
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

به شماره 98027

ــذاری  ــده واگ ــر دارد مزای ــان در نظ ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی ، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می
ــد: ــزار نمای ــل برگ ــدول ذی ــرح ج ــه ش ــی را ب ــه تارییخ ــت ابنی ــای مرم پروژه ه

 اطالعات زمانی و مکانی جهت دریافت اسناد مزایده 98027
1-اسناد از تاریخ دوشنبه مورخ 98/08/27 ساعت 07:30 منتشر میشود.

2-مهلت دریافت اسناد روز پنجشنبه موخ 98/08/30 تا ساعت 12:00 میباشد.
3-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها روز سه شنبه مورخ 98/09/12 ساعت 13:00 میباشد.

4-تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 ساعت08:00 است.
5-نشانی محل دریافت اسناد : کرمان – بلوار جمهوری نبش سه راه هوانیروز- واحد قراردادها و پایگاه ملی مناقصات

اطالعــات تمــاس دســتگاه مزایــده گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکتهــای الــف : کرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی 
نبــش ســه راه هوانیــروز – شــماره تمــاس: 034-32816504-7

فراخوان عمومی 
مزایده واگذاری پروژه های مرمت ابنیه تاریخی 

نام بنا شماره مورد ردیف
واگذاری

برآورد هزینه 
مرمت)ریال(

قیمت پایه 
اجاره بهای 

ماهانه)ریال(

مدت زمان 
عملیات 

مرمت)ماه(

مدت دوره 
بهره برداری

)سال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده)ریال(
شماره نشانی بنا

ثبت

1
کاروانسرای خانه 
سرخ 1-98027

9/570/000/0007/000/00012154/200/000
60 کیلومتری شمال 

شرق سیرجان
2282

2
خانه های مجاور 

عمارت شترگلو
2-98027

-ماهان49/181/600/00033/000/000182019/800/000

3
عمارت موسی خانی

3-98027
30/925/000/00010/000/00015186/000/000

شهربابک، محله 
سفلی، خیابان 

شریعتی
7281

4
خانه ایرانمنش

4-98027
3/811/000/00010/000/00012156/000/000

کرمان،خیابان شهدای 
پیرانشهر ، سمت 
راست،نبش اولین 
کوچه،پالک 232

15444

5
یخدان انار
5-98027

13964شمال شرقی انار4/592/500/0003/000/00012171/800/000

6
خانه بهادر الملک

6-98027
27/170/000/00033/000/000122019/800/000

بردسیر،خیابان 
شریعتی،کوچه شبنم6

21464

7
خانه نیک اندیش

7-98027
10/778/000/0008/000/00012154/800/000

کرمان خیابان سام، 
کوچه پیروزی 3، 

کوچه غفاری، پالک 3
13069

م الف 465

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب 
به آرامش تبدیل کنیم 

دالالن، نگران سقوط یکباره دالر
رشـد یکبـاره بهـای دالر در بـازار ارز، فعـاالن ایـن 
بـازار را سـردرگم و مـردد کرده اسـت به طـوری که 
برخـی دالالن معتقدنـد قیمت هـا رشـد بیشـتری 
دالالن  از  دیگـر  شـماری  امـا  کـرد،  خواهـد 
می گوینـد کـه بـه دلیـل رشـد بیـش از حـد نـرخ 
دالر، احتمـال افـت قیمت هـا و ضـرر خریـداران 

وجـود دارد.
بـازار ارز در خیـان فردوسـی در روزهـای اخیـر و 
بـه ویـژه از امـروز دچـار هیجـان شـده و گشـتی 
کوتـاه در پیاده روهـای ایـن خیابـان، از افزایـش 
شـمار افـرادی حکایـت دارد کـه یـا بـرای خریـد 
ایـن  روانـه  قیمت هـا  از  اطـالع  بـرای  یـا  و  ارز 

شـده اند. محـل 
بهـای دالر روز )یکشـنبه( در صرافی هـای بانکـی 
500 تومـان و در بـازار آزاد و خیابـان  11 هـزار و 
فردوسـی در محـدود 11 هـزار و 700 تومـان بـود 
کـه ایـن رشـد قیمـت، برخی را تشـویق بـه خرید 

کرده اسـت.
افـزون بـر افزایـش حضـور دالالن در فردوسـی، 
و  سـردرگمی  می کنـد،  توجـه  جلـب  کـه  آنچـه 
تردیـد خریـداران اسـت؛ به طـوری کـه در خریـد 
هسـتند. تردیـد  دچـار  قیمت هـای کنونـی  در  ارز 

آنهـا از یکسـو امیـدوار بـه رشـد بیشـتر قیمت هـا 
مبـادا  نگراننـد کـه  دیگـر  سـوی  از  امـا  هسـتند 
و  و سـوداها  یکبـاره سـقوط کـرده  بـه  قیمت هـا 
برود.تقاطـع  بـاد  بـر  بلندپروازانه شـان  اهـداف 
محـل  سـنتی  طـور  بـه  فردوسـی  و  منوچهـری 
اسـت،  می رفتـه  شـمار  بـه  ارز  دالالن  تجمـع 
آنهـا در گذشـته در ایـن مـکان جمـع شـده و بـا 
می کردنـد. تعییـن  را  قیمت هـا  خـود  فریادهـای 
برخـورد  دلیـل  بـه  گذشـته  ماه هـای  در  البتـه 
بانـک  کنتـرل  افزایـش  و  نظارتـی  نهادهـای 
مرکـزی، نقـش ایـن محل بـرای کنتـرل قیمت ها 
کمرنـگ شـده اسـت و کمتـر شـاهد تجمع دالالن 

بوده ایـم. مـکان  ایـن  در 
و  منوچهـری  تقاطـع  وضعیـت  امـروز،  امـا 
فردوسـی از ازدحـام دوبـاره دالالن در ایـن مکان 
حکایـت داشـت، هـر چنـد کـه شـمار دالالن مانند 
گذشـته نبـوده و از فریـاد کشـیدن و جـر و بحث 

نبـود. نیـز خبـری  قیمت هـا  دربـاره 
شـمار  نیـز  فردوسـی  خیابـان  حواشـی  در 
خریـداران دالر و ارزهـای عمـده در بـازار نسـبت 
بـه روزهـای قبـل بیشـتر شـده اسـت کـه البتـه 
بسـیاری از آنهـا فقـط اوضـاع را رصـد کـرده و در 
حـال ارزیابـی شـرایط بـرای ورود بـه معامـالت 

روزهـای  در  کـه  فروشـندگان  از  هسـتند.برخی 
حاضـر  حتـی  و  بـوده  دالر  فـروش  آمـاده  قبـل 
بـه کوتـاه آمـدن بـر سـر قیمـت بودنـد، در حـال 
حاضـر از فـروش خـودداری می کننـد و بـا گفتن 
ایـن جملـه کـه دالرشـان تمام شـده، فقـط اقدام 

می کننـد. خریـد  بـه 
مسـوول یـک صرافـی دارای مجـوز بـه خبرنـگار 
ایرنـا گفـت: میـزان فروش دالر در روزهـای اخیر 
برابـر   10 بـه  روز شـنبه  و حتـی  یافتـه  افزایـش 
حجـم فـروش یـک روز معمولـی در ابتـدای آبان 

رسـید. ماه 
وی ادامـه داد: بخـش قابـل توجهی از مشـتریان 
بـه  و  سـرمایه گذاری  هـدف  بـا  حاضـر  حـال  در 
خریـد  بـه  اقـدام  قیمت هـا  افزایـش  امیـد 

نـد. کرده ا
مرکـزی  بانـک  نشـان کـرد:  خاطـر  صـراف  ایـن 
بایـد بـرای کنتـرل بـازار ارز، حضـور پررنگ تـری 
در بـازار داشـته و بـا تزریـق ارز، نگرانـی مربـوط 
بـازار  دالل  کند.یـک  برطـرف  را  ارز  کمبـود  بـه 
ارز کـه خـود را محمدعلـی معرفـی کـرد، گفـت: 
قیمت هـا رونـدی افزایشـی دارد و باالتـر می رود. 
امـا زمانـی کـه از وی خواسـته شـد، سـقف رشـد 
نتوانسـت رقـم مشـخصی  بگویـد،  را  قیمـت دالر 

بزنـد. را تخمیـن 
افزایـش  بـه  معتقـد  کـه  نیـز  دیگـری  دالل 
قیمـت دالر بـود، بـه ایرنـا گفـت: قیمت هـا رشـد 
می کنـد و تـا 13 هـزار تومـان بـاال مـی رود. بـا 
مبنـی  دالالن  برخـی  جوسـازی  و  تاکیـد  وجـود 
بـر افزایـش قیمـت دالر و سـایر ارزهـا، شـماری 
و  داشـته  دیگـری  نظـر  فروشـندگان  و  دالالن  از 
می گوینـد: بعیـد اسـت کـه قیمـت دالر بتوانـد از 
ایـن مرحلـه بـه بعـد، رشـد زیـادی داشـته باشـد.
غیررسـمی  طـور  بـه  فروشـنده ای کـه  »سـجاد« 
ایرنـا  بـه  اسـت  دالر  فـروش  و  خریـد  مشـغول 
قیمت هـا  نیسـت،  خریـد  فرصـت  »االن  گفـت: 
بـه یکبـاره از 11 هـزار و 200 تومـان تـا 12 هـزار 
و 700 تومـان بـاال کشـیده کـه بـازار، کشـش آن 

نـدارد.« را 
ایـن دالل تاکیـد کـرد ادامـه داد: قیمـت دالر بـه 
سـرعت بـاال رفتـه و بعیـد اسـت که خیلـی از این 

رقـم، بتوانـد باالتـر برود.
وی یـادآور شـد: تجربـه ماه هـای گذشـته نشـان 
داده هـر زمـان کـه قیمـت دالر، بـه یکبـاره رشـد 
زیـادی کنـد، بـه همـان سـرعت نیـز افـت می کنـد.
بانـک  قـوی  ورود  احتمـال  بـه  اشـاره  بـا  وی 

مرکـزی و دولـت بـه بـازار را در آینـده نزدیـک، 
تـا  بودیـد  دالر خریـده  قبـل،  هفتـه  اگـر  گفـت: 
االن سـود خوبـی کـرده بودیـد، اما خریـد در رقم 
فعلـی )12 هـزار و 700 تومـان( ریسـک زیـادی 
فروشـندگان  قیمت هـا،  افـت  صـورت  در  و  دارد 
ضـرر زیـادی خواهنـد کرد.آنچـه کـه در صحبـت 
از  آنهـا  نگرانـی  بـا دالالن جلـب توجـه می کـرد، 
ورود پرقـدرت بانـک مرکـزی بـرای کنتـرل بـازار 
ارز بـود به طـوری می گفتنـد در صوتـی کـه بانـک 
مرکـزی بـه صورت غیرمسـتقیم، ارز زیـادی را به 
بـازار تزریـق کنـد، قیمت هـا سـقوط خواهـد کـرد.
یـک صـراف کـه تمایلـی بـه درج نامش نداشـت 
ایرنـا گفـت: در روزهـای اخیـر سـود خیلـی  بـه 
رفتـه  بـاال  ارز  تقاضـای  میـزان  و  خوبـی کـرده 
اسـت، امـا هـر لحظـه امـکان دارد کـه قیمت هـا 

ریـزش کنـد.
بـه گفتـه وی، در زمـان اوج گیـری قیمت هـا در 
گذشـته نیـز بانـک مرکـزی بـه یکبـاره اقـدام بـه 
بسـاط  و  کـرده  بـازار  در  غیرمسـتقیم  مداخلـه 

جمـع کرده اسـت. را  دالالن 
ایـن صـراف خاطـر نشـان کـرد: بـه همیـن دلیـل 
بـا وجـود افزایـش شـمار دالالن در بـازار ارز، آنها 

محتـاط و نگـران هسـتند.
بـازار  بـر  نظـارت  هـدف  بـا  و  راسـتا  ایـن  در 
از  امـروز  عصـر  مرکـزی  بانـک  رئیـس کل  ارز، 
طـور  بـه  تهـران  فردوسـی  میـدان  صرافی هـای 
سـرزده بازدیـد کـرد و نسـبت بـه تأمیـن نیازهای 

داد. خاطـر  اطمینـان  مـردم،  ارزی 
»عبدالناصـر همتـی« همچنیـن اعالم کرده اسـت: 
مجموعـه ذخایـر بانـک ایـن اجـازه را می دهد که 
بـا رصـد تحـرکات بـازار ارز، هرگونـه تـالش برای 
اجـازه  همزمـان  و  کـرده  خنثـی  را  سـفته بازی 
دهـد کـه روند عـادی عرضـه و تقاضـای ارز، نرخ 

آن را تعییـن کنـد.
وی بـا توصیـه بـه مـردم گفـت: رونـد گذشـته و 
منطقـی در بـازار ادامـه پیـدا خواهـد کـرد، مـردم 
ناحیـه  از  تـا  باشـند  خـود  سـرمایه های  مراقـب 

نبیننـد. بـازان آسـیب  سـودجویان و سـفته 
بـا توجـه بـه تجربه هـای گذشـته، اکنـون فعـاالن 
و خریـداران و فروشـندگان دالر، منتظـر تحرکات 
جدیـد بانـک مرکـزی هسـتند. آنهـا منتظرنـد کـه 
رونـد تحـوالت را مشـاهده کننـد تـا بعـد تصمیـم 
بگیرنـد کـه آیـا در بـازار سـیاه و غیررسـمی ارز 

بروند؟ یـا  بماننـد 

هفت ویژگی یک روان شناس 
ایرانِی مسلمان
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افتخـار شـاگردی و سـابقه آشـنایی حقیـر بـا جنـاب آقـای دکتـر 
گلـزاری بـه حـدود سـه دهـه پیـش بـاز مـی گـردد. در ایـن مدت 
در دو مقطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری تخصصی روان شناسـی 
در دانشـگاه عالمـه طباطبائـی در محضرشـان تلمذ کـرده ام. مدتی 
بیـش از بیسـت و چنـد سـال در شـورای علمـی انتشـارات رشـد 
حداقـل هفتـه ای یـک مرتبـه در جلسـات شـورا در کنـار ایشـان 
بـوده ام. در مجلـه »سـپیده دانایی« مخصوصًا در سـالهای آغازین 
فعالیـت آن همراهـی داشـته ام و مدتـی هـم در مرکـز مشـاوره و 
خدمـات روان شـناختی »بیـدار« کار بالینی کرده ام. همراهی سـه 
دهـه ای بـه نگارنـده ایـن اجـازه را مـی دهـد تـا جسـارت کـرده و 
شـمه ای از ویژگـی هـا و سـجایای اخالقـی و حرفـه ای ایشـان را 
کـه بیشـتر در چشـم این دانشجوی شـان نمود داشـته، برشـمارم.
روان شناسـان مثبـت گـرا یکـی از توانمنـدی های منـش در آدمی 
کـه در همـه قـرون و اعصـار در بیـن انسـان ها یافت شـده، عشـق 
بـه یادگیـری و شـوق به آموختـن علم و دانش یا بـه اصطالح علم 
آموزی و علم دوسـتی اسـت. این توانایی در کنار مجموعه دیگری 
از توانمنـدی هـا، فضیلـت خردمنـدی و حکمت را شـکل می دهد، 
همـان فضیلتـی که بـه قول حکیم بزرگ توس»افسـر شـهریاران« 
اسـت و »زیـور دانایـان« و »مایـه زندگانـی« و حیـات و شـوق بـه 
یادگیـری و علـم دوسـتی که از جمله ویژگی های بـارز جناب دکتر 
گلـزاری اسـت و آن گونـه کـه خودشـان بارهـا گفته اند ایـن ولع به 

علـم و دانـش و مطالعـه را از دوران کودکـی داشـته اند.

انس طال         1.467.210

مثقال طال     18.480.250

گرم طالی 18  4.264.192

گرم طالی 24   5.685.200

بهار آزادی      40.390.000

امامی          41.090.000

نیم       21.880.000

ربع         13.890.000

گرمی       8.590.000

دالر             119.390

یورو         131.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
1   تا  8دنبال کنید

نگرانی مردم از بازار
وزیر صمت: هرگونه افزایش قیمت کاال به بهانه افزایش نرخ بنزین تخلف است

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت اظهـار کرد: 
وزارت صنعـت موظـف اسـت که عوارض پسـماند خود 
را بـه وزارت کشـور پرداخت کند اما متاسـفانه از ابتدای 
سـال تاکنون این اتفاق نیفتاده است.عیسـی کالنتری 
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در همایش 
بیـن المللـی مدیریـت پسـماند بـا اشـاره بـه ایـن که 
جامعه ای که نیاز دارد از رفاه نسـبی بیشـتری برخوردار 
باشـد در مقابـل نیـاز پیدا می کند که مصرف بیشـتری 
داشـته باشـد، اظهار کرد: مصرف بیشـتر تولید پسماند 
را بـه دنبـال دارد. وی ادامـه داد: در کشـور مـا روزانـه 
55 هـزار تـن پسـماند عـادی تولیـد می شـود ولی در 
بسـیاری از نقـاط کشـور برخـورد علمی و درسـتی برای 

مدیریـت این پسـماندها صـورت نمی گیرد.
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تورهای روسیه در 
کاخ نیاوران پهن شد

مجموعه  فرهنگی  تاریخی 
نیاوران هم زمان با روزهای 

فرهنگی روسیه در ایران، میزبان 
نمایشگاه دست بافت های سنتی 

روسیه بود. 

 افزایش امیدبخش 
تراز دریاچه ارومیه 

تراز دریاچه ارومیه طبق 
آخرین پایش حدود یک 

متر نسبت به زمان مشابه 
سال گذشته باالتر است و در 

صورت مشارکت مردم افزایش 
روزافزون و امیدبخش آن 

ادامه می یابد تا یکی از 
بزرگترین مطالبه های مردم 

شمال غرب کشور محقق شود.
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یادداشت  مهمان
فرید براتی سده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1594

دوشنبه 27 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

مدیرکل دفتر پسماند سازمان 
محیط زیست: عدم مدیریت پسماند 
در کشور ساالنه  44 هزارمیلیاردتومان 
خسارت وارد می کند

خسارت میلیاردی 

عدم مدیریت 

پسماند در کشور 

2

45 و

برگزاری جشن ثبت جهانی 
جنگل های  هیرکانی

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان:  جشن ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی ۱۴ آذرماه برگزار می شود

رهبر انقالب:

آتش زدن بانک ها 
کار اشرار است

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
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تالش »ذوالنور« برای جمع آوری امضا از نمایندگان برای استیضاح »روحانی«پیام خبر
مجتبی ذوالنور نماینده والیی مجلس در حال جمع آوری امضا از نمایندگان برای استیضاح 
روحانی است.
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نگرانی مردم از بازار
وزیر صمت: هرگونه افزایش قیمت کاال به بهانه افزایش نرخ بنزین تخلف است

--------

حالــی  در  بنزیــن  قیمــت  اصــالح 
عمــده  کــه  می گیــرد  صــورت 
نگرانــی و دغدغــه مــردم پیرامــون 
گرانی هــای ناشــی از اجــرای ایــن 
طــرح در کــف بــازار اســت؛ موضوعــی 
ــرای  ــد ب ــول داده ان ــووالن ق ــه مس ک
ــد. ــدید کنن ــا را تش ــع آن نظارت ه رف
ــت  ــد از اجــرای سیاســت های دول بع
بنزیــن  قیمــت  اصــالح  زمینــه  در 
مختلــف  اســتان های  در  مــردم 
نگــران افزایــش قیمت هــا هســتند 
کــه ضــروری اســت اقدامــات الزم 
بــرای کنتــرل و نظــارت بــر قیمت هــا 
ــل  ــه قابل تأم ــود.نکته ای ک ــام ش انج
اســت ضــرورت تشــدید نظارت هــا 

و  مختلــف  شــهرهای  بــازار  در 
به خصــوص مراکــز اســتان ها بــوده 
کــه بایــد کاالهــا به وفــور در بــازار 
دســت  تــا  باشــد  داشــته  وجــود 
شــود  کوتــاه  گــران  سوءاســتفاده 
و از افزایــش نــرخ جلوگیــری بــه 
ــوع  ــن موض ــت ای ــد. اهمی ــل آی عم
ــر  ــروز رهب ــه دی ــه ای اســت ک ــه گون ب
خــارج  درس  در  انقــالب  معظــم 
ــه  ــر چ ــئوالن ه ــد: مس ــه فرمودن فق
ــا  ــد ت ــت کن ــت و مراقب ــد دق می توانن
ــدی  ــهمیه بن ــن طرح]س ــکالت ای مش
بنزیــن[ بــرای مــردم هــر چــه ممکــن 
ــروز  ــن دی ــم شــود. حــاال م اســت ک
دیــدم در تلویزیــون کــه بعضــی از 

آمدنــد گفتنــد  محتــرم  مســوولین 
ــش  ــن افزای ــه ای ــم ک ــا مراقبی ــه م ک
قیمــت  افزایــش  موجــب  قیمــت 
ــه  ــا نشــود؛ خــب بل ــاس و کااله اجن
ــی  ــم اســت، چــون االن گران ــن مه ای
هســت، بنــا باشــد بــاز اضافــه بشــود 
مــردم  بــرای  ایــن  خــب  گرانــی 
ــد،  ــی کن ــی مشــکالت درســت م خیل

بایــد مراقبــت کننــد.
هرچنــد مــردم از افزایــش قیمــت 
ســایر کاال و خدمــات بــا افزایــش 
قیمــت ســوخت احســاس نگرانــی 
دارنــد امــا آن طــور کــه مســئوالن 
هیــچ  موضــوع  ایــن  می گوینــد 
ــایر  ــت س ــش قیم ــا افزای ــی ب ارتباط

جلوگیــری  بــرای  و  نــدارد  کاالهــا 
و  بــازار  بــر  نظــارت  امــر  ایــن  از 
خواهــد  تشــدید  خدماتــی  مراکــز 
شــد. دبیــر کارگــروه تنظیــم بــازار 
ــت  ــرده اس ــد ک ــه تأکی ــن رابط در ای
کــه افزایــش قیمــت بنزیــن تأثیــری 
ــر حمــل کاالهــا نخواهــد داشــت، و  ب
کارگــروه تنظیــم بــازار فعــالً بــا هیــچ 
ــد  ــت نخواه ــی موافق ــش قیمت افزای
برنامه ریــزی  دفتــر  کرد.مدیــرکل 
بــازار  تنظیــم  و  توزیــع  تأمیــن، 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
ــازار  ــم ب ــت: ســتادهای تنظی ــم گف ه
به صــورت  شــدند  مکلــف  کشــور 
ــازار  ــه ب ــش روزان ــد و پای ــژه رص وی
ــد. ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ را در دس

رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
کــه  اســت  کــرده  یــادآوری  نیــز 
هوایــی  ســفرهای  بلیــت  نــرخ 
از  تخطــی  و  نمی کنــد  تغییــر 
ــر  ــف اســت. وزی ســقف قیمتــی تخل
قیمــت  افزایــش  هرگونــه  صمــت: 
ــن  ــرخ بنزی ــه افزایــش ن ــه بهان کاال ب
تخلــف اســت،رضا رحمانــی گفــت: 
وجــود  حیــث  از  حاضــر  حــال  در 
کاالهــای مصرفــی و موردنیــاز کشــور 
ــم  ــه ســر می بری ــی ب در شــرایط خوب
و  نــدارد  و قطعــًا کمبــودی وجــود 
ــردم نیســت. ــرای م ــی ب جــای نگران

صنعــت  حــوزه  در  داد:  ادامــه  وی 
یارانــه  از  تأثیرپذیــری  بیشــترین 
گازوییــل  بــه  انــرژی  حامل هــای 
مربــوط می شــود کــه خوشــبختانه 
ــر  ــرای آن در نظ ــی ب ــت افزایش دول
تصریــح  اســت.رحمانی  نگرفتــه 

حقــوق  از  صیانــت  بــرای  کــرد: 
ــتفاده  ــری از سوءاس ــردم و جلوگی م
برخــی ســودجویان،   پــس  گــری 
مقــرر  بنزیــن،  نــرخ  اصــالح  از 
ــش نرخــی  ــچ افزای ــه هی ــم ک کرده ای
باشــیم  داشــته  نبایــد  کاالهــا  در 
افزایــش  هرگونــه  بااین حــال  و 
ــود. ــوب می ش ــف محس ــت، تخل قیم
ــور  ــاد کش ــت: اقتص ــت گف ــر صم وزی
ــت؛  ــاختاری اس ــکالت س ــار مش دچ
اقتصــاد  متأســفانه  به نحوی کــه 
طراحی شــده  واردات  بــرای  مــا 
ســال های  در  معادلــه  ایــن  البتــه 
ــر برعکــس شــده اســت.رحمانی  اخی
حــوزه کاالهــای  در  تصریــح کــرد: 
ــته ایم. ــادی داش ــی واردات زی اساس

فروشگاه های  بسیج 
زنجیــره ای برای عرضه کاالها

رئیــس  فخریــان  خســرو  امیــر 
فروشــگاه های  کشــوری  اتحادیــه 
زنجیــره ای در گفتگــو بــا خبرنــگار 
مهــر گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
بــرای کنتــرل  تمامــی تدابیــر الزم 
کاالهــای  حمل ونقــل  و  قیمــت 
دولــت،  از ســوی  مــردم  موردنیــاز 
صــورت گرفتــه اســت، فروشــگاه های 
ــل در  ــی کام ــا هماهنگ ــره ای ب زنجی
وارد  اجــرای سیاســت های دولــت، 
عمــل شــده و همراهــی الزم را بــا 
تأمین کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
کاال جهــت رفــاه حــال شــهروندان 
بــا  ادامــه  خواهنــد داشــت.وی در 
ــش از  5000  ــت بی ــه فعالی ــاره ب اش
شــعبه فروشــگاهی در کل کشــور کــه 
مشــغول  مختلــف،  رســته های  در 
بــا  افــزود:  فعالیــت هســتند،  بــه 
ــت  ــرار دادن کاهــش قیم ســرلوحه ق
بــرای مصرف کننــده نهایــی، تمــام 
افزایــش  بــرای  را  خــود  تــوان 

ــه  ــن عام ــادی بی ــاه اقتص ــطح رف س
می گیریم.رئیــس  کار  بــه  مــردم 
فروشــگاه های  کشــوری  اتحادیــه 
ادامــه دار  از  همچنیــن  زنجیــره ای 
در  تخفیفــی  طرح هــای  بــودن 
اعضــای  پوشــش  تحــت  شــعب 
و گفــت:  داد  خبــر  اتحادیــه  ایــن 
طــی نامــه ای از اعضــا ایــن اتحادیــه 
طرح هــای  اســت  خواسته شــده 
ــد. ــه دهن ــود را ادام ــی  موج تخفیف

ســتاد تنظیم بازار روزانه 
تشــکیل جلسه می دهد

عبــاس قبــادی معــاون وزیــر صنعــت 
گفــت: پــس از اعــالم قیمت هــای 
صبــح  کشــور،  در  بنزیــن  جدیــد 
جمعــه فراخــوان دادیــم و جلســه 
ــا حضــور تمــام اعضــا  ــازار ب تنظیــم ب
برگــزار شــد و در سراســر کشــور نیــز 
اســتانداران جلســاتی مشــابه برگــزار 
اســت  قــرار  افــزود:  کردنــد.وی 
هــرروز صبــح بــا حضــور اعضــای 
ــارت  ــرای نظ ــازار و ب ــم ب ســتاد تنظی
بــر بــازار و رونــد تنظیــم فــروش، 
ــاره  ــزار شــود.قبادی درب جلســات برگ
افــزود:  نیــز  بــازار  فعلــی  شــرایط 
شــرایط فعلــی بــازار رونــد عــادی 
کاالیــی  کمبــود  هیچ گونــه  و  دارد 
ــا توجــه  ــح کــرد: ب ــم.وی تصری نداری
ــای  ــه شــرایط کشــور، واردات کااله ب
ــا  ــوب دارد و ت ــرایط مطل ــی ش اساس
ــور  ــه کش ــه، ورودی کاال ب ــن لحظ ای
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس 10 درص
اســت  بــوده  بیشــتر  قبــل  ســال 
کاالی  انباشــت  و  کاال  وفــور  در  و 
نداریــم. مصرفــی مــردم مشــکلی 

ــدات  ــن تمهی ــزارش آخری ــن گ در ای
مختلــف  اســتان های  در  نظارتــی 
بــرای برخــورد بــا تخلفــات در زمینــه 

گرانــی را تشــریح خواهیــم کــرد.

