
آغاز پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از سوم مهرماه
مدیرعامـل راه آهـن اظهـار داشـت: از نظـر تعـداد 
قطارهـا 43 درصـد و از نظـر ظرفیـت ایجاد شـده 
در صندلی هـا 47 درصـد نسـبت بـه اربعین سـال 

گذشـته افزایـش ظرفیـت داریم.
سـعید  ایلنـا،  اقتصـادی  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
رسـولی مدیـر عامـل شـرکت راه آهـن در نشسـت 
خبـری امـروز بـا اشـاره بـه برنامه هـای راه آهـن 
بـرای برگـزاری سـفرهای اربعیـن از طریـق ریـل 
قطارهـای  بلیـت  فـروش  پیـش  داشـت:  اظهـار 
سـوم  چهارشـنبه  صبـح   10 سـاعت  از  اربعیـن 
می تواننـد  عالقمنـدان  و  می شـود  آغـاز  مهرمـاه 
صـورت  بـه  هـم  و  حضـوری  صـورت  بـه  هـم 
اقـدام  قطـار  بلیـت  بـه خریـد  نسـبت  اینترنتـی 

. کننـد
وی بـا اشـاره بـه امکانـات در نظـر گرفتـه شـده 
پیـش  اربعیـن گفـت:  برگـزاری سـفرهای  بـرای 
روز   10 در  قطـار  رام   54 روزانـه  بینـی کرده ایـم 
زائـران اربعیـن را بـه مقاصـد اهـواز و کرمانشـاه 
جابجـا کنـد کـه مجموعـا 858 رام قطـار در ایـن 
10 روز بـرای جابجایـی زائـران فعـال خواهنـد بـود.

رسـولی بـا تاکیـد بر عـدم افزایـش قیمـت بلیت 
ایجـاد  ظرفیـت  گفـت:  اربعیـن  ایـام  در  قطـار 
اربعیـن  بـه سـفر ریلـی  بـرای عالقمنـدان  شـده 
پیـک  ایـام  در  کـه  اسـت  صندلـی  هـزار   436
سـفر اربعیـن یعنـی 15 تـا 30 مهرمـاه اقـدام بـه 

می کننـد. زائـران  جابجایـی 
افزایـش  دربـاره  و شهرسـازی  راه  وزیـر  معـاون 
تعـداد قطارهـا در ایـام اربعیـن نسـبت بـه سـال 
گذشـته گفـت: از نظـر تعـداد قطارهـا 43 درصـد 
و از نظـر ظرفیـت ایجـاد شـده در صندلی هـا 47 
درصـد نسـبت بـه اربعیـن سـال گذشـته افزایش 

ظرفیـت داریـم.
مسـیرهای  راه انـدازی  از  راه آهـن  مدیرعامـل 
جدیـد ریلـی در اربعیـن خبـر داد و گفـت: مسـیر 
قـم  خرمشـهر،   – قـم  همـدان،   – تهـران  ریلـی 
 – اصفهـان  و  شـلمچه   – اهـواز  کرمانشـاه،   –
کرمانشـاه از مسـیرهای جدیـد ریلی بـرای زائران 

اسـت. اربعیـن 
ریلـی  جدیـد  مسـیر  دو  همچنیـن  گفـت:  وی 
زاهـدان – کرمانشـاه و زاهـدان – خرمشـهر بـرای 

شـده  راه انـدازی  پاکسـتانی  زائـران  جابجایـی 
اسـت.

رفـاه  افزایـش  موضـوع  بـر  تاکیـد  بـا  رسـولی 
تـالش  تمـام  گفـت:  حسـینی  اربعیـن  زائـران 
خـود را بـرای تامیـن رفاه مسـافران ریلـی زائران 
اربعیـن کـه قصـد سـفر از طریـق قطـار را دارنـد 

. می کنیـم
رسـولی همچنیـن بـا اشـاره بـه قیمـت بلیت های 
قیمـت  گفـت:  حسـینی  اربعیـن  زائـران  مسـیر 
بلیـت قطـار چهـار تختـه در مسـیرهای مشـهد – 
خرمشـهر 272 هـزار تومـان، قیمـت بلیـت شـش 
تخته مشـهد – خرمشـهر 192 هـزار تومان، قیمت 
بلیـت چهـار تختـه قطـار تهـران – خرمشـهر 153 
هـزار تومـان، قیمـت بلیـت چهـار تختـه تهـران – 
کرمانشـاه 195 هـزار تومـان، قیمـت بلیت شـش 
تختـه تهـران – کرمانشـاه 70 هزار تومـان، قیمت 
هـزار   200 همـدان   – تختـه مشـهد  چهـار  بلیـت 
تومـان و قیمـت بلیـت قطـار اتوبوسـی تهـران – 
همـدان 47 هـزار تومـان نرخ گـذاری شـده اسـت.

مدرسه بروند که چه شود؟
2

3

شــکوفه های آینده ســاز امــروز بــه مدرســه می رونــد. 
مــا هــم کــه مدرســه می رفتیــم، نســل قبــل مــا را 
امــا  می دیــد.  آینده ســاز  شــکوفه های  چشــم  بــه 
فرزنــدان  و طالیــی  مهــم  بخــش  درد کــه  و  دریــغ 
ــدن  ــام نش ــدی، انج ــصت در ناکارآم ــاه و ش ــه پنج ده
اصالحــات و تحریــم تلــف شــده و می شــود و حــاال 
ــن  ــر دوش متولدی ــران ب ــعه ای ــت توس ــی مأموری گوی
ــد.  ــر بتوانن گ ــرد، ا ــرار می گی ــتاد ق ــاد و هش ــه هفت ده

ــد. ــک کنن ــعه کم ــه توس ــا ب ــد ت ــه می رون مدرس
ســوال، ایــن مــدارس کــه قــرار اســت ســازندگان توســعه 
می آموزنــد؟  چــه  مــا  فرزنــدان  بــه  تربیــت کننــد، 
ــا  ــزار قــدرت اســت ت ــد مدرســه اب برخــی فکــر می کردن
ــکل  ــی مش ــت وادارد. دیگران ــه اطاع ــوزان را ب دانش آم
و  می دانســتند  تخصــص  کمبــود  از  ناشــی  را  کشــور 
ــص در  ــا آدم متخص ــگاه، ت ــه دانش ــه را مقدم و مدرس
ــاد  ــا حــاال متخصــص هــم زی ــد. ام ــرورش یاب آن جــا پ
ــره توســعه  ــا گ ــز، ام ــرای صــادرات مغ ــی ب ــم، حت داری

ــت. ــده اس ــوده مان ناگش
نوعــی  و  شــده  ناامیــد  قــدری  گروه هایــی  حــاال 
دنبــال  خانواده هــا  می کننــد.  دنبــال  را  فردگرایــی 
تربیــت فرزنــدی هســتند کــه هرچــه ســریعتر شــهروند 
جایــگاه  دیگــر  کشــوری  در  یعنــی  شــود  جهانــی 
ــه  ــد ب ــتادن فرزن ــوزی و فرس ــد. زبان آم ــبی بیاب مناس

دارد. را  خــودش  خریــداران  خــارج،  در  پانســیونی 
شــعبات مختلــف مــدارس نخبه پــرور الگــوی مریــم 
میرزاخانــی را بــه ذهــن و ضمیــر نوجوانــان تزریــق 
ــد  ــا می کنن ــا الق ــه آنه ــودآگاه ب ــی ناخ ــد و گوی می کنن
نجــات از ایــران تنهــا راه رهایــی و ســعادت اســت. 
پیگیــری ســعادت از مســیر المپیادهــا رونــق یافتــه 

ــت. اس
ــر  ــان و دیگ ــده مهندس ــکاری فزاین ــازار کار و بی ــود ب رک
برخــی  بــه  تلنگــری  دانشــگاهی،  دانش آموختــگان 
ــل  ــان را در تحصی ــعادت فرزندش ــا س ــا زده ت خانواده ه
ــی را  ــن انتظارات ــه چنی ــد و از مدرس ــگاهی نجوین دانش

ــد. ــر نپرورانن در س
بــرای  زندگــی  مهــارت  دنبــال  والدیــن  از  خیلــی 
می خواهنــد  آن هــا  هســتند.  فرزندان شــان 
ــر از افســردگی،  ــای پ فرزندان شــان راه زیســتن در دنی
ــت  ــالق، مدیری ــکار بداخ ــک هم ــا ی ــتن ب ــروکار داش س
انبــوه کارهــا، فشــار بــرای تعــادل  زمــان در میــان 
بیــن کار و زندگــی، ضــرورت عرضــه توانمندی هــا و 
شبکه ســازی،  و  ائتالف ســازی  اهمیــت  مهارت هــا، 
توطئــه،  و  زیرآب زنی هــا  بــا  مقابلــه  گروهــی،  کار 
اهمیــت حیاتــی خشــم، متقاعدســازی و تبلیــغ، ســواد 
رســانه ای و چگونگــی مواجهــه بــا اخبــار و پیام هــا، 
ــف و ارضــای مناســب  ــس مخال ــا جن ــه ب شــیوه مواجه
ــظ و  ــیوه مناســب حف ــی و ش ــواد مال ــاز جنســی، س نی

بیاموزنــد. را  پس انــداز  افزایــش 
ــادی  ــرژی زی ــان و ان ــصت زم ــاه و ش ــه پنج ــل ده نس
ســه گانه کــرد،  و  دوگانــه  و  یگانــه  انتگــرال  صــرف 
نســل  ایــن  اکثریــت  کار  بــه  آموختــه ا  ایــن  امــا 
نیامــد. نظــام آموزشــی هــم خیلــی کنــد، باالخــره 
بــه برخــی تغییــرات تــن داده و کتاب هــا و مطالــب 
ــارت  ــوز مه ــا هن ــرده اســت ام ــر ک ــی تغیی درســی اندک
ــام  ــر نظ ــاد ب ــده المپی ــای بی فای ــت زنی و آزمون ه تس

ــد. ــه دارن ــوزش غلب آم
میــان جامعــه ای کــه  در  بایــد  پــرورش  و  آمــوزش 

انس طال         1.519.210

مثقال طال     17.650.250

گرم طالی 18  4.075.192

گرم طالی 24   5.433.200

بهار آزادی      40.840.000

امامی          40.117.000

نیم       20.780.000

ربع         12.590.000

گرمی       8.890.000

دالر             113.390

یورو         126.200

درهم          31.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 20  تا  32دنبال کنید

تورم روی مغز خانوار ها
علیرغم کاهش تورم در شهریور ماه ایرانیان هم چنان شاهد تورم 42,٧درصدی هستند

بـه گفتـه اسـدهللا قره خانی عضو کمیسـیون انـرژی مجلس 
شـورای اسـالمی، عمـده بنزیـن هایـی کـه یـورو 4 و یـورو 
5 هسـتند در پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فـارس تولیـد مـی 
شـوند و در زمانـی کـه میـزان مصـرف افزایش مـی یابد این 
پاالیشـگاه بـه تنهایـی پاسـخگوی کل کشـور نیسـتند. ایـن 
نماینـده مجلس با اشـاره بـه گزارش شـرکت کنترل کیفیت 
هـوای تهـران مبنی بـر اینکه غلظت گوگرد در سـوخت بنزین 
معمولـی و سـوپر در تهران سـه برابـر حد مجاز اسـت، درباره 
دلیـل ایـن امر می گوید: بخشـی از بنزین مصرفی کشـور در 
پاالیشـگاه تهران، شـازند، تبریز و اصفهان تولید می شـود که 
از پاالیشـگاه هـای قدیمـی هسـتند، بنزین هایی کـه در این 
پاالیشـگاه هـا تولیـد می شـوند از نظر عـدد اکتـان و عناصر 
موجود در آن با اسـتانداردهای یورو 4 و یورو 5 بعضا مطابق 
نیسـتند، امـا زمانی که مصـرف بنزین در فصل تابسـتان باال 

مـی رود مجبـور به اسـتفاده از آنها هسـتیم.
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کشف قدیمی ترین 
شواهد حضور انسان 

در خوزستان
با پایان نخستین فصل  شناسایی 

الیه های فرهنگی استقراری انسان در 
دوره ی پارینه سنگی، باستان شناسان 

دریافتند که سابقه ی حضور انسان 
در غار »پبده« خوزستان دست کم به 
دوره ی پارینه سنگی جدید و حدود 

۳۰ هزار سال قبل برمی گردد.

هشدار سازمان جهانی 
هواشناسی درباره سرعت 

گرفتن تغییرات اقلیمی
سازمان جهانی هواشناسی  

هشدار داد که روند این تغییرات 
سریع تر شده و کره زمین درپنج 
سال گذشته گرم ترین دوره خود 

را سپری کرده است.
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یادداشت  مهمان
علی سرزعیم

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1552

سه شنبه 2 مهر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 
بنزین هایی که در پاالیشگاه های 
قدیمی تولید می شوند بعضًا با 
استانداردهای یورو 4 و یورو ۵ 
مطابق نیستند

بنزین تولیدی 

پاالیشگاه های  قدیمی 

عامل افزایش آلودگی هوا 
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راه اندازی خانه طبیعت گردی زنجان
بر اساس ماده سه آئین نامه کمیته ملی 
طبیعت گردی، خانه طبیعت گردی زنجان 

راه اندازی می شود

نوبخت:

پاداش بازنشستگان  تا  پایان 
هفته پرداخت می شود

آگهی دعوت سهامداران 
به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

بدینوســیله از کلیــه ســهامدارن شــرکت دیــده بــان نــت بــه شــماره ۶2۹۸ دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومی 
عــادی بــه طــور فــوق العــاده کــه در ســاعت 1۰ صبــح مــورخ ۹۸/۰7/11در آدرس : کرمــان خیابــان ابــن ســینای شــرقی ، شــرکت 

دیــده بــان نــت تشــکیل مــی گــردد. حضــور بــه عمل رســانند.

1- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرسی قانونی شرکت
2- تصویـب ترازنامه و صورت حسـاب سـود و زیان سـال مالی منتهـی به پایان 

اسفند ۹7
3- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد
 ۵- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت

۶-انتخاب اعضاء هیئت مدیره
7-سـایر مـواردی کـه در صالحیت مجمع عمومی عـادی به صورت فـوق العاده 

باشد.
از سـهامداران گرامی تقاضا می شـود ضمن به همراه داشـتن میزان سـهام ثبت 

شـده یا وکالتنامه معتبر و کارت ملی در جلسـه حضور به هم رسـانید.

دستور جلسه

با تشکر هئیت مدیره شرکت

آگهي مناقصه عمومي 
شماره 98/33/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " تهیـه مصالـح و اجرای فیلتر شـنی در 
محـل حوضچـه باطلـه جدیـد کارخانه هـای خطوط تولیـد کنسـانتره ۵،۶ و 7 " خـود را از طریـق برگزاری 
مناقصـه عمومـی به پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا كلیـه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همراه فرم پرسشـنامه 
ارزیابـی تأمیـن كننـدگان را از قسـمت تأمین كننـدگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلـود نمایند . مهلت 
تحویل پاكات سـاعت ۹ الی 14 روز دوشـنبه مـــورخ ۹۸/۰7/1۵ در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محل اجـرای پروژه روز دوشـنبه 

مدیریت قراردادها و معامالت مـورخ ۹۸/۰7/۰۸ بـرای متقاضیـان بالمانع می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

ــوع تضــاد  یکدســت نیســت و تکثــر و تن
ذاتــی آن اســت، بــه مهــارت همزیســتی 
ــتری  ــیت بیش ــا حساس ــالمت آمیز ب مس

ــرد. بنگ
شــکاف  های قومــی، مذهبــی، طبقاتــی 
و فرهنگــی در ایــن جامعــه فعال انــد. 
جامعــه ای،  هــر  مثــل  جامعــه  ایــن 
بایــد  و  اســت  متکثــر  و  متنــوع 
آدمیانــش هنــر و مهــارت زیســتن در 
ــزی  ــان چی ــن هم ــد. ای ــر را بیاموزن تکث
اســت کــه آمــوزش و پــرورش مــا فعــالً 
نمی آموزد.اینــک  فرزندان مــان  بــه 
بایــد ایــن تنــوع را بــه رســمیت شــناخت 
مســالمت آمیز  همزیســتی  چگونگــی  و 
بــه نحــوی کــه هــر کــس بیشــترین 
ــی داشــته  آســودگی را در ســپهر اجتماع
شــاید  مــدارس  فرابگیریــم.  را  باشــد 
بــرای کســب  شــروع  نقطــه  بهتریــن 

ــد. ــارت باش ــن مه ای
بیاموزنــد  بایــد  امــروز  دانش آمــوزان 
کــه انتخــاب همــکار آنهــا در فردایــی کــه 
ــا نیســت و  ــد دســت آنه ســر کار می رون
ــاید  ــه ش ــی ک ــا کس ــال ها ب ــد س ناگزیرن
در  نمی پســندند  را  خویــش  و  خلــق 

ــند. ــکار باش ــاق هم ــک ات ی
دانــش  آمــوزان بایــد زیســتن مســالمت 
حــال  در  جامعــه ای  کنــار  در   آمیــز 
ــدن  ــر ش ــنی و پی ــن س ــش میانگی افزای
ــت  ــی از معلولی ــد، و درک ــم بیاموزن را ه
از  یکــی  در  باشــند.  داشــته  فقــر  و 
ویلچــری  امــارات  در  ژاپنــی  مــدارس 
ــر موظــف  ــک نف گذاشــته اند و هــر روز ی
ــا  ــیند و ب ــود کل روز روی آن بنش می ش
آن تــردد کنــد تــا درکــی از زندگــی و 
ــد. در  ــدا کن ــوالن پی ــای معل محدودیت ه
برخــی مــدارس اصــرار هســت کــه حتمــا 
یــک دانش آمــوز معلــول در کالس هــا 
ــا  ــی ب ــوزان از کودک ــا دانش آم ــد ت باش
ــزرگ آشــنا  ــن قشــر نســبتا ب مســائل ای

ــوند. ش
اگــر بپذیریــم کــه یکــی از مهم تریــن 
ــرای  ــی اج ــران چگونگ ــده ای مســائل آین
وقــت  آن  اســت  همزیســتی  ایــن 
ــر  ــار دیگ ــت آن را در کن ــت و اهمی اولوی
آن  بــرای  و  درک  زندگــی  مهارت هــای 
توســعه،  خواهیــم کــرد.  برنامه ریــزی 
در  مســالمت آمیز  همزیســتی  بــدون 

کنــار یکدیگــر ناممکــن اســت.



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1552 | سه شنبه  2 مهر 1398

اجرای قانون بخشِش جریمه و سود واِم تا 1۰۰ میلیون تومان در بانک هاپیام خبر
عضو کمیسیون بودجه مجلس می گوید: بانک مرکزی 7 اولویت برای اجرای "قانون حذف سود و 
جریمه دیرکرد وام های معوقه زیر 100میلیون تومان" مشخص کرده که وام های مسکن روستایی 
ازجمله این اولویت ها هستند.

سنا
 ای

س:
عک

تورم روی مغز خانوار ها
علیرغم کاهش تورم در شهریور ماه ایرانیان هم چنان شاهد تورم 42,٧درصدی هستند

نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه کاهش یافت

مــاه  نقطــه ای شــهریور  تــورم  نــرخ 
١٣٩٨ در مقایســه بــا مــاه قبــل ٦,٦ 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد کاه ــد درص واح
ــده  ــای عم ــه ای گروه ه ــورم نقط ــرخ ت ن
و  هــا  آشــامیدنی  هــا،  »خوراکــی 
دخانیــات« و »کاالهــای غیــر خوراکــی 
ــب ٤٥.٢ و ٣٠.٧  ــه ترتی ــات« ب و خدم
درصــد بــوده و نــرخ تــورم نقطــه ای هــر 
ــاه  ــا م ــه ب ــده در مقایس ــروه عم دو گ

ــت. ــته اس ــش داش ــل کاه قب

کاهش نرخ تورم نقطه ای 
خانوارهای کشور

ــه ای، درصــد  ــورم نقط ــرخ ت ــور از ن منظ
تغییرعــدد شــاخص قیمــت، نســبت 
ــل اســت.  ــاه مشــابه در ســال قب ــه م ب

ــاه  ــهریور م ــه ای در ش ــورم نقط ــرخ ت ن
١٣٩٨ بــه عــدد ٣٥,٠ درصــد رســیده 
اســت یعنــی خانوارهــای کشــور بــه 
طــور میانگیــن ٣٥.٠ درصــد بیشــتر 
از شــهریور ١٣٩٧ بــرای خریــد یــک 
»مجموعــه کاالهــا و خدمــات یکســان« 

ــد. ــرده ان ــه ک هزین
مــاه  نقطــه ای شــهریور  تــورم  نــرخ 
١٣٩٨ در مقایســه بــا مــاه قبــل ٦,٦ 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد کاه ــد درص واح
ــده  ــای عم ــه ای گروه ه ــورم نقط ــرخ ت ن
و  هــا  آشــامیدنی  هــا،  »خوراکــی 
دخانیــات« و »کاالهــای غیــر خوراکــی 
ــب ٤٥.٢ و ٣٠.٧  ــه ترتی ــات« ب و خدم
درصــد بــوده و نــرخ تــورم نقطــه ای هــر 

ــاه  ــا م ــه ب ــده در مقایس ــروه عم دو گ
ــن در  ــت. ای ــته اس ــش داش ــل کاه قب
ــورم نقطــه ای  ــرخ ت ــی اســت کــه ن حال
بــرای خانوارهــای شــهری ٣٤.٥ درصــد 
ــل ٦.٣  ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــد درص واح
هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای 
کــه  بــوده  درصــد   ٣٨.١ روســتایی 
نســبت بــه مــاه قبــل ٨.٠ واحــد درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش کاه

کاهش نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور

ــد  ــه، درص ــورم ماهان ــرخ ت ــور از ن منظ
ــدد شــاخص قیمــت، نســبت  ــر ع تغیی
تــورم  نــرخ  اســت.  قبــل  مــاه  بــه 

ماهانــه شــهریور ١٣٩٨ بــه ٠,٥ درصــد 
رســیده کــه در مقایســه بــا همیــن 
اطــالع در مــاه قبــل، ٠.١ واحــد درصــد 
کاهــش داشــته اســت. تــورم ماهانــه 
بــرای گروه هــای عمــده »خوراکــی 
ــات« و  ــا و دخانی ــامیدنی ه ــا، آش ه
»کاالهــای غیــر خوراکــی و خدمــات« 
ــب ١.٤- درصــد و ١.٤ درصــد  ــه ترتی ب

ــت. ــوده اس ب
ــورم  ــرخ ت ایــن در حالــی اســت کــه ن
ــرای خانوارهــای شــهری ٠,٦  ــه ب ماهان
درصــد اســت کــه نســبت بــه مــاه 
قبــل ٠.١ واحــد درصــد کاهــش داشــته 
اســت. هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای 
خانوارهــای روســتایی ٠.٠ درصــد بــوده 
ــل ٠.٣ واحــد  ــاه قب ــه م ــه نســبت ب ک

درصــد کاهــش داشــته اســت.

افزایش نرخ تورم ساالنه 
خانوارهای کشور

ــد  ــاالنه، درص ــورم س ــرخ ت ــور از ن منظ
شــاخص  اعــداد  میانگیــن  تغییــر 
ــه مــاه  قیمــت در یــک ســال منتهــی ب
جــاری، نســبت بــه دوره مشــابه قبــل از 
آن اســت. نــرخ تــورم ســاالنه شــهریور 
مــاه ١٣٩٨ بــرای خانوارهــای کشــور بــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــیده ک ــد رس ٤٢,٧ درص
همیــن اطــالع در مــاه قبــل، ٠.٥ واحــد 

ــد. ــان می ده ــش نش ــد افزای درص
ــورم  ــرخ ت ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرای خانوارهــای شــهری ٤١,٩  ســاالنه ب
درصــد اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل 
داشــته  افزایــش  درصــد  واحــد   ٠.٥
اســت. هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای 
درصــد   ٤٧.٤ روســتایی  خانوارهــای 
ــل ٠.٨  ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک ب

واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.

تغییرات عمده قیمت ها 
درماه جاری مربوط به کدام 

گروه است؟
تغییــرات قیمــت هــا در مــاه جــاری در 
گــروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنیها 
و دخانیــات« بیشــترین افزایش قیمت 
نســبت بــه مــاه قبــل مربــوط بــه گــروه 
ــواع چــای خارجــی  »نوشــیدنی هــا« ان
ــه ای  و  ــای کیس ــته ای و چ ــاز، بس ب
ــه  ــرغ« خام ــات و تخــم م ــروه »لبنی گ
پاســتوریزه، شــیر پاســتوریزه اســت. در 
گــروه عمــده »کاالهــای غیــر خوراکــی و 
ــرق  ــکن، آب، ب ــروه »مس ــات« گ خدم
ــا  ــاره به ــا« اج ــوخت ه ــایر س گاز و س
ــگاه  ــهریه دانش ــوزش« ش ــروه »آم و گ
ــبت  ــت را نس ــش قیم ــترین افزای بیش

ــن  ــد. همچنی ــته ان ــل داش ــاه قب ــه م ب
ســبز،  لوبیــا  »ســبزیجات«  گــروه 
ســیب زمینــی، فلفــل دلمــه ای و گوجــه 
ــکبار«  ــوه و خش ــروه »می ــی و گ فرنگ
میوهــه ای فصــل  نســبت بــه مــاه 
قبــل، کاهــش قیمــت داشــته اســت. در 
گــروه عمــده کاالهــای غیــر خوراکــی و 
ــواع  خدمــات گــروه »حمــل و نقــل« ان
اتومبیــل ســواری  و گــروه »ارتباطــات«  
ــل،  ــاه قب ــه م ــبت ب ــراه نس ــن هم تلف
کاهــش قیمــت داشــته اســت. درصــد 
ــک  ــت در ده ــاخص قیم ــرات ش تغیی
هــای هزینــه ای کل کشــور در مــاه 
جــاری دامنــه تغییــرات نــرخ تــورم 
ســاالنه در شــهریور مــاه 1398 بــرای 
دهــک هــای مختلــف هزینــه ای از 
تــا  اول  دهــک  بــرای  درصــد   6.42
9.44 درصــد بــرای دهــک دهــم اســت.

