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اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی فــوق را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــات تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــات محقق ســازند. تاریخ انتشــار 

مناقصــات در ســامانه تاریــخ ۰7/11/ 13۹۸ مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 14/ 07/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 07/29/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 07/30/ 1398
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل 

ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

56 درصد پرونده های قصور پزشکی برای تهران است
اسـتان  قانونـی  بـه گفتـه مدیـرکل سـابق پزشـکی 
تهـران، سـاالنه در پزشـکی قانونـی ایـن اسـتان 230 
هـزار معاینـه، 12 هـزار معاینـه جسـد و 7000 پرونـده 
مـورد بررسـی قـرار می گیـرد اعـالم کـرد: 56 درصـد 
کل پرونده هـای قصـور پزشـکی مربـوط بـه اسـتان 

اسـت. تهران 
بـه گـزارش ایسـنا، پیش از ظهر امروز مراسـم تکریم 
و معارفه مدیر کل پزشـکی قانونی اسـتان تهران، در 
سـازمان پزشـکی قانونـی کشـور برگـزار شـد. در این 
مراسـم رییـس سـازمان پزشـکی قانونـی، اسـتاندار 
و  اسـتان  دادگسـتری  رییـس  تهـران،  فرمانـدار  و 

دادسـتان تهـران و ... حضـور داشـتند.
در ایـن مراسـم دکتـر مسـعود قادی پاشـا- مدیرکل 
سـابق پزشـکی قانونی اسـتان تهران- گفت: پزشکی 
قانونـی تهـران در شهرسـتان ها و مرکـز تهـران دارای 

20 مرکـز اسـت کـه خدماتـی را ارائه مـی کند.
وی بـا بیـان اینکـه مرکـز پزشـکی قانونـی کهریـزک 
بـا 18 هـزار متـر بنـا و بـا حضـور متخصصـان دارای 
رتبـه اول در خاورمیانـه در بخش هـای سـم شناسـی 
و .. اسـت گفـت: پزشـکی قانونـی اسـتان تهـران بـا 

توجـه به وسـعتی که دارد در سـال 230 هـزار معاینه 
سـالیانه و 12 هـزار معاینـه جسـد و 7000 پرونـده دارد.
قـادی پاشـا افـزود: 56 درصـد کل پرونده های قصور 
پزشـکی مربـوط بـه اسـتان تهـران اسـت. همچنیـن 
4000 پرونـده در بحـث پاتولـوژی داریـم، بـا وجـود 
اینکـه کـه در ایـن حوزه بـا کمبود نیرو مواجـه بودیم. 
همچنیـن مدت پاسـخ پاتولوژی از سـه مـاه به کمتر 

از یـک مـاه کاهش یافته اسـت.
سـازمان  پزشـکی  آزمایشـگاهی  و  پزشـکی  معـاون 
پزشـکی قانونـی بـا بیـان اینکه اسـتان تهـران دارای 
نیـز  هـا  ایـن سـال  در  اسـت گفـت:  464 کارمنـد 
تعـداد پرونده هـا افزایـش یافتـه اسـت و 20 درصـد 
کل معاینـات اجسـاد کشـور در اسـتان تهـران صورت 

گرفتـه اسـت.
قـادی پاشـا افـزود: 58 درصـد پسـت ها در پزشـکی 

قانونـی تهـران بالتصدی اسـت.
وی در ادامـه نیـز بـا اشـاره بـه بهسـازی سیسـتم 
سرمایشـی کهریـزک گفـت: ایـن یکـی از مشـکالت 
پزشـکی قانونـی بـود کـه با جـذب اعتبـار برطرف شـد.
دربـاره  تهـران  قانونـی  پزشـکی  سـابق  کل  مدیـر 

یکـی دیگـر از اقدامـات انجـام شـده نیـز اظهـار کرد: 
نمونه گیـری از 11هـزار و 850 نفـر از مجرمیـن جهـت 
تکمیـل بانـک ژنتیـک انجـام شـده اسـت. همچنین 
امحـای 1.5 میلیـون پرونده  راکد طبق دسـتور العمل 
اسـنادملی، پیگیـری اختصـاص زمیـن بـه پزشـکی 
قانونـی اسـتان جهـت افتتـاح سـاختمان های جدید 
در برخـی از شهرسـتان های اسـتان نیـز انجـام شـده 

است.
مدیـرکل سـابق پزشـکی قانونـی اسـتان تهـران  بـا 
اشـاره بـه حادثه منـا، حله عراق و قطـار تهران-تبریز 
گفـت: 240جسـد مربـوط بـه حادثـه منا در پزشـکی 
قانونـی مـورد معاینـه قـرار گرفـت، 13هـزار و 300بار 
در سـه نوبـت کار تطبیـق دی ان ای انجـام شـد و در 
کمتـر از چهـار روز شناسـایی ها انجـام شـد. در رابطه 
بـا حادثـه قطار تهـران  ـ تبریز هم بیـش از 46 هزار 

بـار کار تطبیـق انجام شـد.
وی افـزود: همچنیـن در حادثـه پالسـکو نیـز از 21 
نفر فقط چهار جسـد سـالم داشـتیم که با کار شـبانه 

روزی توانسـتیم پیکرهـا را شناسـایی کنیـم.

موفقیت در کاهش 
نوسانات قیمت ها
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بررسـی رونـد تغییـرات بازار ارز نشـان می دهد که بازارسـاز همچنان 
دسـت باال را در بازار دارد و می تواند تحرکات نوسـان گیران را خنثی 
کنـد. همچنین، میزان درآمدهای نفتی در کنار تنش های سیاسـی 
و اوضـاع بین المللـی نقـش مهمـی در ادامـه موفقیـت بازارسـاز در 

کاهش نوسـانات قیمت ها دارد.
قیمـت دالر در هفتـه گذشـته ماننـد هفته هـای پیش تحـت تأثیر 
عوامل عمده ای از جمله عملکرد مناسـب بازارسـاز در عرضه مناسب 
ارز و تـداوم کاهـش تغییـرات بـازار از طریق محدود کـردن تقاضای 
ارز توسـط بانک مرکزی در دامنه ای محدود در حال رفت و برگشـت 
بوده اسـت. در اولین روز )شـنبه( معامالتی هفته جاری قیمت دالر 
و سـکه در دو جهـت مخالـف حرکـت کردنـد. در روز شـنبه قیمـت 
دالر کـه در روز پنجشـنبه از کانـال 11 هـزار و 500 تومـان عبـور کـرده 
بـود، مجـددا بـه زیر این مرز مقاومتی برگشـته اسـت. این کاهش 
در قیمـت دالر در حالـی رخ داده اسـت کـه بـا اعمـال تحریم هـای 
جدیـد وزارت خزانـه داری آمریـکا بر علیه ایـران در روز جمعه انتظار 
می رفـت قیمـت دالر از مـرز مقاومتی 11 هـزار و 500 تومان عبور و به 

قیمت هـای باالتری افزایـش یابد.
بـه اعتقـاد تحلیل گـران بـا توجـه بـه اینکـه پیش تـر تحریم هـای 
سـخت تری بـر اقتصاد کشـور تحمیل شـده اسـت، ایـن تحریم ها 
دیگـر اثرگـذاری قابـل توجهـی نخواهنـد داشـت. البتـه عـده ای در 
تفسـیر ایـن کاهش قیمـت دالر تحلیل می کنند کـه آمریکا با وضع 
این تحریم ها نشـان داد که تمایل به افزایش فشـارهای اقتصادی 
دارد و احتمـال حملـه نظامـی از سـوی ایـن کشـور وجود نـدارد. در 
واقـع، چنین برداشـتی از سـوی معامله گران نگرانی هـای ارزی آنها 
را کاهـش داده اسـت و همیـن امر به کاهش قیمت ها منجر شـده 
اسـت. البته کاهـش نرخ حواله درهم و ادامـه کاهش جذابیت بازار 

ارز در تغییـر جهـت قیمـت دالر در روز شـنبه نیـز مؤثر بوده اسـت.
افزایش قیمت سـکه در این روز نیز بیشـتر ناشـی از افزایش بهای 
اونـس در بازارهـای جهانـی بـود کـه طـی روز جمعه به حـدود هزار 
و 516 دالر رسـید. افـت قیمـت دالر در روزهـای یکشـنبه و دوشـنبه 
نیز ادامه داشـته اسـت. به بـاور فعاالن، کاهش تمایـل معامله گران 
بـه خریـد و فروش ارز به دلیل نامشـخص بودن شـرایط سیاسـی 
دلیـل عمـده ادامـه افت قیمت دالر بوده اسـت. این در حالی اسـت 
کـه همچنـان ایـن تفکر وجـود دارد که  بازار به اخبار سیاسـی توجه 
خاصی ندارد و نوسـانات کاهشـی بیشـتر ناشـی از کمبود تقاضا در 
بـازار و ادامـه بازدهـی منفی دالر اسـت. در ادامه هفته جـاری در روز 
سه شـنبه به دلیـل افزایش نرخ حواله درهم قیمـت دالر با افزایش 
60 تومانـی نسـبت بـه روز قبـل بـه 11 هـزار و 410 تومـان رسـیده 
اسـت. در پنجمیـن روز معامالتـی هفتـه، قیمـت سـکه تمـام بهار 
آزادی و دالر دوبـاره وارد فـاز نزولـی شـده اند. بـه اعتقاد تحلیل گران 
نوسـانات محـدود قیمتـی در دو بـازار سـکه و دالر در روزهـای آتـی 
نیـز ادامـه خواهد داشـت و  بازارسـاز همچنان دسـت بـاال را در بازار 
دارد و می توانـد تحرکات نوسـان گیران را خنثـی کند. البته افزایش 
احتمـال کاهـش تنش هـای سیاسـی و تغییـر اوضـاع بین المللی 
می توانـد در ادامـه موفقیـت بازارسـاز در کاهش نوسـانات قیمت ها 
اثرگـذار باشد.شـاخص سـهام در دو روز پایانـی معامـالت هفتـه 
گذشـته تحـت تأثیر غیـر قابل پیش بینی بودن تحوالت سیاسـی، 
افـت قیمـت کاالهـا در بـازار جهانی و افزایش ریسـک بـورس بازان 
بـه دلیـل احتمال اصالح قیمتی سـهام افت قابـل توجهی را تجربه 
کـرده بـود. به طـوری که در معامالت چهارشـنبه قیمت سـهام افت 
بیـش از 8300 واحـدی را رقـم زد. شـاخص کل بورس در روز شـنبه 
ایـن هفتـه علیرغـم کاهـش 33 درصـدی معامـالت خـرد نسـبت 
بـه متوسـط هفته گذشـته، بـار دیگر به مسـیر صعودی بازگشـت و 
بـا ثبـت صعـود 3545 واحـدی در نیمه دوم کانـال 297 هـزار قرار 
گرفـت. ایـن رونـد صعـودی قیمـت سـهام در دو روز پایانـی هفته 
جـاری نیـز ادامـه داشـته اسـت، بـه طـوری کـه در روز دوشـنبه بـه 
دلیـل تـداوم ورود جریـان پرقـدرت نقدینگی، کاهش ریسـک های 
سیاسـی بـه واسـطه رونمایـی از طـرح ایـران بـرای امنیـت منطقه 
در نشسـت سـاالنه سـازمان ملـل و افزایـش خوشـبینی ها از ادامه 
سـودآوری قابـل توجـه معامله گران بورسـی، شـاخص کل سـهام با 

ثبـت رکـورد 9368 واحـدی از 311 هـزار واحـد عبور کرده اسـت.
کاهـش  تأثیـر  تحـت  نیـز  جـاری  هفتـه  پایانـی  روز  دو  در 
از  ناشـی  فـروش  فشـار  افزایـش  و  سیاسـی  خوش بینی هـای 
شناسـایی سـود شـاخص سـهام صعود اندکی را تجربه کرده است. 
همچنیـن مشـارکت بی سـابقه 820 هـزار معامله گـر بـرای عرضـه 
اولیـه یـک شـرکت سـهامی جدیـد از افزایـش چشـم گیر تمایـل 
بـه سـرمایه گذاری و ادامـه ورود نقدینگـی بـه بـازار سـهام حکایت 
دارد. عـالوه بـر ایـن، گزارش های عملکرد شـرکت ها در شـهریور ماه 
در کنـار عواملـی ماننـد جریان نقدینگـی، متغیرهای سیاسـی، بازار 
جهانـی و نـرخ ارز در تعیین مسـیر بعـدی بورس مؤثـر خواهد بود. 
همچنین، شـاخص کل بورس در شـش ماه اول سال 98 به دالیلی 
از جملـه رشـد قابل توجه سـودآوری در بسـیاری از صنایـع، افزایش 
سـرمایه و تقسـیم قابل توجه سود در بسـیاری از شرکت های بزرگ 

انس طال         1.496.210

مثقال طال     17.700.250

گرم طالی 18  4.086.192

گرم طالی 24   5.488.200

بهار آزادی      39.990.000

امامی          40.180.000

نیم       20.600.000

ربع         12.510.000

گرمی       8.600.000

دالر             114.390

یورو         127.200

درهم          31.359

لیر ترکیه           20.423

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

ما را در تلگرام 
 19 تا  31دنبال کنید

نذر آب؛ امیدی برای زندگی
خیرین بیش از پنج میلیارد تومان »نذر آب« کردند

زیسـت  محیـط  -معـاون  تجریشـی  مسـعود 
زیسـت-  محیـط  حفاظـت  سـازمان  انسـانی 
محیـط  متخصصـان  از  بسـیاری  می گویـد: 
از  خـزر  دریـای  آب  اگـر  معتقدنـد کـه  زیسـت 
طریـق کانـال وارد تـاالب میانکالـه شـود ممکـن 
اسـت اکوسیسـتم تـاالب آسـیب ببینـد چراکـه 
شـور  و  شـیرین  آب  دارای  میانکالـه  تـاالب 
اسـت. بـه گفتـه ایـن مقـام مسـوول، اگـر آب 
را پـس  میانکالـه شـود آب شـیرین  وارد  شـور 
زده و اکوسیسـتم بخـش لب شـور و شـیرین از 

رفـت. خواهـد  بیـن 
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آموزش مدیریت 
مردمی جنگل ها در 

استان های شمال کشور
مدیرکل آموزش و ترویج 

مشارکت های مردمی سازمان 
جنگل ها و مراتع کشور از آغاز آموزش 

مدیریت جنگل ها در استان های 
شمالی کشور، به منظور جلب 

مشارکت مردم در حفظ و مدیریت 
منابع طبیعی خبر داد.

نمایش حلقه زرین 
»ارجان« در سرزمین 

مادری اش
حلقه زرین »ارجان« به 

سرزمین مادری اش فرستاده 
شد، تا مهمان افتخاری موزه 
تازه  تاسیس شهر ایذه باشد.
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یادداشت  مهمان
جمال رزاقی

تهران
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معاون سازمان محیط زیست: 
کارشناسان معتقدند اگر آب 
خزر از طریق کانال وارد تاالب 
میانکاله شود ممکن است 
اکوسیستم آن آسیب ببیند

تغییر اکوسیستم

 تاالب میانکاله با 

انتقال آب دریای خزر

2

45 و

تشکیل کارگروه ویژه حریق 
بناهای تاریخی

کارگروه ویژه مقابله با حریق در بناهای تاریخی 
تشکیل می شود

ظریف:

آمریکا آغازگر جنگ باشد 
نمی تواند به آن پایان دهد

بـا ثبـت بازدهـی قابل توجـه 69 درصـدی 123 هزار 
واحد صعود را تجربه کرده اسـت.بر اسـاس گزارش 
مرکـز آمـار ایـران، افزایش سـطح عمومی قیمت ها 
در 6 ماهه اول سـال 1398 نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته با کاهش 10.4 درصدی به 10.6 درصد 
رسـیده اسـت. عـالوه بـر ایـن، آمارهـا حاکـی از آن 
اسـت که نرخ تورم ماهانه در شـهریور سـال جاری 
بـا کاهش 0.1 درصدی نسـبت به مـرداد ماه با ثبت 
رقـم  0.5 درصـد بـه کمتریـن مقدار طی یک سـال 

و نیم اخیر رسـیده اسـت.
بـا توجـه به صفر بودن نرخ تورم ماهانه در شـهریور 
مـاه 1398 افزایـش قیمـت 0.5 درصـدی قیمت ها 
بـه دلیـل تغییـر قیمت هـا در مناطـق شـهری بوده 
اسـت. کاهـش 6.6 واحـد درصدی نـرخ تورم نقطه 
بـه نقطـه در شـهریور مـاه نسـبت بـه مـرداد مـاه و 
رسـیدن آن بـه 35 درصـد نیـز از نـکات مهـم ایـن 
گـزارش اسـت. گـزارش مرکـز آمـار وزارت کار نیـز 
نشـان می دهـد که سـرعت رشـد هزینه نسـبت به 
درآمـد بـرای خانوارهای روسـتایی بیشـتر از مقدار 
همیـن سـرعت بـرای خانوارهـای شـهری در سـال 
1397 بـوده اسـت. در واقـع، تفـاوت رشـد هزینـه 
روسـتایی  خانوارهـای  بـرای  درآمـد  بـه  نسـبت 
4.7 واحـد درصـد و تفـاوت مقـدار رشـد هزینـه و 
درآمـد بـرای خانوارهـای شـهری 1.6 واحـد درصـد 
بـوده اسـت. همچنیـن، شـکاف متوسـط هزینـه و 
درآمد کل خانوارهای شـهری نسـبت بـه خانوارهای 
روسـتایی در اسـتان های کشـور 56 درصد بزرگ تر 

اسـت. بوده 
ارزیابـی وضعیـت تولیـد 57کاالی منتخب نشـان 
می دهـد کـه در پنـج مـاه منتهی بـه مـرداد 1398، 
36 کاال رشـد تولیـد و 21 کاال افـت تولیـد را نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته تجربـه کرده انـد. 
انتظـارات مثبـت شـاخص مدیـران خریـد، تعدیل 
انتظـارات تورمی و بهبـود وضعیت تولید محصوالت 
منتخـب صنعتـی، معدنـی و پتروشـیمی در رشـد 
تولیـد در سـال 1398 مؤثـر بـوده اسـت. انتظـار 
مـی رود بـا مرتفـع کـردن مشـکالت نقدینگـی و 
سـهولت دسترسـی تولیدکننـدگان بـه مـواد اولیـه 
مـورد نیـاز این رشـد تولید در ماه هـای پیش رو نیز 
ادامه داشـته باشـد. از سـویی دیگر، آمارها افزایش 
عمـق رکـود در بـازار مسـکن را نشـان می دهـد. بـر 
این اسـاس، داده هـا از کاهـش 39 درصدی حجم 
معامـالت طـی 5 مـاه اول سـال جـاری در همـه 
شـهرها به اسـتثنای تهران نسـبت به مدت مشـابه 
در سـال گذشـته حکایت دارد. همچنین، نرخ رشـد 
معامالت مسـکن از منفی 11 درصد در ابتدای سـال 
بـه منفـی 65 درصـد در مـرداد مـاه رسـیده اسـت. 
بـه نظر می رسـد کاهش تمایل به معامالت توسـط 
خریداران مسـکن به واسـطه رشـد شدید قیمت ها 
طـی ماه هـای گذشـته و افزایـش انتظـارات بـرای 

تثبیـت سـطح قیمت هـا در آینده، خـروج تقاضای 
مصرفـی از بازار معامالت مسـکن را رقم زده اسـت.
در ایـن هفتـه دولـت متعهد شـده اسـت کـه برای 
واردکننـدگان کاالهـای اساسـی 14 میلیـارد دالر ارز 
ترجیحـی تـا پایـان سـال جـاری اختصـاص دهد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه درآمدهـای ارزی دولت 10 
میلیـارد دالر بـرآورد شـده اسـت. با توجه بـه اینکه 
دولـت در حـال حاضر امکان اسـتفاده مسـتقیم از 
ذخایـر ارزی را نـدارد، لـذا گمانه زنی هـا از احتمـال 
خریـد دالر از بازار نیما با قیمت متوسـطی در حدود 
10 هـزار و 500 تومـان و اختصـاص این مبلغ با نرخ 
4200 تومـان به واردکنندگان حکایت دارد. اسـتدالل 
می شـود با اجرای این سیاسـت و کاهش و تخلیه 
ذخایـر بانک مرکزی در نتیجـه افزایش بدهی های 
دولـت، پایـه پولی به میـزان قابل توجهـی افزایش 
و زمینـه برای افزایش قابل توجه تـورم در دوره های 
آتـی فراهـم خواهـد شـد.بازار جهانـی طال پـس از 
سـه هفته بازدهی منفی، در هفته  گذشـته میالدی 
بـه دلیـل کاهـش 0.25 درصـدی نـرخ بهـره بـرای 
دومیـن بـار از سـوی فـدرال رزرو وکاهـش قیمـت 
دالر رشـد 1.8 درصـدی را تجربـه کـرده اسـت. این 
رونـد صعـودی در شـروع هفتـه جـاری )دوشـنبه( 
نیـز ادامـه داشـته و قیمـت هـر اونـس طـال بـه 
بیـش از 1523 دالر رسـیده اسـت. در ادامـه ایـن 
رونـد روز سه شـنبه قیمـت طال تحت تأثیر تشـدید 
دوبـاره نگرانی هـا از جنـگ تجـاری آمریـکا و چین 
و از سـوی دیگـر تشـدید تنش هـا بیـن آمریـکا و 
ایـران و احتمـال اسـتیضاح رئیس جمهـور آمریکا 
به بیشـترین قیمت در طی سـه هفته اخیر رسیده 

است.
همچنیـن بـا افزایش عـدم اطمینان های سیاسـی 
و ترغیـب سـرمایهگذاران بـه خرید داراییهـای امن، 
در  طـال  خریـداری  جـاری  سـرمایه های  حجـم 
بازارهـای مالـی هـم اکنون بـه بیـش از 50 میلیارد 
دالر رسـیده اسـت. این رقم نسـبت به زمانی که در 
رکـود اقتصـاد جهانـی طال به نـرخ 1900 دالر رسـیده 
بود نیز بیشـتر اسـت. بـه اعتقاد تحلیل گـران ادامه 
عـدم اطمینان هـای حاکـم بـر بازارهـای مالـی و 
افزایـش احتمال هـا از کاهـش مجـدد نـرخ بهـره 
بـه دلیـل کنـد شـدن رشـد  توسـط فـدرال رزرو 
اقتصـاد جهانی، افزایش خوش بینی هـا در بازار طال 
را به دنبال داشـته اسـت. بر این اسـاس تازه ترین 
نظرسـنجی کیتکـو حاکـی از آن اسـت کـه علیرغم 
کاهـش اندک خوش بینی تحلیلگران وال اسـتریت 
سـرمایه گذاران  طـال،  بـازار  آینـده کوتاه مـدت  بـه 
طـال  قیمـت  آینـده  بـه  همچنـان  مین اسـتریت 
خوش بیـن هسـتند. از طرفـی، عـده ای نیـز بر این 
باورنـد کـه بـه دلیـل افزایـش اعتمـاد بـه بازارهای 
سـهام قیمـت طـال در روزهای آینده امـکان ورود به 

رونـد نزولـی را خواهـد داشـت
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نذر آب ؛ امیدی برای زندگی
خیرین بیش از پنج  میلیارد تومان »نذر آب« کردند

محمد نصیری: طرح نذر آب ۲  به منظور ارتقاء سطح سالمت و تامین آب سالم اجرا شد

ســازمان  رئیــس  دیــروز  صبــح 
داوطلبــان جمعیــت هــالل احمــر 
ــون  ــارد و 600 میلی ــک 5 میلی از کم
در  نیکــوکاران  و  خیریــن  تومانــی 
اجــرای دومیــن طــرح ملــی نــذر آب 
ــی،  ــان جنوب ــتان خراس ــار اس در چه
و  سیســتان  و  هرمــزگان  کرمــان، 

بلوچســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار عصرایــران، 
تشــریح  در  نصیــری  محمــد 
در  شــده  انجــام  هــای  فعالیــت 
ــی  ــش جهان ــذر آب 2 )پوی ــرح ن ط
المللــی صلیــب  بیــن  فدراســیون 
ــوع  ــا موض ــر ب ــالل احم ــرخ و ه س
اقلیمــی(  تغییــرات  بــا  مقابلــه 

افــزود: طــرح نــذر آب 2 در راســتای 
و  بشردوســتانه  اهــداف  تحقــق 
خیرخواهانــه و بــه منظــور ارتقــاء 
آب  تامیــن  و  ســالمت  ســطح 
تنش هــای  بــه  توجــه  بــا  ســالم 
ــه  ــانی ب ــک رس ــود و کم ــی موج آب
بحرانــی  مناطــق  آســیب پذیرترین 
کشــور  در  خشکســالی  از  متأثــر 
ــه  برگــزار شــد کــه طــی آن کمــک ب
ارائــه  ســالم،  شــرب  آب  تامیــن 
ــه  خدمــات بهداشــتی درمانــی و ارائ
معیشــتی   - حمایتــی  خدمــات 

پذیرفــت. صــورت 
ــذر آب 2  ــرح ن ــای ط وی، ویژگی ه
ــک را  ــذر آب ی ــرح ن ــه ط ــبت ب نس

نیــز تشــریح کــرد و گفــت: وســعت 
جغرافیایــی اجــرای برنامــه نــذر آب 
2 از یــک اســتان بــه 4 اســتان، 
بهره گیــری از خدمــات موسســات 
و  اســتانی  ســمن های  و  خیریــه 
نیــز یــک موسســه و ســمن کشــوری 
ــا  ــترک ب ــای مش ــرای پروژه ه و اج
آن هــا، اجــرای پــروژه داوطلبــی بــر 
ــه،  اســاس نیازســنجی صــورت گرفت
تعامــل بــا حوزه هــای داوطلبــان، 
و  جوانــان  ســازمان  توانبخشــی، 
ــداد و نجــات، اســتفاده  ســازمان ام
از ظرفیــت صــد در صــدی داوطلبــان 
مــادی  و  مالــی  منابــع  از  فــارغ 
افزایــش  جمعیــت هــالل احمــر، 

و  روز   40 تــا  طــرح  دوره  طــول 
بنگاه هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده 
اقتصــادی و ســازمان های رســمی 
پذیــری  مســوولیت  چارچــوب  در 
اجتماعــی از ویژگــی هــای طــرح 
ــذر  ــرح ن ــه ط ــبت ب ــذر آب 2 نس ن

