
شهرداری اختیار آباد 

نوبت دوم  آگهی تجدید مزایده عمومی
شماره 98/2

شـهرداری اختیار آباد بر اسـاس مجوز شـماره 5/98/701  مورخ 98/6/27 شـورای اسـامی شـهر در نظر دارد نسـبت به فروش 5 )پنج( 
قطعـه زمیـن هـای خـود واقـع در شـهر اختیار آبـاد با ابعاد و مشـخصات طبق جـدول ذیـل از طریق مزایـده کتبی اقـدام نماید لـذا متقاضیان 
شـرکت در مزایـده مـی تواننـد بـا در نظـر گرفتن مراتـب ذیل پیشـنهادات خود را حداکثـر تا پایان وقـت اداری روز یک شـنبه مـورخ 98/10/08  
بـه همـراه تضمیـن شـرکت در مزایده به دبیرخانه شـهرداری تحویل نمایند. ضمنا بازگشـایی پاکات حاوی پیشـنهادات واصله روز دوشـنبه راس 

سـاعت 10 صبـح مـورخ 98/10/09 در محل سـالن کنفرانس شـهرداری صـورت می پذیرد. 

شناسه اگهی 682649

1-قيمت پایه اراضی و سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند .
2-فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/09/26 می باشد 

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

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

6-مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی از بانــک هــای مــورد تاییــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و یــا واریــز بــه حســاب 
ــادل %5  ــان )کد8002(مع ــرک کرم ــعبه گم ــران ش ــی ای ــک مل ــزد بان ــبا 820170000000107715929005IR  ن ــماره ش ــا  ش ــهرداری 0107715929005  ی ــپرده ش س
ــهرداری  ــتی ش ــد پس ــهرداری 41137304765 و ک ــادی ش ــد اقتص ــهرداری 14002604156 و ک ــی ش ــه مل ــا شناس ــنهادی )ضمن ــت کل پیش ــد( قیم ــج درص )پن

ــد ــی باش 7638154693 م
آدرس ، مشخصات و ابعاد پنج )5( قطعه زمین های مورد مزایده شماره 98/2 شهرداری اختیار آباد سال 1398

قیمت پایه کارشناسی هر متر مربع مساحت )متر مربع(کاربریشماره قطعهآدرس ملک )عرصه(ردیف
9/200/000 ریال۱97/4 متر مربع  تجاری1خیابان شهید بهشتی کوچه 1۵۱

4/800/000 ریال360 متر مربعمسکونی2خیابان ورزش حدفاصل کوچه 4و6 2

9/200/000 ریال۱۵7/2 متر مربعتجاری3خیابان جمهوری قبل از کوچه 312

4/000/000 ریال370/98 متر مربعمسکونی 4خیابان شریعتی کوچه 4۵2

4/400/000 ریال ۱0/000/000 ریال ۵23 متر مربعمسکونی تجاری۵انتهای خیابان طالقانی۵

 آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 98-5

دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پروش استان کرمان
موضوع مزایده : اجاره سالیانه یک باب مغازه واقع خیابان جامی روبروی کوچه شهید 

یزدانی
مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز از طریق سامانه 

ستاد ایران
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا ساعت 18 مورخ 98/09/28 از طریق 

سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطاعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به 

آدرس  setadiran.ir مراجعه شود.

مزایده گذار: اداره کل آموزش و پروش استان کرمان
موضوع مزایده : فروش اقالم طبق جدول ذیل

 مزایده عمومی

توضیحات شماره مزایده موضوع مزایده ردیف

به سامانه ستاد ایران مراجعه شود. 98 -6 فروش تعدادی خودرو قابل شماره گذاری ۱

به سامانه ستاد ایران مراجعه شود. 98 -4 فروش آهن آالت اقساط 2

به سامانه ستاد ایران مراجعه شود. 98 -3 فروش خرمای درجه سه فله ای و ضایعاتی 3

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطاعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس

 setadiran.ir مراجعه شود. 

شناسه آگهی 689195

شناسه آگهی 689222 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

سیل شیفتگان خدمت!
2

3

در میـان گزارش هایـی کـه از حاشـیه ثبت نـام هـا تهیه شـد مـردی بود 
کـه بـا صراحـت گفـت »یکـی از دالیلـم میـل بـه قـدرت اسـت«. او را 
می شـود در لیسـت صادق ترین شـهروندان کشـور گنجاند. شـب اعالم 
واریـز یارانه هـا، فریبـرز رئیس دانـا، اقتصـادادن در گفتگو بـا تلویزیونی 
بی بی سـی فارسـی گفـت: »دولـت احمدی نـژاد از طریـق شـوک درمانی 
وارد نشـده و از طریـق توهـم درمانـی وارد شـده اسـت. بـه تدریـج و 
قطعه قطعـه، یارانه هـا را حـذف کردنـد، مقـداری پـول بـه حسـاب ها 
ریخته انـد و از توهـم گولـی مـردم محـروم اسـتفاده کردنـد. اجنـاس 
اندک انـدک گـران می شـود و این طرح پیامد مثبتی بـرای رفاه همگانی 
نـدارد«. او کـه آشـکار خشـمگین بود در پایـان گفت: آنک واقعی شـدن 

قیمت هـا!
اینکه او دقایقی بعد از این صحبت در منزلش بازداشـت شـد، قیمت ها 
واقعـی شـد یا نـه و یارانه ها چه نتیجـه ای بر جا گذاشـت، قصه جدایی 
اسـت اما 9 سـال بعد می شـود گفت:» آنک سـیل شـیفتگان خدمت 

برای حضور در مجلس شـورای اسـالمی«
و  موافقت هـا  بـا  انتخابـات  مـورد  در  زدن  حـرف   98 آذر  میانـه  در 
مخالفت هایـی همراه اسـت. کار به جایی رسـیده که حتـی نماینده دوره 
قبـل مجلـس هـم در اعتراض بـه ناکارآمدی تالشـش و وجـود موانع، 
حاضـر بـه ثبت نام نشـد امـا هم لیسـتی های او باز هم ثبت نـام کردند 
تا نشـان بدهد در فقدان احزاب، هنوز هم سـلیقه های فردی اسـت که 

در سیاسـت ایرانـی چـرخ را می چرخاند.
تـا ایـن لحظـه نزدیک بـه ۱۵ هزار نفر ثبت نـام کرده اند و گفته می شـود 
برای هر کُرسـی ۵۵ نفر آرزومند وجود دارد که جملگی مدعی هسـتند 
»شـیفته خدمـت بـه مردم انـد«. البتـه در میـان گزارش هایـی کـه از 
حاشـیه ثبت نـام هـا تهیـه شـد مردی بـود که بـا صراحت گفـت »یکی 
از دالیلـم میـل بـه قدرت اسـت«. او را می شـود در لیسـت صادق ترین 
شـهروندان کشـور گنجاند.پیش بینـی می شـود در شـهرهای کوچک به 
دلیل فضای غیرسیاسـی، بافت عمومًا قوم و قبیله ای و البته مطالبات 
معیشـتی، میـزان مشـارکت بـاال باشـد اما در شـهرهای بزرگ داسـتان 
پیچیدگی هـای تـازه ای پیـدا کـرده اسـت. بعید اسـت از سیسـتم تک 
لیسـت اسـتقبال شـود و به دلیـل ناکامـی اصالح طلبـان و اصولگرایان 
در تحقـق شـعارها و وعده هـا، گرایـش بـه کسـانی کـه مدعی شـوند به 
صورت مسـتقل وارد صحنه شـده و اتفاقًا هر دو جریان سیاسـی کشور 

را مـورد نقـد و حملـه قرار دهند بیشـتر خواهـد بود.
پیش بینـی صحنـه سیاسـی ایـران، دشـوارتر از پیش بینـی وضعیـت 
هواسـت. متغیرهـای موثـر بـر ایـن عرصـه چنـان پیچیـده و لحظه ای 
هسـتند کـه گاهی خـود بازیگردانان را هـم غافلگیر می کنـد. گرچه این 
روزهـا بـه نظـر نوعی سسـتی، کرختی و بی عملـی در میان بسـیاری از 
رای دهنـدگان وجـود دارد امـا تجربـه نشـان داده کـه هر چه به سـاعات 
رای ریـزی نزدیـک شـویم تصمیم گیری هـا قطعیـت بیشـتری پیـدا 
خواهـد کـرد و کسـانی کـه می گوینـد رای نمی دهنـد، می رونـد و رای 
می دهنـد، حتـی آنها که ممکن اسـت بعدا حاشـا کنند کـه رای داده اند!
اینکه انتخاب حق آدمی اسـت و حتی در بعضی کشـورها محکومان به 
مـرگ در مورد وسـیله اعدام شـان هـم از حق انتخاب اسـتفاده می کنند 
تردیدی نیسـت، بعضی هم می گویند چرا به دسـت خودمان، خودمان 

انس طال         ۱.460.2۱0

مثقال طال     20.220.2۵0

گرم طالی ۱8  4.663.۱92

گرم طالی 24   6.244.200

بهار آزادی      42.880.000

امامی          46.2۱0.000

نیم       24.780.000

ربع         ۱۵.890.000

گرمی       9.۱90.000

دالر             ۱29.390

یورو         ۱44.200

درهم          3۵.3۵9

لیر ترکیه           ۱9.423

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

ما را در تلگرام 
3  تا  9دنبال کنید

نفس هایی که دود می شوند
شاخص آالیندگی هوا یکشنبه 17 آذر در شهرستان ریگان به 20 برابر حد مجاز رسیده است

امـور  سـازمان   ،۱399 بودجـه  الیحـه  در  دولـت 
مالیاتـی را مکلـف کـرده از فـروش کاالهایـی کـه 
مخـرب  پسـماند  تولیـد  بـه  منجـر  آنهـا  مصـرف 
دریافـت  عـوارض  می شـود،  زیسـت  محیـط 
کنـد و تـا سـقف ۱0 هـزار میلیـارد ریـال از ایـن 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  اختیـار  در  را  مبلـغ 
زیسـت قـرار دهد تـا بـرای بازیافت پسـماندهای 
مذکـور مصـرف شـود. طبـق الیحـه بودجـه ۱399 
کـه دیـروز از سـوی دولـت بـه مجلـس شـورای 
تومـان  میلیـارد  هـزار   ۱9۵ شـد  ارائـه  اسـالمی 
اسـت  قـرار  دولـت  شـده  پیش بینـی  درآمـد  از 
میـان  ایـن  در  تامیـن شـود.  مالیـات  بخـش  از 
نظـر  در  مالیاتـی  بـرای سـازمان  تکالیفـی  هـم 

اسـت. گرفتـه شـده 
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خانه »مشروطه« ملی شد
مدیر کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
اردبیل از ثبت ملی خانه 

مشروطه اردبیل در فهرست 
آثار ملی خبر داد.

آمادگی سازمان 
هواشناسی برای استفاده 

از دستاوردهای فناوری
معاون وزیر راه و شهرسازی و 

رییس سازمان هواشناسی کشور، 
ضمن تاکید بر ضرورت توسعه 

فعالیت ها در حوزه هواشناسی با 
استفاده از خدمات هوشمندانه 

شرکت های دانش بنیان، از 
آمادگی این سازمان برای 

بهره گیری از دستاوردهای فناورانه 
این شرکت ها خبر داد.
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 ای

س:
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یادداشت  مهمان
احسان محمدی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1612

دوشنبه 18 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

دولت در الیحه بودجه 99، 
سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده 
از فروش کاالهایی که مصرف 
آنها منجر به تولید پسماند مخرب 
می شود، عوارض دریافت کند

اخذ عوارض 

پسماندهای مخرب

2

45 و

ثبت ملی سدهای کرخه و دز 
سدهای کرخه و دز در همایش ثبت ملی آثار 

صنعتی کشور، ثبت شدند

وزیر اطاعات:

ترامپ،دانشمندان ما را 
گروگان گرفته است 

لینک خرید نسخه الکترونیک

را از حـق و فرصتی هرچنـد تنگ و گوتاه محروم کنیم؟
ولـی در فرصـت باقیمانده پاسـخ به یک پرسـش کلیدی 
می توانـد روی میزان حضور عمیقًا اثر بگذارد. بسـیاری از 
آنهـا که دچار تردید هسـتند که پای صنـدوق رای بروند یا 
نـه، می پرسـند: به مـا بگویید واقعًا مجلـس در راس امور 
اسـت و بـود و نبـودش تفـاوت دارد، آن وقت مـا هم رای 
می دهیم!یکـی از عوامـل شـکل گیری این تردیـد گفتار و 
کـردار برخی از نمایندگان اسـت که به آنهـا رای دادیم ولی 
در چهارسـال گذشـته غیب شدند و اصالً مشخص نیست 

کجـا بـودن و چـه کردنـد و بـود و نبودشـان چـه فرقـی 
می کـرد. این افـراد نه تنها به رای دهنـدگان وفادار نماندند 
بلکـه جایـگاه یک نهـاد انتخابـی را هم مخـدوش کردند. 
بـرای حفظ صنـدوق رای و گشـایش فضـای اجتماعی و 
سیاسـی، افـراد بسـیاری هزینه هـای گـران دادنـد و این 
سـبک رفتـار اگـر نگوییـم خیانـت بـه باورهـای مـردم و 
روح آن رفتگان اسـت، نوعی دهن کجی به سـاختارهایی 
اسـت کـه حفـظ آنها به کشـور کمک می کند./عصـر ایران

ی 
ن کم آب

بحرا
ی بگیریم

را جد
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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ظریف راهی ترکیه خواهد شدپیام خبر
وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در اجالس »روند استانبول-قلب آسیا« راهی ترکیه 
خواهد شد.

رنا
 ای

س:
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نفس هایی که دود می شوند
شاخص آالیندگی هوا یکشنبه 17 آذر در شهرستان ریگان به 20 برابر حد مجاز رسیده است

شاخص آالیندگی هوا در ریگان به 20 برابر حد مجاز رسید

می افتـد کـه  اتفـاق  زمانـی  هـوا  آلودگـی 
حجـم زیـادی از ذرات یا مـواد مضر از قبیل 
گازهـا، ذرات و مولکول هـای بیولوژیکی وارد 
اتمسـفر کـره زمیـن شـود. جو یا اتمسـفر 
سـامانه گازی طبیعـی پویـا و پیچیـده ای 
اسـت کـه زندگانـی در سـیاره زمیـن بـه آن 
وابسته اسـت. کاهـش ضخامـت الیـه ازون 
بـه دلیـل آلودگـی هـوا، دیرزمانـی اسـت 
کـه خطـری برای تندرسـتی مردمـان و نیز 
زیسـت بوم های زمیـن شـناخته می شـود  
و کشـور مـا نیـز بـه انـواع مختلـف بـا این 
قضیـه دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، تهران 
در صـدر شـهر هـای آلـوده کشـور اسـت، 
و  صـد  یـک  جریـان  در  امانـی  شـهربانو 
هشـتاد و یکمیـن جلسـه شـورای شـهر 

تهـران بـه شـعار شـهردار تهـران اشـاره کرد 
و افـزود: همانگونـه که مسـتحضر هسـتید 
شـهردار تهـران کار خـود را بـا شـعار تهـران 
شـهری بـرای همـه بـا هـدف بهره منـدی 
تمامـی شـهروندان از حقـوق برابر آغـاز کرد 
کـه در ایـن بیـن انتظـار مـی رفت که شـهر 
بـا تبییـن ایـن دیـدگاه اداره می شـد.امانی 
ادامـه داد: متاسـفانه ایـن امـر تاکنـون از 
سـرعت و پیشـرفت قابـل قبولی برخـوردار 
نبوده اسـت.حقیقت این اسـت که در پس 
ایـن شـعار زیبا، شـهر ما حال خوبـی ندارد. 
نفـس تهـران به شـماره افتاده اسـت.امانی 
بـا تاکید بر اینکه تهران هنـوز فاصله زیادی 
دارد تـا شـهری برای همه باشـد ادامـه داد: 
شـهری بـرای همـه نیسـت. طی یـک ماه 

سـپری کردیـم کـه  را  روزهایـی  گذشـته 
هـوای شـهر بـرای مردمانـش ناسـالم بود.
وی تصریـح کرد: تهران شـهری بـرای همه 
نیسـت، چون به صورت میانگیـن روزی ۱۵ 
نفـر در اثـر آلودگـی هـوا جـان می سـپارند.
تهـران شـهر ماشـین هاسـت، تهران شـهر 
پارکینگ ماشـین هاسـت، تهران شهر افراد 
پیـاده هـم نیسـت چـه برسـد به شـهروند 
معلول و سـالمند و کودک. متاسفانه عزم و 
اراده جـدی بـرای حل این مسـائل در میان 
مسـئوالن و نهاهای مرتبط دیده نمی شـود.
ایـن عضـو شـورا گفت: گاهـی اوقـات برای 
حـل مشـکالت، نیـازی بـه فریـاد و صـرف 
هزینه هـای هنگفـت و بودجـه هـای کالن 
بایسـتید،  تنهـا کافیسـت کمـی  نیسـت، 

مـردم خودشـان عبـور می کننـد. این سـوء 
محـدود  اشـتباهات  بـه  تنهـا  مدیریـت 
نمی شـود، عـده ای پـا را فراتـر گذاشـته و 
خواسـته یا ناخواسـته به حقوق شـهروندان 
دسـت انـدازی کرده انـد. امـروز بسـیاری از 
نهادهـا و سـازمان ها بـه صـورت کامـال غیر 
قانونـی، فضاهـای عمومـی شـهر را تصـرف 
کرده انـد. بـرای آنکـه تهـران شـهری بـرای 
همـه شـود بایـد اول از خودمـان شـروع 
کنیم.امانـی ادامـه داد: مشـت نمونه خروار 
اسـت، همانطور که مشـاهده کردید، هر روز 
حقوق اولیه شـهروندان بیشـتر مورد دست 
انـدازی قـرار مـی گیـرد تا جایی کـه تصرف 
پیـاده رو بـه یـک فرهنـگ تبدیـل شـده 
اسـت.  در تهـران آمـد و شـد افـراد پیـاده، 
روز بـه روز دشـوارتر می شـود و سـد معبـر 
در معابـر نیـز بـه آنها اضافه شـده اسـت به 
طوریکـه این اقـدام از محل کسـب افراد به 
منـازل مسـکونی و نهایتـا با همـان رویه به 
خیابان  ها بسـط داده شـده اسـت.امانی در 
ادامـه خاطـر نشـان سـاخت: ایجـاد موانـع 
در سـطح شـهر و شـریان های اصلـی بـه 
وضوح قابل مشـاهده اسـت و مثال بارز آن 
ایجـاد انـواع موانع توسـط اداره هـای دولتی 
و نهـاد های عمومیسـت که بـدون توجه به 
قوانیـن، اقـدام بـه تصـرف فضای پیـاده رو 
و پـارک حاشـیه ای می کننـد. ایـن حداقـل 
حقـوق شهروندیسـت کـه متاسـفانه از بین 

رفتـه و مـی رود.

شاخص آالیندگی هوا در ریگان به 
20 برابر حد مجاز رسید

در  هـوا  آالیندگـی  شـاخص  افزایـش 
بسـیاری از مناطـق محـروم نیز سـالمتی 
را تهدیـد مـی کنـد، سیسـتان و  مـردم 
بلوچسـتان و بسـیاری از نقـاط  محـروم 

اسـتان کرمـان را نیـز در گیـر کرده اسـت. 
فرمانـدار ریگان با تاکید بر اینکه شـاخص 
آالیندگی هوا در این شهرسـتان )یکشنبه( 
بـه 20 برابـر حد مجاز رسـیده اسـت گفت: 
ریـگان ۱6  در  ریزگردهـا  پدیـده  تشـدید 
درمانـی کرد.امیـن  مراکـز  راهـی  را  نفـر 
باقـری افـزود: هـر لحظـه بـر شـدت گرد 
و غبـار شـدید کـه از حوالـی صبـح  ی در 
شهرسـتان ریـگان آغاز شـده، افـزوده می 
شـود.وی تصریح کرد: تشـدید پدیده گرد 
و غبـار عـالوه بر ایجاد مشـکالت تنفسـی 
محـور  در  مـرور  و  عبـور  موجـب کنـدی 
ترانزیتـی ریـگان بـه چابهـار شـده اسـت.

