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راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
برای کسب وکارهای دیجیتال

گفـت:  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر 
مهمتریـن  از  کـه  بانکـی  سیسـتم  اصـاح 
چالش هـای هفت گانـه کشـور اسـت در دسـتور 
کار دولـت بـوده و پیگیری هـای الزم آن انجـام 

شـد. خواهـد 
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  شـریعتمداری  محمـد 
میلیـارد   ۸۶۲ گذشـته  سـال  در  کـرد:  اظهـار 
کشـور  خیـران  مجمـع  کمک هـای  از  تومـان 
برخـوردار شـدیم کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 
۱۸ درصد رشـد داشـته اسـت. یکـی از اقدامات 
خـوب نیکوکاران در این حوزه، سـاخت مسـکن 
بـرای خانوارهایـی بـوده کـه دارای دو معلول به 
بـاال هسـتند. تاکنـون تعـداد ۱۴ هـزار و ۳۵۸ 
بهزیسـتی  طریـق  از  معلـول  دارای  خانـواده 
شناسـایی شـده اند کـه برای ۶ هـزار و ۲۵۰ نفر 

آن هـا مسـکن تامیـن شـده اسـت.
بـا  کـه  همایـش  ایـن  در  امـروز  افـزود:  وی 
ابتـکار خـود خیران سراسـر کشـور برگزار شـده، 
برنامه ریزی هـای الزم بـرای تهیـه مسـکن برای 
۶ هـزار و ۸۰۰ خانـوار باقی مانـده نیز انجام شـد 
و سـاخت تعـداد ۱۷۰۰ واحـد مسـکونی توسـط 

خیـران ایـن نشسـت قطعی شـده اسـت.
توانمندسـازی  بـا  رابطـه  در  شـریعتمداری 
معلـوالن ادامـه داد: در راسـتای توانمندسـازی 
امـداد،  کمیتـه  بهزیسـتی،  سـازمان  معلـوالن 
بنیـاد شـهید اقدامـات و  بنیـاد مسـتضعفان و 
همکاری هـای الزم را در تقسـیم منابـع بانکـی 
فعالیت هـای  توسـعه  بـرای  قیمـت  ارزان 
راسـتا  ایـن  در  گرفته انـد.  نظـر  در  اشـتغال زا 
به طـور  تومـان  میلیـارد   ۵۰۰ و  هـزار   ۳ میـزان 
جداگانـه بـه ایـن بخـش اختصـاص دادیـم تـا 

بـرای  کارآفرینـی  و  اشـتغال  توانمندسـازی، 
افـراد تحـت پوشـش ایـن سـازمان ها صـورت 

بگیـرد.
وزیـر کار، رفـاه و تعاون اجتماعـی توضیح داد: 
در ایـن جلسـه بـا همـکاران خیـر خـود متعهـد 
شـدیم تـا در کنـار سـاخت مسـکن بـرای همـه 
باالتـر آموزش هـای  و  خانواده هـای دو معلـول 
بـه  عاقه منـد  کـه  آن هـا  اعضـای  بـرای  الزم 
مهارت آمـوزی باشـند در مراکـز آمـوزش فنـی و 

ارائه شـود. حرفـه ای 
مهم تریـن  از  یکـی  داد:  ادامـه  شـریعتمداری 
فعالیت هـای دولـت در بخـش اشـتغال فراگیر، 
توانمندسـازی اقشـاری اسـت کـه نیازمنـد کار 
هسـتند. در ایـن راسـتا بحـث مشـاغل خانگـی 
در سـال گذشـته مـورد توجـه جدی قـرار گرفت 
مشـاغل  متقاضـی  نفـر  هـزار   ۲۷۰ تعـداد  کـه 
خانگـی بودنـد و ثبـت نـام کردنـد و تعـداد ۹۳ 
هـزار نفـر از آن ها در طی سـال ۹۷ دارای شـغل 

در خانـه شـدند.

اختصـاص 10 میلیون  تومان 
وام برای هر فرد متقاضی مشـاغل 

خانگی
بـرای  پرداختـی  متوسـط  کـرد:  تصریـح  وی 
مشـاغل خانگـی براسـاس بودجه درنظـر گرفته 
شـده شـش میلیـون و ۶۰۰ هـزار تومـان اسـت 
کـه مبلـغ اندکـی اسـت. بـا توافق هایـی کـه بـا 
بانـک مرکـزی داشـته ایم تـاش کردیـم کـه بـا 
اسـتفاده از منابـع موجـود در تبصـره ۱۸ قانـون 
بودجـه سـال جـاری، اعتبار الزم را تامیـن کنیم 
تـا بتوانیـم بـه طـور متوسـط بـرای هـر شـغل 

خانگـی ۱۰ میلیـون تومـان اختصـاص دهیـم.
وزیـر کار، رفـاه و تعـاون اجتماعـی در رابطـه با 
دولتـی تصریـح  مراکـز  در  معلـوالن  اسـتخدام 
کرد: مسـئول اجـرای این قانون، سـازمان اداره 
اسـتخدامی اسـت. سـازمان بهزیسـتی نیـز بـه 
عنـوان یکـی از مهمتریـن متولیـان در نهادهـای 
اجتماعـی ایـن موضـوع را بـه طور جـد پیگیری 
نهادهـای  همـه  در  معلـوالن  بنابرایـن  می کنـد. 
و  دارنـد  کـه  شـرایطی  بـا  متناسـب  دولتـی 

بپردازنـد. بـه کار  می تواننـد 

تشکیل سـتاد تسهیل و رفع موانع 
تولید در همه اسـتان ها برای رفع 

کارخانه دارها مشکالت 
بـرای  کـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
رفـع مشـکاتی کـه نظـام بانکـی بـرای بخـش 
چـه  کـرده  ایجـاد  کارخانه دارهـا  و  خصوصـی 
اقداماتـی انجـام داده ایـد، گفت: بـرای حل این 
مشـکل سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد در 
همـه اسـتان ها به ریاسـت اسـتانداران تشـکیل 
شـده در تهـران نیـز این سـتاد به ریاسـت وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت تشـکیل می شـود و 
یکـی از مهمتریـن امـوری که بـه آن می پردازند 
توجـه مسـائل و بدیهی های واحدهـای تولیدی 
و کارآفریـن بـه نظـام بانکـی اسـت. در مواردی 
و  بدیهی هـا  کننـد  تاییـد  کمیته هـا  ایـن  کـه 

جرایـم آن هـا رفـع خواهـد شـد.
سیسـتم  اصـاح  تشـریح کـرد:  شـریعتمداری 
بانکـی کـه از مهمتریـن چالش هـای هفت گانـه 
و  بـوده  دولـت  کار  دسـتور  در  اسـت  کشـور 

شـد. خواهـد  انجـام  آن  الزم  پیگیری هـای 

نظـام  میـان  دوجانبـه  تفاهم نامـه ای  طـی 
علمـی  معاونـت  و  کشـور  رایانـه ای  صنفـی 
فنـاوری رئیـس جمهـور صندوق سـرمایه گذاری 
خطرپذیـر در سـه اسـتان بـه صـورت پایلـوت 

بـه کار کـرد. آغـاز 
ایـن  ایلنـا،  اقتصـادی  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اثنی عشـری  محمدباقـر  میـان  تفاهم نامـه 
رئیـس سـازمان نظـام صنفـی کشـور و مهـدی 
محمـدی دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری اطاعات 
ریاسـت  فنـاوری  علمـی  معاونـت  ارتباطـات  و 

رسـید. امضـا  بـه  جمهـوری 
در مراسـم امضـای تفاهم نامـه مهـدی محمدی 
سـرمایه گذاری  صنـدوق  اینکـه  بیـان  بـا 
خطرپذیـر بـا هـدف توسـعه کسـب و کارهـای 
بـا  افـزود:  اسـت،  شـده  راه انـدازی  دیجیتـال 
بخـش  در  سـرمایه گذاری  اینکـه  بـه  توجـه 
باالیـی  بسـیار  ریسـک  بـا  همـراه  دیجیتـال 
در  سـعی  صنـدوق  ایـن  راه انـدازی  بـا  اسـت، 
بـه  سـنتی  سـرمایه گذاران  جـذب  و  حمایـت 

داریـم. دیجیتـال  حـوزه 
در  سـرمایه گذاری  جذابیـت  داد:  ادامـه  وی 
سـایر بازارهـا رو بـه کاهـش اسـت امـا شـاهد 
افزایـش توجـه سـرمایه گذاران سـنتی بـه حوزه 

هسـتیم. دیجیتـال 

یکـی  را  بـزرگ  اسـتارتاپ های  موفقیـت  وی 
سـرمایه گذاری  بـه  توجـه  افزایـش  دالیـل  از 
بخـش دیجیتـال دانسـت و گفـت: الزم اسـت 
بـرای ورود سـرمایه گذاران جدیـد بـه این حوزه 
بسـترهای الزم فراهـم شـود کـه از جملـه ایـن 
اسـت. سـرمایه گذاری  ریسـک  بسـترها کاهـش 
تشـویق  بـرای  کـرد:  اضافـه  محمـدی 
بخـش  دیجیتـال  حـوزه  در  سـرمایه گذاران 
افزایـش همکاری هـای خـود  دولتـی در حـال 
بـا بخش هـای خصوصـی فعـال در ایـن حـوزه 

اسـت.
دنبـال  بـه  مـا  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  محمـدی 
عـاوه  خصوصـی  بخـش  تـا  هسـتیم  ایـن 
نیـز  سیاسـت گذاری  در  اجرایـی  وظایـف  بـر 
حضـور داشـته باشـد، افـزود: بـا امضـای ایـن 
بـه  یارانـه ای کشـور  صنفـی  نظـام  تفاهم نامـه 
عنـوان نماینـده بخـش خصوصـی می توانـد در 
کنـد. عقیـده  اعمـال  نیـز  سیاسـت گذاری ها 

ایـن  اسـاس  بـر  تصریـح کـرد: همچنیـن  وی 
تفاهم نامـه دولـت برای تشـویق سـرمایه گذاران 
بخـش زیـادی از ریسـک سـرمایه گذاری را بـر 
بخـش  زیـان،  صـورت  در  تـا  می گیـرد  عهـده 

خصوصـی کمتـر آسـیب ببینـد.

فوایدحذف یارانه های 
پنهان بنزین و انرژی 
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ــرژی در  ــز ان ــن و نی ــان بنزی ــای پنه ــذف یارانه ه ــا ح ب
ــاه  ــرای رف ــادی ب ــزرگ اقتص ــای ب ــه حرکت ه ــور چ کش

عمومــی کشــور می تــوان اجــرا نمــود.
ــاری،  ــه ج ــور در هفت ــس جمه ــاون اول رئی ــاغ مع ــا اب ب
ــذف  ــرای ح ــل ب ــنوات قب ــس در س ــوب مجل ــون مص قان
ســه دهــک اول از پرداخــت یارانــه توســط دولــت پیگیری 
گردیــد. الیحــه تکــراری حــذف یارانــه ســه دهــک اول در 
ــن  ــردد ولیک ــی می گ ــال پیش بین ــر س ــت ه ــه دول بودج
دولــت ســاز و کار هدفمنــد و مشــخصی بــرای شناســایی 
ــدود ۲۴  ــی در ح ــا جمعیت ــد ب ــک ثروتمن ــه ده ــن س ای

ــون ایجــاد ننمــوده اســت. ــر را تاکن ــون نف میلی
ــر  ــون نف ــران، ۷۶ میلی ــری ای ــون نف از جمعیــت ۸۲ میلی
ــه  ــی های اولی ــد. بررس ــت می نماین ــدی دریاف ــه نق یاران
درآمــدی،  ده دهــک  از  نشــان می دهــد ســه دهــک 
نیــازی بــه ایــن یارانــه نقــدی نداشــته باشــند. ایــن 
ــی  ــن جمعیت ــرض ممک ــن ف ــک در بدبینانه تری ــه ده س
ــوند  ــامل می ش ــر را ش ــون نف ــر ۲۴ میلی ــغ ب ــل بال حداق
امــا در ایــران کمــی کمتــر از جمعیــت واقــع شــده در یــک 
ــد. ــه دریافــت نمی کنن ــر یاران ــون نف ــی ۶ میلی دهــک یعن
مرکــز  ســوی  از  شــده  ارائــه  گــزارش  اســاس  بــر 
ــال ۹۷،  ــامی در س ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه
جمعیــت یارانــه بگیــران از ۷۶ میلیــون نفــر بــه ۵۶ 
میلیــون می بایســت کاهــش یابــد کــه بــا توجــه بــه 
گذشــت بیــش از یــک ســال از مصوبــه ســال ۹۷ تاکنــون 
اجرایــی نشــده اســت. بــا توجــه بــه کارشناســی های 
انجــام شــده دولــت و آمــار و اطاعــات جمــع آوری 
شــده خانــوار جهــت شناســایی افــراد ثروتمنــد مــی 
ــدان  ــر نیازمن ــرای شناســایی دیگ ــه ب ــک نظری باشــد و ی
ــه در کشــور شــامل جمعیــت ۳۰ میلیــون نفــری  ــه یاران ب
ــت  ــان سرپرس ــتگان، زن ــایر، بازنشس ــتاییان، عش از روس
خانــوار و افــراد تحــت پوشــش نهادهــای امــدادی و 
حمایتــی بــوده و مابقــی جامعــه می بایســت از ســبد 
ــاس دو  ــن اس ــر همی ــد. ب ــارج گردن ــه خ ــت یاران دریاف
نظریــه و در قالــب بودجــه ســال ۹۸ مســئولیت ایــن امــر 
ــه اســتانداری ها محــول شــده اســت تــا شناســایی پــر  ب
ــی  ــاد بررس ــن نه ــق ای ــا از طری ــم درآمده ــا و ک درآمده
ــه، هشــت  ــن پروس ــی ای ــه ط ــال آنک ــردد ح ــی گ و قطع
ــان در  ــر درآمــد همچن ســال اســت کــه ایــن ۳ دهــک پ

حــال دریافــت یارانــه می باشــند.
ــرای  ــاله، اج ــام دو س ــال انج ــری در ح ــا پیگی ــال ب ح
ــون  ــت ســهم ۷۶ میلی ــی باب ــه پرداخت ــی یاران پروســه کل
نفــر در ســال معــادل ۴۵ هــزار میلیــارد تومــان می باشــد 
کــه بــا اصــاح ایــن ســه دهــک و حــذف ۲۴ میلیــون نفــر 
ــش  ــان کاه ــارد توم ــزار میلی ــدود ۳۰ ه ــی در ح ــه رقم ب
ــدای  ــرای آن از ابت ــا اج ــت می توانســت ب ــد و دول می یاب
ــته  ــه داش ــان در خزان ــارد توم ــزار میلی ــال ۹۸، ۱۵ ه س
باشــد، بطوریکــه حتــی بــا پیگیــری دولــت، احتمــال 
ــه  ــک ب ــال ۹۸ نزدی ــه اول س ــدن آن در نیم ــی ش اجرای

ــر اســت. صف
در ارتباط با محاســبه یارانــه پنهان بنزین: 

ــتاره  ــگاه س ــوم پاالیش ــاز س ــدازی ف ــه راه ان ــه ب ــا توج ب
خلیــج فــارس از طریــق متخصصــان جهادگــر، کشــور 
و  رســیده  کامــل  خودکفایــی  بــه  بنزیــن  تولیــد  در 
قابلیــت صــادرات مــازاد تولیــد نیــز فراهــم گردیــده 
ــن کشــور در ســال  ــه بنزی اســت. میانگیــن مصــرف روزان
ــی  ــش بین ــه پی ــوده ک ــر ب ــون لیت ــادل ۸۷ میلی ۹۷ مع
ــال ۹۸  ــدی در س ــا ۱۲ درص ــش ۱۰ ت ــا افزای ــردد ب می گ
بــه رقــم میانگیــن روزانــه ۱۰۲ میلیــون لیتــر برســد. 
ــارس  ــج ف ــوب خلی ــه ف ــق پای ــن طی ــی بنزی قیمــت واقع
ــه  ــا هزین ــان( و ب ــدودًا ۶۲۰۰ توم ــنت )ح ــا ۵۰ س ۴۷ ت
ــان  ــادل ۷۰۰۰ توم ــت مع ــرای دول ــل آن ب ــع و حم توزی
ایــن  اطــراف  تمامــی کشــورهای  در  بطوریکــه  اســت 
قیمــت جایــگاه بنزیــن اســت. بــا لحــاظ نمــودن مصــرف 
ــه ۱۰۰ میلیــون لیتــر و  ــا میانگیــن روزان ســالیانه بنزیــن ب
قیمــت ۱۰۰۰ تومــان بــرای مصــرف کننــدگان بــه ازای هــر 
ــارد  ــزار میلی ــادل ۲۲۰ ه ــن مع ــان بنزی ــه پنه ــر، یاران لیت
ــال  ــای س ــه قیمت ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــان می باش توم
ــن  ــر بنزی ــون لیت ــه ۹۰ میلی ــن مصــرف روزن ۹۷ و میانگی
ــه در  ــارد تومــان یاران ــت ۲۰۰ هــزار میلی در آن ســال، دول
ــر اســاس آمارهــای  کشــور پرداخــت نمــوده اســت کــه ب
ــن ســوخت  ــر رســمی، حــدود ۱۰ درصــد از ای اعامــی غی
بــه کشــورهای همســایه قاچــاق گردیــده اســت بطوریکــه 
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اقتصاد فناوری به جای اقتصاد نفتی 
وزیر ارتباطات : شرکت های IT جای شرکت های نفتی ایران را می گیرند

بــه گفتــه معــاون محیــط زیســت طبیعــی و 
ــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیط  زیســت  تن
بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی معــادن، 
ــرداری  ــاف و بهره ب ــد اکتش ــوز جدی ــدور مج ص
اســتان  پنــج  در  دو  و  یــک  طبقــه  معــادن 
ــه  ــدران، گلســتان، تهــران و البــرز ب گیــان، مازن
ایــن  زیســتی  محیــط  علــت حساســیت های 
اســتان ها، میــزان تخریــب محیــط زیســت و 
متوقــف  فعالیت هــا  ایــن  از  ناشــی  آلودگــی 

ــت. ــده اس ش
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51 سایت در حوزه 
میراث فرهنگی 

فیلتر شد
فرمانده یگان حفاظت میراث  سازمان 

فرهنگی از برخورد با سایت های 
غیرمجاز درحوزه میراث  فرهنگی خبر 

دادو گفت: در سه ماهه اول سال 
جاری 51 سایت غیرمجاز از طریق 

دادستانی کل کشور فیلتر شد.

تکلیف مجلس در خصوص 
ایجاد تاسیسات تبدیل 

پسماند به انرژی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

شهرداری های حوزه تاسیسات تبدیل 
پسماند به انرژی را مکلف به تامین 

بخشی از منابع مالی الزم جهت 
سرمایه گذاری بخش غیردولتی در  

بهره برداری از تاسیسات مذکور کردند.
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یادداشت  مهمان
محمدرضا خوش کیش

تهران
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بر اساس مصوبه شورای عالی 
معادن، صدور مجوز جدید 
اکتشاف و بهره برداری معادن 
طبقه یک و دو در پنج استان 
متوقف شد

توقف صدور مجوز 
جدید اکتشاف و 
بهره برداری معادن
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45 و

نگهداری 700نسخه خطی فارسی 
در دانشگاه سن پترزبورگ

700 نسخه خطی فارسی در دانشگاه دولتی 
سن پترزبورگ نگهداری می شود

معاون اول رییس جمهوری:

تعرفه های فروش خدمات 
اطالع رسانی ابالغ شد

ــه کشــورهای همســایه  ــارد تومــان ب در ســال ۹۷ حــدود ۲۰ هــزار میلی
ــت. ــده اس ــت گردی ــن پرداخ ــوخت بنزی ــه س یاران

ــد  ــق می گردی ــی موف ــت حت ــر دول ــه اگ ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ای
در ابتــدای ســال ۹۸ یــک دهــک جامعــه )معــادل ۲۴ میلیــون نفــر( 
ــر از  ــت کمت ــه دول ــه بودج ــد، صرف ــذف نمای ــه ح ــت یاران را از پرداخ
ــه  ــی ب ــه پرداخت ــن و یاران ــن بنزی ــت پایی ــت قیم ــی باب ــه پرداخت یاران

کشــورهای همســایه می بــود.
ــه نســل های  ــع ملــی متعلــق ب ــا ادامــه ایــن سیاســت بایــد مناب ــا ب آی

آینــده را منهــدم نمــود؟
ــه  ــان یاران ــادل ۴۵۵۰۰ توم ــر مع ــون نف ــه ۷۶ میلی ــر ب ــال حاض در ح
ــادل  ــی مع ــن پرداخت ــه بنزی ــه یاران ــردد بطوریک ــدی پرداخــت می گ نق
ــه  ــه پرداختــی ب ــه مــردم اســت. در یاران ــه پرداختــی ب ۵ برابــرکل یاران
مــردم حــدود ۳۰ درصــد )ســه دهــک پــر درآمــد( نمی بایســت دریافــت 

کننــد ولــی در یارانــه پرداختــی بنزیــن همیــن ســه دهــک )طبــق آمــار 
ــن،  ــای پایی ــر دهک ه ــش از ۳۰ براب ــس( بی ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــه  ــد یاران ــک ۸۰ درص ــه ده ــن س ــًا ای ــد و تقریب ــرژی دارن ــرف ان مص
ــد و  ــودرو دارن ــا خ ــه حتم ــد چراک ــرف می نماین ــور را مص ــرژی کش ان
ــوار ۳  ــر خان ــل ه ــک حداق ــه ده ــن س ــودرو در ای ــتن خ ــرانه داش س
ــر  ــه صف ــدد ب ــن ع ــن ای ــای پایی ــه در دهک ه خــودرو اســت در حالیک
ــش از  ــه بی ــد جامع ــرق ســه دهــک ثروتمن ــک اســت. مصــرف ب نزدی
ــًا  ــت و طبیعت ــن اس ــای پایی ــی دهک ه ــای زندگ ــه ه ــر هزین ۲۵ براب
ــگاه باالیــی دارد. حــال  ــرژی نیــز جای ــه مصــرف ان در ایــن ســبد هزین
ــذف ۲۴  ــا ح ــت ی ــر اس ــن مهم ت ــه بنزی ــذف یاران ــت و ح ــاح قیم اص
ــا خطــا  میلیــون نفــر افــراد ثروتمنــد بطوریکــه شناســایی آنهــا قطعــًا ب

ــود؟ همــراه خواهــد ب
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شهادت دو تن از حافظان امنیت در مرز پاکستانپیام خبر
دوتـن از نیروهـای حافظـان امنیـت در سـراوان بـه شـهادت رسـیدند.در درگیری حافظـان امنیت مرز در شهرسـتان 

سـراوان بـا گروهـک تروریسـتی در مـرز پاکسـتان، دو تن به شـهادت رسـیدند .
بـر اسـاس ایـن گـزارش، پاسـدار تکاور سیدمحسـن نقیبی اهـل کرمانشـاه و عبدالخالـق درازهی از بسـیجیان بومی 

بـه فیـض شـهادت نائـل آمدنـد و پاسـدار محمـد ثوری و پاسـدار شـمس الدین بـوداق هم زخمی شـدند..
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اقتصاد فناوری به جای اقتصاد نفتی 
وزیر ارتباطات : شرکت های IT جای شرکت های نفتی ایران را می گیرند

جهانگیری: اقتصاد دیجیتال، بازیگر بزرگ اقتصاد امروز است

اقتصــاد  ارتباطــات  وزیــر  بــه گفتــه 
دیجیتــال جــای اقتصــاد نفتــی را در 
ــد  ــی خواه ــرکت های ایران ــدی ش رتبه بن
گرفــت. محمدجــواد آذری جهرمــی در 
ــته  ــی نوش ــبکه های اجتماع ــی از ش یک
اســت کــه بــه زودی شــرکت های فنــاوری 
اطاعــات جــای شــرکت های نفتــی و 
اقتصــاد دیجیتــال جــای اقتصــاد نفتــی 
ایرانــی  شــرکت های  رتبه بنــدی  در  را 
ــا  خواهنــد گرفــت. او تاکیــد کــرده کــه ب
ــتفاده  ــد اس ــد، بای ــد جنگی ــاوری نبای فن
کــرد. بــا فنــاوری و ذهــن خــاق جوانــان 
ایرانــی، ایــران هوشــمند و آینــده روشــن 

می ســازیم.