ــود. ــک ب آب ی
داوطلبــان  ســازمان  رئیــس 
بیــان  بــا  احمــر  جمعیــت هــالل 
ــر در سراســر  ــا نف ــون ه ــه میلی اینک
جهــان در حــال حاضــر از اثــرات 
ــد،  ــج مــی برن بحــران آب و هــوا رن
و  آب  شــدید  حادثــه   400 گفــت: 
ــًا چهــار  هوایــی در هــر ســال، تقریب
برابــر دهــه 1970 در حــال وقــوع 
ــراد  ــم اف ــا مــی خواهی ــه م اســت ک
بــرای بحــران آب و هــوا »داوطلــب« 
شــوند. ایــن مــی توانــد بــه معنــای 
ــک کاور  ــن ی ــرای گرفت ــام ب ــت ن ثب
ــر  ــه تغیی ــد شــدن ب ــا متعه ــز ت قرم

رفتارهــای شــخصی باشــد.
نصیــری بــا اشــاره بــه خدمــات 
حمایتــی هــالل احمــر در اســتان 
ســال  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
مجموعــه  گفــت:  اخیــر  هــای 
نهادهــای  توســط  کــه  اقداماتــی 
ــا جمعیــت هــالل احمــر و  ــط ب مرتب
صلیــب ســرخ در اســتان سیســتان 
ایــن  از  قبــل  تــا  بلوچســتان  و 
ــد از  ــت عبارتن ــه اس ــورت پذیرفت ص
ــه ارزش  ــانی ب ــروژه آبرس ــرای پ اج
ــیون  ــط فدراس ــون دالر توس دو میلی
در روســتاهای شهرســتان زابــل و 
زاهــدان در ســال 81 تــا 83، تــا 
قبــل ازســال 1397 از مجمــوع 179 
فعالیــت و پــروژه داوطلبــی اجــرا 
ــزار  ــداد 2 ه ــی آن تع ــه ط ــده ک ش
و 13 نفــر داوطلــب در پــروژه هــا 
انــد و تعــداد 34  شــرکت کــرده 
بــه  را  ور  بهــره  نفــر   719 و  هــزار 

میلیــون   956 و  میلیــارد   6 ارزش 
و 288 هــزار و 750 ریــال تحــت 
انــد  حمایــت خویــش قــرار داده 
 723 و  میلیــارد  ســه  مبلــغ  و 
کمــک  قالــب  در  ریــال  میلیــون 
هــای دارویــی و درمانــی بــه اســتان 
سیســتان و بلوچســتان تخصیــص 
یافتــه و 33 هــزار ســبد غذایــی بــه 
ــون  ــارد و 300 میلی ــه میلی ارزش س
ریــال در میــان نیازمنــدان توزیــع 

ــت. ــده اس ش

 تامین آب شرب 
درچهاراستان

رئیــس ســازمان داوطلبــان جمعیــت 
ــه  ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــر ب ــالل احم ه
ــرح  ــور در ط ــالمت مح ــات س خدم
نــذر آب 2 افــزود: در ایــن حــوزه 
ــالمت  ــای س ــزام کاروان ه ــا اع و ب
ــص  ــوان و تخص ــری از ت ــره گی و به
تخصــص،  فــوق  پزشــک   277
متخصــص، عمومــی، دندانپزشــک و 
پیراپزشــک و 140 نیــروی پشــتیبان 
در اجــرای 19 کاروان ســالمت در 19 
ــه 41  ــتیم ب ــروم توانس ــه مح منطق
ــن  ــاکنین ای ــر از س ــزار و 800 نف ه
مناطــق خدمــات ســالمت محــور 
ارائــه کنیــم و بیــش از 350 قلــم 
ــارد  ــش از 5 میلی ــه ارزش بی دارو ب
بــرای  را  ریــال  میلیــون   740 و 
ــروم و  ــردم مح ــان م ــع در می توزی
ــن  ــاکن در ای ــوردار س ــر برخ ــم ت ک

ــم. ــاده کنی ــه و آم ــق تهی مناط
بســته   500 و  هــزار   6 توزیــع  وی 
 3 از  بیــش  ارزش  بــه  بهداشــتی 
میلیــون   840 و  ریــال  میلیــارد 
تجهیــزات  از  اســتفاده  ریــال، 
و  اتــوکالو  )رادیولــوژی،  پزشــکی 
نظایــر آن( بــه ارزش بیــش از یــک 
ــال را از  ــون ری ــارد و 800 میلی میلی
دیگــر خدمــات ارائــه شــده در حــوزه 

ــردم  ــه م خدمــات ســالمت محــور ب
مناطــق محــروم و کــم تــر برخــوردار 

ــرد. ــوان ک ــتان عن ــار اس ــن چه ای
حــوزه  در  داد:  ادامــه  نصیــری 
خدمــات معیشــت محــور نیــز چهــار 
بــه  غذایــی  بســته   800 و  هــزار 
و  از هفــت میلیــارد  بیــش  ارزش 
ــت  ــش از هف ــال، بی ــون ری 72 میلی
بــه  التحریــر  لــوازم  بســته  هــزار 
ارزش بیــش از چهــار میلیــارد و 200 
میلیــون ریــال، پوشــاک )البســه، 
کیــف و کفــش( بــه ارزش بیــش از 
6 میلیــارد و 72 میلیــون ریــال، پنج 
هــزار و 200 بســته اســباب بــازی بــه 
ارزش بیــش از یــک میلیــارد 100 
میلیــون ریــال در میــان مــردم ایــن 
مناطــق توزیــع شــد و 11 هــزار و 
500 نفــر از دوره هــای آموزشــی، 13 
ــه  ــرای برنام ــر از اج ــزار و 500 نف ه
هــای فرهنگــی بهــره منــد شــده 
و اجــرای پــروژه هــای حمایتــی 
ســرویس  )ســاخت  بهداشــتی  و 
بهداشــتی، تعمیــر مدرســه، ســاخت 
ــه  ــر آن( ب ــکونی و نظای ــزل مس من
و  میلیــارد  چهــار  از  بیــش  ارزش 

ــد. ــام ش ــال انج ــون ری 165 میلی
ایــن مقــام مســئول در جمعیــت 
حــوزه  در  گفــت:  احمــر  هــالل 
و  اجــرا  در  شــرب  آب  تامیــن 
نیــز   2 آب  نــذر  طــرح  برگــزاری 
 878 از  بیــش  تامیــن  تامیــن 
 7 از  بیــش  ارزش  بــه  تانکــرآب 
میلیــارد و 61 میلیــون ریــال، توزیــع 
بیــش از 115 هــزار و 300 بطــری 
آب معدنــی بــه ارزش بیــش از 2 
ریــال و  255 میلیــون  میلیــارد و 
ــق  ــه مناط ــامیدنی ب ــال آب آش انتق
پرفشــار و بحرانــی از خشکســالی در 

اســتان یادشــده انجــام شــد.

وزیـر کشـور بـا بیـان اینکـه آمادگی هـای 
الزم بـرای حضور حداقل 3 میلیون نفر در 
مراسـم اربعین تدارک دیده شـده اسـت، 
گفت: از روند کار در مسـیر مهران تا نجف 
و همچنین نجف تـا کربالی معلی بازدید 
داشـته و جلسـه ای با وزیر کشـور عراق و 

اسـتانداران مرزی خواهیم داشت.
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی که صبـح زوز 
گذشـته  وارد ایـالم شـد، در بـدو ورود بـه 
ایـالم در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه 

اینکـه در ایـن سـفر بـا همراهی روسـای 
مرکـزی  سـتاد  مختلـف  کمیته هـای 
اربعین حسـینی از مرز مهران، تأسیسات، 
امکانـات و آمادگـی هایـی کـه در آنجـا 
ایجاد شـده بازدید خواهیم داشـت، اظهار 
کـرد: قصـد مـا این اسـت کـه بتوانیـم از 
مسـیر مهران تا نجف و همچنین از نجف 
تـا کربـال هـم بازدیـد داشـته باشـیم.وی 
همچنیـن افزود: در تمام مسـیر امکاناتی 
کـه فراهـم شـده و شـرایطی کـه بایـد 

ایجـاد شـود را حتمـًا مـورد بررسـی قـرار 
مـی دهیم و همچنین جلسـه ای با وزیر 
کشـور عراق و اسـتانداران مـرزی خواهیم 

داشت.
رحمانـی فضلـی در پایـان خاطـر نشـان 
کـرد: بـا توجـه بـه گزارشـاتی کـه کمیتـه 
هـای مختلـف ارائـه دادنـد و اقداماتـی 
کـه تاکنـون انجـام شـده اسـت آمادگـی 
هـای الزم وجـود دارد و بـرای حداقـل 3 
میلیون نفر تدارک الزم دیده شـده اسـت 
و بـا توجـه بـه تجربیـات چنـد سـاله ای 
کـه در برگـزاری مراسـم اربعیـن داریـم و 
همچنیـن اضافـه شـدن مـرز خسـروی، 
امیدواریـم  تسـهیالت بهتـر و خدمـات 

مناسـبتری بـه زوار ارائـه دهیـم.

برای حضور ۳ میلیون نفر در 
مراسم اربعین آمادگی داریم

حذف 4 صفر از پول ملی باعث 
کاهش هزینه ها می شود

رییــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان این کــه حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی 
ــه  ــکوکات ب ــدن مس ــکناس و وارد ش ــم اس ــا و حج ــش هزینه ه ــث کاه باع
چرخــه اقتصــادی می شــود، گفــت: ایــن الیحــه کمکــی بــه فرآینــد مبــادالت 
مالــی مــردم می کنــد. عبدالناصــر همتــی در جلســه علنــی عصــر روز یکشــنبه 
ــول و بانکــی  ــرای بررســی الیحــه اصــالح پ ــت ب ــاع از درخواســت دول در دف
کشــور بــا قیــد یــک فوریــت گفــت: اصــالح ظاهــر پــول از ضروریــات کشــور 
اســت. مــا در ایــن بــاره بررســی های متعــددی داشــتیم. واقعیــت آن اســت 
کــه پــول ملــی بــه دلیــل تــورم در ســال های طوالنــی عمــال خاصیــت خــود 
ــوان  ــه عن ــال ب ــر از ری ــردم دیگ ــت. م ــت داده اس ــری از دس ــر ظاه را از نظ
واحــد پــول ملــی اســتفاده نمی کننــد و تومــان را جایگزیــن کرده انــد. دربــاره 
اســکناس های 500 هــزار ریالــی هــم آن را 50 تومانــی می نامنــد و کســی 50 
ــر  ــن الیحــه راحت ت ــا در ای ــه داد: هــدف م ــد.وی ادام ــان نمی گوی ــزار توم ه
شــدن کار بــرای مــردم اســت تــا بتواننــد اســکناس ها بــا واحــد پولــی جدید را 
در امــور بازرگانــی و مالــی خــود بــه نحــو احســن اســتفاده کند. در حــال حاضر 

رابطــه پــول ملــی بــا ارزهــای خارجــی هــم خــوب نیســت.

سیاست

سیاست

پارلمان

سیاست

آمریکا آغازگر جنگ باشد نمی تواند به آن پایان دهد

برجام بدون منافع برای ایران ارزشی ندارد

موافقت مجلس با فوریت الیحه حذف چهار صفر از پول

به من تهمت می زنند تا فسادهای خودشان را بپوشانند

در  ظریــف  محمدجــواد 
بــا  اختصاصــی  مصاحبــه 
شــبکه تلویزیونــی ان بــی ســی 
آمریــکا، اتهامــات مطــرح مبنــی 
بــر تــالش ایــران بــرای مداخلــه در انتخابــات آتــی ایــاالت 
متحــده را بــی اســاس خوانــد. ظریــف، در برنامــه میــت د 
پــرس Meet the Press شــبکه ان بــی ســی بــه مجــری 
ــی  ــه او گفــت: دســتگاه هــای اطالعات ــن برنامــه کــه ب ای
مــا گفتــه انــد کــه کشــور شــما از جملــه کشــورهایی اســت 
کــه تــالش مــی کنــد در انتخابــات آتــی آمریــکا مداخلــه 
کنــد، )ازجملــه( حمــالت ســایبری شــبیه کاری کــه روس 
هــا مــی کننــد، آیــا ایــن کار نوعــی تاکتیــک شماهاســت؟ 
ــم  ــات نداری ــن انتخاب ــی در ای ــچ نفع ــا هی پاســخ داد: م

ــا  ــم. م ــه کنی ــما مداخل ــات ش ــم در انتخاب ــه بخواهی ک
هیــچ نفعــی در مداخلــه در امــور داخلــی کشــورهای 
دیگــر نمی بینیــم ولــی نوعــی جنــگ ســایبری در جریــان 
اســت. آمریــکا ایــن جنــگ ســایبری را بــه شــکلی بســیار 
ــات  ــه تاسیس ــه ب ــا حمل ــئوالنه و ب ــاک و غیرمس خطرن
ــود  ــن ب ــه ممک ــوری ک ــه ط ــرد، ب ــاز ک ــا آغ ــته ای م هس
ــما  ــزود: ش ــف اف ــتن بدهد.ظری ــه کش ــر را ب ــون نف میلی
اســتاکس نــت را کــه یادتــان هســت. شــما زیــرو دی را 
یادتــان هســت. شــما عملیــات المپیــک را یادتان هســت. 
)تــالش مجــری بــرای قطــع کــردن صحبــت هــای 
ظریــف(. لــذا نوعــی جنــگ ســایبری در جریــان اســت و 
ایــران درگیــر ایــن جنــگ اســت. هــر جنگــی کــه آمریــکا 
آغازگــر آن باشــد نخواهــد توانســت بــه آن پایــان بدهــد.«

رئیـــس دفتـــر رئیـــس جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران بـــا بیـــان اینکـــه برجـــام بـــدون 
ــدارد،  ــی نـ ــران ارزشـ ــرای تهـ ــع بـ منافـ
گفـــت: در ســـفر رئیـــس  جمهـــوری بـــه 
نیویـــورک بارهـــا بـــه اروپایی هـــا اعـــالم کردیـــم کـــه حتـــی بـــا خـــروج 
ـــد  ـــد و بای ـــام دارن ـــال برج ـــنگین تری در قب ـــه س ـــا وظیف ـــا آنه آمریکایی ه
ـــا  ـــد ت ـــل کنن ـــق عم ـــود در تواف ـــدات خ ـــه تعه ـــتری ب ـــتقالل بیش ـــا اس ب
ـــت  ـــق آن محوری ـــه خـــود در تحق ـــی ک ـــن الملل ـــده بی ـــن معاه ـــان ای همچن

داشـــتند، حفـــظ شـــود.
ـــه  ـــا توج ـــد ب ـــی کردن ـــر م ـــا فک ـــی ه ـــزود: آمریکای ـــی  اف ـــود واعظ محم
ـــزوی  ـــان من ـــران را در جه ـــد ای ـــی می توانن ـــادی و سیاس ـــدرت اقتص ـــه ق ب
ـــود  ـــداف خ ـــه اه ـــتند ب ـــه نتوانس ـــن زمین ـــا در ای ـــه آنه ـــی ک ـــد در حال کنن
ـــری  ـــارهای حداکث ـــا و فش ـــای آنه ـــه تحریم ه ـــدند ک ـــه ش ـــند و متوج برس

ـــدارد. ـــی الزم را ن ـــران کارای ـــرای ای ـــا ب آنه
ـــران در  ـــع ای ـــرح مواض ـــرد: ط ـــد ک ـــوری تاکی ـــس جمه ـــر رئی ـــس دفت رئی

خصـــوص مســـایل مختلـــف بیـــن المللـــی، حفـــظ برجـــام  و مالقـــات 
ــان در  ــورهای جهـ ــران کشـ ــادی از سـ ــداد زیـ ــا تعـ ــی بـ ــر روحانـ دکتـ
ـــام  ـــل انج ـــازمان مل ـــی س ـــع عموم ـــرکت در مجم ـــرای ش ـــه ب ـــورک ک نیوی
ـــران  ـــه ای ـــری ب ـــار حداکث ـــال فش ـــا در اعم ـــی ه ـــان داد آمریکای ـــد، نش ش
بـــه بـــن بســـت رســـیده انـــد.وی تصریـــح کـــرد: رئیـــس جمهـــوری 
ـــا  ـــی ه ـــه اروپای ـــت ب ـــه صراح ـــورک ب ـــه نیوی ـــفر ب ـــران در س ـــالمی ای اس
اعـــالم کـــرد کـــه گام ســـوم در برجـــام را برداشـــته ایـــم و آنهـــا نیـــز در 
ـــام را  ـــان برج ـــبی همچن ـــای مناس ـــل ه ـــه راه ح ـــا ارائ ـــتند ب ـــالش هس ت

ـــد. ـــظ کنن حف
ـــه  ـــزاری جلس ـــال برگ ـــه دنب ـــه ب ـــوری فرانس ـــس  جمه ـــت: رئی ـــی گف  واعظ
5+1 بـــود تـــا پیشـــنهادهای اروپایـــی خـــود را مطـــرح کنـــد زیـــرا آنهـــا 
متوجـــه شـــدند هـــر چـــه مـــی گـــذرد آنهـــا در ایـــن زمینـــه اســـتقالل 
ندارنـــد و بـــا تشـــکیل ایـــن جلســـه اروپایـــی هـــا بـــه دنبـــال حـــل 
ـــه  ـــبت ب ـــام نس ـــظ برج ـــا حف ـــد ب ـــالش کردن ـــد و ت ـــود بودن ـــکالت خ مش
ـــد. ـــام دهن ـــات الزم را انج ـــران اقدام ـــرای ای ـــارد دالر ب ـــاص 15 میلی اختص

بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس   
اصـالح  الیحـه  فوریـت  یـک 
کشـور  بانکـی  و  پولـی  قانـون 
صـورت  در  کـه  کـرد  موافقـت 
تصویـب نهایـی ایـن الیحـه، چهار صفـر از پول ملی کشـور 
حـذف مـی شـود.نمایندگان مجلـس شـورای اسـالمی در 
ادامـه جلسـه علنـی نوبـت عصـر روز- یکشـنبه- بـا 144 
رای موافـق، 76 رای مخالـف و 3 رای ممتنـع از مجمـوع 
230 نماینـده حاضـر بـا یـک فوریـت اصالح قانـون پولی و 
بانکـی کشـور موافقت کردنـد.در صورت تصویـب نهایی این 
الیحـه، چهـار صفـر از پـول ملی کشـور حـذف می شـود.بر 
اسـاس مـاده واحـده الیحـه قانـون پولـی و بانکی کشـور؛  
واحـد پـول ایـران تومـان اسـت و هـر تومـان برابـر 10 هزار 

ریـال جـاری و معادل یکصد پارسـه اسـت.بر مبنای تبصره 
1 ایـن مـاده واحـده؛ برابـر پـول هـای خارجـی نسـبت بـه 
تومـان و نـرخ خریـد و فـروش ارز توسـط بانـک مرکـزی 
در چارچـوب نظـام ارزی حاکـم و بـا رعایـت ذخایـر ارزی 
و عندلـزوم تعهـدات کشـور در مقابـل صنـدوق بیـن المللی 
پـول، محاسـبه و تعییـن می شـود. بـه موجـب تبصـره 2 
ایـن مـاده واحـده؛ دوره گـردش مـوازی و اعتبـار همزمـان 
تومـان و ریـال  کـه در ایـن قانـون، »دوره گـذار« نامیـده 
می شـود، حداکثـر دو سـال بـا رعایـت تبصـره 4 ایـن بنـد 
خواهـد بود. طریقه جمع آوری و شـرایط خروج اسـکناس 
هـا و سـکه هـای ریـال از جریـان، بـر طرق مفـاد بند )ب( 
مـاده 3 و بنـد ج مـاده 4 قانـون پولـی و بانکـی کشـور 

حسـب مـورد، تعییـن یـا اجـرا می شـود

 اواخــر هفتــه گذشــته شــایع اهــدای 
ارتباطــات  وزیــر  توســط  لپ تــاپ   200
و فنــاوری اطالعــات بــه نهــاد ریاســت 
ــات  ــر ارتباط ــد. وزی ــر ش ــوری منتش جمه
ــرد: از  ــالم ک ــون اع ــود، اکن ــوع را داده ب ــن موض ــری ای ــول پیگی ــه ق ک
مدیرعامــل همــراه اول کــه تجهیــزات داده بــود خواســتم دیگــر تکــرار نشــود 
و آن تجهیــزات بــرای هوشمندســازی مــدارس سیســتان و بلوچســتان بــه 
ــه  ــاپ ب ــتگاه لپ ت ــدای 200 دس ــر اه ــی خب ــود.آذری جهرم ــه ش کار گرفت
نهــاد ریاســت جمهوری را در حاشــیه جلســه هیــات دولــت تکذیــب کــرد و 
قــول داد مســئله رخ داده را بررســی کند.وزیــر ارتباطــات دقایقــی قبــل در 
اینســتاگرام خــود نوشــت: مــن کــه بــا مــردم مطلــب پنهــان و محرمانــه ای 
نــدارم. گفتــه بودنــد »جهرمــی 200 تــا لپ تــاپ بــه نهــاد ریاســت جمهــوری 
هدیــه داده اســت!«. دروغ محــض بــرای پوشــاندن فســادهای خــود! مــن 
ــروز  ــد. ام ــری کنن ــت پیگی ــه جدی ــه ب ــی نداشتم.خواســتم ک ــچ اطالع هی
ــراه  ــل هم ــرد. از مدیرعام ــه زد و عذرخواهــی ک ــاد نام مســئول مربوطــه نه

اول کــه تجهیــزات داده بــود خواســتم دیگــر تکــرار نشــود و آن تجهیــزات 
بــرای هوشمندســازی مــدارس سیســتان و بلوچســتان بــه کار گرفتــه شــود.
او در ادامــه توضیــح داد: همــه می داننــد کــه دربــاره  حق النــاس بــا کســی 
ــردم را از  ــن م ــد ذه ــاروا نمی توانی ــای ن ــن تهمت ه ــا ای ــدارم! ب ــارف ن تع
ــا  ــلی، ام ــل بروس ــن قات ــال م ــد. اص ــرف کنی ــادها منح ــای فس واقعیت ه
ــم و هــم  ــری می کن ــزوده را پیگی ــای ارزش اف ــان َوس و دزدی ه ــم پای ه
ــرات از مــال مــردم  آن پنــج هــزار میلیــارد تومانــی کــه در واگــذاری مخاب
ــازه اول کار اســت. ــتی، ت ــده! راس ــه ش ــش چ ــوم نیســت تکلیف ــه معل ک
ــن وزارت  ــده بی ــدل ش ــای رد و ب ــود نامه ه ــه خ ــات در صفح ــر ارتباط وزی
ــم  ــخ شش ــه در تاری ــن نام ــرد. اولی ــر ک ــراه اول را منتش ــات و هم ارتباط
مهرمــاه بــه مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات ســیار زده شــده بــا ایــن مضمــون: 
بــه تبعیــت از نظــر وزیــر ارتباطــات بــرای جلوگیــری از هرگونــه فرآینــده ای 
مشــابه و تامیــن تجهیــزات از منابــع دیگــر، از پذیــرش حمایــت آن شــرکت 
ــودت  ــور ع ــه منظ ــده ای ب ــم و درخواســت می شــود نماین ــوزش می طلبی پ

ــد. ــرات معرفــی کنی تجهی

لنا
 ای

س:
عک

ماینده مردم تهران در مجلس شـورای اسـالمی با بیان این که 
گویـا عـده ای از ناامید کردن مردم و اعتمادزدایی نان می خورند 
تاکیـد کـرد: بـه آنانـی که در سـاحت سیاسـی مسـیرهای ضد 
اخالقـی را در پیـش گرفتنـد و نانشـان در ناامیـدی و کاهـش 
مشـارکت سیاسـی مردم است هشـدار می دهم. نماینده مردم 
تهران در مجلس شـورای اسـالمی  با اشـاره به مسـائل مرتبط 
بـا حـوزه انتخابیـه خـود  در تذکـری بـه رئیـس جمهـور و وزیر 
کشـور گفـت: توسـعه شـبکه حمـل و نقل ریلـی به ویـژه برای 
انتقـال متـرو اسالمشـهر بـه تهـران و پردیـس بـه تهـران مورد 

توجه باشـد.

معـاون وزیـر دادگسـتری کشـورمان در حاشـیه اجـالس 
همـکاری  دادگسـتری سـازمان  وزرای  خدمـات حقوقـی 
شـانگهای بـا برخـی مقامات دیگر کشـورها دیـدار و گفتگو 
کـرد. محمـود عباسـی کـه بـه منظـور شـرکت در اجـالس 
وزرای دادگسـتری سـازمان همـکاری شـانگهای بـه چیـن 
سـفر کـرده اسـت در مالقـات بـا همتـای چینـی خـود بـر 
ضـرورت توسـعه و تعمیـق روابـط دو جانبـه حقوقـی و 
قضایـی جمهـوری اسـالمی ایـران و جمهـوری خلـق چین 

کرد. تاکیـد 

به بداخالقان سیاسی 
هشدار می دهم

توافق ایران و چین 
بر توسعه و تعمیق روابط

یـک عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس بـا بیـان این کـه قهـر بـا 
صنـدوق رای بـه نفـع هیـچ کس نیسـت، گفت: همـه جریان ها 
بایـد محترم شـمرده شـده و فرصت رقابت برابر داشـته باشـند 
تـا همـه از نتیجـه رقابـت خشـنود باشـند. مازنی ضمـن انتقاد 
از اختالفـات سیاسـی اخیـر تاکید کـرد: سال هاسـت اختالفات 
سیاسـی از مـرز منافـع حزبـی و جناحـی عبـور کـرده و بخـش 
قابـل توجهـی از ظرفیـت نیروهای انقـالب به حـذف و تخریب 
رقیـب اختصـاص پیدا کرده اسـت. شـفافیتی که امـروز دغدغه 
اقشـار مختلـف جامعه اسـت ریشـه در عدم شـفافیت در نظام 

دارد. انتخابات 

رئیـس  روحانـی  حسـن  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
جمهـور، یـک قانـون مصـوب مجلـس را بـرای اجـرا بـه 

ابـالغ کـرد. جهـاد کشـاورزی  وزارت 
در اجـرای اصـل یکصـد و بیسـت و سـوم قانـون اساسـی 
قانـون   « جمهـور  رئیـس  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 
موافقتنامـه بیـن دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و دولت 
زمینـه  در  جمهـوری خلـق چیـن در خصـوص همـکاری 
بهداشـت و قرنطینـه دامـی« را بـرای اجـرا بـه وزارت جهاد 

کشـاورزی ابـالغ کـرد.

