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قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
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مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 1398 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثرتا 15دی ماه سال جاری می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
صفحه 8

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات مربـوط بـه خرید تیـر چوبـی و سـیمانی  را به شـرح ذیل از طریق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد . کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ) سـتاد ( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت 

قبلـی , مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند . 
*- ارسـال پاکـت الـف بـه صـورت فیزیکـی بـه آدرس شـرکت توزیـع برق جنـوب اسـتان کرمان تـا سـاعت 15.00 روز شـنبه مـورخ 98/10/14  

الزامـی می باشـد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : حداکثر تا ساعت 19 روز چهارشنبه   مورخ 98/10/04خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19  روز شنبه مورخ 98/10/14خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخ 98/10/15خواهد بود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 

آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676
تلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1063

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

آگهی  تمدید مناقصه  عمومی 
 )از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (

مبلغ تضمین )ریال(کدفراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف
2098001574000014819.750.000خرید انواع تیر چوبی 198-12-3

298-12-8
خرید تیر سیمانی )ارزوئیه – بافت – بردسیر – رابر و 

سیرجان (
2098001574000015357.030.000

2098001574000016681.745.000خرید تیر سیمانی )جیرفت – عنبرآباد و فاریاب (398-12-9

2098001574000017342.015.000خرید تیر سیمانی ) بم – ریگان – فهرج و نرماشیر(498-12-10

598-12-11
خرید تیر سیمانی ) رودبار جنوب – قلعه گنج – کهنوج 

و منوجان (
2098001574000018630.275.000
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                    
 شماره 98/46/ع

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " تخلیه و دپوسـازی محصوالت كارفرما در اسـكله 
شـهید رجایـی و منطقـه ویـژه صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس " را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی به 
پیمانـكار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصه بـه آدرس 
الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بهمـراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمیـن كنندگان  از 
قسـمت مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز یكشـنبه مـــورخ 98/10/15 
در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشـد. بازدید از محل اجرای 
پروژه روز دوشـنبه مورخ 98/10/09 برای متقاضیان بالمانع می باشـد ، ضمنا شـركت معدنی و صنعتی گل گهر در 

مدیریت قراردادها و معامالت رد یـا قبـول هر یـك از  پیشـنهادات مختار می باشـد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شورای عالی امنیت اقتصادی
2
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اگـر هـر وزارتخانـه وظیفـه خـود را بـه خوبـی انجـام مـی داد و ضـرر 

رسـاندن بـه سـایر دسـتگاه هـا را هـم جـزو مسـئولیت خویـش می 

دانسـت و رئیـس دولـت هـم بـر ایـن روند اشـراف می داشـت دیگر 

نیـازی بـه شـوراهای عالـی و امثـال آن نبـود.

امـا علـی الظاهـر بعضـی امـور آنقـدر مهـم انـد کـه بـه لحاظ سـرعت 

تصمیـم گیـری و یـا اثراتـی که بـر جای می گـذارد الزم اسـت هیئتی 

بـه نـام شـورا فراتـر از یـک وزارت یـا وزارتخانه ها وج.د داشـته باشـد 

تـا هـر چـه سـریعتر بـه موضوعـات مربـوط ورود کنـد و جلـوی ضرر 

هنگفـت تـر را بگیـرد. از این قبیل شـوراها شـورای عالـی امنیت ملی، 

شـورای عالـی مجـازی و شـورای انقـاب فرهنگـی و مانند آن اسـت.

همیـن چنـد روز اخیـر یکـی از نماینـدگان )ظاهـرًا آقای مطهـری( به 

شـورای اقتصـادی سـران قـوا توپیـده بـود کـه کارش بـا کار مجلـس 

مغایـر اسـت و چنانچـه ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد خـاف قانـون 

اساسـی رخ داده اسـت. البتـه ایـن حـرف در جای خود ممکن اسـت 

درسـت باشـد اما اگر وضعیت کشـور و مقابله آن با انواع دشـمنی ها 

و ترفندهـا را در نظـر گیریـم آنوقـت متوجه می شـویم که حال کشـور 

هماننـد بیماری اسـت که پزشـک اگـر بخواهد مراحل قانونـی یا آداب 

پزشـکی خـود را بـرای مـداوا رعایت کند مریض از دسـت رفته اسـت. 

در جنـگ هـم همینطـور اسـت. وقتی دشـمن بـه خانه مـی زند دیگر 

هـر کـس به سـرعت بایـد از هر امکانـی اسـتفاده کند.

مـن بـه چند و چـون عملکرد شـوراهای مذکور در کشـور کاری ندارم و 

بـه اینکـه ایـن هـا وظائفشـان را دقیقـًا انجام مـی دهند نمـی پردازم 

ولـی بـه عنـوان مثـال بـرای امنیـت کشـور قطعـًا ضروریاتـی وجـود 

داشـته و دارد کـه کوچکتریـن غفلـت، تسـامح، یـا تغافل کیان کشـور 

را بـر بـاد دهـد. ایـن بـه ایـن معنـا کـه امنیـت کشـور شـوخی بـردار 

نیسـت و خـط قرمزهـا نیاز به پایـش دقیق و سـریع دارد. در اقتصاد، 

فرهنـگ، یـا اطـاع رسـانی هـم همینطـور اگـر چـه تأثیـرش هماننـد 

امنیـت زمـان بیشـتری مـی برد.

آنچـه بـه ظاهر دیده می شـود این اسـت که وضعیت امنیت بالنسـبه 

خـوب اسـت و بـا آنکـه مـا مسـئوالن امنیتـی متعـددی داریـم اما به 

نظـر مـی رسـد شـورای عالـی امنیـت ملـی هـم از اهمیـت و اقتـدار 

مناسـبی برخـوردار اسـت. در مـورد فرهنـگ و آمـوزش هـم شـورای 

عالـی انقـاب فرهنگی هسـت که دیده بان مسـائل فرهنگـی و علمی 

بایـد باشـد و سـریعتر از مجلـس بـه اهـم مسـائل بپـردازد و چنانچه 

خطـری متوجـه این مقوالت شـد به سـرعت وارد عمل شـود. شـورای 

عالـی مجـازی هـم عـاوه بـر سیاسـتگزاری و نظـارت بـر امـور فنـی 

در ایـن موضـوع قاعدتـًا بایـد در مـورد تهدیدهـا هماننـد فرصـت هـا 

سیاسـتگزاری و پایـش کند!

امـا در مـورد اقتصـاد، سـؤال جـدی ایـن اسـت کـه مگـر مـا گرفتـار 

تحریـم نیسـتیم؛ مگـر همـه نمـی گوینـد مـا در جنـگ اقتصـادی 

هسـتیم؛ و مگـر جنـگ اقتصـادی را مهمتـر نمـی داننـد؟ پـس چـرا 

مسـئوالن و صاحبـان قـدرت از مجلـس یـا قـوه اجرائیـه و حتـی قوه 

انس طا         1.481.210

مثقال طا     20.160.250

گرم طای 18  4.654.192

گرم طای 24   6.203.200

بهار آزادی      45.190.000

امامی          45.480.000

نیم       23.390.000

ربع         14.400.000

گرمی       9.100.000

دالر             129.390

یورو         142.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
3    تا  14دنبال کنید

تبلیغاتانتخاباتزیرذرهبین
طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس برای تصویب به صحن علنی می رودس

ایـران در زمـره کشـورهایی اسـت کـه رونـد بیابان زایـی 
سـریعی داشـته و در سـال های اخیـر بـر شـتاب آن 
افـزوده شـده اسـت. ایـن رونـد شـدت یافتـه و مـورد 
بـه  اسـت.  گرفتـه  قـرار  هـم  ملـل  سـازمان  هشـدار 
جـز میـزان کنونـی وسـعت اراضـی بیابانـی، چندیـن  
در معـرض  اراضـی کشـور هـم  از  دیگـر  هـزار هکتـار 
بیابانی شـدن قـرار گرفتـه انـد. مناطقـی کـه هم اکنـون 
معـرض  در  یـا  گرفتـه  جـای  بیابان هـا  فهرسـت  در 
سـریع بیابانی شـدن در آینـده نزدیـک قـرار گرفته انـد، 
تنهـا در اسـتان های خشـک و کم بـارش قـرار ندارنـد. 
خسـرو شـهبازی سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع 
و آبخیـزداری کشـور گفت: حدود یکصـد میلیون هکتار 
از اراضـی کشـور در معـرض بیابانی شـدن هسـتند ولی 
نـگاه متعالـی بـه جنـگل کاری، می تواند ایـن معضل را 

تـا حـدی کنتـرل کنـد.
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اختصاص 4۷ میلیارد 
تومان برای احیای 
جنگل های زاگرس

سرپرست سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور از 

اختصاص 47 میلیارد تومان 
برای احیای جنگل های 

زاگرس و منطقه ایران مرکزی 
در الیحه بودجه 99 خبر داد.

کشف 2 سازه جدید 
در محوطه جهانی 

پاسارگاد
سرپرست هیات فصل ششم 

بررسی های میان رشته ای و 
گمانه زنی در پاسارگاد از کشف 2 
سازه  سنگی جدید در باغ شاهی 

در محدوده  پاسارگاد خبر داد.
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یادداشت  مهمان
غامرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1625

سه شنبه 03 دی 1398
  قیمت 500 تومان

سرپرست سازمان جنگل ها: 
صد میلیون هکتار از اراضی 
کشور در معرض بیابانی شدن 
هستند

جنگلهاییکه

بیابانمیشوند

2

45 و

رونمایی از برند ملی 
گردشگری ایران

برند ملی گردشگری ایران ۲۲ بهمن ماه 
امسال رونمایی می شود

پروانه سلحشوری:

دولت اراده ای در به کارگیری  
زنان توانمند ندارد

لینک خرید نسخه الکترونیک

قضائـی بـه گونـه ای عمـل مـی کنند کـه گوئی شـرایط عادی اسـت؛ از 

ایـن باالتـر بعضـی هـا عمـاً مشـغول ضربـه زدن بـه نظـام اقتصـادی 

کشـور انـد امـا هیچکـس بـر اسـاس مقـررات قانونـی یـا خـاً قانونی 

نمـی توانـد جلـوی آنهـا را بگیـرد و تـازه بـه آنها مجـال داده می شـود 

تـا کارهـای خـود را توجیـه کنند و مقاماتـی هم از آنها پشـتیبانی کنند.

بنابرایـن سـؤال ایـن اسـت کـه در جنگ نظامـی برای خائنـان چه می 

کردیـد؟ در جنـگ اقتصـادی بـرای خیانتـکاران چـه می کنیـد؟ وقتی 

مـوارد غذایـی آلـوده وارد مـی کننـد یـا در داخـل رعایت بهداشـت نمی 

شـود یـا داروی فاسـد بـه خـورد مـردم مـی دهنـد، یـا بـا ورود مـواد 

مخـدر از جملـه سـیگار کـه کمتریـن آن هاسـت و بـه وفـور و بـا ارزان 

تریـن قیمـت در اختیـار همه می گذارند با مسـببان اصلـی آن چه باید 

کـرد؟ آیـا باید گفت شـرایط عـادی اسـت و نباید به حقوق شـهروندی 

و حـق انتخـاب مـردم صدمـه وارد کـرد؟ ایـن چـه منطقـی اسـت کـه 

وقتـی آثـار مخـرب ایـن جوازها بـر روی همـگان ظاهر شـد آنوقت قوه 

قضائیـه ورود کنـد و مجـرم یـا مجرمـان را پـس از اینهمـه آثـار منفـی 

بـه محاکمه بکشـد.

بنابرایـن اگـر شـورای عالـی امنیـت ملـی داریـم کـه قطعًا بقیه کشـور 

هـا هـم دارنـد برای این اسـت کـه امنیت مهم اسـت. کیـان مملکت را 

عـدم امنیـت بـر بـاد می دهـد. در اقتصاد هـم همینطور اسـت. ممکن 

اسـت بگوییـد شـورای عالـی اقتصـاد داریم، ولی سـؤال این اسـت که 

اگـر ایـن شـورا درسـت عمـل می کـرد چـرا وضعیـت اقتصادی کشـور 

ایـن چنیـن اسـت؟ شـاید محـدوده اختیـارش گسـترده نیسـت. اگر 

اقتصـاد را بـه امنیـت کشـور گـره بزنیـم کـه قطعـًا مرتبـط اسـت نباید 

اجـازه داد کـه خطاهـای عمـده انجـام شـود تـا بعـد از مدتهـا کار بـه 

دادگاه بکشـد.

همیـن مجلـس بـا اختیـارات قانونـی کـه دارد چـه بسـا بـه طـرح ها 

و لوایحـی رأی مـی دهـد کـه در کوتـاه، میـان، یـا دراز مـدت نظـام 

اقتصـادی را در مخاطـره قـرار مـی دهـد. در دولـت چـه بسـا بـا تعرفه 

هـای نـا بجـا ثـروت مملکت جابجـا می شـود و تا عده ای خبر شـوند 

کار از کار گذشـته اسـت. چـرا هماننـد شـورای امنیت ملـی نباید دیده 

بـان اقتصـادی وجـود داشـته باشـد تـا علیرغـم قعالیت های شـورای 

عالـی اقتصـاد از شکسـته شـدن خطوط قرمـز اقتصاد جلوگیـری کند.
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دیوان عدالت اداری یک مصوبه رییس پلیس راهور را ابطال کردپیام خبر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد 
اخذ آزمون نظری از متقاضیان گواهینامه به موسسه راهگشا را ابطال کرد.

سنا
 ای

س:
عک

تبلیغات انتخابات زیر ذره بین مجلس
طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد

طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس تصویب شد

خانــه  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ملت،نماینــدگان در نشســت علنــی صبــح 
دیــروز )یکشــنبه، اول دی مــاه( مجلــس 
ــرح  ــت ط ــا دو فوری ــامی ب ــورای اس ش
مالــی  تأمیــن  منابــع  شفاف ســازی 
ــا  ــی ب ــای انتخابات ــات و فعالیت ه تبلیغ
ــات  ــون انتخاب ــواد قان ــی م ــاح برخ اص
ــق، 28 رأی  ــا 134 رأی مواف ــس ب مجل
مخالــف و 4 رأی ممتنــع از مجمــوع 
197 نماینــده حاضــر در جلســه موافقــت 
کردنــد. اصغــر ســلیمی ، ســخنگوی 
بــا  داخلــی کشــور  امــور  کمیســیون 
دی  دیــروزدوم  نشســت  بــه  اشــاره 
ــور و  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــاه کمیس م
شــوراها گفــت: از آنجایــی کــه دو فوریــت 

ــع مالــی تبلیغــات  طــرح شــفافیت مناب
انتخاباتــی مجلــس در صحــن علنــی بــه 
تصویــب رســیده بــود، بررســی جزییــات 
ایــن طــرح و پیشــنهاد نماینــدگان دربــاره 
شــفافیت مالــی انتخابــات در دســتور کار 
ــردم  ــده م ــرار گرفت.نماین ــیون ق کمیس
شــورای  دهــم  مجلــس  در  ســمیرم 
اســامی اظهــار داشــت: ازآنجایــی کــه در 
گذشــته بخــش مربــوط بــه منابــع مالــی 
ــتانی  ــرح  اس ــب ط ــات را در قال انتخاب
شــدن انتخابــات مجلــس بررســی کــرده 
بودیــم و شــورای نگهبان کل طــرح مذکور 
را رد کــرده بــود، بررســی و تصویب مجدد 
ایــن بخــش نیازمند صــرف زمــان زیادی 
در کمیســیون نداشــت، بــا ایــن حســاب 

بررســی جزییــات طــرح شــفافیت منابع 
مجلــس  انتخابــات  تبلیغــات  مالــی 
ســه  علنــی  صحــن  کار  دســتور  در 
ــرد. ــی گی ــرار م ــاه ق شــنبه ســوم دی م
وی ادامــه داد: در نشســت کمیســیون 
ــدگان طــراح  ــر از نماین شوارها،هشــت نف
حضــور داشــتند و بــا مشــورت آنهــا 
ــواد و تبصــره  ــه در برخــی م ــی ک ابهامات
هــا وجــود داشــت بررســی و اصــاح 
شــد .ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد 
ــان  ــی از اعضــای شــورای نگهب ــرد: یک ک
نیــز در جلســه کمیســیون حضــور داشــت 
و مــوارد مدنظــر را اعــام کرد.ســخنگوی 
کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
مجلــس گفــت: بــا توجــه بــه رفــع 

ابهامــات و بررســی نظــر شــورای نگهبــان، 
بــه نظــر مــی رســد در صورتــی کــه صحن 
علنــی بــه طــرح مذکــور رای مثبــت بدهد 
و اجرایــی طــرح شــفافیت مالــی منابــع 
ــن  ــه ای ــس ب ــات مجل ــی انتخاب تبلیغات

ــد. ــی رس ــات م دوره از انتخاب

موضوع شفاف سازی 
هزینه های تبلیغاتی از اسراف 

جلوگیری می کند
ــده  ــی نماین ــی دلیگان ــینعلی حاج حس
در  برخــوار  و  میمــه  شــهر،  شــاهین 
مجلــس بــه عنــوان نماینــده متقاضیــان 
ــازی  ــفاف س ــی ش ــرح قانون ــت ط فوری
و  انتخابــات  مالــی  تأمیــن  منابــع 
اصــاح  بــا  انتخاباتــی  فعالیت هــای 
برخــی مــواد قانونــی انتخابــات مجلــس 
ــده  ــه ش ــه تهی ــی ک ــن طرح ــت: ای گف
همــان طرحــی اســت کــه قبــا نمایندگان 
بــه آن رأی دادنــد یعنــی مفــاد ایــن طرح 
همــان مــوادی اســت کــه قبــا در قالــب 
طــرح یــک فوریتــی اصــاح مــوادی 
از قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی بــه آن رأی دادیــم و در شــورای 
نگهبــان هــم بــه جــز یــک مــورد مغایرتی 
از آن گرفتــه نشــد.نماینده مردم شــاهین 
شــهر، میمــه، برخــوار در مجلس شــورای 
اشــکاالت  اگــر  داد:  ادامــه  اســامی 
جزئــی هــم وجــود داشــته باشــد در 
کمیســیون قابــل رفــع اســت، ایــن طــرح 
ســه بخــش داشــت یکــی حزبــی شــدن 
انتخابــات، دیگــری موضــوع اســتانی 
ــا  ــفافیت فعالیت ه ــومی ش ــدن و س ش
ــدی و  ــم از درآم ــی اع ــای مال و هزینه ه
هزینــه ای بــوده اســت.وی بــا اشــاره بــه 
ــن طــرح 4  ــت: ای ــن طــرح گف ــاد ای مف

ــا  ــن هزینه ه ــه تأمی بخــش دارد، از جمل
از ایــن جهــت کــه دارایی هــای شــخصی، 
کمک هایــی کــه احــزاب و گروه هــای 
دهنــد،  انجــام  می تواننــد  سیاســی 
ــی،  ــی ایران ــخاص حقیق ــای اش کمک ه
همچنیــن منابــع و امکانــات عمومــی کــه 
بایســتی بــه طــور مســاوی و عادالنــه در 
ــی  ــرد. هزینه های ــرار گی ــراد ق ــار اف اختی
ــت  ــده اس ــرح آم ــان ط ــه در هم ــم ک ه
ــم وجــود دارد  ــی ه و در طــرح دو فوریت
بــاز شــامل 4 بخــش اســت؛ هزینه هــای 
دایــر کــردن محــل ســتادها، هزینــه 
برپایــی تجمعــات عمومــی، هزینه هــای 
تبلیغــات مجــاز و هزینه هــای حق الزحمه 
عوامــل اجرایــی و کارشناســی. ایــن کــه 
یــک مســئول عملکــرد خــود را در منصــه 
ظهــور و در مرعــا و منظــر مــردم بگــذارد 
کار بســیار درســتی اســت و می توانــد 
ایــن نــوع شــفاف ســازی اعتمــاد مــردم 
کند.عضــو  بیشــتر  را  مســئولین  بــه 
کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
ــح  ــن طــرح تصری ــودن ای ــی ب دو فوریت
ــاه  ــر از دو م ــل اینکــه کمت ــه دلی ــرد: ب ک
ــده و  ــی مان ــس باق ــات مجل ــه انتخاب ب
ــاورد  اگــر دو فوریــت ایــن طــرح رأی بی
و بــا توجــه بــه بلــوغ سیاســی مجلــس 
ایــن  بــرای  بابــی  فتــح  می توانــد 
ــده باشــد  ــس آین ــس و هــم مجال مجل
و بــه دلیــل اینکــه مــردم در شــرایط 
اقتصــادی خاصــی قــرار دارنــد، موضــوع 
شــفاف ســازی هزینه هــای تبلیغاتــی 
ــراف و  ــرایط از اس ــن ش ــد در ای می توان
ــی حــد و حصــر  هزینه هــای نابه جــا و ب

ــد. ــری کن ــان جلوگی ــی از داوطلب برخ

 تعیین سقف منابع مالی 
تبلیغات هر نامزد

قاســم میرزایی نیکــو نماینــده مــردم 
دماونــد و فیروزکــوه در مجلــس شــورای 

ــت: در  ــرح گف ــاره ط ــز درب ــامی نی اس
صورتــی کــه شــورای نگهبــان نظــر نهایــی 
خــود دربــاره طــرح شــفافیت منابــع 
مالــی تبلیغــات را تــا پایــان بهمــن مــاه 
ــات دور  ــوان تبلیغ ــد شــاید بت ــام کن اع
یازدهــم انتخابــات را در چارچــوب قانــون 
جدیــد انجــام داد امــا رفــع ابهامــات 
ــان  ــورای نگهب ــه ش ــی ک ــرح و فرصت ط
طبــق ســوابق گذشــته بــرای بررســی 
طــرح و لوایــح درخواســت می کنــد را 
هــم بایــد در نظر داشــت.عضو کمیســیون 
امــور داخلــی کشــور و شــوراها افــزود: در 
ــع مالــی تبلیغــات  طــرح شــفافیت مناب
ــه ای  ــا کمیت ــیون ی ــده کمیس ــرر ش مق
ــی  ــع مال ــا ســقف مناب تشــکیل شــود ت
تبلیغــات هــر نامــزد انتخابــات را بــر 
اســاس شــرایط حوزه انتخابیه مشــخص 
کنــد امــا تعییــن تکلیــف ســقف منابــع 
ــوارد  ــی از م ــا یک ــن اعض ــی و تعیی مال
ــت.میرزایی  ــور اس ــرح مذک ــی ط اختاف
ــادآور شــد: در ایــن طــرح آمــده  نیکــو ی
اســت کــه رســیدگی و بررســی عملکــرد 
حســاب نامزدهــا توســط کمیســیون 
ــورت  ــتان ص ــر اس ــات ه ــی تبلیغ بررس
مشــخص  طــرح  در  امــا  می گیــرد 
نشــده کــه اعضــای ایــن کمیســیون چــه 
کســانی هســتند. عضــو کمیســیون امــور 
داخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس 
ــق  ــرد: طب ــح ک ــامی، تصری ــورای اس ش
طــرح اصــاح قانــون انتخابــات مجلــس 
ــر  ــی از وزی ــد ترکیب ــع بای ــه جام و الیح
ــر ارشــاد و دادســتان،کمیته  کشــور، وزی
تبلیغــات تشــکیل دهنــد تــا ایــن کمیتــه 
شــرایط مالــی تبلیغــات را مشــخص 
ــد  ــئوالن بای ــن مس ــدام از ای ــد. هرک کن
نماینــدگان خــود در اســتان یا شهرســتان 
را هــم معرفــی کننــد. در تاشــیم تــا 
ابهــام ایــن بخــش در مجلــس برطــرف 

شــود.

