
شهرداری اختیار آباد

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی شماره 98/1
شــهرداری اختیــار آبــاد بــر اســاس مجــوز شــماره 5/98/701  مــورخ 98/6/27 شــورای اســامی شــهر 

ــاد و  ــا ابع ــاد ب ــار آب ــهر اختی ــع در ش ــود واق ــای خ ــن ه ــه زمی ــروش 10 )ده( قطع ــه ف ــبت ب ــر دارد نس در نظ
مشــخصات طبــق جــدول ذیــل از طریــق مزایــده کتبــی اقــدام نمایــد لــذا متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی 
ــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه  ــا در نظــر گرفتــن مراتــب ذیــل پیشــنهادات خــود را حداکثــر ت تواننــد ب
ــا  ــد. ضمن ــل نماین ــهرداری تحوی ــه ش ــه دبیرخان ــده ب ــرکت در مزای ــن ش ــراه تضمی ــه هم ــورخ 98/08/30  ب م
بازگشــایی پــاکات حــاوی پیشــنهادات واصلــه روز شــنبه راس ســاعت 10 صبــح مــورخ 98/9/2 در محــل ســالن 

کنفرانــس شــهرداری صــورت مــی پذیــرد. 

1-قيمت پایه اراضی و سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند .
2-فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/08/14 می باشد 

3-سپرده نفرات اول دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
4-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5-هزینــه هــای چــاپ دو نوبــت آگهــی روزنامــه و هزینــه کارشــناس رســمی دادگســتری همچنیــن بدهــی احتمالــی بــه اشــخاص 
حقیقــی یــا حقوقــی و هزینــه هــای نقــل وانتقــال اســناد تمامــا بــه عهــده برنــده مزایــده )خریــدار( خواهنــد بــود.

6-مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی از بانــک هــای مــورد تاییــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی 
ایــران و یــا واریــز بــه حســاب ســپرده شــهرداری 0107715929005  یــا  شــماره شــبا IR 820170000000107715929005  نــزد بانــک 
ملــی ایــران شــعبه گمــرک کرمــان )کد8002(معــادل 5% )پنــج درصــد( قیمــت کل پیشــنهادی )ضمنــا شناســه ملــی شــهرداری 

14002604156 و کــد اقتصــادی شــهرداری 411373947655 و کــد پســتی شــهرداری 7638154693 مــی باشــد
آدرس ، مشخصات و ابعاد ده )10( قطعه زمین های مورد مزایده شماره 98/1 شهرداری اختیار آباد سال 1398

شماره آدرس ملک )عرصه(ردیف
قیمت پایه کارشناسی مساحت )متر مربع(کاربریقطعه

هر متر مربع 

4/200/000 ریال201/۳75 متر مربعمسکونی1خیابان امام خمینی کوچه 1۳۳

9/200/000 ریال197/4 متر مربع  تجاری2خیابان شهید بهشتی کوچه 251

4/800/000 ریال۳60 متر مربعمسکونی3خیابان ورزش حدفاصل کوچه 4و36

9/200/000 ریال157/2 متر مربعتجاری4خیابان جمهوری قبل از کوچه 412

4/400/000 ریال210/8 متر مربعمسکونی 5خیابان شریعتی کوچه 552

5/200/000 ریال220/55 متر مربعمسکونی 6خیابان فتح المبين پشت کتابخانه6

5/200/000 ریال302 متر مربعمسکونی 7خیابان امام خمینی کوچه 7۳۳

4/800/000 ریال۳17/7 متر مربعمسکونی 8خیابان امام خمینی کوچه 8۳7

4/000/000 ریال370/98 متر مربعمسکونی 9خیابان شهید بهشتی کوچه 952

 52۳ متر مربعمسکونی تجاری10انتهای خیابان طالقانی10
4/400/000 ریال
10/000/000 ریال

شناسه اگهی 6۳7۳65

آگهی مناقصه

شـهرداری انـار به اسـتناد اعتبـارات تملک دارایـی های سـرمایه ای و بودجه داخلی سـال 1398در نظر 
دارد پروژه آسـفالت معابر سـطح شـهر انار را تا سـقف 25/000/000/000 لاير از طریق مناقصه عمومی به شـرکتها 
و پیمانکاران واجد الشـرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شـرکتها و پیمانکاران دعوت می شـود به شـهرداری انار 

واقـع در بلوار هشـتم محرم مراجعه نموده و نسـبت به دریافت اسـناد مناقصـه اقدام نمایند.

1-شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه شهرداری ها در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
2-سـپرده نفـرات اول تـا سـوم تـا اتمام تشـریفات مناقصـه و عقد قرارداد مسـترد نخواهد شـد. ضمنـاض در صـورت انصراف هـر یک از 

شـرکت کننـدگان سـپرده آنـان بـه ترتیـب به اسـتناد مـاده 8 آئین نامـه مالی شـهرداری ها بـه نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.
3-هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4-سایر اطاعات در اسناد مناقصه قید شده است.
5-پیمانـکار موظف اسـت 5 درصد سـقف قرارداد معـادل 1/250/000/000 لاير را به عنوان ضمانت شـرکت در مناقصه در پاکات سربسـته به 

صـورت فیش واریزی به حسـاب سـپرده شـهرداری یا ضمانـت نامه بانکی به مبلـغ 1/250/000/000 لاير تحویل شـهرداری نماید.
6-آخرین زمان تحویل پاکات تا پایان وقت اداری پنجشنبه 98/8/9 می باشد.

روابط عمومی شهرداری انار 

 آسفالت معابر شهر انار )نوبت دوم (

روستای پایدار و پایداری 
روستا
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یـک روسـتای کوچـک و ناشـناس در دامنـه کوهسـتان، بـا فاصله 
5 کیلومتـری از جـاده اصلـی کـه هـر تـازه واردی در ابتـدای راه از 

خـودش می پرسـد آیـا اساسـًا راه را درسـت آمـده اسـت؟
و  مدیـران،  کارآفرینـان  از  بزرگـی  گـروه  میزبـان  روسـتا  ایـن 
دانشـگاهیان و فعـاالن بخـش خصوصـی و دولتـی بـود، جمعـی 
کـه بسـیاری از آنـان بـرای بـار اول حتی نام این روسـتا را شـنیده 
بودنـد و هـر یک با پیشـینه ای خـاص و موقعیتی متفـاوت همراه 

قدمـی بزرگ شـدند.
زبـان مشـترک ایـن جمع و نقطه اتصـال آن ها  »توجه به روسـتا« 
بـود،  ایـن بـاور مشـترک ، هـر یـک از آنـان را از دور و نزدیـک بـه 
»اولین نشسـت همفکری و همراهی با روسـتای پایدار« کشـاند.
صبـح زود،  حوالـی سـاعت 6 آرام آرام ولـی با هیجان اهالی روسـتا 
و جوانانـی کـه از شـب قبـل بـرای کمـک به برگـزاری ایـن رویداد، 
بـا یکدیگـر هماهنـگ شـده بودنـد بـه »عمـارت بی بـی« آمدنـد و 
مقدمـات اجـرای ایـن قـدم بـزرگ را فراهـم کردند.شـاید برگزاری 
رویـداد در شـهرها بـرای مـردم و دسـت اندرکاران یک اتفـاق عادی 
باشـد ولـی در روسـتا، آن هـم روسـتایی بـه کوچکـی »بهانگر« که 
اغلب محل سـکونت تعداد کمی از اهالی باقیمانده در روستاسـت، 

یـک واقعـه هیجان انگیـز بود.
وقتـی هیجـان خانم های عضو اسـتارت آپ روسـتایی »بی بی پز« 
کـه مسـئول پخت وپـز و پذیرائـی رویـداد بودنـد را دیـدم بـه یکی 
از میهمانانـی کـه از شـب قبـل و از تهران به روسـتای مـا آمده بود 
گفتـم: نمی دانـم دسـتاورد این نشسـت بـرای این روسـتا و مردم 
آن چـه خواهـد بـود ولـی همین هیجان و اشـتیاق، روسـتا را زنده 
کـرده اسـت و شـوق و امیـدی کـه در چشـم و نـگاه مردم روسـتا 

دیـده می شـود، خبـر از آینـده ای زنـده و پویـا می دهد.
روسـتای کوچـک »بهانگـر«، در ایـن روزهـا عـاوه بـر میهمانانـی 
کـه از تهـران و از »بنیـاد غیردولتـی حامـی ارزش آفرینـان« آمـده 
بودنـد، میزبـان دو گـروه از منطقه بود، گروه اول مدیران سـتادی و 
اجرائـی شهرسـتان داورزن و گـروه دوم مدیران اجرائی شهرسـتان 
سـبزوار، اسـاتید و مدیران دانشـگاه حکیم سـبزواری، کارآفرینان 
روسـتایی از شهرسـتان سـبزوار و ریاسـت پـارک علـم و فنـاوری 
اسـتان خراسـان رضـوی از مشـهد بودند.شـاید مهم تریـن نتیجـه 
در همیـن قـدم اول پایه گـذاری نشسـت »همفکـری و همراهـی 
بـا روسـتای پایـدار« و »توجـه و اهمیـت دادن« جمـع حاضـر بـه 

مسـئله روسـتا بود.
امضـاء توافقنامـه ایجـاد و راه انـدازی »مرکـز رشـد و کارآفرینـی 
روسـتایی در روسـتای بهانگـر« میـان بنیـاد غیردولتـی حامـی 
ارزش آفرینـان، پـارک علـم و فنـاوری خراسـان رضوی و دانشـگاه 
حکیـم سـبزواری هـم دسـتاورد مکتـوب و سـند مهـم امضـاء 
شـده در جریـان ایـن نشسـت بود. بـا امضـاء این سـند مقدمات 
تعمیـم قانونـی مزایـای مراکـز رشـد و کارآفرینـی و پارک هـای 
علـم و فنـاوری بـه روسـتاها فراهم شـد و رونـد تدویـن آئین نامه 
و آغـاز فرآینـد الگوسـازی و نهادینه سـازی ایـن قبیـل مراکـز در 
دفتـر سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی امـور فنـاوری وزارت علـوم، 

تحقیقـات و فنـاوری آغـاز شـد.
شـاید زمانـی که بـرای تحقق ایـن اهداف الزم اسـت کوتاه نباشـد 

انس طا         1.490.210

مثقال طا     17.480.250

گرم طای 18  4.040.192

گرم طای 24   5.۳81.200

بهار آزادی      ۳9.590.000

امامی          ۳9.610.000

نیم       20.280.000

ربع         12.280.000

گرمی       8.290.000

دالر             11۳.۳90

یورو         126.200

درهم          ۳1.۳59

لیر ترکیه           20.42۳

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

ما را در تلگرام 
 16 تا  24دنبال کنید

فشار خودروسازان فشل
رییس کل بانک مرکزی: خودروسازان حاضر نیستند، ریسک تغییر نرخ ارز  را قبول کنند

طـرح انتقـال آب از دریـای خـزر بـه اسـتان سـمنان، طرحی 
اسـت کـه مخالفـان و موافقـان زیـادی را متوجـه خـود مـی 
کند، از یک سـو مسـووالن سـمنانی ادعا دارند این تنها راهی 
اسـت کـه مـی تـوان کویـر را نجـات داد و اسـتان سـمنان به 
دلیـل نیـاز در بخـش شـرب و صنعت نیـاز به اجرایی شـدن 
ایـن طـرح دارد، فضـای مجـازی هم  ایـن روزها پر اسـت از 
اظهارنظـر هـا و تحلیـل هایی کـه پیرامون این طرح منتشـر 
مـی شـود در ایـن بین  محمـد الموتی،     دبیر شـبکه سـازمان 
هـای غیردولتـی محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی کشـور؛ 
نماینـده اسـبق ان.جـی.او ها در هیـأت نظارت وزارت کشـور؛ 
یـک رشـته توییتـی را منتشـر کـرده اسـت  کـه  بـه بخـش 

هایـی از آن در ایـن گـزارش  اشـاره شـده اسـت:
ـ »مصرف شـرب در سـمنان 9 درصده که از میانگین کشوری 
کـه 6 درصـده، باالتـرهـ  اگر یک پنجم اراضی اسـتان سـمنان 
یعنـی 40 هـزار هکتـار، اصـاح الگـو صورت بگیـره، کل حجم 
آب انتقالـی رو پوشـش میـده ـ کل پـروژه ۳000 مـگاوات 
مصـرف بـرق داره کـه ۳10 مگاواتـش از نیروگاههـای برقابـی 

خودشه...«
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کشف اثر مهرهای گلی از 
محوطه تاریخی »ریوی«

سرپرست هیات ایرانی 
باستان شناسی در محوطه 

تاریخی ریوی گفت: طی فصل 
هفتم کاوش بین المللی 

باستان شناسی در محوطه تاریخی 
ریوی واقع در شهرستان مانه 
و سملقان، تعداد زیادی اثر 

مهرهای گلی کشف شد.

تخصیص اعتبار 
میلیاردی برای حل 

مشکل پسماند مازندران
دبیرخانه شورای اطاع رسانی 
مازندران از تخصیص اعتبار 

یک هزار میلیارد ریالی دولت 
برای حل مشکل پسماند استان 

خبر داد.
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یادداشت  مهمان
محسن کچوئی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1574

دوشنبه 29 مهر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست: قرار است آب دریای 
خزر در فات مرکزی کشور صرف 
شرب و صنعت شود

تامین آب شرب،

 بهانه انتقال آب خزر
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»ربع رشیدی«
 در مسیر جهانی شدن

مجموعه تاریخی ۷۰۰ ساله » ربع رشیدی« در مسیر 
ثبت در فهرست یونسکو و جهانی شدن قرار گرفته است

وزیر علوم:

 یک صندلی در دانشگاه های 
دولتی فروخته نشده است

ولـی می تـوان ثمـرات ایـن قـدم خیـر و بـزرگ 
را در سـال های آینده و در سـطح روسـتاها دید 
و جوانـان توانمنـد و تحصیل کرده روسـتایی که 
مصمـم بـه ورود بـه عرصه های علمـی و اجرائی 
بـوده و هسـتند را به جای شـهرها در همین نوع 
از پارک هـای علـم و فنـاوری جـای داد و رؤیای 
دیرینـه »دره هـای کارآفرینـی« را در روسـتاها 

ممکن سـاخت.
مزایـای شـرکت های تحت پوشـش مراکز رشـد 
و  علـم  پارک هـای  همچنیـن  و  و کارآفرینـی 
فنـاوری را بایـد بـرای مردم و جوانـان عاقه مند 
منطقـه توضیـح بدهیـم و غربالگـری و کشـف 
اسـتعدادهای خـاق در میان جوانان روسـتایی 
را آغاز کنیم  و بپذیریم این شـکل از کسـب وکار 
با شـیوه سـنتی کار و تاش در روسـتاها بسـیار 
متفـاوت اسـت.  امـا چـاره ای جـز ایـن نداریـم 
کـه روسـتا و روسـتائیان را بـا روش هـای رایـج 
زبـان  و  آشـنا کنیـم  بزرگ تـر  اقتصادهـای  در 
مشـترک بـا اقتصـاد شـهری و بین المللـی را به 

بیاموزانیم. آنـان 
یکـی از مهم تریـن دالیل رکود و سـقوط زیسـت 
روسـتایی در طـول سـال های گذشـته که منجر 
بـه ایجاد رابطـه برعکس میان جمعیت شـهری 
و روسـتایی نسـبت بـه سـال های اول انقـاب 

شـده اسـت و مهاجـرت 40 درصـدی از روسـتا 
به شـهرها را رقم زده اسـت، فقدان کار و شـغل 

مناسـب در روسـتاها است.
دفتـر  در  مراکـز  قبیـل  ایـن  نهادینه سـازی   
فنـاوری  امـور  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری آغـاز شـد.
سال هاسـت کـه گمـان کرده ایـم بـا توزیـع پول 
در روسـتاها می توانیـم بر این مشـکل اساسـی 
و جـدی چیـره شـویم ولـی نتیجـه آن تبدیـل 
»روسـتایی فاقد شغل مناسـب« به »روستایی 
فاقـد شـغل مناسـب و بدهـکار« بـوده اسـت. 
موضوعـی کـه خـودش ازجملـه دیگـر عوامـل 

مهاجـرت به شهرهاسـت.
امـروز بـر همه عوامـل و فعـاالن و تصمیم گیران 
اصـاح  و  ترمیـم  کـه  اسـت  شـده  روشـن 
و  حاشیه نشـینی  از  ناشـی  آسـیب های 
در  هـدف  و  برنامـه  بـدون  مهاجرت هـای 
شـهرها،  بسـیار گران تـر از جلوگیـری از مهاجرت 
ناخواسـته و درمان آسـیب ها در روستاهاست و 
بـا صـرف هزینـه ای به مراتـب کمتر در روسـتاها 
می تـوان عـاوه بـر احیـای جمعیـت روسـتایی 
از  روسـتا،  در  زندگـی  بـه  امیـدوار  و  پایـدار 
پیدایـش مشـکات و معضـات در شـهرها نیز 

جلوگیـری کـرد.
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سرشاخه های جاسوسی رسانه ای شناسایی شودپیام خبر
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: موضوع دستگیری این عامل 
دستگاه های اطاعاتی بیگانه تبدیل به امر اختافی یعنی حرکت کردن در راستای همان هدفی که 
آمد نیوز داشت نشود.

مرتکبان خشونت خود قربانی هستند
رئیس اورژانس اجتماعی کشور: خدمات اجتماعی باید به مرتکبان خشونت هم ارائه شود

رضا جعفری: خدمات  باید  توامان به مرتکبان خشونت و قربانیان ارائه شود

رضــا جعفــری )رئیــس اورژانــس 
اجتماعــی کشــور و مدیــرکل دفتــر 
اجتماعــی  دیــدگان  آســیب  امــور 
گفت وگــو  در  بهزیســتی(  ســازمان 
بــا خبرنــگار ایلنــا، بــا تاکیــد بــر 
ــونت  ــق خش ــوزش مصادی ــه آم اینک
از  می توانــد  شــهروندی  حقــوق  و 
وقــوع خشــونت  های خامــوش یــا 
گفــت:  کنــد،  جلوگیــری  خانگــی 
ــه  ــونت علی ــاتی از خش ــی گزارش گاه
ــا کــودکان گــزارش می شــود،  ــان ی زن
ــی  ــس اجتماع ــه اورژان ــی ک ــا زمان ام
ورود می کنــد، خــود فــرد قربانــی، 
ــن  ــان کاری دارد و ای ــه  پنه ــرار ب اص
اعمــال  کــه  اســت  ایــن  بخاطــر 

شــده  پذیرفتــه  عرفــا  خشــونت 
اصطــاح  در  مــواردی کــه  اســت. 
شــده  آموختــه  درماندگــی  علمــی 

می شــوند.   نامیــده 
عــدم  اینکــه  بیــان  بــا  جعفــری 
قربانــی  شــکایت  بــه  رســیدگی 
تشــدید  موجــب  خشــونت 
خانــواده  آن  در  رفتارخشــونت  آمیز 
ــر شــکایت  ــرد: اگ ــار ک می شــود، اظه
ــه نتیجــه نرشــد و مراجــع مربوطــه  ب
نشــوند  خشــونت  ابعــاد  متوجــه 
صــورت  قربانــی  حــق  از  دفــاع  و 
نگیــرد؛ مــرد یــا فــردی کــه خشــونت 
حــد  و  شــود  جری تــر  مــی  ورزد، 
خشــونت خــود را افزایــش می دهــد. 

ــه  ــت: شــاید مراجع ــه گف وی در ادام
برخــی  در  قانونــی  مراجــع  بــه 
فضاهــای ســنتی  از نظــر خــود زن 
مقبولــی  امــر  خویشــاوندانش  یــا 

نشــود.  تلقــی 
ــور  ــی کش ــس اجتماع ــس اورژان رئی
بــا تاکیــد بــر لــزوم فعالیت هــای 
ــا خشــونت  ــه ب ــرای مقابل ــی ب فرهنگ
اســت؛  ممکــن  کــرد:  اظهــار 
را  اجتماعــی  اورژانــس  فعالیــت 
ــد  ــت بگوین ــن اس ــد،  ممک ــد کنن نق
کــه چــرا در همــه مناطــق حضــور 
اســت  ممکــن  نــدارد.  فیزیکــی 
نتوانســته ایم  چــرا  کننــد،  انتقــاد 
حضــور  کم جمعیــت  مناطــق  در 

ــد  ــا بای ــیم، ام ــته باش ــی داش فیزیک
ــس  ــداف اورژان ــه اه ــد ک ــت کنن دق
ــی  ــور فیزیک ــا حض ــا ب ــی تنه اجتماع
بــه  مــا  نیــاز  نمی شــود.  محقــق 
فرهنگ ســازی  و  گفتمان ســازی 
ــای  ــه فعالیت ه بیشــتر اســت. اینگون
ــرای  ــری ب ــه مطلوب ت ــی نتیج فرهنگ
ــوش در  ــونت خام ــری از خش جلوگی

می گــذارد.  جامعــه 

افزایش گزارش های 
خشونت در پی آموزش  های 

اجتماعی اورژانس 
دســتاوردهای  بــا  ارتبــاط  در  وی 
ســال های  در  اجتماعــی  اورژانــس 
اخیــر گفــت: بازدید هــای میدانــی 
بــا  گفتگــو  و  اورژانــس  مدیــران 
اجتماعــی،  اورژانــس  مــددکاران 
تــاش  کــه  می کنــد  مشــخص 
و  گفتمــان  ایجــاد  بــرای  مــا 
بــوده  ثمــر  مثمــر  فرهنگ ســازی 

اســت. 
وی افــزود: در برخــی از اســتان ها 
اجتماعــی  اورژانــس  کــه  زمانــی 
شــد،  وارد  بــار  نخســتین  بــرای 
انگشــت  آزاری  کــودک  گزارشــات 
ــس  ــی اورژان ــی وقت ــود، ول ــمار ب ش
شــناخته  منطقــه  آن  در  اجتماعــی 
همــکاران  کــه  زمانــی  و  می شــود 
مــا در مهدهــا، مــدارس، مســاجد، 
و  مربیــان  و  اولیــا  انجمن هــای 
ماهیــت  فرهنگــی  اماکــن  دیگــر 
معرفــی  را  اورژانــس  خدمــات  و 
ــاتمان  ــش گزارش ــار افزای ــد، آم کردن

شــد.  محســوس 

اجتماعی«  اورژانس   «
حقوق زنان، کودکان و 

را آموزش  شهروندان 
می دهد 

در  مــا  همــکاران  گفــت:  جعفــری 
تشــریح  آموزشــی  فعالیت هــای 
از  مراقبت  هایــی  چــه  می کننــد کــه 
کــودکان ضــروری اســت و افــراد وقتی 
ــه  ــد، چ ــرار می گیرن ــورد خشــونت ق م
اقداماتــی بایــد انجــام دهنــد و بــه 
مراجعــه کنند.آنهــا  می تواننــد  کجــا 
ــی  ــده را معرف ــل بازدارن ــع عوام در واق
فرزندپــروری  مباحــث  و   می کننــد 
در  همچنیــن  می دهنــد.  توضیــح  را 
ــهروندان  ــان و ش ــوق زن ــا حق ــه ب رابط
بــه  می شــود.  داده  توضیحاتــی 
اجتماعــی،  اورژانــس  عبــارت کلــی 
فرهنــگ مناســبات بــدون خشــونت 
را در هــر منطقــه معرفــی می کنــد. 
کــه  می شــود  مشــاهده  متعاقبــا 
حوزه هــا  ایــن  در   12۳ تماس هــای 

می کنــد.  پیــدا  افزایــش 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رشــد مقابلــه 
بــا خشــونت را بــه خوبــی می بینیــم، 
گفــت: اســتنباط شــخصی مــن ایــن 
بــاالی گزارشــات  آمــار  اســت کــه 
ــی  ــیب اجتماع ــد آس ــای رش ــه معن ب
نیســت. ایــن یــک فرصــت اســت 
گذاشــته  جامعــه  اختیــار  در  کــه 
جامعــه ای  بــرای  اســت،  شــده 
ــت.  ــه اس ــو گرفت ــیب  خ ــا آس ــه ب ک
ــودکان  ــراد و ک ــن، اف ــی از والدی خیل
نمی توانســتند، متوجــه باشــند کــه 
ــر  ــه خشــونت تعبی ــا ب ــی رفتاره برخ

 . د می شــو
آمــار  بــا  ارتبــاط  در  جعفــری 
برخــی  خانگــی گفــت:   خشــونت 
مــا  امــا  آمــار می خواهنــد،  مــا  از 
روبــرو  خامــوش  آســیب های  بــا 

فعالیت  هــای  وقتــی  هســتیم. 
اورژانــس اجتماعــی راه افتــاد، بــه 
همــان نســبت میــزان تماس  هــای 
مــا بیشــتر شــد و بــه همــان نســبت 
مشــاهدات بیشــتر شــد و بنــا بــر 
آمــار موثق تــری بدســت  اظهــارات 

آوردیــم. 

