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هرچنـد سـیل در روزهـای اخیـر و در ابتـدای سـال ۹۸ خسـارات 
قابل توجهـی بـه بخـش کشـاورزی وارد کـرده اسـت امـا بـه نظـر 
 می رسـد بایـد نیمـه  پر لیـوان را نیـز در بارش های اخیر جسـتجو کرد.
آنچـه مشـخص اسـت، سـیل در اسـتان های گلسـتان، مازنـدران، 
لرسـتان و خوزسـتان به بیش از ۴۶ درصد از بخش زراعی ۱۲.۲ درصد 
بخـش باغبانـی ۱۹ درصـد بخش بـاغ دام و طیـور و آبزیـان ۲۲ درصد 
بخـش آب وخـاک و امـور زیربنایـی بـر اسـاس گزارش هـای مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشـاورزی خسـارت وارد کرده اسـت 
امـا از سـوی دیگـر نبایـد فرامـوش کـرد بارش هـای صـورت گرفته در 
اسـتان های شـرقی کشـور به خصوص توانسـته خشک سـالی را پس 
از سـال ها از مـزارع و باغ هـای اسـتان های یـزد سـمنان، خراسـان و 
حتی بخشـی از سیسـتان و بلوچسـتان دور کند و فرصت هایی را نیز 
 بـرای توسـعه بخـش کشـاورزی و ایجاد اشـتغال فراهم آورده اسـت.
در ایـن میـان هرچنـد دولـت توانسـته اسـت بـا ورود سـتاد بحـران 
نسـبت بـه توزیع لـوازم و امکانات شـهری در مناطق مسـکونی نقش 
قابل توجهی ایفا کرده و سـعی در جبران خسـارت واردشـده به شـهرها 
کـرده اسـت، امـا روسـتاها یکی از مناطقی اسـت که جبران خسـارات 
آن هـا در کوتاه مـدت میسـر نیسـت و با توجـه به تغییر در بسـترهای 
کشـاورزی در برخـی از ایـن مناطـق و الزم اسـت تا اتاق فکـر در وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـا کمک سـایر نهادهـا و سـازمان ها تشکیل شـده و 
بعـد ضمـن جبـران خسـارات بـرای او بهبـود و بهینه سـازی و اجـرای 

الگوی کشـت اقـدام کنند./خبرآنالین
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ما را در تلگرام 
 12 تا  19دنبال کنید

رونقتولیددرگروکاهشهزینهها
52 درصد از نرخ اشتغال کشور در بخش خدمات و 48 درصد در حوزه صنعت و کشاورزی است 

بعــد از اینکــه اعــالم شــد ســازمان جنگل هــا قصد 
ــگل را دارد،  ــت از جن ــای حفاظ ــی طرح ه تعطیل
 ایــن ســازمان این موضــوع را تکذیب کرده اســت.
ــدم رییــس شــورای  ــور مق ــران پ ــه تازگــی کام ب
ــازمان  ــه س ــر ک ــن نظ ــا رد ای ــا ب ــی جنگل ه عال
تعطیلــی  نیــرو قصــد  تعدیــل  بــا  جنگل هــا 
طرح هــای حفاظــت از جنــگل را دارد، گفــت: 
قصــد  عنــوان  هیــچ  بــه  ســازمان جنگل هــا 
تعطیلــی طرح هــای حفاظتــی را نــدارد بلکــه 
قراردادهــای  انعقــاد  ســازمان  ایــن  اولویــت 
ــه نیروهــای  ــا شــرکت هایی اســت ک ــی ب حفاظت
توانمندتــری دارنــد و بــه تعهــدات حفاظتــی خــود 

ــتند. ــد هس پایبن
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چرا تا ۲۰ سال 
آینده جنگلی در 

ایران نخواهیم داشت؟
جنگل های ایران حدود ۳5۰ 

مترمربع و مراتع 4۰۰ مترمربع 
درهرثانیه در حال از بین رفتن 

هستند و این روند نشان 
می دهد ایران تا بیست سال 
آینده جنگل نخواهد داشت.

کشف اشیای هزاره 
سوم قبل از میالد 

در»شیروان«
فرمانده نیروی انتظامی 

خراسان شمالی از کشف اشیا 
تاریخی هزاره سوم قبل ازمیالد 
به ارزش چهار میلیارد ریال در 

»شیروان« خبر داد.
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یادداشت  مهمان
احمدعلی کیخا

تهران
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رییس شورای عالی جنگل ها: 
اولویت این سازمان انعقاد 
قراردادهای حفاظتی با شرکت هایی 
است که نیروهای توانمندتری دارند

تکذیبتعطیلی

طرحهایحفاظت

ازجنگل
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آمادگی جامعه دانشگاهی اتریش 
برای احیای بافت قدیم بوشهر

برای  سر زندگی بافت قدیمی باید ویروس خودرو 
از شهرهای ایران خارج شود

محمدباقر قالیباف:

پذیرش FATF در شرایط 
فعلی به ضرر ماست

لذا از پیمانکاران واجدالشرایط دعوت بعمل می آید:

وحید روشناس شهردار منوجان

آگهی مناقصه شهرداری منوجاننوبت دوم
شـهرداری منوجـان در نظـر دارد بـه اسـتناد موافقـت نامـه شـماره ۳۶24۷۹ - 

۹۷/۷/14  سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان و مصوبه شـماره ۷4 - 
۹۷/12/۹ شـورای اسـالمی شـهر منوجان، احداث و تکمیل پارکهای گردشـگری شهری 
شـامل زیـر سـازی ؛ جـدول گـذاری: سـنگ مالـون : موزائیک فـرش : درختـکاری و 
اجـرای فضـای سـبز ، تامیـن بـرق و روشـنانی معابـر و اجـرای آبیـاری را بـا اعتبـار 
1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال طبـق شـرایط عمومی پیمان و مشـخصات و نظـرات دفتر فنی از 

طریـق مناقصـه عمومـی با شـرایط ذیـل واگـذار نماید. 

1- قانـون راجـع بـه منـع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان دولـت و 
شـهرداریها در معامـالت دولتـی و کشـوری را  رعایـت کنـد

2- مبلـغ 5% اعتبـار بعنوان ضمانت نامه شـرکت در مناقصه به صورت نقـدی یا ضمانت نامه 
بانکـی و یا اسـناد بانکی خزانه الزامی می باشـد 

٣- پاکـت هـا بـه صورت جداگانـه الف، ب و ج بـا الک و مهر تحویل دبیرخانه شـهرداری 
گردد.

4- قیمت پیشـنهادی برای هر نوع عملیات به صورت جداگانه و بر حسـب برآورد پیشـنهادی 
گردد. اعالم 

 5- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- مهلت تحویل پیشنهاد ها 1۰ روز کاری پس از درج نوبت دوم آگهی می باشد.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
8- در صورتـی کـه نفـر اول و دوم برنده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند، سـپرده آن 

بـه نفع شـهرداری ضبـط و با نفر بعـدی قرارداد منعقد می شـود.
۹- جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر جزئیات به واحد فنی شهرداری مراجعه گردد.

1۰- هزینه درج آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد. 

سایر شرایط:

وحید روشناس شهردار منوجان

نوبت دوم

آگهی مناقصه شهرداری منوجان
شـهرداری منوجـان در نظـر دارد بـه اسـتناد موافقـت نامـه شـماره ۷8۳4۹8 - 

97/12/29  سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان نسـبت بـه احـداث پل 
مصلـی بـه مبلـغ ٣/۰۰۰/۰۰۰/000 ریـال طبـق شـرایط عمومی پیمـان از طریـق مناقصه 

عمومـی بـه پیمانـکاران واجدالشـرایط واگـذار نماید. 
بنابرایـن از کلیـه پیمانـکاران کـه دارای رتبه از معاونـت برنامه ریزی اسـتانداری  بوده و 

تجربـه فعالیـت در امـور مذبـور را دارا می باشـند، دعوت بعمـل می آید.

1- قانـون راجـع به منـع مداخلـه وزرا و نمایندگان مجلس و کارمنـدان دولت در 
شـهرداریها و معامـالت دولتی و کشـوری را  رعایت نمایند 

 2- مبلـغ 5% اعتبـار بعنـوان ضمانـت نامه شـرکت در مناقصه بصورت نقـدی یا ضمانت 
نامـه بانکی یا اسـناد بانکـی خزانه الزامی می باشـد 

٣- پاکـت هـا بصـورت جداگانـه الـف، ب -ج بـا الک و مهـر تحویل دبیرخانه شـهرداری 
گردد.

 4- قیمـت پیشـنهادی بـرای هـر نـوع عملیات پـی کنی- سـنگ چینی - بتـن ریزی- 
قالـب بنـدی بصـورت تفکیـک اعالم می شـود .

5- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود.
۶- مهلت تحویل پیشنهادات 1۰ روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
8- در صورتـی کـه نفر اول و دوم برنده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند، سـپرده 

آنهـا به نفع شـهرداری ضبط و بـا نفر بعدی قـرارداد منعقد میگردد.
 ۹-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.    

1۰- جهت دریافت اسناد و سایر جزئیات به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید.
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تبریک ایران به مردم و رییس جمهور منتخب اوکراینپیام خبر
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست 
جمهوری در اوکراین را به مردم و رئیس جمهور منتخب این کشور تبریک گفت.
وی گفت: کسب آرای باال توسط آقای »والدیمیر زلنسکی« در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، 
نشان دهنده اعتماد و اقبال عمومی مردم اوکراین و سرمایه اجتماعی باالی ایشان است.
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رونق تولید در گرو کاهش هزینه ها
52 درصد از نرخ اشتغال کشور در بخش خدمات و 48 درصد در حوزه صنعت و کشاورزی است 

کاهش هزینه های تولید در گرو بهبود فناوری است

و  کشــور  اقتصــادی  خــاص  شــرایط 
امــا و اگرهایــی کــه در مــورد وضعیــت 
تورم،اشــتغال و دیگــر المان هــای اقتصادی 
در ســال جــاری وجــود دارد، فضــای مبهمــی 
را بــرای تحلیــل و پیــش بینــی ایجــاد کــرده 
ــا  اســت.»فرهاد دژپســند« وزیــر اقتصــاد ب
اشــاره بــه شــرایط ویــژه اقتصــادی کشــور، 
ــی  ــان م ــن بی ــن چنی ــود را ای ــل خ تحلی
ــای  ــا و آماره ــه گزارش ه ــه ب ــا توج کند:»ب
ــود  ــرح می ش ــوال مط ــن س ــده ای ــه ش ارائ
ــال ۹۸  ــور در س ــاد کش ــرایط اقتص ــه ش ک
ــا  ــی م ــش بین ــود و پی ــد ب ــه خواه چگون
بــرای ســال ۹۸ چگونــه اســت؟ اوضــاع 
متغیرهــای کالن اقتصــاد در ســال ۹7 قابــل 
قبــول نبــود و بــرای مــا نگــران کننــده اســت 
امــا اگــر بــه پایــان نیمــه اول ســال گذشــته 
برآوردهــای صــورت  برگردیــم و همیــن 
ــان  ــاخص ها در پای ــرد ش ــا عملک ــه ب گرفت
ســال مقایســه کنیــم ، مشــاهده می کنیــم 

علیرغــم شــرایط نامطلــوب توانســته ایم بــه 
ــدن  ــر ش ــب از بدت ــت مناس ــیله مدیری وس
شــاخص ها جلوگیــری کــرده و ثبــات را بــه 
ــرای  ــه داد: ب ــم. وی ادام ــاد برگردانی اقتص
نمونــه برخــی برآوردهــا نشــان مــی داد کــه 
ــد  ــا ۶0 درص ــال 50 ی ــان س ــا پای ــورم ت ت
ــی  ــش بین ــا پی ــا برخی ه ــود ی ــد ب خواه
می کردنــد کــه رشــد اقتصــادی منفــی ۸ یــا 
منفــی 5.5 درصــد باشــد حتــی برخی هــا از 
رشــد اقتصــادی منفــی ۱5 درصــد صحبــت 
می کردنــد البتــه هــر دلســوز اقتصــاد ایــران 
کــه آشــنایی بــا اقتصــاد ایران داشــته باشــد 
ــن برآوردهــا نگــران می شــوند و آنچــه  از ای
ــتقرار  ــرد اس ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م بای
و بازگردانــدن ثبــات بــه اقتصــاد اســت، 
بنابرایــن بایــد ایــن اهتمــام را داشــته 
باشــیم کــه متغیرهــا را از راه اصولــی کنتــرل 
ــد از نیمــه  ــن رون ــه طــوری کــه ای ــم، ب کنی
دوم ســال گذشــته شــروع شــد، مثــال تــورم 

ــش  ــد کاه ــه ۲ درص ــد ب ــه از 7 درص ماهان
یافــت، نــرخ رشــد اقتصــادی و بیــکاری نیز 

ــود. ــه ب همیــن گون

بهره برداری۶۰ درصدی از 
ظرفیت تولید 

ــال  ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــاد ب ــر اقتص وزی
ــتی  ــه درس ــد ب ــق تولی ــعار رون ــت: ش گف
ــم آن را  ــر بتوانی انتخــاب شــده اســت و اگ
محقــق کنیــم ظرفیت  هــای بهره بــرداری 
تولیــد را ارتقــا داده ایــم و در کنــار آ ن زمینــه 
بکارگیــری نیــروی کار و اشــتغال را فراهــم 
بهره بــرداری  حاضــر  حــال  در  کرده ایــم 
از ظرفیــت تولیــد ۶0 درصــد اســت اگــر 
بتوانیــم آن را بــه 75 درصــد برســانیم حتمــا 
ــران  ــای نگ ــیاری از برآورده ــل آن بس از ِقب

ــوند. ــالح می ش ــز اص ــده نی کنن
ــال  ــرای س ــده ب ــران کنن ــوارد نگ ــی ازم یک
۹۸ وضعیــت اشــتغال اســت، »حمیــد 

و  کارگــری  فعــال  اســماعیلی«  حــاج 
ــتغال  ــه اش ــت ک ــد اس ــاددان، معتق اقتص
اســت  غیرمولــد  عمدتــا  مــا  کشــور  در 
در  اقتصــادی  فعالیت هــای  بیشــتر  و 
او  اســت.  خدماتــی  شــغل های  ایــران 
میگوید:»پــول نفــت را می گیریــم، دســتمزد 
داده و خدمــات بــه مــردم می دهیــم. یــک 
ــر  ــی نیســتیم. اگ ــدی و صنعت کشــور تولی
بخواهیــم اشــتغال در کشــور توســعه پیــدا 
کــرده و ظرفیت هــا افزایــش یابــد، بایــد بــه 
ســمت کارهــای تولیــدی برویــم. رتبه کشــور 
ــرای تســهیل فضــای کســب و کار کشــور  ب
بیــن ۱۸0 کشــور جهــان ۱۲۶ اســت کــه اصــال 
موقعیــت خوبــی نیســت.« این اقتصــاددان 
بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد فرهنگ ســازی 
کنــد تــا بــه ســمت کارهــای تولیــدی 
متوســط حرکــت  و  بنگاه هــای کوچــک 
کنیــم، می گویــد: »بایــد وام هــای مناســب 
ــاج  ــرار داد.«ح ــدگان ق ــار تولیدکنن در اختی
ــی را  ــاغل خدمات ــت مش ــماعیلی؛ ماهی اس
فصلــی و دوره ای می دانــد کــه متناســب 
تعریــف  مــردم  دوره،  آن  نیازهــای  بــا 
ــت  ــن اس ــال ممک ــن ح ــود و در عی می ش
ــر نیازهــای مــردم  ــا شــرایط فصــل، تغیی ب
و تحولــی کــه در اقتصــاد کشــور ایجــاد 
ــال  ــن فع ــد. ای ــن برون ــز از بی می شــود، نی
کارگــری می افزایــد: »مشــاغل خدماتــی بــا 
تحریم هــا بــه ســرعت موقعیــت خــود را از 
دســت می دهنــد و از بیــن می رونــد. امــا در 
حــوزه صنعــت کــه عمدتــًا مشــاغل پایــداری 
هســتند، کمتــر بــه خاطــر تحریم هــا دچــار 
آســیب می شــوند. مــا بایــد صنایــع پاییــن 
بــا  را  صنعتــی  خوشــه های  و  دســتی 
مشــارکت مــردم تاســیس کنیــم. بایــد 
از مشــاغل خدماتــی بــه ســمت شــاغل 
تولیــدی حرکــت کنیــم. نــرخ اشــتغال 
ــش  ــًا در بخ ــته عمدت ــال گذش ــی ۱5 س ط
ــرخ  ــد از ن ــت. 5۲ درص ــوده اس ــات ب خدم

اشــتغال کشــور در بخــش خدمــات اســت. 
حــدود 3۲ درصــد در حــوزه صنعــت و بقیــه 
در بخــش کشــاورزی بــوده اســت. در حــوزه 
صنعــت و کشــاورزی کــه مشــاغل پایدارتری 
ــتراتژیک تر  ــم اس ــور ه ــرای کش ــم و ب داری
هســتند و امنیــت کشــور را بــه لحــاظ بــازار 
ــد،  ــن می کنن ــتر تامی ــادی بیش کار و اقتص

ــم.« ــتری داری ــکالت بیش مش

 اشتغال روستایی، کار 
بخردانه ای است 

بخــش  در  اشــتغال  اینکــه  بــه  توجــه 
ــتاییان  ــه روس ــوط ب ــدا مرب ــاورزی عم کش
است،»مســلم خانــی« اســتاد دانشــگاه، 
ــه  ــد دارد ک ــاددان، تاکی ــن و اقتص کارآفری
در حــال حاضــر توســعه اشــتغال روســتایی 
ــل  ــه تبدی ــه ای اســت و کمــک ب کار بخردان
ــرده  ــد ک ــز کار و تولی ــک مرک ــه ی ــتا ب روس
از مهاجــرت روســتاییان نیزجلوگیــری  و 
را  »روســتاها  می  افزایــد:  وی  می کنــد. 
بــه ســمت خلــق محصوالتــی کــه در آن 
ــم.  ــت نســبی دارد، ســوق دهی روســتا مزی
از همــه مهمتــر پیونــد مناســبی بیــن کســب 
و کارهــای روســتایی و شــهری در قالــب 
وجــود  بــه  خواهرخواندگــی  پیمان هــای 
ــتا  ــر در روس ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــم. ب بیاوری
ــد می شــود در فروشــگاه ها  ــی تولی محصول
و کســب و کارهــای شــهری امــکان عرضــه 
ــکالت  ــته باشد.مش ــود داش ــروش وج و ف
عدیــده واحدهــای صنعتــی و ظرفیت هــای 
مولــد و نیمــه کاره کشــور آنقــدر هســت کــه 
اولویــت ســرمایه گذاری و تســهیالت دولــت 
ــای  ــای حوزه ه ــه ج ــتغالزایی را ب ــرای اش ب
ــاغل  ــرفت مش ــعه و پیش ــه توس ــد ب جدی
موجــود معطــوف کنــد. در عیــن حــال 
ــد  ــان می ده ــود نش ــکاری موج ــران بی بح
ــرای  کــه نگاه هــای پوپولیســتی دولت هــا ب
ــده  ــبب ش ــتغال س ــاری اش ــردن آم ــاال ب ب
تــا همچنــان دغدغــه مهمــی از جامعــه، 
صنعتــی  بنگاه هــای  باشــد.  یافتــن کار 
ــوند و  ــرپا ش ــر س ــی اگ ــکل دار و بحران مش
ــه راه بیفتــد، فرصــت  تمــام ظرفیت شــان ب
شــغلی بــرای بســیاری فراهــم خواهد شــد. 

شــاید واقعــًا دولــت بایــد صــدای کارگــران 
را بشــنود؛ کارگــران بی شــماری کــه نســبت 
ــدی  ــای تولی ــت واحده ــش ظرفی ــه کاه ب

هشــدار می دهنــد.«

کاهش هزینه های تولید 
در گرو بهبود فناوری 

»فرهــاد دژپســند« نیــز در مــورد بهتــر شــدن 
فضــای کســب و کارگفــت: »مــا فرصت هــای 
فرصت هــای  زمینــه  در  هــم  بســیاری 
طبیعــی در بخــش واقعــی و هــم در بخــش 
پولــی بــرای ســرمایه گذاری داریــم همیشــه 
در مــورد جهــش ســخن رانــده می شــود 
کــه البتــه ایــن بــرای اقتصــاد کــم عمــق مــا 
بســیار بــاال اســت امــا بــرای اقتصــاد پیچیده 
نــه، بنابرایــن گام دیگــر بایــد ایــن باشــد کــه 
از ایــن ظرفیت هــا بــه خوبــی اســتفاده شــود 
کــه یکــی از الزامــات اصلــی آن بهبــود فضای 
کســب و کار و روان ســازی فعالیت هــای 
اقتصــادی اســت.« وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره 
بــه نقــش تکنولــوژی و فنــاوری در اقتصــاد 
ــط وجــود  ــاور غل ــن ب ــت: »متاســفانه ای گف
دارد کــه همــه راه هــا منتهــی بــه تامیــن مالی 
می شــود در حالــی کــه بــرای تحقــق شــعار 
ــوژی و  ــود تکنول ــه ســمت بهب ــد ب ســال بای
بهبــود فنــاوری حرکــت کنیــم تــا کاالهــا برای 
متقاضیــان داخلــی و خارجــی جذاب شــود و 
هزینه هــای تولیــد کاهــش یابــد کــه یکــی از 
گرفتارهــای مــا در صــادرات غیرنفتــی همین 
هزینه هــای بــاال اســت گام دیگــر ایــن اســت 
ــا بنگاه هــا  ــم ت ــه خــرج دهی کــه اهتمــام ب
بهــره وری خــود را افزایــش دهنــد. چــرا بــرای 
مــا وجــود ظرفیــت بیــکار مهــم نیســت؟!« 
وی در مــورد نقــش تامیــن مالــی در اقتصــاد 
گفــت: »عمومــا تامیــن مالــی از طریــق بــازار 
ســرمایه یــا بــازار پــول صــورت می گیــرد کــه 
ــل  ــای قاب ــا فعالیت ه ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــه و  ــورس، بیم ــش ب ــه بخ ــی در س توجه
بانــک صــورت گرفتــه اســت البتــه بــا آنچــه 
ــود  ــه وج ــت، فاصل ــده اس ــزی ش برنامه ری
ــرکت های  ــه ش ــت ک ــام اس ــن اهتم دارد،ای
بیمــه اقداماتــی را انجــام می دهنــد تــا 
فعالیــت اقتصــادی در فضــای اطمینــان 

انجــام شــود.«

وزیـران خارجـه اتحادیـه عرب در نشسـت روز 
یکشـنبه خـود در قاهـره اعـالم کردندهرطرحی 
دربـاره موضـوع فلسـطین کـه بـا توافق هـای 
باشـد مـردود  بین المللـی همخوانـی نداشـته 
درنشسـت  عـرب  اتحادیـه  اعضـای  اسـت 
اتحادیـه  ایـن  تاکیدکردنـد  درقاهـره  یکشـنبه 
هـر طرحـی دربـاره موضـوع فلسـطین را کـه 
بـا توافق هـای بین المللـی همخوانـی نداشـته 
باشـد رد می کند. نشسـت روز یکشنبه اتحادیه 
عـرب در سـطح وزیـران امور خارجـه و  باعنوان 
»تحـوالت موضوع فلسـطین- روند سیاسـی و 

