
امکان استفاده از قطعنامه 
»اتحاد برای صلح« درباره ایران
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اتحادیـه اروپـا چگونـه مـی توانـد امریـکا را پـای میـز مذاکـره بـا ایـران 
بیاورد؟هر چند اتحادیه اروپا نشـان داده در موضوع هسـته ای ایران قادر 
بـه ایسـتادگی در برابـر زورگویـی و یکجانبـه گرایـی دونالد ترامپ نیسـت، 
امـا می توانـد بـا مشـارکت روسـیه و چین قطعنامـه »اتحاد بـرای صلح« 
"Uniting for Peace" resolution سـازمان ملـل را بـه اجـرا بگـذارد تـا 

زمینـه بـرای مذاکـرات احتمالـی ایـران و امریکا فراهم شـود.  
تـرور سرلشـکر قاسـم سـلیمانی توسـط امریـکا، خاورمیانـه را تـا مـرز 
یـک جنـگ جدیـد پیش بـرد. اکثـر کارشناسـان معتقدنـد این بحـران و 
همچنیـن تشـدید تنش میـان ایران و امریکا در یک سـال اخیـر و ناامن 
شـدن منطقـه خلیـج فـارس ناشـی از خـروج یکجانبـه امریـکا از توافـق 

هسـته ای ایـران )برجـام( در 18 اردیبهشـت 97 بـوده اسـت.
بازگشـت تحریم هـا و سیاسـت فشـار حداکثـری امریکا باعث شـد ایران 
از اردیبهشـت 98 شـروع بـه کاهـش گام بـه گام تعهـدات خـود در برجام 
کنـد، بـه طـوری کـه بـا برداشـتن آخریـن گام در دی مـاه امسـال اکنـون 
هیـچ محدودیتـی بر برنامه هسـته ای این کشـور اعمال نمی شـود.با این 
حـال جـوزف بورل مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپا پس از سـفر 
بـه تهـران گفـت ایـن اتحادیه فعال قصـد ندارد پرونده هسـته ای ایـران را 
بـه شـورای امنیـت ارجـاع دهد. پیشـتر ایـران تهدید کـرده بـود در صورت 
انجـام چنیـن کاری از پیمـان منـع گسـترش سـالح های هسـته ای )ان 

پـی تی( خـارج خواهد شـد.
اگرچـه در 21 مـاه گذشـته اتحادیـه اروپا در کنـار چین و روسـیه از خروج 
امریـکا از برجـام انتقـاد کرده اند اما عمال نتوانسـتند شـرایطی ایجاد کنند 
کـه ایـران از مزایـای اقتصـادی ایـن توافـق بهـره مند شـود. چراکـه بانک 
هـا و شـرکت هـای تجـاری خصوصـی حاضر نیسـتند بـه دلیـل مجازات 
سـرپیچی از تحریـم هـای ثانویـه امریـکا وارد داد و سـتد با ایران شـوند. 
لـذا بـه نظر می رسـد اکنـون اتحادیـه اروپا، چین و روسـیه مـی توانند از 

قطعنامـه »اتحـاد بـرای صلح« سـازمان ملل اسـتفاده کنند.
قطعنامـه اتحـاد بـرای صلـح که تاکنـون 1۰ بـار مورد اسـتفاده قـرار گرفته 
عنـوان مـی کنـد اگـر در مـواردی شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد به 
علـت وتـو یکـی از اعضـای دائم خـود نتواند بـه هنگام تهدیـد علیه صلح، 
نقـض صلـح یـا عمل تجـاوز اقـدام مناسـبی انجام دهـد، وظیفـه صلح و 
امنیـت بین المللـی به عهـده مجمع عمومی سـازمان ملل متحد گذاشـته 

می شـود.
اکنـون امریـکا بـا خـروج از یـک توافـق بیـن المللـی کـه توسـط شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل تاییـد شـده اسـت، سـایر کشـورها را نیز مجبـور به 
نقـض قطعنامـه 2231 شـورای امنیـت مـی کنـد. ایـن در حالی اسـت که 
بـه اسـتناد گـزارش هـای آژانـس بیـن المللـی انـرژی هسـته ای، تا قبل 
از خـروج امریـکا از برجـام، ایـران بـه تمامی تعهـدات خود در ایـن توافق 

عمـل مـی کرد.
همچنین ترور یک فرمانده ارشـد نظامی در یک کشـور ثالت و پیامدهای 
پس از آن اقدامی در جهت تهدید صلح بین المللی محسـوب می شـود. 
اعمـال تحریـم هـای شـدید اقتصادی کـه فاقد مشـروعیت بیـن المللی 
اسـت خـود مصـداق جنـگ اقتصـادی اسـت و اکنـون زندگـی بسـیاری 
از بیمـاران ایرانـی را کـه بـه داروهـای خـاص دسترسـی ندارنـد بـه خطـر 
انداختـه اسـت. همـه ایـن موارد حاکـی از لـزوم توجه به قطعنامـه اتحاد 

بـرای صلح اسـت.
ظریـف وزیـر خارجـه ایـران اخیـرا در مصاحبـه بـا اشـپیگل گفته بـود اگر 
امریـکا تحریـم هـا را لغو کنـد امـکان مذاکره میان دو کشـور وجـود دارد. 
امـا رئیـس جمهـور امریکا در پاسـخ گفـت: »نه ممنون!« واضح اسـت که 
در ایـن شـرایط پیشـنهاد هرگونـه طرحی در راسـتای کاهـش تنش میان 
ایـران و امریـکا در شـورای امنیـت بـه دلیـل حـق وتـو امریکا با شکسـت 
مواجـه مـی شـود. امریـکا علـی رغم وظیفـه قانونی خـود حتـی از صدور 
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اعالم آمار 
کشته شدگان آبان ماه 

بر عهده دولت است
رییس سازمان پزشکی قانونی 
گفت: اعالم آمار کشته شدگان 

آبان ماه براساس مصوبه 
شورای امنیت کشور برعهده 

دولت است.

آغاز آگاهی بخشی 
درباره سیل در کتب 

مدارس
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت 

بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب 

ایران قرار شد آگاهی بخشی 
در ارتباط با سیل را در دوره 

متوسطه دوم آغاز کنیم.
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بسته حمایت از صنعت 
گردشگری تدوین می شود

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در حال تالش برای 
تدوین بسته حمایتی از صنعت گردشگری هستیم و کمک 

هزینه سفر تنها بخشی از این بسته به شمار می رود.

رییس بانک مرکزی:

۳۵ میلیارد دالر برای تامین 
کاالهای اساسی تامین شد

لینک خرید نسخه الکترونیک

روز   1۰ از  بیـش  از  پـس  شـرق کرمـان  مـردم 
طوفـان شـن حـاال بـا ریزگردهـا درگیـر شـده اند 
بـه  از شـهرهای  آلودگـی هـوا در برخـی  میـزان 
1۰۰ برابـر حـد اسـتاندارد رسـیده اسـت. اسـتان 
کرمـان بـه عنـوان سـومین کانـون گـرد و غبـار 
بارندگی هـای  علیرغـم  و  می شـود  یـاد  کشـور 
ابتدایـی سـال آبـی جـاری ایـن روزهـا بارش ها 
در اسـتان متوقـف و در مقابل طوفان مکرر شـن 
و ریزگردهـای جـای آن را گرفتـه اسـت.در حالی 
و  فهـرج  فقـط  ریزگردهـا  آلودگـی  یکشـنبه  روز 
ریـگان را فراگرفتـه بـود و دیـد افقـی بـه شـدت 
کاهـش یافتـه و حتـی راه هـای ترانزیتـی بـرای 
آلودگـی  گذشـته  روز  شـد کـه  بسـته  سـاعاتی 
تشـدید شـده و بـه شهرسـتان های نرماشـیر، بم 

و کرمـان نیـز رسـید.
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تقریبًا هر سال ۲۰۰ روز مردم 
شهرستان ریگان استان کرمان  
شاهد بروز ریزگردها و طوفان 
شن هستند

شرق کرمان 10 روز 

است نفس نمی کشد
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 8

آگهی مناقصه  عمومی 
یک مرحله ای

)نوبت اول( 

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
شــهرداری رابــر بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات بــه شــماره 13۰89۰ مــورخ 1383/11/17 و آییــن نامــه هــای مربوطــه و بــا توجــه بــه قانــون اساســنامه 

هیــات رســیدگی بــه شــكایات قانــون برگــزاری مناقصــات بــه شــماره 6۰/68362 مــورخ 1388/12/26 قصــد برگــزاری مناقصــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد

مناقصه گزار
شهرداری رابرنام

کرمان –رابر- بلوار شهید تند کویان شهرداری رابرنشانی

برآورد ریالیتضمین شرکت در منامناقصه عمومی یک مرحله ای

12۴2۰5783۰5مبلغ ریالنوعمدتموضوع
ریال

بر اساس تجمیع شده 
راه ،راه آهن و باند 

فرودگاه
تهیه و اجرای آسفالت 

معابر شهر رابر
210روز

بر اساس آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی

65۰۰۰۰۰۰۰ ریال

دریافت اسناد
دفتر فنی شهرداری رابرمحل

از تاریخ 1398/11/29لغایت 1398/12/1مهلت

تحویل پیشنهادات
دبیرخانه شهرداری رابرمحل

1398/12/۰۴پایان وقت اداریمهلت

شهرداری رابرمحلگشایش پیشنهادات

1398/12/۰5زمان

1-تمام هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 2- شهرداری در پذیرش و یا رد پیشنهادات مختار می باشد

روابط عمومی شهرداری رابر

نوبت دوم

ویـزا بـرای وزیـر خارجـه ایـران برای شـرکت در جلسـه 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل پس از شـهادت سـردار 

سـلیمانی خـودداری کرد.
بنابرایـن اتحادیـه اروپا می تواند با مشـارکت روسـیه و 
چیـن مقدمـات اسـتفاده از قطعنامه اتحـاد برای صلح 
را فراهـم آورند. دسـتور جلسـه این قطعنامـه می تواند 
لغـو یـا تعلیـق موقـت تحریم هـای امریکا علیـه ایران 
و در مقابـل بازگشـت ایـران بـه تعهدات خـود در برجام 
باشـد تـا بدین ترتیب زمینه بـرای آغاز مذاکـرات میان 
طرفیـن فراهـم شـود. پیشـتر در سـال 2۰13 نیز چنین 
رونـدی امتحـان شـده بـود و در قبـال تعلیـق برخـی 
تحریـم هـا، ایران نیز برنامه هسـته ای خـود را محدود 

کـرده کـه سـرانجام بـه توافق برجـام ختم شـده بود.
لـذا در شـرایطی کـه ایـران و امریـکا نشـان داده انـد 
حاضـر بـه عقب نشـینی یـک طرفـه نیسـتند و تالش 
هـای انفـرادی کشـورهایی همچـون فرانسـه و ژاپـن 
یـا اتحادیـه اروپـا بـه جایی نرسـیده اسـت، مـی تواند 
مجمـع عمومی سـازمان ملل از ایـران و امریکا بخواهد 

زمینـه را بـرای مذاکـرات آمـاده کننـد.
اگرچـه امریـکا مـی توانـد بـه قطعنامه مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل هـم اعتنـا نکند، امـا از دو جهت شـانس 
موفقیـت ایـن اقـدام کـم نیسـت. اول آنکـه ترامـپ را 
در برابـر جامعـه بیـن المللـی و نـه یک کشـور قـرار می 
دهـد و از آنجـا کـه ایـران نیـز بـه تعهـدات خـود ذیـل 
برجـام بـاز مـی گـردد تلقی عقب نشـینی بـرای ترامپ 
کاهـش خواهـد یافـت. دوم آنکه بـه دلیل نیـاز ترامپ 
بـه تبلیغات در رقابت های انتخابات ریاسـت جمهوری، 
شـانس موفقیـت در مذاکـره بـا ایـران می توانـد برای 

وی مهـم ارزیابی شـود.
اتحادیـه اروپـا نبایـد منتظـر نتیجـه انتخابات ریاسـت 
جمهـوری امریـکا بمانـد، بلکه باید نقـش تاریخی خود 
در حفـظ یـک توافـق مهم بین المللـی را اجـرا کند و با 
اسـتفاده از ایـن مکانیسـم حقوقـی سـازمان ملل، می 
توانـد زمینـه را بـرای مذاکـره میـان ایـران و امریـکا و 

حفـظ صلح بیـن المللـی فراهم سـازد.
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ساخت مسکن برای کم درآمدها سود باالیی ندارد، به همین دلیل از برنامه های عمرانی جا می ماند

و  جمعیـت  رشـد  شـهری،  زندگـی  توسـعه 
بـه  حومـه ای  و  روسـتایی  مهاجرت هـای 
کالن شـهرها، فاصله قابل توجـه درآمدها با نرخ 
تـورم در ادوار مختلـف و نبـود تسـهیالت بانکی 
منسـجم و کارآمد باعث شـده تا مسـکن پایدار 
از دسـترس گروه هایـی بـا درآمد پایین و حتی 
متوسـط خـارج شـود. در ایـن زمینـه می تـوان 
بـه بررسـی تحـوالت بخـش مسـکن در پیوند 
بـا هدف گـذاری برنامه های شـش گانه توسـعه 

پرداخت.
در تمـام 6 برنامـه توسـعه ای پـس از انقـالب 
دهک هـای  مسـکن  تامیـن  ضـرورت  بـر 
تنهـا  نـه  امـا  شده اسـت  تاکیـد  کم درآمـد 
میان مـدت  و  پنج سـاله  برنامه هـای  راهـکار 
نتوانسـته گـره تامیـن مسـکن ایـن اقشـار را 
بـاز کنـد بلکـه امـروز در مسـیر خانـه دار شـدن 
دهک هایـی بـا درآمـد متوسـط هـم موانعـی 

 31 اصـل  می خورد.طبـق  چشـم  بـه  جـدی 
ایـران و  قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی 
ماده 73 منشـور حقوق شـهروندی؛ هر خانوار 
ایرانـی باید دارای مسـکن مناسـب و در شـان  
و شـئونات اجتماعـی خـود باشـد و همچنین 
براسـاس قانون سـاماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسـکن دولت باید بسـترهای صاحب 
خانـه شـدن مـردم را فراهـم آورد. از ایـن رو 
سـاز و کارهایـی بـرای تحقـق ایـن قوانیـن در 
برنامه هـای توسـعه ای در نظـر گرفتـه شـد کـه 
بـه دالیلـی نتوانسـتند در رفـع مشـکالت بـازار 

مسـکن کشـور موثـر و قـوی عمـل کننـد.
سیاسـت  های برنامه  های شـش گانه توسـعه 
دربـاره مسـکن، یـا قابلیـت اجـرای متناسـب 
بـا واقعیت هـای اقتصـادی جامعـه را نداشـت 
یـا بـه دلیـل نوسـانات شـدید اقتصـادی در 
کشـور ایـن راهکارهـا از حیـز انتفـاع سـاقط 
می شـد. همچنیـن مهم تریـن ضعـف قوانیـن 
و مصوبه هـای برنامه هـای توسـعه کلی گرایـی 
آنهـا بـود کـه در مرحلـه اجرا با بن بسـت مواجه 

می شـد.

چرا تامین مسکن کم درآمدها 
محقق نمی شود؟

طبـق بسـیاری از قواعـد داخلـی و تجربه های 
جهانـی، دولـت حـق دخالت در بازار مسـکن را 
نـدارد و تجربـه یک بار ورود دولت به مسـکن 
بـا اجـرای پـروژه »مسـکن مهـر« و افزایـش 
نـرخ تـورم به ۴۰ درصد نشـان داد که دولتی ها 
انبوه سـازان خوبی نیسـتند و در صورت دخالت 
می یابـد  افزایـش  مـردم  هزینه هـای  آنهـا 
امـا قانـون بـه صراحـت اعـالم کرده اسـت کـه 
بـرای سـه دهـک اول کـه توانایـی پس انـداز 
و پرداخـت اقسـاط از محـل ارایـه تسـهیالت 
بانکـی را ندارنـد، دولـت بایـد دسـت بـه کار 

شود.
بـرای  دولـت  مسـکنی  پـروژه  بزرگ تریـن 
اقشـار کم درآمـد مسـکن مهـر بـود کـه هـر 
چنـد توانسـت سـرپناهی )فـارغ از کیفیـت 
ایجـاد  خانوارهـا  برخـی  بـرای  سـاختمان( 
کنـد امـا از تامیـن زیرسـاخت شـهری و وجه 
اجتماعـی آن غافـل مانـد و تاخیـر در تحویـل 

واحدهـا نـام نیکـی از ایـن پـروژه بـه جـا 
نگذاشـت.

سیاسـت های  اجـرای  در  مانـع  مهم تریـن 
زندگـی  رفـاه  سـطح  بهبـود  بـرای  دولـت 
دهک هـای کم درآمد از جمله تامین مسـکن 
یـا حداقـل ایجـاد بسـترهای تسـهیل کننده 
بـرای دسترسـی آنهـا به مسـکن این اسـت 
کـه بانـک اطالعاتـی جامـع از جمعیـت این 
خانـوار و پراکندگـی آنهـا در دسـت نیسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه نهادهـای متعددی 
از جملـه کمیته امداد، بهزیسـتی و ... در این 

حـوزه مشـغول بـه کارند.
کم درآمدهـا  مسـکن  دیگـر  چالـش  دربـاره 
بایـد گفـت از آنجایـی کـه صفر تـا صد بخش 
مسـکن بـه غیـر از عامـل زمیـن، در دسـت 
بخـش خصوصـی اسـت و سـاخت مسـکن 
بـرای کم درآمدها سـود باالیی نـدارد، به همین 
دلیـل از برنامه هـای عمرانی جـا می ماند برای 
مثـال در همیـن پـروژه جدیـد دولـت بـرای 
تقویـت بـازار مسـکن تحـت عنـوان »مسـکن 
ملـی«، هـم در طـرف عرضـه و هـم تقاضـا، 
هیـچ برنامـه ای برای اقشـار کم درآمـد به ویژه 
کارگـران در نظـر گرفتـه نشده اسـت و تمـام 
پـروژه با شـرایط اقشـار متوسـط رو بـه به باال 
طراحـی شـده  و در حـال اجرا اسـت. واقعیت 
این اسـت که تـا زمانی که مشـوق های جذاب 
و سـودده در اختیـار بخش خصوصی قرار داده 
نشـود، هیچ سـرمایه گذاری به غیـر از خیرین 
سـرمایه خـود را وارد سـاخت مسـکن اقشـار 
فرودسـت نمی کنـد. در ایـن بخـش هـم فعال 
دولـت مشـوق خاصـی در نظـر نگرفته اسـت.

سیاسـت های  و  برنامه هـا  در  هـم  معمـوال 
از  پاییـن،  دهک هـای  بـرای  مسـکنی  کالن 
پتانسـیل های بسـیار غنـی نهادهای پـر قدرت 
مانند سـتاد اجـرای فرمان حضرت امـام )ره(، 
بنیـاد مسـتضعفان، آسـتان قـدس رضـوی و 
اوقـاف کـه حداقـل در بخـش زمیـن غنـی به 
شـمار می آینـد،  اسـتفاده نمی شـود و نامـی 
از ایـن نهادهـا بـرای اجرای تکالیـف دولت در 

قبـال تامیـن مسـکن کم درآمدهـا نیسـت.
البتـه از سـال آینـده بـا هماهنگـی وزارت راه و 

شهرسـازی قـرار بـر ایـن اسـت که با تشـکیل 
نهادهـای مرتبـط،  بـا حضـور تمـام  سـتادی 
نسـبت بـه سـاخت سـاالنه 2۰۰ هـزار مسـکن 

ویـژه اقشـار کم درآمـد اقـدام شـود.

چالش های بازآفرینی شهری و 
مقابله با حاشیه نشینی    

رونـد رو بـه رشـد مهاجـرت بـا هـدف تجربـه 
زندگـی شـهری بـه دهـه چهـل برمی گـردد و  
رخدادهایـی چـون جنـگ تحمیلی هـم به این 
رونـد شـتاب داد. مهـار نشـدن ایـن روند باعث 
شـد تـا امـروز بـا تجربـه تنـش آبـی و کاهش 
میـزان اشـتغال در روسـتا و شـهرهای کوچک، 
19 میلیـون نفـر از جمعیـت شـهری کشـورمان 
)بنا بر اعالم برخی مسـئوالن( دچار بدمسـکنی 
باشـند. از ایـن شـمار گروهـی حاشیه نشـینی 
می کننـد و در معـرض انـواع خطرهـا هسـتند. 
بخشـی دیگر از بدمسـکنی به سکونت خانوارها 
در بافت هـای فرسـوده در داخـل و مرکـز شـهر 

مربـوط می شـود.
6 برنامـه توسـعه و برنامه های سـالیانه بودجه 
در ایـن زمینـه مصوبه هایـی داشـته اند کـه یـا 
بـه اجـرا نرسـیده  یـا در نیمـه راه رهـا شـده اند 
کـه نتیجه ایجـاد این شـرایط، کاهـش اعتماد 
عمومـی به عملکـرد دولت در این زمینه اسـت. 
در مقاطعـی در تهران و شـهرهای بـزرگ، دولت 
بـا همـکاری نهـاد عمومـی شـهرداری شـروع 
بـه نوسـازی بافـت فرسـوده کـرد کـه طـی این 
پروسـه، مـردم ملـک خـود را بـرای تجمیـع 
امـالک در یـک نقطـه بافت فرسـوده در اختیار 
دولـت قـرار دادند تا با این اقدام دولت نسـبت 

بـه بازآفرینی شـهری و نوسـازی واحدها اقدام 
کنـد. نیمـه کاره مانـدن ایـن پـروژه و بی خانـه 
شـدن برخـی خانوارهـا باعث شـد هر بـار تکرار 
ایـن پـروژه در سـال های بعـد حتـی بـا تغییر 
روش و تغییـر ادبیـات دولـت هم با شکسـت 

مواجه شـود.
در همیـن ارتبـاط، نوسـازی پـروژه صدواحـدی 
در محلـه سـیروس کـه بـا حضـور »عبـاس 
شهرسـازی  و  راه  وقـت  وزیـر  آخونـدی« 
کلنگ زنـی شـد هـم در همـان مراحـل اولیـه 
پـروژه، نیمه کاره رها شـد و یک بـار دیگر عده ای 

پشـت دیوارهـای بدمسـکنی ماندنـد.
در بخـش رفـع حاشیه نشـینی هـم شـرایطی 
مـردم  حالـی کـه  در  اسـت.  حاکـم  مشـابه 
اسـکان مجـدد مواجـه  بـا وعـده  بی سـرپناه 
می شـود تـا از حاشیه نشـینی دسـت بردارنـد، 
در ادامـه راه بـا پروسـه بروکراسـی های اداری، 
تغییـر مدیـران،  غییـر سیاسـت و برنامه هـا 

می شـوند. مواجـه 
نزدیـک بـه دو سـال از تاریـخ انقضـای برنامـه 
ششـم توسـعه باقـی مانده اسـت و بر اسـاس 
این سـند تا پایان سـال 1۴۰۰ بایـد 27۰۰ محله 
در کشـور بازآفرینی شده باشـند. هنوز وزارت راه 
و شهرسازی آماری از میزان پیشرفت کار اعالم 
نکرده اسـت. طبـق ایـن برنامـه باید سـاالنه 1۰۰ 
هـزار واحـد مسـکونی نوسـازی شـوند یعنی تا 
بـه امروز طبـق زمان بنـدی ها حداقـل باید 2۰۰ 
هزار واحد مسـکونی بهسـازی و نوسـازی شده 
باشـند کـه ایـن تحقـق ایـن عـدد بـا توجـه به 

شـرایط دشـوار به نظـر می رسـد./ ایرنا

ته
نک

در حالی کـه مهم تریـن مشـکالت بازار مسـکن برای اقشـار متوسـط رو 
به پایین ناهمخوانی قدرت خرید و قیمت  پرنوسـان مسـکن، پوشـش 
حداقلـی تسـهیالت در ایـن بخـش از کل هزینه هـا، ناتوانـی دولـت 
در کنتـرل سـوداگری، انحصـار در زمیـن بـه ویـژه در شـهرهای بـزرگ، 
سـرمایه ای تلقی شـدن مسکن در فرهنگ کشـورمان و بدمسکنی است 
امـا هیچ یک از برنامه های توسـعه ای نتوانسـته در اجـرا موفقیت قابل 
قبولـی در رفع این مشـکالت داشـته باشـد.  آمـار و ارقـام ۴۰ درصدی 
بدمسـکنی، افزایـش قیمت صد درصدی قیمت مسـکن در یک سـال 
در کالن شـهر تهـران، وجـود ۲.۵ میلیـون خانـه خالـی از سـکنه و عدم 
مالیات سـتانی از صاحبـان ایـن امـالک و...نشـان دهنده موفق نبودن 

برنامه های توسـعه ای اسـت.

