــده است.نیکیش ـــم ش فراه
بازرگانـــی بـــا ایـــران بایـــد توســـعه یابـــد و همـــه طرف هـــا و کارفرمایـــان 
ـــد. ـــره ببرن ـــده به ـــاد ش ـــرایط ایج ـــه از ش ـــند ک ـــته باش ـــن را داش ـــت ای فرص

وی خاطرنشـــان کـــرد: تســـهیالت ایجـــاد شـــده انـــواع کاالهـــا را شـــامل 

ــرد. ــر می گیـ ــم کاال را در بـ ــش از 500 قلـ ــود و بیـ می شـ
ـــیا  ـــادی اوراس ـــه اقتص ـــو اتحادی ـــور عض ـــج کش ـــران و پن ـــت، ای ـــی اس گفتن
ـــا ســـود  ـــه ترجیحـــی ی ـــه شـــامل تعرف در ســـال 96 در خصـــوص 530 کاال ک
بازرگانـــی صفـــر بـــرای واردات می شـــود بـــه توافـــق رســـیدند و ســـپس 
ـــه  موافقـــت نامـــه ای در ایـــن مـــورد امضـــا شـــد. نیکیشـــینا در ادامـــه مصاحب
ـــت:  ـــار داش ـــران اظه ـــه ای ـــکا علی ـــای آمری ـــدن تحریم ه ـــی خوان ـــا غیرقانون ب
مـــا تحریم هـــای غیرقانونـــی واشـــنگتن علیـــه ایـــران را قبـــول نداریـــم 
ــعه  ــادی و توسـ ــول اقتصـ ــاس اصـ ــا براسـ ــات مـ ــه اقدامـ ــن اینکـ ضمـ

ــود. ــه می شـ ــکار گرفتـ ــه بـ ــا در ایـــن عرصـ همکاری هـ
ــه  ــا بـ ــخ مـ ــت: پاسـ ــیا گفـ ــادی اوراسـ ــه اقتصـ ــارت اتحادیـ ــر تجـ وزیـ
ــت و  ــادی اسـ ــی و اقتصـ ــران، غیرسیاسـ ــه ایـ ــکا علیـ ــای آمریـ تحریم هـ
ــد و  ــعه یابـ ــد توسـ ــی می توانـ ــای بازرگانـ ــه همکاری هـ ــم کـ ــد داریـ تاکیـ
ـــه  ـــن اینک ـــرد ضم ـــم ک ـــاد خواهی ـــژه ایج ـــهیالت وی ـــور  تس ـــن منظ ـــرای ای ب
ـــرده  ـــی ک ـــهیالتی را پیش بین ـــن تس ـــران چنی ـــا ای ـــده ب ـــا ش ـــه امض موافقتنام

اســـت.

سنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی کمیسـون اصـل90 مجلـس ضمـن تاییـد اقدامات 
قـوه قضاییـه در زمینـه مبـارزه با فسـاد بـه بایدهـا و نباید هایی 
کـه مـورد توجـه قـرار گیرنـد، پرداخت.بهـرام پارسـایی نماینده 
مردم شـیراز در مجلس شورای اسـالمی در گفت وگـو با خبرنگار 
سیاسـی ایلنـا، دربـاره مبارزه قـوه قضاییه با فسـاد، گفت: هیچ 
کـس مبـارزه بـا فسـاد را انـکار نمی کند، حتی کسـی که فاسـد 
باشـد هم علیرغم میل باطنی خود و بالظاهر از مبارزه با فسـاد 
حمایـت می کنـد؛ چـون مبـارزه بـا فسـاد حـرف حـق و الزمی 

اسـت و مطالبـه افـکار عمومی هم همین اسـت.

یـک عضـو کمیسـیون فرهنگی مجلس گفـت:: زبان انگلیسـی 
زبان بین المللی اسـت و نمی شـود از سیسـتم آموزش مدارس 
حذف کرد.سـید فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با خبرنگار سیاسـی 
ایلنـا، دربـاره حذف زبان انگلیسـی از سیسـتم آموزشـی کشـور 
در مـدارس گفـت: زبان انگلیسـی زبـان بین المللی اسـت و چه 
بخواهیـم و چـه نخواهیـم مـراودات و افکارهـا در ایـن عرصه به 
ناچار به این زبان اسـت. وی ادامه داد: شـما اسـتان ها و مناطق 
محـروم را در نظـر بگیریـد مگـر یـک خانـواده چه میـزان درآمد 
دارد کـه بخواهـد فرزنـدش را بـرای آمـوزش زبان به آموزشـگاه 

بفرستد.  خصوصی 

باید به مدیران دلسوز 
تضمین داده شود

نمی شود زبان بین المللی را از 
سیستم آموزشی حذف کرد

یک عضو کمیسـیون اقتصادی بیان کرد: الیحه تجارت دسـتاورد 
مجلـس دهـم اسـت کـه اجرایـی شـدن حجـم پرونده هـای 
قضایـی کـم می کند.معصومـه آقـا پـور در گفت وگـو بـا خبرنگار 
سیاسـی ایلنـا، دربـاره الیحـه تجـارت و بررسـی آن در مجلـس 
شـورای اسـالمی،گفت: اگـر بخواهیـم سـابقه الیحـه تجـارت را 
بررسـی کنیم به مجلس پنجم بازخواهیم گشـت کـه ما اهتمام 
کردیـم در مجلـس دهـم آن را تصویب کنیم. وی تاکیـد کرد: ما 
فضـا را بسـته نگه نداشـتیم اتفاقـا کاری کردیم که اگر مشـکلی 
وجـود دارد مرتفـع شـود و از اتاق هـای بازرگانـی، ایـران و تعاون 
هم درخواسـت داشـتیم که اگر مشـکلی را مشـاهده کردند آن را 

بـه کمیسـیون اصل نـود ارائـه دهند.

ــراز امیــدواری کــرد کــه تنش هــا  وزیــر خارجــه فرانســه اب
در منطقــه کاهــش یابــد.

ــو  ــوز،  »ژان ای ــکای نی ــل از اس ــه نق ــا ب ــزارش ایلن ــه گ ب
لودریــان« وزیــر خارجــه فرانســه در مــورد تنش هــای 
خلیــج فــارس گفــت: امیدواریــم تنش هــا در منطقــه 

ــد. ــش یاب کاه
ــه  ــن منطق ــا در ای ــم تنش ه ــع معتقدی ــزود: در واق وی اف
ــرف  ــران برط ــک و اراده ته ــا کم ــران و ب ــت ای ــا خواس ب

ــود. ــرار ش ــه برق ــات در منطق ــد ثب ــد. بای ــد ش خواه

الیحه تجارت دستاورد 
مجلس دهم است

امیدواریم تنش ها 
در منطقه کاهش یابد
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کلیسای » زور زور« ماکو ساماندهی می شودمطالعات قوم باستان شناسی به »مکران« رسید

باستان شناسـی  هیئـت  سرپرسـت 
بررسـی  داد:  خبـر   - مکـران«  »سـفیدکوه 
باستان شـناختی منطقـه سـفیدکوه مکـران 
شناسـی  باسـتان  قـوم  پـروژه  کنـار  در 
بـا محوریـت شناسـایی و ثبـت تـداوم الگـوی اسـتقراری جوامـع سـاکن در 
ارتفاعـات ایـن منطقـه انجـام شد.حسـین واحـدی، بـا بیـان این کـه پـروژه 
مطالعـات »شناسـایی باستان شناسـی سـکونتگاه های منطقـه سـفید کـوه 
مکـران در نیک شـهرِ سیسـتان و بلوچسـتان«، در قالـب یک پـروژه  مطالعات 
قوم باستان شناسـی جوامـع اسـت، ادامـه داد: در این پـروژه جوانب مطالعات 
انسان شناسـی و قـوم  باستان شناسـی بـا محوریـت فصل اول برنامه بررسـی 
باستان شناسـی بـرای اولیـن بـار در منطقه سـفیدکوه مکـران در مرکز اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان در حـال انجـام اسـت.او با بیـان این کـه در این فصل 
از بررسـی، شـواهد ویـژه باستان شـناختی و مـردم شـناختی از جوامـع کمتـر 
شـناخته شـده سـفیدکوه بدسـت آمـد، افـزود: از بارزترین شـواهد به دسـت 
آمـده می تـوان بـه کشـف شـواهد معمـاری مـدور کـه تـداوم آن تـا امـروز در 

منطقـه سـفیدکوه قابـل مشـاهده بـوده و همینطـور شـواهدی از سـفال هایی 
مشـکوک بـه دوره مـس و سـنگ در کنـار گونـه سـفال خاصـی کـه بـه لوندو 
)Londo(  معروف اسـت اشـاره کرد.این باسـتان شـناس با اشـاره به این که 
نتایـج آزمایشـات گاه نـگاری مطلق بـزودی دریچه جدیـدی را در این زمینه به 
روی مـا بـاز کند، گفت: برخی از محققان بر اسـاس یافته های باستان سـنجی 
بلوچسـتاِن پاکسـتان این گونه سـفالی را متعلق به سـده دوم و سوم پیش از 
میـالد می داننـد کـه این تاریـخ می توانـد در بلوچسـتان ایران متفاوت باشـد.
سرپرسـت هیئت باسـتان شناسـی »سـفیدکوه مکران«، سـفال های »لوندو« 
را جزو سـفال های شـاخص بلوچسـتان دانسـت که می توان این گونه سـفال 
را در الیه هـای آغازیـن تپـه »یحیـی« کرمـان، محوطـه »کفتـری« فـارس، 
تمامـی غرب پاکسـتان مانند محوطه هـای )جهاواالن، بـودی بوتی و الس بال، 
محوطـه دامـب کـوه ، هزارمـردی بمپـور( و  محوطـه »قلعه گیو« در خراسـان 
جنوبـی یافـت، تاکیـد کرد: سـفال »لونـدو« جز دومین گروه سـفالی حاشـیه 
خلیـج فـارس، دریـای عمـان و منطقـه مکـران اسـت که شـاهدی بـر تجارت 

میـان مردمـان منطقه اسـت.   

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
صنایع دســتی اســتان آذربایجــان غربــی 
گفــت: »همان طــور کــه معرفــی و بازدیــد از 
کلیســای زور زور بــرای مــا مهــم اســت بــه 
همــان انــدازه حفاظــت، نگهــداری و ســاماندهی آن اهمیــت زیــادی دارد.«بــه 
گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــاری در  ــل جب ــی، جلی ــان غرب ــتان آذربایج ــتی اس ــگری و صنایع دس گردش
ــو  ــارون ماک ــد ب ــر س ــل دفت ــر در مح ــنبه 24 مه ــه روز چهارش ــه ای ک جلس
تشکیل شــده بــود بــر ضــرورت ســاماندهی و تســهیل در بازدیــد گردشــگران از 
کلیســای تاریخــی زور زور تأکیــد کــرد و گفت: »این کلیســا یکی از کلیســاهای 
اســتان بــوده کــه بــه همــراه کلیســای ســنت اســتپانوس جلفــا و بــا محوریت 
قــره کلیســای چالــدران در ســال 1388 بــه ثبــت جهانــی رســیده و اهمیــت 
ــا اشــاره بــه عالقــه گردشــگران داخلــی و  بین المللــی پیداکــرده اســت.«او ب
خارجــی بــرای بازدیــد از ایــن کلیســا اشــاره کرده و افــزود: »شــهرت داخلــی 
و جهانــی ایــن کلیســا موجــب شــده تــا گردشــگران زیــادی از داخــل و خــارج 

کشــور بــرای بازدیــد از ایــن اثــر بــه شهرســتان ماکــو ســفر کننــد و موجــب 
رشــد میــزان گردشــگران ورودی بــه ایــن شهرســتان شــوند.«مدیرکل میــراث 
ــح  ــی تصری ــان غرب ــتان آذربایج ــتی اس ــگری و صنایع دس ــی، گردش فرهنگ
کــرد: »بایــد بــرای ســاماندهی ایــن کلیســا مدیریــت کــرد و به گونــه ای عمــل 
کنیــم تــا مانعــی بــرای بازدیدکننــدگان ایجــاد نشــود، همچنیــن بــا توجــه بــه 
وضعیــت ســد بــارون کــه در مجــاور کلیســا قرارگرفتــه آســیبی وارد نشــود.« 
ــزان  ــه می ــا اشــاره ب ــز در ایــن جلســه ب ــدار ماکــو نی حســین عباســی فرمان
بازدیدکننــدگان از ایــن کلیســا گفــت: »خوشــبختانه اســتان آذربایجــان غربــی 
و تمامــی شــهرهای آن به ویــژه شهرســتان ماکــو از چنــان امنیتــی برخــوردار 
اســت کــه آثــار و ابنیــه تاریخــی موجــود در آن و به ویــژه کلیســای زور زور از 
مقاصــد ســفر گردشــگران بــه ماکــو بــه شــمار می آیــد.« او افــزود: »امــروز 
گردشــگران عــالوه بــر بازدیــد از جاذبه هــای طبیعــی، عالقــه زیــادی دارنــد تــا 
از آثــار تاریخــی کــه در کنــار جاذبه هــای طبیعــی ماننــد کلیســای زر زر کــه در 

طبیعتــی بکــر و در کنــار ســد بــارون واقع شــده اســت بازدیــد کننــد.«

 پیام
 میراث

چهارمین همایش گردشگری خوراک با محوریت سفره عاشورایی، روز چهارشنبه 24 مهرماه به همت اداره کل استان و با شرکت 
بیش از 30 واحد پذیرایی و رستوران از سراسر گیالن در مجتمع پذیرایی آبشار رشت برگزار شد.در این همایش بیش از 100 نوع 

غذای اصیل و محلی گیالن در قالب 30 غرفه آشپزی در معرض دید عالقمندان و شرکت کنندگان قرار گرفت.
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بـا وجـود عـدم رعایـت ضوابـط سـاخت و سـاز در حریـم 
کاخ گلسـتان، پرونـده مرتبـط بـا این بنـای میـراث جهانی 
همچنـان در دادگاه بـاز اسـت و نتیجـه خاصی اعالم نشـده 
وزارتخانـه  حقوقـی  )مدیـرکل  شـقاقی  ابراهیـم  اسـت. 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی( درخصوص 
روی  بـر  پرونـده کاخ گلسـتان گفـت:  وضعیـت  آخریـن 
پرونـده کاخ  گلسـتان و درخصـوص ملـک چلوکبابـی، دو 
شـکایت مطـرح شـده اسـت. یکـی از مـوارد درخصـوص 
درخصـوص سـاخت  دیگـری  و  اجرایـی  عملیـات  توقـف 
و سـاز بی ضابطـه در حریـم کاخ گلسـتان اسـت. مدعـی 
هسـتیم کـه چلوکبابـی حدود 16 متر از اراضی کاخ گلسـتان 
را تصـرف کـرده اسـت. در ایـن میـان برخـی مـدارک ارائـه 
شـده و کارشناسـی نخسـت بـا اعترض طـرف مقابـل روبه 
رو شـد و کار بـه نظـر کارشـناس دوم کشـیده شـد. اکنـون 
هـم در انتظـار اعـالم نظـر کارشـناس دوم هسـتیم.او ادامه 
داد: انجـام کار کارشناسـی زمـان بر اسـت بخصـوص وقتی 
اسـناد و مـدارک جدید ارائه می شـود. اکنون کـه مدعی آن 
هسـتیم کـه بخشـی از اراضـی، مالکیـت دولتـی دارد از آن 
روسـت که به کمک کارشناسـان رسـمی دادگسـتری نقشـه 
آن محـدوده پیـاده شـده اسـت. ایـن مسـتندات در اختیار 

کارشناسـان جدیـد و دادگاه قـرار گرفتـه اسـت.
بـه  گفتـه شـقاقی، پرونده هـای اینچنینـی ممکن اسـت به 
هیات هـای کارشناسـی هـم کشـیده شـود. شـاید نظـرات 
کارشناسـان اشـتباه باشـد و نیازمند نظر هیات کارشناسـان 
شـود. بـا ایـن وجود هنـوز آخرین نظـرات توسـط دادگاه به 
مـا ارائه نشـده.مدیرکل حقوقـی وزارتخانـه میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی یـادآور شـد: شـکایت دوم که 
درخصـوص عـدم رعایـت ضوابـط ارتفـاع سـاخت و سـاز 
بـود، کارشناسـان تاییـد کردنـد کـه ضوابـط ارتفـاع و حریم 
رعایـت نشـده کـه بـا شـکایت مالک روبـه رو شـد و از این 
رو همچنـان در حـال بررسـی اسـت. از ایـن رو پرونده کاخ 

گلسـتان همچنـان باز و در دسـت بررسـی اسـت.    

سوژه پرونده کاخ 
گلستان 

همچنان باز است

آغاز فصل جدید فعالیت مرمت گران در تخت جمشید

کاخ تچر و کاخ شورا در مجموعه جهانی تخت جمشید مرمت خواهد شد

ــدون  ــران ب ــت مرمتگ ــل دوم فعالی فص
مــرز در تخــت جمشــید آغــاز شــد، ایــن 
فصــل از فعالیــت مرمتگــران در پــی 
ــه و  ــام گرفت ــترک انج ــه  مش تفاهم نام

ــاه ادامــه دارد. ــم م حــدود یــک و نی
ــی  ــگاه جهان ــر پای ــی مدی ــد فدای حمی
پنج شــنبه  روز  جمشــید  تخــت 
اعــالم کــرد: در ایــن دوره از فعالیــت 
و  تچــر  کاخ  مــرز  بــدون  مرمتگــران 
ــت  ــی تخ ــه جهان ــورا در مجموع کاخ ش
جمشــید مرمــت خواهــد شــد.در قالــب 
ــه ای  ــروه و تفاهــم نام ــن گ ــت ای فعالی

کــه در ایــن بــاره منعقــد شــده مرمــت 
گــران ایتالیایی،ایرانــی و کارشناســان 
بــه  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه 
مرمــت ایــن مجموعــه جهانــی مــی 

پردازنــد.
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
فعالیــت  دربــاره  تــر  جمشــید،پیش 
مرمتگــران بــدون مــرز بــه خبرنــگار 
ایرنــا گفــت: فصــل اول همــکاری هــای 
ــدون  ــران ب ــی مرمتگ ــی و مرمت حفاظت
مــرز در تخــت جمشــید شــامل مرمــت 
بخــش هایــی از دروازه کاخ شــورا و 
ــه  ــه در نیم ــود ک بخشــی از کاخ تچــر ب

ــید. ــان رس ــه پای ــرداد 9۸ ب دوم خ
ــدون مــرز  ــی افــزود: مرمتگــران ب فدای

تخــت جمشــید  بــه  ســال گذشــته 
ســفر کردنــد و در گام اول بررســی ها 
ــتان  ــک باس ــا کم ــات الزم را ب و مطالع
شناســان ایرانــی انجــام دادنــد و بــرای 
در  می توانســت  کــه  بخش هایــی 
ــدف  ــور ه ــه مذک ــم نام ــوع تفاه موض
در  گیــرد  قــرار  مشــترک  همــکاری 
تصمیــم گیــری  متعــددی  جلســات 

ــد. ش
وی بیــان کــرد: در پــی بررســی هایی 
ــات  ــا هی ــی ب ــا رایزن ــال 97 ب ــه س ک
از  انجــام گرفــت دو نقطــه  خارجــی 
جمشــید  تخــت  جهانــی  مجموعــه 
و  شــورا  کاخ  از  دروازه ای  شــامل 
ــرقی(  ــای ش ــر )نم ــی از کاخ تچ بخش

بــرای عملیاتــی شــدن فصــل اول ایــن 
همــکاری مشــخص شــد.