ــرا  ــم اخی ــور ه ــاره رئیس جمه ــن ب در ای
بــا  هوشــمند«  »ایــران  نشســت  در 
ــه اســتارت آپ ها تحــوالت  ــن ک ــان ای بی
ــد،  ــاد کرده ان ــا ایج ــور م ــادی در کش زی
خاطرنشــان کــرده بــود: اشــتغال عظیمی 
ــت؛  ــرده اس ــاد ک ــتارت آپ ایج را یک اس
و  مســتقیم  شــغل  هــزاران  یعنــی 
ــزار  شــغل  ــون و ششــصد ه ــک میلی ی
غیرمســتقیم در کمتــر از پنــج ســال 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
روحانــی تصریــح کــرد: اقــدام ایــن 
ــت  ــاه و امنی ــب رف ــتارت آپ ها موج اس
یــک  اســت.  بیشــتر جامعــه شــده 
روســتایی بــا اســتفاده از دانــش فنــاوری 

ارتباطــات و اطاعــات، در خانــه خــودش 
قــادر اســت شــغل و صنعــت درســت کند 
ــه  ــا عرض ــود را از همانج ــول خ و محص
کنــد و دســت واســطه های مزاحــم از 
ــه  ــاه شــده اســت. البت ــق کوت ــن طری ای
بیــن واقعیــت فضای مجــازی با شــرایط 
ــن  ــد ای ــه وجــود دارد و بای ســنتی فاصل
ــه را کــم کنیــم کــه ایــن کار ســاده  فاصل
اراده قدرتمنــد جوانــان  نیســت. اگــر 
اســتارت آپی نبــود، آنهــا عقب نشــینی 
می کردنــد. فشــارهای زیــاد و موانــع 
زیــادی بــر ســر راه آنهــا وجــود دارد، 
قوانیــن قدیمــی مانعــی بــرای آنهاســت. 
دولــت بایــد موانــع ایــن جوانــان را رفــع 

ــد. کن
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه در 
ــای  ــات،  فرصت ه ــد ارتباط ــای جدی دنی
ــت  ــن اس ــا ممک ــود دارد ام ــادی وج زی
ــه  ــتفاده و ب ــال سوءاس ــم دنب ــی ه برخ
خطــر انداختــن حیثیــت و امنیــت افــراد 
ــه فضــای  ــا ب ــزود: م ــه باشــند، اف جامع
مجــازی امــن، آســان و ارزان نیــاز داریــم. 
مــردم بایــد بــه راحتــی و بــا ســواد 
ــی از فضــای مجــازی اســتفاده  دیجیتال
کننــد. البتــه اســتفاده از فضــای مجــازی 
قــوا ممکــن  بــدون همــکاری همــه 
ــا وجــود همــه تحریم هــا،  نیســت. مــا ب
راهــی جــز خوداتکایــی و پیشــرفت علــم 
و همــکاری بــا کشــورهای دوســت نداریم 
تــا قــدرت فنــاوری خــود را افزایــش 
یک جانبه گرایــی  جلــوی  و  دهیــم 

قدرت هــا را بگیریــم.
اســحاق جهانگیــری  هــم در رویــداد 
ــان  ــا کارشناس ــک ب ــن ۹۸ از نزدی نوآفری
اســتارتاپی  اکوسیســتم  فعــاالن  و 
ایــران دیــدار کــرد و فضــای موجــود 
ســامانه ی  دانســت.  امیدوارکننــده  را 
ــی و  ــت  مال ــر حمای ــز ب ــن متمرک نوآفری
حقوقــی از اســتارتاپ های ایرانــی، در 
رویــدادی بــا حضــور معــاون اول رئیــس 
جمهــور و وزیــر ارتباطــات رونمایــی شــد. 
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس 
جمهــور در رویــداد نوآفریــن ۹۸ ابتــدا 
ــادی و  ــای اقتص ــه انقاب ه ــاره ای ب اش
صنعتــی گذشــته داشــت و دوره ی کنونــی 
را انقــاب فنــاوری نامیــد. او بــا اشــاره به 
دوره هــای گذشــته اعتقــاد دارد کــه فعاالن 
ایرانــی عمومــا از رویکردهــای تــازه ی 

جهــان عقب تــر حرکــت می کردنــد و 
ــرای  ــا در تــاش ب فعالیــت آن هــا عموم
رســیدن بــه حرکــت بین المللــی خاصــه 
دوره ی حاضــر  در  از طرفــی  می شــد. 
ــاالن  ــت و فع ــرده اس ــر ک ــرایط تغیی ش
کنونــی کســب وکار، به نوعــی دوشــادوش 

ــد. ــت می کنن ــی فعالی ــت جهان حرک

مدل های جدید کسب وکار 
بهترین ابزارها برای ایجاد 

تحول اقتصادی هستند
ــاد و  ــرعت ایج ــری س ــحاق جهانگی اس
ــی  ــای کنون ــا را در فض ــت فرصت ه حرک
اعتقــاد دارد  او  بــاال دانســت.  بســیار 
بیش ازپیــش  بایــد  داخلــی  فعــاالن 
متوجــه ایــن ســرعت بــاال باشــند و 
ــد.  ــاش کنن ــا آن، ت ــی ب ــرای هماهنگ ب
جهانگیــری در ادامــه، اقتصــاد دیجیتــال 
را بازیگــر بــزرگ اقتصــاد امــروز دانســت 
ــود را از  ــهم خ ــاال س ــرعتی ب ــا س ــه ب ک
ــان  ــادی جه ــی و اقتص ــای مال فراینده
افزایــش می دهــد. او فعالیــت نیروهــای 
داخلــی را نیــز در اقتصــاد مدرن مناســب 
را  بیشــتر  پیشــرفت های  و  برشــمرد 
ــری  ــز دور از انتظــار ندانســت. جهانگی نی
در بخشــی از صحبت هــای خــود بــا 
اشــاره بــه تولــد نســل جدیــدی از فعاالن 
کســب وکار گفت:امــروز شــاهد فعالیــت 
کارآفرین هایــی  از  جدیــدی  نســل 
ــی  ــا و صحبت های ــه دغدغه ه هســتیم ک
کامــا متفــاوت با فعــاالن قدیمــی دارند. 
ایــران امــروز در کنــار منابــع و نعمت هــای 
متعــدد، از فعالیــت نیروهــای جــوان بهره 
ــرمایه ی  ــک س ــوان ی ــه به عن ــرد ک می ب
ســرعت  افزایــش  توانایــی  انســانی، 
ــد  ــا می توانن ــد. غربی ه پیشــرفت را دارن
منابــع و ســرمایه های متعــدد کشــور مــا 
ــی  ــچ گاه توانای ــا هی ــد، ام ــم کنن را تحری
تحریــم فکــر و نــوآوری نیروهــای جــوان 
مــا را ندارنــد. درنتیجــه بایــد بــه همیــن 

ســرمایه متکــی باشــیم تــا آینــده ی 
ــازیم. ــران بس ــرای ای ــی را ب مطمئن

ــه ی  ــور در ادام ــاون اول رئیــس جمه مع
فرصت هــای  خــود  صحبت  هــای 
متعــددی را بــرای فعالیــت نیروهــای 
جــوان در صنایــع ســنتی برشــمرد. از نظر 
ــی  ــب وکار مبتن ــد کس ــای جدی او مدل ه
ــاد  ــی ایج ــال، توانای ــاد دیجیت ــر اقتص ب
تحــول در صنایــع ســنتی و افزایــش 
بهــره وری و ســوددهی آن هــا را دارنــد. او 
ــش رو  ــی را در مســیر پی ــه ی اصل وظیف
بــر عهــده ی وزارت ارتباطــات دانســت کــه 
بایــد در قــدم اول یــک نقشــه ی راه جامع 
را بــرای ادامــه ی مســیر در دوران اقتصــاد 
دیجتــال تدویــن کند. جهانگیــری فعاالن 
ــد  ــی کارآم ــتارتاپی را نیروهای ــوان اس ج
بــرای تدویــن همیــن نقشــه ی راه در 
کنــار دولــت دانســت. ازطرفــی توســعه ی 
زیرســاخت ها و آمــوزش هــای کاربــردی 
از بخش هــای مهــم نقشــه ی راه از نظــر 
ــون در  ــت تاکن ــه دول ــود ک ــری ب جهانگی
بهینه ســازی آن هــا فعالیت هایــی جــدی 
داشــته اســت و البتــه هنــوز فضــا بــرای 

ــرفت دارد. پیش
ــای  ــه مزیت ه ــاره ب ــا اش ــری ب جهانگی
ــاالن  ــن در تشــویق فع ــامانه ی نوآفری س
فضــای اســتارتاپی، برنامــه ای جامــع 
بــا هماهنگــی وزارت ارتباطــات، وزارت 
وزارت  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 
اقتصــاد، معــاون علمــی رئیــس جمهــور 
و نظــام بانکــی نیــاز دارد. او در ادامــه 
به عنــوان  بــه کارآفرینــی  اشــاره  بــا 
رویکــردی کارگشــا در فضــای اقتصــادی 
دوران هــا  در همــه ی  گفت:کارآفرینــی 
فعالیتــی مهــم بــوده کــه تأثیــر به ســزایی 
در تحــوالت اقتصــادی و صنعتــی داشــته 
اســت. کارآفریــن تــاش مســتمر انجــام 
می دهــد و بینــش گســترده ای دارد. ایــن 
افــراد بــرای عبــور از چالش هــای ســنتی 

ــد. ــو دارن ــر ن ــه، فک و مســائل جامع

ــه  ــت ک ــکا گف ــاع آمری ــر دف ــاون وزی مع
ــا شــرکای خــود  ایــن کشــور در رایزنــی ب
ــو و متحــدان منطقــه ای اش آمــاده  در نات
ــاز"  ــور آزاد و ب ــرح "عب ــردن ط ــی ک اجرای

ــت. ــز اس ــه هرم ــتی ها از تنگ کش
ــکا  ــاع آمری ــر دف ــاون وزی ــان رود مع ج
در امــور سیاســی در نشســت امنیتــی 
واشــنگتن  رایزنی هــای  از  آســپن 
برخــی  و  ناتــو  در  خــود  شــرکای  بــا 
ــه  ــایر کشــورها در منطق ــش و س متحدان

خلیج)فارس(دربــاره طــرح " عبــور آزاد 
و بــاز"در تنگــه هرمــز خبــر داد.جــان 
رود گفت:مــا در حــال آغــاز یــک مفهــوم 
تحــت عنــوان "نگهبان"هســتیم کــه در آن 
مجموعــه ای از کشــورهای دخیــل را بــرای 
ــاری در  ــاز تج ــور آزاد و ب محافظــت از عب
ــار  ــارس در اختی ــج ف ــز و خلی تنگــه هرم
ــکا  ــه آمری ــت ک ــه گف ــم.وی در ادام داری
ــو و  ــود در نات ــرکای خ ــا ش ــی ب مذاکرات
برخــی متحــدان و دیگــر کشــورها در 

خلیج)فــارس( داشــته اســت تــا بــه ایــن 
تــاش مشــترک بــرای بــاز نگــه داشــتن 
آبراه هــای حیاتــی بپیوندند.ایــن مقــام 
عملیــات  اینکــه  بیــان  بــا  آمریکایــی 
جدیــد طــی روزهــا و هفته هــای آتــی 
اجرایــی خواهــد شــد، گفــت: ایــده ایــن 
ــرای  ــتری ب ــای بیش ــه نگهبان ه ــت ک اس
ــر فعالیــت در خلیــج )فــارس(  نظــارت ب
نظارتــی  و  اطاعاتــی  ارزیابی هــای  بــا 
ــور  ــک حض ــاوه ی ــیم و به ع ــته باش داش
دریایــی و هوایــی بــرای بازگردانــدن ثبات 
و توانایــی پاســخ دهی در اختیــار داشــته 
ــای  ــا ادع ــن ب باشــیم. جــان رود همچنی
اینکــه آمریــکا خواهــان جنــگ بــا ایــران 
نیســت،گفت:اما ایــن کشــور نباید نســبت 

محافظــت  بــرای  واشــنگتن  اراده  بــه 
تردیدداشــته  نیروهایــش  و  مــردم  از 
باشــد.وی بــدون کوچک تریــن اشــاره 
تحریک آمیــز  و  گســترده  حضــور  بــه 
آمریــکا درمنطقــه مدعــی شــد:احتمال 
ــران  ــرف ای ــوی ط ــبه از س ــوء محاس س
بســیار باالســت.آنها دســت بــه اقداماتــی 
انگلیســی  نفتکــش  توقیــف  همچــون 
می زننــد. ایــن برخــورد در یــک آبــراه 
ــک  ــوع ی ــال وق ــد احتم ــک می توان کوچ
درگیــری ناخواســته را افزایــش دهــد.وی 
ــه  ــور ک ــد: همان ط ــی ش ــن مدع همچنی
رئیــس جمهــور و وزیــر امورخارجــه بارهــا 
ــدون  ــره ب ــاده مذاک ــکا آم ــد، آمری گفته ان

ــت. ــران اس ــا ای ــرط ب ــش ش پی

طرح عبور آزاد از تنگه هرمز 
را اجرا می کنیم

اراده سیاسی اروپا برحفظ برجام است

یــک حقــوق دان باتاکیــد بــر اینکــه اراده سیاســی اروپــا برایــن اســت کــه برجــام 
حفــظ شــود،گفت:اگر همــه راه هــا را بــرای خــود در مقابــل حضــور اروپــا ببندیــم، 
مســیر بــرای آمریــکا هموارتــر می شود.یوســف موالیــی در ارزیابــی خــود نســبت 
بــه نتایــج نشســت وزرای خارجــه اتحادیــه اروپــا و اظهــارات موگرینــی اظهــار 
داشــت:اینکه اروپایی هــا می گویندتــاش مــی کنیــم تااینســتکس فعــال شــود 
و ایــران تحــت هرشــرایطی صبــوری بــه خــرج دهــد و از برجــام خــارج نشــود، 
ــکا  ــه بتواندآمری ــدارد ک ــی قرارن ــا درجای ــه قدرت،اروپ ــه درموازن ــم ک بایدبدانی
ــن  ــزود: همچنی ــد.وی اف ــام ده ــام را انج ــال برج ــش درقب را وادار کندتاتعهدات
اروپــا ایــن قــدرت وتوانایــی رانــدارد تاشرکت هایشــان را بــرای معاملــه وتجــارت 
باایــران وادار کنند،چــه رســدبه ایــن کــه مکانیســمی ایجــاد کننــد تــا پــول نفــت 
خریــداری شــده بــه اینســتکس واریــز شــود.این کارشــناس حقــوق بین الملــل 
همچنیــن بیــان کــرد: در موردخواســتن، که اروپایی هــا واقعــا می خواهندبرجــام 
پابرجــا بماندامــا هزینــه ای هــم دارد کــه بــرای پرداخــت هزینــه طبیعتــا باآمریکا 
ــه  ــت از شــرکت هایی ک ــرای حمای ــا ب ــر می شــوند،بایددرنظر داشــت اروپ در گی
آمریــکا تحریــم می کندعمــا مکانیســمی ندارد.موالیــی خاطرنشــان کــرد: اراده 
سیاســی اروپــا بــر ایــن اســت کــه برجــام را حفــظ کنــد امــا عمــا توانایــی اش 
همین هایــی اســت کــه تاکنــون از خودنشــان داده اســت،لذا اکنــون ایــران اســت 
ــت  ــه دس ــزی ب ــه چی ــت دهدچ ــم از دس ــن را ه ــر ای ــاب کنداگ ــه بایدانتخ ک

مــی آورد گرچــه اروپایی هــا هــم بایــد بیش تــر از ایــن تــاش کننــد.
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تعرفه های فروش خدمات اطالع رسانی ابالغ شد

 مصوبه تشکیل شورایاری ها الزم االجراست

عمر تهدیدات ترامپ دی ماه به سر می آید

بیش از5 تا ٦میلیارد دالرصادرات به همسایگان شرقی داریم

ـــوری  ـــاون اول رییس جمه مع
فـــروش  تعرفه هـــای 
خدمـــات اطـــاع  رســـانی، 
نشـــریات  و  نقشـــه  هـــا 

آمـــاری مرکـــز آمـــار ایـــران را ابـــاغ کـــرد.
ـــه پیشـــنهاد  ـــر ۹۸ ب ـــران در جلســـه ۲۳ تی ـــات وزی هی
ــتناد  ــه اسـ ــور و بـ ــه کشـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ
قانـــون وصـــول برخـــی از درآمدهـــای دولـــت و مصـــرف 
ـــات  ـــروش خدم ـــای ف ـــه ه ـــن، تعرف ـــوارد معی آن در م
اطـــاع رســـانی، نقشـــه هـــا و نشـــریات آمـــاری مرکـــز 
ـــون  ـــق قان ـــن( کرد.مطاب ـــاح )تعیی ـــران را اص ـــار ای آم
وصـــول برخـــی از درآمدهـــای دولـــت و مصـــرف آن 
ـــی  ـــات دولت ـــا و موسس ـــن، وزارتخانه ه ـــوارد معی در م

ـــارات  ـــد انتش ـــی توانن ـــت م ـــوز از دول ـــب مج ـــا کس ب
ـــه  ـــود را ب ـــی خ ـــاری و انفورماتیک ـــات آم ـــز خدم و نی
فـــروش رســـانده و وجـــوه حاصـــل را بـــه حســـاب 
درآمـــد عمومـــی کشـــور واریـــز کنند.همچنیـــن، 
ـــک از  ـــر ی ـــده ه ـــز ش ـــوه واری ـــد وج ـــادل ۱۰۰ درص مع
دســـتگاه هـــا به حســـاب فـــوق، از محـــل اعتبـــاری 
ـــال  ـــر س ـــه ه ـــون بودج ـــور در قان ـــن منظ ـــه همی ـــه ب ک
ـــی  ـــرار م ـــتگاه ق ـــار آن دس ـــود در اختی ـــور می ش منظ
گیـــرد تـــا جهـــت انجـــام هزینه هـــای مربـــوط بـــه 
ــرف  ــه مصـ ــور بـ ــات مذکـ ــارات و خدمـ ــه انتشـ ارائـ
ـــب  ـــه تصوی ـــوط ب ـــات مرب ـــه خدم ـــه ارائ ـــد. تعرف برس

ـــید. ـــد رس ـــران خواه ـــات وزی هی

ســـخنگوی وزارت کشـــوربا بیـــان آنکـــه 
مصوبـــه تشـــکیل شـــورایاری هـــا الزم 
االجـــرا اســـت،گفت:هدف دولـــت از ایـــن 
ـــوده  ـــی ب ـــردن مشـــارکت مدن ـــاال ب ـــه ب مصوب
است.»ســـید ســـلمان ســـامانی«در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه چـــرا 
در شـــهرهای دیگـــر بـــه غیـــر از تهـــران انتخابـــات شـــورایاری هـــا برگـــزار 
ـــهرهای  ـــل در ش ـــن دلی ـــه ای ـــورایاری ها ب ـــان کرد:ش ـــود، خاطرنش ـــی ش نم
دیگـــر تشـــکیل نشـــده، چـــون شـــورای شـــهر آنهـــا در ایـــن خصـــوص 
ـــه  ـــاره گفت ـــوده اســـت.وی درب ـــن موضـــوع نب ـــال ای ـــه ای نداشـــته و دنب مصوب
هـــای رئیـــس ســـازمان بازرســـی کل کشـــور مبنـــی برغیرقانونـــی بـــودن 
ـــوان  ـــه دی ـــه ب ـــی تواندبامراجع ـــازمان م ـــد:این س ـــادآور ش ـــا، ی ـــورایاری ه ش
ـــودن شـــورایاری هـــا  ـــه الزم االجـــرا ب ـــه ابطـــال مصوب ـــت اداری نســـبت ب عدال
ـــه ای  ـــور در نام ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــس س ـــراج رئی ـــر س ـــدام کند.ناص اق
ـــی  ـــن انتخابات ـــزاری چنی ـــار برگ ـــون اختی ـــه قان ـــان اینک ـــای قوا،بابی ـــه روس ب
ـــک  ـــات عمومی،ی ـــداده اســـت،تاکید کرد:انتخاب ـــران ن ـــه شـــورای شـــهر ته را ب

ـــروط  ـــده و ش ـــی ش ـــون پیش بین ـــوی قان ـــد ازس ـــت و بای ـــی اس ـــر سیاس ام
ــد  ــات را بایـ ــزاری انتخابـ ــیوه برگـ ــوندگان و شـ انتخاب کنندگان،انتخاب شـ
ـــال ۱۳۷۵  ـــوب س ـــوراها مص ـــات ش ـــون انتخاب ـــا درقان ـــن کندام ـــون تعیی قان
و اصاحیـــه ســـالهای بعدآن،انتخاباتـــی بنام»شـــورایاری«پیش بینی و 
ـــه  ـــش ب ـــور در واکن ـــخنگوی وزارت کش ـــده است.س ـــح نش ـــون تصری در قان
ـــران  ـــورایاری ها در ته ـــات ش ـــزاری انتخاب ـــاره برگ ـــده درب ـــرح ش ـــث مط مباح
ـــون شـــوراهابه  ـــاده ۹۰ قان ـــت و شـــورای شـــهر در اجـــرای م ـــه دول گفت:مصوب
هیـــأت تطبیـــق مصوبـــات ارســـال ومـــورد اعتـــراض ایـــن هیـــأت واقـــع نشـــده 
ـــس  ـــب رئی ـــه منتخ ـــی عالیرتب ـــک قاض ـــأت ی ـــن هی ـــب ای ـــت.در ترکی اس
قـــوه قضاییـــه مطابـــق نـــص صریـــح قانـــون عضویـــت دارد و براســـاس 
ـــه  ـــت.وی ادام ـــده اس ـــرا ش ـــی و الزم االج ـــه قطع ـــن مصوب ـــان قانون،ای هم
ـــت اداری  ـــوان عدال ـــورایاری ها در دی ـــه ش ـــوط ب ـــات مرب ـــون مصوب داد:تاکن
ـــرای  ـــناد الزم االج ـــه اس ـــر ب ـــاس ونظ ـــن اس ـــذا برای ـــت ل ـــده اس ـــال نش ابط
ـــورایاری ها  ـــات ش ـــزاری انتخاب ـــی در برگ ـــاظ قانون ـــه لح ـــور ب ـــوق،وزارت کش ف

ـــت. ـــد داش ـــکاری خواه ـــران هم ـــات وزی ـــات هی ـــدود مصوب درح

تشـــخیص  مجمـــع  دبیـــر 
بیـــان  بـــا  نظـــام  مصلحـــت 
اینکـــه عمـــر تهدیـــدات ترامـــپ 
ــد  ــر می آیـ ــه سـ ــال بـ دی امسـ
ـــی  ـــال خودنمای ـــه دنب ـــکا ب ـــوری آمری ـــت: رییـــس جمه گف
اســـت امـــا از دی مـــاه بـــه بعـــد درگیـــر جریان هـــای 

می شـــود. انتخاباتـــی 
محســـن رضایـــی بیـــان کـــرد: جمهـــوری اســـامی بـــه 
دنبـــال جنـــگ نیســـت امـــا در مقابـــل تهدیـــدات هـــم 
ـــورد  ـــا را م ـــتی م ـــوری کش ـــر کش ـــر ه ـــد؛ اگ ـــاه نمی آی کوت
ـــرار  ـــدف ق ـــا را ه ـــتی آنه ـــز کش ـــا نی ـــد م ـــرار ده ـــدف ق ه
ــه تامیـــن امنیـــت  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ می دهیـــم.وی بـ

تنگـــه هرمـــز برعهـــده ایـــران اســـت ادامـــه داد: یـــک 
ـــتی ها  ـــی کش ـــل خروج ـــال مح ـــی از کان ـــتی انگلیس کش
وارد تنگـــه هرمـــز شـــده بـــود و در برابـــر نیروهـــای 
ـــرد  ـــت ک ـــیر مقاوم ـــر مس ـــرای تغیی ـــران ب ـــوردی ای دریان
ـــری از  ـــتی دیگ ـــد و کش ـــف ش ـــم دادگاه توقی ـــا حک ـــه ب ک
ـــز وارد  ـــه هرم ـــه تنگ ـــال ب ـــن کان ـــدد از همی ـــس مج انگلی
ـــیر  ـــر مس ـــوردی تغیی ـــوران دریان ـــر مأم ـــا تذک ـــا ب ـــد ام ش
داد.رضایـــی بیـــان کـــرد: مســـئوالن و مـــردم بایـــد بـــا 
ـــژه در  ـــه وی ـــور ب ـــعه کش ـــیر توس ـــدت در مس ـــاد و وح اتح
ـــئوالن  ـــد؛ مس ـــدی گام بردارن ـــادی و تولی ـــای اقتص محوره
ـــارج  ـــود را از خ ـــد خ ـــم امی ـــد چش ـــس بای ـــت و مجل دول
ـــد. ـــران باش ـــت ای ـــه مل ـــان ب ـــد و نگاهش ـــع کنن ـــور قط کش

معـــاون دیپلماســـی اقتصـــادی وزیـــر امـــور 
ــًا چیـــزی  خارجـــه گفت:درحـــال حاضرتقریبـ
بیـــش از ۵ تـــا ۶ میلیـــارد صـــادرات بـــه شـــرق 
ـــم  ـــه بخشـــی ه ـــه البت کشـــور جـــاری اســـت ک
ـــه  ـــمی را ب ـــارت غیررس ـــم تج ـــاش می کنی ـــت و ت ـــده اس ـــت نش ـــورت ثب بص

ـــم. ـــل کنی ـــمی منتق ـــارت رس تج
ـــی  ـــط خارج ـــی رواب ـــتاد هماهنگ ـــت س ـــیه نشس ـــاری« در حاش ـــا انص »غامرض
ــت  ــت های دولـ ــه سیاسـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــا برایـ ــرار مـ گفت:قـ
بـــرای افزایـــش ســـطح روابـــط اقتصـــادی بـــا همســـایگان مطالعاتـــی روی 
موانـــع صـــادرات و واردات داشـــته باشـــیم و در نشســـت امـــروز از کســـانی 
ـــد  ـــل آم ـــه عم ـــوت ب ـــت دع ـــن نشس ـــرای ای ـــتند ب ـــدم هس ـــط مق ـــه در خ ک
تـــا مســـائل مربـــوط بـــه نقـــل و انتقـــاالت بانکـــی و مشـــکات گمرکـــی را 
ـــا  ـــش از ٥ ت ـــزی بی ـــًا چی ـــر تقریب ـــال حاض ـــزود: در ح ـــم.وی اف ـــی کنی بررس
٦ میلیـــارد صـــادرات بـــه شـــرق کشـــور جـــاری اســـت کـــه البتـــه احتمـــاالً 
ـــن  ـــال ای ـــز انتق ـــا نی ـــاش م ـــه ت ـــت نشـــده اســـت ک ـــم بصـــورت ثب بخشـــی ه

تجـــارت غیررســـمی بـــه تجـــارت رســـمی اســـت و اینکـــه بتوانیـــم در ایـــن 
ـــان  ـــور خارجـــه بی ـــر ام ـــاون اقتصـــادی وزی راســـتا تســـهیاتی را ایجـــاد کنیم.مع
ـــتانداران  ـــد و اس ـــکاتی دارن ـــا مش ـــفرای م ـــی س ـــی و بانک ـــوزه پول ـــرد: در ح ک
ـــه  ـــور خارج ـــر ام ـــاون وزی ـــرح کردند.مع ـــود را مط ـــتانهای خ ـــکات اس ـــم مش ه
ـــک  ـــایی بان ـــرای بازگش ـــتانی ب ـــتانی و افغانس ـــای پاکس ـــل طرف ه ـــراز تمای از اب
مشـــترک خبـــر داد و گفـــت: در حـــوزه صرافی هـــا نیـــز از ابتـــدای انقـــاب و 
ـــتیم توســـط  ـــدوار هس ـــه امی ـــته ک ـــود داش ـــی وج ـــال مراودات ـــل س ـــن چه در ای
بانـــک مرکـــزی و ســـندیکاها هماهنگـــی بیشـــتری ایجـــاد کنیـــم. انصـــاری 
خاطرنشـــان کـــرد: صرافی هـــا در ایـــن حـــوزه فعـــال بـــوده انـــد و اگـــر بـــه 
ایـــن مـــراودات چهارچـــوب قانونـــی دقیق تـــری داده و آن را هدایـــت کنیـــم 
ـــه  ـــور خارج ـــر ام ـــاون وزی ـــند. مع ـــته باش ـــترده ای داش ـــش گس ـــد نق ـــی توانن م
ــدوار  ــد و امیـ ــرح شـ ــز بحث هایـــی مطـ ــرکات نیـ ــوزه گمـ ــه داد: در حـ ادامـ
هســـتیم بـــرای یکـــی از مشـــکات جـــدی گمـــرکات تســـهیات بیشـــتری 
ـــن  ـــر شـــود. همچنی ـــه و خـــواب کاال کمت ـــاال رفت ـــا ســـرعت کار ب ـــم شـــود ت فراه

ـــود . ـــام ش ـــتری انج ـــات بیش ـــل اقدام ـــل و نق ـــوزه حم ـــت در ح الزم اس

مهـدی جمالـی نـژاد معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری 
و روسـتایی وزیـر کشـور، اظهارداشـت:در راسـتای تکالیـف 
قانونی وزارت کشـور و سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های 
کشـور در قبـال شـهرداری هـا و بـه منظور ایجاد وحـدت رویه 
در نحـوه اجـرای مقـررات اسـتخدامی شـهرداریها و شـفاف 
سـازی قوانیـن و مقـررات موجـود در حـوزه یادشـده، نحـوه 
در  وکارگـری  موقـت کارمنـدی  قـرارداد  نیـروی  بهکارگیـری 
شـهرداری ها و سـازمان های وابسـته و سـایر موارد مرتبط،به 

اسـتثنا شـهرداری تهران،بـه اسـتانداران ابـاغ شـد.

