
اگر مذاکره با واشنگتن
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ــه نیویــورک  در ســفر اخیــر وزیــر خارجــه کشــورمان ب
کشــورمان  خارجــه  وزیــر  بــرای  آمریــکا  دولــت 
محدودیــت هایــی را ایجــاد کــرد و همانطــور کــه 
ــی  ــکا دراقدام ــه داری آمری ــت خزان ــی رف ــار م انتظ
خصمانــه و غیرقانونــی دکتــر ظریــف را در لیســت 

ــرار داد. ــا ق ــم ه تحری
اگرچــه بــرای شــرکت در اجــاس هــای بیــن المللــی 
ــن  ــا از ای ــی ه ــا آمریکای ــت ام ــاوت اس ــرایط متف ش
ــرد  ــد ک ــال خواهن ــا را اعم ــت ه ــز محدودی ــس نی پ
ــی آن را  ــا ســاز و کارهــای عمل ــد ت ــاش مــی کنن و ت
نیــز اجرایــی کننــد همانطــور کــه مســئوالن کشــورمان 
ــرای  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــادی تم ــائل اقتص در مس
مبــارزه بــا تروریســم اقتصــادی آمریــکا بــه کار بســته 
ــا ایــن  ــه بعــد نیــز بایــد ســعی شــود ت ــد از ایــن ب ان
ــه  ــر خارج ــال وزی ــی فع ــر دیپلماس ــکا ب ــدام آمری اق
کشــورمان تاثیــر منفــی نگــذارد و باعــث کمرنــگ 
شــدن آن نشــود؛ در ایــن راســتا معاونیــن آقــای 
ظریــف و تیــم ایشــان نقــش بســزایی در خنثــی 
ــی  ــد. تمهیدات ــکا دارن ــی آمری ــدام تحریم ــردن اق ک
چــون افزایــش ماقــات هــا و برقــراری تمــاس هــای 
دیپلماتیــک و همچنیــن مقــاالت دکتــر ظریــف در 
رســانه هــای مختلــف کمــک مــی کنــد تــا از ظرفیــت 

ــود. ــته نش ــورمان کاس ــه کش ــر خارج ــای وزی ه
هــای  رســانه  و  هــا  روزنامــه  راســتا  همیــن  در 
ــز  ــف نی ــر ظری ــا دکت ــه ب ــرای مصاحب ــم ب ــف ه مختل
ممکــن اســت هشــدارهای الزم را دریافــت کــرده 
باشــند کــه ایــن مســاله بــه نوبــه خــود بــر روی 
ــر  ــورمان تاثی ــه کش ــر خارج ــی وزی ــی عموم دیپلماس

خواهــد گذاشــت.
ــی و  ــائل مال ــه مس ــوع را در زمین ــن موض ــابه ای مش
ــا  ــی ه ــر چــه آمریکای اقتصــادی شــاهد هســتیم. اگ
ــی  ــتند ول ــران نیس ــا ای ــاری ب ــات تج ــدد معام درص
ــدارهایی  ــکا هش ــب آمری ــر از جان ــای دیگ ــرکت ه ش
ــت  ــران دریاف ــا ای ــاری ب ــراودات تج ــع م ــرای من را ب
مــی کننــد. نکتــه ای کــه مهــم اســت عــدم اســتقبال 
ــورهای  ــت کش ــت و اکثری ــدام اس ــن اق ــی از ای جهان
قریــب بــه اتفــاق ایــن عمــل را تقبیــح کردنــد و 
ــران  ــه ای ــر خارج ــا وزی ــان ب ــه همچن ــد ک ــام کردن اع

انس طا         1.499.210

مثقال طا     18.090.250

گرم طای 18  4.181.192

گرم طای 24   5.575.200

بهار آزادی      41.340.000

امامی          42.130.000

نیم       22.480.000

ربع         14.490.000

گرمی       9.590.000

دالر             118.390

یورو         133.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           21.423

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

ما را در تلگرام 
 24  تا  38دنبال کنید

بازنشستگان چسبیده به میز
قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صورت کامل اجرا نشده است 

بـه تازگـی عیسـی کانتـری در دیـدار بـا امـام جمعه 
مقابـل  در  زیسـت  محیـط  اینکـه  بیـان  بـا  اردبیـل 
زیـادی  مقاومـت  بیـرون  از  واردشـده  فشـارهای 
نخواهـد داشـت، گفتـه اسـت: بـا اینکـه بارهـا اعـام 
شـده جلـوی تولیـدات غیراسـتاندارد گرفتـه خواهـد 
بهانـه  بـه  و  صـورت گرفتـه  البی هـای  بـا  امـا  شـد 
حمایـت از تولیـد داخلـی و اشـتغال بـه قیمـت جان 

مـردم بـاز شـاهد تولیـد آن در کشـور هسـتیم. 
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960 سازمان مردم نهاد 
محیط  زیست در ایران 

فعالند
معاون مشارکت های سازمان 

امور اجتماعی وزارت کشور 
گفت: از مجموع 2۰ هزار 

سازمان مردم نهاد موجود در 
ایران تعداد ۹۶۰ فقره از آنها به 
محیط زیست مربوط می شوند.

برگزاری کارگاه 
آموزشی آشنایی با 

صادرات صنایع دستی
با حضورکارشناسان  اداره کل 

میراث فرهنگی خراسان جنوبی، 
کارگاه آموزشی آشنایی با  

صادرات صنایع دستی در محل 
گمرک منطقه ویژه اقتصادی 

بیرجند برگزار شد.
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یادداشت  مهمان
جاوید قربان اوغلی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1517

شنبه 19 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست می گوید به رغم 
هشدارهای مکرر درخصوص 
آالیندگی زیست محیطی خودرو در 
ایران، هنوز هم تولید آن ادامه دارد

صنعت خودرو 

عامل اصلی آلودگی 

زیست  محیطی 

در ایران
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تشکیل بانک اطالعات 
صنایع دستی

بانک اطالعات صنایع دستی در اتوماسیون 
اداری ناجا، تشکیل می شود

وزیرکشور:

انتخابات امسال باید به 
مانور وحدت تبدیل شود

آگهی مناقصه 
شماره ۲۱9۸۲6۵۴

شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران در نظر دارد: تهیـه، تامین و توزیع سـالیانه حـدود 2.15۰.۰۰۰ 
عـدد شـیر و کیـک در مجتمع مـس - سرچشـمه را از طریـق مناقصه عمومی برگـزار نماید. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود
WWW.NICICO.COM         SARCHESHMEH.NICICO.COM

موضوع مناقصه : تهیه ، تامین و توزیع شیر و کیک در مجتمع مس سرچشمه. 

آگهی مناقصه  
شماره ۲۱9۸۲639

شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران در نظـر دارد: بارگیری، حمـل و تخلیه محصوالت مسـی از مجتمع مس سرچشـمه، میدوک و 
کارخانـه ذوب خاتـون آبـاد بـه بندرعبـاس و بالعکس و سـایر نقاط مورد نظـر کار فرمـا را از طریق مناقصه عمومی برگـزار نماید. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود
WWW.NICICO.COM         SARCHESHMEH.NICICO.COM

موضوع مناقصه: بارگیری، حمل و تخلیه محصوالت مسی از مجتمع مس سرچشمه ، میدوک و 
کارخانه ذوب خاتون آباد به بندر عباس و بالعکس و سایر نقاط مورد نظرکارفرما

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

ــود. ــد ب ــاط خواهن در ارتب
ــی از  ــه آمریکای ــد ک ــی ده ــی رخ م ــاق زمان ــن اتف ای
یــک طــرف عنــوان مــی کننــد کــه ظریــف در ســاختار 
ــر او  ــدارد و از طــرف دیگ ــران جایگاهــی ن سیاســی ای
ــن در  ــد. ای ــی دهن ــرار م ــا ق ــم ه ــت تحری را در لیس
حالــی اســت کــه واشــنگتن بارهــا از تهــران درخواســت 
ــچ  ــدون هی ــه ب ــد ک ــرده ان ــره داشــته و اعــام ک مذاک
پیــش شــرطی حاضــر بــه گفــت و گــو هســتند کــه بــا 

ــرو مــی شــود. ــران روب مخالفــت ای
نکتــه ای کــه متاســفانه بایــد آن را بپذیریــم ایــن 
ــا  ــی در مســاله برجــام چــه م ــر اصل ــه بازیگ اســت ک
ــتند.  ــا هس ــی ه ــم آمریکای ــه نخواهی ــم و چ بخواهی
ــه  ــح و روشــن مشــخص شــود ک ــه طــور صری ــد ب بای
ــوی  ــه آلترناتی ــود چ ــی ش ــره رد م ــاله مذاک ــر مس اگ
ــوان داشــت؟ در ایــن بیــن تکلیــف اروپایــی  را مــی ت
ــه  ــان ب ــت هایش ــت و محدودی ــخص اس ــز مش ــا نی ه

ــد  ــی کنن ــه م ــران توصی ــه ای ــی آشــکار اســت و ب خوب
ــره  ــدم مذاک ــره شــود. معتق ــکا وارد مذاک ــا آمری ــا ب ت
ــان  ــا در زم ــپ. م ــا ترام ــی ب ــدارد حت ــچ ضــرری ن هی
ــه مذاکــره را داشــتیم و در زمــان ترامــپ  اوبامــا تجرب
هــم آمریــکا همــان آمریکاســت. نکتــه مهــم ایــن بــود 
کــه مــا بــه برخــی از اهدافمــان در آن مذاکــره دســت 

ــم. یافتی
ــد کــره شــمالی باشــد. در ایــن  مثــال دیگــر مــی توان
سلســله از مذاکــرات ایــن آمریکایــی هــا نبودنــد 
ــگ  ــه پیون ــدند بلک ــروز ش ــرات پی ــن مذاک ــه در ای ک
ــر  ــارها ب ــه فش ــم ک ــی بینی ــویی م ــود. از س ــگ ب یان
ــره شــمالی  ــه ک ــش داشــته چــرا ک ــز افزای ــکا نی آمری
ــه.  ــا ن ــی ه ــی آمریکای ــرده ول ــل ک ــش عم ــه تعهدات ب
ــز  ــی نی ــره جنوب ــد ک ــایه مانن ــورهای همس ــی کش حت
پــس از مذاکــرات پیونــگ یانــگ و واشــنگتن بــا کــره 
شــمالی همــکاری مــی کننــد علــی رغــم اینکــه دارای 

ــتند. ــم هس ــا ه ــم ب ــی ه اختافات
ــه  ــم ب ــی کنی ــرح م ــره را مط ــدم مذاک ــا ع ــی م وقت
از شــرایط  رفــت  بــرون  راهــکار  بایــد  آن  مــوازات 
ــخی  ــفانه پاس ــه متاس ــم ک ــوان کنی ــز عن ــی را نی کنون
بــه آن داده نمــی شــود. اگــر فــرض کنیــم کــه ترامــپ 
ــا مقــام هــای ایرانــی  تنهــا هدفــش عکــس گرفتــن ب
ــه  اســت در صــورت عقــب نشــینی و عــدم پایبنــدی ب
ــرار  ــه در فشــار ق ــکا اســت ک ــن آمری ــاز ای ــدات ب تعه
ــه ایــران. کشــور مــا دارای منطــق بســیار  مــی گیــرد ن
قــوی در مذاکراتــی چــون برجــام اســت. بایــد در نظــر 
ــی قــرار دارد و  ــران در اوج قــدرت جهان داشــت کــه ای
همانطــور کــه مــی دانیــم آژانــس انــرژی اتمــی بارهــا 
ــرده  ــد ک ــق هســته ای را تایی ــه تواف ــران ب ــدی ای پایبن

اســت.
ــود  ــی ش ــنیده م ــاد ش ــا زی ــن روزه ــه در ای ــی ک بحث
ــت  ــد اس ــری جدی ــک درگی ــه ی ــکا ب ــدم ورود آمری ع

ــپ  ــورت ترام ــن ص ــود در ای ــی ش ــه م ــه گفت ــرا ک چ
انتخابــات 2020 را خواهــد باخــت. بــا طــرح ایــن 
نادیــده  را  دیگــر  احتمــاالت  تــوان  نمــی  موضــوع 
گرفــت. نمــی خواهــم عنــوان کنــم کــه آمریــکا حتمــا 
بــا ایــران وارد جنــگ مــی شــود امــا در شــرایط 
ــن  ــنگتن در ای ــت و واش ــاوت اس ــاع متف ــی اوض جنگ
ــص  ــط مخت ــن فق ــد و ای ــد ش ــد خواه ــورت متح ص
ــد در مــورد کشــورهای  ــکا نیســت و مــی توان ــه آمری ب
ــس  ــور از رئی ــردم آن کش ــد و م ــدق کن ــم ص ــر ه دیگ

جمهورشــان حمایــت کننــد.
بــا تــداوم اوضــاع کنونــی نگرانــی هــا از بابــت افزایــش 
تنــش هــا بیشــتر خواهــد شــد و بیــم آن مــی رود کــه 
دوبــاره آن اجمــاع بیــن المللــی علیــه ایــران بــه دلیــل 
ــران  ــن راســتا ای ــد. در ای ــه وجــود آی ــی ب شــرایط فعل
بایــد مانــع شــکل گیــری ایــن اجمــاع شــود چــرا کــه 

کشــور را در مرحلــه خطیــری قــرار خواهــد داد.



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1517 |  شنبه  19 مرداد  1398

ذف مهر ورود بر گذرنامه اتباع خارجی در تمام مرزهای مجاز انجام می شودپیام خبر
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرایی شدن دستور رئیس جمهوری درباره حذف مهر از گذرنامه اتباع خارجی گفت : در 
تمامی مرزهای مجاز این مساله در حال اجرا شدن است.سیدسلمان سامانی افزود:بنابردستور رئیس جمهوری،این موضوع 
توسط کارویژه مرزشورای امنیت کشور عملیاتی شد.وی تاکیدکرد:بابررسی وپیگیریهای صورت گرفته وهماهنگی باپلیس مهاجرت 
وگذرنامه وسایردستگاه های ذیصاح،این امر درتمامی مرزهای مجاز زمینی،دریایی و هوایی کشور اجرایی شده است.

سنا
 ای

س:
عک

بازنشستگان چسبیده به میز
قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صورت کامل اجرا نشده است 

9 ماه از پایان مهلت برای خروج بازنشسـته های فعال از دسـتگاه ها و سازمان ها گذشته است

بــرای  مهلــت  پایــان  از  مــاه   9
در  فعــال  بازنشســته های  خــروج 
دســتگاه ها و ســازمان ها گذشــت، 
از  شــفافی  گــزارش  هیــچ  امــا 
در  مربوطــه  دســتگاه های  ســوی 
ــام نشــد،  ــون اع ــورد اجــرای قان م
بــا وجــود درخواســت های  حتــی 
اســامی  اعــام  بــرای  مجلــس 
رفتنــد  کــه  بازنشســته هایی 
اداری  ســازمان  ماندنــد،  یــا 
دلیلــی  هــر  بــه  اســتخدامی  و 
بی تفــاوت نســبت بــه آن گذشــته 

کتفــا اســت. و فقــط بــه وعــده ا
بــه گــزارش ایســنا، از شــهریور مــاه 
ســال گذشــته مصــوب شــد کــه 
منــع  قانــون  اصــاح  راســتای  در 
بایــد  بازنشســته ها  بکارگیــری 
دســتگاه ها  آبان مــاه  نیمــه  تــا 
نحــوی  بــه  کــه  ســازمان هایی  و 
اســتفاده  دولتــی  بودجــه  از 
بازنشســته های  بــا  می کردنــد 

کننــد. حســاب  تســویه  فعــال، 
ــتثنائاتی  ــون اس ــال قان ــن ح ــا ای ب
ــب آن  ــه موج ــد ک ــل ش ــز قائ را نی

ــت  ــمول در پس ــراد مش ــا اف ــود ت ب
بــه  بماننــد؛  باقــی  خــود  کاری 
طوری کــه طبــق اصاحیــه قانــون 
بازنشســته ها،  به کارگیــری  منــع 
ــاون  ــوه، مع ــه ق ــای س ــط رؤس فق
نایب رئیســان  رئیس جمهــور،  اول 
شــورای  اعضــای  و  مجلــس 
نماینــدگان  وزیــران،  نگهبــان، 
رئیــس  معاونــان  و  مجلــس 
جمهــور و همچنیــن بازنشســتگان 
تدابیــر  بــا  مســلح  نیروهــای 
ــًا  ــوا صرف ــم کل ق ــی معظ فرمانده

در  فعالیــت  ادامــه  بــه  مجــاز 
شــدند. خــود  دســتگاه های 

اجازه هــای  دارنــدگان  همچنیــن 
رهبــری،  معظــم  مقــام  خــاص 
درصــد،   50 بــاالی  جانبــازان 
ــارت  ــال اس ــه س ــاالی س آزادگان ب
و فرزنــدان شــهدا از ایــن قانــون 
مســتثنی شــدند. در عیــن حــال 
بازنشســتگان  به کارگیــری  کــه 
ســقف  تــا  اطاعــات  وزارت  در 
ــای  ــوع نیروه ــد از مجم ــک درص ی
ــه در  ــن وزارتخان ــمی ای ــاغل رس ش
اعــام  مجــاز  مدیریتــی  پرونــده 

ــد. ش
امــا آنچــه در واقعیــت اتفــاق افتــاد 
ــرا  ــا اج ــون عین ــه قان ــود ک ــن ب ای
بــا  دســتگاه ها  برخــی  و  نشــد 
ــرادی  ــتند اف ــه داش ــی ک رایزنی های
اســتثنائات  جــزء  حتــی  کــه  را 
ترفنــدی  هــر  بــا  نبودنــد  قانــون 
زمــان  آن  در  حتــی  نگه داشــتند. 
اعــام شــد کــه پنــج بازنشســته 
ابقــاء شــدند   در چنــد وزارتخانــه 
ــتخدامی  ــازمان اداری و اس ــه س ک
آنهــا  اســامی  اعــام  مــورد  در 
تنهــا گزارشــی  و  خــودداری کــرد 
در  اینکــه  بــر  مبنــی  ارائــه کــرد 
ــاه از  ــا دی م ــر ت ــوع 117۶ نف مجم
بودنــد  شــده  خــارج  ســازمان ها 
قــوه  بــه  مربــوط  نفــر   32۶ کــه 
شــرکت های  در  نفــر   52 مجریــه، 
صندوق هــای  بــه  وابســته 
ــرای صــدا  ــر ب 200 نف بازنشســتگی، 
۶50 نفــر در نیروهــای  و ســیما و 

بــود. مســلح 

ــرای  ــت ها ب ــن درخواس ــن بی در ای
اداری  از ســازمان  اعــام اســامی 
بــود  مدعــی  کــه  اســتخدامی  و 
خــروج  پیشــگام  مجریــه  قــوه 
تقریبــا  و  بــوده  بازنشســته ها 
ــده  ــی نمان ــته ای در آن باق بازنشس
ــده  ــد و وع ــخ مان ــی پاس ــت، ب اس
نهایــی شــدن  بــا  داده شــد کــه 
شــفاف  آن  مــورد  در  اســامی 
ماه هــا  امــا  می شــود،  ســازی 
نیفتــاد. اتفــاق  ایــن  و  گذشــت 

 وجود ابهامات
 درقانون منع به کارگیری 

بازنشستگان
ــدگان مجلــس  در ادامــه بارهــا نماین
ــون  ــی شــدن قان ــا اجرای ــه ب در رابط
بازنشســته ها  بکارگیــری  منــع 
درخواســت  و  مطــرح  انتقاداتــی 
ارائــه گــزارش شــفاف را داشــتند 
ــس  ــه رئی ــه ای ب ــی نام ــی ط و حت
ایــن  بــه  تــا  خواســتند  جمهــور 
ــی آنچــه  ــد ول موضــوع رســیدگی کن
و  اداری  ســازمان  نهایــت  در  کــه 
ــود  ــن ب ــرد ای ــام ک ــتخدامی اع اس
و  اجراســت  حــال  در  قانــون  کــه 
بــود کــه  ظاهــرا فرامــوش کــرده  
وعــده اعــام اســامی را داده اســت.
از  کــه  بــود  حالــی  در  ایــن   
ممنوعیــت  قانــون  ابــاغ  تاریــخ 
به کارگیــری بازنشســته ها )خــرداد 
افــرادی  به کارگیــری   ،)1395
ــررات  ــن و مق ــرای قوانی ــه در اج ک
بازخریــد  یــا  بازنشســته  مربوطــه 
شــده یــا بشــوند در دســتگاه های 
اجرایــی موضــوع مــاده 5 قانــون 
ــه  ــات کشــوری و کلی ــت خدم مدیری
از  نحــوی  بــه  کــه  دســتگاه هایی 
بودجــه عمومــی کل کشــور اســتفاده 
ــاده  ــق م ــوع شــد. طب ــد، ممن می کنن

مدیریــت خدمــات  قانــون  پنجــم 
کلیــه  شــامل  قانــون  کشــوری، 
دولتــی،  موسســات  وزارتخانه هــا، 
عمومــی  نهادهــای  و  موسســات 
دولتــی  شــرکت های  غیردولتــی، 
و کلیــه دســتگاه هایی کــه شــمول 
ذکــر  مســتلزم  آنهــا  بــر  قانــون 
از قبیــل  نــام اســت  یــا تصریــح 
شــرکت ملــی نفــت ایــران، ســازمان 
صنایــع  نوســازی  و  گســترش 
ایــران، بانــک مرکــزی، بانک هــا و 
بیمه هــای دولتــی و ســازمانی کــه 
ــده می شــود،  ــی نامی دســتگاه اجرای

خواهــد شــد.
خــروج  بــرای  الــزام  از  ماه هــا 
بــه  و  می گــذرد  بازنشســته ها 
دســتگاه های  می رســد  نظــر 
مربوطــه اعــم از ســازمان اداری و 
دســتگاه های  یــا  و  اســتخدامی 
ــی  ــازمان بازرس ــه س ــی از جمل نظارت
ارائــه  بــرای  تمایلــی  کشــور  کل 
ــت  ــام وضعی ــرد و اع ــزارش عملک گ
ــی  ــر دلیل ــه ه ــه ب بازنشســته هایی ک
در دســتگاه ها مانــده یــا رفته انــد، 

ندارنــد.
بکارگیــری  ممنوعیــت  قانــون 
 1395 مصــوب  بازنشســتگان 
 1397 مصــوب  آن  اصاحیــه  و 
از  کــه  اســت  قوانینــی  جملــه  از 
ســه  در  »عبارت پــردازی«  حیــث 
و  »موضــوع«  »حکــم«،  بخــش 
ــکاالت  ــد اش ــرا« واج ــت اج »ضمان
بــی شــماری اســت کــه موجــب 
و  مجریــان  مــردم،  ســردرگمی 
ــددی  ناظــران شــده و جلســات متع
کــه بــرای رفــع ابهامــات ایــن قانــون 
اســتعام های  بــه  پاســخگویی  و 
ذینفعــان شــده، ســبب اتــاف وقــت 

اســت. منابــع گردیــده  و 

ــرد  ــام ک ــان اع ــه آلم ــور خارج وزارت ام
رئیــس اینســتکس بــه دالیل شــخصی از 
ــرده اســت.به  ــری ک ســمت خــود کناره گی
نقــل از فایننشــال تایمز،تاش هــای اروپــا 
بــرای ایجــاد کانــال مالــی تســهیل تجــارت 
بــا ایــران ]اینســتکس[، دســت خوش 
رونــدی رو بــه عقــب شــد؛ چــرا کــه 
ــه  ــی ک ــابق آلمان ــات س ــد اربل،دیپلم برن
ــتکس  ــد اینس ــس جدی ــوان رئی ــه عن ب
تعییــن شــده بــود در لحظــه آخــر مجبــور 

بــه کناره گیــری شــد. بنــا بــر گــزارش 
فایننشــال تایمــز اقــدام اربــل هفتــاد و دو 
ســاله کــه ســفیر ســابق آلمــان در تهــران 
نیــز بــوده، بــه دلیــل یــک گفتگــوی اخیــر 
ــه  ــوده ک ــوب ب ــی یوت او در شــبکه اجتماع
در آن رئیــس اینســتکس، بــا ایــران ابــراز 
همــدردی کــرده و رژیــم صهیونیســتی 
را بــا صراحــت مــورد انتقــاد قــرار داده 
ــه  ــور خارج ــال وزرات ام ــن ح ــت.با ای اس
ــه وزارت  ــل ب ــای ارب ــام کرد:آق ــان اع آلم

ــل  ــه دالی ــه ب ــرد ک ــام ک ــه اع ــور خارج ام
ــدن در ایــن ســمت[برایش  شــخصی ]مان
مقــدور نخواهــد بود.اربــل در ماه جــوالی به 
عنــوان رئیــس جدیــد اینســتکس معرفی 
شــده بود.ابــزار حمایــت از تبــادالت تجاری 
ــژه  ــی وی ــازوکار مال ــتکس[ س ایران]اینس
ــروج  ــس از خ ــه پ ــود ک ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــده  ــته ای و بازگردان ــق هس ــکا از تواف آمری
شــدن تحریم هــای ایــران توســط آمریــکا، 
بــه منظور تســهیل تجــارت مســتقل از دالر 
بــا ایــران ایجــاد شــد امــا هنــوز تراکنشــی 
در چارچــوب ایــن ســازوکار انجــام نشــده 
اســت. ایــن ســازوکار مالــی بــه نمایندگــی 
ــه  ــس و فرانس ــان، انگلی ــور آلم ــه کش س

ایجــاد شــد.

رئیس جدید اینستکس به دالیل 
شخصی کناره گیری کرد

آمریکایی ها در خلیج فارس 
به دنبال تنش هستند

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی وسیاســت خارجــی مجلــس بابیــان اینکــه 
آمریکایی هــا بــا راه انداختــن ائتــاف نظامــی بــا ادعــای برقــراری امنیــت 
ــمکش  ــری و کش ــش تنش،درگی ــال افزای ــه دنب ــارس ب ــج ف ــتیرانی درخلی کش
ــد رســید. ــه نتیجــه نخواه ــاف ب ــن ائت ــا ای ــه قطع ــت ک ــه هســتند گف در منطق
سیدحســین نقــوی حســینی در واکنــش بــه تــاش آمریــکا بــرای ایجــاد ائتــاف 
نظامــی درخلیــج فــارس بــا ادعــای تامیــن امنیــت کشــتیرانی گفت:قبــل از اینکــه 
آمریکایی هــا در مســائل تنگــه هرمــز و حــوزه خلیــج فــارس دخالــت کنندهمــه 
کشــورها بــدون هیــچ مشــکلی از ایــن تنگــه اســتفاده می کردنــد و امنیــت هــم 
برقــرار بــود امــا بــه محــض مداخلــه آمریــکا آن هــم برخــاف مقــررات بین المللی 
تنگــه هرمــز دچــار مشــکل شــد.امروز آمریکایی هــا مدعــی ناامنــی در تنگــه هرمــز 
هســتند کــه خودشــان باعــث ناامنــی و تنشــج شــدند.وی افزود:آمریکایــی هــا بــا 
ــا تامیــن  ــرار دادند،هــدف آنه ــو را دســتور کار ق ــه جل ــرار رو ب تشــکیل ائتــاف، ف
امنیــت نیســت بلکــه بــه دنبــال افزایــش تنش،درگیــری و کشــمکش هســتند.
ــر اینکــه ایــران قــدرت بــزرگ منطقــه ای در کل شــمال  نقــوی حســینی باتاکیدب
خلیــج فــارس و دریــای عمــان محســوب می شــوداظهار کرد:طبــق رژیــم حقوقــی 
تنگــه هرمز،ایــران مســئولیت تامیــن امنیــت را در ایــن منطقــه دارد و همــه بایدبــه 
رژیــم حقوقــی احتــرام بگذارندلــذا مدعیــان ائتــاف خــود باعــث اختــال شــدند 

کمــا ایــن کــه ائتافشــان هــم بــه نتیجــه نخواهــد رســید.

