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مقابل سانسور آمریکا در اینستاگرام می ایستیم

تعیین رقم سبد معیشت 
کارگران در بهمن ماه

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت: اقـدام آمریکا در 
سانسـور صـدای ملـت ایـران و جهـان تنهـا یـک بی آبرویـی 
بـرای آن کشـور بـوده اسـت کـه قطعـا مقابـل ایـن حرکـت 

ایسـتاد. خواهیم 
 محمدجـواد آذری جهرمـی بـا بیان این کـه بی آبرویی دولت 
آمریـکا و همپیمانانـش در سراسـر دنیا که البته عـده زیادی 
نیسـتند، ثابت شـده اسـت، اظهار کـرد: این بی آبرویـی در به 
شـهادت رسـاندن و تـرور بزرگترین نماد مقابله با تروریسـم 
در دنیـا مشـهود اسـت؛ اینها بی آبـرو هسـتند و از بی آبرو نیز 

انتظار رفتار معقول نیسـت.
وی ادامـه داد: کسـی کـه بی آبروسـت، اقدامـات بی آبرویانـه 
خـود را ادامـه خواهـد داد و این افراد همان کسـانی هسـتند 
کـه عمـری در دنیـا فریاد برپا می داشـتند که ما نمـاد آزادی 
بیـان و نمـاد پذیـرش حرف هـای منتقد و مخالـف خودمان 

هستیم.
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا بیـان این کـه حرکت 
مـردم در سراسـر دنیا و پسـت های میلیونی نه تنهـا از داخل 
ایـران، بلکـه از سراسـر دنیـا و حتـی اقدامـات چهره هـای 
مطـرح در شـبکه های اجتماعـی، فضایـی را ایجـاد کـرد کـه 
موجـب ایجـاد چنیـن بی آبرویی شـد، اظهار کـرد: ایجاد این 
فضـای منفعالنـه، در واقـع یـک بی آبرویـی دیگـر از سـوی 
ایـاالت متحـده آمریـکا رقـم زد و آنهـا گمـان می کننـد که با 
ایـن اقدامـات می تواننـد مقابل این حرکـت و جنبش بزرگ 

بایستند.

آذری جهرمـی کـه در یـک مصاحبه رادیویـی صحبت میکرد، 
بـا تاکیـد بـر این مسـاله کـه خیال هـای آمریکا یـک خیال 
باطـل اسـت، تصریـح کـرد: بی شـک ایـن جنبـش ادامـه 
خواهـد داشـت و همان طـور کـه تاکنـون نیـز مالحظـه ای 
کرده ایـد، سراسـر شـبکه های اجتماعی بین المللـی، مملو از 
ابراز ارادت و دلنوشـته هایی در وصف حاج قاسـم سـلیمانی 
اسـت و بی شـک این حضور جریان سـازی که مـردم ایران و 

مـردم جهـان داشـتند، ادامه خواهد داشـت.
وی بـا بیـان ایـن  یـک اقـدام بزرگ اسـت و واکنـش دولت 
آمریـکا و شـبکه های اجتماعـی کـه تحـت حاکمیـت آن هـا 
هسـتند، یـک حرکـت منفعالنـه اسـت، تصریـح کـرد: آن ها 
تـالش می کننـد تـا با انجام ایـن رفتار مـا را در موضع ضعف 
نشـان دهنـد و این در حالی اسـت که اکنون ایـران و انقالب 
اسـالمی بـه برکـت خـون شـهید سـلیمانی در شـبکه های 
اجتماعـی دنیـا، یـک بی آبرویی بـزرگ را برایشـان رقـم زده 

است.
وزیـر ارتباطـات و فناوری اطالعات افـزود: نباید اینگونه دیده 
شـود که ما در موضع ضعف هسـتیم، چراکـه جریان انقالب 
اسـالمی در موضـع قـدرت اسـت و ایـن حضـور جریان سـاز 
مـردم در شـبکه های اجتماعـی خـود آن هـا باعـث شـده که 
کارت پوشـالی رسـانه ای آن هـا دچـار تزلـزل شـود و ایـن 
حرکـت قطعـا متوقـف نخواهـد شـد و از تمـام ظرفیت های 
اسـتفاده  فریـاد  ایـن  رسـاندن صـدای  بـرای  بین المللـی 

خواهیـم کرد.

آذری جهرمـی بـا اشـاره به هشـتگ DEARIRAN یـا ایران 
عزیـز در ایـاالت متحـده آمریکا اظهـار کـرد: در ایالت متحده 
آمریـکا نیز با این هشـتگ مـردم عکس العمل نشـان دادند 
و در فضـای مجـازی آمریـکا مملو از این هشـتگ اسـت که 
ایـن مسـاله نیـز آن ها را دچار مشـکل کـرده و در یک موضع 

انفعـال جدی قرار داده اسـت.
وی بـا بیـان این کـه ایـن جوشـش از سـمت مـردم ایـران، 
منطقه و جهان وجود دارد تا در شـبکه های اجتماعی یکصدا، 
راه شـهید سـلیمانی را فریـاد زنند و اقـدام آمریکا را محکوم 
کننـد، تصریـح کرد: این یـک فرصت بی نظیر اسـت، چرا که 
فضایـی را ایجـاد کرده تا اسـتانداردهای دوگانه آن هـا را برای 
همـه روشـن کنـد؛ بـه همین دلیـل از ایـن فرصت اسـتفاده 

شـده و خواهد شـد.
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات تصریح کرد: امـا در این 
بیـن آنچـه کـه باید از جانـب ما مـورد توجه قرار بگیـرد، این 
اسـت که باید ظرفیت سـازی بـرای دنیا و نه تنها بـرای ایران 
ایجـاد کنیـم تا سـکوهایی را برای خودمان داشـته باشـیم و 
در مقابل سانسـورهایی که آن ها پیگیری می کننـد، راه فریاد 

باشیم. داشته 
آذری جهرمـی ادامـه داد: بـرای آزادی بیـان در سـطح دنیـا 
سـکوهایی را ایجـاد خواهیـم کرد تا مردم دنیـا بتوانند آزادانه 
بـا سانسـورهایی کـه ایجـاد می شـود، مقابلـه کننـد کـه این 

مسـاله نیـز در دسـتور کار مـا قرار گرفته اسـت.

 کارشـناس حـوزه کار بـا بیـان اینکـه نمی توانیـم از 
زیـر بـار تعهـدات مـاده 41 قانـون کار خارج شـویم، 
گفـت: تاخیـر در برگزاری جلسـات کمیته دسـتمزد 
بـه دلیـل تعدیـل سـبد هزینه معیشـت کارگـران با 

نرخ هـای جدید اسـت.
علیرضـا حیدری  درباره تاخیر در برگزاری جلسـات 
کمیتـه دسـتمزد شـورای عالـی کار و عـدم تعییـن 
رقـم سـبد هزینـه معیشـت کارگـران اظهـار کـرد: 
احسـاس مـا این اسـت که بـه تدریج که بـه پایان 
سـال نزدیـک می شـویم. این سـبد هزینـه با نرخ 
هـای جدیـد تعدیـل می شـود و بـرای تثبیـت آن، 
نـگاه بـه اعـداد واقع بینانـه داریـم بـه همیـن دلیل 
تصـور می کنیـم حتـی تا اواخـر بهمن ماه هـم باید 
در خصـوص تجمیع و یکپارچه سـازی سـبد هزینه 

معیشـت کارگران صبـر کنیم.
وی در خصـوص دلیـل ایـن امـر توضیـح داد: بـا 
توجـه بـه واقعیات اقتصـادی و به دلیـل آنکه روند 
افزایشـی قیمتهـا را شـاهد هسـتیم بـرای هرگونـه 
تصمیم گیـری بـه شـاخصهای واقعـی نیـاز داریـم 
و بـه تدریـج کـه جلـو می رویـم ایـن شـاخص ها 
واقعی تـر و منطقـی تـر می شـوند تـا تصمیم گیری 

از عقالنیـت بیشـتری برخـوردار شـود.
ایـن کارشـناس حـوزه کار بـا بیـان اینکـه تاخیر در 
تشـکیل جلسـات کمیته دسـتمزد به ضـرر کارگران 
نیسـت، گفت: سـال قبل اصرار داشـتیم رقم هزینه 
سـبد معیشـت را زودتـر در بیایـد ولـی اکنـون بـه 
دلیـل تعدیـل قیمتهایـی که ممکن اسـت پیش رو 

داشـته باشـیم باید منتظـر بمانیم.
حیـدری دربـاره موضوعاتـی نظیـر سـهم دسـتمزد 
در قیمـت تمـام شـده کـه کارفرمایـان در جلسـات 
کمیتـه مـزد مطـرح می کننـد، گفـت: این کـه ما در 
جریـان تعییـن دسـتمزد تـالش کنیـم بـه اشـکال 
مختلـف از زیربـار تعهـدات مـاده 41 بیـرون بیاییم 
درسـت نیسـت. وقتـی از کاهـش سـهم مـزد در 
قیمـت تمـام شـده صحبـت مـی کنیم معنـی اش 
ایـن اسـت که ما مـزد را در قیمت تمام شـده فریز 
کردیـم. گـروه کارفرمایـی یـک الگویـی تهیـه کـرده 
و در آن کارگاههـا و صنایـع را بـرای خـود در نظـر 
گرفتـه اسـت و بـر ایـن اسـاس آمـار مسـتقلی از 
امارهـای ملـی ارائـه مـی دهـد کـه متفـاوت بـا آن 
چیـزی اسـت کـه در مراکـز رسـمی مراجـع آمـاری 

وجـود دارد.
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گام هــای ایــران بــرای کاهــش تعهــدات هســته ای 
ــش  ــا ش ــج ی ــش از پن ــد و بی ــدود باش ــد مح ــود بای خ

نباشــد. گام 
ــوان  ــه عن ــن روش، ب ــد از ای ــران بخواه ــه ته ــر اینک مگ
یــک تاکتیــک اســتفاده کنــد و نــه بــه عنــوان عاملــی کــه 
بخواهــد ایــران را از برجــام بیــرون بکشــد. بلکــه عاملــی 
ــان  ــام تعهداتش ــه انج ــا ب ــی ه ــردن اروپای ــرای وادار ک ب
ــون در گام  ــران تاکن ــه ای ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب باش
ــش در برجــام  ــرای کاهــش تعهدات ــه ب ــای پیشــینی ک ه
ــی انجــام  ــه فن ــی شــد در زمین ــه م برداشــته، آنچــه را ک
ــازی و  ــی س ــزان غن ــی می ــام داده اســت. یعن داد را انج
ــی شــده را افزایــش داده و  ــوم غن افزایــش حجــم اورانی
در حــوزه تحقیــق و توســعه در زمینــه هســته ای گام 
ــته  ــه هس ــورمان در زمین ــدی کش ــت.گام بع ــته اس برداش
ای مــی توانــد افزایــش میــزان ایــن تعهــدات باشــد مثــال 
میــزان غنــی ســازی و افزایــش حجــم اورانیــوم را بیشــتر 
از گام هــای قبلــی کنــد. بــا ایــن حســاب هنــوز جــا دارد 
تــا در زمینــه فنــی و از نظــر ارتقــاء کیفــی فعالیــت هــای 
خــود گام هــای بیشــتری بــردارد. امــا ایــن گام هــا دیگــر 

ــود. ــد ب ــد نخواهن جدی
ــر ممکــن اســت گام پنجــم در حــوزه  ــک ســوی دیگ از ی
ــا حــوزه  ــال شــود. ایــن حــوزه کامــال ب سیاســی هــم دنب
فنــی کــه قبــال در مــورد آن صحبــت کردیــم، مرتبــط 
اســت و هماهنگــی دار.ایــران یــک برنامــه پانــزده ســاله 
توســعه هســته ای بــرای خــود دارد کــه بــر اســاس 
ــر  ــت. اگ ــده اس ــم ش ــش تنظی ــور و نیازهای ــع کش مناف
محدودیــت هایــی کــه برجــام بــرای ایــران در نظــر 
ــرعت  ــذارد و س ــی بگ ــر منف ــیر تاثی ــن مس ــر ای ــه ب گرفت
ــه ســوی  ــع از حرکــت کشــور ب ــا مان ــد ی ــم کن ــران را ک ای
آن برنامــه پانــزده ســاله شــود و کشــورمان از ایــن مســیر 
ــم  ــر ه ــد نظ ــش تجدی ــد در تعهدات ــی توان ــد، م دور بیفت
ــر  ــور اســت. ب ــم همینط ــه NPT ه ــی در زمین ــد. حت بکن
ــه  ــد ک ــن NPT اگــر کشــوری احســاس کن اســاس قوانی
مصالــح عالیــه اش در خطــر اســت بایــد ســه مــاه قبــل، 
ــت  ــا محدودی ــور ب ــن کش ــه ای ــد ک ــالم کن ــس اع ــه آژان ب
هایــی را پذیرفتــه کــه بــر اســاس آن منافعــی بــرای 
کشــور وجــود نــدارد و در حقیقــت از دســتیابی بــه منافــع 
بــه حقــش دور افتــاده و مایــل اســت کــه از NPT خــارج 
شــود. در ایــن صــورت ممنوعیتــی وجــود نــدارد چــرا کــه 
حــق فعالیــت هــای صلــح آمیــز هســته ای شــناخته 

شــده هســت.
ــای  ــکاری ه ــیر هم ــد در مس ــی توان ــن م ــران همچنی ای
داوطلبانــه ای کــه بــا آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
ایــن همــکاری  انجــام  از  ایجــاد کــرده و  دارد، خلــل 
ــی،  ــکل الحاق ــه پروت ــال در زمین ــد. مث ــودداری کن ــا خ ه
ــش  ــکاری های ــه هم ــا از ادام ــت ت ــادر اس ــورمان ق کش
دســت بکشــد. مــواردی کــه ذکــر شــد، راهکارهایــی 
هســتند کــه تهــران ممکــن اســت درگام پنجــم یــا حتــی 
گام هــای بعــدی انجــام دهــد. مــوارد مطــرح شــده البتــه 
ــران در  ــی اســت کــه امــکان انجــام آن از ســوی ای کلیات
ــا  ــود دارد. ام ــی وج ــدات برجام ــش تعه ــای کاه گام ه
ــن گام  ــرای برداشــتن ای ــم کشــور ب ــال تصمی ــر ح ــه ه ب
ــت  ــی و سیاس ــرژی اتم ــات ان ــم مقام ــر تصمی ــی ب مبتن

ــذاران کشــور اســت. گ
گام هــای ایــران بــرای کاهــش تعهــدات هســته ای 
ــش  ــا ش ــج ی ــش از پن ــد و بی ــدود باش ــد مح ــود بای خ
ــن روش،  ــد از ای ــران بخواه ــه ته ــر اینک ــد. مگ گام نباش
بــه عنــوان یــک تاکتیــک اســتفاده کنــد و نــه بــه عنــوان 
ــد.  ــرون بکش ــام بی ــران را از برج ــد ای ــه بخواه ــی ک عامل
ــه انجــام  ــرای وادار کــردن اروپایــی هــا ب ــی ب بلکــه عامل

ــد. ــان باش تعهداتش
یکــی از بحــث هایــی کــه در کشــور مطــرح شــد، پیوســتن 
ــل  ــی مث ــن الملل ــای بی ــا و قرارداده ــم ه ــه رژی ــران ب ای
بــود. مــا برجــام را در حالــی امضــا  NPT و برجــام 
ــد و  ــف بودن ــور مخال ــل کش ــی در داخ ــه برخ ــم ک کردی
ــران  ــا ای ــم. ام ــی کردی ــا م ــد آن را امض ــد نبای ــی گفتن م
ــام  ــه انج ــا ادام ــر ب ــال حاض ــام و در ح ــای برج ــا امض ب
تعهــدات خــود و حتــی کاهــش تعهــدات بــر اســاس 
ــه  ــق هســته ای، ب پیشــبینی هــای مطــرح شــده در تواف
ــته ای  ــروعیت هس ــود مش ــته ای خ ــای هس ــت ه فعالی
بخشــیده اســت. البتــه پیــش از ایــن هــم فعالیــت هــای 
ــودن، غیــر مشــروع نبــود  ــه دلیــل صلــح آمیــز ب ایــران ب
ــت  ــای مشــروع هســته ای در جه ــت ه ــره فعالی و در زم
ــدی مــی شــد. ــز و پیشــرفت کشــور دســته بن ــح آمی صل
در حــال حاضــر کــه ایــران مشــروعیت اقداماتــش را 
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تشییع از کارون تا مشهد 
واکنش ها به حمله تروریستی دولت آمریکا ادامه دارد. مردم ایران در حال تشییع سربازان وطن هستند

دولـت اسـترالیا از حـدود صد هزار نفر از سـکنه مناطقی که با 
تهدیـد آتـش روبرو هسـتند خواسـته اسـت تا بـرای در امان 
 مانـدن از شـعله های سـوزان خانه هـای خـود را تـرک کننـد.
دولـت اسـترالیا همچنیـن بـه دلیـل آن که شـعله های آتش 
در برخـی مناطق جنوب شـرقی مهارناپذیر هسـتند، در ایالت 
اسـت،  منطقـه کشـور  پرجمعیت تریـن  کـه  نیوسـاوت ولز 

وضعیـت اضطـراری اعـالم کرده اسـت.
از  وسـیعی  بخش هـای  جنگلـی  هـای  آتش سـوزی  
گسـترش  خطـر  بـاد  وزش  و  گرفتـه  بـر  در  را  اسـترالیا 
اسـت. کـرده  بیشـتر  هفتـه  آخـر  روز  دو  در  را   آن 
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، ده هـا هـزار نفـر از سـاکنان 
مناطقـی کـه در محاصـره آتـش هسـتند از بامـداد روز شـنبه 
4 فوریـه )14 دی( بـه مـرور منـازل خـود را تـرک کردند و به 

سـمت شـهرهای دیگـر رفتند.
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نامه اعتراض ایران به 
یونسکو

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران گفت: درباره تهدید ترامپ 
به مورد هدف بودن مراکز فرهنگی 

ایران از جمله میراث جهانی نامه ای 
نوشته و اعتراض خود را به سازمان 

جهانی یونسکو اعالم می کنیم.

حجم آب دریاچه ارومیه 
از ۳.۳ میلیارد مترمکعب 

فراتر رفت
رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه 

ارومیه در آذربایجان غربی گفت : حجم 
آب دریاچه طی بیش از یک ماه گذشته 

کمتر از سه میلیارد و 300 میلیون 
مترمکعب بود ولی با رهاسازی آب به 

سمت دریاچه و بارش های زمستانی، به 
بیش از این رقم افزایش یافت.
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یادداشت  مهمان
نوذر شفیعی

تهران

 سال پانزدهم
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دوشنبه 16 دی 1398
  قیمت 500 تومان

تاکنون حدود 480 میلیون 
حیوان از گونه های مختلف در 
آتش سوزی مناطق جنوب شرقی 
سوخته و تلف شده اند

آتش سوزی گسترده 

در استرالیا همچنان 

قربانی می گیرد
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45 و

رای پارلمان عراق به اخراج 
اشغالگران آمریکایی

جلسه اضطراری پارلمان عراق برای بررسی اخراج نیروهای 
آمریکایی از عراق برگزار شد و قانون گذاران به اخراج اشغالگران 

آمریکایی رای دادند.

الریجانی:

ترامپ مرتکب جنایتی هم  ردیف 

کودتای ۲۸مرداد شد

لینک خرید نسخه الکترونیک

اثبــات کــرده، بــه افــکار عمومــی در داخــل 
ــه  ــا ب ــه م ــد ک و خــارج از کشــور مــی گوی
برجــام پایبنــد بــوده ایــم و تعهــدات خــود 
ــراف  ــر اســاس اعت ــل ب ــه صــورت کام را ب
ــام داده  ــی، انج ــرژی اتم ــس ان ــود آژان خ
تعهــدات  بــه  مقابــل  امــا طــرف  ایــم. 
ــوده  ــد نب ــام پایبن ــده در برج ــبینی ش پیش
و موضــوع را رهــا کــرده اســت. در نتیجــه 
ــی  ــر واکنش ــا ه ــران؛ اروپ ــدام ای ــن اق ای
و  ســازنده  اگــر  دهــد،  نشــان  کــه  را 
ــی  ــکار عموم ــوی اف ــد، از س ــی نباش منطق
جهــان مواخــذه خواهــد شــد. مگــر اینکــه 
واکنــش ســازنده ای نشــان دهــد کــه 
ــن  ــان تامی ــران را همزم ــا و ای ــع اروپ مناف
ــه  ــع هم ــن مناف ــیر تامی ــا در مس ــد ی کن
طــرف هــا گام بــردارد. اروپــا در چنیــن 
شــرایطی چنــدان قــدرت مانــور نــدارد. 
بــه موضــع گیــری  توانــد دســت  مــی 
ــام  ــم انج ــی را ه ــد و تهدیدات ــی بزن های
دهــد ولــی فراتــر از آن بــدون اینکــه مــورد 
مواخــذه و ســوال افــکار عمومــی قــرار 
ــرار دادن  ــه تحــت فشــار ق ــادر ب ــرد، ق بگی

ــت. ــران نیس ای
ــران در  ــای ای ــا گام ه ــل ب ــا در مقاب اروپ

کاهــش تعهــدات برجامــی خــود، ســه 
ــی  ــا ب ــه ب ــش رو دارد. اول اینک راه در پی
تفاوتــی نســبت بــه مســائل هســته ای 
ایــران عمــل کنــد و از خیــر عکــس العمــل 
ــران  ــدات ای ــش تعه ــه کاه ــان دادن ب نش
بگــذرد. دوم اینکــه تــالش کنــد تــا ایــران 
بــا یکدیگــر  و آمریــکا را بــرای گفتگــو 
ــده را وادار  ــاالت متح ــرده و ای ــب ک ترغی
ــوم  ــردد و س ــاز گ ــام ب ــه برج ــا ب ــد ت کن
و  بگیــرد  قــرار  آمریــکا  کنــار  در  اینکــه 
توافــق هســته ای را تــرک کنــد. در شــرایط 
ــا در  ــه اروپ ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب فعل
اقــدام دوم اســت چــون  انجــام  حــال 
برجــام بــه هــر حــال یــک ابتــکار اروپایــی 
بــوده کــه ایــن کشــورها نمــی خواهنــد آن 
را از دســت بدهنــد و بــه گذشــته برگردنــد 
ــد در  ــی خواهن ــم نم ــر ه ــوی دیگ و از س
ــی دارد،  ــر م ــدم ب ــپ ق ــه ترام مســیری ک
ــد و خواهــان حفــظ اســتقالل  ــدم بردارن ق
ــس راه  ــتند. پ ــه هس ــن زمین ــود در ای خ
حــل دوم کــه کشــاندن آمریــکا بــه برجــام 

ــد. ــه ان ــش گرفت ــت را در پی اس
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اعالم وصول 3سوال ملی نمایندگان از وزرای دادگستری، علوم و ارتباطاتپیام خبر
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 3 سوال ملی نمایندگان را از وزرای دادگستری، علوم و 
ارتباطات اعالم وصول کرد.
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تشییع از کارون تا مشهد 
واکنش ها به حمله تروریستی دولت آمریکا ادامه دارد. 

مردم ایران در حال تشییع سربازان وطن هستند

حضوری میلیونی مردم در اهواز و مشهد برای تشییع پیکر سپهبد سلیمانی

تشـییع شهر به شـهر پیکر سپهبد شهید قاسم 
سـلیمانی از شهرهای کشـور عراق شروع شد و 
روز گذشـته به مراکز اسـتان های کشـور رسید. 
همان طـور کـه رصـد فضـای مجـازی نشـان 
مـی داد اسـتقبال از مراسـم تشـییع شـهدای 
حملـه تروریسـتی دولـت آمریکا بی نظیـر بود. 
تصاویری که از مراسـم در اسـتان  های مختلف 
منتشـر شـد نگرانی  هـا نسـبت بـه عـزم ایـران 
بـرای پاسـخی سـخت بـه آمریـکا را بیشـتر 

می کـرد. 
تـا جایـی کـه »مایکل مور« فیلمسـاز مشـهور 

آمریکایـی بـا انتشـار مطلبـی در شـبکه های 
اجتماعـی عکسـی از رهبـر انقالب منتشـر کرد 
و نوشـت:» مـن درخواسـتی شـخصی از رهبر 
ایـران دارم و از او خواهـش می کنـم کـه بـه 
اقـدام تروریسـتی ما ) آمریکا( برای شـهادت 
رسـاندن ژنرال که با خشـونت تمام انجام شـد، 
از هیـچ گونـه انتقـام خشـونت آمیـز و تنـش زا 
اسـتفاده نشـود تا مـن و میلیون هـا آمریکایی 
دیگـر این مشـکل را بـه صـورت صلح آمیز حل 

کنیم.«

حماسه خوزستان
دیـروز خوزسـتان بـار دیگـر فضایـی کربالیـی 
بـه خـود گرفتـه و کسـی در خانـه نمانـده بلکه 
بـه احتـرام سـردار دلهـا، بـه خیابانهـا آمدنـد تا 
دیـن خـود را بـه او ادا کننـد و بگوینـد سـردار 

مـا نمـی گذاریم سـالحت بـر زمین بمانـد و تا 
نابـودی کفـر راهت را ادامـه خواهیـم داد. اهواز 
نشـان از یـک روز عـادی نداشـت بلکـه حـال 
و هوایـی عاشـورایی داشـت. فـارس ، عـرب ، 
بختیاری، شوشـتری، دزفولی، بهبهانی ، عشایر 
، کارمنـدان، دانشـجویان، دانش آمـوزان و همه 
وهمـه خـود را به میـدان مولوی اهواز رسـاندند 

تـا در برابـر فرمانـده خـود تعظیـم نمایند.
خوزسـتان سراسر شور و عشـق  امروز  نینوایی 
و حسـینی بود. همه بر سـر و سـینه می زنند.
گریـان بودنـد. نوحـه سـر دادنـد و بـه عشـق 
محبوبشـان حـاج قاسـم آمدند تا بـا او تجدید 
میثـاق کننـد. قلـم در توصیـف این همه شـور 
در  قدرشـناس خوزسـتانی  مـردم  و هیجـان 
اسـتقبال از یـک مـرد از جنـس مـردم ناتـوان 
اسـت. مردم خوزستان فارغ از رنگهای سیاسی 

و جناحـی  و بـدور از قومیت هـا یک بـار دیگر 
ماننـد زمـان دفـاع مقدس متحد و منسـجم 
در یک مراسـم باشکوه حاضر شـدند.در پایان 
این مراسـم اسـتاندار و نماینـده ولی فقیه در 
خوزسـتان از مـردم تشـکر و قدردانـی کردند.