ضرورت تغییر رویکرد ســنتی 
خشونت با  مقابله 

ــدگان  ــیب دی ــور آس ــر ام ــرکل دفت مدی
در  بهزیســتی  ســازمان  اجتماعــی 
خصــوص مقاومت هــای فرهنگــی بــا 
اقدامــات اورژانــس اجتماعــی توضیــح 
داد: ابتــدای کار اورژانــس اجتماعــی 
ــا  ــم، ام ــرو بودی ــی روب ــا مقاومت های ب
بیشــتر  همکاری هــا  مدتــی  از  پــس 
ــث  ــر و در بح ــن اواخ ــد. در همی می ش
دادســتان  چنــد  همســری  کــودک 
در  ورود کردنــد.  ماجــرا  بــه  شــخصا 
ــرورش  ــوزش و پ ــوزش در آم حــوزه آم
ــه روز بیشــتر  نیــز ایــن همگامــی روز ب

ــت.  ــده اس ش
عمــر  از  چــه  هــر  اشــاره کــرد:  وی 
ــک  ــه ی ــذرد ب ــی بگ ــس اجتماع اورژان
ــه  ــر در مقابل ــده قدرتمند ت ــل بازدارن عام
بــا خشــونت علیــه زنــان و کــودکان 

می شــود. تبدیــل 
در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  جعفــری 
اجتماعــی  خشــونت  بــا  مقابلــه 
مرتکبــان  بــه  توامــان  اســت،  الزم 
و  توجــه کــرد  قربانیــان  و  خشــونت 
ــا  ــه ب ــنتی مقابل ــرد س ــت: در رویک گف
ــتر  ــا بیش ــه م ــی، توج ــونت خانگ خش
معطــوف بــه قربانــی خشــونت بــود 
ــات  ــام خدم ــرد تم ــر آن رویک ــا ب و بن
ــراد  ــه اف ــا متوج ــی م ــی و مراقبت درمان
خشــونت دیــده بــود، در حالــی کــه 
ــی  ــز قربان ــان خشــونت نی ــود مرتکب خ

. هســتند

در  پارلمانـی کشـورمان  هیـات  رئیـس 
مجمع در یکصد و چهل و یکمین اجاس 
بیـن المجالـس جهانـی گفـت: اسـتفاده  
آمریـکا از تحریم های اقتصـادی به عنوان 
ابـزاری بـرای دسـتیابی بـه اهـداف خود، 
نقـض  درخصـوص  جـدی  نگرانی هـای 

حقـوق بشـر ایجـاد کرده اسـت.
بـه گـزارش ایلنا، سـیده فاطمه حسـینی 
در یکصـد و چهـل و یکمیـن اجـاس 
بیـن المجالـس جهانـی )IPU( بـا بیان 

ایـن کـه جهـان از بی توجهـی بـه قوانین 
رنـج  بین الملـل  حقـوق  هنجارهـای  و 
بیـن  در  امـروز  اظهارداشـت:  می بـرد، 
بنیانگذاران نهادهای به رسـمیت شناخته 
شـده نظـم بین المللـی، ایـاالت متحـده 
آمریـکا بـر ایـن بـاور اسـت کـه قـادر بـه 
تحصیـل منافع خـود از طریق بی توجهی 
و نقـض اصول بنیادیـن حقوق بین الملل 
و حقـوق بشـر و بـا هدف تامیـن امنیت 
خـود بـه بهـای ناامنـی دیگـری اسـت.

ادامـه  ایـران  پارلمانـی  هیـات  رئیـس 
غیرقانونـی  ابزارهـای  از  اسـتفاده  داد: 
واقـع،  در  یـا  اقتصـادی  تحریم هـای 
ایـاالت  سـوی  از  اقتصـادی  تروریسـم 
متحـده آمریـکا بـه عنـوان ابـزاری بـرای 
دسـتیابی بـه اهـداف خـود نگرانی هـای 
جـدی درخصـوص نقـض حقـوق بشـر 
افـزود:  است.حسـینی  کـرده  ایجـاد 
تاثیـرات مخرب ایـن تحریم ها بر زندگی 
مـردم عـادی کشـورهای در معـرض این 
تحریم هـا همچـون ایـران شـامل نقـض 
اصـول بنیادین حقوق بشـر همچون حق 
دسترسـی بـه غـذای کافـی، دسترسـی 
بـه داروی ضـروری، حـق دسترسـی بـه 

خدمـات بهداشـتی و غیـره اسـت.

تروریسم اقتصادی آمریکا سبب 
نقض حقوق بشر شده است

 یک صندلی در دانشگاه های 
دولتی فروخته نشده است

 وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه حتــی یــک مــورد صندلــی 
ــداده اســت،  ــوم رخ ن ــر وزارت عل ــر نظ ــی زی فروشــی در دانشــگاه های دولت
ــب مســئوالن وزارت بهداشــت پاســخ داده  ــد ازجان ــن موضــوع بای ــت: ای گف

شــود.
 منصــور غامــی روز یکشــنبه دربــاره موضــوع صندلــی فروشــی در دانشــگاه ها 
ــی در  ــل قول های ــرد: نق ــوان ک ــور، عن ــراز اول کش ــگاه های ت ــژه دانش ــه وی ب
ایــن بــاره از مــن منتشــر شــده کــه بــه درســتی نقــل قــول نشــده اســت. وی 
افــزود: بــه ایــن دلیــل کــه موضــوع صندلــی فروشــی در دانشــگاه های علــوم 
ــاره  ــوده، بهتــر اســت مســئوالن وزارت بهداشــت در ایــن ب پزشــکی مطــرح ب

پاســخگو باشــند.
عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم بــا اســتناد بــه اظهــارات مســئول روابــط عمومی 
وزارت بهداشــت، ادامــه داد: بــر اســاس اظهــارات ایــن مقــام مســئول، آنچــه 
ــارج  ــال دانشــجویان از خ ــه در مســیر انتق ــوده ک ــل ب ــن دلی ــه ای رخ داده ب
ــه درســتی رعایــت  ــرای تعــدادی از افــراد ب ــه داخــل، آئین نامــه مربوطــه ب ب
نشــده اســت کــه اگــر در ایــن بــاره از وزارت بهداشــت ســئوال شــود، پاســخ 

ــد داد. ــری خواهن دقیق ت

سیاست

مجلس

دولت

اقتصاد

دو قطبی سازی، تیشه به ریشه اتحاد ملی می زند

قیمت دارو واقعی شود

سامانه ثبت دارایی مسئوالن روی شبکه ملی قرار گرفت

فشار خودروسازان فشل

شـــیراز  مـــردم  نماینـــده 
ـــا  ـــه برخی ه ـــت ک ـــد اس معتق
بـــا دوقطبـــی کـــردن جامعـــه 
تیشـــه بـــه ریشـــه اتحـــاد 

می زننـــد. ملـــی 
ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــا خبرن ـــو ب ـــایی در گفت وگ ـــرام پارس به
ــود در  ــازی های موجـ ــه دو قطبی سـ ــت، بـ ــه ملـ خانـ
جامعـــه اشـــاره کـــرد و گفـــت: بی اعتمـــادی یکـــی از 
ـــه  ـــی جامع ـــت فعل ـــث وضعی ـــه باع ـــوده ک ـــائلی ب مس
مـــا شـــده، و بـــه هـــر حـــال خطرناکتریـــن شـــکاف 
در جامعـــه هـــم بی اعتمـــادی مـــردم بـــه مســـئوالن، 
ــا  ــه دائمـ ــت کـ ــازی هایی اسـ ــی سـ ــن دوقطبـ همیـ

ـــد  ـــود می آورن ـــود بوج ـــای خ ـــه کاره ـــرای توجی ـــراد ب اف
ـــی از  ـــی عمل ـــه و خروج ـــم نتیج ـــردم ه ـــت م و در نهای

نمی بیننـــد. آن 
وی در ادامـــه افـــزود: اتهـــام زدن، فضاســـازی، دوقطبـــی 
ـــه  ـــه ای ک ـــکاف در هرزمین ـــاد ش ـــه و ایج ـــردن جامع ک
ــودی  ــودی و غیرخـ ــا خـ ــت؛ بـ ــرب اسـ ــد، مخـ باشـ
ـــب و  ـــان، مذاه ـــن ادی ـــون بی ـــکال گوناگ ـــه اش ـــردن ب ک
ـــه  ـــود و هم ـــی ش ـــه زده م ـــی ضرب ـــه اتحادمل ـــوام ب اق
ایـــن مســـائل نهایتـــا باعـــث افزایـــش بی اعتمـــادی 
عمومـــی بـــه حاکمیـــت و مســـئوالن خواهـــد شـــد و 
بـــه جـــز ایجـــاد بی اعتمـــادی هیـــچ ســـود دیگـــری 

ـــدارد. ـــی ن در پ

و  بهداشــت  رئیــس کمیســیون  نایــب 
درمــان مجلــس بــا تاکیــد بــر این کــه 
در  واقعــی شــود«  دارو  »بایــد قیمــت 
عیــن حــال گفــت کــه واقعــی شــدن و یــا 
افزایــش قیمــت دارو نبایــد از جیــب مــردم رخ دهــد. دولــت بایــد بــا دادن 

یارانــه افزایــش قیمــت دارو را از کانــال بیمه هــا جبــران کنــد.
محمــد حســین قربانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه صحبت هــای 
اخیــر وزیــر بهداشــت دربــاره  افزایــش دو برابــری قیمــت داروهــای خــاص 
داخلــی گفــت: اگــر قــرار بــه تــورم چنــد برابــری باشــد بــه تبــع آن بایــد 
ــر ایــن صــورت  ــی هــم واقعــی شــود. چــون در غی قیمــت محصــول نهای
رانــت بــه وجــود می آیــد. ایــن شــامل حــوزه درمــان هــم می شــود. اگــر 
تعرفــه درمــان واقعــی نباشــد قطعــا بــا توجــه بــه هزینه هــای جانبــی آن 

ــد. ــی پاییــن می آی کیفیــت درمان
ــد قیمــت تمــام شــده محصــول متناســب  ــر اینکــه »بای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوان ســبد کاالی  ــه عن ــه دارو ب ــزود: البت ــد باشــد« اف ــای تولی ــا هزینه ه ب

اســتراتژیک مــردم شــرایط دیگــری دارد بایــد دولــت از طریــق یارانه هــا، 
دارو را بــا قیمــت مناســب بــه دســت مــردم برســاند. منظــور دادن یارانــه 
از مســیر بیمه هــا اســت.نایب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس پیشــنهاد وزیــر بهداشــت بــرای افزایــش قیمــت برخــی از داروهــا 
ــال  ــدگان دارو در ح ــد کنن ــروز بیشــتر تولی ــت: ام ــد و گف ــی خوان را منطق
ــه  ــرون ب ــا مق ــرای آنه ــد دارو ب ــر تولی ــون دیگ ــتند چ ــتگی هس ورشکس
ــا  ــه ب ــه داشــته ک ــن نگ ــا قیمــت دارو را پایی ــه م ــن ک ــه نیســت. ای صرف
ــه آن طــرف  ــر ایجــاد رانــت شــاهد قاچــاق دارو ب ایــن وضعیــت عــاوه ب
مرزهــا باشــیم منطقــی نیســت لــذا بایــد بــا توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی 
و لــزوم توجــه بــه تولیــد کننــدگان قیمــت دارو را واقعــی کرد.قربانــی ادامــه 
ــار ســنگین  ــر افزایــش قیمــت دارو باعــث ایجــاد ب ــن اگ ــن بی داد: در ای
بــه مــردم می شــود دولــت بایــد ورود کــرده و بــه دارو یارانــه دهــد. یارانــه 
بایــد از کانــال بیمه هــا اختصــاص پیــدا کنــد در ایــن شــرایط کارخانه هــای 
ــد داروی  ــی می توانن ــه راحت ــم ب ــردم ه ــده و م ــته نش ــدی ورشکس تولی

مــورد نیــاز خــود را دریافــت کننــد.

بـــه  دسترســـی  امـــکان 
دارایـــی  ثبـــت  ســـامانه 
و  مســـئوالن  مقامـــات، 
ـــوری اســـامی  ـــزاران جمه کارگ
ـــم  ـــور فراه ـــل کش ـــی در داخ ـــبکه مل ـــتر ش ـــران از بس ای
ــی  ــت دارایـ ــد ثبـ ــهیل فرآینـ ــتای تسـ ــد. در راسـ شـ
ــی  ــت دارایـ ــامانه ثبـ ــه سـ ــی بـ ــئوالن، دسترسـ مسـ
مقامـــات، مســـئوالن و کارگـــزاران جمهـــوری اســـامی 
ــد. ــر شـ ــکان پذیـ ــی امـ ــبکه ملـ ــتر شـ ــران از بسـ ایـ
ـــری  ـــاب کارب ـــه دارای حس ـــور ک ـــر کش ـــئوالن سراس مس
ـــتند از  ـــی( هس ـــک قضای ـــام الکترونی ـــت ن ـــا« )ثب »ثن
https:// امـــروز می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه نشـــانی

ــار  ــود را اظهـ ــوال خـ amval.adliran.ir دارایـــی و امـ
ـــد. کنن

ــه  ــا« مراجعـ ــری »ثنـ ــاب کاربـ ــت حسـ ــرای دریافـ بـ
ـــا  ـــی ب ـــک قضای ـــر الکترونی ـــی از دفت ـــه یک ـــئوالن ب مس

ــد. ــروری می باشـ ــی ضـ ــتن کارت ملـ ــراه داشـ همـ
در فرآینـــد اظهـــار دارایـــی الزم اســـت اشـــخاص بـــه 
ــرا  ــه پـــس از الزم االجـ ــمت هایی کـ ــه سـ ــار کلیـ اعتبـ
شـــدن قانـــون رســـیدگی بـــه دارایـــی مقامـــات، 
مســـئوالن و کارگـــزاران جمهـــوری اســـامی ایـــران در 
ــازه  ــد، در بـ ــده انـ ــده دار شـ ــخ 2۳/10/1۳94 عهـ تاریـ
ـــود را در  ـــی خ ـــئولیت دارای ـــای مس ـــدا و انته ـــی ابت زمان
ـــد. ـــام کنن ـــامانه اع ـــده س ـــی ش ـــش بین ـــای پی فرم ه

رئیـس کل بانـک مرکـزی بـا بیـان ایـن کـه 
می آورنـد  فشـار  مرکـزی  بانـک  بـه  برخی هـا 
کـه نـرخ ارز را بـاال ببـرد طـی انتقاداتـی تنـد 
فرآینـد  ایـن  گفـت:  هـم  خودروسـازان  از 

دهیـم؟ ادامـه  بایـد  تـا کجـا  را  فشـل  خودروسـازی 
عبدالناصـر همتـی در هیئت نمایندگان اتـاق بازرگانی ایران با تقدیـر از کمک فعاالن 
اقتصادی در شـرایط امروز کشـور اظهار کرد: هدف آمریکا و دشـمن در یک سـال و 
نیم گذشـته فروپاشـی اقتصـاد ایـران از راه نابودی پول ملی و مختـل کردن تجارت 
خارجـی ایـران بـوده کـه خوشـبختانه شکسـت خـورده و امـروز در شـرایط ثبـات و 

آرامش نسـبی هستیم.
رئیـس کل بانـک مرکـزی در واکنـش بـه برخی انتقادات به سیسـتم بانکی کشـور 
گفـت: نکتـه حائـز اهمیـت آن اسـت که مـن در طول مـدت فعالیتم تمام سـعی ام 
را بـه کار بسـته ام تـا ضعف ها و کمبودهـا را جبران کنیم ولی برخـی از تصمیمات در 
اختیار من نیسـت و بانک مرکزی دولت و یا نظام نیسـت که بتواند همه مشـکات 
را حـل و فصـل کنـد ولـی در طـول این مدت اصرار مـا بر این بوده کـه ارز صادرات به 

چرخـه اقتصـادی بازگـردد و محدودیتی برای چگونگی بازگشـت ارز اعمال نکردیم.
همتـی ادامـه داد: زمانـی مـا به درآمد 45 تـا 50 میلیارد دالری صـادرات نفت مواجه 
بودیـم ولـی امـروز چنیـن شـرایطی وجـود نـدارد و لـذا بازگشـت سـریع ارز کمـک 
ویـژه ای بـه تخصیـص ارز مـورد نیـاز کشـور بـرای واردات خواهـد کـرد. وی با تاکید 
بـر اینکـه تحریم هـا بـه اوج خود رسـیده ولی همچنان توطئه دشـمنان تمام نشـده 
اسـت گفـت: تحریم هـا بـا تمام قـوا ادامـه دارد و ذره ای از فشـار بر کشـور برداشـته 
نشـده اسـت و حتـی تحریـم چندبـاره بانک مرکزی تحـت عناوین مختلـف نیز در 
جریـان اسـت و دشـمنان تصـور می کنند که بـا تحریم بانک مرکـزی تحت عناوین 
مختلـف از جملـه تروریسـم می تواننـد بـرای ما مشـکل ایجـاد کننـد. در حالیکه ما 
توانسـته ایم بـا تدبیـر بخشـی از ایـن فشـارها را از میـان برداریـم. وی اضافـه کـرد: 
جالـب اینجاسـت که خودروسـازانی که قیمت هایشـان را هر روز بـاال می برند حاضر 
نبودنـد ریسـک تغییـر نـرخ ارز را قبـول کننـد ولی سـوال اصلـی این اسـت که این 
فرآیند خودروسـازی فشـل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسـازان 40 سـال اسـت 
به ما می گویند در شـرایط حساسـی هسـتند ولی این شـرایط چه زمانی قرار اسـت 

اصاح شـود؟

رنا
 ای

س:
عک

عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس گفـت: کاهـش میـزان 
معامـات مسـکن در 7 مـاه اخیر نشـان می دهـد که این 
بـازار همچنـان در رکـود قـرار داشـته و قیمت ها در مسـیر 
تنـزل قـرار دارد.مجیـد کیانپـور عضـو کمیسـیون عمـران 
مجلـس در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، 
بـا اشـاره بـه روند کاهشـی معامات مسـکن در یک سـال 
اخیـر، گفـت: در شـرایط کنونـی شـاهدیم کـه معامـات 
مسـکن هـر مـاه نسـبت بـه مـاه گذشـته کاهـش یافته و 

ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد.

چهارمین جلسـه رسـیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر 
وزیر سـابق صنعت، معدن و تجارت، احمدرضا لشـگری پور و 
شـرکت توسعه دارویی رسـا صبح امروز )دوشنبه( 29 مهرماه 
در شـعبه سـوم دادگاه ویـژه رسـیدگی بـه جرایـم اخالگـران 
و مفسـدان اقتصـادی بـه ریاسـت قاضی مسـعودی مقام در 
مجتمـع قضایـی امـام خمینـی)ره( برگـزار مـی شـود. طبـق 
کیفرخواسـت صـادره، شـبنم نعمـت زاده فرزنـد محمدرضـا 
متهـم پرونـده اسـت کـه در ابتـدا بـا تودیـع وثیقـه آزاد بود و 

سـپس بازداشـت شد.

قیمت مسکن 
در مسیر سقوط

ادامه رسیدگی به اتهامات 
»شبنم نعمت زاده«

یک کارشـناس مسـائل خاورمیانه اظهار کرد: کشـورهای حوزه 
خلیـج فـارس از جملـه عربسـتان و امـارات بـه دنبـال ایـن 
هسـتند کـه سـطح درگیری هـای خـود بـا ایـران را از سـطح 
نظامـی بـه بعد سیاسـی کاهش دهنـد و این امر در راسـتای 
کاهـش تنـش صـورت می گیـرد. وی گفت: تعامـل، نگرش، 
سیاسـت گـذاری و چگونگـی تعامل ما با کشـورهای حاشـیه 
خلیـج فـارس از جمله دو کشـور امارات و عربسـتان می تواند 
در راسـتای کاهـش تنـش هـا و اسـتفاده از رونـدی کـه در 

منطقـه در ایـن زمینـه آغاز شـده موثـر و تاثیرگذار باشـد.

سـخنگوی کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای 
اسـامی گفـت کـه موضـوع اختصـاص 14 میلیـارد دالر 
بـه کاالهـای اساسـی بعـد از تعطیـات در مجلـس مـورد 

قـرار می گیـرد. بررسـی 
کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  بـا  در گفت وگـو  محمـد خدابخشـی 
نماینـدگان انتقـادات زیـادی در مـورد نحـوه مدیریـت ارز 
واردات  بـه  دالر  میلیـارد   14 اختصـاص  و  تومانـی   4200
کاالهای اساسـی داشـتند چرا که انتظـاری که از تخصیص 

ارز مـی رفـت بـرآورده نشـد.

دالیل امارات برای کاهش 
سطح تنش با ایران

اختصاص 14 میلیارد 
دالر به کاالهای اساسی
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تپـه هفـت هـزار سـاله »پردیـس« در شهرسـتان َقرَچک اسـتان 

می داننـد  سـیلک کاشـان  تپه هـای  هـم دوره  را  آن  تهـران کـه 

سال هاسـت حـال و روز خوشـی نـدارد و در سـایه بی توجهـی 

رو بـه ویرانـی گذاشـته به طـوری کـه بخش هـای عمـده آن زیـر 

مقادیـر زیـادی نخاله سـاختمانی مدفون و تخریب شـده اسـت. 

در 2 کیلومتری شـمال شـهر قرچک، در حاشـیه محور مواصاتی 

پاکدشـت، تپـه ای باسـتانی در کنـار کوره هـای متـروک آجرپزی 

روسـتای فردیـس واقـع شـده کـه از آن به عنوان نمـادی از تمدن 

زندگـی بشـری یـاد می کننـد؛ منطقـه ای باسـتانی کـه امـروز جز 

خرابـه و ویرانـی چیـز دیگـری از آن باقـی نمانـده اسـت.

سـال 1۳8۳ خورشـیدی گروه باستان شـناس ایرانـی با همکاری 

گروهـی از کشـور انگلیـس نخسـتین کاوش هـای خـود را در تپه 

پردیـس آغـاز کردنـد کـه در آن آثـاری از هزاره  هفتم قبـل از میاد 

کشـف شد.

کشـف کـوره هـای متعـدد تولیـد سـفال و نیـز پیدا شـدن چرخ 

سـفالگری در تپـه پردیـس کـه متعلـق بـه دوره سـیلک 2، هزاره 

پنجـم پیـش از میـادی بـود، جنبـه هـای مختلفـی از زندگی آن 

دوران را نمایـان سـاخت.

تپه باسـتانی پردیس از 2 قسـمت تپه مرکزی و گورسـتان عصر 

مفـرغ تشـکیل شـده اسـت کـه ایـن گورسـتان به هـزاره قبـل از 

میـاد تعلـق دارد. رئیـس گـروه کاوش تپـه پردیـس قرچـک در 

سـال 8۳ درباره وضعیت این تپه باسـتانی به خبرنگار ایرنا گفت: 

ایـن تپـه منحصـر بـه فردتریـن منطقـه تاریخی کشـور اسـت که 

پس از اکتشـافات و اتمام کار قرار بود به سـایت موزه ای بی نظیر 

تبدیل شـود ولی در سـایه بی توجهی مسـئوالن وقت، نابود شـد.

دکتر حسـن فاضلی افزود: در زمان آغاز اجرای عملیات اکتشـاف، 

عبـور جـاده از حاشـیه ایـن منطقـه باسـتانی، وجـود کارگاه هـای 

آجرپـزی کـه اقـدام بـه برداشـت خـاک از الیه هـای باسـتانی و 

تبدیـل آن بـه آجـر می کردند و نیـز تخلیه نخاله های سـاختمانی 

از سـوی مـردم ایـن محوطـه باسـتانی را در معـرض خطـر جدی 

قـرار داده بود.