وزیـر علـوم بـا تاکیـد بـر اینکـه در انتخـاب 
مدیـران دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی 
کارآیـی، توانمنـدی و اثرگـذاری آنهـا مـاک 
اسـت تاکید کـرد: نگاه جنسـیتی در انتصاب 
و انتخـاب مدیـران وجـود نـدارد؛ چـون مـا 
همـه همـکاران را از خانـواده آمـوزش عالـی 
می دانیـم. منصـور غامـی در جلسـه علنـی 
روز )دوشـنبه( مجلس و در پاسـخ به سـوال 
خصـوص  در  سـبزوار  نماینـده  مقصـودی 
علـت انتصـاب رئیـس و معاونـان مـرد برای 
دانشـگاه های دخترانـه اظهـار کـرد: ما تاش 

بـا  مرتبـط  افـراد  از  مدیـران  می کنیـم کـه 
فضـای دانشـگاه ها انتخـاب شـوند. اولویـت 
اولمـان کارآیـی و تجربـه کافـی افـراد بـود، 
اگـر مدیـر جوانی در آن مجموعه دانشـگاهی 
وجـود داشـته باشـد و دارای ماک هـای الزم 
هـم باشـد مـا آن فـرد را بـا رویکـرد جـوان 
گرایـی انتخـاب خواهیـم کـرد. در دو سـال 
روسـای  انتخـاب  در  شـد  تـاش  گذشـته 
دانشـگاه ها جوانگرایـی ماک باشـد. از طرف 
دیگـر جایـگاه علمـی و سـابقه خدمـت و در 
اعضـای  بـزرگ پیشکسـوتی  دانشـگاه های 

هیـات علمی بـرای انتخاب مدیـران ضروری 
بـه شـمار می آیـد.

در  مدیـران  انتخـاب   غامـی  گفتـه  بـه 
و  توانایـی  مـاک  بـا  جـوان  دانشـگاه های 
ظرفیت آنها برای پیگیری و توسـعه فیزیکی 
و زیرسـاختی آن دانشـگاه انجـام می شـود. 
تاش شـده کسـانی مدیر شـوند کـه بتوانند 
شـرایط را بـرای توسـعه بهتـر و ارتقـای آن 
مرکـز آمـوزش عالی فراهم کنـد. همانطور که 
می دانیـد در دوره ای که گذشـت تعـداد مراکز 
آمـوزش عالـی افزایش پیـدا کرد و بـه دنبال 
آن منابـع مراکـز آمـوزش عالـی دولتی کفاف 
الزم را نـداد. فشـار مضاعفـی ایجاد شـد؛ لذا 
بایـد تدابیـری بـرای ارائـه خدمات شایسـته 
صـورت می گرفـت. مـا در انتخـاب انتصـاب 
مدیـران دانشـگاهی بـه ایـن مـوارد توجـه 

کرده ایـم.

 نگاه جنسیتی در انتخاب 
مدیران دانشگاهی وجود ندارد

به همه خانواده های آسیب دیده 
حوادث آبان سرکشی شده است

ــا اعــام اینکــه دادســتانی مرجــع اعــام تعــداد کشــته  ــت ب ســخنگوی دول
شــده های آبــان مــاه بــا جزئیــات شــده اســت، گفت:بــه همــه خانــواده هــای 
آســیب دیــده حــوادث آبــان سرکشــی شــده اســت .علــی ربیعــی در ابتــدای 
نشســت هفتگــی خــود بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر روحانــی بــه 
مالــزی و ژاپــن، ایــن ســفرها را حائــز اهمیــت خوانــدو گفــت: ایــن ســفرها 
ــال  ــه دیپلماســی فع ــود ک ــرات نشــان دهنده آن ب ــا و مذاک و ســطح دیداره
و ســازنده دولــت همچنــان بــا قــدرت ادامــه دارد و هیــچ گاه روندهــای 
دیپلماتیــک و گفت وگــو محــور بــرای توســعه کشــور و ارتقــای جایــگاه ایــران 
ــار  ــه آم ــن پرســش ک ــه ای ــل نخواهــد شــد. وی در پاســخ ب ــا، تعطی در دنی
جانباختــگان در ســخنان محمدجــواد الریجانــی بــه دو دســته تروریســتی و 
امنیتــی تقســیم شــده اســت و اینکــه آیــا دولــت ایــن آمــار را تاییــد می کنــد، 
اظهــار کــرد: ایــن ســوال را بایــد از خــود ایشــان بپرســید. بنابــر وعــده ای کــه 
بــا وزیــر کشــور داشــته ایــم و بــر اســاس تقســیم کار قــرار شــد دادســتانی 
آمــار را بــا تفکیــک و دقیــق ارایــه کنــد و از آمارهــای دبیــر ســتاد حقــوق بشــر 
ــی امنیتــی مــا هــم عــده ای شــهید  ــه از نیروهای ــدارم. البت هیــچ اطاعــی ن

شــدند کــه بــه ایــن موضــوع شــک نداریــم.

مجلس

پارلمان

سیاست

سیاست

این چه حرفی است که انقالب حجامت شد؟

دولت اراده ای در به کارگیری زنان توانمند ندارد

آمریکا ناگزیر است دست از فشار حداکثری 
بر ایران بردارد

FATF نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره

در  قزویـن  مـردم  نماینـده 
اسـامی  شـورای  مجلـس 
باختـگان  جـان  مـورد  در 
حـوادث آبـان مـاه گفـت: ایـن 
چـه حرفـی اسـت کـه انقـاب حجامـت شـد؟ جـواب 
خون هـای ریختـه شـده را چگونـه خواهیـم داد؟ تمـام 

را. گفتـن  خـودی  غیـر  و  خـودی  ایـن  کنیـد 
 سـید حمیـده زرآبـادی در جلسـه علنی روز )دوشـنبه( 
مجلـس شـورای اسـامی در نطـق میـان دسـتور خـود 
گفـت: قزویـن بـا خـاک حاصلخیـز و بوسـتان هایش 
مثـل نگیـن درخشـان بـود اما امروز در سـایه بـه خواب 
دفـع  بـرای  محلـی  بـه  نظارتـی  دسـتگاه های  رفتـن 

پسـماند و زبالـه دیگـر اسـتان ها تبدیـل شـده اسـت. 
تهدیـد  را  فرزنـدان  آینـده  ایـن شـهر  در  آلودگـی هـوا 
شـورای  مجلـس  در  قزویـن  مـردم  می کند.نماینـده 
اسـامی در انتقـاد از سـاختار بودجه کشـور گفـت: دلیل 
محقـق نشـدن مطالبـات، ضعـف  در سـاختار بودجـه 
اسـت، بودجـه مـا کاما وابسـته بـه نفت، غیر شـفاف و 
رانتی اسـت. تحریم هـای ظالمانه نیز ضعف در سـاختار 
بودجـه را بیـش از پیـش آشـکار کـرده اسـت. امید بود 
تـا تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کنیـم تـا ایجـاد عدالت 
و رشـد اقتصـادی در سـاختار بودجه مشـاهده شـود اما 
متاسـفانه ایـن فرصـت در الیحـه بودجـه 99 از دسـت 

رفت.

نماینـده مـردم تهـران در مجلس بـا انتقاد 
دولـت  در  زنـان  ارتقـاء وضعیـت  عـدم  از 
روحانـی گفـت: فاصلـه عدالـت جنسـیتی 
میـان زنـان و مـردان در ایـران هـم ردیـف 

کشـورهای عقـب افتـاده اسـت.
پروانه سلحشـوری در نشسـت علنی )دوشـنبه، 2 دی ماه( مجلس شـورای 
اسـامی در جریـان سـوال از وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در تشـریح 
سـوال خـود گفـت: دانشـگاه مرکز تربیـت عالمان و نخبگان کشـور اسـت و 
وزارت علـوم بایـد بتوانـد آمـار درسـت و تفکیـک شـده ای از میـزان اعضای 

هیـأت علمـی و حضـور زنـان در سـطوح مختلف ارائـه دهد.
نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسامشـهر و پردیـس در مجلـس 
شـورای اسـامی در ادامه با اشـاره به نقاط ضعف ارائه آمار از سـوی وزارت 
علـوم تصریـح کـرد: متأسـفانه آمار ناقـص و مخدوشـی درباره حضـور زنان 
در ایـن وزارتخانـه ارائـه می شـود در صورتـی کـه انتقـادات زیـادی بـه نحوه 
اسـتفاده از زنـان وجـود دارد برای مثال موسسـه فناوری های نوین سـبزوار 

کـه دانشـگاهی زنانـه اسـت بـا مدیریـت یک آقـا اداره می شـود و یـا مدیر 
دانشـگاه الزهـرا نیـز یک آقا اسـت.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه تفـاوت آمـار ارائـه شـده از سـوی سـازمان امـور 
اسـتخدامی کشـور بـا وزارت علـوم اظهـار داشـت: برخـی از آمارهـای واصله 
اعـام می کنـد کـه در برخـی دانشـگاه ها هیـأت علمـی و مدیریـت وجـود 
نداشـته یـا تیـم آنهـا تکمیـل نشـده اسـت کـه ایـن موضـوع نشـان دهنده 
افـت وزارت علـوم اسـت کـه آمـار دقیقـی از دانشـگاه های مطرح کشـور در 
حـوزه مدیریتـی وجـود نـدارد. سلحشـوری در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی 
آمارهـای ارائـه شـده از حضـور زنـان در هیـأت علمـی دانشـگاه ها عنـوان 
کـرد: آمارهـای متفاوتـی نظیـر 5 هـزار و 800 و یا 12 هزار نفـر از حضور زنان 
در هیـأت علمـی دانشـگاه ها ارائـه می شـود کـه بر اسـاس بررسـی مـا آمار 
واقعـی حـدود 5 هـزار و 700نفـر اسـت. همچنیـن گفتـه می شـود 12 درصد 
عضـو هیـأت علمی هسـتند کـه این میـزان در حـوزه معاونت وزارت بسـیار 
پایین تـر اسـت در حالـی کـه رئیـس جمهـور از وزرای خود درخواسـت کرده 

اسـت از معاونـان زن در سـطح وزارت اسـتفاده شـود.

گفـت:  جمهـوری  رییـس 
آمریـکا ناگزیـر اسـت دیـر یـا 
زود، قبـل یـا بعـد از انتخابات 
از  دسـت  جمهـوری  ریاسـت 

بـردارد. ایـران  بـر  حداکثـری  فشـار 
روز  روحانـی«  حسـن  والمسـلمین  ،»حجت االسـام 
دوشـنبه در دیـدار »سـابرامانیام جایشـانکار« وزیـر امور 
خارجـه هنـد، روابـط دو کشـور را دوسـتانه، صمیمـی و 
دیرینـه دانسـت و اظهار داشـت: تردیدی وجـود ندارد که 
بـا اراده مسـتحکم دو دولـت و دو ملـت بـزرگ ایـران و 

هنـد در آینـده روابـط و همکاری های فی مابیـن بیش از 
پیـش توسـعه خواهد یافـت. رییس جمهـوری برگزاری 
را  هنـد  و  ایـران  همکاری هـای  مشـترک  کمیسـیون 
موجـب تحـرک در مسـیر توسـعه مناسـبات همـه جانبه 
دو کشـور عنـوان کـرد و گفـت: همواره تعامـل و مذاکرات 
گسـترش  در  مثبتـی  نتیجه هـای  دو کشـور  مسـئوالن 
بیـش از پیـش روابـط و همکاری های تهـران – دهلی نو 
داشـته اسـت. روحانـی تصریـح کـرد: بایـد تـاش کنیم 
تـا روابط تجاری و اقتصادی دو کشـور در سـطح مطلوب 

و مـورد انتظـار قـرار گیرد.

ــس  ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــک عض ی
از  نامــه  گروهــی  از  اســامی  شــورای 
ــری در  ــام معظــم رهب ــه مق ــدگان ب نماین
نپیوســتن  تبعــات  و   FATF خصــوص 
ــدار در  ــی مق ــر داد.شــهاب الدین ب ــاالن اقتصــادی خب ــه آن از منظــر فع ب
ــی از  ــی از گروه ــه نمایندگ ــده ب ــه بن ــان اینک ــا بی ــا ایســنا، ب ــو ب گفت وگ
نماینــدگان در حــال تهیــه ی نامــه ای در خصــوصFATF بــرای تقدیــم بــه 
ــاالن اقتصــادی  ــرا فع ــار داشــت: اکث ــری هســتم،  اظه ــام معظــم رهب مق
کــه در ایــن زمینــه صاحــب نظــر هســتند تاکیــد دارنــد کــه اگــر مــا بــه 
FATF نپیوندیــم و در لیســت ســیاه قــرار بگیریــم دســت و پــای کشــور 
ــوت  ــور بایک ــارج از کش ــا در خ ــای م ــعبات بانک ه ــود و ش ــل می ش قف
  FATF ــن ــال نپذیرفت ــه دنب ــرد: ب ــار ک ــه اظه ــد.وی در ادام ــد ش خواهن
ایرانیانــی کــه در خــارج از کشــور کار می کننــد و پاســپورت ایرانــی دارنــد 
ــم  ــه قش ــده ب ــه بن ــش ک ــدی پی ــود. چن ــته می ش ــان بس حساب هایش
رفتــه بــودم خیلــی از فعــاالن اقتصــادی بــه بنــده گفتنــد کــه از بانک هــای 

دوبــی، کویــت، و عمــان بــه آنهــا نامــه نوشــتند کــه بایــد حساب هایشــان 
ــح  ــس تصری ــز در مجل ــردم تبری ــده م ــا ببندند.نماین ــن  بانک ه را در ای
کــرد:  بنــده شــنیدم کــه وزارت خارجــه روســیه نیــز طــی نامــه ای بــه وزارت 
ــد  ــر نمی توان ــه FATF دیگ ــتن ب ــدون پیوس ــه ب ــرده ک ــام ک ــه اع خارج
بــا مــا همــکاری کنــد و قطعــا صــادرات و واردات مــا بــا مشــکل مواجــه 

می شــود.
ایــن عضــو فراکســیون امیــد مجلــس افــزود: در صــورت نپذیرفتــن 
FATF  قیمــت دالر افزایــش یافتــه و بــر روی همــه کاالهــا اثــر می گــذارد 
ــه  ــه ب ــود. در نام ــاد می ش ــور ایج ــعه کش ــده ای در توس ــکات عدی و مش
ــه  ــده ب ــن مســائل اشــاره شــده اســت و بن ــه ای ــری ب ــام معظــم رهب مق
ــه  ــی وظیف ــازار بین الملل ــک کارشــناس اقتصــادی در داخــل و ب ــوان ی عن

ــم. ــرح کن ــا را مط ــن حرف ه دارم ای
ــده از اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــد کــرد:  بن وی در ادامــه تاکی
می خواهــم بــا در نظــر گرفتــن منافــع ملــی در خصــوص FATF تصمیــم 

گیــری کــرده تــا در آســتانه انتخابــات کشــور دچــار بحــران نشــویم.    

نماینـدگان مجلـس از توضیحـات وزیـر علوم قانع نشـدند و دومین 
کارت زرد را بـه او در یـک روز دادنـد.در جلسـه علنـی روز )دوشـنبه( 
سـوال حسـین مقصودی نماینـده سـبزوار از وزیر علـوم درباره علت 
انتصـاب رئیـس و معاونـان مرد بـرای دانشـگاه های دخترانه مطرح 
شـد.پس از توضیحـات وزیـر علـوم ایـن نماینـده مجلـس گفت که 
از پاسـخ های وزیـر قانـع نشـده و خواسـتار بـه رای گذاشـتن سـوال 
شـد. نمایندگان با 97 رای موافق، 79 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 
مجمـوع 201 نماینـده حاضر در مجلس اعام کردند که از پاسـخ های 
وزیـر قانـع نشـدند. بعـد از آن رئیـس مجلـس گفت که این سـوال 
هـم نتوانسـت از نماینـدگان رای الزم را بـه دسـت آورد. لـذا مجلس 

دربـاره این دو سـوال قانع نشـد.

یـک نماینـده مجلـس گفـت: قانـون شـکن نمـی توانـد قانونگـذار 
مناسـبی باشـد کـه نمونـه ایـن قانـون شـکنی هـا را در وعـده های 
انتخاباتـی مـی شـنویم که در مورد پسـت و اسـتخدام و مشـکات 
راه هـا داده مـی شـود کـه از نظـر قانـون هیـچ ارتباطـی بـه نماینده 
ندارد. سـیدحمایت میرزاده در علنی امروز مجلس شـورای اسـامی 
در نطـق میـان دسـتور خـود بـا بیـان اینکـه بـه عنـوان یکـی از 40 
نماینـده ای کـه بـرای انتخابـات مجلـس یازدهـم ثبـت نـام نکرده 
اسـت، از مـردم حـوزه انتخابیـه ام، فرهنگیـان و آذربایجـان قهرمان 
عذرخواهـی مـی کنـم، گفـت: مشـکات مربـوط بـه افزایش قیمت 
بنزیـن موضوعـی نیسـت که بتوان فرامـوش کرد و در رابطـه با آن از 

مـردم پوزش نخواسـت.

دومین کارت زرد مجلس 
به وزیر علوم در یک روز

قانون شکن نمی تواند 
قانونگذار مناسبی باشد

 عضـو حقوقـدان شـورای نگهبـان بـه نقل از آیـت هللا یزدی 
گفـت: ایـن خـوب اسـت کـه جنسـیت مانـع حضـور زنان 
در انتخابـات خبـرگان نیسـت و ایـن حـق زنـان اسـت که 
وارد چنیـن مجامعـی شـوند. هادی طحان نظیف نوشـت: 
چهارشـنبه 27 آذرمـاه 1398، جلسـه شـورای نگهبـان بود،  
عباسـعلی کدخدائـی قائم مقام دبیر شـورای نگهبان قبل از 
ورود به دسـتور جلسـه، گزارشـی از تعـداد ثبت نام کنندگان 
و  رهبـری  خبـرگان  مجلـس  میـان دوره ای  انتخابـات 
همچنیـن رونـد برگـزاری آزمـون در آخـر هفته ارائـه داد. 

یـک عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس تاکید کـرد کـه مخالفان 
پیوسـتن بـه FATF منطقـی پشـت مخالفـت خـود نداشـته و 
در صـورت نپذیرفتـن لوایـح مرتبـط بـا FATF شـرایط کشـور 
سـخت تر می شـود.عبدالرضا هاشـم زایی در گفت وگو با ایسـنا 
بـا اشـاره بـه رو به پایان بـودن مهلت FATF به ایـران بیان کرد: 
بنـده پـس از 40 سـال سـابقه کار در مسـئولیت هـای مختلـف 
در دوران بعـد از انقـاب امـروز بـه عنـوان فـردی کـه منافع ملی 
برایـم حائز اهمیت اسـت با شـنیدن نظرات مخالفان پیوسـتن 
بـه FATF گیـج شـده و نمـی دانـم آنها بـه دنبال چه هسـتند.

دفاع آیت هللا یزدی از حضور 
زنان در انتخابات خبرگان

 FATF پشت مخالفت با
هیچ منطقی نیست
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

تأیید مرمت انجام شده در گنبد مسجد شیخ لطف اهللمطلوب  بودن قوانین ایران در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی

معــاون ســرمایه گذاری و امــور مجلــس 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
ــررات و  ــرد: »مق ــح ک ــتی تصری صنایع دس
قوانیــن جــاری مملکــت در بخــش جــذب 
ســرمایه گذاری خارجــی در جمهــوری اســامی شــرایط مطلوبــی دارد و مــا 
ــرای  ــی را ب ــا ســود کاف ــه مطمئن ــع ارزی هســتیم ک ــال جــذب مناب به دنب

ســرمایه گذار به همــراه خواهــد داشــت.«
ساســان تاجگــردون، معــاون ســرمایه گذاری و امــور مجلــس وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی در دیــدار بــا محمت علــی 
دوغــان، مدیــر هلدینــگ اقتصــادی هاتوشــا در ترکیــه و ســیدعلی ضیایــی، 
مدیرعامــل هتــل بــزرگ پارســیای قــم و هیئــت همــراه آن هــا عصــر دیــروز 

ــد. ــو کردن ــدار و گفت وگ ــاه، دی ــم دی م یک
ساســان تاجگــردون در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه فضــای مســاعد ایــران 
بــرای مشــارکت و ســرمایه گذاری دربخش هــای مختلــف اقتصــادی 
خاطــر نشــان کــرد: »همــه بــه وضعیــت ایــران از نظــر اقتصــادی اشــراف 

ــای  ــد ایف ــت می توان ــن وضعی ــه در ای ــی ک ــی از موضوعات ــا یک ــم ام داری
ــی از  ــه یک ــت ک ــگری اس ــث گردش ــد، بح ــته باش ــری داش ــش موث نق

ــت.« ــور اس ــعه کش ــم توس ــای مه بخش ه
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  مجلــس  امــور  و  ســرمایه گذاری  معــاون 
ــه کشــور همســایه و  ــان اینک ــا بی ــه ب گردشــگری و صنایع دســتی در ادام
دوســت ترکیــه را بــه عنــوان یکــی از ظرفیت هــای مهــم گردشــگری بــرای 
ــران می دانیــم، تصریــح کــرد: »به لحــاظ قرابت هــای فرهنگــی و دینــی  ای
ــوان  ــای گردشــگری را می ت ــن ظرفیت ه ــم، ای ــه داری ــور ترکی ــا کش ــه ب ک
افزایــش داد. مقــررات و قوانیــن جــاری در بخــش جــذب ســرمایه گذاری 
خارجــی در جمهــوری اســامی شــرایط مطلوبــی دارد و مــا به دنبــال جــذب 
ــه  ــرای ســرمایه گذار ب ــی را ب ــا ســود کاف ــه مطمئن ــع ارزی هســتیم ک مناب

همــراه خواهــد داشــت.«
محمــت علــی دوغــان، ســرمایه گذار ترکیــه ای نیــز در ادامــه ایــن نشســت 
بــه ارائــه توضیحاتــی در خصــوص فعالیت هــای خــود در حــوزه گردشــگری 

پرداخــت بــرای ســرمایه گذاری در ایــران ابــراز آمادگــی و عاقــه کــرد.

درخصـوص  نهایـی  اظهارنظـر  جلسـه 
مرمـت گنبـد مسـجد شـیخ لطـف هللا بـا 
حضـور نمایندگانـی از شـورای تخصصـی 
پایگاه هـای میـراث ملی و جهانی کشـور، 
اعضـای شـورای فنـی میراث فرهنگـی اسـتان اصفهـان، کمیتـه راهبـردی 
پایـگاه میـدان امـام )ره(، رئیـس پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار 
پژوهشـگاه میراث فرهنگـی و گردشـگری، صاحب نظـران، پیشکسـوتان و 
اسـاتید دانشـگاه هنر اصفهان روز گذشـته یکشـنبه اول دی 98 در خانه 

تاریخـی میـراث اصفهـان برگـزار شـد.
به گـزارش میراث آریـا، محمدحسـن محبعلـی پیشکسـوت و صاحب نظر 
حـوزه میراث فرهنگـی و عضـو شـورای تخصصـی پایگاه های میـراث ملی 
و جهانـی کشـور در ایـن جلسـه گفـت: »از نظـر قوانیـن مرمتـی اقدامات 
انجام شـده، صحیـح بـوده و بـا توجـه بـه وضـع موجود و آسـیب شـدید 
بـه زیرسـازی کاشـی کاری و ناهمـواری و پدیـداری مـوج در سـطح گنبد، 
بـر چیـدن کاشـی ها، اجـرای دوبـاره آن الزم بـود.«او بـر ادامـه عملیـات 

مرمـت و نصـب دوبـاره داربسـت بـرای انجـام گمانه زنی هـا و بررسـی 
آسـیب کاشـی های سـایر ترک هـا بـه شـکل تـرک بـه تـرک تأکیـد کرد.