ــت:  ــزی گف ــک مرک ــس کل بان رئی
ایــن  بانــک  ذخایــر  مجموعــه 
اجــازه را می دهــد کــه بــا رصــد 
تحــرکات بــازار ارز، هرگونــه تــالش 
خنثــی  را  ســفته بازی  بــرای 
ــه  ــان اجــازه دهــد ک ــرده و همزم ک
رونــد عــادی عرضــه و تقاضــای 
کنــد. تعییــن  را  آن  نــرخ  ارز، 
بانــک  یکشــنبه  روز  بــه گــزارش 

ــی« در  ــر همت ــزی، »عبدالناص مرک
ــای  ــرد: روزه ــالم ک ــتی اع یادداش
ــک  ــان بان ــروز، همچن گذشــته و ام
ــال  ــازار ارز حضــور فع ــزی در ب مرک
ــاب  ــازار ایج ــت ب ــرا مدیری دارد، زی
ــوان بازارســاز  ــه عن ــه ب ــد ک مــی کن
ــن  ــی را تأمی ــای واقع ــی نیازه اصل
کــرده و مــازاد عرضــه ارز را نیــز 
ــع  ــته جم ــای گذش ــاه ه ــق م مطاب

ــه  ــور اضاف ــر کش ــه ذخای آوری و ب
ــد. کن

ــد  ــزی تاکی ــک مرک ــس کل بان رئی
یــک  از  بیــش  تجربــه  کــرد: 
ســال گذشــته بانــک مرکــزی در 
مدیریــت علمــی بــازار ارز همچنــان 
ــان  ــد داشــت و اطمین ــه خواه ادام
ــن  ــارات ای ــری انتظ دارم شــکل گی
ــازار  چنــد روز، تأثیــر چندانــی بــر ب

ارز نخواهــد داشــت.
وی گفــت: رونــد گذشــته و منطقــی 
ــدا خواهــد کــرد،  ــازار ادامــه پی در ب
مــردم مراقــب ســرمایه هــای خــود 
ــه ســودجویان و  ــا از ناحی باشــند ت

ــازان آســیب نبیننــد. ســفته ب

هرگونه تالش برای سفته بازی 

در بازار ارز خنثی می شود

آتش زدن بانک ها کار 
اشرار است

رهبـر معظـم انقالب با اشـاره به افزایش نرخ سـوخت یادآورشـدند: من صاحبنظر نیسـتم 
لکـن اگر سـران سـه قـوه تصمیم بگیرنـد من حمایـت میکنم.حضرت آیـت هللا خامنه ای 
صبـح روز )یکشـنبه(در درس خـارج فقـه دربـاره طـرح مدیریت مصرف سـوخت مطالبی 
را بیـان کردنـد، مشـروح بیانـات معظـم لـه به این شـرح اسـتقبل از اینکه بحث را شـروع 
بکنیـم، مـن عـرض بکنـم کـه در ایـن یکـی دو روز خب یـک حوادثـی به دنبـال مصوبه ی 
سـران کشـور، سـران قوا اتفاق افتاد؛ دیروز، دیشـب، پریشـب، در برخی از شهرهای کشور، 
و متأسـفانه مشـکالتی هم درسـت شـد، تعدادی جان باختند و مراکزی تخریب شـد، از 
ایـن کارهـا هـم شـد در این یکـی دو روزه. چنـد نکته را باید توجـه داشـت؛ اوالً وقتی یک 
چیـزی مصوبـه ی سـران کشـور هسـت، آدم باید با چشـم خوشـبینی به او نـگاه کند، بنده 
در ایـن قضیـه سررشـته ندارم یعنـی تخصص این کار را نـدارم، گفتم هم بـه آقایان؛ گفتم 
مـن چـون نظـرات کارشـناس ها هـم در این قضیـه ی بنزیـن مختلف اسـت، بعضی ها آن 
را الزم و واجـب میداننـد بعضی هـا مضـر میداننـد، بنابرایـن مـن هم که صاحبنظر نیسـتم 
در ایـن قضایـا؛ گفتـم مـن صاحبنظـر نیسـتم لکـن اگر سـران سـه قـوه تصمیـم بگیرند 
مـن حمایـت میکنـم. مـن ایـن را گفتـم، حمایت هم میکنـم. سـران قوایند، نشسـتند با 
پشـتوانه ی کارشناسـی یک تصمیمی برای کشـور گرفتند، باید عمل بشـود به آن تصمیم؛ 
ایـن یـک نکتـه. کتـه ی دوم اینکه خـب بله، یقینًا بعضـی از مردم از این تصمیـم یا نگران 
میشـوند یا ناراحت میشـوند یا به ضررشـان اسـت یا خیال میکنند به ضررشـان اسـت به 
هـر تقدیـر ناراضـی میشـوند، لکن آتـش زدن به فالن بانـک این کار مردم نیسـت، این کار 

اشـرار اسـت؛ کار اشـرار اسـت، این را باید توجه داشـت

مجلس

حوادث

سیاست

پارلمان

نقد کنید اما توهین برازنده نمایندگان نیست

اگر اتهام نجفی قتل شبه عمد شود، دیه هم منتفی می شود

 مجلس باید به مصوبات مهم ورود پیدا کند

ایراد مجلس به زمان و شیوه افزایش قیمت بنزین است

مجلـــس  رئیـــس  نایـــب 
ـــاره  ـــا اش ـــالمی ب ـــورای اس ش
ـــه انتقـــاد معـــاون پارلمانـــی  ب
ریاســـت جمهـــوری نســـبت 
ــان  ــت بیـ ــه دولـ ــده بـ ــک نماینـ ــن یـ ــه توهیـ بـ
ـــن  ـــا توهی ـــد ام ـــد دارن ـــازه نق ـــدگان اج ـــرد: نماین ک

ــت. ــدگان نیسـ ــده نماینـ برازنـ
مســـعود پزشـــکیان در جریـــان جلســـه علنـــی امـــروز 
پـــس از اســـتماع نطـــق حســـین مقصـــودی نماینـــده 
ــای  ــرد: آقـ ــان کـ ــس بیـ ــبزوار در مجلـ ــردم سـ مـ
ـــبت  ـــور نس ـــس جمه ـــی رئی ـــاون پارلمان ـــری مع امی
بـــه صحبت هـــای ایشـــان اعتـــراض داشـــتند و 

ــه  ــه بـ ــن زمینـ ــی در ایـ ــد متنـ ــی توانـ ــت مـ دولـ
هیـــات رئیســـه ارائـــه کنـــد.

نماینـــدگان  از  کـــرد:  اظهـــار  ادامـــه  در  وی 
نداشـــته  توهین آمیـــز  گفتارهـــای  می خواهـــم 
ــن  ــا توهیـ ــد امـ ــد کنیـ ــد نقـ ــی توانیـ ــند. مـ باشـ

نیســـت. صحیـــح 
ـــح  ـــالمی تصری ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــب رئی نای
ـــام  ـــرات مق ـــروز نظ ـــی ام ـــر علن ـــه غی ـــرد: در جلس ک
ـــل  ـــت حام ـــالح قی ـــوص اص ـــری در خص ـــم رهب معظ
هـــای انـــرژی ارائـــه شـــد مـــا حـــق توهیـــن بـــه 
ــاله ای  ــراض مسـ ــد و اعتـ ــم نقـ ــر را نداریـ یکدیگـ
ـــت. ـــدگان نیس ـــده نماین ـــن برازن ـــا توهی ـــت، ام نیس

وکیـل مدافع محمدعلی نجفی گفـت: از آنجا که به 
لحـاظ گذشـت اولیـای دم، قصـاص منتفی شـده، 
اگـر دادگاه محتـرم بـر اتهـام قتـل شـبه عمـد نظر 
داشـته باشـد، دیـه هـم منتفـی مـی شـود و فقط 
از جنبـه عمومـی جـرم، مجازات یک تا سـه سـال 
حبـس را دارد.حمیـد گـودرزی در گفت وگـو بـا ایسـنا، گفـت: از آنجـا که به لحاظ گذشـت 
اولیای دم، قصاص منتفی شـده اسـت، اگر دادگاه محترم بر اتهام شـبه عمد نظر داشـته 
باشـد، دیـه هـم منتفـی مـی شـود و فقـط از جنبـه عمومـی جـرم، مجـازات یک تا سـه 
سـال حبـس را دارد. طبیعتـا گذشـت اولیـای دم جـزو جهات مخففه اسـت؛ زیـرا موکلم 
جهـات مخففـه عدیده ای اعم از گذشـت اولیای دم، نداشـتن سـابقه کیفـری و همکاری 
بـا سیسـتم قضایـی را دارد.وی افزود: کیفرخواسـت اولیه صادر شـده، دادگاه بر طبق قتل 
عمـد رای داد و دیـوان عالـی حکـم را نقـض کـرد و نگاهـی بـه اتهـام شـبه عمـد دارد؛ لذا 
کیفرخواسـت جدیـدی صـادر نمی شـود زیرا  دادسـرا بر کیفرخواسـت اولیه پا برجاسـت 
و اگـر دادگاه طبـق نظـر کارشناسـان و دفاعیـات وکال و نظـر دیـوان عالـی کشـور  موضوع 
اتهامـی را شـبه عمـد تفهیـم کنـد، اتهـام شـبه عمد مـی شـود و در غیر این صـورت طبق 
نظـر قبلـی اش رای مـی دهـد. گـودرزی تصریح کـرد: از آنجـا که قصاص منتفی شـده و 
جنبـه عمومـی جـرم مطـرح اسـت، اگـر اتهام شـبه عمد باشـد یک تا سـه سـال حبس 
دارد و اگر اتهام عمد باشـد 3 تا 10 سـال حبس دارد.بر اسـاس این گزارش، میترا اسـتاد 

- همسـر دوم محمدعلی نجفی شـهردار سـابق تهران - صبح روز سه شـنبه 7 خرداد ماه 
بـا شـلیک گلولـه بـه قتـل رسـید و  عصـر همـان روز نجفی به قتل همسـرش اعتـراف و 
انگیـزه خود را اختالفات خانوادگی عنوان کرد.سـه جلسـه رسـیدگی بـه پرونده قتل میترا 
اسـتاد در شـعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به ریاسـت قاضی محمدی کشـکولی برگزار 
شد.غالمحسـین اسـماعیلی سـخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشـتم مرداد ماه 
98 از صـدور رای پرونـده قتـل میتـرا اسـتاد خبر داد و گفت: در کیفرخواسـت، سـه عنوان 
اتهامـی بـرای متهـم عنـوان شـده قتـل عمد، ایـراد صدمـه غیرموثـر در قتـل و همچنین 
نگهـداری اسـلحه غیرمجـاز. دادگاه در دو موضـوع متهـم را مجـرم تشـخیص داده؛ »قتل 
عمـد« را محـرز دانسـته و بـا توجـه بـه تقاضـای اولیـای دم مبنـی بر قصـاص چون حق 
النـاس اسـت حکـم به قصاص صـادر کرده اسـت. دادگاه در مورد »ایـراد صدمه غیر موثر 
در قتـل« رای برائـت صـادر کـرده چـون دادگاه بـر خـالف دادسـرا به این نتیجه رسـید که 
صدمـات وارده بـه مقتـول »یـک صدمه« بـوده، دو تیر بـه او اصابت نکـرده بلکه یک تیر 
ابتدائـا بـه کـف دسـت اصابـت کرده، از دسـت عبـور کرده و در قفسـه سـینه مقتوله جای 
گرفتـه اسـت. بـه موجـب قانـون هـر گاه ضربـه، ضربـه واحدی باشـد هر چنـد جراحات 
متعـدد باشـد یـک حکـم صـادر می شـود و چـون با اقـدام واحد ایـن عمل انجام شـده، 
همـان حکم اشـد کـه »قصاص« اسـت مورد حکـم دادگاه قـرار گرفته اسـت. محمدعلی 
نجفی از اتهام دیگر تبرئه شـده و در مورد »نگهداری سـالح غیر مجاز« هم دادگاه ایشـان 

را بـه دو سـال حبـس محکوم کرده اسـت.

در  اراک  مـــردم  نماینـــده 
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
گفـــت: انتظـــار ایـــن اســـت 
کـــه مجلـــس بـــه مصوبـــات 
مهـــم ورود پیـــدا کنـــد و بـــا مشـــارکت مجلـــس 
تصمیماتـــی گرفتـــه شـــود کـــه بـــه آرامـــش منتهـــی 

ــود. شـ
ـــس شـــورای  ـــی روز یکشـــنبه مجل ـــه جلســـه علن در ادام
اســـالمی مهـــدی مقدســـی نماینـــده اراک در تذکـــری 
ـــات  ـــه هی ـــاب ب ـــن خط ـــت بنزی ـــش قیم ـــاره افزای درب
رئیســـه مجلـــس گفـــت: انتظـــار ایـــن بـــود بعـــد از 
فرمایشـــات رهبـــری تصمیمـــات اتخـــاذ شـــده در 

ایـــن موضـــوع را بررســـی کنیـــم، همچنیـــن هیـــات 
رئیســـه و رئیـــس مجلـــس توضیـــح دهنـــد ایـــا در 
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــس گرفت ـــر مجل ـــات نظ ـــن تصمیم ای
ـــه  ـــس گرفت ـــر مجل ـــر نظ ـــه داد: اگ ـــر؟وی ادام ـــا خی ی
ـــن نظـــرات  ـــور ای ـــه چـــه ط ـــح داده شـــود ک شـــده توضی
ـــار  ـــت، انتظ ـــه اس ـــکاس یافت ـــدد انع ـــات متع در جلس
ایـــن اســـت کـــه مجلـــس بـــه مصوبـــات مهـــم ورود 
ــی  ــس تصمیماتـ ــارکت مجلـ ــا مشـ ــد و بـ ــدا کنـ پیـ
ـــی  ـــی شود.مقدس ـــش منته ـــه آرام ـــه ب ـــود ک ـــه ش گرفت
ـــورم  ـــا و ت ـــت ه ـــاب در قیم ـــاد الته ـــد از ایج ـــت: بای گف
ــه  ــن زمینـ ــت الزم در ایـ ــود و مدیریـ ــری شـ جلوگیـ

صـــورت گیـــرد.

مجلــس  رییســه  هیــات  ســخنگوی 
این کــه  بیــان  بــا  اســالمی  شــورای 
مجلــس شــورای اســالمی بــا توجــه بــه 
فرمایشــات رهبــری فوایــد اجــرای طــرح 
افزایــش قیمــت بنزیــن را بــه نفــع مــردم در نظــر خواهــد گرفــت گفــت 
کــه اگرچــه ایــرادات و انتقاداتــی بــه زمــان و شــیوه ایــن طــرح وجــود 

ــد. ــت کنن ــه از آن حمای ــتند هم ــف هس ــه موظ ــا هم ــته، ام داش
ــح  ــی صب ــزارش ایســنا، اســدهللا عباســی در حاشــیه جلســه علن ــه گ ب
ــث  ــه مباح ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــنبه( مجل ــروز )یکش ام
مطروحــه در جلســه غیرعلنــی مجلــس بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن، 
گفــت: مصوبــه ســران قــوا بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن پــس از تاییــد 
رهبــری الزم االجراســت. پیــش از ایــن هــم مجلــس شــورای اســالمی 
قانــون هدفمنــدی یارانه هــا را مصــوب کــرده بــود ولــی دولــت در نحــوه ی 
ــه  ــم گرفت ــروز تصمی ــه داد: در جلســه ام ــر داشــت.وی ادام اجــرا تاخی
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــه و بودجــه و مرک ــه کمیســیون برنام شــد ک

ــرح وارد  ــن ط ــی ای ــیوه ی اجرای ــه ش ــه ب ــی ک ــورای اســالمی ایرادات ش
اســت را جهــت کاهــش فشــار بــر مــردم بررســی و رفــع اشــکال کننــد 
و از ســوی دیگــر قــرار شــد هرچــه ســریع تر درآمــد حاصــل از افزایــش 
ــز شود.عباســی ادامــه داد:  ــه حســاب های مــردم واری ــن ب قیمــت بنزی
در ارتبــاط بــا نظــارت بــر قیمت هــا، قــوه قضاییــه و ســایر دســتگاه های 
نظارتــی بــه همــراه کمیســیون اقتصــادی و ســایر کمیســیون های 
تخصصــی مجلــس شــورای اســالمی بررســی الزم را انجــام خواهنــد داد 
تــا افزایــش قیمــت بنزیــن بــه ســایر کاالهــا تســری پیــدا نکنــد و بــازار 

نظــارت و مدیریــت شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رییس ــخنگوی هی س
ــار کــرد: مجلــس  ــن اظه ــاره افزایــش قیمــت بنزی ــری درب ــات رهب بیان
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــه فرمایشــات مق ــه ب ــا توج ــورای اســالمی ب ش
تــالش اســت بــه نحــو شایســته فوایــد اجــرای ایــن طــرح را بــه نفــع 
مــردم در نظــر بگیــرد و از ایــن مســاله حمایــت کنــد. البتــه اشــکاالت و 

ــد برطــرف شــود. ــه وجــود دارد بای ــی ک ایرادات

سـوالی درباره علت گرانی مسـکن از وزیر راه و شهرسـازی اعالم 
وصول شـد.علی اصغر یوسـف نژاد عضو هیئت رئیسـه مجلس 
در پایـان جلسـه علنی عصر امروز یکشـنبه مـوارد اعالم وصولی 

را بـه شـرح ذیل اعـالم کرد:
طـرح استفسـاریه بنـد الـف مـاده 45 قانـون احـکام دایمـی 
نماینـده  گـودرزی  مسـعود  ملـی  توسعه.سـوال  برنامه هـای 
ممسـنی از وزیـر راه و شهرسـازی دربـاره علت بی ثباتـی در بازار 
مسـکن. سـوال ملی سید قاسـم جاسـمی نماینده کرمانشاه از 
وزیـر کشـور دربـاره علت عـدم جلوگیـری از قاچـاق دام زنده در 

غرب کشـور.

ماینـده بـوکان اسـتعفای خـود را تقدیـم هیئـت رئیسـه 
مجلـس کـرد.

بـه گـزارش خبرنگار سیاسـی ایلنا، در جلسـه علنـی امروز 
محمدقسـیم  عصـر  نوبـت  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
اگـر  سـالیانه اش گفـت:  نطـق  قرائـت  از  پـس  عثمانـی 
نظـر  تصمیم گیـری  مراکـز  در  مجلـس  رئیـس  بناسـت 
خـودش را بیـان کنـد مـا بـرای چـه در مجلس هسـتیم و 
مـن در اعتـراض بـه همین امر اسـتعفای خـودم را تقدیم 

هیـات رئیسـه می کنـم.

گرانی مسکن اسالمی 
را به مجلس کشاند

محمدقسیم عثمانی 
استعفا داد

نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی، کلیات الیحـه درآمد 
تصویـب  را  دهیاری هـا  و  شـهرداری ها  هزینـه  و  پایـدار 

کردند.
بـه گـزارش خبرنگار سیاسـی ایلنا، در جلسـه علنـی امروز 
)یکشـنبه 26 آبـان( مجلـس شـورای اسـالمی نماینـدگان  
پایـدار و هزینـه شـهرداری هـا و  کلیـات الیحـه درآمـد 
دهیـاری هـا مـورد بررسـی قـرار دادنـد. از مجمـوع 229 
نماینـده حاضـر آنان  بـا 186 رأی موافـق، 18 رأی مخالف 

و 8 رأی ممتنـع موافقـت کردنـد.

دبیـر شـورای عالـی هماهنگـی ترافیـک شـهرهای کشـور، 
سـهمیه سـوخت سـرویس مـدارس کشـور را اعـالم کـرد.

پوریـا محمدیـان ددبیـر شـورای عالـی هماهنگـی ترافیک 
شـهرهای کشـور در خصوص سـهمیه سـوخت تاکسی های 
درون شـهری اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه برنامه ریزی هایـی 
کـه انجـام گرفـت و تجربـه ای کـه از پـروژه قبلـی اجـرای 
سـهم  داشـتیم،  کشـور  در  بنزیـن  سـهمیه بندی  طـرح 

تاکسـی های تـک سـوز 400 لیتـر در مـاه تعییـن شـد.   

کلیات الیحه درآمد پایدار 
شهرداری ها تصویب شد

سهمیه سوخت سرویس 
مدارس اعالم شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

88 سالگی ثبت مّلی آثار تاریخی فرهنگی ایالممعرفی جاذبه های ایران در کشورهای هدف گردشگری

سیاسـت گذاری  شـورای  جلسـه  سـومین 
وزیـر  حضـور  بـا  گردشـگری  صنعـت 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
ایـن  تشـکل های  و  انجمن هـا  رؤسـای  و 

صنعـت برگـزار شـد.
 به گـزارش میراث آریـا، ایـن نشسـت امـروز یکشـنبه 26 آبـان 98 با حضور 
دکتـر علی اصغر مونسـان وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، 
تشـکل های  و  انجمن هـا  روسـای  و  معـاون گردشـگری  تیمـوری  ولـی 
فعـال ایـن صنعـت، بـا دسـتور کار بررسـی سـفر هیئـت دولتـی و بخـش 
خصوصـی بـه کشـورهای چیـن و روسـیه برگـزار شـد.وزیر میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی در ایـن نشسـت بـا اشـاره به اهمیـت تعامل با 
کشـورهای هـدف گردشـگری و معرفـی ظرفیت هـا و جاذبه هـای ایـران در 
ایـن کشـورها، گفـت: »حضـور در نمایشـگاه های گردشـگری بایـد متناسـب 
بـا شـأن و جایـگاه کشـور باشـد، آماده سـازی محتوا، بروشـور و بسـته های 
تبلیغاتـی بـرای عرضـه در ایـن نمایشـگاه ها هـم بایـد به طـور ویـژه دنبـال 

شـود.«دکتر مونسـان اضافـه کـرد: »در سـال های گذشـته حضـور ایـران در 
نمایشـگاه های گردشـگری ضعیف بود، اما خوشـبختانه در چند سـال اخیر 
بـا در اختیـار گرفتـن فضـای مناسـب و طراحـی غرفه هـای متناسـب بـا 
جایـگاه ایـران، حضـوری فعـال و پرانـرژی در نمایشـگاه های گردشـگری 
داشـته ایم.«او یـادآور شـد: »تبلیغات مناسـب پیـش از ورود هیئـت ایرانی 
بـه چیـن و روسـیه نیـز از دیگـر مواردی اسـت کـه باید بـه آن توجه شـود، 
برپایـی نمایشـگاه صنایع دسـتی و برنامه هایـی کـه معرفـی ظرفیت هـای 
متنـوع ایـران را شـامل می شـود هم بایـد در برنامه ریزی این سـفرها دنبال 
شـود.« بـر اسـاس برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه وزیـر میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی و هیئـت همـراه بـا مشـارکت جـدی بخـش 
خصوصـی گردشـگری ایـران در سـومین اجـالس وزرای مجمـع تمدن های 
کهـن شـرکت خواهنـد کـرد، معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری و جاذبه های 
متنـوع کشـور، ارائـه بسـته های گردشـگری، برگـزارش نشسـت های رودررو 
بـا حضـور فعاالن گردشـگری ایران و چیـن و امضای تفاهم نامه گردشـگری 

بیـن ایـران و چیـن از برنامه هـای ایـن سـفر اسـت.