طواف در مشهد
جمعیـت میلیونـی غیرتمنـدان سـوگواری که 
سـاعتها در انتظـار ورود پیکـر پـاک سـردار 
رشـید اسـالم شـهید سـپهبد حـاج قاسـم 
سـلیمانی و همرزمانش شهیدش بودند عصر 
دیـروز 15 دی ماه در میدان 15 خرداد مشـهد 
»انتقامـی سـخت«  خـروش دشمن شـکن 
از جنایتـکاران آمریکایـی را بـه جهـان مخابره 

کردند. 
آیین تشـییع پیکر مطهر سردار شهید سپهبد 
قاسـم سـلیمانی، شـهید ابومهدی مهندس و 
چهـار همـرزم شهیدشـان با حضور مسـووالن 
و جمـع زیـادی از مـردم خراسـان رضـوی به 
سـمت حـرم مطهر رضـوی ادامـه پیـدا کرد و 

پـس از آییـن وداع در حـرم امـام رضـا )ع(، 
پیکـر پـاک شـهدا از فرودگاه مشـهد بـه تهران 

منتقل شـد. 

پاسخ محکم ظریف
محمـد جـواد ظریـف روز یکشـنبه در رشـته 
توییتـی نوشـت: دونالـد ترامپ که بـا ترورهای 
بزدالنه روز جمعه، مرتکب نقض شـدید قوانین 
بین المللـی شـده اسـت، بـار دیگـر تهدیـد بـه 
ارتـکاب نقـض جدید »هنجـار بنیادیـن« کرده 

است.
اماکـن  هـدف گرفتـن  تاکیـد کـرد:  ظریـف 
فرهنگـی یـک جنایـت جنگی اسـت؛ خـواه با 
ضربـه یا فریـاد، پایان حضـور شـرورانه آمریکا 

در غـرب آسـیا آغـاز شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: آن هایی که خود را به شـکل 
دیپلمـات درآورده انـد و آنهایـی کـه بـه صـورت 
فرهنگـی  اهـداف  تـا  نشسـته اند  بی شـرمانه 
و غیرنظامـی ایـران را شناسـایی کننـد، حتـی 
زحمـت بـاز کـردن فرهنـگ لغـات حقوقـی را 
بـه خـود نداده اند.وزیـر امـور خارجـه نوشـت: 

در  مقـرر  بـه هنجارهـای  بنیادیـن«  »هنجـار 
حقوق بین الملل اشـاره دارد یعنی خطوط قرمز 
بین المللـی کـه یـک »نـه، نـه« بـزرگ اسـت.

ظریـف تاکیـد کـرد: یـادآوری بـرای آنانـی کـه 
توهـم تقلید از جنایات جنگـی داعش با هدف 
قـرار دادن میـراث فرهنگـی مـا را دارنـد طـی 
چنـد هـزار سـال تاریـخ، وحشـی ها آمده انـد و 
شـهرهای مـا را تخریـب کرده انـد، بناهای مهم 
را بـا خـاک یکسـان کرده انـد و کتابخانه هـای 
مـا را سـوزانده اند.وی افـزود: اکنـون آن هـا کجا 
هسـتند؟ ولـی مـا همچنان بـا سـربلندی این 

جا هسـتیم.

آغاز خاورمیانه جدید
»سـید حسـن نصـرهللا« دبیـرکل حـزب هللا 
لبنـان : دوم ژانویـه 2020 میـالدی )سـیزدهم 
دی 98( روز شـهادت سردار »قاسم سلیمانی« 
سـرآغاز تاریـخ جدید خاورمیانه محسـوب می 
شـود. وی عصـر دیـروز در مجمـع سیدالشـهدا 
در ضاحیـه جنوبـی بیـروت تاکیـد کـرد: حـاج 
قاسـم سـلیمانی بـه بزرگتریـن هدف خـود که 

شـهادت باشد دسـت یافت این روز یک تاریخ 
مشـخص و منحصـر به فرد نه فقط بـرای ایران 
و عراق که برای کل منطقه ی خاورمیانه اسـت.
نخسـت وزیـر عراق:با قاسـم سـلیمانی جمعه 

قرار داشـتم
عادل عبدالمهدی نخسـت وزیر عراق در جلسـه 
فوق العـاده پارلمـان عـراق دیـروز با بیـان اینکه 
تـرور ابـو مهـدی المهنـدس و سـردار قاسـم 
سـلیمانی، یک ترور سیاسـی بود، خاطرنشـان 
کـرد کـه در پیـش گرفتـن گزینه پایـان حضور 
نیروهـای خارجی در عراق گزینه ای اسـت که از 

لحـاظ منطقی درسـت تر اسـت.
وی تاکیـد کـرد: تاکیـد کـرد: حملـه آمریـکا 
کـه بـه شـهادت سـردار سـلیمانی و ابـو مهدی 
المهنـدس انجامید، اوضـاع را پیچیده تر کرد و 
برگـزاری این جلسـه را ضروری نمـود. در صبح 
همـان روزی کـه سـردار قاسـم سـلیمانی بـه 
شـهادت رسـید، قـرار بـود بـا وی دیدار داشـته 
باشـم و قرار بود سـردار سـلیمانی پاسـخ ایران 

بـه پیـام عربسـتان را بـه مـن بدهد.

رییـس سـازمان انـرژی اتمـی بـا بیـان 
ایـن کـه شـهادت شـهید سـپهبد حـاج 
قاسـم سـلیمانی نقطـه عطفـی خواهـد 
ایـن  اکنـون  هـم  طـوری کـه  بـه  بـود 
مـا  ملـی  انسـجام  و  شـهادت وحـدت 
بـا  را بیشـتر کـرد، گفـت: ایـن شـهید 
را  جهانـی  اسـتکبار  زوال  شـهادتش 
اکبـر  بخشـید.علی  خواهـد  تسـریع 
صالحی عصر یکشـنبه در حاشـیه عرض 
سـردار  خانـواده  بـا  دیـدار  و  تسـلیت 

فداکار اسـالم سپهبد شـهید حاج قاسم 
سـلیمانی در جمـع خبرنـگاران افـزود: 
ویژگی شـهید سـپهبد سـلیمانی ویژگی 
هـای خاصـی اسـت یعنـی نیـازی بـه 
تعریـف و بیـان نـدارد و مـا اکنـون در 
جایگاهی نیسـتیم که از ایشـان تعریف 
کنیـم، تعریـف در وجـود ایشـان اصـال 
جـزو ذاتشـون اسـت و خـودش معرف 
شـهید  داد:  ادامـه  اسـت.وی  خـودش 
سـردار سـلیمانی شـخصیتی بـود که ما 

توفیـق داشـتیم در زمانـی کـه در وزارت 
امـور خارجـه بودیـم اتفاقاتـی رخ داد و 
بیـدار اسـالمی بـود و ضـرورت کاری و 
مسـوولیت ایجـاب مـی کرد که مـا دائم 
هماهنگی هـای  و  باشـیم  تمـاس  در 
الزم بیـن وزارت خارجـه و سـپاه قـدس 
در ارتباطـات بـا مسـائل منطقـه انجـام 
و  جمهـوری  رییـس  معـاون  بگیـرد. 
ایـران  اتمـی  انـرژی  سـازمان  رییـس 
توضیـح داد: مـا در ایـن مدت 3 سـالی 
کـه در خدمـت سـردار سـلیمانی بودیـم 
مـن جـز تواضع، هوشـمندی، خبـره گی 
در کار، حرفـه ای بـودن در کار چیـزی 
ندیدیـم امـا غیـر از ایـن ها ایـن وصف 

کار ایشـان بـود.

 شهادت شهید سلیمانی زوال استکبار 
جهانی را تسریع خواهد بخشید

ترامپ مرتکب جنایتی هم ردیف 
کودتای 28مرداد شد

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی ترور سـپهبد سـلیمانی را جنایتـی هم ردیف 
کودتـای 28 مردادمـاه عنـوان کرد.

 علـی الریجانـی در نطـق پیـش از دسـتور خود در جلسـه علنی روز )یکشـنبه( 
مجلس شـورای اسـالمی ضمن تسـلیت شـهادت حاج قاسم سـلیمانی اظهار 
کـرد: حادثـه تکان دهنـده جمعه اخیر یک باره شـرایط منطقه و جهـان را تغییر 
داد. شـهادت سـردار بزرگ مقاومت، مجاهد نسـتوه، حاج قاسـم سـلیمانی و 
همراهانـش ملـت ایران را به سـوگ نشـاند. این شـهید بزرگوار 40 سـال در راه 
انقـالب و امنیـت ملـت ایران یکسـره در مجاهدت بـود. او از ابتـدای جوانی در 
دفـاع مقـدس حضـور فعـال داشـت و از فرماندهـان شـجاعی بود کـه در اکثر 
عملیات هـای مهـم کشـور نقـش پیشـرو داشـت و پـس از آن در فرماندهـی 

سـپاه قـدس در دفـاع از امنیـت منطقه بدیلی نداشـت.
رییـس مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: همگان رشـادت های این سـرباز 
والیـت را در سـرکوب تروریسـت های داعـش مشـاهده کردنـد شـهید حـاج 
قاسـم سـلیمانی چـه در عـراق و چـه در سـوریه بنـا بـه درخواسـت دولت های 
ایـن کشـورها بـه کمـک مـردم ایـن کشـورها شـتافت و بـا طراحی دقیق شـر 

تروریسـت های منطقـه را از سـر مـردم زدود.   

ته
نک

دکتر جهانشـاهی معـاون فرهنگی شـهرداری کرمـان با بیان 
اینکـه روز 17 دی »روز کرمان« اسـت، گفـت: اکنون این روز 
با تشـییع پیکر شـهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی مصـادف و 
جهانی شـده اسـت. محمد جهانشـاهی عنوان کرد: قـرار بود 
در سـال جاری در ایـن تاریخ، گرامیداشـت خواجوی کرمانی 

انجـام شـود که این مراسـم لغو شـد.
وی افـزود: 17 دی مـاه تنهـا روز رسـمی تاریـخ شـهر کرمان 
اسـت و همزمان مراسـم تشـییع شـهید سـردار حاج قاسـم 
سـلیمانی برگـزار می شـود و ایـن روز با نـام حاج قاسـم گره 

مـی خـورد و جهانی می شـود.
جهانشـاهی گفت: برنامه ریزی ویـژه ای در خصوص برگزاری 
مناسـب تشـییع و گرامیداشـت این چهره بزرگ ملی و جهان 
اسـالم در دوران معاصر در شـهر کرمان انجام شـده است.وی 
بیـان کرد: بـا توجه بـه حضور گسـترده مهمانان از شـهرهای 
مختلف کشـور سـعی داریم بـا برنامه ریزی کـه صورت گرفته 

خدمـات رفاهی مناسـبی به این مهمانان داده شـود.

سیاست

سیاست

سیاست

سیاست

عامل اصلی اتحاد ایران و روسیه، سردار 
سلیمانی بود

پاسخ به آمریکا به طور قطع یک اقدام نظامی علیه مراکز 
نظامی آمریکا خواهد بود

رای پارلمان عراق به اخراج اشغالگران آمریکایی

دوم ژانویه، تاریخ آغاز مرحله جدید برای منطقه است

مراسـم  در  والیتـی  علی اکبـر 
یادبـود سـردار شـهید سـپهبد 
حـاج قاسـم سـلیمانی ضمـن 
شـهادت  تسـلیت  و  تبریـک 
سـردار پرافتخـار اسـالم و ایـران اظهـار کـرد: بنـده از 10 
سـال پیش در خدمت سـردار سـلیمانی افتخار داشـتم 
کـه دو نهـاد را در جهـان اسـالم بـا نـام مجمـع بیـداری 
اسـالمی و مجمـع محبین اهل بیت)ع( تاسـیس کنیم.
بـه گـزارش ایسـنا، وی در ایـن مراسـم کـه در دانشـگاه 
افـزود:  شـد،  برگـزار  بهشـتی  شـهید  پزشـکی  علـوم 

کارهـای مهمـی در ایـن راسـتا صـورت گرفـت و از چنـد 
سـال پیـش دبیرخانـه بیـداری اسـالمی تشـکیل شـد 
و کشـورهای مختلـف از سراسـر جهـان بـه کمـک مـا 
آمدند و سـردار سـلیمانی سـتون فقرات مجمـع بیداری 
دکتـر  بودنـد.  بیـت  اهـل  محبیـن  مجمـع  و  اسـالمی 
والیتـی خاطرنشـان کـرد: آمریکایی هـا کار احمقانـه ای 
کردنـد کـه ایشـان را بـه شـهادت رسـاندند و آنـان بایـد 
منطقـه را تـرک کننـد و تجربـه نشـان داده  کـه آنـان 
در مقابـل طراحی هـای ایـران و جبهـه مقاومت همیشـه 

خورده انـد. شکسـت 

مشـاور رهبـر انقـالب در امـور نظامـی گفت 
کـه پاسـخ ایران به شـهادت سـردار قاسـم 
سـلیمانی توسـط آمریـکا به طـور قطـع یک 
اقـدام نظامـی علیـه مراکـز نظامـی آمریکا 

بود. خواهـد 
 سـردار حسـین دهقـان  در گفت وگـو بـا شـبکه  سـی ان ان تاکیـد کـرد کـه 
پاسـخ ایـران بـه آمریـکا به طـور قطـع اقدامـی نظامـی علیـه مراکـز نظامی 

آن خواهـد بـود.
وی کـه زمانـی وزیـر دفـاع ایران بـوده اسـت، تصریح کرد: اجـازه دهید یک 
چیـزی را بـه شـما بگویـم: رهبـری مـا به طـور رسـمی اعـالم کرده اسـت که 
مـا هیـچ گاه بـه دنبـال جنگ نبوده ایـم و به دنبـال جنگ هـم نخواهیم بود.
سـردار دهقـان ادامـه داد:  ایـن آمریکاسـت کـه جنـگ را آغـاز کرده اسـت. 
بنابرایـن، آنهـا می بایسـت واکنش های مناسـب بـه اقداماتشـان را بپذیرند. 
تنهـا چیـزی کـه می توانـد ایـن دوره جنـگ را پایـان دهـد ایـن اسـت کـه 

آمریـکا همـان ضربـه ای را دریافـت کنـد کـه برابر با ضربه ای اسـت کـه وارد 
کـرده. پـس از آن آنهـا دیگـر نبایـد بـه دنبـال یک چرخـه جدید باشـند.

حسـن روحانـی رئیـس جمهـوری ایـران نیـز روز شـنبه گفـت آمریـکا بـا 
بـه شـهادت رسـاندن سـردار قاسـم سـلیمانی اشـتباه بزرگی مرتکب شـده 
است.مشـاور رهبرانقـالب همچنیـن خاطـر نشـان کـرد: ترامـپ از حقـوق 
بـه  را  ملـل  سـازمان  قطعنامه هـای  حتـی  او  نیسـت.  مطلـع  بین الملـل 
رسـمیت نمی شناسـد. اساسـا او یک قمارباز و گانگسـتر واقعی اسـت. وی 
بـه هیـچ وجـه یـک سیاسـتمدار نیسـت و ثبـات عقالنـی نـدارد.وی درباره 
توئیـت تهدیدآمیـز دونالـد ترامپ که در آن نوشـته بود 52 هـدف را در ایران 
در نظـر گرفته انـد و ایـن عدد برای مشـابهت بـا تعـداد دیپلمات های حاضر 
در سـفارت آمریـکا در تهـران کـه در سـال 1979 توسـط نیروهـای انقالبـی 
ایـران تسـخیر شـد، انتخـاب شـده اسـت، ایـن پیـام را مضحـک و بیهوده 

توصیـف کرد.

جلسـه اضطـراری پارلمـان عـراق 
نیروهـای  اخـراج  بررسـی  بـرای 
آمریکایـی از عـراق برگـزار شـد و 
قانون گذاران به اخراج اشـغالگران 

آمریکایـی رای دادنـد.
بـه گزارش ایلنا، جلسـه اضطـراری پارلمان عراق برای بررسـی 
اخـراج نیروهـای آمریکایـی از عراق برگزار شـد  و قانون گذاران 

به اخراج اشـغالگران آمریکایـی رای دادند.
، »عـادل عبدالمهـدی«، نخسـت وزریـر مسـتعفی عـراق در 
آغـاز جلسـه اضطـراری پارلمـان عـراق گفـت: »آمریـکا بـه ما 
گفـت کـه برخی حمـالت علیه مواضع حشدالشـعبی توسـط 
اسـرائیل صورت گرفته اسـت.«عبدالمهدی گفت: هواپیماهای 
آمریکایـی بـدون اجـازه دولت عراق در آسـمان کشـور به پرواز 

درآمدند.
وی تأکیـد کـرد: اعتمـاد بیـن مـا و آمریـکا از بین رفته اسـت 
زیـرا ما خارج از محور تحریم  ها علیه ایران هسـتیم. نخسـت 
وزیـر عـراق گفـت: »مـن با سـردار قاسـم سـلیمانی پیش از 
تـرور او در فـرودگاه بیـن المللـی بغـداد قـرار داشـتم تـا وی 
پاسـخ دولـت ایـران بـه نامـه سـعودی ها را بـه دسـت مـن 

برساند«.
عبدالمهـدی در ادامه سـخنان خـود در پارلمان گفـت: »خروج 
نیروهـای آمریکائـی از کشـور  به ویژه پـس از تحوالت اخیر و 
بـه نفـع عراق خواهد بود«. عبدالمهدی گفـت: خروج آمریکا از 
توافـق هسـته ای با ایران در سـال 2018 باعـث افزایش تنش 
بیـن دو طـرف شـد و درسـت 10 روز پـس از تشـکیل دولـت 

فعلی بسـته نخسـت تحریم ها علیـه ایران اعمال شـد.

ــش  ــن افزای ــت: ای ــزب هللا گف ــرکل ح دبی
تنــش در منطقــه بــرای خــروج آمریکاســت 
و ایــن خــروش مــردم نشــان می دهــد 
کــه ایجــاد تفرقــه شکســت خــورده اســت 

ــه اســت. ــر را گرفت ــن جادوگ ــادو دام و ج
ــا اشــاره بــه شــهادت  ســخنرانی ســید حســن نصــرهللا، دبیــرکل حــزب هللا ب
ــهدا و  ــید. ش ــش رس ــه آرزوی ــلیمانی ب ــهید س ــت: ش ــلیمانی گف ــردار س س
ــدف  ــد و ه ــی خواهن ــت را م ــر و برک ــالمی خی ــت اس ــرای ام ــان ب فرمانده
شــخصی آنــان شــهادت اســت کــه حــاج قاســم ایــن هــدف خــود را محقــق 
ــد  ــه جدی ــاز مرحل ــخ آغ ــه، تاری ــخ دوم ژانوی ــت: تاری ــن گف ــرد.وی هم چنی ک
ــه شــهید قاســم  ــت ک ــه است.ســید حســن نصــرهللا گف ــام منطق ــرای تم ب
ســلیمانی و ابومهــدی مهنــدس عاشــق شــهادت بودنــد و خصوصــا در 
ــال  ــه دنب ــی ب ــاج قاســم از جوان ــار آن را داشــتند . ح ــر انتظ ســال های اخی
ــود.وی افــزود: حــاج قاســم و ابومهــدی همیشــه در میدان هــای  شــهادت ب
جنــگ  و در میــان شــلیک گلوله هــا بودنــد. شــهید قاســم ســلیمانی بســیاری 

ــرد. او  ــهدا می ک ــاد ش ــه ی ــی ک ــرد وقت ــر می ب ــه س ــان ب ــب ها را گری از ش
می گفــت از شــدت شــوق لقــاء هللا و دیــدار شــهدا ســینه اش تنــگ می شــد. 
ــر کل  ــود. دبی ــهدا ب ــه کاروان ش ــتن ب ــتاق پیوس ــیار مش ــم بس ــاج قاس ح
ــه ایــن  ــادآور شــد: اجســاد طیب ــان در ادامــه ســخنان خــود ی حــزب هللا لبن
شــهدا تکــه تکــه می شــود چنــد ســاعت بعــد وزارت جنــگ آمریــکا بیانیــه 
ــا  ــات را ب ــن عملی ــات را انجــام دادم ای ــن عملی ــن ای ــه م ــد ک صــادر می کن
دســتور آقــای ترامــپ انجــام دادم و پــس از آن هــم بیانیه هــای آمریــکا در 
ــا توییت هــای متعــدد خــود  کنفرانس هایشــان شــروع می شــود و ترامــپ ب
ــا  ــردم.وی ب ــرور را صــادر ک ــان ت ــه فرم ــودم ک ــه کســی ب ــد ک افتخــار می کن
بیــان این کــه »مــا در برابــر یــک جنایــت علنــی واضــح و روشــن قــرار داریــم« 
گفــت: خــود ترامــپ می گویــد کــه مــن ایــن عملیــات را انجــام دادم و وزارت 
ــه دســتور مــن و ارتــش آمریــکا و نیروهایــی کــه در منطقــه بودنــد  دفــاع ب
ایــن کار انجــام می شــود. امــروز رئیس جمهــور آمریــکا بــه ارتــش کشــورش 
ــن  ــش ای ــی از ارت ــد و  نیروهای ــت را انجــام دهن ــن جنای ــه ای دســتور داد ک

ــد. ــام می دهن ــی را انج ــن اقدام کشــور چنی

سنا
ای

گزارش
پیام ما

رقیـب انتخاباتـی دونالـد ترامـپ از حـزب دموکـرات آمریکا با 
انتقـاد از رجزخوانـی جدید رئیس جمهور کشـورش علیه ایران 
گفـت کـه هرچه بیشـتر می گـذرد، ترامپ غیر عقالنی تـر رفتار 
می کنـد. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشـین 
آمریـکا در اظهاراتی انتخاباتی به انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ 
پرداخـت و گفـت کـه او بـا تصمیماتـش آمریـکا را بـه خطـر 
می انـدازد. نامزد پیشـتاز حـزب دموکرات در انتخابات ریاسـت 
جمهوری آمریکا در حسـاب کاربری خود در توئیتر با اشـاره به 
پیام تهدیدآمیز شـب گذشـته ترامپ علیه کشـورمان نوشـت: 
هرچـه دیوارهـا )موانـع( بـه ایـن فـرد نزدیک تر می شـود، وی 

غیرعقالنـی  و غیـر منطقی تر رفتـار می کند.

نیروهـای  توسـط  سـلیمانی  سـردار  شـهادت  درپـی 
آمریکایـی، وزارت خارجـه عمـان خواسـتار حـل اختالفات 
ایـران و آمریـکا از طریـق گفت وگـو و راه حـل دیپلماتیـک 

. شد
نیروهایـی  توسـط  سـلیمانی  سـردار  شـهادت  پـی  در   
بیانیـه ای  در  عمـان  وزارت خارجـه  بغـداد،  در  آمریکایـی 
اعـالم کـرد: سـلطنت عمـان بـا اهتمـام فـراوان تنش های 
اخیـر بـه وجـود آمـده میـان آمریـکا و جمهـوری اسـالمی 

ایـران را دنبـال مـی کنـد.

ترامپ غیرعقالنی تر 
شده است

مسقط خواستار گفت وگو 
میان تهران و واشنگتن شد

تحلیلگـر مسـائل سیاسـت خارجـی تاکیـد کـرد: فعـال کـردن 
راه  بـر سـر  آمریکایی هـا  اسـت کـه  دامـی  ماشـه،  مکانیـزم 
اروپایی هـا پهـن کرده اند.»حسـن بهشـتی پور« در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار سیاسـی ایرنـا، با اشـاره به پایـان مهلت داده شـده در 
گام چهـارم کاهـش تعهـدات ایـران در برجـام گفت: متاسـفانه 
طـی 60 روز اخیـر، اروپایی ها مانند دفعـات قبل اقدامی را انجام 
ندادنـد و روسـیه و چیـن هـم علیرغم همکاری محـدودی که با 
ایـران دارنـد، کار فوق العـاده ای انجـام ندادنـد که همین مسـئله 
موجـب می شـود، ایـران گام پنجـم کاهـش تعهدات هسـته ای 

را بـردارد.

شـورای  مجلـس  نـود  اصـل  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
اسـالمی تاکیـد کـرد کـه امروز همـه جناح های سیاسـی با 
خـون سـردار متحد شـد و یـک دسـت در مقابل اسـتکبار 
آمریـکا قد علم کرده اسـت.امیر خجسـته در گفـت و گو با 
ایسـنا، ضمن تسـلیت شـهادت سـردار سـلیمانی با اشـاره 
بـه محبوبیـت وی در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه بیـان 
کـرد: محبوبیـت سـردار سـلیمانی بـه صداقـت او بازمـی 
گشـت سـردار سـلیمانی یکپارچـه صداقـت بـود. خداونـد 
وعـده داده هـر فـردی کـه در راه او مخلـص باشـد خداوند 

او را در بیـن مـردم محبـوب می کنـد.