بیـان  بـا  کشـور  وزارت  سـخنگوی 
اینکـه 215 اختیـار هیـأت دولـت بـه 
اسـتان ها تفویـض شـده اسـت، گفت: 
اسـتانداران گـزارش عملکـرد اختیارات 
تفویـض شـده را تـا 10 روز آینـده ارائه 
کننـد. سـید سـلمان سـامانی بـا بیان 
اینکـه بـا پیگیـری هـای وزیـر کشـور 
و  وظایـف  از  عنـوان   215 تاکنـون 
اختیـارات دسـتگاه های ملی و وزرا به 
اسـتانداران و دسـتگاه اجرایی استانی 

تفویـض شـده اسـت، اظهـار کـرد: بـا 
تصمیـم  قـدرت  دولـت  اقـدام  ایـن 
گیری دسـتگاه های اجرایی در اسـتان 
هـا و اسـتانداران افزایـش مـی یابـد. 
دسـتگاه های  اختیـارات  چقـدر  هـر 
اجرایـی اسـتانی و اسـتانداران تقویت 
در  اداری  بروکراسـی  میـزان  شـود 
بـه  و  کـرده  پیـدا  کاهـش  اسـتان ها 
مجوزهـای  صـدور  رونـد  خصـوص 
شـود  مـی  تسـهیل  سـرمایه گذاری 

بـا  اسـتانها  توسـعه  مسـیر  بنابرایـن 
و  شـتاب گرفتـه  دولـت  اقـدام  ایـن 
ایـن رویکـرد دولـت بـا قـوت بیشـتر 
وزارت  هماهنگـی  دارد.معـاون  ادامـه 
زدایـی  تمرکـز  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور 
توسـعه  مهـم  مولفه هـای  از  یکـی 
توسـعه  تحقـق  تصریـح کـرد:  اسـت، 
متـوازن و متعـادل در اسـتان ها یکـی 
از اولویت هـای مهم اسـتانداران اسـت 
و وزارت کشـور تـالش دارد ایـن رونـد 
را بـرای آنهـا تسـهیل کند، اسـتانداران 
کـه  مناسـب  ظرفیـت  ایـن  از  بایـد 
دولـت در راسـتای تفویـض اختیـارات 
را  اسـتفاده  بیشـترین  کـرده  فراهـم 

باشـند. داشـته 

215 اختیار هیأت دولت به 
استان ها تفویض شده است

تحریم ها تنها  هزینه های تامین 
مواد اولیه را باال برده اند

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت می گویـد که در مـورد واحدهـای تولیدی که کـج دار و مریز 
کار می کننـد، خـالء آمـاری وجـود دارد. بـه اعتقـاد او؛ در ایـران نظاِم تامیِن مالـِی تولید به 
بانک هـا تکیـه دارد حـال آنکـه تولید را باید به سـرمایه های مـردم و سـرمایه گذران متکی 
کنیـم تـا اینگونه زمینه مشـارکت قشـر وسـیعی از افـراد جامعه در فعالیت هـای اقتصادی 
فراهـم شـود.تولید در اقتصـاد سیاسـی بوروکراتیـک ایـران خـود بـه خود بـا چالش هایی 
مواجـه اسـت؛ حـال بایـد به این چالش هـا، نرخ پایین سـود فعالیت تولیدی، نـرخ باالی 
بهـره بانکـی، تحریم ها، مالیـات  مضاعـف، بازدهی باالی فعالیت هـای نامولد، قاچـاق کاال، 
تعرفه هـای پاییـن بـرای واردات کاالهـای اساسـی )بیـن 5 تـا 50 درصـد( را هـم بایـد بـه 
ابرچالش هـای درهم تنیدگـی وضـع موجود علیه تولید، اضافه کرد.با نامگذاری سـال 98 به 
نام »رونق تولید« مسـئوالن بیش از گذشـته در سـخنرانی ها و گفتگوهای خود با رسـانه  ها 
ایـن چالش هـا را بـه شـکل علنی مرور می کنند؛ اما مبحثی که کمتر مورد اشـاره مسـئوالن 
قـرار می گیـرد، تعطیلـی واحدهـای تولیدی با سـرعتی باالتر از نرخ رشـد سـرمایه گذاری و 
رشـد صنعتـی در کشـور اسـت. کارگران ایـن واحدها درگیر مشـکالت حقوقی می شـوند و 
پله هـای اداره هـای کار را »دو تـا یکـی« باال می روند. تولیدکننده ها هم با در دسـت داشـتن 
مدارکـی کـه ورشکسـتگی آنهـا را اثبات می کند، راهی سـتادهای اسـتانی رفـع موانع تولید 
می شـوند، تـا بـرای زنده مانـدن بجنگند. اندام های کـم جان اقتصاد ایـران, زیر تابش پرتو 

سـوزان ناکارآمـدی، به سـرعت پوسـت می انـدازد و قالب تهـی می کند.

ته
نک

منظـور از نرخ تـورم نقطه ای، درصد تغییرعدد شـاخص قیمت، 
نسـبت بـه ماه مشـابه در سـال قبل اسـت. نرخ تـورم نقطه ای 
در شـهریور ماه ١3٩٨ به عدد 3٥,0 درصد رسـیده اسـت یعنی 
خانوارهای کشـور به طور میانگین 3٥.0 درصد بیشـتر از شهریور 
١3٩٧ بـرای خریـد یک »مجموعـه کاالها و خدمات یکسـان« 
هزینـه کرده¬اند.نـرخ تـورم نقطـه ای شـهریور مـاه ١3٩٨ در 
مقایسـه بـا ماه قبـل ٦,٦ واحد درصد کاهش یافته اسـت. نرخ 
تـورم نقطـه ای گروه هـای عمده »خوراکـی ها، آشـامیدنی ها و 
دخانیـات« و »کاالهـای غیـر خوراکـی و خدمـات« بـه ترتیب 
٤٥.2 و 30.٧ درصـد بـوده و نـرخ تـورم نقطـه ای هـر دو گروه 
عمـده در مقایسـه بـا مـاه قبـل کاهش داشـته اسـت. این در 
حالـی اسـت که نـرخ تـورم نقطـه ای بـرای خانوارهای شـهری 
3٤.٥ درصـد اسـت که نسـبت بـه ماه قبـل ٦.3 واحـد درصد 
کاهـش داشـته اسـت. هم چنیـن ایـن نـرخ بـرای خانوارهای 
روسـتایی 3٨.١ درصـد بـوده که نسـبت به ماه قبـل ٨.0 واحد 

درصد کاهش داشـته اسـت.

فرهنگ

جامعه

دولت

سیاست

جاده ابریشم راه مبادله علم و فرهنگ است

وزیر کشور: دولت برای سه میلیون زائر اربعین 
برنامه ریزی کرده است

 قانون حمایت از معلوالن از قوانین مترقی است

طرحی به نام »ابتکار صلح هرمز« را به سازمان ملل می بریم

تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
جــاده  گفــت:  فنــاوری  و 
تاریــخ  طــول  در  ابریشــم 
علــم  مبادلــه  و  انتقــال  راه 
ــا  ــن ت ــاری، از چی ــادالت تج ــا مب ــوام ب ــگ، ت و فرهن
ــی روز  ــت.منصور غالم ــوده اس ــان و روم ب ــران، یون ای
ــی راه  ــت های جهان ــایش نشس ــن گش ــنبه در آیی دوش
ــاپور  ــدی ش ــزود: دانشــگاه جن ــدان اف ابریشــم در هم
بــا یــک هــزار و 750 ســال پیشــینه، بــه عنــوان 
ــده  ــیس ش ــران تاس ــان در ای ــگاه جه ــتین دانش نخس
اســت.وی اضافــه کــرد: تاریــخ جهــان نشــان می دهــد 
حوزه هــای علــم و دانــش در ایــران، یونــان، روم و 

چیــن شــکل گرفتــه اســت کــه نزدیکــی ایــران و یونــان 
ــادالت را  ــن مب ــان و دوری چی ــادالت را آس و روم مب
ســخت کــرده اســت.وزیر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــی را  ــی مهم ــه تاریخ ــی نکت ــادالت فرهنگ ــزود: تب اف
نشــان می دهــد کــه ایرانیــان بــا فرهنــگ غنــی وقتــی 
ــوژی  ــه ایدئول ــه ب ــا توج ــدند ب ــه ش ــالم مواجه ــا اس ب
علــم و دانــش آن را پذیرفتنــد. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه مردمــان آن زمــان ارزش علــم و دانــش را 
ــن  ــیدن دی ــم رس ــه ه ــت: ب ــار داش ــتند، اظه می دانس
ــران  ــتی در ای ــم دوس ــگ عل ــخ و فرهن ــالم و تاری اس
موجــب شــکوفایی علــم و دانــش در قــرن هــای ســوم 

ــت ــده اس ــری ش ــارم هج و چه

وزیــر کشــور دربــاره تمهیــدات دولــت بــرای 
برگــزاری مراســم اربعیــن گفــت: بــا توجــه 
بــه بازگشــایی مــرز خســروی و حــذف 
روادیــد بــرای 3 میلیــون نفــر زائــر اربعیــن 
بــرای  و  برنامه ریــزی هســتیم  درحــال 

ــی الزم را دارد. ــت آمادگ ــم دول ــر ه ــتری زائ ــداد بیش تع
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در دوازدهمیــن نشســت ســتاد مرکــزی اربعیــن 
در وزارت کشــور، در جمــع خبرنــگاران گفــت: ســتاد اربعیــن جلســه اصلــی 
ــه  ــود را ارائ ــرد خ ــزارش عملک ــتگاه ها گ ــه دس ــرد و هم ــزار ک ــود را برگ خ
دادنــد.وی افــزود: 14 کمیتــه در ایــن ســتاد نقش آفریــن هســتند کــه همــه 
کمیته هــا گــزارش مختصــری از عملکــرد خــود ارائــه دادنــد و پیشــنهاداتی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــری ش ــا تصمیم گی ــاره آنه ــه درب ــه در جلس ــتند ک داش
بازگشــایی مــرز خســروی و حــذف روادیــد پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه 

حداقــل 3 میلیــون نفــر امســال زائــر داشــته باشــیم.

ــت شــده دو  ــروز ثب ــا ام ــه ت ــه داد: بیشــترین عــددی ک ــر کشــور ادام وزی
ــال 164  ــت.  امس ــوده اس ــال 96 ب ــر در س ــر  زائ ــزار نف ــون و 500 ه میلی
میلیــون وعــده غذایــی بــه زوار داده خواهــد شــد و 2600 موکــب پیشــنهاد 
ــوده  ــب ب ــا 2008 موک ــب ه ــن موک ــداد ای ــته تع ــال گذش ــه در س ــده ک ش
اســت، و تعــداد وعــده هــای غذایــی هــم شــال قبــل 64 میلیــون وعــده 

ــوده اســت. ب
وی افــزود: همــه خدمــات امســال افزایــش پیــدا کــرده اســت و بــازه زمانی 
خدمــات دهــی را پنــج روز افــزوده ایــم تــا وقتــی اربعیــن تمــام می شــود و 
موکــب هــای عراقــی جمــع می شــوند موکــب هــای ایرانــی در آنجــا مســتقر 

ند. شو
ــی هــا و اولویــت  ــر کشــور خاطرنشــان کــرد: هــر ســاله یکــی از نگران وزی
هــای مــا موضــوع حمــل و نقــل در اربعیــن اســت، امســال هــم قطــار و 
ــه  هــم هواپیمــا و هــم بیــش از 12 هــزار اتوبــوس و کامیــون آمادگــی ارائ

ــد. ــات را دارن خدم

معـاون اول رئیـس جمهـوری 
قانـون حمایـت از معلوالن را از 
قوانیـن مترقـی و مایـه افتخار 
اسـالمی  جمهـوری  نظـام 
دانسـت و گفـت: رونـد تصویـب ایـن قانـون یعنـی از 
تـا  معلـوالن  خـود  پیگیری هـای  و  تالش هـا  اولیـن 
تهیـه الیحـه در دولت و سـپس تصویـب آن در مجلس 
شـورای اسـالمی بـا نهایـت دقت انجام شـده اسـت که 
همـه بایـد تالش کنیـم به نحو مناسـبی اجرایی شـود.
نشسـت  اولیـن  در  دوشـنبه  جهانگیـری«روز  اسـحاق 
کمیتـه هماهنگـی و نظـارت بـر اجـرای قانـون حمایت 
از حقـوق معلـوالن، اظهـار داشـت: متاسـفانه همـواره 
بـه ویـژه در زمینـه مالـی در عرصـه  محدودیت هایـی 
وجـود  قوانیـن  و  مصوبـات  اجـرای  و  تصمیم گیـری 
دارد کـه در مسـیر اتخـاذ بهتریـن تصمیمـات و اجرای 
ایـن  بـا  ایجـاد می کننـد،  مانـع  آن تصمیمـات  بهینـه 

وجـود همـه مـا نهایـت تالش خـود را بـه کار می گیریم 
مسـئولیت های  ایفـای  در  محدودیت هـا  ایـن  تـا 
دولـت در قبـال معلـوالن عزیـز کمتریـن تاثیرگـذاری 
را داشـته باشـند.وی بـا بیـان اینکـه نیـازی بـه تکـرار 
ایـن سـخن نیسـت کـه در یک جنـگ اقتصـادی تمام 
عیـار قـرار داریـم، بیـان کـرد: دشـمن بـا تمـام تـوان 
خـود بـه میـدان آمـده تـا حتـی از فـروش یک بشـکه 
نفـت ایـران جلوگیـری کنـد، امـا بـا این وصـف در این 
جلسـه تاکیـد می کنـم و از آقـای شـریعتمداری وزیـر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه عنوان دبیر جلسـه نیز 
می خواهـم کـه بـا جدیـت و دقـت پیگیـر ایـن موضوع 
باشـند کـه منابـع در نظـر گرفته شـده بـرای حمایت از 
معلـوالن در بودجـه، بـه بهتریـن شـکل تخصیـص یابد 
و آن بخـش از بودجـه نهادهـای حمایتی کـه مربوط به 

معلـوالن اسـت نبایـد کاهـش پیـدا کنـد.

رییـــس جمهـــور گفـــت: وقتـــی آمریـــکا 
تمایـــل نـــدارد هیات هـــای ایرانـــی در 
ـــد  ـــا بای ـــد، م ـــور یابن ـــل حض ـــازمان مل س
بـــرای حضـــور در ســـازمان ملـــل اصـــرار 

داشـــته باشـــیم.
حجت االســـالم والمســـلمین حســـن روحانـــی صبـــح امـــروز پیـــش از 
ـــرای حضـــور در هفتادوچهارمیـــن مجمـــع عمومـــی  ـــورک ب ـــه نیوی عزیمـــت ب
ـــازمان  ـــی س ـــع عموم ـــالس مجم ـــواره اج ـــرد: هم ـــار ک ـــل اظه ـــازمان مل س
ـــت  ـــه مل ـــا از جمل ـــرات ملت ه ـــه نظ ـــرای این ک ـــبی ب ـــت مناس ـــل فرص مل
ایـــران بیـــان شـــود و اقدامـــات غیرمنصفانـــه و ظالمانـــه ای کـــه نســـبت 
ـــان  ـــورهای جه ـــردم و کش ـــرای م ـــود ب ـــته می ش ـــران روا داش ـــت ای ـــه مل ب
ـــائل  ـــح مس ـــرای توضی ـــی ب ـــن فرصت ـــود،  هســـت. همچنی ـــح داده ش توضی

ـــه. ـــخت منطق ـــده و س پیچی
وی ادامـــه داد: امســـال ایـــن ســـفر اهمیـــت ویـــژه ای دارد. احســـاس 
ــا ایـــن بـــود کـــه آمریـــکا خیلـــی تمایلـــی نـــدارد کـــه هیات هـــای  مـ

ـــود  ـــش را خ ـــه دالیل ـــند ک ـــته باش ـــور داش ـــل حض ـــازمان مل ـــی در س ایران
آمریکایی هـــا بایـــد توضیـــح دهنـــد، باالخـــره آنهـــا یـــا از بیـــان حـــق 
ــا می خواهنـــد بـــر  ــا تلـــخ اســـت یـ ــند و حقیقـــت بـــرای آنهـ می ترسـ
ـــی  ـــا تمایل ـــی آنه ـــه وقت ـــد؛ البت ـــته باش ـــر نگذاش ـــا تاثی ـــردم اروپ ـــکار م اف
بـــرای ایـــن ســـفر ندارنـــد مـــا بایـــد بـــرای انجـــام ایـــن ســـفر اصـــرار 
داشـــته باشـــیم مـــا بایـــد بـــه ســـازمان ملـــل رفتـــه و حـــرف خـــود را 

بزنیـــم، چـــون دارای منطـــق و اســـتدالل کافـــی هســـتیم.
ــبت  ــود نسـ ــه خـ ــای ظالمانـ ــکا تحریم هـ ــه آمریـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ــد  ــان می گوینـ ــه خودشـ ــانده کـ ــدی رسـ ــه حـ ــران را بـ ــت ایـ ــه ملـ بـ
ـــدند  ـــور ش ـــا مجب ـــرد: آنه ـــح ک ـــدارد، تصری ـــود ن ـــم وج ـــرای تحری ـــزی ب چی
تحریم هـــا را از نـــو شـــروع کننـــد ایـــن بـــه معنـــای اســـتیصال کامـــل 
آمریکاســـت کـــه تحریم هـــای حداکثـــری نتوانســـته کاری انجـــام دهـــد 
ـــد و  ـــتادگی کردن ـــته ایس ـــم گذش ـــال و نی ـــک س ـــا در ی ـــزرگ م ـــت ب و مل
ـــده  ـــر ش ـــداری بهت ـــت اقتصـــادی کشـــور مق ـــم حرک ـــر ه ـــاه اخی ـــد م در چن

ـــم. ـــمن را داری ـــار دش ـــا فش ـــه ب ـــوان مقابل ـــی ت ـــن یعن ـــه ای ـــت ک اس
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رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه اعــالم کــرد: پــاداش 
بازنشســتگان امســال تــا پایــان هفتــه جــاری بــه طــور 

ــود. ــت می ش ــل پرداخ کام
محمدباقــر نوبخــت بــا اشــاره بــه پرداخــت نیمــی 
اول  در هفتــه  بازنشســتگان ســال 1397  پــاداش  از 
شــهریور تاکیــد کــرد: مابقــی پــاداش بازنشســتگان 
شــامل فرهنگیــان، دانشــگاهیان و ســایر ادارات دولتــی 
تــا پایــان هفتــه جــاری بــه طــور کامــل تســویه و 

پرداخــت خواهــد شــد.

رئیس جمهـور فرانسـه دربـاره احتمـال دیـدار حسـن روحانی و 
دونالـد ترامـپ در نیویورک گفت که فرصت انجام گفت وگوهایی 
وجـود دارد.امانوئـل مکرون که در مسـیر نیویورک برای شـرکت 
در اجـالس سـاالنه مجمـع عمومی سـازمان ملـل قـرار دارد، در 
گفت وگـو بـا نشـریه لوموند در پاسـخ به این سـوال کـه باتوجه 
بـه حضـور همزمان روسـای جمهور ایـران و آمریـکا در نیویورک 
احتمـال دیـدار ایـن دو وجـود دارد، اظهار داشـت: فرصت انجام 
گفت وگوهایـی هسـت امـا به طـور قطـع شـانس دیـدار )میان 

آنهـا( افزایش نیافته اسـت.

پاداش بازنشستگان تا پایان 
هفته پرداخت می شود

شانس دیدار  روحانی و 
ترامپ افزایش نیافته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت »اسحاق جهانگیری« 
معـاون اول رئیـس جمهـوری مبنـی بـر اختصـاص یارانه هـای 
حذفـی به جامعه معلوالن کشـور خبر داد.محمد شـریعتمداری 
بـا اعـالم این خبـر در اولین کمیته نظـارت و هماهنگی بر قانون 
حمایـت از معلـوالن اظهـار امیـدواری کرد: با این اقدام بسـیاری 
از مشـکالت و مسـائلی که معلوالن کشـور با آن دست به گریبان 
هسـتند حـل شـود. وی با اشـاره به تصویـب قانـون حمایت از 
معلوالن در اسـفند ماه 1396 در مجلس شـورای اسـالمی، بیان 
کـرد:  6 آئیـن نامـه از سـوی وزارتخانـه در ایـن خصـوص تهیـه 

شـده کـه حداکثر تـا آذرمـاه در دولت مطرح خواهد شـد.

یـک عضـو هیـات علمی دانشـگاه شـهید بهشـتی گفـت: قانونی که 
انتشـار حقـوق مدیـران را الزامـی کـرده اسـت ضمانت اجـرای جدی 
ندارد.باقـر انصـاری بـا بیـان اینکه کـه "اعالم عمومی میـزان حقوق و 
مزایـای مدیـران تأثیـر چندانـی در مبارزه با فسـاد نـدارد"، اظهار کرد: 
در ایـن خصـوص، رسـانه ها و افـکار عمومـی، بسـیار عامیانه سـخن 
می گوینـد و هیـچ تحلیـل کارشناسـی از آثـار انتشـار حقوق هـای 
مدیـران بـر کاهـش فسـاد ارائـه نمی کننـد. در واقـع، در مقایسـه بـا 
موضوعات کلیدی و مهمی که در پیشـگیری از فسـاد یا در سـرکوب 
فسـاد نقـش مؤثـر دارنـد اختصـاص بخـش قابـل توجهـی از وقت 
و انـرژی بـه انتشـار حقوق هـای مدیـران، از منظـر مبـارزه بـا فسـاد، 

چنـدان مهم نیسـت.

 یارانه های حذفی به 
معلوالن اختصاص می یابد

قانون انتشار حقوق مدیران 
ضمانت اجرای جدی ندارد
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بحران کم آبی را جدی بگیریم

میراث

کشف قدیمی ترین شواهد حضور انسان در خوزستان

کاوش  فصــل  نخســتین  پایــان  بــا 
فرهنگــی  الیه هــای  شناســایی  و 
پارینــه  انســان در دوره ی  اســتقراری 
ــد کــه  ســنگی، باستان شناســان دریافتن
ســابقه ی حضــور انســان در غــار »پبده« 
دوره ی  بــه  دســت کم  خوزســتان 
حــدود30  و  جدیــد  ســنگی  پارینــه 

برمی گــردد. قبــل  ســال  هــزار 
سرپرســت   - وحدتی نســب  حامــد   
هیــأت باستان شناســی »غــار پبــده« 
مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  اســتاد  و 
- بــا بیــان این کــه نخســتین فصــل 
غــار  باستان شناســِی  کاوش هــای  از 
شــمال  کیلومتــری   24 در  »پبــده« 
بــه  خوزســتان  در  اللــی  شهرســتان 
ــده  ــار پی ــرد: غ ــار ک ــان رســید، اظه پای
از زمــره معروفتریــن محوطــه هــای 
اســت  خوزســتان  تاریــخ  از  پیــش 
مدیــون  آن  معروفیــت  عمــده  و 
کاوش هــای رومــن گیرشــمن در ســال 

اســت.  1949
وی بــا اشــاره بــه این کــه »گیرشــمن« 
نتایــج  انتشــار  بــه  هیچــگاه نســبت 

ــب  ــار، کاری مناس ــن غ ــود در ای کار خ
نــداد و گــزارش مکتــوب اش  انجــام 
فقــط در حــد چنــد تصویــر نامفهمــوم و 
ــار کــرد:  ــی اســت، اظه دو پاراگــراف کل
در گــزارش او، ســن تخمینــی اســتقرار 
 15 ایــن محوطــه حــدود  در  انســان 
شــده  بــرآورد  پیــش  ســال  هــزار 
ــرفراز  ــر س کب ــر، علی ا ــا بعدت ــت، ام اس
در ایــن غــار گمانــه ای را کاوش کــرد و 
خبــر از کشــف بقایــای انســانی داد کــه 

ــد. ــاپ نش ــز چ ــز هرگ آن نی
ــار و  ــن غ ــتراتژیک ای ــت اس او موقعی
همچنیــن خــالء اطالعاتــی دربــاره ی 
خوزســتان  در  ســنگی  پارینــه  دوران 
را از مهمتریــن دالیــل شــروع فصــل 
نخســت کاوش در ایــن محوطه دانســت 
ــر  ــتان از منظ ــد خوزس ــزود:  هرچن و اف
شهرنشــینی  آغــاز  دوران  مطالعــات 
پیشــروترین  از  تاریخــی  دوران  و 
هســت،  و  بــوده  اســتان های کشــور 
ــه  ــی پارین ــاره ی باستان شناس ــا درب ام
ــی های  ــدود بررس ــز مع ــه ج ــنگی ب س
میدانــی، هیــچ کاوش روشــمندی در 

ــت. ــده اس ــام ش آن انج
باستان شناســی  هیــأت  سرپرســت 
غــار پبــده، نخســتین هــدف از ایــن 

ــتقرارهای  ــق اس ــری عم کاوش را رهگی
گمانه هــای  احــداث  بــا  انســانی 
در محیــط  نقشــه برداری  و  آزمایشــی 
غــار بیــان کــرد و اضافــه کــرد: بــا 
پایــان نخســتین فصــل و شناســایی 
ــان  ــتقراری انس ــی اس ــای فرهنگ الیه ه
مشــخص  ســنگی،  پارینــه  دوره ی  در 
ــان در  ــور انس ــابقه ی حض ــه س ــد ک ش
ــه  ــه دوره ی پارین ــل ب ــار حداق ــن غ ای
هــزار   30 حوالــی  و  جدیــد  ســنگی 

برمی گــردد. پیــش  ســال 
عمومــی  روابــط  اعــالم  بــر  بنــا 
و  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه 
بــا  نســب،  وحدتــی  گردشــگری؛ 
غــار  ایــن  در  کاوش  اینکــه  بیــان 
میــراث  پژوهشــگاه  مجــوز  بــا 
فرهنگــی و گردشــگری و  پشــتیبانی 
ــک  ــس پالن ــتیتو مک ــگاهی انس آزمایش
ــرد:  ــار ک ــده،  اظه ــام ش ــان انج در آلم
ــام  ــه در انج ــن مؤسس ــت ای ــرار اس ق
ســن یابی  ماننــد  آزمایش هایــی 
ــور  ــی، جان ــای ایزوتوپ ــق، آنالیزه مطل
شناســی،  گــرده   شناســی،  باســتان  
باســتانی   DNA و  رسوب شناســی 
ــد. ــک کن ــروه کاوش کم ــه گ ــاک، ب خ

 پیام
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صدور دستوری به معاون گردشگری، خواهان تالش حداکثری در خدمت  میراث

رسانی به زائران اباعبدهللا در مراسم اربعین حسینی شد.