از  نخسـتین گـروه   1310 شـهریور   24 در 
آثـار تاریخـی ایـران کـه توسـط آنـدره گدار 
شـده  معرفـی  فرانسـوی  باستان شـناس 
بـود، در فهرسـت آثار ملی ثبت شـد.اولین 
آثـار از ایـن مجموعـه از شـماره 1 تـا 6 و نیـز شـماره 8 شـامل سـلیمان تپه، 
تل بکسـایه، سـبعات خزیر، تل سـیروان، تل الالر، شـهر تاریخی سـیمره و 

تل هـای الرت، در اسـتان ایـالم بـود.
بـر اسـاس اطالعـات پرونـده ثبتـی، سـلیمان تپه، تـل بکسـایه و سـبعات 
خزیـر از آثـار دوره ایالمـی، تـل سـیروان، تل هـای الرت و تـل الالر از آثـار 
دوره ساسـانی و شـهر تاریخـی سـیمره مربـوط به دوره ساسـانی- اسـالمی 
اسـت.43 سـال بعد اّما، و بر اسـاس قـرارداد 1975 الجزایـر )1353 هجری 
شمسـی( و تعییـن خـط مـرزی ایـران و عـراق، آثـار شـماره 1 تـا 3 شـامل 
سـلیمان تپـه، تـل بکسـایه و سـبعات خزیـر در داخـل خـاک عـراق قـرار 

گرفت.
از آن زمـان تاکنـون، سـازمان میراث فرهنگـی، بـا مطالعـه و بررسـی در مورد 

آثـار فرهنگی تاریخـی، نظـارت بـر اجـرای قوانیـن، مقـررات، آیین نامه هـا، 
قراردادهـا و کنوانسـیون های مّلـی و بین المللـی در مـورد حفـظ و احیـای 
میـراث تاریخـی کشـور و نیـز برنامه ریـزی و انجـام اقدامـات الزم بـرای 
ایـن  راهبـردی و اضطـراری، سـعی در حفـظ و معرفـی  تهیـه طرح هـای 
اساسـنامه  قانـون  اسـتناد  دارد.بـه  بشـری  جامعـه  بـه  ارزشـمند  میـراث 
سـازمان میراث فرهنگـی مصـوب 1367 مجلـس شـورای اسـالمی، انجـام 
پژوهش هـای باستان شناسـی و کاوش هـای علمـی، تعییـن حریـم بناهـا، 
خـاص  ضوابـط  و  ثبت شـده  تاریخـی  تپه هـای  و  محوطه هـا  مجموعه هـا، 
ارزش هـای  شناسـاندن  و  معرفـی  حریـم،  داخـل  طراحـی  و  معمـاری 
میراث فرهنگـی در سـطح ملـی و بین المللی به وسـیله چاپ و نشـر مجموعه 
مطالعـات و تحقیقـات انجام یافتـه و اسـتفاده از وسـایل سـمعی و بصری و 
ارتباط جمعـی، برقـراری ارتباطـات و مبـادالت علمی و فرهنگی با مؤسسـات 
و نهادهای ذی ربط در سـطح ملی و بین المللی باألخص کشـورهای اسـالمی 
و منطقـه و برگـزاری کنگره هـا و سـمینارهای دوره ای الزم از وظایـف وزارت 

اسـت. و صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی، گردشـگری 

 پیام
 میراث

به گفته جوزپه پرونه؛ حفظ، اکتشاف، حفاری و مرمت آثار باستانی برای هر دو کشور بسیار اهمیت دارد در عین حال 
دانشگاه های ایران و ایتالیا پروژه های مشترکی را در این حوزه ها با یکدیگر آغاز کردند که نتیجه آن تحقق کارهای بی نظیری 

است.

رنا
 ای

س:
عک

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر  مشـاور  رحمان پـور  فریبـا 
صنایع دسـتی در امـور بانـوان و خانـواده گفـت: »بـا هـدف آمـوزش 
و ترویـج بوم گـردی، صنایع دسـتی و توریسـم کشـاورزی درحـوزه 
زنـان و خانـواده یـک موافقت نامـه چهارجانبـه بیـن معاونـت امـور 
زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری، وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت 
توسـعه  معاونـت  و  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری 

روسـتایی و مناطـق محـروم کشـور امضـا شـد.«
او روز یکشـنبه 26 آبان 98 در گفت وگو با خبرنگار میراث آریا با اعالم 
ایـن خبـر گفـت: »ایـن موافقت نامـه بـا هـدف ارتقـای مهارت هـای 
شـغلی زنـان، آمـوزش و ترویـج بوم گـردی با تأکیـد بـر توان افزایی 
جوامـع محلـی در سـطح کشـور بـا گـروه هـدف زنـان روسـتایی، 
اعضـای صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی و عشـایری، 
زنـان کارآفریـن و تولیدکننـده در بخـش کشـاورزی و صنایع دسـتی 
و همچنیـن ارائـه تسـهیالت ارزان قیمت بـرای افراد واجد شـرایط که 
مطابـق با مفـاد ایـن موافقت نامه، شناسـایی، توان افزایـی و ارزیابی 

می شـوند، بـه اجـرا درخواهـد آمد.«
رحمان پـور افـزود: »بـا انتخاب یک روسـتا در هر مرکز با قابلیت های 
گردشـگری و کشـاورزی و وجـود صندوق هـای خـرد زنـان، ایـن 
طـرح به صـورت ملـی در 31 اسـتان و یـک منطقـه در کشـور اجـرا 
می شـود.«او ادامـه داد: »فرهنگ سـازی در مـورد مزایـای بوم گـردی 
و توریسـم کشـاورزی به جامعه روسـتایی، معرفی روستاهای دارای 
ظرفیت گردشـگری کشـاورزی با حفظ هویـت و میراث فرهنگی این 
مناطـق، تنوع بخشـی بـه اقتصـاد روسـتایی و کسـب وکارهای خـرد 
و کوچـک بـرای زنـان روسـتایی، آمـوزش بـرای گردشـگران، کمـک 
بـه احیـای سـنت ها، هنرهـا و صنایـع محلـی، رونـق بـازار فـروش 
محصـوالت کشـاورزی و صنایع دسـتی و توسـعه تجـارت روسـتا از 
اهـداف مهـم این موافقت نامـه است.«مشـاور وزیـر میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی در امـور بانـوان و خانـواده اضافـه کـرد: 
»آمـوزش و ترویـج بوم گـردی در 361 روسـتای منتخـب کشـور 
بـا تأکیـد بـر ظرفیت هـا و مزایـای هـر روسـتا، برگـزاری کارگاه هـای 
آموزشـی 82 سـاعته بوم گـردی بـرای زنـان روسـتاهای منتخـب، 
تهیـه و تدویـن محتـوای آموزشـی، معرفـی مخاطبان واجد شـرایط 
و عالقه منـد بـه ایجـاد یا توسـعه اشـتغال در حـوزه بوم گـردی برای 
دریافـت تسـهیالت ارزان قیمت و پیگیری موضـوع تا حصول نتیجه 

از اهـم دسـتاوردهای ایـن پروژه اسـت.«

سوژه
موافقت نامه 

چهارجانبه با هدف 
ارتقای مهارت های شغلی زنان

آثار کشف شده گورستان سرند هریس به بلژیک ارسال شد

36 گور حفاری شده در محوطه کاوش گورستان قدیمی سرند کشف شده است

باستان شناســی  هیئــت  معــاون 
در  ســرند  گورســتان  محوطــه 
»آثــار  هریــس گفــت:  شهرســتان 
بــرای  محــل  ایــن  در  کشف شــده 
گاه نــگاری  آزمایش هــای  انجــام 
ــده  ــال ش ــک ارس ــگاه بلژی ــه دانش ب

اســت.«
از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
شــنبه  رحمت پــور  محمــد  ایرنــا، 
این کــه  بیــان  بــا   ،98 آبــان   25
کاوش هــای  محوطــه  تاریخ نــگاری 
گورســتان  در  باســتان  شناســی 

تاریخــی روســتای ســرند یکــی از 
هیئــت  ایــن  اقدامــات  مهم تریــن 
و  حــدس  »تمــام  افــزود:  اســت، 
قطعــات  آزمایــش  بــا  گمان هــا 
اســتخوانی و ســفالی یافــت شــده بــا 
ــه  ــن 14 ک ــش کرب ــتفاده از آزمای اس
ــک  ــگاه بلژی ــه دانش ــای آن ب نمونه ه
ارســال شــد، را بــه واقعیــات تاریخــی 

می کنــد.« نزدیک تــر 
آزمایــش  جــواب  او  گفتــه  بــه 
گاه نــگاری دانشــگاه بلژیــک روی آثــار 
ــرف  ــرند ظ ــتان س ــده گورس کشف ش
چنــد روز آینــده در اختیــار هیئــت 

می گیــرد. قــرار  باستان شناســی 
ــار  ــه در کن ــان این ک ــا بی ــور ب رحمت پ

ــه  ــده ب ــار کشف ش ــه آث ــال نمون ارس
اســناد  بررســی  بلژیــک،  دانشــگاه 
پرونده هــای  و مســتندات  تاریخــی 
کاوش  کــورد  محدوده هــای  ثبتــی 
اظهــار  می رســد،  انجــام  بــه  نیــز 
ســرند  تاریخــی  »گورســتان  کــرد: 
روســتا  ایــن  تاریخــی  قلعــه  و 
اســاس  بــر  کــه  شــده  بررســی 
ســطحی،  ســفالینه های  و  شــواهد 

بــود.« شــده  تاریخ گــذاری 
باستان شناســی  هیئــت  معــاون 
در  ســرند  گورســتان  محوطــه 
شهرســتان هریــس، تاریخ گــذاری بــر 
ــای حاصــل از کاوش  اســاس یافته ه
ــیای  ــا اش ــا ب ــه آن ه ــث مقایس و بح

به دســت آمده در منطقــه آذربایجــان 
و شــمال غــرب کشــور را از دیگــر 
باستان شناســی  هیئــت  معیارهــای 
گاه نــگاری  و  تاریخ نــگاری  دربــاره 
ســرند  گورســتان  کاوش  محوطــه 

ــرد. ــان ک بی
او بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد 36 
ــه کاوش  ــده در محوط ــور حفاری ش گ
کشــف  ســرند  قدیمــی  گورســتان 
شــده اســت، یــادآوری کــرد: »از ایــن 
گورهــا تعــداد 62 قطعــه ظرف ســفالی 
تعــدادی  و  ســالم  نیمــه  و  ســالم 
قطعــات خــرد شــده در طیف هــای 
خاکســتری، نخــودی، آجــری و قرمــز 
تعــدادی  و  اســت  آمــده  به دســت 
ــد  نیــز دارای پوشــش گل افزایــی بودن
کــه بــه لحــاظ تاریخــی قابــل قیــاس 
در   2 آهــن  عصــر  ســفال های  بــا 
مناطــق شــمال غــرب ایــران اســت.«

ایــن  در  »همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
ــیء  ــداد 64 ش ــی تع ــه تاریخ محوط
فلــزی کــه عمدتــًا مفرغــی و چنــد 
ــده  ــت آم ــت به دس ــی اس ــه آهن قطع
و 11 قطعــه اشــیای تزئینــی از جنــس 
ــی  ــنگ های تزئین ــه، س ــر شیش خمی

ــد.« ــتخوانی بودن و اس
ــان  ــه در می ــان اینک ــا بی ــور ب رحمت پ
اشــیای فلــزی کشــف شــده تعــدادی 
تصویــر  مــورد  چنــد  و  سنجاق ســر 
ــز وجــود  ــی در ســر ســنجاق نی حیوان
ــزات  ــان فل ــه کــرد: »در می دارد، اضاف
مفرغــی نیــز حلقه هــا و گوشــواره ها 
و النگــو، تعــدادی ســوزن مفرغــی در 
ابعــاد و اندازه هــای مختلــف و تعــداد 
ــاد  ــکل در ابع ــه دایره ای ش ــه قطع س

مختلــف در زیــر ســر اســکلت ها قــرار 
داشــت.«

گورهــا،  معمــاری  نــوع  دربــاره  او 
گورهــا  ایــن  »معمــاری  گفــت: 
قلــوه  از ســنگ های  عمــده  به طــور 
رودخانــه ای و به صــورت چهارچینــه 
بــا مــالط در چندیــن رج متفــاوت 
ــورت  ــز به ص ــا نی ــت گوره ــوده و جه ب
شــرقی غربی  و  شــمالی جنوبی 
شــده  کار  گوناگــون  اندازه هــای  در 

اســت.«
قســمت های  باستان شــناس  ایــن 
از  را  گورهــای کشف شــده  داخلــی 
ــالم  ــده اع ــنگی تراش داده ش ــوع س ن
ــدادی از  ــل تع ــرد: »داخ ــه ک و اضاف
گورهــا دارای زاویــه مشــخص بــوده و 
بعضــی از آن هــا فاقــد نظــم و ترتیــب 
اســت کــه علــت اصلــی آن آشــفتگی 

و  انســانی  تصرف هــای  و  دخــل 
ــت.« ــخ اس ــول تاری ــی در ط طبیع

ــا در  ــرد: »تنه ــادآوری ک ــور ی رحمت پ
یــک مــورد گــور، یــک تابــوت ســفالی 
کــه اســکلت یــک نــوزاد در آن وجــود 
داشــت و فاقــد هرگونــه اشــیا بــود، در 

محوطــه کاوش پیــدا شــده اســت.«
ــا  ــا ب ــام گوره ــه او درون تم ــه گفت ب
خــاک متفــاوت اطــراف گــور، پــر 
گورســتان  محوطــه  اســت.  شــده 
تاریخــی روســتای ســرند از توابــع 
 50 فاصلــه  در  هریــس  شهرســتان 
کیلومتــری شــمال شــرقی تبریــز، 
ــه  ــهر خواج ــمال ش ــری ش 20 کیلومت
ــتای  ــمال روس ــری ش ــک کیلومت و ی
متــری   500 حــدود  و  دغدغــان 

دارد. قــرار  روســتای ســرند 

اسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
ثبـت  جشـن  اینکـه  بابیـان  سـمنان 
جهانـی جنگل هـای هیرکانـی 14 آذرماه 
برگـزار می شـود، گفت: وزیر گردشـگری 
بـرای ایـن جشـن بـه شـاهرود سـفر 

. می کنـد
مهـدی جمـال بعدازظهـر یک شـنبه در 
جلسـه هماهنگـی جشـن ثبـت جهانی 
میزبانـی  بـه  هیرکانـی  جنگل هـای 
فرمانـداری شـاهرود ضمن بیـان اینکه 

قـرار شـد جشـن ایـن رویـداد بـزرگ 
اسـتان  پنـج  بـا  هم زمـان  به صـورت 
برگـزار شـود،  آذرمـاه  دیگـر کشـور 14 
ابـراز داشـت: علی اصغـر مونسـان برای 
شـاهرود  بـه  جشـن  ایـن  در  حضـور 
سـفر  تاریـخ  ایـن  در  ابـر  روسـتای  و 

. می کنـد
اسـت  قـرار  اینکـه  بیـان  ضمـن  وی 
بـا  بسـطام  در  تخصصـی  نشسـت 
حضـور وزیـر و همراهـان برگـزار شـود، 

افـزود: ایـن سـفر را باید فرصتـی برای 
به ویـژه  محلـی  جوامـع  توانمندسـازی 
روسـتای ابـر قلمـداد کـرد و همچنیـن 
مطالبـات  تـا  شـد  خواهـد  تـالش 
گردشـگری منطقـه نیـز در ایـن سـفر 

شـود. مطـرح 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
شـروع  تـا  روزه   20 فرصـت  سـمنان 
آماده سـازی  بـرای  را  مراسـم 
ارزیابـی کـرد و  زیرسـاخت ها مناسـب 
ابـراز داشـت: جنـگل ابـر شـاهرود یکی 
از مکان هایـی کـه می تواند بـرای جذب 
توریسـت و گردشـگر برند سـازی شـود 
بـرای  ارزشـمندی  امـر فرصـت  ایـن  و 

بـود. خواهـد  ابـر  روسـتای  اهالـی 

برگزاری جشن ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی

تورهای روسیه 
در کاخ نیاوران پهن شد

مجموعـه فرهنگی تاریخـی نیـاوران هم زمـان بـا روزهـای فرهنگـی روسـیه در ایران، 
میزبان نمایشـگاه دسـت بافت های سـنتی روسـیه بود.  این نمایشـگاه که به همت 
سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسـالمی و وزارت فرهنگ فدراسـیون روسیه در چارچوب 
برنامه هـای روزهـای فرهنگـی روسـیه در ایـران، در تـاالر آبـی مجموعـه نیـاوران برپا 
شـده بـود، مجموعـه ای از پارچه هـای تـوری کشـور روسـیه کـه در مـوزه پارچه هـای 
تـوری منطقـه ولوگدا، اسـتان شـمالی این کشـور نگهداری می شـود، به مـدت چهار 
روز در معـرض نمایـش قـرار گرفـت.در ایـن نمایشـگاه، اجـرای زنـده کارگاه توربافی 
توسـط یکی از هنرمندان روس و همچنین پخش فیلم مسـتند معرفی هنر توربافی 

روسـیه در طـول مـدت نمایشـگاه بود کـه با اسـتقبال بازدیدکنندگان مواجه شـد.
توربافـی از مهم تریـن و قدیمی تریـن صنایع دسـتی منطقـه ولوگدا بـا قدمتی بیش 
از 200 سـال اسـت و ایـن صنعـت دارنـده نشـان طال و جایـزه بـزرگ »اصالت هنری 
محصـوالت تـوری« در ایـن کشـور اسـت.بیش از 40 اثـر هنـری در ایـن نمایشـگاه 
بـه نمایـش درآمـد کـه شـامل دسـتمال تـوری، شـنل، تابلوهـای تـور و همچنیـن 
دسـت بافت های سـنتی روسـی اسـت. ایـن آثار توسـط 10 تـن از طراحـان بنام هنر 
توری روسـیه همچون بافی ام. یو. پالنیکوا، ای. ان. دی راکچیوا، تی. ان اسـمیرنوا، 
جـی. ان مامروسـکایا، وی. دی وسـلووا، ال. جـی گامیلـوا و... طراحـی شـده و بـا 
اسـتفاده از نخ هـای کتـان، گلـدوزی، ریـون، پنبـه و نخ فلـزی، تور و تکنیـک اتصال، 
نقـوش زیبایـی از گل، پرنده هـای افسـانه ای و همچنیـن طرح هایـی الهـام گرفته از 

معمـاری منطقـه ای خلق شده اسـت.

ته
نک

معـاون هیئـت باستان شناسـی محوطـه گورسـتان سـرند 
در شهرسـتان هریـس، تاریخ گـذاری بر اسـاس یافته های 
اشـیای  بـا  آن هـا  مقایسـه  بحـث  و  کاوش  از  حاصـل 
غـرب  شـمال  و  آذربایجـان  منطقـه  در  به دسـت آمده 
کشـور را از دیگـر معیارهـای هیئت باستان شناسـی درباره 
تاریخ نـگاری و گاه نـگاری محوطه کاوش گورسـتان سـرند 

کرد. بیـان 
او بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد 36 گـور حفاری شـده در 
شـده  سـرند کشـف  قدیمـی  کاوش گورسـتان  محوطـه 
اسـت، یـادآوری کـرد: »از ایـن گورهـا تعـداد 62 قطعـه 
ظـرف سـفالی سـالم و نیمـه سـالم و تعـدادی قطعـات 
خـرد شـده در طیف هـای خاکسـتری، نخـودی، آجـری و 
قرمـز به دسـت آمـده اسـت و تعـدادی نیز دارای پوشـش 
گل افزایـی بودنـد کـه بـه لحـاظ تاریخـی قابـل قیـاس با 
سـفال های عصـر آهـن 2 در مناطـق شـمال غـرب ایـران 

  » است.

گردشگریمیراث

افزایش قیمت بلیت ناوگان جاده ای نداریماعطای نشان  ملی مرغوبیت به 115 اثر
پنجمیـن دوره داوری نشـان ملی 
مرغوبیت منطقه شـمال در سـتاد 
میراث فرهنگـی،  وزارت  مرکـزی 
گردشـگری و صنایع دستی برگزار 
داوری  دوره  پنجمیـن  میراث آریـا،  خبرنـگار  شـد.به گزارش 
نشـان ملـی مرغوبیـت منطقـه شـمال سـال 98 از 18 تـا 22 
آبـان در سـتاد مرکـزی وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی برگـزار شـد.محصوالت دریافتی صنایع دسـتی 
در ایـن دوره از داوری هـا بـر اسـاس، چهـار معیـار مرغوبیـت، 
اصالـت، نـوآوری، قابلیت بازاریابی و دو پیش شـرط احترام به 
ارزش هـای محیط زیسـت در به کارگیری مـواد و تکنیک های 
تولیـد و مسـئولیت اجتماعـی بررسـی شـدند.داوری منطقـه 
شـمال بـا مشـارکت 9 اسـتان مازنـدران، گلسـتان، گیـالن، 

سـمنان، تهـران، قزویـن، البـرز، زنجـان، آذربایجـان شـرقی 
انجـام شـد.در ایـن داوری از میـان 382 اثـر راه یافتـه بـه 
داوری، تعـداد 115 اثـر بـا اکثریـت آرای موفـق بـه دریافـت 
آذربایجـان  نشـان ملـی مرغوبیـت کاال شـدند کـه شـامل 
شـرقی بـا 30 اثـر پذیرفته شـده از میـان 67 اثـر ارسـالی، 
گلسـتان بـا 19 اثـر پذیرفته شـده از میـان 35 اثـر ارسـالی، 
اثـر ارسـالی،  از میـان 37  اثـر پذیرفته شـده  مازنـدران 17 
زنجـان 11 اثـر پذیرفته شـده از میـان 40 اثـر ارسـالی، تهـران 
بـا 11 اثـر پذیرفته شـده از میـان 50 اثـر ارسـالی، گیـالن بـا 8 
اثـر پذیرفته شـده از میـان 39 اثـر ارسـالی، قزویـن بـا 7 اثر 
پذیرفته شـده از میان 40 اثر ارسـالی، البرز 6 اثر پذیرفته شـده 
از میان 37 اثر ارسـالی، و سـمنان 6 اثر پذیرفته شـده از میان 

37 اثـر ارسـالی اسـت.

حمل ونقـل  مدیـرکل 
راهـداری  سـازمان  مسـافر 
جـاده ای  حمل ونقـل  و 
اطـالع  تـا  کـه  کـرد  تاکیـد 
هیـچ  بـرای  کرایـه   نـرخ  افزایـش  هیچ گونـه  ثانـوی 
اتوبـوس،  نـاوگان حمل ونقـل عمومـی شـامل  از  یـک 
مینی بـوس و سـواری نداریـم و رانندگان بایـد با همان 
نرخ هـای کرایـه موجـود، مسافران شـان را جابجـا کنند.
درپـی درخواسـت رئیس  اتحادیه سـواری کرایه کشـور 
مبنـی بـر افزایـش سـهمیه و قیمـت بنزیـن راننـدگان 
مسـافر  حمل ونقـل  مدیـرکل  اتحادیـه،  ایـن  عضـو 
سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اعـالم کـرد 

کـه بـرای درنظـر گرفتن سـهمیه سـوخت این وسـایل 
حمل ونقـل عمومـی پیگیری هـای الزم صـورت گرفته و 
بـه تاییـد دسـتگاه های متولـی نیـز رسـیده اسـت، اما 

داشـت. نخواهیـم  قیمتـی  افزایـش  هیچ گونـه 
سـواری  اتحادیـه  رئیـس   حاج محمدعلـی،  رحمـت 
 60 ماهانـه  سـهمیه  تعییـن  از  انتقـاد  ضمـن  کرایـه 
لیتـری بـرای اعضـای ایـن اتحادیـه بـه ایسـنا، گفـت: 
بـرای تعییـن سـهمیه مناسـب سـوخت 1500 تومانـی 
بـا دسـتگاه های مسـئول مذاکـره  رانندگان مـان  بـرای 
 10 افزایـش  مـا  تقاضـای  ایـن وجـود  بـا  و  می کنیـم 
بین شـهری  نـرخ کرایـه سـواری های  درصـدی   20 تـا 

اسـت.
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رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت اظهــار کــرد: وزارت 
ــه  صنعــت موظــف اســت کــه عــوارض پســماند خــود را ب
وزارت کشــور پرداخــت کنــد امــا متاســفانه از ابتــدای ســال 
تاکنــون ایــن اتفــاق نیفتــاده است.عیســی کالنتــری رئیس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در همایــش بیــن المللی 
مدیریــت پســماند بــا اشــاره بــه ایــن که جامعــه ای کــه نیاز 
دارد از رفــاه نســبی بیشــتری برخــوردار باشــد در مقابــل نیاز 
پیــدا می کنــد کــه مصــرف بیشــتری داشــته باشــد، اظهــار 
ــال دارد. ــه دنب ــماند را ب ــد پس ــتر تولی ــرف بیش ــرد: مص ک

وی ادامــه داد: در کشــور مــا روزانــه 55 هــزار تــن پســماند 
ــاط کشــور  ــی در بســیاری از نق ــد می شــود ول ــادی تولی ع
برخــورد علمــی و درســتی بــرای مدیریــت ایــن پســماندها 
صــورت نمی گیرد.رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــی  ــه امــروزه یکــی از معضــالت اصل ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ب
ــرد: روش هــای  ــح ک شــمال کشــور پســماند اســت، تصری
ــت پســماندها پیشــنهاد می شــود  ــرای مدیری ــددی ب متع
ــتند.  ــی هس ــا و معایب ــا دارای مزای ــدام از آن ه ــر ک ــا ه ام
در شــهرهای بزرگــی ماننــد تهــران پســماندها تنهــا در یــک 
ــه  ــز گفت ــران نی ــرا شــهردار ته نقطــه جمــع می شــوند. اخی
اســت کــه آراد کــوه را می تــوان ســاماندهی کــرد. کالنتــری 
بــا بیــان ایــن کــه در کشــورهای دیگــر کــه شــهرهای بــزرگ 
و پرجمعیــت تــری نســبت بــه تهــران دارنــد پســماند جــزو 
آخریــن مشــکالت آنهــا اســت گفــت: در رابطــه بــا مدیریــت 
پســماند ارزیابی هــای کمــی صــورت گرفتــه اســت همچنین 
رئیــس جمهــوری نیــز مدیریــت پســماند را یکی از مســائل 
ــاد از  ــا انتق ــد.وی ب ــور می دانن ــت محیطی کش ــم زیس مه
ایــن کــه بــا وجــود تصویــب قانــون مدیریــت پســماند هنوز 
ــماند  ــت پس ــع مدیری ــال از مناب ــک ری ــور ی در وزارت کش
ــاز  ــا نی ــن م ــرد: همچنی ــح ک وصــول نشــده اســت، تصری
داریــم کــه روی فرهنــگ عمومــی کار کنیــم چراکــه روزانــه 
هــر فــرد به طــور متوســط 700 تــا 750 گــرم پســماند 
ــه گفتــه معــاون رئیس جمهــوری یکــی از  تولیــد می کند.ب
پیشــرفته تریــن روش هــای مدیریــت پســماند کشــور در 
ــل، شــهرهای  ــد اجــرا می شــود گفــت: در مقاب شــهر بیرجن

ــا  ــهرداری ها و فرمانداری ه ــه و ش ــرق در زبال ــه غ ــم ک داری
ــت  ــازمان حفاظ ــده اند.رئیس س ــلیم ش ــل آن تس در مقاب
محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از نظــر فرهنگــی و 
اقتصــادی بایــد تــالش زیــادی بــرای مدیریــت پســماند در 
کشــور شــود،اظهارکرد: بــا توجــه بــه رونــد افزایــش جمعیت 
اگــر بــه ایــن موضــوع پرداختــه نشــود تبدیــل بــه یکــی از 
ــای  ــد. همکاری ه ــد ش ــهری خواه ــده ش ــالت پیچی معض
ــه  ــن زمین ــد در ای ــا کشــورهای پیشــرفته می توان ــی ب علم

بــه مــا کمــک کند.کالنتــری ادامــه داد: خوشــبختانه اخیــرا 
ــر افزایــش  ــا دو براب ــدی از پســماند ت ــرژی تولی قیمــت ان
ــیمی  ــماندهای پتروش ــن پس ــت همچنی ــرده اس ــدا ک پی
یکــی از معضــالت امــروزی محیــط زیســت اســت. کشــور 
ــه  مــا یکــی از پرمصــرف تریــن کشــورهای جهــان در زمین
مصــرف پالســتیک اســت. در کشــور مــا مدیریــت پســماند 
ــده  ــب مان ــی عق ــم اجرای ــرمایه گذاری و ه ــر س ــم از نظ ه

اســت.

