
صنعت نفت ایران، متوقف شدنی نیست
وزیـر نفـت گفـت: صنعت نفـت ایران متوقف شـدنی 
بـه کار  را  خودمـان  خالقیـت  و  قـدرت  و  نیسـت 
خواهیـم گرفـت تـا بـا روش هـای جدیـد راه خـود 

را پیـدا کنیـم.
بیـژن زنگنـه روز شـنبه در مراسـم امضـای قـراداد 
همـه  از  باتشـکر  بـالل  گازی  میـدان  توسـعه 
پیمانکارانـی کـه در پـارس جنوبی فعالیـت کرده اند، 
افـزود: همـه سـکوهای ایـن میـدان تـا پایان سـال 
نصـب می شـود و بـه جـز پاالیشـگاه فـاز ۱۴ همـه 

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری  بـه  پاالیشـگاه ها 
وی بـا تشـریح جزئیـات قـراردادی کـه امـروز بـه 
امضـا رسـید، اصافـه کـرد: در ایـن قـرارداد، بخـش 

پیـدا می کنـد. پـارس جنوبـی توسـعه  شـرقی 
همـه  در  پتروپـارس  اینکـه  بیـان  بـا  نفـت  وزیـر 
قراردادهـای خـود رعایـت زمـان و قیمـت را کـرده، 
ادامـه داد: ایـن قـرارداد، نـوع جدیـدی از قـرارداد 
اسـت کـه قیمـت نهایی نیسـت و ماننـد قراردادهای 
بـاز بـه مناقصـه رفتـه و قیمـت اسـتخراج می شـود.

از صنـدوق  مالـی  تامیـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
قـرارداد  انجـام خواهـد شـد، گفـت:  ملـی  توسـعه 

ارزش ۴۴۰  بـه  بـالل ۳۴ ماهـه و  توسـعه میـدان 
بـود. خواهـد  دالر  میلیـون 

زنگنـه تاکیـد کـرد: مـن تعهـد کـرده بـودم تـا پایان 
مشـرک  میادیـن  همـه  تکلیـف  دوازدهـم،  دولـت 

روشـن خواهـد شـد.
وی افـزود: پـس از ایـن میـدان، فـرزاد بـی و فـاز 
همچنیـن  شـد.  خواهـد  فعـال  جنوبـی  پـارس   ۱۱
میادیـن غـرب کارون، آبـان و پایـدار غـرب و سـایر 
میادیـن مشـترک نیـز تعییـن تکلیـف خواهنـد شـد.

توسـعه  دولـت کار  ایـن  در  اینکـه  بیـان  بـا  زنگنـه 
پـارس جنوبـی بـه جـز فـاز ۱۱ بـه پایـان می رسـد ، 
گفـت: در تالشـیم بخـش اول فـاز ۱۱ تـا نیمه سـال 
۱۴۰۰بهـره بـرداری برسـد. از ایـن پس هـر دو هفته 

یـک قـرارداد یـا افتتـاح خواهیـم داشـت.
را  نفـت  صنعـت  هـا  تحریـم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
متوقـف نکـرده اسـت، ادامـه داد: اگـر صنعـت نفت 
حرکـت کنـد، پیمانـکاران و سـازندگان ایرانـی فعال 

شـوند. می 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در پـارس جنوبـی و غـرب 
کارون در تولید روزانه از همسـایگان عقب نیسـتیم، 

افـزود: عملکـرد وزارت نفـت نشـان دهنـده اقتصـاد 
مقاومتـی اسـت و در سـال رونـق تولید تـالش کرده 

ایـم تـا پیمانـکاران فعالتـر از گدشـته عمـل کنند.
 وزیـر نفـت تاکیـد کـرد: اکنـون ۹۴ درصـد جمعیت 
کشـور تحـت پوشـش گاز اسـت. در پاالیـش نیـز به 

توفیقاتـی رسـیده ایم.
نفـت نشـان  اینکـه در صـادرات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دادیـم آمریـکا نمـی توانـد صـادرات را صفـر کنـد، 
گفـت: در موضـوع صـادرات اقدامـات خـود را بیـان 
نمـی کنیـم زیـرا باعث می شـود دشـمن هوشـیارتر 

کند. عمـل 
وی بـه برگـزاری نمایشـگاه ایـران پالسـت در هفتـه 
آینـده اشـاره کـرد و افـزود: در اواخـر جهـش دوم 
تولیـد پتروشـیمی هسـتیم کـه تولیـد را بـه بـاالی 
پتروشـیمی  تولیـد  و  تـن مـی رسـاند   ۱۰۰میلیـون 
در جهـش سـوم بـه بـاالی ۱۴۰ میلیـون تـن خواهد 

. رسید
زنگنـه تاکیـد کـرد: در ایـران پالسـت خواهیـم گفت 
تـالش  فروشـی  خـام  از  دوری  بـرای  چقـدر  کـه 
کردیـم و چـه برنامـه هایـی بـرای آینـده داریـم .

نگاهی به تحوالت اقتصادی 
ایران و جهان  
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فعــاالن بــازار ارز بــر ایــن باورنــد کــه بــه دلیــل ادامــه تمایــل 
قیمــت دالر بــه حرکــت بــه ســمت ســطوح پاییــن مقاومتــی 
ــه اســت.  ــازار کاهــش یافت ــن ب ــه ای ــش ســفته بازانه ب گرای
ــران و  ــوالت رخ داده در ای ــه تح ــی ب ــت نگاه ــن یادداش ای

جهــان در هفتــه ای کــه گذشــت، دارد.
داخلی ۱-تحوالت 

نشــدن  اجرایــی  بــا  پنج شــنبه  روز  از  کــه  دالر  قیمــت 
ــرای  ــارد دالری ب ــاری ۱۵ میلی ــط اعتب ــایش خ ــرح گش ط
پیش خریــد نفــت ایــران و همچنیــن عملــی شــدن گام 
 ۵۰ رشــد  بــا  ایــران  برجامــی  تعهــدات  ســوم کاهــش 
ــه  ــت یافت ــی دس ــزار و ۴۲۰ تومان ــطح ۱۱ ه ــه س ــی، ب تومان
بــود، در روز شــنبه نیــز افزایــش ۱.۱ درصــدی را تجربــه کــرده 
اســت. دو نیــروی متضــاد کاهــش قیمــت طــال در بازارهــای 
ــی ارز در  ــدک قیمــت داخل ــد ان ــی و افزایــش هــر چن جهان
ــازار مؤثــر بــوده اســت. در واقــع،  تعییــن قیمــت ســکه در ب
۶ ســال اخیــر  از اوج کــه در  عقب نشــینی قیمــت طــال 
بی ســابقه بــوده اســت، اثــرات مثبــت قیمــت دالر بــر بهــای 
ــودن  ــش ب ــا در پی ــه ب ــت. البت ــوده اس ــی نم ــکه را خنث س
ــه هفتــه، برخــی از افــراد نیــاز ارزی خــود را  تعطیــالت میان
قبــل از ایــن تعطیــالت تأمیــن کرده انــد کــه ایــن مســئله در 
ــوده اســت.  ــر ب ــز مؤث ــک قیمــت دالر در روز شــنبه نی تحری
در روز یکشــنبه بــه دلیــل تغییــر انتظــارات بازیگــران در 
نتیجــه ی تاکتیک هــای متعــدد و فــوری بازارســاز ماننــد 
و  افزایــش قیمت هــا  و  بانکــی در کاهــش  صرافی هــای 
ــدات  ــش تعه ــه کاه ــی از جمل ــل سیاس ــذاری عوام تأثیرگ
ایــران و عــدم پذیــرش معافیت هــای  برجامــی توســط 
نفتــی ایــران توســط دولــت آمریــکا، قیمــت دالر از محــدوده 
ــت  ــت. در نهای ــرده اس ــور ک ــز عب ــان نی ــزار و ۷۰۰ توم ۱۱ ه
ــان  ــزار و ۶۵۰ توم ــت ۱۱ ه ــن روز قیم ــاخص ارزی در ای ش
را تجربــه کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه عبــور دالر از ســطح 
مقاومــت اول ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومانــی تقویــت انتظــارات 
افزایشــی در بــازار را بــه دنبــال داشــته اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه ایــن انتظــارات فعــاالن اقتصــادی محقــق 
ــمت  ــه س ــددا ب ــت دالر مج ــنبه قیم ــده و در روز چهارش نش
۵۰۰ تومــان حرکــت کــرده  ۱۱ هــزار و  ســطح مقاومتــی 
ــم و  ــه دره ــرخ حوال ــش ن ــود کاه ــتدالل می ش ــت. اس اس
ــر  ــال تغیی ــکا و احتم ــی آمری ــت مل ــاور امنی ــاری مش برکن
آمریــکا  دولــت  ســخت گیرانه  سیاســت های  تعدیــل  و 
ایــن  در  ایــران  علیــه  اقتصــادی  تحریم هــای  قبــال  در 

ــت. ــوده اس ــر ب ــکه مؤث ــت دالر و س ــت قیم بازگش
ــت  ــانات قیم ــش نوس ــه کاه ــران ادام ــاد تحلیل گ ــه اعتق ب
ــران  ــازار ارز، بازیگ ــت گذار در ب ــاالی سیاس ــت ب دالر و دس
ــن  ــا پایی ــاال ی ــا ب ــا ب ــت ت ــته اس ــر آن داش ــازار را ب ــن ب ای
ــود را  ــی خ ــک معامالت ــرعت تاکتی ــه س ــا ب ــن قیمت ه رفت
ــد.  ــر دهن ــدک تغیی ــد ان ــر چن ــود ه ــب س ــور کس ــه منظ ب
ــری  ــه یکس ــاز ب ــیت بازارس ــه حساس ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک چ
در  را  خــود  تصمیمــات  معاملــه گــران  قیمتــی  ســطوح 
ــه  ــدارد و ب ــادی در آن ن ــه زی ــاز مداخل ــه بازارس ــازه ای ک ب
بنابرایــن،  میکننــد.  اتخــاذ  نیســت،  حســاس  بــازه  آن 
قیمــت دالر رفــت و برگشــت قیمتــی زیــادی را در دامنــه ای 
و  چهارشــنبه  روزهــای  مختلــف  ســاعات  در  محــدود 
پنجشــنبه هفتــه گذشــته تجربــه کــرده اســت. فعــاالن 
ــل قیمــت  ــه تمای ــل ادام ــه دلی ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــازار ب ب
مقاومتــی  پاییــن  بــه ســمت ســطوح  بــه حرکــت  دالر 
ــه اســت.  ــازار کاهــش یافت ــن ب ــه ای ــش ســفته بازانه ب گرای
ــع  ــاری وقای ــه ج ــروع هفت ــه در ش ــم اینک ــن علیرغ همچنی
ــدم  ــران و ع ــه ای ــد علی ــای جدی ــه تحریم ه ــی از جمل مهم
ــدن گام  ــته ش ــر برداش ــالم خب ــا و اع ــا اروپایی ه ــق ب تواف
ــرای کاهــش تعهــدات برجامــی، قیمــت دالر  ــران ب ســوم ای
ــت.  ــداده اس ــان ن ــی نش ــی واکنش ــار سیاس ــن اخب ــه ای ب
ــی  ــوالت سیاس ــه تح ــت دالر ب ــدی قیم ــش ج ــدم واکن ع
ــاره  ــازار درب ــه دلیــل تعدیــل انتظــارات فعــاالن ب ــد ب می توان
احتمــال بدتــر شــدن اوضــاع در خاورمیانــه باشــد. بــه 
ــه  ــا ب ــن پــس تنه ــازار از ای ــه می شــود ب ــارت دیگــر، گفت عب
اخبــاری واکنــش نشــان خواهــد داد کــه ســطح اثرگــذاری 
بیشــتری نســبت بــه وقایــع گذشــته داشــته باشــند. عــده ای 
از معامله گــران نیــز معتقدنــد کــه قیمــت دالر بــه کــف 
برخــورد کــرده اســت و عــالوه بــر ایــن به دلیــل حمایــت دالر 
ــک شــدن ســطح  ــان و نزدی ــزار توم ــی ۱۱ ه از ســطح قیمت
تقاضــای تجــاری بــه صــادرات از ایــن پــس قیمــت دالر در 
ــازه  ــوع در ب ــت. در مجم ــد گرف ــرار خواه ــودی ق ــیر صع مس
ــب  ــه ترتی ــهریور( ب ــا ۲۰ ش ــهریور ت ــی )۱۳ ش ــورد بررس م
ــهام  ــازار س ــاخص ب ــوده است.ش ــد ب ــی ۰.۱ و ۰.۹ درص منف

انس طال         ۱.۴88.۲۱۰

مثقال طال     ۱۷.۵۳۰.۲۵۰

گرم طالی ۱8  ۴.۰۴۷.۱۹۲

گرم طالی ۲۴   ۵.۴۷۹.۲۰۰

بهار آزادی      ۳۹.۹۴۰.۰۰۰

امامی          ۴۰.۰۲۰.۰۰۰

نیم       ۲۰.۵8۰.۰۰۰

ربع         ۱۲.۶۹۰.۰۰۰

گرمی       ۹.۰۹۰.۰۰۰

دالر             ۱۱۴.۳۹۰

یورو         ۱۲۶.۲۰۰

درهم          ۳۲.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۰.۴۲۳

دالر استرالیا      8۲.8۴8 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 19  تا  28دنبال کنید

موجر ها در دام مالیات
موجرها از ١۵ تا ٢۵ درصد نسبت به میزان درآمد و شهری که در آن واحد مسکونی دارند، مالیات می دهند

طـرح  ملـی  -مدیـر  ارواحـی  علـی  گفتـه  بـه 
و  ایده هـا  ایـران-  تاالب هـای  از  حفاظـت 
محصوالتـی کـه بـه بهبـود وضعیـت منابـع آبـی 
کمـک  ارومیـه  دریاچـه  حیـات  نهایـت  در  و 
»ایده هـا  جشـنواره  نخسـتین  قالـب  در  کننـد، 
دریاچـه  احیـای  بـرای  نوآورانـه  محصـوالت  و 
ارومیـه بـا مشـارکت مـردم« معرفـی می شـوند. 
کـه  ایده هایـی  جشـنواره  ایـن  در  واقـع  در 
خروجـی آن هـا بـه بهتـر شـدن وضعیـت دریاچه 

می شـوند. معرفـی  شـود  منجـر 
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افزایش ۶۵۵موردی 
پایش کیفیت سوخت 

در کشور
مدیرکل سابق دفتر پایش فراگیر 

سازمان حفاظت محیط زیست 
درباره برخی اقدامات صورت 

گرفته در زمان تصدی خود در 
این دفتر از سال ٩٣ گفت: میزان 

پایش های سوخت توزیعی در 
کشور طی یک برنامه مدون از 12 
مورد پایش در سال 92 به ۶۶۷ 

پایش در سال 9۷ افزایش یافت.

»تونل برفی« ثبت ملی شد
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان 
گفت: مراتب ثبت »تونل برفی« 

شهرستان ازنا در فهرست آثار 
طبیعی کشور به شماره ۵۷۳ به 

استاندار لرستان ابالغ شد.
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مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها: 
ایده هایی که به بهبود وضعیت 
دریاچه ارومیه کمک کنند در قالب 
جشنواره »ایده ها و محصوالت 
نوآورانه« معرفی می شوند

برگزاری جشنواره 

ایده ها برای احیای 

دریاچه ارومیه

2

45 و

ُمهر تعطیلی بر  روستای ثبت 
ملی شده »قالت«

روستای ثبت ملی شده »قالت« این روزها 
حال و روز خوشی ندارد

وزیر نفت:

صنعت نفت ایران، متوقف 
شدنی نیست

آگهی لغو مناقصه عمومی
شماره 98/32/ع

پیـرو درج آگهـی مناقصـه عمومـی شـماره 98/۳2/ع شـركت معدنـی و صنعتی 
گل گهـر )سـهامی عـام( با موضـوع " تهیه مصالـح و اجرای عملیات گاز رسـانی به 
شـهرک صنعتی گل گهر" به آگاهی می رسـاند، به علت تغییرات اساسـی در اسـناد 

مربوطـه، مناقصـه مورد اشـاره لغو مـی گردد.
مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

ــترده  ــذب گس ــه ج ــا ادام ــته ب ــه گذش در هفت
خریــد  ســهم  پیشــی گرفتــن  و  نقدینگــی 
ســهامداران حقیقــی از ســهامداران حقوقــی 
ــم  ــع و علیرغ ــف صنای ــای مختل ــان گروه ه می
ــه هفتــه، رشــد  ــروز برخــی نوســانات در میان ب
قابــل توجــه ۴ درصــدی را تجربــه کــرد تــا بــا 
ــزار  ــه ۲۹۰ ه ــد از قل ــورد جدی ــک رک ــت ی ثب
ــورس در روز  ــاخص ب ــر رود. ش ــدی فرات واح
شــنبه تحــت تأثیــر رونــد صعــودی قیمــت 
بــه  و  بازارهــای جهانــی  پایــه در  کاالهــای 
ــان  ــه ورود جری ــا، ادام ــوص کامودیتی ه خص
پــر قــدرت نقدینگــی و رکــود بازارهــای مــوازی 
ــزار  ــال ۲۹۵ ه ــه کان ــا رشــد ۴۴۲۳ واحــد ب ب
ــن ترتیــب  ــه ای واحــد نزدیــک شــده اســت. ب
ــدای  ــهام از ابت ــازار س ــاخص کل ب ــی ش بازده
ــیده  ــد رس ــه ۶۵ درص ــون ب ــال ۱۳۹8 تاکن س
ــودی شــاخص ســهام  ــد صع ــن رون اســت. ای
نیــز  چهارشــنبه  و  یکشــنبه  روزهــای  در 
ادامــه داشــت و در روز چهارشــنبه شــاخص 
کل بــازار ســهام بــه دلیــل صعــود مســتمر 
ــی  ــته نقدینگ ــی و ورود پیوس ــای جهان بازاره
ــا رشــد ۳۱۹۹ واحــدی  ســرمایه گذاران خــرد ب
 ۳۰۰ کانــال  از مــرز  واحــدی   ۷۰ فاصلــه  در 
ــه نظــر میرســد  ــرار گرفــت. ب هــزار واحــدی ق
ــان  ــت جری ــی و وضعی ــای جهان ــد بازاره رون
ورود نقدینگــی در عملکــرد بــازار ســهام در 
ــود. ــذار خواهــد ب ــی بســیار تأثیرگ روزهــای آت

ــی از  ــران حاک ــار ای ــز آم ــد مرک ــزارش جدی گ
آن اســت کــه  قیمــت کاالهــای صادراتــی 
نســبت   ۱۳۹8 بهــار  در  وارداتــی  وکاالهــای 
ــب  ــه ترتی ــته ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب
۹۵.۱ و ۱8۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
البتــه ایــن تــورم ریالــی کاالهــای صادراتــی در 
بهــار ســال جــاری نســبت بــه فصــل زمســتان 
ســال گذشــته ۷.8 درصــد کاهــش داشــته 
ــرات  ــه تغیی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
ــی  ــای واردات ــت کااله ــن شــاخص قیم میانگی
ــل  ــار فص ــی در چه ــای ریال ــب داده ه ــر حس ب
منتهــی بــه بهــار ســال جاری نســبت بــه تــورم 
ــد  ــش ۳8 واح ــتان ۱۳۹۷ افزای ــاالنه زمس س
درصــدی را تجربــه کــرده اســت. بنابرایــن، 
تغییــرات میانگیــن شــاخص قیمــت کاالهــای 
واردات  هزینه هــای  نتیجــه  در  و  وارداتــی 

ــد. ــی میکن ــودی را ط ــد صع ــان رون همچن
مرکــز آمــار و اطالعــات اقتصــادی اتــاق ایــران 
 )PMI( ــد ــران خری ــه بررســی شــاخص مدی ب
ایــن  اســت.  پرداختــه   ۹8 مــاه  مــرداد  در 
شــاخص ۴۵.۷۹ واحــد محاســبه شــده اســت 
ــاه 8.۵  ــر م ــدار آن در تی ــه مق ــبت ب ــه نس ک
درصــد کاهــش داشــته اســت. بــا افــت اکثــر 

خریــد  مدیــران  بــا  مرتبــط  شــاخص های 
ــر  ــود ب ــت رک ــال بازگش ــاه احتم ــرداد م در م
ــه  ــش یافت ــدی افزای ــای تولی ــت بنگاه ه فعالی
در  تولیــد  انتظــارات  معیــار  البتــه  اســت. 
ــاه توســط  ــرداد م ــه م ــاه نســبت ب شــهریور م
ــه  ــت. ب ــده اس ــالم ش ــبینانه اع ــران خوش مدی
ــادی  ــاالن اقتص ــده ای از فع ــل ع ــن دلی همی
ــوی  ــمت و س ــودن س ــت ب ــه مثب ــاع ب ــا ارج ب
شــاخص انتظــارات تولیــد در شــهریور مــاه 
ورود بخشــی از صنایــع بــه فــاز تعطیــالت 
افــت  بــرای  اصلــی  دلیــل  را  تابســتانی 
دوره  ایــن  در  خریــد  مدیــران  مولفه هــای 
زمانــی می داننــد. واکاوی آمــار خودروهــای 
و  دولتــی  خودروســازان  توســط  تولیــدی 
خصوصــی تــا پایــان مــرداد ســال جــاری نیــز 
از کاهــش ۲۷ درصــدی میــزان تولیــد نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته حکایــت 
ــه،  ــود قطع ــان، کمب ــاد کارشناس ــه اعتق دارد. ب
مشــکالت نقدینگــی و خــروج شــرکای چینــی 
خودروســاز  شــرکت های  تولیــد  خطــوط  از 
دالیــل  عمده تریــن  تحریم هــا  دلیــل  بــه 
ــال  ــه س ــج ماه ــد در پن ــزان تولی ــش می کاه
ــس در  ــتا، تنف ــن راس ــتند. در ای ــاری هس ج
بازپرداخــت تســهیالت دریافتــی از سیســتم 
ــط  ــای مرتب ــات و هزینه ه ــذ مالی ــی، اخ بانک
بــا بیمــه و همچنیــن در اختیــار گذاشــتن 
انــرژی ارزان از راهکارهــای مؤثــر بــرای بهبــود 
وضعیــت تولیــد در ایــن صنعــت برشــمرده 
اســت کــه  حالــی  در  ایــن  اســت.  شــده 
ــت  ــه حمای ــد ک ــان معتقدن ــی از کارشناس برخ
ــام  ــدون انج ــازان ب ــت از خودروس ــی دول مال
مدیریــت  تولیــد،  ســاختار  در  اصالحــات 
صنایــع  ایــن  قیمت گــذاری  مکانســیم  و 

سیاســتی نامطلــوب و پرهزینــه اســت.
اســاس  بــر  فریــز  تحقیقاتــی  مؤسســه 
ــی  ــدازه دولــت، ســاختار قانون شــاخص های ان
و حقــوق مالکیــت دارایی هــا، پــول ســالم، 
بــه  مقــررات  و  بین المللــی  تجــارت  آزادی 
رتبه بنــدی آزادی اقتصــادی ۱۶۲ کشــور جهــان 
در ســال ۲۰۱8 بــر مبنــای دادههــای ســال 
ــه  ــن اســاس رتب ــر ای ــه اســت. ب ۲۰۱۷ پرداخت
اقتصــاد ایــران بــا ۱۳ پلــه ســقوط نســبت بــه 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــه ۱۴۳ کاه ــل ب ــال قب س
ــور  ــه مح ــاخص در س ــن ش ــران در ای ــه ای رتب
انــدازه دولــت، آزادی تجــارت بین المللــی و 
مقــررات تنــزل داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن، 
ــال  ــالم در س ــول س ــوزه پ ــران در ح ــره ای نم
ــه ۲۰۱۷ رشــد داشــته اســت و  ۲۰۱8 نســبت ب
نمــره ســاختار قانونــی و حقــوق مالکیــت نیــز 

ــت. ــده اس ــت مان ــر و ثاب ــدون تغیی ب
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نشست کمیسیون عمران برای بررسی نرخ حمل و نقل در ایام اربعینپیام خبر
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، از نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی نرخ حمل و نقل 
عمومی در ایام اربعین حسینی)ع( خبر داد.
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موجر ها در دام مالیات
موجرها از ١۵ تا ٢۵ درصد نسبت به میزان درآمد و شهری که در آن واحد مسکونی دارند، مالیات می دهند

جزئیات الیحه اصالح قانون مالیات بر اجاره بها مشخص شد

مســتقیم  هــای  مالیــات  معــاون 
جزئیــات  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
الیحــه اصــالح قانــون مالیــات بــر 

اجــاره بهــا را تشــریح کــرد.
نــادر   ، اقتصادآنالیــن  بــه گــزارش 
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  جنتــی 
ــار داشــت:  ــا اظه ــر اجاره به ــات ب مالی
ــه  ــا توجــه ب وزارت راه و شهرســازی ب
التهابــات بــازار مســکن بــه دنبــال 
ــون  ــاده ۵۳ قان ــره ۱۱ م ــالح تبص اص

مالیــات هــای مســتقیم اســت.
ــن تبصــره  ــر اســاس ای ــزود: ب وی اف

هــای  مالیــات  قانــون   ۵۳ مــاده 
مجتمــع  کــه  کســانی  مســتقیم، 
ــوی مصــرف  ــه الگ ــای مســکونی ک ه
ــش  ــا بی ــرده ی ــت ک ــکن را رعای مس
از ۳ واحــد مســکن احــداث کننــد، 
ــات  ــت مالی ــی از پرداخ ــور کل ــه ط ب
صــورت،  ایــن  غیــر  در  معافنــد؛  
ــر  ــر ۱۵۰ مت ــکونی زی ــای مس واحده
ــر در  ــوع ۱۵۰ مت ــا مجم ــا ت ــع ی مرب
تهــران و تــا ۲۰۰ متــر در ســایر اســتان 
هــای کشــور از مالیــات بــر اجــاره بهــا 

ــتند. ــاف هس ــل مع ــور کام ــه ط ب

مســتقیم  هــای  مالیــات  معــاون 
ــادآور شــد:  ــی ی ــور مالیات ســازمان ام
پیشــنهادی  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ــه  ــت ارائ ــاد دول ــیون اقتص ــه کمیس ب
پیشــنهاد،  آن  موجــب  بــه  داد کــه 
ــر  ــر ۱۵۰ مت ــکونی زی ــای مس واحده
ــایر  ــر در س ــر ۲۰۰ مت ــران و زی در ته
از  تواننــد  شــهرها در صورتــی مــی 
ــه ۲  ــد ک ــتفاده کنن ــت اس ــن معافی ای
ــه  ــی اینک ــد؛ یک ــت کنن ــرط را رعای ش
قراردادهــای اجــاره مســکن میــان 
موجــر و مســتأجر دو ســاالنه باشــد؛  

ای کــه  اجــاره  مبلــغ  اینکــه  دوم 
در قالــب کارگــروه تعییــن ســقف 
ــی  ــالم م ــن و اع ــا،  تعیی ــاره به اج
تخطــی  موجــر  ســوی  از  شــود، 

نشــود.