سوژه 7 هزار سال 
تاریخ قرچک 

زیر نخاله دفن شد

»ربع رشیدی« در مسیر جهانی شدن

مجموعه تاریخی شهرک دانشگاهی ربع رشیدی در سال 1354 شمسی به ثبت ملی رسیده است

ــی  ــان آلمان ــارکت باستان شناس ــا مش ب
در  کاوش هــا  ســوم  فصــل  آغــاز  و 
ــیدی«  ــع رش ــگاهی »رب ــهرک دانش ش
تبریــز، ایــن مجموعــه تاریخــی 700 
فهرســت  در  ثبــت  مســیر  در  ســاله 
ــه  ــرار گرفت ــی شــدن ق یونســکو و جهان
اســت.پس از امضــای تفاهــم نامــه 
ــی،  ــراث فرهنگ ــط می ــه توس چهارجانب
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
تبریــز،  شرقی،شــهرداری  آذربایجــان 
موسســه  و  اســامی  هنــر  دانشــگاه 
باستان شناســی آلمــان، فصــل ســوم 

شــهرک  مجموعــه  در  هــا  کاوش 
ــیدی«  ــع رش ــی »رب ــگاهی تاریخ دانش
ــی توســط کاوشــگران  ــه تازیگ ــز ب تبری
ایرانــی و بیــن المللــی آغــاز شــده 
شــهرک  تاریخــی  اســت.مجموعه 
ســال  در  رشــیدی  ربــع  دانشــگاهی 
در  بــا شــماره 94۳  1۳54 شمســی 
فهرســت آثــار ملــی کشــورمان بــه ثبــت 
ــه  ــف نام ــن وق ــت؛ همچنی ــیده اس رس
ــار  ــع رشــیدی« یکــی از معــدود آث »رب
ایرانــی ثبــت شــده در فهرســت میــراث 

یونســکو اســت.
ــام شــده  ــای انج در 2 فصــل کاوش ه
ــع  ــگاهی رب ــی دانش ــهرک تاریخ در ش
از دوران  آثــاری  باقیمانــده  رشــیدی، 
ــی، کشــف و مشــخص شــد کــه  ایلخان

کاشــیکاری هــای زیبــای مســجد کبــود 
کــه آن را بــه نــام »فیــروزه اســام« در 
جهــان معرفــی کــرده اســت، ریشــه در 
ــی  ــفال و کاش ــای س ــت کارگاه ه فعالی

ــع رشــیدی دارد. ســازی رب
ــان داد  ــن نش ــات همچنی ــن مطالع ای
ربــع  دانشــگاهی  آثــار شــهرک  کــه 
رشــیدی ســه متــر پاییــن تــر از ســطح 
فعلــی اراضــی ایــن ســایت تاریخــی و 
ــع  ــه هــای رب ــرار دارد. خراب باســتانی ق
رشــیدی، باقیمانــده شــهرک علمــی 
خــان  غــازان  زمــان  دانشــگاهی  و 
ایلخانــی اســت کــه توســط وزیــر نامــی 
ــن فضــل  ــران – خواجــه رشــید الدی ای
ا… همدانــی – در ســال 700 هجــری 
ــاروی شــهر  قمــری در شــمال شــرق ب

تبریــز در محلــه رشــیدیه ســاخته شــد؛ 
ــار دانشــکده  ایــن دانشــگاه شــامل چه
ــه  ــهرت آن ب ــود و ش ــرف ب ــار ط در چه
نــام ربــع رشــیدی برگرفتــه از نــام اربــع 
یــا عــدد چهــار عربــی اســت؛ براســاس 
ــن شــهر بیــش  مســتندات تاریخــی ای
دیگــر  و  حجــره  خانــه،  هــزار   ۳0 از 

ــت. ــته اس ــهری داش ــای ش بناه
ایــن شــهرک در دوران اوج حیــات خود، 
ــمندان  ــتقیم دانش ــه مس ــورد مراجع م
ــه پزشــکان و  ــان و از جمل معــروف جه
ــن و  ــر، چی ــان، رم، مص ــن یون محققی
دیگــر ممالــک آن روز آســیا و اروپایــی 

ــرار مــی گرفــت. ق
بــر اســاس منابــع تاریخــی، محلــه 
ســه  دارای  رشــیدآباد  یــا  رشــیدیه 
بخــش ربــع رشــیدی، ربظ و شهرســتان 
بــوده اســت؛ شهرســتان شــامل باغــات 
و نهرهــای شــهر، ربــظ محلــه مســکونی 
و بناهــای عــام المنفعــه مثــل مســجد، 
رشــیدی  ربــع  و  بــازار   و  حمــام 
محــل بناهــای دانشــگاهی، مســجد 
زمســتانه و تابســتانه و حــوزه هــای 
علــوم اســامی بــوده اســت؛ دانشــکده 
بــزرگ و  پزشــکی، کتابخانــه بســیار 
ــه از آن  ــید ک ــه رش ــود خواج ــره خ مقب
ــام  ــد ســلطانیه ن ــوان جفــت گنب ــه عن ب
بــرده مــی شــود، در ربــع رشــیدی 

ــت. ــود داش وج
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی در  
ــای  ــت: احی ــا گف ــه ایرن ــاط ب ــن ارتب ای
ــا  ــیدی ب ــع رش ــتانی رب ــگاه باس دانش
ــی از  ــت، یک ــال قدم ــش از 700 س بی
مطالبــات مــردم تبریــز و آذربایجــان 
ــرف  ــز از ط ــاب تبری ــا انتخ ــه ب ــود ک ب
بــه  اســامی  کشــورهای  ســازمان 

عنــوان پایتخــت گردشــگری کشــورهای 
اســامی در ســال 2018، ایــن طــرح در 
ردیــف طــرح هــای ملــی قــرار گرفــت.
ــه  ــص و هزین ــدار از تخصی ــی آب مرتض
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــرد 25 میلی ک
کاوش در محوطــه شــهرک دانشــگاهی 
ربــع رشــیدی در ســال گذشــته خبــر داد 
ــزان  ــن می ــز همی ــال نی ــزود: امس و اف
اختصــاص  ادامــه کار  بــرای  اعتبــار 
مدیریــت  افــزود:  اســت.وی  یافتــه 
پژوهشــی میــراث فرهنگــی آذربایجــان 
ملــی میــراث  پژوهشــگاه  و  شــرقی 
ــات باســتان  ــر اقدام ــی کشــور ب فرهنگ
شناســی در ایــن مجموعــه نظــارت دارد.
ــل اول و دوم  ــه فص ــان اینک ــا بی وی ب
کاوش هــای مجموعــه ربــع رشــیدی 

ــی،  ــان آلمان ــتان شناس ــور باس ــا حض ب
ســال گذشــته بــه اتمــام رســید، اظهــار 
ــن  ــا در ای ــوم کاوش ه ــل س ــرد: فص ک
ــان ســال جــاری  ــا پای ــز ت ــه نی مجموع
بــه اتمــام مــی رســد و دو فصــل پایانــی 
کار نیــز در ســال آینــده آغــاز می شــود.
مدیــرکل میــراث فرهنگی،گردشــگری 
و صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی از 
ثبــت ملــی محــدوده تاریخــی مجموعــه 
پایــگاه  عنــوان  بــه  رشــیدی  ربــع 
ملــی خبــر داد و افــزود: 90 درصــد 
ــته   ــه از گذش ــه  ای ک ــازی  ابنی از آزادس
در محوطــه ایــن مجموعــه تاریخــی 
ســاخته شــده بــود، انجــام شــده و 
ــی  ــراث فرهنگ ــت اداره کل می در مالکی

اســتان قــرار دارد.

مدیــرکل دفتــر حفــظ و احیــای بناهــا، 
تاریخــی  محوطه هــای  و  بافت هــا 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
ســاخت  درخصــوص  صنایع دســتی 
اســام آباد  در  غیرهمســطح  تقاطــع 
بــه  جایــی کــه  »تــا  غــرب گفــت: 
می شــود،  مربــوط  میراث فرهنگــی 
کوتــاه نمی آییــم، هــر نــوع عملیــات 
ــگان  ــون اســت و ی ــی خــاف قان عمران
حفاظــت میراث فرهنگــی موظــف اســت 

ــد،  ــی کن ــه را بررس ــم محوط ــور دائ به ط
متاســفانه اقداماتــی کــه تاکنــون قصــد 
انجــام دارنــد مخالــف ضوابــط اســت.«
 هــادی احمــدی روئینــی مدیــرکل دفتر 
و  بافت هــا  بناهــا،  احیــای  و  حفــظ 
محوطه هــای تاریخــی وزارتخانــه میــراث 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش فرهنگ
در این بــاره بــه ایســنا گفــت: »تــا جایــی 
کــه بــه حفــظ آن تپــه مربــوط می شــود 
مــا کوتــاه نمی آییــم و هــر نــوع اقدامــی 

در ایــن تپــه ی تاریخــی اکنــون خــاف 
اســت، در صورتــی کــه صبــر کننــد و 
ــد، کارشناســان  ــن کنن ــون تمکی ــه  قان ب
ــه را  ــت محوط ــتان شناســی وضعی باس
ــد و حتــی  ــا نقشــه ها تطبیــق می دهن ب
اگــر جایــی بــه اشــتباه در حریــم باشــد 
ــا  ــام می شــود، ام ــم اصــاح انج ــاز ه ب
ــه  ــه ب ــه ای ک ــر نقط ــروز و در ه ــا ام ت
ــوط می شــود، هــر  عرصــه و حریــم مرب
ــون  ــاف قان ــی خ ــات عمران ــوع عملی ن
ــا  ــه م ــون ب ــز قان ــچ گاه نی ــت و هی اس
ــزی  ــن چی ــه از چنی ــد ک ــازه نمی ده اج

چشــم پوشــی کنیــم.«   

خالف قانون بودن عملیات 
عمرانی در محوطه »چغاگاوانه«

کشف اثر مهرهای گلی از محوطه 
تاریخی »ریوی«

سرپرسـت هیـات ایرانـی باستان شناسـی در محوطـه تاریخـی ریـوی گفـت: طـی 
فصـل هفتـم کاوش بین المللی باستان شناسـی در محوطه تاریخی ریـوی واقع در 
شهرسـتان مانه و سـملقان، تعداد زیادی اثر مهرهای گلی کشـف شـد.محمدجواد 
جعفـری در گفـت و گـو بـا ایسـنا اظهارکـرد: گل مهرهای)اثر مهـر( محوطه تاریخی 
ریوی به همراه خمره های بزرگ در یکی از اتاق های سـاختمان خشـتی واقع شـده 
در مرکز محوطه کشـف شـد که نقش اشـکال حیوانی بر روی آن ها به نظر می رسـد 
مربـوط بـه دوران هخامنشـی و اشـکانی اسـت.وی افـزود: کشـف ایـن گل مهرها و 
خمـره هـا در یـک سـاختمان خشـتی بـزرگ نشـان از وجود سیسـتم انبـارداری و 
تبادالت اقتصادی گسـترده سـاکنان محوطه ریوی با سـایر سـکونتگاه های تاریخی 
منطقـه است.سرپرسـت هیـات ایرانـی باستان شناسـی در محوطـه تاریخـی ریوی 
گفـت: اثـر مهـر یـا گل مهر که امـروزه به مهروموم شـهرت دارد روشـی بـرای انجام 
معامات اقتصادی و تجاری، ارسـال کاال و اسـناد، انبارداری و نگهداری کاال بوده که 
از پیش ازتاریـخ در میـان جوامـع انسـانی رایج بوده اسـت.وی ادامـه داد: هر یک از 
ایـن اثـر مهرهـا حاوی یکی از اشـکال مختلف هندسـی، گیاهی، حیوانی و انسـانی 
اسـت کـه مطالعـه آن ها اطاعات بسـیار مهمی در خصوص اقتصـاد، فرهنگ، هنر و 

پدیده هـای اجتماعـی جوامـع تاریخی بازگـو می کند.   

ته
نک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
آذربایجـان شـرقی خاطرنشـان کـرد: تاسـیس کارگـروه 
از  بین المللـی میـراث مکتـوب ربـع رشـیدی، متشـکل 
متخصصـان و پژوهشـگران ایرانی و بین المللـی و تدوین 
نسـخه های مکتوب شناسـایی شـده نیز از دیگـر اقدامات 
در راسـتای حفـظ میـراث مکتـوب این مجموعه به شـمار 
می آیـد.وی یـادآوری کرد: تـاش می شـود در برنامه های 
و  داخلـی  بازدیـد گردشـگران  بـرای  نیـز  راهـکاری  آتـی 
خارجـی از مجموعـه تاریخـی شـهرک ربـع رشـیدی ارائـه 
شود.شـهرک دانشـگاهی ربع رشـدی تبریز در قرن هشتم 
و بـه همـت خواجه رشـیدالدین فضل هللا همدانـی، وزیر 
غـازان خان و یکی از دانشـمندان و نویسـندگان برجسـته 
آن عصـر در شـمال شـرق تبریـز بنیـان نهـاده شـد که در 
آن بـه هفـت زبـان زنـده دنیـا تدریـس می شـد؛ عرصـه 

مجموعـه ربـع رشـیدی تبریـز 13 هکتار اسـت.

میراثمیراث

هیچ خانه ای در شهر شاهدیه یزد تخریب نشده استاحیا 2 رشته منسوخ صنایع دستی در اردبیل
معـاون صنایع دسـتی اردبیل 
گفـت: »در دو سـال گذشـته 
اوجـاق  منسـوخ  رشـته  دو 
قیراغـی و قلـم زنـی در اسـتان اردبیـل احیـا شـده 

اسـت.«
بـه گـزارش میراث آریا به نقل از روابـط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
اردبیـل، ملکـه گلمغانی زاده تصریح کرد: »در دو سـال 
اخیـر اقدامـات موثـری در راسـتای احیـای ایـن دو 
رشـته صنایـع دسـتی انجـام گرفتـه اسـت کـه رشـته 
اوجـاق قیراقـی در مرحله آمـوزش و هنرجویان جدید 
قـرار دارد.«معـاون صنایـع دسـتی اردبیـل با اشـاره به 

اینکـه کمتـر از 5 نفـر در رشـته اوجـاق قیراغـی فعـال 
بودنـد، تاکیـد کـرد: »سـعی مـا ایـن اسـت کـه ایـن 
میـزان را تـا پایان سـال به بیش از 20 نفر برسـانیم.«
گلمغانـی زاده بـا تاکیـد بـر اینکـه رشـته قلـم زنـی 
در اردبیـل در مرحلـه پایانـی احیـا قـرار دارد، اضافـه 
کـرد: »در دو سـال گذشـته بیـش از 300 هنرجـو در 
ایـن رشـته در سـطح اسـتان آمـوزش دیـده انـد کـه 
سـعی مـا در افزایـش ایـن تعـداد خواهد بـود.« او با 
اشـاره بـه حمایـت تسـهیاتی از این دو رشـته، افزود: 
»تاکنـون بیـش از 4 میلیـارد ریـال بـرای هنرجویـان 
و پشـتیبان فعـال در ایـن رشـته تسـهیات پرداخـت 

است.« شـده 

میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــار در  ــاره انتشــار اخب ــزد درب ی
ــت  ــه و باف ــب خان ــازی در خصــوص تخری فضــای مج
تاریخــی شــهر شــاهدیه یــزد گفــت: »هیــچ خانــه ای در 
بافــت تاریخــی شــهر شــاهدیه تخریــب نشــده، حتــی 
یــک خشــت از آن هــا کــم نشــده است.«ســیدمصطفی 
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل  فیروزآبــادی  فاطمــی 
ــو  ــزد در گفت وگ ــتان ی ــتی اس ــگری و صنایع دس گردش
ــتم  ــحال هس ــت:  »خوش ــا  گف ــگار میراث آری ــا خبرن ب
ــب  ــی جل ــار تاریخ ــت از آث ــه حفاظ ــدان ب ــر هنرمن نظ
ــه  ــی ک ــتند، بنای ــاس هس ــه آن حس ــبت ب ــده و نس ش

ــه فاقــد  ــه آن اشــاره کــرده، بــا این ک ــم آبیــار ب خان
ارزش ثبــت اســت، حتــی یــک خشــت از آن تخریــب 
نشــده اســت.«او افــزود: »شــهر شــاهدیه مجــاور شــهر 
ــده  ــی نش ــت مل ــل آن ثب ــار داخ ــده و آث ــزد واقع ش ی
اســت. ایــن بنایــی کــه توســط ایــن کارگــردان ســینما 
تنهــا در  ثبــت نیســت و  ارزش  مطرح شــده واجــد 
ــگ شســته  ــک دی ــی ی ــا توســط اهال ــن بن محوطــه ای
شــده بــود و آب دیــگ را داخــل باغچــه ریختــه بودنــد 
کــه مأمــوران یــگان حفاظــت به ســرعت متوجــه شــدند 
و از آن هــا درخواســت کردنــد در ایــن محــل شست وشــو 
انجــام ندهنــد و مقــداری خــاک نیــز بــر روی آن 

ــد.« ریختن

سنا
 ای

س:
عک

گزارش

گردشگری

اتریش گردشگری ایران را تحریم نمی کند
گفــت:  ایــران  در  اتریــش  ســفیر 

هواپیمایــی ایــن کشــور پروازهایــش را 

ــه  ــد و ن ــه متوقــف می کن ــران ن ــه ای ب

ــی  ــگران اتریش ــفر گردش ــدود. س مح

ــدارد. ــرار ن ــا ق ــا و تهدیده ــر تحریم ه ــت تاثی ــز تح ــران نی ــه ای ب

هواپیمایــی  حضــور  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  شــولتز  اشــتفان 

ایــن کشــور،  در  را  آن  خدمــات  ادامــه  و  ایــران  در  اتریــش 

ــه  ــور ک ــزود: همانط ــت و اف ــزرگ دانس ــیار ب ــتاورد بس ــک دس ی

بــه  مســتقیم  پروازهــای  ایرالین هــا  از  بســیاری  می دانیــد 

ایــران را متوقــف کرده انــد،   امــا هواپیمایــی اتریــش تــاش 

ــد و  ــی متصــل کن ــای اروپای ــه پایتخت ه ــران را ب ــرده اســت ای ک

ــرای  ــاق ب ــن اتف ــت بســیار بســیار خوشــحالیم. ای ــن باب ــا از ای م

ــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری امتیــاز بزرگــی اســت. ایــران ب

او کــه گام هایــی بــرای پیونــد بیشــتر در روابــط گردشــگری و 

ــک  ــته و در ی ــور برداش ــن دو کش ــم بی ــدار اکوتوریس ــعه پای توس

مــاه گذشــته ســپموزیوم گردشــگری پایــدار را در تهــران بــا 

ــی برگــزار کــرد، ظرفیــت دو کشــور  مشــارکت یــک دانشــگاه ایران

ــاال دانســت  ــرای گســترش همکاری هــای گردشــگری بســیار ب را ب

ــروج  ــس از خ ــکا پ ــای آمری ــا و تهدیده ــر تحریم ه ــاره اث و درب

ــه هیــچ وجــه  ــران، گفــت: ب ــه ای از برجــام در ســفر اتریشــی ها ب

ایــن اتفــاق نمی افتــد و ســفر اتریشــی ها بــه ایــران تحــت تاثیــر 

ــی  ــاون فرهنگ ــر ـ مع ــاندر ریگ ــرار ندارد.الکس ــا ق ــن تحریم ه ای

ســفارت اتریــش در ایــران و رییــس انجمــن فرهنگــی اتریــش در 

ــادل گردشــگر  ــود: تحریم هــا در تب ــه ب ــر گفت ــز پیش ت ــران ـ نی ته

ــا دســت کم اتریــش  و اســتاد بیــن دو کشــور اثــری نداشــته و ی

ــت. ــته اس ــکلی نداش ــه مش ــن قضی ــا ای ب

ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــای وزارت می آماره

 156 و  هــزار   10 ســال گذشــته  می دهــد:  نشــان  کشــورمان 

اتریشــی بــه ایــران ســفر کردنــد. ایــن آمــار در شــش ماه نخســت 

ــش در  ــت.رتبه اتری ــوده اس ــر ب ــزار نف ــج ه ــش از پن ــال بی امس

بیــن کشــورهای گردشگرفرســت بــه ایــران، بیســت و پنجــم اســت 

ــا  ــته ب ــال گذش ــی در دو س ــگران اتریش ــفر گردش ــه س ــا آن ک و ب

ــر  ــد تحــت تاثی ــا نشــان می ده ــا آماره ــرو شــده ام کاهــش روب

ــال 98  ــور در س ــن کش ــه ای ــور، رتب ــای دو کش ــات دولت ه تعام

ــرده اســت. ــدا ک ــا پی ــه ارتق ــک پل ــه ســال گذشــته، ی نســبت ب

وزارت آثار باستانی مصر به صورت رسمی از 30 تابوت چوبی باستانی که اخیرا در 
»دره پادشاهان«  کشف شده اند، رونمایی کرد.
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خبر

طـرح انتقـال آب از دریای خزر به اسـتان سـمنان، طرحی 
اسـت کـه مخالفـان و موافقان زیـادی را متوجـه خود می 
کنـد، از یک سـو مسـووالن سـمنانی ادعـا دارند ایـن تنها 
راهـی اسـت کـه مـی تـوان کویـر را نجـات داد و اسـتان 
سـمنان بـه دلیـل نیـاز در بخـش شـرب و صنعت نیـاز به 
اجرایی شـدن این طرح دارد و از سـوی دیگر بسـیاری از 
فعـاالن محیـط زیسـت و مسـووالن اسـتان های شـمالی 
اجرایـی شـدن ایـن طـرح را بـا مـرگ دریـا یکی دانسـته 
و مـی گوینـد، دریـا را به سـمت نابـودی کشـانده و حیات 
ایـن ثـروت طبیعـی را بـه خطـر مـی انـدازد، در اجرایـی 
باعـث مخالفـت  مـورد دیگـری کـه   ایـن طـرح  شـدن 
دوسـت داران محیـط زیسـت شـده اسـت از بیـن بـردن 
جنـگل هایـی اسـت کـه در مسـیر انتقـال قـرار دارنـد. و 
قـرار اسـت لولـه گـذاری  در مسـیر خـط لولـه نفـت ری- 
نـکا باشـد. در ایـن شـرایط، سـمنانی هـا ادعـا دارنـد کـه 
ایـن طـرح کارشناسـی شـده اسـت و حتـی در همایشـی 
کـه در دانشـگاه سـمنان  صـورت  گرفتـه، ایـن  طـرح از 
لحـاظ محیـط زیسـتی و علمی تایید شـده اسـت و حتی 
سـازمان محیـط زیسـت هـم آن را تاییـد کـرده اسـت، 
نماینـدگان اسـتان سـمنان در مجلـس شـورای اسـامی 
در حالـی از تاییدیـه سـازمان محیـط زیسـت حـرف مـی 
زننـد کـه متولـی دریاهـا  وزارت نیـرو اسـت و اگـر قـرار 
باشـد ایـن طـرح هم اجرایی شـود توسـط آن وزارت خانه 
اجرایـی خواهـد شـد. در این بیـن  تنها بعد از24 سـاعت 
کـه از مخالفـت رسـمی اداره کل منابـع طبیعـی مازنـدران 
گذشـته بـود،  نامه ای به امضای عیسـی کانتـری، معاون 
رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
کشـورمان رسـید کـه در آن با طرح انتقـال آب دریای خزر 
بـه فـات مرکـزی ایـران موافقـت شـده اسـت. مسـعود 
سـازمان  انسـانی  زیسـت  محیـط  -معـاون  تجریشـی 
حفاظـت محیـط زیسـت- می گویـد: بـر اسـاس پـروژه 
انتقـال آب خزر به سـمنان قرار اسـت سـاالنه 200 میلیون 
متـر مکعـب آب از دریـای خـزر بـه سـمنان منتقـل شـود 

کـه از ایـن مقـدار 50 میلیـون متـر مکعب آن برای شـرب 
می شـود. مصـرف  صنعـت  بـرای  دیگـر  میلیـون   150 و 
  حـال چیـزی کـه مـورد تعجـب فعـاالن محیـط زیسـت 
قـرار گرفتـه اسـت، موافقـت بزرگتریـن متولـی محیـط 
زیسـت در کشـور بـا طرحـی اسـت کـه موافقـان آن هـم 
از بـی ضـرر بودنـش اطمینـان ندارنـد. فضـای مجـازی 
ایـن روزهـا پـر اسـت از اظهارنظـر هـا و تحلیـل هایـی 
کـه پیرامـون ایـن طـرح منتشـر مـی شـود در ایـن بیـن 
 محمـد الموتـی،     دبیـر شـبکه سـازمان هـای غیردولتـی 

محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی کشـور؛ نماینـده اسـبق 
یـک  کشـور؛  وزارت  نظـارت  هیـأت  در  هـا  ان.جـی.او 
رشـته توییتـی را منتشـر کـرده اسـت  کـه  بـه بخـش 
اسـت:  شـده  اشـاره  گـزارش   ایـن  در  آن  از  هایـی 
بـرآورد،  آخریـن   - نـداره  توجیـه  ارزش،  مهندسـی   -
14 هـزار میلیـارد تومـن هزینـه طـرح اسـت یعنـی 24 
سـمنان  اسـتان  در  سـاکن  فـرد  هـر  ازای  بـه  میلیـون 
پـروژه،  کربـن  دی اکسـید  تولیـد   - میشـود  هزینـه 
.... اسـت  سـال  در  تـن  هـزار   740 و  میلیـون  یـک 
- مجـوز از وزارت نفـت بـرای لوله گـذاری در کنـار خـط 
لولـه نفـت ری-نـکا داره؟ ـ خـود خـط انتقـال نفـت، بـه 

از  ایجـاد کـرده - صـد هکتـار  آلودگـی  خاطـر رانش هـا 
عرصه هـای جنگلـی از بیـن خواهـد رفـت - اسـم فـات 
مرکـزی، یـک انتخـاب برنامه ریـزی شـده اسـت کـه بعدا 
بتواننـد حجـم انتقـال را بیشـتر کننـد - در مطالعـات،...
ـ مصـرف شـرب در سـمنان 9 درصـده کـه از میانگیـن 
کشـوری کـه 6 درصـده، باالتـره ـ اگـر یک پنجـم اراضـی 
الگـو  اصـاح  هکتـار،  هـزار   40 یعنـی  سـمنان  اسـتان 
پوشـش  رو  انتقالـی  آب  حجـم  کل  بگیـره،  صـورت 
داره  بـرق  مصـرف  مـگاوات   ۳000 پـروژه  کل  ـ  میـده 
خودشـه... برقابـی  نیروگاههـای  از  مگاواتـش   ۳10 کـه 

   - میشـه یعنـی دو برابـر میـزان مـورد نیـاز صنعـت 
اسـتان ـ شـرب سـمنان، ۳0 م.م.م اسـت ـ در هندوانـه 
و خربـزه حداقـل داره ۳5 م.م.م آبیـاری غرقابـی صـورت 
میگیـره ـ بـا احیـاء و تعادل بخشـی سـفره ها و بسـتن 
چاههـا حـدود ۳0 م.م.م صرفه جویـی میشـه ـ مجمـوع 
انتقـال آب درون حوضـه ای و سـدها در داخـل اسـتان،...
- حـق پرسـیدن راجع به آن را نداریـم و فقط میتوانیم در 
مـورد چگونگی اجـرای پروژه به نحوی که کمترین آسـیب 
را بـه محیـط زیسـت بزنـد، نظـر بدهیـم. در واقـع، ایـن 
تعریف درسـتی از شـأن سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

تامین آب شرب، بهانه انتقال آب خزر 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

 قرار است آب دریای خزر در فات مرکزی کشور صرف شرب و صنعت شود

ــرو  ــت، وزارت نی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ــه مع ــه گفت ب
27 جلــد گــزارش ارزیابــی زیســت محیطی انتقــال آب دریــای خــزر بــه فــات مرکــزی را بــه 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت داده اســت. پــروژه انتقــال آب دریــای خــزر حــدود 13 ســال 
اســت کــه معطــل مانــده اســت همچنیــن در حــال حاضــر سیاســت ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت تعییــن تکلیــف بــرای پروژه هــا اســت و بــر اســاس ضوابــط زیســت محیطــی یــا آن هــا 
را می پذیریــم یــا رد می کنیــم. وزارت نیــرو بــه عنــوان بخشــی از دولــت می گویــد کــه تمــام 

راه حل هــای موجــود را بررســی کــرده ولــی راهــی بــه جــز انتقــال آب باقــی  نمانــده اســت.