فعال کردن مکانیزم ماشه 
دام آمریکا برای اروپا است

آمریکا پاسخ جنایت خود را از 
جبهه مقاومت خواهد گرفت
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

گردشگریگردشگری

فصل جدیدی در گردشگری تاریخی اردبیل آغاز شدمالیات گردشگری »آمستردام« بیشتر می شود

آمســـتردام از افزایـــش مالیـــات گردشـــگری 
ـــقف  ـــا س ـــهر ت ـــن ش ـــدگان ای ـــرای بازدیدکنن ب
ــنا و  ــزارش ایسـ ــه گـ ــر داد.بـ ــد خبـ 10 درصـ
ــوز، از اول ژانویـــه  ــو نیـ بـــه نقـــل از ای توربـ
ـــه  ـــگرانی ک ـــرای گردش ـــتری را ب ـــات بیش ـــتردام«  مالی ـــهر » آمس ـــال 2020،  ش س
در هتل هـــا و کمپ هـــای ایـــن شـــهر اقامـــت می کننـــد، وضـــع خواهـــد کـــرد. 
ایـــن بـــه آن معناســـت کـــه مقـــدار  مشـــخصی بـــه مالیـــات 7 درصـــدی پیشـــین 
ـــرای  ـــه ازای یـــک شـــب اقامـــت در هتـــل ب اضافـــه خواهـــد شـــد. ایـــن مالیـــات ب
ـــر  ـــر نف ـــرای ه ـــا ب ـــت در کمپ ه ـــب اقام ـــک ش ـــه ازای ی ـــورو و ب ـــر 3 ی ـــر نف ه
ـــد  ـــای جدی ـــهر، تصمیم ه ـــن ش ـــات ای ـــه مقام ـــه گفت ـــد بود.ب ـــورو خواه ـــک ی ی
ـــاذ  ـــهر اتخ ـــن ش ـــی ای ـــگران خارج ـــمار گردش ـــادل در ش ـــاد تع ـــور ایج ـــه منظ ب
ــا فعالیت هـــای کشـــتی های  شـــده اســـت.همچنین کمپانی هـــای مرتبـــط بـ
تفریحـــی نیـــز هم اکنـــون بـــه ازای هـــر نفـــر 8 یـــورو مالیـــات می پردازنـــد 
کـــه البتـــه ایـــن مالیـــات فقـــط شـــامل گردشـــگرانی می شـــود کـــه ســـاکن 
آمســـتردام نباشـــند.در حـــال حاضـــر » آمســـتردام« هرســـاله  میزبـــان 17 میلیـــون 

ـــت. ـــگر اس ـــر گردش نف
ـــه  ـــود ک ـــه ب ـــی پرداخت ـــهرهای اروپای ـــه ش ـــی ب ـــس« در گزارش ـــر » فورب  پیش ت
ـــی از  ورود  ـــادی ناش ـــی و اقتص ـــتی، اجتماع ـــط زیس ـــب محی ـــل عواق ـــه دلی ب
بیـــش  از حـــد گردشـــگران، در ســـال اخیـــر دســـت رد بـــه ســـینه مســـافران 
ــگران  ــدی گردشـ ــا از افزایـــش 50 درصـ ــه پیش بینی هـ ــد. پـــس از آنکـ زده انـ
ـــورد  ـــر داد، »ب ـــال 2030 خب ـــون در س ـــا 29 میلی ـــال2017 ت ـــون در س از 18 میلی
ـــهرهای  ـــرای ش ـــر ب ـــت، دیگ ـــم گرف ـــی«  تصمی ـــاه »م ـــد« درم ـــگری هلن گرش
ـــزرگ ایـــن کشـــور همچـــون »آمســـتردام«  تبلیغـــات انجـــام ندهـــد. از آنجایـــی  ب
ـــتردام«  ـــغ »آمس ـــرای تبلی ـــورد ب ـــن ب ـــی ای ـــه اصل ـــر برنام ـــال های اخی ـــه در س ک
ـــاال  ـــوده ح ـــز ب ـــیار موفقیت آمی ـــگری بس ـــای گردش ـــی از قطب ه ـــوان یک ـــه عن ب
ـــگ و  ـــظ فرهن ـــرای حف ـــود را ب ـــای خ ـــا اولویت ه ـــه ت ـــم گرفت ـــورد تصمی ـــن ب ای
ـــش  ـــراد را افزای ـــط اف ـــهر توس ـــن ش ـــی ای ـــق دیدن ـــه مناط ـــی ب ـــی دسترس توانای
ـــگران  ـــام گردش ـــل ازدح ـــه دلی ـــهر ب ـــن ش ـــاکنان ای ـــیاری از س ـــه بس ـــد؛ چراک ده
ـــهر را  ـــن ش ـــی ای ـــق دیدن ـــتفاده از مناط ـــی اس ـــه توانای ـــاالی زبال ـــم ب ـــا حج و ی

ـــد.  ندارن

ــگری  ــی، گردشـ ــرکل میراث فرهنگـ مدیـ
اردبیـــل  اســـتان  صنایع دســـتی  و 
گفـــت: »بـــا بهره بـــرداری از هشـــت 
پـــروژه میراث فرهنگـــی در ســـفر اخیـــر 
ـــی  ـــگری تاریخ ـــدی در گردش ـــل جدی ـــل، فص ـــه اردبی ـــوری ب رئیس جمه

ایـــن اســـتان آغـــاز شـــد.«
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
ـــی  ـــادر فالح ـــل، ن ـــتان اردبی ـــتی اس ـــع دس ـــگری وصنای ـــی، گردش فرهنگ
ــردم  ــاله مـ ــن سـ ــات چندیـ ــا مطالبـ ــن پروژه هـ ــت: »ایـ ــار داشـ اظهـ
ـــن  ـــت کاران ای ـــدان و مرم ـــه همـــت مهندســـان، هنرمن ـــه ب ـــود ک ـــل ب اردبی

ـــید.« ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــتان ب اس
ـــو،  ـــی قاپ ـــای دروازه عال ـــامل احی ـــا ش ـــن پروژه ه ـــرد: »ای ـــح ک او تصری
مرمـــت پایـــگاه جهانـــی شـــیخ صفی الدیـــن اردبیلـــی، ســـامان دهی 
بقعـــه شـــیخ کلخـــوران، ســـامان دهی ســـایت مـــوزه شـــهریئری، 
ـــی،  ـــه تاریخ ـــت دو خان ـــه، مرم ـــام جمع ـــرای ام ـــازی س ـــت و بازس مرم

ــزق  ــتکند گنـ ــای دسـ ــای غارهـ ــی و احیـ ــام تاریخـ ــت دو حمـ مرمـ
ــتی  ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــت.«مدیرکل میـ اسـ
ـــرای  ـــرای اج ـــال ب ـــارد ری ـــرد 280 میلی ـــه ک ـــه هزین ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب اس
ایـــن پروژه هـــا تصریـــح کـــرد: »ایـــن پروژه هـــا می توانـــد در معرفـــی 
تاریـــخ قبـــل و بعـــد از اســـالم ایـــن اســـتان موثـــر بـــوده و ســـابقه 

باســـتانی ایـــن منطقـــه را بـــه بازدیدکننـــدگان معرفـــی کنـــد.«
فالحـــی ادامـــه داد: »تمامـــی پروژه هـــا جاذبـــه جدیـــدی بـــرای 
ـــهر  ـــگین ش ـــرعین و مش ـــل، س ـــهرهای اردبی ـــت و در ش ـــگران اس گردش
می توانـــد بـــه مقاصـــد جدیـــد گردشـــگری تاریخـــی تبدیـــل شـــود.« 
او خواســـتار معرفـــی ایـــن جاذبه هـــا بـــه گردشـــگران از ســـوی 
ـــار  ـــت: »انتظ ـــد و گف ـــی ش ـــان فرهنگ ـــافرتی و راهنمای ـــای مس آژانس ه
مـــی رود تمامـــی پروژه هایـــی کـــه بـــا وجـــود کمبـــود اعتبـــارات و بـــا 
اســـتفاده بهینـــه از امکانـــات بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده اســـت، در 
ســـطح گســـترده بـــا مشـــارکت فعـــاالن گردشـــگری معرفـــی شـــود.«

 پیام
مســئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گلوگاه از برگزاری دوره آموزشی حصیربافی در  میراث

این شهرستان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــر پایــگاه ملــی معبــد آناهیتــا در کنــگاور گفــت: 
ــد  ــم معب ــذاری حری ــاع نرده گ ــش ارتف ــروژه افزای »پ
آناهیتــا بــا اعتبــاری بیــش از 5میلیــارد ریــال پایــان 

یافــت.«
ــزود: »در  ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــد ب ــی گراون  مرتض
ــد  ــت بیشــتر از محوطــه معب جهــت حفاظــت و صیان
ــود.« ــا الزم و ضــروری ب ــرده ه ــش ن ــا، افزای آناهیت

او گفــت: »پــروژه نــرده گــذاری معبــد آناهیتــا از 
اواســط مــرداد مــاه امســال آغــاز و حــدود پنــج مــاه 

ــد.« ــول انجامی ــه ط ب
ــد  ــه معب ــذاری اولی ــرده گ ــه ن ــاره ب ــا اش ــد ب گراون
ایــن  60، گفــت: »طــی  اواخــر دهــه  در  آناهیتــا 
ســال ها معبــد آناهیتــا دارای حریمــی مشــخص 
بــود کــه بــه خاطــر کوتاهــی نرده هــا بــه محلــی 

بــرای تــردد نوجوانــان تبدیــل شــده بــود.«
او اجــرای طــول نرده گــذاری را 1500 متــر عنــوان 
ــه  ــه جبه ــای س ــرده ه ــاع ن ــرد: »ارتف ــح ک و تصری
شــمالی، شــرقی و غربــی حریــم معبــد آناهیتــا 

افزایــش یافــت.«
ــه  ــاع جبه ــش ارتف ــدم افزای ــت ع ــئول عل ــن مس ای
جنوبــی معبــد آناهیتــا را اجــرای پــروژه پــالزا و پــارک 
ــرد: »فعالیــت  ــان و خاطرنشــان ک ــی بی ــوزه خیابان م
هــای پایــگاه ملــی معبــد آناهیتــا در جهــت حفاظت از 
ایــن بنــای کهــن، توســعه صنعــت گردشــگری، جــذب 
ــا  ــد آناهیت ــت.« معب ــی اس ــتغال زای ــگر و اش گردش
ــل از اســالم  ــران قب ــزرگ ای ــای ســنگی ب ــن بن دومی
ــکانی و  ــا دوران اش ــت آن را ت ــی قدم ــت و برخ اس
ــا  ــگاور ب ــد. کن ــانی می دانن ــز دوران ساس ــده ای نی ع
ــری  ــر در 94 کیلومت ــزار نف ــر 80ه ــغ ب ــی بال جمعیت
شــرق کرمانشــاه قــرار دارد. ایــن شهرســتان 120 اثــر 
ــر  ــش از 100 اث ــی و بی ــت مل ــی ثب ــی و طبیع تاریخ

واجــد شــرایط حفاظــت دارد.

سوژه پایان پروژه 
نرده گذاری 

معبد آناهیتا در کنگاور

بلوف جدید جنایتکار جنگی جهان
شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 2347 تخریب میراث فرهنگی و آثار باستانی را محکوم کرده است

شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 2347 تخریب میراث فرهنگی، مکان های مذهبی و آثار باستانی را محکوم کرده

مراکـز  لفاظـی جدیـد  یـک  در  ترامـپ 
فرهنگـی ایـران را تهدید بـه نابودی کرد. 
چیـزی کـه بیـش از همه دسـت آمریکا 
را در نبـرد بـا ایـران رو می کنـد. ماجـرا 
نبـردی  نیسـت.  سیاسـی  نبـرد  یـک 

تمدنـی و فرهنگـی در میـان اسـت.
شـهادت  بـه  از  پـس  ترامـپ  دونالـد 
و  سـلیمانی  قاسـم  سـپهبد  رسـاندن 
واهمـه از انتقام سـخت ایـران از آمریکا 
در یـک لفاظـی جدید در توئیتر نوشـت: 
در حـال  بـه صـورت جسـورانه  »ایـران 
صحبـت کـردن دربـاره هـدف قـرار دادن 

منافـع آمریکا در انتقـام از خالص کردن 
یـک  تروریسـت ها کـه  رهبـر  از  جهـان 
آمریکایـی را کشـته و چنـد نفـر دیگـر را 

خیلـی بـد مجـروح کـرده، اسـت.
در صورتـی کـه ایـران بـه هـر آمریکایـی 
یـا منافع آمریـکا حمله کنـد، آمریکا 52 
سـایت در داخـل ایران )بـه نمایندگی از 
52 آمریکایـی کـه ایـران سـال ها پیش 
بـه گـروگان گرفتـه بـود( حملـه خواهـد 
کـرد که برخی از آنها بسـیار سـطح عالی 
ایـران  فرهنـگ  و  ایـران  بـرای  مهـم  و 
اسـت و این اهداف و خود ایران بسـیار 
سـریع و خیلی سـخت مورد هـدف قرار 
خواهنـد گرفـت. ایـاالت متحـده تهدیـد 

بیشـتری نمی خواهـد.«

گـم  رد  عنوانـی  فرهنگـی  مراکـز  اگـر 
کردنـی از سـوی ترامـپ نباشـد، شـاید 
میـراث جهانـی ایـران در میان فهرسـت 
کـرده  اعـالم  ترامـپ  کـه  مرکـزی   52
برخـی از آنهـا فرهنگـی هسـتند، حضور 
داشـته باشـند، میراثـی کـه دیگـر تنهـا 
متعلـق بـه ایـران نیسـت. از جنگل های 
گرفتـه  سـاله  میلیـون   40 هیرکانـی 
پاسـارگادی کـه  و  جمشـید  تخـت  تـا 
هـزاران سـال پیـش در ایـران بـه جـای 
در  زمانـی کـه  از  آثـار  ایـن  مانده انـد. 
دیگـر  گرفتنـد  قـرار  یونسـکو  فهرسـت 
تنهـا متعلـق بـه ایـران نیسـتند بلکه هر 
یـک از مـردم جهـان در هـر گوشـه ای از 
ایـن دنیـا سـهمی از ایـن میـراث دارد. 

بنابرایـن ذره ای خدشـه بـه گوشـه ای از 
آنهـا در واقع خدشـه به میـراث جهانیان 
موضوعـی  چنیـن  درک  منتهـا  اسـت. 
ترامـپ  بـرای سیاسـتمدارانی همچـون 
بسـیار سـخت و یـا غیرممکـن اسـت.

و  فرهنگـی  تاریخـی  مرکـز   24 ایـران 
طبیعـی دارد کـه در فهرسـت جهانـی بـه 
ثبـت رسـیده اسـت اینهـا غیـر از میراث 
ناملموسـی اسـت کـه در جهان شـناخته 
شـده و یـا پرونده هایـی اسـت کـه بـه 
فهرسـت  ایـن  در  وار  زنجیـره  صـورت 
قـرار گرفته انـد در واقـع ایـن مراکـز از 
مهمتریـن میـراث بشـریت بـه حسـاب 
مـی آینـد کـه از نظـر جغرافیایـی داخل 

واقـع شـده اند. ایـران 
سـادگی ترامـپ حـاال بیـش از هـر چیز 
دسـت آمریـکا بـرای نبـرد با ایـران را رو 
می کنـد. جالـب اینجاسـت کـه شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل با صـدور قطعنامه 
فرهنگـی،  میـراث  تخریـب   2347
باسـتانی  آثـار  و  مذهبـی  مکان هـای 
بـه  را محکـوم کـرده و هجـوم عمـدی 
میـراث فرهنگـی کشـورها را بـه منزلـه 

جنایـت جنگـی دانسـته اسـت.
بیـن  سـازمان  مدیـرکل  بوکـووا  ایرینـا 
نابـودی  اسـت:  یونسـکو گفتـه  المللـی 
میـراث فرهنگـی یـک جنایـت و یـک 
تاکتیـک جنگـی اسـت کـه در بلندمدت 
از طریـق پاکسـازی فرهنگـی، سـاختار 
می سـازد.  هـم گسـیخته  از  را  جوامـع 
فرهنگـی،  میـراث  از  دفـاع  و  حمایـت 
صرفـًا  مسـأله  یـک  از  فراتـر  اهمیتـی 
فرهنگـی دارد؛ دفاع از میـراث، ضرورتی 
از  دفـاع  از مسـأله  اسـت کـه  امنیتـی 
انسـان ها جدایی ناپذیـر اسـت. زندگـی 

بوکـووا افـزوده اسـت: پـس از تصویـب 
قطعنامـه تاریخـی 2199 در سـال 2015 
عـراق  در  فرهنگـی  امـوال  تجـارت  کـه 
و همچنیـن  ممنـوع کـرد،  را  و سـوریه 
و  در سـال 2017  قطعنامـه 2347 کـه 
در راسـتای حمایـت از میـراث فرهنگـی 
در شـرایط بحرانـی بـه تصویـب رسـیده 
اهمیـت  بیانگـر  قطعنامـه  ایـن  اسـت، 
ایجـاد  از میـراث فرهنگـی در  حمایـت 
چشـم اندازهای صلـح و امنیـت اسـت. 
در ایـن زمینـه متولیـان در وزارت میراث 
فرهنگـی تـا ایـن لحظـه اظهـار نظـری 
نکرده انـد آنهـا در پاسـخ به ایـن موضوع 
وزارت  مسـئوالن  بـا  هماهنگـی  منتظـر 

خارجـه هسـتند.
کارشناسـان  از  امیـری  مهـدی  سـید 
بـه  تهدیـد  ایـران  در  فرهنگـی  میـراث 
نابـودی مراکـز فرهنگـی از جملـه مراکز 

میراثـی را یـک جنایـت دانسـت و بـه 
خبرنـگار مهـر گفت: مگر شـورای امینت 
تصویـب  را  قطعنامـه ای  ملـل  سـازمان 
نکـرد کـه بـا اسـتناد بـه آن از میـراث 
حفاظـت  جنگـی  مناطـق  در  فرهنگـی 
همیـن  طبـق  بایـد  پـس  می شـود، 
قطعنامـه نیـز عامـالن تخریب بـه عنوان 
گیرنـد.  قـرار  پیگـرد  تحـت  جنایتـکار 
کـه  می بینیـم  حاضـر  حـال  در  چـون 
شـاهد گسـترش حمـالت مختلفـی بـر 
میـراث جهـان هسـتیم. ماننـد اتفاقاتی 
کـه توسـط داعـش در عراق و یا روسـیه 
علیـه  تهدیدهـا  بایـد  نظـرم  بـه  افتـاد 
پیگیـری عامـالن جنایت هـای فرهنگـی 
بایـد شـدت بیشـتری بـه خـود بگیـرد 
وگرنـه افـرادی ماننـد ترامـپ بـه ایـن 
تهدیدهـا و ایـن قطعنامه هـا بـی توجـه 

هسـتند. 

میــراث  فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایــع  دســتی اســتان 
موزه هــا  تعطیلــی کلیــه  از  کرمــان 
گردشــگری  و  تاریخــی  اماکــن  و 
در  اداره کل  ایــن  پوشــش  تحــت 
جــاری  دی مــاه   17 سه شــنبه  روز 
و  تشــییع  مراســم  بــا  مصــادف 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــر ش ــن پیک تدفی

داد. خبــر  ســلیمانی 
عــرض  بــا  فعالــی  فریــدون   

شــهادت  مناســبت  بــه  تســلیت 
ــاج  ــپهبد ح ــالم س ــید اس ــردار رش س
قاســم ســلیمانی اظهــار کــرد:» در 
ــردار  ــر س ــن پیک ــییع و تدفی روز تش
ســلیمانی  قاســم  حــاج  ســرافراز 
ــی و  ــوزه ای، تاریخ ــن م ــه اماک کلی
اداره  پوشــش  تحــت  گردشــگری 
ــان  ــی اســتان کرم ــراث فرهنگ کل می

هســتند.« تعطیــل 
کرمــان  اســتان  اینکــه  بابیــان  او 

دارای بیــش از 20 مــوزه مشــارکتی 
تاکیــد  اســت،  غیرمشــارکتی  و 
گردشــگران  و  کرد:»عالقه منــدان 
هفتــه  چهارشــنبه  روز  از  می تواننــد 
جــاری از اماکــن تاریخــی و مــوزه  ای 

اســتان کرمــان بازدیــد کننــد.«
ــه احتمــال ســفر  ــا اشــاره ب ــی ب فعال
مهمانانــی از کشــورهای مختلــف دنیــا 
ــم  ــور در مراس ــرای حض ــان ب ــه کرم ب
پیکرســردار  و خاکســپاری  تشــییع 
ســلیمانی  قاســم  حــاج  ســپهبد 
الزم  »تمهیــدات  خاطرنشــان کــرد: 
بــرای اســکان مهمانــان ایــن مراســم 
لحظــه  ایــن  تــا  و  شــده  اتخــاذ 

مشــکلی گــزارش نشــده اســت.«

تعطیلی موزه ها و اماکن تاریخی 
استان کرمان در روز تشییع پیکر سردار

نامه اعتراض ایران به یونسکو

دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران گفــت: دربــاره تهدیــد ترامــپ بــه مــورد 
هــدف بــودن مراکــز فرهنگــی ایــران از جملــه میــراث جهانــی نامــه ای نوشــته و 

اعتــراض خــود را بــه ســازمان جهانــی یونســکو اعــالم مــی کنیــم.
ــاره تهدیــد رئیــس جمهــور  ــا خبرنــگار مهــر درب حجــت هللا ایوبــی در گفتگویــی ب
آمریــکا بــه مــورد هــدف قــراردادن مراکــز فرهنگــی ایــران گفــت: زمانــی کــه آمریــکا 
از عضویــت در ســازمان جهانــی یونســکو خــارج شــد نشــان داد کــه آمریکایی هــا 
هیــچ اهمیتــی بــرای میراث بشــری قائل نیســتند. شــاید برخــی از کشــورها تصور 
می کردنــد کــه از لحــاظ اقتصــادی ایــن عــدم عضویــت در یونســکو انجــام شــده 
اســت امــا حــاال ایــن تهدیــد بــه آنهــا ثابــت کــرد کــه چنیــن نیســت و در واقــع 

میــراث فرهنگــی بــرای او در جایــگاه و اهمیــت نیســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ترامــپ چنیــن جراتــی را نــدارد کــه بخواهد میــراث جهانی 
را از بیــن ببــرد گفــت: اعــالم ایــن ادبیــات در جهــان از ســوی یــک رئیــس جمهــور 
ــار  ــده رفت ــد، تقویــت کنن کــه خــود را مدعــی صلــح و آزادی و دموکراســی می دان
وحشــیانه داعــش و طالبــان در نابــودی میــراث جهانــی اســت. یعنی اگــر داعش و 
طالبــان تــا دیــروز بــا شــرمندگی ایــن کار را انجــام می دادنــد االن بــا افتخــار بــه این 
رفتــار وحشــیگرانه خــود ادامــه می دهنــد و می گوینــد مــا کاری را انجــام دادیــم کــه 

رئیــس جمهــور آمریــکا آرزویش را داشــت.  

ته
نک

زهیـر طالبـی نیـز از کارشناسـان پیشکسـوت میـراث فرهنگی 
گفـت: نـه تنهـا مراکـز فرهنگـی بلکه همیـن االن هـم ترامپ 
گردشـگری ایـران را نشـانه رفتـه اسـت بـا اظهارنظرهـای پوچ 
و واهـی موجـب شـده تـا برخـی از گردشـگران و کسـانی کـه 
اطالعـات نادرسـتی از ایـران دریافـت می کنند تصـور کنند که 
داخـل ایـران آشـوب اسـت و هر لحظـه ممکن اسـت جنگ و 
درگیـری شـود و یـا اوضـاع داخلـی ایـران بهم ریخته اسـت. 
در صورتـی کـه اینگونه نیسـت. اکنون اتفاقـًا باید به فکـر ارائه 
تصاویر مناسـب از ایران باشـیم تا افراد نـاآگاه چنین تصوراتی 
را نکننـد. طالبـی در ادامـه بیان کـرد: مگر مراکـز فرهنگی تنها 
میـراث جهانـی و ملـی ماسـت؟ ایـن واژه می توانـد معنـای 
فراتـری داشـته باشـد. آیـا می توانـد منظـورش تغییـر تصـور 
مـردم جهـان نسـبت بـه ایـران باشـد یـا نـه؟ همیـن کافـی 
اسـت تا برخـی از گردشـگران که قصد دیـدن ایـران را دارند از 
سفرشـان منصرف شـوند به خصوص آنکه بریتانیـا اعالم کرده 

از سـفر به عـراق و ایـران پرهیـز کنید.