سـفیر کشـورمان در لنـدن هشـدار داد: دولـت انگلیـس بایـد 
نیروهـای سیاسـی داخلی را کـه خواهان تشـدید تنش میان 

ایـران و انگلیس هسـتند،بازدارد.
حمیـد بعیدی نـژاد درحسـاب کاربـری خـود در توئیتر نوشـت 
دولـت انگلیـس بایدمانـع از نیروهـای سیاسـی داخلی شـود 
کـه خواهـان افزایـش تنش کنونی میـان ایـران و انگلیس به  
فراتـر از مسـئله کشـتی ها هسـتند.وی ادامه داد: ایـن، به ویژه 
وغیرعقانـی  خطرنـاک  منطقـه  حسـاس کنونـی  درشـرایط 
خواهـد بود.باایـن حال،ایـران قوی اسـت و برای سـناریوهای 

مختلـف آمـاده خواهـد بود.

ابالغ دستورالعمل نحوه به کارگیری 
نیروهای موقت در شهرداری ها 

برای سناریوهای مختلف 
آماده ایم

یـک عضـو کمیسـیون امنیت ملی وسیاسـت خارجی مجلس 
توقیـف  داد:بـا  انگلیـس هشـدار  وزیـر خارجـه  بـه  خطـاب 
کشـتی های ایـران کاری نکنیـد که از کشـتی های آمریکایی و 

انگلیسـی عبـوری از تنگـه هرمـز، عـوارض بگیریم.
مصطفـی کواکبیان خطـاب به وزیر خارجه انگلسـتان،گفت:به 
دسـتور آمریـکا کشـتی ایرانی را بـه صـورت غیرقانونی توقیف 
کردیـد امـا کشـتی شـما درخلیـج فـارس بـه دلیـل نقـض 
متعددقوانیـن بین المللـی متوقف شـد پس بـه جای تهدید و 
تحریم، کشـتِی ایرانِی توقیف شـده در جبل الطارق را سریعتر 
آزاد کنیـد تـا مجبـور نباشـیم از همـه کشـتی های آمریکایی و 
انگلیسـی کـه از تنگـه هرمـز عبـور می کنند، عـوارض بگیریم.

نـادر قاضی پـور نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس شـورای 
خطـاب بـه هیـات رییسـه مجلـس اظهـار داشـت: بـا وجـود 
آنکـه قیمـت ارز کاهـش یافتـه امـا قیمـت اجنـاس در بـازار 

چنـد برابـر گذشـته شـده اسـت.
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس بـا اسـتناد بـه اصـل ۳۱ 
قانـون اساسـی از اعضـای هیـات رییسـه مجلـس خواسـت 
تـا کنتـرل قیمـت ارزاق عمومی، خـودرو و مسـکن را از دولت 

طلـب کننـد تـا قیمـت اجنـاس کاهـش یابد.

هشدار کواکبیان به وزیر 
امور خارجه انگلستان

قیمت کاالها با وجود کاهش 
قیمت ارز، افزایش یافته است
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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

تابوت های تاریخی در » رامهرمز«  به 
محل امن منتقل شدند

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره  کل می ــراث فرهنگ ــت می ــت معاون سرپرس
ــه  ــوفه در منطق ــای مکش ــت: تابوت ه ــتان گف ــگری خوزس ــتی و گردش دس
ــات  ــتندنگاری و مطالع ــان مس ــس از پای ــز، پ ــتان رامهرم ــی شهرس جوبج
ــه محــل امــن از پیــش تعیین شــده منتقــل  علمــی اســتخوان  شناســی، ب
ــات کاوش نجــات   ــه عملی ــا اشــاره ب ــی ب شــدند.احمدرضا حســینی بروجن
بخشــی در محوطــه تاریخــی جوبجــی رامهرمــز کــه در راســتای اجــرای طــرح 
ــزود:  ــام شــد اف ــز و زمســتان ۱۳۹۷ انج ــز در پایی آبرســانی دشــت رامهرم
ــه  در نتیجــه کاوش هــا مشــخص شــد کــه ایــن بخــش در دوره اشــکانی ب
ــا بیــان اینکــه در کاوش هــا  شــکل گورســتان اســتفاده می شــده اســت.او ب
کــه بــه سرپرســتی میثــم حســین زاده باستان شــناس اداره کل میــراث 
فرهنگــی خوزســتان صــورت گرفــت، ۲ عــدد تابــوت نیــز کشــف شــد ادامــه 
داد: در ایــن زمــان عملیــات پاکســازی، مستندســازی، مطالعــه روی بقایــای 
اســتخوانی، مرمــت و استحکام بخشــی اولیــه تابوت هــا و اســتخوان ها 
آثــار  مرمت گــران  تیــم  و  استخوان شناســان  باستان شناســان،  توســط 
تاریخــی حاضــر در تیــم کاوش بــا دقــت و بــه صــورت کامــل انجــام شــد.

 پیام
 میراث

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ساوه از آغاز عملیات اجرایی مرمت، حفاظت و بازسازی 
تزئینات معماری کتیبه گچ بری ایوان مسجد سرخ این شهر خبر داد.

رضا ایاز تثبیت این بنای ارزشمند تاریخی، اصاح و مرمت و نیز استحکام بخشی آن را از جمله اهداف اجرای این طرح عمرانی 
بیان کرد و افزود: برای اجرای این طرح ۶۳۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که ظرف مدت سه ماه عملیاتی خواهد 

شد

رنا
 ای

س:
عک

عضـو انجمـن صنفـی راهنمایان گردشـگری اسـتان تهران با 
اشـاره بـه نخسـتین جشـنواره خـوراک ملـل در بـرج میاد، 
نقـش صنایع غذایی را مسـتقیم دانسـت و گفت:این محفل 
مـی توانـد بـه خوبی ذائقـه و طبخ غذاهـای اصیـل ایرانی را 

بـه سـایر جهان معرفـی کند.
داشـت: گردشـگر  اظهـار  رابطـه  ایـن  در  درودیـان  حمیـد 
غذایـی مـی تواند اشـتغال بسـیاری ایجـاد کـرده و ارزآوری 
بـرای کشـورمان بـه همـراه داشـته باشـد، چـون بسـیاری از 
توریسـت هـای خارجـی مـی خواهنـد تـا فرهنـگ بومـی و 
محلـی، نحـوه پخـت و محل ایـن گونه غذاهـا را تجربه کنند.
وی ادامـه داد:بسـیاری از کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا از 
جملـه تایلنـد و ویتنام در چندسـال اخیر بـا معرفی غذاهای 
خـود در مسـیر گردشـگران توانسـته انـد نـگاه تاریخـی و 
فرهنگـی کشورشـان را بـه سـایر جهـان عرضـه کننـد چـرا که 
گردشـگری خـوراک در دنیـا شـناخته شـده اسـت.خزانه دار 
انجمـن صنفـی راهنمایان گردشـگری اسـتان تهـران با بیان 
اینکـه فضـای مجـازی می تواند در معرفی بیشـتر جشـنواره 
خـوراک ملـل تاثیـر گـذار باشـد خاطـر نشـان کـرد: غذاهای 
محلـی ایـران یکـی از پرطرفدار ترین منوها برای گردشـگران 
محسـوب مـی شـود کـه مـی بایسـت ایـن موضـوع در دل 
ایـن جشـنواره پـرورش داده و بـه سـایر گردشـگران معرفی 
کرد.درودیـان بـا اشـاره بـه اینکه گسـتردگی اقـوام ایرانی در 
کشـور باعـث شـده کـه بسـیاری از غذاهـا بـه لحـاظ طبـخ، 
شـود  ارزیابـی  مطلـوب  بـرای گردشـگران  ذائقـه  و  تنـوع 
تبریـزی  و کوفتـه  اکنـون قرمـه سـبزی، کبـاب  گفت:هـم 
بـرای بسـیاری از گردشـگران یـک برنـد تبدیل شـده اسـت 
کـه بایـد از ایـن الگـو و اسـتاندارد سـازی سـایر غذاهـای 
محلـی را معرفـی کرد.بـه گفتـه وی اسـتفاده از ادویـه هـا و 
دسـرهایی در کنارغذاهـای ایرانـی باعـث شـده تـا طبـع گرم 
و سـرد غذاهـا را از بیـن بـرده و ایـن گونـه خـوراک هـا را 
بهتـر بـرای بـاب میـل گردشـگران بـه همـراه آورد.ایـن عضو 
انجمـن صنفـی راهنمایـان گردشـگری اسـتان تهـران نقـش 
صنایـع غذایـی در توسـعه اقتصـادی و اشـتغال را مسـتقیم 
دانسـت و اظهارداشـت: در ایـن زمینـه گردشـگر غذایـی می 
توانـد اشـتغال بسـیاری را بـرای اقتصاد کشـورمان به همراه 
اورد چـرا کـه بسـیاری از توریسـتهای خارجـی در نظـر دارند 
تـا فرهنـگ بومـی و محلی،نحـوه پخـت و محـل ایـن گونـه 

غذاهـا را تجربـه کننـد.

گردشگری غذایی می تواند 
اشتغال پایدار ایجاد کند

بیابان لوت سه سال پس از جهانی شدن

بیابان لوت ایران در تاریخ 27 تیر 95 به ثبت جهانی رسید

ســه ســال از جهانــی شــدن بیابــان 
ــگ و  ــه هفــت هــزار ســال فرهن ــوت ک ل
تمــدن بشــری را در خــود جــای داده، 
ــرا  ــخ نویدبخــش ف ــن تاری گذشــت و ای
رســیدن زمانــی اســت کــه انتظــار مــی رود 
تحولــی در جــذب گردشــگری و اقتصــاد 
جوامــع محلــی اطــراف ایــن بیابــان 
حاصــل شــود. ۲۷ تیــر ۹۵ درحالــی 
کــه نشســت یونســکو آخریــن ســاعات 
چهلمیــن اجــاس خــود را در اســتانبول 
ــوت  ــان ل ــت بیاب ــر می گذاش ــت س پش
ــورهایی  ــتر کش ــت بیش ــا موافق ــران ب ای
کــه در وصــف آن ســخن گفتنــد بــه ثبــت 
جهانــی رســید.تا قبــل از آن، ایــران دارای 
ــی  ــراث جهان ــده درمی ــت ش ــر ثب ۱۹ اث
بــود کــه همــه آنهــا جــزو آثــار فرهنگــی 
ایــران محســوب می شــدند و هیــچ اثــر 
طبیعــی از ایــران در فهرســت میــراث 

میــراث  نداشــت.این  وجــود  جهانــی 
جهانــی در جنــوب شــرقی ایــران و میــان 
ســه اســتان خراســان جنوبــی، سیســتان 
و بلوچســتان و کرمــان واقع شــده اســت.
بیابــان لــوت در عرصــه ای به وســعت ۲۲ 
هــزار و ۷۸۰ کیلومتــر مربــع گســترده 
اســت اماحریم آن ۱۷هــزار و ۹۴۱ کیلومتر 
محاســبه شــده کــه شــامل ریــگ یــان 
)تپــه هــای ماســه ای(، کلوت هــا، نبکاها 
رودخانــه شــور، هامــادا )دشــت ریگــی(، 
پهنــه بازالتــی گنــدم بریــان و غیره اســت.
ــگ  ــرب و ری ــا در غ ــان کلوته ــن می در ای
ــا  ــدازی زیب ــا چشــم ان ــان در شــرق ب ی
ــد. ــی می کنن ــز خودنمای ــگفت انگی و ش
ــت  ــار امیدبخــش ثب ــار اخب ــد از انتش بع
ــا  ــوت انتظاره ــان ل ــدن بیاب ــی ش جهان
ــه اهــداف  ــت ک ــرار گرف ــدار ق ــن م ــر ای ب
ــر طبیعــی  ــک اث ــت ی ــرای ثب یونســکو ب

ــه مــرور  ــا دســتاوردهایی امیدآفریــن ب ب
ــر  ــت گ ــود.یک طبیع ــق ش ــان محق زم
درخراســان  گردشــگری  کارشــناس  و 
جنوبــی معتقــد اســت کــه اقدامــات 
ــرای معرفــی و حفاظــت از  ارزشــمندی ب
بیابــان لــوت بعــد ازجهانــی شــدن انجــام 
گرفته است.احســان درســتکار، تاســیس 
پایگاه هــای جهانــی بیابــان لــوت در ســه 
اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان 
و خراســان جنوبــی را در ایــن زمینــه 
ــری از ورود  ــت: جلوگی ــد و گف ــادآور ش ی
گروه هــای کاروانــی غیرمجــاز بــه عرصــه 
لــوت از مــواردی بــود کــه در راســتای 
ــت. ــه اس ــام گرفت ــان انج ــت بیاب حفاظ
وی بــه پاکســازی محوطــه هــای حریــم 
و عرصــه لــوت بــا همــکاری انجمن هــای 
مــردم نهــاد اشــاره کــرد و افــزود: برگزاری 
اولیــن همایــش بیــن المللی گردشــگری 

ــن  ــی وبی ــای محل ــوت، فرصته ــان ل بیاب
ــه  ــال ب ــاه امس ــت م ــی در اردیبهش الملل
میزبانــی خراســان جنوبــی نیزبــه معرفی 
بیابــان لــوت در ابعــاد جهانــی کمــک کرد.

موفقیت خراسان جنوبی در 
حفاظت از پوشش گیاهی و 

جانوری لوت
ــا  ــی ب ــه داد: از طرف ــر ادام ــن طبیعتگ ای
توجــه بــه جهانــی شــدن لــوت نگاه هــای 
ــه روز  ــر روز ب ــن اث ــه ای ــی ب ــن الملل بی
بیشــتر شــده و گردشــگران خارجــی 
ــا از  ــد ت ــدا می کنن ــتری پی ــل بیش تمای
ــد.وی  ــد کنن ــی بازدی ــه طبیع ــن جاذب ای
ــش  ــودن پوش ــکننده ب ــه ش ــاره ب ــا اش ب
ــح کــرد:  ــوت تصری ــوری ل گیاهــی و جان
بــه طــور قطــع ایجــاد حساســیت در 
ــب گردشــگران  ــداری از جان ــظ و نگه حف
بایــد انجــام شــود کــه خوشــبختانه 
تاکنــون بخصــوص در حــوزه خراســان 
جنوبــی شــاهد ایجــاد آســیب بــه منظــر 
عرصــه و حریــم لــوت نبوده ایم.درســتکار 
ادامــه داد: امــا در بخش هایــی از اســتان 
ــا  ــا ب ــیه نبکاه ــوص حاش ــان بخص کرم
توجــه بــه تــردد پرشــماری از خودروهــای 
۲ دیفرانســیل آســیب زیــادی بــه بافــت 
خــاک و منظــر منطقــه وارد شــده کــه بــا 
ــر  ــوان از وخیم ت ــزی الزم می ت ــه ری برنام

ــرد. ــری ک ــاع جلوگی شــدن اوض

گردشگری انبوه آسیب جدی 
برای بیابان لوت

وی گردشــگری انبــوه رایکــی از آســیبهای 
لــوت را  بیابــان  جــدی دانســت کــه 
تهدیــد می کنــدو گفت:بایــد از بــروز ایــن 
ــت  ــا مدیری ــرد وب ــری ک ــده جلوگی پدی
رادرمقابــل  لــوت  گردشــگری،بیابان 
ــت. ــون نگهداش ــانی مص ــیبهای انس آس

ــراث  ــگری اداره کل می ــناس گردش کارش
باتاکیــد  جنوبــی  خراســان  فرهنگــی 
براینکــه آمــوزش جوامــع محلــی نقــش 
ــه اهــداف  ــری دردســتیابی ب بســیار موث
توســعه پایــدار منطقــه لــوت ایفامی کنــد 
افــزود: در ایــن راســتا از ابتــدای امســال 
ــش  ــوان نق ــا عن ــوزش ب ــای آم دوره ه
ــگری  ــعه گردش ــی در توس ــع محل جوام
ــق  ــدان از طری ــتان نهبن ــدار در شهرس پای
معاونــت گردشگری،ســرمایه گــذاری و 
تامیــن منابــع اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــت. ــده اس ــزار ش ــی برگ ــان جنوب خراس

سکوت ثبت جهانی بیابان لوت 
بعد از گذشت سه سال

ــر در حــوزه گردشــگری  ــال دیگ ــک فع ی
معتقداســت خراســان جنوبــی در زمینــه 
معرفــی بیابــان لــوت ضعیــف عمــل 
کــرده اســت.احمد کاشــانی بابیــان اینکــه 
ارزش اثــر جهانــی بــه ایــن اســت کــه از 
ــه و در  ــر رفت ــور فرات ــک کش ــای ی مرزه

عرصــه بیــن المللــی معرفــی شــود گفت: 
ــد باعــث  ثبــت جهانــی یــک اثــر می توان
تحــول اقتصــادی درشــهرها و روســتاهای 
اطــراف آن شــود کــه یکــی از اهــداف 
ــت.وی  ــن اس ــز همی ــکو نی ــت یونس ثب
تعییــن بودجه هــای بیــن المللــی تعییــن 
مــی شــود و پــان توســعه گردشــگری را 
ــی شــدن یــک  ــت جهان ــار ثب از دیگــر آث
ــوت  ــان ل ــزود: بیاب ــرد و اف ــوان ک ــر عن اث
بــه عنــوان اولیــن میــراث طبیعــی ایــران 
ــل مســئوالن  در یونســکو در ســکوت کام
ــت رســید.فعال  ــه ثب ــی ب خراســان جنوب
حــوزه آژانس های مســافرتی در خراســان 
جنوبــی ادامــه داد:این ســکوت بــه قدری 
ــی  ــت جهان ــی جشــن ثب ــه حت اســت ک
شــدن هــم بعــد از ســه ســال هنــوز برگزار 
نشــده در حالــی کــه هــدف مهم برگــزاری 
ایــن قبیــل جشــن ها معرفــی آن منطقــه 

در ُبعــد ملــی و بیــن المللــی اســت.

شــده،  انــدود  قلــع  مســی  بشــقاب 
ــد کارگاه  توســط امیررضــا ســیدی هنرمن
هنرهــای  پژوهشــی  گــروه  قلمزنــی 
ــی و  ــراث فرهنگ ــگاه می ــنتی پژوهش س
ــلجوقی  ــبک دوره س ــه س ــگری ب گردش
ــد شــریف  ــی شد.ســید عبدالمجی قلمزن
زاده )رییــس گــروه پژوهشــی هنرهــای 
ــی  ــای قلمزن ــه احی ــا اشــاره ب ســنتی( ب
بشــقاب مســی به ســبک دوره ســلجوقی 
ــظ،  ــتای حف ــرح در راس ــن ط ــت: ای گف

ــران  ــنتی ای ــای س ــاعه هنره ــا و اش احی
انجــام گرفــت. طراحــی نقــوش ایــن 
ــز  ــه شــیوه )تکنیــک( ری ــه ب بشــقاب ک
قلــم قلمزنــی شــده، برگرفتــه از گره هــای 
دوره ســلجوقی اســت.او نقــوش روی 
ایــن بشــقاب را از انــواع نقوش هندســی، 
گیاهــی وحیوانــی عنــوان کــرد که بیشــتر 
از ایــن نقــوش در پارچه هــای نفیــس 
ــی  ــت اســتفاده می شــد و نمونه های زربف
از آن در مــوزه ملــی ایــران موجــود اســت.