وی بــا بیــان اینکــه در قالــب ایــن 
عملیــات اجرایــی حفاظــت و مرمــت 
جمشــید  تخــت  از  بخش هایــی 
و  مرمتگــران  از  گروهــی  توســط 
کنــار  در  ایرانــی  شناســان  باســتان 
مرمتگــران بــدون مــرز ایتالیایــی از 
دهــم اردیبهشــت 9۸ و بــرای فصــل 
ــه  ــن مجموع ــکاری در ای ــن هم اول ای
جهانــی آغــاز شــد، گفــت: تیــم ایرانــی 
کــه در کنــار مرمتگــران ایتالیایــی قــرار 
گرفــت تجربــه همــکاری بــا مرمتگــران 
دارد. نیــز  پاســارگاد  در  را  ایتالیایــی 

ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
جمشــید عنــوان کــرد: پیــش از شــروع 
ــرز  ــدون م ــران ب ــا مرمتگ ــکاری ب هم
کار  امــکان  بــا  اســتاندارد  کارگاه  دو 
در ارتفــاع در کاخ هــای تچــر و شــورا 
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــط پای توس

ــد. ــز ش ــید تجهی جمش
وی ادامــه داد: بــا شــروع کار مرمــت و 
حفاظــت توســط تیــم مرمتگــران بــدون 
مــرز و گــروه ایرانــی پاکســازی، رســوب 
ــی  ــای قبل ــری مرمت ه ــی و بازنگ زدای
در دو مــکان ذکــر شــده در دســتور 
کار قــرار گرفــت و همچنیــن طــرف 
ــزات  ــود تجهی ــراه خ ــه هم ــی ب ایتالیای
مناســب، مــواد و مصالــح ویــژه ای 
نیــز بــه ایــران آورده کــه مــورد اســتفاده 
تخــت  در  فصــل  ایــن  مرمت هــای 

ــت. ــرار گرف ــز ق ــید نی جمش
ســابقه حضــور مرمتگــران ایتالیایــی در 
ــالب  ــش از انق ــه پی ــید ب ــت جمش تخ
ــی از  ــه هیات ــردد ک ــاز می گ ــالمی ب اس

ایــن کشــور کار حفاظــت و مطالعــه را در 
بناهــای ایــران ازجملــه تخــت جمشــید 

ــد. و پاســارگاد انجــام دادن
فدایــی گفــت: بعــد از پیــروزی انقــالب 
اســالمی ایــن ارتباطــات قطــع شــد 
تالشــی  گذشــته  ســال  دو  در  امــا 
ــادل و  ــم تب ــه بتوانی ــد ک ــل آم ــه عم ب
ــوزه  ــات در ح ــذاری تجربی ــتراک گ اش
مرمــت و حفاظــت میــراث فرهنگــی 
ــه  ــان ادام ــرح جه ــران مط ــا مرمتگ را ب

ــم. دهی
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
جمشــید ادامــه داد: تالش هــا بــرای 
بیــن  همکاری هــای  گســترش 
ــراث فرهنگــی در  ــی در عرصــه می الملل
ســال های اخیــر بــه انعقــاد تفاهــم 
پایــگاه  بیــن  جانبــه  ســه  نامــه ای 
جمشــید،  تخــت  جهانــی  میــراث 

ــه  ــرز ک ــدون م ــران ب ــه مرمتگ مؤسس
متشــکل از نخبــگان حفاظــت از میــراث 
در  آن  جهــان کــه کانــون  فرهنگــی 
ایتالیــا اســت و پژوهشــکده  کشــور 
حفاظــت و مرمــت میــراث فرهنگــی 
صنایــع  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
منجــر  کشــور  گرشــگری  و  دســتی 
داشــت: کاخ هــای  اظهــار  وی  شــد. 
تچــر و شــورا از نقــوش، تزئینــات و 
حجاری هــای زیــادی تشــکیل شــده 
کــه کار مرمــت در ایــن محــل را بســیار 
ــت و در  ــرده اس ــخت ک ــر و س ــان ب زم
فصــل دوم همــکاری بــا مرمتگــران 
ــدون مــرز فعالیــت و مرمــت در ایــن  ب
دو محــل ادامــه خواهــد یافــت و در 
پایــان فصــل دوم احتمــااًل بــه بخشــی 
از اهــداف تعییــن شــده در تفاهــم نامــه 
ــت. ــم یاف ــد شــده دســت خواهی منعق

بابیـان  زاده  ارسـطو  محمدحسـین 
کیلومتـر   900 بوشـهر  اسـتان  این کـه 
دارد،  خلیج فـارس  بـا  آبـی  مـرز 
شـاهد  هم مـرزی  ایـن  »در  گفـت: 
سـواحل مرجانـی، ماسـه ای، جنگلی و 
صخـره ای  هسـتیم کـه این همـه تنـوع 
در یک اسـتان می تواند برای گردشـگر 
فرصت هـای انتخـاب متعـددی ایجـاد 
کـرد:  اضافـه  همچنیـن  کنـد.«او 
»زیرسـاخت های الزم در اغلب شـهرها 

اسـکان  بـرای  سـاحلی  روسـتاهای  و 
اغلـب  کـه  فراهم شـده  مسـافرین 
روسـتاهای نوار سـاحلی اسـتان تحت 
حـدودی  تـا  توریسـم  بوشـهر  پـروژه 
موردنظـر  اسـتانداردهای  توانسـته اند 
توسـعه  را  زیرسـاخت ها  و  رعایـت  را 
فرهنگـی،  میـراث  دهند.«مدیـرکل 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
دریایـی  از ظرفیت هـای دیگـر  بوشـهر 
بوشـهر شـامل تورهـای دریایی بـا لنج 

ماهـی  قایق هـای  و  صیـادی  هـای 
گیـری نیـز خبـر داد و از کشـتی های 
تفریحـی کـه در ایـن اسـتان در بخش 
اشـاره  می کننـد  فعالیـت  گردشـگری 
کـرد.اودر ادامـه بـه معرفـی برخـی از 
و گفـت:  کـرد  اشـاره  ایـن کشـتی ها 
تولیـد  از  حمایـت  بـا  »سـال گذشـته 
گردشـگری  کشـتی  اولیـن  ملـی، 
سـاخت ایـران که تمامـًا از مـواد اولیه 
داخلـی سـاخته شـده اسـت، بـه آب 
بخـش  در  هم اکنـون  و  انداختـه شـد 
گردشـگری فعالیـت می کنـد کـه ایـن 
نویـد روزهـای خوبـی را بـرای توسـعه 

دارد.« دریایـی  گردشـگری  صنعـت 

خلیج فارس بستر مناسبی برای 
توسعه صنعت گردشگری است

قزوین تنوع کم نظیری از 
بناهای تاریخی را داراست

معـاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری گفت: اسـتان قزوین 
بـا وجـود اینکـه کمتر از یک درصد مسـاحت کشـور را بـه خود اختصـاص داده، 

امـا تنوع کـم نظیـری از بناهای تاریخی را داراسـت.
محمـد حسـن طالبیـان روز پنجشـنبه در بازدیـد از بناهـای تاریخـی قزویـن 
افـزود: ایـن اسـتان مجموعه متنوعـی از آثـار تاریخی و طبیعـی را در خود جای 
داده اسـت و مـی توانـد بـه عنـوان یکـی از مقاصـد مهـم گردشـگران داخلـی و 
خارجـی مطـرح شـود.وی اظهـار داشـت: کاوش های باسـتان شناسـی دشـت 
قزویـن بیانگـر وجـود تمـدن چندین هزار سـاله در ایـن منطقه اسـت و اهمیت 
تاریخـی ایـن بخـش از دیـار کهن ایـران زمیـن را به ما مـی رسـاند.معاون امور 
میـراث فرهنگـی وزارت میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری افزود: با 
وجـود ظرفیـت هـای غنـی و جاذبـه هـای فـراوان، سـهم قزویـن مـی تواند در 

گردشـگری کشـور افزایـش یابد.
وی در ادامـه از نمایـش الواح هخامنشـی که به تازگی به کشـور بازگشـته اند در 
آینـده نـه چنـدان دور در قزویـن خبـر داد.معاون وزیـر میراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری قزویـن از ولتخانـه صفـوی، دکاروانسـرای سعدالسـلطنه، 

مسـجد جامـع عتیـق و موزه اشـیای تاریخـی قزویـن بازدید کرد.

ته
نک

وی با اشـاره بـه اینکه بعد از اتمام فصـل دوم همکاری ها 
بـا مرمتگـران بـدون مرز، کار در سـایر نقاط ایـن مجموعه 
جهانـی دنبال خواهد شـد و بخش های دیگـری از این بنا 
مـورد مرمـت این گـروه قـرار خواهد گرفـت، افـزود: قرار 
داد بـا ایـن گـروه خارجـی بـرای حفاظـت و مرمـت بنای 
جهانـی تخـت جمشـید بـه مـدت پنج سـال منعقد شـده 
اسـت.مدیر پایـگاه میراث جهانـی تخت جمشـید اهدافی 
کـه از انعقـاد ایـن تفاهـم نامـه دنبـال شـده را آموزش و 
تبـادل دانش روز در حـوزه مرمت میـراث فرهنگی عنوان 
کـرد و گفـت: از دهه هـای گذشـته مـوادی کـه در مرمـت 
سـنتی مرمتگـران ایرانـی بـه کار مـی رفته اغلب سـیمان 
بـوده اسـت امـا در این همکاری بـا مرمتگران بـدون مرز 
بیشـتر از ترکیبـات آهکـی فرآوری شـده اسـتفاده شـد که 
ایـن مـواد در ایـران تولید نمی شـود کـه با همـکاری این 
گـروه بـه دنبـال بومـی کـردن تولیـد ایـن مصالـح نیـز 

. هستیم

گردشگریمیراث

»ساری ۲۰۲۲« فرصت مناسبی برای جذب گردشگرساماندهی بافت  تاریخی بوشهر 
معــاون میــراث فرهنگی بوشــهر 
ــت  ــاماندهی و مرم ــت: »س گف
بافــت تاریخــی شــهر بوشــهر 
یــک کار بیــن ســازمانی اســت و 
همــه ادارات و ســازمان ها به خصــوص مــردم در آن نقــش 
ــد. « نصــرهللا ابراهیمــی در خصــوص بافــت تاریخــی  دارن
شــهر بوشــهر گفــت: »بافــت قدیــم بوشــهر واقع در قســمت 
شــمالی شــهر اســت کــه مســاحتی بالغ بــر 38 هکتــار دارد 
کــه در ســال 1378 بــا شــماره ثبــت 2360 بــه نــام بافــت 
تاریخــی شــهر بوشــهر در فهرســت آثار ملــی به ثبت رســیده 
اســت .«او ادامــه داد: »بافــت قدیــم بوشــهر شــامل حــدود 
1000پــالک اســت کــه از ایــن تعــداد 400 بنــای بــاارزش در آن 
وجــود دارد و 80 پــالک آن نیــز بــه ثبت ملی رســیده اســت. 

«معــاون میــراث فرهنگــی بوشــهر در خصــوص مرمــت و 
احیــا در ســال های اخیــر در بافــت قدیمــی شــهر، افــزود: 
»عمــارت هــای زیــادی در ایــن بافــت وجــود دارد کــه برخی 
از آن هــا توســط اشــخاص حقیقــی و برخــی نیز توســط اداره 
ــده  ــت و بازسازی ش ــی مرم ــای دولت ــتان و ارگان ه کل اس
اســت.«او افــزود: »عمــارت کازرونــی، عمــارت دهدشــتی، 
عمــارت علــوی، عمــارت طاهــری، عمــارت مبارکــی، عمــارت 
ــارت  ــی عم ــوزه تجــارت دریای ــه، م ــارت هفت رشــیدی، عم
ایرانــی، مدرســه گلســتان و بــازار قدیــم ازجملــه پروژه هایــی 
هســتند کــه توســط اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
ــب  صنایع دســتی اســتان بازســازی و مرمت شــده اند و اغل

کاربــری اداری و مــوزه ای دارنــد .«

گردشـــگری  معـــاون 
میراث فرهنگـــی،  وزارت 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
رویـــداد »ســـاری 2022« را 
فرصتـــی مناســـب بـــرای جـــذب گردشـــگر و معرفـــی 

دانســـت. مازنـــدران  در  جدیـــد  ظرفیت هـــای 
ــا مدیـــرکل   ولـــی تیمـــوری در نشســـت مشـــورتی بـ
و کارشناســـان مازنـــدران کـــه در محـــل معاونـــت 
ـــداد  ـــه روی ـــاره ب ـــا اش ـــد، ب ـــزار ش ـــور برگ ـــگری کش گردش
»ســـاری 2022« پایتخـــت گردشـــگری کشـــورهای 
ـــران و  ـــو در ای ـــه اک ـــور دبیرخان ـــت: »حض ـــو گف ـــو اک عض
ـــکات مهـــم  ـــه ای از ن اشـــتراکات فرهنگـــی، قومـــی و قبیل

در مناســـبات بین المللـــی در ایـــن منطقـــه اســـت.«او 
ــردی  ــی جهانگـ ــازمان جهانـ ــار سـ ــه آمـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ــگر در  ــون گردشـ ــارد و 400 میلیـ ــک میلیـ ــود یـ و وجـ
جهـــان گفـــت: »از هـــر پنـــج گردشـــگر چهـــار مـــورد 
ــوع  ــن موضـ ــتند و ایـ ــور داشـ ــود حضـ ــٔه خـ در منطقـ
فرصـــت ایـــده آال بـــرای جـــذب گردشـــگر در اســـتان 
مازنـــدران، ایجـــاد می کنـــد.« معـــاون گردشـــگری 
جاذبـــه  فرهنگـــی،  »تفاوت هـــای  گفـــت:  کشـــور 
گردشـــگری ایجـــاد می کنـــد و همچنیـــن بـــا معرفـــی 
محصـــوالت و ظرفیت هـــای فرهنگـــی، تاریخـــی و 
ــدران  ــفر در مازنـ ــز سـ ــوان تمرکـ ــتی، می تـ صنایع دسـ

ــید.« ــوع بخشـ را تنـ
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بــه گفتــه علــی ارواحــی برنامــه مدیریــت جامــع 
ــت  ــامل مدیری ــردی ش ــدف راهب ــه ه ــا س ــا ب تاالب ه
آب و خــاک، حفاظــت از تنــوع زیســتی و افزایــش 
آگاهــی مــردم از وجــود تــاالب بــا همــکاری مســووالن و 
ذینفعــان تــاالب تدویــن و تصویــب شــده اســت. مدیــر 
ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران در ادامــه 
می افزایــد: وقتــی مــردم از منافعــی کــه محیــط زیســت 
ــالع  ــل اط ــور کام ــه ط ــازد ب ــم می س ــا فراه ــرای آنه ب
پیــدا کننــد، در مقابــل آن احســاس تعلــق و مســوولیت 
کــرده و در حفاظــت و حراســت از آن خواهنــد کوشــید. 
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــوول ب ــام مس ــن مق ــه ای ــور ک آن ط
گفتــه، بــرای مدیریــت و حفاظــت از تاالب هــا ذینفعــان 
مختلفــی دخیــل هســتند کــه بــه منظــور برقــرای رابطــه 
ــا و ایجــاد رابطــه کاری مناســب و  ــن آنه ــر بخــش بی اث
ســازنده بــه برقــراری یــک ارتبــاط مناســب نیــاز اســت 
تــا راهبــرد مســوولیت اجتماعــی اجرایــی شــود. ارواحــی 
ــز  ــور نی ــای کش ــعت تاالب ه ــداد و وس ــوص تع در خص
می گویــد: در ایــران 141 تــاالب دارای ارزش اکولوژیکــی 
ــایی  ــار شناس ــون هکت ــه میلی ــش از س ــعت بی ــا وس ب
شــده کــه از ایــن تعــداد 25 تــاالب رامسرســایت )ثبــت 
شــده در کنوانســیون رامســر( بــا بیــش از یــک میلیــون 
و 400 هــزار هکتــار مســاحت دارای ارزش جهانــی و چهار 
ســایت نیــز ذخیــره گاه زیســت کره هســتند. مدیــر ملــی 
طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران بــا اشــاره بــه تنــوع 
خــوب تاالب هــای کشــور عنــوان می کنــد: در جهــان 
در مجمــوع تاالب هــا در 42 نــوع تیــپ طبقه بنــدی 
شــده اند کــه از ایــن تعــداد 41 نــوع آن در ایــران وجــود 
ــن لحــاظ منحصــر  ــای کشــورمان از ای ــه تاالب ه دارد ک
ــده  ــاره عوامــل تهدیدکنن ــرد هســتند. ارواحــی درب ــه ف ب
تاالب هــای کشــور می گویــد: تهدیــد تاالب هــا تنهــا 

ــف  ــی در فصل هــای مختل ــع آب ــود مناب ــه کمب ــوط ب مرب
نیســت و ســایر عواملــی چــون فشــار الگوی هــای 
ــاالب،  ــه آب ت ــی ب ــاالب، ورود آالیندگ ــه ت ــتی ب معیش
تغییــر اقلیــم و بهره بــرداری ناپایــدار از تــاالب نیــز 
به عنــوان تهدیــدات مهــم تــاالب  محســوب می شــود کــه 
ــه ای  ــزی منطق ــتن برنامه ری ــد داش ــا نیازمن ــی آنه تمام
بــرای حــوزه تاالبــی اســت. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
برنامه هــای اولویــت دار ســازمان حفاظــت از محیــط 

ــت  ــای زیس ــن حقابه ه ــد: تعیی ــوان می کن ــت عن زیس
ــزو  ــیده ج ــام رس ــه اتم ــات آن ب ــه مطالع ــی ک محیط
ــت  ــرو اس ــازمان از وزارت نی ــن س ــی ای ــات اصل مطالب
تــا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع انتظــار مــی رود بــرای 

ــد. ــاص یاب ــا اختص ــه آنه ــا ب ــرایط تاالب ه ــت ش تثبی

پایش آنالین تاالب کانی برازان 
مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران در 
ــاالب  ــوص ت ــش درخص ــری از صحبت های ــش دیگ بخ
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  می گویــد:  »کانی بــرازان« 
اکولوژیکــی ایــن تــاالب بین المللــی در کشــور، ایســتگاه 

پایــش آنالیــن  میــزان غلظــت شــوری واکســیژن محلول 
آب، دمــای آب، رطوبــت و ... در آن نصــب شــده و رصــد 
ایــن داده هــا بــه صــورت آنالیــن امکان پذیــر شــده 
ــی  ــه کارشناس ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــی، ب ــت. ارواح اس
ــان  ــرازان بی ــاالب کانی ب ــت آب ورودی ت ــر روی کیفی ب
ــن  ــه اصلی تری ــان داد ک ــات نش ــن مطالع ــد: ای می کن
مشــکل ایــن تــاالب وجــود مــواد آلــی و امــکان ورود آن 
ــرای  ــه گفتــه وی ب ــاالب اســت. ب ــه چرخــه زیســتی ت ب
ــاالب  ــن ت ــه ای ــه آب ورودی ب ــن منظــور طــرح تصفی ای

بــا مشــارکت مــردم و جوامــع محلــی برنامه ریــزی شــد 
ــا اســتفاده از پوشــش  ــی ب ــواد آل ــده م و 2 الگــن کاهن
ــار در  ــاحت 2 هکت ــه مس ــی« ب ــی« و »ن ــی »لوی گیاه
ــی  ــور طبیع ــه به ط ــاالب ایجــاد شــد ک ــه ت ورودی آب ب
کیفیــت آب بــرای آبزیــان و گیاهــان را بهبــود بخشــیده 
نــی،  لویــی و  ارواحــی می افزایــد: گیاهــان  اســت. 
فســفات و نیتــرات موجــود در آب را کاهــش و اکســیژن 
ــورت  ــی ص ــن بررس ــه در آخری ــد ک ــاد می کن آب را زی
گرفتــه مشــخص شــد ایــن الگــن طبیعــی میــزان ازت 

تصویببرنامهمدیریتجامعتاالبهامهمکشور
مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها: برنامه مدیریت جامع برای ۳2 تاالب کشور که دارای 

ارزش اکولوژیکی هستند تصویب و در 16 تاالب تاکنون اجرایی شده است

مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران می گویــد: برنامــه مدیریــت جامــع تاالب هــا 
بــا ســه هــدف راهبــردی شــامل مدیریــت آب و خــاک، حفاظــت از تنــوع زیســتی و افزایــش 
آگاهــی مــردم از وجــود تــاالب بــا همــکاری مســووالن و ذینفعــان تــاالب تدویــن و تصویــب 
شــده اســت. بــرای مدیریــت و حفاظــت از تاالب هــا ذینفعــان مختلفــی دخیــل هســتند کــه 
بــه منظــور برقــرای رابطــه اثــر بخــش بیــن آنهــا بــه برقــراری یــک ارتبــاط مناســب نیــاز اســت 
تــا راهبــرد مســوولیت اجتماعــی اجرایــی شــود. وقتــی مــردم از منافعــی کــه محیــط زیســت 

بــرای آنهــا فراهــم می ســازد اطــالع پیــدا کننــد، در حفاظــت از آن خواهنــد کوشــید.

