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نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

13/الف/98/46
بهسازی و آسفالت سرد 

)ردمیکس(محورهای روستایی 
شهرستان رودبار جنوب)تجدید2(

70،804،361،931
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
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اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت 
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 
گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه 

محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 11/23/ 1398 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت : تا سـاعت 24 روز پنجشـنبه مورخ 
1398 /11 /24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 12/10/ 1398
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 12/11/ 1398

اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص 

اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت های الف : نشـانی : اداره كل راهـداری و حمل ونقل 
جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان بـه نشـاني: جيرفت – کیلومتـر 5 جـاده کرمان_

پایانـه بار جیرفت و تلفـن : 03443352139 و 03443352169
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحل عضویـت در سـامانه : مرکز 

تمـاس : 02141934 ،  دفتـر ثبـت نـام : 88969737 و 85193768

بانک کشاورزی شمال استان کرمان ، موثرترین بانک توسعه ای 
و تخصصی بخش کشاورزی در راستای اشتغال زایی 

شـــعب  مدیـــر  مفـــرد  محمـــدی  داد  هللا 

ـــان در  ـــتان کرم ـــمال اس ـــاورزی ش ـــک کش بان

گفتگـــو بـــا خبرنـــگار کرمـــان گفـــت: بانـــک 

ــای  ــا سیاســـت هـ ــتا بـ ــاورزی هم راسـ کشـ

توســـعه ای کـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران 

ــعه ای  ــک توسـ ــک بانـ ــوان یـ ــه عنـ دارد، بـ

و تخصصـــی بخـــش کشـــاورزی همـــواره 

رســـالت ایجـــاد ظرفیت هـــای جدیـــد در 

ــت. ــته اسـ ــاورزی را داشـ بخـــش کشـ

ــتان  ــاورزی اسـ ــک کشـ ــعب بانـ ــر شـ مدیـ

ــد  ــه 50 درصـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ کرمـ

از اعتبـــارات بنـــد الـــف مـــاده 18 بـــرای 

اشـــتغال در بخـــش روســـتایی را بانـــک 

ــه داد:  ــد، ادامـ ــت می کنـ ــاورزی دریافـ کشـ

ـــر پرداخـــت  ـــا در کشـــور جـــز 3 اســـتان برت م

تســـهیالت در بخـــش اشـــتغال پایـــدار و 

ــال  ــارد ریـ ــم، 1600 میلیـ ــتایی بوده ایـ روسـ

ــزار طـــرح پرداختـــی  ــرای بیـــش از 2 هـ بـ

ــتیم. داشـ

ـــرای  ـــت: ب ـــهیالت گف ـــرخ تس ـــورد ن وی در م

ـــروم 7  ـــق مح ـــوردار و مناط ـــم برخ ـــق ک مناط

ـــد  ـــوردار 9 درص ـــق برخ ـــرای مناط ـــد و ب درص

می باشـــد.

ــن  ــرد: مهم تریـ ــوان کـ ــرد عنـ ــدی مفـ محمـ

مولفـــه در جامعـــه تامیـــن امنیـــت غذایـــی 

ـــالت  ـــن رس ـــرای ای ـــم ب ـــار داری ـــت و انتظ اس

ــع  ــن منابـ ــی تامیـ ــاورزی یعنـ ــک کشـ بانـ

ــود  ــردم و خـ ــاورزان ، مـ ــاز کشـ ــورد نیـ مـ

کشـــاورزان مـــا رو همراهـــی کننـــد.

ــای  ــتان هـ ــز اسـ ــا جـ ــه داد : مـ وی ادامـ

ـــم ، در شـــمال  ـــده از ســـیل بودی خســـارت دی

ـــال اختصـــاص  ـــارد ری ـــاالن 500میلی ـــتان ت اس

ـــه  ـــاورزی از جمل ـــای کش ـــوزه ه ـــه ح دادن ب

و  مرغداری هـــا  و  ،شـــیالت  زراعـــت 

ـــا 40  ـــون تقریب ـــا کن ـــا ت ـــه م ـــا ،ک دامداری  ه

میلیـــارد ریـــال پرداخـــت شـــده و مشـــکلی 

بـــرای پراخـــت خســـارات نداریـــم.

ــتان  ــاورزی اسـ ــک کشـ ــعب بانـ ــر شـ مدیـ

کرمـــان گفـــت : مـــا در کنـــار ظرفیت هـــای 

ـــاورزی رو  ـــوالت کش ـــه محص ـــهیالتی ،بیم تس

داریـــم کـــه تنهـــا جایـــی کـــه مـــا مطمئـــن 

بودیـــم کـــه یـــک اقـــدام موثـــر انجـــام 

محصـــوالت  بیمـــه  همیـــن  می گیـــرد 

کشـــاورزی بـــود کـــه در ســـال زراعـــی 

97_98 تـــا االن غرامـــت پرداختـــی بـــه 

بـــوده  تومـــان  میلیـــارد   180 کشـــاورزان 

ــت.  اسـ

محمـــدی مفـــرد ادامـــه داد: بـــا توجـــه 

در  همیشـــه  مـــا  اســـتان  شـــرایط  بـــه 

ـــرار دارد و  ـــه ق ـــر مترقب ـــوادث غی ـــرض ح مع

ـــه  ـــا بیم ـــه ب ـــد ک ـــت کنن ـــد دق ـــاورزان بای کش

کـــردن محصـــوالت خودشـــان می تواننـــد از 

چتـــر حمایتـــی بانـــک کشـــاورزی بهرمنـــد 

ــر  ــتان 13 دفتـ ــمال اسـ ــا در شـ ــوند، مـ شـ

ــد  ــاورزان می تواننـ ــه کشـ ــم کـ ــال داریـ فعـ

بـــا مراجعـــه بـــه دفاتـــر بانـــک کشـــاورزی 

ــد. ــه کننـ ــون رو بیمـ ــوالت خودشـ محصـ

اطالع رسانی

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جنگلها، مراتع 

و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی 

و مستثنیات قانونی
مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان کرمان
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بحثی در حوزه علوم تربیتی، اطالع رسانی، و ارتباطات
انسـان موجـودی اجتماعی اسـت. او عـالوه بر اینکـه از طریق دیگران 
بایـد بسـیاری از مشـکالت مـادی خود را حـل کند، مهم تـر و بیش تر 
از آن، بـه داشـتن رابطـه ی عاطفـی و هم دلـی نیازمنـد اسـت. اگـر از 
ُبعـد توسـعه و بـه ویـژه توسـعه  اقتصـادی هـم بـه مسـأله بنگریـم 
ضـرورت تعامـل و ارتبـاط، چندیـن برابـر می شـود. زیـرا اگـر ارتبـاط 
و همدلـی نباشـد نـه توسـعه معنـی پیـدا می کنـد و نه هرگز توسـعه 
اتفـاق می افتـد. بررسـی تاریـخ اجتماعـی انسـان ایـن مسـأله را بـه 
خوبـی توضیـح می دهـد کـه ملت هایـی که بـه نقـش مؤثر ارتبـاط، و 
یـا ارتبـاط مؤثـر واقف بـوده و یا واقف شـده اند برای ایجـاد و تحکیم 
آن از هیـچ چیـز فروگـذار نکرده انـد و آنان کـه آن را دسـت کم گرفته اند 

همچنـان عقب مانـده و دنبالـه رو اقـوام دیگـر شـده اند.
انسـان را بـه موجـودی )حیـوان( ناطق تعریـف کرده اند و ایـن بیانگر 
اهمیـت نطـق و زبـان در زندگـی انسـان اسـت. ناطـق نـه صرفـًا بـه 
ایـن معنـی کـه می توانـد و یـا قابلیـت ایـن را دارد کـه حـرف بزنـد 
بلکـه غـرض ایـن اسـت کـه از روی فهـم و شـعور سـخن می گویـد. 
شـاید تسـمیه علـم منطـق هـم به این جهـت باشـد. زبان نیـز ابزاری 
اسـت کـه بـرای انتقـال فکـر از یـک فـرد بـه فـرد و یـا افـراد دیگر به 
کار گرفتـه می شـود. بنابرایـن ارتبـاط بـه معنـی انتقال افـکار از طریق 
ابـزاری بنـام زبـان بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن ابـزار انتقال دهنـده 
اسـت. هرچـه وضـع کلمـات مناسـب تر و دقیق تـر صـورت گیـرد و 
کلمـات بـا معانـی مرتبـط هم خوانـی بیشـتر داشـته باشـد برقـراری 
ارتبـاط بهتـر صـورت می گیـرد. نکتـه ای کـه در ایـن مـورد اغلـب مورد 
غفلـت واقـع می شـود قصـد گوینـده )سـعیدی روشـن، 1382( و بـه 
عبـارت صریح تـر شـخصیت وی و حـال و هـوای حاکـم بـر محیطـی 
اسـت کـه چنیـن گفتـه ای را می گویـد و یـا نوشـته ای را می نویسـد. 
دانسـتن ایـن عناصـر تأثیر بسـیار زیادی بـر فهم مقصود گوینـده و یا 

عملـی کـه انجـام می دهـد دارد.
بـرای برقـراری ارتبـاط بـه عنـوان یـک ضـرورت اجتماعـی، آمـوزش، 
نقـش بسـیار مؤثـری دارد. زیـرا بسـیارند کـه بـا آنکـه بـه اهمیـت 
ارتبـاط واقفنـد امـا در برقـراری ارتباط توفیـق ندارند و یـا کمتر توفیق 
دارنـد. اگـر از آمـوزش مسـتقیم کـه توسـط انبیـای الهی صـورت می 
گیـرد بگذریـم آموزش هـای دیگـر در اثـر تجربـه به دسـت می آیـد و 
انسـان های با اسـتعداد، تجـارب خـود را دراختیار دیگـران می گذارند. 
بـه کار بسـتن این دسـتورات در قالـب توصیه های شـخصی و گروهی 
و یـا در شـکل آموزش هـای رسـمی در تحکیم پیوندها نقش اساسـی 
دارد. در ایـن بیـن نـگاه کلـی بـه ارتباط و هـدف برقـراری آن می تواند 
در روش هایـی کـه اتخـاذ می شـود تأثیر بگذارد. سـؤال اصلـی در این 
مقالـه ایـن اسـت کـه در تعلیـم و تربیـت، قصـد و غـرض، منـش و 
شـخصیت پدیـدآور )گوینـده و نویسـنده( در انتقال مفاهیـم و از همه 
مهم تـر تأثیـری که مورد انتظار اسـت چه نقشـی دارد؟ آیـا در برقراری 

انس طال         1.570.210

مثقال طال     22.230.250

گرم طالی 18  5.132.192

گرم طالی 24   6.843.200

بهار آزادی      50.100.000

امامی          50.340.000

نیم       25.600.000

ربع         15.500.000

گرمی       9.300.000

دالر             135.390

یورو         150.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
4    تا  17دنبال کنید

کسی پاسخگوی مرگ پرندگان میانکاله نیست
اما و اگرها در مورد مرگ 1۵ هزار قطعه پرنده در میانکاله ادامه دارد.سازمان محیط زیست عزمی برای کشف واقعیت ندارد
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یک زباله دان روی 
سفره های زیرزمینی آب
یک فعال محیط زیست با اشاره 

به تخلیه زباله در تاالب بندون 
ایذه گفت: شیرابه های این زباله ها 

در فصل بارندگی در تاالب نفوذ 
می کند و وارد سفره های زیرزمینی 

می شود و در فاصله چند صد متر آن 
طرف تر از طریق چاه های حفر شده، 
آب همین سفره های زیرزمینی به 

مصرف شرب مردم می رسد.

سیل موجب تشدید فقر در 
سیستان و بلوچستان

سیل موجب تشدید فقر در بخش 
مرکزی نیکشهر شده و برای 

بازسازی راه ها و دسترسی های 
جاده ای در این مناطق نیاز ضروری 

به ماشین آالت مکانیکی دارد

م 
سنی

: ت
س

عک

یادداشت  مهمان
غالمرضا فدائی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1663

یکشنبه 20 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان
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سفر خارجی ها در نیمه دوم 
امسال افت داشت

معاون گردشگری کشور:  آمار گردشگری ورودی در نیمه دوم 
سال، تحت تاثیر سقوط هواپیمای اوکراینی و تشدید تنش ها 

در منطقه  با افت و کنسلی مواجه شده است.

رییسی:

بازنگری در مجازات حبس، 
دستور کار قوه قضاییه است

لینک خرید نسخه الکترونیک

ظاهـرا سـیالب های اخیـر برخـی تاالب های کشـور را پر آب 
کـرده اسـت امـا کارشناسـان معتقدنـد بـرای ایـن آبگیری 
تـاالب  وارد  سـیالب  از  آبـی کـه  چـون  بـود  شـاد  نبایـد 
می شـود حجـم زیـادی مـواد رسـوبی را بـا خـود وارد ایـن 
حوضـه آبـی می کنـد و ایـن رسـوب گذاری، رونـد نابـودی 
سـاختار بسـتر تـاالب را بـه همـراه دارد. تاالب ها یک نقش 
حمایت کننـده دارنـد؛ اکسـیژن می دهنـد تـا تنفـس کنیـم 
و از مـا دی اکسـید کربـن می گیرنـد تـا گرمایـش زمیـن 
تحـت کنتـرل باشـد، تاالب ها به مـا مواد غذایـی می دهند؛ 
ماهی هایـی کـه اسـتفاده می کنیـم بخش عمـده آنها محل 
تخم گذاری شـان در تاالب هاسـت همچنیـن از مـواد گیاهی 
کـه در تاالب هـا رشـد می کننـد گاهـی بـه عنـوان هیـزم و 
گاهـی بـه عنـوان مـواد غذایـی اسـتفاده می کنیـم بنابراین 

نقـش تامین کننـده مـواد غذایـی هـم بـرای مـا دارند. 

رنا
 ای

س :
عک

با توجه به اینکه در دوسال اخیر 
بارندگی زیادی در کشور رخ داده و 
تاالب ها آبگیری مناسبی شده اند 
حال تاالب ها همچنان خوب نیست

برای آبگیری تاالب ها 

با سیالب های اخیر 

خوشحال باشیم؟

45 و

ارتبـاط کـه در شـکل سـازمان یافته آن بـه صـورت آمـوزش صـورت 
می گیـرد نقـش اصلـی بـا گوینـده، نویسـنده و یـا تعلیم دهنـده اسـت 
و یـا اثـر فـارغ از شـخصیت پدیـدآور می توانـد وافی به مقصود باشـد؟ 
بـه عبـارت روشـن تر در فهـم و درک مسـائل و به ویژه برای اثربخشـی 
توجـه بـه پدیـدآور مهم تـر اسـت و یا بررسـی و تجزیه و تحلیـل گفتار 
و نوشـتار بـدون توجـه جـدی و اولیـه بـه شـخصیت وی؟ آیـا وزانـت 
ظاهـری اثـر، مـا را از کندوکاو جـدی در باره ی پدیـدآور بی نیاز می کند؟

ایـن سـؤال بـه گونـه ای دیگـر هـم می توانـد مطـرح شـود و آن اینکـه 
شـناخت مـا از وثاقـت و صداقـت، ارزش هـا و مالک هـای مـورد توجه 
پدیـدآور می توانـد در ایجـاد ارتبـاط بـا او تأثیرگـذار باشـد؟ آیـا عـدم 
توجـه بـه این مسـأله، خود بـه معنای پذیرش و تسـلیم ناخـودآگاه و 
یـا تدریجـی ارزش هـا و مالک هـای حاکـم بـر ذهـن و فکر پدیـدآور و 

محیطـی کـه او در آن زندگـی می کند نیسـت؟ پذیـرش چنین تفکری 
در جهانـی کـه فاصله هـای افـراد از یکدیگـر زیـاد شـده و فنـاوری تنها 
واسـطه بیـن افـراد اسـت آیا بـه این معنا اسـت که دیگر معلم نقشـی 
نـدارد و یـا اینکـه می تـوان بـه طریـق دیگـر ضـرورت ارتبـاط معلـم و 

متعلـم و یـا اسـتاد و دانشـجو را تبییـن کرد؟
از بحـث معلـم و متعلـم هـم کـه بگذریم اساسـًا محققان بـرای انجام 
امـور تحقیقـی خـود نیـاز دارنـد تا با مؤلفـان از طریق اسـتنادها آشـنا 
شـوند، اما گاه اسـتنادها هم کافی نیسـت و محقق خواسـتار آن اسـت 
کـه بدانـد آن کـس کـه وی گفتـار و یـا نوشـتار او را مـورد اسـتناد قـرار 
می دهـد از چـه درجـه از وثاقت و به تعبیر دیگر تقـوای علمی برخوردار 
اسـت؟ در علـوم انسـانی ایـن مسـأله بـه خوبی پذیرفته شـده اسـت. 
بـه عنـوان مثـال در کتـاب »روش پژوهـش در تاریـخ« اثـر سـاماران 

)1372( آمده اسـت:
تاریـخ بـر خـالف علـوم تجربـی- یا دسـت کم اشـکال بسـیار ابتدایی 
ایـن علـوم- تحقیـق واقعیـت جـز از طریـق ارزیابی شـخصیت مورخ 
آن امکان پذیـر نیسـت. در زمینـه ی علـوم تجربی کشـفیات علمی را از 
طریـق بررسـی آزمایش هـای انجام شـده و نیـز ارزیابـی کاربـرد عملی 
ایـن کشـفیات کنتـرل می کننـد. واقعیـت تاریـخ در نهایت بـر توافق و 
ارتبـاط بسـیار دقیقـی اسـتوار اسـت که میـان سـاختارهای گذشـته و 
روحیـه مورخـی کـه آن را بازسـازی می کنـد ایجـاد می شـود. به همین 
دلیـل، ارزش تاریـخ بـر پایـه تقوای درونی مورخ و احساسـات پرشـور 
و بی طرفانـه او نسـبت بـه واقعیت اسـتوار اسـت.ممکن اسـت عده ای 
بـا ایـن نظـر موافـق نباشـند و مقولـه اسـتقالل علـم را مطـرح کنند که 
شـرق و غـرب نمی شناسـد. امـا در برابـر، عـده ای هـم بـه طـور قطـع، 

عکـس آن را بـاور دارنـد. در عیـن حـال، از نظـر عـده ای، ایـن تفـاوت 
تـا آنجـا اسـت کـه در علـوم محـض نیـز عـده ای توجـه بـه پدیـدآور و 
خاسـتگاهی کـه وی در آن زندگـی می کرده اسـت را مهم می شـمارند. 
شـاید هنـوز بـرای جمعـی پذیـرش ایـن مسـأله دشـوار باشـد کـه در 
دانش هـای غیـر مرتبط با علوم  انسـانی، افکار سـازنده و یا سـازندگان، 
ولـو بـه طـور غیرمسـتقیم و در طـول زمـان بـر جامعـه پذیرنـده تأثیر 
می گـذارد. در بدبینانه تریـن حالـت، بعضـی معتقدنـد کـه پدیده هـای 
فنـی هـم تأثیـرات خـاص خود را بـه همـراه دارد. به طور مثـال، از نظر 
آنـان، تلفـن اسـالمی و غیراسـالمی هم می توان داشـت. زیـرا فرهنگ 
سـازنده و سـازندگان آن به نوعی در سـاخت این دسـتگاه حضور دارد 
و بـه هنـگام صـدور فناوری بـه نوعی خـود را بر جامعه  فن پذیـر، نه به 

یک بـاره بلکـه در طـول زمـان تحمیـل می کند
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موتور فضایی "آرش" با موفقیت تست شدپیام خبر
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: موتور فضایی "آرش" آزمایش موفق خود را در شرایط خأل 
پشت سر گذاشت.

رنا
 ای

س:
عک

سیل موجب تشدید فقر در سیستان و بلوچستان
سیل موجب تشدید فقر در بخش مرکزی نیکشهر شده و برای بازسازی راه ها و دسترسی های جاده ای 

در این مناطق نیاز ضروری به ماشین آالت مکانیکی دارد

 نبود سیل بند جان و مال مردم را همچنان تهدید می کند

محمـد بلـوچ زهـی دربـاره آخریـن وضعیـت 
نیکشـهر  مرکـزی  بخـش  سـیل زده  مناطـق 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، اظهـار داشـت: 
بیشـترین خسـارت و خرابـی سـیل اخیـر بـه 
بخـش راه هـای روسـتایی ایـن منطقـه وارد 
شـد کـه هنوز بـه صـورت کامل میزان خسـارت 

بررسـی و اعـالم نشـده اسـت.

بیشترین خسارت به زیر
ساخت های جاده ای

وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـیل یـک ماه گذشـته 
جنـوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در طـی 

40 سـال گذشـته بی سـابقه بـوده اسـت، افزود: 
زیرسـاخت هـای جاده هـای روسـتایی قبل از 
سـیل نیـز از وضعیت مناسـبی برخـوردار نبودند 
و جـاری شـدن سـیل وضعیـت را وخیـم تـر 
کرد.بخشـدار مرکزی نیکشـهر ادامه داد: تمامی 
پل هـا و ابنیه هـای بخـش مرکـزی نیکشـهر در 
سـیل اخیـر بـه طـور کامـل تخریـب شـدند و 
اهالـی 68 هزارنفـری ایـن مناطـق بـرای تـردد 
بـا مشـکالت بسـیاری روبـرو هسـتند کـه ما با 
امکانات و ماشـین آالت محـدودی که در اختیار 
داریـم توانسـتیم بـرای تـردد اهالـی روسـتاها 
مسـیرهای جایگزیـن و انحرافـی را بازگشـایی 
کنیم.بلـوچ زهی عنوان کرد: روسـتاهای »بنگلی 
سـور« و »چاکـری کـچ« بـه دلیل قرار داشـتن 
در مسـیر رودخانه خسـارت های بیشـتری را در 
بخش مسـکونی، دامداری و کشـاورزی متحمل 

شـدند و برای امدادرسـانی به این روسـتاها نیاز 
بـه ماشـین آالت سـنگین مکانیکـی داریم.وی 
اضافـه کرد: بـرای احـداث پل برای روسـتاهایی 
دارنـد و عـرض  قـرار  کـه در مسـیر رودخانـه 
رودخانـه در برخی جاها به 1000 متر نیز می رسـد 
بـا کمبـود ماشـین آالت مواجـه هسـتیم و این 
درحالـی اسـت کـه حجم خرابـی ها و خسـارت 

هـا بسـیار باال اسـت.

سیل، مردم را فقیرتر کرده است
بلـوچ زهـی بـه ویرانـی کشـاورزی و نابـودی 
دامـداری در بخـش مرکزی نیکشـهر در سـیل 
اخیـر اشـاره کرد و افـزود: با توجـه به وضعیت 
موجـود سـال آینـده مـردم منطقـه فقیرتر می 
شـوند تـا جایـی که یکـی از دامـداران کـه به ما 
مراجعـه کـرده بـود می گفـت 19 راس دامی که 
داشـته در سیل تلف شـده اند و این ضرر مالی 

بـرای مـردم بی بضاعت اینجا یعنی از دسـت 
دادن تمامـی زندگـی شان.بخشـدار مرکـزی 
نیکشـهر بیان کرد: سـال گذشته کشـاورزان با 
توجـه بـه بارندگـی خوبی که داشـتیم کشـت 
های خوبی داشـتند که متاسـفانه سـیل قبل 
از برداشـت همه را نابود کرد و تمامی باغات و 
قنـوات نیز ویران شـدند.وی گفـت: در جنوب 
اسـتان سیستان بلوچستان بیشـتر شهرها و 
روسـتاها در کنـار رودخانـه واقع شـده اند چرا 
که زندگی و اقتصاد این مردم وابسـته به آب 
اسـت و بـه همین دلیل بیشـترین خسـارت 
سـیل را مـردم جنوب اسـتان متحمل شـدند 
و تجهیـزات آب و بـرق، قنـات، زمیـن هـای 

کشـاورزی و جـاده هـا کـه در کنـار رودخانه ها 
قـرار داشـتند همگی ویران شـدند.

منازل اینجا فرسوده اند
بخشـدار مرکزی نیکشـهر با اشـاره به خسـارت 
بـه زیرسـاخت هـای مسـکونی بخـش مرکزی 
نیکشـهر افـزود: تخریـب و آسـیب منـازل این 
منطقـه بیشـتر بر اثر فرسـودگی  اسـت چـرا که 
منازل روسـتایی که در ارتفاعات کوهسـتانی هم 
بودند دچار شـکاف در سـقف و دیوارها شـدند و 
بعد از راه ها و کشـاورزی بیشـترین خسـارت را 

در بخش منازل مسـکونی شـاهد هسـتیم.

آبرسانی به بیش از 30 روستا 
با تانکر

بلوچ زهی ادامه داد: شـبکه آبرسانی روستاهای 
بخـش مرکـزی شهرسـتان نیـز دچـار آسـیب 
شـدند و هنـوز بعـد از سـیل بـاالی 30 روسـتا 
فاقد شـبکه آبرسانی هسـتند و به صورت سیار 
و از طریـق تانکـر بـه آنها آبرسـانی می شـود که 
متاسـفانه با کمبود ماشین آالت مواجهیم و آن 

تعـدادی نیز کـه داریم فرسـوده اند.
وی در ادامـه از تمامـی مـردم ایـران در بحـث 
اسـتان  زده  سـیل  مـردم  بـه  ارسـال کمـک 
سیسـتان و بلوچستان تشـکر و قدردانی کرد و 
اظهـار داشـت: مردم عزیـز و هموطن مان چنان 
مـا را بـه لحـاظ اقـالم غذایی و گرمایشـی مورد 

لطـف و عنایـت قـرار داده انـد کـه تـا بـه امروز 
ایـن امدادرسـانی هـا همچنـان در بیـن ایـن 

مـردم سـیل زده ادامـه دارد.

کمبود تجهیزات مکانیکی برای 
بازسازی زیرساخت ها

بخشـدار مرکـزی نیکشـهر بـا اشـاره بـه نیـاز 
اساسـی بـه تجهیـزات و ماشـین آالت بـرای 
بازسـازی خرابی های سـیل، ادامه داد: در حال 
حاضـر اساسـی ترین نیـاز ما به ماشـی آالت و 
تجهیزات مکانیکی برای بازسـازی زیر سـاخت 
هـای جاده هـا، پل هـا و سـیل بندها اسـت کـه 
هرچه زودتر باید  بازسـازی شـوند تا بخشـی از 

مشـکالت مـردم سـیل زده برطرف شـود.