خسارت عدم مدیریت پسماند در کشور
محیــط  حفاظــت  ســازمان  پســماند  دفتــر  مدیــرکل 

زیســت در همیــن همایــش ضمــن اشــاره بــه اینکــه یکــی 
از چالش هــای مهــم زیســت محیطــی ضعــف در مدیریــت 
ــت  ــدم مدیری ــت: خســارت ســاالنه ع پســماند اســت،  گف
پســماند در کشــور 44 هــزار میلیــارد تومــان است.حســن 
ــی  ــر اقدامات ــال های اخی ــی س ــرد: ط ــار ک ــندیده اظه پس
بــرای ســاماندهی پســماندها در کشــور انجــام شــده اســت. 
ــت  ــازمان حفاظ ــش س ــماند نق ــت پس ــون مدیری در قان
محیــط زیســت بــه عنــوان نیــروی محرکــه بــرای مدیریــت 
ــت.مدیرکل  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــماند در کش پس

دفتــر پســماند ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه در مــاده 23 قانــون مدیریــت پســماند ســازمان 
ــر  ــه عنــوان مســئول نظــارت ب حفاظــت محیــط زیســت ب
ایــن قانــون اســت، تصریــح کــرد: مقادیــر زیــادی از انــواع 
پســماند ســاالنه در کشــور تولید می شــود که الزم اســت هر 
نــوع از آن هــا به صــورت جداگانــه مدیریــت شــود.وی ادامــه 
داد: خســارت ناشــی از عــدم مدیریــت پســماند در کشــور 
44 هــزار میلیــارد تومــان اســت. منظــور از عــدم مدیریــت 
پســماند دفــن غیراصولــی آن و نبــود تفکیک از مبدأ اســت. 

خسارت میلیاردی عدم مدیریت پسماند در کشور 
مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط زیست: عدم مدیریت پسماند در کشور ساالنه  

44 هزار میلیارد تومان خسارت وارد می کند

مدیـرکل دفتر پسـماند سـازمان حفاظت محیط زیسـت در همین همایش ضمن اشـاره به اینکه یکـی از چالش های 
مهم زیسـت محیطی ضعف در مدیریت پسـماند اسـت،  گفت: خسـارت سـاالنه عدم مدیریت پسـماند در کشـور 44 
هـزار میلیـارد تومان است.حسـن پسـندیده اظهار کـرد: طی سـال های اخیر اقداماتی برای سـاماندهی پسـماندها در 
کشـور انجام شـده اسـت. در قانون مدیریت پسـماند نقش سـازمان حفاظت محیط زیسـت به عنوان نیروی محرکه 
برای مدیریت پسـماند در کشـور در نظر گرفته شـده اسـت.مدیرکل دفتر پسـماند سـازمان حفاظت محیط زیسـت با 
اشـاره به اینکه در ماده 23 قانون مدیریت پسـماند سـازمان حفاظت محیط زیسـت به عنوان مسـئول نظارت بر این 
قانـون اسـت، تصریـح کـرد: مقادیر زیادی از انواع پسـماند سـاالنه در کشـور تولید می شـود که الزم اسـت هـر نوع از 

آن ها به صـورت جداگانه مدیریت شـود.

رئیـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت: در کشـور ما 
روزانـه 55 هزار تن پسـماند عادی تولید می شـود ولی 
در بسـیاری از نقاط کشـور برخورد علمی و درستی برای 
مدیریت این پسـماندها صورت نمی گیـرد. روش های 
متعددی برای مدیریت پسـماندها پیشـنهاد می شـود 
امـا هر کـدام از آن ها دارای مزایا و معایبی هسـتند. در 
شـهرهای بزرگـی ماننـد تهران پسـماندها تنهـا در یک 

نقطه جمع می شـوند.

سـازمان محیط زیسـت کشـور، بـرای اسـقاط نیم 

میلیـون موتورسـیکلت توقیفی، از رده خـارج کردن 

موتورسـیکلت های کاربراتـوری و فرسـوده و اعمال 

قانـون موتورسـیکلت های متخلـف پیشـنهاداتی را 

تحـت عنوان سـاماندهی نـاوگان موتورسـیکلت در 

قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگـی بـه هیـأت 

دولـت فرسـتاد.این روزهـا تهـران درگیـر آلودگـی 

هواسـت، وضـع کیفی هـوای تهران به مرز هشـدار 

رسـیده و مـدارس برخـی مناطـق را بـه تعطیلـی 

کشـانده اسـت. بر اسـاس مطالعات، سهم وسایل 

نقلیـه در ایـن وضعیت تهران بیـن 75 تا 80 درصد 

برآورد شـده اسـت. از ایـن مقدار، 28 درصد سـهم 

پرسـرو  موتورسـیکلت های  موتورسیکلت هاسـت. 

صـدا و دودزایـی کـه بی هیـچ قاعـده و قانونـی در 

هرجـای شـهر تـردد می کننـد و کسـی حواسـش 

نیسـت کـه 10 موتورسـیکلت کاربراتـوری، هم اندازه 

یـک اتوبوس دیزلی کارکرده، آلودگی تولید می کند.

همچنیـن اگـر در یـک خـودروی سـواری یـورو2 

میزان تولیـد آالینده های هیدروکربن، اکسـیدهای 

ازت و مونواکسـیدکربن کمتـر از 3 گـرم بر کیلومتر 

باشـد، یک موتورسـیکلت کاربراتـوری 15.5 گرم در 

کیلومتـر آلودگی منتشـر می کند.بنا بـا آمار پلیس، 

در حال حاضر 11 میلیون موتورسـیکلت پالک شـده 

در کشـور وجـود دارد. بـه طور کلی موتورسـیکلت ها 

بـه عنـوان یکـی از وسـایل نقلیـه پرکاربرد سـهمی 

بالـغ بـر 35 درصد کل وسـایل نقلیه شـماره گذاری 

شـده را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. تـا سـال 

96، بالـغ بر دو میلیون موتورسـیکلت تنها در شـهر 

تهـران پالک گـذاری شـده  اسـت. جالب آن اسـت 

کـه از ایـن تعـداد حـدود 96 درصـد کاربراتـوری 

هسـتند کـه طبیعتـا میـزان آالیندگی اینها نسـبت 

بـه سـایر انـواع موتورسـیکلت )انژکتـوری و برقی( 

بسـیار باالتر اسـت. متاسـفانه با وجود قانون هوای 

پـاک، هنـوز هیـچ اقدامـی بـرای اسـقاط و از رده 

خـارج کـردن موتروسـیکلت های فرسـوده انجـام 

نشـده اسـت. در کنـار همـه ایـن مـوارد، بایـد نیـم 

میلیـون موتورسـیکلت توقیفـی را هم افـزود که نه 

تنها اسـقاط نمی شـوند بلکـه از طریـق مزایده هایی 

مجـددا بـه چرخه مصرف برمی گردند.شـاید همین 

عیسـی کالنتـری،  اسـت کـه  نگران کننـده  ارقـام 

تـا  راواداشـته  زیسـت  محیـط  سـازمان  رئیـس 

نامـه ای بـا موضـوع اصـالح مفـاد قانون رسـیدگی 

نـاوگان  بـرای سـاماندهی  رانندگـی  بـه تخلفـات 

موتورسـیکلت بـه اسـحاق جهانگیـری معـاون اول 

رئیـس جمهـور ارسـال کند. 

ان
من

اگر سمنان کم آبی داشت به مازندران طالبی و س
گرمک صادر نمی کرد!
در جلســات متعــدد ارزیابــی طــرح انتقــال آب خــزر 
بــه ســمنان بر لــزوم رفــع ابهامــات تأکیــد کردیــم اما 
ــان طــرح ابهامــات را  ــود مجری ــرار ب ــی کــه ق در حال
رفــع کننــد و نتیجــه را بیاورنــد در کمــال تعجــب آقــای کالنتــری بــا 
اجــرای طــرح موافقــت کرد.مناقشــات بــر ســر موضــوع انتقــال آب 
دریــای خــزر بــه ســمنان همچنــان ادامــه دارد و هرچنــد به گفتــه 
ــرب و  ــن آب ش ــتای تأمی ــرح در راس ــن ط ــرای ای ــدان، اج منتق
ــت  ــد، دول ــال می کن ــران را دنب ــع صنعتگ ــوده و مناف کشــاورزی نب
همچنــان بــر اجــرای آن اصــرار دارد.عزیــر عابســی؛ دکتــرای عمــران 
ــــ هیدرولیــک محیــط زیســت در ایــن بــاره بــه تســنیم می گویــد: 
آن گونــه کــه گفتــه می شــود در طــرح انتقــال آب خــزر بــه ســمنان، 
آب خــزر در ســاحل گوهربــاران در 6کیلومتــری غــرب نیــروگاه نــکا 
به میــزان 14 متر مکعــب بــر ثانیــه وارد آب شــیرین کن هایی از 
جنــس اســمز معکــوس شــیرین و بــرای انتقــال بــه ســمنان پمپاژ 
خواهــد شــد کــه فرســایش خــاک و نابــود جنــگل را به دنبــال دارد؛ 
ــه  ــه خــزر ریخت ــرگان ب ــج گ فاضــالب شــور هــم در نزدیکــی خلی

خواهــد شــد کــه اثراتــی جبران ناپذیــر بــر اکوسیســتم آبــی منطقــه 
به جــا خواهــد گذاشــت.عضو هیئــت علمــی دانشــگاه نوشــیروانی 
بابــل دربــاره اثــرات طــرح انتقــال آب خــزر بــه ســمنان بــر خشــکی 
ــاحل  ــه س ــا ب ــری دری ــق 27مت ــت آب از عم ــرار اس ــد: ق می گوی
ــاژ و پــس از  ــا ارتفــاع 2312متــری پمپ منتقــل شــده، ســپس ت
عبــور از تونــل چشــمه روز یــه بــه ســمنان برســد کــه بخــش زیــادی 
ــی؛ در  ــای هیرکان ــی در جنگل ه از مســیر در دشــت اســت و الباق
ــدران  ــاژ شــامل 4 ایســتگاه در مازن ایــن مســیر، 8 ایســتگاه پمپ
و 4 ایســتگاه در ســمنان تعبیــه شــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه 
ــه شــده اســت،  ــی تعبی ــاژ در جنگل هــای هیرکان 3 ایســتگاه پمپ
متذکــر می شــود: از ایــن ســه ایســتگاه تا کنــون هیــچ مشــخصات 
ــه  ــارات وارده ب ــزان خس ــوان می ــا بت ــد ت ــه نکرده ان ــادی ارائ و ابع
جنگل هــای هیرکانــی را ارزیابــی کــرد؛ ایــن ایســتگاه ها ســوله هایی 
هســتند بــا مســاحتی در حــدود نصــف یــک ورزشــگاه کــه بــه بــرق 
و امکانــات نیــاز دارنــد و راه اندازی شــان مســتلزم تخریبــی گســترده 

ــود. ــی خواهــد ب در جنگل هــای هیرکان

درختــان دســتگاه تصفیــه غول پیکــر هــوا هســتند کــه متاســفانه 
در ســال های اخیــر دچــار آســیب های زیــادی شــده اند و حجــم 
زیــادی از آنهــا چــه در ایــران و چــه در دنیــا از بیــن رفتــه اســت 
ــه ویــژه  ــرای دولت هــا و ب ــه دغدغــه ای ب ــر ایــن اســاس ب کــه ب
دوســتداران محیط زیســت تبدیــل شــده کــه در ایــن میــان 
ــد در  ــم گرفته ان ــران تصمی ــن عرصــه در ای ــاالن ای ــدادی از فع تع
مــدت 5 ســال یــک میلیــارد درخــت بکارنــد شــاید ســایه نابــودی 
ــودات  ــن موج ــان؛ ای ــور دور کنند.درخت ــای کش ــر جنگل ه را از س
زنــده  بــه علــت 33 خدمتــی کــه بــه اکوسیســتم ارائــه می دهنــد 
یکــی از ارزشــمندترین موجــودات زنــده در جهان هســتند، در واقع 
اگــر درختــان نبودنــد در تولیــد اکســیژن، ترســیب کربــن، حفاظت 
ــفره های آب  ــت س ــاک و انباش ــت از خ ــتی، حفاظ ــوع زیس از تن
زیــر زمینــی بــا مشــکالت جــدی روبــه رو می شــدیم. بــرگ ایــن 
موجــودات ســبز قــادر اســت بــا جــذب گــرد و غبــار و ســایر ذرات 
ــا  ــه کاهــش آلودگــی هــوا کمــک کند.گیاهــان ب ــق در هــوا ب معل
ــذب و از  ــوا را ج ــن ه ــید کرب ــنتز دی اکس ــد فتوس ــام فراین انج
آن اکســیژن می ســازند و بــه طــور طبیعــی کربــن اضافــی هــوا را 
جــذب و بــه پاالیــش هــوا کمــک می کننــد. یــک درخــت در ســال 
ــزان  ــد می ــد می کن ــه طــور متوســط دو کیلوگــرم اکســیژن تولی ب
اکســیژن آزاد شــده بــه وســیله درختــان پهن بــرگ در یــک هکتــار 
بیــن 2500 تــا 3000 کیلوگــرم بــوده و می توانــد نیــاز 10 انســان را 
تامیــن کنــد همیــن طــور یــک درخــت در مــدت یــک ســال بــا 
انجــام عمــل تبخیــر و تعــرق بــه انــدازه 250 تــا 400 لیتــر آب را 

بــه صــورت بخــار از خــود متصاعــد می کنــد، همچنیــن در تعییــن 
دمــای منطقــه نقــش دارنــد بــه طــوری کــه هــوای یــک منطقــه 
ــر  ــانتیگراد خنک ت ــه س ــا 11 درج ــد ت ــده می توان ــکاری ش درخت
ــن محاســن  ــام ای ــه بی درخــت همجــوار آن باشــد.با تم از منطق
ــه اهمیــت درختــان و  ــه نظــر می رســد آن طــور کــه بایــد ب امــا ب
ــون  ــودی دو میلی ــم، ناب ــی نبرده ای ــود پ ــی خ ــش آن در زندگ نق
ــارز آن  ــه ب ــون نمون ــه 30 تاکن ــمال از ده ــای ش ــار جنگل ه هکت
ــار  ــون هکت ــدود 1.6 میلی ــد ح ــان می ده ــا نش ــت، گزارش ه اس
ــن رقــم  ــده اســت کــه ای از جنگل هــای شــمال کشــور باقــی مان
در دهــه 30 حــدود 3.5 میلیــون هکتــار بــود یعنــی در ایــن 
ــن  ــم و از ای ــت دادی ــار را از دس ــون هکت ــدود دو میلی ــدت ح م
1.6 میلیــون هکتــار نیــز نیمــی مخروبــه اســت. در زاگــرس نیــز 
30 درصــد از عرصــه 6 میلیــون هکتــاری جنــگل را از دســت 
ــدود  ــر ح ــه اخی ــول دو ده ــد در ط ــا می گوی ــم، برآورده داده ای
ــالش  ــد ت ــه خشــک شــده و بای ــوط و بن ــون درخــت بل 18 میلی
کنیــم تــا ایــن تعــداد درخــت را جایگزیــن کنیــم. همچنیــن در 
ــون درخــت شمشــاد را در شــمال  ــر 4 میلی ــدت 5 ســال اخی م
کشــور از دســت دادیــم. بنــا بــر اعــالم کارشناســان یــک درخــت 
50 ســاله بــه خاطــر خدماتــی کــه بــه اکوسیســتم یــا همــان بــوم 
ــده  ــذاری ش ــزار دالر ارزش گ ــا 200 ه ــد ت ــه می ده ــازگان ارائ س
اســت ایــن در حالــی اســت کــه مــا بــه راحتــی بــه بهانــه توســعه 
ــا معــدن کاری  شهرنشــینی و ســاخت آپارتمــان، جاده کشــی و ی
ــا بی رحمــی تمــام چشــم  از ایــن همــه محاســن می گذریــم و ب

را بــه روی ایــن ارزش هــا می بندیــم و بــدن درختــان را تکــه تکــه 
می کنیــم، ایــن اســت کــه بــا کمتریــن پایــداری جــوی و ســاکن 
شــدن هــوا، آلودگــی در شــهرهای بــزرگ و حتــی گاهــی کوچــک 
بــه حــد هشــدار می رســد پــس بایــد فکــری کرد.امــا گویــا قــرار 
اســت طــرح کاشــت یــک میلیــارد درخــت در کشــور اجــرا شــود 
کــه حســین عبیــری گلپایگانــی فعــال محیــط زیســت و رئیــس 
انجمــن کوهســتان ســبز در ایــن بــاره بــه خبرنــگار علمــی ایرنــا 
ــط زیســتی و  ــکاری ســمن های محی ــا هم ــرار اســت ب ــت: ق گف
برخــی بخش هــای دولتــی ســاالنه 200 میلیــون درخــت بکاریــم 

ــک  ــا ی ــا جمع ــا ایرانی ه ــاله، م ــج س ــه پن ــک برنام ــه در ی ک
میلیــارد درخــت خواهیــم کاشــت.وی افــزود: ایــران کشــوری در 
جنــوب غربــی آســیا و در منطقــه خاورمیانــه بــا جمعیتــی بیــش 
از 80 میلیــون نفــر در جایــگاه هیجدهــم جهــان، نهــم آســیا و اول 
خاورمیانــه قــرار دارد. از نظــر وســعت نیــز بــا مســاحتی بیــش از 
یــک میلیــون و 648 هــزار کیلومتــر مربــع در جایــگاه 17 جهــان 
ایســتاده اســت. تراکــم جمعیتــی ایــران 45.56 نفــر در کیلومتــر 
مربــع اســت کــه از ایــن نظــر صــد و بیســت و هفتمیــن کشــور 

متراکــم جهــان اســت.

تــراز دریاچــه ارومیــه طبــق آخریــن پایــش حــدود یــک متــر 
ــت و در  ــر اس ــته باالت ــال گذش ــابه س ــان مش ــه زم ــبت ب نس
صــورت مشــارکت مــردم و بهره بــرداری از طرح هــای مهــم 
ــا  ــا ب ــتاد احی ــه س ــان ک ــی آذربایج ــن آب ــه نگی ــال آب ب انتق
جدیــت آنهــا را اجــرا می کنــد، افزایــش روزافــزون و امیدبخــش 
ــردم  ــای م ــن مطالبه ه ــی از بزرگتری ــا یک ــد ت ــه می یاب آن ادام
شــمال غرب کشــور محقــق شــود. ســتاد احیــای دریاچــه 
آذربایجان شــرقی،  اســتان های  جای جــای  در  ارومیــه 
آذربایجان غربــی و کردســتان اجــرای طرح هــای مختلــف را 

خیز دوستداران محیط زیست برای کاشت 
یک میلیارد درخت در پنج سال

منابع 
طبیعی

محیط 
زیست

محیط زیست شفاف ترین سیستم امروز است

معتمدین محلی حلقه ارتباط
بین منابع طبیعی و مردم

محمـودی گفـت:آراد کـوه یکی از 
بزرگتریـن سـایت های پسـماند 
خاورمیانـه اسـت و جا بـه جایی 
آن یـک اصـل اساسـی اسـت.به 
گـزارش خبرنگار حوزه محیط زیسـت گروه اجتماعی باشـگاه 
خبرنـگاران جوان، سـعید محمودی مدیـر کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان تهـران در در اولیـن نشسـت خبـری خـود که 
صبـح امـروز )دوشـنبه 25 آبـان مـاه( در سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت اسـتان تهران برگزار شـد بـا اشـاره برنامه های 
پیش رو این سـازمان اظهار کرد: محیط زیسـت شـفاف ترین 
سیسـتم امـروز جامعه اسـت؛ هر اتفاقـی که در این سـازمان 
هویـدا مخابـره می شـود.او  و  روشـن  بـه صـورت  می افتـد 
افـزود:از نقد هـای سـازنده و منصفانـه کـه به پیشـبرد اهداف 
محیـط زیسـت کمـک می کنـد اسـتقبال خواهیم کـرد و این 
نقد هـا بـه نفـع مـردم خواهـد بود.مدیـرکل سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان تهران با اشـاره بـه اینکه پاسـخگویی 
وظیفه ماسـت گفت: سیاسـت محیط زیست کشـور ما هدف 
گـذاری مشـترک بـا کمـک مـردم اسـت.او بیـان کـرد: امروز 
مناطـق حفاظـت شـده خطـوط قرمز سـازمان محیط زیسـت 
هسـتند؛ قبـال اتفاق هایـی در ایـن مناطـق می افتـاد کـه خود 

ماهـم خبـری نداشـتیم، امـا اکنـون این شـرایط تغییـر کرده 
اسـت و تـالش تمـام همـکاران مـن حفاظـت از آب و خـاک 
ایـن سـرزمین اسـت.محمودی بـا اشـاره بـه بـوی نامطبـوع 
مجتمـع آراد کـوه مطـرح کـرد: آراد کـوه یکـی از بزرگتریـن 
سـایت های پسـماند خاورمیانـه اسـت و جا به جایـی آن یک 
اصـل اساسـی اسـت حتـی اگـر سـبب بـوی نامطبوعـی هم 
نمی شـد.او بـا اشـاره بـه اینکـه بخشـی از جـا بـه جایـی آراد 
کـوه بـر عهـده شـهرداری اسـت گفـت: حتمـا باید جـا نمایی 
جدیدی برای این سـایت پسـماند صورت گیرد و تغییراتی در 
آن ایجـاد شـود.محمودی بـا بیان اینکه پروانه شـکار در تهران 
صادر نخواهد شـد گفت: مسـئله شـکار بـرای ما اهمیـت دارد 
و کشـور مـا طی 20 سـال گذشـته دچـار نوسـان در اقلیم بوده 
اسـت؛ خیلی از آبشـخور هایی که وجود داشـته اسـت در حال 
حاضـر وجـود ندارد.او با اشـاره به اینکه زیسـتگاه عامل اصلی 
جمعیت اسـت؛ افزود: در پوشـش گیاهی کشـور ما تغییراتی 
ایجاد شـده اسـت از این رو توان محیطی در زیسـتگاه ها طی 
20 سـال گذشـته افت کرده اسـت؛ بنابراین جمعیت نیز تغییر 
پیدا کرده اسـت بنابر همین مانند گذشـته پروانه شـکار بدون 

توجـه به زیسـتگاه صـادر نخواهد شـد.

افسـربیگی  رضـا  حجت االسـالم 
تسـهیل  و  معتمدیـن  از  یکـی 
از  جـواش  روسـتای  کننـدگان 
توابـع شهرسـتان مرنـد در اسـتان 
آذربایجـان شـرقی، بـه نقـش معتمـدان و تسـهیل گران در حل 
مشـکالت روسـتا اشـاره و تأکید کـرد: معتمدین حلقـه ارتباطی 
بیـن منابـع طبیعـی و روسـتاییان هسـتند.به گـزارش سـازمان 
جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور ایـن معتمـد روسـتای 
جـواش در سـی و دومین جلسـه سـتاد هماهنگی آبخیـزداری 
و آبخوان داری خاطرنشـان کرد: به منظور مشـارکت و بهره گیری 
از ظرفیت روسـتاییان، مشـکالت و چالش ها شناسـایی و برای 
برطـرف کـردن آن هـا پیشـنهاد و راه حـل ارائـه شـود.وی با بیان 
اینکه عمده مشـکل در این بخش توجیه روسـتاییان و آموزش 
اسـت، افـزود: برگـزاری کالس هـای توجیهـی و آموزشـی قطعـًا 
سـطح مشـارکت و همـکاری مـردم را ارتقـاء می دهـد و یقیـن 
حاصـل می شـود هـر اقـدام انجـام شـود ثمـره آن بـرای خـود 
آن هـا می باشد.افسـربیگی تخصیـص بـه موقع بودجـه و اعتبار 
بـرای انجـام طرح هـا و پروژه هـا را یکـی دیگـر از مـوارد پیـش 
رو عنـوان کـرد.وی مشـارکت واقعـی را مشـارکتی دوطرفـه بین 
متولیـان آبخیـزداری و روسـتاییان عنـوان کـرد و گفـت: انجـام 

ایـن طرح هـا در رفـع بیکاری، اشـتغال زایـی و درآمدزایی سـهم 
بسـزایی دارد که این موضوع موجب دلگرمی روسـتاییان در این 
بخـش شـده اسـت.  ایـن معتمـد محلی روسـتای جـواش در 
ادامـه به انعقاد تفاهم نامه توسـط منابع طبیعـی در قالب انجام 
عملیات بیولوژیکی، مرتع، گیاهان دارویی، بذرپاشـی، کپه کاری، 
قـرق، مدیریـت چرا، حفاظـت و نگهداری سـازه ها در این بخش 
اشـاره کرد.در ادامه حسـن جمشـیدی تسهیلگر شهرستان مرند 
از حـوزه اردکلـو گفـت: تسـهیلگران مسـئولیت توجیـه، ترویج و 
فرهنـگ سـازی در اجرای پروژه های آبخیزداری قبـل از اجرا را به 
عهـده دارند کـه در حین انجام پروژه ها، مشـارکت مردم، حفظ و 
نگهداری در حد باالیی افزایش می یابد.جمشـیدی به اسـتقبال 
مـردم جهت شـرکت در کارگاه های ترویجـی، وجود فعالیت های 
اقتصـادی، نیروهـای جـوان و کارآمـد و... از دالیـل انتخـاب این 
حـوزه بـه عنـوان نمونـه نـام بـرد. تسـهیلگر شهرسـتان مرند به 
عناویـن دوره آموزشـی در سـال 97 از جملـه آگاهـی رسـانی و 
مشـارکت افراد محلی در اجرا و نحوه نگهداری پروژه ها، آشـنایی 
بـا انرژی هـای نو و تأثیـر آن، مدیریت چـرای دام، حفظ و احیاء 
بهره بـرداری صحیـح از گیاهـان دارویی و... اشـاره نمـود و افزود: 
روسـتاییان خواهـان برگزاری بیشـتر این کارگاه های آموزشـی و 

بازدیدهـا در سـال جاری هسـتند.