سـفیر اسـپانیا در تهـران گفت: اسـپانیا جایـگاه چهـارم را در بین 
کشـورهای اروپایـی دارد کـه بیشـترین تعداد گردشـگر را به ایران 
می فرسـتد و سـاالنه ایـن تعـداد دو برابـر می شـود.ادواردو لوپـز 
نشسـت  در  ـ  ایـران  در  اسـپانیا  ـ سفیرپادشـاهی  بوسـکتس 
افتتاح نمایشـگاه »میراث باستان شناسـی اسـپانیا« که یکشـنبه 
31 شـهریور در مـوزه ملـی ایـران برگـزار شـد، بـا یـادآوری این که 
گردشـگران اسـپانیایی معمـوالً در آغاز فصل پاییز و بهـار به ایران 
می آینـد، گفـت: بیشـتر آن ها از شـهرهایی مانند کاشـان، اصفهان 
و یـزد و همچنیـن برخـی از شـهرهای دیگـر بازدیـد می کننـد که 
در شـناخت میـراث فرهنگـی ایران تاکنون تاثیر بسـزایی داشـته 
اسـت. اهمیـت گردشـگری تاریخـی در ایـن اسـت افـرادی کـه 
بـه ایـن سـمت می آینـد سـطح دانش شـان کمـک زیـادی در 

سفرشـان بـه ایـران کرده اسـت.
سـفیر اسـپانیا در تهران همچنین تبدیل سازمان میراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری بـه وزارتخانه را اتفاقی مهم دانسـت 
و انتخـاب علی اصغـر مونسـان به عنـوان وزیر و طالبیـان،   معاون 
میـراث فرهنگـی ایـن وزارتخانه را تبریک گفت و تاکیـد کرد: این 
اتفـاق بـرای دولت اسـپانیا بسـیار مهم اسـت.وی با بیـان این که 
ایـران بـا تنـوع گسـترده ی تاریخـی اش وزارتخانه ای که مشـخصا 
بـه موضـوع گردشـگری و میـراث فرهنگـی بپـردازد نیاز داشـت، 
گفـت: روابـط دو جانبـه بیـن ایـران و اسـپانیا در سـطح خوبـی 
اسـت، در حوزه هـای سیاسـی، فرهنگـی و حتی اقتصـادی روابط 
مناسـبی داریم، هرچند سـطح روابط اقتصادی دو کشـور کاهشی 
شـده اسـت.به گفته ی او، برای همکاری های فرهنگی یک عنصر 
اصلـی یعنـی میـراث فرهنگی نیاز اسـت کـه بتواند به سـایر ملل 
و کشـورها نشـان دهد توریسـم فرهنگی اصلی ترین حوزه اسـت.

سوژه سفر 
اسپانیایی ها به 

ایران دو برابر شده است

لزوم امضای تفاهم نامه سه جانبه برای میدان مشق

1۶ سال قبل هیات دولت برای تبدیل میدان مشق به محوطه ای تاریخی مصوب کرده بود

می گویـد:  فرهنگـی کشـور  میـراث  معـاون 
بیـن وزارت  بایـد تفاهم نامـه ای سـه جانبـه 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، 
بـرای  امورخارجـه  تهـران و وزارت  شـهرداری 
میـدان مشـق امضـا شـود تـا بتوانیـم مصوبه 

سـال 1382 را اجرائـی کنیـم.
 بـا وجـود پیگیری هـای بیـش از یـک دهـه 
رسـانه ها برای اجرائی شـدن مصوبه 16 سـال 
قبـل هیـات دولت بـرای تبدیل میدان مشـق 

بـه محوطـه ای تاریخی بـه عنـوان مجموعه ی 
موزه هـای ملـی در تهـران، هردار تهـران و وزیر 
امـور خارجـه تفاهم نامـه ای را ظهـر چهارشـنبه 
27 شـهریور در راسـتای توسـعه مناسـبات با 
وزارت امـور خارجـه امضـا کردنـد کـه در قالـِب 
آن قـرار شـده تـا »شـهرداری تهـران اقدامات 
مربـوط بـه واگـذاری سـاختمانی از امـالک 
شـهرداری بـه سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک 
کشـور در محـدوده میـدان مشـق بـه وزارت 
خارجـه را پیگیـری کنـد. ضمـن اینکه تکمیل 
احـداث و مدیریـت سـاختمان خدماتـی در 
زمیـن متعلـق بـه وزارت امور خارجه براسـاس 
طـرح مـورد توافـق، از دیگـر مفاد ایـن تفاهم 

اسـت. نامه 

همچنیـن پیگیری اقدامات مربـوط به احداث 
و بهره بـرداری سـاختمانی با کاربـری فرهنگی 
در زمیـن متعلق به وزارت امور خارجه موسـوم 
بـه  »خانـه دیپلمـات« و زمیـن شـرقی آن، 
از دیگـر موضوعـات مـورد پیگیـری از سـوی 

شـهرداری تهران اسـت.
طبـق ایـن تفاهم نامـه وزارت امـور خارجـه نیز 
موضوعاتـی ماننـد خـارج کـردن بخش هـای 
از  خارجـه  امـور  وزارت  سـازمانی  و  اداری 
سـاختمان شـماره یـک به غیـر از دفتـر وزیر، 
تخریـب سـاختمان هـای شـماره 2 و 10 در 
صـورت امکان نقل و انتقال به سـاختمان های 
جدید و تبدیل بخشـی از زیرزمین سـاختمان 
شـماره 9 بـه موزه اشـیاء وزارت امـور خارجه را 

پیگیـری خواهد کـرد.«
صحبت هایـی کـه محمدحسـن طالبیـان - 
میـراث  وزارتخانـه  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
 - گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی 
می گویـد از هیـچ کـداِم آن هـا اطالعـی نـدارد.
در  می گویـد:  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  او 
مکاتباتـم بـا شـهردار تهـران، بـه مـا می گویند 
کـه »شـهرداری بیشـتر دنبـال احیـای فضای 
شـهری بـرای شـهر اسـت.« میـراث فرهنگی 
صحبت هـا دربـاره ی واگـذاری همـه ی میدان 
مشـق بـه شـهرداری را قبـول نمی کنـد، عالوه 
بـر این کـه آن ها فقـط دنبال احیـای فضاهای 

هستند. شـهری 
وی بـا بیـان این کـه براسـاس صحبت هـای 
انجـام شـده بین میراث فرهنگی و شـهرداری 
تهـران، بـه زودی تفاهم نامـه ای آمـاده بیـن 
وزیـرِ میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
شـهرداری  و  خارجـه  امـور  وزارت  دسـتی، 
تهـران آمـاده می شـود تـا مصوبـه ی هیـات 
دولـت متعلـق بـه سـال 82 را اجرائـی کنیـم، 
اظهـار می کنـد: شـهرداری تاکیـد دارد امضای 
تفاهم نامـه اش بـا وزارت امـور خارجـه بـرای 
فضاهـای شـهری محوطـه بـوده اسـت و مـا 

اکنـون دنبـال مصوبـه ی آن هسـتیم.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه خـود او بـه عنـوان 
میـراث  وزارتخانـه  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی حتما 
ایـن موضـوع را تـا پایـان پیگیـری می کنـد، 
ایـن  امضـای  از  اطالعـی  می کنـد:  بیـان 
صحبت هـای  در  امـا  نداشـتم،  تفاهم نامـه 
یکـی دو روز گذشـته ام بـا شـهردار تهـران و در 

پیامکـی کـه بـه وی دادم تاکید کـردم که باید 
تفاهم نامه ای سـه جانبه بین شـهرداری تهران، 
وزارت امـور خارجـه و وزارت میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی منعقـد شـود، 
تـالش می کنـم ایـن تفاهم نامه را تـا چند روز 

آینـده آمـاده کنم.
پیـروز حناچـی - شـهردار تهـران - شـنبه 30 
شـهریور یـک هفتـه بعد از انتشـار نخسـتین 
خبرهـا از امضـای تفاهم نامـه اش بـا ظریـف، 
دربـاره ی جزییات امضـای تفاهم نامه  با وزارت 
امـور خارجه به ایسـنا گفت: ایـن تفاهم نامه با 
وزارت امـور خارجـه در راسـتای اجـرای مصوبه 
سـال 1382 دولـت مبنی بر این که شـهرداری 
را موظـف کـرده بـود بـه میـدان مشـق توجـه 

کند، انجام شـده اسـت.
شـهردار تهـران با اشـاره به ویژگی هـای میدان 

مشـق و قرارگرفتن موزه های مختلف از جمله 
ایـران باسـتان، عبرت و غیره ، گفـت: می توان 
به میدان مشـق به عنوان یک فضای شـهری 
توجـه کـرد و مـوزه اسـناد وزارت امـور خارجـه 
نیـز در آن ایجـاد خواهـد شـد. میـدان مشـق 
ظرفیت هـای بی بدیلـی دارد کـه می توانـد بـه 
عنـوان فضـای شـهری توسـعه یافتـه و مـورد 
توجـه قـرار گیرد.ایـن صحبت هـا در حالـی از 
سـوی طالبیـان مطـرح می شـوند کـه هنـوز 
نمی تـوان بـه ایـن پرسـش پاسـخ داد کـه 
چـرا بـرای برگـزاری چنیـن جلسـه ای کـه در 
آن همـه ی صحبت هـا حـول بناهـای تاریخی 
ایـن محوطـه ی تاریخـی اسـت و حتی بحث 
تخریـِب دو سـاختمان نیـز مطـرح می شـود، 
هیـچ خبـری از مسـووالن میـراث فرهنگـی 

؟ نیست

معاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، 
از  گفـت:  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
راه اندازی سـازمان گردشـگری شـهرداری 
بـا هـدف تقویـت و تمرکـز بـر توسـعه 
گردشـگری شـهری، اسـتقبال می کنیـم.
در  گردشـگری  معـاون  تیمـوری  ولـی 
رییـس  سـیف«  »مهـدی  بـا  نشسـت 
تهـران،  شـهرداری  گردشـگری  سـتاد 
شـکل گیری  رونـد  بررسـی  ضمـن 
سـازمان گردشـگری در شـهرداری گفـت: 

مبـدا بسـیاری از تورهـای گردشـگری و 
همچنین گردشـگران ورودی به کشورمان، 
شـهر تهـران اسـت؛ از ایـن رو انعـکاس 
گردشـگری  داشـته های  و  ظرفیت هـا 
پایتخـت نقش موثری در برداشـت اولیه 

داشـت. خواهـد  گردشـگران 
وی بـا بیـان اینکـه تمرکـز بـر موضـوع 
توسـط  تهـران  شـهری  گردشـگری 
ارزیابـی  مناسـبی  اقـدام  شـهرداری، 
بزرگ تریـن  کـرد:  اظهـار  می گـردد؛ 

دسـتاورد مـورد انتظـار ایـن امـر، تهیـه 
وابالغ پیوسـت گردشـگری بـرای طرح ها 
زیرسـاختی  و  عمرانـی  پروژه هـای  و 

بـود. خواهـد  شـهرداری 
تیمـوری همچنیـن تاکیـد کـرد: نظـر بـه 
اینکـه منابع قانونـی، متولی اصلـی حوزه 
میراث فرهنگـی،  وزارت  را  گردشـگری 
گردشـگری و صنایع دسـتی اعـالم کـرده 
اسـت؛ لذا الزم اسـت اساسـنامه ساختار 
گردشـگری  سـازمان  وظایـف  شـرح  و 
شـهرداری با همکاری معاونت گردشگری 
وزارت و در تعامـل مسـتقیم بـا این حوزه 
تنظیم شـود تـا از هر گونه مـوازی کاری و 
اتـالف منابـع و انـرژی  جلوگیـری شـود.

استقبال از توسعه گردشگری شهری 
در سازمان گردشگری شهرداری

مرمت فوری کتیبه نقش برجسته 
ثالث باباجانی

وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفت: »افراد سـودجو باهدف 
غـارت و سـرقت اثـر تاریخی کتیبه نقش برجسـته ثالث باباجانی، بخشـی از آن 
را جـدا کـرده بودنـد، ایـن افراد بالفاصله شناسـایی شـدند و بخش جداشـده از 

آن نیـز در اختیـار میراث فرهنگی قرارگرفته اسـت.«
 علی اصغـر مونسـان در مـورد خبـر کشـف دو کتیبـه نقـش برجسـته در منطقه 
مدیـرکل  بـا  تمـاس  در  شـهریور   29 »جمعه شـب  افـزود:  باباجانـی  ثـالث 
میراث فرهنگـی اسـتان کرمانشـاه دسـتورات الزم را برای انجـام اقدامات مرمتی 
فـوری در خصـوص سـنگ نگاره آسـیب دیده کـه متعلـق بـه تمـدن بین النهرین 
اسـت، صادر کردم و به زودی کارشناسـان برای بررسـی و مرمت در محل حاضر 
می شـوند.«او بابیـان این کـه افـراد سـودجو باهـدف غـارت و سـرقت ایـن اثـر 
تاریخـی بخشـی از آن را جـدا کـرده بودند، گفت: »این افراد بالفاصله شناسـایی 
شـدند و بخـش جداشـده از آن نیـز در اختیـار میراث فرهنگی قرارگرفته اسـت. 
ایـن بخـش از کتیبـه و نیـز قسـمت هایی کـه در زلزلـه سـال 96 کرمانشـاه 
آسـیب دیده، قابل مرمت اسـت. همچنین به مدیرکل اسـتان کرمانشـاه دسـتور 
داده شـد کـه در خصـوص آثـار مشـابه در اسـرع وقـت مستندسـازی بـه روش 

حرفـه ای و تخصصـی انجـام شـود و ایـن کار در اولویـت قـرار بگیرد.«          

ته
نک

پیــروز حناچــی - شــهردار تهــران - شــنبه ۳۰ شــهریور یــک هفتــه 
بعــد از انتشــار نخســتین خبرهــا از امضــای تفاهم نامــه اش 
ــا وزارت  ــه  ب ــای تفاهم نام ــات امض ــاره ی جزیی ــف، درب ــا ظری ب
امــور خارجــه بــه ایســنا گفــت: ایــن تفاهم نامــه بــا وزارت امــور 
ــه ســال 1۳۸2 دولــت مبنــی  خارجــه در راســتای اجــرای مصوب
ــدان مشــق  ــه می ــود ب ــرده ب ــه شــهرداری را موظــف ک ــر این ک ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــهردار ته ــده است.ش ــام ش ــد، انج ــه کن توج
ــف  ــای مختل ــن موزه ه ــق و قرارگرفت ــدان مش ــای می ویژگی ه
ــه  ــوان ب ــت: می ت ــره ، گف ــرت و غی ــتان، عب ــران باس ــه ای از جمل
ــرد و  ــه ک ــهری توج ــای ش ــک فض ــوان ی ــه عن ــق ب ــدان مش می
مــوزه اســناد وزارت امــور خارجــه نیــز در آن ایجــاد خواهــد شــد. 
ــه  ــد ب ــه می توان ــی دارد ک ــای بی بدیل ــق ظرفیت ه ــدان مش می
عنــوان فضــای شــهری توســعه یافتــه و مــورد توجــه قــرار گیــرد.

گردشگریمیراث

 راه اندازی خانه طبیعت گردی زنجانآغاز عملیات حذف علف های هرز برج قابوس
میـراث  پایـگاه  سرپرسـت 
جهانـی گنبدقابـوس در شـرق 
استان گلسـتان گفت: عملیات 
نصب داربسـت و تجهیز کارگاه 
بـه منظـور مرمـت و از بیـن بـردن علف هـای هـرز روییده 
در گنبـد مخروطـی بـرج قابوس به عنـوان بلندترین بنای 

آجـری جهـان آغـاز شـد.
اعتبـار،  تامیـن  بـا  اظهارداشـت:  نورتقانـی  عبدالمجیـد 
مناقصـه نصب داربسـت بـرای مرمت برج قابـوس انجام 
و پیمانـکار مشـخص شـد و بـر اسـاس برنامه ریـزی تـا 
دو هفتـه نصـب کامـل داربسـت طـول می کشـد و پـس 
از تکمیـل، عملیـات بوته زدایـی از گنبـد مخروطی فوقانی 

بـرج و مرمـت انجـام می شـود.وی افـزود: در زمان نصب 
داربسـت بـه منظـور حفـظ ایمنـی گردشـگران، بازدیـد از 
داخـل بنـا بـه مدت دو هفتـه امکان پذیر نیسـت، اما بعد 
از نصـب کامل بـا تامین ایمنی الزم، مجـددا امکان بازدید 
از داخـل بنـا فراهـم خواهد شد.سرپرسـت پایـگاه میراث 
جهانـی گنبدقابوس ادامـه داد: با تکمیل نصب داربسـت، 
مرمـت و بوته زدایـی در مـدت دو مـاه انجـام می شـود و 
بـا برگزاری نشسـت شـورای راهبـردی پایـگاه جهانی برج 
قابـوس و بررسـی مجـدد محـل اجـرای طـرح در برج که 
بیشـتر در جبهـه غربـی گنبـد مخروطـی بـه عنـوان محل 
رشـد علف هـای هـرز اسـت، تصمیمـات الزم بـرای ادامه 
نگهـداری داربسـت و اقدامـات دیگـر گرفته خواهد شـد.

زنجـان  گردشـگری  معـاون 
مـاده  اسـاس  »بـر  گفـت: 
ملـی  کمیتـه  آئین نامـه  سـه 
طبیعت گـردی مبنی بر تشـویق 
طبیعت گـردی،  و  دوسـتی  طبیعـت  فرهنـگ  ترویـج  و 
خانـه طبیعت گـردی زنجـان راه اندازی می شـود.«علی اکبر 
شـرفی در کمیتـه طبیعت گـردی اسـتان گفـت: »بـا توجه 
بـه اهمیـت و نقش جایگاه اکو توریسـم در توسـعه پایدار 
گردشـگری و تعامـل بـا تشـکل های مردم نهـاد و بخـش 
سیاسـت گذاری،  و  برنامه ریـزی  حـوزه  در  خصوصـی 

اسـت.« ضـروری  طبیعت گـردی  فعالیت هـای 
او تصریـح کـرد: »از ایـن رو مرکـزی بـرای هماهنگـی و 

راسـتای  در  سـازمان ها  و  تشـکل ها  تشریک مسـاعی 
و  مـردم  آگاه سـازی  طبیعـی،  جاذبه هـای  از  حفاظـت 
گردشـگران ایجـاد می شـود کـه یکـی از پیامدهـای آن 
دسـت یافتن به توسـعه پایدار اسـت.« معاون گردشگری 
زنجـان عنـوان کرد: »در این راسـتا دو مکان مناسـب برای 
ایجـاد خانـه طبیعت گـردی در نظـر گرفته شـده اسـت کـه 
خانـه  فضـا  مناسـب ترین  در  الزم  بررسـی های  از  پـس 
طبیعت گـردی آغـاز بـه کار خواهد کـرد.« او گفـت: »در این 
مجموعـه تورها و کالس های آموزشـی توسـط کارشناسـان 
اداره محیط زیسـت، منابع طبیعی و جهاد کشـاورزی برگزار 
خواهـد شـد تا طبیعـت گردان با آگاهـی الزم پا در طبیعت 

گذارند.«
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خبر

بــه گفتــه اســدهللا قره خانــی -عضــو کمیســیون انــرژی 
مجلــس شــورای اســالمی-، عمــده بنزیــن هایــی 
ــتاره  ــگاه س ــتند در پاالیش ــورو 5 هس ــورو 4 و ی ــه ی ک
خلیــج فــارس تولیــد مــی شــوند و در زمانــی کــه 
میــزان مصــرف افزایــش مــی یابــد ایــن پاالیشــگاه بــه 
ــده  ــن نماین ــی پاســخگوی کل کشــور نیســتند. ای تنهای
مجلــس بــا اشــاره بــه گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت 
هــوای تهــران مبنــی بــر اینکــه غلظــت گوگــرد در 
ســوخت بنزیــن معمولــی و ســوپر در تهــران ســه برابــر 
ــد:  ــر می گوی ــن ام ــل ای ــاره دلی ــاز اســت، درب حــد مج
بخشــی از بنزیــن مصرفــی کشــور در پاالیشــگاه تهــران، 
شــازند، تبریــز و اصفهــان تولیــد مــی شــود کــه از 
ــه  ــی ک ــن های ــی هســتند، بنزی ــای قدیم پاالیشــگاه ه
ــدد  ــر ع ــوند از نظ ــد می ش ــا تولی ــن پاالیشــگاه ه در ای
اکتــان و عناصــر موجــود در آن بــا اســتانداردهای یــورو 
ــه  ــی ک ــا زمان ــتند، ام ــق نیس ــا مطاب ــورو 5 بعض 4 و ی
مصــرف بنزیــن در فصــل تابســتان بــاال مــی رود مجبــور 
ــه اســتفاده از آنهــا هســتیم. آن طــور کــه قــره خانــی  ب
ــه در پاالیشــگاهای  ــی ک ــن های ــه، بنزی ــنا گفت ــه ایس ب
ــولفور و  ــر س ــر عناص ــود از نظ ــی ش ــد م ــی تولی قدیم
ــا اســتانداردهای روز نیســتند  اکتــان بعضــا متناســب ب
ــی  ــش آلودگ ــث افزای ــا باع ــا بعض ــتفاده از آن ه و اس
مــی شــود. از ســوی دیگــر بــه دلیــل تحریــم هــا بعضــا 
ــه مشــکل  در وارد کــردن برخــی از قطعــات کاتالیــزور ب
ــد  ــی توان ــز م ــن موضــوع نی ــود ای ــه خ ــم ک خــورده ای

ــده هــا شــود. باعــث افزایــش غلظــت آالین

افزایش ظرفیت تولید بنزین یورو4 و ۵
بهمــن مــاه 97 بــود کــه وزیــر نفــت درمراســم افتتــاح 
ــه ســوم پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس اعــالم  مرحل
کــرد کــه بــا تکمیــل طــرح هــای پاالیشــگاه هــای نفــت 

ــاس و  ــت بندرعب ــش نف ــارس، پاالی ــج ف ــتاره خلی س
ــن  ــد بنزی ــت تولی ــوع ظرفی ــز در مجم ــگاه تبری پاالیش
ــر در روز  ــون لیت ــه 76 میلی ــورو 4 و 5 ، ب ــت ی باکیفی
افزایــش یافــت. بــه گــزارش ایرنــا، بیــژن زنگنــه گفتــه 
ــج  ــتاره خلی ــگاه س ــدن پاالیش ــدار آم ــه م ــا ب ــود: ب ب
ــات  ــکه میعان ــوان 400 بش ــی ت ــی م ــه راحت ــارس ب ف
نفتــی بــه ظرفیــت کشــور اضافــه کــرد. وی بــا بیــان این 
کــه ظرفیــت پذیــرش خــوراک در پاالیشــگاه هــای نفــت 

ــد: در  ــوده اســت، می افزای ــون بشــکه ب 1.7 دهــم میلی
ایــن مــدت بیــش از 20 درصــد ظرفیت پاالیشــی کشــور 
اضافــه شــده اســت. وزیرنفــت ظرفیــت تولیــد بنزیــن 
ــرده و  ــالم ک ــر اع ــون لیت ــال91 را 59 میلی ــه در س پای
ایــن ظرفیــت   )97( امســال،  بهمــن  در  می گویــد: 
ــال از  ــان امس ــا پای ــید و ت ــر رس ــون لیت ــه 101 میلی ب
ــوان  ــه عن ــرد. زنگن ــم ک ــور خواهی ــر عب ــون لیت 105 میلی
می کنــد: ظرفیــت تولیــد بنزیــن کشــور از ابتــدای 
ســال 91 تاکنــون و در دولــت تدبیــر و امیــد بــه دوبرابــر 
افزایــش یافتــه و ایــن عالــی تریــن جهــش در تولیــد 

بنزیــن در کشــور اســت کــه تاکنــون داشــتیم. وی ادامــه 
می دهــد: بســیار جهــش بزرگــی اســت کــه بیــش از 50 
میلیــون لیتــر ظرفیــت تولیــد بنزیــن افزایــش یافتــه و 
ــد در مــورد  ــه همیــن دلیــل امــروز آمریــکا نمــی توان ب
ــردن  ــدود ک ــه مح ــود ک ــم خ ــای مه ــی از تهدیده یک
ــه  ــاورد. ب ــان بی ــر زب ــه ای را ب ــود کلم ــن ب واردات بنزی
ــدارد بلکــه  ــا بنزیــن کــم ن ــه تنه ــران ن ــه، ای گفتــه زنگن
مــی توانــد صــادرات داشــته باشــد امــا بــه عمــد بنزیــن 
ــر داخــل  ــم ذخای ــی خواهی ــرا م ــم زی ــی کنی صــادر نم

کشــور را تقویــت کنیــم. وی بــا بیــان ایــن کــه قبــل از 
ــد:  ــوان می کن ــم، عن ــن نداشــته ای ــاه واردات بنزی مهرم
نیــازی بــه واردات بنزیــن نداریــم و تــا ســال آینــده هــم 
ــت  ــت. وزیرنف ــم داش ــاز نخواهی ــن نی ــه واردات بنزی ب
ــا کیفیــت یــورو  یــادآور می شــود: تــا ســال91 بنزیــن ب
در کشــور نداشــتیم امــا امــروز بــا افزایــش بهبــود 
ــان در ســال هــای  ــت در پاالیشــگاه اراک و اصفه کیفی
92 و 95، 28 میلیــون در روز رســیده اســت. بــه گفتــه 
ــورو  ــت ی ــت نفــت گاز باکیفی ــه، درســال 91، ظرفی زنگن

بنزین تولیدی پاالیشگاه های قدیمی عامل افزایش آلودگی هوا 
عضو کمیسیون انرژی مجلس: بنزین هایی که در پاالیشگاه های قدیمی تولید می شوند 

بعضًا با استانداردهای یورو 4 و یورو ۵ مطابق نیستند

ــد: بخشــی از بنزیــن مصرفــی کشــور در پاالیشــگاه  ــرژی مجلــس می گوی عضــو کمیســیون ان
تهــران، شــازند، تبریــز و اصفهــان تولیــد مــی شــود کــه از پاالیشــگاه هــای قدیمــی هســتند، 
ــر  ــان و عناص ــدد اکت ــر ع ــوند از نظ ــد می ش ــا تولی ــگاه ه ــن پاالیش ــه در ای ــی ک ــن های بنزی
ــق نیســتند، امــا زمانــی کــه  ــا اســتانداردهای یــورو 4 و یــورو ۵ بعضــا مطاب موجــود در آن ب
مصــرف بنزیــن در فصــل تابســتان بــاال مــی رود مجبــور بــه اســتفاده از آنهــا هســتیم. از ســوی 
ــکل  ــه مش ــزور ب ــات کاتالی ــی از قطع ــردن برخ ــا در وارد ک ــا بعض ــم ه ــل تحری ــه دلی ــر ب دیگ
خــورده ایــم کــه خــود ایــن موضــوع نیــز مــی توانــد باعــث افزایــش غلظــت آالینــده هــا شــود.