مالیــات بر خانه های خالی
ایــن پیشــنهاد در  ادامــه داد:  وی 
کمیســیون فرعــی اقتصــادی دولــت 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت 
اصلــی  بــه کمیســیون  ســپس  و 
ــا  ــا نهایت ــت. ام ــت رف ــاد دول اقتص
ــکن و  ــت مس ــا معاون ــد ت ــرر ش مق
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
همــراه بــا معاونــت اقتصــادی وزارت 
ــی و  ــور مالیات اقتصــاد،  ســازمان ام
ســازمان برنامــه و بودجــه راهــکاری 
اقتصــاد  کمیســیون  بــه  و  پیــدا 

ــد. ــه کنن ــت ارائ دول
جنتــی دربــاره پیشــنهاد ســازمان 

ــات  ــوص مالی ــی در خص ــور مالیات ام
بــر اجــاره بهــا بیــان داشــت: مــا 
ــن  ــر ای ــی ب ــور مالیات ــازمان ام در س
نظریــم کــه بــه جــای اصــالح قانــون، 
ــود؛  ــرا ش ــود اج ــون موج ــن قان همی
مکــرر   ۵۴ مــاده  حاضــر  حــال  در 
ــات هــای مســتقیم را در  ــون مالی قان
خصــوص مالیــات بــر خانــه هــای 
ــالم  ــاده اع ــن م ــم. در ای ــی داری خال
ملــی  ســامانه  اســاس  بــر  شــده 
و  راه  وزارت  اســکان کــه  و  امــالک 
اجــرا  و  طراحــی  بایــد  شهرســازی 
ــایی  ــی شناس ــای خال ــه ه ــد، خان کن
ــر  ــه شــود؛ اگ ــات گرفت ــا مالی و از آنه
ــه  ــدازی و از خان ــامانه راه ان ــن س ای
زیادنــد،  بســیار  خالــی کــه  هــای 

مالیــات گرفتــه شــود، دیگــر ایــن 
ــد و در  ــی مانن ــی نم ــا خال ــه ه خان
ــود  ــه خ ــوند ک ــی ش ــه م ــازار عرض ب
بــه خــود در کاهــش اجــاره بهــا مؤثــر 

ــت. اس
وی دربــاره میــزان درصــد مالیاتــی 
ــه  ــران گرفت ــت از موج ــرار اس ــه ق ک
شــود، گفــت: در مذاکراتــی کــه میــان 
ســازمان  و  شهرســازی  و  راه  وزارت 
امــور مالیاتــی بــوده، دربــاره نــرخ 
مالیاتــی کــه قــرار اســت از موجــر 
ــط  ــد و فق ــی نش ــود، صحبت ــذ ش اخ
بــه واحدهــای مســکونی کــه مشــمول 
ــت  ــا معافی ــا ی ــاره به ــر اج ــات ب مالی
ــه شــد.  ــی مــی شــوند، پرداخت مالیات
امــا آن دســته از موجرانــی کــه مــوارد 
مذکــور در ایــن پیشــنهاد را رعایــت 

ــات  ــرده و مشــمول پرداخــت مالی نک
بــر احــاره بهــا شــوند، ۲۵ درصــد 
طبــق  منــزل،  اســتهالکات  هزینــه 
ــاره  ــر اج ــات ب ــاف از مالی ــون مع قان
بهــا بــوده و مابقــی درآمــد حاصــل از 
ــون  ــاده ۳۱ قان ــق م ــا را طب ــاره به اج
پرداخــت  هــای مســتقیم  مالیــات 

ــرد. ــد ک خواهن
مالیاتــی  امــور  ســازمان  معــاون 
تأکیــد کــرد: بــر اســاس مــاده ۳۱ 
مســتقیم،  هــای  مالیــات  قانــون 
تومــان،  میلیــون   ۵۰ تــا  درآمــد 
ــا ۱۰  ــات،  ت ــد مالی ــمول ۱۵ درص مش
میلیــون تومــان، مشــمول  ۲۰ درصــد 
ــان،  ــون توم ــاالی ۱۰۰ میلی ــد ب و درآم
ــات خواهــد  مشــمول ۲۵ درصــد مالی

ــد. ش

معـاون اول رئیـس جمهـور گفـت: بـا نـه 
گفتـن بـه مطالبـات جوانـان مشـکل حـل 
مراسـم  در  جهانگیـری  نمی شود.اسـحاق 
تودیـع و معرفـی وزرای پیشـین و فعلـی 
از  آمـوزش و پـرورش، اظهـار کـرد: یکـی 
رویکردهـای آمـوزش و  پـرورش بایـد ایـن 
باشـد کـه کودکـی و نوجوانـی بـه رسـمیت 
شـمرده شـود. کودک حـق بـازی ، ورزش و 
برخـورداری از نشـاط و شـادی دارد، مـا باید 

ایـن حقـوق را بـه رسـمیت بشناسـیم.
بـه  را  ایـن حقـوق  وقتـی  داد:  ادامـه  وی 
رسـمیت نمی شـماریم در برابـر حوادثی قرار 

می گیریـم کـه بایـد بـرای حـل آنهـا از کل 
حیثیـت نظام اسـتفاده کنیم. مـا باید کاری 
کنیـم که کودکان و نوجوانان به کشـور، دین، 
مدرسـه و خانـواده خود حس تعلـق زیادی 
پیـدا کننـد. ما به عنـوان دولت مسـئول کل 
ملـت بـا همه تنوع و تکثر آن هسـتیم. ما از 
هـر رنجـی که هـر دختر و پسـر ایرانـی دارد 
بایـد آزار ببینیـم و احسـاس آرامـش نکنیم 
کـه چـرا آنها در رنج هسـتند. مـا باید زمینه 
رنـج کـودکان، نوجوانـان و جوانـان را از بیـن 
ببریم. با نه گفتن به مطالبات آنها مشـکلی 
حـل نمی شـود بایـد روش هـای پیـدا کنیم 

تـا بـه مطالبـات آنهـا پاسـخ داده شـود و 
هـم اصـول نظـام حفـظ شـود.وی در ادامه 
بـا اشـاره بـه تـالش آمریـکا بـرای فشـار به 
ایران خاطرنشـان کرد: آنها فشـار حداکثری 
بـرای فروپاشـی جمهوری اسـالمی و حتی 
ایـران بـه کار بردنـد. هدف حداقلـی آنها هم 
فروپاشـی اقتصـاد ایـران بـود، ولـی اکنون 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که بـه ایران فشـار 
بیاورنـد تـا ایـران پـای میـز مذاکـره بیایـد. 
آمریـکا بـه کشـورهایی کـه بـاور نمی کردیم 
هـم فشـار وارد کـرد تحـت ایـن فشـارها 
برخـی از کشـورهای دوسـت هـم در خریـد 
نفـت ما همراهـی قابل قبولی نداشـتند. به 
هـر حال یـک سـوم درآمد کشـور از فروش 
نفـت اسـت و وقتـی نفـت کمتـر فـروش 

مـی رود درآمـد هـم کمتر می شـود.

 با نه گفتن به مطالبات جوانان 
مشکل حل نمی شود

سعی می کنیم برای بودجه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کم نگذاریم

رییـس دفتـر رییـس جمهور گفـت: خوشـبختانه هماهنگی های سـتاد مبـارزه با 
مواد مخدر با کشـورهای منطقه به خوبی صورت گرفته اسـت و تقسـیم کار با این 

کشـورها نیز وجود داشـته است.
 محمـود واعظـی در حاشـیه همایش طـرح یاریگـران زندگی در جمـع خبرنگاران 
گفـت: بـرای دولـت و نظـام موضوع مبـارزه با مواد مخدر بسـیار اهمیـت دارد و به 
همین دلیل ما در همین شـرایط سـعی کردیم درباره بودجه سـتاد و حمایت هایی 
کـه الزم اسـت کـم نگذاریم، چرا که اثـرات منفی مواد مخدر در جامعه زیاد اسـت.

رئیـس دفتـر رئیـس جمهور  گفت: مسـئله مبارزه بـا مواد مخدر یـک امر مقدس 
و جهـادی تلقـی می شـود  طـرح یاری گر زندگـی را باید جدی بگیریـم اگر یک نفر 
را در یـک خانـواده نجـات دهیـم کار بزرگ انجـام داده ایم.وی افزود: سـتاد مبارزه 
بـا مـواد مخـدر در رابطـه با مبـارزه با قاچاقچیـان آمار و گزارشـات خوبی ارائـه داده 
اسـت. همچنیـن در رابطه با درمان معتـادان متجاهر برنامه های خوبی اجرا شـده 
اسـت . واعظـی گفـت: با کشـورهای اروپایـی نیز در رابطه بـا موضوع مبـارزه با مواد 
مخـدر هماهنگی هایـی صـورت گرفته اسـت، چـرا که ما بـه تنهایـی نمی توانیم در 

رابطـه بـا این موضـوع اقدامـات الزم را انجام دهیم.

ته
نک

معـاون مالیـات هـای مسـتقیم سـازمان امـور مالیاتـی 
بـه  پیشـنهادی  شهرسـازی  و  راه  وزارت  شـد:  یـادآور 
کمیسـیون اقتصـاد دولـت ارائـه داد کـه بـه موجـب آن 
پیشـنهاد، واحدهـای مسـکونی زیـر 1۵۰ متـر در تهـران و 
زیـر 2۰۰ متـر در سـایر شـهرها در صورتی می تواننـد از این 
معافیـت اسـتفاده کننـد که 2 شـرط را رعایـت کنند؛ یکی 
اینکـه قراردادهـای اجاره مسـکن میان موجر و مسـتأجر 
دو سـاالنه باشـد؛  دوم اینکـه مبلغ اجاره ای کـه در قالب 
کارگـروه تعییـن سـقف اجـاره بهـا،  تعییـن و اعـالم می 

شـود، از سـوی موجـر تخطی نشـود.
فرعـی  کمیسـیون  در  پیشـنهاد  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
اقتصـادی دولـت مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و 
سـپس بـه کمیسـیون اصلـی اقتصـاد دولـت رفـت. امـا 
نهایتا مقرر شـد تا معاونت مسـکن و سـاختمان وزارت راه 
و شهرسـازی همـراه با معاونـت اقتصـادی وزارت اقتصاد،  
سـازمان امور مالیاتی و سـازمان برنامـه و بودجه راهکاری 

پیـدا و بـه کمیسـیون اقتصـاد دولـت ارائـه کنند.

سیاست

سیاست

سیاست

جامعه

تمدید اختیارات بانک مرکزی در خصوص 
مدیریت بازار ارز

آثار برجام در کشور غیرقابل انکار است

برای اجرای مّر قانون پافشاری می کنیم

صنعت دفاعی از توان طراحی سامانه ای برخوردار شده است

اختیــارات بانــک مرکــزی در 
خصــوص مدیریــت بــازار ارز در 
ســی و نهمیــن جلســه جلســه 
هماهنگــی  عالــی  شــورای 
اقتصــادی بــه ریاســت رئیــس جمهــوری تمدیــد شــد.به 
ــوری، ۳  ــت جمه ــانی ریاس ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای گ
دســتور اصلــی ایــن جلســه کــه روز شــنبه و بــا حضــور 
ســران قــوا و بــه ریاســت حجــت االســالم والمســلمین 
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری برگــزار شــد؛ ادامــه 
ــات، پیشــگیری  ــازار ارز، کاال و خدم ــد آرامــش در ب رون
ــت از مصــرف  از رفتارهــای ســودجویانه در جهــت حمای

کننــدگان و نیــز هماهنگــی بیــن ســه قــوه در خصــوص 
مدیریــت مناســب در شــرایط تحریــم بود.بــر ایــن 
اســاس مقــرر شــد بــا توجــه بــه ثبــات قابــل قبــول در 
ــات  ــد اختیــارات مصوب ــودن ایــن رون ــر ب ــازار ارز و موث ب
ــتاد  ــوص س ــن در خص ــود. همچنی ــد ش ــته تمدی گذش
تنظیــم بــازار، گزارشــی از رونــد اجــرای مصوبــات در بــازه 
یکســاله ارائــه و مقــرر شــد مصوبــات قبلــی و اختیــارات 
ســتاد تنظیــم بــازار بــرای ایجــاد تمرکــز بــر تصمیمــات 
ــد  ــری از چن ــت و جلوگی ــرل قیم ــذاری، کنت ــت گ قیم
قیمتــی و الــزام برچســب و سیاســتهای قیمــت گــذاری 

ــد شــود. ــازار تمدی ب

ــت:  ــوری گف ــی رئیس جمه ــاون پارلمان مع
ــرای  ــف ب ــای مختل ــار برجــام در زمینه ه آث
کشــور هنــوز پابرجــا بــوده و غیرقابــل انــکار 

اســت.
ــزار  ــیلوی ۷۰ ه ــرداری از س ــن بهره ب ــنبه در آیی ــری روز ش ــینعلی امی حس
ــض  ــا نق ــپ ب ــه ترام ــود آنک ــا وج ــت: ب ــار داش ــوکان اظه ــزه ب ــی مکانی تن
مقــررات بین المللــی بــه  صــورت یک طرفــه از ایــن توافــق خــارج شــد، امــا 
آثــار حقوقــی و سیاســی برجــام همچنــان پابرجــا بــوده و بــه عنــوان یــک 

ــت. ــتناد اس ــل اس ــی قاب ــند بین الملل س
ــیگنال های  ــام و س ــکا از برج ــدن امری ــارج ش ــا خ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــای ظالمان ــراری تحریم ه ــا برق ــق ب ــن تواف ــای ای ــران از مزای ــی، ای داخل
محــروم شــد، افــزود: ملــت ایــران نشــان دادنــد کــه بــا اتحــاد و انســجام 
خــود قــادر هســتند حتــی در برابــر شــدیدترین تحریم هــا ایســتادگی کــرده 

و نقشــه دشــمنان را بــا شکســت مواجــه ســازند.
وی بــا اشــاره بــه اخــراج مشــاور امنیــت ملــی امریــکا از کاخ ســفید اضافــه 

ــر  ــود، تعبی ــده ب ــران دی ــت ای ــرای مل ــون« ب ــی کــه »جــان بولت کــرد: خواب
نشــده و ملــت ایــران همچنــان در مســیر امیــد و توســعه بــه حرکــت خــود 

ــد. ــه می ده ادام
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــام ب ــت: برج ــوری گف ــی رئیس جمه ــاون پارلمان مع
پرونــده نظــام و روابــط بین الملــل در شــرایطی توســط دولتمــردان مــا بــه 
ــده و  ــع ش ــران وض ــه ای ــه ای علی ــای ظالمان ــه قطعنامه ه ــید ک ــه رس نتیج

ــد. همــه جامعــه جهانــی علیــه مــا بودن
امیــری اضافــه کــرد: برجــام در شــرایطی بــا محوریــت مقــام معظــم رهبــری 
ــی  ــرایط بین الملل ــه ش ــید ک ــه رس ــه نتیج ــی ب ــاص دیپلماس ــرایط خ و ش
حاکــم بــر ایــران در ۴۰ ســال گذشــته بی ســابقه بــوده و ایــران هراســی در 
همــه جهــان طنیــن افکــن شــده بــود. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برجــام نــگاه 
ــد  ــس نمی توان ــر داد و هیچ ک ــوری اســالمی تغیی ــه جمه ــا را نســبت ب دنی
ایــن را انــکار کنــد، گفــت: اگــر شــرایط ۶ ســال پیــش را در نظــر بگیریــم، 
ــم و  ــده را روشــن کنی ــل درســت از گذشــته، چــراغ آین ــا تحلی ــم ب می توانی

ــم. ــن برنامه هــای پیــش رو بپردازی ــه تبیی ب

ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: 
ــد  ــالش کن ــد ت ــت بای حاکمی
کــه دربــاره افــرادی کــه در 
ــا  ــد ی ــرکت کردن ــات ش انتخاب
ــد.  ــدم آن را احــراز کن ــا ع ــت برســد ی ــه احــراز صالحی ب
تــالش مــا ایــن اســت کــه در تعامــل بــا شــورای نگهبــان 
صالحیــت افــرادی کــه داوطلــب انتخابــات می شــوند در 
ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــت م ــا دق ــت بیشــتری و ب وق

ــد  ــنا، تاکی ــا ایس ــو ب ــت وگ ــامانی در گف ــلمان س سیدس
کــرد: بــا شــورای نگهبــان و نهادهــای نظارتــی در تعامــل 
هســتیم تــا جریان هــای سیاســی کــه درچارچــوب قانــون 
اساســی کشــور در حــال فعالیــت هســتند و افــرادی که از 

شــرایط قانونــی برخوردارنــد، بتواننــد در انتخابــات حضــور 
یابنــد.وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــرای مــا مهــم ایــن 
اســت افــرادی کــه صالحیــت قانونــی دارنــد در انتخابــات 
بتواننــد شــرکت کننــد و افــرادی هــم کــه شــرایط قانونــی 
ــات را نداشــته باشــند،  ــد، حــق شــرکت در انتخاب را ندارن
ــتفاده از  ــوء اس ــت س ــه عل ــه ب ــردی ک ــرد: ف ــح ک تصری
بیــت المــال محکــوم شــده اســت قطعــًا نبایــد در ایــن 
عرصــه حضــور پیــدا کنــد. مــا بــه ایــن موضــوع حســاس 
هســتیم و البتــه نــگاه مــا هــم معطــوف بــه جریان هــای 
سیاســی نیســت و تاکیــد داریــم حقــوق هــر فــردی کــه 
می خواهــد در انتخابــات شــرکت کنــد بایــد رعایــت شــود.

وزیـــر دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای 
مســـلح گفـــت: صنعـــت دفاعـــی بـــا 
برجســـته  پیشـــرفت های  بـــه  توجـــه 
ــوالت و  ــی محصـ ــوان طراحـ ــروز از تـ امـ
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــده اس ـــوردار ش ـــامانه ای برخ ـــزرگ و س ـــتاوردهای ب دس
بـــه عنـــوان پیشـــرو و پیشـــراِن تجمیـــع و تمرکـــز داشـــته های فناورانـــه 
ـــر ســـرتیپ  ـــاع، امی ـــط عمومـــی وزارت دف ـــزارش رواب ـــه گ کشـــور عمـــل کند.ب
ــکاری  ــه همـ ــای تفاهم نامـ ــم امضـ ــنبه در مراسـ ــی روز شـ ــر حاتمـ امیـ
ــت  ــاوری ریاسـ ــی و فنـ ــت علمـ ــاع و معاونـ ــن وزارت دفـ ــترک بیـ مشـ
ـــهیدان  ـــاالر ش ـــید و س ـــزاداری س ـــات و ع ـــی طاع ـــا آرزوی قبول ـــوری ب جمه
حضـــرت اباعبـــدهللا الحســـین)ع( هـــدف از امضـــاء ایـــن تفاهـــم نامـــه 
ــمندان،  ــن، دانشـ ــوان متخصصیـ ــتر از تـ ــه بیشـ ــر چـ ــری هـ ــره گیـ را بهـ
ـــه  ـــت بنی ـــتای تقوی ـــان در راس ـــش بنی ـــای دان ـــرکت ه ـــا و ش ـــگاه ه دانش
ـــاد  ـــا در اقتص ـــاوری ه ـــن فن ـــوب ای ـــری از رس ـــتفاده حداکث ـــی و اس دفاع

کشـــور دانســـت.

وی افـــزود: همـــکاری وزارت دفـــاع و معاونـــت علمـــی و فـــن آوری ریاســـت 
جمهـــوری در طـــول ســـالیان گذشـــته همـــواره بـــه شـــکل مســـتقیم و 
غیرمســـتقیم ادامـــه داشـــته اســـت کـــه از آثـــار و نتایـــج آن پیشـــرفت 
هـــای چشـــمگیری را درحـــوزه علـــم و فنـــاوری کشـــور شـــاهد بودیـــم و 
ـــتاری  ـــورنا س ـــژه س ـــام وی ـــزان و اهتم ـــن عزی ـــای ای ـــالش ه ـــا دارد از ت ج

ـــم. ـــکر کن ـــه تش صمیمان
وزیـــر دفـــاع بـــا بیـــان اینکـــه بـــا امضـــای ایـــن موافقـــت نامـــه مقـــرر 
ـــای دو  ـــکاری ه ـــعه هم ـــرای توس ـــدی ب ـــوی جدی ـــک الگ ـــت ی ـــده اس ش
جانبـــه طراحـــی و اجـــرا شـــود، اظهـــار داشـــت: بـــا پیـــاده ســـازی ایـــن 
الگـــو، از یـــک طـــرف همـــکاری و مشـــارکت متخصصیـــن، هســـته های 
نـــوآور و شـــرکت های دانـــش بنیـــان در توســـعه فنـــاوری هـــای دفاعـــی 
ـــی  ـــای قانون ـــت ه ـــر حمای ـــرف دیگ ـــد و از ط ـــد ش ـــر خواه ـــتر و مؤثرت بیش
ـــازی الزم  ـــت بسترس ـــرد و در نهای ـــی گی ـــورت م ـــد ص ـــن فراین ـــی از ای و مال
بـــرای تجـــاری ســـازی فنـــاوری هـــا و محصـــوالت شـــرکت های همـــکار 

ـــد. ـــد ش ـــت خواه ـــی تقوی ـــش دفاع ـــا بخ ب

رنا
 ای

س:
عک

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس می گوید در شـرایط 
فعلـی که تعـادل عرضه و تقاضا در بازار از بین رفته، سـوداگران از 
وضعیـت به وجـود آمده سوءاسـتفاده کرده و موجـب گرانی این 
قطعات شـدند. حمید گرمابی  عضو کمیسـیون صنایع و معادن 
مجلـس در گفت وگو با خبرنگار خبرگـزاری خانه ملت با انتقاد از 
گرانـی لـوازم یدکی، گفـت: افزایش ۴ برابری قیمـت لوازم یدکی 
پذیرفتنـی نیسـت، چراکـه مـواد اولیـه وارداتی مورد نیـاز تولید با 
توجه به نرخ ارز در بیشـترین حالت تنها ۳ برابر شـده، حال باید 
بـه ایـن نکتـه نیز توجه شـود که تولیدکننـدگان برای تولیـد لوازم 

یدکـی، از مـواد داخلی نیز اسـتفاده می کنند

رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلـس از موافقـت دولت با 
طـرح تعطیلـی پنج شـنبه ها در سراسـر کشـور خبـر داد.

عبدالرضـا عزیـزی رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلـس 
پارلمانـی  خبرنـگار  بـا  وگـو  گفـت  در  اسـالمی  شـورای 
خبرگـزاری تسـنیم، بـا اشـاره بـه بررسـی طـرح تعطیلـی 
بـرای  گفت:کارگروهـی  کمیسـیون،  ایـن  در  پنجشـنبه ها 
بررسـی ایـن طـرح در کمیسـیون تشـکیل شـده و در حال 

ایـن موضـوع هسـتیم. بررسـی 

انتقاد از قیمت بی حساب 
و کتاب لوازم یدکی

دولت موافق طرح 
تعطیلی پنج شنبه ها است

سـخنگوی شـورای نگهبان گفت: ضبط اموال دولتی ایران توسـط 
کانـادا مصداق بارز تروریسـم اقتصـادی دولتی است.عباسـعلی 
کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبـان در توئیتـی در واکنـش 
بـه ضبـط امـوال دولتـی ایـران توسـط کانادا، نوشـت: تروریسـم 
اقتصادی شـیوه ای اسـت که دولت های غربی با سوءاسـتفاده از 
ابزارهـای قانونی، منافـع و منابع اقتصادی دیگر ملت ها را توقیف 
و یـا مصـادره می نماینـد، آن هـم بـدون طـی مراحـل رسـیدگی 
حقوقـی منصفانـه. ضبـط امـوال دولتـی ایـران توسـط کانـادا 

مصـداق بارز تروریسـم اقتصـادی دولتی اسـت.

عضو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات مجلس می گوید در 
کنـار تعیین تکلیف بودجه سـال ۹۹، برآوردهـای بودجه ۱۴۰۰ نیز 
انجـام می شـود، بـه این معنـا که اگـر اعتبـارات موردنیـاز اجرای 
برخـی طرح هـا در سـال آینـده بـه دلیـل کمبـود منابـع، کمتـر 
تخصیـص یابـد ایـن کمبودهـا در سـال ۱۴۰۰ جبـران می شـود. 
محمـد حسـینی  گفـت: براسـاس توصیـه مقام معظـم رهبری 
مبنـی بر اصالح سـاختار بودجه، مقرر شـد؛ مبانـی تبیین بودجه 
سـال ۹۹ و ۱۴۰۰ براسـاس اسـتراتژی خاصی تدوین شـود تا در 

صـورت ادامـه تحریم هـا کشـور با مشـکل روبه رو نشـود.

ضبط اموال دولتی توسط کانادا 
تروریسم اقتصادی است

بررسی برآوردهای بودجه 
سال 1۴۰۰
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

میراث فرهنگی هرمزگان در پی تملک پاسگاه هرمزوزیر میراث فرهنگی به مجلس می رود

فراکســیون گردشــگری  رییــس  نایــب 
مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرد کــه 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــخگویی در  ــور پاس ــه منظ ــگری ب و گردش
بــاره علــت تخریــب نقــش برجســته ثالث باباجانــی بــه مجلــس مــی رود. 
نقــش برجســته ثــالث باباجانــی اســفندماه ۹۷ بــا همــکاری افــراد محلــی 
ــراث فرهنگــی کرمانشــاه کشــف و  و یکــی از باستانشناســان اداره کل می
مراحــل تحقیــق، پژوهــش، مســتندنگاری و نقشــه بــرداری بــر روی اثــر 
ــب  ــا متاســفانه ســودجویان و تخری ــت ام ــل انجــام گرف ــه صــورت کام ب
ــا  ــر ب ــا شناســایی محــل اث ــش ب ــاه پی ــار تاریخــی حــدود ۲ م ــران آث گ
ــودن و امــکان ســخت دسترســی نیروهــای حفاظتــی  ــه پــرت ب توجــه ب
بــه آن، اقــدام بــه تخریــب قســمتی از ایــن نقــش برجســته کردند.ایــن 
ــت »ســیموروم«  ــن ســین« حاکــم دول ــروزی »ایدی ــه پی ــه صحن ــر ک اث
ــای  ــن نقــش برجســته های دنی را نشــان مــی دهــد، یکــی از قدیمی تری
باســتان بــا قدمــت حــدود چهــار هــزار ســال است.شــهاب نــادری نائــب 

رئیــس فراکســیون گردشــگری مجلــس شــورای اســالمی روز شــنبه در 
ــت: اعضــای فراکســیون  ــاره گف ــن ب ــا در ای ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت وگ گف
ــب  ــت تخری ــس شــورای اســالمی در حــال بررســی عل گردشــگری مجل

ــن نقــش برجســته ارزشــمند هســتند. ای
وی افــزود: بــه زودی بــا طــرح ســوال از وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری، وی را بــه مجلــس فــرا مــی خوانیــم تــا در رابطــه 
ــس  ــات در مجل ــردم اورامان ــده م ــح دهــد. نماین ــن موضــوع توضی ــا ای ب
ــا قدمــت بیــش از چهــار  ــاری ب شــورای اســالمی ادامــه داد: تخریــب آث
هــزار ســال بــه معنــی بــی توجهــی بــه تاریــخ و تمــدن ملــت بــزرگ ایــران 
ــادری  ــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی نیســت. ن و مــردم منطقــه اســت کــه ب
ــن  ــه تشــکیل فراکســیون گردشــگری اشــاره کــرد و گفــت: پیــش از ای ب
نماینــدگان مجلــس اگــر نقــدی در بحــث میــراث فرهنگــی داشــتند بایــد 
رئیــس جمهــوری را بــه مجلــس فــرا مــی خواندنــد امــا بــا تشــکیل ایــن 

وزارتخانــه، مجلــس بهتــر مــی توانــد نظــارت داشــته باشــد.

پـــس از گذشـــت یـــک ســـال از مرمـــت  
ــره  ــم جزیـ ــگاه قدیـ ــی پاسـ ــر اصولـ غیـ
ـــراث فرهنگـــی،  ـــون اداره کل می ـــز، اکن هرم
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری هرمـــزگان 
اســـت. تاریخـــی  بنـــای  ایـــن  تملـــک  پـــی  در 

معـــاون میـــراث فرهنگـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــار  ـــا اظه ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــزگان روز شـــنبه در گف گردشـــگری هرم
داشـــت: در روزهـــای آینـــده نشســـتی بـــا دعـــوت از نیـــروی انتظامـــی و 
فرمانـــداری بندرعبـــاس بـــرای انتقـــال مالکیـــت پاســـگاه قدیـــم جزیـــره 

هرمـــز بـــه ایـــن اداره کل برگـــزار می شـــود.
تابســـتان ســـال گذشـــته مرمـــت غیـــر اصولـــی پاســـگاه قدیـــم جزیـــره 
هرمـــز موجـــب ایجـــاد نگرانی هایـــی پیرامـــون وارد شـــدن خدشـــه بـــه 
اصالـــت ایـــن بنـــای تاریخـــی شـــد عبـــاس نـــوروزی همـــان زمـــان بـــه 
ـــام  ـــده انج ـــاد ش ـــای ی ـــی در بن ـــن اداره کل مرمت ـــت: ای ـــا گف ـــگار ایرن خبرن
نـــداده اســـت.در حالـــی کـــه مصالـــح ســـاختمانی بـــکار رفتـــه در بنـــای 

تاریخـــی پاســـگاه قدیـــم جزیـــره هرمـــز شـــامل گـــچ، ســـنگ، چـــوب 
ـــا  ـــی ب ـــر اصول ـــی شـــود، مرمـــت غی ـــا م ـــرگ درخـــت خرم ـــدل و شـــاخ ب چن

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــزی انج ـــن ری بت
معـــاون میـــراث فرهنگـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
گردشـــگری هرمـــزگان ۱۵ شـــهریور ســـال ۹۷ بیـــان داشـــت: از عامـــل 
ـــی  ـــتگاه قضای ـــه دس ـــز ب ـــره هرم ـــم جزی ـــگاه قدی ـــی پاس ـــر اصول ـــت غی مرم
شـــکایت کـــرده کـــه وی بایـــد بنـــا را حالـــت اول خـــود بازگردانـــد. وی 
ـــع  ـــه مراج ـــن اداره کل ب ـــکایت ای ـــا ش ـــود ب ـــه ب ـــم گفت ـــال ه ۱۳ آذر پارس
ـــره  ـــی جزی ـــگاه قدیم ـــی پاس ـــر اصول ـــت غی ـــتور دادگاه، مرم ـــی و دس قضای

ـــد. ـــف ش ـــرده متوق ـــه ک ـــار خدش ـــا را دچ ـــت بن ـــه اصال ـــز ک هرم
ـــه  ـــت اولی ـــه حال ـــی ب ـــر اصول ـــت غی ـــوز مرم ـــد هن ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــا ب ام
ـــی اداره  ـــراث فرهنگ ـــاون می ـــای مع ـــه ه ـــده نشـــده و براســـاس گفت بازگردان
کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری هرمـــزگان پرونـــده 
ـــز  ـــده نی ـــن پرون ـــوده و ای ـــان ب ـــان در جری ـــده همچن ـــرد یادش ـــکایت از ف ش
ـــت. ـــته اس ـــن اداره کل در دادگاه پیوس ـــای ای ـــده ه ـــایر پرون ـــع س ـــه جم ب
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موزه لوور پاریس، از دپارتمان هنرهای اسالمی خود پس از اتمام پروژه توسعه و بازسازی رونمایی کرد.
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بـا گذشـت بیـش از یک سـال از تصویب طرح سـاماندهی 
دماونـد در کارگـروه صیانت از این اثـر طبیعی ملی، اجرایی 
انتظـار  در  ایـن کارگـروه  و کمـال مصوبـات  تمـام  شـدن 
تصویـب طـرح مدیریـت جامـع اسـت. نخسـتین نشسـت 
ریاسـت  بـه  سـال گذشـته  دماونـد  از  صیانـت  کارگـروه 
بـا  امـور عمرانـی اسـتانداری مازنـدران و  معاونـت وقـت 
شـرکت ادارات درگیـر اسـتانی و ملـی از جملـه فدراسـیون 
الزامـی  شـامل  سـاماندهی  طـرح  و  برگـزار  کوهنـوردی  
شـدن صـدور مجـوز بـرای صعـود ، کم کـردن مجـوز صعود 
کوهنـوردان آماتـور، محـدود شـدن نقـاط صعـود ، کاهـش 
سـاخت و سـاز و مرتفـع سـازی، پاکسـازی زبالـه هـا در 
دماغـه و دامنـه بـرای صیانـت از بـام ایـران مصـوب شـده 

. د بو
بررسـی خبرنـگار ایرنا نشـان مـی دهد که به جز پاکسـازی 
نیـم بنـد زبالـه و تعطیلـی چنـد معدن، سـایر بندهـای این 
مصوبـه بـه دلیـل آنچـه کـه نبـود طـرح جامـع مدیریـت 
و  اسـت  نرسـیده  اجـرا  مرحلـه  بـه  شـود،  مـی  نامیـده 

همچنـان فرسـایش ، بـام ایـران را تهدیـد مـی کنـد.
در طـرح جامـع مدیریـت قـرار اسـت وظایف دسـتگاههای 

مرتبـط مشـخص و انجـام آنهـا الزامی شـود.
بـر اسـاس آمـاری کـه رئیـس فدراسـیون کوهنـوردی ارائه 
فعالیـت  ایـران  در  باشـگاه کوهنـوردی   ۲۰۰ ، حـدود  داده 
دارنـد و سـاالنه ۲۰ تـا ۲۵ هـزار کوهنـورد حرفـه ای بـه قله 
دماونـد صعـود مـی کننـد. ایـن میـزان صعـود بـر اسـاس 

اظهـار کارشناسـان سـه برابـر ظرفیـت بـام ایـران اسـت.
هـزار  دو  حـدود  دهـد کـه  مـی  نشـان  جدیـد  آمارهـای 
نفـر از متقاضیـان صعـود بـه قلـه دماونـد را گردشـگران و 
کوهنـوردان خارجـی تشـکیل مـی دهنـد. رئیـس هیـات 
کوهنـوردی مازنـدران مدیریـت چندگانـه را مشـکل اصلـی 
در اجرایـی نشـدن تمـام و کمال طرح سـاماندهی دانسـت 
و بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: در شـرایط فعلـی به دلیـل نبود 
مدیریـت متمرکـز بـرای قلـه دماونـد، هـر تصمیمـی بـرای 

حفاظـت از بـام ایـران بـی نتیجـه باقـی مـی مانـد.

