
همشهری گرامی
مشترک محترم کشاورزی

اسـتفاده از الکتروپمپ  های شـناور به جای الکتروپمپ های شـافت و غالفی 
حـدود 30 درصـد مصرف آب و بـرق را کاهش می دهد.

بـا نصب دسـتگاه اینورتر بـه جای تابلوی سـتاره مثلث حـدود 20درصد هزینه 
برق کاهـش می یابد.

تبدیـل سیسـتم هـای آبیاری سـنتی بـه سیسـتم قطـره ای حـدود 90 درصد 
راندمـان را افزایـش می دهـد و از مصـرف بـرق مـی کاهـد.

تبدیـل سیسـتم هـای آبیاری سـنتی به سیسـتم های تحت فشـار حـدود 60 
درصـد راندمـان را افزایـش می دهـد و از مصـرف برق کاسـته می شـود.

آیا می دانید

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

اطالعیـه
شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان:

به اطالع كلیه صاحبان مولدهای صنعتی، تجاری، كشـاورزی می رسـاند در صورتیكه تمام یا بخشـی از 
نیـاز مصـرف خـود را از طریق راه انـدازی مولد مقیاس كوچـك تامین نمایند نرخ خریـد انرژی تولیدی 
مولدهای برق، گازسـوز و گازوئیل سـوز در بازه زمانی اول تیرماه لغایت پانزده شـهریور ماه سـال 1398 
از سـاعت 11 الـی 15 و 19 الـی 23 بـه ازای هـر كیلـو وات سـاعت انرژی تولیـدی مبلغ 3000ریـال برای 

گازسـوز و 4500 ریـال برای گازوئیل سـوز اعـالم می گردد.

براي كسب اطالعات بيشتر با دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان 
با شماره تماس 03432115622 تماس حاصل نمائيد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

اروپا پیام ایران را جدی بگیرد
2

3

شــورای عالــی امنیــت ملــی در تاریــخ ۱۸ اردیبهشــت، در 

بیانیــه ای خطــاب بــه کشــورهای عضــو برجــام اعــام کــرد 

ــای  ــت محدودیت ه ــه رعای ــد ب ــود را متعه ــران خ ــه ای ک

و  غنی شــده  اورانیــوم  ذخائــر  نگهــداری  بــه  مربــوط 

ــود  ــات خ ــی اقدام ــد و برخ ــنگین نمی دان ــر آب س ذخائ

ــد. ــف می کن ــام را متوق ــق برج در تواف

در ایــن بیانیــه بــه کشــورهای باقی مانــده در برجــام 

ــژه  ــه وی ــود ب ــدات خ ــا تعه ــده ت ــت داده ش ۶۰ روز مهل

ــه  ــد. اتحادی ــرا نماین ــی را اج ــی و نفت ــای بانک در حوزه ه

ــه ای  ــا صــدور بیانی ــران ب ــدام ای ــه اق ــا در واکنــش ب اروپ

ضــرب االجــل ۶۰ روزه ایــران را رد کــرد. بیانیــه اتحادیــه 

ــرای  ــه ب ــن اتحادی ــی ای ــی انگیزگ ــان از ب ــه نش ــا ک اروپ

ــی  ــر ب ــدی ب ــر تائی ــی دارد، مه ــدات برجام ــرای تعه اج

ــت. ــه اس ــن اتحادی ــه ای ــبت ب ــران نس ــادی ای اعتم

اگــر بطــور اجمالــی ســوابق تاریخــی را مــرور کنیــم مــی 

بینیــم کــه اتحادیــه اروپــا پــس از پیــروزی انقــاب 

بــه  نســبت  ای  دوســتانه  رویکــرد  معمــوال  اســامی 

جمهــوری اســامی ایــران نداشــته و کشــورمان بارهــا 

بداخاقــی هــای غیردوســتانه اروپــا را تجربــه کــرده 

ــت. اس

ــه  ــکا، اتحادی ــی آمری ــه جاسوس ــخیر الن ــال تس ــه دنب ب

اروپــا ایــن اقــدام انقابــی را محکــوم نمــود و بــه اتفــاق 

ــد  ــدی بع ــرد. چن ــاز ک ــران آغ ــا ای ــمنی را ب ــکا دش آمری

ــا پناهــگاه و محــل فعالیــت گــروه هــای تروریســت  اروپ

ــاوز  ــا تج ــد. ب ــن گردی ــوص منافقی ــران بخص ــف ای مخال

صــدام و آغــاز دوران دفــاع مقــدس، کشــورهای اروپایــی 

بــا کمــک هــای تســلیحاتی و حتــی فــروش ســاح 

ــد. در  ــدام پرداختن ــت از ص ــه حمای ــیمیائی، ب ــای ش ه

همیــن دوره، اتحادیــه اروپــا در همراهــی بــا آمریــکا 

ــا  ــران را آغــاز کــرد و متعاقب ــه ای تحریــم تســلیحاتی علی

ــود.  ــال نم ــردم اعم ــه م ــم اقتصــادی شــدیدی علی تحری

ــراری  ــت و برق ــورای امنی ــه ۵۹۸ ش ــرش قطعنام ــا پذی ب

آتش بــس، فرصــت مناســبی بــرای بهبــود و توســعه 

فراهــم  اروپایــی  اتحادیــه  و  ایــران  سیاســی  روابــط 

ــه  ــاد داده و ب شــد. امــا اروپائــی هــا ایــن فرصــت را برب

ــه ســلمان  ــی)ره( علی ــام خمین ــوای تاریخــی ام ــه فت بهان

رشــدی، رویکــرد خصمانــه خــود را ادامــه داده و ســفرای 

حادثــه  دادن  رخ  بــا  فراخواندنــد.  تهــران  از  را  خــود 

ــه  ــاب علی ــب ضدانق ــه ای از جان ــه دسیس ــوس ک میکون

ایــران بــود، نخســت آلمــان و ســپس ســایر دولــت هــای 

ــیدند. ــرون کش ــران بی ــود را از ته ــفیران خ ــی س اروپای

ــای  ــوزه ه ــران در ح ــه ای ــا علی ــای اروپ ــی ه ــد اخاق ب

ــرژی هســته ای، مســائل  دیگــری مثــل حقــوق بشــر، ان

صهیونیســتی  رژیــم  از  حمایــت  و  منطقــه ای  امنیتــی 

ــف  ــان توق ــی خواه ــات اروپائ ــا مقام ــت. باره ــه یاف ادام

برنامــه اتمــی صلــح آمیــز ایــران شــدند و نهایتــا در ســال 

۲۰۰۶ میــادی، پرونــده هســته ای ایــران بــه شــورای 

ــد. ــاع ش ــد ارج ــل متح ــازمان مل ــت س امنی

اروپــا بــا تشــدید تحریم هــای ظالمانــه و غیرقانونــی 

علیــه ایــران بــه منظــور توقــف فعالیت هــای صلــح آمیــز 

ــد و حتــی اقــدام  ــران را آزردن هســته ای ، بارهــا مــردم ای

بــه تصویــب قانــون تحریــم تدریجــی صنعــت نفــت 

ــد. ــران کردن ــزی ای ــک مرک ــران و بان ای

انس طا         ۱.۲۸۵.۲۱۰

مثقال طا     ۲۰.۰۲۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  4.۶۲۲.۱۹۲

گرم طای ۲4   ۶.۲۹۵.۲۰۰

بهار آزادی      4۹.۸۹۰.۰۰۰

امامی          ۵۰.۸۶۰.۰۰۰

نیم       ۲۸.4۸۰.۰۰۰

ربع         ۱۸.4۸۰.۰۰۰

گرمی       ۱۰.۱۹۰.۰۰۰

دالر             ۱4۹.3۹۰

یورو         ۱۶۹.۲۰۰

درهم          4۰.3۵۹

لیر ترکیه           ۲۵.4۲3

دالر استرالیا      ۱۰۵.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 15 تا  209دنبال کنید

»کوپن« راه یا بی راهه 
طرح کوپنی سازی کاالها نظارت دولت را بر بازار افزایش می دهد

هـم  بـاز  شـمال کشـور  در  فصـل گرمـا  آغـاز  بـا 
دغدغـه  بزرگـی اذهـان افـکار عمومی و مسـافرانی 
کـه بـه عشـق بهره منـدی از سـواحل و دریـا راهی 
ایـن دیـار می شـوند را فـرا می گیـرد. درواقـع باید 
آغـاز  و  تعطیـات مـدارس  بـا شـروع  گفـت کـه 
فصـل گرمـا از نیمه هـای خردادمـاه، شـنا در دریا، 
آب بندان هـا،  و  آب  کانال هـای  سـد،  رودخانـه، 
آرامش بخـش  ورزش  و  تفریـح  یـک  به عنـوان 
شـمالی،  اسـتان های  بومـی  سـاکنان  بـرای 
ايـن اسـتان ها  مسـافران و گردشـگرانی کـه وارد 

می شـود. محسـوب  می شـوند، 
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بازنگری برنامه ملی 
توسعه گردشگری

معاون گردشگری کشور از 
به روزرسانی»برنامه  و  بازنگری 
توسعه گردشگری«کشور  ملی 

با همکاری »سازمان 
و  میراث فرهنگی،صنایع دستی 
جهانی  گردشگری«،»سازمان 

گردشگری « و »یونسکو« 
خبر داد

افزایش حجم آب 
دریاچه ارومیه

بارندگی های بسیار مناسب سال 
آبی جاری، موجب شده تا حجم 

آب دریاچه ارومیه در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته دو 

میلیارد و 950 میلیون مترمکعب 
افزایش یابد.
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یادداشت  مهمان
محسن پاک آیین

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1445

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

حفاظت محیط زیست مازندران: 
عوامل اصلی تاثیرگذار در آلودگی 
شناگاه ها، تخلیه فاضالب های 
تصفیه نشده و مدیریت ضعیف 
پسماندهاست

اوضاع شناگاه های 

مازندران مطلوب 

نیست
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45 و

طرحجدیدمیراثیها،
بارمالیندارد

طرح»حمایتازمرمتواحیایبافتهای
تاریخی-فرهنگی«تصویبشد.

حشمت هللا فالحت پیشه :

ترامپ، راهبرد نظامی 
برای مقابله با ایران ندارد

بعــد از عهدشــکنی ترامــپ و خــروج از 

برجــام نیــز کشــورهای اروپائــی، تعهــدات 

ــک  ــاال در ی ــداده و احتم ــام ن ــود را انج خ

تقســیم کار بــا آمریــکا ، فرصتــی را فراهــم 

کردنــد تــا فشــارهای اقتصــادی بــه ایــران 

ــد. افزایــش یاب

ــاری  ــگ تج ــان جن ــا در زم ــه اروپ اتحادی

بــا آمریــکا و زمانــی کــه منافــع کشــورهای 

مقابــل  در  اســت،  مطــرح  اروپائــی 

واشــنگتن مــی ایســتد و تعرفــه هــای 

یــورو  میلیــارد   ۱۲ میــزان  بــه  گمرکــی 

وضــع مــی کنــد. امــا هنگامــی کــه منافــع 

ابــراز  اســت،  مطــرح  ایــران  برجامــی 

ــر بانــک  ناتوانــی کــرده و مــی گویــد کــه ب

نفــوذی  اروپائــی  هــای  شــرکت  و  هــا 

ــدارد. ن

ــا بعــد از صــدور  امــروز هــم اتحادیــه اروپ

ــای  ــه ج ــت، ب ــورای امنی ــر ش ــه اخی بیانی

اینکــه از کوتاهــی و ناتوانــی در اجــرای 

ــام  ــد، اع ــی نمای ــود عذرخواه ــدات خ تعه

مــی کنــد کــه ضــرب االجــل ۶۰ روزه ایــران 

ــرد. ــی پذی را نم

ــام شــواهد تاریخــی نشــان مــی دهــد  تم

ــاد نیســت  ــل اعتم ــا قاب ــه اروپ ــه اتحادی ک

و رهبــر فرزانــه انقــاب بــه درســتی از بــی 

ــه  ــا ســخن گفت ــه اروپ ــادی نســبت ب اعتم

ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــروز ش ــد. ام ان

کــه متشــکل از مقامــات عالــی سیاســی و 

نظامــی کشــور اســت، پــس از یــک ســال 

ــه عــدم جدیــت اروپایی هــا واقــف  ــر ب صب

شــده  انــد و بایــد بــر ادامــه ایــن رویکــرد، 

ــد. ــاری کنن ــه پافش عزتمندان

ــران در ســال ۱3۹3  ــوری اســامی ای جمه

اقتصــادی  خــاص  شــرایط  دلیــل  بــه 

اندیشــانه،  مصلحــت  المللــی،   بیــن  و 

و  آغــاز  را   ۵+۱ بــا کشــورهای  مذاکــره 

ــت  ــا، محدودی ــم ه ــو تحری ــد لغ ــه امی ب

پذیرفــت.  را  برجــام  ای  هســته  هــای 

امــروز دیگــر شــرایط اقتصــادی و بیــن 

ــران  ــدارد، ای ــی ســال ۱3۹3 وجــود ن الملل

بلحــاظ نظامــی قــدرت اول منطقــه اســت، 

شــرکای منطقــه ای و بیــن المللــی خوبــی 

دارد، از مزاحمــت هــای شــورای امنیــت 

ــی  ــده و م ــا ش ــد ره ــل متح ــازمان مل س

ــی  ــه ظرفیــت هــای درون ــکا ب ــا ات ــد ب توان

ــش  ــود، چال ــزرگ خ ــردم ب ــت م و مقاوم

هــای اقتصــادی را پشــت ســر بگــذارد. 

امــروز دیگــر زمــان مصلحــت اندیشــی 

نیســت و بایــد حکیمانــه بــرای تامیــن 

اقــدام  و  تصمیــم گرفــت  ملــی  منافــع 

ــرد. ک

ــیار  ــا بس ــه اروپ ــه اتحادی ــران ب ــام ای پی

روشــن اســت و نشــان مــی دهــد کــه 

مســئولین نظــام بــرای دفــاع از حقــوق 

ملــت ایــران یکــدل و مصمــم هســتند. 

ملــت ایــران مطالبــه حقــوق برجامــی خــود 

ــا  ــا ی ــا را دارد. اروپ ــم ه ــو تحری ــی لغ یعن

بایــد مهلــت ۶۰ روزه را جــدی بگیــرد و یــا 

بایــد خــود را بــرای پیامدهــای تصمیمــات 

ــن ــاده نماید./خبرانای ــران، آم ــد ای جدی
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تهیه طرح »اخذ مالیات از خانه های خالی« در مجلسپیام خبر
حجت االسام احد آزادی خواه نماینده مردم مایر در مجلس شورای اسامی، از تدوین طرح 
مالیات بر عایدی مسکن و زمین از سوی جمعی نمایندگان خبر داد.به گفته وی، این طرح در 
روزهای آینده پس از اخذ امضاهای نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

رنا
:ای

س
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»کوپن« راه  یا  بی راهه 
طرح کوپنی سازی کاالها نظارت دولت را بر بازار افزایش می دهد

طرح کوپنی سازی کاالها از طرف دولت پیشنهاد شد

ــر کوپنــی  پیشــنهاد اخیــر دولــت مبنــی ب
ــت  ــی اس ــا، موضوع ــی کااله ــردن بعض ک
ــرات  ــازار نظ ــردن ب ــر داغ ک ــاوه ب ــه ع ک
موافقــان و مخالفــان، خاطــره صــف هــای 
طوالنــی کوپــن را بــرای  بســیاری از مــردم 
ــده  ــا زن ــصتی ه ــه ش ــوص ده ــه خص ب
ــری  ــال کارگ ــدری« فع ــا حی کرد.»علیرض
ــوتان  ــه پیشکس ــس اتحادی ــب رئی و نای
جامعــه کارگــری یکــی از افــرادی اســت که 
در مــورد ایــن پیشــنهاد اظهــار نظــر کــرده 
اســت، وی معتقــد اســت که تجربــه کاالی 
ــی در زمــان جنــگ اگرچــه نقایصــی  کوپن
ــش  ــردم رضایت بخ ــرای م ــا ب ــت ام داش
ــه کمــک  ــه در شــرایط بحــران زده ب ــود ک ب
طبقــات پایین دســت آمــد و امــروز بــا 

ــر  ــی بهت ــال خیل ــر دیجیت ــات عص امکان
می تــوان آن  را عملــی کــرد. 

ــم سیســتم  ــر می کنی ــا فک ــزود: م وی اف
فعلــی توزیــع کارآمــدی الزم را نــدارد و بهتر 
ــه شــود  ــرای آن؛ تصمیمــی گرفت اســت ب
ــق  ــذارد و از طری ــش بگ ــا پی ــت پ و دول
ــد.  ــدام کن ــع اق ــن توزی سیســتم های نوی
ــه ســر می بریــم  مــا در عصــر دیجیتــال ب
و امــکان آن موجــود اســت کــه بــه راحتــی 
سرپرســت های خانــوار را شناســایی کــرده 
و امــکان توزیــع در شــبکه های توزیــع بــه 
ــال  ــره ای فع ــگاه های زنجی ــکل فروش ش
شــود.  حیــدری تصریــح کــرد: بررســی و 
ــع باعــث می شــود  کنتــرل سیســتم توزی
تــا فشــار روی طبقــه مزدبگیر بــه خصوص 

ــا ۱۵  ــود ت ــر ش ــته کمت ــر و بازنشس کارگ
میلیــارد ارز دولتــی کــه دولــت مدعــی 
اســت بــا آن کاالی ضــروری تأمیــن کــرده 
ــت  ــه دس ــد، ب ــع می کن ــور توزی و در کش
مــردم برســد. نایــب رئیــس اتحادیــه 
ــت: در  ــری گف ــه کارگ پیشکســوتان جامع
ــن  ــق ب ــکان از طری ــه ام ــته اتحادی گذش
کارگــری فعــال بــود. سیســتم توزیــع 
اتحادیــه امــکان هــم می توانــد بــه عنــوان 
ــوع  ــن موض ــع در ای ــل توزی ــی از عوام یک
وارد شــود. همــه شــبکه های توزیــع در 
کشــور را می تــوان فعــال کــرد و همــه 
ــر  ــد درگی ــز بای ــی را نی ــبکه های تعاون ش
ــت  ــت گف ــزود: دول ــرد. وی اف ــوع ک موض
ــد  ــه کنن ــری را یکپارچ ــن کارگ ــد ُب میتوان

و بــا دالر 4۲۰۰ تومانــی کاال بــه کارگــران 
بدهنــد. ایــن تصمیــم جــدای از سیســتم 
ســهمیه بندی اســت و مــا فکــر می کنیــم 
ــا روی  ــد فراهــم شــود ت ایــن شــرایط بای
سیســتم توزیــع نیــز یــک بازنگــری 
ــادی  ــران اقتص ــه بح ــه ب ــا توج ــدی ب ج
ــری از  ــن کارگ ــرد. ب ــود، صــورت بگی موج
ســوی کارفرمــا پرداخــت می شــود و ایــن 
سیســتم هــم اگــر کاالیــی شــود بــه نفــع 
مزدبگیــران کشــور خواهــد بود. حیــدری در 
ادامــه گفــت: نظــارت بــر سیســتم کوپنــی 
بایــد هوشــمند باشــد. در ازای کاالیــی کــه 
داده می شــود، بایــد گیرنــده کاال از طریــق 
کارت هــای هوشــمند شناســایی شــود، 
ــا«  ــدی یارانه ه مشــابه سیســتم »هدفمن
کــه پــول را بــه حســاب سرپرســت خانــوار 
واریــز می کنــد. بایــد اعتبــاری در حســاب 
سرپرســت ها بابــت خریــد اقــام ضــروری 
توزیــع شــود تــا افــراد بتواننــد تــا همــان 

ــد. ــار، کاال بگیرن ســقِف اعتب

 افزایش نظارت دولت
عضــو  مــا«؛  یوســفیان  »عــزت هللا 
ــه، بودجــه و محاســبات  کمیســیون برنام
ــوص  ــامی در خص ــورای اس ــس ش مجل
پیشــنهاد دولــت بــرای کوپنــی کــردن 
کاالهــا بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر 
ــز  ــم نی ــور نداری ــا ارز در کش ــود کاال ی کمب
چنیــن اظهــار نظــر کــرد: عــده ای همیشــه 
ســعی مــی کننــد از شــرایط خــاص و 
ویــژه اقتصــادی در کشــور ســوء اســتفاده 
کننــد در همیــن بــازار عــده ای کــه در 
واقــع بــازاری نمــا هســتند و کارهــای 
ــد وجــود دارد.  نادرســتی انجــام مــی دهن
ــه نحــوی اســت کــه  متاســفانه شــرایط ب
ــد نظــارت خــود را بیشــتر و در  ــت بای دول
ــت:  ــد.وی گف ــه کن ــودجویان مداخل کار س
ــی  ــد ول ــوب نباش ــن خ ــام کوپ ــاید ن ش
دولــت مــی توانــد بــرای آن نــام مناســب 
ــر  ــامی دیگ ــا اس ــرگ ی ــل کاالب ــری مث ت

انتخــاب کنــد کــه روی بــازار از نظــر روانــی 
تاثیــر منفــی نداشــته باشــد.وی بیــان کرد: 
ــرل  ــت و کنت ــه دخال ــم ک ــول داری ــا قب م
درســت نیســت امــا دولــت چــاره ای جــز 
قطــع دسترســی ســودجویان بــه کاالهــای 
اساســی و رســیدن آنهــا بــه دســت مــردم 
را ندارد.دولــت بایــد ایــن اقدامــات را انجام 
دهــد تــا از ایــن برهــه زمانــی عبــور کنیــم، 
حــال مــی تــوان اســم آن کوپــن یــا شــارژ 

ــد. ــت کاال باش ــرای دریاف ــی ب کارت مل
»حســینی شــاهرودی« نایــب رئیــس 
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
اســامی هــم در مــورد کوپنــی شــدن 
کاالهــا چنیــن اظهــار نظــر کــرد: مــا قائــل 
بــه کوپنــی کــردن کاالهــا، تزریــق ارز 
4200 بــه جامعــه بــرای کاالهــای اساســی 
ــه ســال 97 نشــان داد کــه  نبودیــم. تجرب
بخــش بزرگــی از ایــن ارز بــه هــدر رفــت. 
رانــت ایجــاد شــد و افــراد خاصی اســتفاده 
کردنــد. کاالهــای کــه بــا ایــن ارز خریــداری 
ــی  ــده واقع ــرف کنن ــت مص ــه دس ــد ب ش
ــتاها و  ــا در روس ــردم م ــب م ــید. اغل نرس
شهرســتانها از دریافــت ایــن کاالهــا محروم 
تهــران صــف هــای  شــدند. در خــود 
ــدی ایجــاد شــد کــه عــزت مــردم را  جدی
زیــر ســوال بــرد. وی ادامــه داد: مــا دســت 
دولــت را بــاز گذاشــتیم که یــا یارانــه نقدی 
بــه جامعــه هــدف یا توزیــع کاالی اساســی 
هدفمنــد داشــته باشــد وی تصریــح کــرد: 
ــب  ــت در قال ــن اس ــوازن ممک ــع مت توزی
ارائــه کوپــن، کاال بــرگ یــا کارت الکترونیک 
باشــد و ســهمیه در نظــر بگیرنــد بــر فــرض 
مثــال بگوینــد افــراد تحت پوشــش کمیته 
ــا کارت  ــد ب ــی توانن ــداد و بهزیســتی م ام
شــان ۲ کیلــو گوشــت تهیــه کننــد کــه ایــن 
در اصطــاح مــا کوپنــی مــی شــود و توزیــع 
هدفمنــد اســت و بــا ایــن روش یــک نفــر 
دیگــر نمــی توانــد صدکیلــو یــا هــزار کیلــو 
ــا ارز 4200 بخــرد و قاچــاق کنــد  گوشــت ب
و در جاهــای دیگــر بفروشــد امــا بــه یــک 

ــردم  ــده م ــد. نماین ــم نرس ــر ه ــر دیگ نف
شــاهرود در مجلــس شــورای اســامی 
بیــان کــرد: دولــت بایــد جامعــه هدفــش 
را نیــز مشــخص کنــد . اگــر قــرار باشــد بــه 
80 میلیــون نفــر کوپــن داده شــود قطعــا 
بــا ایــن مبالــغ جــواب نمــی دهــد و بایــد 

جامعــه هــدف مشــخص شــود.
ــد  ــیون امی ــو فراکس ــی عض ــی ابراهیم عل
ــه  ــاره ب ــا اش ــس شــورای اســامی ب مجل
راهکارهــای پیــش روی اقتصــاد ایــران 
در دوران تحریــم، بیــان کــرد: از جملــه 
راهکارهــای پیــش روی اقتصــاد کشــور، 
آزادســازی قیمت هاســت کــه بنــده از هــر 
جهــت بــا ایــن سیســتم موافــق هســتم. 
یارانــه ای کــه در قالــب کاالهــا و خدمــات به 
ــود در  ــاص داده می ش ــان اختص ــور پنه ط
اکثــر مــوارد بــه هــدف نمی نشــیند و عمــاً 
بی تاثیــر اســت. بهتریــن راهــکار این اســت 
کــه بــه طــور مســتقیم یارانه هــا در اختیــار 
ــکل گیری  ــازه ش ــرد و اج ــرار گی ــردم ق م
ــازار آزاد  ــه در ب ــرا ک ــم، چ ــازار آزاد را دهی ب
رقابــت ســالم هــم از بعــد قیمــت و هــم از 
بعــد کیفیــت شــکل خواهــد گرفت.نماینده 
مــردم شــازند در مجلس شــورای اســامی 
ــش روی  ــکار پی ــن راه ــرد: بهتری ــد ک تاکی
اقتصــاد کشــور در شــرایط کنونــی اقتصــاد 
آزاد اســت، چــرا کــه زمانــی کــه اقتصــاد آزاد 
شــکل بگیــرد رقابــت کیفیــت و قیمــت نیز 
از ســوی تولیــد کننــدگان به بهترین شــکل 
ــا بیــان  ممکــن انجــام خواهــد شــد.وی ب
اینکــه سیســتم کوپــن کــه یکــی از راه های 
پیشــنهادی اقتصــادی اســت، زمینــه رانت، 
ــد،  سوء اســتفاده و فســاد را فراهــم می کن
ــکار  ــدن راه ــی ش ــتم کوپن ــت: سیس گف
بحــران  از  برون رفــت  بــرای  مناســبی 
اقتصــادی نیســت. شــاید حتــی می تــوان 
گفــت کــه اســتفاده از کوپــن و ایــن نــوع 
ــه  ــاد ب ــا فس ــده ت ــث ش ــتم ها باع سیس
تدریــج در اقتصــاد کشــور رخنــه کنــد و بازار 

داللــی و بیزینســی تقویــت شــود.