بـاز کـردن زودهنـگام داربسـت ها  محبعلـی تصریـح کـرد: »متأسـفانه 
ایـن تصـور را به وجـود آورده کـه مرمـت پایـان یافتـه و بخـش مهمـی از 
شـائبه های موجـود ناشـی از ایـن اقـدام بـوده ایـن در حالـی اسـت کـه 
بـا مرمـت کامـل و پاک سـازی تزئینـات گنبـد می تـوان سـیمای مـوزون 
را مشـاهده کـرد.« عبـدهللا جبل عاملـی پیشکسـوت،  و یکپارچـه گنبـد 
راهبـردی  عضـو کمیتـه  و  سـازمان  فنـی  شـورای  عضـو  و  صاحب نظـر 
میـدان امـام )ره( اظهـار کـرد: »بـا توجـه بـه شـناختی کـه از سـوابق، 
مهـارت و تجربـه بـاالی مجـری پـروژه دارم، انتخـاب اسـتاد رحمـت هللا 
رضایـت درسـت بـوده بـه طوری کـه در پروژه هـای متعدد و مهـم از جمله 
بازسـازی بـازار جنـب مسـجد جامـع کـه بـر اثـر بمبـاران تخریـب شـده 
بـود، تـاالر تیمـوری، مدرسـه مظفری و مسـجد جامـع، اقدامـات مرمتی 
شایسـته ای را انجـام داده  اسـت و در زمینـه اجـرای سـازه های سـنتی 

مهـارت و تخصـص دارد.«

 پیام
 میراث

موزه موسیقی سنتی جنوب، در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در 
بوشهر افتتاح شد. این موزه با توجه به پیشینه و سوابق موسیقی بوشهر و غنای موسیقایی این استان و تنوع نواهای موسیقی 
در خطه جنوب به منظور نگهداری ادوات و وسایل موسیقی محلی که از دیرباز در بین مردمان این دیار دارای ارزش فرهنگی و 

تاریخی بوده اولین موزه موسیقی بوشهر، افتتاح شد.

رنا
 ای

س:
عک

صنایــع  و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  مدیــرکل 
 11 رســمی  کلنگ زنــی  از  اردبیــل  اســتان  دســتی 
ــن  ــه ای ــوری ب ــروژه گردشــگری در ســفر رئیس جمه پ

ــر داد. ــتان خب اس
ــط عمومــی  ــه نقــل از رواب ــا ب ــه گــزارش میــراث آری ب
صنایــع  و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  اداره کل 
دســتی اســتان اردبیــل، نــادر فاحــی امــروز دوشــنبه 
ــا اعــام ایــن خبــر تصریــح کــرد: »  2 دی مــاه 98 ب
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــا ب ــن پروژه ه ای

و حمایــت اداره کل احــداث می شــود.«
او افــزود: »بــا توجــه بــه اینکــه قــرار بــود ســفر 
ــات  ــود، عملی ــام ش ــاه انج ــر م ــور در مه ــس جمه رئی
اجرایــی 10 پــروژه آغــاز شــده و بــا ایــن وجــود 
بــه  جمهــور  رئیــس  ســفر  در  رســمی  کلنگ زنــی 

می شــود.« اجــرا  اســتان 
صنایــع  و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  مدیــرکل 
دســتی اســتان تصریــح کــرد: »ایــن 10 پــروژه شــامل 
هتــل 3 ســتاره در نمیــن، مرکــز تفریحــی و ســرگرمی 
و واحــد پذیرایــی بیــن راهــی در مشــگین شــهر، 
هتــل 5 ســتاره، دهکــده گردشــگری ســوالن، پیســت 
اســکی اوجــور و مرکــز آبدرمانــی در ســرعین اســت.«
فاحــی اضافــه کــرد: » همچنیــن احــداث مرکــز 
تفریحــی و ســرگرمی در خلخــال، محوطــه گردشــگری 
ــل جــزو پروژه هاســت.« ــل 2ســتاره در اردبی و دو هت
او بــا اشــاره بــه این کــه پــروژه پــارک آبــی نیــز 
»عملیــات  گفــت:  می شــود،  احــداث  ســرعین  در 
ــاز  ــوری آغ ــا ســفر رئیس جمه ــروژه ب ــن پ ــی ای اجرای

» . د می شــو
صنایــع  و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  مدیــرکل 
دســتی اســتان میــزان اشــتغال پروژه هــای ذکــر 
داشــت:  بیــان  و  عنــوان کــرد  نفــر   721 را  شــده 
ریــال  7970میلیــارد  نیــز  ســرمایه گذاری  »میــزان 

اســت.«

سوژه
کلنگ زنی 11 پروژه 
گردشگری در سفر 

رئیس جمهوری به اردبیل

رونمایی از برند ملی گردشگری ایران

مونسان: بوتیک هتل ها در نقاط مختلف کشور راه اندازی می شود

وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
کمــک  بــرای  گفــت:  گردشــگری  و 
ــم  ــت توریس ــد صنع ــعه و رش ــه توس ب
ــران  ــگری ای ــی گردش ــد مل ــور، برن کش
رونمایــی  امســال  مــاه  بهمــن   22

. د می شــو
ــنبه در  ــان روز دوش ــر مونس ــی اصغ عل
آییــن افتتــاح 19 پــروژه گردشــگری 
هــم  افــزود:  بوشــهر  اســتان  در 
اکنــون همــکاری بســیار خوبــی بــا 
ــم و  ــی داری ــگری جهان ــازمان گردش س
ــون در  ــازمان اکن ــن س ــان ای کارشناس

کشــور حضــور دارنــد.
ــن در شــرایط  ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
ــازمان  ــکو )س ــا یونس ــی ب ــیار راحت بس
ملــل  فرهنگــی  و  علمــی  آموزشــی، 
متحــد ( همــکاری داریــم کــه ایــن 
بودجــه  می کنــد کــه  مــوارد کمــک 
بطــور دقیــق  هــای گردشــگری مــا 

مشــخص شــود.
رئیــس  نــگاه  داد:  ادامــه  مونســان 
ــورت  ــه ص ــگری ب ــه گردش ــوری ب جمه
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــژه اســت و ب وی
ظرفیــت  کشــور  اســتان های  همــه 
توســعه  ســند  دارنــد،  گردشــگری 
گردشــگری کشــور چنــدی اســت آمــاده 
شــده و امیدواریــم کــه تــا پایــان ســال 

در هیــات محتــرم دولــت مطــرح شــود 
ــد. ــب برس ــه تصوی و ب

 وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
از  یکــی  اظهارداشــت:  و گردشــگری 
اقدامــات خوبــی کــه دولــت تدبیــر 
و امیــد انجــام داد موضــوع اشــتغال 
روســتایی و بویــژه بوم گــردی اســت 
کــه در دولــت دوازدهــم شــمار ایــن 
مراکــز از 400 اقامتــگاه بــه یکهــزارو 700  

یافته اســت.   افزایــش 
مونســان بیــان کــرد: حــوزه گردشــگری 
روســتایی در کشــور بــه ســرعت توســعه 
ــا  ــه تنه ــورد ن ــن م ــه ای ــت ک یافته اس
جلــوی مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر 
ــوس از  ــرت معک ــه مهاج ــه بلک را گرفت

ــت. ــاد کرده اس ــتاه ایج ــه روس ــهر ب ش
از  یکــی  اکوتوریســم  گفــت:  وی 
دولــت  در  اســت کــه  موضوع هایــی 
ــه آن توجــه  ــژه ب ــه طــور وی دوازدهــم ب
شــده و مــورد اقبــال گردشــگران داخلــی 
و خاجــی قــرار گرفته اســت زیــرا ویژگــی  
مهــم آن در کشــور مــا همزمــان وجــود 
و  گرمــا، ســرما، جنــگل، کوهســتان 
ــت. ــران اس ــف ای ــاط مختل ــا در نق دری
 وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری یادآورشــد: پیــش از ایــن 
بــه ایــن ظرفیت هــای گردشــگری و 
ــه نشــده  اکوتوریســم در کشــور پرداخت
بــود و بیشــتر گردشــگری مــا در مبحث 
ــد  ــه می ش ــی خاص ــی و فرهنگ تاریخ
در  طبیعــی  اکنــون گردشــگری  امــا 

ــت. ــکل گرفته اس ــور ش کش
همچنیــن  اظهارداشــت:  مونســان 
از  جدیــد گردشــگری کــه  موضــوع 
اســت  راه انــدازی  حــال  در  تهــران 
ــن  ــه در ای ــا« اســت ک ــک هتل ه »بوتی
طــرح بناهــای قدیمــی کــه قابلیــت 
تبدیــل شــش شــدن بــه هتــل را دارنــد 
مــورد  و  می شــود  کاربــری  تغییــر 

می گیرنــد. قــرار  اســتفاده 
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم بــزودی 
ایــن طــرح در بقیــه اســتان ها اجرایــی 
شــود افــزود: بــا توجــه بــه بــه معمــاری 
زیبــای بوتیــک هتل هــا کــه بــا صنایــع 
مــورد  شــده اند،  تجهیــز  دســتی 
اســتقبال گردشــگران اروپایــی قــرار 

گرفته اســت.
ــاط  ــن ارتب ــرد: در ای ــه ک مونســان اضاف
ــی  ــه یک ــم ک ــال می کنی ــدف را دنب 2 ه
ســرمایه گذاری بخــش غیــر دولتــی 

ــری  ــا و دیگ ــن بناه ــت ای ــرای مرمم ب
ایجــاد کســب و کار در حــوزه گردشــگری 
اســت کــه شــکل گرفتــه و در حــال 

ــت. ــترش اس گس
ــس  ــک آژان ــردی، ی ــگاه بوم گ 18 اقامت
گردشــگری روز دوشــنبه بــا حضــور 
وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری در اســتان بوشــهر افتتــاح 

شــد.
علــی اصغــر مونســان وزیــر میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
جهانگیــری  اســحاق  دوشــنبه  روز 
معــاون اول رئیــس جمهوری را در ســفر 
ــد.  ــی می کن ــهر همراه ــتان بوش ــه اس ب
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
صنایــع دســتی بیــان کــرد: هــم اکنــون 
دور جدیــدی از مذاکــره بــا دولــت چیــن 
ــه گســترش گردشــگری انجــام  در زمین

اجــاس  حاشــیه  در  و  شده اســت 
بیــن  مناســبی  رایزنی هــای  چیــن 
شــرکت های گردشــگری ایــران بــا ایــن 
ــت. ــام گرف ــه انج ــن زمین ــور در ای کش

بــا  بــاره توســعه گردشــگری  وی در 
ــن  ــه ای ــر چ ــت: اگ ــان گف ــور عم کش
کشــور در حــوزه گردشــگری ســامت بــا 
ــی دارد  ــی خوب ــای خیل ــران مراوده ه ای
امــا تــاش می شــود حجــم گردشــگران 
ایــن کشــور، عــاوه بــر ســامت در 

ــد. ــا یاب ــی ارتق ــش تفریخ بخ
ــای  ــا فعالیت ه ــه داد: ب ــان ادام مونس
انجــام شــده، شــمار گردشــگران کشــور 
ــش  ــر افزای ــه براب ــران س ــان در ای عم
یافتــه  و بــا وزارت بهداشــت ایــن کشــور 
ــا ایــران جــزو  نیــز توافــق شده اســت ت
کشــورهای مــورد تاییــد وزارت بهداشــت 

ــرد. ــرار گی عمــان ق

بین المللـی  نمایشـگاه  برپایـی  مـان 
گردشـگری ایـران تغییـر کـرد. بـا آن که 
سـازمان  تقویـم  در  نمایشـگاه  ایـن 
جهانـی جهانگـردی ثبت شـده اما تاریخ 
برگـزاری آن پـس از یـک دهـه جابه جـا 
شـرایطی کـه کمتـر  در  هـم  آن  شـد، 
از دو مـاه تـا برپایـی آن باقـی مانـده 
بود.مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی 
بـه  جهانگـردی  و  ایرانگـردی  توسـعه 
عنوان مسـؤول برگـزاری این نمایشـگاه 

حـدود یـک ماه پیـش در یک نشسـت 
خبری رسـمی اعام کرد که »نمایشـگاه 
بین المللـی گردشـگری ایـران از از 23 تا 
26 بهمـن مـاه در محـل نمایشـگاه های 
می شـود«  برگـزار  تهـران  المللـی  بیـن 
امـا حـاال دو مـاه مانـده بـه برپایـی این 
نمایشـگاه، معاون گردشـگری به ایسـنا 
بین المللـی  »نمایشـگاه  کـه  داد  خبـر 
گردشـگری ایـران بـه جـای بهمـن در 
اسـفندماه برگـزار می شـود و قـرار اسـت 

بـا صنایـع دسـتی ادغـام شـود. «ولـی 
تیمـوری دربـاره علـت جابه جایـی زمان 
وجـود  بـا  بین المللـی  رویـداد  ایـن 
جهانـی  سـازمان  تقویـم  در  آن  ثبـت 
تصمیـم  ایـن  اثرگـذاری  و  جهانگـردی 
تاریـخ  در  گفـت:  برنامه ریزی هـا،  در 
قبلـی فقـط برای سـه روز فضا داشـتیم 
بـود  ایـن  بـر  تاکیدمـان  درحالـی کـه 
وقتـی قـرار اسـت بخش صنایع دسـتی 
بـه ایـن نمایشـگاه اضافـه شـود، مـدت 
زمـان برپایـی آن بایـد بیشـتر شـود. در 
اسـفندماه ایـن زمان به پنج روز رسـیده 
و احتمـاال فضـای بیشـتری هـم بـه آن 
اختصـاص یابـد. اتفاقا بـرای تغییر این 

زمـان هـم خیلـی اذیـت شـدیم.  

زمان نمایشگاه گردشگری ایران 
تغییر کرد

اشتغال زایی سریع با توجه ویژه 
به بخش گردشگری

ــت  ــر طبیع ــم از نظ ــهر ه ــتان بوش ــت: »اس ــوری گف ــاون اول رئیس جمه مع
و هــم از نظــر تاریخــی جاذبه هــای فراوانــی دارد و می توانــد گردشــگران 
ــگاه  ــل از پای ــا به نق ــزارش میراث آری ــذب کند.«به گ ــود ج ــه خ ــیاری را ب بس
اطاع رســانی دولــت، اســحاق جهانگیــری پیــش از ظهــر امــروز در ســفر بــه 
اســتان بوشــهر و در حاشــیه افتتــاح مــوزه موســیقی ســنتی جنــوب بــا بیــان 
ایــن مطلــب در گفت و گــو بــا خبرنــگاران، از اســتان بوشــهر به عنــوان اســتانی 
ــاال در بخش هــای مختلــف یــاد کــرد و گفــت: »در  ــا ظرفیت هــای بســیار ب ب
ــی کــه در ســطح اســتان و  ــه طرح هــا و پروژه های ــن ســفر تــاش شــد ب ای

مرتبــط بــا مســائل مــردم اســتان اســت پرداختــه شــود.«
ــگری  ــهر را گردش ــتان بوش ــت اس ــای پراهمی ــی از ظرفیت ه ــری یک جهانگی
دانســت و اظهــار کــرد: »تعــداد زیــادی از روســتاهای اســتان بوشــهر در زمینــه 
ــه  ــه روســتایی ب ــط در ســال جــاری 19 خان ــال شــده اند و فق ــردی فع بوم گ
اماکنــی بــرای بوم گــردی تبدیــل شــده اند و ایــن گونــه طرح هــا مــورد 
اســتقبال مــردم و گردشــگران قــرار گرفتــه اســت.«او افــزود: »اگــر به دنبــال 
اشــتغال زایی ســریع و تأثیــر مثبــت در زندگــی و معیشــت مــردم هســتیم 

بایــد بــه بخــش گردشــگری توجــه ویــژه داشــته باشــیم.«

ته
نک

وی افــزود: در ایــن راســتا در نخســتین گام بــه دنبــال 
ــران  ــه ای ــی ب ــگران چین ــذب گردش ــمار ج ــش ش افزای
ــن  ــالش می شــود ای ــر هســتیم ت ــون نف ــک میلی ــا ی ت
ــال  ــر در س ــون نف ــه 2 میلی ــدی ب ــل بع ــار در مراح آم

برســد.
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــا  ــره ب ــدی از مذاک ــون دور جدی ــم اکن ــرد: ه ــان ک بی
ــام  ــگری انج ــترش گردش ــه گس ــن در زمین ــت چی دول
ــای  ــن رایزنی ه ــالس چی ــیه اج ــت و در حاش شده اس
مناســبی بیــن شــرکت های گردشــگری ایــران بــا ایــن 

ــه انجــام گرفــت. ــن زمین کشــور در ای
وی در بــاره توســعه گردشــگری بــا کشــور عمــان گفــت: 
اگــر چــه ایــن کشــور در حــوزه گردشــگری ســالمت بــا 
ــالش  ــا ت ــی دارد ام ــی خوب ــای خیل ــران مراوده ه ای
ــر  ــالوه ب ــور، ع ــن کش ــگران ای ــم گردش ــود حج می ش

ــد. ــا یاب ســالمت در بخــش تفریخــی ارتق

میراثمیراث

کشف 2 سازه جدید در محوطه جهانی پاسارگاددستگیری ۵ حفار در قلعه تاریخی رباط کریم
ـــگان حفاظـــت اداره  ـــده ی فرمان
ـــتان  ـــی اس ـــراث فرهنگ کل می
ــج  ــتگیری پنـ ــران از دسـ تهـ
نفـــر از حفـــاران غیرمجـــاز 
در قلعـــه تاریخـــی »آدران« شهرســـتان ربـــاط کریـــم 
خبـــر داد.ســـرهنگ محمدجـــواد ســـیفی بـــا اشـــاره 
ـــور  ـــی از حض ـــراث فرهنگ ـــتداران می ـــزارش دوس ـــه گ ب
ـــرد:   ـــار ک ـــی، اظه ـــه  تاریخ ـــن محوط ـــراد در ای ـــن اف ای
ـــر  ـــی جبران ناپذی ـــدام تخریب ـــه اق ـــل از هرگون ـــا قب آن ه
ـــه  ـــی در قلع ـــی و فرهنگ ـــیای تاریخ ـــف اش ـــرای کش ب
ــتگیر  ــم دسـ ــاط کریـ ــتان ربـ ــی آدران شهرسـ تاریخـ
شـــدند.او اضافـــه کـــرد: بـــا برنامه ریـــزی انجام شـــده 

و هماهنگی هـــای الزم یـــگان حفاظـــت شهرســـتان 
ربـــاط کریـــم بـــا همراهـــی کانتـــری امامـــزاده 
ابوطالـــب )ع( بـــه محـــل مذکـــور اعـــزام و وســـایل و 
خـــودرو حفـــاران توقیـــف و افـــراد دستگیرشـــده بـــه 

مراجـــع قضایـــی معرفـــی شـــدند.
فرمانـــده یـــگان حفاظـــت اداره کل میـــراث فرهنگـــی 
مشـــارکت  این کـــه  بیـــان  بـــا  تهـــران  اســـتان 
ـــاران و دالالن اشـــیای  ـــی حف ـــردم در معرف ـــی م اجتماع
عتیقـــه بســـیار پررنگ تـــر از گذشـــته شـــده اســـت، 
ـــران  ـــراث فرهنگـــی در اســـتان ته ـــت از می ـــزود: صیان اف
ــد  ــار نیازمنـ ــی آثـ ــتردگی و پراکندگـ ــل گسـ ــه دلیـ بـ

ــت. ــردم اسـ ــه مـ ــارکت همه جانبـ مشـ

فصــل  هیــات  سرپرســت 
بررســی های  ششــم 
گمانه زنــی  و  میان رشــته ای 
دو  کشــف  از  پاســارگاد  در 
ســازه  ســنگی جدیــد در بــاغ شــاهی در محــدوده  
در  محمدخانــی  داد.کــوروش  خبــر  پاســارگاد 
ششــمین  در  داد:  توضیــح  ایســنا،  بــا  گفت وگــو 
گمانه زنــی  و  میان رشــته ای  بررســی های  از  فصــل 
در پاســارگاد، »تکمیــل نقشــه مغناطیســی محوطــه 
ــن  ــی های زمی ــه بررس ــراف آن«، »ادام ــارگاد و اط پاس
  OSL روش  بــه  »نمونه بــرداری  باستان شناســی«، 
)تحریــک نــوری؛ نمونه بــرداری روی رســوبات بــا هــدف 

تاریخ گــذاری نهشــته های باســتانی(« و »گمانه زنــی 
ــای  ــی )بی هنجاری ه ــای خط ــی از آنومالی ه روی برخ
ــی  ــه های مغناطیس ــت آمده در نقش ــی به دس مغناطیس
ــال های  ــات در س ــه اقدام ــال ادام ــه دنب ــه(« ب محوط
گذشــته، در ایــن فصــل نیــز انجــام شــدند.به گفتــه  او، 
ــه   ــل تخــت« و در محوط بررســی مغناطیســی روی »ُت
محصورشــده خشــتی در پشــت ُتــل تخــت انجــام شــد 
و بخش هایــی از فضاهــای بیــن کاخ هــا و فضــای 
بیــن کاروانســرا و آرامــگاه کــوروش و ُتــل خشــتی 
در بخــش غربــی آرامــگاه کــوروش مــورد بررســی 
قابــل  نتایــج  قــرار گرفــت، کــه  مغناطیس ســنجی 

ــت. ــال داش ــه دنب ــی را ب توجه

رنا
 ای

س:
عک

خبر
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 پیام
زیست

خبر

ایــران در زمــره کشــورهایی اســت کــه رونــد بیابان زایــی 
ــتاب آن  ــر ش ــر ب ــال های اخی ــته و در س ــریعی داش س
افــزوده شــده اســت. ایــن رونــد شــدت یافتــه و مــورد 
ــه  ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــل ه ــازمان مل ــدار س هش
ــن   ــی، چندی ــی وســعت اراضــی بیابان ــزان کنون جــز می
ــرض  ــم در مع ــور ه ــی کش ــر از اراض ــار دیگ ــزار هکت ه
بیابانی شــدن قــرار گرفتــه انــد. مناطقــی کــه هم اکنــون 
در فهرســت بیابان هــا جــای گرفتــه یــا در معرض ســریع 
بیابانی شــدن در آینــده نزدیــک قــرار گرفته انــد، تنهــا در 
ــد. خســرو  ــرار ندارن ــارش ق اســتان های خشــک و کم ب
شــهبازی سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیــزداری کشــور گفــت: حــدود یکصــد میلیــون هکتار 
از اراضــی کشــور در معــرض بیابانــی شــدن هســتند ولی 
نــگاه متعالــی بــه جنــگل کاری، نــه فقــط بــرای نســل ما 
ــد تأثیرگــذار  ــرای نســل های دیگــر هــم می توان بلکــه ب
باشد.خســرو شــهبازی در دیــدار بــا اســتاندار گیــان در 
ــگل و  ــار داشــت: جن ــگل هــا اظه مــورد حفاظــت از جن
پوشــش گیاهــی، موضوعــی طبیعــی اســت و مــا حافظ 
جنگل هــا هســتیم. همچنیــن در راســتای حفــظ، احیــاء 
ــا بیابان زایــی از  ــه ب و توســعه جنگل هــا، مراتــع و مقابل
آذرمــاه امســال طــرح نهضــت جنــگل و نهــال کاری در 
ــت  ــه حفاظ ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــده اس ــاز ش ــور آغ کش
نســبی صــورت گرفتــه از جنگل هــا افــزود: در پروژه هــای 
عمرانــی اگــر فقــط تخریــب صــورت نگیــرد و بعــد از آن 
بــه همــان انــدازه و یــا بیشــتر، جنــگل کاری و زراعــت 

شــود، اقدامــی مناســب اســت.