نیاز به احداث سیل بند 
در روستاها

بلـوچ زهـی عنـوان کـرد: بندهـای آبـی کـه 
منطقـه  محـروم  مـردم  آب  گاه  ذخیـره 
بـه  اخیـر  سـیل  ایـن  در  متاسـفانه  بـود 
حـال  در  و  رفتـه  بیـن  از  کامـل  طـور 
حاضـر در روسـتاهای بـاالی 12 هـزار نفـر 
انـد.  مانـده  آب  ذخیـره  بـدون  جمعیـت 
همیـن  بـا  حیات شـان  روسـتاها  اکثـر 
دارنـد و  را  بندگاه هاسـت کـه کارکـرد سـد 
از نظـر تامیـن آب  آنهـا  بـا تخریـب  حـاال 
روبـرو  ای  عدیـده  مشـکالت  بـا  مصرفـی 

. هسـتند

استان های دیگر ماشین آالت در 
اختیار مان نگذاشتند

وی بـا گالیـه از اسـتان های دیگـر کـه بـا توجـه 
بـه حجم بـاالی تخریب در زیرسـاخت هـای در 
منطقه و کمبود ماشـین آالت مکانیکی در استان 
بـه کمک ما نشـتافتند، گفـت: با توجـه به اینکه 
ماشـین آالت اسـتانی در اختیار مناطق سیل زده 
قـرار گرفـت ولـی به دلیـل حجم بـاالی تخریب 
جـاده انتظـار مـی رفت که اسـتان هـای دیگر در 
ایـن زمینـه بـه مـا امدادرسـانی مـی کردند.بلوچ 
زهـی از دیگر نیازهـای مناطق سـیل زده را ایجاد 
سـیل بند در بسیاری از روسـتاهای کنار رودخانه 
هـا دانسـت و افـزود: سـیل بنـد ایـن روسـتاها 
کامـال تخریب شـدند و بـا هر بارندگی روسـتاها 
در معـرض سـیل قـرار دارنـد و بایـد در کمترین 
زمـان ممکـن این سـیل بندها بازسـازی شـوند.
وی عنـوان کـرد: نیـاز دیگر مـا به لوله بـرای لوله 
گـذاری در بخـش آبرسـانی به مناطق روسـتایی 
اسـت چـرا کـه تمامـی ایـن لوله هـا در سـیل از 
بیـن رفتـه اند.بلـوچ زهی ادامـه داد: از مسـئوالن 
تقاضـا داریم به کشـاورزان و دامـداران چه آنهایی 
کـه دارای بیمـه هسـتند و چـه آنهایـی کـه بیمه 
ندارنـد در بحـث سـیل اخیر خسـارت هـا جبران 
شـود و ایـن را در نظـر بگیرنـد کـه مـردم جنوب 
اسـتان فقیرند و تنها منبع درآمدشـان چند راس 
دام و مقـداری کشـاورزی بـود که همیـن ها هم 

در سـیل از بیـن رفت.

ــان اینکــه  ــا بی ــه ب ــوه قضایی رئیــس ق
ــد  ــزار قاضــی اســت و بای ــون«، اب »قان
در قوانیــن مربــوط بــه حبــس بازنــگاه 
جــدی شــود،  گفــت: بــه دنبــال ایجــاد 
تعــادل در ایــن موضــوع هســتیم و 
ــتور کار  ــس در دس ــاره حب ــگاه درب بازن

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق ــوه قضایی ق
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اداره کل 
روابــط عمومــی قــوه قضاییــه، اعضــای 
و  دادگســتری  وزرای  »کمیســیون 

ــی ادوار«  ــی و  حقوق ــان پارلمان معاون
شــامگاه دوشــنبه 14 بهمــن بــا آیــت هللا 
ــد. ــدار کردن ســید ابراهیــم رئیســی دی
بیــان  بــا  دیــدار  ایــن  در  رئیســی 
»محوریــت  روی  بــر  اگــر  اینکــه 
ســخت  نکنیــم کار  توافــق  قانــون« 
می شــود، تاکیــد کــرد: بایــد همــه 
ــه کشــور در  ــد ک ــق کنن ــات، تواف جریان
ــون«  ــاس »قان ــر اس ــا ب ــه حوزه ه هم
پیــش بــرود و همــه حقــوق را رعایــت 

کننــد. البتــه ایــن بــه منزلــه آن نیســت 
ــون در همــه جــا کامــل اســت  ــه قان ک
ــون  ــه »قان ــن اســت ک بلکــه منظــور ای
ــار  ــی و »رفت ــر از بی قانون ــص« بهت ناق

ســلیقه ای« اســت.
رئیــس قــوه قضاییــه یکــی از دســتور 
کارهــای ضــروری مجلــس یازدهــم 
آییــن  مــواد  برخــی  در  بازنگــری  را 
دادرســی عنــوان کــرده و افــزود: در 
بازنگــری قوانیــن، حبــس  بایــد مربــوط 
بــه جرائمــی باشــد کــه واقعــا بــه ایــن 
ــورت  ــت در غیراینص ــاز اس ــازات نی مج
الزم اســت از مجازات هــای بازدارنــده 
ــم. ــر از حبــس اســتفاده کنی دیگــر غی

بازنگری در مجازات حبس، دستور 
کار جدی قوه قضاییه است

رهبر انقالب:
باید قوی شویم تا جنگ نشود

فرمانـده کل قـوا صبح روز گذشـته در دیدار فرماندهان و کارکنـان نیروی هوایی و 
نیـروی پدافنـد هوایی ارتش، واقعه 19 بهمن سـال 1357 را نتیجه اطمینان امام 
خمینـی)ره( و مبـارزان بـه وعـده الهـی دانسـتند و گفتند: اگر تفکـر تخلف ناپذیر 
بـودن وعـده الهـی در جامعـه حاکـم شـود و مسـئوالن هوشـیارانه عمـل کننـد، 
تهدیدهـا بـه فرصـت تبدیل خواهد شـد و تحریم می تواند عامل نجات کشـور از 
وابسـتگی به نفت و حل بسـیاری از مشـکالت شـود. رهبر انقالب اسالمی در این 
دیـدار کـه در چهـل و یکمیـن سـالروز بیعـت تاریخی همافـران نیـروی هوایی با 
امـام خمینـی)ره( در 19 بهمـن 57 برگزار شـد، این واقعه را یـک حادثه فراموش 
نشـدنی و اعجـاب برانگیـز و دارای درس ها و عبرت هایی خواندنـد و افزودند: در 
دوران رژیـم گذشـته، نیـروی هوایـی ارتش یکـی از نزدیک تریـن نیروها به مرکز 
قـدرت و امریـکا بـود اما رژیـم طاغوت، ضربـه را از همین نیرو خـورد که هیچ گاه 
تصـور آن را نمـی کرد.حضـرت آیـت هللا خامنـه ای خاطرنشـان کردند: براسـاس 
آیـات قرآنـی، خداونـد از جایـی بـه دشـمن ضربه می زنـد که هیـچ گاه انتظار آن 
را نـدارد و مؤمنیـن نیـز از ناحیـه ای تقویـت و حمایـت مـی شـوند که انتظـار آن 
را نداشـته انـد کـه در فرهنـگ دینـی، »رزق ال ُیحَتَسـب« یـا همـان رزقـی که در 

محاسـبات مادی جایی نداشـته اسـت، نامیده می شـود. 

ته
نک

بخشـدار مرکزی نیکشـهر: با توجه به شـرایط حاکم سـال 
آینـده مـردم منطقـه مـا فقیرتـر مـی شـوند تـا جایـی که 
یکـی از دامدارانـی کـه بـه ما مراجعـه کرده بـود می گفت 
19 راس دامـی کـه داشـته در سـیل تلف شـده انـد و این 
ضـرر مالـی برای مـردم بی بضاعـت اینجا یعنی از دسـت 
دادن تمامـی زندگـی شـان شـبکه آبرسـانی روسـتاهای 
بخـش مرکـزی شهرسـتان نیز دچار آسـیب شـدند و هنوز 
بعـد از سـیل بیـش از 30 روسـتا فاقـد شـبکه آبرسـانی 
هسـتند و به صورت سـیار و از طریق تانکر به آنها آبرسـانی 
می شـود که  متاسـفانه بـا کمبود ماشـین آالت مواجهیم 

و آن تعـدادی نیـز کـه داریم فرسـوده اند

جامعه

سیاست

اقتصاد

فناوری

»ضرب و شتم« بیشترین نوع خشونت خانگی علیه زنان

واعظی: در قالب ۱+۵ مذاکره می کنیم 

بررسی روند اصالحات ساختاری بودجه

پرتاب ماهواره ظفر به تعویق افتاد

امـور  دفتـر  سرپرسـت 
آسـیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیسـتی کشـور از پذیرش 2012 
زن در خانه هـای امـن خبـر داد.
آسـیب دیدگان  امـور  دفتـر  سرپرسـت  علیگـو«  »محمـود 
اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی کشـور در گفت وگو بـا خبرنگار 
ایلنـا دربـاره خشـونت خانگـی و زنانـی که به خانه هـای امن 
مراجعـه می کننـد، گفـت: نـوع خشـونت و سـطح خشـونت 
تعاریـف متفاوتـی دارد. در اورژانس اجتماعـی زنانی را داریم 
کـه بـا حکم قاضی بـه دلیل خشـونت خانگی که علیه شـان 
روا داشـته اند، از منـزل خـارج و بـه خانه هـای امـن منتقـل 

شـده اند.

وی ادامـه داد: خشـونت علیـه ایـن زنـان بیشـتر در زمینـه 
ضـرب و شـتم بـوده اسـت. در 6 ماهـه ابتـدای سـال جاری 
591 نفـر را در مراکـز شـبانه روزی دولتـی در قالـب خانه های 
امـن پذیـرش کرده ایم.همچنیـن در ایـن مـدت هـزار و 421 
نفـر از زنـان در معرض خشـونت خانگـی در مراکز غیردولتی 

پذیـرش شـده اند.
تصریـح کرد: زنان خشـونت دیده حداکثر به مـدت 6 ماه در 
ایـن خانه ها نگهداری می شـوند. مددکاران و مشـاوران در این 
مراکـز تـالش می کنند تا این زنان با همسران شـان سـازش 
کـرده و بـه زندگی خانوادگی شـان بازگردنـد، اما چنانچه جان 
ایـن زنـان در خانـه در معـرض خطر باشـد، قطعـا اولویت ما 

حفـظ جـان این افـراد خواهد بود.

جمهـــوری  ریاســـت  دفتـــر  رییـــس 
راه  اینکـــه هیـــچ وقـــت  بیـــان  بـــا 
بـــا  بایـــد  و  نبســـته ایم  را  مذاکـــره 
ــت:  ــرد، گفـ ــف کار کـ ــورهای مختلـ کشـ
چـــون ترامـــپ را قابـــل اعتمـــاد نمی دانیـــم، اول بایـــد خاطـــر مـــا از 
ـــره  ـــم مذاک ـــب 1+5 می توانی ـــود و در قال ـــع ش ـــم جم ـــتن تحری برداش
کنیم.محمـــود واعظـــی بـــا بیـــان اینکـــه در دنیـــای امـــروز کشـــوری 
ـــد  ـــت: بای ـــد، گف ـــل کن ـــل و فص ـــود ح ـــایل را خ ـــام مس ـــه تم ـــت ک نیس
ـــم  ـــن می بین ـــران را روش ـــده ای ـــن آین ـــم، م ـــورها کار کنی ـــه کش ـــا هم ب
و از گردنـــه ایجـــاد شـــده از ســـوی دشـــمنان عبـــور خواهیـــم کـــرد.
ــادی  ــار اقتصـ ــمنی و فشـ ــر دشـ ــار مقاومـــت برابـ ــزود: در کنـ وی افـ
ــرایط  ــم در شـ ــی داریـ ــته و آمادگـ ــره را نبسـ ــای مذاکـ ــکا درهـ آمریـ
ــدی  ــم و تردیـ ــل کنیـ ــکالت را حـ ــو مشـ ــا گفتگـ ــه بـ ــر و عادالنـ برابـ

نداریـــم کـــه از ایـــن مرحلـــه ســـخت عبـــور خواهیـــم کـــرد.
اهـــم اظهـــارات رئیـــس دفتـــر رئیـــس جمهـــور را بـــه نقـــل از 

خبرگـــزاری هـــا بخوانیـــد؛
شـــرایط امـــروز کشـــور بـــا وجـــود اعمـــال تحریم هـــای همـــه جانبـــه 
بـــه مراتـــب بهتـــر از ســـال گذشـــته اســـت و ایـــن نشـــان می دهـــد 
کـــه مســـیر انتخـــاب شـــده از ســـوی نظـــام و حرکـــت بـــه ســـوی 
ــی،  ــت ملـ ــار مقاومـ ــد در کنـ ــق تولیـ ــش و رونـ ــی و افزایـ خودکفایـ

انتخـــاب درســـتی بـــوده کـــه ایـــن راه همچنـــان ادامـــه دارد.
 ســـال گذشـــته تصـــور ایجـــاد یـــک تحریـــم کوچـــک علیـــه کشـــور 
بـــازار را بـــه هـــم می ریخـــت، امـــا در شـــرایط کنونـــی و بـــا وجـــود 
تصویـــب گســـترده ترین تحریـــم هـــا، بـــازار کاال و ارز از ثبـــات 
ـــط  ـــور فق ـــه کش ـــاده علی ـــه راه افت ـــادی ب ـــت.جنگ اقتص ـــوردار اس برخ
ــری  ــکاری، همفکـ ــت همـ ــرون رفـ ــت و راه بـ ــت نیسـ ــص دولـ مختـ
ــار  ــاد مـــردم، دولـــت و تولیدکننـــدگان اســـت.*تحریم و فشـ و اتحـ
اقتصـــادی موجـــب وارد کـــردن ســـختی و فشـــار بـــر تجـــار، مـــردم 
و دولـــت شـــد، امـــا نبایـــد اجـــازه دهیـــم ایـــن شـــرایط آمریـــکا را 
ـــاند. ـــالمی برس ـــوری اس ـــردن جمه ـــر ک ـــن گی ـــرای زمی ـــش ب ـــه هدف ب

جلســه  ششــمین  و  چهــل 
هماهنگــی  عالــی  شــورای 
 19 شــنبه  روز  اقتصــادی، 
ــا حضــور ســران  بهمــن مــاه ب
ذیربــط،  وزرای  جمهــور،  رئیــس  اول  معــاون  قــوا، 
قضائیــه  قــوه  اول  معــاون  و  دادســتان کل کشــور 
برگــزار شــد.در بخشــی از ایــن جلســه رونــد اصالحــات 

ســاختاری بودجــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .
در ادامــه جلســه دربــاره چگونگــی هماهنگــی بیــن 
ــه  ــوی ک ــه نح ــارت ب ــر نظ ــه ام ــام بهین ــرای انج ــوا ب ق
ــور  ــان ام ــرعت جری ــدی و س ــش کارآم ــب افزای موج
ــرر  ــری و مق ــم گی ــود، تصمی ــی ش ــتگاه های اجرای دس

شــد در ظــرف ســه مــاه آتــی طــرح پیشــنهادی تهیــه و 
ــانده شــود. ــی رس ــورای عال ــب ش ــه تصوی ب

رونــد  از  گزارشــی  جلســه  ایــن  در  همچنیــن 
بــه صندوق هــای  متعلــق  بنگاه هــای  واگذاری هــای 
بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی و مشــکالت اجرایــی 
آن توســط وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه 

ــه شــد. ــه ارای جلس
اعضــای شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی بــر ادامــه 
ــان  ــع ذینفع ــل مناف ــت کام ــا رعای ــا ب ــد واگذاری ه رون
و بــه کارگیــری بهینــه ســرمایه ها و منابــع موجــود 
در جهــت اهــداف و مأموریت هــای ایــن صندوق هــا 

ــد. ــد کردن تأکی

هفتــه گذشــته وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
پرتــاب  از  خــود  توئیتــر  در  اطالعــات 
ــر  ــته خب ــه گذش ــا جمع ــر ت ــواره ظف ماه
داد؛ در حالــی کــه همــه ایــن هفتــه 
ــن  ــد، ای ــدار بودن ــر در م ــواره ظف ــن ماه ــرار گرفت ــوش ق ــر خ ــر خب منتظ

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــاب ب پرت
ــه  ــن( در صفح ــم بهم ــی« دوشــنبه )چهارده ــواد آذری جهرم ــد ج »محم
شــخصی خــود در توییتــر خبرهــای جدیــدی از ماهــواره تصویــر بــرداری 
ــا امیــد هــم نمی شــویم،  ظفــر داد و نوشــت: »از شکســت نمی ترســیم، ن
بــا دعــای شــما و تــوکل بــر خــدا،  ماهــواره ظفــر تــا پایــان ایــن هفتــه بــا 
ــی عــازم مــدار 530 کیلومتــری زمیــن می شــود.  امیــدوارم  ســیمرغ ایران
ــب  ــران را بسازیم.«ش ــد از ای ــل جدی ــک فص ــم ی ــویم و بتوانی ــق ش موف
ــرار  ــه ق ــی ک ــی از صدای ــا پخــش ویدیوی ــر ارتباطــات ب ــز وزی گذشــته نی
اســت پــس از قــرار گرفتــن ظفــر در مــدار از فضــا پخــش شــود، از مــردم 

خواســت بــرای موفقیــت ماهــواره دعــا کننــد. 

ــک  ــه نزدی ــا ب ــوزه فض ــووالن ح ــد مس ــر و تاکی ــن خب ــه ای ــه ب ــا توج ب
بــودن زمــان پرتــاب ماهــواره، امــروز شــنبه هیــچ خبــری از پرتــاب وجــود 
ــول  ــی موک ــای آت ــه روزه ــا ب ــدار فض ــر در م ــواره ظف ــق ماه ــدارد. تزری ن

شــده اســت.
ماهــواره ظفــر بــا ســه ماموریــت اصلــی تصویربــرداری، ذخیــره و ارســال 
ــان 3 ســال در دو  ــدت زم ــی در م ــری تشعشــعات فضای داده و اندازه گی
ــی و  ــران طراح ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــر 2 در دانش ــر 1 و ظف ــه ظف نمون

ســاخته شــده اســت. 
ایــن ماهــواره در رده ماهواره هــای Low Earth orbit)-مــدار نزدیــک 
زمیــن( بــا ارتفــاع مــداری 530 کیلومتــر، شــیب 56 درجــه و جــرم 
ــه  113 کیلوگــرم اســت. در بخــش فضایــی، ماهــواره ظفــر شــامل محمول
تحقیقاتــی  محمولــه  ارســال،  و  ذخیــره  محمولــه  تصویربــرداری، 
ــت، تعییــن و  ــتم های تعییــن موقعی ــی، زیــر سیس تشعشــعات فضای
ــزم و  ــرژی، ســازه و مکانی ــان، ان ــت داده و فرم ــت، مدیری ــرل وضعی کنت

ــت. ــرارت اس ــرل ح کنت

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
ایلنا / مریم بازوند

دسـتیار ارشـد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسـی تاکید کرد: 
ایـران بـر رعایت حفظ جان غیرنظامیان و جلوگیری از اسـتفاده 
از آنهـا بـه عنـوان سـپر انسـانی تاکیـد و بـرای کمـک بـه حل و 
فصـل اختالفـات میان ترکیه و سـوریه آمادگـی دارد. به گزارش 
اداره کل اطالع رسـانی و امور سـخنگویی وزارت امور خارجه، »گیر 
پترسـون«  نماینـده ویـژه دبیـرکل سـازمان ملل متحـد در امور 
سـوریه کـه در چارچـوب رایزنی هـای منطقـه ای بـه تهران سـفر 
کـرده اسـت، ظهـر امـروز با »علی اصغر خاجی«  دسـتیار ارشـد 

وزیـر امـور خارجـه در امور ویژه سیاسـی دیـدار کرد.  

وزیر نفت با اشـاره به افزایش برداشـت 121 میلیون بشـکه ای 
نفـت در طـول اجرای قرارداد توسـعه میادین پارسـی و پرنچ، 
گفت: اکنون با احتسـاب نفت 50 دالری، به شـکل ناخالص، 
6 میلیـارد دالر بـه درآمدهـای نفتـی ایـران افـزوده می شـود.
بیـژن زنگنـه در حاشـیه مراسـم امضـای قـرارداد، در جمـع 
خبرنـگاران اظهـار کـرد: اصل مبلغ ایـن قـرارداد 876 میلیون 
دالر اسـت کـه با مـوارد جانبی سـرمایه گذاری بـه 1.3 میلیارد 
دالر می رسـد. دوره این قرارداد 10 سـاله اسـت، اما دوره اجرای 

آن کمتـر اسـت و زودتـر به تولید می رسـد.

ایران آماده کمک به حل 
اختالفات ترکیه و سوریه است

افزایش ۶ میلیارد دالری 
درآمدهای نفتی ایران

وزیـر امـور خارجه کشـورمان در دیدار با نماینـده ویژه دبیرکل 
سـازمان ملـل در امـور سـوریه، راه حـل سیاسـی را تنهـا راه 
حـل بحـران سـوریه دانسـت.گیر پدرسـون ظهـر امـروز بـا 
محمدجـواد ظریـف دیـدار و  آخریـن تحـوالت سـوریه مـورد 
تبـادل نظـر قـرار گرفـت. وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در 
ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه راه حـل سیاسـی بعنـوان تنهـا راه 
حـل بحـران سـوریه بـر آمادگـی کامـل کشـورمان بـرای هـر 
نـوع همـکاری در چارچـوب احترام بـه حاکمیت ، اسـتقالل، 

وحـدت و تمامیـت ارضـی سـوریه تاکیـد کـرد.

سرپرسـت دفتـر تنظیـم مقـررات و نظارت بر برون سـپاری سـازمان 
امـور مالیاتـی از ثبت نام بیـش از 50 درصد از مشـموالن حوزه درمان 
تـا پایـان دی امسـال در سـامانه فروشـگاهی خبـر داد. کـوروش 
محمـدی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: تـا پایـان دی امسـال 
بیش از 50 درصد از مشـموالن حوزه درمان به عنوان قشـر فرهیخته 
و قانون مدار جامعه، ضمن اسـتقبال قابل قبولی از قانون در سـامانه 
فروشـگاهی ثبت نـام کرده انـد. امـا باتوجـه بـه تعامـالت وسـیع بـا 
متولیـان حـوزه درمان، در حـال حاضر درصد مزبور پایین تـر از انتظار 
سـازمان امـور مالیاتـی و جامعـه اسـت کـه امیدواریـم در روزهـای 
آینده شـاهد افزایش نصب و کاربرد سـامانه فروشـگاهی )دسـتگاه 

کارتخـوان( از سـوی آن ها باشـیم.

راه حل سیاسی، تنها راه 
حل بحران سوریه است

نیمی از پزشکان به 
کارتخوان مجهز شدند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

سینما رادیوسیتی با ضابطه به فروش رفته استمرحله نخست »گذر فرهنگی نیاوران« به بهره برداری رسید

نخسـت  مرحلـه  سـنگفرش های  اصـالح 
طـرح  قالـب  در  نیـاوران  فرهنگسـرای 
اصلـی  در  از  نیـاوران«  فرهنگـی  »گـذر 
فرهنگسـرا تـا حوض وسـط انجام شـد و 

رسـید. بهره بـرداری  بـه  یادشـده  طـرح  نخسـت  مرحلـه 
گـذر فرهنگـی نیاوران بـا هدف توسـعه فضاهای فرهنگی و هویت سـازی 
ایـن منطقـه بـرای مخاطبـان در دسـتور کار قـرار گرفـت و مرحلـه دوم 
شـامل اصـالح سـنگ فرش هـای خیابـان فرهنگسـرا می شـود. مرحلـه 
نخسـت بـا حضـور مصطفـی کاظمـی مشـاور شـهردار و مدیـرکل دفتـر 
شـهردار تهـران، رضاکیانیـان بازیگـر سـینما و تلویزیـون، مرتضـی کاظمی 
مشـاور وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، علـی مرادخانـی مشـاور هنـری 
نیـاوران  فرهنگسـرای  رئیـس  سـجادی  سـیدعباس  و  تهـران  شـهردار 
بـه بهـره بـرداری رسـید.به گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد آفرینش هـای 
بازدیـد پیـروز حناچـی شـهردار تهـران از فرهنگسـرای  نیـاوران در پـی 
نیـاوران شـهریور گذشـته بـا حضـور سـیدحمید موسـوی شـهردار منطقـه 

یـک و پیشـنهاد »گـذر فرهنگی نیاوران« از سـوی سـید عباس سـجادی 
بـا تاکیـد بـه اهمیـت بـاالی فرهنگسـرا از جهـت معمـاری و برنامه هـای 
مطلـوب آن و بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی ایـن مجموعه ارزشـمند 

و فقـر نسـبی فضـای فرهنگـی در منطقـه
یـک ایجـاد این گـذر فرهنگی در دسـتور کار قرار گرفـت. مصطفی کاظمی 
در آییـن بهـره بـرداری گـذر فرهنگی نیـاوران با تأکیـد بر تعامل دسـتگاه 
هـا اضافـه کـرد: دولـت و شـهرداری بـا همدلی و همپوشـانی مـی توانند 
در توسـعه مناسـب شـهری نقـش مهمـی داشـته باشـند. مرحلـه دوم 
گذرفرهنگـی نیـاوران بهسـازی و سـنگفرش خیابـان جنوبی فرهنگسـرا و 
همسـان سـازی آن بـا معمـاری  زیبـای این بنـای ارزشـمند خواهد بود.
رضـا کیانیـان بازیگـر نام آشـنای سـینما و تلوزیـون نیـز در آییـن بهـره 
بـرداری گذرفرهنگـی نیـاوران گفـت: فرهنگسـرای نیـاوران مـکان خاطـره 
انگیـزی اسـت و روخدادهـای مهـم فرهنگـی و هنـری در آن برگـزار مـی 
شـود؛ ازیـن رو از ایجـاد گـذر فرهنگـی نیـاوران در ایـن منطقـه تهـران 

بسـیار خوشـحالم.