قهر با صندوق رأی 
به نفع هیچ کس نیست

روحانی یک قانون مصوب 
مجلس را برای اجرا ابالغ کرد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

زنگ گردشگری در شهرستان بانه به صدا درآمدهمایش گردشگری مذهبی در دانشگاه گیالن برگزار شد

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
گفـــت:  گیـــالن  صنایع دســـتی  و 
»گردشـــگری مذهبـــی منجـــی اقتصـــاد 
ایـــران و فعال تریـــن بخـــش گردشـــگری 

ــت.« ــران اسـ ایـ
 شـــهرود امیرانتخابـــی در کارگاه آموزشـــی گردشـــگری مذهبـــی کـــه بـــا 
موضـــوع »گردشـــگری مذهبـــی شـــناخت رســـومات مذهبـــی ایـــران در 
ـــی  ـــت: »در بخـــش جـــذب گردشـــگر مذهب ـــزار شـــد، گف ـــام محـــرم« برگ ای
ـــی  ـــت ول ـــده اس ـــی انجام ش ـــی خوب ـــدی و عملیات ـــات ج ـــه اقدام ـــا آنک ب

هنـــوز بـــه توفیـــق الزم دســـت پیـــدا نکرده ایـــم.«
ـــاد  ـــوب اقتص ـــی در چارچ ـــگری مذهب ـــترش گردش ـــرای گس ـــزود: »ب او اف
ـــد،  ـــرام باش ـــراد مورداحت ـــادی اف ـــای اعتق ـــت ارزش ه ـــگری الزم اس گردش
لـــذا می تـــوان در صـــورت امـــکان امکانـــات خـــاص مثـــل حمل ونقـــل 
ــال  ــد. فعـ ــل شـ ــی قائـ ــگران مذهبـ ــرای گردشـ ــی بـ ــی و زمینـ هوایـ
کـــردن کمیته هـــای گردشـــگری مذهبـــی و دادن اختیـــارات بـــه آن هـــا 

و واگـــذاری بخشـــی از کار بـــه بخـــش خصوصـــی در جـــذب گردشـــگر 
مذهبـــی مؤثـــر خواهـــد بـــود.«

ـــت 300  ـــد از جمعی ـــج درص ـــط پن ـــد فق ـــران بتوان ـــر ای ـــه داد: »اگ او ادام
ـــد  ـــد، خواه ـــذب کن ـــده ج ـــال های آین ـــیعیان را در س ـــی ش ـــا 400 میلیون ت

ـــد.« ـــذب کن ـــال ج ـــی در س ـــگر مذهب ـــر گردش ـــون نف ـــت 20 میلی توانس
ــان  ــالن بیـ ــتی گیـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ ــرکل میراث فرهنگـ مدیـ
ــن  ــران و فعال تریـ ــاد ایـ ــی اقتصـ ــی منجـ ــگری مذهبـ ــرد: »گردشـ کـ

بخـــش در گردشـــگری ایـــران اســـت.«
ـــدس وجـــود  ـــی مق ـــکان مذهب ـــدود 8900 م ـــران ح او ادامـــه داد: »در ای
ـــده  ـــی ثبت ش ـــراث مل ـــا در فهرســـت می ـــر از آن ه ـــدود 4300 اث ـــه ح دارد ک
ـــوزه  ـــن ح ـــم در ای ـــادی ه ـــوع زی ـــه تن ـــت ک ـــن معناس ـــن بدی ـــت و ای اس
ـــت  ـــا و هوی ـــغ ارزش ه ـــرد: »تبلی ـــی خاطرنشـــان ک ـــود دارد.«امیرانتخاب وج
ــگر های  ــرای گردشـ ــور و بـ ــل کشـ ــالمی در داخـ ــوری اسـ ــام جمهـ نظـ
شـــیعه کم هزینه تـــر از ارســـال مبلـــغ و رایـــزن فرهنگـــی بـــه کشـــورهای 

ـــت.« ـــر اس دیگ

زنـــگ  نواختـــن  نمادیـــن  مراســـم 
معـــاون  حضـــور  بـــا  گردشـــگری 
بانـــه،  فرمانـــدار  برنامه ریـــزی 
شهرســـتان  موقـــت  امام جمعـــه 
ــی،  ــس اداره میراث فرهنگـ ــی، رئیـ ــی انتظامـ ــین فرماندهـ ــه، جانشـ بانـ
ـــس  ـــردم در مجل ـــده م ـــر نماین ـــئول دفت ـــتی، مس ـــگری و صنایع دس گردش
ـــن  ـــی ای ـــران و مســـئولین ادارات دولت ـــدادی از مدی شـــورای اســـالمی و تع

برگـــزار شـــد. شهرســـتان در محـــل مدرســـه مهربـــان 
ـــی،  ـــس اداره میراث فرهنگ ـــواه رئی ـــی خ ـــعد هللا رحیم ـــم س ـــن مراس  در ای
گردشـــگری و صنایع دســـتی بانـــه بـــا ارائـــه گزارشـــی از عملکـــرد و 
اقدامـــات انجام شـــده توســـط ایـــن اداره در شـــش ماهه اول ســـال 
ــن  ــدن ایـ ــگری و تبدیل شـ ــق گردشـ ــعه و رونـ ــت: »توسـ ــاری، گفـ جـ
ــا تـــالش و  ــتان بـــه مقصـــد گردشـــگران داخلـــی و خارجـــی بـ شهرسـ
همـــت مـــردم و همراهـــی مســـئوالن شـــکل گرفته کـــه الزم اســـت ایـــن 
ـــن  ـــر در ای ـــه اهـــداف واالت ـــا ب ـــداوم داشـــته باشـــد ت ـــی و همراهـــی ت همدل

زمینـــه دســـت پیـــدا کنیـــم.«
ماموســـتا کریمـــی امام جمعـــه موقـــت شهرســـتان بانـــه نیـــز پیرامـــون 
ـــعه  ـــتغال و توس ـــاد اش ـــش آن در ایج ـــگری و نق ـــت گردش ـــت صنع اهمی
شهرســـتان ســـخنرانی کـــرد. در مراســـمی بـــا حضـــور رئیـــس اداره 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی شهرســـتان مریـــوان زنـــگ 
گردشـــگری در مدرســـه دخترانـــه ذاکریـــن ایـــن شهرســـتان بـــه صـــدا 

درآمـــد.
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره  رئیـــس  حدادیـــان  فریـــاد 
ــی  ــک روز جهانـ ــن تبریـ ــم ضمـ ــن مراسـ ــوان در ایـ ــتی مریـ صنایع دسـ
ــوان  ــتان مریـ ــت: »شهرسـ ــگری گفـ ــه گردشـ ــاز هفتـ ــردی و آغـ جهانگـ
به عنـــوان یکـــی از قطب هـــای اصلـــی گردشـــگری اســـتان بـــه شـــمار 
می آیـــد و دارای پتانســـیل های فراوانـــی در ایـــن زمینـــه اســـت، پـــس 
ـــتفاده  ـــا اس ـــن فرصت ه ـــتر از ای ـــه بیش ـــکاری هرچ ـــل و هم ـــا تعام ـــد ب بای
کنیـــم و بـــرای رونـــق اقتصـــادی و ایجـــاد اشـــتغال بـــرای مـــردم گام 

برداریـــم.« 

 پیام
 میراث

کتاب »تبریز، میراث و فرهنگ« به قلم قاسم کاوه ای که در برگیرنده اطالعات جامعی از 
پیشینه فرهنگی، تاریخی شهر تبریز با نگاهی به تاریخ، پیدایش و باورها منتشر شد.

رنا
 ای

س:
عک

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  )وزیـر  مونسـان  علی اصغـر 
صنایع دسـتی( به مناسـبت روز جهانی گردشـگری در یادداشتی از 
حرکـت گردشـگری ایـران روی ریل جهانی سـخن گفت.علی اصغر 
مونسـان )وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی( بـه 
مناسـبت روز جهانی گردشـگری در یادداشتی آورده است:در چنین 
ایامـی هرسـاله ویژه برنامه هـای متنوعی باهدف معطوف سـاختن 
توجهـات بـه موضوع گردشـگری، مزیت هـا و چالش هـای فراروی 
آن در سراسـر جهـان برگـزار می شـود تـا تأکیـدی دوبـاره بـر نقش 
بی بدیـل ایـن صنعـت در اقتصـاد جهانـی و توسـعه پایـدار جوامع 
باشـد. دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران نیز بـا درک ابعـاد اهمیت 
ایـن صنعـت و بـا شـناخت از ظرفیت هـا و جاذبه هـای طبیعـی و 
تاریخـی کشـورمان، طـی چنـد سـال گذشـته توجهـی مضاعف به 
حـوزه گردشـگری و ارتقـاء جایگاه آن در سـطح بین المللی داشـته 
اسـت. به رغـم تحریم هـای یکجانبـه آمریـکا و تالش هـای صورت 
گرفته درزمینٔه ایران هراسـی، روند رشـد گردشـگری ایـران طی دو 
سـال گذشـته شـتابی افزون تـر یافتـه و حرکـت چرخ گردشـگری 
ایـران روی ریل هـای جهانـی ایـن صنعـت روان تـر شـده اسـت. 
درواقـع اقبـال فعـاالن گردشـگری جهـان به ایـران نشـان از عقیم 
بـودن تحریم هـا علیـه کشـورمان دارد و رشـد شـمار گردشـگران 
ورودی بـه کشـور نیـز بـر ایـن واقعیـت صحـه می گـذارد. تنـوع 
رویدادهـای بین المللـی دو سـال گذشـته هم چـون رویـداد تبریز 
2018 پایتخـت گردشـگری جهـان اسـالم، همـدان 2018 پایتخـت 
گردشـگری آسیا، برگزاری نشسـت اعضای وابسته سازمان جهانی 
جهانگـردی در ایـران بـا حضـور دبیـر کل ایـن سـازمان، برگـزاری 
نشسـت راهنمایان گردشـگری جهان در ایران، تعامل سـازنده دبیر 
کل سـازمان جهانی جهانگردی برای پیش برد اهداف کشـورمان در 
ایـن حوزه، برگزاری رویدادهای نمایشـگاهی و موزه ای متقابل بین 
ایـران و سـایر جوامـع به ویژه کشـورهای اروپایی، و موارد بی شـمار 
دیگـر در این زمینه نشـان از دیپلماسـی فعال و اثربخـش ایران در 
صنعـت گردشـگری کشـور دارد. این دیپلماسـی فعـال درعین حال 
دسـتاوردهای ارزشـمندی برایمـان بـه همـراه داشـته اسـت کـه 
افزایـش شـمار ثبت جهانی آثـار ایران، کسـب رتبه های بین المللی 
در نمایشـگاه های مـوزه ای، تسـهیل بازگشـت آثـار تاریخـی ایـران 
و پذیـرش پنـج عضـو جدیـد وابسـته ایـران در سـازمان جهانـی 

گردشـگری ازجمله آن هاسـت.

سوژه حرکت 
گردشگری ایران 
روی ریل جهانی

برگشت الواح هخامنشی از آمریکا درهاله ای از ابهام

نقش برجسته سر سرباز هخامنشی سال گذشته به کشور بازگشت 

ــران  ــور ای ــن ســفر رییــس جمه هفتمی
ــرای شــرکت در مجمــع  ــورک ب ــه نیوی ب
عمومــی ســازمان ملــل در حالــی پایــان 
ــا،  ــی تصوره ــالف برخ ــه برخ ــت، ک یاف
قول هایــی کــه بــرای بازگردانــدن الــواح 
هخامنشــی بــه ایــران مطــرح شــده 
ــا گذشــت چنــد دهــه تاخیــر،  ــد، ب بودن

ــه عمــل نپوشــیدند. جام
 اگــر هدایــای قبلــی را کــه در طــول 
بــه  6 ســفر قبلــی رییــس جمهــور 
ــراه  ــود هم ــده ب ــل داده ش ــازمان مل س
ــت  ــرای بازگش ــه ب ــی ک ــا احتمال های ب

ــدند،  ــرح می ش ــی مط ــواح هخامنش ال
کنــار هــم قــرار دهیــم، چشــم انتظــاری 
فعــاالن و دوســتداران میــراث فرهنگــی 
ــه  ــواح هخامنشــی ک ــرای بازگشــت ال ب
در طــول چنــد ســال گذشــته بــه »الــواح 
ــود، انتظــار  شــیکاگو« معــروف شــده ب

ــت. ــوده اس ــی نب بیجای
البتــه زمانــی حدســیات بــرای بازگشــت 
ــن  ــا حس ــراه ب ــی هم ــواح هخامنش ال
روحانــی و هیــات همــراه قــوت گرفــت 
ــاون  ــان – مع ــن طالبی ــه محمدحس ک
میــراث فرهنگــی وزارتخانــه میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــه  ــری 31 شــهریور ک – در نشســت خب
ــی از 300 شــیء تاریخــی  ــرای رونمای ب

ــی  از راه رســیده از اســپانیا در مــوزه مل
ــن  ــران برگــزار شــد، اعــالم کــرد: »ای ای
ــزاری  ــی )برگ ــال فرهنگ دیپلماســی فع
بیــن  مــوزه ای  بیــن  نمایشــگاه های 
باعــث  دیگــر(  و کشــورهای  ایــران 
شــده در حوزه هــای دیگــر از جملــه 
فرهنگی تاریخــی  امــوال  اســترداد 
شــاهد اتفاقــات خوبــی باشــیم. در 
ــز خبرهــای خوشــی  ــده نی روزهــای آین
ــم  ــی خواهی ــوال تاریخ ــترداد ام از اس
شــنید. بســیار خوشــحالم کــه از طریــق 
ــات  ــاهد اتفاق ــی ش ــی فرهنگ دیپلماس

ــتیم.« ــور هس ــوب در کش ــیار خ بس
هدیــه ی  نخســتین  قبــل،  ســال   6
ــه  ــا ب ــی از آمریکایی ه ــی روحان تاریخ

ــیمین  ــام س ــید، »ج ــران رس ــاک ای خ
مــاه  مهــر  ششــم  کــه  شــیردال« 
1392 بعــد از پایــان ســفر روحانــی 
بــه نیویــورک و در فــرودگاه مهرآبــاد 
هــر  هدیــه ای کــه  شــد؛  رونمایــی 
ــی  ــی مبن ــد از آن صحبت های ــد بع چن
بــر تقلبــی بــودن اش مطــرح شــد، 
امــا در زمــان رونمایــی از ایــن اثــر 
ــه  ــد ک ــالم ش ــاد اع ــرودگاه مهرآب در ف
ــزد  »شــیردال تاریخــی از ســال 2003 ن
ــِل  ــر تحوی ــرار ب ــوده و ق ــا ب آمریکایی ه
ــخ  ــا آن تاری ــا ت ــود، ام ــران ب ــه ای آن ب
ــود.  ــن امــر، فراهــم نشــده ب امــکان ای
متعلــق  می شــد  گفتــه  کــه  اثــری 
بــه 2700 ســال قبــل اســت. نقــش 
ــه  ــی ک ــرباز هخامنش ــر س ــته س برجس
ــران کشــف شــد  90 ســال پیــش در ای
و حــدود 80 ســال بعــد بــه صــورت 
غیرقانونــی ســر از کانــادا و ســپس 
هدیــه ی  دومیــن  درآورد،  آمریــکا 
تاریخــی آمریکایی هــا بــه مــردم ایــران 
ــای  ــا رایزنی ه ــل، ب ــال قب ــه س ــود ک ب
بین المللــی و پیگیری هــای حقوقــی 
وزارت امــور خارجــه و میــراث فرهنگــی 
همــراه بــا رییــس جمهــور کــه از مجمــع 
بــه کشــور  ملــل  ســازمان  عمومــی 
برمی گشــت، بــه ایــران برگردانــده شــد.
ــتمداران  ــم سیاس ــاز ه ــه ب ــه ای ک هدی
و کارشناســان از ان بــه عنــوان یــک 
ــد و آن را  ــاد کردن ــی ی ــترداد فرهنگ اس
حــاوی پیام هــای مهمــی دانســتند. 
زمــان،  آن  در  آنهــا  بــاور  بــه  حتــی 
در  ایــران  تاریخــی  آثــار  اســترداد 
ســال های گذشــته و اســترداد ایــن اثــر 
ــت  ــع دول ــاوت از رویکــرد و موض متف

آمریــکا بــا همراهــی و همدلــی و ارتبــاط 
ــع فرهنگــی، علمــی، کارشناســان  مجام
و  هنــر  بــه  عالقه منــدان  و  خارجــی 
تاریــخ ایــران در خــارج از کشــور صــورت 
گرفــت کــه نشــان از ظرفیت دیپلماســی 
ــان دیپلماســی و  ــت زب ــی، اهمی فرهنگ
اســتفاده از آن در بازگردانــدن دیگــر آثار 
تاریخــی کشــورمان اســت. روحانــی نــه 
ــا، بلکــه از روس هــا  ــا از آمریکایی ه تنه
نیــز هدیــه ی تاریخــی گرفتــه اســت. او 
در ســفر مهــر مــاه ســال 1393 خــود بــه 
ــک ســپر تاریخــی  ــن ی روســیه از پوتی
ــه گرفــت  ــزار دفاعــی هدی ــوان اب ــه عن ب
ــد سیاســیون از آن تعابیــر  کــه هــر چن
مختلفــی داشــتند، امــا  بــا دســتور 
پوتیــن«،  والدیمیرویــچ  »والدیمیــر 
ــان کاخ  ــیه کارکن ــور روس ــس جمه رئی
ــی  ــه تاریخ ــتاراخان )قلع ــن آس کرملی

ــی  ــگ جهان ــه در جن ــاوس ک تســیخ ه
اول دژ و انبــار مهمــات بــوده اســت( 
قابــی را کــه درون آن ســپری رزمــی 
ــس  ــه ریی ــود، ب ــالدی ب ــرن 17 می از ق

ــد. ــه دادن ــران هدی ــوری ای جمه
ــی یکــی از ســربازان شــاه   »ســپر رزم
ــال، و  ــز و ط ــس برن ــاس اول از جن عب
مربــوط بــه جنگــی بــوده کــه در آن 
ــان  ــالدی( می ــا 1618 می دوره )1603 ت
ترکیــه و ایــران رخ داده اســت، ســپری 
کــه قــدری ضربــه هــم خــورده اســت.« 
امــا می تــوان گفــت هدیه هایــی کــه 
ــل سیاســی  ــه َرُج ــی ب ــت روحان در دول
ایرانــی داده شــده، بــه جــز چنــد مــورد 
خــاص کــه البتــه آن هــم در دولــت 
تدبیــر و امیــد رخ داده، چنــدان مرســوم 

ــوده اســت. نب

مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی 
ــا  ــه ب ــژه مقابل ــروه وی ــکیل کارگ از تش
ــر داد. ــای تاریخــی خب ــق در بناه حری
روز  مناســبت  بــه  داوری  مهــدی   
علنــی  صحــن  مهمــان  آتش نشــان 
شــورای شــهر تهــران بــود و ضمــن ارائه 
گزارشــی از عملکــرد ســازمان آتــش 
نشــانی بــا بیــان ایــن کــه نیــروی 
انســانی، ســرمایه های ســخت افــزاری 
ــرمایه های  ــری، س ــزاری و فک ــرم اف ون

هســتند. آتش نشــانی  ســازمان 
ــت  ــه گزارشــی از وضعی ــن ارائ وی ضم
ســرمایه نیــروی انســانی گفــت: 1338 
آتش نشــان در طــرح پایــش ســالمت 
جســمانی و روانــی شــرکت کردنــد. 
و  ایثارگــران  از  حمایــت  درراســتای 
خانواده هــای شــهدای آتــش نشــان 
ــر  ــه در نظ ــان بودج ــارد توم 2.7 میلی
گرفتــه شــده و موضــوع ســخت و زیان 
ــز  ــانی نی ــش نش ــغل آت ــودن ش آور ب

ــال  ــتان ها در ح ــی اس ــورای عال در ش
ســازمان  اســت.مدیرعامل  پیگیــری 
دســت   2000 افــزود:  آتش نشــانی 
اورکــت و شــلوار ضــد حریــق خریــداری 
شــده اســت. تجهیــزات ویــژه حفاظــت 
فــردی آتش نشــانان اعــم از دســتکش 
ــداری  ــز خری ــق نی ــه ضــد حری و چکم
ــاره  ــا اش ــه ب ــت.وی  در ادام ــده اس ش
ایــن کــه تاکنــون 21 دســتگاه  بــه 
نردبــان و باالبــر هیدرولیــک خریــداری 
اســت، گفــت: 64 دســتگاه فــن تونلــی 
و معمولــی خریــداری شــده اســت. 
ــای شــبانه ســطح  ــزاری مانوره ــا برگ ب
افزایــش  را  آتش نشــانان  آمادگــی 

می دهیــم.

تشکیل کارگروه ویژه حریق 
بناهای تاریخی

نمایش حلقه زرین »ارجان« 
در سرزمین مادری اش

حلقـه زریـن »ارجـان« بـه سـرزمین مـادری اش فرسـتاده شـد، تـا مهمـان 
افتخـاری مـوزه تازه تاسـیس شـهر ایـذه باشـد.جبرییل نوکنـده - مدیـر کل 
مـوزه ملـی ایـران - بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: حلقـه زریـن ارجـان متعلق به 
دوره عیـالم نـو، نیمـه نخسـت هـزاره اول پیش از میـالد و از محوطه باسـتانی 
»ارجـان«، بـرای نمایـش موقـت بـه شـهر ایـذه انتقـال پیـدا کـرد تـا هم زمان 
بـا گشـایش ایـن مـوزه ی تازه تاسـیس در ایـن مکان بـه نمایش در آیـد.او با 
بیـان این کـه ایـن اثـر به همراه تعـدادی دیگـر از آثـار مجموعه »ارجـان« پنج 
شـنبه سـوم مهـر با همراهی  اسـکورت ویژه به اسـتان خوزسـتان انتقـال داده 
شـد، بـه پیشـینه فرهنگـی کهـن سـرزمین خوزسـتان و جایـگاه مهـم  آن در 
فرهنـگ و تمـدن غنـی ایـران اشـاره کرد و افـزود: وجـود چنین مـوزه ای برای 
اسـتان خوزسـتان به حفظ، حراسـت و معرفـی مواریث بی نظیـر این بخش از 
ایـران منجـر خواهـد شـد.وی با اشـاره بـه این که حلقـه زرین »ارجـان« که در 
مـوزه ملـی ایـران نگهـداری می شـود، از آثـار منحصر بـه فرد این موزه دانسـت 
و افـزود: مـوزه مـادر کشـور وظیفه خـود می داند در صـورت احراز شـرایط الزم، 
در نمایشـگاه هایی از ایـن قبیـل در اسـتان های دیگـر آثـار مـورد نیـاز و موجود 

در مـوزه ملـی ایـران را نمایـش دهد.

ته
نک

از مناسـبات سیاسـی و ارتباط های دولتمـردان آمریکا با ایران 
کـه بگذریم، حـاال باز هم نوبت به الواح هخامنشـی می رسـد، 
کتیبه هـا یا همـان تبلت های تاریخی که حدود ۸۰ سـال قبل 
با قرار مطالعه و بررسـی از کشـور خارج شـدند تا بعد از مطالعه  
و خوانـِش کامـل کتیبه هـا به کشـور برگردانده شـوند، اما این 
قـول تـا امروز یعنـی چیزی حدود هشـت دهه طول کشـیده 
اسـت.حاال در کنار  پیگیری هایی که حتما مسـووالن وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی دربـاره ی آخرین 
وضعیت الواح هخامنشـی در شـیکاگو و زمان برگشـت اش به 
تهـران انجـام دادنـد اما از سـه ماه قبـل هیچ خبـرِ جدیدی از  
آن منتشـر نکردنـد، کـه بگذریـم، یک امیـد هنوز باقی اسـت، 
آن هـم زمان برگشـِت محمدجواد ظریف - وزیـر امورخارجه - 
بـه تهـران. با توجه بـه زماِن احتمالی بازگشـت وی کـه در ۲4 
سـاعت آینـده انجـام می شـود، می توان ایـن امید را داشـت 
که شـاید او دسـِت پر و با خبری از الواحِ هخامنشـی به تهران 

برسد.

میراث
میراث

مقاومت برخی مقابل واگذاری بناهای واکاوی نقش راه ابریشم در تحوالت تاریخی ادیان
تاریخی به بخش خصوصی در دومیـن نشسـت کارشناسـی 

ادیـان و بیـن  گفت وگـوی بیـن 
راه  جایـگاه  و  نقـش  فرهنگـی، 
تاریخـی  تحـوالت  در  ابریشـم 
ادیـان بـا حضـور نماینـدگان کشـورهای عضـو راه ابریشـم 
ششـمین  حاشـیه  در  نشسـت کـه  ایـن  شـد.در  واکاوی 
کنفرانـس جهانـی راه ابریشـم روز شـنبه به میزبانـی همدان 
برگـزار شـد؛ باستان شـناس قرقیزسـتانی با بیـان اینکه جاده 
ابریشـم عامل توسـعه و رشد تمدن بشـری بوده است،گفت: 
میراث فرهنگی نقش مهمی در خصوص نشـر و تبلیغ ادیان 
مختلـف دارنـد. چنـار بیگ با بیـان اینکه اماکـن فرهنگی در 
قرقیزستان نقش مهمی در گسترش و عمیق شدن تعامالت 

بـا کشـورهای مختلـف دارنـد، اظهـار داشـت: جـاده ابریشـم 
یکی از مسـیرهای اصلی توسـعه و رشـد تمدن بشری بوده و 

در سـال های مختلـف گسـترش پیـدا کـرده اسـت.
از مهم تریـن  بـه عنـوان یکـی  ابریشـم  افـزود: جـاده  وی 
مسـیرهای تجارت و کسـب و کار در جهان شناخته می شود و  
آثـار پیدا شـده در جاده ابریشـم نشـان دهنـده تنوع فرهنگی 
و مذهبـی در ایـن مسـیر اسـت. بیـگ بـا بیـان اینکـه اقالم 
متفاوتـی مربـوط به زرتشـتیان در قسـمتی از جاده ابریشـم 
کـه از قرقیزسـتان عبـور می کننـد یافـت شـده اسـت اضافـه 
کرد:  چهار سـایت باسـتانی در قرقیزسـتان ثبت جهانی شده 

کـه تمـام ایـن مناطق بـه نوعی بـا دیـن در ارتباط هسـتند.