تحلیل

بازگشت به زندان تئاتری ها زیر دو درصد استپیام خبر
معاون سالمت و اصالح و تربیت مدیر کل زندان های استان تهران گفت: بازگشت مجدد به زندان 
را از 2۰ الی 3۰ درصد در گروه های مختلف داریم اما گروه هایی که در تئاتر فعالیت می کنند، 
بازگشت مجددشان زیر دو درصد است و تمایل به صفر است.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس سـازمان پزشـکی قانونـی گفت: 
آبان مـاه  کشته شـدگان  آمـار  اعـالم 
براسـاس مصوبـه شـورای امنیت کشـور 

برعهـده دولـت اسـت.
رییـس  آرانـی"  مسـجدی  "عبـاس 
پزشـکی قانونـی کشـور در گفت وگـو بـا 
خبرنگار ایلنا در پاسـخ به سـوالی درباره 
سـخنان رییس جمهور در نشست خبری 
خـود بـا اصحـاب رسـانه مبنی بـر اینکه 
آمـار کشته شـدگان اعتراضـات آبان مـاه 

در اختیـار پزشـکی قانونی کشـور اسـت 
و اگـر بـرای آنهـا روشـن اسـت کـه باید 
روشـن شـده باشـد، بایـد اعـالم کننـد، 
گفـت: دولـت بایـد ایـن آمـار را اعـالم 
کنـد. مـا نکتـه ای در ایـن رابطـه نداریم.
وی ادامـه داد: براسـاس مصوبه شـورای 
امنیـت کشـور وظیفـه دولـت اسـت کـه 

ایـن آمـار را اعـالم کند.
رییـس سـازمان پزشـکی قانونی کشـور 
خاطرنشـان کـرد: ما به مراجـع ذیصالح 

اعـالم کردیـم و هیچ وظیفـه ای مبنی بر 
اعـالم عمومـی آن نداریـم و همانطور که 
گفتـم، در مصوبـه شـورای امنیت کشـور 
کـه زیرمجموعـه دولـت اسـت و وزیـر 
کشـور رییس آن اسـت، مشـخص شده 
اسـت کـه چـه کسـی بایـد ایـن آمـار را 

اعـالم کند.
مسـجدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
آیـا افـراد مجهول الهویـه نیـز در ارتباط با 
کشـته شـدگان آبـان مـاه وجود داشـته 
اسـت؟ خاطرنشـان کرد: همـه اطالعات 
در اختیـار شـورای امنیـت کشـور اسـت. 
تمـام اطالعات در ایـن رابطه را می توانید 

از آقـای وزیـر کشـور سـوال کنید.

اعالم آمار کشته شدگان 
آبان ماه بر عهده دولت است

مسائل و افتخارات کشور نباید 
دو قطبی شود

رییـس جمهـوری دعواهای سیاسـی و جناح بندی را به ضرر کشـور دانسـت و 
افزود: مسـائل و افتخارات کشـور نباید دو قطبی شـود، افتخار، افتخار اسـت. 
وی خاطر نشـان کرد: سـردار سـپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی افتخار ما اسـت، 
جنـاح راسـت و چـپ نمی شناسـد و خود سـردار سـلیمانی اصال فـرد جناحی 
نبـود. باهمـه جنـاح هـا خوب بـود و تفکـر او اصال تفکـر جناحی نبـود. رییس 
جمهـوری تاکیـد کرد: اساسـا افتخـارات ملـی، جناحی کردنی نیسـت و معنی 
نـدارد کـه مـا افتخـارات ملی خـود را جناحی و تقسـیم کنیم، با ایـن کار برش، 

ناصحیـح و نادرسـتی ایجـاد می کنیم. 
وی افـزود: نمـی شـود یـک درختـی را کـه میوه می دهد از وسـط بـا اره نصف 
کـرد و بگوینـد مـا دو جنـاح هسـتیم؛ با این کار هردو طرف خشـک می شـود 
و دیگـر بـه ایـن جنـاح و آن جناح میوه نمـی دهد. خیلی ازجاها، جایی اسـت 
کـه قواعـد بـازی و حزب بازی برای جـا و محیط خاصی مانند زمـان انتخابات 
اسـت.روحانی بیـان افـزود:  پـس از انتخابـات یکـی برنـده مـی شـود، دیگر 
آن قواعـد بـازی )انتخابـات( در جامعـه تعطیـل اسـت و باید فعـاالن و رقبا تا 
انتخابـات بعـدی بـه اتـاق های خود برونـد،  ولی ظاهرًا می خواهنـد این بازی 

هـا را تـا انتخابـات بعـدی و بعدی مـدام ادامه دهند.

اقتصاد

سیاست

قضا

بین الملل

۳۵ میلیارد دالر برای تامین کاالهای 
اساسی تامین شد

امروز با وجود نهادهای موازی مجلس دیگر در رأس امور نیست

به قوه قضاییه قوی می اندیشیم نه قوه قضاییه بزرگ

ایران در بازسازی ها کنار سوریه ایستاده است

ــزی  ــک مرکـ ــس کل بانـ رییـ
فشـــار  وجـــود  گفت:بـــا 
و  آمریـــکا  حداکثـــری 
نقـــل  در  محدودیـــت 
ــه امســـال  ــی و تجـــاری، در11 ماهـ وانتقـــاالت پولـ
بـــرای  ارز  تامیـــن  دالر  میلیـــارد   35.5 حـــدود 
واردات کاالهـــای اساســـی و ضـــروری و مـــواد اولیـــه 
ـــزی  ـــک مرک ـــنبه بان ـــزارش روز دوش ـــد.به گ ـــام ش انج
عبدالناصـــر همتـــی افـــزود: بـــا وجـــود فشـــار حداکثـــری 
ـــت در  ـــاد محدودی ـــرای ایج ـــه ب ـــی ک ـــکا و اقدامات آمری
نقـــل وانتقـــاالت پولـــی و تجـــاری انجـــام شـــد در 11 

ـــن ارز  ـــارد دالر تامی ـــدود 35.5 میلی ـــال ح ـــه امس ماه
بـــرای واردات کاالهـــای اساســـی و ضـــروری و مـــواد 
ـــه  ـــزی ادام ـــک مرک ـــس کل بان ـــه انجـــام شـــد. ریی اولی
داد: 1۴ملیـــارد دالر از ایـــن مبلـــغ بـــرای تامیـــن ارز 
واردات کاالهـــای اساســـی، دارو، تجهیـــزات پزشـــکی 
و نهـــاده هـــای دامـــی بـــوده اســـت و از نظـــر ایـــن 
کاالهـــا، فراوانـــی جـــدی در کشـــور وجـــود دارد. وی 
ـــدود  ـــال ح ـــه امس ـــن در 11 ماه ـــرد: همچنی ـــه ک اضاف
22 میلیـــارد دالر ارز حاصـــل از صـــادرات بـــه چرخـــه 

ــت. ــته اسـ ــور بازگشـ ــاد کشـ اقتصـ

یـک نماینـده مجلس شـورای اسـالمی تاکید 
کـرد: درحـال حاضـر بسـیاری از مباحث مانند 
اصل 59 قانون اساسـی که یک اصل اساسـی 
اسـت بـه نوعی فراموش شـده اسـت کـه باید 
علیرغـم این کـه برخی هـا بـر نمی تابنـد در مـوردش بحث شـودو به رأی گذاشـته 

شود.
آنطـور کـه عصـر ایران نوشـته بهـرام پارسـایی در گفت وگو بـا خبرنگار ایلنـا، درباه 
این که تا چه حد توانسـتیم در این چهل سـال جمهوریت را که یکی از شـعارهای 
اصلـی انقالبیـون بـود بـه معنـای واقعـی تحقق بخشـیم، گفـت: امروز در آسـتانه 
۴1 سـالگی انقـالب قـرار داریـم، انقالبی کـه به رهبری حضـرت امـام)ره( به وقوع 
پیوسـت. برداشـت شـخصی من این اسـت که یک مقدار از آن اهداف و شـعارها 
کـه بنیان گـذار انقالب مطـرح کرد فاصلـه گرفته ایم مخصوصـا در بحث جمهوریت 

کـه در ایـن روزهای کشـور بیشـتر به ایـن نکته بایـد توجه کنیم.
ایـن عضو فراکسـیون امید مجلس شـورای اسـالمی با بیان این کـه امام خمینی 
موضـوع جمهـوری اسـالمی را بـه رفراندوم گذاشـت، بیان کـرد: امـام)ره( فرمودند 

»جمهـوری اسـالمی نـه یک کلمه بیشـتر نه یک کلمه کمتر« کـه جمهوریت نظام 
در دو قـوه مجریـه و مقننه متبلور می شـود و واقعیت پیـدا می کند زیرا نمایندگان 
مجلس شـورای اسـالمی و رئیس جمهور با رأی مسـتقیم مردم انتخاب می شوند 
کـه ایـن همـان جمهوریـت نظـام اسـت.وی یـادآور شـد: تاکید امـام این بـود که 
مجلس در رأس امور باشـد؛ مردم عادی به دور از سیاسـت هم این گفته ایشـان 
برای شـان بسـیار آشـنا اسـت که مجلس باید در رأس امور باشـد اما تفسـیرهای 
جدیـدی کـه امـروز می شـود و ممانعت هایـی کـه در مسـیر قانون گـذاری صـورت 
می گیـرد، مشـخصًا در تضـاد با آن چیزی اسـت که امام دربـاره در رأس امور بودن 
مجلـس بیـان کردند.پارسـایی بـا اشـاره به سـخنان یکـی از ائمه جمعـه مبنی بر 
اینکـه »مجمع تشـخیص مصلحـت نظام یکی از قوای کشـور اسـت« گفت: برای 
اولین بار اسـت که می شـنوم مجمع تشـخیص یک قوه اسـت، ما در کشـورمان 
بـر اسـاس چیـزی کـه قانون تعریف کرده اسـت سـه قوه بیشـتر نداریـم؛ مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام هم نمی تواند خـارج از قانون باشـد اگر آقایـان بر این 
بـاور هسـتند کـه غیـر از این اسـت و مجمـع هم باید یـک قوه باشـد، بهترین کار 

برگـزاری همه پرسـی در این مورد اسـت.

ــت:  ــه گف ــوه قضایی ــس ق ریی
ــوی  ــه ق ــوه قضایی ــه ق ــا ب م
قــوه  نــه  اندیشــیم  مــی 

بــزرگ. قضاییــه 
ســیدابراهیم رییســی در نشســت هــم اندیشــی شــورای 
ــا موضــوع  ــا نهادهــای مردمــی ب ــی قــوه قضاییــه ب عال
»آییــن رونمایــی و ابــالغ دســتورالعمل نحــوه مشــارکت 
و تعامــل نهادهــای مردمــی قــوه قضاییــه« اظهــار کــرد: 
ــه  ــم  ک ــتمداد می طلبی ــهدا اس ــام )ره( و ش از روح ام
نســبت بــه انجــام وظایــف مــا  را مــدد کننــد. همچنیــن 
از  ســازمان های مــردم نهــاد تشــکر مــی کنــم کــه 
ــه  جلســه عالــی شــورای قــوه قضاییــه امــروز مزیــن ب

حضــور ایــن عزیــزان شــده اســت.
وی افــزود:  شــما می دانیــد کــه انقــالب اســالمی 
ــر خواســت و اراده و رای مــردم اســت. از  مــا مبتنــی ب
افتخــارات نظــام ایــن اســت کــه خواســت و مشــارکت 
مــردم جــزو اساســی تریــن محورهــای حرکــت در ایــن 
نظــام اســت و هــر جــا کــه مــردم حضــور داشــتند کارهــا 
پیــش رفتــه اســت. حضــور مــردم در 22 بهمن پشــتوانه 
جــدی بــه حرکــت نظــام و مســئوالن می دهــد و  جلــوه 
ــالب  ــام و انق ــداوم نظ ــرای ت ــردم ب ــت م ای  از خواس
ــه  ــه ک ــروز آنچ ــردم ام ــه م ــه اینک ــه ب ــت.   توج اس

ــم اســت. ــد بســیار مه ــق یاب ــد تحق می خواســتند بای

اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
خطــاب بــه رئیــس مجلــس ســوریه 
گفــت: مطمئــن باشــید در بازســازی ها 

نیــز در کنــار شــما خواهیــم بــود.
ــاغ، رئیــس  ــا حمــوده صب ــدار ب ــی در دی ــی الریجان ــا، عل ــه گــزارش ایلن ب
مجلــس ســوریه، اظهــار داشــت: ایــران و ســوریه دو کشــور بــرادر و 

ــتند. ــت هس دوس
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بیــان کــرد: تروریســت ها توســط 
آمریــکا در ایــن منطقــه بــه وجــود آمدنــد و متاســفانه برخــی از کشــورهای 
منطقــه نیــز از آن هــا حمایــت کردنــد، امــا شــما در ایــن اســتقامت پیــروز 

شــدید.
ــرایط  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوریه ب ــس س ــس مجل ــه رئی ــاب ب وی خط
نســبت بــه 8 ســال گذشــته تغییــر کــرده اســت، گفــت: در آن زمــان یکــی 
ــران آمــد. »وی گفــت، چــرا شــما از  ــه ای ــه ب ــران کشــورهای منطق از رهب
ــا  ــه دیگــر ب ــد، کار ســوریه تمــام اســت. دو هفت ــت می کنی ســوریه حمای

هــم در مســجد امــوی نمــاز می خوانیــم.« مــن بــه ایشــان اعــالم کــردم 
ــید. ــوریه را نمی شناس ــت س ــد و مل ــتباه می کنی ــما اش ــه ش ک

ــوش  ــا را گ ــرف م ــه ح ــورهای منطق ــی از کش ــه داد: برخ ــی ادام الریجان
ــدند. ــه ش ــروز متوج ــد و ام نکردن

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: هــدف آن هــا ایــن بــود کــه کار 
ــه شــما و رئیــس  ــا ب ــد. امــروز م ــه تمــام کنن ــد هفت ســوریه را طــی چن

ــم. ــک می گویی ــا را تبری ــن پیروزی ه ــوریه ای ــئوالن س ــور و مس جمه
الریجانــی بــا بیــان ایــن کــه اطمینــان داشــته باشــید در حمایــت از شــما 
راســخ هســتیم، افــزود: بــا شــناخت کامــل از ســوریه و منطقــه، از شــما 
حمایــت کردیــم و همچنــان حمایــت خواهیــم کــرد و همــکاری بــا شــما 

ــم. ــی نمی دانی ــر تاکتیک ــک ام را ی
رییــس مجلــس شــورای اســالمی بــا ذکــر  ایــن مطلــب کــه امــروز شــما 
وارد صحنــه بازســازی و بهبــود شــرایط اقتصــادی شــده اید، اظهــار داشــت: 
تجــار ایــران و ســوریه در شــرایط امــروز می  تواننــد بــا یکدیگــر همــکاری 

کننــد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل بین الملـل وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
گفـت: کرونـای جدیـد، بیماری جدیدی اسـت و ایـران می تواند 
در زمینـه شـناخت آن بـا چیـن همکاری داشـته باشد.محسـن 
اسـدی الری در بـا دیـدار سـفیر چیـن، بـا قدردانـی از اقدامـات 
مسـئوالنه و بسـیار موثـر دولـت چیـن در زمینـه کنتـرل کرونـا 
افزود: روند نسـبتا کاهشـی در موارد ابتال به کرونا مشـاهده می 
شـود و براسـاس آمار، این روند اکنون در حال تثبیت اسـت. به 
جـز ووهـان، در سـایر اسـتان های چین مشـکل خاصـی وجود 
نداشـته و در خـارج از چیـن نیز به دلیل همـکاری دولت و ملت 

چین، روند افزایشـی ابتال مشـاهده نشـده اسـت.

وزارت  رسـانی  اطـالع  و  عمومـی  روابـط  مرکـز  رییـس 
بهداشـت از صـدور گواهـی سـالمت بـرای همـه 57 نفـر 
دانشـجوی ایرانـی بازگشـته از ووهان چین کـه در قرنطینه 
کرونـا به سـر می برنـد، خبر داد. دکتر کیانـوش جهانپور در 
گفت وگـو با ایسـنا، با اشـاره بـه اینکه فردا )سه شـنبه( 1۴ 
روز قرنطینـه دانشـجویان ایرانـی بازگشـته از ووهـان چین 
بـه پایـان می رسـد، گفـت: خوشـبختانه تمام ایـن 57 نفر 
در سـالمت کامـل بـه سـر می برنـد و فـردا بـا پایـان مدت 

قرنطینـه، بـه آغـوش خانواده هایشـان بازمی گردنـد.

آمادگی ایران برای همکاری  با 
چین و شناخت کرونای جدید

صدور گواهی سالمت برای 
دانشجویان بازگشته از چین

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه اعـالم کـرد: در پـی سلسـله 
بـا همـکاری موثـر قـوه  و  رایزنی هـای فشـرده دیپلماتیـک 
قضائیـه و سـازمان اطالعـات سـپاه، احمـد خلیلـی شـهروند 
ایرانی بازداشـت شـده در آلمان آزاد شـد. سـید عباس موسوی 
گفـت: در پـی سلسـله رایزنی هـای فشـرده دیپلماتیـک و بـا 
همـکاری موثـر قـوه قضائیـه و سـازمان اطالعـات سـپاه، آقای 
احمـد خلیلـی شـهروند ایرانـی که بـه بهانه نقـض تحریم های 
غیرقانونـی و ظالمانـه آمریـکا و بـه درخواسـت دادسـتانی این 
رژیم در آلمان بازداشـت شـده و در معرض اسـترداد به آمریکا 
قرار داشـت، شـب گذشـته آزاد و به همـراه وزیر امـور خارجه به 

بازگشـت. میهن 

جلسـه بررسـی راه انـدازی سـامانه جامـع انبار هـا و مراکز 
ریاسـت  بـه  )دوشـنبه(  روز  از ظهـر  پیـش  نگهـدای کاال 
معـاون اول رییـس جمهور برگزار شـد. اسـحاق جهانگیری 
بـا اشـاره بـه مهلـت برنامـه زمانبنـدی تکمیـل مقدمـات 
بـرای راه انـدازی سـامانه جامـع انبارهـا و مراکـز نگهداری 
کاال، گفـت: براسـاس برنامـه زمانبنـدی، ایـن سـامانه باید 
همـه  و  شـود  انـدازی  راه  کامـل  طـور  بـه  اسـفندماه  در 
دسـتگاه هـای ذیربط نیز باید همـکاری و همراهی الزم در 

ایـن زمینـه را داشـته باشـند.

آزادی شهروند ایرانی 
بازداشت شده در آلمان

اجرای سامانه جامع انبار ها 
و مراکز نگهدای کاال
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری

رالی خودروهای دو دیفرانسیل در کویر ریگ جن
کانـون  سـافاری  ملـی  کلـوپ 
اتومبیلرانـی  و  جهانگـردی 
میـراث  وزارت  همـکاری  بـا 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی، رالـی دو روزه خودروهـای دودیفرانسـیل را در کویر ریگ 

می کنـد. برگـزار  اصفهـان  اسـتان  جـن 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط عمومـی کانـون 
جهانگـردی و اتومبیلرانـی جمهوری اسـالمی ایـران، نحوه اجرای 
این مسـابقه که در روزهای 1 و 2 اسـفند 98 در یک کالس و در 
مسـیری بـه طـول 1۰۰ کیلومتـر برگزار می شـود، به صـورت تیمی 

و هـر تیم شـامل سـه خـودرو، خواهـد بود.
رالـی خودروهـای دودیفرانسـیل ریـگ جـن در راسـتای اهـداف 
وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی، به منظـور 
ترویـج فرهنـگ صحیـح سـافاری  داخلـی،  رونـق گردشـگری 
بـدون آسـیب رسـاندن بـه طبیعـت، حفاظـت همـه جانبـه از 
محیـط زیسـت، افزایـش دانـش و مهـارت رانندگـی در کویـر، 

ایجـاد شـور و نشـاط اجتماعـی، تقویت روحیه همیـاری و انجام 
فعالیت هـای گروهـی در کویـر، طراحـی شـده و برگزار می شـود.
برنامـه روز نخسـت رالـی پنجشـنبه یکـم اسـفند مـاه، حرکت به 
صـورت مختصـات یابـی نقطـه بـه نقطـه و بـا اسـتفاده از جـی 
پـی اس از انـارک به سـمت ریگ جـن، بازدید از کاروانسـراهای 
تاریخـی انـارک و ناروسـیه، روسـتای تاریخـی علـم حـاج باقر، 
ریگ جـن و معـدن قدیمـی آلمانی هـا و اقامـت و سـکونت در 

کمـپ شـبانه در میـان رمل هـای زیبـای کویـر خواهـد بود.
برای روز دوم مسـابقه نیز شـروع از محل کمپ شـبانه و حرکت 

به سـمت انارک در نظر گرفته شـده اسـت.
و  داوران  نظـر  اسـاس  بـر  پایـان،  خـط  بـه  رسـیدن  از  پـس 
امتیازهـای کسـب شـده از سـوی شـرکت کنندگان، نتایـج اعـالم 
و نفـرات برتـر معرفـی می شـوند.زمان و محـل تکمیـل مـدارک 
و برگـزاری جلسـه توجیهـی، عصـر روز چهارشـنبه 3۰ بهمـن 98 
در کاروانسـرای انـارک واقـع در بخـش انـارک اسـتان اصفهـان 

بود. خواهـد 

 پیام
 میراث

سفیر اتریش در ایران از کاهش ریسک سفر به ایران برای اتباع کشورش خبر داد. اشتفان شولتز سفیر اتریش در ایران در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: اتریش پس از ارزیابی  مجدد و اساسی شرایط امنیتی، تذکرهای سفر به ایران را کاهش داده و 

هشدارهای عمومی برای اجتناب از سفرهای کم اهمیت به ایران را لغو کرده است.