ـــای بناهـــا،  ـــر حفـــظ و احی سرپرســـت دفت
تاریخـــی  محوطه هـــای  و  بافت هـــا 
گفـــت: ســـینما رادیوســـیتی از طـــرف 
بنیـــاد شـــهید بـــا ضابطـــه بـــه بخـــش 
ـــنبه در  ـــدی روز ش ـــادی احم ـــید ه ـــت. س ـــده اس ـــه ش ـــی فروخت خصوص
ـــرار گرفتـــن   ـــان ایـــن کـــه ق ـــا بی ـــا ب ـــگار فرهنگـــی ایرن ـــا خبرن گفـــت و گـــو ب
ـــر نیســـت،  ـــروش اث ـــد و ف ـــرای خری ـــی ب ـــی، مانع ـــار مل ـــا در فهرســـت آث بن
گفـــت: ایـــن ســـاختمان قدیمـــی بـــا ضابطـــه ای مبنـــی بـــر تخریـــب 
نشـــدن از ســـوی بنیـــاد شـــهید بـــه بخـــش خصوصـــی فروختـــه شـــده 

اســـت.
وی افـــزود: بنیـــاد شـــهید در ایـــن راســـتا همـــکاری بســـیاری خوبـــی 
بـــا وزارت میـــراث فرهنگـــی داشـــت و در متـــن قـــرار داد فـــروش ایـــن 
ســـاختمان ضابطـــه هـــای مهمـــی مبنـــی بـــر تخریـــب نکـــردن ایـــن 
ـــی  ـــد تخریب ـــدار نمـــی توان ـــده اســـت کـــه خری ســـاختمان تاریخـــی را گنجان
در ســـاختمان انجـــام دهـــد. احمـــدی بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط بناهایـــی 

کـــه در فهرســـت ملـــی قـــرار دارنـــد،  گفـــت: هنگامـــی کـــه بناهایـــی در 
ـــر  ـــی ب ـــه ای مبن ـــی نام ـــراث فرهنگ ـــرد، وزارت می ـــرار بگی ـــی ق ـــت مل فهرس
ـــه شـــهرداری ارســـال  ـــه تمـــام ارگان هـــای از جمل ـــی بناهـــا ب در فهرســـت مل
ـــرد. ـــب بگی ـــوز تخری ـــی مج ـــد از جای ـــی توان ـــا نم ـــا آن بن ـــد و قطع  می کن
ـــن ســـینما  ـــده ای ـــری آین ـــر کارب ـــی ب ـــه پرسشـــی مبن ـــدی در پاســـخ ب احم
ـــرط  ـــه ش ـــدار ب ـــه خری ـــت البت ـــان سینماس ـــری هم ـــن کارب ـــت: بهتری گف
ـــه ای  ـــای خالقان ـــد کاربری ه ـــاختمان می توان ـــاکله س ـــردن ش ـــب نک تخری
ــیتی از  ــینما رادیوسـ ــد. سـ ــته باشـ ــاختمان  داشـ ــز از سـ ــری نیـ دیگـ
مجلل تریـــن و مدرن تریـــن ســـینماهای ایـــران بـــود کـــه توســـط حیـــدر 
ــود  ــا وجـ ــد. بـ ــاح شـ ــهریور 1337 افتتـ ــی و در 27 شـ ــی طراحـ غیایـ
ـــاه  ـــا در آبان م ـــود ام ـــال ب ـــان فع ـــینما همچن ـــال 1352 س ـــذاری س بمب گ
1357 بـــه آتـــش کشـــیده شـــد و پـــس از آن تعطیـــل گشـــت. ایـــن 
ـــت.  ـــه اس ـــون متروک ـــد و اکن ـــادره ش ـــالب 1357 مص ـــس از انق ـــینما پ س
در بهمـــن مـــاه 1396، ســـاختمان ســـینما پـــس از بررســـی کارشناســـان 

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــار مل ـــت آث ـــی در فهرس ـــراث فرهنگ ـــازمان می س

 پیام
 میراث

موزه » چارلز دیکنز« که در لندن واقع شده است، مجموعه جدیدی
 از متعلقات و آثار مربوط به این نویسنده برجسته را به مجموعه خود اضافه می کند.

رنا
 ای

س:
عک

صنایع دسـتی هر کشـوری راوی داسـتانی از گذشـته ملتی 
اسـت کـه بـا عبـور از پیچ و خـم زمان خـود را به نسـل های 
بعـدی می رسـاند تا گویای فرهنگ و سـنت و شـیوه زندگی 

دیاری باشـد که در آن زاده شـده اسـت.
بـه گفتـه یـک اسـتاد حـوزه گردشـگری و صنایـع دسـتی، 
متاسـفانه تولیدکننـدگان صنایع دسـتی در زمینـه بازاریابی، 
بـا  دسـتی  محصـوالت  طراحـی  و  محصـوالت  فـروش 
مشـکالت جـدی مواجـه هسـتند و در زمینه هـای نامبـرده 
هیـچ گونـه مهارتـی ندارند.سـوران احمـدی زاد در گفت وگـو 
بـا ایسـنا با اشـاره بـه اینکـه مهـارت در طراحـی محصوالت 
موجـب گسـترش حـوزه صنایـع دسـتی خواهـد شـد اظهار 
کـرد: بیشـتر صنایـع دسـتی کـه در اسـتان کردسـتان تولید 
می شـود شـامل محصوالت دکوری و تزئینـی و غیرکاربردی 
تزئینـی-  تزئینـی،  را  دسـتی  صنایـع  انـواع  هسـتند.وی 
کاربـردی و صرفـا کاربـردی دانسـت و افـزود: بایـد سـعی 
کنیـم کـه محصـوالت صنایع دسـتی خـود را از جنبه تزئینی 
و دکـوری بودن خارج و صنایع دسـتی را به سـمت کاربردی 
بودن سـوق دهیم.به گفته این اسـتاد دانشـگاه حوزه صنایع 
دسـتی، می توان مشـکالت موجود بر سـر راه صنایع دسـتی 
را ناشـی از نبـود آمـوزش در بازاریابی، طراحـی محصوالت و 
خریـد و فروش آن دانست.سـوران احمـدی زاد یکی دیگر از 
مشـکالت موجـود را ناشـی از نبـود وجود تعاونـی واحد بین 
فعـاالن صنایـع دسـتی دانسـت و ادامـه داد: هنـگام گـذر از 
رودخانـه ای خروشـان اگر بـه صورت جمعـی از آب رودخانه 
گـذر کنیـم جریـان آب نمی توانـد بـر انسـجام جمـع غالـب 
شـود، ایـن در حالـی اسـت که فعـاالن حوزه صنایع دسـتی 
و کسـانی کـه کار و فعالیـت دسـتی انجـام می دهنـد دارای 
هیـچ انسـجام و اتحـادی نیسـتند و همیـن امر زمینه سـاز 
نابودی و فراموشـی صنایع دسـتی به مرور زمان اسـت.این 
اسـتاد دانشـگاه بـا اشـاره به اینکـه 70 درصد اقتصاد کشـور 
دولتـی اسـت تصریح کرد: در کشـوری که هفتاد یا هشـتاد 
درصـد اقتصـاد آن دولتـی اسـت، دولـت موظف بـه حمایت 
از فعـاالن حوزه صنایع دسـتی اسـت و اگر قصـد حمایت از 
حـوزه فعـاالن صنایع دسـتی را ندارد می تواند عقب کشـیده 

و بـه اقتصـاد خصوصـی اجـازه ورود بـه ایـن امـر را بدهد.

سوژه
نبود تبلیغات و 
بازاریابی عامل 

کسادی بازار صنعتگران

سفر خارجی ها در نیمه دوم امسال افت داشت

ولی تیموری: وزارت بهداشت مسئول تشخیص ابتال یا عدم ابتالی گردشگران به کرونا است

وجـود  بـا  کشـور  گردشـگری  معـاون 
گردشـگران  سـفر  افزایـش  از  آن کـه 
خارجـی بـه ایـران خبـر داد، امـا گفـت:  
دوم  نیمـه  در  ورودی  آمـار گردشـگری 
سـال، تحـت تاثیـر سـقوط هواپیمـای 
اوکراینـی، تشـدید تنش هـا در منطقـه و 
شـیوع ویـروس کرونا، با افت و کنسـلی 

مواجـه شـده اسـت.
ولـی تیموری معاون گردشـگری کشـور 
نشسـت  در   98 بهمـن   19 شـنبه  روز 
سـیزدهمین  به مناسـبت  خبـری 
گردشـگری  بین المللـی  نمایشـگاه 

ملـی  نمایشـگاه  سی و سـومین  و 
صنایع دسـتی کـه در محـل سـالن فجر 
گردشـگری  میـراث  فرهنگـی،  وزارت 
معـاون  حضـور  بـا  و  صنایع دسـتی  و 
از  تعـدادی  و  کشـور  صنایع دسـتی 
مدیـران کل دو معاونـت گردشـگری و 
صنایع دسـتی برگـزار شـد، گفـت: »آمار 
سـازمان جهانی گردشـگری بـرای پایان 
یـک  عـدد  بـه  میـالدی   2019 سـال 
میلیـارد و 500 میلیـون گردشـگر رسـید 
کـه ایـن عـدد نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال قبـل 8/3 درصـد رشـد را نشـان 
میلیـون   54 حـدود  یعنـی  می دهـد 
سـال  بـه  نسـبت  بیشـتر  گردشـگر 
گذشـته میـالدی در سراسـر دنیـا سـفر 

نـد.« کرده ا

ورود و 7میلیـون و 8۵0هـزار 
گردشـگر خارجـی بـه کشـور در 

سـال 98
او افـزود: »در داخـل کشـور نیـز بـا وجود 
روی  مـاه گذشـته  دو  در  اتفاقاتـی کـه 
داد، در 10 ماهـه امسـال نیـز شـاهد ورد 
7 میلیـون 850 هـزار گردشـگر به کشـور 
سـال  ماهـه   10 بـه  نسـبت  بودیـم کـه 
قبـل 75/19 صـدم درصـد رشـد را نشـان 
می دهـد. ایـن عـدد بیانگر این اسـت که 
ظرفیت های گردشـگری در کشـور بسـیار 
داد: »سـال  ادامـه  بـاال اسـت.«تیموری 
گذشـته کشـوری بودیم که سـومین رشد 
جـذب گردشـگر را تجربه کردیـم و برآورد 

مـا ایـن بـود کـه تـا پایـان سـال جـاری 
بـه 10 میلیون گردشـگر برسـیم؛ برخی از 
اتفاقاتـی کـه در داخـل کشـور روی داد و 
نیز شـیوع ویروس کرونا در آسـتانه سال 
نـو چینـی کـه برنامه هـای بسـیار خوبـی 
نیـز بـرای آن تـدارک دیـده شـده بـود، 
باعث شـد تـا شـاهد تاثیرگذاری هایی در 
ایـن حـوزه باشـیم بااین حـال می بینیـم 
کـه جذب گردشـگر به کشـور رشـد دارد و 
شـاهد رونق و نشـاط در حوزه گردشگری 

هسـتیم.« کشور 

گردشگری و صنایع دستی 
در کنار هم

معـاون گردشـگری کشـور بـا اشـاره بـه 
برگـزاری سی وسـومین نمایشـگاه ملـی 
سـیزدهمین  کنـار  در  صنایع دسـتی 
نمایشـگاه بین المللـی گردشـگری اضافه 
کـرد: »هنرمنـدان صنایع دسـتی و فعاالن 
گردشـگری همیشـه در کنـار هـم بوده اند 
امـا امسـال شـاهد تقویـت هم افزایـی و 
مشـارکت فعـاالن ایـن دو حوزه هسـتیم 
کـه به طـور حتم نتایـج خوبی را بـه دنبال 

خواهـد داشـت.«
او در بخـش دیگـری از صحبت های خود 
گفـت: »نمایشـگاه امسـال اسـتان محور 
اسـت و هـر اسـتان بـا تمـام ظرفیت هـا 
در سـه حـوزه میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی و خدمـات مرتبط ازجمله 
نمایشـگاه  ایـن  در   ... و  بیمـه  و  بانـک 

حضـور خواهند داشـت.«

حضور 98۵ شرکت داخلی 
و 43 شرکت خارجی در 

نمایشگاه تهران
او ادامـه داد: »985 شـرکت داخلـی و 

پنـج کشـور  از  خصوصـی  شـرکت   43
 18 دارنـد،  حضـور  نمایشـگاه  ایـن  در 
نمایندگـی شـرکت های خارجـی نیـز که 
بـا شـرکت های ایرانـی همـکاری دارنـد 

در ایـن نمایشـگاه حضـور دارنـد.«
تیمـوری گفـت: »نمایشـگاه یک فرصت 
ایدئـال بـرای حوزه گردشـگری اسـت و 
بـا توجـه به این که بـه نـوروز 99 نزدیک 
کـه  نمایشـگاهی  برگـزاری  می شـویم، 
اسـتان  هـر  ظرفیت هـای  معرفـی  بـه 
می پـردازد می توانـد بـه توزیـع سـفر و 
رشـد گردشـگری در کشـور کمـک کند.«

تدویـن بسـته های حمایتی در 
حوزه گردشـگری

نشسـت  ایـن  ادامـه  در  تیمـوری 
از  یکـی  سـؤال  بـه  پاسـخ  در  خبـری 
بـرای  تمهیداتـی  دربـاره  خبرنـگاران 

از  برخـی  احتمالـی  خسـارات  جبـران 
آژانس هـای گردشـگری در دو ماه اخیر 
گفـت: »اتفاقاتـی کـه در دو مـاه اخیـر 
روی داد از حادثـه هواپیمـای اوکراینـی 
حـوزه  در  کرونـا  ویـروس  شـیوع  تـا 
اسـت  تأثیرگـذار  گردشـگری  صنعـت 
کـه البتـه موضـوع ویـروس کرونـا یک 
موضوعی اسـت کـه مقاصد گردشـگری 
قـرار  تأثیـر  تحـت  را  دنیـا  سراسـر  در 
می دهـد، دراین بـاره بـرای جبـران زیان 
احتمالـی آژانس هـای فعـال ایـن حوزه 
و  داده ایـم  انجـام  را  الزم  تمهیـدات 
بسـته ها حمایتـی را در ایـن خصـوص 
تدویـن و بـه دولـت ارائـه داده ایـم در 
این بسـته بـه موضوعاتـی مانند تنفس 
در تسـهیالت دریافتی و ... اشـاره شده 

اسـت.«

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
صنایع دسـتی گفـت: »همـه بخش هـای 
اقامتـی بـرای نـوروز آمادگی کامـل دارند 
در جلسـه ای کـه بـا جامعـه هتـل داران 
داشـتم، قـول دادنـد در ایام نـوروز 99 به 

مـردم تخفیـف بدهنـد.«
علی اصغـر مونسـان در برنامـه تلویزیونی 
صبـح به خیـر ایـران شـبکه یـک سـیما 
روز شـنبه 19 بهمـن 98 گفـت: »حجـم 
اقتصـاد گردشـگری کشـور بـزرگ شـده 

اسـت، بـه طوری کـه چنـد روز پیـش از 
طریـق ویدئوکنفرانس در سراسـر کشـور 
سـرمایه گذاری  حجـم  بـا  پـروژه   472
2016میلیـارد تومـان در حوزه گردشـگری 
ماننـد هتل، مجتمع های گردشـگری و... 
افتتـاح کردیم که نشـان دهنده اسـتقبال 
بخـش  ایـن  از  سـرمایه گذاران  خـوب 
اشـتغال،  ایجـاد  در  اسـت. گردشـگری 
ارزآوری و فضـای نشـاط اجتماعی نقش 

مهمـی را ایفـا می کنـد.«

او افـزود: »چندبعـدی بـودن وزارتخانـه، 
و موضـوع  فرهنـگ  و  اقتصـاد  ترکیـب 
میراث فرهنگـی کـه هویـت کشـور اسـت 
موجـب امنیـت و وحدت کشـور شـده به 
ایـن منظـور وزارتخانه مهمی بـوده و باید 

بیشـتر بـه آن پرداختـه شـود.«
مونسـان تصریـح کـرد: »بـه طـور یقیـن 
بـه وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی تبدیل شـدن، اتفاق مهمی 
بـوده و این نشـان دهنده اهمیتی اسـت 
که نمایندگان مجلس شـورای اسالمی و 
دولت نسـبت بـه این موضوع داشـته اند، 
نقشـمان در دولـت مهم تـر و پررنگ تـر و 
موجـب ارتقـای وزارتخانه و بودجه شـده 

است.«

هتل ها در نوروز 99 به 
گردشگران تخفیف می دهند

سرانجام موزه »دفینه« و اموال 
کاخ های »مرمر« و »شمس«

رییس بنیاد مسـتضعفان از بازگشـایی موزه »دفینه« تا زمسـتان سـال آینده، خبر 
داد و دربـاره بازگردانـدان امـوال »کاخ مرمـر«، گفت: متعلقـات »کاخ مرمر« محفوظ 
اسـت و همـه آن هـا برگردانـده می شـود.پرویز فتـاح در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره 
بازگشـایی مـوزه »دفینـه« کـه از سـال 1396 درحـال بازسـازی اسـت، اظهـار کـرد: 
استحکام بخشـی »مـوزه دفینـه« بـا مجوز شـهرداری، تمام شـده اسـت. تقریبا یک 
سـال و نیـم زمـان بـرد، کار بسـیار سـختی بود. سـاختمان دفینـه متعلق بـه قبل از 
انقـالب اسـت و آسـیب دیـده بـود. االن درحـال نوسـازی و بازسـازی داخلی اسـت. 
بـا شـهرداری و میـراث فرهنگـی، تمـام توافق هـا انجام شـده اسـت و هیچ مشـکل 
خاصـی وجـود نـدارد. آخریـن بازدیـد را یـک مـاه قبـل داشـتم، همه چیز بـه خوبی 
پیـش مـی رود. نمـای بنای دفینه که تاکید شـده بـود ارزش تاریخـی دارد هم حفظ 
کرده ایـم.وی اداکـه داد: امیدواریم موزه دفینه را دهه فجر سـال آینـده )1399( طبق 
قولـی کـه دادیـم، افتتـاح کنیـم تـا مـردم عزیز، ایـن مـوزه و آثـار ارزشـمند آن را که 
از تاریـخ بـه جـا مانـده، ببینند.سـاختمان معـروف به »دفینـه« قرار بود، یک سـوپر 
مارکـت بـزرگ باشـد کـه پیش از انقـالب به سـفارش یک مالک خصوصـی طراحی 
شـد امـا بـه افتتـاح نرسـید و بعـد از انقـالب هـم در اختیار بنیـاد مسـتضعفان قرار 
گرفـت. ایـن بنا که معماری آن برگرفته از مکتب »فرانک لوید رایت« اسـت، توسـط 

»کمـال کمونـه« طراحی شـده و واجد ارزش شـناخته شـده اسـت.

ته
نک

معاون گردشـگری کشـور درباره برند ملی گردشگری نیز گفت: 
»ایـن موضـوع یـک کار کاماًل علمی اسـت و با یـک کار علمی 
و تحقیقاتـی بـه آن رسـیدیم و صحبت هایی که دربـاره کپی در 
ایـن خصـوص مطـرح می شـود صحیـح نیسـت. حـدود یک 
سـال دراین بـاره کار تحقیقاتی و عملیاتی انجام شـده و در این 
خصـوص از نظرات بسـیاری از صاحب نظـران و افراد متخصص 
اسـتفاده شـده و حتـی از نتایج همایش ها و نشسـت هایی که 

در سـال های اخیـر دراین بـاره برگزار شـده، بهـره گرفته ایم.«
این مقام مسـئول در پاسـخ به سـؤال یکی دیگـر از خبرنگاران 
دربـاره تغییر مجری برگزاری نمایشـگاه و هزینه هـای برگزاری 
تهـران  بین المللـی گردشـگری  »نمایشـگاه  گفـت:  نیـز  آن 
همیشـه از سـوی مجـری برگـزار می شـود و فرآینـدی اسـت 
کـه بخـش خصوصی برگـزار می کند. امسـال و سـال گذشـته 
به صـورت خودگـردان اجـرا می شـود و هزینه هـای آن از محل 
دریافـت  شـرکت کنندگان  سـوی  از  اسـت کـه  هزینه هایـی 

می شـود.«

گردشگریمیراث

صدور ۱۱00 مجوز فعالیت برای راهنمایان گردشگریرایزنی برای برگزاری حراج صنایع دستی  
صنایــع   اتحادیــه  رئیــس 
دســتی اصفهــان در چهارمیــن 
دســتی  صنایــع   جشــنواره 
حــال  »در  گفــت:  فجــر 
ــران  ــتی ای ــراج صنایع دس ــزاری ح ــرای برگ ــی ب رایزن
اتحادیــه  همــکاری  بــا  داریــم  ســعی  و  هســتیم 
ــتی وزارت  ــت صنایع دس ــران و معاون ــتی ته صنایع دس
میراث فرهنگــی در آینــده ای نزدیــک ایــن حــراج را 

برگــزار کنیــم.«
صنایع دســتی  اتحادیــه  رئیــس  شــیردل،  عبــاس 
جشــنواره  چهارمیــن  در  حضــور  بــا  اصفهــان 
ــن جشــنواره  ــار ای ــن آث ــاره ای صنایع دســتی فجــر درب

ــی در  ــای خوب ــت: »کاره ــا گف ــگار میراث آری ــه خبرن ب
ایــن جشــنواره جمــع آوری شــده کــه جــای تبریــک بــه 
دارد.  میراث فرهنگــی  وزارت  صنایع دســتی  معاونــت 
ــاری  ــاخص ترین آث ــدم از ش ــا دی ــه در اینج ــاری ک آث
ــوند  ــد می ش ــور تولی ــتی کش ــه در صنایع دس ــت ک اس
ــی  ــن خوب ــه ای ــگاهی ب ــال نمایش ــه ح ــا ب ــاید ت و ش
ندیــده  جایــی  ایــران  صنایع دســتی  مجموعــه  از 
بودم.«ایــن هنرمنــد قلم زنــی اصفهــان افــزود: »در 
ایــن نمایشــگاه اکثــر رشــته های صنایع دســتی ایــران 
ــر از  ــاز هــم می توانســت جامع ت ــی ب ــد، ول وجــود دارن
ــده ای  ــن نمایشــگاه نماین ــن برگــزار شــود، چــون ای ای
بــرای صنایع دســتی کشــور محســوب می شــود.«

ــت  ــس هیئ ــل و رئی مدیرعام
حرفــه ای  انجمــن   مدیــره 
گردشــگری ســالمت خراســان 
ــوز  ــت: »1100 مج ــوی گف رض
راهنمایــان گردشــگری  و  مترجمــان  بــرای  موقــت 
ــد.« ــادر ش ــوی ص ــان رض ــتان خراس ــالمت در اس س

ــن  ــزود: »ای ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــام ب حســین نیکون
ــار دارد در  ــاه اعتب ــه م ــه س ــت ک ــوز موق ــداد مج تع
اجــرای طــرح ســامان دهی مترجمــان و راهنمایــان 
ــادر  ــته ص ــاه گذش ــک م ــی ی ــالمت ط ــگری س گردش
ایــن  اجــرای  »بــا  کــرد:  اظهــار  اســت.«او  شــده 
طــرح تــالش مــی کنیــم تــا واســطه ها در حــوزه 

گردشــگری ســالمت را حــذف کنیــم کــه در ایــن زمینــه 
ــرای آمــوزش و ســامان دهی مترجمــان  ــزی ب برنامه ری
ــام  و راهنمایــان گردشــگری آغــاز شــده اســت.« نیکون
ادامــه داد: »ایــن طــرح بــرای راهنمایــان و مترجمــان 
زبان هــای عربــی، روســی، انگلیســی و فرانســه در 
حــال اجراســت.« مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره 
خراســان  ســالمت  گردشــگری  حرفــه ای  انجمــن 
رضــوی گفــت: »عــالوه بــر آن، طــرح آمــوزش کارکنــان 
مراکــز درمانــی و شــرکت های گردشــگری ســالمت 
و راهنمایــان زائــر باجه هــای شــهرداری مشــهد در 
ــر در  ــون بیــش از هــزار نف ــه تاکن دســتور کار اســت ک

ایــن زمینــه ثبت نــام کرده انــد.«
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ــر برخــی تاالب هــای کشــور  ظاهــرا ســیالب های اخی
ــد  ــان معتقدن ــا کارشناس ــت ام ــرده اس ــر آب ک را پ
بــرای ایــن آبگیــری نبایــد شــاد بــود چــون آبــی کــه 
از ســیالب وارد تــاالب می شــود حجــم زیــادی مــواد 
ــد  ــی می کن ــن حوضــه آب ــا خــود وارد ای رســوبی را ب
ــودی ســاختار بســتر  ــد ناب و ایــن رســوب گذاری، رون
تــاالب را بــه همــراه دارد. تاالب هــا یــک نقــش 
تــا  می دهنــد  اکســیژن  دارنــد؛  حمایت کننــده 
ــد  تنفــس کنیــم و از مــا دی اکســید کربــن می گیرن
ــرل باشــد، تاالب هــا  ــن تحــت کنت ــا گرمایــش زمی ت
ماهی هایــی  می دهنــد؛  غذایــی  مــواد  مــا  بــه 
ــل  ــا مح ــده آنه ــش عم ــم بخ ــتفاده می کنی ــه اس ک
از  همچنیــن  تاالب هاســت  در  تخم گذاری شــان 
مــواد گیاهــی کــه در تاالب هــا رشــد می کننــد گاهــی 
ــوان مــواد غذایــی  ــه عن ــوان هیــزم و گاهــی ب ــه عن ب
اســتفاده می کنیــم بنابرایــن نقــش تامین کننــده 

ــد.  ــا دارن ــرای م ــی هــم ب ــواد غذای م
ــت تفرجــی و گردشــگری  ــا قابلی ــام اینه ــار تم در کن
دنیــا  در  اســت  اهمیــت  حایــز  بســیار  تاالب هــا 
شــاید یکــی از منابــع اقتصــادی بســیار مهمــی 
ــود  ــی خ ــرای درآمدزای ــرفته ب ــورهای پیش ــه کش ک
در  ترویــج گردشــگری  می کننــد  اســتفاده  آن  از 
ــوری در  ــم کش ــران ه ــت و ای ــی اس ــای تاالب حوزه ه
ــفانه  ــا متاس ــت ام ــیار اس ــای بس ــده تاالب ه برگیرن
ــالی خانمان ســوز  بحــث خشکســالی و ســیالب دو ب

بــرای تاالب هــای کشــور شــده اســت.
از یــک طــرف بحــث خشکســالی هایی را داریــم کــه 
ــای  ــیاری از تاالب ه ــان بس ــر ج ــال اخی ــی 25 س ط
ــی  ــگان و گاوخون ــو، بخت ــان، مهارل ــد پریش ــا مانن م
و خیلــی از تاالب هــای دیگــر را گرفــت و آنهــا را 

موجــب   اخیــر  ســیالب های  امــا  خشــک کــرد، 
و  شــد  کشــور  در  زیــادی  تاالب هــای  آبگیــری 
مدیــران در وزارت نیــرو خوشــحال هســتند کــه ایــن 
ــه  ــا داده اگرچ ــه تاالب ه ــازه ای ب ــان ت ــیالب ها ج س
تاالب هــا در برخــی مناطــق پــرآب شــدند امــا هنــوز 
تاالب هــای زیــادی هســتند کــه از رنــج خشکســالی 

مشــقت زیــادی را تحمــل می کننــد.
ــن روش  ــد از ای ــا بای ــه آی ــن اســت ک ــا ســوال ای ام