بحـران مالـی«و بـه ریاسـت سـومالی و حضور 
»محمـود عباس«رئیس تشـکیالت خودگردان 
ایـن  پایانـی  شـد.دربیانیه  برگـزار  فلسـطین 
عربـی کـه  است:»کشـورهای  آمـده  نشسـت 
طـرح صلـح عربـی را در سـال ۲00۲ بر اسـاس 
قانونـی  قطعنامه هـای  و  بین المللـی  قوانیـن 
هیـچ  نمی تواننـد  کردنـد  ارائـه  بین المللـی 
گونـه طـرح یـا معاملـه ای را کـه باتوافق هـای 
قبـول  باشـد،  نداشـته  همخوانـی  بین المللـی 
اسـت:  شـده  تاکیـد  بیانیـه  کنند.درایـن 
و  دائـم  صلـح  درتحقـق  طرحـی  »هیچگونـه 

فراگیـر در خاورمیانـه موفـق نخواهـد شـد مگر 
حقـوق مشـروع ملت مبارز فلسـطین را اجابت 
کنـد کـه در راس آن، حـق تعییـن سرنوشـت 
و تشـکیل دولـت مسـتقل در مرزهـای ۴ژوئن 
حـق  و  شـرقی  قـدس  پایتختـی  ۱۹۶7بـه 
اسـت.«  اسـیران  آزادی  و  آوارگان  بازگشـت 
اتحادیـه عـرب در این بیانیه به اسـرائیل درباره 
قوانیـن نژادپرسـتانه در قانونـی کـردن شـهرک 
سـازی و به سـرقت بـردن درآمدهـای مالیاتی 
تشـکیالت خودگـردان فلسـطین هشـدار داد. 
در ایـن بیانیـه بـر پایبندی کشـورهای عربی در 
حمایـت از بودجـه دولـت فلسـطین و اجرایـی 
شـدن توافـق نشسـت سـران عـرب در تونـس 
بـرای تامیـن مالـی ماهانـه ۱00 میلیـون دالر 
تشـکیالت خودگردان فلسـطین بـرای مقابله با 
فشـارهای سیاسـی و مالـی کـه بـا آن مواجـه 

اسـت، تاکیـد شـد

هرطرحی درباره فلسطین بدون 
توافق  بین المللی، مردود است

سریالنکا یک گروه افراط گرا  را عامل 
انفجارهای اخیرش معرفی کرد

ــه  ــرا را ب ــروه افراط گ ــک گ ــنبه ی ــریالنکا روز دوش ــت س ــت دول ــر بهداش وزی
ــرد. ــم ک ــور مته ــن کش ــروز در ای ــار دی ــای مرگب ــب گذاری ه ــل بم ــوان عام عن
ــود را  ــان خ ــر ج ــریالنکا،حدود ۲۹0 نف ــته س ــای روز گذش ــله انفجاره در سلس
ــی از جراحــت  ــر دچــار ســطوح مختلف ــش از 500 نفردیگ ــد و بی ازدســت دادن
شــدند.»راجیتها ســناراتنی«وزیر بهداشــت ســریالنکا گفت:گــروه محلی»جماعت 
ــرف  ــت.از ط ــرده اس ــازماندهی ک ــور را س ــن کش ــای ای توحید«،بمب گذاری ه
دیگر،دفتــر ریاســت جمهوری ســریالنکا»وضعیت اضطــراری ملــی« اعــالم 
کــرد کــه از نیمه شــب دوشــنبه آغــاز خواهــد شــد.رئیس جمهور ســریالنکا 
همچنیــن از کشــورهای خارجــی درخواســت کــرده اســت کــه بــه ایــن کشــور 
در پیگیــری ارتباطــات بین المللــی بــا ایــن حمــالت کمــک کننــد.در انفجارهــای 
روز گذشــته، چنــد کلیســا و هتــل  در چنــد شــهر ســریالنکا هــدف حملــه قــرار 
گرفتند.ایــن انفجارهــا درحالــی صــورت گرفــت کــه هــزاران نفــر در حــال برگزاری 
ــن  ــه ای ــرد ک ــح ک ــن تصری ــدوی همچنی ــن های»عید پاک«بودن ــم جش مراس
ــه و  ــام گرفت ــی انج ــترده بین الملل ــبکه گس ــک ش ــک ی ــا کم ــا ب بمب گذاری ه
توضیــح داد:»فکــر نمی کنیــم کــه ایــن حمــالت توســط گروهــی کــه محــدود 
ــود  ــی وج ــبکه بین الملل ــد.یک ش ــده باش ــتند،انجام ش ــور هس ــن کش ــه ای ب
داشــته اســت کــه بــدون کمــک آنها،چنیــن حمالتــی پیــش نمی رفتــه اســت«./
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سیاست

سیاست

دفاعی

روابط ایران و پاکستان، متاثرازکشوری نیست

آمریکا، معافیت های خریداران نفت ایران را فسخ می کند

با تحریم  یک جانبه آمریکا علیه ایران، مخالفیم

استفاده از تنگه هرمز محدود شود،آن را خواهیم بست

ظهـــر  روحانـــی«  »حســـن 
ــت  ــنبه در نشسـ ــروز دوشـ امـ
ــران  ــترک با»عمـ ــری مشـ خبـ
ـــر پاکســـتان  خان«نخســـت وزی
گفت:همانطـــور در دو جلســـه دیـــدار ومذاکـــره خصوصـــی 
ـــتیم، گام  ـــر داش ـــا یکدیگ ـــی را ب ـــی های ـــی رایزن وعموم

ــتیم.  ــور برداشـ ــط دو کشـ ــدی در روابـ جدیـ
ـــم هســـتند  ـــال مصم ـــه دو کشـــور کام ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــار داشـــت:دو  روابـــط هایشـــان را توســـعه دهند،اظهـ
طـــرف بـــر ایـــن نکتـــه تاکیـــد دارنـــد هیـــچ کشـــور 
ــه  ــتانه و برادرانـ ــط دوسـ ــت روابـ ــادر نیسـ ــی قـ ثالثـ

ایـــران و پاکســـتان را تحـــت تاثیـــر قراردهـــد. 

رییـــس جمهـــوری اضافـــه کرد:مســـئله امنیـــت 
مرزهـــای دو کشـــور یکـــی دیگـــر ازمســـائل مـــا 
بود.متاســـفانه درمـــاه هـــای اخیرشـــاهد تنـــش 
هایـــی ازســـوی تروریســـتهایی کـــه ســـبوعانه عمـــل 
کردند،بودیم.خوشـــحالیم طـــرف پاکســـتانی گروهـــک 
را  دارنـــد  غیرانســـانی  فعالیتهـــای  کـــه  هایـــی 
ـــوان تروریســـت  ـــا بعن ـــا آنه ـــرده وب ـــالم ک تروریســـت اع
برخـــورد مـــی کند.روحانـــی گفت:توافـــق کردیـــم 
ـــش داده و  ـــور را افزای ـــی دو کش ـــای امنیت ـــکاری ه هم
ـــی و اطالعاتـــی دو کشـــور و همچنیـــن  نیروهـــای مرزبان
ـــای  ـــترک درمرزه ـــریع مش ـــش س ـــروی واکن ـــک نی ی
ـــم.  ـــکیل دهی ـــم تش ـــارزه باتروریس ـــرای مب ـــترک ب مش

وزارت امــور خارجــه آمریــکا اعــالم 
ــت  ــدگان نف ــه واردکنن ــرد ک ــد ک خواه
ایــران معافیتــی دریافــت نخواهنــد 
کــرد و در صــورت متوقــف نکــردن 
واردات نفتــی خــود از ایــران مــورد تحریــم قــرار خواهنــد گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا، رویتــرز بــه نقــل از یــک منبــع آگاه گــزارش 
ــد  ــالم کن ــروز( اع ــنبه )ام ــا روز دوش ــرار اســت ت ــکا ق داد آمری
ــت خــود  ــد واردات نف ــران بای ــت خــام ای ــداران نف تمامــی خری
ــا  ــورت ب ــن ص ــر ای ــد در غی ــف کنن ــی متوق ــدت کوتاه را در م

ــد. ــد ش ــه خواهن ــی مواج تحریم های
ــه واشــنگتن پســت  ــزارش روزنام ــه گ ــه اســتناد ب ــع ب ــن منب ای
ــی  ــای نفت ــای تحریم ه ــکا معافیت ه ــت آمری ــرد دول ــد ک تأیی
ــران در ســال گذشــته  ــت ای ــدگان نف ــه برخــی ازواردکنن ــه ب را ک

ــد. ــخ می کن ــود، فس ــرده ب ــا ک اعط
نوشــت: دونالدترامــپ،  درادامــه  انگلیســی  ایــن خبرگــزاری 

وضــوح  بــه  هفتــه گذشــته  چنــد  در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــا  ــه معافیت ه ــیدن ب ــه بخش ــر خاتم ــی ب ــود رامبن ــته خ خواس
ــز  ــی نی ــت مل ــاور امنی ــان بولتون،مش ــت وج ــرده اس ــالم ک اع

ــت. ــوع اس ــن موض ــرروی ای ــردن ب ــال کار ک درح
رویتــرز در ادامــه افــزود: ســتون نویــس واشــنگتن پســت بــه 
ــرد  ــام نب ــا ن ــه از آن ه ــه ک ــام وزارت امورخارج ــل از دو مق نق
ــکا  ــه آمری ــور خارج ــر ام ــو، وزی ــک پمپئ ــه مای ــه اســت ک گفت
ــالم  ــته( اع ــال گذش ــه )س ــاه م ــد دوم م ــنبه »مانن روز دوش
ــه در  ــه کشــورهایی ک ــه ب ــور خارج ــه وزارت ام ــرد ک ــد ک خواه
ــد  ــران را وارد می کنن ــع ای ــا مای ــام ی ــت خ ــر نف ــال حاض ح

معافیــت نخواهــد داد«.
دولــت آمریــکا ســال گذشــته بــه دلیــل »جلوگیــری از افزایــش 
ــدار  ــه هشــت کشــور خری ــی« ب ــت در بازارهــای جهان قیمــت نف
نفــت خــام ایــران معافیــت از تحریم هــای نفتــی را اعطــا کــرد.

امـــور  وزارت  ســـخنگوی 
تاکیـــد  چیـــن  خارجـــه 
ــا  ــور بـ ــن کشـ ــه ایـ ــرد کـ کـ
یک جانبـــه  تحریم هـــای 
اســـت. مخالـــف  ایـــران  علیـــه  شـــده  اعمـــال 

بـــه گـــزارش ایســـنا، بـــه نقـــل از العربیـــه انگلیســـی 
ــروز( ــنبه )امـ ــن روز دوشـ ــه چیـ ــور خارجـ وزارت امـ
واشـــنگتن  می گوینـــد  خبرهایـــی کـــه  میـــان  در 
قصـــد داد اعـــالم کنـــد کـــه خریـــداران نفـــت ایـــران 
بایـــد واردات از ایـــران را بـــه زودی متوقـــف کننـــد و 
در غیـــر ایـــن صـــورت مـــورد تحریـــم واقـــع خواهنـــد 
شـــد، اعـــالم کـــرد کـــه چیـــن بـــه طـــور مـــداوم بـــه 

تحریم هـــای یک جانبـــه اعمـــال شـــده آمریـــکا علیـــه 
ایـــران اعتـــراض می کند.بنـــا برایـــن گـــزارش ژنـــگ 
شـــوآنگ، ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه چیـــن در 
ـــه  ـــکاری دوجانب ـــه هم ـــت ک ـــری گف ـــس خب ـــک کنفران ی
چیـــن و ایـــران مطابـــق مقـــررات انجـــام می شـــود.
ــزارش داده  ــه نقـــل از یـــک منبـــع آگاه گـ ــرز بـ رویتـ
ــد  ــای خریـ ــت معافیت هـ ــرار اسـ ــکا قـ ــت آمریـ اسـ
نفـــت از ایـــران را دیگـــر تمدیـــد نکنـــد و امـــروز دوشـــنبه 
)امـــروز( اعـــالم کنـــد کـــه تمامـــی خریـــداران نفـــت 
ــود را در مـــدت  ــد واردات نفـــت خـ ــران بایـ ــام ایـ خـ
کوتاهـــی متوقـــف کننـــد در غیـــر ایـــن صـــورت بـــا 

ــد. ــد شـ ــه خواهنـ ــی مواجـ تحریم هایـ

دریـــادار علیرضـــا تنگســـیری فرمانـــده 
ـــالب  ـــی ســـپاه پاســـداران انق ـــروی دریای نی
اســـالمی در گفتگـــو بـــا العالـــم، گفت:ســـپاه 
پاســـداران بـــرای دفـــاع از انقـــالب اســـالمی 
ـــاع از انقـــالب اســـالمی  تاســـیس شـــدو دف
ـــچ  ـــداران هی ـــپاه پاس ـــده کل س ـــر فرمان ـــدارد، تغیی ـــرزی ن ـــد و م ـــران ح ای

ـــدارد. ـــکا ن ـــر آمری ـــم اخی ـــه تصمی ـــی ب ارتباط
فرمانـــده نیـــروی دریایـــی ســـپاه یـــادآور شد:ســـپاه پاســـداران انقـــالب 
ـــالب اســـالمی  ـــاع از انق ـــه در دف ـــی نیســـت بلک ـــا نظام ـــران صرف اســـالمی ای
ـــن در  ـــز ســـهیم اســـت، ســـپاه همچنی ـــران اســـالمی نی و رشـــد و توســـعه ای
ـــزایی  ـــه س ـــهم ب ـــز س ـــران نی ـــر در ای ـــیل اخی ـــت زدگان س ـــاری مصیب همی
ـــان و  ـــه مظلوم ـــداران ب ـــپاه پاس ـــه س ـــم ک ـــی کنی ـــار م ـــت، افتخ ـــته اس داش

ـــد. ـــی کن ـــک م ـــتمدیدگان کم س
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــس جمه ـــای مجل ـــت ه ـــیری از حمای ـــادار تنگس دری
از ســـپاه قدردانـــی کـــردو گفت:حامـــی واقعـــی تروریســـم در منطقـــه و 

ـــداران  ـــپاه پاس ـــه س ـــکا علی ـــم آمری ـــند و تصمی ـــی شناس ـــه م ـــان را هم جه
ـــت. ـــورت گرف ـــی ص ـــکار عموم ـــی اف ـــتای گمراه ـــا در راس تنه

ـــی  ـــای نظام ـــدی ه ـــه توانمن ـــاره ب ـــا اش ـــپاه ب ـــی س ـــروی دریای ـــده نی فرمان
ایـــران گفـــت: بـــه رغـــم تحریـــم هـــا تـــوان نظامـــی ایـــران روز بـــه روز 
در حـــال پیشـــرفت اســـت و هرچـــه تحریـــم هـــا بیشـــتر شـــود تـــوان 
ـــورهای  ـــا کش ـــا ب ـــود.، م ـــی ش ـــتر م ـــه روز بیش ـــز روز ب ـــران نی ـــی ای نظام
هم جـــوار در دریـــا تعامـــالت و همزیســـتی مســـالمت آمیـــز داریـــم.وی 
ـــگتن  ـــل وانش ـــت کام ـــه حمای ـــران ب ـــا ای ـــکا ب ـــمنی آمری ـــرد: دش ـــح ک تصری
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــیری ب ـــادار تنگس ـــی گردد.دری ـــاز م ـــتی ب ـــم صهیونیس از رژی
ـــه  ـــادآور شـــد: تنگ ـــی ی ـــم نفت ـــر تحری ـــی ب ـــران مبن ـــه ای ـــکا علی ـــد آمری تهدی
ـــر  ـــت و اگ ـــی اس ـــذرگاه دریای ـــک گ ـــی ی ـــن الملل ـــن بی ـــق قوانی ـــز طب هرم
از اســـتفاده از آن منـــع شـــویم، آن را خواهیـــم بســـت، درصـــورت وجـــود 
ـــدی  ـــن تردی ـــران کوچکتری ـــای ای ـــاع از آبه ـــت و دف ـــد در حمای ـــه تهدی هرگون
نخواهیـــم کـــرد، از آبـــروی خـــود دفـــاع خواهیـــم کـــرد و هرکجـــا بحـــث 

ـــم. ـــی کنی ـــل م ـــه مث ـــه ب ـــد مقابل ـــران باش ـــق ای ـــاع از ح دف

عضومجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در حسـاب رسـمی 
بـه  را   FATF چهارگانـه  لوایـح  پذیـرش  توییتـر  در  خـود 

ارزیابـی کـرد. ضررکشـور 
توییتـر  خـوددر  شـخصی  درحسـاب  محمدباقرقالیبـاف 
نوشت:»درشـرایط فعلی،پذیرفتـن توصیه هـای FATF،قطعا 
به ضرر ماسـت،اما پاسخ سـریع و صریح »بله«یا»نه«،منافع 
ملـی امروز وفـردای ماراتأمین نمی کند«اوهمچنین از انتشـار 
نخسـتین یادداشـتش در ایـن زمینـه در روزنامـه نزدیـک به 
خـود با عنـوان »ضرورت روزآمدسـازی شـیوه های مبـارزه با 

نظـام سـلطه« خبر داد

نشسـت کارشناسـی بررسـی مراحـل پیشـرفت احـداث خط 
سـوم انتقـال بـرق ارمنسـتان بـه ایران بـا حضور سـید کاظم 
سـجادی سـفیر کشـورمان در ایـروان، حائـری معـاون وزیـر 

نیـرو و مدیـران شـرکت صانیـر درایـروان برگزار شـد.
درایـن جلسـه مراحل مختلف پیشـرفت سـاخت پـروژه خط 
انتقـال بـرق توسـط پیمانـکار اصلـی یعنـی شـرکت  سـوم 
صانیـر تشـریح شـد و در ادامـه بـا توجـه بـه حضـور مدیران 
صبانیـر،  شـرکت  نظیـر  کشـورمان  از  دیگـری  شـرکت های 
تانـا انـرژی، مپنـا، گـروه صنعتی سـدید و شـرکت پاسـارگاد 

موضوعـات مـورد نظـر بـه بحـث گذاشـته شـد.

پذیرشFATF در شرایط 
فعلی به ضرر ماست

پروژه خط سوم انتقال 
برق به ایران، بررسی شد

خارجـی  سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  عضـو کمیسـیون  یـک 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت که اقـدام اخیر آمریـکا علیه 
سـپاه موجب شـده فضـای مثبتی نسـبت به لوایـح CFT و 
پالرمـو در مجمع تشـخیص وجود نداشـته باشـد. عالءالدین 
پالرمـو  و   CFT حاضرلوایـح  درحـال  اظهارکـرد:  بروجـردی 
مسـیر قانونـی خـود راطـی می کنـد ونمی توانیـم درایـن بـاره 
نظـر بدهیـم بایـد ببینیم مجمع تشـخیص چـه تصمیمی در 
ایـن رابطـه می گیـرد.وی افـزود: همـه ماتابع قانون هسـتیم 

و خروجـی ایـن تصمیـم هـر چـه باشـد همـه می پذیرند.

 امیرسـرتیپ امیـر حاتمـی وزیر دفاع و پشـتیبانی نیروهای 
مسـلح ایران به دعوت رسـمی ارتشـبد سرگئی شـویگو وزیر 
دفـاع فدراسـیون روسـیه روز سـه شـنبه بـرای سـخنرانی در 

ایـن کنفرانـس امنیتی وارد مسـکو می شـود. 
وی قـرار اسـت در کنفرانـس امنیتی و بین المللی مسـکو که 
در تاریـخ سـوم تـا پنجم اریبهشـت برگزار می شـود، شـرکت 
و سـخنرانی کند.امیرسـرتیپ حاتمـی درایـن سـفر با همتای 
روسـی خـود دیدار و پیرامون مسـائل دو جانبـه، منطقه ای و 

بین المللـی مذاکـره می کند

CFT تصمیم درباره لوایح
و پالرمو را همه می پذیرند

وزیر دفاع به روسیه 
می رود
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراث

5۰۰نفر ازهنرمندان همدانی، دست به دامن استاندار شدند
از  همدانـــی  بازیگـــران  و  هنرمنـــدان 
خواســـتند  اســـتان  ایـــن  اســـتاندار 
ــاماندهی  ــش در سـ ــطه ی تجربه هایـ بواسـ
بازمانده هـــای  قزویـــن؛  سعدالســـلطنه 
ـــدان  ـــن هنرمن تاریخـــی و طبیعـــی اســـتان و شـــر همـــدان رانجـــات بدهد.ای
ـــش  ـــازی و افزای ـــد مرتبه س ـــوز بلن ـــا از مج ـــد ت ـــت کردن ـــا درخواس صراحت
ارتفـــاع در رینـــگ اول و دوم شـــهر و محـــور پرترافیـــک همـــدان ماننـــد 
ـــارات  ـــا خس ـــود ت ـــری ش ـــه جلوگی ـــاد و بیم ـــدان جه ـــی، می ـــان بوعل خیاب
جبـــران ناپذیـــری بـــه میـــراث تاریخـــی و طبیعـــی شـــهر وارد نشـــود.
محمـــد حســـین حلیمـــی نقـــاش، طـــراح گرافیـــک، اســـتاد دانشـــگاه 
تهـــران و عضـــو پیوســـته فرهنگســـتان علـــوم و از چهره هـــای مانـــدگار، 
ـــه ای  ـــردان در نام ـــان کارگ ـــهاب رضوی ـــر  و امیرش ـــتویی- بازیگ ـــز پرس پروی
بـــه ســـید ســـعید شـــاهرخی اســـتاندار همـــدان درخواســـت توجـــه بـــه 
ـــگری در  ـــی گردش ـــر اصل ـــوان عنص ـــه عن ـــتان ب ـــی اس ـــار تاریخ ـــت آث وضعی
ـــر  ـــت در سرتاس ـــی اس ـــه مدت ـــری ک ـــد، عناص ـــور، را دارن ـــه از کش ـــر نقط ه

اســـتان،درگیر تخریب هـــا و بی توجهی هـــای دســـتگاه های متولـــی و 
ـــت. ـــتان اس ـــهری اس ـــت ش مدیری

در ایـــن نامـــه کـــه تـــا کنـــون بیـــش از 500 نفـــر از اهالـــی فرهنـــگ و 
هنـــر همـــدان امضـــا کرده انـــد بعـــد از تشـــکر از اســـتاندار بـــرای توجـــه 
ــه  ــور کـ ــت: »همان طـ ــتان،آمده اسـ ــگری اسـ ــای گردشـ ــه ظرفیت هـ بـ
می دانیـــد یکـــی ازمهمتریـــن عناصـــر گردشـــگری درکشـــور، گردشـــگری 
فرهنگـــی اســـت کـــه بـــه میـــراث تاریخـــی وابســـته اســـت. حفاظـــت 
از ایـــن میـــراث عـــالوه بـــر معرفـــی هویـــت ملـــت ایـــران بـــه صنعـــت 

ــد. ــک می کنـ ــز کمـ ــگری نیـ گردشـ
در ســـال های گذشـــته دغدغه منـــدان اســـتان، نگرانـــی خـــود را بـــا 
تخریـــب و نابـــودی میـــراث فرهنگـــی و طبیعـــی بارهـــا ابـــراز کردنـــد و 
ـــه  ـــوارد ب ـــتر م ـــابق – در بیش ـــتاندار س ـــت - اس ـــای نیکبخ ـــبختانه آق خوش
ـــب  ـــوع تخری ـــه در موض ـــرد. از جمل ـــی ک ـــت و همراه پرســـش ها پاســـخ گف
ـــای  ـــن بن ـــب ای ـــف تخری ـــتور توق ـــه دس ـــی« ک ـــهید همه کس ـــه »ش زورخان