قرقیزستان 50 راس غزال از قزاقستان امانت گرفت
قرقیزستان با هدف تکثیر نسل و افزایش جمعیت آهوان این کشور از قزاقستان 50 غزال امانت 
گرفت. مقامات قرقیزستان می خواهند، غزالهای قزاقستانی را در ساحل شمالی اّسیقکول و جنوب 
و غرب آب انبار عورته-توقی در این کشور که برای سکونت غزال مناسب است، رها کنند.

 طرح اسقاط نیم میلیون 
تموتورسیکلت توقیفی 

یس
ط ز

حی
عالقه مندی آلمانی ها به همکاری با ایران م

در زمینه محیط زیست
نماینـده اتـاق بازرگانـی و صنایـع ایـران و آلمـان گفـت: 
شـرکت های متوسـط و کوچک آلمانی در زمینه پسـماند 
عالقه مند هسـتند بـا ایران همـکاری کنند.سـرافرازی در 
همایـش بین المللـی مدیریـت پسـماند در سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت افـزود: هـر چند امـروز در روزهای خوب داد و سـتد بین ایران و 
آلمـان قـرار نداریـم و طبق آمار حـدود 50 درصد این داد و سـتد کاهش 
یافتـه اسـت امـا عالقه بـه همکاری با ایـران همچنان بین شـرکت های 
آلمانـی وجـود دارد و همـواره دربـاره پتانسـیل موجـود در ایران صحبت 
می شـود.وی اظهار داشـت: در چند سـال گذشته همایش های مختلفی 
در زمینـه پسـماند و انرژی هـای تجدیدپذیر به طور مشـترک بین ایران  
و آلمـان برگـزار شـد، بایـد بـه شـرکت های آلمانی شـناخت درسـتی از 
موقعیـت موجـود داده شـود تا بداننـد در چه جاهایـی و چه زمینه هایی 
می توانند کار کنند.سـرافرازی تاکید کرد: در جوانان ایرانی اسـتعدادهای 
خوبـی وجـود دارد و کارهـای خوبـی در زمینه پسـماند انجـام داده اند که 
امیدواریـم در بحـث مدیریت پسـماند به این اسـتعدادها توجـه کرد تا 
راه حلی برای مشـکل پسـماند ارائه شـود.نماینده اتاق بازرگانی و صنایع 

ایـران و آلمـان تصریـح کـرد: در اتـاق بازرگانی ایـران و آلمـان آماده هر 
گونـه همـکاری و اقدامـی چه در سـطح علمـی و چه آموزشـی در زمینه 
مدیریت پسـماند هسـتیم یونس امگلتز از شـرکت فرانهوفر نیز در این 
همایش گفت: تمام کشـورها باید در زمینه پسـماند با یکدیگر همکاری 
کنند و اسـتفاده از تجارب کشـورهای موفق در این مسـیر بسـیار حایز 
اهمیـت اسـت.وی افـزود: آلمـان در حـال اجـرای مسـترپلنی در زمینه 
پسـماند در ایـران اسـت و چهـار موضوع مختلف در این زمینه پوشـش 
داده می شـود کـه ایجـاد توانایـی بـرای ایـن منظـور، زیرسـاخت های 
آنهاسـت و  از جملـه  بازچرخانـی آب و مدیریـت پسـماند  پسـماند، 
می خواهیـم در ایـن فراینـد سـازوکاری ایجـاد کنیـم که زمینه صـادرات 
فرآوردهـای پسـماند فراهم شـود.امگلتز با اشـاره به اینکه ایـن پروژه تا 
پایان امسـال ادامه دارد و توسـط 4 شـرکت آلمانی و 2 شـرکت ایرانی 
اجـرا می شـود، گفت: هـدف از اجرای پروژه این اسـت کـه بتوانیم برای 
شـرکت های کوچـک و متوسـط آلمانـی فرصتـی ایجاد کنیم تـا بتوانند 
وارد بـازار ایـران شـوند و فرآورده هـای پسـماند را صـادر کننـد، همچنین 

اطالعاتـی را نیـز در اختیار طـرف ایرانی قـرار دهیم.

گی
ود

آل

ــدن  ــی ش ــریع صنعت ــد س ــت و رش ــش جمعی افزای
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــتند ک ــی هس ــور مهم دو فاکت
در تشــدید معضــل آلودگــی هــوا نقــش دارنــد.

بــه گــزارش ایســنا، چیــن نیــز همچــون هنــد از 
کشــورهای پرجمعیــت جهــان بــه حســاب می آیــد و 
ــت.  ــور اس ــن کش ــردم ای ــر م ــوا گریبانگی ــی ه ــل آلودگ معض
بنابــر گــزارش ســایت اینترنتــی "اســکوپ ووپ"، مقامــات چیــن در 
ســال های اخیــر اقدامــات موثــری را بــرای کاهــش میــزان آلودگــی 
ــوارد  ــه م ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک ــال کرده ان ــه و اعم ــوا ارائ ه
ــر اشــاره کرد:چیــن در ســال 2013 برنامــه اقــدام ملــی کیفیــت  زی
هــوا را بــا موضــوع آلودگــی هــوا ارائــه کــرد کــه شــامل مجموعــه ای 
از محدودیتهاســت. بــر اســاس ایــن قانــون ظرفیت دهــی جدیــد بــه 
نیروگاه هــا بــا ســوخت زغــال ممنــوع شــده، معــادن زغــال ســنگ 
ــدا کرد.چیــن  ــوالد کاهــش پی ــد آهــن و ف تعطیــل و ظرفیــت تولی
ــج  ــب نتای ــور کس ــه منظ ــت و ب ــش گرف ــه ای پی ــردی منطق رویک
بیشــتر، مناطــق آلــوده کلیــدی را شناســایی کــرد. بنابرایــن در ســال 
ــدِی  ــق کلی ــوان مناط ــه عن ــن کشــور ب ــه در ای ــن منطق 2013 چندی
ــدام،  ــن اق ــس از ای ــد. پ ــایی ش ــی شناس ــرل آلودگ ــات کنت اقدام
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

دفتــر پســماند ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه در مــاده 23 قانــون مدیریــت پســماند ســازمان 
ــر  ــه عنــوان مســئول نظــارت ب حفاظــت محیــط زیســت ب
ایــن قانــون اســت، تصریــح کــرد: مقادیــر زیــادی از انــواع 
پســماند ســاالنه در کشــور تولید می شــود که الزم اســت هر 
نــوع از آن هــا به صــورت جداگانــه مدیریــت شــود.وی ادامــه 
داد: خســارت ناشــی از عــدم مدیریــت پســماند در کشــور 
44 هــزار میلیــارد تومــان اســت. منظــور از عــدم مدیریــت 
پســماند دفــن غیراصولــی آن و نبــود تفکیک از مبدأ اســت. 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت به عنــوان دســتگاهی که 
مســئولیت نظــارت بــر اجــرای قانــون مدیریــت پســماند در 
کشــور را دارد طــی ســال های اخیــر اقدامــات مثبتــی بــرای 
ــندیده  ــام داده است.پس ــور انج ــماند در کش ــت پس مدیری
بــا اشــاره بــه اینکــه آسیب شناســی مدیریــت پســماند در 
کشــور از جملــه ایــن اقدامــات اســت، گفــت: فقــدان قوانین 
حقوقــی مانــع از الــزام آور بــودن قانــون مدیریــت پســماند 
می شــود. قانــون بایــد به گونــه ای باشــد کــه هیــچ راه فــراری 
بــرای ســازمان ها نگــذارد همچنیــن بــا توجــه به گســتردگی 

مســئولیت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیاز داشــتیم 
کــه ســاختار جداگانــه ای بــرای مدیریــت پســماند در ایــن 
ــت  ــر مدیری ــبختانه دفت ــه خوش ــود ک ــاد ش ــازمان ایج س
پســماندها بــا هــدف مدیریت پســماند در ســازمان حفاظت 
ــماند  ــر پس ــد.مدیرکل دفت ــیس ش ــت تاس ــط زیس محی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــازمان  ــط س ــماند توس ــت پس ــع مدیری ــای جام برنامه ه
حفاظــت محیــط زیســت تدویــن شــده اســت، اظهارکــرد: 
نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن قوانیــن و ارزیابــی عملکــرد 

ــی از  ــای مختلف ــده بخش ه ــر عه ــی ب دســتگاه های اجرای
جملــه وزارت بهداشــت، وزارت صنعــت، دانشــگاه های علــوم 

پزشــکی، شــهرداری و ... اســت.

وضعیت زباله در شمال کشور فاجعه است 
ــز  ــور نی ــای کش ــهرداری و دهیاری ه ــازمان ش ــاون س مع
ــه  ــه در اســتان های شــمالی کشــور ب گفــت: وضعیــت زبال
ویــژه در محمــود آبــاد و بابلســر در اســتان مازنــدران، فاجعــه 
اســت زیــرا حجــم زیــادی زبالــه در فاصلــه 300 متــری دریا 
رهــا شــده  اســت کــه شــیرابه های آن بــه صــورت مســتقیم 
از یــک طــرف وارد دریــا و از طــرف دیگــر وارد شــالیزارهای 
ایــن  در  اطــراف آن می شود.حســین رجــب صالحــی 
همایــش بیــن المللــی مدیریــت پســماند در ســازمان 
ــزار و 340  ــور ه ــزود: در کش ــت اف ــط زیس ــت محی حفاظ
شــهر وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد هــزار و 300 شــهر مجــوز 
شــهرداری را بــرای مدیریــت پســماند دارنــد، همچنیــن 39 
ــتا  ــزار روس ــداد 37 ه ــن تع ــه از ای ــم ک ــتا داری ــزار روس ه
مجــوز دهیــاری هــا را دارنــد تــا در حــوزه مدیریــت پســماند 
فعالیــت کننــد.وی اظهــار داشــت: روزانــه حــدود 58 هــزار 
تــن پســماند عــادی در کشــور تولیــد می شــود کــه ســهم 
ــزار  ــن و روســتایی 10 ه ــزار ت پســماندهای شــهری 48 ه
ــرم و  ــهری 800 گ ــماند ش ــد پس ــرانه تولی ــت، س ــن اس ت
روســتایی 500 گــرم اســت کــه از ایــن میــزان پســماند فقــط 
25 درصــد آن پــردازش می شــود و 75 درصــد دیگــر دفــن 
می شــود. از تمــام پســماندهای عــادی 65 درصــد تــر و 35 
درصــد خشــک اســت. بــر اســاس مــاده 7 قانــون مدیریــت 
پســماند، مدیریــت اجرایــی تمــام پســماندهای عــادی در 
شــهرها بــر عهــده شــهرداری ها و دهیاری هــا و صنایــع بــر 
عهــده بخشــداری ها اســت. وزارت کشــور نیــز مکلــف اســت 
اعتبــارات الزم را در ایــن زمینــه فراهــم کنــد و نظــارت نیــز 
بــر عهــده ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت. معــاون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــای کش ــهرداری و دهیاری ه ــازمان ش س
اینکــه امســال ســال طالیــی بــرای مدیریت پســماند خواهد 
بــود، گفــت: برنامــه 5 ســاله ای در زمینــه مدیریــت پســماند 
ــه  ــه 283 منطق ــور ب ــاس آن کش ــر اس ــم و ب ــه کرده ای تهی
تقســیم شــده اســت. اکنــون بیشــتر شــهرها در حــوزه دفن 
پســماند منطقــه ای عمــل می کننــد کــه باعــث شــده تــا 700 
ــر اســاس ایــن  محــل دفــن در کشــور ایجــاد شــود کــه ب
برنامــه 5 ســاله می خواهیــم آن را بــه 283 منطقــه کاهــش 
دهیــم، همچنیــن 42 مرکز کمپوســت در کشــور وجــود دارد 
کــه کــم اســت و می خواهیــم آن را بــه 123 مرکــز افزایــش 
ــر روی ســه  دهیم.رجــب صالحــی ادامــه داد: تمرکــز مــا ب
اســتان شــمالی کشــور شــامل گیــالن؛ مازنــدران و گلســتان 

اســت. 

وضعیت زباله در 
استان های شمالی کشور 
به ویژه در محمود آباد و 

بابلسر در استان مازندران، 
فاجعه است زیرا حجم 
زیادی زباله در فاصله 

300 متری دریا رها شده  
است که شیرابه های آن 

به صورت مستقیم از یک 
طرف وارد دریا و از طرف 

دیگر وارد شالیزارهای 
اطراف آن می شود. در 
کشور هزار و 340 شهر 

وجود دارد که از این 
تعداد هزار و 300 شهر 
مجوز شهرداری را برای 
مدیریت پسماند دارند

خسارت میلیاردی عدم مدیریت پسماند در کشور 
مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط زیست: عدم مدیریت پسماند در کشور ساالنه  

44 هزار میلیارد تومان خسارت وارد می کند

تــراز دریاچــه ارومیــه طبــق آخریــن پایــش حــدود یــک متــر 
ــت و در  ــر اس ــته باالت ــال گذش ــابه س ــان مش ــه زم ــبت ب نس
صــورت مشــارکت مــردم و بهره بــرداری از طرح هــای مهــم 
ــا  ــا ب ــتاد احی ــه س ــان ک ــی آذربایج ــن آب ــه نگی ــال آب ب انتق
جدیــت آنهــا را اجــرا می کنــد، افزایــش روزافــزون و امیدبخــش 
ــردم  ــای م ــن مطالبه ه ــی از بزرگتری ــا یک ــد ت ــه می یاب آن ادام
شــمال غرب کشــور محقــق شــود. ســتاد احیــای دریاچــه 
آذربایجان شــرقی،  اســتان های  جای جــای  در  ارومیــه 
آذربایجان غربــی و کردســتان اجــرای طرح هــای مختلــف را 

در دســتور کار قــرار دارد و تــا پایــان ســال 1397 بیــش از 
ــه  ــا هزین ــن طرح ه ــرای ای ــرای اج ــال ب ــارد ری ــزار میلی 35 ه
کــرد؛ امســال نیــز بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی دولــت 
بیــش از هفــت هــزار و 240 میلیــارد ریــال بــرای احیــای 
ــد کــه در حــال طــی  ــی آذربایجــان اختصــاص می یاب نگیــن آب
ــه  ــای دریاچــه ارومی ــی اســت.اولویت ســتاد احی مراحــل پایان
ــش از  ــوده و بی ــه ب ــه دریاچ ــال آب ب ــای انتق ــام طرح ه اتم
ــر در  ــال های اخی ــی س ــا ط ــتاد احی ــارات س ــد اعتب 65 درص
ایــن طرح هــا هزینــه شــده اســت؛ طرح هــای بزرگــی کــه 

ــرداری  ــه بهره ب ــده ب یکــی پــس از دیگــری طــی ســال های آین
می رســد تــا تــراز دریاچــه بــه مرحلــه افزایــش روزافــزون وارد 
ــژه در بخــش کشــاورزی  ــه وی ــره وری ب ــش به ــا افزای شــود ام
ــت.اکنون  ــوردار اس ــژه برخ ــت وی ــز از اهمی ــی نی آذربایجان غرب
ــده و  ــی ش ــت ط ــا موفقی ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ ــاز دوم احی ف
ــا ســال  ــک ت ــراز اکولوژی ــه ت ــان رســیدن ب ــه هم ــاز ســوم ک ف
ــل  ــرداری کام ــا بهره ب ــا ب ــت ت ــد خورده اس ــد، کلی 1406 می باش
از طــرح هــای ســتاد احیــا، ســاالنه بیــش از 900 میلیــون 
مترمکعــب آب بــه پیکــره دریاچــه وارد  شــود؛ هرچنــد کــه 
ــراز  ــه ت ــه ب ــه ارومی ــاندن دریاچ ــرف آب و رس ــت مص مدیری
می طلبد.مســعود  همه جانبــه  هم افزایــی  یــک  اکولوژیــک 
ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــزی س ــر برنامه ری ــر دفت ــی، مدی تجریش
ــای  ــرای احی ــازه ای ب ــات س ــه اقدام ــت ک ــد اس ــه معتق ارومی
دریاچــه ارومیــه تــا یک ســال آینــده به ثمــر می نشــیند و 
ــه  ــادی آب ب ــیار زی ــر بس ــاهد ورود مقادی ــورت ش ــن ص در ای
دریاچــه خواهیــم بــود امــا در کنــار اجــرای طرح هــای آبرســانی، 
کاهــش مصــرف 40 درصــدی آب بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی 
ــش  ــون کاه ــرار دارد و تاکن ــا ق ــتاد احی ــتور کار س ــز در دس نی
30 درصــدی در مصــارف حــوزه کشــاورزی آذربایجان غربــی 
ــه  ــده ب ــال آین ــا 2 س ــم ت ــن رق ــیدن ای ــه رس ــده ک ــق ش محق
40 درصــد هدفگــذاری شــده اســت.اما رییــس انجمــن آبیــاری 
ــی بخــش  ــی از آب مصرف ــل توجه ــار قاب ــران آم و زهکشــی ای
کشــاورزی در آذربایجان غربــی دارد کــه اهمیــت مشــارکت 
بهره بــرداران بــرای افزایــش بهــره وری در بخــش کشــاورزی 
ــر اســاس  ــد و ب ــکار آن را نشــان می ده ــی و راه آذربایجان غرب
ایــن آمــار، 77 درصــد آب مصرفــی بخــش کشــاورزی حوضــه 

دریاچــه ارومیــه صــرف تولیــد پنــج محصــول یونجــه، ســیب، 
گنــدم، انگــور و چغندرقنــد می شــود.عباس کشــاورز ســهم ایــن 
محصــوالت از آب مصرفــی را چنیــن تشــریح کــرد: از ایــن 
ــه  ــوط ب ــه یونجــه، 17 درصــد مرب ــوط ب ــزان 32 درصــد مرب می
ــدام از  ــرای هرک ــد ب ــت درص ــدم و هش ــد گن ــیب، 12 درص س
ــد  ــا تاکی ــد اســت.وی ب ــور و چغندرقن ــدی انگ محصــوالت تولی
بــر اینکــه توســعه بهــره وری مهمتریــن راهــکار کاهــش مصــرف 
آب و جلوگیــری از بــروز مشــکل بــرای کشــاورزان اســت، ادامــه 
داد: کشــت ارقــام کم مصــرف، بهبــود تکنولــوژی و کم کــردن 
ضایعــات از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد در ایــن خصــوص 
مــورد توجــه قــرار گیــرد و 9 ســناریو بــرای کاهــش قابــل توجــه 
مصــرف آب در ایــن حوضــه در افق هــای 1405 و 1410 تدویــن 
ــار  ــه و خی ــر گوج ــی نظی ــال محصوالت ــت. وی انتق ــده اس ش
ــه  ــت یونج ــطح زیرکش ــدی س ــش 35 درص ــه، کاه ــه گلخان ب
ــر  ــد نظی ــه ای جدی ــا محصــوالت علوف ــردن آن ب ــن ک و جایگزی
ــگ  ــه ای و گلرن ــزای علوف ــه ای، کل ــه ای، ذرت علوف ــدر علوف چغن
ــش  ــه افزای ــز ب ــد و تمرک ــت چغندرقن ــش کش ــه ای، کاه علوف
ــک  ــوان کرد.بدون ش ــناریوها عن ــن س ــه ای ــره وری را از جمل به
افزایــش مصــرف آب از جملــه مهمتریــن دالیــل کاهــش 
ســطح دریاچــه ارومیــه در ســال های اخیــر بــوده و بــر اســاس 
ــز  ــه آبری ــی در حوض ــد آب مصرف ــش از 90 درص ــی ها بی بررس
دریاچــه ارومیــه مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت و ســاالنه 
ــود؛  ــرف می ش ــه مص ــن حوض ــب آب در ای ــا مترمکع میلیارده
ــی در  ــع محل ــارکت جوام ــه مش ــد ک ــز معتقدن ــان نی کارشناس
ــای  ــی در احی ــش مهم ــف، نق ــای مختل ــرای طرح ه ــار اج کن

ــان دارد. ــی آذربایج ــن آب نگی

 افزایش امیدبخش تراز دریاچه ارومیه 

در پی اعتراض برخی از سـاکنین دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی 
تهـران بـه بـوی نامطبـوع ناشـی از سـوزاندن اجسـاد حیوانات آزمایشـگاهی 
ایـن دانشـگاه،  نشسـت سـه جانبه بـا حضـور نماینـدگان شـاکیان،  دانشـگاه 
و همچنیـن کارشناسـان محیـط زیسـت در محـل دانشـکده دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تهـران برگـزار شـد. سـوزاندن اجسـاد حیوانـات آزمایشـگاهی در 
دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران موجب اعتراض سـاکنین 
ایـن منطقـه بـه بـوی نامطبـوع ناشـی از سـوزاندن این اجسـاد شـد کـه این 
اقدام واکنش مسـؤوالن دانشـگاه و محیط زیسـت را در پی داشت.در همین 
رابطـه هفتـه گذشـته دکتـر فردیـن عمیـدی، مسـؤول هدایت کننـده پـروژه 
سـوزاندن حیوانات آزمایشـگاهی در دانشـگاه علوم پزشکی تهران و همچنین 
معـاون اداری و مالـی ایـن دانشـکده در گفت وگـوی اختصاصـی بـا ایسـنا 
توضیحاتی در خصوص سـوزاندن اجسـاد حیوانات آزمایشـگاهی در دانشگاه 
علـوم پزشـکی تهران ارائـه داد و اظهار کرد: اجسـاد حیوانات آزمایشـگاهی تا 
قبل از سـال 89 در کل پردیس دانشـگاه علوم پزشـکی تهران، دانشکده علوم 
و سـایر دانشـکده ها در تفکیک ها بین زباله ها ریخته می شـد و یا اینکه این 
اجسـاد را در چاهـی کـه حفر کرده بودند، قـرار می دادنـد.وی در ادامه تصریح 
کرد: دانشـگاه علوم پزشـکی تهران از سـال 89 کوره ای که توسـط یک شرکت 
آمریکایـی بـر اسـاس آخریـن تکنولوژی روز سـاخته شـده بـود را خریداری 
کـرد و از ایـن سـال بـه بعـد اجسـاد تمامـی حیوانـات در پردیـس و حتـی 
دانشـکده های دیگر در این کوره سـوزانده می شـوند. اغلب این اجساد متعلق 
بـه حیوانـات کوچـک نظیـر مـوش اسـت کـه بـا قـرار گرفتـن در داخـل کوره 
بـه پـودر تبدیـل می شـوند.معاون اداری و مالی دانشـکده پزشـکی دانشـگاه 
علوم پزشـکی تهران خاطرنشـان کرد: کوره سـوزاندن اجسـاد در هر هفته نیم 
سـاعت روشـن می شـود و این حفره می تواند 50 کیلو جسـد حیوانات را به 
300 گـرم خاکسـتر تبدیـل کند.دکتـر عمیدی تاکیـد کرد:  کارشناسـان محیط 
زیسـت اسـتاندارد بـودن ایـن حفـره را تاییـد کرده انـد و مـا هم روز گذشـته 
جلسـه ای را با مسـئوالن شـهرداری تهران برگزار و به آنها اعالم کردیم که اگر 
روش بهتـری برای سـوزاندن اجسـاد هسـت، خود شـهرداری ایـن موضوع را 
بـر عهـده بگیرد کـه البته آنها اعالم کردنـد که در این زمینـه دخالت نمی کنند. 
ضمـن اینکـه همانطور که عنوان شـد، این کوره آلودگی محیط زیسـتی ایجاد 
نمی کنـد و بـا توجـه بـه اینکه حیوانات آزمایشـگاهی سـمی هسـتند، اگر در 
کـوره سـوزانده نشـوند یـا بایـد داخـل بسـته بندی هایی در جوی هـای اطراف 
انداختـه شـوند و یـا اینکـه در اطـراف تهران یـا ورامین که باغات سـبزیجات 

وجـود دارد، رها شـوند!

تعیین تکلیف سوزاندن 
اجساد حیوانات آزمایشگاهی 

خبر
آغاز توزیع علوفه میان حیات وحش 

در مناطق کوهستانی
فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان محیـط زیسـت از توزیـع 
علوفـه بیـن حیـات وحـش در مناطـق کوهسـتانی و بـرف 
گیـر خبـر داد.آغـاز توزیـع علوفـه در مناطق کوهسـتانی برای 
حیـات وحشجمشـید محبت خانـی فرمانده یـگان حفاظت 
سـازمان محیط زیسـت در گفت و گو با خبرنگار حوزه محیط زیسـت گروه اجتماعی باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان، در رابطـه بـا آمادگـی محیط بانان بـرای توزیع علوفه در مناطق کوهسـتانی 
بـرای حیـات وحـش اظهـار کـرد: در حـال حاضر با بـارش برف و بـاران در مناطق کوهسـتانی 
توزیـع علوفـه بین حیات وحش توسـط محیط بانان آغاز شـده اسـت.وی افـزود: تاکنون در 
تهیـه و توزیـع علوفـه حیات وحش با کمبـود مواجه نبودیم.محبت خانی گفـت: توزیع علوفه 

در بیـن حیـات وحـش در مناطـق کوهسـتانی بـه صورت دسـتی انجام می شـود.

زمستان گذرانی را برای گونه های 
جانوری آسان کنیم

اداره کل محیط زیسـت اسـتان اردبیل در اطالعیه ای از اقشـار 
مختلـف مـردم خواسـت تـا بـا توجـه بـه نفـوذ هوای سـرد 
و بـارش بـرف در مناطـق مختلـف، از گونه هـای جانـوری 
حمایـت کننـد.اداره کل محیط زیسـت اردبیـل در پی کاهش 
محسـوس دمـا و بـارش برف در نقاط مختلف اسـتان اردبیـل اطالعیه ای را صادر کـرد.در این 
اطالعیـه آمـده اسـت: بـا توجـه به سـردی هـوا و تداوم بـارش برف و یخ بسـتن بسـیاری از 
آبگیرها و پوشـیده شـدن مراتع با برف، انواع حیات وحش از زیسـتگاه های مختلف اسـتان 
به دنبال غذا و علوفه به سـکونتگاه های انسـانی نزدیک می شـوند.محیط بانان اسـتان اردبیل 
هـم اکنـون بـرای امدادرسـانی و علوفـه دهی و دانه پاشـی به حیـات وحش اسـتان در آماده 

بـاش بوده اسـت.