اســدهللا قــره  خانــی -عضــو کمیســیون 
انــرژی مجلــس شــورای اســالمی-  بــر 
ــه در  ــی ک ــن های ــه بنزی ــت ک ــاور اس ــن ب ای
پاالیشــگاهای قدیمــی تولیــد مــی شــود 
از نظــر عناصــر ســولفور و اکتــان بعضــا 
ــتند و  ــتانداردهای روز نیس ــا اس ــب ب متناس
ــش  ــث افزای ــا باع ــا بعض ــتفاده از آن ه اس

ــود.  ــی ش ــی م آلودگ

رنا
 ای

س:
عک

ــط زیســت  ــال محی ــک کارشــناس و فع  ی
بازگشــت  بــه  نســبت  هشــدار  ضمــن 
ــال  ــدای س ــیل ابت ــابه س ــیالب های مش س
ــزداری،  ــه آبخی ــه ب ــتار توج ــاری، خواس ج
آبخــوان داری و ترمیــم پوشــش گیاهــی 
آســیب دیده در ســیل شــد. بــه گــزارش 
ایکنــا؛ ســیل گذشــت، امــا صدمــات آن 
زیســت  آلودگی هــای  دارد؛  ادامــه  هنــوز 
ــیل  ــس از س ــه پ ــترده ای ک ــی گس محیط
ــورد توجــه  ــت م ــه دق ــد ب ایجــاد شــده بای
ــرد. از ســوی دیگــر اگــر فرامــوش  ــرار گی ق
ــیل  ــه س ــش چ ــاه پی ــد م ــه چن ــم ک کنی
عظیمــی در کشــور بــه راه افتــاد، قــدر مســلم 
ــگیری از  ــرای پیش ــری ب ــدام مؤث ــچ اق هی
ســیل های مشــابه در چنــد ســال  آینــده 
ــا  ــاس و ب ــن اس ــر همی ــرد. ب ــم ک نخواهی
ــم  ــئله مه ــن مس ــدن ای ــر ش ــدف متذک ه
ــه  ــد ب ــدای ســال 98 می توان ــه ســیل ابت ک
راحتــی در ســال های آینــده تکــرار شــود، بــا 
ــناس  ــال و کارش ــر، فع ــین بازگی محمدحس
ــی  ــر منف ــط زیســت در خصــوص تأثی محی
ــر محیــط زیســت کشــور گفت و گــو  ســیل ب
ــه اینکــه در بحــث  ــا اشــاره ب ــم. وی ب کردی
و  قابــل پیش بینــی  نــوع  دو  بــا  ســیل 
هســتیم،  مواجــه  پیش بینــی  غیرقابــل 
گفــت: طغیــان آب کــه گســتره ای از زمیــن 
ــی اســت  ــل پیش بین ــد، قاب ــر می کن را متأث
ــی  ــیل آن ــام س ــه ن ــری ب ــئله دیگ ــا مس ام
داریــم کــه غیرقابــل پیش بینــی اســت 
و قــدرت تخریبــی بســیار شــدیدی دارد 
و ظــرف چنــد ســاعت در پاییــن دســت 
ــر  ــذارد. بازگی ــی شــدید می گ ــرات تخریب اث
تشــریح کــرد: ســیل های اخیــر در گلســتان 
داشــتند،  معمولــی  حالــت  و خوزســتان 
بــه طــوری کــه آب  بــاال آمــد و مناطــق 
ــد،  ــان تن ــر آب رفــت، امــا جری مختلــف زی
ــت و الزم  ــود نداش ــی وج ــر و ناگهان ویرانگ
ــود.  ــه ش ــام و آب تخلی ــی انج ــد زهکش ش
وی افــزود: امــا در لرســتان و شــیراز ســیل 
آنــی آمــد و تخریــب گســترده ای ایجــاد 
ــوع ســیل،  ــن ن ــل ای کــرد کــه یکــی از دالی
تخریــب پوشــش گیاهــی باالدســت آن 
منطقــه اســت. وقتــی جنــگل و مرتــع دچــار 
تخریــب می شــود، قــدرت جلوگیــری از 

بــروز روان  آب را نــدارد.

ت
وانا

ذوالقدر: طرح حمایت از حقوق حیواناتحی
در اولویت قرار گیرد

ــس  ــط زیســت مجل ــک عضــو فراکســیون محی ی
شــورای اســالمی بــا ابــراز تاســف نســبت بــه تکــرار 
مــوارد حیــوان آزاری اظهــار کــرد: بــه همیــن جهــت 
الزم اســت طــرح حمایــت از حقــوق حیوانــات در اولویــت 
ــا  ــدر ب ــه ذوالق ــیده فاطم ــزارش ایســناف س ــه گ ــرد. ب ــرار گی ق
اشــاره بــه لــزوم در اولویــت قــرار دادن طــرح حمایــت از حقــوق 
حیوانــات بــا توجــه بــه فقــدان قانــون بازدارنــده و افزایــش موارد 
حیــوان آزاری گفــت: حفاظــت و حراســت از محیــط زیســت در 
گــرو تدویــن و تصویــب قوانیــن بازدارنــده اســت و ایــن قوانیــن 
ــد  ــتند می توانن ــاط هس ــر در ارتب ــا یکدیگ ــه ب ــره ای ک در زنجی
کارآمــد عمــل کننــد. وی افــزود: موضــوع حفاظــت و حراســت از 
محیــط زیســت در گام نخســت نیازمنــد تصویــب و ابــالغ طــرح 
حمایــت از محیط بانــان و جنگلبانــان بــود کــه خوشــبختانه 
ــط زیســت  ــه در فراکســیون محی ــای بســیاری ک ــا پیگیری ه ب
انجــام دادیــم مصــوب شــد؛ هــم اینــک حلقــه مفقــوده چرخــه 
حفاظــت از محیــط زیســت، در نبــود قانــون حمایــت از حیوانــات 

اســت. ذوالقــدر بیــان کــرد: تکــرار مــوارد حیــوان آزاری و 
مشــکالت برخاســته از آن کــه ســالمت روانــی و بهداشــتی مــردم 
ــه  ــات را ب را تهدیــد مــی کنــد تصویــب طــرح حمایــت از حیوان
ــی از  ــا ایــن رفتارهــای خال ضــرورت تبدیــل کــرده اســت؛ یقین
اخــالق اســالمی و ارزشــی و ایرانــی نــه تنهــا گونه هــای جانــوری 
ــی  ــت اصول ــدم حمای ــه ع ــد بلک ــی ده ــرار م ــد ق ــورد تهدی را م
ــات  ــا حیوان ــای نادرســت ب ــده از رفتاره ــش آم و مشــکالت پی
باعــث بــروز مشــکالت و معضــالت مختلــف مــی شــود کــه عــدم 
ــر  ــای پرخط ــش رفتاره ــبب افزای ــه آن س ــی ب ــیدگی قانون رس
خواهــد شــد. ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــون  ــن خصــوص در اصــل 50 قان ــرد:در همی ــد ک اســالمی تاکی
اساســی حفاظــت  محیــط زیســت  کــه  نســل  امــروز و نســل های  
بعــد بایــد در آن  حیــات  اجتماعــی  رو بــه  رشــدی  داشــته  باشــند 
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــر فعالیت ــی  شــده  و ه ــی  تلق ــه  عموم وظیف
ــران  آن   ــل  جب ــر قاب ــب  غی ــا تخری ــت  ی ــط زیس ــی  محی آلودگ

شــود، ممنــوع  شــناخته شــده اســت.

ســازمان جهانــی هواشناســی در آســتانه مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل و نشســت ســران دربــاره تغییــرات اقلیمــی، هشــدار داد کــه 
ــال  ــن در 5 س ــره زمی ــده و ک ــریع تر ش ــرات س ــن تغیی ــد ای رون
گذشــته گرم تریــن دوره خــود را ســپری کــرده اســت. بــه گــزارش 
ایرنا، ســازمان جهانی هواشناســی )WMO( روز یکشــنبه گزارشــی 
ــا 2019  ــال 2015 ت ــن از س ــره زمی ــی ک ــت اقلیم ــاره وضعی را درب
منتشــر کــرد تــا دبیــر کل ســازمان ملــل را در آســتانه »نشســت 
ســران دربــاره اقــدام اقلیمــی« در جریــان تغییــرات آب و هوایــی 
جهــان قــرار دهــد. ســازمان هواشناســی جهانــی همچنیــن در ایــن 
گــزارش بــه نشــانه ها و تاثیــرات شــگرف تغییــرات آب و هوایــی 
ــای  ــا و طوفان ه ــا، آب شــدن یخ ه ــش ســطح دریاه ــل افزای مث
ــتر  ــدت بیش ــر ش ــورد نظ ــال م ــه در 5 س ــرد ک ــاره ک ــدید اش ش
داشــته اســت. براســاس ایــن گــزارش، ســال های 2015 تــا 2019 
ــی از  ــوای جهان ــای ه ــت دم ــخ ثب ــال در تاری ــن 5 س ، گرم تری
ــه ای در  ــوده و تمرکــز گازهــای گلخان ــن ســو ب ــه ای ســال 1850 ب
اتمســفر کــره زمیــن بــه باالتریــن ســطح خــود در تاریــخ رســیده 
ــن  ــی همچنی ــازمان جهان ــن س ــی ای ــزارش آب و هوای ــت. گ اس
ــه دوران  ــوا نســبت ب ــی ه ــای جهان ــه متوســط دم ــرد ک ــد ک تاکی
پیشــاصنعتی 1.1 درجــه و نســبت بــه گــزارش مشــابه ایــن 
ــه  ــم( درج ــز 0.2 )دو ده ــا 2015 نی ســازمان در ســال های 2011 ت
ــای  ــش دم ــن افزای ــودن ای ــی ب ــت. بحران ــه اس ــش یافت افزای
متوســط جهانــی زمانــی قابــل درک اســت کــه بدانیــم هــدف اولیــه 
توافــق آب و هوایــی پاریــس کــه در ســال 2015 میــان نزدیــک بــه 

200 کشــور جهــان امضــا شــد، محــدود نگــه داشــتن رشــد دمــای 
جهانــی بــه کمتــر از 2 درجــه بیــش از دمــای پیشــاصنعتی بــوده 
ــال  ــر از 5 س ــه در کمت ــم( درج ــد 0.2 )دو ده ــی رش ــت. یعن اس
پــس از امضــای ایــن توافــق، بســیار دورتــر از هــدف اولیــه ایــن 
ــدت  ــدف طوالنی م ــه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــان اس پیم
ــه 1.5  ــی ب ــای جهان ــد دم ــردن رش ــدود ک ــس، مح ــق پاری تواف
درجــه بیــش از دمــای پیشــاصنعتی بــوده اســت. گزارش ســازمان 
هواشناســی جهانــی ارزیابــی یکپارچــه ای از وضعیــت سیســتم کره 
زمیــن تحــت نفــوذ روزافــزون تغییــرات اقلیمــی، واکنــش بشــر 
ــده  ــه ایــن تغییــرات و تاثیــرات ناشــی از ایــن تغییــرات در آین ب
ارائــه می دهــد. ایــن ســازمان بین المللــی دربــاره تــداوم افزایــش 
ــبت  ــال نس ــن 5 س ــه در ای ــرد ک ــد ک ــه ای تاکی ــای گلخان گازه
ــان شــاهد 20 درصــد  ــه زمــان مشــابه در گــزارش پیشــین، جه ب
افزایــش دی اکســیدکربن بــوده و بــا ایــن رونــد تــا پایــان ســال 
2019 از 410 بخــش در میلیــون نیــز فراتــر خواهــد رفــت. »پتــری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی هواشناس ــازمان جهان ــر کل س ــاالس« دبی ت
شــدت تغییــرات اقلیمــی گفــت: بــرای توقــف افزایــش دمــا در 2 
درجــه بیــش از دمــای پیشــاصنعتی، ســطح اهــداف تعییــن شــده 
ــه ای(  ــای گلخان ــار گازه ــش انتش ــرای کاه ــا ب ــط دولت ه )توس
ــرای محــدود کــردن متوســط دمــای جهانــی  ــر و ب بایــد ســه براب
ــه 5  ــن اقدامــات ب ــد ای ــر از پیشــاصنعتی بای ــه 1.5 درجــه کمت ب
برابــر افزایــش یابــد. ایــن گــزارش، آب شــدن یخ هــای قطبــی در 
جنوبــگان و گرینلنــد و گرمایــش اقیانــوس را باعــث شــدت گرفتــن 

حــوادث طبیعــی نظیــر طوفان هــای گرمســیری و ســیل دانســت 
ــع طبیعــی  ــان فجای ــه بیشــترین خســارات اقتصــادی را در می ک
بــه بــار مــی آورد. بیــش از 90 درصــد فجایــع طبیعــی مربــوط بــه 
آب و هــوا اســت کــه شــایع ترین آن هــا، طوفــان و ســیل اســت. 
مــوج گرمــا و خشکســالی نیــز افــزون بــر خســارات جانی، تشــدید 
ــاورزی  ــوالت کش ــن محص ــن رفت ــا و از بی ــوزی جنگل ه آتش س
ــا  ــا در ســال های 2015 ت ــواج گرم ــال داشــته اســت. ام ــه دنب را ب
ــه  ــوده و هم ــی ب ــای هواشناس ــن پدیده ه ــزو مرگ بارتری 2019 ج
ــه  ــال 2015 ب ــده از س ــن پدی ــاره ای ــه درب ــام گرفت ــات انج مطالع

ــرده  ــایی ک ــی را در آن شناس ــرات اقلیم ــای تغیی ــو، ردپ ــن س ای
اســت. طوفــان هــاروی در ســال 2017 کــه چندیــن ایالــت آمریــکا 
را گرفتــار کــرد، بــه تنهایــی 125 میلیــارد دالر خســارت بــه بــار آورد 
ــارس و  ــای م ــیری در ماه ه ــی گرمس ــد پی درپ ــن چرخن و چندی
آوریــل ســال 2019 خســارات بی ســابقه ای را در موزامبیــک ایجــاد 
کــرد. گفتنــی اســت تغییــرات آب وهوایــی یــا تغییــر اقلیــم یعنــی 
ــت  ــرای وضعی ــورد انتظــار ب ــر مشــخص در الگوهــای م هــر تغیی
میانگیــن آب وهوایــی، کــه در طوالنی مــدت در یــک منطقــٔه خــاص 

یــا بــرای کل اقلیــم جهانــی رخ بدهــد. 

روزهــای اخیــر جهــان شــاهد اعتراضــات گســترده ای نســبت 
ــزوم  ــار دیگــر ل ــود؛ اعتراضاتــی کــه ب ــه تغییــرات اقلیمــی ب ب
ــان  ــر پالکاردهایش ــت را ب ــط زیس ــت از محی ــه و مراقب توج
حــک کــرده بودنــد، ســهم ایــران امــا در ایــن میــان ســکوت 
پژوهــش  و  تفســیر  تحلیــل،  گــروه  گــزارش  بــه  بــود. 
ــن  ــاهد بزرگتری ــان ش ــر جه ــای اخی ــری، در روزه ــای خب ه
اعتراضــات مردمــی در جهــت مقابلــه بــا تخریــب محیــط 
زیســت و بحــث تغییــرات اقلیمــی بــود؛ اعتراضاتــی کــه 
ــای  ــاره ه ــان در ق ــرکردگی نوجوان ــا س ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

هشدار سازمان جهانی هواشناسی 
درباره سرعت گرفتن تغییرات اقلیمی

رنا
:ای

س
عک
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:ای

س
عک

آالیندگی

اعتبارات

کاهش اثرات زیست محیطی شرط 
راه اندازی منطقه آزاد جازموریان است

سازمان محیط زیست باید به حذف 
فیلتر دوده خودروها ورود کند

مدیــر کل محیــط زیســت 
کرمــان گفــت: اســتان کرمان 
عظیمــی  پتانســیل  دارای 
صنایــع  گســترش  بــرای 
اســت امــا بــا توجــه بــه ایــن پتانســیل، تاکنون رشــد 
کافــی در اســتان وجــود نداشــته اســت. بــه گــزارش 
ــاکری  ــان ش ــا؛ مرج ــانی راه دان ــالع رس ــبکه اط ش
مدیــر کل محیــط زیســت کرمــان در گفتگــو بــا 
خبرنــگار راه آرمــان اظهــار داشــت: اعتبــارات تملــک 
اســتان بــرای محیــط زیســت در ســال گذشــته کــم 
ــود  ــان ب ــون توم ــارد و 300 میلی ــدود 2 میلی و در ح
ــه و 2  ــش یافت ــزان افزای ــن می ــال 98 ای ــه در س ک
برابــر شــد.مدیر کل محیــط زیســت کرمــان در ادامــه 
عنــوان کــرد: افزایــش میــزان اهمیــت فرمانــداران بــه 
محیــط زیســت در ســال جــاری، افزایــش 2 برابــری 
ــا  اعتبــارات تملــک اســتان را بــه همــراه داشــت و ب

ــال  ــت در س ــط زیس ــارات محی ــه اعتب ــود اینک وج
قبــل انــدک بــود، توانســتیم 96 درصــد رشــد در 
بودجــه تملــک خــود در ســال جــاری داشــته باشــیم. 
ــا توجــه  مدیــر کل محیــط زیســت کرمــان افــزود: ب
ــارات اســتانی در ســال جــاری  ــه اینکــه رشــد اعتب ب
ــه  ــژه ب ــی وی ــتانی نگاه ــئوالن اس ــود مس ــی ب منف
محیــط زیســت داشــتند و ایــن اعتبــارات را افزایــش 
دادنــد. شــاکری ابــراز داشــت: اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان کرمــان ایــن افزایــش اعتبــار 
ــزات  ــا و تجهی ــت خودروه ــد و تقوی ــرف خری را ص
خــود خواهــد کــرد و  ایــن امکانــات در اختیــار 
پاســگاه هــا و نیروهــای ایــن اداره قــرار مــی گیــرد. 
ــه  ــه وظیف ــی ک ــرد: از آنجای ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ــت از  ــت اس ــت حفاظ ــط زیس ــی اداره کل محی اصل
ــزات  ــش تجهی ــرف افزای ــور ص ــه مذک ــن رو بودج ای

ــد. ــد ش ــی خواه حفاظت

ــاون ســازمان اســتاندارد  مع
گفــت: فیلتــر تنهــا بــرای 
گازوئیلــی  خودروهــای 
بــه  مربــوط  و  اســت 
ــه  ــه ب ــط زیســت اســت ک ــازمان محی ــارات س اختی
حــذف فیلتــر دوده ورود کنــد. بــه گــزارش خبرگــزاری 
مــوج، وحیــد مرنــدی مقــدم در نشســت خبــری بــا 
اشــاره بــه اینکــه براســاس مصوبــه دولــت در ســال 
96 برنامــه زمانبنــدی جدیــدی ارائــه شــده بــود کــه 
از یــورو 2 بــه یــورو4 برســیم، گفــت: در ایــن مصوبــه 
قــرار بــود تــا 2 اســفند  96 در 15 شــهر توزیــع بنزیــن 
ــزان  ــدای 97 می ــا ابت ــیم و ت ــته باش ــورو 4 داش ی
توزیــع یــورو 4 بــه 60 درصــد و تــا ابتــدای 98 بــه 80 
درصــد و تــا ســال 1400 بــه صددرصــد برســد. وی بــا 
بیــان اینکــه قبــل از ســال 1400 توزیــع یــورو 4 کامــل 
ــه اســتانداردهای  ــزود: از ســال 87 ک مــی شــود، اف

ــرد  ــزان گوگ ــت و می ــاال رف ــن ب ــت بنزی ــد کیفی جدی
بنزیــن از 300 گــرم در لیتــر را بــه 50 گــرم رســاندیم و 
ســرب بــه صفــر رســید و بنــزن نیــز بــه یــک رســید. 
ــن  ــرد در بنزی ــن گوگ ــه میانگی ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
ــود،  ــک ppm 50 ب ــران در ســال 93 نزدی اســتان ته
ــه ppm 42، در ســال  ــرد: در ســال 94 ب ــح ک تصری
ــل مشــکل  ــه دلی ــه ppm 32 و در ســال 96 ب 95 ب
پاالیشــگاه شــازند گوگــرد بنزیــن بــه ppm 69 رســید 
ــی ام و در ســال جــاری  ــی پ ــه 34 پ و ســال 97 ب
نیــز بــه ppm 24.9 رســیده اســت. او در پاســخ بــه 
ســوال خبرنــگار خبرگــزاری مــوج در پاســخ بــه اینکــه 
برخــی خودروســازها بــه دنبال برداشــتن فیلتــر دوده 
ــا  ــر دوده تنه ــت: فیلت ــا هســتند، گف از روی خودروه
ــه  ــوط ب ــت و مرب ــی اس ــای گازوئیل ــرای خودروه ب
ــه  ــه ب ــط زیســت اســت ک ــازمان محی ــارات س اختی

ــد.    ــر ورود کن حــذف فیلت

شکارچی غیرمجاز اردک ماهی در منطقه الموت دستگیر شد
 نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین یک شکارچی غیر مجاز اردک ماهی را در 
دریاچه اوان الموت دستگیر کردند. به گزارش ایرنا، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
قزوین در این باره گفت: این شکارچی 6 قطعه اردک ماهی را از دریاچه اوان شکار کرده بود که 
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، وی را مشاهده کرده و دستگیر می کنند.  