آبگیــری تاالب هــا خوشــحال باشــیم ؟ همایــون 
ــر نوســانات  ــی اث خوشــروان مجــری طــرح بین الملل
ــاحلی  ــق س ــت مناط ــط زیس ــر محی ــزر ب ــای خ دری
ــا گفــت: طــی  ــگار علمــی ایرن ــه خبرن ــاره ب در ایــن ب
ــه  ــکالتی ک ــی از مش ــر یک ــه اخی ــج ده ــا پن ــار ت چه
ــه  ــش درج ــده افزای ــار ش ــه آن دچ ــران ب ــالت ای ف
حــرارت اســت یعنــی مطالعاتــی کــه تاکنــون انجــام 
شــده نشــان می دهــد بــه طــور متوســط در هــر 
ــش  ــانتیگراد افزای ــه س ــم درج ــدود دو ده ــه، ح ده
درجــه حــرارت داریــم یعنــی اگــر 40 ســال را در 

ــک  ــا االن نزدی ــی از ســال 1350 ت ــم یعن نظــر بگیری
ــالت  ــرارت ف ــه ح ــه، درج ــم درج ــک و دو ده ــه ی ب
ایــران بــه طــور میانگیــن افزایــش یافتــه اســت ایــن 
ــی از  ــه یک ــی دارد ک ــرارت تبعات ــه ح ــش درج افزای
ــا  ــی م ــر در حوضه هــای آب ــزان تبخی آن افزایــش می

اســت .
وی افــزود: مثــال در حوضــه دریاچــه ارومیــه بــر 
اســاس مطالعاتــی کــه انجــام دادیــم مشــخص شــد 
کــه نســبت تبخیــر بــه میــزان ورودی رواناب هــا 
ــت  ــبتی اس ــی، نس ــی از بارندگ ــای ناش ــی آبه و حت
ــم  ــج ه ــه پن ــک ب ــا ی ــه ت ــه ک ــه س ــک ب ــادل ی مع

وارد  آب  واحــد  یــک  اگــر  یعنــی  اســت  متغیــر 
ــر آن آب  ــرعت 5 براب ــا س ــود ب ــه ش ــه ارومی دریاچ
ــه  ــالن آب دریاچ ــر بی ــن اگ ــود بنابرای ــر می ش تبخی
ارومیــه بخواهــد متعــادل باقــی بمانــد بایــد 5 واحــد 
ــه در  ــود ک ــر ش ــم تبخی ــد آب ه ــد و 5 واح آب بیای
ــا  ــود ام ــل خشــک می ش ــه کام ــورت دریاچ ــن ص ای
اگــر از 5 واحــد بیشــتر آب بیایــد مثــال 6 یــا 7 واحــد 
ــد  ــی می مان ــه باق ــی ک ــد اضاف ــن دو واح ــد ای بیای
ــون  ــن چ ــد بنابرای ــات ده ــه را نج ــد دریاچ می توان
بیشــتر حوضه هــای تاالبــی مــا در مناطقــی قــرار 
گرفتنــد کــه نــرخ نســبت میــزان تبخیــر آنهــا بیشــتر 

برای آبگیری تاالب ها با سیالب های اخیر خوشحال باشیم؟
با توجه به اینکه در دوسال اخیر بارندگی زیادی در کشور رخ داده و تاالب ها آبگیری مناسبی شده اند حال تاالب ها همچنان خوب نیست

تاالب هـا محیط هایـی هسـتند کـه مشخصاتشـان چیـزی میان خشـکی و آب اسـت. تاالب هـا ممکن 
اسـت همـواره دارای آب باشـند یـا اینکـه گاه خشـک و گاه آب دار باشـند. برخی تاالب هـای نزدیک دریا 
بـا جـزر و مـد تغییر وضعیت می دهند.مشـخصه اصلـی تاالب ها ماندگاری نسـبی آب در آنها اسـت. آب 
تاالب ها ممکن اسـت شـور باشـد یا شیرین.کنوانسیون رامسـر معاهده ای بین المللی اسـت که در 1971 
امضا شده اسـت به منظور حفظ و نگهداری تاالب ها می باشـد. در این کنوانسـیون فهرسـتی از تاالب های 
مهـم جهـان نیز تهیه شـده که به »فهرسـت رامسـر« شـهرت دارد. در این فهرسـت بریتانیا بـا 1۶4 تاالب 
از لحـاظ تعـداد و کانـادا بـا 130 هـزار کیلومتـر مربع تاالب، از لحاظ وسـعت رکـورددار اسـت. مقر دائمی 

کنوانسـیون در گلند، سـوئیس اس ت.

ــی االن هــم  خوشــروان: تاالب هــای مــا حت
ــیالب هایی  ــر س ــال اخی ــی دو س ــا ط ــه م ک
ــال  ــری؛ ح ــم آبگی ــه رغ ــتیم ب ــیعی داش وس
خوشــی ندارنــد و مــا نبایــد تصــور کنیــم کــه 
ــا ســاماندهی شــدند  ــا ی تاالب هــای مــا احی
ــود را  ــی خ ــت ویران ــد وضعی ــا دارن ــه آنه بلک
در شــرایط هیدرولوژیــک دیگــری ســپری 

می کننــد.

رنا
 ای

س:
عک

ــت  ــدم رعای ــان زاده ع ــا الهیج احمدرض
بــه  تاالبــی  اراضــی  تبدیــل  و  حقابــه 
بیــن  دلیــل  مهمتریــن  را  کشــاورزی 
رفتــن تاالبهــا در ســطح کشــور دانســت.
ــتان ؛  ــزاری برناازلرس ــزارش خبرگ ــه گ ب
الهیجــان زاده در مراســم روز جهانــی 
تــاالب هــا در بروجــرد ، اظهــار کــرد: 
تــاالب هــا شــاهکار خلقــت خداونــد 
تــاالب  ایــن  متاســفانه  هســتند کــه 
هــا در کشــور بدرســتی حفاظــت نشــده 
ــتن  ــه داش ــده نگ ــه زن ــی ک ــد در حال ان
تــاالب هــا عــالوه بــر رونفــق گردشــگری 
و اقتصــادی مــی تواننــد نقــش موثــری 
در مدیریــت صحیــح آب داشــته باشــند.
او افــزود: در لرســتان 300 هکتــار تــاالب 
ــت  ــورد محافظ ــد م ــه بای ــود دارد ک وج
ایــن تاالبهــا  قــرار گیرنــد و چنانچــه 
بــرای  خوبــی  آمــد  در  شــوند  حفــظ 
جوامــع محلــی در پــی خواهــد داشــت.
و  دریایــی  زیســت  محیــط  معــاون 
زیســت  محیــط  ســازمان  تاالبهــای 
کشــورتصریح کــرد: تــاالب هــای مناطــق 
ــی  کوهســتانی ارزش اکوسیســتمی باالی
ــا  ــاالب ه ــن ت ــت از ای ــه حفاظ ــد ک دارن
ــد  ــق گردشــگری کمــک مــی کنن ــه رون ب

ــود ــی ش ــادی م ــق اقتص ــث رون و باع
ــات  ــه خدم ــاره ب ــا اش ــان زاده ب الهیج
اکوسیســتمی تــاالب ها،خاطــر نشــان 
کــرد: در ایــران ســه میلیــون هکتــار 
ــر  ــون کمت ــه تاکن ــود دارد ک ــاالب وج ت
ــت کنوانســیون  ــا ثب ــن تاالبه از نصــف ای

ــد. ــده ان رامسرش
ســطح  کاهــش  علــل  بررســی  اوبــا 
عــدم  ،یادآورشــد:  کشــور  در  تاالبهــا 
ــی  ــه و تبدیــل اراضــی تاالب رعایــت حقاب
ــن  ــل از بی ــن دلی ــه کشــاورزی مهمتری ب
ــت. ــور اس ــطح کش ــا در س ــن تاالبه رفت
الهیجــان زاده بــا اشــاره بــه غنــای تنــوع 
امیدواریــم  گفــت:  لرســتان  زیســتی 
ــار از  ــزار هکت ــطح 300 ه ــاء س ــا ارتق ب
ایــن  مناطــق شــکار و صیــد ممنــوع 
اســتان ســهم لرســتان از مناطــق تحــت 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  مدیریــت 

زیســت افزایــش یابــد.

کاهش 8 تا 1۵ درجه ای دما در بیشتر مناطق کشورهوا
سـریع  هشـدار  و  بینـی  پیـش  کل  مدیـر 
سـازمان هواشناسـی بـا اشـاره به اینکـه تا 24 
سـاعات آینـده بـارش بـرف و بـاران در برخـی 
امـروز   از  آغـاز می شـود گفـت:  مناطـق کشـور 
 15 8 تـا  )20 بهمـن( تـا اواسـط هفتـه دمـای هـوا بیـن 
می یابـد. کاهـش  مناطـق کشـور  بیشـتر  در  سـانتیگراد  درجـه 
صـادق ضیائیـان در گفـت و گـو بـا ایسـنا، بـا بیـان اینکـه 
غـرب،  غـرب،  شـمال  نقـاط  برخـی  در  سـاعت   24 طـی 
آغـاز  بـاران  و  بـرف  بـارش  مرکـزی  زاگـرس  دامنه هـای 
بهمـن( گسـتره   19( روز  اواسـط  از  کـرد:  اظهـار  می شـود 
بـارش مناطقـی از سـواحل مرکـزی و غربـی دریـای خـزر 
البـرز مرکـزی و غربـی را در بـر  ، ارتفاعـات و دامنه هـای 
گرفـت .وی بـا اشـاره بـه اینکـه )20 بهمـن( بـارش بـرف و 
بـاران در نـوار شـمالی کشـور ادامـه دارد تصریـح کـرد: در 
برخـی مناطـق جنـوب کشـور نیـز بـارش بـاران ، گاهـی بـا 

رخ می دهـد. بـرق  و  رعـد 
بـه گفتـه ضیائیـان در ایـن روز در مناطقـی از شـمال غـرب، 

بـرف و  پراکنـده  بـارش  نیـز  غـرب و شـمال شـرق کشـور 
بـاران رخ می دهد.مدیـر کل پیـش بینـی و هشـدار سـریع 
سـازمان هواشناسـی  بـا بیـان اینکـه طی روز دوشـنبه )21 
بهمـن( بـارش در مناطـق ذکـر شـده ادامـه دارد، گفت: روز 
سـه شـنبه )22 بهمـن( بـارش بـه مناطـق مرکـزی کشـور 
در  بهمـن(   23( چهارشـنبه  روز  طـی  و  می شـود  کشـیده 
بیشـتر مناطـق کشـور آسـمانی صـاف خواهیـم داشـت  و 
بینـی  پیـش  پراکنـده  بـارش  کشـور  شـرقی  نـوار  بـرای 

می شـود.
مدیر کل پیش بینی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی  
افـزود: از فـردا تـا سـه شـنبه )20 تـا 22 بهمـن( دمای هوا 
در بیشـتر مناطـق بیـن 8 تـا 15 درجـه کاهـش می یابـد. 
در  بهمـن(   22 تـا   19( تـا سـه شـنبه  امـروز  از  همچنیـن 
بیشـتر مناطـق کشـور وزش بـاد شـدید رخ خواهـد داد و 
فـردا و پـس فـردا  )20 تـا 22 بهمـن( دریای خـزر و خلیج 
فـارس طـی روز دوشـنبه بـه دلیـل وزش بـاد شـدید مـواج 

و طوفانـی خواهـد بـود.

ــی رئیــس ســازمان محیــط زیســت معتقــد اســت  درحال
کــه وارد نشــدن آب بــه میانکالــه ســبب تولیــد ســم 
بوتولیســم شــده اســت کــه مدیــرکل حوضــه آبریــز 
دریــای خــزر می گویــد: در مســیر رهاســازی آب بــه 
ــی  ــزن مهم ــا مخ ــد ی ــه س ــازه ای از جمل ــه ای س میانکال

ــرد. ــازی را بگی ــن رهاس ــوی ای ــه جل ــم ک نداری
ــون  ــال تاکن ــاه امس ــر دی م ــنا، از اواخ ــزارش ایس ــه گ ب
ــر  ــه ب ــده مهاجــر در میانکال ــه پرن بیــش از 15 هــزار قطع
اســاس آنچــه بوتولیســم گفتــه شــد، تلــف شــده اند.  
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــری - ریی ــی کالنت عیس
ــبکه  ــک ش ــود در ی ــر خ ــار نظ ــن اظه ــت - در آخری زیس
ــد:  ــوع می گوی ــن موض ــه ای ــاره ب ــن اش ــی ضم تلویزیون
ــکی -  ــازمان دامپزش ــمی س ــزارش رس ــن گ ــق آخری طب
کــه مســئولیت بررســی بیماری هــای حیــات وحــش 
ــدگان  ــدن پرن ــف ش ــبب تل ــم س ــم بوتولیس را دارد - س

شــده اســت.
ــط  ــده توس ــد ش ــم تولی ــر س ــر اث ــم ب ــاری بوتولیس بیم
ــود و  ــاد می ش ــوم« ایج ــتریدیوم بوتولین ــری »کلس باکت
ــن  ــه ای ــوده ب ــات آل ــا حیوان ــان ی ــع گیاه ــا بل ــدگان ب پرن
ــت  ــود را از دس ــان خ ــوند و ج ــال می ش ــه آن مبت ــم ب س

می دهنــد.
بــه گفتــه کالنتــری ایــن ســم بســیار خطرنــاک اســت کــه 

هــر نانوگــرم آن می توانــد پنــج نفــر را بــه کشــتن دهــد.
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت همچنیــن 
ــه  ــاالب میانکال ــه ت ــدن آب ب ــه وارد نش ــت ک ــد اس معتق
ســبب ایجــاد شــرایط بی هــوازی و تولیــد ایــن ســم 

شــده اســت چــرا کــه ســدها و پمپاژهــا جلــوی ورود آب 
بــه تــاالب را می گیرنــد.

ــوی  ــی از س ــه درحال ــاالب میانکال ــه ت ــدن آب ب وارد نش
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
عوامــل تولیــد ســم بوتولیســم در تــاالب مطــرح می شــود، 
کــه کیاســت امیریــان - مدیــرکل دفتــر مدیریــت منابــع 
آب حوضــه آبریــز دریــای خــزر - در پاســخ بــه پرســش 
ایســنا مبنــی بــر اینکــه آیــا حق آبــه تــاالب میانکالــه 
ــال  ــال س ــد: امس ــر؟ می گوی ــا خی ــت ی ــده اس ــا ش ره
ــارش داشــتیم و مــا مشــکلی در تامیــن  خوبــی از نظــر ب
ــد  ــر بای ــه نداشــتیم. از ســوی دیگ ــاالب میانکال ــه ت حقاب
ــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه در میســر رهاســازی آب  ب
ــی  ــا مخــزن مهم ــه ســد ی ــه ای ســازه از جمل ــه میانکال ب

ــرد. ــن رهاســازی را بگی ــوی ای ــه جل ــم ک نداری
ــدن آب  ــه وارد نش ــوع ک ــن موض ــد: ای ــد می کن وی تاکی
ــه  ــاز ب ــت نی ــده اس ــم ش ــد س ــبب تولی ــه س ــه میانکال ب
ــرای  ــازه ای ب ــا س ــون م ــتری دارد. چ ــی های بیش بررس

ذخیــره آب در میانکالــه نداریــم.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــنا درحال ــزارش ایس ــه گ ب
زیســت پرونــده میانکالــه را بــه اســتناد بررســی های 
ســازمان دامپزشــکی بســته اســت کــه رســانه ها و فعــاالن 
محیــط زیســت همچنــان ابهامــات بســیاری در مــورد 
مــرگ پرنــدگان در میانکالــه دارنــد. برخــی از کارشناســان 
و فعــاالن محیــط زیســت علــت مــرگ پرنــدگان بــه 
دلیــل مســمومیت بــا ســم بوتولیســم را رد می کننــد. 
آنــان معتقدنــد کــه ورود پســماند و پســاب صنعتــی 

ــدگان  ــرگ پرن ــت م ــی آن و در نهای ــبب آلودگ ــه آب س ب
ــای  ــان پ ــی کارشناس ــه برخ ــه گفت ــی ب ــت. حت ــده اس ش
شــکارچیان نیــز می توانــد در پرونــده مــرگ پرنــدگان 

ــد. ــان باش در می
ــکی  ــازمان دامپزش ــاالت س ــن احتم ــام ای ــود تم ــا وج ب
ــده  ــزاران پرن ــرگ ه ــی م ــت نهای ــم را عل ــم بوتولیس س
مهاجــر در میانکالــه اعــالم کــرده اســت. رییــس ســازمان 
ســم  کــه  می گویــد  نیــز  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــرم  ــه دو کیلوگ ــاک اســت ک ــدری خطرن ــه ق بوتولیســم ب

از آن می توانــد تمــام انســان های روی کــره زمیــن را 
نابــود کنــد. پرســش اینجاســت کــه چطــور ســِم بــه ایــن 
ــه ســایر  ــده را هــم کشــته ب ــه 15 هــزار پرن خطرناکــی ک
آبزیــان در میانکالــه - بــه گفتــه ســازمان دامپزشــکی 
- صدمــه ای وارد نکــرده اســت؟ در ایــن شــرایط انتظــار 
مــی رود کــه تیمــی تخصصــی از ســوی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا همــکاری دانشــگاه ها بــه بررســی 
میانکالــه  پرنــدگان  مــرگ  مــورد  در  ابهامــات  دقیــق 

ــردازد. بپ

رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت گفت: مـا با وجـود 87 درصد 
مینی بـوس ، 73 درصـد اتوبـوس  شـهری، 60 درصـد کامیـون ، 200 هزار 

تاکسـی اسـقاطی تبدیل به یک کشـور اسـقاطی شـده ایم.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت بـه نقـل از سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت، عیسـی کالنتـری رییـس سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت  امـروز در برنامـه زنـده تلویزیونـی صبح دیگر از شـبکه آموزش 
در ارتبـاط بـا موضـوع مجوز به شـکارچیان خارجـی اظهار کـرد: 200 هزار 
رأس حیـوان در زیسـتگاه های کشـور وجـود دارد که هر سـاله بـرای 200 
الـی 300 رأس آنهـا مجـوز شـکار بـرای اتبـاع خارجـی صـادر می کنیم.

کسی پاسخگوی مرگ پرندگان میانکاله نیست

مرتع

محیط 
زیست

تدوین برنامه توانمندسازی سمن های 

زیست محیطی

ورود و خروج دام به مراتع ساماندهی می شود

مدیـرکل دفتر مشـارکت های 
مسـوولیت های  و  مردمـی 
اجتماعـی سـازمان حفاظـت 
گفـت:  زیسـت  محیـط  
سـمن های مـردم نهـاد زیسـت محیطی و تشـکل های 
محلـی از سـال آینده آموزش هـای الزم را فرامی گیرند.
الزم  برنامه ریزی هـای  افـزود:  آقایـی  مهـدی  ژیـال 
برنامه هـای  و  آموزشـی  کارگاه هـای  برگـزاری  بـرای 
دفتـر  در  زیسـتی  محیـط  سـمن های  توانمندسـازی 
مشـارکت های مردمـی سـازمان محیـط زیسـت انجام 
اجرایـی  منطقـه ای  به صـورت   99 سـال  از  و  شـده 
بـرای  تخصصـی  و  عمومـی  به صـورت  آموزش هـا  و 
توانمندسـازی سـمن های مـردم نهـاد برگزار می شـود.

مدیـرکل دفتر مشـارکت های مردمی سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت در ادامـه اظهارکـرد: نقـش سـمن های 
زیسـت محیطی و مردم نهـاد در حفاظت و بهره برداری 
خردمندانـه از تاالب هـا غیرقابـل انکار اسـت و این امر 
زمانـی تاثیرگـذار خواهد بـود که ارتباطات،  آگاه سـازی 
و آمـوزش هـای الزم منجر به جلب مشـارکت و اعتماد 

عمومـی شـود کـه در واقـع همـان مولفـه هـای برنامه 
سـیپا اسـت کـه می توانـد بـا نـگاه ویـژه بـه دانـش و 
تجربـه سـنتی وبـا درنظـر گرفتـن منافـع بلندمـدت 
موفقیـت  تضمیـن کننـده  محلـی،  جوامـع  پایـدار  و 

برنامه هـای مدیریـت مشـارکتی باشـد.
وی با اشـاره بـه تاالب ها گفت: تاالب یک اکوسیسـتم 
بسـیار مهـم و خطیـر و بـا ارزشـی در دنیـا  اسـت کـه 
همـواره نقـش موثـری در توسـعه مناطق اطـراف خود 

داشـته است.
وی ادامـه داد: تاالب هـا مراکـزی بـرای حفـظ جوامع، 
تنـوع زیسـتی و فرهنگـی بـه شـمار می آینـد. از ایـن 
رو نقـش مـردم، جوامـع محلـی و سـازمان های مردم 
ایـن  از  خردمندانـه  بهره بـرداری  و  حفاظـت  در  نهـاد 
باعلـم  اسـت.  انـکار  غیرقابـل  ارزشـمند  اکوسیسـتم 
بـه ایـن مهـم، نقـش آمـوزش و آگاه سـازی  مـردم 
و  تاالب هـا  خدمـات  و  بـا کاالهـا  محلـی  جوامـع  و 
ارزش هـای اقتصـادی و اجتماعـی آن می توانـد منجـر 
بـه مشـارکت و اعتمـاد پایـدار اجتماعـی در تضمیـن 

حفاظـت ازتـاالب شـود.

مرتـع  دفتـر  مدیـرکل   
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
بیـان  بـا  آبخیـزداری کشـور 
هکتـار  میلیـون   84 اینکـه 
از مسـاحت 164 میلیـون هکتـاری کشـور را مراتـع 
تشـکیل می دهـد، خاطر نشـان کـرد: بـرای جلوگیری 
از تخریـب منابـع طبیعـی و بهبـود پوشـش گیاهـی، 
زمان ورود و خروج دام در مرتع تنظیم و سـاماندهی 

می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مرکـز اطـالع رسـانی سـازمان 
جنگل هـا، ترحـم بهزاد در حاشـیه گردهمایـی کارگروه 
ملـی مدیریـت چـرا و تنظیـم تقویم کوچ گفـت: کوچ 
بـه موقـع عشـایر موجـب بهبـود و افزایـش پوشـش 
دام   چـرای  مدیریـت  و  می شـود  مرتعـی  گیاهـی 
بهتریـن راهـکار بـرای جلوگیـری از فرسـایش خـاک 
و تخریـب پوشـش گیاهی اسـت.به گفتـه وی زندگی 
951 هـزار خانـوار ایرانـی وابسـته بـه مرتـع اسـت و 

بـرای ایـن تعـداد خانـوار کـه دارای 38 هـزار و 500 
سـامانه عرفـی هسـتند، پروانه چرای دام صادر شـده 

ست.  ا
بهـزاد بـا اشـاره به اینکـه 63 درصـد عرصه هـای ملی 
را مراتع شـامل می شـود، اظهـار داشـت: 7.2 میلیون 
هکتـار از ایـن سـطح را مراتـع متراکـم بـا پوشـش 
گیاهـی بیـش از 50 درصـد، 21.4 میلیـون هکتـار را 
مراتـع نیمـه متراکـم بـا پوشـش گیاهـی بیـن 25 
تـا 50 درصـد و 56.2 میلیـون هکتـار را مراتـع کـم 
تراکـم بـا پوشـش گیاهی کمتـر از 25 درصد تشـکیل 
می دهـد. مدیـرکل دفتـر مرتـع همچنین یادآور شـد: 
مقـام معظـم رهبـری و دولت و مجلـس در یکی، دو 
سـال اخیـر عنایـت ویـژه ای بـه منابع طبیعی کشـور 
داشـته اند و در سـال گذشـته 700 میلیـارد و در سـال 
جـاری 1500 میلیـارد تومـان اعتبـار از محـل صنـدوق 
طبیعـی کشـور  منابـع  طرح هـای  بـه  ملـی  توسـعه 

اختصـاص داده انـد.

حفاظت از تاالب ها کار سختی است
معاون دریایی و تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست کشور می گوید: تا زمانی که همچنین 
مسئوالن تصمیم ساز و تصمیم گیر و مردم به اهمیت تاالب ها و ضرورت حفظ آن واقف نشوند 
حفاظت از تاالب ها کار سختی خواهد بود.

گزارش

وجود 300 هکتار 
تاالب در لرستان

ان
یاب

ب

کشت نوعی کاکتوس برای بیابان زدایی در کشور
خشکسـالی،  آب،  فناوری هـای  توسـعه  سـتاد 
و  علمـی  معاونـت  زیسـت  محیـط  و  فرسـایش 
فنـاوری ریاسـت جمهوری بـا هـدف تجاری سـازی 
از  آب  مصـرف  و کاهـش  کاکتـوس  از  گونـه ای 
پـروژه ای بـرای کشـت ایـن گونـه حمایت کرده اسـت.

گـزارش ایسـنا، علـی کاظمـی، مجـری طـرح کشـت نوعی به 
گونـه کاکتـوس دربـاره اهمیـت اجـرای آن گفـت: اپنتیـا گونه ای 
اسـت کـه در ایـن طـرح روی توسـعه کشـت آن کار می شـود. 
میـوه آن بـا رنگدانه های بسـیار مصارف دارویـی و خوراکی دارد. 
گام نخسـت مـا در ایـن طرح انجـام تحقیقات روی کشـت این 

گونـه بـا ایجـاد سـه پایلـوت اسـت.
و  بوشـهر  زابـل،  شـهرهای  در  پایلوت هـا  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
مازنـدران راه انـدازی شـده اسـت تـا تحقیقـات روی ایـن گونـه 
کامـل شـود. در مرحلـه بعـد روی فـرآوری آن تحقیقـات الزم 
انجـام می شـود. امـا مهمتریـن هـدف از کشـت آن بیابان زدایی 
اسـت. زیـرا ایـن گونـه نیـاز آبـی بسـیار کمـی دارد و از سـویی 
قابلیـت کشـت در زمین هـای مختلـف را نیـز دارا اسـت. امـا 
کشـت آن در سـه نقطـه در ایـن طـرح نیـز بـرای بررسـی زمـان 

رویـش آن اسـت. زیـرا ایـران کشـوری چهـار فصـل اسـت و از 
ایـن طریـق می تـوان بهتریـن زمـان برای کشـت در هـر نقطه را 

در نظـر گرفـت.
وی تصریـح کرد: کشـت آن اشـتغالزایی را به دنبـال دارد و پس 
از پایـان پـروژه کشـاورزان و مـردم محلـی نیـز می تواننـد بـرای 

کشـت آن اقـدام کنند.
بـر اسـاس اعـالم معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری، 
چنـد سـال پیـش سـازمان خواروبـار جهانـی راهـکاری بـرای 
داد کـه  ارائـه  آب  کشـورهای کـم  در  خشکسـالی  بـا  مبـارزه 
کاشـت گونـه ای از کاکتـوس آن راهـکار بـود؛ گونـه ای کـه زادگاه 
و خانـه اش مکزیـک و امریـکای التیـن اسـت. این گونـه اواخر 
دهـه 80 بـه کشـور وارد شـد، امـا کشـت آن بـه صـورت پراکنـده 
تنهـا در نقاطـی از کشـور انجـام شـد. ایـن گونـه عـالوه بـر اینکه 
مصـرف آب بسـیار کمـی دارد، دارای مزایـای دیگـری نیز اسـت 
کـه می تـوان بـه تولیـد فرآورده هـای دارویی یا مصـرف خوراکی 
آن اشـاره کـرد. البتـه در ایـن میـان نبایـد از تولید روغـن از دانه 

آن نیـز غافل شـد.