رنا
 ای

س:
عک

و  معـاون سـرمایه گـذاری صنـدوق توسـعه صنایـع دسـتی 
فـرش دسـتباف و احیـا و بهـره بـرداری از اماکـن تاریخـی 
غیـر  بخـش  مشـارکت  افزایـش  بـرای  فرهنگـی، گفـت:  و 
دولتـی در زمینـه احیـای بناهـای تاریخی، مشـوق هایی نظیر 
تخصیـص تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده کـه نـرخ سـود آن 

بـرای بافـت روسـتایی ۴ تـا 6 درصـد اسـت.
از سیاسـت هـای صنـدوق  افـزود: یکـی   بهمـن عسـگری، 
بهـره  و  احیـا  و  فـرش دسـتباف  و  توسـعه صنایـع دسـتی 
بـرداری از اماکـن تاریخـی و فرهنگی این اسـت کـه از طریق 
واگـذاری بناهـای تاریخـی و فرهنگـی بـه بخـش خصوصـی 
نقـش بـه سـزایی را در پویایـی اقتصـاد مقاومتـی و درونـزا 

داشـته باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه تعـدادی قابـل 
توجهـی از بناهـای تاریخـی در اختیـار صنـدوق اسـت، مـی 
توانیـم بـا واگـذاری آن بـه افـراد دارای صالحیـت اثر بخشـی 

بیشـتری داشـته باشـیم.
عسـگری، در تشـریح مراحل واگذاری بناهـای تاریخی، ادامه 
داد: در ابتـدا بناهـای تاریخـی دارای مجوز واگـذاری، از حیث 
فنـی و حقوقـی آمـاده واگذاری می  شـوند و اگر ایـن بناها از 
نظـر معـارض یا مواردی نظیر سـند مشـکل داشـته باشـند، تا 
حل نشـدن مشـکل در فهرسـت مزایـده  قـرار نخواهند گرفت.

تاریخـی،  بناهـای  وی در مـورد شـرایط سـرمایه  گـذاری در 
تصریـح کـرد: سـرمایه گـذاران مـا نـه تنهـا بایـد تمکـن مالی 
حـوزه  در  را  الزم  توانمندی  هـای  بایـد  بلکـه  باشـند  داشـته 
مرمتـی نیـز داشـته باشـند. با تکمیـل طرح توجیـه اقتصادی 
بناهـا، طـرح مرمـت، هزینـه هـا و کاربـری مختـص بـه بنـا 

مشـخص مـی شـود.
مدیـر اقتصـادی و امـور بازرگانـی صنـدوق احیـا، ادامـه داد: 
مزایـده هـای صنـدوق بـه صـورت عمومـی برگـزار می  شـود تا 
هـر سـرمایه گـذار دارای صالحیتـی بتوانـد در آن شـرکت کند.
بـه اطـالع رسـانی گسـترده پیـش و هنـگام  بـا اشـاره  وی 
برگـزاری مزایـده هـا صنـدوق، افـزود: صنـدوق احیـا در آذر 
مـاه، 33 بنـا را در فرآینـد مزایـده هـا قـرار داد کـه با گذشـت 
رونـد بازگشـایی پـاکات و تحویـل بنـا بـه نتایج خوبـی دراین 
بـاره رسـیدیم و هـم اکنـون نیـز 5۰ بنـا بـرای مزایـده آمـاده 
شـده اسـت کـه فعالیـت هـای نهایـی آن در حال انجـام بوده 
و در آینـده ای نزدیـک ایـن بناهـا در فرآینـد مزایـده قرار می 
گیرند.عسـگری، خاطرنشـان کـرد: بـرای افزایـش مشـارکت 
بخـش غیـر دولتـی مشـوق هایـی نظیر تسـهیالت بـا نرخ ۴ 
تـا 6 درصـد در مناطـق روسـتایی و در مناطـق شـهری کمتـر 
برخـوردار تسـهیالت صنـدوق توسـعه ملـی بـا نـرخ سـود 1۰ 
درصـد و در مناطـق برخوردار تسـهیالت با نرخ سـود 1۴ درصد 

در نظـر گرفته شـده اسـت. 

سوژه
اعطای تسهیالت ۴ 

درصدی برای احیای 
بناهای تاریخی روستایی

»کاخ گلستان«  میراِث جهانی ست که حریم مصوب ندارد

فقط عرصه کاخ گلستان برای ثبت در پرونده میراث جهانی مصوب شده است

مرتضـی ادیـب زاده گفـت: پرونده کاخ 
گلسـتان پیچیـده اسـت چراکـه حریم 
اختصاصـی مصـوب نـدارد و بر اسـاس 
اثـری دیگـر سـنجیده  ضوابـط حریـم 

می شـود.
)معـاون  زاده  ادیـب  مرتضـی 
بـه  اشـاره  بـا  تهـران(  میراث فرهنگـی 
حریـم  در  سـاز ها  و  سـاخت  پرونـده 
آنکـه  وجـود  بـا  کاخ گلسـتان، گفـت: 
تاریخـی  آثـار  ازجملـه  گلسـتان  کاخ 
میـراث  فهرسـت  در  اسـت کـه  کشـور 
جهانـی یونسـکو بـه ثبـت رسـیده امـا 

فقـط عرصـه آن بـرای ثبـت در پرونـده 
میـراث جهانـی مصـوب شـده اسـت و 
هنـوز حریـم اختصاصـی آن مشـخص 
اکنـون  اسـت.  نشـده  مصـوب  و 
اختصاصـی  حریـم  تعییـن  درحـال 
کاخ گلسـتان هسـتیم تـا از ایـن پـس 
سـاخت و سـازهای اطراف ایـن میراث 
جهانـی بـر اسـاس ایـن حریـم انجـام 
شـود. ایـن درحالـی اسـت کـه تاکنون 
بـر اسـاس ضوابـط حریم بازار سـاخت 
و سـازهای اطـراف کاخ گلسـتان انجام 

. می شـد
او ادامـه داد: ضوابـط ارتفاعی، بررسـی 
مشـخص  خطـوط  و  خـط  و  پالک هـا 
در  گلسـتان  کاخ  اختصاصـی  حریـم 

میـراث   وزارت  و  اسـت  انجـام  حـال 
خصـوص  ایـن  در  نیـز  گردشـگری  و 
تهـران  فرهنگـی  میـراث  اداره کل  بـا 
همـکاری دارد. البتـه بـه دلیـل تراکـم 
منطقـه،  در  موجـود  پالک هـای  بـاالی 
ابـالغ حریـم کاخ گلسـتان،  و  تعییـن 
ایـن  اسـت.  زمان بـر  و  دشـوار  بسـیار 
بایـد  ایـن کارهـا  اسـت کـه  درحالـی 
در  گلسـتان  کاخ  کـه  زمانـی  همـان 
بـه  یونسـکو  میراث جهانـی  فهرسـت 
بـه  امـا  می شـد،  انجـام  رسـید،  ثبـت 
محقـق  مهـم  ایـن  تاکنـون  دالیلـی 

اسـت. نشـده 
در  تهـران  میراث فرهنگـی  معـاون 
نبـود  آیـا  ایـن سـئوال کـه  بـه  پاسـخ 

گلسـتان  کاخ  بـرای  مصـوب  حریـم 
سـبب پیچیـده شـدن پرونـده سـاخت 
و سـازهای غیرمجـاز در مجـاورت ایـن 
میـراث جهانی شـده اسـت، گفت: این 
یـک نقـص در پرونـده اسـت و بایـد از 
بـه آن فکـر می شـد کـه ممکـن  قبـل 
اسـت مسـائل حقوقی درایـن خصوص 
مطـرح شـود و مـا نتوانیم بـا قاطعیت 
بـر اسـاس  از آن دفـاع کنیـم چراکـه 
مجموعه هـای  از  دیگـر  یکـی  حریـم 
تاریخـی کشـور، در نظـر گرفتـه شـده 
سـازها  و  سـاخت  نیـز  اکنـون  اسـت. 
انجـام شـده و مجوزهـا نیز در گذشـته 
داده شـده. از ایـن پـس امیـد اسـت 
اگر سـاخت و سـازی قرار باشـد انجام 
شـود، بر اسـاس ضوابط حریمی باشـد 
کـه اصـرار داریـم هرچـه زودتـر انجـام 
شـود. اکنـون نیـز پرونده کاخ گلسـتان 
آنکـه  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  پیچیـده 
ضوابـط آن بـر اسـاس حریـم بـازار در 
نظـر گرفتـه می شـود، مـا نمی توانیم از 

حریـم کاخ گلسـتان دفـاع  کنیـم.
ادیـب زاده بـا اشـاره بـه آنکـه اکنـون 
برخـی اتفاقـات در ایـن حـوزه افتـاده، 
بـرای کاخ  تدابیـری  بایـد  داد:   ادامـه 
بـرای  شـود.  اندیشـیده  گلسـتان 
در  کـه  آینـده  سـازهای  و  سـاخت 
اطـراف کاخ  گلسـتان انجـام می شـود 
بایـد حریـم اختصاصـی ایـن مجموعـه 
تعریـف شـود. اصـال منطقی نیسـت که 
حریـم یـک مجموعـه میـراث جهانی را 
بر اسـاس حریـم مجموعـه ای دیگر در 

بگیریـم. نظـر 
تهـران،  میـراث  فرهنگـی  معـاون 
همچنیـن درخصـوص حواشـی پیـش 

اقدسـیه  عمـارت  درخصـوص  آمـده 
فرهنگـی  میـراث  معـاون  در  گفـت: 
احسـاس  و  اجرایـی  وظیفـه  تهـران، 
مسـئولیتی درخصـوص آثـار و بناهـای 
بـه  درنهایـت  امـا  داریـم  تاریخـی 
نیسـتیم.  تصمیم گیرنـده  تنهایـی 
تمـام  بـا  اقدسـیه  عمـارت  پرونـده 
نظرخواهـی  بـرای  و  تهیـه  شـاخص ها 
بـه جلسـه ثبـت آثار ملی ارسـال شـد. 
در آنجـا کارشناسـی حضـور داشـتند که 
رد کردنـد. را  اثـر  ایـن  ثبـت  قاطعانـه 
آیـا  سـوال کـه  ایـن  بـه  پاسـخ  در  او 
بـه  رای  عـدم  در  شـخصی  منافـع 
تاریخـی بـودن عمـارت اقدسـیه بـرای 
ثبـت در فهرسـت میـراث ملـی یا واجد 
آن،  شـدن  شـناخته  تاریخـی  ارزش 
درایـن  خیـر، گفـت:  یـا  بـود  درمیـان 
نمی دهـم.  نظـری  و  پاسـخ  خصـوص 

کـه  امـر  ابتـدای  از  آنکـه  ضمـن 
شـد،  مطـرح  اقدسـیه  عمـارت  بحـث 

شـد. آغـاز  نیـز  مخالفت هـا 
اسـت  مدتـی  داد:  ادامـه  ادیـب زاده 
شـاهد آن هسـتیم که بناهـای تاریخی 
تهـران حتـا اگـر ثبـت هـم شـود، گاها 
بـه حـال خود رهـا می شـوند امـا اینکه 
واگـذار شـوند می توانـد حفـظ و احیای 
نیـز  اکنـون  کنـد.  تضمیـن  را  آن هـا 
در  جدیدتـری  مـدارک  ارائـه  درصـدد 
خصـوص عمـارت اقدسـیه هسـتیم تـا 
بتوانیـم بـه عنوان یک اثـر واجد ارزش 
لکه گـذاری کنیـم. 2۴ درصد آثـار ثبتی 
دوم  پهلـوی  دوره  بـه  مربـوط  تهـران 
اسـت و ایـن بنـا نیـز می توانـد در زمره 
چنیـن آثـاری قـرار گیـرد و ثبت شـود، 
امـا تصمیـم بـا دیگـران بـود و بـه مـا 

ایـن اجـازه را ندادنـد.

ــرمایه گذاری و  ــت س ــت معاون سرپرس
ــی،  ــس وزارت میراث فرهنگ ــور مجل ام
گفــت:  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
متعلــق  گردشــگری  »بخش هــای 
مــا  اســت  خصوصــی  بخــش  بــه 
ــرای  ــم ب ــه  داری ــت وظیف ــوان دول به عن
کنیــم،  بسترســازی  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذار دیگــر نبایــد دولــت باشــد 
بایــد  بخــش خصوصــی  نتیجــه  در 

ــود.« ــت ش ــال و تقوی فع

 ساســان تاجگــردون افزود: »مســئوالن 
ــک  ــوان ی ــگری به عن ــوزه گردش ــه ح ب
بخــش مهــم و پیشــگام در توســعه 
اقتصــادی کشــور نــگاه ویــژه ای دارنــد، 
ــد ســال گذشــته  ــه طــی چن به طوری ک
شــاهد رشــد در ایــن بخــش بودیــم.«
ــدان  ــن ب ــه ای ــه البت ــان اینک ــا بی او ب
معنــا نیســت کــه پیش تــر از ایــن 
توجهــی نشــده اســت بلکــه ایــن توجــه 
را در بیانــات و اظهــارات قــوه مقننــه 

به خوبــی دیــد،  و مجریــه می تــوان 
ــت  ــبختانه در دول ــرد: »خوش ــه ک اضاف
ــه  ــی ک ــژه از زمان ــد و به وی ــر و امی تدبی
دکتــر مونســان وارد ایــن عرصــه شــد، 
ــردن  ــی ک ــرای اجرای ــژه ای ب ــگاه وی ن
ــت.«  ــکل گرف ــدف ش ــگاه و ه ــن ن ای
ســرمایه گذاری  معاونــت  سرپرســت 
ــام  ــرد: »مق ــار ک ــس اظه ــور مجل و ام
معظــم رهبــری در تأکیدات خــود مکرر 
ایــن نــگاه را تقویــت کردنــد، همچنیــن 
در احــکام باالدســتی مــا ماننــد قوانیــن 
برنامــه ششــم توســعه، مــوادی داریــم 
کــه الزاماتــی را بــرای دولــت به منظــور 
ــرده  ــف ک ــش تعری ــن بخ ــت ای تقوی

ــت.« اس

 نگاه تصمیم گیرندگان باید 
به سمت  گردشگری برود

بسته حمایت از صنعت 
گردشگری تدوین می شود

ــع  ــت مرج ــه وزارت نف ــان اینک ــا بی ــگری ب ــی و گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
تصمیم گیــری حجــم و قیمــت بنزیــن اختصاصــی بــرای ســفرهای نــوروزی 
ــت  ــی از صنع ــته حمایت ــن بس ــرای تدوی ــالش ب ــال ت ــت: در ح ــت، گف اس
گردشــگری هســتیم و کمــک هزینــه ســفر تنهــا بخشــی از ایــن بســته بــه 

شــمار مــی رود.
علی اصغــر مونســان روز دوشــنبه در مــورد تاثیــر افزایــش قیمــت بنزیــن بــر 
ســفرهای نــوروزی، اظهارداشــت: طبیعــی اســت کــه افزایــش قیمــت ســوخت 
در زنجیــره خدمــات ســفر تاثیــر خواهــد گذاشــت و ایــن امــر بــه ویــژه بــرای 
مقاصــد دورتــر حائــز اهمیــت اســت.وزیر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــفرها  ــد س ــه مقص ــود ک ــی می ش ــن پیش بین ــزود: بنابرای ــگری، اف و گردش
بــه مناطــق پیرامونــی تغییــر مســیر خواهنــد داد و ایــن تغییــر رویکــرد بــه 
مقاصــد نزدیکتــر حتــی در صــورت اختصــاص ســهمیه بنزیــن و همینطــور در 
ــی و اقتصــادی  ــی، فرهنگ ــل روان ــه دالی ــا ب ــص آن، بن ــدم تخصی صــورت ع
اجتناب ناپذیــر است.مونســان در مــورد حجــم و قیمــت ســهمیه بنزیــن بــرای 
ــان کــرد: وزارت نفــت مرجــع تصمیم گیــری حجــم و  ــوروزی، بی ســفرهای ن

قیمــت بنزیــن اختصاصــی بــه ســفر، خواهــد بــود.  

ته
نک

معـاون میراث فرهنگـی تهران در پاسـخ به این سـئوال که 
آیـا نبـود حریم مصوب برای کاخ گلسـتان سـبب پیچیده 
شـدن پرونـده سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در مجـاورت 
ایـن میراث جهانی شـده اسـت، گفت: این یـک نقص در 
پرونـده اسـت و بایـد از قبل بـه آن فکر می شـد که ممکن 
اسـت مسـائل حقوقی درایـن خصوص مطرح شـود و ما 
نتوانیـم بـا قاطعیـت از آن دفـاع کنیـم چراکه بر اسـاس 
حریـم یکـی دیگـر از مجموعه های تاریخی کشـور، در نظر 
گرفتـه شـده اسـت. اکنـون نیـز سـاخت و سـازها انجـام 
شـده و مجوزهـا نیـز در گذشـته داده شـده. از ایـن پـس 
امیـد اسـت اگر سـاخت و سـازی قرار باشـد انجام شـود، 
بـر اسـاس ضوابـط حریمی باشـد که اصـرار داریـم هرچه 
زودتـر انجـام شـود. اکنـون نیـز پرونـده کاخ گلسـتان 
پیچیـده اسـت و بـا توجـه بـه آنکه ضوابـط آن بر اسـاس 
حریـم بـازار در نظـر گرفتـه می شـود، مـا نمی توانیـم از 

حریـم کاخ گلسـتان دفـاع  کنیم.

سوژهمیراث

برای میزبانی از هم وطنان در نوروز 99 آماده ایمتملک ملک تاریخی محسنی عراقی
تملـــک  از  اراک  شـــهردار 
ملـــک تاریخـــی محســـنی 

داد. خبـــر  عراقـــی 
روابـــط  اعـــالم  براســـاس 
ــفیعی  ــم شـ ــد کریـ ــهرداری اراک، محمـ ــی شـ عمومـ
گفـــت: ملـــک تاریخـــی محســـنی عراقـــی بـــا 
مســـاحت 121۴ متـــر مربـــع عرصـــه و 6۴۰ متـــر 
ـــال، توســـط  ـــارد ری ـــه ارزش 15۰ میلی ـــی ب ـــع اعیان مرب

شـــهرداری اراک تملـــک شـــد.
ــی  ــنی عراقـ ــک محسـ ــک ملـ ــرد: تملـ ــان کـ وی بیـ
ــا  ــال 91 بـ ــه در سـ ــام گرفتـ ــات انجـ پـــس از مکاتبـ
شـــورای اســـالمی شـــهر و صـــدور مجـــوز، شـــروع و 

پیگیـــری شـــد.
ـــن  ـــک ای ـــتای تمل ـــه در راس ـــان اینک ـــا بی ـــفیعی ب ش
بنـــای بـــا ارزش تاریخـــی، مکاتبـــات الزم جهـــت 
کارشناســـی و قیمـــت گـــذاری در ســـال 92 انجـــام 
پذیرفـــت، گفـــت: طـــی ســـال 95 بهـــای بخشـــی از 
ـــه( پرداخـــت شـــد. ـــدادی از ورث ـــک) قدرالســـهم تع مل
ــک  ــراردادن ملـ ــت قـ ــا اولویـ ــرد: بـ ــح کـ وی تصریـ
ـــه  ســـال جـــاری شـــهرداری، ســـرانجام  ـــور در برنام مذک
در بهمـــن مـــاه 98 ســـاختمان تاریخـــی مذکـــور بـــه 
ـــک،  ـــل تمل ـــورت کام ـــه ص ـــال ب ـــارد ری ارزش 15۰ میلی
تخلیـــه  و در اختیـــار شـــهرداری اراک قـــرار گرفـــت.

میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
مأموریت هـای  لرسـتان، 
سـه گانه این اداره کل را همچون 
دانسـت. به یکدیگـر  متکـی  و  مثلـث  یـک  ضلـع  سـه 
سـتاد  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
خبری نمایشـگاه گردشـگری و صنایع دسـتی، سـید امین 
قاسـمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایـن سـتاد در پایـان 
برگـزاری سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی گردشـگری و 
سی وسـومین نمایشـگاه ملـی صنایع دسـتی، گفـت: »مـا 
در ایـن نمایشـگاه سـعی کردیـم آداب، فرهنـگ، سـنت، 
موسـیقی، صنایع دسـتی و نشـان های ملی مان را با حضور 

هنرمنـدان اسـتانی معرفی کنیـم. همچنین بروجرد شـهر 
ملی ورشـو و سـوغاتش و یکی از برندهای سوغات محلی 

لرسـتان را معرفـی کردیم.«
او در ادامـه بـه توسـعه قطـار گردشـگری ایـن اسـتان کـه 
اولیـن قطـار گردشـگری غـرب کشـور بود و سـال گذشـته 
در همیـن نمایشـگاه رونمایـی شـد اشـاره کـرد و اضافـه 
کـرد: »بـه همـت همان آژانسـی که در لرسـتان فعـال بود 
و توانسـت اولیـن قطـار را راه بینـدازد، ایـن قطـار از مبـدأ 
تهـران بـه پنـج نقطـه کشـور راه انـدازی شـد. بوم گردی هـا 
و جاذبه هـای طبیعـی، تاریخـی و فرهنگـی و همچنیـن 
پوشـش محلی و لباس های سـنتی لرسـتان را نیز در این 

نمایشـگاه معرفـی کردیم.«
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عمــر مجلــس دهــم رو بــه پایــان اســت و مجلــس 
ــاز  ــش را آغ ــر فعالیت ــاه دیگ ــار م ــز چه ــم نی یازده
ــل در  ــام راح ــوده ام ــه فرم ــه ب ــادی ک ــد؛ نه می کن
عضــو  شــریعت نژاد،  است.شــمس هللا  امــور  رأس 
کمیســیون، آب کشــاورزی و منابــع طبیعــی مجلــس 
ــت و  ــچ دول ــت در هی ــط زیس ــت محی ــد اس معتق
مجلســی اهمیــت نداشــته و در اولویــت نبــوده، چون 
ــن حــوزه پوپولیســتی اســت،  ــه ای ــا ب ــًا نگاه ه عمدت
یعنــی نــگاه دولت هــا و مجالــس بیشــتر جلــب 
رضایــت ســریع مــردم اســت نــه نــگاه بــه آینــده. بــر 
ــت  ــه در وضعی ــواردی ک ــط در م ــاس فق ــن اس همی
اضطــراری باشــیم اقداماتــی بــرای برون رفــت از 
وضعیــت بحرانــی انجــام می شــود. مثــالً وقتــی 
هــوای تهــران یــا کالنشــهرها در یــک شــرایط خــاص 
اســت، دولــت اســتفاده از بنزیــن یــورو ۴ را در 
ایــن گونــه شــهرها در دســتور کار قــرار می دهــد 
کــه البتــه یــک راهــکار اساســی بــرای حــل مشــکل 
آلودگــی هــوای پایتخــت یــا دیگــر شــهرهای بــزرگ 
ــران  ــش بح ــرای کاه ــکاری ب ــه راه ــت بلک ــا نیس م
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــی هواس آلودگ
ــده و فقــط  ــه آین ــدون توجــه ب ــوان ب حــوزه را نمی ت
ــع  ــرد. در واق ــت ک ــر اســاس شــرایط حــال مدیری ب
ــد  ــط زیســت کار می کنن ــوزه محی ــه در ح کســانی ک
بایــد دیــد بلنــدی داشــته باشــند و آینده نگــری 
ــاق ناگــواری  ــا پیــش از وقــوع هرلــس، اتف ــد ت کنن
در محیــط زیســت آن را پیش بینــی و پیشــگیری 
ــودن  ــاال ب ــه یکــی از دالیــل ب ــه عنــوان نمون کننــد. ب
ســیالب های  از  ناشــی  خســارت های  میــزان 
ــب  ــور، تخری ــتان های کش ــی از اس ــال در برخ امس
منابــع طبیعــی بــوده اســت. یعنــی در حــال حاضــر 

در ایــن اســتان ها بــه جــای یــک گوســفند، 1۰ 
ــن موضــوع  ــه ای ــرا هســتند ک گوســفند مشــغول چ
ســبب از بیــن رفتــن علفزارهــا و بیــرون آمــدن 
ــه  ــود و ب ــاک می ش ــان از خ ــا و درخت ریشــه بوته ه
ــاران  ایــن وســیله زمینــه بــرای تبدیــل شــدن هــر ب
نســبتًا شــدیدی بــه ســیالب فراهــم می گــردد. 
وی هــر چنــد از تصویــب دو طــرح »حفاظــت از 
ــس  ــا« و »حفاظــت از خــاک« توســط مجل تاالب ه

ــس  ــرح تنف ــب ط ــاره تصوی ــا درب ــد ام ــاع می کن دف
چهــار ســاله جنگل هــای کشــور نظــر مســاعدی 
ــی و  ــدان علم ــه چن ــن الیح ــد: ای ــدارد و می گوی ن
کارشناســی شــده نبــود. در واقــع پرســش این اســت 
کــه در شــرایط اقتصــادی موجــود کشــور آیــا امــکان 
اجــرای چنیــن قانونــی وجــود دارد و می توانیــم ُپــز 
ــور  ــای کش ــه جنگل ه ــم هم ــه می خواهی ــم ک بدهی
ــرای  ــه ب ــرایطی ک ــم در ش ــم، آن ه ــی کنی را حفاظت
ــی  ــا زندگ ــه در حاشــیه جنگل ه معیشــت کســانی ک
ــپس  ــت؟وی س ــده اس ــری نش ــچ فک ــد هی می کنن

ــازمان  ــوی س ــکار از س ــوز ش ــدور مج ــث ص ــه بح ب
حفاظــت محیــط زیســت و ســکوت مجلــس در 
ــه  ــد ایــن گون ــد: نبای ــردازد و می گوی ــاره می پ ــن ب ای
ــق  ــه صــورت مطل ــا ب مســائل را ســیاه و ســفید و ی
ــرد.  ــی ک ــب را بررس ــه جوان ــد هم ــه بای ــد، بلک دی
شــکار هرچنــد بــه نوعــی درآمــد محســوب می شــود 
ــوری  ــای جان ــراض گونه ه ــه انق ــر ب ــد منج ــا نبای ام
ــم  ــت را به ه ــط زیس ــی محی ــره حیات ــود و زنجی ش
بریــزد. بحــث اساســی ایــن اســت کــه مطالعــات مــا 
ــم  ــه تصمی ــق اســت ک ــدر عمی ــا چق ــن حوزه ه در ای
ــا نشــود؟ بنابرایــن  بگیریــم ایــن کار انجــام شــود ی

جانــوری  گونه هــای  روی  کارشناســی  کار  بایــد 
صــورت گیــرد تــا از پیــش مشــخص باشــد کــه چــه 
ــون،  ــفانه قان ــود. متأس ــر ش ــت بهت ــا وضعی ــم ت کنی
اختیــار صــدور مجــوز را بــه ســازمان محیــط زیســت 
نمی رســد  نظــر  بــه  حالــی کــه  در  اســت  داده 
ــط زیســت  ــن کاری درســت باشــد؛ چــون محی چنی
ــد  ــت و بای ــی اس ــی و فرابخش ــتگاه نظارت ــک دس ی
ــی  ــد؛ یعن ــی دیگــر را نظــارت کن دســتگاه های اجرای
ــد.  ــد هــم اجــرا و هــم نظــارت کن خــودش نمی توان
اگــر محیــط زیســت خــودش مســئول جنگل هــا 
ــا  ــاله جنگل ه ــار س ــس چه ــرح تنف ــًا از ط ــود قطع ب

مطالبات بر زمین مانده زیست محیطی در بهارستان
شریعت نژاد نماینده مجلس: محیط زیست در هیچ دولت و مجلسی اهمیت نداشته است.