گزارش

تاثیرات  تشدید 
جهانی گرمای 

ب ها
ترمیم شکاف های دایک مرزی هورالعظیم تاال

پس از سیل فروردین
ــتان از  ــت خوزس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــرزی  ــک م ــکاف های دای ــدی ش ــم 90 درص ترمی
هورالعظیــم خبــر داد. محمدجــواد اشــرفی در 
ــن  ــان ســیالب فروردی ــرد: در زم ــار ک ــا ایســنا، اظه ــو ب گفت وگ
خوزســتان، بــه منظــور پیشــگیری از آبگرفتگــی اراضــی و 
ــاالب، شــکاف هایی در نقاطــی  ــه خــارج از ت هدایــت ســیالب ب
ــیالب،  ــس از س ــد. پ ــاد ش ــم ایج ــرزی هورالعظی ــک م از دای
ایــن شــکاف ها همچنــان باقــی بــود و آب از تــاالب بــه ســمت 
ــروج  ــری از خ ــت جلوگی ــه جه ــد ک ــارج می ش ــراق خ کشــور ع
آب، تصمیــم بــه ترمیــم دایــک گرفتــه شــد. وی افــزود: اکنــون 
ــم  ــرزی هورالعظی ــک م ــم دای ــات ترمی ــا 90 درصــد عملی تقریب
ــه ســمت بخــش  ــروج آب ب ــام رســیده و از شــدت خ ــه اتم ب
عراقــی هورالعظیــم بســیار کاســته شــده اســت. در حــال حاضــر 
ــه از  ــر ثانی ــا هشــت مترمکعــب ب ــا حــدود هفــت ت ــه تنه روزان
آب هورالعظیــم بــه ســمت عــراق هدایــت می شــود البتــه بایــد 
ــت  ــراق هدای ــمت ع ــه س ــزان آب ب ــن می ــر ای ــرد اگ ــه ک توج

شــود نیــز از لحــاظ مباحــث اکولوژیــک، مشــکل زیــادی بــرای 
تــاالب در بخــش ایرانــی ایجــاد نمی کنــد و بــرای اینکــه آتــش 
ســوزی هایی ماننــد ســال گذشــته در هورالعظیــم رخ ندهــد، این 
نقــاط بایــد مرطــوب بماننــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
خوزســتان در ادامــه صحبــت هایــش تصریــح کــرد: بــه دلیــل 
ــا  ــاالب، تنه ــاط ت عــدم وجــود راه هــای دسترســی در برخــی نق
ــده اســت  ــاز مان ــوز ب ــرزی هن ــک م ــی از دای ــدوده ای جزئ مح
کــه امیدواریــم در روزهــای آینــده ایــن 10 درصــد باقــی مانــده 
از ترمیــم دایــک مــرزی نیــز انجــام شــود. بــا توجــه بــه اینکــه 
بخــش عراقــی هورالعظیــم نیــز در حــال حاضــر آب دارد، تــالش 
مــا جهــت ترمیــم صددرصــدی دایــک مــرزی اســت. اشــرفی 
بــا بیــان اینکــه بــه علــت اختــالف ارتفــاع در تــاالب هورالعظیــم 
حتــی در زمــان ســیالب بخش هایــی از هورالظیــم آبگیــری 
ــم  ــاالب هورالعظی ــد ت ــر 70 درص ــال حاض ــت: در ح ــد، گف نش
ــاالب  ــته در ت ــال های گذش ــزان آب در س ــن می ــه ای آب دارد ک

ــم وجــود نداشــت. هورالظی

ه ها
یند

آال

ــوع زیســتی  ــی و تن ــط طبیع ــد محی ــاون جدی مع
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت تصریــح 
ــران  ــتان ته ــه در اس ــی ک ــن و گازوئیل ــرد: بنزی ک
ــته  ــتی داش ــط زیس ــتاندارهای محی ــد اس ــود بای ــع می ش توزی
ــده شــده اســت.  ــی دی ــا انحراف های ــا در برخــی جاه باشــد ام
ــد روز پیــش  ــا چن ــا، کیومــرث کالنتــری کــه ت ــه گــزارش ایرن ب
ــنبه در  ــود روز دوش ــران ب ــتان ته ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
مراســم معارفــه مدیــر کل جدیــد محیــط زیســت ایــن اســتان 
اظهارداشــت: همــکاران محیــط زیســت در بخــش پایــش 
ــای  ــی روزه ــد. ط ــارت دارن ــی نظ ــوخت توزیع ــه س ــبت ب نس
ــد  گذشــته برخــی مســئوالن محیــط زیســت اعــالم کــرده بودن
کــه توزیــع بنزیــن در برخــی جایــگاه هــای تهــران بایــد مطابــق 
اســتانداردهای یــورو نبــوده یــا گوگــرد آنهــا باالتــر از اســتاندارد 
بــوده؛ موضوعــی کــه وزارت نفــت آن را رد کــرده اســت. کالنتــری 
ــه  ــز معاین ــر مراک ــارت ب ــزود: نظ ــود اف ــخنان خ ــه س در ادام
ــی  ــش مهم ــا نق ــرد آنه ــه عملک ــرد ک ــورت می گی ــز ص ــی نی فن
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این صفحه می خوانیم
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کشــور را تقویــت کنیــم. وی بــا بیــان ایــن کــه قبــل از 
ــد:  ــوان می کن ــم، عن ــن نداشــته ای ــاه واردات بنزی مهرم
نیــازی بــه واردات بنزیــن نداریــم و تــا ســال آینــده هــم 
ــت  ــت. وزیرنف ــم داش ــاز نخواهی ــن نی ــه واردات بنزی ب
ــا کیفیــت یــورو  یــادآور می شــود: تــا ســال91 بنزیــن ب
در کشــور نداشــتیم امــا امــروز بــا افزایــش بهبــود 
ــان در ســال هــای  ــت در پاالیشــگاه اراک و اصفه کیفی
92 و 95، 28 میلیــون در روز رســیده اســت. بــه گفتــه 
ــورو  ــت ی ــت نفــت گاز باکیفی ــه، درســال 91، ظرفی زنگن

6 میلیــون لیتــر در روز بــوده کــه ایــن میــزان در ســال 
جــاری بــه 44 میلیــون لیتــر در روز رســیده کــه تقریبــا 
ــد:  ــه می گوی ــت. وی در ادام ــده اس ــر ش ــر 7 براب براب
ــای  ــگاه ه ــه پاالیش ــکه در روز ب ــون بش ــرای 2 میلی ب
ــرای  ــی ب ــت اصول ــات گازی موافق ــت و مایع ــد نف جدی
تاســیس خــوراک دادیــم کــه 600 هــزار بشــکه از اینهــا 
پاالیشــگاه هــای زیــر60 هــزار بشــکه اســت. وزیرنفــت 
در  پاالیشــی  هــای  طــرح  می کنــد:  خاطرنشــان 
ــرآورده  ــت ف ــش کیفی ــه افزای ــای متوج ــگاه ه پاالیش

هــا و براســاس اســتانداردهای زیســت محیطــی اســت.

ارتقای بنزین تولیدی به استاندارد یورو۵
امــا پاالیشــگاه تبریــز یکــی از چنــد پاالیشــگاهی اســت 
انــرژی  کــه اســدهللا قره خانــی -عضــو کمیســیون 
مجلــس شــورای اســالمی- از آن بــه عنــوان پاالیشــگاه 
ــا  ــان بعض ــولفور و اکت ــر س ــر عناص ــه از نظ ــی ک قدیم
متناســب بــا اســتانداردهای روز نیســتند، یــاد می کنــد. 
در اواســط اســفندماه گذشــته غالمرضــا باقــری دیــزج، 
ــرد  ــالم ک ــز اع ــت تبری ــش نف ــل شــرکت پاالی مدیرعام

ــل  ــی »تبدی ــد قدیم ــری واح ــر کارب ــروژه تغیی ــه پ ک
نفتــای  بــه »ایزومریزاســیون  بنزیــن«  کاتالیســتی 
ــزار  ــت اســمی 10 ه ــا ظرفی ــن شــرکت ب ســبک« در ای
بشــکه در روز بــا موفقیــت انجــام شــد کــه بــا راه انــدازی 
ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــورو 5 در ش ــن ی ــد بنزی آن تولی
تبریــز بــه میــزان 3.2 میلیــون لیتــر در روز فراهــم 
شــده اســت. بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از شــرکت ملــی 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران، وی 
هــدف از اجــرای ایــن پــروژه را افزایــش تولیــد بنزیــن 
ــتاندارد  ــای اس ــد، ارتق ــه 100 درص ــد ب ــورو از 40 درص ی
ــش  ــورو 5، افزای ــه ی ــدی پاالیشــگاه ب ــن تولی کل بنزی
ســودآوری شــرکت، کیفی ســازی و کاهــش آالینده هــای 
زیســت محیطــی و افزایش آرام ســوزی بنزیــن در موتور 
ــوان  ــا ت ــرح ب ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــرده و ب ــالم ک اع
نیروهــای داخلــی انجــام شــده اســت، بیــان می کنــد: 
ــه شــده در مقایســه  ــرح ارائ ــی حاصــل از ط صرفه جوی
ــورو اســت. ــون ی ــد،  130 میلی ــا احــداث واحــد جدی ب

هدف تولید سوخت پاک است
هــدف  مهم تریــن  دیــزج،  باقــری  زمــان  آن  در 
ــت های  ــیر سیاس ــت در مس ــز را حرک ــگاه تبری پاالیش
اقتصــاد مقاومتــی دولــت بــرای تولیــد ســوخت پــاک 
ــن  ــر ای ــزون ب ــد: اف ــرده و می گوی ــوان ک ــور عن در کش
ــزوده  ــا ارزش اف ــه محصــوالت ب هــدف، تنوع بخشــی ب
بیشــتر، انجــام مســئولیت های اجتماعــی در قبــال 
ذی نفعــان و حرکــت در مســیر توســعه پایــدار از دیگــر 
اهــداف مهــم پاالیشــگاه نفــت تبریــز اســت. مدیرعامــل 
شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز دربــاره اقدامــات زیســت 
ــج  ــد: در پن ــه می افزای ــرکت در ادام ــن ش ــی ای محیط
ــار  ــا اعتب ــی ب ــت محیط ــرح زیس ــته 15 ط ــال گذش س
ــون از  ــده و تاکن ــرا ش ــورو اج ــون ی ــش از 400 میلی بی
ــد  ــد جدی ــه واح ــت ک ــده اس ــرداری ش ــرح بهره ب 10 ط
ــه  ــاک از جمل ــن پ ــد بنزی ــا هــدف تولی بنزین ســازی ب
ــز  ــت تبری ــش نف ــرا شــده شــرکت پاالی ــای اج طرح ه
بــرای ارتقــای شــاخص های زیســت محیطــی بــه 
شــمار می آیــد کــه بــرای اجــرای آن 270 میلیــون 
اینکــه  بیــان  بــا  یــورور هزینــه شــده اســت. وی 
حفاظــت از محیــط زیســت همــواره ســرلوحه اقدامــات 
ماســت، می گویــد: طــرح بازیافــت گازهــای ارســالی بــه 
ــه ای  ــا هــدف کاهــش انتشــار گازهــای گلخان مشــعل ب
و آالینده هــای اتمفســری بــه همــراه اجــرای طــرح 
ــورو 5  ــل ی ــد گازوئی ــدف تولی ــا ه ــل ب ــه گازوئی تصفی
ــده در  ــرا ش ــی اج ــت محیط ــای زیس ــر طرح ه از دیگ

ــت. ــز اس ــگاه تبری پاالیش

بهمن ماه ۹7 بود که 
وزیر نفت اعالم کرد 
با تکمیل طرح های 

پاالیشگاه های ستاره 
خلیج فارس، نفت 

بندرعباس و پاالیشگاه 
تبریز در مجموع 

ظرفیت تولید بنزین 
باکیفیت یورو 4 و ۵ 
، به 7۶ میلیون لیتر 
افزایش یافت. زنگنه 
گفته بود طرح های 

پاالیشی در پاالیشگاه ها 
متوجه افزایش کیفیت 

فرآورده ها و براساس 
استانداردهای زیست 

محیطی است.

بنزین تولیدی پاالیشگاه های قدیمی عامل افزایش آلودگی هوا 
عضو کمیسیون انرژی مجلس: بنزین هایی که در پاالیشگاه های قدیمی تولید می شوند 

بعضًا با استانداردهای یورو 4 و یورو ۵ مطابق نیستند

روزهــای اخیــر جهــان شــاهد اعتراضــات گســترده ای نســبت 
ــزوم  ــار دیگــر ل ــود؛ اعتراضاتــی کــه ب ــه تغییــرات اقلیمــی ب ب
ــان  ــر پالکاردهایش ــت را ب ــط زیس ــت از محی ــه و مراقب توج
حــک کــرده بودنــد، ســهم ایــران امــا در ایــن میــان ســکوت 
پژوهــش  و  تفســیر  تحلیــل،  گــروه  گــزارش  بــه  بــود. 
ــن  ــاهد بزرگتری ــان ش ــر جه ــای اخی ــری، در روزه ــای خب ه
اعتراضــات مردمــی در جهــت مقابلــه بــا تخریــب محیــط 
زیســت و بحــث تغییــرات اقلیمــی بــود؛ اعتراضاتــی کــه 
ــای  ــاره ه ــان در ق ــرکردگی نوجوان ــا س ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

ــود  ــورهای خ ــران کش ــان، رهب ــد و نوجوان ــزار ش ــف برگ مختل
ــدی و حساســیت  ــه من ــه دغدغ ــی را ب و سیاســتمداران جهان
ــد. ــوت کردن ــت دع ــط زیس ــوم و محی ــت ب ــه زیس ــبت ب نس
ــن  ــوارد ای ــا در م ــن مــورد کــه عمدت ــا در ای ــه تنه ــران ن در ای
چنینــی و بحــث حفاظــت از محیــط زیســت حساســیتی 
ــث  ــا بح ــن آنه ــم تری ــی از مه ــاید یک ــه ش ــدارد ک ــود ن وج
ــا اســت؛ در  ــز ه ــت قرم ــاب هشــدارها و وضعی ناآگاهــی از ب
ــی  ــاالن قدیم ــی از فع ــا یک ــا ب ــگر ایرن ــتا پژوهش ــن راس ای
محیــط زیســت در ایــران صحبــت کــرده اســت کــه مشــروح 

ــات  ــر »جمــال قدوســی« هی ــه آمــده اســت. دکت آن در ادام
وزرات کشــاورزی  تحقیقــاِت  و  آمــوزش  پیشــین  علمــی 
در  زیســت  محیــط  فعــال  و  دانشــگاه  فعلــی  اســتاد  و 
ــران  ــا در ای ــرا م ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــدا و در پاس ابت
ــی  ــن جهان ــت نمادی ــن حرک ــه ای ــبت ب ــی نس ــس العمل عک
ــی از  ــان داشــت: وقت ــم، بی ــرات اقلیمــی نداشــته ای در تغیی
تغییــرات اقلیمــی صحبــت مــی شــود، مــا کــره زمیــن را یــک 
ــوع  ــتم دارای تن ــن اکوسیس ــه ای ــم ک ــی بینی ــتم م اکوسیس
اقلیمــی متعــددی اســت؛ بــر ایــن اســاس مــا مناطــق کمربنــد 
خشــک جهــان، کمربندهــای ســبز، کمربندهــای یخــی، گلــف 
ــم  ــه بگویی ــت ک ــه نیس ــن گون ــم، و ای ــتریم و... را داری اس
ــه  ــت. در نتیج ــر اس ــد یکدیگ ــن مانن ــره زمی ــای ک ــه ج هم
ــر هســتند، بیشــتر  ــم در مناطقــی کــه حســاس ت ــر اقلی تغیی
مشــاهده مــی شــود؛ یعنــی بــرای مــا در ایــران، گرمــای یــک 
ــک  ــا دری ــه م ــرا ک ــت چ ــم نیس ــاد مه ــش، زی ــه افزای درج
ــا  ــط گرم ــه متوس ــم ک ــی کنی ــی م ــی زندگ ــه جغرافیای منطق
مثــال روی 26 درجــه در ســال یــا بارندگــی 234 میلــی متــر 
ــارش  ــر ب ــا 180 میلیمت ــال ه ــی از س ــی در برخ ــت؛ حت اس
ــان  ــک جه ــد خش ــه روی کمربن ــرا ک ــم چ ــته ای ــم داش را ه
ــا  ــان در کشــور م ــم آنچن ــر اقلی ــم؛ در نتیجــه تغیی ــرار داری ق
محســوس نیســت؛ البتــه شــاید در شــمال کشــور محســوس 
باشــد، ولــی در کلیــت آن ایــن گونــه نیســت؛ امــا درکشــوری 
ــک  ــی ی ــی دارد، حت ــای باران ــگل ه ــه جن ــل ک ــد برزی مانن
میلیمتــر بارندگــی )یــک میلیمتــر بارندگــی در آمــازون برابــر 
بــا یــک متــر بارندگــی در ایــران اســت( اثرگــذار اســت چــرا 
ــکنندگی  ــه ش ــتند ک ــا هس ــی ای آنج ــای گیاه ــه ه ــه گون ک

ــر هــم محســوس اســت؛  ــک میلیمت ــا ی ــی شــان ت اکولوژیک
ــرای  ــا ب ــت؛ ام ــوس اس ــم محس ــات ه ــرای حیوان ــی ب حت
ــدید  ــرات ش ــان تغیی ــم آنچن ــر ه ــا ده میلیمت ــا ب ــور م کش
نیســت و صرفــا ممکــن اســت گنــدم دیــم مــا صدمــه 
ــی  ــا، خیل ــا نوســان دو درجــه گرم ــزود: در دنی ــد. وی اف ببین
ــی محســوس نیســت؛  ــا خیل ــرای م ــا ب محســوس اســت ام
چــون گیاهــان در ایــران اصــوال خشــکی پســند هســتند؛ امــا 
ــما  ــه ش ــت؛ چنانچ ــوس اس ــمال محس ــد ش ــی مانن در جای
ــچ )نــام گونــه ای درخــت  دیگــر راش )نوعــی درخــت( یــا َمَل
ــارون  ــه ای ن جنگلــی کــه در فرهنــگ معیــن ایــن درخــت گون
شــمرده شــده اســت، و در شــمال نــام ملــچ را دارد( را نمــی 
ــه  بینیــد؛ چــرا کــه تغییــرات اقلیمــی باعــث حــذف ایــن گون
ــگل هــای گــردوی گــرگان را  ــا امــروز جن هــا مــی شــود و م
نمــی بینیــم. در نتیجــه ایــن کاهــش ماننــد اروپــا و آمریــکا 
تاکیــد کــرد:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن  نیســت.  محســوس 
تغییــرات گرمــا و کاهــش بــارش در کشــور مــا غیرقابــل 
ــن  ــه ای ــاید ب ــت و ش ــت نیس ــت، یکنواخ ــی اس ــش بین پی
ــود دارد؛  ــه وج ــی ک ــویم در صورت ــی ش ــه آن نم ــل متوج دلی
ــده  ــش ش ــال پی ــر از 20 س ــیار کمت ــد بس ــرف دماون ــال ب مث
ــان  ــر نش ــش خاط ــت های ــه صحب ــی در ادام ــت. قدوس اس
ــدر  ــران آنق ــا در ای ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــاله دیگ ــرد: مس ک
ــط  ــا محی ــدر ب ــی توجــه هســتیم و آنق ــط زیســت ب ــه محی ب
زیســت برخــورد بــدی کــرده ایــم کــه فقــط در فکــر تخریــب 
آن هســتیم و نــه ایــن کــه آنچــه کــه داریــم را حفــظ کنیــم؛ 
مــا در کشــور زمانــی مــی فهیــم کــه مشــکالت چگونــه اســت 

ــر شــده اســت. ــه دی ک

تغییراتی که متوجه وخامت آن نیستیم

ایــران گفــت:  تاالب هــای  از  حفاظــت  طــرح  ملــی  مدیــر 
مهم تریــن عامــل حفاظــت و نگهــداری از تاالب هــا جوامــع 
ــی  ــا ارزش واقع ــان را ب ــد آن ــه مســووالن بای ــی هســتند ک محل
ایــن ســرمایه های ارزشــمند در کشــور آشــنا کننــد. علــی ارواحــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف روز دوش
کارکــرد تاالب هــا در حفــظ اکوسیســتم و تاثیــر آن هــا بــر زندگــی 
انســان افــزود: آمــوزش مــردم، جوامــع محلــی و آگاهی افزایــی 
ــای  ــتی و ارزش ه ــوع زیس ــادی، تن ــع اقتص ــوص مناف در خص
زیســت محیطــی تــاالب می توانــد راهبــرد مناســبی بــرای 
حفاظــت از تاالب هــا باشــد. وی ادامــه داد: در طــرح حفاظــت از 
ــه  ــون در مرحل ــن هم اکن ــه تدوی ــه از مرحل ــور ک ــای کش تاالب ه
اجــرا قــرار دارد، توجــه ویــژه ای بــه مشــارکت ذینفعــان، جوامــع 
محلــی و دســت اندرکاران بــرای حفاظــت از تــاالب شــده اســت. 
ــط زیســت  ــه محی ــی ک ــردم از منافع ــی م ــرد: وقت ــد ک وی تاکی
بــرای آنهــا فراهــم می ســازد بــه طــور کامــل اطــالع پیــدا 
ــرده و در  ــوولیت ک ــق و مس ــاس تعل ــل آن احس ــد، در مقاب کنن
ــی طــرح  ــر مل ــد کوشــید. مدی حفاظــت و حراســت از آن خواهن
ــرای مدیریــت  ــار داشــت: ب ــران اظه ــاالب هــای ای حفاظــت از ت
ــه  ــل هســتند ک ــی دخی ــان مختلف ــا ذینفع و حفاظــت از تاالب ه
بــه منظــور برقــرای رابطــه اثــر بخــش بیــن آنهــا و ایجــاد رابطــه 
ــب  ــاط مناس ــک ارتب ــراری ی ــه برق ــازنده ب ــب و س کاری مناس
ــود.  ــی ش ــی اجرای ــوولیت اجتماع ــرد مس ــا راهب ــت ت ــاز اس نی
ارواحــی در ادامــه دربــاره عوامــل تهدیــد تاالب هــای کشــور 
ــی  ــع آب ــود مناب ــه کمب ــوط ب ــا مرب ــاالب تنه گفــت: تهدیدهــای ت
ــار  ــون فش ــی چ ــایر عوامل ــت و س ــف نیس ــای مختل در فصل ه
الگوی هــای معیشــتی بــه تــاالب، ورود آالیندگــی بــه آب تــاالب، 
ــوان  ــه عن ــز ب ــاالب نی ــدار از ت ــرداری ناپای ــم و بهره ب ــر اقلی تغیی

ــوند. ــوب می ش ــاالب  محس ــم ت ــدات مه تهدی

مدیر ملی طرح حفاظت از 
تاالب های ایران:

مسووالن، جوامع محلی را 
با ارزش تاالب ها آشنا کنند

خبر

جوجه آوری بیش از ۴ هزار 
پرنده در تاالب های نقده 

 رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان نقــده 
ــده در  گفــت: امســال بیــش از 4 هــزار قطعــه پرن
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــه آوری کردن ــده جوج ــای نق تاالبه
خبرگــزاری مهــر، اکبــر محمدیــان در ایــن خصــوص 
ــده،  ــای نق ــاالب ه ــی ت ــواد غذای ــای م ــطح آب و غن ــش س ــا افزای ــزود: ب اف
ــه ســال گذشــته 30 درصــد  امســال آمــار پرنــدگان ایــن تــاالب هــا نســبت ب
ــی  ــی غن ــع غذای ــی، مناب ــش گیاه ــت: پوش ــت. وی گف ــت اس ــش یاف افزای
ــای  ــکان هــای ســفید و درن ــای پلی وعمــق مناســب آب ، پــس از 5 ســال پ

ــرده اســت. ــاز ک ــن شهرســتان  ب ــای ای ــاالب ه ــه ت ــاز را ب طن

دستگیری شکارچیان خرگوش
ــط  ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط عموم ــر رواب مدی
زیســت اســتان زنجــان گفــت: مامــوران یــگان 
حفاظــت شهرســتان خدابنــده 2 شــکارچی متخلــف 
را حیــن شــکار خرگــوش دســتگیر کردنــد. بــه 
ــاعت 3  ــی س ــکارچی خاط ــن 2 ش ــزود: ای ــری اف ــد باق ــا، امج ــزارش ایرن گ
بامــداد یکشــنبه /31 شــهریور مــاه/ قبــل از ســر رســیدن محیط بانــان، اقــدام 
بــه شــکار ســه ســر خرگــوش کــرده بودنــد. وی اظهــار داشــت: مامــوران یــگان 
ــد و  ــال رص ــدام درح ــه م ــده ک ــتان خدابن ــت شهرس ــط زیس ــت محی حفاظ
پایــش مناطــق مختلــف ایــن شهرســتان هســتند حیــن گشــت و کنتــرل، 2 
فــرد متخلــف را مشــاهده و آنــان را بــه جــرم شــکار خرگــوش دســتگیر کردنــد.