تارنمای خبری تحلیلــی آمریکایی المانیتور 
در مطلبــی نوشــت:با وجــود فشــارروزافزون 
آمریکا،ایــران و روســیه همــکاری هــای 
دفاعــی خود را گســترش مــی دهند.'علیرضا 
ــه ای دانشــگاه  ــط منطق ــوری' اســتاد رواب ن
شــهید بهشــتی در نوشــتاری باعنــوان 'ایران 
در میــان فشــار آمریــکا، بدنبــال گســترش 
همــکاری هــای دفاعــی بــا روســیه اســت' 
ــران و روســیه  ــه نظــر مــی رســد ای افزود:ب
در میــان فشــار روز افــزون ایــاالت متحــده، 
روابــط نظامــی و دفاعــی خــود را گســترش 

مــی دهند.هفتــه گذشــته، فرمانــده نیــروی 
ــود  ــای خ ــه ه ــش ایران،برنام ــی ارت دریای
ــترک  ــی مش ــش نظام ــام رزمای ــرای انج ب
ایــران و روســیه در خلیــج فــارس را اعــام 
کرد.بویــژه بــا توجــه بــه گمانــه زنــی هــای 
اخیــر در مــورد اختــاف هــای میان تهــران و 
مســکو در ســوریه، ســخنان دریادار 'حســین 
خانــزادی' بــه نظــر مــی رســد نشــانه روابــط 
دوجانبــه حیاتــی و غیــر قابل شکســت این 
دو کشــور باشــد.در ادامــه مطلــب درج شــده 
در ایــن تارنمــای آمریکایی مــی خوانیم:این 

نخســتین بــار نیســت کــه روســیه و ایــران 
بایــد چنیــن تمریناتــی را انجــام مــی دهند. 
دریــای خــزر پیــش از ایــن و در ســال 
هــای ۲۰۱۵ و ۲۰۱7 شــاهد چنیــن نمایــش 
هایــی بــوده اســت.باید یــادآوری کــرد 

روســیه چنیــن رزمایــش هایــی بــا چیــن و 
پاکســتان نیــز برگــزار کرده اســت. امــا آنچه 
رزمایــش مشــترک میــان ایــران و روســیه 
را برجســته مــی کنــد، زمــان و آخریــن 

تحــوالت پیــش از آن اســت.

ایران و روسیه همکاری نظامی 
را گسترش می دهند

»حکیم« خواستار خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق شد

›ســید عمــار حکیــم‹ رهبــر جریــان حکمــت ملــی، خواســتار خــروج نیروهــای 
خارجــی کــه عمــده آنهــا آمریکایــی هســتند، شد.ســید عمــار حکیــم رهبــر ایــن 
جریــان یــک نقشــه راه سیاســی ســید عبدالعزیــز بــرای عــراق ارائــه کــرد کــه در 
یکــی از بندهــای آن بــر خــروج نیروهــای خارجــی از ایــن کشــور تاکیــد شــده 
اســت. شکســتن معادلــه ظالمانــه)در تقســیم قــدرت و پســت هــای حکومتــی 
عــراق(و پــی ریــزی معادلــه ای اطمینان بخــش بــرای مــردم عــراق بــر اســاس 
ــه  ــی بعنوان›پای ــون اساس ــه قان ــدی ب ــگان،و پایبن ــان هم ــا می ــری فرصته براب
ــون  ــرا قان و ســتونی اساســی کــه امــور دیگــر حــول محــور آن مــی چرخــد زی
ــن نقشــه راه  ــت اســت‹ از محورهــای مطــرح شــده در ای ــم مل اساســی تصمی
ــت از  ــراق، برون رف ــت ع ــت.بازیابی حاکمی ــم اس ــر حکی ــراق از نظ ــی ع سیاس
قیمومیــت بین المللی،مطالبــه خــروج نیروهــای نظامــی خارجــی از خــاک عراق، 
یکپارچگــی ملــی، نســجام داخلــی مــردم عــراق، محدودســازی حساســیتهای 
مذهبی،منطقــه ای و نژادی،تمرکززدایــی مدیریتــی و توزیــع مســئولیت ها و 
ــی  ــت خدمات ــای وضعی ــتای ارتق ــتانها در راس ــی اس ــان تمام ــارات در می اختی
و توســعه کشــور،محورهای دیگــری اســت کــه در ایــن نقشــه راه مطــرح شــده 
اســت.در پیــش گرفتــن سیســتم درهــای بــاز در قبــال منطقــه و جهــان از ســوی 
عــراق بــر اســاس منافــع مشــترک،آخرین محــوری اســت کــه حکیــم در نقشــه 

راه سیاســی پیشــنهادی خــود ارائــه کــرده اســت.

سیاست

خاورمیانه

سیاست

مجلس

اجرای تعهدات 1+4 ضروری است

راهبردغرب درخاورمیانه به گسترش خشونت ها دامن می زند

ترامپ، تنها دنبال الحاق ضمیمه به برجام است

ترامپ، راهبرد نظامی برای مقابله با ایران ندارد

ـــور  ـــر ام ـــی وزی ـــاون سیاس مع
مدیـــر  دیـــدار  در  خارجـــه 
خارجـــه  وزارت  سیاســـی 
ضـــرورت  بـــر  انگلیـــس 
ـــیون  ـــه کمیس ـــار بیانی ـــه در چه ـــدات 1+4 ک ـــرای تعه اج
ـــده اســـت،  ـــکا آم ـــد از خـــروج آمری مشـــترک برجـــام بع
ـــا  ـــوی اروپ ـــی از س ـــدام عمل ـــتار اق ـــرد و خواس ـــد ک تاکی
ــی 60 روز  ــت و بانـــک طـ ــوزه نفـ ــژه در دو حـ ــه ویـ بـ
ـــه  ـــر سیاســـی وزارت خارج ـــور مدی ـــده شـــد.ریچارد م آین
ـــه در  ـــن کشـــور ک ـــام ای ـــده برج ـــره کنن ـــس و مذاک انگلی
ـــید  ـــا س ـــت ب ـــرده اس ـــفر ک ـــران س ـــه ته ـــی ب رأس هیأت
ـــور خارجـــه  ـــر ام ـــاون سیاســـی وزی ـــاس عراقچـــی مع عب
ـــرد.  ـــو ک ـــت و گ ـــدار و گف ـــران دی ـــامی ای ـــوری اس جمه

ـــط  ـــز رواب ـــام و نی ـــوالت برج ـــن تح ـــدار آخری ـــن دی در ای
ـــورد بحـــث و بررســـی  ـــه ای م ـــه و مســـایل منطق دوجانب
قـــرار گرفت.معـــاون سیاســـی وزیـــر امـــور خارجـــه در 
ـــه  ـــدات 1 + 4 ک ـــرای تعه ـــرورت اج ـــر ض ـــدار ب ـــن دی ای
ـــد از  ـــام بع ـــترک برج ـــیون مش ـــه کمیس ـــار بیانی در چه
ـــتار  ـــرد و خواس ـــد ک ـــت، تاکی ـــده اس ـــکا آم ـــروج آمری خ
ـــوزه  ـــژه در دو ح ـــه وی ـــا ب ـــوی اروپ ـــی از س ـــدام عمل اق
ــد. وی  ــده شـ ــصت روز آینـ ــی شـ ــک طـ ــت و بانـ نفـ
ـــش  ـــرای کاه ـــران ب ـــد اراده ای ـــا نبای ـــرد: اروپ ـــح ک تصری
ــم  ــود را دســـت کـ ــدات خـ ــه تعهـ ــه مرحلـ ــه بـ مرحلـ
ـــان  ـــتنداری نش ـــی خویش ـــدازه کاف ـــه ان ـــران ب ـــرد. ای بگی
داده امـــا اروپـــا از فرصـــت هـــای حاصلـــه اســـتفاده 

نکـــرده اســـت.

ـــرب  ـــت: غ ـــد اس ـــین معقت ـــات پیش دیپلم
ـــت  ـــد نف ـــول خری ـــدن پ ـــال بازگردان ـــه دنب ب
ـــه  ـــه خاورمیان ـــلیحات ب ـــروش تس در ازای ف
اســـت و ایـــن راهبـــرد بـــه گســـترش 
خشـــونت و درگیـــری در ایـــن منطقـــه 
ـــه توســـعه  ـــک« اظهارداشـــت:ما در منطق ـــی زند.»نصـــرت هللا تاجی ـــن م دام
نیافتـــه ای زندگـــی مـــی کنیـــم و سیاســـت خارجـــی مـــا بـــا روندهـــای 
ـــه  ـــت. وی ادام ـــرو اس ـــیکالی روب ـــه و پاردوکس ـــد الی ـــده، چن ـــدد، پیچی متع
داد:یکـــی از جنبـــه هـــای پیچیدگـــی شـــرایط ایـــن اســـت کشـــورهایی 
ـــه  ـــران در عرص ـــکات ای ـــدر مش ـــر چق ـــد ه ـــی کنن ـــر م ـــتان فک ـــر عربس نظی
سیاســـت خارجـــی کمتـــر باشـــد،به ضـــرر منافـــع و اهـــداف ریـــاض در 
ـــام  ـــد از برج ـــر بع ـــن ام ـــت و ای ـــران اس ـــا ته ـــه ای ب ـــای منطق ـــت ه رقاب
ــن  ــان داد.ایـ ــود را نشـ ــرب خـ ــا غـ ــا بـ ــکات مـ ــبی مشـ ــل نسـ و حـ
ـــتان  ـــن عربس ـــه گرفت ـــد فاصل ـــه رون ـــرد: البت ـــه ک ـــین اضاف ـــات پیش دیپلم
ســـعودی از ایـــران از ســـال 2003 و حـــذف صـــدام از معـــادالت منطقـــه 
ـــه  ـــار دوجانب ـــرد مه ـــن راهب ـــاق رفت ـــه مح ـــران و ب ـــری ای ـــدرت گی ای و ق

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــت خارج ـــائل سیاس ـــد.تحلیلگر مس ـــاز ش ـــکا آغ آمری
ایـــن وضعیـــت از ســـال 2011 و وقـــوع بهـــار عربـــی کـــه ریـــاض بـــرای 
تقویـــت انســـجام داخلـــی و از ســـر گذرانـــدن نســـیم ایـــن خیـــزش عمومـــی 
ـــح  ـــت، تصری ـــدت گرف ـــت، ش ـــی داش ـــمن خارج ـــه دش ـــاز ب ـــای عرب،نی دنی
ـــدیدجدایی دو  ـــث تش ـــران باع ـــه ای ای ـــای منطق ـــروزی ه ـــام و پی کرد:برج
ـــه  ـــداف منطق ـــا و اه ـــودن راهبرده ـــط ب ـــی غل ـــل اصل ـــد،بلکه دلی ـــور نش کش
ـــی  ـــا راه ـــش ه ـــش تن ـــرای کاه ـــا ب ـــا م ـــت ام ـــعودی اس ـــتان س ای عربس
نداریـــم جـــز آنکـــه بـــه روشـــهای علمـــی مدیـــرت تعـــارض برگردیـــم.
ـــرای حـــل مشـــکات و مســـائل  ـــران ب ـــه تاشـــهای ای ـــاره ب ـــا اش ـــک ب تاجی
ـــه  ـــورهای منطق ـــی از کش ـــی اســـت برخ ـــن در حال ـــه داد:ای ـــه ای ادام منطق
ومشـــخصا عربســـتان ســـعودی کـــه سیاســـت هایـــش تاثیـــر بســـزایی 
ـــر  ـــه خاط ـــارس دارد، ب ـــج ف ـــی خلی ـــیه جنوب ـــورهای حاش ـــایر کش ـــر س ب
ـــداف  ـــود و اه ـــی خ ـــلهای داخل ـــن گس ـــی و اوج گرفت ـــع داخل رویکرد،مناف
منطقـــه ای خویـــش و همچنیـــن پشـــت گرمـــی بـــه حضـــور و رویکـــرد 
ـــکات  ـــل مش ـــرای ح ـــران ب ـــا ای ـــو ب ـــت وگ ـــتار گف ـــپ در آمریکا،خواس ترام

ـــت. نیس

ــره  ــبکه الجزیـ مدیرپیشـــین شـ
ـــر  ـــه اینکـــه وزی ـــا اشـــاره ب قطـــر ب
درســـفرش  آمریـــکا  خارجـــه 
پیـــام  حامـــل  عـــراق  بـــه 
ـــا  ـــپ تنه ـــت: ترام ـــود گف ـــران ب ـــرای ای ـــش ب ـــش تن کاه
ـــا. ـــه اوبام ـــد ن ـــودش باش ـــق خ ـــق، تواف ـــد تواف می خواه
ـــره  ـــری الجزی ـــبکه قط ـــابق ش ـــر س ـــه، مدی ـــر ابوهال یاس
ـــه در  ـــزی ک ـــود نوشـــت:برخاف چی ـــر خ ـــه توئیت در صفح
ــه  ــر خارجـ ــو، وزیـ ــد،مایک پمپئـ ــر شـ ــانه ها منتشـ رسـ
آمریـــکا در ســـفرش بـــه عـــراق حامـــل پیـــام کاهـــش 
تنـــش بـــرای ایـــران بـــود. آمریـــکا تنهـــا چیـــزی کـــه 
ـــت و  ـــام اس ـــه برج ـــه ب ـــک ضمیم ـــاق ی ـــد الح می خواه
ـــه  ـــد ک ـــکا می خواه ـــزود: آمری ـــل آن.وی اف ـــو کام ـــه لغ ن

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا. ب ـــه اوبام ـــد ن ـــپ باش ـــق ترام ـــق، تواف تواف
ـــت. ـــگ نیس ـــال جن ـــه دنب ـــکا ب ـــپ آمری ـــای ترام توئیت ه
مدیـــر پیشـــین شـــبکه الجزیـــره نوشـــت: پمپئـــو بـــه 
ــتثنی  ــا مسـ ــا از تحریم هـ ــه آنهـ ــر داد کـ ــا خبـ عراقی هـ
هســـتند امـــا بـــدون اعـــام رســـانه ای.ابوهاله نوشـــت: 
طبیعتـــًا عربســـتان و امـــارات و رســـانه های آنهـــا از 
ــه  ــم خلیفـ ــه ترامـــپ هـ ــی کـ ــد، گویـ جنـــگ می گوینـ
حفتر)فرمانـــده نیروهـــای موســـوم بـــه ارتـــش ملـــی 
ــد( اســـت  ــا بخشـــی از دولـــت می جنگـ ــه بـ لیبـــی کـ
کـــه آمریکایی هـــا را فـــدای بلندپروازی هـــای آنـــان 
ـــتر  ـــه بیش ـــیدن هرچ ـــرای دوش ـــران ب ـــپ از ای ـــد. ترام کن
عربســـتان اســـتفاده می کنـــد تـــا شـــیر آن خشـــکیده 

شـــود.

ـــت  ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــس کمیس ریی
خارجـــی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
بیـــان این کـــه ترامـــپ بـــه دنبـــال تغییـــر در 
برجـــام اســـت، گفت:رییـــس جمهورآمریـــکا 
تنش زدایـــی را در دســـتور کار قـــرار داده و 
ــکا  ــران و آمریـ ــن ایـ ــی بیـ ــات نظامـ ــکل گیری ادبیـ ــع شـ ــد مانـ می خواهـ
ـــران ندارد.حشـــمت هللا  ـــا ای ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــرد نظام شـــود،چون اساســـا راهب
فاحت پیشـــه در تحلیلـــی از رفتارهـــای ترامـــپ رییـــس جمهـــور آمریـــکا از 
زمـــان تشـــدید تحریم هـــا تـــا اعـــام تمایـــل بـــرای مذاکـــره بـــا ایـــران و 
ـــت  ـــت آن اس ـــوئیس گفت:واقعی ـــفارت س ـــه س ـــاس ب ـــماره تم ـــی دادن ش حت
عمـــاً آمریکایی هـــا آخریـــن ابزارهـــای تحریمـــی خـــود را علیـــه جمهـــوری 
ــی را  ــپ ضرب االجلـ ــن ترامـ ــش از ایـ ــه کار گرفته اند.پیـ ــران بـ ــامی ایـ اسـ
تـــا ۲۲ بهمن مـــاه مشـــخص کـــرد و حتـــی می گفـــت تـــا آن زمـــان ایـــران 
پـــای میـــز مذاکـــره آمـــده و اعـــام می کـــرد ایـــران بـــا شکســـت مواجـــه 
ـــای  ـــه تهدیده ـــی ب ـــب نظام ـــرد قال ـــعی ک ـــت و س ـــه نگرف ـــه نتیج ـــود ک می ش
خـــود بدهد.فاحـــت پیشـــه ادامـــه داد: تـــا زمـــان اعـــزام نـــاو هواپیمابـــر 

ـــد  ـــه بع ـــت ک ـــود داش ـــون وج ـــپ و بولت ـــن ترام ـــی بی ـــن توافق ـــام لینکل آبراه
از آن ترامـــپ ســـعی کـــرد تنش زدایـــی را در دســـتور قـــرار دهـــد و مانـــع 
شـــکل گیری ادبیـــات نظامـــی بیـــن ایـــران و آمریـــکا شـــود چـــون اساســـًا 
راهبـــرد نظامـــی بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــران نـــدارد راهبـــرد ترامـــپ تحریـــم 
ـــد  ـــم می توان ـــا تحری ـــرد ب ـــر می ک ـــت و فک ـــادی اس ـــون کارش اقتص ـــود، چ ب
ـــرای  ـــپ ب ـــه ترام ـــان این ک ـــا بی ـــاند.وی ب ـــره بکش ـــز مذاک ـــای می ـــران را پ ای
ــپ  ــه داد:ترامـ ــدارد، ادامـ ــی نـ ــرد نظامـ ــم راهبـ ــر هـ ــای کوچکتـ چالش هـ
ــا مدیریـــت تحـــوالت از شـــکل گیری ادبیـــات نظامـــی  تـــاش می کنـــد بـ
در مناســـبات ایـــران و آمریـــکا پرهیـــز کنـــد.وی در ادامـــه در واکنـــش بـــه 
ـــمالی و  ـــره ش ـــکا و ک ـــرات آمری ـــازی مذاک ـــه شبیه س ـــا پای ـــا ب ـــی تحلیله برخ
ـــره  ـــا ک ـــران ب ـــرایط ای ـــاره ایران،گفت:ش ـــناریو درب ـــن س ـــود همی ـــال وج احتم
شـــمالی متفـــاوت اســـت ترامـــپ می دانـــد ایـــران ابـــزار مختلـــف قـــدرت 
ـــران  ـــا ای ـــد ت ـــره کن ـــد مذاک ـــط می خواه ـــرد فق ـــام ک ـــرًا اع ـــکا اخی دارد. آمری
ـــال  ـــه دنب ـــی ترامـــپ ب ـــدارد ایـــن یعن بمـــب هســـته ای نداشـــته و کار دیگـــری ن
تغییـــر در برجـــام اســـت و خیلـــی از ابزارهـــای قـــدرت ایـــران را می دانـــد.

رنا
 ای

س:
عک

سـتاد  جلسـه  نخسـتین  در  کشـور  وزیـر  فضلـی  رحمانـی 
وزارت  بی طرفـی  اصـل  بـر  تأکیـد  ضمـن  انتخابـات کشـور 
کشـور در جریـان انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی اظهـار 
کـرد:»وزارت کشـور بـی طـرف اسـت و در تمامـی عرصه هـای 
مرتبـط بـا انتخابات،بایـد بـی طرفـی خـود را متجلـی سـازد 
ونبایـد هیـچ اقدامـی انجـام شـود کـه حمایـت از دسـته و 
گـروه خاصـی تلقـی گـردد. در ایـن زمینه از سـوی بازرسـی و 
حراسـت نظـارت جـدی اعمـال خواهد شـد تا خـدای ناکرده، 
یـک اظهـار نظر نسـنجیده یـک مدیر اسـتانی یا شهرسـتانی، 

تصویـر بی طرفانـه وزارت کشـور را خدشـه دار نسـازد.«

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفت:فعالیـت بـازار متشـکل 
ارزی از هفتـه آینـده شـروع می شـود و قیمـت واقعی دالر در 
این بازار مشـخص می شـود.»فرهاد دژپسـند«درگفت وگویی 
بـه اطاعیـه بانک مرکـزی درباره تشـکیل بازار متشـکل ارزی 
اشـاره کـرد وافـزود: فعالیت این بـازار تاثیر مثبتـی در بازار ارز 
مـی گذارد.شـورای پـول و اعتبـار هجدهـم دی ۹7 »مقـررات 
مربـوط بـه بـازار متشـکل معامـات ارزی« را تصویـب کـرد 
کـه هـدف از آن سـاماندهی و توسـعه بـازار شـفاف،منصفانه 
و کاراسـت تـا ارزهـا در آن بـه طـور نقـد مطابـق مقـررات ایـن 
مصوبـه و سـایر مقـررات مرتبـط بـا آن در بسـتر الکترونیکـی 

شـود. معامله 

برگزاری اولین جلسه 
ستاد انتخابات کشور

فعالیت بازار متشکل ارزی 
آغاز می شود

مجلـس گفـت  درمـان  و  بهداشـت  عضـو کمیسـیون  یـک 
دارویـی  انبارهـای  وضعیـت  شـده  اندیشـیده  تمهیـدات  بـا 
خـوب اسـت.ابوالفضل سـروش اظهارکرد:درشـرایط تحریمـی 
تمهیـدات الزم بـرای تأمیـن دارو اندیشـیده شـده و اکنـون 
وضعیـت انبـار دارویـی خـوب اسـت.به گفتـه وی،عـاوه بـر 
تخصیص ارز مناسـب برای تأمین دارو با کشـورهای همسـایه 
نیزجهـت تأمیـن دارو وتجهیـزات پزشـکی هماهنگی های الزم 
بـه عمـل آمده اسـت.این عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمان 
مجلـس توضیـح داد: ما تولید کننده بخـش اعظمی از داروها 
در کشـور هسـتیم.تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد داروها را وارد می کنیم.

دبیـرکل حـزب اراده مّلت با بیان اینکه دیپلماسـی پویا اسـت 
و اینطـور نیسـت کـه دو راه بیشـتر نداشـته باشـیم، تصریـح 
کـرد: اینکـه مـا در دو راهـی جنـگ یـا مذاکـره و صلـح قـرار 
داریـم حـرف درسـتی نیسـت و من ایـن را قبـول ندارم.احمد 
حکیمی پـور دبیـرکل حـزب اراده مّلـت دربـاره تصویرسـازی 
برخـی رسـانه های داخلـی مبنـی بـر قـرار گرفتـن در دو راهی 
جنـگ و مذاکـره گفت: شـرایط کشـور طـوری اسـت که تحت 
فشـار ناجوانمردانـه دشـمنان هسـتیم و در چنیـن شـرایطی 

بایـد بـه فکـر انسـجام و وحـدت و همدلی باشـیم.

وضعیت انبارهای 
دارویی، خوب است

دوراهی»جنگ - مذاکره« 
واقعیت ندارد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

گردشگریگردشگری

برنامه ملی توسعه گردشگری، بازنگری می شودچرخه ی صنعت گردشگری را به دست مردم بسپاریم
ـــر مدیریـــت عملکـــرد، بازرســـی  ـــر کل دفت مدی
ســـازمان  شـــکایات  بـــه  پاســـخ گویی  و 
میـــراث فرهنگـــی در بازدیـــد از اماکـــن 
تاریخـــی اســـتان بوشـــهر گفـــت: بایـــد بـــا 
آمـــوزش و ترویـــج فرهنـــگ، چرخـــه صنعـــت گردشـــگری را بـــه دســـت 

ــپاریم. ــردم بسـ مـ
ـــک اســـتان مســـتعد در  ـــه بوشـــهر ی ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــوف حن ـــت هللا رئ رحم
حـــوزه گردشـــگری اســـت، افـــزود: بایـــد از پتانســـیل های ایـــن اســـتان و 
ـــر  ـــه بهت ـــر چ ـــق ه ـــتای رون ـــود در راس ـــای موج ـــام ظرفیت ه ـــن تم همچنی

ـــرد. ـــتفاده ک ـــگری اس ـــت گردش صنع
وی تاکیدکـــرد: ضـــروری اســـت بـــا آمـــوزش و ترویـــج فرهنگ،صنعـــت 
گردشـــگری را بـــه دســـت مـــردم بســـپاریم زیـــرا ورود مـــردم بـــه ایـــن 
ـــته  ـــی داش ـــاد درپ ـــه اقتص ـــی را درچرخ ـــوالت عظیم ـــد تح ـــت می توان صنع

ـــد. باش
مدیـــرکل دفتـــر عملکـــرد، بازرســـی و رســـیدگی بـــه شـــکایات مردمـــی 

ـــتان  ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــه داد: اداره کل می ـــی ادام ـــراث فرهنگ ـــازمان می س
ــعه  ــت توسـ ــی در جهـ ــای خوبـ ــر گام هـ ــال اخیـ ــد سـ ــی چنـ ــهر طـ بوشـ
زیرســـاخت های گردشـــگری برداشـــته اســـت، بـــا ایـــن حـــال بایـــد بـــا 
ــرد. ــاش کـ ــتر تـ ــره وری بیشـ ــت بهـ ــزی در جهـ ــاماندهی و برنامه ریـ سـ
ـــوزه  ـــرد: ح ـــان ک ـــال ۹۸، خاطرنش ـــعار س ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــان ب رئـــوف حن
گردشـــگری می توانـــد موّلـــد اشـــتغال باشـــد کـــه ایـــن اشـــتغال زایی بـــه 

ــد. ــایانی می کنـ ــک شـ ــد کمـ ــق تولیـ ــد و رونـ تولیـ
وی تصریـــح کـــرد: اشـــتغال زایی ناشـــی از فعالیـــت در حـــوزه گردشـــگری 
ـــق ارزآوری  ـــن طری ـــردش درآورده و از ای ـــه گ ـــاد را ب ـــه اقتص ـــد چرخ می توان

ـــیم. ـــاهد باش ـــور ش ـــی را در کش خوب
ـــه شـــکایات مردمـــی ســـازمان  مدیـــرکل دفتـــر عملکرد،بازرســـی و رســـیدگی ب
ـــگری از  ـــگ گردش ـــج فرهن ـــوزش و تروی ـــرد: آم ـــان ک ـــی بی ـــراث فرهنگ می
ـــد در  ـــم بای ـــن مه ـــق ای ـــرای تحق ـــت و ب ـــازمان اس ـــی س ـــت های اصل سیاس
ـــار  ـــگری در کن ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــوزه می ـــه ح ـــر س ه

ـــیم. ـــری باش ـــرفت های بهت ـــاهد پیش ـــا ش ـــم ت ـــاش کنی ـــم ت ه

بازنگـــری  از  معـــاون گردشـــگری کشـــور 
توســـعه  ملـــی  وبه روزرســـانی»برنامه 
گردشگری«کشـــور بـــا همـــکاری »ســـازمان 
و  صنایع دســـتی  میراث فرهنگـــی، 
ـــی  ـــر داد.ول ـــی گردشـــگری « و »یونســـکو« خب ـــازمان جهان گردشـــگری«، »س
تیمـــوری در نشســـت مشـــترک بـــا »تسوتکوفســـکی« سرپرســـت دفتـــر 
ـــد  ـــاز فراین ـــرای آغ ـــر ب ـــادل نظ ـــور تب ـــه منظ ـــران _ک ـــکو در ته ـــه ای یونس منطق
بازنگـــری برنامـــه ملـــی گردشـــگری برگـــزار شـــد، گفـــت: در راســـتای توافقـــات 
انجـــام شـــده بیـــن ســـازمان میراث فرهنگـــی، صنایع دســـتی وگردشـــگری 
ـــور  ـــگری فیت ـــگاه گردش ـــیه نمایش ـــگری در حاش ـــی گردش ـــازمان جهان ـــا س ب
ـــدی  ـــور بهره من ـــه منظ ـــای مشـــترک ب ـــپانیا ۲۰۱۸ و امضـــا ســـند همکاری ه اس
ـــارکت  ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــازمان و همچنی ـــن س ـــاوره ای ای ـــک مش از کم
ـــری و  ـــروژه، بازنگ ـــن پ ـــام ای ـــی انج ـــئول هماهنگ ـــوان مس ـــه عن ـــکو ب یونس
ـــرار  ـــتور کار ق ـــران در دس ـــگری ای ـــعه گردش ـــی توس ـــه مل ـــانی برنام ـــه روزرس ب
ـــای  ـــتفاده از ظرفیت ه ـــر اس ـــاوه ب ـــری، ع ـــرای بازنگ ـــت.او افزود:ب ـــه اس گرفت

ملـــی، همکاری هـــای بین المللـــی نیـــز مـــورد توجـــه ایـــن ســـازمان قـــرار 
دارد.تیمـــوری بـــه اولویـــت معاونـــت گردشـــگری بـــرای بازنگری»برنامـــه 
ــی  ــای تخصصـ ــارب نهادهـ ــتفاده از تجـ ــگری«با اسـ ــعه گردشـ ــی توسـ ملـ
بین المللـــی تاکیـــد کـــرد و افزود:ســـازمان میراث فرهنگی،صنایع دســـتی 
ــه  ــترک بـ ــای مشـ ــا و پروژه هـ ــود زمینه هـ ــل وجـ ــه دلیـ ــگری بـ و گردشـ
ــایت های فرهنگـــی تاریخـــی،  ــار و سـ ــا آثـ ــای مرتبـــط بـ ــژه در حوزه هـ ویـ
همـــکاری و مشـــورت های نزدیکـــی بـــا یونســـکو دارد، نابرایـــن همکاری هـــا 
ـــف  ـــگری و تعری ـــعه گردش ـــی توس ـــه مل ـــری برنام ـــارکت در بازنگ ـــژه مش بوی
ـــرار دارد. ـــرف ق ـــد دو ط ـــورد تاکی ـــی م ـــی گردشـــگری فرهنگ ـــای اجرای پروژه ه
ـــی  ـــه برخ ـــران ب ـــکو در ته ـــه ای یونس ـــر منطق ـــت دفت ـــکی سرپرس تسوتکوفس
اصاحـــات در برنامه هـــای یونســـکو در قالـــب ســـند چارچـــوب کمک هـــای 
ـــر  ـــی ب ـــن اصاحـــات مبتن ـــه ای ـــرد و گفت:پای ـــل اشـــاره ک توســـعه ســـازمان مل
ـــن  ـــر ای ـــود و ب ـــد ب ـــای دولتهاخواه ـــتای نیازه ـــی در راس ـــای بین بخش فعالیته
ــه  ــای همـ ــازی فعالیت هـ ــوب یکپارچه سـ ــه در چارچـ ــند مربوطـ اساس،سـ
ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــی ق ـــورد بازبین ـــران م ـــل در ته ـــازمان مل ـــای س آژانس ه

 پیام
 میراث

مدیــرکل دفتــر همکاری هــای علمی و بین الملل بنیاد ایران شناســی گفت: میــراث ناملموس، به اعتبار 
پشــتوانه ای که در تفکر و اندیشــه جوامع در ایجاد وفاق اجتماعی داشــته، در مســیر رســاندن آن ها به توســعه و 

صلح پایدار نقش آفرین اســت.