 انسـان بـدون داشـتن محیط زیسـتی امن و سـالم، قـادر نخواهد بـود به زندگـی طبیعی خود 
ادامـه دهـد. همیشـه شـنیده ایـم کـه بایـد از محیـط زیسـت محافظـت کنیـم اما هیـچ وقت 
دلیـل، هـدف، روشـن واقعـی وظیفـه مـا در ایـن مـورد به طور آشـکار مشـخص نشـده اسـت 
گاهـی هـم خبـری خـاص می شـنویم که در مـورد خطـرات و تهدیـدی هایی که محیط زیسـت 
بـا آن روبـرو اسـت صحبـت می کنند امـا واقعا محیط زیسـت چیسـت؟ محیط زیسـت عبارت 
اسـت از محیطـی کـه مجموعـه حیات را فرا گرفته باشـد و شـامل طبیعت، جوامع انسـانی و نیز 

فضاهایـی کـه با فکر و بدسـت انسـان سـاخته شـده اند.

ــی از  ــد یک ــاره ش ــه اش ــه ک ــرم: همان گون که
ــه  ــیدن الیح ــرانجام نرس ــه س ــوارد ب ــن م ای
حمایــت از محیــط بانــان بــود. یعنــی ۳هــزار 
و ۲۰۰  نفــر محیــط بــان داریــم کــه دو برابــر 
کارمنــد دولــت کار می کننــد امــا نصــف 
درآمــد کارمنــدان دولــت حقــوق نمی گیرنــد. 
مجلــس می توانســت در ایــن زمینــه اقدامــی 

مؤثــر داشــته باشــد کــه نداشــت.

رنا
 ای

س:
عک

ر اســاس اعــالم ســازمان هواشناســی، ســه 
ــنبه و  ــنبه، پنجش ــه )چهارش ــر هفت روز آخ
جاده هــا،  لغزندگــی  شــاهد  جمعــه( 
کاهــش  مه گرفتگــی،  بــرف،  کــوالک 
ــر شــهری و  ــردد در معاب ــالل ت ــد و اخت دی
ــا  ــژه گردنه ه ــه وی ــی ب ــای مواصالت جاده ه
آب گرفتگــی  کوهســتانی،  جاده هــای  و 
و  رودخانه هــا  آب  آمــدن  بــاال  و  معابــر 
ســیالبی شــدن مســیل ها در برخــی نقــاط 

ــود. ــم ب ــور خواهی کش
هواشناســی،  ســازمان  گــزارش  بــه 
مــاه  بهمــن   3۰ چهارشــنبه  بعدازظهــر 
ــاد  ــاران و وزش ب ــرف و ب ــارش ب ــاهد ب ش
ــان  ــتان های آذربایج ــت در اس ــدید موق ش
شــرقی، کردســتان،  آذربایجــان  غربــی، 
بــود؛  خواهیــم  بختیــاری  و  چهارمحــال 
همچنیــن پنجشــنبه، اول اســفند بــارش 
ــتان های  ــاد در اس ــاران و وزش ب ــرف و ب ب
شــرقی،  آذربایجــان  غربــی،  آذربایجــان 
لرســتان،  کردســتان،  زنجــان،  اردبیــل، 
کرمانشــاه، همــدان، مرکــزی، چهارمحــال و 
بختیــاری، غــرب اصفهــان، شــمال فــارس، 
رضــوی،  خراســان  شــمالی،  خراســان 
خوزســتان،  شــرق  شــمال  ارتفاعــات 
ارتفاعــات ایــالم، ارتفاعــات کهگیلویــه و 
ــرز در اســتان های  بویراحمــد، ارتفاعــات الب
قزویــن، البــرز، تهــران و ســمنان و بــارش 
بــاران و وزش بــاد در گیــالن، مازنــدران 
و گلســتان و بــارش بــاران رخ می دهــد.
اســتان های  در  روز  ایــن  در  همچنیــن 
ــد،  ــه و بویراحم ــالم، خوزســتان، کهگیلوی ای
نیمــه شــمالی فــارس، شــمال بوشــهر، 
نیمــه غربــی اصفهــان، غــرب یــزد، قزویــن، 
البــرز، تهــران، قــم و ســمنان شــاهد رعــد و 
ــاد شــدید موقــت خواهیــم  ــرق و وزش ب ب

ــود. ب
ــاران  ــرف و ب ــارش ب ــه 2 اســفندماه ب جمع
خراســان  اســتان های  در  بــاد  وزش  و 
ارتفاعــات  رضــوی،  خراســان  شــمالی، 
ارتفاعــات  و  ســمنان  اســتان  در  البــرز 
شــمال شــرق تهــران و بــارش بــاران و 
ــتان،  ــدران، گلس ــرق مازن ــاد در ش وزش ب
ــی شــده اســت  ــی پیش بین خراســان جنوب
ــا اواخــر وقــت جمعــه  کــه ایــن شــرایط ت

ادامــه دارد.

عی
طبی

بع 
زمین خواری بالی جان گیالن شده استمنا

نماینــده ولــی فقیــه در گیــالن بــا بیــان اینکه 

شــده  جــان گیــالن  بــالی  زمین خــواری 

زمین خــواری  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 

موجــب آســیب بــه محیــط زیســت و از بیــن 

ــود. ــی می ش ــع طبیع ــن مناب رفت

آیــت هللا رســول فالحتــی امــروز در دیــدار اعضــای ســتاد 

نمــاز جمعــه ســیاهکل اظهــار کــرد: ســیاهکل مرکــز 

ــت. ــگر اس ــذب گردش ــردی در ج راهب

منابــع  بــه  ســیمان  کارخانــه  آســیب های  بــه  وی 

ــرد و  ــان اشــاره ک ــه دیلم ــی و محیط زیســت منطق طبیع

افــزود: اهمیــت آســیب های زیســت محیطــی بیــش از 

آســیب های نبــود اشــتغال اســت.

امــام جمعــه رشــت بــا اشــاره بــه زادگاه ســالر دیلمــی در 

دیلمــان، بیــان کــرد: یــک هــزار ســال قبــل ســالر دیلمــی 

ــردم  ــن و م ــان دی ــر عالم ــرام دیگ ــورد احت ــای م از علم

بــود و ایــن جــای بســی افتخــار اســت.آیت هللا فالحتــی، 

خواســتار حمایــت از ســرمایه گذاران در راســتای توســعه 

ــد  ــانی بخواهن ــر کس ــرد: اگ ــح ک ــد و تصری ــق ش مناط

بــه  ســرمایه گذاری کننــد  شهرســتان ها  و  اســتان  در 

طــوری کــه آســیبی بــه محیط زیســت وارد نشــود، مــورد 

حمایــت اســت.

ــه  ــت بی روی ــه برداش ــالن ب ــه در گی ــی فقی ــده ول نماین

و گفــت:  اشــاره کــرد  رودخانه هــا  از  ماســه  و  شــن 

حریــم رودخانه هــا در حــال از بیــن رفتــن اســت.

ــران  ــتفاده از مدی ــر اس ــد ب ــا تاکی ــی ب ــت هللا فالحت آی

بومــی در مناطــق، گفــت: نــگاه دســته دومــی در انتصــاب 

ــیار  ــده ای بس ــئوالن پدی ــودن مس ــروازی ب ــران و پ مدی

ــی از  ــیاهکل را یک ــت. وی، س ــتان اس ــرای اس ــت ب زش

ــود  ــادآور شــد: نب ــالن دانســت و ی ــن مناطــق گی زیباتری

ــت. ــیاهکل اس ــتان س ــالت شهرس ــزات از معض تجهی

جمعــه  امــام  ارائــه گــزارش  بــه  فالحتــی  آیــت هللا 

ــر  ــرف اخی ــارش ب ــران در ب ــت مدی ــیاهکل در فعالی س

اشــاره کــرد و افــزود: پــای کار بــودن مســئوالن ســیاهکل 

ــت. ــار اس ــای افتخ ــرف ج ــران ب در بح

ــذه طــی ســال های گذشــته  محــل دفــن زباله هــای شــهری ای
ــب  ــی موج ــت و حت ــوده اس ــرو ب ــیاری روب ــکالت بس ــا مش ب
شــده تــا پــای شــهردار بــه دادگاه بازشــده و یــک ســال حبــس 
ــال  ــا باوجــود اعم ــه شــود ام ــرای وی در نظــر گرفت ــری ب تعزی
قانــون امــا هنــوز ایــن مشــکل بــه دلیــل نبــود زیرســاخت الزم 

الینحــل مانــده اســت!
پیش ازایــن زباله هــای شــهری و روســتایی ایــذه در محــل 
امــا  انجــام می شــد  زبالــه در روســتای »راســوند«  دفــن 
تابســتان امســال اهالــی روســتا از تخلیــه زبالــه در ایــن مــکان 

ــد. ــری کردن جلوگی
اهالــی روســتاهای راســفند و نوترکــی در ایــذه، شــامگاه هشــتم 
ــه  ــه زبال ــع از تخلی ــردن جــاده مان ــا مســدود ک ــر امســال، ب تی
توســط شــهرداری در اطــراف روســتاهای خــود شــدند و اعــالم 
ــال  ــه 29 س ــن منطق ــری در ای ــت 8 هزارنف ــه جمعی ــد ک کردن
ــاماندهی  ــرای س ــئوالن ب ــده مس ــق وع ــر تحق ــه منتظ اســت ک

ــه اســت. محــل دفــن زبال
ــا  ــی ب ــفند و نوترک ــتاهای راس ــی روس ــت اهال ــه مخالف اگرچ
ــه راســفند موجــب انباشــت  ــه در ســایت دفــع زبال ــه زبال تخلی
زبالــه در ســطح شــهر و ایجــاد مناظــر زشــت و بــوی نامطبــوع در 
نقــاط مختلــف شــهر شــد امــا درنهایــت ایــن پافشــاری موجــب 
ــن  ــوان راه حــل جایگزی ــت به عن ــور موق ــا مســئوالن به ط شــد ت
ــتان  ــی قبرس ــع در نزدیک ــد واق ــکان جدی ــک م ــا را در ی زباله ه
ــن  ــزی دف ــه کوره هــای آجرپ ــذه و معــروف ب »روضه الزهــرا« ای

ــز مشکل ســاز شــده اســت. ــم نی ــن تصمی ــد کــه حــاال ای کنن
زباله هــای ایــذه کــه به طــور غیراصولــی در ســایت راســوند 
ــه  ــن منطق ــی ای ــدای اهال ــا ص ــد ت ــب ش ــد موج ــن می ش دف

ــل از شــهرداری شــکایت  ــن وکی ــار گرفت ــا در اختی ــده و ب درآم
ــد. کنن

بســیاری از مــردم راســفند و نوترکــی ایــذه و دهیــاران بــه 
دلیــل تهدیــد بهداشــت عمومــی  و ســوزاندن زبالــه و آمیختــن 
ــی از  ــا عــادی و آلودگــی آب هــای زیرزمین ــی ب زباله هــای عفون

ــد. ــت شــکایت کردن شــهردار وق
ایــن شــکایت درنهایــت موجــب شــد تــا شــعبه دادگاه کیفــری2 
اهــواز، شــهردار وقــت ایــذه را بــه اتهــام تهدیــد علیــه بهداشــت 
ــال  ــک س ــه ی ــهری ب ــه ش ــی زبال ــن غیراصول ــی و دف عموم
ــن  ــان ای ــم پای ــن حک ــا ای ــد ام ــوم کن ــری، محک ــس تعزی حب
ــود. پــس از ماجــرای راســوند شــورای تأمیــن وقــت  ماجــرا نب
ــرًا  ــه ظاه ــاری در جلســه ای ک ــذه در اردیبهشــت ماه ســال ج ای
مســئوالن وقــت محیط زیســت در آن حضــور نداشــتند، بنــا بــه 
ــود،  ــده ب ــوند ایجادش ــتای راس ــه در روس ــی ک ــات اجتماع تبع
تصمیــم گرفــت کــه تخلیــه زبالــه شــهری ایــذه حداقــل بــرای 
ــود  ــام ش ــا« انج ــام »کوره ه ــه ن ــی ب ــاه در محل ــک م ــدت ی م
امــا اکنــون پــس از 9 مــاه همچنــان زباله هــای شــهری در ایــن 
ــت  ــر محیط زیس ــار دیگ ــاال یک ب ــود و ح ــه می ش ــکان تخلی م
دســت بــه شــکایت بــرده تــا در خصــوص محــل جدیــد دفــن 

ــز از طریــق دســتگاه قضایــی وارد بحــث شــود. نی
ــا  ــت ب ــی اس ــذه مدع ــهرداری ای ــه ش ــتا اگرچ ــن راس در همی
ــد  ــا را در محــل جدی ــن شهرســتان زباله ه مجــوز شــورای تأمی
ــد  ــا می کنن ــت ادع ــئوالن محیط زیس ــا مس ــد، ام ــن می کن دف
چنیــن مصوبــه ای بــه دســت آن هــا نرســیده اســت. در همیــن 
راســتا رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت ایــذه بابیــان اینکــه  
تخلیــه زباله هــای شــهری ایــذه در محــدوده شــهری و در 

ــی اســت:  ــود مدع ــام می ش ــی انج ــای قدیم ــاورت قنات ه مج
شــهرداری مجــوزی بــرای تخلیــه زباله هــا در ایــن مــکان نــدارد.
احمــد امیــری در ایــن رابطــه اظهــار می کنــد: محــل دفــن قبلــی 
زبالــه در راســوند مشــکالت زیــادی داشــت امــا واقعیــت ایــن 
بــود کــه حداقــل یــک محــل آلــوده می شــد امــا در حــال حاضــر 
زباله هــای شــهری ایــذه در محلــی بــه نــام » کوره هــا » و 
زباله هــای روســتاها نیــز در مکان هــای دیگــر تخلیــه می شــود 

و شــاهد پراکندگــی دفــن زبالــه در شهرســتان هســتیم.
وی ادامــه می دهــد: متأســفانه شــورای تأمیــن وقــت ایــذه در 

اردیبهشــت ماه ســال جــاری در جلســه ای کــه مســئوالن وقــت 
محیط زیســت حضــور نداشــتند بــدون کارشناســی تخلیــه زبالــه 
شــهری ایــذه  را بــرای مــدت یــک مــاه  بــه ایــن محــل انتقــال 
ــه در آن  ــن زبال ــان دف ــاه همچن ــس از 9 م ــون پ ــه اکن داد ک

ادامــه دارد.
ــرای  ــا ب ــن موضــوع موجــب شــده ت ــد: همی ــوان می کن وی عن
ــی  ــری قضای ــه پیگی ــاری دیگــر نســبت ب ــن مشــکل ب حــل ای

اقــدام کنیــم.

ردم شــرق کرمــان پــس از بیــش از 1۰ روز طوفــان شــن حــاال 
بــا ریزگردهــا درگیــر شــده اند میــزان آلودگــی هــوا در برخــی از 
ــر حــد اســتاندارد رســیده اســت. اســتان  ــه 1۰۰ براب شــهرهای ب
ــاد  ــور ی ــار کش ــرد و غب ــون گ ــومین کان ــوان س ــه عن ــان ب کرم
ــاری  ــی ج ــی ســال آب ــای ابتدای ــم بارندگی ه می شــود و علیرغ
ــان  ــل طوف ــف و در مقاب ــا در اســتان متوق ــا بارش ه ــن روزه ای

مکــرر شــن و ریزگردهــای جــای آن را گرفتــه اســت.
و  فهــرج  فقــط  ریزگردهــا  آلودگــی  یکشــنبه  روز  حالــی  در 
ریــگان را فراگرفتــه بــود و دیــد افقــی بــه شــدت کاهــش 

زباله های »ایذه« سر گردانند

محیط 
زیست

آالیندگی

ابالغ ۱۸۶ مورد اخطاریه و جمع آوری 
هشت واحد آالینده در بهارستان

۳ واحد صنعتی خراسان جنوبی، تندیس سبز گرفتند

رئیـس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرسـتان بهارستان 
 122۰ از  بیـش  اجـرای  از 
واحدهـای  پایـش  مـورد 
صنعتـی، تولیـدی و خدماتـی در حـوزه اسـتحفاظی 

ابتـدای سـال جـاری خبـر داد. از  شهرسـتان 
شـیدا اکار در تشـریح ایـن خبـر اظهـار داشـت: این 
اداره بـه منظـور اجرای رسـالت سـازمانی خـود و نیز 
آلودگی هـای زیسـت  بـا  نظـارت، کنتـرل و برخـورد 
محیطـی طـی گشـت و پایـش هـای شـبانه روزی و 
مسـتمر خـود موفق به شناسـایی 79 واحـد تولیدی، 
صنعتـی و خدماتـی غیرمجـاز و آالینده شـده اسـت.
وی در ادامـه ضمن اشـاره به 69 مـورد نمونه برداری 
حـوزه  واحدهـای  هـوای  و  فاضـالب  خروجـی  از 
سـطحی،  آب هـای  بررسـی کیفیـت  و  اسـتحفاظی 
گفـت: اقدامـات نظارتـی و کنترلـی صـورت گرفتـه از 
ابتـدای سـال، منجـر بـه صـدور و ابـالغ 186 مـورد 
اخطاریـه بـه مدیـران واحدهـای آالینـده، جمع آوری 
همچنیـن ۴۴  و  پلمـب  مـورد  پنـج  هشـت کارگاه، 
مـورد اقـدام زیسـت محیطـی از سـوی واحدهـای 

راه  نصـب،  شـامل  خدماتـی  و  تولیـدی  صنعتـی، 
انـدازی، بهینه سـازی سیسـتم های تصفیـه فاضالب 
مدیریـت  عملیاتـی  برنامـه  ارائـه  فیلتراسـیون،  و 

پسـماند و ارائـه خوداظهـاری شـده اسـت.
در  اداره  ایـن  تـالش  بـر  تاکیـد  بـا  همچنیـن  اکار 
حـد تـوان و امکانـات موجـود بـه منظـور حفاظـت 
محیـط زیسـت شهرسـتان بـه بررسـی 52 شـکایت 
پرونـده حقوقـی متخلفـان   12 پیگیـری  و  مردمـی 
اشـاره داشـت  محیـط زیسـتی در مراجـع قضائـی 
از  یکـی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  خاطرنشـان کـرد:  و 
عـدم  شهرسـتان  ایـن  محیطـی  زیسـت  معضـالت 
رعایـت اصولـی مدیریت پسـماندها اسـت، این اداره 
پیگیری هـای الزم از ارگان هـا و مراجـع ذیصـالح و 
بررسـی ایـن موضـوع در کارگـروه مدیریت پسـماند 
شهرسـتان را بـه انجـام رسـانده و همـکاری تمامـی 
اعضـای کارگـروه و مدیـران شـهرک های صنعتـی و 
همچنیـن مسـئوالن واحدهای مسـتقر در شهرسـتان 
پسـماند  اصولـی  مدیریـت  شـدن  اجرایـی  ضامـن 

خواهـد بـود.

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
جنوبـی  خراسـان  زیسـت 
صنعتـی  واحـد  سـه  گفـت: 
از خراسـان جنوبـی تندیـس 
صنعـت سـبز کشـور در سـال جـاری را دریافـت کردنـد.
حسـن اکبری در جمـع خبرنگاران اظهار کـرد: 77 واحد 
صنعتی سـبز کشـور بـا حضور عیسـی کالنتـری معاون 
رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان حفاظـت محیـط  
زیسـت هم زمـان بـا بیسـت و یکمیـن همایـش ملـی 
واحدهـای صنعتی و خدماتی سـبز معرفی شـدند که از 
این تعداد سـه واحد صنعتی از اسـتان به عنوان صنایع 

سـبز ملـی انتخـاب شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا، وی افـزود: بـر اسـاس ارزیابی هـای 
صورت گرفته در اسـتان و در نهایت در سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت کشـور از بیـن واحدهای صنعتـی فعال 
کـه در حـوزه محیط زیسـت اقدامـات و عملکرد مثبتی 
داشـته اند سـه صنعـت ) کویرتایر، کاشـی فـرزاد و زغال 

پـروده طبـس( بـه عنـوان صنایع سـبز ملی انتخـاب و 
موفـق بـه دریافت تندیس صنعت سـبز کشـور شـدند.