 میزان گوشت مصرفی شیر های 
باغ وحش ارم 

سرپرسـت بـاغ وحـش ارم از مصرف روزانـه 7 کیلوگرم 
گوشـت توسـط هـر شـیر در این بـاغ وحش خبـر داد.

شـیر های بـاغ وحـش ارم روزی چنـد کیلـو گوشـت 
می خورند؟امیرالهامـی سرپرسـت بـاغ وحـش ارم در 
گفتگـو بـا خبرنگار حوزه محیط زیسـت گروه اجتماعی باشـگاه خبرنـگاران جوان، در 
رابطـه بـا اینکـه روزانـه حیوانـات باغ وحـش ارم چند کیلو گوشـت مصـرف می کنند، 
اظهـار کـرد: تغذیـه حیوانـات در بـاغ وحـش ارم در هفتـه 2 نوبت اسـت.وی با بیان 
اینکـه تمـام غذا هـا قبل از مصرف توسـط کارشناسـان باغ وحش بررسـی می شـوند، 
افـزود: بایـد گوشـت های تغذیـه ای حیوانـات تـازه باشـند و با مهـر کشـتارگاه تأیید 
و در سـردخانه زیـر صفـر نگهـداری شـوند.الهامی بـا اشـاره بـه میزان گوشـت و مرغ 
مصرفـی ببـر گفـت: روزانه میزان گوشـت و مـرغ مصرفی هر ببر 2.5 کیلوگرم اسـت.

حیات 
وحش 

زمستان

شیرها

خطر کمبود آب در سیدنی، همزمان با ادامه آتش سوزی ها
در حالی که استرالیا با آتش سوزی های مرگبار و بدترین خشکسالی دهه های اخیر دست  و پنجه نرم می کند 

مشکل کمبود آب در سیدنی این کشور را با بحرانی دیگر مواجه کرده است.

معـاون امـور شـهرداری های سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور 

بـا اشـاره بـه تولیـد روزانـه 58 هـزار تـن پسـماند عـادی در کشـور گفـت: 

متاسـفانه در محمـود آبـاد و بابلسـر کوهـی از زبالـه در نزدیکی دریا شـکل 

گرفته اسـت که شـیرابه آن به طور مسـتقیم وارد دریا و شـالیزارها می شود.

بـه گزارش ایسـنا، حسـین رجب صالحی در همایـش بین المللی مدیریت 

پسـماند کـه امـروز در سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت برگزار شـد، اظهار 

کـرد: مـا در کشـور 1340 شـهر داریـم کـه  از ایـن تعـداد 1300 شـهر مجوز 

شـهرداری را دارند همچنین در کشـور 39 هزار روسـتا وجود دارد که از این 

تعـداد 37 هـزار مجوز دهـداری را در حـوزه مدیریت پسـماند دارند.معاون 

امـور شـهرداری های سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـا بـا بیـان ایـن کـه 

روزانـه در کشـور 58 هـزار تن پسـماند عـادی تولید می شـود، تصریح کرد: 

سـهم شـهرها در ایـن مقدار روزانـه 48 هزار تن و سـهم روسـتاها روزانه 10 

هـزار تـن اسـت همچنیـن از ایـن مقـدار تنهـا 25 درصد پردازش می شـود 

و 75 درصـد آن به طـور مسـتقیم دفـن می شـوند.رجب صالحـی افـزود: 

از کل پسـماندهای عـادی 65 درصـد »تـر« و 35 درصـد آن پسـماندهای 

خشـک هسـتند. براسـاس مـاده 7 قانـون مدیریـت پسـماند مدیریـت 

اجرایـی پسـماندهای عـادی در شـهرها و روسـتاها برعهده شـهرداری ها و 

دهیاری ها و خارج از شـهرها برعهده بخشـداری اسـت همچنین براسـاس 

ماده 12 قانون مدیریت پسـماند وزارت کشـور موظف اسـت که تسـهیالت 

و امکانـات بـرای دفع پسـماند را فراهم و سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

نیـز بـر آن نظـارت کند.وی با اشـاره به اینکـه در حال حاضر اکثر شـهرهای 

کشـور به صورت منطقه ای خودشـان سـایت دفع پسـماند دارنـد، گفت: در 

حـال حاضـر 700 محلـه دفن پسـماند در کشـور وجـود دارد  امـا در برنامه 

پنج سـاله ای که برای مدیریت پسـماند تهیه شـده قرار اسـت که این رقم 

در کشـور بـه 283  محـل دفـن پسـماند کاهش پیدا کنـد همچنین مراکز 

پردازش و کمپوسـت در کشـور 42 مرکز اسـت که عدد بسـیار کمی اسـت 

و قـرار اسـت آن را بـه 123 مرکـز افزایش دهیم.معاون امور شـهرداری های 

سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـا بـا اشـاره بـه ایـن کـه تمرکـز مـا برای 

مدیریـت پسـماند در سـه اسـتانی اسـت کـه بیشـترین مشـکل را در این 

حـوزه دارنـد، تصریـح کرد: در حال حاضر در اسـتان های مازنـدران، گیالن و 

گلسـتان مشـکالت زیادی داریم.

ورود مستقیم شیرابه های 
زباله به دریا و شالیزارها

گی
ود

اقدامات کشور چین برای مقابله با هوای آلودهآل
ــدن  ــی ش ــریع صنعت ــد س ــت و رش ــش جمعی افزای
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــتند ک ــی هس ــور مهم دو فاکت
در تشــدید معضــل آلودگــی هــوا نقــش دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا، چیــن نیــز همچــون هنــد از 
کشــورهای پرجمعیــت جهــان بــه حســاب می آیــد و 
ــت.  ــور اس ــن کش ــردم ای ــر م ــوا گریبانگی ــی ه ــل آلودگ معض
بنابــر گــزارش ســایت اینترنتــی "اســکوپ ووپ"، مقامــات چیــن در 
ســال های اخیــر اقدامــات موثــری را بــرای کاهــش میــزان آلودگــی 
ــوارد  ــه م ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک ــال کرده ان ــه و اعم ــوا ارائ ه
ــر اشــاره کرد:چیــن در ســال 2013 برنامــه اقــدام ملــی کیفیــت  زی
هــوا را بــا موضــوع آلودگــی هــوا ارائــه کــرد کــه شــامل مجموعــه ای 
از محدودیتهاســت. بــر اســاس ایــن قانــون ظرفیت دهــی جدیــد بــه 
نیروگاه هــا بــا ســوخت زغــال ممنــوع شــده، معــادن زغــال ســنگ 
ــدا کرد.چیــن  ــوالد کاهــش پی ــد آهــن و ف تعطیــل و ظرفیــت تولی
ــج  ــب نتای ــور کس ــه منظ ــت و ب ــش گرف ــه ای پی ــردی منطق رویک
بیشــتر، مناطــق آلــوده کلیــدی را شناســایی کــرد. بنابرایــن در ســال 
ــدِی  ــق کلی ــوان مناط ــه عن ــن کشــور ب ــه در ای ــن منطق 2013 چندی
ــدام،  ــن اق ــس از ای ــد. پ ــایی ش ــی شناس ــرل آلودگ ــات کنت اقدام

میانگیــن غلظــت ذرات معلــق کمتــر از 2.5 میکــرون در ایــن مناطــق 
کاهشــی 32 تــا 48 درصــدی پیــدا کرد.همچنیــن چیــن ممنوعیــت 
ــرای مصــارف خانگــی، بیمارســتان ها و مــدارس را  مصــرف زغــال ب
در سراســر کشــور اعمــال کــرد.در شــهرهای بزرگــی همچــون پکــن، 
ــدف  ــه ه ــد ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــژو اقدامات ــانگهای و گوانگ ش
آنهــا کاهــش تــردد خودروهــا در جاده هــای ایــن کشــور اســت. در 
حقیقــت بخشــی از ایــن 10 اقــدام کــه توســط دولــت چیــن معرفــی 
شــد شــامل کاهــش مجمــوع تعــداد خودروهــا در شــهر پکــن بــه 
شــش میلیــون دســتگاه تــا پایــان ســال 2017 بود.دســتگاه عظیــم 
تصفیــه کننــده هــوا بــه ارتفــاع 100 متــر در اســتان شانشــی ســاخته 
ــر  ــون مت ــه بیــش از 10 میلی ــدازی آن روزان ــه پــس از راه ان شــد ک
مکعــب هــوای تمیــز تولیــد می شــود.چین نــه تنهــا در حــوزه منابــع 
ــی را  ــه برنامه های ــد بلک ــرمایه گذاری می کن ــر س ــرژی تجدیدپذی ان
بــا هــدف افزایــش پوشــش جنگلــی از 21.7 درصــد بــه 23 درصــد 
ــت.  ــرده  اس ــه ک ــال 2035 ارائ ــا س ــد ت ــال 2020 و 26 درص ــا س ت
ــن  ــا 2018 چی ــن ســال های 2013 ت ــد بی ــا نشــان می ده گزارش ه
بیــش از 65 میلیــارد دالر بــرای ایجــاد جنگل هــای جدیــد ســرمایه 

گــذاری کــرده  اســت.

سی
شنا

ادامه بارش  برف و باران در کشورهوا
ــازمان  ــریع س ــدار س ــی و هش ــرکل پیش بین مدی
ــن  ــل آخری ــاس تحلی ــر اس ــت: ب ــی گف هواشناس
نقشــه های پیش یابــی هواشناســی تــا پایــان 
هفتــه بــارش در ســواحل دریــای خــزر ادامــه 
خواهــد داشــت و بــرای ارتفاعــات البــرز مرکــزی 
ــود.صادق  ــی ش ــی م ــاران پیش بین ــرف و ب ــده ب ــارش پراکن ب
ــر  ــداز ظه ــرد: بع ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــت و گ ــان در گف ضیایی
امــروز دوشــنبه تــا ظهــر ســه شــنبه )27 و 28 آبــان مــاه( بارش 
در بخش هــای مرکــزی ســواحل دریــای خــزر شــدت بیشــتری 
خواهــد داشــت.وی در ادامــه گفــت: بــا ادامــه فعالیــت ســامانه 
بارشــی در جنــوب و جنــوب غــرب کشــور در ایــن مناطــق رگبــار 
بــاران گاهــی همــراه بــا رعــد و بــرق و وزش بــاد شــدید موقتــی 
پیش بینــی می شــود و در بخش هایــی از مرکــز و شــرق کشــور 
واقــع در اســتان های اصفهــان، یــزد و دامنه هــای زاگــرس 
ــارش  مرکــزی در اســتان های قــم، مرکــزی و شــرق لرســتان ب
و هشــدار  پیش بینــی  می دهد.مدیــرکل  رخ  بــاران  و  بــرف 
ــان  ــردا )27 آب ــت: ف ــه گف ســریع ســازمان هواشناســی در ادام
ــن مناطــق  ــر ای ــالوه ب ــن ســامانه  ع ــت ای ــاه( گســتره فعالی م

بــه شــرق و شــمال شــرق کشــور نیــز خواهــد رســید همچنیــن 
ــران  ــمنان و ته ــتان های س ــرز در اس ــی الب ــای جنوب در دامنه ه
ــن  ــود. در ای ــی می ش ــاران پیش بین ــرف و ب ــده ب ــارش پراکن ب
روز بــارش در اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، غــرب فــارس 
ــه  ــزود: س ــت.وی اف ــد داش ــتری خواه ــدت بیش ــهر ش و بوش
ــامانه  ــن س ــوی ای ــت شرق س ــا حرک ــاه( ب ــان م ــنبه )28 آب ش
از میــزان بارش هــا در جنــوب غــرب و دامنه هــای زاگــرس 
مرکــزی کاســته می شــود و فعالیــت آن در جنــوب و نیمــه 
و  پیش بینــی  داشــت.مدیرکل  خواهــد  شــرقی کشــورادامه 
ــن  ــت: در ای ــه گف هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی در ادام
روز بــارش در  شــمال کرمان،شــرق و شــمال شــرق کشــور بــاران 
ــارس   ــهر و ف ــوب بوش ــارس، جن ــج ف ــرق خلی ــرف و در ش و ب
می شــود.وی  پیش بینــی  بــرق  و  رعــد  و  رگبــار  به صــورت 
ــوار  ــاه( در کل ن ــان م ــنبه )29 آب ــامانه چهارش ــن س ــزود: ای اف
شــرقی کشــورفعال خواهــد بــود و عــالوه بــر بــارش ســبب وزش 
ــد  ــد ش ــه ای خواه ــا 6 درج ــدود 4 ت ــای ح ــش دم ــاد و کاه ب
ــن روز از شــرق کشــور خــارج  ــت ای ــج از اواخــر وق ــه به تدری ک

می شــود.
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 7 - دستگاه فاکس - نفس ها، دمها، گرانمایه 

شدن - دانه خوشبو، سیاهدانه معطر

 8 - بی حرمتی - راضی - مددکار، سرگرد 

قدیم

 9 - بلدرچین - باشگاهی در آرژانتین

 10 - رنگ خون - گشاده كرد - حرص و طمع، 

زیاده خواهی، از حروف اضافه - قدرت وتوان

 11 - خیس شدن - آب بند - تکرار حرف – 

دلجویی

 12 - گوارا - غارت كردن - کند ذهن

 13 - شن وارونه - عاقل، فهمیده - هافبك 

ژاپن - پارچه کهنه، لنگه در

 14 - ناپخته - چهره اي همچون ماه - 

برجستگی زیر چانه - اولین قبله گاه مسلمین

 15 - ازالقاب امرای ترك - هزارو صدو یازده 

- کار و پیشه داشتن - پرنده دریاچه، معروف 

است که این پرنده تنها می میرد

 16- شاعر انگلیسی - خوار - تیزی وارونه

 17 - باشگاه آلمانی علی دایی - از گازها

عمودی 
 1 - خانه دارو - اثری از یاشـار کمال

 2 - غـذای لبنانـی - زیان دیده – کوفت
 3 - سـیمرغ - آغوز، شـیر غلیظی است که 

تا سـه الی چهار روز بعد بعد از تولدت می 
آید، اولین ترشـح غده سینه ی مادر بعد از 
تولد اسـت و منبع سرشاری از پروتئین - 

عصبانیت - حرکتی در ژیمناسـتیک 
4 - پسـر قزوینی - غوغا - او می دهد - 

از دختران حضرت شعیب )ع(
 5 - حـرف انتخاب، بله آلمانی، حرف 

گزینش - اثر گی ده کار - دشـنام دادن
 6 - مرد نجیب و شـریف - سرزمین 

بلقیس، بلقیس ملکه این سـرزمین بود - 
ایشان، سوم شخص جمع

 7 - كوزه آب - دفتر شـاخص، نمایه، 
فهرست - اوباش، ولگردان

 8 - سرپرسـت - اسیر نمودن، دستگیر 
کردن - استاندار قدیم

 9 - راه آذری - زیادتی - نشـانه جمع، 
بله شـیرازی، بله بی ادب - اشاره به 

نزدیك، ضمیر اشاره
 10 - اثری از صادق هدایت – هوشـیاری

 11 - كنایه از آدم سـبك - رشـته کوهی در 
مرز سـیبری و چین - شكافتن قبر

 12 - هـم پایه - وقت فعالیت، مقابل 
شب – آشوبی

 13 - اسـلوب - سودای ناله، نفس بلند، از 
دل پر سـوز بر آید - تکبر، غرور - با حرمت

 14 - دزد كامپیوتری - از بازیکنان اسـبق 
و نامدار منچسـتر یونایتد - پول كشور 

ایتالیا
 15 - دشـمن سرسخت - جوان . دلیر - 
نامی پسـرانه - صدای كوبیدن در - ضمیر 

داخلی، داخل، دوم شخص مفرد

 16 - حشـره خونخوار - ناحیه ای در 
روسیه - مردن از غصه

 17 - بلنـدی، اوج - اصالح عکس - 
سـدی در مصر، نام سدی در کشور مصر

جدول شماره 1594

 اطالع
 رسانی

ــماره 854  ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــر دارد ب ــنجان در نظ ــهرداري رفس ش
مــورخ  98/08/13 شــوراي محتــرم اســالمي شــهر ، نســبت بــه واگــذاري 
امــور مربــوط بــه نقليه موتــوري ســبك)تامين خــودرو و تعــدادی راننده 
ــه  ــزاري مناقص ــق برگ ــنگین( از طري ــای س ــت خودروه ــک جه ــه ی پای
عمومــي اقــدام نمايــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحيــت و دارای 
ــد، دعــوت بعمــل           ــي انجــام كار را دارن ــه و تواناي شــرایط الزم کــه تجرب
مــي آيــد جهــت دريافــت وتحويــل اســناد و اطــالع از شــرايط شــركت 
در مناقصــه بــه دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در شــهرداری مرکــزی بــه 
www.rafsanjan. ــانی ــه نش ــا ب ــي ي ــان تخت ــنجان خياب آدرس رفس

ــان وقــت اداري روز یکشــنبه  ــا پاي ir مراجعــه و پيشــنهادات خــود را ت
مــورخ 98/09/10 بــه دبيرخانــه شــهرداري مركــزي تســليم  نمایند.ضمنــًا 
شــهرداری در رد یــا قبــول تمــام یــا هریــک از پیشــنهادات مختار اســت.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت دوم
آگهي

 مناقصه عمومی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139860319091001039-98/04/25هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
حسـین پهلوان نژاد فرزند حسـین شـماره شناسـنامه 1226صادره ازجیرفت به شـماره ملی 3031441036 درششدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 251/10متر مربع پالک - فرعـی از45- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 45- اصلی قطعه یک 
واقـع در اراضـی خداآفریـن بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عباس  امیری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الف:2336-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/08/12 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/27
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 

مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 

رسـمی برابـررای شـماره 139860319079000457-98/07/15هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

ایـوب رئیسـی نـژاد خاتـون آبـاد فرزند دادخدا بشـماره شناسـنامه 16 صـادره ازعنبرآباد در یـک باب خانه  به مسـاحت 428 متر 

مربـع پـالک 1558 فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب –شـهرک 

فرهنگیـان کوچـه شـماره 9 بخـش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا مهیمی وفاطمه 

بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه 

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الف:744- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/27 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/12

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مرحله چهاردهم سال 1398
) منطقه یک کرمان (

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

و  اراضـی  ثبتـی  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـأت 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمان های 

)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون تعييـن 
تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  امالکـی  کـه برابـر آراء هيأت هـای  
حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی  ناحیـه یـک  
كرمـان  تقاضـای ثبـت آن هـا پذیرفته و ادامـه عملیات ثبتـی آن ها مطابق 
قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت، بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از 
اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن 
) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )1-4-8(  ثبتـی شهرسـتان 
کرمـان  بـه شـرح ذیـل آگهـی  می شـود تـا  در صورتـی كـه  شـخص  یـا 
اشـخاصی  نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضيـان اعتراضی داشـته 
باشـند بتواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ايـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـی تقديـم نمايند. 
بديهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. شـایان ذکر اسـت صدور 
و تسـلیم سـند مالکیـت بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع مراجعـه متضـرر 

بـه دادگاه نخواهـد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

459 فرعـی از 4657 اصلـی - آقـای غالمرضـا کارگـرراوری فرزند شـکراله 
بـه شناسـنامه شـماره 759 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه 
بـه مسـاحت 178/40 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان کارگـر کوچـه 
13 شـرقی 5 پـالک 15 خریـداری از محـل مالکیـت حسـینعلی رئوفـی 

- ردیـف   0774
16427 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم کوکـب ناظمـی معزآبـادی فرزنـد 
قاسـم بـه شناسـنامه شـماره 22 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه مسـکونی تجـاری بـه مسـاحت 34/80 متر مربـع بـه آدرس کرمان 
خیابـان مدیریـت نبـش کوچـه 37 خریـداری از محـل مالکیـت همایـون 

کیانیـان - ردیـف   0611
16495 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 93 فرعـی از 4776 اصلی 
- خانـم حبیبـه قاسـمی زاده خبیصـی فرزنـد ماشـاءهللا بـه شناسـنامه 
شـماره 2980362281 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 104/11 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابان فیروزآبـاد کوچه 25 
شـرقی 4 خریـداری از محـل مالکیـت کتایـون و مهیـن دخت سروشـیان 

- ردیـف  1022
 4776 از  فرعـی   93 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16496
اصلـی - خانـم نجمـه قاسـمی زاده فرزنـد ماشـاءهللا به شناسـنامه شـماره 
2980094684 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
105/86 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان فیروزآباد کوچه 25 شـرقی 4 
خریـداری از محـل مالکیـت کتایـون و مهیـن دخت سروشـیان - ردیـف   1023
از 4776  فرعـی  از 227  اصلـی مجـزی شـده  از 4776  فرعـی   16551
اصلـی - آقـای حمیـد زینلـی گوهـری فرزند محمد به شناسـنامه شـماره 
135 صـادره از ماهـان و خانـم زهـره مهاجـر فرزنـد مجیـد بـه شناسـنامه 
شـماره 10791 صـادره از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 190/13 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه امام رضـا کوچه 3 
شـرقی 7 خریـداری از محـل مالکیـت سـید محمـد عمرانـی - ردیف  های 

 1318 و 1330
16560 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 125 فرعـی از 4776 اصلی 
- خانـم مهدیـه اسـدی خانوکی فرزند حسـین جان به شناسـنامه شـماره 

1251 صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 104/1 متـر 
مربـع بـه آدرس کرمان بزرگـراه آیت اله خامنه ای خیابـان پردیس خیابان 
سـجاد کوچه سـوم سـمت راسـت خریداری از محل مالکیت سـید نصراله 

عمرانـی - ردیف   0873
16565 فرعی از 4776 اصلی مجزی شـده از 119 فرعی از 4776 اصلی - 
خانـم معصومه تینونی درختنجانی فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 4 
صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 170/45 متر مربع 
بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت اله خامنـه ای خیابـان 20 متری امام سـجاد 

کوچـه 27 خریـداری از محل مالکیت سـید جالل عمرانـی - ردیف   0145
16574 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 93 فرعـی از 4776 اصلی 
- خانم مهدیه قاسـمی زاده خبیصی فرزند ماشـاءاله به شناسـنامه شماره 
493 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 103/22 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان فیروزآباد کوچه 25 شـرقی 4 خریداری از 

محـل مالکیـت کتایـون و مهین دخت سروشـیان - ردیف   0316
16582 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 87 فرعـی از 4776 اصلی 
- آقـای ابوالفضـل اسـدی فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 268 صادره 
از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 132 متر مربـع به آدرس 
کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 27 منزل سـوم سـمت راسـت 

خریـداری از محـل مالکیت کامیـار سروشـیان - ردیف   0100
16583 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای محمـد طهماسـبی جرکـی فرزنـد 
غالمحسـین بـه شناسـنامه شـماره 73 صـادره از کرمـان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 183/65 متـر مربع 
بـه آدرس کرمـان خیابـان مدیریـت کوچـه 41 سـمت راسـت درب دوم 

خریـداری از محـل مالکیـت همایـون کیانیـان - ردیـف   0232
16585 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 119 فرعـی از 4776 اصلی 
- آقـای مرتضـی طهماسـبی جرکـی فرزند محمد به شناسـنامه شـماره 61 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 152/90 متر مربع 
بـه آدرس کرمـان جـاده سـیدی خیابـان امـام سـجاد انتهـای کوچـه 27 

خریـداری از محـل مالکیـت محمدباقر نجابتـی - ردیف   0308
16596 فرعـی از 4776 اصلـی مجزی شـده از 125 فرعـی از 4776 اصلی 
- خانـم لیـال زینلـی چتـرودی فرزنـد غالمرضا به شناسـنامه شـماره 849 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 206/5 متر مربع 
بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای 20 متری امام سـجاد کوچه 7 
درب دوم خریـداری از محـل مالکیـت سـید عباس عمرانـی - ردیف   0721

16597 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 135 فرعی از 4776 اصلی 
- آقـای ایمـان حسـینی بیدوئـی فرزند صفر به شناسـنامه شـماره 4824 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 251/6 متر مربع 
بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 33 سـه درب بـه آخـر 
سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت بی بـی نیـره بهـرام پـور فرزنـد 

غالمحسـین - ردیف   0395
16599 فرعی از 4776 اصلی مجزی شـده از 87 فرعی از 4776 اصلی - 
آقـای مهران شـاهرخی فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 2980133809 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 151/2 متر مربع 
بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای خیابـان پردیـس کوچـه 1 
سـمت راسـت فرعـی دوم خریـداری از محـل مالکیـت کامیـار سروشـیان 

- ردیـف   0417
16606 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای رضا شـورآبادی تکابـی فرزند احمد 
بـه شناسـنامه شـماره 962 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 129/1 متـر مربع بـه آدرس کرمان 
بلـوار آیـت الـه خامنـه ای کوچه 51 خریـداری از محل مالکیت سـید جالل 

عمرانـی - ردیف   0064
1852 فرعـی از 4811 اصلـی - آقـای حسـین اسـالمی کوهپایـه فرزنـد 
محمـد به شناسـنامه شـماره 1 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب مغازه 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 131/87 متـر مربـع بـه آدرس 
کرمـان خیابـان سـده بیـن کوچـه 7 و 9 خریداری از محـل مالکیت محمد 

عبدالرحیمـی بلـوچ - ردیـف  1146

417 فرعـی از 4825 اصلـی - خانـم شایسـته اللهـی چتـرودی فرزنـد 
نعمـت الـه بـه شناسـنامه شـماره 35489 صـادره از کرمـان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقه فوقانـی به مسـاحت 392/45 متـر مربع 
بـه آدرس کرمـان فیروزآبـاد کوچـه 11 فرعـی اول سـمت راسـت قطعـه 
دوم بعـد از بـن بسـت سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت منوچهـر 

سروشـیان - ردیـف   0014
4 فرعـی از 5109 اصلـی - خانم زهرا پورشـیخعلی اندوهجـردی فرزند رضا 
بـه شناسـنامه شـماره 12 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبـاب خانـه به 
مسـاحت 174/95 متـر مربـع بـه آدرس کرمان چهارراه شـهید باهنـر بلوار 
شـهدای خانـوک کوچـه 3 کوچه پرسـتو کوچه یک سـمت چـپ خریداری 