مدیرعامـل و رئیس هیئت مدیره 
صنـدوق احیـا و بهره بـرداری از 
اماکـن تاریخی و فرهنگی گفت: 
بـا وجـودی کـه قانـون، صنـدوق 
را مکلـف بـه واگـذاری کـرده؛ برخـی بـا نـگاه منسـوخ بـه 
واگـذاری بناهـا بـه بخـش خصوصـی مقاومـت می کننـد.
هـادی میرزایـی روز یک شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
فرهنگـی ایرنـا بـا بیـان ایـن کـه بـه طـور قطـع بهتریـن 
واگـذاری در حـوزه فرهنگـی اسـت، گفـت: در پـاره ای از 
مـوارد تقاضایـی در حـوزه فرهنگی وجود ندارد و بهتر اسـت 

کـه بنـا از سـوی بخـش خصوصـی مـورد احیـا و مرمـت و 
سـپس بهره بـرداری قـرار بگیـرد تـا واگـذاری انجـام نگیرد 
و بـدون مرمـت و احیـا بـه سـمت  تخریـب بـرود. مـا بـه 
جـد حساسـیت داریـم کـه هیـچ  تغییـری در واقعیت بنا 
اتفـاق نیفتـد.وی بـا یـادآوری اینکـه وزیر میـراث فرهنگی 
بـه هـر اسـتانی که سـفر می کنـد از اسـتاندارد و مسـئوالن 
میراث اسـتان ، لیسـت بناهایی کـه امکان واگـذاری آن به 
صنـدوق احیـا،  وجـود دارد مـی گیرد،  گفـت: هم اکنـون در 
حال تدوین بانک اطالعاتی از سـه دسـته 269، 155 و 401 

بنـای تاریخـی کـه به مـا اعالم شـده هسـتیم.
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مســعود تجریشــی -معــاون محیــط زیســت انســانی 
می گویــد:  زیســت-  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
بســیاری از متخصصــان محیــط زیســت معتقدنــد 
کــه اگــر آب دریــای خــزر از طریــق کانــال وارد تــاالب 
میانکالــه شــود ممکــن اســت اکوسیســتم تــاالب 
آب  دارای  میانکالــه  تــاالب  چراکــه  ببینــد  آســیب 
شــیرین و شــور اســت. بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، 
اگــر آب شــور وارد میانکالــه شــود آب شــیرین را 
پــس زده و اکوسیســتم بخــش لــب شــور و شــیرین 
ــد:  ــح می کن ــی تصری ــت. تجریش ــد رف ــن خواه از بی
ــل  ــه دلی ــه ب ــاالب میانکال ــر آب ت ــال اخی ــی 20 س ط
ــه  ــش یافت ــود کاه ــزر ب ــای خ ــه در دری ــاناتی ک نوس
اســت. عــالوه بــر ایــن رودخانه هــای منتهــی بــه 
ایــن تــاالب الیروبــی نشــده و موجــب کاهــش آب در 
ــاالب شــده اســت. معــاون محیــط زیســت انســانی  ت
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــیار  ــه بس ــل اینک ــه به دلی ــاالب میانکال ــتم ت اکوسیس
ــت های  ــد: برداش ــان می کن ــت، خاطرنش ــکننده اس ش
ــه موجــب شــده  ــاالب میانکال ــه در باالدســت ت بی روی
ــدودی  ــا ح ــاالب ت ــن ت ــتم ای ــک سیس ــه ی ــت ک اس
ــا  ــا ب ــد: م ــح می کن ــی تصری ــرود. تجریش ــن ب از بی
انتقــال آب از دریــای خــزر بــه تــاالب نمی توانیــم 
ایــن اکوسیســتم را بــه تــاالب برگردانیم.بــه گفتــه وی 
ــا  ــی میلیون ه ــه ط ــت ک ــی اس ــه تاالب ــاالب میانکال ت
ــق  ــی تطبی ــرایط کنون ــا ش ــود را ب ــت خ ــال وضعی س
داده اســت. ایــن مقــام مســوول در ادامــه می افزایــد: 
ــود  ــا وج ــه در دنی ــاحلی ک ــای س ــیاری از تاالب ه بس
خشکســالی  ســال های  و  آب  و   کاهــش  دارنــد 
ــا  ــته ب ــه توانس ــاالب میانکال ــا ت ــد، ام ــی کرده ان را ط
تمــام شــرایط خــود را تطبیــق دهــد. تجریشــی تاکیــد 

ــاالب  ــد: برخــی از قســمت های خشــک شــده ت می کن
ــرا  ــت، چ ــا اس ــردن رودخانه ه ــی نک ــل الیروب ــه دلی ب
کــه بــا الیروبــی نشــدن آب وارد تــاالب نمی شــود. 
بــه گفتــه وی بســیاری از ماهیگیــران و کشــاورزان کــه 
ــی  ــد کانال ــد و می خواهن ــاالب قــرار دارن در باالدســت ت
ــه  ــه میانکال ــا ب ــر آب دری ــی راحت ت ــرای دسترس را ب
ایجــاد کنــد کــه ایــن موضــوع مشــکالتی را بــرای 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــاالب ایج ت

صدور مجوز فقط با ارزیابی زیست محیطی
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
ــون،  ــاس قان ــر اس ــد: ب ــد می کن ــت تاکی ــط زیس محی
ایــن ســازمان هیــچ مجــوزی را بــرای اجــرای پــروژه ای 
بــدون انجــام ارزیابــی زیســت محیطــی صــادر نمی کنــد.
ــه طــرح انتقــال آب دریــای خــزر  مســعود تجریشــی ب
بــه ســمنان اشــاره کــرده و می گویــد: وزارت نیــرو گفتــه 
هیــچ راهــی بــرای حــل مســاله آب مــردم ســمنان نــدارد 
ــد،  ــاق بیفت ــال آب بیــن حوضــه ای اتف مگــر اینکــه انتق
بــر همیــن اســاس ایــن وزارتخانــه در نامــه ای رســمی بــا 

ــی  ــدار اســت و آب ــال ناپای ــه شــرایط کام ــه اینک اشــاره ب
بــرای شــرب و صنعــت در اســتان ســمنان وجــود نــدارد 
ــه ای  ــن حوض ــال بی ــروژه انتق ــه پ ــرده ک ــت ک درخواس
)انتقــال آب خــزر بــه ســمنان( مــورد بهره بــرداری قــرار 
ــه در  ــا، گفت ــزاری ایرن ــه خبرگ ــه وی ب ــور ک ــرد. آن ط گی
ــر  ــه دفت ــته ب ــادی وابس ــیون اقتص ــان کمیس ــن می ای
معــاون اول ریاســت جمهــوری در حــال پیگیــری و 
ــر  بررســی ابعــاد اقتصــادی ایــن پــروژه اســت مبنــی ب
ــه تامیــن شــود، در واقــع  ــی آن چگون ــع مال اینکــه مناب

ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی موضــوع در ایــن کمیســیون 
در دســت بررســی اســت و بخــش رونــد چگونگــی انتقال 
ــازمان  ــه س ــز وظیف ــی آن نی ــت محیط ــات زیس و الزام
ــال بررســی  ــه در ح ــط زیســت اســت ک ــت محی حفاظ
آنهــا هســتیم. وی دربــاره نامــه مدیــرکل اســتان ســمنان 
درخصــوص صــدور مجــوز ارزیابــی زیســت محیطــی این 
طــرح می گویــد: بــرای ایــن موضــوع حــدود یــک مــاه و 
نیــم پیــش جلســه ای برگــزار کردیــم و قرار شــد در مدت 
ــرات  ــکیل و نظ ــی تش ــای تخصص ــاه کارگروه ه ــک م ی

تغییر اکوسیستم تاالب میانکاله با انتقال آب دریای خزر
معاون سازمان محیط زیست: کارشناسان معتقدند اگر آب خزر از طریق کانال وارد تاالب 

میانکاله شود ممکن است اکوسیستم آن آسیب ببیند

ــتم  ــت، اکوسیس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ــه مع ــه گفت ب
تــاالب میانکالــه بســیار شــکننده اســت، از ایــن رو برداشــت های بی رویــه در باالدســت تــاالب 
میانکالــه موجــب شــده کــه یــک سیســتم ایــن تــاالب تــا حــدودی از بیــن بــرود. مســعود 
ــن  ــم ای ــاالب نمی توانی ــه ت ــای خــزر ب ــال آب از دری ــا انتق ــا ب ــد: م ــح می کن تجریشــی تصری
اکوسیســتم را بــه تــاالب برگردانیــم. طــی ۲۰ ســال اخیر آب تــاالب میانکالــه به دلیل نوســاناتی 
کــه در دریــای خــزر اتفــاق افتــاد، کاهــش یافتــه اســت. عــالوه بــر ایــن رودخانه هــای منتهــی 

بــه ایــن تــاالب الیروبــی نشــده و موجــب کاهــش آب در تــاالب شــده اســت.

مســعود تجریشــی، معــاون محیــط زیســت 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س انس
می گویــد: بــر اســاس قانــون، ایــن ســازمان 
هیــچ مجوزی را بــرای اجــرای پــروژه ای بدون 
انجــام ارزیابــی زیســت محیطــی صــادر 
ــه  ــتی ب ــی درخواس ــن رو وقت ــد. از ای نمی کن
ــام  ــا در تم ــرای آنه ــر اج ــد ب ــازمان می رس س

ــم. ــد داری ــد اجــرا تاکی طــول رون
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زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
سلســله از تخریــب بیــش از 10 کومــه شــکار 
ــکار و  ــه ش ــات منطق ــاز در ارتفاع ــر مج غی
صیــد ممنــوع گریــن خبــر داد. بــه گــزارش 
علیرضــا  لرســتان؛  از  برنــا  خبرگــزاری 
ــت  ــگان حفاظ ــای ی ــت: نیروه ــی گف رحیم
اداره محیــط زیســت شهرســتان سلســله در 
ماموریتــی شــبانه روزی  بیــش از 10 کومــه 
شــکار غیرمجــاز، در ارتفاعــات منطقــه شــکار 
و صیــد ممنــوع گریــن را تخریــب نمودنــد.
او افــزود: هرســاله بــا شــروع فصــل پاییــز 
ــدام  ــکارچیان اق ــی ش ــع آب ــش مناب و کاه
ــی  ــع آب ــی مناب ــه در نزدیک ــاد کوم ــه ایج ب
ــه  و چشــمه هــا نمــوده و بطــور ناجوانمردان
ــی  ــدگان و حیوانات ــه شــکار پرن ــدام ب ای اق
دارنــد مــی  را  نوشــیدن آب  کــه قصــد 
ــزوم حفــظ  ــه ل ــا اشــاره ب ــد. رحیمــی ب کنن
و حراســت از حیــات وحــش منطقــه گریــن  
گفــت: یــگان حفاظــت اداره محیــط زیســت 
ایــن شهرســتان بــا گشــت و کنتــرل مــداوم 
و منظــم بــه صــورت ویــژه در ایــن منطقــه، 
بــا شــکارچیان متخلــف بــه شــدت برخــورد 
ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــد. رئی ــی کن م
زیســت سلســله گفــت: ســامانه تلفــن 
ــت  ــط زیس ــت محی ــای اداره کل حفاظ گوی
ــزارش  ــت گ ــاده دریاف ــماره 1540 آم ــه ش ب
ــف زیســت  ــه تخل ــه هرگون ــوط ب هــای مرب
محیطــی از جملــه شــکار و صیــد غیــر مجــاز 
ــاون اداره  ــاه 95 مع ــان م مــی باشــد. در آب
کل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان اعالم 
کــرد: تنهــا شــکار شــش گونــه پرنــده مجــاز 
اســت. بــه گفتــه قائدرحمتــی، شــکار در 
فصــول و ســاعات ممنوعــه و یــا بــا وســایل 
و طــرق غیرمجــاز، ایجــاد و اســتفاده از 
کومــه بــرای شــکار پرندگان وحشــی، شــکار 
ــر  ــرای ه ــده ب ــن ش ــداد تعیی ــش از تع بی
یــک از پرنــدگان مجــاز و خریــد و فــروش 
هــر گونــه پرنــده وحشــی بــه اســتثناء 
اســت. گفتنــی  ممنــوع  پروانه هــا  ایــن 
اســت کومــه شــکار   پناهگاهــی اســت کــه 
ــع  ــن می ســازد. درواق ــرای کمی شــکارچی ب
کومــه شــکار بــه ســرپناهی گفتــه می شــود 
ــود و  ــاخته می ش ــی س ــح بوم ــه از مصال ک
ــه در  ــوالً از خان ــت و دوام معم از نظــر کیفی

مرتبٔهــه پائین تــری قــرار دارد.

عی
طبی

بع 
عدم هماهنگی ادارات منابع طبیعی با مردممنا

 باعث بروز مشکل می شود
رئیــس ســازمان جنگل هــا در بیســت و پنجمیــن 
پروژه هــای  اجــرای  هماهنگــی  ســتاد  جلســه 
دفتــر  بــه  آبخــوان داری کشــور  و  آبخیــزداری 
ــتان ها  ــرد در اس ــه ک ــی توصی ــارکت  مردم ــج و مش تروی
ــی شهرســتان ها، بخشــدار،  ــع طبیع ــان روســای ادارات مناب می
فرمانــدار و دهیــار  هماهنگــی الزم را ایجــاد کننــد زیــرا اگــر ایــن 
ــا مشــکل  هماهنگــی وجــود نداشــته باشــد در اجــرا و عمــل ب
مواجــه  خواهنــد شــد. بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی ســازمان 
ــای  ــدن پروژه ه ــر اهمیت خوان ــا پ ــی ب ــل آقای ــا، خلی جنگل ه
آبخیــزداری، هــدف اصلــی اجــرای ایــن اقدامــات در حوزه هــای 
ــش  ــعه پوش ــاک و توس ــایش خ ــری از فرس ــز را جلوگی آبخی
گیاهــی دانســت و افــزود: کنتــرل ســیالب و تقویــت ســفره های 
آب زیرزمینــی از دیگــر اثــرات آبخیــزداری و آبخــوان داری 
اســت.  آقایــی بــا بیــان اینکــه اقدامــات مشــترک منابع طبیعــی 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــود ن ــاز ش ــی آغ ــا کار منابع طبیع ــد ب ــردم بای و م
 صنایــع خاطرنشــان کــرد: ایــن امــر مایــه دلبســتگی مــردم بــه 

امــر حفاظــت منابــع طبیعــی مــی شــود .  آقایــی بــا تاکیــد بــر 
ــر  ــکاران خاط ــا پیمان ــرارداد ب ــاد ق ــال و انعق ــذر و نه ــن ب تامی
نشــان کــرد: زمــان انجــام کار در  منابع طبیعــی بســیار محــدود و 
ــه ای انجــام شــود  ــه گون ــد ب ــا بای ــاه اســت و برنامه ریزی ه کوت
کــه بــا اولیــن بــاران پاییــزی بــذر  و نهــال هــا در زمیــن کاشــته 
شــود .  رئیــس ســازمان جنگل هــا بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــن دو اســتان  ــادآور شــد: ای ــزگان ی ــالم و هرم ــی ای منابع طبیع
ــذر و  ــا شــرایط  آب و هوایــی مختلــف 3300 هکتــار کاشــت ب ب
ــایر  ــرای س ــبی ب ــوی مناس ــد الگ ــه می توانن ــته اند ک ــال داش نه
اســتان ها  باشــند.  وی تاکیــد کــرد: اقدامــات منابع طبیعــی 
ــد  ــده بای ــه  ش ــر تهی ــد و تصاوی ــه باش ــاع و ارائ ــل دف ــد قاب بای
ــکار  ــردم و اف ــزد م ــا ن ــد ت ــته باش ــم انداز داش ــا و چش دورنم
عمومــی مقبــول واقــع شــود .  گفتنــی اســت آبخیــزداری، مطالعــه 
ــرای  ــی و اج ــد بررس ــز و فرآین ــه آبخی ــک حوض ــای ی ویژگی ه
ــه  ــع حوض ــدار مناب ــع پای ــدف توزی ــا ه ــا ب ــا و برنامه ه طرح ه

ــای آن اســت. ــداری کارکرده ــن پای ــز و تضمی آبخی

حجــت نظــری عضــو شــورای اســالمی شــهر تهــران معتقــد اســت 
کــه اجــرای طــرح کنتــرل آلودگــی هــوا بجای طــرح زوج و فــرد در 
پایتخــت موجــب افزایــش آلودگــی هــوا شــده اســت.  بــه گــزارش 
ــه  ــن جلس ــصت و هفتمی ــد و ش ــته در یکص ــا، وی روز گذش ایرن
ــان و  ــن موضــوع را بی ــری ای ــران در تذک ــی شــورای شــهر ته علن
تشــریح کــرد: امــروز ســه مــاه و هفــت روز از اجــرای طــرح کنتــرل 
ــرد در همــان  ــن طــرح زوج و ف ــوان جایگزی ــه عن ــوا ب آلودگــی ه
محــدوده شــده مــی گــذرد؛ هــدف از آن کاهــش ترافیــک و از آن 
مهم تــر، کاهــش آلودگــی هــوای تهــران بــود امــا ایــن طــرح بــه 
اهدافــی کــه معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهر تهــران برایش 
ــاس  ــر اس ــه داد: ب ــت. وی ادام ــیده اس ــود نرس ــرده ب ــن ک تعیی
گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای شــهر تهــران، در تابســتان 
ســال گذشــته کــه طــرح زوج و فــرد در تهــران اجــرا می شــد، طــی 
مــدت 93 روز کیفیــت هــوای تهــران در 80 روز ســالم و در 13 روز 
ــا در تابســتان  ــوده اســت ام ــای حســاس ب ــرای گروه ناســالم ب
امســال کــه طــرح جدیــد ترافیکــی موســوم بــه »کنتــرل آلودگــی 
هــوا« در پایتخــت اجــرا شــد، 75 روز ســالم، 17 روز ناســالم بــرای 
ــا  ــام گروه ه ــرای تم ــالم ب ــک روز ناس ــاس و ی ــای حس گروه ه
ــده  ــه پورســیدآقایی وع ــی اســت ک ــن در حال ــزارش شــده و ای گ
داده بودنــد کــه ایــن طــرح، آلودگــی هــوای شــهر تهــران را کاهــش 
خواهــد داد. بــه گفتــه نظــری، شــرایط آلودگــی هــوای تهــران در 
تابســتان امســال در وضعیتــی بدتــر از مــدت مشــابه در تابســتان 
ســال گذشــته شــده؛ از ســوی دیگــر در نیمــه دوم ســال، نگرانی هــا 

ــوم نیســت  ــت افزایــش آلودگــی هــوا بیشــتر می شــود و معل باب
آیــا طرحــی کــه اجرایــش در تابســتان موثــر نبــوده، در نیمــه دوم 
ــرای کاهــش آلودگــی هــوا در پایتخــت را  ســال اثربخشــی الزم ب
داشــته باشــد یــا خیــر. ایــن عضــو شــورای شــهر تهــران تاکیــد 
کــرد:  بــه ویــژه آنکــه طبــق گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای 
تهــران، وضعیــت آلودگــی هــوای پایتخــت در شــش روز اول پاییــز 
ســال 97 کــه طــرح زوج و فــرد اجــرا می شــد هــوای تهــران ســالم 
بــوده امــا در شــش روز ابتدایــی پاییــز 98، چهــار روز هــوا ســالم 
ــوده اســت.  ــای حســاس ب ــرای گروه ه ــالم ب ــر ناس و دو روز دیگ
نظــری مدعــی شــد: ایــن طــرح در کاهــش حجــم ترافیــک تهــران 
ــروز مشــکالتی در رینــگ  ــوده و اجــرای آن باعــث ب ــر نب ــز موث نی
دوم طــرح ترافیــک و شــبکه معابــر و بزرگراه هــای مجــاور طــرح 
شــده اســت؛ امــری کــه بنــده پیــش از ایــن نیــز نســبت بــه آن 
ــال  ــه دوم س ــاز نیم ــا آغ ــه ب ــودم ک ــرده ب ــد ک ــر داده و تاکی تذک
حجــم ترافیــک بــا اجــرای ایــن طــرح افزایــش خواهــد یافــت، اما 
معــاون محتــرم حمــل و نقــل و ترافیــک توجهــی بــه آن نکــرد تــا 
اینکــه طــی یــک هفتــه گذشــته بــا گره هــای ترافیکــی زیــادی در 
ــر مواجــه شــدیم.  وی خاطرنشــان کــرد: پلیــس راهنمایــی  معاب
و رانندگــی نیــز اعــالم کــرده کــه ایــن طــرح در کاهــش ترافیــک 
موثــر نبــوده و حتــی مشــکالتی را نیــز ایجــاد کــرده اســت. نظــری 
ادامــه داد: متاســفانه براســاس گزارش هــا و مســتندات موجــود، 
طــرح ترافیــک جدیــد تهــران بــه هیــچ یــک از دو هــدف اصلــی 
خــود در کاهــش ترافیــک و آلودگــی هــوا نرســیده و عــالوه بــر آن 

ــرده  ــم ک ــز فراه ــهروندان را نی ــی از ش ــی گروه ــات نارضایت موجب
اســت. وی تاکیــد کــرد:  اجــرای ایــن طــرح حتــی باعــث کاهــش 
درآمدهــای شــهرداری نیــز شــده اســت؛ براســاس ارقــام اعالمــی 
توســط مشــاور معاونــت حمــل و نقــل، درآمــد ناشــی از عــوارض 
ورود بــه محــدوده طــرح ترافیــک در ســال 97 نســبت بــه ســال 
96 تقریبــا نصــف شــده اســت. ایــن عضــو شــورای شــهر تهــران 
خاطرنشــان کــرد: از معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
ــران می خواهــم کــه ضمــن بازنگــری در شــیوه اجــرای طــرح  ته
کنتــرل آلودگــی هــوا، بــه مصوبه شــورای شــهر تهــران عمل کــرده و 

ــای  ــه اعض ــرح را ب ــن ط ــرای ای ــود از اج ــه خ ــه ماه ــزارش س گ
ــه  ــور ک ــه داد: همان ط ــد. وی ادام ــه کن ــران ارائ ــهر ته ــورای ش ش
ــوا در  ــی ه ــک و آلودگ ــه »ترافی ــاده 12 مصوب ــر م ــد براب می دانی
ــهرداری  ــال 1398« ش ــران در س ــهر ته ــزی ش ــای مرک محدوده ه
ــار ایــن  تهــران مکلــف اســت گــزارش و مســتندات عملکــرد و آث
مصوبــه را هــر ســه مــاه یک بــار بــه شــورای اســالمی شــهر تهــران 
ــه اینکــه طــرح کنتــرل آلودگــی هــوا، از  ــا توجــه ب ــد و ب ــه کن ارائ
ابتــدای تیرمــاه آغــاز شــده، الزم اســت هرچــه ســریعتر گزارشــی از 

نتایــج ایــن طــرح بــه شــورا ارائــه شــود.

ــان  ــا بی ــط زیســت اســتان ســمنان ب ــرکل حفاظــت محی مدی
اینکــه طــرح محدودیــت ســرعت خودروهــا در بخشــی از 
ــرای  ــران- مشــهد در محــدوده اســتان ب ــی ته ــاده ترانزیت ج
تصویــب  ایرانــی  یوزپلنــگ  ارزشــمند  گونــه  از  حمایــت 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات م ــزات و امکان ــت: تجهی شــده اســت گف
نظــارت و تضمیــن کاهــش ســرعت بــزودی نصــب می شــود. 
امیرعبــدوس روز گذشــته در گفــت و گــو بــا ایرنــا ابــراز 
داشــت: کاهــش ســرعت در فاصلــه بیــن کاروانســرای میــان 
ــور  ــدوده عب ــاد مح ــاس آب ــتای عب ــا روس ــی ت ــت میام دش

طرح کنترل آلودگی هوا موجب افزایش 
آلودگی هوای تهران شد

رنا
:ای

س
عک

رنا
:ای

س
عک

جنگل ها

آلودگی

شهرداری تهران: پایه قضاوت درباره 
طرح آلودگی هوا مستند باشد

آموزش مدیریت مردمی جنگل ها
 در استان های شمال کشور

و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
ــران  ــهرداری ته ــک ش ترافی
ــی  ــاد یک ــه انتق ــا اشــاره ب ب
اعضــای شــورای شــهر  از 
در خصــوص اجــرای طــرح کنتــرل آلودگــی هــوا 
گفــت: پایــه قضــاوت همیشــه بایــد بــر مبنــای 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــات باش ــتندات و اطالع مس
محســن پورســیدآقایی در پایــان یکصــد شــصت 
ــران در  ــهر ته ــورای ش ــی ش ــه علن ــن جلس و هفتمی
ــگاران توضیــح داد: متــن تذکــر حجــت  جمــع خبرن
ــه نســبت  ــع شــدم ک ــط مطل ــدم و فق نظــری را ندی
ــا نســبت  ــر داده اســت؛ حتم ــن موضــوع تذک ــه ای ب
ــم  ــا بدانی ــود ت ــیدگی می ش ــارات رس ــن اظه ــه ای ب
مبنــای ایــن آمــار و اطالعــات کجاســت. وی افــزود: 
میــزان ترافیــک در 2 روز اول مهــر امســال را بــر 
اســاس تــردد خودروهــا و طــول بزرگراه هــا منتشــر 

کردیــم و ایــن آمــار مبنــای مســتندی اســت کــه هــر 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــه کن ــه آن مراجع ــد ب شــخص می توان
ایــن مقــام مســئول، اگــر مســتندات و آمــار دیگــری 
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــار اعض ــه در اختی ــود دارد ک ــم وج ه
ــی  ــید آقای ــتم. پورس ــع نیس ــن از آن مطل ــت، م اس
ــرح  ــورد ط ــور در م ــس راه ــع پلی ــه مواض ــبت ب نس
ترافیــک جدیــد نیــز گفــت: پلیــس بایــد بــه جــای 
اینکــه نظــرات خــود را رســانه ای کنــد، ایــن مســائل 
ــه صــورت  ــا ب ــد ت ــرح کن ــک مط را در شــورای ترافی
ــرا اصــل  ــت شــود زی ــورد آن صحب کارشناســی در م
ــب  ــه تصوی ــوا ب ــی ه ــرل آلودگ ــدوده کنت ــرح مح ط
شــورای ترافیــک رســیده اســت. وی افــزود کــه 
از هــر گونــه پیشــنهادی اســتقبال می کنیــم امــا 
تغییــرات آن بایــد در شــورای ترافیــک بررســی شــود 
و اگــر هــر کــدام از اعضــای شــورای ترافیــک بــرای 

ــند، درســت نیســت. ــل باش ــو" قائ ــق "وت ــود ح خ

مدیــرکل آمــوزش و ترویــج 
مردمــی  مشــارکت های 
ــع  ــا و مرات ســازمان جنگل ه
آمــوزش  آغــاز  از  کشــور 
ــتان های شــمالی کشــور،  ــا در اس ــت جنگل ه مدیری
بــه منظــور جلــب مشــارکت مــردم در حفــظ و 
مدیریــت منابــع طبیعــی خبــر داد. بــه گــزارش 
خبرنــگار ایرنــا وحیــد جعفریــان روز گذشــته در 
ــع  ــگل در مســجد جام ــت جن ــوزش مدیری کارگاه آم
دهســتان جوکنــدان شهرســتان تالــش در غــرب 
اســتان گیــالن اظهــار کــرد: در ایــن کارگاه هــای 
آموزشــی کــه در چهــار اســتان شــمالی کشــور برگــزار 
خواهــد شــد، دیــدگاه هــای مــردم در چگونگــی حفظ 
و احیــای جنــگل هــا را دریافــت و در مدیریــت 
ــاظ  ــردم، لح ــت و م ــط دول ــگل توس ــترک جن مش
خواهیــم کــرد. وی ادامــه داد: در گذشــته بــرای 