مســعود تجریشــی -معــاون محیــط زیســت 
انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- 
می گویــد: بــر اســاس پــروژه انتقــال آب خــزر 
بــه ســمنان قــرار اســت ســاالنه 200 میلیــون 
متــر مکعــب آب از دریــای خــزر بــه ســمنان 
منتقــل شــود کــه از ایــن مقــدار 50 میلیــون 
متــر مکعــب آن بــرای شــرب و 150 میلیــون 

ــرای صنعــت مصــرف می شــود. دیگــر ب
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ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
پرنــده  قطعــه  هــزاران  گفــت:  گیــان 
تاالب هــای  و  اکوسیســتم ها  در  مهاجــر 
ارزشــمند اســتان بــرای زمســتان گذرانی 
ایســنا،  گــزارش  بــه  آمده انــد.  فــرود 
ــان اینکــه بیــش  ــا بی ــور ب ساســان اکبری پ
از هــزاران قطعــه انــواع پرنــدگان مهاجــر در 
ــه  ــتان از جمل ــمند اس ــتگاه های ارزش زیس
تــاالب  و  پارک ملی بوجــاق  تاالب انزلــی، 
امیرکایــه الهیجــان فــرود آمده انــد، گفــت: 
بیشــترین نــوع پرنــدگان مهاجــر را تاکنــون 
مرغابی ســانان تشــکیل داده انــد.وی افــزود: 
هرســاله بیشــترین تعــداد پرنــدگان مهاجــر 
گیــان در تــاالب انزلــی فــرود می آینــد 
و امســال نیــز جمعیــت فــرود پرنــدگان 
ــمند  ــاالب ارزش ــن ت ــه ای ــان ب ــر گی مهاج
اســت. مطلــوب  بســیار  بین المللــی 
اکبری پــور ادامــه داد: یــگان حفــات محیــط 
نظارت هــا  و  گشــت ها  گیــان،  زیســت 
و  بومــی  پرنــدگان  از  حفاظــت  بــرای  را 
ــت. وی  ــش داده اس ــتان افزای ــر اس مهاج
شــکارچیان  ســاله  هــر  تصریــح  کــرد: 
ــکاری  ــدگان ش ــکار پرن ــرای ش ــف ب متخل
بــه کشــورهای  آنهــا  قاچــاق  و  گیــان 
حاشــیه خلیــج فــارس بــه تاالب هــا و 
اســتان  مهاجــر  پرنــدگان  زیســتگاه های 
ــه در صــورت مشــاهده  ــد ک هجــوم می آورن
ــا متخلفــان برخــورد جــدی خواهــد شــد. ب
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
گیــان بــا بیــان اینکــه محــل ورود و خــروج 
ــب در  ــاق مرت ــی بوج ــارک مل ــا و پ تاالب ه
ــت: شــکارچیان از  ــرل اســت، گف حــال کنت
افــراد بومــی و غیربومــی اســتان گیــان 
هســتند کــه چهــره بیــش از 80 درصــد آنهــا 
بــرای مامــوران مــا شــناخته شــده و تاکنــون 
تذکــرات الزم بــه شــکارچیان داده شــده 
ــد. ــز کنن ــا از شــکار غیرمجــاز پرهی اســت ت
بــا  شــکارچیان  خاطرنشــان کرد:  وی 
ــدگان  ــکار پرن ــعی در ش ــه س ــتن تل گذاش
شــکاری دارنــد کــه بــا هوشــیاری مامــوران 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــان 
نــاکام  تخلــف  ایــن  انجــام  در  اغلــب 
مانده اند.بــه گفتــه وی تاکنــون بیــش از 
200 مــورد از تله هــای کارگذاشــته شــده 
توســط متخلفــان شــکار تخریــب شــد.

ه ها
اچ

رهاسازی 50 میلیون متر مکعب آب دری
جهت احیای دریاچه بختگان

نماینــده مــردم خرامــه، سروســتان و کــوار در 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــامی گف ــورای اس ــس ش مجل
پیگیــری هایــی کــه در زمینــه حفاظــت از محیــط 
زیســت و احیــای دریاچــه بختــگان انجــام داده ایــم 
ــه  ــاء دریاچ ــت احی ــب آب جه ــر مکع ــون مت ــال 50 میلی امس
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــازی می ش ــا س ــد درودزن ره ــگان از س بخت
فــارس، داریــوش اســماعیلی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــاورزی  ــاک آب کش ــت خ ــازی آب جه ــال رهاس ــاه امس آبانم
حــوزه رودخانــه کــر در شهرســتان خرامــه صــورت خواهــد گرفــت 
ــیار  ــال آب بس ــت انتق ــه جه ــتر رودخان ــه بس ــی ک و از آنجای
ــت  ــه دس ــد درودزن ب ــده از س ــا ش ــت و آب ره ــب اس نامناس
کشــاورزان انتهــای رودخانــه نمی رســد در ســفرهای وزیــر 
ــه  ــتاندار ب ــر و اس ــن وزی ــن معاونی ــاورزی و همچنی ــاد کش جه
ــه  ــی رودخان ــه، الیروب ــت رودخان ــد از وضعی ــتان و بازدی شهرس
ــود  ــا ب ــد ه ــن بازدی ــا در ای ــات م ــن مطالب ــر یکــی از مهمتری ک
ــی  ــا الیروب ــا نتیجــه داد و ب ــن پیگیری ه ــه باالخــره ای ــا اینک ت

رودخانــه کــر موافقــت شــد و الیروبــی رودخانــه طــی روزهــای 
آینــده از ســمت بیشــه دوشــاخ بــه طــرف ســد درود زن شــروع 
می شــود. وی همچنیــن بــه ضــرورت احیــاء دریاچــه بختــگان 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه پیگیری هایــی کــه در زمینــه 
حفاظــت از محیــط زیســت و احیــای دریاچــه بختــگان انجــام 
داده ایــم امســال 50 میلیــون متــر مکعــب آب جهــت احیــای 
ــا  ــرد: م ــد ک ــود. وی تاکی ــازی می ش ــگان رهاس ــه بخت دریاچ
ــاء  ــی احی ــه معن ــگان ب ــه بخت ــای دریاچ ــه احی ــم ک معتقدی
مناطــق و شهرســتان های همجــوار ایــن دریاچــه اســت و 
ــه  ــم. وی ب ــغ نمی کنی ــی دری ــچ کوشش ــه از هی ــن زمین در ای
ــوط  ــد درودزن مرب ــه از س ــتان خرام ــب آب شهرس ــهمیه طل س
بــه ســال 97 اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مقــدار آب نیــز امســال 
در اختیــار کشــاورزان شهرســتان قــرار خواهــد گرفــت و پیشــنهاد 
مــا ایــن اســت کــه ســهمیه آب دریاچــه بختــگان و شهرســتان 
ــزان هــدر رفــت آب  ــا می خرامــه همزمــان رهــا ســازی شــود ت

ــه حداقــل برســد. ب

عضــو هیــات  رییســه کارگــروه صنایــع اســقاط از تــردد بیــش از 
ــا  ــر داد و ب ــون موتورســیکلت فرســوده در کشــور خب ــت میلی هف
ــز  ــرای مراک ــوده ب ــیکلت های فرس ــقاط موتورس ــه اس ــان این ک بی
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــدارد،  از س ــادی ن ــه اقتص ــقاط صرف اس
زیســت خواســت کــه علــت ممنوعیــت اســقاط موتورســیکلت در 
شــعاع 120 کیلومتــری تهــران را اعــام کنــد. ســیدابراهیم مناجاتــی 
ــازار،  ــا بیــان این کــه در شــرایط فعلــی ب ــا ایســنا، ب در گفت وگــو ب
صاحبــان موتورســیکلت هایی کــه "هنــوز راه می رونــد"،  حاضــر بــه 
فــروش آن هــا بــرای اســقاط نیســتند،  اظهــار کــرد: طبــق قانــون، 
اســقاط هفــت موتورســیکلت بــه انــدازه اســقاط یک خــودرو ارزش 
دارد؛ یعنــی بــا اســقاط هفــت موتورســیکلت می تــوان یــک گواهــی 
اســقاط دریافــت کــرد. وی افــزود: از طــرف دیگــر دولــت قیمــت 
گواهــی اســقاط خــودرو را دو میلیــون و 500 هــزار تومــان تعییــن 
کــرده و بــا توجــه بــه این کــه اســقاط هفــت موتورســیکلت معــادل 
اســقاط یــک خــودرو اســت، بایــد بــرای اســقاط هــر موتورســیکلت 
ــه مراکــز اســقاط داده شــود. ایــن در  حــدود ۳50 هــزار تومــان ب
حالــی اســت کــه فروشــندگان خــودرو اســقاطی خــود را کمتــر از 
شــش میلیــون تومــان و موتورســیکلت فرســوده خــود را کمتــر از 
ــه  ــه گفت ــند. ب ــقاط نمی فروش ــز اس ــه مراک ــان ب ــون توم دو میلی
ــز  ــن مراک ــع اســقاط، بنابرای ــروه صنای ــات  رییســه کارگ عضــو هی
اســقاط بایــد بــرای اســقاط موتورســیکلت های فرســوده حــدود دو 
میلیــون تومــان هزینــه کننــد، امــا گواهــی اســقاط آن را حــدود 400 
هــزار تومــان بفروشــند کــه ایــن مســئله باعــث می شــود اســقاط 

موتورســیکلت های فرســوده صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد. بــه 
گفتــه وی، نبــود صرفــه اقتصــادی در ایــن صنعــت باعــث تعطیلــی 
مراکــز اســقاط و بــی کاری کارگــران شــده اســت. مناجاتــی بــا بیان 
ــان  ــزه در صاحب ــرای ایجــاد انگی ــد راهــکاری ب ــت بای ــه دول این ک
ــیله  ــروش وس ــرای ف ــوده ب ــیکلت های فرس ــا و موتورس خودروه
نقلیــه اســقاطی آن هــا ارائــه دهــد، تصریــح کــرد: مشــکل بعــدی 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ممنوعیــت واردات خــودرو، خریــداری 
ــه دولــت،  ــر اســاس مصوب ــدارد. ب ــرای گواهــی اســقاط وجــود ن ب
اســقاط خودروهــای فرســوده وظیفــه تولیدکننــدگان و واردکنندگان 
ســال  در  دولــت  مصوبــه  طبــق  به طوری کــه  خودروســت؛  
ــن  ــان را جایگزی ــد از تولیدش ــد ۳0 درص ــازان بای 1۳87 خودروس
خودروهــای فرســوده کننــد، امــا ایــن مصوبــه تاکنــون اجــرا نشــده 
اســت. هم چنیــن واردکننــدگان خــودرو پیــش از ممنوعیــت 
ــار  ــودرو، چه ــتگاه خ ــر دس ــه ازای واردات ه ــن کاال، ب واردات ای
ــا هشــت دســتگاه خــودروی ســواری فرســوده را از رده خــارج  ت
ــای  ــودرو  گواهی ه ــت واردات خ ــد از ممنوعی ــا بع ــد، ام می کردن
اســقاط تولیــدی در مراکــز اســقاط خــودرو نیــز بی مشــتری 
ــکات  ــر از مش ــی دیگ ــه یک ــی در ادام ــام صنف ــن مق ــد. ای مان
ــن  ــقاط ای ــت اس ــوده را ممنوعی ــیکلت های فرس ــقاط موتورس اس
وســیله نقلیــه در شــعاع 120 کیلومتــری تهــران اعــام کــرد و گفت: 
ایــن در حالــی اســت کــه اســقاط وســایل نقلیــه ســنگین ماننــد 
ــازمان  ــن از س ــدارد. وی هم چنی ــی ن ــران ممنوعیت ــون در ته کامی
حفاظــت محیــط زیســت خواســت کــه علــت ممنوعیــت اســقاط 

موتورســیکلت در شــعاع 120 کیلیومتــری تهــران را اعــام کند. عضو 
هیئــت  رییســه کارگــروه صنایــع اســقاط در پایــان خاطرنشــان کــرد 
کــه در حــال حاضــر حــدود دو میلیــون و 500 هــزار خودرو فرســوده 
ــور  ــوده در کش ــیکلت فرس ــون موتورس ــت میلی ــا هش ــت ت و هف
ــه  ــاده 11 آئین نام ــق م ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــردد می کنن ت
فنــی مــاده دو الیحــه هــوای پــاک کــه در شــهریورماه ســال 1۳97 
بــه تصویــب هیــأت وزیــران رســیده، "شــماره گذاری موتورســیکلت 
ــک دســتگاه موتورســیکلت اســت.  ــه اســقاط ی ــوط ب ــی من بنزین
موتورســیکلت های برقــی از شــرط اســقاط معــاف هســتند". امــا 

اســفند مــاه ســال گذشــته هیــات وزیــران بــا بــه تعویــق انداختــن 
مــاده مربــوط بــه اســقاط موتورســیکلت های کاربراتــوری موافقــت 
ــوز مشــخص نیســت. کــرده و سرنوشــت اجــرای ایــن طــرح هن
ــاره  ــارت درب ــدن و تج ــت، مع ــنا از وزارت صنع ــای ایس پیگیری ه
سرنوشــت ایــن طــرح تاکنــون بــدون نتیجــه مانــده اســت. یکی از 
راه هــای جلوگیــری از بــروز آالیندگــی و کاهــش تصادفــات ترویــج 
فرهنــگ اســتفاده از موتورســیکلت برقــی اســت کــه البتــه تحقــق 
ایــن امــر در گــرو در نظــر گرفتــن تســهیات مناســب و همچنیــن 

اتخــاذ سیاســت هــای مناســب در ایــن زمینــه اســت.

دغدغــه بــارش بیــش از حــد متعــادل و احتمــال وقــوع ســیل 
ــان  ــه کارشناس ــت ک ــده اس ــگ ش ــران پررن ــی در ای در حال
ــود  ــی خ ــار طبیع ــی رفت ــای آب ــه جریان ه ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــانی  ــل انس ــت عام ــه دخال ــی ک ــا زمان ــت ام ــد داش را خواهن
ــر  ــد ویرانگ ــی می توانن ــای آب ــن جریان ه ــد، ای ــد می آی پدی
ــاس  ــر اس ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــل کنن ــده عم و نابودکنن
ــر،  ــای مه ــت، ماه ه ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــی ک پیش بینی های
ــزان  ــر از می ــی بیش ت ــال بارندگ ــاظ احتم ــان و آذر از لح آب
نرمــال - یعنــی طبــق آمــار بلندمــدت 50 ســاله - حتــی بــرای 

با هفت میلیون موتورسیکلت فرسوده 
در خیابان ها چه کنیم؟
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شکارچیان

پسماند

انتقاد اداره محیط زیست استان تهران 
از وضعیت مدیریت شیرابه زباله

پایان کار شکارچیان غیرمجاز 
با ۱2 ساعت تعقیب نامحسوس

محیــط  اداره  رییــس 
اســتان  انســانی  زیســت 
ــغ  ــه بال ــت: روزان ــران گف ته
تــن   8000 تــا   7500 بــر 
ــم  ــل و دســت ک ــوه منتق ــه ســایت آرادک پســماند ب
ــود.  ــد می ش ــا تولی ــیرابه از آن ه ــب ش 250 مترمکع
ــه گــزارش ایســنا، فاطمــه اکبرپــور اظهــار کــرد: در  ب
ــه  ــوط ب ــه فقــط مرب اســتان تهــران شــیرابه های زبال
ــتان  ــن اس ــون در ای ــود چ ــوه نمی ش ــایت آرادک س
ــز وجــود دارد. وی  ــع پســماند دیگــری نی ــز دف مراک
بــا بیــان اینکــه پســماند به صــورت مســتمر در همــه 
ــی آن  ــران و در پ ــتان ته ــه اس ــور از جمل ــای کش ج
ــیرابه  ــفانه ش ــود،گفت: متاس ــد می ش ــیرابه تولی ش
یکــی از معضــات حــوزه مدیریــت پســماند اســت و 
در مدیریــت و کنتــرل آن در اســتان تهــران تاکنــون 
ضعیــف عمــل کــرده  و موفــق نبوده ایم.رییــس اداره 

محیــط زیســت انســانی اســتان تهــران تصریــح کرد: 
مدیریــت شــیرابه زبالــه هماننــد یــک کاف ســردرگم 
به درســتی  از مبــدا  ایــن موضــوع  اســت چــون 
آمــوزش  و  اطاع رســانی  مــردم  بــه  و  مدیریــت 
کافــی ارایــه  نمی شــود. وی افــزود: مشــکل اساســی 
شــیرابه در مرکــز دفــع نمــود پیــدا می کنــد. بــر 
اســاس قانــون، کنتــرل و مدیریــت شــیرابه برعهــده 
مدیــر اجرایــی یعنــی شــهرداری ها اســت البتــه 
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه شــهرداری تهــران کاری 
ــداده اســت. در ســال های اخیــر شــهرداری  انجــام ن
ــه  ــاردی سیســتم تصفی ــای میلی ــا هزینه ه ــران ب ته
شــیرابه بــه ظرفیــت اســمی تقریبــا 1400 مترمکعــب 
در روز را راه انــدازی و سیســتم تصفیــه شــیرابه چنــد 
ــتم  ــن سیس ــفانه ای ــرد. متاس ــداث ک ــه ای اح مرحل
ــا  ــی و ی ــا مشــکل فن ــراد در طراحــی ی ــت ای ــه عل ب

بهره بــرداری نادرســت کارایــی الزم را نداشــت.

حفاظــت  اداره  سرپرســت 
ــوه  ــت فیروزک ــط زیس محی
دســتگیری  و  تعقیــب  از 
در  غیرمجــاز  شــکارچیان 
ــه  ــرداد. ب ــتان خب ــن شهرس ــتحفاظی ای ــوزه اس ح
ــا در ایــن خصــوص  گــزارش ایســنا فرشــاد فیروزنی
گفــت: ظهــر روز گذشــته محیــط بانــان منطقــه اثــر 
طبیعــی ملــی تنگــه واشــی هنــگام گشــت و کنتــرل 
نامحســوس منطقــه بــه ورود چند شــکارچی متخلف 
بــه ایــن منطقــه پــی بردنــد. وی بــا بیــان اینکــه در 
جریــان رهگیــری و تعقیــب ایــن شــکارچیان محــل 
ــرانجام  ــد،اظهارکرد: س ــایی ش ــان شناس ــای آن اختف
ــه در  ــی ک ــی عملیات ــه ط ــن منطق ــان ای ــط بان محی
ــه طــول انجامیــد در ســاعت 11  حــدود 12 ســاعت ب
شــب گذشــته پــس از تعقیــب در ارتفاعــات ســخت 
ــه دســتگیری  ــق ب ــاد موف ــاده روی زی و دشــوار و پی

هــر چهــار نفــر ایــن شــکارچیان در یــک حفــره غــار 
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدند. فیروزنی ــد ش مانن
تــاش محیــط بانــان منطقــه، شــکارچیان غیرمجــاز 
ــت:  ــدند، گف ــتگیر ش ــکار دس ــه ش ــروع ب ــل از ش قب
ــو و تعــداد  از متخلفــان تعــداد دو قبضــه ســاح برن
ــف و  ــکار کش ــایل ش ــایر وس ــنگ و س ــر فش 21 تی
ضبــط شــد کــه یکــی از ایــن دو اســلحه نیــز فاقــد 
ــت  ــود. سرپرس ــاح ب ــل س ــداری و حم ــوز نگه مج
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان فیروزکــوه 
ــر اینکــه ایــن شــکارچیان دارای ســابقه  ــا تاکیــد ب ب
تخلــف شــکار در شهرســتان هــای فیروزکــوه و 
دماونــد نیــز هســتند، اظهارکــرد: ایــن متخلفــان بعــد 
از دســتگیری در ســاعت 4 بامــداد امــروز بــه پاســگاه 
محیــط بانــی تنگــه واشــی منتقــل شــدند و پــس از 
ــده قانونــی در اختیــار مراجــع قضایــی  تکمیــل پرون

ــد. ــرار گرفتن ق

41 واحد آالینده توسط محیط زیست استان سمنان شناسایی شد
مدیرکل محیط زیست استان سمنان از شناسایی 41 واحد آالینده طی سه ماهه دوم سال جاری 
خبر داد و گفت: واحدهای تصفیه روغن با 26 مورد بیشترین واحد را به خود اختصاص دادند. وی 
با بیان اینکه تمام واحدهای تولیدی و صنعتی مورد پایش و رصد قرار خواهند گرفت، افزود: قطعًا 
با واحدهای آالینده در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات الزم برخورد قانونی خواهد شد.