ـــرد.  ـــادر ک ـــی را ص تاریخ

 پیام
 میراث

رنا
 ای

س:
عک

ایران در»چین« 
پر رنگ  می شود

ایـران درحالـی قـرار اسـت امسـال 
در۲0نمایشـگاه گردشـگری خارجی 
بیشـترین  شـرکت کنـد کـه چیـن 
خـود  بـه  حضـور  ایـن  از  را  سـهم 
ازیـک دهـه همچنـان  انگلیـس  پـس  اختصـاص داده و 
بازاریابـی  و  تبلیغـات  اسـت.دفتر  جـدول  ایـن  غایـب 
بازارهـای هـدف  از اصـالح  گردشـگری کـه هفتـه گذشـته 
داد،اینـک  خبـر  جزئیـات  بـه  اشـاره  بـدون  گردشـگری 
امسـال  ایـران  قراراسـت  نمایشـگاه هایی کـه  از  فهرسـتی 
درآنهـا حضورداشـته باشـد را اعـالم کـرده اسـت کـه دربین 
آن هـا نـام چین پررنگ تر ازسـایران اسـت.بازارهای سـنتی 
کـه بیشـتر بـه حـوزه اروپامربـوط می شـودهمچنان جایگاه 

حفـظ کرده انـد فهرسـت  خودرادرایـن 

گردشگری

آمادگی جامعه 
دانشگاه اتریش برای 

احیای بافت قدیم 
بوشهر

بوشـهر  در  روز دوشـنبه  هرمـن کنوفالخـر 
تجـاری  رونـق  سـرزندگی،  احیـا،  افـزود: 
اقتصـادی بافتهـای تاریخـی ایـران همانند 
نیازمندخـروج  شهربوشـهر  قدیـم  بافـت 
بافـت  ایـن  از  خـودرو  مخـرب  ویـروس 
اسـت.وی بیان کـرد:در بافت هـای قدیمی 
براسـاس میـراث کهن،معرفـت نیـاکان بـه 
محیـط، اقلیـم و سـبک زندگی،شهرسـازی 
معیارهـای  براسـاس  بسیارهوشـمندی 
پایدارخلق شـده اسـت. کنوفالخـر گفت:در 
ایـن مـدل شهرسـازی بـه دلیـل تسـهیل 
مسـیرها  شـدن  و کوتـاه  هـا  دسترسـی 
روی  پیـاده  یـا  و  ازدوچرخـه  اسـتفاده 
کنـد.وی  نمـی  راطوالنـی  تـردد  زمـان 
هـای  خـاص کوچـه  داد:معمـاری  ادامـه 
کـم عـرض بـا دیوارهـای بلنـد و پرسـایه 
ماننـد بوشـهر نیـز شـرایط سـخت تـری به 
لحـاظ گرمانسـبت بـه طراحـی بـه اصطالح 
شـهری امـروز ایجـاد نمـی کند.وی یـادآور 
شـد:بخش قدیمـی شـهرفوق العاده اسـت 
کنوفالخـر ادامـه داد: تخریـب هایـی که در 
ایـن بافـت صـورت می گیـرد بسـیار نگران 
تخریـب  قسـمتهای  وبایـد  اسـت  کننـده 
شـده  احیا شـود.وی اظهار داشـت: فرمول 
و  کارشناسـان  زمینـه  درایـن  موفقیـت 
متخصصان،دسـتگاه های اجرایی و رهبران 
سیاسـی هسـتند کـه در صورت نبـود حتی 
یکـی از آنهـا ایـن مهـم محقـق نمی شـود. 
کنوفالخـر ادامـه داد: در ایـن ارتبـاط باید از 
دانشـجوهای موجود برای تولید کارشـناس 
و متخصصـان زبده بخوبی اسـتفاده شـود.
وی افـزود: براسـاس تجربه 50سـاله آماده 
کمـک بـه ایـران از طریـق ظرفیـت جامعه 
دانشـگاهی اتریش هسـتیم و این بستگی 
اسـتاد  دارد.ایـن  ایـران  درخواسـت  بـه 
برجسـته جامعه دانشـگاهی اتریش بهمراه 
هیاتـی بـرای شـرکت دررویدادبیـن المللی 
معماری وتجربه زیسـت شـهری به بوشهر 

سـفر کـرده اسـت

دیپلماسی فرهنگی تهران-پاریس 
مسیری طوالنی اما ممکن

خبر

 ایران ، یکی از بزرگترین تمدن های دنیاست

به گـزارش خبرگـزاری مهـر به نقـل از روابـط عمومی صنـدوق احیای 
آثـار تاریخـی، پرهـام جانفشـان، افـزود: نخسـتین رویـداد فرهنگی 
سـال جـاری 3 لغایـت ۱0 اردیبهشـت بـا عنـوان »سـرو« در خانـه 
تاریخـی آقـازاده ابرکـوه برگـزار خواهـد شـد و سـپس از تاریـخ ۱5 
الـی ۲۲ اردیبهشـت مـاه خانه حسـن پور اراک به میزبانـی ادامه این 
برنامـه بـا عنـوان جشـنواره »آفتـاب« بـا اتـکا بـه داشـته های بومی 

خـود خواهد نشسـت.
او ادامه داد: کاروانسـرای تاریخی افضل شوشـتر استان خوزستان 
دیگـر بنـای در حـال بهره بـرداری صندوق احیا اسـت کـه در ۱۹ الی 
۲۶ خردادمـاه بـا عنـوان جشـنواره »دیبـا«، برنامه هـای ویـژه ای 
را بـرای پذیرایـی از گردشـگران داخلـی و خارجـی در نظـر خواهـد 
گرفت.جانفشان،خاطرنشـان کرد: در ادامه برگزاری جشـنواره  های 
فرهنگـی و در روزهـای آغازیـن تیرمـاه )یکـم الـی پنجـم( ایـن 
حمـام عبدالخالق سـنندج اسـت که جشـنواره »آبیـدر« را با توجه 
بـه زیبایی هـای کم نظیـر کردسـتان و ایـن بنـای تاریخـی، برگـزار 
خواهـد کـرد.وی افـزود: برگـزاری جشـنواره »برنج عنبربـو« دیگر 
برنامـه فرهنگـی اسـت کـه از تاریـخ ۲3 لغایت ۲۹ تیرمـاه ماه در 
کاروانسـرای تاریخی میرغالم هاشـمی ایالم برگزار می شـود و بعد 
از ایـن مراسـم حمـام اتحادیـه ارومیه اقـدام به برپایی جشـنواره 
»بیدمشـک« خواهـد کرد.جانفشـان، تصریـح کـرد: بادگیـر خانـه 
کالنتـر دیگـر مقصد گردشـگری که اجرای جشـنواره »کلندا« در آن 
از ۲0 لغایت ۲7 مرداد برگزار خواهد شـد و پس از آن کاروانسـرای 
سـعد السـلطنه قزوین جشـنواره »مینودر« را 3 لغایت ۹ شـهریور 
بـه اجـرا خواهـد گذاشـت.رئیس هیئـت مدیـره صنـدوق احیـای 
بناهـای تاریخـی، یـادآور شـد: از ۲0 لغایت ۲7 شـهریور همزمان با 
آغـاز دهـه دوم محـرم مراسـم ویـژه عزاداری سـنتی شـهر گرگان 
بـا عنوان سـوگواره عاشـورایی در خانـه باقری های این شـهر برگزار 
خواهـد شـد.نام جشـنواره های یـاد شـده بـا توجـه بـه ویژگـی 
شـاخصی کـه در مناطـق جغرافیایـی بناهـا واقـع شـده، انتخـاب 
شـده و از جملـه اهـداف برگـزاری رویدادهـای فرهنگـی صنـدوق 
آئین هـا و غذاهـای  بـه صنایع دسـتی، هنرهـا،  احیـا، پرداختـن 
بومـی همـگام بـا معرفـی ابنیـه تاریخی اسـت کـه می تواند نقش 
اثربخشـی در حفظ هویت سـرزمینی داشـته باشـد. از دیگر سو با 
ارائـه و معرفـی این داشـته های ارزشـمند جوامع محلـی، می توان 
زمینـه آشـنایی بیشـتر گردشـگران داخلـی و خارجـی را بـا ایـن 
خـرده فرهنگ هـا فراهـم سـاخت و بسـیاری از ایـن ثروت هـای 
میـان نسـلی را از خطـر فراموشـی نجـات داد.در سـال گذشـته ۲0 
جشـنواره فرهنگـی در ۱۸ بنـای تاریخـی صنـدوق احیا برگزار شـد 
کـه بـا توجه به اسـتقبال عالقه منـدان به این حـوزه، زمینه تبدیل 
بسـیاری از ایـن بناهـا را بـه مراکـز فرهنگی فراهم سـاخته اسـت.

برگزاری 8 جشنواره فرهنگی 
و یک سوگواره عاشورایی در 

ابنیه تاریخی

محمدرضا محمدیان در سـخنانی با اشـاره به اینکه بیشـترین آسـیب به محوطه های 
باسـتانی در حاشـیه رودخانه سـیمره وارد شـده اسـت، گفـت:از آنجا که ارتفـاع آب در 
سـد سـیمره باال آمده، بسـیاری از آثاری که در شهرسـتان کوهدشـت قرار دارند، زیر آب 
رفته اسـت.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲0 محوطه تاریخی لرسـتان در سـیمره زیر 
آب رفتـه اسـت،افزود:درمیان محوطه هـا و آثاری که درنزدیکی سـیمره زیر آب رفته اند، 
۱7 محوطه و اثر ثبت ملی هسـتند و 3 محوطه هنوز به ثبت ملی نرسیده اند.مسـئول 
باستان شناسـی اداره کل میراث فرهنگی لرسـتان با تاکید بر اینکه خوشـبختانه هیچ 
مشـکلی بـرای سـنگ نگاره هایکوهدشـت به وجـود نیامده اسـت،افزود:با وقوع سـیل 
تپه هـای تاریخـی زیـر آب می روند،دچـار آب شسـتگی می شـوند و الیه های باسـتانی 

آنهـا نیز از بیـن می رود.

محمدیـان ادامـه داد: نفـوذ آب سـبب آشـفتگی الیه هـای باسـتانی می شـوند و از 
آنجـا کـه بسـیاری از ایـن محوطه هـا کاوش نشـده اند، دیگـر امـکان کاوش در آنهـا 
آبگیـری سـد سیمره،شـاهد  از  پیـش  و  سـال های گذشـته  ندارد؛هرچنـد  وجـود 
کاوش هـای اضطـراری در منطقـه بودیـم.وی همچنیـن درخصـوص وضعیـت سـایر 
محوطه هـا وتپه هـای تاریخـی لرسـتان کـه زیـر آب هسـتند ودچـار رانـش شـده اند، 
گفت:به غیر از کوهدشـت که بیشـترین میزان خسـارت را دراین زمینه متحمل شـده 
است،درسایرشهرسـتان ها نیز شـاهد آب شسـتگی ورانش آثار تاریخی بودیم چنانکه 
یـک اثـر درپل دختـر و دو اثر درروسـتای»فهره« الیگودرز کـه دربرگیرنده تپه و قلعه 
تاریخـی بـود، دچـار ریـزش شد.مسـئول باستان شناسـی اداره کل میـراث فرهنگـی 
لرسـتان ادامـه داد:5اثر در تپه ده محسـن خرم آبـاد،۴ اثـر دردورود،۴اثرهمچون تپه 
سـراب چنـار در الشـتر و ۲ اثـر از جملـه تپـه شـرف آباد در نورآباد با مشـکالت سـیل 

زدگـی روبـه رو شـدند،البته آسـیب ندیدند.

۲۰ محوطه تاریخی، زیر آب رفتند

کمیسیون اصل ۹0 در گزارشی ضمن بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواستار تبدیل این 
سازمان به وزارتخانه شد.

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس در جلسه علنی دیروز دوشنبه گزارش این کمیسیون در خصوصی 
عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را قرائت کرد.

قطر حامی استارت  اپ های 
»گردشگری ورزشی« شد

بـا  قطـر  ملـی گردشـگری  شـورای 
سـازمان  بـا  توافق نامـه ای  امضـای 
جهانـی گردشـگری بعنوان اسپانسـر 
نخستین دوره رقابت اسـتارت اپ های گردشگری ورزشی معرفی 
شد.زوراب پولولیکاشـویلی دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی در 
دیـداری با»اکبـر الباکر«رئیـس شـورای ملی گردشـگری قطر با 
امضای توافق نامه ای اعالم کردند که کشـور قطر حامی نخسـتین 
دوره رقابت اسـتارت اپ های گردشـگری ورزشـی سـازمان جهانی 
گردشـگری خواهد بود که با همکاری باشـگاه فوتبال بارسـلونای 
اسـپانیا برگـزار خواهد شـد. هـدف از برگـزاری این رقابـت ارتقا و 
تقویـت بخش هـای گردشـگری و ورزش و در عین حال افزایش 

کارآفرینـی و تقویـت نوآوری در گردشـگری ورزشـی اسـت.

گردشگری

بنای تاریخی »برج قابوس« از 
سیل ،آسیب ندیده است

عبدالمجید نورتقانی گفت:پایش های 
اولیه نشـان می دهد که خسـارتی به 
گنبـد قابـوس وارد نشـده امـا بـرای 
اطمینـان بیشـتر نیاز بـه پایش های دقیـق تر می باشـد. وی با 
اشـاره به رطوبـت موجود در پایه بنای گنبد قابوس،افزود:بخشـی 
از این رطوبت از گذشـته وجود داشـته و به احتمال زیادهمچنان 
نیزباقـی خواهدمانـد اما بخش قابل توجه آن، ناشـی از باال آمدن 
آب های زیر سـطحی اسـت، اگرچه فرسـایش زیسـتی هم آن 
را تسـریع کـرده اسـت.نورتقانی اضافـه کرد:هـم اکنـون قسـمت 
مخروطـی گنبـد قابـوس نیـاز جـدی به بندکشـی و ازبیـن بردن 
علفهـای هـرز دارد کـه قبـل از بارش های شـدید روزهـای پایانی 

سـال گذشـته، در دسـتور کار این پایگاه قرار داشـت. 

میراث

کشف اشیای هزاره سوم قبل از 
میالد در »شیروان«

خراسـان  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
تاریخـی  اشـیا  کشـف  از  شـمالی 
هـزاره سـوم قبـل ازمیـالد بـه ارزش 
چهـار میلیاردریـال در شـیروان خبر داد.سـردار علیرضا مظاهری 
اظهـار کـرد:در پـی وصول خبـری مبنـی براینکه فـردی در منزل 
شـخصی خود اقـدام به نگهـداری اشـیا عتیقـه می کند،موضوع 
بـه صورت ویـژه در دسـتور کارمأموران انتظامی پاسـگاه "خانلق" 
ازمنـزل  دربازرسـی  انتظامـی  افزود:مأمـوران  قـرار گرفـت وی 
ایـن فـرد،دو شـیء تاریخـی یکـی متعلـق بـه دوران معاصـر و 
دیگـری متعلـق به هزاره سـوم ماقبل ازمیالدرا کشـف کردند.وی 
گفـت:ارزش ریالی اشـیا کشـف شـده توسـط کارشناسـان اداره 
میـراث فرهنگـی مبلـغ چهـار میلیـارد ریـال برآورد شـده اسـت 

میراث

کمبود اسناد تاریخی برای 
ثبت قلعه »رودخان«

درحالـی کـه پرونده هـای ثبـت جهانـی 
درحـال  ایـران  فرهنگـی  میـراث 
یونسـکو  بـه  وارسـال  شـدن  آمـاده 
هسـتند،مدیرکل میـراث و گردشـگری گیـالن از مرمت بخشـهای 
شـرقی قلعـه رودخان ومشـکالت احتمالی در مسـیر پرونده ثبت 
جهانـی آن خبر داد.میـراث جهانی یونسـکوعهدنامه ای بین المللی 
اسـت کـه در تاریـخ ۱۶ نوامبر ۱۹7۲ میالدی بـه تصویب کنفرانس 
عمومی یونسکورسید.موضوع آن حفظ آثارتاریخی، طبیعی و فرهنگی 
بشـر اسـت کـه اهمیـت جهانـی دارندومتعلق بـه تمام انسـانهای 
زمیـن، فـارغ از نـژاد، مذهـب و ملیـت خاص، هسـتند.بر پایه این 
کنوانسیون کشورهای عضو یونسـکو، می توانندآثار تاریخی،طبیعی 
وفرهنگـی کشـور خـود را نامـزد ثبـت بعنـوان میـراث جهانی کنند

میراث

درهفته هـای  تهران-پاریـس  روابـط 
و  نظرسیاسـی  اظهـار  بـا  کـه  گذشـته 
فرانسـوی  دیپلمـات  یـک  نسـنجیده 
بـه  بیانجامـد،  تنـش  بـه  می رفـت 
بـا  ایـران  همـدردی  باابـراز  نـاگاه 
فرانسـوی های غمگیـن ازآسـیب جدی 
درآتش سـوزی  »نوتـردام«  کلیسـای 
دیپلماسـی  اهمیـت  دتـا  تغییرکـر 
را در روابـط دو کشـوری کـه  فرهنگـی 
خویـش  وفرهنـگ  تاریـخ  بـه  دو  هـر 
دو  سـفیران  آشـکارکند.  می بالنـد، 
کشـور ایـران و فرانسـه پـس ازمدت ها 
باالخـره معرفـی وبـه کشـورهای محـل 
ماموریـت اعـزام شـدند.درهمین حیـن 
فرانسـه  سـفیر  نسـنجیده  توئیـت 
درواشـنگتن واظهارنظـر غیرکارشناسـی 
اودرمـورد برجـام سـبب شـدتا »فیلیپ 
نرسـیده  جدیدفرانسـه  سـفیر  تیه بـو« 

شـود.  تهران،احضـار  بـه 

در  امـا  گذشـته  شـب  دوشـنبه 
نوتـردام  جامـع  پاریس،کلیسـای 
درقلـب پاریس آتـش گرفت؛جهانی در 
انـدوه فرانسـویان بـرای آسـیب بنایـی 
تاریخی شـریک شـد.محمدجوادظریف 
توئیتـی  در  ایـران  خارجـه  امـور  وزیـر 
بافرانسـویان وکاتولیک هـا ابرازهمدردی 
از  بخشـی  وقتـی  شـدم  کرد:غمگیـن 
مختـص  برجسـته  بنـای   – نوتـردام 
عبـادت پـروردگار یکتـا و بنایـی کـه از 
طریـق شـاهکار ادبـی هوگوهمـه مـا را 
بـه هـم نزدیکترکرد – پس از ۸00سـال 
وانقـالب  پـی جنگهـا  پامانـدن در  سـر 
فرانسـوی  بـا  مـا  فکـر  شـد.  تخریـب 
واکنـش   . وهمـه کاتولیک هاسـت  هـا 
رسـانه های فرانسـوی بـه ایـن توئیـت 
وابـراز همدردی،باردیگرلـزوم توجـه بـه 
ازآن  ظرفیـت روابـط فرهنگـی وبیـش 
دیپلماسـی فرهنگـی میـان دوکشـور را 

فرهنگـی  دیپلماسـی  سـاخت؛  آشـکار 
فرانسـه  سـابق  دیپلمـات  یـک  کـه 
درتهـران آن را دور ازدسـترس اماممکن 
می دانـد. »ژان کلـود ووآزن« دیپلمـات 
با»عالـی«  درتهـران  فرانسـه  سـابق 
تنهـا  ظریف،گفـت:  توئیـت  خوانـدن 
اعتقـادات  و  می تواندملت هـا  تسـامح 
بـه  کند.ظریـف  نزدیـک  یکدیگـر  رابـه 
خوبـی باطـرز تفکـر غـرب آشناسـت و 
برجام،گواهـی  درامضـای  او  موفقیـت 
یـک  درایـران  او  مدعاسـت.  برایـن 
نمونـه مثـال زدنـی اسـت.وی در مـورد 
ایـن سـوال که آیـا دیپلماسـی فرهنگی 
تهـران- سیاسـی  لحـن  می توانـد 
تغییـر دهدگفـت: وضعیـت  را  پاریـس 
کنونـی هرگونـه حرکـت را از مسـیرهای 
رسـمی بسـیار دشـوار و پیچیـده کـرده 
میـان  عظیمـی  اعتمـادی  اسـت.بی 
وتداخـل  آمـده  وجـود  بـه  دوکشـور 

هـر  وبین المللـی  دوجانبـه  درروابـط 
آرامـش  فضـای  ازکشـورها،  کـدام 
حاکـم را حتـی بـدون در نظـر گرفتـن 
فشـارهای داخلـی و بین المللـی برهـم 
دیپلماسـی  فضایـی  می زند.درچنیـن 
فرهنگـی رسـمی همچنـان یـک ایده آل 
دور از دسـترس باقـی می مانـدوی کـه 
دارد  را  ایـران  زندگـی  تجربـه  سـال ها 
در مـورد ظرفیـت فرهنـگ بـرای ترمیم 
بـر  گفـت:  دوجانبـه،  سیاسـی  روابـط 
اسـاس تجربـه وپیشـینه خودمعتقـدم 
تنهاجامعـه مدنـی قـادر اسـت درک و 
احتـرام متقابـل را نـه تنهـا میـان ایران 
وفرانسـه بلکـه میـان هـر دوملتـی کـه 
درفضـای تنـش سیاسـی و اقتصـادی 

ایجـاد کنـد. بـه سـر می برنـد، 
این مـورخ و باستان شـناس فرانسـوی 
علمـی  همـکاری  هـای  همچنیـن 
حتـی  یـا  و  دانشـگاهی  سـطح  در 
مشـترک  کاوش هـای   ، آزمایشـگاهی 
نهادهـای  همـکاری  شناسـی،  باسـتان  
و  فرانسـه  لـوور  مـوزه  چـون  فرهنگـی 
مـوزه باسـتان  شناسـی ایـران، برگزاری 
و  سـینما  و  موسـیقی  جشـنواره  هـای 
را  مشـترک  هـای  نمایشـگاه   برپایـی 
مهمتریـن و نخسـتین اقدامـات بـرای 
نزدیکـی میان دوکشـور ایران و فرانسـه 
فعالیت هـا  ایـن  افـزود:  و  خوانـد 
نـگاه  جدل هـا  و  بحـث  رابایدفـرای 
داشـت و اجازه داد تـا دو ملت یکدیگر 

دیگـری  دیـِد  بـه  و  بشناسـند  بهتـر  را 
و  اشـتراک گـذاری  مفاهیـم  مـورد  در 
احتـرام در قبـال یکدیگـر دسـت یابند.
ایـران  تمـدن  و  فرهنـگ  درمـورد  وی 
گفـت: در ورای اخبـار جعلـی البی های 
متعـدد، تصویـر ایـران در نـزد بخـش 
یکـی  تصویـر  فرانسـویان،  از  اعظمـی 
دنیاسـت؛  تمـدن  هـای  بزرگتریـن  از 
بـه  کـه  تحصیلکـرده  ملتـی  تصویـر 
می بالـد. دانشـمندانش  خـودو  تاریـخ 
را  مسـاله  ایـن  فرانسـه  اگـر  حتـی 
نادیـده بگیـرد کـه تمـدن غربـی مـا تا 
چـه انـدازه وام  دار ایـران اسـت چه از 
منظـر اختـراع و نوآوری و چـه از منظر 
،مصـرو  ،یونـان  هنـد  دانـش  انتقـال 
فرهنگـی  رایزنـی  کـه  چیـن.ووآزن 
را  الجزایـر  و  افغانسـتان  در  کشـورش 
نیـز در کارنامـه حرفـه سیاسـی خـود 
راضامـن  فرهنـگ  اگـر  افـزود:  دارد، 
ایـن احترام وتحسـین بدانیم ،توسـعه 
تغییـر  بـه  می توانـد  گردشـگری 
ایرانـی کـه  ایـران و  از  تصویـر کنونـی 
بسـیاری در صـدد کاریکاتـوری کـردن 
آن هسـتند ،کمـک قابـل توجهـی کند. 
فرهنگـی  تعامـالت  طوالنـی  تاریـخ 
اسـت  قـوی  چنـان  فرانسـه  و  ایـران 
بـرای  محکـم  پایـه ای  می توانـد  کـه 
نظـر  در  دیپلماسـی فرهنگـی  اسـتقرار 