رنا
 ای

س:
عک

آنچـه موجـب می شـود یـک جامعـه و حتـی یـک ملت از 
تکـرار و تکـرار دور بمانـد و بتوانـد مسـیر پیشـرفت خود را 
بـه درسـتی طـی کنـد، بررسـی و پژوهـش بر روی اسـناد 
ملـی و میـراث مکتوبشـان اسـت.این اسـناد هسـتند کـه 
نشـان می دهـد مثـاً در شـهری مثـل اصفهـان طـی ۱۰۰، 
۲۰۰ و حتـی سـال های دورتـر در این شـهر چه می گذشـته 
و مـردم چـه فرهنگـی داشـتند، هرچنـد کـه امروز بیشـتر 
اسـناد و میـراث مکتوبـی که متعلـق به دربارهای رؤسـای 
و  داشـته  اهمیـت  بیشـتر  اسـت  بـوده   … و  حکومـت 
بیشـتر منتشـر می شـود، امـا بایـد گفـت اسـنادی مثـل 
سـندهای داد و سـتدهای اقتصـادی، ازدواج و سـندهای 
کوچکـی کـه میـان مـردم هـر شـهری رد و بدل می شـده 
خـرده  عنـوان  بـا  فرهنگ هـای کوچک تـر  می توانـد  نیـز 
فرهنگ هـا را نیـز بـرای مـا روشـن کند.امـا، در ایـن میـان 
بـرای موضوعـات مهمـی مثـل آب کـه ایـن روزهـا دغدغه 
اصلـی فـات مرکـزی و اسـتان اصفهان اسـت، مراجعه به 
اسـناد تاریخـی و بررسـی آنها کمک خواهد کـرد تا بتوانیم 
بهتـر تصمیـم بگیریـم اینکـه در دوران قاجاریـه و پهلوی با 
مشـکات آبـی در اصفهـان چگونـه برخـورد می شـد و آیـا 
زاینـده رود در آن سـال ها نیـز کم آب یا پر آب بوده اسـت 
یـا خیـر؟ و اگـر بـوده اسـت حاکمـان آن روزهـا چگونـه 
برخـورد می کردند.مسـعود کثیـری رئیس سـازمان اسـناد 
و کتابخانـه ملـی منطقـه مرکـزی اصفهان می گویـد که هم 
بـرای وضعیـت آب اصفهـان در دوره هـای مختلـف سـند 
وجـود دارد و هـم بـرای نوع کشـت و زرع.او معتقد اسـت 
زاینـده رود طـی سـالیان گذشـته نیز روزهای پـر آب و کم 
آب داشـته و اسـنادی وجـود دارد کـه نشـان می دهـد کـه 
برخـی از پادشـاهان بـه حاکـم اصفهـان نامـه زده و حتـی 
نوعی از کشـت را حذف و یا نوع کشـت را حتی مشـخص 
کـرده اند.اسـناد و میـراث مکتـوب و در کل آثـار تاریخی و 
تاریـخ هر کشـور کمـک می کند تـا جامعه دچـار دور باطل 
تکـرار نشـود و بـه همیـن دلیـل گفتـه می شـود« ملتی که 
تاریـخ خـود را ندانـد محکـوم بـه تکـرار آن خواهد شـد.«.

 طبق اسناد تاریخی 
حاکمان برای زاینده رود 

چه دستوری دادند؟

خسارت ۲۰میلیاردی به بازار جهانی تبریز

 طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی: 10سال قبل یعنی 1388در همین نقطه آتش سوزی رخ داده بود

ســازمان  فرهنگــی  میــراث   معــاون 
میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و 
گردشــگری می گویــد: حــدود۱۱3 مغــازه 
تاریخــی در ســرای »دو دری« بــازار 
تبریــز طعمــه آتــش شــدند کــه اعتباری 
ــن  ــه ای ــان ب ــارد توم ــر ۲۰ میلی ــغ ب بال
واردکردنــد. آســیب  جهانــی  بــازار 
محمدحســن طالبیــان بعــد از بازدیــد از 
ــش در  ــده از آت ــای آســیب دی بخش ه
بــازار تاریخــی تبریز؛بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــت آتش ســوزی توســط کارشناســان  عل
می شــود،  مشــخص  آتش نشــانی 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــد:از ۲7۰ه ــار می کن اظه
در  عرصــه  متــر   ۱۲۰۰ بــازار،  عرصــه 
معــرض آتــش قــرار گرفتــه بــود کــه بــه 
واســطه دو طبقــه بــودن بــازار، زیربنــای 
ــج  ــود.از پن ــر می ش ــدود ۲۵۰۰ مت آن ح
داالن وابســته بــه ســرای »دو دری«، 

ــی« و»ســقط  متأســفانه دو داالن »میان
فروشــان« درگیرآتــش ســوزی شــدند، 
ریــزش کــرده  حدود۱۵درصدســقف ها 
و بــه ۱۱3 واحدتجــاری خســارت وارد 
ــگان  ــه ی ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــد.وی ب ش
ــتین  ــی در نخس ــت میراث فرهنگ حفاظ
لحظــات آغــاز آتــش، متوجــه می شــود 
می کنــد،  اعــام  آتش نشــانی  بــه  و 
ــر از  ــه خامــوش شــدن آتــش در کمت ب
ــد:  ــان می کن ــاره و بی ــاعت اش ــار س چه
تعــدادی از مغازه هــا و ســه داالن در 
مانده اند،چــون  ســالم  ســرا  همیــن 
آتــش درمــدت زمــان کوتاهــی خامــوش 
بخــش  می شــود  باعــث  و  می شــود 
زیــادی ســالم بمانــد.او اعتبارپیش بینــی 
شــده بــرای مرمــت بخش هــای آســیب 
دیــده بــازار را بالــغ بــر ۲۰میلیــارد تومــان 
می دهــد:  وتوضیــح  می کنــد  اعــام 

کارهــای  وانجــام  مرمــت  زمــان  در 
اضطــراری،  واقدامــات  خطــر  رفــع 
ــات و پایــش  ــرای مطالع آماده ســازی ب
و نقشــه های اجرایــی، حــذف الحاقــات 
و  ســقفها  بام،مرمــت  سبک ســازی  و 
طــاق و طویــزه و جداره هــا و کــف و 
ــات  ــژه تأسیس ــه وی ــا و ب در و پنجره ه
اســت  نیــاز  مکانیکــی  و  الکتریکــی 
فضــای  از  بیشــتری  واردمتــراژ  تــا 
نیــاز  بــازار شــویم.درمرمت ســقف ها 
ــت  ــی مرم ــای پیرامون ــت تابخش ه اس
شــوند، بنابرایــن فعــاً هزینــه مــورد 
ــا  ــن کاره ــه ای ــل هم ــرای تکمی ــاز ب نی
و حتــی سیســتم های اعــام حریــق 
وحــدود  بــرق  وســایل  جابجایــی  و 
۲۰میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده 
اســت. وی امابابیــان اینکــه خوشــبختانه 
شــده اند،  ازمغازه هابیمــه  بخشــی 

ــت و  ــیرهای هیدران ــب ش می افزاید:نص
ــای  ــق در بخش ه ــای حری ــبکه اطف ش
مختلــف بــازار در دو ســه ســال گذشــته 
جلوگیــری  آتش ســوزی  گســترش  از 
ــن کــه  ــه ای ــا اشــاره ب کــرده اســت.او ب
۱۰ســال قبــل یعنــی ۱3۸۸در همیــن 
نقطــه آتش ســوزی رخ داده بــود، ادامــه 
می دهد:امــا اکنــون معتقــدم نســبت 
ــتری  ــرفت های بیش ــان پیش ــه آن زم ب
داشــته ایم،چه از مــدت زمــان خامــوش 
کــردن آتــش و چــه نقــاط تاریخــی کــه 
ــان  ــرای زم ــه ب ــی ک ــوختند و امکانات س
بحــران در بــازار تعبیــه شــده بودنــد 
و بــه خامــوش کــردن آتــش کمــک 
کردنــد. وی بــا بیــان ایــن کــه در ۱۰ 
ســقف های  تعــدادی  ســال گذشــته 
چوبــی بــازار در آتــش ســوختند کــه 
بــرای مرمــت مجبــور بــه انجــام مرمــت 
در قالــب طــاق و گنبــد آجــری در نقــاط 
ســوخته شــدیم،همچنین ایســتگاه های 
آتش نشــانی در نقــاط مختلــف بــازار 
ایجــاد شــدند،ادامه می دهــد:در هــر 
زمانــی مالــکان بــازار تبریــز بــا مدیریــت 
ــرای ســاماندهی و حفاظــت  مناســب، ب
میــراث  بــه  جهانــی  بــازار  ایــن  از 
ــر  ــا تاکیدب ــک کرده اند.اوب ــی کم فرهنگ
این کــه در شــرایط جدید،خوشــبختانه 
بیشــتری  آمادگــی  آتش نشــانان 
ــری  ــرای جلوگی ــال 88ب ــه س ــبت ب نس
داشــتند،  اتفــاق  ایــن  گســترش  از 
ــال  ــه ۱۰ س ــبت ب ــون نس ــع اکن در واق
پیــش وضعیــت خیلــی بهتــری داریــم، 
ادامــه می دهــد:از ســوی دیگــر ایــن 
ــازار را  ــکان همــه ی ســیم های ب ــه مال ک
ــری  ــزی بهت ــد برنامه ری ــوض کنند،بای ع
ــر  ــد ب ــا تاکی ــند.طالبیان ب ــته باش داش
بــزرگ بــودن بــازار جهانــی تبریز،بــه 
جهانــی  ثبــت  پرونــده  مندرجــات 

ــه در  ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن مجموع ای
آن تاکیــد شــده، مدیریــت بــازار در 
ــا ایجــاد  دســت بازاری هاســت، آن هــا ب
ــی  ــی خوب ــأت امنا،سیســتِم اجتماع هی
ــع محــل  ــون در واق ــد، چ ــه کرده ان تعبی
ــراث  ــت.معاون می ــب و کار آن هاس کس
فرهنگــی بــا اشــاره بــه رایزنی هــا و 
ــز  ــا شــهرداری تبری ــه ب ــی ک صحبت های
ــازار  ــه ســرعت کاالهــا در ب ــا ب داشــته ت
جابجــا شــوند،اضافه می کند:قــرار اســت 
ــه  ــز کار تخلی ــده نی ــی دو روز آین در یک
کامــل آن جــا را انجــام شــود، الحاقــات 
موجــود آواربــرداری شــوند، تــا عملیــات 
ــن کار  ــود، همچنی ــاز ش ــر آغ ــع خط رف
ــی  ــه های اجرای ــه نقش ــات و تهی مطالع
و مرمــت نیــز در دســتور کار اســت. 
انجــام  از حــِد  بیــش  بارگذاری هــای 
بــازار  شــده در بخش هــای مختلــف 
ــان  ــدن زم ــی ش ــِت طوالن ــز را عل تبری
ــد و  ــز می دان خامــوش کــردن آتــش نی

ادامــه می دهــد: بخش هایــی از بــازار 
عــاوه بــر مــکان خریــد و فــروش، انبــار 
ــذاری  ــی بارگ ــود، یعن ــده ب ــز ش کاال نی
بیــش از حــد بود.طالبیــان در ادامــه 
ــن  ــه ای بی ــزوم امضــای تفاهم نام ــر ل ب
ــرای  ــای س ــأت امن ــی هی ــان یعن بازاری
بــه  مربــوط  داالن هــای  دری«و  »دو 
ــی، اداره  ــراث فرهنگ ــهرداری، می آن، ش
بخش هــای  و  نشــانی  آتــش  بــرق، 
ادامــه  و  می کنــد  تاکیــد  مختلــف 
ــن  ــه روش ــف هم ــد تکلی ــد: بای می ده
عنــوان  بــه  را  اتفــاق  ایــن  و  باشــد 
ــه  ــا از ایــن ب درســی در نظــر بگیریــم ت
بعــد از بارگذاری هــا در بــازار کاســته 
شــود و ســپس مرمتــی اساســی انجــام 
شــود و سیســتم های اعــام حریــق 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــات الکتریک و تأسیس
ــا آتــش طراحــی و در نقــاط مختلــف  ب

ــود. ــرا ش اج

یکــی از مســجدهای تاریخــی و شــناخته 
ــرقی  ــع ش ــان، در ضل ــهر اصفه ــده ش ش
میــدان نقــش جهــان اصفهــان قــرار 
ســاخته  صفــوی  دردوران  کــه  دارد 
ــاهکاری از  ــجد ش ــت.این مس ــده اس ش
ــم  ــرن یازده ــی کاری ق ــاری و کاش معم
اســتاد  توســط  کــه  اســت  هجــری 
ــدار  ــاران نام ــی از معم محمدرضــا اصفهان
ــیخ  ــاخته شده است.مسجدش آن دوره س
لطــف هللا بــه فرمــان شــاه عبــاس اول در 
مدت۱۸ســال بنــا شــده و در ضلع شــرقی 
ــارت  ــل عم ــان و مقاب ــش جه ــدان نق می
ــور  ــده است.پروفس ــع ش ــو واق عالی قاپ

آرتــور پــوپ در کتــاب بررســی هنــر ایــران 
ــت:»به  ــته اس ــجد نوش ــن مس ــاره ای درب
ــول  ــر رامحص ــن اث ــوان ای ــختی می ت س
دانســت.کوچک ترین  بشــر  دســت 
بنادیــده  ایــن  در  ضعفــی  نقطــه 
مناســب،نقطه  نمی شود،اندازه هابســیار 
ــور  ــه ط ــا و ب ــوی و زیب ــیار ق ــرح بس ط
خاصــه توافقــی اســت بیــن یــک دنیــا 
شــور و هیجــان و یــک ســکوت و آرامــش 
سرشــار  ذوق  نماینــده  کــه  باشــکوه 
ــوده و منبعــی جــز ایمــان  زیباشناســی ب
الهــام آســمانی نمی توانــد  و  مذهبــی 
باشــد.« نمــای داخلــی خیــره کننــده 

از گنبــد مســجد شــیخ لطــف هللا بــا 
طــاووس جادویــی در رأس ُدم طــاووس 
بــا نــور خورشــید نمایــان می شــود.در 
میانــه ســال های ۱۹۲۰ ،بــه توصیــه آرتــور 
پوپ،"رضــا شــاه " دســتور بــه بازســازی و 
مرمــت کلی مســجد شــیخ لطــف هللا داد.
ــه دارای  ــه علــت اینکــه ن ایــن مســجد ب
منــاره اســت و نــه دارای شبســتان ورودی 
و همچنیــن ورودی آن پلــه می خــورد، در 
نــوع خــود بــی نظیــر اســت.گنبد مســجد 
شــیخ لطــف هللا مدورتریــن گنبــد جهــان 
اســت کــه بعنــوان یکــی از زیباتریــن 
ــد  ــه شــمار می رود.گنب ــا ب ــای دنی گنبده
ایــن مســجد در طــول روز بــه ســه رنــگ 
خاکی،صورتــی و خاکســتری در می آیــد.

مسجدی با گنبد خیره کننده

شناخت کیفیت حضور اشکانیان 
در غرب دریاچه ارومیه

بــه گــزارش گــروه فرهنگــی ایرنــا از پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و 
ــه  ــه ارومی ــرب دریاچ ــی غ ــی افزود:بررس ــس میرزای ــگری، فرنگی گردش
ــی دانشــگاه تربیــت مــدرس، انجــام  ــا مجــوز پژوهشــگاه و حمایــت مال ب
مــی گیــرد.وی افــزود: شناســایی محوطــه هایــی بــا اســتقرارهای اشــکانی 
ــا  ــی ب ــی آید.میرزای ــه شــمار م ــی ب ــن بررســی میدان ــی ای ــداف اصل از اه
ــچ محوطــه ای  ــه در هی ــون در غــرب دریاچــه ارومی ــه تاکن ــه اینک اشــاره ب
ــرده  ــن دوره تاریخــی ب ــی نامــی از ای ــا غیرثبت ــی ی ــار ثبت ــب آث چــه در قال
نشــده تصریــح کــرد: حضــور یــا غیبــت اشــکانیان در ایــن منطقــه از دالیــل 
اجــرای ایــن پــروژه است.شاهنشــاهی اشــکانی یــا اشــکانیان )۲47 پ.م. 
ــی از  ــز شــناخته می شــود، یک ــا نی ــوری پارت ه ــام امپرات ــا ن ــه ب ۲۲4 م(ک
قدرت هــای سیاســی و فرهنگــی ایرانــی در ایران زمیــن بــود کــه 47۱ ســال 
بــر قســمت اعظــم غــرب آســیا حکومــت کرد.پهنــاوری دولــت اشــکانی در 
دوره اقتــدارش از رود فــرات تــا هندوکــش و از کوه هــای قفقــاز تــا خلیــج 
فــارس را شــامل می شــد. بــه دلیــل قــرار گرفتــن جــاده ابریشــم در گســتره 
حکومــت اشــکانی و قــرار گرفتــن در مســیر بازرگانــی امپراتــوری روم و حوزه 
مدیترانــه و امپراتــوری هــان در چیــن، ایــن امپراتــوری بــه مرکــزی بــرای 

تجــارت تبدیــل شــده بــود. 

ته
نک

میـراث  فرهنگـی،  سـازمان  میـراث  فرهنگـی  معـاون 
اعتبـار پیش بینـی  صنایع دسـتی وگردشـگری می گویـد: 
شـده بـرای مرمـت بخش هـای آسـیب دیـده بـازار را بالغ 
بـر 20 میلیـارد تومـان اعـالم می کنـد و توضیـح می دهد: 
در زمـان مرمـت و انجـام کارهـای رفـع خطـر و اقدامـات 
و  پایـش  و  مطالعـات  بـرای  آماده سـازی  اضطـراری، 
نقشـه های اجرایـی، حـذف الحاقـات و سبک سـازی بـام، 
مرمـت سـقف ها و طـاق و طویـزه و جداره هـا و کـف و در 
و پنجره هـا و بـه ویـژه تأسیسـات الکتریکـی و مکانیکـی 
نیاز اسـت تا وارد متراژ بیشـتری از فضای بازار شـویم. در 
مرمـت سـقف ها نیـز نیـاز اسـت تـا بخش هـای پیرامونی 
مرمـت شـوند، بنابرایـن فعـاًل هزینـه مـورد نیـاز بـرای 
اعـالم  ایـن کارهـا و حتـی سیسـتم های  تکمیـل همـه 
میلیـارد   20 و حـدود  بـرق  و جابجایـی وسـایل  حریـق 

تومـان پیش بینـی شـده اسـت.

میراثمیراث

موزه ملی برزیل به دنبال حمایت مالی طرح جدید میراثی ها ،بار مالی ندارد
»طـــرح »حمایـــت از مرمـــت 
بافت هـــای  احیـــای  و 
نبایـــد  تاریخی-فرهنگـــی« 
ــته  ــادی داشـ ــی زیـ ــار مالـ بـ
باشـــد، اگـــر قـــرار بـــه افزایـــش بـــار مالـــی باشـــد، 
ــا اصـــل 7۵ خواهـــد بـــود، بنابرایـــن در  آن مغایـــر بـ
ـــش  ـــدت از افزای ـــه ش ـــا ب ـــده ت ـــاش ش ـــرح ت ـــن ط ای
ــز  ــه پرهیـ ــن زمینـ ــت در ایـ ــرای دولـ ــی بـ ــار مالـ بـ
شود.«مجلســـکلیات طـــرح »حمایـــت از مرمـــت و 
ـــاده  ـــا ۱۹ م ـــی« را ب ـــای تاریخی-فرهنگ ـــای بافت ه احی
ـــرح  ـــن ط ـــرد. در ای ـــب ک ـــود تصوی ـــی خ ـــه علن در جلس
ــن  ــه در ایـ ــه کار رفتـ ــات بـ ــد از تعریـــف اصطاحـ بعـ

ـــت  ـــژه حفاظ ـــرح وی ـــت: »ط ـــده اس ـــام ش ـــون، اع قان
و احیـــای بافت هـــای تاریخی-فرهنگـــی، طرحـــی 
ـــت  ـــت و مزی ـــی، ظرفی ـــه ویژگ ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک اس
تاریخـــی، فرهنگـــی و طبیعـــی بافـــت تاریخی-فرهنگـــی 
شـــهر و روســـتا بـــا هماهنگـــی و همـــکاری نزدیـــک 
ــاس کل  ــان در مقیـ ــت اندرکاران و ذی نفعـ ــه دسـ کلیـ
ـــه  ـــه ارائ ـــی مربوط ـــرح مدیریت ـــراه ط ـــه هم ـــز ب ـــا ج ت
ـــن  ـــت اندرکاران در آن روش ـــه دس ـــف هم ـــده و تکالی ش
ـــن  ـــط ای ـــم رواب ـــر تنظی ـــاوه ب ـــرح ع ـــن ط ـــد. در ای باش
ـــا ســـایر تقســـیمات شـــهر  ـــا روســـتا ب بخـــش از شـــهر ی
ـــهری و  ـــگ ش ـــعه هماهن ـــای توس ـــتایی زمینه ه و روس

روســـتایی مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد.«

پـــس از آتش ســـوزی ســـال 
گذشـــته مـــوزه ملـــی برزیـــل 
مـــوزه  ایـــن  مســـئوالن  
فـــوری  حمایـــت  خواســـتار 
ــتانی  ــار باسـ ــه آثـ ــی از مجموعـ ــت هستند.بخشـ دولـ
مصـــری ایـــن مـــوزه نجـــات پیـــدا کرده انـــد امـــا 
مدیـــر ایـــن مـــوزه می گویـــد دیگـــر تـــوان پرداخـــت 

نـــدارد. را  آثـــار  ایـــن  از  هزینه هـــای نگهـــداری 
پـــس از آنکـــه هفتـــه گذشـــته محققـــان طـــی یـــک 
کنفرانـــس خبـــری از بازیابـــی بیـــش از ۲۰۰ اثـــر 
ـــل  ـــی برزی ـــوزه مل ـــار مصـــری م ـــه آث ـــتانی از مجموع باس
ــاندر  ــد، »الکسـ ــر دادنـ ــوزه خبـ ــن مـ ــای ایـ از ویرانه هـ

کلنـــر« مدیـــر ایـــن مـــوزه از فرصـــت اســـتفاده کـــرد 
و بزرگتریـــن معضـــل ایـــن مـــوزه را فقـــدان حمایـــت 
مالـــی دولـــت عنـــوان کرد.پـــس از آن کـــه ایـــن مـــوزه 
ـــان  ـــق شـــد، محقق ـــه حری ســـپتامبر ســـال گذشـــته طعم
ــری را از  ــتانی و هنـ ــر باسـ ــزاران اثـ ــجویان هـ و دانشـ
ــه یـــک جمجمـــه ی متعلـــق بـــه عصـــر ســـنگ  جملـ
پســـین را کـــه قدیمی تریـــن بقایـــای انســـان کشـــف 
ـــن حـــال  ـــا ای ـــد. ب ـــی کردن ـــل اســـت، بازیاب شـــده در برزی
ـــداری  ـــرای نگه ـــه ب ـــن هزین ـــا مشـــکل تأمی ـــوزه ب ـــن م ای
ــان  ــت.»کنلر« بیـ ــه اسـ ــده مواجـ ــی شـ ــار بازیابـ از آثـ
ـــت  ـــدون دریاف ـــار ب ـــداری از آث ـــه نگه ـــادر ب ـــا ق ـــرد: »م ک

حمایـــت نخواهیـــم بـــود.«
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 پیام
زیست

خبر

بـا آغـاز فصـل گرما در شـمال کشـور بـاز هم دغدغـه  بزرگی 
اذهـان افـکار عمومـی و مسـافرانی کـه به عشـق بهره مندی 
از سـواحل و دریـا راهـی این دیار می شـوند را فـرا می گیرد. 
درواقـع باید گفت که شـروع تعطیات مـدارس و آغاز فصل 
گرمـا از نیمه هـای خردادمـاه، شـنا در دریـا، رودخانـه، سـد، 
کانال هـای آب و آب بندان هـا، به عنوان یـک تفریح و ورزش 
آرامش بخـش بـرای سـاکنان بومـی اسـتان های شـمالی، 
مسـافران و گردشـگرانی کـه وارد ايـن اسـتان ها می شـوند، 

می شود. محسـوب 

تنی به آب زدن
تفکـر در ایـن موضـوع کـه آیا بـا اطمینـان خاطـر می توانند 
اََبرشـهرهای  در  روزانـه  و خسـتگی کار  زده  آب  بـه  تنـی 
پرترافیـک را در میـان امواج خزر از تن بزدایند؟ آیا سـواحل 
زیبـای اسـتان های شـمالی بـرای ایـن ضیافت چنـد ماهه 
آماده شـده اسـت؟ آیـا خطراتی مثـل آلودگی شـناگاه های 
شـمال کشـور جـان آنـان را با مخاطراتـی روبـه رو می کند یا 
اینکـه دریـا با کرانه چندصد کیلومتر سـاحل سـبزش، پاک 
و عـاری از هـر گونه آلودگی مهیا برای اسـتقبال از میلیون ها 
گردشـگری اسـت کـه این دیـار را برای سـفر فصـل گرمای 
خود برگزیده اند؟ متاسـفانه سـال های گذشـته رصـد درباره 
شـناگاه های آلـوده زمانی انجام می شـد که چندهفتـه ای از 
آغـاز فصـل شـنا و حضور گردشـگران گذشـته بود و سـاحل 
خـزر در هـر صـورت مسـافران را در خـود می دیـد امـا گویـا 
امسـال بـا برنامـه محـوری کـه از سـوی دولتمـردان مـورد 
تاکیـد قـرار گرفته، قرار اسـت اتفاقـات روی خـوش خود را 
به مسـافران نشـان دهـد. بر اسـاس این رونـد پیگیری ها، 
در حالـی کـه هنـوز مدتـی از زمـان شـروع بهره گیـری از 
طرح هـای دریـا و شـناگاه های اسـتان های شـمالی باقـی 
مانـده، متولیـان امـردر این بـاره تمهیـدات خوبـی را تدارک 
دیده انـد. از همیـن ابتدای کار پرچم های آبـی و زرد مرز بین 

شـناگاه های آلـوده و سـالم را مشـخص کرده اسـت.