دستگیری 2 صیاد متخلف
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
ــف  ــر متخل ــتگیری 2 نف ــک از دس ــتان زه شهرس
ــه  ــر داد. ب ــتان خب ــن شهرس ــد در ای ــکار و صی ش
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حامــد شــهرکی 
سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت زهــک افــزود: طــی گشــت و کنتــرل 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان زهــک در حــوزه اســتحفاظی جهــت 
ــه دســتگیری  ــق ب ــگان موف ــن ی ــاز، ای ــر مج ــد غی ــری از شــکار و صی جلوگی
ــا  ــزود: ب ــارم شــدند. شــهرکی اف ــه چه ــف در حاشــیه چــاه نیم ــر متخل دو نف
ــوع  ــده از ن بازرســی از آن هــا یــک قبضــه اســلحه شــکاری و یــک قطعــه پرن
چــوب پــا کشــف و شــد. اضافــه می شــود، موضــوع تــا حصــول نتیجــه قطعــی 

ــت. ــری اس ــال پیگی ــالح در ح ــع ذیص ــوی مراج از س

پرندگان

شکارچیان

صیادان

عرضه نسخه جدیدی از میکروسکوپ AFM برای حوزه زیستی
یک شرکت انگلیسی نسخه جدیدی از میکروسکوپ نیروی اتمی برای تحقیقات زیستی ارایه کرده است که در این 
نسخه از فناوری Nano Wizard استفاده شده و عملکرد دستگاه را در بخش اعمال فرآیندهای نانومکانیکی روی 

نمونه های نرم بهبود داده است. به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت بروکر اعالم کرد که ورژن جدید 
میکروسکوپ نیروی اتمی خود را با قابلیت تصویربرداری از مواد زیستی به بازار عرضه کرد.
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حفاظــت  ســازمان  رئیــس  و  جمهــوری  رئیــس  عــاون 
محیط زیســت گفــت: امــروز نــه آمریــکا و نــه اســراییل تهدیــدی 
بــرای ســرزمین مــا نیســتند بلکــه شــرایط محیط زیســت، منابــع 
ــه حســاب  ــد کشــور ب ــوری تهدی ــی و جان ــای گیاه ــی، گونه ه آب
ــا آغــاز ســال  می آیــد. عیســی کالنتــری روز گذشــته همزمــان ب
تحصیلــی جدیــد، در مراســم زنــگ اول مهــر در دبیرســتان مفتــح 
تهــران افــزود: یکــی از فعالیت هــای اصلــی شــما دانش آمــوزان 
حفــظ منابــع محقــق بــرای نســل های بعــدی اســت. وی تاکیــد 
کــرد: محیــط زیســت متعلــق بــه شماســت بنابرایــن بایــد در کنار 
ــظ  ــر حف ــه فک ــی و اقتصــادی ب ــای آموزشــی، اجتماع فعالیت ه
ــت  ــظ محیط زیس ــزود: حف ــری اف ــید. کالنت ــت باش محیط زیس
بــدون آمــوزش غیرممکــن اســت، اگــر فرهنــگ آموزشــی کشــور 
در حــوزه محیــط زیســت بــاال نــرود چهــار هــزار محیط بــان مــا 4٠ 
هــزار هــم بشــوند بــاز هــم نمی توانیــم محیــط زیســت را حفــظ 
کنیــم. وی تصریــح کــرد: معتقدیــم کــه آمــوزش نقــش اول تــا 
ــه  ــطح جامع ــت در  س ــت و حفاظ ــظ محیط زیس ــر را در حف آخ
دارد و اگــر بــی توجهــی شــود قطعــا شکســت خواهیــم خــورد. 
ــات ســازمان حفاظــت محیط زیســت در  ــاره اقدام ــری درب کالنت
ــت:  ــدارس گف ــتی در م ــط زیس ــوزش محی ــعه آم ــتای توس راس
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــرورش و عل ــوزش و پ ــران آم ــا وزی ب
دروس  جــزو  محیط زیســت  مباحــث  تــا  صحبــت کردیــم 
اجبــاری در مــدارس و دانشــگاه تدریــس شــود. وی گفــت: البتــه 
بچه هــا بایــد عــالوه بــر آمــوزش تئــوری از نظــر عملــی نیــز وارد 
حــوزه محیــط زیســت شــوند تــا از نزدیــک آن را لمــس کننــد و 
در راســتای حفــظ آن بکوشــند. کالنتــری افــزود: مــا حــق نداریــم 
منابــع محیط زیســت ایــن مملکــت را در زمــان خــود تمــام کنیــم 
ــق و  ــه از ح ــرد ک ــاد بگی ــد ی ــل بای ــن نس ــم، ای ــن ببری و از بی

ــد. ــاع کن ــوق خــود در حــوزه محیط زیســت دف حق

معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست:
تهدید امروز کشور شرایط 

محیط زیستی است
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محیط زیست: انحراف هایی در استاندارد آال
بنزین  توزیعی تهران دیده شد

ــوع زیســتی  ــی و تن ــط طبیع ــد محی ــاون جدی مع
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت تصریــح 
ــران  ــتان ته ــه در اس ــی ک ــن و گازوئیل ــرد: بنزی ک
ــته  ــتی داش ــط زیس ــتاندارهای محی ــد اس ــود بای ــع می ش توزی
ــده شــده اســت.  ــی دی ــا انحراف های ــا در برخــی جاه باشــد ام
ــد روز پیــش  ــا چن ــا، کیومــرث کالنتــری کــه ت ــه گــزارش ایرن ب
ــنبه در  ــود روز دوش ــران ب ــتان ته ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
مراســم معارفــه مدیــر کل جدیــد محیــط زیســت ایــن اســتان 
اظهارداشــت: همــکاران محیــط زیســت در بخــش پایــش 
ــای  ــی روزه ــد. ط ــارت دارن ــی نظ ــوخت توزیع ــه س ــبت ب نس
ــد  گذشــته برخــی مســئوالن محیــط زیســت اعــالم کــرده بودن
کــه توزیــع بنزیــن در برخــی جایــگاه هــای تهــران بایــد مطابــق 
اســتانداردهای یــورو نبــوده یــا گوگــرد آنهــا باالتــر از اســتاندارد 
بــوده؛ موضوعــی کــه وزارت نفــت آن را رد کــرده اســت. کالنتــری 
ــه  ــز معاین ــر مراک ــارت ب ــزود: نظ ــود اف ــخنان خ ــه س در ادام
ــی  ــش مهم ــا نق ــرد آنه ــه عملک ــرد ک ــورت می گی ــز ص ــی نی فن

در کیفیــت هــوای تهــران دارد. معــاون محیــط طبیعــی و تنــوع 
زیســتی بــا بیــان اینکــه بیــش از ١١ هــزار تــن روزانــه پســماند 
تولیــد مــی شــود گفــت: ایــن تعــداد پســماند مشــکالت زیســت 
محیطــی ایجــاد کــرده اســت. وی ادامــه داد: همچنیــن ســاالنه 
٨٥٠ میلیــون مترمکعــب پســاب خانگــی تولیــد مــی شــود. وی 
ــت:  ــران گف ــده در ته ــه شناســایی ٤٧٦ واحــد آالین ــا اشــاره ب ب
ایــن تعــداد واحــد بایــد عــوارض  آالیندگــی پرداخــت کننــد تــا 
صــرف مســائل زیســت محیطــی شــود. کالنتــری تاکیــد کــرد: 
ــا واقعــا ایــن عــوارض  بایــد نظــارت هــا جــدی گرفتــه شــود ت
ــون  ــایی ٢٨ کان ــود. وی از شناس ــری نش ــایل دیگ ــرف مس ص
ــت ٢٥  ــه وضعی ــت: ب ــر داد و گف ــران خب ــوع در ته ــوی نامطب ب
کانــون رســیدگی شــد و شــاهد کاهــش بــوی نامطبــوع در 
حوالــی فــرودگاه امــام خمینــی)ره( هســتیم. وی خاطــر نشــان 
ــروه  ــف در کارگ ــای مختل ــتگاه ه ــی دس ــم افزای ــا ه ــرد: ب ک
کاهــش آلودگــی در اســتانداری تهــران، شــاهد کاهــش ٥٧ 

ــم.  ــوده ای ــوا در ســال ٩٧ ب ــی ه درصــدی آلودگ
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طبیعی در بولیوی
ــی  ــای طبیع ــای حریق ه ــات اطف ــه عملی ــا ادام ب
ایــن  وســعت  شــدن  برابــر  دو  و  بولیــوی  در 
ایــن  داوطلــب  آتش نشــاناِن  آتش ســوزی ها، 
کشــور امیــد خــود را نســبت بــه موفقیت آمیــز بــودن 
ایــن عملیــات از دســت داده و از خطــوط مقــدم برخــی از ایــن 
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــینی کرده ان ــب نش ــوزی ها عق آتش س
آتش ســوزی های  بدتریــن  آتش ســوزی های ســال جــاری، 
وســعت  و  هســتند  بولیــوی  در  اخیــر  دهــه  دو  حداقــل 
ــر  ــًا در کمت ــور تقریب ــن کش ــر ای ــوخته در سراس ــای س زمین ه
از ســه هفتــه دو برابــر شــده و باعــث نابــودی جنگل هــای 
متنــوع زیســتی، مــزارع و دامداری هایــی شــده کــه هــزاران نفــر 
ــا وجــود  ــرده اســت. در شــهر "کنسپســیون" ب ــت می ک را حمای
ــف،  ــدون توق ــوزی ب ــا آتش س ــه ب ــاه مقابل ــه دو م ــک ب نزدی
آتش ســوزی های فرونشــانده شــده در جنگل هــای خشــک 
ــاره مشــتعل شــده و آتش ســوزی های فعــال  اطــراف شــهر دوب
نیــز هم چنــان در حــال گســترش بــه ســمت پــارک ملــی "نوئــل 

ــی  ــر باران ــای بک ــه ســمت جنگل ه ــرکادو"، دروازه ای ب ــف م کم
آمــازون هســتند. بالگردهــای آتش نشــان نیــز بــه منطقــه اعــزام 
شــده و در عملیــات اطفــای حریــق شــهر "کنسپســیون" شــرکت 
دارنــد. رئیــس جمهــوری بولیــوی هم چنیــن دســتور داده یــک 
هواپیمــای بوئینــگ 747 نیــز بــه ایــن عملیــات اضافــه شــود.
ــدید  ــدی ش ــه ح ــوزی ها ب ــن آتش س ــی از ای ــا و دود ناش گرم
ــد  ــش از چن ــردن بی ــه کار ک ــادر ب ــانان ق ــه آتش نش ــت ک اس
دقیقــه در خــط مقــدم حریــق نیســتند. آتــش نشــانان محلــی و 
نیروهــای داوطلــب اعــالم کرده انــد کــه تجهیــزات آن هــا بســیار 
کــم بــوده و فاقــد ماشــین آالت ســنگین بــرای پاکســازی بقایــا 
و مخروبه هــا و جلوگیــری از پیشــرفت ایــن آتش ســوزی ها 
ــات  ــب از عملی ــا 800 آتش نشــان داوطل هســتند. حــدود 700 ت
عملیــات   در  آتش ســوزی  درگیــر  اســتان  و  شــده  خــارج 
اطفــای حریــق بیشــتر متکــی بــه واحدهــای خارجــی اعزامــی 
ــرای  ــه ب ــی اســت ک ــن و فرانســه و ســربازان بولیویای از آرژانتی

ــده اند. ــزام ش ــا اع ــه آن ه ــک ب کم
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ایالم كه قرار است به زودی در آنجا منطقه 
ویژه اقتصادی تاسیس شود - دیر نیست

12- پولی سیاه - ساده - بسیار عظیم 
پیكر - محل پرتاب موشك

13- تپانچه - صاحب خانه یا هر چیز دیگر 

- آداب و سنن - از پیشوندها
14- شهردار سابق نیویورك - فقیر

15- خراسان قدیم - شبیه و نظیر - نام 
كوچك »بوچر« معاون وزیر خارجه آمریكا.

جدول شماره 1۵۵2

 اطالع
 رسانی

ذی  هــای  دســتگاه  همــکاری  صــورت  در 
ربــط در رفــع معــارض، کمربنــدی شــهر زرنــد 
ــد  ــرداری خواه ــره ب ــه به ــده ب ــال آین ــا س ت

رسید.
ــزارش اداره ارتباطــات واطــالع رســاني  ــه گ ب
اداره كل  راه وشهرســازي اســتان كرمــان،  
ــد سرپرســت اداره  ــان دربازدي ــي كارآموزي عل
ــد  ــان از رون ــتان كرم ــازي اس كل راه وشهرس
احــداث كمربنــدي غربــي زرنــد گفــت: طــول 
ايــن پــروژه 6 كيلومتراســت کــه در حــال 

حاضر 2/8 كيلومترآن در دســت اجراســت. 
راه  كل  اداره  وســاخت  مهندســي  معــاون 
وشهرســازي اســتان كرمــان افــزود:  بــا توجــه 
بــه واقــع شــدن کمربنــدی در حریــم شــهر و 
قــول مقامــات محلــی در حــل مشــکالت، در 

ــط  ــای ذی رب ــتگاه ه ــکاری دس ــورت هم ص
کیلومتــر   6 تمــام  معــارض،  رفــع  در 
ــرداری  ــره ب ــه به ــده ب ــال آین ــدی، س کمربن

رسید. خواهد 
وی تصریــح کــرد: بــراي اجــراي ايــن پــروژه 
ــده و100  ــه ش ــارد لاير هزين ــون 20 ميلي تاكن
ميليــارد لاير هــم بــراي تكمیــل آن نيــاز 

است.
ــن  ــی ای ــرفت فیزیک ــان پيش ــی کارآموزی عل

پــروژه را 75 درصد اعالم کرد.
ــبک  ــنگین و س ــای س ــون خودروه ــم اکن ه
بــه  مجبــور  رفســنجان،  شهرســتان  عــازم 
ــه  ــتند، ک ــد هس ــهر زرن ــز ش ــور از از مرک عب
ایــن مســاله مشــکالت فراوانــی را بــرای 

شــهروندان رقم زده است.

بهره برداری از کمربندی شهر زرند تا سال آینده 
در صورت همکاری دستگاه های ذی ربط

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-  برابر رای شـماره 139860319062000351 مورخ 98/5/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک گلبـاف تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضی آقای سـیدضیاء میـر تاج الدینـی گوکی فرزند سـیدعلی 
بشـماره شناسـنامه 5122 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 1258/10متـر مربع پالک 
یکفرعی از 2011اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 2011- اصلی واقع در گلباف خیابان جمهوری محله آطرکان 
کوچه 12 فروردین خریداری از مالک رسـمی سـیدعلی میر تاج الدینی گوکی وهاجر بیگم میرتاج الدینی گوکی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/02- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/07/17

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف ۹1۸

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319091001260-98/05/05هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای هوشـنگ جهانشـاهی فرزند یوسـف بشـماره شناسـنامه 
1صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 172/48متـر مربع پـالک - فرعـی از47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 47- اصلـی قطعه یک بخش 45کرمـان  واقع دراحمـد آباد عنبرآباد 
خریـداری از مالـک رسـمی عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:2892-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/07/02 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/07/17
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319091001453-98/05/26هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم طیبه معناصری فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 3020051355صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 207/27مترمربع پـالک - فرعـی از48- اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 3فرعـی از 48-اصلـی قطعـه یک  بخـش 45کرمان واقـع در اراضی عباس عنبراباد خریداری از مالک رسـمی 
خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2278- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/07/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/17
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091001043-98/04/25هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم مریـم امیری دوماری فرزند قربان بشـماره شناسـنامه 15605با کد ملی 
3030161714صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 189/54مترمربع پالک - فرعی از46- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از 46-اصلـی قطعـه یک  واقـع در عنبراباد شـهرک نارنج بخـش 45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کرامـت دبیـر محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2280-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/07/02 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/07/17
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ واحضار 
شـماره  دادنامـه  برابـر  شـما  همسـر  المـکان  مجهـول  برزیگرفرزندعلـی  وحیـد  آقـای 
9709973425701066شـعبه اول دادگاه حقوقـی عنبـر ابـاد بـا بـذل مهریـه وسـایر حقـوق مالـی خـود 
تقاضـای ثبـت طـالق نموده لذا الزم اسـت ظـرف مدت هفت روز پس از انتشـاراین آگهـی در دفتر خانه 
بـه آدرس :جیرفـت –بلـوار پاسـداران ابتـدای خیابـان ذوالفقارروبروی اسـلحه ومهمـات حاضردرغیر ایـن صورت طبق 

مقـررات اقـدام بـه ثبـت خواهـد شـد واعتـراض بعـدی مسـموع نخواهـد شـد – م الـف 337
 دکتر مجید خزاعی – سردفتر ازدواج وطالق 1۹۳/74جیرفت 

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

شهر عنبر آباد  

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 

نامـه  آئیـن  مـاده13  و  3قانـون  مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  ضعیـت  و  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی   سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
اول  هیـات   97/11/7 139760319091000640مورخـه 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
واحـد  در  مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم محبوبـه خالصـی فرزنـد علی 
بشـماره شناسـنامه1 صـادره از عنبرابـاد درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 267/15مترمربـع پـالک -فرعی 
از49- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 49- اصلی  
قطعـه یـک  واقـع درعنبرابـاد  محمـد اباد بی بی شـهری 
خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای عبـاس امیـری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقـررات 
سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت 

98/7/17 دوم  نوبـت  انتشـار  اول98/07/02تاریـخ 
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م 
الف 2۸۸۶

آگهی دعوت به افراز 
نظربـه اینکـه اداره اوقـاف وامـور خیریـه جیرفـت از مالکیـن مشـاعی 
بشـماره  وارده  برابردرخواسـت  45کرمـان  بخـش  470اصلـی  پـالک 
98/178490مـورخ 1398/02/29تقاضای افرازسـهام خـود از پالک مذکور 
واقـع دراراضـی مرجـان را نمـوده انـد بعلت معلـوم نبودن اقامتـگاه سایرشـرکاءازطریق 
صدورآگهـی اقـدام گردیـد لـذا بدیـن وسـیله به اسـتناد مـاده 6آییـن نامه قانـون افراز 
وفروش امالک مشـاع به سـایر مالکین وهمچنین به اشـخاصی که در پالکهای مزبور 
ذینفع هسـتند اعالم میدارد که افراز سـهمی خواهان در مورخه 11و1398/08/12سـاعت 
8صبـح در محـل وقـوع ملک مزبور بعمل خواهـد آمد لذا کلیه افـراد ذینفع میتوانند در 
تاریـخ ذکـر شـده در محـل حضور بهم رسـانند عـدم حضورآنـان مانع از انجـام عملیات 
افـراز نخواهـد بـود ایـن آگهـی مطابـق مـاده 17آیین نامـه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی 

الزم االجرابـه کلیـه افـراد ذینفـع ابـالغ وفقـط در یـک نوبـت آگهی وانتشـار مـی یابد .
تاریخ انتشار :98/7/2-م الف 333

جواد فاریابی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی برابـر رای 139860319091001281مـورخ98/05/08 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات 
مالكانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عنایـت احمـد یوسـفی جشـار  فرزنـد رمضـان بشـماره شناسـنامه 48صـادره از 
جبالبارزدرششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 42/364مترمربـع پالک -فرعی از45- اصلی مفروز ومجزی شـده 
از پـالک 45 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 45 کرمـان واقع در عنبر اباد  خریداری  از مالک رسـمی آقای سـید محمد 
موسـوی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـوددر 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :02-07-98تاریخ 

انتشـار نوبت دوم 98-07-17
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف 22۸2

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی -اگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده13 آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  برابـر  شـماره 
139860319001379مـورخ 98/5/17هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بالمعارض متقاضـی خانم مهدیه درینـی فرزند حبیب 
الـه بشـماره شناسـنامه122صادره از جبالبـارز درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
154مترمربـع پـالک -فرعـی از 45- اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پـالک 45- اصلی 
قطعـه یـک واقـع در عنبرابـاد اراضی خـدا  افرین خریداری  از مالک رسـمی آقای سـید 
محمـد موسـوی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15روز اگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/7/02اریخ انتشـار نوبـت دوم98/7/17
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف 2284

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی -اگهی 
موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی  برابـر را ی شـماره 139860319091001520-مـورخ 98/6/11 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآباد 
تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی اقای کرامت سـنجری مـزاج فرزند عید محمد  بشـماره شناسـنامه685 با 
کـد ملـی 6069487869صـادره از عنبـر ابـاد  درششـدانگ یک باب مغازه مشـتمل بر طبقه فوقانـی وزمین متصل 
به آن به مسـاحت 437مترمربع پالک -فرعی از 49- اصلی مفروز ومجزی شـده از پالک  -فرعی از49- اصلی  
قطعـه یـک واقـع در محمـد آبـاد بـی بـی شـهری عنبـر ابـاد بخـش 45کرمـان خریـداری  از مالک رسـمی آقای 
محمـود شـیرانی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـوددر صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبت 

اول :30-06-98تاریخ انتشـار نوبـت دوم 98-7-16
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف2۸۹۳

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
موضـوع  اول  شـماره139860319091001461-98/05/27هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم معصومـه کمالی نـژاد فرزند عباس 
بشـماره شناسـنامه 1566صـادره از درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 392متر مربع پـالک - فرعی 
از46- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 46 اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان  واقـع 
در شـهرک نارنـج شـهرعنبراباد  خریـداری از مالـک رسـمی آقای محسـن نوزایـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:2891- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/07/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/17
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  آگهـی موضـوع 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13980319091001460-98/05/27هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد رضـا جهانـی فرزنـد عزیـز الـه 
بشـماره شناسـنامه 153بـا کـد ملـی بشـماره 6069906780صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 516متـر مربـع پـالک - فرعـی از47- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک – فرعـی از 47- اصلی 
قطعـه یـک بخـش 45کرمـان  واقـع دراحمـد آبـاد عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی غالمحسـین پور حق 
وردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:2900-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/07/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/17
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغیه 
شـونده  ابـالغ  مشـخصات 
مهـدی  :سـید محمـد  حقیقـی 
شـاهدی –نام پدر :---کد پسـتی :--- کد 
ملی :----نشـانی :مجهـول المکان –منطقه 

---: شـهرداری 
حضـور  :98/07/30سـاعت  حضـور  تاریـخ 

08:00:
در خصـوص دعـوی  اسـماء پالـش ناصـری 
بـه طرفیـت شـما مبنـي بـر الـزام بـه تنظیم 
جهـت  فـوق  مقـرر  وقـت  در  خـودرو  سـند 

رسـیدگی در ایـن شـعبه حاضـر شـوید 
ایـن ابالغنامـه بـراي شـما بـه سـامانه ابـالغ 

ارسـال گردیـده اسـت 
 بـه سـامانه ابـالغ مراجعه کنید و با اسـتفاده 
از شناسـه و رمـز کاربري خـود، اطالعات این 
قسـمت  از  را  آن  هـاي  پیوسـت  و  ابالغیـه 
دریافـت *با شـماره *با وارد نمودن شـماره 
و تاريـخ صـدور ابالغیـه دريافـت و مشـاهده 

. کنید 
*چنانچـه جهـت ورود بـه سـامانه، حسـاب 
کاربـری )شناسـه و رمـز( دریافـت ننمـوده 
دفاتـر  از  يكـي  بـه  نـام،  ثبـت  جهـت  ایـد 
صـورت  در  و  قضائـي  الكترونيـك  خدمـات 
عـدم دسترسـي،به نزدیکتریـن واحد قضائي 

مراجعـه نمایـد .
عـدم مراجعـه بـه منزلـه اسـتنکاف از قبـول 
اوراق قضائـي بـوده و ابـالغ محسـوب مـي 
شـود. م الـف :708-تنظیـم کننـده ابالغنامه 

:زهـرا سـالمی 
شورای حل اختالف شماره 2رودبار جنوب  

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی اگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف و ضعیـت ثبتی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 139860319091001594-مـورخ 98/06/28 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآباد 
تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای کرامت سـنجری مزاج فرزنـد عید محمد  بشـماره شناسـنامه685 با 
کـد ملـی 6069487869صـادره از عنبر اباد  درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت667/70مترمربع پالک -فرعی 
از 50- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـالک  -فرعـی از 50- اصلـی  قطعـه یـک واقـع در اراضـی عنبـر اباد بخش 
45کرمـان خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای امیر رئیسـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـوددر صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضی طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد-تاریخ انتشـار نوبت اول :98/7/02تاریخ انتشـار نوبت دوم 98/07/17
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف2۸۹4

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319091000848-98/04/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای ابراهیـم تنـاور فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 275صـادره ازعنبراباد درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 156/14متـر مربـع پـالک - فرعـی از47- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پـالک – فرعی از 
47 اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان  واقـع دراحمد آبـاد شـهرعنبراباد  خریداری از مالک رسـمی خانـم فرخنده 
امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2888-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/07/02 

– تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/07/17
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره13980319091001467هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای محمـد جواد روشـان فرزند قربانعلی بشـماره شناسـنامه 0بـا کد ملـی بشـماره 6060084354صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 306/31متر مربع پـالک - فرعی از45- اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پالک – فرعی از 45- اصلی قطعه یک بخش 45کرمان  واقع در شـهر  عنبرآباد خریداری از مالک رسـمی 
خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2902-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/07/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/17
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تجدید مناقصه 
به اســتناد مجوز شــورای اسـالمی شهر به شــماره صورتجلســه 12 
مورخ ۹۸/۰۵/۰7 شــهرداری ماهان در نظر دارد عملیــات آســفالت 
معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، 
لـذا از کلیه اشـخاص حقوقـی دارای تاییـد صالحیـت و و رتبـه بنـدی 
معتبر با رعایــت ظرفیت خالی)مجــاز( از مراجع ذیصـالح با در نظر 

گرفتـن شــرایط ذیل جهـت شــرکت در مناقصه دعوت مـی گرد.
-مبلـغ بـرآورد اعتبــار ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ) کـه از محـل فـروش زمیـن 

تامیـن مـی گـردد(
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

-تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه از روز شـنبه مـورخ ۹۸/۶/۳۰  لغایـت پج 
شـنبه ۹۸/۰7/۰4 در سـاعت اداری بـا ارائـه درخواسـت کتبـی

-تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز پنج شـنبه  ۹۸/۰7/11 تـا پایان وقت اداری
مالـی  امـور  واحـد  پیشــنهادات  تحویـل  و  اســناد  دریافـت  -محـل 

ماهـان شــهرداری 
- تشـکیل کمیسـیون بازگشـایی پیشـنهادات  در محـل شهرداری ماهان  

سـاعت 14 روز یکشـنبه مـورخ ۹۸/7/1۳
-برندگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند 

سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد. 
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت دوم

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

شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
بــه  139860301022001179 مــورخ 98/4/2 هیــات رســیدگی 
اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک ربــاط کریــم 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ب
ــد  ــر تاکی ــی ب ــمی مبن ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه متقاضــی زهــرا کرمانشــاهی  انتقــال عــادی و تصرفــات مالکان
فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره شناســنامه 865 صــادره از پاکدشــت 
نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه 
ــده قســمتی از  ــزی ش ــروز و مج ــع مف مســاحت 110/60 مترمرب
ــی  ــی از 115 اصل ــه – تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــاک 1047 فرع پ
واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی 
ــه منظــور اطــاع عمــوم  ــذا ب ــده ل محمــد فرامــرزی محــرز گردی
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتیکــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــه  ــه دادگاه صالح ــا ب ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ای
ــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد  ــه ارائ ــه و اقدامــات موکــول ب احال
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
تاریخ انتشار اولین آگهی : 98/7/2 

تاریخ انتشار دومین آگهی : 98/7/17
6564 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – احمد رحیمی 

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

شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
139860301022002049 مــورخ 98/5/19 هیــات رســیدگی بــه 
اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک ربــاط 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب کری
ــر  ــی ب ــمی مبن ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــمیرا  ــی س ــه متقاض ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق تاکی
ــنامه 1830  ــماره شناس ــه ش ــل ب ــد جبرئی ــن فرزن ــولی روش رس
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــل نس ــادره از باب ص
بنــای احداثــی بــه مســاحت 111/45 مترمربــع مفــروز و مجــزی 
شــده قســمتی از پــاک 89 فرعــی مفــروز از قطعــه – تفکیکــی 
ــم از  ــاط کری ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق از 160 اصل
مالکیــت رســمی محمــود واعظــی محــرز گردیــده لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتیکــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــه  ــه دادگاه صالح ــا ب ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ای
ــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد  ــه ارائ ــه و اقدامــات موکــول ب احال
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
تاریخ انتشار اولین آگهی : 98/7/2 

تاریخ انتشار دومین آگهی : 98/7/17
6563 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – احمد رحیمی 