موضوع زراعت چوب در گیالن با جدیت در 
حال پیگیری است 

همچنیــن ارســان زارع اســتاندار گیــان زراعــت چــوب 
را یکــی از موضوعــات مهمــی عنــوان کــرد کــه در اســتان 
بــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت و گفــت: تشــکیل 
ــا در  ــات م ــن اقدام ــزو اولی ــوب، ج ــت چ ــتاد زراع س
گیــان بــود کــه از شــهریورماه تاکنــون در شهرســتان ها، 
ــار  ــزار هکت ــار ه ــر چه ــغ ب ــزار و بال هشــت جلســه برگ

ــد، شناســایی  ــت زارعــت چــوب دارن ــه قابلی اراضــی ک
شــده اســت. نماینــده عالــی دولــت در گیــان زراعــت 
ــه  ــرد ک ــوان ک ــات مهمــی عن چــوب را یکــی از موضوع
در اســتان بــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت و 
ــن  ــزو اولی ــوب، ج ــت چ ــتاد زراع ــکیل س ــت: تش گف
اقدامــات مــا در گیــان بــود کــه از شــهریورماه تاکنــون 
در شهرســتان ها، هشــت جلســه برگــزار و بالــغ بــر چهار 
هــزار هکتــار اراضــی کــه قابلیــت زارعــت چــوب دارنــد، 

ــان  ــه گی ــان اینک ــا بی شناســایی شــده اســت. زارع ب
براســاس شــرایط آب و هوایــی جــزو اســتان های مهــم 
و برتــر اســت، اظهــار داشــت: اهمیــت حفــظ جنــگل، 
زراعــت چــوب، منابــع طبیعــی و ذخائــر نــه فقــط بــرای 
ــرای  ــد، بلکــه ب ــان زندگــی می کنن ــه در گی کســانی ک
همــه کشــور مهــم اســت.وی بــا بیــان اینکــه موضــوع 
زراعــت چــوب مغفــول مانــده، افــزود:  گیــان از قبــل 
از پیــروزی انقــاب در صنایــع ســلولزی پیشــتاز بــوده 
ــود  ــن اســتان ب و شــروع ایــن صنعــت در کشــور از ای
و همــواره جایــگاه مهمــی بابــت ظرفیــت تولیــد و بــه 

تبــع آن ظرفیــت اشــتغال دارد کــه همچنان وجــود دارد.
اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن صنعت ســهم 
ــرای اشــتغال منطقــه داشــته اســت، گفــت:  ــادی ب زی
ــم  از لحــاظ علمــی و کارشناســی یکــی از کارهــای مه
ــاره  ــا اش ــت.وی ب ــداری از جنگل هاس ــت و نگه حفاظ
بــه اینکــه زراعــت چــوب یکــی از بحــث هــای مهــم در 
گیــان اســت، اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس تشــکیل 
ــا در  ــات م ــن اقدام ــزو اولی ــوب، ج ــت چ ــتاد زراع س
اســتان بــود کــه از شــهریورماه تاکنــون در شهرســتان ها، 
هشــت جلســه تشــکیل و بالــغ بــر چهــار هــزار هکتــار 
ــد، شناســایی  ــت زارعــت چــوب دارن ــه قابلی اراضــی ک

ــان و  ــی گی ــش گیاه ــه پوش ــان ب ــتاندار گی شد.اس
ــظ  ــه حف ــتان ب ــعه اس ــات و توس ــودن حی ــته ب وابس
ــرد: در  ــه ک ــاره و اضاف ــی اش ــع طبیع ــا و مناب جنگل ه
اســتان تقریبــًا 93 نقطــه حادثــه خیــز وجــود دارد و در 
برخــی محورهــا ناگزیــر به ســاخت بزرگراه هســتیم؛ در 
مجمــوع بــرای تأمیــن مصالــح پروژه هــای زیربنایــی و 
اساســی، بــا رعایــت پایــداری منابــع طبیعــی و اســناد 
باالدســتی، می بایســت کاشــت درخــت بــه میــزان 
ســه برابــر اســتفاده در پروژه هــا صــورت گیــرد. زارع بــا 
اشــاره بــه اســتقبال کشــاورزان بــرای کاشــت نهــال های 
جدیــد کــه حداکثــر طــی چهــار ســال بــه بهــره بــرداری 

جنگلهاییکهبیابانمیشوند
سرپرست سازمان جنگل ها: یکصد میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن هستند

فرهـاد سـرداری، مدیـرکل دفتـر امـور بیابـان سـازمان جنگل ها در باره بیابانی شـدن اراضی شـمال کشـور می گویـد: کاهش 
فعالیـت بیولوژیـک در رویشـگاه های جنگلـی نیـز رخ می دهـد و هم اکنـون رویشـگاه های زاگرسـی درحـال بیابانی شـدن 
هسـتند.آنچه اکنون مدیرکل امور بیابان سـازمان جنگل ها از آن سـخن گفته اسـت، حدود 10سـال قبل رئیس وقت انجمن 
علمی جنگلبانی ایران نسـبت به آن هشـدار داده بود.هادی کیادلیری سـال 89 در گفت وگو با همشـهری از روند خشـکیدگی 
و بیابانی شـدن جنگل هـای زاگرسـی و در معرض خطـر قرار گرفتن جنگل های هیرکانی خبـر داد و گفت: بسـیاری از گونه های 
منحصر به فـرد کشـور ماننـد بلـوط بلند مـازو در مازندران، شـاه بلوط در گیالن، بلوط های یاسـوج،  ایالم، شـیراز و مشگین شـهر 
به صورت یکدسـت در حال خشک شـدن اسـت. اسـفبارتر اینکه رویشـگاه های زاگرسـی کشـور در حال تبدیل شـدن به بیابان و 

رویشـگاه های هیرکانـی در حال تبدیل شـدن به جنگل های زاگرسـی اسـت.

خسـرو شـهبازی سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری کشـور : جنـگل و پوشـش گیاهـی، موضوعی 
طبیعـی اسـت و مـا حافظ جنگل هـا هسـتیم. همچنین 
در راسـتای حفـظ، احیـاء و توسـعه جنگل هـا، مراتـع و 
مقابلـه بـا بیابان زایی از آذرماه امسـال طرح نهضت جنگل 
و نهـال کاری در کشـور آغـاز شـده اسـت. در پروژه هـای 
عمرانـی اگـر فقـط تخریب صـورت نگیـرد و بعـد از آن به 
همـان انـدازه و یـا بیشـتر، جنـگل کاری و زراعـت شـود، 

اقدامی مناسـب اسـت.

تحقیقـات جدید نشـان می دهد افزایش سـطح 
دی اکسـیدکربن در هوا بر فعالیت های شـناختی 
و توانایـی تفکـر افـراد تاثیـر می گـذارد و سـبب 
افزایـش کندذهنـی می شـود.اگر جامعـه مـا آن 
قـدر نـادان اسـت کـه نمی توانـد اقدامـات فـوری 
را بـرای کنتـرل آلودگـی هوا که روی انسـان تاثیر 
می گـذارد، بـکار بنـدد و بـا توجه به اینکـه آلودگی 
باعـث کندذهنـی انسـان مـی شـود، آیـا ممکـن 
اسـت بـه مرحلـه ای برسـیم کـه دیگـر نتوانیـم 
درک کنیـم کـه دچـار حماقـت شـده ایم؟این ها 
پرسـش هایی اسـت که تارنمای فوربـس گزارش 
خـود را بـا آن آغاز کـرده و در ادامه می نویسـد: در 
آنچـه کـه خبـر خوبـی بـرای سوسـک ها و رقابت 
محاصـره  و  زمیـن  بـرای گرفتـن  فرازمینی هـا 
کـردن مـا محسـوب می شـود، تحقیقـات جدید 
منتشـر شـده در  سـامانه دسترسـی آزاد به علوم 
زمیـن )EarthArXiv( نشـان می دهـد، سـطح 
قابلیت هـای  بـه  می توانـد  اکسـید کربـن  دی 
شـناختی ما آسـیب وارد کند.همانگونه که گزارش 
سـی بی اس نیـوز نیـوز نشـان می دهـد سـطح 
دی اکسـیدکربن در اتمسـفر امسـال رکـورد زده 
اسـت.علم توضیـح می دهـد کـه چطـور سـطح 
بـاالی دی اکسـیدکربن می توانـد بـر شـیوه فکـر 
حفره هـای کوچکـی  بگـذارد.  تاثیـر  مـا  کـردن 
کـه در شـش ها وجـود دارد اکسـیژن موجـود در 
هوایی که استنشـاق شـده را با دی اکسـیدکربن 
موجـود در خـون تبـادل می کنـد. اگـر هوایـی که 
بـه داخـل ریه هـای خـود فـرو می بریـد حـاوی 
دی اکسـید بیشـتری نسـبت به اکسـیژن باشد، 
در  نمی کنـد.  دریافـت  را  الزم  اکسـیژن  خـون 
مقابـل، اکسـیژن بـه عملکـرد سـلول ها از جملـه 
در ناحیه سـخت بـاالی گردن آسـیب می زند.اگر 
سـلول های مغز، سـطح الزم اکسـیژن را دریافت 
نکند ممکن اسـت عملکرد خوبی نداشـته باشند 
و حتـی بمیرنـد. همـه ایـن وارد بـر فعالیت های 
شـناختی افراد تاثیر می گـذارد.در  این تحقیق به 
آزمایـش روی موش های جوانی اشـاره می شـود 
کـه وقتی سـطح دی اکسـید کربن هوا باالسـت 
سـطح فاکتـور رشـد محافظـت کننده عصبـی در 
آنهـا کاهـش می یابـد کـه در مقابـل رشـد مغـز را 
مختـل می کند.با توجـه به همه مطالعـات انجام 
شـده و اطاعـات موجـود، محققـان از داده هایی 
بـرای ایجـاد یـک مـدل ریاضـی اسـتفاده کردند 
تـا آینـده بشـر را در صـورت حفـظ رونـد افزایش 
پیش بینـی  محیط زیسـت  در  دی اکسـیدکربن 

کنند.

هوا
ی 

دگ
بیماران قلبی و ریوی همچنان در خانه بمانندآلو

کیفیــت هــوای پایتخــت روز دوشــنبه بــرای 
ــده  ــت آالین ــاظ غلظ ــی از لح ــومین روز متوال س
ــر از 2.5 میکــرون در شــاخص  ــق کمت ذرات معل
لحظــه ای 141 ناســالم بــرای گروه هــای حســاس 
ــودکان(  ــاردار و ک ــان ب ــوی، زن ــی و ری ــاران قلب )بیم
ــوای  ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت ــزارش ش ــه گ قرارگرفت.ب
ــر از 2.5  ــر کمت ــا قط ــق ب ــده ذرات معل ــت آالین ــران، غلظ ته
میکــرون شــب گذشــته بــا شــاخص 155 ناســالم بــرای همــه 
ــق  ــده ذرات معل ــت آالین ــن غلظ ــن میانگی ــراد بود.همچنی اف
ــته  ــاعت گذش ــی 24 س ــرون ط ــر از 2.5 میک ــر کمت ــا قط ب
ــاس  ــای حس ــرای گروه ه ــاخص 144 ب ــر روی ش ــی ب منته
)بیمــاران قلبــی و ریــوی، زنــان بــاردار و کــودکان( بــود.
ایــن گــزارش مــی افزایــد: در همیــن مــدت، غلظــت آالینــده 
ــا شــاخص 83  ــرون ب ــر از 10 میک ــا قطــر کمت ــق ب ذرات معل
ــن  ــت.بر ای ــوده اس ــاخص 43 ب ــا ش ــن ب ــید کرب و منواکس
ــاخص  ــا ش ــه 20( ب ــهر ری )منطق ــتگاه های ش ــاس، ایس اس
172، پــارک قائــم )منطقــه 18( بــا شــاخص 170 و شــاد 
آبــاد )منطقــه 18( بــا شــاخص 167 بیشــترین آالیندگــی 

ــته  ــاعت گذش ــی 24 س ــران ط ــهر ته ــق ش ــطح مناط را در س
داشــتند.همچنین ایســتگاه های دانشــگاه شــهید بهشــتی 
)منطقــه 1( بــا شــاخص 96 و پاســداران )منطقــه3( بــا 
ــن  ــاخص 109کمتری ــا ش ــه8( ب ــاخص 108 و گلبرگ)منطق ش
آالیندگــی را در ســطح مناطــق تهــران طــی ایــن مــدت 
 Air Quality Index =( ــوا ــت ه ــاخص کیفی ــتند. »ش داش
ــه کیفیــت هــوا و میــزان  ــرای تعییــن روزان AQI( معیــاری ب
ارتبــاط آن بــا ســطوح ســامتی افــراد اســت کــه بــه ترتیــب 
از صفــر تــا 50 در شــرایط پــاک )ســبز(، 51 تــا 100 در شــرایط 
ســالم )زرد و حدمجــاز اســتاندارد یــا حــد ســامت(، 101 
تــا 150 در شــرایط ناســالم بــرای گــروه حســاس )نارنجــی(، 
151 تــا 200 در شــرایط ناســالم بــرای همــه )قرمــز(، 201 تــا 
ــا 500 در  ــش( و 301 ت ــالم )بنف ــیار ناس ــرایط بس 300 در ش
ــتاندار  ــن شــده است.اس ــی( تعیی ــاک )ارغوان ــرایط خطرن ش
تهــران روز گذشــته اعــام کــرد: همــه مــدارس اســتان تهــران 
در همــه مقاطــع بــه غیــر از مــدارس شهرســتان فیروزکــوه و 
دماونــد تــا پایــان هفتــه و بــه دلیــل افزایــش آلودگــی هــوا 

ــل اســت. تعطی

ــط  ــازمان محی ــواحل س ــوم و س ــت ب ــر زیس ــرکل دفت مدی
منابــع  از  آبــی  اقتصــاد  مفهــوم  کــرد:  بیــان  زیســت 
موجــود محلــی در جهــت اشــتغال زایــی، افزایــش درآمــد 
ــرد. ــی ب ــره م ــت به ــط زیس ــظ محی ــال حف ــن ح و در عی
بــه گــزارش ایســنا، داوود میرشــکار در کارگاه تخصصــی 
افــکار  تنویــر  در  آن  نقــش  و  دریایــی  زیســت  محیــط 
 6 برداشــت  بــه معنــای  آبــی  انقــاب  عمومــی گفــت: 
برابــری آبزیــان در طــول 10 ســال بــه دلیــل رشــد جمعیــت 
اســت کــه باعــث ایجــاد برخــی مشــکات زیســت محیطــی 
ــعه  ــتر و توس ــکات بیش ــری از مش ــرای جلوگی ــده و ب ش
ــه داد:  ــد.وی ادام ــرح ش ــی مط ــاب آب ــث انق ــدار بح پای
آســیا 89 درصــد از تولیــد جهانــی آبــزی پــروری را در 
ســال 2016 بــه خــود اختصــاص داده و چیــن در بیــن 
بــه  را  از نظــر تولیــد  اول  کشــورهای تولیدکننــده رتبــه 
ــزی،  ــد، اندون خــود اختصــاص داده اســت، پــس از آن هن
ــن  ــد. ای ــرار دارن ــروژ و... ق ــر، ن ــگادش، مص ــام، بن ویتن
ــی  ــد ماه ــش تولی ــرای افزای ــرد: ب ــان ک ــئول خاطرنش مس
بــرای جمعیــت در حــال رشــد جهانــی، آبــزی پــروری بایــد 
ــرات زیســت محیطــی  ــه اث ــن حــال ک ــد در عی ــدار بمان پای
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــش یاب ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می آن ب
ــط  ــواحل محی ــوم و س ــت ب ــر زیس ــرکل دفت ــنا، مدی ایس
زیســت بیــان کــرد: مفهــوم اقتصــاد آبــی از منابــع موجــود 
ــد و در  ــش درآم ــی، افزای ــتغال زای ــت اش ــی  در جه محل
ــا  ــرد.وی ب ــره مــی ب ــط زیســت به ــن حــال حفــظ محی عی
ــا  ــدار ب ــعه پای ــده توس ــرا ش ــای اج ــه ه ــه نمون ــاره ب اش
ــار  ــی چه ــور کل ــه ط ــد: ب ــادآور ش ــی ی ــاد آب ــرد اقتص رویک

رویکــرد در توســعه پایــدار و اقتصــاد آبــی وجــود دارد 
ــه ماحظــات سیاســی اجتماعیراقتصــادی  ــا توجــه ب ــه ب ک
کشــورهای ذی نفــع ســناریوهای مختلفــی را از جملــه 
دریایــی،  صنعــت  از  حمایــت  فاجعــه،  از  پیشــگیری 
جلوگیــری از آلودگــی، و ترمیــم زیســت محیطــی پیگیــری 
ــگیری  ــث پیش ــرد: در مبح ــوان ک ــکار عن ــد. میرش ــی کنن م
ــه  ــب ب ــه موج ــی ک ــک های ــد جلب ــی رش ــه بررس از فاجع
خطــر افتــادن زندگــی آبزیــان مــی شــود کــه در ایــن حــوزه 
نــروژ ایســلند و اســپانیا فعالیــت هــای خوبــی انجــام داده 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوم و ســواحل ب ــر زیســت ب ــرکل دفت اند.مدی
جلوگیــری از آلودگــی دریــا تاکیــد کــرد: تجمــع زبالــه هــای 
ــا را  ــتیک ه ــوس میکروپاس ــا و اقیان ــتیکی در دریاه پاس
بــه چرخــه زندگــی آبزیــان وارد مــی کنــد. عــاوه بــر ایــن 
تعــداد زیــادی پاســتیک در ســواحل حمــل مــی شــود کــه 
ایــن امــر بــر محیــط زیســت دریایــی در مناطــق ســاحلی و 
ــه  ــی ســاکنان و پایان ــر صنعــت گردشــگری زندگ ســپس ب
هــای بنــدری تاثیــر خواهــد گذاشــت.این مســئول تصریــح 
کــرد: از ســال 2016، چیــن مانیتورینــگ میکروپاســتیک و 
تحقیقــات در زمینــه نظــارت بــر میکروپاســتیک هــا را بــه 
اجــرا درآورد. کشــور چیــن ســه خلیــج را بــه عنــوان نمونــه 
مــورد بررســی قــرار داد و لــه منظــور رفــع آلودگــی از ایــن 
ســه خلیــج در مجمــوع 42رمیلیــون یــوان ســرمایه گــذاری 
کــرد کــه در انتهــای ایــن طــرح و در ســال 2018 بیــش از 
ــای  ــه ه ــاب را وارد رودخان ــه فاض ــده ک ــع آالین 30 صنای
ــد تعطیــل کــرد. ــد میکردن ــه ایــن خلیــج هــا بودن منتــج ب
وی اظهــار کــرد: کاربــرد دریــا بــه عنــوان منبــع آب انــرژی 

و مــواد از جملــه سیســتم آب شــیرین کــن اســتخراج 
لیتیــوم تولیــد بتــن، تولیــد اکســیژن و هیــدروژن، آبیــاری 
گیاهــان، باتــری هــای قابــل شــارژ آب دریــا، تولیــد 
ــی و  ــوده دریای ــت ت ــتفاده از زیس ــا اس ــتی ب ــول زیس اتان
اســتخراج از معــدن اســت. مدیــرکل دفتــر زیســت بــوم و 
ــه  ــه کاربــرد آب دریــا در کشــت گلخان ــا اشــاره ب ســواحل ب
ــد  ــا تولی ــارزه ب ــرای مب ــروژه ای ب ــرد: پ ــان ک ای خاطرنش
ــا  ــع تجدیدپذیــر دری ــا اســتفاده از مناب ــود آب ب غــذا و کمب
ــیدی و  ــرژی خورش ــا، ان ــتفاده از آب دری ــید، اس و خورش

ــاری،  ــاز، آبی ــد آب موردنی ــرای تولی ــط ب ــرم محی ــوای گ ه
هــوای مرطــوب و همچنیــن تامیــن انــرژی موردنیــاز بــرای 
ــر اســاس  ــرد: ب ــان ک ــن مســئول بی ــا اســت. ای ــه ه گلخان
ــا  ــه ه ــوع گلخان ــن ن ــع از ای ــر مرب ــزار مت ــر ده ه ــار ه آم
تولیــد 50 تــن آب در روز دارد کــه ایــن میــزان آب عــاوه 
ــود و  ــی ش ــتفاده م ــه اس ــاری گلخان ــرای آبی ــه ب ــر اینک ب
ــز  ــه نی ــرای مصــارف شــهری و کشــاورزی  اطــراف گلخان ب

ــرد دارد. کارب

سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت: 
گیــان قطــب شــماره یــک زراعــت چــوب کشــور اســت و بایــد بــا 
توســعه زراعــت چــوب، کشــور را از واردات چــوب و همچنین احتمال 
ورود آفــات و امــراض جدیــد بــه جنــگل نجــات دهیــم، همچنیــن 
ــزارش  ــه گ ــات شمشــاد ضــرورت دارد.ب ــا آف ــارزه ب بازنگــری در مب
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــانی س ــاع رس ــگاه اط پای
کشــور، خســرو شــهبازی دیــروز در نشســت شــورای معاونیــن اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری، اظهــار کــرد: یکــی از اهــداف اصلی 
ســازمان، حفــظ، احیــا و توســعه جنــگل اســت و در این راســتا مقام 

اقتصادآبیونقشآندرتوسعهپایدار

محیط 
زیست

پسماند

ضرورت همکاری دستگاه ها برای کنترل 
پسماندسوزی

خرید 2 دستگاه  تشخیص بوی نامطبوع تهران

محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 

زیسـت شهرسـتان ری بـا تأکید 

بـر اینکـه دسـتگاه هایی کـه برای 

کنترل پسماندسـوزی مسئولیت 

مسـتقیم دارنـد بایـد بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 

کمـک کننـد،  گفـت: بـه تکالیفـی کـه قانون هـوای پـاک برای 

دسـتگاه های مختلـف تعییـن کـرده اسـت بایـد عمل شـود و 

دسـتگاه ها ایـن قانـون را اجرا کننـد تا بتوانیم مشـکل آلودگی 

هـوا را حـل کنیم.زهـره عبادتـی در گفـت و گـو با ایسـنا ضمن 

بیـان اینکه هرچه اطاع رسـانی وسـیع تر باشـد و ادارات دیگر 

ماننـد سـازمان صنعـت،  معـدن و تجـارت و اتحادیه هـای 

واحدهای صنعتی  بیشـتر با محیط زیسـت هماهنگ  باشند و 

مصوبـات کارگـروه اضطـرار را جدی تر بگیرنـد آلودگی هوا کمتر 

رخ می دهـد، گفت: در موضوع پسماندسـوزی از دسـتگاه هایی 

که مسـئولیت مسـتقیم در این زمینه دارند مانند شهرداری ها،  

بخشـداری ها و دهیاری هـا انتظـار داریـم پای کار باشـند و این 

مشـکل را کـم کننـد.وی تصریـح کـرد: مشـکات بسـیار حـاد 

شهرسـتان ری در آلودگـی هـوا بحـث پسماندسـوزی اسـت 

چراکـه بـه مقادیـر زیـادی مواد آالینـده را وارد محیـط می کند.