شــریف زاده خاطرنشــان کــرد: بــا ایجــاد 
نقــوش  ایــن  طراحــی،  در  تغییراتــی 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــرای قلمزن ــرای اج ب
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــد.وی ب ــرار گرفته ان ق
ــوش  ــن نق ــای ای ــی گره ه ــب طراح قال
ــود در  ــی موج ــقاب برنج ــه از بش برگرفت
مــوزه ملــی اجــرا شــده تصریــح کــرد: در 
ــا  ــراه ب ــیه ای دور کار، هم ــی حاش قلمزن
شمســه دوران، از نقــوش آثــار ســلجوقی 
کــه عمدتــا حکاکــی بــوده اســتفاده 
شــده اســت.او در پایــان گفــت: تکنیــک 
ریــز قلــم روشــی از تزییــن ســطح فلــز 
اســت کــه از دوره ســلجوقی  و دوره هــای 
مختلــف آثــار بیشــماری به ایــن روش در 

ــت. ــود اس ــا موج موزه ه

احیای قلم زنی بشقاب مسی 
به سبک دوره سلجوقی

نگهداری 700نسخه خطی فارسی 
در دانشگاه سن پترزبورگ

مجموعــه ای ارزشــمند از ۷۰۰ نســخه خطــی فارســی از قبیــل منابــع تاریخــی 
ــی  ــگاه دولت ــی دانش ــه علم ــب در کتابخان ــخ مذه ــای نس ــای زیب ــه ه و نمون
ــی فارســی  ــن نســخه خط ــی شــود.قدیمی تری ــداری م ــورگ نگه ســن پترزب
در ایــن مجموعــه، »مقدمــه االدب« از جــارهللا زمخشــری اســت کــه در واقــع 
ــن نســخه در ســال ۱۲۶۹  ــت ای ــه فارســی اســت. کتاب ــی ب یــک فرهنــگ عرب
ــی  ــخه خط ــت.حدود ۴۰۰ نس ــیده اس ــان رس ــه پای ــادی )۶۴۷ ه. ش( ب می
ــه  ــخه از خمس ــک نس ــتند. ی ــی هس ــه، ادب ــن مجموع ــود در ای ــی موج فارس
نظامــی گنجــوی کــه احتمــاالً در ســال ۱۶۶۷ میــادی کتابــت شــده و در کنــار 
ــه اســت.  ــن مجموع ــوری هــم دارد از نســخ ارزشــمند ای ــر مینیات ــن ۲۶ اث مت
گفتــه می شــود یکــی از مینیاتورهــای ایــن مجموعــه کــه در قاب هــای طایــی 
تذهیــب شــده اند، تصویــری از خــود نظامــی اســت.دو نســخه از مثنــوی 
یوســف و زلیخــای عبدالرحمــن جامــی نیــز در ایــن مجوعــه وجــود دارد. یکی از 
آنهــا بــه فرمــان ســلطان حســین در ســال ۱۴۸۵ میــادی )همزمــان بــا زندگــی 
مؤلــف( در هــرات نگاشــته شــده و نســخه دیگــر هــم دربرگیرنــده ۲۶ مینیاتــور 
ــخ چنگیزخــان  ــار، نســخه خطــی تاری ــن آث ارزشــمند اســت.یکی از جالب تری
اســت کــه در ســال ۱۳۷۸ میــادی توســط ســاتی ابــن الحســن ابــن محمــود 

ــور را هــم در خــود جــای داده اســت. ــوری تألیــف شــده و ۱۰ مینیات الکن

ته
نک

سـه سـال از جهانـی شـدن بیابـان لـوت کـه هفـت هزار 
سـال فرهنـگ و تمـدن بشـری را در خـود جـای داده، 
گذشـت و ایـن تاریخ نویدبخش فرا رسـیدن زمانی اسـت 
کـه انتظار مـی رود تحولـی در جذب گردشـگری و اقتصاد 

جوامـع محلـی اطـراف ایـن بیابـان حاصل شـود
سـاعات  آخریـن  یونسـکو  نشسـت  27تیر95درحالـی 
چهلمین اجالس خودرادراسـتانبول پشـت سر می گذاشت 
بیابـان لـوت ایـران باموافقـت بیشـتر کشـورهایی کـه در 

وصـف آن سـخن گفتنـد بـه ثبـت جهانی رسـید.
بیابـان لـوت در عرصـه ای بـه وسـعت 22 هـزار و 780 
کیلومتر مربع گسـترده اسـت اما حریم آن 17 هزار و 941 
کیلومتر محاسـبه شـده که شـامل ریگ یـالن )تپه های 
ماسـه ای(،کلوتها، نبکاها، رودخانه شـور، هامادا)دشـت 

ریگی(،پهنـه بازالتـی گندم بریان و غیره اسـت

میراثمیراث

51 سایت در حوزه میراث فرهنگی فیلتر شدندباغ ساالرکالنتر تا یک سال آینده به بهره برداري مي رسد
اندیشـــی  هـــم  نشســـت 
تعییـــن تكلیـــف بـــاغ ســـاالر 
ــر  ــت دكتـ ــا مدیریـ ــر بـ كانتـ
ـــهردار و  ـــور ش ـــوی و باحض موس
ـــی ،معـــاون میراث،معـــاون  ـــده متول ـــد ،نماین ـــر ارجمن دكت
ـــدار ،متصـــرف و جمعـــی از مســـؤولین برگـــزار شـــد. فرمان
شـــفیعی معـــاون میـــراث فرهنگـــی کرمـــان در ایـــن 
نشســـت گفـــت :طـــرح مرمـــت امـــارت امـــاده شـــده  
ــه  ــی بـ ــاری ملـ ــویقی اعتبـ ــرح تشـ ــور طـ ــه منظـ و بـ
ــراث  ــده و میـ ــت شـ ــال دریافـ ــارد ریـ ــغ٣ میلیـ مبلـ
امادگـــی مرمـــت كارگاه را داردنماینـــده متولـــی در 
ادامـــه گفت:ایـــن ملـــك٦ دنـــگ وقـــف و از موقوفـــه 

مدیرالملـــك اســـت و سالهاســـت اجـــاره آن پرداخـــت 
ـــی  ـــاف آمادگ ـــده  و اوق ـــی ش ـــند آن منقض ـــده و س نش
ـــارت  ـــن ام ـــرای بازســـازی ای ـــی ب ـــوع همـــكاری مال هـــر ن

دارد. را 
ـــی و  ـــكر از همراه ـــن تش ـــوی ضم ـــر موس ـــان دكت در پای
همدلـــی همـــه مدیـــران بـــرای احیـــای ایـــن طـــرح و 
ـــه  ـــاغ ك ـــن ب ـــژاد متصرفی ـــدی ن ـــرادران احم ـــر از ب تقدی
ـــا  ـــق متصـــرف ب ـــت: ح ـــدا كردندگف ـــور پی در جلســـه حض
ـــا  ـــاره به ـــر از اج ـــود و كس ـــی موج ـــزان صیف ـــی می بررس
پرداخـــت و بـــا تعریـــف كاربـــری فرهنگـــی و تجـــاری 
ـــرار  ـــوم ق ـــتفاده عم ـــورد اس ـــا م ـــود ت ـــاف ش ـــل اوق تحوی

ـــرد. گی

حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
فرهنگـــی  ســـازمان  میـــراث  
ســـایت های  بـــا  برخـــورد  از 
میـــراث   درحـــوزه  غیرمجـــاز 
فرهنگـــی خبـــر داد، گفـــت: در ســـه ماهـــه اول ســـال جـــاری 
۵۱ ســـایت غیرمجـــاز از طریـــق معاونـــت دادســـتانی کل 
ـــت  ـــر رحم ـــرتیپ دوم »امی ـــردار س ـــر شدند.س ـــور فیلت کش
ـــرای  ـــرد: در اج ـــح ک ـــر تصری ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــی« ب اله
ـــه  ـــا توج ـــت و ب ـــگان حفاظ ـــردی ی ـــای راهب ـــت ه سیاس
ـــا مقـــررات ســـازمان  ـــر ب ـــی و مغای ـــه اقدامـــات غیـــر قانون ب
ـــروش  ـــد و ف ـــات، خری ـــم از تبلیغ ـــازی اع ـــای مج در فض
غیرمجـــاز دســـتگاه هـــای فلزیـــاب، و امـــوال تاریخـــی 

ـــتانی  ـــت دادس ـــا معاون ـــی ب ـــی هماهنگ ـــی و … ط فرهنگ
کل کشـــور در امـــور فضـــای مجـــازی دسترســـی یـــگان 
ـــه ســـامانه  ـــی ب ـــط خـــاص قضای ـــگاه ضاب حفاظـــت در جای
ـــریع  ـــورد س ـــا و برخ ـــازی مهی ـــای مج ـــد فض ـــط رص برخ
ـــی  ـــتور کار اداره حقوق ـــف در دس ـــای متخل ـــایت ه ـــا س ب
ــه  ــزود: در ادامـ ــت.وی افـ ــرار گرفـ ــت قـ ــگان حفاظـ یـ
ـــی و  ـــراث فرهنگ ـــه می ـــوداگران عرص ـــا س ـــه ب ـــد مقابل رون
ـــط در  ـــادی ذیرب ـــا مب ـــه ب ـــام پذیرفت ـــات انج ـــی تعام ط
ـــایی و  ـــه شناس ـــبت ب ـــاری نس ـــال ج ـــه اول س ـــه ماه س
ـــر( ۵۱ ســـایت  ـــام تذک ـــگ و اع ـــی )فیلترین ـــورد قانون برخ
غیرمجـــاز از طریـــق معاونـــت دادســـتانی کل کشـــور در امـــر 

فضـــای مجـــازی اقـــدام شـــد.

لنا
 ای
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عک
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خبر

بــه گفتــه معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع 
زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــر اســاس 
ــد  ــوز جدی ــدور مج ــادن، ص ــی مع ــورای عال ــه ش مصوب
اکتشــاف و بهره بــرداری معــادن طبقــه یــک و دو در پنــج 
ــه  ــرز ب ــدران، گلســتان، تهــران و الب اســتان گیــان، مازن
علــت حساســیت های محیــط زیســتی ایــن اســتان ها، 
میــزان تخریــب محیــط زیســت و آلودگــی ناشــی از ایــن 

ــت. ــده اس ــف ش ــا متوق فعالیت ه
حمیــد ظهرابــی در حاشــیه مراســم امضــای تفاهمنامــه 
همــکاری ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و ســازمان 
ــران  ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس توس
)ایمیــدرو( بــا اشــاره بــه اصــاح قانــون معــادن در ســال 
۱۳۹۱ گفتــه اســت: اگرچــه ایــن اقــدام منجــر بــه کاهش 
اختیــارات ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــرای اعمال 
ضوابــط و مقــررات محیــط زیســتی در فعالیت هــای 
معدنــی شــد امــا بــه علــت همــکاری و تعامــل ســازنده 
وزارت  و  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  میــان 
صنعــت، معــدن و تجــارت و تصمیم هــای درســت اتخــاذ 
ــی معــادن، اقدام هــای مثبتــی در  شــده در شــورای عال
ایــن حــوزه شــکل گرفتــه اســت. بــه گفتــه ظهرابــی بــر 
ــادن، صــدور مجــوز  ــی مع ــه شــورای عال اســاس مصوب
ــک و  ــه ی ــادن طبق ــرداری مع ــاف و بهره ب ــد اکتش جدی
دو در پنــج اســتان گیــان، مازنــدران، گلســتان، تهــران و 
ــن  ــط زیســتی ای ــت حساســیت های محی ــه عل ــرز ب الب
ــی  ــط زیســت و آلودگ ــب محی ــزان تخری ــتان ها، می اس
ــه  ــت. ب ــده اس ــف ش ــا متوق ــن فعالیت ه ــی از ای ناش
گــزارش ایســنا، معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع 
ــاره  ــا اش ــط زیســت ب ــت محی ــازمان حفاظ زیســتی س
بــه بخشــنامه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و مصوبــه 
شــورای عالــی معــادن در خصــوص فعالیت هــای معدنی 

داخــل مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت می افزایــد: تمدیــد مجــوز ایــن نــوع فعالیت هــا 
ــط زیســت  ــررات محی ــط و مق ــت ضواب ــه رعای ــوط ب من
ــوع  ــن موض ــت ای ــد: اهمی ــان می کن ــی بی ــد. ظهراب ش
بــه آن دلیــل اســت کــه در اصــاح قانــون معــادن 
ــا  ــت تنه ــط زیس ــوز محی ــه مج ــود ک ــده ب ــب ش تصوی
یــک بــار صــادر خواهــد شــد امــا بــا مصوبــه کنونــی کــه 
ــارت صــورت  ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع ــا همراه ب

گرفــت، تمدیــد فعالیت هــای معدنــی در مناطــق تحــت 
مدیریــت محیــط زیســت مســتثنی و مقــرر شــد نــه تنها 
ماحظــات محیــط زیســتی رعایــت شــود بلکــه اســتعام 
ــط  ــاون محی ــرد. مع ــز صــورت گی ــط زیســت نی از محی
ــت  ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع زیس
محیــط زیســت ادامــه می دهــد: یکــی دیگــر از بحث های 
چالشــی یکــی، دو ســال اخیــر در حــوزه معــدن، مصوبــه 
انجــام مطالعــات در شــش پهنــه منطقــه حفاظــت شــده 
بهــرام گــور بــود کــه در تعامــل صــورت گرفتــه توافــق شــد 
بــه رغــم مصوبــه قبلــی و بــا توجــه بــه حساســیت های 

زیســتگاهی منطقــه، انجــام مطالعــات تنهــا در ســه پهنــه 
ــاده ۲۴  ــه تبصــره ۵ م ــا اشــاره ب ــرد. وی ب صــورت پذی
قانــون معــادن بیــان می کنــد: بــر اســاس ایــن تبصــره، 
ــت  ــط زیس ــا محی ــی ی ــع طبیع ــازمان های مناب ــر س اگ
بــا فعالیــت معدنــی مخالفــت می کردنــد، کارگروهــی در 
اســتان بــرای اتخــاذ تصمیــم در مــورد فعالیــت معــدن 
ــم آن الزم االجــرا  ــر تشــکیل می شــد و تصمی ــورد نظ م
بــود امــا بــا بخشــنامه کنونــی، فعالیــت معادنــی بــا ایــن 
شــرایط منــوط بــه اســتعام از وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت شــد. معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع 
ــه  ــت در ادام ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س زیس
ــا  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــا وزارت صنع ــد: قطع می افزای
ــش  ــر افزای ــی ب ــی مبن ــت های کنون ــه سیاس ــه ب توج
همــکاری و تعامــل بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
و رعایــت ماحظــات محیــط زیســتی در فعالیــت معــادن 
در مــواردی از ایــن دســت نظــر ســازمان های منابــع 
طبیعــی و حفاظــت محیــط زیســت را نیــز اخــذ خواهــد 
ــد  ــز متعه ــط زیســت نی ــی محی ــه ظهراب ــه گفت ــرد.  ب ک

توقف صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره برداری معادن
بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره برداری 

معادن طبقه یک و دو در پنج استان متوقف شد

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت: بــر اســاس 
ــرداری معــادن طبقــه  ــه شــورای عالــی معــادن، صــدور مجــوز جدیــد اکتشــاف و بهره ب مصوب
یــک و دو در پنــج اســتان گیــالن، مازنــدران، گلســتان، تهــران و البــرز بــه علــت حساســیت های 
ــن  ــی از ای ــی ناش ــت و آلودگ ــب محیط زیس ــزان تخری ــتان ها، می ــن اس ــتی ای ــط زیس محی
ــه بخشــنامه وزارت صنعــت، معــدن  ــا توجــه ب فعالیت هــا، متوقــف شــده اســت. همچنیــن ب
و تجــارت و مصوبــه شــورای عالــی معــادن در خصــوص فعالیت هــای معدنــی، تمدیــد مجــوز 

ایــن نــوع فعالیت هــا منــوط بــه رعایــت ضوابــط و مقــررات محیــط زیســت شــد.

حمیــد ظهرابــی، )معــاون ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت( اعــالم کــرده ایــن ســازمان 
ــتانداردها و  ــن اس ــود در تعیی ــد می ش متعه
نظــارت کافــی بــه منظــور بهره بــرداری پایــدار 
ــظ  ــی کشــور  و حف ــع معدن ــادن و مناب از مع
ــا وزارت  ــکاری الزم را ب ــت، هم ــط زیس محی
ــای  ــارت و مجموعه ه ــدن و تج ــت، مع صنع

معدنــی داشــته باشــد. 

رنا
 ای

س:
عک

ــت  ــط زیس ــت محی ــت اداره حفاظ سرپرس
آســتارا از آغــاز عملیــات ســاخت بــوم کلبــه 
یــا اتاقــک هــای پرنــده نگــری در حاشــیه 
ــا هــدف  ــاالب اســتیل ایــن شهرســتان، ب ت
معرفــی جاذبــه هــای طبیعــی و جلــب 
ــر داد. ــت آن خب ــردم در حفاظ مشــارکت م
مصطفــی فــاح روز یکشــنبه در مصاحبــه بــا 
ــار کــرد: طــرح ســاخت  ــا اظه ــگار ایرن خبرن
اســتیل،  تــاالب  حاشــیه  در  بــوم کلبــه 
و  اســت  شــده  کارشناســی  و  مطالعــه 
نمونه هــای آن در تــاالب بیــن المللــی امیــر 
ــاالب  ــی و ت ــار انزل ــان، آب کن ــه الهیج کای

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــش س ــدان تال جوکن
ــتیل  ــاالب اس ــیه ت ــه داد: در حاش وی ادام
آســتارا دو بــوم کلبــه بــا مســاحت ۱۵ متــر 
مربــع و دو آالچیــق روبــاز بــا ســازه های 
ســاخته  طبیعــت  بــا  ســازگار  و  چوبــی 
ــب  ــن نص ــا دوربی ــرای کلبه ه ــود و ب می ش
خواهــد شــد و عاقــه منــدان یــا با اســتفاده 
از دوربیــن یــا بــا چشــم غیــر مســلح، پرنده 
نگــری خواهنــد کــرد. وی افــزود: در کلبه هــا 
یــا اتاقک هــای پرنــده نگــری نمازخانــه 
ــد  ــد ش ــر خواه ــتی دای ــرویس بهداش و س
و فاضــاب آنهــا بــه خــارج از محــدوده 
ــاالب  ــه آب ت ــت و از ورود آن ب ــرح هدای ط
جلوگیــری خواهــد شــد. فــاح بیــان کــرد: 
ــزی  ــه ری ــورای برنام ــن کار در ش ــار ای اعتب
اســتان گیــان تصویــب شــده و دولتــی 
اســت و پیــش بینــی می شــود ایــن طــرح 
ــل و  ــاه امســال تکمی ــان شــهریور م ــا پای ت
ــت اداره  ــد. سرپرس ــرداری برس ــره ب ــه به ب
حفاظــت محیــط زیســت آســتارا گفــت: 
ــرداری اقتصــادی  ــره ب ــال به ــه دنب ــز ب هرگ
ــاالب نیســتیم امــا در راســتای توســعه  از ت
بهــره  و  ســبز  اقتصــاد  ترویــج  پایــدار، 
بــرداری اصولــی و احیــای علمــی تاالب هــا، 
و  مطالعــه  طرح هــای  اینگونــه  اجــرای 
تأییــد شــده، مانعــی نــدارد. تــاالب اســتیل 
ــا ۱۳۸ هکتــار مســاحت، درختــان  آســتارا ب
ــی  ــر و بوم ــدگان مهاج ــواع پرن ــکا، ان توس
ــق ســواری  ــر قای ــات تفریحــی نظی و امکان
ــه تالــش واقــع  در حاشــیه جــاده آســتارا ب
ــا جاذبه هــای طبیعــی، اقتصــادی  شــده و ب
ــگرپذیر  ــق گردش ــی از مناط ــی یک و تاریخ

ــت. ــتارا اس ــتان آس شهرس

دها
رهاسازی آب از سدها به دریاچه ارومیه س

در مرز 2.5 میلیارد مترمکعب
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان غربــی 
گفــت: طــی ســال آبــی جــاری ۲ میلیــارد و ۴۶۲ 
ــه  ــتان ب ــدهای اس ــب آب از س ــون مترمکع میلی
ســمت دریاچــه ارومیــه ســرازیر شــده اســت. بــه گــزارش 
ــن  ــه ۷۵ درصــد ای ــزود: نزدیــک ب ــا، کیومــرث دانشــجو اف ایرن
میــزان شــامل یــک میلیــارد و ۸۵۹ میلیــون مترمکعــب از اول 
فروردیــن بــه ســمت دریاچــه ســرازیر شــده کــه ایــن امــر، بــی 
نظیــر بــوده اســت. وی اضافــه کــرد: بــا ایــن میــزان رهاســازی 
آب از ســدهای آذربایجــان غربــی بــه ســمت دریاچــه ارومیــه در 
کنــار بــارش هــای خــوب ســال آبــی جــاری و کاهــش مصــرف 
ــن  ــر ای ــال حاض ــه، در ح ــف حوض ــای مختل ــش ه آب در بخ
دریاچــه چهــار میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون مترمکعــب آب دارد کــه ۲ 
میلیــارد و ۷۹۰ میلیــون مترمکعــب بیشــتر از زمان مشــابه ســال 
گذشــته اســت. وی بیــان کــرد: طــی حــدود ۱۰ مــاه گذشــته بــا 
اقدامــات خــوب انجــام شــده در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه 
حــدود ســه میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون مترمکعــب آب ایــن دریاچــه 

بیشــتر شــده کــه طــی ســال هــای اخیــر، بــی نظیــر بوده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی ادامــه داد: 
ــون یکهــزار و ۲۷۱ متــر و ۶۶ ســانتی  ــراز دریاچــه ارومیــه اکن ت
متــر بــرآورد شــده کــه ۱۰۵ ســانتی متر بیشــتر از زمــان مشــابه 
ســال ۱۳۹۷ اســت. دانشــجو گفــت: بارندگی هــای حوضــه 
آبریــز دریاچــه ارومیــه از ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون بــه 
بیــش از ۵۱۹ میلیمتــر رســیده کــه ۲۶ درصــد نســبت بــه ســال 
آبــی گذشــته و ۴۷ درصــد نســبت بــه متوســط درازمــدت بیشــتر 
اســت. طبــق بررســی هــای صــورت گرفتــه، بیــش از ۸۰ میلیــون 
ــه ســمت  ــز از ســدهای آذربایجــان شــرقی ب مترمکعــب آب  نی
دریاچــه ارومیــه رهــا شــده اســت. تــراز دریاچــه ارومیــه از ســال 
ــا ســال ۱۳۷۲ خورشــیدی حــد فاصــل یکهــزار و ۲۷۴  ۱۳۴۴ ت
متــر تــا یکهــزار و ۲۷۸ متــر متغیــر بــود امــا از ایــن تاریــخ بــه 
بعــد رونــد کاهشــی تــراز دریاچــه آغــاز شــد و تــا ســال ۱۳۹۳ 
ــوع  ــد و در مجم ــانتی متر ش ــاالنه، ۴۰ س ــط س ــش متوس کاه

هشــت متــر از تــراز دریاچــه ارومیــه کاهــش یافــت.

طبیعــت و مــرام زمیــن مهربانــی بــا انســان اســت امــا در این ســال 
هــا رودهــا و جنــگل های خراســان شــمالی گرفتار زیــاده خواهی ها 
و ندانــم کاری دســت بشــر شــده اســت کــه تــداوم زیســت وحــوش 
در ایــن مناطــق و انســان در حاشــیه آن نیازمنــد توجــه مســئوالن و 
دوســتداران محیــط زیســت اســت. بــه گــزارش ایرنــا انســان همواره 
ــت داشــته  ــرده و در آن دخال ــره ب ــاه خــود به ــرای رف از طبیعــت ب
ــا رشــد تکنولــوژی و فناوری هــا، قــدرت دســت بشــر  اســت امــا ب
در دســت بــردن بــه عرصه هــای طبیعــی، تخریــب و دخالــت بازتــر 
ــان  ــای انس ــا و دخالت ه ــان فعالیت ه ــن می ــت. در ای ــده اس ش
ســبب از بیــن رفتــن برخــی عرصه هــا شــده و خســارت هایی 
ــان  ــدان انس ــاوان آن را فرزن ــه ت ــه البت ــت ک ــرده اس ــل ک را تحمی
بازپــس خواهــد داد. طبیعــت خراســان شــمالی در کوهســتان هــا، 
مراتــع و جنگل هــای ایــن خطــه، مامــن و زیســتگاه مناســبی بــرای 
وحــوش ایجــاد کــرده اســت و ایــن منظره هــا، هــر گردشــگری را 
بــه ســوی خــود جلــب می کنــد. مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت 
ــا داشــتن ظرفیت هــای  محیــط زیســت خراســان شــمالی هــم ب
ارزنــده منتظــر حضــور مســافران و گردشــگران هســتند امــا اکنــون 
برخــی مــوارد ســبب نگرانــی دوســت داران محیــط زیســت اســتان 
شــده اســت. رود اتــرک، بــه عنــوان پنجمیــن رود بلنــد در کشــور، 
ــا  ــت ام ــته اس ــان تر از گذش ــر، خروش ــیاب اخی ــد در س ــر چن ه
ــران  ــرای آن نگ ــا ب ــی تهدیده ــط زیســت از برخ ــتداران محی دوس
هســتند. رهاســازی فاضــاب صنعتــی، انســانی، تصــرف زمین هــای 
ــه مشــکات و دغدغه هایــی  اطــراف و توســعه کشــت و کار از جمل

اســت کــه دوســتداران محیــط زیســت بــرای رود اتــرک بیــان کــرده 
انــد. رود اتــرک، محــل تغذیــه ســه تــاالب بیــن المللــی آال گل، آمــا 
ــبب  ــر س ــن ام ــت و همی ــتان اس ــتان گلس ــی گل در اس گل و آج
ــر مدیریــت ایــن رود حساســیت بیشــتری  ــا مســئوالن ب شــده ت
داشــته باشــند و می گوینــد مدیریــت ایــن حــوزه بایــد در اولویــت 
ســاماندهی منابــع آبــی قرار گیــرد. معاون نظــارت و پایــش اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت خراســان شــمالی از رهاســازی فاضاب در 
رود اتــرک انتقــاد کــرد و گفــت: بایــد عوامــل آلــوده کننــده ایــن رود 
شناســایی و جلــوی آن گرفتــه شــود. حســین هراتــی اظهار داشــت: 
متأســفانه فاضــاب واحدهــای صنعتــی و بعضــًا فاضــاب انســانی 
بــه رودخانــه اتــرک رهاســازی می شــود کــه ایــن امــر دغدغــه مــا 
هــم اســت. وی افــزود: محیــط زیســت بــا واحدهــای آلــوده کننــده 
برخــورد می کنــد امــا در ســال های مختلــف مشــکل برطــرف و در 
دوره دیگــر، واحدهــای صنعتــی فاضــاب را در رود رهــا می کننــد. 
هراتــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون اقدامــی تأثیرگــذار بــرای شناســایی 
عوامــل آالینــده منابــع آب اســتان انجــام نشــده اســت گفــت: طــرح 
بــرای شناســایی ایــن عوامــل بــه اســتانداری پیشــنهاد داده شــده 
اســت کــه امیــد مــی رود اجرایــی شــود. معــاون نظــارت و پایــش 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه 
یکــی از مشــکات رود اتــرک، عــدم تخصیــص حــق آبه ایــن رود از 
ســدها اســت گفــت: در ســال های خشکســالی و کــم بــاران، حــق 
آبــه زیســت محیطــی روداتــرک داده نمی شــود، البتــه امســال آب 
ــه واســطه بارندگی هــای مناســب از ســد رهــا  ســد شــیرین دره ب

شــده اســت امــا در ســال های کــم بــاران معمــوالً حقآبــه اختصــاص 
داده نمی شــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
شــمالی هــم در ایــن بــاره گفــت: مــا نگــران وقــوع آتــش ســوزی ها 
ــوب  ــای خ ــتیم و بارندگی ه ــی هس ــای طبیع ــع و عرصه ه در مرات
امســال ســبب غنــی شــدن پوشــش گیاهــی در مراتــع شــده اســت 
ــری  ــاروت شــده اند. ســیداصغر مطه ــد ب ــا همانن ــون علفزاره و اکن
افــزود: مــردم و جوامــع محلــی، بیشــترین نقــش را در جلوگیری از 
آتــش ســوزی و مهــار آتــش دارنــد، از ایــن رو نیــاز اســت مــردم و 
اهالــی روســتاها، آموزش هــای الزم را در ایــن بــاره فــرا بگیرنــد. وی 

ــه بیــش از ۹۰ درصــد آتش ســوزی های عرصه هــای  ــان اینک ــا بی ب
طبیعــی، عامــل انســانی دارد، گفــت: برخــی از روســتاییان، چوپانان، 
کوهنــوردان، گردشــگران، یــا شــکارچیان و طبیعت گــردان بــه هنــگام 
حضــور در طبیعــت دچــار غفلــت شــده و بــا بی احتیاطــی، طبیعــت 
ــد آموزش هــای  ــه بای ــان اینک ــا بی ــش می کشــانند. وی ب ــه آت را ب
الزم بــه دهیــاران و اعضــای شــورای روســتاها داده شــود، گفــت: در 
ــی  ــه جوامــع محل ایــن خصــوص آموزش هــای الزم و هشــدارها ب

داده شــده اســت.