مجلس

سیاست

مجلس

سیاست

تحریم انتخابات با منطق اصالح طلبی سازگار نیست

تیر خالص ترامپ به آخرین شانس خود برای مذاکره با ایران

اختیارات رئیس جمهور در قانون کم نیست

مقابله باتهدیدحضورصهیونیست ها درخلیج فارس حق ایران است

ـــد  ـــیون امی ـــو فراکس ـــک عض ی
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ـــم  ـــه تحری ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
ـــاح  ـــق اص ـــا منط ـــات ب انتخاب
ـــد  ـــای معتق ـــه گروه ه ـــت ک ـــت، گف ـــازگار نیس ـــی س طلب
بـــه قانـــون اساســـی بـــه دنبـــال حضـــور و مشـــارکت 
ـــتند.حجت  ـــرو هس ـــات پیش ـــردم در انتخاب ـــترده م گس
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــد مازن ـــلمین احم ـــام و المس االس
ـــازگار  ـــی س ـــاح طلب ـــق اص ـــا منط ـــات ب ـــم انتخاب تحری
نیســـت، گفت:اصـــاح طلـــب روشـــی جـــز گفتگـــو و 
ـــد  ـــک را نمی شناس ـــد دموکراتی ـــک فرآین ـــارکت در ی مش
و مـــاک و معیـــارش قانـــون اســـت؛بنابراین پیـــش 
بینـــی مـــن مشـــارکت اصـــاح طلبـــان در انتخابـــات 

پیشـــرو اســـت؛زیرا تغییـــر بـــه جـــز از مســـیر قانـــون 
بـــا منطـــق اصـــاح طلبـــی مغایـــرت دارد.وی بابیـــان 
ـــور  ـــال حض ـــه دنب ـــون ب ـــه قان ـــای معتقدب ـــه گروه ه اینک
و مشـــارکت گســـترده مـــردم در انتحابـــات هســـتند، 
ــردم  ــته مـ ــف خواسـ ــون کـ ــرای قانـ ــه کرد:اجـ اضافـ
ــدای  ــوان صـ ــه عنـ ــم بـ ــان هـ ــاح طلبـ ــت و اصـ اسـ
ـــتانی   ـــد. دوس ـــرح می کنن ـــته را مط ـــن خواس ـــردم ای م
ـــروح  ـــروط را مط ـــارکت مش ـــث مش ـــی بح ـــه گاه ـــم ک ه
ـــد  ـــه دارن ـــات توج ـــه انتخاب ـــه نتیج ـــتر ب ـــد بیش می کنن
و براســـاس تجربـــه گذشـــته می گوینـــد درانتخابـــات 
شـــرکت کردیـــم وبســـیاری از خواســـته های مامحقـــق 
ـــی و  ـــی علم ـــد بررس ـــا نیازمن ـــن ادع ـــت؛ ای ـــده اس نش

کارشناســـی اســـت.

ـــظ  ـــد برضـــرورت حف ـــات باتاکی ـــر اطاع وزی
ـــم  ـــات رهبرمعظ ـــت از منوی ـــدت و تبعی وح
ــای  ــی، گفت:آقـ ــرایط کنونـ ــاب درشـ انقـ
ــن  ــه آخریـ ــد، بـ ــا نقـــض عهـ ــپ بـ ترامـ
ــا  ــره بـ ــرای مذاکـ ــود بـ ــانس های خـ شـ
ایران،تیـــر خـــاص زد و آرزوی مذاکـــره بـــا ایـــران را بـــا خـــود بـــه گـــور 
خواهدبرد.حجت االســـام والمســـلمین ســـیدمحمود علـــوی باتاکیـــد بـــر 
اینکـــه انســـان بایـــد آرمانهـــای دیـــن را بشناســـد و در جهـــت آن حرکـــت 
ـــف  ـــا مخال ـــا کرامـــت و اســـتقال عـــزت ملته ـــه ب ـــار کـــرد: کســـانی ک کند،اظه
ـــت  ـــک مل ـــزت ی ـــر ع ـــتند،در براب ـــود هس ـــروع خ ـــع نامش ـــال مناف ـــه دنب و ب
ــان  ــات بابیـ ــینند.وزیر اطاعـ ــاکت نمی نشـ ــتقال و شـــرف سـ ــرای اسـ بـ
ــر و  ــر صبـ ــزت حرکـــت می کند،اگـ ــمت عـ ــه سـ ــه بـ ــوری کـ ــه کشـ اینکـ
ــدف  ــه هـ ــوده و بـ ــدم بـ ــت قـ ــد؛نمی تواند ثابـ ــته باشـ ــتقامت نداشـ اسـ
ـــم،  ـــری معظ ـــای رهب ـــایه رهنموده ـــا درس ـــت م ـــروز مل ـــزود: ام ـــد، اف برس
ـــران اســـامی برداشـــته اســـت. ـــدی در راه عـــزت و ســـربلندی ای ـــای بلن گامه

وی بـــا اشـــاره بـــه دشـــمنی های اســـتکبار بـــا انقـــاب و ملـــت ایـــران از 

روزهـــای نخســـت پیروزی،گفت:مـــردم مـــا طـــی چهـــار دهـــه اخیر،بـــا 
ـــب  ـــه عق ـــتکبار را ب ـــه اس ـــتاده و جبه ـــا ایس ـــل توطئه ه ـــری، مقاب ـــت رهب درای
ـــدون  ـــتکبار ب ـــه اس ـــروز جبه ـــان کرد:ام ـــوی بی ـــام عل نشانده اند.حجت االس
نقـــاب وارد عرصـــه مبـــارزه شـــده، در ایـــن راســـتا آمریکایی هـــا ناگزیـــر 
ـــد و  ـــه کنن ـــران مقابل ـــامی ای ـــام اس ـــدرت خود،بانظ ـــظ ق ـــرای حف ـــده اند ب ش
ـــه ســـمت اعمـــال  ـــی و پیمـــان، ب ـــدات بین الملل ـــن اســـاس بانقـــض تعه برای
ـــس  ـــود دارد رئی ـــدی وج ـــه تعه ـــه چ ـــان اینک ـــد.وی بابی ـــم روی آورده ان تحری
ـــای  ـــان کرد:آق ـــود نزند،خاطرنش ـــدات خ ـــر تعه ـــکا زی ـــدی آمری ـــور بع جمه
ـــره  ـــرای مذاک ـــن شـــانس های خـــود ب ـــه آخری ـــن نقـــض عهد،ب ـــا ای ترامـــپ ب
ـــور  ـــه گ ـــود ب ـــا خ ـــران را ب ـــا ای ـــره ب ـــاص زد و آرزوی مذاک ـــر خ ـــا ایران،تی ب
خواهـــد بـــرد چراکـــه پیـــروزی در نهایـــت باجمهـــوری اســـامی ایـــران اســـت.

ـــار  ـــال فش ـــمن در ح ـــه دش ـــد ک ـــی می بینن ـــردم وقت ـــه م ـــان اینک وی بابی
آوردن اســـت،بر وحـــدت ملـــی پافشـــاری می کنند،ادامـــه داد:ایـــن امـــر 
ـــد  ـــور کنن ـــردم تص ـــر م ـــی اگ ـــم ول ـــور کنی ـــه عب ـــن بره ـــود از ای ـــث می ش باع
ـــت،  ـــئوالن اس ـــال مس ـــروری و اهم ـــن پ ـــاس ت ـــر اس ـــور ب ـــواری های کش دش

ــد. ــت نمی کننـ ــر آن مقاومـ در برابـ

نماینـــده  مطهـــری  علـــی 
مجلـــس  در  تهـــران  مـــردم 
ــورای اســـامی در خصـــوص  شـ
جمهـــور  رئیـــس  اختیـــارات 
اظهارداشـــت: اختیـــارات رئیـــس جمهـــور در قانـــون 
ـــر  ـــخصیت ه ـــه ش ـــتگی ب ـــا بس ـــت، ام ـــم نیس ـــی ک اساس
ـــی  ـــال برخ ـــر ح ـــه ه ـــزود: ب ـــوری دارد.وی اف ـــس جمه رئی
از روســـای جمهـــور ماننـــد آقـــای روحانـــی ماحظاتـــی 
دارنـــد و از برخـــی اختیـــارات خـــود اســـتفاده نمی کننـــد 
ـــژاد  ـــای احمدی ن ـــد آق ـــور مانن ـــای جمه ـــی از روس ـــا برخ ام
ـــتفاده  ـــود اس ـــارات خ ـــد و از اختی ـــتری دارن ـــارت بیش جس
می کننـــد و حتـــی ممکـــن اســـت فراتـــر بروند.نماینـــده 
مـــردم تهـــران درمجلـــس شـــورای اســـامی همچنیـــن 
ـــس  ـــک رئی ـــارات ی ـــث اختی ـــن بح ـــه نظرم ـــح کرد:ب تصری

ـــردد  ـــر می گ ـــور ب ـــس جمه ـــه روش رئی ـــتر ب ـــور بیش جمه
ـــد.وی در ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد:در  ـــار کن ـــه رفت کـــه چگون
ـــت  ـــازه دخال ـــد اج ـــور نبای ـــس جمه ـــوارد رئی ـــیاری از م بس
ـــای  ـــا آق ـــئول را بدهد؛ام ـــر مس ـــراد غی ـــا و اف ـــی نهاده برخ
ـــت  ـــن اس ـــا ممک ـــد وطبع ـــازه را می ده ـــن اج ـــی ای روحان
ــادآور  ــن یـ ــود.مطهری همچنیـ ــم شـ ــارات او کـ از اختیـ
ـــدای  ـــس در ابت ـــه مجل ـــت ب ـــه دول ـــی کابین ـــد:در معرف ش
ــه  ــای اینکـ ــه جـ ــور بـ ــس جمهـ ــم، رئیـ ــت یازدهـ دولـ
ـــتد،ابتدا  ـــس بفرس ـــه مجل ـــتقیمًا ب ـــران را مس ـــت وزی فهرس
ـــدًا  ـــرد و بع ـــب ک ـــات را کس ـــا و مقام ـــی نهاده ـــرات برخ نظ
ــود  ــه خـ ــی کـ ــتاد؛ زمانـ ــه مجلـــس فرسـ ــت را بـ فهرسـ
ـــی  ـــود طبیع ـــم ش ـــش ک ـــه اختیارات ـــل دارد ک ـــان تمای ایش

اســـت کـــه عمـــًا هـــم همیـــن طـــور خواهـــد شـــد.

جمهـــوری  امورخارجـــه  وزارت  ســـخنگوی 
اســـامی ایـــران احتمـــال حضـــور رژیـــم 
صهیونیســـتی در خلیـــج فـــارس را تهدیـــدی 
ـــه  ـــت: مقابل ـــران دانســـت و گف ـــه ای آشـــکار علی
ـــج  ـــت ها در خلی ـــور صهیونیس ـــد حض ـــا تهدی ب

فـــارس حـــق ایـــران اســـت.
»ســـیدعباس موســـوی« بـــه انتشـــار اخبـــاری مبنـــی بـــر اعـــام آمادگـــی 
رژیـــم صهیونیســـتی بـــرای حضـــور در ائتـــاف نظامـــی آمریـــکا بـــه منظـــور 
ـــاح تامیـــن امنیـــت کشـــتیرانی در خلیـــج فـــارس گفت:جمهـــوری  بـــه اصط
ـــه  ـــت و هرگون ـــش زا اس ـــاف تن ـــن ائت ـــل ای ـــت اص ـــد اس ـــران معتق ـــامی ای اس
ـــروعش  ـــا مش ـــود ن ـــه وج ـــاف ک ـــن ائت ـــدس در ای ـــغالگر ق ـــم اش ـــور رژی حض
ــکار  ــدی آشـ ــت را تهدیـ ــی اسـ ــی و بی ثباتـ ــا امنـ ــاس نـ ــه اسـ در خاورمیانـ
علیـــه امنیـــت، حاکمیـــت و تمامیـــت ارضـــی خـــود و عاملـــی بحران آفریـــن 
ــوب  ــد و در چارچـ ــی می کنـ ــارس تلقـ ــج فـ ــه خلیـ ــاز در منطقـ و بی ثبات سـ
ــد  ــن تهدیـ ــا ایـ ــه بـ ــق مقابلـ ــور، حـ ــی کشـ ــی و دفاعـ ــت بازدارندگـ سیاسـ

و دفـــاع از خـــود را محفـــوظ مـــی دارد و در عمـــل بـــه آن در چارچـــوب 
ـــن  ـــب ای ـــه عواق ـــئولیت کلی ـــدارد و مس ـــدی ن ـــور، تردی ـــی کش ـــت دفاع سیاس
اقـــدام خطرنـــاک برعهـــده رژیـــم آمریـــکا و رژیـــم نامشـــروع صهیونیســـتی 
خواهـــد بـــود. ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه افـــرود: جمهـــوری اســـامی 
ایـــران مخالفـــت خـــود را بـــا شـــکل گیـــری اینگونـــه ائتاف هـــا اعـــام و 
برگزارکننـــدگان،  و  می دانـــد  فریبکارانـــه  و  تنش آفریـــن  اقدامـــی  را  آن 
ـــش  ـــاد تن ـــر در ایج ـــن موث ـــوان عاملی ـــه عن ـــای آن را ب ـــکل دهندگان و اعض ش
و بحـــران احتمالـــی آتـــی ناشـــی از آن در منطقـــه تلقـــی خواهـــد کـــرد.وی 
ـــا  ـــی و ی ـــاف نظام ـــک ائت ـــکل دهی ی ـــرای ش ـــکا ب ـــاش آمری ـــوص ت درخص
ـــت  ـــن امنی ـــه تامی ـــه بهان ـــده ب ـــوردی در آین ـــت دریان ـــت امنی ـــزاری نشس برگ
ـــورهای  ـــی از کش ـــوان یک ـــه عن ـــران ب ـــت: ای ـــارس گف ـــج ف ـــوردی در خلی دریان
ـــن  ـــاحل در ای ـــل س ـــتن 1500 مای ـــه داش ـــه ب ـــا توج ـــارس ب ـــج ف ـــه خلی منطق
منطقـــه و براســـاس مســـئولیت تاریخـــی، خلیـــج فـــارس را ادامـــه قلمـــرو 
ـــت  ـــت آن و امنی ـــن امنی ـــه تامی ـــد ب ـــود را متعه ـــته و خ ـــود دانس ـــرزمینی خ س

ــد. ــه می دانـ ــن منطقـ ــتی ها در ایـ ــردد کشـ تـ

سنا
 ای

س:
عک

رابطـه  در  رئیـس جمهـور  اول  معـاون  اسـحاق جهانگیـری 
پـروش  و  آمـوزش  وزیـر  نهایـی  گزینـه  اعـام  زمـان  بـا 
اظهارکرد:گزینـه نهایـی وزارت آمـوزش و پـرورش تـا دو هفته 

می شـود. مشـخص  آینـده 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا احتمـال دارد بـا وجـود 
مطالبـات موجـود بـرای معرفـی وزیـر زن،وزیـر پیشـنهادی 
ایـن وزارت زن باشـد گفت:وزیـر پیشـنهادی نهایـی می توانـد 
البتـه بسـتگی بـه تصمیـم رییس جمهـور دارد و  زن باشـد 
اینکـه ایشـان کسـی را بـرای معرفـی در ایـن رابطـه در نظـر 

دارد یـا خیـر.

حسـین امیرعبداللهیـان دسـتیار ویـژه رئیـس مجلـس در امـور 
بین الملـل در صفحـه توئیتـر خـود گفت:کشـمیر راه حـل نظامی 
نـدارد. اتخـاذ رویکـرد منطقـه ای و بیـن المللـی بویژه در سـطح 
سـازمان همـکاری هـای اسـامی ضروریسـت.متن کامـل بدین 
شـرح اسـت:نگران جـدی افزایـش تنش در  کشـمیر هسـتیم.از 
روشـهای مسـالمت آمیز و گفتگو در راسـتای تامین منافع مردم 
و اقـوام منطقـه جامـو و کشـمیر وحل بحران اسـتقبال می کنیم.

کشـمیر راه حـل نظامـی نـدارد. اتخـاذ رویکـرد منطقـه ای وبین 
المللی بویژه درسـطح سـازمان همکاریهای اسـامی ضروریست.

گزینه وزارت آموزش و پرورش 
تادوهفته دیگر نهایی می شود

اتخاذ رویکردمنطقه ای و بین المللی 
در مسئله کشمیر ضروری است

مجلـس  انتخابـات  بـودن  درپیـش  بـه  بااشـاره  وزیرکشـور 
شـورای اسـامی درسـالجاری گفت:انتخابـات امسـال باید به 
مانـور قـدرت و وحـدت ملـی تبدیـل شـود.عبدالرضارحمانی 
فضلـی افزود:شـرایط سیاسـی و اجتماعـی کشـور بـه گونـه 
ای اسـت کـه بایدامسـال انتخابـات بـه یـک مانـور قـدرت و 
وحدت،اتحـاد و انسـجام ومشـارکت حداکثری تبدیل شـود و 
درشـرایط امن وسـالم نشـاط سیاسی ایجاد شـود. وزیرکشور 
گفت:نقطـه مشـترک همـه گروههـای سیاسـی"رعایت قانون" 
اسـت  بسـیارخوب  ایـن  حداکثری"اسـت،که  و"مشـارکت 
وممکـن اسـت نقـاط افـراق نیـز دربیـن گروههـای سیاسـی 

باشـدکه بایدپیگیـری شـود.

عضوکمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفت:متاسـفانه دالر 4200 
تومانـی بـه جیـب دالالن رفته اسـت وتخصیص یارانـه پنهان به 
تمـام بخشـها بایـد ازسـوی دولت قطـع شود.محمدحسـن نژاد 
بـرای  دالر  درتخصیص14میلیـارد  دولـت  رویـه  از  انتقـاد  بـا 
تامیـن کاالهـای اساسـی اظهار داشـت:با گذشـت 5ماه ازسـال 
98،دولـت صرفـا 4میلیـارد دالر از 14میلیـارد دالر را برای تامین 
کاالهـای اساسـی تخصیـص داده اسـت.وی ادامـه داد:نحـوه 
تخصیـص یارانـه پنهـان بـه صـورت دالر 4200تومانـی یکـی از 
درکشـورمان  اقتصـادی  متعـدد  ایجادمشـکات  اصلـی  علـل 

ست ا

انتخابات امسال باید به 
مانور وحدت تبدیل شود

دالر42۰۰تومانی به 
جیب دالالن رفته است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

صنایع دستیگردشگری

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با رویه صادرات هیات ۱6 نفره پاکستانی وارد زاهدان شدند
صنایع دستی در خراسان جنوبی

میـــراث  کل  اداره  گردشـــگری  معـــاون 
فرهنگـــی سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: 
هیـــات 1۶ نفـــره پاکســـتانی بـــا 1۶موتـــور وارد 
ـــار  ـــدان شـــدند.مجتبی میرحســـینی اظه زاه
ـــار  ـــعار» ی ـــا ش ـــتان ب ـــران در پاکس ـــگ ای ـــه فرهن ـــروه از خان ـــن گ ـــت: ای داش
ـــد.وی  ـــرده ان ـــاز ک ـــود را آغ ـــفر خ ـــتی واقعی«س ـــح و دوس ـــران و صل ـــن ای م
ـــن 2  ـــط بی ـــتی و رواب ـــح و دوس ـــش صل ـــور افزای ـــه منظ ـــروه ب ـــن گ گفت:ای
کشـــور از طریـــق گردشـــگری و ســـفر و تعامـــات بیـــن مـــردم بـــه ایـــران 
ـــه دخالـــت بیگانـــگان در  ـــه نوعـــی پایـــان دادن ب ـــد و هـــدف آنهـــا ب ســـفر کردن
ـــزرگ در اســـتان  ـــن اقـــدام یـــک حرکـــت ب ـــن منطقـــه اســـت.وی افـــزود: ای ای
ـــه دنبـــال برنامـــه مشـــترک بیـــن ایـــران،  و در ســـطح ملـــی اســـت و همـــواره ب
ـــب و  ـــط کان کس ـــم محی ـــر بتوانی ـــه اگ ـــتیم ک ـــتان هس ـــتان و پاکس افغانس
ـــا پاکســـتان و افغانســـتان  ـــم و تعاماتمـــان را ب کار گردشـــگری را درســـت کنی
افزایـــش دهیـــم موفقیـــت هـــای بیشـــماری نصیـــب هـــر ســـه کشـــور 
خواهـــد شـــد.معاون گردشـــگری اداره کل میـــراث فرهنگـــی و بلوچســـتان 

بیـــان کرد:ایـــن تعامـــات باعـــث ارتبـــاط بیشـــتر مـــردم ســـه کشـــور و 
ـــیم و  ـــدار برس ـــت پای ـــک امنی ـــه ی ـــا ب ـــود ت ـــی ش ـــرز م ـــر از م ـــتفاده بهت اس
ـــای گردشـــگری  ـــن ظرفیته ـــم شـــود بهتری ـــه حاک ـــت در منطق ـــن امنی ـــر ای اگ
را در سیســـتان و بلوچســـتان، پاکســـتان و افغانســـتان خواهیـــم داشـــت.

ـــن  ـــازار چی ـــه ب ـــوان ب ـــی ت ـــات م ـــن تعام ـــق ای ـــه داد:از طری میرحســـینی ادام
ـــم. ـــف کنی ـــگری تعری ـــیر جدیدگردش ـــرد و مس ـــدا ک ـــت پی ـــتان دس و هندوس

وی گفت:حرکـــت ایـــن گـــروه بـــه توســـعه پایـــدار گردشـــگری و افزایـــش 
ـــر  ـــم روزی شـــاهد کمت ـــد وامیدواری ـــه مـــی انجام حضـــور گردشـــگران درمنطق
ـــا  ـــینی افزود:م ـــیم.مجتبی میرحس ـــه باش ـــگان درمنطق ـــت بیگان ـــدن دخال ش
ـــن اشـــتراکات  ـــم و ای ـــا پاکســـتان داری ـــان مشـــترک ب ـــاس مشـــترک و زب لب
بـــه حـــدی اســـت کـــه فضایـــی بـــرای اختـــاف باقـــی نمـــی گـــذارد.وی 
اظهارداشـــت:این هیـــات 1۶نفـــره پاکســـتانی درســـفر 2روزه بـــه زاهـــدان 
ـــتی و  ـــع دس ـــای زاهدان،صنای ـــه ه ـــرق،آثار و جاذب ـــه ای جنوبش ـــوزه منطق ازم
ـــمت  ـــه س ـــرد و  ب ـــد ک ـــتان بازدیدخواهن ـــتان و بلوچس ـــردم سیس ـــگ م فرهن

ـــد. ـــی کنن ـــت م ـــان حرک کرم

ــتی  ــوزه صنایع دسـ ــان حـ ــا حضورکارشناسـ بـ
اداره کل میراث فرهنگـــی خراســـان جنوبـــی، 
مدیـــران شهرســـتان ها و بخـــش خصوصـــی، 
ـــل  ـــه در مح ـــا روی ـــنایی ب ـــی آش کارگاه آموزش
گمـــرک منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بیرجنـــد برگـــزار شد.حســـین عبـــاس زاده 
ـــرای  ـــع دســـتی اداره کل گفت:»توســـعه اقتصـــادی گام نخســـت ب ـــاون صنای مع
دســـتیابی بـــه ســـایر ابعـــاد توســـعه نظیـــر توســـعه اجتماعـــی و فرهنگـــی 
اســـت.«او افـــزود: »ایـــران یکـــی از کشـــورهای اصلـــی تولیـــد کننـــده 
محصـــوالت صنایـــع دســـتی در جهـــان محســـوب مـــی شـــود کـــه از نظـــر 
ـــد  ـــر، تولی ـــان را داراســـت. در ســـال هـــای اخی ـــه اول جه ـــوع محصـــوالت، رتب تن
صنایـــع دســـتی بـــه جهـــت  نیـــاز نداشـــتن بـــه ســـرمایه گـــذاری زیـــاد و 
ـــاال، بیشـــترین  ـــد ب ـــی و درآم ـــای صادرات ـــده و داشـــتن قابلیت ه ـــاوری پیچی فن
ـــم  ـــت و مه ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــور ب ـــتغال را در کش ـــاد اش ـــم ایج حج
ـــح  ـــاس زاده تصری ـــی رود.« عب ـــمار م ـــی بش ـــی غیرنفت ـــول صادرات ـــن محص تری
ـــراث  ـــازمان می ـــی س ـــف ذات ـــه وظای ـــه ب ـــا توج ـــتا و ب ـــن راس ـــرد: »در همی ک

فرهنگی،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری، معاونـــت صنایـــع دســـتی اداره کل 
ـــوان  ـــا عن ـــی ب ـــزاری کارگاه آموزش ـــه برگ ـــادرت ب ـــی مب ـــان جنوب ـــراث خراس می
ـــی  ـــان جنوب ـــرک خراس ـــی اداره کل گم ـــه میزبان ـــادرات ب ـــه ص ـــا روی ـــنایی ب آش
ـــاس  ـــه عب ـــه گفت ـــد کرد.«ب ـــادی بیرجن ـــژه اقتص ـــه وی ـــرک منطق ـــل گم در مح
زاده، در ایـــن کارگاه کـــه  بـــا حضـــور کارشناســـان حـــوزه صنایـــع دســـتی، 
مدیـــران شهرســـتانهای اســـتان و بخـــش خصوصـــی برگـــزار شـــد، ظفرنیـــا 
ـــه صـــورت  ـــی، ب ـــی اداره کل گمـــرک خراســـان جنوب ـــور گمرک ـــی و ام ـــاون فن مع
ـــف  ـــتی، وظای ـــع دس ـــادرات صنای ـــص ص ـــادرات و باالخ ـــه ص ـــه مقول ـــه ب خاص
ـــاره  ـــار و... اش ـــت تج ـــی جه ـــدور کارت بازرگان ـــی ص ـــی و چگونگ ـــاق بازرگان ات
ــزی رئیـــس  ــدی لگـ ــخ داد.مهـ ــده پاسـ ــرح شـ ــواالت مطـ ــه سـ ــرد و بـ کـ
ســـرویس ارزیابـــی گمـــرک خراســـان جنوبـــی نیـــز بـــه تشـــریح وظایـــف و 
ـــوص   ـــی در خص ـــه توضیحات ـــه و در ادام ـــوع پرداخت ـــازمان متب ـــای س فعالیت ه
مفهـــوم صـــادرات، واردات و ترانزیـــت کاالهـــا، انـــواع کاالهـــای صادراتـــی و 
ـــع دســـتی، فرصـــت هـــا و تهدیدهـــا، و  بصـــورت خـــاص مبحـــث صـــادرات صنای

ـــد. ـــه ش ـــی ارائ ـــه گمرک ـــم اظهارنام تنظی

 پیام
 میراث

بر اساس آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشور ارزانترین پرواز داخلی مربوط به پروازهای کوتاه مانند تهران-خرم آباد و اهواز-شیراز است که 
173 هزار و 400 تومان قیمت دارد. همچنین گران ترین پروازهای داخلی مربوط به مسافتهای طوالنی مانندتبریز -بندرعباس است که یک میلیون 

و 5۶۶هزار تومان قیمت دارد.پروازهای کوتاه مانندتهران-خرم آباد، تهران-گرگان،تهران -اصفهان حداقل نرخ بلیت  را دارند که 173هزار و 400 
تومان است.حداکثر قیمت بلیت پروازهای داخلی مربوط به طوالنی ترین انهامانند تبریز-بندرعباس،بندرعباس-ساری و تهران-چابهار است که به 

ترتیب یک میلیون و 5۶۶ هزار و 200 تومان،یک میلیون و 44۶هزار تومان و یک میلیون و 414هزار و 900تومان قیمت دارند.

سنا
 ای

س:
عک

در کنـار محوطـه تاریخـی بیسـتون و سـنگ نوشـته جهانی 
آن کاجسـتانی واقع شـده که مکانی تفریحی و گردشـگری 
محسـوب مـی شـود و یکـی ازمقاصـد گردشـگران در ایـن 
شـهر اسـت امـا آن گونـه کـه شـهردار بیسـتون مـی گویـد 
کاجسـتان رو بـه نابودی و مرگ است.کاجسـتان بیسـتون 
که درمسـیر اصلی بیسـتون بـه کرمانشـاه و در کنار محوطه 
و سـندش  دارد  دارد، 122هکتـار مسـاحت  قـرار  تاریخـی 
بـه نـام منابـع طبیعـی اسـت اما شـهرداری بـه نحـوه بهره 
بـرداری و نگهـداری از ایـن مـکان گردشـگری انتقـاد دارد.

