
تجمیع ساختمان های اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
در راسـتای خدمـت رسـانی متمرکز بـه مراجعان، 
سـاختمان های اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان تجمیـع شـد.به گـزارش اداره ارتباطـات و 
اطـاع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان، سـاختمان شـماره 2 ایـن اداره کل واقـع 

در خیابان شـهید کامیـاب که خدمات حـوزه های 
امـاک و حقوقـی، مسـکن و بازآفرینـی شـهری 
و شهرسـازی و معمـاری در آن ارائـه مـی شـد بـه 
سـاختمان اصلـی ایـن اداره کل واقـع در سـه راه 
سـیلو، رو به روی سـه راه فارابی منتقل شـد.از روز 

شـنبه 5 مـرداد تمام خدمـات مربوط بـه اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان کرمان در محل ساختمان 
واقـع در سـه راه سـیلو انجـام خواهـد شد.شـماره 
تمـاس هـای اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان 19- 32542112 - 034 اعـام شـده اسـت.

با فواید حذف یارانه های پنهان 
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در یادداشـت دوم مطـرح گردیـد کـه بـا منافـع حاصـل از اجرای طـرح حذف 
یارانـه پنهـان بنزیـن در سـال 98 کـه بـر اسـاس محاسـبات انجـام شـده در 
یادداشـت اول، معـادل 220هزار میلیارد تومان در سـال اسـت، می تـوان طرح  
بـزرگ بیمـه تکمیـل درمـان سـامت را بـرای دهک هـای پاییـن و متوسـط 
جامعـه ایـران اجـرا نمود. بر اسـاس بررسـی اولیـه در یادداشـت دوم، اجرای 
بیمـه سـامت به این علـت که دولت مجری طرح و سـازمان سـامت طرف 
پرداخـت هزینـه درمانـی و مراکـز خدمـات پزشـکی بـوده باعث گردیـده این 
طـرح ارزشـمند کـه اجـرای خدمـات مطلوبی بـرای جامعه متوسـط و پایین 
کشـور بـود، امـروز با گرفتـاری و موانع عدیـده ای از جمله بودجه بـرای تامین 
هزینه هـا مواجـه گـردد. هـدف اصلـی در ایـن طـرح اقتصـادی، مدیریتـی و 
بیمه گـری، رسـانیدن هزینه های درمانی تمامـی خانوارهـای ایرانی به حداقل 
ممکـن و دسـتیابی به این هـدف به عنوان جایگزینی در طرح بیمه سـامت 
در حـال اجرای دولت از طریق سیسـتم خدمـات درمان و بیمه تکمیل درمان 
صنعـت بیمـه و حـذف تصدی گـری دولـت کـه بـر اسـاس اصـول اقتصادی 

باعـث ناکارآمـدی طرح هـای خدماتـی در میـان مـدت می گردد.
بـر اسـاس آیین نامه هـای بیمه مرکـزی جمهوری اسـامی ایـران در موضوع 
بیمه هـای تکمیـل درمـان در کشـور با یک سـقف خدمـات مطلـوب، نزدیک 
بـه 40 تـا 50 میلیـون تومـان )بـرای هـر نفـر در یـک سـال( بـرای پوشـش 
هزینه هـای جراحـی و بیمارسـتانی اصلـی و سـایر پوشـش های بیمـه ای 
مطلـوب در نظـر گرفتـه شـده و بـا سـهم هزینـه درمان بـرای هر نفـر کمتر از 
20 درصـد می تـوان بـرای دو سـال آینـده با توجه بـه تورم عمومـی و افزایش 
نـرخ هزینه هـای پزشـکی، بیمارسـتانی و درمانـی، بـا مبلغ حق بیمـه هر نفر 
معـادل یکصـد و سـی هـزار تومـان تا یکصـد پنجاه هـزار تومـان برای سـال 
دوم بـرای جمعیـت تحـت پوشـش کل طـرح یعنـی 60 میلیـون نفـر کـه 7 
دهـک متوسـط و پاییـن جمعیتی کشـور را شـامل می شـوند، اجرایـی نمود.

اجـرای ایـن طرح اقتصادی بیمه گـری باعث باال رفتن رفـاه عمومی و امنیت 
اجتماعـی بـرای جامعه متوسـط و پایین کشـور ایـران و کاهـش دغدغه های 
مـردم در حـوزه سـامت، درمان، خدمات پزشـکی و هزینه های بیمارسـتانی 
خواهـد شـد بطوریکـه جامعیـت آن بـرای کل 60 میلیون نفر جمعیت کشـور 
کـه حـدود هفتـاد و پنـج درصد جمعیت را شـامل می شـوند، باعـث افزایش 
سـامت عمومی کشـور و کاهش هزینه های سـرانه پزشـکی در کشـو خواهد 
شـد.نقش دولت با توجه به پیش بینی انجام پذیرفته در طرح فقط پرداخت 
حـق بیمـه تکمیل درمـان برای هر خانواده می باشـد و این تنهـا دغدغه اصلی 
سـازمان بیمه سـامت یا وزارت بهداشـت و خدمات پزشکی در تامین بودجه 
خواهـد بـود و البتـه با اجرای ایـن طرح، هر خانـواده ایرانی می بایسـت برای 
تحـت پوشـش قرار گرفتن در سـامانه اصلی خدمات پزشـکی، یـک کد ویژه 
دریافـت نمایـد و تمامـی وقایع پزشـکی، نـوع دفترچـه بیمه گـر اول )تامین 
اجتماعـی یا خدمـات بیمه سـامت( و بیماری های حاصل و تمامی سـوابق 
پزشـکی فـرد در ایـن کد ویـژه در سـامانه اصلی خدمات پزشـکی نـزد وزارت 
بهداشـت ثبـت نماید بطوریکه تمامی خدمات پزشـکی از طریق این سـامانه 
جامـع پزشـکی کـه بر اسـاس مصوبات مجلس در سـنوات قبل می بایسـت 
توسـط دولت راه اندازی گردد، انجام خواهد پذیرفت. شـایان ذکر اسـت وزارت 
محتـرم بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مقدمـات اصلی طرح سـامانه 
اصلی خدمات پزشـکی را اجرایی نموده اسـت.اجرای این طرح بیمه تکمیل 
درمان سـامت باعث اجرای کامل سـامانه و ایجاد یک سیسـتم کنترل دقیق 
هزینه هـا و خدمـات پزشـکی در جامعه خواهـد گردید و تمامی شـرکت های 
بیمه گـر بـه عنوان مجری و طرف قرارداد پرداخت هزینه خدمات با بررسـی از 
طریق این سـامانه خدمات پزشـکی، تمامی مراحل درمان و خدمات پزشکی 
را رصد و تامین هزینه می نمایند.یکی از مزایای اجرای این طرح بیمه تکمیل 
درمان و سـامت، پرداخت خسـارت توسط شـرکت های بیمه ای کشور است. 
طبق مجوزهای رسـمی بیمه مرکزی جمهوری اسـامی ایران از ابتدای سـال 
1382 بـا تصویـب قانون تاسـیس موسسـات بیمه توسـط مجلس شـورای 
اسـامی، تاکنـون 30 شـرکت بیمـه در کشـور مشـغول به خدمـت بیمه گری 
می باشـند کـه 4 شـرکت آن دولتـی بـوده و از سـال 1382 تعـدادی شـرکت 
بیمـه خصوصی سـهامی عام بـه آن اضافه گردیده اسـت و 3 شـرکت دولتی 
هـم بـا ارائه سـهام آنـان در بـورس، بـه خانواده شـرکت های بیمـه خصوصی 
کشـور ملحـق گردیده انـد. اکنـون 70 درصـد خدمات بیمـه ای کشـور از طریق 
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ما را در تلگرام 
 30  تا 40دنبال کنید

ایران از رکود خارج می شود
صندوق بین المللی پول، پیش بینی کرد اقتصاد ایران سال آینده از  رکود خارج می شود

 اخیـرا عیسـی کانتـری -رییـس سـازمان حفاظت محیط 

زیسـت- دربـاره سـمن های حـوزه محیـط زیسـت گفتـه 

اسـت: »به شـدت نیازمند سـمن های غیرسیاسـی و واقعی 

هسـتیم؛ چراکـه بسـیاری از تشـکل های مردم نهـاد طرفدار 

نفوذی هـای جریان هـای  بلکـه  نیسـتند،  محیـط زیسـت 

سیاسـی در بخش محیط زیست به شـمار می آیند.« وی که 

در پنجمین نشسـت شـورای هماهنگی شـبکه تشـکل های 

محیـط زیسـتی و منابع طبیعی کشـور که پنجشـنبه سـوم 

مردادماه در سـازمان محیط زیسـت و بـا حضور علی ربیعی 

-سـخنگوی دولـت- برگـزار شـد، اعـام کـرده قطعـا بدون 

مشـارکت مردم، محیط زیسـت کشـور نمی تواند از حق خود 

دفـاع کند؛ محیط زیسـت مسـلما حقـوق خـودش را دارد و 

نمی توانیـم محیـط زیسـت را فـدای توسـعه کنیم.

3

4

قدیمی ترین سکونتگاه 
انسان در ایران

مدیرکل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری 

گیالن گفت: غار »دربندرشی« 
در اطراف سایت سیاه رود 

رودبار، قدیمی ترین 
سکونتگاه انسان در ایران با 

بیش از ۲۳۰ هزار سال است.

نفوذ زباله ها به تاالب 
میانگران ایذه

دبیر انجمن دوستداران طبیعت 
و محیط زیست خوزستان، گفت: 

زباله و پسماندها تا قلب تاالب 
میانگران شهرستان ایذه که مغذی 

آب های زیرزمینی، کشاورزی، 
محیط زیست و پرندگان نادر 

است، نفوذ کرده است.
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یادداشت  مهمان
محمد رضا خوش کیش

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1505

شنبه 5 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس سازمان محیط زیست می گوید 
بسیاری از تشکل های مردم نهاد 
نفوذی های جریان های سیاسی در 
بخش محیط زیست هستند

محیط زیست نیازمند 

سمن های غیرسیاسی 

و واقعی است
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دهمین نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی در مشهد

نمایشگاه سراسری صنایع دستی میراث 
فرهنگی در مشهد گشایش یافت

وزیر صمت:

عمده مشکالت صنعتگران 
ربطی به تحریم ها ندارد

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده              
شماره 98/12/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " بارگیـری و حمل محصـول از قبیل دانـه بندی و 
کلوخـه سـنگ آهـن با تنـاژ سـالیانه 1۰،۰۰۰،۰۰۰ تـن از معدن شـماره ۳ به خطوط كارخانجـات فـرآوری گل گهر" خود 
را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند جهت 
اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکـور را به همراه دسـتورالعمل 
ارزیابی كیفی و فنی و فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها 
دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز سـه شـنبه مـــورخ 98/5/15 در محـــل دفتركمیسیون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محل اجرای پروژه روز سـه شـنبه 

مدیریت قراردادها و معامالت مـورخ 98/5/۰8 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مناقصه گذار :اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه : چاپ کتب پیش دبستانی سال تحصیلی 99 -98
مبلغ برآورد شده مناقصه 17/749/6۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( 887/48۰/۰۰۰ ریال
ــاعت 14  ــا س ــی ت ــخ درج آگه ــه : از تاری ــناد مناقص ــت اس ــخ دریاف تاری
مــورخ 1۳98/۰5/۰9 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران جهــت دریافت اســناد 
مناقصــه و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس  

setadiran.ir  مراجعــه شــود.
54اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
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مناقصه عمومی شماره 98-2

 CNG آگهی اجاره جایگاه
شهرداری اختیارآباد

نوبت اول

شـهرداری اختیارآبـاد در نظـر دارد کلیـه امـورات بهـره برداری 
از  جایـگاه گاز CNG  خـود واقـع در انتهـای خیابـان امام  خمینی 
روبروی گلزار شـهدا شـهر اختیارآباد بمدت یکسـال به بهـره برداران 
مـورد تاییـد و دارای صالحیت از شـرکت ملی پخش فـرآورده های 
نفتـی ایـران واگـذار نماید. لذا از کلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل مـی آیـد جهـت اطـالع از شـرایط 
و جزئیـات اجـاره از تاریـخ نشـر نوبـت دوم آگهـی بـه امـور مالی 

شـهرداری مراجعـه نمایند.

شناسه اگهی 544981شهرداری اختیار آباد

شـرکت های بیمـه خصوصی ارائـه خدمات می گردد لذا در این شـرکت ها یکی از 
مهم ترین ذی نفعان، صاحبان سـهام این شـرکت ها هسـتند که مدیران و عوامل 
اجرایی شـرکت می بایسـت در انتهای هر سـال بر اسـاس قانون تجارت، سـودی 
منطقـی بـه آنـان ارائـه نماینـد، بـر همیـن اصـل مهم منافـع بخـش خصوصی، 
یکـی دیگـراز مهم تریـن ذی نفعـان شـرکت های بیمه، مشـتریان و بیمه گـذاران 
شـرکت های بیمـه می باشـند کـه ایـن بیمـه گـذاران و مشـتریان خریـد بیمه با 
خرید خود موجب ایجاد درآمد در شـرکت های بیمه گردیده و شـرکت های بیمه 
بـا ارائـه خدمات مطلوب که همانا حمایت و پرداخت خسـارت طبق قوانین بیمه 
مرکـزی در چهارچوب قرارداد بیمه ای اسـت، رضایت مشـتری خـود را برای حفظ 
آن بیمه گـذار بـه عنـوان یک مشـتری وفـادار جلـب می نماید.ایـن دو اصل مهم 
در سـاختارهای خدمـات دولتـی بسـیار کم رنـگ می باشـد چـرا کـه دولت چون 
بـه منابـع نفتی متصل اسـت، ذی نفع صاحب سـهام در ایجـاد درآمد نقش کم 
رنگـی داشـته و چون در دولت نگاه مدیریتی -حاکمیتـی وجود دارد، نقش مهم 
مشـتری به حاشـیه رانده خواهد شـد. در این طرح هر شـرکت بیمه برای جذب 
مشـتری مجبـور به ارائـه خدمات مطلوب خواهد بـود زیرا بیمه گـذاران این طرح 
تکمیلـی درمان بیمه سـامت خانواده های ایرانی می باشـند و هر خانـواده قدرت 
تصمیم گیـری بـرای انتخـاب شـرکت بیمه خـود را به عنـوان طرف قـرارداد بیمه 
تکمیلـی خواهـد داشـت و نقش دولت فقـط پرداخت حق بیمه به شـرکت های 
بیمـه ای کـه توسـط خانـواده ایرانی انتخاب شـده، می باشـد و در مقابل شـرکت 
بیمه می بایسـت پاسـخگوی صاحبان سـهام خود در انتهای سـال مالی باشد. با 
توجـه بـه اینکه حق بیمه دریافتی ثابت و مصوب اسـت، کارشناسـی خسـارت و 

هزینه هـای درمـان برای اعضـای خانواده بیمه گـذار با اصل مهم مشـتری مداری 
و حفـظ مشـتری بـا نهایـت دقـت و جلوگیـری از خطاهـای سـهوی و عمدی با 
هـدف جلوگیـری از افزایـش هزینه هـای خسـارت انجـام می پذیـرد بطوریکـه 
تمامـی شـرکت های بیمـه کشـور از جمله شـرکت دولتی بیمـه ایران بـا بیش از 
یک قرن سـابقه و شـرکت های دیگر با بیش از 3 دهه سـابقه، اجرای بیمه های 
تکمیـل درمـان را داشـته و در حـال اجـرا می باشـند.اصل مهم دیگـری که باعث 
بـاال رفتـن کیفیت خدمـات و افزایش رضایت تمامـی افراد جامعـه در این طرح 
می شـود، رابطـه مهـم اعـداد بـزرگ در صنعـت بیمه اسـت و هر شـرکت بیمه با 
توجـه بـه حق مهم انتخـاب بیمه گذار و مردم برای انتخاب شـرکت بیمه، سـعی 
می نمایـد ضمـن حفـظ مشـتری، بـا خدمـات ویـژه در جهـت افزایـش تعـداد 
بیمه گـذاران و خانواده هـای تحت پوشـش خـود به چندین برابر و جذب بیشـتر 
از ایـن کیـک بزرگ جامعه هدف 60 میلیون نفری بـرای افزایش تعداد جمعیت 
و افزایـش درآمـد خـود و نیـز کاهـش ریسـک )طبـق قوانیـن آمـاری بیمه هر 
چـه جامعـه آماری بزرگ تر باشـد ریسـک و ضریب خسـارت کاهـش می یابد( 
باعث افزایش خدمات و باال بردن مطلوبیت جامعه 60 میلیونی هدف در سـطح 
متوسـط و پاییـن کشـور خواهد شـد و چـون خانـواده ایرانـی حق انتخـاب دارد، 
قطعـًا در صـورت عـدم رضایـت، در سـال آینـده در انتخـاب شـرکت بیمه گر خود 
تجدیـد نظـر خواهـد کـرد و در این رقابـت، بخش خصوصی خدمـات مطلوب تر 
نصیب جامعه ایرانی که الیق این خدمات هسـتند، ارائه خواهد داد.در یادداشـت 
آینـده موضـوع بودجـه ایـن طـرح و مبالـغ مصرفـی بودجـه در بیمه سـامت و 
جامعه کارمندی کشـور برای بیمه تکمیل درمان مورد بررسـی قرار خواهد گرفت.
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کاهش قیمت دالر تاثیر جدی بر قیمت کاالهای اساسی خواهد گذشتپیام خبر
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ورود نرخ ارز به کانال 11 هزار تومان اظهار کرد: اقدامات اخیر 
بانک مرکزی باعث شده است که دالر در مسیر برگشت به قیمت واقعی خود قرار بگیرد. قیمت واقعی دالر 11 و 12 
هزار تومان نیست. قیمت واقعی دالر 6 یا 7 هزار تومان است و مطمئنا باید به این قیمت بازگردیم این بازگشت 
تاثیر جدی در قیمت  کاالهای اساسی خواهد گذشت.
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ایران از رکود خارج می شود
صندوق بین المللی پول، پیش بینی کرد اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود

صندوق بین المللی پول، پیش بینی کرد اقتصاد ایران  از  رکود خارج می شود

ــده  ــی ش ــزارش بازبین ــن گ در جدیدتری
ــول از کشــورهای  ــی پ ــدوق بین الملل صن
بــه  مربــوط  پیش بینی هــای  جهــان، 
نیــز  آینــده  ســال های  بــرای  ایــران 
ــر اســاس آن،  اعــام شــده اســت کــه ب
اقتصــاد ایــران از ســال آینــده پــس از دو 
ــود خــارج می شــود و رشــد  ســال، از رک
آن تــا ســال 2024، مثبــت خواهــد بود.بر 
ایــن اســاس نــرخ رشــد اقتصــاد ایــران 
بــرای ســال جــاری میــادی منفــی 
اســت  شــده  پیش بینــی  درصــد   6
امــا بــرای ســال های 2020 تــا 2024، 
ــی  ــول پیش بین ــی پ ــدوق بین الملل صن
کــرده اســت، رشــد اقتصــادی ایــران بــه 
ترتیــب معــادل 0.194 درصــد، 0.858 

ــد و  ــد، 0.973 درص ــد، 0.967 درص درص
1.083 درصــد باشــد. بــر همیــن اســاس 
حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران از 
484.663 میلیــارد دالر در ســال 2019 
ســال  در  دالر  میلیــارد   495.694 بــه 
ــد  ــداوم رون ــا ت ــید و ب ــد رس 2020 خواه
ــال 2021  ــران از س ــاد ای ــودی، اقتص صع
ــون  ــم تریلی ــادی نی ــه اقتص ــادی ب می
ــم  ــه حج ــد ک ــد ش ــل خواه دالری تبدی
تولیــدات ناخالــص داخلــی آن در ســال 
2024 بــه 584.007 میلیــارد دالر خواهــد 

رســید.
صنــدوق بین المللــی پــول همچنیــن 
ثبــات  اســت  کــرده  پیش بینــی 
قیمت هــا بــه اقتصــاد ایــران بازگــردد بــه 

ــا  ــورم کــه امســال ب ــرخ ت ــه ای کــه ن گون
رســیدن بــه حــدود 39 درصــد، بــه یکــی 
از باالتریــن ســطوح ســال های اخیــر 
خــود رســیده اســت، از ســال آینــده 
ــد  ــش خواه ــوس کاه ــیبی محس ــا ش ب
ــال 2020،  ــد در س ــه 31 درص ــت و ب یاف
29 درصــد در ســال 2021، 27 درصــد در 
ســال 2022 و حــدود 25 درصــد در ســال 
هــای 2023 و 2024 کاهــش خواهــد 
اقتصــادی  شــاخص کان  یافت.تنهــا 
ــده آن، هشــدار داده  ــه آین ــه نســبت ب ک
شــده نــرخ بیــکاری اســت. صنــدوق 
پیش بینــی کــرده اســت نــرخ بیــکاری از 
15.403 درصــد در ســال 2019 به 16.147 
درصــد در ســال 2020 و 17.023 درصد در 

ســال 2021 برســد و ایــن نــرخ تــا ســال 
2024 صعــودی باشــد تــا بــه محــدوده 
19.388 درصــد در ســال 2024 برســد.

امــا نســبت کســری حســاب جــاری بــه 
حجــم تولیــدات ناخالــص داخلــی نیــز 
ــه  ــد ک ــر چن ــود. ه ــد ب ــی خواه کاهش
ایــن نســبت تــا ســال 2022 بــه منفــی 
0.8 درصــد نیــز خواهــد رســید امــا 
پــس از آن کاهشــی شــده و بــه منفــی 
0.599 درصــد تــا پایــان ســال 2024 

ــد رســید. خواه

برنامه های آتی اقتصاد ایران 
بینــی  بــه  پیــش  بــرای رســیدن   
پــول،  خوشــبینانه صنــدوق جهانــی 
از  ایــران  اقتصــادی  هــای  برنامــه 
اســت  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت 
در همیــن راســتا رئیــس کل بانــک 
مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه مهمتریــن 

نابــودی  یعنــی  دشــمنان  هــدف 
پــول ملــی محقــق نشــد، مهمتریــن 
ــای  ــران در ماه ه ــاد ای ــای اقتص برنامه ه

آتــی را، اعــام کــرد. 
عبدالناصــر همتــی در یادداشــتی بــه 
مناســب یــک ســالگی حضــور خــود در 
بانــک مرکــزی بــه عنــوان سیاســت گذار 
ــک، نوشــت:»یک  ــن بان و رئیــس کل ای
ــی کــه فعالیــت خــود را در  ســال از زمان
ــت.  ــردم گذش ــروع ک ــزی ش ــک مرک بان
ــرای  ــختی ب ــای س ــخ، روزه ــام تل آن ای
تمــام آحــاد اقتصــادی بــود. همزمــان بــا 
تنگ تــر شــدن حلقــه فشــار اقتصــادی و 
رشــد شــتابان نــرخ ارز، بــا درک شــرایط 
ــوولیت  ــن مس ــور، ای ــر کش ــیار خطی بس
ــود  ــدای خ ــا خ ــه و ب ــنگین را پذیرفت س

ــرای  ــم را ب ــام توان ــه تم ــتم ک ــد بس عه
ــرایط  ــود ش ــارها و بهب ــازی فش خنثی س
ــف  ــرم. لط ــه کار گی ــردم ب ــادی م اقتص
خــدا، دعــای مــردم، حمایــت قاطــع 
پشــتیبانی  و  رهبــری  معظــم  مقــام 
ریاســت محتــرم جمهــور، بــه همــراه 
ــر آموزه هــای اقتصــادی موجــب  تکیــه ب
شــد مهمتریــن هــدف دشــمنان کــه بــه 
ــی  ــول مل ــودی پ ــراف خودشــان، ناب اعت
بــه عنــوان مقدمــه فروپاشــی کشــور 
بــود، محقــق نشــود. امــروز بنــده و 
همکارانــم در بانــک مرکــزی از اینکــه در 
ــخ  ــع تاری ــاس ترین مقاط ــی از حس یک
کشــور، توانســتیم ســهم کوچکــی در 
ــردم  ــروزی م ــه و پی ــت همه جانب مقاوم
ایــران در ایــن توطئــه بــزرگ داشــته 
ثبــات  می بالیــم.  خــود  بــر  باشــیم، 

نســبی حاکــم بــر بازارهــا از آشــکار 
ــاش دشــمنان  ــاز شکســت ت شــدن آغ
ــام  ــا تم ــا ب ــد. ام ــت می کن ــران حکای ای
ــه خاطــر شــوک  وجــود می پذیــرم کــه ب
ایجــاد شــده در بازارهــا و تــورم ناشــی از 
آن زندگــی اقتصــادی بخــش وســیعی از 
ــا قــرار گرفتــه اســت. ــان در تنگن هموطن

ــر  ــاش حقی ــام ت ــه تم ــود ک ــی ب طبیع
صــرف  مــدت  ایــن  در  همکارانــم  و 
ــری از انتشــار بیشــتر شــوک هــا  جلوگی
ــرل شــاخص های کان  در اقتصــاد و کنت
باشــد. در ادامــه مســیر، حفــظ و تقویــت 
ارزش پــول ملــی، مهــار تــورم، کمــک بــه 
رونــق تولیــد و رشــد اقتصــادی و اصــاح 
بعــدی  برنامه هــای  بانکــی؛  نظــام 
خدمتگــزاران شــما مــردم عزیــز در بانــک 

ــت«. ــزی اس مرک

یـک روزنامـه عربـی اعـام کـرد کـه دوحـه 
بـرای میانجیگری بین ایـران و آمریکا تاش 
مـی کنـد و یکی از محورهای سـفر اخیر امیر 
قطر به واشـنگتن همین مسـاله بوده است.