علــی ارواحــی -مدیــر ملــی طــرح حفاظــت 
ایــران- می گویــد: تعییــن  از تاالب هــای 
حقابه هــای زیســت محیطــی کــه مطالعــات 
آن بــه اتمــام رســیده جــزو مطالبــات اصلــی 
ــا  ــا ب ــت ت ــرو اس ــازمان از وزارت نی ــن س ای
ــه اهمیــت موضــوع انتظــار مــی رود  توجــه ب
بــرای تثبیــت شــرایط تاالب هــا بــه آنهــا 

ــد. ــاص یاب اختص

رنا
 ای

س:
عک

همزمــان بــا ســرد شــدن هــوا پیشــقراوالن 
پرنــدگان مهاجــر از جملــه گونــه آبــزی 
خوتــکا وارد بخش هــای جنوبــی شهرســتان 
ــس  ــدند. رئی ــران ش ــتان ته ــن در اس ورامی
ــن  ــت ورامی ــط زیس ــت از محی اداره حفاظ
ــوا در  ــدن ه ــرد ش ــا س ــال ب ــت: هرس گف
از  زیــادی  تعــداد  شــمالی،  عرض هــای 
پرنــدگان مهاجــر بــا توجــه بــه شــرایط 
ــاالب  ــود ت ــن و وج ــوب ورامی ــاعد جن مس
خــود  عبــور  بندعلیخــان، مســیر  بــزرگ 
ــتان  ــذران زمس ــرای گ ــه ب ــن منطق را از ای
ــدی  ــور گل محم ــد. منص ــی کنن ــاب م انتخ
از  خوتــکا  آبــزی  پرنــده  اظهارداشــت: 
ــت  ــقراول اس ــر پیش ــدگان مهاج ــه پرن جمل
ــایر  ــش از س ــود را پی ــوچ خ ــل ک ــه فص ک
گونه هــای مهاجــر آغــاز می کنــد و هــم 
در  پرنــدگان  ایــن  از  تعــدادی  اکنــون 
ــه از  ــیرین ک ــور و ش ــه ش ــیه رودخان حاش
عبــور می کنــد،  ورامیــن  جنــوب دشــت 
ــا  ــرد: ب ــح ک ــد. وی تصری ــتقرار یافته ان اس
توجــه بــه اینکــه تــاالب بندعلیخــان تاکنــون 
ــه  ــن منطق ــده ای در ای ــری نشــده، پرن آبگی
حضــور پیــدا نکــرده اســت. گل محمــدی 
اظهارداشــت: مرغابــی سرســبز، خوتــکا، 
اگــرت، حواصیــل و پرنــدگان غازنمــا ماننــد 
ــو،  ــی فالمینگ ــمار اندک ــه و ش ــوت، تنج آنق
ــوب  ــی جن ــتان را در اراض ــو زمس ــا و ق درن
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــن می گذرانن ورامی
ــط  ــی از محی ــدگان مهاجــر بخــش مهم پرن
محســوب  ورامیــن  شهرســتان  زیســت 
می شــوند گفــت: یکــی از مهمتریــن دالیــل 
حاصلخیــزی خــاک ورامیــن حضــور بیــش 
از 9۸ گونــه پرنــده در تــاالب بندعلیخــان 
ــا در ســطح  ــوازن فضــوالت آنه ــع مت و توزی
زمیــن هــای کشــاورزی اســت؛ پرندگانــی که 
بــا کنتــرل آفــات و چــرا در مناطــق مختلــف 
اراضــی جنوبــی، باعــث رشــد گونه هــای 
ــس  ــوند. رئی ــز می ش ــع نی ــی در مرات گیاه
ــن  ــت ورامی ــط زیس ــت از محی اداره حفاظ
ــرای  ــوزی ب ــه مج ــچ گون ــرد: هی ــح ک تصری
ــت و در  ــده اس ــادر نش ــدگان ص ــکار پرن ش
ــورد  ــان برخ ــا متخلف ــاهده، ب ــورت مش ص
قانونــی می شــود. گفتنــی اســت تــاالب 
کیلومتــری   35 در  بندعلیخــان  فصلــی 

ــرار دارد. ــن ق ــوب ورامی جن

ت
وانا

صالحیت شرکت های ساماندهی سگ ها حی
در تهران استعالم می شود

ــه محیــط زیســت شــورای اســالمی  اعضــای کمیت
صالحیــت  کــه  کردنــد  مقــرر  تهــران  شــهر 
شــرکت های پیمانــکاری ســاماندهی ســگ های 
ــود.  ــتعالم ش ــکی اس ــازمان دامپزش ــب از س ــدون صاح ب
ــالمی  ــورای اس ــل ش ــات و بین المل ــت ارتباط ــزارش معاون ــه گ ب
ــش  ــن پی ــوه تدوی ــراه نح ــه هم ــوع ب ــن موض ــران، ای ــهر ته ش
نویــس بخشــنامه نظارتــی کنتــرل جمعیــت ســگ هــای بــدون 
ــط  ــه محی ــه کمیت ــن جلس ــاد و دومی ــت در هفت ــب پایتخ صاح
زیســت و خدمــات شــهری شــورا بررســی شــد. در ایــن جلســه 
ــرکت های  ــت ش ــتعالم صالحی ــازوکار اس ــاره س ــد درب ــرر ش مق
پیمانــکاری ســاماندهی و کنتــرل ســگ های بــدون صاحــب 
برگــزاری  شــود.  نظــر  اعــالم  نیــز  دامپزشــکی  ســازمان  از 
ــا  ــران و ب ــا هماهنگــی شــورای اســالمی اســتان ته جلســه ای ب
ــران  ــراف ته ــهرهای اط ــهری ش ــت  ش ــه مدیری ــور مجموع حض
ــب از  ــدون صاح ــگ های ب ــاماندهی س ــرل و س ــوع کنت در موض
دیگــر تصمیم هــای ایــن کمیتــه اعــالم شــده اســت. ســید آرش 

ــن  ــران در ای ــی عضــو شــورای اســالمی شــهر ته حســینی میالن
جلســه اظهارداشــت: ســاماندهی و بررســی وضعیــت بهداشــتی 
ســگ ها و حیوانــات بــدون صاحــب یکــی از موضوعــات مهــم در 
مدیریــت شــهری تهــران محســوب می شــود. وی افــزود: در ایــن 
زمینــه اداره  کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری تهران 
ــرل جمعیــت ســگ های  ــرای کنت پیش نویــس بخشــنامه ای را ب
ــق  ــرای تدقی ــد بررســی ب ــه کــرده کــه نیازمن ــدون صاحــب تهی ب
بیشــتر اســت. شــینا انصــاری مدیــرکل محیــط زیســت و توســعه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــران نی ــهرداری ته ــدار ش پای
کنتــرل ســگ های بــدون صاحــب بــه اداره  کل محیــط زیســت و 
توســعه پایــدار محــول شــده، اظهارداشــت: کارگروهــی نظارتــی در 
ایــن چارچــوب، تشــکیل شــده کــه در آن عــالوه بــر بخش هــای 
مختلــف مدیریــت شــهری، تعــدادی از تشــکل های زیســت 
ــور  ــز حض ــا( نی ــمن ه ــای مردم نهاد)س ــازمان ه ــی و س محیط
ــتورالعمل  ــمن ها، دس ــکاری س ــا هم ــم ب ــا درصددی ــد و م دارن

ــه شــود.  ــاره تهی ــی در اینب جامع

ــرد  ــک ک ــد آن را تفکی ــه بای ــرب زبال ــرات مخ ــش اث ــرای کاه ب
ــاد  ــرای اقتص ــه ب ــت بلک ــط زیس ــرای محی ــا ب ــه تنه ــن کار ن و ای
آذربایجان غربــی نیــز گامــی مثبــت اســت بــه شــرط آنکــه 
زیرســاخت هــای شــهری بــرای تحقــق آن فراهــم شــود. ســرویس 
اجتماعــی باریــش نیــوز، پیشــرفت بشــر و رشــد روز افــزون جامعه 
ــه   ــی را ب ــت محیط ــه و زیس ــه زبال ــش بی روی ــینی٬ افزای شهرنش
ــد  ــی پســماندهای جام ــرات تخریب ــرای کاهــش اث ــراه دارد. ب هم
بایــد بــه بازیافــت و تفکیــک زبالــه هــای خشــک از مبــدا  اهمیــت 
ــه  ــورت روزان ــه ص ــه ب ــد زبال ــش تولی ــد. افزای ــل ش ــادی قائ زی
ــه  ــتیکی ب ــه های پالس ــردم از کیس ــد م ــش از ح ــتفاده بی و اس
ــده  ــل ش ــت تبدی ــط زیس ــوزه محی ــم ح ــای مه ــی از دغدغه ه یک
ــه اســتفاده از مصنوعــات پالســتیکی در  ــی روی اســت. افزایــش ب
زندگی هــای امــروزه یکــی از تهدیــد جــدی تخریــب محیــط زیســت 
بــه شــمار مــی رود. شــهروندان بایــد بیــش از پیــش بــه اســتفاده 
از کیســه های پارچــه ای توجــه کننــد و یــا اگــر کیســه پالســتیکی 
اســتفاده کردنــد حتمــا آن را تفکیــک و بــه پاکیزگــی محیط زیســت 
کمــک کننــد. بــا فرهنگ ســازی درســت بایــد مــردم را بــه ایــن بــاور 
رســاند کــه زباله هــا را می تــوان بــه مــواد قابــل اســتفاده تبدیــل و 
گام مثبتــی در اقتصــاد مقاومتــی کشــور برداشــت. شــهروندان هیچ 
ــگ  ــت فرهن ــون هیچوق ــاید چ ــد ش ــه ندارن ــن زمین ــی در ای تالش
ســازی مناســبی بــرای تفکیــک زبالــه صــورت نگرفتــه اســت. در 
ســال جــاری خوشــبختانه بــا فرهنــگ ســازی های درســت میــزان 
جمــع آوری زباله هــای طــرح تفکیــک از مبــدا نســبت بــه گذشــته 

ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت و اســتقبال مــردم از طــرح 
تفکیــک زبالــه زیــاد شــده اســت. در ارومیــه روزانــه 450 تــن زبالــه 
تولیــد می شــود کــه از ایــن میــزان 70 درصــد بــه صــورت تــر و 30 
درصــد بــه صــورت خشــک اســت. بــا توجــه بــه اســتقبال مــردم از 
تفکیــک زباله هــای خشــک، در ســطح ارومیــه 4 غرفــه بازیافتــی 
و عــالوه بــرآن100 مخــازن تفکیــک و 7 دســتگاه خــودرو در برنامــه 
ــد.  ــت می کنن ــزی در ســطح شــهر فعالی ــه ری ــق برنام ــه  طب روزان
ــود   ــه ش ــه نهادین ــدا در جامع ــه از مب ــک زبال ــگ تفکی ــد فرهن بای
ــه تفکیــک پســماندهای  ــن آمــوزش و تشــویق عمــوم ب و همچنی
ــد بازیافــت و بازگشــت مــواد  ــر و اطالع رســانی از فوای خشــک و ت
قابــل اســتفاده بــه چرخــه تولیــد می توانــد ضــرورت زندگــی ســالم 
را بــرای شــهروندان ایجــاب  کنــد و مدیریــت پســماند در حفاظــت 
محیــط زیســت نقــش بســزایی دارد. تفکیــک زبالــه یــا طبقه بنــدی 
زبالــه فراینــدی اســت کــه از طریــق آن زبالــه را بــه عناصــر مختلــف 
صــورت  بــه  اســت  ممکــن  طبقه بنــدی  می کننــد.  تفکیــک 
ــع آوری از  ــای جم ــا طرح ه ــرد و ب ــام گی ــا انج ــتی در خانه ه دس
ــه  ــا اینکــه تفکیــک ب ــرد ی ــان جمــع آوری آن انجــام گی ــار خیاب کن
ــا تأسیســات  ــواد ی ــی م ــک در تأسیســات بازگردان صــورت اتوماتی
ــود  بیولوژیکــی انجــام گیــرد. طبقه بنــدی دســتی اولیــن روشــی ب
کــه در تاریــخ طبقه بنــدی زبالــه از آن اســتفاده شــد. تفکیــک زبالــه 
بــه معنــی جداســازی زباله هــا بــه دو گــروه تــر و خشــک اســت. 
زبالــه خشــک شــامل چــوب و محصــوالت وابســته بــه آن، فلــزات 
ــل  ــر اســاس قاب ــوان ب ــز می ت ــر را نی ــه ت و شیشــه می شــود. زبال

تجزیــه بــودن یــا تجدیدناپذیــری تفکیــک کرد.دفــن زبالــه در چالــه 
ــه پیشــتر  ــر چ ــه ه ــه رشــد اســت، اگرچ ــی از مشــکالت رو ب یک
ــود  ــدا می ش ــر پی ــه کمت ــردن زبال ــال ک ــرای چ ــن ب ــم زمی می روی
ــا  ــه تنه ــه ن ــک زبال ــن رو تفکی ــد. از ای ــی می نه ــه فزون ــه رو ب زبال
ــز  از نظــر زیســت محیطی اهمیــت دارد بلکــه از نظــر اقتصــادی نی
دارای اهمیــت اســت. طبــق مطالــب منتشــر شــده، شیشــه 4000 
ســال، پالســتیک 100 تــا 1000 ســال، پوســت میــوه 6 مــاه و آدامــس 
5 ســال زمــان بــرای بازیافــت و بازگشــت بــه طبیعــت نیــاز دارنــد. 
ــه  ــت تجزی ــز آرام آرام در طبیع ــا نی ــی از زباله ه ــه برخ ــن ک ــا ای ب

ــه  ــود، بلک ــه نمی ش ــا تجزی ــه تنه ــر ن ــی دیگ ــی برخ ــود ول می ش
اثــرات مخربــی نیــز بــر آن وارد می کننــد. برخــی از زباله هــا ماننــد 
ــچ گاه  ــت هی ــن اس ــه ای ممک ــروف شیش ــتیکی و ظ ــری پالس بط
تجزیــه نشــوند و ایــن موضــوع می توانــد عواقــب زیســت محیطــی 
ــش  ــتای کاه ــد. در راس ــته باش ــراه داش ــه هم ــاری را ب ــه ب فاجع
ــط  ــب محی ــری از تخری ــی و جلوگی ــت محیط ــای زیس آلودگی ه
ــد زیرســاخت های مناســبی  ــد پســماند بای زیســت به وســیله تولی

ــود.  ــاد ش ــف ایج ــای مختل در بخش ه

ــی  ــژه کم آب ــط به وی ــر محی ــادی ب ــر زی ــان تأثی ــه ی انس تغذی
بــر  بیشــتری  تأثیــر  غذاهــا  از  امــا کدام یــک  می گــذارد؛ 

می گذارنــد؟ کم آبــی 
ــار  ــذارد. انتش ــط می گ ــر محی ــادی ب ــر زی ــان تأثی ــه ی انس تغذی
گازهــای گلخانــه ای براثــر تولیــد و انتقــال غذاهــای متعــدد بارهــا 
ســوژه ی پژوهش هــای مختلــف قــرار گرفتــه اســت؛ امــا تاکنــون 
ــر  ــان فک ــای دلخواهت ــد غذاه ــر تولی ــود آب ب ــار کمب ــاره ی آث درب
کرده ایــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش می توانــد همــه را شــگفت زده 
 Nutrients کنــد. در پژوهــش جدیــدی کــه نتایــج آن در مجلــه ی
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معادن

بهره برداری از معادن
 در سایه حفظ محیط زیست

کاهش 3۰۰ میلیاردی اعتبار تخصیص یافته 
برای احیای دریاچه ارومیه

مشــاور دفتــر رئیــس جمهور 
بــه  تلویحــی  اشــاره  بــا 
مســائل زیســت محیطــی 
و معــدن کاوی بــه وجــود 
ــرداری از  ــره ب ــت: به ــمنان، گف ــتان س ــده در اس آم
معــادن در ســایه حفــظ محیــط زیســت امــری قابــل 
حــل اســت. بــه گــزارش مهــر، علــی اصغــر احمــدی 
بــا بیــان اینکــه اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای توجــه 
ــراز  ــت، اب ــات اس ــا و حی ــرای بق ــا ب ــت ه ــه ظرفی ب
ــد  ــی توان ــه م ــن عنصــری ک ــن و مهمتری ــرد:  اولی ک
ــت هــا و  ــر باشــد، داشــته هــا، ظرفی ــن راه موث در ای
ــه  ــت ک ــالمی اس ــران اس ــا در ای ــر م ــن ذخای همچنی
خوشــبختانه ایــن داشــته هــا از نیــروی انســانی 
ــی و ...  ــع طبیع ــادن و مناب ــا مع ــوان و مســتعد ت ج
ــه در  ــان اینک ــا بی ــور یافــت مــی شــود. وی ب ــه وف ب
ــه  ــت دو مولف ــی بایس ــی م ــاد مقاومت ــه اقتص مقول

اساســی را جــدی گرفــت، افــزود: نیــروی انســانی و 
منابــع دو مقولــه جــدی در پیشــبرد اهــداف اقتصــاد 
ــبختانه  ــه خوش ــوند ک ــی ش ــوب م ــی محس مقاومت
اســتان ســمنان ایــن منابــع را در درون خــود دارد. وی 
دربــاره بهــره بــرداری از منابــع در کنــار حفــظ محیــط 
زیســت کــه یکــی از مهمتریــن اولویــت هــا در درون 
اســتان ســمنان نیــز محســوب مــی شــود، بیــان کــرد: 
ــط  ــه محی ــود دارد ک ــی وج ــادن قوانین ــش مع در بخ
ــط  ــت و نظــارت محی ــی بایســت تحــت مدیری کار م
ــی  ــی مکان ــرد: وقت ــان ک ــدی بی زیســت باشــد. احم
ــوان محــدوده حفاظــت شــده تعریــف شــد و  ــه عن ب
ــت  ــرار داش ــل آن ق ــی در داخ ــال، معادن ــن ح در عی
ــن  ــروز ای ــم ب ــه بدانی ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت اولی
مشــکالت قابــل حــل هســتند امــا ابتــدا مــی بایســت 
شــیوه هــا را بــه گونــه ای توصیــف کنیــم کــه محیــط 

ــد. ــیب نبین ــت آس زیس

زیســت  محیــط  معــاون 
بودجــه  دربــاره  انســانی 
تخصیــص یافتــه از ســوی 
هیــأت دولــت بــرای احیــای 
دوبــاره دریاچــه ارومیــه توضیحاتــی داد. بــه گــزارش 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــت باش ــط زیس ــوزه محی ح
مســعود تجریشــی معــاون محیــط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در رابطــه بــا 
اختصــاص 200 میلیــارد تومــان بودجه از ســوی دولت 
ــرد: امســال  ــار ک ــه اظه ــای دریاچــه ارومی ــرای احی ب
هیــات دولــت هماننــد ســال های گذشــته اعتبــاری را 
بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه تخصیــص داده اســت. 
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
ــزود:  ــش اف ــت های ــه صحب ــت در ادام ــط زیس محی
ــرای احیــای دریاچــه  ســال گذشــته هیــات دولــت ب
ارومیــه حــدود 500 میلیــارد تومــان اعتبــار تخصیــص 

داد کــه امســال بــا توجــه بــه محدودیت هــای مالــی 
ــن  ــت: ای ــت. تجریشــی گف ــار کاهــش یاف ــن اعتب ای
اعتبــار از صنــدوق توســعه ملــی بــرای ســاخت 
ــه تخصیــص خواهــد یافــت.  ــل در دریاچــه ارومی تون
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
ــت:  ــش گف ــت های ــه صحب ــت در ادام ــط زیس محی
ــه  ــبت ب ــال نس ــه امس ــه ارومی ــبختانه دریاچ خوش
ــری  ــی و آبگی ــل بارندگ ــه دلی ــته ب ــال های گذش س
ــط  ــاون محی ــری دارد. مع ــت بهت ــع وضعی ــه موق ب
ــط زیســت  زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محی
تصریــح کــرد: بــه دلیــل وضعیــت اقتصــادی موجــود 
ــرای اجــرای طرح هــا از دولــت توقــع کمــک مالــی  ب
نداریــم. تجریشــی گفــت: امیــدوار هســتیم کــه 
ــای دریاچــه  ــرای احی ــار ب ــن اعتب ــان ســال ای ــا پای ت
ــرا  ــر اج ــا زودت ــا پروژه ه ــد ت ــص یاب ــه تخصی ارومی

ــوند. ش

دستگیری یک متخلف شکار و صید در شهرضا
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا از دستگیری یک متخلف شکارو صید 
در منطقه شکارممنوع زرچشمه شهرستان شهرضا خبر داد. به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، باقر 
یعقوبی گفت: یک متخلف شکار و صید همراه با سه  کبک و یک خرگوش شکار شده در زیستگاه 
های شهرستان شهرضا شناسایی و دستگیر شد.