کار
ش

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــکاری  ــلحه ش ــط 10 اس ــف و ضب ــران از کش ته
ــت  ــگان حفاظ ــته ی ــژه روز گذش ــات وی در عملی
ــر  ــی اســتان خب ــای طبیع در بخشــی از عرصه ه

داد.
اینکــه به  بیــان  بــا  ایســنا ســعید محمــودی  گــزارش 

اقدامــات محرمانــه ای توســط یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــرای  ــاران محیــط زیســت ب ــا همــکاری همی ــران ب اســتان ته
ــکارچیان  ــا ش ــورد ب ــکاری و برخ ــلحه ش ــط اس ــف و ضب کش
ــه ایــن  ــه انجــام رســید، گفــت: ب غیرمجــاز طــی یــک مــاه ب
ــی  ــوران اجرای ــامل مام ــپ ش ــه اکی ــته س ــور روز گذش منظ
یــگان حفاظــت اســتان بــه همــراه یگان هــای حفاظــت 
از  را  ویــژه ای  عملیــات  شــمیرانات  و  ری  شهرســتان های 
از شــب در عرصه هــای  تــا پاســی  آغازیــن روز  ســاعات 

ــد. ــام دادن ــتان انج ــی اس طبیع
ــه  ــک روزه ک ــات ی ــن عملی ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــر اســاس یــک اقــدام خــاص و ویــژه طراحــی شــده 
ــط  ــف و ضب ــه کش ــق ب ــت موف ــط زیس ــوران محی ــود، مأم ب
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وارد  آب  واحــد  یــک  اگــر  یعنــی  اســت  متغیــر 
ــر آن آب  ــرعت 5 براب ــا س ــود ب ــه ش ــه ارومی دریاچ
ــه  ــالن آب دریاچ ــر بی ــن اگ ــود بنابرای ــر می ش تبخی
ارومیــه بخواهــد متعــادل باقــی بمانــد بایــد 5 واحــد 
ــه در  ــود ک ــر ش ــم تبخی ــد آب ه ــد و 5 واح آب بیای
ــا  ــود ام ــل خشــک می ش ــه کام ــورت دریاچ ــن ص ای
اگــر از 5 واحــد بیشــتر آب بیایــد مثــال 6 یــا 7 واحــد 
ــد  ــی می مان ــه باق ــی ک ــد اضاف ــن دو واح ــد ای بیای
ــون  ــن چ ــد بنابرای ــات ده ــه را نج ــد دریاچ می توان
بیشــتر حوضه هــای تاالبــی مــا در مناطقــی قــرار 
گرفتنــد کــه نــرخ نســبت میــزان تبخیــر آنهــا بیشــتر 

از آب ورودی بــه آنهاســت تمــام تاالب هــا در شــرایط 
گرمایــش کــره زمیــن دچــار تهدیــد می شــوند و ایــن 
ــه صــورت خشــک زایی خــود را نشــان داد. ــد ب تهدی
مدیــر ســابق مرکــز ملــی مطالعــات و تحقیقــات 
ــل  ــال قب ــار س ــا چه ــت: ت ــار داش ــزر اظه ــای خ دری
ســطح تــراز آب دریاچــه ارومیــه بســیار پاییــن بــود 
و بخــش وســیعی از دریاچــه خشــک شــده بــود امــا 
ــه ســطح دریاچــه  ــث شــد ک ــر باع ســیالب های اخی
نزدیــک بــه یــک متــر افزایــش یابــد و از آن حالــت 
ــه در  ــی ک ــا تاالب های ــود ی ــارج ش ــی خ ــوار کم ناگ
ــگان و  ــو ، بخت ــد مهارل ــم مانن ــارس داری ــتان ف اس

ــدند. ــری ش ــز آبگی ــان نی پریش
وی افــزود: امــا واقعیــت ایــن اســت کــه زیــاد هــم 
نبایــد خوشــحال باشــیم حــاال بارندگــی و ســیالب ها 
ــون  ــد چ ــات می ده ــا را نج ــای م ــان تاالب ه دارد ج
ســاختار تــاالب فقــط از جزیــی بــه نــام آب تشــکیل 
آب،  از  پیچیــده ای  مجموعــه  تــاالب  نمی شــود؛ 
خــاک و هــوا اســت یعنــی ایــن ســه جــزء هســتند 
ــه ای  ــک رودخان ــی ی ــازند وقت ــاالب را می س ــه ت ک
تحــت تاثیــر بارندگــی شــدید ســیالبی می شــود ایــن 
ــا خــودش مــواد رســوبی بســیار فراوانــی  ــه ب رودخان
را مــی آورد و داخــل ایــن تاالب هــا رســوب گذاری 

می کنــد، تاالبــی کــه قبــال رســوبات آن بــه یــک 
محیــط بســیار آرام و کــم انــرژی تشــکیل می شــد و 
ایــن محیــط شــرایطی را فراهــم می کــرد تــا بتواننــد 
باعــث  و رشــد جلبک هــا  جلبک هــا رشــد کننــد 
می شــود کــه موجــودات کــف زی گســترش پیــدا 
ــدگان  ــرت پرن ــث مهاج ــودات باع ــن موج ــد و ای کنن
می شــوند؛ بــا ســیل عظیمــی کــه رســوبات در داخــل 
تاالب هــا ایجــاد می کنــد باعــث می شــود تمــام 
ــود  ــود ش ــل ناب ــور کام ــه ط ــاالب ب ــاختار بســتر ت س
ــی  ــواد آل ــاوی م ــه ح ــوباتی ک ــر آن رس ــی دیگ یعن
ــه جــای آن  ــود وجــود نخواهــد داشــت و ب فــراوان ب
ــس  ــتیم. ریی ــرف هس ــیالبی ط ــت س ــک دش ــا ی ب
حریــری  علمــی  بنیــاد  زمیــن  علــوم  دپارتمــان 
ــا  ــانه ها و ی ــط رس ــه توس ــا اینک ــه داد: ام ــل ادام باب
مســووالن گفتــه می شــود کــه ســیالب ها بــه داد 
تاالب هــای مــا رســیدند حرفــی علمــی نیســت و 
پایــه و اساســی نــدارد چــون نبایــد تصــور کنیــم کــه 
ــت در  ــه آب اس ــک کاس ــا ی ــزن ی ــک مخ ــاالب، ی ت
صورتــی کــه تــاالب متشــکل از آب، خــاک و هوایــی 
اســت کــه آن اکوسیســتم را می ســازد، درســت اســت 
ــد  ــه بای ــی ک ــا خاک ــده ام ــه ش ــه آب وارد آن کاس ک
ــف  ــرای اینکــه زیســتگاه های مختل مرغــوب باشــد ب
در آن شــکل بگیــرد دیگــر وجــود نــدارد در ایــن 
حالــت یعنــی زنجیــره غذایــی آن تــاالب متالشــی و 

در نهایــت نابــود می شــود.
ــی  ــا حت ــای م ــن تاالب ه ــزود: بنابرای ــروان اف خوش
االن هــم کــه مــا طــی دو ســال اخیــر ســیالب هایی 
ــه رغــم آبگیــری؛ حــال خوشــی  وســیعی داشــتیم ب
ندارنــد و مــا نبایــد تصــور کنیــم کــه تاالب هــای 
ــد  ــا دارن ــه آنه ــدند بلک ــاماندهی ش ــا س ــا ی ــا احی م
ــک  ــرایط هیدرولوژی ــود را در ش ــی خ ــت ویران وضعی

دیگــری ســپری می کننــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــاله دیگ ــت: مس ــار داش وی اظه
مــا یــک ســری تــاالب داریــم کــه ســاحلی هســتند 
ــا  ــه و ی ــد ارومی ــاره ای مانن ــای درون ق ــا تاالب ه و ب
پریشــان کامــال ســاختار هیدرولوژیکــی متفاوتــی 
ــاق  ــی بوج ــارک مل ــه و پ ــای میانکال ــد، تاالب ه دارن
ــر  ــاالب کیاشــهر را در ب ــار و ت ــا کن ــاالب زیب ــه دو ت ک
گرفتــه و یــا تاالب هــای واقــع در حاشــیه خلیــج 
فــارس و دریــای عمــان کــه متاثــر از آب دریــا 
هســتند جــزو تاالب هــای ســاحلی بــه حســاب 
می آینــد کــه رفتارهــای متفاوتــی از خــود نشــان 

می دهنــد.

در کشور سه نهاد اداره 
کل زیستگاه تاالب ها در 

سازمان محیط زیست، 
اداره مهندسی رودخانه و 
سواحل شرکت مدیریت 

منابع آب وزارت نیرو و 
اداره کل محیط زیست 

استان هایی که تاالب در 
آنها واقع شده بر روی 
تاالب ها کار می کنند، 
توقع ما از این نهادها 

این است که با در اختیار 
داشتن بودجه کافی 

بتوانند برنامه عملیاتی 
خوبی را انجام دهند و ما 
شاهد نتایج علمی باشیم 

نه نتایجی که حاوی 
فقط اخبار بد یا خوب از 

تاالب ها باشد.

برای آبگیری تاالب ها با سیالب های اخیر خوشحال باشیم؟
با توجه به اینکه در دوسال اخیر بارندگی زیادی در کشور رخ داده و تاالب ها آبگیری مناسبی شده اند حال تاالب ها همچنان خوب نیست

رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت گفت: مـا با وجـود 87 درصد 
مینی بـوس ، 73 درصـد اتوبـوس  شـهری، 60 درصـد کامیـون ، 200 هزار 

تاکسـی اسـقاطی تبدیل به یک کشـور اسـقاطی شـده ایم.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت بـه نقـل از سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت، عیسـی کالنتـری رییـس سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت  امـروز در برنامـه زنـده تلویزیونـی صبح دیگر از شـبکه آموزش 
در ارتبـاط بـا موضـوع مجوز به شـکارچیان خارجـی اظهار کـرد: 200 هزار 
رأس حیـوان در زیسـتگاه های کشـور وجـود دارد که هر سـاله بـرای 200 
الـی 300 رأس آنهـا مجـوز شـکار بـرای اتبـاع خارجـی صـادر می کنیم.

وی بـا بیـان این کـه ایـن مجوز شـکار بـرای حیوانـات نر باالی 9 سـال 
اسـت، افـزود: به طورکلـی کارشناسـان بر این باور هسـتند که نرهای پیر 
بایـد از گله هـا حـذف شـوند چون از یک سـو مشـکل بیماری بـرای گله 
ایجـاد کـرده و همچنیـن در تکثیر و تولیدمثل مشـکل ایجاد می کنند و 
از سـوی دیگـر در فصـل خشکسـالی نرهای پیر اجـازه تغذیـه آب را به 

نمی دهند. ماده هـا 
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت با اشـاره بـه ایـن مطلب که 
نرهـای پیـر به دلیـل شـاخ های بـزرگ انگیـزه زیـادی برای شـکارچیان 
ایجـاد می کنـد، دربـاره نحـوه نظـارت بر این شـکارچیان نیز گفـت: کنار 

هـر شـکارچی تبعـه خارجـی 2 محیط بـان حضـور دارد کـه با اجـازه آنها 
شـکار انجام می شـود.

کالنتـری اذعـان کـرد: بـا توجـه بـه این که منابـع دولتـی بـرای احیای 
زیسـتگاه های مـا کافی نیسـت، ما بـه سـراغ سـرمایه گذاری می رویم.
معـاون رئیـس جمهـور افـزود: معمـوالً مجوز شـکار بـرای حـدود 30 تا 
50 رأس داده می شـود کـه هـر مجـوز 30 هـزار دالر بـه فروش می رسـد 
کـه از ایـن مبلغ یک سـوم صـرف جوامع محلی و بقیه به منظـور احیای 

زیسـتگاه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
وی ادامه داد: این حیوانات عمری حدود 10 تا 12 سـال دارند و سـاالنه 
نیـز حـدود 10 تـا 20 هـزار رأس آنهـا از بین مـی رود بنابراین شـکارها نه 
تنهـا تهدیـدی بـرای ایـن گونه های جانوری نیسـت بلکه به بقای نسـل 

آنهـا نیز مؤثر اسـت.
رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت سیاسـت شـورای عالی محیط 
زیسـت در ایجاد قرق های اختصاصی را اقدام خوبی دانسـت که ضمن 
حفاظـت محیـط زیسـت با کمک بخـش خصوصی مجوزهـای محدود 

شـکار را بـا نظارت سـازمان محیط زیسـت صـادر می کند.
کالنتـری در ادامـه در خصـوص بحـث آلودگی هـوا و اقداماتـی که برای 
رفـع آن در کشـور نیـاز اسـت نیـز گفـت: اگر بنزین ما شـرایط 5 سـال 

گذشـته را داشـت امـروز هیچ کـدام از شـهرهای مـا زیسـت پذیر نبود.
معـاون رئیـس جمهـور ادامـه داد: مـا بـه یـک کشـور اسـقاطی تبدیل 
شـده ایم. 11 میلیـون موتورسـیکلت در کشـور وجـود دارد کـه حـدود 9 
میلیون و 600 دستگاه آن اسقاطی و کاربراتوری است. هر موتورسیکلت 

کاربراتـوری حـدود 7 الـی 8 خـودرو آالیندگـی ایجـاد می کند.

رئیـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت تصریح کرد: هزینـه ای حدودًا 
یـک هـزار دالر بـرای جایگزینـی هـر موتورسـیکلت نیـاز اسـت کـه بـا 
محدودیـت منابـع موجـود تـوان از رده خـارج کـردن آن ها وجـود ندارد.
وی در ارتبـاط بـا وضعیـت سـایر وسـایل نقلیـه نیـز گفـت: 87 درصـد 
مینی بوس هـا، 73 درصـد اتوبوس هـای شـهری، 60 درصـد کامیون هـا 
و 200 هـزار تاکسـی اسـقاطی در کشـور وجـود دارد. بـا وجـود این کـه 
میـزان اسـقاطی شـدن خودروهـا در کشـور سـاالنه 6 درصد اسـت ولی 
سـواری های تولیدی ما نیز اسـتاندارد نبوده و اسـقاطی های سـاالنه هم 
از رده خـارج نشـده و یـک الـی یک و نیـم میلیون به میـزان آن اضافه 
می شـود.کالنتری بـا اشـاره بـه این کـه در زمسـتان 61 درصـد آالیندگی 
مربـوط بـه خودروهـای گازوئیلـی اسـت و سـرمای هـوا مانـع باالرفتن 
آالینده هـا می شـود، افـزود: در فصـل سـرما ذرات معلـق بـا قطـر کمتر 
از 2,5 میکـرون در سـطح پاییـن می مانـد و بـرای کودکان و سـالمندان 
بسـیار خطرنـاک اسـت.معاون رئیـس جمهور بـا بیان این کـه افزایش 
مصـرف سـوخت گاز خانگـی را از دیگـر مـوارد آالینـده اسـت نیـز عنوان 
کـرد: در فصـل سـرما به دلیـل افزایـش مصـرف سـوخت، گاز نیروگاه ها 
قطـع و به جـای آن مـازوت سـوزانده می شـود کـه ایـن نـوع سـوخت 
حاوی 2 الی 3 درصد سـولفور اسـت بنابراین ما در فصل سـرما یا نباید 
تولیـد کنیـم یا باید آالینـده تولید کنیم.رئیس سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت اذعـان کـرد: زمانی کـه مـا تنها بـرای نوسـازی موتورسـیکلت ها 
9,5 میلیـارد دالر نیـاز داریـم و این موضوع به دلیل تحریم هـا از توان ما 
خـارج اسـت بـرای بهبـود وضـع هوا تنهـا باید از خـدا بخواهیم تـا برای 

ما بـاد و باران بفرسـتد.

اگر بنزین شرایط ۵ سال گذشته را داشت 

امروز هیچ کدام از شهرها زیست پذیر نبود

خراسـان جنوبـی مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت خراسـان جنوبی 
بـا بیـان اینکـه بـه طـور متوسـط در سـال هـای مختلـف بیـن 12 تا 
15 روز آالینـده در اسـتان داریـم و میـزان آالیندگـی هـا، بـا دسـتگاه 
هـای سـنجش ارزیابـی می شـود، گفت: در سـال جاری بـا توجه به 

بارندگـی هـا میـزان آالیندگـی ها از دو روز بیشـتر نشـد.
حسـن اکبـری، در گفت وگو با ایسـنا اظهار کرد: آلودگـی هوا به طرق 
گوناگونـی مـی توانـد آثار زیان بـار درازمدت و کوتاه مدتی بر سـالمت 

انسـان ها بگذارد.
وی افـزود: تاثیـر آلودگـی هـوا بـر افـراد مختلـف متفـاوت بـوده و 
آسـیب پذیـری برخـی افراد ماننـد بیمارهای قلب و عروقـی، کودکان 
و سـالمندان در برابـر آلودگـی هوا بسـیار بیشـتر از سـایرین اسـت.

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت خراسـان جنوبی بیان کرد: براساس 
اسـتانداردهای بیـن المللی شـش نوع آالینـده به صـورت روزانه انداز 
ه گیـری مـی شـود که برخـی از آن ها شـامل مونواکسـیدکربن، دی 
اکسـیدگوگرد، دی اکسـید نیتـروژن، ازن و ذرات معلـق با قطر کمتر 

از 2.5 میکرون اسـت.
وی با بیان اینکه امسـال دو ایسـتگاه سـنجش آلودگی هوا از محل 
اعتبـارات ملـی در نهبنـدان و سـرایان راه انـدازی کردیـم، افـزود: این 
ایسـتگاه هـا در مـورد پایـش ذرات معلـق بـا قطـر 2.5 میکـرون که 
جـذب خـون می شـوند و مانـدگاری بسـیاری در هوا دارنـد، فعالیت 

مـی کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت خراسـان جنوبی با بیان اینکه با راه 
اندازی این ایسـتگاه، سـه ایسـتگاه فعال در اسـتان خواهیم داشت، 
تصریـح کـرد: این ایسـتگاه ها هرکدام بیـش از یک میلیـارد تومان 

هزینه دربرداشـته اند.
اکبـری بـا اشـاره بـه اینکـه اکنـون یـک ایسـتگاه معیـوب داریم که 
در حـال تعویـض اسـت، خاطرنشـان کرد: خراسـان جنوبی اسـتانی 

صنعتـی نبـوده و تعـداد روزهـای آالینـده آن زیاد نیسـت.

خراسان جنوبی در سال 1۵ 
روز آالینده دارد

یک زباله دان روی سفره های 
زیرزمینی آب

خبر

یــک فعــال محیــط زیســت بــا اشــاره بــه تخلیــه 
ــذه گفــت: شــیرابه های  ــدون ای ــاالب بن ــه در ت زبال
ــوذ  ــاالب نف ــی در ت ــا در فصــل بارندگ ــن زباله ه ای
می کنــد و وارد ســفره های زیرزمینــی می شــود و در فاصلــه چنــد صــد 
ــفره های  ــن س ــده، آب همی ــر ش ــای حف ــق چاه ه ــر از طری ــر آن طرف ت مت

ــردم می رســد. ــه مصــرف شــرب م ــی ب زیرزمین
ــذه  ــدون ای ــاالب بن ــرد: ت ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــر کیان هژی
بــا وســعت یــک هــزار و 200 هکتــار، در گذشــته معیشــت چنــد هــزار 
ــرد و دروازه  ــن می ک ــاالب را تامی ــراف ت ــداران اط ــتایان و دام ــر از روس نف
ورودی پرنــدگان مهاجــر بــوده اســت. در ســال های اخیــر شــرکت های 
ــاالب،  ــای ت ــه ارزش ه ــه ب ــه و توج ــدون مطالع ــهری ب ــتایی و ش ــا روس آبف
ــوده  ــتاییان را ناب ــت روس ــاالب، معیش ــن ت ــراف ای ــاه در اط ــاری چ ــا حف ب
ــاالب  ــکی ت ــث خش ــال آب باع ــا و انتق ــن چاه ه ــداث ای ــا اح ــد و ب کرده ان

ــدند. ش
ــراف  ــا در اط ــدد چاه ه ــه و غیرکارشناســی و تع ــزود: برداشــت بی روی وی اف
ــه  ــت های بی روی ــت. برداش ــده اس ــاالب ش ــکی ت ــث خش ــاالب، باع ــن ت ای
ــل  ــی از دالی ــاله یک ــن مس ــه دارد و ای ــان ادام ــی همچن ــع زیرزمین از مناب

ــاالب اســت. خشــکی ت
دبیــر انجمــن دوســتداران طبیعــت و محیــط زیســت خوزســتان گفــت: 
ــون مدیریــت جامــع پســماند و دهیاری هــا مجــری  بخشــداری ها، ناظــر قان
ــای  ــدام، زباله ه ــک اق ــا در ی ــتند ام ــماند هس ــع پس ــت دف ــون مدیری قان
انباشــت  بنــدون  تــاالب  مرکــز  در  را  روســتای کلــدوزخ  دهیاری هــای 
ــه  ــیده ک ــا رس ــت م ــه دس ــی ب ــه گزارش های ــوزانند. البت ــد و می س می کنن
زباله هــای روســتاهای دیگــر نیــز بــه صــورت شــبانه در ایــن تــاالب تخلیــه 

می شــوند.
ــی تصریــح کــرد: حــدود ســه ســال اســت کــه زباله هــای روســتاها در  کیان

ــو و ســوزانده می شــود. ــاالب، دپ ــن ت ای
ــن  ــتاییان از ای ــیری روس ــای ش ــه گاوه ــده ک ــاهده ش ــه داد: مش وی ادام
منبــع  می تواننــد  و  هســتند  عفونــی  و  خطرنــاک  بســیار  زباله هــا کــه 

می کننــد. تغذیــه  باشــند،  بیماری هــا  از  بســیاری 
ایــن فعــال محیــط زیســت گفــت: از طــرف دیگــر، شــیرابه های ایــن 
زباله هــا در فصــل بارندگــی در تــاالب نفــوذ می کنــد و وارد ســفره های 
زیرزمینــی می شــود و در فاصلــه چنــد صــد متــر آن طرف تــر از طریــق 
چاه هــای حفــر شــده، آب همیــن ســفره های زیرزمینــی بــه مصــرف شــرب 
ــود دارد  ــا خ ــا را ب ــواع آلودگی ه ــن آب، ان ــه ای ــی ک ــد در حال ــردم می رس م
ــذه اســت. ــی شــهروندان ای ــه بهداشــت عموم ــدی علی ــدام، تهدی ــن اق و ای

کیانــی بیــان کــرد: بخشــدار مرکــزی ایــذه اگر شــجاعت الزم را داشــته باشــد، 
ــوزانند و  ــه می س ــی ک ــد و زباله های ــردم کرده ان ــه م ــه ب ــی ک ــل ظلم ــه دلی ب

دود آن بــه ســمت مــردم مــی رود،  بایــد اســتعفا مــی داد.

پسماند

جنوبگان گرم ترین روز تاریخش را گذراند
کارشناسان از ثبت گرم ترین دما در منطقه جنوبگان خبر دادند. به گفته کارشناسان باالترین رکورد دمایی در منطقه 
جنوبگان به میزان 18.3 درجه سانتی گراد، اکنون در این منطقه ثبت شده و این عدد هشت دهم از آخرین رکورد 

گرمای ثبت شده در جنوبگان بیشتر است.

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان اردبیـل گفـت: 
ارس  مـرزی  رودخانـه  حاشـیه  جنگل هـای  در  آتش سـوزی 
مهـار  کامـل  بطـور  اصالنـدوز  و  پارس آبـاد  شهرسـتان های  در 
شـده اسـت.روز جمعـه 10هکتـار از مناطـق جنگلـی خشـکیده 
و 15 هکتـار از نیزارهـای حاشـیه رودخانـه ارس دچـار طعمـه 
حریـق شـده بـود و ایـن آتش سـوزی تا پاسـی از شـب ادامه  

داشت. 
شـهامت هدایـت روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا  
افـزود: آتش سـوزی در منطقـه محمـد رضالـو  اتفـاق افتـاده 
بـود و بـا حضوربموقـع 14 گـروه از  نیروهـای یـگان حفاظـت 
منابـع طبیعـی اسـتان و بـه کارگیـری تجهیـزات اطفـا حریـق 
و بـا همـکاری فرمانـداری شهرسـتان پـارس آبـاد، داره راه ، 
امـورآب  و شـهرداری  ایـن شهرسـتان پس از چندین سـاعت 

تـالش در جمعـه شـب بطـور کامـل مهـار شـد.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان افـزود: قسـمت 
عمـده آتش سـوزی در حـوزه جنگل هـای جمهـوری  آذربایجان 
شـبکه های  در  شـده  پخـش  فیلم هـای  و  تصاویـر  و   بـوده 
مجـازی از حجـم اتـش نیـز مربـوط بـه کشـور همسـایه بـوده  
کـه بـا اقـدام بموقـع از سـرایت آن بـه نـوار مـرزی شهرسـتان 

پارس آبـاد جلـو گیـری شـد.
 مسـاحت کل جنگل هـای سـاحل رود ارس در مغـان  بیـش 
از یـک هـزار و 200 هکتـار بـوده کـه از مسـیر تـازه کنـد حسـن 
قبـاق  قـره  اسـتحفاظی  حـوزه  امتـداد  تـا  و  شـروع  خانلـو 
اسـتان  و  اردبیـل  مابیـن  مـرز  و  ارس  سـاحل  در  اصالنـدوز 

می یابـد. ادامـه  شـرقی  آذربایجـان 
و  و گیاهـی  اقلیمـی  خـاص  هـای  جنگل هـا گونـه  ایـن  در   
رودخانـه ای از جملـه سـنجد، گـز، تمشـک، زبـان گنجشـک، 
 بیـد و سـفید پـالت وجـود دارد کـه بـه غیـر از گونـه بیـد بقیـه 

بومـی ایـن منطقـه هسـتند.