فرمانـدار ریـگان از آمادگـی مراکـز درمانی 
و پلیـس راه بـه منظـور خدمـات رسـانی 
بـه مسـافران گرفتـار در توفـان و بیمـاران 
تنفسـی خبـر داد.باقـری افـزود: گـرد و 
غبـار شـدید موجـب وارد آمـدن خسـارت 

بـه فضای سـبز شـهری، مزارع کشـاورزی 
و نخیـالت شهرسـتان ریگان شـده اسـت 
و کارشناسـان در حـال برآورد خسـارت در 
ایـن زمینـه هسـتند.وی بیان داشـت: 36 
روسـتای شهرسـتان ریـگان در محاصـره 
گـرد و غبـار شـدید قـرار دارنـد و نیروهای 
امـدادی بـه ایـن مناطـق اعـزام شـده اند.

فرمانـدار ریـگان از شـن گرفتـی مسـیر 
انتقـال آب کشـاورزی خبـر داد و گفـت: 
ایـن پدیده امـور زندگی روزمـره مردم این 
شهرسـتان را مختـل کـرده اسـت.وی بـه 
وارد آمـدن خسـارت بـه باغ هـای مرکبات 
شهرسـتان ریگان اشـاره کرد و افـزود: گرد 
غبـار موجب ریـزش محصـول مرکبات در 
این شهرسـتان شـده اسـت.ریگان بعد از 
خوزسـتان دومین کانـون بحران بـادی در 

است. کشـور 

تالش هـای  گفـت:  اطالعـات  وزیـر 
گسـترده وزارت اطالعـات بـا همراهـی 
دسـتگاه قضایی و شـورای عالی امنیت 
مناسـب  آفرینـی  نقـش  بـا  و  ملـی 
وزارت خارجـه منجـر بـه آزادی مسـعود 

شـد. سـلیمانی 
بـا  گفت وگـو  در  علـوی  محمـود  سـید 
اسـاتید  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا، 
اعتـالی  راسـتای  در  کـه  دانشـگاهی 
بـه  می کننـد  فعالیـت  کشـور  علمـی 

خصـوص دکتـر مسـعود سـلیمانی کـه 
اقدامـات برجسـته ای در زمینـه درمـان 
بیماری هـای العالج دارد هسـتند، اظهار 
افـراد در حـوزه  ایـن  از  کـرد: حمایـت 
امنیتـی بر عهده وزارت اطالعات اسـت.
وی ادامـه داد: متاسـفانه دولـت آمریکا 
بـر خـالف ادعاهـا نـه تنهـا تحریم هـای 
ظالمانـه ای را در بخـش دارویـی کشـور 
ایجـاد  بـه  منجـر  کـه  کـرده  اعمـال 
مشـکالت عدیده بـرای سـالمتی برخی 

بیمـاران شـده بلکه بـه تعبیـر و اعتراف 
آشـکار ترامپ، اقـدام به گـروگان گیری 
دانشـمندان مـا نیـز کـرده اسـت.وزیر 
اطالعـات در پایـان بـا تاکید بـر حمایت 
برجسـته  اسـاتید  از  اطالعـات  وزارت 
دانشـگاهی گفـت: بـا توجه بـه وضعیت 
تالش هـای  سـلیمانی  دکتـر  سـالمتی 
و  اطالعـات  وزارت  توسـط  گسـترده 
شـورای  و  قضایـی  دسـتگاه  همراهـی 
عالـی امنیـت ملـی و بـا نقـش آفرینی 
انجـام گرفـت  خارجـه  وزارت  مناسـب 
آزادی  بـه  منجـر  الهـی  لطـف  بـه  کـه 
حقوقـی  پیگیـری  البتـه  گردیـد.  وی 
ایـن موضـوع در دسـتور کار دولـت قرار 

خواهـد گرفـت.

ترامپ،دانشمندان ما را 
گروگان گرفته است 

بودجه سال آتی، بودجه استقامت 
و مقابله با تحریم است

رئیس جمهـور گفـت: در شـرایطی کـه دشـمنان ما فکـر می کردند که با تحریم های شـدید 
نسـبت بـه ملـت ایـران، ملـت و دولت را از سـاخت کشـور و اجـرای بودجه مصـوب ناامید 
خواهنـد سـاخت خـود ناامید شده اندحجت االسـالم حسـن روحانی امـروز در صحن علنی 
مجلـس در جریـان تقدیـم الیحـه بودجه سـال 99 به مجلـس گفت: با تشـکر از مجلس 
کـه فرصـت امـروز را مقرر داشـتند بـرای تقدیم الیحـه بودجـه سـال ۱399. خداوند بزرگ 
را سپاسـگزارم که دولت مانند 2 سـال گذشـته در وقت قانونی مشـخص  توانسـت امسال 
هـم الیحـه بودجـه را آمـاده و تقدیم مجلس شـورای اسـالمی کنـد. همزمانـی تقدیم این 
الیحـه بـا ایام شـعف ملـت و نمایندگان ایشـان بـرای حضـور در انتخابـات یازدهمین دور 
مجلـس شـورای اسـالمی را بـه فـال نیـک می گیریـم و امیدواریم بـا حضور پرشـور مردم 
بهترین ها برای مجلس شـورای اسـالمی انتخاب شـوند و مجلس یازدهم مانند مجالس 
گذشـته بتوانـد مسـیر خـود را کـه قـرآن مشـخص کـرده اجـرا کند.رئیس جمهـور تصریح 
کـرد: همـه نماینـدگان مجلس میراث دار شـخصیت هایی چـون آیت هللا مدرس، هاشـمی 
رفسـنجانی و شـهدای عزیـز مجلس شـورای اسـالمی و همـه خادمان و مخلصانی اسـت 
کـه در طـول ایـن ده دوره خدمـت کـرده انـد.وی ادامـه داد: بودجـه سـال 99 را از اینجـا 
آغـاز می کنـم کـه سـال گذشـته کـه در محضرتـان بـودم و بودجـه 98 تقدیـم شـد مـا در 
سـخت ترین شـرایط تحریـم بودیـم. وعـده دادیم کـه دولت همه تـوان و امکان خـود را به 
کار خواهـد گرفـت و در کنـار ارکان نظـام از جملـه مجلس خواهد توانسـت بودجه را محقق 
سـازد و تـا امـروز چنیـن بوده اسـت. 9 ماه از سـال 98 گذشـته اسـت و بودجه های جاری 

بـه موقع پرداخت شـده اسـت. 

ته
نک

افزایش شـاخص آالیندگـی هوا در بسـیاری از مناطق محروم 
نیز سـامتی مـردم را تهدید می کند، سیسـتان و بلوچسـتان 
و بسـیاری از نقـاط  محروم اسـتان کرمـان را نیـز در گیر کرده 
اسـت. فرمانـدار ریـگان بـا تاکید بـر اینکه شـاخص آالیندگی 
هوا در این شهرسـتان )یکشـنبه( بـه 20 برابر حد مجاز رسـیده 
اسـت گفـت: تشـدید پدیـده ریزگردهـا در ریـگان 16 نفـر را 
راهـی مراکـز درمانـی کرد.امیـن باقـری افـزود: هـر لحظه بر 
شـدت گـرد و غبار شـدید کـه از حوالی صبح  ی در شهرسـتان 
ریـگان آغاز شـده، افـزوده می شـود.وی تصریح کرد: تشـدید 
پدیـده گـرد و غبـار عـاوه بر ایجاد مشـکات تنفسـی موجب 
کنـدی عبـور و مرور در محـور ترانزیتـی ریگان به چابهار شـده 
اسـت.فرماندار ریـگان از آمادگـی مراکز درمانـی و پلیس راه به 
منظور خدمات رسـانی به مسـافران گرفتار در توفـان و بیماران 
تنفسـی خبر داد.باقری افـزود: گرد و غبار شـدید موجب وارد 
آمـدن خسـارت بـه فضای سـبز شـهری، مـزارع کشـاورزی و 
نخیات شهرسـتان ریگان شـده اسـت و کارشناسـان در حال 

بـرآورد خسـارت در این زمینه هسـتند.

سیاست

اقتصاد

سیاست

جامعه

بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس

بودجه ۴ اسفند ماه به صحن مجلس می آید

بررسی استیضاح زنگنه در کمیسیون انرژی ادامه دارد

بهترین مجری تلویزیون خانه نشین شده است

ــم  ــی قائـ ــعلی کدخدایـ عباسـ
مقـــام دبیـــر و ســـخنگوی 
شـــورای نگهبـــان در توئیتـــی 
بـــا اشـــاره بـــه پایـــان زمـــان 
ــد  ــس تاکیـ ــی مجلـ ــان نمایندگـ ــی داوطلبـ نام نویسـ
کـــرد کـــه صالحیـــت شـــرکت کننـــدگان در انتخابـــات 
ـــد شـــد.  ـــالم خواه ـــون بررســـی و اع ـــق قان ـــس وف مجل
ــزود:  ــت افـ ــن توئیـ ــب در ایـ ــنبه شـ ــی شـ کدخدایـ
ــرای نمایندگـــی مجلـــس  ــر بـ ــزار نفـ بیـــش از ۱6 هـ
چهره هـــای  حضـــور  از  فـــارغ  کردنـــد.  ثبت نـــام 
ـــدون  ـــز ب ـــرادی نی ـــور، اف ـــرای کش ـــد ب ـــه و مفی فرهیخت
ــی و  ــون اساسـ ــی، قانـ ــف نمایندگـ ــی از وظایـ آگاهـ

نیازهـــای کشـــور بی محابـــا ثبت نـــام کردنـــد.
وی تاکیـــد کـــرد: هیات هـــای اجرایـــی و نظـــارت، 
ـــی  ـــون بررس ـــق قان ـــدگان را وف ـــرکت کنن ـــت ش صالحی
ـــات  ـــتاد انتخاب ـــخنگوی س ـــرد. س ـــد ک ـــالم خواهن و اع
کشـــور از نهایـــی شـــدن نام نویســـی ۱3 هـــزار و 896 

داوطلـــب در انتخابـــات مجلـــس یازدهـــم خبـــر داد.
پایان نـــام  از  پـــس  موســـوی«  »سیداســـماعیل 
ــتاد  ــس در سـ ــی مجلـ ــان نمایندگـ ــی داوطلبـ نویسـ
ــه  ــا ارائـ ــگاران بـ ــع خبرنـ ــور در جمـ ــات کشـ انتخابـ
آمـــاری از ثبت نـــام کننـــدگان افـــزود: یک هـــزار و 
ـــرد  ـــر م ـــزار و 29۱ نف ـــان زن و ۱2 ه ـــر از داوطلب 60۵ نف

ــتند. هسـ

ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت کــه الیحــه بودجــه 4 اســفند 
مــاه در صحــن مجلــس مــورد بررســی قــرار 

مــی گیــرد.
بــه گــزارش ایســنا، اســدهللا عباســی در حاشــیه جلســه علنــی صبــح 
ــون  ــان اینکــه هــم اکن ــا بی ــگاران ب امروز)یکشــنبه( مجلــس در جمــع خبرن
اســتیضاح ســه وزیــر کشــور، نفت و آمــوزش و پــرورش در دســتور کار مجلس 
ــا حضــور در  ــاد شــده ب ــر ی ــردا ســه وزی ــروز و ف ــرف ام ــت: ظ ــرار دارد، گف ق
کمیســیون هــای مربوطــه بــه دغدغــه هــای نماینــدگان پاســخ خواهنــد گفت.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط ویژه کشــور و همچنیــن اولویت بررســی 
الیحــه بودجــه در صحــن مجلــس شــورای اســالمی امیدواریــم نماینــدگان از 
ــت داشــته و  توضیحــات وزرا در جلســات کمیســیون هــای تخصصــی رضای
مســئله اســتیضاح بــه صحــن مجلــس نرسد.عباســی دربــاره الیحــه بودجــه 
ســال 99 نیــز گفــت: پــس از بررســی متــن الیحــه توســط نماینــدگان و تقدیم 
پیشــنهادهای مــورد نظــر آنــان بــه کمیســیون تلفیــق و بررســی آن هــا در ایــن 

کمیســیون، در نهایــت الیحــه بودجــه در تاریخ 4 اســفند مــاه در صحن مجلس 
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه در نظــر گرفتــن منویــات رهبــری در ایــن 
ــه نفــت، همســان ســازی  الیحــه یــادآور شــد: حــذف تدریجــی وابســتگی ب
حقــوق بازنشســتکان، افزایــش حقــوق شــاغلین متناســب بــا نــرخ تــورم و 
توجــه بــه طــرح تحــول ســالمت، کشــاورزی و محیــط زیســت از مهمتریــن 

ویژگــی هــای الیحــه تقدیــم شــده اســت.
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس در پاســخ به ســوالی دربــاره بودجه شــرکت 
هــای دولتــی کــه چنــدی پیــش و جــدا از الیحــه بودجــه بــه مجلــس تقدیــم 
شــده بــود، نیــز خاطرنشــان کــرد: در ســنوات پیــش بودجــه گاهــی مشــاهده 
مــی شــد کــه برخــی بودجــه هــای در نظــر گرفته شــده بــه علــت پایــدار نبودن 
ــه  ــات مجلــس اجرایــی نمــی شــد. ب ــع بودجــه محقــق نشــده و مصوب مناب
ــه  ــوط ب ــا بودجــه مرب همیــن دلیــل در ســال جــاری تصمیــم گرفتــه شــد ت
شــرکت هــای دولتــی امســال پیــش از الیجــه بودجــه بــه مجلــس ارائــه شــود 

تــا منابــع آن مــورد بررســی دقیــق تــر قــرار بگیــرد.

ـــاره اســـتیضاح  ـــادی درب امیرآب
وزیـــر نفـــت گفـــت: تاکنـــون 
2 جلســـه بـــرای بررســـی 
اســـتیضاح وزیـــر نفـــت بـــا 
ـــه  ـــان ادام ـــه همچن ـــت ک ـــده اس ـــزار ش ـــورش برگ حض

دارد.
احمدامیرآبـــادی فراهانـــی عضـــو هیئـــت رئیســـه 
ـــی  ـــه علن ـــیه جلس ـــالمی در حاش ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــگاران  ـــا حضـــور در جمـــع خبرن عـــر امـــروز قـــوه مقننـــه ب
ــت،  ــر نفـ ــتیضاح وزیـ ــه اسـ ــزاری جلسـ ــاره برگـ دربـ
ـــرژی  ـــر امـــروز در کمیســـیون ان گفـــت: ایـــن جلســـه ظه
مجلـــس برگـــزار شـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن 

جلســـه زنگنـــه وزیـــر نفـــت حضـــور داشـــت، افـــزود: 
ـــدم  ـــاق ســـوخت و ع ـــش قاچ ـــاره افزای ـــت درب ـــر نف وزی
توجـــه بـــه توســـعه پاالیشـــگاه ها، پتروشـــیمی ها 
و فرآورده هـــای نفتـــی کـــه از محورهـــای طـــرح 
ـــع  ـــه کـــرد کـــه قان اســـتیضاح وی اســـت توضیحاتـــی ارائ

کننـــده نبـــود.
نماینـــده مـــردم قـــم در مجلـــس تصریـــح کـــرد: بـــه 
ـــن  ـــواد ای ـــایر م ـــی س ـــرای بررس ـــان ب ـــه زم ـــل اینک دلی
ـــر  ـــا وزی ـــد ت ـــن ش ـــر ای ـــرار ب ـــت ق ـــود نداش ـــرح وج ط
نفـــت در جلســـه ای دیگـــر در کمیســـیون انـــرژی حضـــور 
ـــه  ـــد ک ـــه کن ـــدگان ارائ ـــه نماین ـــی را ب ـــد و توضیحات یاب

ـــود. ـــد ب ـــنبه ۱8 آذر خواه ـــه دوش ـــن جلس ای

ــوه  ــده ق ــور و نماین ــس جمه ــاور ریی مش
مجریــه در شــورای نظــارت در نامــه ای 
ــلمین  ــالم و المس ــه حجت االس ــاب ب خط
محســنی اژه ای خواســتار بررســی مجــدد 
موضــوع عــادل فردوســی پور و برنامــه نــود در شــورای نظــارت بــر ســازمان 
ــورای  ــس ش ــرای ریی ــخ 98/09/۱0 ب ــه در تاری ــن نام صداوســیما شــد. ای

ــت. ــال شده اس ــارت ارس نظ
حســام الدین آشــنا بــا اشــاره بــه آغــاز برنامــه هت تریــک مــزدک 
ــران  ــب مدی ــر مناس ــدم تدبی ــنال و ع ــران اینترنش ــبکه ای ــی در ش میرزای
رســانه ملــی در رقیب ســازی نوشــته اســت: »برنامــه هت تریــک بــا توجــه 
بــه خــال ایجــاد شــده در شــبکه ســه، می توانــد مخاطبــی گســترده جــذب 
کنــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه بــا وجــود برنامــه 90، ســال ها هیــچ شــبکه 
ماهــواره ای فارســی زبانــی تــوان رقابــت بــا آن را نداشــت امــا در اســفندماه 
ــچ  ــه هی ــدون ارائ ــیما، ب ــازمان صداوس ــران س ــری مدی ــا بی تدبی ۱397 ب
ادلــه مشــخصی، بهتریــن برنامــه تلویزیــون از نــگاه داوران جشــنواره جــام 

جــم و بهتریــن برنامــه تلویزیــون از نــگاه مخاطبــان، تعطیــل شــد و یکــی 
ــد«.رییس  ــین ش ــون خانه نش ــان تلویزی ــازان و مجری ــن برنامه س از بهتری
ــه  ــه نســبت ب ــوری در ادام ــتراتژیک ریاســت جمه ــز بررســی های اس مرک
ــرده و  ــاد ک ــی پور انتق ــادل فردوس ــرای ع ــده ب ــاد ش ــای ایج محدودیت ه
نوشته اســت: »در حــال حاضــر عــادل فردوســی پور نــه تنهــا اجــازه اجــرای 
ــزارش  ــی گ ــدارد و حت ــون را ن ــبکه های تلویزی ــک از ش ــچ ی ــده در هی زن
بازی هــای فوتبــال نیــز از او گرفتــه شــده اســت، بلکــه شــواهد متعــددی 
امــکان اجــرای زنــده وی در آی پی تی وی هــا و  نشــان می دهــد کــه 

ــوع شــده اســت«. ــز به صــورت غیررســمی ممن فضــای مجــازی نی
آشــنا نســبت بــه عملکــرد شــورای نظــارت و سیاســی کاری ایــن شــورا در 
موضــوع تعطیلــی برنامــه نــود انتقــاد کــرده و گفتــه اســت: »متاســفانه در 
وقــوع ایــن اتفــاق، عملکــرد شــورای نظــارت بــر ســازمان صداوســیما هــم 
ــن شــورا و اتخــاذ رویکردسیاســی در  ــود. ناکارآمــدی ای ــده ب تســهیل کنن
برابــر تعطیلــی برنامــه 90، بــه تصمیــم غلــط مدیــران ســازمان مشــروعیت 

بخشــید«

سنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی فراکسـیون مسـتقلین مجلس شـورای اسالمی 
گفـت کـه براسـاس اظهـارات وزیـر نفـت میـزان مصـرف 
سـوخت از زمـان افزایـش قیمـت بنزیـن 20 میلیـون لیتر 
کاهـش یافتـه اسـت.مهرداد الهوتی در گفت وگو با ایسـنا، 
بـا اشـاره بـه حضور بیژن زنگنه در جلسـه صبـح امروز این 
فراکسـیون بـرای بررسـی موضـوع اصـالح قیمـت بنزیـن 
گفـت: آقـای زنگنـه در ایـن جلسـه گفـت تـالش کردیـم 
عرضـه سـوخت بـه جایگاه هـا بـه موقـع انجـام شـود و 

تاخیـری در ایـن زمینـه رخ ندهـد.

نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسـالمی بـا بیان اینکه 
بـرای انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی ثبت نـام نکـرده ام، 
گفـت: مـن از نمایندگـی مجلـس اسـتعفا نـدادم، برایـم جالب 
اسـت کـه همـه گفتنـد بعـد از اتفاقـات آبـان مـاه سلحشـوری 
اسـتعفا مـی دهـد. پروانه سلحشـوری امروز یکشـنبه در برنامه 
گرامیداشـت روز دانشـجو که در دانشـگاه شـهید بهشـتی برگزار 
شـد، اظهـار داشـت: پس از اتفاقـات آبان ماه با خـود فکر کردم 
کـه ایـن مجلـس مانـدن نـدارد و خواسـتم کـه اسـتعفا دهـم 
امـا احسـاس کـردم بایـد بـرای مـردم بمانـم و از حـق مـردم و 

مظلومـان دفـاع و اعتـراض خـود را بیـان کنم.

کاهش 20 میلیون 
لیتری مصرف سوخت

از نمایندگی مجلس 
استعفا نداده ام

درآمـد حاصـل از صـادرات فرآورده هـای نفتـی در الیحـه بودجه 
سـال آینـده، 88 هـزار میلیـارد تومان پیش بینی شـده اسـت و 
ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رقـم در قانـون بودجـه سـال 98، 
43.۵ هـزار میلیـارد تومـان بـوده کـه نشـان دهنده افزایـش ۱00 
درصـدی در الیحـه بودجـه سـال 99 اسـت. بـر اسـاس الیحـه 
بودجـه سـال 99، پیش بینـی می شـود دولـت از محل صـادرات 
التفـاوت خـوراک  فرآورده هـای نفتـی پـس از کسـر مـا بـه 
تحویلـی و فرآورده هـای نفتـی دریافتـی از پاالیشـگاه ها، 88.8 
هـزار میلیـارد تومـان درآمـد کسـب کنـد کـه بـه عنـوان منابـع 

پرداخـت یارانـه درنظـر گرفتـه خواهد شـد.

عضـو هیـات رییسـه مجلس شـورای اسـالمی از اعـالم وصول 
چهـار سـوال ملـی از وزیران امـور اقتصادی و دارایـی و نیرو خبر 
داد. علـی اصغـر یوسـف نژاد در جلسـه علنی امروز- یکشـنبه- 
مجلس شـورای اسـالمی گفت: دو سـوال ملی جاسـم قاسمی 
نماینـده مردم کرمانشـاه از رضا اردکانیـان وزیر نیرو در خصوص 
مدیریـت علمـی بـر منابـع آب  و بـرق  و علـت عـدم توجـه به 
تولیـد کننـدگان صنعت و آب  اعـالم وصول می شـود. وی ادامه 
داد: همچنین دو سـوال غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده 
مـردم رشـت از فرهـاد دژپسـند وزیـر اقتصـاد و امـور دارایی در 
خصوص عدم نظارت و سـو مدیریت شـرکت بیمه ای و عملکرد 

زیان دهـی شـرکت سـهامی بیمه ایـران اعالم وصول شـد.

درآمد صادرات فرآورده های 
نفتی 2 برابر  پیش بینی شد

4 سوال ملی از وزیران اقتصاد 
و نیرو اعام وصول شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

خانه »مشروطه« ملی شدسه اثر استان سمنان ثبت میراث صنعتی کشور شد

ـــگری  ـــی، گردش ـــراث  فرهنگ ـــر کل می مدی
و صنایع دســـتی اســـتان ســـمنان گفـــت: 
ســـه عنـــوان اثـــر ارزشـــمند شـــامل 
»تاسیســـات نفـــت خوریـــان ســـمنان«، 
ـــوه  ـــه ک ـــک بن ـــن کوچ ـــل راه آه ـــوه« و »پ ـــه ک ـــزرگ بن ـــن ب ـــل راه آه »پ
ـــد. ـــت ش ـــور ثب ـــی کش ـــراث صنعت ـــت می ـــار« در فهرس ـــتان گرمس شهرس
ـــوان  ـــه عن ـــت: س ـــار داش ـــگاران اظه ـــه خبرن ـــنبه ب ـــال روز یکش ـــدی جم مه
ـــور  ـــی کش ـــراث صنعت ـــت می ـــورای ثب ـــت ش ـــمنان در نشس ـــتان س ـــر اس اث
ـــت، در  ـــزاری اس ـــال برگ ـــتان در ح ـــتان خوزس ـــهر اس ـــدر ماهش ـــه در بن ک

ـــد. ـــت ش ـــور ثب ـــی کش ـــراث صنعت ـــت می فهرس
ـــاری  ـــه های معم ـــدارک، نقش ـــناد و م ـــی اس ـــس از بررس ـــه داد: پ وی ادام
ـــت  ـــد و موافق ـــا تایی ـــدرن، ب ـــر م ـــی و عص ـــی، فرهنگ ـــتندات تاریخ و مس
ـــده آن در  ـــه پرون ـــار ک ـــن آث ـــور، ای ـــت کش ـــورای ثب ـــای ش ـــت اعض اکثری
ـــود،  واجـــد ارزش  ـــن شـــده ب ـــه و تدوی ـــم اداره  کل تهی ـــت و حری ـــر ثب دفت
تاریخـــی شـــناخته شـــد و در  فهرســـت میـــراث ملـــی کشـــور قـــرار گرفـــت.

ـــراث  ـــت می ـــورای ثب ـــه ش ـــت ک ـــار اس ـــتین ب ـــن نخس ـــرد: ای ـــان ک وی بی
ـــه  ـــمنان ب ـــتان س ـــاری از اس ـــود و در آن آث ـــزار می ش ـــور برگ ـــی کش صنعت

ــد. ــت می رسـ ثبـ
ـــمنان  ـــتان س ـــتی اس ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــر کل میراث فرهنگ مدی
ـــت و  ـــوی اول اس ـــه دوره پهل ـــق ب ـــده متعل ـــت ش ـــار ثب ـــی آث ـــت: تمام گف
حائـــز ویژگی هـــای منحصـــر بـــه  فـــرد تاریخـــی از جملـــه قرارگیـــری در 

ـــت. ـــور اس ـــمال کش ـــه ش ـــوب ب ـــن جن ـــور راه آه مح
ـــراث  ـــت در فهرســـت می ـــه شـــمال کشـــور در آســـتانه ثب ـــوب ب راه آهـــن جن

ـــوده و از اهمیـــت بســـزایی برخـــوردار اســـت. ـــی یونســـکو ب جهان
ـــه  ـــده ک ـــع ش ـــان واق ـــر خوری ـــمنان  در کوی ـــان س ـــت خوری ـــات نف تاسیس
ـــر  ـــاب« و کوی ـــه »گین ـــه رودخان ـــرب ب ـــمنان و از غ ـــر س ـــه کوی ـــرق ب از ش
ـــای  ـــوره زار و گنبده ـــر از ش ـــن کوی ـــاد ای ـــمت زی ـــد. قس ـــان« می رس »دالزی
نمکـــی تشـــکیل شـــده  اســـت. در قســـمت جنوبـــی آن به علـــت وجـــود 
ـــه  ـــود گرفت ـــی به خ ـــی و گلی رس ـــت باتالق ـــاب، حال ـــی گین ـــه فصل رودخان

ـــت. اس

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی اردبیـل از ثبـت ملـی خانـه 
مشـروطه اردبیل در فهرسـت آثـار ملی خبر 

داد.
 در طـول یکـی دو روز گذشـته صحبت هایـی مبنی بر احتمـال تخریب »خانه  
مشـروطه اردبیـل«، بنایی تاریخـی که در زمان قحطی اردبیل پشـتیبان مردم 
بـود و مـردم در زمـان محاصره توسـط روس ها اطرافش خنـدق حفر کردند تا 
مقابل شـان وسـیله  دفاعی ایجاد کنند، مطرح شـده بود. بخشـی از این خانه 
حـدود ۱۵ سـال قبل بـا هدف تعریض خیابان اسـماعیل بیگ تخریب شـده 
بود.نـادر فالحـی در گفت وگـو با ایسـنا توضیح داد: خوشـبختانه در جلسـه ی 
شـورای ثبـت معاونـت میـراث فرهنگـی، ایـن خانـه ی تاریخـی در همایـش 
ملـی ثبـت میـراث صنعتـی کشـور که در ماهشـهر در حـال برگزاری اسـت، با 
موافقـت کارشناسـان دفتـر ثبت آثـار تاریخی و بـا همکاری شـهرداری اردبیل 
در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبت رسـید.او بـا تاکید بـر این که با ثبـت ملی این 
خانـه ی تاریخـی، هرگونـه دخـل و تصرفی بـدون اجازه ی میـراث فرهنگی در 

ایـن بنـای قاجـاری غیرقانونی اسـت و هـر اقدامی بـا برخورد قانونـی مواجه 
می شـود، گفـت: در تعامـل بـا مالـک خانـه ی تاریخـی »اسـماعیل بیـگ« - 
مشـروطه -، ایـن بنـای تاریخی نیـز در برنامه هـای مرمتـی اداره کل میراث 

فرهنگی اسـتان قـرار می گیرد.
خانـه  قاجـاری »اسـماعیل بیـگ«، متعلـق بـه »مرحـوم اسـماعیل بیـگ 
شـیروانی« -  کاردار فرهنگـی سـفیر روس در اردبیـل و تاجـر اردبیلـی بـوده 
کـه در جریـان قحطـی ۱327 قمـری نقشـی اساسـی در تامیـن معیشـت 

اردبیـل داشـت.
ایـن خانـه مدتـی بـه عنـوان بانـک اسـتفاده می شـده، بعـد از مدتـی دفتـر 
سرکنسـول گری روسـیه می شـود. در دوره  قحطی آذربایجان، روس ها اردبیل 
را محاصـره می کننـد و خسـارت زیـادی بـه ایـن منطقـه وارد می شـود. بـه 
مـرور بـا محاصـره  ایـن خانـه کـه مأمـن مـردم بـوده، آن هـا دور خانـه خندق 
حفـر می کننـد و در نهایـت »سـردار باباخان اردبیلی« - سیاسـتمدار ایرانی در 
دوره  جنبـش مشـروطه – خانـه را آزاد می کنـد، بـه همین دلیل ایـن خانه به 

عنـوان نمـاد مقاومـت و مشـروطیت در اردبیل شـناخته می شـود.

 پیام
حفاظت و مرمت تابلوی »ماهی « اثر استاد بهمن محصص در آزمايشگاه و كارگاه  میراث

حفاظت و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد آغاز شد.

رنا
 ای

س:
عک

بودجـه میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی بـه عنوان 
جوان تریـن وزارتخانـه دولـت بـرای سـال 99 بیـش از ۱2هـزار 
میلیـارد ریـال تعییـن شـد. مبلـغ ایـن بودجـه حـدود ۱3 درصد 
بیشـتر از دوره ای اسـت که این وزارتخانه در قالب معاونت ریاست 

جمهـوری و سـازمان مسـتقل فعالیـت می کـرد.
 یکـی از شـروط مجلـس و شـورای نگهبـان بـرای تصویب الیحه 
تشـکیل وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
تحمیـل نشـدن بـار مالـی اضافه بـه دولت بـود. در نتیجـه دولت 
در الیحـه بودجـه 99 که روز یکشـنبه ۱7 آذرمـاه به مجلس تقدیم 
کـرد، سـهم ایـن وزارتخانـه تازه نفـس را کـه قـرار اسـت منبـع 
جایگزینـی بـرای درآمدهـای کاهـش یافته همچون نفت باشـد، 
۱2 هـزار و 797 میلیـارد و 3۵9 میلیـون ریـال )۱279 میلیـارد و 
73۵ میلیـون و 900 هـزار تومان( تعیین کرد، مبلغی که ۱3 درصد 

بیشـتر از رقـم پیشـنهادی در الیحـه بودجه سـال ۱398 اسـت.
ایـن بودجـه پیشـنهادی در دو بخـش هزینـه ای به مبلـغ ۵477 
میلیـارد و 303 میلیـون ریـال و در بخـش تملـک دارایی هـای 
سـرمایه ای 7320 میلیارد و ۵6 میلیون ریال برآورد شـده اسـت.
در الیحـه بودجـه کـه براسـاس برنامـه دسـتگاه ها تدویـن شـده، 
برنامـه »اکتشـافات باستان شناسـی و تاریخـی« 232میلیـارد و 
6۱۵ میلیـون ریـال، »تامیـن، حفاظـت، مرمـت و معرفـی میراث 
غیرمنقـول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی« 3667 میلیارد و 873 
میلیون ریال، »تامین، حفاظت، مرمت و معرفی اشـیای فرهنگی 
و تاریخـی« 206 میلیـارد و 6۱0 میلیون ریال، »شناسـایی و حفظ 
میراث فرهنگی ناملموس« 20 میلیارد ریال، »گسـترش خدمات 
موزه ای« 2023 میلیارد و ۱88 میلیون ریال، »بررسـی، شناسایی، 
تجهیـز، مرمـت و آماده سـازی آثـار بناهـا، بافت هـا و محوطه های 
باستان شـناختی و تاریخـی« ۱02میلیـارد و 20/8میلیـون ریـال، 
»جـذب گردشـگران ورودی« 3229 میلیـارد و 790 میلیون ریال، 
»توسـعه گردشـگری داخلی« ۱36۵ میلیارد و 446 میلیون ریال، 
»توسـعه سـرمایه گذاری و اقتصـاد گردشـگری« 3۵7میلیـارد و 
729 میلیـون ریـال، »توسـعه گردشـگری پایـدار و الکترونیـک« 
۱22 میلیـارد ریـال، »احیـا و رشـد تولیدات صنایع دسـتی« 426 
میلیـارد و 82 میلیـون ریـال، »طراحـی و ترویج صنایع دسـتی« 
290 میلیـارد و 330 میلیـون ریـال، »حمایـت از توسـعه صادرات 
صنایـع دسـتی« 420 میلیـارد و 23۵ میلیـون ریـال، »برنامـه 
پژوهش هـای کاربـردی در زمینـه میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی« 278 میلیـارد و 322 میلیون ریال، ریـال برآورد 

شـده است.

سوژه 13درصد رشد 
بودجه برای 

وزارتخانه میراث

راه آهن سراسری ایران روی ریل ثبت جهانی

حفظ میراث صنعتی یک ضرورت است

و  حفـظ  آثـار،  ثبـت  دفتـر  مدیـرکل 
احیـای میـراث معنوی و طبیعی کشـور 
راه آهـن  جهانـی  ثبـت  بـرای  تـالش  از 
سراسـری جمهـوری اسـالمی ایـران در 

داد. خبـر  یونسـکو 
از  بـه  نقـل  میـراث  آریـا  زارش  بـه گ 
روابـط  عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی خوزسـتان، 
آییـن گشـایش  در  پورعلـی  مصطفـی 
همایـش ملـی ثبـت میـراث صنعتی که 
امـروز شـنبه 16 آذر 98 در تاالر آفرینش 
شـد  برگـزار  ماهشـهر  بنـدر  شهرسـتان 

همایش هـای  »برگـزاری  کـرد:  اظهـار 
وزارت  جدیـد  تاکتیـک  ثبـت،  ملـی 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی اسـت و هـدف آن توجـه 
بـه موضـوع حفاظت از آثار ملی اسـت.«
او در ادامـه بـه میزبانـی ماهشـهر از این 
همایـش اشـاره کـرد و بـا بیـان این کـه 
تعـداد آثـار ثبـت شـده در حـوزه بنـدر 
کـم  بسـیار  ماهشـهر  و  خمینـی  امـام 
اسـت ابـراز امیـدواری کـرد: »بـا یـاری 
اعضـای شـورای ملی شـورای ثبـت آثار 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 
صنایع دسـتی آثـار شناسایی شـده ایـن 
شهرسـتان در فهرسـت آثـار ملـی قـرار 

گیـرد.«

مدیـرکل دفتـر ثبت آثـار، حفظ و احیای 
میـراث معنـوی و طبیعی کشـور تصریح 
کـرد: »دلیـل آن کـه در دو قـرن اخیـر، 
موضـوع حفاظـت از آثـار تاریخـی مـورد 
توجـه قـرار گرفته اسـت، اساسـًا از باب 
تهدیدهایـی بـود کـه حـوزه صنعـت بـه 
بافت هـای تاریخـی و شـهرهای تاریخی 
دلیـل  همیـن  بـه  و  می کـرد  ایجـاد 
بـزرگان و عقـال بـر ایـن موضـوع اهتمام 
ورزیدنـد کـه بـه حفاظـت و ثبـت آثـار 

تاریخـی روی آورنـد.«
او افـزود: »بـا گذشـت سـا ل ها، توفیـق 
تاریـخ اکنـون بـر ایـن اسـت کـه خـود 
ایـن آثـار صنعتـی اکنـون مـورد توجـه 
زمانـی  در حالـی کـه  و  گرفته انـد  قـرار 

شـمار  بـه  تهدیـد  تاریخـی  آثـار  بـرای 
می رفتنـد اکنـون در زمـره آثار ملـی قرار 

می گیرنـد.«
پورعلـی خاطرنشـان کـرد: »زمانی تصور 
ممکـن  آهـن  راه  ایسـتگاه  می شـد 
امـا  باشـد  معمـاری  اثـر  یـک  نیسـت 
امـروز نـه تنهـا ایسـتگاه های راه  آهـن و 
تأسیسـات وابسـته به آن را در زمره آثار 
معمـاری می بینیم بلکه آن هـا را در زمره 

آثـار ملـی نیـز مشـاهده می کنیـم.«
او بـا اشـاره بـه تالش برای ثبـت جهانی 
راه آهـن سراسـری کشـور، اضافـه کـرد: 
برپایـی  شـاهد  زودی  بـه  امیـدوارم   «
جشـن ثبـت جهانـی راه آهـن سراسـری 
از  آن  مبـدأ  کـه  اسـالمی  جمهـوری 
بندرامـام خمینـی اسـت باشـیم  تـا بـه 
واسـطه آن توفیـق دیگـری برای کشـور 

رقـم بخـورد.«
سید حکمت هللا موسـوی مدیرکل میراث  
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع  دسـتی 
خوزسـتان نیـز در ایـن نشسـت بـا بیان 
این کـه در حـال حاضـر فرهنگ دوسـتان 
دنیـا و ایـران بـه این بـاور رسـیده اند که 
حفـظ میـراث صنعتـی یک لزوم اسـت 
تأکیـد کرد: »این آثار بخشـی از فرهنگ 
و تمـدن یـک کشـور را بـه منصـه ظهـور 

می گذارند.«
او اظهـار کـرد: »در ایـن دو روز، پرونـده  
سراسـر  از  صنعتـی  ثبـت  آثـار  هـای 
کشـور بررسـی خواهـد شـد و بـا نظـر 
از  کـه  داوران  هیئـت  و  کارشناسـان 
کارکشـتگان و اسـتادان برجسـته حـوزه 
کـه  آثـاری  هسـتند،  میراث فرهنگـی 
واجـد ارزش ثبـت در فهرسـت آثـار ملی 
شـناخته شـوند، مجـوز ثبت ملی شـدن 

دریافـت خواهنـد کـرد.« را 
او بـا بیـان این کـه بـرای ایـن همایش، 
کارشناسـان مربـوط و معاونـان میـراث  
اسـتان  بـه  از سراسـر کشـور  فرهنگـی 
سـفر  ماهشـهر  بنـدر  و  خوزسـتان 
کرده انـد افـزود: »اسـتان خوزسـتان در 
ایـن همایـش بـا بیشـترین تعـداد آثار 
کـه پرونده هـای آن ها از سـوی همکاران 
شـده اند  آمـاده  اسـتان  سـطح  در  مـا 
شـرکت دارد.«مدیـرکل میراث فرهنگـی، 
و صنایع دسـتی خوزسـتان  گردشـگری 
عنـوان کـرد: »خوزسـتان مملـو از آثـار 
صنعتـی و اسـتانی اسـت کـه پیشـینه 
صنعتـی آن بسـیار شـاخص اسـت و از 
ایـن رو مـا در تـالش هسـتیم تـا آثـار 
شـاخص خودمـان در ایـن حـوزه را در 
ایـن همایـش به ثبـت ملی برسـانیم.«

او بـا اشـاره بـه این کـه حفاظـت از ایـن 

آثـار کـه قسـمتی از تاریـخ و تمـدن مـا 
هسـتند، گذر از سـنت بـه مدرنیتـه را به 
اثبـات می رسـاند ابـراز امیـدواری کـرد: 
»بتوانیـم ایـن آثـار کـه نشـانه هایی از 
فرهنـگ ایـن دوره تاریخـی هسـتند را 
ثبـت کنیـم و در جهـت حفاظـت از آن ها 

برداریـم.« گام 
موسـوی در ادامـه بـا بیـان این کـه ثبت 
آثـار تاریخـی در ایران از سـال 1310 آغاز 
شـد افزود: »اوج رسـیدگی بـه ثبت آثار 
تاریخـی بـه بعد از انقالب اسـالمی و دو 
دهـه اخیـر مربـوط می شـود که مـا ثبت 
آثارمـان را بـه بیـش از 34هـزار شـماره 
رسـاندیم و توانسـتیم انـواع آثـار را بـه 
ثبـت ملـی و جهانـی برسـانیم تـا جایی 
کـه در حـال حاضـر بیـش از 20 اثـر از 
کشـور در فهرسـت جهانی یونسـکو ثبت 

است.« شـده 

هنرهـای  پژوهشـی  گـروه  رییـس 
سـنتی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری بـا تاکید بر احیـای آموزش 
و تـالش بـرای ثبـت جهانی هنـر لعاب 
زریـن فـام به عنـوان یک لعـاب ایرانی 
آثـار  کـرد:  خاطرنشـان  یونسـکو  در 
قوی تـر  بسـیار  کشـور  در  ساخته شـده 
از نمونه هـای مشـابه ایـن لعـاب اسـت 
کـه توسـط پژوهشـگران ژآپنی سـاخته 

شـده اند.