شـود. گرفتـه 

ته
نک

گفت وگـوی  در  تهـران  در  فرانسـه  سـابق  دیپلمـات 
هرگونـه  وضعیـت کنونـی  ایرنـا گفـت:  بـا  اختصاصـی 
حرکـت را از مسـیرهای رسـمی بسـیار دشـوار و پیچیـده 
کـرده اسـت. بـی اعتمـادی عظیمی میـان دو کشـور به 
وجـود آمـده و تداخل در روابـط دوجانبـه و بین المللی 
هـر کـدام از کشـورها، فضـای آرامـش حاکـم را حتـی 
بـدون در نظـر گرفتـن فشـارهای داخلـی و بین المللـی 
برهـم می زنـد. در چنیـن فضایـی دیپلماسـی فرهنگـی 
رسـمی همچنـان یـک ایـده آل دور از دسـترس باقـی 

نـد. می ما
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 پیام
زیست

خبر

جنگل هــا  ســازمان  شــد  اعــالم  اینکــه  از  بعــد 
قصــد تعطیلــی طرح هــای حفاظــت از جنــگل را 
دارد، ســازمان جنــگل هــا، ایــن موضــوع را تکذیــب 

ــت. ــرده اس ک
بــه تازگــی کامــران پــور مقــدم رییــس شــورای عالی 
ــا  ــازمان ب ــن س ــه ای ــر ک ــن نظ ــا رد ای ــا ب جنگل ه
ــت  ــای حفاظ ــی طرح ه ــد تعطیل ــرو قص ــل نی تعدی
از جنــگل را دارد، گفــت: ســازمان جنگل هــا بــه 
ــی  ــای حفاظت ــی طرح ه ــد تعطیل ــوان قص ــچ عن هی
انعقــاد  ســازمان  ایــن  اولویــت  بلکــه  نــدارد  را 
اســت  شــرکت هایی  بــا  حفاظتــی  قراردادهــای 
ــدات  ــه تعه ــد و ب ــری دارن ــای توانمندت ــه نیروه ک

ــتند. ــد هس ــود پایبن ــی خ حفاظت
قراردادهــای  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  پورمقــدم 
شــکل  بــه  بایــد  جنگل هــا  ســازمان  حفاظتــی 
کــرد:  اظهــار  کنــد،  پیــدا  ادامــه  گســترده تری 
ــار  ــون هکت ــک میلی ــا ی ــدود تنه ــن ح ــش از ای پی
ــمال  ــای ش ــار جنگل ه ــون هکت ــوع دو میلی از مجم
بهره بــرداری  طرح هــای  پوشــش  تحــت  کشــور 
ــه  ــی آن اســت ک ــه معن ــن ب ــود. ای ــداری ب و جنگل
حفاظــت بخشــی از جنگل هــای شــمال برعهــده 
ــر  ــی دیگ ــردار و بخش ــی بهره ب ــرکت های خصوص ش
ــود. ــا ب تحــت حفاظــت مســتقیم ســازمان جنگل ه

چندی پیش ایســنا در گزارشی نوشت: 
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس  »اخیــرًا 
ــت  ــی از اهمی ــود آگاه ــا وج ــور ب ــزداری کش آبخی
حفاظــت از جنگل هــا و تعــداد افــراد قابــل توجهــی 
کــه در ایــن شــرکت ها مشــغول بــه کار هســتند 
طــی نامــه ای اعــالم کــرده اســت کــه قــرارداد 

نمی شــود. تمدیــد  بــردار  بهــره  شــرکت های 

از  حفاظــت  اعتبــار  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
جنگل هــا بــه میــزان ۸0 میلیــارد تومــان در بودجــه 
امســال دولــت دیــده شــده و هیــچ مشــکلی نیــز در 
ــاره  ــه یکب ــا ب ــن طــرح نیســت، ام ــی ای تأمیــن مال
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
کشــور کــه ســمت معاونــت وزارت جهــاد کشــاورزی 
را نیــز دارد تصمیــم بــه عــدم تمدیــد ایــن قــرارداد 
ــگل در  ــردار از جن ــره ب ــرکت های به ــی ش ــا تمام ب

ــرده اســت.« سراســر کشــور ک

پیگیری جدی تر طرح حفاظت 
در سال جدید

ــال  ــدای امس ــه از ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدم ب پورمق
ســازمان جنگل هــا تصمیــم گرفــت کــه پــس از 
اجــرای جــدی طــرح تنفــس، تمــام مســاحت 
جنگل هــای شــمال کشــور را به صــورت یکپارچــه 
تحــت پوشــش قراردادهــای حفاظتــی قــرار بدهــد، 
از  حفاظــت  تنهــا  نــه  بنابرایــن  تصریــح کــرد: 
ــن کار در  ــه ای ــد بلک ــد ش ــل نخواه ــا تعطی جنگل ه

در  اجــرا  بــه  به صــورت گســترده تری   ۹۸ ســال 
ــد. ــد آم خواه

رییــس شــورای عالــی جنــگل بــا بیــان اینکــه 
صحبت هایــی کــه در مــورد تعطیلــی حفاظــت از 
ــای  ــا نیروه ــرارداد ب ــاد ق ــدم انعق ــا ع ــا ب جنگل ه
ــود  ــرح می ش ــردار مط ــرکت های بهره ب ــی ش حفاظت
جنگل هــا  ســازمان  گفــت:  اســت،  ســوءتفاهم 

تصمیــم 
گرفتــه اســت کــه بــر اســاس یــک ســری تشــریفات 
حفاظــت  توانایــی  کــه  شــرکت هایی  قانونــی، 
از جنــگل را دارنــد -از جملــه شــرکت هایی کــه 
مجریــان ســابق طرح هــای جنگلــداری بودنــد- 

ــا ایــن شــرکت ها قــرارداد ببنــدد. انتخــاب کنــد و ب
پورمقــدم بــا ایــن ادعــا کــه متاســفانه برخــی 
تصــور  شــمال کشــور  در  بهره بــردار  شــرکت های 
می کننــد کــه چــون پیــش از ایــن بــا ســازمان 
ــت  ــن موقعی ــد از ای ــتند بای ــرارداد داش ــا ق جنگل ه
بــرای انعقــاد قراردادهــای جدیــد سوءاســتفاده 
بــرای  جنگل هــا  ســازمان  قــرارداد  کنند،گفــت: 
ــک  ــطح ی ــا در س ــته تنه ــال گذش ــا س ــت ت حفاظ
میلیــون هکتــار از جنگل هــای شــمال بــود امــا 
دو  ســطح  در  حفاظتــی  قراردادهــای  امســال 
میلیــون هکتــار گســترش پیــدا می کنــد و ایــن 
ــا و  ــتغال قرق بان ه ــش اش ــا کاه ــه تنه ــوع ن موض

تکذیبتعطیلیطرحهایحفاظتازجنگل
رییس شورای عالی جنگل ها: اولویت این سازمان انعقاد قراردادهای حفاظتی با شرکت هایی است که نیروهای توانمندتری دارند

بــه تازگــی کامــران پــور مقــدم رییــس شــورای عالــی جنگلهــا بــا رد ایــن نظــر کــه ایــن ســازمان بــا تعدیــل نیــرو 
قصــد تعطیلــی طرحهــای حفاظــت از جنــگل را دارد، گفــت: ســازمان جنگلهــا بــه هیــچ عنــوان قصــد تعطیلــی 
طرح هــای حفاظتــی را نــدارد بلکــه اولویــت ایــن ســازمان انعقــاد قراردادهــای حفاظتــی بــا شــرکت هایی اســت 

کــه نیروهــای توانمندتــری دارنــد و بــه تعهــدات حفاظتــی خــود پایبنــد هســتند.
پورمقــدم بــا تاکیــد بــر اینکــه قراردادهــای حفاظتــی ســازمان جنگلهــا بایــد بــه شــکل گســتردهتری ادامــه پیــدا 
کنــد، اظهــار کــرد: پیــش از ایــن حــدود تنهــا یــک میلیــون هکتــار از مجمــوع دو میلیــون هکتــار جنگلهای شــمال 
کشــور تحــت پوشــش طرح هــای بهره بــرداری و جنگلــداری بــود. ایــن بــه معنــی آن اســت کــه حفاظــت بخشــی 
ــتقیم  ــت مس ــت حفاظ ــر تح ــی دیگ ــردار و بخش ــی بهره ب ــرکت های خصوص ــده ش ــمال برعه ــای ش از جنگل ه

ــود. ســازمان جنگل هــا ب

کامــران پورمقــدم رییــس شــورای عالــی جنگل با 
بیــان اینکــه صحبت هایــی کــه در مــورد تعطیلــی 
حفاظــت از جنگل هــا بــا عــدم انعقــاد قــرارداد بــا 
نیروهــای حفاظتــی شــرکتهای بهرهبــردار مطــرح 
میشــود ســوءتفاهم اســت، گفــت: ســازمان 
ــر اســاس  جنگل هــا تصمیــم گرفتــه اســت کــه ب
یــک ســری تشــریفات قانونــی، شــرکت هایی کــه 
توانایــی حفاظــت از جنــگل را دارنــد  انتخــاب کند.

یم
سن

س:ت
عک

اســتان هایی  از  یکــی  شــمالی  خراســان 
ــا  ــته ب ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط ــت ک اس
پدیــده خشکســالی مواجــه بــوده و بــا ایــن 
ــرده اســت. ــرم ک مشــکل دســت و پنجــه ن
درصــد   7۱ گذشــته  ســال  اواخــر  تــا 
پدیــده  بــا  اســتان  ایــن  مســاحت  از 
خشکســالی مواجــه بــوده اســت و ایــن 
امــر قســمت های مختلــف اســتان همچــون 
بخــش کشــاورزی، تأمیــن آب شــرب حــوزه 
روســتایی و شــهری و … را درگیــر خــود 

کــرده اســت.
ایــن درحالــی ســت کــه از اواخــر ســال 
بــا  شــمالی  خراســان  تاکنــون  گذشــته 
ــا حجــم خیلــی  ریــزش نــزوالت آســمانی ب
اســتان  ایــن  در  توجهــی  قابــل  و  زیــاد 

مواجــه بــوده اســت.
ــی شــویم  ــه م ــن ســوال مواج ــا ای ــال ب ح
ــازی از  ــره س ــذب و ذخی ــدر در ج ــه چق ک

نعمــت خــدادادی موفــق بوده ایــم؟
ــب آب از  ــر مکع ــون مت ــازی 70 میلی رهاس
ــک و  ــی ی ــمالی ط ــان ش ــد خراس ــه س س

ــته ــاه گذش ــم م نی
ــره  ــت و به ــاون حفاظ ــطه، مع ــد واس حمی
بــرداری شــرکت آب منطقــه ای خراســان 
بــه هشــدار  بــا توجــه  افــزود:  شــمالی 
اعــالم شــده از ســوی اداره کل هواشناســی 
منظــور  بــه  گذشــته،  ســال  در  اســتان 
در  شــده  وارد  ســیالب های  در  مدیریــت 
ــته  ــال گذش ــتان س ــدها، از زمس ــزن س مخ
ســدهای  از  آب  رهاســازی  بــه  اقــدام 
اســتان طــی چندیــن مرتبــه کردیــم. از 
اواخــر ســال گذشــته تاکنــون میــزان ۱0 
میلیــون متــر مکعــب آب از ســد بیــدواز در 
اســفراین و ۴۸ میلیــون متــر مکعــب آب از 
ســد شــیرین دره رهــا ســازی شــده اســت.
دهــد  مــی  ایســنا گــزارش  کــه  آنطــور 
واســطه بــه ســد چندیــر نیــز اشــاره کــرد و 
ــر در  ــون در ســد چندی ــم اکن ــه داد: ه ادام
شهرســتان راز و جــرگالن 7.۲ میلیــون متــر 
مکعــب آب ذخیــره ســازی شــده اســت 
ــون ۱۲  ــته تاکن ــال گذش ــه دوم س و از نیم
ــب آب رهاســازی شــده  ــر مکع ــون مت میلی

اســت.

یل
چرا سیالب های ایران، گل آلود است؟س

ــاالب  ــت: ت ــگاه اراک گف ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــیالب و  ــرل س ــزایی در کنت ــش بس ــان اراک نق میق
روان آب هــای ناشــی از بارش هــای اخیــر داشــت 
ــود ایــن  ــوم نب ــود، معل و در واقــع اگــر ایــن تــاالب نب
حجــم آب بایــد کجــا می رفت.امیــر انصــاری  بــا اشــاره 
بــه اینکــه تــاالب میقــان اراک در مرکــز حوضــه آبریــز میقــان 
واقــع شــده و هشــت رودخانــه بــه آن وارد می شــود، افــزود: تــاالب 
میقــان بــه دلیــل موقعیــت زمیــن شــناختی در واقــع بــه ماننــد یــک 
کاســه اســت کــه آب هــای حوضــه بــه داخــل آن می ریــزد و از حیــث 
جمــع آوری آب هــای ســطحی نقــش بســزایی دارد.وی بــا بیــان اینکه 
تــاالب میقــان در واقــع نقــش مهارکننــده ســیل، جمــع آوری کننــده 
ــده دار  ــی را عه ــای زیرزمین ــده آب ه ــطحی و تغذیه کنن ــای س آب ه
اســت، گفــت: بــه دلیــل وجــود گســل ها و ترک هــا در بســتر تــاالب 
میقــان اراک در زمــان بــارش، بســیاری از ایــن گســل ها و درز و 
ــم  ــوند و ک ــر آب می ش ــده پ ــاد ش ــای ایج ــکاف ها و حوضچه ه ش
ــوذ  ــی نف ــن و ســفره های آب زیرزمین ــه داخــل زمی ــن آب ب ــم ای ک
می کند.انصــاری بــا اشــاره بــه کاهــش ســطح آب موجــود در دریاچــه 
تــاالب میقــان نســبت بــه روزهــای نــوروز کــه شــاهد بــارش شــدید 

ــوز هــوای اراک گــرم نشــده اســت و  در اراک بودیــم، بیــان کــرد: هن
نمی تــوان ایــن کاهــش را بــه تبخیــر نســبت داد، هرچنــد کــه بخشــی 
از آب بــه هرحــال تبخیــر می شــود، امــا در شــرایط کنونــی کــه هنــوز 
بــه گرمــای تابســتان نرســیده ایــم کاهــش ســطح آب تــاالب در واقع 
بــه دلیــل نفــوذ آب بــه درون ســفره های آب زیرزمینــی و همچنیــن 
نفــوذ آب بــه حفره هــای معدنــی رخ داده اســت کــه ایــن رطوبــت در 
تابســتان مانــع بــروز گردوغبــار خواهــد شــد.وی بــا اشــاره به پوشــش 
گیاهــی موجــود در بخــش کویــری تــاالب میقــان اراک اظهــار کــرد: 
ــل ســیل و  ــد یــک ســد در مقاب ــه مانن ــع ب پوشــش گیاهــی در واق
ســیالب عمــل می کنــد کــه از بهــم ریختــن بافــت خــاک جلوگیــری 
ــن  ــد و همی ــش می ده ــیالب را کاه ــرعت روان آب و س ــرده و س ک
ــه داخــل  کاهــش ســرعت باعــث می شــود کــه ســرعت نفــوذ آب ب
زمیــن نیــز افزایــش یابد.گل آلــود بــودن ســیالب در اراک و حتــی در 
کشــور بــه دلیــل کــم بــودن پوشــش گیاهــی در حوضه هــا و مراتــع 
بــود و ایــن کاهــش پوشــش گیاهــی کــه بــه دلیل چــرای بیــن از حد 
ــری و خشکســالی های  ــر کارب ــع، تخریــب اراضــی، تغیی دام در مرات
اخیــر کــه بــه درازا کشــید، ایجــاد شــده، باعــث شــد کــه ســطح خاک 

ــود باشــد. کامــالً شســته و آب ســیالب ها گل آل

ــا هجــوم  ــران ـ قــم ب ــان ته دشــت شــقایق در حاشــیه اتوب
ــه  ــن گون ــش ای ــد. روی ــرو ش ــافران روب ــگران و مس گردش
افتــاده  اتفــاق  ســال ها خشک ســالی  از  پــس  گیاهــی 
اســت کــه اکنــون بــه دســت هوادارانشــان درحالــی قربانــی 

ــتند. ــدن هس ش
ــای  ــار و بارندگی ه ــیدن به ــرا رس ــا ف ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
شــدید اخیــر در کشــور، بزرگــراه تهــران ـ قــم چهــره جدیــدی 
ــقایق  ــد ش ــی مانن ــش گل های ــت. روی ــه اس ــود گرفت ــه خ ب
وحشــی، بابونــه و ســایر گیاهــان چهــره بی نظیــری بــه 

ــت. ــراف آن داده اس ــت های اط ــان و دش ــیه اتوب حاش
شــقایق بــه عنــوان نمــادی از ســربازان کشــته شــده در 
ــه  ــام »الل ــا ن ــا از آن ب ــگ مشــهور اســت و در کشــور م جن
ــق«  ــه عاش ــام »گل همیش ــا ن ــود و ب ــاد می ش ــی« ی وحش

ــت. ــهور اس مش
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه سال هاســت اتوبــان تهــران - 
قــم بــه دلیــل خشک ســالی ایــن چنیــن چشــم نــواز نبــوده، 
رویــش گســترده گل هــای شــقایق باعــث جــذب مســافران و 
گردشــگران و توقــف خودروهــا در حاشــیه اتوبــان شــده کــه 

»تخریــب« تنهــا دســتاورد ایــن مالقــات بــوده اســت.
ــادر  ــی ن ــر اتفاق ــای اخی ــی در دهه ه ــن طبیعت ــق چنی خل
محســوب می شــود امــا مشــاهدات خبرنــگار ایســنا در ســه 
روز متوالــی از دشــت های ایــن اتوبــان نشــان می دهــد 
هیــچ گونــه اقــدام نظارتــی و دیــده بانــی مبنــی بــر حفــظ یــا 

قــرق ایــن اثــر طبیعــی انجــام نشــده اســت.
هجــوم بی رویــه گردشــگران و مســافران بــه دشــت های 
ــاری،  ــال بختی ــار مح ــتان های چه ــون در اس ــای واژگ الله ه

ــرل  ــچ کنت ــدون هی ــان ب ــد و اصفه ــر احم ــه و بوی کهگیلوی
ــر  ــی دو ســال اخی ــه در یک ــی اســت ک ــز اتفاق ــارت نی و نظ
ــاز اردیبهشــت و  ــا آغ ــه ب ــده اســت ک ــزارش ش ــور گ ــه وف ب
زنــگ  دوبــاره  ایــن گونه هــای کمیــاب،  رویــش  فصــل 
خطــر نابــودی آن بــه صــدا در آمــده اســت. در »روز جهانــی 
زمیــن« )mother earth day( شــاید یــادآوری چنــد نکتــه 
ــی  ــد نســخه خوب ــت بتوان ــن و طبیع ــظ زمی در راســتای حف
ــد. ــدنی باش ــا و تکرارنش ــراث گران به ــن می ــظ ای ــرای حف ب
ــان  ــن نگهب ــد بهتری ــی می توانن ــردم محل ــه م ــت اینک نخس
گونه هــای گیاهــی همچــون شــقایق باشــند. در صورتــی کــه 
میــان ســازمان محیــط زیســت و شــورای شــهر ایــن مناطــق 
می تواننــد  محلــی  گروه هــای  شــود،  انجــام  توافقاتــی 
ــقایق  ــای ش ــت از گل ه ــه حفاظ ــوزش نســبت ب ــس از آم پ
اقــدام کننــد. ســال های گذشــته در برخــی مناطــق همچــون 
ــه مســافران و گردشــگرانی  ــود ک ــن ب ــت از ای ــد صحب دماون
کــه ایــن گل هــا را می چیننــد دو تــا ســه هــزار تومــان 
جریمــه نقــدی شــوند، هرچنــد کــه ایــن طــرح جــدی گرفتــه 
نشــده اســت و از ایــن منطقــه حفاظــت شــده و اثــر طبیعــی 
ــا  ــه شــقایق ها ب ــه تجــاوز ب ــزارش می رســد ک ــز  گ ــی  نی مل

ــان ادامــه دارد. ــاز آن هــا همچن چیــدن پی
ــت  ــا طبیع ــب ب ــوس و غری ــار ناملم ــن رفت ــه ای ــر اینک دیگ
ــد،  ــاق می افت ــی اتف ــافران غیربوم ــط مس ــتر توس ــه بیش ک
باعــث تخریــب دشــت های شــقایق می شــود کــه بــه نوعــی 
ثــروت طبیعــی و جذابیــت منطقــه بــه شــمار مــی رود. 
ــاز  ــقایق و پی ــای ش ــد گل ه ــش از ح ــدن بی ــفانه چی متأس
ــه نوعــی شــکل مخــرب بــه  آن هــا توســط گردشــگران کــه ب

ــه  ــن گون ــش ای ــه روی ــی و دامن ــر طبیع ــه و عم ــود گرفت خ
ــانده اســت. ــل رس ــه حداق ــای وحشــی را ب زیب

بایــد یــادآور شــد کــه عمــر طبیعــی شــقایق های وحشــی بــه 
کمتــر از یــک مــاه نیــز نمی رســد حــال آن کــه اگــر چیــده 
شــوند، در عــرض کمتــر از یــک تــا دو ســاعت پالســیده شــده 

و از بیــن خواهنــد رفــت.
ــه  چیــدن و تخریــب بیــش از حــد ایــن موهبــت طبیعــی ن
ــا  ــت ی ــی گردشــگری طبیع ــای اخالق ــا کده ــق ب ــا مطاب تنه

تخریــب  بایــد  را  آن  نــام  بلکــه  نیســت  اکوتوریســم 
ــه  ــه ک ــه منطق ــافران ب ــیل ورود مس ــت. س ــت گذاش طبیع
تخریــب  را  شــقایق  خرمن هــای  خــود  خودروهــای  بــا 
ــط زیســت، در  ــب خــاک و محی ــر تخری ــالوه ب ــد، ع می کنن

عمــل امــکان رشــد گیاهــان را از بیــن می بــرد.
ــه  ــقایق ب ــافران در دشــت های ش ضــرورت دارد حضــور مس
ــن  ــگاه ای ــب رویش ــا از تخری ــود ت ــازی ش ــی فرهنگ س نوع

ــه گیاهــی جلوگیــری شــود. گون

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه ســیل های اخیــر باعــث ورود 
حجــم زیــادی از رســوبات بــه رودخانه هــا و تاالب هــا شــده اســت، 
گفــت: ایــن رســوبات می توانــد باعــث پــر شــدن مخــزن تاالب هــا، 

تغییــر زیســتگاه ها و جابجایــی برخــی گونه هــای آبــزی شــود.
بــه گــزارش ایســنا، حمیــد ظهرابــی در نشســت خبــری کــه روز )۲ 
اردیبهشــت مــاه( به مناســبت روز جهانــی زمین در ســازمان حفاظت 
ــه بارش هــای ســنگین و  ــا اشــاره ب محیــط زیســت برگــزار شــد، ب
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توسعه 

اطالع مردم از جغرافیا، 
به توسعه مشارکتی  می انجامد

دریاچه ارومیه، جان دوباره گرفت

علــوم  دانشــکده  رئیــس 
ــگاه خوارزمی،  جغرافیایی دانش
علــم جغرافیــا را علم شــناخت 
ــیر  ــل و تفس ــط و تحلی محی
ــر  ــد ب ــا تأکی ــت و ب ــط دانس ــا محی ــان ب ــار انس رفت
اینکــه امــروزه تمــام مســائل کــره زمیــن بــه یکدیگــر 
مرتبــط اســت، خاطرنشــان کــرد: جغرافیــا یــک علــم 
بین رشــته ای و بــه روز اســت کــه جایــگاه آن بایــد 
ــن  ــردم از ای ــه م ــد. چنان چ ــاء یاب ــردم ارتق ــزد م در ن
ــهم  ــارکتی س ــعه مش ــد، در توس ــی یابن ــش آگاه دان