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت خراسـان جنوبی بیان 
کـرد: عـدم قرارگیـری نـام واحـد در فهرسـت صنایـع 
در سـال،  زیسـت  آالینـده سـازمان حفاظـت محیـط 
و  هـوا  آالینده)پسـاب،  سیسـتم های کنتـرل  اجـرای 
صدا( سیسـتم های پایش لحظه ای، مدیریت پسـماند، 
نظـام مدیریت سـبز، اخـذ گواهینامه اسـتقرار مدیریت 
زیسـت محیطـی ISO  1۴۰۰۰اخذگواهینامـه اسـتقرار 
نظام ایمنی و بهداشـت  OHSAS 18۰۰۰آموزش محیط 
زیسـت پرسـنل و مدیران، فضای سـبز، اشـاعه فرهنگ 
محیط زیسـت، تولید محصول سـبز از جمله معیارهای 
انتخـاب صنایع سـبز در کشـور بـوده اسـت.اکبری ادامه 
داد: خرسـندیم از اینکـه ایـن صنایع عالوه بـر کار تولید، 
اشـتغال و رونق اقتصادی در زمینه های زیست محیطی 

نیـز فعال بـوده و عملکـرد قابـل قبولی داشـته اند.

اطالعیه سازمان هواشناسی درباره تداوم بارش در کشور
سازمان هواشناسی با صدور اطالعیه ای از بارش برف و باران و وزش باد از چهارشنبه )3۰ بهمن 
ماه( در نقاط مختلف کشور خبرداد.

گزارش 
قدس آنالین

کوالک برف و اختالل 
شدر تردد معابر شهری

وح
ت 

کشف بقایای 8۰ میلیون ساله گونه ای از حیا
تیراناسورها در کانادا

گونـــه ای جدیـــد از "تیراناســـور" کـــه حـــدود 
آمریـــکای  در  پیـــش  ســـال  میلیـــون   8۰
توســـط  می کردنـــد،  زندگـــی  شـــمالی 

دانشـــمندان در کانـــادا کشـــف شـــده اســـت.
گونـــه ای جدیـــد از "تیراناســـور" کـــه حـــدود 8۰ میلیـــون 
ســـال پیـــش در آمریـــکای شـــمالی زندگـــی می کردنـــد، 

ـــت. ـــده اس ـــف ش ـــادا کش ـــمندان در کان ـــط دانش توس
پایـــگاه خبـــری "بی بی ســـی" در گزارشـــی نوشـــت، ایـــن 
ــرده  ــی می کـ ــه" زندگـ ــر دوره "کرتاسـ ــور در اواخـ دایناسـ
ـــناخته  ـــور ش ـــن تیراناس ـــوان قدیمی تری ـــه عن ـــه ب ـــت ک اس
ــان  ــود؛ محققـ ــداد می شـ ــمالی قلمـ ــکای شـ ــده آمریـ شـ
ــا بینش هایـــی  ــه آنهـ ــد بـ ــد ایـــن کشـــف جدیـ می گوینـ

ـــت. ـــورها داده اس ـــل تیراناس ـــورد تکام در م
ـــرگ"  ـــر م ـــه "دروگ ـــی ب ـــان یونان ـــور در زب ـــن دایناس ـــام ای ن
شـــناخته می شـــود؛ ایـــن گونـــه از دایناســـورهای درنـــده 
2.5 متـــر ارتفـــاع دارنـــد و برآمدگی هایـــی بـــه طـــول 7 

ـــود دارد.  ـــا وج ـــه آنه ـــو در جمجم ـــد چاق ـــر مانن ـــانتی مت س
ــی  ــی کانادایـ ــه شناسـ ــتاد دیرینـ ــکی" اسـ "دارال زلنیتسـ
ـــی را  ـــا نام ـــت: »م ـــور گف ـــن دایناس ـــم ای ـــه اس ـــبت ب نس
انتخـــاب کردیـــم کـــه نشـــانگر ایـــن ظالـــم مســـتبد بـــه 
عنـــوان تنهـــا درنـــده شـــناخته شـــده در زمـــان خـــود در 

کانـــادا اســـت؛ ایـــن نـــام تاناتـــوس اســـت.«
ــوس  ــده تاناتـ ــیل شـ ــه فسـ ــی از جمجمـ ــش هایـ  بخـ
توســـط  "جـــان دی گـــروت" یـــک دیرینـــه شـــناس، در 

ســـال 2۰1۰ کشـــف شـــده اســـت. 
انقـــراض  از  قبـــل  ســـال  میلیونهـــا  تیراناســـورها 
ــه  ــش بـ ــال پیـ ــون سـ ــدود 65 میلیـ ــورها در حـ دایناسـ

می کردنـــد. زندگـــی  زمیـــن"  "ظالمـــان  عنـــوان 
بـــه  جدیـــد  مطالعـــه  ایـــن  کـــه  اســـت  امیـــد 
ــای  ــکاف هـ ــا شـ ــد تـ ــک کنـ ــا کمـ ــت هـ پالئنتولوژیسـ

کننـــد. پـــر  را  خـــود  دانـــش 

ت
یس

ط ز
حی

م

رییــس ســازمان مدیریــت آرامســتان هــای 
ــوان واحــد  شــهرداری کــرج پــس از کســب عن
خدماتــی ســبز برگزیــده ی کشــوری توســط 
ســازمان مدیریــت آرامســتان هــای شــهرداری 
ــت را  ــط زیس ــول محی ــه اص ــدی ب ــور، پایبن کش

ــزام دانســت. ــک ال ی
ــران  ــرایط نگ ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــگری گف ــا عس حمیدرض
و همچنیــن  اکولوژیکــی حــال حاضــر  کننــده وضعیــت 
ــای محیطــی،  ــی ه ــش آلودگ ــرژی و افزای ــع ان ــود مناب کمب
پایبنــدی بــه اصــول محیــط زیســت در سیاســتگذاری هــای 
ــل شــده اســت. ــزام تبدی ــک ال ــه ی ســازمان از انتخــاب ب

ــر از  ــرف نظ ــد ص ــی بای ــازمان و ارگان ــر س ــزود: ه وی اف
ــط  ــه در مســائل مرتب ــه صــورت داوطلبان ــی ب ــات قانون الزام
بــا محیــط زیســت تــا دســتیابی بــه زبــان مشــترک محیــط 

ــد. ــه صــورت خــالق مشــارکت کن زیســتی ب
ایــن مســئول ادامــه داد: ســازمان مدیریــت آرامســتان 
هــای شــهرداری کــرج نیــز بــه عنــوان یــک واحــد خدماتــی 
از ایــن امــر مســتثنی نیســت بــه طــوری کــه فراتــر از 
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جانــوری  گونه هــای  روی  کارشناســی  کار  بایــد 
صــورت گیــرد تــا از پیــش مشــخص باشــد کــه چــه 
ــون،  ــفانه قان ــود. متأس ــر ش ــت بهت ــا وضعی ــم ت کنی
اختیــار صــدور مجــوز را بــه ســازمان محیــط زیســت 
نمی رســد  نظــر  بــه  حالــی کــه  در  اســت  داده 
ــط زیســت  ــن کاری درســت باشــد؛ چــون محی چنی
ــد  ــت و بای ــی اس ــی و فرابخش ــتگاه نظارت ــک دس ی
ــی  ــد؛ یعن ــی دیگــر را نظــارت کن دســتگاه های اجرای
ــد.  ــد هــم اجــرا و هــم نظــارت کن خــودش نمی توان
اگــر محیــط زیســت خــودش مســئول جنگل هــا 
ــا  ــاله جنگل ه ــار س ــس چه ــرح تنف ــًا از ط ــود قطع ب

حمایــت نمی کــرد. امــا االن هیــچ نگرانــی نســبت بــه 
شــکار نــدارد، چــون ریــش و قیچــی دســت خــودش 
اســت و دســتگاهی نیســت کــه بــر آن نظــارت 
کنــد. در حــال حاضــر چهــار منطقــه حفاظــت شــده 
ــن  ــود ای ــا خ ــت ام ــت اس ــط زیس ــار محی در اختی
ســازمان خبــر نــدارد در ایــن مناطــق چــه  می گــذرد. 
ــا دســتگاه اجرایــی و دســتگاه ناظــر جــدا از  در دنی

ــش رود. ــتی پی ــا به درس ــا کاره ــتند ت ــم هس ه
ــد کار  ــر رون ــه اگ ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــی  ــه خوب ــور ب ــراد دارد و ام ــده ای ــاد ش ــوزه ی در ح
ــی  ــش نظارت ــس از نق ــرا مجل ــی رود، چ ــش نم پی

نمی کنــد،  اســتفاده  امــور  اصــالح  بــرای  خــود 
ــق و تفحــص  ــس  می بایســتی تحقی ــد: مجل می گوی
می کــرد کــه ایــن کار انجــام شــده، یعنــی ۴5 مــورد 
محیــط  حــوزه  در  تفحــص  و  تحقیــق  پیشــنهاد 
ــده  ــام ش ــا انج ــه آن ه ــه هم ــته ایم ک ــت داش زیس
ــت در صحــن اســت. وی در پاســخ  ــال قرائ و در ح
بــه اینکــه مجلــس فعلــی بــرای حفاظــت از محیــط 
زیســت چــه کارهایــی می توانســت انجــام دهــد کــه 
ــن  ــک کار در ای ــد: ی ــت، می گوی ــداده اس ــام ن انج
ــم  ــد و آن ه ــه نش ــد ک ــام می ش ــد انج ــوزه بای ح
موضــوع مناطــق چهارگانــه اســت؛ یعنــی می بایســت 

تمامــی مناطــق چهارگانــه حفاظــت شــده در اختیــار 
ــه عنــوان  ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری ب
ــن ســازمان  ــرار می گرفــت  و ای ــی  ق دســتگاه اجرای
بــر اســاس شــاخص هایی کــه ســازمان محیــط 
حفاظــت  مســئولیت  می کنــد  تعریــف  زیســت 
ــه عهــده داشــته باشــد و محیــط زیســت  آن هــا را ب

ــد. ــن دســتگاه نظــارت کن ــر ای ب
فعــال  و  شــناس  بــوم  اســماعیل کهــرم،  دکتــر 
ــط  ــد: محی ــدس می گوی ــه ق ــم ب ــط زیســت ه محی
زیســت اصــالً در اولویــت مجلــس دهــم نبــوده 
ــن موضــوع  ــس ای ــرد مجل اســت و شــواهد و عملک
ــت  ــن گف ــه م ــخصی ب ــالً  ش ــد. مث ــات می کن را اثب
انــرژی  همــه  ایــن  زیســت  محیــط  ســر  چــرا 
مصــرف  می کنــی؟ پاســخ دادم چــرا چنیــن نکنــم؟ 
ــه  ــدگان ب ــی از نماین ــون بعض ــت: چ ــخ گف در پاس
ــه  ــط ب ــه فق ــد بلک ــگاه نمی کنن ــرح ن ــات ط محتوی
ارائه کننــدگان آن توجــه دارنــد. یعنــی می بیننــد 
ــه  ــد. ب ــه کرده ان ــن و ارائ چــه کســانی طــرح را تدوی
عنــوان نمونــه موضوعــی کــه در طــرح احــداث جــاده 
ابــر شــاهد آن بودیــم کــه 15۰  امضــا بــرای آن 

ــت. ــده اس ــع آوری ش جم
در خصــوص عملکــرد نماینــدگان مجلــس در زمینــه 
محیــط زیســت بایــد گفــت چــه کار صوابــی در ایــن 
حــوزه انجــام داده انــد؟ مثــالً الیحــه حمایــت از 
محیــط بانــان پــس گذشــت دو ســال و نیــم از ارائــه 
ــیده  ــرانجام نرس ــه س ــوز ب ــت، هن ــوی دول آن از س
مجلــس  عملکــرد  بــه  وقتــی  بنابرایــن  اســت؛ 
نــگاه می کنیــم می بینیــم محیــط زیســت هیــچ 
ــت. وی در  ــته اس ــدگان نداش ــرای نماین ــی ب اولویت
ــم  ــس ده ــه از ســوی مجل ــی ک خصــوص موضوعات
ــه  ــد:  همان گون ــم  می گوی ــت ه ــده اس ــول مان مغف
ــه ســرانجام  ــوارد ب ــن م ــه اشــاره شــد یکــی از ای ک
نرســیدن الیحــه حمایــت از محیــط بانــان بــود. 
ــه  ــم ک ــان داری ــط ب ــر محی ــزار و 2۰۰  نف ــی 3ه یعن
دو برابــر کارمنــد دولــت کار می کننــد امــا نصــف 
نمی گیرنــد.  حقــوق  دولــت  کارمنــدان  درآمــد 
مجلــس می توانســت در ایــن زمینــه اقدامــی مؤثــر 
داشــته باشــد کــه نداشــت. عــالوه بــر ایــن طرحــی 
ــک  ــد ی ــر اســاس آن بای ــه ب ــود داشــت ک ــز وج نی
هــزارم جنگل هــا در اطــراف کشــور جــزو مناطــق 
حفاظــت شــده اعــالم شــود؛ امــا مجلــس دهــم در 
ایــن زمینــه هــم حتــی یــک قــدم برنداشــته اســت 

ــود. ــخص ش ــان مش ــدود و ثغورش ــل ح ــا حداق ت

محمد درویش: مجلس 
دهم در مورد اجرای 
طرح های انتقال آب 

بین حوزه ای و تبعات 
جبران ناپذیر اقتصادی و 

اجتماعی و محیط زیستی 
چنین طرح هایی باوجود 

صداهای مخالفی که 
شنیده شد عماًل نتوانست 
این موضوع را به صورت 

یک برنامه مدون در 
بیاورد و چیدمان توسعه 

و مدیریت آب کشور را بر 
مبنای مالحظات محیط 

زیستی شکل دهد تا 
یک بار برای همیشه این 

مشکل حل شود.

مطالبات بر زمین مانده زیست محیطی در بهارستان
شریعت نژاد نماینده مجلس: محیط زیست در هیچ دولت و مجلسی اهمیت نداشته است.

ردم شــرق کرمــان پــس از بیــش از 1۰ روز طوفــان شــن حــاال 
بــا ریزگردهــا درگیــر شــده اند میــزان آلودگــی هــوا در برخــی از 
ــر حــد اســتاندارد رســیده اســت. اســتان  ــه 1۰۰ براب شــهرهای ب
ــاد  ــور ی ــار کش ــرد و غب ــون گ ــومین کان ــوان س ــه عن ــان ب کرم
ــاری  ــی ج ــی ســال آب ــای ابتدای ــم بارندگی ه می شــود و علیرغ
ــان  ــل طوف ــف و در مقاب ــا در اســتان متوق ــا بارش ه ــن روزه ای

مکــرر شــن و ریزگردهــای جــای آن را گرفتــه اســت.
و  فهــرج  فقــط  ریزگردهــا  آلودگــی  یکشــنبه  روز  حالــی  در 
ریــگان را فراگرفتــه بــود و دیــد افقــی بــه شــدت کاهــش 

ــرای ســاعاتی بســته شــد  ــی ب ــای ترانزیت ــی راه ه ــه و حت یافت
ــتان های  ــه شهرس ــده و ب ــدید ش ــی تش ــته آلودگ ــه روز گذش ک

ــید. ــز رس ــان نی ــم و کرم ــیر، ب نرماش
شــاخص کیفیــت هــوا در ریــگان عــدد 15۴ را نشــان می دهــد. 
در بــم هــم شــاخص کیفیــت هــوا بــه 161 رســیده اســت. ایــن 

اعــداد تــا ســاعت 12 امــروز اعــالم شــده اســت.
ــاک  ــی پ ــته اصل ــج دس ــه پن ــوا )AQI( ب ــت ه ــاخص کیفی ش
1۰۰(، ناســالم  )1 تــا 5۰(، ســالم یــا قابــل قبــول )5۰ تــا 
ــه  ــرای هم ــا 15۰(، ناســالم ب ــای حســاس )1۰۰ ت ــرای گروه ه ب

و   )3۰۰ تــا   2۰۰( ناســالم  بســیار   ،)2۰۰ تــا   15۰( گروه هــا 
می شــود. تقســیم بندی   )5۰۰ تــا   3۰۰( خطرنــاک 

ــرای  ــالم ب ــم ناس ــگان و ب ــوا در ری ــت ه ــب وضعی ــن ترتی بدی
ــاری  ــه بیم ــال ب ــراد مبت ــرایط اف ــن ش ــه گروه هاســت. در ای هم
ــای  ــد از فعالیت ه ــودکان بای ــالمندان و ک ــوی، س ــا ری ــی ی قلب
ــد. افــراد  طوالنــی یــا ســنگین خــارج از منــزل خــودداری ورزن
ــزل  ــا ســنگین خــارج از من ــی ی ــد فعالیت هــای طوالن دیگــر بای

ــد. را کاهــش دهن
عامــل آالیندگــی هــوای ریــگان و بــم ذرات PM2.5 اعــالم 
ــی در  ــودن ذرات ــق ب ــزان معل ــده می شــده. PM2.5 نشــان دهن
ــا  ــر ی ــر از 2.5 میکرومت ــا کمت ــدازه آن ه ــه ان ــتند ک ــوا هس ه
میکــرون اســت و پایــدار هســتند کــه می تواننــد وارد ریــه 

ــوند. ــراد ش اف
کرمــان غبــار خیزتریــن اســتان کشــور اســت امــا بودجــه 
مقابلــه بــا گــرد و غبــار ایــن اســتان یــک ســوم بودجــه اســتان 

ــت. ــتان اس ــتان و بلوچس سیس
ایــن شــرایط زندگــی مــردم  آنطــور کــه مهــر نوشــته در   
ــد  ــا محم ــه اســت. ب ــرار گرفت ــر ق ــی تحــت تأثی ــه کل ــگان ب ری
ــتیم،  ــو نشس ــه گفتگ ــگان ب ــاکنان ری ــی از س ــور یک ــلم پ مس
ــایر  ــه در س ــی ک ــل در حال ــه قب ــدای هفت ــد: از ابت وی می گوی
بــاران و بــرف می باریــد؛ در شــرق اســتان  مناطــق کشــور 
کرمــان طوفــان شــدید شــن شــروع شــد و شــدت طوفــان تــا 

می رســید. ســاعت  در  9۰ کیلومتــر 
طوفــان  فروکــش کــردن  از  بعــد  گذشــته  روز  چنــد  طــی 
ــی  ــه حت ــوری ک ــه ط ــتیم ب ــا هس ــروز ریزگرده ــاهد ب ــن ش ش

نفــس کشــید. بــاز  فضــای  در  نمی تــوان 

وی افــزود: از ابتــدای صبــح امــروز از آســمان خــاک مــی بــارد 
و همــه جــای شــهر مملــو از گــرد و غبــار شــده و بــدون ماســک 
ــد: در  ــی می گوی ــن شــهروند ریگان ــس کشــید. ای ــوان نف نمی ت
ــان  ــا طوف ــا ی ــه مشــکل ریزگرده ــر هفت ــًا ه ــال تقریب ــول س ط
ــکل کاری  ــن مش ــل ای ــرای ح ــی ب ــا کس ــود دارد ام ــن وج ش
ــاری  ــار بیم ــا دچ ــوص بچه ه ــه خص ــردم ب ــر م ــد و اکث نمی کن

تنفســی و ســرفه های مزمــن شــده اند.
وی گفــت: طــی ســال های گذشــته ایــن وضعیــت تقریبــًا 
ــای  ــا باده ــان ب ــال و همزم ــر س ــدای ه ــای ابت ــط در ماه ه فق
12۰ روزه سیســتان ایجــاد می شــد و شــامل طوفــان شــن بــود 

ــود. ــا نب ــری از ریزگرده خب
ــا  ــاط خانه ه ــد: حی ــز می گوی ــی نی ــی زن ریگان ــم ابراهیم مری
ــا را  ــه درون خانه ه ــی ب ــا حت ــده و ریزگرده ــن ش ــو از ش ممل

هــم آمده انــد.
ــا ایــن مشــکل  وی گفــت: مــردم محــروم ریــگان سالهاســت ب
دســت بــه گریبــان هســتند و علیرغــم بارهــا درخواســت از 
ــه در  ــد و ن ــتان کاری کرده ان ــئوالن اس ــه مس ــوز ن ــئوالن هن مس

ــاده اســت. ــی افت ــی اتفاق ســطح مل
در کنــار ریــگان و فهــرج از روز گذشــته شــهر بــم هــم بــا ایــن 
ــز آلودگــی هــوا در  ــان نی مشــکل مواجــه شــده و در شــهر کرم
ــط زیســت  ــال محی ــی، فع ــد خارزم ــش اســت. امی حــال افزای
ــا ریزگردهــا در  ــه ب ــا راه مقابل ــد: تنه ــر می گوی ــا مه در گفتگــو ب
ریــگان توســعه درختهــای اطــراف ریــگان و کشــت کهــور و گــز 
در کانون هــای شــنی اســت امــا خشکســالی موجــب شــده 

ــب شــوند. ــان تخری ــن درخت ای

شرق کرمان 10 روز است نفس نمی کشد

محیـط  می گویـد کارشناسـان  زیسـت  محیـط  فعـال  یـک 
آمـار  مهاجـر  پرنـدگان  سرشـماری  در  خوزسـتان  زیسـت 
پرنـدگان موجـود در آبگیرهـای مصنوعـی دام هـا و محمیه ها 

بامـدژ نسـبت می دهنـد. را بـه تـاالب 
رضـا نیک فلـک کارشـناس و فعـال محیـط زیسـت در ایـن 
بـاره بـه خبرنـگار مهـر گفـت: تاالب بامـدژ با وسـعتی معادل 
۴ هـزار هکتـار در شـمال شـهر اهـواز قـرار دارد. ایـن تـاالب 
یکـی از مهم تریـن نقـاط زمسـتان گذرانـی پرنـدگان مهاجـر 
منطقـه   1۰5 فهرسـت  در  اسـت کـه  خوزسـتان  اسـتان  در 
ایـن  متأسـفانه  اسـت.  شـده  ثبـت  ایـران  پرنـدگان  مهـم 
تـاالب بـا دارا بـودن ارزش هـای فراوان زیسـتی ماننـد دیگر 
تاالب هـای اسـتان خوزسـتان، پاسـگاه محیـط بانـی فعـال 
بـا خیـال  متخلفـان  تـا  اسـت  عاملـی  ایـن خـود  و  اسـت 
راحـت بـه زمیـن خـواری و نسـل کشـی پرنـدگان مهاجـر در 
ایـن  بـزرگ و پـر تعـداد حاشـیه  محمیـه هـای )دامـگاه( 

تـاالب بپردازنـد.
نیک فلـک افـزود: در زمین هـای تصـرف شـده اطـراف تاالب 
سـالیان  و  شـده  سـاخته  متعـددی  هـای  محمیـه  بامـدژ 
زیـادی اسـت کـه در سـکوت و ناکارآمـدی سـازمان متولـی 
)سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت( پرنـدگان مهاجـر در این 
آبگیرهـا سـالخی می شـوند. محمیـه هـا آبگیرهـای انسـان 
و  سـاخته  سـودجو  عـده ای  توسـط  کـه  هسـتند  سـاختی 
قـرق می شـود تـا امنیـت ظاهـری بـرای جـذب حداکثـری 
پرنـدگان مهاجـر در ایـن آبگیرهـا فراهـم شـود. وی توضیـح 
مکانـی  سـاخت  انسـان  و  غیرقانونـی  آبگیرهـای  ایـن  داد: 
بـرای کشـتار وسـیع پرنـدگان مهاجر اسـت. پرنـدگان مهاجر 
طبـق عـادت و روال هرسـاله بـا شـروع فصل پاییـز به تاالب 
بامـدژ آمـده و در ایـن آبگیرهـای بـه ظاهـر امـن فـرود مـی 
آینـد بـی خبـر از آنکـه ایـن آبگیرهای انسـان سـاخت مکان 

مناسـبی بـرای اقامـت آنهـا نیسـت.