حراســت جنــگل هــا گارد جنــگل تشــکیل شــده بــود، 
ــا نشــان داده اســت اگــر پــای هــر  ــه دنی امــا تجرب
ــد  ــظ نخواه ــز مســتقر شــود، حف ــک نی درخــت، تان
شــد و راهــی جــز مشــارکت مــردم در مدیریــت 
جنــگل هــا وجــود نــدارد. وی بیــان کــرد: بایــد 
ــع  ــوزه مناب ــکالت ح ــات و مش ــا، اختالف ــارض ه تع
طبیعــی مــردم نزدیــک بــه اراضــی جنگلــی، بررســی 
ــت  ــردم در حفاظــت و مدیری ــا م و برطــرف شــود ت
منابــع جنگلــی مشــارکت کننــد.  مدیــرکل آمــوزش و 
ترویــج مشــارکت های مردمــی ســازمان جنگل هــا و 
مراتــع کشــور افــزود: جنــگل هــای هیرکانــی شــمال 
ایــران بــه عنــوان میــراث طبیعــی جهــان در ســازمان 
ــا بهــره گیــری  یونســکو ثبــت شــده اســت و بایــد ب
ــرای  ــع مشــترک ب ــاد مناف ــون و ایج ــت قان از ظرفی
ــت  ــه مدیری ــی را ب ــای محل ــت، نیروه ــردم و دول م

ــم. ــب کنی ــا ترغی ــگل ه جن

دستگیری طاووس فروش مجازی در زابل
رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل از شناسایی فردی که در فضای مجازی اقدام به فروش 
طاووس میکرد خبر داد. به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ مهدی سراوانی افزود: فرد مورد 
نظر کار واردات و انتقال و فروش پرنده و حیوانات وحشی را به شکل غیر مجاز انجام می داد که 
پرونده وی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

گزارش

تخریب کومه های 
شکار ه هاغیرمجاز 

خان
ود

ادعای آلودگی آب  رودخانه های شمال کشورر
 کذب است

نماینــده مــردم آمــل در مجلــس بــا انتقــاد از 
عملکــرد ســازمان محیط زیســت، گفــت: مزارع 
ــه هــراز  پرورش ماهي بســیاری در مســیر رودخان
ــر از  ــی ب ــری مبن ــارات کالنت ــن اظه ــد، بنابرای ــت می کنن فعالی
ــمال  ــای ش ــده رودخانه ه ــودات زن ــی موج ــن تمام ــن رفت بی
کشــور در اثــر ورود شــیرابه پســماند ها کــذب اســت. بــه گــزارش 
خبرگــزاری خانــه ملــت، عــزت هللا یوســفیان مــال در واکنــش بــه 
ــر  ــی ب ــس ســازمان محیط زیســت مبن ــر رئی ــای اخی صحبت ه
اینکــه هیــچ رودخانــه ای در شــمال کشــور نداریــم کــه موجــود 
ــه هــراز  ــده داشــته باشــد، گفــت: در مســیر و بســتر رودخان زن
و در مناطــق پلــور، بندکنــار، تــکاور، پلمــون، گردنــک، شــنگلده، 
ــای  ــرود حوضچه ه ــج آب، که ــان، پن ــا، بایج ــت، وان شاهاندش
مخصــوص پــرورش ماهــی وجــود دارد کــه از آب ایــن رودخانــه 
ــورای  ــس ش ــل در مجل ــردم آم ــده م ــد. نماین ــتفاده می کنن اس
ــمال  ــای ش ــی آب  رودخانه ه ــه آلودگ ــالم اینک ــا اع ــالمی، ب اس
کشــور صحــت نــدارد، افــزود: در باالدســت رودخانــه و در مناطــق 

مذکــور ماهــی قــزل آال و در پاییــن دســت رودخانــه هــراز 
ماهیــان گرمابــی پــرورش داده می شــود و بزرگتریــن پــرورش 
ماهیــان گرمابــی منطقــه نیــز در محــور هــراز، محمــود آبــاد آمــل 
و دوراهــی شــهرک صنعتــی آمــل احــداث شــده اســت کــه همــه 
آنهــا از آب رودخانــه هــراز بــدون آنکــه تصفیــه شــود، اســتفاده 
می کننــد. تمامــی ایــن حوضچه هــای در مســیر  رودخانــه 
ــای در  ــن حوضچه ه ــه ای ــس از ورود ب ــده و آب پ ــداث ش اح
ــس  ــارات رئی ــد. وی اظه ــان می افت ــه جری ــه ب ــداد رودخان امت
ســازمان محیط زیســت را مبنــی بــر از بیــن رفتــن تمامــی 
موجــودات زنــده رودخانه هــای شــمال در اثــر ورود شــیرابه 
پســماند ها را کــذب و بی اســاس دانســت و تصریــح کــرد: 
مشــکالت پســماند در مازنــدران وجــود داشــته و یکــی از 
مهمتریــن معضــالت اســتان های شــمال کشــور نیــز ورود 
ــی  ــه تمام ــا اینک ــت ام ــا اس ــه رودخانه ه ــماند ها ب ــیرابه پس ش
موجــودات زنــده رودخانه هــا بــه ایــن دلیــل از بیــن رفتــه باشــد 

ــدارد.  ــوان صحــت ن ــه هیــچ عن ب

ل ها
جنگ

ــا  ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــک عض ی
بیــان این کــه بهتریــن راه حفاظــت از اکوسیســتم 
اجــرای مدیریــت اکوسیســتمی اســت، گفــت: 
مدیریــت اکوسیســتمی یــک اســتراتژی راهبــردی اســت و 
ــا اســتفاده بهینــه از آن،مدیریــت جامــع زمیــن، آب  می تــوان ب
ــر« در  ــد نوحه گ ــر »احم ــرد. دکت ــق ک ــع زیســتی را محق و مناب
ــت  ــت مدیری ــر ضــرورت رعای ــد ب ــا تأکی ــا ایســنا ب ــو ب گفت وگ
ایــن  کــرد:  اظهــار  اکوسیســتم ها  زمینــه  در  اکوسیســتمی 
مدیریــت راهــی بــرای پایــداری و بهره بــرداری عادالنــه از 
ــا بیــان این کــه در مدیریــت اکوسیســتم  طبیعــت اســت. وی ب
ــرار  ــری ق ــز تصمیم گی ــن و مرک ــا در بط ــات آن ه ــردم و حی م
بــرای  یــک طــرف می خواهیــم  از  یعنــی  می گیرند،گفــت: 
حفــظ اکوسیســتم از مدیریــت بهینــه اســتفاده کنیــم )مدیریــت 
ــزار  ــن اب ــتفاده از همی ــا اس ــر ب اکوسیســتمی( و از ســوی دیگ
ــت.  ــنتی اس ــدگاه س ــاوت از دی ــه متف ــم ک ــت کنی از آن حفاظ
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا بیــان این کــه بــه 
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی موضــوع در ایــن کمیســیون 
در دســت بررســی اســت و بخــش رونــد چگونگــی انتقال 
ــازمان  ــه س ــز وظیف ــی آن نی ــت محیط ــات زیس و الزام
ــال بررســی  ــه در ح ــط زیســت اســت ک ــت محی حفاظ
آنهــا هســتیم. وی دربــاره نامــه مدیــرکل اســتان ســمنان 
درخصــوص صــدور مجــوز ارزیابــی زیســت محیطــی این 
طــرح می گویــد: بــرای ایــن موضــوع حــدود یــک مــاه و 
نیــم پیــش جلســه ای برگــزار کردیــم و قرار شــد در مدت 
ــرات  ــکیل و نظ ــی تش ــای تخصص ــاه کارگروه ه ــک م ی

خــود را ارائــه دهنــد، اکنــون نامــه ای کــه مدیــرکل محیــط 
ــتای  ــته در راس ــن نوش ــه م ــاب ب ــمنان خط ــت س زیس
ــت  ــا گذش ــه ب ــرده ک ــالم ک ــوده و اع ــه ب ــان جلس هم
ــدی و  ــروه جمع بن ــرات کارگ ــاه از آن جلســه نظ ــک م ی
مجــوز صــادر شــود، چــون بــر اســاس قانــون، ســازمان 
محیــط زیســت مکلــف اســت در مــدت دو مــاه جــواب 
هــر درخواســتی را بدهــد بنابرایــن برخــالف تصــور برخی، 
اتفــاق خاصــی نیفتــاده و فراینــد گــزارش در حــال طــی 
شــدن اســت. معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان 

ــه  ــا توج ــد: ب ــد می کن ــت تاکی ــط زیس ــت محی حفاظ
ــده  ــم وارد موضــوع ش ــت ه ــوع، دول ــت موض ــه اهمی ب
و در حــال بررســی بحــث اقتصــادی اجــرای ایــن طــرح 
ــرح  ــف ط ــث مختل ــی، مباح ــه تجریش ــه گفت ــت. ب اس
در معاونــت هــای مختلــف ســازمان محیــط زیســت در 
حــال پیگیــری اســت، بــه عنــوان مثــال مباحــث مربــوط 
بــه محیــط زیســت آن در معاونــت طبیعــی ســازمان در 
حــال بررســی اســت و معاونــت هفتــه گذشــته نامــه ای 
ــن  ــروژه را در ای ــن پ ــات انجــام ای ــم و در آن الزام تنظی

بخــش تاکیــد کــرد؛ اینکــه اگــر پــروژه در مســیر خــط 
ــد نداشــته  ــد و پاک تراشــی جدی ــکا - ری حرکــت کن ن
ــد تمــام  ــا بای ــم ام ــا اجــرای آن مشــکلی نداری باشــد ب
ایــن مالحظــات رعایــت شــود. وی می افزایــد: در بخــش 
ــود  ــی وج ــز مالحظات ــال نی ــرح انتق ــاب ط ــه پس تخلی
داشــت و ســازمان محیــط زیســت پیشــنهاد کــرده بــود 
ــا تخلیــه  ــد کیلومتــری داخــل دری کــه پســاب ها در چن
ــازمان در  ــی س ــت دریای ــتا معاون ــن راس ــود و در ای ش
حــال بررســی موضــوع اســت و منتظــر هســتیم تــا ایــن 
جلســات تمــام شــود و در نهایــت نظــرات را جمع بنــدی 
ــی  ــت محیط ــی زیس ــد از آن ارزیاب ــم و بع ــه دهی و ارائ
طــرح مشــخص می شــود. انتقــال آب خــزر بــه ســمنان 
ــر  ــت س ــادی پش ــای زی ــه حرف ه ــت ک ــروژه ای اس پ
خــود دارد؛ برخــی موافــق و برخــی مخالــف آن هســتند، 
بــه اعتقــاد کارشناســان تمــام حجــم آب خــزر 78 هــزار 
کیلومتــر مکعــب اســت و میــزان حجــم آبــی کــه قــرار 
ــن طــرح از خــزر کشــیده  اســت در راســتای اجــرای ای
شــود ســاالنه 200 میلیــون متــر مکعــب اســت کــه ایــن 
ــری دارد، در  ــوری آب تأثی ــه ش ــراز و ن ــه در ت ــزان ن می
ــا ایــن کار خــزر خشــک نمی شــود امــا مســائل  واقــع ب
ــرای  ــرای اج ــن رو ب ــد از ای ــد آم ــش خواه ــری پی دیگ
ــت  ــزر را درس ــروز خ ــای ام ــد چالش ه ــرح بای ــن ط ای
ببینیــم کــه گــرم شــدن آب ســطحی خــزر در 30 
ــر  ــاحل، تغیی ــوای س ــدن ه ــر ش ــته، گرم ت ــال گذش س
ــگا، افزایــش مــواد مغــذی ناشــی  ــرف در ول پوشــش ب
از ورود فاضــالب و بــروز پدیــده کشــند قرمــز، تخریــب 
ــه،  ــد بی روی ــا، برداشــت شــن و ماســه و صی رودخانه ه
ــد در اجــرای  برخــی از چالش هــای خــزر اســت کــه بای
ــن  ــود. همچنی ــه ش ــا توج ــه آنه ــدی ب ــی ج ــر طرح ه
ــدف از  ــه ه ــد ک ــرح معتقدن ــن ط ــرای ای ــان اج موافق
اجــرای آن تأمیــن بخشــی از کمبــود آب شــرب و صنعت 
اســتان ســمنان بــه میــزان 200 میلیــون متــر مکعــب در 
ســال اســت کــه در افــق 1425 حــدود 50 میلیــون متــر 
مکعــب بــرای شــرب و 150 میلیــون متــر مکعــب بــرای 
صنعــت در نظــر گرفتــه شــده کــه قــرار اســت بــرای چهــار 
شــهر دامغان، شــاهرود، گرمســار و ســمنان منتقل شــود. 
امــا در مقابــل عــده ای معتقدنــد کــه صنعــت ســمنان بــه 
ایــن میــزان آب نیــاز نــدارد و آب مــورد نیــاز بــرای شــرب 
ــوه  ــع و نح ــت مناب ــای مدیری ــوان از راه ه ــم می ت را ه
ــه ایــن نیســت  مصــرف تامیــن کــرد بنابرایــن نیــازی ب
ــگل  ــار جن ــدود 100 هکت ــرح ح ــن ط ــرای ای ــا اج ــه ب ک
ــری  ــر کارب ــا تغیی ــود شــوند و ی ــزارع کشــاورزی ناب و م

دهنــد.

تجریشی: وزارت 
نیرو گفته هیچ راهی 
برای حل مساله آب 
مردم سمنان ندارد 

مگر اینکه انتقال آب 
بین حوضه ای اتفاق 

بیفتد، بر همین اساس 
این وزارتخانه در 

نامه ای رسمی با اشاره 
به اینکه شرایط کامال 

ناپایدار است و آبی 
برای شرب و صنعت 

در استان سمنان 
وجود ندارد درخواست 

کرده که پروژه انتقال 
بین حوضه ای مورد 

بهره برداری قرار گیرد.

تغییر اکوسیستم تاالب میانکاله با انتقال آب دریای خزر
معاون سازمان محیط زیست: کارشناسان معتقدند اگر آب خزر از طریق کانال وارد تاالب 

میانکاله شود ممکن است اکوسیستم آن آسیب ببیند

ــان  ــا بی ــط زیســت اســتان ســمنان ب ــرکل حفاظــت محی مدی
اینکــه طــرح محدودیــت ســرعت خودروهــا در بخشــی از 
ــرای  ــران- مشــهد در محــدوده اســتان ب ــی ته ــاده ترانزیت ج
تصویــب  ایرانــی  یوزپلنــگ  ارزشــمند  گونــه  از  حمایــت 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات م ــزات و امکان ــت: تجهی شــده اســت گف
نظــارت و تضمیــن کاهــش ســرعت بــزودی نصــب می شــود. 
امیرعبــدوس روز گذشــته در گفــت و گــو بــا ایرنــا ابــراز 
داشــت: کاهــش ســرعت در فاصلــه بیــن کاروانســرای میــان 
ــور  ــدوده عب ــاد مح ــاس آب ــتای عب ــا روس ــی ت ــت میام دش

یوزپلنــگ بــه منظــور حفــظ و جلوگیــری از کشــته شــدن 
ــال می شــود. وی  ــوری کشــور، اعم ــه ارزشــمند جان ــن گون ای
ــی از  ــا در بخش ــرعت خودروه ــش س ــرح کاه ــه داد: ط ادام
جــاده ترانزیتــی تهــران- مشــهد در منطقــه عباس آبــاد- 
میاندشــت بــه منظــور حفــظ گونــه جانــوری ارزشــمند و 
ــردی  ــورای راهب ــت ش ــگ در نشس ــراض یوزپلن ــر انق در خط
پلیــس  رئیــس  باحضــور  ســمنان  اســتان  تصادف هــای 
ــه  ــان این ک ــا بی ــدوس ب ــید. عب ــب رس ــه تصوی ــور ب راه کش
ــاس  ــت- عب ــدوده میاندش ــا در مح ــرعت خودروه ــزان س می

آبــاد مشــخص نیســت، اظهــار داشــت: ســرعت خودروهــا در 
ــر در ســاعت از حــد  ــا 40 کیلومت ــه دســتکم 30 ت ــن منطق ای
ــالده  ــت ق ــه هف ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــش می یاب ــاز کاه مج
ــال های  ــاد در س ــاس آب ــت- عب ــور میاندش ــگ در مح یوزپلن
تلــف  جــاده ای  تصادف هــای  اثــر  در   1٣9٧ تــا   1٣89
شــدند، خاطرنشــان کــرد: اجــرای طــرح ایمــن ســازی ایــن 
ــور  ــتی کش ــوع زیس ــای تن ــظ باقیمانده ه ــرای حف ــور، ب مح
ــن  ــه کــرد: بهتری ــی اســت. وی اضاف امــری ضــروری و حیات
زیســتگاه یوزپلنــگ ایرانــی منطقــه 100 هــزار هکتــاری پــارک 
ــرو  ــا قلم ــت، ام ــمنان اس ــتان س ــرق اس ــوران در ش ــی ت مل
زیســتی ایــن گونــه ارزشــمند 100 تــا 300 کیلومتــر فراتــر 
ــه  ــام منطق ــد در تم ــاس بای ــن اس ــر همی ــده و ب ــزارش ش گ
تــوران تمهیــدات بــرای حفــظ جــان یوزپلنــگ اندیشــیده 
ــمنان  ــتان س ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــود. مدی ش
تصریــح کــرد: افزایــش تعــداد عالئــم هشــدار دهنــده، نصــب 
دوربین هــای کنتــرل ســرعت و نیــز نــور شــب در محــور 
میاندشــت- عبــاس آبــاد کــه قلمــرو حرکــت گونه هــای نــادر 
ــی  ــت، ضرورت ــی اس ــگ ایران ــد یوزپلن ــش مانن ــات وح حی
خطــر  در  گونه هــای  از  حفاظــت  بــرای  ناپذیــر  اجتنــاب 
ــه  ــی از س ــوران یک ــا خارت ــوران ی ــه ت ــت. منطق ــراض اس انق
ــون و  ــک میلی ــا مســاحت ی ــران ب ــده ای ــت ش ــه حفاظ منطق
ــه  ــی ب ــگ ایران ــت یوزپلن ــتگاه زیس ــار، خاس ــزار هکت 470 ه
شــمار مــی رود کــه بخشــی از ایــن منطقــه حفاظــت حدفاصــل 
گرفتــه  قــرار  مواصالتــی  محــور  در  میامــی  میاندشــت- 
محســوب  ایرانــی  یــوز  جــاده ای  قربانــگاه  بزرگتریــن  و 
ــر  ــی در اکث ــگ آســیایی زمان ــی اســت یوزپلن می شــود. گفتن

ــتان  ــتان، ترکمنس ــا افغانس ــد ت ــبه قاره هن ــیا از ش ــاط آس نق
ــود،  ــده ب ــوریه پراکن ــتان و س ــبه جزیره عربس ــا ش ــران ت و ای
امــا در حــال حاضــر در فهرســت جانــوران در آســتانه انقــراض 
ــر  ــرار دارد و منحص ــت ق ــت از طبیع ــی حفاظ ــه جهان اتحادی
ــت.  ــران شده اس ــای ای ــاده ای در بیابان ه ــی دور افت ــه نواح ب
آخریــن گــزارش مســتند از یوزپلنــگ در هندوســتان بــه 
ــگ  ــد یوزپلن ــه بع ــان ب ــردد از آن زم ــر می گ ــال 1947 ب س
بــه ســرعت از سرتاســر قلمــرو خــود ناپدیــد گردیــد. امــروزه 
ــا به شــمار  ــران آخریــن پناهــگاه یوزپلنــگ آســیایی در دنی ای
مــی رود. تــا ابتــدای دهــه 20 شمســی، جمعیــت یوزپلنــگ در 
حــدود 400 قــالده بــود کــه تقریبــًا در تمــام مناطــق اســتپی و 
بیابانــی نیمــه شــرقی ایــران و بخش هایــی از نواحــی غربــی 
ــگ  ــس از جن ــد. پ ــده می ش ــراق دی ــرز ع ــک م ــور نزدی کش
ــران و  ــه ای ــپ ب ــت ورود خودروهــای جی ــه عل ــی دوم ب جهان
ســهولت دسترســی شــکارچیان بــه زیســت گاه های یــوز و 
ــت. در  ــش یاف ــا کاه ــت آن ه ــوز، جمعی ــای ی ــکار طعمه ه ش
ــران 300–200  ــگ در ای ــت یوزپلن ــه 1350، جمعی ــط ده اواس
قــالده تخمیــن زده می شــد. یوزهــا در ســرزمین های بــاز 
و  بیابانــی  نیمــه  مناطــق  دشــتهای کوچــک،  علفزارهــا،  و 
ســایر مناطقــی کــه می تــوان در آن شــکار یافــت زندگــی 
مناطــق  در  می تــوان  ایــران  در  را  یوزپلنگ هــا  می کننــد. 
کویــری پیــدا کــرد کــه شــامل قســمتهایی از اســتان های 
ــان  ــی، کرم ــزد، خراســان شــمالی، رضــوی و جنوب ســمنان، ی
و تهــران می شــود. همچنیــن در خــرداد مــاه ســال 1391 
ــک  ــه شهرســتان بردســکن ی ــه حفاظــت شــده درون در منطق
ــد. ــرداری ش ــاهده و تصویرب ــیایی مش ــگ آس ــالده یوزپلن ق

ترمزها ناجی جان یوزپلنگ ایرانی می شود

رئیــس اداره حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــو در  ــه فالمینگ ــزار قطع ــش از 60 ه ــت: بی ــی گف آذربایجان غرب
ــتراحت  ــغول اس ــه مش ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــواحل و پ س
ــار  ــفی اظه ــد یوس ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ــتند. ب ــه هس و تغذی
داشــت: ایــن فالمینگوهــا تــا زمانــی کــه شــرایط اقلیمــی )آب و 
هوایــی( فراهــم باشــد، در تاالب هــا و ســواحل دریاچــه ارومیــه 
ــه  ــدان ب ــروز ســرما و یخبن ــود و در صــورت ب ــد ب ــدگار خواهن مان
ــرد: در  ــه ک ــد. وی اضاف ــرت می کنن ــر مهاج ــای جنوبی ت عرض ه
دهه هــای 70 و 80 جمعیــت ایــن گونــه در ســواحل دریاچــه 
ــال  ــا از س ــید ام ــه می رس ــزار قطع ــش از 120 ه ــه بی ــه ب ارومی
ــودن شــرایط و کاهــش شــدید آب  ــه دلیــل نامســاعد ب 1394 ب
دریاچــه ارومیــه تعــداد فالمینگوهــا در ایــن منطقــه بــه کمتــر از 2 
هــزار قطعــه رســیده بــود. وی بــا بیــان اینکــه ایــن فالمینگوهــا در 
دریاچــه و تاالب هــای اقمــاری آن مشــغول اســتراحت و تغذیــه 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــر ب ــال اخی ــد س ــزود: در چن ــتند، اف هس
ــن  ــداد ای ــه تع ــای دریاچــه ارومی ــد احی ــا و شــروع رون بارش ه
پرنــدگان در ایــن دریاچــه بــه تدریــج در حــال افزایــش اســت.
یوســفی گفــت: امســال زمانــی کــه فالمینگوهــا در دریاچــه ارومیه 
و تاالب هــای اقمــاری آن، مشــغول آشیانه ســازی و جوجــه آوری 
بودنــد، بــا افزایــش ارتفــاع آب، تعــداد زیــادی از النه هــای 
فالمینگوهــا غــرق شــد و همیــن امــر باعــث کــم شــدن تعــداد 
ــن دریاچــه  ــوب ای ــه شــرایط مطل ــا توجــه ب ــا ب ــن فالمینگوه ای
ــودن  ــل امــن ب ــه دلی ــا ب ــان اینکــه فالمینگوه ــا بی اســت. وی ب
تخم گــذاری  مکان هــا  ایــن  در  بیشــتر  باتالقــی  زمین هــای 
می کننــد، اظهــار داشــت: غــذای ایــن پرنــده از آرتمیــا و حشــرات 
ــه  ــا ب ــت و فالمینگوه ــه اس ــه ارومی ــود در آب دریاچ ــز موج ری
ــی از  ــه راحت ــد ب ــان می توانن ــکل منقارش ــودن ش ــت آبکش ب عل

ــد. ــه کنن ــز موجــود در آب تغذی حشــرات ری

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست آذربایجان غربی:

دریاچه ارومیه میزبان بیش 
از 6۰ هزار قطعه فالمینگو

خبر

گونه کمیاب عنکبوت شالقی 
پارسی در دزفول مشاهده شد

گونــه ای عنکبــوت کمیــاب بــه نــام عنکبوت شــالقی 
ــاداب  ــه ش ــوع قلع ــکار ممن ــه ش ــی در منطق پارس
ــا، رئیــس  دزفــول مشــاهده شــد. بــه گــزارش ایرن
ــول  ــط زیســت شهرســتان دزف اداره حفاظــت محی
 amblypugi گفــت: گونــه عنکبــوت شــالقی پارســی از رده عنکبوتیــان و راســته
اســت کــه توســط حســن بهدارونــدی محیــط بــان منطقــه شــکار ممنــوع قلعــه 
ــا بیــان اینکــه  شــاداب دزفــول مشــاهده شــد. مصطفــی اســتاد چینــی گــر ب
پراکنــش ایــن گونــه در جهــان بــه غــرب و جنــوب غــرب ایــران محــدود مــی 
ــالم  ــتان ای ــاه 1392 در اس ــار در تیرم ــه نخســتین ب ــن گون ــزود: ای ــود،  اف ش

جمــع آوری و شناســایی شــد.