گردشگریمیراث

آمار بازدیدکنندگان موزه »لوور« کاهش یافتچاپ ۳00هزار اقالم تبلیغاتی در همدان برای نوروز
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
آماده سـازی  از  اسـتان همـدان 
و چـاپ بیـش از 100هزار نسـخه 
اقـالم تبلیغاتـی در 9 مـاه نخسـت امسـال در این اسـتان 

داد. خبـر 
بـه گـزارش میـراث آریـا به  نقـل از روابـط  عمومـی اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی همـدان، علی 
مالمیـر گفت: »این اقالم در تمام پایگاه های اطالع رسـانی، 
تمـام  در  مذهبـی  و  تاریخـی  بناهـای  اقامتـی،  مراکـز 
شهرسـتان های اسـتان در اختیـار گردشـگران و مسـافران 
ورودی قـرار مـی گیـرد.«او افـزود: »چـاپ مطالـب مربوط 

بـه معرفـی اسـتان در فصلنامه هـای مختلـف سراسـری، 
اپلیکیشـن  تولیـد  بـا  الکترونیکـی  توسـعه گردشـگری 
معرفی جاذبه ها، توسـعه سایت گردشـگری همدان، تولید 
عکس هـای 360 درجـه از جاذبه هـای گردشـگری و تهیـه 
نشـریه الکترونیکی از دیگـر اقدامات این اداره کل اسـت.«
مالمیـر بـا بیـان اینکـه اقـالم تبلیغاتـی و اطالع رسـانی 
شـامل نقشـه گردشـگری اسـتان، کتابچـه اطالع رسـانی، 
لوح فشـرده، بروشـور، کارت پسـتال و... است، تصریح کرد: 
»ایـن اداره کل بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده در ماه های 
گذشـته، تمامـی اقالم تبلیغاتی و اطالع رسـانی ویـژه نوروز 
99 را بـه زبان هـای فارسـی و انگلیسـی در تیـراژ 300 هـزار 

نسـخه چـاپ و آمـاده توزیـع کرده اسـت.«

سیاســـت های  راســـتای  در 
اخیـــر مـــوزه » لـــوور« پاریـــس 
تعـــداد  کاهـــش  بـــرای 
بازدیدکننـــدگان و جلوگیـــری از 
ـــه  ـــوزه ب ـــن م ـــدگان ای ـــمار بازدیدکنن ـــت، ش ـــام جمعی ازدح
ـــه گـــزارش  9.6 میلیـــون نفـــر در ســـال 2019 کاهـــش یافت.ب
ـــر  ـــز« مدی ـــوک مارتین ـــل از آر اف آی، »ژان ل ـــه نق ایســـنا و ب
مـــوزه لـــوور در گفـــت و گویـــی بـــا خبرگـــزاری فرانســـه 
دربـــاره کاهـــش آمـــار بازدیدکننـــدگان ایـــن مـــوزه گفـــت:  
»بیشـــترین تغییـــرات در ماه هـــای ژوئـــن،  جـــوالی و 
ـــا  ـــوزه  ت ـــن م ـــدگان ای ـــه شـــمار بازدیکنن ـــی ک آگوســـت زمان

ــرد، رخ داد.«  ــدا کـ ــر کاهـــش پیـ ــزار نفـ 600 هـ

شـــمار  ســـعی کردیـــم  »مـــا  افـــزود:  »مارتینـــز« 
ـــون  ـــه همچ ـــم ک ـــش دهی ـــدی کاه ـــا ح ـــدگان را ت بازدیدکنن
ـــر در  ـــون نف ـــک میل ـــش از ی ـــد بی ـــاهد بازدی ـــال 2018 ش س

هـــر مـــاه نباشـــیم.«
ـــه  ـــی ک ـــت زمان ـــتان درس ـــول تابس ـــور در ط ـــن منظ ـــه ای ب
ـــن  ـــود، ای ـــا ب ـــدید گرم ـــوج ش ـــاهد م ـــه ش ـــت فرانس پایتخ
مـــوزه بـــه مـــدت چنـــد روز بـــه طـــور کامـــل  درب هـــای 
ـــا  ـــا تنه ـــرد: »م ـــان ک ـــوزه بی ـــن م ـــر ای ـــت. مدی ـــود را بس خ
مؤسســـه فرهنگـــی در جهـــان هســـتیم کـــه چنیـــن اقدامـــی 
را انجـــام داده اســـت. مـــا ایـــن کار را انجـــام دادیـــم، چـــرا کـــه 
ـــردم باشـــیم و  ـــان م ـــری میزب ـــا شـــرایط بهت ـــم ب می خواهی

ـــم.« ـــذب نکنی ـــدگان بیشـــتری را ج ـــا بازدیدکنن صرف
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دولــت اســترالیا از حــدود صــد هــزار نفــر از ســکنه 
مناطقــی کــه بــا تهدیــد آتــش روبــرو هســتند 
خواســته اســت تــا بــرای در امــان مانــدن از 
تــرک  را  خــود  خانه هــای  ســوزان  شــعله های 

کننــد.
آن  دلیــل  بــه  همچنیــن  اســترالیا  دولــت 
مناطــق  برخــی  در  آتــش  شــعله های  کــه 
ایالــت  جنــوب شــرقی مهارناپذیــر هســتند، در 
ــور  ــه کش ــن منطق ــه پرجمعیت تری ــاوت ولز ک نیوس
ــت. ــرده اس ــالم ک ــراری اع ــت اضط ــت، وضعی اس
وســیعی  بخش هــای  جنگلــی  آتش ســوزی های 
از اســترالیا را در بــر گرفتــه و وزش بــاد خطــر 
بیشــتر  هفتــه  آخــر  روز  دو  در  را  آن  گســترش 

ــت. ــرده اس ک
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، ده هــا هــزار نفــر از 
ســاکنان مناطقــی کــه در محاصــره آتــش هســتند 
بــه  دی(   14( فوریــه   4 شــنبه  روز  بامــداد  از 
ــه ســمت  ــد و ب ــرک کردن ــود را ت ــازل خ ــرور من م

ــد. ــر رفتن ــهرهای دیگ ش
روز جمعــه ســوم ژانویــه )13 دی( نیــز حــدود 
ــر در  ــراد حاض ــر اف ــاکنان و دیگ ــر از س ــزار نف ه
در  ماالکوتــا  نــام  بــه  ســاحلی کوچکــی  شــهر 
ــد  ــک فرون ــا ی ــتند ب ــرار داش ــش ق ــره آت محاص
دور  محــل  از  ارتــش  دریایــی  نیــروی  کشــتی 
ــه راه ســیدنی  ــی در میان ــا در مکان شــدند. ماالکوت
بــه ملبــورن قــرار دارد و آســمان ایــن شــهر بــر اثــر 
ــش ســوزی ســیاه شــده اســت. دود ناشــی از آت
ــوب  ــای جن ــار از جنگل ه ــون هکت ــون 6 میلی تاکن
شــرقی اســترالیا کــه معــادل دو برابــر مســاحت کل 
کشــور بلژیــک اســت، طعمــه حریــق شــده اســت. 
ــه  ــا توج ــد ب ــان می گوین ــال کارشناس ــن ح ــا ای ب
بــه پیشــروی جبهه هــای آتــش، احتمــال دارد 

ــود. ــترده تر ش ــم گس ــن ه ــه از ای ــاد فاجع ابع
ــر  ــوی ب ــار ق ــرق فش ــال ب ــت انتق ــون دو پس تاکن

اثــر آتش ســوزی از بیــن رفتــه و خطــر قطــع بــرق 
ــیدنی را  ــی س ــور یعن ــن کش ــهر ای ــن ش بزرگ تری
ــرژی  ــل وزارت ان ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد می کن تهدی
اســترالیا از شــهروندان ایــن کشــور خواســته اســت 
تــا حــد امــکان در مصــرف بــرق صرفه جویــی 
کننــد تــا خطــری بــرای ســیدنی روی ندهــد. 
اســترالیا  وزیــر  نخســت  موریســون،  اســکات 

ــاری  ــوزی ج ــدگان آتش س ــار کشته ش ــن آم آخری
ــت. از  ــرده اس ــر ک ــر ذک ــور را 23 نف ــن کش در ای
ــت نیوســاوت ولز جــان  ــن در ایال ــراد 17 ت ــن اف ای

ــد. ــت داده ان ــود را از دس خ
از ســوی دیگــر بررســی پژوهشــگران دانشــگاه 
 480 تاکنــون حــدود  ســیدنی نشــان می دهــد 
در  مختلــف  گونه هــای  از  حیــوان  میلیــون 
آتش ســوزی مناطــق جنــوب شــرقی ســوخته و 
تلــف شــده اند. ایــن پژوهشــگران گفته انــد کــه 
ــه  ــن منطق ــوران در ای ــات جان ــار تلف ــفانه آم متاس
بــاز هــم افزایــش زیــادی خواهــد داشــت. اکنــون 

ــر آتش ســوزی  ــه در مناطــق درگی ــزار و 500 خان ه
بــه خاکســتر بــدل شــده و مقام هــای اســترالیایی 
ــن  ــی ای ــای آت ــه در روزه ــد ک ــی می کنن پیش بین
ــب  ــدت تخری ــد. ش ــش یاب ــم افزای ــاز ه ــار ب آم
ــه حــدی اســت  ــوب شــرقی ب آتش ســوزی در جن
ــهر در  ــد ش ــو، چن ــال ن ــاز س ــش از آغ ــا پی ــه ت ک
ایالت هــای نیوســاوت ولز و ویکتوریــا بــا خــاک 
ــذف  ــه ح ــی از روی نقش ــور کل ــه ط ــان و ب یکس

ــدند. ش
ــا  ــارزه ب ــان در حــال مب هــزاران آتش نشــان همچن
شــعله ها هســتند و دولــت 3 هــزار نیــروی آمــاده 

ــا  ــه آنه ــک ب ــرای کم ــز ب ــش را نی ــت ارت ــه خدم ب
فراخوانــده اســت. وزارت دفــاع اســترالیا گفتــه 
ــن  ــون در ای ــا کن ــی ت ــن فراخوان ــه چنی ــت ک اس

ــت. ــته اس ــینه نداش ــور پیش کش
دمــای هــوا روز شــنبه در ســیدنی بــه 48.1 درجــه 
ســانتیگراد در ســایه رســید. ایــن دمــا بــرای ایــن 
شــهر یــک رکــورد محســوب می شــود. گرمــای 
هــوا همچنیــن در شــهر دیگــر اســترالیا یعنــی 
کانبــرا نیــز رکــورد شکســت و بــه 42.9 درجــه 
ــترالیا  ــازمان هواشناســی اس ــید. ســخنگوی س رس
ــهر  ــن دو ش ــوا در ای ــای ه ــه دم ــت ک ــه اس گفت

آتش سوزی گسترده در استرالیا همچنان قربانی می گیرد
تاکنون حدود 480 میلیون حیوان از گونه های مختلف در آتش سوزی مناطق جنوب شرقی سوخته و تلف شده اند

ــون  ــود شــده و ســه میلی ــه ناب ــزار خان ــش از ه ــون بی ــن فصــل تاکن در نتیجــه آتش ســوزی های ای
ــوخته اند.با  ــت س ــک اس ــعت بلژی ــادل وس ــا مع ــه تقریب ــترالیا ک ــای اس ــع و بوته زاره ــار از مرات هکت
گســترش دامنــه آتش ســوزی های روزهــای اخیــر در اســترالیا نهادهــای مســئول روز دوشــنبه 9 دی 
از حــدود صــد هــزار نفــر از ســاکنان حومــه شــهر ملبــورن خواســتند منطقــه را تخلیــه کنند.یــک مامــور 
داوطلــب آتش نشــانی نیــز در عملیــات مهــار حریــق در نقطــه ای دیگــر از اســترالیا جــان خود را از دســت 
داد.بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، نهادهــای مســئول روز دوشــنبه درجــه هشــدار را کمــی کاهــش 
دادنــد ولــی بــا وجــود ایــن تاکیــد کردند کــه ســاکنان بخشــی از مناطــق حومه ملبــورن، دومین شــهر 

بــزرگ اســترالیا، بایــد منطقــه را تــرک کننــد.

نخســت وزیــر اســترالیا: اســکات موریســون، 
نخســت وزیــر اســترالیا آخریــن آمار کشته شــدگان 
ــر  ــور را 23 نف ــن کش ــاری در ای ــوزی ج آتش س
ذکــر کــرده اســت. از ایــن افــراد 17 تــن در ایالــت 
ــد. ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــاوت ولز ج نیوس
ــگاه  ــگران دانش ــی پژوهش ــر بررس ــوی دیگ از س
حــدود  تاکنــون  می دهــد  نشــان  ســیدنی 
ــف در  ــای مختل ــوان از گونه ه ــون حی 480 میلی
آتش ســوزی مناطــق جنــوب شــرقی ســوخته انــد.
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ســازمان  مســتمر  گزارش هــای 
نــرخ  دربــاره  کشــور  نقشــه برداری 
ــه  ــور و ارائ ــت های کش ــت در دش فرونشس
ســازمان  شــد  ســبب  آن،  اطلس هــای 
البــرز  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــن  ــوص ای ــی در خص ــاره اندیش ــرای چ ب
جریــان  بــه  را  پرونــده  ایــن  پدیــده، 

بینــدازد.
ژئــودزی  مدیــرکل  ســعادت  عبدالرضــا 
ســازمان  ایــن  زمینــی  نقشــه برداری  و 
فعالیــت از  مبســوطی  گــزارش 
بــرداری کشــور  نقشــه  ســازمان   هــای 
تعییــن  و  مبانــی  زمینــه شــبکه های  در 
ــرای  ــد ب ــه می توان ــع ک ــای مرج چارچوب ه
ــتفاده  ــورد اس ــن م ــته زمی ــرات پوس تغیی

قــرار گیــرد؛ ارائــه داد.
ســعادت بــا اشــاره بــه اینکــه تعییــن 
تغییــرات  پایــش  و  فرونشســت  نــرخ 
پوســته زمیــن برعهــده ســازمان نقشــه 
بــر  داد:  ادامــه  اســت؛  بــرداری کشــور 
ایــن اســاس ایــن ســازمان اقــدام بــه 
تهیــه اطلــس فرونشســت می کنــد و تهیــه 
ــده  ــر عه ــت ب ــرات فرونشس ــه مخاط نقش
ســازمان زمیــن شناســی اســت. لــذا بایــد 
ــوع  ــازمان در موض ــن دو س ــیل ای از پتانس
ــتفاده  ــه اس ــورت بهین ــه ص ــت ب فرونشس

ــود. ش
ــی  ــه برداری زمین ــودزی و نقش ــرکل ژئ مدی
ســازمان نقشــه برداری کشــور در بخــش 
دیگــری از ایــن نشســت یادآورشــد کــه 
بــا  البــرز  اســتانداری  ایــن،  از  پیــش 
ــتگاه  ــب ایس ــرای نص ــی ب ــذاری مکان واگ
ــود.  ــرده ب ــت ک ــازمان موافق ــن س ــم ای دائ
در ایــن نشســت نیــز مقــرر شــد کــه ادارات 
دولتــی و فرمانداری هــا ایــن موضــوع را 
ــن  ــرای ای ــب را ب ــکان مناس ــی و م بررس
ــد  ــرر ش ــن مق ــد. همچنی ــن کنن ــر تعیی ام
از اطالعــات جمــع آوری شــده در گذشــته، 
یــک بانــک اطالعاتــی ایجــاد شــود. گفتنــی 
ــی  ــن شناس ــازمان زمی ــده س ــت نماین اس
ــط  ــده توس ــام ش ــای انج ــز از فعالیت ه نی
انجــام  از  نقشــه برداری کشــور  ســازمان 
ــی  ــن شناس ــوژی و زمی ــات هیدرول مطالع
ــت: نقشــه  ــر داد و گف ــرز خب در اســتان الب
مخاطــرات ایــن اســتان در حــال تهیــه 

اســت.

ت
یس

ط ز
حی

برگزاری نشست کمیسیون محیط زیست و ورزشم
چهاردهمیــن نشســت کمیســیون محیــط زیســت 
ــنبه 15  ــک روز یکش ــی المپی ــه مل و ورزش کمیت
دی در محــل کمیتــه ملــی المپیــک برگــزار شــد.
بــه گــزارش گــروه ورزشــی خبرگــزاری برنــا و 
ــک،  ــی المپی ــه مل ــی کمیت ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
مهرافــزا منوچهــری رئیــس کمیســیون محیــط زیســت و 
ــر  ــه بهت ــرای هرچ ــزی ب ــه ری ــتای برنام ــت: در راس ورزش گف
برگزارکــردن همایــش روز" ورزش و هــوای پــاک" کــه بــه 
مناســبت گرامیداشــت هفتــه هــوای پــاک 25 لغایــت 27 
ــن نشســت کمیســیون  ــزار مــی شــود، چهاردهمی ــاه برگ دی م
ــزود: پیــش  ــم.وی اف ــزار کردی ــط زیســت و ورزش را برگ محی
ازبرگــزاری نشســت کمیســیون محیــط زیســت و ورزش از 
ســالن هندبــال فدراســیون هندبــال کــه قــرار اســت مســابقات 
فوتســال در آنجــا برگــزار شــود، بازدیــد کردیــم و قرعــه کشــی 

ــم. ــام دادی ــز انج ــال را نی ــابقات فوتس مس
منوچهــری ادامــه داد: در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اکثریــت 
نماینــدگان  زیســت،  محیــط  و  ورزش  اعضــای کمیســیون 
ــال  ــم فوتس ــار تی ــتان چه ــت و سرپرس ــط زیس ــازمان محی س

ــت و ورزش  ــط زیس ــیون محی ــکاران، کمیس ــهرداری، ورزش ش
ــئول  ــرداورو مس ــی س ــهامت عباس ــن ش ــدان وهمچنی و هنرمن
ــا و  ــه ه ــی برنام ــزار شــد، تمام ــی مســابقات فوتســال برگ فن
ــاک  ــوای پ ــه ه ــش هفت ــت در همای ــرار اس ــه ق ــابقاتی ک مس
اجــرا شــود از جملــه برگــزاری مســابقات فوتســال، تیرانــدازی، 
کاشــت نهــال، انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری ورزشــی و محیــط 
ــوزش و  ــه آم ــه ب ــن و توج ــم نمادی ــزاری مراس ــت، برگ زیس
ــورد  ــم م ــایر مراس ــودکان وس ــرای ک ــت ب ــط زیس ــظ محی حف

ــت. ــرار گرف بررســی ق
ــت:  ــان گف ــط زیســت و ورزش در پای ــس کمیســیون محی رئی
ــک  ــی المپی ــه مل ــت و ورزش کمیت ــط زیس ــیون محی کمیس
ــران،  ــهرداری ته ــت و ش ــط زیس ــازمان محی ــکاری س ــا هم ب
ــاک و روز ورزش  ــوای پ ــه ه ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــاک ایــن همایــش را طــی ســه روز)25، 26 و 27  و هــوای پ
دی مــاه( درســالن فدراســیون هندبــال، ســالن اســتاد فارســی 
آکادمــی ملــی المپیــک و مجموعــه ورزشــی آزادی برگــزار مــی 

کنــد.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منطقـه ای وزارت 
بررسـی  تخصصـی  نشسـت  برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  کشـور 
وضعیـت تـاالب انزلـی در وزارت کشـور، از ارسـال نامـه ای بـه 
دکتـر جهانگیـری معـاون اول رئیـس جمهـور و رئیـس سـتاد 

ملـی هماهنگـی و مدیریـت تـاالب هـای کشـور خبـر داد.
دیـن پرسـت در ایـن زمینـه اظهـار کـرد: در ایـن نامـه ضمـن 
اعـالم شـده اسـت کـه  اخیـر،  بـه مصوبـات نشسـت  اشـاره 
چنانچـه اقـدام عاجـل و فـوق العـاده ای بـرای احیـا و نجات 
تـاالب انزلـی صـورت نگیـرد، بنـا بـه نظـر کارشناسـان، مـرگ 
و  اسـت  حتمـی  آینـده  سـال   10 تـا  حداکثـر  انزلـی،  تـاالب 
و  هماهنگـی  سـتاد  جلسـه   ، فرصـت  اولیـن  در  اسـت  نیـاز 
مدیریـت تـاالب هـای کشـور با دسـتور کار " بررسـی معضالت 
تـاالب انزلـی و اتخـاذ تمهیـدات الزم، در جهـت احیای آن" به 

ریاسـت ایشـان برگـزار شـود.
اول  معـاون  جهانگیـری  دکتـر  از  نامـه  ایـن  در  افـزود:  وی 
رئیـس جمهـور درخواسـت شـده اسـت به مسـئولین دسـتگاه 
ابالغـی  مصوبـات  نمـودن  اجرایـی  جهـت  در  مرتبـط  هـای 

تاکیـد شـود. نشسـت مذکـور 
مـرور  ضمـن  ادامـه  در  کشـور  وزارت  اقتصـادی  معـاون 
مصوبـات نشسـت بررسـی وضعیـت تـاالب انزلی گفـت: دکتر 
جهانگیـری معـاون اول رئیـس جمهـور در هامـش نامـه وزیر 
کشـور، خطـاب بـه معـاون رییـس جمهـور و رئیـس سـازمان 
جلسـه   « اسـت کـه  نمـوده  ابـالغ  زیسـت  محیـط  حفاظـت 

تـاالب هـا بـا دسـتور کار تـاالب انزلـی و همـراه بـا راهکارهای 
شـده  گرفتـه  وزارت کشـور  در  تصمیماتـی کـه  و  پیشـنهادی 

اسـت برگـزار شـود«
دسـتگاهها  بـه  ابالغـی  مصوبـات  خصـوص  در  پرسـت  دیـن 
تصریـح نمـود: بـا توجـه بـه ضـرورت تعییـن دقیـق محدوده 
بسـتر و حریـم و عرصـه تـاالب انزلی ، مقرر شـد؛ اسـتانداری 
گیـالن، بـا هماهنگـی دسـتگاه هـای ذیربـط در سـطح ملـی 
و اسـتانی، از جملـه وزارتخانـه هـای نیـرو، جهـاد کشـاورزی، 
سـازمان  اسـالمی،  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  وشهرسـازی،  راه 
حفاظـت محیـط زیسـت و...، حداکثـر ظـرف مـدت )10( روز، 
نسـبت بـه انجـام اقدامـات الزم در راسـتای تعییـن تکلیـف 
نهائـی محـدوده دقیـق بسـتر و حریـم و عرصـه تـاالب انزلـی 

اقـدام و نتیجـه را اعـالم نمایـد.
وی افـزود: همچنیـن اسـتانداری گیـالن مکلـف شـده اسـت 
تـاالب  جـدی  تخریـب  عوامـل  مهمتریـن  احصـاء  ضمـن  ؛ 
انزلـی طـی سـنوات اخیـر، گـزارش دقیقـی از میـزان نقش و 
اثـرات ناشـی از قصـور، سـهل انـگاری و تعلل تمامی دسـتگاه 
جـدی  بحـران  ایجـاد  بـه  منجـر  مسـئول کـه  اجرایـی  هـای 
از جملـه تصرفـات غیرقانونـی حریـم  تـاالب گردیـده،  بـرای 
و بسـترتاالب، تغییـر کاربـری هـای غیرمجـاز اراضـی منابـع 
طبیعـی حوضـه بـه سـکونتگاه هـا و عرصـه هـای کشـاورزی، 
ورود پسـاب فاضـالب هـای صنعتـی و شـهری و زبالـه هـا 
بـه تـاالب مذکـور، اجـرای طـرح هـا و پـروژه هـای عمرانـی 

منجربـه  بـودن،  غیراصولـی  بدلیـل  تـاالب کـه  بـا  متداخـل 
نابـودی تـاالب موصوف شـده اسـت، تهیه و ظـرف مدت )10( 
روز اعـالم تـا بـرای رسـیدگی و اقـدام الزم، به مراجـع قانونی 
ذیربـط منعکـس گـردد. دیـن پرسـت اضافـه کـرد: مقرر شـد؛ 
اسـتانداری گیـالن براسـاس ابالغیـه هـای قبلـی، نسـبت بـه 
تعییـن دقیـق الزامـات و ضـرورت هـای فعلـی، بـرای کنتـرل 
و کاهـش شـتاب تخریبـی فعلـی تـاالب و احیـای منظـم آن، 
متناسـب بـا تکالیـف قانونـی دسـتگاه هـای مسـئول و متولی 
اقـدام و نتیجـه را در قالب"سـند جامـع احیـاء ونجـات تاالب 

میـان  مـدت،  هـای کوتـاه  برنامـه  برگیرنـده  در  انزلـی" کـه 
خواهـد  ایجابـی  و  سـلبی  اقدامـات  و  مـدت  بلنـد  و  مـدت 
بـود، تدویـن و ظـرف مـدت )10( روز ارائـه نماینـد. این سـند 
بایسـتی بـه نحـوی تنظیـم گـردد کـه زمینـه نظـارت و ارزیابی 
دقیـق عملکـرد دسـتگاه هـای مسـئول را مهیا نمایـد و به تبع 
از آن، امـکان برخـورد قانونـی بـا مسـئولین دسـتگاه هائی که 
نسـبت بـه انجـام تکالیـف مصـرح خـود در سـند اقـدام نمـی 

نماینـد، فراهـم گـردد.