حریـم  و  محـدوده  در  بیسـتون گفت:کاجسـتان  شـهردار 
شـهر اسـت و در سـالهای اولیـه احـداث آن بـه سیسـتم 
آبیـاری تحـت فشـار نیـز مجهـز شـده اسـت. آن گونـه کـه 
شـورش فرامـرزی توضیـح داد براسـاس قانـون چـون این 
کاجسـتان در حریـم و محـدوده شـهر قـرار دارد بایـد تحت 
اختیـار و بهـره بـرداری بـا درخواسـت شـهرداری باشـد.او 
در ادامـه گفت:سـند ایـن کاجسـتان بـه نـام دولـت و بـه 
نمایندگـی از آن منابـع طبیعـی اسـت و بهـره بـرداری آن را 
بـه شـرکت توسـعه گردشـگری واگذار کـرده و این شـرکت 
هـم بـه پیمانـکار بخـش خصوصـی واگـذار کـرده اسـت.

او ایـن واگـذاری هـا را تبدیـل بـه نقطـه کـوری دانسـت و 
افزود:شـرکتهای بهـره بـردار باید در این کاجسـتان خدمات 
ارائـه دهنـد کـه نمـی دهنـد و نمونـه آن عـدم آبیـاری کاج 
هـا اسـت کـه بـا گذشـت پنج مـاه از سـال 98 و براسـاس 
تعهـدی کـه بهـره بـرداران داده انـد تاکنـون یکبـار آب بـه 
اینکـه  بیـان  بـا  بیسـتون  کاج هـا نرسـیده است.شـهردار 
امسـال بـه دلیـل بارندگـی ها،وضعیـت کاجهـا نسـبت بـه 
سـال گذشـته بهتر اسـت،گفت:اگر بارشـهای خوب امسـال 
نبـود شـاهد از بیـن رفتـن کاجسـتان بودیم.فرامـرزی در 
ادامـه اظهـار داشـت:منابع طبیعـی ابتـدا بایـد بپذیـرد کـه 
ایـن 112هکتـار کاجسـتان در محـدوده شـهر اسـت و یـک 
عـوارض سـاالنه ای نزدیـک بـه یـک میلیـارد تومـان به آن 
تعلـق مـی گیـرد کـه تاکنـون پرداخـت نکـرده اسـت.وی 
تصریـح کـرد اگرمنابـع طبیعـی ایـن مبلـغ را به شـهرداری 
پرداخـت نکنـد درقبالـش شـهرداری بایـد در بهـره بـرداری 
یـا درحاکمیـت کاجسـتان بـا منابع طبیعی شـریک باشـد.

در عرصـه محوطـه تاریخی، فرهنگی و طبیعی بیسـتون 28 
اثـر ثبت شـده ملـی وجـود دارد.

کاجستان بیستون
 تشنه است!

مرمِت آرامگاه ناجی زبان فارسی به تخریب دیوار 
چند صد ساله اش رسیده!

یعقوب لیث در سال 24۷ قمری اولین شهریار ایرانی بعد از اسالم شد 

ــوب  ــز خ ــه چی ــد هم ــی رس ــر م ــه نظ ب
پیــش مــی رود، مرمــت گــران بــرای 
ــته  ــال گذش ــول دوس ــار در ط ــن ب دومی
ســراغ آرامــگاه »یعقــوب لیــث صفــاری 
در جنــدی شــاپور« رفته انــد، تــا آرامــگاه 
ــد از ســال ها  ــان فارســی را بع ناجــی زب
ــب یکــی  ــا تخری ــد، ام سروســامان دهن
آن  آرامــگاه  ایــن  اصلــی  ازدیوارهــای 
هــم بi طــور کامــل جــای ســوال باقــی 
بنــر  وقتــی  بخصــوص  می گــذارد؛ 
کارفرمایــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــان  ــر هم ــاالی س ــتان ب ــتان خوزس اس
دیــوار تخریــب شــده، نصــب اســت! 
زلقــی  یعقــوب   139۶ ســال  اســفند 
مدیــر پایــگاه جنــدی شــاپور خبــر از 

مرمــت جــدی ایــن آرامــگاه بعد ازســالها 
بی توجهــی داده بــود؛ اقدامــی کــه در 
ــه  ــگاه را ب ــن آرام ــورز 1397 ای آســتانه ن
ــه  ــوروزی اضاف مســیرهای گردشــگری ن
ــث  ــوب لی ــود: »یعق ــه ب ــرد. او گفت می ک
ــا  ــان چــون ب ــذار سلســله صفاری بنیان گ
خلفــای عباســی درگیــر بــود ازسیســتان 
در  و  می آیــد  خوزســتان  ســمت  بــه 
ــتان  ــده و در بیمارس ــی ش ــی زخم جنگ
ــود و در  ــتری می ش ــاپور بس ــدی ش گن
ــات  ــون اقدام ــهر می میرد.اکن ــن ش همی
خوبــی درخصــوص آرامــگاه او انجــام 
ــار  ــاه، ب ــد از 17م ــا حــاال بع ــم.« ام دادی
دیگــر پــروژه »مرمــت و ســاماندهی 
لیــث صفــاری« در  یعقــوب  آرامــگاه 

فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  دســتور 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
براســاس  و  گرفتــه  قــرار  خوزســتان 
عملکــرد رخ داده تــا امــروز تخریــب ایــن 
ــت  ــا درروندمرم ــی ازبرنامه ه ــوار یک دی
ایــن آرامــگاه بــوده اســت؛آرامگاه کســی 
کــه براســاس منابــع زبــان فارســی،ناجی 
ــه  ــان فارســی بعــد از حملــه اعــراب ب زب
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــت.آن ه ــران اس ای
بــه گفتــه مــردم محلــی ایــن منطقه،نــه 
ــه  ــد ک ــال ش ــوروز امس ــیل ن ــار س دچ
جــان  بــای  شــوره زدگی  و  نم زدگــی 
ــه ای  ــه زلزل ــوار شــده باشــد و ن ــن دی ای
در کار بــوده کــه بــه واســطه ی تــرک 
خوردگــی و سســتی دیــوارش امــکان 

بازدیدکننــدگان  ســر  روی  آن  ریــزش 
وجــود داشــته باشــد.آرامگاه یعقــوب 
ــاد  ــاه آب ــتای ش ــاری در روس ــث صف لی
قــرار دارد؛ نقطــه ای کــه فقــط 10 کیلومتــر 
دارد.  فاصلــه  خوزســتان  دزفــوِل  بــا 
247قمــری  درســال  لیــث  یعقــوب 
اولیــن شــهریار ایرانــی بعــد ازاســام 
شــد و سلســله صفاریــان راتاســیس 
سیســتان  در  صفاریــان  کرد.سلســله  
حکومــت می کردنــد ومرکــز آن در زرنــج 
بــود کــه امــروزه در افغانســتان قــرار دارد. 
ــل  ــگاه او از دور قاب ــه دار آرام ــد دندان گنب
مشــاهده اســت و قبرســتانی قدیمی نیز 
ــود  ــه می ش ــرار دارد.گفت ــراف آن ق در اط
آرامــگاه یعقــوب لیــث صفــاری تاکنــون 
بارهــا بازســازی شــده و بنــای آن متعلــق 
قاجاریــان  تــا  ســلجوقیان  دوران  بــه 
اســت؛یعنی بخشــهای قدیمی تــر متعلــق 
ــا  ــه دوران ســلجوقی اســت.گنبداین بن ب
براســاس  دارد.  دندانــه دار  ســاختاری 
گفته هــای مــردم محلــی 20تــا 25ســال 
ــه  ــد ب ــوار گنب ــه ای روی دی ــش کتیب پی
ــته و در  ــود داش ــم وج ــی قدی ــط عرب خ
ــزرگ  ــردار ب ــث س ــوب لی ــم یقع آن اس
ــس از  ــی )پ ــهریار ایران ــتین ش و نخس
ــود. ــده ب ــته ش ــنی نوش ــام(به روش اس

ــای  ــنگ قبره ــا س ــتانی ب ــود گورس وج
باســتانی در اطــراف آرامــگاه یعقــوب 
ــن  ــر قدمــت ای ــاری گواهــی ب لیــث صف
اثــر دارد. گنبــد مخروطــی شــکل آرامــگاه 
از بهتریــن نــوع گنبدهــای مخروطــی در 
ــک در  ــا ی ــا تنه خوزســتان اســت.این بن
ورودی دارد و بــرای ســاخت آن ازخشــت 
خــام اســتفاده شــده اســت.برای زیبایــی 
آن از نقــوض برجســته و مــات گــچ 

و خــاک اســتفاده کرده انــد.در طــول 
ســالهای گذشــته، اعتراض هــای زیــادی 
ــر  ــوب ایــن اث ــه شــرایط نامطل نســبت ب
تاریخــی مطــرح شــده بــود؛ بــه گونــه ای 
ــوب  ــره از چ ــی مقب ــح آهن ــه در ضری ک
ــرای اتصــال بخشــهای  ــوه ب ــدوق می صن
ــت و روی  ــده اس ــتفاده ش ــف اس مختل
دیــوار قدیمــی آرامــگاه میــخ هــای زنــگ 
موکت هــای  تارعنکبــوت ،  ســیم ،  زده، 
محوطــه  ســازی  و  رفتــه  ورو  رنــگ 
ــا این کــه  ــه چشــم می آمد.ت نامناســب ب
زلقــی در اســفند 9۶ اعــام کرد:»مرمــت 
ــا،  ــی بن ــی و بیرون ــمت داخل ــل قس کام
مرمــت کامــل پشــت بــام و قســمتی از 
ــه کــردن  ــد، محوطــه ســازی و اضاف گنب
آجــری فضــای  فــرش  مترکــف   500
پیرامونــی آرامــگاه، توســعه انشــعاب 
ــدد  ــازی مج ــر و بازس ــرق، تعمی آب و ب
ــه  ــار چشــمه ســرویس بهداشــتی ب چه

طــور کامــل، پاکســازی ورودی محوطــه 
و شتسشــوی کامــل آرامــگاه یعقــوب 
لیــث جهــت فعالیتهــای ســتادی پایــگاه 
گنــدی شــاپور انجــام شــده اســت.
قســمت اصلــی بنــای یعقــوب لیــث 
ــر شــاخص دوره  کــه ســنگی اســت و اث
ــمایل تاریخــی  تیمــوری بــا همــان ش
گذشــته خــود حفاظــت و مرمــت شــده، 
رطوبــت زدایی،تعویــض ناودان هــا و درب 
ــدی پشــت  و پنجره ها،اصــاح شــیب بن
ــبز  ــای س ــاره فض ــاء دوب ــام و… احی ب
ــده  ــام ش ــم انج ــه ه ــکاری محوط وگل
ــا  ــرا ب ــت چ ــخص نیس ــت.«اما مش اس
تعریــف پــروژه ی ســاماندهی جدیــد آن 
ــی از  ــدت کوتاه،یک ــن م ــد از ای ــم بع ه
دیوارهــای ایــن بنــای چندصدســاله کــه 
ــی  ــار مل ــت آث ــماره 2550درفهرس ــه ش ب
ــه ثبــت رســیده،تخریب شــده اســت؟ ب

میــراث  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
تشــکیل  ضــرورت  بــر  فرهنگــی، 
در  دســتی  صنایــع  اطاعــات  بانــک 
ــرد. ــد ک ــا تاکی ــیون اداری ناج اتوماس

مــورخ  اجــرای مصوبــات جلســه  در 
بــا  5/4/98 ســتاد مرکــزی مبــارزه 
نخســتین جلســه  ارز،  و  قاچــاق کاال 
ــات  ــی اقدام ــون بررس ــی پیرام تخصص
ــوال  ــاق ام ــر قاچ ــی ب ــی و کنترل نظارت
صنایع دســتی  و  تاریخی فرهنگــی 
برگــزار شــد.در ایــن جلســه ســردار 
ــگان  ــده ی ــی فرمان ــت الله ــر رحم امی

بــا  فرهنگــی،   میــراث  حفاظــت 
ــی  ــراث فرهنگ ــت می ــه اهمی ــاره ب اش
بــه عنــوان ســرمایه ملــی و هویــت 
ــه  ــا توج ــوم و ب ــرز وب ــن م ــی ای تاریخ
یــگان  ذاتــی  وظائــف  ماهیــت  بــه 
در زمینــه حفاظــت امــوال منقــول و 
ــاذ  ــزوم اتخ ــر ل ــی، ب ــول تاریخ غیرمنق
کاهــش  جهــت  در  مناســب  تدابیــر 
ارزشــمند  مواریــث  علیــه  جرائــم 
ــوال  ــاق ام ــی و قاچ ــی و فرهنگ تاریخ
تاریخــی، از طریــق تــداوم تعامــات 

ســازنده و موثــر بــا نیــروی انتظامــی و 
برخــورداری از ظرفیــت هــای حمایتــی 
و  قانونــی  برخــورد  زمینــه  در  ناجــا 
ســوداگران  و  متخلفــان  بــا  قاطــع  
ــه  ــردن زمین ــدود ک ــه و مح ــن عرص ای
هــای ارتــکاب جــرم تاکیــد کــرد.او 
ویــژه صنایــع دســتی در  از جایــگاه 
عنــوان  بــه  المللــی  بیــن  بازارهــای 
اقتصــاد  ارکان  مهمتریــن  از  یکــی 
خــاق در درآمدزایــی و رونــق اشــتغال 
ــار  ــرب و زیانب ــار مخ ــرد و از آث ــام ب ن
پیکــره  بــر  دســتی  صنایــع  قاچــاق 
فرهنگــی و اجتماعــی  و... جامعــه و از 
انــواع قاچــاق چمدانــی صنایــع دســتی 
ــاال و یــا  ــا ارزش ریالــی ب کــم حجــم ب

بــه  لــوازم خانگــی مجــاز  در قالــب 
دلیــل تعرفــه پاییــن واردات بــه عنــوان 
ــده یــگان  ــاد کرد.فرمان مصادیــق امــر ی
فرهنگی،همچنیــن   میــراث  حفاظــت 
ــات  ــک اطاع ــر ضــرورت تشــکیل بان ب
صنایــع دســتی در اتوماســیون اداری 
ناجــا بــه منظــور تســریع در تبــادل 
رده  دسترســی  موردنیــاز،  داده هــای 
هــای نیــروی انتظامــی بــه ســامانه 
و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  جــام 
اطــاع رســانی دقیــق آخریــن مقــررات 
بــا  مربوطــه  هــای  دســتورالعمل  و 
پدیــده  بــا  جــدی  مقابلــه  هــدف 
ــی و  ــی و فرهنگ ــوال تاریخ ــاق ام قاچ

صنایــع دســتی تاکیــد کــرد.

تشکیل بانک اطالعات صنایع دستی

تجهیز خانه تاریخی امیرکبیر

نماینــده مــردم اســتان مرکــزی در شــورای عالــی اســتان ها از قــول مســاعد 
رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری کشــور در خصــوص تجهیــز 
خانــه تاریخــی امیرکبیــر خبــر داد.ســعید صوفــی در حاشــیه برگــزاری 
بیســت ویکمین اجــاس شــورای عالــی اســتان ها از تجهیــز خانــه امیرکبیــر 
ــا  ــی اســتان ها ب ــر داد و گفــت:در جلســه مشــترک اعضــای شــورای عال خب
ــه  ــد خان ــرر ش ــور مق ــگری کش ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ریی
ــود.وی  ــل ش ــز و تکمی ــیده تجهی ــز رس ــکو نی ــت یونس ــه ثب ــه ب ــر ک امبیرکبی
ــتان  ــع در اس ــزاوه واق ــتای ه ــر در روس ــزل امیرکبی ــه داد: زادگاه و من ادام
ــل آن  ــد تکمی ــزات رون ــود بودجــه و تجهی ــت کمب ــه عل ــه ب مرکــزی اســت ک
متوقــف شــده بــود. لــذا از علــی اصغــر مونســان - معــاون رییــس جمهــوری 
ــم  ــت کردی ــگری-  درخواس ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س و ریی
ــد کــه  ــه قدیمــی تاریخــی اقــدام کنن ــه تجهیــز و تکمیــل ایــن خان نســبت ب
ــه داده شــد.نماینده مــردم اســتان  ــن زمین ــول مســاعد در ای خوشــبختانه ق
مرکــزی در شــورای عالــی اســتان ها تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر محــل قتــل 
ــوزه  ــی از ح ــد خوب ــه دارای درآم ــت ک ــده اس ــع ش ــان واق ــر در کاش امیرکبی
ــر شــناخته شــده نیســت و  ــه تاریخــی امیرکبی ــی خان گردشــگری اســت ول

ــی دارد. گردشــگران بســیار کم

ته
نک

لیـث  یعقـوب  آرامـگاه  سـاماندهی  و  مرمـت  »پـروژه 
صفاری«دردسـتور اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان خوزسـتان قـرار گرفتـه و براسـاس 
عملکـرد رخ داده تـا امـروز تخریب این دیـوار نیز یکی از 

برنامه هـا در رونـد مرمـت ایـن آرامـگاه بـوده اسـت.
گفتـه می شـود آرامـگاه یعقـوب لیـث صفـاری تاکنـون 
دوران  بـه  متعلـق  آن  وبنـای  شـده  بازسـازی  بارهـا 
سـلجوقیان تا قاجاریان اسـت؛یعنی بخشهای قدیمی تر 
متعلق به دوران سـلجوقی اسـت.گنبد این بنا ساختاری 
دندانـه دار دارد. بـر اسـاس گفته هـای مردم محلـی 2۰ تا 
25 سـال پیـش کتیبـه ای روی دیوار گنبد بـه خط عربی 
قدیـم وجـود داشـته و در آن اسـم یقعـوب لیث سـردار 
بـزرگ و نخسـتین شـهریار ایرانـی )پـس از اسـالم( بـه 

روشـنی نوشـته شـده بود.

گردشگریگردشگری

اعطای مجوز به ۴ شرکت گردشگری 
سالمت در اردبیل

جزئیات بازگشت حجاج به ایران 
در ۱9 فرودگاه کشور

مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، 
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس صنای
گفـــت:  اردبیـــل  اســـتان 
ـــتان  ـــار در اس ـــن ب ـــرای اولی »ب
ـــامت  ـــوزه س ـــگری در ح ـــرکت گردش ـــار ش ـــل چه اردبی

ــوز دریافـــت کردنـــد.« مجـ
ـــدف  ـــا ه ـــم ب ـــن مه ـــرد: »ای ـــح ک ـــی تصری ـــادر فاح ن
تخصصـــی فعالیـــت دفاتـــر خدمـــات گردشـــگری 
انجـــام شـــده اســـت.«فاحی اضافـــه کـــرد: »پیـــش 
از ایـــن تنهـــا یـــک شـــرکت در ایـــن حـــوزه فعالیـــت 
مـــی کـــرد کـــه بـــا توجـــه بـــه بررســـی هایـــی بـــه 
ــه  ــن زمینـ ــه در ایـ ــازی کـ ــا نیـ ــده و احصـ ــل آمـ عمـ

وجـــود داشـــت مجـــوز بـــرای چهـــار دفتـــر خدمـــات 
گردشـــگری نیـــز صـــادر شـــد.«

مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
گردشـــگری اســـتان افـــزود: »ایـــن شـــرکت هـــا کـــه 
ـــتند  ـــتان هس ـــای اس ـــتان ه ـــوز ipd از بیمارس دارای مج
ـــه  ـــه وزارت امورخارج ـــی ب ـــای نهای ـــرای اخـــذ مجـــوز ه ب

معرفـــی شـــده انـــد.«
ــا توســـعه گردشـــگری  ــان داشـــت: »هـــدف مـ او بیـ
ســـامت در ســـطح اســـتان اســـت و ایـــن موضـــوع 
نســـبت بـــه پتانســـیل هـــای اســـتان امـــری قابـــل 

تحقـــق در آینـــده نزدیـــک خواهـــد بـــود.«

ــازمان هواپیمایـــی  ســـخنگوی سـ
جزئیـــات  دربـــاره  کشـــوری 
بازگشـــت زائـــران ایرانـــی گفـــت: 
بازگشـــت زائـــران ایرانـــی از 25 
تـــا 17شـــهریورماه در قالـــب 3۶1پـــرواز توســـط شـــرکت 
ـــه  ـــامی ایـــران ایـــران ایـــر ادام ـــی جمهـــوری اس هواپیمای
ــه 19  ــران بـ ــن 21روز زائـ ــی ایـ ــه طـ ــت کـ ــد داشـ خواهـ
می رســـند.  مختلـــف  اســـتانهای  در  فـــرودگاه کشـــور 
ـــرواز  ـــده و 185پ ـــرواز ازج ـــه 17پ ـــان اینک ـــرزاده بابی رضاجعف
از مدینـــه بـــه ســـمت 19 ایســـتگاه مـــورد نظـــر حرکـــت 
خواهنـــد کرد،اظهـــار کرد:بـــرای ســـازمان هواپیمایـــی 
کشـــوری اولویـــت اول ایمنـــی پروازهاســـت کـــه بایدبـــه 
ـــی  ـــژه آنهای ـــه وی ـــی ب ـــران ایران ـــا زائ ـــود ت ـــق ش ـــی محق خوب
کـــه از رنج هـــای ســـنی باالتـــری برخـــوردار هســـتند بـــه 

ــازمان  ــخنگوی سـ ــور بازگردند.سـ ــه کشـ ــی بتوانندبـ راحتـ
ـــران  ـــک از زائ ـــر ی ـــه ه ـــان اینک ـــا بی ـــوری ب ـــی کش هواپیمای
حداکثـــر می تواننـــد 20کیلوگـــرم بـــار باخـــود داشـــته 
هواپیمایـــی  ســـازمان  هوایـــی  باشـــند،گفت:دربخش 
کشـــوری بـــه عنـــوان دســـتگاه حاکمیتـــی شـــرکت 
ـــگ و  ـــرکت هندلین ـــران، ش ـــی ای ـــری هوای ـــا و ناوب فرودگاه ه
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــه خوب ـــد ب ـــف خـــود را بای ...هریـــک وظای
انجـــام دهنـــد تـــا بســـتر الزم بـــرای آســـایش و امنیـــت 
ــران  ــن از زائـ ــود. همچنیـ ــم شـ ــا فراهـ ــران و پروازهـ زائـ
ـــج  ـــازمان ح ـــای س ـــه توصیه ه ـــه هم ـــم ک ـــت داری درخواس
و زیـــارت را کـــه در قالـــب بســـته های آموزشـــی بـــه آنهـــا 
ـــی  ـــه خوب ـــم ب ـــا بتوانی ـــد ت ـــت کنن ـــه شـــده اســـت، را رعای ارائ

از پـــس ایـــن وظیفـــه برآییـــم.
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بــه تازگــی عیســی کانتــری در دیــدار بــا امــام جمعــه 
اردبیــل بــا بیــان اینکــه محیــط زیســت در مقابــل 
زیــادی  مقاومــت  بیــرون  از  واردشــده  فشــارهای 
ــا اینکــه بارهــا اعــام  ــه اســت: ب نخواهــد داشــت، گفت
ــد  ــه خواه ــتاندارد گرفت ــدات غیراس ــوی تولی ــده جل ش
شــد امــا بــا البی هــای صــورت گرفتــه و بــه بهانــه 
حمایــت از تولیــد داخلــی و اشــتغال بــه قیمــت جــان 
ــه  ــتیم. ب ــور هس ــد آن در کش ــاهد تولی ــاز ش ــردم ب م
ــق   ــران متعل ــودرو ای ــت خ ــوژی صنع ــه وی تکنول گفت
بــه چنــد دهــه قبــل و مربــوط بــه زمانــی اســت کــه در 
ــه جمعیــت اصــا کشــور مشــکلی  ــا توجــه ب ــام ب آن ای
در حــوزه محیــط زیســت نداشــت. معــاون رئیــس 
جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ادامــه می دهــد: بــرای داشــتن محیــط زیســت ســالم 
در کشــور بایــد کارخانه هــای خودروســازی و همچنیــن 
ــگاهی  ــی و پاالیش ــای نیروگاه ــی واحده ــش از نیم بی
ــد:  ــان می کن ــوول بی ــام مس ــن مق ــوند. ای ــل ش تعطی
نــه تنهــا در حــوزه محیــط زیســت کمبــود قانــون نداریــم 
بلکــه در مــواردی بــا تعــدد قانــون مواجــه هســتیم ولــی 
ــون  ــه قان ــد ب ــه بای ــور ک ــی آن ط ــر دالیل ــل بناب در عم
ــرژی  ــرف ان ــه مص ــان اینک ــا بی ــود. او ب ــل نمی ش عم
ــیه  ــد از روس ــران بع ــد: ای ــت، می گوی ــران باالس در ای
ــرژی اســت  ــا در مصــرف شــدت ان ــن کشــور دنی دومی
و مقــام معظــم رهبــری بارهــا نســبت بــه شــدت 
مصــرف انــرژی تذکــرات الزم را داده انــد ولــی بــاز 
ــه  ــرژی در کشــور هســتیم. ب شــاهد مصــرف شــدت ان
ــارد دالر تولیــد  ــرای یــک میلی ــه کانتــری آلمــان ب گفت
ناخالــص، 100 هــزار تــن نفــت مصــرف می کنــد، در 
ــد  ــارد دالر تولی ــک میلی ــرای ی ــران ب ــه در ای ــی ک حال
ناخالــص 850 هــزار تــن نفــت مصــرف می شــود. 

ــر  ــک دالر، 8.5 براب ــد ی ــرای تولی ــران ب ــن در ای بنابرای
ــل  ــه دلی ــود ک ــرف می ش ــرژی مص ــان ان ــتر از آلم بیش
ــوری  ــس جمه ــاون رئی ــوژی اســت. مع ــود تکنول آن نب
در ادامــه می افزایــد: در هیــچ جــای دنیــا بنزیــن 
ــی در  ــت و حت ــران نیس ــن ای ــت بنزی ــی قیم ــه ارزان ب
کشــورهایی ماننــد عربســتان قیمــت بنزیــن پنــج برابــر 
ایــران، ترکیــه 1۶ برابــر و افغانســتان هفــت برابــر اســت. 
ــا اینکــه همــه در کشــور بــر حمایــت از  بــه گفتــه وی ب

ــات  ــل اقدام ــا در عم ــد ام ــد دارن ــت تاکی ــط زیس محی
پوپولیســتی انجــام می دهیــم. او بــا اشــاره بــه مشــکل 
ــارد  ــد: هــر ســال  52 میلی ــوان می کن آب در کشــور عن
متــر مکعــب آب زیرزمینــی و 40 میلیــارد متــر مکعــب 
آب ســطحی در کشــور برداشــت و مصــرف می شــود کــه 
ــوال پیــش رود کشــور در  ــن من ــه همی در اگــر وضــع ب
ایــن حــوزه وضعیــت بحرانــی خواهــد داشــت. کانتــری 
ادامــه می دهــد: از مراتــع هــم بیــش از ظرفیــت آن در 
کشــور اســتفاده می شــود و تعــداد دام و مقــدار مراتــع 
مــورد بهره بــرداری همخوانــی نــدارد کــه در ایــن حــوزه 

ــده  ــرد در آین ــورت نگی ــب ص ــات مناس ــر اقدام ــم اگ ه
نزدیــک بــا بحــران مواجــه خواهیــم شــد. کانتــری بــا 
ــور  ــماند در کش ــن پس ــزار ت ــه ۶4 ه ــه روزان ــان اینک بی
تولیــد  متاســفانه  داشــت:  اظهــار  تولیــد می شــود، 
ــی  ــورهای صنعت ــتر از کش ــی بیش ــران خیل ــه در ای زبال
اســت. رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بیــان 
ــع  ــب مناب ــا تخری ــه ب ــن اســت ک ــت ای ــد: واقعی می کن
ــه از آن  ــتفاده بی روی ــت و اس ــط زیس ــی و محی طبیع
ــود در  ــی ش ــده م ــل های آین ــرای نس ــی ب ــم بزرگ ظل

ــم. ــی نداری ــن حق ــه چنی ــی ک حال
بــه گفتــه وی وضعیــت اســتان اردبیــل در حــوزه محیــط 
زیســت بهتــر از ســایر اســتان ها اســت، چــرا کــه اردبیــل  
اســت.  بلکــه کشــاورزی  نیســت  صنعتــی  اســتان 
ــل در  ــتان اردبی ــت اس ــد: وضعی ــان می کن ــری بی کانت
کاهــش آب هــای زیرزمینــی و مســائل بهداشــت محیــط 
و پســماند نگــران کننــده اســت و همــه بایــد بــرای 
جلوگیــری از وضعیــت بحرانــی در ایــن حــوزه هــا کمــک 

ــد. کنن

صنعت خودرو عامل اصلی آلودگی زیست محیطی در ایران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید به رغم هشدارهای مکرر درخصوص آالیندگی 

زیست محیطی خودرو در ایران، هنوز هم تولید آن ادامه دارد

کالنتــری بــا بیــان اینکــه محیــط زیســت در مقابــل فشــارهای واردشــده از بیــرون مقاومــت 
زیــادی نخواهــد داشــت، می گویــد: بــا اینکــه بارهــا اعالم شــده جلــوی تولیــدات غیراســتاندارد 
گرفتــه خواهــد شــد امــا بــا البی هــای صــورت گرفتــه و بــه بهانــه حمایــت از تولیــد داخلــی و 
اشــتغال بــه قیمــت جــان مــردم بــاز شــاهد تولیــد آن در کشــور هســتیم. بــه گفتــه وی بــرای 
داشــتن محیــط زیســت ســالم در کشــور بایــد کارخانه هــای خودروســازی و همچنیــن بیــش 
از نیمــی واحدهــای نیروگاهــی و پاالیشــگاهی تعطیــل شــوند. در ایــن بــاره نــه تنهــا در حــوزه 

محیــط زیســت کمبــود قانــون نداریــم بلکــه در مــواردی بــا تعــدد قانــون مواجــه هســتیم.