گزارش

وارد  خوتکاها 
ورامین شدند

ب ها
دانش محلی بین کشورهای عضو کنوانسیون تاال

رامسر تبادل شود
در  آســیا  غــرب  منطقــه ای  مرکــز  رییــس 
ــق و  ــای موف ــت: دانش  ه ــر گف ــیون رامس کنوانس
اثرگــذار جوامــع محلــی در احیــا و ارتقــای کیفیــت 
تاالب هــا بیــن کشــورهای عضــو کنوانســیون رامســر بایــد تبــادل 
شــود. شــهرام فــداکار در حاشــیه بازدیــد کارشناســان کشــورهای 
عضــو کنواســیون رامســر از تــاالب بین المللــی کانی بــرازان مهابــاد 
اظهــار داشــت: بــا انتقــال دانــش و تجربیــات موفــق در خصــوص 
ــزاری  ــق برگ حفــظ تاالب هــای عضــو کنوانســیون رامســر از طری
ــط  ــت محی ــای کیفی ــا و ارتق ــب احی ــی موج ــای آموزش کارگاه ه
زیســت در کمتریــن زمــان ممکــن می شــود.وی ادامــه داد: 
ــب مشــارکت  ــوان کارشناســی، جل ــج، افزایــش ت آمــوزش، تروی
مردمــی و حتــی انتقــال تکنولــوژی بیــن 16 کشــور مرکــز و غــرب 
آســیا از طریــق مرکــز منطقــه ای رامســر بــه اســتناد مفــاد ایــن 
کنوانســیون از دیگــر اهــداف دنبــال شــده در بیــن اعضــا اســت 
ــزود:  ــت. وی اف ــام اس ــال انج ــتمر در ح ــورت مس ــه ص ــه ب ک
حفاظــت و حراســت از تاالب هــا در کشــور مــا تجربیــات و 

دســتاوردهای موفقــی داشــته اســت کــه از مهمتریــن آنهــا 
ــای  ــی در احی ــع محل ــارکت جوام ــازی مش ــه الگوس ــوان ب می ت
ــاالب و احیــای دریاچــه ارومیــه از طریــق اســتقرار کشــاورزی  ت
ــوع زیســتی اشــاره کــرد. رییــس مرکــز  ــدار و حفاظــت از تن پای
منطقــه ای غــرب آســیا در کنوانســیون رامســر بیــان کــرد: عــالوه 
بــر شــیوه جلــب مشــارکت جوامــع محلــی بــرای تاالب هــا 
ــی  ــاز آب ــن نی ــن آب و تعیی ــی، تامی ــی الیروب ــای اجرای ،طرح ه
تــاالب، رفــع آلودگی هــا و جلوگیــری از عوامــل آالینــده تاالب هــا 
هــم در کشــور در حــال انجــام اســت کــه تاثیــرات خوبــی بــرای 

ــد. ــته باش ــا داش ــت از تاالب ه محافظ
»فــداکار«، بــا بیــان اینکــه در دولــت تدبیــر و امیــد توجــه 
بیشــتری بــه احیــای تاالب هــا شــده اســت، تاکیــد کــرد: قانــون 
ــه  ــد و مصوب ــب ش ــال 1396 تصوی ــار در س ــتین ب ــاالب نخس ت
اختصاصــی بــرای تاالب هــا تعییــن شــد کــه جــزو چهــار برنامــه 
ــای  ــط زیســت احی ــت دوازدهــم در حــوزه محی ــت دار دول اولوی

ــت. ــار اس ــرد و غب ــری از گ ــا و جلوگی تاالب ه

دها
زگر

ری

رئیــس هیــات پارلمانــی جمهــوری اســالمی ایــران 
در یکصــد و ســی و یکمیــن اجــالس اتحادیــه 
بینالمجالــس جهانــی )IPU( از تصویــب و الحــاق 
پیشــنهاد ایــران بــه قطعنامــه مصــوب این اجــالس دربــاره مقابله 
ــا،  ــه گــزراش ایرن ــا پدیــده ریزگردهــا و بیابانزایــی خبــر داد.  ب ب
ــات  ــد پیشــنهادی هی ــه بن ــا اشــاره ب ســیده فاطمــه حســینی ب
پارلمانــی جمهــوری اســالمی ایــران اظهــار داشــت: توانســتیم در 
ــا  ــکاری دولته ــزوم هم ــاره ل ــران درب ــنهاد ای ــالس پیش ــن اج ای
ــب  ــه تصوی ــا را ب ــده ریزگرده ــی و پدی ــا بیابانزای ــه ب ــرای مقابل ب
ــده  ــده پدی ــران کنن ــت نگ ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــانیم. وی ب برس
ــورهای  ــا کش ــم ت ــالش کردی ــرد: ت ــان ک ــران بی ــا در ای ریزگرده
ــه ضــرورت ســرمایهگذاری  ــن اجــالس را ب ــده در ای شــرکت کنن
در کاهــش خطــرات ناشــی از بیابانزایــی، قطــع درختــان جنگلــی 
ــس  ــم. رئی ــاع کنی ــب و اقن ــا( ترغی ــن )ریزگرده ــان ش و طوف
شــورای اجرایــی ایــران در IPU بــا تاکیــد بــر اینکــه وجــود پدیــده 
ریزگردهــا در ایــران بــه ویــژه اســتانهای جنوبــی کشــور همچــون 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1573 | یکشنبه  28 مهر  1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

بــا مشــارکت مــردم و جوامــع محلــی برنامه ریــزی شــد 
ــا اســتفاده از پوشــش  ــی ب ــواد آل ــده م و 2 الگــن کاهن
ــار در  ــاحت 2 هکت ــه مس ــی« ب ــی« و »ن ــی »لوی گیاه
ــی  ــور طبیع ــه به ط ــاالب ایجــاد شــد ک ــه ت ورودی آب ب
کیفیــت آب بــرای آبزیــان و گیاهــان را بهبــود بخشــیده 
نــی،  لویــی و  ارواحــی می افزایــد: گیاهــان  اســت. 
فســفات و نیتــرات موجــود در آب را کاهــش و اکســیژن 
ــورت  ــی ص ــن بررس ــه در آخری ــد ک ــاد می کن آب را زی
گرفتــه مشــخص شــد ایــن الگــن طبیعــی میــزان ازت 

ــر  ــه کمت ــر ب ــرم در لیت ــود در آب را از 3.5 میلی گ موج
از یــک میلی گــرم کاهــش داده اســت. وی عنــوان 
تاالب هــای  از  یکــی  کانی بــرازان  تــاالب  می کنــد: 
مهــم کشــور اســت کــه برنامــه مدیریــت جامــع آن 
ــب شــده  ــن و تصوی ــی تدوی ــع محل ــکاری جوام ــا هم ب
اســت و کشــاورزان و باغــداران ایــن منطقــه در اقدامــی 
ــر  ــا تغیی ــرف آب ب ــش مص ــه کاه ــبت ب ــه نس داوطلبان
ــموم  ــر از س ــتفاده کمت ــاری و اس ــت و آبی ــوی کش الگ
و کودشــیمیایی اقــدام کردند.ارواحــی می افزایــد: در 

مقابــل ایــن اقــدام داوطلبانــه، هــر گونــه درآمدزایــی از 
تــاالب از جملــه تورهــای گردشــگری و اســکان  آنــان در 
ــه در  ــی روســتایی و کســانی ک ــع محل ــه جوام ــده ب آین
ــذار  ــد، واگ ــارکت دارن ــه مش ــای داوطلبان ــن طرح ه ای
می شــود. تــاالب بین المللــی »کانی بــرازان« مهابــاد 
ــن  ــی از مهمتری ــار یک ــر 910 هکت ــزون ب ــعتی اف ــا وس ب
و  ارومیــه  دریاچــه  جنــوب  اقمــاری  تاالب هــای 
آبــزی  پرنــدگان  انــواع  زیســتگاه های  باارزش تریــن 
ــه شــمار  ــرب کشــور ب ــزی مهاجــر در شــمال غ و کنارآب

مــی رود. بــر اســاس آخریــن بررســی ها تعــداد 75 
گونــه پرنــده آبــزی و کنارآبــزی متعلــق بــه 11 خانــواده 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــده اس ــایی ش ــاالب شناس ــن ت در ای
ــه  ــداد ب ــن تع ــک زی، ای ــای خش ــردن گونه ه ــه ک اضاف
بیــش از 1۸0 گونــه خواهــد رســید و همیــن امــر اهمیــت 
ــاالب هــا  ــاالب را بیــش از پیــش آشــکار می ســازد. ت ت
ــتند  ــی هس ــتم های طبیع ــن اکوسیس ــی از مهمتری یک
کــه ســه درصــد از ســطح کــره زمیــن را بــه خــود 
ــال  ــران، از س ــه صاحبنظ ــه گفت ــد. ب ــاص داده ان اختص
ــان خشــک  ــون 35 درصــد از تاالب هــای جه 1970 تاکن
شــدند کــه گاز متصاعــد شــده از آنهــا چیــزی معــادل 10 
درصــد انتشــار گازهــای گلخانــه ای ناشــی از ســوخت های 
فســیلی اســت و بــر ایــن اســاس تاثیــر زیــادی بــر تغییر 
ــک  ــک و نیمه خش ــوری خش ــران کش ــد. ای ــم دارن اقلی
اســت و 1.۸ دهــم درصــد مســاحت آن را تــاالب تشــکیل 
می دهــد و بــر اســاس آمــار موجــود، از ۸4 تــاالب مهــم 
در ایــران، 31 تــاالب بــه تدریــج تمــام و یــا قســمتی از 
مســاحت خــود را از دســت داده و یــا بــه منشــاء گــرد و 

ــل شــده اســت. ــار تبدی غب

ضرورت مدیریت تاالب ها
چنــدی قبــل نیــز معــاون اول رئیس جمهــوری بــا بیــان 
ــت  ــا قاطعی ــط زیســت ب اینکــه ســازمان حفاظــت محی
ــاء و  ــت: احی ــد، گف ــری کن ــا جلوگی ــب تاالب ه از تخری
ــت  ــط زیس ــت از محی ــرای حفاظ ــا ب ــت تاالب ه مدیری
ــانی  ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ــت. ب ــروری اس ض
معــاون اول رئیس جمهــوری، اســحاق جهانگیــری در 
ــت  ــی و مدیری ــی هماهنگ ــتاد مل ــه س ــتین جلس نخس
ــه آســیب های واردشــده  ــا اشــاره ب ــای کشــور ب تاالب ه
بــه تاالب هــای کشــور بــه دلیــل تغییــر شــرایط اقلیمــی 
ــت  ــاء و مدیری ــر احی ــت ب ــات نادرس ــی تصمیم و برخ
تاالب هــای در معــرض تهدیــد کشــور تاکیــد کــرد و 
خواســتار برنامه ریــزی و اقدامــات موثــر در ایــن زمینــه 
ــت  ــرورت اولوی ــوری ض ــاون اول رییس جمه ــد. مع ش
بنــدی و تمرکــز بــر تاالب هایــی کــه نیازمنــد توجــه 
می گویــد:  و  می شــود  یــادآور  را  هســتند  بیشــتری 
بایــد بــا رســیدگی، احیــاء و مدیریــت مانــع از تخریــب 
تاالب هــا شــد و از پیامدهــای مخــرب ناشــی از آن 
ــرد.  ــری ک ــت جلوگی ــط زیس ــردم و محی ــی م ــر زندگ ب
ــور  ــت کش ــط زیس ــت از محی ــه صیان ــاره ب ــا اش وی ب
تصریــح می کنــد: قطعــا دولــت مصوبــات الزم را در ایــن 
خصــوص خواهــد داشــت و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــی اق قانون

ارواحی: در جهان در 
مجموع تاالب ها در 42 

نوع تیپ طبقه بندی 
شده اند که از این تعداد 

41 نوع آن در ایران 
وجود دارد. تهدید 

تاالب ها تنها مربوط 
به کمبود منابع آبی 

در فصل های مختلف 
نیست و سایر عواملی 
چون فشار الگوی های 

معیشتی به تاالب، 
ورود آالیندگی به آب 

تاالب، تغییر اقلیم 
نیز به عنوان تهدیدات 
مهم تاالب  محسوب 

می شود.

تصویببرنامهمدیریتجامعتاالبهامهمکشور
مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها: برنامه مدیریت جامع برای ۳2 تاالب کشور که دارای 

ارزش اکولوژیکی هستند تصویب و در 16 تاالب تاکنون اجرایی شده است

ــی  ــژه کم آب ــط به وی ــر محی ــادی ب ــر زی ــان تأثی ــه ی انس تغذی
بــر  بیشــتری  تأثیــر  غذاهــا  از  امــا کدام یــک  می گــذارد؛ 

می گذارنــد؟ کم آبــی 
ــار  ــذارد. انتش ــط می گ ــر محی ــادی ب ــر زی ــان تأثی ــه ی انس تغذی
گازهــای گلخانــه ای براثــر تولیــد و انتقــال غذاهــای متعــدد بارهــا 
ســوژه ی پژوهش هــای مختلــف قــرار گرفتــه اســت؛ امــا تاکنــون 
ــر  ــان فک ــای دلخواهت ــد غذاه ــر تولی ــود آب ب ــار کمب ــاره ی آث درب
کرده ایــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش می توانــد همــه را شــگفت زده 
 Nutrients کنــد. در پژوهــش جدیــدی کــه نتایــج آن در مجلــه ی

ــرای تولیــد غــذای 9،341 فــرد  ــار مصــرف آب ب منتشــر شــده، آث
ــاری  ــه ی آم بزرگ ســال اســترالیایی بررســی شــده اســت. جامع
ایــن پژوهــش مجموعــه ای شــامل بیــش از پنج هــزار نــوع 
غــذا اســت. در ایــن پژوهــش، میــزان آب مصرفــی بــرای تولیــد 
ــد  ــل تولی ــی آب در مح ــی و فراوان ــزان کمیاب ــذا و می ــوع غ ــر ن ه
ــیرین  ــد از آب ش ــذا 70 درص ــد غ ــرای تولی ــده اند. ب ــی ش بررس
ــد  ــان می ده ــار نش ــن آم ــود. ای ــرف می ش ــان مص ــر جه سراس
ــذا  ــد غ ــرای تولی ــرف آب ب ــاندن مص ــرای به حداقل  رس ــالش ب ت
ــر  ــر بســزایی ب ــی ســالم، تأثی ــم غذای و د رعین حــال تضمیــن رژی

قــاره ی اســترالیا به عنــوان خشــک ترین قــاره ی ســکونت پذیر 
ــن  ــور میانگی ــد گذاشــت. اســترالیایی ها به ط ــن خواه ــره ی زمی ک
روزانــه بــا 362 لیتــر کمبــود آب روبــه رو هســتند. ایــن آمــار کمــی 
بــرای زنــان و بزرگ ســاالن بیــش از 71 ســال کمتــر اســت. 
ردپــای کمبــود آب از دو عنصــر تشــکیل شــده اســت: میــزان آب 
مصرفــی براســاس لیتــر ضربــدر وزن بســته بــه اینکــه کمبــود آب 
در منبــع، بیشــتر یــا کمتــر از میانگیــن جهانــی اســت. غذاهایــی که 
ــادام  ــد از: ب ــد، عبارت ان ــی می گذارن ــر کم آب ــر را ب ــترین تأثی بیش
)3،44۸ لیتــر بــر کیلوگــرم( و زردآلــوی خشــک )3،363 لیتــر بــر 
ــک )1،464  ــده از برنج ــه ی تشکیل ش ــالت صبحان ــرم( و غ کیلوگ
ــر را  ــن تأثی ــه کمتری ــی ک ــل، غذاهای ــرم(. درمقاب ــر کیلوگ ــر ب لیت
ــل )11.3  ــدم کام ــام گن ــد از: ن ــد، عبارت ان ــی می گذارن ــر کم آب ب
ــرم( و  ــر کیلوگ ــر ب ــر )23.4 لیت ــِو دوس ــرم( و ج ــر کیلوگ ــر ب لیت
ــز از  ــر از هرچی ــرم(. عجیب ت ــر کیلوگ ــر ب ــس )5.9 لیت ــود خی نخ
ــود آب  ــی بررسی شــده، 25 درصــد کمب ــم غذای ــان 9 هــزار رژی می
ناشــی از غذاهــا و نوشــیدنی هایی مثــل کیک هــا، بیســکوییت ها، 
نوشــیدنی های شــیرینی و الــکل اســت. خوراکی هایــی ماننــد 
یــک بســته چیپــس ســیب زمینی بــا 23 لیتــر مصــرف آب و یــک 
ــا 21 لیتــر مصــرف آب در ایــن  شــمش کوچــک شــکالت شــیر ب
ــه  ــرروز ب ــا ه ــی نه تنه ــن غذاهای ــد. چنی ــای می گیرن ــته ج دس
ــی  ــر کم آب ــر عمــده ای هــم ب ــد؛ بلکــه تأثی ــه می کنن ــان اضاف وزنت
ــده  ــای یادش ــین، غذاه ــی های پیش ــاس بررس ــد. براس می گذارن
ــی در  ــه ای غذای ــای گلخان ــر گازه ــد از نش ــا 30 درص ــل تقریب عام
ــا  ــا ب ــی پرمصــرف میوه ه ــروه غذای ــن گ اســترالیا هســتند. دومی

ــازه  19 درصــد مصــرف آب هســتند. کل میوه هــا و آب میوه هــای ت
)بــدون قنــد( در ایــن گــروه جــای می گیرنــد. به طــور کلــی، میــوه 
یکــی از بخش هــای اصلــی رژیــم غذایــی ســالم اســت و معمــوال 
می کنند.محصــوالت  مصــرف  زیــادی  میــوه ی  اســترالیایی ها 
لبنیاتــی و جایگزیــن  آن هــا ازجملــه نوشــیدنی های غیرلبنــی 
ــه ی ســوم  ــج و دانه هــای روغنــی در رتب تولید شــده از ســویا و برن
ــد.  ــرار می گیرن ــرف آب ق ــارم مص ــه ی چه ــان در رتب ــالت و ن و غ
ناگفتــه نمانــد مصــرف گوشــت قرمــز )گوشــت گاو و گوســفند( تنها 
ــن  ــد. براســاس ای ــی را تشــکیل می ده ــار کم آب 3.7 درصــد از آم
ــا دیگــر گروه هــای غذایــی  نتایــج، خــوردن گوشــت در مقایســه ب
ــه تأثیــر کمتــری بــر مصــرف آب می گــذارد.  حتــی غــالت صبحان
بــدون شــک بــرای کاهــش آب مصــرف و نشــر گازهــای گلخانه ای، 
ــت  ــروری را در اولوی ــای غیرض ــرف غذاه ــری از مص ــد جلوگی بای
ــتقیمی  ــه ی مس ــالت رابط ــدازه ی تنق ــرف بیش از ان ــرار داد. مص ق
ــا افزایــش وزن و چاقــی دارد. بــرای برطرف کــردن نیــاز انــرژی،  ب
بهتــر اســت انــواع غذاهــای ســالم را جایگزیــن کــرد. عالوه بر ایــن، 
ــرای تمــام مصرف کننــدگان  ــه ی توصیه هــای غذایــی مرتبــط ب ارائ
کار دشــواری اســت. طبــق پژوهش هــا، اختــالف مصــرف آب بیــن 
ــالف مصــرف آب  ــا اخت ــی یکســان در مقایســه ب گروه هــای غذای
بیــن گروه هــای غذایــی متفــاوت بیشــتر اســت. بــا اینکــه در ایــن 
ــی  ــی براســاس کم آب ــه ی غذای ــرای برنام پژوهــش پیشــنهادی ب
ــت از  ــرای حمای ــه ای ب ــوان آن را مقدم ــت، می ت ــده اس ــه نش ارائ

تولیــد و مصــرف پایــدار غــذا در سراســر جهــان دانســت.