رییـــس دفتـــر اســـتانی ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه 
در آذربایجان غربـــی بـــا اعـــالم اینکـــه ایـــن دریاچـــه 
میلیـــون   350 و  میلیـــارد  ســـه  از  بیـــش  هم اکنـــون 
ــی  ــه طـ ــم آب دریاچـ ــزود: حجـ ــب آب دارد، افـ مترمکعـ
ــارد و  ــه میلیـ ــر از سـ ــته کمتـ ــاه گذشـ بیـــش از یـــک مـ
ـــه  ـــازی آب ب ـــا رهاس ـــی ب ـــود ول ـــب ب ـــون مترمکع 300 میلی
ـــش از  ـــه بی ـــتانی، ب ـــای زمس ـــارش ه ـــه و ب ـــمت دریاچ س

ایـــن رقـــم افزایـــش یافـــت.
فرهـــاد ســـرخوش روز یکشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا 

موافقت جهانگیری برای برگزاری جلسه 

بررسی معضالت و احیای تاالب انزلی

محیط 
زیست

حیات 
وحش 

لزوم پیگیری معضل سگ های ولگرد

امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان 
محیط زیست و پلیس فتا

ــط  ــیون محی ــس کمیس رئی
ــات شــهری  زیســت و خدم
شــهر  اســالمی  شــورای 
تبریــز، گفــت: الزم اســت، 
ــت  ــه مدیری ــر نســبت ب شــهرداری هرچــه ســریع ت
ــز  ــهر تبری ــطح ش ــب در س ــی صاح ــای ب ــگ ه س

ــد. ــدام کن اق
ــط زیســت و  ــور در کمیســیون محی ــی پ ــدهللا تق عب
ــا  ــز ب ــات شــهری شــورای اســالمی شــهر تبری خدم
ــی  ــات ب ــه حیوان ــان اینکــه هــدف از ایجــاد کمیت بی
صاحــب ســاماندهی تمامــی حیوانــات ولگــرد اســت، 
ــری  ــده گی ــا زن ــم ب ــا نمــی خواهی ــار داشــت: م اظه
ــم  ــم بزنی ــه ه ــهری را ب ــتم ش ــا اکوسیس ــگ ه س
امــا ســگ هــای بالصاحــب بســیار زیــاد شــده انــد 
ــرای شــهروندان  ــروز برخــی مشــکالت ب و موجــب ب
مــی شــوند.وی بــا بیــان اینکــه مســووالن شــهرداری 
هرچــه ســریع تــر نســبت بــه رفــع مشــکالت موجــود 

در زمینــه مدیریــت ســگ هــای بــی صاحــب اقــدام 
کننــد، گفــت: تــا یــک هفتــه آینــده گــزارش ایــن کار 
ــات شــهری  ــط زیســت و خدم ــه کمیســیون محی ب

شــورای شــهر ارائــه شــود.
محیــط  عضــو کمیســیون  نیکوخصلــت،  ســعید 
زیســت و خدمــات شــهری شــورای اســالمی شــهر 
تبریــز در ایــن جلســه خواســتار ارجــاع موضــوع 
مدیریــت ســگ هــای ولگــرد بــه کمیتــه کارشناســی 

شــد.
ــت،  ــان اس ــیار آس ــاد بس ــه انتق ــان اینک ــا بی وی ب
گفــت: بایــد زحمــات تالشــگران ایــن عرصــه را دیــد، 
ایــن موضــوع بایــد بســیار دقیــق ارزیابــی شــود تــا 
شــاهد ایجــاد مشــکالت دیگــر نباشــیم. عبدالــه تقــی 
ــت  ــه مدیری ــن برنام ــکار تدوی ــی راه ــور در بررس پ
ــان داشــت: در بررســی  ــز بی بحــران شــهرداری تبری
ــه و  ــه برنام ــتم ک ــد داش ــاله تأکی ــج س ــه پن برنام

ــم. ــز نداری ــران در تبری ــت بح ــاری از مدیری آم

حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
رئیــس  و  زیســت  محیــط 
پلیــس فتــا در مراســم امضــای 
ــظ  ــر ضــرورت حف ــه ب تفاهمنام
فضــای  در  زیســت  محیــط 

ســایبری و فضــای حقیقــی کشــور تاکیــد کردنــد.
ــا ســردار  ــدار ب ــری در دی ــزارش ایســنا عیســی کالنت ــه گ ب
وحیــد مجیــد  رییــس پلیــس فتــا  در ســازمان حفاظت 
ــهادت  ــبت ش ــه مناس ــلیت ب ــن تس ــت ضم ــط زیس محی
ســردار دل هــا  ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی  گفــت: 
ــه  ــود بلک ــی ب ــرد نظام ــک م ــا ی ــه تنه ــزرگ ن ــرد ب ــن م ای
اقتصــاددان و دیپلمــات هــم بــود. ایشــان همــواره بــا مــردم 
ــد.  ــی بینی ــه م ــود ک ــن می ش ــم همی ــه آن ه ــود و نتیج ب
ــه  ــازه ای ب ــییع جن ــن تش ــراق چنی ــم ع ــر نمی کن ــن فک م
عمــر خویــش دیــده بود.رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در ادامــه ضمــن تشــکر از ســردار اشــتری  فرمانده 
ناجــا و ســردار مجیــد گفــت: محیــط زیســت کشــور بــرای 
مــردم و آینــدگان اســت و یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــت. ــداکاری اس ــال ف ــی در ح ــل های آت ــوق نس ــرای حق ب

وی بــه تعــداد کــم نیروهــا در یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه وســعت فعالیــت 
ــیار  ــتند و کار بس ــم هس ــا ک ــت نیروه ــط زیس ــگان محی ی
دشــوار اســت. از طــرف دیگــر تفــاوت ایــن یــگان بــا دیگــر 
ــل  ــای مقاب ــه طرف ه ــت ک ــن اس ــی ای ــای انتظام حوزه ه
یــگان حفاظــت محیــط زیســت صــد در صد مســلح هســتند 
و جالــب اســت کــه محیــط بــاِن مــا بــرای انجــام فعالیــت و 

وظیفــه خــود یــا بایــد کشــته شــود و یــا قصــاص.
در ادامــه ایــن نشســت ســردار مجیــد ضمــن تبریــک 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــهادت س ــبت ش ــه مناس ــلیت ب و تس
ســلیمانی گفــت: همــواره مدیریــت جهادی ایشــان ســرلوحه 
کارهــای مــا اســت و تنهــا راه برون رفــت از بحران هــای 

ــت. ــادی اس ــت جه ــن مدیری ــی همی فعل
وی در ادامــه ایــن نشســت بــه تاریخچــه و ضــرورت ایجــاد 
ــال 89  ــز در س ــن مرک ــت: ای ــت و گف ــا پرداخ ــس فت پلی
ــه فعالیــت کــرد و پــس از تحقیــق و مطالعــه در  شــروع ب
ــروز در  ــور ام ــایبری کش ــای س ــه فض ــوط ب ــای مرب حوزه ه
ــورد بررســی  ــده م ــزار پرون ــدای ســال 88 ه ــه ابت ــه ماه ن

ــرار گرفــت. ق

شکارچی غیرمجاز در دام قانون
رییس اداره حفاظت از محیط زیست بیجار گفت: شکارچی غیرمجاز خرگوش توسط یگان حفاظت 
و پاسگاه انتظامی روستای آغبالغ طغامین این شهرستان دستگیر شد.

پرونده فرونشست استان 
البرز به جریان افتاد

ت 
یس

سوخت زیستی؛ سالحی برای کمک به زمینز
زیســت فناوری  توســعه  ســتاد  دبیــر 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــا  ــن راه ه ــی از بهتری ــت: یک ــوری گف جمه
بــرای کاهــش گازهــای گلخانــه ای و نجــات 
اســت. زیســتی  ســوخت های  از  اســتفاده  زمیــن، 
ــاره ضــرورت توســعه اســتفاده  ــی درب ــی قانع  مصطف
یکــی  گفــت:  کشــور  در  زیســتی  ســوخت های  از 
گازهــای  تولیــد  کاهــش  روش هــای  بهتریــن  از 
ــعه مصــرف ســوخت های زیســتی در  ــه ای توس گلخان

ــت. ــور اس کش
ایــن  از  اســتفاده  توســعه  قانعــی،  گفتــه  بــه 
ســوخت های طبیعــی بــه شــکل گیری زیســت بومی 
ــه  ــقفی ک ــاز دارد. س ــوزه نی ــن ح ــاالن ای ــه فع از هم
ایــن  نهادهــای تصمیم گیــر در  و  بازیگــران  بتوانــد 

ــد. ــع کن ــا جم ــک ج ــوزه را ی ح
و  اســتارتاپ ها  راه انــدازی  کــرد:  تصریــح  وی 
ــک ضــرورت اســت  ــه ی ــن زمین شــتاب دهنده ها در ای

و می توانــد بــه توســعه ایــن زیســت بوم کمــک کنــد.
علمی وفنــاوری  معاونــت  اعــالم  اســاس  بــر 
گلخانــه ای  گازهــای  مفهــوم  ریاســت جمهوری، 
کــه چنــد ســالی اســت بــه یکــی از دغدغه هــای 
ــه  ــع ب ــده، در واق ــل ش ــت تبدی ــط زیس ــاالن محی فع
ــا را در  ــه فضــای گلخانه ه ــود ک ــه می ش ــی گفت گازهای
اطــراف زمیــن ایجــاد می کننــد. در گلخانه هــا نــور 
خورشــید وارد محیــط می شــود؛ امــا بــه دلیــل جــداره 
شیشــه ای، بخشــی از آن دوبــاره بــه درون گلخانــه 
ــه  ــل گلخان ــب فضــای داخ ــن ترتی ــه ای ــردد. ب برمی گ
از بیــرون گرمتــر می شــود. در جــو زمیــن هــم اتفــاق 
ــید  ــعه های خورش ــی اش ــد. وقت ــابهی روی می ده مش
ــذب  ــا ج ــی از آنه ــند، بخش ــن می رس ــطح زمی ــه س ب
زیــرا  می کنــد،  را گــرم  زمیــن  ســطح  و  می شــود 
ــت. در  ــید اس ــردتر از خورش ــیار س ــن بس ــطح زمی س
نتیجــه امــواج را بــا طــول مــوج بلندتــری نســبت بــه 

خورشــید منتشــر می کنــد.

وا 
و ه

ب 
آ

پیش بینــی  و  مدل ســازی  واحــد  مدیــر 
ــران علــت  شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای ته
تهــران  در  معلــق  ذرات  انتشــار  افزایــش 
ــد  ــع جدی ــال 96 را مناب ــار س ــیاهه انتش ــاس س ــر اس ب
آلودگــی هــوا معرفــی کــرد کــه در ســیاهه انتشــار قبلــی 
ــر  ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ــده بود.ب ــی نش ــا توجه ــه آن ه ب
اســاس جدیدتریــن ســیاهه انتشــار شــهر تهــران در 
ــق  ــار ذرات معل ــر انتش ــال اخی ــد س ــی چن ــال 96 ط س
 18  )NOx( ــروژن ــیدهای نیت ــار اکس ــد و انتش 21 درص
درصــد افزایــش یافتــه اســت. حســین شــهبازی مدیــر 
واحــد مدل ســازی و پیش بینــی شــرکت کنتــرل کیفیــت 
ــاره علــت  ــا ایســنا درب هــوای تهــران  در گفــت و گــو ب
افزایــش ذرات معلــق و اکســیدهای نیتــروژن در تهــران 
ــی در نظــر  ــد منابع ــرد: در ســیاهه انتشــار جدی ــار ک اظه
ــا  ــه آن ه ــی ب ــیاهه قبل ــه در س ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
توجهــی نشــده بــود . بــرای مثــال نیــروگاه منتظرالقائــم 
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ــا  ــه آنه ــک ب ــرای کم ــز ب ــش را نی ــت ارت ــه خدم ب
فراخوانــده اســت. وزارت دفــاع اســترالیا گفتــه 
ــن  ــون در ای ــا کن ــی ت ــن فراخوان ــه چنی ــت ک اس

ــت. ــته اس ــینه نداش ــور پیش کش
دمــای هــوا روز شــنبه در ســیدنی بــه 48.1 درجــه 
ســانتیگراد در ســایه رســید. ایــن دمــا بــرای ایــن 
شــهر یــک رکــورد محســوب می شــود. گرمــای 
هــوا همچنیــن در شــهر دیگــر اســترالیا یعنــی 
کانبــرا نیــز رکــورد شکســت و بــه 42.9 درجــه 
ــترالیا  ــازمان هواشناســی اس ــید. ســخنگوی س رس
ــهر  ــن دو ش ــوا در ای ــای ه ــه دم ــت ک ــه اس گفت

هــم  ایــن  از  اســت  آتــی ممکــن  روزهــای  در 
ــدید  ــوزی ش ــی از آتش س ــرود. دود ناش ــر ب فرات
ــد، کشــور  ــه نیوزیلن اســترالیا امــروز )یک شــنبه( ب
ــهر  ــمان ش ــیده و آس ــز رس ــترالیا نی ــایه اس همس
ــن  ــی روش ــگ نارنج ــه رن ــد را ب ــد" نیوزیلن "آوکلن

درآورده اســت.
ــد" بیــش از 2000  ــه گــزارش ایســنا، شــهر "آوکلن ب
ــن  ــه چندی ــترالیا ک ــرق اس ــوب ش ــر از جن کیلومت
شــدید  آتش ســوزی های  طعمــه  اســت  مــاه 

طبیعــی شــده، فاصلــه دارد.
تــا  خواســته  مــردم  از  نیوزیلنــد  پلیــس 

اضطــراری  تلفــن  خــط  بــا  مکــرر  تماس هــای 
ــمان  ــی آس ــگ نارنج ــزارش رن ــرای گ ــور را ب کش

کننــد. متوقــف 
رنــگ نارنجــی آســمان "آوکلنــد" کــه ناشــی از 
استرالیاســت،  آتش ســوزی های  دودی  آلودگــی 

اســت. نگران کننــده  امــری 
ــه ایجــاد  ــد منجــر ب ــای دودی در نیوزیلن آلودگی ه
مشــکالت تنفســی متعــددی بــرای شــهروندان 

شــده اســت.
آتش ســوزی های  رویتــرز،  گــزارش  بــر  بنــا 
گســترده اســترالیا از مــاه ســپتامبر تاکنــون منجــر 

بــه کشــته شــدن 24 نفــر، تخریــب بیــش از 1500 
ــه و تخریــب حــدود شــش میلیــون هکتــار از  خان
زمین هــای ایــن کشــور شــده اســت. نخســت وزیر 
ایالــت نیوســاوت ویلــز در جنــوب شــرق اســترالیا 
در پــی احتمــال شــدت گرفتــن آتــش ســوزی ها، 
ایــن  در  را  یــک هفتــه ای  اضطــراری  وضعیــت 

ــذارد. ــرا می گ ــورد اج ــه م ــت ب ایال
پیــش بینــی شــده کــه در آخــر هفتــه ایــن ایالــت 
شــاهد افزایــش دمــا و وزش بادهــای شــدید 
باشــد کــه ایــن وضعیــت می توانــد منجــر بــه 
ــاک  ــدت خطرن ــه ش ــوزی های ب ــش س ــوع آت "وق

ــود. ــترده" ش و گس
ــه(  ــه 3 ژانوی ــح )جمع ــراری از صب ــت اضط وضعی
آغــاز و بــه مــدت هفــت روز ادامــه خواهــد داشــت.
وزیــر  نخســت  موریســون،  اســکات  عملکــرد 
ــا آتــش ســوزی و کمــک  ــاروی ب اســترالیا در روی
بــه مــردم بــا انتقاداتــی روبــرو شــده اســت. 
بطــوری کــه او مجبــور شــد دیــدارش را از یکــی از 
ایــن مناطــق کوتــاه کنــد بــه ایــن دلیــل کــه مــورد 
ــی  ــرار گرفت.مــردم محل ــی ق مواخــذه مــردم محل

گفته انــد کــه دیگــر بــه او رای نخواهنــد داد.
بــرای  آماده ســازی  در حــال  ارتــش  نیروهــای 
ــه  ــری هســتند ک ــزار نف ــردن حــدود 4 ه خــارج ک

در ایالــت ویکتوریــا گرفتــار آتــش شــده اند.
ســوزی ها  آتــش  گذشــته،  ســپتامبر  مــاه  از 
در اســترالیا منجــر بــه کشــته شــدن 18 نفــر و 
ایالت هــای  در  خانــه   1200 از  بیــش  تخریــب 

اســت. ویکتوریــا شــده  و  ولــز  نیوســاوت 
آتــش  در  تنهــا  هــم  نفــر   17 کــم  دســت 
شــده اند. ناپدیــد  جــاری  هفتــه  ســوزی های 
ــی در برخــی  ــواد غذای ــره م ــه ذخی ــه شــده ک گفت

ــت. ــام اس ــه اتم ــش رو ب ــار آت ــهرهای گرفت از ش
مقامــات پیشــتر از افــرادی کــه در حــال گذرانــدن 
ــد  ــت کردن ــتند درخواس ــو هس ــال ن ــالت س تعطی
 260 وســعت  بــه  توریســتی  منطقــه  فــورا  تــا 
کیلومتــر در ســواحل نیوســاوت ولــز را قبــل از 
روز شــنبه تــرک کننــد. صــف طوالنــی از خودروهــا 
و کانبــرا  ســیدنی  بــه  منتهــی  بزرگراه هــای  در 
ــا، یــک کشــتی  ــت ویکتوری ــده می شــود.در ایال دی
نیــروی دریایــی بــرای کمــک و تخلیــه مــردم 
وارد ســواحل شــهر ماالکوتــا در نزدیکــی مــرز 

ــت. ــده اس ــز ش ــاوت ول نیوس

با وجود این که اسکات 
موریسون، نخست وزیر 

محافظه کار استرالیا، اخیرا 
به ارتباط بین تشدید 

آتش سوزی و گرمایش 
دمای زمین اذعان کرده 

ولی کماکان از صنعت 
معادن ذغال سنگ در 

این کشور حمایت و 
هر گونه اقدام دیگر در 
راستای کاهش گازهای 

گلخانه ای را رد کرده است.
در نتیجه آتش سوزی های 

این فصل تاکنون بیش 
از هزار خانه نابود شده و 

سه میلیون هکتار از مراتع 
و بوته زارهای استرالیا که 

تقریبا معادل وسعت 
کشور بلژیک است. 

آتش سوزی گسترده در استرالیا همچنان قربانی می گیرد
تاکنون حدود 480 میلیون حیوان از گونه های مختلف در آتش سوزی مناطق جنوب شرقی سوخته و تلف شده اند

رییـــس دفتـــر اســـتانی ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه 
در آذربایجان غربـــی بـــا اعـــالم اینکـــه ایـــن دریاچـــه 
میلیـــون   350 و  میلیـــارد  ســـه  از  بیـــش  هم اکنـــون 
ــی  ــه طـ ــم آب دریاچـ ــزود: حجـ ــب آب دارد، افـ مترمکعـ
ــارد و  ــه میلیـ ــر از سـ ــته کمتـ ــاه گذشـ بیـــش از یـــک مـ
ـــه  ـــازی آب ب ـــا رهاس ـــی ب ـــود ول ـــب ب ـــون مترمکع 300 میلی
ـــش از  ـــه بی ـــتانی، ب ـــای زمس ـــارش ه ـــه و ب ـــمت دریاچ س

ایـــن رقـــم افزایـــش یافـــت.
فرهـــاد ســـرخوش روز یکشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا 

خبرنـــگار ایرنـــا افزود:حجـــم آب موجـــود در دریاچـــه 
ارومیـــه در زمـــان مشـــابه ســـال گذشـــته حـــدود یـــک 
میلیـــارد و 650 میلیـــون مترمکعـــب بـــود کـــه بـــا توجـــه 
ـــش  ـــک ســـال گذشـــته شـــاهد افزای ـــم، طـــی ی ـــن رق ـــه ای ب

ــم. ــی آن بودیـ ــون مترمکعبـ ــارد و 700 میلیـ ــک میلیـ یـ
ــال  ــک سـ ــی یـ ــار طـ ــن آمـ ــا ایـ ــرد: بـ ــه کـ وی اضافـ
ـــون  ـــش از 4.6 میلی ـــه بی ـــط روزان ـــور متوس ـــه ط ـــته ب گذش
ـــده  ـــه ش ـــه اضاف ـــه ارومی ـــم آب دریاچ ـــه حج ـــب ب مترمکع

کـــه ایـــن رقـــم کـــم ســـابقه اســـت.

ـــا بیـــان اینکـــه مســـاحت نگیـــن آبـــی آذربایجـــان نیـــز  وی ب
طبـــق آخریـــن پایـــش بـــه 2 هـــزار و 807 کیلومترمربـــع 
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــن دریاچ ـــعت ای ـــرد: وس ـــان ک ـــیده، بی رس
ـــش  ـــع افزای ـــته 714 کیلومترمرب ـــال گذش ـــابه س ـــان مش زم

ـــت. ـــته اس داش
ـــر و  ـــزار و 271 مت ـــک ه ـــراز ی ـــت ت ـــه ثب ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه  ـــرای دریاچ ـــش ب ـــن پای ـــق آخری ـــری طب ـــانتی مت 27 س
ــه  ــبت بـ ــه نسـ ــاع دریاچـ ــت: ارتفـ ــار داشـ ــه اظهـ ارومیـ
ــتر  ــانتی متر بیشـ ــته 69 سـ ــال گذشـ ــابه سـ ــان مشـ زمـ

شـــده اســـت.
رییـــس دفتـــر اســـتانی ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه 
ــن  ــکیل ایـ ــل از تشـ ــه داد: قبـ ــی ادامـ در آذربایجان غربـ
ـــط  ـــور متوس ـــه ط ـــاالنه ب ـــه س ـــه ارومی ـــراز دریاچ ـــتاد ت س
ســـایه  در  امـــا  می یافـــت  کاهـــش  ســـانتی متر   40
ـــر و  ـــت تدبی ـــالش دول ـــار و ت ـــص اعتب ـــزی، تخصی برنامه ری
ـــدن  ـــک ش ـــد خش ـــه، رون ـــن دریاچ ـــای ای ـــرای احی ـــد ب امی
آن متوقـــف شـــد و بارندگی هـــا هـــم بـــه کمـــک دریاچـــه 

ـــد. آم
ــال  ــم انتقـ ــای مهـ ــه طرح هـ ــالم اینکـ ــا اعـ ــرخوش بـ سـ
آب بـــه دریاچـــه ارومیـــه طـــی ســـال های آینـــده و 
ــراز  ــزود: تـ ــد، افـ ــرداری می رسـ ــه بهره بـ ــج بـ ــه تدریـ بـ
ایـــن  از  بهره بـــرداری  صـــورت  در  ارومیـــه  دریاچـــه 
افزایـــش  یک متـــر  بـــه  نزدیـــک  ســـاالنه  طرح هـــا 

. بـــد می یا
بـــه گـــزارش ایرنـــا، هرچنـــد تـــراز یک هـــزار و 274 متـــر 
بـــه عنـــوان ارتفـــاع اکولوژیـــک دریاچـــه ارومیـــه اعـــالم 
ــزار و  ــراز یک هـ ــه در تـ ــن دریاچـ ــی ایـ ــت ولـ ــده اسـ شـ
ـــش  ـــد داشـــت و بی ـــوب خواه ـــرایط مطل ـــم ش ـــر ه 272 مت
ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــرد آن رف ـــای ریزگ ـــد کانون ه از 95 درص
تـــا پایـــان ســـال 1397 بیـــش از 35 هـــزار میلیـــارد 
ـــز  ـــال نی ـــد؛ امس ـــه ش ـــه هزین ـــای دریاچ ـــرای احی ـــال ب ری
بـــا وجـــود مشـــکالت اقتصـــادی دولـــت بیـــش از هفـــت 
هـــزار و 240 میلیـــارد ریـــال بـــرای احیـــای نگیـــن آبـــی 

آذربایجـــان اختصـــاص یافتـــه اســـت.
دریاچـــه ارومیـــه در قالـــب طرح هـــای ســـتاد احیـــا 
ـــراز  ـــه ت ـــال /از 1394/ ب ـــدت 10 س ـــرف م ـــت ظ ـــرار اس ق
ــال  ــم سـ ــدود یک ونیـ ــه حـ ــد کـ ــود برسـ ــک خـ اکولوژیـ
از برنامـــه عقـــب اســـت؛ ایـــن دریاچـــه از اواســـط دهـــه 
1380 شـــروع بـــه خشـــک شـــدن کـــرد و بنـــا بـــر آمـــار 
بین المللـــی تـــا ســـال 2015 میـــالدی حـــدود 80 درصـــد 

از مســـاحت آن خشـــک شـــد.
همـــه کارشناســـان داخلـــی و خارجـــی بـــر ایـــن عقیـــده 
هســـتند کـــه مشـــارکت جوامـــع محلـــی در کنـــار اجـــرای 
ــن  ــای نگیـ ــی در احیـ ــش مهمـ ــف، نقـ ــای مختلـ طرح هـ

آبـــی آذربایجـــان خواهـــد داشـــت.

حجم آب دریاچه ارومیه از ۳.۳ میلیارد 

مترمکعب فراتر رفت

فرمانــده انتظامــی شهرســتان تاکســتان بــا اشــاره بــه تمــاس یکــی 
از شــهروندان مبنــی بــر زخمــی شــدن یــک ُبهلــه شــاهین شــکاری 
ــی از کشــاورزان  ــت: یک ــات تاکســتان گف توســط شــکارچیان در باغ
ــدازی  ــوران از تیران ــه مأم ــده شــکاری ب ــن پرن ــل ای ــا تحوی ــی ب محل
شــکارچیان بــه ســمت ایــن شــاهین و متــواری شــدن آنــان نیــز خبــر 

داد.
بــه گــزارش تابنــاک بــه نقــل از ایســنا، فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
تاکســتان بــا اشــاره بــه تمــاس یکــی از شــهروندان مبنــی بــر زخمــی 
ــات  ــه شــاهین شــکاری توســط شــکارچیان در باغ ــک ُبهل شــدن ی
تاکســتان گفــت: یکــی از کشــاورزان محلــی بــا تحویــل ایــن پرنــده 
شــکاری بــه مأمــوران از تیرانــدازی شــکارچیان به ســمت این شــاهین 

و متــواری شــدن آنــان نیــز خبــر داد.
ســرهنگ کــوروش، عزیــزی فرمانــده انتظامــی شهرســتان تاکســتان 
ــی  ــاس یک ــس از تم ــتان پ ــس شهرس ــوران پلی ــرد: مأم ــار ک اظه
از شــهروندان مبنــی بــر زخمــی شــدن یــک ُبهلــه شــاهین شــکاری 
توســط شــکارچیان در باغــات تاکســتان جهــت بررســی موضــوع بــه 

ــزام شــدند. محــل اع
وی تصریــح کــرد: بــا مراجعــه مأمــوران بــه محــل، یکــی از کشــاورزان 
ــدازی  ــوران از تیران ــه مأم ــده شــکاری ب ــن پرن ــل ای ــا تحوی ــی ب محل
شــکارچیان بــه ســمت ایــن شــاهین و متــواری شــدن آنــان خبــر داد 
و مأمــوران پرنــده کشــف شــده را بــه اداره محیــط زیســت شهرســتان 

تحویــل دادنــد.
بنابــر اعــالم مرکــز اطــالع رســانی فرماندهــی انتظامــی اســتان قزوین، 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان تاکســتان با اشــاره به اینکه کارشناســان 
محیــط زیســت ارزش ریالــی پرنــده شــکاری بــه نــام بحــری را بالــغ 
بــر 20 میلیــارد ریــال بــرآورد کردنــد، تصریــح کــرد: افــرادی که اقــدام به 
حمــل و نگهــداری پرنــدگان قاچــاق یــا شــکار آنــان مــی کننــد توســط 

پلیــس دســتگیر و بــه محاکــم قانونــی معرفــی خواهند شــد.