گزارش

پرنده  فرودهزاران 
مهاجر در گیان
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تخصیص اعتبار میلیاردی برای حل مشکل 
پسماند مازندران

از  مازنــدران  اطاع رســانی  شــورای  دبیرخانــه 
تخصیــص اعتبــار یک هــزار میلیــارد ریالــی دولــت 
ــر داد.  ــتان خب ــماند اس ــکل پس ــل مش ــرای ح ب
ــرد  ــام ک ــا انتشــار گزارشــی اع ــل ب ــدی قب ــه چن ــن دبیرخان ای
ــدران،  ــای اســتاندار مازن ــا پیگیری ه ــار ب ــزان اعتب ــن می ــه ای ک
مســاعدت هــای معــاون رییــس جمهــوری و رئیــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه، وزیــر کشــور و معــاون عمرانــی وی تخصیــص 
ــرای ســرعت بخشــی  ــرار اســت ب ــغ ق ــن مبل ــه اســت. ای یافت
بــه ســاخت و بهــره بــرداری نیروگاههــای زبالــه ســوز ســاری و 
ــتان  ــماند در اس ــه پس ــط ب ــای مرتب ــرح ه ــر ط ــهر و دیگ نوش
ــه  ــدود س ــت ح ــرای مدیری ــدران ب ــتان مازن ــود. اس ــه ش هزین
هــزار و 200 تــن زبالــه و پســماند در روز  بــه 9 منطقــه تقســیم 
ــای  ــل نیروگاهه ــا تکمی ــه ســاری و نوشــهر ب شــده اســت. زبال
ــی را ســپری مــی  ــون مراحــل پایان ــه ســوزی کــه هــم اکن زبال
ــت  ــروگاه نوشــهر دارای ظرفی ــد، ســاماندهی مــی شــود. نی کنن
ــل  ــن در روز اســت. باب ــروگاه ســاری هــم 450 ت ــن و نی 200 ت

ــهر و  ــکا ، بهش ــامل ن ــدران ش ــرقی مازن ــتان ش ــه شهرس و س
گلــوگاه هــم از قبــل دارای کارخانــه کمپوســت بودنــد ولــی یکــی 
ــه  ــروگاه زبال ــا نی ــه ی ــود کارخان ــه نب ــن دو منطق از مشــکات ای
ســوز بــرای ســوزاندن باقــی مانــده زبالــه هــای کمپوســت شــده 
ــه ســوز ســاری  ــدازی نیــروگاه زبال ــا راه ان ــود. ایــن مشــکل ب ب
و نوشــهر حــل خواهــد شــد. کارخانــه کمپوســت بابــل 250 تــن 
ــرای  ــت دارد. ب ــدود ظرفی ــن ح ــم در همی ــهر ه ــه بهش و کارخن
حــل معضــل زبالــه شهرســتان تنکابــن هــم کارخانــه کمپوســت 
در حــال ســاخت اســت. در شــهرهای نــور و قائمشــهر هــم نیــز 
ــدازی شــود و بخشــی از  ــه کمپوســت راه ان ــرار اســت کارخان ق
کارهــا تاکنــون انجــام شــده اســت. بــرای بابلســر و آمــل نیــز دو 
منطقــه دیگــر بــرای ســاماندهی زبالــه مازنــدران هســتند قــرار 
اســت نیــروگاه زبالــه ســوز یــا کارخانــه کمپوســت احــداث شــود. 
بــر اســاس ایــن گــزارش بــا دســتورات صــادر شــده در ســازمان 
ــن  ــاص ای ــه اختص ــوط ب ــای اداری مرب ــه کاره ــه و بودج برنام

ــزان بودجــه درخواســت شــده در حــال انجــام اســت. می

ری
ن آزا

یوا
ح

رئیــس پلیــس فتــا نیــروی انتظامــی گفــت: ایــن 
پلیــس در نظــر دارد بــه منظــور افزایــش همــکاری 
ــه  ــت از جمل ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا س ب
ــا هــدف  مبــارزه بــا حیــوان آزاری، شــعبه ای از پلیــس فتــا را ب
پایــش و برخــورد بــا جرائــم محیــط زیســتی در فضــای مجــازی 
ــا  ــد ب ــد مجی ــردار وحی ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــدازی کن راه ان
بیــان اینکــه ایــن پلیــس بــه جــد مــوارد حیــوان آزاری را 
پیگیــری و بــا آن برخــورد مــی کنــد، افــزود: فیلــم هــای مربــوط 
بــه حیــوان آزاری در فضــای مجــازی، بافاصلــه توســط پلیــس 
فتــا رصــد مــی شــود و مطابــق بــا مجــازات هایــی کــه در قانــون 
بــرای حیــوان آزاری و صیــد و شــکار غیرقانونــی تعییــن شــده 
ــا مجرمــان برخــورد و اقــدام مــی کنــد کــه چندیــن مــورد آن  ب
انجــام شــده اســت. وی یــادآور شــد: آخریــن اقــدام در بحــث 
ــود کــه در ماکــو  ــاه ب ــه یــک روب حیــوان آزاری، مــورد صدمــه ب
صــورت گرفــت و بافاصلــه توســط پلیــس فتــا شناســایی شــد. 
ــط زیســت جلســه  ــا ســازمان محی ــورد ب ــن م ــت: در ای وی گف
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

   - میشـه یعنـی دو برابـر میـزان مـورد نیـاز صنعـت 
اسـتان ـ شـرب سـمنان، ۳0 م.م.م اسـت ـ در هندوانـه 
و خربـزه حداقـل داره ۳5 م.م.م آبیـاری غرقابـی صـورت 
میگیـره ـ بـا احیـاء و تعادل بخشـی سـفره ها و بسـتن 
چاههـا حـدود ۳0 م.م.م صرفه جویـی میشـه ـ مجمـوع 
انتقـال آب درون حوضـه ای و سـدها در داخـل اسـتان،...
- حـق پرسـیدن راجع به آن را نداریـم و فقط میتوانیم در 
مـورد چگونگی اجـرای پروژه به نحوی که کمترین آسـیب 
را بـه محیـط زیسـت بزنـد، نظـر بدهیـم. در واقـع، ایـن 
تعریف درسـتی از شـأن سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

ایـن  از  ارزیابی هـا طبـق قوانیـن موجودسـت.  در بحـث 
لحظـه، کمی هم بـه مبحث تخصیص معطوف شـدیم ....
- تنهـا 200 میلیـون مترمکعـب از ایـن آبـی کـه بـه خـزر 
داده ایـم را برداریـم. بنابرایـن مشـخص بـود کـه سـازمان 
محیـط زیسـت اساسـا کاری بـه چرایـی ِ تخصیـص ایـن 
حجـم آب به سـمنان نـدارد. این را بعدها دکتر تجریشـی 
معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان هـم تاکیـد کرد 
کـه طبـق قانـون، پـس از تخصیـص توسـط وزارت نیـرو،.  
- ایـن بـود کـه حاکمیـت وظیفـه دارد آب شـرب مـردم 
را تامیـن کنـد. ایـن جملـه دقیقـا همانـی بـود که عیسـی 

مصاحبه هـای  و  جلسـات  در  بارهـا  و  بارهـا  کانتـری، 
مختلـف، تکـرار کـرده بود.قاعدتـا صاحبـان ایـن جملـه 
مشـابه و ایـن نـگاه نزدیـک نمی بایسـت دچار چالشـی با 
هـم شـوند. امـا قضیـه در درون دولت و یـا در تعامل با... 
- در تیر 98 در همدان بگوید که "متاسـفانه همه سـازمانها 
در کشـور یـاد گرفته انـد ناکارآمـدی خـود را پشـت محیط 
زیسـت پنهـان کننـد. در اسـتانها هـم اینطور شـده که مثا 
آب منطقـه ای خـودش مخالـف طرحـی اسـت ولـی نظـر 
نمی دهـد و منتظـر اسـت محیط زیسـت اسـتان مخالفت 
بایـد جمـع بشـود" همیـن فشـار،... ایـن بسـاط  کنـد. 

- موافقـت بـا انتقـال آب بـود. در این فضا، بـه دلیل عدم 
وجـود مانـع اجتماعـی، انتقـال آب شیرین شـده ی دریای 
عمان به اسـتانهای شـرقی، در مسـیر خودش به سـرعت 
پیـش میرفـت و انتقـال آب شـمال بـه سـمنان،به مانـع 
نماینـدگان مجلـس خـورد. اسـفند 97، در خـال بررسـی 
برنامـه...  قانـون  اقدامـی خـاف  در  بودجـه 98،  الیحـه 
- یکـی از مباحثـی کـه همـواره در مـورد آن گفتگـو شـده، 
مختلـف  نقـاط  در  و  آن  شـکل  هـر  بـه  آب هـا  انتقـال 
کشـور و بـه ویـژه انتقـال شـمال بـه مرکـز بعنـوان یکـی 
از نمونه هـای بـدون مطالعـه بـوده اسـت. رئیس سـازمان 
محیـط زیسـت در همه ایـن دیدارها بر تامین آب اسـتان 
تاکیـد کـرده و همـواره...  انتقـال آب  از طریـق  سـمنان 
- هیاهـوی انتقـال کاسپین-سـمنان، بقیـه انتقالهـا کار 
بـه  قریـب  از  پـس  نیـرو  وزارت  بردنـد.  پیـش  را  خـود 
یکسـال،اعام کـرد کـه امـکان انتقال آب شـور به سـمنان 
و شیرین سـازی درآنجـا را ندارد،چـرا کـه ایـن کار بـه خط 
لولـه ای بـا حجـم حداقـل دو برابـر نیازمنـد اسـت وخطـر 
دارد. وجـود  هـم  تاسیسـات  سـریع  بسـیار  فرسـودگی 
 - پریشـانی ها یعنـی تخریـب فاجعه بار محیط زیسـت و 
منابع طبیعی توجه میکرد. واقعیت این اسـت که فعالیت 
خـوب فعـاالن محیـط زیسـتی در این سـالها، حساسـیت 
نسـبت بـه اثـر متقابـل توسـعه تهاجمـی و غیرپایـدار بـا 
تضعیـف امـکان زندگـی در ایـن مناطـق را افزایـش داد
   - دالری کـه بعدهـا مشـخص شـد قـرار اسـت پنـج 
میلیاردش وام از صندوق توسـعه ملی باشـد، بتوان انتقال 
را توجیـه کـرد. تا سـال 96، مجموعه تاشـهای کنشـگران 
نماینـدگان  و گیـان،  مازنـدران  مـردم  زیسـتی،  محیـط 
مجلـس و اسـتادان دانشـگاهها، مواضعـی بودنـد کـه هـر 
از گاهـی بـه عنـوان مانعی محکـم، اجرای ایـن پروژه ها...
- الزم دارد، بـه دولـت بـا نـرخ مطلوبـی بفروشـند. حـاال 
بـا تغییـر رئیـس سـازمان حفاظت محیـط زیسـت، انگار 
بـود. هـم چشـم انداز بسـیار  اجـرا  آمـاده  همـه شـرایط 
وسوسـه انگیز اسـتخراج در اسـتان سـمنان و هم مجموعه 
اینقـدر  شـرق کشـور،  در  معدنـی  ظرفیـت  دارای  نقـاط 
ارزشـمند بـود کـه بـا سـرمایه گذاری اسـمی 6 میلیـارد...
- صنایـع معدنـی دیگـر و نـه حتـا طرحهـای اکتشـاف و 
بی آبـی  نمی توانسـت ریسـک  آتـی  اسـتخراج دهه هـای 
را بپذیـرد. بنابرایـن ایـن گـروه بسـیار متمـول و قدرتمند، 
کـه پایـی در بخـش خصوصـی رانتـی و پایـی در دولتهـا 
انتقـال  توجیـه  عوامـل  مهمتریـن  از  دارنـد،  و  داشـتند 
آب دریاهـای جنوبـی و شـمالی هسـتند. در سـال 9۳...
بـود کـه رضـا  نـود و هشـت   - بیسـت و چهـارم مهـر 
اردکانیان،وزیـر نیرو، سـه روز پس از انتشـار نامه موافقت 
سـازمان محیـط زیسـت با انتقـال آب دریاچه شـمالی به 
فـات مرکـزی کشـور و متعاقـب آن،عکس العمـل جامعه 
مدنـی و نماینـدگان مجلـس که متنی برای اسـتیضاحش 
کردنـد،... مجلـس  رئیسـه  هیـات  تقدیـم  و  نوشـتند 

تجریشی با اشاره 
به اینکه موضوعات 

اجتماعی و اقتصادی 
اجرای پروژه انتقال 

آب دریای خزر به 
فات مرکزی ایران، 
ارتباطی به سازمان 

حفاظت محیط زیست 
ندارد، می گوید: حل 

این موضوعات برعهده 
نهادهای دیگر است 

و ما به عنوان متولی 
محیط زیست تنها 

باید از تبعات زیست 
محیطی اجرای پروژه 
انتقال آب در مبدا و 

مقصد جلوگیری کنیم.

تامین آب شرب، بهانه انتقال آب خزر 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

 قرار است آب دریای خزر در فات مرکزی کشور صرف شرب و صنعت شود

دغدغــه بــارش بیــش از حــد متعــادل و احتمــال وقــوع ســیل 
ــان  ــه کارشناس ــت ک ــده اس ــگ ش ــران پررن ــی در ای در حال
ــود  ــی خ ــار طبیع ــی رفت ــای آب ــه جریان ه ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــانی  ــل انس ــت عام ــه دخال ــی ک ــا زمان ــت ام ــد داش را خواهن
ــر  ــد ویرانگ ــی می توانن ــای آب ــن جریان ه ــد، ای ــد می آی پدی
ــاس  ــر اس ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــل کنن ــده عم و نابودکنن
ــر،  ــای مه ــت، ماه ه ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــی ک پیش بینی های
ــزان  ــر از می ــی بیش ت ــال بارندگ ــاظ احتم ــان و آذر از لح آب
نرمــال - یعنــی طبــق آمــار بلندمــدت 50 ســاله - حتــی بــرای 

ــدات  ــه تمهی ــن الزم اســت هم ــود؛ بنابرای ــد ب پایتخــت خواه
ایمــن ســیاب در  بــرای مدیریــت ســیاب، تخلیــه  الزم 
مجــاری انتقــال آب، رودخانه هــا و کانال هــا فراهــم شــود. بــر 
ایــن اســاس رضــا اردکانیــان - وزیــر نیــرو - هفتــه گذشــته 
از پایــش مســتمر مخــازن ســدها و رودخانه هــا از حیــث 
ــر  ــف خب ــتان های مختل ــیل در اس ــذر از س ــرای گ ــی ب آمادگ
ــه  ــب تر ب ــی مناس ــا دسترس ــم ب ــد بتوانی ــه بای ــت ک داد و گف
اطاعاتــی کــه از ســازمان هواشناســی دریافــت می کنیــم، 
ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــاال ببری ــا را ب ــطح آمادگی ه س

ــی ســازمان  ــرد: پیش بین ــار ک ــی 1۳98 – 1۳99 اظه ســال آب
ــا  ــه بارش ه ــت ک ــن اس ــز ای ــل پایی ــرای فص ــی ب هواشناس
شــرایط نرمــال خواهنــد داشــت. بــا ایــن حــال مــا بــه شــکل 
اســتان های مختلــف  پایــش وضعیــت  منظمــی در حــال 
هســتیم. ایــن پایــش هــم شــامل وضعیــت مخــازن ســدها 
از  شــرایطی کــه  و  رودخانه هــا  شــامل  هــم  و  می شــود 
ــرای گــذر از ســیل و نیازهــای پایین دســت  حیــث آمادگــی ب
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــرو ای ــعی وزارت نی ــه وی س ــه گفت دارد. ب
داده هایــی  و  اطاعــات  بــه  نســبت  مناســب تر  دسترســی 
بتوانــد  می کنــد،  دریافــت  هواشناســی  ســازمان  از  کــه 
ــک  ــوع ی ــن موض ــه ای ــرد. البت ــاال بب ــا را ب ــطح آمادگی ه س
ایــن  در  مختلفــی  دســتگاه های  و  بــوده  بین بخشــی  کار 
زمینــه همــکاری دارنــد.در ایــن راســتا وزیــر نیــرو از تشــکیل 
ــر  ــف خب ــتان های مختل ــران در اس ــت بح ــتادهای مدیری س
ــت  ــرکت مدیری ــم در ش ــرو ه ــت وزارت نی ــه اس داده و گفت
منابــع آب، ســتاد فرماندهــی مدیریــت ســیاب را فعــال 
کــرده کــه ایــن ســتاد مشــغول کار بــوده و در آینــده نزدیــک 
ــاط ضعــف  ــدام نق ــه در ک ــورد این ک ــزارش جامعــی را در م گ
ــه خواهــد  ــر شــود، ارائ ــا بیش ت ــد آمادگی ه وجــود دارد و بای
کــرد. داریــوش مختــاری - کارشــناس حــوزه آب - در ایــن 
ــت  ــاله مدیری ــرد: مس ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــاره در گفت وگ ب
ــرای  ــم اج ــه حک ــر ب ــه بش ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــیل از جای س
ــر  ــازی، تغیی ــی، راه س ــه مصنوع ــازی، تغذی ــای سدس پروژه
و  شــهری  بوم هــای  زیســت  در  فزاینــده  کاربری هــای 
ــی و مرتعــی، در حوزه هــای  ــای جنگل ــده زمینه ــب فزاین تخری
ــا  ــی آورد. وی ب ــد م ــی پدی ــال و بی نظم ــز اخت ــز و آبخی آبری

ــورد  ــد می خ ــی کلی ــیل از جای ــکل س ــه مش ــر این ک ــد ب تاکی
پیامدهــای  و  دخالت هــا  ایــن  از  درســتی  ســنجش  کــه 
ســنجش  طبیعــت،  در  انســانی  دخالت هــای  ســیل خیزی 
جریان هــای  مثــال،  بــرای  نمی شــود، گفــت:  ارزیابــی  و 
ســیابی در مســیر رودخانــه کــر در اســتان فــارس، بــا کمــک 
21 بنــد باســتانی کنتــرل و در نهایــت، حجــم فراوانــی از 
ــار  ــزار هکت ــردن 50 ه ــرای ســیراب ک ــال ب آب در دشــت کرب
اراضــی دشــت کربــال مصــرف می شــد. ایــن کارشــناس 
ــگان  ــه بخت ــی دریاچ ــز راه ــازاد نی ــزود: آب م ــوزه آب اف ح
ــگان  ــز بخت ــوزه آبری ــداری مناســبی در ح ــک پای می شــد و ی
بــرای قرن هــا پدیــد آمــده بــود. بــا ســاخت ســد درودزن در 
ــا  ــور یک ج ــه ط ــیابی ب ــای س ــن جریان ه ــال 1342، ای س
کنتــرل شــدند. ولــی رژیــم آبــی ایــن حــوزه آبریــز متاشــی 
شــد و امــروزه نــه از آبادانــی دشــت کربــال خبــری هســت و 
ــن کارشــناس  ــگان. ای ــداری دریاچــه بخت ــی و پای ــه از پرآب ن
ــه اجــرای  ــا اشــاره ب ــش ب ــت های ــه صحب ــوزه آب در ادام ح
ــال آب  ــروژه انتق ــر پ گ ــرد: ا ــار ک ــال آب، اظه پروژه هــای انتق
ــی  ــمنان اجرای ــتان س ــا اس ــمال ت ــای ش ــیر جنگل ه در مس
شــود، در نتیجــه نابــودی پهنه هــای جنگلــی و مرتعــی در 
ــر  ــد منتظ ــی آن بای ــاده دسترس ــروژه و ج ــاخت پ ــیر س مس
تشــدید جریان هــای ســیابی در مناطــق دور یــا نزدیــک 
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــاری ب ــود. مخت ــروژه ب ــرای پ ــه اج ب
ــت،  ــد داش ــود را خواهن ــی خ ــار طبیع ــی رفت ــای آب جریان ه
گفــت: تــا زمانــی کــه دخالــت عامــل انســانی پدیــد می آیــد، 
نابودکننــده  آبــی، می تواننــد ویرانگــر و  ایــن جریان هــای 

ــد. ــل کنن عم

تاثیر پروژه های انتقال آب بر  وقوع سیل

ــدره  ــی النگ ــارگ جنگل ــاز پ ــیده و حادثه س ــان پوس ــع درخت قط
ــداری  ــی جنگل ــد اداره فن ــان واح ــارت کارشناس ــا نظ ــرگان ب گ
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گلســتان آغــاز شــده و 
تنه هــای آن هــا در حــال خــروج از منطقــه اســت. رییــس 
اداره فنــی جنگلــداری اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــارک  ــه پ ــان حادث ــت درخت ــرح برداش ــد از ط ــتان در بازدی گلس
ــن  ــرای ای ــدف از اج ــت: ه ــگاران گف ــه خبرن ــدره ب ــی النگ جنگل
طــرح، ایجــاد امنیــت و رفــع خطــر اســتفاده گردشــگران از ایــن 
تفرجــگاه طبیعــی اســت. داوود مقدســی افــزود: در ایــن طــرح 
ــی متشــکل از کارشــناس  ــب هیات ــه ســاز در قال ــان حادث درخت
مجــرب اداره کل، ســرجنگلبان و یــک کارشــناس شناســایی، 
ــزی،  ــازمان مرک ــوز از س ــب مج ــس از کس ــذاری و پ ــت گ عام
نســبت بــه ُبــن زنــی درخــت  اقــدام مــی شــود. بــه گفتــه وی بــا 
بررســی هــای انجــام شــده، درختــان حادثــه ســاز در محــدوده 
ــدره  ــارک النگ ــردد پ ــی و پرت ــای جنگل ــه ه ــار از عرص 50 هکت
ــا  ــر آن ه ــع خط ــرای رف ــان ب ــرور زم ــه م ــرگان شناســایی و ب گ
اقــدام خواهــد شــد. مقدســی اضافــه کــرد: پیــش از اجــرای طرح 
مزبــور، عملیــات شــاخه زنــی درختانــی کــه احتمــال شکســتن 
و ســقوط آن هــا وجــود داشــت بــا همــکاری شــهرداری گــرگان 
انجــام مــی شــود. رییــس اداره جنگلــداری اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری گلســتان در ادامــه صحبــت هایــش گفــت: 
بیشــتر درختــان حادثــه ســاز در پــارک جنگلــی النگــدره از نــوع 
ــران  ــمال ای ــی در ش ــه فراوان ــَرز ب ــت َمم ــت. درخ ــرز" اس "مم
ــان  ــا درخت ــر ب ــاالی 600 مت ــات ب ــود و در ارتفاع ــی ش ــده م دی
ــی و  ــع طبیع ــس اداره مناب ــد. ریی ــی کن ــد م ــوط و راش رش بل
آبخیــزداری گــرگان هــم گفــت: ُبــن کنــی درختــان حادثــه ســاز 
ــاری  ــه ج ــا چهارشــنبه هفت ــرگان ت ــگ دره گ ــی الن ــارک جنگل پ

ــد داشــت. ــه خواه ادام

رییس اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان خبر داد:

پاکسازی درختان حادثه ساز 
از جنگل النگدره گرگان

خبر

دستگیری یک شکارچی و 
کشف و ضبط ۳ قطعه پرنده

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
غیرمجــاز  یــک شــکارچی  از دســتگیری  آمــل 
و کشــف و ضبــط ۳ قطعــه پرنــده در منطقــه 
شــالیزاری دابودشــت ایــن شهرســتان خبــر داد. بــه 
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، مهــدی کشــاورزیان گفــت: مامــوران یــگان 
ــالیزاری  ــه ش ــرل در منطق ــی گشــت و کنت ــل ط ــط زیســت آم حفاظــت محی
دابودشــت بــا همــکاری مامــوران پاســگاه انتظامــی ایــن منطقــه موفــق 
ــده  ــه پرن ــط ۳ قطع ــف و کشــف و ضب ــک شــکارچی متخل ــه دســتگیری ی ب
)2قطعــه آبچلیــک و 1 قطعــه خوتــکا( گردیــده و درادامــه ماموریــت 4 رشــته 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــپیکر کش ــتگاه اس ــک دس ــب و ی ــی تخری دام هوای

تحویل عقاب طالیی مصدوم
حیــات  بــه  عاقه منــد  روستانشــین گلســتانی 
ــاب  ــه عق ــده شــکاری مصــدوم از گون وحــش، پرن
طایــی را بــرای تیمــارداری و مراقبــت بــه اداره 
ــه  ــل داد. ب ــرگان تحوی ــط زیســت گ حفاظــت محی
ــط زیســت گــرگان گفــت:  ــط عمومــی اداره محی ــا، مســوول رواب گــزارش ایرن
ــی  ــد توانای ــال راســت دچــار مصدومیــت شــده و فاق ــه ب ــده از ناحی ــن پرن ای
ــه اداره  ــری ب ــی و بیومت ــات مورفولوژیک ــت اطاع ــس از ثب ــه پ ــود ک ــرواز ب پ
امــور حیــات وحــش اداره کل محیــط زیســت اســتان گلســتان انتقــال یافــت.
ــی  ــی از اهال ــط یک ــدوم توس ــاب مص ــن عق ــنی ای ــن محس ــه محس ــه گفت ب