سوژه
ساماندهی دماوند 
در انتظار تصویب 

طرح جامع مدیریت

ُمهر تعطیلی بر روستای ثبت ملی شده قالت 

وستای قالت شیراز به عنوان اولین بافت روستایی- طبیعی فارس در فهرست آثار ملی ثبت شد

 ۴8 در  روسـتایی  نـام  »قـالت« 
کـه  اسـت  شـیراز  غـرب  کیلومتـری 
گردشـگری  جاذبه هـای  واسـطه  بـه 
طبیعـی و بومـی بـه ثبـت ملـی رسـیده 
خوشـی  حـال  روزهـا  ایـن  امـا  اسـت 

نـدارد.
هفدهـم اردیبهشـت ماه امسـال بـود که 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی فـارس اعـالم کـرد که 
روسـتای قـالت شـیراز به عنـوان اولین 
در  فـارس  طبیعـی  روسـتایی-  بافـت 

فهرسـت آثـار ملـی ثبت شـد.

ملـی  ثبـت  افـزود:  امیـری  مصیـب 
توانـد  مـی  شـیراز  قـالت  روسـتای 
منجـر بـه طـرح آن بـه عنـوان یکـی از 
و  داخلـی  گردشـگران  جدیـد  مقاصـد 
خارجـی، مهاجـرت معکـوس اهالـی و 
شـود.  روسـتا  مـردم  اقتصـادی  رونـق 
بافـت  ورودی  شـدن  مسـدود  خبـر 
قدیمـی روسـتای میراثی قالت اواسـط 
شـبکه های  در  جـاری  شـهریورماه 
اجتماعـی انتشـار یافـت و تصاویری از 
انباشـته شـدن شن و ماسـه در ورودی 
ایـن محـل نیـز بـه ایـن اخبار پیوسـت 

. شد
و  عمومـی  دادسـتان  آسـیابی  حیـدر 
انقـالب شـیراز هـدف از ایـن اقـدام را 

جلوگیـری از فعالیت باغ هـای غیرمجاز 
و تـردد افـراد بـه این اماکـن اعالم کرد 
و گفـت: طـی سـه مـاه گذشـته تعـداد 
بـاغ  بـاغ، رسـتوران، کافـی شـاپ،   ۱۱۰
در  و  سـنتی  سـفره خانه  مجالـس، 

شـیراز  تعطیـل شـده اسـت.
دادسـتان شـیراز همچنیـن گفـت: ایـن 
ایجـاد  دلیـل  بـه  صنفـی  واحدهـای 
و  اخـالق  خـالف  اعمـال  مزاحمـت، 
ارتـکاب جرائـم مشـهود و بـا توجـه بـه 
شـکایت های مردمـی و اهالـی محل تا 
اطـالع ثانـوی تعطیـل شـده و پرونـده 
دو  ناحیـه  دادسـرای  در  آنهـا  تخلفـات 

می شـود. رسـیدگی  شـیراز 
اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 

بـود کـه   داده  هشـدار  پیشـتر  فـارس 
فسـاد  آن هـا  در  کـه  شـهرهایی  بـاغ 
جـای  بـه  شـود  انجـام  تخلفاتـی  و 
ایـن  و  شـد  خواهنـد  مصـادره  پلمـب 
موضـوع از برنامه هـای اصلـی و قطعـی 
دادگسـتری اسـتان فـارس خواهد بود.

موسـوی  سـیدکاظم  االسـالم  حجـت 
اعـالم کـرد: موضـوع  فسـادها موجـب 
جریحـه دار شـدن احساسـات عمومـی 
شـده و نارضایتـی مؤمنـان را بـه همراه 

داشـته اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس 
باغشـهرها  صاحبـان  بـه  هشـدار  بـا 
ایـن  اطـراف  و  شـیراز  شـهر  درسـطح 
انجـام  مذاکـرات  بـا  گفـت:  کالنشـهر 
شـده بـا محاکـم کیفـری ۲ و محاکـم 
تجدیـد نظـر اسـتان، ایـن موضـوع بـه 
صـورت ویـژه در شـعب اختصاصـی در 
بافـت  ورودی  دارد.  قـرار  کار  دسـتور 
قـالت  گردشـگری  روسـتای  قدیـم 
 ۹8 شـهریور   ۱۵ جمعـه  کـه  شـیراز 
 ۱۶ مسـدود شـده بـود شـامگاه شـنبه 

شـد. بازگشـایی  شـهریور 
ایرنـا  خبرنـگار  میدانـی  مشـاهدات 
ورودی  مسـئول  و  اهالـی  اظهـارات  و 
گردشـگری  روسـتای  قدیـم  بافـت 
قـالت، حکایـت از ایـن مسـأله داشـت 
کـه شـامگاه شـنبه حوالـی سـاعت ۲۲ 
نسـبت  انتظامـی  مامـوران  حضـور  بـا 
بـه بازگشـایی ایـن محـل اقـدام شـده 
روسـتای  ورودی  است.بازگشـایی 
ایـن  بـر حالـت تعطیـل  پایانـی  قـالت 
ایـن  اهالـی،  بـه گفتـه  و  نبـود  روسـتا 
تبدیـل  ارواح  روسـتای  بـه  را  محـل 
روسـتای گردشـگری  در  اسـت.  کـرده 

قـالت تنهـا چهـار حجره و مغازه شـامل 
یـک واحد بسـتنی فروشـی، فروشـگاه 
تولیـد و فـروش صنایـع دسـتی و یـک 
ایـن  جـز  و  نشـده  تعطیـل  رسـتوران 
ایـن  صنفـی  واحدهـای  سـایر  مـوارد 

اسـت. شـده  پلمـب  منطقـه 
بـا گذشـت از بخش تازه سـاخته شـده 
روسـتای تاریخـی قالت که در سـالیان 
اخیـر احـداث شـده و هیـچ سـنخیتی 
هـم بـا بافـت بومی ایـن منطقـه ندارد، 
شـده  کشـیده  پاییـن  کرکره هـای 
حجره هـا توجـه هـر بیننـده ای را جلـب 

می کنـد.
باریـک  بعضـا  و  قدیمـی  کوچه هـای 
قـالت،  شـده  ملـی  ثبـت  روسـتای 
و  رهگـذر  هـر  از  خالـی  اکنـون 
و  مردمـان  اسـت،گویا  گردشـگری 
در  هـم  کهـن  روسـتای  ایـن  اهالـی 

بـرای  نبـود گردشـگران، دل و دماغـی 
و  ندارنـد  از منازل شـان  آمـدن  بیـرون 
اکنـون  قـالت  پـس کوچه هـای  کوچـه 
ولگـرد  سـگ های  جوالنـگاه  تنهـا 
شـده اسـت.در ایـن میـان، کوچه هـای 
حجره هـای  و  خلـوت  و  باریـک 
تعطیل شـده و مـرد فروشـنده  ای که در 
مقابـل معـدود فروشـگاهی کـه در این 
منطقـه بـاز اسـت و پلمـپ نشـده جلب 
توجـه می کنـد. او بـا تـاری در دسـت، 
از  در غـم  می نـوازد و شـعر می خوانـد 

روسـتا. ایـن  رونـق  رفتـن  دسـت 
شـعر و آهنگـی کـه ایـن مرد فروشـنده 
بـودن  خالـی  و  بـال  فراغـت  روی  از 
و  می نـوازد  مشـتری  از  فروشـگاهش 
بـه درسـتی گویـای حـال و  می خوانـد 

روز قـالت در ایـن روزهـا اسـت.

مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشـگری 
از  دعـوت  بـه  ایرلنـدی  هیـات  گفـت: 
میـراث   وزارت  گردشـگری  معاونـت 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
در قالـب تـور آشناسـازی به ایران سـفر 

کردنـد.
نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  بـه گـزارش 
گردشـگری  معاونـت  روابط عمومـی  از 
صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  وزارت 
و گردشـگری، محمدابراهیـم الریجانـی 

 ۵ هیـات  گفـت:  خبـر  ایـن  بیـان  بـا 
اتحادیـه  رییـس  از  متشـکل  نفـره  
آژانـس داران کشـور ایرلند در راس هیات 
و  مطـرح  آژانس هـای  مدیـران  نیـز  و 
خبرنـگاران فعـال ایـن کشـور در حـوزه 
گردشـگری روز گذشته ۲۲ شـهریور ماه 
بـه ایـران سـفر کرده انـد و تـا تاریـخ ۳۱ 
مـاه جـاری،  سـفری ۱۰ روزه بـه ایـران 
ظرفیت هـای  از  و  می کننـد  تجربـه  را 
آشـنا  نزدیـک  از  کشـور  گردشـگری 

آشناسـازی  تـور  افـزود:  می شـوند.وی 
بخـش  همـکاری  بـا  مذکـور  هیـات 
خصوصـی برگـزار شـده اسـت و بازدیـد 
از ظرفیت هـای گردشـگری اسـتان های 
تهـران، اصفهان ، فـارس و یزد در برنامه 

دارد.  قـرار  ایرلندی هـا  سـفر 
الریجانـی تاکیـد کرد: یکـی از محورهای 
ایرلنـدی  هیـات  تورآشناسـازی  اصلـی 
آگاهـی از بسـتر مسـاعد و ظرفیت هـای 
از  اسـت؛  سـالمت کشـور  گردشـگری 
ایـن رو بازدیـد از "مرکـز نابـاروری یزد"، 
"چشم پزشـکی  و  شـیراز"  "ارتوپـدی 
تهـران" نیـز در برنامـه سـفر ایـن تیـم 

جـای گرفتـه اسـت.

برگزاری تور آشناسازی برای 
ایرلندی ها

اجاره راهرو بازار وکیل و افزایش 
خطر آتش سوزی

اجـاره دادن محوطـه بازار وکیل و مقابل حجره های توسـط کسـبه این بـازار باعث بروز 
نگرانی هایـی از سـوی کارشناسـان در خصـوص ناایمنی این مکان تاریخـی و افزایش 

احتمـال حریق در این محل شـده اسـت.
مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری شـیراز شنبه در نشست 
خبـری در ایـن باره گفت: مقابل مغازه های بازار وکیل از سـوی کسـبه بـه افرادی دیگر 
اجـاره داده می شـود کـه این مسـاله ، مشـکالت را گسـترش و افزایش آسـیب پذیری 
این مجموعه تاریخی را به دنبال داشـته اسـت.محمدهادی قانع عنوان کرد: اقدامات 
بسـیاری برای ایمن سـازی بازار وکیل انجام شـده اما هنوز به نظر من و کارشناسـان 
آتـش نشـانی این بـازار ایمن نشـده و ناایمن اسـت.وی ادامـه داد: تاکنـون اقداماتی 
بـرای ایمـن سـازی بـازار وکیل انجام شـده اسـت که در ایـن زمینه می تـوان به نصب 
شـیرهای اطفـای حریـق اشـاره کـرد و همچنیـن مـوارد ناایمـن این مجموعـه نیز در 
کارگروه های تخصصی از سـوی کارشناسـان آتش نشـانی شیراز گوشـزد شده و کانال 
)مجـرای زیرزمینی( مشـترک )عبور( تاسیسـات ایـن بازار نیز در حال احداث اسـت. 
قانـع آگاهـی و آمـوزش بـه بازاریـان را امـر بسـیار مهمـی در جهـت ایمنی بـازار وکیل 
دانسـت و گفـت: در بـازار وکیـل تاسیسـات الزم در حال ایجاد اسـت و نیاز اسـت این 

کار در سـایر بازارهای شـیراز نیز انجام شـود.

ته
نک

حیـدر آسـیابی دادسـتان عمومـی و انقـالب شـیراز هدف 
از ایـن اقـدام را جلوگیـری از فعالیت باغ هـای غیرمجاز و 
تـردد افـراد بـه ایـن اماکـن اعـالم کـرد و گفت: طی سـه 
مـاه گذشـته تعـداد 11۰ بـاغ، رسـتوران، کافـی شـاپ، باغ 
مجالـس، سـفره خانه سـنتی و در شـیراز  تعطیـل شـده 
است.دادسـتان شـیراز همچنیـن گفـت: ایـن واحدهـای 
صنفـی بـه دلیـل ایجـاد مزاحمـت، اعمـال خـالف اخالق 
و ارتـکاب جرائـم مشـهود و بـا توجـه بـه شـکایت های 
مردمـی و اهالـی محـل تـا اطـالع ثانـوی تعطیـل شـده 
و پرونـده تخلفـات آنهـا در دادسـرای ناحیـه دو شـیراز 

می شـود. رسـیدگی 
رئیس کل دادگسـتری اسـتان فارس پیشـتر هشدار داده 
بـود کـه  بـاغ شـهرهایی کـه در آن هـا فسـاد و تخلفاتـی 
انجـام شـود بـه جای پلمـب مصـادره خواهند شـد و این 
موضـوع از برنامه های اصلی و قطعی دادگسـتری اسـتان 

فـارس خواهـد بود.

میراثگردشگری

»تونل برفی« ثبت ملی شدقیمت بلیت هواپیما ۱۴ درصد کاهش یافت
صنفــی  انجمــن  دبیــر 
هواپیمایــی  شــرکت های 
درصــدی   ۱۴ کاهــش  از 
در  هواپیمــا  بلیــت  قیمــت 
ــدول  ــه ج ــبت ب ــی نس ــای داخل ــد پروازه ــدول جدی ج
ــود  ــر داد.مقص ــروازی در آذر ۹۷ خب ــیرهای پ ــرخ مس ن
اســعدی ســامانی دربــاره جــدول نــرخ پروازهــای 
داخلــی کــه از ۲۱ شــهریور اجرایــی شــده اســت، گفــت: 
بــر اســاس بررســی های انجــام شــده، قیمت هــای 
جدیــد پروازهــای داخلــی در مقایســه بــا نرخ هــای آذر 
ــردد، حــدود ۱۴  ــروازی پرت مــاه گذشــته در ۶۰ مســیر پ

درصــد کاهــش یافتــه اســت.

ــی  ــرکت های هواپیمای ــه ش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
بــه نرخ هــای جدیــد پایبنــد بــوده و آن را رعایــت 
شــرکت های  انجمــن  کــرد:  تصریــح  می کننــد، 
ــه  ــا را ک ــت هواپیم ــروش بلی ــایت ف ــی ۱۶ س هواپیمای
ــر از نرخ هــای اعالمــی ایرالین هــا  نرخ هــای آن هــا باالت
ــرده  ــی ک ــی کشــوری معرف ــه ســازمان هواپیمای ــوده ب ب
ــی  ــه ســازمان هواپیمای ــن ک ــادآوری ای ــا ی اســت.وی ب
ــی  ــرای برخــورد قانون ــن ســایت ها را ب ــز ای کشــوری نی
بــه قــوه قضاییــه معرفــی کــرده اســت دربــاره وضعیــت 
ــرایط  ــی در ش ــرکت های هواپیمای ــت: ش ــا گف ایرالین ه
ســختی بــه ســر می برنــد و فعالیــت در ایــن وضعیــت 

ــا دشــوار اســت. ــرای آن ه ب

ــی  ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
مراتـــب  گفـــت:  لرســـتان 
برفـــی«  »تونـــل  ثبـــت 
شهرســـتان ازنـــا در فهرســـت 
آثـــار طبیعـــی کشـــور بـــه شـــماره ۵۷۳ بـــه اســـتاندار 

لرســـتان ابـــالغ شـــد.
ــی،  ــراث فرهنگـ ــر میـ ــوی وزیـ ــه ای از سـ ــی نامـ   طـ
ــر  ــت اثـ ــب ثبـ ــتی مراتـ ــع دسـ ــگری و صنایـ گردشـ
ـــالغ  ـــه اســـتاندار لرســـتان اب ـــا ب ـــی ازن ـــل برف ـــی تون طبیع
ـــع  ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــد.مدیر کل می ش
ـــت: در  ـــوص گف ـــن خص ـــتان در ای ـــتان لرس ـــتی اس دس
ـــازمان  ـــکیل س ـــون تش ـــره دو قان ـــرای تبص ـــتای اج راس

میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری کشـــور مصـــوب دی 
ـــارم  ـــوب چه ـــی آن مص ـــه اجرای ـــن نام ـــاه ۱۳8۲ و آیی م
بـــه شـــماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ هــــ.  مـــرداد ۱۳8۴ 
هیـــات محتـــرم وزیـــران بـــا موضـــوع ثبـــت میـــراث 
ـــی  ـــراث طبیع ـــت می ـــور در فهرس ـــمند کش ـــی ارزش طبیع
ملـــی، پرونـــده ثبـــت تونـــل برفـــی ازنـــا تهیـــه و بـــه 
ـــی و  ـــراث طبیع ـــا می ـــظ و احی ـــار و حف ـــت آث ـــر ثب دفت

معنـــوی ارســـال شـــد.
ســـید امیـــن قاســـمی تصریـــح کـــرد: پـــس از طـــی 
تشـــریفات قانونـــی، مراتـــب ثبـــت ایـــن اثـــر در 
فهرســـت آثـــار طبیعـــی کشـــور بـــه شـــماره ۵۷۳ بـــه 

ــد.     ــالغ شـ ــتان ابـ ــتاندار لرسـ اسـ
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ــی طــرح حفاظــت  ــر مل ــی ارواحــی -مدی ــه عل ــه گفت ب
از تاالب هــای ایــران- ایده هــا و محصوالتــی کــه بــه 
بهبــود وضعیــت منابــع آبــی و در نهایــت حیــات دریاچــه 
ارومیــه کمــک کننــد، در قالــب نخســتین جشــنواره 
ــای دریاچــه  ــرای احی ــه ب »ایده هــا و محصــوالت نوآوران
می شــوند.  معرفــی  مــردم«  مشــارکت  بــا  ارومیــه 
در واقــع در ایــن جشــنواره ایده هایــی کــه خروجــی 
ــت دریاچــه منجــر شــود  ــر شــدن وضعی ــه بهت ــا ب آن ه
ــوول  ــام مس ــن مق ــه ای ــور ک ــوند. آن ط ــی می ش معرف
ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتای احی ــه، در راس ــا گفت ــه ایرن ب
ــش ۴۰  ــه کاه ــت ک ــده اس ــن ش ــدف تعیی ــن ه چندی
درصــدی مصــرف آب در بخــش کشــاورزی، شناســایی 
محصــوالت برتــر، شــیوه کشــت، اصــالح نــوع کشــت و 
محصــول، توســعه طبیعت گــردی و گردشــگری جامعــه 
ارتقــای  در  ارتباطــی  مــدرن  فناوری هــای  محــور، 
مشــارکت مــردم در حفاظــت و احیــای محیــط زیســت 
ــایی و  ــه و شناس ــژه ارومی ــه وی ــور ب ــای کش و تاالب ه
ــاد  ــود اقتص ــر بهب ــر ب ــای ارزش موث ــی زنجیره ه معرف
ــی دریاچــه  ــع حیات ــوار روســتایی و حفاظــت از مناب خان
ارومیــه، برخــی از آنهاســت. مدیــر ملــی طــرح حفاظــت 
ــه  ــا توج ــد: ب ــه می گوی ــران در ادام ــای ا ی ــاالب ه از ت
ــزه  ــن اهــداف و ایجــاد انگی ــه ای ــه اهمیــت رســیدن ب ب
در طــرح ایده هــای نــو و خالقانــه؛ اولیــن جشــنواره 
احیــای  بــرای  نوآورانــه  محصــوالت  و  »ایده هــا 
ــای ۲8  ــردم« در روزه ــا مشــارکت م ــه ب ــه ارومی دریاچ
ــت  ــازمان حفاظ ــارکت س ــا مش ــال ب ــان  امس ــا ۳۰ آب ت
وزارت  ملــل متحــد،  برنامــه عمــران  محیط زیســت، 
ــران  ــای ای ــاد کشــاورزی، طــرح حفاظــت از تاالب ه جه
و شــرکت ویــرا پژوهــان پویــا در دو بخــش رویــداد 
اســتارتاپی و دریافــت ایده هــا و محصــوالت نوآورانــه در 

ــن  ــد: در ای ــی می افزای ــود. ارواح ــزار می ش ــه برگ ارومی
جشــنواره ایده هــای برتــر در قالــب دو بخــش اســتارتاپی 
و محصــوالت نوآورانــه در راســتای اهــداف تعییــن شــده 
ــد از  ــه بع ــود ک ــال می ش ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ب
داوری، بهتریــن ایده هــا و محصــوالت انتخــاب و بــه 
ــد از  ــه بع ــد ک ــی یاین ــنواره راه م ــی جش بخــش نهای
ــا انتخــاب و  ــن ه ــه علمــی، برتری داوری از ســوی کمیت
ــا  ــی ایده ه ــه برخ ــوند. البت ــی می ش ــنواره معرف در جش

ــه  ــوز ب ــت هن ــن اس ــتارتاپی ممک ــژه در کار اس ــه وی ب
مرحلــه اجــرا در نیامــده باشــند و همچنــان در حــد ایــده 
باشــند کــه کمیتــه علمــی آن هــا را بررســی می کنــد کــه 
آیــا می تواننــد بــه مرحلــه پایانــی جشــنواره راه یابنــد یــا 
ــب  ــه متناس ــی ک ــا محصوالت ــا ی ــد آن ایده ه ــر و بع خی
بــا ایــن اهــداف باشــند در بخــش اصلــی جشــنواره وارد 
ــد از  ــت بع ــاره داوری شــده و در نهای ــه دوب می شــوند ک

ــوند. ــی می ش ــده معرف ــن ای ــوان برتری ــه عن ــد ب تایی
ارواحــی تاکیــد می کنــد: ایــن جشــنواره بــا هــدف 
ــان و  ــوآوران و مخترع ــا ن ــل بیشــتر ب شناســایی و تعام

روش هــای  ترویــج  و  شناســایی  آنــان،  از  حمایــت 
اصــالح الگــوی مصــرف آب و منابــع طبیعــی، شناســایی 
ــرات  ــی اث ــه و معرف ــه ارومی ــای دریاچ ــای احی راهکاره
ــدن  ــک ش ــی خش ــادی و اجتماع ــتی، اقتص محیط زیس
ــت شــرکت های  ــدازی و تقوی ــه راه ان دریاچــه و کمــک ب
فعــال در حــوزه  فناوری هــای نوآورانــه برگــزار می شــود.