عبادتـی در بخـش دیگـری از صحبت های خود گفـت: در یک 

مـاه اخیـر از ابتـدای آذر مـاه کـه بحث شـرایط سـکون جوی و 

تجمع ْآالینده ها شـروع شـد حـدود 200 مورد پایش داشـتیم. 

گشـت های شـبانه را بیشـتر فعـال کردیـم، 10 شـب گشـت 

شـب داشـتیم و گشـت های روزانـه هـم بـه صـورت مسـتمر 

حتـی در روزهـای تعطیـل هـم عمدتـا برقـرار بود.رییـس اداره 

حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان ری با اشـاره بـه افزایش 

غلظـت آالینده هـا در اسـتان تهـران اظهار کـرد: در این شـرایط 

از چهارشـنبه )27 آذر مـاه( هـم گشـت شـبانه و هـم گشـت 

روزانـه داشـته ایم و ایـن گشـت ها تـا پایـان آلودگی هـوا ادامه 

خواهـد داشـت.وی ادامـه داد:  براسـاس مصوبـات کارگـروه 

اضطـرار آلودگـی هـوا و وظایف ذاتـی و سـازمانی اداره حفاظت 

محیط زیسـت شهرسـتان ری واحدهای بتنی که فعالیت شان 

بایـد متوقـف می شـد را پایـش کردیـم و بـرای 15 واحد فعال 

اخطاریـه صـادر و از ادامـه فعالیـت آن هـا جلوگیـری کردیم.

پیشـگیری  سـازمان  رییـس 
شـهر  بحـران  مدیریـت  و 
 13 کـه  کـرد  اعـام  تهـران 
سـوله مدیریـت بحـران دارای 
کاربری هـای غیرمرتبـط یـا خـارج از ید سـازمان اسـت.به 
گـزارش ایسـنا، رضـا کرمـی محمـدی در نشسـت خبـری 
ظهـر دیـروز کـه در محـل سـازمان پیشـگیری و مدیریـت 
بحـران شـهر تهـران برگزار شـد، درباره وضعیـت پایگاه ها یا 
همـان سـوله های مدیریـت بحـران گفـت: 22 پایـگاه ویژه 
مدیریـت بحـران در تهـران داریـم. همچنیـن چهـار پایـگاه 
هـم معیـن اسـت.وی ادامـه داد: 54 پایگاه نیـز در اختیار 
سـازمان ورزش اسـت که بنا شـد تا آنها که فعالیتی در آن 
صـورت نگرفتـه بـه سـازمان بازگردانده شـود و سـوله هایی 
هـم کـه در اختیار ورزش اسـت بـه گونه ای باشـد که امکان 
اسـتفاده سـریع از آن در هنگام بحران فراهم شـود که االن 
هـم برنامه ریـزی مـا همیـن اسـت.وی با بیـان اینکـه 13 
پایـگاه در اختیـار سـازمان مدیریـت بحـران اسـت، گفـت: 
9 پایـگاه نیـز در حـال سـاخت اسـت.کرمی محمـدی در 

مـورد سـوله هایی کـه در اختیار سـازمان نیسـت، به ایسـنا 
تصریـح کـرد: هفت سـوله در اختیار شـهرداری هسـت اما 
کاربری غیرمرتبط دارد و در اختیار سـازمان مدیریت بحران 
نیسـت، متأسـفانه شـش سـوله دیگـر نیـز بیـش از چهار 
پنج سـال اسـت که خارج از ید سـازمان و شـهرداری است 
کـه در همـان سـال های تأسـیس تهاتـر شـده و در اختیار 
نهادهای دیگر اسـت.رییس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحـران شـهر تهـران افـزود: بایـد توجـه داشـته باشـیم که 
پایگاه هـای مدیریـت بحـران محـل اسـکان حادثه دیدگان 
و شـهروندان نیسـت، بلکـه محل حضـور امدادگران اسـت.
وی در مـورد بـوی مرمـوز تهـران نیـز گفـت: در ایـن  مـورد 
بررسـی های زیادی انجام شـد و بیشـترین حدس در مورد 
این اسـت که SO2 اسـت. اما منشـاء آن مشـخص نشـد.
کرمی محمدی بابیان اینکه نیاز به خریداری دسـتگاه های 
حسـاس به بـو وجود دارد، تصریح کـرد: نهادهای دیگر هم 
چنیـن دسـتگاهی نداشـتند، ما 2 دسـتگاه به مبلـغ حدود 
مجموعـا 100 میلیـون تومـان برای شناسـایی بـو خریداری 
کردیـم کـه طـی 10 روز آینـده بـه دسـت مـا خواهد رسـید.

 از بین رفتن یک شهرک در آتش سوزی های اخیر استرالیا
"گادیز بریکلیان"، رئیس دولت ایالت "نیوساث ولز" در استرالیا می گوید: آتش سوزی فاجعه بار، 
یک شهرک در این ایالت را تقریبا به طور کامل سوزانده است.

آلودگی هوا  کند ذهنی 
را افزایش می دهد

شهر
 هیدروگرافی بندر نوشهر به منظور تهیه چارت نو

ناوبری دریایی به اتمام رسید
طراحـی و اجـرای عملیـات هیدروگرافـی بندر نوشـهر 
توسـط کارشناسـان مدیریـت آبنـگاری و امـور جـزر و 
مـدی سـازمان نقشـه برداری کشـور در آبـان 1398 بـا 
موفقیـت بـه اتمام رسـید و هم اینک پـردازش داده ها به منظور تهیه 
و به روزرسـانی چـارت ناوبـری این بندر در حال انجام اسـت. مجموع 
عملیـات هیدروگرافـی این بندر در منطقه ای بـه ابعاد تقریبی پنج در 
هفـت کیلومتـر و به مسـاحت 35 کیلومتـر مربع در مقیـاس 1:10000 
انجـام شـد.به گـزارش مدیریت آبنـگاری و امور جزر و مدی سـازمان 
نقشـه برداری کشـور، عملیـات هیدروگرافـی بنـدر نوشـهر بـا توجه به 
اهمیـت بـه روز رسـانی چـارت ناوبـری دریایی ایـن بنـدر در پاییز 98 
انجام شـده و به اتمام رسـید.تهیه چارت های دریایی از بنادر کشـور 
از وظایـف مدیریـت آبنـگاری و امـور جزرومـدی این سـازمان اسـت 
و ایـن چارت هـا در صـورت لـزوم و بـا توجـه به تغییرات بسـتر دریا، 
عوارض سـاحلی و عائم کمـک ناوبری مورد بازنگری و به روزرسـانی 
قـرار می گیرنـد. بنـدر نوشـهر ماننـد سـایر بنـادر کشـور تحـت تاثیر 
رسـوب گذاری قـرار دارد به طوریکـه تکـرار هیدروگرافـی آن به ویـژه در 

مناطـق نزدیـک بـه سـاحل بـه منظـور بـه روز رسـانی چـارت ناوبری 
دریایـی آن در سـال جـاری، الزم تشـخیص داده شـد.این عملیـات 
توسـط کارشناسـان اداره هیدروگرافی و نقشه برداری ساحلی سازمان 
نقشـه برداری کشـور و بـا همـکاری اداره کل بنادر و دریانوردی اسـتان 
مازنـدران در آبـان 1398 بـا موفقیـت بـه اتمـام رسـید و هـم اینـک 
پـردازش داده هـا به منظـور تهیـه و به روزرسـانی چـارت ناوبـری ایـن 
بنـدر در حال انجام اسـت.عملیات هیدروگرافی بندر نوشـهر با رعایت 
اسـتانداردهای سـازمان جهانـی هیدروگرافـی انجام شـده و به منظور 
تصحیـح داده هـا به چـارت دیتـوم، از داده های ایسـتگاه پایش تراز 
آب سـازمان نقشـه برداری کشـور، واقـع در ایـن بنـدر اسـتفاده شـد. 
مجمـوع عملیات هیدروگرافی این بنـدر در منطقه ای به ابعاد تقریبی 
پنـج در هفـت کیلومتـر و به مسـاحت 35 کیلومتر مربـع در مقیاس 
1:10000 انجـام شـد. مدیریـت آبنـگاری و امـور جزرومـدی در سـال 
گذشـته نیـز انجـام عملیـات هیدروگرافـی بنـدر امیرآباد را بـه انجام 

رسـانید کـه چـارت ناوبری آن هم اینک منتشـر شـده اسـت.

آب

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت قم گفـت: حقابه های 
زیسـت محیطی بایـد در برنامـه جامـع مدیریـت آب 
استان دیده شود تا از خسارت ها و تبعات جبران ناپذیر 
خشـک شـدن تاالب ها و رودخانه ها کاسـته شود.سـید رضا موسـوی 
مشکینی یکشنبه شب در جلسه شورای حفاظت از منابع آب افزود:در 
سـال های گذشـته بـه دلیـل قطـع حقابـه هـا و خشک سـالی های 
مسـتمر، شـاهد گسـترش کانون های گردوغبار در اسـتان قم بوده ایم.
وی بـروز گردوغبـار و آلودگـی هـوا را ناشـی از کم توجهـی بـه مسـائل 
زیسـت محیطی در تصمیم گیری هـای کان دانسـت و گفـت: بایـد 
تأمیـن حقابه زیسـت محیطی اسـتان قـم کاما تعیین تکلیف شـود 
تـا در آینـده بـا معضات جـدی در این حـوزه مواجه نشـویم.مدیرکل 
حفاظـت محیط زیسـت قـم بابیـان اینکـه بارندگی های ابتدای سـال 
جـاری یـک اتفـاق بود کـه نباید به آن دل خوش باشـیم، خاطرنشـان 
کـرد: افت شـدید سـفره های آب زیرزمینـی در اسـتان و تهدید جدی 
خشـک شـدن دریاچـه نمـک، متأثـر از مدیریـت بخشـی نگـر منابع 
آبـی در باالدسـت اسـت.وی در پایان تصریح کرد: درحالی که سـازمان 
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ــان و  ــی گی ــش گیاه ــه پوش ــان ب ــتاندار گی شد.اس
ــظ  ــه حف ــتان ب ــعه اس ــات و توس ــودن حی ــته ب وابس
ــرد: در  ــه ک ــاره و اضاف ــی اش ــع طبیع ــا و مناب جنگل ه
اســتان تقریبــًا 93 نقطــه حادثــه خیــز وجــود دارد و در 
برخــی محورهــا ناگزیــر به ســاخت بزرگراه هســتیم؛ در 
مجمــوع بــرای تأمیــن مصالــح پروژه هــای زیربنایــی و 
اساســی، بــا رعایــت پایــداری منابــع طبیعــی و اســناد 
باالدســتی، می بایســت کاشــت درخــت بــه میــزان 
ســه برابــر اســتفاده در پروژه هــا صــورت گیــرد. زارع بــا 
اشــاره بــه اســتقبال کشــاورزان بــرای کاشــت نهــال های 
جدیــد کــه حداکثــر طــی چهــار ســال بــه بهــره بــرداری 

رســیده و آب کمتــری مصــرف می کننــد، خواســتار 
تهیــه شــیوه نامه متشــکل از ســازمان منابــع طبیعــی، 
مراتــع و جنــگل داری کشــور و مســؤوالن اســتان بــرای 

حفــظ و پایــداری جنــگل هــا شــد.

10 سال قبل و خطر بیابانی شدن 
جنگل های زاگرسی 

فرهــاد ســرداری، مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان 
اراضــی شــمال  بیابانــی شــدن  بــاره  جنگل هــا در 
بیولوژیــک در  کشــور می گویــد: کاهــش فعالیــت 
ــون  ــد و هم اکن ــز رخ می ده ــی نی ــگاه های جنگل رویش
رویشــگاه های زاگرســی درحــال بیابانی شــدن هســتند.

آنچــه اکنــون مدیــرکل امــور بیابــان ســازمان جنگل هــا 
از آن ســخن گفتــه اســت، حــدود 10ســال قبــل رئیــس 
وقــت انجمــن علمــی جنگلبانــی ایــران نســبت بــه آن 
هشــدار داده بود.هــادی کیادلیــری ســال 89 در گفت وگــو 
بــا همشــهری از رونــد خشــکیدگی و بیابانی شــدن 
ــن  ــر قرار گرفت ــرض خط ــی و در مع ــای زاگرس جنگل ه
ــیاری از  ــت: بس ــر داد و گف ــی خب ــای هیرکان جنگل ه
گونه هــای منحصر به فــرد کشــور ماننــد بلــوط بلنــد 
مــازو در مازنــدران، شــاه بلوط در گیــان، بلوط هــای 
به صــورت  مشگین شــهر  و  شــیراز  یاســوج،  ایــام، 
یکدســت در حــال خشک شــدن اســت. اســفبارتر اینکــه 

رویشــگاه های زاگرســی کشــور در حــال تبدیل شــدن بــه 
بیابــان و رویشــگاه های هیرکانــی در حــال تبدیل شــدن 
بــه جنگل هــای زاگرســی اســت.اما آنچــه آن زمــان ایــن 
ــرده  ــاد ک ــدار« ی ــوان »هش ــگاه از آن به عن ــتاد دانش اس
بــود، حــاال تبدیــل بــه یــک »بحــران« شــده  و هم اکنــون 
به ویــژه جنگل هــای  از جنگل هــای کشــور  بخشــی 
زاگرســی بــه بیابــان تبدیــل شــده اند. هــادی کیادلیــری 
ــه خــود  ــس از گذشــت 10ســال از هشــدار اولی حــاال پ
ــران، در  ــی ای ــی شــدن مناطــق جنگل ــه بیابان نســبت ب
گفت وگــو بــا روزنامــه همشــهری، بــه خشــکیدگی یــک 
میلیــون و 500هــزار هکتــار از وســعت 6میلیــون هکتاری 
جنگل هــای زاگرســی اشــاره کــرده اســت. او می گویــد: 
بلــوط ایرانــی گونــه خــاص جنگل هــای زاگرســی اســت. 
وقتــی ایــن گونــه آســیب ببینــد و از بیــن بــرود، یعنــی 
ــرای دیگــر گونه هــا نیــز نامناســب اســت. در  شــرایط ب
ــود دارد.  ــع وج ــن وض ــز همی ــی نی ــای هیرکان جنگل ه
گونه هــای کلیــدی و بومــی ایــن جنگل هــا دچــار 
نابــودی شــده اند و مطمئنــا شــرایط زیســت بــرای دیگــر 

ــود. ــا نخواهــد ب ــز مهی گونه هــا نی

جنگل ها توان ترمیم را از دست داده اند
کیادلیــری ســال 89 از مــرگ گونه هــای گیاهــی در 
جنگل هــای هیرکانــی و زاگرســی خبــر داده بــود، 
ــون رخ داده اســت  ــه اکن ــه خــودش آنچ ــه گفت ــا ب ام
ــرگ  ــر »م ــی دیگ ــه بیان ــا ب ــته جمعی« ی ــرگ دس »م
اکوسیســتم« اســت؛ اتفاقــی کــه عوامــل متعــددی در 
بــروز آن دخیــل بــوده و فاکتورهایــی همچــون تغییــر 
اقلیــم و خشکســالی هــم بــر آن افزوده اســت. بخشــی 
از جنگل هــای هیرکانــی را تغییــر کاربــری اراضــی، 
ویاســازی و بهره بــرداری چــوب از جنــگل نابــود کــرد. 
ــای کشــاورزی،  ــز فعالیت ه ــای زاگرســی را نی جنگل ه
دامــداری گســترده در دل جنــگل و توســعه کشــاورزی 
ــه  ــه نابــودی کشــاند. حــاال ب در زیراشــکوب درختــان ب
گفتــه عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم و تحقیقات، 
برگشــت پذیر  اگرچــه  جنگل هــا  ایــن  از  بخشــی 
هســتند، امــا بخشــی دیگــر قابــل بازگشــت نخواهنــد 
بود.کیادلیــری می گویــد: طــرح تنفــس جنــگل، اقــدام 
مثبتــی بــرای جنگل هــای شــمال بــود، چــون در ایــن 
مــدت برخــی عوامــل تهدیــد را کنتــرل کــرد و فشــار بــر 
جنــگل را کاهــش داد. امــا اجــرای چنیــن اقداماتــی در 
جنگل هــای زاگرســی بــا ســختی بســیار همــراه اســت. 
ــد  ــره خورده ان ــردم گ ــت م ــا معیش ــا ب ــن جنگل ه ای
و احیــای دوبــاره آنهــا نیازمنــد وقــت و هزینــه بســیار 

اســت. 

ایران در زمره کشورهایی 
است که روند بیابان زایی 

سریعی داشته و در 
سال های اخیر بر شتاب 

آن افزوده شده است. این 
روند شدت یافته و مورد 

هشدار سازمان ملل هم قرار 
گرفته است. به جز میزان 

کنونی وسعت اراضی بیابانی، 
چندین  هزار هکتار دیگر از 
اراضی کشور هم در معرض 

بیابانی شدن قرار گرفته 
اند. مناطقی که هم اکنون 
در فهرست بیابان ها جای 
گرفته یا در معرض سریع 

بیابانی شدن در آینده 
نزدیک قرار گرفته اند، تنها 
در استان های خشک و 

کم بارش قرار ندارند.

جنگلهاییکهبیابانمیشوند
سرپرست سازمان جنگل ها: یکصد میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن هستند

سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت: 
گیــان قطــب شــماره یــک زراعــت چــوب کشــور اســت و بایــد بــا 
توســعه زراعــت چــوب، کشــور را از واردات چــوب و همچنین احتمال 
ورود آفــات و امــراض جدیــد بــه جنــگل نجــات دهیــم، همچنیــن 
ــزارش  ــه گ ــات شمشــاد ضــرورت دارد.ب ــا آف ــارزه ب بازنگــری در مب
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــانی س ــاع رس ــگاه اط پای
کشــور، خســرو شــهبازی دیــروز در نشســت شــورای معاونیــن اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری، اظهــار کــرد: یکــی از اهــداف اصلی 
ســازمان، حفــظ، احیــا و توســعه جنــگل اســت و در این راســتا مقام 

معظــم رهبــری و رییــس جمهــور، نماینــدگان مجلــس و وزیر تاکید 
ــزداری، پوشــش گیاهــی و حفــظ توســعه  ــه آبخی ــژه ای هــم ب وی
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س ــدار دارند.سرپرس پای
کشــور بــا بیــان اینکــه توســعه پایــدار تعــادل بیــن جنــگل و طبیعت 
ــی،  ــت محیط ــث زیس ــر مباح ــدار ب ــعه پای ــزود: توس ــت، اف اس
ــه  ــت توج ــگل و طبیع ــی و پوشــش جن ــع طبیع ــای مناب عرصه ه
ــم  ــم بتوانی ــرار دارد و امیدواری ــور ق ــت ام ــه در اولوی ــژه ای دارد ک وی
ــا بیــان اینکــه  از ایــن فرصــت اســتفاده بهینــه را ببریم.شــهبازی ب
طرح هــای آبخیــزداری مانــع وقــوع ســیاب و خســارت در هنــگام 

ــا  ــت از جنگل ه ــت: حفاظ ــوند، گف ــی ش ــدید م ــای ش بارندگی ه
اولویــت کار ماســت و حفــظ آنهــا از ســیاب بــر عهــده ماســت کــه با 
طــرح هــای آبخیــزداری انجــام می گیــرد.وی ادامــه داد: آبخیــزداری 
ــا هــدف کاهــش  ــه ب ــا دانشــی اســت ک ــن ســختی نیســت ام ف
وقــوع ســیاب، عــدم تخریــب اراضــی ملــی، مانــع تلفــات منابع آب 
و کاهــش خســارت ناشــی از ســیاب می شود.سرپرســت ســازمان 
ــدوق  ــان اینکــه صن ــا بی ــع و آبخیــزداری کشــور ب ــگل هــا، مرات جن
توســعه ملــی پشــتوانه ای بــرای آینــدگان اســت کــه فقــط در برخی 
مــوارد بــا تشــخیص مقــام معظــم رهبــری در قالــب تســهیات بــه 
کشــور اختصــاص داده مــی شــود، تصریــح کــرد: امســال با دســتور 
مقــام معظــم رهبــری 150 میلیــون یــورو از محــل صنــدوق توســعه 
ــوان داری در  ــزداری و آبخ ــای آبخی ــرای فعالیت ه ــرای اج ــی ب مل
راســتای تقویــت و حمایــت از منابــع طبیعــی اختصــاص اختصاص 
یافتــه اســت. همچنیــن پدیــده گــرد و غبــار و بیابــان زدایــی بســیار 
مــورد توجــه مقــام معظــم رهبــری اســت کــه اعتبــار ویــژه ای هــم 
بــرای ایــن پدیــده اختصــاص داده اند.شــهبازی بــا بیــان اینکــه طرح 
ــود،  ــام ش ــد انج ــه بای ــت ک ــوری اس ــی از ام ــی یک ــتر اراض کاداس
گفــت: طــرح کاداســتر بــا هــدف تثبیــت مالکیــت اراضــی، مدیریت 
و ســاماندهی اراضــی ملــی و همچنیــن تثبیــت مالکیــت نظــام و 
دولــت بــر عرصه هــای منابــع طبیعــی انجــام می شــود، در راســتای 
اجــرای ایــن طــرح مهم تریــن مســئله رعایــت حقــوق مــردم اســت.
ــی،  ــراث جهان ــوان می ــه عن ــا ب ــت جنگل ه ــه اهمی ــا اشــاره ب وی ب
ــتیم،  ــاس هس ــه حس ــگل هم ــب جن ــرد: در تخری ــان ک خاطرنش
ــرای  ــد کــه ب ــی دارن ــرات مخرب ــر زمیــن اث ــن و co2 ب عناصــر کرب

کاهــش ایــن اثــرات مخــرب بایــد در حفــظ و توســعه جنــگل تاش 
ــا حضــور 169  ــر ب ــه پیش ت ــی ک ــان زدای ــی بیاب ــم؛ در گردهمای کنی
ــوان  ــوان بان ــد از ت ــود کــه بای ــر ایــن ب ــد ب کشــور برگــزار شــد تاکی
ــود. ــتفاده ش ــا اس ــظ جنگل ه ــرای حف ــتایی ب ــای روس در عرصه ه
سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــا اشــاره 
ــم  ــیار مه ــی بس ــای هیرکان ــدار جنگل ه ــت پای ــه مدیری ــه اینک ب
اســت، بیــان کــرد: جنگل هــای هیرکانــی کــه از لحــاظ گردشــگری 
و توریســتی اهمیــت باالیــی دارنــد، بــرای رســیدگی و حفــظ آنهــا 
طــرح جایگزینــی بــا حساســیت بیشــتر اجــرا شــود زیــرا بــا برنامــه 
ــن  ــد ای ــی بای ــای هیرکان ــدار جنگل ه ــت پای ــت مدیری ــزی جه ری
میــراث گرانبهــا را حفــظ کنیم.شــهبازی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــد در 
طــرح مبــارزه بــا آفــات شمشــاد بازنگــری صــورت گیرد و به ســمت 
ــن  ــم تری ــت: نجــات شمشــادها از مه ــم، گف ــع مشــکات بروی رف
کارهــای ســازمان اســت و بایــد بــرای مبــارزه بــا قــارچ بایــت و آفت 
پروانــه بــرگ خــوار شــب پــره ضمــن بهــره گیــری از ظرفیــت هــای 
علمــی، نیازمنــد بازنگــری هســتیم.وی خاطرنشــان کــرد: در حــال 
حاضــر در نهالســتان ها یــک میلیــون و 170 هــزار اصلــه تولیــد نهــال 
داریــم ولــی ظرفیــت  آنهــا بیــش از ایــن اســت کــه بایــد در ایــن 
راســتا اقــدام کــرد زیــرا بــا اجــرای طــرح جایگزینــی، بــه نهال هــای 
بیشــتری احتیــاج خواهیــم داشت.سرپســت ســازمان جنــگل هــا 
ادامــه داد: طــرح هــای مرتــع داری هــم بایــد بــا تجدیدنظــر دنبــال 
شــود، بایــد روی کارکردهــای مرتــع کار کنیــم و اینکــه نبایــد بــرای 

عشــایر، دامــداران و ... مشــکل زا باشــند.