رژیمغذاییافرادچگونهبرمحیطزیست

تأثیرمیگذارد؟

ــت:  ــور گف ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
ــازی در  ــگل و غنی س ــای جن ــگل کاری، احی ــات جن ــی عملی تمام
ــود  ــام می ش ــی انج ــع محل ــارکت جوام ــا مش ــرس ب ــوزه زاگ ح
و تاکنــون اســتان های کردســتان، چهارمحــال و بختیــاری و 
ــه گــزارش  ــی داشــته اند. ب ــه عملکــرد خوب ــن زمین ــان در ای اصفه
ســازمان جنگل هــا، خلیــل آقایــی کار گــروه ســتاد مدیریــت 
در  تصمیم گیــری  مرجــع  باالتریــن  را  زاگــرس  جنگل هــای 
حــوزه  در  آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  طرح هــای  خصــوص 
مطالعــات  زمینــه  در  خواســت  آنــان  از  و  دانســت  زاگــرس 
ــداری،  ــی و مرتع ــای بیولوژیک ــگل کاری، طرح ه ــزداری، جن آبخی
بررســی های الزم را انجــام داده و بــر نحــوه اجــرای طرح هــا 
ــی  ــند. ارزیاب ــته باش ــل داش ــارت کام ــرل آن نظ ــت و کنت و هدای
ــش  ــین در بخ ــتان زاگرس نش ــرد 11 اس ــزان عملک ــن می و تعیی
ــوزش  ــج و آم ــزداری و تروی ــگل کاری، آبخی ــع، جن ــای مرات احی
ــود کــه رئیــس ســازمان  ــی ب ــی یکــی دیگــر از نکات جوامــع محل
جنگل هــا از کارگــروه تخصصــی ســتاد مدیریــت جنگل هــای 
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام زاگــرس خواســتار شــد. آقای
ــان  ــت، خاطرنش ــل اس ــت قائ ــیار اهمی ــی بس ــرات کارشناس نظ
کــرد: اقدامــات بخش هــای مختلــف منابع طبیعــی بایــد تکمیــل 
کننــده یکدیگــر باشــد. وی علــت تشــکیل ســتاد مدیریــت 
ــتم  ــن اکوسیس ــدن ای ــت خوان ــر اهمی ــرس را پ ــای زاگ جنگل ه
برشــمرد و افــزود: بــرای احیــای جنگل هــای زاگــرس کــه هماننــد 
جنگل هــای هیرکانــی بــرای ســازمان جنگل هــا بســیار مهــم 

ــرد. ــم ک ــذار نخواهی ــی فروگ ــالش و کوشش ــچ ت ــت، از هی اس
ــه شــکل  ــا در انجــام اقدامــات ب ــح کــرد: مــالک م ــی تصری آقای
ــورت  ــزداری ص ــای آبخی ــه کاره ــوزه ای ک ــت و در ح ــوزه ای اس ح
ــس  ــه وی رئی ــه گفت ــود. ب ــام نمی ش ــد کاری انج ــه باش نگرفت

ــود. ــد ب ــاه خواه ــان م ــا در آب ــروع جنگل کاری ه ش

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور اعالم کرد:

انجام جنگل کاری در زاگرس 
با مشارکت جوامع محلی

خبر
عامل کشتار خرس مشگین شهر 

با اسلحه قاچاق بازداشت شد
ــط زیســت کشــور از  ــگان حفاظــت محی ــده ی فرمان
ــا ســالح قاچــاق اقــدام  دســتگیری متخلفــی کــه ب
ــوه ای در مشگین شــهر  ــک خــرس قه ــه کشــتار ی ب
اردبیــل کــرده بــود خبــر داد. جمشــید محبت خانــی 
ــی  ــوه ای در حوال ــرس قه ــک خ ــته، ی ــر روز گذش ــت: بعدازظه ــنیم گف ــه تس ب
ــه  ــه ضــرب گلول ــل ب ــع در اســتان اردبی ــوی مشگین شــهر واق روســتای قلچقل
ــا ســالح قاچــاق  ــن خــرس کــه ب تلــف شــد. وی ادامــه داد: عامــل کشــتار ای
اقــدام بــه شــکار ایــن گونــه ارزشــمند جانــوری کــرده بــود ســاعاتی بعــد توســط 
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت شناســایی و بــا دســتور مقــام قضایــی 

دســتگیر شــد.

دستگیری شکارچیان پرنده
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت فــارس، 2 
شــکارچی زنــده گیــر پرنــدگان شــکاری در دریاچــه 
بــه گــزارش گــروه  را دســتگیر کردنــد.  مهارلــو 
اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از شــیراز،  
مجتبــی شــکرانه فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت فــارس اظهــار کــرد: 
ــادان غیرمجــاز  ــت گزارش هــای مردمــی درخصــوص حضــور صی ــی دریاف در پ
ــت  ــط زیس ــت محی ــان اداره کل حفاظ ــط بان ــی، محی ــتگاه های طبیع در زیس
فــارس، 2 نفــر متخلــف صیــد کــه یکــی از آن هــا اهــل اســتان های جنوبــی بــود 
را دســتگیر و بــه مقامــات قضایــی معرفــی کردنــد. وی افــزود: از ایــن متخلفــان 

ــور و دام نیــز کشــف و ضبــط شــد. ادوات صیــد شــامل ت

دستگیری 5 شکارچی متخلف
ــتگیری 5  ــف از دس ــت خوس ــط زیس ــس محی رئی
ــت:  ــر داد و گف ــف خب ــف در خوس ــکارچی متخل ش
ــوع  ــوچ وحشــی از ن ــک راس ق ــن شــکارچیان ی ای
حمایــت شــده و یــک پرنــده باقرقــره را بــه صــورت 
غیرمجــاز شــکار کــرده انــد. مرتضــی تقــی زاده افــزود: از ایــن شــکارچیان، دو 
قبضــه ســالح ســاچمه ای، چهــار فشــنگ دســت ســاز غیــر مجــاز و دو دســتگاه 
دوربیــن چشــمی کشــف شــده اســت کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــه دســتگاه 
قضــا معرفــی شــده انــد. وی گفــت: ایــن شــکارچیان، مبــادرت بــه شــکار غیــر 
مجــاز قــوچ وحشــی از نــوع حمایــت شــده و یــک مــورد شــکار پرنــده باقرقــره 
کــرده انــد. بــه گفتــه وی تاکنــون 23 مــورد خســارت هــای حیوانــات وحشــی 

در روســتاها اتفــاق افتــاده اســت.

حیوانات

پرندگان

شکارچیان

متخلف صید غیرمجاز ماهی در دریاچه سد کارون چهار دستگیر شد
متخلف صید غیرمجاز ماهی در دریاچه سد کارون چهار توسط محیط بانان محیط زیست این استان دستگیر شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، در پی گشت و 
کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان اردل و دریاچه سد کارون، یک نفر متخلف صید غیرمجاز در 

این منطقه شناسایی و دستگیر شد.
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بــا همــکاری ســازمان دانشــجویان گیــالن و باشــگاه محیــط 
زیســت و جمعــی از شــهروندان بندرانزلــی، بخشــی از تــاالب 
ــازی  ــی پاکس ــنبل آب ــم س ــاه مهاج ــی از گی ــی انزل ــن الملل بی
ــی  ــتان انزل ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــد. رئی ش
عصــر جمعــه در حاشــیه ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ــد از  ــی چن ــا همــکاری ســازمان دانشــجویان گیــالن و تن کــرد: ب
شــهروندان موفــق شــدیم بــا اســتفاده از هشــت قایــق موتــوری 
حــدود 100 کیســه ســنبل آبــی را از پهنــه آبــی تــاالب انزلــی جمــع 
آوری و بــه ســطح خشــکی منتقــل کنیــم. رئیــس اداره حفاظــت 
ــان  ــش خاطرنش ــت های ــه صحب ــی در ادام ــت انزل ــط زیس محی
ــه تهدیدهایــی  ــی از جمل ــاالب انزل ــه ت کــرد: ورود فاضــالب هــا ب
ــا آن مواجــه اســت و بیشــتر فاضــالب  ــاالب ب ــن ت ــه ای اســت ک
هــای شهرســتان رشــت و صومعــه ســرا و انزلــی وارد ایــن تــاالب 
مــی شــود و عــالوه بــر ایجــاد مشــکالت بهداشــتی و ورود مــواد 
ــه  ــه چرخ ــت آن ب ــاالب و بازگش ــن ت ــه ای ــف ب ــیمیایی مختل ش
ــر  ــاالب ب ــودی ت ــاری در راســتای ناب ــار زیــان ب زندگــی مــردم، آث
ــاالب  ــه ت ــان اینک ــا بی ــور ب ــادی پ ــذارد. احســان ه ــی گ جــای م
ــزود:  ــت اف ــی روبروس ــدات فراوان ــا تهدی ــی ب ــی انزل ــن الملل بی
عــالوه بــر ورود پســماندها و رســوبات و فاضــالب هــا بــه تــاالب 
و همچنیــن پســروی آب خــزر کــه باعــث کاهــش شــدید عمــق 
ــن  ــار ســال گذشــته ای ــی شــده، در چه ــی انزل ــن الملل ــاالب بی ت
ــم آزوال و  ــان مهاج ــام گیاه ــه ن ــدی ب ــکل جدی ــا مش ــاالب ب ت
ســنبل آبــی مواجــه شــده اســت. رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت انزلــی ادامــه داد: گیــاه آزوال بــه دلیــل چســبیدن بــه پــای 
ــر گرفــت  ــی گیــالن را در ب ــه آب ــه راحتــی سراســر پهن ــدگان ب پرن
امــا نکتــه مثبــت آن ایــن اســت کــه ایــن گیــاه بــا نوســان دمــای 
خیلــی معمولــی هــم تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و جمعیــت آن بــه 

ــد.  شــدت کاهــش مــی یاب

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان انزلی:
بخشی از تاالب انزلی از 
سنبل آبی پاکسازی شد
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پیشنهاد ایران در اجالس بین المجالسری
برای مقابله با ریزگردها تصویب شد

رئیــس هیــات پارلمانــی جمهــوری اســالمی ایــران 
در یکصــد و ســی و یکمیــن اجــالس اتحادیــه 
بینالمجالــس جهانــی )IPU( از تصویــب و الحــاق 
پیشــنهاد ایــران بــه قطعنامــه مصــوب این اجــالس دربــاره مقابله 
ــا،  ــه گــزراش ایرن ــا پدیــده ریزگردهــا و بیابانزایــی خبــر داد.  ب ب
ــات  ــد پیشــنهادی هی ــه بن ــا اشــاره ب ســیده فاطمــه حســینی ب
پارلمانــی جمهــوری اســالمی ایــران اظهــار داشــت: توانســتیم در 
ــا  ــکاری دولته ــزوم هم ــاره ل ــران درب ــنهاد ای ــالس پیش ــن اج ای
ــب  ــه تصوی ــا را ب ــده ریزگرده ــی و پدی ــا بیابانزای ــه ب ــرای مقابل ب
ــده  ــده پدی ــران کنن ــت نگ ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــانیم. وی ب برس
ــورهای  ــا کش ــم ت ــالش کردی ــرد: ت ــان ک ــران بی ــا در ای ریزگرده
ــه ضــرورت ســرمایهگذاری  ــن اجــالس را ب ــده در ای شــرکت کنن
در کاهــش خطــرات ناشــی از بیابانزایــی، قطــع درختــان جنگلــی 
ــس  ــم. رئی ــاع کنی ــب و اقن ــا( ترغی ــن )ریزگرده ــان ش و طوف
شــورای اجرایــی ایــران در IPU بــا تاکیــد بــر اینکــه وجــود پدیــده 
ریزگردهــا در ایــران بــه ویــژه اســتانهای جنوبــی کشــور همچــون 

ــن اســتانها را تحــت  ــه شــدت ای خوزســتان در برخــی فصــول ب
ــان کــرد: قطعنامــه مصــوب اجــالس  ــر قــرار داده اســت، بی تاثی
141 بیــن المجالــس جهانــی بنــام تغییــرات آب و هوایــی اســت 
کــه بــه عنــوان آیتــم اضطــراری از ســوی کشــور هنــد ارائــه و از 
ــا  ــزود: ب ــید. وی اف ــب رس ــه تصوی ــر ب ــای حاض ــوی هیات ه س
ــالش  ــرورت ت ــوع ض ــی موض ــات ایران ــدگان هی ــنهاد نماین پیش
ــع  ــی، قط ــا بیابانزای ــه ب ــرای مقابل ــورها ب ــرمایهگذاری کش و س
درختــان و از بیــن بــردن جنگلهــا و پدیــده ریزگردهــا کــه از ســوی 
ــالس  ــر در اج ــای حاض ــال هیاته ــا اقب ــد، ب ــنهاد ش ــران پیش ای
ــه گفتــه وی،  ــه تصویــب رســید و بــه قطعنامــه الحــاق شــد. ب ب
بنــد پیشــنهادی هیــات پارلمانــی کشــورمان از پارلمانهــای ملــی 
میخواهــد؛ مطابــق بــا چارچــوب طــرح کاهــش خطــرات ناشــی 
از بالیــا موســوم بــه Sendi Framwork، دولتهــای خــود را بــه 
حمایــت از توســعه ملــی و جامــع، تقویــت کاهــش خطــر ناشــی 

از بالیــا، ارائــه پاســخ موثــر بــه آنهــا ترغیــب  کنــد.
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مالزی پسماندهای وارداتی را به کشورهای 
مبدا باز می گرداند

مالــزی بــه منظــور پاکســازی بنــادر سراســر کشــور 
ــه  ــتیکی ک ــای پالس ــای زباله ه ــود از محموله ه خ
ــال  ــه ، در ح ــع یافت ــق تجم ــن مناط ــت در ای ماه هاس
ــای پالســتیکی  ــه زباله ه ــا کشــورهایی اســت ک ــره ب مذاک
خــود را بــه ایــن کشــور فرســتاده اند. بــه گــزارش ایســنا، از ســال 
گذشــته مالــزی پــس از ممنوعیــت واردات پســمانِد چیــن،  بــه 
مقصــد اصلــی جهــان بــرای پســماندهای پالســتیکی تبدیل شــده 
اســت. مقامــات ایــن کشــور اعــالم کرده انــد ایــن کشــور جنــوب 
شــرقی آســیا پــس از افزایــش بســیارِ واردات پســماندهای 
پالســتیکی و بررســی های گســترده ای کــه انجــام داده، بســیاری 
از کانتینرهــای پســماندی را کــه قصــد تخلیــه بــار بــدون مجــوز 
ــک  ــت. ی ــرده  اس ــف ک ــته اند، متوق ــور داش ــن کش ــادر ای در بن
مســوول محیــط زیســتی مالــزی اظهــار داشــته کــه بیــش از 300 
کانتینــر حامــل پســماندهای پالســتیکی از ژاپــن، هنــگ کنــگ، 
اروپــا، کانــادا و ایــاالت متحــده در حــال نگهــداری در بنــدر ایالــت 
ــتند.  ــور هس ــن کش ــاالت ای ــلوغ ترین ای ــی از ش ــنانگ"، یک ـِ "پ

ــورها  ــی از کش ــگ"، برخ ــدر "ِپنان ــات بن ــی از مقام ــه یک ــه گفت ب
بــه طــور کلــی توافــق کرده انــد کــه در مجمــوع 200 کانتینــر 
پســماند را پــس بگیرنــد. چگونگــی بازگشــت ایــن کانتینرهــا بــه 
کشــورهای مبــدا نیــز در حــال بررســی اســت. هم چنیــن بیــش 
ــع  ــگ" واق ــدر "کوچین ــتیکی در بن ــماند پالس ــر پس از 100 کانتین
ــا در  ــی از آن ه ــه برخ ــود ک ــداری می ش ــو" نگه ــره "بورنئ در جزی
حــال بازگشــت بــه کشــور مبــدا هســتند.مقامات مالــزی در اوایل 
ــر  ــد کــه عــالوه ب ســال جــاری میــالدی )2019( قــول داده بودن
بازگردانــدن پســماندهای پالســتیکی بــه کشــورهای مبــدا، آن هــا 
ــا  ــه پرداخــت هزینه هــای حمــل و نقــل آن مجبــور کننــد. بن را ب
بــر گــزارش رویتــرز، وزیــر محیــط زیســت مالــزی اعــالم کــرده 
کــه در مــاه جــاری ســه کشــور ۸9 کانتینــر خــود را پــس خواهنــد 
گرفــت. ُزبالــه، یــا پســماند بــه مــواد جامــد، مایــع و گاز )غیــر از 
ــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم  ــه می شــود ک فاضــالب( گفت
حاصــل از فعالیــت انســان بــوده و از نظــر تولیدکننــده زائــد تلقــی 

می شــود.
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۸ - ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص مفرد 

- دستور، حكم، فرمان، ضد نهی - یال اسب 

9 - هرگز نه عرب - زمین - وسیله - جم 

وارونه

 10 - گرسنه - گونه - راحت بدون سر - سختی

 11 - قلعه و حصار، حصار، قلعه - باعث 

زحمت، رنج رساننده، آزار دهنده - كار كوچك، 

ریز

 12 - آغاز شده - درد و رنج، از حروف مقطعه 

قرآن - غم و غصه، حزن، گرفتگی دل

 13 - سطح، چهره، مایه پیشرفت بعضی 

ها - مارپیچ بزرگ، چین و شكن - الفت، خو 

گرفتن، همنشین جن - آب بند

 14 - كمال - انبوه مردم

 15 - کوتاه ، مختصر، تحسین کننده ، ستاینده 

- اثر ایوان تورگینف

جدول شماره 157۳

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گلباف

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمیبرابر رای شـماره 139۸60319062000437 مورخ 9۸/7/1 هیات اول موضوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم زهرا شـبونی گوکـی فرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه 356 صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 5۸5/30 مترمربع پـالک 3 فرعی از 465 
- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 465 - اصلی واقع در گلباف خیابان ولیعصر کوی شـهید سـاداتی 
خریـداری از مالـک رسـمی محمدشـبونی گوکـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۸/7/2۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۸/۸/13