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

مشاعی 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان 
ــون مذکــور را براســاس گــزارش  ــق قان پرونده هــای تشــکیلی طب
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1-رأی شــماره 139860330001007860 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
فرزنــد  مختــاری  صغــرا  آقای/خانــم   1397114430001001592
ــاحت 51/50  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــه در شش خیرال
متــر مربــع پــاک شــماره 11133  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از اســماعیل خلــج 
بــه موجــب ســند قطعــی 29389 مــورخ 1335/07/29 دفترخانــه 

ــف 2774 ( ــم. )م ال 15 ق
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007949 شــماره  2-رأی 
آقای/خانــم جــال حســینی   1398114430001000320 کاســه 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــن در شش ــد رحم فرزن
96/92 متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 10446  اصلــی واقــع 
ــورخ  ــی 34975 م ــند قطع ــی س ــم. ط ــت ق ــک ثب ــش ی در بخ
1387/08/05 دفترخانــه 23 قــم نســبت بــه 56/59 ســهم و طبــق 
ــه  ــن پنج ــداری از نجــف آهنی ــع الواســطه خری ــه م ــه نام مبایع
ــه  ــه موجــب ســند قطعــی 10278 مــورخ 1342/12/01 دفترخان ب
ــهم.  ــم س ــت و نه ــزده، بیس ــهم و پان ــه 165 س ــبت ب ــم نس 7 ق

)م الــف 2775 (
3-رأی شــماره 139860330001007928 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
فرزنــد  افشــاری  مرتضــی  آقای/خانــم   1398114430001000312

ــاحت 2026/85  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــد در شش احم
متــر مربــع پــاک شــماره 2 فرعــی از 1 فرعــی از 185  اصلــی واقــع 
در بخــش پنــج حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قم. 1- ســند مشــاعی 
صــادره در دفتــر 60 صفحــه 337 بــه موجــب ســند قطعــی 34162 
مــورخ 1377/06/22 دفترخانــه 14 قــم و 2- ســند مشــاعی صــادره 
در دفتــر 107 صفحــه 362 بــه موجــب ســند قطعــی 65340 مــورخ 

1385/04/22 دفترخانــه 14 قــم. )م الــف 2776 (
4-رأی شــماره 139860330001006116 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001002268 آقای/خانــم عبــاس خدابنــده لــو فرزنــد 
ــاب ســاختمان بمســاحت 56/02  ــک ب حســین در ششــدانگ ی
متــر مربــع پــاک شــماره 11242  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حیــدر 
اصفهانــی نــژاد صــادره در دفتــر 31 صفحــه 250 )م الــف 2777 (
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007624 شــماره  5-رأی 
معصومــه  آقای/خانــم   1398114430001000433 کاســه 
ســعادتمند مجــرد قــم فرزنــد حســن در  ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت 144 متــر مربــع پــاک شــماره 10914  
ــی شــماره  ــم. ســند قطع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
21032 مــورخ 1397/12/12 دفترخانــه 25 قــم. )م الــف 2778 (
6-رأی شــماره 139760330001023557 مربــوط بــه پرونــده 
منیعــی  مهــدی  آقای/خانــم   1395114430001001075 کاســه 
فرزنــد نبــی الــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 5759  اصل ــاک ش ــع پ ــر مرب 112 مت
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 
حســین ســنگی و عبــاس رضائیــان صــادره در دفتــر 58 صفحــه 

ــف 2779 ( ــه 59. )م ال ــر 11 صفح 55 و دفت
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007855 شــماره  7-رأی 

کاســه 1398114430001000085 آقای/خانــم محمدجــواد رشــیدی 
فرزنــد غامرضــا در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 11191  اصل ــاک ش ــع پ 100/50 مترمرب
ــم. ســند قطعــی شــماره 49140 مــورخ 97/12/26  ــت ق یــک ثب

ــف 2780 ( ــم. )م ال ــه 59 ق دفترخان
پرونــده  بــه  مربــوط  8-رأی شــماره 139760330001017399 
محســن  آقای/خانــم   1397114430001000719 کاســه 
عبدالکریمــی فرزنــد حســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت 14000 مترمربــع پــاک 
شــماره 1 و 2 و 3 فرعــی از 48 اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه 
ــماره 16559  ــه ش ــمی ب ــند رس ــم. س ــک ق ــک اداره ی ــت مل ثب

مــورخ 97/01/19 دفترخانــه 31 قــم. )م الــف 2781 (
ــت  ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
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 اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــذ و  ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ــه ی ــناد منطق ــت اس ثب
ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
ــح  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــی آن و گواه
اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
ــام مــا( ــده – پی ــود. )اقتصــاد آین ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب

تاریخ انتشار اول: 98/06/17 تاریخ انتشار دوم: 98/07/02 
محمدرضا ادیبان 

6043 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

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

شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
بــه  139860301022001179 مــورخ 98/4/2 هیــات رســیدگی 
اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک ربــاط کریــم 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ب
ــد  ــر تاکی ــی ب ــمی مبن ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه متقاضــی زهــرا کرمانشــاهی  انتقــال عــادی و تصرفــات مالکان
فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره شناســنامه 865 صــادره از پاکدشــت 
نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه 
ــده قســمتی از  ــزی ش ــروز و مج ــع مف مســاحت 110/60 مترمرب
ــی  ــی از 115 اصل ــه – تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــاک 1047 فرع پ
واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی 
ــه منظــور اطــاع عمــوم  ــذا ب ــده ل محمــد فرامــرزی محــرز گردی
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتیکــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــه  ــه دادگاه صالح ــا ب ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ای
ــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد  ــه ارائ ــه و اقدامــات موکــول ب احال
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
تاریخ انتشار اولین آگهی : 98/7/2 

تاریخ انتشار دومین آگهی : 98/7/17
6564 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – احمد رحیمی 

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

شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
139860301022002049 مــورخ 98/5/19 هیــات رســیدگی بــه 
اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک ربــاط 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب کری
ــر  ــی ب ــمی مبن ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــمیرا  ــی س ــه متقاض ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق تاکی
ــنامه 1830  ــماره شناس ــه ش ــل ب ــد جبرئی ــن فرزن ــولی روش رس
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــل نس ــادره از باب ص
بنــای احداثــی بــه مســاحت 111/45 مترمربــع مفــروز و مجــزی 
شــده قســمتی از پــاک 89 فرعــی مفــروز از قطعــه – تفکیکــی 
ــم از  ــاط کری ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق از 160 اصل
مالکیــت رســمی محمــود واعظــی محــرز گردیــده لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتیکــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــه  ــه دادگاه صالح ــا ب ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ای
ــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد  ــه ارائ ــه و اقدامــات موکــول ب احال
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
تاریخ انتشار اولین آگهی : 98/7/2 

تاریخ انتشار دومین آگهی : 98/7/17
6563 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – احمد رحیمی 

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

مشاعی 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان 
ــون مذکــور را براســاس گــزارش  ــق قان پرونده هــای تشــکیلی طب
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1-رأی شــماره 139860330001007860 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
فرزنــد  مختــاری  صغــرا  آقای/خانــم   1397114430001001592
ــاحت 51/50  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــه در شش خیرال
متــر مربــع پــاک شــماره 11133  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از اســماعیل خلــج 
بــه موجــب ســند قطعــی 29389 مــورخ 1335/07/29 دفترخانــه 

ــف 2774 ( ــم. )م ال 15 ق
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007949 شــماره  2-رأی 
آقای/خانــم جــال حســینی   1398114430001000320 کاســه 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــن در شش ــد رحم فرزن
96/92 متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 10446  اصلــی واقــع 
ــورخ  ــی 34975 م ــند قطع ــی س ــم. ط ــت ق ــک ثب ــش ی در بخ
1387/08/05 دفترخانــه 23 قــم نســبت بــه 56/59 ســهم و طبــق 
ــه  ــن پنج ــداری از نجــف آهنی ــع الواســطه خری ــه م ــه نام مبایع
ــه  ــه موجــب ســند قطعــی 10278 مــورخ 1342/12/01 دفترخان ب
ــهم.  ــم س ــت و نه ــزده، بیس ــهم و پان ــه 165 س ــبت ب ــم نس 7 ق

)م الــف 2775 (
3-رأی شــماره 139860330001007928 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
فرزنــد  افشــاری  مرتضــی  آقای/خانــم   1398114430001000312

ــاحت 2026/85  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــد در شش احم
متــر مربــع پــاک شــماره 2 فرعــی از 1 فرعــی از 185  اصلــی واقــع 
در بخــش پنــج حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قم. 1- ســند مشــاعی 
صــادره در دفتــر 60 صفحــه 337 بــه موجــب ســند قطعــی 34162 
مــورخ 1377/06/22 دفترخانــه 14 قــم و 2- ســند مشــاعی صــادره 
در دفتــر 107 صفحــه 362 بــه موجــب ســند قطعــی 65340 مــورخ 

1385/04/22 دفترخانــه 14 قــم. )م الــف 2776 (
4-رأی شــماره 139860330001006116 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001002268 آقای/خانــم عبــاس خدابنــده لــو فرزنــد 
ــاب ســاختمان بمســاحت 56/02  ــک ب حســین در ششــدانگ ی
متــر مربــع پــاک شــماره 11242  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حیــدر 
اصفهانــی نــژاد صــادره در دفتــر 31 صفحــه 250 )م الــف 2777 (

پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007624 شــماره  5-رأی 
معصومــه  آقای/خانــم   1398114430001000433 کاســه 
ســعادتمند مجــرد قــم فرزنــد حســن در  ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت 144 متــر مربــع پــاک شــماره 10914  
ــی شــماره  ــم. ســند قطع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
21032 مــورخ 1397/12/12 دفترخانــه 25 قــم. )م الــف 2778 (

6-رأی شــماره 139760330001023557 مربــوط بــه پرونــده 
منیعــی  مهــدی  آقای/خانــم   1395114430001001075 کاســه 
فرزنــد نبــی الــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 5759  اصل ــاک ش ــع پ ــر مرب 112 مت
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 
حســین ســنگی و عبــاس رضائیــان صــادره در دفتــر 58 صفحــه 

ــف 2779 ( ــه 59. )م ال ــر 11 صفح 55 و دفت
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007855 شــماره  7-رأی 

کاســه 1398114430001000085 آقای/خانــم محمدجــواد رشــیدی 
فرزنــد غامرضــا در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 11191  اصل ــاک ش ــع پ 100/50 مترمرب
ــم. ســند قطعــی شــماره 49140 مــورخ 97/12/26  ــت ق یــک ثب

ــف 2780 ( ــم. )م ال ــه 59 ق دفترخان
پرونــده  بــه  مربــوط  8-رأی شــماره 139760330001017399 
محســن  آقای/خانــم   1397114430001000719 کاســه 
عبدالکریمــی فرزنــد حســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت 14000 مترمربــع پــاک 
شــماره 1 و 2 و 3 فرعــی از 48 اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه 
ــماره 16559  ــه ش ــمی ب ــند رس ــم. س ــک ق ــک اداره ی ــت مل ثب

مــورخ 97/01/19 دفترخانــه 31 قــم. )م الــف 2781 (
ــت  ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
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 اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــذ و  ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ــه ی ــناد منطق ــت اس ثب
ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
ــح  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــی آن و گواه
اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
ــام مــا( ــده – پی ــود. )اقتصــاد آین ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب

تاریخ انتشار اول: 98/06/17 تاریخ انتشار دوم: 98/07/02 
محمدرضا ادیبان 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

آغاز سال تحصیلی دانش آموزان محروم مازندران بدون دغدغه نوشت افزار
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( مازندران گفت که تمامی لوازم مورد نیاز 

دانش آموزان زیر پوشش تامین شده و این دانش آموزان با آغاز سال تحصیلی جدید بدون هیچ کمبودی در این 
زمینه وارد کالس های درس شدند .

مدیــر کل دامپزشــکی آذربایجــان غربــی گفــت: در 

ســه ماهــه اخیــر 50 هــزار تــن گوشــت قرمــز از مــرز 

ــت. ــده اس ــت ش ــازرگان ترانزی ب

ــازمان  ــل س ــر عام ــا مدی ــدار ب ــم در دی ــار داهی کامی

ــراوده  ــترین م ــه بیش ــان اینک ــو بابی ــه آزاد ماک منطق

ــه  ــوط ب ــایه مرب ــورهای همس ــا کش ــت ب ــرای ترانزی ب

دام زنــده و فــراورده هــای دامــی اســت گفــت:در ســه 

ماهــه اخیــر 100 هــزار راس دام زنــده و 50 هــزار تــن 

گوشــت قرمــز از مــرز بــازرگان ترانزیــت شــده اســت.

ــو قطــب واردات  ــه آزاد ماک ــه منطق ــان اینک ــا بی وی ب

ــدواری  ــراز امی ــتراتژیک کشــور اســت، اب ــای اس کااله

کــرد تــا آخــر ســال ترانزیــت دام زنــده از مــرز بــازگان 

بــه ســه یــا چهــار برابــر میــزان فعلــی افزایــش یابــد.

ــه  ــا اشــاره ب مدیــرکل دامپزشــکی آذربایجــان غربــی ب

اینکــه درصــورت ایجــاد زیرســاخت هــای ترانزیتــی در 

منطقــه آزاد ماکــو شــاهد درآمدزایــی و ســود حاصــل 

ــش  ــت:  بخ ــود گف ــم ب ــه خواهی ــت در منطق از ترانزی

خصوصــی مــی توانــد بــا ورود بــه ســرمایه گــذاری در 

ــه و  ــادی منطق ــعه اقتص ــم در توس ــت ه ــه ترانزی زمین

ــد. ــا کن ــی ایف ــش مهم ــم در اشــتغالزایی نق ه

ســازمان  بــا  دامپزشــکی  ســازمان  توافــق  از  وی 

زیرســاخت  ایجــاد  زمینــه  در  ماکــو  آزاد  منطقــه 

بــرای ترانزیــت دام و فــرآورده هــای دامــی خبــر 

ــرای  ــی ب ــاص محل ــوص اختص ــزود: در خص داد و اف

ــه،  ــه منطق ــی ب ــای واردات ــتقرار دام ه ــه و اس قرنطین

ــی  ــی م ــش خصوص ــت و بخ ــم اس ــاخت فراه زیرس

توانــد بــا ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش ســود 

باالیــی داشــته باشــد.

خصــوص  در  دولــت  اخیــر  بخشــنامه  بــه  داهیــم 

ــز  ــه آزاد نی ــداری آن در منطق ــده و نگه واردات دام زن

اشــاره و اظهــار کــرد: ســرمایه گــذاران مــی تواننــد بــا 

واردات دام زنــده از ترکیــه بــه کشــور و بــا اســتفاده از 

ــاره  ــا پرواربنــدی دام دوب مزایــای منطقــه آزاد ماکــو ب

همســایه  بــه کشــورهای  آن  صــادرات  بــه  نســبت 

ــد. ــدام کنن اق

توجــه  بــا  افــزود:  قاســمی  کریــم 
و  ای  قرنطینــه  آفــت  شــیوع  بــه 
ــه  ای  ــوه مدیتران ــاک مگــس می خطرن
کرمــان،  اســتان  شهرســتان های  در 
ــاد کشــاورزی شهرســتان  ــت جه مدیری
ــت از  ــن آف ــی ای ــور ردیاب ــه منظ ــر ب راب
ابتــدای فصــل برداشــت اقدام بــه نصب 
تلــه هــای فرمونــی در مناطــق مــرزی و 
ســایر بــاغ هــای ایــن شهرســتان کــرد و 

مشــخص شــد بســیاری از مناطــق رابــر 
ــت. ــت اس ــن آف ــه ای ــوده ب آل

وی اظهــار داشــت: مدیریــت جهــاد 
ــه منظــور  ــر ب کشــاورزی شهرســتان راب
کشــاورزان  بیشــتر  هرچــه  آشــنایی 
بــا ایــن آفــت، اقــدام بــه برگــزاری 
ــی در  ــای آموزش ــا و کارگاه ه کالس ه
ــوده  مناطــق مختلــف کــرد و مناطــق آل
ــه طــور مســتمر پایــش و  شهرســتان ب

ــت در حــال انجــام  ــن آف ــا ای ــارزه ب مب
است.قاســمی ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
آفــت مگــس مدیترانــه ای موجــب وارد 
ــی  ــوه درختان ــه می ــارت ب ــدن خس آم
همچــون هلــو، زردآلــو، بــه، گالبــی، 
ــار داشــت:  ــار مــی شــود اظه ســیب، ان
بــه منظــور کنتــرل این آفــت کشــاورزان 
ــه موقــع میــوه هــای رســیده را  ــد ب بای
برداشــت کــرده و همچنیــن میــوه هــای 
ــاغ  آلــوده و ریــزش کــرده را از ســطح ب
جمــع آوری و در عمــق بیــش از 50 
ســانتی متــری دفــن یــا در کیســه 
ــذ  ــدون منف ــم و ب ــی ضخی ــای نایلون ه

ــد. ــداری کنن نگه

شـهردار کرج با بیان اینکه آرامسـتان بهشـت علی علیه السـالم 
بـه قسـمت غـرب کـرج و شـهرهای صفادشـت، محمدشـهر، 
اشـتهارد و... خدمـات رسـانی می کنـد، گفـت : بـا بهـره برداری 
از ایـن آرامسـتان مدیریـت شـهری یـک گام بـه تحقـق شـعار 
محرومیـت زدایـی از مناطـق کـم برخوردار نزذیک شـده اسـت  
فـاز  افتتـاح   مراسـم  در  امـروز  عصـر  زاده  کمالـی  علـی   
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  )ع(،  علـی  بهشـت  آرامسـتان  نخسـت 
پـروژه توسـط مدیریـت بحـران محقـق شـده، اظهـار داشـت: 
پـروژه  ایـن  بـه مستندسـازی  سـال 85 موضوعـات مربـوط 
تکمیـل و مراحـل مختلـف واگـذاری آن نیـز از طریق سـازمان 

رسـید. انجـام  بـه  منابـع طبیعـی  و  جهادکشـاورزی 
وی ادامـه داد: فـاز نخسـت ایـن پـروژه حدود 40 هکتار اسـت 
و تمامـی زیرسـاخت های مربـوط بـه تدفیـن متوفیـان در آن 

ایجـاد شـده است.شـهردار کـرج مسـاحت پـروژه آرامسـتان 
بهشـت علـی )ع( را 220 هکتـار عنـوان کـرد و گفـت: بـرای فاز 
نخسـت ایـن پـروژه 1.5هکتـار حصارکشـی ،12 هـزار تـن بتـن 

ریـزی و شـش کیلومتـر نیـز برق کشـی شـده اسـت.
علیـه  علـی  بهشـت  آرامسـتان  اینکـه  بیـان  بـا  زاده  کمالـی 
صفادشـت،  شـهرهای  و  کـرج  غـرب  قسـمت  بـه  السـالم 
رسـانی می کنـد، خاطـر  و... خدمـات  اشـتهارد  محمدشـهر، 
مناطـق  ایـن  برخـورداری  کـم  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  نشـان 
هزینـه ای کـه بـرای دفـن در ایـن آرامسـتان دریافـت مـی 

بـود. خواهـد  تومـان  هـزار   200 شـود، 

مشکل آب آرامستان بهشت علی )ع( 
رفع می شود

 در ادامـه مراسـم افتتـاح آرامسـتان بهشـت علی)ع(  فرج 

هللا ایلیـات عضـو شـورای شـهرکرج با اشـاره به اینکـه بهره 
بـرداری از فـاز نخسـت ایـن آرامسـتان گامـی در راسـتای 
خدمـات رسـانی مطلـوب بـه سـاکنان شـهرهای اقمـاری و 
مناطـق کـم برخـوردار کـرج اسـت، اظهـار داشـت: بـا توجه 
بـه اینکـه فراینـد کفـن و دفن بخـش مهمـی از اموات کرج 
در آرامسـتان بهشـت سـکینه )ع( انجام می شـود، تسـریع 
کار  دسـتور  در  )ع(  علـی  بهشـت  آرامسـتان  افتتـاح  در 
مدیریـت شـهری قـرار نداشـت ولـی بـه واسـطه پیگیـری 
سـاکنان شـهرهای اقمـاری و مناطـق کـم برخـوردار کـرج 

ایـن پـروژه بـه بهره بـرداری رسـید.
ایـن  نیـاز  مـورد  آب  تامیـن  ضـروت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
آرامسـتان افـزود: اکنـون مهـم تریـن موضـوع، تامیـن آب 

بـه آن رسـیدگی شـود. بایـد  آرامسـتان اسـت کـه  ایـن 

می کنیـم  تـالش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  ایلیـات 
تصفیـه خانـه فاضالبـی در جـوار ایـن پـروژه احـداث کنیم، 
گفـت: اکنـون آب مـورد نیاز این آرامسـتان از طریـق تانکر 
در  تسـریع  ضـرورت  امـر  ایـن  می شـود کـه  تامیـن  آب 

احـداث ایـن تصفیـه خانـه را دو چنـدان می کنـد.
ایلیـات بـا اشـاره بـه اینکـه اقـدام مدیریـت شـهری کـرج 
بـرای احـداث این پـروژه قابل تقدیر اسـت، گفـت: فضایی 
500 هکتـاری بـرای توسـعه این پـروژه در نظر گرفته شـده 

است.
آرامسـتانهای  سـازمان  رییـس  عسـگری  حمیدرضـا 
شـهرداری کـرج در ایـن مراسـم گفـت : فاز اول آرامسـتان 
40 هکتـار آمـاده خدمـت  بهشـت علـی )ع( بـا مسـاحت 

باشـد. مـی  البـرز  اسـتان  شـهروندان  بـه  رسـانی 
وی بـا بیـان اینکـه 4500 قبـر دو طبقـه بـرای خاکسـپاری 
اقتـدار  مایـه  شـهدا   : افـزود  اسـت  شـده  آمـاده  امـوات 
مقبـره  راسـتا  در همیـن  اسـالمی هسـتند  ایـران  عـزت  و 

نیزبـا  شـهدا  اصحـاب  قطعـه  و  احـداث  گمنـام  شـهدای 
مسـاحت دو و نیـم هکتـار طراحـی گردیـده کـه بـه زودی 
خـاک ایـن آرامسـتان مزیـن به وجود ایشـان خواهد شـد.
عسـگری بـا توجـه بـه ضـرورت و اهمیت احـداث فضاهای 
هـا  آرامسـتان  در  فضـا  آرامـش  و  تلطیـف  جهـت  سـبز 
گفـت : در بخـش توسـعه فضـای سـبز اقداماتـی از قبیـل 
1000 اصلـه درختچـه زینتـی،  کاشـت 3050 اصلـه نهـال و 
اسـتقرار 6000 متـر طول سیسـتم آبیـاری قطره ای و 3500 
انجـام  مترمربـع کاشـت  فضـای سـبز و محوطـه سـازی 

گردیـده اسـت.
رییـس سـازمان ادامـه داد : آرامسـتان بهشـت علی )ع( با 
امکاناتـی از قبیـل نمازخانـه، سـرویس بهداشـتی،آبخوری، 
فضـای سـبز و محوطـه سـازی، سـالن معـراج وسـاختمان 
باشـد کـه  مـی  متوفیـان  پذیـرش  آمـاده  متوفیـات  اداره 
بـه  ممکـن  شـکل  بهتریـن  بـه  بتوانیـم  هسـتیم  امیـدوار 

مراجعیـن خدمـات مـورد نظـر را ارائـه نماییـم.

 مگس مدیترانه ایی به باغ های 
میوه رابر خسارت وارد کرد

  آرامستان» بهشت علی )ع(« در شهرستان کرج به بهره برداری رسید

آغاز عملیات اجرایی بیش از 
 7۰ پروژه آبخیزداری 

گفـت:  رضـوی   خراسـان  اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر 
پـروژه   78 اجـرای  شـاهد  جـاری  سـال  در  رضـوی  خراسـان  اسـتان 
بـود. خواهیـم  آبخیـز   حـوزه   70 از  بیـش  در   آبخوانـداری  و   آبخیـزداری  
و  طبیعـی  منابـع  اداره کل  عمومـی  روابـط  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  بـه گـزارش 
آبخیـزداری خراسـان رضـوی ،  علیرضـا صحرائـی گفـت: در ادامه اقدامات سـال 97 
منابـع طبیعـی در خصـوص احـداث سـازه های آبخیـزداری و اقدامـات بیولوژیـک 
کـه تاثیـر بـه سـزایی در جلوگیـری از بـروز سـیل و خسـارات وارده بـه اراضـی 
کشـاورزی و حتـی شـهر ها را داشـت، در سـال 98 اعتبـاری بالـغ بـر 500 میلیـارد 
 ریـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی بـه اسـتان تخصیـص داده شـد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی با اشاره به مطالعه عرصه 
هـای بحرانـی در کمترین زمان ممکن برای اجرای عملیات آبخیزداری که در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه افـزود: مراحـل قانونـی پیمانکاران شناسـایی شـده و در هفته دولت 
نیز با حضور مسـئولین ارشـد اسـتان ضمن افتتـاح 30 پروژه مکانیکـی آبخیزداری، 
 کلنـگ آغـاز عملیـات تعـدادی از پروژه هـای دیگر نیز در شهرسـتان ها کلیـد خورد .
صحرائـی همچنیـن تصریـح کـرد: ایـن اقدامـات شـامل اجـرای عملیـات احـداث 
 بند های گابیونی، سـنگی مالتی، بندهای خاکی و پروژه های آبخوانداری خواهد بود.
بـه گفتـه وی ایـن طـرح هـا در بیـش از 70 حـوزه آبخیز و در 28 شهرسـتان اسـتان 

خراسـان رضـوی  اجـرا خواهد شـد.