ــال  ــت و ارس ــان ثب ــوول، زم ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــرکت در  ــرای ش ــام ب ــت ن ــاه و ثب ــر م ــا ۲۶ مه ایده ه
ــام در  ــت ن ــامانه ثب ــت، س ــاه اس ــان م ــنواره ۳ آب جش

ــل  ــه نشــانی الکترونیکــی www.luif.ir  قاب جشــنواره ب
ــن  ــدان ای ــگان و عالقه من ــام نخب ــرای تم ــی ب دسترس
ــا  ــنواره ب ــن جش ــزاری ای ــم برگ ــت. امیدواری ــوزه اس ح
مشــارکت تمــام ذینفعــان در حوضــه آبریــز دریاچــه 
محصــوالت  و  ایده هــا  تولیــد  بــه  منجــر  ارومیــه، 
نوآورانــه در راســتای احیــای دریاچــه ارومیــه و پایــداری 
حفاظــت  طــرح  ملــی  مدیــر  شــود.  محیط زیســت 
ادامــه می افزایــد: طــرح  ایــران در  تــاالب هــای  از 
حفاظــت از تاالب هــای ایــران بــه عنــوان متولــی اصلــی 

برگزاری جشنواره ایده ها برای احیای دریاچه ارومیه
مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها: ایده هایی که به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه کمک کنند 

در قالب جشنواره »ایده ها و محصوالت نوآورانه« معرفی می شوند

ــیدن  ــت رس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد: ب ــران می گوی ــای ای ــت از تاالب ه ــرح حفاظ ــی ط ــر مل مدی
ــه؛ اولیــن جشــنواره »ایده هــا و  ــو و خالقان ــزه در طــرح ایده هــای ن ــه اهــداف و ایجــاد انگی ب
محصــوالت نوآورانــه بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه بــا مشــارکت مــردم« در روزهــای 28 تــا 
۳۰ آبــان  امســال بــا مشــارکت ســازمان حفاظــت محیط زیســت، برنامــه عمــران ملــل متحــد، 
وزارت جهــاد کشــاورزی، طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران و شــرکت ویــرا پژوهــان پویــا در 
ــزار  ــه برگ ــه در ارومی ــداد اســتارت آپی و دریافــت ایده هــا و محصــوالت نوآوران دو بخــش روی

ــوند. ــی  می ش ــنواره معرف ــاب و در جش ــوالت انتخ ــا و محص ــن ایده ه ــه بهتری ــود ک می ش

علــی ارواحــی -مدیــر ملــی طــرح حفاظــت 
ــنواره  ــد: جش ــران- می گوی ــای ای از تاالب ه
»ایده هــا و محصــوالت نوآورانــه بــرای احیــای 
دریاچــه ارومیــه« بــا هــدف شناســایی و 
ــان و  ــوآوران و مخترع ــا ن ــتر ب ــل بیش تعام
حمایــت از آنــان و شناســایی راهکارهــای 
ــرات  ــی اث ــه و معرف ــه ارومی ــای دریاچ احی

می شــود. برگــزار  محیط زیســتی 

یم
سن
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آب  تغییــرات  کــه  دریافتنــد  محققــان 
ــاک  ــر خ ــی ب ــر منف ــد تاثی ــی می توان وهوای
داشــته و تهدیــدی بــرای منابــع آبــی و 
بــه  باشــد.  مختلــف  محصــوالت  تولیــد 
گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ارث، ســواحل، 
هــوا  و  آب  اکوسیســتم ها،  اقیانوس هــا، 
تاثیــر  تحــت  همــه  انســان  ســالمتی  و 
تغییــرات آب و هوایــی هســتند و اکنــون 
ــم  ــاک ه ــه خ ــد ک ــار می کنن ــان اظه محقق
ــن  ــت و ممک ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع از ای
اســت تحــت تاثیــر قــرار گیــرد. نتایــج 
ــد  ــان می ده ــان نش ــد محقق ــه جدی مطالع
ــت  ــن اس ــی ممک ــرات آب و هوای ــه تغیی ک
از  بســیاری  در  خــاک  جــذب  توانایــی 
ــن  ــه ای ــد ک ــش ده ــان را کاه ــق جه مناط
جــدی  پیامدهــای  می توانــد  موضــوع 
ــد و  ــی، تولی ــرای تامیــن آب هــای زیرزمین ب
امنیــت موادغذایــی، روانــاب، تنــوع زیســتی 
نتایــج  باشــد.  داشــته  اکوسیســتم  و 
بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه افزایــش 
زیســتگاه ها،  تخریــب  دریــا،  آب  ســطح 
تنــوع  کاهــش  مرجان هــا،  سفیدشــدن 
از  همــه   ... و  بیمــاری  شــیوع  زیســتی، 
و  آب  تغییــرات  پیش بینی شــده  اثــرات 
دانشــگاه  پژوهشــگران  هســتند.  هوایــی 
راتگــرز در ایــاالت متحــده نشــان دادنــد کــه 
ــی  ــد چگونگ ــی می توان ــرات آب وهوای تغیی
جــذب خــاک را تغییــر دهــد. نفــوذ رطوبــت، 
بــرای  و دی اکســیدکربن در خــاک  هــوا 
رشــد گیاهــان بســیار مهــم اســت. محققــان 
ــه  ــاک، ب ــود در خ ــد:  آب موج ــوان کردن عن
ذخیــره کربــن کمــک می کنــد، امــا اگــر 
خــاک تجزیــه شــود و آب کمتــری بــه داخل 
زمیــن نفــوذ کنــد، می توانــد بــه تولیــد 
 )CO۲(دی اکســیدکربن باالتــر  ســطوح 
از  یکــی  دی اکســیدکربن  شــود.  منجــر 
ــا تغییــرات  ــه ای اســت کــه ب گازهــای گلخان
ــز،  ــل گیمن ــط اســت. دانی ــی مرتب آب وهوای
ــار  ــه اظه ــن مطالع ــندگان ای ــی از نویس یک
ــرایط  ــایر ش ــی و س ــای بارندگ ــرد: الگوه ک
ــی  ــرات آب  و هوای محیطــی در نتیجــه تغیی
ــج  ــد و نتای ــر می کن ــان تغیی ــطح جه در س
حاکــی از آن اســت کــه تعامــل آب بــا خــاک 
بــه طــرز چشــمگیری در بســیاری از مناطــق 

ــت. ــرده اس ــر ک ــان تغیی جه

ت
وانا

هشدار یگان حفاظت محیط زیست گیالن به حی
فروشندگان حیوانات و پرندگان وحشی

ــالن  ــت گی ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
فــروش  و  خریــد  از  جلوگیــری  بــرای  گفــت: 
ــی  ــی تمام ــدگان وحش ــات و پرن ــاز حیوان غیرمج
مراکــز خریــد و فــروش پرنــدگان و بازارهــای محلــی 
گیــالن بازرســی می شــوند. بــه گــزارش تســنیم، ساســان 
ــاز  ــه غیرمج ــروش و عرض ــد و ف ــری از خری ــور جلوگی اکبری پ
ــد  ــورد تأکی ــالن را م ــی در گی ــدگان وحش ــات و پرن ــواع حیوان ان
قــرار داد و اظهــار داشــت: در صــورت مشــاهده مصادیــق و اقــدام 
افــراد جهــت عرضــه حیوانــات و پرنــدگان وحشــی بــا متخلفــان 
ــام  ــود. وی انج ــورد می ش ــی برخ ــتورالعمل های ابالغ ــق دس طب
ــد  ــز عرضــه، خری ــه مراک ــش کلی ــرل و پای ــات گشــت، کنت عملی
ــتان را  ــطح اس ــی در س ــدگان وحش ــات و پرن ــروش حیوان و ف
توســط عوامــل ایــن یــگان مــورد اشــاره قــرار داد و عنــوان کــرد: 
ــی  ــات وحش ــدگان و حیوان ــز پرن ــن مراک ــی از ای ــًا در برخ بعض
می شــوند.  نگهــداری  و  زنده گیــری  غیرقانونــی  به صــورت 
ــک  ــراه ی ــه هم ــف ب ــرد متخل ــک ف ــتگیری ی ــور از دس اکبری پ

بهلــه پرنــده شــکاری حمایــت شــده دلیجــه توســط پرســنل یگان 
حفاظــت محیــط زیســت گیــالن در روزهــای گذشــته خبــر داد و 
ــیار  ــه بس ــر دلیج ــی نظی ــه پرندگان ــرد: از آن جایی ک ــح ک تصری
ــری  ــن زنده گی ــتند بنابرای ــت هس ــت حمای ــوده و تح ــاارزش ب ب
ــان  ــا بی ــان جهــت فــروش ممنوعیــت دارد. وی ب ــداری آن و نگه
اینکــه در صــورت مشــاهده تخلــف مبنــی بــر نگهــداری پرنــدگان 
ــورد  ــت برخ ــدام الزم جه ــده اق ــی حمایت ش ــات وحش و حیوان
ــراز داشــت: تاکنــون  ــه فوریــت در دســتور کار قــرار می گیــرد اب ب
بیــش از ۳۰ مــورد از مراکــز عرضــه و خریــد و فــروش پرنــدگان 
در ســطح اســتان گیــالن توســط عوامــل یــگان حفاظــت محیــط 
ــرات  ــت. وی دادن تذک ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد بازدی ــت م زیس
ــداری  ــورد نحــوه نگه ــاد شــده در م ــز ی ــا و مراک ــه واحده الزم ب
ــکار  ــکاری و ش ــدگان ش ــروش پرن ــد ف ــدم خری ــدگان و ع پرن
ممنــوع را مــورد تأکیــد قــرار داد و عنــوان کــرد: رعایــت قوانیــن و 
مقــررات صــادر شــده توســط مراکــز عرضــه و خریــد و فــروش 

ــی اســت. ــالن الزام ــدگان در ســطح اســتان گی پرن

ــل  ــه اقدامــات قاب ــذر ســبز محــرم« از جمل ــدازی پویــش »ن  راه ان
ــژه عاشــورای حســینی در  ــا بوی ــام عزاداری ه ــه ای ــود ک ــی ب توجه
ــد ای کاش  ــا می گوین ــاد و خیلی ه ــت راه افت ــاط پایتخ ــی نق برخ
ــا  ــان ب چنیــن پویش هایــی تاریــخ انقضــا نداشــته باشــد و همچن
عنوان هــای مختلــف ادامــه یابــد. هــدف از راه انــدازی ایــن پویــش 
ــی  ــده در نزدیک ــا مان ــتیکی برج ــماندهای پالس ــه پس ــود ک آن ب
ــود؛   ــع ش ــی دف ــکل اصول ــه ش ــع و ب ــزاداری جم ــای ع هیات ه
ــد و  ــه ش ــهروندان مواج ــیاری از ش ــتقبال بس ــا اس ــه ب ــی ک اقدام
ــی  ــای فرهنگ ــن حرکت ه ــا چنی ــه ب ــده اند ک ــدوار ش ــا امی خیلی ه
ــه توســعه فرهنــگ عمومــی نگهداشــت و  ــل توجهــی ب کمــک قاب
زیبایــی شــهر شــود. البتــه از ایــن پویــش بــا عنوان هــای دیگــری 
همچــون »محــرم یــاران« یــا » یــاران محیــط زیســت« هــم یــاد 
می شــود کــه بــا مشــارکت مدیریــت شــهری تهــران، ســازمان هــای 
ــه مردمــی فعــال شــد. افــرادی  ــاد و گــروه هــای داوطلبان مردم نه
کــه در ایــن پویــش مشــارکت داشــتند معتقدنــد تنهــا شــرکت در 
ــک  ــه کم ــواب دارد بلک ــه ث ــت ک ــذری نیس ــا دادن ن ــا ی عزاداری ه
ــد هــم  ــاز می مان ــن مراســم ب ــه از ای ــی ک ــه جمــع آوری زباله های ب
ــروف اســتفاده  ــه بیشــتر ظ ــژه ک ــواب را دارد، به وی ــان ث ــن هم عی
شــده در عزاداری هــا از نــوع پالســتیکی یکبــار مصــرف اســت کــه 
براحتــی دفــع نمی شــود. ضمــن اینکــه افزایــش میــزان زبالــه هــا 
در ایــام عــزاداری در ســطح شــهر زحمــت پاکبانــان خــدوم شــهر را 
هــم زیادتــر می کنــد و ایــن افــراد بایــد اضافــه بــر مســئولیت هــای 
همیشــگی خــود، کاری اضافــه تــر را هــم متقبــل شــوند کــه اگرچــه 
بــه عشــق حســین)ع(  هیچــگاه کســی صــدای گالیه شــان را 
نشــنیده امــا امیــد مــی رود بــا توســعه برنامــه هــای فرهنگــی مانند 

پویــش نــذر ســبز محــرم، بــاری هــم از دوش آنــان برداشــته شــود. 
ــه هــا و ظــروف  ــا زبال ــاد ت ــذر ســبز محــرم کاری راه افت پویــش ن
ــان هــای شــهر جمــع شــود.  ــر و خیاب یکبــار مصــرف از کــف معاب
ــذر  ــوان »ن ــا عن ــا پوشــیدن لباس هایــی کــه روی آنه ــن افــراد ب ای
ســبز محــرم« یــا »محــرم یــاران« حــک شــده بــود بــا در دســت 
ــه، جــارو و دســتکش هایی در دســت  داشــتن پالســتیک های زبال
ــای  ــینیه ها و هیات ه ــی، حس ــتگاه های صلوات ــا، ایس ــار تکای در کن
عــزاداری فعالیــت کردنــد. گــزارش شــده ایــن پویــش در مناطــق 
مختلــف تهــران از جملــه خیابــان رودکــی، میــدان هفــت حــوض، 
بــازار تهــران، میــدان راه آهــن، نازی آبــاد، جوادیــه، محلــه عباســی، 
ــاد،  ــار، عبدل آب ــان به ــر، خیاب ــت تی ــدان هف ــت، می ــان دول خیاب
خانی آبادنــو، شــهرک شــریعتی، یوســف آباد، صادقیــه، پونــک، 
ــت.  ــده اس ــرا ش ــق اج ــر مناط ــی دیگ ــارس و برخ ــک، تهرانپ نارم
ــو  ــری عض ــت نظ ــدام حج ــن اق ــل در ای ــان دخی ــه متولی از جمل
ــران  ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ــی ش ــی و اجتماع ــیون فرهنگ کمیس
ــی و  ــب ارزیاب ــی را مناس ــت فرهنگ ــن حرک ــه ای ــه نتیج ــت ک اس
اعــالم کــرده میــزان پســماند جمــع آوری شــده از ظروف پالســتیکی 
یکبــار مصــرف در ایــام محــرم امســال )در پایتخــت( در مقایســه بــا 
محــرم ســال قبــل کاهــش یافــت. وی اظهارداشــت:  آنطــور کــه از 
معاونــان شــهرداران مناطــق ۱۰، 8 و شــهرداران نواحــی پــرس و جــو 
کــردم گویــا میــزان پســماند جمــع آوری شــده از ظــروف پالســتیکی 
ــه محــرم ســال  ــام محــرم امســال نســبت ب ــار مصــرف در ای یکب
قبــل کاهــش داشــته اســت. نظــری افــزود:  اگــر همیــن رونــد در 
تمامــی مناطــق تهــران وجــود داشــته باشــد، خبــری امیــدوار کننده 
اســت. وی افــزود:  چنــد ســالی اســت کــه در عاشــورای حســینی با 

همراهــی تعــدادی از دوســتانم ظــروف یکبــار مصــرف پالســتیکی 
ــه اداره کل  ــور ک ــم. آنط ــع آوری می کنی ــر را جم ــده در معاب ــا ش ره
محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری تهــران نیــز اعــالم کــرده 
ایــن پویــش تــا پایــان مــاه صفــر بــا حضــور داوطلبــان مردمــی و 
ســازمان هــای مــردم نهــاد ادامــه خواهــد یافــت. در خبــر ارســالی 
ــا آمــده اســت: مســیر هیات هــای عــزاداری  ایــن اداره کل بــه ایرن
حســینی از ظــروف پالســتیکی یکبــار مصــرف بــه منظــور آمــوزش 
و ارتقــای فرهنــگ محیــط زیســتی در روز عاشــورا توســط فعــاالن 
ــت  ــط زیس ــاران محی ــش ی ــد. پوی ــازی ش ــت پاکس ــط زیس محی

توســط اداره کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری تهــران 
از ابتــدای محــرم در ســطح مناطــق ۲۲ گانــه شــهرداری تهــران بــا 
همــکاری داوطلبــان حــوزه محیــط زیســت در محــالت برگــزار شــده 
ــار افزایــش اقدامــات توســط  ــد در کن اســت. کارشناســان امیدوارن
ــژه  ــماند بوی ــع پس ــیوه دف ــدن ش ــر ش ــرای هدفمندت ــهرداری ب ش
تفکیــک آنهــا از مبــدا، چنیــن حرکــت هــای مردمــی نیــز افزایــش و 
تــداوم یابــد تــا بــا توســعه فرهنــگ نگهداشــت شــهر بتــوان شــهر را 

زیباتــر و تمیزتــر کــرد.

چنــد قــالده ســگ در شــهر مریــوان بــا اســتفاده از ســم توســط 
ــبکه های  ــم آن در ش ــه فیل ــدند ک ــته ش ــناس کش ــراد ناش اف
ــن  ــه دســت می شــود و همی ــرام دســت ب ــژه تلگ مجــازی بوی
اتفــاق موجــب واکنــش انجمــن دوســتدار حیوانــات و دفــاع از 
حقــوق آنهــا در کردســتان شــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، هــر 
ــژه ســگ های  ــه وی ــی ب ــد گاهــی شــاهد کشــتن حیوانات از چن
ــه در  لبت ــتیم ا ــور هس ــف کش ــتان های مختل ــب در اس بی صاح
برخــی شــهرها بــا ایجــاد نقاهتــگاه و پناهگاه هایــی بــه همــت 
ــا  ــکاری شــهرداری ها ت ــات و هم ــوق حیوان ــاالن حــوزه حق فع

نذر سبز محرم؛ پویشی بدون تاریخ انقضا
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حیوانات

آالیندگی

محیط زیست و گردشگری جزیره هنگام 
در معرض خطر لکه های نفتی

خسارت خرس های قهوه ای به کشاورزان 
زنجانی ناچیز است

اســالمی  شــورای  رئیــس 
گفــت:  هنــگام  جزیــره 
لکه هــای نفتــی در آب هــا 
و ســاحل خلیــج فــارس، 
محیــط زیســت و گردشــگری ایــن جزیــره را تهدیــد 
می کنــد. عبــاس نــژاد رئیــس شــورای اســالمی 
ــروه  ــگار گ ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــگام در گف ــره هن جزی
اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از هرمــزگان، 
ــای  ــطح آب ه ــی درس ــای نفت ــت: لکه ه ــار داش اظه
خلیــج فــارس کــه پــس از تبخیــر مــواد فــرار 
ــه ســواحل  ــر ب ــه شــکل قی ــت ب ــده نف تشــکیل دهن
ــا  ــن روز ه ــد، ای ــیده ان ــگام رس ــره هن ــی جزی جنوب
ــان  ــا بی ــت. او ب ــرده اس ــا ک ــواحل را نازیب ــر س ظاه
نفتــی در ســواحل در چنــد روز  لکه هــای  اینکــه 
ــره  ــاکنان جزی ــرای س ــکالتی ب ــث مش ــته باع گذش
هنــگام شــده، گفــت: ایــن لکه هــا ســبب آلــوده 

ــکل  ــاد مش ــه و ایج ــادان منطق ــای صی ــدن تور ه ش
بــرای آن هــا شــده اســت. عبــاس نــژاد افــزود: 
ایــن آلودگی هــا بــرای مرجان هــا و الکپشــت های 
ــاده روی  ــع شــنا و پی ــوده و مان ــاک ب ــه خطرن منطق
گردشــگران جزیــره هنــگام شــده اســت. او بــا 
ــر  ــره ب ــوده شــدن ســواحل جزی ــه اینکــه آل اشــاره ب
اثــر لکه هــای نفتــی معضلــی اســت کــه حــدود 
ــت:  ــد ، گف ــاق می افت ــال اتف ــار در س ــا چهارب ــه ت س
تعویــض روغــن شــناور ها و نفــت کش هــا، رهــا 
ــای  ــی در آب ه ــواد نفت ــاوی م ــکه های ح ــردن بش ک
خلیــج فــارس و خالــی کــردن آب تــوازن کشــتی ها از 
ــا  ــی در آب ه ــای نفت ــاد لکه ه ــل ایج ــن دالی مهم تری
ــگام از  ــره ِهن ــت. جزی ــگام اس ــزره هن ــواحل ج و س
ــا  ــه ب ــت ک ــارس اس ــج ف ــران در خلی ــای ای جزیره ه
ــر  ــا وســعت حــدود ۵۰ کیلومت آبادی هــای کوچــک ب

ــده. ــع ش ــم واق ــرٔه قش ــوب جزی ــع در جن مرب

رئیــس نظــارت بــر امــور 
کل  اداره  وحــش  حیــات 
زیســت  محیــط  حفاظــت 
گفــت:  زنجــان  اســتان 
جــدی  خطــری  و  تهدیــد  قهــوه ای،  خرس هــای 
ــتند  ــتان نیس ــن اس ــداران ای ــاورزان و باغ ــرای کش ب
و از ابتــدای ســال تاکنــون فقــط ســه مــورد گــزارش 
ــه  ــالم شــده اســت. ب ــن اداره کل اع ــه ای خســارت ب
گــزارش ایرنــا، پرویــز رســتمی، بــا بیــان اینکــه 
ــزی  ــالمت آمی ــی مس ــوه ای، زندگ ــای قه ــرس ه خ
ــزود:  ــد، اف ــی دارن ــداران زنجان ــاورزان و باغ ــا کش ب
۲ مــورد از ایــن خســارت هــا بــه درختــان میــوه 
روســتاهای علــی آبــاد و ابراهیــم آبــاد جــاده زنجــان 
- تهــم و یــک مــورد دیگــر نیــز مربــوط بــه کندوهــای 
ــه  ــع منطق ــن از تواب عســل در اراضــی روســتای کلهی
ــا  ــزان خســارت ه ــه می ــه البت ــره پشــتلو، اســت ک ق

ــط  ــت: فق ــل توجــه نیســت. وی گف ــدان قاب ــز چن نی
ــل  ــر از ســاله هــا قب ــوه ای ن یــک قــالده خــرس قه
ــن  ــی از روســتاهای ای ــداران یک ــه کشــاورزان و باغ ب
ــه  ــوع ب ــه موض ــاند ک ــی رس ــت و آزار م ــتان اذی اس
ســازمان مرکــزی گــزارش شــده اســت تــا در صــورت 
ــه  ــده گیــری و انتقــال آن ب ــه زن صالحدیــد نســبت ب
منطقــه ای امــن، اقــدام کنند. رســتمی گفــت: در اکثر 
ارتفاعــات زنجــان بــه ویــژه در مناطــق حفاظــت شــده 
ســرخ آبــاد و انگــوران،  ارتفاعــات شهرســتان طــارم و 
ارتفاعــات خراســانلو در شهرســتان ابهــر و کــوه هــای 
شــمالی زنجــان، خــرس هــای قهــوه ای زیســت مــی 
کنــد و از ماهیــان و خرچنــگ هــا و همچنیــن گیاهــان 
و میــوه درختــان از جملــه تمشــک و محصــوالت 
کشــاورزی چــون انگــور تغذیــه مــی کننــد. وی افــزود: 
ــت   ــوان جمعی ــی ت ــق نم ــور دقی ــر بط ــال حاض در ح

ــرد. ــالم ک ــتان را اع ــوان در اس ــن حی ای

توفانی دیگر به باهاما نزدیک می شود
تنها دو هفته پس از وقوع توفان ویرانگر و مرگبار »دوریان« در باهاما، توفان دیگری این کشور را 
تهدید می کند. به گزارش ایسنا، توفان »ناین« که با بارش باران شدید و وزش باد همراه است تنها 
دو هفته پس از توفان »دوریان« بخش هایی از این کشور را درگیر کرده  است. گفته می شود حدود 
۱۳۰۰ نفر بر اثر وقوع توفان سهمگین »دوریان« مفقود هستند.

گزارش

تغییرات  تاثیر 
هوااقلیمی بر خاک

 و 
افزایش ۶۵۵ موردی پایش آب

کیفیت سوخت در کشور 
ــازمان  ــر س ــش فراگی ــر پای ــابق دفت ــرکل س مدی
ــاره برخــی اقدامــات  حفاظــت محیــط زیســت درب
صــورت گرفتــه در زمــان تصــدی خــود در ایــن دفتر 
از ســال ٩٣ گفــت: میــزان پایش هــای ســوخت توزیعــی در 
کشــور طــی یــک برنامــه مــدون از ۱۲ مــورد پایــش در ســال ۹۲ 
بــه ۶۶۷ پایــش در ســال ۹۷ افزایــش یافــت. بــه گــزارش ایرنــا، 
شــینا انصــاری بــا اشــاره بــه راه انــدازی و ارتقــای آزمایشــگاه های 
پایــش کیفــی ســوخت در کالن شــهرهای کــرج، تبریــز، اصفهــان 
و اهــواز  گفــت: پایــش محتــوای گوگــرد در ســوخت نفــت گاز و 
ــق  ــور مطاب ــی کش ــور مواصالت ــع آن در ۱۶۳ مح ــر توزی ــارت ب نظ
ــی  ــه برخ ــاک از جمل ــوای پ ــون ه ــاده ۲ قان ــی م ــه فن آیین نام
اقدامــات مهــم در ایــن بخــش بــود. انصــاری بــا توضیــح اینکــه 
قبــال پایــش آلودگــی صرفــا در قوانیــن برنامــه  چهــارم و پنجــم 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــود، گفــت: پیگیــری مــواد قانون توســعه مطــرح ب
پایــش آالینده هــا در قوانیــن دائمــی بــه خصــوص قانــون هــوای 
ــون حفاظــت از خــاک  ــی آن و قان ــای اجرای ــاک و آیین نامه ه پ

ــف  ــوزه تکالی ــی در ح ــات زیربنای ــاده ۱8( از اقدام ــره ۲ م )تبص
قانونــی و اســناد باالدســتی محســوب می شــود. وی بــه پدیــده 
ــوا  ــی ه ــل آلودگ ــر از عوام ــی دیگ ــوان یک ــه عن ــاک ب ــرد و خ گ
ــا  ــه ب ــر در کشــور اشــاره کــرد و گفــت: مقابل ــد ســال اخی در چن
ایــن پدیــده الزامــی اســت و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــار،  ــرد و غب ــای گ ــی همچــون شناســایی کانون ه ــز برنامه های نی
تعییــن حقابــه تاالب هــا و اجــرای مالچ پاشــی را دنبــال می کنــد، 
البتــه پایــش ایــن مراحــل نیــز امــری الزامــی اســت کــه بــر ایــن 
اســاس شــاهد رشــد ۴۵ درصــدی پایــش گــرد و غبــار از طریــق 
ــر  ــتان های متاث ــت اس ــا اولوی ــش ب ــتگاه های پای ــش ایس افزای
از گــرد و غبــار در کشــور هســتیم. وی ایــن اقدامــات را در جهــت 
توســعه پایــش وضعیــت هــوا برشــمرد و اظهــار داشــت: در واقــع 
ورود بــه مقولــه پایــش ســوخت و گــرد و غبــار از جملــه اقداماتــی 
بــود کــه طبــق قوانیــن باالدســتی بــا توجــه بــه جایــگاه نظارتــی 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت صــورت گرفــت.

ری
ناو

ف

گزارش هــای  »مدیریــت  نرم افــزاری  ســامانه 
گشــت های دریایــی« در مرکــز ملــی داده هــای 
ــوس  ــی اقیان ــگاه مل ــی  پژوهش ــی و دریای اقیانوس
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــد.  ب ــدازی ش ــوی راه ان ــوم ج ــی و عل شناس
عمومــی پژوهشــگاه، ایــن ســامانه کــه مطابــق بــا اســتانداردهای 
برنامــه بین المللــی تبــادل داده هــا  و اطالعــات اقیانوســی اســت، 
ــت  های  ــزارش  گش ــای گ ــش رکورده ــد و ویرای ــور تولی ــه منظ ب
دریایــی توســط  ســازمان های دریایــی کشــور و همچنیــن امــکان 
ــال  ــق پورت ــی از طری ــران دریای ــط کارب ــا توس ــتجوی آن ه جس
ــز  ــس مرک ــی رئی ــاز غیاث ــد.  فرن ــدازی ش ــا،  راه ان ــز داده ه مرک
ــای  ــت گزارش ه ــای اقیانوســی در خصــوص مدیری ــی داده ه مل
ــا اســتفاده  گشــت هــای دریایــی  توســط ایــن ســامانه گفــت: ب
از ایــن ســامانه گــزارش هــا  و اطالعــات گشــت هــای تحقیقاتــی 
دریایــی ماننــد تاریــخ شــروع  و خاتمــه، بنــادر ورودی و خروجــی، 
پارامترهــای انــدازه گیــری شــده، ابزارهــای انــدازه گیــری، 
ــی  ــه جغرافیای ــا، منطق ــان و  مســئوالن گشــت ه اســامی محقق
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــل  ــه نشــانی الکترونیکــی www.luif.ir  قاب جشــنواره ب
ــن  ــدان ای ــگان و عالقه من ــام نخب ــرای تم ــی ب دسترس
ــا  ــنواره ب ــن جش ــزاری ای ــم برگ ــت. امیدواری ــوزه اس ح
مشــارکت تمــام ذینفعــان در حوضــه آبریــز دریاچــه 
محصــوالت  و  ایده هــا  تولیــد  بــه  منجــر  ارومیــه، 
نوآورانــه در راســتای احیــای دریاچــه ارومیــه و پایــداری 
حفاظــت  طــرح  ملــی  مدیــر  شــود.  محیط زیســت 
ادامــه می افزایــد: طــرح  ایــران در  تــاالب هــای  از 
حفاظــت از تاالب هــای ایــران بــه عنــوان متولــی اصلــی 

برگــزاری ایــن جشــنواره از ســال ۱۳8۴ بــه عنــوان 
پــروژه مشــترک ســازمان حفاظــت محیط زیســت و 
ــه کار کــرده اســت.  ــل متحــد آغــاز ب برنامــه عمــران مل
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــه ای از تالش ه ــرح نمون ــن ط ای
راســتای ارتقــای مدیریــت تاالب هــا در کشــور ایــران بــه 
ــت زیســت بومی  ــر اســتقرار مدیری ــه ب شــمار مــی رود ک
در ســطوح ملــی و محلــی، فضــای مناســب بــرای 
مشــارکت ذینفعــان و تدویــن و اجــرای برنامه هــای 
ــم کشــور تمرکــز  ــرای تاالب هــای مه ــت جامــع ب مدیری

کــرده اســت. بــه گفتــه ارواحــی اجــرای موفقیــت آمیــز 
پایــدار توســط طــرح  نمونــه کشــاورزی  طرح هــای 
اخیــر،  در ســال های  ایــران  تاالب هــای  از  حفاظــت 
مقدمــات شــروع پــروژه جدیــدی بــا نــام  »الگوســازی 
ــای دریاچــه ارومیــه«  ــی در احی مشــارکت جوامــع محل
را از ســال ۱۳۹۳ در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه و در 
ــرقی  ــان ش ــتان های آذربایج ــوت از اس ــتاهای پایل روس
ــت  ــا تح ــون ب ــروژه تاکن ــن پ ــم آورد. ای ــی فراه و غرب
ــات ۱۳۰  ــاورزی و باغ ــی کش ــرار دادن اراض ــش ق پوش

روســتای حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیه، فضای مناســبی 
را بــرای مشــارکت جوامــع محلــی، دســتگاه های دولتــی 
ــای  ــد احی ــاد در فراین ــردم نه ــازمان های م ــی و س محل
دریاچــه ارومیــه فراهــم کــرده و هماننــد کمربنــد ســبزی 

ــت. ــرا اس ــال اج ــه در ح ــه ارومی ــراف دریاچ در اط

خلق 8۶ ایده برای احیای دریاچه ارومیه
آذرمــاه ۹۷ بــود کــه دبیــر علمــی جشــنواره ملــی تولیــد 
محتــوی دیجیتــال دریاچــه ارومیــه اعــالم کــرد ۱۵۰ نفــر 
در اختتامیــه جشــنواره ملــی تولیــد محتــوای دیجیتــال 
ــد و 8۶  ــرکت کردن ــی ش ــورت تیم ــه بص ــه ارومی دریاچ
ایــده بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه در بســتر دیجیتــال 
ــتم زاده در  ــن رس ــا، امی ــزارش ایکن ــه گ ــد. ب ــق ش خل
ــه در  ــه ک ــه ارومی ــتارتاپ دریاچ ــداد اس ــه روی اختتامی
ــتان  ــگاهی اس ــاد دانش ــی جه ــی تحقیقات ــع علم مجتم
برگــزار شــد گفتــه بــود: در اولیــن روز برگــزاری 8۶ 
ایــده مطــرح شــد کــه از ایــن تعــداد ۱8 ایــده انتخــاب 
شــده و بــه مرحلــه اصلــی رویــداد اســتارت آپی راه 
یافتنــد. بــه گفتــه وی از بیــن ۱8 ایــده منتخــب روز اول 
ــه  ــه ارومی ــد دریاچ ــتارت آپ ویکن ــداد اس ــزاری روی برگ
۱۲ایــده در بخــش دانشــجویی و ۶ایــده در بخــش 
دانش آمــوزی انتخــاب شــد. رســتم زاده گفــت: ۲۵۰ نفــر 
ــه ۶۵ درصــد کل  ــداد شــرکت داشــتند ک در روز اول روی
شــرکت کنندگان را بزرگســاالن و ۳۵ درصــد مابقــی را 
ــنواره  ــی جش ــر علم ــد. دبی ــکیل دادن ــوزان تش دانش آم
ــا  ــه ب ــه ارومی ــال دریاچ ــوای دیجیت ــد محت ــی تولی مل
ــا  ــا، نوآوری ه ــری از ایده ه ــرورت بهره گی ــر ض ــد ب تاکی
و نگــرش خالقانــه علمــی در ارائــه راهکار هــا و اقدامــات 
موثــر بومــی، می افزایــد: رویداد هــای اســتارتاپی بــه 
ــو و بدیــع در خلــق ایده هــای نویــن  نوعــی یــک افــق ن
تلقــی می شــوند کــه فرصتــی عالــی بــرای پیاده ســازی 
ــه  ــی جامع ــت تعال ــراد در جه ــالق اف ــاب و خ ــر ن تفک

محقــق می کننــد.