سرشماری پرندگان تاالب 
درون محمیه ها

آغاز آگاهی بخشی درباره سیل در 
کتب مدارس

خبر

بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد 
غیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران قــرار 
شــد آگاهــی بخشــی در ارتبــاط بــا ســیل را در دوره 
متوســطه دوم آغــاز کنیــم. بــه ایــن ترتیــب کتــاب انســان و محیــط زیســت 
بــرای اولیــن بــار در نظــام آموزشــی و اجرایــی نهادینــه شــده اســت. ســیف هللا 
آقابیگــی امــروز در نشســت خبــری بــا عنــوان »تمریــن مواجهــه صحیــح بــا 
ســیالب در مــدارس« کــه  در ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی 
ــارش کشــور  ــر ســال گذشــته وضعیــت ب ــان این کــه از مه ــا بی برگــزار  شــد، ب
بهتــر شــده اســت، افــزود: در عیــن حــال ایــن بارش هــا در بســیاری از مناطــق 

ــی شــده اســت. ــت ســیل و آســیب های فراوان ــون موجب حرک تاکن
ــر ایــن موضــوع اتفــاق نظــر وجــود دارد کــه  ــا بیــان این کــه در کشــور ب وی ب
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــدا کن ــش پی ــیل افزای ــا س ــاط ب ــد در ارتب ــردم بای ــی م آگاه
ــا ســیل را در دوره  ــاط ب ــرار شــد آگاهــی بخشــی در ارتب ــه همیــن منظــور ق ب
متوســطه دوم آغــاز کنیــم. بــه ایــن ترتیــب کتــاب انســان و محیــط زیســت 
ــارش  ــه شــد. الگــوی ب ــار در نظــام آموزشــی و اجرایــی نهادین ــرای اولیــن ب ب
کشــور بــه گونــه ای اســت در ایــن کتــاب بــه آن بــه عنــوان واقعیــت اجتنــاب 

ــر توجــه شــده اســت. ناپذی
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران بــا اشــاره 
ــاب آوری و  ــش ت ــه دوم افزای ــارت ها و در درج ــش خس ــدا کاه ــه ابت ــه اینک ب
حفــظ منابــع کشــور را در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: در برخی 
ــد کاری انجــام دهــد، چــون  از حوزه هــای جغرافیایــی کشــور، انســان نمی توان
ــال در  ــرای مث ــه شــده اســت. ب ــت نهفت ــی در دل طبیع ــع طبیع برخــی وقای
ــای  ــه الگوه ــم، چراک ــام  دهی ــم کاری انج ــی نمی توانی ــای بارش ــر الگوه تغیی
بارشــی از ســال گذشــته تغییــر پیــدا کــرده اســت امــا ایــن میــزان بــه شــکل 

یکســان در کشــور نیســت.
آقابیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه فلســفه کتــاب انســان و محیــط زیســت ســازگاری 
و هماهنگــی نظــام آموزشــی و رفتــار آموزشــی مــا در طبیعــت اســت، توضیــح 
ــای کشــور نقــش اول  را  ــه شــریان  ه ــراد خســارت ب ــت ای داد: ســیالب از جه
ــارم را دارد.  ــام چه ــی مق ــات جان ــه تلف ــا در زمین ــد ام ــا می کن ــوادث ایف در ح
اگــر بتوانیــم در ارتقــای رشــد و آگاهــی جامعــه و رفتارهــای خودمــان تغییــر 
ــم،  ــوزش دهی ــوزان آم ــه دانش آم ــا ســیالب را ب ــار ب ــم  و نحــوه رفت ایجــاد کنی

ــم. ــک کنی ــارت ها کم ــش خس ــه کاه ــم ب می توانی
بــه  آگاهی بخشــی  طریــق  از  بایــد  جامعــه  تاکیــد کــرد:  ادامــه  در  وی 
دانش آمــوزان بــه جایگاهــی برســد تــا بتوانــد بهتریــن واکنــش را مقابــل بالیــای 

ــد. ــته باش ــی داش طبیع
او بــا بیــان این کــه در هفــت مــاه نخســت امســال تعــداد ســازه های 
ــش  ــه افزای ــه ٣۴00 نقط ــه ب ــتند، از 2500 نقط ــذر نداش ــه آب گ ــی ک تقاطع های
یافتــه اســت، افــزود: اگــر قــرار اســت شــهرداری ها مجــوزی صــادر کننــد بایــد 

ــد.   ــخص باش ــه مش ــم رودخان ــزان حری می

محیط 
زیست

TRY ثبت پایگاه داده های صفات کارکردی گیاهان ایران در پایگاه جهانی
پایگاه داده های صفات کارکردی گیاهان ایران )Iranian plant traits database( در پایگاه جهانی TRY ثبت 

شد.

رنا
 ای

س:
عک

بـه مناسـبت روز جهانـی تنوع زیسـتی، اولین همایـش ملی تنوع 
زیسـتی با رویکرد علمی و آموزشـی خرداد سـال 99 در سـازمان 

حفاظـت محیط زیسـت برگزار می شـود.
بـه گـزارش سـازمان حفاظت محیط زیسـت، اولین جلسـه سـتاد 
برگـزاری اولیـن همایـش ملـی تنوع زیسـتی بـا حضـور کیومرث 
کالنتـری معـاون محیط زیسـت طبیعی و تنوع زیسـتی، اسـکندر 
زنـد مرجـع ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی، رییس پژوهشـکده 
محیط زیسـت، مدیران و کارشناسـان مرتبط سـازمان برگزار شـد.
سـازمان ملـل بـرای افزایـش آگاهی ها از مسـائل مربـوط به تنوع 
زیسـتی، روز 22 مه )اول خرداد ماه( را روز جهانی تنوع زیسـتی 

)IDB( نام گـذاری کرده اسـت.
در ایـن جلسـه کیومـرث کالنتـری بـا اشـاره بـه اهمیـت تنـوع 
زیسـتی بـه عنوان بسـتر اصلی محیط زیسـت و وظایف سـازمان 
محیـط زیسـت و کشـور در قبـال ذخایر طبیعی، هـدف از برگزاری 
ایـن همایـش را دسـتیابی بـه رویکردهـای علمـی در حفاظـت و 

بهره بـرداری پایـدار از تنـوع زیسـتی کشـور عنـوان کـرد.
بـه  پرداختـن  زیسـت،  محیـط  پژوهشـکده  رییـس  همچنیـن 
و  مراجـع  حمایـت  جلـب  زیسـتی،  تنـوع  جهانـی  اسـتراتژی 
مسـووالن ارشـد کشـوری در حـوزه تنـوع زیسـتی و بررسـی نقاط 
قـوت و ضعـف برنامـه اقـدام ملـی و گزارش هـای ملـی را جـزء 

داد. پیشـنهاد  همایـش  اولویت هـای 
در ایـن جلسـه ضمـن تعییـن عنـوان کلـی همایـش، محورهـای 
مهـم آن بررسـی و سـاختار اجرایـی بـه تصویـب رسـید. محمـد 
و ذخایـر  تاریـخ طبیعـی  ملـی  مـوزه  دفتـر  مدیـر کل  مـدادی 
ژنتیکـی سـازمان حفاظـت محیطزیسـت بـه عنـوان دبیـر علمـی 
همایـش انتخـاب و مقـرر شـد دبیرخانه علمی در دفتـر موزه ملی 

تاریـخ طبیعـی و ذخایـر ژنتیکـی مسـتقر شـود.

اولین همایش ملی تنوع 
زیستی خرداد ۹۹ برگزار 

می شود
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پایبندی به اصول محیط زیست یک الزام استم
رییــس ســازمان مدیریــت آرامســتان هــای 
ــوان واحــد  شــهرداری کــرج پــس از کســب عن
خدماتــی ســبز برگزیــده ی کشــوری توســط 
ســازمان مدیریــت آرامســتان هــای شــهرداری 
ــت را  ــط زیس ــول محی ــه اص ــدی ب ــور، پایبن کش

ــزام دانســت. ــک ال ی
ــران  ــرایط نگ ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــگری گف ــا عس حمیدرض
و همچنیــن  اکولوژیکــی حــال حاضــر  کننــده وضعیــت 
ــای محیطــی،  ــی ه ــش آلودگ ــرژی و افزای ــع ان ــود مناب کمب
پایبنــدی بــه اصــول محیــط زیســت در سیاســتگذاری هــای 
ــل شــده اســت. ــزام تبدی ــک ال ــه ی ســازمان از انتخــاب ب

ــر از  ــرف نظ ــد ص ــی بای ــازمان و ارگان ــر س ــزود: ه وی اف
ــط  ــه در مســائل مرتب ــه صــورت داوطلبان ــی ب ــات قانون الزام
بــا محیــط زیســت تــا دســتیابی بــه زبــان مشــترک محیــط 

ــد. ــه صــورت خــالق مشــارکت کن زیســتی ب
ایــن مســئول ادامــه داد: ســازمان مدیریــت آرامســتان 
هــای شــهرداری کــرج نیــز بــه عنــوان یــک واحــد خدماتــی 
از ایــن امــر مســتثنی نیســت بــه طــوری کــه فراتــر از 

ــی  ــئولیتهای اجتماع ــش مس ــود در بخ ــی خ ــف قانون وظای
ــدام  ــی اق ــت محیط ــای زیس ــروزه ه ــام پ ــه انج ــبت ب نس

ــرده اســت. ک
رئیــس ســازمان مدیریــت آرامســتان هــای شــهرداری کــرج 
ــر  ــط مه ــر در اواس ــن تفک ــر ای ــی ب ــرد: مبتن ــان ک خاطرنش
مــاه ســال جــاری بــا تاییــد پــروژه هــای زیســت محیطــی 
ــرز و  ــتان الب ــت اس ــط زیس ــط اداره کل محی ــازمان توس س
انطبــاق شــاخص هــا و اســتانداردهای الزم در ســطح ملــی، 
ــی و  ــای صنعت ــد ه ــاب واح ــش انتخ ــام در همای ــت ن ثب
خدماتــی ســبز ثبــت نــام انجــام و مســتندات بصــورت 
الکترونیــک در ســایت ســازمان محیــط زیســت کشــور 
ــن  ــت داوران، ای ــی هیئ ــس از بررس ــه پ ــد ک ــذاری ش بارگ
ــت  ــی ثب ــی و خدمات ــد صنعت ــان 288 واح ــازمان از می س
نــام شــده، 18 واحــد را بــه عنــوان واحدهــای برتــر خدمــات 
ــکینه )س(  ــت س ــهدای بهش ــزار ش ــه گل ــاب ک ــبز انتخ س
ــش،  ــن همای ــده در ای ــرکت کنن ــتان ش ــا آرامس ــرج، تنه ک
ــوان  ــت عن ــت دریاف ــازات الزم جه ــب امتی ــه کس ــق ب موف

ــد. ــور ش ــبز کش ــتان س ــا آرامس تنه

بار
و غ

رد 
اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال برای مهار گرد و غبار گ

در خراسان جنوبی
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
ــرای  ــار ب جنوبــی گفــت: ۴۰۰ میلیــارد ریــال اعتب
ــتان  ــار اس ــرد و غب ــا گ ــه ب ــگیری و مقابل پیش

می یابــد. اختصــاص 
ــرد:  ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــری در گفت وگ ــن اکب حس
خراســان جنوبــی، اســتانی در معــرض کانون هــای فرســایش 

بــادی اســت.
ایجــاد  معدنــی،  توســعه  متولیــان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــری  ــر کارب ــی و تغییی ــای طبیع ــت عرصه ه ــا و مدیری جاده ه
و چــرای دام همگــی در ایــن امــر اثرگذارنــد، افــزود: مــردم 

ــد. ــش اساســی دارن ــز نق نی
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبــی بــا 
ــد در صــورت  ــه اینکــه هــر فعالیــت کوچــک می توان اشــاره ب
عــدم رعایــت اصــول منجــر بــه تخریــب عرصه هــای طبیعــی 
ــظ  ــی حف ــد پوشــش گیاه ــن راســتا بای ــزود: در ای شــود، اف

شــود.
کــرد:  تصریــح  صرفه جویــی   بــر  تاکیــد  بــا  اکبــری 

حفــظ  در  بســزایی  تاثیــر  انــرژی  و  آب  در  صرفه جویــی 
دارد. زیســت  محیــط 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تخریــب جنــگل باعــث ضربــه 
زمانــی  کــرد:  اظهــار  زیســت می شــود،  بــه محیــط  زدن 
می توانیــم آینــده پاکــی را رقــم بزنیــم کــه در مصــرف خــود 

تجدیدنظــر کنیــم. 
ــان  ــی بی ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
کــرد: وقتــی بــرای تولیــد بیشــتر محصــوالت کشــاورزی 
ــه  ــره وار ب ــوارد زنحی ــن م ــود اســتفاده می شــود، ای ســم و ک
ــت و  ــط زیس ــب محی ــث تخری ــوده و باع ــل ب ــر متص یکدیگ

ــود. ــار می ش ــرد و غب ــش گ افزای
ــخصی  ــودروی ش ــر از خ ــد کمت ــه بای ــان اینک ــا بی ــری ب اکب
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــادآور شــد: ۴۰۰ میلی ــم، ی ــره ببری به
پیشــگیری و مقابلــه بــا گــرد و غبــار اســتان اختصــاص 
قســمتی  آن،  از  بخشــی  اختصــاص  بــا  کــه  می یابــد 
ــط  ــار و حفاظــت از محی ــرد و غب ــرای کاهــش گ ــات ب ازعملی

ــت. ــده اس ــام ش ــت انج زیس
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گمــرک  مدیــرکل  اکبرپــور،  ابوالفضــل 
ــتان  ــرکات اس ــر گم ــی و ناظ ــهید رجای ش
ــزگان و  ــوالد هرم ــرکت ف ــزگان، از ش هرم
فراینــد تولیــد تختــال در ایــن شــرکت 
ــگار  ــا خبرن ــد کــرد. وی در گفتوگــو ب بازدی
اظهــار  شــرکت  ایــن  عمومــی  روابــط 
داشــت: نزدیــک بــه 6۰ درصــد حجــم 
گمــرکات  را  کشــور  خارجــی  تجــارت 
 6۰ بــر عهــده دارد و  اســتان هرمــزگان 
درصــد درآمــد گمــرکات کشــور نیــز از 

است. استان هرمزگان 
ــرای  ــده ب ــر گرفتهش ــهیالت در نظ وی تس
فــوالد هرمــزگان کــه 9۰ درصــد قطعــات و 
ــق  ــود را از طری ــی خ ــۀ واردات ــواد اولی م
ــت:  ــد گف ــی وارد میکن ــهید رجای ــدر ش بن
ــی در  ــدود صنایع ــزگان از مع ــوالد هرم ف
اســتان هرمــزگان اســت کــه همــکاران مــا 
خــاص،  گمــرکات  عنــوان  بــه  آن  در 

مســتقل و مســتقر هســتند و خدمــات 
شــبانهروزی ارائه میدهند.

و  جلســات  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ــوالد  ــرکت ف ــران ش ــا مدی ــی ب گفتوگوهای
آنهــا  در  و  گرفــت  انجــام  هرمــزگان 
مشــکالت فــوالد درخصــوص گمــرک و 
ــکول  ــوص باس ــکلی درخص ــن مش همچنی
مطــرح و بررســی شــد کــه حتمــا تــالش 
خواهیــم کــرد ایــن موانــع و مشــکالت در 

استان رفع شود.
حفــظ  چگونگــی  دربــارۀ  اکبرپــور 
تســهیالت مناطــق ویــژه بــرای صنایــع 
مســتقر در ایــن مناطــق بــا وجــود تغییــر 
سیاســتهای ارزی دولــت و لــزوم ثبــت 
ــا در  ــت: م ــژه گف ــق وی ــفارش در مناط س
ــم،  ــزار میکنی ــران برگ ــه در ته ــاتی ک جلس
ــم  ــری خواهی ــوارد را پیگی ــن م ــا ای حتم
همــۀ  و  هرمــزگان  فــوالد  امــا  کــرد، 

ــژۀ  ــق وی ــتقر در مناط ــای مس ــوالدی ه ف
ــه مشــکالت  ــه ب ــادن، باتوج ــع و مع صنای

ارزیشــان، باید وارد این پروسه شوند.
افــزود:  رجایــی  بنــدر شــهید  مدیــرکل 
افتخــاری  هرمــزگان  فــوالد  صــادرات 
بــرای کشــور اســت و بــا ایــن حجــم 
صــادرات میــزان قابــل توجهــی ارز وارد 
در  را  موضــوع  ایــن  میشــود.  کشــور 
دســتور کار قــرار خواهیــم داد و همــراه بــا 
پیگیریهــای مســئولین فــوالد هرمــزگان 
در ایــن زمینــه، قطعــا گمــرکات هرمــزگان 
ــود  نیــز همــراه فــوالد هرمــزگان خواهــد ب

و از هیــچ کمکــی مضایقه نخواهد کرد.
در  هرمــزگان  اســتان  گمــرکات  ناظــر 
ــت:  ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ بخ
واحدهــای  تســهیالت  درخصــوص 
ــی  ــای حمایت ــته ه ــرک بس ــدی، گم تولی
تعریــف کــرده و خدمــات شــبانه روزی 

گمــرک در جهــت صــادرات برقــرار اســت. 
ــهیل  ــرای تس ــی ب ــهید رجای ــرک ش در گم
فــوالد  مجموعــۀ  باســکول  صــادرات، 
هرمــزگان موردقبــول ماســت. در مــورد 
ــه فــوالد  ــوط ب کاالهایــی کــه انحصــارا مرب
آنهــا  اظهــار  بــه  نیــز  اســت  هرمــزگان 

بــه  میکنیــم  تــالش  داریــم.  اعتمــاد 
گمــرکات  در  محتــرم  همــکاران  کمــک 
و  هــا  کمــک  بیشــترین  هرمــزگان 
ــه  ــان ارائ ــن زم ــاه تری ــات را در کوت خدم

کنیم. 

صادرات فوالد هرمزگان افتخاری برای کشور است 
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 پیام
استان ها

رشد ۴۹ درصدی تعویض کنتور در شهرستان بردسیر
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بردسیر ضمن تشریح عملکرد ده ماه نخست سال جاری از رشد ۴9 درصدی تعویض کنتور در این 
شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان، اکبر افضلی گفت: تعداد59۰  کنتور در این شهرستان 
تعویض شده که در مقایسه با سال گذشته ، رشد ۴9 درصدی داشته است.وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ، شبکه توزیع 
آب شهرستان بردسیر یک کیلومتر و 9۰۰ متر و در مقایسه با مدت مشابه گذشته 36 درصد توسعه یافته است.

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

و سـاختمان  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
13986۰319۰62۰۰۰652هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای احمد سـامانی زاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1 صادر 
از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب خانه مخروبه به مسـاحت 258/۴5 متـر مربع پالک 1 فرعی 
از 1558 اصلی واقع در گلباف کفگان محله دشـتوئیه خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین 
فندقاعـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1553
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29
محمد مقصودی-رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986۰319۰12۰۰11۴6هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای 
حسـین مکـی ابـادی فرزند اسـماعیل بشـماره شناسـنامه 5۴ صـادره از مرکزی در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 691/58 متـر مربع پـالک 3۰13 اصلی واقع در بخـش 36 کرمان 
بـه ادرس سـیرجان مکـی ابـاد اراضی فیـروز اباد خریداری از مالک رسـمی اقـای علی مظفری 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 617
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/1۴-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986۰319۰12۰۰133۰هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
حسـین مکی ابادی فرزند اسـماعیل بشـماره شناسـنامه 5۴ صادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۴8۴/6۴ متر مربع پـالک 3۰13 اصلی واقـع در بخش 36 کرمان 
بـه ادرس سـیرجان مکـی ابـاد اراضی فیـروز اباد خریداری از مالک رسـمی اقـای علی مظفری 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 616
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/1۴-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی 

برابـر رای شـماره 13986۰319۰۰5۰۰۰۴56مـورخ 1398/11/۰7 هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبدالرضا علینقـی پورلنگری 
فرزند حمید بشـماره شناسـنامه 3۴۰ صادره از کرمان در ششـدانگ یکبابخانه و باغ به مساحت 
216۰ متـر مربـع پـالک 1587 فرعی مفـروز و مجزی از 65۴ فرعـی از۴7 اصلی واقع در بخش 
26 کرمان به آدرس سـیرچ- روبروی پاسـگاه انتطامی خریداری از مالک رسـمی آقای ابوتراب 
مظفـری محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 1581
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/11/29

ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و 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 های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 13986۰319۰۰8۰۰1988 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم زهـرا مهـدوی خانوکـی فرزنـد مهدی بشـماره شناسـنامه 52 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت365/73مترمربع پـالک 126 
فرعـی  از ۴32 اصلـی واقـع در خانـوک بلـوار وحید خریداری از مالک رسـمی 
آقـای اکبـر عـرب نژاد محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

شـد. م/ الف 21۴
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/15- تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/11/29

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره 13986۰319۰91۰۰165۰-
1398/7/1۰هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مرتضـی 
بدوئی  فرزند ابراهیم  بشـماره شناسنامه 66صادره ازعنبر 
ابـاد درششـدانگ یـک باب خانه مسـکونی به مسـاحت 
2۴5/36متـر مربـع پـالک - فرعـی از۴9- اصلی بخش 
۴5کرمـان  قطعـه دوواقـع در اراضـی محمـد ابـاد  بی بی 
شـهری عنبرابـاد واقـع در شهرسـتان عنبـر ابـاد خریداری 
از مالـک رسـمی اقـای محمود کنـت محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:238۴-   
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/15 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/11/29: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
13986۰319۰12۰۰298۴هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای 
ابراهیم محیا پور لری فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
1۴18 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
اصلـی  بـه مسـاحت 193/25 متـر مربـع پـالک 629 
واقـع دربخـش 36 کرمـان بـه ادرس سـیرجان شـهرک 
امیرالمومنیـن )ع( کوچه مـروت غربی خریداری از مالک 
رسـمی اقای حاجی تیرافکن محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 6۴3

تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1۴

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و 
ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
بالمعـارض  و  مالکانـه  تصرفـات  زرنـد  شهرسـتان 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات 
متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه 
منظـور اطـالع عموم در یک نوبت آگهی می شـود در 
صورتیکه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
تواننـد  باشـند مـی  اعتراضـی داشـته  متقاضیـان 
از تاریـخ انتشـار آگهـی بمـدت یـک مـاه اعتـراض 
دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 16 کرمان شهرستان کوهبنان

پـالک 2۴5۴ فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از 
آقـای حسـن  اصلـی  از 2  پـالک 1۰53 فرعـی 
بشـماره  اسـمعیل  فرزنـد  گازکهنـی  اسـمعیلی 
شناسـنامه ۴8 صـادره از کوهبنـان در سـه دانگ 

مشـاع از ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 
خیابـان  کوهبنـان  در  واقـع  مترمربـع   ۴77
خریـداری  امـداد  کمیتـه  روبـروی  شـریعتی 
از مالـک رسـمی آقـای محمـد امیـری سـیف 
الدینـی و خانـم سـکینه ایرانـی محـرز گردیـده 
اسـت کـه در آگهـی قبلـی مسـاحت اشـتباه قید 

گردیـده بـود.
پـالک 2۴5۴ فرعـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
از 2 اصلـی خانـم شـهربانو امیـری  1۰53 فرعـی 
گازکهنی فرزند حسـن بشماره شناسنامه 6 صادره از 
کوهبنان در سـه دانگ مشـاع از ششدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۴77 مترمربع واقـع در کوهبنان 
خیابان شـریعتی روبروی کمیته امـداد خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمـد امیـری سـیف الدینی 
و خانـم سـکینه ایرانـی محـرز گردیـده اسـت که در 
آگهـی قبلـی مسـاحت اشـتباه قیـد گردیده اسـت. 