لرستان البرز 

85 هزار قطعه طیور روستایی البرز در مقابل »نیوکاسل« 
واکسینه می شود

افزایش ۶ درصدی جمعیت دانش آموزی شهرستان بروجرد

رئیـس اداره بهداشـت و مدیریـت 
آبزیـان،  طیـور،  بیماری هـای 
ابریشـم  کـرم  و  زنبورعسـل 
دامپزشـکی البـرز گفـت: اجـرای 
طـرح واکسیناسـیون طیـور بومـی و روسـتایی در حواشـی 

اسـت. افتـاده  دور  روسـتاهای  از  سـخت تر  شـهرها 
سـعید حسـنی اظهارکـرد: طـرح واکسیناسـیون رایـگان طیور 
بومـی و روسـتایی البـرز از حدود دو هفته دیگرآغـاز و پس از 

یـک مـاه بـه پایان می رسـد.
وی ادامـه داد: ایـن طـرح  طیـور دورافتاده تریـن روسـتاها تـا 
نواحی حاشـیه ای کرج را تحت پوشـش قـرار می دهد و پیش 
بینـی می شـود پـس از پایـان آن بایـد  85 هـزار  قطعـه مرغ 

در مقابل نیوکاسـل واکسـینه شـده باشند.
وی افـزود: بـر خـالف تصـور عمـوم واکسیناسـیون طیـور در 

حومـه شـهرها از روسـتاهای دور افتاده سـخت تر اسـت چون 
در ایـن نواحـی آمار دقیقـی از تعداد و مکان طیـور وجود ندارد 
بـه همیـن دلیـل از صاحبـان طیور بومی درخواسـت می شـود 
بـرای اجـرای هرچـه بهتـر این طـرح بـا دامپزشـکی همکاری 

. کنند
ایـن مسـئول بـا اشـاره به اینکـه واکسـن نیوکاسـل این طرح 
آشـامیدنی اسـت، توضیح داد: واکسـن تزریقی نیوکاسل یک 
بـار در سـال کفایـت می کنـد ولـی چـون واکسـن ایـن طـرح 
آشـامدینی اسـت، باید در سـه مرحله به خورد طیور داده شـود 
کـه فاصلـه زمانـی ایـن مراحل چهـار ماه بـه چهار ماه اسـت.

حسـنی تصریـح کـرد: اسـتفاده از واکسـن تزریقی نیوکاسـل 
بـرای طیـور بومی و روسـتایی بسـیار زمانبر اسـت و بـه اعتبار 
زیـادی نیـاز دارد کـه تامیـن آن بـرای سـازمان دامپزشـکی 

نیسـت. مقدور 

مدیرآمـوش و پـرورش بروجرد 
و  آمـوزش  بـه  توجـه  گفـت: 
پیـروزی  وجـوه  از  پـرورش 

اسـت. انقـالب 
دکتـر مهرافـزون در مراسـم نواختـن زنـگ مهـر در ایـن 
شهرسـتان، بـا تبریـک آغـاز سـال تحصیلـی بـه دانـش 
آموزان و گرامیداشـت یاد شـهدا و ایثارگران که در سـال های 
دفـاع مقـدس جانانـه از میهن اسـالمی دفاع کردنـد، اظهار 
کـرد: هـر سـال در شـروع سـال تحصیلی فضای پرنشـاط 
و پـر انـرژی را بـرای محیط هـای علمی و آموزشـی شـاهد 

. هستیم
وی تصریـح کـرد: توجـه بـه آمـوزش و پـرورش از وجـوه 

پیـروزی انقـالب اسـت.
مدیرآمـوش و پـرورش بروجـرد خاطرنشـان کـرد: جوانـان 

آینده سـاز کشـور هسـتند و امیدواریـم در سـایه تـالش و 
کوشـش خـود توفیقـات بیشـتری برایشـان فراهم شـود.
مهرافـزون اضافـه کـرد: مجموعه هـای علمی کشـور ازجمله 
عالـی و آمـوزش و پـرورش تـوأم بـا هـم و همـکاری هـم 

زمینـه رشـد و ارتقـای علمـی کشـور را فراهـم می کننـد.
وی بیـان کـرد: اهمیت آمـوزش در پویایی جامعه و کاهش 
آسـیب های اجتماعـی بـر هیچ کسـی پوشـیده نبـوده و در 
این میان معلمان از جایگاه ویژه تربیتی برخوردار هسـتند.
مدیرآمـوش و پـرورش بروجرد ادامه داد: در نخسـتین روز 
از مـاه مهـر بیـش از 55 هـزار دانش آمـوز بروجـردی سـال 

تحصیلـی جدیـد را با شـعار مهر حسـینی آغـاز کردند.
ایـن  دانش آمـوزی  جمعیـت  کـرد:  عنـوان  مهرافـزون 
شهرسـتان در سـال تحصیلـی 98- 99 در مقاطـع مختلف 

نسـبت بـه سـال گذشـته 6 درصـد افزایـش یافـت.

بی رغبتی کشاورزان 
خراسان شمالی برای 

صادرات
گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
سـازمان جهاد کشـاورزی خراسـان 
ایـن  کشـاورزان  گفـت:  شـمالی 
اسـتان امسـال تمایلی بـه صادرات 
انگـور بـه خـارج از کشـور ندارنـد.

تشـکری در گفـت و گـو بـا ایسـنا، 
بـا اشـاره بـه اینکـه فصل برداشـت 
آغـاز شـده  اسـتان  ایـن  در  انگـور 
انگـور  از  قسـمتی  افـزود:  اسـت، 
تولیـدی در ایـن اسـتان تبدیـل به 
کشـمش، بخشـی تـازه خـوری و 
قسـمتی نیـز بـه خـارج اسـتان و 
کشـور صـادر مـی شـود کـه از نـوع 

اسـت. کالهـداری 
وی ادامـه داد: قیمت فروش انگور 
طـی امسـال در بـازار بـاال بـوده و 
همین امر سـبب شـده تـا تاکداران 
تمایلـی بر صـادرات انگـور به خارج 

کشـور نداشـته باشند.
تشـکری اظهـار کرد: از سـوی دیگر 
انگـور تولیـدی در ایـن اسـتان بـه 
پاکسـتان صـادر مـی شـد  کشـور 
ایـن درحالیسـت کـه کشـور مذکور 
جـا  آن  بـه  انگـور  صـادرات  بـرای 
تعرفـه هـای زیـادی را دریافت می 
کننـد و همچنیـن قیمـت انگـور در 
داخـل  قیمـت  از  پاکسـتان کمتـر 
اسـت. وی ادامـه داد: عـالوه بر آن 
هزینـه هـای حمـل و نقـل انگـور 
بـه پاکسـتان نیـز خیلی باال اسـت 
و صـادرات انگـور بـه کشـور مذکـور 
صرفـه  اسـتان  تاکـداران  بـرای 
اقتصـادی نـدارد و ایـن افـراد مـی 
تواننـد محصـول خـود را بـا سـود 
بهتـری در داخـل کشـور بـه فروش 

برسـانند.

ترانزیت 1۰۰ هزار راس خراسان شمالی 
دام زنده از مرز بازرگان 

طی سه ماه اخیر

وزیر راه و شهرسازی :

خودکفایي در بحث تولید ریل یکي از 
دستاوردهاي پر افتخار براي ایران است

وزیر و راه و شهرسازی : ایران به خودکفایی در تولید ریل  رسیده است 

و  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
شهرســازی  و  راه  رســانی  اطــالع 
ــالمی  ــد اس ــان، محم ــتان اصفه اس
ــفر  ــی س ــازی ط ــر راه وشهرس وزی
ــه اســتان اصفهــان  دو روزه خــود ب
و  معاونیــن  از  تــن  چنــد  كــه 
،عبــاس  راه   وزارت  مســوالن 
اصفهــان،  اســتاندار  رضایــی 
مدیــركل  امیرخانــی  حمیدرضــا 
و  اصفهــان  شهرســازی  و  راه 
تعــدادی از مســووالن اســتانی وی 
ــروژه  ــد، از پ ــی كردن ــی م را همراه
آزادراه  اصفهــان،  فــرودگاه  هــای 

قطــار  اصفهــان،  شــرق  كنارگــذر 
اصفهــان –تهــران  الســیر  ســریع 
اصفهــان،  آهــن  ذوب  ،كارخانــه 
شــهر  ورودی  بهارســتان،  متــرو 
شــرق  راههــای  و  فالورجــان 
ــكن  ــروژه مس ــد و پ ــان بازدی اصفه

نمــود. افتتــاح  را  اســتان  مهــر 
ســفر  از  روز  اولیــن  در  اســالمی 
خــود و در جریــان بازدیــد از پــروژه 
ــت:  ــان گف ــرودگاه اصفه ــعه ف توس
ایــن  در  كــه  خبــری  مهم تریــن 
ســفر داریــم ایــن اســت كــه مانــع 
ــان  ــرودگاه اصفه ــی ف ــن اراض تامی

بــه مســاحت 400 هكتــار حــل و 
مجوزهای الزم كســب شــده است و 
در آینــده نزدیــك بحــث جایگزینــی 
ســرمایه گذاری  سیســتم  یــك 
را بــرای طــرح توســعه فــرودگاه 
اصفهــان انجــام خواهیــم داد تــا 
بتوانیــم شــاهد فرودگاهــی باشــیم 
ــی  ــه صــورت بین الملل ــد ب ــه بتوان ك
و  ایفــا كنــد  نقــش  منطقــه ای  و 
پروازهــای  از  بزرگتــری  ظرفیــت 
ــود اختصــاص  ــه خ ــی را ب بین الملل

ــد ده
یكــی  را  اصفهــان  اســالمی، 

و  اقتصــادی  كانون هــای  از 
گردشــگری مهــم كشــور خوانــد كــه 
ســهم بزرگــی در اقتصــاد ملــی دارد 
و خاطرنشــان كــرد: ایــن انتظــار 
ــك  ــن اســتان ی ــه ای وجــود دارد ك
فــرودگاه بــزرگ داشــته باشــد و 
طرح هــای  بتوانیــم  امیــدوارم 
ــك كشــور  ــا ی ــال ب ــه قب ــد را ك جدی
ــون متوقــف  ــد و اكن ــی منعق اروپای
و  جایگزینــی  بــا  اســت  شــده 
مشــاركت شــركتی دیگــر انجــام 
ــرودگاه  ــك ف ــذار ی ــم و پایه گ دهی
ــران  ــت ای ــان مل ــی در ش بین الملل

و مــردم اصفهــان باشــیم.
ادامــه  در  وشهرســازی  راه  وزیــر 
الســیر  ســریع  قطــار  پــروژه  از 
اصفهــان – تهــران بازدیــد نمــود 
و در حاشــیه ایــن بازدیــد بیــان 
از  یكــی  پــروژه  ایــن  داشــت: 
حــوزه  در  راهبــردی  پروژه هــای 
زیربنایــی حمل ونقلــی اســت كــه 
از ســال های گذشــته آغــاز شــده 
ــا  ــر ب ــال اخی ــفانه در دو س و متأس
ــود. ــه شــده ب ــه مواج ــود و وقف رك
پیوســتن بــه زنجیــره حمل ونقــل 
ــروژه  ــن پ ــی در ای ــرفته جهان پیش
ــم  ــت، راه ابریش ــت اس ــز اهمی حائ
به لحــاظ  تاریخــی  به صــورت 
از  همیشــه  اقتصــادی  و  عقلــی 
ــن رو  ــته، ازای ــیر می گذش ــن مس ای
بــا  را  جدیــد  ابریشــم  راه  بایــد 
ــان  ــه ارمغ ــرفته ك ــوژی پیش تكنول
را  اقتصــادی  و  ســریع  حركــت 
ســرمایه گذاری  دارد  به همــراه 

ــرد. ك
ــًا  ــد حتم ــرد: بای وی خاطرنشــان ك
ســرمایه گذاری  مســیر  ایــن  در 
در  ســرمایه گذاری  بــدون  كنیــم، 
ســرعت  بــاال و ایمنــی در حــوزه 
در  انتظــار  نبایــد  حمل ونقــل 
را  ابریشــم  راه  داشــتن  اختیــار 
مــوارد  ایــن  و  باشــیم  داشــته 
جمهــوری  در  مــا  بایدهــای 

اســالمی اســت كــه بایــد بــه آن 
شــود. پرداختــه 

راه  وزیــر  اســالمی  محمــد 
ــراه  ــه هم ــه ب ــازی در ادام وشهرس
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در 
محــل كارخانــه ذوب آهــن اصفهــان 
از خــط تولیــد ریــل در ایــن كارخانه 
داشــت:  بیــان  و  نمــود  بازدیــد 
ــل  ــد ری ــث تولی ــی در بح خودكفای
ــار  ــر افتخ ــتاوردهای پ ــی از دس یك
ایــران  بــرای جمهــوری اســالمی 
تولیــد  رونــق  ســال  در  و  اســت 
اقدامــات بســیار خوبــی در ایــن 
اســت؛  گرفتــه  صــورت  حــوزه 
اولیــن  تحویــل  دیگــر  موضــوع 
محموله هــای ریــل تولیــد داخــل 
ــر  ــد تاثی ــه می توان ــت ك ــور اس كش
به ســزایی در اقتصــاد ذوب آهــن 
ــه یكــی  داشــته باشــد و كشــور را ب
از مراكــز تولیــد ریــل در منطقــه 

تبدیــل كنــد. 
ادامــه  در  وشهرســازی  راه  وزیــر 
بــه  خــود  ســفر  از  روز  اولیــن 
از  بازدیــد  ضمــن  اصفهــان 
ــروژه  ــان، پ ــای شــرق اصفه محوره
راه روســتایی ســیریان بــه قلعــه 
عبدالــه ، قلعــه بــاال بــه اژیــه و پــل 
ــان  ــه را در مناطــق شــرق اصفه اژی

نمــود. افتتــاح 
پایــان  در  وشهرســازی  راه  وزیــر 
ضمــن  اســتان  بــه  خــود  ســفر 
ــه  ــوده منطق ــت فرس ــد از باف بازدی
 800 افتتــاح  و  اصفهــان  زینبیــه 
واحــد مســكن خــود مالــك در ایــن 
منطقــه كــه در راســتای حمایــت 
بافتهــای فرســوده  بــا  مناطــق  از 
ــاهین  ــهر ش ــده در ش ــداث گردی اح
ــد  ــت و 529 واح ــور یاف ــهر حض ش
افتتــاح  را  اســتان  مهــر  مســكن 
و كلنــگ آغــاز عملیــات اجرایــی 
مســكن  واحــد   1000 احــداث 
ــدام  ــرح اق ــب ط ــاركتی در قال مش

ملــی را بــر زمیــن زد.
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کریملوژی
تا  5مهر در تئاتر شهر در حال اجرا است.

هر کی تظاهر به هر چی می کنه
درست تو باطن عکس اونه

برف روی شیروانی    
دیالوگنمایش

رسانه در آینه تصویر
مجله تجارت فردا منتشر شد.

 کلوپ همسران

 در سینماهای کشور در حال اکران است.
برمودا

در سینماهای کشور در حال اکران است.
آن کس که نیامد می داند

 تا  5مهر در تئاتر شهر در حال اجرا است. 

کاش زندگی مثل جعبه موسیقی بود
صداها آهنگ بود،حرف ها ترانه.

 دلشدگان

فیلمفیلمنمایش دیالوگ

هر که در عهد ازل مست شد از جام شراب
سر ببالین ابد باز نهد مست وخراب
بیدالن را رخ زیبا ننمائی به چه وجه
عاشقانرا ز در خویش برانی ز چه باب

می پرستان همه مخمور و عقیقت همه می
عالمی مرده ز بی آبی و عالم همه آب

سر کوی خط و قدت چمن و سنبل و سرو
سمن و عارض و لعلت شکر و جام شراب

دل ما بی لب لعل تو ندارد ذوقی
همه دانند که باشد ز نمک ذوق کباب

هر که درآتش سودای تو امروز بسوخت
ظاهر آنست که فردا بود ایمن ز عذاب

گر چه نقش تو خیالیست که نتوان دیدن
همه شب چشم توام مست نمایند بخواب
ترشود دم به دمم خرقه ز خون دل ریش
زانک رسمست که برجامه فشانند گالب

پیر گشتی بجوانی و همانی خواجو
دو سه روزی دگر ایام بقا را دریاب

خواجوی کرمانی 

وقتی آفتابگردان ها به رنگ 

خورشید می شوند صدای 

پای پاییز می آید

عکس نوشت

عکس: 
شکوفه نبی زاده 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

گذشتن ارتش ایران از بسفور و 
پیشروی به سوی دانوب

از میـالد چنـد  24 سـپتامبر سـال 514 پیـش 
واحـد از یـک سـپاه ارتـش ایران از منطقـه ای در 
مجـاورت تنگه بسـفور )Bosphorus( كه دو قاره 
آسـیا و اروپـا را از هـم جـدا مـی كنـد – در محلی 
)اسـتانبول(  قسـطنطنیه  شـهر  بعـد  قرنهـا  كـه 
سـاخته و اواخـر دهـه 1960 پلـی كـه رفـت و آمد 
زمینـی میـان اروپـا و آسـیا تامین كند، زده شـده 
اسـت – گذشـتند تـا بـه همـراه واحدهـای دیگـر 
سـپاه کـه قرار بـود از نقطه ای پایین تـر، از دریای 
مرمـره بگذرند به پیشـروی خود به سـوی منطقه 
 » Scythians دانـوب ادامـه دهند و »سـیتی هـا
را از اطـراف ایـن رود و جنوب سـرزمینی كه امروز 
اوكراین خوانده می شـود دور سـازند و به سـمت 
اروپای شـمالغربی )اسـكاندیناوی( براننـد. ژنرال 
بغابیـش فرماندهـی کل ایـن سـپاه را بـر عهـده 
داشـت که سـه ماه بعـد از دریای مرمره گذشـت.
 سـیتی هـا یـا سـكاها، آریـن هایـی بودنـد كـه 

دسـته ای از آنـان پیشـتر، بـه گونه ای مسـالمت 
آمیـز از آسـیای میانه بـه جنوب مهاجـرت كرده و 
در منطقـه وسـیعی كـه به نام آنان سیسـتان، و یا 
سكسـتان نامیده می شـود اسـكان یافتـه بودند، 
ولـی گـروه هـای دیگـر ایـن قـوم كـه بـا ایرانیان 
از یـك ریشـه انـد در ناحیـه وسـیعی از شـمال 
آسـیای میانـه تـا جنوب روسـیه و منطقـه دانوب 
اسـتقرار یافتـه و گاهـی هم متعرض قلمـرو ایران 
مخصوصـا در آناتولـی )تركیـه امـروز(، سـوریه، 
فینیقیـه )لبنـان و قسـمت سـاحلی سـوریه( و 

بودند. فلسـطین 

اوج مدنّیت: روزی كه دولت 
ایران به دشمن شماره یك خود 

پناهندگی داد
دولـت هخامنشـی ایـران بـا دادن پناهندگـی بـه 
شـمار  Themistoclesدشـمن  تمیسـتوكلس 
یـك خـود، یـادگار پسـندیده ای از ایرانیـان بـرای 
نسـلهای بشـر باقی گـذارده كه 25 قـرن به عنوان 
اوج مدنّیـت و رعایـت احـوال و شـئون انسـانها 

مـورد احتـرام اسـت. ایـن پناهندگـی ُپـر سـر و 
صدا كـه توسـیدیدسThucydides، دیودوروس
بـرای  را  آن   Plutarchپلوتـارك و   Diodorus
انـد.  نسـلهای بشـری بعـد از خـود شـرح داده 
.فصلـی آموزنـده از تاریـخ عمومی را تشـكیل می 
دهـد. تمیسـتوكلس یـك اندیشـمند، دمكراسـی 
دوسـت، دولتمـرد، و نظامـی )اسـتراتژ( یونانـی 
بـود كـه در ایـن زمینـه هـا اندرزهـای بسـیار از 
وی بـه جـای مانـده كـه بـكار بسـته مـی شـوند. 
تمیسـتوكلس بـود كـه در زمـان اقتدارخـود، بـا 
گوشـزد كـردن خطـر گسترشـگری ایرانیـان بـه 
آتنـی ها، سـطح اسـتخراج معـادن نقره یونـان را 
چنـد برابـر كرد و بـا درآمد اضافی بـرای وطن 200 
كشـتی سـه ردیف پـاروزن Trireme )ترایریم = 
تریـرم( سـاخت و بـه این وسـیله قـدرت دریایی 
را 3 برابـر كـرد و سـپس در جریـان لشكركشـی 
خشایارشـا به یونان در سـال 480 پیش از میالد، 
بـا دو خدعـه جنگـی، نـاوگان ایـران را وارد تنگـه 
)كانـال( كـم عـرض سـاالمیس سـاخت و به دام 

انداخـت و ....

نمایشگاه »آن«
 تا 9مهر در گالری ویستا در حال 

برگزاری است.
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کتاب 

ــی  ــان ایران ــک رم ــنگینی آه ی ــه س ــر ب ــبکی پ ــه س ــاب ب کت

ــا  ــال )1397( پ ــر امس ــی اســت. او مه ــدی خطیب ــته مه نوش

بــه چهل ودوســالگی می گــذارد. در رشــتٔه حقــوق قضایــی 

ــدی  ــد. مه ــدار ش ــاری کتاب ــت و از بخت ی ــرده اس ــل ک تحصی

خطیبــی هجــده  سالی ســت کــه در کســوت کتابــدار در بهشــت 

ــال  ــش در س ــتین کتاب ــور دارد. نخس ــه، حض ــن، کتابخان زمی

ــعر،  ــر ش ــوا ) دو دفت ــای آدم و ح ــد. ترانه ه ــاپ ش 1378 چ

همــراه شــهره یوســفی( و دفتــر دوم آن )1384( و کتــاب 

»تــاول حکایــت راه اســت« )1387( چهــرٔه شــاعری خطیبــی 

»شــعر   ،)1379( آب«  »آیینــه دار  تثبیــت کــرد. کتــاب  را 

ــٔه  ــران، چهره هــای شــعر ســالح« )1383(، »غزلنام ــد ای متعه

طوفــان« )1390(، چهــرٔه منتقــد او را می نمایــد. در کنــار ایــن 

آثــار، او حــدود هفتــاد عنــوان کتــاب را ویرایــش کــرده اســت. 

ــٔه او  ــتین تجرب ــنگینی آه نخس ــه س ــر ب ــبکی پ ــه س ــاب ب کت

ــا  ــه از او ب ــتر دو قص ــه پیش ــت، اگرچ ــتان اس ــٔه داس در عرص

منتشــر  بی اشــک«  »بوتیمــار  و  »ماه ماهــی«  عنوان هــای 

شــده بــود. دو کتــاب »رؤیابــازی« ) دفتــری از شــعرهای 

ــل  ــد( او مراح ــتان بلن ــک داس ــوری« ) ی ــقانٔه او( و »م عاش

انتشــار را در انتشــارات »کتــاب کوله پشــتی« می گذرانــد.

بــه ســبکی پــر بــه ســنگینی آه روایتی ســت از زبــان چنــد 
شــخصیت، و ایــن تغییــر راویــان در هــر فصــل، داســتان 

را پرکشــش کــرده اســت.
داســتان در نــه فصــل روایــت شــده اســت کــه تاحــدودی 
داســتان،  ابتــدای  مثــالً  دارد.  زمانــی  تأخــر  و  تقــدم 
زندگــی یــک نفــر از زبــان یکــی از راوی هــا نقــل می شــود 
ــویم.  ــه رو می ش ــا او روب ــی ب ــل پایان ــاره در فص ــه دوب ک
داســتان اگرچــه تلــخ اســت، امــا بــوی خوبــی دارد؛ بــوی 
ــوی یــک زندگــی  ــدر و امیــد، ب عطــر مــادر، دســت های پ
ــا  ســاده کــه به رغــم همــۀ مشــکالت، کوشــش می شــود ب

ــگ نشــان داده شــود. چیزهــای ســاده، پررن
اســت.  پنــج  داســتان، فصــل  بهتریــن بخش هــای  از 
ــل  ــوهری را تحم ــا ش ــی ب ــنگین زندگ ــار س ــه ب ــه ک فاطم
ــاری  ــه اســکیزوفرنی حــاد مبتالســت، بردب ــه ب ــد ک می کن
ــه  ــتان ک ــٔه داس ــا در مقدم ــه زیب ــد؛ و چ ــرج می ده به خ
بریــده ای از کتــاب بــار هســتی اثــر میــالن کونــدرا اســت، 
ــت  ــطورۀ مقاوم ــه اس ــود ک ــو می ش ــی بازگ ــت زنان وضعی
و ایثارنــد و فرهنــگ غلــط کشــور، بی دلیــل و اشــتباه، 
ــه  ــه آنهــا چنیــن گذشــتی را آمــوزش داده و آنهــا هــم ب ب

نســل های دیگــر:
»زن در اشــتیاق تحمــل فشــار پیکــر مردانــه اســت. پــس 
شــدیدترین  نشــانٔه  درعین حــال،  بــار  ســنگین ترین 
فعالیــت زندگــی هــم هســت. بــار هرچــه ســنگین تر 
باشــد زندگــی مــا بــه زمیــن نزدیک تــر، واقعی تــر و 

اســت.« حقیقی تــر 
ــر مشــکالت زندگــی ســر فــرود  ــی کــه براب ــر زنان عــالوه ب
آورده انــد، بــا شــخصیتی بــه نــام »عاطفــه« روبــه رو 
می شــویم کــه نمی خواهــد زندگــی و آینــده اش مثــل 
ایــن  شــود.  تبــاه  خواهرانــش،  افســانه،  یــا  فاطمــه 
ــه ای   ــر در جامع ــه و تغیی ــه مدرنیت شــخصیت اشــتیاقی ب
ــا  ــاه ی ــل، پنج ــال های چه ــه س ــوط ب ــاید مرب ــه ش دارد ک
شــصت اســت. نویســنده ایــن تضــاد رفتــاری چنــد نســل 

نمایــش داده اســت. به خوبــی  را 

به سبکی پر به سنگینی آه
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