تعطیلی شناگاه های بدون پرچم
علی اکبـر یداللهـی، معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط 
زیسـت مازنـدران در ایـن خصـوص به خبرنـگار ایران  آناین 
می گویـد: مـردم بایـد از شـناگاه هایی اسـتفاده کننـد کـه 
پرچـم آبـی دارد و ایـن پرچـم نشـانه آن اسـت کـه ایـن 
شـناگاه ها فاقـد آلودگی بوده و سـالم اسـت؛ شـناگاهی که 

فاقـد پرچـم باشـد بایـد تعطیل شـود.

بنـا بـر اعـام وی اوضـاع شـناگاه ها مطلـوب نیسـت و بـا 
مشـکات متعددی روبه رو هستند و عوامل اصلی تاثیرگذار 
در آلودگـی شـناگاه ها تخلیـه فاضاب هـای تصفیـه نشـده، 
ایـن  اسـت.  شـناگاه ها  و  پسـماندها  ضعیـف  مدیریـت 
اظهارنظرهـا از سـوی یداللهـی بعـد از پایش هایـی صـورت 
گرفتـه کـه در طول سـال از سـوی متخصصان ایـن اداره کل 
انجـام گرفتـه، اسـت. بـر اسـاس همین بررسـی ها بـود که 
اعـام کردنـد، 3 شـناگاه در شـهرهای عباس آبـاد، رامسـر و 
محمودآبـاد به عنـوان بحرانـی و فـوق بحرانـی بـوده که شـنا 
در آن ممنـوع اسـت و ضـرورت دارد، تا منابـع آالینده هرچه 

سـریع تر شناسـایی و کنترل شـود. امسـال با تمهیداتی که 
از سـوی ایـن گـروه انجام گرفتـه، تقریبًا هـر هفته عملیات 
پایـش در 4۹ شـناگاه موجـود در مازندران انجـام می گیرد، 
تـا آلودگی هـا شناسـایی و در صـورت امـکان دسـتور به رفع 
آنهـا داده شـود. اغلـب ایـن کارشناسـان بـر ایـن باورنـد که 
مهم تریـن دلیـل آلودگی هـا ورود پسـاب های فاضاب های 
بـه  از طریـق رودخانه هـا  خانگـی و شـیرابه های زباله هـا 

است. سـواحل 

کاهش شناگاه های آلوده
آمارهای اعام شـده از سـوی مقامات محیط زیسـت درباره 

تعـداد شـناگاه هایی کـه امکان شـنا در آنها برای امسـال در 
شـرایط کنونـی وجـود نـدارد و مقایسـه آن بـا آمـار ۱4 مورد 
آلودگی شـناگاه های سـال گذشـته جـای امیـدواری را برای 
مسـافران سـواحل ایجاد کرده است. مسـافرانی که از سوی 
سـازمان گردشـگری و میراث فرهنگی مازندران تعدادشـان 
در فصـل گرمـای سـال گذشـته تـا ۱۵ میلیـون نفـر اعـام 
شـده بـود بـا شـرایط موجـود و به دلیـل بارش های زیـاد در 
ایـام تعطیـات نوروزی امسـال احتمـال افزایش ایـن آمار 

محتمل اسـت.
عیسـی قاسمی طوسی، سـخنگوی طرح ساماندهی دریای 
خـزر در مازنـدران بـر ایـن بـاور اسـت که کاهـش طرح های 

اوضاع شناگاه های مازندران مطلوب نیست
حفاظت محیط زیست مازندران: عوامل اصلی تاثیرگذار در آلودگی شناگاه ها ،تخلیه فاضالب های تصفیه نشده و مدیریت ضعیف پسماندهاست

ــر ایــن  عیســی قاســمی طوســی، ســخنگوی طــرح ســاماندهی دریــای خــزر در مازنــدران ب
بــاور اســت کــه کاهــش طرح هــای دریــا از 90 بــه 60 مــورد باعــث ارتقــای ســطح ایمنــی برای 
ــرد.  ــر می ب ــا باالت ــان طرح ه ــوی متولی ــانی را از س ــکان خدمات رس ــده و ام ــافران ش مس
هرچنــد کــه بــر اســاس اعــالم ایــن مقــام مســوول تعــداد طرح هــا کاهــش یافتــه، امــا بنــا 
بــر اعــالم مســووالن هیــات نجــات غریــق مازنــدران آمــار ناجیــان مســتقر در ســواحل همــان 
ــه کارشــان باعــث  ــا کیفیــت بخشــی ب ــی کــه ب ــود؛ ناجیان حــدود یــک هــزار نفــر خواهــد ب

ــد. ــار غرق شــدگان 85 درصــد کاهــش یاب ــا 97 آم شــده اند طــی ســال 92 ت

علی اکبــر یداللهــی معــاون فنــی اداره کل 
ــردم  ــدران: م ــت مازن ــط زیس ــت محی حفاظ
بایــد از شــناگاه هایی اســتفاده کننــد کــه 
ــانه آن  ــم نش ــن پرچ ــی دارد و ای ــم آب پرچ
ــی  ــد آلودگ ــناگاه ها فاق ــن ش ــه ای ــت ک اس
ــد  ــه فاق ــناگاهی ک ــت؛ ش ــالم اس ــوده و س ب

ــود. ــل ش ــد تعطی ــد بای ــم باش پرچ

س:
عک

مدیریــت اراضــی ملــی کشــور با وســاطت 
از  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
بــه  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  ســوی 
ــا در ایــن  شــکارچیان واگــذار می شــود ت
مناطــق کــه حــاال قــرق خصوصــی نامیــده 
می شــوند بــرای شــکار اتبــاع خارجــی 
مجوزهــای 3۰هــزار یورویــی شــکار صــادر 
کننــد. بــه گــزارش تســنیم، پــس از آنکــه 
ــات  ــت از حی ــی حفاظ ــه خصوص موسس
ــال ۹۲  ــیان، در س ــراث پارس ــش می وح
حفاظــت  ســازمان  موافقــت  توانســت 
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــت را ب ــط زیس محی
ــب  ــای خصوصــی" جل ــدازی "قرق ه راه ان
ــی  ــت بخشــی از اراضــی مل ــد، مدیری کن
ــت  ــازمان حفاظ ــاطت س ــا وس ــور، ب کش
محیــط زیســت از ســوی وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــه اشــخاص حقیقــی یــا 
موسســه های خصوصــی ســپرده شــد.

دیگــر  حــاال  ملــی کــه  اراضــی  ایــن 
قــرق خصوصــی نامیــده می شــوند، از 
ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بــرای حفاظــت  عنــوان شــیوه ای  بــه 
وحــش  حیــات  زیســتگاه های  از 
معرفــی می شــوند؛ در ایــن قرق هــای 
شــکارچیان  توســط  کــه  خصوصــی 
ســاخته  آبشــخور  می شــود،  مدیریــت 
وحــوش،  تعذیــه  بــرای  و  می شــود 
بــه صــورت مصنوعــی، علوفــه پخــش 
از  وحــوش،  نتیجــه  در  می شــود، 
ــن  ــوی ای ــه س ــاور ب ــتگاه های مج زیس
مهاجــرت  وسوســه انگیز  دامگاه هــای 
می کننــد و بهــای پذیرایــی شــدن در 
قرقهــای خصوصــی را بــا قــرار گرفتــن در 
می پردازنــد. شــکارچیان  گلولــه  برابــر 
جوامــع  خصوصــی،  قرق هــای  امــا 
بهره منــد  امتیــازی  چــه  از  را  بومــی 
ــد فــروش  ــا بخشــی از عوای ــد؟ آی می کن
مجوزهــای 3۰هــزار یورویــی شــکار در 
محلــی  جوامــع  بــه  قرق هاســت کــه 
ــت!  ــی اس ــخ منف ــرد؟ پاس ــق می گی تعل
تمــام عوایــد حاصــل از شکارفروشــی 
قــرق،  مســئوالن  میــان  فقــط  آن  در 
ــیم  ــور  تقس ــده ت ــرکت های برگزارکنن ش

. د می شــو

خ ها
 مل

وم
هجوم ملخ های صحرایی به استان کرمان متوقف هج

شده است
ــت:  ــس، گف ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
بــا  کرمــان  اســتان  بــه  ملخ هــای  ورود 
ــاد کشــاورزی  ــع ســازمان جه ــه موق عملکــرد ب
و سم پاشــی اراضــی متوقــف شــد و شــاهد خســارات 

نبودیــم. ســنگین 
ــع  ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــو کمیس ــاری عض ــی بختی عل
اســامی  شــورای  مجلــس  زیســت  محیــط  و  طبیعــی 
در  ملــت،  خانــه  خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
خصــوص رونــد مقابلــه بــا ملــخ صحرایــی در اســتان 
اســتان  بــه  صحرایــی  ملخ هــای  ورود  کرمــان، گفــت: 
کرمــان همــراه بــا حالــت هجومــی نبــوده و گســترگی 
ــر  ــت، راب ــردم باف ــده م ــته اســت. نمای ــز نداش ــی نی فراوان
ــه   ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــه در مجل و ارزوئی
شــاهد  کرمــان  اســتان  شهرســتان های  از  برخــی  در 
ــح  ــم، تصری ــی بودی ــای صحرای ــوده ای ملخ ه ــای ت حمله ه
ــه  ــرد ب ــا عملک ــان ب ــتان کرم ــه اس ــای ب ــرد: ورود ملخ ه ک

موقــع ســازمان جهــاد کشــاورزی و سم پاشــی اراضــی 
متوقــف شــد و شــاهد خســارات ســنگین نبودیــم.

ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
بــه اینکــه در شهرســتان های جنوبــی اســتان کرمــان ماننــد 
ــع  ــه موق ــدام ب ــا اق ــی ب ــای صحرای ــه ملخ ه ــت و ارزوئی جیرف
قبــل از تخم ریــزی از بیــن رفتنــد، ادامــه داد: هجــوم ملخ هایــی 
ــارات  ــترگی و خس ــزگان گس ــد هرم ــتانی مانن ــی در اس صحرای
فراوانــی داشــته اســت. عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع 
ــان  طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی در پای
بــا تاکیــد بــر اینکــه در اســتان کرمــان و در مناطقــی کــه شــاهد 
ورود ملخ هــای صحرایــی بودیــم توســط کارشناســان جهــاد 
ــه  ــور مقابل ــه منظ ــای الزم ب ــه کشــاورزان آموزش ه کشــاورزی ب
داده شــد، خاطرنشــان کــرد: تــا کنــون دلیــل قطعــی بــرای حضور 
ملخ هــای صحرایــی در برخــی مناطــق کشــور یافــت نشــده امــا 
ــر اســاس گفتــه کارشناســان یکــی از عوامــل افزایــش میــزان  ب
ــوده اســت. بارندگــی  و ایجــاد رطوبــت در فصــل تولیــد مثــل آنهــا ب

پــس از انتشــار اخبــار و تصاویــر تخریــب النــه پرنــدگان در یکــی از 
ــازی  ــر صحنه س ــی ب ــهرداری مبن ــای ش ــیراز و ادع ــای ش خیابان ه
محیــط زیســت ، روابــط عمومــی اداره کل محیــط زیســت اســتان 
ــأله را  ــن مس ــی ای ــع قضای ــق مراج ــرد: از طری ــام ک ــارس اع ف

پیگیــری می کنیــم.
بــه گــزارش  گــروه محیــط زیســت خبرگــزاری فــارس، در روزهــای 
ــوی  ــده از س ــد پرن ــه چن ــب الن ــری از تخری ــر و تصاوی ــر خب اخی
پیمانــکاران شــهرداری منطقــه یــک شــیراز در فصــل زادآوری شــان 
منتشــر شــد کــه اقــدام بــه هــرس شــاخ و بــرگ درختــان یکــی از 

ــد. ــه کردن ــن منطق ــای ای خیابان ه
ــارس در  ــت ف ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــودی مدی ــعید محم س
ایــن خصــوص گفتــه اســت: پــس از هــرس شــاخ و بــرگ اولیــن 
درخــت و ســقوط ده هــا النــه پرنــده کــه داخــل آنهــا تخــم و جوجــه 
ــارس در  ــت ف ــط زیس ــای محی ــؤوالن و نیروه ــود مس ــدگان ب پرن
ــه  ــری ب ــکار جلوگی ــت پیمان ــه فعالی محــل حاضــر شــده و از ادام

ــد. عمــل آوردن
ــه  ــط زیســت اســتان ب ــار داشــت: اداره کل حفاظــت محی وی اظه
جــرم قطــع غیراصولــی شــاخ و بــرگ درختــان در فصــل بهــار و از 
بیــن بــردن النــه، تخــم و جوجــه پرنــدگان، شــکایتی را از مســؤوالن 
ــرا  ــه در دادس ــکار مربوط ــیراز و پیمان ــک ش ــه ی ــهرداری منطق ش
مطــرح کــرده اســت.  امــا مهــدی ســادات شــجاعی، معــاون 
خدمــات شــهری منطقــه یــک شــهرداری شــیراز، در یــک مصاحبــه 
ــرای بســیاری از رســانه ها ارســال کــرد، ماجــرای را  مکتــوب، کــه ب

جنجــال ایجــاد شــده توســط محیــط زیســت خوانــده و مســاله را 
اینطــور شــرح داده اســت کــه ایــن مســاله بــه منظــور سبک ســازی 
درختــان جهــت جلوگیــری از ســقوط آنهــا )کــه بــه علــل مختلــف 
طــی مــدت اخیــر بارهــا شــاهد آن بــوده ایــم و شــهروندان را جانــی 
ــی و  ــکه چین ــا خش ــت و ب ــام گرف ــد( انج ــد می کن ــی تهدی و مال
ــوع  ــگیری از وق ــطه پیش ــه واس ــرزه ب ــای ه ــردن علف ه ــن ب از بی

آتــش ســوزی در دســتور کار مناطــق قــرار گرفــت.
معــاون خدمــات شــهری منطقــه یــک شــهرداری شــیراز  توضیــح 
ــا  ــراه ب ــهرداری هم ــبز ش ــای س ــدگان فض ــه نماین ــت ک داده اس
پیمانــکار مربوطــه در حــال خشــکه چینــی و سبک ســازی تنــه یــک 
درخــت نخــل در خیابــان اردیبهشــت و دقیقــا رو بــه روی ســازمان 
ــوده و تنهــا پیرچــه و لیف هــای خشــک اطــراف  محیــط زیســت ب
درخــت را بــه جهــت جلوگیــری از آتــش ســوزی و ســبک ســازی 
ــط زیســت مواجــه  ــه نیروهــای محی ــا حمل ــه ب ــد ک جــدا می کردن
شــده و ســوییچ ماشــین شــهرداری توســط مامــوران آن  اداره 
ــوران در ســاختمان اداره  ــن مام ــه ای مصــادره شــده اســت در ادام

ــده اند.  ــوس ش ــت محب ــط زیس محی
امــا اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ضمــن تکذیــب 
گفته هــای شــهرداری منطقــه یــک شــهرداری شــیراز، اعــام کــرد 
ــای  ــی فیلم ه ــرم قضائ ــام محت ــتور مق ــاز و دس ــه در صــورت نی ک
ــه اطــاع  ــه می شــود و هــم ب ــی ارائ ــه مرجــع قضائ ــاق ب ــن اتف ای
ــط  ــی اداره کل محی ــط عموم ــید. رواب ــد رس ــی خواه ــکار عموم اف
زیســت اســتان فــارس نیــز  بــا انتشــار جوابیــه ای اعــام کــرد:  ایــن 

ــح، نادرســت و غیر کارشناســی در روز پنجشــنبه  ــر صحی ــدام غی اق
19 ادریبهشــت و در حضــور تعــداد زیــادی از مــردم فهیم و دوســتدار 
ــی و  ــت محیط ــای زیس ــاده و نهاده ــاق افت ــت اتف ــط زیس محی
ــه  ــن جوابی ــد. در ای ــور یافتن ــل حض ــز در مح ــری نی ــان خب عکاس
ــه و  ــی در دو مرحل ــای انتظام ــزارش نیروه ــد شــده اســت: گ تاکی
فیلم هــای موجــود موبایلــی و دوربین هــای مــدار بســته نیــز گــواه 
ایــن ادعــا اســت. حافظــان محیــط زیســت هیچگونــه خصومتــی بــا 
نیروهــای زحمتکــش شــهرداری نداشــته و صرفــا براســاس وظیفــه 

ــع  ــدگان و قط ــیانه پرن ــب آش ــع تخری ــود مان ــازمان خ ــی س ذات
ــذاری و جوجــه آوری  ــه محــل تخــم گ ــی ک ــرگ درختان شــاخ و ب
تعــداد زیــادی پرنــده بــود شــده اند.  ایــن اداره  کل حــق پیگیــری 
ــرای خــود  قانونــی نشــر اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی را ب
ــد  ــری خواه ــی پیگی ــع قضای ــق مراج ــی دارد و از طری ــوظ م محف
کــرد. مجموعــه شــهرداری بهتــر اســت بــه جــای فــرار رو بــه جلــو و 
طــرح ادعاهــای واهــی پاســخگوی اقــدام غیرکارشناســی خــود و از 

بیــن بــردن ده هــا النــه پرنــده باشــد.

ــاخص  ــق ش ــران طب ــه ای ــام اینک ــا اع ــوزه آب ب ــناس ح ــک کارش ی
فالکــن مــارک در مــرز تنــش آبــی اســت و در برخــی نقــاط از ایــن مرز 
عبــور کــرده اســت، گفــت: رفــع ایــن مشــکل بــا اراده جمعــی مــردم و 

مســئوالن ممکــن اســت.
امیــن مــرادی، کارشــناس ارشــد عمــران گرایــش آب، در گفتگــو 
ــای  ــاده در دنی ــن م ــک آب مهم تری ــت: بی ش ــر، گف ــگار مه ــا خبرن ب
ماســت. ارزش آب در همــه قســمت های زندگــی بشــر از انســان های 
اولیــه تــا امــروز حضــور پررنــگ و مؤثــری داشــته و دارد و بــه همیــن 

دعوای شهرداری و محیط زیست 

بر سر تخریب النه پرندگان
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آب وهوا

احتمال تعلیق ماده ۸ قانون هوای پاک به  
درخواست پلیس

بررسی مخاطره سم پاشی ملخ های 
صحرایی در اراضی استان بوشهر

دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش 
آلودگــی هــوا بــا بیــان اینکــه 
بــا توجــه بــه درخواســت 
پلیــس اجرای مــاده ۸ قانون 
ــت  ــه حال ــی ب ــای عموم ــرای خودروه ــاک ب ــوای پ ه
تعلیــق در آمــده اســت، اعــام کــرد: اصاحیــه مربــوط 
ــتگاه های  ــکاری دس ــا هم ــی ب ــاده قانون ــن م ــه ای ب
ــت ارســال می شــود. ــه دول ــزودی ب ــه و ب ــی تهی متول
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس مــاده ۸ قانــون هــوای 
ــک  ــی مال ــی و حقوق ــی اشــخاص حقیق ــاک تمام پ
وســایل نقلیــه موتــوری اعــم از ســبک، نیمه ســنگین، 
ســنگین و موتورســیکلت مکلــف هســتند وســایل 
نقلیــه خــود را پــس از رســیدن بــه »ســن فرســودگی« 
از رده خــارج کننــد. حمــل بــار و مســافر، صــدور گواهی 
معاینــه فنــی، تخصیــص بیمــه شــخص ثالــث، خریــد 
و فــروش، نقــل و انتقــال و تــردد وســایل نقلیــه 
ــی  ــوع اســت. پلیــس راهنمای ــوری فرســوده ممن موت

و رانندگــی نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران 
خودروهــای فرســوده را بــه ازای هــر روز تــردد جریمــه 
می کنــد. وحیــد حســینی - دبیــر کارگــروه ملــی 
ــی درخواســت  ــاره چرای ــوا - درب ــی ه کاهــش آلودگ
ــاک  ــوای پ ــون ه ــاده ۸ قان ــق م ــرای تعلی ــس ب پلی
ــر  ــت ب ــن اس ــس ممک ــر پلی ــه نظ ــا ب ــرد: بن اظهارک
اثــر اجــرای مــاده ۸ قانــون هــوای پــاک، شــهروندان 
تحــت فشــار اقتصــادی قــرار گیرنــد البتــه کمیســیون 
زیربنایــی دولــت از پلیــس درخواســت کرده اســت که 
مســتندات و نتایــج مطالعــات میدانــی خــود را مبنــی 
ــی اجــرای  ــردم در پ ــه شــرایط معیشــتی م ــر اینک ب
ایــن قانــون آســیب می بینــد را ارائــه کنــد. حســینی 
تاکیــد کــرد: پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه عــاوه بــر 
ســن فرســودگی، ســن اســقاط را نیــز تعریــف کنیــم 
ــا  ــقاط از تردده ــن اس ــا در س ــه خودروه ــوری ک به ط
ــیدند،  ــه رس ــودگی ک ــن فرس ــه س ــا ب ــود ام ــع ش من

ــد. ــام دهن ــی انج ــی را به صــورت متوال ــه فن معاین

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
بوشــهر  اســتان  زیســت 
ــای  ــم ه ــد س ــت: هرچن گف
ــخ  ــه مل اســتفاده شــده علی
وزارت  اســتانداردهای  براســاس  صحرایــی  هــای 
بهداشــت اســت ولــی مشــکات ایــن مهــم در جلســه 
کارگــروه مخاطــرات زیســت محیطــی اســتان بوشــهر 

ــود. ــی ش ــی م بررس
 بــه  گــزارش تســنیم، فرهــاد قلــی نــژاد صبــح امــروز 
ــی  ــه هماهنگ ــات جلس ــی موضوع ــت بررس در نشس
کارگــروه مخاطــرات زیســت محیطــی اســتان بوشــهر 
از ســم پاشــی علیــه ملــخ هــای صحرایــی در اراضــی 
کشــاورزی و مراتــع خبــر داد و اظهــار داشــت: هرچند 
ــخ  ــی مل ــت و آلودگ ــودی آف ــرای ناب ــی ب ــم پاش س
هــای صحرایــی ضــروری اســت ولــی ممکــن اســت 
ــته  ــی داش ــوری در پ ــات جان ــرای حی ــی ب مخاطرات

باشــد.

جلســه کارگــروه  نخســتین  در  بیــان کــرد:  وی 
ــه دو  مخاطــرات زیســت محیطــی اســتان بوشــهر ب
ــخ هــا و آتــش  ــا مل ــه ب موضــوع ســم پاشــی مقابل
ســوزی هــای محیطــی در اســتان بوشــهر پرداختــه 
شــد. قلــی نــژاد بــا بیــان اینکــه کارگــروه مخاطــرات 
ــزار  ــا برگ ــا موضــوع آلودگــی دری در ســال گذشــته ب
شــد خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه حــادث شــدن 
ــات و مخاطــرات زیســت محیطــی در هــر روز  اتفاق
و هــر شــرایطی، نیــاز بــوده کــه کارگــروه مخاطــرات 
ــا برنامــه ای دقیــق و مشــخص  زیســت محیطــی ب
شــکل بگیــرد، از همیــن رو از ســال قبــل ایــن 
ــال  ــه طــور رســمی فع ــروه در اســتان بوشــهر ب کارگ
تــر شــده اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان بوشــهر از تنظیــم فهرســتی از مخاطــرات 
زیســت محیطــی اســتان بوشــهر خبــر داد و خاطــر 
نشــان کــرد: دو کارگــروه آلودگــی هــوا و گــرد و غبــار 

ــزار شــد. ــل برگ ــرای اســتان بوشــهر در ســال قب ب

نقاشی های کودکان ایرانی برنده جشنواره ژاپنی شد
پنج کودک و نوجوان ایرانی موفق به کسب جایزه و دیپلم افتخار مسابقه نقاشی محیط زیست 
»کائو« کشور ژاپن در سال ۲۰۱۸ شده اند. در این مسابقه که با موضوع »ما باهم دوست محیط 
زیست هستیم« برگزار شد از بین ۱۲۵۶3 اثر رسیده از 44 کشور جهان پنج نفر از اعضای مراکز 
فرهنگی و هنری کانون موفق به کسب جایزه شده اند.