لزوم مشارکت همگانی
ــت  ــط زیس ــای محی ــر برنامه ه ــز مدی ــاه ۹۷ نی ۲۰ آذرم
دفتــر عمــران ســازمان ملــل متحــد در ایــران اعــالم کــرد 
ــرای احیــای دریاچــه ارومیــه و نجــات آن  ــد ب همــه بای
از وضعیــت بحرانــی مشــارکت کننــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
محســن ســلیمانی روزبهانــی گفتــه بــود: دســتاورد 
ــه  ــای دریاچــه ارومی ــای ســتاد احی ــی در طــرح ه اصل
مــدل ســازی و ارائــه یــک الگــوی مناســب بــرای جلــب 
مشــارکت همگانــی جوامــع محلــی در احیــای ایــن 

دریاچــه اســت.
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ماه و ثبت نام برای 
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ثبت نام در جشنواره 
به نشانی الکترونیکی 
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نخبگان و عالقه مندان 
این حوزه است. 

امیدواریم برگزاری این 
جشنواره با مشارکت 
همه منجر به تولید 

ایده ها و محصوالت 
نوآورانه در راستای 

احیای دریاچه شود.

برگزاری جشنواره ایده ها برای احیای دریاچه ارومیه
مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها: ایده هایی که به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه کمک کنند 

در قالب جشنواره »ایده ها و محصوالت نوآورانه« معرفی می شوند

چنــد قــالده ســگ در شــهر مریــوان بــا اســتفاده از ســم توســط 
ــبکه های  ــم آن در ش ــه فیل ــدند ک ــته ش ــناس کش ــراد ناش اف
ــن  ــه دســت می شــود و همی ــرام دســت ب ــژه تلگ مجــازی بوی
اتفــاق موجــب واکنــش انجمــن دوســتدار حیوانــات و دفــاع از 
حقــوق آنهــا در کردســتان شــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، هــر 
ــژه ســگ های  ــه وی ــی ب ــد گاهــی شــاهد کشــتن حیوانات از چن
ــه در  لبت ــتیم ا ــور هس ــف کش ــتان های مختل ــب در اس بی صاح
برخــی شــهرها بــا ایجــاد نقاهتــگاه و پناهگاه هایــی بــه همــت 
ــا  ــکاری شــهرداری ها ت ــات و هم ــوق حیوان ــاالن حــوزه حق فع

ــات  ــن حیوان ــری شــده و از ای ــدام جلوگی ــن اق حــدودی از ای
شــبکه  در  فیلمــی  امســال  ابتــدای  می شــود.  نگهــداری 
مجــازی از کشــتن ســگ ها در تهــران منتشــر شــد کــه منجــر 
ــاالن  ــراض فع ــردم و اعت ــه جریحــه دار شــدن احساســات م ب
ــادی ایجــاد  ــات شــد ایــن کار ســر و صــدای زی حقــوق حیوان
ــان  ــش نش ــه واکن ــن رابط ــم در ای ــادی ه ــراد زی ــرد و اف ک
داده و اظهارنظرهایــی کردنــد. هفتــه گذشــته هــم فیلمــی 
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــگ در مری ــالده س ــد ق ــدن چن ــته ش از کش
ــر زخــم  ــار دیگ ــا ب از ســم در فضــای مجــازی منتشــر شــد ت

آزار و اذیــت حیوانــات در جامعــه ســرباز کنــد،  اگــر چــه 
ــالده اســت  ــار ق ــا چه ــداد ســگ های کشــته شــده  ســه ت تع
ــرای جلوگیــری از ایــن  گــر از همیــن امــروز تدبیــری ب ــی ا ول
ــن کار  ــش ای ــرور شــاهد افزای ــه م ــدام اندیشــیده نشــود ب اق
غیرانســانی خواهیــم بــود. ســوران خــدری از دامپزشــکان 
اظهــار  ایرنــا  بــا خبرنــگار  شــهر مریــوان در گفــت و گــو 
ــالده  ــدن ۲ ق ــته ش ــاهد کش ــته ش ــد روز گذش ــت: در چن داش
ســگ در مریــوان بودیــم کــه عالئــم مســمومیت در آنهــا کامــال 
ــل  ــته عوام ــاه گذش ــد م ــزود: چن ــت. وی اف ــده اس ــرز ش مح
شــهرداری ســاعت ۵ تــا ۷ صبــح بــا اســلحه اقــدام بــه 
ــت  ــا مخالف ــه ب ــد ک کشــتن ســگ ها در ســطح شــهر می کردن
ــدام متوقــف شــد.  ــن اق ــاالن زیســت محیطــی ای انجمــن فع
ایــن دامپزشــک مریوانــی افــزود: در ۲ مــورد جدیــد ســگ ها 
ــده ای  ــد ع ــان ده ــا نش ــدند ت ــموم ش ــی مس ــق گوارش از طری
بیــن  از  را  حیــوان  ایــن  اینگونــه،  می خواهنــد  ناشــناس 
ببرنــد. خــدری بــا اشــاره بــه اینکــه در مریــوان نیــاز بــه وجــود 
ســگ ها  عقیم ســازی  اســت، گفــت:  حیوانــات  نقاهتــگاه 
تنهــا و بهتریــن راهــکار کنتــرل جمعیــت ایــن حیــوان نیســت 
ــده را  ــیب دی ــات آس ــگاه حیوان ــاد نقاهت ــا ایج ــد ب ــه بای بلک
ــا  ــاری از آنه ــال بیم ــت انتق ــی باب ــر نگران ــا دیگ ــرد ت ــداوا ک م
ــن  ــی در بی ــاور غلط ــت: ب ــد. وی گف ــته باش ــود نداش ــم وج ه
مــردم مــا وجــود دارد کــه ســگ را حیوانــی نجســی می داننــد 
ــادی  ــری زی ــورد بی مه ــوان م ــن حی ــث شــده ای ــن باع و همی
ــات  ــوص حیوان ــردم در خص ــه م ــر هم گ ــه ا لبت ــرد ا ــرار گی ق
هــم احســاس مســئولیت داشــته باشــند بی شــک دیگــر 
نخواهیــم  فجیــع  شــیوه های  بــه  آنهــا  کشــتن  شــاهد 

ــه  ــالم اینک ــا اع ــز ب ــوان نی ــهرداری مری ــت ش ــود. سرپرس ب
ــوده  ــا نب ــگ ه ــن س ــدن ای ــته ش ــان کش ــهرداری در جری ش
ــق برخــی شــبکه های مجــازی  ــم از طری ــا ه ــت: م اســت، گف
کــه ویدئــو و تصاویــری از آن منتشــر شــد، از موضــوع اطــالع 
ــف  ــه اینکــه مخال ــا اشــاره ب ــم. ســیروان ویســی ب ــدا کردی پی
ــه  ــی ک ــزود: از زمان ــتیم، اف ــات هس ــام حیوان ــت تم آزار و اذی
ــچ  ــه هی ــدم ب ــوب ش ــهرداری منص ــت ش ــوان سرپرس ــه عن ب
ــن  ــت ای ــرل جمعی ــرای کنت ــگ ها ب ــتن س ــازه کش ــوان اج عن
ــات و حفــظ  ــداده و همــواره حامــی حقــوق حیوان ــوان را ن حی
ــهرداری  ــای ش ــی از برنامه ه ــتم. وی یک ــت هس ــط زیس محی
را ایجــاد پناهــگاه بــرای ایــن نــوع حیــوان اعــالم کــرد و 
اظهــار داشــت: هــم اکنــون در حــال مکان یابــی هســتیم 
کــه بعــد از آن قفسه ســازی انجــام و ســپس اقــدام بــه 
ســطح  از  صاحــب  بــی  و گربه هــای  ســگ ها  جمــع آوری 
ــاون  ــرد. مع ــم ک ــکان خواهی ــن م ــه ای ــا ب ــال آنه ــهر و انتق ش
فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت کردســتان هــم در 
گــر شــرکت یــا  گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ا
نهــاد حقوقــی و حقیقــی اقــدام بــه آزار و اذیــت حیوانــات بــه 
ویــژه ســگ کشــی کنــد علیــه آنهــا اعــالم جــرم خواهیــم کــرد. 
ــات، ضعــف اطالعــات عمومــی در  نبــود قوانیــن حامــی حیوان
بیماری هــای حیوانــات،  و  نگهــداری  خصــوص روش هــای 
گســترش  اثــر  در  طبیعــی  زیســتگاه های  رفتــن  بیــن  از 
ــود  ــوام، کمب ــن ع ــی در بی ــد خراف ــود عقای ــینی، وج شهرنش
ــا  ــور م ــات در کش ــکالت حیوان ــه مش ــی از جمل ــز درمان مراک

ــی رود. ــه شــمار م ب

در جست وجوی عوامل سگ کشی با سم

 معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از غیرفعــال بــودن ۴ 
معــدن سلســتین اســتان بــه دالیــل مختلــف خبــر داد. بــه 
گــزارش ایســنا، دارا فرامــرزی  افــزود: در حــال حاضــر ۷۴ فقــره 
معــدن بــا ســرمایه گــذاری ۳۷۹ میلیــارد ریــال و اشــتغال ۷۲۵ 
ــن اســتان وجــود  ــر در ای ــرداری معتب ــره ب ــه به ــر، دارای پروان نف
دارد. وی اظهارکــرد: از معــادن دارای پروانــه بهــره بــرداری معتبــر 
ــال  ــا در ح ــال و ی ــره غیرفع ــال و ۲۹ فق ــره فع ــتان، ۴۵ فق اس
تجهیــز هســتند. معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد خاطرنشــان کــرد: 
شناســایی معــادن غیرفعــال، احصــاء مشــکالت اینگونــه معــادن، 
طــرح مشــکالت در جلســات شــورای معــادن، کارگــروه تعامــل و 
ــع تولیــد اســتان و تصمیــم گیــری  کارگــروه تســهیل و رفــع موان
بــرای رفــع مشــکالت، رایزنــی بــا ســازمان ایمیــدرو و شــرکت تهیه 
ــا معرفــی بخــش  ــرای مشــارکت ی ــی ایــران ب و تولیــد موادمعدن
ــت راه  ــت جه ــای ســازمان صم ــه ه ــه برنام خصوصــی را از جمل
ــادی  ــه اقتص ــال و دارای توجی ــادن غیرفع ــای مع ــدازی و احی ان
اســتان برشــمرد. فرامــرزی تصریــح کــرد: در گام نخســت ۱۰ 
معــدن قابــل فعــال ســازی و توســعه اســتان شناســایی شــده و 
در دســتور کار جهــت فعالســازی و احیــا قــرار گرفتــه انــد. پیــش 
بینــی اولیــه مــا ایجــاد اشــتغال حــدود ۹۰ نفــر و اســتخراج ۲۰۰ 
ــادن اســت.  ــن مع ــای ای ــدازی و احی ــن در صــورت راه ان هــزار ت
ــکاری در  ــافی و معدن ــات اکتش ــوابق عملی ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان ادامــه داد: بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، تاکنــون 
ــی در  ــره معدن ــن ذخی ــون ت ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی ــش از ی بی
اســتان شناســایی شــده کــه عمدتــا شــامل مــواد اولیــه ســیمان، 
ــت  ــح ســاختمانی، فســفات، بوکســیت، سلســتین، مرمری مصال

ــتند. و... هس

 معاون سازمان صمت استان 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

۴ معدن سلستین کهگیلویه 
و بویراحمد غیرفعال است

خبر

انرژی های سبز عامل افزایش 
نوعی گاز گلخانه ای

ــدار  ــه مق ــد ک ــان می ده ــی نش ــک بررس ــج ی نتای
یکــی از گازهــای گلخانــه ای اثرگــذار و مهــم در 
ــه  ــای ســبز رو ب ــل توســعه انرژی ه ــه دلی ــان ب جه
ــان در  ــنا، محقق ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــش اس افزای
ایــن مطالعــات مشــاهده کردنــد "هگــزا فلورایــد گوگــرد" )SF۶( مهم تریــن گاز 
ــه  ــای ســبز ب ــل توســعه انرژی ه ــه دلی ــان ب ــه ای شــناخته شــده در جه گلخان
اتمســفر زمیــن نفــوذ پیــدا کــرده  اســت. ایــن ترکیــب در صنعــت بــرق کاربــرد 
ــه  ــبت ب ــه ای نس ــن گاز گلخان ــد ای ــا می کنن ــان ادع ــترده ای دارد. کارشناس گس

ــت. ــده اس ــتر گرم کنن ــر بیش ــزار و ۵۰۰ براب ــید ۲۳ ه ــن دی اکس کرب

دستگیری سه شکارچی متخلف
طبیعــی  محیط زیســت  ســتادی  اداره  رئیــس 
کردســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل 
گفــت: ســه شــکارچی متخلــف کــه در منطقــه 
ــدر و پریشــان« شهرســتان اقــدام  حفاظت شــده »ب
بــه شــکار کــرده بودنــد، دســتگیر شــدند. بــه گــزارش تســنیم، معــروف قــادری 
ــت:  ــار داش ــر داد و اظه ــتان خب ــن شهرس ــکارچی در ای ــه ش ــتگیری س از دس
مأمــوران یــگان حفاظــت محیط زیســت هنــگام بازدیــد، گشــت و کنتــرل 
ــت محیطی  ــف زیس ــه متخل ــه س ــان«، ب ــدر و پریش ــده »ب ــه حفاظت ش منطق
ــد،  ــه شــکار غیرمجــاز خرگــوش و کبــک می کردن کــه در ایــن مناطــق اقــدام ب

ــد. ــتگیر کردن ــا را دس ــی آنه ــروی انتظام ــل نی ــکاری عوام ــا هم ــورد و ب برخ

رهاسازی پلیکان پا خاکستری
ــالده  ــک ق ــتری و ی ــا خاکس ــکان پ ــرد پلی ــک ف  ی
ــار در  ــی و تیم ــل درمان ــی مراح ــس از ط ــغال پ ش
نقاهتــگاه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
بوشــهر رهاســازی گردیــد. بــه گــزارش »خلیــج 
ــدی  ــهید محم ــی ش ــط بان ــگاه محی ــده پاس ــوروزی فرمان ــرداد ن ــارس« مه ف
بخــش بوشــکان گفــت: یــک قــالده تولــه شــغال بــه علــت ضعــف جســمانی 
و کــم بینــی توســط اهالــی دوســتدار محیــط زیســت شــهر بوشــکان از بخــش 
بوشــکان شهرســتان دشتســتان بــه ایــن پاســگاه تحویــل داده شــد. بــا توجــه 
بــه مراقبــت ویــژه بنــا بــر هماهنگــی همــکاران نقاهتــگاه گونــه فــوق در محــل 
ــن مــدت درمــان  ــداری و طــی ای ــن پاســگاه نگه ــات وحــش ای ــداری حی نگه
ــال شــد. ــن محــل اعم ــگاه در همی ــکاران نقاهت ــی توســط هم ــات درمان اقدام

آالیندگی

شکارچیان

پرندگان

کاهش مساحت پوشش یخی قطب شمال برای دومین بار
محققان انستیتوی آلفرد وگنر با همکاری انستیتوی فیزیک محیط زیست برمن واقع در آلمان دریافتند مساحت 

پوشش یخی قطب شمال برای دومین بار از سال ۱۹۷۹ میالدی تاکنون، به کمتر از ۴ میلیون کیلومتر مربع رسیده 
است. به گزارش پایگاه خبری یونایتدپرس، بر اساس اطالعات به دست آمده از ماهواره بین ماه های مارس تا آوریل 

۲۰۱۹ میالدی کاهش قابل توجهی در وسعت پوشش یخی دریای قطبی رخ داده است.

سنا
 ای

س:
عک

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی: بــرای تــاالب 
ــه  میقــان اراک برنامــه جامــع مدیریــت طراحــی شــده اســت. ب
گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز اراک؛ کارگاه مشــورتی 
تدویــن برنامــه ارتباطــات، آمــوزش، مشــارکت و آگاهــی افزایــی 
ــدگان دســتگاه هــای  ــا حضــور نماین ــاالب میقــان اراک ب هــای ت
اجرایــی در اداره کل محیــط زیســت برگــزار شــد.  مدیــر کل 
حفاظــت از محیــط زیســت اســتان مرکــزی در مصاحبــه بــا 
خبرگــزاری صــدا و ســیما گفــت: بــرای تــاالب میقــان اراک برنامــه 
ــا  ــز ب ــی نی ــه های ــم نام ــده و تفاه ــی ش ــت طراح ــع مدیری جام
ــته  ــاالب بس ــی ت ــطح فن ــای س ــتای ارتق ــه در راس ادارات مربوط
شــده اســت کــه ایــن برنامــه هــای تدویــن شــده اجرایــی خواهند 
شــد. میرزایــی افــزود: در ایــن جلســات نظــرات نماینــدگان 
دســتگاه هــای مختلــف بــرای برنامــه ریــزی بهتــر بــرای تــاالب و 
تصمیــم ســازی هــای جدیــد در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. وی بــا 
بیــان اینکــه اقدامــات مناســبی بــرای تــاالب صــورت گرفته اســت، 
ــدگان  ــرای بازدیدکنن ــز قــرار اســت مرکــزی ب ــده نی افــزود: در آین
ایجــاد شــود و همچنیــن تکمیــل داک حفاظتــی، تامیــن وســیله 
بــرای تــردد در تــاالب، ایجــاد دوربیــن هــای نظارتــی و همچنیــن 
ــاالب  ــای آب در ت ــی ه ــری آلودگ ــدازه گی ــش و ان ــتگاه پای ایس
ــا ۲۵ هــزار  ــری میقــان اراک ب ــاالب کوی احــداث خواهــد شــد. ت
هکتــار وســعت در ۱۵ کیلومتــری شــمال شــرق اراک واقــع شــده 
ــه  ــان ۱۴۰ گون ــم، میزب ــتگاه های مه ــی از زیس ــوان یک ــه عن و ب
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــا ب ــزار درن ــش از ۱۵ ه ــتگاه بی ــده و زیس پرن
وســعت تــاالب حــدود ۲۵٬۰۰۰ هکتــار اســت کــه شــامل دریاچــه 
بــا ســه جزیــره در وســط، قســمت کویــری و دشــت های اطــراف 
می شــود. اســتان مرکــزی ۲ هــزار جاذبــه تاریخــی و گردشــگری 
دارد کــه تاکنــون 8۵۰ مــورد از آنهــا در آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده 

اســت.

 مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان مرکزی خبر داد:

طراحی برنامه جامع 
مدیریت برای تاالب میقان
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سامانه نرم افزاری »مدیریت گزارش های گشت های ف
دریایی« راه اندازی شد

گزارش هــای  »مدیریــت  نرم افــزاری  ســامانه 
گشــت های دریایــی« در مرکــز ملــی داده هــای 
ــوس  ــی اقیان ــگاه مل ــی  پژوهش ــی و دریای اقیانوس
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــد.  ب ــدازی ش ــوی راه ان ــوم ج ــی و عل شناس
عمومــی پژوهشــگاه، ایــن ســامانه کــه مطابــق بــا اســتانداردهای 
برنامــه بین المللــی تبــادل داده هــا  و اطالعــات اقیانوســی اســت، 
ــت  های  ــزارش  گش ــای گ ــش رکورده ــد و ویرای ــور تولی ــه منظ ب
دریایــی توســط  ســازمان های دریایــی کشــور و همچنیــن امــکان 
ــال  ــق پورت ــی از طری ــران دریای ــط کارب ــا توس ــتجوی آن ه جس
ــز  ــس مرک ــی رئی ــاز غیاث ــد.  فرن ــدازی ش ــا،  راه ان ــز داده ه مرک
ــای  ــت گزارش ه ــای اقیانوســی در خصــوص مدیری ــی داده ه مل
ــا اســتفاده  گشــت هــای دریایــی  توســط ایــن ســامانه گفــت: ب
از ایــن ســامانه گــزارش هــا  و اطالعــات گشــت هــای تحقیقاتــی 
دریایــی ماننــد تاریــخ شــروع  و خاتمــه، بنــادر ورودی و خروجــی، 
پارامترهــای انــدازه گیــری شــده، ابزارهــای انــدازه گیــری، 
ــی  ــه جغرافیای ــا، منطق ــان و  مســئوالن گشــت ه اســامی محقق

و نقشــه هــای مســیر گشــت رصــد می شــود. غیاثــی جزئیــات 
ایــن ســامانه را در دو بخــش زیــر تشــریح کــرد و افــزود:  برنامــه 
ــش  ــک بخ ــا ی ــت ه ــات گش ــش اطالع ــردی ورود و ویرای کارب
ایــن برنامــه اســت کــه ایــن برنامــه کاربــردی توســط مرکــز داده 
هــا توســعه داده شــده و  از طریــق پرتــال ایــن مرکــز بــه نشــانی 
http://incod.inio.ac.ir/Products/Software/  اینترنتــی 

CSR-Tool  در دســترس اســت. وی اظهارداشــت: پــس از 
ــان ارشــد  ــد توســط محقق ــه بای ــن برنام خاتمــه هــر گشــت، ای
ــی آن  ــل خروج ــل و  فای ــا تکمی ــت ه ــی گش ــران عملیات و مدی
ــه صــورت  ــار مرکــز داده هــا قــرار گیــرد. برنامــه فــوق ب در اختی
رایــگان در پرتــال مرکــز داده هــا  بارگــذاری شــده تــا در صــورت 
تمایــل، توســط ســایر ســازمان هــای دریایــی اســتفاده شــود و 
در آینــده، بانــک  اطالعاتــی یکپارچــه ای از گشــت هــای دریایــی 
ــری جســتجوی  ــط کارب ــزود:  راب ــی اف ــاد شــود.   غیاث ــی، ایج مل
رکوردهــای گــزارش هــای گشــت هــای دریایــی بخــش دوم ایــن 

برنامــه اســت.

ل ها
مسابقات آفرود؛ بالی جان گونه های نادر جانوری جنگ

و گیاهی در شمال
یــک کارشــناس گردشــگری گفــت: مســابقات 
آفــرود بــا آســیب رســاندن بــه عرصــه هــای 
ــوری و  ــادر جان ــای ن ــه ه ــان گون ــالی ج ــی ب جنگل
گیاهــی شــده اســت و ایــن هجــوم افســار گســیخته باعــث 
ــی  ــت جهان ــت ثب ــی از لیس ــای هیرکان ــگل ه ــارج شــدن جن خ
خواهــد شــد. بــه گــزارش ایســنا، محمــد رضــا اورمــزدی بــا بیــان 
اینکــه یکــی از بالیــای جنگلــی مــا، آفــرود هــا و موتورســوارانی 
هســتند کــه تاثیــری در توســعه گردشــگری جنــگل ندارنــد، اظهار 
ــن  ــر تنکاب ــام دریاس ــه ن ــه ای ب ــال در منطق ــور مث ــه ط ــرد: ب ک
ــد در  ــه بای ــی ک ــود، در صورت ــی ش ــزار م ــابقات برگ ــه مس اینگون
مکانــی هدایــت شــده مثــل پیســت مخصــوص و بــا هماهنگــی 
ــای  ــس ه ــط و آژان ــای مرتب ــت ه ــان، هیئ اداره ورزش و جوان
ــث  ــر باع ــن ام ــرد: ای ــح ک ــود. وی تصری ــام ش ــگری انج گردش
ــی کــه ســال هــای ســال طــول مــی کشــد  شــده عرصــه جنگل
ــرد و  ــن بب ــد را از بی ــا درختچــه ای رویــش کن ــا یــک ســبزه ی ت
عــالوه بــر ایــن بــه بهانــه ســاخت آزاد راه و مســکن انبــوه، عرصــه 

ــا  ــن کارشــناس گردشــگری ب ــم. ای ــود کردی ــی خــود را ناب جنگل
ــت،  ــل اس ــل تحم ــر قاب ــت غی ــم طبیع ــه خش ــه اینک ــاره ب اش
خاطرنشــان کــرد: طبیعــت همیشــه خشــم خــود را نشــان مــی 
دهــد و پاســخ طبیعــت بســیار کوبنــده و قاطعانــه خواهــد بــود به 
عنــوان مثــال ســاخت ســد بــرای گردشــگری در جــای نامناســب 
ــود.  ــی ش ــی م ــه جنگل ــودی عرص ــیل و ناب ــان س ــث  طغی باع
ــین  ــگل نش ــروزی، جن ــان ام ــه جنگلب ــان اینک ــا بی ــزدی ب اورم
ــگل دام  ــردم در جن ــر م ــته اکث ــت: در گذش ــت، گف ــابق اس س
داشــته و بــه نوعــی ایــن عرصــه طبیعــی را حفــظ مــی کردنــد امــا 
امــروزه همــان جنــگل نشــین را روانــه شــهر کردیــم و جنــگل بــه 
دســت ســوداگران قاچــاق چــوب افتــاد. وی افــزود: متاســفانه 
ــوان  ــا بت ــم ت ــگل نداری ــظ جن ــرای حف ــه ای ب ــت یکپارچ مدیری
ــد. وی  ــد ش ــره من ــگری به ــاد گردش ــگل و اقتص ــاد جن از اقتص
ــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم،  گفــت: اگــر جنــگل هــا را ب
اوضــاع جنــگل هــای مــا از لحــاظ اقتصــادی و گردشــگری رواج 

ــت. ــد یاف خواهن
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غربـی  دال  ریـزی  بتـن  و  آرماتوربنـدي 
تابلیه پل زیر گذر کاشانی

* کار آرماتوربنـدی وبتـن ریزی دیوارهای 
تابلیـه ضلـع غربـی زیـر گذرکاشـانی آغاز 

گردید.
* پیشـرفت ۲۲ درصدی عملیات اجرایی 
مـواد   ، بـار  تـره  و  بازارچـه میـوه  پـروژه 
تقـوی  پـارک  غذایـی  و  پروتئینـی 

اسالمشهر 
چنگیـز جعفـری مدیر سـرمایه گـذاری و 
مشارکتهای مردمی شـهرداری اسالمشهر 
پـروژه  اجرایـی  عملیـات  بـه  اشـاره  بـا 
بازارچـه میـوه و تـره بار پارک تقـوی اظهار 
داشـت:هدف از احـداث ایـن بازارچه، رفاه 
حـال شـهروندان وکمـک بـه تنظیـم بازار 

مصرف است
*در راسـتای اجرای مصوبات استقبال از 

مهر درمنطقه ۴ 
آمیـزی  رنـگ  و  محیطـی  سـازی  زیبـا 
دیوارهـای مدارس منطقه چهـار ،کار رنگ 
وبیرونـی  داخلـی  دیوارهـای  آمیـزی 
مدرسـه شـهید جعفـری روسـتای کـرک 
توسـط واحد زیبا سـازی منطقـه به انجام 

رسید
خطاطـی  و  طراحـی   ، آمیـزی  *رنـگ 
دیوارهـای مشـرف بـه معابـر در منطقـه 

یک 
معابـر  بـه  مشـرف  زیباسـازی،دیوارهای 

عمومی منطقه یک انجام شد. 
برخـی  نامناسـب  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
دیوارهـای معابر و در راسـتای زیباسـازی 
بصـری ، عملیـات رنگ آمیـزی ، طراحی 
و خطاطـی دیـوار هـای مشـرف بـه معابر 

در سطح منطقه به انجام رسید 
*ترمیـم و لکـه گیـری آسـفالت و دال 

گذاری معابر در منطقه یک

طبـق  کارشناسـان  نظریـه  اعـالم  بـا 
تماسـهای گرفته شـده درخصوص خرابی 
پلهـا و آسـفالت معابـر منطقـه یـک ،کار 
دال گـذاری ، ترمیـم ولکه گیری آسـفالت 

انجام گردید
در  ثبـت  بـه  توجـه  بـا  وهمچنیـن  
خواسـتهای شـهروندان در سـامانه ۱۳۷و 
بازدیـد هـای انجـام شـده ، مـوارد ی از 
قبیـل  ترمیـم و لکه گیری آسـفالت ، دال 
اسـاس  بـر   .. و  پـل  ترمیـم   ، گـذاری 
اولویـت طـی عملیاتـی توسـط نیروهـای 
زحمـت کـش واحـد امانـی انجـام و مورد 

بهره برداری شهروندان قرار گرفت 
مسـابقه  فراخـوان  برنـده  از  *تجلیـل 

طراحی المان میدان حرم
بـا حضـور اعضـا کارگـروه سـیما ومنظـر 
شـهری از فریـده نیکـزاد برنـده فراخـوان 
طراحـی المـان میدان حرم بـا اهدا لوح و 
هدایایی توسـط دکتر حسـین طال شهردار 

اسالمشهر ،تقدیر بعمل آمد.
معتادیـن  آوری  جمـع  طـرح  *اجـرای 

متجاهر از شهر
ودسـتگاه  فرمانـداری  هماهنگـی  بـا 
قضایی و حسـب گزارشـهای واصله ،جمع 
آوری معتادیـن متجاهـر از چنـد نقطـه از 
نقـاط آلـوده بـه مرحلـه اجـرا درآمـد.در 
راسـتای سـاماندهی معتادین متجاهر که 
درنقـاط مختلف سـطح شـهر بـا وضعیت 
نامناسـبی پراکنـده بودنـد وبـا توجـه بـه 
ایـن  نفـراز   ۱۲، مردمـی  گزارشـهای 
فروشـنده  نفـر  یـک  بهمـراه  معتادیـن 
شـهرداری  همـکاری  بـا  موادمخـدر 
و۱8  قائمیـه   ۱۱ – کالنتـری  اسالمشـهر 
بهداشـت  وشـبکه  بهزیسـتی   – الهیـه 
ودرمـان از سـطح شـهر جمـع آوری وبـه 

مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند.