رهاسازی ۳ پرنده شکاری
ــس از  ــاب مصــدوم پ ــک عق ــارگپه و ی ــه س 2 پهل
ــودی کامــل در محیــط زیســت حفاظــت شــده  بهب
بیجــار رهاســازی شــد. بــه گــزارش ایرنا، سرپرســت 
اداره حفاظــت از محیــط زیســت شهرســتان بیجــار: 
ــه یگان هــای  ــه علــت مصدومیــت، توســط مــردم ب ــدگان شــکاری ب ایــن پرن
ــا همــکاری دامپزشــکی شهرســتان  ــد کــه ب حافظــت تحویــل داده شــده بودن
پــس از بهبــودی کامــل در طبیعــت رهــا ســازی شــدند. وی افــزود: بــا توجــه 
ــه  ــرای تهی ــکاری ب ــدگان ش ــت، پرن ــوری در طبیع ــت جان ــش جمعی ــه کاه ب
غــذا بــه نزدیکــی شــهرها می آینــد و بــا برخــورد ســیم هــای بــرق، درختــان و 

ــت می شــوند. ــوری ســنگین، دچــار مصدومی ــای عب خودروه

بازداشت یک شکارچی پرنده
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت خوســف 
ــت  ــگام  گش ــی  هن ــوران انتظام ــکاری مام ــا هم ب
ــف را  ــکارچی متخل ــک ش ــق آزاد ی ــرل مناط و کنت
ــدا و  ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــت کردن بازداش
ســیما مرکــز خراســان جنوبــی،  رئیــس نمایندگــی حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان خوســف گفــت: از متهــم الشــه یکبازداشــت شــکارچی متخلــف در 
شهرســتان خوســف قطعــه کوکــر شــکم ســیاه، یــک قبضــه ســالح شــکاری 
ســاچمه زنــی و یــازده فشــنگ ســاچمه زنــی کشــف و ضبــط شــد. تقــی زاده 
افــزود:  متهــم بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد. گفتنــی اســت خراســان 
جنوبــی زیســتگاه 153 گونــه پرنــده اســت كــه 110 گونــه مقیــم و بقیــه مهاجــر 

ــه آنهــا در اســتان زاد آوری مــی كننــد. هســتند و حــدود 70 گون

گونه ها

پرندگان

پرندگان

15 واحد تولیدی آالینده در گچساران اخطار زیست محیطی گرفتند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گچساران گفت: 15 واحد تولیدی و صنعتی آالینده در این شهرستان امسال به 
دلیل رعایت نکردن مسائل زیست محیطی اخطار گرفتند. به گزارش ایرنا، ولی رمضانی افزود: این واحدها شامل 

10کارخانه سنگ شکن، 2 بیمارستان، 2 کارخانه آسفالت و یک کشتارگاه دام است. اخطار به این واحدها در راستای 
اجرای مفاد قانون مدیریت پسماند و به دلیل پراکنده شدن ضایعات این واحدها در محیط زیست داده شد.

رنا
 ای

س:
عک

مشــاهده نخســتین خــرس قهــوه ای در ارتفاعــات و روســتاهای 
اطــراف کوه هــای ُبرجســتان شهرســتان گرمــه خراســان شــمالی، 
موجــب شــگفتی کارشناســان محیــط زیســت شــد. رئیــس اداره 
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان گرمــه روز گذشــته بــا تاییــد 
ایــن مطلــب بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: ایــن نخســتین بــار اســت 
ــه مشــاهده  ــن منطق ــوه ای در ای ــاارزش خــرس قه ــه ب ــه گون ک
ــر اســاس  می شــود. احمــد صفــرزاده در ادامــه اظهــار داشــت: ب
گــزارش مــردم، خــرس قهــوه ای در 10 روز گذشــته، خســارت هایی 
را بــه زمیــن هــای کشــاورزی منطقــه وارد کــرده و بررســی رد پای 
ایــن حیــوان نشــان از آن دارد کــه خرســی بالــغ وارد ایــن ناحیــه 
شــده اســت. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گرمــه تاکیــد 
کــرد: خســارت های خــرس بــه کشــاورزان، بــر اســاس گزارشــی 
کــه ارســال مــی شــود، جبــران خواهــد شــد.  بــر اســاس اعــالم 
کارشناســان، تخریــب و یــا ناامــن شــدن زیســتگاه قبلــی خــرس 
و یــا کاهــش طعمــه و بــروز مشــکل در تامیــن غذا، ســبب حضور 
خــرس در شهرســتان گرمــه شــده اســت کــه می تــوان احتمــال 
ــوان  ــه عن ــتان، ب ــی گلس ــارک مل ــوری، از پ ــه جان ــن گون داد ای
زیســتگاه اصلــی اش در مجــاورت خراســان شــمالی، راهــی 
ایــن منطقــه در جنــوب غربــی ایــن خطــه شــده باشــد. خــرس 
ــا  ــه ای در تعــارض ب ــه و گون ــزرگ جث ــوه ای، گوشــتخواری ب قه
انســان اســت کــه همیــن امــر از تهدیدهــای ایــن گونــه بــاارزش 
بــه شــمار مــی رود و مســئوالن ســازمان محیــط زیســت از بیمــه 
خــرس قهــوه ای خبــر داده انــد. رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت گرمــه در ادامــه صحبــت هایــش بــا بیــان اینکــه علــت 
ــه صــورت  ــوز ب ــن شهرســتان هن ــوه ای در ای حضــور خــرس قه
دقیــق مشــخص نیســت، گفــت: تــالش داریــم تــا بــرای ارتقــای 
امنیــت زیســتگاه وحــوش، ارتفاعــات برجســتان زیــر مدیریــت 

ایــن اداره درآیــد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان گرمه خبر داد:

مشاهده خرس قهوه ای 
در ارتفاعات ُبرجستان گرمه

رنا
 ای

س:
عک

ل ها
مدیریت اکوسیستم بهترین راه حفاظت جنگ

از جنگل های کشور است
ــا  ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــک عض ی
بیــان این کــه بهتریــن راه حفاظــت از اکوسیســتم 
اجــرای مدیریــت اکوسیســتمی اســت، گفــت: 
مدیریــت اکوسیســتمی یــک اســتراتژی راهبــردی اســت و 
ــا اســتفاده بهینــه از آن،مدیریــت جامــع زمیــن، آب  می تــوان ب
ــر« در  ــد نوحه گ ــر »احم ــرد. دکت ــق ک ــع زیســتی را محق و مناب
ــت  ــت مدیری ــر ضــرورت رعای ــد ب ــا تأکی ــا ایســنا ب ــو ب گفت وگ
ایــن  کــرد:  اظهــار  اکوسیســتم ها  زمینــه  در  اکوسیســتمی 
مدیریــت راهــی بــرای پایــداری و بهره بــرداری عادالنــه از 
ــا بیــان این کــه در مدیریــت اکوسیســتم  طبیعــت اســت. وی ب
ــرار  ــری ق ــز تصمیم گی ــن و مرک ــا در بط ــات آن ه ــردم و حی م
بــرای  یــک طــرف می خواهیــم  از  یعنــی  می گیرند،گفــت: 
حفــظ اکوسیســتم از مدیریــت بهینــه اســتفاده کنیــم )مدیریــت 
ــزار  ــن اب ــتفاده از همی ــا اس ــر ب اکوسیســتمی( و از ســوی دیگ
ــت.  ــنتی اس ــدگاه س ــاوت از دی ــه متف ــم ک ــت کنی از آن حفاظ
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا بیــان این کــه بــه 

نگاهــی نــو نیــاز اســت، خاطرنشــان کــرد: بــرای ایــن نــگاه نــو 
بــه ذهــن خــالق و عملکــردی نــو نیــاز داریــم کــه بهتریــن شــیوه 
ــا  ــه ب ــون ک ــه داد: اکن ــر ادام ــگل اســت. نوحه گ حفاظــت از جن
پیگیری هــای مجدانــه جنگل هــای هیرکانــی ثبــت جهانــی 
ــد  ــای بیشــتری را می طلب ــداری آن تالش ه ــظ و نگه شــد، حف
ــه نســل های  ــی را ب ــراث و زیســتگاه طبیع ــن می ــوان ای ــا بت ت
آینــده ســپرد. ایــن حراســت و نگهــداری بــه ابــزاری نــو و بانــک 
ــردم  ــاز دارد. م ــت نی ــظ و صیان ــرای حف ــر ب ــی قوی ت اطالعات
ذی نفعــان اصلــی هســتند و بایــد بــا ابــزاری نــو بــرای حفاظــت 
از جنــگل بــه آن هــا آمــوزش داده شــود چــون بــا آمــوزش اســت 
کــه می تــوان زیربنــای توســعه و حفاظــت از جنــگل را ســاخت. 
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه نابــودی 
بیــش از دو میلیــون هکتــار از جنگل هــا طــی نیــم قــرن اخیــر 
ــه  ــت ک ــت اس ــی مملک ــرمایه اصل ــاک  س ــرد: آب و خ اظهارک
ــه  ــرام ب ــع احت ــن دو منب ــن راه هــا حفاظــت از ای یکــی از بهتری

ــگل و طبیعــت اســت. جن

ضی
قبل از ساخت و ساز غیرمجاز، جلوی این کار ارا

گرفته شود
جنگل هــا،  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــت  ــفانه حفاظ ــت: متاس ــزداری گف ــع و آبخی مرات
حالی کــه  در  نیســت،  اولویت هــا  جــزو  انفــال  از 
ــت  ــوان اولوی ــه عن ــرده و ب ــر ک ــد تغیی ــدگاه بای ــن دی ای
مطــرح شــود. بــه گــزاش ایســنا، ســرهنگ علــی عباس نــژادروز 
گذشــته در مراســم تودیــع و معارفــه فرماندهــان یــگان حفاظــت 
ــا بیــان اینکــه یکــی از  اداره کل منابع طبیعــی اســتان زنجــان، ب
موضوعاتــی کــه نخواهیــم توانســت در قبــال آن جوابگــو باشــیم، 
موضــوع حفاظــت مناســب از انفــال اســت کــه متاســفانه 
ــت  ــم در اولوی ــن مه ــد ای ــزود: بای ــت، اف ــا نیس ــت کار م اولوی
ــم.  ــتفاده درســت کنی ــال اس ــا از انف ــد ت ــتگاه ها باش ــه دس هم
وی در ادامــه صحبــت هایــش تصریــح  کــرد: بایــد در حفاظــت 
از انفــال نــه وقــت بشناســیم نــه ســاعت و نــه طــرف حســاب 
بــرای مــا مهــم باشــد کــه چــه شــخصی اســت . بایــد در یــگان 
حفاظــت منابع طبیعــی بــه ایــن موضــوع توجــه شــود کــه 
اجــازه تعــدی بــه اراضــی داده نشــود و قبــل از ســاخت و ســاز 

غیرمجــاز جلــوی ایــن کار گرفتــه شــود. نبایــد اجــازه دهیــم از 
ــن اســت  ــه آن، ای ــرد و الزم ــورت گی ــازی ص ــاخت و س اول س
ــه  ــد ب ــه احســاس مســئولیت بیشــتری داشــته باشــیم. بای ک
نیروهــای حفاظــت موقعیــت دهیــم و بلــوکات را مشــخص کنیم 
و از آن هــا مســئولیت بخواهیــم تــا در حفاظــت از انفــال موفــق 
عمــل کنیــم. عباس نــژاد در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: هنــر 
ــن باشــد کــه ســاخت و ســازی انجــام شــود کــه  ــد ای مــا نبای
ــرده  ــن ب ــرمایه را از بی ــه و س ــت انداخت ــه زحم ــتم را ب سیس
ــم.  ــب کنی ــت واحــد غیرمجــاز ســاخته شــده را تخری و در نهای
ــح اســتفاده شــده ســرمایه های مملکــت  ــم مصال ــد بپذیری بای
مــا اســت و بایــد از ابتــدا مانــع ســاخت و ســاز غیرمجــاز باشــیم 
ــده  ــرد. فرمان ــرار گی ــور ق ــرلوحه ام ــد در س ــوع بای ــن موض و ای
ــا  ــزداری ب ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س ــگان حفاظ ی
تاکیــد بــر حفاظــت از جنگل هــا، گفــت: بحــث حفاظــت از انفــال 
ــف  ــه تکلی ــت، بلک ــی نیس ــه قانون ــا وظیف ــازمان جنگل ه در س
ــه ایــن موضــوع توجــه شــود. ــد ب ــی اســت و بای شــرعی و قانون
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فقی ا
1- معلــوم و معین - شهرســتانی در 

اصفهان استان 

2- مقدمــه کتاب - دروغگوی 

آخرالزمان - گندم آســیاب شده

3- آگاهانــه - جــزای کار بد - زبانی 

از شــاخه زبان های هند و ایرانی

4- آلودگــی و پلیدی - نمایش 

تأثیرانگیــز - معکوس

5- خــودکار - قلیل - زیاد نیســت

6- اشــاره به دور دارد - عارف و 

ســالک - پایه ها و ســتون های 

ساختمان

7- رقیــق کننــده رنگ - مقدمه ای 

برای پیروزی اســت - واحد شمارش 

نخل

8- هر شــاخه خاص از تولید - 

خوشــبو کننده شــیرینی - یگانه

9- جوانمــرد - زندگی و حیات - 

رشــته ای در موسیقی

10- تریــاک - نــام عمومی فرقه های 

شــیعه - تکــرار حرفی از الفبا

11- شــکوه و عظمــت - نام پدر عمار 

- از مباحــث ریاضی

12- نوشــته موضوعی - هر یک 

از چهــار گوشــه زمین فوتبال - 

مپختک د

13- افســانه گــو - پایتخت غنا - 

دانشگاه معلم 

14- رود روســیه - همنشین - 

واسطه

15- درســتکار و بی ریا - سالحی 

شــبیه شمشیر.

عمودی 
1- بــه گــردن قهرمان می آویزند - 

چشــم پوشــی از تصمیم - محروم 

کردن کســی از چیزی

2- شــهری در خراسان شمالی - 

اطاعت نکردن دســتور

3- گرایش درونی بــه خصلتهای 

ناپســند - دست اندازی - پارچه

4- یک حرف و ســه حرف - 

ســفارش میت - حالتی در نخســتین 

ماه هــای حاملگی بانوان

5- دکوراســیون - مال و ثروت - 

پرنده ای خوش آواز

6- ســودای ناله - لحنی از سی 

لحــن باربد - براده فلز

7- نویســنده - ماه پنجم ســال 

شمســی عربی - کامالً مسدود

8- چرم - ناســزا - میز خطابه

9- مدفــن امــام علی )ع( - به دروغ 

فرماندهان  -

10- معکوس - یار ابســال - ابر 

آمده پایین 

11- مختــرع تلفن - ابزار و وســایل - 

نقاشــی روی شیشه

12- الشــخور - درخشان و تابان - 

وحشی خوک 

13- پزشــک تجویز می کند - زن 

خدمتــکار - به تنهایی

14- قلدر و زورگو - اجاره نشــین

15- ظــرف زمان - انباشــته - تحفه.

جدول شماره 1557

 اطالع
 رسانی

کردستان 

۲۸3 هزار تن سیب زمینی در 
کردستان برداشت می شود

ــتان روز  ــاورزی کردس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: هــر ســال 
ــت و  ــغول کش ــتان مش ــن اس ــردار ای ــره ب ــزار و 800 به ــک ه ی
ــی  ــش بین ــار داشــت: پی ــتند، اظه ــی هس برداشــت ســیب زمین
می شــود بــا میانگیــن برداشــت 36 تــن در هــر هکتــار حــدود 283 

هزار تن از این محصول برداشت شود.
مهــدی فتحــی اضافــه کــرد: 90 درصــد از محصــول کشــت شــده 
ــه در دهــگالن و ســایر  ــروه و بقی ــی در شهرســتان ق ســیب زمین
ــی،  ــانتا، جیل ــده س ــت ش ــام کش ــده ارق ــا عم ــا ب ــتان ه شهرس

اسپریت، بامبا، آگریا و مارفونا است.
ــی می شــود حــدود 50 درصــد از  ــش بین ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
میــزان تولیــدات ایــن محصــول  بــه خــارج از اســتان صــادر شــود 
افــزود: کردســتان در تولیــد ســیب زمینــی رتبــه چهــارم تولیــد ایــن 

محصول در کشور را به خود اختصاص داده است.

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

ملک گلباف 
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319062000286 
مـورخ 98/4/24 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـی گلبـاف تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای یاسـر زینـل پـور فرزند 
حسـن بشماره شناسـنامه 3180035706 صادره از گلباف در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 375/55 متـر مربـع پـالک 
یکفرعـی از 1065-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
1065- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان امـام کوچـه شـهید 
قاسـمی محله سرآسـیاب خان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای اسـداله زینـل پور محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/8

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف 
م.الف ۸54

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000378-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/06/03هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم فاطمه پاینده 
فرزنـد حسـین  بشـماره شناسـنامه 956صـادره ازجیرفت 
دریـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 288متـر مربـع پـالک 
1531فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
97فرعـی از 188-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب 
–میـدان کشـاورز –خیابـان خواجـوی کرمانی خریـداری از 
مالک رسـمی شـرکت تعاونـی چند منظوره بخش مسـکن 
فرهنگیـان رودبـار جنـوب محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:690-  تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:98/06/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم 

98/07/08:
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000369-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/06/02هیـات 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی 
متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جنـوب  رودبـار 
خانـم اطهـره عزیـززاده  فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 
5360076607صـادره ازرودبـار جنوب دریـک باب خانه  به 
مسـاحت 231متر مربع پالک 1536فرعـی از188- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188-اصلـی قطعـه سـه 
واقـع دررودبـار جنـوب –بلـوار شـهید پیـکان  –قطعه سـه 
بخـش 46کرمـان خریـداری از مالک رسـمی اقای محمد 
مهـدی مهیمـی وخانـم فاطمه بیـگ مـرادی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت  سـند  صـدور  بـه  نسـبت 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:692-   تاریـخ انتشـار نوبـت 
98  /07/08: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/06/25 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000358-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/02/02هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
مالـک  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
زریـن زاده فرزنـد مهـراب بشـماره شناسـنامه 40 صـادره 
ازرودبارجنـوب دریـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 300متـر 
مربـع پـالک 699فرعـی از190- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 1فرعـی از 190-اصلـی قطعـه سـه بخـش 
46کرمـان واقـع در رودبـار جنـوب – شـهرک صدر،پشـت 
اداره ارشـاد اسـالمی خریـداری از مالکیـن رسـمی آقایـان 
محـد حسـین ،محمـد حسـن ،محمـد کریم ،محمـد علی 
ومصیـب همگی سـالمی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:693-   تاریخ انتشـار 
نوبـت اول:98/06/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسمی برابررای شـماره139860319079000376-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/06/02هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی عبدی 
مالکـی فرزند محمدرضا بشـماره ملـی 3020518180صادره 
ازجیرفـت یـک قطعـه زمیـن مزروعـی مشـتمل بـر موتور 
پمـپ ویک بـاب خانه مسـکونی به مسـاحت 114326متر 
مربـع پـالک 259فرعـی از178- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پالک 178-اصلی قطعه سـه واقع در رودبار جنوب 
–روسـتای آبسـردوئیه  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
محمدرضـا عبدی مالکـی فرزند مختار محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:696-   
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/06/25 – تاریـخ انتشـارنوبت 

98/07/08: دوم 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319079000359-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/06/02هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
منصـور  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
صـادق پـور سـگین فرزنـد ابوالحسـن بشـماره شناسـنامه 
بـه  خانـه   بـاب  دریـک  جنـوب  ازرودبـار  1782صـادره 
از188-  1538فرعـی  پـالک  مربـع  298متـر  مسـاحت 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188-اصلـی قطعه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –شـهرک رزمنـدگان –کوچـه 
شـماره 7 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین 
،محمـد مهـدی ،مهسـا مهیمـی وخانم فاطمه بیـگ مرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
بـه مراجـع  را  اعتراض،دادخواسـت خـود  تاریـخ تسـلیم 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:703-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/06/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000368-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/06/02هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای علـی خادمی 
ازرودبـار  بشـماره شناسـنامه 367صـادره  فرزنـد محمـد 
جنـوب دریـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 334متـر مربـع 
پـالک 1539فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک 188-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب 
از  فرهنگیـان 1خریـداری  فرهنگیـان  –کوچـه  –خیابـان 
مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمـد مهـدی ،مهسـا 
مهیمـی وخانـم فاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:702-  
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/06/25 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/07/08: دوم 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000364-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/06/02هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای وحیدخادمی 
فرزنـد دلمـراد بشـماره شناسـنامه 3150116120صـادره از 
کهنـوج دریـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 208متـر مربـع 
پـالک 1540فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک 188-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب 
از  فرهنگیـان 1خریـداری  فرهنگیـان  –کوچـه  –خیابـان 
مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمـد مهـدی ،مهسـا 
مهیمـی وخانـم فاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:701-  
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/06/25 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/07/08: دوم 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ملک گلباف
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 139860319062000435 
مـورخ 98/7/1هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفات 
زاده  مهـدی  کبـری  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
فرزنـد فتـح هللا بشـماره شناسـنامه 77 صـادره از گلباف در 
یـک بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 991/25 متـر مربع 
از 649-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده  پـالک 13 فرعـی 
از پـالک 649- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر 
کوچـه شـماره 7چهـار کوچـه اول خریداری از مالک رسـمی 
آقـای اصغـر توکلـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/23
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف
/ م الف: ۹57

آگهی ابالغ دادخواست و وقت دادرسی
 خواهـان: مرتضـی زمانـی بابگهـری فرزنـد حسـن آدرس احمدآبـاد خیابـان اصلـی جنـب میدان 

عاشورا
خوانده: صدیقه نژاد شفیعی فرزند محمدحسین مجهول المکان

خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو پراید
آقـای مرتضـی زمانـی بابگهـری فرزنـد حسـن دادخواسـتی بـه خواسـته بـاال بـه طرفیت خوانـده صدیقـه نژاد 
شـفیعی فرزنـد محمدحسـین بـه این شـورا تقدیم که به کالسـه 980308 شـورای حـل اختالف 6 ثبـت و برای 
روز 98/8/14 سـاعت 16عصـر تعییـن وقت رسـیدگی گردیده از آنجایی که خوانده مجهول المـکان اعالم گردیده 
لـذا بـه تجویـز ماده 73 قانون آیین دادرسـی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار محلی آگهی 
مـی گـردد تـا نامبرده ضمـن اعالم آدرس دقیق خود در این شـورا حاضر و در صورت تمایل جهت گرفتن نسـخه 
ثانـی دادخواسـت و ضمائـم اقـدام و در وقـت رسـیدگی هـم حاضر گـردد واال برابرمقـررات رسـیدگی و تصمیم 

مقتضـی اتخـاذ می گـردد.م / الف 305
دبیر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان زرند

اجرائیه
 مشـخصات محکـوم لـه: محمـد کـردزاده پتکوئـی فرزنـد علیرضـا بـه نشـانی اسـتان کرمـان – 
شهرسـتان زرنـد – زرنـد – یـزدان شـهر – شـهرک شـهید رجایـی خ شـهرداری نبـش کوچـه 7
مشـخصات محکـوم علیـه: 1 – عمـاد عزیـزی فرزنـد میـرزا بـه نشـانی اسـتان کرمـان – مجهول 
المکان 2 – محمدجواد میرحسـینی فرزند اصغر به نشـانی اسـتان کرمان – شهرسـتان زرند – جالل آباد جنب 
مخابرات 3 – امین رضا ایزدی یزدان آبادی فرزند رمضان به نشـانی اسـتان کرمان – شهرسـتان زرند – شـهر 

یـزدان شـهر – اکبرآبـاد کوچه فاطمیه 9
محکوم به: 
بسمه تعالی

بـه موجـب درخواسـت اجرای حکم مربوطه به شـماره و شـماره دادنامـه مربوطـه 9809973860600019 محکوم 
علیـه محکـوم اسـت بـه محکومیـت خوانـدگان ردیـف دوم و سـوم بـه حضـور در راهنمایـی و رانندگـی و مراکز 
تعویـض پـالک و یکـی از دفاتـر اسـناد رسـمی و دیگـر مراجـع ذیصـالح جهت فک پـالک و تنظیـم و انتقال و 
تحویل اسـناد یکدسـتگاه سـواری پراید به شـماره انتظامی 334 ط 84 ایران 65 در حق خواهان صادر و اعالم 
مـی دارد و نسـبت بـه خوانـده ردیـف اول نظـر بـه عدم توجه دعـوی حکم بـه رد آن صادر می گـردد و ضمنا نیم 

عشـر دولـت مبلـغ بیسـت و پنـج هزار تومـان بر عهـده محکوم علیه می باشـد.
مسـئول دفتـر شـعبه شـورای حـل اختـالف شـورای حـل اختـالف شـماره 6 شهرسـتان زرنـد – نغمه سـادات 

زرندی  سـرداری 
رئیس دادگاه – سیدمهدی قویدل

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1 – ظـرف ده روز مفـاد آن را بموقـع اجـرا گـذارد )مـاده 34 قانون اجرای احکام مدنـی( 2 – ترتیبی 
بـرای پرداخـت محکـوٌم بـه بدهـد 3 – مالـی معرفـی کنـد که اجـرا حکم و اسـتیفا محکـوٌم به از آن 
میسـر باشـد. چنانچـه خـود را قـادر بـه اجـرای مفـاد اجراییه ندانـد باید ظرف سـی روز کلیـه اموال 
خـود را شـامل تعـداد یـا مقـدار و قیمت همـه اموال منقـول و غیرمنقول ، به طور مشـروح مشـتمل 
بـر میـزان وجـوه نقـدی کـه بـه هـر عنـوان نـزد بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری ایرانـی یـا 
خارجـی دارد بـه همـراه مشـخصات دقیـق حسـاب هـای مذکـور و کلیه اموالی کـه او به هـر نحو نزد 
اشـخاص ثالـث دارد و کلیـه مطالبـات او از اشـخاص ثالـث و نیز فهرسـت نقل و انتقـاالت و هر نوع 
تغییـر دیگـر در امـوال مذکـور از زمـان یک سـال قبل از طـرح دعوای اعسـار به ضمیمه دادخواسـت 
اعسـار بـه مقـام قضائـی ارائـه نمایـد واال به درخواسـت محکوم له بازداشـت می شـود )مواد 8 و 3 
قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394( 4 – خـودداری محکـوم علیـه از اعـالم کامـل صورت 
امـوال بـه منظـور فـرار از اجـرای حکم، حبـس تعزیری درجه هفـت را در پی دارد. )مـاده 34 قانون 
اجـرای احـکام مدنـی و مـاده 20 ق. م. ا و مـاده 16 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394( 
5 – انتقـال مـال بـه دیگـری بـه هـر نحو بـا انگیزه فـرار از ادای دیـن به نحوی کـه باقیمانـده اموال 
بـرای پرداخـت دیـون کافـی نباشـد موجـب مجـازات تعزیـری درجه شـش یا جـزای نقـدی معادل 
نصـف محکـوم بـه یـا هـر دو مجـازات مـی شـود. )مـاده 21 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالی 
1394( 6 – چنانچـه صـورت امـوال پـس از مهلـت سـی روز ارائه شـود آزادی محکـوٌم علیه از زندان 
منـوط بـه موافقـت محکـوٌم لـه یـا تودیـع وثیقه یـا معرفـی کفیل توسـط محکـوٌم علیه خواهـد بود. 