گزارش 

نسل کشی کل ها 
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پالستیک بالی جان پرندگانپرن
رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش 
پرنــدگان  می گویــد:  بوشــهر  زیســت  محیــط 
همــواره در معــرض آســیب جــدی زباله هــای 
ــی  ــای ناش ــد و مرگ ومیر ه ــرار دارن ــتیکی ق پاس
ــن واقعیــت  ــتیکی گــواه ای از آلودگی هــای پاس

ــت. اس
خســرو درویشــی بــه مناســبت بیســتم اردیبهشــت روز جهانــی 
پرنــدگان مهاجــر افــزود: همــه ســاله دســت کم دو روز از ســال 
ــی  ــا گرام ــه دنی ــر در هم ــدگان مهاج ــی پرن ــام روز جهان ــه ن ب
داشــته می شــود کــه یکــی از آن هــا مصــادف بــا بیســتم 

ــت. ــت اس اردیبهش
وی ادامــه داد: شــعار امســال ایــن روز »راه حلــی باشــید بــرای 
آلودگــی پاســتیک« در نظــر گرفتــه شــده و الزم اســت کــه همــه 

بــرای کاهــش ایــن معضــل زیســت محیطــی همــکاری کننــد.
ــر امــور حیــات وحــش محیــط زیســت  رئیــس اداره نظــارت ب
بوشــهر بیــان کــرد: پرنــدگان و از جملــه گونه هــای مهاجــر 
زباله هــای پاســتیکی  آســیب جــدی  همــواره در معــرض 
هســتند و مــرگ و میر هــای ناشــی از تغذیــه یــا گرفتــاری 

آن هــا در ایــن آلودگی هــا ایــن واقعیــت را تائیــد می کنــد.
ــه کار هــای فرهنگــی و زیســت محیطــی  ــا اشــاره ب درویشــی ب
صــورت گرفتــه در ســال های اخیــر بــرای کاهــش تولیــد 
ــتفاده  ــور اس ــه منظ ــی ب ــت: کار های ــتیکی، گف ــای پاس زباله ه
کمتــر از پاســتیک و در پــی آن کاهــش تولیــد زباله هــای 
پاســتیکی کــه تجزیــه آن هــا قرن هــا زمــان می خواهــد، 
ــه  ــا توج ــت ب ــد اس ــه امی ــه ک ــورت گرفت ــهر ص ــتان بوش در اس
همــگان شــاهد کاهــش هــر چــه بیشــتر آثــار ســوء ایــن معضــل 

ــیم. ــر باش ــدگان مهاج ــات پرن ــر روی حی ــژه ب ــه وی ب
ــر امــور حیــات وحــش محیــط زیســت  رئیــس اداره نظــارت ب
ــای  ــهر از گونه ه ــتان بوش ــی اس ــه میزبان ــاره ب ــا اش ــهر  ب بوش
ــا مســاحت حــدود  ــدگان، گفــت: اســتان بوشــهر ب مختلــف پرن
۲3 هــزار و ۱۶3 کیلومتــر مربــع، ۱.4 درصــد مســاحت کشــور را 
ــا توجــه بــه ویژگی هــای اقلیمــی  بــه خــود اختصــاص داده و ب
ــه ای و دشــتی  ــی، رودخان ــی، جنگل کوهســتانی، ســاحلی، تاالب
ــوع آن  ــت بوم های متن ــوش در زیس ــی از وح ــای متنوع گونه ه
ــدگان مهاجــر  ــدگان و به خصــوص پرن ــد کــه پرن زندگــی می کنن

ــد. ــا را تشــکیل می دهن ــیعی از آن ه ــف وس طی

ب
تاال

تنـوع  و  طبیعـی  زیسـت  محیـط  معـاون 
زیسـتی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا 
اشـاره بـه نقـش تاالب هـا در حفاظـت مقابـل 
سـیل گفـت: در سـال ۱3۹7 از محـل اعتبارات 
در  تاالب هـای  و  رودخانه هـا  احیـای  و  حفاظـت  طـرح 
بـود کـه  الیروبـی کـرده  ایـن  بـه  اقـدام  خطـر،  معـرض 
همیـن امـر موجـب هدایـت بخشـی از سـیاب های حوضه 
اتـرک بـه ایـن تاالب هـا شـده و شـواهد و اسـناد موجـود 
در  طبیعـی  تاالب هـای  ایـن  مؤثـر  نقـش  دهنـده  نشـان 
کاهـش حجـم سـیاب های اخیـر اسـت. بـه گـزارش مهر، 
ظهرابـی گفـت: فقـط تاالب هـای سـه گانـه آالگل، آجـی گل 
و آلمـاگل تقریبـًا معـادل سـدهای اسـتان گلسـتان آب در 
جـاری  از  پـس  تأکیـد کـرد:  وی  ذخیـره کرده انـد.  خـود 
شـدن سـیل، زمزمه هایـی از حـذف بودجه هـای مربـوط بـه 
خشکسـالی و بیابان زایـی و احیـای تاالب هـا و عرصه هـای 
طبیعـی بـه گـوش می رسـد در صورتـی کـه سـیل بـا وجود 
فرصتـی بسـیار مناسـب کـه بـرای احیـای پوشـش گیاهـی 
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این صفحه می خوانیم
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تعـداد شـناگاه هایی کـه امکان شـنا در آنها برای امسـال در 
شـرایط کنونـی وجـود نـدارد و مقایسـه آن بـا آمـار ۱4 مورد 
آلودگی شـناگاه های سـال گذشـته جـای امیـدواری را برای 
مسـافران سـواحل ایجاد کرده است. مسـافرانی که از سوی 
سـازمان گردشـگری و میراث فرهنگی مازندران تعدادشـان 
در فصـل گرمـای سـال گذشـته تـا ۱۵ میلیـون نفـر اعـام 
شـده بـود بـا شـرایط موجـود و به دلیـل بارش های زیـاد در 
ایـام تعطیـات نوروزی امسـال احتمـال افزایش ایـن آمار 

محتمل اسـت.
عیسـی قاسمی طوسی، سـخنگوی طرح ساماندهی دریای 
خـزر در مازنـدران بـر ایـن بـاور اسـت که کاهـش طرح های 

دریـا از ۹۰ بـه ۶۰ مـورد باعـث ارتقـای سـطح ایمنـی بـرای 
مسـافران شـده و امکان خدمات رسـانی را از سوی متولیان 

طرح هـا باالتـر می برد.
هرچنـد کـه بـر اسـاس اعـام ایـن مقـام مسـوول تعـداد 
طرح هـا کاهـش یافتـه، امـا بنـا بـر اعـام مسـووالن هیات 
نجـات غریـق مازنـدران آمـار ناجیـان مسـتقر در سـواحل 
همـان حـدود یـک هـزار نفـر خواهـد بـود؛ ناجیانـی کـه بـا 
کیفیـت بخشـی بـه کارشـان باعـث شـده اند طی سـال ۹۲ 
تـا ۹7 آمـار غرق شـده گان در یـک دوره پنج سـاله کاهـش 
چشـمگیر ۸۵درصدی داشـته باشـد. این درحالی اسـت که 
طـول سـواحل دریـای مازنـدران کـه طـرح دریـا در آن اجرا 

می شـود بـدون احتسـاب سـواحل در اختیـار دسـتگاه ها 
و سـازمان های دولتـی و بخـش خصوصـی حـدود ۲۵3 
کیلومتـر اسـت و در ایـن محـدوده هـم حـدود 37۰ نقطـه 

حادثه خیـز شناسـایی شـده اسـت.

آشنایی با ضعف های موجود در سواحل
حسـین حسـن نژاد معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتاندار مازنـدران نیـز بـرای ایجـاد بهتریـن امکانـات و 
آشـنایی بـا ضعف هـای موجود در سـواحل و طرح هـا، راهی 

رامسـر شـد و وضعیـت آنجـا را مـورد بررسـی قـرار داد.
آغـاز  بـا  تابسـتان ۹۲ و همزمـان  پایـان  به گفتـه وی در 

فعالیـت دولـت تدبیـر و امیـد ۲۰۲ نفـر بـود و ایـن رقـم در 
پایـان شـهریور ماه سـال گذشـته بـه 47 نفر رسـید. معاون 
سیاسـی امنیتی و اجتماعی اسـتاندار مازندران می گوید که 
امسـال برخـاف سـال های گذشـته بـرای بهره گیـری بهینه 
از ظرفیت هـای سـواحل بـا هدف جذب بیشـتر و اسـتفاده 
بهتر مسـافران و گردشـگران سعی شـده تا طرح های جدید 
بـا ارائـه رویکـرد مدیریتـی نویـن بر سـواحل در دسـتور کار 
قرارگیـرد. نقـی کریمیـان، رئیـس هیـأت نجـات غریـق و 
غواصـی مازنـدران هـم زمان آغـاز طرح های دریا و اسـتقرار 
ناجیـان در سـواحل را از اول خردادمـاه اعـام کـرده و تاکید 
دارد کـه مردم مـاه رمضـان برای شـنا به دریا نرونـد و هیأت 
نجات غریق در قبال حفظ جانشـان هیچ مسـوولیتی ندارد.

آماری از غرق شدگان چند سال گذشته 
در دریای خزر

بـه گـزارش فـارس، آمارهـا نشـان می دهـد به طور متوسـط 
در ۱۰ سـال گذشـته بیـش از۲هـزار نفـر در سـواحل خـزر 
در سـه اسـتان سـاحلی غـرق شـده انـد کـه از ایـن تعـداد 
بیشـتر مربـوط به دریـای خزر، تعدادی مربوط بـه  رودخانه 
و مابقـی مربـوط بـه سـایر مکان هـا ماننـد اسـتخرها و 
آب بندان هـا بوده انـد. ناگفتـه نمانـد به دلیـل  برنامه ریـزی 
مسـووالن استانی و دسـتگاه های اجرایی ذیربط و مشارکت 
بخـش خصوصی و فعالیـت موثر ناجیان غریـق، گروه های 
امـدادی و نیروهـای خدماتـی ایـن آمـار به تدریـج در طول 
سـنوات به شـدت کاهـش یافته اسـت، ولی هرگـز نباید از 
ایـن مهـم غافـل ماند. هرچنـد که ایـن اقدامات ضـروری و 
قابـل توجـه بوده، ولـی با توجه به اهمیت موضـوع امکانات 
موجـود و اقدامـات صـورت گرفتـه، اقدامـات صـورت گرفته 
کافـی نبـوده و توجه ویژه دولت در سـطح ملـی را می طلبد.
براسـاس آمـار سـنوات گذشـته، کمتـر از پنج درصـد از افراد 
در داخـل طرح هـای سالم سـازی غـرق شـده و آن هـم 
زمانـی بـوده که طرح دریـا بعلت توفانی بـودن تعطیل بوده 
و یـا سـاعت فعالیـت طـرح بـه پایـان رسـیده اسـت و ۹۵ 
درصـد غرق شـدگان در خـارج از طرح هـای سالم سـازی، در 
مناطـق ممنوعـه، نقـاط کـور و خطرآفرین و در زمـان توفانی 
بـودن دریـا غرق شـده اند. همچنیـن آمار و اطاعات نشـان 
می دهـد بیشـتر از7۰ درصد از غرق شـدگان غیربومی بوده و 
بیشـترین سـاعات ناشـی از مرگ ومیر در اثر غرق شـدگی 
نیـز ۱4 تـا ۱7 عصـر و عمومـًا در روزهـای تعطیـل و ایامـی 
که چندین روز به مناسـبت های مختلف در کشـور تعطیلی 
داشـته )ماننـد تعطیات ۱۰ تا ۱۸ خردادماه سـال گذشـته( 
و مسـافران و گردشـگران و حتـی سـاکنان بومـی وقـت 

بیشـتری بـرای اسـتفاده از دریـا دارنـد، بوده اسـت .

معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی 

استانداری 
مازندران: امسال 
برخالف سال های 

گذشته برای 
بهره گیری بهینه از 

ظرفیت های سواحل 
با هدف جذب 

بیشتر و استفاده 
بهتر مسافران و 

گردشگران سعی 
شده تا طرح های 

جدید با ارائه رویکرد 
مدیریتی نوین بر 
سواحل در دستور 

کار قرارگیرد.

اوضاع شناگاه های مازندران مطلوب نیست
حفاظت محیط زیست مازندران: عوامل اصلی تاثیرگذار در آلودگی شناگاه ها ،تخلیه فاضالب های تصفیه نشده و مدیریت ضعیف پسماندهاست

ــاخص  ــق ش ــران طب ــه ای ــام اینک ــا اع ــوزه آب ب ــناس ح ــک کارش ی
فالکــن مــارک در مــرز تنــش آبــی اســت و در برخــی نقــاط از ایــن مرز 
عبــور کــرده اســت، گفــت: رفــع ایــن مشــکل بــا اراده جمعــی مــردم و 

مســئوالن ممکــن اســت.
امیــن مــرادی، کارشــناس ارشــد عمــران گرایــش آب، در گفتگــو 
ــای  ــاده در دنی ــن م ــک آب مهم تری ــت: بی ش ــر، گف ــگار مه ــا خبرن ب
ماســت. ارزش آب در همــه قســمت های زندگــی بشــر از انســان های 
اولیــه تــا امــروز حضــور پررنــگ و مؤثــری داشــته و دارد و بــه همیــن 

ــادآور  ــات یادشــده اســت.مرادی ی ــا لفــظ حی دلیــل در قــرآن از آن ب
ــور  ــای ش ــن را آب ه ــره زمی ــود روی ک شــد: ۹7.4 درصــد از آب موج
تشــکیل داده کــه قابل اســتفاده بــرای انســان نیســتند. از میــان منابــع 
ــتند  ــی هس ــای قطب ــورت یخ ه ــب آن به ص ــز غال ــده نی آب باقی مان
ــرای  ــیرین ب ــع آب ش ــن مناب ــتند؛ بنابرای ــتفاده نیس ــاً قابل اس و عم

ــت. ــت اس ــان ها در محدودی انس

بحران، کمبود، یا سو مدیریت؟
ــی  ــدازه کاف ــاز به ان ــامیدنی موردنی ــه آب آش ــه داد: هنگامی ک وی ادام

نباشــد خطــر کمبــود آب حــس می شــود. کشــور مــا در اقلیــم خشــک 
و نیمه خشــک قــرار دارد و بخــش اعظمــی از مســاحت کشــور مــا دارای 
ــذا اهمیــت مدیریــت  ــارش ســاالنه بســیار کــم اســت. ل میانگیــن ب
منابــع آب در کشــور مــا دوچنــدان اســت. بــرای تشــخیص بحــران آب 
در یــک منطقــه و کشــور شــاخص های علمــی متفاوتــی وجــود دارد کــه 
مهم تریــن آن هــا شــاخص فالکــن مــارک )Falkenmark Index( و 

شــاخص ســازمان ملــل اســت.

در برخی مناطق از مرز تنش آبی عبور کرده ایم
ــر اســاس  ایــن کارشــناس ارشــد عمــران گرایــش آب توضیــح داد: ب
ــر در  ــد پذی ــع آب تجدی ــدار ســرانه مناب ــارک، مق شــاخص فالکــن م
ــر اســاس  ــن وضعیــت اســت. ب ــر اســاس تعیی ــرای هــر نف ســال ب
ایــن شــاخص بــا توجــه بــه اینکــه ســرانه آب تجدیــد پذیــر در کشــور 
ســالیانه ۱7۰۰ مترمکعــب بــرای هــر نفــر اســت کشــور مــا در مــرز تنش 
ــدم پخــش  ــت ع ــه عل ــه ب ــرد: البت ــد ک ــرادی تأکی ــرار دارد. م ــی ق آب
ــت در  ــاوت، وضعی ــارش متف ــور و ب ــی در کش ــع آب ــت مناب یکنواخ
بســیاری از مناطــق کشــور از مــرز تنــش آبــی نیــز گذشــته اســت. ایــن 
کارشــناس ارشــد عمــران گرایــش آب افــزود: شــاخص دیگــر مربوط به 
کمیســیون توســعه پایــدار ســازمان ملــل بــوده کــه بــر اســاس میــزان 
ــرای  ــق آن ب ــر اســت و طب ــد پذی ــع آب تجدی درصــد برداشــت از مناب
ــود  ــر خ ــد پذی ــع آب تجدی ــد از مناب ــش از 4۰ درص ــه بی ــوری ک کش
برداشــت کنــد بحــران شــدید آبــی وجــود دارد. متأســفانه ایــن آمــار 

بــرای کشــور مــا 7۰ درصــد اســت.

عوامل متعدد در شکل گیری 
وضعیت کنونی مؤثر است

مــرادی ادامــه داد: در وضعیــت کنونــی کــه واژه بحــران آب پرتکرارتریــن 

مســئله روز اســت. آشکارســازی و شــفافیت ایــن موضــوع بــرای اتخاذ 
تصمیمــات بعــدی اهمیــت پیــدا می کنــد. بــا رجــوع بــه گذشــته غنــی 
کشــور خــود درمی یابیــم کــه گذشــتگان مــا چطــور خــود را بــا اقلیــم 
بعضــًا ســخت کشــور ازلحــاظ آب و هوایــی تطبیــق داده و بــا ابتکاراتــی 
ــد  ــد. وی تأکی ــدون آســیب گذرانده ان ــود را ب ــورات خ ــات ام ــر قن نظی
کــرد: عوامــل متعــددی را می تــوان بــرای وضعیــت کنونــی آب کشــور 
عنــوان کــرد، از رشــد جمعیــت در دهه هــای اخیــر گرفتــه تــا کاهــش 
میانگیــن بــارش ســاالنه کشــور و یــا برداشــت بی رویــه از منابــع آبــی و 
چاه هــای زیرزمینــی، امــا وجــه اشــتراک و بنیــادی بــرای ایــن موضوع 
ــت  ــال دانس ــن س ــی چندی ــی ط ــای پی درپ ــو مدیریت ه ــد س را بای
کــه باعــث شــده امــروز تعــدادی زیــادی از مــردم بــه خاطــر تــرس از 
خشک ســالی کشــور دنبــال مهاجرت هــای داخلــی )بیــن اســتانی( یــا 

خارجــی باشــند.

ضرورت اراده جمعی برای عبور از بحران
ــع  ــزود: اســتقرار صنای ــران گرایــش آب اف ــن کارشــناس ارشــد عم ای
آب بــر در اســتان های مرکــزی و خشــک به جــای اســتقرار آن هــا کنــار 
دریــا، عــدم نظــارت بــر احــداث و برداشــت از چاه هــای آب زیرزمینــی، 
ــدم  ــاورزی، ع ــب در کش ــاری مناس ــدم آبی ــط و ع ــت غل ــوی کش الگ
ــه آمایــش ســرزمینی و عــدم فرهنگ ســازی در مصــرف آب  توجــه ب
مثال هایــی از ســو مدیریــت یادشــده هســتند. بــا بررســی کشــورهای 
دنیــا و نمونه هــای موفــق در مدیریــت آب می تــوان فهمیــد کــه کشــور 
مــا بــا جمعیــت ۸۰ میلیونــی کنونــی و بــا همیــن منابــع آبــی فعلــی 
به شــرط مدیریــت درســت و درس گرفتــن از اشــتباهات گذشــته 
ــه کــرده و در مســیر  ــر مشــکات فعلــی در حــوزه آب غلب ــد ب می توان

ــردارد. ــدم ب ــه ق توســعه و رشــد همه جانب

قرار گرفتن ایران در مرز تنش آبی

پروانه هــای  کــرد:  تاکیــد  شــناس  حشــره  یــک 
نارنجــی رنگــی کــه هیــچ آســیبی بــه محصــوالت 
در   ، نمی کننــد  وارد  مــردم  ســامت  و  کشــاورزی 
ــتند.  ــور هس ــمالی  کش ــای ش ــه عرض ه ــوچ ب ــال ک ح
ــه گــزارش گــروه محیــط زیســت خبرگــزاری فــارس،  ب
»Vanessa carduififf« نــام علمــی پروانــه ای اســت 
ــال  ــار امس ــدای به ــا از ابت ــش بارندگی ه ــا افزای ــه ب ک
در  اســتان های مختلــف بخصــوص تهــران و شــهرهای 
اطــراف آن  بــا تعــداد زیــادی قابــل مشــاهده هســتند. 
علیرضــا نــادری پروانــه شــناس تاکیــد کــرد: ایــن 
گونــه هیــچ آســیبی بــه محصــوالت کشــاورزی وارد 
ایجــاد  مــردم مشــکلی  بــرای ســامت  و  نمی کنــد 
ــا  ــش بارندگی ه ــا افزای ــرد: ب ــح ک ــد. وی تصری نمی کن
گیاهــان میزبــان ایــن پروانــه مثــل گیــاه کنگــر وحشــی 
بخــش وســیع تری را می پوشــانند و ایــن گونــه بــه 
دوران  وارد  گیاهــان  روی  تخم گــذاری  بــا  ســرعت 
دگردیســی می شــود و پروانه هــای بالــغ در کمتــر از 
ــا گــرم شــدن هــوا  ــا ب ــه ظاهــر می شــوند. ام ســه هفت
و کاهــش بارندگی هــا ایــن مــوج جمعیتــی رو بــه 
ــب  ــرایط مناس ــر ش ــت و منتظ ــد گذاش ــش خواه کاه
ــادری خاطرنشــان  ــود. ن ــد ب ــده خواه در ســال های آین
کــرد: آن هــا بــه نــدرت روی محصــوالت کشــاورزی 
ــرات  ــن حش ــور ای ــل حض ــد و دلی ــذاری می کنن تخم گ
در اطــراف ایــن مــزارع وجــود منابــع غنــی شــهد بــرای 
ــذاری  ــرای تخم گ ــان ب ــاه میزب ــغ و گی ــای بال پروانه ه
خــودرو  به صــورت  مــزارع  اطــراف  در  کــه  اســت 
ــه تغذیــه  ــه قــادر ب می روینــد، و  چــون الرو ایــن پروان
از طیــف وســیعی از گیاهــان اســت و همیــن موضــوع 

بــه آن توانایــی انتشــار وســیع تری را داده اســت.

کوچ پروانه های بی خطر به 
عرض های شمالی کشور

خبر
نجات یک روباه گرفتار در استخر

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  بانــان  محیــط 
شهرســتان کاشــان ، یــک روبــاه گرفتــار در اســتخر 
ذخیــره آب کشــاورزی را نجــات دادنــد. بــه گــزارش 
ــن اداره  ــان ای ــری محیــط زیســت شهرســتان کاشــان، محیــط بان ــگاه خب پای
یــک قــاده روبــاه را کــه در اســتخر ذخیــره آب کشــاورزی یــک واحــد گلخانــه 
گرفتــار شــده بــود بــا همــکاری آتــش نشــانی نجــات داده و پــس از اطمینــان 
از ســامت حیــوان، در زیســتگاه طبیعــی خــود رهاســازی کردنــد. ایــن گونــه 
ــدگان  ــر مــوش و خرگــوش، پرن ــوری معمــوالً از پســتانداران کوچــک نظی جان
و جوجــه آنهــا، خزنــدگان، حشــرات و ســایر بــی مهــرگان تغذیــه مــی کنــد و 

ــد. ــکار ناپذیــری در کنتــرل آفــات کشــاورزی دارن نقــش ان

خشک شدن درختان 
15۰ ساله در شیراز

بــا تعطیــل شــدن رســتوران پیــام مخابــرات فــارس 
در خیابــان زنــد شــیراز، برخــی درختــان ایــن 
ــال  ــش از ۱۵۰ س ــه بی ــا ب ــن آنه ــه س ــه ک مجموع
مــی رســد، خشــک شــده یــا در حــال خشــک شــدن اســت. به گــزارش ایســنا، 
رســتوران پیــام مخابــرات فــارس، باغــی قدیمــی در خیابــان کریمخــان زنــد بود 
کــه بــه واســطه اجــرای طــرح عمرانــی از دو ســال قبــل تعطیــل و رســیدگی 
بــه درختــان و محوطــه آن نیــز متوقــف شــد. اهالــی ســاکن در کوچــه پروانــه 
ــه و  ــاغ رفت ــن ب ــه ای ــه ب ــد ک ــوت کردن ــگاران دع ــح شــنبه از خبرن شــیراز صب
ــد، شــاید  ــره کنن ــد تخریــب درختــان را مشــاهده و آن را مخاب از نزدیــک، رون
دلســوزی بــرای ممانعــت از یــک اقــدام مخــرب محیــط زیســت یافــت شــود.
ســاکنان کوچــه پروانــه، مشــرف بــه بــاغ رســتوران پیــام مخابــرات، خشــکیدن 
ایــن بــاغ را بــه معنــای نابــود شــدن ســهم آنــان از اکســیژن و هــوای پــاک در 

مرکــز شــهر شــیراز مــی داننــد.

قتلگاه  پرندگان  مهاجر
ــر  ــدگان مهاج ــرای پرن ــی ب ــور امن ــران کش ای
از میــان  بــه گــزارش ســامت نیوز  نیســت. 
4.۵ میلیــون گونــه پرنــده مهاجــر کــه هــر 
ســال وارد آســمان ایــران مــی شــوند، حــدود یــک میلیــون پرنــده در 
منطقــه فریــدون کنــار، ســرخرود و ازبــاران از بیــن مــی رود؛ امــا حــاال 
تنهــا شــمال کشــور نیســت کــه قتلــگاه پرنــدگان شــده بلکــه قلمــروی 
ــترانیده و  ــم گس ــور ه ــوب کش ــا جن ــش را ت ــدگان مرزهای ــتار پرن کش
خوزســتان هــم بــه راه و رســم فریــدون کنــار در کشــتار پرنــدگان 

ــد. ــی کن ــت م رقاب

جانوران

درختان

پرندگان

توافق 180 کشور با کنترل صادرات پسماندهای پالستیکی
به گزارش ایسنا ۱۸۰ کشور جهان بر سر کنترل صادرات پسماندهای پاستیکی به توافق رسیدند. ۱4۰۰ نماینده از 

کشورهای مختلف در ژنو گردهم آمدند و به توافقی در زمینه کنترل صادرات پسماندهای پاستیکی دست یافتند که 
مکانیزمی جهانی و قانونی در مدیریت پسماندهای پاستیکی است.