ـ  زاده  شـریف  عبدالمجیـد  سـید 
هنرهـای  پژوهشـی  گـروه  رییـس 
سـنتی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری ـ روز شـنبه )۱6 آذر ماه( با 
اعالم ایـن خبر، درباره تاریخچه سـفال 
زرین فـام نیـز توضیـح داد: در آثاری که 
از دوران پیـش از اسـالم به خصـوص در 
دوره ساسـانی به دسـت آمده، استفاده 
ظـروف  سـاخت  در  نقـره  و  طـال  از 
از  ایـن مـواد یکـی  و  مشـاهده شـده 

مهمتریـن مـوادی اسـت کـه هنرمندان 
از آن بهـره می بردنـد. بـه همیـن علـت 
یادشـده شـاهد سـاخت  دوره هـای  در 
ظـروف طالیـی و نقـره ای و گسـترش 
هنرهـای مرتبـط بـا آن ماننـد قلم زنـی 
و دواتگـری هسـتیم.او افـزود: بـا ورود 
مباحـث  تغییـر  و  ایـران  بـه  اسـالم 
تفکـری و اعتقـادی مبنـی بـر اینکـه در 
فرهنـگ اسـالمی نبایـد از طـال و نقـره 
بـرای ظـروف اسـتفاده شـود و مکـروه 
دانسـتن ایـن امر میان مردم، اسـتفاده 
از ظـروف سـفالی بـه جای اسـتفاده از 
ظروف سـاخته شـده با چنیـن فلزات و 

مـواد گرانبهایـی گسـترش یافـت.

تالش برای ثبت جهانی
 لعاب ایرانی زرین فام

سدهای کرخه و دز 
ثبت ملی شدند

ــک  ــگری اندیمش ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می ریی
ــور،  ــی کش ــار صنعت ــی آث ــت مل ــش ثب ــه و دز در همای ــدهای کرخ گفت:س
ــا  ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــاهرخیان روز یک ش ــه ش ــدند.روح ال ــی ش ــت مل ثب
ــا  ــهر ب ــتان ماهش ــروز در شهرس ــش ام ــن همای ــزود: ای ــا اف ــگار ایرن خبرن
حضــور نماینــدگان 26 اســتان و بــا حضــور معــاون میــراث فرهنگــی کشــور، 
هیــات ثبــت آثــار میــراث فرهنگــی کشــور، هیــات همــراه داوری و مســئوالن 
میــراث فرهنگــی اســتان هــا، برگــزار شــد.وی گفــت: در ایــن همایــش آثــار 
مختلفــی ارایــه شــد کــه در ایــن بیــن پرونــده ســد دز و ســد کرخه شهرســتان 

ــی شــدند. ــی  ثبــت مل اندیمشــک پــس از بررســی طوالن
وی بیــان کــرد: پرونــده ثبــت ملــی راه آهــن ناحیــه زاگــرس نیــز در جریــان 

اســت کــه نتیجــه آن تــا فــردا اعــالم خواهــد شــد.
وی اظهــار کرد:بــا ثبــت ملــی ایــن ســدها کــه از مزایــای گردشــگری ارزنــده 

ای برخوردارنــد، شــاهد رونــق بســیار خوبــی در ایــن بخــش خواهیــم بــود.
شهرســتان اندیمشــک ورودی شــمالی اســتان خوزســتان اســت کــه از 
ــاالرود ،راه  ــد کرخــه،دز ،ب ظرفیــت هــای اقتصــادی و صنعتــی مختلفــی مانن

ــت. ــوردار اس ــره برخ ــن و غی آه

ته
نک

صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
خوزسـتان آغاز توجـه به موضوع میراث صنعتـی در جهان را 
از نیمه هـای قرن بیسـتم دانسـت و عنوان کـرد: »این آغاز 
مصـادف بـا زمانـی بود که قسـمت اعظمـی از آثـار تاریخی 
صنعتـی در اروپـا از بیـن رفـت و بـه فراخـور آن موضـوع 
رسـیدگی به این آثـار و ثبت آن ها به دغدغه تبدیل شـد.«او 
افـزود: »اکنـون فرهنگ دوسـتان دنیـا و ایران بـه این باور 
رسـیده اند کـه حفـظ میراث صنعتـی یک لزوم اسـت چراکه 
بخشـی از تاریـخ و تمـدن را تشـکیل می دهنـد و از همیـن 
رو سـیر تدویـن پرونده هـای میـراث صنعتـی و حفاظت از 
ایـن آثـار در ایـران نیـز آغاز شـده است.«موسـوی در بخش 
دیگـری از صحبت هـای خـود بـا اشـاره بـه اثر ثبـت جهانی 
سـازه های آبـی تاریخـی شوشـتر نیـز بیان کـرد: »ایـن اثر، 
در  هیدرولـوژی  نیـز  و  هیدرولیکـی  سـازه های  موضـوع 
آسـیاب ها و صنعت آن دوران که نمـادی از فرهنگ و تمدن 

و نـوع زندگـی در قدیـم اسـت را منعکـس می کند.«

میراثمیراث

مرمت پل کن بعد از 9 ماه در غیاب میراث فرهنگیموزه برق در کرمانشاه راه اندازی می شود
میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ـــت دو  ـــاه از ثب ـــتان کرمانش اس
ـــن  ـــی و تاریخـــی ای ـــر صنعت اث

ـــر داد. ـــران خب ـــی ای ـــار مل ـــت آث ـــتان در فهرس اس
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا   به گـــزارش 
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
ـــار  ـــر اظه ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــادری ب ـــد ق ـــاه امی کرمانش
کـــرد: »شـــورای سیاســـت گذاری آثـــار ملـــی کشـــور 
در شهرســـتان ماهشـــهر خوزســـتان برگـــزار شـــد و دو 
ـــت.« ـــرار گرف ـــی ق ـــار مل ـــت آث ـــاه در فهرس ـــر کرمانش اث
میراث فرهنگـــی  اداره کل  »کارشناســـان  افـــزود:  او 

ـــن جلســـه  ـــده در ای ـــع آوری دو پرون ـــا جم کرمانشـــاه ب
ـــر  ـــان ه ـــی کارشناس ـــد از بررس ـــه بع ـــدند ک ـــر ش حاض
ــار ملـــی  دو پرونـــده مـــورد قبـــول و در فهرســـت آثـ
ثبـــت شـــد.« مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
بیـــان  بـــا  کرمانشـــاه  اســـتان  صنایع دســـتی  و 
ــین  ــرق هرسـ ــه بـ ــان و کارخانـ ــل میانراهـ ــه پـ اینکـ
ـــیدند،  ـــی رس ـــت مل ـــه ثب ـــتان ب ـــر اس ـــوان دو اث ـــه عن ب
ـــوی  ـــین در دوره پهل ـــرق هرس ـــه ب ـــرد: »کارخان ـــار ک اظه
بـــرای برق رســـانی بـــه هرســـین ســـاخته شـــد و 
دســـتگاه های ایـــن کارخانـــه را شـــخصی از انگلیـــس 
ــوی  ــهام آن از سـ ــد سـ ــا خریـ ــرد و بـ ــداری کـ خریـ

مـــردم ایـــن کارخانـــه راه انـــدازی شـــد.«

ـــران  ـــهر ته ـــورای ش ـــو ش عض
از مرمـــت بخشـــی از پـــل 
شـــهرداری  توســـط  کـــن 
ـــر  ـــاه خب ـــد از 9 م ـــران بع ته
داد و گفـــت: بـــا ایـــن کـــه می بایســـت میـــراث 
فرهنگـــی نســـبت بـــه مرمـــت آن اقـــدام کنـــد امـــا 

ــداد. ــام نـ ــم را انجـ ــن مهـ ایـ
ـــود در  ـــتور خ ـــش از دس ـــر پی ـــری در تذک ـــت نظ حج
جلســـه شـــورای شـــهر تهـــران بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
ــازمان زیباســـازی  می بایســـت از هیـــات مدیـــره سـ
تشـــکر کنیـــم گفـــت: 9 مـــاه قبـــل بخشـــی از پـــل 
ـــت  ـــه می بایس ـــن ک ـــا ای ـــد و ب ـــزش ش ـــار ری ـــن دچ ک

ـــد  ـــدام کن ـــت آن اق ـــه مرم ـــی نســـبت ب ـــراث فرهنگ می
امـــا ایـــن مهـــم را انجـــام نـــداد و حـــاال شـــهرداری 
تهـــران از بـــاب مســـئولیت اجتماعـــی مرمـــت ایـــن 

ـــت. ـــرده اس ـــاز ک ـــل را آغ پ
ــه چنـــدی اســـت  ــان ایـــن کـ ــا بیـ ــه بـ وی در ادامـ
موضـــوع انتخـــاب مدیـــران محـــالت در دســـتور کار 
شـــهرداری قـــرار گرفتـــه اســـت، اظهـــار کـــرد: ایـــن 
ــون پیـــش  ــورتی دارد و در قانـ ــه مشـ ــوع جنبـ موضـ
بینـــی نشـــده و تقاضـــا دارم رئیـــس شـــورای شـــهر 
نیـــز طـــی نامـــه ای بـــه شـــهرداری جنبـــه مشـــورتی 
ـــادآوری  ـــه شـــهرداری ی ـــران محـــالت را ب انتخـــاب مدی

کنـــد.

خبر
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دولـت در الیحـه بودجـه ۱399، سـازمان امـور مالیاتـی را 
مکلـف کـرده از فـروش کاالهایـی که مصرف آنهـا منجر به 
تولیـد پسـماند مخـرب محیـط زیسـت می شـود، عوارض 
دریافـت کند و تا سـقف ۱0 هـزار میلیارد ریـال از این مبلغ 
را در اختیـار سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت قـرار دهـد 
تـا بـرای بازیافـت پسـماندهای مذکـور مصرف شـود.طبق 
الیحـه بودجـه ۱399 کـه امروز از سـوی دولـت به مجلس 
شـورای اسـالمی ارائه شـد ۱9۵ هزار میلیارد تومان از درآمد 
پیش بینی شـده دولت قرار اسـت از بخش مالیات تامین 
شـود. در این میان تکالیفی برای سـازمان مالیاتی در نظر 
گرفته شـده اسـت.براین اسـاس، الیحه بودجه سال آینده 
بـه سـازمان امـور مالیاتی کشـور اجازه داده کـه ظرف مدت 
یکسـال بخشـی از پرونده هـای مودیـان مالیات بـر ارزش 
افـزوده کـه سـال های ۱387 تـا ۱39۵ اظهارنامه های خود 
را در موعـد مقـرر تسـلیم کرده اند و تاکنون مورد رسـیدگی 
قرار نگرفته را با توجه به ضوابطی که به پیشـنهاد سـازمان 
امـور مالیاتـی ظـرف مـدت یـک مـاه بعـد از ابـالغ قانون، 
تهیـه می شـود و بـه تصویب وزیـر اقتصاد می رسـد، بدون 
رسـیدگی بایـد قطعـی شـود.طبق آنچـه در الیحـه بودجـه 
۱399 اعـالم شـده، سـازمان امـور مالیاتـی کشـور می تواند 
مالیـات بـر ارزش افـزوده گروه هایـی از مؤدیـان مشـمول 
قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده را تعییـن کند.مقـررات 
ایـن بنـد در خصـوص دوره هایـی کـه مالیـات آنهـا قطعی 
نشـده اسـت، جـاری خواهـد بـود و ضریـب ارزش افزوده 
هـر فعالیـت نیـز با پیشـنهاد سـازمان امور مالیاتی کشـور 
بایـد بـه تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسـد.همچنین 
طبـق قانون برنامه ششـم توسـعه به منظـور کاهش اثرات 
مخـرب پسـماندها، سـازمان امـور مالیاتـی کشـور موظف 
اسـت از فـروش کاالهایـی که مصـرف آنها منجـر به تولید 
پسـماند مخـرب محیـط زیسـت می شـود عوارضـی را کـه 
دولـت تعییـن کـرده، دریافـت کنـد و بـه ردیـف درآمـدی 
مشـخص شـده، واریـز نماید.منابـع وصولـی تـا سـقف ۱0 
هـزار میلیـارد ریـال از محـل این قانـون در اختیار سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت )صنـدوق ملی محیط زیسـت( 

قـرار می گیـرد تـا پـس از موافقـت  بـا سـازمان برنامـه و 
بودجه کشـور برای بازیافت پسـماندهای حاصل از کاالهای 
مذکور )ایجاد تاسیسـات منطقه ای تبدیل پسـماند به مواد 
و انـرژی( بـا اولویـت مشـارکت بخش خصوصـی مصرف 
شـود.آیین نامه اجرایی این بند مشـتمل بر میـزان عوارض 
هـر کاال، فهرسـت کاالهای مشـمول، نرخ هزینـه مدیریت 
پسـماند کاالهـا و فرآینـد اجرایـی بـه پیشـنهاد مشـترک 
سـازمان محیـط زیسـت، وزارتخانه هـای کشـور، صنعـت، 

معـدن و تجـارت و امـور اقتصـادی و دارایـی و سـازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور تدویـن می شـود و بـه تصویـب 

هیـات وزیران می رسـد.

انباشت پسماندها و زنگ خطر 
محیط زیستی برای قزوین

رشـد فزاینـده شهرنشـینی در سـال های اخیـر بـا افزایش 
تولیدپسـماندها همراه بوده و در پی این اتفاق و همچنین 
رو بـه پایـان بـودن ظرفیـت مرکـز دفع پسـماند محمدآباد 
بـه دلیـل انباشـت زبالـه هـای اسـتان در این مـکان، یک 
زنـگ خطـر جدی زیسـت محیطی را بـرای قزوین به صدا 

درآورده اسـت. مدیریت پسـماند و تفکیک زباله از مبدا در 
شـهرها در دهـه هـای اخیر به یکـی از دغدغه هـای اصلی 
مسـئوالن بـه ویـژه مدیـران مدیریت شـهری تبدیل شـده 
اسـت در همین راسـتا در اواخر دهه 80 با توجه به افزایش 
حجم تولید و انباشـت زباله های شـهری درقزوین سـایت 
سـاماندهی، پـردازش و دفـع زبالـه محمـد آبـاد از سـوی 
شـهرداری قزوین راه اندازی شـد.به گفته مسئوالن، سایت 
سـاماندهی، پـردازش پسـماند و دفع زبالـه محمدآباد قرار 

بـود تـا 20 سـال بـا ورود روزانـه 2۵0 تـن زباله بـه فعالیت 
بپـردازد، امـا در 2 سـال گذشـته پسـماند ۱90 روسـتا و 22 
شـهر اسـتان قزویـن کـه بطـور میانگیـن 800 تـا 8۵0 تن 
در روز بـرای سـاماندهی و بازیافـت بـه این سـایت منتقل 
مـی شـود که این موضوع ظرفیت سـایت محمدآبـاد را در 
معـرض اتمـام قـرار داده اسـت.در کنار این موضـوع، یکی 
از معضـالت موجود در شـهر و اسـتان قزوین  سـاماندهی 
پسـماند هـای صنعتی اسـت که بـا تخصیـص ۱0 هکتار از 

اخذ عوارض پسماندهای مخرب
دولت در الیحه بودجه 99، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده از فروش کاالهایی که مصرف 

آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، عوارض دریافت کند

طبـق الیحـه بودجـه 1399 کـه امروز از سـوی دولت به مجلس شـورای اسـامی ارائه شـد 195 هزار میلیـارد تومان از 
درآمـد پیش بینـی شـده دولت قرار اسـت از بخش مالیات تامین شـود. در ایـن میان تکالیفی برای سـازمان مالیاتی 
در نظر گرفته شـده اسـت.براین اسـاس، الیحه بودجه سـال آینده به سـازمان امور مالیاتی کشـور اجازه داده که ظرف 
مـدت یکسـال بخشـی از پرونده های مودیان مالیـات بر ارزش افـزوده که سـال های 1387 تـا 1395 اظهارنامه های 
خـود را در موعـد مقـرر تسـلیم کرده انـد و تاکنـون مورد رسـیدگی قـرار نگرفتـه را با توجه بـه ضوابطی که به پیشـنهاد 
سـازمان امـور مالیاتـی ظـرف مـدت یک مـاه بعد از ابـاغ قانـون، تهیه می شـود و به تصویـب وزیر اقتصاد می رسـد، 
بدون رسـیدگی باید قطعی شـود.طبق آنچه در الیحه بودجه 1399 اعام شـده، سـازمان امور مالیاتی کشـور می تواند 

مالیـات بـر ارزش افـزوده گروه هایـی از مؤدیان مشـمول قانون مالیات بـر ارزش افـزوده را تعیین کند.

حسـن عبـاس نـژاد مدیـرکل محیط زیسـت 
اسـتان قزوین گفت: سـازمان حفاظت محیط 
قانـون  اجـرای  حسـن  مسـئولیت  زیسـت 
مدیریـت پسـماندها را عهـده دار اسـت و بـه 
عنـوان یـک سـازمان نظارتـی عملکـرد کلیـه 
واحدهـای درمانـی و پسـماندهای شـهری و 

صنعتـی  را بررسـی و پیگیـری مـی کنـد. 