از محـل مالکیـت بهمـن یزدانـی - ردیف  0216
3013 فرعـی از 5209 اصلـی - آقـای فخرالدیـن مهـدوی خانوکـی فرزنـد 
محمدحسـین بـه شناسـنامه شـماره 68 صـادره از زرنـد در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 299 متر مربع که مـوازی 52/33 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد 
بـه آدرس کرمـان خیابـان مدیریـت کوچـه 30 جنـب پـارک شـهید فـرح 
رو خریـداری از محـل مالکیـت عـزت الـه سـاالر کالنتـری - ردیـف  1140

3023 فرعـی از 5209 اصلـی - آقـای عبـاس کرمانـی درختنجانـی فرزنـد 
هاشـم به شناسـنامه شـماره 14 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت 190/65 متر مربع کـه موازی 33/36 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس 
کرمـان بلـوار آیت اله خامنه ای کوچه 26 سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت عـزت اله سـاالر کالنتـری - ردیف  1403
3027 فرعـی از 5209 اصلـی - خانـم معصومـه طالبی زاده سـردری فرزند 
محمود به شناسـنامه شـماره 3323 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب 
مغـازه مشـمل بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 49/41 متر مربع کـه موازی 
8/65 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابـان حکیـم روبـروی کوچـه 
2 خریـداری از محـل مالکیـت سـیدمحمد کاظـم عمرانی - ردیـف  1435

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
388 فرعـی از 1 اصلـی و 831 فرعـی از 2 اصلـی - آقـای روح الـه سـاالر 
کریمـی فرزنـد الـه رسـان بـه شناسـنامه شـماره 157 صـادره از عنبرآبـاد 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 405/4 متـر مربـع کـه مـوازی 
200/58 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد 
)میـزان 152/60 متـر مربـع در محـدوده پـالک 1 اصلـی بـوده و مـوازی 
66/28 متـر مربـع از عرصـه پـالک مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف می باشـد 
و میـزان 252/80 متـر مربـع در محـدوده پـالک 2 اصلـی بـوده و مـوازی 
134/3 متـر مربـع از عرصـه پالک مـورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد( به 
آدرس کرمـان شـرف آباد کوچـه 40 فاطمیه غربی منزل پنجم سـمت چپ 

خریـداری از محـل مالکیـت اکبـر ابوالحسـنی - ردیـف 1337
بـه  انجـم شـعاع فرزنـد علـی  از 2 اصلـی - خانـم رقیـه  828 فرعـی 
شناسـنامه شـماره 1353 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به 
مسـاحت 103/87 متـر مربـع کـه مـوازی 55/18 متـر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس 
کرمـان شـرف آبـاد کوچـه 25 فرعـی 2 خریـداری از محـل مالکیـت احمد 

سـبزه مـو - ردیـف 0495
7233 فرعـی از 4 اصلـی - خانـم اعظـم کرمـی فرزند علی به شناسـنامه 
شـماره 506 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 277 
متـر مربـع کـه مـوازی 46/71 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان بزرگـراه امام 
رضـا بلـوار امام حسـن مجتبی انتهای کوچه 14 سـمت راسـت خریداری از 

محـل مالکیت حسـین رشـید فرخـی فرزند علـی - ردیف 1576
5060 فرعـی از 9 اصلـی - آقـای عبـاس تـاژ فرزنـد خدامراد به شناسـنامه 
شـماره 8 صـادره از بافـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی بـه مسـاحت 250 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری 
خیابـان کمیـل کوچـه 18 خریـداری از محـل مالکیـت اختـر کرباسـی - 

ردیـف 0693
5633 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای محسـن ایـران منـش فرزنـد محمـد به 
شناسـنامه شـماره 2980184551 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت 240/07 متـر مربع کـه مـوازی 41/45 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس 
کرمـان بلـوار امـام حسـن کوچـه 49 نرسـیده بـه مسـکن مهر خریـداری از 
محـل مالکیـت حسـن زراعتـکار ابوالحسـنی فرزند سـیف اله - ردیـف 1333
1424 فرعـی از 12 اصلـی مجـزی شـده از 2 فرعـی از 12 اصلـی - مسـجد 
و حسـینیه امـام سـجاد )ع( در ششـدانگ یکبـاب مسـجد و حسـینیه 
)اداره اوقـاف( بـه مسـاحت 1083/42 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار 
جمهـوری خیابـان خوارزمـی کوچـه 15 خریـداری از محـل مالکیـت خـدا 

رحـم آمیغـی - ردیـف 0096
1433 فرعـی از 12 اصلـی مجـزی شـده از 20 فرعـی از 12 اصلـی - آقـای 
ناصـر قائینـی حصاروئیـه فرزنـد علـی مـردان بـه شناسـنامه شـماره 524 
صـادره از شـهربابک در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بـر طبقات فوقانی 
بـه مسـاحت 200 متـر مربـع کـه مـوازی 119/65 متـر مربـع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس 
کرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان خوارزمـی کوچـه 10 خریـداری از محـل 

مالکیـت رمضـان ایالقـی - ردیـف 0982
بـه  فرزنـد رضـا  یونـس خضـری  آقـای  اصلـی -  از 13  فرعـی   3683
شناسـنامه شـماره 159 صـادره از بردسـیر در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 315/10 متـر مربـع کـه مـوازی 78/76 متـر مربـع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس 
کرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان وصال کوچـه 5 خریـداری از محل مالکیت 

حـاج محمـود حائـری - ردیـف 0452
3874 فرعـی از 13 اصلـی - آقـای محمـد موالئـی باغینـی فرزنـد درعلی 
بـه شناسـنامه شـماره 702 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 246/4 متـر مربـع که موازی 61/6 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان 
بلـوار جمهـوری خیابـان صادقیـه کوچـه 17 خریـداری از محـل مالکیـت 

محمـد ایالقی - ردیـف 1329
151 فرعـی از 26 اصلـی - آقـای امیرحسـین اسـدی فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 2980146951 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 92/4 متـر مربع بـه آدرس 
کرمـان جـاده اختیارآبـاد بعـد از شـهرک شـهرداری حسـین آبـاد خـان 
خریـداری از محـل مالکیـت اکبـر شـیخ شـعاعی اختیارآبـادی - ردیـف 0651

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان
1446 فرعـی از 1 اصلـی مجـزی شـده از 1068 فرعـی از 1 اصلـی - خانـم 
طاهـره سـادات شـجاع الشـریعه فرزند سـیدمهدی به شناسـنامه شـماره 
530 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 538/84 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان چترود خیابـان ولیعصر کوچـه 34 خریداری 

از محـل مالکیـت باقر شـجاع الشـریعه - ردیـف 0147
1448 فرعـی از 1 اصلـی مجـزی شـده از 767 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای 
سـید محمدباقر شـجاع الشـریعه فرزند سـیدمهدی به شناسـنامه شـماره 
27 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 320/63 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان چترود خیابـان ولیعصر بلوار جدیـد االحداث جنب 

پاسـگاه خریـداری از محـل مالکیـت ایـران وزیری نسـب - ردیف 0148
بـه  قاسـم  فرزنـد  آقـای مسـعود فرمنـش  اصلـی -  از 180  22 فرعـی 
شناسـنامه شـماره 618 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه و باغ به 
مسـاحت 310/85 متـر مربع به آدرس کرمان کوهپایه روسـتای ده شـیب 

خریـداری از محـل مالکیـت محمـود رضـا روحی - ردیـف 0101
م الف 1178

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1398/08/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1398/09/11

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319079000458-98/07/15هیات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی احمدرضـا دوسـت محمـدی فرزنـد حجت هللا بشـماره شناسـنامه . صـادره ازرودبارجنـوب در یک بـاب خانه  به 
مسـاحت /191متـر مربـع پـالک 1555 فرعـی از188- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 188اصلی قطعه سـه واقع در 
رودبـار جنـوب –خیابـان کار دانـش بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا 
مهیمـی وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:747- تاریخ انتشـار نوبت اول:98/08/27 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/09/12
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319079000569-98/07/15هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
محمدرضـا دوسـت محمـدی فرزنـد حجـت هللا بشـماره شناسـنامه . صـادره ازرودبارجنـوب در یک 
بـاب خانـه  بـه مسـاحت 150/4 متـر مربـع پـالک 1556 فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنـوب –خیابـان کار دانش بخـش 46 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمدمهـدی، مهسـا مهیمی وفاطمه بیـگ مرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:746-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/27 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/09/12
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 98/37/ز

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان در نظر دارد امالک مشـروحه زیر را از طریق مزایده به صورت نقد به فروش رسـاند. از متقاضیان دعوت می شـود 
برای دریافت اسـناد مزایده به سـامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشـانی http://setadiran.ir تا روز شـنبه مورخ 98/09/09 مراجعه نمایند.
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 (1294/61/150/000338/790/00016/940/000

2331/21/150/000380/880/00019/100/000

3309/451/150/000355/867/00017/780/000

4309/451/150/000355/867/00017/780/000

5309/451/150/000355/867/00017/780/000

6309/451/150/000355/867/00017/780/000
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12198/91/000/000198/900/0009/945/000
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141981/050/000207/900/00010/400/000

151981/050/000207/900/00010/400/000

161981/050/000207/900/00010/400/000

171981/050/000207/900/00010/400/000

182141/050/000224/700/00011/240/000
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20209/3950/000198/835/0009/950/000

21193/4950/000183/730/0009/187/000

5/369/950/000268/497/500جمع کل

مهلت تحویل پیشنهادها : روز شنبه مورخ 1398/09/09
گشایش پیشنهادها : ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1395/09/10

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهاننشانی: اصفهان – خیابان سعادت آباد               تلفن : 031-36681068
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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

صادرات کاال از مرز تجاری شلمچه ادامه دارد
رئیس اداره حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد اروند گفت: مرز تجاری شلمچه برای صادرات کاال به کشور عراق باز است 

و روند صادرات از این گذرگاه مرزی ادامه دارد. وی افزود: کامیون های عراقی با داشتن مجوز قانونی وارد بارانداز شلمچه 
می شوند و کاالی صادراتی را بارگیری می کنند.رئیس اداره حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به شرایط  

امنیتی در عراق روزانه به طور متوسط بین 100 تا 150 دستگاه کامیون کاالی صادراتی وارد بارانداز شلمچه می شوند.

ســالمت  بیمــه  داشــت:  اظهــار  شــهریاری  علیرضــا 
شهرســتان های چابهــار و کنــارک بــا محــور قــرار دادن 
عدالــت اجتماعــی و بــا تعامــل و همــکاری شــبکه بهداشــت 
ــه  ــات الزم ارائ ــدگان خدم ــه ش ــه بیم ــه جامع ــان ب و درم
ــالم  ــار اع ــاس آم ــه براس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد.وی ب می کن
شــده حــدود 78 درصــد از جمعیــت حــدود 400 هــزار 
ــالمت  ــه س ــش بیم ــت پوش ــارک تح ــار و کن ــری چابه نف
هســتند،افزود: قــدم نهــادن بــرای ســالمت نگــری جامعــه 
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــت اجتماع ــعار عدال ــق ش ــت تحق در جه
ــراد را  ــداد اف ــن تع ــته ای ــی توانس ــای مل ــرای طرح ه اج

ــد. ــرار ده ــش ق ــت پوش تح
رئیــس بیمــه ســالمت چابهــار گفــت: شــهروندان در قالــب 
پنــج صنــدوق کارکنــان دولــت، روســتائیان و عشــایر، بیمــه 
ســالمت همگانــی و ســایر اقشــار شــامل بهزیســتی، کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی)ره(، طــالب و صنــدوق ایرانیــان بیمــه 

شــده اند.
وی ادامــه داد: یکــی از اهــداف مهــم ســازمان بیمــه 
ــرار دادن تمامــی  ســالمت در ســالجاری تحــت پوشــش ق
ــه  افــراد و مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( ب

ــت. ــان اس ــر از مددجوی ــزار و 716 نف ــداد 2 ه تع
ــا تمامــی مراکــز  شــهریاری اظهــار داشــت: عقــد قــرارداد ب
بهداشــتی درمانــی، موسســات و مراکــز تشــخیص درمانــی 
ــات ســرپایی و 90 درصــد  ــام شــده و 70 درصــد خدم انج
هزینه هــای بســتری و درمانــی بیمــاران در بیمارســتان های 

ــوم پزشــکی پرداخــت می شــود. دولتــی و دانشــگاه عل
ــاران  ــرای بیم ــه ب ــدور دفترچ ــه ص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزی،  ــی، دیالی ــمی، هموفیل ــاران تاالس ــم از بیم ــاص اع خ
ــالوه  ــه داد: ع ــت، ادام ــگان اس ــه و ام اس رای ــد کلی پیون
ــرای بیــش از  ــی بیمــه ســالمت ب ــن دفترچــه همگان ــر ای ب
ــد،  ــه بودن ــش بیم ــد پوش ــه فاق ــر ک ــزار و 653 نف 48 ه
صــادر و تحــت پوشــش قــرار گرفتند.رئیــس بیمــه ســالمت 
چابهــار تصریــح کــرد: صــدور دفترچــه بیمــه ســالمت 
بــرای روســتائیان، عشــایر و ســاکنین شــهری زیــر 20 
ــواده و  ــه پزشــک خان ــرای برنام ــت و اج ــر جمعی ــزار نف ه
نظــام ارجــاع بــا همــکاری شــبکه بهداشــت و درمان،صــدور، 
تعویــض و تمدیــد دفترچــه بیمــه در کمتــر از 18 دقیقــه در 
ــز  ــای مراک ــق برنامه ریزی ه ــت طب ــخوان دول ــر پیش دفات
بهداشــتی درمانــی از دیگــر فعالیت هــای خــوب بیمــه 

ــت. ــارک اس ــار و کن ــالمت در چابه س

سـطح  افـزود:  طباطبائیـان  محسـن  سـید 

زیر کشـت زعفـران در شهرسـتان دامغان 17 

هکتـار اسـت کـه 14 هکتـار از ایـن میـزان به 

بـاروری رسـیده اسـت. 

وی بـه زمـان برداشـت ایـن محصـول اشـاره 

کـرد و ادامـه داد: برداشـت زعفـران هم اکنون 

در ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت و تـا 

اواسـط آذرمـاه ادامـه دارد. 

طباطبائیـان اظهار داشـت: با توجـه به فقدان 

هـر گونـه سـرمازدگی محصـول زعفـران در 

ایـن  برداشـت  بینـی  پیـش  سـال جـاری، 

محصـول حدود پنج کیلوگرم در هکتار اسـت 

کـه بـه میانگیـن عملکـرد کشـوری نزدیـک 

است.

وی افزود: برداشـت سـال گذشـته زعفران در 

دامغـان سـه کیلوگـرم در هـر هکتـار بـود کـه 

بـا توجـه بـه این امـر، تولیـد زعفران امسـال 

در دامغـان بـا مطلوبیت بیشـتری نسـبت به 

سـال قبـل همـراه بود.

زعفـران  فـروش  بـازار  گفـت:  طباطبائیـان 

تولیـدی ایـن شهرسـتان بازارهـای محلـی و 

اسـتان هـای شـرقی اسـت. 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان دامغـان 

گفـت: بـا توجه به این که کشـاورزان نسـبت 

بـه مزیـت نسـبی زعفـران در خصـوص آب 

بـا  شـدند،  آگاه  سـاالنه  درآمـد  و  مصرفـی 

رسـیدگی بهتر به مزارع زعفران، شـاهد رشـد 

هرسـاله برداشـت ایـن محصـول هسـتیم.

زمیـن  هکتـار   17 در  دامغانـی  50 کشـاورز 

کشـاورزی، به تولید زعفران مشـغول هستند 

کـه بیـش از 60 درصد کاشـت ایـن محصول 

در جنـوب دامغـان انجـام می شـود.

حـوزه  در  دامغـان  اشـتغال  درصـد   35

کشـاورزی اسـت و پنج هزار باغدار و کشـاورز 

در ایـن بخـش مشـغول فعالیـت هسـتند.

محمــد ســنجری  افــزود: ایــن مبلــغ بــرای 
ــوز  ــرده و 979 مج ــاد ک ــتغال ایج ــر اش 709 نف
مشــاغل خانگــی نیــز صــادر شــده کــه 580 
ــتقل و  ــی مس ــاغل خانگ ــه مش ــوط ب ــورد مرب م
ــی  ــاغل خانگ ــه مش ــوط ب ــم مرب ــورد ه 399 م

پشــتیبان اســت.
وی اظهــار داشــت: ســهمیه ابالغــی مشــاغل 
ــال  ــارد ری خانگــی اســتان در مجمــوع 108 میلی
اســت کــه بــه طــور کامــل بــه بانک هــای اســتان 
ــتان در  ــتغال اس ــد اش ــه و تعه ــص یافت تخصی
ــر اســت  ــزار و 617 نف ــز 78 ه ــاری نی ــال ج س
کــه تاکنــون بــا ایجــاد اشــتغال بــرای 48 هــزار 

و 932 نفــر 62 درصــد ایــن تعهــد محقــق شــده 
اســت.

ــذب  ــتان در ج ــرد اس ــه عملک ــاره ب ــا اش وی ب
ــک  ــی ی ــی ط ــط کار واقع ــوز در محی ــارت آم مه
ســال اخیــر گفــت: ایــن تعــداد ســه هــزار و 59 
نفــر بــوده کــه تاکنــون هــزار و 46 نفــر آنــان در 

ــده اند. ــغول کار ش ــده مش ــای پذیرن واحده
ــال  ــک س ــه در ی ــرادی را ک ــداد اف ــنجری تع س
اخیــر از طــرح مشــوق های بیمــه ای کارفرمــا 
کــرد  اعــالم  نفــر   382 نموده انــد  اســتفاده 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــداد 105 نف ــن تع ــزود: از ای و اف
مــدت  ایــن  در  همچنیــن  اســت.  امســال 

دانــش  کارورزی  طــرح  در  کارورز  نفــر   715
ــه  ــده اند ک ــغول ش ــگاهی مش ــگان دانش آموخت
از ایــن تعــداد 459 نفــر در واحدهــای پذیرنــده 

شــده اند. کار  مشــغول  کارگاه هــا 
ــادی  ــارکت اقتص ــرخ مش ــت: ن ــار داش وی اظه
ــان اســتان در تابســتان امســال 18،1 درصــد  زن
و نــرخ مشــارکت اقتصــادی مــردان اســتان 
76،5 درصــد و نــرخ بیــکاری زنــان هــم در 
نــرخ  ایــن  19،2 درصــد و  تابســتان امســال 
ــرخ  ــت. ن ــوده اس ــد ب ــردان 6،6 درص ــرای م ب
ــم 10،8  ــتان ه ــهری در اس ــق ش ــکاری مناط بی
ــز  ــکاری مناطــق روســتایی نی ــرخ بی درصــد و ن

ــت. ــوده اس ــد ب 3،6 درص
اشــتغال  عمــده  بخش هــای  از  گفــت:  وی 
اســتان 20 درصــد مربــوط بــه بخــش کشــاورزی، 
32،5 درصــد بخــش صنعــت و 47،5 درصــد 

ــت. ــات اس ــش خدم ــه بخ ــوط ب ــز مرب نی
ســنجری بــا اشــاره بــه هفتــه جهانــی کارآفرینــی 
ــی،  ــداد کارآفرین ــن روی ــزاری چندی ــزود: برگ اف
ــای  ــزاری توره ــر، برگ ــان برت ــل از کارآفرین تجلی
ــه،  ــای کارآفرینان ــل فرصت ه ــی و تحلی کارآفرین
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــا موضــوع 
ایجــاد کســب و کار بــه صــورت دیجیتالــی و 
ــتی  ــع دس ــگاه صنای ــزاری نمایش ــی، برگ اینترنت
و  بوســتان کوهســنگی مشــهد  در  و ســوغات 
ــد  ــوآوری و توانمن ــپ ن ــتین کم ــایش نخس گش
ــای  ــه برنامه ه ــی از جمل ــاغل خانگ ــازی مش س

ــه اســت. ــن هفت ای

 برداشت زعفران از 17 هکتار 
مزارع دامغان آغاز شد

2۶ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی در خراسان رضوی پرداخت شد

تالش برای جذب 18 میلیون یورو اعتبار آبرسانی به عشایر
اســماعیل عباس پــور در حاشــیه جلســه آمــوزش 
ملــی مدیریــت بودجــه و رویکردهــای آن افــزود: 
بــا تخصیــص ایــن اعتبــار 470 طــرح آبرســانی 
ــی  ــور اجرای ــین کش ــروم عشایرنش ــق مح ــه مناط ب
میلیــارد   90 همچنیــن  داد:  ادامــه  می شــود.وی 
ــات  ــار طــی ســال جــاری از محــل مالی ــان اعتب توم
ــور  ــایری کش ــازمان عش ــرای س ــزوده ب ــر ارزش اف ب
تخصیــص یافتــه اســت.وی بــا اشــاره بــه تســهیالت 
پرداختــی بــه عشــایر کشــور نیــز گفــت: 200 میلیــارد 
ــرای عشــایر در  ــدار ب ــان تســهیالت اشــتغال پای توم
نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن تســهیالت در حــال 
بودجــه  برنامــه و  پرداخــت اســت.مدیرکل دفتــر 
ــن 420  ــور عشــایر کشــور گفــت: همچنی ســازمان ام

و  پرواربنــدی  طرح هــای  بــرای  تومــان  میلیــارد 
ــایر  ــت عش ــن گوش ــدی و تامی ــره تولی ــن زنجی تامی
داد:  ادامــه  اســت.عباس پور  پرداخــت  حــال  در 
ــون  ــاده 10 قان ــل م ــز از مح ــان نی ــارد توم 100 میلی
ــت عشــایری در نظــر  ــرای جمعی ــت بحــران ب مدیری
گرفتــه شــده کــه در صــورت نیــاز پرداخــت می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای جبــران خســارت 
ناشــی از ســیل ابتــدای امســال در برخــی نقــاط 
اظهــار  صــورت گرفتــه،  برنامه ریزی هایــی  کشــور 
داشــت: 57 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بازســازی 
خســارت های  جبــران  و  عشــایری  ایل راه هــای 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــیل در نظ ــی از س ناش

طرح هویت گذاری دام های سبک و سنگین 
چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

سـازمان جهادکشـاورزی، سـام مردانـی اظهار داشـت: در این 
طـرح ملـی تمامـی جمعیـت دام هـای سـبک و سـنگین بـا 
دریافـت پالک کـد 15 رقمی در یک سـامانه جامع، هویت دار 

می شـوند.
بـه گفتـه وی، دسـت یابی بـه آمـار واقعـی دام، ارتقـای کمـی 
وکیفـی تولیـدات و کاهـش ضایعـات، کنتـرل بـازار و عرضـه 
اسـتفاده  از سـوء  دامـی، جلوگیـری  تولیـدات  تقاضـای  و 
سـودجویان، افزایـش سـرعت و دقـت در امـر بیمـه دام  از 

عمـده اهـداف اجـرای ایـن طـرح ملـی اسـت.
معـاون بهبـود تولیـدات دامـی جهـاد کشـاورزی چهارمحال و 
بختیـاری، امـکان برنامه ریـزی اصـالح نـژادی و تسـهیل در 
پـردازش توزیـع نهاده هـای دامـی و برنامه ریـزی بـرای تولید 

علوفـه مـورد نیـاز دام را از دیگـر  اهـداف اجـرای ایـن طـرح 
دانسـت. مردانـی، از دامـداران صنعتـی و سـنتی  اسـتان 
خواسـت تـا بـا مراجعـه بـه مراکـز خدمـات کشـاورزی و 
پیمانکاران طرف قرارداد در شهرسـتان ها برای هویت دار کردن 
دام خـود اقـدام کنند.وی ، تعداد واحدهـای دامداری صنعتی 
دام سـنگین اسـتان را افزون بر  517 واحد ذکر کرد و افزود: 
بیـش از 72 هـزار راس دام سـنگین بومـی و دورگـه در ایـن 

واحدهـا نگهـداری و پـرورش مـی یابد.
چهارمحـال و بختیـاری بـا داشـتن حـدود 2 میلیـون و700 
هزار راس دام سـبک و سـنگین عشـایری، سـنتی روستایی 
و صنعتی یکی از قطب های مهم دامپروری کشـور محسـوب 

می شـود.

200 مددجوی کمیته 
امداد در کرمان مشغول 

به کار شدند
غالمرضـا خواجـه افـزود: بسـته های 
کاریابـی  مراکـز  بـرای  تشـویقی 
اشـتغال  جهـت  کارفرمایـان  و 
مـی  کـه  شـده  دیـده  مددجویـان 
تواننـد از مزایـای آن اسـتفاده کننـد.

وی ادامـه داد: پرداخـت سـهم بیمـه 
حـق کارفرما به مدت 2 سـال توسـط 
ایـن نهـاد یـا پرداخـت 50 میلیـون 
تومـان تسـهیالت قرض الحسـنه بـه 
ازای به کارگیـری هـر فرزنـد مددجـو، 
از  تومـان  میلیـون   500 سـقف  تـا 
مزایـای تشـویقی ایـن طـرح اسـت.

معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیته 
تاکیـد کـرد:  اسـتان کرمـان  امـداد 
همچنیـن مراکز کاریابی کـه فرزندان 
حمایـت کمیتـه  تحـت  مددجویـان 
امـداد را بـه منظـور کار بـه کارفرمایان 
اشـتغال  صـورت  در  کننـد  معرفـی 
فرزنـد مددجو تا سـقف یک  میلیون 
تومـان کمـک بالعـوض دریافـت می 

. کنند
خدمـات  ارائـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
آمـوزش مهارتی بـه مددجویان کمیته 
امـداد کرمـان اظهار داشـت: ایـن کار 
و  کارفرمایـان  از  بـا هـدف حمایـت 
مددجویـان  اشـتغال  و  به کارگیـری 
نیـاز  صـورت  در  و  می شـود  انجـام 
متخصـص،  نیـروی  بـه  کارفرمایـان 
ایـن نهـاد آمادگـی آمـوزش فنـی و 

دارد. را  مددجویـان  حرفـه ای 
خواجـه افـزود: سـه هـزار و 602 نفـر 
از مددجویـان تحـت پوشـش کمیته 
امـداد در 6 ماهـه ابتـدای سـال 98 
آموزش های فنی و حرفه ای شـمال 
آمـوزش هـای مهارتـی، مقدماتـی و 

پایدارسـازی را فـرا گرفتنـد.