)تبصـره 1 مـاده 3 قانـون نحوه اجـرای محکومیت مالـی 1394(.  م/الف303

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

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860331011001501 مــورخ 1398/06/13 هیــات موضــوع 

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ناحیــه ســه کــرج تصرفــات مالکانــه 

ــنامه 11547  ــماره شناس ــه ش ــدی ب ــا صم ــد رض ــای احم ــارض متقاضــی آق بالمع

ــای  ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــم در ششــدانگ ی ــد عبدالکری ــران فرزن صــادره از ته

ــماره 920  ــالک ش ــروز از پ ــع مف ــاحت 1216/56 مترمرب ــه مس ــی در آن ب احداث

ــری و  ــای داود اصغ ــداری از اق ــا خری ــرز و ب ــع در الب ــی واق ــی از 142 اصل فرع

ــه  ــذا ب ــد ل ــی نمای ــد م ــال زاده تایی ــادر کم ــای ن ــه آق ــک اولی ــت مال ــا مالکی ب

ــی شــود  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ

ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت

ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش

اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 

نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــف 7654 ا ف ــد . م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/8

6127 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج – محمد شکری 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760316001003962 مــورخ 1397/08/20 
مــورخ   139860316001000672 شــماره  اصالحــی  رأی  و 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع  قان ــأت اول/ دوم موض 97/3/7 هی
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
ــد  ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــک تصرف ی
مــرادی پاســاری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 392 
صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 17.20 متــر مربــع در محــدوده پــالک 502 فرعــی 
ــه  ــاه ب ــهر کرمانش ــش دو ش ــع در بخ ــی واق از 2072 – اصل
آدرس خیابــان دانشــجو کوچــه 8 متــری طالقانــی کوچــه 
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــالک 11 مح ــان پ ــهید حیدری ش
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/08
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حصر وراثت
نرجــس قمشــی بــه شــماره شناسناســنامه   2330  مطابــق دادخواســت تقدیمــی 
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــعبه درخواســت گواه ــده 346/6/98 از ای ــه پرون ــه کالس ب
ــماره  ــه ش ــی ب ــل پلوئ ــه فامی ــادروان فهیم ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
شناســنامه 1913 در تاریــخ  96/4/22  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- نرجــس قمشــی   ش ش 
2330 ت ت 1338 مــادر متوفــی 2- حمیدرضــا فامیــل پلوئــی  ش ش  456 ت 
ت 1332  پــدر  متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــون امــور حســبی در یــک  ــور را باســتناد مــاده 361 قان مقدماتــی، درخواســت مزب
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد 

و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد.ف/28
6709 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/1227 

دادنامه
تاریخ:1398/05/22           شماره پرونده:155/9/98           شماره دادنامه:298 

خواهان:کیانــوش ســلخوری غیاثونــد بــا وکالــت عبــاد بخشــی آدرس:اندیشــه-فاز یکــم-
ابتــدای فاز-بــه ســمت بانــک ملی-مجتمــع پــدرط 2-واحــد6 خوانده:ابوالفضــل گروســی   
آدرس:مجهــول المــکان خواســته:مطالبه مبلــغ58/000/000 ریــال بــه انضمــام کلیــه هزینــه 
هــای دادرســی و خســارت تاخیرتادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت لغایــت اجــرای حکــم 
گردشــکار:خواهان دادخواســتی بــه خواســته فــوق و بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته که 
پــس ازارجــاع بــه ایــن حــوزه و ثبــت بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی واعــالم 
نظریــه اعضــای شــورای حــل اختــالف ایــن حــوزه بــه نظــر قاضــی شــوراء رســانده شــده 
اســت علیهــذا بــا مالحظــه جمیــع مســتندات قضایــی پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا 
اتــکال بــه ذات باریتعالــی و تکیــه بــر وجــدان و شــرف انســانی ختــم رســیدگی را اعــالم وبه 

شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد./
رای شورا

در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواهــان کیانــوش ســلخوری غیاثونــد بــا وکالــت عبــاد بخشــی 
ــادی  ــره رســید ع ــک فق ــه وجــه ی ــه خواســته مطالب ــده ابوالفضــل گروســی ب ــه طرفیــت خوان ب
1397/09/13 بــه میــزان پنــج میلیــون و هشــتصد هــزار تومــان . شــورا بــا عنایــت بــه دادخواســت 
تقدیمــی خواهــان و اســتماع اظهــارت وکیــل خواهــان و اینکــه وجــود ســند در یــد خواهــان ظهــور 
براشــتغال  ذمــه خوانــده را دارد و مســتند دعــوی منتســب بــه خوانــده را دارد و خوانــده دلیلــی 
بــر برائــت ذمــه خویــش ابــراز ننمــوده اســت لــذا شــورا خواســته خواهــان را مقــرون بــه صحــت 
تشــخیص و مــاده 1257و1284و271وبند2مــاده1258 ازقانــون مدنــی و مــواد522و519و198 ازقانون 
ــه محکومیــت  ــون شــورای حــل اختــالف حکــم ب آییــن دادرســی مدنــی و مــواد27و26و9 از قان
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ پنــج میلیــون وهشــتصد هزارتومــان بــه عنــوان اصــل خواســته و مبلــغ 
770/000 ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی و هزینــه تاخیــر تددیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
ــی  ــد.رای صــادره غیاب ــا اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمای 1398/03/18 ت
وظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 

اعتــراض در محاکــم محتــرم عمومــی شهرســتان قــدس  مــی باشــد./م1203
6711 بنی هاشمی-قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/ 1230 

حصر وراثت
آیــالر بابــازاده نجــاران بــه شــماره شناسناســنامه   0021374201  مطابــق 
دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه پرونــده 347/6/98 از ایــن شــعبه درخواســت 
ــعیده  ــادروان س ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
دادخــواه بــه شــماره شناســنامه 1910 در تاریــخ  93/2/24  اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه: 1- آیالر 
ــته  ــی 2- آراس ــد متوف ــاران ش ش 0021374201 ت ت 1377 فرزن ــازاده نج باب
عدالــت  ش ش  2 ت ت 1324  مــادر متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 
قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مدت 
یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهد شــد.ف/28
6710 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/1228 

دادنامه
تاریخ:98/6/23        شماره پرونده:245/4/98             شماره دادنامه:292/4/98 

خواهان:علــی مــرادی ژیــان     آدرس:شــهرقدس-خ آزادی-خ ابوذر-پ118-طبقــه دوم خوانده:فتانــه قراداغــی        آدرس:مجهــول المکان 
خواســته:مطالبه وجــه گردشــکار:خواهان دادخواســتی بــه خواســته فــوق وبــه طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن 
حــوزه و ثبــت بــه کالســه فــوق  وجــری تشــریفات قانونــی واعــالم نظریــه اعضــای شــورای حــل اختــالف ایــن حــوزه به نظــر قاضی شــوراء 
رســانده شــده اســت علیهــذا بــا مالحظــه جمیــع مســتندات قضایــی پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و با اتــکال بــه ذات باریتعالــی وتکیه 

بــر وجــدان و شــرف انســانی ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرات بــه صــدور رَای مــی نمایــد./.
»رَای شورا«

در مــورد دادخواســت خواهــان علــی مــرادی ژیــان طرفیــت خوانــده فتانــه قراداغــی بــه خواســته مطالبــه وجــه باعنایــت بــه 
مســتندات ابــرازی خواهــان کــه عبارتســت از رســید عادی،نظربــه اینکــه خوانــده بــا وصــف ابــالغ اخطاریــه و ضمائــم آن در 
جلســه مقــرر حضــور نیافتــه والیحــه ای نفرســتاده و بالنتیجــه نســبت بــه دعــوی مطروحــه ایــراد و اعتراضــی بــه عمل نیــاورده 
و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خویــش ابــراز نداشــته لــذا ایــن مرجــع بــا اســتصحاب بقــاء دین،خواســته خواهــان 
را وارد تشــخیص و مســتندَا بــه مــواد بنــد1 مــاده 11ومــاده26 قانــون شــورای حــل اختــالف و مــواد198 قانــون آئیــن دادرســی 
دادگاهــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ176/700/000 ریــال بابــت اصــل 
خواســته و مبلــغ 2/700/000 ریــال هزینــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد.رَای صــادره غیابــی و ظــرف 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم 

عمومــی حقوقــی شهرســتان قــدس مــی باشــد./. م الــف/ 1240 
محمدقاسمی -قاضی شعبه4 شورای حل اختالف شهرستان قدس                  6712

نشر آگهی
خواهــان مهــدی عســگری دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه یــک فقــره چــک 1539/578715/57 علیــه خوانــده ســجاد 
ترقــی کلوانــق تقدیــم شــورای حــل اختــالف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 20/ 8 /98 ســاعت 
15 : 9 تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنی 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع بــه دفتــر شــورا 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت 

رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرونــده:595-10-98
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آگهی حصروراثت
آقــای احمــد مــرادی بــاز قلعــه  بــه شــماره شناســنامه 
درخواســت  شــورا  ایــن  از  محمــود  فرزنــد   1276
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــین  ــد حس ــه فرزن ــاز قلع ــرادی ب ــود م ــادروان محم ش
ــوده  ــوت نم ــنگر ف ــتان س ــخ 98/6/5 در شهرس در تاری
اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده 
ــاز قلعــه  شــماره شناســنامه  ــد : 1- احمــد مــرادی ب ان
1276 فرزنــد محمــود نســبت فرزنــد 2- کبــری مــرادی 
ــود  ــد محم ــنامه 1277 فرزن ــماره شناس ــه  ش ــاز قلع ب
ــه  شــماره  ــاز قلع ــرادی ب ــب م ــد 3- کوک نســبت فرزن
ــد  4-  ــبت فرزن ــود نس ــد محم ــنامه 1278 فرزن شناس
ــنامه 952  ــماره شناس ــه  ش ــاز قلع ــرادی ب ــز م مهرانگی
ــرادی  ــز م ــد  5- مهرانگی ــبت فرزن ــود نس ــد محم فرزن
ــود  ــد محم ــنامه 1444 فرزن ــماره شناس ــه  ش ــاز قلع ب
ــماره  ــه  ش ــاز قلع ــرادی ب ــد  6- ســحر م نســبت فرزن
شناســنامه 12 فرزنــد محمــود نســبت فرزنــد بــه غیــر 
از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس 
ــی و  از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانون
ثبــت آن بــه شــماره 980145 مفــاد درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص 
اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر 
ــلیم  ــت تس ــالف رش ــل اخت ــورای ح ــوم ش ــعبه س ش
نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر 

ــد شــد . درخواســت خواه
رئیس شورای حل اختالف شعبه  سوم شهری سنگر  6748

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه سوم شوراهای حل اختالف 

شهرقدس
بــا ســالم و تقدیــر احترام،درخصــوص پرونــده 114/3/98 موضــوع 
دادخواســت خانــم نســرین فرشــادپور از طــرف دو فرزندشــان بــه 
ــه  ــه نفق ــته مطالب ــه خواس ــا ب ــی نی ــر همت ــی اکب ــای عل ــت آق طرفی
ــه اوراق  ــن مطالع ــه ضم ــادره اینجانب ــرار ص ــه ق ــت ب ــا عنای ــدان ب فرزن
ــان  ــالم خواه ــل اع ــه دلی ــان و ب ــا خواه ــوری ب ــره حض ــده و مذاک پرون
مبنــی بــر عــدم دسترســی بــه شــماره تمــاس خوانده،امــکان کفتگــو بــا 
ــی رســاند: ــه اســتحضار م ــس از بررســی ب ــد و پ ــده میســر نگردی خوان
مشــخصات: آقــای مهــدی همتــی نیــا متولــد ســال 1381 و کالس 
ــدان  ــتم فرزن ــد 1384 و کالس هش ــا متول ــی نی ــن همت ــم و متی یازده
مشــترک خواهــان و خوانــده هســتند کــه والدیــن شــان زندگــی در ســال 
ــد.  ــی کنن ــی م ــان زندگ ــزد مادرش ــدان ن ــد و فرزن ــه ان ــالق گرفت 96 ط
ــال  ــد س ــده متول ــد و خوان ــه و کارمن ــد 1360 و لیسانس ــان متول خواه
ــاکن  ــغل آزاد و س ــیکل ش ــواد س ــان دارای س ــار خواه ــه اظه 1356 و ب
ــم  ــده علیرغ ــت خوان ــان گف ــد.اظهارات: خواه ــی باش ــتان درود م شهرس
ــا  ــت.بچه ه ــداده اس ــا را ن ــه ه ــه بچ ــالق نفق ــخ ط ــی از تاری ــوان مال ت
هزینــه هایشــان باالســت و پدرشــان بایــد هزینــه هــای آنهــا را بپــردازد. 
نظریــه کارشناســی: بــا عنایــت بــه مراتــب و مفــاد و محتویــات پرونــده و 
شــاخص تــورم و بهــای کاالهــا و خدمــات و در نظــر گرفتــن اوضــاع مالــی 
ــدان و ســایر شــرایط  ــن و نیازهــای فرزن و معیشــتی و اجتماعــی طرفی
ــک از  ــر ی ــه  ه ــردد. نفق ــر میگ ــار نظ ــل اظه ــرح ذی ــه ش ــر گذار،ب تاثی
فرزنــدان مهــدی و متیــن از تاریــخ دادخواســت بــرای هــر کــدام ماهانــه 
400/000 تومــان و مجموعــا هشــتصد هــزار تومــان ماهانــه بــرای دو فرزنــد 

تعییــن و اعــالم مــی گــردد. 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ضبط 300 قلم داروی غیرمجاز و قاچاق
به گزارش روابط عمومی اداره كل دامپزشكی استان: دكتر پیرانی اظهار داشتند كه در شش ماهه اول سالجاری و طی بازدیدها و 

بازرسی های مستقل و همچنین مشترك كارشناسان اداره كل دامپزشكی استان بهمراه دستگاه های ذیربط در قالب گشت های 
مشترك از داروخانه ها و شركت های دارویی سطح استان 300 قلم انواع دارو  و مواد بیولوژیك دامپزشكی به تعداد 143949 عدد/

لیتر به ارزش تقریبی 10 میلیارد ریال به دلیل انقضای تاریخ مصرف و غیرمجاز و قاچاق بودن كشف و ضبط گردید. 

ــي اســتان  مديرعامــل شــرکت شــهرک هاي صنعت
خراســان رضــوي، گفــت: ســاختار مهــم سیاســت 
هــای رونــق تولیــد کــه توســط رهبــر معظــم 
هــای  تبییــن شــد شــرکت  اســالمی  انقــالب 
ــتند و  ــی هس ــای صنعت ــان و واحده ــش بنی دان
ایــن هــا بایــد همــواره بــه گونــه ای بــا هــم تعامــل 
ــی همیشــه  ــد مل ــا توســعه تولی داشــته باشــند ت
 در حــوزه صنعــت رشــد مثبــت داشــته باشــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت شــهرک هاي  ب
رضوي،"مســعود  خراســان  اســتان  صنعتــي 
ــرکت  ــد ش ــد از چن ــدم" در بازدی ــدي زاده مق مه
مهــم  نقــش  کــرد:  اظهــار  بنیــان،  دانــش 
ــث  ــه مباح ــان از جمل ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
توســعه  زیــرا  بــوده  صنعــت  حــوزه  در  مهــم 
شــوند. مــی  موجــب  را  صنعتــی   واحدهــای 
ــرکت  ــرورت ش ــت و ض ــه اهمی ــاره ب ــا اش وي ب
ــرفت  ــروزه پیش ــزود: ام ــان، اف ــش بنی ــای دان ه
بــر  مبتنــی  اقتصــاد  بــا  صنعتــی  واحدهــای 
شــرکت  نقــش  و  شــود  مــی  محقــق  علــم 
ــی  ــر م ــته ت ــا برجس ــان اینج ــش بنی ــای دان ه
ــا،  ــد واحده ــه رش ــک ب ــن کم ــز ضم ــود و نی ش
را ســرعت مــی بخشــند. آنهــا  توســعه   رونــد 
ــه شــرکت هاي  ــان اینک ــا بی ــدم ب ــدي زاده مق مه
توليــد  فرآينــد  در  مهــم  عاملــي  دانش بنيــان 
صنعتــي و ايجــاد ارزش افــزوده بــاال هســتند، 
سیاســت  شــدن  محقــق  بــرای  داد:  ادامــه 
کــردن  برطــرف  نیــز  و  تولیــد  رونــق  هــای 
نیازهــای واحدهــای صنعتــی، نیازمنــد تعامــل 
واحدهــای  و  هــا  شــرکت  بیشــتر  فعالیــت  و 
هســتیم  بنیــان  دانــش  حــوزه  در  صنعتــی 
هــای  فعالیــت  بــرای  فرصــت  بهتریــن  کــه 
هاســت. تحریــم  زمــان  همیــن   مســتمر 
وی تأکیــد کــرد: تحریــم هــا نمــی توانــد بــر 
اثــر  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت  فعالیــت 
ایــن شــرکت  زیــرا  باشــد  داشــته  مســتمری 
ــق و  ــش تحقی ــز بخ ــش و نی ــش و روی ــا زای ه
توســعه دارنــد و بــا بهــره گیــری از دانــش و 
ــاز  ــورد نی ــه م ــی ک ــود اقالم ــی خ ــدی علم توانمن
واحدهــا بــوده را تامیــن مــی کننــد و یــک مــدل 
 اقتصــاد مقاومتــی بــی نظیــر را ارائــه مــی کننــد.
شــرکت  مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــأت  رئیــس 
ــوی،  ــان رض ــتان خراس ــی اس ــهرک هاي صنعت ش
ــد  ــد باي ــق تولی ــال رون ــرد: در س ــان ک خاطرنش
از  بيشــتري  تحقيقاتــي  و  علمــي  محصــوالت 
و  کاال  بعنــوان  بنيــان  دانــش  هــاي  شــرکت 
خدمــات در اختيــار صنايــع متوســط و بــزرگ، 
واحدهــاي  در  توانمنــدی  تــا  بگيــرد  قــرار 
و  پيــش شــود  از  بيــش  توليــدي  و  صنعتــي 
ــراه آورد. ــه هم ــي هــم ب ــزوده باالي ــز ارزش اف  ني
دانــش  شــرکت   258 گفــت:  پایــان  در  وی 
ــان در  ــش بنی ــد دان ــتان و 88 واح ــان در اس بنی
شــهرک هاي صنعتــی وجــود دارد کــه کارهــای 
ــد، اشــتغال و  ــی مهمــی در پیشــرفت تولی عملیات

ــد. ــته ان ــاد داش اقتص

بــه منظــور هماهنگــی بــا آخریــن 
تغییــرات قوانیــن داوری  و ارزیابــی 
توانایــی داوران بیــن المللــی تکوانــدو 
جهــان اســماعیل اســفندیاری رییــس 
عــازم  خوزســتان  داوران  کمیتــه 

ــود.  ــی ش ــیه م روس
ایــن  گــزارش  همیــن  پایــه  بــر 
ســمینار بــه مــدت 4 روزه در روســیه 

برگــزار و  داوران بیــن المللــی بــا 
آشــنا  قوانیــن  تغییــرات  آخریــن 
و پــس از برگــزاری آزمــون هــای 
ــازی و  ــبیه س ــه، ش ــی ، مصاحب کتب
ــت  ــر جه ــی داوران برت ــرد عمل عملک
و  جهانــی  مســابقات  در  قضــاوت 
ــد شــد. ــی معرفــی خواهن بیــن الملل
اســفندیاری  اســت  ذکــر  شــایان 

خوزســتان  داوران  کمیتــه  رییــس 
منطقــه  بــرق  شــرکت  کارکنــان  از 
ــی  ــه ط ــد ک ــی باش ــتان م ای خوزس
حضــور ســه ســاله اخیــر خــود در 
رویدادهــای بیــن المللــی و قهرمانــی 
اروپــا عنــوان بهتریــن داور ایــن دوره 
ــت. ــوده اس ــذ نم ــابقات را اخ از مس

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان در جمــع فعــاالن در واحــد بهــره 
و  منابــع  از  ارزش  تولیــد  گفــت:  بــرداری 
افزایــش بهــره وری در اســتفاده از تاسیســات 
نقــش بــارز بهــره بــرداران در صنعــت آبفــا مــی 
باشــد.چرا کــه ضعیــف تریــن اســتراتژیک 
راهبــردی در واحــد بهــره بــرداری نداشــتن 
برنامــه بــرای تامیــن پایــدار خدمــات بــه 
ــد . ــی باش ــترکین م ــه  مش ــن ب ــیوه نوی ش

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــدس هاشــم امین مهن
ــرداران  ــره ب ــار به ــع در اختی تاسیســات و مناب
ــات  ــه خدم ــا   شــاهد  ارائ ــرد ت ــی گی ــرار م ق
بهینــه بــه مــردم باشــیم، خاطرنشــان ســاخت: 

اســتان  آبفــا  اخیرشــرکت  ســال  چنــد  در 
اصفهــان بــه رغــم چالــش هــای مالــی  اقــدام 
بــه تهیــه و بکارگیــری تاسیســات و تجهیــزات 
ــره  ــن از به ــا نمودبنابرای ــت آبف ــن در صنع نوی
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــی رود ب ــار م ــرداران انتظ ب
ممکــن از ایــن تجهیــزات در راســتای خدمــت 

ــد. ــردم اســفاده نماین ــه م ــوب ب رســانی مطل
ــش  ــه بخ ــا را ب ــرداری آبف ــره ب ــد به وی واح
اعــالم  و  نمــود  تشــبیه  شــرکت  اوژانــس 
کــرد: مــردم از فعــاالن در صنعــت آبفــا توقــع 
ــد،  ــرایطی را  دارن ــر ش ــدار در ه ــات پای خدم
پــس بهــره بــرداران حتــی هنــگام وقــوع 
ــریع  ــع س ــا رف ــد ب ــه بای ــر مترقب ــوادث غی ح

مســتمر  خدمــات  ارائــه  درصــدد  حادثــه 
باشــند. 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــش  ــرداران از دان ــره ب ــان برخــورداری به اصفه
ــاخت:  ــان س ــد و خاطرنش ــتار ش روز را خواس
فعــاالن در واحــد بهــره بــرداری بــه جهــت 
ــره  ــش روز به ــد از دان ــره وری بای ــش به افزای
ــه  ــوان ب ــی ت ــر نم ــه دیگ ــرا ک ــند چ ــد باش من
روش ســنتی، خدمــات گســترده و مســتمر در 

ــرار داد.  ــترکین ق ــار مش اختی
وی گفــت: بهــره بــرداران خــالق مــی تواننــد بــا 
ــان  ــع، راندم ــه و بدی ــه طــرح هــای خالقان ارائ
خدمــات بــه مــردم را افزایــش دهنــد کــه 
ایــن امــر هــدف غایــی صنعــت بــه شــمار مــی 
ــردارن نبایــد دچــار  آید.برایــن اســاس بهــره ب

روزمــره گــی شــوند.   
از  دیگــر  یکــی  امینــی  هاشــم  مهنــدس 

ویژگیهــای بهــره بــرداران را تــالش شــبانه 
روزی در راســتای خدمــات رســانی پایــدار بــه 
ــالهای  ــرد: در س ــح ک ــت و تصری ــردم دانس م
ــود  ــه رغــم کمب ــان ب ــا اصفه ــر شــرکت آبف اخی
ــزار  ــش 600 ه ــویی افزای ــی و از س ــع آب مناب
ــبانه روزی  ــالش ش ــا ت ــت ب ــترک  توانس مش
ــترک  در  ــون مش ــش از 4 میلی ــرب بی آب ش

ــد. ــن نمای ــتان را تامی ــطح اس س
وی کاهــش آب بــدون درآمــد را در تمــام 
مناطــق و شهرســتانهای اســتان خواســتار شــد 
و بیــان کــرد:در حــال حاضــر میــزان آب بــدون 
ــدود 16 درصــد  ــان ح ــد در اســتان اصفه درآم
مــی باشــد کــه کمتریــن میــزان در کشــور 
محســوب مــی شــود امــا بــا ایــن وجــود 
بعضــا در برخــی از شهرســتانها رقــم آب بــدون 
درآمــد بیــش از حــد متعــارف اســت کــه بایــد 

ــار شــود. ــد مه ــن رون ای

 با دعوت رسمی کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو WTF صورت گرفت 

حضور  رئیس کمیته داوران استان خوزستان  
در سمینار بین المللی روسیه

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان: 
بهره برداران در صنعت آبفا نقش بارزی دارند 

برداشت گردو در نیشابور 
۲3 درصد کاهش یافت

محمـد علـی فرهمنـد راد افزود: سـطح زیر کشـت گـردو در نیشـابور 340 هکتار 
اسـت کـه از ایـن میـزان 300 هکتـار بارور بـوده و به دلیـل بروز سـرمای دیر رس 

بهـاره و سـرمازدگی در پـاره ای از مناطـق حـدود 10 هکتـار کاهش یافته اسـت.
وی اظهـار داشـت: میانگیـن تولیـد گـردو در هر هکتار بـاغ بارور یک تـن و درآمد 
حاصـل از ایـن مقدار تولید برای باغداران نیشـابور افزون بـر 15 هزار میلیارد ریال 
اسـت.وی گفـت: ارقـام گـردوی شهرسـتان نیشـابور بیشـتر ارقام محلی اسـت و 
مهمتریـن آفـت آن کـرم خـراط مـی باشـد که رعایـت اصـول بهزراعـی داخل باغ 
شـامل تغذیـه، آبیـاری، هـرس و معدوم نمودن شـاخه های آلـوده و عدم انتقال 
چـوب هـای آلـوده از مهمتریـن راه هـای جلوگیـری از پیشـرفت و گسـترش این 
آفـت اسـت.هم اکنـون 76 نـوع از 83 نـوع محصـول تولیدی کشـاورزی اسـتان 
خراسـان رضـوی در نیشـابور کشـت  می شـود و 91 هـزار و 508 هکتـار زمیـن در 
ایـن شهرسـتان زیـر کشـت محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه از ایـن سـطح 13 
هـزار و 208 هکتـار کشـت دیـم و بقیه کشـت آبی اسـت و 50 هـزار نفر در بخش 

کشـاورزی این شهرسـتان فعالیـت دارند.
نیشـابور در تولیـد محصوالتـی همچـون گنـدم، جو، پنبـه، خیار، سـیر، بادمجان، 
کـدو، سـبزیجات، سـیب، گالبـی و گیـالس رتبـه هـای نخسـت تا سـوم اسـتان 

خراسـان رضـوی را دارد.