اعـام کـرد  لنـدن  چـاپ  العـرب  روزنامـه 
کـه کشـور قطـر هرچنـد بـا تاخیـر بـه دنبال 
میانجیگری میان تهران و واشـنگتن است و 
برخـی ها معتقدند که سـفر تمیـم بن حمد، 
امیـر قطـر بـه واشـنگتن و دیـدار بـا دونالـد 
ترامـپ، رئیـس جمهـور آمریـکا در همیـن 

است. راسـتا 
براسـاس ایـن گزارش روزنامه دیلی پسـت 
نیـز به نقل از یک مسـئول در سـفارت قطر 
در واشـنگتن اعـام کـرد کـه شـیخ تمیـم 
انجـام  مقدمـات  دارد  تـاش  حمـد  بـن 
مذاکـره میـان ایران و آمریـکا را فراهم کند.

از سـوی دیگـر شـیخ جاسـم بـن منصـور 
آل ثانـی، وابسـته رسـانه ای سـفارت قطـر 
انجـام  پیشـنهاد  واشـنگتن گفـت کـه  در 
وسـاطت مسـتقل میان تهران و واشـنگتن 

را دادیـم امـا کاخ سـفید در رابطـه بـا انجام 
مذاکـره بـا ایـران در آینـده نزدیـک شـک 
دارد.تمیـم بن حمـد آل ثانی،امیرقطر اخیرا 
سـفری بـه واشـنگتن داشـته اسـت و بـا 
دونالـد ترامپ،رئیس جمهـور آمریکا درکاخ 

سـفید دیـدار وگفتگـو کرد.
تاش هـا بـرای میانجی گری در حالی اسـت 
کـه مسـئوالن کشـورمان بارها تاکیـد کرده اند 
کـه ایـران بـا شـرایط فعلـی و تحـت فشـار 

مذاکـره نخواهـد کرد.

تالش امیر قطر برای 
وساطت میان تهران و واشنگتن

شمارش واعالم نتایج الکترونیکی 
انتخابات به تایید شورای نگهبان نیاز دارد

رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس گفت:جــز دو فراینــد شــمارش 
و اعــام آرا، مابقــی مراحــل انتخابــات چــون ثبت نــام، بررســی،تایید و رد 
صاحیت ها،ثبــت و بررســی اعتراضــات بــه شــکل الکترونیکــی برگــزار می شــود. 
ایــن دو فراینــد هــم در انتخابــات مجلــس، ریاســت جمهــوری و خبــرگان 
رهبــری حتمــًا بایــد بــه تاییــد شــورای نگهبــان برســد.»محمدجواد کولیوند«اظهــار 
کرد:اســتفاده از شــیوه های نویــن در قانــون پیــش بینــی شــده اســت وشــورای 
نگهبــان می تواندازسیســتم های جدیداســتفاده کنــد.وزارت کشــور در تــاش اســت 
تابــرای برگــزاری انتخابــات مجلــس بــه شــکل الکترونیکــی نظــر مثبــت شــورای 
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــم نســبت ب ــان ه ــان را اخــذ کند.نظــر شــورای نگهب نگهب
ــا  ــخت افزاره ــا و س ــرِورها،نرم افزاره ــد ِس ــا بای ــت ام ــت اس ــی مثب الکترونیک
ــت  ــج مثب ــات نتای ــدن انتخاب ــی ش ــت: لکترونیک ــار داش ــود.وی اظه ــد ش تایی
بســیاری را بــه دنبــال دارد کــه می تــوان بــه افزایــش ســرعت و دقــت برگــزاری 
ــام  ــات مجلس،اع ــی شــدن انتخاب ــرد.در صــورت الکترونیک ــات اشــاره ک انتخاب
نتیجــه و رســیدگی بــه شــکایات ســریعتر انجــام می شــود.کولیوند بــا بیــان اینکــه 
مشــخصات فنــی تجهیــزات خریــداری شــده توســط وزارت کشــور بــه اضافــه نــرم 
افــزار و ســرورها و پایــه آن هــا نیازمنــد تاییــد شــورای نگهبــان اســت، گفــت: اگــر 
ســاز و کار برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی تاییــد شــود، انتخابــات مجلــس، بــه 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــکل الکترونیک ش

ته
نک

در جدیدتریـن گـزارش بازبینـی شـده صنـدوق بین المللـی پـول 
بـرای  ایـران  بـه  مربـوط  پیش بینی هـای  جهـان،  کشـورهای  از 
سـال های آینـده نیز اعالم شـده اسـت که بـر اسـاس آن، اقتصاد 
ایـران از سـال آینـده پـس از دو سـال، از رکـود خارج می شـود و 
رشـد آن تـا سـال ۲۰۲4، مثبـت خواهـد بود.بـر این اسـاس نرخ 
رشـد اقتصـاد ایـران بـرای سـال جـاری میـالدی منفـی 6 درصد 
 ،۲۰۲4 تـا   ۲۰۲۰ سـال های  بـرای  امـا  اسـت  شـده  پیش بینـی 
صنـدوق بین المللـی پـول پیش بینـی کرده اسـت رشـد اقتصادی 
ایـران بـه ترتیـب معـادل ۰.194 درصـد، ۰.858 درصـد، ۰.967 
درصـد، ۰.97۳ درصـد و 1.۰8۳ درصـد باشـد.صندوق بین المللی 
پـول همچنیـن پیش بینی کرده اسـت ثبـات قیمت ها بـه اقتصاد 
ایـران بازگـردد بـه گونـه ای که نـرخ تورم که امسـال با رسـیدن به 
حـدود ۳9 درصـد، بـه یکـی از باالتریـن سـطوح سـال های اخیر 
خـود رسـیده اسـت، از سـال آینـده بـا شـیبی محسـوس کاهش 
خواهـد یافـت و بـه ۳1 درصـد در سـال ۲۰۲۰، ۲9 درصد در سـال 
۲۰۲1، ۲7 درصد در سـال ۲۰۲۲ و حدود ۲5 درصد در سـال های 

۲۰۲۳ و ۲۰۲4 کاهـش خواهـد یافـت.

مجلس

دولت

دولت

سیاسی

 اصالح طلبان باید به صورت گسترده در 
انتخابات شرکت کنند

عمده مشکالت صنعتگران ربطی به تحریم ها ندارد

بتن ریزی نیروگاه شماره 2 بوشهر از اواسط 
مردادماه آغاز می شود

الزمه رسیدن به جامعه فعال سیاسی، گفت وگو

امیـــد  عضوفراکســـیون 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
و  نقـــد  بـــه  اشـــاره  بـــا 
نظرهـــای متفـــاوت در میـــان 
ـــات  ـــارکت در انتخاب ـــوه مش ـــرای نح ـــان ب ـــاح طلب اص
پیـــش روی مجلـــس، گفت:معتقـــدم در همیـــن 
ــورت  ــه صـ ــد بـ ــان بایـ ــاح طلبـ ــم اصـ ــرایط هـ شـ
گســـترده شـــرکت کنند.مطهـــری بـــا اشـــاره بـــه 
ـــد  ـــن نق ـــات و همچنی ـــت اصاح ـــس دول ـــخنان رئی س
ـــه  ـــات در مواجه ـــه اصاح ـــون در جبه ـــای گوناگ و نظره
ـــده  ـــن نماین ـــد م ـــت: هرچن ـــش رو گف ـــات پی ـــا انتخاب ب
ـــاح  ـــرم اص ـــه نظ ـــا ب ـــتم، ام ـــات نیس ـــان اصاح جری
ـــات  ـــترده در انتخاب ـــال و گس ـــور فع ـــه ط ـــد ب ـــان بای طلب

ـــس  ـــه ای در مجل ـــا تجرب ـــزود: م ـــد.وی اف ـــرکت کنن ش
نهـــم داشـــتیم کـــه عمـــا اصـــاح طلبـــان انتخابـــات 
را تحریـــم کردنـــد و دیدیـــم کـــه بـــه ضـــرر کشـــور 
شـــد. در آن مجلـــس اقلیـــت خیلـــی کمـــی از آن هـــا 
حضـــور داشـــتند. حتـــی وضعیـــت بدتـــر از مجلـــس 
ـــات  ـــردن در انتخاب ـــرکت نک ـــن ش ـــد. بنابرای ـــتم ش هش
بـــه نظـــرم درســـت نیســـت. مطهـــری بـــا اشـــاره رد 
ـــات  ـــان اصاح ـــاخص جری ـــای ش ـــره ه ـــت چه صاحی
در انتخابات هـــای گذشـــته گفت:بـــه هرحـــال ظاهـــرا 
ــان  ــورای نگهبـ ــای شـ ــت هـ ــاره ای از رد صاحیـ چـ
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــود کرد.ت ـــم کاری نمی ش ـــت.فعا ه نیس
ـــن  ـــز ای ـــی ج ـــر نکند،راه ـــان تغیی ـــورای نگهب ـــب ش ترکی

نیســـت وبایـــد تحمـــل کنیـــم.

وزیـــر صنعت،معـــدن و تجـــارت بابیـــان 
اینکـــه بخـــش عمـــده مشـــکات صنعتگـــران 
ـــا  ـــه تحریمه ـــی ب ـــور ربط ـــدگان کش وتولیدکنن
ندارد،گفت:نـــگاه دســـتگاه هـــای مختلـــف 
ـــوض  ـــور ع ـــب و کار کش ـــد و کس ـــای تولی ـــهیل فض ـــت تس ـــد در جه ـــور بای کش
ـــاه گذشـــته  ـــای دشـــمنان از 14م ـــار داشـــت:تحریم ه ـــی اظه شـــود.رضا رحمان
ـــت  ـــوزه صنع ـــکات ح ـــیاری از مش ـــی بس ـــده ول ـــاز ش ـــدی آغ ـــکل ج ـــه ش ب
و تولیـــد کشـــور مربـــوط بـــه قبـــل از آن اســـت کـــه بایـــد دســـتگاه هـــای 
ـــد  ـــه تولی ـــا اینک ـــا اشـــاره ب ـــد.وی ب ـــاش کنن ـــت تســـهیل آن ت ـــف در جه مختل
ـــرده  ـــت ک ـــی مقاوم ـــه خوب ـــمنان ب ـــه دش ـــگ 14ماه ـــور در جن ـــدگان کش کنن
ـــه  ـــی ک ـــوزه های ـــز درح ـــور نی ـــی کش ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــرد: دس ـــد ک ـــد، تاکی ان
مـــی توانندبایدهـــم پـــا وحتـــی جلوتـــر از تولیـــد کننـــدگان حرکـــت کننـــد.

رحمانـــی ادامـــه داد:گاهـــی اوقـــات مشـــکات دســـتگاه هـــای خدمـــات 
ـــه  ـــد بودج ـــن نیازمن ـــرق، گاز و تلف ـــد آب، ب ـــور مانن ـــت کش ـــه صنع ـــان ب رس
ـــار الزم را  ـــا اعتب ـــتانداری ه ـــت و اس ـــورت وزارت صم ـــن ص ـــه در ای ـــت ک اس

ـــه مقـــررات  ـــوط ب ـــی در بســـیاری از مـــوارد مشـــکات مرب فراهـــم مـــی کنند،ول
ـــرش  ـــر نگ ـــا تغیی ـــوان ب ـــی ت ـــه م ـــت ک ـــری اس ـــا گی ـــت و پ ـــن دس و قوانی
ـــون حداقـــل  بســـیاری از آنهـــا را تســـهیل کـــرد.وی بابیـــان اینکـــه براســـاس قان
40درصـــد تســـهیات کشـــور بایـــد بـــه بخـــش صنعـــت کشـــوراختصاص 
ـــارات  ـــد اعتب ـــط 27درص ـــال 97فق ـــی س ـــزی ط ـــک مرک ـــح کرد:بان یابد،تصری
کشـــور را بـــه بخـــش صنعـــت اختصـــاص داده اســـت کـــه 70درصـــد آن 
بـــه تمدیدتســـهیات واحدهـــای تولیـــدی مختـــص شـــده اســـت.رحمانی 
ـــد  ـــارت بای ـــدن وتج ـــک صنعت،مع ـــژه بان ـــه وی ـــل ب ـــای عام ـــد کرد:بانکه تاکی
ـــد و از اجـــرای  ـــرار دهن ـــدگان ق ـــار تولیدکنن ـــژه ای تســـهیات د اختی ـــگاه وی بان
بســـیاری ازبوروکراســـی هـــای اداری و قوانیـــن دســـت وپاگیـــر خـــودداری 
ـــرای  ـــزوده ب ـــون ارزش اف ـــه مشـــکاتی کـــه قان ـــا اشـــاره ب ـــر صمـــت ب کنند.وزی
ـــات ارزش  ـــت: اگرمالی ـــت،اظهار داش ـــرده اس ـــاد ک ـــور ایج ـــدگان کش تولیدکنن
افـــزوده بســـیاری از واحدهـــای دارای مشـــکل اقتصـــادی باتاخیـــر یـــک و 
ـــتغال  ـــب اش ـــل و موج ـــکات واحدهاح ـــودخیلی از مش ـــت ش ـــاله دریاف 2س

ـــود. ـــی ش ـــز م ـــان نی ـــیاری از جوان بس

معـــاون  صالحـــی  علـــی  اکبـــر 
ســـازمان  رئیس جمهورورئیـــس 
ــات  ــاره اقدامـ ــی دربـ ــرژی اتمـ انـ
انجـــام شـــده بـــرای بازســـازی 
ـــازی  ـــف نوس ـــای مختل ـــی جنبه ه ـــور اراک، گفت:طراح راکت
ـــی،  ـــی، جزئ ـــی، تفصیل ـــی مفهوم ـــامل طراح ـــور اراک ش راکت
ــردن  ــخص کـ ــا مشـ ــون بـ ــده و اکنـ ــام شـ ــه ها تمـ نقشـ
ـــزات داده  ـــن تجهی ـــرای تامی ـــفارش ب ـــزات، س ـــاد تجهی ابع
شـــده و در حـــال آمـــاده شـــدن هســـتند.وی بـــا تاکیـــد 
ـــورهای  ـــکاری کش ـــا هم ـــور اراک ب ـــازی راکت ـــه بازس ـــر اینک ب
چیـــن و انگلیـــس خـــوب پیـــش مـــی رود، افزود:کمیتـــه 
ـــن  ـــران، چی ـــکل از ای ـــور اراک متش ـــازی راکت ـــترک بازس مش
و انگلیـــس کار خـــود راخـــوب انجـــام می دهنـــد، لـــذا از 

ــی  ــس از َفترتـ ــه پـ ــتیم چراکـ ــی هسـ ــبرد کار راضـ پیشـ
ـــور اراک ســـرعت  ـــد ماهه،بازســـازی راکت ـــه و وقفه(چن )فاصل
ـــی  ـــی در گفتگوی ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــت.رئیس س ـــه اس گرفت
باتشـــریح ســـهم انـــرژی هســـته ای در تامیـــن بـــرق 
ــرف  ــت صـ ــهم باوجودفعالیـ ــن سـ ــور،گفت:اکنون ایـ کشـ
ـــروگاه 1بوشهر،متوســـط 2.7درصـــد اســـت،اما در ســـالهای  نی
ـــهم  ـــن س ـــد ای ـــد ش ـــه خواه ـــروگاه اضاف ـــه دو نی ـــده ک آین
نیـــز افزایـــش پیـــدا می کند.صالحـــی اعـــام کرد:اواســـط 
تـــا اواخـــر مردادمـــاه ســـال جـــاری بتن ریـــزی نیـــروگاه 
ــق  ــد و مطابـ ــد شـ ــاز خواهـ ــهر آغـ ــی بوشـ ــماره 2اتمـ شـ
برنامـــه 6ســـال آینـــده نیـــروگاه دوم آمـــاده بهره بـــرداری 
ـــد. ـــد ش ـــاده خواه ـــهر آم ـــروگاه3 بوش ـــده نی ـــال آین و 8 س

ـــه  ـــور الزم ـــی وزارت کش ـــر سیاس ـــرکل دفت مدی
ـــوزه  ـــا در ح ـــال و پوی ـــه فع ـــه جامع ـــیدن ب رس
و  دیدگاههـــا  طـــرح  را گفتگـــو،  سیاســـی 
شـــنیدن نظـــرات همدیگـــر دانســـت و گفـــت: 
ـــر  ـــار فاخ ـــاد آث ـــث ایج ـــا باع ـــزاب و تشـــکل ه ـــران اح ـــر دبی ـــادل نظ بحـــث و تب
ـــی  ـــائل سیاس ـــوزه مس ـــترک در ح ـــم مش ـــه درک و فه ـــیدن ب ـــدگار و رس و مان
کشـــور مـــی شـــود و در نهایـــت بهـــره و ســـود آن نصیـــب مـــردم و جامعـــه 
ـــان  ـــدام جری ـــه در ک ـــت ک ـــم نیس ـــرد: مه ـــار ک ـــوری اظه ـــود.حمید مان ـــی ش م
و جنـــاح هســـتیم آنچـــه مهـــم اســـت و بایـــد بـــه آن توجـــه شـــود ایـــن 
ـــر  ـــام و زی ـــور و نظ ـــک کش ـــتیم و در ی ـــی هس ـــال سیاس ـــه فع ـــه هم ـــت ک اس
یـــک پرچـــم فعالیـــت سیاســـی مـــی کنیـــم و در جهـــت منافـــع مشـــترک 
ـــت  ـــت فعالی ـــامی اس ـــوری اس ـــام جمه ـــربلندی نظ ـــور و س ـــعه کش ـــه توس ک
داریـــم.وی ادامـــه داد: دربیـــن گزینـــش ها،جریانـــات و فعالیـــن سیاســـی 
ـــعه  ـــرای توس ـــی ب ـــی وسیاس ـــهای مدیریت ـــن روش ـــتن بهتری ـــی داش ـــه مدع ک
ـــه را  ـــن نتیج ـــه بهتری ـــود ک ـــی ش ـــت م ـــا ثاب ـــن ادع ـــی ای ـــتند زمان ـــور هس کش

ـــه  ـــی ک ـــد وزمان ـــام دهن ـــردم انج ـــه م ـــت ب درتوســـعه و پیشـــرفت کشـــور و خدم
ـــری را  ـــچ برت ـــن هی ـــد ای ـــور نباش ـــعه کش ـــردم و توس ـــن م ـــت در بی ـــه مثب نتیج
در بیـــن جناحهـــا و تشـــکلها نشـــان نمـــی دهد.مانـــوری اظهـــار کرد:هـــدف 
اصلـــی انقـــاب و فلســـفه شـــکل گیـــری آن کـــه امـــام راحـــل آن را ترســـیم 
ـــن  ـــر ای ـــی ب ـــه نظام ـــود ک ـــن ب ـــد، ای ـــی کردن ـــردم آن را پشـــتیبانی م ـــوده و م نم
ـــظ  ـــردم حف ـــت م ـــت و کرام ـــایه آن نظام،حرم ـــر س ـــه زی ـــود ک ـــم ش ـــور حاک کش
ـــاط  ـــاط سیاسی،نش ـــایه نش ـــده و در س ـــناخته ش ـــا ش ـــان ه ـــود،جایگاه انس ش
ـــق  ـــرای تحق ـــری ب ـــاالری،فضای بهت ـــته س ـــی وشایس ـــت سیاس اجتماعی،عقانی
جامعـــه ای ســـالم و ارزش مـــدار مهیـــا شـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز 
ـــده  ـــن کنن ـــر تعیی ـــک عنص ـــدار و ی ـــران در اوج اقت ـــامی ای ـــوری اس ـــام جمه نظ
و تصمیـــم گیـــر در منطقـــه اســـت، گفـــت: یکـــی ازوظایـــف اصلـــی احـــزاب، 
روشـــنگری،آگاه ســـازی جامعـــه و توســـعه عقانیـــت سیاســـی اســـت تـــا 
ـــردم در  ـــاق بیفتد،م ـــا اتف ـــاب ه ـــن انتخ ـــه بهتری ـــرود ک ـــمتی ب ـــه س ـــه ب جامع
ـــی  ـــی سیاس ـــری واقع ـــه گ ـــند و مطالب ـــته باش ـــارکت داش ـــود مش ـــت خ سرنوش

ـــود. ـــاد ش ـــردم ایج ـــن م در بی

سنا
 ای

س:
عک

رییـس پیشـین صدا وسـیما گفت کـه فیلترینگ اینسـتاگرام 
را بـه صـاح کشـور نمی دانم.

دریادداشـت توئیتـری عـزت هللا ضرغامـی آمـده اسـت:هر 
چندوقت،اخبـاری در مورد فیلترینگ اینسـتاگرام می شـنوم. 
درحالیکـه بـه عنوان عضو شـورای عالی فضای مجـازی از آن 
بـی اطاعم.بخـش قابـل توجهی از مـردم در ایـن فضازندگی 
مـی گذراننـد کـه بـی توجهـی به آنـان به هیـچ وجه شایسـته 
نیسـت. علیرغم اشـراف ام به آسیب های اینسـتاگرام،چنین 

اقدامـی را بـه صـاح کشـور نمی دانم.

مقامـات هنـدی آزادی 9تـن از 12خدمه کشـتی الریـاح که در 
اوایـل جـوالی )تیرماه(توسـط ایران توقیف شـده بـود را تأیید 
کردند.روزنامـه ایندیـا تـودی نوشـت؛بااین حـال 21تبعـه هند 
ازجملـه سـه تـن از خدمـه کشـتی الریـاح و 18تـن از خدمـه 
کشـتی اسـتینا ایمپـرو انگلیـس همچنـان دربازداشـت ایران 
قـرار دارند.سـفارت هنـد درایـران اعام کـرد که خدمـه هندی 
کشـتی انگلیسـی ایمپرو دسترسـی کنسـولی پیدا کرده اند.به 
جزکشـتی هـای توقیـف شـده توسـط ایران،24تـن از اعضای 
خدمـه کشـتی گریـس 1 کـه بـه دسـت انگلیس درتنگـه جبل 

الطـارق توقیـف شـده،همچنان دربازداشـت بسـرمی برند.

فیلترینگ اینستاگرام 
را به صالح کشور نمی دانم

ایران 9 خدمه کشتی 
الریاح را آزاد کرد

وزیـر امـور خارجـه در توییتـی نوشـت: ایـران ارزش واالیـی 
بـرای روابطـش بـا کشـورهای آفریقایـی قائـل اسـت.

محمدجـواد ظریـف وزیر امـور خارجه در توییتی نوشـت: »در 
چهارمیـن بخـش سـفر خـود پـس از رفتن بـه سـازمان ملل 
وآمریـکا، به داکار پایتخت سـنگال رفتـم. گفت وگوهای مهمی 
بـا رئیس جمهـور »مکی سـال«، وزیر امـور خارجه»آمـادو با« 
و سـخنگوی پارلمـان »مصطفـی نیـاس« در خصـوص روابط 
دوجانبـه داشـتم و تاکیـد کـردم کـه ایـران ارزش واالیی برای 

روابطـش بـا کشـورهای آفریقایی قائل اسـت.«

عبـدهللا حاتمیـان عضوکمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای 
اسـامی گفت:مـن با تشـکیل ایـن وزارتخانه مخالف هسـتم.

وی افزود:محـورکاروزارت بازرگانـی، واردات اسـت کـه ظاهـر 
آن بـرای راضـی نگـه داشـتن مصرف کننـده اسـت ولـی اگـر 
تنظیـم بـازار در دسـتان وزارت جهـاد کشـاورزی باشـد پایـه 
ایـن کار حمایـت از تولیدکننـده بـوده و رونـق تولیـد و منافـع 
خاطرنشـان  وی  داشـت.  خواهـد  پـی  در  را  مصرف کننـده 
کرد: مابایـد درمحوریـت حمایـت از تولید،تولیدکننـده وتکمیـل 
زنجیـره ارزش درعرصـه تولیـد توسـعه پایـدار را رقـم بزنیـم.