ــت. ــد داش خواهن
دکتــر حمیــد جاللیــان در گفت وگــو بــا ایســنا در رابطــه 
بــا ایــن موضــوع کــه امــروز بــا توجــه بــه وقــوع بیشــتر 
ــرات  ــژه تغیی ــرایط وی ــز ش ــی و نی ــرات طبیع مخاط
اقلیــم، خشکســالی و تأثیــرات آن هــا بــر ســرزمین ها، 
اهمیــت یافتــن علــم جغرافیــا در نــزد مــردم بیــش از 

ــرات  ــح داد: مخاط ــد، توضی ــروری می نمای ــش ض پی
ــی  طبیعــی همــواره وجــود داشــته اند؛ در شــرایط فعل
ــتر  ــا بیش ــوع آن ه ــه وق ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب چنی

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر چــه جمعیــت بیشــتر 
می شــود، حضــور و پراکنــش مخاطــرات نیــز در 
ســطح زمیــن گســترده تر شــده و افــراد بیشــتری در 
ــد، خاطرنشــان کــرد:  ــرار می گیرن معــرض مخاطــره ق
دو مشــخصه کــه بــر اســاس آن می گوئیــم وقــوع ایــن 
رویدادهــا بیشــتر شــده ، افزایــش جمعیــت انســان و 
ــه  ــن از جمل ــا در همه جــای زمی ــری حضــور آن ه دیگ

ــت. ــا و … اس ــاحل دری ــه، س ــتان، کوهپای کوهس
رئیــس دانشــکده علــوم جغرافیایی دانشــگاه خوارزمی 
ادامــه داد: بنابرایــن افــراد بیشــتری تحــت تأثیــر ایــن 
حــوادث قــرار گرفتــه و تلفــات و خســارات بیشــتری 

ــد. ــاق می افت اتف

اســتانی  مدیردفتــر 
ــای دریاچــه  ســتاد احی
ارومیــه در آذربایجــان 
تــراز  گفــت:  غربــی 
ــش  ــر افزای ــک مت ــش از ی ــه بی ــه ارومی دریاچ

اســت. یافتــه 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــرخوش در گف ــاد س فره
ایســنا بــا اشــاره بــه افزایــش بارندگی هــا و 
رهاســازی آب از ســدها و رودخانه هــای اســتان 
بــه دریاچــه ارومیــه افــزود: تــراز فعلــی دریاچــه 
ــدت  ــه م ــه نســبت ب ــه ۱۲7۱.۴۹ اســت ک ارومی
و  متــر  ســانتی   7۴ ســال گذشــته  مشــابه 
نســبت بــه اول مهــر ســال گذشــته یــک متــر و 

ــت. ــته اس ــش داش ــر افزای ــانتی مت ۲۲ س
وی بــا بیــان اینکــه وســعت فعلــی دریاچــه 
ارومیــه ۲۹5۸ کیلومتــر مربــع اســت افــزود: 
ــا مــدت  ــه در مقایســه ب وســعت دریاچــه ارومی
ــش  ــر افزای ــته ۶70 کیلومت ــال گذش ــابه س مش

ــت. ــته اس داش
ســرخوش بــا بیــان اینکــه حجــم آب فعلــی 
ــارد و ۹۸0  ــه 3 میلی ــه ارومی ــود در دریاچ موج
میلیــون مترمکعــب اســت تصریــح کــرد: حجــم 
ــه ســال گذشــته  ــه نســبت ب ــه ارومی آب دریاچ
و  مترمکعــب  میلیــون   ۹70 و  میلیــارد  یــک 
نســبت بــه مهــر ســال گذشــته ۲ میلیــارد و ۹30 

ــت. ــه اس ــش یافت ــب افزای ــون مکع میلی
ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــر دفت مدی
ارومیــه در آذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه بــا 
ــاره  ــی دوب افزایــش بارش هــا ایــن دریاچــه جان
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت اف ــه اس یافت
حجــم آب دریاچــه و کاهــش درصــد شــوری در 
ســال جدیــد شــاهد بازگشــت حیــات آرتمیــای 

ــتیم. ــه هس دریاچ
ــداد  ــذاری تع ــم گ ــروع تخ ــا ش ــت ب ــد اس  امی
ــال  ــد نرم ــه ح ــه ب ــت دریاچ ــخت پوس ــن س ای

ــد. ــته برس ــود در گذش خ

گسترش شهر، ساخت و ساز، جاده کشی ها و خیابان کشی ها ارتفاعات جنوبی مشهد را به ورطه 
نابودی کشانده است. نابودی این ارتفاعات، باعث از بین رفتن حیوانات و گیاهان این منطقه، 
فرسایش خاک و در نهایت نابودی این بخش از محیط زیست می شود. اخذ مجوز در سال ها و 
دوره های گذشته برای برج سازی بر روی ارتفاعات جنوبی عامل اصلی تخریب این زیست بوم بوده 
است. 

گزارش
پیام ما

سیالب در خراسان 
شمالی چگونه 
مدیریت شد؟

گل
چرا تا 2۰ سال آینده جنگلی جن

در ایران نخواهیم داشت؟
ــران  ــای ای ــت: جنگل ه ــط زیســت گف پژوهشــگر محی
حــدود 350 مترمربــع و مراتــع ۴00 مترمربــع درهرثانیــه 
ــان  ــد نش ــن رون ــتند و ای ــن هس ــن رفت ــال از بی در ح
می دهــد ایــران تــا بیســت ســال آینــده جنــگل نخواهد داشــت.
حمیــد طراوتــی در گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص روز زمیــن اظهــار 
کــرد: از ســال ۱۹70 " دوم اردیبهشــت " بــه نــام روز زمیــن نام گــذاری 
ــدون تعــادل هیــچ  شــده اســت. در طبیعــت تعــادل وجــود دارد و ب
موجــودی نمی توانــد زنــده بمانــد، ماننــد بــدن انســان کــه اگــر تعــادل 
ــت  ــه اســت. در طبیع ــن گون ــم ای ــن ه ــد زمی ــده نمی مان ــد زن نباش
نیــروی بــاد، گرمــای خورشــید، ســیل، زلزلــه، طوفــان، جنــگل و مراتــع 
روی طبیعــت تأثیــر دارنــد. وقتــی ایــن اجــزا از حــد تعادل خــود خارج 
می شــوند شــکل کــره زمیــن را تغییــر می دهنــد، ماننــد خلیــج فــارس 
ــر  ــد ب ــان می گوین ــی محقق ــوده اســت ول ــدا ســکونتگاه ب ــه در ابت ک
ــه  ــا تبدیــل شــده اســت. کویرهایــی کــه ب ــه دری ــوح ب اثــر طوفــان ن
مــرور زمــان دریــا شــدند و برعکــس و بســیار کوه هایــی کــه در طــول 
چندیــن ســال شــکل گرفتنــد. ایــن مترجــم و مؤلف بیــان کــرد: اکنون 

عامــل انســانی باعث تغییر زمیــن شــده اســت. homo sapiens " به 
معنــی انســان " از زمانــی کــه پــا بــر روی کــره زمیــن گذاشــت اصــل 
اساســی حیــات کــره زمیــن، فتوســنتز، را بــه اختصــاص داده اســت.
گیاهــان، نــور خورشــید و آب را می گیرنــد. co۲ را جــذب و اکســیژن و 
مــواد غذایــی شــیرین ماننــد قنــد تولیــد می کننــد، ایــن ماده ســاخته 
ــوان غــذا در ســطح جهــان شــناخته شــده  ــه عن شــده در طبیعــت ب
ــات و انســان کــه بیشــترین اســتفاده  اســت کــه پســتانداران، حیوان
ــم  ــات ه ــن حیوان ــن ای ــن انســان از پروتئی ــد. در ضم را از آن می کن
بهــره می بــرد. دانشــمندان محیــط زیســت جهــان در طــی تحقیقاتــی 
نشــان دادنــد انســان چنــد در صــد فتوســنتز موجــود در طبیعــت را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. گیــاه کل غــذای جهــان اســت، بعضــی از 
گیاهــان کارایــی بیشــتری دارنــد ماننــد نیشــکر کــه ۸ درصــد انــرژی 
خورشــید را بــه قنــد تبدیــل می کنــد.در طــی تحقیقــات زیــاد بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اند کــه بشــر حــدود 5۱ درصــد انــرژی خورشــید را بــه 
ــه گونه هــای متفــاوت مصــرف  صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم ب

می کنــد.

ب
تاال

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از انجــام لقــاح 
ــداری شــده در  ــوز نگه ــاده ی ــر )م ــرای دلب مصنوعــی ب
ــده  ــا ۶0 روز آین ــر داد و گفــت: ت ــارک پردیســان( خب پ

نتیجــه لقــاح مشــخص می شــود.
گــزارش ایســنا، حمیــد ظهرابــی در نشســت خبــری بــه مناســبت به 

ــط  ــت محی ــت( در معاون ــروز )۲ اردیبهش ــه ام ــن ک ــی زمی روز جهان
زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد در 
پاســخ بــه پرســش ایســنا در مــورد رونــد تکثیــر در اســارت یوزپلنــگ 
ــت،  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت اول س ــت: اولوی ــیایی گف آس
حفاظــت از زیســتگاه های یــوز و حفاظــت از یــوز در زیســتگاه ها 

ــت. اس
وی ادامــه داد: برنامه ریــزی معاونــت محیــط زیســت طبیعــی بــرای 
ــتانی و  ــی، اس ــای مل ــه ظرفیت ه ــه از کلی ــت ک ــن اس ــال ۹۸ ای س
بین المللــی را بــه ســمت حفاظــت از زیســتگاه یــوز هدایــت و امکانات 

و نیروهــا را بــه منظــور پایــش زیســتگاه ها تقویــت کنیــم.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
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ــا ایــن شــرکت ها قــرارداد ببنــدد. انتخــاب کنــد و ب
پورمقــدم بــا ایــن ادعــا کــه متاســفانه برخــی 
تصــور  شــمال کشــور  در  بهره بــردار  شــرکت های 
می کننــد کــه چــون پیــش از ایــن بــا ســازمان 
ــت  ــن موقعی ــد از ای ــتند بای ــرارداد داش ــا ق جنگل ه
بــرای انعقــاد قراردادهــای جدیــد سوءاســتفاده 
بــرای  جنگل هــا  ســازمان  قــرارداد  کنند،گفــت: 
ــک  ــطح ی ــا در س ــته تنه ــال گذش ــا س ــت ت حفاظ
میلیــون هکتــار از جنگل هــای شــمال بــود امــا 
دو  ســطح  در  حفاظتــی  قراردادهــای  امســال 
میلیــون هکتــار گســترش پیــدا می کنــد و ایــن 
ــا و  ــتغال قرق بان ه ــش اش ــا کاه ــه تنه ــوع ن موض

جنگلبانــان کارآمــد را در پــی نــدارد بلکــه بــرای 
ــه  ــاز ب ــگل نی ــتری از جن ــطوح بیش ــت از س حفاظ

نیروهــای بیشــتری داریــم.
ــه متوجــه  ــای صــورت گرفت ــا ارزیابی ه متاســفانه ب
ــه  ــی ک ــه طــی ســال گذشــته پرداخت های شــدیم ک
ــی  ــای حفاظت ــه نیروه ــگل ب ــت از جن ــرای حفاظ ب
ــا زحمــت  ــت متناســب ب شــرکت ها صــورت می گرف
پرداخت هایــی  از  بخشــی  و  نبــود  نیروهــا  ایــن 
نیروهــای  دســت  بــه  مســتقیم  بایــد  کــه 
ــاالی  ــای ب ــل هزینه ه ــه دلی ــید ب ــی می رس حفاظت
دیگــری  محل هــای  در  بهره بــردار  شــرکت های 

می شــد. صــرف 

می کنیــم  تــالش  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
جنگل هــا  از  حفاظــت  بــرای  دولتــی  اعتبــارات 
جنگلبانــان  و  حفاظتــی  نیروهــای  دســت  بــه 
تــا  جنگل هــا  ســازمان  کــرد:  تصریــح  برســد، 
بــه  می شــود  اجــرا  تنفــس  طــرح  زمانی کــه 
هیــچ  عنــوان قراردادهــای بهره بــرداری نخواهــد 
ــت  ــه از ظرفی ــم ک ــالش می کنی ــن ت داشــت همچنی
اســتفاده کنیــم. و کارآمــد  حفاظتــی  نیروهــای 
رییــس شــورای عالــی جنــگل بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــه صــورت جســته گریختــه مطلــع می شــدیم 
ــر مجــاز  ــواردی از قاچــاق چــوب و قطــع غی ــه م ک
درختــان در جنگل هــای شــمال کشــور مشــاهده 

شــده اســت، گفــت: اگــر قــرارداد حفاظتــی بــا 
شــرکت های بهره بــردار بســته می شــود بایــد آن 
ــرای حفاظــت از  شــرکت ها تمــام تــالش خــود را ب
ــد  ــدات خــود پایبن ــه تعه ــد و ب ــه کار ببندن ــگل ب جن
باشــند. اگــر شــرکت های بهره بــردار قراردادهــای 
ــای  ــن نیازه ــرای تامی ــا ب ــود را صرف ــی خ حفاظت
ــا در  ــازمان جنگل ه ــد، س ــد کنن ــود منعق ــی خ مال
شــرکت های  بــا   می دهــد کــه  ترجیــح  مقابــل 
ادامــه  را  جنــگل  از  حفاظــت  فراینــد  توانمندتــر 

ــد. ده
جنگل هــا  ســازمان  قــرارداد  طــرف  شــرکت های 
بایــد در مقابــل حریــق، آفــات و امــراض و قاچــاق 
ــازمان  ــت س ــند، سیاس ــئولیت پذیر باش ــوب مس چ
جنگل هــا بــه هیــچ عنــوان تعدیــل یــا اخــراج 
نیــرو نیســت بلکــه اولویــت بــه کارگیــری نیروهــای 

ــت. ــی اس ــد حفاظت توانمن

عدم حفاظت از جنگل موجب گســیل 
می شود قاچاقچیان 

شــرکت  مدیرعامــل  پــور،  فردوســی  فردیــن 
ــی  ــردار قانون ــره ب ــرکت های به ــه از ش ــوب ک نکاچ
ایــن خصــوص می گویــد:  از جنــگل اســت،  در 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــگل  ــت از جن ــرح حفاظ ــت ط ــه اس ــم گرفت تصمی
ــرف  ــی ط ــردار قانون ــره ب ــرکت های به ــا ش ــه ب را ک

ــد. ــد نکن ــود تمدی ــرار داد ب ق
ــرح  ــه ط ــورده ک ــم خ ــی رق ــاق در درحال ــن اتف ای
حفاظــت از جنــگل، اعتبــار تعریــف شــده ای در 
بودجــه امســال کشــور دارد و عــدم تمدیــد قــرارداد 
ــت. ــل درک نیس ــردار قاب ــره ب ــرکت های به ــا ش ب

گســیل  موجــب  جنــگل  از  حفاظــت  عــدم 
قاچاقچیــان بــه جنگل هــا می شــود، جنگل هــای 
مازنــدران بــه هیــچ وجــه قابــل مقایســه بــا دیگــر 
جنگل هــای کشــور نیســت، درختــان جنگل هــای 
و  هســتند  قیمــت  گــران  بســیار  اســتان  ایــن 
ــه  ــًا ب ــد قطع ــه را آزاد ببینن ــان عرص ــر قاچاقچی اگ

نمی کننــد. رحــم  جنگلــی  درختــان 
جهــاد  وزارت  توســط  بــردار  بهــره  شــرکت های 
ــن  ــکیل ای ــت از تش ــده و نی ــاد ش ــاورزی ایج کش
بــوده  جنگل هــا  از  حراســت  و  احیــا  شــرکت ها 
ــگل  ــه از جن ــی ک ــر درخت ــه ازای ه ــی ب اســت، وقت
چگونــه  می کاریــم  نهــال   ۱0 می کنیــم  برداشــت 

باشــیم؟ جنــگل  قاتــل  می توانیــم 

مدیرعامل شرکت نکاچوب 
که از شرکت های بهره بردار 

قانونی از جنگل است، 
می گوید: سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری کشور 
تصمیم گرفته است طرح 

حفاظت از جنگل را که 
با شرکت های بهره بردار 

قانونی طرف قرار داد بود 
،تمدید نکند.

این اتفاق در حالی رقم 
خورده که طرح حفاظت 
از جنگل، اعتبار تعریف 

شده ای در بودجه امسال 
کشور دارد و عدم تمدید 
قرارداد با شرکتهای بهره 
بردار قابل درک نیست.

تکذیبتعطیلیطرحهایحفاظتازجنگل
رییس شورای عالی جنگل ها: اولویت این سازمان انعقاد قراردادهای حفاظتی با شرکت هایی است که نیروهای توانمندتری دارند

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه ســیل های اخیــر باعــث ورود 
حجــم زیــادی از رســوبات بــه رودخانه هــا و تاالب هــا شــده اســت، 
گفــت: ایــن رســوبات می توانــد باعــث پــر شــدن مخــزن تاالب هــا، 

تغییــر زیســتگاه ها و جابجایــی برخــی گونه هــای آبــزی شــود.
بــه گــزارش ایســنا، حمیــد ظهرابــی در نشســت خبــری کــه روز )۲ 
اردیبهشــت مــاه( به مناســبت روز جهانــی زمین در ســازمان حفاظت 
ــه بارش هــای ســنگین و  ــا اشــاره ب محیــط زیســت برگــزار شــد، ب

ســیل های اخیــر کشــور گفــت: بارش هــای اخیــر کشــور تــا حــدی 
ــی  ــن بارش های ــران چنی ــخ ای ــالً هــم در تاری ــود. اگرچــه قب ــادر ب ن
ــا  ــه م ــم را ب ــه مه ــد نکت ــر چن ــای اخی ــود. بارش ه ــده ب ــرار ش تک
ــت  ــا طبیع ــه ب ــان ها در مواجه ــه انس ــد. اول اینک ــادآوری می کن ی
ــود را  ــای خ ــد و فعالیت ه ــودداری کنن ــا آن خ ــل ب بایســتی از تقاب
بــه ســمت هــم راســتا کــردن بــا طبیعــت پیــش ببرنــد همچنیــن 
ســیل های اخیــر نشــان داد کــه تخریــب ســرزمین، بهــره بــرداری 
ــایش  ــث فرس ــد باع ــع می توان ــا و مرات ــد از جنگل ه ــش از ح بی

خــاک و افزایــش روان آب هــا و در نتیجــه وقــوع ســیالب های 
ــود شــود. مخــرب و گل آل

وی ادامــه داد: ســیل های اخیــر بــه مــا یــادآوری کــرد کــه اگر بســتر 
رودخانه هــا، مســیل ها و تاالب هــا را مــورد تجــاوز قــرار دهیــم 
طبیعــت پاســخ الزم را بــه مــا خواهــد داد. بــا ســیل اخیــر ایــن تفکر 
کــه همــه طبیعــت را می تــوان بــا روش هــای مهندســی در اختیــار 
انســان قــرار داد بــه چالــش کشــیده شــده اســت همچنیــن ســیل 
ــد فــرای قــدرت و  ــت کــرد کــه واکنــش طبیعــت می توان اخیــر ثاب

ســیطره انســان باشــد.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه رفتارهــای مهندســی و روش هــای 
را  نمی توانــد جلــوی ســیل های مخــرب  به تنهایــی  مکانیکــی 
ــه جــای  ــی نباشــد و ب ــر پوشــش جنگل ــرد: اگ ــح ک ــرد، تصری بگی
ــود،  ــتفاده ش ــی اس ــای مکانیک ــایر روش ه ــز و س ــد و آبخی آن س
نمی تــوان اثــرات مخــرب ســیل را کاهــش داد. برخــی تصــور 
ــت از  ــه حفاظ ــازی ب ــت نی ــازی در باالدس ــا سدس ــه ب ــد ک می کنن
ــر  ــیل های اخی ــه در س ــت در حالی ک ــت نیس ــع در پایین دس مرات
ــه  ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــدم بیشــترین خســارت ها در بخش های دیدی
بــه طبیعــت تجــاوز شــده بــود و تغییــر کاربــری، دســت اندازی بــه 
طبیعــت و اجــرای طرح هــای توســعه ای بــدون توجــه بــه مالحظــات 

ــود. ــی رخ داده ب زیســت محیط
ــد  ــش از ح ــر بی ــای اخی ــه بارش ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ظهراب
نرمــال بــود، گفــت: نمی توانیــم ادعــا کنیــم کــه همــه دالیــل وقــوع 

ســیل های اخیــر ریشــه در دســتکاری های بشــر دارد چــون وقــوع 
ــران  ــی( در ای ــا و ناگهان ــای سیل آس ــدی )بارش ه ــای ح پدیده ه
ــه  ــر ب ــت اندازی های بش ــلمًا دس ــا مس ــت ام ــی اس ــری طبیع ام
ــت.  ــته اس ــی داش ــش فراوان ــارات نق ــش خس ــت در افزای طبیع
ــدید  ــازه ها در تش ــداث س ــی و اح ــش گیاه ــش پوش ــلمًا کاه مس

ــت. ــوده اس ــذار ب ــر تأثیرگ ــیل های اخی ــب س تخری
وقــوع  از  پــس  شــرایط  مدیریــت  راهکارهــای  دربــاره  وی 
ــا و  ــتای احی ــه در راس ــت ک ــدم آن اس ــن ق ــیل،اظهارکرد: اولی س
ــده  ــرل کنن ــوان کنت ــه عن ــی ب ــا و پوشــش گیاه ــت جنگل ه حفاظ
روان آب هــا حرکــت کنیــم. برخــی آبخیــزداری را نیــز مــورد تاکیــد 
ــای  ــوم وســیعی دارد و احی ــزداری مفه ــه آبخی ــد البت ــرار می دهن ق
جنگل هــا را نیــز شــامل می شــود بنابرایــن بــر خــالف تصــور برخــی 
آبخیــزداری صرفــًا ایجــاد ســازه از طریــق ســنگ، ســیمان و مــالت 
نیســت. بایــد بپذیریــم کــه روش هــای ســازه ای بــه تنهایــی بــرای 

ــت. ــو نیس ــیالب ها جوابگ ــرل س کنت
تأثیــر  بــه پرسشــی در مــورد  ادامــه در پاســخ  ظهرابــی در 
ــی  ــه در بررس ــان اینک ــا بی ــیالب ها ب ــرل س ــازی ها در کنت سدس
علــل وقــوع ســیل بایــد بــه یــک مجموعــه عوامــل توجــه داشــته 
باشــیم، گفــت: برخــی محیــط زیســتی ها کــه از نظــر مــن تنــدرو 
هســتند چــون از ریشــه بــا سدســازی مخالفــت می کننــد امــا مــن 
معتقــدم ســد می توانــد خــوب یــا بــد باشــد. ســد خــوب در جــای 
ــت  ــد در جــای نامناســب مخــرب و آف مناســب نعمــت و ســد ب

اســت.