س
فار

  :
س

عک

ــت:  ــی گف ــه ای آذربایجان غرب ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
حجــم آب موجــود دریاچــه ارومیــه بــه بیــش از پنــج 
میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت؛ بارندگی هــای بســیار 
ــم  ــن رق ــا ای ــده ت ــب ش ــاری موج ــی ج ــال آب ــب س مناس
ــارد و  ــدت مشــابه ســال گذشــته دو میلی ــا م در مقایســه ب
۹۵۰ میلیــون مترمکعــب افزایــش یابــد. بــه گــزارش ایســنا، 
کیومــرث دانشــجو بــا تاکیــد بــر این کــه حــدود دو میلیــارد 
ــدای  ــتان از ابت ــدهای اس ــب آب س ــون مترمکع و 7۲ میلی
ــازی  ــه رهاس ــه ارومی ــمت دریاچ ــه س ــاری ب ــی ج ــال آب س
ــب  ــای مناس ــی بارندگی ه ــرد: در پ ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
ــب از  ــون مترمکع ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی امســال حــدود ی
ایــن رقــم تنهــا از ابتــدای فروردین مــاه تاکنــون بــه ســمت 
ــن  ــه تشــریح آخری دریاچــه رهاســازی شــده اســت. وی ب
ــراز ســطح  ــزود: ت ــه پرداخــت و اف ــه ارومی ــت دریاچ وضعی
آب دریاچــه در حــال حاضــر بــه ۱۲7۱.۸3 متــر رســیده 
ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته  کــه ایــن رقــم در مقایســه ب
یــک متــر و پنــج ســانتی متر و در مقایســه بــا ابتــدای 
ــش  ــانتی متر افزای ــر و ۵۶ س ــک مت ــاری ی ــی ج ــال آب س
ــه  ــرو، دانشــجو ادام ــام وزارت نی ــر اع ــا ب ــه اســت. بن یافت
داد: وســعت فعلــی دریاچــه ارومیــه نیــز بــه 3۱۸۶.3۶ 
کیلومتــر مربــع رســیده کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت 
ــع و در  ــر مرب ــش از ۸۶3 کیلومت ــته بی ــال گذش ــابه س مش
مقایســه بــا ابتــدای ســال آبــی جــاری بیــش از ۱4۶3 
بــا  وی  اســت.  پیــدا کــرده  افزایــش  مربــع  کیلومتــر 
ــه  ــه ب ــه حجــم آب موجــود دریاچــه ارومی ــر این ک ــد ب تاکی
ــت:  ــت، گف ــیده اس ــب رس ــارد مترمکع ــج میلی ــش از پن بی
ــب  ــاری موج ــی ج ــال آب ــب س ــیار مناس ــای بس بارندگی ه
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــم در مقایس ــن رق ــا ای ــت ت ــده اس ش
ــب و در  ــون مترمکع ــارد و ۹۵۰ میلی ــته دو میلی ــال گذش س

ــد. ــش یاب ــاری افزای ــی ج ــال آب ــدای س ــا ابت ــه ب مقایس

افزایش حجم موجود آب 
دریاچه ارومیه

سنا
 ای

س:
عک

ب
 سه تاالب به اندازه کل سدهای گلستان، آب ذخیره کردندتاال

تنـوع  و  طبیعـی  زیسـت  محیـط  معـاون 
زیسـتی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا 
اشـاره بـه نقـش تاالب هـا در حفاظـت مقابـل 
سـیل گفـت: در سـال ۱3۹7 از محـل اعتبارات 
در  تاالب هـای  و  رودخانه هـا  احیـای  و  حفاظـت  طـرح 
بـود کـه  الیروبـی کـرده  ایـن  بـه  اقـدام  خطـر،  معـرض 
همیـن امـر موجـب هدایـت بخشـی از سـیاب های حوضه 
اتـرک بـه ایـن تاالب هـا شـده و شـواهد و اسـناد موجـود 
در  طبیعـی  تاالب هـای  ایـن  مؤثـر  نقـش  دهنـده  نشـان 
کاهـش حجـم سـیاب های اخیـر اسـت. بـه گـزارش مهر، 
ظهرابـی گفـت: فقـط تاالب هـای سـه گانـه آالگل، آجـی گل 
و آلمـاگل تقریبـًا معـادل سـدهای اسـتان گلسـتان آب در 
جـاری  از  پـس  تأکیـد کـرد:  وی  ذخیـره کرده انـد.  خـود 
شـدن سـیل، زمزمه هایـی از حـذف بودجه هـای مربـوط بـه 
خشکسـالی و بیابان زایـی و احیـای تاالب هـا و عرصه هـای 
طبیعـی بـه گـوش می رسـد در صورتـی کـه سـیل بـا وجود 
فرصتـی بسـیار مناسـب کـه بـرای احیـای پوشـش گیاهـی 

عرصه هـا ایجـاد کـرده اسـت، از سـویی بـا انتقال رسـوبات 
ریزدانـه پهنه هـای وسـیعی را مسـتعد ایجـاد گـرد و غبـار 
کـرده اسـت. وی ادامـه داد: افزایـش رطوبـت خـاک، در 
دسـترس بـودن آب کافـی و انباشـت گل و الی رسـوبات 
احیـای  برنامه هـای  تـا  می شـود  باعـث  سـیل  از  ناشـی 
پوشـش گیاهـی و مراتـع آسـیب دیده بـا هزینه ای بسـیار 
کمتـر از قبـل قابـل انجـام باشـد.این مقـام مسـئول اضافه 
کـرد: از طرفـی انباشـت رسـوبات حاصـل از سـیل بعـد از 
تولیـد  جدیـد  چشـمه های  ایجـاد  باعـث  مـدت کوتاهـی، 
گردوغبـار می شـود کـه بـا ایجـاد پوشـش گیاهـی بایـد از 
ایـن موضـوع جلوگیـری شـود. وی افـزود: بـه جـای انجـام 
اقدامـات شـتاب زده ای چـون حـذف بودجـه مقابله بـا بیابان زایی 
بـه بهانه جاری شـدن سـیل، بایـد از این فرصت حداکثر اسـتفاده 
را بکنیـم تـا بخشـی از خسـارت ها بـا هزینـه بـه مراتـب پایین تر 
جبـران شـود. ظهرابـی تاکیـد کـرد: اقداماتـی همچون بذرپاشـی، 
نهـال کاری، کاهـش فشـار بـر مراتـع  از جملـه اقدامـات سـریع و 
زود بـازده بـرای مقابلـه بـا بیابانزایـی و جبـران خسـارت ها هسـتند.

هوا
ی 

دگ
ایجاد محدودیت  برای پالک گذاری خودروهاآلو

مدیـر کل محیـط زیسـت اسـتان تهـران ضمن 
اشـاره بـه موضوعـات مطـرح شـده در جلسـه 
امـروز کارگـروه کاهـش آلودگـی هوای اسـتان 
تهـران گفـت: یکـی از ایـن موضوعـات، راه اندازی 
پارکینـگ در شـهر تهران بـرای پاک گـذاری خودروها 
کـه  بـود  پاک گـذاری  بـرای  محدودیت هایـی  ایجـاد  و 
البتـه در حـال حاضـر فقـط در حـد پیشـنهاد اسـت و بایـد 

بررسـی های بیشـتری روی آن صـورت گیـرد.
جلسـه  اولیـن  در  ایسـنا، کیومـرث کانتـری  بـه گـزارش 
کارگـروه کاهـش آلودگـی هـوای اسـتان تهران طی امسـال 
اظهـار کـرد: در جلسـه امـروز چهـار موضـوع در دسـتور قرار 
تهـران  اسـتان  راهـداری  اداره  آن گـزارش  اولیـن  گرفـت. 
در زمینـه معاینـه فنـی خودروهـای سـبک و سـنگین بـود.
ذارت  تولیـد  بـا  سـنگین  خودروهـای  داد:  ادامـه  وی 
آلودگـی  در  زیـادی  سـهم  میکـرون   ۲.۵ از  معلـق کمتـر 
اسـتان  راهـداری  اداره  دارنـد. خوشـبختانه  تهـران  هـوای 
اقدامـات خوبـی در زمینـه معاینـه   ۹7 تهـران طـی سـال 

ایـن  انجـام داد و قـرار اسـت  فنـی خودروهـای سـنگین 
اقدامـات طـی امسـال نیـز تحـت نظـارت سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت و اداره راهـداری اسـتان تهـران در مراکـز 
معاینـه فنـی تداوم داشـته باشـد. مدیر کل محیط زیسـت 
اسـتان تهـران ادامـه داد: موضوع دوم جلسـه امـروز بحث 
پـاک گـذاری خودروهـا  بـرای  تهـران  در شـهر  پارکینـگ 
بـود. در حـال حاضـر ایـن موضـوع فقـط در حـد پیشـنهاد 
صـورت  آن  روی  زیـادی  کارشناسـی های  بایـد  و  اسـت 
بگیـرد. تهـران گنجایـش محـدودی دارد و مـا نمی توانیـم 
شـاهد افزایـش روز افـزون خودروهـا در این شـهر باشـیم. 
بـر اسـاس این طـرح شـاید بتوانیـم محدودیت های پاک 
گـذاری خودروهـا در شـهر تهـران اعمـال کنیـم. مدیـر کل 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهران با اشـاره بـه این که 
کیفیـت هـوای تهـران طی سـال ۹7 و دو ماه ابتدای سـال 
سـال  خوشـبختانه  داشـت،گفت:  چشـمگیری  بهبـود   ۹۸
گذشـته هیـچ روز ناسـالمی بـرای همـه گروه هـا نداشـتیم 

و هیـچ روزی تعطیـل نشـد. 
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مهنـدس منصـور یـزدی زاده مدیـر عامـل ذوب آهـن اصفهـان در دیـدار بـا 
اعضـای شـورای فرماندهی و فرماندهان پایـگاه های مقاومت حوزه مقاومت 
بسـیج شـهید تندگویان طی سـخنانی بـه دفـاع از آرمان ها و دسـتاوردهای 
انقـاب اسـامی در 4 دهـه اخیـر پرداخـت و یـادآور شـد : بایـد فرهنـگ 
بسـیجی بـه عنـوان مهمتریـن یـادگار حضـرت امـام )ره( در روح و جـان ما 
جلوه گر شـود و مواظب رفتار و گفتار خود باشـیم که مبادا اشـتباهات ما به 
حسـاب دیـن و انقـاب اسـامی گذاشـته شـود. وی گفـت شـهدا باالترین 
حماسـه ها را آفریدند و جان خود را فدای انقاب کردند ؛ما نیزباید پاسـدار 
آرمان های شـهدا و ادامه دهنده راه آنها باشـیممهندس  یزدی زاده با اشـاره 
بـه شـرایط فعلـی کارخانـه تصریـح نمـود:  حرکـت چـرخ هـای صنعـت؛ 
سـودآوری و موفقیت آن مسـتلزم روحیه بسـیجی و کار بسیجی است . وی 
افـزود:  وضعیـت تولیـد و جایـگاه فعلـی ذوب آهـن اصفهان در شـان ۲۸۶ 
شـهید ایـن مجموعـه بزرگ صنعتی نیسـت و بایـد با تاش های بیشـتر و 
همدلی و تزکیه نفس ،خواسـته های شـهدا را به سرانجام  برسانیم.مهندس  
یـزدی زاده بـا اشـاره بـه تحرکات مختلف دشـمن یادآور شـد: که مـا همواره 
باید مواظب دشـمن و خصومت های آن باشـیم و با تولید بیشـتر و رساندن 
تولید شـرکت به ظرفیت پیش بینی شـده خود موفقیت های الزم  را برای 
شـرکت بـه ارمغـان آوریـم . وی در ادامه به گسـترش فعالیت های ورزشـی 
ذوب آهـن خصوصـا" ورزش کارگـری اشـاره کرد و خواسـتار اصـاح الزم  در 
مسـایل ورزشـی و برقراری پیوند باشگاه فرهنگی ورزشـی شرکت با کارکنان 
و خانـواده هـای آنها شـد .در ادامه این جلسـه سـرهنگ حمیدرضا محمدی 
فشـارکی فرمانـده بسـیج مقاومـت ناحیـه سـپاه ناحیـه لنجـان نیـز ضمن 
گرامیداشـت یاد و نام شـهدا و خصوصا شـهدای ذوب آهن گفت: حضور در 
جمـع بسـیجیان ذوب آهن و مدیر عامل بسـیجی آن را مایـه افتخار خود و 
تابلویـی از موفقیـت هـای کشـور مـی دانم. وی یادآور شـد چنین جلسـاتی 
امیدبخـش و چـاره سـاز مشـکات جامعـه و این شـرکت اسـت وبسـیج و 
سـپاه لنجـان نیـز در باالتریـن توان، حامـی ذوب آهن و مدیریـت و کارکنان 
آن اسـت .در ابتـدای این جلسـه سـرهنگ مختاری طی گـزارش کوتاهی به 
بیـان  اقدامـات مختلـف بسـیج ذوب آهـن پرداخـت و از مسـاعدت هـا و 
اعتماد مدیر عامل ذوب آهن به بسـیج در انجام وظایف اش قدردانی نمود. 
وی افـزود مـا بـه عنوان بسـیجی تابـع والیت بـوده و با روحیه بسـیجی در 

خدمت  تولید واجرای دستورات مدیر عامل ذوب آهن هستیم .

حاکمیت روحیه و تفکر بسیجی 
با افزایش تولید و بهره وری باالتر 

محقق می شود

سودوکو شماره 1445

پاسخ سودوکو شماره 1444

افقی
۱- سرمایه دار آمریکایی که انحصار 

صنعت نفت را در آن کشور بر عهده گرفت 

 - بدون تردید

۲- پادشاهان - درون حاشیه - با آن 

 مهر را جوهرگین می کنند

 3- اشاره به نزدیک - اکنون - کار دزد!

4- همان دف است - واحد پول 

 السالوادور - آسیب و آفت

۵- سیم مثبت برق - مقابل راستی - 

 کار غیر قانونی - باالبر خودرو

۶- غرابه - خانه ادبی - برگه میانی 

روزنامه - واحد سنجش نیروی 

 الکتریکی

7- حیله گری - رایگان - نخستین 

 سوره قرآن

 ۸- جوانمرد - برق گرفتگی - جگر سیاه

۹- وابسته و دارای نسبت - شخص و 

 کس - صددرصد

۱۰- ضد فراخ - خواهر - شهری در 

 آذربایجان شرقی - کشیدنی بچه

۱۱- واحد تنیس - خانه ییاقی - پدران 

 - پشیمانی

۱۲- آخرین توان - آنچه اصطاح شده 

 - رسته

۱3- شهری در استان مرکزی - ازدواج 

 - سرسرا

۱4- معروف و مشهور - گل خوشبو - 

 سحر و افسون

۱۵- یکی از دو فرشته سرنگون در چاه 

بابل - نوه چنگیز که بر تمام آسیا فرمان 

می راند

عمودی 
۱- غیرقابل تغییر شدن اندیشه - مگس 

 عامل بیماری خواب

۲- دودمان - مهندس فرانسوی که 

نخستین دیگ بخار را طراحی کرد - بهر 

 آشتی می کشند! - باال و بلندی

3- بانگ و نغمه - تأخیر - صدای 

 ریزش آب

4- سخن زشت و قبیح - دیپلمات - 

 امر به شنیدن

۵- خدمتکار مرد - چپ چشم - عامت 

 جمع عربی

۶- اندک - دهانه و افسار اسب - زدنی 

 با پشتک

 7- جمع فتوی - نیم صدای مار - مکان

۸- از رهبران انقاب روسیه - از 

کشورهای  حوزه دریای بالتیک - تنپوش 

 شناگران

 ۹- هرزاب - اب و صابون - یاران صدیق

۱۰- وظایف - آنچه باعث ایجاد ارتباط 

 شود - بیماری خطرناک

۱۱- حرف همراهی - قایق مسابقه - 

 حلقه نور دور ماه

۱۲- دست سودن - خبرگی - به زیارت 

 مکه رفته

۱3 گونه ای نمایش - یکی شدن - 

 پسوند مکان

۱4- اشتیاق - جال و شکوه - تقدیر 

 شده - مادر بختیاری

۱۵- برخورد و ضد هم - فیلمی به 

کارگردانی مجید مجیدی
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 اطالع
 رسانی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  قانـون و مـاده ۱3آئیـن  آگهـی موضـوع مـاده3  فاقـد سـند رسـمی- 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره۱3۹7۶۰3۱۹۰۰۰۵۸۲-۹7/۱۱/۰4هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای رمضـان منصور بهمنـی فرزند غامرضا بشـماره 
شناسـنامه ۱7۶۸با کد ملی 3۰3۱3۸4۵۸۱صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب مغازه مشـتمل 
برطبقـه فوقانـی بـه مسـاحت ۶۸/۸۹متـر مربـع پـاک - فرعـی از4۹- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک – فرعـی از 4۹- اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد محمدآبـاد بـی بـی شـهری  
بخش4۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم بی بی فرخنـده امیری محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۲۰۹۹-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۲/۰7 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۱3۹۸/۰۲/۲۲

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تغییرات آگهی تغییرات
آگهـی تغییرات شـرکت تولیدی توزیعی خاص کارکنان دانشـگاه شـهید 

باهنـر کرمـان شـرکت تعاونی به شـماره ثبت ۸۲۵ و شناسـه ملـی ۱۰۶3۰۰۶۹۶۸۸ 
بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ۱3/۱۲/۱3۹7 منضـم به نامه شـماره 
اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون کار  اداره کل  مـورخ ۹/۲/۹۸   ۱33۶/۲/۱۹/۹۸
کرمـان بـا توجـه به اسـتعفای آقـای کاظم جعفـری نعیمـی هیئت مدیره شـرکت 
بشـرح ذیـل ترمیـم گردیـد: خانـم فاطمـه مهرابیـان کـد ملـی ۰۰4۶۶۹۵۰۵۲ بـه 
سـمت رئیـس هیئـت مدیره خانـم بتول کرامـت کدملـی ۲۹۹۱4۱۹۱4۸ به سـمت 
نائـب رئیـس هیئـت مدیـره آقـای محمدحسـین جامـی کـد ملـی ۲۹۹۲3۶3۱۲۱ 
منشـی هیئـت مدیـره آقـای طالـب قدیـری کـد ملـی ۵۸۵۹۹7۶۲۹۱ بـه سـمت 
منشـی هیئـت مدیـره آقـای مهـدی وحدانـی فربـه شـماره ملـی ۲۹۹3۲۶۰۵37 
بعنـوان عضـو اصلـی هیئت مدیره آقـای اصغر سـلطانی گوهرریزی به شـماره ملی 
۶۰7۹۸۶۹۶۲4 بعنـوان عضـو اصلـی هیئـت مدیـره خانـم نجمه سـادات به شـماره 
ملـی ۰۹377۱۵۱4۱بعنـوان عضـو اصلـی هیئت مدیـره خانم نجمه سـادات مهدوی 
کـد ملـی ۰۹377۱۵۱4۱ بـه سـمت مدیرعامـل ب-کلیـه قراردادهـا، اوراق مالـی و 
اسـناد تعهـدآور بانکـی و غیـره )اعـم از بـرات، سـفته، چـک( و سـایر اوراق بهـادار 
تعاونـی پـس از تصویـب هیأت مدیره با امضـاء ثابت خانم نجمه سـادات مهدوی 
مدیرعامـل تعاونـی و بـه انضمام یـک از دو نفر از اعضاء هیـأت مدیره خانم فاطمه 
مهرابیـان و خانـم بتـول کرامـت )اعضای هیـأت مدیره( و مهـر تعاونی اعتبـار دارد 
و کلیـه مـدارک عـادی و مکاتبـات بـا امضـای مدیرعامـل یـا رئیس هیـأت مدیره 
و مهـر تعاونـی قابـل قبـول و معتبـر اسـت. اداره کل ثبـت اسـناد و اماک اسـتان 

کرمـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان

آگهـی تغییـرات شـرکت عمـران پـروژه پاسـارگاد شـرکت بـا مسـئولیت محـدود به 
شـماره ثبـت3۱۱3 و شناسـه ملـی ۱۰3۲۰4۶۲۲73 به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق 
العـاده مـورخ ۱۰/۰۹/۱3۹7 انتقـال شـرکت عمـران پـروژه پاسـارگاد شـرکت با مسـئولیت محدود 
در تاریـخ ۲/۱۱/۹7 بشـماره ثبـت 3۱۱3 در اداره ثبـت شـرکت هـای ثبت جیرفت به شناسـه ملی 
۱۰3۲۰4۶۲۲73 ثبـت و امضـاء ذیـل دفاتـر تکمیـل گردید که خاصه آن بشـرح زیـر جهت اطاع 
عمـوم آگهـی میگردد. بـه موجب نامه شـماره ۲۱3۸7۱/۹7 مورخ ۲3/۱۰/۹7 اداره ثبت شـرکتهای 
غیر سـهامی تهران و مسـتند صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العـاده مـورخ ۱۰/۹/۹7 مرکز اصلی 
شـرکت به نشـانی شهرسـتان جیرفت ، بخش مرکزی ، شـهر جیرفت، میدان دانشـگاه ، خیابان 
فخـر ، کوچـه شـهرک فجـر کـوی ۱۰ ، پـاک ۸ ، طبقه همکف کـد پسـتی7۸۶۱7۵3۵۸۵ انتقال 
یافـت و در اداره ثبـت شـرکت هـای ثبت جیرفت تحت شـماره 3۱۱3 به ثبت رسـیده اسـت. اداره 
کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری جیرفت 

)463176( 

)463175( 

آگهی ابالغ
جنــاب آقــای محمــد ســاالر مهــر آبــاد نماینــده مشــاع بنــد چــاه رضــا شهرســتان قلعه 
گنــج خواهشــمند جهــت رویــت فــرم کارشناســی بــرآورد هزینــه بــه مدیریــت امــور 
اراضــی جنــوب کرمــان واقــع در کرمــان –جیرفــت- ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب 
کرمــان - مدیریــت امــور اراضــی ظــرف مــدت 10 روز از چــاپ آگهــی مراجعــه فرماییــد.

خوشکام- مدیر امور اراضی جنوب کرمان شناسه اگهی 4۶3۰37

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش 
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002038058 شــماره  رأی  1ـ 
ــد حســنعلی در قســمتی از/  ــر فرزن ــن ف ــای حســینعلی زری 1397114430002000723 آق
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 113/10 متــر مربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 1968 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/

ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از ابوالفضــل و زهــرا و ســکینه و معصومــه 
شــاکری ورثــه فتــح الــه شــاکری و محمدرضــا شــاکری فرزنــد مهــدی ورثــه فتــح الــه 

ــف 425 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــاکری خری ش
2ـ رأی شــماره 139760330002038550 مربــوط به پرونده کاســه 1392114430002000271 
ــد مســلم در قســمتی از/ ششــدانگ بمســاحت  آقــای کاظــم شــاهواروقی فراهانــی فرزن
ــع پــاک شــماره 518 فرعــی از 1877 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت  67/07 متــر مرب
ــع الواســطه از محمــد  ــت مشــاعی م ــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکی ــه نام ــم. مبایع ق

بیــات خریــداری کــرده اســت.. )م الــف 424 (
3ـ رأی شــماره 139760330002036615 مربــوط بــه پرونده کاســه 1396114430002001096 
آقــای هــادی مهرابــی فرزنــد یوســف در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2172 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از لطــف الــه عزتــی خریــداری 

کــرده اســت... )م الــف 423 (
4ـ رأی شــماره 139760330002037893 مربوط به پرونده کاســه 1393114430002001004 
آقــای علــی حبیبیــان فرزنــد ســعداله در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120/50 متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 2100 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی 

مــع الواســطه از محرمعلــی ســلیمانی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 422(

5ـ رأی شــماره 139760330002037216 مربوط به پرونده کاســه 1395114430002001478 
آقــای رحیمعلــی جعفــری فرزنــد بیــت الــه در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 50 متــر مربــع پــاک شــماره 130 فرعــی از  1897 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند مالکیــت 
ــه 88 دارای  ــر 264 صفح ــم دفت ــر 35 ق ــند 38435 – 95/11/14 دفت ــر س ــاعی براب مش

مالکیــت مــی باشــد.. )م الــف 421(
6ـ رأی شــماره 13976033000203678 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430002000425 
آقــای عباســعلی ســلیمی فرزنــد علــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه 
ــاک شــماره 116 فرعــی از 2339  ــع پ ــر مرب ــا شــده بمســاحت 140 مت در آن احــداث بن
ــت  ــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکی ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق اصل

مشــاعی دارای مالکیــت مــی باشــد... )م الــف 420 (
7ـ رأی شــماره 139760330002037077 مربوط به پرونده کاســه 1395114430002001471 
آقــای مصطفــی محمدکریمــی فرزنــد داود در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن که 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 88/21 متــر مربــع پــاک شــماره 1/32 فرعــی از 2302 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از محمــد حســین 

زندیــه خریــداری کــرده اســت. )م الــف 419 (
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 98/02/22 تاریخ انتشار اول: 98/02/07 

1722 مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

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 139760318008004593 -1397/11/27 هیات 
اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــنامه  ــماره شناس ــعبان بش ــد ش ــال فرزن ــن نونه ــی حس متقاض
10383 صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و  
ــاک  ــه شــماره پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 295/88 مت محوطــه ب
990 فرعــی  قســمتی از قطعــه 32 تفکیکــی از 70 اصلــی واقــع 
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــر بخــش 29 گی ــاوا س در دری
ــب  ــه منظــور اطــاع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت. . ل محــرز گردی
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
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: 1398/2/08     
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/020/22
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3-15-17-18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــت گردی ــت اخــذ ســند، مالکی ــه صــدور رای جه منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ــب ب ــذا مرات ل
ــر  ــیا ب ــه آس ــی گردد.قری ــی م ــی آگه ــت عموم ــه 15 روز جه فاصل
ــروز از 142  ــی 24 بخــش 16 گیــان 1- پــاک 654 مف ســنگ اصل
ــک  ــدانگ  ی ــاقی شش ــی قش ــین علیجان ــای حس ــت آق در مالکی
قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی بــه مســاحت 880/63 متــر 
مربــع از مالکیــت مرحــوم حبیبــی لشــکری لــذا هــر کــس اعــم از 
مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی و 
حــدودی مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یکمــاه بــه 
مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره 
متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت 
قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور مالکیــت نیــز مراجــع 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ نوبت اول:  98/2/22        تاریخ نوبت دوم: 98/3/5
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3-15-17-18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــا  ــل ب ــی ذی ــی آن متقاض ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی ــمی و م رس
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور 
ــوع  ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ــند مالکی س
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح 
نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند، مالکیــت گردیــده 
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه آســیابر  
ــروز از  ــاک 653 مف ــان  1-پ ــش 16 گی ــی 24 بخ ــنگ اصل س
ــدانگ  ــاقی شش ــی قش ــوش علیجان ــای کیان ــت آق 142 در مالکی
یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی بــه مســاحت 748/51 متــر 
مربــع از مالکیــت مرحــوم حبیبــی لشــکری لــذا هــر کــس اعــم از 
مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی 
ــی  ــوق واخواهــی داشــته باشــد م ــاک ف ــروزی پ و حــدودی مف
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یکمــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی 
آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس 
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور 

مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول:  98/2/22        تاریخ نوبت دوم: 98/3/5
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
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شهرستان سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3-15-17-18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــا  ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی رســمی و م
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور 
ــات موضــوع  ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم ســند مالکی
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطرح 
نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند، مالکیــت گردیــده 
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد. قریــه کاجــان 
ســنگ اصلــی34 بخــش 16 گیــان  1- پــاک 293 مفــروز از 49 
در مالکیــت افشــینه حرمــی فراهانــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
و محوطــه بــه مســاحت 810/36 متــر مربــع از مالکیــت مرحــوم 
ــم از مجــاوران و  ــر کــس اع ــذا ه ــی ل ــکار دزدک ــی فاحت غامعل
صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی و حــدودی 
مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریخ 
انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
ــه  ــل و ظــرف مــدت یکمــاه ب اســناد شهرســتان ســیاهکل تحوی
مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه 
اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضای 
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت به صــدور مالکیــت نیز 

مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول:  98/2/22        تاریخ نوبت دوم: 98/3/5
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سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3-15-17-18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــا  ــل ب ــی ذی ــی آن متقاض ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی ــمی و م رس
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور 
ــوع  ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ــند مالکی س
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح 
نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند، مالکیــت گردیــده 
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه آســیابر 
ســنگ اصلــی 24 اصلــی بخــش 16 گیــان  1- پــاک 652 مفــروز 
از 142 در مالکیــت آقــای عیــن هللا علیجانــی قشــاقی ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی بــه مســاحت 671/08 متــر 
مربــع از مالکیــت مرحــوم حبیبــی لشــکری لــذا هــر کــس اعــم از 
مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی 
ــی  ــوق واخواهــی داشــته باشــد م ــاک ف ــروزی پ و حــدودی مف
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یکمــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی 
آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس 
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور 

مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول:  98/2/22        تاریخ نوبت دوم: 98/3/5
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»آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول«
ــه  ــه 9610421820100149 ب ــه کاس ــی ب ــده اجرای ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ
شــماره بایگانــی 960837 شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای احــد بنــدر نشــین تادیــه 1362 
ــد  ــی فرزن ــری دروی ــره صاب ــم زه ــق خان ــار آزادی در ح ــام به ــکه تم س
ــات اجــرای حکــم  ــده اســت و در راســتای عملی ــوم گردی ــی محک ضربعل
ــده  ــی گردی ــف و ارزیاب ــل توقی ــه مشــخصات ذی 99609971820100582 ب
اســت لهــذا در اجــرای مــواد 137 و 140 قانــون اجــرای احــکام مدنــی در 
جهــت تادیــه محکــوم، بــه امــوال مصــوف در تاریــخ 98/03/07 ســاعت 11 
صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر 
آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه 
از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
نمایــد فروختــه خواهــد شــد، ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده 
ــاه  ــدت یکم ــرف م ــف اســت ظ ــه مکل ــذ و مشــار الی ــس اخ ــی المجل ف
ــر اینصــورت  ــدام در غی ــه اق ــن معامل ــی ثم ــا بق ــه پرداخــت م نســبت ب
ــد  ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــدوق دول ــع صن ــه نف ــی ب ده درصــد پرداخت
ــل از  ــل 5 روز قب ــد  در صــورت تمای ــی توانن ــان م ــد شــد. متقاضی خواه
موعــد بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم 
گردد.مشــخصات امــوال موضــوع فــروش: شــلوار کتــان راســته تعــداد 80 
ــان  ــال – شــلوار کت ــا 64/000/000 ری ــال جمع ــدام 800/000 ری ــر ک ــدد ه ع
دمپــا 80 عــدد هــر کــدام 800/000 ریــال جمعــا 64/000/000 ریــال – شــلوار 
ــال  ــا 64/000/000 ری ــال جمع ــدام 800/000 ری ــان کــش 80 عــدد هــر ک کت
– شــلوارک مردانــه 100 عــدد هــر کــدام 550/000 ریــال جمعــا 55/000/000 
ریــال – شــلوار لــی 60 عــدد هــر کــدام 800/000 ریــال جمعــا 48/000/000 
ریــال ارزش اجنــاس معرفــی شــده جمعــا 400 قلــم کــه کل البســه مــی 

باشــد جمعــا بــه مبلــغ 295/000/000 ریــال ارزیابــی شــده اســت.
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا – جوان2330

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه و  ــک بابخان ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 318/80 مت ــه مس ــه ب محوط
فرعــی 9887 مجــزی شــده از 486 از ســنگ اصلــی 
ــات  ــان تصرف ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری 8 واق
مالکانــه خانــم آرزو ســعادتی نــاوان فرزنــد طالــب انتقالــی 
ملــک از مالــک  رســمی آقــای فداعلــی آجودانــی محــرز 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل گردی
ــاختمانهای  ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــی  ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــه اطــاع  ــاوان منتشــر و ب ــام خانــم آرزو ســعادتی ن ــه ن ب
کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی میرســاند کــه 
ــورخ 1398/03/30  ــوف از م ــاک موص ــدود پ ــد ح تحدی
راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم 
ــی  ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
ــه  ــور وارائ ــدت مزب ــس از گذشــت م ــر اینصــورت پ در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی بــا 
نماینــده قانونــی اوایــن بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ثبت
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده      2325

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
ــل  ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون گــزارش کارشناســان و ب

ــد.  ــد نموده ان تایی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002002802 شــماره  رأی  1ـ 
1391114430002017765 آقای/خانــم رجبعلــی تقــی زاده فرزنــد ســلیمان در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 59/7 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 2392 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از حســن کــوره پــزان خریــداری کــرده اســت. )م الــف 645 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002002475 شــماره  رأی  2ـ 
1396114430002000278 آقای/خانــم  حســین بهــزادی نیــا فرزنــد عزیــز در قســمتی 
ــع  ــا شــده بمســاحت 70 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی از / ششــدانگ قطع
پــاک شــماره 1 فرعــی از 2553- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از شمســی لســانی 

ــف 644 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003023 شــماره  رأی  3ـ 
1397114430002002058 آقای/خانــم  ابوالفضــل اردســتانی فرزنــد حیــدر در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 49/80 مترمربــع 
پــاک شــماره 52 فرعــی از 2601- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از احمــد علــی ترابــی 

ــف 643 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002001868 شــماره  رأی  4ـ 
1391114430002017900 آقای/خانــم حســین عواطــف آصــف فرزنــد صفرعلــی در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 249 مترمربــع 
پــاک شــماره 2333 و 2334 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند مالکیــت 

مشــاعی صــادره در دفتــر 527 صفحــه 96 نســبت بــه 243 مترمربــع و مبایعــه نامــه 
عــادی خریــداری از محمدرضــا فرهنــگ صــادره در دفتــر 523 صفحــه 256 نســبت 

ــف 642 ( ــع. )م ال ــه 6 مترمرب ب
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003012 شــماره  رأی  5ـ 
ــمتی از /  ــادر در قس ــد ق ــور فرزن ــکر احمدپ ــم عس 1392114430002001091 آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 119 مترمربــع پــاک 
شــماره فرعــی از 2172- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــی  ــا بیگدل ــوم رض ــطه از مرح ــع الواس ــاعی م ــت مش ــند مالکی ــمی / س ــند رس / س

ــت. )م الــف 641 ( ــط عبدالعلــی( خریــداری کــرده اس )توس
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002001611 شــماره  رأی   -6
در  اســامعلی  فرزنــد  هاشــمی  معصومــه  آقای/خانــم   1397114430002001971
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 115 مترمربــع 
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی  پــاک شــماره 1924/7 اصل
خریــداری مــع الواســطه از ســید هاشــم شــیرین آبــادی کــه خریــداری ایشــان بــه 
موجــب ســند قطعــی 22957 مــورخ 2535/02/16 دفترخانــه 9 قــم. )م الــف 640 (
ــی  ــده اســت پــس از نشــر آگه ــرر گردی ــه و از آنجائیکــه مق ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــردد ب ــادر گ ــمی ص ــت رس ــند مالکی ــرر س ــد مق ــاء موع و انقض
ــا  ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــن مشــاعی مرات ــه مالکی دسترســی ب
ــخ  ــاه از تاری ــدت 2 م ــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف م چنانچــه اشــخاص ذینف
ــم  ــه دو ق ــناد منطق ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه انتش
ــه  ــراض ب ــلیم اعت ــس از تس ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس تس
ــم و  ــی تقدی ــه مرجــع قضائ ــه و دادخواســت خــود را ب ــه دادگاه مراجع ــت ب اداره ثب
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد 

ــام مــا( ــده – پی آین
تاریخ انتشار دوم: 98/03/06 تاریخ انتشار اول: 98/02/22 

2341 مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

احضاریه دفترخانه
ــد امــام  ــی فرزن ــه محمــدی تنیان ــاب آقــای عیــن ال ســام علیکــم  جن
بــه نشــانی مجهــول المــکان همســر قانونــی و شــرعی شــما بنــام 
ــه  ــاس دادنام ــر اس ــرث ب ــد کیوم ــی  فرزن ــزاده تنیان ــا علی ــم فریب خان
 9709981834100549 پرونــده کاســه  و  شــماره9709971834101660 
ــه  ــاق و متارک ــه ط ــدام ب ــما اق ــه ش ــر علی ــت 98/1/18 ب ــخ قطعی تاری
نمــوده اســت. لــذا جهــت اجــرای صیغــه طــاق ده روز بــه شــما مهلــت 
داده مــی شــود کــه بــه دفتــر خانــه طــاق 123 صومعــه ســرا بــه آدرس 
ذیــل مراجعــه کنیــد در صــورت نیامــدن و امتنــاع دفتــر خانــه بــر حســب 
مقــررات قضایــی و ثبتــی طــاق زوجــه مذکــور را بــه ثبــت خواهــد کــرد.

آدرس: صومعه صرا خیابان جعفری روبری اداره تبلیغات اسامی 
 دفتر ازدواج 219 و طالق 123 صومعه سرا      2329

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3-15-17-18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــا  ــل ب ــی ذی ــی آن متقاض ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی ــمی و م رس
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور 
ــوع  ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ــند مالکی س
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح 
نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند، مالکیــت گردیــده 
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه آســیابر 
ســنگ اصلــی 24 اصلــی بخــش 16 گیــان  1- پــاک 652 مفــروز 
از 142 در مالکیــت آقــای عیــن هللا علیجانــی قشــاقی ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی بــه مســاحت 671/08 متــر 
مربــع از مالکیــت مرحــوم حبیبــی لشــکری لــذا هــر کــس اعــم از 
مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی 
ــی  ــوق واخواهــی داشــته باشــد م ــاک ف ــروزی پ و حــدودی مف
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یکمــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی 
آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس 
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور 

مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول:  98/2/22        تاریخ نوبت دوم: 98/3/5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
همایون فالحتکار     2331

»آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول«
ــه  ــه 9610421820100149 ب ــه کاس ــی ب ــده اجرای ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ
شــماره بایگانــی 960837 شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای احــد بنــدر نشــین تادیــه 1362 
ــد  ــی فرزن ــری دروی ــره صاب ــم زه ــق خان ــار آزادی در ح ــام به ــکه تم س
ــات اجــرای حکــم  ــده اســت و در راســتای عملی ــی محکــوم گردی ضربعل
ــده  ــی گردی ــف و ارزیاب ــل توقی ــه مشــخصات ذی 99609971820100582 ب
اســت لهــذا در اجــرای مــواد 137 و 140 قانــون اجــرای احــکام مدنــی در 
جهــت تادیــه محکــوم، بــه امــوال مصــوف در تاریــخ 98/03/07 ســاعت 11 
صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر 
آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه 
از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
نمایــد فروختــه خواهــد شــد، ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده 
ــاه  ــدت یکم ــرف م ــف اســت ظ ــه مکل ــذ و مشــار الی ــس اخ ــی المجل ف
ــر اینصــورت  ــدام در غی ــه اق ــن معامل ــی ثم ــا بق ــه پرداخــت م نســبت ب
ــد  ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــدوق دول ــع صن ــه نف ــی ب ده درصــد پرداخت
ــل از  ــل 5 روز قب ــد  در صــورت تمای ــی توانن ــان م ــد شــد. متقاضی خواه
موعــد بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم 
گردد.مشــخصات امــوال موضــوع فــروش: شــلوار کتــان راســته تعــداد 80 
ــان  ــال – شــلوار کت ــا 64/000/000 ری ــال جمع ــدام 800/000 ری ــر ک ــدد ه ع
دمپــا 80 عــدد هــر کــدام 800/000 ریــال جمعــا 64/000/000 ریــال – شــلوار 
ــال  ــا 64/000/000 ری ــال جمع ــدام 800/000 ری ــان کــش 80 عــدد هــر ک کت
– شــلوارک مردانــه 100 عــدد هــر کــدام 550/000 ریــال جمعــا 55/000/000 
ریــال – شــلوار لــی 60 عــدد هــر کــدام 800/000 ریــال جمعــا 48/000/000 
ریــال ارزش اجنــاس معرفــی شــده جمعــا 400 قلــم کــه کل البســه مــی 

باشــد جمعــا بــه مبلــغ 295/000/000 ریــال ارزیابــی شــده اســت.
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا – جوان2330

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه و  ــک بابخان ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 318/80 مت ــه مس ــه ب محوط
فرعــی 9887 مجــزی شــده از 486 از ســنگ اصلــی 
ــات  ــان تصرف ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری 8 واق
مالکانــه خانــم آرزو ســعادتی نــاوان فرزنــد طالــب انتقالــی 
ملــک از مالــک  رســمی آقــای فداعلــی آجودانــی محــرز 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل گردی
ــاختمانهای  ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــی  ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــه اطــاع  ــاوان منتشــر و ب ــام خانــم آرزو ســعادتی ن ــه ن ب
کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی میرســاند کــه 
ــورخ 1398/03/30  ــوف از م ــاک موص ــدود پ ــد ح تحدی
راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم 
ــی  ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
ــه  ــور وارائ ــدت مزب ــس از گذشــت م ــر اینصــورت پ در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی بــا 
نماینــده قانونــی اوایــن بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ثبت
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده      2325

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
ــل  ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون گــزارش کارشناســان و ب

ــد.  ــد نموده ان تایی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002002802 شــماره  رأی  1ـ 
1391114430002017765 آقای/خانــم رجبعلــی تقــی زاده فرزنــد ســلیمان در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 59/7 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 2392 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از حســن کــوره پــزان خریــداری کــرده اســت. )م الــف 645 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002002475 شــماره  رأی  2ـ 
1396114430002000278 آقای/خانــم  حســین بهــزادی نیــا فرزنــد عزیــز در قســمتی 
ــع  ــا شــده بمســاحت 70 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی از / ششــدانگ قطع
پــاک شــماره 1 فرعــی از 2553- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از شمســی لســانی 

ــف 644 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003023 شــماره  رأی  3ـ 
1397114430002002058 آقای/خانــم  ابوالفضــل اردســتانی فرزنــد حیــدر در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 49/80 مترمربــع 
پــاک شــماره 52 فرعــی از 2601- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از احمــد علــی ترابــی 

ــف 643 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002001868 شــماره  رأی  4ـ 
1391114430002017900 آقای/خانــم حســین عواطــف آصــف فرزنــد صفرعلــی در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 249 مترمربــع 
پــاک شــماره 2333 و 2334 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند مالکیــت 

مشــاعی صــادره در دفتــر 527 صفحــه 96 نســبت بــه 243 مترمربــع و مبایعــه نامــه 
عــادی خریــداری از محمدرضــا فرهنــگ صــادره در دفتــر 523 صفحــه 256 نســبت 

ــف 642 ( ــع. )م ال ــه 6 مترمرب ب
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003012 شــماره  رأی  5ـ 
ــمتی از /  ــادر در قس ــد ق ــور فرزن ــکر احمدپ ــم عس 1392114430002001091 آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 119 مترمربــع پــاک 
شــماره فرعــی از 2172- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــی  ــا بیگدل ــوم رض ــطه از مرح ــع الواس ــاعی م ــت مش ــند مالکی ــمی / س ــند رس / س

ــت. )م الــف 641 ( ــط عبدالعلــی( خریــداری کــرده اس )توس
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002001611 شــماره  رأی   -6
در  اســامعلی  فرزنــد  هاشــمی  معصومــه  آقای/خانــم   1397114430002001971
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 115 مترمربــع 
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی  پــاک شــماره 1924/7 اصل
خریــداری مــع الواســطه از ســید هاشــم شــیرین آبــادی کــه خریــداری ایشــان بــه 
موجــب ســند قطعــی 22957 مــورخ 2535/02/16 دفترخانــه 9 قــم. )م الــف 640 (
ــی  ــده اســت پــس از نشــر آگه ــرر گردی ــه و از آنجائیکــه مق ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــردد ب ــادر گ ــمی ص ــت رس ــند مالکی ــرر س ــد مق ــاء موع و انقض
ــا  ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــن مشــاعی مرات ــه مالکی دسترســی ب
ــخ  ــاه از تاری ــدت 2 م ــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف م چنانچــه اشــخاص ذینف
ــم  ــه دو ق ــناد منطق ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه انتش
ــه  ــراض ب ــلیم اعت ــس از تس ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس تس
ــم و  ــی تقدی ــه مرجــع قضائ ــه و دادخواســت خــود را ب ــه دادگاه مراجع ــت ب اداره ثب
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد 

ــام مــا( ــده – پی آین
تاریخ انتشار دوم: 98/03/06 تاریخ انتشار اول: 98/02/22 

2341 مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

احضاریه دفترخانه
ــد امــام  ــی فرزن ــه محمــدی تنیان ــاب آقــای عیــن ال ســام علیکــم  جن
بــه نشــانی مجهــول المــکان همســر قانونــی و شــرعی شــما بنــام 
ــه  ــاس دادنام ــر اس ــرث ب ــد کیوم ــی  فرزن ــزاده تنیان ــا علی ــم فریب خان
 9709981834100549 پرونــده کاســه  و  شــماره9709971834101660 
ــه  ــاق و متارک ــه ط ــدام ب ــما اق ــه ش ــر علی ــت 98/1/18 ب ــخ قطعی تاری
نمــوده اســت. لــذا جهــت اجــرای صیغــه طــاق ده روز بــه شــما مهلــت 
داده مــی شــود کــه بــه دفتــر خانــه طــاق 123 صومعــه ســرا بــه آدرس 
ذیــل مراجعــه کنیــد در صــورت نیامــدن و امتنــاع دفتــر خانــه بــر حســب 
مقــررات قضایــی و ثبتــی طــاق زوجــه مذکــور را بــه ثبــت خواهــد کــرد.

آدرس: صومعه صرا خیابان جعفری روبری اداره تبلیغات اسامی 
 دفتر ازدواج 219 و طالق 123 صومعه سرا      2329
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

شـهردار کـرج در بازدید از مرکز خدمات سـرمایه گذاری و 
اداره کل اموراقتصـادی و دارایـی اسـتان البـرز ، از آمادگی 
همکاری شـهرداری کرج با مرکز خدمات سـرمایه گذاری 
جهـت جـذب سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی بمنظور 

اجرای پروژه های شهرداری کرج خبر داد.
بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
اسـتان البـرز، »علـی اصغـر کمالـی زاده« شـهردار کـرج 
ضمـن بازدیـد از مرکز خدمات سـرمایه گـذاری البرز، طی 
جلسـه ای کـه با حضور »ابوالفضل فـاح« نماینده وزیر و 
مدیـرکل اموراقتصـادی و دارایـی و نائـب رئیـس مرکـز 

خدمات سـرمایه گذاری اسـتان البرز برگزار شـد؛ با اشـاره 
بـه اینکـه  شـهرداری کـرج از  فرصتهـای سـرمایه گذاری 
فراوانـی جهـت جذب سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجی 
برخوردار اسـت افزود: شـهرداری کـرج در دو حوزه : پروژه  
تامیـن اتوبوس بـرای حمل و نقل عمومـی درون و برون 
شـهری  و نیز پروژه مدیریت پسـماند شـهر کرج آمادگی 
خـود را جهـت همکاری با مرکـز خدمات سـرمایه گذاری 
اسـتان البـرز اعام می نمایـد تا با جذب سـرمایه گذاران 
داخلـی و خارجـی در دو حـوزه مذکـور ، زمینـه اشـتغال 

جوانان و توسعه شهر کرج و استان البرز را فراهم سازد.

بنابرایـن گـزارش در این جلسـه ، »ابوالفضل فاح«ضمن 
عـرض خیرمقـدم بـه شـهردار کرج ، بـر لزوم اسـتفاده از 
روشـهای نویـن تامیـن مالـی پـروژه هـا و طـرح هـای 
شـهرداری تاکیـد و بیـان کـرد: با توجـه به محـدود بودن 
منابـع مالـی بانکهای اسـتان بمنظـور تامین مالـی پروژه 
هـای خـرد و کان در سـطح اسـتان لذا جایگزیـن کردن 
روشـهای نویـن تامیـن مالی می تواند نقش بسـزایی در 

تامین بودجه پروژه ها داشته باشد.
وی افـزود: مرکـز خدمـات سـرمایه گـذاری اسـتان البرز 
طـی 4 سـال اخیـر اقدام بـه برگـزاری دوره هـای متعدد 
روشـهای نویـن تامیـن مالـی خارجـی نموده اسـت و در 
صـورت تعامـل بـا شـهرداری کـرج ، مـی توان نسـبت به 
برگـزاری دوره هـای مذکـور ویـژه شـهرداری ها در سـطح 
اسـتان و ارائـه الگوهـای تامیـن مالی با هدف دسـتیابی 
بـه منابـع مالـی جدید جهـت اجـرای طرحهـا و پروژهای 

شهرداری ها اقدام نمود. 

معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی ایام و 
مسـئول بیمـاران خـاص ضمن بازدیـد از مرکز 
دیالیـز، بـا بیمـاران دیالیـزی این مرکـز دیدار 

و گفتگو نمودند.
در ایـن بازدیـد که بـه مناسـبت روز بیماریهای 
معـاون  شـد،  انجـام  صعب العـاج  و  خـاص 
درمان دانشـگاه علوم پزشـکی ایـام در دیدار 
در جریـان  نزدیـک  از  دیالیـزی،  بیمـاران  بـا 

رونـد خدمات دهی به آنان قرار گرفت.
در  بازدیـد  ایـن  در  همچنیـن  آبانـگاه  دکتـر 

بـه  مربـوط  مسـائل  و  مشـکات  جریـان 
خدمـات  و  گرفـت  قـرار  دیالیـزی  بیمـاران 
دهـی مطلـوب بـه آنـان را مـورد تاکیـد قـرار 

داد.
خـاص  بیمـاران  مسـئول  اسـت کـه  گفتنـی 
از  تقدیـر  سـخنانی ضمـن  طـی  نیـز  اسـتان 
خدمـات دهـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایام 
از  گزارشـی  ارائـه  بـه  خـاص،  بیمـاران  بـه 
سـطح  در  خـاص  بیماری هـای  وضعیـت 

اسـتان و انتظارات آنان پرداخت.

همکاری شهرداری کرج با مرکز 
خدمات سرمایه گذاری البرز

بازدید معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی ایالم از مرکز دیالیز 

  حضور معاون آموزشی و تیم اعزامی دانشگاه در بیستمین همایش آموزش پزشکی در تهران
بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری از ۱۱ لغایت ۱3 اردیبهشت ماه ۹۸ در مرکز 

همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. در این همایش معاون و مدیر آموزشی دانشگاه، مدیران ستادی، 
روسای دانشکده ها، مسئولین دفاتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده، مسئول استعداد درخشان و دو نفر از دانشجویان استعداد 

درخشان و اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی شرکت نمودند. 

لیــا پاینــدان - فرمانــدار اسامشــهر گفــت: شهرســتان 
ــتغال در  ــاد اش ــت ایج ــه نخس ــون رتب ــهر اکن اسامش
ــان  ــم نش ــن مه ــرده و ای ــب ک ــران را کس ــتان ته اس
ــطح  ــش در س ــران زحمتک ــت کارگ ــاش و ممارس از ت

اسامشــهر اســت. 
ــهر  ــداری اسامش ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
در  انســانی  ســرمایه  نقــش  روزه  یــک  ســمینار 
ــاون  ــر تع ــریعتمداری وزی ــا حضــور ش ــد ب ــق تولی رون
اســتاندار  بندپــی  اجتماعــی، محســنی  رفــاه  و  کار 
ــران  ــردم ته ــدگان م ــی نماین ــوی و وکیل ــران، موس ته
مرســلپور  مســعود  اســامی،  شــورای  مجلــس  در 
االســام  حجــت  اسامشــهر،  شهرســتان  فرمانــدار 
جمعــه  امــام  و  فقیــه  ولــی  نماینــده  نــوروزی 
اسامشــهر، حجــت االســام طبائــی امــام جمعــه 
احمدآبــاد مســتوفی و جمعــی از مدیــران کل اســتانی 
، کارآفرینــان، صاحبــان صنایــع و کارگــران شــرکت هــا 
ــای  ــش ه ــز همای ــف در مرک ــای مختل ــازمان ه و س
المللــی امــام رضــا)ع( در ســازمان  ملــی و بیــن 
احمدآبــاد  منطقــه  صنعتــی  و  علمــی  پژوهشــهای 

مســتوفی برگــزار شــد.
مســعود مرســلپور فرمانــدار شهرســتان اسامشــهر 
ــران و  ــات کارگ ــار داشــت: زحم ــش اظه ــن همای در ای
ــا  ــده ت ــبب ش ــه س ــر فرهیخت ــن قش ــای ای تاش ه
شهرســتان اسامشــهر بــه عنــوان شــهری در مــدار 
ــادی  ــای زی ــوده و حرف ه ــرح ب ــور مط ــد در کش تولی

ــد. ــته باش ــن داش ــرای گفت ــت ب ــه صنع در عرص
بــه  محتــرم  اســتاندار  ویــژه  اهتمــام  افــزود:  وی 
توســعه متــوازن در شهرســتان اسامشــهر همــواره 
شایســته تقدیــر و ارزنــده بــوده و امــروز شــاهد 
چهارمیــن ســفر دکتــر محســنی بندپــی بــه اسامشــهر 
هســتیم کــه بــدون تردیــد منشــاء خیــر و برکــت 

ــود. ــد ب خواه
ــن  ــرد: ای ــح ک ــهر تصری ــتان اسامش ــدار شهرس فرمان
اســتان  در  اشــتغال  اول  رتبــه  اکنــون  شهرســتان 
تهــران را کســب کــرده و ایــن مهــم نشــان از تــاش و 
ــهر  ــطح اسامش ــش در س ــران زحمتک ــت کارگ ممارس

ــت. اس
ــی در  ــان همایش ــروز میزب ــد: ام ــادآور ش ــلپور ی مرس
ــق  ــت تحق ــه در جه ــتیم ک ــهر هس ــتان اسامش شهرس
منویــات مقــام معظــم رهبــری و سیاســت هــای 
دولــت تدبیــر و امیــد برگــزار شــده و در برگــزاری 
و  بازنشســتگان  بــه شــکل کارگاهــی کارگــران،  آن 
کارفرمایــان مســائل خــود را مطــرح کــرده و ایــن 
ــوان  ــه عن ــق ب ــد در صــورت تحق ــي توان ــا م ــه ه برنام
الگویــی در ســطح اســتان تهــران طــرح ریــزی و اجــرا 

ــود. ش
مراســم  ایــن  پایانــی  بخــش  در  اســت  گفتنــی 
از جمعــی از کارآفرینــان و صــادر کننــدگان نمونــه 
ــازمان  ــا و س ــرکت ه ــه ش ــران نمون ــتان، کارگ شهرس
هــای مختلــف و تعــدادی از مســئوالن شهرســتان 
اقدامــات موثــری در جهــت رفــع  اسامشــهر کــه 
ــی  ــدی و صنعت ــای تولی ــکات واحده ــائل و مش مس

داشــتند، تجلیــل بعمــل آمــد

اصفهان 

خراسان 
رضوی 

5 میلیارد و تجهیزات فوالد مبارکه در 
اختیار اشتغال زندانیان 

استقرار واحدهای صنعتی با حفظ محیط زیست 
و نگاه رونق تولید 

عظیمیــان  حمیدرضــا 
نســیم  همایــش  در 
خاطرنشــان  مهــرورزی، 
کــه  همان طــور  کــرد: 
ســال گذشــته طــی بازدیــد از زنــدان اســدآباد 
ــرای  ــک کارگاه ب ــود ی ــًا کمب ــه داشــتیم واقع مبارک
ــده  ــان دی ــن زندانی ــتغال ای ــارت و اش ــب مه کس
ــی در  ــن کارگاه ــه چنی ــم ک ــاز داری ــد و نی می ش
مبارکــه ســاخته شــود.مدیرعامل فــوالد مبارکــه 
بابیــان اینکــه اگــر شــرایطی پیــش بیایــد کــه در 

کار خیــر شــریک باشــیم، حتمــًا بانــی خیــر 
فــوالد  شــرکت  طــرف  از  افــزود:  می شــویم، 
ربــط  زیــر  شــرکت های  همــکاری  بــا  مبارکــه 
۵ میلیــارد ریــال بــه ایــن امــر خیــر و نیکــو 
ــا اشــاره به حســاب  ــم داد.وی ب اختصــاص خواهی
ــاب های  ــت: حس ــه، گف ــوالد مبارک ــی ف ــر ریال غی
غیــر ریالــی مثــل ماشــین آالت هــم در ایــن امــر 
ــن کارگاه ســهیم  ــه در ســاخت ای ــم ک ــرار داده ای ق
ــی  ــیروس امین ــه س ــن جلس ــه ای ــیم.در ادام باش
ــارک  ــاه مب ــروع م ــا ش ــاله ب ــه هرس ــان اینک بابی

ــی  ــزان و نســیم مهربان رمضــان جشــن های گل ری
ــن های  ــرد: جش ــان ک ــود، خاطرنش ــزار می ش برگ
ســال  چندیــن  مهربانــی  نســیم  و  گل ریــزان 
اســت کــه در تقویــم ملــی جــای گرفتــه اســت و 
ــوان جشــن نســیم  ــا عن ــت روزی را ب ــأت دول هی
مهربانــی تصویــب کــرده اســت.معاون مالــی اداره 
داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتان  زندان هــای  کل 
اندیشــمندان کــه پیرامــون آســیب های اجتماعــی 
پیگیــری  را  ســطح  ســه  می کننــد  صحبــت 
ــه  ــت ک ــطحی اس ــان س ــی از آن ــه یک ــد ک می کن
آســیب های  این چنیــن  باشــیم  مراقــب  بایــد 
اتفــاق نیافتــد ماننــد یــک واکسیناســیون اســت.
وی بابیــان اینکــه بایــد مراقــب باشــیم کــه افــراد 
خانــواده مبتابــه آســیب های اجتماعــی نشــوند و 
ــب  ــد مراق ــالم بای ــای س ــوان خانواده ه ــت عن تح
باشــیم، خاطرنشــان کــرد: ســطح دومــی کــه 

ــر ایــن  وجــود دارد ســطحی اســت کــه فــرد درگی
آســیب شــده و بایــد دنبــال ایــن باشــیم کــه اگــر 
کســی دچــار ایــن آســیب شــد بــه دیگــران انتقــال 
ندهــد و یــک پیشــگیری ثانویــه داشــته باشــیم.
ــر شــدن آســیب های  ــه فراگی ــاره ب ــا اش ــی ب امین
ــت:  ــی، گف ــازی و حقیق ــای مج ــی در فض اجتماع
ســطح ســوم ایــن اســت کــه تــاش بکنیــم فــرد 
بیشــتر دچــار ایــن آســیب نشــود و اگــر یــک فــرد 
ــه  ــد مراقــب باشــیم کــه بیشــتر ب ــاد دارد بای اعتی
ســمت ایــن اعتیــاد نــرود و بــه بیماری هــای 
اداره  مالــی  نشــود.معاون  کشــیده  خطرنــاک 
ــن  ــت: انجم ــان گف ــتان اصفه ــای اس کل زندان ه
حمایــت از خانــواده زندانیــان درحــال حاضــر ایــن 
ــا آســیب های  ــد ت ــری می کنن ســه ســطح را پیگی
ــیار  ــت بس ــن حرک ــود و ای ــرل ش ــی کنت اجتماع

ارزشــمندی اســت.