ــد. ــان ش ــل محیط بان ــرگان تحوی ــرب گ ــپومحله در غ ــتای اس روس

دستگیری 4 شکارچی متخلف
ــه  ــط زیســت صحن ــت محی سرپرســت اداره حفاظ
ــط زیســت  ــگان حفاظــت محی ــن ی ــت: ماموری گف
ــه دســتگیری چهــار نفــر  ایــن شهرســتان موفــق ب
شــکارچی غیرمجــاز و کشــف و ضبــط 10 قطعــه 
کبــک و ادوات شــکار از آنــان شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، وحیــد گودینــی افــزود: 
ــرای  ــان دســتگیر و ب ــن متخلف ــان ای ــع محیط بان ــه موق ــوری و ب ــدام ف ــا اق ب
ــه  ــی ب ــرای ســیر مراحــل قانون ــده تخلــف تشــکیل و ب ایــن شــکارچیان پرون
ــه صــورت  ــان ب ــی شــدند. وی اظهارداشــت: محیط بان ــی معرف ــات قضای مقام
ــت  ــت مدیری ــق تح ــش مناط ــرل و پای ــت و کنت ــال گش ــبانه روزی در ح ش
هســتند کــه در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف برابــر قوانیــن و مقــررات بــا 

ــد کــرد. ــه خواهن ــراد ســودجو مقابل اف

پرندگان

پرندگان

شکارچیان

معرفی عامان آتش زدن کاه و کلش در آرادان
عامان آالیندگی محیط زیست با آتش زدن کاه و کلش در آرادان به مرجع قضائی معرفی شدند. به گزارش 

خبرگزاری صدا و سیما، رئیس محیط زیست شهرستان آرادان گفت: برخی از کشاورزان بعد از برداشت محصول 
بقایای گیاهی بر جای مانده از برداشت محصول را آتش می زنند که این کار بدلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی 

پیگرد قانونی دارد.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه ذخیــره ســد زاینــده رود بــه 440 میلیون 
ــاالب  ــرای ت ــازی آب ب ــت: رهاس ــت، گف ــیده اس ــب رس مترمکع
گاوخونــی و محیــط زیســت تــا زمــان توزیــع آب کشــت پاییــزه 
ادامــه دارد. بــه گــزارش ایمنــا، حســن ساســانی بــا بیــان اینکــه 
تاکنــون بیــش از ســه میلیــون مترمکعــب آب از ســد رودشــتین 
بــه ســمت تــاالب گاوخونــی رهاســازی شــده اســت، اظهــار کــرد: 
مقــدار آبــی کــه در حــال حاضــر در رودخانــه جــاری اســت بــرای 
محیــط زیســت و اکوسیســتم ایــن رود در نظــر گرفتــه شــده کــه 
بخشــی از آن نیــز بــه ســمت تــاالب گاوخونــی هدایــت می شــود. 
وی اعــام کــرد: رهاســازی آب بــرای تــاالب گاوخونــی و محیــط 
زیســت تــا زمــان توزیــع آب کشــت پاییــزه ادامــه دارد. معــاون 
حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان 
ــزه  ــرای کشــت پایی ــاه آب ب ــان م ــه نیمــه دوم آب ــان اینک ــا بی ب
کشــاورزان رهاســازی خواهــد شــد، خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود 
مکاتبــات و پیشــنهادات مــا هنــوز زمــان برگــزاری جلســه شــورای 
هماهنگــی حوضــه آبریــز زاینــده رود بــرای تصمیــم گیــری نحــوه 
توزیــع آب بــرای کشــاورزان مشــخص نیســت. ساســانی بــا بیــان 
ــب  ــون مترمکع ــه 440 میلی ــده رود ب ــد زاین ــره س ــه ذخی اینک
رســیده اســت، گفــت: هــم اکنــون ورودی بــه ســد 15 مترمکعــب 
و خروجــی 24 مترمکعــب در ثانیــه اســت. بــه گــزارش خبرنــگار 
ایمنــا، از روز چهارشــنبه دهــم مهرمــاه آب از ســد رودشــتین بــه 
ــه  ــر ثانی ــار مترمکعــب ب ــا حجــم چه ــی ب ــاالب گاوخون ســمت ت
ــه 176 میلیــون مترمکعبــی  ــا هــدف تامیــن بخشــی از حقاب و ب
ایــن تــاالب، رهاســازی شــد و پــس از یــک هفتــه بــه بندشــاخ 
کنــار رســید، بنابــر اعــام اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــون و 241  ــاه دو میلی ــا بیســتم مهرم ــان از دوم ت اســتان اصفه

هــزار مترمکعــب آب وارد تــاالب گاوخونــی شــده اســت.

معاون شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان خبر داد:

تداوم جریان آب برای 
گاوخونی تا کشت پاییزه

یم
سن

: ت
س
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ری
ن آزا

یوا
شعبه ای از پلیس فتا در سازمان محیط زیست ح

فعال می شود
رئیــس پلیــس فتــا نیــروی انتظامــی گفــت: ایــن 
پلیــس در نظــر دارد بــه منظــور افزایــش همــکاری 
ــه  ــت از جمل ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا س ب
ــا هــدف  مبــارزه بــا حیــوان آزاری، شــعبه ای از پلیــس فتــا را ب
پایــش و برخــورد بــا جرائــم محیــط زیســتی در فضــای مجــازی 
ــا  ــد ب ــد مجی ــردار وحی ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــدازی کن راه ان
بیــان اینکــه ایــن پلیــس بــه جــد مــوارد حیــوان آزاری را 
پیگیــری و بــا آن برخــورد مــی کنــد، افــزود: فیلــم هــای مربــوط 
بــه حیــوان آزاری در فضــای مجــازی، بافاصلــه توســط پلیــس 
فتــا رصــد مــی شــود و مطابــق بــا مجــازات هایــی کــه در قانــون 
بــرای حیــوان آزاری و صیــد و شــکار غیرقانونــی تعییــن شــده 
ــا مجرمــان برخــورد و اقــدام مــی کنــد کــه چندیــن مــورد آن  ب
انجــام شــده اســت. وی یــادآور شــد: آخریــن اقــدام در بحــث 
ــود کــه در ماکــو  ــاه ب ــه یــک روب حیــوان آزاری، مــورد صدمــه ب
صــورت گرفــت و بافاصلــه توســط پلیــس فتــا شناســایی شــد. 
ــط زیســت جلســه  ــا ســازمان محی ــورد ب ــن م ــت: در ای وی گف

کارشناســانه داشــتیم و در نظــر داریــم ضمــن افزایــش همــکاری 
بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، شــعبه ای از پلیــس فتــا را 
بــا هــدف پایــش و برخــورد بــا جرایــم محیــط زیســتی در فضای 
مجــازی در ایــن ســازمان راه انــدازی کنیــم. ســردار مجیــد تاکیــد 
کــرد: حــوزه رصــد و پایــش ســازمان محیــط زیســت در فضــای 
ــم  ــا بناداری ــود ام ــی ش ــام م ــم انج ــر ه ــال حاض ــایبر در ح س
ــه همیــن منظــور  ــرد کــه ب ــر صــورت گی ــن امــر تخصصــی ت ای
کارشناســان پلیــس فتــا بــه آن جــا اعــزام مــی شــوند تــا حــوزه 
ــط  ــه ســازمان محی ــن ک ــن ای ــال شــود. ضم ــوان آزاری فع حی
ــی  ــد و شــکار غیرقانون ــا صی ــوان آزاری ی ــوارد حی زیســت در م
ــا  ــد. وی ب ــی کن ــدام م ــی اق ــی قضای ــاس مبان ــر اس وارد و ب
ــوان آزاری  ــه طــور جــدی مــوارد حی ــا ب ــن کــه فت ــه ای اشــاره ب
ــه محــض  ــد ب ــی توانن ــردم م ــت: م ــد، گف ــی کن ــری م را پیگی
مشــاهده مــواردی کــه مغایــر صیــد و شــکار و فــروش حیوانــات 
و پرنــدگان غیرمجــاز اســت، آن را بــه ســایت پلیــس یــا شــماره 

تمــاس 81818 اطــاع دهنــد.

ه ها
اچ

مساحت دریاچه ارومیه یک هزار و 113 کیلومترمربع دری
بیشتر از سال گذشته است

ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی
اینکــه  اعــام  بــا  آذربایجان غربــی  در  ارومیــه 
مســاحت نگیــن آبــی آذربایجــان بــه 2 هــزار و 
794 کیلومترمربــع رســیده، بیــان کــرد: وســعت ایــن 
ــزار  ــته یک ه ــال گذش ــابه س ــان مش ــه زم ــبت ب ــه نس دریاچ
ــاد  ــا، فره ــزارش ایرن ــه گ ــع بیشــتر اســت. ب و 11۳ کیلومترمرب
ســرخوش بیــان کــرد: تــراز دریاچــه ارومیــه نیــز طبــق آخریــن 
پایــش بــه یک هــزار و 271 متــر و 25 ســانتی متر رســیده 
اســت کــه در مقایســه بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته یــک متــر 
ــراز  ــه ت ــام اینک ــا اع ــش دارد. وی ب ــانتی متر افزای ــک س و ی
دریاچــه ارومیــه نســبت بــه کمتریــن ســطح ثبــت شــده بــرای 
آن یک متــر و 2۳ ســانتی متر افزایــش یافتــه، افــزود: ایــن 
ــه دلیــل حــل شــدن نمــک در برخــی نقــاط تــا 11۳  دریاچــه ب
ــر آب را  ــزان تبخی ــن امــر می ــر شــده و همی ســانتی متر عمیق ت
کاهــش داده اســت. وی کاهــش تــراز دریاچــه در فصــل گرمــا به 
دلیــل بســته بــودن ایــن حوضه آبریــز را طبیعــی خوانــد و افزود: 

ــه دلیــل افزایــش  ــد میــزان تبخیــر در دریاچــه ارومیــه ب هرچن
عمــق و میــزان ورودی آب نســبت بــه ســال گذشــته کمتــر شــده 
ــد  ــه رون ــا ب ــاز فصــل بارش ه ــا آغ ــراز دریاچــه ت ــی ت اســت ول
کاهشــی خــود ادامــه خواهــد داد. رییــس دفتــر اســتانی ســتاد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــه در آذربایجان غرب ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــه  ــراز دریاچــه ارومیــه ســاالنه ب ــل از تشــکیل ایــن ســتاد ت قب
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــش می یاف ــانتی متر کاه ــط 40 س ــور متوس ط
برنامه ریــزی، تخصیــص اعتبــار و تــاش دولــت تدبیــر و امیــد 
بــرای احیــای ایــن دریاچــه، رونــد خشــک شــدن آن را متوقــف 
کــرد. وی اضافــه کــرد: هــر ســاله شــاهد کاهــش نزدیــک بــه 70 
ســانتی متری تــراز دریاچــه ارومیــه در فصــل گرمــا هســتیم امــا 
ایــن مقــدار در زمــان بارش هــا جبــران می شــود. ســرخوش بــا 
ــه  ــه دریاچــه ارومی ــم انتقــال آب ب اعــام اینکــه طرح هــای مه
ــزود: در  ــد، اف ــرداری می رس ــه بهره ب ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ت
ــه  ــه ارومی ــا، تــراز دریاچ ــن طرح ه صــورت بهره بــرداری از ای

ــد. ــش می یاب ــر افزای ــک مت ــه ی ــک ب ســاالنه نزدی
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هـادی ایـزدی روز یکشـنبه تاکیـد کـرد: کمیتـه فنی 
مازنـدران  کشـاورزی  جهـاد  در  مرکبـات  برداشـت 
فعال اسـت و برداشـت پرتقال در شـرق اسـتان هم 

با نظر کارشناسـی این کمیته شـروع شده است.
وی بـا اعـام ایـن کـه در کمیتـه فنـی نماینـدگان 
تحقیقـات   ، کشـور  مرکبـات  تحقیقـات  مرکـز 
و  باغـداران  اتحادیـه  و  هواشناسـی   ، کشـاورزی 
سـورتینگ داران اسـتان عضـو هسـتند، گفـت : ایـن 
کـه گفتـه شـود پرتقـال شـمال در بـازار میـوه نارس 
اسـت و رنـگ آوری شـده ، حـرف غیر کارشناسـی و 
از  زیـادی  بخـش  کـه  ایـن  بـرای  اسـت  خـاف 
پرتقال هـای تامسـون باغـات سـاری ، نـکا ، بهشـهر 
و گلـوگاه در شـرق اسـتان مازندران به دلیل شـرایط 
اقلیمـی و  هواشناسـی بـه رغـم اینکـه سـبز هسـتند 
، قندشـان کامـل شـده و قابلیـت برداشـت و مصرف 

دارند.

شـرق  هـای  پرتقـال  ایـن کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
مازنـدران نـارس نیسـت و برای تازه خوری مشـکلی 
نـدارد ، افـزود : از آن جایـی کـه تقاضـا بـرای خرید 
پرتقـال تـا حـدود زیـادی منـوط بـه رنـگ ظاهـری 
اسـتان  مناطـق  ایـن  پرتقـال   ، اسـت  میـوه  ایـن 
مازنـدران رنگشـان تـا حـدودی سبزاسـت کـه اگر با 
گاز اتلیـن رنـگ آوری شـوند مشـکل و منـع قانونـی 

ندارد.
اظهـار  مازنـدران  کشـاورزی  جهـاد  باغبانـی  مدیـر 
داشـت: طبـق نظـر کمیتـه فنـی برداشـت مرکبـات 
مازنـدران ، برداشـت پرتقـال هـای شـرق مازنـدران 
تازخـوری  و  بـازار  بـه  شـدن  وارد  هـدف  بـا  فقـط 
شـروع شـده ولـی اگـر باغـداران ایـن مناطـق قصـد 
انبـار داری ایـن میـوه را دارنـد  باید تا دهه نخسـت 

آبان صبر کنند.
ایـزدی بـا اشـاره بـه اینکـه زمـان برداشـت پرتقـال 

انبـارداری در مناطـق  بـرای عرضـه و  هـای اسـتان 
مرکـزی و غـرب اسـتان نیز از دهه دوم آبان شـروع 
مـی شـود ، اظهـار داشـت: وضعیـت تولیـد مرکبـات 
اسـتان امسـال بسـیار مناسـب تـر از سـال گذشـته 

است.
وی بـا اعـام ایـن کـه امسـال بارندگی های مناسـب 
و  شـده  مرکبـات  درختـان  بیشـتر  باردهـی  سـبب 
پیش بینـی کارشناسـان هـم بـر افزایش دسـتکم 10 
درصـدی برداشـت محصـول اسـت ، گفـت :  تولیـد 
تـن  هـزار   650 و  میلیـون   2 بـه  امسـال  مرکبـات 

خواهد رسید.
مجمـوع بـاغ هـای مرکبـات اسـتان مازنـدران 112 
هـزار هکتـار اسـت کـه از این میـزان 110 هـزار هکتار 
بـارده هسـتند. همچنیـن از مجمـوع باغـات  ارقـام 
مرکبـات مازنـدران 80 هـزار هکتـار زیـر کشـت ارقام 
ارقـام مختلـف  ۳0 هـزار هکتـار   ، مختلـف پرتقـال 

جملـه  از  محصوالتـی  کشـت  زیـر  بقیـه  و  نارنگـی 
نارنـج و لیمو قرار دارند.

برداشـت ارقـام زودرس نارنگـی در مازنـدران از 15 
شـهریور مـاه آغـاز شـد و اکنـون نارنگـی هـای دیـر 
و  اسـت.   رسـیده  برداشـت  مرحلـه  بـه  نیـز  رس 
باغـات  سـطح  درصـد   70 کـه  پرتقـال  برداشـت 

مرکبـات اسـتان را تشـکیل مـی دهـد از نیمـه دوم 
آبان ماه  شـروع می شود.

طبـق برنامـه دولـت  مازنـدران 40 هـزار تـن پرتقال 
شـب عیـد کشـور را تامیـن می کنـد و قیمـت و نحوه 

خرید آن نیز بزودی اعام خواهد شـد.

پرتقال های شرق مازندران بدون رنگ  افزایی 
وارد بازار کشور شدند
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افقی
  1 - دانشمند معروف هندی و برنده 

جایزه نوبل فیزیك - جنس بعضی از 
ظروف آشپزخانه - پدران، خودداری كردن، 

سرپیچی كردن 
2 - نام قبیله ای از اعراب یمن - محلی 

برای چریدن گوسفندان - مادر عرب، عزیز 
تازی - پل 

۳ - شهر مذهبی، من تبریزی - بر 
جستگی زیر گونه، گونه - خوب مختصر 

- عنوان اشرافی برای زنان 4 - از اناجیل 
اربعه - صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 

فاعلی, مخفف اگر - لرزانک، نوعی دسر

 5 - آشكار - برنده نوبل فیزیک 19۳۳ 
- نت ششم موسیقی، نفی عرب، درون 

چیزی
 6 - گنج - حرکتی در جودو - قلب، سرای 

محبت - شغل دیوانی
 7 - خاک سفالگری، خاک سرخ، خاک 
عهد عتیق - جابجایی هوا، هوای متحرك، 
از عناصر اربعه، آماس، ورم و برآمدگی روی 
بدن، نفخ - فیلمی به كارگردانی وودی آلن 

8 - مادر گرامی حضرت علی اکبر - گل 
زنبق - خشم

 9 - باد شدید چرخشی - مرتجع، 
متعصب - تکرار یک حرف

 

10 - پسوند مراقبت - تكرار حرف دوم - 
شایسته - پاسبان

 11 - بله بیگانه، سوره سی و ششم، از 
حروف مقطعه قران - اداره آگاهی سابق، 

اداره آگاهی درقدیم - بانگ و آواز سگ 12 
- فروغ و روشنی - سرود دسته جمعی، 

ناشنوا، آب شرعی - حجره، نشیمنگاه خانه، 
چهار دیواری 

1۳ - اموزگار، نشاندار - نت چهارم، نت قبل 
از سل، کلید آن در موسیقی معروف است 
- فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه - آزاد و 
رها، افسار گسیخته 14 - توانایی، ضربات 
همراه با پرش در تکواندو - مشك - اثری 

از آلفرد دوموسه - گل حنا
 15 - رب النوع مصریان - ادا در آوردن - 

کاشف واکسن سیاه سرفه
عمودی 

 1 - برنده نوبل فیزیک 190۳ - فیلمی از 
جهانگیر جهانگیری

 2 - برادر من - ضد وحشی - شالوده 
و بنیاد، پایه و مبنا، سنگ آسیاب،حرف 

هیتلری، حرف نازی ها - چشم 
۳ - عر وارونه - سرحد و کناره ، موش، 

فیلمی از جمشید حیدری، همنشین 
بوم - ظرفی مخصوص شمع - ماركی بر 

خودرهای سنگین
 4 - همراه تب - دفعه، اجازه گرفتن، مرتبه 

- واحد تحصیلی، نیمسال تحصیلی
 5 - پیپ، پیپ ایرانی - نشانه مفعولی، 
عامت مفعول بی واسطه - پوست كن - 

كوزه سفالین، ظرف شراب
 6 - تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، 
گذشتن بر چیزی - اسپند برای چشم زخم 

- پسر قزوینی - قبل از افاده میاید
 7 - ابریشم ناخالص - الشه حیوان - 

پسوند شباهت - یکان ناتمام
8 - حرف ندا - کاشف آبله - تکرار حرف 

دوازدهم 
9 - شوم - تکرار حرف - مادر لر، بیماری، 

تصدیق روسی - عزا 
10 - امر به یافتن، بیهوده - رفوزگی - 

اطاعات رایانه - شلوار جین، قدم یکپا، 
ژنرال جنگهای انفصال 11 - رطوبت، رطوبت 
ناچیز - شبنم، باران - مخفف اگر، بیماری 

جرب، کچل - تازگی و شادابی، شادابی، 
تازگی 12 - حقه - عمومی تر، عام تر - 
تاالر بزرگ 1۳ - جن ها - سبب، دلیل، 

سبب و دلیل - مگس - دف وارونه 
14 - همراه چفت - تكیه - راه درودگری - 

بانگ و خروش و غوغا
 15 - از تیم های انگلیس، شهری در 

انگلیس - اسب اسكندر

جدول شماره 1574

 اطالع
 رسانی

مدار ثانویه رآکتور اراک راه اندازی می شود
 به گفته دستیار ویژه رییس سازمان انرژی اتمی مدار ثانویه رآکتور در حال بازطراحی اراک تا 
2 هفته آینده راه اندازی می شود و تا سال آینده تست های سرد و تا سال 1400 رآکتور اراک به 
صورت کامل راه اندازی خواهد شد که اقدامی اقتدارآفرین و کاری جهادی و عملیاتی است.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره1۳9860۳19091001252-98/05/05هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای افشـین رضـا پور فرزند قربان بشـماره شناسـنامه 
2980۳17055صـادره ازکرمـان  درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۳57/87متر مربع پاک - فرعـی از47- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک –فرعـی از 47- اصلی قطعه یک بخش 45کرمان  واقـع در احمد آباد عنبرآباد 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2۳26-  

تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/07/14 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/07/29
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره1۳9860۳19091001044- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/04/25هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
آبـاد  عنبـر  شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم طیبـه سـاالری 
فـرد فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 152صـادره ازعنبرآباد 
272/84متـر  مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ 
مربـع پـاک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک 49 اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآباد محمـد آباد 
بـی بـی شـهری بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
بـه منظـور  آقـای محمـد شـیرانی  محرزگردیـده اسـت.لذا 
15روزآگهـی  فاصلـه  بـه  نوبـت  دردو  مراتـب  عمـوم  اطـاع 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مقـررا ت سـند  اعتـراض طبـق  مـدت مذکوروعـدم وصـول 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2۳۳2-  تاریـخ انتشـار 
98/08/14: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/07/29  نوبـت 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1۳9860۳190140022۳5 -98/06/04 هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم حمیـده گیانی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 
52صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت270/99 مترمربع پاک - فرعـی از579- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک ۳1 فرعـی از579- اصلی قطعه دو واقع دراراضـی رهجرد جیرفت بخش45 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای گوهـر گیانـی  محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/07/15- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/07/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :367

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره1۳9860۳19014001958 -98/05/17 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم نسـرین شـاه محمدی پورعسـکری فرزند احمدبشـماره شناسنامه 
140صادره ازکرمان  درششـدانگ یک قطعه زمین محصور جهت الحاق به اسـناد مالکیت مجاورش به مسـاحت210/15 
مترمربع پاک - فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 72 فرعی از579- اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
رهجـرد جیرفـت بخـش45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای امر هللا  گیانـی  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/07/15- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/07/29-
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۳29

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

جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانون و مـاده 1۳آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد 
شـماره1۳9860۳19014002408  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  -98/06/09 هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
جیرفـت  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در  مسـتقر 
صدیقـه  خانـم  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
شناسـنامه  یاربشـماره  علـی  فرزنـد  هنزائـی  مقبلـی 
خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت  299صـادره 
مشـتمل برباغچـه بـه مسـاحت249/65 مترمربـع پـاک 
- فرعـی از609- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
واقـع دراراضـی حنطـه   5 از609- اصلـی قطعـه  -فرعـی 
سـاردوئیه جیرفـت بخـش۳4 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای محمـد مـداح واکبـر عادلـی محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/07/15- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 9/07/29
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :345

آگهی نوبت دوم
دفتر اجرای احکام مدنی شـورای حل اختاف رفسـنجان در نظر دارد در پرونده اجرای کاسـه 971520 
ششـدانگ ملک معرفی شـده واقع در رفسـنجان در روسـتای احمدیه از اراضی زین اباد جبهه جنوبی 
راه اسـفالته قطعات تفکیکی ، مشـخصات و مسـاحت عرصه یکصدو هفتاد  هشـت متر مربع مطابق 
یک سـند عادی به نام خانم محبوبه صالحی فر فرزند حسـین ،قسـمتی از قطعه شـماره 11 از نقشـه تفکیکی با حدود 
اربعه شـماال به طول 29.64 متر به قطعه شـماره 10 و شـرقا به طول 6.00 متر به کوچه 12 متری جنوبا به طول 29.64 
متـر بـه بقیـه قطعـه شـماره 11 و غربـا به طـول 6.00 متر به خیابـان خاکی،تسـطیح شـده و دارای آثار تصـرف با بلوک 
بـرای قطعـه شـماره 11 وفاقـد عیانی فاقد انشـعاب ،عبور لوله آب و خـط برق از ضلع غربی ،ارزش ملک مزبور براسـاس 
نظریه کارشـناس معادل مبلغ 65.000.000 لاير می باشـد از طریق مزایده بفروش برسـاند لذا طالبین خرید می توانند 
ضمـن ماحظـه و بازدیـد از آن پیشـنهاد خـود را در تاریـخ دوشـنبه1۳98.8.16 سـاعت 10 صبح به دفتر اجـرای احکام 
مدنی شـورای حل اختاف ارسـال نمایند و بایسـتی 10 درصد قیمت پیشـنهادی را فی المجلس )به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری نـزد بانـک ملـی ایـران بـه شـماره) 217129۳821004( واریز و ضمیمه پیشـنهاد خـود به ایـن اجرا تحویل 
نماینـد و مابقـی قیمـت راحداکثـر ظرف مهلت یک ماه به حسـاب دادگسـتری واریز نمایند پیشـنهاد دهنده بایسـتی 
شـخصا در جلسـه مزایده که در تاریخ 1۳98.8.16 در دفتر اجرای احکام تشـکیل می شـود حاضر شـوند این اجرا به 
کلیه پیشـنهادی مخدوش و مشـروط و فاقد 10 درصد قیمت پیشـنهادی ترتیب اثر نخواهد دادو چنانچه برنده مزایده 