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف/ م الف: 1007

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای اصالحـی شـماره139۸6031901400142۸ -9۸/04/15 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم سـعیده سـعیدی فرزند ماشـا هللا  
بشـماره شناسـنامه 3020227۸44صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یک بـاب خانه وباغچه  به مسـاحت151 
مترمربـع پـالک 330 فرعـی از79- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 139 فرعـی از79- اصلی قطعه 
یـک واقـع دراراضی سـقدرجبالبارزجیرفت بخـش34 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقـای نمک صفوی 
گردینـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دریک نوبت آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـارآگهی 
بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ 

انتشـار نوبت اول:9۸/07/2۸
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۳90

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

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

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو ماه اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
پـالک 2523 فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 155 فرعی از 236۸ اصلی خانم فرشـته جمالیزاده فرزند اکبر 
بشـماره شناسـنامه 30۸0011503 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 349/۸5 مترمربع واقـع در زرند 

خیابـان شـهید فهمیده کوچـه 16 خریداری از مالک رسـمی خانم ربابـه رهنما زرندی.
پـالک 2942 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 222 فرعـی از 2431 اصلـی آقـای محمد حسـین زاده فرزند 
مصیب بشـماره شناسـنامه 21 صادره از زرند در یک باب مغازه به مسـاحت 54/۸7 مترمربع واقع در زرند خیابان 

هفـده شـهریور خریداری از مالک رسـمی آقای محمد حبیـب زاده. م/الف141
انتشار نوبت اول : یکشنبه 9۸/7/14-انتشار نوبت دوم : یکشنبه 9۸/7/2۸

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

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139۸60319014002354 -9۸/06/06 هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم شـیرین امیـری تنگانـی فرزند علی  
بشـماره شناسـنامه 10676صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت74/۸۸ مترمربـع 
پـالک - فرعـی از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 65 فرعـی از574- اصلی قطعـه دو واقع 
دراراضـی کالغ آبـاد جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید اکبـر هاشـمی رضـا 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/2۸- تاریخ انتشـار دوم :9۸/0۸/12
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۳87

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره139۸6031900۸001250هيات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرند 
تصرفات مالكانه بال معارض متقاضي آقای عباس عسـکری فرزند محمد به شـماره شناسـنامه ۸ صادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 522/34 متر مربـع پالك 2500 فرعی مفروز و مجزی شـده از پالک 2 
فرعـي از 7566 اصلـي واقـع در زرنـد بلوار دفاع مقدس کوچه 12 خریداری از مالک رسـمی آقای محمدباقر 
بهـرام زاده محـرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود 
در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ 
انتشـار اوليـن اگهـي بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت 

انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف142
تاريخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 9۸/7/14- تاريخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 9۸/7/2۸

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي-برابررأي شـماره139۸6031900۸00124۸هيات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرند 
تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضي خانـم فاطمـه ربیعی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 11773 
صـادره از قزویـن در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 39/10 متـر مربـع پـالك 1۸97 فرعـي از 23۸9 اصلـي 
واقـع در زرنـد خیابـان ابـوذر خریداری از مالک رسـمی آقای ابوجعفـر ایرانمنش محرز گرديده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريخ انتشـار اولين اگهي بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف140
تاريخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 9۸/7/14-تاريخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 9۸/7/2۸

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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 تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده اسـت لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیر به منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ 

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

پـالک 9۸5 فرعـی از 7561 اصلـی خانـم فرزانـه عباسـی فرزنـد عباسـعلی بـه شـماره شناسـنامه 594۸ صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 356 مترمربـع واقـع در زرنـد بلـوار ریحـان خریـداری از مالک رسـمی آقای 

مجتبـی حکمت.
پـالک 2499 فرعـی از 7566 اصلی خانم زهرا منصوری بابهوتکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 23۸/20 مترمربـع واقـع در زرند خیابـان مطهری خریـداری از مالک رسـمی آقای 

مجتبی حکمـت. م/الف143
انتشار نوبت اول : یکشنبه 9۸/7/14- انتشار نوبت دوم : یکشنبه 9۸/7/2۸

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

 آگهی مناقصه
شماره ب/98/29-52

نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد : مقــداری لولــه پلــی اتیلــن 6۳-90-110 مــورد نیــاز 
خــود را از طریــق تولیدکننــدگان خریــداری نماید.لــذا واجدیــن شــرایط مــی تواننــد بــا ارائــه معرفــی نامــه از 
تاریــخ 98.7.28 لغایــت تاریــخ 98.8.2 جهــت دریافــت اســنادمناقصه بــه آدرس کرمــان انتهــای بلــوار 22 

بهمــن شــرکت آب و فاضــالب اســتان –مدیریــت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.

مبلغ اولیه برآورد: ۳0.055.750.000 ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 1.502.787.500 ریـال بـه صـورت ضمانت بانکـی )فرآیند ارجـاع کار( در وجه شـرکت آب 

و فاضـالب کرمان 
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف،ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 98.8.18

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 98.8.19
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ۳ ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیمحل تامین اعتبار: منابع داخلی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
بنــای  یکبــاب  ششــدانگ  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 224/40 مت ــه مس ــه ب ــکونی و محوط مس
ــی  ــنگ اصل ــده از 82 از س ــزی ش ــی 1474 مج ــماره فرع ش
ــات  ــان تصرف ــه شــکر دشــت بخــش 28 گی ــع در قری 4 واق
مالکانــه خانــم فاطمــه آزادی شکردشــت فرزنــد ظهیــر انتقالــی 
ــای ابراهیــم حمیــدی شکردشــت  ملــک از مالــک رســمی آق
ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه  ــذا ب محــرز گردیــده اســت ل
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
فاطمــه آزادی شکردشــت منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن 
ــد حــدود  ــه تحدی ــی مــی رســاند ک ــوق ارتفاق ــان حق و صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/08/26 راس ســاعت 11 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. چنانچــه هــر یــک 
از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم 
و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم 
دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه 
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب ــدم تقدی ــی ع گواه
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــه خواهــد داد. ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار : 1398/07/28
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آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
بــه  رســیدگی  139860301022003104مورخ98/7/10هیــات 
اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بــر 
حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــر تاکیــد انتقــال  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمس مبنــی ب
ــد  ــی ملکــی فرزن ــه متقاضــی غامعل ــات مالکان ــادی و تصرف ع
ــه  ــبت ب ــهریار نس ــادره از ش ــنامه 5 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب عل
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 3453 مت ــاغ ب ــه ب ــک قطع ششــدانگ ی
ــه 2  ــروز از قطع ــی مف ــاک فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــاط  تفکیکــی از 112 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان رب
ــذا  ــده ل ــری محــرز پردی ــت رســمی مســلم اکب ــم از مالکی کری
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاطلــه 15 روز 
ــا اشــخاصی نســبت  آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص ی
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ــه صــدور ســند مالکی ب
ــه مــدت دو مــاه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب مــی توانن
اعتــراض خــود را بــه ایــن ااره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد تــا 
ــم  ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام ــه احال ــه دادگاه صالح ب
قطعــی دادگاه گــردد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع از مراجع مان
تاریخ انتشار اولین آگهی:98/7/28 
تاریخ انتشار دومین آگهی:98/8/13
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  نظــر ب
ــع  ــر مرب ــاحت 6419/93 مت ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ب
مفــروز از ۳۵۲ اصلــی واقــع در قریــه آتشــگاه کــرج جــزء حــوزه 
ثبتــی ناحیــه ســه بــه جهــت عــدم مراجعــه مالــک یــا وکیــل 
قانونــی بعمــل نیامــده اســت بــر حســب تقاضــای کتبــی آقــای 
عباســعلی زعیــم دار وکیــل قانونــی آقــای ســارا صاحــی ذیــل 
وارده شــماره ۳۷۹۵۰ مــورخ 1398/06/26 مســتند بــه آرای 
۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۷۸۷ مــورخ 1397/04/25 قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی کــه نســبت 
بــه آن پــاک فرعــی جدیــد تحــت ۴۸۵ فرعــی از ۳۵۲ اصلــی 
ــت  ــون ثب ــا رعایــت مــواد ۱۴ و ۱۵ قان ــده اســت ب منظــور گردی
ــنبه  ــح دو ش ــاعت ۸ صب ــدود آن راس س ــن ح ــات تعیی عملی
ــا  ــذا ب مورخــه 1398/08/20 در محــل بــه عمــل خواهــد آمــد ل
انتشــار ایــن آگهــی از مالــک و مجاوریــن و دارنــدگان حقوقــی 
ــرر در محــل  ــا در روز و ســاعت مق ــوت میشــود ت ــی دع ارتقاق
حضــور یافتــه و هــر ادعایــی نســبت بــه حــدود و حقــوق 

ارتقاقــی آن دارنــد بــه نماینــده محــدد اظهــار داشــته و کســانی 
کــه بــه عملیــات تعییــن حــدود اعتراضــی دارنــد وفــق مقــررات 
میتواننــد بــه اســناد مــاده ۲۰ ق ث ودر اجــرای مــواد ۷۴ و 86 
آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتجلســه 
تحدیــد حــدود ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود راکتبــا بــه 
ــوده ورســید  ــه نم ــه ســه ارائ ــت اســناد و امــاک ناحی اداره ثب
ــخ  ــد ظــرف مــدت ســی روز از تاری ــز بای ــد و نی ــت نماین دریاف
تســلیم ایــن اعتــراض بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی مراجعــه و 
ضمــن تقدیــم داد خواســت گواهــی آن را اخــذ و بــه ایــن اداره 
تســلیم نماینــد بدهــی اســت در غیــر اینصــورت حــق واخواهــی 

از آنــان ســاقط خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار روز یکشنبه مورخه 1398/07/28

ــاع2- اداره  ــت اط ــرج جه ــتان ک ــرم شهرس ــدار محت 1- بخش
محتــرم منابــع طبیعــی شهرســتان کــرج 3- اداره محتــرم 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان کــرج4- اداره محتــر اوقــاف و امــور 

ــرج ــه شهرســتان ک خیری
م الف 98/9999 اف
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آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــر رای  ثبتــی  اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی براب
1897— 1398  مــورخ  98/7/3 تصرفــات امیــد ســامی شــماره 
شناســنامه 86  صــادره اهــواز فرزنــد لویــع  دارای کــد ملــی شــماره  
1754558593 نســبت بــه یکبــاب ســاختمان به مســاحت 56/87 
ــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک ثبتــی 2287/8 در  متــر مرب
بخــش 2 اهــواز  اخبــار خروجــی بنــام حســن فارســون  گردیــده  
برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده 
روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت 
بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید 
ــک  ــدت ی ــرف م ــت ظ ــف اس ــرض مکل ــد و معت ــت نماین دریاف
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضایــی 
تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل 
تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصول اعتــراض در 
موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیت 

خواهــد نمــود. شــماره م/الــف:   5/1830
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/28(                       

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/8/14(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله7353

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه در اجــرای قان ــه اینک نظــر ب
ــر رای 1911—  ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــم / آقــای احســان نصــاری  1398  مــورخ  98/7/3 تصرفــات خان
صــادره از اهــواز فرزنــد مهــدی  دارای کــد ملی شــماره  1740364147 
ــع در  ــر مرب ــه مســاحت 67 مت ــاب ســاختمان ب ــه یــک ب نســبت ب
قســمتی از ششــدانگ  پــاک ثبتــی 8و2287/2  در  بخــش 2 
اهــواز  اخبــار خروجــی بنــام حســن فارســون  بصــدور رأی گردیــده  
برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده 
ــر کــس نســبت  ــا ه ــردد ت ــی گ ــی م ــوم آگه ــت اطــاع عم روز جه
بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید 
دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضائــی تقدیــم 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد  نماین
مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد 

نمــود. شــماره م/الــف:   5/1798
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/28(                    

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/8/14(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله       7354

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  نظــر ب
ــع  ــر مرب ــاحت 729/16 مت ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ب
مفــروز از ۳۵۲ اصلــی واقــع در قریــه آتشــگاه کــرج جــزء حــوزه 
ثبتــی ناحیــه ســه بــه جهــت عــدم مراجعــه مالــک یــا وکیــل 
قانونــی بعمــل نیامــده اســت بــر حســب تقاضــای کتبــی آقــای 
ــان  ــور درخش ــای منص ــی آق ــل قانون ــم دار وکی ــعلی زعی عباس
ــه  ــتند ب ــورخ 1398/06/26 مس ــماره ۳۷۹۵۰ م ــل وارده ش ذی
قانــون   1397/07/30 مــورخ   139760331011001626 آرای 
تعییــن تکلیــف اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی کــه 
نســبت بــه آن پــاک فرعــی جدیــد تحــت 495 فرعــی از ۳۵۲ 
اصلــی منظــور گردیــده اســت بــا رعایــت مــواد ۱۴ و ۱۵ قانــون 
ــح دو  ــاعت ۸ صب ــدود آن راس س ــن ح ــات تعیی ــت عملی ثب
ــد  ــد آم ــل خواه ــه عم شــنبه مورخــه 1398/08/20 در محــل ب
ــدگان  ــا انتشــار ایــن آگهــی از مالــک و مجاوریــن و دارن ــذا ب ل
حقوقــی ارتقاقــی دعــوت میشــود تــا در روز و ســاعت مقــرر در 
محــل حضــور یافتــه و هــر ادعایــی نســبت بــه حــدود و حقــوق 

ارتقاقــی آن دارنــد بــه نماینــده محــدد اظهــار داشــته و کســانی 
کــه بــه عملیــات تعییــن حــدود اعتراضــی دارنــد وفــق مقــررات 
میتواننــد بــه اســناد مــاده ۲۰ ق ث ودر اجــرای مــواد ۷۴ و 86 
آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتجلســه 
تحدیــد حــدود ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود راکتبــا بــه 
ــوده ورســید  ــه نم ــه ســه ارائ ــت اســناد و امــاک ناحی اداره ثب
ــخ  ــد ظــرف مــدت ســی روز از تاری ــز بای ــد و نی دریافــت نماین
تســلیم ایــن اعتــراض بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی مراجعــه و 
ضمــن تقدیــم داد خواســت گواهــی آن را اخــذ و بــه ایــن اداره 
تســلیم نماینــد بدهــی اســت در غیــر اینصــورت حــق واخواهــی 

از آنــان ســاقط خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار روز یکشنبه مورخه 1398/07/28

ــاع 2- اداره  ــت اط ــرج جه ــتان ک ــرم شهرس 1- بخشــدار محت
ــرم  ــرج  3- اداره محت ــتان ک ــی شهرس ــع طبیع ــرم مناب محت
ــاف و  ــر اوق ــرج 4- اداره محت ــتان ک ــاورزی شهرس ــاد کش جه

ــرج ــتان ک ــه شهرس ــور خیری ام
م الف 98/97999 اف

7322 محمد شکری - رئیس ثبت ملک کرج - ناحیه  
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

درخشش ورزشکار شیرازی در مسابقات تیراندازی معلوالن جهان
ساره جوانمردی در مسابقات تیراندازی معلوالن جهان که در شهر سیدنی استرالیا درحال برگزاری است در ماده 

تپانچه بادی  10 متر نایب قهرمان جهان شد. شهروندان شیرازی درخشش این بانوی ورزشکار را افتخاری برای شهر 
خود می دانند.

معـاون تحقیقـات و منابـع انسـانی شـرکت توانیـر از آغـاز فـاز 
 دوم تبدیـل وضعیـت اپراتورهـای وزارت نیـرو در کشـور خبـر داد.
خراسـان،  منطقـه ای  بـرق  شـرکت  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
سیدحسـین سـجادی در چهارمین جلسـه شـورای معاونین منابع 
انسـانی شـرکت های تابعـه شـرکت توانیـر در مشـهد بـا اشـاره بـه 
دسـتور وزیـر نیرو در خصـوص پیگیری تبدیل وضعیـت اپراتورهای 
قراردادهـای معیـن صنعـت برق اظهار کرد: شـرکت بـرق منطقه ای 
خراسـان در تبدیـل وضعیت اپراتورها پیشـگام بـوده و مدلی جدید 
با تهیه فرایند انتخاب و اجرای آزمایشـی طرح طبقه بندی مشـاغل 
 کارگـری وزارت نیـرو بـرای اپراتورهـا و نگهبان ها را پیاده سـازی کرد. 
معـاون تحقیقـات و منابـع انسـانی شـرکت توانیـر بـا بیـان اینکـه 
داشـت، گفـت:  خواهـد  ادامـه  اپراتورهـا  وضعیـت  تبدیـل  رونـد 
وزیـر نیـرو در فـاز نخسـت قـول تبدیـل وضعیـت 1121 نفـر را داد 
کـه ایـن کار تقریبـا بـه طـور کامـل انجـام شـده اسـت و بیـش از 
99 درصـد نتیجـه مطلـوب گرفته ایـم. پیگیـری موضـوع تبدیـل 
وضعیـت اپراتورهـا کـه بـا عنـوان مطالبـات کاله زردهـا شـناخته 
می شـد بـا سـعه صـدر پیش رفـت و اپراتورهـا نیز مشـارکت خوبی 
 داشـتند کـه در نتیجـه فضـای آرامـی در صنعـت بـرق ایجـاد شـد.
 سـجادی ادامـه داد: در حـال حاضـر در کل کشـور 6700 اپراتـور 
هسـتند  بـه کار  مشـغول  بـرق  صنعـت  در  معیـن  قـرارداد کار 
کـه 1121 نفـر از آنـان تاکنـون تبدیـل وضعیـت شـده اند و مقـام 
عالـی وزارت نیـز تاکیـد داشـت در فـاز دوم اجـرای ایـن طـرح، 
سـهمی  بـرق،  صنعـت  بازنشسـته  نیروهـای  خـروج  محـل  از 
یافـت. خواهـد  اختصـاص  اپراتورهـا  وضعیـت  تبدیـل   بـه 
حمایـت  مسـاله  نشسـت  ایـن  در  همچنیـن  کـرد:  بیـان  وی 
همتایـان  بـا  معیـن  قـرارداد  حقـوق کارکنـان  یکسان سـازی  از 
بـود  داده  را  آن  قـول  نیـرو  وزیـر  کـه  بـرق  صنعـت  در  خـود 
پیگیـری  بـا  اسـت  امیـد  گرفـت کـه  قـرار  بررسـی  مـورد  نیـز 
شـود. انجـام  اقـدام  ایـن  مالـی  منابـع  تامیـن   مجلـس 
در  بـرق  بـاالی صنعـت  امتیـاز  بـه کسـب  اشـاره  بـا   سـجادی 
جشـنواره شـهید رجایـی اضافـه کـرد: کسـب رتبـه برتـر جشـنواره 
وزارت  داد  نشـان  اختصاصـی  شـاخص های  در  رجایـی  شـهید 
نیـرو و شـرکت توانیـر در ایـن حـوزه موفـق بـوده و ایـن مرهـون 
اسـت. زیرمجموعـه  شـرکت های  در  مـا  همـکاران   تالش هـای 
معـاون تحقیقـات و منابع انسـانی شـرکت توانیر خاطر نشـان کرد: 
امسـال شـاخص ویـژه رضایتمنـدی مشـترکین نشـان داد صنعت 
 بـرق توانسـته  در خدمت رسـانی بـه هم وطنـان پیشـگام باشـد.
خراسـان منطقـه ای  بـرق  اپراتـور   60 وضعیـت   تبدیـل 

در ادامه این نشسـت رضا ریاحی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
شـرکت برق منطقه ای خراسان با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه 
شـورای معاونین منابع انسـانی شـرکت های تابعه شـرکت توانیر در 
مشـهد اظهار کرد: این جلسـات به منظور تعامل بیشتر معاونت های 
 منابع انسـانی شـرکت های زیرمجموعه توانیر الزم و ضروری اسـت.
وی اضافـه کـرد: پیـرو دسـتور وزیـر نیرو بـرای اجرای طـرح تبدیل 
وضیعت اپراتورها که مدل شـرکت برق منطقه ای خراسـان به عنوان 
الگـو تهیـه و در کل کشـور مـورد تایید و اجـرا قرار گرفـت و 60 نفر از 
 اپراتورهـای ایـن شـرکت در قالب این طرح تبدیل وضعیت شـدند.
ریاحـی اظهـار کـرد: در مـدل پیشـنهادی از ظرفیـت نماینـدگان 
اپراتورهـای شـرکت اسـتفاده شـده و بـا بهره گیـری از ایـن ظرفیت 
و تعامـل، ایـن مـدل بـه نحـو احسـن و مطلـوب بـرای 60 نفـر 

پیاده سـازی و رضایـت آنـان حاصـل شـد.