ــه دارد  ــان ادام ــه همچن ــرای نجــات دریاچــه ارومی ــا ب تاش ه
ــرای  ــل اج ــی را مث ــات متنوع ــف اقدام ــتگاه های مختل و دس
ــی و نصــب  ــان داروی ــه گیاه ــدازی مزرع ــاری تجمیعی،راه ان آبی
ــه  ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــای حوض ــه در رودخانه ه ــر دهن س
ــزارش ایســنا شــاید  ــه گ ــد. ب ــرار داده ان ــود ق در دســتور کار خ
ــای  ــرای احی ــده ب ــام ش ــات انج ــت ازاقدام ــه صحب ــی ک زمان
دریاچــه ارومیــه می شــود کمتــر کســی بــه فکــر مزرعــه 
گیاهــان دارویــی بیفتــد امــا ایــن کار بــا همــکاری اســتانداری، 
جهاددانشــگاهی و اداره جهــاد کشــاورزی اســتان غربــی انجــام 

رودها و جنگل های خراسان شمالی 
گرفتار دست درازی 
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پسماند

تکلیف مجلس در خصوص ایجاد تاسیسات 
تبدیل پسماند به انرژی

تشکیل تیم بازرسی مشترک 
محیط زیست و علوم پزشکی در اصفهان

مدیــر کل محیــط زیســت 
گفــت:  اصفهــان  اســتان 
نخســتین تیــم  بازرســی و 
محیــط  مشــترک  پایــش 
زیســت و علــوم پزشــکی در راســتای ارتقــا ســامت 
در اصفهــان شــکل مــی گیــرد. بــه گــزارش وبــدا، دکتر 
ایــرج حشــمتی در خصــوص نقــش محیــط زیســت 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در ارتقــا ســامت 
ــتفاده  ــره وری و اس ــش به ــور افزای ــه منظ ــت: ب گف
ــی در نظــارت  ــات موجــود و هــم افزای ــه از امکان بهین
بــر فعالیــت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی؛ بیــن دو 
دســتگاه توافــق شــد کــه از ایــن پــس گــروه پایــش 
ــط زیســت اســتان و  ــه و شــبانه حفاظــت محی روزان
ــوم  ــت بهداشــتی دانشــگاه عل اکیــپ بازرســی معاون
ــور  ــه ط ــترک ب ــم مش ــک  تی ــب ی ــکی، در قال پزش
ــه  ــن برنام ــات ای ــه مقدم ــد ک ــت کنن ــان فعالی همزم

از ســوی ایــن اداره کل انجــام یافتــه و بــا اعــام 
آمادگــی بازرســان بهداشــت بــه زودی نخســتین 
محیطــی  زیســت  مشــترک  بازرســی  و  پایــش 
بهداشــتی کــه اقدامــی بــی نظیــر در ســطح کشــور بــه 
شــمار مــی آیــد در اصفهــان عملیاتــی خواهــد شــد. 
ــکاری و  ــه هم ــه اینک ــه ب ــا توج ــان داشــت: ب وی بی
هم پوشــانی بیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی و اداره کل 
ــون  ــان تاکن ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
در ایــن ســطح و میــزان؛ بــدون ســابقه بــوده اســت؛ 
ــترک  ــکاری مش ــای هم ــه ه ــی رود زمین ــار م انتظ
ــی،  ــی، کارشناس ــه فن ــف از جمل ــای مختل در محوره
اجرایــی، نظارتــی، پیگیــری هــای مشــترک قضایــی 
ــط  ــه محی ــردی در زمین ــی کارب ــات پژوهش و مداخ
ــن  ــد ای ــود و برآین ــم ش ــج فراه ــه تدری ــت، ب زیس
ــای  ــود و ارتق ــات تســریع در بهب ــا موجب همــکاری ه

ــود. ــت ش ــط زیس ــای محی ــاخص ه ــامت ش س

نماینــدگان مجلــس شــورای 
شــهرداری های  اســامی، 
تبدیــل  تاسیســات  حــوزه 
را  انــرژی  بــه  پســماند 
مکلــف بــه تامیــن بخشــی از منابــع مالــی الزم جهــت 
ــره  ــاد و به ــی در ایج ــش غیردولت ــرمایه گذاری بخ س
بــرداری از تاسیســات مذکــور کــرد. بــه گــزارش ایســنا، 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در جلســه علنــی 
دیــروز مجلــس مــاده ۳ الیحــه کمــک بــه ســاماندهی 
پســماندهای عــادی بــا  مشــارکت بخــش غیردولتــی 
را بررســی کــرده  و ایــن مــاده را بــه تصویب رســاندند. 
براســاس ایــن مــاده شــهرداری های حــوزه تاسیســات 
تبدیــل پســماند بــه انــرژی موظــف هســتند براســاس 
ــع  ــی از مناب ــاد بخش ــورای اقتص ــوب ش ــط مص ضواب
ــی  ــت ســرمایه گذاری بخــش غیردولت ــی الزم جه مال
در ایجــاد و بهــره بــرداری از تاسیســات مذکــور را بــه 

ــا میــزان پســماند  عنــوان "هزینــه ورودی متناســب ب
تحویلــی" پرداخــت کننــد. در صــورت عــدم پرداخــت 
ــت  ــهرداری ها دول ــط ش ــده توس ــد ش ــارات تعه اعتب
ــع  ــل مناب ــت آن از مح ــه پرداخ ــبت ب ــد نس می توان
ــهرداری ها  ــان ش ــرای هم ــده ب ــی ش ــی پیش بین مال
در قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا تصویــب 
شــورای برنامــه ریــزی اســتان اقــدام  کنــد. همچنیــن 
گفتنــی اســت بــر اســاس مــاده ۱: بــه منظــور 
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــه س ــویق و توجی ــهیل، تش تس
ــات  ــرداری از تاسیس ــره ب ــاد و به ــی در ایج غیردولت
ــوزی،  ــه زباله س ــرژی از جمل ــه ان ــماند ب ــل پس تبدی
ــرخ  ــور ن ــماند  در کش ــاماندهی پس ــازی و س گازی س
ــل  ــرق حاصــل از تاسیســات تبدی ــی ب ــد تضمین خری
ــه  ــرو ب ــران نی ــنهاد وزی ــا پیش ــرژی ب ــه ان پســماند ب
کشــور و تصویــب شــورای اقتصــاد تصویــب می شــود.

گرما در آمریکا جان 6 نفر را گرفت
موج گرما بخش های بسیاری از آمریکا را فرا گرفته و تاکنون دست کم شش کشته برجا گذاشته 
است. به گزارش ایسنا، با افزایش دما در برخی از ایالت های مرکزی و شرقی آمریکا تاکنون 
دست کم ۶ تن جان خود را از دست داده، آسفالت جاده ها خسارت دیده و برگزاری برخی از 
همایش ها و مراسم  عمومی لغو شده  است.  

گزارش

ساخت کلبه 
زیپرنده نگری آستارا

سو
ش 

افزایش 90 برابری خسارت  آتش سوزی آت
در محیط زیست استان تهران

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره محیــط زیســت 
ــارت   ــری خس ــش ۹۰ براب ــران از افزای ــتان ته اس
ــتان  ــده اس ــت ش ــق حفاظ ــوزی در مناط آتش س
ــا مــدت  ــی امســال در مقایســه ب ــاه ابتدای ــران طــی ســه م ته
مشــابه ســال گذشــته خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا 
ــی امســال  ــاه ابتدای ــه م ــی س ــه ط ــان اینک ــا بی خویشــتندار ب
ــتی  ــط زیس ــده محی ــت ش ــق حفاظ ــق در مناط ــورد حری ۲۵ م
ــن  ــی ای ــرد: در پ ــار ک ــت، اظه ــوع پیوس ــه وق ــران ب ــتان ته اس
آتش ســوزی ها بــه ۳۱۴ هکتــار از مناطــق تحــت حفاظــت 
محیــط زیســت آســیب وارد شــد. منطقــه خجیــر و ســرخه حصار 
و پــس از آن ورجیــن در صــدر آمــار آتش ســوزی ها قــرار 
ــاه  ــه م ــی س ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــتند. وی در ادام داش
ابتدایــی ســال گذشــته تنهــا پنــج مــورد آتش ســوزی در 
مناطــق حفاظــت شــده اســتان تهــران داشــتیم، تصریــح کــرد: 
ــد  ــرآورد ش ــار ب ــز ۳.۵ هکت ــوزی ها نی ــن آتش س ــارت ای خس
بنابرایــن طــی ســه مــاه ابتدایــی امســال در مقایســه بــا مــدت 

مشــابه ســال گذشــته، خســارت آتش ســوزی ها حــدود ۹۰ 
ــده یــگان حفاظــت  ــه گفتــه فرمان برابرافزایــش یافتــه اســت. ب
اداره محیــط زیســت اســتان تهــران امســال بــه دلیــل افزایــش 
نــزوالت جــوی رشــد پوشــش گیاهــی در  اراضــی کشــور مناســب 
ــد  ــن شــعله آتــش می توان ــل کوچکتری ــن دلی ــه همی ــوده و ب ب
به ســرعت در مناطقــی کــه دارای پوشــش گیاهــی اســت، 
پخــش شــود. خویشــتندار بــا بیــان اینکــه عامــل انســانی علــت 
ــتان  ــده اس ــت ش ــق حفاظ ــوزی در مناط ــوارد آتش س ــام م تم
تهــران طــی ســه مــاه ابتدایــی امســال بــود، گفــت: گاهــی حتــی 
ممکــن اســت پرتــاب کــردن تــه ســیگار بــه خــارج از خــودرو در 
مجــاور اراضــی مرتعــی و جنگلــی منجــر بــه وقــوع آتش ســوزی 
شــود. وی بــا اشــاره بــه کمبــود تجهیــزات در اداره محیــط 
زیســت اســتان تهــران بــرای اطفــای حریــق گفــت: اداره محیــط 
ــای  ــع کوله ه ــه توزی ــبت ب ــال نس ــران امس ــتان ته ــت اس زیس
اطفــای حریــق بیــن نیروهــای حفاظــت اقــدام کــرده اســت کــه 

ــد . ــر آب را دارن ــل ۲۰ لیت ــت حم ــا قابلی ــن کوله ه ای

ه ها
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ــت:  ــور گف ــای کش ــات آرتمی ــز تحقیق ــس مرک  رئی
دریاچــه ارومیــه در هــر مترمکعــب آب ۵۶ هــزار و 
ــرد  ــی نکویی ف ــا دارد.  عل ــت آرتمی ــدد سیس ۱۳۰ ع
ــن  ــه  ۷۴۸ ُت ــان اینک ــا بی ــگار ایســنا  ب ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــا ۱۰  ــزود:  تنه ــت، اف ــود اس ــه موج ــه ارومی ــت در دریاچ سیس
درصــد از ایــن میــزان یعنــی حــدود ۵۲ ُتــن را می تــوان از 
دریاچــه ارومیــه آرتمیــا برداشــت کــرد و بــا ایــن میــزان برداشــت 
ــود.  ــی ش ــن م ــول تأمی ــن محص ــه ای ــور ب ــاز کش ــد نی ۹۰ درص
ــا  ــد ارتمی ــر ۱۰ درص ــت حداکث ــت برداش ــه عل ــاره ب ــا اش وی ب
ــر یکســاله  ــدات و ذخای ــزان تولی ــت: می ــه گف ــود در دریاچ موج
ــوان  ــی بررســی مــی شــود و حداکثــر مــی ت ــع آب در تمــام مناب
۱۰ درصــد از میــزان ذخایــر آبــزی موجــود را بــرای جلوگیــری از 
ــه برداشــت  ــرد ک ــزی برداشــت ک ــات آب ــه چرخــه حی آســیب ب
آرتمیــا در دریاچــه ارومیــه نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.  
وی بــا اشــاره بــه واردات ســاالنه ۷۰ تــن آرتمیــا و نیــاز صنعــت 
شــیات کشــور بــه آن، اضافــه کــرد: بــرای واردات هــر کیلوگــرم 
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تجــارت شــد. معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع 
ــه  ــت در ادام ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س زیس
ــا  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــا وزارت صنع ــد: قطع می افزای
ــش  ــر افزای ــی ب ــی مبن ــت های کنون ــه سیاس ــه ب توج
همــکاری و تعامــل بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
و رعایــت ماحظــات محیــط زیســتی در فعالیــت معــادن 
در مــواردی از ایــن دســت نظــر ســازمان های منابــع 
طبیعــی و حفاظــت محیــط زیســت را نیــز اخــذ خواهــد 
ــد  ــز متعه ــط زیســت نی ــی محی ــه ظهراب ــه گفت ــرد.  ب ک

ــه  ــی ب ــارت کاف ــتانداردها و نظ ــن اس ــود در تعیی می ش
منظــور بهــره بــرداری پایــدار از معــادن و منابــع معدنــی 
کشــور همــراه بــا حفــظ محیــط زیســت، همــکاری الزم 
ــای  ــدن و تجــارت و مجموعه ه ــت، مع ــا وزارت صنع را ب

معدنــی داشــته باشــد.

ممنوعیت اکتشاف در  پارک های ملی
مردادمــاه ۹۶ بــود کــه فرهــاد دبیــری، معــاون پیشــین 
محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان 
ــق و تفاهــم  ــرد تواف ــام ک ــط زیســت اع حفاظــت محی

و  زیســت  میــان ســازمان حفاظــت محیــط  کلــی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت کــه تــا بــه امــروز نیــز 
ــوع  ــر عــدم صــدور مجــوز هــر ن رعایــت شــده اســت، ب
ــی  ــاده معدن ــوع م ــر ن ــرای ه ــرداری و اکتشــاف ب بهره ب
در داخــل پــارک هــای ملــی و آثــار طبیعــی ملــی بعــد 
از اعــام حفاظــت ایــن مناطــق اســت. بــه گــزارش 
ایســنا، وی در خصــوص فعالیــت برخــی از معــادن داخل 
پارک هــای ملــی و آثــار طبیعــی ملــی، یــادآور شــده بــود 
ممکــن اســت بــرای فعالیــت اکتشــاف یــا بهره بــرداری 

ــه  ــی در منطقــه ای پیــش از اعــام آن منطقــه ب از معدن
ــوی  ــی از س ــی مل ــر طبیع ــا اث ــی و ی ــارک مل ــوان پ عن
ــده  ــادر ش ــه ص ــت، پروان ــط زیس ــی محی ــورای عال ش
ــه،  ــدت پروان ــام م ــس از اتم ــورت پ ــن ص ــد، در ای باش
ــد نمی شــود.  ــا تجدی ــد ی ــه تمدی ــق آئین نامــه، پروان طب
دبیــری در خصــوص شــرایط صــدور پروانــه بهره بــرداری 
حیــات  پناهگاه هــای  داخــل  معــدن  اکتشــاف  یــا 
وحــش و مناطــق حفاظــت شــده گفتــه بــود در خصــوص 
ــه و  ــت منطق ــه وضعی ــه ب ــا توج ــز ب ــق نی ــن مناط ای
ــود.  ــری می ش ــه، تصمیم گی ــدن در منطق ــی مع جانمای
ــدوده  ــل مح ــه داخ ــی ک ــرایط معدن ــال ش ــور مث ــه ط ب
ــرز  ــی در م ــا شــرایط معدن ــه ب ــرار گرفت ــه ق امــن منطق
یــا گوشــه منطقــه بســیار متفــاوت اســت البتــه اهمیــت 
ــرد.  ــورد توجــه قرارگی ــد م ــز بای ــدن نی اســتراتژیک مع
توافق هــای  ســابقه  بــه  هــم  اشــاره ای  دبیــری 
صــورت گرفتــه میــان دو دســتگاه بــرای صــدور 
ــل  ــادن داخ ــرداری از مع ــا بهره ب ــاف ی ــوز اکتش مج
ــت  ــازمان حفاظ ــت س ــت مدیری ــق تح ــم مناط حری
محیــط زیســت کــرد و گفــت: نخســتین توافــق 
ــه ســال  ــوط ب ــن خصــوص مرب ــه در ای صــورت گرفت
۵۴ اســت کــه ۶۳ منطقــه تحــت مدیریــت ســازمان 
البتــه  داشــت  وجــود  زیســت  محیــط  حفاظــت 
هنــوز هــم طرفیــن بــه ایــن توافــق پایبنــد هســتند. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه در صــورت 
وســعت زیــاد معــدن، صــدور مجــوز بهره بــرداری 
ــی  ــوز ارزیاب ــت مج ــه دریاف ــوط ب ــاف من ــا اکتش ی
زیســت محیطی معــدن از کمیتــه مــاده ۲ اســت، 
گفتــه بــود: کارگــروه تعاملــی میــان دو دســتگاه 
مرجــع تصمیــم گیــری در خصــوص معــادن کوچــک 

ــت.  ــق اس ــل مناط داخ

اخذ پروانه کشف
رتبــه  معدنــی«  »ذخایــر  بــودن  دارا  نظــر  از  ایــران 
هفتــم در جهــان را دارد و »معــدن کاری« در ایــران، 
یکــی از شــغل هایی اســت کــه گرچــه دشــواری آن 
ــادی  ــت زی ــا جذابی ــت، ام ــام اس ــاص و ع ــان زد خ زب
به ویــژه از نظــر مالــی بــرای کســانی کــه بــا ایــن 
حــوزه آشــنا هســتند، دارد. ثبــت پروانــه اکتشــاف 
و بهره بــرداری از یــک معــدن چنــدان کار دشــواری 
نیســت؛  اگــر زمین شــناس هســتید یــا می توانیــد یــک 
ــد  ــد، می توانی ــراه کنی ــان هم ــا خودت ــناس را ب زمین ش
بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت رفتــه و بــه  موجــب 
ــن  ــه »اکتشــاف« از ای ــادن« پروان ــون مع ــاده ٦ »قان م

ــد.  ــه بگیری وزارتخان

حمید ظهرابی: در 
اصالح قانون معادن 
تصویب شده بود که 
مجوز محیط زیست 

تنها یک بار صادر 
خواهد شد اما با مصوبه 

کنونی که با همراهی 
وزارت صنعت، معدن 

و تجارت صورت گرفت، 
تمدید فعالیت های 

معدنی در مناطق تحت 
مدیریت محیط زیست 
مستثنی و مقرر شد نه 

تنها مالحظات محیط 
زیستی رعایت شود 

بلکه استعالم از محیط 
زیست نیز صورت گیرد.

توقف صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره برداری معادن
بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره برداری 

معادن طبقه یک و دو در پنج استان متوقف شد

ــه دارد  ــان ادام ــه همچن ــرای نجــات دریاچــه ارومی ــا ب تاش ه
ــرای  ــل اج ــی را مث ــات متنوع ــف اقدام ــتگاه های مختل و دس
ــی و نصــب  ــان داروی ــه گیاه ــدازی مزرع ــاری تجمیعی،راه ان آبی
ــه  ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــای حوض ــه در رودخانه ه ــر دهن س
ــزارش ایســنا شــاید  ــه گ ــد. ب ــرار داده ان ــود ق در دســتور کار خ
ــای  ــرای احی ــده ب ــام ش ــات انج ــت ازاقدام ــه صحب ــی ک زمان
دریاچــه ارومیــه می شــود کمتــر کســی بــه فکــر مزرعــه 
گیاهــان دارویــی بیفتــد امــا ایــن کار بــا همــکاری اســتانداری، 
جهاددانشــگاهی و اداره جهــاد کشــاورزی اســتان غربــی انجــام 

شــده اســت. علــی حاجــی مــرادی – مدیــر برنامه ریــزی 
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه – در جریــان بازدیــد خبرنــگاران 
ــاد  ــوران آب ــتای »گ ــی روس ــان داروی ــوت گیاه ــه پایل از مزرع
پاشــا« در شهرســتان نقــده می گویــد: قــراردادی بــا اســتانداری 
آذربایجــان غربــی منعقــد و مکلــف شــده اســت در هــر نقطــه 
از شهرســتان های ایــن اســتان کــه در محــدوده حوضــه آبریــز 
ــی  ــوت گیاهــان داروی ــه واقــع شــده اســت پایل دریاچــه ارومی
ــاد« یکــی از ایــن نقطه هاســت. قــرار  را اجــرا کنــد. »گــوران آب
اســت ایــن کار چنــان ارتقــا پیــدا کنــد کــه ظــرف ســه ســال بــه 

هــدف ۲۰۰۰ هکتــار توســعه گیاهــان دارویــی برســد. در مزرعــه 
ــا« در  ــاد پاش ــوران آب ــتای »گ ــی روس ــان داروی ــوت گیاه پایل
شهرســتان نقــده شــش گیــاه کاشــته شــده اســت کــه شــامل 
ــی و آویشــن و  ــی،گل راع گل محمدی،اســطوخودوس،مریم گل
بادرنجبویــه می شــود. ســیاوش همتــی - عضــو هیــات علمــی 
طــرح  می گویــد:   – غربــی  آذربایجــان  دانشــگاهی  جهــاد 
پایلــوت گیاهــان دارویــی کــم آب بــر در نقــده اجــرا می شــود و 
ــا همــکاری خیلــی خــوب جهــاد کشــاورزی  از ســال گذشــته ب
اهــداف  کنــار  در  او  بــه گفتــه  اســت.  شــده  آغــاز  نقــده 
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در زمینــه کاهــش مصــرف 
آب، مهمتریــن هــدف ارایــه الگــوی جدیــد کشــت بــرای 
ــرف  ــش مص ــب کاه ــم موج ــه ه ــت ک ــه اس ــاورزی منطق کش
ــی  ــن و درآمدزای ــت جایگزی ــه معیش ــب ارای ــم موج آب و ه
بــرای کشــاورزان می شــود. همتــی اضافــه می کنــد: عمــده 
ــه  ــت ک ــد اس ــده چغندرقن ــتان نق ــاورزی شهرس ــول کش محص
ــد  ــی درآم ــود ول ــوب می ش ــر محس ــر آب ب ــان پ ــزو گیاه ج
ــرای  ــی ب ــان داروی ــود. گیاه ــاورز ش ــرای کش ــی ب ــبتا خوب نس
ــن  ــه مناســبی اســت بنابرای ــد گزین ــا چغندرقن ــت ب ایجــاد رقاب
ــای  ــتاد احی ــه س ــروژه ب ــام و پ ــه آن انج ــوط ب ــات مرب مطالع
ــه پرســش ایســنا  ــه شــد. او در پاســخ ب ــه ارای دریاچــه ارومی
ــی و  ــد: درآمدزای ــان می گوی ــن گیاه ــاب ای ــت انتخ ــاره عل درب
کاهــش مصــرف آب علــت انتخــاب ایــن گیاهــان بــود. امســال 
ــزان آب مصــرف  ــاری بیشــترین می ــک هکت ــه ی ــن مزرع در ای
ــت  ــاء اس ــه نش ــاه در مرحل ــه گی ــی ک ــون هنگام ــود چ می ش

ــا ۱۲۰۰  ــن تقریب ــد بنابرای ــتر باش ــاری بیش ــای آبی ــد دوره ه بای
ــرف  ــار مص ــک هکت ــن ی ــاه در ای ــه م ــی س ــب آب ط مترمکع
شــده اســت در حالــی کــه تقریبــا چهــار برابــر آب بــرای 
ــه گفتــه همتــی ســال بعــد  ــد بایــد صــرف می شــد. ب چغندرقن
ــون  ــود چ ــر می ش ــی کمت ــان داروی ــه گیاه ــرف آب مزرع مص
ــا  ــاری اســت ام ــار دوره آبی ــک ب ــر ۱۰ روز ی در حــال حاضــر ه
ــار انجــام می شــود  در ســال آینــده ایــن کار هــر ۲۰ روز یــک ب
ــد.  ــش می یاب ــم افزای ــاه ه ــک م ــا ی ــه ت ــن فاصل ــی ای و حت
ــان  ــت گیاه ــه در کاش ــت ک ــی اس ــی از موضوعات ــادرات یک ص
دارویــی اهمیــت دارد. بــه اعتقــاد همتــی عوامــل مختلفــی در 
زمینــه صــادرات گیاهــان دارویــی نقــش دارد. اول اینکــه گونــه 
ــا  ــد: م ــم. او می افزای ــد کنی ــر را تولی ــورهای دیگ ــواه کش دلخ
ــم.  ــکاری می کنی ــروژه هم ــن پ ــاه در ای ــن گی ــرکت زری ــا ش ب
ــن  ــد. ای ــای اصــاح شــده اســتفاده می کن ــن شــرکت بذره ای
ــد در  ــام کرده ان ــا اع ــد و آن ه ــر تولی ــا در کشــورهای دیگ بذره
صــورت تولیــد محصــول بــا ایــن بذرهــا، محصــول را خریــداری 
می کننــد یکــی دیگــر از اقدامــات ســتاد احیــای دریاچــه 
ــرای نصــب ســازه »ســردهنه« روی  ــب همــکاری ب ــه جل ارومی
رودخانــه حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه ماننــد رودخانــه 
ــی حوضــه  ــای اصل ــام رودخانه ه ــون در تم ــاران دوز اســت چ ب
ــازه ای  ــه س ــال ۹۳ هیچگون ــل از س ــه قب ــه ارومی ــز دریاچ آبری
ــد آب  ــا بتوان ــت ت ــود نداش ــه وج ــر دهن ــازه س ــوان س ــه عن ب