ایران ارزش واالیی برای روابط با 
کشورهای آفریقایی قائل است

بجای احیای وزارت بازرگانی 
زنجیره تولید را تکمیل کنید
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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امید قادری مدیر کل میراث فرهنگی این استان با اشاره به بازدید گردشگران از پنج محوطه تاریخی شاخص استان کرمانشاه، 
مجموعه تاریخی-فرهنگی طاق بستان،میراث جهانی بیستون، معبد آناهیتا، تکیه معاون الملک و تکیه بیگلربیگی اظهار داشت: »در 

چهار ماه نخست امسال 313 هزار و 264 گردشگر از این بناها بازدید کردند.« مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمانشاه با بیان اینکه در این مدت 5664 گردشگر خارجی به استان کرمانشاه سفر داشته اند گفت: »کرمانشاه را باید به 

عنوان یکی از مقاصد گردشگری تورین های خارجی تبدیل کنیم.«

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی صنایـع دسـتی و گردشـگری 
سـایت  اطـراف  در  رشـی  دربنـد  غـار  گفـت:  گیـان 
در  انسـان  تریـن سـکونتگاه  قدیمـی  رودبـار  سـیاهرود 
ایـران بـا بیـش از 230 هـزار سـال شناسـایی شـده کـه 
خـود نشـانگر حضور طوالنی مدت انسـان در ایـن منطقه 
از جنـگل هـا اسـت و همچنیـن سـایت گشـت رودخـان 
تنهـا سـایت دارای شـاه بلوط در میـان سـایت هـای ثبت 

شـده اسـت.
شـهرود امیرانتخابـی در اولیـن کارگاه آموزشـی حفاظـت 
از جنـگل هـای هیرکانـی در گیـان ضمن تاکیـد بر لزوم 
بهـره گیـری مناسـب از ظرفیـت بوجـود آمـده، توضیـح 
داد: جنگلهـای هیرکانـی اولیـن اثر ثبت جهانی اسـت که 
بـه اسـتان گیـان مربـوط می شـود و امیدواریـم قدراین 
خوبـی  بـه  ظرفیـت  ایـن  از  بتوانیـم  و  بدانیـم  را  ثبـت 

کنیم. اسـتفاده 
وی افـزود:از 12 سـایت جنگلهـای هیرکانـی سـه سـایت 
آن در اسـتان گیـان واقـع شـده اسـت کـه مـی تـوان 
بـه سـایت لیسـار در تالـش، سـایت گشـت رودخـان در 

فومـن وسـایت سـیاهرود در رودبـار اشـاره کـرد.
مسـاحت  کل  از  درصـد   19 داد:  ادامـه  انتخابـی  امیـر 
ثبـت شـده یعنـی تقریبـا 58 هـزار هکتـار از جنگل هـای 
ثبـت شـده متعلـق بـه اسـتان گیـان اسـت کـه بـه غیـر 
از ویژگـی هایـی چـون تنـوع زیسـتی و گیاهـی و خـاص 
بـودن برخـی گونـه هـای نـادر در جنگل هـای هیرکانـی 
موجـود در اسـتان گیـان مـی تـوان بـه نـکات دیگـری 

اشـاره کرد. نیـز 
وی افـزود: جنگلهـای هیرکانـی کـه در اسـتان گیان قرار 
سـختگیرانه  قوانیـن  و  هسـتند  سـکنه  از  خالـی  دارنـد 
ایـن منظـر  از  تقریبـًا  اثـر  بـرای خـارج کـردن  یونسـکو 

منتفـی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کرد:اهمیـت اقدامـات بعـد از 
ثبـت جهانـی کـم اهمیتتـر از ثبـت ایـن اثرنیسـت و از 
اولیـن اقدامـات اسـتان گیـان در محافظـت از جنگلهای 
راهنمـای  22تابلـو  تاکنـون  گفـت  می تـوان  هیرکانـی 
نقـاط  در  معرفـی  انگلیسـی جهـت  و  فارسـی  زبانـه  دو 
مختلف و در مسـیرهای سـه گانه سـه سـایت موجود در 

اسـتان نصـب شـده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: مکانـی بعنـوان پایـگاه دائمی در 
اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـت و همچنیـن کارگـروه 
نیـز  ایـن گنجینـه گرانبهـا  از  تخصصـی جهـت حفاظـت 

تشـکیل شـده اسـت.
بیشـتر  هـای  برنامـه  برشـمردن  ضمـن  انتخابـی  امیـر 
بـرای ایـن اثـر طبیعـی ملـی گفت:برگـزاری همایشـهای 
بـرای  تبلیغـات و چـاپ بروشـور  المللـی،  ملـی و بیـن 
شناسـاندن بهتـر ایـن اثـر جهانی،فرهنگ سـازی و تأکید 
برحفاظـت مـردم محـور در جنـگل هـا از جنـگل هـا از 

جملـه برنامـه هـای پیـش بینـی شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکه ماهیـت صنعت 
اسـت  تاریخـی  و  فرهنگـی  مـا  کشـور  در  گردشـگری 
حفاظـت از جنگل هـای هیرکانـی مـی تواند سـهم زیادی 
و  فرهنـگ  طبیعـت  شایسـته  و  ای  حرفـه  معرفـی  در 
تمـدن ایـران زمیـن بـه زبـان هـای مختلـف در سـطح 
موجبـات  موضـوع  ایـن  و  باشـد  داشـته  المللـی  بیـن 
جـذب گردشـگر و رونق اقتصـادی برای اسـتان و جوامع 

محلـی نزدیـک بـه سـایتها را داشـته باشـد.

قدیمی ترین سکونتگاه 
انسان در ایران کجاست

کنفرانس جاده ابریشم، رویای جهانی شدن همدان

کنفرانس بین المللی جاده ابریشم  مهرماه امسال به میزبانی همدان برگزار می شود 

کنفرانــس بین المللــی جــاده ابریشــم 
ــی  ــه میزبان ــال ب ــاه امس ــی مهرم در حال
همــدان برگــزار مــی شــود کــه ایــن رویداد 
ــدن  ــی ش ــرای جهان ــی را ب ــت طای فرص
ایــن شــهر ایجــاد کــرده اســت.همدان بــا 
داشــتن مدنیــت ســه هــزار و 300 ســاله 
و یــک هــزار و 800 جاذبــه گردشــگری 
همچنــان بــا حســرت ثبــت آثــار جهانــی 
مواجــه است.شــهری کــه یــک هــزار و 100 
ــاد نخســتین ســاختار  ــل از می ســال قب
ــد  ــود آم ــه وج ــی و اداری در آن ب سیاس
ــخ،  ــزرگان تاری ــار ب ــو از آث ــون ممل و اکن
است.ششــمین  پزشــکی  و  فرهنــگ 
کنفرانــس بین المللــی ثبتهــای زنجیره ای 
درمســیرجاده ابریشــم بارویکــرد ویــژه 
گردشــگری درحالــی باتــاش کمیســیون 
ــزار  ــدان برگ ــران در هم ــکو ای ــی یونس مل
می شــود کــه تحقــق رؤیــای ثبــت جهانــی 

ــن  ــن رویدادبی ــان ای ــی میزب ــدف اصل ه
المللــی است.براســاس آمارهــای موجــود 
فهرســت میــراث جهانــی یونســکودرایران 
ــراث  ــه در می ــت ک ــکان اس ــامل 24م ش
جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اند.این 
فهرســت شــامل 22اثــر میــراث فرهنگــی 
و 2 اثــر میــراث طبیعــی اســت و ایــران در 
حــوزه ثبــت آثــار ملمــوس در جایــگاه نهــم 
دنیــا قــرار دارد.56 اثــر تاریخــی دیگــر هــم 
در فهرســت موقــت میــراث جهانــی قــرار 
ــر آن پرونده هــای دیگــری  دارد و عــاوه ب
هــم در حــال تکمیــل اســت کــه بــه ترتیب 
اولویــت وتوزیــع اســتانی آمــاده خواهنــد 
شد.براســاس اعــام ســازمان میــراث 
فرهنگــی، ســهم ســاالنه ایــران بــرای 
ثبــت جهانــی آثــار تاریخــی و طبیعــی در 
یونســکو یــک اثــر اســت و شــاخص بودن 
و اهمیــت آثــار، مدیریــت خــوب، دخالــت 

ــرای  ــان الزم ب ــر انســان، داشــتن زم کمت
ــر و از  ــی اث ــاماندهی میدان ــت و س مرم
همــه مهمتر مشــارکت مــردم و مســئوالن 
محلــی از اولویتهــای انتخــاب آثــار تاریخی 

و طبیعــی اســت.

رویای دشوار همدان برای 
جهانی شدن

بــا ایــن اوصــاف ثبــت جهانــی آثــار 
ــته  ــال های گذش ــی س ــه رویای ــدان ب هم
تبدیــل شــده بــه ویــژه اینکــه گردشــگری 
محــور اصلــی توســعه و رونــق ایــن شــهر 
اجرایــی  می رود.مســؤوالن  شــمار  بــه 
ــی  ــا میزبان ــر ب ــالهای اخی ــدان در س هم
همایش هاوکنفرانســهای بیــن المللــی 
ــا رویکــرد گردشــگری ســعی داشــته اند  ب
ــه شناســاندن ظرفیت هــای  ــا نســبت ب ت
تاریخــی وگردشــگری ایــن شــهر بــه 
ــی  ــیون مل ــاش کنند.کمیس ــان ت جهانی

ــت  ــاش اس ــز در ت ــران نی ــکو در ای یونس
ــی  ــت جهان ــه ثب ــدان را ب ــری از هم ــا اث ت
برســاند هــر چنددکتــر حجــت هللا ایوبــی 
دبیــر یونســکو در کشــورمان تحقــق ایــن 
رؤیــا را ســخت امــا شــدنی می داند.دبیــر 
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران طــی 
ســفر اخیــر خــود بــه شــهر همــدان اشــاره 
کــرد کــه میزبانی جــاده ابریشــم ســرآغاز 
معرفــی جهانــی همــدان خواهــد بــود 
ــت و  ــن شــهر بخشــی از هوی چــرا کــه ای

ــت. ــران اس ــنامه ای شناس

قابلیت جهانی شدن داریم
ــدان  ــهر هم ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــار ایــن شــهر  ــه گفت:آث نیــز در ایــن زمین
تــاش  و  دارد  ثبــت جهانــی  قابلیــت 
می کنیــم ایــن هــدف تحقــق یابد.کامــران 
ــد شــهر  ــار داشــت:اکنون چن ــردان اظه گ
کشــورمان بــه عنــوان شــهر خــاق معرفی 
ــا  شــده اند و انتظــار داریــم همــدان نیــز ب
توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود بــه ایــن 
ــد.وی بیــان کرد:همــدان  مهــم دســت یاب
ــرفت  ــد و پیش ــا رش ــر ب ــالهای اخی در س
ــوان  ــه عن ــوده و ب ــل توجهــی همــراه ب قاب
شــهر ســبز پایــدار جهــان اســام نامگذاری 

شــده اســت.

همدان شهری متمدن
 با برند جهانی

نایــب رئیــس شــورای شــهر همــدان 
ــد  ــا برن گفت:همــدان شــهری متمــدن ب
بادامــی نجــات  جهانــی اســت.حمید 
ــن ســینای  ــگاه اب ــون آرام افزود:هــم اکن
همــدان برندجهانــی محســوب می شــود 
کــه البتــه ازهمیــن ویژگــی مهــم تاریخــی 
و گردشــگری نیــز غافل هســتیم.وی بیان 
کرد:ایــن برندمهــم تاریخــی وگردشــگری 
هرجایــی از جهــان بود،مــورد بهره بــرداری 
ــادر  ــت ام ــرار می گرف ــوب ق ــیار مطل بس
ــه  ــم آن گون ــت مه ــن ظرفی ــدان از ای هم

کــه بایــد اســتفاده نشــده اســت.بادامی 
ــدان  ــه هم ــم ک ــرد: بایدبپذیری ــه ک اضاف
در ردیــف مقاصــد گردشــگری جهــان 
قــرار نداردوبایــد درایــن حــوزه برنامــه 
بگیــرد.وی  صــورت  گســترده  ریــزی 
معرفــی وبرجســته ســازی ظرفیت هــای 
گردشــگری همــدان در ســطح جهــان 
وگفت:بایــداز  دانســت  راضــروری 
جایــگاه مهــم یونســکو در راســتای ثبــت 
ــی  ــد بود.بادام ــره من ــی به ــی بخوب جهان
زیرســاختها وامکانــات همــدان بــرای 
جــذب گردشــگران خارجــی را بســیار 
مفیددانســت و گفت:متأســفانه بــا وجــود 
ــی از  ــت جهان ــوز ثب ــا، هن ــن ظرفیت ه ای

ــت. ــه اس ــام نگرفت ــهر انج ــن ش ای

کنفرانس جاده ابریشم بهترین 
فرصت جهانی شدن

ــی  رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماع
اظهــار  نیــز  همــدان  شــهر  شــورای 
ابریشــم  جــاده  کنفرانــس  داشــت: 
ــدن  ــی ش ــرای جهان ــت ب ــن فرص بهتری

ــد درســطح باشــکوه  همــدان اســت وبای
ــزار شــد.رضوان سلماســی  ــذار برگ و اثرگ
افزود:هــدف از ایــن میزبانــی تحقــق 
جهانــی شــدن همــدان اســت هــر چنــد 
دارای یــک میــراث ناملمــوس ثبــت 
ــور  ــون آن ط ــه تاکن ــتیم ک ــی هس جهان
کــه بایدمعرفــی نشــده اســت.وی بیــان 
نوشــته  التواریــخ  جامــع  کرد:کتــاب 
خواجــه رشــیدالدین فضــل هللا نــوری 
بــه عنــوان میــراث ناملمــوس ثبــت 
جهانــی شــده اماهمچنــان از معرفــی آن 
ــه  ــان اینک ــل هستیم.سلماســی بابی غاف
ــدام شــهرداری دربرگــزاری کنفرانــس  اق
ــت،  ــت اس ــش و مثب ــم اثربخ راه ابریش
گفت:همــدان بایــد از لحــاظ جایــگاه 
تاریخــی و فرهنگــی بــه جهانیــان معرفی 
شود.ششــمین کنفرانــس بین المللــی 
ــاده  ــیر ج ــره ای در مس ــای زنجی ثبت ه
ــا  ــژه گردشــگری ب ابریشــم بارویکــرد وی
تــاش کمیســیون ملــی یونســکو ایــران 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــدان برگ در هم

باســتانی  معبــد  کشــف  منظــور  بــه 
دراطــراف  جدیــدی  الئودیســه،فضای 
نهاوند،باحضــور  دوخواهــران  منطقــه 
کشــور  برجســته  شناســان  باســتان 
ــراث  ــود.رئیس اداره می ــی ش کاوش م
فرهنگــی نهاونــد گفــت: در ادامــه فصــل 
چهــارم کاوش الئودیســه، مجوزتــازه ای 
بــرای کاوش منطقــه جدیــد اطــراف دو 

ــت. ــده اس ــادر ش ــران ص خواه
محســن جانجــان بــا ردخبــر »الئودیســه 
از آن خبــری  یــک افســانه اســت و 
از  یکــی  داشــت:  اظهــار  نیســت«، 

ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــدگان م نماین
ــانه  ــک رس ــا ی ــه ب ــامی در مصاحب اس
محلــی ایــن مطلــب را عنــوان کــرده 
ایــن  از  رســانه  آن  برداشــت  کــه 

موضــوع اشــتباه بــوده اســت.
ــه  ــه ترجم ــا توجــه ب ــرد: ب ــد ک وی تاکی
دو  منطقــه  از  شــده  کشــف  کتیبــه 
ــران  ــوزه ای ــه در م ــد ک ــران نهاون خواه
باســتان نگهــداری مــی شــود، تضمیــن 
داریــم کــه معبــد الئودیســه وجــود 
اطــاع  ازمــکان دقیــق آن  امــا  دارد، 

نداریــم.

جانجــان عنــوان کرد:براســاس ترجمــه، 
ایــن کتیبــه بــر ســر دربزرگتریــن معبــد 
ــه نشــان  ــد نصــب شــده اســت ک نهاون
مــی دهــد چنــد معبددیگــر نیــز در ایــن 

شــهر باســتانی وجــود داشــته اســت.
او بیــان کــرد: کشــف مجســمه خدایــان 
هــای  ســکه  همچنیــن  و  یونانــی 
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــن منطق ــی از ای یونان
مســتندات وجــود ایــن معبــد باســتانی 

ــت. اس
جانجــان تاکیدکــرد: ســاخت و ســازهای 
دوخواهــران، کار  منطقــه  در  متراکــم 
مــا را بــرای کشــف معبــد باســتانی 
الئودیســه بســیار دشــوار کــرده اســت.

ــع  ــراث فرهنگــی، صنای رئیــس اداره می

ادامــه  نهاونــد  و گردشــگری  دســتی 
ایــن  کاوش  چهــارم  فصــل  در  داد: 
معبــد، نزدیــک بــه پنــج میلیــارد ریــال 
ــب و  ــک، تخری ــور تمل ــه منظ ــار ب اعتب

کاوش دریافــت شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: در فصــل پنجــم کاوش 
در  اعتبــار  ریــال  میلیــارد  پنــج  نیــز 
ــا  ــه شــده اســت. جانجــان ب نظــر گرفت
ــتان  ــر باس ــر رهب ــه دکت ــه اینک ــاره ب اش
مدیریــت  کشــور  برجســته  شــناس 
کاوش معبــد الئودیســه را بــر عهــده 
ــه ســتون و  ــن منطق ــزود: در ای دارد، اف
سرســتون هــای دوره ســلوکیان کشــف 
شــده اســت و بایــد بــرای کشــف معبــد 

ــود. ــور ب ــی صب ــه کم ــی الئودیس اصل

گام جدید برای کشف معبد الئودیسه

دوقلوهای تنها مانده، دژهای 
پاچنار سمنان

ــه اســفنجان  ــوذر و درمحل ــدان اب ــی می ــوب غرب ــع درجن ــار واق ــه پاچن درمحل
ســمنان قلعه هــای دوقلــو باپیشــینه بیــش از یکهــزار ســال بادیوارهــای 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می کن ــیمای مخوف،خودنمای ــز و س ــگفت انگی ــدی ش قطور،بلن
ــده  ــا ش ــتحکم بن ــان مس ــار چن ــای پاچن ــار معروفند.قلعه ه ــای پاچن قلعه ه
ــرو  ــه اب ــا خــم ب ــر نامایمت ه ــوز در براب ــان و ســده ها هن ــا گذشــت زم ــه ب ک
نیــاورده و همیــن موضــوع موجــب حیــرت اســت کــه چگونــه یــک بنــا بعــد از 
گذشــت یکهــزار ســال بــا وجــود وقــوع بایــای طبیعــی ماننــد زلزلــه همچنــان 
ــای تاریخــی  ــن بن ــه ای ــگاه اول ب ــده اســت.چیزی کــه در ن اســتوار باقــی مان
ــه  ــت ک ــه اس ــای قلع ــت دیواره ــد ضخام ــی کن ــر م ــب را درگی ــن مخاط ذه
چگونــه بــا امکانــات موجــود درگذشــته چنیــن ارتفاعــی و بــا ایــن ضخامــت 
بنــا شــده براســاس چــه علــم و مهندســی ســاخته شــده که هنــوز پابرجاســت.

قلعــه هــای پاچنــار از دوقلعــه در کناریکدیگــر تشــکیل شــده کــه قلعــه غربــی 
دارای680 مترمربــع زیربنــا و قلعــه شــرقی دارای420 مترمربــع زیربنــا اســت و 
درگوشــه هــای ایــن بنــای کهــن دوبــرج دیــده بانــی مــدور باقطــر دومتــر قــرار 
دارد و ازشــکل و شــمایل ایــن بنــا چنیــن بــه نظــر می رســدروزگاری قلعه هــای 
ــوده  ــی ودفاعــی شهرســتان ســمنان ب ــم نظام ــه هــای مه ــار جــزء قلع پاچن
اســت.این بنــای تاریخــی ســمنان 13متــر ارتفــاع دارد و 28پلــه بلنــد ونامنظــم 

ــد. ــه اســت،متصل می کن ــه دارای دو دخم ــه پشــت بامــی ک ــات را ب طبق

ته
نک

همـدان بـا داشـتن مدنیت سـه هـزار و ۳۰۰ سـاله و یک 
هـزار و 8۰۰ جاذبـه گردشـگری همچنـان بـا حسـرت ثبت 
آثـار جهانـی مواجه است.شـهری کـه یک هزار و 1۰۰ سـال 
قبل از میالد نخسـتین سـاختار سیاسـی و اداری در آن به 
وجـود آمـد و اکنون مملـو از آثار بـزرگان تاریـخ، فرهنگ 

و پزشـکی است.
ششـمین کنفرانس بین المللـی ثبت های زنجیـره ای در 
مسـیر جاده ابریشـم با رویکرد ویژه گردشـگری در حالی 
با تالش کمیسـیون ملی یونسـکو ایران در همدان برگزار 
می شـود کـه تحقـق رؤیـای ثبـت جهانـی هـدف اصلـی 

میزبـان این رویـداد بین المللی اسـت.
بـر اسـاس آمارهـای موجـود فهرسـت میـراث جهانـی 
یونسـکو در ایـران شـامل ۲4 مکان اسـت کـه در میراث 

جهانـی یونسـکو بـه ثبـت رسـیده اند

خبرمیراث

دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در مشهدآب قنات جهانی »زارچ« به سرچشمه رسید
ــراث  ــگاه میـ ــر پایـ مدیـ
جهانـــی قنـــات زارچ از 
رســـیدن آب بـــه محـــل 
ــات زارچ  ــمه قنـ سرچشـ

پـــس از ســـال  ها خبـــر داد.
ـــیدن  ـــه رس ـــاره ب ـــا اش ـــم نژند«ب ـــم کاظ »ابراهی
آب بـــه محـــل سرچشـــمه زودتـــر از موعـــد 
ـــورت  ـــات ص ـــس از اقدام ـــرد: پ ـــار ک ـــرر، اظه مق
ـــی،  ـــات جهان ـــن قن ـــای ای ـــت احی ـــه در جه گرفت
آب پـــس از  پنـــج ســـال بـــا حجـــم بیـــش از 
ـــت. ـــیده اس ـــات رس ـــمه قن ـــه سرچش ـــر ب 10 لیت

ـــی زارچ مـــی  ـــا بیـــان ایـــن کـــه قنـــات جهان وی ب

ـــگری  ـــور گردش ـــن مح ـــوان مهمتری ـــه عن ـــد ب توان
ـــن  ـــرد: ای ـــح ک ـــد، تصری ـــی بشـــمار آی ـــات ایران قن
محـــور در حـــال آمـــاده ســـازی اســـت و بـــه 
زودی مـــورد بازدیـــد گردشـــگران و عاقمنـــدان 
ایـــن زمینـــه قـــرار خواهـــد  و متخصصـــان 

گرفـــت.
قنـــات  خاطرنشـــان کـــرد:  مســـئول  ایـــن 
از  یکـــی  و  طوالنی تریـــن  زارچ  جهانـــی 
قدمتـــی  بـــا  قنـــوات جهـــان  قدیمی تریـــن 
ــای  ــه تاش هـ ــت کـ ــال اسـ ــش از 1000 سـ بیـ
زیـــادی بـــرای احیـــای آن تاکنـــون انجـــام 

ــت. ــده اسـ شـ

ــری  ــگاه سراس ــن نمایش دهمی
هنرهــای  و  دســتی  صنایــع 
ــی اصغــر  ــا حضــور عل ســنتی ب
رئیــس  معــاون  مونســان 
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  رئیــس  و  جمهــوری 
ــا برگــزاری آیینــی در  صنایــع دســتی و گردشــگری ب

یافــت. مشــهد گشــایش 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ایــن  حاشــیه  در  رضــوی  خراســان  گردشــگری 
ــور  ــتان کش ــگاه 28 اس ــن نمایش ــت: در ای ــن گف آیی
ــتی  ــع دس ــوی صنای ــان رض ــتان خراس و 28 شهرس

تماشــا  معــرض  در  را  خــود  ســنتی  هنرهــای  و 
ــن  ــزود: ای ــر اف ــی ف ــل مکرم ــرار داده اند.ابوالفض ق
ــتره 2200  ــه در گس ــش از 188 غرف ــا بی ــگاه ب نمایش

ــت. ــده اس ــر ش ــا و دای ــع برپ ــر مرب مت
و  شــهرها  دســتی  صنایــع  داشــت:  اظهــار  وی 
جملــه  از  عشــایر  چادرهــای  برپایــی  و  اســتان ها 

اســت. نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  حاشــیه 
صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  سراســری  نمایشــگاه 
ــل  ــاری در مح ــرداد ج ــم م ــان هفت ــا پای ــتی ت دس

نمایشــگاه هــای دائمــی مشــهد دایــر اســت.
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خبر

ــس ســازمان حفاظــت  ــری -ریی ــرا عیســی کانت  اخی
ــط  ــوزه محی ــمن های ح ــاره س ــت- درب ــط زیس محی
زیســت گفتــه اســت: »بــه شــدت نیازمنــد ســمن های 
غیرسیاســی و واقعــی هســتیم؛ چراکــه بســیاری 
از تشــکل های مردم نهــاد طرفــدار محیــط زیســت 
ــی در  ــای سیاس ــای جریان ه ــه نفوذی ه ــتند، بلک نیس

بخــش محیــط زیســت به شــمار می آینــد.«
وی کــه در پنجمیــن نشســت شــورای هماهنگــی شــبکه 
ــع طبیعــی کشــور  ــط زیســتی و مناب تشــکل های محی
کــه پنجشــنبه ســوم مردادمــاه در ســازمان محیــط 
زیســت و بــا حضــور علــی ربیعــی -ســخنگوی دولــت- 
برگــزار شــد، اعــام کــرده قطعــا بــدون مشــارکت مــردم، 
ــاع  ــد از حــق خــود دف ــط زیســت کشــور نمی توان محی
کنــد؛ محیــط زیســت مســلما حقــوق خــودش را دارد و 