*تعمیـر و تعویـض پلهای فلـزی ورودی 
معابر منطقه ۶

کار سـاخت ونصـب پلهـای ورودی کوچـه 
هـای عابد دوم وچهـارم همچنین پامچال 
انجـام  حسـین)ع(  امـام  شـهرک  دوم 

شد.
بـه منظور بهبود تـردد خودروهـای عبوری 
وبـا توجـه به بازدیـد بعمل آمده ،سـاخت 
در ورودی کوچـه  فلـزی  پلهـای  ونصـب 
هـای عابـد ۲ وعابـد ۴ در خیابـان امـام 
سـجاد وکوچه پامچـال ۲ خیابـان رجایی 
در دسـتور کار قـرار گرفـت وبـا همـکاری 
تاسیسـات  واداره  منطقـه  امانـی  واحـد 
شـهرداری اسالمشـهر کار تعمیر وتعویض 
پـل هـای فلـزی معیـوب وشکسـته بـه 

انجام رسید.
*ترمیـم ولکه گیـری آسـفالت در منطقه 
شـش وترمیـم آسـفالت معابـر شـهرک 

امام حسین )ع( انجام شد .
بـا توجـه بـه گزارشـهای مردمـی و بازدید 
کارشناسـان امـر ، ترمیـم و لکـه گیـری 
خیابـان شـهید رجایی تـا انتهـای خیابان 
هـای شـهید قهرمانـی وخیابـان سـجاد 

)ع( در منطقه شش به انجام رسید.
*در جهـت ایمنـی وبهبـود وضعیـت آمد 
سـازمان  عبـوری،  خودروهـای  وشـد 
مدیریـت ومهندسـی شـبکه حمـل ونقـل 

شهرداری اقدامات
 رنـگ آمیزی محـوری پل چیچکلو-رنگ 
آمیـزی محـوری خیابـان ارتـش -نصـب 
اسـتوانه هـای ایمنـی در سـطح شـهر-

تعمیر و بازسـازی گاردریـل بلوار کمربندی 
انجام شد.

بـاغ  *پـروژه پیـاده راه سـازی خیابـان 
بـا  مطالعـات،  اتمـام  از  بعـد  فیـض 
برداشـتن بلـوار میانـی ایـن خیابـان وارد 

فاز جدید شد.
بـه همت سـازمان سـیما، منظـر و فضای 
سـبز شـهری، ادامـه اجـرای پـروژه پیاده 
راه سـازی خیابـان بـاغ فیـض در حـال 
انجـام بـوده و از روز گذشـته اقـدام یـه 
ایـن  میـدان  تـا  میانـی  بلـوار  برداشـتن 

خیابان شد.
گفتنـی اسـت از سـال ۱۳۹۴ طـرح پیاده 
راه بـاغ فیـض در انطباق بـا طرح تفصیلی 
اهمیـت  دلیـل  بـه  و  شـهر مطـرح شـد 
موضـوع و در نظـر گرفتـن ابعـاد مختلـف 
زیبایـی  مسـائل  جملـه  از  طـرح  ایـن 
مباحـث  منظـر،  معمـاری  شـناختی، 
اقتصـادی، فرهنگی و مالحظات ترافیکی، 

آن را در دستور کار قرار گرفت.
*احـداث رینـگ پیرامونـی شـهرک امام 

حسین )ع
عملیـات احـداث رینگ پیرامونی شـهرک 
امام حسـین)ع( با هدف تسـهیل در عبور 
و مـرور در سـطح شـهرک ، کاهش اتالف 
مهمتریـن  از  سـوخت  مصـرف  و  وقـت 
عوامـل احـداث رینـگ هـای ترافیکی در 
سـطح منطقه شـش اسـت،احداث پروژه 
بـه  طالقانـی  خیابـان  انتهـای  از  فـوق 
خیابـان کمیـل بـا همـکاری واحـد عمران 

وعمرانـی  فنـی  معاونـت  و  منطقـه۶ 
انجـام  درحـال  اسالمشـهر  شـهرداری 

است.
*عملیـات زیـر سـازی ،اصـالح و جدول 
گذاری خیابان اسـتاد شـهریار در شـهرک 
امـام حسـین)ع( با هدف هدایـت آبهای 
سـطی وباال بـردن بهداشـت عمومی که از 
اوایـل هفتـه گذشـته شـروع شـده بوددر 

روز چهار شنبه ۰۶/۰۶/۹8 به اتمام رسید
*حـوزه معاونـت خدمات شـهری و امور 
صرفـه  راسـتای  در  شـهرداری  مناطـق 
جویـی در هزینـه هـا و بهـره وری هرچـه 
وبازسـازی  تعمیـر  بـه  نسـبت  بیشـتر 

مخازن زباله شهری اقدام نموده است.
از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون بیش از 
۴۰۰ عـدد از مخـازن فرسـوده مناطـق کـه 
میبایسـت از رده خـارج میشـد بـا تدبیـر 
معاونـت خدمات شـهری تعمیر اساسـی 
شـامل تعویض ورق کـف و تعویض چرخ 
شـد و دوبـاره بـه چرخـه خدمـات شـهر 

برگشت.
اگـر قـرار بـر جایگزینی این تعـداد مخزن 
بـود بـا قیمـت امـروز ،بودجـه ای معادل 
۶۰۰ میلیـون تومـان باید صـرف خرید این 

مخازن می شد.

برخی اقدامات شهرداری اسالمشهر 
در شهریور ٩8

اصفهانکرج

  حمایت استاندار اصفهان از 
فوالد مبارکه و تاکید بر توسعه 

و حفظ اقتدار این شرکت
اسـتاندار اصفهـان در جریـان دیـدار مدیرعامـل و معاونـان و مدیـران 

شـرکت فـوالد مبارکـه بـا ایشـان بـر به روزرسـانی و حفـظ اقتـدار فوالد 

مبارکـه تأکیـد کـرد. عبـاس رضایی با تأکیـد بر نقش اصفهـان در تولید 

فوالد کشـور، بر اهمیت حل مشـکل فوالدسـازان در بخش سـنگ آهن 

تأکیـد و تصریـح کـرد: فوالد مبارکـه مایۀ اقتدار و افتخار کشـور اسـت؛ 

ازایـن رو توسـعه، بـه روز نگـه  داشـتن و گـردش چرخـۀ تولیـد در ایـن 

کارخانـه نه فقـط برای اسـتان که برای کشـور مهـم و باارزش اسـت.وی 

ضمـن قدردانـی از زحمـات مدیرعامـل و کارکنان شـرکت فـوالد مبارکه 

گفـت: از ایـن شـرکت همواره اخبـار دلگرم کننـده ای به گوش می رسـد 

کـه همدلـی و وفـاق مجموعـۀ مدیریـت و کارکنان این شـرکت سـنگ 

بنـای همۀ موفقیت های آن اسـت.او در بخش دیگری از سـخنان خود 

بـه اهمیـت توسـعۀ اقتصادی و صنعتی کشـور تأکید کـرد و گفت: برای 

انجـام هرگونـه عملیـات توسـعه ای در کشـور امـروز هـم دیـر اسـت و 

همان گونـه کـه در احادیـث و روایـات آمـده اسـت، نبایـد دو روز یـک 

مسـلمان باهم یکسـان باشـد؛ چراکـه دچـار روزمرگـی و عقب ماندگی 

خواهـد شـد. فـوالد مبارکـه بایـد بـا در نظـر گرفتن همـۀ مـوارد قانونی 

توسـعه های خـود را انجام دهد تا همچنـان بتواند با افزایـش بهره وری 

و تولید فزاینده در اقتصاد کشـور نقش آفرین باشـد و نقشـه های نظام 

اسـتکباری را نافرجـام گذارد.اسـتاندار اصفهـان در همیـن خصـوص بر 

اهمیـت به روزرسـانی تجهیزات بـرای افزایش تولیـد و ارتقای تجهیزات 

و فنـاوری زیسـت محیطی بـه کار گرفته شـده در شـرکت تأکیـد کـرد و 

گفـت: این کـه در فـوالد مبارکـه بـه تولیـد محصـوالت کیفـی و تنـوع 

محصـوالت توجـه می شـود از نقاط قوت این شـرکت اسـت کـه انتظار 

مـی رود همچنـان بااقتـدار ادامـه یابد.رضایـی بـا تأکید بر این کـه فوالد 

مبارکـه در حـوزۀ مسـئولیت های اجتماعـی نیـز تعامالت سـازنده ای با 

اسـتان و کشـور دارد گفـت: به یقیـن نتیجـۀ ایـن تعامـالت بـه توسـعۀ 

صنعتـی و عمرانـی کشـور خواهـد انجامید کـه قابل تقدیر اسـت. وی از 

شـفافیت عملکرد مالی شـرکت، رعایت حقوق سـهامداران و معیشـت 

کارکنان و اقدامات این شـرکت در حوزۀ اسـتفاده از پسـاب های شهری 

در چرخـۀ صنعـت به عنـوان نقـاط قـوت شـرکت فـوالد مبارکـه یـاد و 

تصریـح کـرد: اسـتفادۀ بهینـه از روش هـای نویـن بازاریابـی و کشـف 

بازارهـای جدیـد صادراتـی بایـد در دسـتور کار فوالد مبارکه باشـد تا این 

شرکت همچنان در سطح جهانی مطرح باشد.

احداث نیروگاه 
زباله سوز در کرج

شـهردار کـرج از برگـزاری جلسـات متعـدد با 
بخـش خصوصی بـرای احداث نیـروگاه زباله 

سوز در کرج خبر داد.
علـی اصغر کمالـی زاده در بازدیـد از مرکز دفع 
پسـماندهای عـادی حلقه دره ضمـن ارزیابی 
مثبـت از عملکـرد سـازمان مدیریت پسـماند 
خواسـتار ارتقاء سـطح کیفی عملکرد با رعایت 
اسـتانداردهای جهانـی شـد.وی بـا اشـاره بـه 
حـوزه  در  شـهر  شـورای  تخصصـی  رویکـرد 
محیـط زیسـت شـهری، گفـت: تدویـن طرح 
جامـع مرکـز حلقـه دره، بازنگـری در طـرح 
جامـع مدیریـت پسـماند، دریافت اسـتاندارد 
ایزو ۱۴۰۰ و تهیه پیوسـت های فنی و زیسـت 
ایـن مرکـز  پـروژه هـای عمرانـی  محیطـی 
ضـرورت دارد.شـهردار کرج با بیـان اینکه دفن 
پسـماند در زمیـن، خسـارت هـای زیـادی به 
دنبال دارد و سـال ها باید سـپری شـود تا این 
خسـارت ها جبـران شـود، افـزود: بایـد بـرای 
کاهـش تولید زباله توسـط شـهروندان تالش 
کنیم.کمالـی زاده از بسـیج همـه امکانـات، 
اختصـاص منابـع بـه منظور مشـارکت بخش 
خصوصی برای اسـتفاده از تکنولوژی های روز 
دنیـا در حـوزه بازیافـت و احیـای حداکثـری 
مـواد و انرژی از پسـماندهای تولیدی خبر داد 
و افزود: احداث لندفیل مهندسی و بهداشتی، 
تصفیـه شـیرابه، توسـعه کارخانـه کمپوسـت، 
هـای  پـروژه  مهمتریـن  از  گاز  اسـتحصال 
عمرانی سـال جاری مدیریت شـهری کرج در 
مرکز حلقه دره اسـت.وی از برگزاری جلسـات 
متعـدد بـا بخـش خصوصـی بـرای احـداث 
بـا  و گفـت:  داد  خبـر  سـوز  زبالـه  نیـروگاه 
اسـتان، تشـکیل  دانشـگاه هـای  مشـارکت 
کارگـروه هـای تخصصـی، پرهیـز از اقدامـات 
سـایر  تجربیـات  از  بهره گیـری  و  شـتابزده 
کالن شـهرها به دنبال کاهـش حداکثری بوی 
نامطبـوع و اجـرای پروژه هـای عمرانی در این 

مرکز هستیم.

سودوکو شماره 1۵۴۴

پاسخ سودوکو شماره 1۵۴۳

افقی
۱- معاون وزیر دفاع لبنان كه در سال 

۲۰۰۷ ترور شد - فلز تمدن

۲- روزانه - زیرك - هوای بارانی

۳- بیماری سگی - باالی چشم - 

آیینه ها

۴- برچسب تجاری - منطقه ویژه 

اقتصادی در بوشهر كه قرار است به زودی 

تاسیس شود - نام پدر حضرت یونس 

)ع(

۵- خودآرایی - پیامبر - خرگوش - از 

بت های زمان جاهلیت

۶- آشكار - بنیانگذار - قطره باران

۷- مركز حكومت هلند - از كاالهای 

بسیار مهم در بازارهای مالی - سیاهی 

شهر از دور

8- از افعال ربطی - ناپدری - جناح 

لشگر

۹- گرانمایه - منقار كوچك - از انواع 

خطوط اسالمی

۱۰- سنگریزه - حزبی در آلمان - آنكه 

بیگناه فدا شود

۱۱- تیم فوتبالی در یونان - تا زمانی كه - 

فراوان - تصدیق روسی

۱۲- راندن مزاحم - به چیزی چنگ زدن 

و در آویختن - سخن چین - تیر

۱۳- تفتیش - مسابقه اسب دوانی یا 

اتومبیلرانی - دوری

۱۴- از القاب پادشاهان ترك - بیم و 

ترس - سست پیمان

۱۵- بنیان - از اقتصاددانان نوبل گرفته در 

علوم اقتصاد كه آمریكایی بود و در سال 

۱۹۲۱ میالدی به دنیا آمده است.

عمودی 
۱- یار شیرین - از جدیدترین اماكن 

توریستی هند

۲- پسیكولوژیست - نامرادی

۳- رود مرزی - بزرگ تر - خدای باستان

۴- از جنس نی - بوی كهنگی - همسر 

مرد - پایتخت روسیه

۵- صحنه تئاتر - كودك - از انواع 

كامیون هایی كه به ایران وارد شده اند، ولی 

فاقد كیفیت هستند

۶- دین ها - از شاخص های بورس 

معروف دنیا - معاون هیتلر

۷- بزرگ تر - واحد شمارش شتر - 

تصدیق آلمانی - ناشنوایی

8- خرده گیری - اندرون دهان - شیوه

۹- عشق فرنگی - خداوند - شیپور 

كوچك - تشكر روسی

۱۰- هوش - در حال تماس - نوعی 

پارچه كم  بها

۱۱- از محصوالت صادراتی ایران - 

وحشت - رایحه

۱۲- روان و سیال - حرف تردید - كالم 

آرزومند - انجیر تازی

۱۳- حرف همراهی - وام ها - پیامبری

۱۴- یكی دیگر از مناطق ویژه اقتصادی 

كه قرار است در آینده تاسیس شود و در 

كردستان واقع شده است - از قصه های 

شنیدنی »مرحوم عاملی«

۱۵- استفاده از مخارج و مالیات دولت 

برای هدف های عاملین اقتصادكالن - 

ساقه گیاهان

جدول شماره 1۵۴۴

 پیام
استان ها

۳هزار بسته نوشت افزار در هرمزگان توزیع می شود
۳ هزار بسته لوازم التحریر)نوشت افزار( درقالب پویش مهر امام سجاد)ع( درهرمزگان تهیه و بین 
دانش آموزان نیازمند استان توزیع می شود.

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

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

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان 
تعییـن  قانـون  برابـر رای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۰۷۷ -۹8/۰۳/۱۲ هیـات دوم موضـوع  فاقـد سـند رسـمی 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای اکبـر افشـاری پورفرزنـد نعمـت الـه بشـماره شناسـنامه 
8۲8صـادره ازبـم درششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت۱۵۴۳8 مترمربـع پـالک - فرعـی از۴- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از۴- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضی زاویـه دشـتکوچ جیرفت 
بخـش۴۵ کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقایـان اکبـر افشـاری پـور ومهـدی رئیسـی محـرز گردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹8/۰۶/۱۰- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: ۹8/۰۶/۲۴- جـواد فاریابـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک – م الـف :۱۷۹

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۲8۶ مـورخ ۹8/۴/۲۴ هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـی گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای یاسـر زینل پور فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 
۳۱8۰۰۳۵۷۰۶ صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۷۵/۵۵ متـر مربـع پـالک یکفرعـی از ۱۰۶۵-

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۰۶۵- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان امـام کوچـه شـهید قاسـمی محله 
سرآسـیاب خـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اسـداله زینـل پـور محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۶/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/۷/8

محمد مقصودی رئیس ثبت اسـناد و امالک گلباف م.الف 8۵۴

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرستان سیاهکل 

نظـر بـه اینکـه در اجـرای مـواد ۳ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱8 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده ۱۳ آییـن نامـه اجرایـی آن متقاضـی ذیـل بـا ارائـه اسـناد 
و امـالک عـادی و اسـناد مشـاعی درخواسـت صـدور سـند مالکیـت نمـوده و پرونـده مـورد نظـر در هیـات موضـوع 
قانـون مذکـور مصـوب ۹۰/۰۹/۲۰ مجلـس شـورای اسـالمی مطـرح نهایتـا منجـر بـه صـدور رای جهـت اخـذ سـند 
مالکیـت گردیـده اسـت لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده ۳ قانـون مذکـور در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز جهـت عمومی 

آگهـی می گـردد .
قریه سیاهکل محله سنگ اصلی ۹8 بخش ۱۶ گیالن

۱- پـالک 8۴8 مفـروز از ۷۳ در مالکیـت آقـای داریـوش زمانـی ششـدانگ یـک قطعه زمین مشـتمل بـر یک باب 
انبـاری  بـه مسـاحت ۲۲۵/۱۲ مترمربـع از مالکیـت آقای محمـد جعفر طیاری

لـذا هـر کـس اعـم از مجـاوران و صاحبـان حقوق و مالکین مشـاع نسـبت بـه اصل و حـدود و مفـروزی پالک فوق 
واخواهـی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
شهرسـتان سـیاهکل تحویـل و ظـرف مـت یـک ماه  بـه مراجع قضایـی صالحه دادخواسـت تسـلیم و گواهـی آن را 
بـه اداره متبوعـه تحویـل نمایـد در غیـر اینصـورت پـس از تقاضای مـدت قانون مذکـور برابر مقررات نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت نیـز مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود .
 تاریخ نوبت اول : ۹8/۶/۲ تاریخ نوبت دوم : ۹8/۶/۲۴ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار  - ۵۵۶۶

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـالک حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد  هیات موضـوع قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی اگهی موضـوع ماده ۳
قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۴۳۲مورخ ۹8/۵/۲۵ هیـات اول موضـوع قانـون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالكانـه بالمعارض متقاضی اقـای صالح علی توکلـی فرزند نجف 
بشـماره شناسـنامه ۲۵۱ صـادره از عنبرابـاد بـا کـد ملـی شـماره ۶۰۶۹۹8۴۱۶۱ درششـدانگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۲۰۰ مترمربـع پـالک -فرعـی از۴۶- اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پـالک ۴۶ - اصلی قطعه 
یـک بخـش ۴۵ کرمـان واقـع در عنبراباد شـهرک نارنـج خریداری  از مالک رسـمی آقای نجـف علی توکلی 

محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراضـی طبق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :۹8/۶/۲۴تاریخ انتشـار نوبـت دوم ۹8/۷/۹-مصیب حیدریان 

-ریـس اداره ثبـت اسـناد عنبرابـاد-م الـف ۲۲۷۲

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـالک حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد  هیات موضـوع قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی اگهی موضـوع ماده ۳
قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای  ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۵۶۳مـورخ۹8/۶/۲۳ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای صالـح علـی توکلـی فرزند 
نجف بشـماره شناسـنامه ۲۵۱ صادره از عنبراباد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۴۲۷.۲۳مترمربع 
پـالک -فرعـی از۴۹- اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پـالک ۴۹ - اصلی قطعه یک بخـش ۴۵ کرمان واقع 
در عنبـر ابـاد اراضـی محمـد اباد بی بی شـهری بخـش ۴۵کرمان  خریـداری  از مالک رسـمی آقای محمود 
کنـت محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراضـی طبق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :۹8/۶/۲۴تاریخ انتشـار نوبـت دوم ۹8/۷/۹-مصیب حیدریان 

-ریـس اداره ثبـت اسـناد عنبرابـاد-م الـف ۲۲۷۵

حصروراثت آگهی 
آقـای سـید مرتضـی فخرالدیـن مبارکـی بـه شـماره شناسـنامه ۱۲8 فرزنـد میرهاشـم بـا وکالـت 
آقـای غالمرضـا رشـاد از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصروراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده 
کـه شـادروان میرهاشـم فخرالدیـن مبارکـی فرزنـد میرشـمس  در تاریخ ۹8/۱/۲۲ در شهرسـتان 
رشـت فـوت نمـوده اسـت و ورثـه آن مرحـوم بـه شـرح زیـر تعرفـه شـده انـد : ۱- سـید مجتبـی فخرالدیـن 
مبارکـی ش ش ۱ نـام پـدر میـر هاشـم پسـر متوفی ۲- سـید مرتضـی فخرالدیـن مبارکـی ش ش ۱۲8 نام پدر 
میـر هاشـم پسـر متوفـی ۳- سـید مصطفـی فخرالدیـن مبارکـی ش ش ۷۶۹ نـام پدر میر هاشـم پسـر متوفی 
۴- زهـری السـادات فخرالدیـن مبارکـی ش ش ۱ نـام پـدر میـر هاشـم دختـر متوفـی ۵- طاهـره السـادات 
فخرالدیـن مبارکـی ش ش ۷۶۶ نـام پـدر میـر هاشـم دختـر متوفـی ۶- مریـم السـادات فخرالدیـن مبارکـی 
ش ش ۴۴۶۳ نـام پـدر میـر هاشـم دختـر متوفـی ۷- کافیـه موسـوی فتمـه سـری ش ش 8۰۶ نام پدر سـید 
ابراهیـم زوجـه متوفـی 8- سـاریه صـادق القـول ش ش ۱۰۴ نـام پـدر سـید حسـین زوجـه متوفـی  بـه غیر از 
وراث نامبـرده بـاال ورثـه دیگـری نـدارد اینک پـس از مالحظه دادخواسـت و انجام تشـریفات قانونـی و ثبت آن 
بـه شـماره ۷۹8 سـیار مفـاد درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد چنانچـه هر شـخص اعتراض 
دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یک مـاه به دفتر شـعبه ۱۶  شـورای 
حـل اختـالف رشـت تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صـورت گواهـی حصروراثـت برابـر درخواسـت خواهـد شـد .    

قاضـی شـورای حـل اختالف شـعبه 1۶ رشـت    ۶1۷۳

اصالحیه زنجان
احترامـا پیـرو آگهی شـماره ۱۴۹۳ و ۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹8/۰۴/۱۵ و ۱۳۹8/۰۴/۳۰ صدای زنجان و شـماره 
۱۴8۷ و ۱۵۰۰ مـورخ ۱۳۹8/۰۴/۱۵ و ۱۳۹8/۰۴/۳۰ روزنامـه پیـام مـا خریـداری از آقـای محمد ابراهیم 

سـلیمی صحیـح می باشـد که بدینوسـیله اصالح مـی گردد .
مجتبی محمدلو                رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زنجان منطقه یک  ۶1۶۴

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیـد حـدود اختصاصـی ششـدانگ یـک بـاب بنـای مسـکونی و محوطه مشـاعا بالسـویه مسـاحت 
۲۰8/۲۴ مترمربـع بـه شـماره فرعـی ۴۴۶۱ مجـزی شـده از ۷۱ از سـنگ اصلـی ۱۰ واقـع در قریـه 
جولنـدان بخـش ۲8 گیـالن تصرفـات مالکانـه آقای مهـران عطائی مریـان فرزند عمران و آقـای پیمان 
عطائـی مریـان فرزنـد عمـران و آقـای کیـوان عطائـی مریـان فرزنـد  عمـران انتقالـی ملـک از مالـک رسـمی خانـم 
خیرالنسـاء علیـزاده محـرز گردیـده لـذا بـه اسـتناد مـاده ۱۳ آییـن نامه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی بـه نـام  مهـران عطائـی مریـان و آقـای پیمـان 
عطائـی مریـان و آقـای کیـوان عطائـی مریان منتشـر و به اطالع کلیـه مجاورین و صاحبـان حقوق ارتفاقی می رسـاند 
کـه تحدیـد حـدود پـالک موصـوف از مـورخ ۱۳۹8/۰۷/۱۵ راس سـاعت ۱۱ صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهد 
آمـد چنانچـه هـر یـک از مجاوریـن ملـک مرقـوم بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مرقـوم واخواهی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره ثبت اسـناد 
و امـالک تالـش تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد و برابـر مـاده 8۶ آییننامـه اصالحـی قانـون ثبـت معتـرض بایـد ظـرف 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه ایـن اداره دادخواسـت بـه دادگاه محـل تقدیـم دارد در غیـر اینصـورت پس از 
گذشـت مـدت مزبـور  و ارایـه گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت بـه وسـیله متقاضـی یـا نماینـده قانونی او ایـن اداره 
بـدون توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را ادامـه خواهـد داد .تاریـخ انتشـار ۹8/۶/۲۴        رئیـس ثبـت اسـناد و 

امـالک تالـش  - فردیـن نـورزاده   ۶1۷۴

ی بگیریم
ی  را جد

ن کم آب
بحرا
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

باغداران شهرستان ُمهر 2 هزار تن لیمو ترش برداشت کردند
برداشت حدود ۲ هزار تن لیموترش از سطح ۲۰۰ هکتار از باغ های شهرستان ُمهر به پایان رسید ،لیمو ترش این 

شهرستان نقش بسزایی در ایجاد تعادل قیمت این محصول دارد.

مديــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان اراک از ســم پاشــی 
ــت:  ــر داد و گف ــهر اراک خب ــالب در ش ــای فاض ــول ه منه
ایــن اقــدام بــه منظــور جلوگيــری از تكثيــر حشــرات 
مزاحــم در شــبكه جمــع آوری فاضــالب انجــام شــده 

ــت.   اس
ســعيد ســرآبادانی مديــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان 
ــه ای  ــب برنام ــدام در قال ــن اق ــه ای ــان اینک ــا بی اراک ب
مــدون توســط اداره بهــره بــرداری فاضــالب مناطــق يــک 
و دو امــور آب و فاضــالب اراک انجــام شــد، افــزود: ســم 
پاشــی  منهــول هــای فاضــالب شــهر اراک از ابتــدای 
تيرمــاه ســال جــاری در بــازه زمانــی ۴۵ روزه برنامــه 
ــودرو  ــيله ۴ خ ــه وس ــپ، ب ــط ۴ اكي ــد و توس ــزی ش ري
مجــزا و تجهيــزات كامــل، تعــداد ۱8۴۰۰ منهــول فاضــالب 
ــن  ــان تعيي ــر از زم ــع در ۲۹ زون در شــهر اراک در كمت واق

شــده ســم پاشــی شــد.
ــات،  ــام عملي ــرد:  پــس از اتم ــه تصريــح ك وی در ادام
انجــام كار توســط كارشــناس مركــز بهداشــت مــورد بازديــد 

ــد شــد. ــت انجــام كار تايي ــرار گرفــت و كيفي ق
ســرآبادانی خاطرنشــان کــرد: در راســتای افزايــش ضريــب 
بهداشــت جامعــه، رفــاه حــال شــهروندان و جلوگيــری از 
تكثيــر حشــرات مزاحــم در شــبكه جمــع آوری فاضــالب، 
امــور آب و فاضــالب شــهرهای دارای تاسيســات فاضــالب 
ــا شــروع فصــل گرمــا ســم پاشــی منهــول  همــه ســاله ب
هــای فاضــالب و ســپس شستشــوی شــبكه هــای 

فاضــالب انجــام مــی شــود.