آتش سوزی در جنگل های 
حاشیه ارس کامال مهار 

شده است

رنا
 ای

س:
عک

کار
کشف و ضبط 10 اسلحه شکاری در تهرانش

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــکاری  ــلحه ش ــط 10 اس ــف و ضب ــران از کش ته
ــت  ــگان حفاظ ــته ی ــژه روز گذش ــات وی در عملی
ــر  ــی اســتان خب ــای طبیع در بخشــی از عرصه ه

داد.
اینکــه به  بیــان  بــا  ایســنا ســعید محمــودی  گــزارش 

اقدامــات محرمانــه ای توســط یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــرای  ــاران محیــط زیســت ب ــا همــکاری همی ــران ب اســتان ته
ــکارچیان  ــا ش ــورد ب ــکاری و برخ ــلحه ش ــط اس ــف و ضب کش
ــه ایــن  ــه انجــام رســید، گفــت: ب غیرمجــاز طــی یــک مــاه ب
ــی  ــوران اجرای ــامل مام ــپ ش ــه اکی ــته س ــور روز گذش منظ
یــگان حفاظــت اســتان بــه همــراه یگان هــای حفاظــت 
از  را  ویــژه ای  عملیــات  شــمیرانات  و  ری  شهرســتان های 
از شــب در عرصه هــای  تــا پاســی  آغازیــن روز  ســاعات 

ــد. ــام دادن ــتان انج ــی اس طبیع
ــه  ــک روزه ک ــات ی ــن عملی ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــر اســاس یــک اقــدام خــاص و ویــژه طراحــی شــده 
ــط  ــف و ضب ــه کش ــق ب ــت موف ــط زیس ــوران محی ــود، مأم ب

بــا  خوشــبختانه  اظهارکــرد:  شــدند،  شــکاری  اســلحه   10
ــن  ــده ای ــان، عم ــط بان ــع محی ــدام به موق ــمندی و اق هوش

کشــفیات قبــل از اقــدام بــه شــکار شــکارچیان بــود.
محمــودی در ادامــه گفــت: پرونــده تخلــف ایــن افــراد 
بــرای ســیر مراحــل قانونــی در اختیــار مراجــع قضایــی قــرار 

. می گیــرد
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران ضمــن 
تاکیــد بــر ضــرورت همــکاری همیــاران محیــط زیســت 
تصریــح کــرد:  یــگان حفاظــت  پایش هــای  و  در گشــت 
ــدید  ــا تش ــران ب ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
ــع  ــورد قاط ــوزه اســتحفاظی، برخ ــا در ح گشــت ها و پایش ه

ــود دارد. ــتور کار خ ــد را در دس ــکار و صی ــان ش ــا متخلف ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
مدیریــت محیــط  تحــت  مناطــق  بانــان  تهــران، محیــط 
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــراه ی ــه هم ــران ب ــتان ته ــت اس زیس
زیســت ایــن اســتان در ســه ماهــه آذر، دی و بهمــن در 
ــان  ــاز از متخلف ــاز و غیرمج ــالح مج ــداد 150 س ــوع تع مجم

کشــف و ضبــط کرده انــد.

ب
تالش وزارت امور خارجه برای معرفی جهانی شهر تاال

تاالبی بندر»خمیر«
امــور  وزارت  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
خیلــی  فعالیت هــای  گفــت:  خارجــه 
خوبــی در زمینه هــای محیــط زیســتی در 
ــه اســت  ــر« صــورت گرفت شهرســتان بندر»خمی

ــن و  ــی ای ــی جهان ــرای معرف ــه ب ــور خارج وزارت ام
می کنــد. تــالش  شــهر 

بــه گــزارش ایســنا عبــاس گلریــز در رویــداد روز جهانــی 
ــی  ــم ایــن شــهر تاالب ــان اینکــه امیدواری ــا بی تاالب هــا ب
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــی برس ــت جهان ــه ثب ــر ب ــه زودت ــر چ ه
اقداماتــی کــه در ایــن شــهر تاالبــی انجــام شــده اســت 
بــاز  بین المللــی  کنوانســیون های  در  را  مــا  دســت 

گذاشــته اســت.
ــن شهرســتان در  ــا فعالیت هــای خــوب ای ــزود: ب وی اف
ــم کشــورمان  ــم بگویی ــی توانی ــط  زیســت م حــوزه محی
در حــوزه محیــط زیســت و تاالب هــا اقدامــات خوبــی را 
انجــام داده اســت و در جهــان حرفــی بــرای گفتــن دارد. 
ــور  ــه کش ــور خارج ــت وزارت ام ــط زیس ــرکل محی  مدی
ــی تابلوهــا و  ــان اینکــه در ورودی ایــن شــهر تاالب ــا بی ب

ــه محیــط زیســت نصــب  ــی در زمین دیوارنگاره هــای خوب
شــده اســت، تصریــح کــرد: تابلویــی را بــا مضمــون 
اثــرات آب و هــوا دیــدم کــه احســاس  بــا  مقابلــه 
ــود  ــه وج ــود انســان ب ــی را در وج ــط زیســتی خوب محی

ــی آورد.  م
گلریــز بــا اعــالم اینکــه امــروزه رویکــرد بین المللــی 
ــنتی  ــی و س ــش بوم ــمت دان ــه س ــا ب ــوزه تاالب ه در ح
ــوه  ــرد: نح ــان ک ــت، خاطرنش ــرده اس ــدا ک ــش پی گرای
رفتــار مــردم شــهر تاالبــی بندر»خمیــر« بــا زیســت بــوم 
ــی  ــای بوم ــنت ها و آیین ه ــا س ــق ب ــه مطاب ــن منطق ای

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق ــد جهان ــورد تایی ــه م اســت ک
ــت،  ــط زیس ــانی محی ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ  ب
شهرســتان  بیشــتر  موفقیت هــای  بــه  نســبت  وی 
بندر»خمیــر« در فعالیت هــای زیســت محیطــی ابــراز 
ــی  ــات مثبت ــم اتفاق ــت: امیدواری ــرد و گف ــدواری ک امی
ــا  ــی زیب ــهر تاالب ــن ش ــرای ای ــی ب ــع بین الملل در جوام

ــورد. ــم بخ رق
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بـا  افـزود:  پورمحمـدی،  محمدرضـا 
واحدهـا در سـطح  ایـن  انـدازی  راه 
اسـتان بـرای یک هـزار و 668 نفر از 
اشـتغال  زمینـه  جوانـان جویـای کار 

ایجاد شده است.
مـدت  ایـن  در  داشـت:  اظهـار  وی 
واحدهـای  توسـعه  طـرح   186
تولیـدی نیـز بـا سـرمایه گذاری 818 
میلیـارد ریـال در آذربایجـان شـرقی 
نظـر  از  اسـتان  ایـن  و  شـده  اجـرا 
ایجـاد و توسـعه واحدهـای تولیـدی 
رتبـه اول کشـور را به خـود اختصاص 

داده است.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا بیان 
مسـووالن  ولی نعمـت  مـردم  اینکـه 

هسـتند، گفـت: علـت وجـودی همـه 
ارکان نظـام بـرای خدمـت بـه مـردم 
از  بخشـی  هـر  در  توسـعه  و  بـوده 
پیـدا  معنـا  مـردم  بـا حضـور  کشـور 

می کند.
امنیـت  داد:  ادامـه  پورمحمـدی، 
کشـور نیـز بـا حضـور مردم به دسـت 
آمـده و آنـان تضمیـن  کننـده امنیـت 
و توسـعه هسـتند و هـر کجـا مـردم 
پیشـرفت  باشـند  داشـته  حضـور 

حاصل می شود.
ریشـه  بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
یـادآوری  بشناسـیم،  را  مشـکالت 
بدانیـم کـه چـه کسـانی  بایـد  کـرد: 
مـا  بـر  را  کشـور  کنونـی  مشـکالت 

تحمیـل کرده انـد و اگـر تحریـم ها و 
هشـت سـال جنـگ را به مـا تحمیل 
چنیـن  در  اکنـون  نمی کردنـد 

نبودیم. وضعیتی 
آذربایجـان شـرقی، گفـت:  اسـتاندار 
بـا وجـود فشـارها و محدودیت هـا از 
حرکـت رو بـه جلـو غفلـت نکرده ایـم 
و بایـد بجـای سـیاه نمایـی در کنـار 
بـه  هـم  را  موفقیت هـا  مشـکالت، 
مـردم بیـان کـرد چراکـه بزرگ تریـن 
و  ناامیـدی  جامعـه  یـک  درد 

دلسردی مردم است.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  پورمحمـدی، 
ملـت ایران سـختی ها و مشـکالت را 
آرمـان  بـر  و  گذاشـته  سـر  پشـت 

بـاج  و  اسـتقالل  و  آزادی خواهـی 
پایبنـد خواهـد  بـه دشـمنان  نـدادن 
آینـده 3  افـزود: در روزهـای  مانـد، 
اتفـاق مهـم 22 بهمـن، دیـدار مـردم 
آذربایجـان بـا رهبـر معظـم انقالب و 
روی  پیـش  اسـفند   2 انتخابـات 

مـردم ایـن اسـتان بـوده و آنـان بـار 
دیگـر بـا حضـور گسـترده در صحنـه 
هـای انقـالب، وفـاداری خـود را بـه 
آرمـان  و  اسـالمی  انقـالب  نظـام، 
نشـان  شـهدا  و  راحـل  امـام  هـای 

داد. خواهند 

کاظـم خـاوازی در سـفر یک روزه خـود به اسـتان زنجان 
بـا حضـور در شهرسـتان طـارم در آییـن افتتـاح 2 طـرح 

صنایع تبدیلی در این شهرستان شرکت کرد.  
زمینـه فعالیت شـرکت "زیتون گسـتر طارم" کـه در اراضی 
روسـتای صومعه بـر بخـش گیلـوان طـارم واقـع اسـت، 
اسـتحصال روغـن زیتـون از کنجالـه زیتـون، تولیـد ماده 

اولیـه خـوراک دام و آبزیـان و تولیـد مـاده اولیـه بـرای 
کارخانجات صابون سازی است.  

ایـن طـرح در زمینـی بـه مسـاحت 33 هـزار و 633 متر 
مربـع احـداث و بـرای راه انـدازی آن، 156 هـزار میلیـون 
ریـال سـرمایه ثابـت و 86 هـزار میلیـون ریال تسـهیالت 

بانکی هزینه شده است.  

بـا بهـره برداری از این طرح، زمینه اشـتغال مسـتقیم 45 
نفر و اشتغال غیر مستقیم 70 نفر فراهم شده است.  

شـرکت "آیتونا سـبز طـارم" طرح دیگری بـود که همزمان 
با دهه فجر در طارم به بهره برداری رسید.  

روسـتای  اراضـی  در  شـرکت کـه  ایـن  فعالیـت  زمینـه 
صومعه بـر بخـش گیلـوان طـارم واقـع اسـت، فـرآوری و 
بسـته بنـدی زیتـون شـور و تولید کنسـرو زیتـون، زیتون 
پـرورده، سـیر ترشـی، انـواع ترشـیجات و خیـار شـور می 

باشد.   
ایـن واحـد، ظرفیـت فـرآوری و بسـته بنـدی 390 تـن 

محصول در سال را دارد.  
شـرکت آیتونـا سـبز طـارم با سـرمایه گـذاری 37 هـزار و 
342 میلیـون ریـال و در زمینـی بـه مسـاحت 5 هزار متر 

مربع احداث شده است.  
بـا بهـره بـرداری از ایـن واحـد فـرآوری، زمینـه اشـتغال 

مستقیم 35 نفر فراهم شد.  

گفتنـی اسـت پیـش از این همزمـان با دهه فجر امسـال، 
پایـگاه امـداد و نجـات جاده ای انذر، مدرسـه سـه کالسـه 
شـهید نوری روسـتای انذر قدیم، یک دسـتگاه آمبوالنس 
اسـپیرینتر و بند رسـوب گیر روسـتای هزارود و شهر آب بر 
شهرسـتان طـارم بـا صـرف 56 میلیـارد ریـال اعتبـار بـا 

حضور استاندار زنجان به بهره برداری رسید.
کلنـگ زنـی طـرح ملـی اقدام مسـکن، بـا ظرفیـت 225 
مصنوعـی  چمـن  زمیـن  احـداث  زنـی  کلنـگ  واحـد، 
 500 مخـزن  احـداث  زنـی  کلنـگ  شـیت،  روسـتای 
مترمکعبـی روسـتای اسـتاکل، کلنـگ زنـی گازرسـانی به 
روسـتاهای سـرخه سـنگ شـهرک پاوه رود، کماندشت و 
میرزاخانلـو بـا مجمـوع اعتبـار 480 میلیارد ریـال از دیگر 
طرح هایـی بـود کـه عملیـات اجرایـی آنهـا با حضـور فتح 
مسـؤوالن  از  شـماری  و  زنجـان  اسـتاندار  حقیقـی  هللا 

استانی و شهرستان طارم در دهه فجر آغاز شد.

علیرضـا علیـزاده در نشسـت خبـری خـود بـا 
سـالروز  تبریـک  ضمـن  رسـانه  اصحـاب 
پیـروزی انقـالب اسـالمی افـزود: صنعت برق 
بـه  هـای کشـور  زیرسـاخت  تریـن  اصلـی  از 

شمار می رود.
بـرق  توزیـع  شـرکت  هـای  شـاخص  بـه  وی 
اسـتان زنجـان قبـل و بعـد از پیـروزی انقالب 
صنعـت  اظهارداشـت:  و  اشـاره کـرد  اسـالمی 
بـرق نخسـت در خاورمیانـه و رتبـه 14 دنیـا را 

دارد که یکی از افتخارات انقالب اسـت.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
فقـط  انقـالب  از  قبـل  زنجـان گفـت:  اسـتان 
زمـان  بـدر  داشـتیم کـه  انتقـال  پسـت  یـک 

حاضر به 8 مورد رسـبده است.
علیـزاده بـا بیـان اینکـه قبـل از انقالب پسـت 
هـای فـوق توزیـع 2 مـورد بود، یـادآوری کرد: 
ایـن تعـداد در زمـان حاضـر  43 مـورد با 22 

برابر رشـد یافته است.
وی ادامـه داد: تعـداد خطـوط فـوق توزیـع و 
انتقـال نیـز  پـس از انقـالب  14 برابـر شـده 

است.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
اسـتان زنجـان  طـول شـبکه توزیـع قبـل از 
انقـالب را  846 کیلومتـر در اسـتان دانسـت و 
گفـت: در زمـان حاضـر  به بیـش از 14 هزار و 

250 کیلومتر رسـیده و  17 برابر شـده است.
بـرق  پسـت  مـورد   149 داد:  ادامـه  علیـزاده 
زمینـی و هوایـی در سـال 5 داشـتیم کـه بـه 
بیش از  10 هزار و 117  دسـتگاه پسـت فشـار 
شـده  شـده  برابـر   68 کـه  داریـم  متوسـط 

است.
وی بـه ظرفیـت پسـت هـای بـرق اشـاره کرد 
وافـزود: قبـل انقـالب 52 مگاولـت آمپـر بـود 
539 مگاولـت  یکهـزار و  بـه  اکنـون  کـه هـم 

آمپر به 30 برابر رشـد رسیده است.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر   
 452 و  هـزار   47 از  زنجـان گفـت:  اسـتان 
مشـترک   600 و  هـزار   455 بـه  مشـترک 

ایم. رسیده 
دارای  روسـتای  هفـت  از  علیـزاده  بـه گفتـه 
بـرق بـه 894 روسـتا رشـد یافتـه ایـم و  100 
نیـم درصـد جمعیـت  99 و  درصـد شـهری و 

روسـتایی از نعمت برق برخوردار هسـتند.
وی خاطرنشـان کـرد: بـه مناسـبت دهـه فجر 
از هفتـه دولـت تاکنـون 400 پـروژه با بیش از 

220 میلیارد ریال به بهره برداری می رسـد.
مجمـوع  در  امسـال   کـرد:  اضافـه  علیـزاده 
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان زنجـان در هفتـه 
دولـت و دهـه فجـر یکهـزار و 130  طـرح را به 

بهره برداری می رسـاند.

راه اندازی 127 واحد تولیدی با اعتبار
۵9۵0 میلیارد ریال در آذربایجان شرقی

2 طرح صنایع تبدیلی با اشتغال زایی 
80 نفر در طارم به بهره برداری رسید

بهره برداری از400 پروژه توسط 
شرکت توزیع نیروی برق زنجان

سودوکو شماره 1۶۶3

پاسخ سودوکو شماره 1۶۶2

 پیام
استان ها

18 طرح اشتغالزایی برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( کهگیلویه و بویراحمد گفت: 18 طرح اشتغالزایی در ایام هللا 
دهه فجر برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد این استان افتتاح شد.

افقی
  1 - اثری از برنارد شــاو - محله و برزن

 2 - مخترع نفتالین - شــیرین تر - 

سرشــماری كردن، آمار گرفتن، ضبط 

كردن

 3 - شــهری در لرســتان - بازی قهوه 

خانه ای – حیله

 4 - لــگام بــی ته - تیرچه چوبی - مكر 

و حیلــه، زیركی، حیله - طایفه ایرانی، 

قوم غیور

 5 - ریه، عدد نفس کش - خواســتار و 

عالقمنــد - گودیها، ژرفها

 6 - شــنا، تن به آب زدن - منســوب به 

نبــی - خط کش بیگانه

 7 - از آثار ژان ژاک روســو – آگاهی

 8 - مشــهور - كنده كاری روی چوب یا 

ســنگ - الهه گلهای رومیان باستان

 9 - پایتخت لیدیه - از بازیكنان اســبق 

تیــم ملی فوتبال ایران

 10 - خــروس مازندرانی - مهربانی - 

دشت بی آبادی، ده

 

11 - نیســت و نابود - نفت دریای 

شمال - تکرار حرف

 12 - زن برعکس - ســارق - لباس 

رسمی اروپا – جوانمرد

 13 - آســمانی - ستاره ای سرخ - 

امضای پشــت چك و سفته

 14 - مقابــل صعــود ، پایین آمدن - 

طایفه ای از تاتار، نژاد همســایه شمالی 

- از تیــم های لیگ برتر

 15 - بهر وارونه - اولین فاتح اورســت

عمودی 
 1 - اندیشــه، فکر - از آثار هرمان ملویل

 2 - آلبومــی از علیرضــا افتخاری - تهی 

انگلیسی – گروه

 3 - جــوان - عيــد ترکی - رودی طویل 

در آسیا

 4 - همــراه نــاز، اطوار، بجا آوردن - بی 

شمار – مخالف

 5 - همســر مرد - نویســنده كمدی الهی 

- مخترع نئون

 6 - رانــدن - انــكار كننده - صد متر 

مربع، واحد ســطح، پسوند فاعلی, 

اگر مخفف 

 7 - ائتــالف، صاحبان چند كارخانه - 

پشــه ماالریا - نام بتی است

 8 - آواز خــوش - جمع نفقه - 

بسکتبال فدراسیون 

 9 - بجز، مگر، حرف اســتثناء - پلنگان 

- قلــه ای در آلمان

 10 - خط كش مهندســی، چای خارجی 

- فرا خواندن - چســت و چاالک

 11 - بیمنــاک - مــادر فریدون - واحد 

بازی تنیس، عدد شــش عرب

 12 - هــزارو صدو یازده - زمان تولد 

– مكان

 13 - ســرمه - پارچه ای بافت عراق – 

سرپرست

 14 - رســیدن - ماست چکیده - 

حشره قطاری

 15 - فرمانده ســازمان آزادی بخش - 

ریشــه گیاهی در كوهای تبت

جدول شماره 1۶۶3

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی-اگهی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســند رســمی
 برابــر رای شــماره 139860319012002107 هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــم   ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــیرجان تصرف ــک س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــت  ــادره از باف ــنامه 117 ص ــماره شناس ــا بش ــد غالمرض ــکی فرزن ــی گوش ــری شمس کب
ــی  ــالک 991 اصل ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 221/42 مت ــه ب ــاب خان ــک ب در ششــدانگ ی
واقــع در بخــش 36 کرمــان بــه آدرس ســیرجان جــاده حجــت ابــاد پشــت بــاغ ســید 
حســینی خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد حســین حســینی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــلیم اعت تس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/ الــف 605
تاریخ انتشــار نوبت اول:  1398/11/05-تاریخ انتشــار نوبت دوم1398/11/20

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک 

صورت مجلس
بــه تاریــخ 1398/11/17در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه اجــرای احــکام 
ــت  ــکیل اس ــل تش ــده ذی ــدی امضاءکنن ــج بتص ــه گن ــتان قلع ــی شهرس مدن

ــرار دارد . ــوق تحــت نظــر ق ــده کالســه ف .پرون
ــده  ــد دارد در پرون ــج قص ــه گن ــتان قلع ــی شهرس ــکام مدن ــرای اح ــه اج ــه اینک ــر ب نظ
کالســه فــوق مطروحــه در ایــن اجــرا حســب نیابــت ارســالی از شــعبه 4دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان کرمــان محکــوم لــه اقــای زیــن العابدیــن اســکندری نســب علیــه 
اقــای امیرحســین براهویــی نــژاد فرزنــد علیرضــا دائــر بــر مطالبــه وجــه، یــک دســتگاه 
ترانــس بــرق صنعتــی بــا مشــخصات ترانســفورماتور 100کاوا بــا ســال ســاخت 1395کــه 
ــوال معرفــی  ــن ام ــه امی ــه توقیــف وب ــه ل ــت ارســالی ودرخواســت محکوم حســب نیاب
شــده از طــرف محکــوم لــه بــه ادرس قلعــه گنــج ســه راه پاتلــی –انبــار شــرکت ســادر 
پــارس ســپرده شــده وتوســط کارشــناس رســمی دادگســتری ارزیابــی گردیــده از طریــق 
مزایــده عمومــی بــا قیمــت پایــه کارشناســی بــه مبلــغ دویســت وپنجــاه میلیــون ریــال 
ــی  ــس صنعت ــد از تران ــن بازدی ــد ضم ــی توانن ــد م ــن خری ــذا طالبی ــروش برســاند ل بف
فــوق الذکــر همــه روزه تــا یــک هفتــه قبــل از مزایــده پیشــنهاد خریــد خــود را تــا روز 
قبــل از برگــزاری جلســه مزایــده در پاکــت الک ومهرشــده تحویــل دایــره اجــرا نماییــد 
ــا حضــور نماینــده محتــرم  .جلســه مزایــده راس ســاعت 10صبــح مــورخ 1398/12/13ب
دادســتان در اجــرای احــکام مدنــی شهرســتان قلعــه گنــج واقــع در خیابــان چیــل ابــاد 
برگــزار مــی گرددشــخصی برنــده مزایــده خواهــد شــد کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
ــده  ــده مزای ــا برن ــد .ضمن ــغ را پرداخــت نماین ــده 10درصــد مبل ــد ودر روز مزای داده باش
ــه  ــن معامل ــده ثم ــت باقیمان ــه پرداخ ــبت ب ــاه نس ــک م ــا ی ــر ت ــت حداکث ــف اس مکل
اقــدام نمایــد در صــورت انصــراف برنــده مزایــده ده درصــد مبلــغ واریــز شــده بــه نفــع 

دولــت ضبــط خواهــد شــد - 
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان قلع گنج –امیر حامد ضیانی 

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

سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـالف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظور 
اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجع قضائی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 16 کرمان شهرستان کوهبنان

پـالک 1739 فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 498 فرعـی از 1 اصلی 
آقای علی اصغر سـیف الهی ده میری فرزند محمدرضا بشـماره شناسـنامه 
10 صـادره از کوهبنـان در یک باب خانه به مسـاحت 360/85 مترمربع واقع 

در کوهبنـان بلـوار برهـان الدیـن نبـش کوچـه 9 خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای رضا یوسـف زاده کوهبنانی

پـالک 1627 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 91 فرعـی از 18 اصلی 
آقای محمدجواد اکبری جور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 19 صادره از 
کوهبنـان در یـک باب مغازه به مسـاحت 64/90 مترمربـع واقع در کوهبنان 

خریداری از مالک رسـمی آقای غالمحسـین سـلمانی پور
پـالک 1626 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 228 فرعـی از 
18 اصلـی خانـم حمیـده رشـیدی شـعبجره فرزنـد اسـداله بشـماره 
شناسـنامه 3080051815 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 40/2364 
مترمربـع واقـع در کوهبنـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حاجی 

صادقـی اپـورواری.
م الف 220
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده  
مبلــغ  پرداخــت  بــه  فرزنــد  زاده  زارع  افشــین  آقــای  محکومیــت  بــه  نظــر 
ــه بانــک ملــت و پنــج درصــد  ــه محکــوم ل 9/417/095/338 ریــال بابــت بدهــی ب
محکــوم بــه بابــت هزینــه اجــرای حکــم در حــق دولــت و در راســتای وصــول محکــوم 
بــه بــه یــک دانــگ از شــش دانــگ پــاک ثبتــی شــماره 5/6747 واقــع در بخــش 
ــه اول  ــاک 276 طبق ــی پ ــان 8 غرب ــارس خیاب ــواز کیانپ ــانی اه ــه نش ــواز ب 8 اه
واحــد 1 از محکــوم علیــه توقیــف و در مــورخ 1398/8/11 توســط کارشــناس رســمی 
ــاب  ــک ب ــه شــامل ی ــد ک ــی گردی ــال ارزیاب ــزان 975/000/000 ری ــه می دادگســتری ب
آپارتمــان در مجتمــع مســکونی در طبقــه اول در حــال حاضــر در اختیــار مســتاجر و 
محــل فعالیــت صنفــی آرایگــر مردانــه مــی باشــد و در طبقــه  بــاالی بنــگاه امــاک 
ــاغ و در  ــن اب ــه طرفی ــناس ب ــه کارش ــه نظری ــه اینک ــر ب ــد. نظ ــی باش ــتمی م رس
موعــد قانونــی هیــچ اعتراضــی واصــل نگردیــده اســت لــذا وقــت مزایــده بــرای روز 
چهارشــنبه مورخــه 1398/11/30 ســاعت 12 تعییــن مــی گردد.لــذا از کلیــه اشــخاصی 
کــه قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد دعــوت مــی شــود در تاریــخ فــوق الذکــر  در 
ــع در  ــواز  واق ــتان اه ــتری شهرس ــی دادگس ــکام  حقوق ــرای اح ــعبه اج ــل ش مح
ــه هــم  خرمکوشــک ابتــدای نیوســاید مجتمــع قضایــی شــهید تندگویــان حضــور ب
ــی  ــده کس ــده مزای ــروع و برن ــده ش ــی ش ــغ کارشناس ــه از مبل ــت پای ــانند. قیم رس
اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. اشــخاصی کــه تمایــل بــه شــرکت در 
مزایــده را دارنــد مــی تواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده از امــوال ذیــل واقــع در نشــانی  
فــوق  الذکــر بازدیــد نماینــد. ضمنــًا کلیــه شــرکت کننــدگان در  مزایــده مــی بایســت 
10 درصــد از قیمــت پایــه فــروش را  فــی المجلــس  بــه موجــب یــک فقــره چــک 