م الـف 251
تاریخ انتشار: 1398/11/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
۱۳۹8۰۴۰۱۹۰6۳۰۰۰۴۵8.۱

بدیـن وسـیله به آقـای عبـاس کیانی فر  

علی به شـماره ملی 3۰۴۰323۴15 سـاکن رفسنجان 

بلـوار آزادی خ فیـض ک 16 کدپسـتی771697788۴ 

ابـالغ مـی شـود کـه خانم فاطمـه کورکـی نـژاد قرائی 

جهـت وصـول مبلـغ3.1۴۰.68۴.۰۰۰ ریـال به اسـتناد 

مهریه مندرج در سـند ازدواج شـماره 121۴۰ دفترخانه 

ازدواج 66 رفسـنجان علیـه شـما اجراییه صـادر نموده 

و پرونـده اجرایـی بـه کالسـه 98۰۰۴76 در ایـن اداره 

تشـکیل شـده و محـل اقامـت شـما بـه شـرح متن 

سـند شناخته نشـده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 

مـاده 18 آیین نامـه اجرایی مفاد اجرائیه و یک مرتبه 

در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می 

شـود و چنانچـه ظرف مـدت 1۰ روز از تاریخ این آگهی 

کـه روز ابـالغ محسـوب می گردد نسـبت بـه پرداخت 

بدهـی خـود اقـدام ننمایید عملیـات اجرایـی جریان 

خواهـد یافـت. م الف ۴۴91
علی خسرو انجم_ مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 
رفسنجان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
اصالحـی  رای  شـماره13976۰319۰91۰۰۰6۴5-97/11/۰7و  برابـررای  رسـمی 
139866۰319۰91۰۰2۰95-98/1۰/22هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد  اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  وضعیـت 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
خانـم مهیـن برومنـد فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 21بـا کـد ملـی شـماره 
3۰31267۴27صـادره ازجیرفـت درسـه دانـگ از ششـدانگ زمیـن مزروعی به 
مسـاحت ششـدانگ  7۴827متـر مربـع پـالک - فرعی از28- اصلـی مفروز 

و مجـزی شـده از پـالک –فرعـی از 28- اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآباد 
اراضـی یـزدان ابـاد بخـش ۴5کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانـم مهین 
برومنـد محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد 
./م الـف:2۴۰۴-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/15 – تاریـخ انتشـارنوبت 

98/11/29: دوم 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
اصالحـی  رای  شـماره13976۰319۰91۰۰۰583-97/11/۰۴و  برابـررای  رسـمی 
13986۰319۰91۰۰2۰9۴-98/1۰/22هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شـهرعنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شـهین برومند فرزند احمد 
بشـماره شناسـنامه 56۰صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک قطعه زمیـن مزروعی به 
مسـاحت 73979متـر مربـع پـالک - فرعی از28- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک –فرعـی از 28- اصلـی قطعه یـک واقع در عنبرآبـاد اراضی یـزدان اباد بخش 
۴5کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم شـهین برومند محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:2۴۰2-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/15 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/29
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
پرونده هــای  متقاضیــان  مفــروزی  مالکانــه  تصرفــات  قــم  دو 
ــزارش کارشناســان و  ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان تشــکیلی طب
بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1- رأی شــماره 139860330002020056 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
فرزنــد  بهرامــی  تیمــور  آقای/خانــم    1397114430002002256
ــه در آن احــداث  ــن ک ــه زمی رضــا در قســمتی از / ششــدانگ قطع
ــی از  ــماره 43 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 120 مترمرب ــده بمس ــا ش بن
ــم. مبایعــه نامــه عــادی  ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 2214 اصل
ــداری از رضــا غفــاری ثبــت دفتــر 458 صفحــه 77. )م الــف  خری

)  5059
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002025234 شــماره  رأی   -2
کاســه 1398114430002000690 آقای/خانــم  روح الــه خیرالهــی 
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از شش ــتم در قس ــد رس فرزن
احــداث بنــا شــده بمســاحت 113/05 مترمربــع پــاک شــماره 
1953/84 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی 
طــی ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت دفاتــر 230 و 214 صفحــات 178 

و 325. )م الــف 5058 (
3- رأی شــماره 139860330002025743 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430002000298 آقای/خانــم  رضــا ســیاحی زاده فرزنــد 
ماشــااله در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده بمســاحت 76 مترمربــع پــاک شــماره 2633/36 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

الواســطه از خلیــل زارعــی ســهامیه. )م الــف 5057 (

پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002025541 شــماره  رأی   -4
کاســه 1398114430002000471 آقای/خانــم  ابراهیــم ســعیدی 
فرزنــد صاحبعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 120 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن در آن اح
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی  2281 اصل
ــه  ــر 306 صفح ــت دفت ــد ثب ــول زن ــطه از بت ــع الواس ــداری م خری

205. )م الــف 5056 (
5- رأی شــماره 139860330002026739 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــر  ــد ناص ــی فرزن ــمیه قرئل ــم  س 1398114430002000499 آقای/خان
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
شــده بمســاحت 99/81 مترمربــع پــاک شــماره 2527/138 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند رســمی 
شــماره 37559 مــورخ 98/2/16 دفترخانــه 46 قــم. )م الــف 5055 (

6- رأی شــماره 139860330002025230 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــری فرزن ــی بیگل ــم  قربانعل 1398114430002000757 آقای/خان
ارجعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــاک شــماره 2272/2/8  ــع پ ــا شــده بمســاحت 69/62 مترمرب بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
خریــداری مــع الواســطه از محمدجــواد صادقــی. )م الــف 5054 (
7- رأی شــماره 139860330002027015 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد رزاق  ــم  بــال علــی پــور فرزن 1398114430002000585 آقای/خان
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
شــده بمســاحت 97 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1974 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــه شــاکری خریــداری نمــوده اســت. )م الــف  از مهــدی و فتــح ال

) 5053
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002025997 شــماره  رأی   -8

مصطفــی  ســید  آقای/خانــم    1392114430002002271 کاســه 
موســوی نــژاد فرزنــد ســید جــال در قســمتی از ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 84 مترمربــع پــاک 
شــماره 1877/127 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید رشــید موســوی نــژاد 

ــف 5052 ( ــه 521. )م ال ــر 179 صفح ــت دفت ثب
9- رأی شــماره 139860330002025124 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــو فرزن ــی قراگوزل ــم  محمدتق 1391114430002004699 آقای/خان
ابراهیــم در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده بمســاحت 108/81 مترمربــع پــاک شــماره 2379 اصلــی 
ــند  ــی س ــی ط ــت متقاض ــم. مالکی ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق
مالکیــت مشــاعی ثبــت دفتــر 544 صفحــه 281. )م الــف 5051 (

10- رأی شــماره 139860330002026016 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430002010068 آقای/خانــم  تیمــور عزیــزی فرزنــد گیــو در 
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی قســمتی از ششــدانگ قطع
بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره 2143 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه 
از صحبــت الــه فرجــی ثبــت دفتــر 236 صفحــه 79. )م الــف 5050 (

11- رأی شــماره 139860330002008606 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430002007759 آقای/خانــم  مرتضــی نصیــری فرزنــد 
ایــوب در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده بمســاحت 100 مترمربــع پــاک شــماره 52 فرعــی از 1957 
- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند 
ــد  ــید احم ــطه از س ــع الواس ــاعی م ــت مش ــند مالکی ــمی / س رس

رضــوی برقعــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5049 (
12- رأی شــماره 139860330002024407 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد ناصــر  ــی فرزن ــه قرئل ــم  فاطم 1398114430002000412 آقای/خان

ــر در 2/625  ــد صف ــی فرزن ــدی فراهان ــرا ســلم آب ــت زه ــا قییومی ب
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــاع از شش ــگ مش دان
شــده بمســاحت 70 مترمربــع پــاک شــماره 1765 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریداری مــع الواســطه از 

حســینعلی برقعــی و پــری چهــر برقعــی. )م الــف 5047 (
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002024406 رأی شــماره   -13
ــادی  ــلیم آب ــرا س ــم  زه ــه 1398114430002000411 آقای/خان کاس
فراهانــی فرزنــد صفــر در 3/375 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 70 مترمربــع پــاک 
شــماره 1765 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســینعلی برقعــی و پــری چهــر 

ــف 5048 ( برقعــی. )م ال
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس 
از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر 
گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش اعتراض
ــه  ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــت اول اعت ــی نوب آگه
دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
ــن اداره  ــه ای ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب خ
تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
ــود.  ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک قان

)اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/11/13 

تاریخ انتشار دوم: 1398/11/29 
650 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رســول جبــاری هرســینی طبــق 
مــورخ   46474 شــماره  بــه  درخواســت 
ــرم  ــرگ ف ــم دو ب ــا تقدی 1398/11/21 و ب
استشــهادیه محلــی مصــدق شــده بــه 
 1398/11/21 مــورخ   328297 شــماره 
ــه  ــت ک ــی اس ــاه مدع ــر 143 کرمانش دفت
 14 پــاک  ششــدانگ  مالکیــت  ســند 
فرعــی از 31 اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ــه شــماره الکترونیکــی  ــه کرمانشــاه ب حوم
ــه شــماره چاپــی  139620316001014278 ب
ــده  ــف 96 بنامــش صــادر گردی 124724 ال
اســت کــه بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود 
شــده اســت؛ لــذا مراتــب طبــق مــاده 120 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام آیی
یــا  فــرد  چنانچــه  تــا  میشــود  آگهــی 
ــا وجــود  ــه ی افــرادی مدعــی انجــام معامل
ــد از  ــان میباش ــزد آن ــت در ن ــند مالکی س
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 10 روز 
ــد در  ــام دارن ــن اداره اع ــه ای ــب را ب مرات
غیــر ایــن صــورت نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام و ســند 
ــاقط و  ــار س ــه اعتب ــه از درج ــت اولی مالکی

ــد. ــد ش ــال خواه ابط
جعفر نظری

مدیر حوزه ثبت اسناد و امالک کرمانشاه ناحیه 
یک از طرف کورش امیری                     1191
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ذخایر خونی در خراسان رضوی رو به کاهش است
اداره کل انتقال خون خراسان رضوی با صدور اطالعیه ای نسبت به کاهش ذخایر خونی در این استان هشدار داد.

در اطالعیه این نهاد آمده است: ذخایر خونی برای تمام گروههای خونی در خراسان رضوی رو به کاهش است لذا 
از زائران و مجاوران بارگاه رضوی تقاضا می شود به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه و به یاری بیماران نیازمند 

بشتابند.

گاز  شــرکت  شهرســتانهای  بــرداری  بهــره  رئیــس 

هــای  پــروژه  اتمــام  بــا  خراســان رضــوی گفــت: 

گازرســانی روســتایی در قوچــان، ضریــب برخــورداری 

 خانــوار ایــن بخــش به 99.5 درصــد افزایش مــی یابد.

اســتان  شــرکت گاز  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 

ــن  ــالم ای ــا اع ــان ب خراســان رضــوی، ســیدرضا غفاری

واجدشــرایط  روســتای   157 کــرد:  اظهــار  مطلــب 

بــا  نعمــت خــدادادی گازطبیعــی   از  بهــره منــدی 

ــود  ــان وج ــوار در قوچ ــزار و 566 خان ــت 21 ه جمعی

تاکنــون  انجــام شــده  هــای  تــالش  بــا  دارد کــه 

خانــوار   2۰9 و  هــزار   2۰ بــا جمعیــت  روســتا   1۴6

شــده اند. گازدار  درصــد   93 نفــوذ  ضریــب   و 

وی افــزود: عملیــات اجرایــی گازرســانی در هشــت 

بــا گســتره  نیــز  ایــن شهرســتان  روســتای دیگــر 

حــدود  در  پیشــرفتی  و  خانــوار   1256 جمعیتــی 

ــرداری  ــره ب ــا به ــت. ب ــرا اس ــال اج ــد در ح 5۰ درص

ــوذ گاز  ــب نف ــای ضری ــاهد ارتق ــا ش ــرح ه ــن ط از ای

ــود. ــم ب ــد خواهی ــه 99.5 درص ــان ب ــتایی قوچ  روس

شــرکت  شهرســتانهای  بــرداری  بهــره  رئیــس   

 32۰ و  هــزار   61 داد:  ادامــه  رضــوی  خراســان  گاز 

شهرســتان  در  روســتایی  و  شــهری  مشــترک 

ــد  ــی کنن ــتفاده م ــرکت گاز اس ــات ش ــان از خدم قوچ

و  روســتایی  مشــترک   195۰1 تعــداد  ایــن  از  کــه 

از  همچنیــن  هســتند.  شــهری  مشــترک   ۴1819

 16598 شــده  واگــذار  انشــعاب   311۴5 مجمــوع 

ــت. ــتایی اس ــهم روس ــهری و 1۴5۴7 س ــعاب ش  انش

ــهر  ــه ش ــانی ب ــرای گازرس ــرد: ب ــح ک ــان تصری غفاری

و  یکهــزار  شهرســتان  ایــن  روســتاهای  و  قوچــان 

561 کیلومتــر شــبکه گازرســانی احــداث شــده کــه 

بیــش از9۰ درصــد ایــن آمــار ســهم بخــش روســتایی 

. شــد می با

ــوان  ــه عن ــان ب ــودرو خراس ــران خ ــرکت ای ش
دومیــن  در  کشــور  ســاز  خــودرو  اولیــن 
حضــور خــود، موفــق بــه کســب تندیــس 
ملــی  جایــزه  دوره  دهمیــن  ســیمین 
 مدیریــت مالــی ایــران  در ســال 1398 شــد .
و  مالــی  واحــد  مدیــر  پــردره  محمــود 
اقتصــادی شــرکت ایــران خــودرو خراســان 
ــزاری  ــزود: برگ ــب اف ــن مطل ــالم ای ــن اع ضم
ایــران  مالــی  مدیریــت  ملــی  جایــزه 
نزدیــک یــه یــک دهــه برگــزار مــی گــردد 
ارتقــاء ســطح  و  بهبــود  ســاز  بســتر  کــه  
در شــرکت ها  اقتصــادی  و  مالــی  مدیریــت 
ــت.  ــوده اس ــده ب ــرکت کنن ــازمان های ش  و س
در  خراســان  خــودرو  ایــران  افــزود:  وی 
حالــی موفــق بــه اخــذ تندیــس ســیمین 
ــن ســال  ــه دومی ــن دوره شــده اســت ک دهمی
ــی  ــه م ــزه را تجری ــن جای ــود در ای ــور خ حض
ــت  ــه دریاف ــق ب ــال 1397 موف ــد و در س نمای

ــا  ــود. امســال هــم ب ــن شــده ب تندیــس بلوری
ــاف  ــل: انعط ــزه از قبی ــای جای ــت معیاره رعای
ــوزه  ــتانداردهای ح ــودن اس ــه روز ب ــری، ب پذی
ــالمت کاری،  ــفافیت، س ــره وری، ش ــی، به مال
ــن  ــظ اســرار و تخصــص پرســنل و همچنی حف
ناپذیــر  خســتگی  فعالیتهــای  و  کوشــش 
و  مالــی شــرکت، حمایــت  تیــم  مجموعــه 
پشــتیبانی مدیــر عامــل، اعضــا هیئــت مدیــره 
و ســایر مدیــران و کارکنــان تونســتیم ایــن 
 افتخــار را بــرای مجموعــه کســب نماییــم.
و  مالــی  واحــد  گفــت:  ادامــه  در  پــردره 
اقتصــادی شــرکت ایــران خــودرو خراســان 
بــا برنامــه ریزیهــای کالن، گام برداشــتن در 
ــدت  ــد م ــتراتژیهای بلن ــداف و اس ــتای اه راس
صنعتــی  گــروه  ســطح  در  شــده  تعریــف 
ایــران خــودرو و دارا بــودن پرســنل جــوان، 
عنــوان  بــه  همــواره  پویــا،  و  متخصــص 
یکــی از حــوزه هــای مالــی قابــل احتــرام 

 در کشــور و اســتان نــام بــرده مــی شــود. 
ایــن مراســم بــا حضــور دکتــر فرهــاد دژپســند 
وزیــر اقتصــادی و دارایــی، مدیــران عامــل 
بانکهــای صــادرات و پاســارگاد و دیگر مســئوالن 
ارشــد جایــزه ملــی و ســایر ارگانهــای مرتبــط، و 
هــم چنیــن مهنــدس زاهــدی فــرد مدیرعامــل 
ایــران خــودرو خراســان و پــردره مدیــر واحــد 
ــدی  ــن شــرکت حضــور داشــتند. زاه ــی ای مال
ــودرو  ــران خ ــرکت ای ــی از ش ــه نمایندگ ــرد ب ف
دوره  دهمیــن  تندیــس ســیمین  خراســان، 
 جایــزه ملــی مدیریــت مالــی را دریافــت کــرد.
ــال  ــران از س ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل جای
1389 بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن گردهمایــی 
هــای خبــرگان مالی در کشــور شــناخته شــده و 
جوایــز آن در ســطوح تندیــس )شــامل زریــن، 
ســیمین و بلوریــن(، تقدیرنامــه )شــامل ســه 
ســتاره، دو ســتاره و تــک ســتاره( و گواهینامــه 

ــود. ــزار می ش برگ

ورزش  تعمیــم  و  توســعه  همایــش  نخســتین  در 
ــواری  ــش دوچرخه س ــن همای ــت و دومی ــان دول کارکن
مدیــران ارشــد اســتان اصفهــان کــه بــا حضــور اســتاندار 
اصفهــان و جمعــی از مدیــران اســتانی برگــزار شــد،لوح 
ــرکت آب و  ــل ش ــر عام ــه مدی ــته ب ــر شایس ــن مدی زری

ــد. ــان اهداءگردی ــتان اصفه ــالب اس فاض
مدیرعامــل  شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان  در 
خصــوص اهمیــت برگــزاری همایــش توســعه و تعمیــم 
ورزش کارکنــان اعــالم کــرد: در چنــد ســال اخیــر یکــی از 
اولویتهــای شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان توســعه ورزش 
بــه ویــژه ورزش همگانــی بــوده اســت کــه درایــن راســتا 
ــان در مســابقات سراســری  ــا اصفه ــان آبف حضــور کارکن

فوتســال،والیبال،آمادگی  هــای  رشــته  در  نیــرو  وازت 
جســمانی ، دومیدانــی و..... بــوده اســت.

همگانــی  ورزش  توســعه  امینــی  هاشــم  مهنــدس 
را بســیار مهــم خوانــد و اعــالم کــرد:. ورزش هــای 
و  جامعــه  ســازی  ســالم  در  موثــر  نقــش  همگانــی 
ــل  در  ــن دلی ــه همی ــان دارد  ب ــه کارکن ــت روحی تقوی
چنــد ســال اخیــر پرداختــن  کارکنــان بــه ورزش  پیــاده 
روی،دوچرخــه ســواری کــوه پیمایــی بیــش از پیــش در 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق دس
وی  کــم تحرکــی را عامــل بســیاری از بیماریهــا دانســت 
و عنــوان کــرد: تردیــدی وجــود نــدارد کــه انجــام مــداوم 
ــی شــود و  ــای ناگهان ــرگ ه ــع م ــد مان ــی توان ورزش م

ــاده روی  ــد پی ــی مانن ــای همگان ــام ورزش ه ــر انج اگ
ــرای  ــگی ب ــی همیش ــه عادت ــل ب ــه تبدی ــم و روزان منظ
کارکنــان شــود، شــاهد کاهــش آمــار بیماریهــا  خواهیــم 
ــره  ــش به ــزایی در افزای ــش بس ــر نق ــن ام ــه ای ــود. ک ب

دارد. وری 
ــه  ــه برنام ــان ب ــتان اصفه ــا اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
ریــزی هــا و اقدامــات کــه مــی توانــد منجــر بــه  
انجــام  بــرای  بیشــتر کارکنــان  افزایــش عالقمنــدی 
ــح کــرد:، فراهــم آوردن  ورزش شــود  پرداخــت و تصری
امکانــات و تجهیــزات  ورزشــی اســتاندارد در محــل 
تریــن  از مجهــز  بــاران کــه یکــی  باشــگاه ورزشــی 
ــی  باشــگاههای ورزشــی در ســطح اســتان محســوب م

ــی  ــمار م ــه ش ــه ب ــن زمین ــات در ای ــود.یکی از اقدام ش
آید.ایــن درحالیســت کــه فضــا و محیــط ســتاد مرکــزی 
هــم بــه گونــه ایــی طراحــی شــده کــه بســیاری کارکنــان 
صبــح هــا قبــل از ســاعت اداری پیــاده وری مــی کننــد.
ــر  ــان اینکــه در ســال هــای اخی ــا بی ــی ب ــدس امین مهن
ــا اســتقرار چندیــن تجهیــزات الزم  در مجموعــه هــای  ب
ورزشــی بــاران و شــهید نصــر   شــرکت توانســته نقــش 
بــه  کارکنــان  بیشــتر  عالقمنــدی  ایجــاد  در  موثــری 

ــد. ــته باش ــتمر ورزش داش ــام مس انج
ــب  ــی در ترغی ــل توجه ــش قاب ــر نق ــن ام ــه ای بطوریک
کارکنــان بــه ورزش داشــته  و افزایــش تعــداد  کارکنــان 

ــه ورزش کــردن را بهمــراه داشــته اســت . ب
وی بیــان کــرد: در ســال هــای اخیــر و بــا برنامــه ریــزی 
بــا اداره کل   ورزش و جوانــان اســتان  وبرخــی هیاتهــای 
ــه منظــور توســعه  ــد شــهرداری ب ورزشــی و نهادهــا مانن
ورزش همگانــی ،برگــزاری پیــاده روی خانوادگــی ،کــوه 
پیمایــی و دوچرخــه ســواری بــا هــدف  نهادینــه کــردن 

ــرف  ــت مص ــم مدیری ــوع مه ــه موض ــه ب ورزش  و توج
بهینــه آب  انجــام شــد.

الزم بــه یــادآوری اســت در لــوح زریــن مدیــر شایســته  
کــه بــه امضــاء دکتــر عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهــان 
ــالمتی  ــوزون س ــگ م ــت؛ ورزش آهن ــده اس ــید، آم رس
ــانی  ــای واالی انس ــت و ارزش ه ،نمادقدرت،همت،صالب

اســت.
بلنــد در جهــت ســالمت  بــه ورزش گامــی  خدمــت 
محــوری، شــادابی و نشــاط اجتماعــی و افزایــش بهــره 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــازمانی ب وری س
دولــت  ورزش کارکنــان  پیشــرفت  و  توســعه  یقینــا 
ــغ مســئولین خــدوم و دلســوزی  ــالش بیدری ــون ت مره
ــن  ــاء ای ــی و ارتق ــت تعال ــواره جه ــه هم ــد ک ــی باش م
حــوزه قــدم برداشــته و خدمتگــزاری را افتخــاری بــزرگ 
و پاســخگویی را وظیفــه ای مهــم بــرای خویشــتن مــی 

ــد دانن

 اهدای تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران به 
 شرکت ایران خودرو خراسان

 لوح زرین مدیر شایسته در نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان 
دولت به مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

رشد ۴۵ درصدی 
توسعه شبکه توزیع 
آب شهرستان بافت 

فاضـالب  و  آب  امـور  مدیـر 
تشـریح  بافـت ضمـن  شهرسـتان 
سـال  نخسـت  مـاه  ده  عملکـرد 
جـاری از رشـد ۴5 درصدی شـبکه 
خبـر  شهرسـتان  ایـن  آب  توزیـع 

داد. 
بـاره  ایـن  در  پـور  قلیـج  اکبـر 
توضیـح داد: از ابتـدای امسـال تـا 
پایـان دی مـاه شـبکه توزیـع آب 
شهرسـتان بافـت 8 کیلومتـر و 16۰ 

یافـت.  توسـعه  متـر 
 3۰۰ توسـعه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
افـزود:  آب  انتقـال  خـط  متـری 
شـبکه  از  متـر   8۰۰ و  7 کیلومتـر 
توزیـع آب نیـز اصالح شـد که این 
میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه 
رشـد  درصـد  یـک  سـال گذشـته 

اسـت.  داشـته 
بـر  عـالوه  داد:  ادامـه  پـور  قلیـج 
آن اصـالح خطـوط انتقـال آب بـا 
انجـام 2 کیلومتر و 2۰۰ متر نسـبت 
به مدت مشـابه سـال گذشته 2.2 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 
 5۴8 واگـذاری  بـا  وی  بـه گفتـه 
کنتـور طـی ایـن مـدت، تعویـض 
درصـدی  رشـد سـه  نیـز  کنتورهـا 
و  آب  امـور  اسـت.مدیر  داشـته 
فاضـالب شهرسـتان بافـت یـادآور 
انشـعاب در   631 شـد: همچنیـن 
ایـن شهرسـتان واگذار شـده که در 
مقایسـه با سـال گذشـته 3 درصد 

رشـد داشـته اسـت. 