ــم. ــدای توســعه کنی ــط زیســت را ف ــم محی نمی توانی
ــوم  ــه مفه ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــزارش ایســنا، وی ب ــه گ ب
ــت  ــط زیس ــظ محی ــدود حف ــد و ح ــدار ح ــعه پای توس
ــر  ــد: اگ ــت، می افزای ــرده اس ــخص ک ــعه را مش و توس
بــرای توســعه اســتراتژی داشــته باشــیم می توانیــم بــر 
مبنــای آن در حــوزه توســعه پایــدار عمــل کنیــم. البتــه 
ممکــن اســت در ایــن شــرایط هــم تندروهــای هــر دو 
طــرف انتقــاد داشــته باشــند، امــا مســلما توســعه پایدار 
باعــث می شــود کــه نــه ســیخ بســوزد نــه کبــاب. 
ــور  ــه کش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ــاون ریی مع
جوانــی مثــل ایــران بــه دنبــال شــغل مولــد اســت، ادامه 
می دهــد: بــدون اســتراتژی بــرای توســعه، محیــط 
ــی  ــا حت ــود ی ــعه می ش ــدای توس ــی و ف ــت قربان زیس
بالعکــس ممکــن اســت توســعه فــدای محیــط زیســت 
ــری  ــت، پیگی ــط زیس ــازمان محی ــتراتژی س ــود. اس ش
سیاســت های توســعه پایــدار اســت کــه در دنیــا نیــز بــه 

رســمیت شــناخته شــده اســت. رییس ســازمان محیط 
زیســت بــا بیــان این کــه مقــام معظــم رهبــری بیــش 
از 15 یــا 20 بــار نســبت بــه شــدت انــرژی کشــور انتقــاد 
کرده انــد و در ایــن بــاره گایــه داشــتند، عنــوان می کنــد: 
متاســفانه در حــال حاضــر ایــران بعــد از روســیه باالترین 
شــدت انــرژی را در دنیــا دارد. در روســیه شــدت انــرژی 
ــه  ــد: ب ــد می کن ــت.وی تاکی ــران 0.23 اس 0.32 و در ای
منظــور کاهــش شــدت انــرژی بــه ســرمایه  گذاری هــای 

هنگفــت در بخــش صنعــت نیــاز داریــم. متاســفانه در 
ــا  ــن صده ــرای تامی ــوان ب ــکان و ت ــر، ام ــرایط حاض ش
میلیــارد ســرمایه  گــذاری بــه منظور نــوآوری تکنولــوژی  و 
در نتیجــه کاهــش شــدت انــرژی فراهم نیســت. معاون 
ــی  ــر در بخش های ــد: اگ ــه می ده ــور ادام ــس جمه ریی
مثــل کاهــش شــدت انــرژی، خواســته ها بــرآورده 
نشــده، بــه دلیــل نبــود ســرمایه گذاری اســت. متوســط 
جهانــی شــدت انــرژی 0.13 اســت و حتــی در کشــوری 
ــرآورد  ــرژی 0.14 ب ــل عربســتان ســعودی شــدت ان مث
شــده اســت. در شــرایط حاضــر نمی توانیــم بــه وضعیــت 

ــه  ــاز ب مشــابه برخــی کشــورها دســت یابیــم، چــون نی
جهــان  برتــر  تکنولوژی هــای  و  ســرمایه  گذاری هــا 
داریم.کانتــری تاکیــد می کنــد: اگــر بخواهیــم آرمان هــا 
را در حــوزه کاهــش شــدت انــرژی بــرآورده کنیــم، بایــد 
همــه خودروســازهای داخلــی را بــه دلیــل نــوع موتورهــا 
ــه  ــی مواج ــا محدودیت های ــن ب ــم. بنابرای ــل کنی تعطی
هســتیم کــه مســلما عــوارض و پیامدهایــی مثــل 
آلودگــی هــوا و افزایــش گازهــای گلخانــه ای دارد. رییس 
ــه شــاید  ــه این ک ــا اشــاره ب ــط زیســت ب ســازمان محی

در حــوزه مصــرف انــرژی در ســاختمان ها و تاسیســات، 
یکــی از پرمصرف تریــن کشــورهای جهــان باشــیم، ادامه 
ــگاه  ــرژی دانش ــز ان ــریه مرک ــن نش ــد: در آخری می ده
شــریف ایــن طــور آورده شــده اســت کــه آلمــان بــرای 
یــک میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص، 100 هــزار تــن نفــت 
ــک  ــرای ی ــران ب ــه در ای ــی ک ــد، در حال ــرف می کن مص
میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص 850 هــزار تــن نفت مصرف 
می شــود. بنابرایــن در ایــران بــرای تولیــد یــک دالر، 8.5 
ــه  ــود ک ــرف می ش ــرژی مص ــان ان ــتر از آلم ــر بیش براب

محیط زیست نیازمند سمن های غیرسیاسی و واقعی است
رئیس سازمان محیط زیست می گوید بسیاری از تشکل های مردم نهاد نفوذی های

 جریان های سیاسی در بخش محیط زیست هستند

کالنتــری: اگــر بخواهیــم بــه اهــداف تعییــن شــده در حــوزه کاهــش مصــرف انــرژی برســیم، 
بایــد صدهــا میلیــارد دالر ســرمایه گذاری جدیــد بــه منظــور بروزرســانی تکنولوژی هــا و تغییــر 
ســاختار صنعــت داشــته باشــیم کــه بــا شــرایط کشــور دسترســی بــه ایــن مهــم، مقــدور نیســت. 
عاقالنــه نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم ۳۰۰۰ محیط بــان بتواننــد محیــط زیســت کشــور را 
صیانــت کننــد. بنابرایــن چــاره کار آن اســت کــه همــه مــردم در حفــظ محیــط زیســت پــای کار 
باشــند. ضمــن این کــه فعالیــت در حــوزه محیــط زیســت بایــد بــدون سیاســی کاری و بــدون 

ایجــاد تــرس و وحشــت و بــدون حزب گرایــی باشــد.

ــد اســت بســیاری از  ــری معتق عیســی کالنت
تشــکل های مردم نهــاد وابســته بــه چــپ یــا 
راســت هســتند؛ آنــان طرفــدار محیط زیســت 
جریان هــای  نفوذی هــای  بلکــه  نیســتند 
سیاســی در بخــش محیــط زیســت به شــمار 
ــط  ــکل های محی ــی از تش ــا برخ ــد، ام می آین
ــه دنبــال  ــع طبیعــی کشــور ب زیســتی و مناب

محیــط زیســت واقعــی هســتند.

هر
: م

س
عک

و  طبیعــت  دوســتداران  انجمــن  دبیــر 
ــه  ــت: زبال ــتان، گف ــت خوزس ــط زیس محی
و پســماندها تــا قلــب تــاالب میانگــران 
ایــذه کــه مغــذی آب هــای  شهرســتان 
زیســت  محیــط  زیرزمینــی، کشــاورزی، 
ــه  ــرده و ب ــوذ ک ــت، نف ــادر اس ــدگان ن و پرن
ــدگان  ــان و پرن ــامتی انس ــان س ــرور زم م
منطقــه را تهدیــد مــی کنــد. بــه گــزارش 
خبرنــگار ایلنــا از اهــواز، هژیــر کیانــی افــزود: 
در پژوهــش هــای ســال 86  مشــخص شــد 
کــه 80 درصــد از 35 چــاه منبــع تغدیــه 
ــی  ــی باکتریای ــذه آلودگ ــهر ای ــرب ش آب ش
ــد، هــم  ــن رون ــداوم ای ــد و ت ــرات دارن و نیت
ــم وارد  ــد ه ــد میکن ــردم را تهدی ــامت م س
ســفره آب هــای زیــر زمینــی مــی شــود کــه 
ــده و  ــه ش ــتندات تهی ــن مس ــی از ای گزارش
در دادگســتری در حــال پیگیــری اســت. 
کیانــی، رهاسازی فاضاب شهری و نیز زباله 
هـا در سـطح شـهر و تـاالب هـای شهرستان 
ایذه را بــه مخاطــره انداختــن سامت عمومی 
شهروندان و زیســت منــدان تاالب های ایذه 
خوانــد و گفــت: تــاالب هــای ایــذه بــا بیــش 
تاالب  معدود  جزو  وسعت،  هکتار  هزار   4 از 
ــط زیســت  ــا محی ــه ب های کشور هســتند ک
شهری یک اکوسیستم واحد را تشکیل داده 
عملی که  یا  فعل  گونه  هر  نحوی که  به  اند 
سـبب آالینـدگی محـیط زیسـت این تاالب 
خود  خطرناک  و  منفی  پیامدهای  شود،  ها 
بـه  بر ساکنین شهر و روستاهای منتهـی  را 
ــزود:  تـاالب بـر جای خواهد گذاشت. وی اف
بــه همیــن دلیــل ساماندهی فاضاب ها 
و  شهر  سطح  در  چه  پسماند،  و  ها  زباله  و 
مـیتواند سامت  هـا  تـاالب  ورودی  در  چه 
از  را  تاالب  منــدان  زیســت  و  شهروندان 
ــا اشــاره  ــی ب خطرات جدی نجات دهد. کیان
بــه اینکــه فاضاب شهری ایذه در حال حاضر 
و مستقیما  نشــده  تصفیه  در هیچ سطحی 
وارد تاالب میانگران ایـذه مـــی شود، تصریــح 
کــرد: فاضاب بیمارستانی نیز بدون تصفیه 
وارد این تاالب می شود. وی ادامــه داد: آتش 
زدن زباله ها و دودهای آالینده ناشی از آن 
نیــز، سبب آزار مردم روستاهای اطراف می 
ــایت  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب شود. کیان
زباله، محصور نیست، گفــت: حیوانات موذی 
و ولگرد مداوم در این سـایت وجـود دارنـد.

ل ها
شک

ت

جلسه تخصصی تشکل های محیط زیستی کشور با 
معاونان سازمان محیط زیست

ســازمام  مردمــی  مشــارکت های  مدیــرکل 
ــی  ــه تخصص ــزاری دو جلس ــت از برگ ــط زیس محی
ســازمان های مــردم نهــاد محیــط زیســتی بــا 
انســانی  حضــور معاونــان محیــط زیســت طبیعــی و 
ســازمان محیــط زیســت خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، ژیــا آقایی 
- مدیــرکل مشــارکت های مردمــی ســازمان محیــط زیســت، 
امــروز ســوم مــرداد مــاه در پنجمیــن نشســت شــورای هماهنگــی 
ــه در  ــور ک ــی کش ــع طبیع ــتی و مناب ــط زیس ــکل های محی تش
ســازمان محیــط زیســت بــا حضــور عیســی کانتــری - رئیــس 
ــت  ــخنگوی دول ــی - س ــی ربیع ــت و عل ــط زیس ــازمان محی س
برگــزار شــد، گفــت: ایــن پنجمیــن نشســت هماهنگی شــبکه ملی 
تشــکل هــای مــردم نهــاد محیــط زیســت و منابــع طبیعــی کشــور 
ــزار  ــت برگ ــط زیس ــازمان محی ــس س ــور رئی ــا حض ــه ب ــت ک اس
ــر اســاس دســتور رییــس ســازمان  مــی شــود. وی ادامــه داد: ب
ــه  ــازمان ب ــف س ــای مختل ــدگان بخش ه ــت، نماین ــط زیس محی
ــد  ــی بای ــروه ارزیاب ــه کارگ ــای تخصصــی از جمل ــژه بخــش ه وی

در نشســت هــای شــورای هماهنگــی تشــکل هــا حضــور یابنــد کــه 
ایــن اتفــاق می افتــد. مدیــر کل مشــارکت های مردمــی ســازمان 
محیــط زیســت تاکیــد کــرد: معاونیــن ســازمان محیــط زیســت 
ــا تشــکل های مــردم  موظــف شــده اند کــه جلســات تخصصــی ب
ــا  نهــاد محیــط زیســتی داشــته باشــند کــه تاکنــون دو جلســه ب
حضــور معاونــت طبیعــی و معاونــت انســانی برگــزار شــده اســت. 
آقایــی گفــت: رئیــس ســازمان محیــط زیســت دســتور داده انــد 
ــا ســازمان  ــران کل ادارات محیــط زیســت اســتان هــا ب کــه مدی
هــای مــردم نهــاد اســتان تحــت مدیریــت خــود، جلســه و تعامــل 
داشــته باشــند و اگــر ســازمان های مــردم نهــاد بــرای حــل 
مشــکات محیــط زیســتی راهکارهــای منطقــی ارائــه دادنــد؛ ایــن 
ــود. وی  ــرا ش ــری و اج ــران پیگی ــط مدی ــا توس ــا حتم راه حل ه
ــود  ــت خ ــط زیس ــازمان محی ــس س ــتور رئی ــه  دس ــه داد: ب ادام
مــن  موظــف شــده ام کــه در جلســات اســتانی بــه منظــور تســهیل 
تعامــات ســمن ها و پیشــبرد برنامه هــا در ســطح اســتان حضــور 

پیــدا کنــم.

علیــه  قبــل  روز  چنــد  بندرانزلــی کــه  دادســتان  بــه گفتــه 
دســت اندرکاران طــرح بایوجمــی اعــام جرمــی کــرد، مــاده بایوجمی 
ــن  ــی دارد. همچنی ــت نانوی ــاب آن، ماهی ــای ارزی ــاف ادع ــر خ ب
اجــرای ایــن طــرح بــر خــاف ادعــای ســازمان محیــط زیســت بارها 
بــا مخالفــت ســازمان بین المللــی جایــکا مواجــه شــده اســت. بــه 
گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم، طــرح موســوم بــه 
بایوجمــی کــه موفــق شــد از ســازمان حفاظــت محیط زیســت مجوز 
اجــرا اخــذ کــرده و بــا دریافــت اعتبــار ســاالنه 900 میلیــارد تومــان، 
فعالیــت خــود را در تــاالب انزلــی آغــاز کنــد از همــان آغــاز از ســوی 
متخصصــان و اســتادان دانشــگاه مــورد انتقــاد قــرار گرفــت. هشــدار 
ــن  ــرای ای ــر اج ــای جبران ناپذی ــه پیامده ــبت ب ــران نس صاحبنظ
طــرح در اکوسیســتمی چــون تــاالب انزلــی ســبب شــد اجــرای ایــن 
طــرح، مــاه گذشــته بــا دســتور دادســتان عمومــی انقــاب بندرانزلــی 
ــازمان  ــئوالن س ــرح و مس ــان ط ــرار مجری ــا اص ــود ام ــف ش متوق
حفاظــت محیــط زیســت بــر ادامــه اجــرای ایــن طــرح کــه بــا ارائــه 
ــت  ــود و نتوانس ــراه ب ــض هم ــد و نقی ــات ض ــات و توضیح اطاع
مراجــع قضایــی را قانــع کنــد ســرانجام روز گذشــته بــه اعــام جــرم 
دادســتان عمومــی انقــاب بندرانزلــی علیــه دســت اندرکاران اجــرای 
ایــن طــرح انجامیــد. رحمــان ســید زاده دادســتان انزلــی، کــه روز 
چهارشــنبه هفتــه گذشــته علیــه عیســی کانتــری، معــاون رئیــس 
ــی  ــت، قربانعل ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور و رئی جمه
ــید  ــان، فرش ــت گی ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور، مدی محمدپ
ســهیلی، مدیرعامــل شــرکت نانــو صنعــت پرشــیا و مجــری طــرح 

ــکده  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــا کرباس ــی و عبدالرض بایوجم
محیــط زیســت دانشــگاه تهــران و ناظــر و ارزیــاب طــرح بایوجمــی 
بــه اتهــام تخریــب محیــط زیســت، تضییــع حقــوق بیــت المــال و 
نشــر اکاذیــب اعــام جــرم کــرده می گویــد: پــس از 2 مــاه بررســی 
نظــرات اســاتید دانشــگاه شــهید بهشــتی و دانشــگاه تهــران و 
برخــی از کارشناســان زیســت محیطــی در خصــوص اجــرای طــرح 
ــن  ــف ای ــتور توقی ــی دس ــی انزل ــن الملل ــاالب بی ــی در  ت بایوجم
ــه  طــرح را صــادر کــردم امــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  ب
جــای اینکــه بــه نظــرات دلســوزانه کارشناســان توجــه کنــد، نظــرات 
ــن  ــا ای ــکا ب ــی جای ــن الملل ــازمان بی ــرد س ــام ک ــت و اع را نپذیرف
موضــوع موافــق اســت. دادســتان عمومــی و انقــاب بندرانزلــی بــا 
بیــان اینکــه از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مدارکــی مبنــی بــر 
صاحیــت اجــرای ایــن طــرح درخواســت شــده که از ســوی ســازمان 
ــد: در  ــت می گوی ــده اس ــتاده نش ــت فرس ــط زیس ــت محی حفاظ
حالــی کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مدعی اســت ســازمان 
ــن طــرح موافــق اســت، متوجــه  ــا اجــرای ای ــکا ب ــی جای بین الملل
شــدیم کــه ســازمان بیــن المللــی جایــکا طــی نامــه ای مــورخ 27 
آذر 97 مخالفــت خــود را بــا اجــرای ایــن طــرح بــه صراحــت اعــام 
ــش  ــه 2 ســال پی ــد شــده ک ــه قی ــن نام ــوده اســت. در ای ــرده ب ک
ــا اجــرای طــرح بایوجمــی  ــن ســازمان مخالفــت خــود را ب هــم ای
اعــام کــرده اســت. ســیدزاده همچنیــن بــا بیــان مضــرات اجــرای 
طــرح بایوجمــی نظیــر هدررفــت زیــاد هزینــه ، خســارت اکولوژیــک 
و مخاطــرات فــراوان بــرای مــردم انزلــی ، گیــان و مــردم کشــورمان 

می گویــد: وظیفــه قــوه قضاییــه جلوگیــری از ایــن مــوارد اســت. وی 
ادامــه می دهــد: در اســتعام نظــرات ســتاد نانــو بــه صراحــت گفتــه 
شــده کــه ایــن طــرح بــه 4 دلیــل نبایــد اجــرا شــود زیــرا مخاطــرات 
زیســت محیطــی دارد. ســیدزاده می افزایــد: در نظــرات کارشناســان و 
اســاتید مبنــی بــر خطرنــاک بــودن طــرح بایوجمــی بــه وضــح گفته 
ــوم اســتفاده شــده در  ــد نقــره و دی اکســید تیتانی شــده کــه کلری
ایــن طــرح بــر اســاس نظــرات آنالیــز آزمایشــگاه هــای تهــران جــزء 
مــواد نانــو اســت و ایــن خــاف صحبــت هــای مطــرح شــده مجری 
طــرح و مشــاور طــرح در مصاحبــه اســت. هــدف از اجــرای طــرح 

ــه بایوجمــی، از بیــن بــردن رســوبات آلــی تــاالب انزلــی  موســوم ب
و در نتیجــه افزایــش عمــق ایــن تــاالب بــا اســتفاده از دی اکســید 
تیتانیــوم عنــوان شــده اســت. هرچنــد مجریــان طــرح، ابتــدا مدعی 
ــن طــرح، ماهیــت  ــه در ای ــه کار رفت ــوم ب شــدند، دی اکســید تیتانی
نانویــی دارد امــا پــس از آنکــه عــوارض اســتفاده از نانــو دی اکســید 
ــرح  ــاب ط ــد، ارزی ــرح داده ش ــان ش ــوی متخصص ــوم از س تیتانی
بایوجمــی مدعــی شــد کــه ذرات دی اکســید تیتانیــوم بــه کار رفته در 

مــاده بایوجمــی، ماهیــت نانویــی ندارنــد.

رییــس جهاددانشــگاهی اســتان کرمــان و مجــری تدویــن 
برنامــه جامــع تــاالب جازموریــان، از اختصــاص اعتبــارات 
مبنــای  بــر  ذیربــط  دســتگاه های  بــه  جازموریــان  تــاالب 
برنامــه جامــع مدیریــت و احیــاء تــاالب در پــی پیگیری هــای 
ــر داد. ــتان خب ــت اس ــط زیس ــت محی ــتمر اداره کل حفاظ مس

دکتــر رضــا کامیــاب مقــدس در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
ــی  ــاالب هــای فصل ــان یکــی از ت ــاالب جازموری ــان اینکــه ت بی
ــز  ــوزه آبری ــرد: ح ــار ک ــت اظه ــور اس ــی کش ــم اکولوژیک و مه
جازموریــان بــا مســاحتی بالــغ بــر 69 هــزار کیلومتــر مربــع و 

اعالم جرم و افشاگری دستگاه قضا 
علیه دست اندرکاران بایوجمی
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حوادث

سازمان محیط زیست باید دیه 
»قطع دست حوا« را بپردازد

توسعه عمرانی نباید باعث تخریب 
محیط زیست شود

ایرانشــهر  مــردم  نماینــده 
دلیــل  بــه  کــرد:  تاکیــد 
ــودک و  ــه ک ــدو ب ــه گان حمل
قطــع دســت وی در منطقــه 
ــت  ــازمان محیط زیس ــهر س ــع ایرانش ــاری از تواب کش
ــه گــزارش  ــواده کــودک بپــردازد. ب ــه خان بایــد دیــه ب
ایلنــا، محمــد نعیــم امینی فــرد، دربــاره قطــع دســت 
دختــر بچــه 9 ســاله در روســتای کشــاری بــه دلیــل 
حملــه گانــدو گفــت: ایــن منطقــه زیســت گاه تمســاح 
ــدود 400  ــت. در ح ــدو اس ــم گان ــه اس ــاه ب ــوزه  کوت پ
تــا 450 گانــدو در ایــن منطقــه حضــور دارنــد. مــردم 
ــا  ــالمت آمیز ب ــتی مس ــک همزیس ــز در ی ــی نی محل
ــدو در  ــه گان ــان اینک ــا بی ــور هســتند. وی ب ــن جان ای
ــزی بســیار مهاجــم اســت،  ادامــه داد:  فصــل تخم ری
ــدو اســت  ــزی گان ــز زمــان تخم ری در حــال حاضــر نی
و از همیــن رو ایــن حیــوان بــه ایــن دختــر بچــه حمله 

کــرده اســت. مــا از همــان روز اول پیگیــر ایــن ماجــرا 
بودیــم. امــا متاســفانه شــدت ضایعــه بــه حــدی بــود 
ــروق  ــی ع ــز جراح ــک مرک ــه ی ــض ب ــد مری ــه بای ک
ــس  ــردم در مجل ــده م ــن نماین ــد. ای ــل می ش منتق
ــوم  ــرد: دانشــگاه عل شــورای اســامی خاطرنشــان ک
ــی  ــس هوای ــات اورژان ــز امکان ــهر نی ــکی ایرانش پزش
دارد امــا متاســفانه وقتــی مریــض بــه اورژانــس 
بیمارســتان امــام علــی)ع( رســیده بــود زمــان زیــادی 
نداشــتیم و بــه دلیــل اینکــه شــب بــود امــکان پــرواز 
بالگــرد نیــز وجــود نداشــت از همیــن رو زمــان طایــی 
بــرای پیونــد دســت کــودک از بیــن رفــت. امینی فــرد 
بــا بیــان اینکــه طبــق قانــون ســازمان محیط زیســت 
ــا  بایــد دیــه ایــن کــودک را بپــردازد، تصریــح کــرد: ب
ــرده  ــه ک ــودک حمل ــه ک ــاح ب ــه تمس ــه اینک ــه ب توج
اســت وظیفــه ســازمان محیط زیســت اســت کــه 

ــردازد.  ــودک را بپ ــه ک دی

رئیــس ســازمان برنامــه و 
ــت  ــرای دول بودجــه گفــت: ب
پیشــبرد  در  اســت  مهــم 
توســعه بــه هیــچ عنــوان 
محیــط زیســت نیــز نبایــد تخریــب شــود. بــه گــزارش 
خبرگــزاری مــوج، محمدباقــر نوبخــت در بــدو ورود بــه 
قزویــن کــه جهــت بازدیــد از جــاده در دســت احــداث 
ــد در  ــام ش ــای انج ــم آباد-کاچ قزوین-الموت-رحی
جمــع خبرنــگاران گفــت: امــروز بــه اتفــاق جمعــی از 
ــن  ــت از ای ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــران س مدی
ــد و مســایل زیســت  مســیر در دســت احــداث بازدی
محیطــی آنــرا مــورد بررســی دوبــاره قــرار خواهیــم داد. 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: در قطعاتــی 
از ایــن مســیر در دســت ســاخت هــم در محــدوه 
قزویــن و هــم گیــان بــه مشــکات زیســت محیطــی 
برخوردیــم و از آنجــا کــه بــرای دولــت مهــم اســت در 

پیشــبرد توســعه بــه هیــچ عنــوان محیــط زیســت نیــز 
ــورد بررســی  ــن موضــوع را م ــب شــود ای ــد تخری نبای
ــه  ــوارد ب ــن م ــع ای ــن رف ــا ضم ــم ت ــی دهی ــرار م ق
ــار  ــیم. وی اظه ــرعت ببخش ــرح س ــن ط ــداث ای اح
ــی  ــک مســیر ارتباط ــا ی ــال حاضــر تنه داشــت: در ح
بیــن قزویــن و گیــان وجــود دارد کــه از ترافیــک 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــل توجه ــات قاب ــان تعطی در زم
نوبخــت اضافــه کــرد: مســیر در دســت ســاخت پــس 
ــد از ترافیــک مســیر فعلــی  ــرداری مــی توان از بهــره ب
در حــال بهــره بــرداری بکاهــد و موجــب رفــاه بیشــتر 
مســافران و مــردم 2 اســتان شــود. رییــس ســازمان 
ــا حــل مشــکات زیســت  ــت: ب ــه و بودجــه گف برنام
محیطــی جــاده قزویــن المــوت -کاچــای امیدواریــم 
ــن  ــرداری از ای ــره ب ــاخت و به ــریع در س ــاهد تس ش
ــی  ــرای آن م ــاز اج ــالها از آغ ــه س ــی ک ــیر ارتباط مس

ــذرد باشــیم. گ

ورود 14 میلیارد متر مکعب آب به تاالب های کشور
شرکت مدیریت منابع آب ایران در تازه ترین گزارش خود میزان ورودی آب به تاالب های 14 گانه 
کشور در سال آبی 98-97 را اعام کرده است. به گزارش ایرنا، میانگین حجم بارش های کشور نیز 
در 6 حوضحه آبریز بر اساس اعام این شرکت تا اول مردادماه امسال با رشد 102 درصدی نسبت به 
سال آبی پارسال به 337.6 میلی متر رسیده است.