یـک مطالعه برای نخسـتین بـار ارتباط بیـن زندگی 
در مناطق سـرد و مرطوب و افزایش شـیوع سـرطان 
را نشـان داده اسـت.به گـزارش ایسـنا، مدت هـا قبل 
محققـان تاثیـر افزایـش قـرار گرفتـن در معـرض 
اشـعه مـاوراء بنفش )UV( خورشـیدی بـر افزایش 
خطـر ابتـال بـه سـرطان پوسـت را نشـان داده  بودند 
و اکنـون محققـان آمریکایـی در مطالعـه ای جدیـد 
تاثیـر بارندگـی و آب و هـوای خنـک را بـر افزایـش 
خطـر ابتال به سـرطان مـورد بررسـی قـرار داده اند.در 
ایـن مطالعـه محققـان منطقـه اقلیمـی را بـه عنوان 
"متغیـری که ترکیبی از دمـا و رطوبت در یک منطقه 
معیـن" اسـت، تعریـف می کنند.محققـان هرچنـد 
مدعـی تاثیر مسـتقیم افزایـش باران، دمـا و رطوبت 
بـر ایجـاد سـرطان نشـدند امـا توضیـح می دهنـد 
ایـن عوامـل آب و هوایـی می تواننـد  کـه چگونـه 
سـطح تمـاس بـا عوامـل سـرطان زا را افزایش دهند 
بـه ایـن شـکل کـه فاکتورهـای اقلیمـی بـه عنـوان 
بیوتیـِک  "نسـل  تولیـد  افزایش دهنـده  یـا  حامـل  
طبیعـی" از عوامـل سـرطان زا عمـل می کننـد.در این 
مـورد سـرطان  در  را  داده هایـی  محققـان  مطالعـه 
پسـتان، سـرطان تخمـدان، سـرطان ریـه، سـرطان 
روده بـزرگ و سـرطان پروسـتات جمـع آوری کردند. 
شـهرهای  سـطح  داده هـای  بـه  هم چنیـن  آن هـا 
مـورد بررسـی درمـورد شـیوع سـرطان، آب و هـوا و 
اطالعات جمعیتی دسترسـی داشـتند.نتایج نشـان 
داد افزایـش بارندگی هـا منجـر بـه افزایـش شـیوع 
تمامـی انواع سـرطان می شـود. به طور کلـی، میزان 
بـروز سـرطان در مناطـق بسـیار سـرد در مقایسـه با 
آب و هـوای گـرم و خشـک باالتـر بـود. با ایـن حال، 
هنگامـی کـه این تیم تحقیقاتی سـرطان را بـه انواع 
مختلفی تقسـیم کرد، اسـتثنائاتی نیز وجود داشت. 
بـرای مثـال، سـرطان ریـه بیشـتر در مناطـق گـرم و 
خشـک دیـده می شـود.هم چنین الزم به ذکر اسـت 
کـه محققـان در تجزیـه و تحلیـل خـود همـه انـواع 
سـرطان را مـورد بررسـی قرار نداده انـد. انواع مختلف 
سـرطان ممکـن اسـت از ایـن الگوها پیـروی نکنند، 
همان طـور کـه در مـورد سـرطان ریـه رخ داده اسـت.
نویسـندگان ایـن مطالعه چنـد نظریه بـرای توضیح 
ایـن رابطـه غیرمعمـول دارنـد. بـه طـور مثـال، آن ها 
توضیـح می دهنـد کـه در سـاحل شـرقی آمریـکا، 
افزایـش بارندگـی عناصـر قلیایـی ماننـد منیزیـم 
و پتاسـیم را از خـاک شسـته و ایـن امـر باعـث 
اسـیدی تر شـدن خـاک می شـود.در خاک اسـیدی 
و هم چنین در مناطق سـردتر، باکتری های اکسـید 
کننـده آمونیـاک شـایع تر اسـت. ایـن باکتری هـا 

آمونیـاک را بـه نیتریت هـا تبدیـل می کننـد.

ت
یس

ط ز
حی

آمادگی شهرداری تهران برای مشارکت م
در آموزش های محیط زیستی 

ــدار شــهرداری  ــط زیســت و توســعه پای ــرکل محی مدی
تهــران ضمــن اشــاره بــه اینکــه شــهرداری تهــران آمادگی 
مشــارکت بــرای آموزش هــای محیط زیســتی در مدارس 
تهــران در قالــب ســند »آمــوزش حفاظت از محیط زیســت در مــدارس« 
ــک  ــت تمل ــه تح ــاختمان ک ــر در ۵60 س ــال حاض ــت: در ح را دارد، گف
شــهرداری تهــران هســتند، اصــالح الگــوی مصرف صــورت گرفته اســت.
بــه گــزارش ایســنا، شــینا انصاری در نشســت تخصصی هماهنگی ســند 
همــکاری در حــوزه آمــوزش و حفاظــت از محیــط زیســت و مدیریــت 
مصــرف آب و انــرژی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن نیــز تفاهم نامه هــای 
متعــددی در زمینــه حفــظ محیــط زیســت داشــتیم اظهــار کــرد: صــرف 
انعقــاد تفاهم نامــه کفایــت نمی کنــد و مــا نیــاز داریــم کــه دســتگاه های 
ــت از  ــوزش حفاظ ــه آم ــداف تفاهم نام ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــط ب ذیرب
ــط  ــط زیســت همکاری هــای الزم را داشــته باشــند.مدیرکل محی محی
ــروزه  ــه ام ــان اینک ــا بی ــران ب ــهرداری ته ــدار ش ــعه پای ــت و توس زیس
مشــکالت زیســت محیطــی و تبعــات ناشــی از آن ماننــد بیماری هــای 
ــا طبیعــت نداشــتیم،  ــی ب مختلــف، نشــان می دهــد کــه تعامــل خوب

ــرژی الزم اســت  ــت مصــرف آب و ان ــر مدیری ــالوه ب ــرد: ع ــح ک تصری
کــه مدیریــت پســماند را نیــز در برخــی مفــاد ایــن تفاهم نامــه در نظــر 
بگیریــم. در حــال حاضــر تفکیــک از مبــدأ پســماندها می توانــد از طریق 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود.وی ب ــل ش ــا منتق ــه خانواده ه ــدارس ب ــوزش در م آم
اینکــه سیاســت های ابالغــی توســط مقــام معظــم رهبــری مانیفســت 
ــوزه  ــعه در ح ــای توس ــرد: در برنامه ه ــت، اظهارک ــت اس ــط زیس محی
مدیریــت مصــرف آب و انــرژی و مدیریــت ســبز مــواردی در نظــر گرفته 
شــده اســت تــا بتوانیــم الگــوی مصــرف خــود را اصــالح کنیم.مدیــرکل 
محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری تهــران ادامــه داد: تفاهم نامه 
آمــوزش حفاظــت از محیــط زیســت و مدیریــت مصــرف آب و انــرژی 
در مــدارس ســه جانبــه تدویــن شــده اند امــا مــا بــه عنــوان شــهرداری 
می توانیــم در ایــن بــاره نیــز دخیــل باشــیم و در رونــد اجــرا همــکاری 
کنیــم.وی بــا اشــاره بــه اقدامــات محیــط زیســت شــهرداری تهــران در 
راســتای مدیریــت انــرژی گفــت: در حــال حاضــر در ۵60 ســاختمان کــه 
تحــت تملــک شــهرداری هســتند اصــالح الگوی مصــرف صــورت گرفته 

ــم. ــای خورشــیدی داری ــتان ها آبگرمکن ه و در برخــی بوس

هجــوم ملــخ هــا و خبرهــای رســیده از هجــوم شــدیدتر از 
ســال گذشــته  نگرانــی ای اســت کــه ایــن روز هــا  بســیاری 
از کشــاورزان و ســاکنان اســتان و بــه ویــژه شهرســتان 
هــای جنوبــی اســتان  را درگیــر خــود کــرده اســت، مجیــد 
فرخــی مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی جنــوب 
کرمــان دربــاره وضعیــت هجــوم ملــخ هــا بــه کاغــذ وطــن 
ــه  ــو ب ــخ فائ ــر مل ــه دفت ــی ک ــه گزارش ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ایــران داده اســت تخلیــه کانونــی  تابســتانی ملــخ در 
ــه  ــت ک ــه اس ــا 2 هفت ــتان تقریب ــد و پاکس ــن هن ــرز بی م
ــره  ــه ســمت شــبه جزی ــخ هــا ب شــروع شــده اســت  , مل
ــدت  ــه م ــه ب ــن تخلی ــتند و ای ــت هس ــتان در حرک عربس
ــی  ــون های ــاه کان ــان آذر م ــا پای ــه دارد و ت ــاه ادام ــک م ی
کــه در مــرز بیــن هنــد و پاکســتان قــرار دارد، تخلیــه مــی  
ــه  ــه از آن ب ــا ک ــخ ه ــت مل ــن جمعی ــود و بخشــی از ای ش
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــد و پی ــی آین ــا م ــور م ــمت کش س
ــخ از ســمت کشورعربســتان و ســاحل  کــه کــوچ بعــدی مل
ــاز شــود، کشــورما از ســه  ــاه آغ ــن م ــای ســرخ از بهم دری
جبهــه بــا ایــن  ایــن آفــت روبــرو هســت کــه البتــه کشــور 
ــا  ــام داده ام ــت انج ــن آف ــا ای ــی ب ــارزه خوب ــتان مب پاکس
ــخ  ــرل مل ــه کنت ــی در زمین ــدام چندان کشــور هندوســتان اق
ــه   ــا توج ــه ب ــد ک ــادآور ش ــی ی ــت. فرخ ــداده اس ــام ن انج
ــی و  ــش گیاه ــی، پوش ــوق الجیش ــاص س ــرایط خ ــه ش ب
ــر  ــان از ه ــت جازموری ــاص، دش ــی خ ــرایط آب و هوای ش
نظــر شــرایط مناســب بــرای تاکثیــر ملــخ هــا اســت. مدیــر 
حفــظ نباتــات جنــوب اســتان در مــورد مبــارزه ســال قبــل 
ــا  ــار ب ــزار هکت ــادل ۱۵0 ه ــا در ســال گذشــته مع ــت: م گف

ملــخ مبــارزه کــرده ایــم  و پیــش بینــی مــی شــود شــدت 
هجــوم ملــخ امســال از ســال گذشــته بســیار بیشــتر  
ــد و  ــی کن ــب م ــتری را طل ــارزه بیش ــطح مب ــه س ــد ک باش
هــم اکنــون در حــال برنامــه ریــزی هســتیم و عملیــات رد 
یابــی بــه صــورت روزانــه انجــام و همــه گزارشــات رد یابــی  
ــان هــای مــا در  هــر روز ارســال مــی شــود، فعــال دیــده ب
ســطح منطقــه فعــال هســتند،  انشــالله بتوانیــم بــه موقــع 
مبــازره را انجــام بدهیم.فرخــی  شــدت ریــزش هــای 
ــده  ــرد، در آین ــان ک ــته و بی ــم دانس ــا را ک ــخ ه ــی مل کنون
شــاهد ریــزش هــای بیشــتری هســتیم و  مــوج بعــدی بــا 
شــدت و تراکــم بیشــتری اســت  کــه بــر اســاس گــزارش 
ــون تابســتانه  ــده شــروع مــی شــود. کان ــو از ده روز آین فائ
ملــخ هــا در هنــد و پاکســتان اســت و چــون هنــد مبــازره 
ای کــه داشــته اســت آن چنــان موفقیــت آمیــز نبــوده 
ــت  ــا حرک ــه ســمت م ــغ شــده اســت و ب ــخ بال اســت، مل
ــاورزی در  ــاد کش ــات جه ــورد اقدام ــی در م ــی کند.فرخ م
بحــث مبــارزه پیــش رو گفــت: بیشــتر اقداماتــی کــه 
ــازمان  ــه  س ــوط ب ــا  مرب ــت ه ــن آف ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب
جهــاد کشــاورزی اســت ماننــد آمــوزش کشــاورزان، تجهیــز 
ــالم  م  ــاورزها اع ــه کش ــا ب ــی م ــع آفات،حت ــاوگان  دف ن
یکنیــم  کــه بــه طــور مثــال ســم پــاش هایشــان را آمــاده 
دااشــته باشــند  و در بحــث  تامیــن ســموم هــم بــه 
کشــاورزان کمــک مــی کنیــم و از کشــاورزان هــم مــی 
ــری   ــای دیگ ــی ارگان ه ــد حت ــکاری کنن ــه هم ــم ک خواهی
ــد.   ــکاری کنن ــر هم ــن ام ــد در ای ــم بای ــد ه ــی توانن ــه م ک
بــرای همــه  ایــن تهدیــد  فرخــی خاطــر نشــان کــرد: 

ــان را  ــی اســت امــا بیشــتر جازموری شهرســتان هــای جنوب
تهدیــد مــی کنــد، جازموریــان از  کانــون هــای مهــم تاکثیــر 
ــراف وارد  ــه از اط ــی ک ــون های ــی اســت و کان ــخ صحرای مل
مــی شــوند  در ایــن منطقــه تکثیــر مــی شــوند.کمیته 
ــت اســت  ــی در حــال فعالی ــخ صحرای ــت مل ــا آف ــارزه ب مب
کــه بــه محــض بــروز ایــن جلســات هــم در ســطح منطقــه 
ــه  ــتان ب ــران اس ــت بح ــازمان و ومدیری ــطح س ــم در س ه
ــون  ــا کن ــال  ت ــه امس ــود ک ــی ش ــزار م ــب برگ صــورت مرت
چنــد جلســه برگــزار شــده اســت. بحــث دیگــری  کــه ایــن 

ــی   ــر  نگران ــالوه ب ــد ع ــا ایجــاد مــی کن ــخ ه ــا مل ــارزه ب مب
ــری  ــاورزی دارد،  تاثی ــوالت کش ــر محص ــه ب ــری ک از تاثی
ــذارد.  ــی گ ــان م ــر انس ــموم ب ــتفاده از س ــه اس ــت  ک اس
ــات  ــناس حی ــگاه و کارش ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــک عض ی
وحــش در ایــن بــاره گفــت: اســتفاده از ســموم دفــع 
آفــات بــرای مبــارزه بــا ملــخ می توانــد در درازمــدت باعــث 
ــودکان  ــد ک ــا تول ــرطان ی ــون س ــی همچ ــروز بیماری های ب

شــود. ناقص الخلقــه 

ــواع و  ــا وجــود تــالش چندیــن ســاله مســووالن و تشــکیل ان ب
اقســام کمیتــه و کارگــروه بــرای رفــع آلودگــی هــوا، بــاز هــم در 
ــرد،  ــران ک ــا را جب ــه ســوء مدیریت ه ــود ک ــاران ب ــن ب ــت ای نهای
ــدن  ــور ش ــان، طبیعت مح ــه کارشناس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
تصمیمــات مدیریتــی را تنهــا راه رفــع معضــالت زیســت محیطی 
ــی نفــس کشــیدن  ــن روال، حت ــه ای ــد ادام ــد و معتقدن می دانن
مــردم کالنشــهرها بــه ویــژه تهــران را بــا مشــکل مواجــه 
خواهنــد کرد.بارش هــای پاییــزی چنــد روز اخیــر در بســیاری از 
کالنشــهرهای کشــور بــه خصــوص در تهــران یکبــار دیگــر البتــه به 

هجوم کنونی ملخ ها آفتی برای محصوالت نیست

منابع آبی

اقلیم

سند سیستم مدیریت هوشمند اقلیمی 
در نایبندان طبس تدوین می شود

استان تهران دومین استان فقیر کشور
 از نظر منابع آبی

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان خراسـان جنوبـی گفـت: 
سند سیستم مدیریت هوشمند 
اقلیمی در سـه منطقـه حفاظت 
شـده کشـور از جمله پناهـگاه حیات وحـش نایبندان طبس 
تدویـن می شـود.به گزارش روز یکشـنبه روابط عمومـی اداره 
کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان جنوبی حسـن اکبری 
افـزود: ایـران و ایتالیـا در جهـت کاهـش انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای و سـازگاری بـا پیامدهای ناشـی از پدیـده تغییر 
اقلیـم، سـند همـکاری امضـا می کننـد کـه در ایـن همکاری 
سـه منطقه حفاظت شـده در کشـور از جمله پناهگاه حیات 
وحـش نایبنـدان طبـس بـرای اهـداف ایـن پـروژه انتخـاب 
شـده اسـت.وی اظهـار داشـت: فعالیت های صنعتـی برخی 
کشـورهای پیشـرفته باعـث انتشـار آالیندگی هـای زیسـت 
محیطـی و تخریـب الیه ازن شـده که بر همین اسـاس این 
کشـورها متحـد شـده اند بـا در اختیار گذاشـتن اعتبـارات از 
سـوی سـازمان های بین المللـی بـه سـایر کشـورها از جملـه 
ایـران بـه جبران برخی از این خسـارت ها کمک کنند.مدیرکل 
حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان جنوبـی اهداف کلـی این 
پـروژه را مدیریت پایدار پوشـش گیاهی بـا رویکرد تاب آوری 

اقلیمـی، کاهش انتشـار گازهـای گلخانه ای و توانمندسـازی 
جوامع محلی برای اسـتفاده پایـدار از منابع طبیعی ذکر کرد.

وی گفـت: احیـای پوشـش گیاهـی تخریب شـده، مدیریت 
چـرای دام و تقویـت مشـارکت جوامـع روسـتایی از طریـق 
ظرفیت سـازی و افزایـش آگاهـی عمومـی در دسـتیابی بـه 
اهـداف ایـن پروژه بسـیار موثر خواهـد بود.بنابر ایـن گزارش 
بـه همیـن منظـور جلسـه ای بـا حضـور سـایر دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان از جملـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی، 
منابـع طبیعـی، جهاد کشـاورزی، صنعـت، معـدن و تجارت، 
راه و شهرسـازی و اداره کل امـور عشـایری در محـل اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان جنوبـی برگزار شـد و 
موضـوع و نحـوه همـکاری و احصـای پیشـنهادهای هر یک 
از دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط برای تدوین سـند پـروژه در 
پناهـگاه حیـات وحش نایبندان طبس مورد بحث و بررسـی 
قرار گرفت.خراسـان جنوبی دارای چهار منطقه حفاظت شـده 
»درمیان«، »مظفری«، »آرک و گرنگ«، »شاسـکوه« و سـه 
پناهـگاه حیات وحش »تاالب کجی نمکـزار نهبندان«، »رباط 
شـور« و »نایبنـدان طبـس« و هفـت منطقـه شـکار ممنـوع 
درح، جیک و زیدر، باقران، کمر سـرخ، لشـکرگاه عشـق آباد 

و علـی حیدر اسـت.

و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
فاضالب اسـتان تهران با اشـاره 
در  آب  مصـرف  افزایـش  بـه 
تهران از ابتدای امسـال تاکنون، 
نسـبت به سـال گذشته گفت: اسـتان تهران دومین استان 
فقیـر کشـور از نظـر منابـع آبـی اسـت.به گـزارش ایسـنا، 
بختیـاری امـروز در نشسـت تخصصـی هماهنگـی سـند 
همـکاری در حـوزه آمـوزش حفاظـت از محیـط زیسـت و 
مدیریـت مصـرف آب و انـرژی در مـدارس، با بیـان این که 
کشـور ما کشـور کم آبی اسـت و 90 درصد مسـاحت کشـور 
در منطقه خشـک و نیمه خشـک قـرار گرفته اسـت، اظهار 
کـرد: کشـور مـا حـدود یـک سـوم بارندگـی دنیـا را دارد و 
بارندگی هـا هـم کامـال به صـورت ناموزون اسـت.مدیرعامل 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهـران بـا بیـان این کـه 
مدیریـت آب در کشـور همـگام با تکنولوژی های وارد شـده 
بـه کشـور پیـش نرفتـه اسـت، تصریـح کـرد: منابـع آبـی 
تجدیدپذیر هر کشـوری ذخایر آن کشـور هسـتند. در حال 

حاضـر کشـورهای اروپایـی حـدود 20 درصـد از منابـع آب 
تجدیدپذیـر خـود را اسـتفاده می کننـد و این در حالیسـت 
کـه ما به طور متوسـط، 8۵ درصـد از منابع آبی تجدیدپذیر 
خـود اسـتفاده می کنیم.بختیـاری بـا تاکیـد بـر این کـه 
جامعـه مـا هنـوز نسـبت بـه موضـوع کـم آبـی و مدیریت 
مصرف بیدار نشـده اسـت، گفت: مصرف آب در شـهر تهران 
از ابتـدای سـال تاکنـون 8۱0 میلیـون متـر مکعب بـوده که 
نسـبت به سـال گذشـته 43 میلیـون مترمکعـب افزایش 
مصرف داشـته ایم.مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب استان 
تهران افزود: اسـتان تهران پس از سیسـتان و بلوچسـتان، 
فقیرتریـن اسـتان کشـور از نظـر منابـع آبـی اسـت. چراکه 
جمعیـت زیـادی در پهنـه کوچکـی جمـع شـده اند.وی بـا 
اشـاره به این که در بسـیاری از اسـتان های کشـور 90 درصد 
از منابع آبی در بخش کشـاورزی اسـتفاده می شـود، اظهار 
کرد: سـهم کشـاورزی در اسـتان تهران از منابع آبی تنها ۵۱ 
درصد اسـت. ما بـرای مدیریت مصرف آب بایـد از مدارس 

شـروع کنیـم و راهـی جـز ایـن نداریم.