ــد. ــرل کن ــی را کنت تنظیم

گیاهان دارویی و آبیاری تجمیعی 

به کمک دریاچه ارومیه می آیند

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان گفــت: 
ــه انفجــار مــی  ــه مرحل مشــکات حــوزه پســماند اســتان دارد ب
رســد و هرچــه زودتــر بایــد بــا هــم افزایــی در خصــوص ســبک 
ــید  ــم. س ــدام کنی ــل اق ــن معض ــع ای ــرای رف ــردم ب ــی م زندگ
ــاق  ــه ات ــب در اجــاس ماهان ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــادل عرب ع
ــن کیســه  ــه ۴۵ ت ــزود: روزان ــدان اف ــتان هم ــز اس ــاف مرک اصن
پاســتیکی وارد طبیعــت اســتان مــی شــود کــه امــکان و صرفــه 
ــه داد:  ــدارد. وی ادام ــرای بازیافــت و جمــع آوری ن اقتصــادی ب
پســماند اولیــن مســئله محیــط زیســت اســتان همــدان و کشــور 
اســت کــه در ایــن میــان مصــرف کیســه هــای پاســتیکی یکــی 
ــش آن  ــه کاه ــت ک ــوزه اس ــن ح ــا در ای ــدی م ــکات ج از مش
ــه ســبک زندگــی مــردم و فرهنــگ ســازی در ایــن  مســتقیما ب
خصــوص بســتگی دارد. عربــی بــا بیــان اینکــه تجزیــه پاســتیک 
تــا ۴ قــرن بــه طــول مــی انجامــد افــزود: اجــزای تجزیــه شــده 
پاســتیک وارد آب هــای زیــر زمینــی مــی شــود و آب و خــاک را 
آلــوده مــی کنــد. وی از روســای اتحادیــه هــای صنفــی خواســت 
ــتیک  ــرف پاس ــوی مص ــه س ــا را ب ــتریان، آنه ــت مش ــا هدای ب
کمتــر ســوق دهنــد و گفــت: مــردم مــا بــا فرهنــگ هســتند و اگر 
متوجــه عواقــب مصــرف کیســه هــای پاســتیکی بــرای ســامتی 
ــی را  ــای نایلون ــه ه ــرف کیس ــوند، مص ــان ش ــود و فرزندانش خ
بــه حداقــل مــی رســانند. رئیــس اتــاق اصنــاف همــدان نیــز در 
ایــن جلســه گفــت: داســتان محیــط زیســت داســتان سرنوشــت 
ــام  ــورد، تم ــم بخ ــه ه ــت ب ــم طبیع ــر نظ ــت و اگ ــان اس انس
اکوسیســتم بــه هــم مــی ریــزد. محرابــی بــا بیــان اینکــه مســئله 
مصــرف پاســتیک یــک مســئله ملــی اســت خاطرنشــان کــرد: 
رفــع ایــن مشــکل مســتلزم مشــارکت تولیــد کننــدگان، مــردم و 
اصنــاف اســت و بــا تدویــن قوانیــن مرتبــط و مشــوق و مالیــات 

مــی تــوان از ادامــه رونــد فعلــی جلوگیــری کــرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان همدان:

مشکالت حوزه پسماند 
همدان در مرز انفجار است

خبر
رئیس سازمان جنگل ها:  از نقد 

هراسی نداریم
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
گفــت: از نقــد هراســی نداریــم زیــرا معتقدیــم 
ــا  در  ــود ام ــی می ش ــد و تعال ــب رش ــاد موج انتق
ــات و  ــه اقدام ــد ب ــاد ســازنده بای ــد و انتق ــار نق کن
فعالیت هــای انجــام شــده نیــز پرداختــه شــود .  بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی 
ــی  ــتاد هماهنگ ــه س ــانزدهمین جلس ــی در ش ــل آقای ــا خلی ــازمان جنگل ه س
آبخیــزداری در ســازمان جنگل هــا بــا مــرور اجمالــی اقدامــات و  فعالیت هــای 
ــط  ــانی رواب ــای اطاع رس ــی فعالیت ه ــه بررس ــوان داری؛ ب ــزداری و آبخ آبخی
ــه  ــانی را الزم ــازی و  اطاع رس ــت و فرهنگ س ــازمان پرداخ ــن  س ــی ای عموم

ــت .   ــا دانس ــردم در فعالیت ه ــتر م ــی بیش ــارکت و همراه  مش

مشاهده یک قالده پلنگ
ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
قزویــن از مشــاهده یــک قــاده پلنــگ در منطقــه 
حفاظــت شــده طــارم ســفلی خبــر داد. بــه گــزارش 
خبرگــزاری صداوســیما مرکــز قزویــن، اکبــر کشــت 
پــرور گفــت: مامــوران يــگان حفاظــت محيــط زيســت طــارم ســفلی در عمليات 
گشــت و كنتــرل و نصبدوربیــن تلــه ای موفــق بــه تصویربــرداری از پلنــگ در 
ارتفاعــات شــد نــد. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان قزویــن 
افــزود: گزارش هــای مکــرر مامــوران اجرایــی ومردمــی از مشــاهده پلنــگ در 
منطقــه حاکــی از آن اســت کــه ایــن منطقــه مامــن و زیســتگاه فــوق العــاده 

مناســبی بــرای ایــن گونــه نــادر و در حــال انقــراض کشــور اســت.

۲۸هزارگونه در خطر نابودی
 بررســی های جدیــد اتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت 
از طبیعــت )IUCN( حاکــی از آن اســت کــه در حــال 
ــر  ــرض خط ــه در مع ــزار گون ــش از ۲۸ ه حاضــر بی
قــرار دارنــد. بــه گــزارش ایســنا، طبــق "لیســت قرمــز 
ــت از  ــی حفاظ ــن الملل ــه بی ــط اتحادی ــه توس ــر" ک ــرض خط ــای در مع گونه ه
طبیعــت )IUCN( جمــع آوری شــده بیــش از ۲۸ هــزار گونــه در سراســر جهــان 
ــراِض حــدود ۱۰۶ هــزار  ــن فهرســت خطــر انق ــرو هســتند. در ای ــد روب ــا تهدی ب
گونــه ارزیابــی شــده کــه بیــش از یــک چهــارم از آن هــا در خطــر جــدی هســتند. 
در جدیدتریــن لیســت قرمــز گونه هــای در معــرض خطــر آمــده اســت: ۱۰۵ هــزار 
ــه کــه پیــش از ایــن خطــری آن هــا را تهدیــد نمی کــرده اکنــون در  و ۷۳۲ گون

ــد.  ــرار گرفته ان ــراض ق ــروه گونه هــای در معــرض انق گ

جنگل ها

حیوانات

گونه ها

آتش به جان جنگل های مرکزی پرتغال افتاد
در پی وقوع آتش سوزی های جنگلی در پرتغال بیش از ۱۰۰۰ نیروی آتش نشان به مناطق مرکزی این کشور اعزام 

شدند. به گزارش ایسنا، اوایل صبح دیروز بیش از ۱۰۰۰ نیروی آتش نشان به منظور اطفای سه مورد حریق گسترده 
جنگلی به مناطق مرکزی پرتغال اعزام شدند و این حادثه موجب شد دستور تخلیه بخش هایی از یک روستا صادر 

شود. گفته می شود در این آتش سوزی تاکنون یک نفر دچار مصدومیت شدید شده است.

سنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران گفــت: منطقــه 
کاوه ده در شهرســتان فیروزکــوه بــا مســاحتی در حــدود ۹۰ هــزار 
هکتــار از منطقــه شــکار ممنــوع بــه منطقــه حفاظــت شــده ارتقــا 
ــط  ــت محی ــی حفاظ ــط عموم ــا از رواب ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب یاف
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــری ب ــران، کیومــرث کانت زیســت اســتان ته
ــی  ــن مناطــق طبیع ــی از بهتری ــوع کاوه ده یک ــه شــکار ممن منطق
کشــور بــوده و حــدود ۲۷ ســال تحــت مدیریــت اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان اســت، گفــت: محــدوده کاوه ده ۱۸ ســال 
ــت  ــت مدیری ــه تح ــق چهارگان ــه مناط ــدن ب ــه ش ــت اضاف در نوب
ــش  ــات وح ــد حی ــش از ۴۰ درص ــت و بی ــت اس ــط زیس محی
ــی  ــیار مهم ــدور بس ــای داده و کری ــود ج ــران را در خ ــتان ته اس
بــرای مهاجــرت حیــات وحــش مابیــن اســتان هــای مازنــدران، 
ــن  ــان اینکــه ای ــا بی ــه شــمار مــی رود. وی ب ــران و ســمنان ب ته
ــال ۱۳۷۰  ــوه و از س ــتان فیروزک ــوب شهرس ــع در جن ــه واق منطق
بــه منظــور کنتــرل شــکار و صیــد تحــت نظــر اســتان تهــران بــوده 
اســت، افــزود: بــرای اولیــن بــار در ســال ۸۱ بعنــوان منطقــه شــکار 
ممنــوع معرفــی و در ســال ۸۸ نیــز مــورد تمدیــد قــرار گرفــت و 
خوشــبختانه بــا پیگیــری هــای ایــن اداره در جلســه اخیــر شــورای 
عالــی محیــط زیســت بــه منطقــه حفاظــت شــده ارتقــاء یافــت. 
ــه تحــت  ــی منطق ــه پوشــش گیاه ــه اینک ــا اشــاره ب ــری ب کانت
تأثیــر وضعیــت آب و هوایــی بــه دلیــل اکوتــون بــودن کــه بیــن 
منطقــه خــزری، البــرز مرکــزی و فــون صحرایــی قــرار داشــته از 
تنــوع گیاهــی قابــل توجهــی برخــوردار اســت، افــزود: مهــره داران 
ایــن منطقــه نیــز بــه دلیــل تاقــی دو منطقــه جانــوری خــزری و 
البــرز مرکــزی دارای تنــوع زیســتی بــاال و بــا اهمیتــی اســت. بــه 
گفتــه وی ایــن منطقــه درحــال حاضــر دارای دو پاســگاه محیــط 
ــگاه  ــل دو پاس ــد حداق ــد بای ــرایط جدی ــا ش ــه ب ــت ک ــی اس بان

محیــط بانــی دیگــر نیــز بــه آن افــزوده شــود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان تهران:

کاوه ده فیروزکوه به منطقه 
حفاظت شده ارتقا یافت

رنا
:ای

س
عک

ه ها
اچ

حداکثر 10 درصد از آرتمیای دریاچه ارومیه دری
قابل استحصال است
ــت:  ــور گف ــای کش ــات آرتمی ــز تحقیق ــس مرک  رئی
دریاچــه ارومیــه در هــر مترمکعــب آب ۵۶ هــزار و 
ــرد  ــی نکویی ف ــا دارد.  عل ــت آرتمی ــدد سیس ۱۳۰ ع
ــن  ــه  ۷۴۸ ُت ــان اینک ــا بی ــگار ایســنا  ب ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــا ۱۰  ــزود:  تنه ــت، اف ــود اس ــه موج ــه ارومی ــت در دریاچ سیس
درصــد از ایــن میــزان یعنــی حــدود ۵۲ ُتــن را می تــوان از 
دریاچــه ارومیــه آرتمیــا برداشــت کــرد و بــا ایــن میــزان برداشــت 
ــود.  ــی ش ــن م ــول تأمی ــن محص ــه ای ــور ب ــاز کش ــد نی ۹۰ درص
ــا  ــد ارتمی ــر ۱۰ درص ــت حداکث ــت برداش ــه عل ــاره ب ــا اش وی ب
ــر یکســاله  ــدات و ذخای ــزان تولی ــت: می ــه گف ــود در دریاچ موج
ــوان  ــی بررســی مــی شــود و حداکثــر مــی ت ــع آب در تمــام مناب
۱۰ درصــد از میــزان ذخایــر آبــزی موجــود را بــرای جلوگیــری از 
ــه برداشــت  ــرد ک ــزی برداشــت ک ــات آب ــه چرخــه حی آســیب ب
آرتمیــا در دریاچــه ارومیــه نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.  
وی بــا اشــاره بــه واردات ســاالنه ۷۰ تــن آرتمیــا و نیــاز صنعــت 
شــیات کشــور بــه آن، اضافــه کــرد: بــرای واردات هــر کیلوگــرم 

ــا ۱۰۰ دالر هزینــه می شــود.  از ایــن محصــول آبزی دوســت، ۸۰ ت
ــور  ــاز کش ــا نی ــاس پیش بینی ه ــر اس ــرد: ب ــان ک ــرد بی نکویی ف
ــا ۲  ــن می رســد و ت ــه ۷۱ ت ــا در ســال جــاری ب ــه تخــم آرتمی ب
ســال آینــده بایــد حــدود ۲۶۰ تــن سیســت یــا تخــم آرتمیــا در 
ــت در  ــه شــروع فعالی ــاره ب ــا اش ــته باشــیم. وی ب ــار داش اختی
ایــن حــوزه  افــزود:  یــک واحــد حــدود ۲۰۰ هکتــاری در کرمــان و 
یــک واحــد ۱۰ هکتــاری در منطقــه فســندوز میانــدوآب در بخــش 
تولیــد و پــرورش آرتمیــا فعالیــت دارد. رئیــس مرکــز تحقیقــات 
ارتمیــای کشــور  افــزود: در هــر هکتــار اســتخر خاکــی پــرورش 
آرتمیــا ۵ تــن ذی تــوده آرتمیــا و ۱۰۰ کیلــو سیســت آرتمیــا تولیــد 
می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شناســایی ظرفیت هــای 
پــرورش آرتمیــا در کشــور از اهــداف ایــن مرکــز اســت، گفــت: بــه 
دنبــال شناســایی مناطقــی هســتیم کــه ظرفیــت پــرورش آرتمیــا 
ــا آب هــای نامتعــارف را داشــته باشــد. وی تاکیــد کــرد: بــرای  ب
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش بایــد آب مــورد نیــاز ایــن صنعــت 

بــه صــورت دائمــی و مطمئــن تأمیــن شــود.

ت
الم

قطع دست یک زن سیستانی در حمله گاندوس
مدیــر کل محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 
ــرای  ــه ب ــی ک ــوا زمان ــِت ح ــه دس ــان اینک ــا بی ب
ــود،  ــه ب ــه رفت ــار رودخان ــه کن ــاس ب ــتن لب شس
در پــی حملــه یــک گانــدو قطــع شــد، گفــت: بــه 
گفتــه یکــی از اهالــی، آب مصرفــی بــه دلیــل بدهــی ۱۰ 
ــی روســتا، قطــع شــده اســت.  ــی اهال ــون تومان ــی ۱۲ میلی ال
وحیــد پورمــردان )مدیــر کل محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان( در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا دربــاره حملــه یــک 
ــه دختــر بچــه سیســتانی گفــت: ایــن حادثــه دو روز  ــدو ب گان
ــک  ــی ســاعت ۵ عصــر ی ــاده اســت، حوال ــاق افت گذشــته اتف
ــرای شســتن  ــی کــه ب ــام حــوا زمان ــه ن دختــر بچــه ۹ ســاله ب
ــورد  ــه م ــار رودخان ــود در کن ــه ب ــه رفت ــار رودخان ــه کن ــاس ب لب
ــاق  ــن اتف ــه ای ــی ک ــرد. در زمان ــرار می گی ــاح ق ــه تمس حمل
می افتــد، خواهــر حــوا تــاش می کنــد تــا او را از دهــان گانــدو 
بیــرون بیــاورد و دســت ایــن کــودک را کــه قطــع شــده بــوده 
بــا یــک پارچــه در کنــار بدنــش می پیچــد و بــه منــزل مــی رود 
و بــا ماشــین شــخصی ایــن دختربچــه را بــه درمانگاهــی 

در یــک روســتای دیگــر می برنــد و از آنجــا بــا اورژانــس 
ــه ایــن کــودک  ــا اورژانــس ب ــد و در نهایــت ت تمــاس می گیرن
می رســد، زمــان طایــی بــرای پیونــد دســت مــی رود و در 
حقیقــت مســیر ۱۷۰ کیلومتــری ۴ الــی ۵ ســاعت زمــان بــرده 
ــی و بیمارســتان برســند. وی  ــز درمان ــک مرک ــه ی ــا ب اســت ت
ــه  ــزوی اســت، ادام ــوان من ــک حی ــان اینکــه تمســاح ی ــا بی ب
ــی کــه  ــد زمــان جفت گیــری و زمان داد: در برخــی فصــول مانن
ــی  ــت تهاجم ــد، حال ــت می کن ــش محفاظ ــاح از تخم های تمس
ــه قدمتــی  ــا توجــه ب بســیاری دارد. در محــدوده بلوچســتان ب
ــه در  ــی ک ــود دارد و مردم ــاح وج ــتگاه  های تمس ــه در زیس ک
حاشــیه رودخانــه بــه واســطه نیــاز آبــی همــواره حضــور دارنــد، 
ــد در  ــد و می دانن ــاح دارن ــردم از تمس ــی م ــی خوب رفتارشناس
ــان  ــا بی ــردان ب ــود. پورم ــم می ش ــاح مهاج ــی تمس ــه فصل چ
اینکــه در ایــن روســتا نیــز لوله کشــی آب وجــود داشــته 
اســت، گفــت: بــه گفتــه اهالــی روســتا آب در ایــن روســتا بــه 
ــد از  ــور بوده ان ــردم مجب ــت و م ــوده اس ــع ب ــی قط ــل بده دلی

ــد. ــه آب برداشــت کنن رودخان
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سودوکو شماره 1501

پاسخ سودوکو شماره 1500

فقی ا
۱- ُپرحرفــی - کتابی از رســول پرویزی

۲- برج ۳۰۱ متری فرانســه - کم 

عــرض و کــم پهنا - ولگرد و هرزه

۳- از مصالح ســاختمانی - یکســو 

کننــده الکتریکی - بعد از دو - ِســر

۴- عهــد و پیمان بســتن - رمانی از 

یادعلی یعقوب 

۵- ناخن ســتور - آتشــدان و مجمر - 

واحد پول ژاپن - شــب پیش

۶- بــه تنهایی عمل کردن - ســخنان 

بیمارگونــه - مــاده ای مخدر که از 

برگ هــا و گل های گیاه شــاه دانه به 

می آید دست 

۷- رنــگ خاکســتری - همانندی - 

توقف و درنگ

۸- ورزش مادر - کبوتر دشــتی - 

واحــد طول انگلیســی - مایه حیات

۹- راه و مســلک روشــن و آشکار - 

موافق و ســازگار - جمع وزیر

۱۰- خبرگزاری اتریش - بن بســت 

بــدن - لباس مردانه شــبیه پالتو

۱۱- ستایشــگر - نت ســوم - هوس 

باردار به خوراکی ها - دشــمن ســخت

۱۲- اثری از جامی - شــکوه و عظمت

۱۳- چاقــی و فربهــی - فرو رفته - 

خوراکی از گوشــت گوســاله - پا افزار

۱۴- قــوه حافظــه - دوقلوهای به هم 

چســبیده - موی پشت لب

۱۵- اظهــار شــادمانی کردن همراه با 

ســر و صدای بســیار - اپرای معروف 

بیزه ژرژ 

عمودی 
۱- متوقف شــدن - شــعر سرودنی در 

زندان

۲- از اعضای تنفســی - زشت و 

ناپســند - سهل انگاری

۳- جلــوه - گریــز حیوان - میراث و 

باقی مانده

۴- پوشــاک ســتور - مقابل افقی - بابا 

دانه خوشبو  -

۵- مربــوط بــه دهان - نوعی کوارتز 

متبلور - ســقف دهان

۶- پیــاده شــطرنج - مادر - پیکره 

ترســاننده کشتزار

۷- عشــق فرنگــی - نوعی جاندار 

تک ســلولی - برابر و مســاوی عامیانه

۸- ســرکه وطنــی - عدد فوتبالی - 

نشــانه جمع فارســی - اصل و نسب

۹- نوعــی جین - نبــرد تاریخی بین 

ویتنام و فرانســه - کشــور خجسته!

۱۰- مســاوی و برابر - گرده قارچ - 

آنتن شــاخه ای جهت دار

۱۱- کوزه بــزرگ - عزیز روزهای بارانی 

و برفــی - گل بهاری

۱۲- اثــر پا - گــردش کودکانه - حقه باز 

و شــارالتان - حرف همراهی

۱۳- گرایــش و طرفداری از پدیده های 

نو - همســر مرد - دوباره صورت 

گرفتن کاری

۱۴- شــعر گفتــن - کار پرزحمت و کم 

نتیجه - پاســتیک اســفنجی سبک وزن

۱۵- جوهر شــوره - باقی و پایدار بودن

جدول شماره 1501

 اطالع
 رسانی

مجلـس  در  خـاش  مـردم  نماینـده 
خطـاب بـه رئیـس جمهـور گفـت: شـما 
عقـب  بـه  مـا  کـه  می گفتیـد 
برنمی گردیـم. امـروز مـردم اسـتان های 
می کننـد.  زندگـی  یارانـه  بـا  محـروم 
بررسـی  بـرای  تیمـی  داریـم  انتظـار 
اسـتان  بـه  مـردم  معیشـتی  وضعیـت 

سیسـتان و بلوچسـتان بفرستید . 
 علـی کـرد در نطـق میان دسـتور جلسـه 

روز  تبریـک  ضمـن  مجلـس  علنـی 
تأمیـن اجتماعـی بـه کارگـران خطاب به 
مناطـق  چـرا  گفـت:  جمهـور  رئیـس 
مثـل  یافتـه  توسـعه  کمتـر  و  محـروم 
اسـتان پهنـاور سیسـتان و بلوچسـتان را 
هیـچ  آیـا  سـپرده اید؟  فراموشـی  بـه 
چابهـار  دریـای  سـاحل  در  برنامـه ای 
عمومـی  ارزاق  فکـر  بـه  آیـا  نداریـد؟ 
اسـتان های  در  مـردم  هسـتید؟  مـردم 

می کننـد.  زندگـی  یارانـه  بـا  محـروم 
برنامه هـای  و  شـعارها  روحانـی!  آقـای 
انتخاباتـی خـود را بـه یاد بیاورید. شـما 
می گفتیـد کـه ما بـه عقـب برنمی گردیم 
امـا هم اکنـون دولـت در مناطق محروم 
بـرای زدودن محرومیـت در سیسـتان و 

بلوچسـتان برنامه ای ندارند . 
ایـن عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلس 
عمرانـی  پروژه هـای  اینکـه  بیـان  بـا 

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تعطیـل 
شـده اسـت، بـا ادعـای ایـن کـه »همـه 
غیرعمرانـی  و  عمرانـی  برنامه هـای 
رفتـه  فـرو  ابهـام  از  هالـه ای  در  دولـت 
هیـأت  اعضـای  چـرا  گفـت:  اسـت« 
عمـل  خـود  ذاتـی  وظایـف  بـه  دولـت 
رئیـس  کـه  داریـم  انتظـار  نمی کننـد؟ 
وضعیـت  بررسـی  بـرای  جمهـور 
محرومیـت مـردم در ایـن منطقـه تیمی 

ارسال کند . 
مجلـس  در  خـاش  مـردم  نماینـده 
خطـاب بـه وزیـر جهـاد کشـاورزی گفت: 
شـما روزی والـی ایـن اسـتان بودید. از 
بـه  توجـه  بـا  کـه  می خواهـم  شـما 
نـزوالت آسـمانی که امسـال شـامل این 
را  بخـش  ایـن  قنـوات  شـد،  اسـتان 

کمک هـای  همچنیـن  کنیـد.  الیه روبـی 
مهـم  بسـیار  کشـاورزان  بـه  باعـوض 
اسـت. تاکنـون بیمه کشـاورزان پرداخت 

نشده است . 
قیـر  واگـذاری  درخواسـت  ضمـن  وی 
بـه  انتخابیـه خطـاب  بـه حـوزه  رایـگان 
هـم  گفـت:  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
در  آموزشـی  نیـروی  کمبـود  اکنـون 
تمامـی مقاطـع تحصیل مدارس اسـتان 
پذیـرش  همچنیـن  می شـود.  احسـاس 
دانشـجو معلـم از دانشـگاه فرهنگیـان را 

 . بگیرید  جدی 
کـرد در پایـان خطـاب بـه وزیـر اقتصـاد 
در  مـردم  اقتصـادی  وضعیـت  گفـت: 
مناطـق محـروم را در اولویـت کار خـود 

دهید. قرار 

کمبود نیروی آموزشی در تمامی 
مقاطع تحصیلی سیستان و بلوچستان

نا 
یر

: ا
س

عک

آگهی ابالغ إجرائیه کالسه: 9800059 
عليه متعهد: حجت اسـماعیل زاده آشـینی ، نام پدر : صادق، شـماره شناسنامه : ۵۴، شماره ملی : ۳۱۳۱۲۸۹۱۹۸، 
متولـد : ۱۳۵۸/۱۰/۱۰، بـه نشـانی : سـیرجان خیابـان وحیـد خیابـان شـیخ بهائی هفت پـاک ۲ بدهـکار پرونده 
کاسـه فـوق کـه برابـر گـزارش ۹۸۰۰۱۲۸۱ شـناخته نگردیـده اید ابـاغ می گـردد که برابر سـند ازدواج شـماره ۵۰۹ 
مورخـه ۱۳۸۳/۱۱/۱۷بیـن شـما و خانـم زهـرا اسـماعیل زاده آشـینی مبلـغ ۵/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بدهکار می باشـید که بـر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیـه صادر و بکاسـه فوق در ایـن اجراء 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبق ماده ۱۸/۱۹آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد از تاریخ انتشـار این آگهی که 
تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه درج ومنتشـر می گردد ظرف مدت بیسـت روز نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139704019063000651.1
کاسـه  پرونـده  بدهـکار   ۳۰۵۰۶۵۷۱۷۰ ملـی  شـماره  بـه  محمـد  فرزنـد  نـژاد  وزیـری  مجیـد  بـه  بدینوسـیله 
۱۳۹۷۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۶۵۱.۱ کـه برابـر گـزارش مامـور اباغ شـناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر اسـناد رهنی شـماره 
۱۹۹۵۹ دفتـر اسـناد رسـمی ۶۳ رفسـنجان بیـن شـما و بانک سـامان رفسـنجان مبلـغ ۷۱۲۹۳۵۴۸۴ لاير بدهـکار و از 
تاریـخ ۱۳۹۷.۷.۲۹ روزانـه مبلـغ ۳۳۱۱۸۷ لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گردد کـه بر اثر عـدم پرداخت وجه پرداخت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده صادر و بکاسـه بایگانـی ۹۷۰۰۶۷۴ در این اجراء مطرح می باشـد لذا طبق مـاده ۱۸ ائین نامه اجرائی 
مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گردد از تاریخ انتشـار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه 
چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقـدام و در غیر این صـورت بدون انتشـار اگهی دیگری 

عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.م الـف ۴۴۰۹
رییس اداره ثبت اسناد وامالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

مفقودی –قلعه گنج

آگهی تغییرات 

بــرگ ســبز ســواری ســایپا 131SEمدل 
1394ســفید –روغنــی رنــگ به شــماره  
شاســی موتور5387764وشــماره 
NAS411100F3421481  بــه شــماره 
پــالک 99ط339ایــران 45متعلــق بــه 
حامــد رهبــری مفقــود واز درجــه اعتبار 

ســاقط گردیــده اســت.