فارس 
بهداشت 

چای کیسه ای حاوی میلیاردها ذرات ریز پالستیکعملیات ساخت سد خاکی تنگ قالت در الرستان آغاز شد
قـالت  تنـگ  خاکـی  سـد 
عمادشـهر از جمله ایـن طرح ها 
بـا حضـور  آیینـی  در  بـود کـه 
و  فـارس  اسـتاندار  معـاون 

شـد. زنـی  کلنـگ  الرسـتان  ویـژه  فرمانـدار 
جلیـل حسـنی در سـخنانی در ایـن آییـن گفـت:  اجـرای 
طـرح های آبخیـزداری و آبخوان داری بـا توجه به کاهش 

بـارش و خشکسـالی هـای اخیر مهـم و ضروری اسـت.
فرمانـدار ویـژه الرسـتان افزود: توجه به بخـش آبخیزداری 
و کشـاورزی از راه هـای توسـعه شهرسـتان و رفـع معضل 
بیکاری است.مسـاحت حوزه این سـد خاکی 6500 هکتار، 
طـول بنـد خاکـی 380 متـر از نوع همگن، حجـم آبگیری 
یـک میلیـون مترمکعب، ارتفاع بند خاکـی 13 متر، حجم 
عملیـات بتن ریـزی 170 هزار متر مکعب و حجم عملیات 

خاکریـزی 141 هزار مترمکعب اعالم شـده اسـت.
ایـن سـد قـرار اسـت بـا اعتباری افـزون بـر چهـار میلیارد 
و 600 میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات دولتـی و صندوق 
توسـعه ملـی توسـط اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
مسـئوالن،  بـا حضـور  شـود.همچنین  احـداث  الرسـتان 
بهره بـرداری از خـط انتقـال آب از مجتمـع کوثر عماد شـهر 
تـا روسـتای چـاه ریگـی آغاز شـد. این خط انتقـال آب به 
طـول سـه هـزار و 100 متر اسـت کـه بـرای آن 210 میلیون 
تومـان از محـل اعتبـارات ارزش افـزوده روسـتاهای فاقد 

دهیـاری هزینه شـده اسـت.
مسـئوالن الرسـتان همچنین جایگاه عرضه سوخت آفتاب 
عمـاد شـهر و خانـه بهداشـت روسـتای گاو بسـت بخـش 

صحرای بـاغ را افتتـاح کردند.

نتایـج مطالعـه جدیـد دانشـمندان 

دانشـگاه مک گیـل نشـان می دهد 

کـه کیسـه های چای و دمنـوش در 

هنـگام مصرف میلیاردهـا ذرات ریز 

پالسـتیکی از خود آزاد می کنند که در مقایسـه با انواع دیگر بسـته  

بندی هـای غذایـی مقـدار بسـیار باالیی محسـوب می شـود.

وقتـی یـک چای کیسـه ای درون ظرفی حاوی آب نزدیک به نقطه 

جـوش قرار می گیـرد 11.6 میلیارد گرانول های میکروپالسـتیکی و 

3.1 میلیارد نانوذره پالسـتیکی از خود آزاد می کند.

سـازمان بهداشـت جهانـی در گزارشـی در مـاه اگوسـت اعـالم کرد 

که ذرات ریز پالسـتیکی که در بطری ها، کیسـه ها و لوسـیون های 

بـدن  وجـود دارنـد بـه آب هـای سراسـر جهـان نفـوذ می کننـد. 

ریزگردهـای پالسـتیکی از فرسـایش بقایـای پالسـتیکی بزرگ تر 

تولیـد می شـوند کـه خطر جدی بـرای حیـات جانـوران دریایی به 

می روند. شـمار 

پاکسـازی،  ماننـد کرم هـای  بهداشـتی  و  آرایشـی  محصـوالت 

لوسـیون های بـدن و خمیـر دندان هـا نیـز حـاوی ریزگردهـای 

پالسـتیکی هسـتند. ریزگردهـای پالسـتیکی در 80% از منابـع آب 

شـیرین جهـان، آب شـهری و بطری  هـای آب وجـود دارنـد. هوا و 

محصـوالت غذایـی نیـز شـامل ذرات پالسـتیکی هسـتند.

بسـیاری از دولت هـا بـرای کاهـش مصـرف پالسـتیک در محیط 

زیسـت اقداماتـی انجـام داده اند. اتحادیـه اروپا نیـز در حال وضع 

قانونـی بـرای محـدود کـردن اسـتفاده از میکروپالسـتیک ها در 

محصوالت آرایشـی و شـوینده اسـت.

ضرورت الیروبی 
رودخانه های کرج

سـتاد  نشسـت  در  پـور  قاسـم  غفـور 
مدیریـت بحـران کـرج افـزود: دهیـاران 
اقمـاری  شـهرهای  هـای  شـهرداری  و 
نیـز پیـش از آغـاز بـارش هـا، اقدامـات 
از  منظـور جلوگیـری  بـه  را  پیشـگیرانه 
خطـرات ناشـی از سـیالب هـا و بـارش 
هـای فصلـی در دسـتور کار قـرار دهنـد.
دهیـاران  و  بخشـداران  داد:  ادامـه  وی 
شهرسـتان کـرج نیـز موظـف بـه بازدیـد 
میدانـی از پـروژه هـای سـطح شـهر و 
روسـتاها خواهنـد بود. قاسـم پـور ضمن 
قدرانـی از دسـتگاه هایـی کـه در مدیریت 
بحـران بـارش هـای ابتدای سـال بخوبی 
در میـدان کار حاضـر شـدند، گفـت: بـا 
وجـود تالش هـای صورت گرفتـه نیازمند 
اهتمام بیشـتری در حوزه مدیریت بحران 
هسـتیم.وی افـزود: نـگاه ما بـه مدیریت 
بحـران هـا پدافنـدی اسـت و انتظـار می 
رود کـه معاونت عمرانـی نیز نظارت جدی 
به مسـایل این حوزه داشـته باشـد و رفع 
مشـکالت مرتبط در این رابطه را با اولویت 
بـه عنـوان مطالبـه جـدی پیگیـری کنـد. 
قاسـم پورگفت: سـتاد مدیریت بحران در 
شهرسـتان کـرج هر مـاه تشـکیل خواهد 
شـد و انتظـار مـی رود  مدیـران دسـتگاه 
هـای عضو در این سـتاد همـکاری الزم را 
داشـته و توصیه های پیشـگیرانه را جدی 
بـر ضـرورت  تأکیـد  بگیرنـد.وی ضمـن 
اجرایی شـدن تصمیمات سـتاد مدیریت 
بحران توسـط شـهرداران شهرهای اقماری 
و دهیاران در روسـتاهای کرج، اضافه کرد: 
بـا برگـزاری دوره هـای آموزشـی مدیریت 
بـرای  کارآزمـوده  هـای  تیـم  بحـران، 
مدیریـت بحـران هـا بایـد در آمـاده باش 
قـرار گیرنـد. در ادامـه این جلسـه  معاون 
دادسـتان کـرج نیز در خصـوص وضعیت 
مسیرهای نهر دلمبر و دره نوالت خواستار 
رسـیدگی ویژه شـد و گفت:دسـتگاه های 
متولـی باید قبل از هرگونه حادثـه ای وارد 

اقـدام و عمل شـوند.

ساختار مهم سیاست های کرج
رونق تولید، شرکت های 

 دانش بنیان هستند
نیترات مرگ را جلو می  اندازد

نیترات از تجزیه نیتروژن به وجود می آید. نیتروژن نیتراته برای گیاهان سمی نیست و برای سوخت و ساز آنها ضروری است.

نیتـرات از تجزیه نیتـروژن به وجود می آید. 
سـمی  گیاهـان  بـرای  نیتراتـه  نیتـروژن 
نیسـت و برای سـوخت و سـاز آنها ضروری 
اسـت. براسـاس تحقیقات، مصـرف بیش 
از حـد کودهـای نیتروژنـه باعـث افزایـش 
غلظـت نیتـرات در اندام هـای قابـل مصرف 
محصـوالت زراعـی بـه خصـوص سـبزی ها 
می شـود کـه بـه آن آلودگـی نیتراتـی مـی 
گویند. بیشـتر نیترات مصرفی انسـان، از راه 
آب آشـامیدنی، گوشـت های فرآوری شـده 
و سـبزیجات وارد بـدن می شـود. مصـرف 
نیترات برای انسـان، بیش از حد مجاز 7/3 
میلـی گرم بـه ازای هر کیلوگـرم وزن، مضر 
اسـت. به طوری که باعث سـرطان معده در 
بزرگسـاالن و سـندرم کودک آبـی در نوزادان 
می شـود. افزایـش درصـد هموگلوبیـن در 

افـراد بزرگسـال عوارضـی ماننـد کـم خونی 
و سـیانوز)آبی شـدن رنـگ پوسـت( را بـه 
همـراه دارد. گزارش حاضر به بررسـی وجود 
نیتـرات در گیاهـان، فرآوری های گوشـتی و 
آب، پیامدهـای نیتـرات در گیاهان و در بدن 
انسـان و در نهایت مقدار اسـتاندارد دریافت 

نیتـرات برای انسـان می پـردازد.

نیترات از کجا می آید؟
نیتـروژن از مـواد ضـروری سـوخت و سـاز 
مـواد  سـاخت  بـرای  اسـت.  گیاهـان  در 
ژنتیکـی مثـل دی ان ای )DNA(، آر ان ای 
)RNA(، ویتامین هـا و آنزیم ها الزم اسـت. 
نیتـروژن  خـاک،  میکروبـی  فعالیت هـای 
را بـه آمونیـاک، نیتـرات و نیتریـت تبدیـل 
می کننـد تـا جـذب آن بـرای گیـاه راحت تر 
باشـد. از اجـزای ضـروری خـاک و گیاهـان 

محسـوب می شـود.
سـدیم نیتـرات و بـه ویـژه سـدیم نیتریت 
بـه عنوان ترکیبات نگهدارنـده در فرمول های 

مثـل  گوشـتی  فرآورده هـای  آوری  عمـل 
سوسـیس و کالبـاس اسـتفاده می شـوند. 
حـد مجـاز این ترکیبـات بـرای اسـتفاده از 
فرآورده هـای گوشـتی برابـر 120 پـی پـی ام 

اعالم شـده اسـت.

نیترات چگونه وارد
 آب می شود؟

یـون نیتـرات، هنـگام عبـور آب از زمیـن، 
وارد آب آشـامیدنی می شـود. بـه عـالوه از 
طریـق تجمـع زباله های شـهری و صنعتی، 
وارد آب هـای زیرزمینـی مـی شـود. تجمع 
نیتـرات  نیـز  شـیمیایی  و  حیوانـی  کـود 
می کنـد.  زیرزمینـی  آب هـای  روانـه  را 
تحقیقـات نشـان می دهـد در مناطقـی کـه 
دفـع فاضـالب به صـورت سـنتی و از طریق 
چاه هـای فاضـالب انجـام می شـود، میـزان 
نیتـرات موجـود در آب بسـیار باالسـت. این 
امـر بـه دلیـل نفـوذ فاضـالب به سـفره های 
آب زیرزمینی اسـت. نیترات به سه روش از 

آب حذف می شـود: تقطیر، اسـمز معکوس 
و تبـادل یونـی.

طبق رهنمودهای سـازمان بهداشـت جهانی 
و سـازمان اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی 
ایـران حداکثـر مجـاز یـون نیتـرات در آب 
آشـامیدنی بر حسب نیتروژن برابر 10 میلی 
گـرم بر لیتر اسـت. از آن جایی که در آب به 
صـورت محلـول اسـت، روش هـای معمول 

تصفیـه آب، قـادر به حذف آن نیسـتند.

پیامدهای منفی نیترات در 
گیاهان چیست؟

حـدود  گرفتـه،  صـورت  تحقیقـات  طبـق 
80 درصـد از نیتراتـی کـه وارد بـدن انسـان 
میوه هـا  و  سـبزی ها  طریـق  از  می شـود، 
اسـت. آلودگـی گیاهـان بـه نیتـرات زمانـی 
اتفـاق می افتـد کـه آنهـا بیـش از حـد نیـاز 
خـود، آن را جـذب می کننـد. نبـود شـیوه 
علمـی تغذیـه گیاهـان کشـاورزی و فقـدان 
براسـاس  کودهـا  از  اسـتفاده  تمهیـدات 
تغذیـه  سـوء  باعـث  علمـی،  تحقیقـات 
گیاهـان می شـود. همچنین اگر میـزان کود 
نیتروژنـی را از 90 بـه 120 کیلوگـرم در هکتار 
برسـانیم، آنـگاه مقـدار نیتـرات در سـیب 
زمینـی پنـج بـار بیـش از میزان مطـوب آن 

خواهـد بـود.
بـه عـالوه افزایـش نیتـرات باعـث تجمـع 
اگزاالت در سـبزی های برگی مانند اسـفناج 
معدنـی  عناصـر  بـا  مـاده  ایـن  می شـود، 
زیادی مانند کلسـیم، آهـن، منزیم و مس، 
تشـکیل  را  اگـزاالت  نامحلـول  نمک هـای 

می دهـد.

وجود بیماری ها از عوارض نیترات 
در بدن انسان است

نیتـرات پـس از ورود بـه بـدن، در سیسـتم 
گوارشـی تبدیـل بـه نیتریـت می شـود. بـه 
گفته پژوهشـگران، نیتریت از طریق ترکیب 
با یک نوع اسـید آمینه در سیسـتم گوارشی 
بدن، ماده سـرطان زای نیتروزآمین را تولید 
می کنـد. ایـن مـاده، خطـر ابتال به سـرطان 
معـده را افزایـش می دهـد. برخی محققان 
ژاپـن،  انگلسـتان، کلمبیـا،  کشـورهای  در 
دریافـت  ایتالیـا  و  مجارسـتان  دانمـارک، 

بـاالی نیتـرات در بـدن را با ابتال به سـرطان 
دسـتگاه گوارش مرتبط دانسـته انـد. برخی 

نیـز آن را رد کرده انـد.
بـه عـالوه نیتریـت در خـون، هموگلوبیـن را 
بـه متهموگلوبیـن تبدیـل می کنـد. از نظـر 
کلینیکـی، زمانـی کـه غلظـت متهموگلوبین 
در هـر دسـی لیتـر خـون بـه یـک و نیـم 
گـرم برسـد، عـوارض کـم خونـی و سـیانوز 
در فـرد ایجـاد می شـود. ایـن مـاده باعـث 
بیمـاری متهوگلوبینمیا یا کمبود اکسـیژن و 
یا سـندرم کـودک آبـی در نوزادان می شـود.
اگر این بیماری در نوزادان شـدید باشـد، در 
نهایـت منجر به خفگی و مـرگ نوزاد خواهد 
شـد. نـوزادان در سـه مـاه نخسـت تولـد 
بیشـتر در معـرض ابتال بـه متهموگلوبینمیا 
هسـتند امـا احتمـال ابتالی سـایر افـراد به 

ایـن بیماری هـم وجـود دارد.
گیـاه،  در  نیتـرات  افزایـش  بـا  طرفـی  از 
ایجـاد  اگـزاالت  نامحلـول  نمک هـای 
می شـوند کـه موجـب بـروز کمبـود عناصـر 
کلسـیم، آهـن، منیزیـم و مـس در بـدن 
تشـکیل  خطـر  همچنیـن  می شـود. 
می دهـد. افزایـش  را  کلیـه  سـنگ های 

بدن انسان چه میزان
 به نیترات نیاز دارد؟

ایـن  در  اسـتانداردی  هیچ گونـه  ایـران  در 
زمینه ارائه نشـده اسـت. اما سازمان جهانی 
بهداشـت و کمیته علمی اتحادیه اروپا مقدار 
مجـاز دریافـت روزانه نیتـرات از طریق مواد 
غذایـی و آب را بیـن 0 تـا سـه و هفت دهم 
میلـی گرم به ازای هر کیلوگـرم وزن بدن در 
روز اعالم کرده اسـت. به عنـوان مثال فردی 
کـه 63 کیلـو وزن دارد در باالتریـن میـزان 
می توانـد 233 میلـی گـرم نیتـرات را روزانه 

دریافـت کند.
پژوهش گـران  توسـط  کـه  تحقیقـی  در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریز در شـهرهای 
ورزقـان و پـارس آبـاد انجـام شـد. میـزان 
دریافـت روزانه نیترات در هر 2 شـهر بسـیار 
باالتـر از حـد مجـاز بود. یعنی بـدن یک فرد 
70 کیلوگرمـی، 597 و نیـم میلی گرم در روز 
دریافـت می کـرده اسـت. یعنـی 2 و نیـم 

برابـر مقـدار مجاز.

فاطمه کریم آبادی 
گزارش /کرمان نو 
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 فورس ماژور
30 مهر در مجموعه تئاتر دیوار چهارم 

در حال برگزاری است. 

چیرگی
تا 16 مهر در گالری والی 

در حال برگزاری است.

نمایشگاهنمایش

رسانه در آینه تصویر
مجله بهروان منتشر شد.

زیر صفر مرزی
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

زنانی با گوشواره های باروتی

در سینماهای کشور در حال اکران است.

زغال
در سینماهای کشور در حال اکران است.

هیچ وقت عشق رو گدایی نکن
چون چیز با ارزش رو به گدا نمیدن

سالم بمبئي

فیلممستندفیلم دیالوگ

 

برقع از رخ برفکن ای لعبت مشکین نقاب
در دم صبح از شب تاریک بنمای آفتاب

عالم از لعل تو پر شورست و لعلت پرشکر
فتنه از چشم تو بیدارست و چشمت مست خواب

هر سؤالی کن ز دریا میکنم در باب موج
دیده میبینم که میگوید یکایک را جواب

هم عفی هللا مردم چشمم که با این ضعف دل
می فشاند دمبدم بر چهره زردم گالب

چون بیاد نرگس مستت روم در زیر خاک
روز محشر سر بر آرم از لحد مست و خراب
هر چه نتوان یافت در ظلمت ز آب زندگی

من همان در تیره شب می یابم از جام شراب
هیچکس بر تربت مستان نگرید جز قدح
هیچکس درماتم رندان ننالد جز رباب

پیش ازین کیخسرو ار شبرنگ بر جیحون دواند
اشک ما راند بقطره دم بدم گلگون برآب
هر که آرد شرح آب چشم خواجو در قلم

از سر کلکش بریزد رستٔه در خوشاب

خواجوی کرمانی 

 قرار و خواب ز حافظ طمع 

مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و 

خواب کجا

عکس نوشت

عکس: 
علی آقایی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای
        

مقایسـه تاریخـی ارزش برابری ریال 
ایران با دالر آمریکا و پاوند انگلستان 
ـ روزی کـه دالر هفـت تومانی ۲۹۸۰ 
تومان شـد و در مهر13۹4 سـه هزار 

و 4۰۰ تومان! 
)30سـپتامبر   1310 مهرمـاه سـال  هشـتم 
1931 میـالدی(، دولت وقـت تهران ارزش 
برابـری پاونـد انگلیسـی را از 90 ریـال بـه 
68 ریـال پاییـن آورد. در آن زمـان، لیـره 
انگلیسـی )پاونـد اسـترلینگ( همانند دالر 
همیـن  در  بـود.  جهـان  اول  پـول  امـروز، 
و  میـالدی(   1940(  1319 سـال  در  روز 
تحـت تاثیـر اخبـار جنـگ جهانـی، دولـت 
 140 بـه  را  انگلسـتان  پاونـد  نـرخ  تهـران 
ریـال   35 بـه  آمریـکارا  دالر  و  ریـال 
افزایـش داد. ارزش دالر آمریـکا در دهـه 
ریـال  هفتـاد  بـه  میـالدی(   1950(  1330
انقـالب  پیـروزی  تـا  شـد كـه  بـرده  بـاال 

سـال 1357 و حتـی دو سـال و چنـد ماه 
پـس از آن )سـال سـوم پـس از انقـالب( 
در همیـن نـرخ باقـی بـود. در سـال 2008 
هـر  بهـای  خورشـیدی(  هجـری   1387(
دالر آمریـکا در تهـران اندکـی بیش از 950 
122 بـار بیشـتر از سـال 1358  تومـان و 
)1979 میـالدی( بـود و در مهرمـاه 1390 
ارزش برابـری دالر آمریـکا بـا ریـال ایران 
در بـازار آزاد تهـران، هـر دالر بـه بیـش از 
1250 تومـان رسـیده بـود )یـک افزایـش 
عبـارت  بـه  و  تومـان  سـیصد  ناگهانـی 
سـال   3 از  بیـش  چهـارم  یـک  دیگـر؛ 
پیـش از آن(، حـال آنکـه درآمـد ایران از 
نفـت نسـبت بـه سـال هـای 1958 و 59 
بـا  نظـر  بـود!. اصحـاب  برابـر شـده  چنـد 
تفسـیر ایـن افزایـش ناگهانی گفتـه بودند 
کـه بایـد دید که عیـب کار در کجاسـت؟!.
 کاهـش ارزش پـول ملـی ایـران از پایـان 
 2012( خورشـیدی  هجـری   1391 بهـار 
خـود  بـه  بیشـتری  شـتاب  میـالدی( 

گرفـت و در هفتـه یکـم مهرمـاه این سـال 
دالر  هـر   )2012 سـپتامبر  آخـر  )هفتـه 
برابـر   400( کـرد  تجـاوز  تومـان   2700 از 
سـال انقـالب و تا سـه سـال اول برقراری 
سـال  دوم  نیمـه  در  اسـالمی، کـه  نظـام 
انقـالب، اسـتخراج و صـدور نفـت بـر اثـر 
شـده  متوقـف  تقریبـا  کارگـران  اعتصـاب 
دگرگونـی  تـرس  از  هـم  پولدارهـا  و  بـود 
تبدیـل  ارز  بـه  خـودرا  دارایـی  احتمالـی، 
گـزارش  طبـق  سـاختند(.  مـی  خـارج  و 
وبسـایت هـای خبـری تهـران، دالر آمریکا 
9 مهرمـاه 1394  در 30 سـپتامبر 2015 = 
3 هـزار و  از  بیـش  در صّرافـی هـا کمـی 

بـود. تومـان   430
طبـق گـزارش خبرگزاری هـای داخلی، 29 
 )1391 مهرمـاه  )هشـتم   2012 سـپتامیر 
هـر دالر آمریـکا در بـازار تهـران )صّرافـی 
)نهـم  بعـد  روز  و  تومـان   2850 هـا( 
مهرمـاه( 2980 تومـان معاملـه مـی شـد.  

فوالد هرگز زنگ نمی زند
تا 17 مهر در  عمارت نوفل لوشاتو 

در حال برگزاری است.
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کتـاب زلفـت هـزار دل بـه یکـی تـار مـو ببسـت از دکتـر آناهیتـا 

چشـمه عالیـی رمانـی عاشـقانه اسـت که به زنـان و مردانـی تقدیم 

شـده کـه دسـت کم یک بـار شـوریده سـر عاشـق و شـیدا شـده اند. 

عنـوان کتـاب نیـز مصـرع اول از غـزل شـماره 30 حافظ اسـت. 
ایـن شـعر کـه به غـزل شـیدایی معـروف اسـت، چنین می باشـد:
زلفـت هـزار دل بـه یکـی تـار مـو ببسـت / راه هـزار چـاره گـر از 

چار سـو ببسـت.
تـا عاشـقان بـه بوی نسـیمش دهنـد جان / بگشـود نافـه ای و 

در آرزو ببسـت
شـیدا از آن شـدم کـه نـگارم چـو مـاه نـو / ابـرو نمـود و جلـوه 

گـری کـرد و رو ببسـت
سـاقی بـه چنـد رنگ مـی اندر پیالـه ریخت / ایـن نقش ها نگر 

کـه چه خوش در کدو ببسـت
یـا رب چـه غمـزه کـرد صراحـی کـه خـون خـم / بـا نعره هـای 

قلقلـش انـدر گلـو ببسـت
مطـرب چـه پـرده سـاخت کـه در پـرده سـماع / بر اهـل وجد و 

حـال در هـای و هو ببسـت
حافـظ هـر آن که عشـق نورزیـد و وصل خواسـت / احرام طوف 

کعبـه دل بی وضو ببسـت
داسـتان ایـن رمـان دربـاره شـیدا، پزشـک 25 سـاله ای اسـت 
بـه اسـم هورمـاش مشـغول گذرانـدن  کـه در شـهر کوچکـی 
طـرح اسـت. شـیدا دختـر خونگرمـی اسـت و عاشـق مهمانـی 
و جوشـیدن بـا مـردم اسـت. امـا در ایـن شـهر کوچـک مـردم 
و همکارانـش سـرد هسـتند و کسـی بـه دنبـال برقـراری ارتباط 
عمیـق نیسـت. به نحـوی ایـن شـهر بـرای آن هـا یـک مـکان 
موقـت اسـت کـه دیـر یـا زود آن را تـرک می کنند. تنهـا چیزی 

کـه بـرای شـیدا می مانـد تنهایـی اسـت:
دلـم بـه مبـل روی بالکن خوش اسـت و منظره زیبـای زاگرس. 
غروب هـا مـن هسـتم و آسـمان و کوه هـا و یـک لیـوان چـای 
پررنـگ… و خدایـی کـه همیـن نزدیکی هاسـت. )کتـاب زلفت 

هـزار دل بـه یکـی تار مو ببسـت – صفحـه 20(
هنگامـی کـه تنهایی شـدت می گیرد و شـیدا دیگر تحمـل آن را 
نـدارد بـه فکـر پیـدا کـردن همدمی بـرای خـود می افتد. کسـی 
کـه در کنـار او احسـاس خوبـی داشـته باشـد. خاطـرات خـود 
از خواسـتگاری های عجیـب و غریـب اش  را مـرور می کنـد و 
می گویـد. از آدم هایـی کـه هیچکـدام او را آن طـور کـه باید درک 
نکرده انـد. در ایـن میـان بـه یـاد بهـروز، اولیـن کسـی کـه بـا او 
رابطـه ای خـوب داشـت، می افتـد. کسـی کـه سـال ها پیـش در 

دانشـگاه بـا او آشـنا شـده بـود ولـی او را تـرک کـرده بود.
داسـتان ایـن رمـان دربـاره شـیدا، پزشـک 25 سـاله ای اسـت 
بـه اسـم هورمـاش مشـغول گذرانـدن  کـه در شـهر کوچکـی 
طـرح اسـت. شـیدا دختـر خونگرمـی اسـت و عاشـق مهمانـی 
و جوشـیدن بـا مـردم اسـت. امـا در ایـن شـهر کوچـک مـردم 
و همکارانـش سـرد هسـتند و کسـی بـه دنبـال برقـراری ارتباط 
عمیـق نیسـت. به نحـوی ایـن شـهر بـرای آن هـا یـک مـکان 
موقـت اسـت کـه دیـر یـا زود آن را تـرک می کنند. تنهـا چیزی 

کـه بـرای شـیدا می مانـد تنهایـی اسـت:
دلـم بـه مبـل روی بالکن خوش اسـت و منظره زیبـای زاگرس. 
غروب هـا مـن هسـتم و آسـمان و کوه هـا و یـک لیـوان چـای 
پررنـگ… و خدایـی کـه همیـن نزدیکی هاسـت. )کتـاب زلفت 

هـزار دل بـه یکـی تار مو ببسـت – صفحـه 20(
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