کوهرنگ پربارش ترین نقطه کشور گزارش شد
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان کوهرنگ با بارش 
بیش از ۱00 میلیمتر باران و 80 سانتی متر برف پربارش ترین نقطه کشور در 48 ساعت گذشته 
گزارش شده است.

بررسی رابطه 
احتمالِی بارندگی و 

هوای سرد با سرطان

نه 
میا

اور
سیاست آبی ترکیه و تاثیر آن بر امنیت خاورمیانهخ

تــا یــک دهــه گذشــته صحبــت از اهمیــت آب در 
خاورمیانــه چنــدان جــدی تلقــی نمی شــد امــا امــروزه 
»آب« در میــان عواملــی کــه برهم زننــده، تهدیدکننده و 
آســیب زننده بــه امنیــت منطقــه ای خاورمیانــه به شــمار 
می آینــد، اهمیــت فزاینــده یافته اســت.صحبت از جنگ آب و تشــدید 
ناامنــی در خاورمیانــه ســخن جدیــدی نیســت؛ امــری کــه می توانــد 
بــه پیچیدگــی  مناســبات امنیتــی در منطقه گــره خورده و بر مشــکالت 
فزاینــده منطقــه بیافزایــد. اهمیــت آب در منطقــه خاورمیانــه امــروز، 
مســتقیمًا بــه عامــل تهدیــد امنیــت منطقــه تبدیــل شــده اســت. در 
ایــن میــان مناســبات هیدروپلیتیکــی منطقــه در حوضه هــای آبریــز 
ــی  ــود را دارد، یک ــاص خ ــی خ ــای ژئوپلیتیک ــترک پیچیدگی ه مش
ــرات  ــه و ف ــای دجل ــترک، رودخانه ه ــز مش ــای آبری ــن حوضه ه از ای
ــدا  ــت حســاس تری پی ــری ســد ایلیســو وضعی ــا آبگی ــه ب اســت ک
کــرده. ترکیــه همــواره بــا اتهــام آب دزدی از همســایگان و تــالش بــرای 
ــده  ــه پیچی ــد منجرب ــه می توان ــه ک ــی در منطق ــراری هیدروهژمون برق
شــدن مناســبات امنیتــی منطقــه شــود روبروســت؛ بررســی سیاســت 
آبــی ترکیــه در قبــال دو همســایه خود یعنی ســوریه و عــراق و واکاوی 

علــت اصلــی مشــکالت بازیگــران عمــده حوضــه رودخانه هــای دجلــه 
ــی از  ــه هــدف اصل ــر امنیــت منطقــه خاورمیان ــر آن ب و فــرات و تاثی
ــرات و تمامــی  ــه و ف ــن یادداشــت اســت. رودهــای دجل ــگارش ای ن
آبراه هــای فرعــی ایــن دو رود شــبکه هیدروپلیتیکــی دجلــه و فــرات را 
تشــکیل می دهنــد. ایــن ســامانه عظیــم رودخانــه ای مســاحتی حدود 
3۵/600 کیلومتــر مربــع را در برگرفتــه  اســت کــه اصلی تریــن سیســتم 
ــه ای غــرب آســیا به حســاب می آیــد. شــبکه هیدروپلیتیکــی  رودخان
ــه سرچشــمه  ــرات از ســرزمین ارمنســتان در شــرق ترکی ــه و ف دجل
گرفتــه و بــا گذشــتن از ســوریه و عــراق بــه خلیــج فــارس می ریــزد. 
ایــن ســامانه بخشــی از ناحیــه بوم شــناختی دجله–فــرات اســت کــه 
عــراق و بخش هایــی از ترکیــه، ســوریه، ایــران، عربســتان ســعودی، 
کویــت و اردن را در برمی گیــرد. ترکیــه مهم تریــن کشــور حوضــه 
ــه  ــوده و سرچشــمه ایــن دو رود اســت. ب ــه و فــرات ب رودهــای دجل
ــی  ــی و حت ــع آب مکف ــه مناب ــن، ترکی ــان بســیاری از متخصصی گم
مــازاد بــر مصــرف دارد. 8 /98 درصــد از آب فــرات و حــدود 4۵ درصــد 
ــار ایــن کشــور اســت و  ــه دراختی ــه روایتــی ۵0 درصــد از آب دجل و ب
ایــن میــزان حــدود یــک چهــارم کل منابــع آب آن را تشــکیل می دهــد.

سی
شنا

هوا

معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس ســازمان 
هواشناســی کشــور، ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت 
توســعه فعالیت هــا در حــوزه هواشناســی بــا اســتفاده 
آمادگــی  از  دانش بنیــان،  شــرکت های  هوشــمندانه  خدمــات  از 
ایــن ســازمان بــرای بهره گیــری از دســتاوردهای فناورانــه ایــن 
شــرکت ها خبــر داد.بــه گــزارش صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
ــه  ــی ارائ ــه گردهمای ســحر تاج بخــش مســلمان در مراســم اختتامی
نیازهــای فناورانــه صنعــت فرودگاهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا وجــود 
افزایــش ترافیــک هوایــی و حجــم داده هــا، اســتفاده از فناوری هــای 
ــی در  ــد هواشناس ــرد: بای ــح ک ــت، تصری ــر اس ــن اجتناب ناپذی نوی
ــران  ــی و کارب ــز تحقیقات ــا مراک هــر جایگاهــی همــکاری نزدیکــی ب
عملیاتــی داشــته باشــد.وی بــا بیــان اینکــه نیازمندی هــای بســیاری 
در صنعــت فرودگاهــی و هواشناســی وجــود دارد، افــزود: یکــی از ایــن 
ــا  ــرویس دهی ب ــات و س ــه خدم ــرواز و ارائ ــی پ ــا، ایمن نیازمندی ه
کیفیــت در ایــن حوزه اســت. هوانــوردی و هواشناســی از بنیادی ترین 
حوزه هــا بــه شــمار می رونــد کــه فعالیــت خــود را از ســال های 
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بـود تـا 20 سـال بـا ورود روزانـه 2۵0 تـن زباله بـه فعالیت 
بپـردازد، امـا در 2 سـال گذشـته پسـماند ۱90 روسـتا و 22 
شـهر اسـتان قزویـن کـه بطـور میانگیـن 800 تـا 8۵0 تن 
در روز بـرای سـاماندهی و بازیافـت بـه این سـایت منتقل 
مـی شـود که این موضوع ظرفیت سـایت محمدآبـاد را در 
معـرض اتمـام قـرار داده اسـت.در کنار این موضـوع، یکی 
از معضـالت موجود در شـهر و اسـتان قزوین  سـاماندهی 
پسـماند هـای صنعتی اسـت که بـا تخصیـص ۱0 هکتار از 

اراضـی همجـوار مجتمع محمـد آباد و واگـذاری آن به یک 
شـرکت خصوصـی تمامـی پسـماندهای صنعتی  اسـتان  
از 93 در ایـن مـکان و توسـط شـرکت مذکـور پذیـرش و 
سـاماندهی مـی شـود اما دفـع غیراصولی این پسـماندها 
نیـز بـه دغدغه ای برای دوسـتداران محیط زیسـت تبدیل 
شـده اسـت.مدیرکل محیط زیسـت اسـتان قزوین گفت: 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت مسـئولیت حسن اجرای 
قانـون مدیریـت پسـماندها را عهـده دار اسـت و بـه عنوان 

یـک سـازمان نظارتـی عملکـرد کلیـه واحدهـای درمانی و 
پسـماندهای شـهری و صنعتی  را بررسـی و پیگیری می 
کند.حسـن عبـاس نژاد با اشـاره قزوین یکی از اسـتانهای 
مهـم صنعتـی و کشـاورزی کشـور محسـوب می شـود به 
همیـن دلیـل در سـطح اسـتان پسـماندهای کشـاورزی، 
صنعتـی قابـل توجهـی در کنـار پسـماندهای خانگـی و 
عـادی تولیـد مـی شـود، افـزود: یکی از مشـکالت بسـیار 
جـدی  محیـط زیسـت بحـث مدیریت بر پسماندهاسـت  

چـرا کـه مدیریت نادرسـت پسـماندها خطـرات زیـادی را 
بـرای سـالمتی انسـان بـه همـراه دارد.وی اظهار داشـت: با 
رونـد شهرنشـینی و افزایـش جمعیت در دهـه های اخیر 
سـاماندهی پسماندها به ویژه  عفونی و صنعتی به یکی از 
چالش های اسـتان قزوین تبدیل شـده اسـت که رفع آن 
نیـاز به راهکارهای علمی و عملـی دارد و اگرچه تاکنون گام 
های موثری در راسـتای سـاماندهی پسـماندهای اسـتان 
برداشـته شـده ولـی ایـن هـا  نیسـتند.عباس نـژاد تاکید 
کـرد: امـروزه  زباله های بیمارسـتانی، عفونی و شـیمیایی 
بـرای سـالمت جامعـه یـک تهدیـد جـدی محسـوب می 
شـوند و بایـد ایمـن سـازی و تحـت شـرایط خـاص دفع 

شوند.

کوه پسماند "کاوه" فرزند بدترکیب بی توجهی 
دستگاه ها به تکالیف قانونی

مدیـرکل حفاظـت محیطزیسـت اسـتان مرکـزی گفـت: 
تشـکیل کوهـی از پسـماند در شـهر صنعتـی کاوه نتیجـه 
عمـل نکـردن دسـتگاه هـای اجرایـی بـه تکالیـف قانونی 
شـان اسـت.رضا میرزایی در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به 
اینکه در اسـتان مرکزی یک واحد زباله سـوز پسـماندهای 
صنعتـی وجـود دارد، اظهـار کـرد: اخیـرا نیـز یـک شـرکت 
درصـدد اسـت تـا یـک نقطـه از اسـتان مرکـزی را بـرای 
دفـن پسـماندهای صنعتی و ویـژه احداث کند که نسـبت 
بـه جانمایـی این شـرکت در شهرسـتان سـاوه اعتراضاتی 
صـورت گرفتـه اسـت.وی درخصـوص دپوی پسـماندهای 
صنعتـی در مقابل شـهر صنعتـی کاوه گفـت: طبق مجوزی 
که از سـوی اداره کل محیط زیسـت اسـتان مرکزی خطاب 
به مدیریت شـهرصنعتی کاوه صادر شـده قرار بر این اسـت 
کـه مـکان دپـوی پسـماندهای صنعتـی به نقطـه دیگری 
منتقـل شـود و محیـط زیسـت برایـن اسـاس بـه تکلیف 
قانونـی خود عمل کرده اسـت.میرزایی با تاکید بر اینکه در 
حـوزه مدیریت پسـماند، دسـتگاه های اجرایی به درسـتی 
کار خـود را انجـام نمی دهنـد، افـزود: در راسـتای مدیریت 
پسـماندهای تولیـدی و صنعتی، سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت بایـد در هنـگام اسـتعالم از محیط زیسـت برای 
صـدور مجـوز و پروانه بهره بـرداری از کارخانجات مشـخصا 
قیـد کنـد کـه واحـد تولیـدی که قـرار اسـت راه انـدازی کند 
روزانه چقدر پسـماند تولید می کنـد.وی بیان کرد: همانطور 
کـه دانشـگاه علـوم پزشـکی در خصـوص نحـوه تولیـد و 
مدیریـت پسـماندهای عفونـی و بیمارسـتانی بـه وظایـف 
قانونـی خـود عمـل می کنـد باید سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت نیـز در خصـوص تعییـن تکلیـف پسـماندهای 

صنعتـی کارخانجـات بـه وظایـف قانونی خود عمـل کند.

آیین نامه اجرایی 
این بند مشتمل بر 
میزان عوارض هر 

کاال، فهرست کاالهای 
مشمول، نرخ هزینه 

مدیریت پسماند 
کاالها و فرآیند اجرایی 

به پیشنهاد مشترک 
سازمان محیط زیست، 

وزارتخانه های کشور، 
صنعت، معدن و 

تجارت و امور اقتصادی 
و دارایی و سازمان 

برنامه و بودجه کشور 
تدوین می شود و به 

تصویب هیات وزیران 
می رسد.

اخذ عوارض پسماندهای مخرب
دولت در الیحه بودجه 99، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده از فروش کاالهایی که مصرف 

آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، عوارض دریافت کند

ــواع و  ــا وجــود تــالش چندیــن ســاله مســووالن و تشــکیل ان ب
اقســام کمیتــه و کارگــروه بــرای رفــع آلودگــی هــوا، بــاز هــم در 
ــرد،  ــران ک ــا را جب ــه ســوء مدیریت ه ــود ک ــاران ب ــن ب ــت ای نهای
ــدن  ــور ش ــان، طبیعت مح ــه کارشناس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
تصمیمــات مدیریتــی را تنهــا راه رفــع معضــالت زیســت محیطی 
ــی نفــس کشــیدن  ــن روال، حت ــه ای ــد ادام ــد و معتقدن می دانن
مــردم کالنشــهرها بــه ویــژه تهــران را بــا مشــکل مواجــه 
خواهنــد کرد.بارش هــای پاییــزی چنــد روز اخیــر در بســیاری از 
کالنشــهرهای کشــور بــه خصــوص در تهــران یکبــار دیگــر البتــه به 

صــورت موقــت بــه ســردرگمی مســووالن امــر بــرای رفــع معضــل 
اساســی آلودگــی هــوا کــه ایــن اواخــر بــا انتشــار بــوی نامطبوعــی 
نیــز همــراه شــده بــود، پایــان داد.معضلــی کــه بــرای چندیــن بار 
پایتخــت و برخــی شــهرهای صنعتــی کشــور را فلــج کــرد و عــالوه 
بــر راهــی کــردن بســیاری از شــهروندان بــه مراکــز درمانــی، طــی 
دو هفتــه گذشــته مســووالن را بــرای حفــظ ســالمتی شــهروندان 
وادار بــه تعطیلــی چندیــن بــاره مــدارس، دانشــگاه هــا و 
چندیــن بــازی فوتبــال کــرد و حتــی ایــن اواخــر زمزمــه تعطیلــی 
ــه گــوش مــی رســید.به راســتی  ــز ب مراکــز اداری کالنشــهرها نی

ــرا  ــت و چ ــور چیس ــی در کش ــکل اساس ــن مش ــع ای ــکار رف راه
ــواع و  ــکیل ان ــووالن، تش ــاله مس ــن س ــالش چندی ــود ت ــا وج ب
اقســام کمیتــه و کارگــروه بــرای رفــع آلودگــی هــوا، ایــن مشــکل 
هرســاله بــه خصــوص در فصــول پاییــز و زمســتان ســر بــاز مــی 
کنــد و در نهایــت بــاز هــم بــاران بایســتی ایــن ســوء مدیریــت 
هــا را جبــران کند.بــرای کنــکاش ایــن موضــوع و چگونگــی 
بــرون رفــت از ایــن وضعیــت بــا ابراهیــم مقیمــی رییــس ســابق 
ــه گفــت و گــو نشســتیم. دانشــکده جغرافیــا دانشــگاه تهــران ب

ابراهیــم مقیمــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار گــروه 
ــواع و اقســام مشــکالت زیســت  ــه ان ــا اشــاره ب ــا، ب علمــی ایرن
ــفانه  ــت متاس ــد اس ــور معتق ــف کش ــق مختل ــی در مناط محیط
ــظ و ســالمت  ــرای حف ــه الزم ب ــی کشــور از دغدغ نظــام مدیریت
محیــط زیســت برخــوردار نیســت.وی بــا تاکیــد براینکــه، داشــتن 
دغدغــه زیســت محیطــی نیــز صرفــا بــه وضــع انــواع و اقســام 
قوانیــن و برگــزاری جلســات و تشــکیل کارگــروه خالصــه نمــی 
شــود گفــت: ایــن بــه آن معنــی اســت کــه مــا هــر اقدامــی کــه 
مــی خواهیــم در فضــای جغرافیایــی کشــور انجــام دهیــم، بایــد 
در درجــه نخســت ظرفیــت و قابلیــت آن فضــا را بــرای آن اقــدام 
در نظــر بگیریم.ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران در ادامــه بــا تاکیــد 
براینکــه، در طــول ســالهای گذشــته همــواره اقدامــات مســووالن 
ــا ســایر  ــوا ی ــع معضــل آلودگــی ه ــرای رف مربوطــه در کشــور ب
ــاه  ــات کوت ــری اقدام ــک س ــه ی ــی ب ــت محیط ــالت زیس معض

مــدت و اقتضایــی محــدود شــده اســت، افــزود: ایــن درحالــی 
اســت کــه اینگونــه اقدامــات بــه هیــچ وجــه چــاره کار نیســت.

مقیمــی مــی گویــد: ایجــاد محدودیــت ترافیکــی، تعطیلــی 
ــد  ــت چن ــری از فعالی ــا و ادارات و جلوگی ــدارس، دانشــگاه ه م
ــووالن  ــته مس ــای گذش ــال ه ــل س ــا راه ح ــی تنه ــد صنعت واح
بــرای مبــارزه بــا معضــل آلودگــی هــوا در مناطــق مختلــف کشــور 
بــوده اســت، اینکــه تنهــا برخــی چشــمه هــای آالینــده کربــن در 
هــوای شــهر را بــه صــورت موقــت و محــدود غیــر فعــال کننــد.

وی تاکیــد کــرد: اینگونــه اقدامــات بســیار بســیار کوتــاه مــدت و 
اقتضایــی اســت و تقریبــا در شــرایط کنونــی دنیــا دوره اســتفاده 
از ایــن راهکارهــا دیگــر منقضــی شــده و مــا بــرای ســالمت مردم 
و محیــط زیســت بایســتی فراتــر از ایــن اقدامــات بیاندیشــیم.