گزارش

نفوذ زباله ها به 
زیتاالب میانگران

سو
ش 

آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی اصفهان آت
4۰ درصد کاهش یافت

ــا وجــود افزایــش دمــا و احتمــال آتــش ســوزی  ب
در حــدود یــک میلیــون و 800 هــزار هکتــار از مراتــع 
ــق در  ــه حری ــان، آمارهــا نشــان مــی دهــد ک اصفه
ــن اســتان در  ــط زیســت ای ــع طبیعــی و عرصــه هــای محی مناب
ــا، اســتان  ــزارش ایرن ــه گ ــه اســت. ب ســال جــاری کاهــش یافت
اصفهــان، مســاحتی معــادل 10.7 میلیــون هکتــار دارد کــه بیــش 
از 90 درصــد از ایــن مســاحت معــادل 9.8 میلیــون هکتــار را 
عرصه هــای منابــع طبیعــی و ملــی تشــکیل مــی دهــد و از ایــن 
میــزان حــدود 403 هــزار هکتــار جنــگل معــادل )چهــار درصــد(، 6 
میلیــون هکتــار مرتــع معــادل )64 درصــد( و ســه میلیــون هکتــار 
بیابــان معــادل )32 درصــد( اســت. بــا گــرم شــدن هــوا و شــروع 
ــش  ــال آت ــه احتم ــد ک ــدار دادن ــئوالن هش ــتان، مس ــل تابس فص
ســوزی در حــدود یــک میلیــون و 800 هــزار هکتــار از مراتع اســتان 
اصفهــان وجــود دارد و مــردم و گردشــگران بایــد نســبت بــه ایــن 
موضــوع هوشــیار باشــند. ایــن مراتــع بــا پوشــش علوفــه بیشــتر 
در شهرســتان های غربــی اســتان از جملــه فریــدن، فریدونشــهر، 

ــا گــرم شــدن هــوا  ــد و ب بوییــن میاندشــت و چــادگان قــرار دارن
ــد و مســتعد  ــه خشــکی می رون ــه فصــل تابســتان رو ب و ورود ب
ــران  ــت بح ــرکل مدیری ــه مدی ــه گفت ــوند. ب ــوزی می ش ــش س آت
اســتانداری اصفهــان از ابتــدای امســال تــا پایــان تیــر، 22 مــورد 
حریــق در منابــع طبیعــی، مراتــع و عرصــه هــای محیــط زیســت 
اســتان رخ داد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود 
40 درصــد کاهــش یافــت. منصــور شیشــه فــروش در گفــت و گــو 
بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه بــر اثــر ایــن آتــش ســوزی هــا، حــدود 
114 هکتــار از مراتــع و عرصــه هــای محیــط زیســت طعمــه حریــق 
ــال خســارت  ــارد ری ــن حــوادث حــدود 120 میلی ــزود: ای شــد، اف
وارد کــرد. مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
بیشــتر ایــن حــوادث در شهرســتان هــای غربــی و جنوبــی 
اســتان از جملــه ســمیرم، فریدونشــهر، خوانســار، فریــدن، نطنــز 
و شــاهین شــهر و میمــه رخ داده اســت، تصریــح کــرد: عامــل 90 
ــای انســانی و 10 درصــد  ــا، خط ــش ســوزی ه ــن آت درصــد از ای

گرمــا و وزش بــاد بــود.

دها
س

ــط  ــط زیســت انســانی ســازمان محی ــاون محی مع
زیســت گفــت: بــا اقدامــات انجــام شــده در دریاچــه 
ارومیــه مصــارف آب در پایــاب ســد ها کاهــش 
یافتــه و وارد 32 درصــد شــده ایــم در برخــی نقــاط تــا 29 درصــد 
ــی  ــی کــه هیــچ شــکایتی مبن ــه اســت در حال ــز کاهــش یافت نی
بــر کاهــش درآمــد یــا تولیــدات کشــاورزان نداشــته ایــم. مســعود 
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ــی، مع تجریش
ــزان،  ــزاری می ــا خبرگ ــو ب ــت و گ ــور در گف ــت کش ــط زیس محی
ــروژه ی  ــت: پ ــه گف ــه ارومی ــای دریاچ ــای احی ــرح ه ــاره ط درب
ــای  ــر مکان ه ــور و دیگ ــل کش ــه در داخ ــه ارومی ــای دریاچ احی
دنیــا می توانــد دســتاوردی قابــل عرضــه داشــته باشــد. بســیاری 
ــک مــدل  ــر ی ــد و اگ ــه را دارن از تاالب هــا مشــکل دریاچــه ارومی
موفــق را نتوانیــم در کشــور ارائــه کنیــم نمی توانیــم دیگــر تاالب هــا 
ــا کنیــم. وی افــزود: در 4 ســال پیــش در کتاب هــای  را نیــز احی
ــق از  ــه ناموف ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــه ب اســترالیا از دریاچــه ارومی
حکمرانــی آب نــام بــرده شــده بــود کــه اکنــون اقدامــات خوبــی 
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در حــوزه مصــرف انــرژی در ســاختمان ها و تاسیســات، 
یکــی از پرمصرف تریــن کشــورهای جهــان باشــیم، ادامه 
ــگاه  ــرژی دانش ــز ان ــریه مرک ــن نش ــد: در آخری می ده
شــریف ایــن طــور آورده شــده اســت کــه آلمــان بــرای 
یــک میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص، 100 هــزار تــن نفــت 
ــک  ــرای ی ــران ب ــه در ای ــی ک ــد، در حال ــرف می کن مص
میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص 850 هــزار تــن نفت مصرف 
می شــود. بنابرایــن در ایــران بــرای تولیــد یــک دالر، 8.5 
ــه  ــود ک ــرف می ش ــرژی مص ــان ان ــتر از آلم ــر بیش براب

دالیــل آن نبــود تکنولــوژی اســت.
وی تاکیــد می کنــد: اگــر بخواهیــم بــه اهــداف تعییــن 
ــرژی برســیم، بایــد  شــده در حــوزه کاهــش مصــرف ان
ــه منظــور  ــد ب ــارد دالر ســرمایه گذاری جدی ــا میلی صده
بروزرســانی تکنولوژی هــا و تغییــر ســاختار صنعــت 
داشــته باشــیم کــه بــا شــرایط کشــور دسترســی بــه این 
مهــم، مقــدور نیســت. کانتــری در ادامــه ایــن نشســت 
بــا تاکیــد بــر این کــه متاســفانه محیــط زیســت طبیعــی 
ــت  ــط زیس ــا محی ــابه ب ــت مش ــز وضعی ــا نی ــور م کش

انســانی دارد و در شــرایط خوبــی بــه ســر نمی بــرد، 
ــره  ــران در ک ــی ای ــت جغرافیای ــد: موقعی ــان می کن بی
زمیــن بــه شــکلی اســت کــه بیــش از 2.5 برابــر تبخیــر 
ــوم  ــک س ــر از ی ــا کمت ــزان بارش ه ــی را دارد و می جهان
ــارش  ــط ب ــد متوس ــدود 28 درص ــی و ح ــارش جهان ب
جهــان اســت. همیــن دو مولفــه باعــث شــوری و قلیایی 
شــدن خــاک ایــران می شــود. رییــس ســازمان محیــط 
ــار  ــه انتظ ــت ک ــه نیس ــد: عاقان ــه می ده ــت ادام زیس
داشــته باشــیم 3000 محیط بــان بتواننــد محیــط زیســت 

کشــور را صیانــت کننــد. بنابرایــن چــاره کار آن اســت کــه 
همــه مــردم در حفــظ محیــط زیســت پــای کار باشــند. 
ضمــن این کــه فعالیــت در حــوزه محیــط زیســت بایــد 
بــدون سیاســی کاری و بــدون ایجــاد تــرس و وحشــت و 
بــدون حزب گرایــی باشــد؛ چــون چــپ و راســت بــه هــوا 
ــه  ــه این ک ــا اشــاره ب ــری ب ــاز دارد. کانت و آب ســالم نی
تضــاد بیــن محیــط زیســت و توســعه امــری طبیعــی 
ــط زیســت ســعی  ــد: در ســازمان محی اســت، می افزای
داریــم توســعه پایــدار را عملیاتــی کنیــم و تســلیم هیــچ 
ــد  ــال بای ــه هرح ــویم؛ ب ــی نش ــای افراط ــک از نگاه ه ی
بپذیریــم کــه بیشــترین بیــکاری در قشــر تحصیل کــرده 
ــرای هــر یــک از  ــرای ایجــاد شــغل ب وجــود دارد کــه ب
اینهــا 120 هــزار دالر ســرمایه گذاری نیــاز اســت کــه 

ــود. ــارد دالر می ش ــدود 300 میلی ــا ح مجموع

  سمن ها ارکان اصلی توسعه پایدار کشور
ــارکت های  ــر مش ــر کل دفت ــه مدی ــود ک ــل ب ــد قب چن
مردمــی ســازمان محیــط زیســت، در ســمینار آموزشــی 
توانمندســازی  و  نویــن تســهیل گــری  روش هــای 
ــت،  ــط زیس ــوزه محی ــاد در ح ــردم نه ــای م مجموعه ه
ــوان کــرد. ــدار عن ســمن ها را از ارکان اصلــی توســعه پای

بــه گــزارش مهــر ژیــا مهــدی آقایــی گفتــه بــود 
تشــکل های غیردولتــی بــدون وابســتگی بــه دولــت بــه 
صــورت داوطلبانــه بــرای دســتیابی بــه اهــداف مشــترک 
و مشــخصی فعالیــت می کننــد و ایــن تشــکل هــا  
بایــد فاکتورهایــی ماننــد قانونمنــدی، برنامــه داشــتن، 
مســئولیت پذیــری، حــس مشــارکت و هویــت مســتقل 
و مشــخص داشــته باشــند. بــه گفتــه مدیــر کل دفتــر 
مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــش را  ــرد فعالیت ــن رویک ــا ای ــکلی ب ــر تش ــت اگ زیس
ــت  ــد موفقی ــچ وابســتگی می توان ــدون هی ــد ب ــاز کن آغ
خــود را تضمیــن کنــد. ایــن مقــام مســوول گفتــه بــود 
اگــر مســئوالن دولتــی از تشــکل هــا در تصمیــم گیــری 
ــه و  ــی پای ــری ب ــه گ ــه مطالب ــر ب ــد منج ــک نگیرن کم
اســاس و ســرخوردگی آنهــا مــی شــود و دولــت هــا باید 
ایــن ســرمایه بــی هزینــه را بــه عنــوان جامعــه مدنــی 
جــدی بگیرنــد چــرا کــه  هــر گونــه حــل مشــکات  در 
حــوزه محیــط زیســت بــدون نقــش آفرینــی ســمن هــا 
و جامعــه مدنــی امــکان پذیــر نیســت. وی خطــاب بــه 
تشــکل هــای محیــط زیســتی اعــام کــرد: بــا تقویــت 
ــط  ــت محی ــادن در دام پوپولیس ــی از افت ــه تخصص بنی
ــدون  زیســتی پرهیــز کنیــد چــرا کــه اعتــراض هــای ب

پشــتوانه تخصصــی جــدی گرفتــه نمــی شــود.

رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست: مفهوم 

توسعه پایدار حد و 
حدود حفظ محیط 
زیست و توسعه را 

مشخص کرده است. 
اگر برای توسعه 

استراتژی داشته باشیم 
می توانیم بر مبنای آن 
در حوزه توسعه پایدار 

عمل کنیم. البته ممکن 
است در این شرایط هم 
تندروهای هر دو طرف 

انتقاد داشته باشند، اما 
مسلما توسعه پایدار 
باعث می شود که نه 
سیخ بسوزد نه کباب.

محیط زیست نیازمند سمن های غیرسیاسی و واقعی است
رئیس سازمان محیط زیست می گوید بسیاری از تشکل های مردم نهاد نفوذی های

 جریان های سیاسی در بخش محیط زیست هستند

رییــس جهاددانشــگاهی اســتان کرمــان و مجــری تدویــن 
برنامــه جامــع تــاالب جازموریــان، از اختصــاص اعتبــارات 
مبنــای  بــر  ذیربــط  دســتگاه های  بــه  جازموریــان  تــاالب 
برنامــه جامــع مدیریــت و احیــاء تــاالب در پــی پیگیری هــای 
ــر داد. ــتان خب ــت اس ــط زیس ــت محی ــتمر اداره کل حفاظ مس

دکتــر رضــا کامیــاب مقــدس در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
ــی  ــاالب هــای فصل ــان یکــی از ت ــاالب جازموری ــان اینکــه ت بی
ــز  ــوزه آبری ــرد: ح ــار ک ــت اظه ــور اس ــی کش ــم اکولوژیک و مه
جازموریــان بــا مســاحتی بالــغ بــر 69 هــزار کیلومتــر مربــع و 

در ارتفــاع 300 متــری از ســطح دریــا بــه عنــوان یکــی از 
تــاالب هــای فصلــی مشــترک بیــن سیســتان و بلوچســتان و 
کرمــان واقــع شــده اســت. وی گفــت: ایــن تــاالب در مواقــع 
ــه طــور  ــی ب ــم آب ــع ک ــع و در مواق ــر مرب ــی 3300 کیلومت پرآب
ــت.  ــده اس ــی ش ــری م ــع آبگی ــر مرب ــط 2500 کیلومت متوس
ایــن تــاالب بــه وســیله ده هــا رودخانــه فصلــی و دو رودخانــه 
ــر ایــن  دائمــی هلیــل رود و بمپــور تغذیــه می شــود، افــزون ب
ــک و  ــه کوچ ــز 91 رودخان ــه آبری ــن حوض ــه، در ای دو رودخان
ــن  ــان ای ــاالب جازموری ــا ت ــت ام ــته اس ــان داش ــزرگ جری ب

ــف و محــل چــرای شــترها و  ــی آب و عل ــی ب ــه بیابان روزهــا ب
ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــده اس ــل ش ــی تبدی ــردم محل ــای م دام ه
بــه وجــود 17 شهرســتان در حــوزه آبریــز تــاالب بــا جمعیتــی 
ــر یــک میلیــون و 260 هــزار نفــر اظهــار کــرد: یکــی از  بالــغ ب
ــه  ــتم منطق ــم اکوسیس ــان تنظی ــرات جازموری ــن تاثی مهمتری
ــتان  ــوب اس ــردم در جن ــت م ــن معیش ــه دوم تامی و در مرحل
ــا اشــاره  کرمــان و سیســتان و بلوچســتان بــوده اســت. وی ب
ــیرین  ــای آب ش ــاالب ه ــدود ت ــاالب از مع ــن ت ــه ای ــه اینک ب
کشــور اســت و در گذشــته مرکــز تامیــن علوفــه جنــوب شــرق 
کشــور بــوده و همچنیــن آب مــورد نیــاز دام هــای منطقــه 
را تامیــن می کــرده اســت، گفــت: تــاالب جازموریــان تــا 
ــزوالت جــوی  ــارش مناســب ن ــه واســطه ب ــل ب ــد دهــه قب چن
در ایــن منطقــه در مــاه هــای زیــادی از ســال مرطــوب و 
ــه ای کــه شــاهد پوشــش گیاهــی  ــه گون ــری مــی شــد ب آبگی
ــم  ــه بودی ــن منطق ــوری مناســبی در ای ــوع زیســتی و جان و تن
ــی  ــادی و اجتماع ــرات اقتص ــاد اث ــبب ایج ــر س ــن ام و همی
ــن  ــود. مجــری تدوی ــاالب شــده ب ــن ت ــون ای ــی در پیرام مثبت
برنامــه جامــع تــاالب جازموریــان بــا بیــان اینکــه تــاالب 
جازموریــان زیســتگاه مناســب گیاهــی و جانــوری اســت، 
ــامل  ــی ش ــش گیاه ــان پوش ــاالب جازموری ــرد: در ت ــار ک اظه
درختچــه هایــی از قبیــل گــز، کلیــر و کهــور و گونــه هــای بوتــه 
ــان  ــن گیاه ــه و همچنی ــرار گرفت ــه ق ــیه منطق ــه در حاش ای ک
ــی  ــمت های ــدن قس ــک ش ــس از خش ــه پ ــاله ک ــی یکس علف
ــت  ــبی جه ــن مناس ــط و مام ــد، محی ــد می کنن ــاالب رش از ت
ــزی بوجــود مــی  ــار آب ــدگان خشــک زی و کن ــه ســازی پرن الن
ــامل  ــوری ش ــای جان ــه ه ــاالب گون ــن ت ــن در ای آورد. همچنی

ــره  ــگ و غی ــوش، خدن ــی، خرگ ــی و جنگل ــه وحش ــراز، گرب گ
ــزی از قبیــل فامینگــو، گاریــول،  ــار آب ــزی و کن ــدگان آب و پرن
آبچلیــک،  فــاالروپ،  گیانشــاه،  ســانان،  مرغابــی  انــواع 
ــت،  ــا، آووس ــوپ پ ــک، چ ــق، دیدوم ــاخ ل ــه، چ ــلیم، تلی س
ــواع  ــره، ان ــد هوب ــدگان خشــک زی مانن ــره و پرن ــی و غی کاکای
باقرقــره، شــبگرد بلوچــی، انــواع چــک چــک و چــکاوک، 
فاختــه، قمــری و غیــره و همچنیــن گونــه هــای مختلــف 
ــاالب  ــا بیــان اینکــه ت ــدگان مشــاهده شــده اســت. وی ب خزن
ــی در  ــادی و اجتماع ــون اقتص ــک کان ــواره ی ــان هم جازموری
ــفانه  ــزود: متاس ــت، اف ــته اس ــراه داش ــه هم ــود ب ــون خ پیرام
ــددی از  ــل متع ــه دالی ــاالب ب ــن ت ــته ای ــه گذش ــد ده در چن
جملــه کاهــش نــزوالت جــوی و خشکســالی حاکــم بــر 
منطقــه، وجــود بیــش از 11 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز، عــدم 
بــر واقعیــت اکولوژیکــی منطقــه، عــدم  معیشــت مبتنــی 
ــر  ــوارد دیگ ــایر م ــب و س ــان مناس ــه در زم ــازی حقاب رهاس
ــز  ــود را نی ــی خ ــش گیاه ــه و پوش ــدن رفت ــک ش ــه خش رو ب
ــار ســو ناشــی  ــه آث ــاب مقــدس ب از دســت داده اســت. کامی
از خشــک شــدن تــاالب جازموریــان اشــاره کــرد و گفــت: 
ــرات ســو بســیار مهــم ناشــی از خشــک  ریزگردهــا یکــی از اث
ــاس  ــه براس ــه ای ک ــه گون ــت ب ــان اس ــاالب جازموری ــدن ت ش
ــد  ــش از 20 درص ــاء بی ــان منش ــاالب جازموری ــار ت ــی آم برخ
ــای  ــش ه ــه بخ ــود ک ــوب  می ش ــور محس ــای کش از ریزگرده
ــان و اســتان هــای همجــوار را تحــت  وســیعی از اســتان کرم
تاثیــر قــرار مــی دهنــد و باعــث بــروز آســیب هــای متعــددی 
در جامعــه از جملــه مســائل بهداشــتی، مهاجــرت، اثــرات 

منفــی اجتماعــی و اقتصــادی و... در منطقــه می شــوند.

تبعات خشک شدن تاالب جازموریان

ســخنگوی دولــت گفــت: مســأله محیــط زیســت تنهــا آب، خــاک 
و معــدن نیســت بلکــه تمــام آنهــا در کنــار هــم اســت کــه مقولــه 
اجتماعــی را شــکل می دهنــد. علــی ربیعــی در دیــدار بــا عیســی 
کانتــری، رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و نشســت 
بــا اعضــای شــبکه تشــکل های محیــط زیســتی و منابــع طبیعــی 
کشــور در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت افــزود: شــاید اگــر 
بســیاری برنامــه هــا را بــا کمــک شــبکه هــای اجتماعــی محیــط 
ــه نتیجــه  ــر ب ــر و بهت ــه ت ــم هزین ــم ک ــی کردی ــال م زیســتی دنب
مــی رســیدیم. وی بــا بیــان اینکــه انتظاراتــی نیــز از ســمن 
ــما،  ــع ش ــک ضل ــت: ی ــم اظهارداش ــتی داری ــط زیس ــای محی ه
ــد همســو  ــه بای ــف هســتند ک سیاســتگذاران در حوزه هــای مختل
بــا آنــان حرکــت کنیــد، در بحــث توســعه پایــدار تضادهایــی میــان 
توســعه و محیــط زیســت وجــود دارد کــه نمــی تــوان بــه تنهایــی 
بــه هــر کــدام از آنهــا توجــه کــرد گاهــی جایــی مســائل شــخصی 
محیــط زیســت را زمیــن میزنــد گاهــی نیــز مســائل بخشــی بــه 
ــن  ــم در ای ــا معتقدی ــود، م ــام می ش ــت تم ــط زیس ــرر محی ض
فراینــد بایــد تمــام بخــش هــای محیــط زیســت ســنجیده شــود. 
گاهــی صنعتــی وجــود دارد کــه امنیــت نــدارد و بایــد تعطیل شــود 
کــه در ایــن صــورت ٢٠٠ هــزار نفــر بیــکار مــی شــوند ایــن یــک 
دو راهــی اســت کــه بایــد تصمیــم درســت گرفتــه شــود. اکنــون 
بیــش از چهــار  میلیــون و 500 دانشــجو در کشــور وجــود دارد کــه 
ــون و 400  ــن 3 میلی ــوند؛ همچنی ــازار کار می ش ــه زودی وارد ب ب
هــزار بیــکار در جامعــه داریــم کــه بایــد ایــن میــزان جــوان در هــر 
صــورت وارد محیــط کار شــوند کــه ایــن کار بــه توســعه اقتصــادی 
ــا بیــان اینکــه بخشــی از  ایــن  ــاز دارد. وی ب و ســرمایه گذاری نی
ــن  ــًا در ای ــت: قطع ــود دارد گف ــادن وج ــذاری در مع ــرمایه گ س
میــان تضــاد وجــود دارد کــه بایــد بتوانیــم بــا کمتریــن آســیب و 

حتــی بــدون آســیب عمــل کنیــم.

علی ربیعی سخنگوی دولت 
اعالم کرد:

محیط زیست یک مقوله 
اجتماعی است 

خبر
تحویل 1۶ پرنده مصدوم 

به محیط زیست گلستان
رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان های 
ــات  ــتداران حی ــت: دوس ــن گف ــان و بندرترکم گمیش
وحــش امســال 16 پرنــده شــکاری مصــدوم را بــرای 
ــه گــزارش  ــد. ب ــه ایــن اداره تحویــل دادن تیمــدارای ب
ایرنــا، علــی بیانــی گفــت: ایــن پرنده هــا از نــوع دلیجــه و قرقــی هســتند کــه پــس 
از ثبــت اطاعــات مورفولوژیکــی و بیومتــری بــه اداره امــور حیــات وحــش اداره کل 
محیــط زیســت گلســتان انتقــال یافتند.علــی بیانــی اعــام کــرد: بــا هــدف ارتقــای 
مشــارکت و تشــویق شــهروندان بــرای کمــک بــه حیــات وحــش از دوســتداران و 
حامیانــی کــه ایــن گونــه پرنــدگان را بــه محیــط زیســت تحویــل دهنــد، قدردانــی 

می شــود.

دستگیری 5 صیاد متخلف
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت دیوانــدره 
ــچ  ــن اداره پن ــت ای ــگان حفاظ ــوران ی ــت: مام گف
صیــاد و شــکارچی متخلــف را در اطــراف ایــن 
ــد. مســعود عســگری در  شهرســتان دســتگیر کردن
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ایــن پنــج صیــاد و شــکارچی غیرمجــاز را هنــگام گشــت زنــی در مناطــق تحــت 
ــا بیــان اینکــه از ایــن متخلفــان  مدیریــت شناســایی و دســتگیر کردنــد. وی ب
200 قطعــه ماهــی، موتــور بــرق، کابــل و تــور صیــد ماهــی کشــف و ضبــط شــد، 
اضافــه کــرد: پرونــده ایــی بــرای متخلفــان تشــکیل و بــرای رســیدگی و صــدور  

ــی شهرســتان ارجــاع شــد. ــه مراجــع قضای ــم ب حک

مشاهده ۳ قالده میمون 
ــیاهکل  ــت س ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ  رئی
ــون در حاشــیه جــاده  ــاده میم از مشــاهده ســه ق
ــر داد.  ــن شهرســتان خب ــام ای ــی آبین ــه ییاق منطق
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، لطیــف جواهردشــتی 
در ایــن بــاره اظهــار کــرد: مامــوران اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش حفاظت 
محیــط زیســت گیــان و یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ســیاهکل 
ــون در  ــاده میم ــر مشــاهده 3 ق ــی ب ــی مبن ــای مردم ــزارش ه ــر اســاس گ ب
حاشــیه جــاده منطقــه ییاقــی آبینــام ســیاهکل بــرای زنــده گیــری میمــون هــا 
در ایــن منطقــه مســتقر هســتند. جواهردشــتی بــا بیــان اینکــه میمــون حیــوان 
بومــی منطقــه نیســت، افــزود: احتمــال مــی رود مســافران ایــن حیوانــات را در 

ایــن منطقــه ییاقــی رهــا کــرده باشــند.