ــل کاال  ــروژه pci ، تحوی ــار پ ــر یوســفیان مســئول انب اکب
و تجهیــزات پــروژه از گمــرک ذوب آهــن و حمــل آن بــه 
ــل  ــن کدگــذاری، چیدمــان و تحوی ــروژه و همچنی ــار پ انب
ــف و  ــم وظای ــروژه را از اه ــف پ ــای مختل ــش ه ــه بخ ب
مســئولیت  خــود عنــوان کرد و گفــت : در حمــل تجهیزات 
و قطعــات ســنگین و حجیــم نیــاز بــه مکانیزهــای خاصی 
ــط  ــکالت توس ــه مش ــا هم ــات ب ــن اقدام ــا ای ــود ام ب
مکانیــزم هــای موجــود در کارخانــه انجــام شــد کــه ایــن 
امــر جدیــت همــکاران را بــرای پیشــبرد و تکمیــل پــروژه 

ــی داد . pci نشــان م
ــزات و  ــاق تجهی ــزود: انطب ــروژه pci ، اف ــار پ مســئول انب

ــا لیســت درخواســتی و تکمیــل  متریــال ارســال شــده ب
ــل  ــن تحوی ــاق و هــم چنی ــا عــدم انطب ــاق و ی ــرم انطب ف
متریــال بــه بخــش هــای مصرفــی و یــا نصــب، از 
ــام  ــا تم ــوده و ب ــوردار ب ــاص برخ ــای خ ــیت ه حساس
دقــت ایــن کار انجــام شــد تــا در رونــد پیشــرفت پــروژه 

ــود . ــاد نش ــی ایج خلل
وی خاطــر نشــان کــرد: مــن در هیــچ پــروژه ای تجربــه 
کاری نداشــتم وافتخــار مــی کنــم اولیــن تجربــه پــروژه 
 pci ــروژه ــون پ ــی چ ــزرگ و مل ــروژه ای ب ــن در پ ای م
ــب  ــمندی کس ــارب ارزش ــد تج ــث ش ــورد و باع ــم خ رق

کنــم.

 pci ــروژه ســید محمــد رضــا حجــازی، کاردان عمــران پ
گفــت: قبــل از آغــاز پــروژه pci تمــام معــارض را برطــرف 

و بســتر الزم بــرای اجــرای پــروژه را فراهــم کردیــم .
ــر اســاس  ــه ب ــی هســت ک ــروژه بزرگ ــزود: pci پ وی اف
ــد و  ــرا ش ــی اج ــان داخل ــط کارشناس ــدی توس ــان بن زم
ــادی ذوب  ــد اقتص ــق تولی ــه رون ــدازی ب ــس  از راه ان پ

ــرد . ــد ک ــایانی خواه ــک ش ــن کم آه
حجــازی کــه در ۲۴ پــروژه، ذوب آهــن فعالیــت داشــته 
اســت گفــت: از ایــن کــه در چنیــن پــروژه بزرگــی 
ــدس  ــم .مهن ــی کن ــرور م ــاس غ ــتم احس ــت داش فعالی
حبیــب سلحشــور کارشــناس دفتــر فنــی شــرکت جهــان 

ــتگاه  ــتگاه ایس ــب دو دس ــت: نص ــاری گف ــت بختی صنع
انتقــال مــواد از مســیر تخلیــه زغــال و نصــب ســه گالــری

cm بــه طــول بیــش از ۲۰۰ متــر و کلیــه تجهیــزات 
ــط  ــه توس ــود ک ــواردی ب ــروژه pci  م ــواد در پ ــال م انتق
ــی  ــور هماهنگ ــد.مهندس سلحش ــرا ش ــرکت اج ــن ش ای
ــل  ــروژه  pci را قاب ــتیبانی پ ــی و پیش ــای کارگاه نیروه
ــود و در  ــی ب ــروژه مل ــن پ توصیــف دانســت و افــزود: ای
اجــرای آن بحــث پیمانــکار و ذوب آهــن مطــرح نبــود و 
همــه بــا تعلــق خاطــر بــه پــروژه هــای ملــی تحــت نظــر 

ــه نتیجــه رســاندند. ــم را ب ــن مه ــروژه ای ــر پ مدی
وی اظهــار داشــت: ســاندویچ پنــل، پوشــش هــای ســازه 
ای و نمــای ســازه هــای ایــن پــروژه نیــز توســط شــرکت 
جهــان صنعــت بختیــاری اجــرا شــد . مهنــدس سلحشــور 
فعالیــت در ایــن پــروژه را خاطــره انگیــز و تجربــه مهمــی 

دانســت کــه هیــچ وقــت آن را فرامــوش نخواهــد کــرد .

 pci  پروژه ای سرشار از غرور و سرافرازی

توسعه و بازسازی بیش از 
19 کیلومتر شبکه آبرسانی 

در شهرستان کرمان
شـبکه  کیلومتـر   ۱۹ از  بیـش 
کرمـان  شهرسـتان  در  آبرسـانی 
شـد. بازسـازی  و  یافـت  توسـعه 

غالمرضـا  کرمـان-  آبفـا  خبرنـگار 
و  آب  امـور  مدیـر  الدینـی  زیـن 
فاضـالب شهرسـتان کرمـان گفـت: 
طـور  بـه  کـه  اقداماتـی  از  یکـی 
مسـتمر توسـط شـرکت های آب و 
فاضـالب انجام می شـود، توسـعه 
مـی  آبرسـانی  شـبکه  بازسـازی  و 

باشـد.
وی افـزود: در همیـن راسـتا طـی 
۵ مـاه نخسـت سـال جـاری، بـه 
منظـور ارائـه خدمت به مشـترکین 
متـر   ۷۴۲ و  کیلومتـر   ۵ جدیـد، 
و  کرمـان  در  آبرسـانی  شـبکه 
یافـت. توسـعه  تابعـه  شـهرهای 

بیـان  ادامـه  در  الدینـی  زیـن 
بـه  مـدت  همیـن  طـی  داشـت: 
هدررفـت  از  جلوگیـری  منظـور 
آبرسـانی  افزایـش کیفیـت  و  آب 
و  کیلومتـر   ۱۳ شـهروندان،   بـه 
۳8۶ متـر شـبکه آبرسـانی در ایـن 
شهرسـتان بازسـازی شـد کـه ایـن 
بـا  مقایسـه  در  بازسـازی  میـزان 
قبـل  سـال  مشـابه  زمـان  مـدت 
،بیـش از ۳۰۰ درصـد رشـد داشـته 

اسـت.
شـایان ذکـر اسـت شـهرهای جـو

پار،چترود،راین،شهداد،گلباف،ما
آباد،  آباد،کاظـم  هان،باغین،محـی 
زنگـی آباد،اختیارآبـاد و اندوهجرد 
کرمـان  شهرسـتان  توابـع  از 

. شـند می با

سم پاشی منهول های کرمان
فاضالب در شهر اراک

جذب گردشگر و سرمایه گذار برای خراسان رضوی 

 از طریق مجالس کشورهای آسیایی 

جلسه مدیرکل میراث فرهنگی استان با دبیرکل مجمع مجالس آسیایی 

در جلســه بــا حضــور مدیــرکل بــا 
ــیایی  ــس آس ــع مجال ــر کل مجم دبی
فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر  و 
ــذب  ــتی ج ــع دس ــگری و صنای گردش
گــذار  ســرمایه  و  گردشگرســالمت 
حــوزه گردشــگری خراســان  بــرای 
رضــوی از طریــق مجالــس کشــورهای 
ــرار گرفــت.  آســیایی مــورد بررســی ق

اداره  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل 
و صنایــع دســتی خراســان رضــوی 
مدیــرکل  فــر  مکرمــی  ابوالفضــل 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
رضــوی  خراســان  دســتی  صنایــع 
ــون  ــم اکن ــت: ه ــه گف ــن جلس در ای
در  گردشــگری  تاسیســات   ۲۱۴۱
 ۳۵ کــه  اســت  فعــال  اســتان 

و  مســتقیم  اشــتغال  نفــر  هــزار 
ــر  ــتغال غی ــر اش ــزار نف ــدود 8۰ ه ح
اســت. کــرده  ایجــاد   مســتقیم 

 ۳۲ اســتان  در  داد:  ادامــه  وی 
مجــوز  گردشــگری  نمونــه  منطقــه 
 ۱۳ کــه  انــد  گرفتــه  فعالیــت 
منطقــه دارای ســرمایه گــذار اســت 
گردشــگری  نمونــه  منطقــه   ۱۹ و 
اســت. ســرمایه گــذار  بــدون   نیــز 

خراســان  اظهارکــرد:  فــر  مکرمــی 
هــدف  روســتای   ۱۷ دارای  رضــوی 
گردشــگری اســت کــه البتــه یــک 
 روســتا بــه شــهر تبدیــل شــده اســت.

وی دربــاره وضعیــت ســرمایه گــذاری 
 ، گردشــگری  حــوزه  در  خارجــی 
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی 
در  کل  اداره  نماینــده  کــرد:  اظهــار 

مرکزخدمــات ســرمایه گــذاری مســتقر 
 ۳ ثبــت  بــا   ۹۶ ســال  در  و  شــده 
ــذاری ۲۵۳۶۵  ــا ســرمایه گ شــرکت ب
ــت  ــا ثب ــال ۹۷ ب ــون دالر و در س میل
دالر  میلیــون   ۲۳۲۰۵ شــرکت   ۶
 ســرمایه خارجــی جــذب شــده اســت.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی بــه پویایــی و فعــال 
بــودن پــروژه هــای گردشــگری در 
ایــن اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
هــم اکنــون ۲۷۱ پــروژه بــا حجــم 
ــا میانگیــن  ــال ب ــارد ری ۷۷ هــزار میلی
در  درصــد   ۵۰ فیزیکــی  پیشــرفت 
حــال اجراســت کــه ۱۰ هــزار و ۵۰۰ 
 نفــر اشــتغال ایجــاد خواهــد کــرد.

ــروژه  ــاز پ ــاره آغ ــا اش ــر ب ــی ف مکرم
ســرمایه  هــای  فرصــت  بررســی 

میــراث  هــای  حــوزه  در  گــذاری 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
دســتی تصریــح کــرد: چندیــن رویــداد 
و همایــش در حــوزه ســرمایه گــذاری 
ــذار  ــرمایه گ ــذب س ــدف ج ــا دو ه ب
ــذاری از  ــرمایه گ ــی س ــز زدای و تمرک
ــدس، طــی ســال گذشــته  مشــهد مق
برگــزار شــد و در گام بعــدی مشــاوری 
هــای  فرصــت  شناســایی  بــرای 
انتخــاب  اســتان  گــذاری  ســرمایه 
ــایی ۱۳۰  ــه شناس ــر ب ــه منج ــد ک ش
ــد. ــتان ش ــه اس ــت در ۱۲۰ منطق  فرص

توســعه  مــا  برنامــه  افــزود:  وی 
متــوازن ســرمایه گــذاری در ســطح 
ــود و  ــتغال موج ــظ اش ــتان و حف اس
ایجــاد اشــتغال جدیــد در شهرســتانها 
و روستاهاســت کــه شناســایی فرصــت 
ــت  ــن سیاس ــر ای ــی ب ــز مبتن ــا نی ه
هــای  فرصــت  مطالعــات   ، هــا 
 ســرمایه گــذاری انجــام شــده اســت.

فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
 ۷۰ گفــت:  رضــوی  خراســان 
ســرمایه  هــای  فرصــت  درصــد 
گــذاری شناســایی شــده در حــوزه 
حــوزه  در  درصــد   ۲۹ گردشــگری، 
درصــد   ۳۱ و  فرهنگــی  میــراث 
اســت. دســتی  صنایــع  حــوزه   در 

وی گفــت: حجــم کل ســرمایه گــذاری 
ــه میــزان  ــا  ب ــاز پــروژه ه مــورد نی
میلیــارد  میلیــون   ۱۶۰ و  هــزار   ۱۶
ریــال بــا اشــتغال ۱۹ هــزار و ۵۳۵ 
اســت. شــده  بینــی  پیــش   نفــر 

وی در ادامــه آلبــوم فرصــت هــای 
رضــوی  ســرمایه گــذاری خراســان 
گردشــگری  هــای  ظرفیــت  و 
گردشــگری  ویــژه  بــه  اســتان 
محمدرضــا  دکتــر  بــه  ســالمت 
مجیــدی دبیــرکل مجمــع مجالــس 
شــد. ارائــه  آســیایی   کشــورهای 

در ادامــه ایــن جلســه  محمدرضــا 
مجیــدی دبیــرکل مجمــع مجالــس 
هــر  گفــت:  آســیایی  کشــورهای 

گردشــگر ســالمت وارد کشــور مــی 
ــادل  ــا ۵هــزار دالر مع ــن ۳ ت شــود بی
ــا  8۰ بشــکه نفــت ارز آوری دارد کــه ب
توجــه بــه سیاســت هــای کاهــش 
فــروش  بــه  بودجــه  وابســتگی 
ــای  ــی از راه ه ــگری یک ــت، گردش نف
اســت. ارزی  درآمدهــای   کســب 

ســفیر و نماینــده ســابق جمهــوری 
بــا  یونســکو  در  ایــران  اســالمی 
ایــران  ایــن کــه گردشــگری  بیــان 
ــه اســت ادامــه داد: همــه  میــراث پای
اســت،  گردشــگری  بــه  مــا  نــگاه 
گردشــگری  صنعــت  معتقدیــم 
اســت. شــکن  تحریــم  و   پیشــران 

مجیــدی بــا بیــان ایــن کــه مهــم 
تریــن مشــکل مــا عرضــه ضعیــف 
ــه  ــی اســت، ادام ــن الملل ــان بی ــا زب ب
ــش  ــای بخ ــت ه ــد از ظرفی داد:  بای
چــاره  و  بگیریــم  خصوصــی کمــک 
ــه گردشــگری  ــن ک ــم جــز ای ای نداری
شــود. پایــه  مــردم  اقتصــاد   و 

بــه  اشــاره  بــا  چنیــن  هــم  وی 
ظرفیــت هــای گردشــگری ســالمت 
در خراســان رضــوی اظهــار کــرد: ایــن 
ــت  ــن ظرفی ــه ای ــه ب ــا توج ــتان ب اس
باشــد. پیشــرو  توانــد  مــی   هــا 

ظرفیــت  شــد   مقــرر  ادامــه  در 
و فرصــت هــای  هــای گردشــگری 
از  معرفــی  بــرای  ســرمایه گــذاری 
ــورهای  ــس کش ــع مجال ــق مجم طری
کل  دبیــر  اختیــار  در  آســیایی 
رضــوی  خراســان  و  گیــرد  قــرار 
ایــن  بــا  مرتبــط  رویدادهــای  در 
مجمــع بــه معرفــی ظرفیــت هــای 
ــای ســرمایه  گردشــگری و فرصــت ه
بپــردازد. اســتان  ایــن   گــذاری 

بــا  جلســات   در  اســت:  گفتنــی 
دبیــرکل مجمــع مجالــس آســیایی 
ــذاری اداره کل ،  ــرمایه گ ــاون س ، مع
ــگری اداره  ــت گردش ــت معاون سرپرس
ــره انجمــن  ــت مدی کل و اعضــای هیئ
گردشــگری ســالمت خراســان رضــوی 

ــتند. ــور داش حض

آگهـی مزایده اموال غیر منقول ) اسـناد رهنی ( 
آگهـی مزایـده امـوال غیر منقـول و منقول پرونده اجرایی کالسـه ۹۴۰۰۱۵۴ ششـدانگ 

یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ۷۵۳۷/۵۰ مترمربـع قطعـه اول تفکیکـی بـه پـالک 

شـماره ۲8۴۱ فرعـی از ۳۷ اصلـی مفـروز از پـالک ۳۳ فرعی از اصلی مذکـور با حدود 

اربعـه شـماال بـه طـول ۱۰۵/۱۲ متـر و دوم بـه طـول 8/8۵ متـر بـه صـورت پـخ پی اسـت بـه جاده 

تهـران سـاوه شـرقا بـه طـول 8۱/۱۹ متر پی اسـت به خیابـان ۱۲ متـری جنوبا به طـول ۱۰8/۰۶ متر 

پـی اشـتراکی بـا قطعـات ۳ و ۲ تفکیکـی غربـا بـه طـول ۵۴/۳۷ متـر بـه دیـوار قطعـه ۱8 تفکیکی 

سـابق کـه ذیـل ثبـت ۲۳۲۷۰ صفحـه  ۷۲ دفتـر ۱۴۴ بـا سـریال چاپـی ۴8۴۲۹۱ الـف 8۲ بنـام 

فیـروز طالیلـی ثبت و صادر شـده اسـت سـپس ششـدانگ بـه موجب اسـناد رهنی شـماره ۳۴۹ – 

8۴/۱۲/۱۲ و ۲۰۲8 – 8۶/۷/۷ و ۴۰۰۲ – 88/۶/۱۵ و ۴۳۴۹ – ۱۳88/۱۰/۱۰ و ۶۶۶۱ – ۹۱/۱۰/۲۶ 

و ۶۲8۰ – ۹۰/۲/۳۱ و ۷۰۵۵ – ۹۲/۱۲/۱۰ و ۵۷۲8 دفترخانـه ۹۵۹ تهـران در رهـن بانـک اقتصـاد 

نویـن شـعبه نیـاوران قـرار گرفتـه اسـت و برابـر نامـه ۱۶۱/8۷ / ن مـورخ ۱۳8۷/۰8/۰۱ اجـرای 

احـکام دادگاه چهاردانگـه و ۱۳۹۶۴۹۰۱۰8۷۰۰۳۰۴۲ – ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ و ۱۳۹۷۰۶۰۰۱۰۵۹۰۰۱۰۶۱ مـورخ 

۱۳8۹/۰۲/۱۳ شـعبه ۵ دادگاه اسالمشـهر حکـم بـر ابطـال دو سـهم از ۱۵ سـهم ششـدانگ مـورد 

ثبـت فـوق در اجـرای مـاده ۷۱ قانـون دفاتـر اسـناد رسـمی شـده کـه مراتـب تحـت رسـیدگی مـی 

باشـد سـوابق بیـش از ایـن حکایـت دیگـری نـدارد کـه بـه علت عـدم ایفـای تعهـد منجر بـه صدور 

اجراییـه از سـوی بانـک اقتصـاد نویـن شـعبه نیـاوران تحـت کالسـه ۹۴۰۰۱۵۴ مـی باشـد و برابـر 

نظریـه شـماره ۱8 مـورخ ۱۳۹8/۰۲/۰۵ کارشـناس رسـمی دادگسـتری توصیف اجمالی مـورد وثیقه 

عبـارت انـد از ملـک فـوق واقـع اسـت در اسالمشـهر – چهاردانگـه – نبـش بلـوار آیـت اله سـعیدی  

و خیابـان شـهید باهنـر – مجتمـع تجـاری و اداری افشـین توصیـف مـورد ارزیابـی عبارت اسـت از 

مشـخصات پروانـه سـاختمانی : مطابـق تصویـر پروانـه سـاختمان ابـرازی بـه شـماره ب/۳۵ مورخ 

۱۳8۴/۰۳/۳۱ صـادره از شـهرداری چهاردانگـه جهـت تخریـب و نوسـازی در پالک ثبتـی ۳۳ فرعی 

از ۳۷ اصلـی بـه نـام فیـروز طالیلـی بـه مسـاحت ۷۵۳۷/۵۰ مترمربـع بـا مهلـت ۴8 مـاه از تاریخ 

صـدور اجـازه احـداث سـاختمانی 8 طبقـه بـا کاربـری هـای مختلـف بـه شـرح جـدول زیـر داده 

شـده و حـدود و مشـخصات منـدرج در پروانـه سـاختمانی بـا متـن سـند مالکیـت مطابقـت دارد .

و همچنیـن درپروانـه بـه صراحـت قیـد شـده اسـت کـه تعـداد ۴۶۰ واحـد پارکینگ مـورد نیاز اسـت و لیکـن تعداد 
۴۹۴ واحـد یعنـی ۳۴ واحـد مـازاد بـر نیـاز تامین شـده اسـت سـاختمان احداثـی در وضعیـت موجود : بر اسـاس 

جـدول تنظیمـی توسـط مالـک و نماینـدگان فنـی ایشـان خالصـه بنـای احداثـی بـا تعییـن نـوع کاربردهـا و متراژ 
احداثـی ) کـه در وضعیـت موجـود قسـمتی از آنهـا نیمـه کاره هسـتند – فـاز ۳ ( بـه شـرح جـدول زیـر می باشـد : 

و بـر اسـاس جـدول بناهـای احداثـی فـوق اختـالف متراژهای به دسـت آمده بـا پروانه به شـرح خالصه جدول 
زیـر خواهـد بـود کـه عینـا از سـوی مالـک تهیـه و تنظیـم گردیـده و کنتـرل آنهـا نیاز بـه نقشـه بـرداری دقیق از 

وضعیـت نهایـی احـداث شـده و تهیـه نقشـه هـای built AS ) چـون سـاخت ( مـی باشـد کـه در صالحیـت 
اینجانـب نبـوده و بـه اظهـار مالـک از طریـق نظـام مهندسـی و نقشـه بـردار ذیصـالح در حال انجام اسـت .
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از طرفـی اقدمـات شـهرداری در تهیـه جـدول وضعیت سـاختمانی شـماره 

۱۳۵8/88/ ک  شـماره  رای  همچنیـن  و   ۱۳8۹/۰۵/۱۶ مـورخ   8۹۰۰۱۳۹

شـهرداری   ۱۰۰ مـاده  نظـر  تجدیـد  کمیسـیون   ۱۳88/۰۶/۱۱ مـورخ  ص 

چهاردانگـه در خصـوص تعییـن مبالـغ ریالـی جریمـه برای برخـی از موارد 

خـالف و رای بـه قلـع و قمـع و تخریـب و اعـاده بـه وضعیـت قبلـی در 

برخـی دیگـر از مـوارد بـا توجـه بـه گذشـت زمانـی زیـاد نمی توانـد مالک 

آن  تبـع  بـه  و  احداثـی  مبنـای محاسـبه متراژهـای  و  قـرار گرفتـه  عمـل 

ارزیابـی قـرار گیـرد و لـذا اجبـارا در شـرایط حاضـر جـدول ارائـه شـده از 

سـوی مالـک بـرای محاسـبات ریالـی و ارزیابـی در ایـن کارشناسـی مـد 

نظـر بـوده اسـت و چنانچـه در آینـده مسـتندات جدیـدی منجملـه نقشـه 

های تهیه شـده از سـوی نظام مهندسـی و تایید شـده از سـوی شـهرداری 

بـا ذکـر نـوع کاربـری هـا و متـراژ بـه اینجانـب ارائـه گـردد و اختـالف آن 

بـا ایـن ارزیابـی بـه میـزان فاحـش و قابـل مالحظـه باشـد بدیهـی اسـت 

کـه ایـن ارزیابـی مـورد تجدیدنظـر قـرار گرفتـه و نظریـه تکمیلـی و متمـم 

آن ارائـه خواهـد گردیـد .

: سـاختمان  رهـن  مـورد  ملـک  از  اجمالـی  توصیـف  و  فنـی  مشـخصات 

بازدیـد شـده بـه صـورت ۹ طبقـه مشـتمل بـر ۲ زیرزمیـن ) ۲- و ۳- ( 

بـا کاربـری پارکینـگ و تاسیسـات بـا ورودی از سـمت جنـوب شـرقی و 

همچنیـن زیرزمیـن اول از سـمت جـاده سـاوه که از سـمت خیابـان باهنر 

همکـف بـوده و بـه علـت اختـالف تـراز موجـود بخشـی از آن در سـمت 

جـاده سـاوه بـه عنـوان تجـاری مـورد اسـتفاده بـوده و بخشـی دیگـر از 

اسـتفاده  تاسیسـات مـورد  و  پارکینـگ  بـه عنـوان  باهنـر  سـمت خیابـان 

اسـت ) حـدود ۶۰ درصـد تجـاری و ۴۰ درصـد پارکینـگ ( کـف پارکینـگ 

هـا سـیمانی لیسـه ای و دیوارهـای پیرامونـی بتونـی و سـقف هـا تیرچه و 

بلـوک بـا یونولیـت اسـت کـه در حال گچکاری سـقف ها هسـتند و سـتون 

اسـت طبقـات  پوشـانده شـده  آنهـا  بـا سـیمان کاری روی  فلـزی  هـای 

تجـاری بـا پلـه برقـی بـه هـم مرتبط بـوده و قسـمت هـای جلو در سـمت 

جـاده سـاوه بـا اسـتفاده از مصالـح مرغـوب تـر بـه طـور چشـمگیری بـا 

 8۰x8۰ قسـمت هـای پشـتی متفـاوت اسـت پوشـش کـف آن سـرامیک

و پوشـش دیوارهـا نیـز سـرامیک قهـوه ای طـرح امپـرادو بـوده و سـقف 

هـا بـه صـورت دکوراتیـو و حجـم سـازی شـده هسـتند اطـراف پلـه برقـی 

نـرده اسـتیل و شیشـه اسـتفاده شـده و پنجره هـا آلومینیومی هسـتند در 

قسـمت هـای پشـتی کف راهـرو سـرامیک  ۴۰x۴۰ و کف مغازه ها سـنگ 

کار شـده اسـت سـقف راهروهـا و مغـازه ها با تایـل های ۶۰x۶۰ پوشـیده 

شـده و دیوارهـای داخلـی مغـازه هـا عمدتـا بلـکا و در برخـی مـوارد کاغذ 

دیـواری اسـت درب مغـازه هایـی کـه نـازک کاری آنهـا تمـام شـده اسـت 

از جنـس شیشـه میـرال تمـام قدی اسـت بـا توجه بـه مشـاهدات محلی 

برخـی از قسـمت هـای داخلـی مجتمـع فـوق به اتمـام نرسـیده و در حال 

ادامـه کارهـای سـاختمانی هسـتند بـه ویـژه در قسـمت فـاز ۳ مجتمـع و 

قسـمت هـای دیگـر کـه تـوام بـا تغییـر کاربـری بـوده مـورد تاییـد کامـل 

اظهـار  بـه  نیسـتند  بـرداری  بهـره  قابـل  نگرفتـه اسـت و  شـهرداری قـرار 

بـه صـورت  اداری  واحدهـای  و همچنیـن  هـا  مغـازه  از  تعـدادی  مالـک 

قولنامـه ای و غیررسـمی بـه افـراد غیـر واگـذار شـده کـه تحـت تصـرف 

خریـداران درآمـده و مشـغول کار و فعالیـت مـی باشـند تمـام مغـازه هـا 

و گاز  آب  لیکـن  و  بـوده  بـرق مسـتقل  دارای کنتـور  اداری  واحدهـای  و 

مصرفـی مشـترک مـی باشـد هر مغـازه دارای یک دسـتگاه هواسـاز نصب 

شـده در سـف بـا مـارک وایـر چینـی بـوده و دسـتگاه هـای چیلـر مرکزی 

در موتورخانـه و بـرج هـای خنـک کننـده آنهـا در پشـت بـام نصـب شـده 

اسـت . توجـه : بـه علـت خاص بـودن سـاختمان تجاری – اداری افشـین 

از لحـاظ وجـود دسـتگاه  هـا و تجهیـزات تاسیسـات مکانیکـی و برقـی 

منجملـه ژنراتـور و چیلرهـا و پلـه برقـی هـا و تابلوهـای بـرق و کنتورهـای 

متعـدد و پسـت بـرق و پسـت گاز و سیسـتم آتـش نشـانی و غیـره و بـه 

در حیطـه  آنهـا  ارزیابـی  و  نظـر  اظهـار   ، موضـوع  بـودن  دلیـل تخصصـی 

صالحیـت اینجانـب نبـوده و اعـالم می دارد کـه در این گزارش کارشناسـی 

مـوارد فـوق لحـاظ نگردیـده و صرفـا از دیـدگاه سـاختمانی ارزیابی صورت 

و  مکانیکـی   ( مهـم  تاسیسـاتی  اقـالم  قیمـت  اسـت  بدیهـی  و  گرفتـه 

. طبقـات  بـه آن اضافـه گـردد  بایـد جداگانـه  بـه کار رفتـه  الکتریکـی ( 

سـوم و چهـارم جهـت اسـتفاده اداری احـداث شـده و راهروهـا به صورت 

مـدور بـا کـف سـرامیک و دیوارها تـا ۱/۲۰ متر سـنگ و مابقـی گچکاری و 

رنـگ آمیـزی شـده اسـت تعـداد ۲8 واحـد اداری در طبقـه سـوم و تعداد 

۱۹ واحـد اداری در طبقـه چهـارم موجـود اسـت و مسـاحت آنهـا متفـاوت 

و مابیـن ۳۰ مترمربـع تـا ۱۲۰ مترمربـع اسـت . عـرض راهروهـا ۲/۴۰ متر 

اداری  ارتفـاع مفیـد واحدهـا  ۲/۴۰ متـر و  نیـز  ارتفـاع مفیـد راهروهـا  و 

 ۶۰x۶۰ ۲/8۰ متـر اسـت سـقف راهروهـا و داخـل واحدهـا از تایـل هـای

آکوسـتیک اسـتفاده شـده و برخـی از واحدهـا بـه تـراس هـای عریـض 

مرکـزی  پاسـیو  از  نیـز  برخـی  و  داشـته  دسترسـی  سـاختمان  پیرامـون 

نورگیـری دارنـد داخـل تعـدادی از واحدهـا تکمیل نشـده و در حـال آماده 

سـازی بـرای اسـتفاده بـوده و تعـدادی از واحدهـا در حـال بهـره بـرداری 

تیغـه  بـدون  و  بـه صـورت فلـت  اداری  از واحدهـای  تعـدادی   . هسـتند 

بنـدی بـوده و تنهـا یـک سـرویس بهداشـتی و یـک آبدارخانـه کوچـک بـا 

کابینـت MDF دارنـد و کـف واحدهـا سـنگ یا سـرامیک بـوده و برخی از 

آنهـا پارتیشـن بنـدی شـده انـد و درب ورودی همـه واحدهـا از نـوع ضـد 

سـرقت معمولـی اسـت . در قسـمت فـاز ۳ مجتمع ) سـمت غربی ( فقط 

و هیچگونـه  اجـرا شـده  نماسـازی سـاختمان  و  و سـفت کاری  اسـکلت 

عملیـات نـازک کاری انجـام نشـده و بـه اظهـار مالـک قرار اسـت از فضای 

آن بـه عنـوان تـاالر و رسـتوران اسـتفاده شـود و لیکـن فعـال قابلیـت بهـره 

بـرداری نداشـته و بـه صـورت نیمـه کاره رهـا شـده اسـت بـا عنایـت کامل 

بـازار  تحـوالت  و  مکانـی  موقعیـت  بـه  توجـه کافـی  و  متـن گـزارش  بـه 

مسـکن و کسـب و کار و ابعـاد و مسـاحت مغـازه هـا و آپارتمـان هـای 

اداری و بـا در نظـر گرفتـن نـوع مصالـح بـه کار رفتـه و نحـوه سـاخت و 

سـاز و بویـژه نیمـه کاره بـودن قسـمتی از مجتمـع ) فـاز ۳- سـمت غربی 

مجتمـع ( و عـدم قابلیـت بهـره بـرداری از آن در زمانهـای بازدیـد و تنظیم 

گـزارش و همچنیـن بـا در نظـر گرفتـن قیمـت کلـی و یکجـا فروشـی کل 

مجتمـع بـه صـورت یـک پالک ثبتـی و بـدون تفکیـک واحدهـای احداثی 

و در حالـت پایـه مزایـده و بـدون احتسـاب قیمـت و ارزش دسـتگاهها 

و تجهیـزات اصلـی ومهـم تاسیسـاتی ) مکانیکـی و برقـی ( مـن جملـه 

ژنراتـور – پلـه هـای برقـی – تابلوهای برقی و تاسیسـات چیلرها و پسـت 

بـرق و پسـت گاز و مشـابه آن و در صـورت نداشـتن معـارض و بدهـی بـه 

اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی منجملـه شـهرداری – تامیـن اجتماعـی – 