عیســی کالنتــری، معــاون رئیــس جمهــوری 
و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــودرو  ــت خ ــوژی صنع ــت: تکنول ــد اس معتق
ایــران متعلــق  بــه چنــد دهــه قبــل و مربــوط 
بــه زمانــی اســت که کشــور هیــچ مشــکلی در 
حــوزه محیــط زیســت نداشــت در حالــی کــه 
ــون صنعــت خــودرو عامــل آلودگــی  هم اکن

زیســت محیطــی در ایــران اســت.
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اداره خدمــات هواشناســی ملــی آمریــکا 
تابســتان گــرم  ادامــه  بــا  اعــام کــرد: 
آالســکا، دریــای یخــی ایــن ایالــت آمریــکا 
تــا فاصلــه 240 کیلومتــری ســاحل خالــی از 
یــخ شــده اســت. بــه گــزارش اداره خدمــات 
هواشناســی ملــی آمریــکا، تصویــر کلــی 
ایــن رخــداد کامــا واضــح اســت؛ پــس 
از یــک تابســتان گــرم  قطبــی، افزایــش 
دمــای دریاهــا و مــوج تاریخــی گرمــای مــاه 
جــوالی، دریــای یخــی آالســکا نیــز ناپدیــد 
ــان اداره  ــه متخصص ــه گفت ــت. ب ــده اس ش
خدمــات هواشناســی ملــی آمریــکا امســال 
حتــی بــا وجــود اســتانداردهای آب و هوایــی 
جدیــد، شــاهد تغییــرات بســیار شــدیدی در 
آب و هــوای زمیــن هســتیم. پیــش از ایــن 
ــل  ــه طــور کام ــای یخــی آالســکا ب ــز دری نی
ذوب شــده بــود. بــرای نمونــه در فصــل 
گرمــای ســال 2017 ایــن اتفــاق رخ داد، 
ــا  ــا ب ــدن یخ ه ــد ذوب ش ــز فراین ــا هرگ ام
ســرعت امســال بــه وقــوع نپیوســته اســت. 
ــای  ــای دری ــزان یخ ه ــتان می ــول تابس در ط
ــه آن  ــک ب ــا نزدی ــل ی ــه حداق ــز ب ــی نی قطب
رســیده اســت. حتــی در طــول زمســتان نیــز 
ــواره  ــخ هم ــول تاری ــه در ط ــی ک در دریاهای
پوشــیده از یــخ بودنــد، تقریبــا یخــی وجــود 
نــدارد. دریــای برینــگ کــه در بخش شــمالی 
اوایــل مــاه  آرام قــرار دارد، در  اقیانــوس 
ــل شــده  ــاز تبدی ــای ب ــک دری ــه ی ــارس ب م
ــه در ایجــاد  ــل اساســی ک ــک عام اســت. ی
ــت  ــن اس ــته ای ــش داش ــرات نق ــن تغیی ای
ــای  ــته یخ ه ــه گذش ــد ده ــول چن ــه در ط ک
قدیمــی و چندالیــه بــه دلیــل افزایــش 
دمــای اقیانــوس و هــوا ذوب شــده اند و 
ــای  ــود در دری ــای موج ــده یخ ه ــش عم بخ
ــازک  ــای ن ــب، یخ ه ــیه قط ــکا و حاش آالس
و آســیب پذیر جــوان هســتند. از طرفــی 
ــا ســایر  ــای هــوای قطــب در مقایســه ب دم
ــر افزایــش  ــا ســرعت دو براب ــن ب ــاط زمی نق
ــدید  ــوان تش ــا عن ــده ب ــن پدی ــد. ای می یاب
ــا نتیجــه  ــی شــناخته می شــود و عمدت قطب
گرمایــش اقیانــوس اســت. بــا ناپدیدشــدن 
را  آفتــاب  نــور  ســفیدرنگی کــه  دریــای 
ــی  ــره رنگ ــوس تی ــد، اقیان ــس می کن منعک
کــه انــرژی بیشــتری را جــذب می کنــد، 

آن می شــود.  جایگزیــن 

ن ها
زما

ارائه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سازمان سا
محیط زیست تا پایان سال

کشــاورزی  کمیســیون  رئیســه  هیئــت  عضــو 
در حــال  مجلس،گفــت: کمیســیون کشــاورزی 
ــق و  ــرح تحقی ــه ط ــوط ب ــات مرب ــی موضوع بررس
ــوده و  ــت ب ــط زیس ــت از محی ــازمان حفاظ ــص از س تفح
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــی را ب ــزارش نهای ــال گ ــان س ــا پای ــاال ت احتم
خواهــد شــد. علــی محمــد شــاعری در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
خبرگــزاری خانــه ملــت، در رابطــه بــا وضعیــت طــرح تحقیــق و 
تفحــص از ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت، گفــت: تحقیــق و 
تفحــص از عملکــرد ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت در ســال 
92 تاکنــون در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســیده و 
اکنــون نیــز در حــال بررســی موضوعــات مربــوط به طــرح تحقیق 
و تفحــص هســتیم و احتمــااًل تــا پایــان ســال،گزارش ایــن طــرح 
تهیــه و بــه صحــن علنــی مجلــس ارائــه خواهــد شــد. نماینــده 
ــوگاه در مجلــس شــورای اســامی در  ــکا و گل مــردم  بهشــهر، ن
ــط زیســت انســانی  ــاون محی ــر مع ــای اخی ــا صحبت ه ــه ب رابط
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت در ایــن خصــوص کــه 

نماینــدگان هیچــگاه وزیــری را بــه خاطــر عــدم اجــرای مصوبــات 
مربوطــه بــه محیــط زیســت اســتیضاح نمی کننــد، تصریــح کــرد: 
ــون کاهــش  ــل قان ــه اجــرای کام ــس نســبت ب ــدگان مجل نماین
آلودگــی هــوا و مصوبــات محیــط زیســتی بســیار حســاس بــوده 
و بارهــا طــرح ســوال از وزرا بــه دلیــل عــدم اجــرای درســت ایــن 
قوانیــن صــورت گرفتــه اســت. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
دهــم بــا بیــان اینکــه ســواالت و تذکــرات مختلفــی در ارتبــاط بــا 
عــدم رعایــت اســتانداردها و ماحظــات محیــط زیســتی بــه وزرا 
ــا آلودگی هــای  ــده هــم در رابطــه ب داده شــده اســت، افــزود: بن
محیــط زیســتی نیــروگاه شــهید ســلیمی نــکا طــرح ســوال کــرده 
و تذکــر داده ام، نماینــدگان دیگــر نیــز بــر حســب مــورد ســواالت 
ــان  ــر نش ــاعری خاط ــد. ش ــام داده ان ــای الزم را انج و پیگیری ه
ــن  ــرای قوانی ــدم اج ــه ع ــبت ب ــس نس ــدگان مجل ــرد: نماین ک
واکنــش نشــان داده و وزرا نیــز همــواره بــه ســواالت نماینــدگان 

ــد. ــخ داده ان ــی  پاس ــت محیط ــای زیس ــوص چالش ه در خص

ــی از روی  ــای امنیت ــگاه ه ــد ن ــت : بای ــت گف ــط زیس ــال محی فع
ســازمان هــای مــردم نهــاد فعــال در حــوزه محیط زیســت برداشــته 
ــچ حساســیت و  ــدون هی ــه و ب ــه صــورت آزادان ــردم ب ــا م شــود ت
ــا،  ــزارش برن ــه گ ــد. ب ــت کنن ــن حــوزه فعالی ــد در ای ــی بتوانن نگران
ــه طــی  ــی اســت ک ــن معضات ــی تری ــش ســوزی یکــی از اصل آت
چندســال اخیــر گریبانگیــر جنــگل هــا و پوشــش گیاهــی کشــور 
شــده اســت، بــا شــروع فصــل تابســتان و افزایــش دمــا و گرمــای 
ــه  ــدید هرچ ــاهد تش ــفانه ش ــا متاس ــش دم ــن افزای ــی از ای ناش
ــه  ــا نکت ــگل هــا هســتیم، ام ــه جــان جن ــادن آتــش ب بیشــتر افت
قابــل توجــه عــدم پرداختــن بــه صــورت جــدی بــه ایــن معضــل 
اســت، در صورتیکــه ایــن موضــوع بــه راحتــی قابــل پیــش بینــی 
ــبت  ــطحی را نس ــی س ــی آگاه ــه حت ــرادی ک ــی اف ــت و تمام اس
ــن مبحــث  ــد متوجــه ای ــع دارن ــا و مرات ــگل ه ــه حفاظــت از جن ب
هســتند، امــا متاســفانه هیــچ اقــدام مثبتــی در این راســتا از ســوی 
متولیــان حراســت و حفاظــت از محیــط زیســت صــورت نمــی گیرد 
ــپرده  ــی س ــت فراموش ــه دس ــوع ب ــن موض ــت ای ــوان گف ــی ت و م
ــه  ــط زیســت در رابط ــال محی ــش؛ فع ــد دروی شــده اســت. محم
ــه  ــا در کشــور ب ــگل ه ــش ســوزی در جن ــت آت ــن وضعی ــا آخری ب
برنــا گفــت :  متاســفانه بــه طــور متوســط ســاالنه 20 هــزار هکتــار 
از جنــگل و منابــع طبیعــی کشــورمان از بیــن مــی رود، امســال نیــز 
بــه نظــر مــی رســد ایــن میــزان بــه حــد قابــل توجهــی باالتــر بــرود 
ــا آن مواجــه  ــه امســال ب ــز دوره ترســالی  اســت ک ــل آن نی و دلی
بــوده ایــم، زمانــی کــه بــا دوره ترســالی مواجــه شــویم علوفــه رشــد 

ــدن  ــک ش ــام دوره و خش ــد از اتم ــه بع ــرد ک ــد ک ــی خواهن فراوان
ــتعال  ــل اش ــاری قاب ــه انب ــل ب ــع تبدی ــا و مرات ــگل ه ــه جن علوف
ــا بیــان اینکــه همــواره هشــدارهایی از  ســوی  خواهــد شــد. وی ب
ــط  ــط زیســت، مســئولین ســازمان حفاظــت از محی ــاالن محی فع
ــا  ــت، ام ــده اس ــان داده ش ــگل بان ــان و جن ــط بان ــت و محی زیس
ــه داد  ــت ادام ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــچ گاه م ــفانه هی متاس
ــم  ــا تصمی ــگل ه ــر ســازمان حفاظــت از جن : طــی چندســال اخی
بــه تشــکیل یــگان هوایــی بــرای حفاظــت از جنــگل هــا و مراتــع 
گرفتــه شــد امــا بنابــر ضعفــی کــه در پشــتیبانی و کمبــود بودجه ای 
کــه وجــود داشــت ایــن موضــوع نیــز بــه دســت فراموشــی ســپرده 
ــر اینکــه کشــور مــا  ــا تاکیــد ب شــد. ایــن فعــال محیــط زیســت ب
یکــی از محــدود کشــورهایی اســت کــه ارزشــمندترین جنــگل هــا 
را در درون خــود جــای داده اســت و حتــی یونســکو ایــن جنــگل 
هــا را بــه عنــوان میــراث طبیعــی  جهانــی ثبــت کــرده اســت ادامــه 
داد : امــا متاســفانه ســازمان متولــی فاقــد یــگان اطفــای حریــق 
ــای  ــازمان ه ــدام از س ــچ ک ــه هی ــکلی ک ــه ش ــتند ب ــی هس هوای
ــای  ــر) هواپیماه ــتگاه کانادای ــک دس ــوص ی ــن خص ــی در ای متول
مخصــوص اطفــای حریــق هوایــی( ندارنــد و از هلــی کوپتــر هــای 
ــد،  ــگل هــا اســتفاده مــی کنن ــق جن ــای حری ــرای اطف ــروز ب هوانی
ــگل هــای آن بیشــتر در مناطــق  ــا و جن ــه کشــور م در شــرایطی ک
صعــب العبــور تشــکیل شــده اســت و نبایــد از هلــی کوپتــر بــرای 
ــق آن اســتفاده کــرد چــون اســتفاده از آن هــا خــود  ــای حری اطف
عاملــی خواهــد بــود بــرای تشــدید آتــش ســوزی هــا کــه روی داده 

اســت. درویــش در ادامــه  بــا انتقــاد از اظهــارات رییــس ســازمان 
حفاظــت از محیــط زیســت کــه بیــان داشــته بــود اطفــای حریــق 
جنــگل هــا توجیــه اقتصــادی نــدارد گفــت :  وقتــی ســازمان هــای 
متولــی هیــچ انگیــزه ای بــرای حراســت از محیــط زیســت ندارنــد 
و همیشــه از نبــود بودجــه و اعتبــارات مــی گوینــد دیگــر بایــد چــه 
ــر داشــت .  ــای دیگ ــا و دســتگاه ه ــی ســازمان ه ــاری از باق انتظ
در حــال حاضــر  بــا مســئوالن بــه شــکلی برخــورد مــی کننــد کــه 
انــگار هیــچ دلســوزی در مــورد حفاظــت از محیــط زیســت ندارنــد. 
وی بــا گفتــن از اینکــه زمانــی کــه مــی دانیــم در شــرایط بحرانــی 

اقتصــادی هســتیم و بــا تحریــم هایــی در رابطــه بــا تامیــن وســایل 
مناســب اطفــای حریــق مواجــه هســتیم، چــرا بــه ســمت آمــوزش 
نیروهــای مردمــی نمــی رویــم افزود:فعــاالن زیــادی عاقــه دارنــد 
ــت و  ــا حراس ــه ب ــازی در رابط ــگ س ــه فرهن ــورت داوطلبان ــه ص ب
حفاظــت را انجــام دهنــد ولــی اجــازه فعالیــت بــه آنهــا داده نمــی 
شــود. درویــش در خصــوص مبحــث عــدم آمــوزش در ایــن حــوزه 
نیــز گفــت: بایــد بدانیــم آتــش ســوزی هــا باعــث تجــاوز بــه عرصــه 
هــای جنگلــی مــی شــود و همچنیــن بیشــتر ایــن آتــش ســوزی 

هــا عمــدی اســت.

ــه  ــور ب ــکات کش ــام مش ــت: تم ــس گف ــس مجل ــب ریی نائ
خصــوص در ارتبــاط بــا محیــط زیســت از تصمیــم گیری هــای 
بــدون آگاهــی و علــم ناشــی می شــوند.به گــزارش ایرنــا، 
ــط  ــی محی ــی همایــش مل مســعود پزشــکیان در مراســم پایان
زیســت در اردبیــل افــزود: بــرای انجــام هــر کاری بــه صــورت 
بــه داده هــا و اطاعــات  درســت و نتیجه گیــری مطلــوب 
ــل  ــرای نس ــم ب ــر می خواهی گ ــت و ا ــاز اس ــا آن نی ــط ب مرتب
آینــده ویرانــه ای در زمینــه داشــته های طبیعــی و محیــط 
را  خــود  داده هــای  ســامانه  بایــد  نمانــد  باقــی  زیســت 
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متخلفان برداشت سنگ در منطقه 
حفاظت شده »ساریگل« دستگیر شدند

یک قالده پلنگ ایرانی
 درشرق کرمان دیده شد

حفاظــت  اداره  رئيــس 
محيــط زيســت اســفراين 
ــرل  ــت و كنت ــت: در گش گف
شــده  حفاظــت  منطقــه 
ــد نفــر از اهالــي  ــان، چن ســاريگل توســط محيــط بان
ــه  روســتاهای حاشــيه منطقــه كــه در حــال اقــدام ب
برداشــت ســنگ هــاي معدنــی بودنــد دســتگير و بــه 
مراجــع قضايــی تحويــل شــدند. بــه گــزارش ايرنــا بــه 
ــق  ــط عمومــي ايــن ســازمان روح هللا الي نقــل از رواب
ــته  ــاي گذش ــاه ه ــان در م ــن متهم ــرد: اي ــار ك اظه
ــن  ــي در اي ــاي معدن ــنگ ه ــت س ــت برداش ــه عل ب
ــد  ــده بودن ــي ش ــه دادگاه معرف ــتگير و ب ــه دس منطق
كــه پــس از بررســي پرونــده توســط قاضــی كيفــری 
ــه  ــا توجــه ب ــان صــادر شــد امــا ب رای محكوميــت آن
جرايــم كيفــری ناچيــز در زمينــه محيــط زيســت ايــن 
مجــازات بازدارنــده نبــوده و آنــان مجــدد ايــن اقــدام 

ــش  ــت های ــه صحب ــد. وي در  ادام ــام داده ان را انج
افــزود: نامبــردگان بــا برداشــت ســنگ معدنــي و رفت 
ــب  ــث تخري ــت باع ــت مديري ــق تح ــد در مناط و آم
محيــط زيســت و از بيــن رفتــن پوشــش گياهي شــده 
ــيه  ــتاهاي حاش ــی روس ــوع اهال ــن موض ــه اي ــد ك ان
ــی  ــارک مل ــت. پ ــرده اس ــرض ك ــز معت ــه را ني منطق
ســاريگل زيســتگاه حيــات وحــش شــاخصي ماننــد 
قــوچ و ميــش اولاير، كل و بــز، پلنــگ ايرانــي، كفتــار، 
ــاالس، گــرگ ،رودك، ســمور ســنگی اســت.  ــه پ گرب
در خراســان شــمالي ۶5 گونــه پســتاندار از 197 گونــه 
ــه پرنــده از  موجــود در كشــور زيســت دارد و 141 گون
532 گونــه موجــود در كشــور، ۶8 خزنــده از 228 
گونــه موجــود كشــور، چهــار گونــه خزنــده دوزيســت 
از 20 گونــه موجــود و هشــت گونــه ماهــي و آبــزی از 
ــزی موجــود در كشــور زيســت  ــه آب مجمــوع 1۶0 گون

ــد. مــی كنن

زیســت  محیــط  مدیــرکل 
گفــت:  کرمــان  اســتان 
ــا  ــی م ــط بان ــکاران محی هم
دیشــب یــک قــاده پلنــگ را 
ــد.  ــاهده کردن ــرج مش ــم و فه ــراف ب ــای اط در کوه ه
ــتان  ــت اس ــط زیس ــرکل محی ــاکری مدی ــان ش مرج
ــتان  ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــان در گف کرم
هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمان،گفــت: 
همــکاران  توســط  ایرانــی  پلنــگ  قــاده  یــک 
ــت  ــط زیس ــی محی ــده بان ــی دی ــت های تخصص گش
دیــده شــد. او بــا اشــاره بــه وجــود قاده هــای 
دیگــری از ایــن حیــوان در شــرق کرمــان اظهارداشــت: 
ــات  ــن حیوان ــق ای ــکان دقی ــزارش دادن م ــا گ قطع
ــر  ــه خط ــا و ب ــان آن ه ــرای ج ــی ب ــر بزرگ ــادر خط ن
ــاکری  ــت. ش ــت اس ــط زیس ــه محی ــادن گنجین افت
ــل از  ــه قب ــان اینک ــا بی ــش ب ــت های ــه صحب در ادام

ــود  ــرق وج ــی درش ــادر حیوان ــای ن ــز گونه ه ــن نی ای
ــزود:  ــت اف ــد نیس ــاهدات جدی ــن مش ــت و ای داش
ــد  ــده ان ــر ش ــا دقیق ت ــکاران م ــت هم ــوان گف می ت
ــی کوچــک  ــان ایران ــان و اســتان کرم واال شــرق کرم
ــی  ــی وگیاه ــادر حیوان ــای ن ــه ای از گونه ه ــا گنجین ب
درگســتره  را  ایرانــی  پلنــگ  زیســتگاه  او  اســت. 
ایــران بــه ویــژه در مناطــق نایبنــد وکرمــان ذکــر کــرد 
زیســت  محیــط  تخصصــی  وافــزود: گشــت های 
ــا  ــن گونه ه ــدت از ای ــه ش ــده و ب ــزوده ش ــرا اف اخی
حفاظــت می شــود. مدیــرکل محیــط زیســت اســتان 
کرمــان ضمــن گرامــی داشــت ســالروز شــهادت 
ــان راوری وحضــور درمراســم ســالگرد وی،  ــط ب محی
ــم  ــتان راور مراس ــون در شهرس ــم اکن ــرد: ه ــان ک بی
ســالگرد ایــن محیــط بــان شــهید کــه ســال گذشــته 
ــف  ــه شــکارچی متخل ــت گلول ــر اصاب 15 مــرداد در اث

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــید، درح ــهادت رس ــه ش ب

بوشهر جای مناسبی برای دفن پسماند عفونی ندارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: محل های دفن پسماند عفونی در استان بوشهر 
مطلوب نیست و هیچ مکان مناسبی برای این کار در استان نداریم.
به گزارش »خلیج فارس«؛ فرهاد قلی نژاد بیان کرد: پسماند عفونی به عنوان پسماند ویژه تلقی 
می شود اما محل های دفن این نوع پسماند در استان بوشهر مطلوب نیست.
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رکاب زنی در نوار ساحلی خزر با شعار مبارزه با 
زباله های پالستیکی در دریاها

مشــاور و مســئول طــرح هــا و اعتبــارات معاونــت 
ــه  ــت: ب ــا گف ــاالب ه ــی و ت ــت دریای ــط زیس محی
ــن  ــزر، فعالی ــی خ ــت روز جهان ــبت بزرگداش مناس
زیســت محیطــی نــوار ســاحلی خــزر را از بنــدر ترکمــن بــه مقصــد 
بندرآســتارا رکاب خواهنــد زد. بــه گــزارش ایســنا، شــهریار صادقی 
ــت روز  ــبت بزرگداش ــه مناس ــت: ب ــر گف ــن خب ــام ای ــن اع ضم
ــای پاســتیکی  ــه ه ــا زبال ــارزه ب ــا شــعار " مب ــی خــزر و ب جهان
ــوار ســاحلی خــزر را از  ــن زیســت محیطــی ن در دریاهــا"، فعالی
ــا  ــد زد. وی ب ــتارا رکاب خواهن ــد بندرآس ــه مقص ــن ب ــدر ترکم بن
بیــان اینکــه حرکــت ایــن فعالیــن محیــط زیســت از امــروز آغــاز 
شــده و تــا 28 مردادمــاه ادامــه خواهــد داشــت، گفــت: 10 نفــر از 
فعالیــن محیــط زیســت بــا رکاب زنــی در حاشــیه ایــن دریــا، از 
بنــدر ترکمــن تــا آســتارا رکاب زنــی خــود را بــا گــذر از 3 اســتان 
ــئول  ــاور و مس ــد. مش ــاز کردن ــان آغ ــدران و گی ــتان، مازن گلس
طــرح هــا و اعتبــارات معاونــت محیــط زیســت دریایــی و تــاالب 
هــا افــزود: ایــن اقــدام در راســتای گرامیداشــت 21 مــرداد کــه 

ــت ســازمان  ــا حمای ــی خــزر نامگــذاری شــده اســت ب روز جهان
ــی و  ــط زیســت دریای ــت محی ــط زیســت )معاون حفاظــت محی
ــا توجــه  ــزود: ب ــی اف ــاالب هــا( در حــال انجــام اســت. صادق ت
ــن  ــا خــزر، گرامیداشــت ای ــدات زیســت محیطــی دری ــه تهدی ب
ــیار  ــا بس ــن دری ــت از ای ــظ و حراس ــتای حف ــم، در راس روز مه
دارای اهمیــت اســت. وی بــا بیــان اینکــه هرســاله برابــر اعــام 
ــه  ــران ب ــیون ته ــوی کنوانس ــزر از س ــای خ ــت روز دری گرامیداش
ــی  ــه م ــزر پرداخت ــیه خ ــورهای حاش ــوی کش ــی از س موضوعات
ــت  ــود وضعی ــی در بهب ــرای اثربخش ــی ب ــه های ــا برنام ــود ت ش
ــت  ــال اولوی ــت: امس ــود گف ــرا ش ــزر اج ــی خ ــت محیط زیس
تاکیــدات در حــوزه دریــای خــزر بــر مدیریــت زبالــه بــه خصــوص 
ــده  ــه پرن ــون 42 گون ــز شــده اســت. تاکن ــا متمرک پاســتیک ه
دریایــی شــناخته شــده اند کــه پاســتیک خورده انــد. ایــن بــدان 
ــن  ــی ممک ــای دریای ــت ها و پرنده ه ــه الک پش ــت ک ــل اس دلی
اســت به اشــتباه به جــای طعمه هایشــان چیزهــای کوچکــی 

ــد. ــد پاســتیک را بخورن مانن

سد

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت دربــاره ســاخت ســد ایلســو ترکیــه 
و پیگیــری و واکنــش دســتگاه های مربوطــه در 
ایــن خصــوص توضیحاتــی داد.  بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، مســعود تجریشــی دربــاره  آبگیــری ســد ایلســو ترکیــه 
و وضعیــت رودخانه هــای پاییــن دســت ســد اظهــار کــرد: 
تاالب هــای بخــش ایرانــی از ســوی رودخانه هــای داخــل کشــور 
ــود  ــری ش ــو آبگی ــد ایلس ــر س ــزود: اگ ــرد. او اف ــورت می گی ص
ــکل  ــت مش ــت آزادگان اس ــرب دش ــه در غ ــزه ک ــرای هورالهوی ب
ایجــاد خواهــد شــد. تجریشــی گفــت: هورالهویــزه کــه در پاییــن 
دســت ســد ایلســو قــرار دارد بــا آبگیــری آب ایــن رود بــه تدریــج 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــرد: س ــان ک ــد. او بی ــد ش ــم خواه ک
زیســت چنــد ماهــی اســت کــه مطالعاتــی در زمینــه شناســایی 
کانون هــای گــرد و غبــار اطــراف کشــور را آغــاز کــرده اســت، اگــر 
علــت ایــن کانون هــا خشــکی رود هــای دجلــه و فــرات باشــد و 
بــا کاهــش آورد هــا ایــن رود هــا تاثیــر قــرار گیرنــد مــا می توانیــم 
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این صفحه می خوانیم
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ــم. ــی نداری ــن حق ــه چنی ــی ک حال
بــه گفتــه وی وضعیــت اســتان اردبیــل در حــوزه محیــط 
زیســت بهتــر از ســایر اســتان ها اســت، چــرا کــه اردبیــل  
اســت.  بلکــه کشــاورزی  نیســت  صنعتــی  اســتان 
ــل در  ــتان اردبی ــت اس ــد: وضعی ــان می کن ــری بی کانت
کاهــش آب هــای زیرزمینــی و مســائل بهداشــت محیــط 
و پســماند نگــران کننــده اســت و همــه بایــد بــرای 
جلوگیــری از وضعیــت بحرانــی در ایــن حــوزه هــا کمــک 

ــد. کنن

الزام استاندارد آالیندگی خودروها به یورو5
خودروهــای  آالیندگــی  اســتاندارد   1400 ســال  تــا 
بــه  بایــد  داخلــی  از ســوی خودروســازان  تولیــدی 
ــه گــزارش ایســنا، وزارت  ــد. ب ــورو 5 ارتقــاء یاب ســطح ی
ــش دوم  ــال 9۶ ویرای ــارت در س ــدن و تج ــت، مع صنع
ــارت«  ــدن و تج ــت، مع ــردی وزارت صنع ــه راهب »برنام
ــه  ــن وزارتخان ــای ای ــه در آن راهبرده ــرد ک ــر ک را منتش
بــرای توســعه بخــش صنعــت کشــور پیش بینــی شــده 
ــه در  ــن وزارتخان ــردی ای ــه راهب اســت. بخشــی از برنام

ــت  ــردی صنع ــه راهب ــه »برنام ــوط ب ــع مرب ــوزه صنای ح
ــودرو  ــت خ ــردی صنع ــه راهب ــت. در برنام ــودرو« اس خ
راهکارهایــی در زمینــه توســعه و گســترش کمــی و کیفــی 
ــف  ــران در حوزه هــای مختل صنعــت خــودرو و قطعــه ای
ــتاندارد  ــای اس ــه آن ارتق ــه از جمل ــده ک ــی ش پیش بین
آالیندگــی خودروهــای داخلــی اســت. در ایــن زمینــه در 
برنامــه راهبــردی صنعــت خــودرو پیش بینــی شــده کــه 
در ســال 1400 اســتاندارد آالیندگــی خودروهــای داخلــی 
بایــد بــه ســطح یــورو 5 ارتقــا یابــد. ایــن هدف گــذاری 

در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر خودروهــای 
داخلــی بــا اســتاندارد آالیندگــی یــورو 4 تولیــد و عرضــه 

می شــوند.