خسارتسیلبهزیستگاههایطبیعی
برآوردمیشود

مدیــرکل دفتــر اکوسیســتم های تاالبــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت آخریــن وضعیــت تاالب هــای کشــور را درپــی وقــوع 
ســیل های اخیــر تشــریح کــرد و گفــت کــه هیــچ گزارشــی مبنــی 

بــر آلودگــی نفتــی در هــور العظیــم دریافــت نشــده اســت.
بــه  گــزارش  ایســنا مســعود باقــرزاده کریمــی در نشســت خبــری 
روز »جهانــی زمیــن« کــه امــروز )۲ اردیبهشــت( در ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد، گفــت : زمزمه هایــی در 
مجلــس شــورای اســالمی شــنیده می شــود کــه  اعتبــارات مربــوط 
ــن  ــد. ای ــه مدیریــت ســیل اختصــاص یاب ــای تاالب هــا ب ــه احی ب
تصمیــم درســتی نیســت چــون تاالب هــا در چنیــن شــرایطی کــه 
آب بــه آن هــا وارد شــده اســت نیــاز بــه مدیریــت و اجــرای برنامه ها  
ــی ورودی  ــا جدیــت دارد.مدیریــت تاالب هــا در محورهــای الیروب ب
، تعییــن حــد بســتر و مدیریــت گونه هــای مهاجــم، تعییــن نیــاز 
ــامانه های  ــاد س ــری و ایج ــتگاه های هیدرومت ــش ایس ــی، پای آب
آنالیــن همچنیــن تــداوم بحــث مدیریــت زیســت بومــی بایــد مورد 

توجــه قــرار گیــرد.
باقــرزاده کریمــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا تاکید 
ــری  ــا آبگی ــدادی از تاالب ه ــه تع ــر ک ــرایط حاض ــه در ش ــر اینک ب
کرده انــد نبایــد هیــچ یــک از محورهــای احیــا و حفاظــت تاالب هــا 
متوقــف شــود، اظهــار کــرد: در شــرایط کنونــی بایــد یک نــگاه جامع 
ــگاه  ــع بزن ــن مقط ــود و ای ــال ش ــا اعم ــت تاالب ه ــورد حفاظ در م

مدیریــت و احیــای تاالب هــا اســت.
ــا  ــه تاالب ه ــی حق آب ــرایط کنون ــه در ش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
به صــورت جدی تــر مطــرح شــده اســت،گفت: وزارت نیــرو ۱۱ 
ــار گذاشــته  ــرای محیــط زیســت کن ــارد متــر مکعــب آب را ب میلی
اســت. بایــد دقــت کنیــم بــرای دریاچــه نمــک کــه هشــت اســتان 
ــی آن  ــت در حواش ــون جمعی ــد و ۲5 میلی ــر می پذیرن از آن تاثی
ــته  ــوزه وابس ــن ح ــه ای ــور ب ــاد کش ــد اقتص ــود دارد و 30 درص وج
اســت، تنهــا ۱5۴ میلیــون متــر مکعــب آب بــه عنــوان ســهم تعیین 
شــده اســت. در حالــی کــه جاجــرود، کــرج رود، قــره ســو و قــم رود 

همچنیــن هشــت تــاالب بــه ایــن حــوزه وابســته هســتند. 

آخرین وضعیت 
تاالب های ایران

خبر
شکارچی متخلف موظف 

به ۲7۰ ساعت محیط بانی شد
رئیــس اداره حقوقــی حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
بوشــهر گفــت: یک متخلف شــکار در شهرســتان بوشــهر 
موظــف بــه ۲70ســاعت محیــط بانــی و تهیه یــک مقاله 
علمــی شــد. ســیروس کرمــی افــزود: نخســتین رای زیســت محیطــی ســال ۹۸ در 
اســتان بوشــهر در ارتبــاط بــا حمــل، نگهــداری، خریــد و فــروش ســالح شــکاری بدون 
مجــوز صــادر شــد. حکــم ایــن پرونــده بــرای حبــس زدایــی قــوه قضاییــه مبنــی بــر 
ارائــه خدمــات عمومــی رایــگان بــه مــدت ۲70 ســاعت بــه صــورت همراهــی بــا محیط 
بانــان در مناطــق حفاظــت شــده در زمــان نگهبانــی و تهیــه یــک مقالــه علمــی در زمینه 

زندگــی پرنــده صیــد شــده  اســت.

توجه دوباره به گونه های 
زیستی،در روز جهانی زمین 

اهمیــت حفاظــت از گونه هــای زیســتی گیاهــی 
ــوان رویکــرد اصلــی روز جهانــی  ــه عن ــوری، ب و جان
ــرار  ــد ق ــه و تاکی ــورد توج ــال ۲0۱۹ م ــن در س زمی
گرفتــه اســت.به گــزارش خبرنــگار علمــی ایرنــا، بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت 
آوریــل روز جهانــی زمیــن  از گونه هــای زیســتی در ســال ١٩٧٠ روز ٢٢ 

ــد.   ــران ش ــم ای ــال ١٣٧٨ وارد تقوی ــن روز از س ــد و ای ــذاری ش نام گ
همــه ســاله شــعاری بــرای ایــن روز درنظــر گرفتــه می شــود کــه شــعار جهانــی 
امســال »حفاظــت از گونه هــای زیســتی« و در ایــران نیــز »حفاظــت از 
گونه هــای زیســتی، نــه دوبــاره بــه زبالــه و پالســتیک« تعییــن شــده اســت.

سیالب سبب هجوم 
مارهای سمی شد

ــد در شــمال سیســتان  ــدار شهرســتان هیرمن فرمان
ــا جــاری شــدن ســیالب در  ــت: ب و بلوچســتان گف
سیســتان، هجــوم مارهــای ســمی و عقــرب در 

ــتیم. ــاهد هس ــتان را ش ــن شهرس ــیل زده ای ــق س مناط
ــن  ــا ای ــار داشــت: ب ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــری در گف ــی پی محمدعل
وجــود از زمــان بــروز ســیالب در هیرمنــد تاکنــون مــوردی از مارگزیدگــی در ایــن 

شهرســتان گــزارش نشــده اســت.
وی ادامــه داد: مــردم بــرای جلوگیــری از خطرات ناشــی از ســیالب و مارگزیدگی 

از نزدیــک شــدن بــه محــل هــای گرفتــار ســیل و رودخانه هــا خــودداری کنند.

تخلف

زمین

سیالب

 دفن غیراصولی، مکان یابی نامناسب و ضرورت رعایت استانداردهای دفن زباله ها در میزگرد تخصصی ایرنا مرکز 
شهرکرد با عنوان 'بررسی وضعیت مدیریت پسماند' با حضور کارشناسان حوزه محیط زیست و مدیریت شهری 

چهارمحال و بختیاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رنا
 ای

س:
عک

بارش هــای مناســب ســال آبــی جــاری باعــث شــده تــا میــزان ذخیره 
آب ســدهای کشــور بــا رشــد ۶3 درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته 
بــه بیــش از 3۹ میلیــارد مترمکعــب رســیده و 7۸ درصــد از ظرفیــت 

مخــازن ســدها نیــز پــر شــود.
ــه گــزارش ایســنا، میــزان بارندگی هــا از ابتــدای ســال آبــی جــاری  ب
تاکنــون بــه 3۱۴ میلیمتــر رســیده اســت کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا 
)۱۲0 میلیمتــر( مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۶۱ درصــد و در مقایســه 
ــش  ــد افزای ــدت 50 درص ــط بلندم ــدت متوس ــر( م ــا )۲0۹ میلیمت ب
ــا  ــد افزایشــی بارندگی هــا موجــب شــده اســت ت داشــته اســت. رون
ایــران پربارش تریــن ســال آبــی نیــم قــرن اخیــر خــود را تجربــه کنــد 
و حجــم بارندگــی تمامــی اســتان های کشــور از مــدت میانگیــن 50 
ســال اخیــر کشــور هــم فراتــر برود.ســدهای ایــران نیــز تحــت تأثیــر 
بارندگی هــای مناســب ســال آبــی جــاری وضعیــت بســیار مناســبی 
را تجربــه می کننــد بــه طــوری کــه ورودی آب بــه ســدهای کشــور از 
ابتــدای مهرمــاه ســال گذشــته تاکنــون بــه 5۶.۶۴ میلیــارد مترمکعــب 
رســیده کــه ایــن رقم در مقایســه بــا ورودی ۱۴.5۶ میلیــارد مترمکعبی 
مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۸۹ درصــد افزایش داشــته اســت.اما در 
حــال حاضــر میــزان ذخیــره آب ســدها بــا رشــد ۶3 درصــدی نســبت 
بــه ســال گذشــته بــه بیــش از 3۹ میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت 
و 7۸ درصــد از ظرفیــت مخــازن ســدها نیــز پــر شــده اســت. میــزان 
خروجــی از ســدها نیــز بــا افزایــش ۱70 درصــدی بــه 37.55 میلیــارد 
مترمکعــب رســیده اســت کــه همیــن امــر نویــد ســال زراعــی بســیار 
مناســبی را می دهــد. بارش هــای مناســب ســال آبــی جــاری باعــث 
شــده اســت تــا از میــان ۱7۸ ســد مهــم، حــدود 77 ســد بــزرگ کــه 
5۴ درصــد از ظرفیــت کل مخــازن ســدهای کشــور را شــامل می شــوند، 
بیــن ۹0 تــا ۱00 درصــد پــر شــده باشــند. هــم اکنــون ۹۲ درصــد مخازن 
ســدهای حوضــه آبریــز خلیــج فــارس، ۸3 درصــد مخــازن ســدهای 
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه و 5۹ درصــد مخــازن ســدهای حوضــه 

دریــای خــزر  نیــز پــر اســت.

۷8 درصد مخازن 
سدهای ایران، پر شد

هر
س:م

عک

ب
آخرین خبر  از  بارداری یوزپلنگ  پارک پردیسانتاال

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از انجــام لقــاح 
ــداری شــده در  ــوز نگه ــاده ی ــر )م ــرای دلب مصنوعــی ب
ــده  ــا ۶0 روز آین ــر داد و گفــت: ت ــارک پردیســان( خب پ

نتیجــه لقــاح مشــخص می شــود.
گــزارش ایســنا، حمیــد ظهرابــی در نشســت خبــری بــه مناســبت به 

ــط  ــت محی ــت( در معاون ــروز )۲ اردیبهش ــه ام ــن ک ــی زمی روز جهان
زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد در 
پاســخ بــه پرســش ایســنا در مــورد رونــد تکثیــر در اســارت یوزپلنــگ 
ــت،  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت اول س ــت: اولوی ــیایی گف آس
حفاظــت از زیســتگاه های یــوز و حفاظــت از یــوز در زیســتگاه ها 

ــت. اس
وی ادامــه داد: برنامه ریــزی معاونــت محیــط زیســت طبیعــی بــرای 
ــتانی و  ــی، اس ــای مل ــه ظرفیت ه ــه از کلی ــت ک ــن اس ــال ۹۸ ای س
بین المللــی را بــه ســمت حفاظــت از زیســتگاه یــوز هدایــت و امکانات 

و نیروهــا را بــه منظــور پایــش زیســتگاه ها تقویــت کنیــم.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

افــزود: عــالوه بــر تقویــت حفاظــت و پایــش زیســتگاه های طبیعــی 
ــه منظــور تکثیــر در اســارت یــوز را نیــز  یــوز، فعالیت هــای جانبــی ب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن مطالع ــر ای ــزون ب ــم. اف ــرار داده ای ــورد توجــه ق م

ــال انجــام اســت. ــوز در کشــور در ح ــره گاه ی ــی ذخی مکان یاب
بــه گفتــه ظهرابــی مرکــز تحقیقــات بارورســازی یوزپلنــگ بــا همکاری 

مشــاوران بین المللــی کار خــود را پیــش می بــرد.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه ســفر جمعــی از مشــاوران بین المللــی 
ــه ایــران و بازدیــد از یوزه هــای نگهــداری شــده در پــارک پردیســان  ب
گفــت: در مقطعــی دلبــر )یوزپلنــگ مــاده نگهــداری شــده در پــارک 
پردیســان( رفتارهایــی داشــت کــه نشــان مــی داد آمــاده جفت گیــری 
اســت. فرصــت جفت گیــری طبیعــی از طریــق کوشــکی )یوزپلنــگ 
ــاالً  ــا احتم ــارک پردیســان( فراهــم شــد ام ــداری شــده در پ ــر نگه ن
بــه دلیــل ســن بــاالی کوشــکی، جفت گیــری طبیعــی اتفــاق نیفتــاد 
بنابرایــن لقــاح مصنوعــی را در دســتور کار قــرار دادیــم و لقاح مصنوعی 
ــه  ــم ک ــر انجــام دادی ــوز ن ــا اســتفاده از اســپرم ی ــر« ب ــرای »دلب را ب

حــدود 50 یــا ۶0 روز دیگــر نتیجــه آن مشــخص خواهــد شــد.

یم
نقش ۹۹.۹۹۹۹ درصدی بشـر در تغییرات اقلیمیاقل

ــه  ــت و ب ــی اس ــده ای واقع ــی پدی ــرات اقلیم تغیی
شــکل فزاینــده ای بخشــی از زندگــی روزانــه انســان را 

ــود اختصــاص داده  اســت. ــه خ ب
ــه  ــه گــزارش ایســنا، تحقیقــات و مطالعاتــی کــه ب ب
تازگــی انجــام شــده آخریــن و جدیدتریــن واقعیت ها در 
مــورد تغییــرات اقلیمــی ناشــی از فعالیــت بشــر و تاثیــرات آن 

بــر کــره زمیــن را برجســته کــرده  اســت.
یکــی از اولیــن حقایقــی کــه در رابطــه بــا آن تردیــدی وجــود نــدارد 
ــرب، از  ــوی مخ ــای ج ــا و پدیده ه ــش دم ــه افزای ــت ک ــن اس ای
فعالیت هــای بشــر ناشــی می شــود. ۹۹.۹۹۹۹ درصــد ایــن احتمــال 
ــم  ــن رق ــی باشــد. ای ــای جهان ــل گرم ــه انســان عام ــود دارد ک وج
ــورد  ــی در م ــا قطع ــم تقریب ــه رق ــان ب ــه محقق ــد ک ــان می ده نش

ــد. ــی دســت یافته ان ــای جهان ــن دم ــاال رفت نقــش انســان در ب
ایــن مکانیــزم بــه خوبــی شــناخته شــده و از چندیــن دهــه قبــل 
وجــود داشــته  اســت. بشــر، ســوخت های فســیلی از قبیــل نفــت، 
ذغــال ســنگ و گاز را می ســوزاند و گازهــای کربــن دی اکســید، متان 
ــد.  ــا می کن ــن و اقیانوس ه ــه اتمســفر زمی ــر را روان ــای دیگ و گازه
کربــن دی اکســید از جملــه گازهــای گلخانــه ای اســت که بیشــترین 

نقــش را در گرمــای جهانــی دارد.

بیشترین رکورد سال های گرم
طــی پنــج ســال گذشــته، رکــورد گرم تریــن ســال ها از اواخــر دهــه 
۱۸00 کــه دمــای زمیــن بــه ثبــت رســیده، بدســت آمــده  اســت. از 
ســال ۱۹77 زمیــن طــی ۴۲ ســال متوالــی دمایــی باالتــر از میانگین 
جهانــی را تجربــه کــرده  اســت. آمارهــای موجــود حاکــی از آن اســت 
کــه میانگیــن گرمــای جهانــی در ۱0 مــاه نخســت ســال ۲0۱۸ حــدود 
۱.۸ درجــه باالتــر از رقمــی بــوده کــه در اواخــر دهــه ۱۸00 بــه ثبــت 
رســیده  اســت. در مــاه ژانویــه، اســترالیا رکــورد گرم تریــن تابســتان 
را تجربــه کــرده  اســت. طبــق اعــالم رســانه های اســترالیایی، شــدت 
ــا از  ــادن خفاش ه ــب افت ــه موج ــوده ک ــاال ب ــدازه ای ب ــه ان ــا ب گرم

درختــان شــده  اســت.
ــده در  ــای آالین ــر گازه ــید و دیگ ــن دی اکس ــزان کرب ــش می افزای
اتمســفر ناشــی از ســوخت های مــورد اســتفاده در بخــش صنعــت، 
ــرات  ــده ترین تاثی ــناخته ش ــرژی از ش ــد ان ــل و تولی ــل و نق حم
گازهــای گلخانــه ای اســت. کربــن دی اکســید از شــایع ترین 
گازهــای گلخانــه ای اســت کــه احتــراق ســوخت های فســیلی عامل 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــی آن ب اصل
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اطالع
رسانی 

 آگهی تجدید مزایده 
اجاره فضاهای خالی پارکها

 آگهی مزایده  
اجاره ساختمان هتل شهرداری شهربابک

شـهرداری شـهربابک درنظـر دارد فضاهـای خالـی پارکهـای سـطح شـهر را  بـه صـورت 
اجـاره از طریـق مزایـده به بخش خصوصـی واگذار نماید ،لذا بدینوسـیله از اشـخاص حقیقی 
یـا حقوقـی واجـد شـرایط دعوت بـه عمل می آیـد ظـرف مـدت ده روز از انتشـار نوبت دوم 
ایـن آگهـی نسـبت به اخـذ اسـناد مزایـده وارائه پیشـنهادات خـود به دبیـر خانه شـهرداری 

واقـع در بلـوار شـهدای هفتم تیر سـاختمان شـهرداری مراجعـه نمایند.

۶۹مـورخ  شـماره  1صورتجلسـه  بنـد  اسـاس  بـر  دارد  نظـر  در  شـهربابک  شـهرداری 
۹۷/1۰/15شـورای اسـالمی شـهر سـاختمان هتل خود را واقع دربلـوار مـدرس از طریق مزایده 
)بـه صـورت اجاره(بـه بخـش خصوصـی واگـذار نمایـد ،لـذا بدیوسـیله از اشـخاص حقیقی یا 
حقوقـی واجـد شـرایط دعـوت بعمـل می آیـد ظـرف مـدت ده روز از انتشـار نوبـت دوم این 
آگهـی نسـبت بـه اخذ اسـناد مزایـده و ارائه پیشـنهادات خود بـه دبیرخانه شـهرداری واقع در 

بلـوار شـهدای هفتـم تیـر سـاختمان شـهرداری مراجعـه نمایند.

آذردخت مرشدی-شهردار شهربابک آذردخت مرشدی-شهردار شهربابک

نوبت دوم نوبت دوم

شرایط :
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

2-حضـور شـرکت کنند گان در جلسـه افتتـاح پاکات 
آزاد میباشـد .

۳-جهـت شـرکت در مزایده اخـذ ضمانت نامـه بانکی به 

مبلـغ 2۰.۰۰۰.۰۰۰ریال الزامی میباشـد.
4-سـپرده نفـرات اول تـا سـوم درصورتـی کـه حاضـر به 

انعقـاد قـرارداد نشـوند ،بـه ترتیـب ضبط خواهد شـد.
5-سـایر اطالعـات و جزئیـات در اسـناد مزایـده درج 

است. شـده 

شرایط :
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

2-حضـور شـرکت کننـدگان در جلسـه افتتـاح پاکات 
آزاد میباشـد.

۳-جهـت شـرکت در مزایـده اخذ ضمانت نامـه بانکی به 

مبلـغ 5۰.۰۰۰.۰۰۰ریال الزامی میباشـد.
4-سـپرده نفـرات اول تـا سـوم در صورتـی کـه حاضـر به 

انعقـاد قـرارداد نشـوند بـه ترتیـب ضبط خواهد شـد.
5-سـایر اطالعـات و جزئیـات در اسـناد مزایـده درج 

است. شـده 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
 ۹7/۱۱/۱۱- شـماره۱3۹7۶03۱۹0۱۴00۶۱۸۸  رای  برابـر  رسـمی 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم جمیلـه رئیسـی سـرگدار  فرزنـد میـرزا جـان  
بشـماره شناسـنامه ۱صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت37۲/30متر مربع پـالک - فرعـی از ۹5۱- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعـی از۹5۱- اصلی 
قطعـه ۶واقـع دراراضـی درواءدلفـارد جیرفـت بخش3۴کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین سـاردوئی محـرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه ۱5 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:۹۸/0۲/03- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: ۹۸/0۲/۱7
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :42

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره۱3۹7۶03۱۹0۱۴00۴۸۸۶ -۹7/0۹/05 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  علـی اکبـر جوانمـرد فرزنـد دادخـدا بشـماره 
شناسـنامه 5۴۱7صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت550متر مربـع پـالک - فرعـی از 57۹- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک ۱۹ فرعـی از57۹- اصلی قطعه 
دوواقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخش۴5کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم راضیـه فرخـی محـرز گردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله ۱5 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/0۲/03- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: ۹۸/0۲/۱7
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۳8

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره۱3۹7۶03۱۹0۱۴0070۶۸ -۹7/۱۲/۱3 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  هـادی سـاالری طوحـان  فرزندایـاز بشـماره 
شناسـنامه 7۴صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت۴۹0متر مربـع پـالک - فرعـی از ۸- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعی از۸- اصلـی قطعه یک واقع 
دراراضـی گـز آبـاد  جیرفت بخش۴5کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای  مونس سـنجری جبالبـارز محرز گردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله ۱5 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/0۲/03- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: ۹۸/0۲/۱7
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۳۳

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   ۹7/۱۲/۱5- شـماره۱3۹7۶03۱۹0۱۴007۲۱3  رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای  حشـمت هللا شـمس الدیـن دزدان فرزندیعقوب بشـماره 
شناسـنامه 3۶صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت۲۸5/۹۹متر مربـع پـالک - فرعـی از ۲۶- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک - فرعـی از۲۶- اصلی قطعه یک 
واقـع دراراضـی دولـت آبـاد اسـفندقه  جیرفـت بخش۴۴کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای علـی وناصر ابوسـعیدی محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله ۱5 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/0۲/03- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: ۹۸/0۲/۱7
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1۹

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   ۹7/۱۲/۱5- شـماره۱3۹7۶03۱۹0۱۴007۲0۸  رای  برابـر 
اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای  
عیسـی دوسـتکی فرزنـد سـیاه بشـماره شناسـنامه 3صـادره از 
جیرفـت درششـدانگ یـک باب خانـه قدیمی مشـتمل بر زمین 
بـه مسـاحت۱۶۱۶/55متر مربـع پـالک - فرعـی از 57۱- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۹۴فرعـی از57۱- اصلـی قطعه 
دوواقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای موسـی سـنجری محـرز گردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/0۲/03- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: ۹۸/0۲/۱7
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1۶

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   ۹7/۱۱/0۲- شـماره۱3۹7۶0۱۹0۱۴005۹03  رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
بشـماره  قربانعلـی  فرزنـد  مهنـی  مسـلمی  فتحعلـی  آقـای  
شناسـنامه ۹7۹صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانه 
به مسـاحت۲۹0متر مربـع پالک - فرعـی از 5۶۴- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از5۶۴- اصلی قطعـه دوواقع 
دراراضـی کهوروئیـه جیرفـت بخش۴5کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمـد علـی ایرجـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/0۲/03- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 

۹۸/0۲/۱7
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :18

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه از دفتـر 
اسـناد رسـمی شـماره ۱۹۴سـیرجان مدعی اسـت که سـند مالکیت 
ششـدانگ پـالک۱77  فرعـی از 5۹۸0 اصلـی واقـع در بخـش 3۶ 
کرمان بنام خانم آقای فرامرز امیری ثبت و سـند مالكيت صادر و تسـلیم گردیده 
اسـت کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیده لذا بدسـتور تبصـره یک اصالحـی ماده 
۱۲0 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب جهت اطـالع مردم آگهی می شـود تا هر کس 
مدعـی انجـام معاملـه بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ۱0 

روز از تاریـخ انتشـار روزنامـه گواهی اعتراض
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر اینصـورت پس از سـپری شـدن مدت و 
قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنی بنام مالـک صادر خواهد شـد . م 