شاهین زخمی 20 میلیاردی 
تحویل محیط زیست شد

خبر
شهرقدس محل تخلیه نخاله  

ساختمانی غرب تهران
سرپرســت اداره محیــط زیســت شهرســتان قــدس 
نخاله هــای ســاختمانی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــاده و  ــار ج ــران در کن ــرب ته ــمال غ ــرب و ش غ
ــا وجــود داشــتن  حاشــیه شــهر تخلیــه می شــوند، گفــت: ایــن شهرســتان ب
ــه  ــح، آب تصفی ــری صحی ــدم راهب ــت ع ــه عل ــه فاضــالب ب سیســتم تصفی

ــود. ــه می ش ــی ریخت ــالب بیرون ــه فاض ــاره ب ــروج دوب ــس از خ ــده پ ش
رضــا شایســته سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان قــدس 
ــن و  ــادن ش ــود مع ــت: وج ــار داش ــارس، اظه ــگار ف ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــک  ــت ی ــدس می توانس ــتان ق ــاختمانی در شهرس ــای س ــه و نخاله ه ماس
فرصــت بــرای شــهر باشــد کــه بــه یــک تهدیــد و مشــکل زیســت محیطــی 

تبدیــل شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث آلودگــی هــوا 80 درصــد منابــع متحــرک 
ــد، ادامــه داد: معــادن شــن و ماســه  ــع ثابــت نقــش دارن و 20 درصــد مناب
ــروش و  ــد، ف ــا خری ــا ب ــد ام ــی کنن ــت م ــی را رعای ــت محیط ــکات زیس ن
از همــه  بــا شــن و ماســه و  بارهــا، فعالیت هــای مرتبــط  جابه جایــی 
ــع  ــودن جــاده دسترســی آن هــا جــزو 20 درصــد از مناب ــر آســفالت نب مهم ت

ــد. ــاد می کنن ــی ایج ــا آالیندگ ــه قطع ــد ک ــمار می رون ــه ش ــت ب ثاب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدس ب ــتان ق ــت شهرس ــط زیس ــت اداره محی سرپرس
خواســتار تعطیلــی ایــن واحدهــا در مواقــع تشــدید آلودگــی هــوا هســتیم، 
خاطرنشــان کــرد: بهبــود جاده هــای منتهــی بــه معــادن و ســاماندهی 
ــن  ــه انجم ــه در جلس ــت ک ــی اس ــه مصوبات ــاختمانی از جمل ــای س نخاله ه
معــادن شــن و ماســه مطــرح شــده و ایــن امــر نیازمنــد همــکاری جمعــی 

ــت. ــت اس ــط زیس ــا اداره محی ــتان ب ــطح شهرس ــف در س ادارات مختل
 شایســته بــا اشــاره بــه نزدیکــی معــادن بــا مناطــق مســکونی شــهرقدس، 
ــا ســابقه 50 ســاله  در  ــدس ب ــادن قدیمــی شهرســتان ق ــرد: مع ــح ک تصری
آن زمــان در منطقــه مســکونی نبــوده و بــا رعایــت نکــردن حریــم اســتاندارد 

ایجــاد شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نخاله هــای ســاختمانی از غــرب و شــمال غــرب 
ــه  ــین های نخال ــد: ماش ــادآور ش ــود، ی ــه وارد می ش ــن منطق ــه ای ــران ب ته
ــه  ــند ک ــیده باش ــد سرپوش ــوند بای ــی ش ــهر وارد م ــه ش ــه ب ــاختمانی ک س
ــی را  ــر ذرات ــا 90 کیلومت ــرعت 80 ی ــا س ــا ب ــردد آن ه ــود و ت ــت نمی ش رعای

در هــوا پراکنــده می کنــد. 
ــزود: در  ــدس اف ــتان ق ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــت اداره حفاظ سرپرس
ــه  بعضــی از مــوارد مشــاهده می شــود زمانــی کــه ماشــین های حامــل نخال
وارد شهرســتان می شــوند بــه علــت اینکــه هزینــه ای را بــه معــادن مربوطــه 
پرداخــت نکــرده و یــا مســافت بیشــتری را طــی نکننــد، نخاله هــا را در کنــار 

ــد. ــی می کنن جــاده و حاشــیه شــهر خال

نخاله

زندگی در تاالب شکوفا می شود
مسابقه عکاسی ویژه تاالب ها با موضوع زندگی در تاالب شکوفا می شود در دو بخش دوربین حرفه ای و غیرحرفه ای 

برگزار خواهد شد.

ک
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»قانـون هـوای پاک« شـامل 34 مـاده و 39 تبصـره از 23 مردادماه 
سـال 96 از سـوی رئیـس جمهـور بـرای اجـرا ابـالغ شـد؛ قانونـی 
کـه طبـق آن عـالوه بـر سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، ارگان ها و 

نهادهـای دیگـری نیـز موظـف بـه پایبنـدی به مـوارد آن هسـتند.
وزارت بهداشـت نیـز یکـی از ایـن نهادها اسـت که در راسـتای اجرای 

بندهـای قانـون هـوای پاک گام های موثری برداشـته اسـت.
بـه عنـوان مثـال وزارت بهداشـت، در جریان درخواسـت ایـران خودرو 
دیـزل از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـرای صدور مجـوز جهت 
تولیـد سـواری دیزلی، مخالفت خود را اعالم کـرده بود؛ چراکه معتقد 
اسـت ایـن خودروها 20 برابر بیـش از خودروهای بنزینی ذرات معلق 

تولیـد می کنند. 
پیـش از ایـن نیـز وزیـر بهداشـت طـی نامـه ای خطـاب بـه شـهردار 
تهـران بـر لزوم مجهز شـدن کامیون هـا و اتوبوس هـای دیزلی ناوگان 
حمل ونقـل عمومـی به فیلتـر دوده تاکید کرده بود و خواسـتار اصالح 
رونـد فعالیـت نـاوگان حمل ونقـل عمومـی بـدون فیلتـر دوده شـده 
بـود. ایـن در حالـی اسـت کـه مدتـی بعـد بـا درخواسـت مدیرعامل 
شـرکت ایـران خـودرو دیزل مبنـی بر حـذف الزام نصب فیلتـر دوده 
روی خودروهـای دیزلـی از اسـحاق جهانگیری – معـاون اول رییس 
جمهـوری، ایـن مقـام مسـئول خواسـتار آن شـده بـود کـه تـا زمـان 
رفـع تحریم هـا این موضـوع مجدد توسـط نهادهای ذی ربط بررسـی 
شـود. بـه دنبـال ایـن درخواسـت نیـز عالوه بـر سـازمان حفاظـت از 
محیط زیسـت، وزارت بهداشـت نیـز مخالفـت خود را بـا حذف فیلتر 
دوده از خودروهـای دیزلـی اعـالم کرد.البتـه واکنش وزارت بهداشـت 
بـه موضـوع آلودگی هـوا به همین جا ختم نمی شـود؛ مردادماه سـال 
جـاری بـه دنبـال انتشـار اخباری مبنـی بر آغـاز شـماره گذاری 12هزار 
دسـتگاه موتورسـیکلت کاربراتـوری، وزارت بهداشـت موضع مخالفت 
خـود را بـه علـت افزایـش غلظت آالینـده در هوای شـهرها بـه دنبال 

شـماره گذاری ایـن تعـداد موتورسـیکلت کاربراتوری اعـالم کرد.

6 وظیفه وزارت بهداشت در 
اجرای قانون هوای پاک
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ب 
علت افزایش انتشار ذرات معلق در هوای تهران بر آ

اساس سیاهه انتشار
پیش بینــی  و  مدل ســازی  واحــد  مدیــر 
ــران علــت  شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای ته
تهــران  در  معلــق  ذرات  انتشــار  افزایــش 
ــد  ــع جدی ــال 96 را مناب ــار س ــیاهه انتش ــاس س ــر اس ب
آلودگــی هــوا معرفــی کــرد کــه در ســیاهه انتشــار قبلــی 
ــر  ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ــده بود.ب ــی نش ــا توجه ــه آن ه ب
اســاس جدیدتریــن ســیاهه انتشــار شــهر تهــران در 
ــق  ــار ذرات معل ــر انتش ــال اخی ــد س ــی چن ــال 96 ط س
 18  )NOx( ــروژن ــیدهای نیت ــار اکس ــد و انتش 21 درص
درصــد افزایــش یافتــه اســت. حســین شــهبازی مدیــر 
واحــد مدل ســازی و پیش بینــی شــرکت کنتــرل کیفیــت 
ــاره علــت  ــا ایســنا درب هــوای تهــران  در گفــت و گــو ب
افزایــش ذرات معلــق و اکســیدهای نیتــروژن در تهــران 
ــی در نظــر  ــد منابع ــرد: در ســیاهه انتشــار جدی ــار ک اظه
ــا  ــه آن ه ــی ب ــیاهه قبل ــه در س ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
توجهــی نشــده بــود . بــرای مثــال نیــروگاه منتظرالقائــم 

در فاصلــه 10 کیلومتــری تهــران و در غــرب آن اســت کــه 
ــوا  ــی ه ــع آلودگ ــک منب ــوان ی ــه عن در ســیاهه انتشــار ب

ــده اســت. ــه ش ــر گرفت ــران درنظ در ته
ترمــز  و  الســتیک  لنــت،  داد:ســایش  ادامــه  وی 
ــه  ــود ک ــق می ش ــد ذرات معل ــبب تولی ــز س ــا نی خودروه
در ســیاهه انتشــار ســال 96 بــه ســهم آن هــا در آلودگــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــوا توج ه
ــی  ــد برخ ــد تولی ــه  فراین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهبازی ب ش
صنایــع ماننــد صنعــت ســیمان  جــدای از ســوخت 
ــوا  ــای ه ــد آالینده ه ــبب تولی ــز س ــا  نی ــی آن ه مصرف
می شــود و در ســیاهه انتشــار بــه ســهم آن هــا نیــز 
از ســوی دیگــر  توجــه شــده اســت، تصریــح کــرد: 
و   منواکســیدکربن  ماننــد  آالینده هــا  برخــی  انتشــار 
ــه  ــه از جمل ــت ک ــه اس ــش یافت ــرد کاه ــیدهای گوگ اکس
ســوخت  حــذف گوگــرد  بــه  می تــوان  آن هــا  دالیــل 

ــرد. ــاره ک ــزل اش دی
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غلظت آالینده های هوای اصفهان از فردا تا م
چهارشنبه افزایش می یابد

کل  اداره  پیش بینــی  و  توســعه  معــاون 
روز  از  اصفهــان گفــت:  اســتان  هواشناســی 
ــه پایــداری  ــا توجــه ب ــا چهارشــنبه ب دوشــنبه ت
هــوا، افزایــش غلظــت آالینده هــای جــوی را در مناطــق 
مرکــزی و صنعتــی اســتان بــه ویــژه کالنشــهر اصفهــان 

شــاهد خواهیــم بــود.
ــا  ــا ب ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــی بابای ــد حاج نوی
ــرد:  ــار ک ــتان، اظه ــدار در اس ــوی پای ــتقرار ج ــه اس ــاره ب اش
افزایــش غلظــت آالینده هــا را از روز دوشــنبه تــا چهارشــنبه 
ــان  ــژه کالنشــهر اصفه ــه وی ــی ب ــزی و صنعت در مناطــق مرک

ــود. ــم ب شــاهد خواهی
ــا بیــان اینکــه دمــای هــوا در 24 ســاعت آینــده ســه  وی ب
تــا شــش درجــه ســردتر خواهــد شــد، افــزود: بوییــن 
میاندشــت بــا دمــای 16 درجــه ســانتی گراد زیــر صفــر 
ــاالی  ــراد ب ــانتی گ ــه س ــای 14 درج ــا دم ــک ب و خوروبیابان
ــتان  ــق اس ــن مناط ــردترین و گرمتری ــب س ــه ترتی ــر ب صف

ــود. ــی ش ــی م ــش بین پی
معــاون توســعه و پیــش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان 
ــروز  ــان ام ــا در کالنشــهر اصفه ــت: بیشــینه دم ــان گف اصفه
بــه 9 درجــه ســانتی گــراد بــاالی صفــر و کمینــه دمــا صبــح 

فــردا بــه ســه درجــه ســانتی گراد زیــر صفــر مــی رســد.
ــای 24  ــی ه ــزان بارندگ ــه می ــاره ب ــا اش ــی ب ــی بابای حاج
ــا  ــرد: بارش ه ــه ک ــتان، اضاف ــته در ســطح اس ــاعت گذش س
از اصفهــان بــا میانگیــن 2.5 میلــی متــر، ســمیرم  بــا 
 6.3 میانگیــن  بــا  شــهرضا  میلی متــر،   17.7 میانگیــن 
میلی متــر،   3.8 میانگیــن  بــا  چــادگان  میلی متــر، 
خوانســار  میلی متــر،   3.2 میانگیــن  بــا  فریدونشــهر 
بــا میانگیــن ســه دهــم میلی متــر، داران و مبارکــه بــا 
 8.1 میانگیــن  بــا  دهاقــان  میلی متــر،   5.5 میانگیــن 
میلی متــر،   5.2 میانگیــن  بــا  شــهر  زریــن  میلی متــر، 
بــا  ورزنــه  و  میلی متــر   4.2 میانگیــن  بــا  آبــاد  نجــف 

اســت. شــده  گــزارش  میلی متــر   1.2 میانگیــن 
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فقی ا
  1  ظرف مســی می ســازد  طایفه 

ای در عصــر هخامنش  پاســبان

 2  اخبــار فرنگــی  بایگانی  

درس نویســندگی، درس نگارشی

 3  ایالتی در هند  زمان ســنج 

وســایل برقی  خواســتار و عالقمند

 4  خدای هندی  آذین شــهر 

5  پســران  تصدیق بی ادبانه

 6  اثــری از محمــد اقبال الهوری  

قران  سوره 

7  جوان نیســت، ســالخورده، مسن 

 ســامانه  تماشایی

 8  ســاده تر، آســان تر  انقالبی 

کوبــا  طفیلی، پارازیت

 9  از کشــور های جدا شــده شوروی 

ســابق  جمــع مصابیح ، چراغ  

از چاله گودتر 

 10  اتحادیه کارگری  ســرمایه

 11  ازگیــل  مــاه میالدی، حرکتی 

شطرنج در 

 12  سوســمار آمریكایی  پیوســتن

 13  كوهی در خوزســتان  

ریســمان ها  روایت كننده 

14  گرفتاران، اســیران، سوره 

بنی اســرائیل ، ســوره هفرهم قرآن 

 هــدف متعالی، آرزوی بزرگ  

شــیرینی شاخه ای

 15  دودل، آشــفته رأی  پایتخت 

تبت  کشــوری آفریقایی

عمودی 
 1  اثــری از رضــا امیرخانی  واحد 

اندازه گیری مخابراتی  پیشــوا، 

مقتــدا، رهبر و پیشــوای مذهبی

 2  واحــدی بــرای لیتر، اختصار 

کلمــه ســانتیمتر مکعب  زندگی  

ماركــی بر اتومبیل 

3  رنگ قابل شستشــو در نقاشــی 

 نیم ســوخته  واحــد طول انگلیس

 4  کشــتی جنگــی  كتابی از 

فادیف اكساندر 

 5  بــورس درهــم  پارچه كم عرض

 6  با ســور می آید، همنشــین سور 

 نعمت . مال  ســرمه كشــیدن

 7  چه كســی  كالبدها، جســم ها، 

تن ها  پرنده شــكاری حالل گوشــت

 8  چیزها، جمع شــیء  چشــم 

براه  خدای هندو، اســطوره هندی

 9  از علــوم خفیــه  خندان لب  

نومیدی، گلی ســفید وخوشبو 

10  ورم غده بنا گوشــی  اتحادیه 

ترابری هوایی  رودی در روســیه

 11  سرشــت  سرخ

 12  نوعــی ماهــی کوچک که نوزاد 

پشــه ماالریا را می خورد  مردم 

ه گیا

 13  از تابلوهای ونگوگ  ســتاره 

پرست 

14  برافراشــته، اســتوار و محکم ، 

اســتوار و بلند  در آن هنگام، آن 

وقــت  وقت و هنگام 

15  ســتاره دنباله دار  مهره شیشــه 

ای  نوعی ترشــی اما بی میان

جدول شماره 1636

 اطالع
 رسانی

 آگهي مناقصه عمومی 
خرید پایه چراغ

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس بودجه و مصوبه شـوراي 
محتـرم اسـالمي شـهر عملیـات خریـد پایه چـراغ جهت روشـنایی 
بلوارهـای امـام حسـین )ع(، بعثـت ساحلی،شـهید زینلی ،شـهید 
قنبـری و ... بـا بـرآورد اولیـه 19/869/800/000 لاير از طريق برگزاري 
مناقصـه عمومـي بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نماید .لـذا از 
کلیـه پیمانـکاران دارای صالحیـت کـه توانایـی مالـی جهـت انجام 
کار را دارنـد دعـوت بعمـل مـي آيـد بـا توجه بـه مـوارد ذیل جهت 
اخـذ اسـناد مناقصه بـه آدرس رفسـنجان خيابان تختي شـهرداری 
مرکـزی واحـد امورقراردادهـا مراجعه یا از طریق سـایت شـهرداری  
بـه آدرس www.rafsanjan.ir نسـبت بـه دریافت اسـناد اقدام 

یند. نما
 مـدت انجـام کار 30 روز از تاریـخ ابـالغ قرارداد،مبلـغ تضمیـن 
1/000/000/000 لاير بصـورت ضمانتنامـه بانکـی معتبر فیـش واریزی 
نقـدی بـه حسـاب سـپرده 3100003594008 بانـک ملـی شـعبه 
شـهرداری رفسـنجان ،آخریـن مهلت تسـلیم پاکات تـا پایان وقت 
اداري روز شـنبه  مـورخ 98/10/28 ، تاریـخ بازگشـایی پـاکات روز 

یکشـنبه 98/10/29 مـی باشـد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

باشد،سـایر جزئیـات  پیشـنهادات سـه ماهـه مـی  اعتبـار  مـدت 
. اسـت  مناقصـه درج شـده  اسـناد  مربوطـه در 

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت دوم

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/98/37-52

نوبت دوم

مبلغ برآورد: 10.008.000.000 ریال
بـه صـورت  ریـال  مناقصـه: 500.400.000  در  تضمیـن شـرکت  مبلـغ 
ضمانتنامـه بانکـی )فرآینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب 

ن کرما
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه از تاریـخ 98.10.15 تـا تاریـخ 98.10.19 
بـرای دریافـت اسـناد ارزیابـی توان تامین کننـدگان و اسـناد مناقصه با 
در دسـت داشـتن معرفـی نامـه و فیش بانکی بـه مبلـغ 700.000 ریال و 
بـه حسـاب جـاری 1860808353 بانک ملت شـعبه مرکزی با شناسـه 
پرداخـت 26574802089159 بـه نـام شـرکت آب و فاضـالب کرمان به 
شـرکت آب و فاضالب کرمـان واقع در بلوار 22 بهمـن واحد امور بازرگانی 

نمایند. مراجعه 
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسـناد تکمیل شـده را تا سـاعت 

14 مـورخ 98.11.6 ، مهلـت خواهند داشـت تا اسـناد مربوطه را تکمیل 
و در پـاکات الک و مهـر شـده بـه واحـد دبیرخانـه شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان بـه نشـانی : کرمان-بلـوار 22 بهمـن –نبـش بلوار سـاوه 

کدپسـتی : 7616839786 تحویـل و رسـید دریافت نمایند.
زمان بازگشایی پاکت ارزیابی: ساعت 9:30 مورخ 98.11.7

پاکت الف و ب و ج پس از انجام ارزیابی کیفی بازگشایی می گردد.
محل تامین اعتبار: داخلی

شرکت : آب و فاضالب استان کرمان
تلفن: 03433224801-5

فاکس: 034-33223446
info@abfakerman.ir :آدرس پست الکترونیکی

abfakerman.ir :آدرس وب سایت

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظر دارد از طریـق فراخوان عمومـی و مناقصه یک مرحله ای نسـبت به انتخاب 
تامیـن کننـدگان واجـد صالحیـت )تولیـد کننـدگان( جهـت تامیـن 90 تن پـر کلرین مطابق مشـخصات و شـرایط ذکر شـده 

در اسـناد حاضر اقـدام نماید.

 آگهی مناقصه
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139860319012002138هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای غالمرضـا نعمتـی ده سـراجی فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه 11 صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه باغ بـه مسـاحت 13355/67 متر مربع 
پـالک 1630 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان  بـه ادرس سـیرجان امیـن 
ابـاد دهیـادگار خریـداری از مالـک رسـمی آقای حبیـب اله غربی مکـی ابادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:564  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:1398/10/16 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/11/01
محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 وقانـون مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008001768 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سـیدمحمدجواد تهامی پور 
زرنـدی فرزنـد سـیداکبر بشـماره شناسـنامه 3080153650 صـادره از زرند در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت353/22مترمربع پـالک 6 فرعـی از 6600 اصلـی واقع در 

زرنـد بلـوار فـردوس کوچـه 40 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
غالمحسـین خنجـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/ الف 195
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 98/10/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 98/10/30

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  شـماره139860319002003311هیات  
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم 
فاطمـه صالحـی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 410صـادره ازکهنوج دریک 
بـاب خانـه وباغ بـه مسـاحت14834مترمربع پالک295فرعـی از61 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 61 اصلـی قطعـه یـک واقع در شهرسـتان 
کهنـوج ده پیـش روسـتای تـوکل آبـاد  خریـداری ازمالـک رسـمی خانـم 
فاطمـه صالحـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:2297 تاریخ انتشـار نوبت اول 

:98/10/16 تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :98/11/1
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

اگهی مزایده نوبت اول 
بـه موجـب اجرائیهکالسـه 980564 اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری بم 
صـادره از شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقی بم له نجمه اسـکندری با وکالت 
مهدیـه یـار وطـن و علیـه علی ابراهیمـی ارجمندی مبنی بـر فروش خـودروی پراید که 
توسـط محکـوم لـه معرفی و توسـط کارشـناس دادگسـتری به شـرح ذبـل ارزیابی  و 

توقیـف احتمالی گردیده اسـت
مـورد بازدیـد جهـت فـروش یک دسـتگاه خـودروی پراید بـه رنگ نقـره ای مدل 
1390 صنـدوق دار بـه شـماره انتظامـی 385 ج 95 ایران 65با گاز cng)شـرکتی( 
بـا مالکیـت علـی ابراهیمـی ارجمنـدی کـه در پارکینـگ علـی ابـن ابیطالـب واقع 
در بلـوار خلیـج فـارس توقیـف میباشـد کـه توسـط کارشـناس بازدید و مشـاهده 
گردیـد کـه رینـگ چهـار چـرخ اسـپرت – کاپـوت دارای رنـگ خوردگـی – گلگیـر 
هـای جلـو دارای رنـگ خوردگـی – شاسـی های جلو سـمت راسـت و چپ ضربه 
دارد کـه ترمیـم شـده اسـت فاقـد بیمـه نامـه شـخص ثالـث میباشـد – موتـور 
سـالم گیربکـس سـالم السـتیکهای جلـو و عقب هشـتاد در صـد  مبلغ قیمت 
بـا توجـه بـه بازار خـودرو و مبلغ دویسـت و شـصت میلیـون ریال معادل بیسـت 
و شـش میلیـون تومـان ارزیابـی گردیـده مقـرر گردیـد خـودروی فـوق در روز 
یکشـنبه مـورخ 1398/11/06 از سـاعت 9 تـا 11 صبـح از طریـق مزایـده در دفتـر 
اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری بـم واقـع در بلـوار خلیـج فـارس بـه فـروش 
برسـد قیمـت پایـه از بهـای ارزیابی شـدن شـروع وبه کسـانی کـه باالترین قیمت 
را پیشـنهاد نمایـد فروختـه خواهـد شـد 10 در صد مبلغ پیشـنهادی فـی المجلس 
از برنـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت حداکثر تا یک ماه نسـبت بـه پرداخت 
باقیمانـده ثمـن معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر اینصـورت 10 درصـد اولیـه بنفـع 

صنـدوق دولـت ضبـط  و مزایـده تجدیـد میگردد
متقاضیـان در صـورت تمایـل مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعـد مزایـده بـه ایـن اجرا 

مراجعـه تاترتیـب بازدیـد انـان از خـودروی مـورد مزایـده داده شـود
علیرضا شیده- مدیر اجرای احکام مدیر دادگستری شهرستان بم م.الف 130

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اختـالف  حـل  هیـات  صـادره  آرا  برابـر 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه 
مشـخصات  اسـت.لذا  گردیـده  محـرز  متقاضیـان  بالمعـارض  و 
متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع 
عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت 
دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم 

. یند نما
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرسـتان زرند

 پـالک 16 فرعـی از 2374 اصلـی آقـای محمدرسـول میرزائـی 
در  زرنـد  از  صـادره   8203 شناسـنامه  بشـماره  مهـدی  فرزنـد 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
458/90مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان شـهید ایـزدی کوچـه 4 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین واحـد
پـالک 16 فرعـی از 2374 اصلـی خانم مریم جمالیـزاده بهاآبادی 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 3080146824 صـادره از زرنـد 
در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
458/90مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان شـهید ایـزدی کوچـه 4 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین واحد.
پـالک 1 فرعـی از 6085 اصلـی خانـم فاطمـه حسـنخانی حصنی 
فرزنـد نادعلـی به شـماره شناسـنامه 1239 صـادره از زرند در یک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 13/22مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان 

ولیعصـر خریـداری از مالـک رسـمی آقـاب قنبررضازاده
زاده  عبـاس  ماشـاءهللا  آقـای  اصلـی   6615 از  فرعـی   4 پـالک 
فتـح آبـادی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 10 صـادره از زرنـد 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 175/77مترمربـع واقـع در زرند 
آقـای سـیدعلی  از مالـک رسـمی  خیابـان فـردوس خریـداری 