از پرداخـت مابقـی انصـراف دهد سـپرده وی به نفع دولـت ضبط خواهد شـد.م الف 1118
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف دادگستری رفسنجان –حسن شاهی

آگهی نوبت اول 
دفتـر شـعبه اجـرای محاکـم عمومـی دادگسـتری 
رفسـنجان )احـرای احـکام(در نظـر دارد در پرونـده 
اجـرای کاسـه 98080۳ در ازای بدهـی محـوم علیه 
یـک مرغـداری بـه نشـانی رفسنجان-روسـتای ده شـفیع –جبهـه 
جنوبـی روسـتا محصـور مـی باشـد و ارزش ان توسـط کارشـناس 
بـه مبلـغ 2.490.000.000 )دومیلیـارد و چهارصـدو نـود میلیون (لاير 

ارزیابـی گردیـده را از طریـق مزایـده نوبـت اول بفـروش برسـاند.
مشخصات مرغداری 

مسـاحت حـدود 4500 متـر مربـع –دارای دو سـالن به مسـاحت 
795 متـر مربـع بـا دیوارهـای آجـری و بلوکـی و سـقف هـای 
گنبـدی –کـف بتنـی و دیوارهـا سـیمان سـیاه –نمـای خارجـی 
پاسـتر سـیمان سـیاه و کاهـگل –تجهیـزات سـالن شـامل لولـه 
کشـی اب و سـیم کشـی بـرق و هـوا کـش هـا –پوشـال بنـد بـه 
مسـاحت 1۳00 متـر مربـع بـا دیـوار هـای اجری و سـقف سـبک 
انبـار بـه مسـاحت 4900 متـر مربـع بـا دیوارهـای اجری و سـقف 
هـای تیـر اهنی کف سـیمانی و سـقف گجـکاری و سـیمان کاری 
–حصـار بـه صـورت خـاک ریـز پیرامونی  لـذا طالبیـن خرید می 
تواننـد ضمـن ماحظـه ی مرغـداری مـورد نظـر  و بازدیـد از آن 
پیشـنهاد خـود را در تاریـخ شـنبه1۳98.8.4 سـاعت 10 صبـح 
بـه دفتـر اجـرای احـکام  شـعبه  ارسـال نماینـد و بایسـتی 10 
درصـد قیمـت پیشـنهادی را فـی المجلـس )بـه حسـاب سـپرده 
دادگسـتری نـزد بانـک ملی ایران بـه شـماره) 217129۳821004( 
واریـز و ضمیمـه پیشـنهاد خـود بـه ایـن اجـرا تحویـل نماینـد و 
بـه حسـاب  راحداکثـر ظـرف مهلـت یـک مـاه  مابقـی قیمـت 
دادگسـتری واریـز نماینـد پیشـنهاد دهنـده بایسـتی شـخصا در 
جلسـه مزایـده کـه در دفتـر اجـرای احـکام تشـکیل مـی شـود 
حاضـر شـوند ایـن اجرا بـه کلیه پیشـنهادی مخدوش و مشـروط 
و فاقـد 10 درصـد قیمـت پیشـنهادی ترتیـب اثـر نخواهـد داد و 
چنانچـه برنـده مزایـده از پرداخـت مابقـی انصـراف دهـد سـپرده 

وی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد.م الـف 1121
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف دادگستری رفسنجان 
–مسعود دهقان

آگهی نوبت دوم
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 
ملک جیرفت

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 1۳ آئیـن نامـه 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 

رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
 9806/05-1۳9860۳19014002۳02 شـماره  رای  برابـر 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای روح الـه میرافضلی 
نـژاد فرزنـد جان اله بشـماره شناسـنامه 615 صـادره از 
جیرفـت درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 912 
متـر مربـع پـاک – فرعـی از 624 – اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پاک- فرعـی از 624- اصلی قطعه 5 
واقـع در اراضـی ده دیوان سـاردوئیه جیرفت بخش ۳4 
کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای مصطفی بلند 
نظـر محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود 
راه بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـل اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.

جواد فاریابی /رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئین نامه قانـون تعیین  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1۳9860۳19014001971 -98/05/19 هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علیجـان  اعظمـی سـاردوفرزندعین الـه بشـماره 
شناسـنامه 215صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت۳75مترمربع پـاک - فرعـی 
از1881- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۳1 فرعـی از1881- اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضی کمشـکوئیه 
سـاردوئیه  جیرفـت بخش۳4کرمـان خریـداری از مالکیـن  رسـمی آقایـان خانبـاز ومیرزا واکبر ومحمد حسـن 
وجـان بابـا وعسـکر وخانـم کوکـب همگـی امیری محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/07/15- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/07/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :376

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتی 
واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـر رای شـماره1۳9860۳19014001444 -98/04/17 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای علی مسـلمی مهنـی  فرزند 
خانجـان بشـماره شناسـنامه 12۳8صادره ازجیرفت درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت422  مترمربع 
پـاک - فرعـی از650- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از650- اصلـی قطعـه 5 واقـع 
دراراضـی خـاردان سـاردوئیه جیرفـت بخـش45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای حیدرقلی مسـلمی 
مهنـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/07/15- تاریخ انتشـار نوبـت دوم:98/07/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :378

مفقودی 
رودبار جنوب

ــدل1389  ــژو405 م ــواری پ ــبز س ــرگ س ب
شــماره   بــه  رنــگ  متالیــک   – نقــره ای 
موتــور12489033192 و شــماره شاســی 
شــماره  بــه   01NAAM  CA1AE208077
بــه  متعلــق  41ق341ایــران 65  پــاک 
فاطمــه عزیــززاده مفقــود واز درجــه اعتبــار 

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 700 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 1984 
ــه  ــع در قری ــی 24 واق ــنگ اصل ــده از 622 از س ــزی ش مج
چوبــر بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای ودود 
ــک  ــک از مال ــی مل ــد بهلــول انتقال ــر فرزن ــی چوب خانجان
رســمی آقــای علــی اکبــر عزیــزی محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای ودود 
ــن و  ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ــر و ب ــر منتش ــی چوب خانجان
ــد حــدود  ــه تحدی ــی رســاند ک ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
از مــورخ 1398/09/10 راس ســاعت 11  پــاک موصــوف 
ــه عمــل خواهــد آمــد. چنانچــه  ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــت اســناد و امــاک  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب روز اعت
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
ــه  ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس از تاری
دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت 
ــه  ــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت ب ــور و ارائ مــدت مزب
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض وس

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج
تاریخ انتشار : 1398/07/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  - فردین نور زاده     7292

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 98/06/11 مــورخ  شــماره139860301059001199/96/246  رای  برابــر   
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــهر  ــی اسامش ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــردی  ــى وی ــه عل ــم حديق ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
فرزنــد حبیــب هللا بــه شــماره شناســنامه 361 صــادره از بیجــار بــه شــماره 
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــی 3781617981 نس مل
بنــای احداثــی بــه مســاحت 106/47 مترمربــع بــه پــاک 24426 فرعــی 
از 46 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پــاک ۳۰ فرعــی از 
اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آبــاد بخــش ۱۲ تهــران خریــداری 
از مالکیــت رســمی، محمــود زاهــدی تهرانــی محــرز گردیــده اســت . لــذا 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت ۲ مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــوده و پ ــلیم نم ــهر تس اسامش
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی 
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه تقدی
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــررات ســند  ــق مق ــم دادخواســت طب ــدم گواهــی تقدی ــا ع ــراض و ی اعت

ــف 557 ــت متقاضــی صــادر خواهــد شــد. م ال مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/14
سیدمحسن سادات حسینی 

7363 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالمشهر 

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
خانــم زهــره مهرمقــدم دارای شناســنامه شــماره 
60 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 980013 از 
ــوده  ــت نم ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ای
علیمــراد  شــادروان  داده کــه  توضیــح  چنیــن  و 
مهرمقــدم بــه شناســنامه 337 در تاریــخ 87/06/25 
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــه 1-  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
متقاضــی فــوق الذکــر زهــره مهرمقــدم نــام پــدر علــی 
مــراد شــماره شناســنامه 60 2- اکــرم مهرمقــدم 
فرزنــد علــی مــراد  ش ش 2102 ت ت 1350 صــادره 
از شــهرری فرزنــد متوفــی 3- همــا مهرمقــدم فرزنــد 
علــی مــراد  ش ش 147 ت ت 1353 صــادره از 
ورامیــن فرزنــد متوفــی 4- فرهــاد مهرمقــدم فرزنــد 
ــادره از  ــراد  ش ش 3952 ت ت 1323 ص ــی م عل
ورامیــن فرزنــد متوفــی 5- جــواد مهرمقــدم فرزنــد 
علــی مــراد  ش ش 38 ت ت 1356 صــادره از 
ــدی  ــدس عبدالمحم ــی 6- اق ــد متوف ــن فرزن ورامی
صــادره   1330 ت  2 ت  حســین ش ش  فرزنــد 
از ورامیــن همســر متوفــی  اینجانــب بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک 
ــا هــر کســی اعتراضــی  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای مرتب
دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی دارا باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 
ــف ــد شــد . 333 خ/م ال ــادر خواه ــی ص و اال گواه

رئیس حوزه یک شورای حل اختالف ورامین 
7366 شهرجواد آباد 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
 نوبت اول

 بدینوســیله اعــام مــی گــردد یــک قطعــه زمیــن 
ــده  ــطیح ش ــی تس ــری مزروع ــوع کارب ــا ن ــاورزی ب کش
جهــاد کشــاورزی تالــش بــه مســاحت ۱۸۰۰ متــر مربــع 
واقــع در قریــه گتگســر دهســتان خالــه ســرای ۵۷ 
کــه جــزء مســتثنیات اشــخاص مــی باشــد. بــه حــدود 
اربعــه جنوبــا : متصــل بــه ملــک مزروعــی فيــروز لطفــی 
ــه ملــک  ــه طــول صــد متــر - شــماال : متصــل ب ــور ب پ
ــول ۱۰۰  ــه ط ــری ب ــی گتگس ــه راحت ــن ال ــی عی مزروع
متــر شــرقا : متصــل بــه راه عمومــی 6 متــری احــداث 
ــاد کشــاورزی  ــردد کشــاورزان توســط جه ــرای ت شــده ب
بــه طــول ۱۸ متــرو غربــا : متصــل بــه زمیــن مزروعــي 
ــر از  ــد مت ــول ص ــه ط ــری ب ــی گتگس ــه راحت ــن ال عی
ــه در  ــری ک ــی گتگس ــه راحت ــن ال ــادی عی ــت م مالکی
قبــال محکــوم بــه پرونــده کاه 980543 اجرایــی شــورا 
توقــف و توســط کارشــناس هــر متــر مربــع پنجــاه هــزار 
ــده  ــی گردی ــود میلیــون تومــان ارزیاب تومــان و جمعــا ن
- در تاریــخ 98/08/14 روز ســه شــنبه ســاعت 11-12 از 
طریــق مزایــده در اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل 
اختــاف تالــش بفــروش مــی رســد. کــس یــا کســانی 
کــه باالتريــن قيمــت را پیشــنهاد نماینــد ، برنــده مزایــده 
شــناخته شــده وفــق مقــررات بهــای آن اخــذ و تحویــل 
مــی گــردد . متقاضیــان ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده ، 

ــد./ ــد نماین ــده بازدی ــد از مــورد مزای مــی توانن
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تالش 

7365  حبیب زاده 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139860316014001327 شــماره  رأی  برابــر 
1398/07/23 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
دو تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم لیلــی زراعــی 
چقاالهــی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه 322 صــادره از 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــدانگ س ــرب در شش ــاد غ ــام آب اس
ــی از 11  ــاک 2281 فرع ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب 44029 مت
و 19 اصلــی واقــع در بخــش ســه حومــه شهرســتان کرمانشــاه 
ــری  ــان 18 مت ــون خیاب ــر ده مجن ــا اخ ــل آق ــه آدرس وکی ب
نیــازی پــاک 2 خریــداری ار مالــک رســمی آقــای امیــر 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــرفوندی مح ــی ش کریم
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم اط
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت  را ب
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/14
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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

مساحت دریاچه ارومیه هزار و 113 کیلومترمربع بیشتر از سال گذشته است
رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اعام اینکه مساحت نگین آبی آذربایجان به 

2 هزار و 794 کیلومترمربع رسیده، بیان کرد: وسعت این دریاچه نسبت به زمان مشابه سال گذشته یک هزار و 11۳ 
کیلومترمربع بیشتر است.

ــیدن  ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــت: ب ــام گف ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــت  ــی و بهداش ــران، کادر درمان ــت زائ ــن بازگش ــینی و اوج گرفت ــن حس اربعی
ــاش  ــردد زوار در آماده ب ــیر ت ــران و مس ــرزی مه ــه م ــتان در پایان ــط اس محی

ــل هســتند. کام
 دکتــر محمــد کریمیــان اظهــار داشــت: بیــش از یــک هــزار و 200 کادر درمانــی 
بــه همــراه هشــت پزشــک متخصــص و تمامــی بیمارســتان ها و مراکــز 
درمانــی اســتان در حــال آماده بــاش کامــل هســتند و بــه زوار خدمــات درمانــی 

ــد. ــه می دهن ــتی ارائ و بهداش
وی افــزود: تاکنــون بــه بیــش از 100 هــزار زائــر اربعیــن خدمــات ارائــه شــده 
اســت کــه یــک هــزار و 1۳6 خدمــت مربــوط بــه مصدومــان تصادفــی و ســوانح 
رانندگــی و 97 هــزار و 875 مــورد خدمــت نیــز مربــوط بــه بیماری هــا و 

خدمــات درمانــی مــورد نیــاز زائــران بــوده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام گفــت: از مجمــوع گیرنــدگان خدمــات 
ــز  ــتان ها و مراک ــینی در بیمارس ــن حس ــر اربعی ــزار و ۳7 زائ ــک ه ــی ی درمان
درمانــی اســتان بســتری و 95 هــزار و 879 نفــر نیــز مــداوا و ترخیص شــده اند.
دکتــر کریمیــان یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اســتقبال زیــاد زائــران بــرای حضــور 
در راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن تاکنــون مــورد مشــکوکی از بیمــاری و ویــروس 

خاصــی در بازگشــت زوار مشــاهده نشــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: توصیه هــای بهداشــتی همــواره بــه زوار اطاع رســانی می شــود 
ــود را  ــای خ ــه همیشــه دســت ه ــته ایم ک ــا خواس ــرر از آنه ــه صــورت مک و ب
ــرم ســامت  ــای گ ــات و غذاه ــا زدن ماســک و اســتفاده از مایع بشــویند و ب

خــود را حفــظ کننــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام افــزود: آمــار ارایــه خدمــات درمانــی بــه 
زوار از مــرز 100 هــزار نفــر عبــور کــرده اســت و ایــن نشــان از تــاش مجموعــه 

درمانــی اســتان بــرای حفــظ ســامت زائــران دارد.
دکتــر کریمیــان همچنیــن از برپایــی پایگاه هــای ســامت و بهداشــت 
ــر  ــاوه ب ــا ع ــن پایگاه ه ــت: در ای ــر داد و گف ــردد زوار خب ــط در مســیر ت محی
ــا  ــد خــون آنه ــظ ســامت زوار فشــار خــون و قن ــرای حف اطاع رســانی الزم ب

ــود. ــرل می ش ــز کنت نی
ــن  ــران اربعی ــن زائ ــاری ویروســی مشــکوک در بی ــه بیم وی، شــیوع هــر گون
حســینی در مــرز مهــران را تکذیــب کــرد و افــزود: گروه هــای پزشــکی ثابــت 
و ســیار در پایانــه مــرزی مهــران مســتقر هســتند و هرگونــه مــوارد مشــکوک را 

ــد. ــریع بررســی می کنن س
دکتــر کریمیــان بــا بیــان اینکــه آمادگــی کامــل بــرای ارائــه خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی بــه زائــران اربعیــن حســینی در مــرز مهــران و مراکــز درمانــی اســتان 
ایــام وجــود دارد، اضافــه کــرد: تاکنــون هیــچ مــوردی مبنــی بر بســتری شــدن 
زائــران اربعیــن حســینی بــه دلیــل بیمــاری در بیمارســتان های اســتان ایــام 

نداشــته ایم.

ــت،  ــر صم ــاون وزی ــور مع ــا حض ــس ب ــتیل پرای ــس اس ــمین کنفران شش
ــع  ــدن و صنای ــوزه مع ــات ح ــی از مقام ــه و جمع ــروه مبارک ــل گ مدیرعام
معدنــی ایــران و صاحبــان صنایــع فــوالد کشــور بــا محوریــت موضــوع 
ــزار شــد. ــان«  برگ ــای پنهـــــ ــوآوری و فرصت هـــــ ــوالد: نـــ ــره ف »زنجی
از معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت  ایــن کنفرانــس پــس  در 
ــای  ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــه طــی ســخنانی ب ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ مدیرعام
دشــمن و به ویــژه آمریــکا در مواجــه بــا اقتصــاد کشــور گفــت: کشــور 
ــرار دادن  ــام و ق ــه از برج ــروج یک جانب ــل خ ــی از قبی ــا اقدامات ــکا ب آمری
ــت  ــا صنع ــرد ت ــاش ک ــاه 97 ت ــا در مهرم ــت تحریم ه ــه در لیس فوالدمبارک
کشــور را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ اگرچــه تحریــم فوالدمبارکــه در ســه ماهۀ 
اول تــا حــدودی ایــن شــرکت را در یــک شــوک فروبــرد، امــا خوشــبختانه 

ــر ارزشــمندی کــه در فوالدمبارکــه صــورت  ــا تدابی ــه ب ــم ک ــن بودی شــاهد ای
ــن  ــر ای ــور در براب ــازی کش ــروه فوالدس ــن گ ــوان بزرگ تری ــت به هیچ عن گرف
ــاز  ــددا ب ــود را مج ــرد و راه خ ــم نک ــد خ ــاورد و ق ــرود نی ــر ف ــا س تحریم ه

ــت. یاف
ــرایط  ــه در ش ــتاوردهای فوالدمبارک ــه دس ــاره ب ــا اش ــان ب ــدس عظیمی مهن
ســخت تحریــم گفــت: علی رغــم همــه محدودیت هــا خوشــحالیم کــه 
ــدازۀ  ــم فوالدمبارکــه در 6 ماهــۀ نخســت ســال 98 توانســت به ان اعــام کنی
کل ســال 97 فــروش داشــته باشــد و به تمامــی برنامه هــای خــود در 

ــد. ــز دســت یاب صــادرات نی
او بــا اشــاره بــه دیگــر موفقیت هــای کسب شــده در گــروه فوالدمبارکــه 
گفــت: فوالدمبارکــه بــا نــگاه قــوی بــه دانش افزایــی، توســعه و خلــق ارزش 

ــدرت  ــا ق ــان ب ــود را همچن ــی خ ــت راه تعال ــته اس ــان توانس ــرای ذینفع ب
ــرکت های  ــیاری از ش ــا بس ــاری ب ــال ج ــه در س ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــی نمای ط
ــری  ــاط مؤث ــور ارتب ــی کش ــای دانش ــگاه ها و انجمن ه ــان و دانش دانش بنی
ــوالت  ــد محص ــه تولی ــرد ب ــن رویک ــا ای ــته ب ــت و توانس ــرده اس ــرار ک برق
ــت  ــال نف ــای انتق ــاز لوله ه ــوالد موردنی ــد ف ــه تولی ــد، ک ــدی دســت یاب جدی
و گاز و بی نیــاز ســاختن کشــور از واردات ایــن قبیــل محصــوالت از آن 

ــه اســت. جمل
مدیرعامــل گــروه فوالدمبارکــه در ادامــه اظهــار داشــت: امــروز در ایــن 
کنفرانــس خرســندم کــه اعــام کنــم فوالدمبارکــه پــس از ۳0 ســال از 
ــدۀ  ــط تولیدکنن ــده، فق ــال آین ــج س ــی پن ــود، ط ــت خ ــر و برک ــر پرخی عم
فــوالد و ورق هــای فــوالدی نخواهــد بــود و بــه شــرکتی بــا قابلیــت صاحــب 
ــرار  ــا ق ــرح دنی ــرکت های مط ــایر ش ــار س ــوالد در کن ــت ف ــوژی صنع تکنول
ــه  ــده ای ارائ ــات ارزن ــز خدم ــه نی ــن زمین ــه کشــور در ای ــت و ب ــد گرف خواه

ــرد. ــد ک خواه
حمیدرضــا عظیمیــان در ادامــه گفــت: امــروز مدیــران و کارکنــان فوالدمبارکــه 
مفتخرنــد کــه بــا تولیــد اقتصــادی و ایجــاد ارزش افــزوده در جامعــه 

ــد. ــق کنن ــد تزری ــاط و امی شورونش
ــران عامــل پیــش از خــود در  ــی از تــاش مدی وی در ادامــه ضمــن قدردان
ــه  ــوالد مبارک ــا ف ــد ت ــاش کردن ــزان ت ــن عزی ــت: پیش ازای ــه گف فوالدمبارک
ــنگ آهن در  ــن س ــر تأمی ــادن ازنظ ــی مع ــهام برخ ــی س ــد بلوک ــا خری را ب
ــد و  ــش آم ــرا پی ــه اخی ــرایطی ک ــا ش ــا ب ــد، ام ــرار دهن ــت ق ــیۀ امنی حاش
ــن  ــا مشــکل تأمی ــن ب ــه و ذوب آه ــوالد مبارک ــد ف ــی مانن شــرکت های بزرگ
ســنگ آهن مواجــه شــدند بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه فعالیت هــای 
قبــل کافــی نبــوده اســت. ازایــن رو فــوالد مبارکــه بــا همراهــی ســازمان های 
رســمی کشــور، اقدامــات جدی تــری را بــا ســرمایه گذاری در اکتشــاف 
ــوان  ــی به عن ــود معاونت ــازمانی خ ــارت س ــرار داده و در چ ــتور کار ق در دس

ــرده اســت. ــاد ک ــدن ایج ــت مع معاون
ــنگ آهن  ــص س ــدم تخصی ــام فروشــی و ع ــه از خ ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
ــح  ــاد و تصری ــی ی ــل اصل ــوان معض ــور به عن ــازان کش ــه فوالدس ــی ب داخل
کــرد: ایــن کنفرانــس فرصتــی اســت بــرای هم افزایــی و رســیدن بــه 
ــا همــکاری  ــدوارم ب ــد کــه امی ــق هرچــه بیشــتر تولی ــرای رون ــی ب راهکارهای

ــت یابیم. ــم دس ــن مه ــه ای ــی ب ــی و خصوص ــش دولت ــۀ بخ همه جانب

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه :
خام فروشی معضل اصلی فوالدسازان کشور است

نصب سیم محافظ بین دکل های 
رودخانه منطقه مشراگه

بـرای اولیـن بار بر روی خط )امیدیه 1- ولهد- مارون۳ – مـارون( در درون رودخانه 
جراحـی در شـهر مشـراگه، سـیم محافـظ نصـب گردیـد تـا از قطعـی خـط و وقوع 

حادثه جلوگیری شـود.
مدیـر امـور بهـره بـرداری ناحیـه شـرق این شـرکت، گفـت: ایـن خط کـه از خطوط 
قدیمـی شـرکت اسـت از زمـان احداث فاقد سـیم محافظ )شـیلد وایـر( بین دکل 
هـای درون رودخانـه بـوده و همیـن عامـل باعـث قطعـی خـط و بدون برق شـدن 
پسـت های ولهد، مارون ۳، بخشـی از شـهر های مشـراگه، رامشـیر و شـرکت نفت 