مدیـر آمـوزش و پـرورش خلخال روز شـنبه 
در آییـن کلنگ زنـی ایـن مدرسـه گفـت: این 
مدرسـه یـک کالسـه به همـت خیـران برای 
6 دانش آمـوز روسـتای ایـن روسـتا احـداث 

خواهد شـد.
سـخاوت بیرامـی افـزود: اتـاق اداری، کالس 
بـرای  بهداشـتی  سـرویس های  و  درس 
مدرسـه پیش بینـی شـده و بـرای سـاخت ، 
تکمیـل و بهره بـرداری از آن 2 میلیـارد ریـال 

هزینـه خواهد شـد.

نیـز  خلخـال  فرمانـدار   ، بابایـی  فریـدون 
ایـن مراسـم گفـت: همـت خیریـن در  در 
شهرسـتان خلخـال برای سـاخت مدرسـه و 
محرومیت زدایـی منطقه بسـیار واالیـی بوده 
و در هفتـه جـاری نیـز سـاختمان مدرسـه 
خیرسـاز روسـتای مزه جیـن بـه بهره بـرداری 

خواهـد رسـید.
وی افزود: روسـتای میل آغـاردان بیش از 40 
کیلومتـر از مرکـز شهرسـتان خلخـال فاصله 
داشـته و جزو روسـتاهای کردنشین خلخال 

در آخریـن نقطـه مـرزی بـا شهرسـتان کوثر 
اسـت کـه مدرسـه مناسـبی بـرای تحصیـل 
دانش آمـوزان نـدارد  و دانش آمـوزان روسـتا 
بـرای ادامـه تحصیل بـه مدارس روسـتاهای 
اطـراف مراجعـه کـرده و یـا از تحصیـل بـاز 

می ماندنـد.
مشـکل  بـه  همچنیـن  خلخـال  فرمانـدار 
آنتن دهـی تلفـن همـراه اشـاره کـرد و گفت: 
بـا هـدف تقویـت آنتن دهی در اسـتان بیش 
از 45 آنتـن تقویـت امواج تلفن همراه تامین 
شـده کـه 22 آنتـن بـه شهرسـتان خلخـال 
اختصـاص یافته و بـا نصب و راه انـدازی این 
تجهیـزات مخابراتی بخش بزرگی از مشـکل 
مناطـق کـور ایـن شهرسـتان برطـرف خواهد 

. شد

بابایـی اضافـه کرد: بازسـازی و بهسـازی پل 
ایـن روسـتا کـه در اثـر بارندگی شـدید فصل 
و  می شـود  پیگیـری  شـده،  تخریـب  بهـار 
و  فرمانـداری  اعتبـارات  محـل  از  امسـال 
بخشـداری بخـش مرکـزی سـاخته خواهد 

. شد
وی بـه واگذاری سـاخت، توسـعه و نگهداری 
راه هـای روسـتایی بـه اداره کل راهـداری و 
حمـل  و نقـل جـاده ای اسـتان اشـاره کـرد و 
گفـت: راه ایـن روسـتا نیـز در اولویـت کاری 
فرمانـداری شهرسـتان خلخـال بـوده و بـه 
لحـاظ سـکونت خانواده هـای عشـایری در 
ایـن روسـتا در سـریع ترین زمـان در اولویت 
اجـرا، بهسـازی و مرمـت قرار خواهـد گرفت.

فيزيكــي  حفاظــت  روســاي  گردهمايــي  اوليــن 
حراســت شــركت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت 
ــي حراســت منطقــه شمال شــرق در  ــه ميزبان ــران ب ای
ــد. ــزار گردي ــدس برگ ــهد مق ــی مش ــات انتهای تاسیس

ــه و  ــط عمومــی شــرکت خطــوط لول ــزارش رواب ــه گ ب
مخابــرات نفــت ایــران منطقــه شمال شــرق؛ ایــن 
گردهمایــی تخصصــی بــا هــدف پیشــبرد اهــداف 
ــرق،  ــه شمال ش ــر منطق ــور مدی ــا حض ــازمانی و ب س
فیزیکــی  حفاظــت  معــاون  و  حراســت  رئیــس 
شــرکت، کارشناســان حــوزه فیزیکــی و سی.ســی.

حفاظــت  مســئولین  و  حراســت  ســتاد  تــی.وی 
فیزیکــی مناطــق 12 گانــه برگــزار شــد.

ــرات  ــه و مخاب ــوط لول ــرکت خط ــت ش ــس حراس ریی
گردهمایــی  ایــن  برگــزاری  ابتــکار  ایــران  نفــت 
تخصصــی و میزبانــی منطقــه شمال شــرق را شایســته 
تقدیــر دانســت و گفــت: حراســت ها بایــد نســبت 
ــت  ــای حفاظ ــی نیروه ــش تخصص ــش دان ــه افزای ب
و  تجهیــزات  بــا  آشــنایی کامــل  جهــت  فیزیکــی 
ــرد از  ــر رویک ــت تغیی ــن جه ــدرن و نوی ــات م امکان
ــد. ــه حفاظــت نویــن اهتمــام ورزن حفاظــت ســنتی ب

ــتاد  ــطح س ــرد: در س ــان ک ــر نش ــاح خاط ــف می یوس
ایــران،  نفــت  مخابــرات  و  لولــه  شــرکت خطــوط 
ــه  ــام گرفت ــتراتژی های الزم انج ــتگذاری و اس سیاس
ــه  ــی ب ــت فیزیک ــس حفاظ ــق رئی ــزودی از طری و ب

ــد . ــد ش ــالغ خواه ــق اب مناط
ــه  ــا ارائ ــز ب ــرکت نی ــی ش ــت فیزیک ــت حفاظ معاون
گزارشــی از عملکــرد حفاظــت فیزیکــی مناطــق 12 
ــی  ــت فیزیک ــداز حفاظ ــم ان ــق چش ــه طری ــه، ارائ گان
توســط رییــس حراســت را نقشــه راه مناطــق 12گانــه 
شــرکت دانســت و گفــت: نــگاه تخصصــی و اشــتراک 
ــن  ــده ای ــور عم ــکاران دو مح ــات هم ــذاری تجربی گ
گردهمایــی بــود کــه بــرای پیشــبرد و تعالــی رؤســای 
فیزیکــی مناطــق و بکارگیــری راهکارهــای ارائــه شــده 
ــای  ــداز برنامه ه ــم ان ــداف و چش ــه اه ــل ب ــت نی جه

ــود. ــد خواهــد ب ــا مفی ابالغــی قطع
همچنیــن  جلســه  ایــن  در  اســت:  ذکــر  شــایان   

گانــه   12 مناطــق  فیزیکــی  حفاظــت  رؤســای 
ــا  ــران ب ــت ای ــرات نف ــه و مخاب ــوط لول ــرکت خط ش
ــه  ــود، ب ــق خ ــده در مناط ــام ش ــات  انج ــان اقدام بی
مشــکالت  موجــود و ارایــه پیشــنهادات در جهــت 

پرداختنــد. حراســت  اهــداف  پیشــبرد 
ــس از  ــی پ ــی تخصص ــن گردهمای ــت: ای ــی اس گفتن
ــع  ــا جم ــه، ب ــب 1۸ مصوب ــرده و تصوی دو روز کار فش
ــروه  ــکیل کارگ ــه و تش ــورت گرفت ــات ص ــدی اقدام بن
حفاظــت فیزیکــی جهــت بررســی اقدامــات فیزیکــی 
ــداز و اســتراتژی های  ــه ســند چشــم ان مناطــق و تهی

ــان داد. ــه کار خــود پای ــی ب حفاظت

 احداث مدرسه در روستای 
میل آغاردان خلخال

 اولین گردهمایی روسای حفاظت فیزیكی حراست شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
تغییر رویکرد حراست ها از حفاظت سنتی به حفاظت نوین

۳6 میلیارد ریال وام مقاوم سازی
 به خانه های روستایی گچساران پرداخت شد

حمـدهللا عباسـپور افـزود: این میزان تسـهیالت پارسـال بـرای بازسـازی و بهسـازی 130 واحد 
مسـکن روسـتایی در اختیار روسـتاییان این شهرسـتان قرار داده شـد.

وی بیان کرد: 60 میلیارد ریال تسـهیالت برای مقاوم سـازی 200 واحد مسـکونی در روستاهای 
این شهرسـتان امسـال در نظر گرفته شده است.

عباسـپور ابـراز کـرد: ایـن میـزان تسـهیالت بـا سـود پنـج درصد بـرای مقاوم سـازی مسـکن 
روسـتایی گچسـاران بـه متقاضیـان پرداخـت می شـود .

رئیـس بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی گچسـاران گفـت: بر اسـاس برنامـه ریزی هـای انجام 
شـده از سـوی بنیاد مسـکن تا پایان امسـال 200واحد روسـتایی این شهرسـتان مقاوم سازی 

خواهد شـد.
عباسـپور افـزود: بـرای مقاوم سـازی هـر یک از این واحدهای مسـکونی 1۸0 کیسـه سـیمان 

رایـگان توزیع می شـود.
وی تصریـح کـرد: ۸00 متقاضـی روسـتایی هم اکنون پشـت نوبـت دریافت تسـهیالت مقاوم 

سازی مسـکن هستند.
وی بیـان کـرد: متقاضیـان برای نوسـازی و بهسـازی مسـکن خود در روسـتاهای شهرسـتان 

می تواننـد تسـهیالت سـاخت را دریافـت کنند.
عباسـپور عمـده مشـکل اساسـی در شـتاب بخشـی مقاوم سـازی واحدهـای روسـتایی این 
شهرسـتان را عـدم پرداخـت تسـهیالت و معوقات بانکی آن از سـوی برخی روسـتاییان عنوان 
کـرد.وی افـزود: تـداوم ایـن رونـد موجـب شـده بانک های عامل سـخت گیـری زیـادی برای 

پرداخـت تسـهیالت مـورد نظر در این بخش داشـته باشـند.
رئیـس بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی گچسـاران بر لـزوم نهادینه کردن مشـارکت مـردم برای 
مقـاوم سـازی واحدهای مسـکونی و تالش برای حل مشـکل ضمانت های بانکـی تاکید کرد.

چهارمحال 
و بختیاری

۱5۰۰ تن محصوالت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری تولید شد
افزایــش  از  ابراهیــم شــیرانی 
ــار  ــر کشــت 500 هکت ســطح زی
دولــت  در  دارویــی  گیاهــان 
افــزود:  و  دوازدهــم خبــر داد 
ــت  ــر کش ــطح زی ــون س هم اکن
گیاهــی دارویــی اســتان از 60 هکتــار ســال 92 هم اکنــون 

ــت. ــه اس ــش یافت ــار افزای ــزار و 500 هکت ــه یکه ب
ــی  ــن زراع ــار زمی ــاص 20 هکت ــا اختص ــه وی، ب ــه گفت ب
ــر ۸00  ــزون ب ــال اف ــران، امس ــول زعف ــه محص ــتان ب اس
ــا برداشــت شــده اســت  ــن محصــول گرانبه ــرم ای کیلوگ
کــه متوســط برداشــت در هــر هکتــار بــا توجــه بــه 
آمــوزش ، ترویــج و حمایــت دولتــی بــه 4 کیلوگــرم 

ــت. ــیده اس رس

مدیــر امورباغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: بــا توجــه بــه کاهــش آب ســفره های 
زیرزمینــی و بــروز کــم آبــی، بــا رویکــرد سیاســت تغییــر 
الگــوی کشــت در اســتان و ترغیــب کشــاورزان بــه تولیــد 
محصــوالت کــم آب بــر،  برداشــت محصــول گل محمــدی، 
زعفــران و موســیر در ایــن اســتان نســبت بــه گذشــته 15 

درصــد افزایــش یافتــه اســت.   
ــدی در  ــول گل محم ــت محص ــر کش ــطح زی ــیرانی، س ش
2ســال گذشــته اســتان را 250 هکتــار اعــالم کــرد و گفــت: 
ــه  ــه امســال کشــت محصــول ب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــاری  ــی ج ــال زراع ــه و در س ــش یافت ــار افزای 650 هکت
در هــر هکتــار 3 تــن محصــول گل محمــدی مرغــوب 

برداشــت شــده اســت.

وی، بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 92 تنهــا در 60 هکتــار 
از اراضــی اســتان گیاهــان دارویــی کشــت می شــد، 
ــوی  ــده از س ــیده ش ــدات اندیش ــا تمهی ــرد: ب ــح ک تصری
دولــت تدبیــر و امیــد هرســاله بیــش از 500 هکتــار 
ــزوده  ــتان اف ــی اس ــان داروی ــت گیاه ــعت کش ــه وس ب

می شــود. 
ــان  ــار از اراضــی گیاه ــر هکت ــه ه ــان اینک ــا بی شــیرانی ب
دارویــی بــرای 2 تــا 3 نفــر شــغل مســتقیم ایجــاد 
ــتغالزایی در ایــن  ــه اش ــر چ ــرد: اگ ــد ک ــد، تاکی می کن
حــوزه بــه صــورت فصلــی و مقطعــی اســت امــا بــا 
همــراه  اقتصــادی  توجیه پذیــری  و  بــاال  درآمدزایــی 

ــت.  اس
توســعه گیاهــان  تدویــن ســند  و  تهیــه  از  شــیرانی، 

ــر داد و  دارویــی در ایــن اســتان در دولــت دوازدهــم خب
گفــت: توســعه کشــت و تولیــد انبــوه گیاهــان دارویــی از 

ــت. ــردی اس ــند راهب ــن س ــداف ای ــن اه مهمتری
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری، رویــش 400 گونــه گیــاه دارویــی 
بــرای  منطقــه  بــودن  مســتعد  نشــانه  را  اســتان  در 
ــت:  ــت و گف ــر دانس ــای مثم ــن گونه ه ــد ای ــعه تولی توس
ــم آب و ســطح  ــزارع ک ــده ای از م ــون بخــش عم هم اکن
ــر  ــه زی اراضــی شــیبدار شهرســتانهای مختلــف اســتان ب
کشــت گیاهــان دارویــی از جملــه زعفــران و گل محمــدی 

ــت.  ــه اس رفت
ــاالنه  ــاری س ــال و بختی ــا، در چهارمح ــزارش ایرن ــه گ ب
بیــش از یــک میلیــون و 500 هــزار تــن محصــوالت 
باغــی، زراعــی، دامــی و شــیالتی تولیــد می شــود و 
ســطح زیــر کشــت اســتان 270 هــزار هکتــار بــا 66 هــزار 

اســت. بهره بــردار 

اشتغال و مسکن 
مهمترین دغدغه 
نابینایان هرمزگان

در  هرمـزگان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
نابینایـان  مرکزغیردولتـی  مراسـم 
بندرعبـاس بـه مناسـبت روز جهانـی 
عصـای سـفید گفـت: از ایـن تعـداد 
نابینـا و کـم بینا در اسـتان، یـک هزار 
بندرعبـاس  در  روشـندل  نفـر   110 و 

هسـتند.
رفـع  افـزود:  رنجبـر  غالمحسـین 
مشـکالت و نگرانـی هـای معلـوالن 
در زمینـه اشـتغال، نیازمنـد همکاری 
و  دسـتگاه ها  مدیـران  بیشـتر 
صنایـع غـرب اسـتان بـا اعتمـاد بـه 
توانمندی هـای ایـن افـراد امکان پذیر 

اسـت.
وی اظهـار داشـت: در سـال گذشـته 
262 عـدد تجهیزات توانبخشـی ویژه 
نابینایان شـامل، عصا، تبلت، وویس، 
ریکـوردر، فلـش مموری، کاغـذ بریل 
و لـوح و قلـم نوشـتاری مخصوص با 
هزینـه 500 میلیـون ریال توزیع شـد.
مدیـرکل بهزیسـتی هرمـزگان بیـان 
کـرد: در شـش ماهـه نخسـت سـال 
میلیـون  هزینـه 100  بـا  نیـز  جـاری 
ریـال تجهیزات مـورد نیاز افـراد نابینا 
و کـم بینـا زیر پوشـش ایـن اداره کل 
خریـداری و برای 65 مددجوی دارای 
اختالالت بینایی اشـتغال ایجاد شـد.

هزینـه  کمـک  پرداخـت  رنجبـر، 
و  آمـوزان  دانـش  بـه  تحصیلـی 
خدمـات  دیگـر  از  را  دانشـجویان 
بهزیسـتی اسـتان عنوان کرد و افزود: 
دانشـجوی   4۸ بـه  راسـتا  ایـن  در 
روشـندل در مقطـع هـای کاردانـی، 
و  ارشـد  کارشناسـی  کارشناسـی، 
دکتـری هزینه هایـی پرداخـت شـده 

اسـت.