آگهـی تغییـرات شـرکت پیشـگامان دانـش کارمانیـا 
شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 10052 و شناسه 
ملـی 10630159242 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ1398/04/17 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : 1 - محـل شـرکت در واحـد ثبتـی 
کرمـان بـه آدرس اسـتان کرمـان ، شهرسـتان کرمـان 
، بخـش مرکـزی ، شـهر کرمـان، خیابـان شـریعتی ، 
خیابـان شـهیدرجایی ، خیابان شـهید کامیاب ، پالک 0 
، سـاختمان علم وفـن اوری ، طبقه همکف کد پسـتی 
:  7614613178. تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در 
اساسـنامه بشـرح فـوق اصـالح گردیـد. اداره کل ثبت 
اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و 

موسسـات غیرتجـاری کرمان 
)540493( 

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 یــک 
ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق  قــم تصرفــات مالکان
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــود در پرون موج
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004221 شــماره  رأی  1ـ 
1397114430001001930 آقای/خانــم رحمــان کوراتــی فرزنــد محمــد در 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 79/90 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
شــماره 11042 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــف 1910 ( ــدی. )م ال ــی زاه ــطه از وراث محمدتق ــع الواس ــداری م خری

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004050 شــماره  رأی  2ـ 
1397114430001002292 آقای/خانــم مهــدی بشــری فرزنــد هــادی در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 2216/63 متــر مربــع پــاک 
شــماره 1 فرعــی از 11292 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 
ــه موجــب ســند  ــه 282 ب ــر 207 صفح ــت مشــاعی صــادره در دفت مالکی
قطعــی 14879 مــورخ 94/08/26 دفترخانــه 31 قــم. )م الــف 1909 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004670 شــماره  رأی  3ـ 
1397114430001002205 آقای/خانــم مهــدی خداپرســت فرزنــد حســن در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 116/64 
متــر مربــع پــاک شــماره 11224 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 172410 مــورخ 97/01/19 دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 1908 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003967 شــماره  رأی  4ـ 
1397114430001002204 آقای/خانــم محمــد خداپرســت فرزنــد حســن در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 116/64 
متــر مربــع پــاک شــماره 11224 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 172410 مــورخ 97/01/19 دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 1911 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003014 شــماره  رأی  5ـ 
ــد در  ــد محم ــان فرزن ــم خاکی ــم ابراهی 1397114430001000592 آقای/خان
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 111/45 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
شــماره 11004 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 

ــف 1907 ( ــواه. )م ال ــری خ ــی قنب ــطه از مرتض ــع الواس ــداری م خری
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003806 شــماره  رأی  6ـ 
فرزنــد  حســینی  الســادات  نیــره  آقای/خانــم   1398114430001000119
سیدمحســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 129/59 متــر 
مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 11018 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 346 صفحــه 365 بــه موجــب 
ســند قطعــی 38890 مــورخ 88/09/17 دفترخانــه 23 قــم. )م الــف 1906 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001004107 شــماره  رأی  7ـ 
1397114430001001852 آقای/خانــم ســید علیرضــا طباطبائــی فرزند حســین 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 141/27 متــر مرب در ششــدانگ یــک ب
شــماره 9579 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
خریــداری مــع الواســطه از ســید حســین محســنی طباطبایی و خانم اشــرف 

ــف 1905 ( ــه 159 و 165. )م ال ــر 46 صفح ــادره در دفت ــی زاده ص ــرات عل ب
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003990 شــماره  رأی  8ـ 
پنــاه فرزنــد  آقای/خانــم حســین فرشــادی   1397114430001002366
محمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 151/30 متــر مربــع 
پــاک شــماره باقیمانــده 10447 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ابراهیــم شــادمان صــادره 

ــف 1904 ( ــه 91. )م ال ــر 380 صفح در دفت
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004676 شــماره  رأی  9ـ 
ــر  ــوی فاخ ــا موس ــد رض ــید محم ــم س 1397114430001001280 آقای/خان
فرزنــد ســید علــی در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 168/53 متــر مربــع پــاک شــماره 

10984 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 18066 
ــف 1901 ( ــم. )م ال ــه 49 ق ــورخ 96/10/04 دفترخان م

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330001004677  10ـ 
1397114430001001279 آقای/خانــم ســید مصطفــی موســوی فرزنــد ســید 
ــاب ســاختمان  احمــد در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــی  ــاک شــماره 10984 اصل ــع پ ــر مرب بمســاحت ششــدانگ 168/53 مت
ــورخ  ــماره 18066 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ واق

ــف 1902 ( ــم. )م ال ــه 49 ق 96/10/04 دفترخان
پرونــده کاســه  بــه  11- رأی شــماره 139860330001004193 مربــوط 
1397114430001001278 آقای/خانــم علیرضــا جعفــری نــژاد فرزنــد علــی 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
ــع در  ــی واق ــماره 10984 اصل ــاک ش ــع پ ــر مرب ــدانگ 168/53 مت شش
ــورخ 96/10/04  ــماره 18066 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی بخ

دفترخانــه 49 قــم. )م الــف 1903 (
ــس از  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد  نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مق
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 یــک 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 اول: 98/04/31       تاریخ انتشار دوم: 98/05/16

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم     4547

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

مشاعی 
هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و 
ــروزی  ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ــه ی ــاک منطق ام
ــکیلی طبــق قانــون مذکــور  متقاضیــان پرونده هــای تش
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ را براس
ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
1ـ رأی شــماره 139860330001003216 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001002145 آقای/خانــم حمیدرضــا رضائی 
یــزدی فرزنــد علــی اکبــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع پــاک  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 242/11 مت یــک ب
شــماره 10635 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
ــداری مــع الواســطه از ســید جــواد میــری  نامــه عــادی خری

ــف 1929 ( ــر 79 صفحــه 178 . )م ال صــادره در دفت
2ـ رأی شــماره 139860330001003215 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001002144 آقای/خانــم احمــد پیرامــن 
فرزنــد محمدرضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت 242/11 متــر مربــع پــاک 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10635 اصل ش
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید جــواد 
میــری صــادره در دفتــر 79 صفحــه 178. )م الــف 1930 (

3ـ رأی شــماره 139860330001001592 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001001798 آقای/خانــم بتــول رضائــی 
ــاب ســاختمان  ــک ب ــی در ششــدانگ ی ــد عل ــه فرزن طایف
بمســاحت 62 متــر مربــع پــاک شــماره 9 فرعــی از 10428 
ــت  ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل

ــب  ــه موج ــه 529 ب ــر 189 صفح ــادره در دفت ــاعی ص مش
ــورخ 1397/10/12 در  ــماره 28560 م ــه ش ــی ب ــند قطع س

ــف 1932 ( ــم. )م ال ــه 55 ق دفترخان
ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001015344 مرب 4ـ رأی ش
الــه  حجــت  آقای/خانــم   1397114430001000193 کاســه 
ســابوته فرزنــد قــدرت الــه در ششــدانگ یــک باب ســاختمان 
بمســاحت 65/90 متــر مربــع پــاک شــماره 10910 اصلــی واقع 
ــداری  ــادی خری ــه نامــه ع ــم. مبایع ــت ق در بخــش یــک ثب
مــع الواســطه از عبدالعلــی مشــکی بــه موجــب ســند 18337 

ــف 1931 ( ــه 15 قــم. )م ال مــورخ 52/12/25 دفترخان
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده 
ــند  ــرر س ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش ــت پ اس
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــع اعتراضــی داشــته  ــا چنانچــه اشــخاص ذینف ــی ت روز آگه
ــت  ــی نوب ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری باشــند ظــرف مــدت 2 م
ــک  ــه ی ــناد منطق ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ اول اعت
قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس 
از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و 
ــی  ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــح اســت  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب آن
کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 98/04/31
تاریخ انتشار دوم: 98/05/16

محمدرضا ادیبان 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم         4548

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 یــک 
ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق  قــم تصرفــات مالکان
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــود در پرون موج
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004221 شــماره  رأی  1ـ 
1397114430001001930 آقای/خانــم رحمــان کوراتــی فرزنــد محمــد در 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 79/90 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
شــماره 11042 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــف 1910 ( ــدی. )م ال ــی زاه ــطه از وراث محمدتق ــع الواس ــداری م خری

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004050 شــماره  رأی  2ـ 
1397114430001002292 آقای/خانــم مهــدی بشــری فرزنــد هــادی در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 2216/63 متــر مربــع پــاک 
شــماره 1 فرعــی از 11292 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 
ــه موجــب ســند  ــه 282 ب ــر 207 صفح ــت مشــاعی صــادره در دفت مالکی
قطعــی 14879 مــورخ 94/08/26 دفترخانــه 31 قــم. )م الــف 1909 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004670 شــماره  رأی  3ـ 
1397114430001002205 آقای/خانــم مهــدی خداپرســت فرزنــد حســن در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 116/64 
متــر مربــع پــاک شــماره 11224 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 172410 مــورخ 97/01/19 دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 1908 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003967 شــماره  رأی  4ـ 
1397114430001002204 آقای/خانــم محمــد خداپرســت فرزنــد حســن در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 116/64 
متــر مربــع پــاک شــماره 11224 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 172410 مــورخ 97/01/19 دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 1911 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003014 شــماره  رأی  5ـ 
ــد در  ــد محم ــان فرزن ــم خاکی ــم ابراهی 1397114430001000592 آقای/خان
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 111/45 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
شــماره 11004 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 

ــف 1907 ( ــواه. )م ال ــری خ ــی قنب ــطه از مرتض ــع الواس ــداری م خری
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003806 شــماره  رأی  6ـ 
فرزنــد  حســینی  الســادات  نیــره  آقای/خانــم   1398114430001000119
سیدمحســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 129/59 متــر 
مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 11018 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 346 صفحــه 365 بــه موجــب 
ســند قطعــی 38890 مــورخ 88/09/17 دفترخانــه 23 قــم. )م الــف 1906 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001004107 شــماره  رأی  7ـ 
1397114430001001852 آقای/خانــم ســید علیرضــا طباطبائــی فرزند حســین 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 141/27 متــر مرب در ششــدانگ یــک ب
شــماره 9579 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
خریــداری مــع الواســطه از ســید حســین محســنی طباطبایی و خانم اشــرف 

ــف 1905 ( ــه 159 و 165. )م ال ــر 46 صفح ــادره در دفت ــی زاده ص ــرات عل ب
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001003990 شــماره  رأی  8ـ 
پنــاه فرزنــد  آقای/خانــم حســین فرشــادی   1397114430001002366
محمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 151/30 متــر مربــع 
پــاک شــماره باقیمانــده 10447 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ابراهیــم شــادمان صــادره 

ــف 1904 ( ــه 91. )م ال ــر 380 صفح در دفت
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001004676 شــماره  رأی  9ـ 
ــر  ــوی فاخ ــا موس ــد رض ــید محم ــم س 1397114430001001280 آقای/خان
فرزنــد ســید علــی در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 168/53 متــر مربــع پــاک شــماره 

10984 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 18066 
ــف 1901 ( ــم. )م ال ــه 49 ق ــورخ 96/10/04 دفترخان م

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330001004677  10ـ 
1397114430001001279 آقای/خانــم ســید مصطفــی موســوی فرزنــد ســید 
ــاب ســاختمان  احمــد در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــی  ــاک شــماره 10984 اصل ــع پ ــر مرب بمســاحت ششــدانگ 168/53 مت
ــورخ  ــماره 18066 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ واق

ــف 1902 ( ــم. )م ال ــه 49 ق 96/10/04 دفترخان
پرونــده کاســه  بــه  11- رأی شــماره 139860330001004193 مربــوط 
1397114430001001278 آقای/خانــم علیرضــا جعفــری نــژاد فرزنــد علــی 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
ــع در  ــی واق ــماره 10984 اصل ــاک ش ــع پ ــر مرب ــدانگ 168/53 مت شش
ــورخ 96/10/04  ــماره 18066 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی بخ

دفترخانــه 49 قــم. )م الــف 1903 (
ــس از  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد  نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مق
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 یــک 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 اول: 98/04/31       تاریخ انتشار دوم: 98/05/16
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

مشاعی 
هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و 
ــروزی  ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ــه ی ــاک منطق ام
ــکیلی طبــق قانــون مذکــور  متقاضیــان پرونده هــای تش
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ را براس
ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
1ـ رأی شــماره 139860330001003216 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001002145 آقای/خانــم حمیدرضــا رضائی 
یــزدی فرزنــد علــی اکبــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع پــاک  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 242/11 مت یــک ب
شــماره 10635 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
ــداری مــع الواســطه از ســید جــواد میــری  نامــه عــادی خری

ــف 1929 ( ــر 79 صفحــه 178 . )م ال صــادره در دفت
2ـ رأی شــماره 139860330001003215 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001002144 آقای/خانــم احمــد پیرامــن 
فرزنــد محمدرضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت 242/11 متــر مربــع پــاک 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10635 اصل ش
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید جــواد 
میــری صــادره در دفتــر 79 صفحــه 178. )م الــف 1930 (
3ـ رأی شــماره 139860330001001592 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001001798 آقای/خانــم بتــول رضائــی 
ــاب ســاختمان  ــک ب ــی در ششــدانگ ی ــد عل ــه فرزن طایف
بمســاحت 62 متــر مربــع پــاک شــماره 9 فرعــی از 10428 
ــت  ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل

ــب  ــه موج ــه 529 ب ــر 189 صفح ــادره در دفت ــاعی ص مش
ــورخ 1397/10/12 در  ــماره 28560 م ــه ش ــی ب ــند قطع س

ــف 1932 ( ــم. )م ال ــه 55 ق دفترخان
ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001015344 مرب 4ـ رأی ش
الــه  حجــت  آقای/خانــم   1397114430001000193 کاســه 
ســابوته فرزنــد قــدرت الــه در ششــدانگ یــک باب ســاختمان 
بمســاحت 65/90 متــر مربــع پــاک شــماره 10910 اصلــی واقع 
ــداری  ــادی خری ــه نامــه ع ــم. مبایع ــت ق در بخــش یــک ثب
مــع الواســطه از عبدالعلــی مشــکی بــه موجــب ســند 18337 

ــف 1931 ( ــه 15 قــم. )م ال مــورخ 52/12/25 دفترخان
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده 
ــند  ــرر س ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش ــت پ اس
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــع اعتراضــی داشــته  ــا چنانچــه اشــخاص ذینف ــی ت روز آگه
ــت  ــی نوب ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری باشــند ظــرف مــدت 2 م
ــک  ــه ی ــناد منطق ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ اول اعت
قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس 
از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و 
ــی  ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــح اســت  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب آن
کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 98/04/31
تاریخ انتشار دوم: 98/05/16
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شـرکت تعاونـی مسـکن فرهنگیـان اسـتان کرمـان بـه شـماره ثبـت 199 و شناسـه ملـی 

106630022075 شهرسـتان کرمان اسـتان کرمان به اطالع کلیه اعضای محترم شـرکت تعاونی 
مـی رسـاند که جلسـه مجمع عمومی عـادی سـالیانه نوبـت اول این اتحادیـه/ تعاونی در سـاعت 
17:00 روز یکشـنبه مـورخ 1398/06/02 در محـل سـالن اجتماعـات ناحیـه یک آمـوزش و پرورش 

تشـکیل می گردد.

هیئت مدیره اتحادیه/ شرکت تعاونی 

از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
1-اعضائـی کـه مایلند حق حضـور و رای دادن در مجمع را به نماینده تـام االختیار واگذار نمایند 
تـا تاریـخ 1398/06/01 بـه اتفـاق نماینـده خـود جهـت تایید و صـدور برگ نمایندگـی به محل 
دفتـر شـرکت تعاونی مسـکن فرهنگیان کرمـان مراجعه نمایند.)حضـور توام عضـو و نماینده 
وی در مجمع ممنوع اسـت.( ضمنا سـاعت 15:30 وکالتنامه توسـط اشخاص مسئول در محل 

برگزاری مجمع بررسـی مـی گردد.
2-چنانچـه در دسـتور جلسـه انتخـاب هیئـت مدیـره با بازرسـان باشـد افـرادی کـه متقاضی 
کاندیداتـوری سـمتهای مذکـور مـی باشـند حداکثـر تا تاریـخ یک هفته پـس از تاریخ انتشـار 

آگهـی جهـت ثبت نـام بـه محل دفتـر شـرکت مراجعـه نمایند.

دستور جلسه:
-گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس

-تصویب صورت مالی سال98
-تصویب بودجه پیشنهادی سال98

-انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
-تصمیـم گیـری در خصـوص ارائه پـروژه یا 

کار شـرکت و غیره
تغییرات عضو و سرمایه شرکت
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

درخشش فرزند اسالمشهر در مسابقات کاراته قهرماتی آسیا
درشانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا  در تاشکند ازبکستان  سجاد گنج زاده با برتری در دیدار رده بندی به مدال 

برنز رسید.در وزن ۸۴+ کیلوگرم، سجاد گنج زاده در دیدار رده بندی به مصاف ادیلت شادیکنوا از قرقیزستان رفت و با برتری ۵ 
بر ۲ به مدال برنز دست یافت. او  ابتدا ۴ بر ۲ مینسو جانگ از کره جنوبی را برد. او در ادامه ۳ بر صفر از سد سامانروی آرول 

وران از مالزی گذشت. قهرمان کاراته کشورمان در مبارزه سوم پرمان ایشانوف از ترکمنستان را ۵ بر صفر شکست داد.

مدیـــــرعامل فـــــوالد مبــــــارکه در بیستوششمین همایش 
بهرهـوری شـرکت بـا تأکیـد بر لـزوم ارتقـای حداکثـری بهرهوری 
نیروی انسـانی و تجهیزات گفت: خون توسـعه و بهرهوری همیشه 
در رگهـای فـوالد مبارکه جاری بوده اسـت و امـروز با در نظر گرفتن 
محدودیتهـا، بیـش از هـر زمـان دیگـر به ارتقـای هدفمنـد این دو 
مقولـۀ مهـم نیازمندیم تا همچنان برای ذینفعـان و بهطورکلی برای 

کشـور ارز و سـودآوری اقتصـادی ایجاد کنیم.
مهنـدس عظیمیـان ضمن قدردانـی از تمامی زحمـات صورتگرفته 
در گـروه فـوالد مبارکـه تصریح کرد: تاکنون ایـن مجموعۀ عظیم با 
تولیـد انـواع ورقهـای فـوالدی نیـاز کشـور را تأمین کرده اسـت؛ اما 
از ایـن پـس، صرفـا تولیـد ورق هـدف فـوالد مبارکـه نخواهـد بود، 
بلکـه بایـد بـا همت و پشـتکار بهسـوی صاحـب تکنولوژی شـدن 

حرکـت کنیم.
وی در همیـن خصـوص و بـا بیـان اینکه برای اجرای توسـعهها دو 
راه پیـش رو داریـم گفـت: راه اول این اسـت که اجرای توسـعهها را 
به دسـت صاحبـان فناوری خارجـی و اصطاحا »کلید در دسـت« 
بسـپاریم و راه دوم ایـن اسـت آن را بـا سـپردن بـه دسـت توانمند 
شـرکتهای داخلـی و الگوبـرداری از فناوریهـای روز دنیـا بـا هـدف 
صاحـب تکنولـوژی شـدن پیش ببریم. بهخوبی روشـن اسـت که 
راه دوم به خیر و صاح اسـت. به خاطر داشـته باشـیم توسعههای 
هدفمنـد، ضامـِن در اوج ماندن فوالد مبارکه اسـت و همراهی همۀ 

کارکنـان خـاق، موفقیت این مسـیر روشـن را تضمین میکند.
وی ضمـن بیـان اهمیـت تولید محصوالت با ارزشـافزودۀ بیشـتر 
در کشـور گفـت: بایـد عـزم خـود را جـزم کنیـم تـا بـا نـورد کـردن 
حداکثـری فـوالد خـام تولیـدی در گروه فـوالد مبارکه ارزشـافزوده 

بیشـتری بـرای شـرکت و اقتصـاد کشـور حاصـل کنیم.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خود اظهار داشـت: تمدن و سـابقۀ 
کشـور ایران و پیشـرفت مسـلمانان در بسـیاری از علوم، گواه این 
اسـت کـه مـا در مقاطعـی از زمان سـرآمد همـۀ کشـورها بودهایم؛ 
بنابرایـن امـروز هـم میتوانیـم با همـت و همدلی بیشـتر دوباره به 

دوران اوج و اقتـدار ایـران اسـامی دسـت یابیم.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان گفـت: عملیات 
احـداث پسـت ۲۳۰.۳۳ کیلـو ولـت سـاران و ورود و خـروج 
خـط ۲۳۰ کیلـو ولـت بهبهـان – دوگنبـدان در ایـن پسـت بـه 

پایـان رسـید و برقدار شـد.
محمـود دشـت بـزرگ بـا بیـان اینکـه برقـداری ایـن پسـت 
در راسـتای پـروژه هـای ماموریـت ویـژه شـرکت در عبـور از 
تابسـتان ۹۸ بـوده، اظهـار داشـت: یک ترانس بـه ظرفیت ۵۰ 
مگاولـت آمپـر به همـراه ۱۴ فیدر خروجـی ۳۳ کیلو ولت و ۲ 
بانک خازنی ۴.۸ مگاواری در این پسـت نصب شـده اسـت.
وی ارزش سـرمایه گـذاری ایـن پـروژه را بالغ بـر ۷۰۰ میلیارد 

ریال اعـام کرد.
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان افزایش قابلیت 
اطمینـان و جلوگیـری از خاموشـی شهرسـتان گچسـاران را از 
مهـم تریـن اهـداف بهـره بـرداری از ایـن پـروژه دانسـت و 
افـزود: فراهـم نمـودن امـکان اتصـال نیـروگاه DG شـرکت 
بارگیـری  پسـت، کاهـش  ولـت  بـه شـین ۳۳ کیلـو  مفنـا 
از حالـت  ترانـس هـای پسـت دوگنبـدان و خـروج پسـت 
T-OFF و تامیـن بـرق مطمئـن و پایـدار بـرای مشـترکین 
جدیـد خانگـی و صنعتی شهرسـتان گچسـاران از دیگر اهداف 

برقـداری ایـن پـروژه اسـت.
دشـت بـزرگ تصریـح کرد: بـا توجه به نصـب ترانسـفورماتور 
ذکـر شـده، ظرفیـت کل پسـت سـاران بـه ۱۰۰ مگا ولـت آمپر 

افزایـش یافته اسـت.
وی تاکیـد کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون ۱۴.۴ مگاوار 
بانـک خازنـی و ۹۲ مگاولـت آمپـر در بخـش انتقـال و فـوق 
توزیـع بـه ظرفیت شـبکه تحـت نظارت این شـرکت )اسـتان 
های خوزسـتان و کهگیلویه و بویراحمد( افزوده شـده اسـت.