سرپرستسازمانجنگلها:بازنگریدر
مبارزهباآفاتشمشادضرورتدارد

بـا توافقنامه ای که سـازمان نقشـه برداری کشـور با کانـون انجمن های 
صنفی کارفرمایی دفاتر پیشـخوان خدمات دولت منعقد کرد؛ سـامانه 
فـروش غیرحضـوری محصـوالت ایـن سـازمان راه انـدازی شـد و از 
ایـن پـس دفاتر پیشـخوان دولـت محصـوالت سازمان نقشـه برداری 
کشـور را بـه صـورت الکترونیکی ارائه خواهنـد کرد.به گزارش سـازمان 
نقشـه برداری کشـور، مسـعود شـفیعی در جلسـه ای کـه بـا حضـور 
اطاعـات  فـن آوران  شـرکت  مدیرعامـل  و  سـازمان  ایـن  مدیـران 
پیشـخوان ایرانیـان بـه همین مناسـبت برگزار شـد؛ گفت: به اسـتناد 
تصویب نامـه شـماره 6611/ت 55229 ه مـورخ 28 فروردین ماه 1397 
هیـات وزیـران بـا موضـوع "تکلیـف دسـتگاه های اجرایی نسـبت به 
برون سـپاری برخی خدمات دسـتگاه های اجرایی به دفاتر پیشـخوان 
دولـت"، محصـوالت سـازمان نقشـه برداری کشـور از طریـق دفاتـر 
پیشـخوان دولت قابـل ارائه خواهد بود.رئیس سـازمان نقشـه برداری 
کشـور افزود: آن دسـته از محصوالت و خدمات سـازمان که دارای کد 
شناسـه از سـازمان امور اداری و استخدامی کشـور بوده و قابلیت ارائه 
دارنـد، از طریـق دفاتـر پیشـخوان دولـت بـرای عمـوم مـردم جامعـه 
در دسـترس خواهـد بود.شـفیعی تـاش بی وقفـه معاونـت توسـعه 
فنـاوری، مدیریـت خدمـات فنـی و اداره امور مشـتریان را طی نه ماه 
گذشـته بـرای بـه ثمر رسـیدن این موضـوع مورد تحسـین و قدردانی 
قرار داد و خاطر نشـان کرد: ارائه خدمات سـازمان نقشـه برداری کشـور 
بـه صـورت الکترونیکـی طـی یک سـال گذشـته بـا وسـواس و دقت 
کافـی بررسـی شـد تا سـامانه مورد نظـر به صورت هماهنگ از بسـتر 
اینترنـت و دفاتر پیشـخوان دولت، بهترین سـرویس دهی و خدمات 
را بـه متقاضیـان اطاعـات مکانـی در بر داشـته باشـد.وی دسترسـی 
سـریع و سـاده به اطاعات مکانـی در حداقل زمـان و کمترین هزینه 
را  نقشـه برداری کشـور  سـازمان  داده هـای  اسـتفاده کنندگاِن  بـرای 
مهمتریـن هـدف راه انـدازی ایـن سـامانه عنـوان کرد و گفـت: پیش 
از ایـن اداره امـور مشـتریان میزبـان هموطنانی بود کـه از اقصی نقاط 
کشـور متقاضـی محصـوالت سـازمان نقشـه برداری کشـور بودنـد کـه 
بعضـًا تأمیـن نیـاز این مراجعه کننـدگان با چالش هـا و چندین مرتبه 
مراجعـه حضـوری آن هـا همـراه بـود، لیکـن از ایـن پـس بـا امضای 
ایـن توافق نامـه کـه حاصـل جلسـات و فعالیت هـای متعـدد بـوده 
اسـت، اطاعـات مـورد نیـاز عموم مـردم در سـامانه یکپارچـه فروش 

محصـوالت سـازمان نقشـه برداری کشـور قابـل بهره برداری اسـت.

دفاتر پیشخوان نقشه های 
کشور را ارائه می کنند

خبر
اختصاص 4۷ میلیارد تومان برای 

احیای جنگل های زاگرس 
سرپرسـت سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشـور 
از اختصـاص 47 میلیـارد تومان برای احیای جنگل های 
زاگـرس و منطقـه ایران مرکـزی در الیحه بودجه 99 خبر 
داد.بـه گـزارش سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور، خسـرو شـهبازی افـزود: بـرای حفـظ، احیـا و توسـعه جنگل هـای زاگـرس و 
منطقـه ایـران مرکـزی حداقـل حـدود 100 میلیـارد تومـان نیـاز اسـت.وی با اشـاره به 
ثبـت جهانـی جنگل هـای هیرکانی گفـت: مطالعات طـرح تنفس بـر روی جنگل های 
هیرکانـی در حـال انجـام اسـت و امید مـی رود نتیجه این مطالعات تا نیمه اول سـال 
آینده اعام شـود. این مطالعه با مشـارکت دانشـگاه گرگان، سـاری، دانشـگاه تربیت 

مدرس و مهندسـین مشـاور در حال اجراسـت .

خبرنگار محیط زیست ایرنا برنده 
مسابقات راپمی شد

ــا  ــط زیســت ایرن ــگار محی ــور خبرن ــدهللا پ ــا عب کیمی
رتبــه ســوم مســابقه کنوانســیون منطقــه ای حفاظــت 
ــای  ــارس و دری ــج ف ــی خلی ــت دریای از محیط زیس
عمــان ) راپمــی( ROPME را کســب کــرد.در پــی فراخــوان مســابقه راپمــی، بیــش 
ــه ســازمان محیــط زیســت ارســال شــد کــه بعــد از  ــر از ســطح کشــور ب از 70 اث
بررســی 6 اثــر رتبــه اول تــا ســوم را کســب کردند.کنوانســیون راپمــی دو ســال یکبار 
ــه، مقدمــه، یادداشــت و مســتند برگــزار  ایــن مســابقه را در قالــب گــزارش، مقال
می کنــد کــه در ایــن دوره خبرگــزاری مهــر اســتان بوشــهر و ایســنا هرمــزگان رتبــه 
اول، خبرگــزاری مانــا و ایســنا بوشــهر رتبــه دوم و خبرگــزاری جمهــوری اســامی 

)ایرنــا ( تهــران و ایســنا خوزســتان رتبــه ســوم را کســب کردنــد.

سرعت پایین رشد مجدد 
جنگل های آمازون 

ــد  ــی و انگلیســی دریافتن ــان برزیل ــی از محقق گروه
ســرعت رشــد مجــدد جنــگل آمــازون پــس از ایجــاد 
ــه  ــی اســت ک ــر از میزان ــرات در آن، بســیار کم ت تغیی
پیــش از ایــن تصــور می شــد.به گــزارش پایــگاه 
خبــری ســاینس دیلــی، در ایــن تحقیقــات رشــد مجــدد جنگل هــای آمــازون در 
طــول دو دهــه مــورد نظــارت و تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و مشــخص شــد 
ــن  ــا 40 درصــد از کرب ــه تنه ــای ثانوی ــس از گذشــت 60 ســال، جنگل ه ــی پ حت
موجــود در جنــگل را کــه توســط انســان ها تولیــد نشــده اســت، درون خــود ذخیــره 
ــرات آب و هــوای زمیــن،  ــا تغیی ــه ب ــر مقابل ــه عــاوه ب می کنند.جنگل هــای ثانوی
زیســتگاه های مهمــی را بــرای گونه هــای در معــرض انقــراض فراهــم می کننــد. بــا 
وجــود ایــن محققــان دریافتنــد تنــوع زیســتی جنگل هــای ثانویــه تنها معــادل 56 

ــی اســت . ــوع زیســتی موجــود در جنگل هــای اصل درصــد از تن

زاگرس

محیط زیست

آمازون

ادامه غلظت آالیندگی در کالنشهرها 
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: تا سه روز آینده همچنان در کشور جوی پایدار داریم که نتیجه آن 
ادامه افزایش غلظت آالینده ها در شهرهای صنعتی، پرجمعیت و کانشهرها است و این شرایط تا آخر 

این هفته ادامه دارد.

مدیــرکل دفتــر بررســی آلودگی هــای دریایــی ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت گفــت: از ابتــدای امســال 15 حادثــه نفتــی در آب هــای کشــور 
رخ داد کــه شــامل نشــت نفــت از اســکله ها، قاچــاق ســوخت و ریختن 
گازوئیــل و حــوادث کشــتی های حامــل مــواد نفتــی بــوده اســت کــه 
ایــن نشــان می دهــد بایــد اهتمــام جدی بــرای کنتــرل و پیشــگیری و 
واکنــش در شــرایط اضطــراری داشــته باشــیم. ضیاءالدین الماســی روز 
دوشــنبه در کارگاه تخصصــی محیــط زیســت دریایــی و نقــش رســانه 
در تنویــر افــکار عمومــی افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بیــش 
ــازمان  ــتور کار س ــی در دس ــکوهای نفت ــی س ــت بازرس ــال اس از 3 س
محیــط زیســت قــرار گرفته و شــرایط ایــن ســکوها از لحاظ فرســودگی 
تجهیــزات و انجــام اقدامــات فــوری بررســی می شــود.وی اظهــار 
داشــت: همچنیــن در ســال 98 بنــادر کشــور را نیــز از لحــاظ محیــط 
ــل  ــا چــه حــد در مقاب ــا ایــن هــدف کــه ت زیســتی رصــد می کنیــم ب
مســائل محیــط زیســتی آمادگــی دارنــد و بــه شــکل عملــی امــکان 
مقابلــه وجــود دارد کــه امیدواریــم روش هــای در پیــش گرفتــه شــده 
تمهیداتــی بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا آلودگــی نفتــی فراهــم کنــد و 
حرکتــی رو بــه جلــو باشــد.مدیرکل دفتــر بررســی آلودگی هــای دریایــی 
گفــت: آب پتانســیل حمــل عوامــل بیمــاری زا و باکتری هــا را دارد و 
انــواع بیماری هــا ماننــد وبــا و حصبــه از طریــق آب منتقــل می شــود، 
ــا  بــر ایــن اســاس خســارت هــای زیســت محیطــی آلودگــی آب را ب
ــوان ســنجید، نشــانه های عمومــی آلودگــی آب  ــال و تومــان نمی ت ری
از جملــه تغییــر بــو و رنــگ آب، لکــه هــای پســماند و از بیــن رفتــن 
ماهی هــا اســت. الماســی ادامــه داد: ورود عوامــل بیمــاری زا از طریــق 
ــن  ــه همی ــد، ب ــوده کن ــای ســاحلی را آل ــد آب ه دام و انســان می توان
دلیــل بــرای جلوگیــری از آلودگــی و بازچرخانــی آب نیــاز بــه تصفیــه 
فاضاب هــا وجــود دارد، تصفیــه آب بــرای تامیــن بهداشــت عمومــی و 
مهــار بیماری هــای واگیــر ناشــی از آلودگی هــای فاضــاب، حفــظ منابــع 
آب و همچنیــن اســتفاده مجــدد انجــام می شــود. وی اظهــار داشــت: 
اکنــون بــرای ســنجش کیفیــت باکتریولــوژی آب هــای ســاحلی یــک 
ــم کــه در آن مکان هــا  ســری نقــاط را در مناطــق شــنا تعییــن کرده ای

عامــل بیمــاری زای روده ای مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

وقوع 15 حادثه نفتی از 
ابتدای سال

حقابه های زیست محیطی در برنامه جامع مدیریت آب
آب قم دیده شود

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت قم گفـت: حقابه های 
زیسـت محیطی بایـد در برنامـه جامـع مدیریـت آب 
استان دیده شود تا از خسارت ها و تبعات جبران ناپذیر 
خشـک شـدن تاالب ها و رودخانه ها کاسـته شود.سـید رضا موسـوی 
مشکینی یکشنبه شب در جلسه شورای حفاظت از منابع آب افزود:در 
سـال های گذشـته بـه دلیـل قطـع حقابـه هـا و خشک سـالی های 
مسـتمر، شـاهد گسـترش کانون های گردوغبار در اسـتان قم بوده ایم.
وی بـروز گردوغبـار و آلودگـی هـوا را ناشـی از کم توجهـی بـه مسـائل 
زیسـت محیطی در تصمیم گیری هـای کان دانسـت و گفـت: بایـد 
تأمیـن حقابه زیسـت محیطی اسـتان قـم کاما تعیین تکلیف شـود 
تـا در آینـده بـا معضات جـدی در این حـوزه مواجه نشـویم.مدیرکل 
حفاظـت محیط زیسـت قـم بابیـان اینکـه بارندگی های ابتدای سـال 
جـاری یـک اتفـاق بود کـه نباید به آن دل خوش باشـیم، خاطرنشـان 
کـرد: افت شـدید سـفره های آب زیرزمینـی در اسـتان و تهدید جدی 
خشـک شـدن دریاچـه نمـک، متأثـر از مدیریـت بخشـی نگـر منابع 
آبـی در باالدسـت اسـت.وی در پایان تصریح کرد: درحالی که سـازمان 

حفاظـت محیط زیسـت در تأمین و توزیع آب هیچ نقشـی نـدارد، اما 
نسـبت بـه معضـل گردوغبـار و مشـکات زیسـت محیطی بـه وجـود 
آمـده در تاالب هـا بایـد پاسـخگو باشـد.مدیرکل پدافنـد غیرعامل قم 
نیـز در ایـن جلسـه گفت: اتکا به یک منبع آبی برای آب شـرب شـهر 
قـم اصـا مطلوب نبـوده و بایـد برای تأمیـن منابع آبـی جایگزین در 
وضعیت بحران و اضطرار برنامه ریزی الزم انجام شـود.مهدی متقیان 
افزود: اگر بخواهیم آب شـرب شـهر قم را فقط از یکی دو منبع تأمین 
کنیـم، بـا افزایـش مصرف آب در سـال های آینده با مشـکات جدی 
مواجـه خواهیم شـد.وی خاطرنشـان کـرد: مدیریت شـهری نیز باید 
دربـاره میـزان مصرف آب شـرب برای آبیاری فضای سـبز در شـهر قم 
پاسـخگو باشـد و این مسأله بسیار مهم و جدی است.رئیس سازمان 
جهاد کشـاورزی قم نیز در این جلسـه با بیان این که وضعیت سـفره 
هـای آب زیرزمینـی اصا مطلوب نبـوده و باید برداشـت آب از چاه ها 
کاهـش پیـدا کند، اظهار داشـت: البته برای سـازگاری با کـم آبی، باید 

برنامـه جامـع با مشـارکت همه بخش هـای مرتبط تدوین شـود.

یل
ردب

ا

وزش باد گرم جنوبی شدید و خسارت به 
زیرساخت های اردبیل
بـا  بینـی سـازمان هواشناسـی،  اسـاس پیـش  بـر   
توجـه بـه حاکمیـت جریان هـای جنوبی، طی سـه روز 
آینـده شـاهد وزش بـاد گـرم جنوبـی شـدید یـا خیلی 
شـدید در اسـتان های گیـان و مازنـدران خواهیـم بـود کـه خسـاراتی 
را بـه تأسیسـات و زیرسـاخت ها وارد خواهـد کرد.بـه گزارش سـازمان 
هواشناسـی، جریان هـای جنوبـی از دوشـنبه 2 دی مـاه آغاز می شـود 
کـه موجـب افزایـش دمـا در سـواحل دریـای خـزر خواهـد شـد، 
همچنیـن شـاهد وزش بـاد گـرم جنوبـی شـدید یـا خیلی شـدید در 
اسـتان های گیـان و اردبیـل خواهیـم بود کـه تا پنجشـنبه 5 دی ماه 
بـه پایـان می رسـد. ایـن بادهـا موجب بـروز خسـارات به تأسیسـات 
و زیرسـاخت ها می شـوند، لـذا توصیـه می شـود تمهیـدات الزم بـرای 
اسـتحکام سـازه های موقتـی و بـه حداقـل رسـاندن خسـارات بـه 
تأسیسـات و ابنیه جدی گرفته شـود.همچنین با ورود سـامانه بارشی 
به کشـور از بعدازظهر چهارشـنبه 4 دی ماه انتظار می رود روز چهارشـنبه 
شـاهد بـارش بـاران، بـرف و وزش بـاد شـدید موقت در نیمـه جنوبی 
آذربایجـان غربـی، جنـوب آذربایجـان شـرقی، نیمه غربی کردسـتان، 

نیمـه غربـی کرمانشـاه و روز پنجشـنبه 5 دی ماه شـاهد بـارش باران، 
بـرف و وزش بـاد شـدید موقـت در نیمـه جنوبـی آذربایجـان غربـی، 
جنـوب آذربایجـان شـرقی، زنجـان، کردسـتان، کرمانشـاه، لرسـتان، 
همـدان و بـارش بـاران گاهـی رعدوبـرق و وزش بـاد شـدید موقت در 
ایام و شـمال خوزسـتان باشـیم.جمعه 6 دی ماه در آذربایجان غربی، 
آذربایجـان شـرقی، زنجـان، کردسـتان، کرمانشـاه، لرسـتان، همـدان، 
شـمال غـرب چهارمحـال و بختیـاری بـارش بـاران گاهـی رعدوبـرق و 
وزش بـاد شـدید موقـت، در شـمال ایـام و نیمه شـمالی خوزسـتان 
بـارش بـاران و بـرف و وزش بـاد شـدید موقـت رخ خواهـد داد کـه 
ایـن شـرایط روز جمعـه بـه پایـان می رسـد و ادامـه فعالیـت سـامانه 
بارشـی در اطاعیـه و اخطاریه هـای بعـدی اطاع رسـانی می شـود.این 
شـرایط موجـب وزش بـاد شـدید، لغزندگـی جاده هـا، مـه آلودگـی و 
کـوالک بـرف و اختـال تـردد در محورهـای مواصاتـی این اسـتان ها 
می شـود، بنابراین توصیه می شـود هموطنـان در تردد جـاده ای به ویژه 
در جاده هـای مواصاتـی خـارج از شـهر احتیـاط کننـد و از صعـود بـه 

ارتفاعـات بپرهیزند.
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 رسانی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139860319005000259مورخ 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  1398/07/14هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـن سـلمانی نـژاد خبیصـی فرزنـد علـی بشـماره 
شناسـنامه 120 صـادره از شـهداد در ششـدانگ دو بـاب مغـازه بـه مسـاحت 93 متر مربع 
پـاک 2 فرعـی از 960 اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان به آدرس خیابـان طالقانی نبش 
میـدان امـام حسـین خریـداری از مالک رسـمی خود متقاضـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف: 1303-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول98/9/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/10/3
 ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

شماره : 11197/هـ98/2      تاریخ:1398/09/11      م الف 98/09/16-1455
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001014مورخــه 1398/09/05 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه  بالمعــارض 
متقاضــی شــمس الــه مینائــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از 
همــدان در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی آبــی بــه 
مســاحت 175678/87  مترمربــع تحــت پــالک 131/212 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان        8873

شماره : 11202/هـ98/2         تاریخ:1398/09/11          م الف 98/09/16-1457
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001015مورخــه 1398/09/05 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 1014  صــادره از  ــی ب ــد قربانعل ــی فرزن ــد مینائ متقاضــی مجی
ــه  ــی ب همــدان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی آب
مســاحت 158114/83  مترمربــع تحــت پــالک 131/213 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان         8874 

شماره : 11198/هـ98/2         تاریخ:1398/09/11        م الف 98/09/16-1459
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001013مورخــه 1398/09/05 هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی  مجیــد مینائــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 1014  صــادره از 
ــه  ــی ب همــدان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی آب
مســاحت 175678/87  مترمربــع تحــت پــالک 131/212 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان        8875

شماره : 11256/هـ98/2        تاریخ:1398/09/11        م الف 98/09/16-1459
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034000947مورخــه 1398/08/22 هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــات مالکان ــه دو تصرف ــدان منطق ــک هم ــت مل ــی حــوزه ثب مســتقر در واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــی  ابراهیــم مینائــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 1012  
صــادره از همــدان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه 
مســاحت 245405/98  مترمربــع تحــت پــالک 131/211 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان        8876    

شماره : 11264/هـ98/2       تاریخ:1398/09/11       م الف 98/09/16-1461
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034000951مورخــه 1398/08/23 هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 1015  صــادره از  ــد قربانعلــی ب متقاضــی  عبــاس مینائــی فرزن
ــه  ــی ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــدان در ســه دان هم
مســاحت178402/66   مترمربــع تحــت پــالک 131/216 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان        8877

شماره : 11266/هـ98/2         تاریخ:1398/09/11          م الف 98/09/16-1463
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034000950مورخــه 1398/08/23 هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 744  صــادره از  ــی ب ــد قربانعل ــی فرزن ــد مینائ متقاضــی  حمی
ــه  ــی ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــدان در ســه دان هم
مســاحت 178402/66  مترمربــع تحــت پــالک 131/216 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان         8878

شماره : 11261/هـ98/2       تاریخ:1398/09/11         م الف 98/09/16-1465
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034000946مورخــه 1398/08/22 هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 744  صــادره از  ــی ب ــد قربانعل ــی فرزن ــد مینائ متقاضــی  حمی
ــه  ــی ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــدان در ســه دان هم
مســاحت 278002/28  مترمربــع تحــت پــالک 131/214 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان        8879

شماره : 11257/هـ98/2        تاریخ:1398/09/11     م الف 98/09/16-1467
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034000945مورخــه 1398/08/22 هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 1015  صــادره از  ــد قربانعلــی ب متقاضــی  عبــاس مینائــی فرزن
ــه  ــی ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــدان در ســه دان هم
مســاحت 278002/28  مترمربــع تحــت پــالک 131/214 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان         8880  

شماره : 11199/هـ98/2       تاریخ:1398/09/11        م الف 98/09/16-1469
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001016 مورخــه 1398/09/05 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی شــمس الــه مینائــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از 
ــه  ــی ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــدان در ســه دان هم
ــع تحــت پــالک 131/213 واقــع در همــدان روســتای  مســاحت 158114/83 مترمرب
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی داشــته باشــندمیتوانند از تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان         8881

شماره : 11260/هـ98/2       تاریخ:98/09/11         م الف 98/09/16-1471
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001018 مورخــه 1398/09/06 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 1012 صــادره از  ــی ب ــد قربانعل ــی فرزن ــم مینائ متقاضــی ابراهی
ــه  ــی ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــدان در ســه دان هم
ــتای  ــدان روس ــع در هم ــالک131/215 واق ــت پ ــع تح ــاحت 148025/84 مترمرب مس
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی داشــته باشــندمیتوانند از تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03
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شماره : 11263/هـ98/2        تاریخ:1398/09/11       م الف 98/09/16-1451
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001019مورخــه 1398/09/06 هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی  محمــد مینائــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 1013  صــادره از 
همــدان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی  آبــی بــه 
مســاحت 148025/84  مترمربــع تحــت پــالک 131/215 واقــع در همــدان روســتای 
ــرز  ــی مح ــی مینائ ــطه از قربانعل ــع الواس ــداری م ــش 5 خری ــاد بخ ــیرین آب ش
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه
ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق

تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03
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شماره : 11257/هـ98/2         تاریخ:1398/09/11          م الف 98/09/16-1453
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــوع  ــات موض ــه 1398/08/22 هی ــماره 139860326034000948مورخ ــر رای ش براب
قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 1013  صــادره  ــی ب ــد قربانعل ــی فرزن متقاضــی  محمــد مینائ
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــدان در س از هم
مســاحت 245405/98  مترمربــع تحــت پــالک 131/211 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــه از  ــدت یکماه ــرف  م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه
ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق

تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03
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مفقودیت برگ سبز
)سند مالکیت(و سند کمپانی

پــژو  ماشــین  ســبز  بــرگ  و  ســند 
ــه  ــک ب ــژ متالی ــگ ب ــدل 1384 رن 405م
ــماره  ــور12484209136 و ش ــماره موت ش
پــالک  شــماره  و  شاســی 14275988 
75_288س22 بــه نــام فهیمه سیســتانی 
زیــن ابــادی نــژاد فرزنــد غالمرضــا صــادره 
از رفســنجان ش شناســنامه36 کــد ملــی 
3052219804  مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــت. ــاقط اس ــار س اعتب
رفسنجان
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

سم مورد نیاز مقابله  با آفت ملخ های صحرایی تامین شد
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: سم مورد نیاز مقابله با آفت ملخ های صحرایی تامین شده و جای هیچ گونه 

نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.

مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان خراسـان رضـوی از 

پایـش و عارضـه یابی 780 واحد تولیدی در اسـتان توسـط کلینیک 

کسـب و کار خبر داد.  به گزارش روابط عمومی شـرکت شـهرک های 

صنعتی استان خراسان رضوی،"مسعود مهدی زاده مقدم" در بیست 

و هشـتمین کارگـروه کلینیـک کسـب و کار که در این شـرکت برگزار 

شـد، اظهـار کـرد: با توجه به تفویـض اختیار اسـتانداری در خصوص 

سـپردن کلینیک کسـب و کار اسـتان به شرکت شهرک های صنعتی، 

بـر ایـن اسـاس برنامـه های ریـزی هـای مختلفی صـورت گرفت و 

مشـکات واحدهای صنعتی اسـتان پس از پایش و بررسـی اولیه، 

مـوارد آنهـا در کارگـروه سـتاد تسـهیل مطرح و تصمیم گیری شـد و 

 جهت رفع موانع خود و ادامه کار به دستگاههای مرتبط ارجاع شدند.

وی بـا بیـان اینکه تمام اعضای کارگروه در سـتاد تسـهیل هدفشـان 

رفـع موانـع تولیـد و تسـهیل کار واحدهای صنعتی و تولیدی اسـت، 

افـزود: کلینیـک صنعـت بـا تاكید بـر همـكاری های بیـن صاحبان 

صنایـع از یـك طـرف و شـر كـت هـا و یـا اشـخاص حقیقـی در امر 

مشـاوره، مراكـز علمـی و دانشـگاهی از طـرف دیگـر و بـا هـدف حل 

مشـكات صنایـع و توانمنـد سـازی آنهـا بـه منظـور ارتقـای بهـره 

وری،كاهش قیمت تمام شـده و ایجاد فضای رقابتی و توسـعه بازار 

داخلی و خارجی راه اندازی شـد و تمام تاش این بوده تا مشـکات 

صنعتگـران، کارآفرینان و فعالین اقتصـادی در کمترین زمان ممکن 

 و بـا کمـک و هـم افزایـی دسـتگاههای مرتبـط حـل و فصـل شـود.

و کار  داد: کارگـروه کلینیـک کسـب  ادامـه  مقـدم،  زاده  مهـدی 

اسـتان برنامـه دقیـق و نظـام منـدی طراحـی کـرده و بـا نگاهـی 

هوشـمندانه و آسـیب شناسـی واحدهـای صنعتـی ارائه راهـکار می 

 کنـد تـا مشـکات صاحبـان صنایـع بـا همراهـی آنهـا رفـع شـود.

وی تصریـح کـرد: بهـره وری تولیـد، ارتقـای فنـاوری، و نوسـازی و 

بازسـازی ماشـین آالت واحدهـای صنعتـی و ارتبـاط صنعتگـران بـا 

دانشـگاه،  اسـاتید  متخصصیـن صنعتـی،  از  ای گسـترده  شـبكه 

و  مدیریـت  حـوزه ی  خبـرگان  و كارگاهـی،  آزمایشـگاهی  مراكـز 

بـازار بـر اسـاس فرآینـدی نظـام منـد و چنـد منظـوره از اولویـت 

بـه همـراه  را  توانمندسـازی واحدهـا  زیـرا هـم  بـوده  برنامـه هـا 

 دارد و هـم توسـعه بـازار داخلـی و خارجـی را فراهـم مـی کنـد.

رئیـس هیـأت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی 

اسـتان خراسـان رضـوی، خاطـر نشـان کـرد: تاکنـون طـی برگـزاری 

28 نشسـت کلینیـک صنعـت تعـداد 780 واحـد صنعتـی مـورد 

پایـش و عارضـه یابـی اولیـه قـرار گرفتنـد و 400 واحد مورد بررسـی 

کارشناسـی با حضور نمایندگان سـازمان صمت، شـرکت شهرک های 

صنعتی، تشـکل هـای بخش خصوصی و مشـاورین مرکـز خدمات 

کسـب و کار قـرار گرفتنـد و راهنمایـی و ارجاعـات الزم جهـت رفـع 

مشـکات آنهـا انجـام شـده و نیـز 65 واحـد تولیـدی مجـدداً بـه 

 چرخـه تولیـد بازگشـتند کـه اشـتغال 652 نفـر را بـه همراه داشـت. 

وی در پایـان گفـت: با توجه به واگذاری مسـئولیت پایش، پیگیری 

و حـل مشـکات واحدهـای تولیـدی کوچک و متوسـط به کلینیک 

کسـب و کار شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان از طرف اسـتاندار 

، صنعتگـران مـی تواننـد بـا تکمیـل فـرم عارضـه یابی سـریع قابل 

http:// دریافـت از وب سـایت اینترنتـی ایـن  شـرکت بـه نشـانی

rkhorasan.isipo.ir و تحویـل آن بـه حـوزه معاونت صنایع کوچک 

اقـدام کننـد و یـا بـا شـماره تلفـن 35424413 تمـاس  بگیرنـد تا 

مشـکات آنهـا در قالب کلینیک بررسـی شـود.

تـاش برای تخلیه آب های باران توسـط دسـتگاه های امدادرسـان 
همچـون شـهرداری، آبفـای شـهری و روسـتایی، جمعیـت هـال 
احمـر و اورژانـس خرمشـهر برخـی از مناطق و محله هـای همچون 
کوی شـهید بهـروز مـرادی، منازل بهزیسـتی، کوی نیرو، کـوی آریا، 
کـوی منـازل پیش سـاخته و کـوی سـوم خـرداد همچنـان ادامـه 

دارد.
نیروهـای خدماتی شـهرداری، آبفا با تانکرهای لجن کش مشـغول 
تخلیـه روانابهـا از خیابان هـای مناطـق بحرانـی بـا کمـک نیروهای 
شـهرهای معیـن )ماهشـهر و اهـواز( ادامـه دارد ولـی بـا همـه 
تاش هـای انجـام شـده تاکنون وضعیـت نابسـامانی در خیابان ها 

به چشـم می خـورد.
جمعی از شـهروندان خرمشـهری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 
می دارنـد: در حـال حاضـر بیشـترین مناطقـی کـه به خاطـر وجود 
شـبکه فاضـاب قدیمـی و فرسـوده ، همچنـان درگیـر آبگرفتگـی 

هسـتند و باران بی سـابقه هفته گذشـته موجب شـده تا روانابها به 
داخـل منـازل مـردم پیشـروی و زندگی آنهـا را مختل کند.

یکـی از شـهروندان خرمشـهری سـاکن کـوی بهـروز می گوید:یک 
هفتـه اسـت که خانه مـن را آب گرفته و مجبور شـدم که خانواده ام 

را بـه خانـه یکی از بسـتگان در آبـادان انتقال دهم.
موسـی مرزوقـی افـزود: تمـام دیوارهـای خانـه ام رطوبـت گرفته و 
برخی از دیوارها ترک برداشـته اسـت و برخی از وسـایل برقی خانه 

از جملـه یخچال ما سـوخت.
یکـی دیگر از شـهروندان خرمشـهری سـاکن کوی آریـا گفت: تمام 
خیابان هـای کـوی آریـا پـس از بارندگی دچار آبگرفتگی شـد و آب 

هنـوز در برخـی از این خیابان ها وجـود دارد.
رضـا جـادری گفت: تـردد دانش آموزان و شـهروندان در این منطقه 
تقریبـا غیرممکـن اسـت و ایـن امـر زندگی مـردم را دچار مشـکل 

کرده اسـت.

 شـهروند سـاکن منازل بهزیستی خرمشـهر در این خصوص گفت: 
منـازل بهزیسـتی در محاصـره آب بـاران قرار گرفتنـد و فاضاب در 

خانه هـای مردم جاری شـده اسـت.
زهـرا منعـم افزود: خیلـی از اهالی محل خانه های خـود را به ناچار 
تـرک کردنـد و به خانه های فامیل و آشنایانشـان رفتند تا وضعیت 

گرفتگـی فاضاب به حالت عـادی برگردد.
سرپرسـت شـهرداری خرمشـهر از آغـاز اجـرای طـرح دفـع آبهـای 
سـطحی در کـوی بهـروز ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بنـا بـه 
دسـتور اسـتاندار خوزسـتان و مدیـر کل مدیریـت بحـران اسـتان 
اجـرای طـرح دفـع آبهـای سـطحی به طـول به صـورت پمپـاژی و 

درمـدت پنـج روز اجرایـی می شـود.
عزیزسـاعدی افـزود: عملیـات اجرایـی ایـن طـرح بـا  همـکاری 
سـازمان عمران شـهری شـهرداری خرمشـهر و آبفای شهرستان در 

اجراسـت. حال 

وی ادامـه داد: عـاوه بـر این کار تخلیه روانابهـا در مناطق بحرانی با 
تانکرهـای لجن کش در حال انجام اسـت.

وی ضمـن عذرخواهی از شـهروندان خرمشـهری گفـت: امیدواریم 
ایـن مشـکل را بـه طور کلـی از کـوی بهروز مرتفـع کنیم.

و  پمپـاژ  ایسـتگاه  انـدازی  راه  از  آبفـای خرمشـهر  اداره  رییـس 
تلمبه خانـه فاضـاب کـوی فیصلـی خبـر داد و گفـت: ایـن تلمبـه 
خانـه بـرای دفـع آب فاضـاب با دبـی 900 مترمکعب بر سـاعت با 

افزایـش تـوان خروجـی ، فعالیـت خواهـد داشـت.
غامرضـا پورجالـی بـا بیـان اینکـه حجـم آب در برخـی از مناطـق 
خرمشـهر زیـاد اسـت، گفـت: عـاوه بـر ایـن مـردم نیـز همزمـان 
فاضـاب تولیدمی کننـد و ایـن امـر زمان دفـع روانابهـا را طوالنی تر 

مـی کند.
وی بیشـترین شـدت  بحـران را در منطقه کوی بهـروز عنوان کرد و 
گفـت: در حـال حاضـر تمام توان خود را بـرای دفع فاضاب منطقه 
کـوی بهروز گذاشـته ایم امـا به رغم تخلیه آب فاضـاب، روانابهای 
مناطـق اطـراف بـه  ایـن منطقـه سـرازیر شـده و کار نیروهـای 
خدمـات شـهری و آبفا سـخت تر شـده ولی تاشـها با تمـام توان 

در حـال انجام اسـت.
دنبـال  بـه  معضـل  ایـن  رفـع  منظـور  بـه  داد:  ادامـه  پورجالـی 
راهکارهای دیگری هسـتیم به زودی مشـکات مردم مرتفع شـود.
معـاون مدیرعامـل و رییـس جمعیـت هـال احمـر خرمشـهر از 
امدادرسـانی بـه مناطـق بحرانـی در ایـن شـهر خبـر داد و گفت: به 
منظـور رفـع مشـکل مـردم در مناطـق بحرانـی نیروهـای جمعیت 
هـال احمـر در حال امدادرسـانی و رسـاندن امکانات الزم هسـتند.
حاتـم شـراوه افـزود: گروه هـای ارزیـاب هـم اینک مناطق شـهری 
و روسـتایی آسـیب دیـده را رصـد می کننـد و مـوارد الزم را بـه مـا 
گـزارش کـرده و اقـام مـورد نیـاز بـه این مناطق ارسـال می شـود.
وی ادامـه داد: تاکنـون 730 خانـوار اقـام مـورد نیـاز همچـون 
پتـو، موکـت، بخـاری، فانـوس، بسـته های مـواد غذایـی یک ماهه 

رادریافـت کـرده انـد.
در بارندگی هفته گذشـته  115میلیمتر بارندگی در شـهرهای آبادان 
و خرمشـهر ثبـت شـد که باعـث تعطیلـی مـدارس و ادارات این 2 

شهرسـتان در روزهای دوشـنبه و سـه شـنبه شد.

سرگردانی خانوارهای خرمشهری با گذشت یک هفته از بارندگی

کرمان

رشد 41 درصدی بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی در استان کرمان
ــانی  ــوده آبرس ــبکه فرس ــازی ش بازس
در اســتان کرمــان در مقایســه بــا 
مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل، 41 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش درص
خبرنــگار آبفــا کرمــان- محمــد طاهــری رئیــس هیئــت مدیــره و 
ــه  ــا اشــاره ب مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان ب
اینکــه بازســازی شــبکه هــای فرســوده آب از اولویــت هــای ایــن 
شــرکت اســت،گفت: فرســودگی شــبکه آبرســانی باعث شکســتگی 
ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــی ش ــتی م ــرب و بهداش ــت آب ش ــدر رف و ه
خدمــت رســانی مطلــوب بــه مــردم را بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد.
ــال  ــت س ــاه نخس ــت م ــی هش ــتا ط ــن راس ــزود: در همی وی اف
ــانی در  ــوده آبرس ــبکه فرس ــر ش ــه 148 کیلومت ــک ب ــاری نزدی ج
اســتان کرمــان بازســازی شــد کــه ایــن میــزان بازســازی در 
ــد  ــد رش ــل 41 درص ــال قب ــابه س ــان مش ــدت زم ــا م ــه ب مقایس

ــت. ــته اس داش
ــان داشــت:  ــا اســتان کرمــان در ادامــه بی مدیرعامــل شــرکت آبف
همچنیــن طــی ایــن مــدت بــه منظــور گســترش شــبكه آبرســاني 
و تاميــن آب مــورد نيــاز شــهروندان اقــدام بــه اجــرای بیــش از 78 
کیلومتــر شــبکه آبرســانی در ســطح اســتان شــد کــه ایــن میــزان 
توســعه شــبکه در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل 11 

درصــد رشــد داشــته اســت.
ــا میــزان واگــذاری انشــعاب آب در  طاهــری در پایــان در رابطــه ب
ــعاب آب در  ــره انش ــاه 10931 فق ــت م ــی هش ــت: ط ــتان گف اس
اســتان کرمــان واگــذار شــد کــه در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه 
ســال قبــل رشــد 13 درصــدی داشــته اســت همچنیــن طــی مــدت 
زمــان مذکــور 17156 دســتگاه کنتــور خــراب بــه منظــور کاهــش آب 
ــدون درآمــد و محاســبه میــزان دقیــق آب مصرفــی مشــترکین  ب

تعویــض شــد.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
 استان خراسان رضوی، عنوان کرد؛

پایش و عارضه یابی 
780 واحد تولیدی در 

کلینیک کسب و کار 

کویر شهداد و سرزمین لی لی پوت های فراموش شده

زندگی لی لی پوت ها در منطقه شهداد به طور قطع تایید نمی شود.

شـهری  شـهداد،  نزدیکـی  در  کوتوله هـا«  »شـهر 
در ابعـاد بسـیار کوچـک کـه قسـمتی از آن از دل 
خـاک بیـرون آمـده اسـت. گفتـه می شـود تمدن 
کشف شـده در کویـر شـهداد، بیش از 5 هزار سـال 
قدمـت دارد و ایـن شـهر اعجاب آمیـز و کوچک نیز 
جزئـی از ایـن تمـدن فراموش شـده و سـر بـه مهر 

است.
داسـتان تمدن شـهداد که بعدها نام »خبیص« بر  
آن گذاشـته شـد زمانی آغاز شـد که سـفالینه هایی 
در اطـراف شـهر شـهداد رفته رفتـه سـر از خـاک 
در سـال  از گزارش هـای محلـی  و پـس  بـرآورد 
1846 نخسـتین فصل کاوش در این منطقه انجام 
شـد. نتیجه این کاوش کشـف یکـی از بزرگ ترین 
تمدن های بشـری بـود. در همیـن کاوش ها بود که 
شـهری تاریخی نیز سـر از خاک برداشت و تعجب 
همـگان را برانگیخـت: شـهری بـا خانه هایـی برای 

انسـان های بـا قـد کم تـر از یـک متر!
ایـن شـهر پـر اسـت از عناصـر مختلـف زندگـی 
اجتماعـی متعلق به تمدنی مربوط بـه هزاره چهارم 
قبـل از میـاد. شـهری کـه مردمانـی بـا قد بسـیار 
کوتـاه در آن زندگـی می کردند و هم اکنون نیز اثری 
از آن هـا در اسـتان کرمـان نیسـت؛ امـا هـر از چنـد 
گاهی با کشـف اسکلت های بسـیار کوچک شایعه 
کشـف مومیایـی و یا اسـکلت کوتوله های شـهداد 
سـر زبان هـا می افتـد کـه بافاصلـه نیـز از سـوی 
مسـئوالن تکذیـب می شـود. مـواردی هـم کـه بـا 
عکس همراه اسـت یا سـکوت می کننـد و یا اینکه 
عکس هـا بـه کـودکان و یـا بیماری های خـاص آن 

دوره نسـبت داده می شـود.

در سـوی دیگـر قضیـه هـم اجسـادی بـا عنـوان 
مومیایـی بـا پیکره هـای بسـیار بـزرگ در کرمـان 
یافـت شـده اسـت. جالب اینکـه این کشـفیات در 
دو منطقـه سـیرچ و گلبـاف صـورت می گیـرد کـه 
اولـی بـه بلندقد بـودن مردم شـهره اسـت و دومی 

بـه کوتاهـی قد.
بـا  اسـکلت هایی  بارهـا  سـال های گذشـته  طـی 
اندازه هـای بسـیار کوچـک در ایـن منطقـه کشـف 
شـده و از سـوی دیگر پیکره های بسیار بلند قد نیز 
در همین منطقه پیدا شـده اسـت. در آخرین مورد 
در منطقـه گلبـاف کرمـان و در جریـان یک عملیات 
خاک بـرداری یک جسـد کـه مردم محلـی از آن به 
عنـوان “مومیایـی” یـاد می کننـد پیـدا شـد امـا به 
دلیـل خاک بـرداری بخش هایـی از ایـن پیکـره از 
بیـن رفته اسـت. قطعات باقیمانـده از آن مربوط به 

فـردی بـا اندام بسـیار بزرگ اسـت!
محمـد میرتاج الدینـی از مـردم محلی اسـت که در 
زمـان خاک بـرداری و کشـف ایـن پیکـره در منطقه 

حضور داشـته است.
کـف پـای این پیکـره طولی معـادل 60 سـانتیمتر 
دارد و ایـن بزرگـی را می تـوان در دسـت این پیکره 

مشـاهده کرد.
او بـه خبرنـگار مهـر گفتـه: اوایـل اسـفند سـال 92 
راه  یـک  احـداث  بـرای  خاک بـرداری  هنـگام  در 
روسـتایی در دهسـتان کشیت قطعاتی از پیکر یک 
جسـد مومیایـی دیـده شـد که بـزرگ بـودن آن ها 

موجـب تعجـب مـردم محلی شـد.
تاج الدینـی ادامـه داد: بخش هایـی از این پیکره در 
خاک بـرداری از بیـن رفتـه اسـت اما قسـمت هایی 
از دسـت و پـای ایـن پیکره سـالم مانده اسـت که 

ابعادی بـزرگ دارد.
در واقـع ایـن آخریـن دسـت از یافته هـای مـردم 
محلـی کرمـان بـود کـه البتـه بـا سـکوت میـراث 

فرهنگـی و مجامـع علمـی نیـز مواجـه شـد.
این سـکوت و تردید در خصوص شـهر کوتوله های 
شـهداد هـم ادامـه دارد و هیـچ اظهارنظـر قطعـی 
ایـن تمـدن نشـده اسـت.  در خصـوص زندگـی 
متاسـفانه مدت هاسـت طرح های کاوش در منطقه 
نیـز صـورت نمی گیرد و نگـران کننده تر اینکه شـهر 
تاریخی شـهداد از نگهـداری و حفاظت مطلوبی نیز 

برخوردار نیسـت.
تاکنـون 8 فصـل کاوش در منطقـه شـهداد صورت 
گرفتـه اسـت کـه منجـر بـه کشـف هـزاران شـی 
منحصربه فـرد شـده و مظاهـر یـک تمـدن غنـی، 
ازجملـه قدیمی تریـن بیـرق فلـزی جهـان در ایـن 
منطقـه پیدا شـده اسـت؛ که البتـه در کمال تعجب 
هیچ یـک از آن هـا نـه در شـهداد و نـه در کرمـان 
نگهـداری نمی شـوند. در جریـان همیـن کاوش هـا 
بـود که معمای شـهر کوتوله ها پیچیده تر نیز شـده 

است.
پـس از انقـاب هـم 4 فصـل کاوش در این منطقه 
صـورت گرفتـه کـه نتایـج قابـل توجهـی از جملـه 
محله بندی شـهرها بر اسـاس صنوف کشـف شـد. 
مردمـان بـا تمدنـی کهن کـه هزاران سـال قبـل در 
محله هـای  و  می کرده انـد  زیسـت  منطقـه  ایـن 
مختلـف از جمله محله جواهرسـازان، کشـاورزان و 

پیشـه وران داشـته اند.

زندگی لی لی پوت ها در منطقه شهداد 
به طور قطع تایید نمی شود.

محمد جهانشـاهی، کارشناس گردشـگری سازمان 
و گردشـگری  فرهنگـی، صنایـع دسـتی  میـراث 
در  کوتوله هـا  شـهر  بـا  رابطـه  در  اسـتان کرمـان 
گفت وگـو با ایسـنا گفتـه: هرچند انسـان های کوتاه 
قامـت از قدیـم می زیسـته و هم اکنـون نیـز نسـل 
آن هـا وجـود دارد اما وجود شـهر کوتوله ها و زندگی 

لی لی پوت هـا در منطقه شـهداد به طـور قطع تایید 
نمی شـود.