ــان اینکــه، اگــر یــک مثلثــی را فــرض  ــا بی مقیمــی در ادامــه ب
کنیــم کــه در یــک راس آن ظرفیــت محیــط طبیعــی شــهر اســت، 
افــزود: بــه طــور حتــم یــک ضلــع دیگــر ایــن مثلــث بــه فرهنــگ 
ــع ســوم نیــز در  رفتــاری شــهروندان معطــوف مــی شــود و ضل
ــا تاکیــد براینکــه،  ــا ســاختارهای موجــود اســت. وی ب ارتبــاط ب
ــه چگونگــی وجــود ســاختارها در  ــع ب از اضــالع موجــود دو ضل
کشــور مرتبــط اســت ادامــه داد: ایــن بــه آن معنــی اســت اگــر 
ــع  ــه گــذاری شــوند، دو ضل ــه شــکل صحیحــی پای ســاختارها ب
ــر  ــز تاثی ــهروندی نی ــار ش ــی و رفت ــط طبیع ــی محی ــر یعن دیگ

ــد داشــت. ــری باالیــی از آن خواهن پذی

طبیعت محور کردن ساختارها و رفتارها 
راهکار رفع معضالت زیست محیطی

بـه سـبب اهمیـت کوه هـا و خدمـات بسـیاری کـه فراهـم می آورنـد 
توسـعه پایـدار کوهسـتان نـه تنها بـر جوامع کوهسـتانی اثرگذار اسـت 
بلکـه تاثیـرات جهانی دارد.به گزارش سـازمان حفاظت محیط زیسـت،  
۱۱ دسـامبر برابر با 20 آذر روز جهانی کوهسـتان نامگذاری شده و امسال 
شـعار ایـن روز »کـوه برای جوانان مهم اسـت« تعیین شـده که نشـان 
می دهـد جوانـان نماینـدگان فعال در زمینه ایجاد تغییـر و رهبران آینده 
هسـتند.کوه ها اکوسیسـتم هایی پیچیده و شـکننده با توپوگرافی ویژه، 
موقعیـت آب و هوایـی متفـاوت و تنـوع ارتفاعی در گسـتره ای عمودی 
هسـتند. در نتیجـه ایـن خصوصیـات ویـژه، دارای غنـای زیسـتی و 
خدمات اکوسیسـتمی مهمی هسـتند از جمله آن که کوه ها سرچشـمه 
انسـان ها  تغذیـه  و کمک رسـان  ژنتیکـی  تنـوع  انبـار  شـیرین،  آب 
محسـوب می شـوند.رودهایی کـه از کوه هـا جـاری می شـوند، رابـط 
کوهسـتان با مناطق پایین دسـت اسـت. کوه ها چه از نظر گستره ای که 
بـر زمیـن دارنـد و چه از نظر شـکل و نیز تاثیر در طبیعـت، از مهم ترین 
سـاختارهای کـره زمیـن هسـتند.کوه ها یـک پنجـم سـیمای زمیـن را 
تشـکیل می دهند و زیسـتگاه تقریبًا یک دهم از مردم جهان هسـتند، 
یـک سـوم از مـردم جهـان از جنبه غـذا، چوب، بـرق و مـواد معدنی به 
کوه هـا وابسـته اند و نیمی از آب شـیرین مصرفی مردم جهـان از کوه ها 
سرچشـمه می گیرنـد. کوه هـا همچنیـن مهـد تمـدن، فرهنـگ و ادیان 
مختلف هسـتند و از این رو قداسـت دارند.کوه ها تنوع جهانی عظیمی 
از جنگل هـای حـاره ای بـاران زا تـا محیط هایـی پوشـیده بـا یـخ و برف 
دائمـی، از آب و هوایـی بـا بیـش از ۱2 متر بارش سـاالنه تـا بیابان های 
مرتفـع و ارتفاعـی تـا تقریبـا 9000 متـر را شـامل می شـوند. بـه سـبب 
اهمیـت کوه هـا و خدمـات بسـیاری که فراهـم می آورند توسـعه پایدار 
کوهسـتان نـه تنهـا بر جوامـع کوهسـتانی اثرگذار اسـت بلکـه تاثیرات 
جهانـی دارد.در عیـن حال کوه ها محیط هایی با ریسـک باال هسـتند که 
حوادثـی از جملـه بهمـن، ریزش، انفجار آتشفشـان، زمین لـرزه، طغیان 
دریاچه و رودخانه ها زندگی را در مناطق کوهسـتانی و اطراف آن تهدید 
می کند، شـکنندگی خاک و پوشـش گیاهی این مناطق به شـدت باال 
بوده و تخریب زیسـت محیطی گسـترده ای را شـامل می شود.مردمان 

کوهسـتان نقش حیاتـی در مدیریت این اکوسیسـتم داشـته اند.

توسعه پایدار کوهستان 
تاثیرات جهانی دارد

خبر روشنایی تورهای ماهیگیری جان 
دلفین ها را نجات می دهد

محققـان دانشـگاه اکشـتر انگلیـس دریافتنـد نصـب 
چـراغ روی تورهـای ماهیگیـری احتمـال بـه دام افتادن 
الک پشـت ها و دلفین هـا را کاهـش می دهد.بـه گـزارش 
پایـگاه خبری سـاینس دیلی، سـرنخ های حسـی مانند 
المپ هـای LED یـک شـیوه هشـدار دهـی در رابطـه بـا وجـود تـور ماهیگیـری بـرای 
گونه هـای مختلـف آبزیـان اسـت بـه همین علـت محققان روی قسـمت شـناور 864 
تـور ماهیگیـری المپ هـای LED را در فواصـل ۱0 متـری نصـب کردنـد و تلفات جانبی 
ایـن تورهـا را بـا تورهایی که فاقد المپ های LED بودند، مقایسـه کردند.بر اسـاس این 
تحقیقـات مشـخص شـد که نصـب المپ هـای LED روی تورهای ماهیگیری شـناور، 
احتمـال بـه دام افتـادن الکپشـت های دریایـی را به میـزان 70 درصد کاهـش می دهد.

پروژه غنی سازی 22۰ هکتار از 
جنگل های پاسارگاد آغاز شد

 220 احیـای  و  جنـگل  غنی سـازی  بیولوژیـک  پـروژه 
هکتـار از عرصه هـای مسـتعد منابـع  طبیعی شهرسـتان 
پاسـارگاد بـا گونه هـای بومـی بنـه، ارژن و بـادام کوهـی 
آغـاز شـد.رییس منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان 
پاسـارگاد در مراسـم افتتـاح ایـن پـروژه کـه بـا حضـور فرمانـدار شهرسـتان پاسـارگاد، 
مدیـران دسـتگاه های اجرایـی، بهره بـرداران مرتـع و سـازمان های مـردم نهـاد برگـزار 
شـد، اعـالم کـرد: جنگل هـای ایـران از ۱8.8 میلیـون هکتـار در سـال ۱329 اینـک بـه 
۱2.4میلیون هکتار تقلیل پیدا کرده است.حسـن خسـروانیان افزود: سـرانه جنگل در 
کشـور مـا 2 هـزار مترمربـع ، تقریبا یک چهارم  سـرانه جهانی اسـت لذا نیـاز به تالش 
و کوشـش بیـش از پیـش ضـروری اسـت و اجـرای طرح هایـی همچـون غنی سـازی 

جنـگل در آینـده قطعـا مثمـر ثمـر خواهـد بود.

مرگ غم انگیز باکالن ها در پره های 
صیادی رقم می خورد

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت گیـالن گفت: علـت اصلی 

مـرگ باکالن هـای مـرده در سـواحل انزلـی، گیرافتـادن در 

پره هـای صیـادی اسـت.قربانعلی محمدپـور در گفت و گـو بـا 

ایسـنا در خصـوص انتشـار فیلـم الشـه باکالن ها در سـواحل 

انزلـی کـه در فضای مجازی منتشـر شـده اسـت، گفت: همانطـور که طناب پره هـای صیادی 

هـم در بخشـی از فیلـم مشـاهده می شـود، متاسـفانه همیـن پره هـای صیـادی دلیل مرگ 

ایـن پرنـدگان هسـتند.وی بـا بیان اینکه تجمـع مرغ های ماهی خـوار نیز معمـوال در جاهایی 

اسـت کـه پره به سـمت سـاحل کشـیده می شـود، افـزود: مرغ هـای ماهی خوار یـا باکالن ها 

در هنـگام کشیده شـدن در ایـن تورها گرفتار و خفه می شـوند.محمدپور با بیـان اینکه صیادان 

نیز با رهاکردن الشـه این پرندگان در سـواحل منظره زشـتی را بوجود می آورند، خاطرنشـان 

کـرد: ایـن مسـاله با حساسـیت بیشـتری در حال پیگیری اسـت.

ماهیگیری

جنگل

گیان

 ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان را دارد
رییس دانشکده کشاوزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ایران سه برابر 

متوسط جهانی فرسایش خاک داشته و در این زمینه رتبه اول دنیا را دارد.

رئیـس اداره نظـارت بـر امور حیـات وحـش اداره کل حفاظت محیط زیسـت 

بوشـهر گفـت: براسـاس نتایـج تازه تریـن سرشـماری انجـام شـده شـمار 

پسـتانداران شـاخص منطقه شـکار ممنـوع شـاهزاده ابراهیم- تنـگ باهوش 

این اسـتان حداقل ۱7 درصد افزایش یافته است.خسـرو درویشـی روز شـنبه 

در ایـن ارتباط افزود: سرشـماری پاییزی پسـتانداران شـاخص منطقه شـکار 

ممنـوع شـاهزاده ابراهیـم – تنـگ باهـوش در آذرمـاه چاری به مـدت 2 روز با 

حضـور مدیـرکل، همیـاران طبیعـت، محیط بانـان و نماینده مردم شهرسـتان 

دشتسـتان در مجلس شـورای اسـالمی اجرا شـد.وی بیان کرد: نتایج حاصله 

حاکـی از افزایـش حداقـل ۱7 درصـدی جمعیـت پسـتانداران شـاخص ایـن 

منطقـه است.درویشـی ادامـه داد: در ایـن سرشـماری افـراد بـه گروه هـای 

مختلف برای اجرای برنامه سرشـماری تقسـیم بندی و عملیات آماربرداری از 

نشـخوارکنندگان شـاخص منطقه که شـامل کل و بز و قوچ و میش هسـتند  

را  در مسـیرها و تنگه هـای مختلـف انجام دادنـد.وی اظهار داشـت: حدود 40 

نفـر شـامل  نمایندگانـی از سـازمان های مـرد نهـاد، همیاران محیط زیسـت و 

محیط بانـان و کارشناسـان اداره کل و سـایر شهرسـتان ها در ایـن آماربـرداری 

شـرکت داشتند.درویشـی ادامـه داد: سرشـماری وحـوش بویـژه گونه هـای 

شـاخص هر سـاله برای بررسـی وضعیت جمعیت گونه های جانوری و شرایط 

زیسـتگاهی در مناطق تحت مدیریت سـازمان حفاظت محیط زیسـت انجام 

و نتایج این سرشـماری ها برای بهبود مدیریت منطقه و ارتقا شـرایط زیسـتی 

گونه هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.وی گفت: سرشـماری وحـوش یکی از 

مهمتریـن مسـائل مدیریتـی زیسـتگاه ها و مناطـق تحت حفاظت اسـت که 

محیـط بانـان و همیـاران محیـط زیسـت در ایـن سرشـماری ها نقشـی قابل 

توجـه دارند.درویشـی افـزود: منطقـه شـکار ممنوع شـاهزاده ابراهیـم – تنگ 

باهـوش بـرای اولیـن بار در سـال ۱390 با تصویب سـازمان محیط زیسـت به 

عنـوان منطقـه شـکار ممنـوع معرفی و در سـال 9۵ نیز به مدت ۵ سـال دیگر 

به عنوان منطقه شـکار ممنوع تمدید شـد.این زیسـتگاه به مسـاحت 60 هزار 

هکتار در دو شهرسـتان دشتسـتان وتنگسـتان قرار دارد و با دارا بودن رودخانه 

دائمی باهوش و تعداد زیادی چشمه و پـــوشش گیاهـی مطلوب از اهمیت 

زیسـتگاهی بسـیار باالیی بر خوردار اســت.

جمعیت پستانداران 
منطقه شاهزاده ابراهیم 

بوشهر افزایش یافت

سی
شنا

آمادگی سازمان هواشناسی برای استفاده هوا
از دستاوردهای فناوری

معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس ســازمان 
هواشناســی کشــور، ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت 
توســعه فعالیت هــا در حــوزه هواشناســی بــا اســتفاده 
آمادگــی  از  دانش بنیــان،  شــرکت های  هوشــمندانه  خدمــات  از 
ایــن ســازمان بــرای بهره گیــری از دســتاوردهای فناورانــه ایــن 
شــرکت ها خبــر داد.بــه گــزارش صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
ــه  ــی ارائ ــه گردهمای ســحر تاج بخــش مســلمان در مراســم اختتامی
نیازهــای فناورانــه صنعــت فرودگاهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا وجــود 
افزایــش ترافیــک هوایــی و حجــم داده هــا، اســتفاده از فناوری هــای 
ــی در  ــد هواشناس ــرد: بای ــح ک ــت، تصری ــر اس ــن اجتناب ناپذی نوی
ــران  ــی و کارب ــز تحقیقات ــا مراک هــر جایگاهــی همــکاری نزدیکــی ب
عملیاتــی داشــته باشــد.وی بــا بیــان اینکــه نیازمندی هــای بســیاری 
در صنعــت فرودگاهــی و هواشناســی وجــود دارد، افــزود: یکــی از ایــن 
ــا  ــرویس دهی ب ــات و س ــه خدم ــرواز و ارائ ــی پ ــا، ایمن نیازمندی ه
کیفیــت در ایــن حوزه اســت. هوانــوردی و هواشناســی از بنیادی ترین 
حوزه هــا بــه شــمار می رونــد کــه فعالیــت خــود را از ســال های 

دور آغــاز کرده اند.تاج بخــش مســلمان بــا بیــان اینکــه، یکــی از 
موضوعــات هواشناســی در دنیــا تغییــر اقلیــم اســت، اظهــار داشــت: 
ایــن موضــوع صنعــت هواپیمایــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد لــذا 
ــاه مــدت  ــد مــدت و کوت ــزی بلن ــه در برنامه ری ــا اســت ک ــه م وظیف
ــه  ــی لحــاظ کنیم.ب ــش مل ــوان چال ــه عن ــم را ب ــر اقلی مســئله تغیی
گفتــه رییــس ســازمان هواشناســی کشــور، ســه چهــارم تأخیرهــای 
قابــل توجــه خطــوط هوایــی در مناطقــی کــه ترافیــک هوایــی باالیــی 
دارنــد مربــوط بــه شــرایط آب و هوایــی ماننــد طوفــان، یخبنــدان، مه، 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــرق و ســیکلون های حــاره ای اســت.وی ب ــاد، ب ب
تقریبــا نیمــی  از حــوادث هوایــی در شــرایط آب و هوایــی بــد اتفــاق 
می افتــد، خاطرنشــان کــرد: چالش هــای دیگــری نیــز در ایــن زمینــه 
وجــود دارد کــه مرتبــط بــا فوران هــای آتشفشــانی و ابرهــای متشــکل 
از خاکســترهای آتشفشــانی، طوفان هــای شــن و گــرد و غبــار و 
پدیده هایــی ماننــد طوفان هــای ژئومغناطیســی هســتند. دغدغه هــا 
در زمینــه آلودگــی هــوا و آلودگــی صوتــی و میــزان قابــل توجه انتشــار 
ــه افزایــش اســت.  ــن ناشــی از مصــرف ســوخت در هواپیماهــا روب کرب

عی
طبی

بع 
کاشت 24 میلیون نهال تا هفته منابع طبیعیمنا

ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س سرپرس
کشــور بــا اشــاره بــه آغــاز نهضــت نهــال کاری در ۱4 آذر 
مــاه، اظهــار داشــت: تمــام تالشــمان ایــن اســت کــه 
کاشــت 24 میلیــون نهــال را تــا هفتــه منابع طبیعی در 
سراســر کشــور محقــق کنیــم، همچنیــن از  ناظران ســتادی و اســتانی 
ــزارش  ــه گ ــال کنند. ب ــا را دنب ــت کاره ــت و دق ــا جدی ــم ب می خواهی
پایــگاه اطالع رســانی ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، 
خســرو شــهبازی بــا اشــاره بــه رویــداد بــزرگ نهــال کاری همگانــی ۱4 
آذرمــاه گفــت: قــدردان حضــور  مــردم در نهضــت نهــال کاری همگانــی 
هســتیم و از کلیــه تشــکل های مردم نهــاد، ارگان هــای اجرایــی 
و نیروهــای بســیجی و نظامــی کــه در ایــن  رویــداد مــا را همراهــی 
ــتاد  ــه س ــن جلس ــی و پنجمی ــم. وی در س ــکر می کنی ــد تش کردن
ــت:  ــوان داری، گف ــزداری و آبخ ــای آبخی ــرای پروژه ه ــی اج  هماهنگ
نهضــت نهــال کاری همگانــی کــه از ۱4 آذرماه  شــروع شــده در راســتای 
اقدامــات بیولوژیکــی طرح هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری صنــدوق 
توســعه ملــی است. شــهبازی افــزود: نهضــت نهــال کاری همگانــی تــا 
هفتــه منابع طبیعــی ادامــه دارد و در اســتان هایی کــه شــرایط آب و 

هوایــی اجــازه  می دهــد بایــد کاشــت نهــال بــه صــورت مســتمر انجام 
شــود و برنامه ریــزی الزم بــرای مشــارکت و حضــور مســتمر مــردم بــه 
ــرات اقلیمــی  عمــل آید. سرپرســت ســازمان جنگل هــا افــزود: تغیی
مشــهود و انکارناپذیر اســت و باید در توســعه پوشــش گیاهی به این 
تغییــر، توجــه  کنیم. شــهبازی اظهــار داشــت: یکــی از اقداماتــی کــه با 
توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی بایــد انجــام دهیــم، تغییــر زمان کاشــت 
نهــال اســت کــه بــا  اجــرای نهضــت نهــال کاری همگانــی ایــن موضوع 
عملــی شــد. وی افــزود: دومیــن اقدامــی کــه بایــد مدنظــر قــرار دهیم 
ــی درســت اجــرا  ــر ســامانه های آب ــر شــیوه کاشــت اســت. اگ تغیی
ــال غرس شــده خواهــد  ــت در اطــراف نه ــت  رطوب شــود باعــث تقوی
شــد و ضمــن کاهــش نیــاز آبیــاری، احتمــال موفقیــت ســبز شــدن 
نهــال افزایــش می یابد. مســئول اول منابع طبیعــی کشــور همچنیــن 
خواســتار تقویــت تولیــد نهــال در نهالســتان ها شــد و اظهــار داشــت: 
بــر اســاس قانــون برنامــه  ششــم بایــد 8۱3 هــزار هکتــار جنــگل کاری 
کنیــم. آنچــه در نهضــت نهــال کاری همگانــی اجــرا می شــود در قالــب 
تعهــدات قانونــی اســت و بــه  منظــور دســتیابی بــه اهــداف برنامــه 

بایــد شــتاب بیشــتری بــه اقدامــات اجرایــی بدهیــم.
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مرتضـی بانـک، در مراسـم افتتـاح مجتمـع 
کشـتارگاه تمـام صنعتـی منطقـه آزاد ارس 
افـزود: در این مدت 4۵ میلیـارد دالر واردات 
از طریـق مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی بـه 
کشـور انجـام شـده اسـت کـه بـا احتسـاب 
صـادرات و واردات، مـازاد تجاری باال از طریق 
مناطـق آزاد انجـام شـده و ایـن امـر از درجه 
اهمیـت باالیـی در شـرایط سـخت کنونـی 

برخوردار است.
وی اظهار داشـت: در سـال 96حدود 4 هزار و 
700 میلیـارد تومـان، در سـال 97 حـدود 7 
هـزار و ۵00 میلیـارد تومان و امسـال ۱2 هزار 
میلیـارد تومـان کاال بـه خـارج صـادر شـده 

است.
دبیـر شـورای عالی مناطـق آزاد کشـور گفت: 
اکنون در مناطق آزاد 300 هزار شـغل کارگاهی 
در یک هزار و 800 واحد صنعتی ایجاد شـده 
و از ایـن تعـداد ۱90 واحـد صنعتی و تولیدی 

و 2۵ واحـد کشـاورزی در مناطـق آزاد ارس 
قرار دارد.

بانـک، ادامـه داد: مناطـق آزاد بـرای کشـور 
فرصـت بوده و هیچ چیـزی به نام قاچاق در 
ایـن مناطـق وجـود نـدارد و ایـن کار امـکان 

پذیر نیست. 
وی بـا اشـاره بـه مشـکالت اقتصادی کشـور 
یادآوری کرد: در حوزه اشـتغال از سـال ۱392 
تـا 600 هـزار اشـتغال  تاکنـون سـالی ۵00 
شـرایط  امـا  شـده  ایجـاد  دولـت  توسـط 
اقتصـادی طـوری اسـت کـه ایـن آمـار دیده 

نمی شود.
دبیر شـورای عالی مناطق آزاد کشـور با اشـاره 
بـه دیگـر طرح های اشـتغالزا در مناطـق آزاد 
و ویـژه اقتصـادی کشـور گفـت: در منطقـه 
عسـلویه کـه 24 فاز آن اجرا شـده اسـت 22 
فـاز فعـال بـوده و از ایـن تعـداد ۱۵ واحـد 
توسـط دولـت تدبیر و امید ایجـاد و منجر به 

ایجـاد ۱00 هـزار شـغل در ایـن مناطـق شـده 
است.