ضریب برخورداری قوچان کرمان
از گاز طبیعی به ۹۹.۵ 

 درصد می رسد
جذب 9۵ میلیون دالر سرمایه گذاری 

خارجی در همدان

استان همدان در چندسال گذشته ۱۱6 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف داشته است

مدیـرکل   / پرویـزی سـاالر  – سـارا  همـدان 
اقتصـاد و دارایی اسـتان همدان بـا بیان اینکه 
 5۰ کشـور  در  سـرمایه گذاری  جلـب  میـزان 
درصـد افزایـش یافته اسـت، گفت: در اسـتان 
میلیـون   116 چندسـال گذشـته  در  همـدان 
دالر سـرمایه گذاری خارجـی در بخـش هـای 

مختلـف صـورت گرفتـه اسـت.
سـیدناصر محمـودی اظهارکـرد: از 116 میلیون 
دالر سـرمایه گذاری خارجـی 95 میلیـون دالر 
جـذب شـده و 2۴ میلیـون دالر در حـال طـی 

فرآینـد جذب اسـت.
وی بـا اشـاره به اشـتغالزایی 155۴ نفری این 
سـرمایه گذاری ها، تصریـح کـرد: 9 طـرح بـا 
سـرمایه گذاری خارجـی به بهره برداری رسـیده 
اسـت، یـک طـرح  بـا سـرمایه  گذاری خارجی 
در دسـت پیگیـری و دارای مجـوز و دو طـرح 

پیگـری  دسـت  در  خارجـی  سـرمایه گذاری 
نیازمنـد تمدیـد در اسـتان وجـود دارد.

فرصـت   77 اینکـه  بیـان  بـا  محمـودی 
سـرمایه گذاری در اسـتان همـدان شناسـایی 
فرصـت   77 داد:  ادامـه  اسـت،  شـده 
سـرمایه گذاری در سـه بخش شناسـایی شده 

اسـت. اولویـت  در  فرصـت   2۴ کـه 
همـدان  اسـتان  دارایـی  و  اقتصـاد  مدیـرکل 
بـا سـرمایه گذاران  امسـال  خاطرنشـان کـرد: 
تجهیـزات  زمینـه  در  آلمـان  و  ترکیـه  کشـور 
پزشـکی مذاکـره اولیـه صورت گرفته اسـت که 
امیدواریـم تـا سـال آینـده بـه نتیجه برسـد و 
در زمینـه مذاکـره و مشـاوره با سـرمایه گذاران 
خارجـی اقدامـات خوبـی صـورت گرفته اسـت 
زمینـه  در  ترکیـه  از  سـرمایه گذاری  بـا  کـه  
سـاخت ویـال بـا بیـش از 65۰ میلیاردتومـان 

سـرمایه گذاری مذاکراتـی صورت گرفته اسـت.
اینکـه در  بـه  بیـان   بـا  ادامـه محمـودی  در 
آمـد اسـتان در سـالجاری 866 میلیاردتومـان 
بـوده اسـت، گفـت: 18 درصـد از درآمد اسـتان 
مربـوط بـه دسـتگاه های اجرایـی و 8۰ درصـد 
مربـوط بـه مالیـات بوده اسـت کـه در 1۰ ماهه 
امسـال 9۰ درصد از درآمدهای مالیاتی اسـتان 
محقـق شـده اسـت. 72۰ میلیـارد تومـان  از 
درآمـد اسـتان مربـوط بـه مالیات بوده اسـت، 
گفـت: اسـتان همـدان اسـتان اول در تحقـق 
درآمدهـای مالیاتـی نیسـت بلکه رتبه اسـتان 

2۴ اسـت.
وی از شناسـایی 6۰۰۰ فـرار مالیاتـی در اسـتان 
همـدان خبـرداد و افـزود: در اسـتان همـدان 
6۰۰۰ پرونـده فـرار مالیاتی شناسـایی شـده که 

امـور مالیاتـی درحـال بررسـی پرونده اسـت.

مدیـرکل اقتصـاد و دارایـی اسـتان همـدان بـا 
تأکیـد براینکـه بایـد بـه سـمتی حرکـت کنیم 
تأمیـن  مالیـات  از محـل  بودجـه کشـور  کـه 
شـود، اظهارکرد: سیاسـت های اصلـی اقتصاد 
از  بودجـه کشـور  اسـت کـه  ایـن  مقاومتـی 
درآمدهـای مالیاتـی و غیرنفتـی کسـب شـود 
کـه ایـن کار بـدون کارشناسـی انجـام نشـده 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه فـروش امالک مـازاد 
سـازمان هـای دولتـی، عنـوان کـرد: 2۴ واحد 
از خانـه هـای سـازمانی اقتصـاد و دارایـی بـه 
فـروش رسـیده و به خزانه واریز شـده اسـت.
محمـودی بـا تأکیـد بـر مولدسـازی و فروش 
دارایی هـای دولـت، اظهـار کـرد: امـالک مـازاد 
بـر نیـاز دولـت 18 برابـر نقدینگی دولت اسـت 
کـه طـرح مولدسـازی دارایی هـای دولـت در 
راسـتای سـبک سـازی دولـت اسـت و بـرای 
ایـن منظـور سـامانه "سـادا" ایجـاد شـده کـه 
تمـام دسـتگاه های دولتـی امـوال خـود را در 
ایـن سـامانه ثبـت می کننـد کـه در 99 درصـد 
از امـوال دسـتگاه های اجرایـی اسـتان ثبـت 

است. شـده 
اوقـاف  و  ملـی  بانـک  اختـالف  دربـاره  وی 
دربـاره بانـک ملـی شـعبه میـدان امـام)ره(، 
گفـت:  اختـالف حقوقـی بیـن اوقـاف و بانک 
ملـی وجـود دارد کـه اوقـاف ادعـا دارد ایـن 
ملـک از لحـاظ وقفـی مربـوط بـه شـاهزاده 
حسـین)ع( اسـت که وزیر اقتصاد در سـفری 
کـه به اسـتان داشـته از این مـکان بازدید کرد 
و دسـتور داد کارگروهـی بـرای حـل و فصـل 

موضـوع تشـکیل شـود.
همـدان  اسـتان  دارایـی  و  اقتصـاد  مدیـرکل 
افـزود: دو پیشـنهاد در ایـن رابطـه وجـود دارد 
کـه قـرار اسـت در کارگـروه مربوطـه مطـرح و 

نتیجـه نهایـی بـه وزیـر اعـالم شـود.
وی دربـاره گالیـه اسـتاندار همـدان از بانـک 
هزینـه  زمینـه  در  اسـتان  خصوصـی  هـای 
هـا،  اسـتان  سـایر  در  اسـتان  سـپرده های 
تصریـح کـرد: بانـک هـای خصوصـی باید 5۰ 
تـا 6۰ درصد از سـپرده های اسـتان را در همان 
اسـتان هزینـه کننـد کـه ایـن موضـوع بـه جد 

می شـود. پیگیـری 
محمـودی از تهاتر 5۰ میلیـارد تومانی بدهی و 

مطالبـات بخـش خصوصـی از دولـت خبر داد 
و یـادآور شـد: اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و 
نهادهـای خصوصـی در صورتی کـه بـه بخـش 
دولتـی بدهـکاری داشـته یـا از دولـت طلـب 
میـزان  تـا  دهنـد  اطـالع  می تواننـد  دارنـد، 
بدهـی یا طلـب آنهـا را تهاتر کنیـم.وی با بیان 
اینکـه رتبـه کسـب و کار اسـتان روبـه بهبـود 
بـود امـا تحـت تأثیـر شـرایط بین الملـل قـرار 
گرفتـه اسـت، خاطرنشـان کـرد: رتبـه کسـب 
و کار اسـتان همـدان در سـال 95 از 22 بـه 
11 رسـیده بـود کـه در سـالجاری رتبـه اسـتان 
2۰ شـده اسـت.  سـازمان امـور مالیاتـی برای 
نصـب کارتخـوان در مطـب پزشـکان سـازوکار 
دنبـال  بـه  اسـتان  درآمـد  سـتاد  در  و  دارد 
راهکارهایـی بـرای واقعـی کـردن کارتخـوان در 
تمـام صنوف هسـتیم البتـه فعالً بـرای کنترل 
حسـاب های مشـتریان خـود ورود نکرده ایم.
محمـوی افـزود: درآمـد اسـتان در بودجـه 99 
نسـبت به سـال گذشـته 12 درصد رشد داشته 
اسـت، بیـان کـرد: 1۰5۰ میلیـارد تومـان درآمد 
در بودجـه 99 بـرای اسـتان همدان دیده شـده 
کـه از 1۰5۰ میلیـارد تومان درآمد اسـتان، 9۴۰ 

میلیـارد تومـان درآمـد مالیاتـی بوده اسـت.
مدیـرکل اقتصـاد و دارایـی اسـتان همـدان بـا 
بیان اینکه در اسـتان همدان بیش از 15۰ هزار 
نفر از دریافت سـهام سـود عدالت جامانده اند، 
گفـت: فـرم سـهام عدالت یک میلیـون و 561 
هزار نفر در اسـتان همدان تکمیل شـده اسـت 
کـه از ایـن تعداد یک میلیـون و 362 هزار نفر 
ثبـت نـام خـود را قطعـی کـرده اند و در سـال 
هـای 86 و 87 هـم ۴76 هـزار و 79۴ نفـر 
از مشـمولین 3۴5 میلیـارد ریال سـود سـهام 

عدالـت دریافـت کردند.
وی از صـادرات 86 میلیـون دالری در 9 ماهـه 
امسـال خبـر داد و گفـت: در 9 ماهـه امسـال 
۴77 هـزار تـن کاال بـه ارزش 86 میلیـون دالر 
صـادرات از اسـتان همدان صورت گرفته اسـت 
و در سـال 98 هدفگـذاری صـادرات اسـتان 
همـدان 1۰۰۰ میلیـون دالر بـوده اسـت، یـادآور 
شـد: همچنیـن در ایـن مـدت 5.6 هـزار تـن 
کاال بـه ارزش 27.6 میلیـون دالر وارد اسـتان 

است شـده 
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پیام ما سال گذشته در چنین روزی 
به هجوم ملخ های دریایی به شهرستان  

اهواز پرداخته است .

کنسرت بنیامین بهادری 
)تمدید شد(

6 اسفند - برج میالد برگزار می شود 

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
 شماره جدید تجارت فردا در 26بهمن ماه منتشر شد 

فیلم همچنان که می مردیم
به کارگردانی مصطفی سیاری در 

سینما های کشور در حال اکران است 

نمایش مرد بالشی
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آمفی تئاتر 
موالنا از تاریخ شنبه ۰3 تا ۰5 اسفند اجرا 

می شود 

نمایش محرمانه
 در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی از 

تاریخ ۰1 تا 2۰ اسفند اجرا می شود

اگه نمیتونم دوستت داشته باشم حداقل 
بذار یادگاری نگهت دارم 

باب اسفنجی 

نمایش فیلمنمایش دیالوگ

این باد کدامست که از کوی شما خاست
وین مرغ چه نامست که از سوی سبا خاست

باد سحری نکهت مشک ختن آورد
یا بوئی از آن سلسله غالیه سا خاست

گوئی مگر انفاس روان بخش بهشتست
این بوی دالویز که از باد صبا خاست
برخاسته بودی و دل غمزده می گفت
یا رب که قیامت ز قیام تو چرا خاست

بنشین نفسی بو که بال را بنشانی
زان رو که ز باالی تو پیوسته بال خاست

شور از دل یکتای من خسته برآورد
هر فتنه و آشوب کز آن زلف دوتا خاست
این شمع فروزنده ز ایوان که افروخت
وین فتنه نو خاسته آیا ز کجا خاست
از پرده برون شد دل پرخون من آندم

کز پرده سرا زمزمٔه پرده سرا خاست
خواجو به جز از بندگی حضرت سلطان
کاری نشنیدیم که از دست گدا خاست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

امپراتور روم که شرایط ایران 
برای ترک مخاصمه را پذیرفته 

بود با گاز زغال کشته شد
 17 )ژوویـان(  ژوویانـوس  فالویـوس كالدیـوس 
فوریه سـال 36۴ میالدی در راه بازگشـت به ایتالیا، 
در آناتولـی غربی )جنـوب غربی تركیه امروز( »گاز 
زغالـی شـد« و درگذشـت. ژوویانـوس 26 ژوئـن 
سـال 363 پـس از مـرگ ژولیـان كـه در جنـگ با 
شـاپور دومـ  شـاه وقت ایران از دودمان ساسـانیان 
مجـروح و براثـر شـدت جراحـت وارده درگذشـته 
بـود بـه سـمت امپراتور انتخـاب شـده بـود. درباره 
علـت مرگ ژوویان؛ روایات، متعدد اسـت. بیشـتر 
مورخان نوشـته اند كه چون برغم مخالفت افسران 
ارتـش روم، بـه شـاپور دومـ  شـاه ساسـانی ایـران 
امتیـاز فراوان داده بود طبق نقشـه این افسـران در 
اثنـای خواب، زغال نیمسـوز به خوابگاهـش برده و 

اورا بـا ]گاز زغـال[ مسـموم كـرده بودنـد. برخی هم 
مـرگ اورا براثـر گاز زغال، ولی به سـبب بی مباالتی 
]نـه توطئـه[ نوشـته اند. چنـد مورخ نیز نوشـته اند 
كـه بـا گاز زغال خودكشـی كرده بـود. ژوویانوس در 
مسـیر قسـطنطنیه عازم بازگشـت به شـبه جزیره 
ایتالیـا بـود كـه درگذشـت و 9 روز بعـدـ  26 فوریه 
والنتینیان )والنتینیانوس( ۴3 سـاله به امپراتوری 
روم انتخـاب شـد. والنتینیـان یـک ژنـرال رومـی 
بـود کـه در کنـار ژولیـان و ژوویـان بـا ارتـش ایران 
جنگیـده بود. بسـیاری از مقامات رومـی و پاره ای 
از افسـران ارتش این كشـور از امتیازاتی كه ژوویان 
بـه ایـران داده بـود و ایـران را بـه صـورت ابرقـدرت 
برتـر در جهـان در آورده بـود راضـی نبودنـد. ژوویان 
پذیرفتـه بـود كـه از همه اراضی مـورد ادعـای ایران 
در شـرق مدیترانه خارج شـود و در امور ارمنسـتان 
مطلقـا مداخلـه نكند و به ایـران غرامت مالی بدهد 
و هرسـال نیـز مبلغـی بـه ایـران بپـردازد تـا مانـع 

عبـور اقـوام با تمدن عقـب مانـده از كوههای قفقاز 
شـمالی و ورود بـه قلمرو روم شـود.

     ژوویـان یكـی از افسـران ارتـش در حـال عقب 
نشـینی روم از برابر ایرانیان بود که سـمت ژولیان را 
بـه دسـت آورده بـود. ژوویان كه قبال به مسـیحیت 
گراییـده بـود بـا حمایت افسـران مسـیحی ارتش 
روم بـه سـمت امپراتـور انتخـاب شـده بـود و بـی 
درنـگ بـه شـاپور دوم پیشـنهاد تـرك مخاصمـه 
داده و شـرایط شـاپور دوم )ذواالكتـاف( را كـه بـه 
او دیكتـه شـده بـود نوشـته و امضـاء كـرده بـود تا 
بتوانـد بقیـه لشـكریان رومی را از كشـته شـدن و 
یـا اسـارت نجات دهـد. ایرانیـان نظامیان اسـیر را 
بـه كار اجبـاری در امـور عمـران کشـور مـی گماردند 
و بـر خـالف سـایر ملـل آنـان را بـه صـورت بـرده 
نمـی فروختنـد و در نیمـه دوم عمـر پـس از ایـن 
كـه مطمئن می شـدند كـه دیگر قـادر به جنگیدن 

نخواهنـد بـود آزاد مـی كردند.
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کتاب 

خالصه کتاب :
شـب های روشـن دو فریـاد اشـتیاق اسـت کـه طـی چنـد شـب در هـم 
بافته شـده اسـت. پژواک ناله ی دو جان مهرجوسـت که در کنار هم روی 
نیمکتـی بـه نالـه درآمده اند و راهی به سـوی هم می جویند و درِ گشـوده ی 

بهشـت خـدا را بـه خـود نزدیک تـر می یابند.
داسـتان کتـاب شـب هـای روشـن در مـورد جـوان رویاپـردازی اسـت که 
تنهایـی را بـه خوبـی درک می کنـد. کسـی کـه سال هاسـت تنهـا زندگـی 
می کنـد و ماننـد دیگـر شـخصیت های اصلـی داستایفسـکی بـا مـردم 
عـادی متفـاوت اسـت. ایـن جوان 26 سـاله مـدام تنهایی خود را با شـهر 
پترزبـورگ تقسـیم می کنـد. بـا دیوارهـا و در و پنجره  هـای شـهر در دل 

می کنـد و ادعـا دارد بهتـر از هرکسـی آنـان را می فهمـد.
وقتـی از خیابـان رد می شـوم هـر یـک مثـل ایـن اسـت کـه بـه دیـدن 
مـن می خواهنـد بـه اسـتقبالم بیاینـد و بـا همـه ی پنجره هـای خـود بـه 
مـن نـگاه می کننـد و بـا زبـان بی زبانـی بـا مـن حـرف می زننـد. یکـی 
می گویـد: »سـالم، حالتـان چطـور اسـت؟ حـال مـن هم شـکر خـدا بد 
نیسـت. همیـن مـاه مـه می خواهند یـک طبقه رویـم بسـازند.« یا یکی 
دیگـر می گویـد: » حالتان چطور اسـت؟ فـردا بّناها می آیند بـرای تعمیر 
مـن!« یـا سـومی می گوید: »چیزی نمانده بود آتش سـوزی بشـود. وای 
نمی دانیـد چـه هولـی کـردم!« و از این جـور حرف ها. )کتاب شـب  های 

روشـن – صفحه 11(
مـن جایـی نداشـتم بـروم و کاری هم نداشـتم که بـرای آن پترزبـورگ را 
تـرک کنـم. حاضـر بـودم کـه همـراه هـر یـک از این گاری هـا بـروم، با هر 
یک از این آقایان محترم و خوش سـر و پز سـوار کالسـکه بشـوم و شـهر 
را تـرک کنـم امـا هیچ کـس، مطلقـا هیچ کـس، دعوتـم نمی کـرد؛ انگاری 
همـه فراموشـم کـرده بودنـد، مثل این بود که همه شـان مـرا حقیقًا بیگانه 

می شـمردند. . )کتـاب شـب  هـای روشـن – صفحه 15(
شـخصیت اصلـی رمان، یـک روز وقتی بـا دلی خـوش آواز می خواند و به 
سـمت خانـه می رفت، متوجـه چیزی می شـود: »زنی کنار راهم ایسـتاده، 
بـه جان پنـاه آبـراه تکیـه داده بـود. بـر طارمـِی جان پنـاه آرنج نهـاده بود و 
پیـدا بـود کـه به آب تیره خیره شـده اسـت. کاله زردرنگ بسـیار قشـنگی 
بر سـر داشـت با روسـرِی توری سـیاه دلفریبی روی آن.« در ادامه متوجه 
می شـود کـه زن در حـال گریـه کـردن اسـت و به هیچ وجـه متوجه حضور 
او نیسـت. جوان ناخودآگاه به سـمت دختر کشـیده می شـود و طی یک 
اتفـاق بـا او آشـنا می شـود. آن هـا بـرای روز بعد قـرار مالقـات می گذارند، 

داسـتان زندگـی خود را بـرای همدیگر تعریـف می کنند و…

شب های روشن
نویسنده : داستایفسکی
مترجم : سروش حبیبی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

مناقصه واگذاری پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان های باالی 20 هزار نفربهداشتی درمانی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

واگذاری پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سالمت شهرستانهای باالی20هزار نفر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان موضوع مناقصه 

باآورد یکساله و تضمین 
شرکت در مناقصه)ریال(

شماره مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه برآورد یکساله )ریال(شرح
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۴۴/۴5۰/965/9622/222/58۴/2981۰۴/19/12/98کرمان بلوک 1 

62/359/993/6563/117/999/6831۰5/19/12/98کرمان بلوک2

66/836/9۴8/67۰3/3۰۴/738/9731۰6/19/12/98کرمان  بلوک 3

5۴/۰39/۰21/3182/7۰1/951/۰66107/19/12/98کرمان بلوک۴

21/28۴/۰26/۴6۰1/۰6۴/2۰1/323108/19/12/98بافت بلوک5

19/۴۰2/196/85797۰/1۰9/8۴3109/19/12/98بردسیر بلوک6

15/11۰/873/551755/5۴3/678111/19/12/98راور بلوک7

37/255/5۰3/3671/862/775/169110/19/12/98زرند بلوک 8

23/987/1۴۰/8321/199/357/۰۴2112/19/12/98شهربابک بلوک 9

بلوک های ۴-1 از تاریخ درج فراخوان لغایت روز دوشنبه مورخ 98/12/5 و بلوک های 9-5 سه شنبه مورخ 98/12/6 تا ساعت 1۴:3۰دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد . 
بلوک های ۴-1 تا ساعت 1۴/3۰ روز شنبه مورخ 98/12/17 و بلوک های 9-5 تا ساعت 1۴:3۰ روز دوشنبه مورخ 98/12/19پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 11)شماره بلوک ۴-1(روز دوشنبه مورخ 98/12/19 و بلوک 9-5 از ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 98/12/2۰بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 98/12/12 در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار خواهد شد .

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی،معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد(

شناسه آگهی ۳۰۹۴

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

شماره ب/9۸/۵0-۵2

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹8.۱۱.۲۹ می باشد.
مبلغ برآورد: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صـورت ضمانت 
نامـه بانکی شـرکت در )فرایند ارجـاع کار( در وجه شـرکت آب و فاضالب 

اسـتان کرمان 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: مـورخ ۹8.۱۱.۲۹ لغایت 

۹8.۱۲.۱
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز دوشنبه تاریخ ۹8.۱۲.۱۲

آخریـن مهلت تحویـل پاکت )الف(: بـه صورت حضوری سـاعت ۱۵ روز 
دوشـنبه مـورخ ۹8.۱۲.۱۲ بـه دبیرخانـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 

باشـد.  کرمان می 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۹8.۱۲.۱۳
محل تأمین اعتبار: اسـناد خزانه اسـالمی سررسـید ۱۴۰۱.۳.۱8  با حفظ 

خرید قدرت 
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه¬گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر 

درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس: کرمـان بلـوار ۲۲ بهمـن شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان     

۰۳۴-۳۳۲۲۲۹6۰ تلفـن: 
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: 

مرکز تمـاس ۰۲۱۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳8 و 8۵۱۹۳۷68

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد تابلـو برق VSD ایسـتگاه پمپـاژ دهج و جـوزم را از طریق سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت به شـماره ۲۰۹8۰۰۵۹6۳۰۰۰۰8۷ برگـزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد 
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 