تهامـی زرنـدی
پـالک 994 فرعـی از 7561 اصلـی آقای محمدرضـا فاضلی فرزند 
ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 3737 صـادره از زرنـد در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 307/30مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان 20 
متـری فدائـی خریـداری از مالـک رسـمی خانـم هایـده محرابی 

زاده هنرمنـد.
پـالک 2508 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2 فرعـی 
از 7566 اصلـی آقـای علـی عـرب زاده چاکینـی فرزنـد محمـد 
بشـماره شناسـنامه 5586 صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع 
از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 325 مترمربـع واقـع 
در زرنـد بلـوار دفـاع مقـدس خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه 

فضـل هللا ابراهیمـی
پـالک 2508 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2 فرعـی از 
7566 اصلـی خانـم بتـول عـرب زاده چاکینـی فرزنـد نظرعلـی 
بشـماره شناسـنامه 3080010337 صـادره از زرنـد در سـه دانـگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 325 مترمربع 
واقـع در زرنـد بلـوار دفاع مقـدس خریداری از مالک رسـمی ورثه 

فضـل هللا ابراهیمـی م الـف 196
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی مزایده نوبت اول 
بـه موجـب اجرائیـه کالسـه 970709 اجرای احـکام حقوقی 
دادگسـتری بم صادره از شـعبه سـوم دادگاه عمومی حقوقی 
بـم لـه حمیـد رئیسـی و علیـه بابـک اللهـی مبنـی بـر فـروش یـک 
دسـتگاه خـودرو سـواری پـژو 405 کـه توسـط محکـوم علیـه معرفی 
و توسـط کارشـناس دادگسـتری بـه شـرح ذیـل ارزیابـی و توقیـف 

احتمالـی گردیده اسـت 
مـورد بازدیـد جهـت فـروش یک دسـتگاه پـژو 405 به رنـگ نقره ای 
مـدل 1394 بـه شـماره انتظامـی 343 ط 63 ایـران 38 بـا مالکیـت 
خانـم فرحنـاز جـالل ابـادی کـه پارکینـگ ارگ واقـع در بلوار دانشـگاه 

ازاد توقیف میباشـد  که توسـط کارشـناس بازدید و مشـاهده گردید1- 
موتـور خامـوش 2 اتـاق سـالم 3 خـودرو فاقـد رنـگ خوردگی 4- 
شیشـه ها سـالم 5 السـتیک هـا 60در صـد 6 درب جلـو سـمت 
راسـت نیـاز بـه صافـکاری دارد 7 بیمـه نامه شـخص ثالث تـا مورخ 

1398/08/09 اعتبـار داشـته و در حـال حاضـر فاقـد اعتبار میباشـد 
مبلـغ قیمـت خـودرو بـا توجـه بـه بـازار روز خـودرو بـه مبلـغ پانصد و 
پنجـاه میلیـون ریال معـادل مبلغ پنجاه و پنج میلیـون تومان ارزیابی 
گردیـده مقـرر گردیدخودرو فوق در روز دوشـنبه مـورخ 1398/11/07 از 
سـاعت 9 تـا 11 صبـح از طریـق مزایـده در دفتـر اجرای احـکام مدنی 
دادگسـتری بـم واقـع در بلـوار خلیـج فارس بـه فروش برسـد قیمت 

پایـه از بهـای ارزیابـی شـدن شـروع و بـه کسـانی که باالتریـن قیمت 
را پیشـنهاد نمایـد فروختـه خواهـد شـد 10 در صـد مبلـغ پیشـنهادی 
فـی المجلـس از برنـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت حداکثـر تـا 
یـک مـاه نسـبت بـه پرداخت باقیمانـده ثمن معاملـه اقـدام نماید در 
غیـر اینصـورت 10 در صـد اولیـه بنفـع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایده 

تجدیـد میگردد
متقاضیـان در صـورت تمایـل می توانند پنج روز قبـل از موعد مزایده به 
ایـن اجـرا مراجعه تاترتیب بازدیـد انان از خودرو مورد مزایده داده شـود
علی رضا شیده مدیر اجرای احکام مدیر دادگستری شهرستان بم 
م.الف 131

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل ــرز گردی متقاضــی مح
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــد خــزر  ــردی فرزن ــرا ده ک ــم زه ــد . خان ــم نماین ــی تقدی قضای
علــی بــه شــماره شناســنامه 2061 صــادره از پــره ســر بــه شــماره 
ملــی 5709444235 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــری مســکونی ب ــر مجــاز کارب ــی غی ــه احداث ــاب خان ــر یکب ب
مســاحت 240/60 مترمربــع پــالک 27 فرعــی از 24 اصلــی 
ــداری از  ــالن خری ــدق پشــته بخــش 32 گی ــه فن ــع در قری واق
مالکیــت رســمی خزرعلــی دهکــردی بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/16
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
   1398/09/10  139860309068002222 شــماره  رای  برابــر 
پرونــده  كالســه 1398114409001000177 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك 
منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــی  ــد مل ــماره 1475  ك ــنامه ش ــه شناس ــو ب ــی تقیل ــر عل صف
2370679786 صــادره از خدابنــده فرزنــد اصغــر در ششــدانگ 
ــه  ــع قطع ــر مرب ــاحت 92/20 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س یكب
ســوم افــرازی ) پــس از رعایــت بــر اصالحــی بمســاحت 
ــن بخــش  ــی واقــع در قزوی ــع ( پــالك 5 اصل ــر مرب 74/40 مت
5 حــوزه ثبــت ملــك منطقــه دو قزویــن خریــداری بــا واســطه 
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت . ل ــری محــرز گردی از حســن جهانگی
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــك م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض ، دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت از تاری
ــی  اســت در صــورت انقضــای  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك م

ــد شــد . ــت صــادر خواه مالكی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/16
 علی شهسواری – رئیس ثبت اسناد و امالك                  9332

تاریخ: 98/10/14  شماره: 7955 

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

نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره 139860301022004187 
مــورخ 98/10/05 هیــات رســیدگی  بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره 
ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــه  ــد انتقــال عــادی و تصرفــات مالکان ــر تاکی ــی ب ســند رســمی مبن
ــه شــماره شناســنامه  ــد  عبــدهللا ب متقاضــی مهــدی عابدینــی  فرزن
1389  صــادره از ماهنشــان  نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 237/04  متــر مربــع مفــروز 
و مجــری شــده قســمتی از پــالک -- فرعــی مفــروز از قطعــه --  
قســمتی تفکیکــی از 124  اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان 
ــده  ــرز گردی ــک مح ــت رســمی حســین تاجی ــم از مالکی ــاط کری رب
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراضــی خــود را 
ــه دادگاه صالحــه  ــا ب ــد ت ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای ــه ای ب
ــردد  ــی دادگاه گ ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام احال
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

ــود.  دادگاه نخواهــد ب
تاریخ انتشار اولین اگهی:98/10/16

تاریخ انتشار دومین اگهی :98/11/01
9811 احمد رحیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل ــرز گردی متقاضــی مح
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . خانــم فروغــه پــور بایرامــی فرزنــد ذوالفقــار بــه 
ــی  ــماره مل ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 3226 ص ــماره شناس ش
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع 2619473195 در ششــدانگ ی
ســوله انبــاری کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی مســکونی بــه 
مســاحت 333 مترمربــع پــالک 3274 فرعــی از 2 اصلــی واقــع 
در قریــه لوندویــل بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالک رســمی 
ذوالفقــار پوربایرامــی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــه  ــع مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ص

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/01
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کالهدوز محله سیاهکل سنگ اصلی 96 بخش 16 گیالن

علــی کریمــی  آقــای  مالکیــت  در   5 از  مفــروز   486 1-پــالک 
ــه  ــاری ب ــاب انب ــر یــک ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
مســاحت 507/03 مترمربــع بــه مالکیــت حســین کریمــی الحشــری
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

 تاریخ نوبت اول : 98/10/02 تاریخ نوبت دوم : 98/10/16 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  9384

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

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
موشا سیاهکل سنگ اصلی 110 به شماره فرعی زیر : 

ــک  ــدانگ ی ــی شش ــرا بهمن ــم زه ــروز از 6 – خان ــالک 134 مف 1-پ
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــه مســاحت  
ــع از مــورد مالکیــت اقــای ســعدی مهــدوی  ششــدانگ 419 مترمرب

ــایی موش
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

 تاریخ نوبت اول : 98/10/02 تاریخ نوبت دوم : 98/10/16 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  9385



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1636 | دوشنبه  16 دی  1398 021-88019846

7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مدیرکل ثبت احوال فارس:میانساالن 46 درصد جمعیت فارس را تشکیل می دهند
مدیرکل ثبت احوال فارس گفت: جمعیت میانسال استان در مقایسه با سایر گروه های جمعیتی، قریب به 47 درصد جامعه 

را تشکیل می دهند.علیرضا انصاری به ویژگی های جمعیتی استان فارس اشاره و خاطرنشان کرد:  22.9 درصد از جمعیت 
استان در گروه سنی کمتر از 15 سال، 25.2 درصد در گروه سنی 29-15 سال، 45.7 درصد در گروه سنی 64-30 سال و 6.1 

درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار دارند.

ــا بــا  محســن زمانــی روز یکشــنبه در گفــت و گــوی بــا ایرن
اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده طــی ســال جــاری توســط 
ــهر  ــج ش ــی در پن ــور کل ــه ط ــت: ب ــار داش ــاد اظه ــن نه ای
ــود  ــترک گاز وج ــزار و 563 مش ــد، 77 ه ــتان دماون شهرس
دارد و اداره گاز نیــز، موظــف بــه ارائــه خدمــات بــه مشــترکان 

می باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون دوهــزار 
و 865 نفــر بــه ایــن تعــداد افــزوده شــده انــد، ادامــه داد: 
مجمــوع انشــعاباتی کــه از ابتــدای گازرســانی بــه شــهرهای 
ــک  ــزار و 509 علم ــده 32ه ــب ش ــتاها نص ــد و روس دماون
مــی باشــد کــه از ایــن تعــداد 542 مــورد از ابتــدای ســال 

نصــب شــده اســت.
زمانــی بــا بیــان اینکــه یــک میلیــون و 76 هــزار و 543 متــر 
شــبکه گــذاری گاز در ایــن شهرســتان انجــام شــده اســت، 
ــعه  ــاظ توس ــه لح ــد ب ــتان دماون ــرد: شهرس ــان ک خاطرنش
ــودن در  شــبکه، وســعت ســرزمینی، پراکندگــی و ویالیــی ب

ســطح اســتان تهــران اول اســت.
ــر  ــغ ب ــاری بال ــال ج ــه داد: در س ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
40کیلومتــر شــبکه گــذاری گاز اضافــه شــده کــه ایــن میــزان 
ــال  ــون در ح ــم اکن ــه ه ــت ک ــتایی اس ــر از 15 روس ــه غی ب
ایجــاد شــبکه جهــت گازرســانی هســتیم؛ 15روســتا کــه هنــوز 
ــر 98  ــغ ب ــت، بال ــده اس ــزوده نش ــانی اف ــبکه گازرس ــه ش ب
کیلومتــر شــبکه گاز دارد کــه بــه ایــن آمــار افــزوده مــی شــود.
اینکــه  بیــان  بــا  دماونــد  شهرســتان  اداره گاز  رئیــس 
شهرســتان از لحــاظ گازرســانی وضعیــت مطلوبــی دارد، 
تصریــح کــرد: در یــک طــرح ضربتــی بــا حضــور مســئوالن 
اســتانی و کشــوری در هفتــه دولــت، مقــرر شــد تمــام 
ــود  ــی ش ــز گازکش ــتان نی ــده شهرس ــی مان ــتای باق 15روس
کــه هــم اکنــون ایــن پــروژه آغــاز شــده و در صــورت اتمــام 
آن تــا پایــان ســال آینــده، شهرســتان هیــچ روســتای 
بــدون گاز نــدارد.وی افــزود: عمــده خدمــات اداره گاز شــامل 
نگهــداری و کنتــرل مســتمر تجهیــزات، ایســتگاه ها، شــیرها 
و خطــوط شــبکه انشــعابات می باشــد؛ عــالوه بــر ایــن، ارائــه 
خدمــت بــه ساخت وســازها و کوچه هــای جدیــد کــه در 
ــورد  ــز م ــم نی ــی می نامی ــای خال ــا را حفره ه ــالح آن ه اصط
ــزان مصــرف گاز  ــه می ــاره ب ــا اش ــی ب ــرار دارد.زمان ــه ق توج
ــال  ــرف گاز در س ــرد: مص ــان ک ــز خاطرنش ــتان نی در شهرس
ــه  ــش ماه ــود و در ش ــب ب ــون مترمکع ــته، 252میلی گذش
نخســت ســال جــاری 101میلیــون مترمکعــب مــی باشــد کــه 
بــا توجــه بــه میــزان ســال گذشــته، تقریبــا رشــد 5 درصــدی 
داشــته ایــم؛ در شهرســتان کمبــود گاز وجــود نــدارد ولــی از 
مــردم مــی خواهیــم در مصــرف ایــن ســرمایه ملــی صرفــه 

ــد. ــی داشــته و درســت اســتفاده کنن جوی

اولویت این شرکت، گاز سوز کردن
 واحدهای صنعتی است

زمانــی یکــی از سیاســت هــای شــرکت گاز در شهرســتان را 
گازســوز کــردن صنایــع و توســعه گاز از مصــرف خانگــی بــه 
صنایــع پتروشــیمی، نیــروگاه هــا و پاالیشــگاه هــا دانســت 
ــع اســت  ــا گازســوز نمــودن صنای ــان داشــت: هــدف م و بی
ــا شــاهد کاهــش آلودگــی هــوا و پاکیــزه نمــودن صنایــع  ت
ــع  ــوخت مای ــع از س ــن صنای ــتر ای ــه بیش ــرا ک ــیم چ باش
اســتفاده مــی کننــد کــه بهتــر اســت ایــن ســرمایه را در تهیــه 
مــاده اولیــه بــرای تولیــد محصــوالت دیگــر اســتفاده کــرد و 

نبایــد بــه عنــوان ســوخت از آن بهــره بــرد.

ساالنه 18 هزار تن گوشت قرمز در ورامین تولید می شود
احمـد فدایـی اردسـتانی اظهار کرد: شهرسـتان ورامین 
از 85 هزار رأس گوسـاله پرواری، 18 هزار و 500 رأس 
گاو شـیری و 220 هـزار رأس دام سـبک برخـوردار 

است.
وی تصریـح کـرد: یـک هـزار و 900 واحـد دامپـروری 
واحـد   180 و  شـیری  واحـد گوسـاله   185 پـرواری، 
فعالیـت  ورامیـن  شهرسـتان  در  گوسـفند  پـرورش 
می کننـد کـه ایـن واحدها سـاالنه 18 هزار تن گوشـت 

قرمـز تولیـد می کننـد.
فدایـی گفـت: فعالیت بیش از 2 هـزار واحد دامپروری 
در ورامیـن، ایـن شهرسـتان را حائز رتبه نخسـت تولید 

گوشـت قرمز در  اسـتان تهران کرده اسـت.
وی میـزان تولیـد شـیر در شهرسـتان ورامیـن را بیش 
از 127 هـزار تـن در سـال اعـالم کـرد و افـزود : تولیـد 
کننـدگان شـیر ایـن شهرسـتان با ایـن میـزان تولید ، 

رتبـه دوم اسـتان تهـران را در اختیـار دارند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ورامیـن یکـی از 
افزایـش قیمـت  را  دامپـروری  مشـکالت واحدهـای 
نهاده هـای دامـی اعـالم کـرد و افـزود: افزایش قیمت 
نهاده هـای دامـی نظیـر کاه، تفالـه چغنـدر و یونجـه، 
هزینه هـای تولید گوشـت قرمز را افزایش داده اسـت.
وی اظهـار کـرد: افزایـش قیمـت تولید گوشـت از یک 
سـو و از سـوی دیگـر کاهـش قیمـت گوشـت باعـث 
بـرای فـروش گوشـت  از دامـداران  شـده تـا برخـی 
قرمـز بـا مشـکل مواجـه شـوند کـه الزم اسـت بـرای 
عرضـه ایـن محصـول، برنامه ریزی مناسـبی از سـوی 

مسـئوالن صـورت گیـرد.
ورامیـن بـا 300 هـزار نفـر جمعیـت در 35 کیلومتـری 

جنـوب شـرق تهـران واقع شـده اسـت.

88درصد روستاهای دماوند 
گازرسانی شده است تسهیل توسعه صادرات محصوالت جنوب استان کرمان

 در شورای گفت و گو بررسی شد

حذف واسطه ها برای توسعه صادرات محصوالت جنوب استان

محصــوالت  صــادرات  توســعه  تســهیل 
جنــوب اســتان کرمــان، در چهــل و نهمیــن 
نشســت شــورای گفــت و گــوی دولــت 
در  اســتان کرمــان  خصوصــی  بخــش  و 
جیرفــت بــا حضــور اســتاندار، رئیــس و 
جمعــی از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق 
ــترک  ــای مش ــاق ه ــدگان ات ــان، نماین کرم
و  نقــل  و  حمــل  مدیــران  بازرگانــی، 
ــت  ــردم جیرف ــده م ــداری کشــور، نماین راه
و عنبرآبــاد و جمعــی از مدیــران اســتانی و 

ــد. ــی ش ــه بررس ــی منطق بوم
اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ایــن  در  اتــاق کرمــان  رئیــس  کرمــان، 
ــره  ــته در تبص ــال گذش ــت: س ــت گف نشس
ــرای محــدود  ــد ب ــون بودجــه یــک بن 8 قان
کــردن صادرکننــدگان لحــاظ و اســترداد 
ــوط  ــزوده را من ــر ارزش اف ــات ب ــغ مالی مبل
ــه  ــد ک ــا کردن ــدات ارزی آنه ــع تعه ــه رف ب

داریــم. را  درخواســت حــذف آن 
 ســیدمهدی طبیــب زاده، بــا اشــاره بــه 
اینکــه در حــال حاضــر بودجــه ســال آینــده 
ــرار  ــب ق کشــور در دســت بررســی و تصوی
دارد، افــزود: امســال نیــز ایــن موضــوع 
ــه  ــون بودجــه آمــده امــا ب در تبصــره 5 قان
دلیــل وجــود نداشــتن ارتباطــات فعــال 
ــی،  ــازمان مالیات ــزی و س ــک مرک ــن بان بی
ــی  ــات صادرکنندگان ــادی از مطالب ــم زی حج
پرداخــت  افــزوده  ارزش  مالیــات  کــه 
اســترداد  بایــد  و  کرده انــد جمــع شــده 
ــه  ــن زمین ــزی در ای ــک مرک ــا بان ــود ام ش

ایفــای تعهــد نکــرده اســت.وی ادامــه داد: 
ــت  ــه در بازگش ــکالتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ب
ارز و زمان بــر بــودن آن وجــود دارد، بخــش 
خصوصــی درخواســت دارد ایــن بنــد در 
قانــون بودجــه کــه صــادرات را محــدود 
امیدواریــم  کــه  شــود  حــذف  می کنــد، 
نماینــدگان مجلــس  و  کرمــان  اســتاندار 
ــب  ــد. طبی ــری کنن ــته را پیگی ــن خواس ای
ــا  ــت ب ــن نشس ــرد: ای ــان ک زاده، خاطرنش
هــدف ارائــه راهــکار بــرای توســعه صــادرات 
ــوب اســتان تشــکیل شــده  محصــوالت جن
ــود  ــی وج ــت های ــفانه محدودی ــا متاس ام
دارد کــه در راســتای ایــن اهــداف نیســت.

اتاق بنگاه اقتصادی نیســت 
که اشــتغال ایجاد کند

ــان در  ــاق کرم ــی ات ــر نمایندگ ــس دفت رئی
ــه  ــت ب ــن نشس ــز در ای ــتان نی ــوب اس جن
اقدامــات انجــام شــده ايــن دفتــر در حــوزه 
اقتصــاد مقاومتــی اشــاره کــرد و گفــت: 
اتــاق کرمــان معیــن اقتصــاد مقاومتــی 
عنبرآبــاد  و  جیرفــت  هــای  شهرســتان 
ــایر  ــا س ــه ب ــن مجموع ــاوت ای اســت و تف
ــت  ــن اس ــر در ای ــق ديگ ــاي مناط معین ه
ــت  ــادی نیس ــگاه اقتص ــک بن ــاق ی ــه ات ک
اشــتغال  و  ســرمایه گذاری  بتوانــد  کــه 
و  گــری  تســهیل  بلکــه  کنــد  ایجــاد 
کمــک بــه توســعه و آمــوزش را انجــام 
ــار کــرد:  ــارزی، اظه ــاس جبالب می دهــد. عب
در ایــن منطقــه بــر روی چهــار موضــوع 
مهارتــی  هــای  آمــوزش  شــامل  اصلــی 
فنــی حرفــه ای و کارآفرینــی، کمــک بــه 

ــهیل  ــگاه، تس ــازار بن ــعه ب ــی و توس بازاریاب
ــه  ــل چرخ ــرای تكمي ــات ب ــاد امکان و ایج
ــه شــکل گیری تشــکل  صــادرات و كمــك ب
ــق  ــکالت از طری ــل مش ــری ح ــا و پیگی ه
آنهــا بــر اســاس قانــون بهبــود محیــط 

شــده ایم. متمرکــز  و کار،  کســب 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه نیاز گازرســانی 
بــه منطقــه، دوره هــای آموزشــی و مهــارت 
آمــوزی بــا همــکاری ســازمان آمــوزش 
ــته  ــر در رش ــرای 40 نف ــه ای ب ــی و حرف فن
گازکشــی برگــزار شــده کــه بــر اســاس 
اعــالم رســمی ایــن ســازمان حــدود 80 
درصــد افــراد آمــوزش دیــده جــذب کار 
شــدند و در حــوزه صنایــع دســتی نیــز 
ــی  ــای آموزش ــال کارگاه ه ــول دو س در ط

ــد. ــزار ش برگ
عضــو هیــات رئیســه اتــاق کرمــان افــزود: 
ــا و  ــی فرصت ه ــرای معرف ــوب ب ــر جن دفت
توانمندی هــای منطقــه در نمایشــگاه های 
تبریــز  نمایشــگاه  جملــه  از  مختلــف 
ــم  ــد داری ــن قص ــته و همچنی ــرکت داش ش
صــادرات  مدیریــت  هــای  شــرکت  بــه 
محصــوالت  صــادرات  بــه  بــرای کمــک 
ــا  ــارزی، ب ــم. جبالب ــک کنی ــیه کم ــه روس ب
ــرای  ــوب اســتان ب ــه اینکــه در جن اشــاره ب
تســهیل صــادرات و ایجــاد امکانــات در 
دســتگاه های  نمایندگــی  زمینــه،  ایــن 
ــه  ــود، ادام ــال نب ــتاندارد، فع ــرک و اس گم
داد: بــا ارائــه تجهیــزات از ســوی اتــاق 
نمایندگــی  دفتــر  منطقــه،  در  کرمــان 
و  شــد  راه انــدازی  اســتاندارد  و  گمــرک 

در حــال حاضــر کارشــناس و تجهیــزات 
آســان  انجــام  بــرای  نیــز  آزمایشــگاهی 
ــم شــده اســت. ــد صــادرات فراه ــر فراين ت
و  اداری  فضــای  فقــدان  داد:  ادامــه  وی 
آزمایشــگاهی بــرای نمایندگــی مجموعــه 
منطقــه  در  گمــرک  و  اســتاندارد  هــای 
مــی شــود  درخواســت  دارد کــه  وجــود 
ایــن ســاختمان  احــداث  بــرای  زمینــی 
اختصــاص داده شــود. وی بــه عــدم وجــود 
شــرکت هــای مدیریــت صــادرات قــوی 
ــا وجــود  ــت: ب ــرد و گف ــه اشــاره ک در منطق
ــاالی  ــت ب ــوب و ظرفی ــول خ ــد محص تولی
تولیــد، امــا محصــوالت در فصــل برداشــت 
همچنــان بــر روي زميــن می ماننــد کــه 
نشــان می دهــد سیســتم خاصــی بــرای 
ــارزی، خاطرنشــان  صــادرات نداریــم. جبالب
ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  کــرد: 
وظایفــی در راســتای کمــک بــه توســعه 
بازاریابــی،  شــامل  کــه  دارد  صــادرات 
ــی کاال و  ــای جهان ــغ و گســترش بازاره تبلی
ــم آوردن  ــور و فراه ــی کش ــات صادرات خدم
تجــاری   بنگاه هــای  توســعه  موجبــات 
منظــور  بــه  آنهــا  توانمنــدی  افزایــش  و 
ــه  توســعه صــادرات غیرنفتــی می شــود و ب
ــن  ــی شــود ای ــل درخواســت م ــن دلی همی
ســازمان بــا کمــک مســئوالن منطقــه، بــرای 
راه انــدازی هلدینــگ هــای صادراتــی اقــدام 
کنــد و بــه صــورت حرفــه ای کار صــادرات را 