الـف ۱0۲- تاریخ انتشـار : ۱3۹۸/0۲/03
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامرز امیری  با ارائه دو برگ استشـهادیه از دفتر اسـناد 
رسـمی شـماره ۱۹۴سـیرجان مدعی است که سـند مالکیت ششدانگ 
پـالک ۲۲۴  فرعـی از 5۹۸0 اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمـان بنـام 
خانـم آقـای فرامـرز امیـری ثبت و سـند مالكيـت صادر و تسـلیم گردیده اسـت که 
بعلـت جابجایـی مفقود گردیده لذا بدسـتور تبصره یک اصالحی مـاده ۱۲0 آیین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع مـردم آگهی می شـود تا هـر کس مدعـی انجام 
معامله با وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشـار 
روزنامـه گواهـی اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم دارد در غیر اینصـورت پس از 
سـپری شـدن مـدت و قانونـی و عـدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک 

صـادر خواهـد شـد . م الف ۹۴
تاریخ انتشار : ۱3۹۸/0۲/03

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  بـا ارائـه دو 
بـرگ استشـهادیه از دفتـر اسـناد رسـمی 
شـماره ۱۹۴سـیرجان مدعـی اسـت کـه 
سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک 35۱  فرعـی از 5۹۸0 
اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمـان بنـام خانـم آقـای 
فرامـرز امیـری ثبـت و سـند مالكيـت صـادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت کـه بعلـت جابجایی مفقـود گردیـده لذا 
بدسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده ۱۲0 آییـن نامـه 
قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع مـردم آگهـی مـی 
شـود تـا هـر کس مدعـی انجـام معامله با وجود سـند 
مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ۱0 روز از تاریخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم دارد در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن 
مـدت و قانونـی و عـدم واخواهی سـند مالکیت المثنی 

بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد . م الـف ۹۱
تاریخ انتشار : ۱3۹۸/0۲/03

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان 
سیرجان – از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه از دفتـر 
اسـناد رسـمی شـماره ۱۹۴سـیرجان مدعی اسـت که سـند مالکیت 
ششـدانگ پـالک ۲۸۱  فرعـی از 5۹۸0 اصلی واقع در بخـش 3۶ کرمان بنام خانم 
آقـای فرامـرز امیـری ثبت و سـند مالكيت صادر و تسـلیم گردیده اسـت که بعلت 
جابجایـی مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور تبصره یـک اصالحی مـاده ۱۲0 آییـن نامه 
قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطالع مـردم آگهی می شـود تا هر کس مدعـی انجام 
معاملـه بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود مـی باشـد ظـرف مـدت ۱0 روز از تاریخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم دارد در غیر اینصورت 
پـس از سـپری شـدن مـدت و قانونی و عدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک صـادر خواهـد شـد . م الف ۹۲
تاریخ انتشار : ۱3۹۸/0۲/03

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامرز امیری  با ارائه دو برگ استشـهادیه از دفتر اسـناد 
رسـمی شـماره ۱۹۴سـیرجان مدعی است که سـند مالکیت ششدانگ 
پـالک ۲5۲  فرعـی از 5۹۸0 اصلـی واقع در بخش 3۶ کرمان بنام خانم آقای فرامرز 
امیـری ثبـت و سـند مالكيـت صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت کـه بعلـت جابجایی 
مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور تبصره یـک اصالحـی مـاده ۱۲0 آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب جهـت اطـالع مـردم آگهـی می شـود تـا هر کـس مدعـی انجـام معامله با 
وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ۱0 روز از تاریخ انتشـار روزنامه 
گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیر اینصورت پس از سـپری 
شـدن مـدت و قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صادر 

خواهـد شـد . م الف ۹3
تاریخ انتشار : ۱3۹۸/0۲/03

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  بـا ارائـه دو 
بـرگ استشـهادیه از دفتـر اسـناد رسـمی 
شـماره ۱۹۴سـیرجان مدعـی اسـت کـه 
سـند مالکیت ششـدانگ پـالک 3۴7  فرعـی از 5۹۸0 
اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمـان بنـام خانـم آقـای 
فرامـرز امیـری ثبـت و سـند مالكيـت صـادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت کـه بعلـت جابجایی مفقـود گردیـده لذا 
بدسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده ۱۲0 آییـن نامـه 
قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع مـردم آگهـی مـی 
شـود تـا هـر کس مدعـی انجـام معامله با وجود سـند 
مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ۱0 روز از تاریخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم دارد در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن 
مـدت و قانونـی و عـدم واخواهی سـند مالکیت المثنی 

بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد . م الـف ۸۹
تاریخ انتشار : ۱3۹۸/0۲/03

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان 
سیرجان – از طرف وحید شرقی

اگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده 1٣ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله امالکی که برابـر اراء هیاتهای حل اختـالف موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی گلباف که 
ادامـه عملیـات ثبتـی آنهـا مطابـق قانـون مذکور تجويز گردیده اسـت با شـماره پـالک فرعی از اصلـی وبخش و 

محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک واقع در بخـش ۲7 کرمان بشـرح ذیل:
۱-پـالك يكفرعـی از 5۹ - اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالكيت خانم نوشـين صالـح زاده گوکی فرزنـد غالمرضا به 
شـماره شناسـنامه 573۶ صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۱۴۲/7۲  متر مربع واقع در 
گلباف خيابان شـهید رجائی ابتدای خیابان شـهید باهنر کوچه اسـفندیاری خریداری از مالک رسـمی نوشـين 

صالـح زاده نوکی و نمکعلی صالـح زاده گوگی 
۲-پـالک ۹ فرعـی از ۱0۸5 - اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالکیـت آقـای محمدحسـین محمـدی فرزنـد عباس 
بـه شـماره شناسـنامه ۶0۴ صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 3۲ متر مربـع واقع در 
گلبـاف خیابـان ولیعصـر روبـروی صنـدوق قـرض الحسـنه خریـداری از مالک رسـمی عباس محمـدی تهرودی
3-پـالک ۲ فرعـی از ۱۲۱۱- اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالکیـت خانـم بهنـاز غالمـی فرزنـد محمـود بـه شـماره 
شناسـنامه 77۴5 صـادره از کرمـان درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 5۹۱/۸0 مترمربع واقـع در گلباف 

محلـه دریـا جنـب مسـجد خریـداری از علـی اکبر روحـی گوکی
۴-پـالک ۴ فرعـی از ۱3۸۹ - اصلـی بخـش ۲7 کرمان مالکیت آقای ابراهیم دریایی گوکی فرزند رضا به شـماره 
شناسـنامه 5۱۸۶ صـادره از گلبـاف درششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت ۱۱۹۸/50  مترمربع واقـع در گلباف 

خیابـان امـام خمینی کوچه شـهیدامیرمجاهدي خریداری از مالک رسـمی رضا دریایی کوکی
5-پـالک ۴ فرعـی از ۲۲۱0- اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالكيـت آقـای غالمرضـا وفائـي فرزنـد احمد به شـماره 
شناسـنامه ۲00 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴0۶/۲0  مترمربـع واقـع در گلباف 
خیابـان انقـالب کوچه شـماره 5 بن بسـت دوم سـمت راسـت منزل آخـر خریداری از مالک رسـمی قاسـم صادقی
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م الف ۱0۶
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۸/0۲/03 تاريخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/0۲/۱۸

محمد مقصودی- رییس اداره اسناد و امالک گلباف

شهرداری نجف شهر

نوبت اول آگهی تجدید مزایده زمین   
شهرداری نجف شهر مرحله اول

شـهرداری نجف شـهر در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره ۳1۳/۷۹۰ مورخ ۹۷/11/۳۰ شـورای محترم 
اسـالمی نجـف شـهر تعـداد 2۰ قطعه از قطعات مسـکونی خود واقـع در فاز 5 نجف شـهر را از طریـق مزایده 
کتبـی بـه فـروش برسـاند لـذا متقاضیان محتـرم میتوانند جهـت دریافت اسـناد مزایـده حداکثر تـا تاریخ 

۹8/2/21 به شـهرداری نجف شـهر مراجعـه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده
1- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

2- سـپرده شـرکت در مزایده معـادل 5 درصد قیمت کارشناسـی می 
باشـد کـه می بایسـت بـه حسـاب سـپرده 12225 نـزد بانـک تجارت 
نجـف شـهر واریز و یـا بصـورت ارائه ضمانـت نامه معتبر بانکی باشـد.
۳-به پیشـنهادات مخدوش ، مشـروط ، ناقص و فاقد تضمین ترتیب 

اثر داده نخواهد شـد
4-هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد 

5-در صورتیکـه نفـرات اول تـا سـوم حاضـر به انعقـاد قرارداد نشـوند 
سـپرده آنهـا بـه ترتیـب به نفـع شـهرداری ضبط خواهد شـد.

در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان محترم
 می توانند با شماره تلفن ۰۳442۳۹۶545 تماس حاصل نمایند.

بحرانکمآبیراجدیبگیریم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــه 8900032  ــی کالس ــده اجرائ ــول پرون ــر منق ــوال غی ــده ام ــی مزای آگه
ــه مســاحت 15087 متــر  ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــالک  ــده پ ــزی ش ــروز مج ــی از مف ــی 445 فرع ــه 23 تفکیک ــع بقطع مرب
ــک  ــون مل ــام بان ــران بن ــش 12 ته ــاد بخ ــن آب ــه مافی ــی در قری 54 اصل
ــند  ــر س ــپس  براب ــت. س ــده اس ــادر گردی ــند ص ــت و س ــی ثب ــاج قوام ت
ــام شــرکت  ــه ن ــک ب ــر 12 قلهن ــورخ 1356/03/23  دفت ــی 24911 م قطع
واوان )ســهامی خــاص( منتقــل گردیــده اســت. ســپس برابــر ســند رهنــی 
شــماره 155367 مــورخ 1384/07/27  دفتــر خانــه شــماره 4 اسالمشــهر 
در رهــن بانــک ملــی شــعبه امــام ســجاد اسالمشــهر قــرار گرفتــه اســت و 
ــر صورتجلســه تفکیکــی شــماره 23671 مــورخ 1386/05/24 ارســالی  براب
بــه دفتــر خانــه 8 اسالمشــهر بــه 8 قطعــه  تفکیــک گردیــده اســت بــا بــه 
حــدود اربعــه: شــماال بطــول 41/97 متــر دیواریســت بــه قطعــه 4. شــرقا 
بطــول 13/72 متــر درب و دیواریســت بــه گــذر جنوبــا بطــول 47/57  متــر 
ــه  ــت ب ــر دیواریس ــول 12/48 مت ــا بط ــم غرب ــه شش ــه قطع ــت ب دیواریس
قطعــه اول مــورد تفکیــک شــماره فرعــی 8587 تعییــن گردیــده اســت و 
ــر بازداشــتی  ــی و دفت ــالک و داده آمای ــر ام ــی و دفت ــر گواهــی بایگان براب
نســبت بــه ایــن قطعــه ســند مالکیــت صــادر نگردیــده اســت. کــه برابرنامــه 
ــجاد  ــام س ــعبه خ ام ــی ش ــک مل ــورخ 1386/10/05  بان ــماره 3440 م ش
ــرار  ــن ق ــوق در ره ــی ف ــس تفکیک ــم از صورتمجل ــه پنج ــهر قطع اسالمش
ــه  ــت ک ــده اس ــادر گردی ــند ص ــی س ــه مابق ــبت ب ــت. و نس ــه اس گرفت
ــه مســاحت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن  مســاحت قطعــه پنجــم )ب
بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 556/90 متــر مربــع مــی باشــد( پرونــده  
ــدات منجــر  ــای تعه ــدم ایف ــت ع ــه بعل ــدارد. ک ــی ن ــن حکایت بیــش از ای
ــه شــماره  ــر نظری ــده اســت. براب ــک گردی ــه از ســوی بان ــه صــدور اجرائی ب
ــهر  ــت در اسالمش ــع اس ــوق واق ــک ف ــورخ 1397/11/03 مل 97/1144  م
شــهرک واوان – بلــوار ســردار جنــگل – جنــب کارواش امیــد – ســاختمان 

نیمــه کاره مــورد ارزیابــی :  قطعــه زمینــی بــه مســاحت 556/90  متــر  بــا 
ــای در  ــر بن ــا زی ــه صــورت ســه طبقــه ب ــای نیمــه کاره احداثــی در آن ب بن
حــدود 840 متــر مربــع کــه اجــرای اســکلت و بتــن ریــزی ســقف هــا بــه 
ــزی و ســقف هــا و تیرچــه  اتمــام رســیده اســت. اســکلت ســاختمان فل
و بلــوک طبــق بررســی هــای انجــام شــده ســاختمان مذکــور جهــت بهــره 
بــرداری ورزشــی  احــداث گردیــده و در مرحلــه ســقف کاری رهــا گردیــده و 
در زمــان بازدیــد فاقــد فعالیــت ســاختمانی مــی باشــد بــا توجــه بــه مــوارد 
فــوق الذکــر و بــا در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات موثــر در کارشناســی بــه 
ــب  ــت وصــول طل ــی شــده اســت و جه ــال ارزیاب ــغ 14/000/000/000 ری مبل
بســتانکار و حقــوق دولتــی کالســه فــوق الذکــر روز چهارشــنبه مــورخ 
ــناد و  ــت اس ــل اداره ثب ــر در مح ــی 12 ظه ــاعت 9 ال 1398/02/25  از س
امــالک اسالمشــهر واقــع در اسالمشــهر – قائمیــه ســایت اداری از طریــق 
مزایــده حضــوری بفــروش مــی رســد و مزایــده مبلــغ 14/000/000/000 ریــال 
شــروع و باالتریــن قیمــت کــه خریــدار داشــته باشــد فروختــه خواهــد شــد 
ــدی  ــروش کال نق ــوم آزاد اســت و ف ــرای عم ــده ب شــرکت در جلســه مزای
ــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد روز  اســت چنانچــه روز تعییــن شــده ب
بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده در همــان ســاعت و  مــکان تشــکیل خواهــد 
شــد طالبیــن و خریــداران مــی تواننــد بــا ارائــه چــک تضمیــن شــده بانــک 
ملــی ایــران بــه مبلــغ پایــه بــه جهــت شــرکت در مزایــده در وقــت مقــرر 
در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد ضمنــا بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق 
ــی  ــز بدهــی مالیات و گاز اعــم از حــق انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نی
و عــوارض شــهرداری و غیــره کــه رقــم قطعــی آنهــا بــرای ایــن بــود اداره 
معلــوم نشــده بعهــده  برنــده مزایــده اســت و تنظیــم ســند انتقــال موکــول 
بــه ارائــه مفاصــا حســابهای دارایــی و شــهرداری خواهــد بــود مــورد ضمنــا 
بنابــر اعــالم بســتانکار مــورد وثیقــه دارای بیمــه مــی باشــد .  م الــف 97

تاریخ انتشار:1398/2/3
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی    1605

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

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

برابــر رای شــماره  139760318019007189 -1397/12/15  هیــات 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ثبــت 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــال مع ــه ب ــات مالکان ــش تصرف ــک تال مل
ــه شــماره شناســنامه 791  ــد فــرح بخــش ب فرشــید نجفــی فرزن
ــر  صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــع  ــر مرب ــاحت 2389/93 مت ــه مس ــوی ب ــان کی ــاری و درخت انب
پــالک فرعــی 1802 از 19 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
1264 واقــع در قریــه خطبــه ســرا بخــش 27 گیــالن خریــداری از 
مالــک آقــای غــالم عســکر نجفــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک تالش فردین نور زاده    1620

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

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

برابــر رای شــماره  139760318019007184 -1397/12/14  هیــات 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ثبــت 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــال مع ــه ب ــات مالکان ــش تصرف ــک تال مل
ــه شــماره شناســنامه  ــی ب ــد حاجعل ــدم فرزن حســین گنجــی مق
ــاب بنــای مســکونی و  17 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک ب
محوطــه بــه مســاحت 229/63  متــر مربــع پــالک فرعــی 4412 
از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 72 واقــع در قریــه 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری ــدان بخــش 28 گی جولن
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــر مســعودی مح ــه می ــید روح ال س
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده     1626

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

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

ــون  ــوع قان ــات اول موض ــماره 139760318019006737 -1397/11/28  هی ــر رای ش براب
ــند رســمی مســتقر  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و اراضــی س ــت ثبت ــف وضعی ــن  تکلی تعیی
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای حســین 
ــان در  ــادره از اصفه ــنامه 3137  ص ــماره شناس ــه ش ــاس ب ــد عب ــبت فرزن ــدی نس محم
ــی 680 از  ــالک فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 317 مت ــه مس ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان شش
83 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 141 واقــع در قریــه بــداغ بخــش 27 گیــالن 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــه زاده محــرز گردی ــای موســی عبدال ــک رســمی آق ــداری از مال خری
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
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مفقودی
ــه  ــدل 1382 ب ــی ایكــس( م ــا )جــی ت ــپ صب ــد تی كارت ســبز خــودروی ســواری پرای
ــالك 79  ــماره پ ــی   s1412282981601  و ش ــماره شاس ــور 00523573 و ش ــماره موت ش
ایــران 762 س 62 بــه نــام آقــای جعفــر كریمــی اال تیمــوری مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط می باشــد.                                                                1638

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیــات   1397/11/21-  139760318019006596 شــماره  رای  برابــر 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال مل
ــنامه 3355 صــادره  ــه شــماره شناس ــان ب ــد چوپ ــور فرزن بخشــنده ح
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــم دان ــج و نی ــل در پن از اردبی
ــاحت  ــه مس ــاری ب ــکونی و تج ــاختمان مس ــاب س ــه ب ــر س ــن ب زمی
1606/46 متــر مربــع پــالک فرعــی 547 از 38 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 364 واقــع در قریــه ییالقــی مریــان بخــش 28 گیــالن 
ــان محــرز  ــی مری ــی علم ــای حضرتقل ــک رســمی آق ــداری از مال خری
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی مــی شــود در صورت آگه
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض داد خواس اعت
ــول  ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه

ــت صــادر خواهــد شــد.    ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03    

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/03/17
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اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه از 
دفتر اسـناد رسـمی شـماره ۱۹۴سـیرجان مدعی اسـت که سـند 
مالکیـت ششـدانگ پـالک 353  فرعـی از 5۹۸0 اصلـی واقع در 
بخـش 3۶ کرمـان بنـام خانـم آقای فرامـرز امیری ثبت و سـند مالكيت صادر 
و تسـلیم گردیـده اسـت که بعلـت جابجایی مفقـود گردیده لذا بدسـتور تبصره 
یـک اصالحـی مـاده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهـت اطالع مردم آگهی 
مـی شـود تـا هر کـس مدعی انجـام معاملـه با وجود سـند مالکیت نـزد خود 
مـی باشـد ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشـار روزنامه گواهی اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم دارد در غیر اینصورت پس از سـپری شـدن مدت و قانونی و 
عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک صادر خواهـد شـد . م الف ۱00

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/0۲/03
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  بـا ارائـه دو برگ استشـهادیه از 
دفتر اسـناد رسـمی شماره ۱۹۴سـیرجان مدعی است که سند 
مالکیـت ششـدانگ پـالک 35۲  فرعـی از 5۹۸0 اصلـی واقع 
در بخـش 3۶ کرمـان بنـام خانـم آقای فرامـرز امیری ثبت و سـند مالكيت 
صادر و تسـلیم گردیده اسـت که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدسـتور 
تبصـره یـک اصالحـی مـاده ۱۲0 آیین نامه قانـون ثبت مراتـب جهت اطالع 
مـردم آگهـی مـی شـود تـا هر کـس مدعـی انجـام معاملـه با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ۱0 روز از تاریـخ انتشـار روزنامه 
گواهـی اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم دارد در غیر اینصـورت پس از 
سـپری شـدن مـدت و قانونـی و عدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک صـادر خواهـد شـد . م الف ۹۹-تاریـخ انتشـار : ۱3۹۸/0۲/03
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه از 
دفتر اسـناد رسـمی شـماره ۱۹۴سـیرجان مدعی اسـت که سـند 
مالکیـت ششـدانگ پـالک 35۴  فرعـی از 5۹۸0 اصلـی واقع در 
بخـش 3۶ کرمـان بنـام خانـم آقای فرامـرز امیری ثبت و سـند مالكيت صادر 
و تسـلیم گردیـده اسـت که بعلـت جابجایی مفقـود گردیده لذا بدسـتور تبصره 
یـک اصالحـی مـاده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهـت اطالع مردم آگهی 
مـی شـود تـا هر کـس مدعی انجـام معاملـه با وجود سـند مالکیت نـزد خود 
مـی باشـد ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشـار روزنامه گواهی اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم دارد در غیر اینصورت پس از سـپری شـدن مدت و قانونی و 
عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک صـادر خواهد شـد . م الف ۹۸

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/0۲/03
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  بـا ارائـه دو برگ استشـهادیه از 
دفتر اسـناد رسـمی شماره ۱۹۴سـیرجان مدعی است که سند 
مالکیـت ششـدانگ پـالک ۲53  فرعـی از 5۹۸0 اصلـی واقع 
در بخـش 3۶ کرمـان بنـام خانـم آقای فرامـرز امیری ثبت و سـند مالكيت 
صادر و تسـلیم گردیده اسـت که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدسـتور 
تبصـره یـک اصالحـی مـاده ۱۲0 آیین نامه قانـون ثبت مراتـب جهت اطالع 
مـردم آگهـی مـی شـود تـا هر کـس مدعـی انجـام معاملـه با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ۱0 روز از تاریـخ انتشـار روزنامه 
گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر اینصـورت پـس 
از سـپری شـدن مـدت و قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی 
بنـام مالـک صـادر خواهد شـد . م الـف ۸۸-تاریـخ انتشـار : ۱3۹۸/0۲/03

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760318019007190 -1397/12/15  هیــات 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــی  ــارض متقاض ــا مع ــه ب ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــه  ــه ب ــد عزیزال ــاردان فرزن ــل آغ ــور می ــین پ ــل حس ــای میکائی آق
شــماره شناســنامه 355 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه 
ــاک فرعــی 228  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 297/35 مت و محوطــه ب
از 84 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 15 و 16 متصــل بــه 
هــم واقــع در قریــه خانقــاه بخــش 27 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی خانــم زری علیپــور محــرز گردیــده اســت. . لــذا بــه منظــور 
اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید 
ــراض داد خواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صورت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــور  و عــدم وصــول اعت انقضــای مــدت  مذک

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03  
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

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

برابــر رای شــماره 139760318019006673  -1397/11/24  هیــات 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه  ــه ب ــور ال ــد ن ــان فرزن ــی مری ــه زیارت نصــر ال
ــاب مغــازه و محوطــه  ــار ب 63 صــادره از تالــش در ششــدانگ چه
بــه مســاحت 151/30 متــر مربــع پــاک فرعــی 1468 از 4 اصلــی 
ــت  ــه شکردش ــع در قری ــاک 18 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــتم  ــای رس ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش  28 گی بخ
داوطلــب محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــه مــدت دو  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند مــی توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــراض داد خواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ظــرف مــدت یــک م
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور  و ع صــورت انقضــای مــدت  مذک

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03  
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760318019007190 -1397/12/15  هیــات 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــوت تعیی ــوع قان اول موض
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی 
ــه  ــه ب ــز ال ــد عزی ــاردان فرزن ــل آغ ــور می ــل حســین پ ــای میکائی آق
ــه  ــش در ششــدانگ یکبابخان شــماره شناســنامه 355 صــادره از تال
ــی 228  ــاک فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 297/35 مت ــه مس ــه ب و محوط
ــه  ــاک 15 و 16 متصــل ب ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف از 84 اصل
هــم واقــع در قریــه خانقــاه بخــش 27 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی خانــم زری علیپــور محــرز گردیــده اســت. . لــذا بــه منظــور 
اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــت  ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م انقض

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03   
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

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

ــر رای شــماره 139760318019006695 -1397/11/27  هیــات  براب
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه 6  ــگ ب ــا بی ــد آق ــور فرزن ــی پ عاکــف فخرائ
صــادره از اردبیــل در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 
ــروز  ــی مف ــی 1237 از 88 اصل ــاک فرع ــع پ ــر مرب 945/17 مت
و مجــزی شــده از پــاک 115 واقــع در قریــه نــاورود بخــش 
ــه  ــرام و روح ال ــای به ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری 27 گی
ــاع در  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــت مح اسامدوس
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب دو نوب
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م اخــذ رســید ظ
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.    ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03  
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
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مدیــر بــازار شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت: 
در ســال ۹7 واحدهــای تولیــدی خوزســتان 37 هــزار 
ــک  ــد و پی ــد کردن ــرق تولی ــاعت ب ــگاوات س و ۲۶0 گی
ســال ۹7 نســبت بــه ســال نــود و شــش 3.۶۹ درصــد 

کاهــش داشــته اســت.
فرامــرز شــادفر بیــان کــرد: ســهم نیــروگاه هــای بــرق 
آبــی ۲۹ درصــد و ســهم نیــروگاه هــای حرارتــی و 
تولیــدی  انــرژی  کل  درصــد   7۱ ترکیبــی  ســیکل 

ــت. ــوده اس ــال ۹7 ب ــتان در س اس
وی تصریــح کــرد: از ۲۶ هــزار و 5۹0 گیــگاوات ســاعت 
بــرق تولیــدی نیــروگاه هــای حرارتــی و گازی اســتان، 
ــای  ــروگاه ه ــی ) نی ــش دولت ــط بخ ــد توس ۴۹ درص
نیــروگاه  5۱ درصــد توســط  رامیــن و ماهشــهر( و 
هــای بخــش خصوصــی ) آبــادان، زرگان، بهبهــان، 
ــل شــده  ــه شــبکه تحوی ــد و ب ماهشــهر و فجــر( تولی
اســت.مدیر بــازار شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
افــزود: نیــروگاه هــای حرارتــی و گازی اســتان در 
ایــن دوره بــه طــور متوســط در هــر روز بیــش از 73 
ــل  ــبکه تحوی ــه ش ــد و ب ــرق تولی ــاعت ب ــگاوات س گی

ــد. داده ان
3۶ هــزار و  ۹7 را  انــرژی مصرفــی ســال  شــادفر 
۲۴۱ گیــگاوات ســاعت اعــالم کــرده کــه ۲.۸۹ درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش ــال ۹۶ کاه ــه س ــبت ب نس
وی تاکیــد کــرد: شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
تمهیــدات الزم جهــت تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار 
را بــرای کلیــه مشــترکین درتمامــی فصــول ســال 
فراهــم نمــوده امــا بــه منظــور افزایــش قابلیــت 
انــرژی  از  بهینــه  اســتفاده  و  شــبکه  اطمینــان 
ــری  ــرق ام ــرف ب ــت مص ــرورت مدیری ــی ض الکتریک

الزم و ضــروری اســت.