تضمینــی تودیــع نماینــد.
مدیر اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان اهواز- سید امجد موالی زاده       928

بدیــن وســیله بــه خانــم صدریــه امیــری 
فرزنــد یدالــه بــه شــماره ملــی 3252944987 
و آقــای شــایان رشــدیان دلفانــی فرزنــد 
 3242359267 ملــی  شــماره  بــه  ســعید 
و خانــم پرســتو قلــوزی فرزنــد مــراد بــه 
ــان  ــای ماه ــی 3257991002 و آق ــماره مل ش
ــماره  ــه ش ــعید ب ــد س ــی فرزن ــیدیان دلف رش
آدرس:  در  همگــی   3243958377 ملــی 
کرمانشــاه – بهــار 16- میــدان فروردیــن م 
ــود  ــی ش ــاغ م ــاک 100 اب ــوری پ ــداد ن علی
 کــه آقــای مصطفــی احمدیــان جهــت وصــول
ــند  ــتناد س ــه اس ــال ب ــغ 288/000/000 ری  مبل
رهنــی 26341 علیــه مــورث شــما اجرائیــه 
ــه  ــه کاس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادر نم ص
و  شــده  تشــکیل  اداره  ایــن  در   9803458
ــل  ــور، مح ــورخ 11/09/ مأم ــزارش م ــق گ طب
اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته 
بســتانکار  تقاضــای  بــه  بنــا  لــذا  نشــده، 
اجــرا  نامــه  آئیــن   19 و   18 مــاده  طبــق 
ــه در یکــی از  ــه فقــط یــک مرتب ــاد اجرائی  مف
ــی  ــی آگه ــر االنتشــار محل ــای کثی ــه ه روزنام
مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از 
ــوب  ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای تاری
مــی گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــی مورث 
اجرائــی  عملیــات  ننماییــد،  اقــدام  خــود 

ــت. ــد یاف ــان خواه جری
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه

929 عبدالقادر قادری 

آگهی فروش مزایده اموال منقول
 ) نوبت دوم ( 

بدینوســیله اعــام مــی گــردد کــه در خصــوص پرونــده 
کاســه اجرایــی 930093 در خصــوص محکومیــت 
ــم  ــه خان ــوم ل ــق محک ــا درح ــی نی ــای داود عادل اق
پریســا نعمتــی بــه میــزان 2959 کیلوگــرم کیــوی 
ــف توســط  ــا توقی ــی نی ــای داود عادل ــت اق ــه مالکی ب
کارشــناس دادگســتری ارزیابــی و از طریــق آگهــی 
ــارت ای=ســت  ــده بفــروش مــی رســد .مــورد عب مزای
2959 کیلوگــرم محصــول کیــوی از قــرار هــر کیلــو 
ــال  ــزان 147/950/000 ری ــه می ــا ب ــال مجموع 50/000 ری
ــع در  ــور واق ــع در ســردخانه حســن پ ــی باشــد واق م
ــنبه 98/11/28  ــده در روز دوش ــد مزای ــی باش ــر م چوب
راس ســاعت 9 الــی 10 صبــح در اجــرای احــکام 
مدنــی حویــق برگــزار مــی گــردد الزم بذکــر اســت کــه 
ــروش از قیمــت کارشناســی شــروع  ــده ف ــی مزای آگه
ــد  ــنهاد دهن ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ــانی ک ــه کس ب

ــد . ــد ش ــه خواه فروخت
واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی

 بخش حویق  906

اصالحیه 
در آگهــی مزایــده درج در زونامــه پیــام مــا مــورخ 
ــع و مبلــغ شــش  98/11/12 مســاحت 1315 متــر مرب
میلیــارد چهارصــد و ســی میلیــون ریــال از دفتــر 
اجــرای احــکام کیفــری دادســرای عمومــی و انقــاب 

ــد . 907 ــی باش ــح م ــش صحی تال
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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

طرح آب رسانی به 2 روستای خمین به بهره برداری رسید
مجتمع آب رسانی به روستاهای ورچه و خشتیجان از توابع خمین که با اعتبار 33 هزار و 750 میلیون ریال اجرا 

شده، در ایام هللا دهه فجر با حضور مسئوالن به بهره برداری رسید.

مشــترکین  خدمــات  و  فــروش  معــاون 
ــا  ــان، ب ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ش
200 مشــترک  و  یــک میلیــون  اینکــه  اعــالم 
ــد گفــت: امســال  ــی الکترونیکــی شــده ان بایگان
ــوری  ــات غیرحض ــض و خدم ــذف قب ــروژه ح پ
ســال  خــرداد  ابتــدای  تاریــخ  از  مشــترکان 
ــه  ــر مــاه ب ــخ مه ــا تاری جــاری شــروع شــد و ت

پایــان رســید. 
وی ادامــه داد: در عــرض 4 مــاه بــا روش هــای 
مختلــف جمــع آوری تلفــن هــا بــه صــورت 
ــه در  ــد ک ــام ش ــبز انج ــض س ــت قب ــک نهض ی
ایــن  از جملــه آب و گاز هــم  قبــوض دیگــر 
ــذف  ــا ح ــن ب ــزود: همچنی ــاد وی اف ــاق افت اتف
ــاط دو ســویه بیــن مــردم  قبــوض کاغــذی، ارتب
و شــرکت توزیــع بیــش از پیــش تقویــت شــده 
و مــردم نیــز می تواننــد پیشــنهادات خــود را 
ــن  ــد همچنی ــه دهن ــا ارائ ــه م ــق ب ــن طری از ای
محتــوای بخشــنامه  هــا و یــا خاموشــی برنامــه 
ــه  ــال ب ــل از اعم ــوان قب ــی ت ــده  را م ــزی ش ری

ــاند. ــردم رس ــالع م اط
جنتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اجرایــی شــدن 
ــون  ــن موضــوع توانســتیم در مصــرف 4 میلی ای
و 200 هــزار بــرگ A4صرفــه جویــی کنیــم بیــان 
کــرد: بــا ایــن صرفــه جویــی از قطــع 500 اصلــه 
درخــت در عــرض یکســال و 50 هــزار تــردد 
شــهری  جلوگیــری شــد و عایــدی آن در قالــب 
ــم برخــوردار  ــدارس ک ــه م ــزار ب 2500 نوشــت اف

ــت. ــق گرف تعل
ــا کســانی کــه اقــدام بــه عــوض  وی در رابطــه ب
کــردن منازلشــان مــی کننــد و یــا مســتاجر 
ــد از  ــی توانن ــراد م ــن اف ــت: ای ــز گف هســتند نی
ــه شــکل  ــز ســمیع ب ــق شــماره 38121 مرک طری
تلفنــی و گویــا شــماره تلفنشــان را بــه روز کننــد 
و از 5 طریــق اقــدام بــه پرداخــت قبــوض خــود 
ــردم  ــرد: در روش دوم م ــه ک ــد وی اضاف نماین
بــا  تلفنــی  تمــاس  برقــراری  بــا  می تواننــد 
ــه شــماره "30821" از ســاعت  ســامانه ســمیع ب
ــماره  ــه و ش ــاس گرفت ــب تم ــا 9 ش ــح ت 7 صب
ــت  ــامانه ثب ــن س ــود را در ای ــراه خ ــن هم تلف
ــن ســامانه  ــه ای ــال آن هســتیم ک ــه دنب ــد ب کنن
ــورت 24  ــه ص ــد ب ــور بتوانن ــور اپرات ــدون حض ب
ــد. ــترکان باش ــاس مش ــخگوی تم ــاعته پاس س

ــات مشــترکین شــرکت  ــروش و خدم ــاون ف مع
ــردم  ــت: م ــان گف ــرق شهرســتان اصفه ــع ب توزی
ــرق"  ــه قبــض ب ــد " ســتاره، رمــز رایان مــی توانن
ــه  ــد ک ــک کنن ــماره "2000121" پیام ــه سرش را ب
ــت  ــا ثب ــن آنه ــماره تلف ــز ش ــق نی ــن طری از ای
خواهــد شــد، آخریــن روش بــرای ثبــت شــماره 
تلفــن نیــز اقــدام از طریــق ســایت شــرکت 

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب توزی

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
راســتای  در  گفــت:  رضــوی  خراســان  دســتی 
اســتان،وبا  طبیعــی  میــراث  ثبــت  و  شناســایی 
اثــر شــاخص   20 تــالش  کارشناســان دفترثبــت، 
جــاری  ســال  در  اســتان  فــرد  بــه  منحصــر  و 
گرفــت. قــرار  کشــور  طبیعــی  آثــار  فهرســت   در 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
رضــوی  خراســان  دســتی  صنابــع  و  گردشــگری 
ــاه  ــن م ــروز شــنبه 19 بهم ــر ام ــی ف ابوالفضــل مکرم

ــی  ــراث طبیع ــزود: می ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع 1398 ب
شــامل پدیــده هــای طبیعــی زیبــا، شــاخص ومنحصر 
ــادی در  ــه در طــی ســالیان متم ــردی اســت ک ــه ف ب
ــت  ــا طبیع ــان ب ــل انس ــت وگاه در تعام ــتر طبیع بس
بوجــود آمــده وبــه عنــوان جاذبــه هــای چشــم نــواز، 
 قابلیــت بازدیــد وگردشــگری طبیعــت گــردی را دارد.

بــر  عــالوه  آثــار  ایــن  ثبــت  داد:  ادامــه  او 
ارزشــمند،  میــراث  ایــن  تخریــب  از  جلوگیــری 
عرصــه  تعییــن  درخصــوص  را  الزم  هــای  زمینــه 

حفاظــت  وبرنامــه  آورده  بوجــود  را  آنهــا  وحرایــم 
کــرد. خواهــد  مهیــا  را  آنهــا  حیــات   وتــداوم 

مکرمــی فــر اظهــار کــرد: ایــن فراینــد همچنیــن 
ــه  ــه عالق ــراث طبیعــی ب ــر می ــی مناســب ت ــه معرف ب
 منــدان بــه گردشــگری طبیعــت کمــک خواهــد کــرد.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
زیبــای  آبشــار  رضــوی گفــت:  خراســان  دســتی 
ــه  ــتای ارزن ــار روس ــه، آبش ــت حیدری ــن ترب رودمعج
کهنســال  آباد،درخــت  خلیــل  شــهر  باخرز،آبگــرم 
ــه  ــرد شهرســتان مشــهد از جمل ســرو روســتای فراگ
 مهــم تریــن آثــار طبیعــی ثبــت شــده امســال اســت.

شــایان ذکــر اســت تــا کنــون بیــش از 31 اثــر 
ــی  ــار طبیع ــت آث ــتان در فهرس ــی اس ــراث طبیع می

کشــور ثبــت شــده اســت.

ثبــت تخلــف جدیــد در  15 ســامانه  تعــداد 
ــرف  ــا ص ــر« ب ــت - راب ــان - باف ــور »کرم مح
ــال، از محــل  ــارد ری ــر 60 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــارات س اعتب
جــاده ای کشــور نصــب شــد کــه از ایــن تعــداد، 
10 ســامانه در محــور »کرمــان – بافــت« و 5 
نصــب  »رابــر" جیرفــت«  در محــور  ســامانه 

ــت. ــده اس ش
مدیــرکل  ســیدعلیخانی  حــاج  ســیدعلی 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــام  ــت: انج ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــان" ب کرم
ایــن طــرح 6 مــاه بطــول انجامیــد و ایــن 

ســامانه دو نــوع  تخلــف ســرعت لحظــه ای 
ــاز را  ــر مج ــرعت غی ــن س ــاز و میانگی ــر مج غی

ــد. ــی کن ــت م ثب
وی ادامــه داد: دوربین هــای نصــب شــده قــادر 
خواهنــد بــود بــا محاســبه ســرعت در نقــاط 
خــاص و در طــول مقاطعــی از راه هــا و ارســال 
ــه پاســگاه های پلیــس راه  ــات ماخــوذه ب اطالع
و همچنیــن مرکــز مدیریــت راه هــای ایــن اداره 
ــی،  ــدگان خاط ــون رانن ــال قان ــالوه براعم کل، ع
اطالعــات ترافیکــی ارزشــمندی را در اختیــار 

ــد. ــرار دهن ــط ق ــتگاه های ذیرب دس
ــزود: برخــی  ــی اف مهنــدس حــاج ســید علیخان

بــه  نزدیــک شــدن  هنــگام  فقــط  راننــدگان 
ــه  ــش داده و ب ــود را کاه ــرعت خ ــن، س دوربی
ــد  ــه بای ــانند در حالیک ــی رس ــاز م ــرعت مج س
باشــند  توجــه داشــته  امــر مهــم  ایــن  بــه 
هــای  ســامانه  بــه  مجهــز  محورهــای  کــه 
را  خــودرو  ســرعت  میانگیــن  تخلــف،  ثبــت 
ــی  ــبه م ــن محاس ــن 2 دوربی ــل بی در حدفاص
کننــد و عــدد میانگیــن ســرعت طــی شــده 
ــس  ــه پلی ــض جریم ــال و قب ــز ارس ــه مرک را ب
ــود. ــی ش ــادر م ــط ص ــرعت متوس ــاس س براس
وی تصریــح کــرد: امکانــات و مزایــای ایــن 
ســامانه شــامل توانایــی اعمــال قانــون و صــدور 
ــی  ــان، توانای ــورت همزم ــه ص ــه ب ــرگ جریم ب
تشــخیص کلیــه پالک هــا اعــم از شــخصی، 
عمومــی و ...، توانایــی کنتــرل ســرعت در طــول 
ــکان تشــخیص  ــه ای، ام مســیر و ســرعت نقط
پــالک خــودرو بــه صــورت خــودکار، امــکان 

ــکان  ــی، ام ــروز خراب ــان ب ــالم هشــدار در زم اع
ارســال و ثبــت تصویــر از محــل در زمــان ســرقت 
یــا بــروز حادثــه، امــکان شناســایی خودروهــای 
ــا تعــداد  تحــت تعقیــب، معرفــی خودروهــای ب
تخلفــات زیــاد بــه صــورت خــودکار، امــکان 
ــه  ــب و روز ب ــرعت در ش ــت س ــر محدودی تغیی

ــتند. ــودکار و... را دارا هس ــورت خ ص
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
اســتان کرمــان خاطــر نشــان کــرد: آمــار تخلــف 
ــدازی  ــد از راه ان ــل و بع ــر مجــاز قب ســرعت غی
ایــن ســامانه هــا حاکــی از کاهــش قابــل توجــه 
ایــن تخلفــات رانندگــی اســت کــه انتظــار مــی 
رود بــا راه انــدازی ســامانه هــای یادشــده و 
توســعه آن در شــبکه راه هــای اســتان همزمــان 
ــات  ــش تلف ــاهد کاه ــات ش ــش تصادف ــا کاه ب

ــیم. ــی از آن باش ــانی ناش انس

 مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی:

۲0 اثر میراث طبیعی خراسان رضوی  در فهرست 
 میراث طبیعی کشور ثبت شد

 افتتاح دوربین های کنترل سرعت جاده
کرمان - بافت در ششمین روز دهه مبارك فجر

ساخت 1۵ هزار واحد مسکونی 
برای معلوالن کشور آغاز شد

زنـان سرپرسـت  بـرای معلـوالن و  15 هـزار واحـد مسـکونی  سـاخت 
خانـوار زیرپوشـش بهزیسـتی در کشـور روز شـنبه بطـور همزمـان طـی 
االنبیـا )ص(  خاتـم  سـازندگی  قـرارگاه  فرمانـده  بـا حضـور  مراسـمی 
و رییـس سـازمان بهزیسـتی در نیشـابور آغـاز شـد. رییـس سـازمان 
بهزیسـتی کشـور در ایـن مراسـم گفـت: اعتبـار فـاز اول ایـن طـرح در 
قالـب یـک هـزار و 500 واحـد بـه مبلـغ یک هـزار میلیـارد ریال توسـط 
سـازمان برنامـه و بودجـه و بـا همـکاری سـازمان هدفمنـدی یارانه هـا 

تامیـن شـده اسـت.
دکتـر وحیـد قبـادی دانـا افـزود: ایـن خانه هـا بـه صـورت رایـگان در 
اختیـار سرپرسـتان خانواده هـای دارای معلـول شـدید کـه جـزو سـه 

قـرار می گیـرد.  پاییـن جامعـه هسـتند  دهـک 
وی ادامـه داد: همـکاری و هم افزایـی قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـا 
موثـری  گام  بهزیسـتی  سـازمان  بـا  مختلـف  بخش هـای  و  )ص( 
خانواده هـای  کرامـت  حفـظ  بـا  همـراه  سـازی  توانمنـد  راسـتای  در 

اسـت. سـازمان  ایـن  زیرپوشـش 
450 هـزار نفـری نیشـابور در 127 کیلومتـری غـرب  مرکـز شهرسـتان 

مشـهد قـرار دارد.

همدان 

انجام به روزترین و پیشرفته ترین گاما اسکن غرب 
کشور در کلینیک امید همدان 

همـدان سـارا پرویـزی سـاالر/انجام 
گامـا  پیشـرفته ترین  و  به روزتریـن 
اسـکن غـرب کشـور در مرکز پزشـکی 
و  تخصصـی  کلینیـک  هسـته ای 
فـوق تخصصـی امیـد ،کـه بـا حضور 
مسـئوالن دانشـگاه علوم پزشـکی ابن سـینا و فرماندار همدان  در 

دهـه فجـر بـه افتتـاح رسـید.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی ابن سـینا در آئین افتتاح این مرکز 
ضمـن تبریـک ایـام دهـه فجـر اظهـار کـرد:  ایـن مرکـز به روزترین 
و پیشـرفته ترین گامـا اسـکن غـرب کشـور اسـت که دسـتگاه گاما 
اسـکن منحصـر بفـردی را در خـود جـای داده  بـه طوریکـه می توان 
گفـت چنیـن دسـتگاهی در تمـام کشـور بی نظیـر اسـت و تمـام 
اسـکن های تشـخیصی کـه در ایـران قابـل انجـام اسـت را می توان 

در ایـن مرکز انجـام داد. 

دکتـر رشـید حیدری مقـدم بیان کـرد : روند سـاخت و احداث مرکز 
پزشـکی هسـته ای، رادیولـوژی، داروخانـه و آزمایشـگاه کلینیـک 
تخصصـی و فـوق تخصصـی امیـد از خـرداد مـاه سـال جاری آغـاز 

شـده و ایـام ا... دهـه فجـر افتتـاح و بهره بـرداری می شـود. 
همچنیـن وی با اشـاره به اینکه حـدود 10 میلیارد ریال صرف هزینه 
فضـای فیزیکـی این پـروژه شده اسـت، تصریح کرد: دسـتگاه گاما 
کمـرا کـه در ایـن مرکـز راه انـدازی شـده، هزینـه ای افـزون بـر 65 
میلیارد ریال دربر داشـته همچنین دسـتگاه رادیولوژی این مرکز با 

اعتبـار هفت میلیـارد ریال خریـداری و نصب شده اسـت. 
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی ابن سـینا ادامـه داد: چهـار طرحی 
کـه به صـورت همزمـان بـا این پـروژه افتتاح می شـوند بـا واگذاری 
بـه بخـش غیردولتـی و بدون یـک ریال هزینـه از اعتبـارات دولتی 
بـا حـدود 10 میلیـارد تومان هزینه افتتـاح و بهره برداری می شـوند. 
وی با بیان اینکه مرکز پزشـکی هسـته ای امید نیاز درمانی بیماران 

اسـتان و حتی منطقه غرب کشـور را تأمین خواهد کرد،گفت: مرکز 
تصویربـرداری فـوق تخصصـی امیـد، آزمایشـگاه و داروخانـه ایـن 
مرکـز سـه پروژه دیگری هسـتند که در چارچـوب طرح های اقتصاد 

مقاومتـی با مشـرکت بخـش خصوصی افتتاح می  شـوند. 
حیدری مقـدم متذکـر شـد: در شـهر همـدان پنـج کلینیـک ویـژه 
دانشـگاهی و پنـج کلینیـک غیردانشـگاهی وجـود دارد کـه همـه با 
تعرفـه دولتـی بیمـاران را ویزیـت می کننـد و سـاالنه یـک هفتـم 
جمعیـت اسـتان معـادل 22 هزار نفـر طی هر مـاه در کلینیک امید 

ویزیت
می شـوند کـه تجربـه موفقـی در زمینه اقتصـاد مقاومتـی و الگویی 
مناسـب برای افرادی اسـت که مایل هسـتند در طرح های بهداشت 

و درمـان سـرمایه گذاری کنند. 
وی همچنیـن بـه احـداث مرکـز جامـع سـرطان غـرب کشـور در 
مسـاحتی افـزون بـر 25 هـزار متر مربع بـا همکاری بنیـاد فرچیان 
اشـاره و تبییـن کـرد: فـاز اول ایـن مرکـز بـا نصـب بـه روز تریـن 
دسـتگاه های رادیوتراپـی دنیـا در نیمـه نخسـت سـال 99 راه اندازی 
می شـود کـه در کنـار راه انـدازی مرکـز گامااسـکن دیگر نیـازی برای 

مراجعـه بیمـاران بـه پایتخـت و نقـاط دیگـر نخواهـد بود. 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی ابـن سـینا همچنین گریـزی هم 
بـه موضـوع ویـروس کرونـا داشـت و بیان کـرد: خوشـبختانه هیچ 

مـوردی از ایـن ویروس در سـطح اسـتان و کشـور مشـاهده نشـده 
و هیـچ دغدغـه ای در ایـن موضـوع وجـود نـدارد، بـر ایـن اسـاس 
الزم اسـت رسـانه ها در آرام کـردن فضـای جامعه و دورکـردن اذهان 
عمـوم از تشـویش و اجتناب یار و یاور ما باشـند همچنیـن از مردم 
عزیـز خواهشـمندم در ایـن فضا به شـایعات توجه نکننـد و تنها به 

اخبـاری کـه از منابع رسـمی منتشـر می شـود اسـتناد کنند. 
فرمانـدار همدان نیز در این مراسـم از افتتـاح و کلنگ زنی 93 پروژه 
طـی ایـام  دهـه فجـر در شهرسـتان همـدان خبـر داد و اظهـار کـرد: 
ایـن پروژه هـا بـا اعتبـاری افزون بـر 115 میلیـارد تومـان کلنگ زنی 

یـا افتتاح می شـوند. 
حسـین افشـاری با اشـاره به افتتاح پروژه کلینیک هسـته ای امید 
بیـان کـرد: بهره بـرداری از این پروژه نمـاد موفق همکاری و مدیریت 
بخـش دولتـی و بخـش خصوصـی اسـت و پـروژه دارای اولویت و 
حائـز اهمیـت ایـن ایـام اسـت که بـا مدیریت شایسـته مسـئوالن 

دانشـگاه اجرایی شده اسـت. 
وی اجـرای ایـن پـروژه را بـا مشـارکت بخـش خصوصـی و تعرفـه 
دولتـی در راسـتای ارائـه خدمـت بـه شـهروندان اتفاقـی میمـون و 
مبـارک برشـمرد و یـادآور شـد: بایـد در راه انـدازی این پـروژه که بار 
مهمـی از مشـکالت بیمـاران را رفـع می کنـد قـدردان حضـور بخش 

خصوصی باشـیم.