ــداری  ــداری اداره كل راه ــت راه سرپرس
اســتان  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و 
ــا را از  ــدران ، ایمــن ســازی محوره مازن
ــن اداره كل برشــمرد  ــای كاری ای اولویته
ذاتــی  وظیفــه  راهــداری   : افــزود  و 
تــاش  بــدون  و  بــوده  اداره كل  ایــن 
راهــداران در جهــت ارتقــاء ایمنــی نمــی 
ــود شــرایط مناســبی را  ــوان انتظــار بهب ت

ــت.  داش
مهنــدس اســمعیل فــوالدی بــا بیــان 
ایــن مطلــب افــزود: هــم اكنــون عمــده 
صــرف  كل  اداره  ایــن  هــای  تــاش 

ــا ،  ــبكه راهه ــت از ش ــداری و حراس نگه
تأمیــن ایمنــی عبــور و مــرور بــه منظــور 
حفــظ و بهــره بــرداری بهینــه از ســرمایه 
گذاریهــای انجــام شــده در ایــن بخــش 

ــردد.  میگ
وی تصریــح كــرد: امــری كــه امــروزه در 
ــداری  ــات راه ــازمانی ،عملی ــگ س فرهن
هرگونــه  انجــام   ، اســت  نــام گرفتــه 
ترافیــك  و كنتــرل  اجرائــی  عملیــات 
ــظ  ــن حف ــود ضم ــای موج ــر روی راهه ب
ایمنــی اســتفاده كننــدگان از راه ، جریــان 
همــراه  بــه  را  ترافیــك  ایمــن  و  روان 

برنامــه ریــزی مناســب و  لــذا   . دارد 
ــن  ــور تأمی ــا بمنظ ــت ه ــگ فعالی هماهن
ــك  ــم ترافی ــش تراك ــی الزم و كاه ایمن
ازتأخیــر در ســفر و  و نیــز جلوگیــری 
ــز  ناراحتــی اســتفاده كننــدگان از راه حائ

ــد. ــی باش ــت م ــال اهمی كم
راهــداران  مشــكات  بــه  فــوالدی 
پرتــاش در ســطح محورهــا اشــاره و 
عنــوان كــرد: راهــداران فرشــتگان نجــات 
جــاده هــا هســتند ، انســانهایی بــی 
ریــا و مخلــص كــه در جهــت آســایش و 
ــچ كوشــش  ــان خــود از هی ــاه هموطن رف

ــذا وظیفــه  ــد ل و تــاش دریــغ نمــی كنن
كــه  اســت  بخــش  ایــن  مســئولین 
ــای  ــه ه ــا و برنام ــكار ه ــا راه ــد ب بتوانن
ــی  ــش كوچك ــده بخ ــس كنن كاری منعك
از زحمــات شــبانه روزی ایــن عزیــزان و 

ــند.  ــان باش ــدردان آن ق
راهــداری  كل  اداره  راهــداری  معــاون 
نقــل جــاده ای مازنــدران  و  و حمــل 
ــن اداره  ــازی ای ــن س ــات ایم ــه عملی ب
نصــب   : داشــت  اظهــار  و  اشــاره  کل 
نیوجرســی ، اجــرای خــط کشــی ، نصــب 
ــم راه  ــازی حری ــم و پاکس ــو و عائ تابل
هــا ) در قالــب طــرح مازنــدران پــاک (  
ــوده کــه  ــای راهــداران ب از دیگــر فعالیته
ــد.   ــه اجــرا در آم ــا ب در ســطح جــاده ه

 ایمن سازی جاده ها اولویت اصلی کار راهداران است

 احداث 1650 واحد 
مسکونی برای اقشار 

کم درآمد در اسالمشهر
 فرماندار شهرسـتان اسامشهر گفت: 
مسـکن  طـرح  اجـرای  راسـتای  در 
مسـکن  تامیـن  جهـت  اجتماعـی 
اقشـار کـم درآمد جامعـه ۱۶۵۰ واحد 
احـداث  شهرسـتان  در  مسـکونی 

خواهـد شـد.
مسـعود مرسـلپور در جلسـه شورای 
مسـکن شهرسـتان با اعام خبر فوق 
اظهـار کـرد: زمیـن مـورد نیـاز جهـت 
اجـرای طـرح مسـکن اجتماعـی را 
اداره راه و شهرسـازی تامیـن خواهـد 
کـرد و بنیـاد مسـکن اسـتان تهـران 
نیـز هزینـه احـداث ایـن واحدهـا را 

پرداخـت مـی کند.
وی بـا بیـان اینکـه بنیـاد مسـکن 
اسـتان تهران برای شـهر اسامشـهر 
۱۰۲۰ واحد، بـرای چهاردانگه ۷۰ واحد 
و بـرای احمدآبـاد مسـتوفی نیـز ۳۰ 
واحـد سـهمیه اعـام کـرده اسـت، 
گفت: پیشـنهاد مجموعه شهرسـتان 
بـرای  اسامشـهر ۱۵۰۰واحـد،  بـرای 
چهاردانگـه ۱۰۰ واحد و برای احمدآباد 
مسـتوفی نیـز ۵۰ واحـد مسـکونی 
اسـت و جهـت تحقق سـهمیه جدید 

تـاش خواهیـم کرد.
رئیـس شـورای مسـکن شهرسـتان 
از  پیشـگیری  راسـتای  در  افـزود: 
هرگونـه نابسـامانی در حـوزه عرضـه 
اسامشـهر  در  مسـکن  تقاضـای  و 
مدیریـت واحـد شهرسـازی مکلـف 
اسـت در صـورت اعـام آمادگـی از 
سـوی اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
سـازندگان  و  پیمانـکاران  از  اعـم 
مسـکن، شـهرداری هـا و ... قبـل از 
پذیریـش قطعی هرگونـه طرحی در 
این خصـوص مراتب را به فرمانداری 
در  تصویـب  و  بررسـی  منظـور  بـه 

شـورای مسـکن اعـام کنـد.

عظیمیان: خون توسعه اسالمشهر 
و بهره وری همیشه در 
رگ های فوالد مبارکه 

جاری بوده است 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان :

پست برق ساران 
گچساران وارد مدار شد

مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی کشور:

باغستان سنتی حیات شهر قزوین 
را تضمین می کند

مونسان تاکید کرد: باغستان سنتی حیات شهر قزوین را تضمین می کند و این خود دلیلی برای حفظ آن است.

رییــس  مونســان،  اصغــر  علــی 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
و  کشــور  گردشــگری  و  دســتی 
ــدار  ــور در دی ــس جمه ــاون ریی مع
صمیمانــه بــا باغــداران و ســمن 
باغســتان  حــوزه  فعــال  هــای 
ــی  ــم شــورای عال ــا تصمی ــت: ب گف
معمــاری و شهرســازی، ادامــه پــل 
ــت و  ــن اس ــا )ع( ناممک ــام رض ام

ــد. ــی کن ــر م ــرح آن تغیی ط
ــی  ــط عموم ــزارش اداره رواب ــه گ ب
شــهرداری  الملــل  بیــن  امــور  و 
در  گفــت:  مونســان  قزویــن؛ 
ــق  ــی از طری ــیب های ــته  آس گذش
دولــت و مــردم بــه محیــط زیســت 
وارد شــده کــه امــروز بایــد اصــاح 

ــود. ش
بــا  جمهــور  رییــس  معــاون 
باغســتان  ایــن کــه  بــر  تاکیــد 
شــهر  بــرای  موهبتــی  ســنتی 
خاطرنشــان  اســت،  قزویــن 
ــتان  ــتقیم باغس ــی مس ــرد: متول ک
ــراث  ــاورزی اســت و می ــاد کش جه
از  آن،  ملــی  ثبــت  بــا  فرهنگــی 
نابــودی باغســتان جلوگیــری کــرد.
ملــی  ثبــت  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــن ج ــی ای ــنتی یعن ــتان س باغس
ــی  ــد، حت ــی کن ــری نم ــر دیگ تغیی
اگــر هیــچ درختــی نباشــد بــاز 
هــم اجــازه دخــل و تصــرف در آن 

ــدارد. ــود ن وج
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان 

کــرد: تجربــه هــای ناموفقــی در 
ــه مســئوالن  کشــور انجــام شــده ک
را مجبــور مــی کنــد بــا در نظــر 
ــم  ــا تصمی ــه ه ــام جنب ــن تم گرفت

ــد. ــری کنن گی
هــای  مــکان  افــزود:  مونســان 
ــران مجــوز  ــراف ته ــی در اط مختلف
۸۰ متــر اتاقــک بــرای باغــداران 
شــاهد  امــروز  امــا  شــد  صــادر 

هســتیم. ویاســازی 
ــی مســتقیم  ــادآور شــد: متول وی ی
اجــازه ســاخت بنــا در زمیــن هــای 
کشــاورزی، جهاد کشــاورزی اســت، 
باغســتان،  ملــی  ثبــت  بــا  امــا 
ــی  ــی متول ــراث فرهنگ ــازمان می س
پاسداشــت آن اســت و بــا مراقبــت 

ــود. ــی ش ــت م ــاد از آن حفاظ زی
ــراث فرهنگــی  رییــس ســازمان می
ــه در  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــور ب کش
تصمیــم گیــری بــرای باغســتان 
ــداران در  ــع باغ ــد مناف ــنتی بای س
ــرح  ــت: ط ــود، گف ــه ش ــر گرفت نظ
حفــظ باغســتان ســنتی قزویــن 
ــی  ــم م ــداران تنظی ــور باغ ــا حض ب

ــود. ش
مونســان تاکیــد کــرد: باغســتان 
را  قزویــن  شــهر  حیــات  ســنتی 
ــود  ــن خ ــد و ای ــی کن ــن م تضمی

دلیلــی بــرای حفــظ آن اســت.
طــرح مدیریتــی باغســتان بایــد 
بــا مشــورت باغــداران تنظیــم شــود
شــهر  اســامی  شــورای  رییــس 
قزویــن نیــز در ایــن نشســت گفت: 
شــهرداری  باغســتان  ســازمان 
ــه  ــن از ســال ۹۰، شــکل گرفت قزوی
هــا  شــهرداری  چــارت  در  کــه 
ــا  ــت، ام ــور نیس ــی وزارت کش اباغ
ــتان  ــت باغس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

ســنتی تشــکیل شــد.
داودی خاطرنشــان  الــه  حکمــت 
کــرد: ســازمان باغســتان هــر ســاله 
بودجــه زیــادی را صــرف تامیــن 

خدماتــی  و  راه  ایجــاد  امنیــت، 
کــه بــه باغســتان ارائــه مــی دهــد، 

ــد. ــی کن م
شــهر  اســامی  شــورای  رییــس 
قســمت  شــد:  یــادآور  قزویــن 
جنوبــی باغســتان قزويــن بــرای 
ــه اقتصــادی دارد امــا  باغــدار توجی
ــرقی و  ــای ش ــش ه ــداران بخ باغ
ــد،  ــی باغســتان درآمــدی ندارن غرب
ــا  ــا ره ــاغ ه ــبب ب ــن س ــه همی ب
ــت شــهرداری  ــدون دخال شــده و ب

ــود. ــی ش ــک م خش
اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
ــنتی  ــتان س ــی باغس ــت مل ــه ثب ب
ــرای نگهــداری  گفــت: بودجــه ای ب
و  شــود  درنظــر  گرفتــه  باغــات 
هــا  آن  مدیریــت  بــرای  مکانــی 

تامیــن شــود.
ایــن کــه  بــر  تاکیــد  بــا  داودی 
طــرح مدیریتــی باغســتان بایــد 
تنظیــم  باغــداران  مشــورت  بــا 
جلســات  کــرد:  تصریــح  شــود، 
بــدون  معمــاری  عالــی  شــورای 
مــی  تشــکیل  باغــداران  حضــور 
ــی کــه ضــرورت دارد،  شــود در حال

دهنــد. ارائــه  را  نظراتشــان 

ته
نک

مونسـان افـزود: مـکان هـای مختلفـی در اطـراف تهران 
مجـوز 80 متـر اتاقـک برای باغـداران صادر شـد اما امروز 

شـاهد ویالسـازی هستیم.
وی یـادآور شـد: متولـی مسـتقیم اجـازه سـاخت بنـا در 
زمیـن هـای کشـاورزی، جهـاد کشـاورزی اسـت، امـا بـا 
ثبـت ملـی باغسـتان، سـازمان میـراث فرهنگـی متولـی 
پاسداشـت آن اسـت و بـا مراقبـت زیـاد از آن حفاظـت 

شـود. می 
رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور بـا تاکید بـر این 
کـه در تصمیـم گیـری برای باغسـتان سـنتی بایـد منافع 
باغـداران در نظـر گرفته شـود، گفت: طرح حفظ باغسـتان 
تنظیـم مـی شـود. باغـداران  بـا حضـور   سـنتی قزویـن 
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 دوشــنبه ۳۱ تیــر ۱۳۹۸     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱۵۰۱

سال گذشته در چنین روزی 

پیام ما به سهمیه بندی
 دوباره بنزین پرداخته است.

نابجایی 
در نگارخانه الهه فقط تا ۳۱ تیر

در حال اجراست. 

سال گشت

نمایشگاه 

رسانه در آینه تصویر
مجله فردای تجارت منتشر شد.

غریو 
۹مردادماه در تاالر هنر شهر آباده 

برگزار می شود.

از َارس 
اثری از ساالر زمانیان، براساس قطعه ای 

از حمید وکیل اف منتشر شد.

خنده در طبقه ی بیست و سوم 
از ۲ تا ۱۷مرداد در خانه نمایش مهرگان 

)سالن شماره ۲( برگزار می شود.

سه نوع دور داریم.
اونی که دستت بش نمی رسه !

اونی که چشمت بهش نمی رسه !
 اونی که فکرت هم بش نمی رسه !

کاله قرمزی

آلبومکنسرتنمایش دیالوگ

ای ماه قیچاقی شبست از سر بنه بغطاق را
بگشای بند یلمه و در بند کن قبچاق را

در جان خانان ختا کافر نمیکرد این جفا
ای بس که در عهد تو ما یاد آوریم آن جاق را

شد کویت ای شمع چگل اردوی جان کریاس دل
چون میکشی چندین مهل در بحر خون مشتاق را

تاراج دلها میکنی در شهر یغما میکنی
بر خسته غوغا میکنی نشنیده ئی یاساق را

در پرده از ناراستی راه مخالف میزنی
بنواز باری نوبتی چون میزنی عشاق را
ای ساقی سوقی بیار آن آفتاب راوقی

باشد که در چرخ آوریم آنماه سیمین ساق را
هر صبحدم کاندر غمش جام دمادم در کشم

چشمم بیاد لعل او در خون کشد آیاق را
سلطان گردون از شرف در پای شبرنگش فتد
چون ماه عقرب زلف من برسر نهد بنطاق را
تا آن نگار سیمبر در وی وطن سازد مگر

بنگارم از خون جگر خلوتگاه آماق را
نوئین بت رویان چین خورشید روی مه جبین

گر زانکه پیمان بشکند من نشکنم میثاق را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روز شادی ایرانیان و برکناری 
ژنرال هایی که دستور تیراندازی

 به مردم را در سی ام تیرماه 
1331 داده بودند

۳۱ تیرمـاه ۱۳۳۱ )۲۲ جـوالی ۱۹۵۲( روز شـادی 
ایرانیـان بـه خاطـر پیروزی سیاسـی در »سـی ام 
تیـر« و بازگردانـدن دكتـر مصـدق بـه حكومـت بر 
خـود بـود و در سراسـر كشـور جشـن و مراسـم 

شـادمانه برگـزار بود. 
 در همین روز دكتر مصدق دسـتور داد كه به اتهام 
تیرانـدازی به مردم در تظاهرات و اعتراضات سـی 
ام تیرمـاه، سرلشـكر محمـد صادق كوپـال رئیس 
شـهربانی، سرلشـكر عبـاس گـرزن رئیـس سـتاد 
ارتـش و سرلشـكر مهدیقلی علوی مقـدم فرماندار 
نظامـی تهـران از كار بركنـار، بازنشسـته و جهـت 

قضایـی  دسـتگاه  تسـلیم  مجـازات  و  محاکمـه 
شـوند. تعقیـب قضائـی اینـان و سـایر متهمان به 
تیرانـدازی بـه مـردم كـه چیـزی جـز دمكراسـی، 
نمـی  قانـون  حكومـت  و  خـود  اساسـی  حقـوق 

خواسـتند از روز بعـد آغـاز شـد. 
از  مانـع  تنهـا  نـه   ۱۳۳۲ َاُمـرداد   ۲۸ برانـدازی   
مجـازات ایـن متهمـان شـد بلکـه بازنشسـتگی 
آنـان لغـو و بـه مقامات مهـم تازه منصوب شـدند. 
سرلشـکر گرزن فرمانده واحدهای نظامی مسـتقر 
در جنـوب کشـور و علـوی مقـدم، نخسـت رئیس 
شـهربانی )پلیـس همـه کشـور( و سـپس وزیـر 
کشـور و سپهبد شد. سرلشـکر کوپال از همقطاران 
رئیـس   ۱۳۰۸ در  بـار  نخسـتین  بـرای  رضاشـاه 

شـهربانی شـده بود.
دكتـر مصـدق در همیـن روز وصیـت كـرد كه پس 
از مـرگ، او را دركنـار كشـته شـدگان بپاخیـزی 
سـی ام تیـر و در همـان گورسـتان دفـن كننـد. 

در اسـفندماه ۱۳۴۵ كـه مصـدق درگذشـت، شـاه 
مانـع از انجـام ایـن وصیـت شـد زیرا می ترسـید 
كـه مـردم تظاهرات علیـه او را از همین گورسـتان 
آغـاز كننـد و ادامـه دهنـد. جـز یـک اعامیـه چند 
سـطری تنظیـم شـده دولتـی، شـاه حتـی اجـازه 
چـاپ آگهی اعام مجلس ختـم و برگزاری چنین 
مجلسـی را بـه صـورت عمومـی برای مصـدق نداد 
و او را در تبعیدگاهـش در احمدآبـاد سـاوجباغ 
)نزدیـك كـرج( دفـن كردنـد كـه در نیمـه اسـفند 
۱۳۵۷ و مـاه پـس از پیروزی انقاب، به مناسـبت 
دوازدهمین سـالروز درگذشـت مصـدق صدها هزار 
ایرانـی به آنجـا رفتند و ضمن بزرگداشـت مصدق، 
علیـه خودكامگـی و خودخواهـی شـاه و توطئـه 
دولـت لنـدن کـه همـواره بدخـواه ایرانیـان بـوده 
سـخنرانی كردنـد و شـعار دادنـد. آرامـگاه مصـدق 
اینـك از ابنیـه مّلی اسـت؛ ملّیون و دوسـتداران او 

در هـر مناسـبت بـه آنجـا مـی روند. 

 در سکوت
به کارگردانی ژرژ هاشم زاده در 
سینماهای هنر و تجربه اکران 

می شود.
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گّلــه هــای تغــاری در هــم مــی لولیدنــد. وســط میــدان 
گاه، تغارخــان در حــال صــدور حکــم بــرای مقّصــر 
ــود.  ــه ب ــن انداخت ــه اش را پایی ــود. تغارخــان کّل ــوا ب بل
ــبیه  ــی ش ــا صدای ــرد و ب ــار ک ــه پیرتغ ــان؛ رو ب تغارخ

ــت: ــاس گف خرن
-هــوی تغارخان! تو به عنوان رئیِس... رئیِس...

پیرتغــار؛ کمرش را صاف کرد و گفت:
-رئیس هیأت، قربان!

ــرد  ــه اطــراف ک ــر ابروهایــش نگاهــی ب تغارخــان؛ از زی
ــت: و گف

-بله، رئیس هیأِت... هیأِت...
ــرده،  ــض ک ــاال آورد و بغ ــی ب ــه اش را کم ــان؛ کّل تغارج

ــت: گف
-هیأت حقیقت یاب!

تغارخان؛ گفت:
یــاب،  حقیقــت  هیــأت  رئیــس  عنــوان  بــه  -تــو 
مأموریــت داری کــه تغارنیــوز را تعطیــل کنــی و مقصــر 
ــتی!  ــک بفرس ــای کش ــه ه ــاری در مزرع ــه کار اجب را ب

فهمیــدی؟
-بلــه، بله تغارخان بزرگ تر از جانم!

تغارخــان؛ راهــش را کشــید و رفــت. تغارنــاز؛ بنــد 
دســت هــای تغارجــان را بــاز کــرد. پیرتغــار و بــی 
ــد و لبخنــد  ــگاه کردن ــه هــم ن بــی تغــار زیــر چشــمی ب
ــه تغارجــان در  ــد. کّل ــد. تغارهــا در هــم مــی لولیدن زدن
ــاز؛ انگشــتش را  ــود. تغارن ــه ب ــرو رفت ــش ف ــانه های ش
ــه تغارجــان از بیــن  ــوی شــوهرش فــرو کــرد. کّل در پهل

ــد. ــاال آم ــش ب ــانه های ش
-بریم تغارجان!

-بریم!
ــار؛  ــد. پیرتغ ــه راه افتادن ــدان گاه ب ــرف می ــه آن ط و ب
ــوی ســرش  ــش را ت ــرش زد. صدای ــه کم دســتش را ب

ــت: انداخ
-هوووی! کجا؟

تغارناز؛ بی حوصله گفت:

-میریم تغاردانمون!
-تــو مــی خــوای بــری بــرو! امــا ایــن یــارو نبایــد بــه 

ــره. تغــاردان ب
ــاره  ــدان گاه اش ــرف می ــه آن ط ــت ب ــا انگش ــار ب پیرتغ

ــت: ــرد و گف ک
ــن  ــت از همی ــاال! مجازات ــک از اون وره! ی ــه کش -مزرع

ــه! ــروع میش اآلن ش
تغارجــان؛ ســرگردان ایســتاده بــود. نمــی دانســت چــه 
ــی  ــه اش م ــت گری ــد. داش ــار بده ــه پیرتغ ــی ب جواب
ــا  ــرود. ب ــه کشــک ب ــه مزرع ــه ب ــح داد ک ــت. ترجی گرف
ایــن حــال و روزش همــان بهتــر کــه بــه تغــاردان نــرود. 

ــت: ــرد و گف ــاز ک ــه تغارن ــن رو ب ــرای همی ب
-تغارناز تو برو! من شــب می بینمت!

صدای تغارجان می لرزید. 
تغارناز؛ گفت:

ــا هــم شــروع  ــو ب ــام! مــن و ت ــرات می ــه، مــن هم -ن
ــم... ــا هم ــم. ب کردی

-نــه تغارناز تو برو! من بعد میام...
بــی بی تغار لب هایش را ورچید و گفت:

اگــه تــا ده روز دیگــه هــم ایــن جــا قربــون صدقــه هــم 
بریــن، مــن میگــم شــما اصــاً بــه هــم نمیاییــن. اصــاً!
بیــرون داد.  از حدقــه  را  تغارجــان؛ چشــم هایــش 

صدایــش را بــاال بــرد:
-یــادت باشــه تــو حــق دخالــت در امــور شــخصی 

خانــواده تغارخــان رو نــداری.
بــی بی تغار؛ تلوتلو خوران گفت:

ــواده  ــواده تغارخــان! خان ــرو کشــکت رو بچیــن! خان -ب
تغارخــان! از کــی تــا حــاال دامــاد جــزو خانــواده شــده؟

تغارجان نگاهی به تغارناز انداخت و پرســید:
-تغارناز! من جزو خانواده شــما نیستم؟

را روی  روبانــش  را خارانــد.  تــه کلــه اش  تغارنــاز؛ 
ــه چــپ و راســت حرکــت داد و مــّن و مــّن  پیشــانی ب

ــرد: ک
ــا  ــی. ام ــی کن ــرق م ــو ف ــی ت ــرا! یعن ــی چ ــه، یعن -ن
بقیــه دامادهــا طبــق مشــورت تغارخــان جــزو خانــواده 

ــد؟ ــی ش ــدی چ ــتی. فهمی ــو هس ــتن. ت نیس
-یــه چیزایی دارم می فهمم.

زوج تغــاری بــه طــرف مزرعــه کشــک بــه راه افتادنــد. پیرتغــار 
هــم بــه دامنــه تغارکــوه رفــت تــا در تغارنیــوز را بــرای همیشــه 
ببنــدد. وقتــی بــه آن جــا رســید. خمیــازه اش گرفــت. رفــت 
و روی پلــه ریاســت خوابیــد و خــر و پــف کــرد. ســاعت هــا 
خوابیــد. زوج تغــاری در مزرعــه بودنــد. تغارجــان؛ کشــک هــا 
را مــی چیــد و روی زمیــن مــی انداخــت تغارنــاز هــم جمــع 

مــی کــرد. پیرتغــار؛ روی پلــه ریاســت خــّر و پــف مــی کــرد

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

صدور حکم
طنزیمات

 بر روی صندلی خواهم نشست

 سیگاری خواهم کشید 

 و به میخ هایی فکر خواهم کرد 

 که روزی به این دیوار کوبیدیم 

و به آن چیزهایی که هرگز به 

 میخ ها نیاویختیم 

 قاب عکسی که تو در آن باشی 

 و آینه ای که من در آن.

 یانیس ریتسوس 
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