و گاز می شـد.
محمـد سـلبی بیـان کرد: بـرای رفع این مشـکل، امـور بهره بـرداری ناحیه شـرق با 
اجـاره کـردن قایـق موتـوری اقدام به نصـب 700 متر شـیلد وایر دوبل) جمعـا 1400 

متـر( بـر روی دکل هـای داخـل رودخانه جراحی در قسـمت مشـراگه کرد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن اقدام در مـدت زمـان 6 روز و بدون اعمال خاموشـی انجام 
شـده، تصریـح کـرد: هـم زمان با نصب شـیلد وایر، تعویض زنیجر مقره، رفع سـیم 

الشـگی، نصـب گوی هشـدار دهنـده، نصب دمپر و کرونا نیز انجام شـده اسـت.
مدیـر امـور بهـره برداری ناحیه شـرق شـرکت برق منطقـه ای خوزسـتان گفت: بالغ 
بـر 500 متـر جـاده دسترسـی نیـز بـه دلیل فقـدان جـاده مواصاتی بـه محل خط، 

نیز احداث شـد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایام:

خدمت رسانی هزارو200 کادر 
درمانی به زوار در مرز مهران

قیمت فروش محصول خرما در میان اما و اگرها

دبیر انجمن خرمای کشور : » قیمت خرما به دلیل افزایش تولید و کاهش میزان صادرات، نسبت به سال گذشته پایین تر است.«

محصــول  برداشــت  روزهــا کــه  ایــن 
نگــران  کشــاورزان  تمام شــده،  خرمــا 
بــازار  در  خــود  محصــوالت  فــروش 
ــام  ــا پی ــه م ــا ب هســتند، بعضــی از آن ه
کــه  کرده انــد  نگرانــی  ابــراز  و  داده 
پاییــن  محصولشــان  فــروش  قیمــت 

آمــده اســت.
مــا  اســتان  اقتصــاد  ازآنجایی کــه 
وابســته بــه کشــاورزی اســت، تغییــرات 
ــش  ــا کاه ــش و ی ــی برافزای آب و هوای
قمیــت محصــول بســیار موثــر اســت، 
ــی  ــی  خوب اگرچــه امســال شــاهد بارندگ
تابســتان  امــا  بودیــم  ســال  اول  در 
کرمــان  اســتان  کشــاورزان  امســال 
اثــر  در  را  خــود  خرمــای  از  بخشــی 
تغییــرات آب و هوایــی و خشــکیدگی 
خوشــه از دســت دادنــد. درعین حــال 
پیش بینــی  خرمــا  برداشــت  از  قبــل 
ــه  ــبت ب ــال نس ــد امس ــه تولی ــد ک می ش
ــد. ــدا نمی کن ــش پی ــته کاه ــال گذش س

صحبت وزیر جهاد کشــاورزی 
تولید خرما درباره 

نیمــه اول شــهریورماه بــود کــه وزیــر 
برخــی  در  گفــت:»  جهــاد کشــاورزی 
ــد  ــش از 50 درص ــه بی ــور ب ــق کش مناط
شــده  وارد  خســارت  خرمــا  محصــول 
ــود:»  ــه ب ــی گفت ــود حجت ــت.« محم اس
ــش  ــوع بی ــا درمجم ــد خرم ــزان تولی می
ــا ،  ــارت ه ــوده و خس ــته ب ــال گذش از س
ــد.« ــرار نمی دهن ــر ق ــت تاثی ــازار را تح ب
ــازار  ــی ب ــت فعل ــه از وضعی ــرای این ک ب
خرمــا اطــاع پیــدا کنیــم، بــه ســراغ 
ــده  ــر انجمــن خرمــای کشــور و نماین دبی
مــردم شــرق اســتان در مجلــس شــورای 

ــم. ــامی رفتی اس

قیمت دالیل کاهش 
مقــداد تکلــوزاده بــه »کرمــان نــو« گفــت: 
و کیفیــت خرمــای کل  »امســال،تولید 
ــه دلیــل وجــود بارندگی هــای  کشــور ب
ــد  ــی مانن ــا در مناطق ــال خصوص اول س
خوزســتان، بوشــهر و فــارس در مقایســه 
بــا ســال گذشــته بهتــر بــوده اســت. 
و  کرمــان  اســتان  خرمــای  اگرچــه 
ــکاتی  ــار مش ــر دچ ــق دیگ ــی مناط بعض

ــال در کل  ــاالی امس ــد ب ــا تولی ــد ام ش
کشــور باعــث شــده کــه نه تنهــا بــازار 
ــت  ــه کیفی ــرد بلک ــرار بگی ــر ق تحــت تاثی
اســت.  بــوده  بهتــر  به مراتــب  آن هــم 
همیــن موضــوع باعــث شــده کــه عرضــه 
و تقاضــا شــکل دیگــری داشــته باشــد.«
بعــدی  عامــل  را  صــادرات  تکلــوزاده 
کاهــش قیمــت خرمــا دانســت و ادامــه 
داد:» امســال، صــادرات خرمــا یکــی 
در  بــود.  خواهــد  مــا  چالش هــای  از 
ــزار  ــا 400ه ــدود ۳50ت ــته ح ــال گذش س
ــر صــادر  ــه کشــورهای دیگ ــا ب ــن خرم ُت
شــد. دلیــل آن هــم جهــش ناگهانــی 
ــای  ــودن هزینه ه ــن ب ــت دالر و پایی قیم
تولیــد بــود، درواقــع صــادرات خرمــا 
خرمــای  صــادرات  داشــت.  توجیــه 
ــه ســال قبلــش  ســال گذشــته نســبت ب
همیــن  و  داشــته  2برابــری  افزایــش 
ــان  ــا در آن زم ــت خرم ــد قیم ــث ش باع
از  به طوری کــه  کنــد،  پیــدا  افزایــش 
ــه 25هــزار تومــان  هفــت هــزار تومــان ب

رســید. «
تکلــوزاده معتقــد اســت امســال ایــن 
ــور  ــش را این ط ــد و دلیل ــاق نمی افت اتف

ــادرات  ــد و ص ــزان تولی ــرد:» می ــان ک بی
خرمــای امســال باقیمــت جدیــد دالر 
ازآنجایی کــه  اســت.  شــده  محاســبه  
قیمــت دالر ثابت شــده، عرضــه و تقاضــا 
درنتیجــه  و  بــوده  منطقــی  به صــورت 
پیــش  ســال  ماننــد2  هــم  صــادرات 
خواهــد بــود. ایــن موضــوع باعــث شــده، 
ــت  ــد و قیم ــر باش ــا کمت ــای خرم تقاض
خرمــا نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش 

ــد.« ــدا کن پی
خرمــای  قیمــت  تکلــوزاده  بــه گفتــه 
بــه دو ســال پیــش  امســال نســبت 
امــا  نداشــته  چندانــی  کاهــش 
ــور  ــاورزی در کش ــد کش ــای تولی هزینه ه

اســت. پیداکــرده  افزایــش  مــا 
دوســتان  از  بعضــی  داد:»  ادامــه  وی 
ــا  ــای آن ه ــرای خرم ــازاری ب ــد ب می گوین
آ ن هــا  صحبــت  ایــن  نــدارد،  وجــود 
ــازار  ــی و ب ــازار داخل ــت، ب ــت نیس درس
ــت  ــا وضعی ــروش خرم ــرای ف خارجــی ب
میــزان  ازآنجایی کــه  دارنــد.  مناســبی 
ــده،  ــن آم ــی پایی ــازار صادرات ــای ب تقاض
ــال  ــه س ــبت ب ــود نس ــی می ش پیش بین
داشــته  کمتــری  صــادرات  گذشــته 

باشــیم.«

16تا 24هزار تومان 
خرما قیمت 

ــت  ــان قیم ــای کرم دبیــر انجمــن خرم
و  دانســت  منطقــی  را  خرمــا  فعلــی 
کیلــو  هــر  فعلــی  »قیمــت  گفــت: 
خرمــا مضافتــی در بــازار بیــن 16 تــا 
بــرای  ایــن  و  اســت  24هزارتومــان 
محصــول  بتواننــد  کــه  کشــاورزانی 
خــود را بــا ایــن قیمــت بــه فــروش 
مســاله  امــا  اســت.  برسانند،مناســب 
ــال  ــود دارد، در ح ــان وج ــن می ای درای
حاضــر بــازار راکــد اســت و همــه منتظــر 
ــرار  ــی ق ــه اتفاق ــد چ ــه ببینن ــتند ک هس
اســت بیفتــد تــا چگونــه بــه بــازار جدیــد 

پیــدا کننــد.« راه 

کشاورزان  ذهنیت 
قیمت ســال گذشته است

بــا توجــه بــه این کــه قیمــت خرمــا 
فقــط در ســال گذشــته افزایــش داشــته 
ذهنیــت  گفــت:»  تکلــوزاده  اســت، 
را  بســته بندی  کــه  فــردی  کشــاورز، 
ــول  ــه محص ــی ک ــد و کس ــام می ده انج
خــود را صــادر می کنــد، قیمــت ســال 
ــم  ــر می کن ــن فک ــا م ــت ام ــش اس پی
ــود  ــرار نمی ش ــته تک ــال گذش ــرایط س ش
ــا همیــن قیمت هــا  ــد ب ــده بای و تولیدکنن

بفروشــد.« را  کاالی خــود 
ــون  ــوزاده امســال یک میلی ــه تکل ــه گفت ب
ــور و  ــا در کل کش ــن خرم ــزار ُت و 250ه
ــان  ــا در اســتان کرم ــن خرم ــزار ُت ۳50ه

ــد شــده اســت. تولی

نظــر متفاوت نماینده 
مردم شرق

کرمــان  شــرق  مــردم  نماینــده 
ــد  ــی دارد و معتق ــاره نظــر متفاوت دراین ب
ــای امســال کاهــش  اســت:»قیمت خرم

داشــت.« نخواهــد 

حبیب هللا  به گفته 
نیکزادی،امســال تولید خرما 

نکرده است. پیدا  افزایش 
نــو« گفــت:»  بــه »کرمــان  نیکــزادی 
شــرایط  تغییــر  دلیــل  بــه  امســال 
اقلیمــی و خشــکیدگی خوشــه خرمــا 
ــه محصــول باغــداران اســتان خســارت  ب
از  به طوری کــه  اســت،  واردشــده 
بایــد  کــه  خرمایــی  ُتــن  220هــزار 
ــن  ــزار ُت ــا 120ه ــد،100 ت ــت می ش برداش
آن از بیــن رفتــه اســت. ازآنجایی کــه 
قیمــت  تعیین کننــده  همیشــه  بــازار 
و تابــع عرضــه و تقاضــا بــوده اســت، 
نیســت،  زیــاد  امســال عرضــه خرمــا 
ــرد.« ــد ک ــت نخواه ــت اف ــن قیم بنابرای

نقــش دالالن در کاهش قیمت
ــه ایــن ســوال کــه  نیکــزادی در پاســخ ب
قیمــت فــروش فعلــی خرمــا چــه مقــدار 
فــروش  زمــان  االن  گفــت:»  اســت؟ 
خرمــا نیســت،اگر کســی هــم اقــدام بــه 
ــا 20  ــول ت ــد، محص ــرده باش ــروش ک ف

ــت.« ــده اس ــری ش ــان بارگی ــزار توم ه
کــه  افــرادی  خصــوص  در  نیکــزادی 
نگــران فــروش محصــول خرمــا هســتند 
ــرای  ــد ب ــاورز می دان ــک کش ــت:» ی گف
فــروش محصــول تــا 2مــاه آینــده بایــد 
صبــر کنــد. اگرچــه هنــوز زمــان فــروش 
خرمــا نرســیده اســت، امــا متاســفانه 
ــود و  ــع خ ــت مناف ــه رعای ــه ن ــی ک دالالن
نــه رعایــت حــال کشــاورزان را می کننــد، 
دســت بــه تبلیــغ زده انــد کــه قیمــت 

ــت. « ــده اس ــن آم ــا پایی خرم
نماینــده مــردم شــرق تاکیــد کــرد:» 
باقیمــت  خرمــا  امســال  امیدواریــم 
ــه فــروش برســد. خرمــا  واقعــی خــود ب
ســه  96 کیلویــی  و   95 ســال های  در 
نمی شــد  تومــان هــم فروختــه  هــزار 
 ۳0 بــه کیلویــی  ولــی ســال گذشــته 

هــزار تومــان رســید.«

راضیه زنگی آبادی
گزارش /کرمان نو 



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

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

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547

 دوشــنبه 29 مهــر  1۳98     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 1574

وقتی ۳0 گرم حکمش اعدامه، 500 کیلو 
هم اعدامه، خب آدم دست میذاره رو 
500 کیلو که حداقل یه پولی دستشو 

بگیره، دو تا از عقده های بچگیشو تافی کنه!

متری شیش و نیم

تمام چیزهایی 
 که جایشان خالی ست 

در سینماهای هنر و تجربه در حال اکران است. 

موسیقیدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه سیاسی و اجتماعی حق ملت منتشر شد.

 ماریون
از اول تا ۳آبان در تئاتر مستقل 

تهران در حال اجرا است.

Month of Sundays 
 19 آبان در فرهنگسرای نیاوران - سالن 

خلیج فارس اجرا می شود.  

 شاه کشی 
تا 20 آبان در مجتمع فرهنگی هنری اسرار - 

پاتو امیرشاهی در حال اجرا است.

وقتی با گرگ ها می رقصی نباید ترس
 از دریده شدن داشته باشی.

هیوال
کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

یا رب این هدهد میمون ز کجا می آید
ظاهر آنست که از سوی سبا می آید

بوی روح از دم جانبخش سحرمی شنوم
یا دم عیسوی از باد صبا می آید

از ختن می رسد این نفحٔه مشکین که ازو
نکهت نافٔه آهوی ختا می آید

می دهد نکهتی از مصر و دلم می گوید
کاین بشیر، از بر گمگشتٔه ما می آید
تا که در حضرت شه نام گدا می راند

یا کرا در بر مه یاد سها می آید
در دلم می گذرد کاین دم جان پرور صبح

زان دو مشگین رسن غالیه سا می آید
این چه پرده ست که این پرده سرا می سازد
وین چه نغمه ست کزین پرده سرا می آید

تاب آن سنبل پرتاب کرا می باشد
خواب آن نرگس پرخواب کرا می آید
آخر ای پیک همایون که پیام آوردی

هیچ در خاطر شه یاد گدا می آید
ما از آن خال بدین حال فتادیم که مرغ

دانه می بیند و در دام با می آید

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تصویب قرارداد با کنسرسیوم 
نفت، و نظر سناتور لسانی: ای 

کاش، ایران نفت نداشت
ــر 1954(  ــال 1۳۳۳ )21 اکتب ــاه س 29 مهرم
كنسرســیوم  بــا  نفــت  قــرارداد  مجلــس 
)شــرکتهای بــزرگ نفتــی غــرب( را تنهــا 
بــا 5 رای مخالــف! تصویــب كــرد و همــه 
تاشــهای ملــت ایــران در دوران حكومــت 
ــادی  ــم اقتص ــل تحری ــدق و تحّم ــر مص دكت
چندســاله را بربــاد داد. در ســنا نیــز عــده 
ــانی  ــناتور لس ــود. س ــم ب ــیار ك ــان بس مخالف
ــته  ــی نوش ــت كتاب ــئله نف ــه مس ــه در زمین ك

ــود: ــه ب ــت گفت اس
 "بــه ســود ایــران و ایرانیــان بــود، اگــر 
ــاد  ــد، فس ــت كارآم ــتند؛ مل ــی داش ــت نم نف
اقتصــادی در حــد اقــل، دمكراســی برقــرار و 
ــا و  ــع قدرته ــكاك مناف ــار از اصط ــران بركن ای
بــازی هــای آنهــا بــود، روی پــای خــود مــی 

ایســتاد و آســان نفــس مــی كشــید و چــون 
ثــروت بــادآورده ای هــم در كار نبــود؛ كســی 
جــز دوســتداران خدمــت بــه ملــت داوطلــب 
ــی  ــم دولت ــد و جرائ ــی ش ــی نم ــام دولت مق

ــاد.". ــاق مــی افت ــر اتف هــم كمت
وی در تابســتان 1۳55 )1956میــادی( در 
کاس آمــوزش روزنامــه نــگاری موسســه 
اطاعــات از ایــن تــز خــود دفــاع کــرد و 
ــاء خــود  ــرای ادامــه بق ــد ب ــت بای گفــت دول
بــه لطــف مــردم و مالیــات آنهــا نظــر داشــته 
ــی بیشــتر  ــات وقت ــه، نفــت[ و مالی باشــد ]ن
ــدات  ــردم و تولی ــد م ــه درآم ــد ک ــد ش خواه
کشــور بیشــتر شــود و لــذا دولــت همــه 
بــکار خواهــد  راه  ایــن  در  تــاش خــودرا 
ــت  ــردم و دول ــان م ــن، می انداخــت و بنابرای
ــود، و  ــد ب ــرار خواه ــازش برق ــتی و س دوس
ــادآورده  ــد ب ــه درآم ــی ک ــت دولت ــح اس واض
از قبیــل نفــت خــام داشــته باشــد نیــاز 
ــد  ــان نخواه ــف آن ــردم و لط ــت م ــه حمای ب
ــران  ــر ای ــه اگ داشــت. از وی ســئوال شــد ک

نفــت نداشــته باشــد، مــی شــود افغانســتان 
فقیــر. افغانســتان بخــش شــرقی ایــران 
اندیشــمندان  دانشــمندان،  بیشــتر  و  بــود 
ــد.  ــته ان ــار برخاس ــران از آن دی ــان ای و ادیب
لســانی پاســخ داد: "فقــر افغانســتان نتیجــه 
فرهنــگ قبیلــه ای و کــم ســوادی اســت. 
جنــوب  و  شــرق  در  هایــی کــه  ناآرامــی 
ــود  ــی ش ــاهده م ــرزمین مش ــرقی آن س ش
محصــول تقســیم قبیلــه بــزرگ پشــتون 
هاســت کــه سیاســت لنــدن بــا کشــیدن 
ــارا از  ــد« آنه ــد = دوَرن ــرزی »دوران ــط م خ
هــم جــدا و میــان دو کشــور تقســیم کــرد و 
ــا  ایــن دو کشــور ]پاکســتان و افغانســتان[ ت
ــد  ــی باش ــن صــورت باق ــه همی ــط ب ــن خ ای
ــد  ــتون ها بای ــت. پش ــد داش ــش نخواهن آرام

ــوند.". ــم آورده ش ــک پرچ ــر ی زی
»تاریــخ )گذشــت زمــان(« درســتی اظهــارات 
حقوقــدان  یــک  کــه  را  لســانی  ســناتور 
ــان داده  ــورد نش ــر دو م ــود در ه ــته ب برجس

ــت. اس
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کتاب 

پشت جلد کتاب جوان خام آمده است:

ــرا راه  ــی را ف ــود چالش ــی خ ــم ادب ــار مه ــام آث ــکی، در تم داستایفس

خواننــده می نهــد. آدمــی چگونــه موجــودی اســت، فرشــته خو یــا 

دیوصفــت یــا ترکیبــی از ایــن دو. اکثــر کارکترهــای خلــق شــده توســط 

ــری موجــب  ــن درگی ــر خــود هســتند و ای ــز درگی او بیشــتر از هــر چی

ــط می شــود. زندگــی خــاص و  ــراد و محی ــا اف ــرد ب ــای ف ــق روایته خل

ــر از پیچیدگــی نویســنده، بیمــاری صــرع کــه بســیاری او را منشــاء  پ

ــه  ــه اشــرافی روســیه در دوران زندگــی او ک ــد، جامع ــوغ وی می دانن نب

از یــک ســو متاثــر از رشــد بــورژوازی در اروپــا و از دیگــر ســو متکــی 

بــر فئودالیســم روســی در تک تــک آثــارش رد پــای خــود را بــر جــای 

ــر زرق و  ــا ظاهــر پ ــگاری در جامعــه ای ب ــار پوچ ان ــاده و انســان گرفت نه

پــر فریــب را بــا اســتادی تصویــر کــرده اســت. جــوان خــام نیــز یکــی 

ــل روس اســت. ــن نویســنده بی بدی ــدگار ای ــار مان ــر از آث دیگ

خاصه کتاب جوان خام
ــام آرکادی  ــه ن ــاله ای ب ــوان 19 س ــاره ج ــان درب ــن رم ــتان ای داس
ــش  ــد دارد روابط ــت و قص ــتان اس ــت. او راوی داس ــی اس دالگورک
را بــا جامعــه و پــدرش بیــان کنــد. دالگورکــی کــه پســری نامشــروع 
اســت بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک جــوان خــام اســت و خــودش 
ــردی  ــوان او را ف ــن موضــوع آگاه اســت. می ت ــی از ای ــه خوب ــز ب نی
ــی و  ــتان زندگ ــان داس ــا بی ــد ب ــه می خواه ــت ک ــت دانس بی هوی

ــد. روابطــش، خــود را پیــدا کن
بــا مــن چنــان رفتــار می کــرد کــه انــگار مــن از ناپخته تریــن 
ــتم  ــختی می توانس ــه س ــن ب ــتم و م ــه هس ــای بی تجرب جوان ه
ایــن را تحمــل کنــم، گرچــه می دانســتم کــه در واقــع چنیــن 

ــه 59( ــام – صفح ــوان خ ــاب ج ــتم. )کت هس
دالگورکــی در ابتــدا از نیــت خــود بــرای نوشــتن داســتان می گویــد و 
در ادامــه از پــدرش صحبــت می کنــد. اینکــه چطــوری بــه دنیــا آمده 
ــد  ــه دارد چــه احساســی می کن ــه خــود و جایگاهــی ک و نســبت ب
ــرده  ــرک ک ــوری او را ت ــه چط ــدرش و اینک ــار پ ــن از رفت و همچنی
ــا مــادر و خواهــرش بازگــو  ــد. روابطــش را ب اســت صحبــت می کن
می کنــد و می خواهــد بــا شــجاعت و قــدرت زندگــی مناســبی 
بــرای آن هــا تــدارک ببینــد امــا می بینیــم کــه او ضعیف تــر از ایــن 

حرف هاســت.
ــا  ــد کــه ت ــز می دان همان طــور کــه اشــاره شــد، دالگورکــی خــود نی
چــه انــدازه خــام اســت. او بــه ضعیــف بــودن شــخصیت خــود نیــز 
پــی بــرده اســت و در ابتــدای کتــاب از نقشــه بزرگــی کــه در ســر دارد 
صحبــت می کنــد. از اینکــه چــه هــدف بزرگــی در ســر می پرورانــد و 

چقــدر شــیفته احســاس آزادی اســت:
آن چــه مــن می خواهــم پــول نیســت، یــا بــه عبــارت دیگــر بــه پــول 
ــزی ام  ــان آن چی ــدرت. مــن خواه ــه ق ــدارم، و همین طــور ب ــاز ن نی
کــه از قــدرت بــه دســت می آیــد، و اگــر قــدرت نباشــد بــه دســت 
نمی آیــد؛ یعنــی، آگاهــی آرام و فــردی از قــدرت! ایــن کامل تریــن 
ــاش اســت!  ــرای آن در ت ــا ب ــام دنی ــه تم ــف آزادی اســت ک تعری

آزادی!
ــاس  ــن احس ــت آوردن ای ــه دس ــرای ب ــم دارد ب ــی تصمی دالگورک
آرامــش ناشــی از قــدرت داشــتن و آزاد بــودن از خــود یــک 
ــه  ــن اســت ک ــد نقشــه مــن ای ــع می گوی روتشــیلد بســازد. در واق
ــد.  ــد و قدرتمن ــدازه او ثروتمن ــه ان ــا ب ــک روتشــیلد شــوم، دقیق ی
ــیلد  ــرای روتش ــم ب ــه هایی ه ــی نقش ــه حت ــت ک ــب اینجاس جال
شــدن در ســر دارد و بــا حــرارت و جذابیــت خاصــی ایــن مــوارد را 

ــا… ــد ام ــان می کن بی

جوان خام
نویسنده: فیودور داستایفسکی
ترجمه: عبدالحسین شریفیان

انتشارات: نگاه

باید که از این به بعد،اعجاز کنیم 
صد پنجره ، رو به آسمان باز کنیم 
در اوجِ همین سقوط ، کافی ست 

همه 
تصمیم بگیریم که پرواز کنیم 
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