تولید140هزار تن شکر 
خام در شرکت توسعه 

نیشکر
نیشـکر  افزود:محصـول  ناصـری  عبدعلـی 
در46درصـد اراضـی ایـن شـرکت برداشـت 
شـده و تا پیش از پایان امسـال کار برداشـت 
نیشـکر بـه پایان خواهد رسـید و پـس از آن 
وارد مرحلـه رشـد )داشـت( نیشـکر خواهیم 
شد.برداشـت نیشـکر در واحدهای هفت گانه 
امـام خمینـی)ره( ، حکیـم فارابی ، سـلمان 
فارسـی ، دهخدا ، میرزاکوچـک خان ، دعبل 
خزاعـی و امیرکبیر در سـطح حـدود 48هزار 
هکتار از مهرماه شـروع شد.برداشـت نیشکر 
تاپایان فصل برداشـت در مـدت 100روز کاری 
انجـام می شـود.مدیرعامل شـرکت توسـعه 
نیشـکر و صنایع جانبـی در ادامه پیش بینی 
کـرد امسـال 350هزار تن شـکر خـام در این 

شـرکت تولیـد و وارد بـازار مصرف شـود.
ناصـری افـزود: سـال آینـده زراعـی میـزان 
تولیـد شـکر بـه 500هـزار تـن و بـر اسـاس 
چشـم انداز 1400 تولید شـکر در این شـرکت 
بـه 700هـزار تـن یعنی ظرفیت اسـمی نهایی 

رسـید. خواهد 
شـرکت توسـعه نیشـکر و صنایـع جانبـی با 
هفـت شـرکت تابعـه ، 84 هزار هکتـار زمین 
زیرپوشـش دارد و  19 هزار نفر در آن شـاغل 
هسـتند.در سـال زراعـی گذشـته در مجموع 
حـدود 330 هـزار تـن شـکر در ایـن شـرکت 
تولیـد شـد در حالـی کـه سـال پیـش از آن، 

ایـن میـزان حـدود 650 هـزار تـن بود.
دلیـل کاهـش تولیـد شـکر در این شـرکت ، 
خشکسـالی و نیز بـروز سـیالب در فروردین 
بـرآورد کارشناسـی  بود.بـر اسـاس  امسـال 
سـازمان جهاد کشـاورزی خوزستان و شرکت 
توسـعه نیشـکر و صنایـع جانبـی ، سـیالب 
فروردین امسـال حدود50 هـزار میلیارد ریال 
بـه بخـش نیشـکری طرح هـای هفـت گانه 
خوزسـتان خسـارت زد.عملیات اجرایی طرح 
هـای هفـت گانه نیشـکر ، در دهه 70 شـروع 
شـد و از ابتدای دهه 80 یکی پس از دیگری 

وارد چرخـه تولید شـدند.
طـرح هـای هفـت گانـه نیشـکر خوزسـتان 
و واحدهـای نیشـکر هفـت تپـه و کارون در 
شـمال خوزسـتان به تنهایی حدود 40 درصد 
نیـاز کشـور بـه شـکر را تولیـد مـی کنند.نیاز 
سـاالنه کشـور بـه شـکر حـدود 2.2 میلیـون 

اسـت. تن 

 مهرداد جنتیان:خوزستان 
 از حذف قبوض برق از 

قطع ۵00 اصله درخت در 
سال خبر داد

جهش محرومیت زدایی در خراسان جنوبی 

تفاهم نامه در چهار زمینه مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی، اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی آموزش و سالمت اجرایی می شود

آخریـن تفاهم نامه همزمان با سـفر »پرویز 
بـه  مسـتضعفان  بنیـاد  رییـس  فتـاح« 
خراسـان جنوبـی امضـا شـد تا بـا محوریت 
بنیـاد علـوی، غبـار محرومیت از شهرسـتان 
مـرزی درمیـان بیـش از پیش زدوده شـود.
ایـن تفاهم نامـه در چهار زمینه مشـارکت در 
اجـرای پروژه هـای عمرانـی و زیرسـاختی، 
آمـوزش  فرهنگـی  و کارآفرینـی،  اشـتغال 
از  هـدف  و  می شـود  اجرایـی  سـالمت  و 
تفاهم نامـه،  در  مدنظـر  پروژه هـای  اجـرای 
و  درمیـان  شهرسـتان  از  محرومیت زدایـی 
توسـعه ایـن منطقـه بـه منظـور تثبیـت و 

مانـدگاری جمعیـت اسـت.
هفتم آذرماه سـال گذشـته کـه محمدصادق 
معتمدیـان بـه عنـوان هفتمیـن اسـتاندار 
خراسـان جنوبی از هیات دولـت رای اعتماد 
گرفت، مهمترین ماموریت او توسـعه استان 
بود.هنگامی که اسـتاندار خراسـان جنوبی به 
رییس جمهوری گزارشـی از آخرین وضعیت 
اسـتان را در حوزه هـای مختلـف اقتصـادی، 

اجتماعـی، سیاسـی و امنیتـی ارائـه داد و از 
مشـکالت و موانع بر سـر راه توسـعه استان، 
اولویت هـای توسـعه اسـتان  ظرفیت هـا و 
سـخن گفـت تمـام وزرا و اعضـای هیـات 
دولـت از رییـس جمهـوری دسـتور گرفتنـد 
که در مسـیر محرومیت زدایی از این اسـتان 

بیشـتر گام بردارند. 
اینگونـه بود که در یک سـال گذشـته شـاهد 
ارشـد  مقامـات  پیـش  از  بیـش  حضـور 
کشـوری به خراسـان جنوبی بودیـم و اتفاق 
مهـم دیگـری که در پـی این دسـتور رییس 
جمهـوری رقـم خورد برگـزاری همایش ملی 
روز روسـتا و عشـایر در خراسـان جنوبـی 15 
مهـر امسـال بود. ایـن همایش هر سـال در 
تهـران برگـزار می شـد امـا امسـال میزبانـی 
آن بـه خـارج از پایتخـت و اسـتان مـرزی 
خراسـان جنوبـی رسـید که با حضـور معاون 
اول رییـس جمهـوری و شـماری از وزرا و 
مسـووالن کشوری در این اسـتان برگزار شد. 
یکـی از دسـتاوردهای آن همایـش امضـای 

تفاهم نامه هـای متعـدد توسـعه روسـتایی 
بـا  محرومیت زدایـی  تفاهم نامـه  جملـه  از 
چهـار نهـاد سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت 
امـام )ره(، بسـیج سـازندگی، کمیتـه امـداد 
مسـتضعفان  بنیـاد  و  )ره(  خمینـی  امـام 
و  زیرکـوه  نهبنـدان،  شهرسـتان های  بـود. 
بخـش مـرزی درح در شهرسـتان سربیشـه 
از 15 مهـر امسـال روز ملی روسـتا و عشـایر 
صاحـب معیـن پیشـرفت و آبادانـی شـدند 
امـا تفاهم نامـه ای بـرای شهرسـتان درمیـان 
کـه بـا بنیـاد مسـتضعفان آمـاده شـده بـود 
بـه دلیـل برخـی تغییـر و تحوالت در سـطح 
کالن ایـن نهـاد بـه تعویـق افتاد تـا اینکه در 
سـفر روز گذشـته رییس بنیاد مسـتضعفان 
بـه شهرسـتان درمیان ایـن تفاهم نامه نیز به 
امضـا رسـید. آنطور که سـید پرویز فتـاح در 
این سـفر بـه آن اشـاره کرد هـدف از امضای 
تفاهم نامـه خیمه زدن در شهرسـتان درمیان 
بـرای خدمـت رسـانی بیشـتر اسـت امـا او 
تاکیـد کـرد کـه ایـن موضـوع منافـی اجرای 

تعهـدات دولـت نیسـت و بنیاد جـای هیچ 
دسـتگاه دولتـی را در شهرسـتان نخواهـد 
گرفـت. آنچه در این تفاهم نامه مبادله شـده 
مشـارکت و همـکاری بنیـاد مسـتضعفان با 
دسـتگاه های اجرایـی دولـت بـرای تامیـن 
اسـت.  اشـتغال  و   زیرسـاخت ها  برخـی 
احصـای 15 شـاخص اساسـی در درمیان که 
با چالش مواجه اسـت یکـی از اقداماتی بود 
که تیم مدیریتی اسـتان تاکنـون انجام داده 
و در کنـار آن ظرفیت هـای موجود نیز ارزیابی 
شده اسـت. در نهایت 9 شاخص برخورداری 
متوسـط  بـا  درمیـان  شهرسـتان  در  کـه 
کشـوری فاصلـه دارد احصـا و برنامه هـای 
بـر ایـن شـاخص ها متمرکـز شـده اسـت. 
در ایـن تفاهم نامـه همـکاری آنچـه بیش از 
همـه مهـم بـود و مد نظر قـرار گرفتـه ایجاد 
اشـتغال بـرای تثبیـت جمعیـت اسـت.به 
گفته اسـتاندار خراسـان جنوبی امضای این 
تفاهم نامـه بـرای کمـک بـه زیرسـاخت ها، 
اقدامـات عمرانـی، فعالیت هـای اقتصادی و 
ایجاد اشـتغال اسـت که مهمترین هدف آن 
تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و روسـتاها 

در بـازه زمانـی سـه سـاله خواهـد بود.  
رییـس بنیـاد مسـتضعفان کـه بـه گفتـه 
خـودش چنـد بـار از ناحیـه مقـام معظـم 
رهبـری سـفارش برخـی نقـاط اسـتان بـه 
او شـده در سـفر دو روزه خـود بـه خراسـان 
جنوبـی تـالش کرد به مردم نشـان دهد نفع 

بنیـاد در نفـع مـردم اسـت. 

نگوییم محروم
فتـاح کـه بعـد از قلعـه گنـج و 12 منطقـه 
محـروم دیگـر کشـور، شهرسـتان درمیـان 
را نقطـه هـدف آبادانـی و پیشـرفت بنیـاد 
مسـتضعفان قرار داده، معتقد است نباید در 
معرفـی شهرسـتانی از واژه محروم اسـتفاده 
شـود زیـرا بـه گفتـه او ایـن واژه رقابـت بین 
ایجـاد می کنـد کـه مـدام  را  شهرسـتان ها 
بگوینـد مـا ته جدولیم تا دل بنیـاد برای آنها 
به درد بیاید و به این مناطق بیشـتر برسـیم 

ولـی ایـن شـیوه غلط اسـت.
برنامه هـای  داد  قـول  او  حـال  عیـن  بـا 
تولیـد  بخـش  در  علـوی  بنیـاد  هلدینـگ 
شهرسـتان درمیان رونق ایجاد کند تا سـطح 

درآمـد مـردم افزایـش یابـد. حضـور رییس 
بنیـاد مسـتضعفان روز گذشـته در شـورای 
حاشـیه  بـدون  درمیـان  شهرسـتان  اداری 
نمانـد زیـرا او از همـان ابتـدای این نشسـت 
تـالش داشـت بـا برخـورد طنزگونـه فضـای 
شـورای اداری را عوض کند.  فرماندار درمیان 
در ابتـدای نشسـت کـه بـه عنـوان میزبـان 
قصـد خـوش آمدگویی داشـت به سـر ذوق 
آمـد و گفت دیشـب تـا صبح از خوشـحالی 
نخوابیدم و فتاح با نگاهی به چهره بشـیری 
زاده اظهـار داشـت: اصـال بـه کسـی که شـب 
نخوابیده نمی خوره.رییس بنیاد مستضعفان 
همچنیـن در پاسـخ بـه گالیه هـای مولـوی 
امـام جمعـه اهـل  سـید احمـد عبدالهـی 
سـنت شهرسـتان درمیـان کـه قصد داشـت 
عملکـرد رییـس سـابق ایـن بنیـاد را نقـد 
کنـد گفت: »شـما پشـت سـر بـرادر مومنی 
صحبـت می کنید که در جمع حضـور ندارد«.
مولـوی عبداللهی از سـه درخواسـت خود در 
سـفر رییـس پیشـین بنیـاد مسـتضعفان 
بـه شهرسـتان درمیـان سـخن می گفـت که 
تاکنـون بـدون پاسـخ مانـده و فتـاح در این 
خصـوص اظهـار داشـت: »اگر خواسـته های 
شما از ایـشان، غیرمنطقی بـوده، حق داشته 
کــه قبـول نکنـد و من هـم قبــول نخواهم 
کرد«.رییـس بنیـاد مسـتضعفان همچنین 
بـر زمان بنـدی برنامه هـای قابـل اجـرا بـرای 
محرومیت زدایـی شهرسـتان درمیـان تاکید 
کـرد و پـای اسـتاندار را هـم به میان کشـید 
و گفـت: بـه خاطـر اینکـه او مـرا دعـوت کرد 
بـه این اسـتان آمـده ام تا کمـک کنم، ضمن 
اینکـه نبایـد از ایـن اسـتان برود و کسـی که 
کاری را شـروع می کنـد بایـد تـا آخـر بماند. 
مگـر در اسـتان های بزرگ تر چه خبر اسـت. 
اسـتاندار هم پاسـخ داد که تا 10 سـال دیگر 
می مانـد؛ فتـاح امـا بـا مـزاح بـه او گفـت: 
روی دولـت بعدی هم حسـاب کـرده ای؟ که 
معتمدیـان اظهـار داشـت: بـرای دولت هـای 

بعـدی هم حسـاب کـرده ام.
فتـاح در بخشـی دیگری از سـخنانش گفت 
کـه انقـالب طـوری نخواهـد شـد ولـی مـا 
ممکن اسـت پیاده شـویم همین که باطری 
هر کسـی خالی شـود دیگر انقالبی نیسـت.
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وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اره
نام رقبهشم

مشخصات ثبتی
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ست

هر
مساحت به مترمربعحدود اربعهش

بخش پالک اصلیپالک فرعی
مساحت مغربجنوبمشرقشمالثبتی

مستثنیات
مساحت 
مساحت کلمنابع ملی

گنبد ماهوئیه1
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محدود است به اراضی مزارع اسفندران وپای تل پالکهای102-264-اصلی محدود است به رودخانه واراضی مزرعه چشمه سبزپالک یک اصلی بخش43محدود است به اراضی جفریزپالک283-اصلی بخش43کرمانمحدود است به اراضی جویوئیه پالک271-اصلی بخش43کرمانبافت27243
11900047000166000بخش43کرمان

530000192500722500محدود است به منابع ملی ومحدوده مزرعه هارموئیهمحدود است به رودخانه،مزرعه بره کلنگ ومحدوده مزرعه هارموئیه پالک50-اصلیمحدود است به اتالل ومنابع طبیعیمحدود است به مزرعه چهارکشت پالک27-اصلیبافت2543مزرعه ده ساجر2

محدود است به تل بست،گودشور ومزرعه هرموئیه پالک249-محدود است به اراضی مزرعه هرموئیه پالک249-اصلی بافت24340مزرعه هنکوئیه3
محدود است به رودخانه زردشت ومزارع چنارآبدان،زردشت،بیدکردوئیه محدود است به اراضی مزرعه آدرنجان پالک242-اصلی اصلی وراه سفته

4900008150001305000پالکهای247-244-242-اصلی

محدود است به اتالل واراضی ملی پالک305-اصلی محدود است به جدول مورد ثبت واراضی ملی پالک305-اصلی بخش42بافت23040مزرعه تمبوئیه4
محدود است به رودخانه واراضی پالک231-اصلی بخش42کرمان به محدوداست به اراضی ملی پالک305-اصلی ازبخش42کرمانبخش42کرمان

120000041000005300000نام جوب انار

13500079850008120000محدود است به اتالل ومنابع ملی مرتع سیف الین پالک430-اصلی محدود است به اراضی سیف الدین پالک297-اصلی محدود است به اراضی سیف الدین پالک298-اصلیمحدود است به اتالل منابع ملی مرتع سیف الدین پالک430-اصلیبافت29343مزرعه ده تل5

محدود است به اراضی ومزارع گره باغان پالک292-اصلی ومزرعه گوه بافت28843مزرعه گود سرخ6
سلطانی290-اصلی

محدود است به اتالل ومنابع ملی مرتع جفریز430-اصلی واراضی بید 
محدود است به اتالل ومنابع ملی جفریز283-اصلی وگوه سلطانی290-محدود است به اتالل ومنابع ملی مرتع گالبدان425-اصلیحسینعلی300-اصلی وده قره خان301-اصلی

29800020820002380000اصلی

محدود است به اراضی مزرعه شهربگوئیه پالک161-اصلی ومزرعه پای تل بافت10343مزرعه امیر آباد گوغر7
322500180000502500محدود است به اراضی مزرعه دهوئیه پالک160-اصلیمحدوداست به اراضی مزرعه رودبار پالک4-اصلی ومزرعه دهوئیه پالک160-اصلیمحدود است به رودخانه گوغرومزرعه نهر میان پالک3-اصلیپالک102-اصلی

محدوداست به اراضی ملی مرتع جفریزوسیف الیدن پالک430-محدود است به اراضی سیف الدین پالک297-اصلیبافت29943مزرعه کریک وده امامقلی8
2810009090001190000محدود است به اراضی بیدحسینعلی پالک300-اصلیمحدود است به اراضی ده قره خان پالک301-اصلیاصلی

محدود است به اراضی ملی مرتع جفریزوسیف الدین پالک430-محدود است به اراضی کریک پالک299-اصلیبافت30143مزرعه ده قره خان9
19000017100001900000محدود است به اراضی بید حسینعلی پالک300-اصلید محدود است به اراضی ملی مرتع گالبدان وقالیی پالک425-اصلی است به اراضی اصلی

محدود است به اراضی ده قر خان-کریک وده امامقلی-سیف الدین وده محدود است به اراضی دره مهراب پالک296-اصلیمحدود است به اراضی دره مهراب پالک296-اصلیمحدود است به اتالل ومنابع ملی مرتع سیف الدین پالک430-اصلیبافت29543مزرعه ده کاکوئیه10
12500052050005330000ولی پالکهای294-297-295-301-اصلی

14500019750002120000محدود است به اراضی گهرجوئیه،دهماران،ده نخودی پالکهای109-107-67-اصلیمحدود است به اراضی ابلق آباد پالک63-اصلیمحدود است به اراضی گیوگر پالک64-اصلیمحدوداست به اراضی ده عالالدین پالک9-اصلیبافت6643و65مزرعه گزنگوئیه وده لنگان)ده بنگان(11

255000157500412500محدود است به اراضی کوهی علیا پالک286-اصلیمحدود است به اراضی جفریز پالک284-اصلی واراضی چشمه سبز پالک یک اصلیمحدود است به اراضی جفریز پالک284-اصلیمحدود است به اراضی جفریز پالک284-اصلیبافت28543مزرعه گودسنگی12

14150064985006640000محدود است به اتالل ومنابع ملی ده تل پالک293-اصلیمحدود است به اراضی سیف الدین پالک297-اصلیمحدود است به اراضی ده کاکوئیه پالک295-اصلیمحدود است به اتالل ومنابع مرتع سیف الدین پالک430-اصلیبافت29443مزرعه ده ولی13

محدوداست به اراضی مزرعه قاالن پالک301-اصلی محدوداست به اراضی مزرعه قنات یعقوب پالک300-اصلی بخش40کرمانبافت30240مزرعه مغوئیه علیا14
4525006245001077000محدوداست به اراضی مزرعه احمدآبادپالک279-اصلی بخش40کرمانمحدود است به اراضی مزرعه مغوئیه سفلی پالک278-اصلی بخش40کرمانبخش40کرمان

110000340000450000محدوداست به رودخانه واراضی ملی مرتع رستاق پالک 431-اصلیمحدود است به اراضی چهار طاق واراضی بیدسواران پالک256-اصلیمحدوداست به اراضی گنبوئیه وچهارطاقمحدوداست به اراضی گودخشک پالک240-اصلیبافت26643مزرعه خرخستان15

213000142000355000محدود است به رودخانه واراضی باقرآبادپالک104-اصلیمحدود است به رودخانه واراضی باقرآبادپالک104-اصلیمحدود است به اراضی دودره پالک8-اصلیمحدود است به اراضی چشمه سبزپالک7-1-اصلیبافت643-5-4مزارع رودبار-باغ شیخ-باغ گردان16

473000145000618000محدوداست به جدول آب مزرعه پروان ومدوده مزرعه پشتوئیهمحدوداست به مزرعه پروانمحدود است به مزرعه چانگوئیه)چهارطاق( ومنابع ملیمحدود است به مزرعه چانگوئیه)چهارطاق(بافت38543-268مزرعه رانوئیه وخسروی17

336-334-مزارع نیگوئیه-گوشک سفلی وسیاهنج18
محدوداست به اتالل ومنابع ملی پالک420-اصلی واراضی گوشک بافت33341

علیاوشیشال پالکهای325-323-اصلی
محدوداست به اتالل ومنابع ملی گوشک پالک420-اصلی واراضی 

6950002250500023200000محدوداست به اراضی ملی مرتع گوشک پالک420-اصلیمحدوداست به اراضی ملی مرتع گوشک پالک420-اصلیپشته آدورپالک392-اصلی ومزرعه پیر

48000013500001830000محدوداست به اراضی دیخوئیه واراضی ملیمحدوداست به اتالل ومنابع ملیمحدوداست به فخرآبادواتاللمحدوداست به رودخانه خبربافت2041مزرعه جاروب19

مزارع گنبدان،خمرودوئیه،چشمه کوهی،قالی20
ی،پودنوئیه،گالبدان،آمرودوئیه ودهنو

-20-19-18-17
14360001724400018680000محدوداست به ششدانگ مرتع چشمه سبزپالک426-اصلیمحدوداست به ششدانگ مرتع حاج قلندرواراضی ملی پالک428-اصلیمحدوداست به ششدانگ مرتع خانتیلکو پالک424-اصلیمحدوداست به مرتع جفریزوسیف الدین پالک430-اصلی بافت51-23-22-2143

1791-1436 عبدل آباد،بهاء آباد ومطهرآباد21
به اراضی ملی پالکهای یک فرعی از18834-اصلی واراضی ملی به اراضی ملی هادی آباد وتاج آباد پالکهای18861و1717-اصلیزرند13لغایت1050

مجاورتاج آباد وبهاء آباد پاک4196فرعی از18834-اصلی
به اراضی ملی رحمت آبادپالک325فرعی از19150-اصلی واراضی بهارستان واراضی فتح 

آباد پالک18908
به اراضی مستثنیات رضوان پالک2فرعی از1049-اصلی واراضی ملی 

9134947148212810617075رضوان پالک2فرعی از1049-اصلی

اراضی ملی حد فاصل 22
باالپرنصرآبادوعبدل آباد شریف آباد

85وسایر فرعیات 
در محدوده

-13870
به جاده آسفالته یزدانشهر-زرندومرزمستثنیات پالک13834باالپرنصرآباد زرند13376-1387113

904468904468*به مرز مستثنیات پالک13870-اصلی وفرعیاتبه اراضی عبدل آبادپالک13376-اصلی واراضی پالک13870-اصلیبه اراضی عبدل آبادپالک13376-اصلیواراضی ملی عبدل آباد پالک13376-اصلی

اراضی سرباغ شاهرمز23
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2391و2400 
152837147436300273به اراضی ملی پالک1فرعی از18834-اصلی وشهرک سرباغبه اراضی ملی پالک1فرعی از18834-اصلی وشهرک سرباغبه اراضی ملی پالک4462فرعی از1فرعی 18834-اصلیبه اراضی ملی پالک18867-اصلی وجاده خاکی به طرف خداآفرینزرند13لغایت2407

10741951074195*به محدوده پالک 5870موسوم به پیرمرادبه محدوده پالکهای بیدمطلبی وکندوزبه محدوده پالک5505موسوم به باغ خشکبه محدوده پالک5514-اصلی بخش20کرمان موسوم به اسماعیلیبردسیر550420-5505اراضی ملی گهدیج24

به محدوده اراضی پالک30-اصلی بخش21بنام کریکو واراضی ملی به محدوده اراضی پالک28-اصلی بخش21کرمان بنام  گوهرملکیبردسیر3121دولت شاهی25
7150040973884168888به محدوده اراضی پالک28-اصلی بنام گوهرملکیبه محدوده اراضی پالکهای24-25-27-اصلی بخش21بنام کندراجاق وباب گنجوئیه زنبیل درهفاقد پالک

به محدوده نهالستان منابع طبیعی پالک1فرعی از1030-اصلی به اراضی سرمیدانبم88133لغایت891صولوئیه کچه26
46058269515315573به محدوده اراضی صولوئیه علیا واراضی فاقد سابقه دامنه کوه فاقد پالکبه اراضی صولوئیه علیا پالکهای669لغایت675-اصلی بخش33کرمانوصولوئیه علیا پالکهای669لغایت675بخش33کرمان

به اراضی پالک2فرعی از329-اصلی بخش16بنام مسکن به اراضی پالک2فرعی از329-اصلی بخش16بنام مسکن وشهرسازیکوهبنان316امیرآباد27
40957171542672به اراضی ملی برگ تشخیص اراضی سرآسیاببه محدوده قانونی شهر کوهبنانوشهرسازی ومحدوده قانونی شهر

90941*90941به قبرستان واراضی ملی پالک470-اصلی بخش8کرمانبه رودخانه وسیل آب واراضی ملی پالک470-اصلی بخش8کرمانبه جاده خاکی واراضی ملی پالک470-اصلی بخش8کرمانبه اتالل واراضی ملی پالک470-اصلی بخش8کرمانکرمان508مزرعه کردآباد28

به اراضی موضوع برگ تشخیص شماره1510-75/2/30بخش38کرمان بنام سیرجان173138پلنگی29
قسمتی ازچهارگنبدشامل قراء رضوان،گلی انگوروغیره

به اراضی موضوع برگ تشخیص شماره1510-
75/2/30بخش38کرمان بنام قسمتی ازچهارگنبدشامل قراء 

رضوان،گلی انگوروغیره

به اراضی موضوع برگ تشخیص شماره 972-62/11/17بخش38و39بنام قسمتی از 
حوزه بلوردسیرجان

به اراضی برگ تشخیص شماره949-60/12/18بخش38کرمان بنام 
14976461497646*قسمتی از مرتع تنگوئیه

30

محدوده کلی گرازی وقراء مجاورشامل 
تکزه-مقصودآباد-ده دعوایی-قلی 

آباد-باغ گیل-ساسودارپا-برنگو-گودغول 
وحاجی کچلی ویارقلی بیگ

-1747-1587
به محدوده اراضی کرپوئیه،حسین آباد،کهن قلعه وغیره ومحدوده سلطان محدود است به مرزاجرای مقررات شهرستان بافتبه محدوده اراضی کرپوئیه،حسین آباد،کهن قلعه وغیرهبه محدوده اراضی کرپوئیه،حسین آباد،کهن قلعه وغیرهسیرجان1593-159538

17382331493458316672816حسینی،راغین،گلوسیاه وغیره

22303884096307134محدوداست به اراضی محمودآبادودرنا براساس نقشه ثبتیمحدوداست به اراضی چای براساس نقشه ثبتیمحدوداست به اراضی گنبدبراساس نقشه ثبتیمحدوداست به اراضی گنبدوشورک براساس نقشه ثبتیسیرجان146138حطان31

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و 
مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی ،طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه ومورد رسیدگی 

قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعالم هیئتهای مذکور، این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان شناسه اگهی 7۶۵071

دهیــاری حســین آبــاد بعنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار بــه اســتناد مصوبــه شــماره 96 شــورای اســامی در نظــر دارد نســبت بــه برگزاری 
و انجــام تشــریفات قانونــی مناقصــات عمومــی و بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده در اســناد مناقصــه بــه شــرکت هــای واجــد صاحیــت 
واگــذار نمایــد . لــذا از متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت خریــد اوراق مناقصــه بــه دبیرخانــه دهیــاری حســین آبــاد بــه آدرس 
اســتان تهــران - شهرســتان اسامشــهر – روســتای حســین آبــاد – بخــش مرکــزی اسامشــهر بــه ســاختمان دهیــاری مراجعــه نماینــد .

توضیحات:
1 ( تضمیــن شــرکت در مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــه نــام دهیــاری حســین آبــاد بــه شــماره شناســه ملــی 14003765308 کــد 

پســتی 3317787379 و یــا واریــز وجــه نقــد بــه شــماره حســاب 4150134411007 بانــک ملــی شــعبه ســبز دشــت بنــام دهیــاری حســین آبــاد 
2 ( واریز مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به شماره 4150134411007 بنام دهیاری حسین آباد نزد بانک ملی شعبه سبز دشت 

3( درهنگام خرید اسناد مناقصه آخرین تغییرات یا کپی برابر اصل شده همراه با معرفی نامه با مهر و امضای مدیر عامل الزامی می باشد . 
4( سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است .

5 ( برندگان اول ، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 
6 ( شرکت کنندگان از تاریخ چاپ آگهی بمدت 7 روز کاری وقت دارند جهت دریافت اسناد به دهیاری مراجعه نمایند . 

7 ( هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد . 
8 ( تلفن تماس : 021-56634292-56634750

رضا اسمعیلی - دهیار حسین آبادنوبت اول : 98/11/20 نوبت دوم : 98/11/27 ۹42

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دهیاری حسین آباد نوبت اول

حسین آباد

موضوع 
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) ماه (
محل توزیع محل تامین اعتبار 
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پیاده رو 
سازی

روستای 
بودجه مصوب سال ۹8 3 ماه3/000/000/000150/000/000حسین آباد

دهیاری حسین آباد
واحد دبیرخانه و 

اداری دهیاری
دفتر فنی 

دهیاری

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

مرد فیل نما 
تا 30 بهمن  در تماشاخانه 

پرویز پرستویی در حال اجرا است.

دو واحد مجسمه سازی 
تا 28 بهمن در خانه هنرمندان ایران 

در حال برگزاری است

نمایش نمایشگاه

زیپ
 تا 09 اسفند در حوزه هنری - تماشاخانه 

مهر در حال اجرا است.

ماکان اشگواری 
و امیر صارمی 

17 و 18 اسفند در فرهنگسرای نیاوران - 
سالن خلیج فارس برگزار می شود.

موسیقینمایش