استاندارد آالیندگی خودروها چیست؟
اعمــال سیاســت های ســختگیرانه در تعریــف و تعییــن 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــودرو س ــی خ ــتاندارهای آالیندگ اس
ــد  حجــم آلودگــی هــوای منتشــره از آن هــا کاهــش یاب
مطلوب تــری  هــوای  از  ســاکنان شــهر  نتیجــه  در  و 
برخــوردار باشــند. بــه گــزارش ایســنا، ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت کشــورهای جهــان میــزان یــا نــرخ 
خروجــی آالینده هــای گوناگــون از اگــزوز خودروهــا 
ــر  ــرم ب ــا گ ــه )gr/sec( ی ــر ثانی ــرم ب ــب گ ــر حس را ب
ــور  ــرایط موت ــده )gr/km( و در ش ــوده ش ــر پیم کیلومت
ــیاری از  ــد. در بس ــف کرده ان ــرد تعری ــور س ــرم و موت گ
ــون  ــای گوناگ ــرای خودروه ــتانداردها ب ــن اس ــوارد ای م
در شــرایط » روی جــک و در کارگاه« تعییــن شــده 
اســت. تحقیقــات اخیــر در اروپــا و اســترالیا میــزان 
 )Emission Rate( نــرخ خروجــی آالینــده از اگــزوز یــا
در شــرایط رانندگــی و در چهــار حالــت ایســتا، آغــاز 
حرکــت )شــتاب گیــری(، در حرکــت بــا ســرعت ثابــت، 
در توقــف )شــتاب کاهــی( تعریــف و تعییــن شــده 
 HC ــای ــرای آالینده ه ــتانداردها ب ــتین اس ــت. نخس اس
CO )مونواکســیدکربن( از ســال  )هیدروکربن هــا( و 
19۶۶ در ایالــت کالیفرنیــا در ایــاالت متحــده آمریــکا و به 
ترتیــب 5/9 و 51 گــرم بــر کیلومتــر معرفــی شــد. در آن 
ــرای ســایر آالینده هــا  ــه اســتانداردی ب ســال ها هیچ گون
آالینده هــای  اســتاندارد  نخســتین  نداشــت.  وجــود 
در  و   1971 ســال  در  نیــز  )ناکــس(   NOx خانــواده 
کالیفرنیــا بــا 2/۶ گــرم بــر کیلومتــر معرفــی شــد. از آن 
ــه ای  ــل توج ــش  قاب ــرات و کاه ــون تغیی ــال ها تاکن س
در آالینده هــای خودوریــی ایجــاد شــده اســت. بــر 
اســاس گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران، 
طــی همیــن ســال ها کشــورهای ژاپــن، اســترالیا و 
کشــورهای اروپایــی نیــز در زمینــه ســختگیرانه تر کــردن 
ــات  ــا اقدام ــزوز اتومبیل ه ــی اگ ــتانداردهای خروج اس
مهمــی انجــام داده انــد. بــا معرفــی اســتانداردهای یــورو 
1 )ســال 1992(، یــورو 2 )ســال 199۶(، یــورو 3 )ســال 
ــال 2008(  ــورو 5 )س ــال 2005( و ی ــورو 4 )س 2000(، ی
ــق )PM( و  ــتاندارد ذرات معل ــده ای در اس ــش عم کاه
ــر  ــه مقادی ــه ک ــده به طوری ک ــد آم ــواده NOx پدی خان
PM و NOx در اســتاندارد یــورو 4 بــه ترتیــب 0/1 و 0/0۶ 
ــر از 0/1 و 0/02  ــه کمت ــورو 5 ب ــر و در ی ــر کیلومت ــرم ب گ

ــر رســید. ــر کیلومت ــرم ب گ

به گفته رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست 

در هیچ جای دنیا 
بنزین به ارزانی قیمت 

بنزین ایران نیست 
و حتی در کشورهایی 

مانند عربستان قیمت 
بنزین پنج برابر ایران، 

ترکیه 1۶ برابر و 
افغانستان هفت برابر 

است. مصرف انرژی 
در ایران باالست و با 

اینکه همه در کشور بر 
حمایت از محیط زیست 
تاکید دارند اما در عمل 

اقدامات پوپولیستی 
انجام می دهیم.

صنعت خودرو عامل اصلی آلودگی زیست محیطی در ایران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید به رغم هشدارهای مکرر درخصوص آالیندگی 

زیست محیطی خودرو در ایران، هنوز هم تولید آن ادامه دارد

ــه  ــور ب ــکات کش ــام مش ــت: تم ــس گف ــس مجل ــب ریی نائ
خصــوص در ارتبــاط بــا محیــط زیســت از تصمیــم گیری هــای 
بــدون آگاهــی و علــم ناشــی می شــوند.به گــزارش ایرنــا، 
ــط  ــی محی ــی همایــش مل مســعود پزشــکیان در مراســم پایان
زیســت در اردبیــل افــزود: بــرای انجــام هــر کاری بــه صــورت 
بــه داده هــا و اطاعــات  درســت و نتیجه گیــری مطلــوب 
ــل  ــرای نس ــم ب ــر می خواهی گ ــت و ا ــاز اس ــا آن نی ــط ب مرتب
آینــده ویرانــه ای در زمینــه داشــته های طبیعــی و محیــط 
را  خــود  داده هــای  ســامانه  بایــد  نمانــد  باقــی  زیســت 

ــان  ــا بی ــم. وی ب ــه کنی ــروزی تهی ــای ام ــاس فناوری ه براس
اینکــه تغییــر ؛ از بیــن بــردن و هرگونــه دخــل و تصــرف 
ــای  ــنامه دار و دارای داده ه ــده، شناس ــت ش ــز ثب ــر چی در ه
ــه  ــت ک ــرد:  سالهاس ــریح ک ــد تش ــر نمی باش ــکان پذی الزم ام
ــط  ــی و محی ــع طبیع ــا در مناب ــن داده ه ــود ای ــر نب ــه خاط ب
زیســت و منابــع طبیعــی بــه آســانی تغییــر کاربــری داده 
باالیــی  مدیــران  تــا  نماینــده گرفتــه  مــن  از  و  می شــود 
وپایینــی بــرای آن ســند درســت کــرده و تخلــف را تاییــد 
می کنیــم. پزشــکیان افــزود: امــروز وجــود دغدغــه جوانــان و 

ســازمان های مــردم نهــاد بــرای محیــط زیســت ســتودنی 
اســت و همــگان وظیفــه داریــم تــا بــه ایجــاد ســامانه داده ای 
در کارهــا و بویــژه در زمینــه محیــط زیســت کمــک کنیــم. 
ــز گفــت:  ــع طبیعــی کشــور نی ــا و مناب رییــس ســازمان جنگله
طــی چنــد دهــه گذشــته افزایــش جمعیــت و انجــام ســاخت 
ــان ها در  ــت انس ــبب دخال ــت س ــعه صنع ــز توس ــاز و نی و س
حــوزه محیــط زیســت و تخریــب آن شــده اســت. خلیــل 
ــا  ــروژه ه ــا و پ ــرای طرح ه ــات در اج ــزود : تصمیم ــی اف آقای
اغلــب نادرســت و بــدون آینــده نگــری و در نظــر گرفتــن 
ــوند. وی  ــام می ش ــت انج ــط زیس ــه محی ــوط ب ــط مرب ضواب
ــت  ــی و محیط زیس ــع طبیع ــه مناب ــه ب ــرد : توج ــادآوری ک ی
ــده دارای  ــی و نســل آین ــرای انســان های کنون ــدازه ای ب ــه ان ب
ــری  ــا جلوگی ــا ب ــی ارزد ت ــور م ــرای کش ــه ب ــت ک ــت اس اهمی
ــار  ــک هکت ــاال ، ی ــا اشــتغال زایی ب ــه ب ــک کارخان از ســاخت ی
ــوب محیــط زیســت حفــظ و ســاخت  ــن از اثرهــای نامطل زمی
آن واحــد صنعتــی بــه مــکان مناســب دیگــری منتقــل شــود.

ــه  ــت ازجمل ــط زیس ــی محی ــظ اصول ــرد: حف ــد ک ــی تاکی آقای
ــارج  ــک ارگان خ ــده ی ــی از عه ــه تنهای ــه ب مســایلی هســت ک
اســت و بطــور یقیــن همــکاری همگانــی و بــه خصــوص مــردم 
در ایــن زمینــه دارای اهمیــت زیــادی اســت. او بــا اشــاره بــه 
قــرار گرفتــن در روز خبرنــگار، نقــش رســانه ها و فعــاالن 
ــه جامعــه و تقویــت فرهنــگ  ایــن عرصــه را در آگاهی دهــی ب
ــذار  ــع طبیعــی بســیار تاثیرگ ــط زیســت و مناب ــه محی توجــه ب
ــل  ــه اردبی ــام جمع ــی ام ــن عامل ــت هللا سیدحس ــت. آی دانس

نیــز گفــت : چنانچــه  در بــاره مســایل  زیســت محیطــی  
از ســوی مراجــع قانونگــذار و ارگان هــای تصمیمگیــر و بــا 
ــاره ای اندیشــیده نشــود مشــکات  ــردم چ ــه م ــکاری هم هم
انــداز  چشــم  و  شــده  بیشــتر  روز  بــه  روز  و گرفتاری هــا 
ــاد  ــا انتق ــد. وی ب ــد ش ــیم نخواه ــده ترس ــرای آین ــی ب مطلوب
ــیلی در  ــای فس ــواع انرژی ه ــرف ان ــه مص ــی روی ــوه ب از نح
ایــران از رواج ایــن فرهنــگ ناپســند و غیراصولــی بــه واســطه 
ــاه  ــاح رف ــه اصط ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــی طرح ه ــرای بعض اج
ــازل و  ــه من ــه کشــی شــده ب ــی لول ــردن گاز طبیع ــد ب آور مانن
عــدم نظــارت جــدی بــر چگونگــی مصــرف آن انتقــاد کــرد. او 
ــودرو  ــزاران خ ــه ه ــه ورود بی روی ــی ب ــی توجه ــن از ب همچنی
ــی از آن  ــی ناش ــای منف ــل و پیامده ــل و نق ــه حم ــه چرخ ب
مصــرف  و  هــا  تصــادف  آلودگی هــا،  انــواع  ایجــاد  ماننــد 
ــرای نظــارت در زمینــه ورود  ــرژی گفــت: اراده ای ب فــراوان ان
ایــن حجــم ماشــین و یــا خــارج کــردن خودروهــای فرســوده 
ــد کــرد : در صورتیکــه  در کشــور مشــاهده نمی شــود. وی تاکی
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن دربــاره مســایل مربــوط بــه 
ــه  ــی ک ــای فراوان ــی و تهدیده ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس محی
ــم  ــد تصمی ــرار داده ان ــر ق ــرض خط ــدت در مع ــه ش ــا را ب آنه
ــا را  ــگاه م ــده هیچ ــل آین ــود نس ــام نش ــدی انج ــدام ج و اق
ــای  ــاش ه ــش از ت ــن همای ــان ای ــید. در پای ــد بخش نخواه
ــر  ــزی تقدی ــدای جوای ــا اه ــت ب ــط زیس ــه محی ــاالن عرص فع

شــد.

مشکالت محیط زیست ناشی

 از تصمیم گیری بدون آگاهی است

بــارداری  آزمایــش  مشــابه   DNA جدیــد  تکنیــک  یــک 
در  گونه هــای  پایــش  نحــوه  در  پیشــرفتی  می توانــد 
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــد. ب ــم کن ــت فراه معــرض خطــر در طبیع
روش هــای ســنتی بــرای ردیابــی حیوانــات شــامل برچســب 
ــوع  ــل مدف ــه و تحلی ــا تجزی ــا ی ــی  روی آن ه زدن الکترونیک
آن هــا بــا ارســال نمونه هــا بــه آزمایشــگاه ها اســت کــه 
زمــان ، هزینــه و انــرژی زیــادی می بــرد. حــال امیــد مــی رود 
کــه آزمایــش جدیــد مبتنــی بــر کاغــذ بــه ایــن معنــی باشــد 
ــه در  ــات را بافاصل ــوع حیوان ــد مدف ــان بتوانن ــه متخصص ک
ــه آزمایشــگاه شناســایی  ــال ب ــه انتق ــاز ب ــدون نی طبیعــت و ب
کننــد. متخصصــان بــا وارد کــردن ایــن کاغــذ مجهــز بــه 
تکنولــوژی پیشــرفته در مدفــوع  یــا بافت هــای بــه جــای 
می تواننــد  آن  رنــگ  تغییــر  نــوع  و  حیوانــات  از  مانــده 
هماننــد تســت بــارداری، هویــت آن حیــوان را شناســایی 
برفــی  پلنگ هــای  در  را   کاغــذ  ایــن  کنند.متخصصــان 
هیمالیــا مــورد آزمایــش قــرار داده و موفقیــت آن را روی 
ــن  ــر ای ــال حاض ــانده اند. در ح ــد رس ــه تایی ــات ب ــن حیوان ای
تکنیــک در حــال آزمایــش بــر روی حیوانــات دیگــر از جملــه 
ــوار  ــر و جگ ــد بب ــزرگ مانن ــانان ب ــمالی و گربه س ــوزن ش گ
ــرفت و  ــی پیش ــرای ردیاب ــد ب ــش می توان ــن آزمای ــت. ای اس
شــمارش ورود مجــدد حیوانــات بــه مناطقــی مشــخص مــورد 
ــد  ــش می توان ــن آزمای ــال ای ــرای مث ــرد. ب ــرار گی اســتفاده ق
ــا و قــادر ســاختن  ــه اروپ ــی بازگشــت گرگ هــا ب ــرای ارزیاب ب
کشــاورزان بــرای تشــخیص ایــن کــه آیــا دام هایشــان مــورد 
ــر، مــورد اســتفاده قــرار  ــا خی ــد ی ــرار گرفته ان ــه آن هــا ق حمل
ــه ای  ــر گون ــش ه ــرای آزمای ــد ب ــک می توان ــن تکنی ــرد. ای گی
 DNA حتــی گونه هــای گیاهــی و هــر بافتــی کــه شــامل
باشــد از جملــه مدفــوع، پوســت و اســتخوان مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد. بنــا بــر گــزارش اســکای نیــوز، ایــن آزمایش هــا 
مهاجــرت،  مســیرهای  تعــداد،  ردیابــی  بــه  می توانــد 

شناســایی گونه هــای خــاص کمــک کنــد.

روشی جدید برای ردیابی 
حیوانات در طبیعت

خبر

960 سازمان مردم نهاد
 محیط  زیست در ایران فعالند

ــی  ــور اجتماع ــازمان ام ــای س ــارکت ه ــاون مش مع
ــازمان  ــزار س ــوع 20 ه ــت: از مجم ــور گف وزارت کش
ــره از  ــداد 9۶0 فق ــران تع ــاد موجــود در ای ــردم نه م
ــه  ــوند. ب ــوط می ش ــت مرب ــط زیس ــه محی ــا ب آنه
گــزارش ایرنــا، کمــال اکبــری در مراســم پایانــی همایــش ملــی محیــط زیســت 
ــران  ــاد در ای ــردم نه ــازمان های م ــوع س ــد از مجم ــزود: 1۶ درص ــل اف در اردبی
غیرفعــال ، 17 درصــد نیمــه فعــال و بقیــه فعــال هســتند. وی بــا بیــان اینکــه 
ــی در  ــی مشــارکت های مردم ــه اصل ــوان بدن ــه عن ــاد ب ــردم نه ســازمان های م
ــه تشــکل ها در  ــره از اینگون ــزود: فعالیــت مســتمر 9۶0 فق جامعــه هســتند، اف
حــوزه محیــط زیســت نشــانگر پویایــی حــوزه اجتماعــی در کشــورمان اســت.

نجات یک کوسه ۴ متری 
رئیــس محیــط زیســت ماهشــهر گفــت: یــک 
کوســه 4 متــری کــه در بخش هــای کــم عمــق 
ــود، نجــات داده شــد.  خــور موســی گرفتــار شــده ب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، یــک قطعــه 
ــه اشــتباه وارد  ــن ب ــی 2 ت ــر ووزن تقریب ــا 4 مت ــه طــول تقریب ــگ کوســه ب نهن
یکــی از شــاخه های فرعــی وکــم عمــق خــور ســمائلی بــه هنــگام مــد وارد شــده 
بــود، متاســفانه در هنــگام جــزر کــه امــکان بازگشــت بــه دریــا بــراش امــکان 
پذیــر نبــود بــه گل نشســت کــه کارشناســان اداره بــا همــکاری صیــادان و نیــروی 
دریابانــی اقــدام بــه گرفتــن کوســه کردنــد و از طریــق قایــق آن را بــه بــه خــور 

ــده شــد. ــا بازگردان ــه دری اصلــی منتقــل کــرده و ب

دستگیری 3 شکارچی متخلف
شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  رئیــس   
ــف  ــکارچی متخل ــر ش ــتگیری 3 نف ــان، از دس دامغ
ــرآت،  ــزارش م ــه گ ــر داد. ب ــتان خب ــن شهرس در ای
آذرپــور بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: مأموریــن 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان طــی کنتــرل و پایــش مناطــق 
ــکارچی  ــر ش ــک نف ــه ی ــم ب ــتانی رش ــه کوهس ــان در منطق ــهر دامغ ــی ش جنوب
برخــورد و پــس از بازرســی وی، یــک قبضــه ســاح گلوله زنــی 270 و مقــداری 
فشــنگ غیرمجــاز کشــف و ضبــط مــی کننــد. رئیــس حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان دامغــان افــزود: پرونــده ایــن افــراد در اداره حفاظــت محیــط زیســت 
تشــکیل و بــه جــرم حمــل و نگهــداری ســاح و مهمــات غیرمجــاز بــه مراجــع 

ــدند. ــی ش ــتان معرف ــی شهرس قضای

سمن ها

آبزیان

شکارچیان

طرح جدید اسکاتلند در حفاظت از محیط زیست
برنامه جدید بازیافت بطری در اسکاتلند موجب بازیافت 11 میلیون بطری ساالنه خواهد شد. به گزارش ایسنا و به 

نقل از نیوز، نزدیک به 31 هزار بطری پاستیکی با طرح جدید اسکاتلند از خیابان ها، سواحل و فضای سبز جمع آوری 
خواهند شد. ارقام منتشر شده از این طرح که توسط گروه »اسکاتلند بدون زباله« ارائه شده حاکی از کاهش مقیاس 

چشمگیر زباله است که قابلیت اجرا در تمامی محله ها را دارد.

سنا
 ای

س:
عک

انتقــال آب از حــوزه ای بــه حــوزه دیگــر بــا رعایــت ضوابــط مشــکل 
ــا، عیســی  ــه گــزارش ایرن ــد. ب زیســت محیطــی ایجــاد نمــی کن
ــازمان های  ــبکه س ــی ش ــاس مل ــنبه در اج ــری روز پنجش کانت
ــع طبیعــی کشــور در اردبیــل  ــر دولتــی محیــط زیســت و مناب غی
ــا از  ــمنان و ی ــتان س ــه اس ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــزود: انتق اف
جنــوب بــه اســتان یــزد مشــکل زیســت محیطــی حــادی ایجــاد 
نمی کنــد. وی بــا بیــان اینکــه تامیــن آب شــرب مــردم از وظایــف 
ــی  ــردم بعض ــه م ــوان ب ــت: نمی ت ــار داش ــت، اظه ــت اس حکوم
مناطــق گفــت کــه قــادر بــه تامیــن  آب مــورد نیــاز شــرب شــما 
نیســتیم. وی بــا اشــاره بــه اعتــراض بعضــی از تشــکل های 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــه س ــازی علی ــی و جوس ــت محیط زیس
ــال آب از  ــی را در نظــر گرفــت و انتق ــد منافــع مل ــان کــرد: بای بی
دریــای خــزر بــه اســتان ســمنان موجــب افزایــش میــزان نمــک 
ــا بیــان اینکــه انتقــال آب  ــا و شــوری آب نخواهــد شــد. او ب دری
یــک موضــوع کامــا کارشناســی اســت، اضافــه کــرد: کشــورهای 
عربــی و حــوزه خلیــج فــارس ســاالنه بیــش از 30 میلیــارد متــر 
مکعــب آب شــیرین از خلیــج فــارس بــر می دارنــد در حالــی کــه 
بــا عملیاتــی شــدن ایــن طــرح هــا کل برداشــت مــا در کشــور بــه 
800 میلیــون متــر مکعــب نخواهــد رســید. وی انتقــال آب بــرای 
ــت: آب  ــار داش ــت و اظه ــه ندانس ــه صرف ــاورزی را ب ــش کش بخ
انتقالــی بایــد بــرای مصــرف شــرب و صنعــت باشــد. وی ادامــه 
داد: در صــورت عــدم اجــرای ایــن طــرح بیــش از ۶00 هــزار نفــر 
ــه  ــد ک ــرت کنن ــران مهاج ــتان ته ــه اس ــد ب ــم آب بای ــق ک از مناط
آســیب و صدمــه ایــن کار بــه لحــاظ امنیتــی و زیســت محیطــی 
بیشــتر اســت. رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت گفــت: 
ــود  ــرف می ش ــاورزی مص ــوزه کش ــد آب در ح ــش از 85 درص بی
ــه ایــن  ــی روی ــد مصــرف ب ــر ایــن مشــکل بای ــه ب ــرای غلب کــه ب

نعمــت الهــی کاهــش یابــد.

رئیس سازمان حفاظت
 از محیط زیست:

انتقال آب بین حوضه ای 
مشکل زیست محیطی ندارد

آنا
س: 

عک

انتقاد معاون محیط زیستسد
درباره ساخت سد »ایلسو«

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت دربــاره ســاخت ســد ایلســو ترکیــه 
و پیگیــری و واکنــش دســتگاه های مربوطــه در 
ایــن خصــوص توضیحاتــی داد.  بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، مســعود تجریشــی دربــاره  آبگیــری ســد ایلســو ترکیــه 
و وضعیــت رودخانه هــای پاییــن دســت ســد اظهــار کــرد: 
تاالب هــای بخــش ایرانــی از ســوی رودخانه هــای داخــل کشــور 
ــود  ــری ش ــو آبگی ــد ایلس ــر س ــزود: اگ ــرد. او اف ــورت می گی ص
ــکل  ــت مش ــت آزادگان اس ــرب دش ــه در غ ــزه ک ــرای هورالهوی ب
ایجــاد خواهــد شــد. تجریشــی گفــت: هورالهویــزه کــه در پاییــن 
دســت ســد ایلســو قــرار دارد بــا آبگیــری آب ایــن رود بــه تدریــج 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــرد: س ــان ک ــد. او بی ــد ش ــم خواه ک
زیســت چنــد ماهــی اســت کــه مطالعاتــی در زمینــه شناســایی 
کانون هــای گــرد و غبــار اطــراف کشــور را آغــاز کــرده اســت، اگــر 
علــت ایــن کانون هــا خشــکی رود هــای دجلــه و فــرات باشــد و 
بــا کاهــش آورد هــا ایــن رود هــا تاثیــر قــرار گیرنــد مــا می توانیــم 

بــا ایــن مطالعــات واکنــش نشــان دهیــم. بیشــتر بخوانیــد:  50 
ــود.  درصــد بهبــود هــوای کان شــهر ها ناشــی از شــرایط جــوی ب
ــار  ــرد وغب ــاد گ ــا و ایج ــر موضــوع کاهــش آورد ه ــت: اگ وی گف
ــه  ــتند ب ــه مس ــا تهی ــود ب ــد ش ــرات تایی ــه و ف ــای دجل از روده
دســتگاه های مربوطــه ماننــد وزارت خارجــه و وزارت نیــرو ارجــاع 
ــد  ــن مطالعــات بتوانن ــه ای ــن دو دســتگاه نســبت ب ــا ای شــود ت
ــر بیشــتر  ــد ســال اخی ــزود:در چن ــد. او اف ــش نشــان دهن واکن
ــود آب  ــا نب ــود و ی ــه کمب ــی ب ــده ربط ــایی ش ــای شناس کانون ه
نداشــتند بــه صورتــی کــه بــا بســتن آب بــر روی آن گــرد و غبــار 
ایجــاد نشــده اســت، امــا باکاهــش بارش هــا، خطــوط کــم فشــار 
ــی  ــای زراع ــازی زمین ه ــا س ــه و ره ــر رفت ــای پایین ت ــه الیه ه ب
ــاد  ــب ایج ــراق موج ــوریه و ع ــور های س ــگ در کش ــاز جن ــا آغ ب
گــرد و غبــار شــده اســت. تجریشــی گفــت: ســد ایلســو حــدود 
ــون دســتگاه های  ــه ســاخته شــده چــرا تاکن 15 ســال اســت ک
مربوطــه بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان ندادنــد و ایــن 

ــد. ــی نکردن موضــوع را ارزیاب

ه ها
چهارمین پلنگ ماهواره ای ایران جان گون

خود را از دست داد
ــزاری  ــه خبرگ ــروه جامع ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
میــزان، پلنــگ نــری کــه حــدود یــک هفتــه قبــل 
ــار واقــع در  ــه چن ــاب در کات در حاشــیه روســتای ارب
حاشــیه پــارک ملــی تنــدوره و نقطــه صفــر مــرزی ایــران 
ــه ســگ های روســتا و وحشــت  ــه ب و ترکمنســتان پــس از حمل
اهالــی منطقــه بــا حضــور نیرو هــای محیــط زیســت زنــده 
گیــری و بــه مشــهد منتقــل شــده بــود و حــدودا 8 ســال داشــت 
ــوی  ــایی الگ ــه شناس ــه ب ــا توج ــت داد. ب ــود را از دس ــان خ ج
ــام  ــر »کاوه« ن ــگ ن ــه، پلن ــان موسس ــط کارشناس ــا توس خال ه
داشــت کــه در شــهریور ســال 94 توســط تیــم موسســه آینــده ای 
ــز  ــری و مجه ــده گی ــدوره زن ــی تن ــارک مل ــا در پ ــرای پلنگ ه ب
ــن  ــن پلنــگ کــه چهارمی ــود. ای ــد ماهــواره ای شــده ب ــه گردنبن ب
ــدود  ــد از ح ــد بع ــاب می آم ــه حس ــران ب ــواره ای ای ــگ ماه پلن
ــه مقصــد  شــش مــاه حضــور در پــارک ملــی تنــدوره ایــران را ب
ترکمنســتان بــه منظــور یافتــن قلمــرو تحــت ســلطه خــود 
ــد  ــل داده هــای گردنبن ــی تحلی ــد از گذشــت مدت ــرد. بع ــرک ک ت