دارایـی و کلیـه خریـداران احتمالـی در مجتمـع فـوق ) بـه صـورت قولنامه 

ای یـا غیررسـمی ( اعـم از مغـازه یـا واحـد اداری و در حالـت تخلیـه و 

تحویـل و امـکان انتقـال اسـناد مالکیـت در یکـی از دفاتـر اسـناد رسـمی 

) بجـز مالکیـت ۲ سـهم از ۱۵ سـهم از ششـدانگ کل عرصـه بـه مسـاحت 

۷۵۳۷/۵۰ مترمربـع کـه بـه موجـب رای دادگاه شـعبه ۵ اسالمشـهر از ید 

مالکیـت آقـای فیـروز طالبلـی خـارج شـده اسـت بـه انضمـام ششـدانگ 

و  ابـرازی  اسـاس مسـتندات  بـر   ) بـر روی کل عرصـه  احداثـی  اعیانـی 

مشـاهدات و تحقیقـات محلـی در ایـن تاریـخ و بـه نظـر اینجانـب جمعـا 

بـه مبلـغ ۱/۳8۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال معـادل یکصد و سـی و هشـت میلیارد 

تومـان تعییـن و اعـالم نظـر گردیـده و اضافـه مـی گـردد کـه در صـورت 

ارایـه دالیـل و مسـتندات دیگـری کـه در میـزان ارزیابـی موثـر باشـد این 

 . شـد  خواهـد  ارایـه  تکمیلـی  نظریـه  و  بـوده  تجدیدنظـر  قابـل  گـزارش 

مشـخصات فنـی و ارزیابـی ریالـی تاسیسـات مکانیکـی و الکتریکـی بـه 

شـرح ٰنظریه شـماره ۶۴۵/ش مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ : ۱- شـبکه دسترسـی 

بـه طبقـات شـامل مجموعـه آسانسـورها و پلـه هـای برقـی : آسانسـور 

، یـک سـرعته حداکثـر  بـا سیسـتم تعلیـق مسـتقیم  کششـی مسـافربر 

۱/۶ متـر بـر ثانیـه بـا موتورگیربکـس Alberto Sassi ریـل ایتالیایـی از 

جنـس اسـتیل بـه طریقـه نـورد سـرد ، با سـیم بکسـل مغـز کنفـی ، وزنه 

تعـادل بتنـی بـا روکـش پالسـتیکی محصور در قـاب فوالدی ، تابلـو فرمان 

AFP آریـان فـراز  میکـرو پروسسـوری شـرکت آریـان کنتـرل بـا مـارک 

آسانسـور، تـراول کایـل   S .O و سـایر تجهیـزات جانبی شـامل : الف( دو 

دسـتگاه آسانسـور 8 نفـره بـا سـه ایسـتگاه توقف بـا درب هـای اتوماتیک 

و موتـور آلبرتـو ساسـی بـا تـوان نامـی ۹/۲ کیلـو وات مـدل MF۴8 ب ( 

شـش دسـتگاه آسانسـور ۱۶ نفره که ۲ دسـتگاه آن 8 توقف و ۴ دسـتگاه 

بـا 8 ایسـتگاه توقـف بـا درب هـای اتوماتیـک و موتـور آلبرتـو ساسـی بـا 

تـوان نامـی ۱۴/۷ کیلـو وات مـدل MF۴8 ج ( مجموعـه پلـه هـای برقـی 

۷۵۰۰ نفـر در سـاعت و  ثانیـه و ظرفیـت حمـل  بـر  ۰/۵ متـر  بـا سـرعت 

 . AC۳۴۰ عـرض پلـه 8۰ سـانتیمتر بـا منبـع تغذیـه

سـایر  و  هرتـز   ۵۰ فرکانـس  بـا  ولـت   ۴۱۵ فـاز  سـه  متنـاوب  جریـان 

 : شـامل  جانبـی  تجهیـزات 

ج- ۱( دو دسـتگاه پلـه برقـی بـه ارتفـاع ۳/۹ متـر مـدل In door مـارک 

HYUNDAI  سـاخت کـره

 In door ۵/۰۰ متـر مـدل  ج- ۲( چهـار دسـتگاه پلـه برقـی بـه ارتفـاع 

HYUNDAI  سـاخت کـره مـارک 

 Semi out ج- ۳( دو دسـتگاه پلـه برقـی بـه ارتفـاع ۲/۵۰ متـر مـدل 

HYUNDAI  سـاخت کـره door مـارک 

جمعـا بـه مبلـغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال معـادل چهـار میلیـارد و دویسـت 

میلیـون تومـان

۲( مجموعـه پسـت پاسـاژ دسـتگاه RMU گازی ، تابلوهـای ۲۰ کیلوولت و 

تابلوهـای بانـک خازنـی ، برقگیـر ، اجـرای سیسـتم زمیـن ، نصب شـالتر 

۲۰ کیلوولـت تابلوهـای فشـار ضعیـف شـامل : الـف ( دو  ، کابـل کشـی 

دسـتگاه پسـت کامپکـت ) Pad mounted ( گازی و روغنـی یکـی بـه 

ظرفیـت ۱۰۰۰ کیلـو ولـت آمپـر و دیگری بـه ظرفیـت 8۰۰ کیلوولـت آمپر به 

صـورت رینـگ مـارک کیان ترانسـفو

بـدون   CCV-Mt آرایـش  بـا  گازی  خانـه  سـوییچ  دسـتگاه  یـک  ب( 

اتوماسـیون بـا دو دسـتگاه سکسـیونر و یـک دسـتگاه دیژنکتـور ، مجهز به 

نمایشـگر خطـا ، مجهـز بـه دریچه تسـت کابـل ، فیدر خروجـی اختصاصی 

و رلـه حفاظتـی 

تلفـات  آ روغنـی کـم   . . و  ۱۰۰۰ کا  ترانسـفورماتور  ۳ دسـتگاه  ج( تعـداد 

 N۲۰ مـارک ایـران ترانسـفو مـدل

عـدد   ۲۴  ، کنتـوری  تابلوهـای  عـدد   8  : شـامل  تابلوهـا  مجموعـه  د( 

تابلـو   ، ۴۰۰ کیلـووار  خازنـی  بانـک  تابلـو   ، شـالتر  عـدد   ۳  ، بـرق  تابلـو 

بانـک خازنـی ۳۰۰ کیلـو وار ، فیـدر 8۰۰ آمپـر و فیـدر ۶۳۰ آمپـر و سـایر 

جانبـی  تجهیـزات 

ه( مجموعـه انشـعابات بـرق شـامل ۱۳۰۰ کیلـووات ۲۱۶۶ آمپـر بـرق ولتاژ 

اولیـه بـه همـراه انشـعابات عمومی و لـوازم اندازه گیـری و مجموع ۳۱۴8 

کیلـووات شـامل : تعـداد ۱ رشـته دیمانـد ثانویـه ۱۵۰ کیلـووات ۲۵۰ آمپـر 

، تعـداد ۲ رشـته دیمانـد ثانویـه ۱۲۰ کیلـووات ۲۰۰ آمپـر ، تعـداد ۱ رشـته 

دیمانـد ثانویـه ۶۰ کیلـووات ۱۰۰۰ آمپـر ، تعـداد ۲ رشـته دیمانـد ثانویـه ۳۰ 

کیلـو وات ۵۰ آمپـر ، تعـداد ۴۷۰ رشـته بـرق تـک فـاز ۵ کیلـو وات ۲۵ 

آمپـر ، تعـداد ۱۵ بـرق سـه فـاز ۱۹/۲ کیلـووات ۳۲ آمپـر و لـوازم انـدازه 

ریـال معـادل سـه میلیـارد و   ۳۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بـه مبلـغ  . جمعـا  گیـری 

هفتصـد میلیـون تومـان 

 ، ژنراتـور  دیـزل  دسـتگاه  یـک   : شـامل  اضطـراری  بـرق  مجموعـه   )۳

دیـزل مـارک Cummins مـدل QSX۱۵G8 سـاخت انگلیـس و ژنراتـور 

 Standby : سـاخت آمریـکا HC۱۵۴۴D  مـدل STAMFORD مـارک

 ۵۵۰KVA:Power

۵۰۰KVA:Prime Power

دیـزل ژنراتـور بـه قـدرت حداکثر ۶۷۰ اسـب بخار در ۱۵۰۰ دور ، ۶ سـلیندر 

خطـی ، ۴ قطـب ، مجهـز بـه توربـو شـارژ و ابنتر کولـر ، کاورنر کوبله شـده 

بـا ژنراتـور STAMFORD بـه همـراه ملحقات جانبـی و تابلو برق دسـتی 

Manual ( و یـک دسـتگاه تابلـو ATS مـی باشـد . جمعـا بـه مبلـغ   (

۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال معـادل سـیصد میلیـون تومان .

۴( مجموعـه طراحـی – تامیـن تجهیـزات و اجـرا موتورخانـه ، تاسیسـات 

سرمایشـی و گرمایشـی ، اعـالم و اطفـاء حریـق ، هواسـازها ، سیسـتم 

 ۳ تعـداد   : شـامل  موتورخانـه  مجموعـه   ) : الـف  شـامل  نشـانی  آتـش 

دسـتگاه چیلـر جذبـی ۴۰۰ تـن بـا سیسـتم گاز شـعله مسـتقیم سـنچوری 

کـره جنوبـی مـدل  R-F۴۰۰G۴ ، تعـداد ۳ دسـتگاه بـرج خنـک کننـده ، 

تعـداد ۳ دسـتگاه بویلـر بـا ظرفیـت ۱۴۰۰۰۰۰ کیلـو کالـری برنـد کاسـپین 

بویلـر ، مجموعـه پمـپ هـای گـردش سیسـتم حرارتـی و برودتـی ، پمـپ 

هـای گـردش بـرج خنـک کننـده ، بوسـتر پمـپ تامیـن فشـار آبرسـانی و 

آتـش نشـانی ، تعـداد ۲ دسـتگاه دیـگ آب گـرم بـه همـراه فـن کویـل 

هـای منصوبـه ب( تعـداد ۷  دسـتگاه هواسـاز زمینـی در ظرفیـت هـای 

مختلـف ج( سـیم کشـی و اجـرای تابلوهـای فشـار ضعیـف و فشـار قـوی 

، سیسـتم مخابـرات ، سیسـتم شـبکه ، اعـالم حریـق ، امنیتـی ، کنتـرل 

سیسـتم   ،  BMS سـاختمان  هوشـمند  سیسـتم کنتـرل  د(  پیچینـگ  و 

 ، RO سرمایشـی و گرمایشـی ، سیسـتم فاضـالب و سیسـتم تصفیـه آب

سیسـتم آب بهداشـتی ، لولـه کشـی گاز و مجموعـه کامـل سیسـتم آتـش 

نشـانی جمعـا بـه مبلـغ ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال معـادل چهـارده میلیـارد و 

دویسـت میلیـون تومـان .

 ۴۰۰۰ ظرفیـت  بـه  گاز  انشـعاب   : گاز  و  آب  انشـعابات  مجموعـه   )۵

مترمکعـب در سـاعت بـا فشـار ۶۰ پونـد بـر اینـچ مربـع و ایسـتگاه تقلیـل 

فشـار بـه همـراه ۴۵۳ فقـره انشـعاب اب جمعا بـه مبلـغ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریـال معـادل دو میلیـارد و هفتصـد میلیـون تومـان 

دسـتگاه   ۱۰ تعـداد   ، باکـس   ۳۱ شـامل  مداربسـته  دوربیـن  شـبکه   )۶

همـراه  بـه  دوربیـن  دسـتگاه   ۹ تعـداد   ، در شـب  دیـد  سـقفی  دوربیـن 

سـایر  و  سـرور  دسـتگاه  یـک  و  اتوایـزر   ۱۲ بـه   ۲  ،8 لنـز  دسـتگاه   ۳۱

یکصـد  معـادل  ریـال   ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلـغ  بـه  جمعـا  مربوطـه  تجهیـزات 

. تومـان  میلیـون 

در  شـده  نصـب  الکتریکـی  و  مکانیکـی  تاسیسـات  روز  ارزش  جمـع کل 

 ۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مجتمـع افشـین کـه مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت مبلـغ 

ریـال معـادل بیسـت و پنـج میلیـارد و دویسـت میلیـون تومـان اعالم می 

گـردد کـه بـه انضمـام ارزیابـی ملـک بـه مبلـغ ۱/۳8۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 

جمعـا بـه مبلـغ ۱/۶۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی شـده اسـت و جهـت 

وصـول طلـب بسـتانکار و حقـوق دولتی کالسـه فـوق الذکر در روز یکشـنبه 

مـورخ ۱۳۹8/۰۷/۱۴ از سـاعت ۹ الـی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسـناد و 

امـالک اسالمشـهر واقـع در اسالمشـهر – قائمیـه – سـایت اداری از طریق 

مزایـده حضـوری بفـروش میرسـد و مزایـده ازمبلـغ ۱/۶۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریـال شـروع و باالتریـن قیمـت کـه خریدار داشـته باشـد فروختـه خواهد 

شـد شـرکت  در جلسـه مزایـده برای عموم آزاد اسـت و فـروش کال نقدی 

اسـت چنانچـه روز تعییـن شـده بـا تعطیـل رسـمی مصادف گـردد روز بعد 

از تعطیـل جلسـه مزایـده در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهـد شـد 

طالبیـن و خریـداران مـی تواننـد بـا ارائـه چـک تضمیـن شـده بانـک ملی 

ایـران بـه مبلـغ پایـه مزایـده جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر در 

جلسـه مزایـده شـرکت نماینـد ضمنـا بدهـی هـای مربـوط بـه آب ، بـرق 

و گاز اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف و نیـز بدهـی مالیاتـی 

و عـوارض شـهرداری و غیـره کـه رقـم قطعـی آنهـا بـرای ایـن اداره معلوم 

نشـده بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و تنظیـم سـند انتقـال موکـول بـه 

ارائـه مفاصـا حسـابهای دارایـی و شـهرداری و .... خواهـد بود مـورد ضمنا 

بنابـر اعـالم بسـتانکار مـورد وثیقه تـا تاریـخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ دارای بیمه می 

باشـد . تاریـخ انتشـار ۱۳۹8/۰۶/۲۴ – م الـف ۴۷۷

سـادات  محسـن  سـید   – اسالمشـهر  امـالک  و  اسـناد  ثبـت  رئیـس 

۶۱۳۶ حسـینی 
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 یکشــنبه ۲۴ شــهریور ۱۳۹8     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱۵۴۴

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

پیام ما سال گذشته در چنین روزی به 
وضعیت محیط زیست از زبان رییس 

این سازمان پرداخت.

مرور سینمای 

کریستوف کیشلوفسکی
از ۳مهر تا ۲۲آبان در باشگاه فیلم  

هشت ونیم برگزار می شود. 

سینماسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه فرهنگی و هنری چلچراغ منتشر شد.

»غروب روزهای آخر پاییز«
 تا ۳۱ شهریور درمجموعه تئاتر 
دیوارچهارم در حال اجرا است.

قسم
در سینماهای کشور در حال اکران است.

افرای ژاپنی 
از ۲۶ شهریور تا ۲۵ مهر در تئاتر هامون برگزار 

می شود.

باید بتونم تنهاییمو دربست قبول کنم... 
باهاش ُاخت بشم... باهاش ُانس بگیرم...

بانو
فیلمنمایشنمایش دیالوگ

ای باغبان بگو که ره بوستان کجاست

در بوستان گلی چو رخ دوستان کجاست

وی دوستان چه باشد اگر آگهی دهید

کان سرو گلعذار مرا بوستان کجاست

تا چند تشنه بر سر آتش توان نشست

آن آب روح پرور آتش نشان کجاست

در دم بجان رسید و طبیبم پدید نیست

دارو فروش خسته دالنرا دکان کجاست

من خفته همچو چشم تو رنجور و در دلت

روزی گذر نکرد که آن ناتوان کجاست

چون ز آب دیده ناقه ما در وحل بماند

با ما بگو که مرحله کاروان کجاست

از بس دل شکسته که برهم افتاده است

پیدا نمی شود که ره ساربان کجاست

در وادی فراق به جز چشمهای ما

روشن بگو که چشمٔه آب روان کجاست

خواجو ز بحر عشق کران چون توان گرفت

زیرا که کس نگفت که آنرا کران کجاست
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زادروز ابوریحان بیرونی 
دانشمند بزرگ ایرانی

ــزرگ  ــمند ب ــی دانش ــد بیرون ــان محم ابوریح
ــه  ــالدی درمنطق ــی۱۵ ســپتامبر ۹۷۳ می ایران
خــوارزم كــه در قلمــرو دولــت ســامانیان 
ــالدی  ــم می ــق تقوی ــد. طب ــا آم ــه دنی ــود ب ب
ــپتامبر  ــم س ــی پنج ــان(، بیرون ــم )ژولی قدی
آن ســال متولــد شــده بــود. زادگاه او كــه 
ــدا  ــود بع ــی ب ــتای كوچك ــان روس در آن زم
شــده  داده  نــام  تجدیــد  »بیرونــی«  بــه 
اســت. بیرونــی كــه ۷۵ ســال عمــر كــرد 
ــالدی )۲۲ آذر(  ــال ۱۰۴8 می ــامبر س ۱۳ دس
ــات  ــروز( وف ــتان ام ــه )افغانس ــهر غزن در ش

ــت. یاف
)علــوم  هیــات  ریاضیــات،  در  بیرونــی   
و  شناســی  زمیــن  فیزیــك،   ، فضایــی( 
جغرافیــا ســرآمد دانشــمندان عصــر خــود 
ــاپ  ــوم چ ــارف عل ــرة المع ــت. دائ ــوده اس ب
ــرون  ــه ق ــمند هم ــان را دانش ــكو ابوریح مس

از  بســیاری  در  اســت.  خوانــده  اعصــار  و 
كشــورها نــام بیرونــی را بــر دانشــگاهها، 
ــاده  ــا نه ــه ه ــاالر كتابخان ــا و ت ــكده ه دانش
ــد.  ــد« داده ان ــتاد جاوی ــب »اس ــه او لق و ب
یــک فرورفتگــی در کــره مــاه بــه نــام فارابــی 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــم گ اس
 بیرونــی گــردش خورشــید، گــردش محــوری 
ــا  ــوب را دقیق ــمال و جن ــات ش ــن و جه زمی
ــید  ــت. خورش ــرده اس ــف ك ــبه و تعری محاس
گرفتگــی هشــتم آوریــل ســال ۱۰۱۹ میــالدی 
ــی(  ــتان كنون ــان )افغانس ــای لغم را در كوهه
گرفتگــی  مــاه  و  كــرد  بررســی  و  رصــد 
ســپتامبر همیــن ســال را در در غزنــه بــه 

ــرد. ــه ب ــر مطالع زی
بــر شــمال  بیرونــی، ســامانیان  زمــان  در 
بزرگتــر،  خراســان  شــامل  ایــران  شــرقی 
بــه  "فــرارود"  منطقــه  همــه  و  خــوارزم 
گــرگان  بــر  زیاریــان  بخــارا،  پایتختــی 
بوئیــان  اطــراف،  مناطــق  و  مازنــدران  و 
و  بغــداد،  تــا  ایــران  مناطــق  ســایر  بــر 

ــر  ــتان بزرگت ــر سیس ــان ب ــدگان صفاری بازمان
ــرک هــم  ــان ُت ــد و غزنوی حكومــت مــی كردن
بــر جنــوب ایــران خــاوری )مناطــق مركــزی 
ــان  ــه آن ــروز( و هم ــی افغانســتان ام و جنوب
مشــوق دانــش و ادبیــات فارســی بودنــد 
و ســامانیان بیــش از دیگــران در ایــن راه 
ــه  ــه در جرجانی ــی ك ــتند. بیرون ــام داش اهتم
ــم  ــل عل ــزد ابونصــر منصــور تحصی خــوارزم ن
كــرده بــود مدتــی نیــز در گــرگان تحــت 
زیاریــان كــه  معنــوی  و  مــادی  حمایــت 
مرداویــز ســر دودمــان انهــا بــود بــه تحقیــق 
ــان عمــر  ــا پای ــود و پــس از آن ت ــه ب پرداخت
)افغانســتان  زمــان  آن  ایــران خــاوری  در 
امــروز( بــه پژوهــش هــای علمــی خــود 
ادامــه داد. بــا ایــن كــه محمــود غزنــوی 
ــت  ــی نداش ــا بیرون ــی ب ــیار خوب ــه بس میان
ــار  ــق در اختی ــرای تحقی ــی ب ــائل كاف و وس
ــه ای از  ــمند لحظ ــن دانش ــی ای ــود ول او نب
تــالش بــرای تكمیــل تحقیقــات علمــی خــود 

دســت نكشــید.
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ــی ــوان اصل ــا عن ــراگ ب ــاب روح پ  The spirit of pragae کت

and other essays اثــری از ایــوان کلیمــا می باشــد و شــامل 

 مجموعــه مقاالتــی اســت کــه نویســنده آن را طــی ۱۵ ســال

ــی از ــائل مختلف ــته و در آن مس          نوش

اتوبیوگرافی تا سیاســت و ادبیات را بررســی کرده اســت

ــش ــاره کتاب ــی درب ــه خوب ــاب، ب ــگفتار کت ــا در پیش ــوان کلیم  ای

ــد ــح می ده :توضی

ــده اند، ــته ش ــال نوش ــزده س ــرض پان ــاب در ع ــن کت ــاالت ای  مق

 اگرچــه اکثــر آن هــا مربــوط بــه ســه ســال گذشــته اســت. کتــاب

ــه پنــج بخــش تقســیم کــرده ام. بخــش اول شــامل متونــی  را ب

 اســت کــه بیش تــر جنبــه شــخصی و زندگینامــه ای دارنــد،

 چیزکــی از زندگــی مــن را بازمی گوینــد، و انگیــزه ام را بــرای روی

ــکار ــم آش ــهر زادگاه ــا ش ــه ام را ب ــندگی، و رابط ــه نویس  آوردن ب

ــن ــه ای م ــت های روزنام ــاوی یادداش ــش دوم ح ــد. بخ  می کنن

ــیار ــج و بس ــیار رای ــک بس ــرزمین چ ــه در س ــری ک ــت: ژان  اس

ــه ای ــت های روزنام ــن یادداش ــت. همی ــردم اس ــه م ــورد عالق  م

هــاول، واتســالو  واتســولیک،  لودویــک  چــون   نویســندگانی 

ــان ــود کــه در می ــاول کوهــوت و نویســندگان بســیار دیگــری ب  پ

ــوم ــش س ــت. بخ ــت می گش ــه دس ــت ب ــک دس ــدگان چ  خوانن

 حــاوی مقــاالت بلندتــری اســت کــه کــم و بیــش ماهیــت

.سیاســی دارنــد

 مــن ادبیــات را در دانشــگاه چــک آموختــم و بــرای همیــن

ــه راجــع ــردم ک ــدا ک ــن حــق را پی ــم نظــر( ای  )دســت کم در عال

ــرای ــم. ب ــار نظــر کن ــم اظه ــه نوشــته های پیشــینیانم و همکاران  ب

ــاره مشــکالتی ــی را درب ــارم دو تفســیر کل ــن در بخــش چه  همی

ــده ام. ــت گنجان ــدرن هس ــات در دوران م ــر راه ادبی ــر س ــه ب  ک

 و ســرانجام، از میــان نقدهــای مفصــل و نوشــته هایم دربــاره

ــکا ــاره فرانتــس کاف ــی درب ــک پژوهــش طوالن ــات ی ــخ ادبی  تاری

ــده ام ــم برگزی ــی کتاب ــش پایان ــرای بخ .را ب

ــراگ آمــده ــه روح پ ــاب قســمتی از مقال ــد کت  در پشــت جل
:است

 در طــول دو ســال گذشــته، بســیار ســفر کــرده ام. شــهرهای
باغ هــا، موزه هــا،  کلیســاها،  و  دیــده ام  را   بســیاری 
از غریبــی  ملغمــه  دیدارهــا  ایــن  بســیار.  قصرهــای   و 
 احساســات و تأثــرات در مــن برجــای گذاشــته اســت، و
ــد ــا بای ــه در کج ــک را ک ــاس ش ــن احس ــوص ای  علی الخص
 منتظــر دیــدن چــه چیــزی باشــم. احســاس شــک حاصــل
ــن اســت ــد نیســت؛ احســاس شــک حاصــل ای  خاطــرات ب
ــا ــه ای ب ــه رابط ــم ک ــدا می کن ــت آن را پی ــدرت وق ــه به ن  ک
 ایــن شــهرها برقــرار کنــم. هــر شــهری مثــل یــک آدم اســت:
ــر ــی ب ــط نام ــم، فق ــرار نکنی ــا آن برق ــی ب ــه اصیل ــر رابط گ  ا
ــی ــه خیل ــی ک ــورت بیرون ــک شــکل و ص ــد، ی ــای می مان  ج
می بــازد. رنــگ  و  مــی رود  و خاطره مــان  حافظــه  از   زود 
ــهر ــم ش ــد بتوانی ــه ای، بای ــن رابط ــردن چنی ــرار ک ــرای برق  ب
 را بــا دقــت ببینیــم و شــخصیت خــاص و اســتثنایی آن
 را دریابیــم، آن »مــن« شــهر، روح شــهر، هویــت آن، و
ــکان ــرض م ــان و در ع ــول زم ــه در ط ــی آن ک ــرایط زندگ  ش
ــود و پرهیجــان ــراگ شــهری رازآل ــد آمــده اســت. پ  آن پدی
ــه ــب س ــوط غری ــا مخل ــش، ب ــال و هوای ــا ح ــه ب ــت ک  اس
شــده بســیاری  افــراد  الهام بخــش خالقیــت   فرهنگــش 
ــا حتــی قرن هــا ــن دهــه، ی  اســت. ســه فرهنگــی کــه چندی

.در ایــن شــهر در کنــار هــم می زیســته اند
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