ــهرک های  ــركت ش ــل ش مدیرعام
صنعتــی اســتان خراســان رضــوی 
بــه حفــظ محیــط زیســت تأکیــد 
ــهرک ها و  ــعه ش ــرورت توس و ض
ــد و  ــوزه تولی ــه ح ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــی را ب ــی صنعت نواح

ــم برشــمرد. اشــتغال مه
شــهرک های  شــركت  عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
صنعتــي اســتان خراســان رضــوی، مســعود مهــدی زاده 
ــتان  ــدار شهرس ــا فرمان ــترک ب ــت مش ــدم در نشس مق
رشــتخوار و مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
رضــوی، اظهــار کــرد: واحدهــاي صنعتــي و توليــدي در 
شــهرك ها و نواحــي صنعتــي در حــال  توســعه يافتــن 

ــه  ــد ک ــور دارن ــي در آن حض ــع مختلف ــتند و صناي هس
ــت ماحظــات  ــه رعای ــا توســعه، نســبت ب هــم راســتا ب
زيســت محیطــی، زمينــه رشــد و توســعه خــود را دنبــال 
مــی کننــد تــا محیــط زیســت پیرامــون دچــار مخاطــره 

نشــود. 
ــای  ــتقرار واحده ــم اس ــوارد مه ــی از م ــزود: یک وی اف
ــت  ــن اس ــی ای ــی صنعت ــهرک ها و نواح ــی در ش صنعت
کــه بــا حفــظ محیــط زیســت و نــگاه حمایتــی در 

ــوند. ــداث ش ــد اح ــق تولی ــت رون جه
ــگامان  ــران پیش ــه داد: صنعتگ ــدم ادام ــدی زاده مق مه
و  رشــد  زیــرا  هســتند  زیســت  محیــط  از  حفاظــت 
توســعه صنعتــی بــا حفــظ محیــط زیســت محقــق مــی 

شــود. 
ــائل  ــظ مس ــی در حف ــات مطلوب ــرد: اقدام ــان ک وی بی
ــه، آبیــاری  ــد احــداث تصفیــه خان محیــط زیســتی مانن
قطــره ای فضــای ســبز و توســعه آن و اســتفاده از 
نواحــی  و  شــهرک ها  در  هــا  خانــه  تصفیــه  پســاب 

ــت ــده اس ــام ش ــی انج صنعت
مهــدی زاده مقــدم عنــوان کــرد: نــگاه مــا در شــهرک ها 
و نواحــی صنعتــی یــک نــگاه زیســت محیطــی بــوده و 
ــط زیســت  ــاء محی ــظ و ارتق ــه حف ــژه ای ب ــت وی اهمی
مــی دهیــم تــا ضمــن رعایــت مســائل زیســت محیطــی 
ــه  رویکردهــای حمایتــی صاحبــان صنایــع در کنــار آن ب

بهتریــن نحــو اجــرا شــود.
شــرکت  مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــأت  رئیــس 
رضــوی  خراســان  اســتان  صنعتــی  شــهرک هاي 
در  مــا  اصلــی  اهــدف  از  یکــی  خاطرنشــان کــرد: 
ــعه  ــظ و توس ــتان حف ــی اس ــی صنعت ــهرک ها و نواح ش
ــوده  فضاهــای ســبز و ایجــاد بوســتان هــای صنعتــی ب

ــار فضــاي ســبز در شــهرک ها و  ــون ۸۸۵ هکت ــه تاكن ک
ــز  ــا تجهي ــه ب ــي اســتان احــداث شــده ک نواحــي صنعت
آبيــاري تحــت فشــار و قطــره  بــه  فضاهــاي ســبز 
اي و اســتفاده مجــدد از پســاب تصفيــه خانــه هــا 
ــاري تحــت فشــار  ــا آبي ــا ب ــون 7۵ درصــد آنه ــم اکن ه
ــط  ــظ محی ــه حف ــا ب ــود ت ــی ش ــام م ــره اي انج و قط

زیســت و منابــع طبیعــی کمــک شــود.
ــه  ــه خان ــون هشــت تصفی ــان گفــت: هــم اکن وی درپای
متمرکــز در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان بــا 
در  فاضــاب  مترمکعــب  هــزار   ۱4 تصفیــه  ظرفیــت 
ــای  ــه 7۵ درصــد از واحده ــوده ک ــبانه روز مســتقر ب ش
تحــت  صنعتــی  نواحــی  و  شــهرک ها  در  صنعتــی 
ــه در  ــعه ک ــای توس ــرح ه ــا ط ــه ب ــتند ک ــش هس پوش
حــوزه تصفیــه خانــه برنامــه ریــزی شــده، ظرفیــت 
نواحــی  و  شــهرک ها  در  فاضــاب  تصفیــه  شــبکه 
۲3 هــزار  بــه  آینــده  اســتان در دو ســال  صنعتــی 

مترمکعــب در شــبانه روز مــی رســد.

تقدیر فرماندار 
شهرستان بافت از مدیر 

امور آبفا شهرستان
فرمانـدار بافـت از زحمـات و تـاش 
شهرسـتان  آبفـا  امـور  مدیـر  هـای 
بافـت در خدمـت رسـانی بـه مـردم 
در حادثـه طبیعـی وقـوع سـیل در 

فروردیـن ۹۸ تقدیـر کـرد.  
فرمانـدار  کرمـان-  آبفـا  خبرنـگار 
هـای  تـاش  و  زحمـات  از  بافـت 
بافـت  آبفـا شهرسـتان  امـور  مدیـر 
در  مـردم  بـه  رسـانی  خدمـت  در 
در  سـیل  وقـوع  طبیعـی  حادثـه 
در  کـرد.  تقدیـر   ۹۸ فروردیـن 
آمـده اسـت:وقوع  تقدیرنامـه  ایـن 
بایـای طبیعـی و غیـر  و  حـوادث 
اسـت  محکمـی  سـنگ  طبیعـی 
بـرای سـنجش مسـئولیت پذیـری 
و  همنوعـان  قبـال  در  هـا  انسـان 
فرصتـی اسـت بـرای تجلـی صحنه 
گذشـتگی.  خـود  از  نـاب  هـای 
وظیفـه شناسـی و تـاش صادقانـه 
جنابعالـی در همـکاری مضاعـف بـا 
شـورای هماهنگـی مدیریـت بحران 
بـه  رسـانی  خدمـت  در  شهرسـتان 
مردم شهرسـتان بافـت در فروردین 
مـاه ۹۸ قابل تحسـین اسـت.ضمن 
سـپاس از ایـن تـاش و زحمـات 
رضایـت  موجبـات  کـه  شایسـته 
شـهروندان را بـه همراه داشـته این 
لـوح تقدیـر تقدیـم حضورتـان مـی 
گردد.امیـد اسـت بـا بهـره گیـری از 
منویـات مقـام مقام معظـم رهبری 
)مدظلـه العلـی( و سیاسـت هـای 
و  امیـد  و  تدبیـر  محتـرم  دولـت 
و  شـریف  مـردم  بـه  خدمتگـزاری 
تحقـق اهـداف عالیه نظـام مقدس 
جمهـوری اسـامی ایـران بیـش از 

باشـید. موفـق  پیـش 

خبر

برگزاری سمینار یک روزه 
سرمایه انسانی در رونق 

تولید در اسالمشهر
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کرمان مستعد تبدیل شدن به قطب زعفران 
سطح زیرکشت زعفران در شمال استان 1200 هکتار و در جنوب 

13/5 هکتار است که قرار است این میزان گسترش یابد

با افزایش دانش کشاورزان برخی از مناطق جنوبی استان مستعد تبدیل شدن به قطب زعفران هستند

زعفـران جـزو محصوالتـی اسـت کـه بـرای 
کشـت بـه آب کمتـری نیـاز دارد؛ بـه همین 
بـرای  مناسـبی  کشـت  می توانـد  دلیـل 
زمین هـای بـی آب اسـتان کرمـان باشـد. در 
همیـن زمینـه چندسـالی اسـت وزارت جهاد 
کشـاورزی هـم بـه دلیـل خشکسـالی های 
پی درپـی تصمیـم بـه تغییـر الگـوی کشـت 
گرفته اسـت. به طوری که کشـت زعفران در 

برخـی اسـتان ها پیشـنهاد می شـود. 
طبـق گفتـه کارشناسـان کشـاورزی، میـزان 
برداشـت زعفـران در مناطـق مختلف کشـور 
متفـاوت اسـت. متوسـط برداشـت زعفـران 
امـا  اسـت،  هکتـار  در  الـی ۵ کیلوگـرم   3

برداشـت ایـن محصـول در شـرایط مطلـوب 
ماننـد داشـتن آب و هـوا و خـاک مناسـب 
و همچنیـن زیـر نظـر کارشناسـان از مـرز ۱۰ 
کیلوگـرم هـم گذشـته و در برخـی مناطـق تا 
3۰ کیلوگرم هم برداشـت شـده است. از این 
رو به سـراغ وضعیت این محصول در شـمال 
و جنـوب کرمـان می رویم تا بررسـی کنیم که 
آیـا زعفـران در اسـتان مـا می تواند بـه عنوان 
کشـت جایگزیـن مـورد توجـه قـرار گیرد؟ 

میزان کشت زعفران در شمال 
استان

تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد   معـاون 
این کـه  اعـام  ضمـن  شـمال  کشـاورزی 
اسـتان کرمـان قابلیـت ایـن را دارد که قطب 
زعفـران کشـور شـود، می گویـد: چند سـالی 
اسـت کشـت زعفران در کرمان شـروع شـده 

اسـت، بـه طـوری کـه در گذشـته مراحـل 
تحقیقاتـی ایـن محصـول انجـام شـده و در 
حـال حاضـر افـزون بـر ۱۲۰۰ هکتـار سـطح 
زیرکشـت زعفـران در شهرسـتان های زرنـد، 
بافـت، کرمـان، سـیرجان و شـهربابک وجود 

دارد. 
خصـوص  در  پورخاتـون«  »محمدرضـا   
جایگزینـی زغفـران به جای پسـته می گوید: 
قـرار نیسـت زعفـران جـای پسـته را بگیـرد، 
زیـرا پسـته هـم جـزو محصوالتی اسـت که 
بـه آب کمـی احتیـاج دارد. نیـاز آبـی زعفران 
خارج از فصل اسـت. معموالً هم محصوالتی 
در فهرسـت کشـت جایگزین قـرار می گیرند 
کـه آب بـری کمتـری داشـته باشـند. زعفران 
ارزش اقتصادی بسـیار باالیی دارد. به طوری 
کـه سـاالنه حـدود 4/۵ تـن از مزارع شـمال 

اسـتان زعفـران برداشـت می شـود. 
ایـن مقام مسـئول ادامـه می دهد: سـرمایه 
اولیـه کشـت زعفران بیـن 4۰ تـا 4۵میلیون 
تومـان در سـال اول کشـت اسـت و می توان 
بلندمـدت  سـرمایه گذاری  یـک  را  ایـن 
آخـر  آورد.  حسـاب  بـه  دائمـی  حتـی  یـا 
شـهریورماه شـروع کشـت زعفـران و آذرمـاه 
هـم زمـان برداشـت آن اسـت. بـازار فعلـی 
زعفـران کرمـان داخلـی اسـت، امـا اسـپانیا 
کل زعفـران کشـور را می خـرد. صادرکنندگان 
داخلـی هنـوز بـه مرحلـه ای نرسـیده اند کـه 
محصـول را بـه صـورت مسـتقیم بـه خـارج 
از کشـور صـادر کننـد، در واقـع واسـطه هایی 
در خراسـان محصـول زعفـران را از مناطـق 
مختلـف می خرنـد و بـه کشـورهای دیگـر 

می کننـد.  صـادر 

کشت زعفران در جنوب کرمان
جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  باغبانـی  مدیـر 
کرمـان هـم در خصـوص کشـت زعفـران در 
ایـن منطقـه می گویـد: تغییـرات اقلیمـی و 
در  را  شـرایطی  پی درپـی  خشکسـالی های 
اسـتان مـا ایجـاد کـرده تـا تغییـرات الگوی 
کشـت را در برنامه خود قرار دهیم و کاشـت 
محصوالتی با نیاز آبی کم را جایگزین سـایر 
گیاهـان بـا نیاز آبی باال کنیم. کاشـت گیاهان 
دارویـی خصوصـا زعفـران هم بـه این منظور 
بـوده اسـت، بـه طـوری که نیـاز آبـی زعفران 
3 الـی 4 بـار در سـال اسـت. از آن جایـی که 
منطقـه جنـوب کرمـان یکـی از بزرگ تریـن 
گلخانه هـای طبیعی دنیا به حسـاب می آید، 
پیش بینی می شـود کشـت محصول زعفران 
نسـبت به سـایر نقاط باالتر باشـد و برداشت 

بیشـتری نصیـب مردم شـود. 
 »منصـور شـریف« ادامـه می دهـد: نزدیـک 
بـه 3 سـال اسـت کشـت زعفـران در جنوب 
کرمـان شـروع شـده، امـا توسـعه کشـت از 
سـرعت باالیـی برخـوردار نبـوده اسـت. علت 
اصلـی آن هـم نیـاز بـه سـرمایه باال نسـبت 
به سـایر گیاهان اسـت.  در ایـن زمینه جهاد 
برنامه هایـی  بـا  کشـاورزی جنـوب کرمـان 
مانند اعطای تسـهیات کم بهره به کشـاورزان 
و نیـز پرداخت بخشـی از سـرمایه به صورت 
را  کشـاورزان  زعفـران،  پیـاز  خریـد  یارانـه 

طـی  هسـتیم  مطمئـن  می کنـد.  حمایـت 
سـال های آینـده سـطح توسـعه به سـرعت 

افزایـش خواهـد یافت. 

قابلیت قطب تولید شـدن زعفران 
در جنوب

شـریف می گویـد: در حال حاضر زعفـران در 
بخش هـای جبال بـارز شـمالی و جنوبـی از 
توابع شهرسـتان عنبرآباد و سـاردوئیه، دلفارد 
جیرفـت،  شهرسـتان  توابـع  از  اسـفندقه  و 
همچنین دهسـتان مـارز از توابع شهرسـتان 
قلعـه گنـج کشـت می شـود. ایـن مناطـق 
بـا افزایـش دانـش کشـاورزان در خصـوص 
کشـت زعفـران می تواننـد تبدیل بـه یکی از 

قطب هـای تولیـد زعفـران شـوند. 
وی می افزایـد: تولید زعفـران در ۱3/۵ هکتار 
سـطح زیرکشـت برابـر بـا 3 تـا 4 کیلوگـرم 
در هـر هکتـار اسـت کـه از سـال سـوم بـه 
بعـد بـه 7 تـا ۸ کیلوگـرم می رسـد. افزایش 
محصول زعفران از سـال سـوم به بعد اسـت. 
هم اکنـون چندیـن طـرح تحقیقاتی توسـط 
در  کشـاورزی  تحقیقـات  مرکـز  همـکاران 
خصـوص تغذیـه، نیاز آبـی، روش آبیـاری و 
بهترین روش کاشـت در دسـت اقدام اسـت 
کـه بـه زودی نتایـج حاصـل بـه کشـاورزان 

اطاع رسـانی 
می شود.

ارزآوری زعفران 
باغبانـی جهـاد   »منصـور شـریف«، مدیـر 
کشـاورزی جنـوب کرمـان، بـه بـازار فـروش 
زعفـران اشـاره می کنـد و می گویـد: بـا توجه 
بـه این کـه حـدود ۹۰ درصـد تولیـد زعفـران 
جهان را کشـور ایـران تامین می کند، کاشـت 
و توسـعه گیاهـان دارویـی خصوصـًا زعفران 
موثـر  بسـیار  ارزآوری  زمینـه  در  می توانـد 
باشـد. محصـول کشـاورزان جنوبـی اسـتان 
مشـمول بازار خراسان اسـت و همراه زعفران 
آن هـا بـه کشـورهای دیگـر صـادر می شـود. 
چهارمحـال  ماننـد  اسـتان هایی  در  زعفـران 
و بختیـاری، کرمانشـاه، خراسـان جنوبـی و 
اللـه زار( هـم  بردسـیر  )رفسـنجان،  کرمـان 
کشـت می شـود و احتمـال مـی رود چیـن و 

افغانسـتان رقیـب ایـران باشـند. 

گزارش 
همشهری 
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سال گذشته در پیام ما درباره سهم 
ده درصدی گردشگری در آالیندگی هوا 

هم اندیشی طراحان جوان نوشتیم.
ایرانی و متخصصان این 

حوزه برای تولید اسباب بازی 

مبتنی بر متون کهن و 

اشعار فارسی 
برگزار می شود.

هنرسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه موفقیت منتشر شد.

دوره دوجلدی کتاب تذکره االولیا 
اثر عطار نیشابوری با تصحیح محمدرضا 
شفیعی کدکنی که برای نخستین بار در 

نمایشگاه کتاب عرضه شده بود، 
رکورد فروش 4۰۰ میلیون تومانی را رد کرد.

سید محمدرضا هاشمی زاده، 
شاعر بوشهری از دنیا رفت. مراسم تشییع 
پیکر او امروز بعدازظهر در قطعه هنرمندان 

شهر خورموج برگزار می شود.

فیلم های »زهر مار« نخستین اثر جواد 
رضویان در مقام کارگردان، »ایده اصلی« به 
کارگردانی آزیتا موگویی و »روسی« ساخته 

امیرحسین ثقفی از سوی شورای پروانه 

نمایش فیلم های سینمایی برای اکران مجوز گرفتند.

تنهایی پا نداره، وگرنه اونم میذاشت میرفت!

کاله قرمزی

ادبیاتکتابسینما دیالوگ

هرکه با نرگس سرمست تو در کار آید
روز وشب معتکف خانٔه خمار آید

صوفی از زلف تو گر یک سر مودر یابد
خرقه بفروشد و در حلقٔه زنار آید

تو مپندار که از غایت زیبائی و لطف
نقش روی تو در آئینه پندار آید

هر گره کز شکن زلف کژت بگشایند
زو همه نالٔه دلهای گرفتار آید

گر دم از دانٔه خال تو زند مشک فروش
سالها زو نفس نافٔه تاتار آید

من اگر در نظر خلق نیایم سهلست
مست کی در نظر مردم هشیار آید

عیب بلبل نتوان کردن اگر فصل بهار
نرگست بیند و سرمست به گلزار آید
یوسف مصری ما را چو ببازار برند

ای بسا جان عزیزش که خریدار آید
ذره ئی بیش نبیند ز من سوخته دل

آفتاب من اگر بر سر دیوار آید
همچو خواجو نشود از می و مستی بیکار

هر که با نرگس سرمست تو در کار آید
 

خواجوی کرمانی 

 ای جدایی 

 تو بهترین بهانه ی گریستن

 بی تو من به اوج حسرتی

 نگفتنی رسیده ام ....

فریدون مشیری

عکس نوشت

عکس: 
حمیدرضا امیری متین

تمبکی با الهام از تمبک دوره قاجار 
در راستای حفظ، احیا و اشاعه هنر های 

سنتی ایران، توسط سید محمد طباطبایی 
هنرمند کارگاه ساز پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی 

و گردشگری ساخته شد.

موسیقی

طنزیمات

ــدا  ــوه ج ــید از تغارک ــزم. خورش ــو عزی ــردبیر! پاش ــردبیر! س س

شــد.

تغارجان! آخرین خّر و پف را کرد و از جا پرید. 

-بریــم! بریــم ویراســتار! خیلــی کار داریــم. بــار کاغــذ هــم اآلن 

مــی رســه...

زوج تغــاری تنــد تنــد تلوتلــو خوردنــد. از جنگل کشــک گذشــتند 

و بــه تغارنیــوز رســیدند. تغارنــاز؛ یکــی از بســته هــای کاغــذ را از 

روی زمیــن برداشــت.

-ُخب، سردبیر! اآلن باید چی کار کنیم؟

ــن. دو  ــتاری ک ــو ویراس ــم. ت ــی نویس ــن م ــه م ــی دیگ -هیچ

تایــی چــاپ مــی کنیــم و مــی بریــم تــوی شــهر میدیــم دســت 

ــی تغارســتان! اهال

-بنویس!

ــش  ــذ را روی پای ــت. کاغ ــنگ نشس ــه س ــان! روی تخت تغارج

ــت: ــت و نوش گذاش

ــروز  ــا از ام ــون چــه طــوره؟ م ــی تغارســتان! حالت »ســام اهال

ــرای شــما  ــی ب ــا خبرهــا و مطالب ــوز مســتقر شــدیم ت در تغارنی

بنویســیم و شــما رو از حقــوق خودتــون باخبــر کنیــم. مــا در ایــن 

رســانه مــی خواهیــم شــما را باخبــر کنیــم کــه مبــادا ســرتان کاه 

بــرود و روزگارتــان وارونــه شــود. مــا نمــی خواهیــم شــما وارونــه 

باشــید. مــا دوســت داریــم مــا ســرتان بــاال باشــد و پاهــای تــان 

روی زمیــن. بــا احتــرام- هیئــت تحریریــه تغارنیــوز«

تغارناز! مطلب را خواند و به شوهرش آفرین گفت.

ــش  ــتان پخ ــوز در تغارس ــماره اول تغارنی ــه ش ــود ک ــر ب دم ظه

شــد.  

-این چیه؟

-ها، نمی دونم!

-باالش نوشته تغارنیوز!

-سردبیر تغارجان، ویراستار تغارناز!

-تغارناز؟ این که اسم دختر تغارخانه!

-تغارجان کیه؟

ــراه  ــه هم ــارو اون روزی ک ــون ی ــم. هم ــر کن ــم. فک ــی دون -نم

ــود. ــاز ب تغارن

-آهــان، میخواســت دامــادش بشــه؟ همــون کــه بهــش 

نمیومــد؟

ــردبیر  ــتار و س ــت؟ ویراس ــی هس ــذ چ ــن کاغ ــاال ای ــب، ح -ُخ

ــه؟ ــه چی دیگ

-نمی دونم. دفعه اولیه همچین چیزی می بینم.

-منم همین طور!

ــی  ــر کس ــد. ه ــده بودن ــع ش ــم جم ــتان دور ه ــی تغارس اهال

چیــزی مــی گفــت. تغارخــان؛ عصــا زنــان از تغــارراه اصلــی وارد 

ــدان شــد. می

-چیه اینجا دایره زدین! 

گّلــه تغــار از هــم پاشــید. هــر کســی بــه ســمتی تلوتلــو خــورد. 

پیرتغــار و بــی بــی تغــار از جــای شــان تــکان نخوردنــد. 

-سام تغارخان!

-سام!

بی بی تغار؛ کاغذ را به سمت تغارخان دراز کرد.

-این چیه؟

-نمی دونم. شاید شما بهتر بدونین.

ــد. رنگــش  ــش دری ــرد. چشــم های ــگاه ک ــذ را ن ــان؛ کاغ تغارخ

ســفالی شــد. عــرق از دو طــرف کّلــه اش شــره کــرد. امــا چیــزی 

نگفــت. کاغــذ را تــوی دســتش مچالــه کــرد و رفــت. رفــت بــه 

ــوه-  ــه تغارک ــود. »دامن ــذ نوشــته شــده ب ــه روی کاغ آدرســی ک

دفتــر نشــریه تغارنیــوز«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

اولین شماره
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شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان قــم در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
ــدارکات  ــاز دوم( « را از طریــق ســامانه ت ــع روســتای کرمجــگان )ف » اصــاح شــبکه توزی

الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائه پیشــنهاد 
ــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرس  ــق درگاه ســامانه ت ــا از طری ــران و بازگشــایی پاکــت ه مناقصــه گ
ــی،  ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir  انج
ــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه   ــور و دریاف ــام در ســایت مذک ــت ن مراحــل ثب

محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 1398/2/22 مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : 1398/2/22 لغایت 1398/2/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری مورخ 1398/03/07
زمان بازگشایی پاکت ها : 1398/03/08 ساعت 8/30 صبح 

هزینــه خریــد اســناد: مبلــغ 750000 ریــال بــه شــماره حســاب 4001104304025209 نزد بانــک مرکزی 
جمهــوری اســامی بنــام تمرکــز وجــوه درآمــد شــرکتهای دولتــی )شــرکت آب و فاضاب روســتایی اســتان قم(

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد 
مناقصــه و ارائــه پاکتهــای الــف: قــم ، بلــوار 15 خــرداد 20 متــری شــهید تقــوی ، شــرکت آب و فاضــاب  

روســتایی اســتان قــم و تلفــن: 37780172 و 37780171 -025
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس 41934  021 دفتر ثبت نام: 85193768-88969737 021 

برآورد مناقصه: 10/357/406/539ریال                      
تاریخ انتشار نوبت اول: 2/22/ 98       تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/26

شناسه آگهی: 456912
شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم

اصالح شبکه توزیع روستای کرمجگان)فاز دوم(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان قم

» با مصرف بهینه آب در تابستان در آسایش همدیگر بکوشیم «