نقــاط خطــی پلنــگ تبدیــل بــه نقــاط دایــره ای شــکل شــد کــه 
حاکــی از مســتقر شــدن او در محــدوده ای مشــخص بــود. قــاده 
ــوم  ماهــواره ای بعــد از گذشــت یــک ســال از شــروع مطالعــه ب
ــگ  ــده و پلن ــاز ش ــک ب ــه اتوماتی ــق برنام ــگ طب ــی پلن شناس
ــار  ــه زندگــی خــود ادامــه می دهــد. حــال بعــد از گذشــت چه ب
ــا توجــه  ــود و ب ــران بازگشــته ب ــه ای ســال کاوه از ترکمنســتان ب
بــه درگیــری احتمالــی کــه بــا حیــوان دیگــری داشــته جراحاتــی 
ســخت برداشــته بــود و هنــگام زنــده گیــری الغــر ضعیــف و از 
ناحیــه دســت مجــروح بــود کــه علــت ورود پلنــگ بــه روســتا و 
شــکار ســگ ها نیــز ضعــف و ناتوانــی حیــوان بــوده اســت. طبــق 
اطاعــات رســیده در دســتگاه گــوارش ایــن پلنــگ پاســتیک و 
لبــاس کهنــه کشــف شــد کــه توســط انســان ها در محیــط زیســت 
ــه  ــران مهمتریــن زیســتگاه پلنــگ در خاورمیان رهــا می شــود. ای
ــران بســیار  ــا ایــن حــال تراکــم جمعیتــی پلنــگ در ای اســت، ب
پاییــن اســت و 0.0۶ تــا 0.1 قــاده در هــر 100 کیلومترمربــع 

بــرآورد می شــود.
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افقی
1-شــاعر ایرانی - نام جدید 

اصپهان
3-نمای صبح زمســتان - بچه 
دوســت دارد - رنگی از رنگها - 

صدای گوســفند - پروردگار
4-راه ها به آنجا ختم میشــوند 

- ضمیری
5-روح و - صفــت اتخاباتی

۶-صدای درد - صورت - 
حیــوان باربر - اول حرف الفبا
7-اســمی دخترانه - آخرین 

دوران سال
8-اندام حرکت - پرســتش 

آمون
9-شهر مقدس ایران - 

خارج شهرمقدس 
10-ضمیــر این و آن - غذای 

کامــا ایرانی - بی تابی حیوان 
- جدید

11-بــازی بچه ها - وزش
12-هماننــد نزدیک - صحبت 

تعارف بی 
13-نوعــی بازی - صدای کبوتر 
- حــرف 30 الفبا - نوعی مربا 

- مترادف راه
15-نوعی فراورده گوشــتی - 

ساحلی کشوری 
عمودی 

1-آخریــن فصل - موفقیت
3-باخت - اســمی خارجی - 
شــکات - عکس کج - جمع 

کلمه
4-شــهری در ایران - عکس شا

5-گذاشــتن مایه از - نام 
عددی

۶-سال حکومت اسامی - 
ضمیــر - مایه حیات - عکس از
7-نام دخترانه - نشــانه ای در 

صورت
8-عربی پدر - حرف اول

9-ادعایــی از ته دل - ریخته 
شود فایده ندارد

10-ایســتادن در 1 خطوط - 
معکــوس ای - نو - نام عربی 

مادر
11-سرزمین آالسکا - 

میخوانند جادوگران 
12-حــرف 12 الفبا - بارانی 

شدن سقف
13-خوردن 3لیتر در روز 

- گفتنش خنده دار اســت - 
فشــرده شدن معده - گذاشتن 

در زیر ماشــین - من و تو
15-آغاز دوران تحصیل -

 جمع 1جدول

جدول شماره 151۷

 اطالع
 رسانی

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت 

آگهـی تغییـرات شـرکت نمایندگـی بیمـه گهـر نویـن نصر خلیـج فارس شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبـت 15221 و شناسـه ملی 14۰۰۷2431۰2 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطـور فوق العاده 
مـورخ ۰5/۰3/13۹8 منضـم بـه نامـه شـماره ۶3۰۶۰8/118/۹8-2/4/۹8 مدیریت امور شـعب نمایندگان 
و کارگـزاران بیمـه نویـن : - آقـای سـید محمـد صالح صالـح بـه شـماره ملـی 3111۰3۰8۶5 ، خانم نجمه 
ترابـی به شـماره ملی 2۹۹21۷42۹۷ ، آقای قاسـم محمدی سـاردو بشـماره ملـی 3۰3133۹223 بعنوان 
اعضـای هیـات مدیـره برای مدت دو سـال انتخاب گردیدنـد . اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان 

اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

آگهـی تغییـرات شـرکت نمایندگـی بیمـه گهر نوین نصر خلیج فارس شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 15221 و شناسـه ملی 14۰۰۷2431۰2 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ۰5/۰3/13۹8 منضم به 
نامـه شـماره ۶3۰۶11/118/۹8-2/4/۹8 مدیریـت امـور شـعب نماینـدگان و کارگزاران بیمه نوین : - آقای قاسـم محمدی سـاردو به شـماره ملی 3۰3133۹223 بسـمت رئیس هیات مدیره آقای سـید محمد صالح 
صالـح بـه شـماره ملـی 3111۰3۰8۶5 بسـمت مدیرعامـل و نایب رئیس و عضو هیات مدیره خانم نجمه ترابی به شـماره ملی 2۹۹21۷42۹۷ بسـمت عضو هیات مدیره انتخـاب گردیدند . - کلیه اسـناد و اوراق بهادار 
و بانکـی بـا امضـای مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیره با مهر شـرکت معتبر خواهد بود و سـایر نامه هـای اداری با امضای مدیرعامل و مهر شـرکت معتبر میباشـد. -حدود وظایـف و اختیارات مدیرعامـل در 18 ماده 
و 2 تبصـره تعییـن و بـه شـرح ذیـل تفویـض گردید. 1- پیشـنهاد ایجاد و حذف شـعبه در کشـور پـس از تایید کتبی شـرکت بیمه نوین با رعایـت ضوابط ابالغی بیمـه مرکزی جمهوری اسـالمی ایران بـه هیات مدیره 
2- اجـرای مصوبـات مجمـع عمومـی و هیـات مدیـره بـا رعایت مقـررات قانونی. 3- نصـب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شـرکت و تعیین شـغل و حقوق و دسـتمزد و انعام و  ترفیق و تنبیه و  تعیین سـایر شـرایط 
اسـتخدام و معافیـت و خـروج آنهـا از خدمـت و مرخصی و  بازنشسـتگی و مسـتمری وراث آنها 4- تهیه ترازنامه و حسـاب سـود و زیان و ارائه آن بـه هیات مدیره جهت تایید و تقدیم به بـازرس و مجمع عمومی جهت 
تصویـب. 5- اتخـاذ تصمیـم و اقـدام بـه کلیـه امور و عملیات شـرکت به اسـتثنای آن چه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره اسـت، در چارچوب سیاسـت های مصوب شـرکت. ۶- گـزارش کار و تنظیم بودجه 
سـالیانه شـرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب ۷- افتتاح حسـاب و اسـتفاده از آن بنام شـرکت نزد بانکها و مؤسسـات  8- دریافت مطالبات شـرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات  ۹- تعهد، 
ظهرنویسـی، قبولـی، پرداخـت و واخواسـت اوراق تجارتـی  1۰- عقدهرنـوع قـرارداد و تغییـر و تبدیل یا فسـخ و اقامه آن در مورد خریـد و فروش و معاوضه  اموال منقـول و  غیرمنقول و ماشـین آالت و مناقصه و مزایده 
و غیـره کـه جـزء موضـوع شـرکت  باشـد حسـب مورد بـا اخذ موافقت هیـات مدیره و یا مجمـع عمومی طبق آئین نامـه معامالت 11- تهیـه و تنظیم خالصه صـورت دارایی و قروض و معامالت شـرکت هر شـش ماه 
یـک بـار و همچنیـن سـالیانه و ارائـه آن هـا بـه هیـات مدیره جهت تاییـد و ارائه به بـازرس و مجمع عمومـی جهت تصویب. 12- مبـادرت به تقاضـا و اقدام برای ثبـت هرگونه عالمـت تجارتی واختـراع  13- به امانت 
گـذاردن هرنـوع اسـناد و مـدارک و وجـوه در صنـدوق هـای دولتی و خصوصی و  اسـترداد آنهـا 14- اقامه هرگونه دعـوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسـلیم به دعوی یا انصـراف از آن اعم از  حقوقی و  کیفری با داشـتن 
تمـام اختیـارات مراجعـه بـه امـر دادرسـی از حـق پژوهش، فرجام  مصالحه، تعیین وکیل، سـازی  ادعای جعل نسـبت به سـند طرف و اسـترداد سـند تعییـن داور با یا  بـدون اختیار صلـح و بطور کلی اسـتفاده از کلیه 
 حقـوق و اجـرای کلیـه تکالیـف ناشـیه از قانـون  داوری تعییـن وکیـل برای دادرسـی و غیره با یا بـدون حق توکیل و  توکیـل در توکیل ولو کـرارًا  تعیین مصدق و کارشـناس اقرار خـواه در ماهیت دعوی و خـواه به امری 
کـه کامـاًل  قاطـع دعوی  باشـد دعوی خسـارت اسـترداد دعوی جلب شـخص ثالـث و دفاع از دعـوای ثالث اقدام به دعـوای   متقابل و دفـاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشـخاص و امـوال از دادگاهها اعطای 
مهلـت  بـرای پرداخـت  مطالبات شـرکت درخواسـت صـدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائـی و اخذ  محکوم به چـه در دادگاه و چه  در ادارات و دوائر ثبت اسـناد. 15- تعیین میزان اسـتهالک ها 1۶- تنظیم خالصه 
صـورت دارائـی و قـروض شـرکت هـر ششـماه یکبار و دادن آن به بازرس  شـرکت 1۷- پیشـنهاد هر نـوع اندوخته عالوه بر پنـج درصد اندوخته موضـوع مـواد14۰ و 238 الیحه  قانونی اصالح  قسـمتی از قانون تجارت 
18- اجـاره و اسـتیجاره و فسـخ اجـاره و تعدیـل اجـاره بهـا در تمـام مراحل و تخلیه عین مسـتاجره. تبصره1( مدیرعامل شـرکت می تواند قسـمتی از اختیارات خـود را به هر یـک از اعضای هیات مدیره و یـا مدیران به 
تشـخیص و مسـئولیت خـود تفویـض نمایـد. ایـن امر نافی مسـئولیتهای مدیرعامـل در امور تفویضی نخواهـد بود. تبصره2( مکاتبـات اداره بـه امضای مدیرعامل یا کسـانی که از طـرف او حق امضـا دارند طبق آئین 

نامـه مربـوط خواهـد بود. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمان

آگهـی تغییـرات شـرکت نمایندگـی بیمـه گهـر نویـن نصر خلیـج فارس شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبـت 15221 و شناسـه ملـی 14۰۰۷2431۰2 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مورخ 
28/۰2/13۹8 منضـم بـه نامـه شـماره ۶3۰۶۰۷/118/۹8-2/4/۹8 مدیریـت امـور شـعب نماینـدگان و 
کارگـزاران بیمـه نویـن : - سـال مالی شـرکت از اول مهرماه هر سـال آغاز و پایان شـهریور ماه سـال بعد به 
پایـان مـی رسـد. در نتیجـه ماده 51 اساسـنامه بدین شـرح اصالح میگـردد. - تعداد اعضای هیـات مدیره 
از پنـج نفـر به سـه نفر کاهـش یافت و در نتیجـه ماده 31 اساسـنامه اصالح گردیـد. اداره کل ثبت اسـناد و 

امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی- آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه 
ــند  ــاختمانهای فاقدس ــی و س ــی واراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــون  ــوع قان ــماره1393۶031901402559۶-93/11/05هیات اول موض ــررای ش ــمی براب رس
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــهرعنبرآباد تصرف ــک ش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
دادعلــی آزادی مردهــک فرزنــد مــراد بشــماره شناســنامه 4صــادره ازعنبرآبــاد درششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 305متــر مربــع پــاک 1720فرعــی از50- اصلــی مفــروز و 
ــی قطعــه یــک بخــش 45کرمــان واقــع در  مجــزی شــده از پــاک – فرعــی از 50- اصل
عنبرآبــاد خریــداری از مالــک رســمی آقــای مجیــد ابراهیمــی محرزگردیــده اســت.لذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــه ایــن اداره تســلیم و  ــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را ب از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی ب
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم 
ــف:2244-   ــد ./م ال ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررا ت س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

ــت اول:98/05/19 – تاریــخ انتشــارنوبت دوم :98/0۶/03 تاریــخ انتشــار نوب
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
وتکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن و تکلی ــون تعیی ــاي موضــوع قان ــر آراء صــادره هیات/هیاته براب
اراضــی و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــورد تقاضــا ب ــالك م ــان و ام متقاضی
15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از  نســبت ب
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــالك محــل تســلیم و پــس از از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت در  ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح 

قضائــی نمــی باشــد .
ــد اشــرف بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن  ــژاد فرزن ــاس ن ــای ابوالقاســم عب 1– آق
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 324/24 مترمربــع بــه پــالک 127 فرعــی از 79 

اصلــی مفــروز از پــالك اصلــی 79 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــالن
2– آقــای میثــم آقاجانــی گلســفید فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 190 مترمربــع بــه پــالک 30 فرعــی از 826  اصلــی 

مفــروز از پــالك اصلــی 826 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
3– آقــای ســیدرضا میرفرجــود لنگــرودی فرزنــد ســیدجلیل بصــورت ششــدانگ 
ــه  ــع ب ــه مســاحت 345/60 مترمرب ــاب ســاختمان ب ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی یکقطع
ــرود  ــهر لنگ ــع در ش ــی 849 واق ــالك اصل ــروز از پ ــی مف ــی از 849  اصل ــالک 4فرع پ

ــالن ــش 15 گی بخ
 4– آقــای میرعلــی میرمومنــی لنگــرودی فرزنــد ســیدجالل بصــورت ششــدانگ 
ــالک 342  ــه پ ــع ب ــه مســاحت 131 مترمرب ــه ب ــر یکبابخان ــن مشــتمل ب ــه زمی یکقطع
ــش  ــرود بخ ــهر لنگ ــع در ش ــی 1808 واق ــالك اصل ــروز از پ ــی مف ــی از 1808 اصل فرع

ــالن 15 گی
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــه بص ــت ال ــد رحم ــگ فرزن ــد باهن ــای احم  5– آق
ــی از  ــالک 1049 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 233/71 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــرود بخــش  ــه لنگ ــوالزده حوم ــه ط ــع در قری ــی 17 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 2 اصل

ــالن 15 گی
 6– آقــای جــالل بابائــی بارکوســرائی فرزنــد جلیــل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 151/44 مترمربــع بــه پــالک 1143 فرعــی 
از 3 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 10 واقــع در قریــه دیوشــل حومــه لنگــرود بخــش 

15گیــالن
ــن  ــه زمی ــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکقطع ــه فرزن ــم خجســته کومل ــم مری 7– خان
ــی از 8  ــالک 2884 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 195/4 مترمرب ــر ســاختمان ب مشــتمل ب
ــش  ــرود بخ ــه لنگ ــرک حوم ــه دکان ب ــع در قری ــی 5 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف اصل

ــالن 15گی
8– خانــم رفعــت امینــی شــلمانی فرزنــد رســتم بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
و محوطــه بــه مســاحت 120/52 مترمربــع بــه پــالک 2885 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از 

پــالك فرعــی 5 واقــع در قریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــدی  ــد اســمعیل و دل آرام حمی ــور شکارســرایی فرزن ــری پ ــه نصی ــا معصوم 9– خانمه
ــکالمی  ــدی گالش ــه حمی ــدرش عبدال ــری پ ــت قه ــا والی ــدهللا ب ــد عب ــکالمی فرزن گاش
ــع  ــه مســاحت ششــدانگ 145 مترمرب ــن مشــتمل ســاختمان ب ــه زمی بصــورت یکقطع
بــه پــالک 2886 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک 

حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشاعابالســویه
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــم بص ــد ابراهی ــی راد فرزن ــه هدایت ــم فاطم 10– خان
ــه پــالک 2887 فرعــی از 8  ــه بــه مســاحت 130/43 مترمربــع ب ــر یکبابخان مشــتمل ب
ــرود بخــش  ــه لنگ ــرک حوم ــه دکان ب ــع در قری ــی 24 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف اصل

ــالن 15 گی
ــه  ــی بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد قربانعل ــور مالطــی فرزن ــی پ ــود قل ــای محم 11– آق
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 629/85 مترمربــع بــه پــالک 536 فرعــی از 

9 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 8 واقــع درقریــه مــالط حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــی  ــینی کومالئ ــه حس ــم رقی ــین و خان ــد حس ــه فرزن ــینی کومل ــی حس ــای نق 12– آق
فرزنــد هــادی بصــورت یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 
543/49 متــر مربــع بــه پــالک 5293 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 783 

واقــع درقریــه کوملــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشاعابالســویه 
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــن بص ــد حس ــتان فرزن ــی انگش ــای مرتض 13– آق
ــی از 52  ــالک 369 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 230 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 51 واقــع درقریــه کلیدبــر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن
ــاب  ــد حســینعلی بصــورت ششــدانگ یکب ــران لنگــرودی فرزن ــر رنجب ــای جعف 14– آق
ــه پــالک 7934 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از  ــع ب ــه مســاحت 19/84 مترمرب مغــازه ب

ــه چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن  پــالك فرعــی 69 واقــع درقری
15– آقــای فاضــل فــالح فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 136/17 مترمربــع بــه پــالک 4368 فرعــی از 56 اصلــی مفــروز 

از پــالك فرعــی 7 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــن  ــه زمی ــان بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد خاق ــای میراســداله محفوظــی فرزن 16– آق
ــی از  ــالک 4369 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 240/60 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــش  ــرود بخ ــه لنگ ــدان حوم ــه موبن ــع درقری ــی 9 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل

ــالن  15 گی
ــن  ــه زمی ــه بصــورت ششــدانگ یکقطع ــزت ال ــد ع ــای مرتضــی انصــاری فرزن 17– آق
ــی از  ــالک 4370 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 125/52 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــش  ــرود بخ ــه لنگ ــدان حوم ــه موبن ــع درقری ــی 9 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل

ــالن 15 گی
 18– آقــای روح الــه پوررضــا کورنــده فرزنداســمعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی از  ــالک 4371 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 127/05 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــرود بخــش  ــه لنگ ــدان حوم ــه موبن ــع درقری ــی 11 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف 56 اصل

15 گیــالن 
ــه  ــدانگ یکقطع ــورت شش ــعبان بص ــرودی فرزندش ــی پورلنگ ــت فرض ــای حج 19– آق

زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 71/90 مترمربــع بــه پــالک 4372 فرعــی 
از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 39 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 

15 گیــالن
 20– آقــای محمدرضــا پیازچیــان لنگــرودی فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 91/42 مترمربــع بــه پــالک 4373 
فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 39 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود 

بخــش 15 گیــالن
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــا بص ــد رض ــی فرزن ــی متعلق ــا آقائ ــای نیم 21– آق
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 154/91 مترمربــع بــه پــالک 4374 فرعــی 
از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 39 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 

15 گیــالن 
22– آقــای اصغــر جعفــری فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 
ــی  ــه پــالک 4375 فرعــی از 56 اصل ــع ب ــه مســاحت 268/09 مترمرب ــر ســاختمان ب ب

مفــروز از پــالك فرعــی 45 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
23– آقــای ســید محمــد فــالح علــی پــور زارع فرزنــد ســیدتیمور بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 109/78 مترمربــع بــه پــالک 951 
ــرود  ــه لنگ ــازارده حوم ــه ب ــع درقری ــی 4 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 57 اصل فرع

بخــش 15گیــالن
24– آقــای محمــد هاتفــی فرزنــد محمداســمعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی  ــی از 59 اصل ــالک 1154 فرع ــه پ ــاحت 262/17 ب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
مفــروز از پــالك فرعــی 533 واقــع درقریــه کوشالشــاه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن

ــه  ــدانگ یکقطع ــورت شش ــی بص ــد عیس ــری فرزن ــی نالکیاش ــد رفیع ــای احم 25– آق
ــی از 64  ــالک 1531 فرع ــه پ ــاحت 171/61 ب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش زمی
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 109 واقــع درقریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش 

ــالن  15 گی
26– آقــای جمشــید صابریــان لنگــرودی فرزنــد اســماعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 168/19 بــه پــالک 3748 فرعــی از 65 اصلــی 

مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــدانگ  ــورت شش ــین بص ــد محمدحس ــدم فرزن ــیدی مق ــینعلی جمش ــای حس 27– آق
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت 12981/38 بــه پــالک 755 فرعــی 
ــرود  ــه لنگ ــر حوم ــه خالکیاس ــع درقری ــی 177 واق ــالك اصل ــروز از پ ــی مف از 177 اصل

بخــش 15 گیــالن 
28– آقــای محمــد محبــوب شــلمانی فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی از 184  ــالک 5549 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 208/89 مترمرب مشــتمل ســاختمان ب
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن

29– خانــم ثریــا حبیبــی فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکقطــه زمیــن مشــتمل بــر 
ــه پــالک 5550 فرعــی از 184 اصلــی  ــع ب ــه مســاحت 352/04 مترمرب ــای قدیمــی ب بن
ــالن از  ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ ــاف حوم ــه چ ــع درقری ــی30 واق ــالك فرع ــروز از پ مف

ــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی مالکی
30– آقــای بهمــن نخجیــری فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل 
ــی  ــی از 184 اصل ــالک 5551 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 601/54 مترمرب ــر ســاختمان ب ب
ــالن از  ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــه چــاف حوم ــع درقری ــی 30 واق ــالك فرع ــروز از پ مف

مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی
ــه  ــدانگ یکقطع ــورت شش ــر بص ــد جعف ــری فرزن ــاورز نالکیاش ــد کش ــای احم 31– اق
ــالک  ــه پ ــع ب ــاحت 2094/48 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر یکب ــتمل ب ــن مش زمی
ــه  ــاف حوم ــه چ ــع درقری ــی واق ــالك 30 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل 5552 فرع

ــی ــن جورابچ ــوم محس ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
32– آقــای علــی اصغــر رضائــی معصــوم فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 307/08 مترمربــع بــه پــالک 5553 فرعــی 
از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 

گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز    شنبه  مورخ    1398/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  روز    شنبه  مورخ   1398/05/19
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اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رمس شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــا  ــل ب رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذی
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور 
ــات موضــوع  ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ســند مالکی
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی 
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در 
ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . ــه فاصل ــت ب دو نوب

قریه چالکسرا    سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان
1- پــاک 1308 مفــروز از 13 در مالکیــت آقــای میثــم اصغــری 
لشــکریانی ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 

259/66 متــر مربــع از مالکیــت آقــای اکبــر محمــدی کوجیلــی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود مفــروزی پــاک فــوق واخوهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل 
تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی تســلیم و 
گواهــی آن بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات بــه صــدور 

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/5/5   تاریخ نوبت دوم: 98/5/19

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
همایون فالحتکار  6480

اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رمس شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــا  ــل ب رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذی
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور 
ــات موضــوع  ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ســند مالکی
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی 
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در 
ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . ــه فاصل ــت ب دو نوب

قریه للم  سنگ اصلی 105 بخش 16 گیان
ــری  ــی اصغ ــای مرتض ــت آق ــروز از 1 در مالکی ــاک 28 مف 1- پ
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 418/74 متــر 

مربــع از مالکیــت بانــو رقیــه عضــدی دیلمــی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود مفــروزی پــاک فــوق واخوهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل 
تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی تســلیم و 
گواهــی آن بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات بــه صــدور 

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/5/5    تاریخ نوبت دوم: 98/5/19

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار  6481

آگهی ابالغ وقت به جهت قرار تحریر ترکه 
شــماره کاســه 980495 وقــت رســیدگی 98/6/26 ســاعت 
ــردی  ــام ک ــت اله ــا وکال ــهزادی ب ــروز ش ــان به 10/30 خواه
خواســته تحریــر ماترکــه امــوال مرحــوم حســین شــهزادی 
اعــم از منقــول و  غیــر منقــول خواهــان دادخواســتی 
ــس از  ــه پ ــت ک ــوده اس ــرج نم ــی ک ــلیم دادگاه عموم تس
ارجــاع بــه شــعبه 34 در ایــن شــعبه ثبــت و در حــال 
ــی  ــان مبن ــت خواه ــه درخواس ــا ب ــد بن ــی باش ــیدگی م رس
بــر خواســته قــرار تحریــر ترکــه بــا اســتناد بــه مــواد 209 و 
210 قانــون امــور حســبی قــرار تحریــر ترکــه صــادر و بــرای 
اجــرای قــرار تحریــر ترکــه در وقــت تعییــن شــده و نســبت 
ــار  ــای کثیراالنتش ــه ه ــی از روزنام ــی در یک ــر آگه ــه نش ب
هزینــه خواهــان اقــدام و از کلیــه ورثــه یــا نماینــدگان 
قانونــی آنهــا بســتانکاران مدیونیــن بــه متوفــی و هــر کســی 
ــر  ــرای تحری ــی دارد ب ــه متوف ــه ترک ــبت ب ــی نس ــه حق ک
ترکــه در موعــد مقــرر حاضــر شــود در غیــر اینصــورت دادگاه 

ــود .  ــاذ نم ــی اتخ ــم مقتض تصمی
م الف 5846/ 98/ ف

5211 رئیس حوزه 34 شورای حل اختالف استان البرز 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9801120 وفق ماده 18 آیین نامه اجرا
ــارک خ  ــرج حص ــانی ک ــه نش ــه ب ــی ریس ــن الدین ــین زی حس
ــه  ــی ریس ــن الدین ــین زی ــه حس ــیله ب ــاب پ 18 بدینوس انق
ــاغ  ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ــوق ک ــده کاســه ف ــکار پرون بده
ــر  ــه براب ــردد ک ــی گ ــاغ م ــده اب ــناخته نگردی ــوق ش آدرس ف
ــن شــما  ــک انصــار بی ــورخ 1398/04/25  بان چــک 219395 م
و مســعود اســدی دماونــدی بــه مبلــغ جمعــا 108/000/000 ریــال 
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار 
ــی  ــس از تشــریفات قانون ــوده پ ــه نم درخواســت صــدور اجرائی
ــه کاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی  ــه صــادر و ب اجرائی
باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجــرا بــه شــما ابــاغ مــی 
گــردد پــس از ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اجرائیــه ابــاغ 
شــده محســوب و فقط یــک  نوبــت در روزنامه کثیراالنتشــار درج 
و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
ــار  ــدون انتش ــرد و ب ــی گی ــق م ــی تعل ــر دولت ــم عش ــور نی مذک
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرای ــری عملی ــی دیگ آگه

ــف 98/5948/ ف ــد . م ال ــد ش ــب خواه تعقی
5210 از طرف رئیس اداره اجرای ثبت کرج – قاسمی 

اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رمس شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــا  ــل ب رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذی
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور 
ــات موضــوع  ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ســند مالکی
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی 
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در 
ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . ــه فاصل ــت ب دو نوب