پرندگان

شکارچیان

حیوانات

مهلت پنج ماهه برای جابجایی سایت پسماند مهاباد به محل جدید
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد برای جابجایی سایت پسماند مهاباد به محل جدید پنج ماه مهلت 

داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزمهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد گفت: سایت 
پسماند سیدآباد مهاباد دارای مشکات بسیاری است و اقدامات صورت گرفته هرچند بسیار خوب بوده اما راه حل 

اصلی آن انتقال جایگاه فعلی به محل پیشنهادی جدید است.

وز
ت نی

جار
: ت

س
عک

سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری الهیجــان گفــت: 
بــرای پرنــدگان ســطح شــهر الهیجــان النه هــای چوبــی ســاخته و 
بــر روی درختــان پــارک هــای ایــن شــهر نصــب می شــوند. امیــن 
رشــیدی نــژاد در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا از نصــب النه هــای 
چوبــی پرنــدگان بــر روی درختــان ســطح شــهر الهیجان خبــر داد و 
افــزود: ســاخت و نصــب النــه پرنــدگان در راســتای فرهنــگ ســازی 
محیــط زیســت شــهری اجــرا می شــود. سرپرســت معاونــت 
ــر  ــت: در نظ ــار داش ــان اظه ــهرداری الهیج ــهری ش ــات ش خدم
ــدازه هــای  ــدگان در ابعــاد و ان ــی پرن ــه چوب ــم تعــداد 480 الن داری
ــا 30  ــاع 25 ت ــا ارتف ــانتیمتر و ب ــف  15 در 18 و 18 در 18 س مختل
ســانتیمتر ســاخته   و پــس از رنــگ آمیــزی بــا فرارســیدن فصــل 
ســرد و بــرای النــه گزینــی زمســتان در ســطح شــهر نصــب خواهنــد 
شــد کــه تاکنــون بیــش از یکصــد النــه چوبــی احــداث و بــا باالبــر 
ــان در مناطــق مختلــف شــهری  نصــب شــده  ــه درخت ــر روی تن ب
اســت. سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری الهیجــان 
خاطرنشــان کــرد: ســاخت  ایــن النــه هــا بــرای اولیــن بــار در ایــن 
ســطح توســط شــهرداری الهیجــان  ســفارش شــده اســت کــه بــا 
نصــب آنهــا بــرروی درختــان  بوســتان هــا بــه زیبایــی هــای فضای 
ســبز شــهری افــزوده  مــی شــود. عــاوه بــر وجــود  انــواع درختــان 
ــان ،  ــهر الهیج ــای ش ــه ه ــا و کوچ ــان ه ــطح خیاب ــی در س قدیم
ــه  ــج ب ــاغ نارن ــار ، ب ــاحت 15 هکت ــه مس ــاد ب ــی آب ــارک حاج پ
مســاحت 1.7 هکتــار و پــارک دانشــجو بــه مســاحت 1500 مترمربع  
از جملــه فضاهــای ســبز موجــود در شــهر الهیجــان محســوب مــی 
شــوند. شــهر الهیجــان بــا  یــک هــزار و 13 هکتــار  وســعت ، حــدود 
یکصــد هــزار نفــر جمعیــت  در 40 کیلومتــری  شــرق رشــت )مرکز( 
اســتان گیــان  قــرار دارد؛ ایــن شــهر بــه دلیــل وجــود بــاغ هــای 

چــای بــه عنــوان یــک شــهر همیشــه ســبز مطــرح اســت.

سرپرست معاونت خدمات 
شهری شهرداری الهیجان:

پرندگان در شهر الهیجان 
صاحب النه می شوند

رنا
:ای

س
عک

دها
مصرف آب در پایاب سدها تا ۳۲ درصدس

 کاهش یافته است
ــط  ــط زیســت انســانی ســازمان محی ــاون محی مع
زیســت گفــت: بــا اقدامــات انجــام شــده در دریاچــه 
ارومیــه مصــارف آب در پایــاب ســد ها کاهــش 
یافتــه و وارد 32 درصــد شــده ایــم در برخــی نقــاط تــا 29 درصــد 
ــی  ــی کــه هیــچ شــکایتی مبن ــه اســت در حال ــز کاهــش یافت نی
بــر کاهــش درآمــد یــا تولیــدات کشــاورزان نداشــته ایــم. مســعود 
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ــی، مع تجریش
ــزان،  ــزاری می ــا خبرگ ــو ب ــت و گ ــور در گف ــت کش ــط زیس محی
ــروژه ی  ــت: پ ــه گف ــه ارومی ــای دریاچ ــای احی ــرح ه ــاره ط درب
ــای  ــر مکان ه ــور و دیگ ــل کش ــه در داخ ــه ارومی ــای دریاچ احی
دنیــا می توانــد دســتاوردی قابــل عرضــه داشــته باشــد. بســیاری 
ــک مــدل  ــر ی ــد و اگ ــه را دارن از تاالب هــا مشــکل دریاچــه ارومی
موفــق را نتوانیــم در کشــور ارائــه کنیــم نمی توانیــم دیگــر تاالب هــا 
ــا کنیــم. وی افــزود: در 4 ســال پیــش در کتاب هــای  را نیــز احی
ــق از  ــه ناموف ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــه ب اســترالیا از دریاچــه ارومی
حکمرانــی آب نــام بــرده شــده بــود کــه اکنــون اقدامــات خوبــی 

ــی  ــت. تجریش ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای دریاچ ــتای احی در راس
افــزود: بــا اقدامــات انجــام شــده در دریاچــه ارومیــه مصــارف آب 
در پایــاب ســد ها کاهــش یافتــه و وارد 32 درصــد شــده ایــم در 
برخــی نقــاط تــا 29 درصــد نیــز کاهــش یافتــه اســت در حالــی که 
هیــچ شــکایتی مبنــی بــر کاهــش درآمــد یــا تولیــدات کشــاورزان 
ــاره کاهــش مصــرف آب در ســد  ــم. وی در ادامــه درب نداشــته ای
حســنلو گفــت: در بعضــی از قســمت هــای ســد حســنلو مقــدار 
مصــرف آب  65 درصــد کــم شــده اســت. تجریشــی گفــت: یکــی 
ــت  ــط زیس ــای محی ــتفاده از پلمیر ه ــا اس ــات م ــر از اقدام دیگ
ــه  ــم ک ــام داده ای ــوت آن را انج ــای پایل ــه کار ه ــت ک ــت اس دوس
باعــث مــی شــود تــا 50 درصــد تبخیــر آب را کاهــش دهیــم. وی 
افــزود: 60 درصــد از منابــع مالــی کــه تاکنــون هزینــه شــده از آخــر 
امســال آب را بــه دریاچــه می رســاند، یــک میلیــارد متــر مکعــب از 
انتهــای امســال آب بــه دریاچــه خواهیــم رســاند و دریاچــه ارومیه 

شــرایط بحرانــی را پشــت ســر گذاشــته شــده اســت.

ل ها
شک

ت

انتقاد از نوع نگاه وزارت کشور بر تشکل های
 محیط زیستی

دبیــر تشــکل های مردمــی محیــط زیســت و منابــع 
طبیعــی کشــور گفــت: متاســفانه نماینــدگان شــبکه 
ملــی محیــط زیســت و منابــع طبیعــی نمی تواننــد در 
ــند. ــته باش ــور داش ــتان ها حض ــزی اس ــورای برنامه ری ش

بــه گــزارش ایســنا، محمــد الموتــی - دبیــر تشــکل های محیــط 
ــن نشســت شــورای  ــی کشــور در پنجمی ــع طبیع زیســت و مناب
ــاه در ســازمان  ــروز ســوم مردادم ــه ام ــا ک هماهنگــی تشــکل ه
محیــط زیســت بــا حضــور عیســی کانتــری - رئیــس ســازمان 
محیــط زیســت و علــی ربیعــی - ســخنگوی دولــت برگــزار شــد، 
ــه ســوم  ــون برنام ــاده 182 قان ــر اســاس م ــت: متاســفانه ب گف
توســعه کــه در ســال 1379 بــه تصویــب رســید، رتــق و فتــق امــور 
مربــوط بــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بــه وزارت کشــور ســپرده 
شــده اســت کــه از نظــر مــن ایــن اولیــن انحــراف در مدیریــت 
ــه  ــد. وی ادام ــی آی ــاب م ــه حس ــاد ب ــردم نه ــازمان های م س
ــه  ــاش هــای بســیاری ک ــا وجــود ت داد: در 20 ســال گذشــته ب
صــورت گرفتــه هنــوز موفــق نشــدیم قانونــی را وضــع کنیــم کــه 

مدیریــت ســازمان های مــردم نهــاد را از وزارت کشــور جــدا کنــد 
ــه ســازمان های مــردم نهــاد غالــب  ــگاه امنیتــی ب و متأســفانه ن
بــوده اســت. وی ضمــن تشــریح آییــن نامه هــا و مــواد مربــوط 
ــی  ــازمان های غیردولت ــای س ــعه فعالیت ه ــیس و توس ــه تأس ب
و مــردم نهــاد گفــت: در مــاده 98 قانــون برنامــه چهــارم توســعه 
مصــوب ســال 1383 بــه تاســیس و تشــکیل ســازمان های 
غیردولتــی اشــاره شــده اســت. همچنیــن در همــان ســال آییــن 
ــه  نامــه تاســیس و فعالیــت هــای ســازمان هــای غیردولتــی ب
تصویــب رســید کــه بــا وجــود تصویــب آیین نامــه در ســال 1384 
ــعه  ــزی و توس ــوراهای برنامه ری ــت در ش ــدگان محیط زیس نماین
ــا  ــی ب ــا 92 حت ــا حــق رای نداشــتند و از ســال 85 ت اســتان ه
ــزی  ــه ری ــوراهای برنام ــت در ش ــط زیس ــاالن محی ــور فع حض
ــم  ــی بردی ــر م ــه س ــوت ب ــی در بایک ــه نوع ــد و ب ــت ش مخالف
ــه حضــور  ــرات و گشایشــی در زمین ــه در ســال 92 تغیی ــا اینک ت
فعــاالن محیــط زیســتی در تصمیــم گیــری هــا از جملــه شــورای 

ــد. ــاد ش ــتانها ایج ــزی اس برنامه ری
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 اطالع
 رسانی

سودوکو شماره 15۰5

پاسخ سودوکو شماره 15۰4

افقی
1- مقبره زرتشــتیان - کشوری در 

مرکزی آمریکای 

2- متحرک - زیانکار - ســلطنتی در 

انگلیسی لفظ 

3- چپــاول - باران کم - ترویج دهنده

4- ســوگند - عدد پیشتاز - اسب 

کوتوله - تخلص اســتاد همایی

5- ژنــرال جنگهای انفصال - واگذار 

شــده - موجب آرامش خاطر

6- عــدس - ظرف و آوند - گنده

7- ظــرف آبخوری - پیغمبر زمان 

گشتاســب - شخصیتی در شاهنامه

8- آزمون - تســمه عقب پاالن - 

جیحون

9- مخفف ســیاه - واحد پول کویت - 

جمع مذهب

10- اصل هر چیز - ســرحد - نام دیگر 

رود دیاله

11- نوعی پارچه نازک پشــمی - وسط 

و بیــن - عدد یک رقمی

12- نوعی پارچه ابریشــمی - جای 

کشــتن - کدو تنبل - قبل از افاده 

می آید!

13- قســمت ملودیک اپرا - دهمین 

ماه ســال قمری - آشکار و واضح

14- هدیــه به عروس - خودداری از 

پرداخــت وجه چک یا برات - قاره کهن

15- نویســنده آمریکایی زنگها برای که 

بــه صدا در می آیند - اثری از همام 

تبریزی

عمودی 
1- عدم وابســتگی،خود مختاری - 

ارگانیسم

2- دیپلماتیــک - کودک بی پدر - بیخ 

درخت

3- خانــه چوبی - ماچ آبدار - 

کارگردان زندگی شیرین

4- پشــت و عقب - از بتهای دوران 

جاهلیــت - صابون خیاطی - بی ترس

5- آمو دریا - نمایشــنامه غم انگیز 

- گندم

6- صــدای درد - طبل - به آدم 

کوچک اندام گفته میشــود

7- قوت الیموت - مرتعش - کشــور 

اروپایی

8- ســو، طرف و جهت - برخی در 

خواب میکشــند - تغار چوبی

9- نارنجک - احترام و بزرگداشــت 

- تخته

10- از هم پاشــیده - تظاهر به نیکی - 

کار بچه یکدنده

11- واحد ســطح - بارکش شهری 

- پیشــتر به دستمزد و حقوق دایمی 

میگفتند

12- خواب عرب - پســوند شباهت 

- گلبانگ نماز - درجه در ورزشــهای 

رزمی

13- بیخ سوســن - ظن - فدراسیون 

قایقرانی

14- نوعــی ناهنجاری کرومزومی - 

پاپوش سنتی - تاج

15- نام ســلطان محمد خدابنده - 

ماش

جدول شماره 15۰5

آگهی تاسیس شرکت
درتاریـخ  ابریشـم  دریـک  تجـارت  محـدود  مسـئولیت  بـا  شـرکت  تاسـیس 
25/04/1398 بـه شـماره ثبـت 260 به شناسـه ملـی 14008473050 ثبـت و امضا 
ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن به شـرح زیر جهـت اطاع عمـوم آگهی 
میگـردد. موضـوع فعالیت :تحقیقات بـازار خارجی و داخلی، موضوعـات مربوط به 
تجـارت الکترونیـک، فعالیـت بازاریابـی غیـر هرمی و غیـر شـبکه ای، داللی و حق 
العمـل کاری و نمایندگـی تجـاری عملیـات بارگیـری و تخلیـه و یـا ترخیـص کاال، 
طراحی سـایت تجاری و بازرگانی راه اندازی اپلیکیشـن های شـرکتی به اسـتثناء 
نـرم افزارهـای فرهنگـی، افزایـش میـزان صـادرات غیـر نفتـی جمهوری اسـامی 
ایـران، انجـام عملیات اجرایی قراردادهای بین اشـخاص ایرانی و شـرکت خارجی، 
بررسـی و زمینه سـازی برای سـرمایه گذاری شـرکت خارجی در ایران، مشـارکت با 
شـرکتهای فنـی و مهندسـی ایرانی برای انجام کارها در کشـورهای ثالـث، درصورت 
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط مـدت فعالیـت : از تاریخ ثبت 
بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان همـدان ، شهرسـتان فامنیـن ، بخـش 
مرکـزی ، شـهر فامنیـن، خیابـان فرهنگ بسـیج ، خیابـان فرهنگ بسـیج ، کوچه 
)جلوه ای( ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپسـتی 6561635531 سـرمایه شـخصیت 

حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 1000000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هر یک 
از شـرکا خانـم زهـرا حسـین پـور قهفرخـی بـه شـماره ملـی 0053620046 دارنـده 
500000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمد عسـگری به شـماره ملـی 5020043095 
دارنـده 500000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره خانـم زهـرا حسـین پور 
قهفرخـی بـه شـماره ملـی 0053620046و به سـمت نایـب رئیس هیئـت مدیره به 
مـدت نامحـدود آقـای محمد عسـگری به شـماره ملـی 5020043095و به سـمت 
رئیـس هیئـت مدیره به مـدت نامحدود و به سـمت مدیرعامل به مـدت نامحدود 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیل چک، 
سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقوداسـامی و همچنین کلیه نامه های عـادی و اداری 
بـا امضـای محمد عسـگری همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیر 
عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار پیـام مـا جهـت درج آگهـی های 
شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضوع فعالیـت مذکور به منزلـه اخذ و صـدور پروانه 
فعالیـت نمـی باشـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان همـدان مرجـع ثبت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری فامنین 

)544986( 

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم

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

سیاهکل
 نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ــذا  مراتــب ب ل

فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریــه حاجــی رودبــار ســنگ اصلــی 100 بخــش 16 گیــان 1- پــاک 
955 مفــروز از 17 در مالکیــت آقــای ایمــان کاوه دیلمــی ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
199/40 مربــع از مالکیــت  مرتضــی  اکبــری دیلمــی لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم 
و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت 
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/22    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل     3951

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی 
ــتناد  ــه اس ــزارش کارشناســان و ب ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان طب

ــد.  ــل تاییــد نموده ان ــه شــرح آراء ذی ــده ب مــدارک موجــود در پرون
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002004914 مرب 1ـ رأی ش
1397114430002000839 خانــم طاهــره منصــوری فرزنــد صورتعلــی در 
قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 53 متــر مربــع پــاک شــماره 136 فرعــی از 1947 - اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند 
ــی  ــمس الدین ــین ش ــید حس ــطه از س ــع الواس ــاعی م ــت مش مالکی

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1458 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002006563 مرب 2ـ رأی ش
1396114430002001316 آقــای ســید وحیــد نقیبــی فرزنــد ســید 
اســماعیل در ســه دانــگ از ششــدانگ بمســاحت ششــدانگ 150 متــر 
مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2283 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبت 
ــع  ــت مشــاعی م ــند مالکی ــند رسمی/س ــه عادی/س ــه نام ــم. مبایع ق
ــف 1456 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــی خری ــم بیگدل الواســطه از مری
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002006562 مرب 3ـ رأی ش
1396114430002001315 آقــای ســید ناصــر نقیبــی فرزنــد ســید 
اســماعیل در ســه دانــگ از ششــدانگ بمســاحت ششــدانگ 150 متــر 
ــع در بخــش دو  ــی واق ــی از 2283 - اصل ــاک شــماره فرع ــع پ مرب
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی 
ــف  ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری ــم بیگدل ــطه از مری ــع الواس م

)  1457
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 4ـ رأی شــماره 139860330002006838 مرب

1391114430002018289 خانــم اکــرم صادقــی فرزنــد علــی اصغــر در 
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش قس
ــی از 2276  ــاک شــماره فرع ــع پ ــر مرب شــده بمســاحت 65/42 مت
- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای مالکیــت 

ــف 1455( مــی باشــد. )م ال
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002008075 مرب 5ـ رأی ش
ــی در  ــد قربانعل ــی فرزن ــی چهرقان ــای عل 1396114430002001634 آق
قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 100 متــر مربــع پــاک شــماره 69 فرعــی از 1856 - اصلــی 
ــمی/ ــند رس ــه عادی/س ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق
ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســریه رائــف خریــداری کــرده 

ــف 1454 ( اســت. )م ال
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002008576 مرب 6ـ رأی ش
1391114430002011577 آقــای کاظــم پوررجبعلــی خلجــان فرزنــد 
محمــد در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 126/71 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی 
از 2379 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای 

ــف 1453( ــی باشــد. )م ال ــت م مالکی
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002008692 مرب 7ـ رأی ش
1391114430002014051 آقــای محــی الدیــن عطــارودی فرزنــد رحیــم 
در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــی از  ــماره 518 فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 144 مت ــده بمس ــا ش بن
1953 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/

ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از اســد شــوندی 
ــف 1452 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک خری

ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 8ـ رأی شــماره 139860330002006953 مرب
ــجاد در  ــد س ــینعلی فرزن ــا حس ــای ذکری 1396114430002000655 آق

قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــی  ــاک شــماره فرعــی از 2380 - اصل ــع پ ــر مرب بمســاحت 136 مت
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند 
ــه  ــی زندی ــد عل ــی و محم ــع الواســطه از غامعل ــت مشــاعی م مالکی

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1451 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002006932 مرب 9ـ رأی ش
1396114430002001693 آقــای دوســت علــی ذوالفقــاری فرزنــد 
اســحق در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 74/90 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی 
از 1961 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/
ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از عبــاس جواهری 

ــف 1450( ــرده اســت. )م ال ــداری ک خری
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
ــید آن را  ــم تســلیم و رس ــه دو ق ــناد منطق ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــه اداره ثبــت  اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه 
ــه  ــع از مراجعــه متضــرر ب ــون مذکــور مان ــر اســاس قان صــدور ســند ب

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و امــاک عــادی 
ــده  ــوده و پرون ــت نم و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکی
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس 
شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند 
مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد. قریــه 

ســیاهکل ســنگ اصلــی 84 بخــش 16 گیــان 
ــرح شــاد و  ــان رضــا ف ــت آقای ــروز از 213 در مالکی ــاک 2475 مف 1- پ
روح الــه ســلیمی ســیاهکل محلــه و اردشــیر شــبرنگ بنکــی هــر کــدام 
بــه نســبت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر 
ــع مالکیــت آقــای هاشــم اخــوان   ــه مســاحت 86/92 متــر مرب مغــازه ب
ــن مشــاع  ــوق و مالکی ــان حق ــم از مجــاوران و صاحب ــر کــس اع ــذا ه ل
ــی داشــته  ــوق واخواه ــاک ف ــروزی پ ــدود و مف ــه اصــل و ح نســبت ب
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری باشــد مــی توان
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
ــر اینصــورت پــس از تقاضــای  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع را ب
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز 

ــود. مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد ب
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 13986031819001262 و   139860318019001260 شــماره  رای  برابــر 
-1398/03/05هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض  متقاضــی آقــای 
کریــم شــریفی نیــا فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 36 صــادره از 
ــه شــماره  ــد ب ــد محم ــی زحمــت کــش لیســار فرزن ــای عل ــش و آق تال
شناســنامه 32صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه 
و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 1010متــر مربــع پــاک فرعــی 
1365 از 16 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 640 واقــع در قریــه 
ــای ســلیمان  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری لیســار بخــش 28 گی
ــت   ــور اطــاع در دو نوب ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل زحمتکــش محــرز گردی
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــه  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013000821 مورخــه 
1398/03/27 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل 
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 413/86 مت ــه مس ــه ب ــر محوط ب
پــاک فرعــی 130 مفــروز از پــاک 1 ســنگ  اصلــی 110 واقــع 
ــان  ــای آرم ــت آق ــان در مالکی ــا بخــش 16 گی ــه موش در قری
ــاک  ــدود پ ــد ح ــه  تحدی ــتقرار یافت ــی اس ــوری بیدرون عاش
فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی 
مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز یــک شــنبه 
مــورخ 98/5/27 ســاعت 11 صبــح در محــل وقــع ملــک 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
ــراض  ــت ظــرف ســی روز اعت ــون ثب ــاده 20 قان ــه اســتناد م ب
ــد  ــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمای ــا ب خــود را کتب
بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثر 
داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن 
اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح 
قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده 
قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی 
ــت تســلیم  ــه ادراه ثب ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ع
نمایــد.  اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عمیــات ثبتــی را 

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. براب
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013000536 مورخــه 
1398/02/23 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 330/23 مت ــه مس ــی ب ــاری احداث ــر انب ب
شــماره پــاک فرعــی 35 مفــروز از پــاک 2 ســنگ  اصلــی 74 
ــادان بخــش 16 گیــان در مالکیــت آقــای  ــه کلن واقــع در قری
ــد  ــه  تحدی ــتقرار یافت ــی اس ــمس اردکان ــدی ش ــد مه محم
ــه  ــا ب ــذا بن ــوز بعمــل نیامــده اســت ل حــدود پــاک فــوق هن
تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در 
ــل  ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 98/5/27 س ــنبه م ــک ش روز ی
وقــع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی  نســبت ب
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود بــه اســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی 
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد 
مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
ــاه دادخواســت  ــک م ــن اداره ظــرف مــدت ی ــه ای ــراض ب اعت
بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
و بــه ادراه ثبــت تســلیم نمایــد.  اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. اعتــراض عمیــات ثبتــی را براب
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اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رمس شهرستان 

سیاهکل 
ــون تعییــن  ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه چالکسرا    سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان

ــری  ــم اصغ ــای میث ــت آق ــروز از 13 در مالکی ــاک 1308 مف 1- پ
ــه مســاحت  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی لشــکریانی شش

ــی ــدی کوجیل ــر محم ــای اکب ــت آق ــع از مالکی ــر مرب 259/66 مت
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود مفــروزی پــاک فــوق واخوهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل 
ــی  ــلیم و گواه ــی تس ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م و ظ
ــس  ــورت پ ــن ص ــر ای ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع آن ب
ــه صــدور ســند  ــررات ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان از تقاضــای م

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ــز مراجــع متضــرر ب ــت نی مالکی
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اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه للم  سنگ اصلی 105 بخش 16 گیان

1- پــاک 28 مفــروز از 1 در مالکیــت آقــای مرتضــی اصغــری 
ــر  ــه مســاحت 418/74 مت ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی

ــی ــدی دیلم ــه عض ــو رقی ــت بان ــع از مالکی مرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
ــوق واخوهــی داشــته  ــاک ف ــروزی پ ــه اصــل و حــدود مف نســبت ب
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــل و ظــرف  ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحوی خــود را ب
ــه اداره  ــی تســلیم و گواهــی آن ب ــه مراجــع قضای ــاه ب ــک م مــدت ی
متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت 
ــز مراجــع  ــه صــدور ســند مالکیــت نی ــر مقــررات ب ــون مذکــور براب قان

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
وتکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن و تکلی ــون تعیی ــاي موضــوع قان ــر آراء صــادره هیات/هیاته براب
اراضــی و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــورد تقاضــا ب ــالك م ــان و ام متقاضی
15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از  نســبت ب
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــالك محــل تســلیم و پــس از از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت در  ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح 

قضائــی نمــی باشــد .
ــد اشــرف بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن  ــژاد فرزن ــاس ن ــای ابوالقاســم عب 1– آق
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 324/24 مترمربــع بــه پــالک 127 فرعــی از 79 

اصلــی مفــروز از پــالك اصلــی 79 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــالن
2– آقــای میثــم آقاجانــی گلســفید فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 190 مترمربــع بــه پــالک 30 فرعــی از 826  اصلــی 

مفــروز از پــالك اصلــی 826 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
3– آقــای ســیدرضا میرفرجــود لنگــرودی فرزنــد ســیدجلیل بصــورت ششــدانگ 
ــه  ــع ب ــه مســاحت 345/60 مترمرب ــاب ســاختمان ب ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی یکقطع
ــرود  ــهر لنگ ــع در ش ــی 849 واق ــالك اصل ــروز از پ ــی مف ــی از 849  اصل ــالک 4فرع پ

ــالن ــش 15 گی بخ
 4– آقــای میرعلــی میرمومنــی لنگــرودی فرزنــد ســیدجالل بصــورت ششــدانگ 
ــالک 342  ــه پ ــع ب ــه مســاحت 131 مترمرب ــه ب ــر یکبابخان ــن مشــتمل ب ــه زمی یکقطع
ــش  ــرود بخ ــهر لنگ ــع در ش ــی 1808 واق ــالك اصل ــروز از پ ــی مف ــی از 1808 اصل فرع

ــالن 15 گی
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــه بص ــت ال ــد رحم ــگ فرزن ــد باهن ــای احم  5– آق
ــی از  ــالک 1049 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 233/71 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــرود بخــش  ــه لنگ ــوالزده حوم ــه ط ــع در قری ــی 17 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 2 اصل

ــالن 15 گی
 6– آقــای جــالل بابائــی بارکوســرائی فرزنــد جلیــل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 151/44 مترمربــع بــه پــالک 1143 فرعــی 
از 3 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 10 واقــع در قریــه دیوشــل حومــه لنگــرود بخــش 

15گیــالن
ــن  ــه زمی ــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکقطع ــه فرزن ــم خجســته کومل ــم مری 7– خان
ــی از 8  ــالک 2884 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 195/4 مترمرب ــر ســاختمان ب مشــتمل ب
ــش  ــرود بخ ــه لنگ ــرک حوم ــه دکان ب ــع در قری ــی 5 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف اصل

ــالن 15گی
8– خانــم رفعــت امینــی شــلمانی فرزنــد رســتم بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
و محوطــه بــه مســاحت 120/52 مترمربــع بــه پــالک 2885 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از 

پــالك فرعــی 5 واقــع در قریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــدی  ــد اســمعیل و دل آرام حمی ــور شکارســرایی فرزن ــری پ ــه نصی ــا معصوم 9– خانمه
ــکالمی  ــدی گالش ــه حمی ــدرش عبدال ــری پ ــت قه ــا والی ــدهللا ب ــد عب ــکالمی فرزن گاش
ــع  ــه مســاحت ششــدانگ 145 مترمرب ــن مشــتمل ســاختمان ب ــه زمی بصــورت یکقطع
بــه پــالک 2886 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک 

حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشاعابالســویه
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــم بص ــد ابراهی ــی راد فرزن ــه هدایت ــم فاطم 10– خان
ــه پــالک 2887 فرعــی از 8  ــه بــه مســاحت 130/43 مترمربــع ب ــر یکبابخان مشــتمل ب
ــرود بخــش  ــه لنگ ــرک حوم ــه دکان ب ــع در قری ــی 24 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف اصل

ــالن 15 گی
ــه  ــی بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد قربانعل ــور مالطــی فرزن ــی پ ــود قل ــای محم 11– آق
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 629/85 مترمربــع بــه پــالک 536 فرعــی از 

9 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 8 واقــع درقریــه مــالط حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــی  ــینی کومالئ ــه حس ــم رقی ــین و خان ــد حس ــه فرزن ــینی کومل ــی حس ــای نق 12– آق
فرزنــد هــادی بصــورت یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 
543/49 متــر مربــع بــه پــالک 5293 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 783 

واقــع درقریــه کوملــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشاعابالســویه 
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــن بص ــد حس ــتان فرزن ــی انگش ــای مرتض 13– آق
ــی از 52  ــالک 369 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 230 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 51 واقــع درقریــه کلیدبــر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن
ــاب  ــد حســینعلی بصــورت ششــدانگ یکب ــران لنگــرودی فرزن ــر رنجب ــای جعف 14– آق
ــه پــالک 7934 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از  ــع ب ــه مســاحت 19/84 مترمرب مغــازه ب

ــه چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن  پــالك فرعــی 69 واقــع درقری
15– آقــای فاضــل فــالح فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 136/17 مترمربــع بــه پــالک 4368 فرعــی از 56 اصلــی مفــروز 

از پــالك فرعــی 7 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــن  ــه زمی ــان بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد خاق ــای میراســداله محفوظــی فرزن 16– آق
ــی از  ــالک 4369 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 240/60 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــش  ــرود بخ ــه لنگ ــدان حوم ــه موبن ــع درقری ــی 9 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل

ــالن  15 گی
ــن  ــه زمی ــه بصــورت ششــدانگ یکقطع ــزت ال ــد ع ــای مرتضــی انصــاری فرزن 17– آق
ــی از  ــالک 4370 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 125/52 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــش  ــرود بخ ــه لنگ ــدان حوم ــه موبن ــع درقری ــی 9 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل

ــالن 15 گی
 18– آقــای روح الــه پوررضــا کورنــده فرزنداســمعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی از  ــالک 4371 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 127/05 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــرود بخــش  ــه لنگ ــدان حوم ــه موبن ــع درقری ــی 11 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل

15 گیــالن 
ــه  ــدانگ یکقطع ــورت شش ــعبان بص ــرودی فرزندش ــی پورلنگ ــت فرض ــای حج 19– آق

زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 71/90 مترمربــع بــه پــالک 4372 فرعــی 
از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 39 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 

15 گیــالن
 20– آقــای محمدرضــا پیازچیــان لنگــرودی فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 91/42 مترمربــع بــه پــالک 4373 
فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 39 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود 

بخــش 15 گیــالن
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــا بص ــد رض ــی فرزن ــی متعلق ــا آقائ ــای نیم 21– آق
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 154/91 مترمربــع بــه پــالک 4374 فرعــی 
از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 39 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 

15 گیــالن 
22– آقــای اصغــر جعفــری فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 
ــی  ــه پــالک 4375 فرعــی از 56 اصل ــع ب ــه مســاحت 268/09 مترمرب ــر ســاختمان ب ب

مفــروز از پــالك فرعــی 45 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
23– آقــای ســید محمــد فــالح علــی پــور زارع فرزنــد ســیدتیمور بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 109/78 مترمربــع بــه پــالک 951 
ــرود  ــه لنگ ــازارده حوم ــه ب ــع درقری ــی 4 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 57 اصل فرع

بخــش 15گیــالن
24– آقــای محمــد هاتفــی فرزنــد محمداســمعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی  ــی از 59 اصل ــالک 1154 فرع ــه پ ــاحت 262/17 ب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
مفــروز از پــالك فرعــی 533 واقــع درقریــه کوشالشــاه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن
ــه  ــدانگ یکقطع ــورت شش ــی بص ــد عیس ــری فرزن ــی نالکیاش ــد رفیع ــای احم 25– آق
ــی از 64  ــالک 1531 فرع ــه پ ــاحت 171/61 ب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش زمی
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 109 واقــع درقریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش 

ــالن  15 گی
26– آقــای جمشــید صابریــان لنگــرودی فرزنــد اســماعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 168/19 بــه پــالک 3748 فرعــی از 65 اصلــی 

مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــدانگ  ــورت شش ــین بص ــد محمدحس ــدم فرزن ــیدی مق ــینعلی جمش ــای حس 27– آق
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت 12981/38 بــه پــالک 755 فرعــی 
ــرود  ــه لنگ ــر حوم ــه خالکیاس ــع درقری ــی 177 واق ــالك اصل ــروز از پ ــی مف از 177 اصل

بخــش 15 گیــالن 
28– آقــای محمــد محبــوب شــلمانی فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی از 184  ــالک 5549 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 208/89 مترمرب مشــتمل ســاختمان ب
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن

29– خانــم ثریــا حبیبــی فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکقطــه زمیــن مشــتمل بــر 
ــه پــالک 5550 فرعــی از 184 اصلــی  ــع ب ــه مســاحت 352/04 مترمرب ــای قدیمــی ب بن
ــالن از  ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ ــاف حوم ــه چ ــع درقری ــی30 واق ــالك فرع ــروز از پ مف

ــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی مالکی
30– آقــای بهمــن نخجیــری فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 
ــی  ــی از 184 اصل ــالک 5551 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 601/54 مترمرب ــر ســاختمان ب ب
ــالن از  ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــه چــاف حوم ــع درقری ــی 30 واق ــالك فرع ــروز از پ مف

مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی
ــه  ــدانگ یکقطع ــورت شش ــر بص ــد جعف ــری فرزن ــاورز نالکیاش ــد کش ــای احم 31– اق
ــالک  ــه پ ــع ب ــاحت 2094/48 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر یکب ــتمل ب ــن مش زمی
ــه  ــاف حوم ــه چ ــع درقری ــی واق ــالك 30 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل 5552 فرع

ــی ــن جورابچ ــوم محس ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
32– آقــای علــی اصغــر رضائــی معصــوم فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 307/08 مترمربــع بــه پــالک 5553 فرعــی 
از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 

گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

وجود 487 پروژه نیمه تمام بخش آب و فاضالب روستایی در مازندران
مدیرعامل شركت آب و فاضاب روستایی مازندران گفت: 487 پروژه نیمه تمام بخش آب و فاضاب روستایی در مازندران وجود دارد.

مجید عبداللهی در حاشیه افتتاح پروژه آب روستای گیل كا چالوس در گفت و گو با ایسنا مازندران، با بیان اینكه امسال تعداد پنج پروژه 
مجتمعی و 13 پروژه تک روستا در سطح استان مازندران به بهره برداری رسید، اظهار كرد: این تعداد پروژه با هزینه ای بالغ بر  14 میلیارد 

تومان به مرحله افتتاح و بهره برداری رسید كه به 26 روستا با جمعیتی حدود هشت هزار خانوار بهره مند شدند. 

بــا  مشــترک  نشســت  در  مشــهد  ثامــن  منطقــه  شــهردار 
 ســرمایه گــذاران بافــت پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی گفــت :

تومــان  میلیــارد   2200 ارزش  بــه  شــهری  پــروژه   26
شــد. تکلیــف  تعییــن  مشــهد  ثامــن  منطقــه   در 

بــه گــزارش روزنامــه پیــام ما، ســید مصطفــی نعمتــی، شــهردار ثامن 
گفــت: خدمــات حــوزه شــهری بــه زائــران و مجــاوران امــام رضــا)ع( 
در محــدوده حــرم مطهــر رضــوی بــا شــهرداری منطقــه ثامــن اســت 
و در دو ســال اخیــر کــه مدیریــت شــهری در دوره فعالیــت شــورای 
پنجــم داشــتیم شــاهد افتتــاح بولــوار شــهدای حــج، میــدان شــهید 
حاجی حســنی کارگر، خیابــان آیــت هللا واعظ طبســی، میــدان امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر، ره بــاغ طوبــی، بولــوار شارســتان از ســمت 
خیابــان آیــت هللا شــیرازی، اتصــال بولــوار شارســتان بــه خیابــان امام 
ــن، اجــرای  ــه ثام رضــا)ع(، توســعه فضــای ســبز شــهری در منطق
پــروژه بولــوار شارســتان از ســمت خیابــان طبرســی، اجــرای پــروژه 
 شارســتان از ســمت خیابــان شــهیدنواب صفــوی رقــم خــورده اســت.

 نعمتــی خاطــر نشــان کــرد: در دو ســال اخیــر روکــش 127 هــزار متر 
مربعــی آســفالت، پیاده روســازی در قطاع هــای 3 و 4 بــه میــزان 27 
هــزار مترمربــع و پوشــش کارگاهــی بــه طــول 15 کیلومتر انجام شــده 
ــتیم. ــته داش ــال گذش ــی را در س ــارد تومان ــرد 1300 میلی ــه ک  و هزین

 و ی گفــت: در دو ســال اخیــر مســاحت هفــت  هکتاری فضای ســبز 
حــرم مطهــر رضــوی در ســال٩5 را بــه حــدود 11ونیــم هکتــار افزایــش 
ــای  ــه دوره ه ــبت ب ــر نس ــار براب ــش از چه ــدی بی ــه رش ــته  ک داش
قبــل  داشــته اســت و از ایــن مقــدار چهــار هکتــار در 20مــاه اخیــر بــه 
بهره بــرداری رســیده اســت و 1.1 هکتــار دیگــر هــم در محــدوده ره بــاغ 
ســام و بهشــت و ســایر پــروژه هــای در حــال اجــرا همچــون لچکــی 
 ورودی ره بــاغ نعیــم و غیــره هســتیم و خدمــات ارائــه شــده اســت.

وی  گفــت: در بحــث خدمــات شــهری 79 چشــمه ســرویس 
بهداشــتی جدیــد را در اختیــار شــهروندان قــرار داده  شــده  و 
ــال  ــم در ح ــر ه ــتی دیگ ــرویس بهداش ــه س ــن دو مجموع همچنی
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــر ب ــای اخی ــی ماه ه ــه ط ــت ک ــرا اس  اج

  نعمتــی گفت: افزایش 43 دســتگاه آبســردکن، نصــب 530 پرژکتور 
بــرق، بازســازی آب انبــار حــوض معجــردار، انعقــاد قــرارداد بهســازی 
و نوســازی بــازار فــرش، اجــرای 48 هــزار متــر مربــع نقاشــی دیــواری 
بــا عناویــن اســامی و قرآنــی و تصاویــر شــهدای واالمقــام، بخــش 
دیگــری از خدمــات انجــام شــده بــه زائــران و مجــاوران بــارگاه منــور 
 رضــوی اســت کــه در منطقــه ثامــن مشــهد بــه انجــام رســیده اســت. 
وی افــزود: هزینه هــای صــورت گرفتــه در ایــن پروژه هــا بالــغ 
بــر 187 میلیــارد تومــان بــوده و در ســال 97 تعــداد 110 فقــره 
ــال  ــت امس ــه نخس ــه ماه ــدد در س ــن ع ــده و ای ــادر ش ــه ص پروان
هــم 28 مــورد بــوده کــه معــادل مجمــوع پنــج ســال قبــل 
ــزار  ــون و 288 ه ــک میلی ــه ی ــم ک ــا ه ــاظ زیربن ــه لح ــت و ب اس
ــد. ــری می کن ــل براب ــال قب ــت س ــادل هش ــا مع ــوده ب ــع ب  مترمرب

مشــهد  دانشــگاه های  بــا  همــکاری  دربــاره  ثامــن  شــهردار 
ــه از  ــم ک ــد کرد ی ــن منعق ــا بی ــی م ــه ف ــت تفاهم نام ــزود: هش اف
تجربیــات آنــان نیــز در مســیر رشــد و توســعه ایــن منطقــه از شــهر 
 مشــهد در همجــواری بــارگاه منــور قــرار دارد بهره منــد شــدیم.

کــه  قبلــی  جلســات  مثبــت  خروجــی  افــزود:  نعمتــی   
پیرامــون  بافــت  اقتصــادی  فعــاالن  و  گــذاران  ســرمایه  بــا 
پــروژه   26 تکلیــف  تعییــن  داشــتیم،  رضــوی  مطهــر  حــرم 
 شــهری بــه ارزش 2200میلیــارد تومــان در ایــن منطقــه بــود 
وی گفــت: مشــکات برخــی از ایــن پروژه هــا  برطــرف شــد و بحــث 
تســهیل گری در 9 محلــه منطقــه ثامــن مشــهد را هــم بــه شــکل ویژه 
پیگیــر هســتیم و تقویــت محــات را نیــز در دســتور کار خــود قــرار 
داده ایــم تــا خدمتــی شایســته  و درخورشــان بــه زائــران و مجــاوران 

امــام رضــا)ع( ارائــه شــود.

جانشــین بســیج ســازندگی و محرومیــت زدایــی ســپاه 
ــش  ــرای بی ــد از اج ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــح اس فت
ــن  ــی در ای ــت زدای ــازندگی و محرومی ــروژه س از 870 پ
ــنبه، دوم  ــر دوش ــور ظه ــم پ ــر کری ــرداد. امی ــتان خب اس
مــرداد مــاه در جمــع خبرنــگاران، افــزود: در ســال 
گذشــته نیــز اجــرای 750 پــروژه بــه متــراژ 66500 
ــاز شــده اســت  ــال آغ ــارد ری ــه ارزش 910 میلی ــر و ب مت
. وی در خصــوص اجــرای پــروژه ســاخت 649 مســکن 
ایــن  مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان، اظهارکــرد: 
ــارد  ــار 260 میلی ــع و اعتب ــر مرب ــا در 32500 مت واحده

ریــال ســاخته می شــوند . 
جانشــین بســیج ســازندگی و محرومیــت زدایــی ســپاه 
فتــح اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه اجــرای 14 

ــان  ــاره و خاطرنش ــتان اش ــت در اس ــرح کرام ــروژه ط پ
کــرد: ایــن پــروژه بــا مشــارکت ســپاه و دولــت بــا 
ــال  ــارد ری ــار 30 میلی ــع و اعتب ــر مرب ــای 3000 مت زیربن

ــد .  ــذاری ش هدفگ
محرومیــت  پــروژه   60 تکمیــل  و  اجــرا  پــور  کریــم 
زدایــی بــا زیربنــای 12000 متــر و ارزش 100 میلیــارد 
ریــال را از دیگــر اقدامــات دانســت و تصریــح کــرد: 
ــی در  ــت زدای ــروژه محرومی ــاری 220 پ ــال ج ــرای س ب
اســتان اجــرا خواهــد شــد . وی بــا اشــاره بــه فعالیــت 
ــه داد:  ــف، ادام ــای مختل ــازندگی در محوره ــیج س بس
3600 پــروژه در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــا اعتبــار 470 
میلیــارد ریــال توســط بســیج ســازندگی اســتان اجرایــی 
شــده اســت . جانشــین بســیج ســازندگی و محرومیــت 

ــا  ــد ب ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــح اس ــپاه فت ــی س زدای
ــق  ــره از طری ــزار نف ــانی 142 ه ــات رس ــه خدم ــاره ب اش
ــوان کــرد: در حــوزه پزشــکی نیــز  اردوهــای جهــادی عن
ــوزش، بهداشــت و  ــروی پزشــکی در راســتای آم 960 نی

ــزام شــدند .  ــدف اع ــق ه ــه مناط ــان ب درم
ــه اقدامــات ســال 97 در حــوزه گروه هــای  کریــم پــور ب
ــانی 65000  ــات رس ــرد: خدم ــان ک ــاره و بی ــادی اش جه
نفــر روز گروه هــای جهــادی در زمینه هــای عمرانــی، 

ــد .  ــی ش ــاورزی و … اجرای ــکی، کش پزش
اقتصــاد  تولیــدی  کارگاه   330 انــدازی  راه  از  وی 
مقاومتــی و صنایــع تبدیلــی در ســال 97 خبــر داد 
ــاغل  ــه مش ــال در عرص ــارد ری ــرد: 47 میلی ــد ک و  تاکی

خانگــی ایــن بخــش هزینــه شــد .

 اجرای بیش از 8۷۰ پروژه سازندگی و محرومیت زدایی در کهگیلویه و بویراحمد

حدود ۳6۰ معلم جدید جذب آموزش و پرورش گلستان می شوند
معاون پشـتیبانی و توسـعه آموزش و پرورش گلسـتان گفت: حدود 
360 دانـش آموختـه دانشـگاه فرهنگیـان از طریـق آزمـون جـذب 

آمـوزش و پرورش گلسـتان می شـوند.
 قـدرت الـه نظری در حاشـیه گردهمایی کارشناسـان حقوقی ادارات 
آموزش و پرورش های گلسـتان در نـوده خاندوز در جمع خبرنگاران 
اظهـار کـرد: در راسـتای تامین نیرو در سـطح کشـور، حـدود 16 هزار 
معلـم از طریـق مـاده 26 دانشـگاه فرهنگیـان جـذب آمـوزش و 

پـرورش می شـوند که سـهمیه گلسـتان حـدود 360 نفر اسـت.

وی افزود: بعد از بومی سـازی و ارسـال توزیع شهرسـتانی به وزارت 
خانـه، در آینـده نزدیـک زمـان ثبـت نـام و آزمـون و طریقـه جـذب 

اعـام خواهد شـد.
معـاون پشـتیبانی و توسـعه آمـوزش و پـرورش گلسـتان در بخش 
دیگـری از صحبـت های خود تصریح کرد: در راسـتای بهینه سـازی  
فضاهـای مـازاد آموزشـی، تربیتی و ورزشـی در آمـوزش و پرورش، 
33 فضـا در اسـتان احصـاء شـده کـه 19 هـزار و 500 متـر مربـع 

مسـاحت دارند. 

همدانمازندران 

اضافه شدن ۷25 خانوار جدید به کمیته امداد همدانپایداری آب شرب در شهرستان های سیل زده مازندران
عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری مازنــدران از پایــداری آب شــرب 
در شهرســتان هــای ســیل زده مازنــدران 

داد. خبــر 
مهــدی رازجویــان گفــت: 12 میلیــارد تومــان خســارت اولیــه بــه ســیل زدگان 

مازنــدران پرداخــت شــده اســت. 
ــده از دو  ــیب دی ــای آس ــتان ه ــت شهرس ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش وی ب
ســیاب مازنــدران، خاطرنشــان کــرد: دیوارســازی حریــم رودخانــه در زیــرآب 
در حــال انجــام اســت و گاز تمامــی منــازل مســکونی ایــن شهرســتان متصــل 

شــد. 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــدران ب ــی اســتانداری مازن ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
ــث  ــوده و در مباح ــازی ب ــغول دیواره س ــکار مش ــز پیمان ــفید نی ــل س ــهر پ ش

ــت: در  ــز وزارت راه و شهرســازی وارد عمــل شــده اســت، گف زیرســاختی نی
شهرســتان ســیمرغ کلنــگ احــداث واحــد هــای تخریبــی زده شــده اســت. 
رازجویــان بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت آب شــرب شهرســتان های آســیب 
ــتان های آســیب  دیــده در ســیل نیــز، اظهــار کــرد: آب شــرب در شهرس
ــی  ــل تخریب ــن وضعیــت پ ــا آخری ــداری رســیده اســت. وی ب ــه پای ــده ب دی
ــط اداره کل  ــت توس ــل موق ــداث پ ــت: اح ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــهر نی قائم ش
حمــل و نقــل مازنــدران در حــال انجــام اســت و مــی توانــد جایگزینــی بــرای 
ــدران  ــی اســتانداری مازن ــور عمران ــاون هماهنگــی ام ــی باشــد. مع ــل اصل پ
ــوض  ــای باع ــت کمک ه ــیدگی پرداخ ــوه رس ــه نح ــرد: جلس ــان ک خاطرنش
ــارد  ــغ بیــش از 100 میلی ــزار خواهــد شــد و مبل ــدران برگ در اســتانداری مازن

تومــان اعتبــار بــرای ایــن مهــم در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
همــدان گفــت: طــی چهــار ماهــه 
در  خانــوار   725 امســال  نخســت 
اســتان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان همــدان قــرار 

گرفتــه انــد. 
ــزار و 644  ــته 2 ه ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــه ب ــان ترکمان پیم
ــرد: در  ــار ک ــدند، اظه ــارج ش ــداد خ ــه ام ــش کمیت ــر از پوش نف
چهارماهــه نخســت امســال، 725 خانــوار در اســتان تحــت 

حمایــت کمیتــه امــداد قــرار گرفته انــد.
وی بیــان کــرد: ســال گذشــته 55 هــزار و 449 خانــوار درقالــب 
103 هــزار و 680 نفــر تحــت پوشــش کمیتــه امــداد بودنــد کــه در 

ســال 98 ایــن تعــداد بــه 103 هــزار و 814 نفــر رســیده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه مددجویان 
ــه  ــی کمیت ــی و تحصیل ــتی، فرهنگ ــی و بهداش ــات درمان از خدم
اســتفاده مــی کننــد، گفــت: هــم اکنــون مســتمر دریافتــی 
خانــواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد بــا توجــه بــه 

ــت. ــان اس ــزار توم ــا 744 ه ــواده از 207  ت ــراد خان ــداد اف تع
ترکمانــه بــا بیــان اینکــه سیاســت کمیتــه امــداد بــر مبنــای احیــا 
و بازســازی خانــواده هــای تحــت پوشــش و بازگردانــی آنهــا بــه 
ــان  ــی مددجوی ــتمری دریافت ــرد: مس ــوان ک ــت، عن ــه اس جامع
ــغ  ــن مبل ــه ســال گذشــته پرداخــت مــی شــود و ای ــق مصوب طب

امســال 20 درصــد افزایــش پیــدا مــی کنــد.