ــد. ــام دهن انج

ارائه مشــوق های حمل و نقلی 
برطرف کردن مشکالت  برای 

بار جنوب حمل 
در ادامــه ایــن نشســت رئیــس کمیســیون 
ــران،  ــاق ای ــتیک ات ــل و لجس ــل و نق حم
بــا اشــاره بــه اینکــه همــواره مســائل و 
مشــکالت را بــدون ارائــه راهــکار متناســب 
كرده ايــم،  بيــان  منطقــه  ظرفیــت  بــا 
ســاالنه  جیرفــت  شهرســتان  در  گفــت: 
محصــول  تــن  میلیــون  نیــم  و  چهــار 
کشــاورزی تولیــد مــی شــود کــه یــک 
شــود  مــی  صــادر  آن  تــن  میلیــون 
ــک  ــا ی ــود دارد آی ــئوال وج ــن س ــا ای ام
ــت  ــادرات و ترانزی ــد ص ــه بتوان ــون ک کامی
ــه  ــوط ب ــت آن مرب ــد و مالکی را انجــام ده
شــرکت هــای حمــل و نقــل بومــی باشــد، 
ــدارد  ــر ن گ ــه ا ــود دارد؟ ک ــت وج در جیرف
ــه چــرا شــکل  ــم ک ــی کنی ــد عارضــه یاب بای
ــزت  ــد ع ــرد؟ حمی ــد ک ــه بای ــه و چ نگرفت
آبــادی پــور، افــزود: بــرای حــل مشــکالت 
ــال  ــه دنب ــواره ب ــه هم ــل منطق ــل و نق حم
راه حــل هــای کوتــاه مــدت و عبــور از 
ــه  ــی ک ــم در حال ــه بوده ای ــع در لحظ موان
ــن  ــرای ای ــه ب ــد ک ــه می طلب شــرایط اینگون
بلنــد  و  مفصــل  برنامه هــای  محصــوالت 
ــنهاداتی را  ــیم.وی پیش ــته باش ــدت داش م
ــدت مشــکالت  ــاه م ــرای ســاماندهی کوت ب
حمــل و نقــل منطقــه ارائــه داد و بیــان 
ــای  ــرای ورود کامیون ه ــهیالتی ب ــرد: تس ک

خارجــی از جملــه حــذف عــوارض جــاده ای 
متقابــل بــه صــورت محــدود در فصــول 
برداشــت محصــول  بــار و فصــل  پیــک 
جیرفــت در نظــر گرفتــه شــود. عــزت آبادی 
ــل و  ــای حم ــوق ه ــه مش ــرد: ارائ ــان ک بی
ــرای  ــاوگان ب ــب ن ــور ترغی ــه منظ ــی ب نقل
دیگــری  پیشــنهاد  منطقــه  بــه  عزیمــت 
ــد  ــي مانن ــابه آن در مناطق ــه مش ــت ک اس
ــه  ــی )ره( وجــود دارد، ب ــام خمین ــدر ام بن
ــاد  ایــن صــورت کــه در زمــان تقاضــای زی
بــار کــه بــا کمبــود کامیــون روبــرو هســتند 
ــوخت  ــه س ــل ارائ ــی را از قبی ــوق های مش
بیشــتر و الســتیک و روغــن کــه مــی توانــد 
بــه صــورت موقتــی و در کوتــاه مــدت 
ارائــه دهند.عضــو هیــات  مفیــد باشــد، 
ــر  ــنهاد دیگ ــان، پیش ــاق کرم ــدگان ات نماین
شــرکت های  بــرای  محدودیــت  رفــع  را 
ــار  ــوان و اظه ــری عن ــل سراس ــل و نق حم
کــرد: در بررســی ها متوجــه شــدیم کــه بــه 
دالیلــی و شــاید بــرای حمایــت از حمــل و 
ــرای شــرکت هــای حمــل و  نقــل بومــی، ب
ــده  ــاد ش ــت ایج ــری محدودی ــل سراس نق
نــاوگان  بــرای  صورتــی کــه  در  فقــط  و 
ملکــی خــود بارنامــه صادرکننــد اجــازه 
فعالیــت داده شــده کــه پــس از برگــزاری 
ــت شــده  ــوب موافق ــی در جن نشســت های
ــود. ــرف ش ــا برط ــت ه ــن محدودی ــه ای ک
عــزت آبــادی پــور، افــزود: در حــال حاضــر 
ــد  ــدارد بای ــی وجــود ن ــه زیرســاخت کاف ک
شــود  برداشــته  هــا  محدودیــت  ایــن 
ــرکت  ــن ش ــوان ای ــود ت ــازه داده ش و اج
ــتان  ــل شهرس ــل و نق ــک حم ــه کم ــا ب ه
همچنیــن  وی  بیایــد.  جنــوب  هــای 
ــرح و  ــود را مط ــدت خ ــان م ــنهاد می پیش
ــرای ورود  ــوارض ب ــذف ع ــرد: ح ــه ک اضاف
بــار  فصــل   در  خارجــی  کامیون هــای 
کرمــان،  جنــوب  کشــاورزی  محصــوالت 
یکــی از طرح هــای تشــویقی اســت کــه 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای

روابط سیاســی ایران و عمان 
بهترین شرایط است در 

اتــاق  رئیــس  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
مشــترک ایــران و عمــان گفــت: عمــان 
ثبــات  جمعیــت،  نفــر  میلیــون  پنــج 
اقتصــادی، تــورم 0.4 درصــد، بنــادر مــدرن 
زیرســاخت  بــا  آزاد  مناطــق  مجهــز،  و 
ــه تســهیالت، مردمــی  هــای مناســب و ارائ
خونگــرم و قابــل اعتمــاد و دولتمردانــی 
دانــا و هوشــیار دارد کــه در گذشــته تــالش 
ــان و  ــی عم ــط سیاس ــطح رواب ــد س کرده ان
ــد.  ــه دارن ــرایط نگ ــن ش ــران را در بهتری ای
محســن ضرابــی، خاطرنشــان کــرد: عمانــی 
ــگ  ــد جن ــا مانن ــران ه ــه در بح ــا همیش ه
تحمیلــی و تحریــم هــا در کنــار مــردم 
ــگاه  ــن جای ــد و ای ــران بوده ان ــت ای و دول
ــرای  ــی ب ــد فرصــت خوب ــی توان مناســب م
مــا  کشــور  اقتصــادی  فعــاالن  و  تجــار 

ــد. باش

اجـرای پروژه های مرتع حوزه آبخیزشـهری 
فاریـاب پویایـی اکوسیسـتم و مقابلـه بـا 
خطراتـی نظیر آفـات، خشکسـالی،  چرای 
زیسـتی  تنـوع  افزایـش  و  دام  مفـرط 
دارد. همـراه  بـه  را  فلـور  و  فـون  از   اعـم 
طبیعـی  منابـع  اداره ڪل  فنـی  معـاون 
بیـان  ڪرمـان  جنـوب  آبخیـزداری  و 
کـرد: پروژه هـای بخـش مرتـع در حـوزه 
اهـداف حفـظ،  بـا  فاریـاب  آبخیزشـهری 
اصـالح و احیا مراتع، افزایش کمی و کیفی 
پوشـش گیاهـی، حفاظـت آب و خـاک، 
تغذیـه سـفره های آب زیر زمینـی، افزایش 

تنـوع زیسـتی، احیـا پوشـش گیاهـی و 
 افزایـش زادآوری گیاهـان اجـرا می شـود. 
جـاری  سـال  در  افـزود:  قـادری  علـی 
پـروژه  فاریـاب  شـهری  آبخیـز  حـوزه  در 
هاللـی آبگیر تـوام بـا بـذرکاری، حفاظت و 
قـرق  بـه حجـم 550 هکتـار بـا 100 درصـد 
رسـید. پایـان  بـه  فیزیکـی   پیشـرفت 
وی گفـت: اعتبارمصـوب این پـروژه 7 هزار 
اعتبـارات  از محـل  ریـال  میلیـون  و 700 
 صنـدوق توسـعه ملـی سـال 1398 اسـت.
و  طبیعـی  منابـع  اداره کل  فنـی  معـاون 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان بیـان داشـت: 

درصـد  بـا100  انبـار  آب  احـداث  پـروژه 
پیشـرفت فیزیکی در حوزه آبخیز گالشگرد 
 ایـن شهرسـتان نیـز اجرایی شـده اسـت.
و  آب  پـر  فصـول  در  آب  ذخیـره  وی 
اسـتفاده از آن در فصـول خشـک سـال، 
آب  رفـت  هـدر  و  تبخیـر  از  جلوگیـری 
همچنیـن خنـک مانـدن آب در تابسـتان 
دانسـت. پـروژه  ایـن  اهـداف  از   را 
قـادری تاڪیـد ڪـرد: پـروژه احـداث آب 
اعتبـار  بـا  گالشـگرد  آبخیـز  حـوزه  انبـار 
مصـوب 300 میلیـون ریـال و حجـم 72 
اسـت.  رسـیده  اتمـام  بـه  مکعـب   متـر 
وی در پایان خاطر نشـان ڪرد: برای انجام 
عملیـات آبخیـزداری در سـطح حوزه هـای 
آبخیز شهرسـتان فاریاب مشـارڪت مردم 
و درخواسـت هـای جوامـع محلـی در نظر 

گرفته شـده است.

اسـماعیل نجـار روز یکشـنبه در نشسـت هماهنگی 
سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان قزویـن افـزود: در 
کل کشـور یـک بـرآورد 35 هـزار میلیـارد تومانـی 
بالعـوض  هـای  و کمـک  تسـهیالت  پرداخـت  در 
بـرای جبـران خسـارت سـیل وجـود داشـت که هم 
تسـهیالت و هـم کمک هـای بالعـوض و هزینه کرد 
آنهـا در هرکـدام از بخشـها  با توجه بـه مصوبه دولت 
تعیین و سـامانه سـجاد نیز به همین منظـور ایجاد 

. شد
وی اضافـه کـرد:در حوزه های کشـاورزی، مسـکن و 
سـایر حـوزه هـا نیز جهت جبران خسـارات سـیالب 
امسـال هیچ مشـکل مالی برای پرداخت تسهیالت 

و کمـک بالعـوض نداشـته و نداریـم و بـر اسـاس 
برآوردهـای اولیه و ثانویه و سـامانه سـجاد اعتبارات 

الزم پیش بینی شـده اسـت.
نجـار ادامه داد: در حوزه بهبود زیرسـاخت های دچار 
آسـیب شده نیز بنیاد مسـکن و جهاد کشاورزی هر 
کـدام 700 میلیـارد تومان درخواسـت داشـتند که به 

آنها ارایه شـد.
رییس سـازمان مدیریت بحران کشـور اظهار داشت: 
هـزار و 500 میلیـارد تومان نیز برای جبران خسـارات 
وارد شـده به زیرسـاخت های حوزه انرژی در اختیار 
وزارت نیـرو قـرار گرفتـه اسـت کـه خـود وزارت نیرو 

باید آن را تقسـیم کند.

وی گفـت: در حـوزه شـهرداری ها نیـز چهـار هـزار و 
500 میلیـارد تومـان خسـارت سـیل برآورد شـده که 
جبران تمام آن شـدنی نیسـت اما فعال هزار میلیارد 
تومـان به سـازمان همیاری شـهرداری ها تخصیص 

شد. داده 
نجـار خاطرنشـان کـرد: در سـیالب امسـال بـا همه 
تـالش هایـی کـه دسـتگاه هـای اجرایـی مختلـف 
کشـور کردنـد، دولـت مـورد کـم لطفـی قـرار گرفت 
و صـدا و سـیما در افکارسـنجی خـود اعـالم کـرد 
مدیریت بحران 83 درصد ضعیف عمل کرده اسـت 

کـه منصفانـه نبود.
وی با اشـاره به کمبود تجهیزات و امکانات مدیریت 
بحـران گفـت: بـا وجـود ایـن کمبودهـا می تـوان بـا 
اجرایـی  از ظرفیت هـای دسـتگاه هـای  اسـتفاده 
نقایـص را جبـران کـرد و اگـر دسـتگاهی در صـورت 
بهـره منـدی از ایـن امکانـات از ارایـه آن صـرف نظر 
کنـد متخلـف اسـت و می تـوان بـا آن برخـورد کرد.

 پایان عملیات اجرایی پروژه های 
 بخش مرتع شهرستان فاریاب

معاون وزیر کشور: کمبودی در پرداخت 
تسهیالت جبران خسارت سیل نداریم

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه کلسر سیاهکل سنگ اصلی 31 بخش 16 گیان

ــی  ــا رحیم ــای پوی ــت اق ــروز از 38/44 در مالکی ــاک 4558 مف 1-پ
ــاب  ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاه شش ــه ش پل
انبــاری بــه مســاحت 251/12 مترمربــع بــه مالکیــت اقــای گل محمــد 

ــش ــی لی عبداله
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــل و ظــرف  ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحوی خــود را ب
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م از تقاض

ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
 تاریخ نوبت اول : 98/10/02 تاریخ نوبت دوم : 98/10/16 
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه موشا سیاهکل سنگ اصلی 110 بخش 16 گیان

ــم ســعیده منتظــر ثابــت  1-پــاک 133 مفــروز از 7 در مالکیــت خان
ــه  ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت 294/39 مترمربــع بــه مالکیــت اقــای مختــار توکلــی 

ــی کلنادان
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــل و ظــرف  ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحوی خــود را ب
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م از تقاض

ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
 تاریخ نوبت اول : 98/10/02 تاریخ نوبت دوم : 98/10/16 
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آگهی حصروراثت
خانــم زینــب راحــت شهرســتانی بــه شــماره شناســنامه 
9 فرزنــد رمضــان علــی از ایــن شــورا درخواســت 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث گواه
کــه شــادروان فاطمــه ساســانی دهبنــه فرزنــد محمــد 
ســنگر  شهرســتان  در   1398/6/1 تاریــخ  در  علــی 
ــرح  ــه ش ــوم ب ــه آن مرح ــت و ورث ــوده اس ــوت نم ف
ــی :  ــام خانوادگ ــام و ن ــد : 1- ن ــده ان ــه ش ــر تعرف زی
ــنامه 683  ــماره شناس ــتانی ش ــت شهرس ــن راح حس
نــام پــدر رمضانعلــی فرزنــد متوفــی 2 - احمــد راحــت 
شهرســتانی شــماره شناســنامه 17 نــام پــدر رمضانعلــی 
فرزنــد متوفــی 3 – طاهــره راحــت شهرســتانی شــماره 
ــد متوفــی  ــی فرزن ــدر رمضانعل ــام پ شناســنامه 684 ن
4- زینــب راحــت شهرســتانی شــماره شناســنامه 
ــه  ــی 5 – مرضی ــد متوف ــی فرزن ــدر رمضانعل ــام پ 9 ن
ــدر  ــام پ راحــت شهرســتانی شــماره شناســنامه 162 ن
ــرده  ــر از وراث نامب ــه غی ــی ب ــد متوف ــی فرزن رمضانعل
ــه  ــس از ماحظ ــک پ ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــاال ورث ب
ــت آن  ــی و ثب ــریفات قانون ــام تش ــت و انج دادخواس
بــه شــماره 980121 مفــاد درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص 
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد و ی اعت
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر 
شــعبه ســنگر  شــورای حــل اختــاف    رشــت تســلیم 
نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر 

ــد . ــد ش درخواســت خواه
قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر9801
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در را باز مى کردم، 
جیغ مى کشید
در را مى بستم،
 جیغ مى کشید

انگار دردى الى در، 
گیر کرده بود

دردى شبیه ماندن،
شبیه رفتن...

سينا به منش

عکس نوشت

عکس: 
نیما روشن

سال گذشته در این تاریخ

پیام ما از بال تکلیفی لوایح اصلی 
پالرمو و  CFT نوشت.

کالن هرج و مرج 
تا 17 دی در گالری آتبین در حال ب

رگزاری است. 

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله کرگدن 15 دی منتشر شد.

پلیکان 
17 دی تا 01 بهمن در خانه نمایش

 مهرگان )سالن شماره 2( اجرا می شود.

حرکات نمایشی صلح برای ما 
)ویژه بانوان( 

3 بهمن فرهنگسرای نیاوران اجرا  می شود.

زیر ملک ماه 
تا 16 بهمن در تاالر محراب  سالن اصلی

 در حال اجرا است.

آدم باش یهودی باش، آدم باش مسلمون 
باش، هر کی میخوای باش

اونایی که پدرت رو کشتن حیوونن تو رو هم 
می کشن

سرب

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

دگر وجود ندارد لطیفه ئی ز دهانش
ز هیچکس نشنیدم دقیقه ئی چومیانش
چه آیتست جمالش که با کمال معانی

نمی رسد خرد دوربین بکنه بیانش
اگر چه پسته دهان در جهان بسند ولیکن
بخندٔه نمکین پسته کم بود چو دهانش

چگونه شرح دهد خامه حال ریش درونم
چنین که خون سیه می رود ز تیغ زبانش
شبان تیره خیالست خوابم از غم هجران

ولی چه سود که سلطان چه غم بود ز شبانش
کجا سفینٔه صبرم ازین میان بدر افتد

چرا که بحر مودت نه ممکنست کرانش
کسی که با تو زمانی دمی برآورد از دل
برون رود ز دل اندیشٔه زمین و زمانش

گمان مبر که روان نبود آب چشم من آندم
که بوستان وجودم نماند آب روانش
لطیفه ئیکه رود در بیان نالٔه خواجو

برآور از دل و در دم بسمان برسانش

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه 2 زن حكمران 
كرمان و فارس شدند ـ 
نظر مورخ آلمانی درباره 

میهندوستی کرمانی ها
ايـران  مغـول  ايلخـان  )آباقـاآن(  خـان  آباقـا 
]پسـر هالكوخان[ ششـم ژانويـه 1270 ميالدي 
ُحكمـران  را  زن  دو  خـود،  انتصابـات  ضمـن 
خاتـون  آبـش  ايـران كـرد؛  بـزرگ  ايالـت  دو 
حكمـران  خاتـون  َتـركان  و  فـارس  حكمـران 

كرمـان شـد.
 َتـركان خانـون از قراختاييان )زردهای سـیاه( 
و آبـش خاتـون از خاندان اتابـكان فارس بود.

صاحبديوانـي  مقـام  روز،  ايـن  انتصابـات  در 
اختيـارات  بـدون  وزيـر،  بـزرگ  )معـادل 
نظامـي( بـه شـمس الديـن محمـد جوينـي و 
حكومـت اصفهـان و اراك به پسـر او بهاءالدين 
داده شـده و عطاملـك جوينـي مؤلف معروف، 
در سـمت خـود ـ حكومـت بغـداد كـه از زمـان 

تثبيـت  داشـت  عهـده  بـر  را  آن  هالگوخـان 
گرديـده بـود.

بـه نوشـته تئودور مومِسـن مـورخ آلمانی قرن 
آلتائیـک  19، کرمانـی هـا چنـد قـرن حاکـم 
)ُتـرک زبانان منطقه وسـیعی در شـمال غربی 
چیـن و امتـداد آن تـا شـمال رود سـیحون( 
یـاد  ُترکـی  یـک کلمـه  حتـی  ولـی  داشـتند 
نگرفتنـد کـه ایـن، نهایـت میهندوسـتی آنـان 
و نیـروی ذاتـی ناسیونالیسـم ایرانـی را ثابـت 
مـی کنـد. ایـن ناسیونالیسـم دو بـار بـا دیـن 
درآمیخـت و توفنـده شـد و ایـران را ابرقـدرت 
پاپـکان  اردشـیر  دسـت  بـه  بـار  یـک  کـرد؛ 
)شـاه  یکـم  اسـماعیل  توسـط  باردیگـر  و 

صفـوی(. اسـماعیل 

تاکید نامزدهای نخستین دور 
انتخابات ریاست جمهوری ایران 

بر آسیب پذیری از اتکاء به نفت
1980 )دیمـاه 1358(  دومیـن هفتـه ژانویـه 

صفحـات نخسـت روزنامـه هـای تهـران ُپر از 
تیترهـای خط و نشـان کشـی های واشـنگتن 
و تهـران علیـه یکدیگر بود و نیـز اعالم نظرات 
رئیـس  انتخابـات  دور  نخسـتین  نامزدهـای 
جمهـور. رئیـس بانک مرکزی ایران سـخن از 
قطـع رابطـه ریـال بـا دالر می رانـد و می گفت 
کـه ایـن حرکـت باعث خواهد شـد که طلسـم 
35 سـاله بشـکند و دسـت کشـورهای دیگـر 
بویـژه اروپاییـان بـرای یافتن جانشـینی برای 
ایـران  از اقتصاددانـان  بـاز شـود. نیمـی  دالر 
در موافقـت و نیمـی در مخالفـت بـا سـخنان 
رئیـس بانـک مرکـزی ابـراز نظـر کـرده بودند 
کـه در روزنامه ها منعکس شـده بود. بیشـتر 
نامزدهـای انتخاباتـیT مخالـف نظـر رئیـس 

بانـک مرکـزی بودند.
 احمـد مدنـی کرمانـی )دریادار( نامـزد دیگر که 
در انتخابـات؛ دوم شـد گفتـه بـود کـه اقتصاد و 
مدیریـت اقتصـاد را نباید شـوخی گرفـت، نباید 

بـه ایـن صـورت بـر درآمـد نفت تکیه شـود.

حقیغت حغیقت 
22 دی تا 08 بهمن در تماشاخانه 

شانو اجرا می شود.

نمایش

کتاب 

اغلـب از کار زیـاد خانـه و از اینکـه اسـیر خانـه و خانـواده ام، از 
اینکـه هرگـز وقـت نـدارم مثـالً کتاب بخونـم، شـکایت می کنم. 
همـٔه اینهـا درسـت اسـت ولـی از طرفـی هـم همیـن اسـارت 
عذابـی  مناسـبت  بـه  افتخـار  ایـن  نیـرو می بخشـد،  بـه مـن 
کـه می کشـم بـه مـن داده می شـود، از ایـن رو وقتـی گهـگاه 
اتفـاق می  افتـد، قبـل از اینکـه میشـل و بچه هـا بـرای شـام 
بـه خانـه بیاینـد، نیم سـاعتی چـرت بزنـم یـا در راه اداره تـا 
خانـه ویتریـن مغازه هـا را تماشـا کنـم، هرگـز چیـزی بـه آنهـا 
نمی گویـم، می ترسـم اگـر بگویـم کمـی اسـتراحت و گـردش 
کـرده ام، آن وقـت دیگـر آن شـهرت را کـه مـن همـٔه وقتـم را 
صـرف خانـواده می کنـم، از دسـت بدهـم. چـون اگـر بگویـم 
را  بی انتهایـی  سـاعات  دیگـر  اطرافیانـم  کـرده ام،  اسـتراحت 
کـه صـرف کار اداره یـا آشـپزخانه، خریـد منـزل و  دوخـت ودوز 
می کنـم، فرامـوش کـرده و فقـط چنـد لحظـه ای را کـه بـرای 
بـه خـودم تخصیـص داد ه ام،  یـا گردش کـردن  کتاب خوانـدن 
بـه خاطـر می سـپارند. )کتـاب دفترچـه ممنـوع – صفحـه 28(
از وقتـی کـه از روی اتفـاق، نوشـتن دفتریادداشـت را شـروع 
کـرده ام، کشـف کـرده ام کـه گاهـی هر لغـت، هر اشـارٔه کوچک، 
چقـدر ممکـن اسـت ُپرمعنـی باشـد، همـان لغت ها و اشـاره ها 
کـه در گذشـته هیـچ بـه آنهـا اهمیتـی نمـی دادم. شـاید درک 
واقعـی زندگـی، همـان فهـم و ادراک بی اهمیت تریـن وقایـع 

روزانـه باشـد. )کتـاب دفترچـه ممنـوع – صفحـه 44(
گاهـی فکـر می کنـم نوشـتن رویدادهـا اشـتباه اسـت. وقتـی 
حادثـه بـه صـورت کلمـه در می آیـد، از واقعیـت خـود خیلـی 
زشـت تر می نمایـد. )کتـاب دفترچـه ممنـوع – صفحـه 62(

چنـد وقـت اسـت به سـختی می توانـم بپذیـرم کـه پیر شـده ام 
و بایـد از همه چیـز چشم پوشـی کنـم. تـا آنجـا کـه می توانـم 
از قبـول آن خـودداری می کنـم، ولـی جرئـت نـدارم ایـن نظـر 
خـودم را بـه خـودم اعتـراف کنم. چـون هیچ چیز بـرای یک  زن 
دردناک تـر از ایـن نیسـت کـه ببینـد جوانـی اش تمـام شـده و 
بایـد یـاد بگیـرد کـه نوع دیگـری زندگی کـرده و سـرگرمی های 
جدیـدی بـرای خـودش درسـت کنـد. )کتـاب دفترچـه ممنوع 

– صفحـه 76(
شـاید هیچ یـک از مـا نمی خواهیـم قبـول کنیم آنچه به راسـتی 
فرزنـدان مـا را در مقابـل مـا به قیـام وا می دارد، بـرای خود ما 
هـم پیـش آمده اسـت. )کتـاب دفترچه ممنـوع – صفحه 120(
تنهـا چیـزی کـه باعث اطمینـان هر مـردی به زندگی می شـود، 
بـرای  و  او  به خاطـر  اینکـه  بـه  میـل  اسـت،  زن  یـک  عشـق 
 – ممنـوع  دفترچـه  )کتـاب  باشـد.  قـوی  او  به دسـت آوردِن 

)214 صفحـه 
هـر کـس بایـد زندگـی خـود را انتخـاب کـرده و آن را قبـول 
کنـد و بـه دیگـران هـم بقبوالنـد. و بعـد هـر کار و پیشـامدی را 
کـه بـر ضـد آن اسـت، ندیـده بگیـرد. مـادرم همیشـه می گوید 
»هـر کس حافظه اش خراب اسـت، خیلی خوشـبخت اسـت.« 

)کتـاب دفترچـه ممنـوع – صفحـه 350(
دارنـد، دفترچـه ای ممنـوع کـه  زن هـا هـر یـک سـیاه نامه ای 
همـه بایـد آن را از میـان ببرنـد. از خـود می پرسـم: در کجـای 
ایـن دفترچـه راسـت گفتـه ام؟ از کارهایـی که کـرده ام و در این 
صفحـات منعکـس شـده اسـت، کدام یک از من تصویـر زیبایی 
باقـی خواهـد گذاشـت؟ نمی دانـم، هیچ کس هم هرگـز نخواهد 

دانسـت. )کتـاب دفترچـه ممنـوع – صفحه 388(

دفترچه ممنوع
نویسنده: آلبا دسس پدس

ترجمه: بهمن فرزانه
انتشارات: علمی و فرهنگی