قریه چالکسرا    سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان
1- پــاک 1308 مفــروز از 13 در مالکیــت آقــای میثــم اصغــری 
لشــکریانی ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 

259/66 متــر مربــع از مالکیــت آقــای اکبــر محمــدی کوجیلــی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود مفــروزی پــاک فــوق واخوهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل 
تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی تســلیم و 
گواهــی آن بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات بــه صــدور 

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/5/5   تاریخ نوبت دوم: 98/5/19

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
همایون فالحتکار  6480

اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رمس شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــا  ــل ب رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذی
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور 
ــات موضــوع  ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ســند مالکی
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی 
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در 
ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . ــه فاصل ــت ب دو نوب

قریه للم  سنگ اصلی 105 بخش 16 گیان
ــری  ــی اصغ ــای مرتض ــت آق ــروز از 1 در مالکی ــاک 28 مف 1- پ
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 418/74 متــر 

مربــع از مالکیــت بانــو رقیــه عضــدی دیلمــی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود مفــروزی پــاک فــوق واخوهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل 
تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی تســلیم و 
گواهــی آن بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات بــه صــدور 

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/5/5    تاریخ نوبت دوم: 98/5/19

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار  6481

آگهی ابالغ وقت به جهت قرار تحریر ترکه 
شــماره کاســه 980495 وقــت رســیدگی 98/6/26 ســاعت 
ــردی  ــام ک ــت اله ــا وکال ــهزادی ب ــروز ش ــان به 10/30 خواه
خواســته تحریــر ماترکــه امــوال مرحــوم حســین شــهزادی 
اعــم از منقــول و  غیــر منقــول خواهــان دادخواســتی 
ــس از  ــه پ ــت ک ــوده اس ــرج نم ــی ک ــلیم دادگاه عموم تس
ارجــاع بــه شــعبه 34 در ایــن شــعبه ثبــت و در حــال 
ــی  ــان مبن ــت خواه ــه درخواس ــا ب ــد بن ــی باش ــیدگی م رس
بــر خواســته قــرار تحریــر ترکــه بــا اســتناد بــه مــواد 209 و 
210 قانــون امــور حســبی قــرار تحریــر ترکــه صــادر و بــرای 
اجــرای قــرار تحریــر ترکــه در وقــت تعییــن شــده و نســبت 
ــار  ــای کثیراالنتش ــه ه ــی از روزنام ــی در یک ــر آگه ــه نش ب
هزینــه خواهــان اقــدام و از کلیــه ورثــه یــا نماینــدگان 
قانونــی آنهــا بســتانکاران مدیونیــن بــه متوفــی و هــر کســی 
ــر  ــرای تحری ــی دارد ب ــه متوف ــه ترک ــبت ب ــی نس ــه حق ک
ترکــه در موعــد مقــرر حاضــر شــود در غیــر اینصــورت دادگاه 

ــود .  ــاذ نم ــی اتخ ــم مقتض تصمی
م الف 5846/ 98/ ف

5211 رئیس حوزه 34 شورای حل اختالف استان البرز 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9801120 وفق ماده 18 آیین نامه اجرا
ــارک خ  ــرج حص ــانی ک ــه نش ــه ب ــی ریس ــن الدین ــین زی حس
ــه  ــی ریس ــن الدین ــین زی ــه حس ــیله ب ــاب پ 18 بدینوس انق
ــاغ  ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ــوق ک ــده کاســه ف ــکار پرون بده
ــر  ــه براب ــردد ک ــی گ ــاغ م ــده اب ــناخته نگردی ــوق ش آدرس ف
ــن شــما  ــک انصــار بی ــورخ 1398/04/25  بان چــک 219395 م
و مســعود اســدی دماونــدی بــه مبلــغ جمعــا 108/000/000 ریــال 
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار 
ــی  ــس از تشــریفات قانون ــوده پ ــه نم درخواســت صــدور اجرائی
ــه کاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی  ــه صــادر و ب اجرائی
باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجــرا بــه شــما ابــاغ مــی 
گــردد پــس از ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اجرائیــه ابــاغ 
شــده محســوب و فقط یــک  نوبــت در روزنامه کثیراالنتشــار درج 
و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
ــار  ــدون انتش ــرد و ب ــی گی ــق م ــی تعل ــر دولت ــم عش ــور نی مذک
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرای ــری عملی ــی دیگ آگه

ــف 98/5948/ ف ــد . م ال ــد ش ــب خواه تعقی
5210 از طرف رئیس اداره اجرای ثبت کرج – قاسمی 

اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رمس شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــا  ــل ب رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذی
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور 
ــات موضــوع  ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ســند مالکی
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی 
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در 
ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . ــه فاصل ــت ب دو نوب

قریه چالکسرا    سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان
1- پــاک 1308 مفــروز از 13 در مالکیــت آقــای میثــم اصغــری 
لشــکریانی ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 

259/66 متــر مربــع از مالکیــت آقــای اکبــر محمــدی کوجیلــی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود مفــروزی پــاک فــوق واخوهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل 
تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی تســلیم و 
گواهــی آن بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات بــه صــدور 

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/5/5   تاریخ نوبت دوم: 98/5/19

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
همایون فالحتکار  6480

اگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رمس شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــا  ــل ب رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاقضــی ذی
ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور 
ــات موضــوع  ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم ســند مالکی
قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی 
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در 
ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . ــه فاصل ــت ب دو نوب

قریه للم  سنگ اصلی 105 بخش 16 گیان
ــری  ــی اصغ ــای مرتض ــت آق ــروز از 1 در مالکی ــاک 28 مف 1- پ
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 418/74 متــر 

مربــع از مالکیــت بانــو رقیــه عضــدی دیلمــی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود مفــروزی پــاک فــوق واخوهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار  آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل 
تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی تســلیم و 
گواهــی آن بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات بــه صــدور 

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/5/5    تاریخ نوبت دوم: 98/5/19

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار  6481

آگهی ابالغ وقت به جهت قرار تحریر ترکه 
شــماره کاســه 980495 وقــت رســیدگی 98/6/26 ســاعت 
ــردی  ــام ک ــت اله ــا وکال ــهزادی ب ــروز ش ــان به 10/30 خواه
خواســته تحریــر ماترکــه امــوال مرحــوم حســین شــهزادی 
اعــم از منقــول و  غیــر منقــول خواهــان دادخواســتی 
ــس از  ــه پ ــت ک ــوده اس ــرج نم ــی ک ــلیم دادگاه عموم تس
ارجــاع بــه شــعبه 34 در ایــن شــعبه ثبــت و در حــال 
ــی  ــان مبن ــت خواه ــه درخواس ــا ب ــد بن ــی باش ــیدگی م رس
بــر خواســته قــرار تحریــر ترکــه بــا اســتناد بــه مــواد 209 و 
210 قانــون امــور حســبی قــرار تحریــر ترکــه صــادر و بــرای 
اجــرای قــرار تحریــر ترکــه در وقــت تعییــن شــده و نســبت 
ــار  ــای کثیراالنتش ــه ه ــی از روزنام ــی در یک ــر آگه ــه نش ب
هزینــه خواهــان اقــدام و از کلیــه ورثــه یــا نماینــدگان 
قانونــی آنهــا بســتانکاران مدیونیــن بــه متوفــی و هــر کســی 
ــر  ــرای تحری ــی دارد ب ــه متوف ــه ترک ــبت ب ــی نس ــه حق ک
ترکــه در موعــد مقــرر حاضــر شــود در غیــر اینصــورت دادگاه 

ــود .  ــاذ نم ــی اتخ ــم مقتض تصمی
م الف 5846/ 98/ ف

5211 رئیس حوزه 34 شورای حل اختالف استان البرز 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9801120 وفق ماده 18 آیین نامه اجرا
ــارک خ  ــرج حص ــانی ک ــه نش ــه ب ــی ریس ــن الدین ــین زی حس
ــه  ــی ریس ــن الدین ــین زی ــه حس ــیله ب ــاب پ 18 بدینوس انق
ــاغ  ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ــوق ک ــده کاســه ف ــکار پرون بده
ــر  ــه براب ــردد ک ــی گ ــاغ م ــده اب ــناخته نگردی ــوق ش آدرس ف
ــن شــما  ــک انصــار بی ــورخ 1398/04/25  بان چــک 219395 م
و مســعود اســدی دماونــدی بــه مبلــغ جمعــا 108/000/000 ریــال 
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار 
ــی  ــس از تشــریفات قانون ــوده پ ــه نم درخواســت صــدور اجرائی
ــه کاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی  ــه صــادر و ب اجرائی
باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجــرا بــه شــما ابــاغ مــی 
گــردد پــس از ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اجرائیــه ابــاغ 
شــده محســوب و فقط یــک  نوبــت در روزنامه کثیراالنتشــار درج 
و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
ــار  ــدون انتش ــرد و ب ــی گی ــق م ــی تعل ــر دولت ــم عش ــور نی مذک
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرای ــری عملی ــی دیگ آگه

ــف 98/5948/ ف ــد . م ال ــد ش ــب خواه تعقی
5210 از طرف رئیس اداره اجرای ثبت کرج – قاسمی 
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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

جمع آوری 2 هزار و 5۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در میناب
مدیر شبکه بهداشت شهرستان میناب بیان کرد: در اجرای طرح تشدید بازرسی از فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای 
و عمده فروشی ها  در شهرستان میناب، بازرسین مجرب بهداشت محیط از این مراکز حساس در طول شبانه روز 

بازدید به عمل آوردند. دکتر محمدرضا حسینی زینلی با اعام این خبر افزود: در نتیجه اجرای این طرح، حدود 2 هزار 
و 500 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و اجناس بدون مشخصات بهداشتی، جمع آوری شود.

ــارت  ــت خس ــاز پرداخ ــارس از آغ ــامت ف ــه س ــركل بیم مدی
متفرقــه بــه بیمــاران خبــر داد و گفــت: بیــش از ســه میلیــارد 
ــه پیش بینــی شــده اســت . ــرای ایــن مرحل ــار ب تومــان اعتب

فرهــاد لطفــی در یــك كنفرانــس خبــری با بیــان اینكــه فارس 
ــران  ــس از ته ــی پ ــتان های خصوص ــترین بیمارس دارای بیش
اســت، عنــوان كــرد: براســاس دســتورالعمل خســارت متفرقــه 
پرداخت هــا آغــاز شــده و بــرای بیمارانــی كــه ســندهای خــود 
ــه صــادر شــده و  ــد، حوال ــه كردن را ابتــدای فروردیــن مــاه ارائ

از طریــق پیامــك زمــان مراجعــه بــه اطــاع آنهــا می رســد .
وی افــزود: یــك میلیــون و ٧٠٠ هــرار نفر روســتایی و شــهرهای 
ــد  ــت نمی كنن ــه ای پرداخ ــق بیم ــچ ح ــر هی ــزار نف ــر ٢٠ ه زی
از  و مشــمول پرداخــت خســارت متفرقــه نمی شــوند و 

ــد . ــتفاده کنن ــد اس ــی می توانن ــتا های دولت بیمارس
ــدود دو  ــه ح ــان اینك ــا بی ــارس ب ــامت ف ــه س ــركل بیم مدی
میلیــون و ٨٠٠ هــزار نفــر تحــت پوشــش ایــن بیمــه در اســتان 
قــرار دارنــد، بــر لــزوم ارتقــاء ســطح ســواد بیمــه ای افــراد در 
جامعــه در راســتای پیشــگیری ســخن تاکیــد کــرد و افــزود: 
ــاری  ــه بیم ــط ب ــا مرتب ــای بیماری ه ــم هزینه ه ــش اعظ بخ
دیابــت اســت كــه بایــد در این راســتا امــوزش الزم داده شــود .
لطفــی در بخشــی از ســخنانش بــه انجــام مكاتبــه بــا 
بیمارســتانهای خصوصــی اشــاره و بــا تاكیــد بــر اینكــه آمــاده 
انعقــاد قــرارداد بــا آنهــا هســتیم، اظهــار كــرد: علی رغــم اینكــه 
ــون  ــا تاكن ــم ام ــتان ها نداری ــن بیمارس ــه ای ــی ب ــچ بده هی

اقدامــی بــرای انعقــاد قــرارداد نكرده انــد .
ــام  ــه تم ــق بیم ــرعت ح ــه س ــرد: ب ــوان ك ــن عن وی همچنی
بیمارانــی كــه خدمــات بســتری از ایــن بیمارســتان ها دریافــت 

كرده انــد، پرداخــت می شــود .
مدیــركل بیمــه ســامت فــارس ادامــه داد: بــرای بیمــه 
ایثارگــران و جانبــازان اســتان نیــز بــا بیمــه دی رایزنــی شــده 
و در صــورت مراجعــه بــه مراكــز درمانــی خصوصــی تمــام حــق 

ــد . ــت می كن ــا را پرداخ ــه آنه بیم
لطفــی مجــددا اعــام كــرد كــه تــاش می كنیــم ســهم 
ــه  ــه بخــش خصوصــی مراجع ــه ب ــی ك ــه بیماران ــی ب پرداخت

می كننــد، پرداخــت كنیــم .
ــان اینكــه ٥٣ بیمارســتان دولتــی تحــت پوشــش  ــا بی وی ب
ــی تحــت  ــوم پزشــكی و 5 بیمارســتان غیردولت دانشــگاه عل
پوشــش بیمــه ســامت قــرار دارنــد، گفت: ایــن بیمارســتان ها 
از بیمــه ســامت ســه مــاه مطالبــه دارند.مطالبــه فروردین ماه 
ــد  ــا ٧٠ درص ــاه را ت ــت م ــت و اردیبهش ــا را پرداخ ــال آنه امس

ــم . ــت كرده ای پرداخ
ــن از تســویه كامــل  ــارس همچنی ــركل بیمــه ســامت ف مدی
ــان  ــاره و بی ــال اش ــن امس ــا فروردی ــا ت ــات داروخانه ه مطالب
كــرد:٦٠ درصــد مطالبــات داروخانه هــا در ماههــای اردیبهشــت 

ــم . ــت كرده ای ــز پرداخ ــرداد نی و خ
لطفــی بــا بیــان اینكــه مطالبــات داروخانه هــا از اذر تــا اســفند 
ســال گذشــته باقــی مانــده، گفــت: مطالبــات مربــوط بــه حــق 
داروهــای پزشــك خانــواده همــه داروخانه هــای اســتان را ایــن 

هفتــه و هفتــه آینــد پرداخــت می كنیــم .
مدیــرکل بیمــه ســامت فــارس یــادآور شــد: در حــال حاضــر 
ــه در اســتان  ــن بیم ــرارداد ای ــه طــرف ق ــش از٧٠٠ داروخان بی

فــارس هســتند .

معـاون اموربازسـازی مسـکن روسـتایی 
بنیـاد مسـکن خراسـان شـمالی از آغـاز 
سـیل  تسـهیات  دوم  مرحلـه  پرداخـت 
زدگان خراسـان شـمالی تـا 10 روز آینـده 

خبـرداد.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  روحانـی   علـی 
پرداخـت تسـهیات مرحلـه اول بـه پایان 
رسـیده اسـت، اضافه کـرد: در مرحله اول 
سـهمیه استان هزار و 500 سـهمیه بود که 

از ایـن تعـداد هـزار و 200 نفـر تسـهیات 
را دریافـت کردنـد و مابقـی نیـز بـه دنبال 
کارهـای ضمانـت و پرونـده هـای بانکـی 

. هستند
وی بـا بیـان اینکـه تمام سـهمیه اسـتان 
شـش هـزار و 450 سـهمیه بـوده اسـت، 
ادامـه داد: بقیـه تسـهیات نیـز در مرحله 
دوم پرداخـت مـی شـود و در حال حاضر 
در  و  اسـت  نیامـده  اسـتان  بـه  اباغـی 

نتیجـه پیـش بینـی مـی شـود تـا 10 روز 
آینـده مرحله دوم پرداخت تسـهیات نیز 
آغـاز شـود.معاون اموربازسـازی مسـکن 
بنیـاد مسـکن  بنیـاد مسـکن  روسـتایی 
خراسـان شـمالی اظهار کرد: از تسـهیات 
مرحلـه اول کـه پرداخـت شـد تنهـا 100 
اختصـاص  شـهری  مناطـق  بـه  سـهمیه 
بـه  سـهمیه   400 و  هـزار  و  کـرد  پیـدا 

روسـتایی هـا اختصـاص یافـت.
پرداخـت  در  براینکـه  تاکیـد  بـا  وی 
تسـهیات اولویت اصلی روسـتاها اسـت، 
 450 و  هـزار  شـش  از  کـرد:  تصریـح 
اسـت،  اسـتان  ای کـه سـهمیه  سـهمیه 
445 سـهمیه شـهری و بقیـه سـهمیه ها 

اسـت. روسـتایی 

مدیـرکل بیمـه سـامت خوزسـتان از پوشـش بیمـه ای 45 درصـدی جمعیـت 
اسـتان توسـط ایـن بیمـه خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا – منطقـه خوزسـتان، دکتـر 
علـی خسـروی در نشسـت خبـری کـه امـروز در اهـواز برگـزار شـد، با تبریـک روز 
خبرنگاراظهـار کـرد: جمعیـت خوزسـتان 4 میلیـون و 730 هـزار نفـر اسـت کـه 2 
میلیـون و 109 هـزار و 158 نفـر از ایـن جمعیـت تحت پوشـش بیمه سـامت قرار 
دارنـد و بنابرایـن حـدود 45 درصـد جمعیـت اسـتان، بیمـه شـده بیمـه سـامت 

هستند
وی بـا اشـاره بـه آمار مؤسسـات طرف قرارداد در سـال 97، افـزود: در مجموع یک 

هزار و 801 موسسـه با بیمه سـامت خوزسـتان قرارداد دارند.
مدیـرکل بیمـه سـامت خوزسـتان گفـت: در سـال 97 یـک هـزار و 801 بازدیـد 
از موسسـات و مطـب پزشـکان انجـام شـد کـه در حقیقـت از همـه مراکـز تحـت 
پوشـش بازدیـد صددرصـدی داشـته ایم. در پـی این بازدید هـا 145 مـورد مغایرت 
در موسسـات طـرف قـرارداد بیمـه سـامت احصاء شـده اسـت کـه در ایـن زمینه 

اقدامـات الزم انجـام شـد.
خسـروی با اشـاره به آمار جمعیت بیماران خاص خوزسـتان در سـال 97، تصریح 
کـرد: در مجمـوع 3 هـزار و 37۶ نفـر کارت بیماری هـای خـاص دریافـت کرده انـد 

کـه بیـش از 44 میلیـارد تومـان بـرای درمان این بیماران پرداخت شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن در سـال 97 بیـش از ۶10 میلیـارد تومـان بـه 

موسسـات طـرف قـرارداد پرداخـت شـده اسـت.
مدیـرکل بیمـه سـامت خوزسـتان بـا اشـاره بـه پروژهای ملی اجراشـده در سـال 
97، بیـان کـرد: پـروژه اسـتحقاق سـنجی یکـی از پروژه هـای ملـی اجـرا شـده 
در سـال 97 بـوده اسـت. بـا توجـه بـه رایزنی هـای انجـام شـده، 34 بیمارسـتان 
دولتی دانشـگاهی شـامل کلیه بیمارسـتانهای دولتی دانشـگاهی  اسـتان در پروژه 
اسـتحقاق سـنجی قـرار گرفتند. بـا اجرای  این طـرح، بیش از 2۶0 هـزار فقره رفع 
همپوشـانی جهـت عدم اسـتفاده افراد از چنـد صندوق بیمه ای به صـورت همزمان 

در سـال 97 انجام شـده اسـت. 

وی ادامـه داد: یکـی دیگـر از پروژه هـا، پـروژه نسخه نویسـی الکترونیـک بـوده 
اسـت.  مقرر شـده بود که تا پایان سـال 98، 30 درصد شهرسـتان های خوزسـتان 
در فـاز نخسـت طـرح نسخه نویسـی الکترونیـک آمـوزش داده شـده و  این طرح 
در ایـن شهرسـتان ها راه انـدازی شـود کـه این موضوع در چهار ماهه نخسـت سـال 

جـاری محقق شـد.
خسـروی با اشـاره بـه شهرسـتان های فعـال در پـروژه نسخه نویسـی الکترونیک، 
افـزود: حمیدیـه، ایذه، اندیمشـک، شوشـتر، ماهشـهر، شـوش، آبادان و شـادگان 
شهرسـتان های فعـال در پـروژه نسخه نویسـی الکترونیک هسـتند. نسخه نویسـی 
الکترونیـک در ایـن شهرسـتان ها بیـش از 840 هزار بیمه شـده و 249 مؤسسـه را 

تحـت پوشـش قـرار می دهد.
مدیـرکل بیمـه سـامت خوزسـتان بـا اشـاره بـه پرونـده بسـتری الکترونیـک هم 
عنـوان کـرد: بعـد از رایزنـی و برگـزاری جلسـات مکـرر بـا روسـای پنـج دانشـگاه 
و  اهـواز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  شـد کـه  مقـرر  خوزسـتان  دانشـکده های  و 
دانشـکده های آبـادان، بهبهـان، شوشـتر و دزفـول هر کـدام عاوه  بر بسترسـازی و 
ایجـاد زیرسـاخت، تا شـهریورماه سـال جـاری یک بیمارسـتان برای اجـرای طرح 

پرونـده بسـتری الکترونیـک معرفـی کنند.

 آغاز پرداخت مرحله دوم تسهیالت 
سیل زدگان خراسان شمالی تا ۱0 روز آینده

۴۵ درصد جمعیت خوزستان تحت پوشش بیمه سالمت اند

لزوم تشکیل کارگروه سالمت 
و بهداشت جهت جلوگیری از 

افزایش حیوانات موذی

معاون خدمات شـهری شـهرداری قم بر لزوم تشـکیل کارگروه سـامت و بهداشـت جهت 
جلوگیـری از افزایـش حیوانـات مـوذی تاکید کرد و گفت: الزم اسـت تا کارگروه سـامت و 

بهداشـت وارد ایـن موضوع شـوند تا جمعیت موش هـا و حیوانات مـوذی افزایش نیابد.
 به نقل از روابط عمومی شـهرداری قم، سـید امیر سـامع با اشـاره به جمع آوری حیوانات 
مـوذی از جملـه مـوش شـهری کـه یک موضوع میان بخشـی اسـت، گفت: در جلسـه ای 
کـه در شـورای اسـامی شـهر بـه منظـور جمـع آوری حیوانـات موذی برگزار شـد قرار شـد 
مکاتبـه ای بـا فرمانـدار قـم شـود تا همـه نهادهـا و ارگانها مانند بهداشـت، علوم پزشـکی، 
محیط زیسـت، ادارات آب، گاز و شـهرداری کـه بـه نوعـی با ایـن موضوع در ارتباط هسـتند 
گـروه مشـترکی را تشـکیل دهنـد و هرکـدام از آنهـا وظایـف ذاتـی و سـازمانی خـود را که 

افزایش بهداشـت و سـامتی شـهروندان اسـت انجام دهند.
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری قـم بـا بیـان اینکـه شـهرداری وظایـف خـود را کـه 
جمـع آوری پسـماند منازل و محیط های شـهری، پاکسـازی جـداول اسـت، مرتب انجام 
مـی دهـد، افـزود: الزم اسـت تـا کارگـروه سـامت و بهداشـت وارد ایـن موضوع شـوند تا 

جمعیـت موش هـا و حیوانـات مـوذی افزایـش نیابـد.
سـامع بـا تاکیـد بـر لزوم فرهنـگ سـازی پسـماند در بـازار روزها، تصریـح کرد: نظـارت و 
سـاماندهی بـازار روزهـا توسـط شـهرداری انجام می شـود ؛ چـرا که یکی از معضـات بازار 
روزها پسـماندهای تلنبار شـده آنهاسـت که شـهروندان به جای جمع و مدیریت پسـماند 
آنهـا را درجـدول و یـا محـل بـازار روز رهـا می کننـد کـه خـود باعـث افزایـش موش هـا و 

حیوانـات موذی می شـود.

با مشکل کمبود متخصصان طب سالمند مواجه هستیم
مدیـرکل دفتـر سـامت جمعیـت، خانـواده و مـدارس وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی گفـت: در حـال حاضـر بـا 

کمبـود متخصصـان طـب سـالمند مواجـه هسـتیم.
حامـد برکاتی ظهر امـروز در همایش آموزش هنـگام ازدواج، اظهار 

کـرد: حـدود 18 دسـتگاه در ایـن آمـوزش نقـش داشـته اند کـه از 

خردادمـاه 9۶ ایـن برنامه هـا شـروع شـده و بـا یک فرمـول دیگر 

از بهمن مـاه همـان سـال اعمـال می شـد، کلیـد خـورده اسـت تـا 

یـک مدیریـت جمعی اعمـال شـود. از تیرماه امسـال نیز مدیریت 

برنامه هـا بـا همـکاری سـایر دسـتگاه ها کاما بـه وزارت بهداشـت 

سـپرده شـده اسـت.وی در رابطه با دغدغه فعلی وزارت بهداشـت، 

افـزود: دغدغـه فعلی وزارت بهداشـت، جمعیت اسـت کـه با توجه 

بـه رصدهـای انجـام شـده در وزارت بهداشـت، بحـث جمعیـت که 

شـامل طـاق و ازدواج اسـت، در جامعـه وجـود دارد. همچنیـن 

سـالمندی باالی ۶5 سـال بیسـت و پنج سـال دیگر به 30 درصد 

خواهـد رسـید کـه در آینـده تخت هـای بیمارسـتانی مختـص این 

30 درصـد خواهـد بـود، ایـن در حالی اسـت کـه امروز در کشـور با 

کمبود متخصصان طب سـالمند مواجه هسـتیم. این مسـئول در 

رابطـه بـا جمعیـت فعلی کشـور، افـزود: اکنون جمعیـت فعلی که 

در خانه هـا هسـتند، دارای سـه یـا چهـار فرزندنـد، بـه همین دلیل 

اسـت کـه بدنـه خانواده هـا در کشـور هنـوز از سـالمندان حمایـت 

می کننـد. برکاتـی ادامـه داد: جمعیـت افـراد صفر تا چهارده سـال 

بـه 45.5 درصـد رسـیده بـود که امروز به 25 درصد رسـیده اسـت. 

در حـوزه ازدواج جوانـان، بـا مشـکل جمعیـت و فرزنـدآوری در 

جامعـه مواجـه هسـتیم که در بحث جمعیت، در سـال 95 با رشـد 

1.24 درصـد و در سـال 90 بـه 1.29 رسـیده اسـت. مدیـرکل دفتـر 

سـامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشـت، تصریح کرد: 

مـا سـالمندی را بـاالی ۶5 سـال می دانیـم کـه نرخ سـالمندی در 

سـال 95 بـه 2.2 درصـد رسـیده بـود ولـی اکنـون حـدود 10 درصد 

اسـت. برآورد می شـود این عدد در سـال های آتی باالی 30 درصد 

شـود. مهم تریـن مسـئله در کشـور دو بحـث فرزنـدآوری و ازدواج 

اسـت. سـال 1345 بـا رشـد جمعیـت 4 درصـد مواجـه بودیـم که 

سیاسـت های تهدید نسـل اتخاذ شـد. وی ادامه داد: در بازه حدود 

هفت سـاله، متوسـط تولد در سـال های 59 تا ۶5 حدود 2 میلیون 

و 350 هـزار تولـد، در هفت سـاله بعد یک میلیـون 800 هزار تولد و 

در هفـت سـاله بعـدی نیز یک میلیـون و 400 هزار تولد داشـته ایم. 