205 هزار نفر در چابهار و کرمان
کنارک زیر پوشش بیمه 

سالمت هستند
تردد غول های سیاه در جاده های کردستان

نابودی 448 هزار لیتر سوخت با واژگونی 16 تانکر در جاده های کردستان

کمتـر روزی اسـت کـه خبـری از تصـادف 
یـا واژگونـی خـودرو سـبک و سـنگین در 
منتشـر  و  شـنیده  کردسـتان  جاده هـای 
نشـود، ایـن اتفـاق به گونـه ای عادی شـده 
دیگـر  مخاطبـان  و  رسـانه ها  بـرای  کـه 
حتـی کشـته شـدن  و  رانندگـی  تصـادف 
سرنشـینان در آن ارزش خبـری چندانـی 
نـدارد چـون در بیشـتر ایـام سـال شـاهد 
وقـوع چنیـن حوادثی در اسـتان هسـتیم.

در کنـار ایـن اتفـاق ناگـوار، موضـوع مهـم 
دیگـری هـم وجـود دارد کـه بجـای اینکـه 
شـاهد توجـه ویژه به آن باشـیم شـنیده ها 
برخـی  بی توجهـی  از  حکایـت  شـواهد  و 
سـازمان های متولـی بـه آن دارد، آن هـم 
واژگونـی تانکرهـای حامـل مـواد سـوختی، 
جاده هـای  در  خطرنـاک  و  شـیمیایی 

اسـت. کردسـتان 
تـردد تانکرهـای حامـل مـواد سـوختی در 
ایـن اسـتان خالـق حادثه هـای مـرگ بـار 

زیـادی بـوده و جان هـای زیـادی هم گرفته 
اسـت و یـادآوری هـر یـک از آنهـا  غـم و 
انـدوه فراوانـی در دل مردمـان ایـن دیـار 

می کنـد. ایجـاد 

محدودیت زمانی ومکانی تردد 
تانکرهای سوخت در کردستان 

رعایت نمی شود
معـاون نظـارت و پایـش اداره کل محیـط 
زیسـت کردسـتان آمـار واژگونـی تانکرهای 
حامـل مـواد سـوختی طـی 6 ماهـه ابتـد 
ای امسـال در کردسـتان را 13 مـورد اعـالم 
کـرد و گفـت: دو مورد واژگونـی تانکر نیز در 
مهـر مـاه داشـتیم.اقبال حمیـدی با اشـاره 
بـه اینکـه تعـداد تانکرهـای مـواد سـوختی 
اسـتان در 6  واژگـون شـده در جاده هـای 
ماهـه اول  سـال گذشـته 14 فقـره بـود، 
اضافـه کرد: تانکـر حامل مواد سـوختی 22 
مهـر امسـال در محـور دیوانـدره به سـنندج 
واژگـون شـد در حالیکـه ایـن مسـیر بـرای 

تـردد تانکرهـای حامـل مـواد شـیمیایی و 
خطرنـاک ممنـوع اعـالم شـده اسـت.

اسـتانداری  بـا  بارهـا  شـد:  یـادآور  وی 
کردسـتان در ارتبـاط بـا تـردد ایـن تانکرهـا 
در مسـیرهای ممنوعـه و ممانعـت از ایـن 
کار و خطـرات ناشـی از آلودگـی منابـع آبـی 
و خاکـی در اسـتان مکاتبـه کردیم.معـاون 
نظـارت و پایـش اداره کل محیـط زیسـت 
در محدودیـت  اینکـه  بیـان  بـا  کردسـتان 
زمانـی و مکانـی در تـردد تانکرهـای حامـل 
مـواد سـوختی در جاده هـای اسـتان رعایت 
نمی شـود، افـزود: عبور شـبانه ایـن تانکرها 
مـواد  نقـل  و  حمـل  آیین نامـه  براسـاس 
شـیمیایی و خطرنـاک ممنوع اسـت با این 
بـدون  اسـتان  در جاده هـای  بارهـا  وجـود 
توجـه بـه این آییـن نامه شـاهد تـردد این 

ارابـه هـای مـرگ هسـتیم.
حمیـدی بـا بیـان اینکه الزم اسـت دسـتور 
جـدی داده شـود کـه پلیـس راه و سـازمان 

بـه تـردد  حمـل و نقـل جـاده ای نسـبت 
عمـل  سـختگیرانه تر  سـوخت  تانکرهـای 
کننـد، گفت: اگـر راننده ایـن تانکرها عراقی 
هسـتند و از ضوابـط اطالعی ندارنـد باید به 
او آگاهی هـای الزم داده شـود تـا شـبانه در 

جاده هـای اسـتان تـردد نکنـد.

نابودی 448 هزار لیتر سوخت با 
واژگونی 16 تانکر 

در جاده های کردستان
واژگونـی هر تانکر سـوخت یعنـی هدر رفت 
و ریخته شـدن 27 تا 28 هزار لیتر سـوخت 
در جاده هـا، اراضـی و در نتیجـه منابـع آبـی 

زیـر زمینی و رودخانه های اسـتان.
 از ابتـدای فروردیـن تـا 14 آبان امسـال 16 
تانکـر در جاده هـای کردسـتان واژگون شـد،  
در نتیجـه 448 هـزار لیتـر سـوخت از بیـن 
رفـت کـه قسـمت اعظـم آن هم بـه اراضی 
و منابـع آبـی موجـود در اطـراف محل های 

واژگونی سـرازیر شـده اسـت.
سـه مـورد از واژگونـی ایـن تانکرهـا در مهر 
و آبـان اتفـاق افتـاده کـه در ایـن ماه هـا به 
امـکان ورود  پاییـزه  بارندگـی  آغـاز  دلیـل 
بیشـتر محمولـه سـوخت ایـن خودروها به 
منابـع خاکـی و آبـی بیشـتر اسـت و ایـن 
منجـر بـه افزایـش نگرانـی و دغدغـه مردم 

می شـود.
بـا واژگونـی هر تانکر سـوخت انتظار می رود 
دسـتگاه های مرتبط در راسـتای پاکسـازی 
بـه سـرعت وارد عمـل شـوند و اقدامـات 
پیشـگیرانه انجـام دهنـد کـه جـای بسـی 
تاسـف اسـت هنوز برخی از این دسـتگاه ها 
نسـبت بـه ایـن تکلیـف قانونـی خـود بـی 

توجه هسـتند.
معـاون نظـارت و پایـش اداره کل محیـط 
زیسـت کردسـتان بـا اشـاره بـه واژگونـی 
تانکـر حامـل مـواد سـوختی در 22 مهـر 
امسـال در محـور دیواندره به سـنندج اعالم 
کـرد: پاکسـازی ایـن محمولـه انجام نشـد 
و بـا مدیریت بحـران اسـتان مکاتبه کردیم 

کـه شـرایط بحرانـی اسـت.
مراجـع  طریـق  از  اضافـه کـرد:  حمیـدی 
قضایـی نسـبت بـه شـرکت حمـل و نقـل 

مربوطـه شـکایت کردیم تا جبران خسـارت 
کند.بیشـتر تانکرهـای سـوختی کـه از عراق 
و از طریـق مرزهـای کردسـتان وارد ایـران 
می شـوند محمولـه آنها مـازوت )نفت کوره( 
اسـت و تانکرهای هم که از ایران به سـمت 
عـراق می رونـد حامـل بنزیـن و گازوئیـل 
هسـتند.تا زمان تنظیم این گـزارش آخرین 
حادثـه مربوط بـه تانکرهای سـوخت در 14 
آبـان در پنـج کیلومتری روسـتای نگل واقع 
در جـاده سـنندج - مریـوان روی داد که در 
نتیجـه سـقوط تانکـر حامـل بنزین بـه دره 
راننـده جـان خود را از دسـت داد و سـوخت 
موجـود در آن هـم آتـش گرفت ایـن اتفاق 
اگـر چـه موجب آلودگی منابـع آبی و خاکی 

نشـد ولـی آلودگی هـوا ایجـاد کرد.
تنهـا روش  پاکسـازی سـوخت تانکرهـای 
واژگـون شـده اسـتفاده از پمـپ کفکـش و 
یـا قاطـی کـردن ایـن سـوخت بـا خـاک و 
سـپس برداشـت آن اسـت که باید توسـط 
یـا  مربوطـه  نقـل  و  حمـل  شـرکت های 

شـرکت نفـت انجـام شـود.
تانکرهـای سـوختی کـه امسـال در  اکثـر 
جاده هـای کردسـتان واژگـون شـدند حامل 
بودنـد کـه  ترانزیتـی  و  مـازوت  سـوخت 
متولی آنها سـازمان راهـداری و حمل و نقل 

جـاده ای اسـت.

راهداری متولی تردد تانکرهای 
سوخت ترانزیتی است

معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای کردسـتان در گفـت 
داشـت:  اظهـار  ایرنـا  خبرنـگار  بـا  گـو  و 
می شـود  جابجـا  نفتـی کـه  محموله هـای 
دو نـوع اسـت یکـی محموله هـای داخلـی 
کـه تحـت پیمـان شـرکت نفـت هسـتند و 
ایـن شـرکت متولـی پیگیـری و پاکسـازی 
سـوخت سـرازیر شـده تانکرهـای واژگـون 

شـده اسـت.
عبدالرحمـان حسـینی افـزود: نـوع دوم که 
راهـداری  در حـوزه کاری  اسـت  ترانزیتـی 
اسـت و پاکسـازی نهایـی هـم بـر عهـده 

شـرکت حمـل و نقـل مربوطـه اسـت. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
دادخواست و ضمائم

خواهانهـا: 1-درصنـم حاجـی علیـزاده فرزنـد حسـن رضا 
2-قـدرت الـه برکنانـی فرزند محمود با وکالت خانم سـارا 
نجفـی کیانـی و روح اله حسـن زاده فرزند غالمرضـا بطرفیت 1- هدایت 
الـه سـاالری فرزنـد کریم 2-اسـماعیل3- علـی 4-مریم هرسـه امینی 
زاده 5-گل انـدام منظری فرزند رسـتم 6-فیضاله 7-ایازاله 8-شـکوفه 
همگـی امینـی زاده فرزنـدان فضـل الـه 9-عیـن الـه 10-نورالـه هـردو 
امینـی زاده فرزنـدان حمدالـه 11-گلنسـا امینـی زاده فرزنـد مریـد 12-
قاسـم 13-حسـن 14-حسـین 15-مرتضـی 16-عبـاس 17-سـلطنت 
18-فاطمـه همگی امینـی زاده فرزندان میرزا 19-مخمود 20-ابوالقاسـم 
21-مـراد 22-افضـل همگی امیـن زاده فرزندان محمـد 23-علی 24-
محمـد 25-سـتاره 26-پوران 27-تـوران همگی امیـن زاده فرزندان یار 
الـه 28-نادعلـی امـام بخـش 29-یدالـه امـام بخـش فرزند رضـا 30-
عجـب نـاز امینـی زاده فرزنـد الـه داد 31-معصومـه امینـی زاده فرزنـد 
ولـی داد 32-مصطفی 33-سـیمین هـردو امام بخش فرزنـدان یداله 
34-لطـف خـدا 35-غالمعبـاس 36-دادخـدا 37-نبی الـه 38-علی 
39-کنیـز 40-کبـری 41-سـکینه همگـی امینـی زاده فرزنـدان رضـا 
42-رحمـت الـه 43-علـی 44-اضغـر 45-نـازی 46-نیـره همگـی 
آذرکیـش فرزنـدان خدارحم 47-عزت الـه 48-نعمت اله 49-همتعلی 
50-شـکوفه همگی انصاری فرزندان حجت اله 51-محمد 52-حسـین 
53-مـاه جبیـن 54-رمضـان 55-شـهین همگـی آرمند فرزنـدان قنبر 
56-ناصـر 57-باقـر 58-حیـدر 59-رخسـاره 66-خورشـید 61-مطهره 
62-خدیجـه 63-سـمیه همگـی حاجـی علیـزاده فرزندان احمـد 64-
حمیـد 66-مجیـد 66-طاهـره 67- مـاه صنـم 68- فاطمـه همگـی 
شـکری زاده فرزنـدان مریـد 69-یداله 70-نورالـه 71-معصومه 72-گل 
بـر 73-عصمـت 74-طلعت همگی حاجـی علی زاده فرزنـدان حمداله 

75-سـعید 76-توران 77-پوران 78-فاطمه 79-سـکینه 80-شـکوفه 
81-صغـری 82-زهـرا همگی حاجی علیزاده فرزنـدان خیراله 83-زری 
امیـن زاده فرزنـد امیـر84-گل صنـم حاجی علیزاده فرزند حسـن رضا 
85-اسـد 86-رضـا 87-محمـد 88-موسـی همگـی حاجـی علیـزاده 
فرزنـدان موسـی 89-دادخدا 90-نبی اله 91-روح الـه 92-امان اله 93-
زینـب 94-شـهربانو 95-رخسـاره 96-مریم همگی علیمـرادی فرزندان 
عبدالـه 97-غالمرضـا 98-حاتم 99-عیسـی 100-نسـا 101-یوسـف 102 
نصـرت همگی حاجـی علیـزاده فرزنـدان محمدرضـا 103-104-محمود 
حاجـی فرزند محمـد 105-عباس 106-مهـدی 107-منصـور 108-تیمور 
109-قاسم 110-اسـماعیل 111-محمد 112-نقی 113-صغری 114-زینب 
115-مریـم همگـی حاجـی علیـزاده فرزنـدان مـراد علـی 116-عیسـی 
117-فائقـه 118-خدیجـه 119-موسـی 120-مصطفـی همگـی حاجـی 
علیـزاده فرزنـدان ناصـر 121-علـی حاجـی علیـزاده فرزنـد اسـفندیار 
بخواسـته 1-خلـع ید)تقاضای صـدور حکم مبنی بر خلع ید مشـاعی از 
سـه و یـک چهارم سـهم از 96 سـهم اراضی و آب مزرعـه مورگوره برکنان 
علیـا بـه انضمـام کلیه خسـارات دادرسـی( 2-اجرت المثل ایـام تصرف 
بـا جلـب نظـر کارشـناس و مطالبـه خسـارت دادرسـی بـه : شـعبه دوم 
حقوقـی ارجـاع و بـه کالسـه 980659 ثبـت گردیده و وقت رسـیدگی آن 
شـنبه 1398/10/04 سـاعت 10 صبح تعیین شـده است. بعلت مجهول و 
مـکان بـودن خواندگان و درخواسـت خواهان و به تجویـز ماده 73 قانون 
آیین دادرسـی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مدنی و دسـتور 
دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکی از جراید کثیراالنتشـار آگهی می شـود 
تـا خواننـدگان پـس از نشـر آگهی و اطـالع از مفاد آن بـه دادگاه مراجعه 
و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خـود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را 
دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگی حاضـر گـردد. م الف 527

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بافت 
– یارمحمد شجاعی

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

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

رودبارجنوب
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319079000456-98/07/15هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
زبردسـت  حسـین  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جنـوب 
در  ازرودبارجنـوب  صـادره   719 شناسـنامه  بشـماره  فرزنـد کوچـک 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 300متـر مربـع پـالک 1559 فرعـی 

از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعـه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار شـهید پیـکان کوچـه اندیشـه 5 
بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی فاطمـه بیـگ مـرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:742-تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:98/08/27 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/12
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 
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»خانه پدری« 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

»روبه رومی« ترانه جدید امیر 
عظیمی با آهنگسازی و ترانه سرایی 
شاهین شیخی منتشر شده است. 

موسیقیسینما

رسانه در آینه تصویر
شماره هفته چهارم آبان 98 هفته نامه سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی »کرگدن« منتشر شد.

کنسرت گروه لیان 22 آذر 98 ساعت 
21:30 در سالن میالد نمایشگاه بین المللی 

تهران برگزار می شود.

نمایشگاه نقاشی 

»بازنمای دور از نزدیک« از 23  
آبان ماه به مدت یک ماه در موزه هنرهای 

معاصر صنعتی کرمان برگزار می شود.

نمایش حرکات فولکلوریک 
گروه روشنان عشق )ویژه بانوان( جمعه 

8 آذر در تاالر اندیشه حوزه هنری، اجرا می شود.

همینطوری بهش 8 میلیون پول دادی؟
-چی کار می کردم خب؟ گریه کرد. مرد بود!

الک قرمز 

نمایشگاهکنسرتنمایش دیالوگ

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سال گشت  وفات »جامی«
ؤلفان تاریخ فلسـفه، پس از تطبیق تقویم میالدی 
بـا تقویـم هجـری قمـری، 16 نوامبـر را سالگشـت 
فوت نورالدین عبدالرحمن جامی شـاعر و فیلسوف 
ایرانـی ذكـر كـرده اند كـه در سـال1492 )13 محرم 
898 هجـری قمـری( در شـهر هـرات از ایـن دنیـا 
رفـت. کرونیکلرهای غرب سـالروز درگذشـت جامی 
را 19 نوامبـر ایـن سـال نوشـته اند. جامی برجسـته 
تریـن فارسـی سـرای قـرن پانزدهـم میـالدی کـه 
18 آگوسـت سـال 1414 میـالدی )817 هجـری 
قمـری( در »جـام« واقـع در خراسـان بـه دنیا آمده 
بـود، در هـرات و سـمرقند تحصیـل کـرد. وی در 
عیـن حـال از آخریـن صوفیـان بـزرگ بشـمار می 
آید. جامی از مریدان خواجه سـعدالدین كاشـغری 
 رئیـس نقشـبندی ها )گروهی از درویـش ها( بود.

 ایـن دو اصـل مهـم از جامـی اسـت: فـرد صاحـب 
مقامـی را بزرگـوار مـی تـوان خطاب كرد كـه فروتن 
باشـد و بـا حوصلـه و شـكیبایی تمـام بـه سـخن 
دیگـران، از جملـه انتقـاد و گالیه گـوش دهد و نامه 
هـا و مراسـله هـا را با دقت بخوانـد و به گوش گیرد 

و ترتیـب اثـر دهـد. تا شـخص خودش را نسـازد و 
اصـالح نكند، جامعه را اصالح نتواند كـرد. این اندرز 
نیـز از جامـی اسـت: تا عاشـِق هدف خود نباشـید، 

بـه سـوی آن گام برندارید.
 جامـی 44، بـه قولـی 87 و بـه قولـی دیگـر 99 
كتـاب و رسـاله نوشـت. وی از تحسـین كننـدگان 
حافظ و سـعدی بود و كتاب بهارسـتان را به سـبك 
سـعدی نوشـت. مجموعـه اشـعار او كه بالـغ بر 25 
هزار بیت اسـت »هفت اورنگ« عنـوان دارد. جامی 
قصـه هـای یوسـف و زلیخـاـ  لیلی و مجنـون را به 
شـعر در آورد، همچنین خَردنامه اسـكندر را. »دیوان 
هـای سـه گانـه« عنـوان کتـاب دیگر جامی اسـت. 
وی بیوگرافـی صوفیـان ارشـد را در کتابـی تحـت 
عنـوان »نفحـات« جمـع آوری کرد. کتـاب لوایح او 

نیـز درباره صوفیسـم اسـت.

سال روز درگذشت استاد پورداوود 
ایران شناس و ایران دوست بنام

بیسـت و ششـم آبـان 1347 اسـتاد ابراهیـم 
نامـدار  ایراندوسـت  و  ایرانشـناس  پـورداود 

را  دنیـا رفـت. وی همـه عمـر خـود  ایـن  از 
بـه  ایـران  باشـكوه  گذشـته  شناسـاندن  در 
و  صـرف كـرد  جهانیـان  و  معاصـر  ایرانیـان 
كتابهـای بسـیار نوشـت و مـرارت فـراوان ُبرد 
ایرانیـان حقـی  برگـردن  ایـن رهگـذر  از  كـه 
بـود كـه  ایـن  یكـی  او،  تـالش  دارد.  بـزرگ 
تاثیـر نامطلـوب نوشـته هـای »جـان َملُكـم« 
ایـران،  بـه  انگلسـتان  سیاسـی  فرسـتاده 
»هنـری مارتین« مـرّوج مذهـب انگلیكن در 
ایـران و سـّیاحان و دیپلمـات هـای اروپایـی 
از  را  ایرانیـان  روانشناسـی  و  منـش  دربـاره 
و  ملکـم  هـر  كـه  بزدایـد  جهانیـان  اذهـان 
مارتیـن همزمـان )اوایـل قـرن 19( ایرانیـان 
را مردمانـی خودخـواه، متلـّون و ظاهـر نمـا 

بودنـد. خوانـده 
هنـری مارتین در یادداشـتهای روزانه اش در 
ذیل روز 15 نوامبر سـال 1804 نوشـته اسـت: 
نمـاز بامـدادی ایرانیـان كـه هرگـز آن را َترك 
نمـی كننـد مانـع از آن نمی شـود كـه در طول 

روز دروغ نگوینـد و گنـاه نكنند.

 مستند 
تا 30 آبان در تئاتر هامون 

برگزار می شود.

 

نمایش

دامن گل نبرد هر که ز خار اندیشد
مهره حاصل نکند هر که ز مار اندیشد
در نیارد بکف آنکس که ز دریا ترسد
نخورد باده هرآنکو ز خمار اندیشد
هر کرا نقش نگارنده مصور گردد
نقش دیوار بود کو ز نگار اندیشد

تو چه یاری که نداری غم و اندیشٔه یار
یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

در چنین وقت که از دست برون شد کارم
من بیچاره که ام چارٔه کار اندیشد

هر که سر در عقب یار سفرکرده نهاد
این خیالست که دیگر ز دیار اندیشد
در چنین بادیه کاندیشٔه سرنتوان کرد

بار خاطر طلبد هر که ز بار اندیشد
آنکه شد بیخبر از زمزمٔه نغمٔه زیر

تو مپندار که از نالٔه زار اندیشد
گرتو صد سال کنی ناله و زاری خواجو
گل صد برگ کی از بانگ هزار اندیشد

خواجوی کرمانی  کتاب 

در مقدمه ی کتاب تغییری کوچک تحولی شـگرف آمده اسـت:

ایـن کتـاب بـه شـما الهـام می بخشـد و راهنمایی تـان می کنـد کـه 

دربـاره ی زندگـی کنونی تـان بیندیشـید. حتـی ایـن کـه هیـچ کاری 

انجـام ندهیـد هـم نوعـی تصمیـم اسـت و بـه ایـن معناسـت که به 

زندگـی فعلی تـان ادامـه خواهیـد داد. ایجـاد تغییـرات آگاهانـه در 

زندگـی بـه ایـن معناسـت کـه می خواهیـد زندگی تـان را بـه شـکل 

متفاوتـی ادامـه دهیـد. اگـر آمـاده ی ایجـاد تغییـر و اسـتقبال از 

ایده هـا و چالش هـای تـازه  هسـتید، کتـاب حاضـر بـه شـما نشـان 

می دهـد کـه چگونـه تمرکـز الزم بـرای برداشـتن ایـن قـدم را بـه 

زندگـی  از  واقعـی  نمونه هایـی  آوردن  بـا  همچنیـن  آوریـد.  دسـت 

آرزوهایشـان برسـند و  بـه  افـرادی کـه مثـل شـما دوسـت دارنـد 

زندگـی بـه دور از حسـرتی داشـته باشـند، بـه شـما الهـام خواهـد 

بخشـید.

و در صفحـه آخـر کتـاب تغییـری کوچـک تحولـی شـگرف ایـن بـا 

ایـن جملـه روبـه رو مـی شـودید:

اگـر دنبـال راهنمایید، این کتـاب چراغ راهتان خواهد بود.

نویسـنده ایـن کتـاب خانـم سـو هادفیلـد اسـت کـه بیشـتر از 20 

و  بـوده  مشـغول  مـدارس  و  هـا  دانشـگاه  در  تدریـس  بـه  سـال 

سـخنرانی هـای عمومـی زیـادی داشـته اسـت. او بـرای مدیـران و 

معلمـان دوره هـای اعتمـاد بـه نفـس و ابـراز وجـود برگزار مـی کند 

و بـه صـورت فـرد بـه فـرد بزرگسـاالن و کـودکان را آمـوزش مـی دهـد.

کتاب تغییری کوچک تحولی شـگرف
بـه آمـوزش روش هـای علمـی و در عیـن حـال  ایـن کتـاب 
سـاده بـه عمـوم مـردم مـی پـردازد تـا بـا یادگیری یک سـری 

مهـارت زندگـی خـود را بررسـی کنیـد.
کتـاب بـه بررسـی عوامـل مختلـف از جملـه ناکامـی در زندگی، 
پیشـرفت نکـردن، تصمیـم نگـردن و … مـی پـردازد و سـعی 
مـی کنـد خواننـده را کمـک کنـد تـا مسـیر زندگـی خـود را پیدا 

. کند
کتاب در 8 فصل به شـرح زیر نوشـته شده است:

انگیـزه – مابقی عمرتان پیش روی شماسـت
مـی  چـه  کـه  بدانیـد  و  رابشناسـید  خـود   – هویـت  تعییـن 

هیـد ا خو
تشـخیص – نیاز به هدف و معنا

فردافکنـی – چه چیـزی متوقف تان می کند؟
الهـام گرفتن – دیگـران چه کار می کنند؟

مهیـا شـدن – اگـر امـکان اقـدام فـوری برایتـان وجـود نـدارد 
چیسـت؟ تکلیـف 

اجـرا – فرصت آفرینی
اراده – همه چیز به خودتان بسـتگی دارد

نویسـنده در کتـاب از لحـن بسـیار سـاده و شـیوایی اسـتفاده 
کـرده و آمـوزش هـای خـود را بـه سـاده تریـن شـیوه ممکـن 
ارائـه کـرده اسـت. ترجمـه کتـاب هـم بـی نقـص و بسـیار روان 

. ست ا

درباره کتاب تغییری کوچک تحولی شـگرف
بـه جـرات مـی تونـم بگـم کـه ایـن کتـاب بـرای همه مـی تونه 
خیلـی موثـر باشـه. تمریـن هـای سـاده بـرای ایجـاد تغییرات 
کوچـک در زندگـی ارائـه شـده کـه اگـر اون هـا رو انجـام بدیـد 
در دراز مـدت مـی بینیـد کـه کیفیـت زندگـی شـما خیلـی بهتـر 
شـده. البتـه ممکنـه ایـن تصـور در شـما شـکل بگیـره کـه کارها 
و توصیـه هـای کتـاب خیلـی جزئـی هسـتند امـا بـه هـر حـال 

محتـوا کتـاب بـر همیـن اسـاس تنظیم شـده اسـت.

کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف
نویسنده: سو هادفیلد
انتشارات: آوند دانش

هر چیزی که به وجود میاد یه 
روزی هم نابود میشه و از بین 

میره.اما احساس واقعی همیشه 
و تا ابد در ما و با ما می مونه.

هاروکی موراکامی

عکس نوشت

عکس: 
سحر سقا