کاهش بیش از ۳درصدی مصرف 
برق سال ۹۷ نسبت به ۹۶

سنا
 ای

س :
عک

شهرداری اهواز ، خبرداد:

تخلیه حجم عمده ای از آبگرفتگی های اهواز تا هفته آینده

زمان دقیق بازگشایی کامل جاده ساحلی، مشخص نیست

بـا  اهـواز  شـهرداری  شـهری  خدمـات  معـاون 
اشـاره بـه ورود شـهرداری فـاز بازسـازی پـس 
از سـیالب، گفـت: حداکثـر ظـرف هفتـه آینـده 
حجـم عمـده ای از نقـاط شـهر اهـواز کـه درگیـر 
تخلیـه  هسـتند  سـیالب  از  ناشـی  آبگرفتگـی 

. د می شـو
علیرضـا عالیپـور در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره 
بـه مدیریت سـیالب در اهواز اظهار کـرد: به لطف 
خـدا و زحمـات شـبانه روزی پرسـنل شـهرداری 
سـایر  همـکاری  و  مـاه  یـک  طـول  در  اهـواز 
ادارات مختلـف، موضـوع سـیالب  و  دسـتگاه ها 
در اهـواز در سـه بخـش سـیالب کارون، سـیالب 
کرخه و سـیالب دشـت پشت سـر گذاشـته شـد. 

همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه در لحظـات اولیـه 
در برخـی نقـاط امکان تـردد ماشـین آالت و ابزار 
وجـود نداشـت و بـا کمـک نیروهـای جهـادی و 
و  داده شـد  انتقـال  مردمـی کیسـه های خـاک 
بسـتر الزم جهـت انتقـال تجهیـزات فراهـم شـد 
کـه ایـن اقدامـات و همـکاری جای تشـکر دارد. 
وی افـزود: در حـال حاضـر رونـد کاهـش دبـی 
رودخانـه کارون شـتاب گرفته اسـت و امروز دبی 
مترمکعـب   ۲۸00 تـا   ۲700 بـه  رودخانـه کارون 
بـر ثانیـه رسـیده اسـت. ایـن رونـد کاهشـی در 
ادامـه  بـه صـورت مسـتمر  نیـز  آینـده  روزهـای 

خواهـد داشـت.
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری اهـواز گفـت: 
بارندگی هـا نیـز نسـبتًا کم و از نظر انباشـته شـدن 
همچنیـن  بوده انـد.  کم اثـر  سـدها  مخـازن  در 
کـه  اسـت  فاکتورهایـی  از  یکـی  هـوا  گرمـای 
خواهـد  را کمتـر  پربـارش  ابرهـای  شـکل گیری 
کـرد. عالیپـور بیان کـرد: از هفته گذشـته اقدامات 
پس از سـیالب در دسـتور کار شهرداری اهواز قرار 
گرفتـه اسـت و جهـت بازگشـت شـهر بـه حالـت 
اولیـه، آرام سـازی شـهر و روان سـازی ترافیک در 

شـهر در دسـتور کار قـرار گرفـت.
وی بـا اشـاره بـه خسـارت سـیالب بـه اهـواز، 
وارد  بـه شـهر  زیـادی  تصریـح کـرد: خسـارات 
شـده اسـت و بسـیاری از پارک هـای سـاحلی، 
و  پیـاده رو  مسـیرهای  سـاحلی  جاده هـای 
ماشـین رو از دسـت رفته انـد. همچنیـن خطـوط 
برقـی،  تأسیسـات  قبیـل  از  تاسیسـاتی  و 
در  پمپـاژ  ایسـتگاه  و  خـام  آب  روشـنایی، 

خدمـات  هسـتند.معاون  نامناسـبی  وضعیـت 
شـهری شـهرداری اهـواز با بیـان اینکـه حداکثر 
نقاطـی  از  آینـده حجـم عمـده ای  ظـرف هفتـه 
کـه درگیـر آبگرفتگـی ناشـی از سـیالب هسـتند 
وضعیـت  کـرد:  خاطرنشـان  می شـود،  تخلیـه 
برخـی  در  سـیالب  صـورت  بـه  آب  مانـدن 
محله هـا، عـدم خروجـی فاضـالب و ترافیـک از 
تبعات سـیالب هسـتند کـه این موارد نخسـتین 

هسـتند. شـهرداری  اولویت هـای 
تأمیـن  جهـت  همچنیـن  کـرد:  بیـان  عالیپـور 
شـود  تخلیـه  فاضـالب  بایـد  عمومـی  بهداشـت 
پمـپ  ده هـا  اسـتقرار  حـال  در  شـهرداری  کـه 
و شـرکت آب و فاضـالب نیـز در حـال تقویـت 
ایسـتگاه پمپـاژ اسـت. کمک هـای خوبـی نیـز از 
شـهرداری تهـران در حـال دریافت اسـت. معاون 
خدمـات شـهری شـهرداری اهـواز بـا بیـان اینکه 
فاضـالب اهـواز شـرایط بـدی دارد، تصریـح کرد: 
آهک پاشـی در بخش هـای تجمـع فاضـالب نیـز 

در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
روان سـازی  جهـت  همچنیـن  عنـوان کـرد:  وی 
بازگشـایی  سـاحلی  جاده هـای  بایـد  ترافیـک 
پـل  زیرگـذر  محـور  بانـد  یـک  فعـالً  شـوند کـه 
سـیاه کـه دچـار آبگرفتگـی بود بازگشـایی شـده 
اسـت. در حـال حاضر مسـیرهای قابـل تردد در 
جـاده سـاحلی غربـی اهـواز خیابـان موحدیـن 
کیانپـارس تـا پـل شـهید دقایقـی )پـل سـوم(، 
پـل نـادری تـا پل فـوالد و مسـیر تـردد در جاده 
سـاحلی شـرقی اهـواز حـد فاصـل پـل هفتـم، 
تـا پـل شـهید دقایقـی اسـت. بخش هـای دیگر 
بازگشـایی  فـاز  چنـد  در  نیـز  سـاحلی  جـاده 
اینکـه  دلیـل  بـه  گفـت:  شـد.عالیپور  خواهـد 
توأمـان پـروژه فاضـالب و تخلیه آب ها )سـیالب 
زیرگـذر پل هـا( در حـال انجام اسـت هنـوز زمان 
سـاحلی  جـاده  کل  بازگشـایی  بـرای  دقیقـی 
مشـخص نیسـت و تالش در ایـن زمینه در حال 

انجـام اسـت.

ته
نک

عالیپـور بیـان کـرد: از هفتـه گذشـته اقدامـات پـس از سـیالب در دسـتور کار 
شـهرداری اهـواز قـرار گرفتـه اسـت و جهـت بازگشـت شـهر بـه حالـت اولیـه، 

آرام سـازی شـهر و روان سـازی ترافیـک در شـهر در دسـتور کار قـرار گرفـت.
وی با اشـاره به خسـارت سـیالب به اهواز، تصریح کرد: خسـارات زیادی به شهر 
وارد شـده است و بسـیاری از پارک های سـاحلی، جاده های ساحلی مسیرهای 
پیاده رو و ماشـین رو از دسـت رفته اند. همچنین خطوط و تاسیسـاتی از قبیل 
تأسیسـات برقـی، روشـنایی، آب خام و ایسـتگاه پمپاژ در وضعیت نامناسـبی 

هستند.
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری اهـواز با بیـان اینکـه حداکثر ظـرف هفته 
آینـده حجـم عمـده ای از نقاطی که درگیر آبگرفتگی ناشـی از سـیالب هسـتند 
تخلیـه می شـود، خاطرنشـان کرد: وضعیـت مانـدن آب به صورت سـیالب در 
برخـی محله هـا، عدم خروجی فاضالب و ترافیک از تبعات سـیالب هسـتند که 

ایـن موارد نخسـتین اولویت های شـهرداری هسـتند.

خبر

برگزاری هشتمین نمایشگاه 
تخصصی گل و گیاه اصفهان

کـرد:  اظهـار  مرتضایی نـژاد  فـروغ 
سـبز  فضـای  و  پارک هـا  سـازمان 
شـهرداری اصفهان امسـال بـه عنوان 
دبیـر نمایشـگاه گل و گیـاه انتخـاب 
شـد تـا بـا تولیدکنندگانـی که بـا سـازمان میادین و سـاماندهی 
مشـاغل و فرآورده هـای کشـاورزی شـهرداری اصفهـان همکاری 
می کنند برای حضور در نمایشـگاه وارد تعامل شـود.   وی افزود: 
در سـال های گذشـته نمایشـگاه تخصصـی گل و گیـاه و گیاهان 
دارویـی شـهر اصفهان با اسـتقبال مناسـب تولیدکننـدگان گل و 
گیاه بخش خصوصی روبه رو نبود و همین مسـئله سـبب شـد 
تا امسـال شرکت نمایشگاه ها از شـهرداری اصفهان برای تشویق 
تولیدکننـدگان بـرای حضـور در ایـن نمایشـگاه کمـک بخواهد.    

اصفهان

ضرورت توجه به حمل و نقل انسان محور 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: نگاه دولت در برنامه ریزِی هزینه کرد بودجه و دستورالعمل های 

ابالغی باید با رویکرد حمل و نقل انسان محور و حوزه حمل و نقل عمومی مطابقت داشته باشد
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل بهزیستی استان کرمان

واگذاری فعالیت های مرکز درمان اجباری ماده 16
اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه  واگـذاری فعالیت هـای درمان اجباری مـاده 16 را از طریق سـامانه 

تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تا ارائه  پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی  پاکت هـا  از طریق درگاه سـامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد(به آدرس www.satadiran.ir انجام  خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویـت قبلی،مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را برای شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۹۸/0۲/03 می باشند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت ۸:00 روز شنبه تاریخ ۹۸/0۲/07

زمان بازگشایی  پاکت ها:ساعت ۸:00روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/0۲/۱۸
ارائــه پاکــت هــای الــف بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی چهــارراه امیــر کبیــر بعــد از بیمارســتان شــهید بهشــتی-

اداره کل بهزیســتی اســتان کرمان-طبقــه همکــف –واحــد دبیــر خانــه و تلفــن 3۱۲۱۱000 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس:۱3۱-۴۱۹۱۴
دفتر ثبت نام: 33۹۹۹۸۱۸و33۱۹۱۸۹3

شناسه اگهی۴۴۱۴0۸

آلبوم محمدرضا شجریان در مراسم 

امضای پوستر و آلبوم جام تهی به 
نفع سیل زدگان فروخته می شود.

پنجاه و هشتمین دوره

 هفته منتقدان به عنوان یکی از 
بخش های موازی جشنواره فیلم کن، 
فهرست فیلم های رقابتی بلند و کوتاه 

خود را منتشر کرد. 

ارکستر ملی ایران ۶ و 7 اردیبهشت 
ماه به رهبری فریدون شهبازیان در کرمان 

اجرای زنده خواهند داشت. ساالر عقیلی به 
عنوان خواننده، این گروه را همراهی می کند.

 ساکنان دریا پس از مدتی
 دیگر صدای امواج را نمی  شنوند

چه تلخ است روایت غم بار عادت!

سیزده 5۹

جشنوارهفیلمموسیقی دیالوگ

راستی را در سپاهان خوش بود آواز رود
در میان باغ کاران یا کنار زنده رود

باده در ساغر فکن ساقی که من رفتم بباد
رود را بر ساز کن مطرب که دل دادم برود

جام لعل و جامٔه نیلی سیه روئی بود
خیز و خم بنمای تا خمری کنم دلق کبود
گر تو ناوک می زنی دور افکنم درع و سپر

ور تو خنجر می کشی یکسو نهم خفتان و خود
شاهد بربط زن از عشاق می سازد نوا

بلبل خوش نغمه از نوروز می گوید سرود
در چنین موسم که گل فرش طرب گسترده است

جامٔه جان مرا گوئی ز غم شد تار و پود
آن شه خوبان زبردست و گدایان زیردست
او چو کیخسرو بلند افتاده و پیران فرود

می برد جانم برمحراب ابرویش نماز
می فرستد چشم من بر خاک درگاهش درود
چون میان دجله خواجو را کجا بودی کنار

کز کنار او دمی خالی نیفتادی ز رود

خواجوی کرمانی 

بهار 

و این همه دلتنگی؟!

نه،

شاید فرشته ای به اشتباه

فصل ها را

ورق زده باشد.

رضا کاظمی

عکس نوشت

عکس: 
زهره صباغ نژاد

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اتحادیه »دلوس« 
بر ضد امپراتوری ایران

سـران  میـالد  از  پیـش   ۴7۸ سـال  اپریـل   ۲3
كشـور، تنها ابرقـدرت وقت جهان ــ تشـكیل داده 
بودنـد اعالمیـه ای را امضـاء كردند كـه در آن آمده 
بـود: وجـود یـك ابر قـدرت در جهـان؛ مغایـر نظم 
گیتـی، منطـق و عقل سـلیم و منافع ملل اسـت و 
آنـان ایـن اتحادیـه را تشـكیل داده اند تـا در برابر 
هرگونـه زورگویی بایسـتند و بـدون دغدغه از خطر 
تجـاوز نظامـی و تنهـا مانـدن در برابـر تعـرض، به 
زندگانـی خـود ادامه دهند. مورخـان یونانی و بعدا 
رومـی، بخشـهایی از ایـن اعالمیـه را در تالیفـات 
اتحادیـه  نخسـتین  »دلـوس«  انـد.  آورده  خـود 
ملـل كوچـك در برابـر یـك دولـت بـزرگ در طـول 
تاریخ بشـمار مـی رود. نام این اتحادیـه از جزیره 
»دلـوس« گرفتـه شـده اسـت، زیـرا طـال و نقـره 
جمـع آوری شـده از اعضای اتحادیـه )خزائن( در 
ایـن جزیـره نگهداری می شـد. اتحادیه »دلوس« 

امـروز  كنفدراسـیونهای  بـه  شـباهت  بـی  كـه 
 Aristides آتنـی  آریسـتیدس  ابتـكار  بـه  نبـود 
تاسـیس شـده بـود. پـس از دو حملـه سـنگین 
ایـران بـه یونـان و سـقوط آتـن، بیشـتر یونانیـان 
انتظـار حملـه دیگـری را مـی كشـیدند. در حملـه 
دوم ایـران، آتنـی هـا مجبـور بـه انتقـال خانـواده 
هـای خـود بـه كشـتی و انتقـال آنـان بـه جزایـر 
شـده بودنـد و پـس از بازگشـت ایرانیـان تصمیـم 
بـه كشـیدن دیـوار بـه گـرد شـهر آتـن گرفتنـد كـه 
اسـپارتی هـا مخالفـت كردنـد و استداللشـان این 
بـود كـه ایرانیـان شـهر را تصـرف و چـون دارای 
دیـوار اسـت آنجـا را تبدیـل بـه یـك دژ دائمـی در 
قلـب جهـان یونانیـان خواهنـد كـرد. آتنـی هـا به 
ایـن مخالفـت توجـه نكردنـد و دیـوار را كشـیدند 
و اسـپارت نیـز از شـركت در اتحادیـه »دلـوس« 
خـودداری كـرد و بـه سـوی ایـران متمایـل شـد، 
مخصوصـا كـه پائوسـانیاس )پوزانیـاس( ژنـرال 
اسـپارتی بـه ایـران نزدیـك شـده بـود و پولـی را 
كـه منظمـا ایـران بـرای او ارسـال می داشـت می 

»دلـوس«  اتحادیـه  تشـكیل  از  پـس  پذیرفـت. 
بـدون شـركت اسـپارت، ایـران از ایـن وضعیـت 
اسـتفاده كـرد و هنگامـی كه میان اسـپارت و آتن 
جنـگ در گرفـت، به رسـاندن پول و كمـك نظامی 
و تجهیـزات بـه اسـپارت پرداخـت و بـه دسـت 
اسـپارتی هـا اسـتقالل آتـن را نابـود سـاخت و از 
همیـن زمـان مورخان یونانی واژه »امپریالیسـت« 

را بـرای توصیـف ایـران بـكار بردنـد.

امیر تیمور  و تعرض به هند
امیـر تیمـور ۲3 اپریـل ۱3۹۸ میـالدی از طریـق 
تنگـه خیبـر آهنـگ تصـرف هند كـرد و ۱7 دسـامبر 
همیـن سـال پـس از غلبه بـر ارتش 50 هـزار نفری 
سـلطان هنـد وارد دهلـی شـد و ایـن شـهر را غارت 
كرد و ویران سـاخت. امپراتوران هند تا زمان سـلطه 
انگلسـتان از اعقاب او بودند، به فارسـی سـخن می 
گفتنـد و مغولهـا خطـاب مـی شـدند. امیـر تیمـور 
مغـول تبـار بود. وی قبال در اصفهان، بغداد و دمشـق 

قتل عـام کـرده بود.

سنجش دیالکتیک روشنگری
 

تازه ترین اثر تألیفی خسرو ناقد در سی و دومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران عرضه می شود.

کتاب

سال گذشته در چنین زمانی مرتضوی 
دستگیر و به اوین تحویل داده شد. او 

هنوز در اوین به سر می برد.

سال گشت

طنزیمات

روز بعـد، خورشـید از تغارکـوه سـر زد. اوسـتا تغـار؛ ابزار به دسـت توی زمین 

خالـی ایسـتاده بـود. تغارجان؛ دسـت به کمـر به زمین خالـی آمد. 

-سالم داماِد تغارخان!

تغارجان؛ سرش را برگرداند.

-یاال کار رو شروع کن! عجله داریم.

-چشم! داماد تغارخان!

اوسـتا تغـار تنـد و تنـد کار می کـرد. تغارجان؛ زیر سـایه لـم داد و به تغارکوه 

چشـم دوخـت. خورشـید، مچالـه بـود. یواش یـواش پلک هایش سـنگین 

شـد. خـواب دیـد کـه یـک سـایت راه انـدازی کـرده بـه اسـم »تغارنیـوز«! 

تلفـن تغارنیـوز دائـم زنگ مـی خورد و تغارها مشـکالت شـان را می گفتند. 

تغارجـان؛ آن هـا را منعکـس مـی کـرد. تغارخان مشـکالت مردم را بررسـی 

و رفـع مـی کـرد. تغارسـتان روز بـه روز آبادتر می شـد. ماده تغارهـا در پیاده 

روهـا دور هـم مـی نشسـتند و کشـک جـا افتـاده مـی خوردند. اوسـتا تغار 

هـر روز تغـاردان تـازه ای بـا آخریـن متدهـای معمـاری جهان می سـاخت. 

خورشـید هـر روز بـا لبخنـدی که تمـام صورتـش را پوشـیده بـود، از تغارکوه 

سـر مـی زد. هیـچ کـس بـه هیـچ تـازه واردی یـارو نمـی گفت. کسـی نمی 

خواسـت از امـور شـخصی دیگران باخبر شـود، مگر این کـه بخواهد کمکش 

کنـد. یـک روز کـه در تغارنیوز نشسـته بـود، تغارناز با یک فنجـان طالیی پر 

از کشـک وارد شد.

-سالم تغارجان! حالت خوبه! پاشو واست »کشک فنجون طال« آوردم. 

تغارجان؛ سرش را باال گرفت. با صدای بلند خندید. 

-عزیزم، مرسی! چه قدر تو عزیزی!

تغارجـان؛ بـازوی تغارجـان را گرفت و تکان داد. تغارجـان؛ خندید. بازویش را 

از دسـت تغارناز بیرون کشید.

-عزیزم! قلقلکم میاد!

امـا تغارنـاز هـم چنـان بـازوی تغارجـان را تـکان تـکان مـی داد. تغارجـان 

خندیـد. امـا تغارنـاز؛ سـیلی محکمی بـه صورتـش زد. تغارجـان از جا پرید. 

دسـتش را روی گونـه اش گذاشـت. چشـم هایش را بـاز کرد. اوسـتا تغار را 

دیـد کـه رو بـه رویـش ایسـتاده و به صورتش زل زده اسـت. چشـم هایش 

از حدقـه بیـرون زد. اوسـتا تغار؛ دسـت هایش را روی سـینه اش گذاشـت. 

گردنـش را کـج کـرد و با صـدای لـرزان گفت:

-ببخـش دامـاد تغارخـان! تـوی خواب هذیـون می گفتین! گفتم تـا دیوونه 

نشـدین بیدارتون کنم.

نـگاه تغارجـان در چهـره اوسـتا تغار قفل شـد. اوسـتا تغار دسـتش را مقابل 

چشـم های تغارجـان حرکت داد. تغارجان نمی دید. غـرق بود. غرق رؤیایی 

کـه دیده بود. رؤیـای تغارنیوز!  

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

رؤیای تغار نیوز

فراخوان پنجمین دوره ی جایزه ی 

شعر احمد شاملو منتشر 
شد. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 

تا پایان خردادماه است.

شعر