هرمزگان
معاون تحقیقات و منابع 

 انسانی شرکت توانیر خبر داد
آغاز فاز دوم تبدیل وضعیت 

اپراتورهای وزارت نیرو

جلوگیری از هجوم  سیالب به شهر کرمان 
با اجرای ۲5 مورد سازه بند مملکت

توانمند سازی جوامع، راهی برای توسعه پایدار

و  طبیعـی  منابـع  اداره  مسـئول 
آبخیـزداری شهرسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه کارهای مطالعاتی بـرای حوزه آبخیز 
بنـد مملکـت گفت: 25 سـازه بـرای این 
بنـد پیشـنهاد شـده اسـت کـه اجـرای 
کرمـان  شـهر  پذیـری  خطـر  از  هـا  آن 
برابـر سـیالب جلوگیـری مـی کنـد.   در 
 بـه گـزارش پایگاه اطـالع رسـانی اداره 
کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان 
در  مدیریـت مشـارکت  پـروژه  کرمـان، 
طـرح های آبخیـزداری کارگاه آموزشـی 
و ترویجـی دسـت انـدرکاران دولتی فاز 
مملکـت،  بنـد  آبخیـزداری  پـروژه  دوم 
فرمانـداری  والیـت  سـالن  در  امـروز 
شـد.  برگـزار  کرمـان   شهرسـتان 
در این نشسـت وفـا خیراندیش معاون 
عمرانـی فرمانـداری شهرسـتان کرمـان  

بـا اشـاره به ناگزیـری از حـوادث گفت: 
زمـان هـای گذشـته در اطـراف کرمـان، 
مملکـت،  بنـد  و  آبخیـزداری  بحـث 
اکنـون  و  اسـت  بـوده  توجـه  قابـل 
نشـود،  رسـیدگی  کـه  صورتـی  در  نیـز 
کنـد.  شـهر  داخـل  را  آب  توانـد   مـی 
او بـا بیـان اینکـه بنـد مملکـت یـا بنـد 
ایرانیـان  شـاهکارهای  از  یکـی  هالکـو 
در 700 سـال پیـش اسـت و بـه عنـوان 
اسـت  دفـاع  قابـل  دسـتاورد  یـک 
کـه بـا ایـن ویژگـی هـا درکشـور چنـد 
ایـن  افـزود:  نداریـم،  بیشـتر  مـورد 
 43 دارای  ارتفـاع،  متـر   10 تـا   ۸ بنـد 
اسـت  باالدسـت  در  تـاج  طـول  متـر 
نیـاز  ایـن  700 سـال پیـش،  و دانـش 
رونـق  بـرای  کـه  آن  احـداث  بـرای  را 
سـیالب  از  جلوگیـری  و  کشـاورزی 

اسـت.   کـرده  احسـاس  اسـت،   مفیـد 
منابـع  داشـت:  بیـان  خیراندیـش    
هکتارحـوزه  هـزار   43 سـطح  طبیعـی 
مـورد  را  مملکـت  بنـد  خیـز  آب 
اجـرای  اسـت کـه  داده  قـرار  مطالعـه 
همـکاری  اداره،  ایـن  هـای  طـرح 
طلبـد.  مـی  را  مختلـف  هـای   ارگان 
بیـان داشـت: در سیاسـت گـذاری  او   
از  کار  بایـد  قطعـا  جدیـد،   هـای 
دسـتور  و  صـورت گیـرد  مـردم  سـوی 
نیـز  ملـل  سـازمان  هـای  العمـل 
عرصـه  در  آمـوزش  و  توانمندسـازی 
اسـت. بـوده  طبیعـی  منابـع   هـای 

معـاون عمرانـی فرمانـداری شهرسـتان 
دانـش  در صورتـی کـه  افـزود:  کرمـان 
محلـی  جوامـع  در  سـازی  توانمنـد  و 
جـای  بـه  تـوان  مـی  شـود،  ایجـاد 

درآمـد کـم  و  طبیعـی  منابـع  تخریـب 
منبـع  بـه  را  عرصـه  کوتـاه،  مـدت  در 
پایـدار درآمـد تبدیـل کـرد و بـرای نمود 
افزایـی  بـه هـم  نیـاز  ایـن کار،  بیشـتر 
اسـت.  هـا   و مشـارکت همـه دسـتگاه 
او گفـت: بخشـداری هـا، نقـاط بحرانی 
را شناسـایی کننـد تـا بـا تقسـیم کار از 
همـه ظرفیـت هـا اسـتفاده و  بـا تدابیر 
 صـورت گرفته از بحـران جلوگیری کنیم. 
رحمـت هللا باقـری مسـئول اداره منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کرمان 
نیـز در ایـن نشسـت بـه اهمیـت منابـع 
ریاسـت  و  رهبـری  دیـدگاه  از  طبیعـی 
نتیجـه  و گفـت:  اشـاره کـرد  جمهـوری 
یکـی  دهـد  مـی  نشـان  مطالعـات  
بـه  روسـتاییان  مهاجـرت  دالیـل  از 
توسـعه  محـور  دادن  دسـت  از  شـهر، 
اسـت.  خـاک  و  آب  یعنـی:   هـا،   آن 
هـزار   43 مملکـت  بنـد  گفـت:  او   
ایـن  در  کـه  دارد  وسـعت  هکتـار 
آبـادی  و  روسـتا   54 محـدوده 
ورودی  مدخـل  و  دارد  قـرار  کوچـک 
کرمـان  سـمت  بـه  نقطـه  باالتریـن  و 
اسـت کـه ایـن موضـوع خطـر پذیـری 
دارد.  پـی  در  را  بـرای کرمـان   سـیالب 
بهـره گیـری  بـا  داشـت:  بیـان  باقـری 
و  ملـی  توسـعه  صنـدوق  اعتبـارات  از 
اسـتانداری  عمرانـی  دفتـر  اهتمـام 
مطالعاتـی  کار  بـا  بحـران  سـتاد  و 
مـورد   25 مملکـت،  بنـد  حـوزه  در 
اسـت.  شـده  پیشـنهاد   سـازه 
او گفـت: در صـورت اجـرای ایـن طـرح 
پذیـری  خطـر  کاهـش  بـر  عـالوه  هـا، 
شـهرکرمان مـی تـوان بـه  دیگـر هـدف 
یعنـی:  طـرح،  ایـن  مطالعـه  هـای 
تقویـت  کرمـان،  بـه  سـیالب  تعدیـل 
سـفره هـای آب زیرزمینـی، جلوگیـری 
تـوان  عنـوان  بـه  خـاک  فرسـایش  از 
برسـیم.  تولیـد  و  منطقـه   اقتصـادی 
و  طبیعـی  منابـع  اداره  مسـئول 
آبخیـزداری شهرسـتان کرمـان بـا بیـان 
اینکـه از ایـن 25 مـورد سـازه، 4 مـورد 
گـور آب و یـک مـورد پخـش سـیالب 

بایـد اجـرا شـود، گفـت: در ایـن طـرح 
متراکـم  خاکـی  بنـد  مـورد   14 هـا  
پیـش بینـی شـده اسـت کـه 3 مـورد 
 بنـد خاکـی دارسـینوئیه بـا اعتبـار 356
حجـم  کنتـرل  بـا  تومـان  میلیـون   
متـر   4۸0 و  هـزار   13 سـیالب،  
اسـت.  شـده  اجـرا   مکعـب، 
مـورد   6 سـازه،   25 ایـن  از  افـزود:  او 
گرفتـه  نظـر  در  سـیمانی  سـنگی  بنـد 
شـده اسـت که 4 مورد، شـامل: چشمه 
میلیـون   470 اعتبـار  بـا  رضـا  امـام 
 6 سـیالب   حجـم  کنتـرل  و  تومـان 
اعتبـار  بـا  بـاال  ده  مکعـب،  متـر  هـزار 
حجـم  و کنتـرل  تومـان  میلیـون   736
سـیالب 35 هـزار متـر مکعـب، گینـکان 
بـا اعتبـار ۸59 میلیـون تومـان و کنترل 
مکعـب  متـر  هـزار   36 سـیالب  حجـم 
میلیـون   936 اعتبـار  بـا  قاسـم  ده  و 
 43 سـیالب  حجـم  کنتـرل  و  تومـان 
اسـت.  شـده  اجـرا  مکعـب  متـر   هـزار 
مطالعاتـی  اینکـه کار  بیـان  بـا  باقـری 
همچنـان ادامـه دارد و امـکان افزایـش 
ایـن سـازه هـا وجـود دارد، گفـت:  الزم 
اسـت مسـئوالن اسـتانی بـرای اجـرای 
در  کنندکـه  همـکاری  هـا  پـروژه  ایـن 
پـروژه  ایـن  نشـدن  اجرایـی  صـورت 
در  بارندگـی  اثـر  بـر  کرمـان  هـا، شـهر 
مـی گیـرد.   قـرار  سـیل  خطـر   معـرض 
سیسـتم  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
را  مـردم  آحـاد  مشـارکت  بایـد  آبخیـز 
داشـته باشـیم، بیان داشـت: الزم است 
کشـاورزی،  چـون:  هـا،  بخـش  همـه 
و  درمانـی  عمرانـی،  هـای  بخـش 
غیـره بـرای حضـور انسـان در سیسـتم 
 حـوزه آبخیـز همـکاری داشـته باشـند. 
مسـئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرسـتان کرمـان بـه تفاهـم نامـه بین 
دسـتگاهی بـا ارگان هـای مختلف برای 
 مدیریـت یـک پارچـه نیـز اشـاره کـرد. 
مختلـف  هـای  ارگان  جلسـه  ایـن  در 
بـرای  را  خـود  نظـرات  و  هـا  دیـدگاه 
 اجـرای ایـن پـروژه هـا، مطـرح کردنـد. 
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من دوستت دارم و این به تو ربطی 
نداره ...

ایتالیا ایتالیا

 گستره کویر 
تا 30مهر در گالری فرمانفرما 

در حال اجرا است. 

دیالوگ

گالری

رسانه در آینه تصویر
فصل نامه طبیعت و محیط زیست صنوبر منتشر شد.

 بوی گند دهن خانم مارکز
تا 2۸آبان در تماشــاخانه سپند 

در حال اجرا است.

 سفر
در سینماهای هنر و تجربه کشور

 در حال اکران است. 

 لورم ایپسوم 
تا 3 آبان در تئاتر مستقل تهران

 در حال اجرا است. 

- قـرار مـا ایـن بـود ، تـو قـول دادی
- قـرار چـیـه ، وضـع عـوض شـد

-قـرار اون چـیـزیـیـه کـه اگـه وضع هم 
عـوض شـد پـاش وایـسـی !

کنعان

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اعدام نخســتين دسته از 
ايران افسران كمونيست 

ــس از كشــف شــبكه  ــاه پ ــر از دو م كمت
ــته  ــتين دس ــوده، نخس ــزب ت ــي ح نظام
محكمــه  در  كــه  كمونيســت  افســران 
بودنــد  وقــت محكــوم شــده  نظامــي 
1333)اكتبــر  مهرمــاه   27 بامــداد 
ــي  ــکر 2 زره ــر لش ــدان تي 1954( در مي

تيربــاران شــدند. )تهــران( 
ــه  ــي ك ــك غيرنظام اســامي افســران و ي
در ايــن روز تيــر بــاران شــدند از ايــن 
قــرار اســت: ســرهنگ مبشــري، ســرهنگ 
ســرهنگ  ژانــدارم(،  )افســر  ســيامك 
ــظ  ــرگرد واع ــارد، س ــرگرد عط ــي، س نمين
ســروان  وزيريــان،  ســرگرد  قاســمي، 
ــه  ــي، ســروان شــفا، ســتوان افراخت مدن
و غيــر نظامــي مرتضــي كيــوان قزوينــي. 
اينــان پيــش از تيربــاران شــدن شــاه 

را خائــن بــه وطــن خوانــده و شــعار 
ســرداده  را  ايــران  مــردم  پيروزبــاد 
بودنــد. ســروان شــفا شــعاردادن را آغــاز 
کــرد و ديگــران اورا همراهــي کردنــد. 
ــه  ــل ب ــا دو اتومبي ــه ب ــران ک ــن افس اي
ــا گام  ــد ب ميــدان تيــر منتقــل شــده بودن
ــه  ــي ک ــاي چوب ــا تيره ــتوار ت ــاي اس ه
ــود  ــده ب ــه ش ــان تعبي ــتن آن ــراي بس ب
ــان  ــک گروهب ــپس ي ــد و س ــش رفتن پي
و  بســت  تيرهــا  بــه  را  آنــان  ارتــش 
ــک از آن  ــوي هري ــه س ــي ب ــار نظام چه
ــي(.  ــا 40 نظام ــد )جمع ــدازي کردن تيران
ســرتيپ بختيــار فرمانــدار نظامــي تهــران 
العمــوم  مدعــي  آزمــوده  ســرتيپ  و 
دســتگاه قضايــي ارتــش در محــل حضــور 
ــم  ــدوي حک ــه ب داشــتند. منشــي محکم
ــال )روز  ــاه آن س ــم مهرم ــه چهارده را ک
ــد روز  ــود و چن مهــرگان!( صــادر شــده ب
عيبــا  را  آن  نظــر  تجديــد  دادگاه  بعــد 
تاييــد کــرده بــود قرائــت کــرد. جــرم 

ــه  ــود ک ــالم شــده ب ــت اع افســران؛ خيان
آن ده افســر فريــا برآوردنــد کــه داشــتن 
عقيــده خيانــت نيســت، شــاه خائــن 

ــا.  ــه م ــت ن اس
شــش افســر ديگــر )دوميــن دســته( 
ــه  ــدند و محاكم ــدام ش ــان اع ــتم آب هش
كمونيســت  افســران  دســته  ســومين 

ايــران 29 مهرمــاه1333 آغــاز شــد.
ســرگرد  بهنيــا،  محمدرضــا  ســرگرد 
غالمحســين محبــي، ســروان حســين 
کاللــي، ســروان منصــور کلهــري، ســروان 
مصطفــي  ســروان  و  مهربــان  احمــد 
ــد  ــته دوم بودن ــر دس ــش افس ــي ش بيات

ــدند. ــدام ش ــان اع ــتم آب ــه هش ک
اعضــاي  از  افســر   150 بــه  نزديــک 
ــتگير  ــوده دس ــزب ت ــي ح ــازمان نظام س
ــال کاري  ــدام عم ــه هيچک ــد ک ــده بودن ش
خنثــي  بــراي  و حتــي  بودنــد  نکــرده 
کــردن برانــدازي 2۸ امــرداد وارد ميــدان 

ــد. ــده بودن ــل نش عم

 زغال 
در سینماهای هنر و تجربه کشور 

در حال اکران است. 
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آگهي مناقصه عمومي
ســازمان مدیریــت و مهندســی شــبکه حمــل و نقــل شــهرداري كرمــان در نظــر دارد جهــت خریــد رنــگ ترافیکــی و تابلوهــای 
راهنمــای مســیر بــه شــرح جــدول ذیــل بــا مبلــغ کل بــرآورد اولیــه ۳0/742/000/000 ریــال از طریــق مناقصــه اقــدام نمايــد. 
لــذا از كليــه فروشــندگان حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــي آيــد بــرای خريــد اســناد مناقصــه از تاريــخ 
98/7/20 لغایــت 98/8/9  وجهــت تســليم پيشــنهادات تــا تاريــخ 98/8/12  بــه مديريــت امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز 
ــدگان  ــد. شــرکت کنن ــه نماين ــان  مراجع ــروی ســاختمان شــورای اســالمی شــهر کرم ــدان شــورا روب ــان ، می ــه آدرس کرم ب
ــه يکــی از صورتهــای ضمانــت نامــه بانکــی و  ــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مناقصــه  ب بايــد مبلــغ  1/540/000/000 ریــال را ب
يــا وجــه نقــد واريــزی ، بــه همــراه ســاير مــدارک تحويــل نماينــد. بازگشــايي پــاکات در تاريــخ 98/8/1۳ انجــام مــی شــود 
و در صورتيكــه برنــدگان مناقصــه حاضــر بــه انجــام معاملــه نشــوند ضمانــت نامــه آنهــا بــه ترتيــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط 
خواهــد شــد. بديهــي اســت كــه هزينــه چــاپ آگهــي بعهــده برنــده مناقصــه ميباشــد و ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد 
مناقصــه منــدرج اســت. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت مبلــغ معاملــه  در قالــب تهاتــر بــا زمیــن  صــورت مــی گیــرد و هیــچ 

گونــه پرداخــت نقــدی صــورت نمــی پذیــرد.

واحدمتراژ/مقدارموضوعردیف

1
تابلو اطالعاتی ریلی با ورق گالوانیزه  به ضخامت  1/25 میلیمتر با شبرنگ 10 ساله النه زنبوری با کالف حائل و 

سایر متعلقات نصب
متر مربع774

متر طول250ستون و عرشه ذوزنقه ای دروازه ای با کلیه متعلقات نصب 2

کیلوگرم31625رنگ ترافیکی محوری3

کیلوگرم5000رنگ دوجزئی4

کیلوگرم5000گالسبید5
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شـهرداری بـم در نظـر دارد اجـاره مجموعـه معاینـه فنی خود را شـامل مرکـز معاینه فنـی خودروهـای سـبک وکارواش را از طریق مزایـده عمومی و با 
جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایده ، با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت ) www.setadiran.ir( (و با شـماره مزایـده)5098090062000002( 

بـه صـورت الکترونیکی با شـرایط زیر واگـذار نماید.

آگهی مزایده اجاره شماره 98۰۴     

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

1- قیمت پایه اجاره یک ماه جمعا مبلغ 225/000/000ریال می باشد.
2- مدت قرارداد یک سال می باشد.

۳-تضمیــن شــرکت در مزایــده مبلــغ 1۳5/000/000ریــال بــه صــورت 
ــی ــه بانک ضمانتنام

4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
زمان انتشار در سایت : مورخ 98/7/28ساعت 8:00

مهلت دریافت اسناد مزایده : مورخ 98/8/11ساعت 17:00
تاریخ بازدید از تاریخ98/7/29 تا98/8/9

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :مورخ 98/8/18ساعت 17:00
زمان بازگشایی : مورخ 98/8/21ساعت 10:00

زمان اعالم به برنده: مورخ98/8/22ساعت 10:00
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

ا- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد 
مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد 
ــن  ــرم از ای ــران محت ــده گ ــودن مزای ــده ب ــت برن قیمــت و اطــالع از وضعی

طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
 2-کليــه اطالعــات مــوارد اجــاره شــامل مشــخصات شــرایط و نحــوه اجــاره 
در بــرد اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخــاب 

. میباشد 
۳-عالقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و 
دریافــت آگهــی الکترونیکی)توکــن( بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس حاصل 

ئید. نما
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 419۳4 – 021

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول
براســاس نظریــه کمیســیون تشــخیص اراضــی موضــوع مــاده 12 قانــون زمیــن شــهری ،2 قطعــه زمیــن بــه شــرح جــدول پیوســت ، در اجــرای مــاده 12 قانــون زمین 
شــهری مــوات اعــالم گردیــده اســت. لــذا بــه موجــب مــاده واحــده قانــون تعییــن مهلــت اعتــراض بــه نظریــه وزارت مســکن و شهرســازی مجمــع محترم تشــخیص 
مصلحــت نظــام ، كســانی كــه نســبت بــه تشــخیص فــوق اعتــراض دارنــد ، ظــرف مــدت ســه مــاه بعــد از تاریــخ دومیــن آگهــی مهلــت دارنــد تــا اعتــراض خــود را بــا 
ارائــه مــدارك مثبتــه و رســمی بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تســلیم نماینــد و در صــورت عــدم اعتــراض در مهلــت قانونــی نظریــه صــادره قطعــی و الزم االجــرا اســت.

شماره 
نظریه

تاریخ 
مساحت پالکنوعیتنظریه

مترمربع
حریم 
کروکیمختصاتشهرمحدوده

98
/3

29

98
/7

/8

موات

پالک 
 1630
اصلی 
بخش 

37کرمان

سیرجانحریم479.3

 )3254۸90.302 و 36952۸.353 ()3254۸۸0.341 و 36952۸.346 (
)3254۸63.75۸ و 369533.132 ()3254۸5۸.37۸ و 369537.۸91(
)3254۸57.0۸4 و 369543.054 ()3254۸54.954 و 369543.997 (

)3254۸51.055 و 369543.992 ()3254۸37.011 و 369530.0۸۸ (
)3254۸42.4۸۸ و 369527.07۸ ()3254۸47.411 و 369532.925(
)3254۸52.791 و 369535.۸21 ()3254۸53.619 و 369530.۸56 (
)3254۸61.6۸۸ و 369526.717 ()3254۸70.379 و 369524.441(
)3254۸7۸.656 و 369520.924 ()3254۸90.203 و 369520.337 (
)3254905.01۸ و 369521.۸40()3254۸90.302 و 36952۸.353(

9۸
/3

24

98
/7

/7

موات

پالک  
 2319
اصلی 
بخش 
29کرمان

)3221971 و 633۸17( )3221965 و 633۸60 ( )3221909 و 633۸55 (بممحدوده26۸۸
)322190۸ و 633۸0۸(

98
/3

27

98
/7

/7

موات

7فرعی 
از 2427 
اصلی 
بخش 

13
کرمان

)3409437 و 460130( )3409466 و 460176 ( )3409507 و 460121 ()3409496 زرندمحدوده2967.54
و 460091(