گلستان مجهز به 
سکوی هواشناسی 

دریایی شد
نخسـتین سـکوی هواشناسـی دریایی 
اسـتان گلسـتان در مـرز آبـی ایـران و 

ترکمنسـتان راه  انـدازی شـد.
هواشناسـی  سـکوی  افتتـاح  آییـن 
دریایی اسـتان گلسـتان از طریق ویدیو 
کنفرانـس با حضور دکتر اسـامی وزیر 
راه و شهرسـازی و دکتـر تـاج بخـش 
هواشناسـی کشـور  سـازمان  ریاسـت 
برگـزار شد.اسـتاندار گلسـتان در ایـن 
آییـن گفت: این سـکو به لحـاظ تنوع و 
تعداد فراسـنج های قابل انـدازه گیری، 
کاملترین سـکوی هواشناسـی دریایی 
کشـور و تنها سـکوی فعال هواشناسی 

دریایـی در دریـای خـزر اسـت.
حـق شـناس تصریح کرد: این سـکوی 
فراسـنج دریایـی با در اختیار قـرار دادن 
اطاعـات درسـت کمـک مـی کنـد کـه 
سـاخت و سـازها و همچنین ترددهای 

دریایـی ایمن انجام شـود.
وی بیـان کرد: صیـادان، بخش صنعت 
دریایـی، مشـاوران طراحـی سـازه های 
دریایـی و غیره بـه پارامترهـای دریایی 

یـا فراسـنج هـای دریایی نیـاز دارند.
مدیـرکل هواشناسـی گلسـتان نیـز در 
انـدازی ایـن  از راه  ایـن آییـن هـدف 
سـکو را بررسـی نوسـانات تراز آب خزر، 
تحقیـق و توسـعه کلیـه فعالیـت های 
تولیـدی و آبزی پـروری در دریای خزر، 
بهبـود فرآیندهـای مربوط بـه مدیریت 
سـواحل و توسعه مناطق ساحلی شرق 
دریـای خـزر، ارتقاء خدمـات به بخش 
دریانوردی و کمک به کاهش خسـارات 
ناشـی از حوادث جوی و توسـعه شبکه 
پایـش در بخـش شـرقی دریـای خزر 

برشمرد. 

تعیین تکلیف ۲6پروژه گلستان 
شهری با حضور 

سرمایه گذاران بافت پیرامونی 
حرم مطهر رضوی درمشهد

رنا
 ای

س:
عک

کاهش 5 درصدی مبتالیان به تب کنگو 
در سیستان و بلوچستان

تب کنگو یک بیماری با میزان کشندگی باالست و مناسب ترین شیوه برخورد با این بیماری پیشگیری از ابتالء به این بیماری است .

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
زاهــدان گفــت: خردادمــاه امســال 
14 مــورد ابتــا بــه تــب کنگــو در 
ثبــت  بــه  بلوچســتان  و  سیســتان 

رســیده اســت.
افــزود: تجربــه   هاشــمی شــهری 
بیمــاری  ایــن  شــیوع  از  15ســاله 
مراقبــت  امــکان  حــاد  ویروســی 
ویــژه و پیشــگیری از تلفــات آن را در 

اســتان فراهــم کــرده اســت.
موفــق  تاکنــون  داد:  ادامــه  وی 
از  ناشــی  تلفــات  آمــار  شــدیم 
ابتــا بــه تــب خونریــزی دهنــده 
 5 بــه  را  اســتان  در  کریمــه کنگــو 
درحالــی  دهیــم  کاهــش  درصــد 

ــور  ــات آن در کش ــن تلف ــه میانگی ک
اســت. دوبرابــر 

بــودن  مــرزی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  ازســویی  دام  واردات  و  اســتان 
تهیــه  در  اســتان  مــردم  ســلیقه 
گوشــت گــرم از ســوی دیگــر افــزود: 
ــش از  ــل بی ــا تعام ــا ب ــت ت الزم اس
ــی  ــتگاههای اجرای ــان دس ــش می پی
و در آســتانه عیــد قربــان از بــروز 
مــوارد خطرســاز پیشــگیری کنیــم.

ماهیتــا  کنگــو  تــب  افــزود:  وی 
ــندگی  ــزان کش ــا می ــاری ب ــک بیم ی
شــیوه  تریــن  مناســب  و  باالســت 
ــا ایــن بیمــاری پیشــگیری  برخــورد ب
ــت .  ــاری اس ــن بیم ــه ای ــاء ب از ابت

ــه  ــان، دام، کن ــهری انس ــمی ش هاش
انتقــال  و محیــط  ویــروس  ناقــل، 
ــذار در  ــر گ ــم و تاثی ــر مه را 5 متغیی
ــاری  ــترش بیم ــال و گس ــد انتق فراین
پیشــگیری  گفــت:  و  کــرد  عنــوان 
کنتــرل  و  جدیــد  مــوارد  بــروز  از 
ــای  ــر رفتاره ــاوه ب ــاری ع ــن بیم ای
اعمــال  نیازمنــد  فــردی  مناســب 
ــح  ــه صحی ــی و مداخل ــت علم مدیری
و  اجرائــی  هــای  دســتگاه  توســط 
بــرای  و  اســت  متولــی  نهادهــای 
  CCHF موفقیــت در کنتــرل بیمــاری
ــا اصــول پیشــگیرانه در  الزم اســت ت
ــه نوعــی  ــه ب ــی ک تمــام فعالیــت هائ
ــع  ــا دام و بهــره وری انســان از مناب ب

دامــی در ارتبــاط اســت بــه طــور 
جــّدی مــورد توجــه قــرار داشــته 

باشــد .
وی حمــل و نقــل، نگهــداری، پرورش 
و  فــراوری  تهیــه،  دام،  کشــتار  و 
ــماند،   ــت پس ــت، مدیری ــع گوش توزی
مدیریــت شــهری و نظــام مراقبــت و 
ــه  ــن حلق ــه مهمتری ــان را از جمل درم
ــروز  ــگری از ب ــا پیش ــط ب ــای مرتب ه
بیمــاری عنــوان کــرد و گفــت: وظائــف 
ســازمانی هــر یــک از ایــن نهادهــا و 
ــون مشــخص شــده  ــق قان ادارات طب
اســت و نظــام بهداشــت و درمــان 
ــار اســتقرار نظــام مراقبــت  نیــز در کن
و فراهــم نمــودن امکانــات درمــان 
ــی  ــای نظارت ــت ه ــه فعالی ــاران ب بیم
و ارائــه مشــاوره هــای تخصصــی بــه 
ــر پیشــگیری  ــی در ام نهادهــای متول

ــد .  ــدام مــی کن اق
دکتــر هاشــمی شــهری بــا اشــاره بــه 
ایــن واقعیــت کــه بیمــاری تــب کنگــو 
یــک بیمــاری شــغلی محســوب مــی 
ــن  ــر ای ــال حاض ــت: در ح ــود گف ش
بیمــاری بــه صــورت بومــی در منطقــه 
مــا وجــود دارد و تمامــی افــرادی 
ــی  ــای دام ــراورده ه ــا دام و ف ــه ب ک
در ارتبــاط هســتند اعــم از دامــداران، 
ــان و  ــا، قصاب ــتارگاه ه ــران کش کارگ
ــا راه  ــد ب ــه دار بای ــان خان ــی زن حت
هــای انتقــال و شــیوه هــای صحیــح 
ــن  ــروس ای ــال وی ــگیری از انتق پیش

ــند .  ــنا باش ــاری آش بیم
وی افــزود: کارکنــان حــوزه بهداشــت 
ــای  ــوزش ه ــر آم ــاوه ب ــان ع و درم
همگانــی، در مــکان هــای خاصــی 
زاهــدان  دامــداران  ماننــد شــهرک 
ــور  ــه حض ــه خان ــه ب ــورت خان ــه ص ب
پیــدا مــی کننــد و آمــوزش هــای 
و  دامــداران  بــه  را  پیشــگیرانه 
خانــواده آنــان ارائــه مــی دهنــد . 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
زاهــدان بــا اشــاره بــه نقــش کنــه در 
ــن حشــره  ــت: ای ــاری گف ــال بیم انتق

پــس از نیــش زدن دام آلــوده بــه 
ــل  ــروس عم ــل وی ــک ناق ــوان ی عن
ــر  ــاوه ب ــد ع ــی توان ــد و م ــی کن م
ــه هــای دیگــر،  دام هــای ســالم وکن
انســان هــا را نیــز بــا نیــش زدن 
دلیــل  همیــن  بــه  و  کنــد  مبتــا 
محــل  مجــاورت  در  کــه  افــرادی 
نگهــداری دام زندگــی مــی کننــد نیــز 
ــرار  ــا شــدن ق در معــرض خطــر مبت

ــد.  دارن
بــه گفتــه دکتــر هاشــمی شــهری 
انســان  پوســت  بــه  کنــه  تهاجــم 
ــت  ــوزش اس ــدون درد و س ــا ب عموم
و مــوارد متعــددی از بیمــاری وجــود 
داشــته اســت کــه افــراد بعــد از چنــد 
از گزیــده  اتفاقــی  روز بــه صــورت 

ــد .  ــده ان ــع ش ــود مطل ــدن خ ش
ــا خــون  وی در عیــن حــال تمــاس ب
را  آلــوده  دام  ترشــحات  ســایر  و 
ویــروس  انتقــال  راه  مهمتریــن 
تــب کنگــو برشــمرد و افــزود: دام 
ــوده  ــروس آل ــن وی ــه ای ــه ب ــی ک های
هســتند در ظاهــر تفــاوت چندانــی بــا 
دام هــای ســالم ندارنــد و بــه همیــن 
جــّدی کارشناســان  توصیــه  دلیــل 
بهداشــتی اســتفاده از گوشــت هائــی 
اســت کــه در کشــتارگاه هــای تحــت 
در  و  تولیــد   دامپزشــکی  نظــارت 
قصابــی هــای معتبــر عرضــه مــی 
بیمــاری  متخصــص  ایــن   . شــود 
هــای عفونــی و گرمســیری اســتفاده 
چکمــه،  دســتکش،  ماســک،  از 
ماســک و حتــی عینــک در زمــان 
نگهــداری، کشــتار و قطعــه قطعــه 
کــردن گوشــت، نگهــداری گوشــت 
یخچــال  در  شــده  ذبــح  تــازه  دام 
بــه مــدت  24 ســاعت قبــل از خــرد 
از  اجتنــاب  همچنیــن  و   کــردن 
ــه صــورت  ــر ب مصــرف گوشــت و جگ
توصیــه  مهمتریــن  از  خــام  نیمــه 
هائــی برشــمرد کــه مــی توانــد از 
ــروز  ــه انســان و ب ــروس ب ــال وی انتق

بیمــاری  پیشــگیری کنــد . 

آب هست 
ولی کم است

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013000821 مورخــه 
1398/03/27 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل 
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 413/86 مت ــه مس ــه ب ــر محوط ب
پــاک فرعــی 130 مفــروز از پــاک 1 ســنگ  اصلــی 110 واقــع 
ــان  ــای آرم ــت آق ــان در مالکی ــا بخــش 16 گی ــه موش در قری
ــاک  ــدود پ ــد ح ــه  تحدی ــتقرار یافت ــی اس ــوری بیدرون عاش
فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی 
مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز یــک شــنبه 
مــورخ 98/5/27 ســاعت 11 صبــح در محــل وقــع ملــک 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
ــراض  ــت ظــرف ســی روز اعت ــون ثب ــاده 20 قان ــه اســتناد م ب
ــد  ــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمای ــا ب خــود را کتب
بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثر 
داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن 
اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح 
قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده 
قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی 
ــت تســلیم  ــه ادراه ثب ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ع
نمایــد.  اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عمیــات ثبتــی را 

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. براب
تاریخ انتشار:98/5/5
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013000536 مورخــه 
1398/02/23 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 330/23 مت ــه مس ــی ب ــاری احداث ــر انب ب
شــماره پــاک فرعــی 35 مفــروز از پــاک 2 ســنگ  اصلــی 74 
ــادان بخــش 16 گیــان در مالکیــت آقــای  ــه کلن واقــع در قری
ــد  ــه  تحدی ــتقرار یافت ــی اس ــمس اردکان ــدی ش ــد مه محم
ــه  ــا ب ــذا بن ــوز بعمــل نیامــده اســت ل حــدود پــاک فــوق هن
تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در 
ــل  ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 98/5/27 س ــنبه م ــک ش روز ی
وقــع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی  نســبت ب
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود بــه اســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی 
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد 
مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
ــاه دادخواســت  ــک م ــن اداره ظــرف مــدت ی ــه ای ــراض ب اعت
بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
و بــه ادراه ثبــت تســلیم نمایــد.  اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. اعتــراض عمیــات ثبتــی را براب
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اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رمس شهرستان 

سیاهکل 
ــون تعییــن  ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه چالکسرا    سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان

ــری  ــم اصغ ــای میث ــت آق ــروز از 13 در مالکی ــاک 1308 مف 1- پ
ــه مســاحت  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی لشــکریانی شش

ــی ــدی کوجیل ــر محم ــای اکب ــت آق ــع از مالکی ــر مرب 259/66 مت
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود مفــروزی پــاک فــوق واخوهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل 
ــی  ــلیم و گواه ــی تس ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م و ظ
ــس  ــورت پ ــن ص ــر ای ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع آن ب
ــه صــدور ســند  ــررات ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان از تقاضــای م

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ــز مراجــع متضــرر ب ــت نی مالکی
تاریخ نوبت دوم: 98/5/19 تاریخ نوبت اول: 98/5/5 
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اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه للم  سنگ اصلی 105 بخش 16 گیان

1- پــاک 28 مفــروز از 1 در مالکیــت آقــای مرتضــی اصغــری 
ــر  ــه مســاحت 418/74 مت ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی

ــی ــدی دیلم ــه عض ــو رقی ــت بان ــع از مالکی مرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
ــوق واخوهــی داشــته  ــاک ف ــروزی پ ــه اصــل و حــدود مف نســبت ب
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــل و ظــرف  ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحوی خــود را ب
ــه اداره  ــی تســلیم و گواهــی آن ب ــه مراجــع قضای ــاه ب ــک م مــدت ی
متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت 
ــز مراجــع  ــه صــدور ســند مالکیــت نی ــر مقــررات ب ــون مذکــور براب قان

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ نوبت اول: 98/5/5

تاریخ نوبت دوم: 98/5/19
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

6481 همایون فالحتکار  

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ریگان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319082000080 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ریگان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
فخرالدیـن غامشـاهی فرزنـد موسـی بشـماره شناسـنامه 100 کدملـی 3209908605 صـادره از ریگان در ششـدانگ یـک باب خانه 
مشـتمل بـر باغچـه واقـع در گنبکـی محله حسـن آبـاد - خیابان شـهید رجایـی پـاک 28فرعـی از 4456-اصلی واقـع در بخش 
32 کرمـان بـه مسـاحت 460/45 مترمربـع خریـداری از مالـک رسـمی آقـای چوپـان برجـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـليم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف62- تاریخ انتشـار نوبت اول 

:98/5/5-  تاریخ انتشـار نوبـت دوم :98/5/20
بهروز برائی نژاد رئیس ثبت اسناد واماک ریگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ریگان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319082000072 هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ریگان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
احمـد سـیف الدینـی فرزنـد موسـی بشـماره شناسـنامه 312 کد ملـی 3110868059صـادره از بم درششـدانگ بـاغ واقـع در ریگان 
روسـتای ناصریـه جنـب جـاده اصلیپاک یک فرعـی از 5058-اصلـی واقع در بخش 32 کرمـان به مسـاحت 43290.92 مترمربع 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای موسـی ناصری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.م/الف63
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/5-تاریخ انتشار نوبت دوم :98/5/20

بهروز برائی نژاد رئیس ثبت اسناد واماک ریگان
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خروس خان تا 14 مرداد در گالری 
سرزمین هنر در حال اجرا است.

تهران گردی به زبان انگلیسی در کاخ 
گلستان 14 شهریور انجام می شود.

گردشنمایشگاه 

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه دنیای زنان منتشر شد.

آوای ایران با صدای سیامک آقایی 
13مرداد در سالن هال احمر کرمان 

برگزار می شود.

دیوار آبی  در سینماهای هنر و تجربه 
کشور در حال اکران است.

پستچی، پابلو نرودا  تا 6 مرداد
 در ایرانشهر، سالن استاد ناظرزاده کرمانی 

اجرا می شود.

بخل و حسادت و تنگ نظری شغل دوم 
همه مردمه.

اجاره نشین ها 

مستندکنسرت نمایش دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شاه عباس شهر گنجه را از 
عثمانی ها پس گرفت

اخـراج  بـرای  عبـاس كـه  شـاه  لشـكریان 
عوامـل عثمانـی )تركیـه( از چنـد منطقـه در 
قفقـاز ایـران وارد ایـن منطقـه شـده بودنـد 
در ایـن روز در سـال 1606 میـادی كـه در 
آن تاریـخ مصـادف بـا مـاه محـرم بود شـهر 
گنجـه )زادگاه گنجوی شـاعر معـروف( را كه 
اینـك در جمهـوری آذربایجـان قـرار گرفتـه 
اسـت پـس گرفتنـد. در جنگـی كـه روی داد 
بیـش از دو هـزار و پانصـد تـن از عسـاكر 
عثمانـی كشـته شـدند. شـاه عباس سـپس 
سـوی  از  منصـوب  فرمانـدار  پاشـا  محمـد 
عثمانـی در گنجـه را كـه بـه اسـارت گرفتـه 
فرسـتاد.  مازنـدران  زنـدان  بـه  بـود  شـده 

اندكـی بعـد، شـماخی نیـز بـا جنـگ پـس 
گرفتـه شـد كـه عثمانـی در ایـن نبـرد هـم 
سـه هـزار كشـته تلفـات داد و تـا آن سـوی 
»قـارص« عقب نشسـت. بـه مناسـبت آزاد 
شـدن گنجه، در همان روز این شـعر سـاخته 
شـد(.  عبـاس  از  محـرم گنجـه  )در  شـد: 
از منازعـات  بـا اسـتفاده  عثمانـی هـا قبـا 
داخلـی شـاهزادگان صفـوی بـه قفقـاز ایران 
تعـرض كـرده بودنـد.  در عملیات قفقـاز بود 
كـه فرماندهـان توپخانه ایران متوجه شـدند 
كـه گلوله های تـوپ باید عینـا مطابق كالیبر 
)انـدازه لولـه تـوپ( باشـد و گرنـه احتمـال 
انفجـار تـوپ مـی رود و از همان زمـان مقرر 
شـد كـه تـوپ و گلولـه هـای مربـوط باید در 
یـك كارخانـه ریختـه شـده باشـند.   پس از 
اخـراج عثمانـی هـا از قفقـاز جنوبـی، شـاه 

تفلیـس )گرجسـتان( كـه  از شـهر  عبـاس 
از متعلقـات ایـران بـود دیـدار كـرد؛ دسـتور 
ترمیـم خرابـی هـای وارده بـه شـهر ایـروان 
)ارمنسـتان( را صـادر كـرد، و سـپس عـازم 

پایتخـت خـود شـد. 

وزیران دولت دكتر مصدق پس از 
بپاخیزی سی ام تیرماه 1۳۳1

 ) مـرداد1331  1952)پنجـم  جـوالی   27
دكتـر مصـدق وزیـران خـود را بـه مجلـس 
وزارت  نـام  و  كـرد  معرفـی  ملـی  شـورای 
جنـگ را بـه وزارت »دفـاع ملـی« تغییر داد. 
اسـامی وزیـران 31 تیرماه انتشـار یافته بود. 
مجلـس پـس از بررسـی سـوابق وزیـران و 
اطمینـان از شایسـتگی هریـک از آنـان بـر 

انتصـاب ایشـان ُمهـر تاییـد گـذارد

مبارک و قالیچه پرنده

 تا 30 مرداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
در حال برگزاری است.

نمایش 
کودک 

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

براسـاس نظریـه کمیسـیون تشـخیص اراضـی موضـوع مـاده 1٢ قانون زمین شـهری ،3 قطعه زمین به شـرح جـدول پیوسـت ، در اجرای مـاده 1٢ قانون 
زمیـن شـهری مـوات اعـام گردیده اسـت. لـذا به موجب ماده واحده قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم تشـخیص 
مصلحـت نظـام، كسـانی كـه نسـبت به تشـخیص فـوق اعتـراض دارند ، ظرف مدت سـه مـاه بعـد از تاریخ دومیـن آگهی مهلت دارنـد تا اعتـراض خود را بـا ارائه 

مـدارك مثبتـه و رسـمی بـه مراجـع ذیصاح قضایی تسـلیم نماینـد و در صورت عـدم اعتراض در مهلـت قانونی نظریه صـادره قطعی و الزم االجرا اسـت.

شماره
نظریه

تاریخ
مساحتپالکنوعیتنظریه

مترمربع
حریم

کروکیمختصاتشهرمحدوده

موات٢٠/٩8/18٩٩8/4
پاک اصلی 
302 بخش 
کرمان 36

سیرجانحریم1670

)3259251 و368752(
)3259216 و 368790 (

)3259194 و 368765( 
)3259231 و 368728(

موات98/16698/4/10

167فرعی از 
1945 اصلی 

بخش 9
کرمان

رفسنجانحریم9493

)3368587 و 407965( 
)3368689 و 408068 ( 
)3368649 و 408119 ( 
)3368548 و 408024(

موات98/19498/4/25
1٩٢1 اصلی 

بخش 9
کرمان

رفسنجانحریم23836

)3363191و411016 (
)3363147 و411107(
)3362916 و410933(
)3362956 و410876 (

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی
شـهرداری بروات در نظر دارد نسـبت به فروش هشـت دسـتگاه از ماشـین آالت سـبک و سـنگین کار کرده خود به شـرح 

ذیـل از طریـق مزایـده به افراد واجدالشـرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیف هـای زیر حداکثر 
تـا پایـان وقـت اداری مـورخ98/۰5/۲4 جهـت دریافـت فرم پیشـنهاد قیمـت و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بـروات، بلـوار آزادی، 

خیابـان باقر العلوم، شـهرداری بروات، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.

قیمت پایه)ریال(شماره پالکرنگتیپمدلسیستمنوع خودروردیف

9947٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ع 14نارنجی-روغنیاو 1385457بنزاتوبوس شهری-عمومی1

992815/000/000 ع 14 )اتوماتیک(نارنجی-روغنیاو 1385457بنزاتوبوس شهری - عمومی٢

925760/000/000 ع 26آبی روغنیکروز1387هیوندایمینی بوس3

9271/17٠/٠٠٠/٠٠٠ ع 26آبی-روغنیکروز1387هیوندایمینی بوس4

7٢113٠/٠٠٠/٠٠٠ج31سفید-روغنی138٢٢٠٠٠مزداآمبوالنس5

50/000/000فاقدپاک)اوراقی(سبز13631600مزداوانت6

40/000/000فاقدپاک)اوراقی(زرد13641600مزداوانت7

3٠/٠٠٠/٠٠٠فاقدپاک)اوراقی(ابی1363٢٠٠٠نیسانوانت8

۳/695/۰۰۰/۰۰۰جمع کل
1- متقاضیـان واجـد الشـرایط مـی توانند بـا پرداخت مبلـغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به حسـاب ۰۲189۳۳4۰4۰۰4 بنام شـهرداری بروات نسـبت به دریافت 

اسـناد مزایده اقدام نمایند.
 ۲- ارائـه فیـش واریـزی بـه میـزان 1۰% مبلغ مجمـوع خودروهای مورد درخواسـت متقاضیـان به حسـاب شـماره ۰1۰86۲۳۳6۳۰۰۰8 و یـا ارائه 

ضمانـت نامـه بانکـی در وجه شـهرداری بـروات به عنوان سـپرده شـرکت در مزایـده الزامی می باشـد.
 3- قیمت پایه فروش هشـت دسـتگاه از ماشـین آالت سـبک و سـنگین مبلغ ۳/695/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف )سـه میلیارد و ششـصد و نود و 

پنج میلیـون ریال می باشـد.
 4- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
            6- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره ۰۳444۲۳۲556 تماس حاصل نمایند.

مسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات

“من زندگی را دوست دارم ولی

از زندگی دوباره می ترسم!

سالم را دوست دارم 

ولی از زبانم می ترسم! 

من می ترسم

پس هستم

اینچنین می گذرد روز و 

روزگارمن!

من روز را دوست دارم 

ولی از روزگار می ترسم”

حسین پناهی

عکس نوشت

عکس: 
بهرام حبیبی