وی افـزود: البتـه کاوش هـای باسـتان  شناسـان 
هنـوز در ایـن منطقـه ادامـه دارد اما با مشـخصاتی 
کـه هم اکنـون بـرای شـهر کوتوله هـا ذکر می شـود 
و اینکـه برخـی معتقدنـد کـه هـزاران سـال قبـل 
مردمان این شـهر به دلیل عواملی ناشـناخته شهر 
را بـه حـال خـود ر ها کـرده و رفته  اند، تنهـا با در نظر 
گرفتـن فضـای موجـود نمی تـوان به ایـن واقعیت 
دسـت یافت کـه این مکان محل زندگـی کوتوله ها 

بوده اسـت.
مهری جوادی، کارشـناس باستان شناسـی سازمان 
و گردشـگری  میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
اسـتان کرمـان نیـز بـا بیـان اینکـه وجـود شـهر 
پراکنـده شـده  دیگـر  ماننـد شـایعات  کوتوله هـا 
اسـت گفتـه: افـراد آگاه می دانند که شـهر کوتوله ها 

واقعیـت نـدارد.
بـه گـزارش ایسـنا وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه 
ما دارای قدمتی چندین هزار سـاله هسـتیم افزود: 
هرچنـد کـه مـا منکـر اختافـات موجـود در قامت 
و ترکیـب انسـان ها نیسـتیم امـا چنیـن اختـاف 

ژنتیکـی در نسـل هیچ تناسـبی نـدارد.
جـوادی در مورد کشـف جسـد مربوط بـه کوتوله ها 
اظهـار کـرد: ممکن اسـت در کاوش ها جسـد نوزاد 
یا کودکی کشـف شـده باشـد کـه در زمـان کوتاهی 
بعـد از تولـد فـوت کـرده و دفن شـده باشـد، البته 
گورسـتان هنـوز به طور کامل بازیابی نشـده اسـت.
افـرادی  از جملـه  میرعابدیـن کابلـی  مقابـل،  در 
بـوده اسـت کـه پیش تـر سرپرسـتی کاوش هـا در 
شـهداد را برعهـده داشـته اسـت. او در بیـان نتایج 
کاوش هایـش در خصـوص تمـدن شـهداد در یک 
تحقیـق علمی از وجـود تمدنی کهن در شـهداد نام 

بـرده کـه روزگاری در اوج اقتـدار بـوده اسـت.
ایـن باستان شـناس در گفت وگو با مهر با اشـاره به 
حلقه تمدنی شـهداد گفته: در کاوش ها تعداد قابل 
توجهـی از ظـروف و اشـیایی مختلف، گورسـتان ها 
و نحوه هـای تدفیـن و مشـاغل مختلـف و خانه ها 
و کوره هـای ذوب مـس و حتـی مـزارع شـخم زده 

شـده ای که رها شـده اند کشـف شـده است.
کابلـی می گویـد: ایـن مـردم بـه یک بـاره شـهر 
را تـرک کرده انـد و از شـهداد رفته انـد. دلیـل ایـن 
اینکـه  جالـب  نکتـه  اسـت.  نامشـخص  مسـئله 
مـردم برای بازگشـت به شـهر امید داشـته اند؛ زیرا 
درب خانه هـا را بـا خشـت بسـته و وسـایل خانه و 
اجناس ارزشـمند سـرجای خود نگه داشـته شـده 
اسـت. بدون شـک آن ها می خواسـتند کـه پس از 
مدتـی بـاز گردند امـا این امـر هیـچ گاه روی نداده 

است.

ماخونیک، مهر تاییدی بر وجود 
‘لی لی پوت ها’

نظریـه مهاجـرت کوتاه مـدت اما بی بازگشـت مردم 
کوتاه قـد شـهداد در حالـی مطـرح می شـود کـه 
برخی از کارشناسـان از وجود روسـتایی ناشـناخته 
در آن سـوی کویـر بی اطاعنـد. این روسـتا دقیقا با 

مشـخصات شـهر شـهداد بنا شـده است.
در واقـع گویـی تمدنـی کـه مـا گمـان می کنیـم 
روسـتای  در  نداشـته هم اکنـون  هیـچ گاه وجـود 
»ماخونیـک« در آن سـوی کویـر لـوت و در اسـتان 
خراسـان جنوبـی و هم مـرز بـا افغانسـتان در حال 

زندگـی هسـتند.

از ماخونیـک بـه عنـوان روسـتای “لی لی پوت هـای 
کـه  خارق العـاده  مکانـی  می شـود.  یـاد  دنیـا” 
قدبلندتریـن مردمانـش بـه زحمـت به یـک متر و 

می رسـند. سـانتی متر   40
کوچه هـا، خانه هـا و درب هـای بسـیارکوچک ایـن 
روسـتا مکانی عجیـب را برای زندگـی این مردمان 
فراهـم کـرده اسـت کـه می تـوان آن را بـا شـهر 

کوتوله هـای شـهداد کرمـان مقایسـه کـرد.
محمـد صدوقی، فعال میـراث فرهنگی در گفت وگو 
بـا مهـر اظهار داشـته: اینکه بخواهیم تمدن شـهداد 
را بـه روسـتای ماخونیک نسـبت دهیم نیـاز به کار 
مطالعاتـی دارد امـا وجـود ایـن روسـتا می توانـد 
مهـر تائیـدی بـر وجود شـهر آدم هـای کوتاه قـد در 
هـزاران سـال قبـل در ایـن منطقـه باشـد. در واقـع 
زندگـی در شـهر شـهداد جـاری بـوده اسـت و ایـن 
افـراد بـه دلیـل جنگ، شـرایط طبیعـی و یـا موارد 
دیگـر تهدید می شـده اند، بـرای مدتـی این منطقه 
را تـرک کرده انـد. حتـی می توان این فرضیـه را هم 
مطـرح کـرد که با توجـه قدمت تمدن 5 هزار سـاله 
ماخونیـک و هم عصـر بودن آن با شـهر کوتوله های 
شـهداد، احتمـاال ارتباطی بین ایـن دو تمدن وجود 

داشـته باشد.
وی بـه وجـود شـواهد فعالیت هـای آتش فشـانی 
در منطقـه گندم بریـان در نزدیکی شـهر کوتوله های 
شـهداد اشـاره کـرد و گفـت: امـکان تـرک شـهر به 
دلیـل فعالیت هایـی از این دسـت نیـز بوده اسـت؛ 
بـا ایـن وجـود روسـتای ماخونیـک بـه دلیـل قـد 
مردمانـش و سـاختار شـهری جـزو روسـتاهای 
خـاص در جهـان بـه شـمار مـی رود و بسـیار مـورد 

توجـه قـرار دارد.
صدوقـی گفـت: این روسـتا در جنوب شـرق شـهر 
بیرجنـد قـرار گرفتـه اسـت و شـواهدی دال بـر 
وجـود یـک تمـدن غنـی در ایـن منطقـه از جملـه 

اسـت. دیـده شـده  سـنگ نگاره ها 
وی گفـت: ارتفـاع دیوارهـا و خانه هـای این روسـتا 
بـه زحمـت بـه 1.5 متـر می رسـد و دقیقـا بـرای 
انسـان هایی سـاخته شـده کـه قـد بسـیار کوتاهی 

دارند.
صدوقـی گفـت: ایـن مردمـان تـا حـدود زیـادی 
زندگـی ابتدایـی دارنـد و سـعی کرده انـد آداب و 
رسـوم خـود را حفـظ کننـد و از آن هـا پیـروی کنند. 
ایـن مـردم تلویزیـون را نمـادی از شـر می داننـد و 
بـا حضـور آن در ماخونیـک مخالفنـد! حتی سـعی 
کرده انـد خانه هـا را از مصالـح بومـی در دسـترس 
خود بسـازند. این مردم سـیگار نمی کشند و سعی 
می کننـد در تغذیـه خـود از گوشـت هـم اسـتفاده 

. نکنند
ایـن فعـال میراث فرهنگی، جامعـه ماخونیک را تا 
حـدود زیـادی دسـت نخـورده دانسـت و گفت: قد 
مـردم این روسـتا تا چنـدی قبل بسـیار کوتاه تر از 
اکنـون بـوده و بـه مـرور زمـان با تداخـل جمعیتی 
و ازدواج بـا دیگـر اقـوام قـد مردم نیـز کمی بلندتر 

شـده است.
وی ادامـه داد: زندگـی کـردن بـرای مردم عـادی در 
ایـن روسـتا سـخت اسـت چون تمـام سـاختار بر 

پایـه جثه مردم روسـتا سـاخته شـده اسـت.
شـهر کوتوله هـا تـا شـهر کرمـان تنهـا یک سـاعت 
فاصلـه دارد و بـرای رسـیدن بـه ایـن شـهر بایـد از 
جـاده قدیـم کرمـان ماهـان بـه سـمت سـیرچ و 

سـپس شـهداد حرکـت کنیـم.

سروش بیات پور 
خبرنگار / پیام ما 

شماره : 11199/هـ98/2       تاریخ:1398/09/11        م الف 98/09/16-1469
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001016 مورخــه 1398/09/05 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی شــمس الــه مینائــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از 
ــه  ــی ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــدان در ســه دان هم
ــع تحــت پــالک 131/213 واقــع در همــدان روســتای  مســاحت 158114/83 مترمرب
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی داشــته باشــندمیتوانند از تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03
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شماره : 11260/هـ98/2       تاریخ:98/09/11         م الف 98/09/16-1471
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001018 مورخــه 1398/09/06 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 1012 صــادره از  ــی ب ــد قربانعل ــی فرزن ــم مینائ متقاضــی ابراهی
ــه  ــی ب ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــدان در ســه دان هم
ــتای  ــدان روس ــع در هم ــالک131/215 واق ــت پ ــع تح ــاحت 148025/84 مترمرب مس
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی داشــته باشــندمیتوانند از تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یکماهــه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03
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شماره : 11263/هـ98/2        تاریخ:1398/09/11       م الف 98/09/16-1451
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860326034001019مورخــه 1398/09/06 هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی  محمــد مینائــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 1013  صــادره از 
همــدان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی  آبــی بــه 
مســاحت 148025/84  مترمربــع تحــت پــالک 131/215 واقــع در همــدان روســتای 
ــرز  ــی مح ــی مینائ ــطه از قربانعل ــع الواس ــداری م ــش 5 خری ــاد بخ ــیرین آب ش
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه
ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
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شماره : 11257/هـ98/2         تاریخ:1398/09/11          م الف 98/09/16-1453
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان –منطقه دو همدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــوع  ــات موض ــه 1398/08/22 هی ــماره 139860326034000948مورخ ــر رای ش براب
قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 1013  صــادره  ــی ب ــد قربانعل ــی فرزن متقاضــی  محمــد مینائ
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــدان در س از هم
مســاحت 245405/98  مترمربــع تحــت پــالک 131/211 واقــع در همــدان روســتای 
شــیرین آبــاد بخــش 5 خریــداری مــع الواســطه از قربانعلــی مینائــی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــه از  ــدت یکماه ــرف  م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه
ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
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آگهی رونوشت حصر وراثت
ــد  ــنامه 491  فرزن ــواه دارای  شــماره شناس ــت خ ــراد دول شــیر م
پیــر مــراد  متولــد 1340  صــادره از ســنقر  بشــرح دادخواســت و 
ــت  ــن شــورا درخواســت حصــر وراث ــه کالســه 955/3/98   از ای ب
ــت  ــراد دول ــر م ــادروان پی ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
خــواه  فرزنــد آقــا مــراد بــه شــماره شناســنامه 5  در تاریــخ 
ــه و  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب 1398/08/27  در اقامت

ــه : ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ورث
1-نــام و نــام خانوادگــی: شــیر مــراد دولــت خــواه        نــام پــدر: 
پیــر مــراد    شــماره شناســنامه:  491     نســبت بــا متوفــی پســر 
ــام  ــواه        ن ــت خ ــراد دول ــدا م ــی: خ ــام خانوادگ ــام و ن 2- ن
ــا  ــبت ب ــنامه:  10356     نس ــماره شناس ــراد    ش ــر م ــدر: پی پ

ــر ــی پس متوف
3- نــام و نــام خانوادگــی: فرنگیــس دولــت خــواه        نــام پــدر: 
پیــر مــراد    شــماره شناســنامه:  566     نســبت بــا متوفــی دختــر
ــام پــدر:  ــام خانوادگــی: ســکینه دولــت خــواه        ن ــام و ن 4- ن
پیــر مــراد    شــماره شناســنامه:  567     نســبت بــا متوفــی دختــر

5- نــام و نــام خانوادگــی: معصومــه دولــت خــواه        نــام پــدر: 
پیــر مــراد    شــماره شناســنامه:  71     نســبت بــا متوفــی دختــر

ــدر:  ــام پ ــواه        ن ــت خ ــر دول ــی: گوه ــام خانوادگ ــام و ن 6- ن
لطفعلــی    شــماره شناســنامه:  347     نســبت بــا متوفــی همســر

ــور را در  ــی در خواســت مزب ــام تشــریفات مقدمات ــه انج ــک ب این
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
و صیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی حصــر وراثــت 

صــادر خواهــد شــد. 
9416 شعبه سوم  شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم  
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صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مناقصه واگذاری امور خدمات مرتبط با پژوهش

شماره مناقصه 71/23/10/98دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار 
دریافت اسناد : امور خدمات مرتبط با پژوهشموضوع مناقصه

الف(  سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 

htt://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

9/071/010/326برآورد یکساله)ریال(
453/550/517تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه دریافت اسناد
مورخ 1398/10/10

تا ساعت 14:30روز یکشنبه مورخ 1398/10/22آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 14:30 روزدوشنبه مورخ 1398/10/23بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 در محل امور اداری معاونت تحقیقات و فناوری ابتدای خیابان ابن سینا روبروی 
کلینیک بعثت برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه( : کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو اداره حراست
)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(

شناسه اگهی :706874

چشمانم 
پرنده شد 

برای رها شدن 
در جنگل انبوه نگاهت. 

سميرابيدريغ

عکس نوشت

عکس: 
آلفرودولیوا

سال گذشته در این تاریخ

پیام ما از بی اعتنایی وزارت صنعت 
به آلودگی هوا نوشت.

سال گشت

 جنایات قلب 
08 دی تا 07 بهمن در تئاترشهر - سالن 

سایه اجرا می شود.

ارکستر لیلی یان
5 و 6 دی در  فرهنگسرای نیاوران - سالن 

خلیج فارس برگزار می شود.

غایب مدرسه 
تا 07 دی در تئاتر شهر کرج - سالن رودکی 

در حال اجرا است.

درد اینه، وقتی اولش به آخرش فکر نکنی، 
اون وقت مجبور میشی آخرش به اولش 

فکر کنی.

پارادایس

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

 
چند سوزیم من و شمع شبستان همه شب
چند سازیم چنین بی سر و سامان همه شب

تا به شب بر سر بازار معلق همه روز
تا دم صبح سرافکنده و گریان همه شب
سوختم ز آتش هجران و دلم بریان شد
ور نسازم چکنم با دل بریان همه شب
رشتٔه جان من سوخته بگسیخته باد

گر ز عشق سر زلفت ندهم جان همه شب
هر شبی کز خم گیسوی توام یاد آید

در خیالم گذرد خواب پریشان همه شب
تا تودر چشم منی از نظرم دور نشد

ذره ئی چشمه خورشید درخشان همه شب
خبرت هست که در بادیٔه هجر تو نیست

تکیه گاهم به جز از خار مغیالن همه شب
بخیال رخ و زلف تو بود تا دم صبح

بستر خواب من از الله و ریحان همه شب
در هوای گل روی تو بود خواجو را

همنفس بلبل شب خیز خوش الحان همه شب

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که در ایران به جای 
چاپ اسکناس، اوراق قرضه 

مّلی عرضه شد ـ رویدادهای 
منجر به این اقدام 

اوراق قرضـه مّلـی یکـم دیمـاه 1330 انتشـار 
یافـت و از دو روز بعـد، عرضـه آن در شـعب 
بانـک مّلـی ایـران آغاز شـد کـه مورد اسـتقبال 
مـردم قـرار گرفت. هـدف از انتشـار اوراق قرضه 
مّلـی، ترمیـم احتمالـی کَسـری بودجـه کشـور 
بـود کـه بـا توجه به مّلی شـدن نفـت، مخالفت 
و تهدیدهـای دولـت لنـدن و احتمـال قطع و یا 
کاهـش درآمدهـای مربوط ازجملـه درآمدهای 
حاصـل از عـوارض گمـرکات جنـوب مـی رفت. 
در آن زمـان و تـا 20 سـال پـس از آن، ریـال 

ایـران در اسـتاندارد طـا بـود و نمـی شـد کـه 
بیـش از موجـودی طـا )ذخائـر دولتـی آن(، 
اسـکناس چـاپ کـرد و بنابرایـن، نمی شـد که 
بیـش از َمَبلـغ مشـّخص از بانـک، قرض گرفت 
و در ایـن شـرایط بود که مصـدق تصمیم گرفته 
از مـردم، کسـری  بـا قـرض گرفتـن  بـود کـه 

احتمالـی بودجـه را جبـران کنـد.
 الیحـه انتشـار اوراق قرضـه مّلـی در سـیزدهم 
َاُمردادمـاه آن سـال )سـال 1330( بـه تصویب 
مجلـس رسـید و مجلـس بهـره )ربـح( آن را 
6 درصـد تعییـن کـرد. الیحـه مصـّوب مجلس 
شـورا سـپس بـه سـنای ایـران فرسـتاده شـد. 
ولـی، در سـنا گرفتار نطق و بحـث های طوالنی 
شـد و سـرانجام در 26 آذر 1330 بـه تصویـب 

ایـن مجلـس هـم رسـید و قانون شـد.
نخسـتین خریداران اوراق قرضـه مّلی؛ مصدق، 

و  معاریـف  و  هـا  پارلمانـی  اعضـای کابینـه، 
مشـاهیر بودنـد و از روز بعـد از آن مـردم.

 بخشـی از تحّوالتی که به تسـلیم الیحه انتشـار 
»اوراق قرضـه مّلی« منجر شـده بـود از این قرار 

بود:
 در پـی اجرایـی شـدن قانـون ملـی شـدن نفت 
ایـران کـه نیم قرن در انحصار و کنترل انگلیسـی 
هـا بـود، 22 خـرداد 1330 اگهـی فـروش نفـت 
از سـوی شـرکت مّلـی جدیدالتاسـیس نفـت 
انتشـار یافـت. مصـدق سـی ام خـرداد )8 روز 
بعـد( پایـان کار خلع َید از انگلیسـی هـا در نفت 
ایـران را بـه مجلـس اطـاع داد و گفـت کـه در 
زمینـه قراردادهـای پیشـین نفتـی بـا انگلیسـی 
هـا مذاکـره نخواهـد کـرد و سـپس از مجلـس 
رای اعتمـاد خواسـت کـه جز یک نماینـده، بقیه 
نمایندگان نسـبت بـه مصدق ابراز اعتمـاد کردند. 

اسناد زندگی 
تا 11 دی در گالری نگاه در حال 

برگزاری است.

نمایشگاه

کتاب 

جماتی از کتاب:

حالت دعای مسـیحی-  چشـم های بسـته، سـرِ به زیرگرفته – به 
درد مراقبـه نمی خـورد. ایـن حالت بـدن وضعیت روحی بسـته و 
نوکرصفتانـه ای را می طلبـد و مانـع جسـارت روحـی می شـود. در 
چنیـن حالتـی بعید نیسـت خدا به سـروقتتان بیایـد، گردنتان را 
بشـکند و نشـان خـود را به گونه ای مصیبت بار بـرای مدتی طوالنی 
بـه جا بگـذارد. بـرای مراقبـه حالتـی آزاد-امـا نـه مبارزه جویانه-
مناسـب اسـت، و نـه کرنـش و خاکسـاری. مواظب باشـید. کمی 
زیـاده روی، و آن وقـت اسـت که مسـتفیض شـوید و بـه بد روزی 

بیفتیـد. )کتـاب وقت رفتـن – صفحه 14(
خواهـر در حـال تزییـن درخـت کریسـمس بـرای برادرهایشـان 
تعریـف کـرد کـه هنگام ظهـر به اتاقـک چوبی سـری زده تا کارگر 
مـزدور را کـه مشـغول خرد کـردن هیزم بوده اسـت بـرای خوردن 
ناهـار صـدا بزنـد. کارگـر از او می پرسـد: ناهار چی اسـت؟ و او در 
جـواب می گویـد: ناهـار آن چیزی اسـت که روی میـز می گذارند. 
بعـد کارگـر کـه عصبانـی شـده بـوده اسـت، تبـر را به طـرف دختر 
پرتـاب می کنـد و تبـر کنـار پـای دختـر، که بـا گیس هـای بلند و 
بافتـه پـا بـه فـرار گذاشـته بـوده اسـت، چند متـر روی برف ُسـر 

می خـورد. )کتـاب وقـت رفتن – صفحـه 44(
در یـک روز داغ تابسـتان، ماکسـیمیلیان در پـی دعـوا بـا اگـون، 
بـه  زیـر درخـت گابـی  پسـرعموی هم سن وسـالش، خواسـت 
صـورت او تـف کنـد. ولـی پسـرعمو در آخریـن لحظه خـودش را 
پـس کشـید و تـف ماکسـیمیلیان بـه هـدف نخـورد. بعـد اگون 
گفـت: حـاال تو به خـدا تف کردی. پـس به زودی می میـری. بله، 
تـو بـه خدا تـف کـردی. زنبورهـا وزوزکنـان در هـوا می چرخیدند. 
هـوا پـر بـود از بـوی گابی سـرخ و زرِد لهیـده ی افتاده بـر زمین. 
ماکسـیمیلیان یکی از گابی های شـل و ول را از زمین برداشـت 
و آن را بـا تمـام زنبورهایـی کـه بـه داخـل آن میؤه شـیرین نفوذ 
کـرده بودنـد، به طرف پسـرعموی پابه فرارگذاشـته اش پـرت کرد و 
داد زد: مـن کـه بـه خـدا تف نکردم، نـه، اصاً به خـدا تف نکردم. 
مـن بـه ایـن زودی هـا کـه تـو فکـر می کنـی نمی میـرم. )کتـاب 

وقـت رفتـن – صفحه 45(
بالتـازار کرانابتـر در یکـی از موعظه هایـش از بـاالی منبر به صدای 
بلنـد گفـت: تصویـر جهنـم مـا در ایـن دهکـده ی بی خـدا تقریبـًا 
میان همه دست به دسـت گشـته اسـت! وای بر شـما! در خانه ی 
خـدا ماسـک زدن موقوف، بزک موقوف. دسـت نبایـد هنگام دعا 
بـا ناخن هـای الک زده روی هـم گذاشـته شـود. عکس لوله شـده 
میـان موهـای بـورِ پف کـرده نگذاریـد. نـه، در خانـه ی خـدا ایـن 

کارهـا موقـوف! )کتـاب وقت رفتـن – صفحه 74(
ماکسـیمیلیان اواخـر تابسـتان چنـد بـار بـا آشـپز کشـیش بـه 
جنـگل رفـت و آنجـا یـاد گرفـت قارچ هـای خوردنـی و خوشـمزه 
را از بدمـزه و سـمی تمیـز بدهـد. چـون در خانه ی روسـتایی پدر 
و مـادرش تـرس از قـارچ سـمی خیلـی شـدید بـود و در طـول 
دهه هـا حتـی یک بار هـم غذای قارچ دار خورده نشـده بود. آشـپز 
می گفـت ایـن قارچ شـیطان اسـت، مواظـب باش، به قـارچ خدا 
شـباهت دارد. قارچ شـیطان مهلک اسـت. قارچ شـیطان را فشار 
بدهـی، رنگـش آبـی می شـود. ولی قارچ خـدا را که فشـار بدهی، 
رنـگ عـوض نمی کند. این طـوری می توانـی قارچ خـدا را از قارچ 

شـیطان تمیـز بدهـی. )کتاب وقـت رفتـن – صفحه 80(
دوسـت دارم ده سـال دیگـر زندگـی کنم، آن وقت دیگـر جهنم پر 
شـده و مـن می روم بهشـت. )کتـاب وقت رفتـن – صفحه 159(
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