در روزهایـی کـه باید بیدار می شـدیم، نشـدیم و در انتهای سـال 91 

تـا بـازه زمانـی 93 به تعداد یک میلیـون و 100 هزار تولد داشـته ایم 

کـه از سـال 59 تـا 83 آمـار متولدیـن بـه نصـف رسـیده کـه البته 

مخـرج ایـن کسـر نیز بزرگ تر شـده اسـت. ایـن مسـئول در ادامه 

تصریـح کـرد: متولدین سـال های ۶1 تا 70 باید در بـازه زمانی 90 تا 

97 فرزند آوری داشـتند، زیرا سـنین زیر 30 سـالگی بهترین زمان 

بـرای فرزنـدآوری اسـت. در سـال 94 بیشـترین تولـد را در کشـور 

داشـته ایم کـه حـدود یک میلیـون و ۶00 هزار نفر و به مرور از سـال 

95 بـه میـزان 400 هـزار نفر از سـن فرزندآوری خارج شـده اند. وی 

اظهـار کـرد: در سـال 9۶ به میـزان 40 هزار تولد، در دو سـال منتهی 

بـه 97 بـه میزان 80 هزار تولد و در سـال گذشـته نیـز 120 هزار تولد 

کاهش داشـته ایم. همچنین در سـه ماهه اول امسـال نسـبت به 

سـه ماهه اول سـال گذشـته 30 هزار تولد کاهش داشـته ایم. این 

مسـئول افـزود: اکنـون تا سـن 45 سـالگی یک خانـم می تواند با 

مراقبت هـای الزم، بـاوری داشـته باشـد ولـی بهترین سـنین برای 

بـارداری، زیر 35 سـالگی اسـت. همچنین از علل کاهـش تولد در 

کشـور می تـوان بـه عـدم ازدواج و فرزنـدآوری اشـاره کـرد. برکاتی 

یادآور شـد: امروز حدود 11 میلیون جوان، جمعیت کشـور را شـکل 

می دهنـد کـه در شـرف ازدواج هسـتند. بایـد خیریـن جامعـه بـه 

سـمت کمـک به جوانان  هدایت شـوند تـا زوج هـا را حمایت کرده 

و بـرای تحقـق ایـن امر نیز خیریـن باید آگاهی های الزم را نسـبت 

بـه ایـن موضـوع کسـب کننـد تـا حمایت هـای الزم در ایـن زمینـه 

صـورت گیرد. 

استان سمنان قطب 
اول تولید داروهای 

دامی در کشور
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان سـمنان 
از ایـن اسـتان بـه عنـوان قطـب تولید 
داروهـای دامـی در کشـور نـام بـرد و 
گفـت: اسـتان سـمنان از نظـر تولیـد 
داروهـای دامـی در رتبه اول کشـور قرار 

دارد. 
دکتر حمیدرضا حسـینی بـا بیان اینکه 
کارخانه هـای  تعـداد  نظـر  از  سـمنان 
داوهـای دامـی بعـد از البـرز در رتبـه 
دوم کشـور قـرار دارد، اظهـار کـرد: 18 
بـاب کارخانـه تولیـد داروهـای دامی و 
کشـاورزی در اسـتان سـمنان فعالیت 
دارنـد کـه بـه تولیـد داروهـای دامـی، 
محلول هـا  دارویـی،  مکمل هـای 
و...می پردازنـد. وضدعفونـی کننده هـا 
بـزرگ  کارخانـه  چهـار  وجـود  از  وی 
خبـر  اسـتان  در  دامـی  داروی  تولیـد 
داد و گفـت: یکـی از ایـن کارخانه هـا 
رویـان دارو اسـت کـه بـه تنهایـی 55 
درصـد نیاز کشـور به داروهـای دامی را 
تولیـد می کند. همچنیـن کارخانه هایی 
داروی  شـیمی  ایـران دارو،  همچـون 
معروف تریـن  و..از  رویـان دارو  کوثـر، 
برندهـای داروهـای دامـی محسـوب 
می شـوند.مدیرکل دامپزشـکی اسـتان 
سـمنان بـا بیـان اینکـه بیـش از 200 
قلـم داروی دامی در اسـتان تولید و به 
بـازار عرضه می شـود ادامه داد: سـاالنه 
بخشـی از تولیدات دارویی این اسـتان 
بـه کشـورهای مختلف صادر می شـود.

داروهـای  توزیـع  سـازوکار  بـه  وی 
دامـی در اسـتان و کشـور پرداخـت و 
خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر 12 
در  دامـی  داروهـای  پخـش  شـرکت 

دارنـد. فعالیـت  اسـتان  سـطح 
دکتـر حسـینی بـا اشـاره بـه اهمیـت 
نیازهـای  تامیـن  در  اسـتان  ایـن 
دارویـی کشـور افـزود: چهار شـرکت از 
12 شـرکت پخـش دارویـی فعـال در 
بـه پخـش  بـوده و  اسـتان، کشـوری 
کشـور  سـطح  در  دارو  سراسـری 

زنـد. می پردا

مديركل بيمه سالمت سمنان
فارس خبر داد:

آغاز پرداخت خسارت 
متفرقه به بيماران

درشکه رانی اسب های میدان نقش جهان 

اصفهان ، جاذبه توریستی یا حیوان آزاری؟

وجود اسب های میدان نقش جهان برای درشکه رانی و شرایط بد نگهداری از این اسب ها انتقادات بسیاری را بر انگیخته است

وجـود اسـب های میـدان نقـش جهـان 
برای درشـکه رانی و شـرایط بـد نگهداری 
از ایـن اسـب ها انتقـادات بسـیاری را بر 

اسـت. انگیخته 
 چند روز پیش بیهوشـی یک راس اسب 
در اثـر گرمـای بیش از حد تابسـتانی در 
میـدان نقـش جهـان اصفهـان کـه یـک 
جاذبـه توریسـتی جهانی به حسـاب می 
آیـد، سـر و صـدا و انتقاد فعـاالن محیط 

زیسـت را بلنـد کرد. 
شـاهد  کـه  اسـت  زیـادی  سـال های 
سـازمان های  و  مردمـی  تاش هـای 
بـه  طبیعـت،  ازحامیـان  گرفتـه  شـکل 
جهـت تـاش حداکثـری برای یـادآوری 
هسـتیم.  حیوانـات  حقـوق  احیـای  و 
ایـن  از  عـده ای  نیـز،  گذشـته  سـال 

سـختی های  یـادآوری  بـرای  فعـاالن، 
وارد بـر اسـب های میـدان نقش جهـان، 
دسـت بـه کار شـدند و اقداماتـی بـرای 
حاشـیه  در  موضـوع  ایـن  آوری  جمـع 

دادنـد. انجـام  میـدان 
محیـط  فعـال  سـلیمی-یک  سـپهر 
بعـد  حیوانـات،  حقـوق  حامـی  زیسـتو 
تابسـتان10مرداد  ظهـر  حادثـه ای کـه  از 
مـاه، بـرای یـک اسـب در میـدان نقش 
جهـان رخ داد، بـه خبرنـگار ایسـنا گفت: 
سـال گذشـته کمپینـی بـرای نجـات این 
بـه  متأسـفانه  ایجـاد شـد کـه  اسـب ها 
عـده ای،  مخالفـت  بـا  و  ننشسـت  بـار 
ماندنـد. میـدان  در  همچنـان  اسـب ها 

کـوروش محمـدی- رئیـس کمیسـیون 
امـور اجتماعی و محیط زیسـت شـورای 

اسـامی شـهر اصفهـان نیـز ضمـن تائید 
وضعیـت  گفـت:  سـلیمی  ادعـای  ایـن 
باعـث  هـم  قبـا  میـدان،  اسـب های 
بـرای  اقداماتـی  و  بـود  شـده  ناراحتـی 
پایـان بخشـیدن بـه حضـور اسـب ها در 
میـدان انجـام شـد، امـا دغدغـه شـغل 
عملیاتـی  موانـع  از  یکـی  داران  اسـب 

شـدن ایـن اقدامـات بـود.
وی اظهـار کـرد: بـرای حـل ایـن معضل 
بایـد بـه حواشـی دیگـر هـم توجـه کرد، 
از جملـه مسـئله شـغل و درآمـد افرادی 
کـه پیشـه آن هـا همـواره اسـب داری و 

رانـدن درشـکه در میـدان بـوده اسـت.
سـلیمی و دیگـر حامیـان محیط زیسـت 
فعالیـت  معتقدنـد؛  همچنـان  اصفهـان، 
سـاعات  سـردترین  و  گرمتریـن  در 

روز و اساسـا بـا توجـه بـه غیرضـروری 
بـودن اسـتفاده از اسـب بـرای کشـیدن 
در  حیوانـات  ایـن  حضـور  و  درشـکه ها 
میـدان، بـر خاف حقـوق حیوانـات و به 

اسـت. آزاری  نوعـی حیـوان 
و  باستان شـناس  زنـد-  جعفـری 
از  پیـش  »اصفهـان  کتـاب  نویسـنده 
اسـام« در گفت وگـو با ایسـنا گفت: "در 
نقـش  میـدان  در  تاریخـی  دوران  هیـچ 
جهـان، اسـب بـا درشـکه وجود نداشـته 
اسـت و از دهـه 50 شـاهد حضـور ایـن 
درشـکه ها در میـدان هسـتیم، بنابرایـن 
ایـن کار بـه هیـچ وجـه اصالـت تاریخـی 
نظـر  از  و  اسـت  مـن درآوردی  و  نـدارد 
ناجـور  وصلـه ای  هـم  زیبایی شناسـی 

اسـت. میـدان  بـرای 
بـرای  نقـل شـده  کاربری هـای  از  یکـی 
بازی هـای  اجـرای  نقش جهـان،  میـدان 
کاخ  شاهنشـین  مقابـل  در  چـوگان 
اگـر  وی؛  بـه گفتـه  و  اسـت  عالی قاپـو 
بـازی  نقـش جهـان  میـدان  در  چـوگان 
می شـد بـه هویـت میـدان نزدیـک بوده 
و البتـه ایـن بـازی بـا شـکنجه حیـوان 
همـراه نبـوده کـه اسـب ها از اول صبـح 
تـا آخـر شـب در سـرما و گرمـا بدونـد.

ممنوعیت هـای  افـزود:  جعفری زنـد 
میـدان  در  موجـود  سـاز  و  سـاخت 
نقش جهـان، ایجـاد جان پنـاه، سـایه بان 
و سـازه هایی نظیـر این هـا را در میـدان 
نمی دهـد،  جلـوه  معقـول  و  مقـدور 
بنابرایـن بهتریـن کار، حـذف اسـب های 
از میـدان نقش جهـان بـه نظـر  درشـکه 

. می رسـد
بنابـر اطاعـات ایـن باستان شـناس؛ در 
ایتالیـا میـدان باسـتانی ارابه رانـی وجود 
دارد، ولـی ایـن میـدان بازسـازی و احیا 
ایـن  فرهنگـی  متولیـان  زیـرا  نشـده، 
اقـدام  ایـن  شـدند کـه  متوجـه  کشـور 
بـر حیـوان آزاری اسـت و  صحه گـذاری 
باعـث زیر سـوال رفتـن فرهنگ گذشـته 
آن هـا و آبروریـزی کشورشـان می شـود. 
بعـد  توریسـتی،  هـر  داد:  ادامـه  وی 
از  میـدان،  کنونـی  شـرایط  ماحظـه  از 

اسـب  همیشـه  آیـا  می پرسـد کـه  مـن 
درشـکه در میـدان وجود داشـته؟ توجیه 
چـوگان  بـازی  از  توریسـت ها کـه  ایـن 
چیـز  میـدان  در  امـروز  و  شـنیده اند 
دیگـری را می بیننـد کار دشـواری اسـت.

مسـابقات  در  افـزود:  جعفری زنـد 
چـوگان، اسـب ها چنـد سـاعتی مسـابقه 
می دادنـد و پـس از آن بهتریـن شـرایط 
در اختیارشـان بـود، امروز هـم در بعضی 
میـدان  در  چـوگان  بـازی  مناسـبت ها 
بـه  بایـد  طراحی هـا  و  می شـود  اجـرا 
گونـه ای انجـام شـود کـه اگـر تفریحـی 
در میـدان ایجـاد می شـود، بـا تاریـخ و 
هویـت میـدان بی ربط نباشـد و آزاری به 

نکنـد. حیـوان و حیثیـت شـهر وارد 
از  اسـب ها  کـه  هسـتیم  شـاهد  اکثـرا 
میـدان  در  دیرهنـگام،  تـا  زود  صبـح 
هسـتند و ضمـن این کـه سـرما و گرمای 
و  تحمـل  تدبیـری  بی هیـچ  را  محیـط 
درشـکه های سـنگین را حمـل می کننـد، 
اختیـار  در  محـدودی  آب  و  خـوراک 

دارنـد.
ایـن شـرایط، باعـث کهولـت زود هنـگام 
اسـب ها و کاهـش سـن آن ها می شـود، 
حاکـی  شـنیده ها  و  دیده هـا  همچنیـن 
ایـن  آسـیب دیدگی  کـه  اسـت  آن  از 
اسـب ها به درسـتی مـورد رسـیدگی قرار 
نمی گیرنـد و آن هـا "برده وار" بـه فعالیت 

خـود در میـدان ادامـه می دهنـد.
یـک چاره اندیشـی سـطحی، در رفـع این 
ابـزار  و  دوچرخـه  جایگزینـی  مشـکل، 
جهـت  بـه  اسـت، کـه  پدالـی  فیزیکـی 
ایجـاد اشـتغال مدیریـت و کرایـه دادن 
اسـب داران  کار  بـازار  می توانـد  آن هـا 
کنـد،  تضمیـن  و  حفـظ  هـم  را  کنونـی 
بـه  رسـیدگی  و  محـرز  چیـزی کـه  امـا 
آن در شـرایط کنونـی واجـب احسـاس 
سـریع  رسـیدگی  و  حـذف  می شـود، 
متولیـان بـه "اسـب های بیگانه بـا هویت 
ضـرورت  بنابـر  نقش جهـان"  میـدان 
ایـن  حیثیـت  حفـظ  و  زیسـتی  محیـط 

اسـت. شـده  ثبـت  جهانـی  میـراث 
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روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

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

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

اداره كل راهداری و حمل و نقل و جاده ای اســتان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه 
با مشخصات ذیل و سایر شرایط قید شــده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص 

حقوقی اقدام نماید :
 در صورتیکــه قیمت پیشــنهادی پیمانکار فراتر از ظرفیت مجاز رتبه 5 راه و ترابری باشــد ، 

پیمانکار می بایست دارای صالحیت رتبه باالتر )رتبه 4 راه و ترابری( باشد.
 پیمانکاران دارای صالحیت به شرط داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( و نیز معتبر بودن اسم 

شرکت در پایگاه ساجار می توانند در این  مناقصه شرکت نمایند. 
 میزان سپرده شركت در مناقصه مطابق ســتون شماره 5 جدول فوق بایستي بصورت تضامین 
قابل قبول ذکر شــده در آیین نامه تضامین دولتی و مطابق با عنوان مناقصه مذکور با مدت اعتبار 
سه ماه و قابل تمدید تا ســه ماه دیگر برای ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزي به حساب شماره 
2176374904008 نزد بانك ملی مرکزی  شهرســتان خرم آباد به نام اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای  استان لرستان و شرایط قید شده در قسمت محتویات پاکت الف اسناد مناقصه ارائه گردد. 
 به پیشــنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، ســپرده هاي كمتر از میزان مقرر، چك 

شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 محل و زمان دریافت اســناد : متقاضیان می توانند از مــورخ 1398/05/19 حداکثر تا مورخ 

1398/05/22  به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند: 
www.setadiran.ir  : برد عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

 محل تحویل پیشنهادات : ســامانه تدارکات الکترونیک دولت و پاکات الف عالوه بر بارگذاری 
در ســامانه مذکور می بایســت بصورت فیزیکی به آدرس خرم آباد – بلوار بهارستان – کیلومتر 3 
جاده اندیمشــک - جنب سیلو  – دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره كل  راهداری و حمل و نقل و 

جاده ای  استان لرستان
 به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد )مهر و امضاء كلیه اسناد الزامیست(.
 ســایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج اســت. درصورت ابهام در اسناد و 

هرگونه سوال با اداره پیمان و رسیدگی اداره کل فوق الذکر هماهنگ گردد.

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  ساده ) به شماره 98/10 تا 98/24(
برآورد اولیهصالحیتعنوان پروژه

)مبالغ به ريال(
مبلغ تضمین 

)مبالغ به ريال(
آخرين مهلت 
دريافت اسناد

آخرين مهلت 
تحويل پیشنهاد  

بازگشايي پاكات 
ساعت 9 صبح روز 

لکه گیری و روكش آسفالتی راههای اصلی،فرعی و روستائی شهرستان دلفان- مناقصه شماره 2
98/11

رتبه 5 راه و 
ترابری

62/825/386/9813/141/269/34998/05/2298/06/0298/06/03

لکه گیری و روكش آسفالتی راههای اصلی،فرعی و روستائی شهرستان پلدختر- مناقصه شماره 5
98/14

رتبه 5 راه و 
ترابری

62/824/742/0533/141/237/10398/05/2298/06/0298/06/03

رتبه 5 راه و لکه گیری سطح راههای استان لرستان- مناقصه شماره 998/18
ترابری

27/818/036/7541/390/901/83898/05/2298/06/0298/06/03

رتبه 5 راه و لکه گیری و روكش آسفالتی راههای اصلی،فرعی و روستائی شهرستان ازنا- مناقصه شماره 1098/19
ترابری

52/746/203/7302/637/310/18798/05/2298/06/0298/06/03

رتبه 5 راه و لکه گیری و روكش آسفالتی راههای اصلی،فرعی و روستائی شهرستان رومشکان- مناقصه شماره 1198/20
ترابری

34/831/862/4861/741/593/12498/05/2298/06/0298/06/04

رتبه 5 راه و لکه گیری و روكش آسفالتی راههای اصلی،فرعی و روستائی شهرستان سلسله- مناقصه شماره 1298/21
ترابری

51/829/373/9622/591/468/69898/05/2298/06/0298/06/04

رتبه 5 راه و لکه گیری و روكش آسفالتی كمربندی جنوبی خرم آباد-مناقصه شماره 1398/22
ترابری

32/816/234/8341/640/811/74298/05/2298/06/0298/06/04

رتبه 5 راه و تهیه و حمل قیر PG به شهرستانهای استان لرستان - مناقصه شماره 1498/23
ترابری

9/999/500/000499/975/00098/05/2298/06/0298/06/04

رتبه 5 راه و درزگیری سطح راههای استان لرستان - مناقصه شماره 1598/24
ترابری

20/002/642/0001/000/132/10098/05/2298/06/0298/06/04

اصالحیه: 
مناقصه های شماره )98/10(،)98/12(،)98/13(,)98/15(،)98/16( و )98/17(که در آگهی نوبت اول چاپ گردیده  از لیست مناقصات حذف شده اند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها از تاریخ 1398/05/31 به 1398/06/02 و همچنین تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه های شماره )98/11( و )98/14( از تاریخ 1398/06/02 به 1398/06/03 تغییر می یابد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول آگهي :            1398/05/17 تاريخ انتشار نوبت دوم آگهي : 1398/05/19

اداره كل 
راهداری و حمل و نقل 
و جاده ای استان لرستان

آگهي نوبت دوم

ریشه ها در نگارخانه آریا تا 25مرداد 
در حال برگزاری است.

بهارستان- خانه ملت 
در سینماهای هنر و تجربه در حال اکران 

است.

مستندنمایشگاه

رسانه در آینه تصویر
مجله وزن دنیا،رسانه شعر ایران منتشر شد.

پدربزرگ گم شده 
تا 30 مرداد در  تاالر فرهنگی

هنری فجر )همدان( در حال اجرا است.

کنسرت گروه کالیوه
  )ویژه بانوان(

25 مرداد در فرهنگسرای نیاوران - سالن 
خلیج فارس برگزار می شود.

یک شب خوش 
تا 7شهریور در تماشاخانه ایران تماشا 

در حال اجراست.

 فامیل دور : راه رفتـنـی را ، باید رفت ! در 
بستنی را ، بــــاید بست !

پسر عمه زا : در بستنی رو باید لیسید !

کاله قرمزی

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

آخر ای یار فراموش مکن یارانرا
دل سرگشته بدست آر جگر خوارانرا
عام را گر ندهی بار بخلوتگه خاص
ز آستان از چه کنی دور پرستارانرا

وصل یوسف ندهد دست به صد جان عزیز
این چه سودای محالست خریدارانرا

گر نه یاری کند انفاس روان بخش نسیم
خبر از مقدم یاران که دهد یارانرا

آنکه چون بنده بهر موی اسیری دارد
کی رهائی دهد از بند گرفتارانرا

دست در دامن تسلیم و رضا باید زد
اگر از پای در آرند گنه کارانرا

روز باران نتوان بار سفر بست ولیک
پیش طوفان سرشکم چه محل بارانرا

دستگاهیست پر از نافه آهوی تتار
حلقٔه سنبل مشکین تو عطارانرا

حال خواجو ز سر کوی خرابات بپرس
که نیابی به در صومعه خمارانرا

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

درباره ریشه ایرانیان ساكن 
غرب فالت ایران، 

به مناسبت محاصره نینوا 
در دهم آگوست 

سال ۶12 پیش از میالد
 Ninua=نینـوا( نینـوه  شـهر  محاصـره 
Nineveh( پایتخـت امپراتـوری آشـور 
Assur توسـط نیروهـای نظامـی ایـران 
و بابل )مشـتركا( از دهم آگوسـت سال 
۶12 پیـش از میـاد آغـاز شـد. برخـی 
روز سـقوط  را  تاریـخ  ایـن  مورخـان،  از 
نینـوه و كشـته شـدن »سینشاریشـكون 
وقـت  پادشـاه   »Sinsharishkun
آشـور ذكر كـرده اند كـه مورخـان دیگر، 
سـقوط شـهر را دهم دسـامبر این سـال 
ماهـه  چهـار  محاصـره  یـك  پـی  در  و 
نوشـته انـد. بعضـی مورخان نیز نوشـته 
انـد كـه محاصـره از مـاه می سـال ۶12 
از میـاد آغـاز و تـا جـوالی كـه  پیـش 
شـهر سـقوط كـرد ادامـه داشـت. ایـن 
محاسـبات  نتیجـه  تاریـخ،  اختـاف 

اسـت.  تقویمـی  متفـاوت 
را یـک مـورخ      شـرح سـقوط شـهر 
و  نوشـته  زمـان(  )آن  وقـت  بابلـی 
مـوزه  در  و  اسـت  موجـود  آن  كتیبـه 
بریتانیـا در لنـدن نگهـداری مـی شـود. 
آشـوربانیپال پسـر  سینشاریشـكون 

قصـر  در  كـه  بـود   Assurbanipal
مورخـان  از  برخـی  شـد.  كشـته  خـود 
نوشـته انـد كـه وی هنگام سـقوط شـهر 
حكومـت  سـال   11 او  خودكشـی كـرد. 

بـود. كـرده 

 کتیبه شرح سقوط نینوا
در پـی تصـرف نینـوا، نیروهـای فاتـح 
ایـن شـهر را با خاك یكسـان سـاختند 
و آشـوری هـا را بـه نقـاط دور دسـت 
تبعیـد كردنـد تـا دولـت آشـور دیگری 
در  اینـك  كـه  نینـوا  نشـود.  تشـكیل 
دل و قسـمتی از آن در حاشـیه شـهر 
موصـل قـرار گرفتـه در سـاحل شـرقی 
دجلـه و نزدیـك بـه كوههـای زاگـرس 
آنجـا  از  سـالها  و  بـود  شـده  سـاخته 
و  مدیترانـه  تـا  وسـیعی  منطقـه  بـر 
آناتولـی  و  قفقـاز  تـا  دیگـر  سـوی  از 
خصوصیـات  از  شـد.  مـی  حكومـت 

دولـت آشـور ظلـم و اسـتثمار نسـبت 
بردگـی گرفتـن  بـه  و  دیگـر  ملـل  بـه 
افـراد آنهـا و بـه بیـگاری گماردنشـان 
بـود تـا برای آشـوری هـا ثـروت تولید 
در  حـال  درعیـن  هـا  آشـوری  كننـد. 
هنـر و خـط و ثبـت تاریـخ و رویدادهـا 
پیشـرفته بودند.ایرانیـان سـاكن غـرب 
از  ملـل  سـایر  از  بیـش  ایـران  فـات 
بودنـد كـه  آشـوری هـا آسـیب دیـده 
سـرانجام بـا بابلـی هـا متحد شـدند و 
ریشـه آشـوری ها را بركندنـد. مورخان 
غـرب  سـاكن  ایرانیـان  قدیـم  یونـان 
انـد  نوشـته  »مـاد«  را  ایـران  فـات 
ولـی برخـی از آنان از جملـه هرودوت 
بیشـتری  توضیـح  زمینـه  ایـن  در 
داده و نوشـته انـد كـه ایـن مـردم كـه 
هماننـد پارسـیان بـه زبان اوسـتایی و 
یـا  ـ سـغدی  )سـیتی   Sakaسـكایی
تاجیكـی( سـخن می گویند خودشـان 
مـی  )آریایـی(   Arizantiآریزانتـی را 
لباسـها،  ـ  زبـان  بـر  عـاوه  نامنـد. 
ابزارهـا، عـادات و رسـوم  تجهیـزات و 
و آییـن آنـان نیز بـا پارس ها و سـایر 

ایرانـی یكسـان اسـت. اقـوام 
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کتاب 

خانواده تیبو
نویسنده: روژه مارتن دوگار

مترجم: ابوالحسن نجفی
انتشارات:نیلوفر

خانـواده تیبـو کـه نـگارش و انتشـار آن از سـال 1920 تـا سـال 1940 

طول کشـید اثر برجسـته روژه مارتن دوگار، نویسـنده فرانسـوی است. 

او توانسـت در سـال 1937 برنده جایزه نوبل ادبیات شـود و موسسـه 

نوبـل بـه خاطـر قـدرت و صداقـت هنـری و همچنین کشـمکش های 

انسـانی کـه در رمـان خانـواده تیبـو بـه خوبی نشـان داده، ایـن جایزه 

را بـه مارتـن دوگار اهـدا کـرده اسـت. مـا نیـز در کافه بـوک ایـن رمان 

بـزرگ را در لیسـت کتاب هـای پیشـنهادی خـود قـرار داده ایـم و بـه 

شـکل جـدی مطالعـه ایـن رمـان را پیشـنهاد می کنیم.

خانـواده تیبـو یـک رمـان چهـار جلـدی اسـت کـه در هفـت بخـش 

اصلی نوشـته شـده اسـت. اسـامی این هفت بخش عبارت اسـت از: 

دفترچـه خاکسـتری – ندامتـگاه – فصـل گرم – طبابت – سـورلینا – 

مـرگ پـدر – تابسـتان 1914 – سـرانجام.

داسـتان کتـاب شـرح زندگـی دو خانـواده کامـا متفـاوت اسـت کـه 

زندگـی آن هـا از طریـق پسـرهای خانواده بـه هم گره خورده اسـت. از 

ایـن دو خانـواده یکـی پیـرو مذهب کاتولیـک و دیگری پیـرو مذهب 

پروتسـتان اسـت. تمرکـز کتـاب نیز بـر دو شـخصیت از خانـواده تیبو 

بـه نام هـای آنتـوان و ژاک اسـت.

پـدر آنتـوان و ژاک فـردی خشـک و مقرراتی اسـت که توجـه ویژه ای 

بـه مذهـب دارد. دوسـت دارد در نـگاه همـه فـردی باایمـان و مذهبی 

جلـوه کنـد و خزانـه دار اتحادیـه امور خیریـه کاتولیک ها نیز می باشـد. 

او همچنیـن موسـس و مدیـر بنیـاد حفـظ و حراسـت اخـاق جامعه 

می خواهـد  اسـت.  پسـرانش حسـاس  رفتـار  روی  بسـیار  و  اسـت 

پسـرانش چهـره او را برجسـته تر کننـد و بـه شـهرت او بیفزاینـد. بـه 

همیـن خاطـر هنگامـی کـه بـا رفتـار عصیانگرانـه پسـر کوچکتـرش 

یعنـی ژاک روبـه رو می شـود تصمیم هـای سـختی می گیـرد.

شـخصیت ژاک بـه گونـه ای اسـت کـه احتیـاج بـه سرکشـی و 
عصیـان دارد. نیـاز دارد کـه دیـده شـود و شـخصیت خـود را بـه 

همـگان نشـان دهـد. 