بانک، افزود: ۱7 طرح پتروشـیمی در مناطق 
آزاد اجرا شـده و برای آن ها 200 میلیارد دالر 
سـرمایه گـذاری شـده اسـت کـه ایـن کار 
اهمیـت مناطق آزاد را بیـش از پیش نمایان 

می کند.
وی در خصـوص 8 طـرح افتتاحـی و یـک 
طـرح کلنگ زنی منطقـه آزاد ارس نیز گفت: 
تومـان سـرمایه  میلیـارد  از ۱40  بیـش  بـا 
گـذاری توسـط بخـش خصوصی بـرای 220 

نفر در این منطقه شغل ایجاد شده است.
دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد کشـور اظهار 
داشـت: بیشـتر طـرح هـای اجـرا شـده در 
کمتـر از یـک سـال بـه بهره بـرداری رسـیده 
اسـت کـه ایـن امـر نشـان از تـالش تولیـد 

کنندگان منطقه دارد.
بانـک، بـا بیـان اینکـه دولـت حامـی بخش 

خصوصی اسـت، ادامـه داد: باید همه تالش 
کننـد تا سـرمایه گـذار اصلـی و پـاک جذب 
شـده و امـکان حرکـت و فعالیـت بـه آن ها 
داده شـود و مـا نیـز ناظـر و حامـی سـرمایه 
گـذار باشـیم که اگـر این کار در گذشـته روی 
می داد حرکت ها و توسـعه در کشـور بسـیار 

سریعتر و موثرتر انجام می شد.
امروز با حضور مشـاور رییـس جمهور و دبیر 
شـورای عالـی مناطـق آزاد کشـور و اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی 8 طرح سـرمایه گـذاری با 
اعتبـار ۱4۱4 میلیارد ریال در منطقه آزاد ارس 

افتتاح شد.

سـرهنگ ابراهیـم حسـن آبـادی روز یکشـنبه در آییـن آغـاز 
فعالیـت یـگان حفاظـت امـور اراضـی جهاد کشـاورزی اسـتان 
البـرز و معرفـی فرمانـده ایـن یـگان کـه در سـالن اجتماعـات 
موسسـه تحقیقات علوم دامی کشـور واقع در کرج برگزار شـد، 
افـزود: پیـش از ایـن تصور بر این بود که سـه اسـتان شـمالی 
کشـور به دلیل حاصل خیزی اراضـی در تغییر غیرمجاز کاربری 
اراضی سـردمدار باشـند ولی پس از ارزیابی های انجام شـده، 

این استان ها پس از تهران و البرز قرار گرفتند.
وی اظهار داشـت: در ۱0 سـال گذشته پدیده شوم زمین خواری 

و تب شـدید ویالدار شـدن در اسـتان های خوش آب و هوا به 
ویژه استان البرز عینی و ملموس شد.

وی گفـت: بـه طوریکـه در هشـت ماهه سـال جاری سـه هزار 
و769 مورد تغییر کاربری اراضی کشـاورزی در البرز شناسـایی 

شده که روزانه حدود ۱۵ مورد می باشد.
حسـن آبـادی بـا بیان اینکـه 4۵ درصـد از این مـوارد منجر به 
قلـع و قمـع شـده، افـزود: یـگان حفاظـت بـا بهـره منـدی از 
سـامانه ارتباطـی ۱3۱ بـه صـورت متمرکـز مـی توانـد از جلـب 
مشـارکت هـای مردمـی در اطـالع رسـانی بـه موقـع تغییـر 

کاربری اراضی بهره مند شود.
وی اظهـار داشـت:  در هشـت ماهـه امسـال 9 هـزار و 690 مورد 
تمـاس با سـامانه ۱3۱ اسـتان البرز انجام شـده کـه 738 مورد 

از آن ها اخبار مرتبط با تغییر کاربری اراضی است.
۱00 هـزار پرونـده تغییر کاربری اراضی در مراجع قضایی کشـور 

باز است
فرمانده یگان حفاظت سـازمان امور اراضی کشـور گفت: حدود 
۱00 هـزار پرونـده تغییـر کاربـری اراضی کشـاورزی نـزد مراجع 

قضایی سراسر کشور باز است.
وی افـزود: همچنیـن اجـرای حکم بیـش از ۱0 هـزار پرونده در 
کشـور کـه مربـوط بـه گذشـته اسـت در مراجع قضایـی وجود 
دارد.وی اظهـار داشـت:  انتظـار مـی رود سـازمان های مرتبـط با 
حفاظـت از اراضـی بـا بررسـی ایـن پرونده ها به دنبـال کاهش 

این آمار باشند.
حسـن آبـادی ادامه داد: ایـن فرماندهی سـعی دارد از ظرفیت 

هـای مختلـف کشـور از جملـه دهیاری ها، رسـانه ها، سـمن ها، 
بسـیج و امامـان جمعـه و جماعات بـرای حفاظـت از اراضی و 

تغییر کاربری غیرقانونی آن استفاده کند.
وی بـا بیـان اینکه در 34 نقطه کشـور، مقـر فرماندهی تعریف 
شـده، کـه تاکنـون بـرای22 نقطـه فرماندهان آن معرفی شـده 
انـد، اظهـار امیـدواری کرد کـه تا پایان سـال جاری بـرای تمام 

استان ها فرمانده یگان حفاظت امور اراضی معرفی شود.
وی یکی از زیرسـاخت های فعالیت این یگان را جذب سـرباز 
از طریق سـتاد کل نیروهای مسـلح دانسـت و گفت: این یگان 
یـک یـگان جـوان و تـازه تاسـیس اسـت کـه از پایـان سـال 

گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.
فرمانـده یـگان حفاظـت امـور اراضـی کشـاورزی کشـور افزود: 
یـگان حفاظت مـی تواند خدمت عملی خـودش را در حفاظت 
صیانت و پاسـداری اراضی را به نحو احسـن با مشـارکت تمام 

آحاد مردم و سازمان ها انجام دهد.

161 میلیارد دالر کاال از مناطق آزاد کشور صادر شد

البرز دومین استان بحرانی در تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی است

 پیام
استان ها

هال احمر به 572 نفر در کرمانشاه امدادرسانی کرد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمانشاه اعالم کرد: پرسنل امدادی این جمعیت شب گذشته در 
جاده های برفی استان به ۵72 نفر امدادرسانی کردند. 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  مـاده ۱3آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 

شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98/۵/۵-۱398603۱909۱00۱246

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 

حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 

خدادادقاعـدی فـرد  فرزنـد علیـداد بشـماره شناسـنامه 4۵9صـادره ازمرکـزی 

درششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغ بـه مسـاحت8۵0۱متر مربـع پالک 

- فرعـی از4۱2- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۵۱فرعـی از 4۱2- اصلی 

قطعـه سـه واقـع در اراضی روداب اراضی مجی سـفلی  بخش34کرمان خریداری 

از مالـک رسـمی اقـای کرم بیـک قاعـدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 

عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 

و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الـف: 23۵2-  مصیـب حیدریـان- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک - تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/09/04 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/۱8

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  مـاده ۱3آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 

شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  ۱398603۱909۱00۱349-98/۵/۱4 هیـات 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 

حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 

سـجاد حسـن بلوچـی  فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 3020083۱۱7صـادره 

ازجیرفـت درششـدانگ سـه باب خانه مشـتمل بر بـاغ به مسـاحت2۵7۱متر مربع 

پـالک - فرعـی از278- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 278- اصلی قطعه 

یـک  واقـع در اراضـی پا تلـی عنبراباد بخش4۵کرمـان خریداری از مالک رسـمی 

اقـای اسـفندیار سـاالر پور وغیـره )زارعیـن اصالحات اراضـی (محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در 

صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 

اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف: 23۵3-  مصیـب حیدریـان- رئیـس ثبـت اسـناد 

امـالک - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/04 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/۱8

آگهی
آگهـی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 

شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا 

مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو 

نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند.

امالک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند

پـالک ۵84 فرعـی از 2390 اصلـی آقای محمد یزدانی احمدآبادی فرزند جواد بشـماره 

شناسـنامه 743 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 6۵0/87 مترمربع واقع 

در زرنـد اکبـر آبـاد خیابان حکمت خریداری از مالک رسـمی آقـای علی منصوری.

پـالک 7 فرعـی از 7606 اصلی خانـم پوران دخت موذنی لطف آباد فرزند محمدابراهیم 

بشـماره شناسـنامه 2۵ صادره از درگز در یک باب خانه به مسـاحت 6۵/340 مترمربع 

واقـع در زرنـد خیابـان شـهید صدوقـی کوچـه 7 خریـداری از مالـک رسـمی خانم بی 

بی هاشـمیه استرآبادی.

م الف ۱7۵ تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱398/9/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه ۱398/۱0/2

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه:139704019063000524.1

بدینوسـیله بـه اقـای رضـا بژگـول بـه شـماره ملـی 30۵۱۱90748 
بدهـکار پرونـده کالسـه ۱397040۱9063000۵24.۱ کـه برابـر گزارش 
مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده اید ابـالغ می گـردد که برابر قـرارداد 
بانکـی شـماره 660062022۱000 بیـن شـما و بانـک ملی مبلـغ ۱92.648.364لاير 
بدهـکار مـی باشـید و روزانـه  از تاریـخ ۱397.۱.22 مبلـغ ۱60.۵40 لاير کـه بر اثر 
عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه 9700۵43 در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لذا 
طبـق مـاده ۱8 ائیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی ابـالغ مـی گـردد از تاریخ 
انتشـار ایـن اگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبت در 
روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر اینصورت بدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق 
مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.  مسـئول اجرای اسـناد رسـمی  رفسنجان 

–علـی خسـرو انجم

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه:139704019063000524.1

بدینوسـیله بـه اقـای حمید اسـتاد اکبـری کمال اباد شـماره ملی 
 ۱397040۱9063000۵24.۱ پرونـده کالسـه  30۵0۱07۱97بدهـکار 
کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه 
برابـر قـرارداد بانکـی شـماره 660062022۱000 بیـن شـما و بانـک ملـی مبلـغ 
۱92.648.364لاير بدهـکار مـی باشـید و روزانـه  از تاریـخ ۱397.۱.22 مبلـغ 
۱60.۵40 لاير کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و بکالسـه 9700۵43 
در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده ۱8 ائین نامـه اجرائـی مفاد 
اسـناد رسـمی ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی کـه تاریـخ ابـالغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی 
گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر 
اینصـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه 

شـما تعقیـب خواهـد شـد.
مسـئول اجرای اسـناد رسمی  رفسنجان –علی خسرو انجم

آگهی اباغ اجرائیه
کاسه:139604019063000316.1

بدینوسـیله به اقای مسعود انجم شعاع  شـماره ملی 30۵۱324876 
بدهـکار پرونـده کالسـه ۱396040۱90630003۱6.۱ کـه برابـر گـزارش 
مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ می گـردد کـه برابر قـرارداد 
بانکـی شـماره 6۵00904۵94009 بیـن شـما و بانـک ملـی مبلـغ ۱7۵.37۱.299لاير 
بدهـکار مـی باشـید و روزانـه  از تاریخ ۱396.4.۱7 مبلـغ 90.2۵4لاير که بر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بکالسـه 9600332 در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق ماده 
۱8 ائیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن 
اگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ 
و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام و 
در غیـر اینصـورت بـدون انتشـار اگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول اجرای اسناد رسمی  رفسنجان –علی خسرو انجم

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم فریبـا رحیمـی آزاد  بـا تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده 
دفتـر اسـناد رسـمی ۵3رفسـنجان مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت 
ششـدانگ خانه پالک 44۱ فرعی از ۱869  اصلی واقع در رفسـنجان 
بخـش 9کرمـان کـه سـند ان ذیـل ثبـت دفتـر امـالک الکترونیکـی 
۱39۵203۱9009004886 بـه نـام فریبا رحیمی آزاد فرزند علی صادر و تسـلیم شـده 
اسـت و بـه علـت جابـه جایـی مفقـود گردیـده لذا بـه دسـتور تبصره یـک اصالحی 
مـاده ۱20آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهت اطـالع عموم یـک نوبـت در روزنامه 
اگهـی تـا چنانچـه شـخصی مدعـی انجام معاملـه یا وجود اسـناد مالکیـت نزد خود 
مـی باشـد مـی توانـد ظـرف مـدت ۱0روز از تاریخ انتشـار اگهـی اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر صـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عدم 

واخواهـی  اسـناد مالکیـت المثنـی بـه نـام مالک صـادر خواهد شـد.م_الف4۵04
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه:139704019063000525.1

آبـادی  احمـدی حمیـد  علـی  اقـای  بـه  بدینوسـیله 

شـماره ملـی 30۵۱4490۵9 بدهـکار پرونـده کالسـه 

۱397040۱9063000۵2۵.۱ کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته 

شـماره  بانکـی  قـرارداد  برابـر  مـی گـردد کـه  ابـالغ  ایـد  نگردیـده 

660298603۵007 بیـن شـما و بانک ملی مبلـغ ۱۵3.2۵8.740لاير 

بدهـکار می باشـید و روزانـه  از تاریخ ۱397.۱.20 مبلـغ ۱۱9.030 لاير 

کـه بـر اثر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 

نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکالسـه 9700۵44 

در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبق مـاده ۱8 ائیـن نامه اجرائی 

مفـاد اسـناد رسـمی ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی که 

تاریـخ ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه 

چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت 

بدهـی خـود اقـدام و در غیـر اینصـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگری 

عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد. 

مسـئول اجـرای اسـناد رسـمی  رفسـنجان –علـی خسـرو انجـم

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

قانـون  نامـه  ۱3آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 

شـماره۱398603۱909۱00۱696-98/7/29هیات  برابـررای  رسـمی 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت 

ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم 

کشـوراحمد یوسـفی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه ۱۵4۱6بـا کد 

ملـی 3030۱۵982۵صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه 

بـه مسـاحت۵۱8/22متر مربـع پـالک 48۱ فرعـی از4۵- اصلـی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 4۵- اصلـی قطعـه یـک واقـع در 

عنبـر ابـاد اراضی خـدا افرین کوچه مطهـری ۱2 خریـداری از مالک 

رسـمی اقـای عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 

اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود 

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 

اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 

مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 

رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف: 2376-  مصیـب حیدریان- 

رئیـس ثبت اسـناد امـالک - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/۱8 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۱0/02

آگهی اباغ اجرائیه
کاسه:139604019063000316.1

بدینوسـیله بـه اقـای محمـد علـی باقـری دهنوئـی بـه 

پرونـده کالسـه  بدهـکار  شـماره ملـی 30۵2228۵87 

شـناخته  ابـالغ  مامـور  گـزارش  برابـر  ۱396040۱90630003۱6.۱ کـه 

شـماره  بانکـی  قـرارداد  برابـر  مـی گـردد کـه  ابـالغ  ایـد  نگردیـده 

6۵00904۵94009 بیـن شـما و بانـک ملـی مبلـغ ۱7۵.37۱.299لاير 

بدهـکار می باشـید و روزانه  از تاریـخ۱396.04.۱7 مبلغ 90.2۵4 لاير 

کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 

نمـوده پـس از تشـریفات قانونی اجرائیه صـادر و بکالسـه 9600332 

در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبق مـاده ۱8 ائین نامـه اجرائی 

مفـاد اسـناد رسـمی ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی که 

تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه چاپ 

و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی 

خـود اقـدام و در غیـر اینصـورت بدون انتشـار اگهی دیگـری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.

مسئول اجرای اسناد رسمی  رفسنجان –علی خسرو انجم

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه:139704019063000525.1

بدینوسـیله به خانم عهدیه باقری داوران  شـماره ملی 30۵0۱0۵607 

بدهـکار پرونـده کالسـه ۱397040۱9063000۵2۵.۱ کـه برابـر گـزارش 

مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ می گردد کـه برابر قـرارداد بانکی شـماره 

660298603۵007 بیـن شـما و بانـک ملـی مبلـغ ۱۵3.2۵8.740لاير بدهـکار می 

باشـید و روزانـه  از تاریـخ ۱397.۱.20 مبلـغ ۱۱9.030لاير کـه بـر اثر عـدم پرداخت 

وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه 

صـادر و بکالسـه 9700۵44 در ایـن اجراء مطرح می باشـد لذا طبـق ماده ۱8 ائین 

نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی ابـالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی که 

تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر 

مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر 

اینصـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما 

تعقیب خواهد شـد. مسـئول اجرای اسـناد رسـمی  رفسـنجان –علی خسـرو انجم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03
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شماره : 11261/هـ98/2       تاریخ:1398/09/11         م الف 98/09/16-1465
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاریخ انتشارنوبت اول:1398/09/18         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/03
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

چهار هزار و 500 کارگاه تولیدی در همدان راه اندازی شد
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان گفت: 

چهار هزار و ۵00 کارگاه تولیدی در هفت سال گذشته در این استان راه اندازی شده است.

حضــور جنــاب آقــای دکتــر مجیــدی مشــاور محتــرم 
ــوزوی  ــات ح ــر ارتباط ــس دفت ــر و رئی ــی وزی فرهنگ

ــان ــت در شــرکت گاز اســتان کرم وزارت نف
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
ــی  ــرم فرهنگ ــاور محت ــدی ،مش ــر مجی ــان دکت کرم
وزیــر و رئیــس دفتــر ارتباطــات حــوزوی وزارت نفــت 
و هیئــت همــراه در ســفر بــه کرمــان طــی نشســتی، 
ــا مدیــر عامــل ، اعضــای محتــرم هیئــت رییســه ،  ب
شــورای فرهنگــی و شــورای اقامــه نمــاز شــرکت گاز 

ــود. ــو نم ــان  گفتگ اســتان کرم
در  ابتــدای جلســه مهنــدس فــالح ضمــن خیــر 
از  مدعویــن محتــرم گزارشــی کلــی  بــه  مقــدم 
افزودنــد  و  ارائــه  اســتان  در  عملکــرد گازرســانی 
بحمــدهللا در ســالجاری بــا تــالش مضاعــف مجموعــه 
کارکنــان شــرکت گاز از ابتــدای ســال ۱398 تاکنــون، 
ــی  ــع گاز طبیع ــه و توزی ــبکه تغذی ــر ش ۱4۵0کیلومت
ــر ایــن اســاس،  در اســتان کرمــان اجــرا شــده کــه ب
ــری معــادل 84 درصــد نســبت  ــا رشــد دو براب تقریب
ــتان را  ــطح اس ــل در س ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب

ــتیم. ــاهد هس ش
وی افــزود شــورای فرهنگــی شــرکت گاز اســتان 
کرمــان در تــالش اســت کــه بــا تشــکیل گــروه هــای 
فرهنگــی و هنــری و مشــارکت کارمنــدان عالقــه 
منــد در حــوزه هــای هنــری شــرکت گاز اســتان 
ــگ و  ــه فرهن ــود در زمین ــته خ ــگاه شایس ــه جای را ب
هنــر برســاند همانگونــه کــه تاکنــون نیــز ازایــن مهــم 
غافــل نبــوده و بحمــدهللا بــه دســتاوردهای مهمــی نیز 

ــم. ــرده ای ــدا ک دســت پی
در ادامــه جلســه جنــاب آقــای دکتــر مجیــدی ضمــن 
ابــراز خرســندی از حضــور مجــدد خــود در جمــع 
کارکنــان شــرکت گاز اســتان کرمــان بــه معارفــه 
ــئول  ــوان مس ــه عن ــی ب ــر فالحت ــای دکت ــاب آق جن
ــزگان و  ــان، هرم ــای کرم ــی اســتان ه ــراگاه فرهنگ ق
ــد ایشــان  سیســتان بلوچســتان اشــاره و ادامــه دادن
ــور و  ــی کش ــع نفت ــی  صنای ــائل فرهنگ ــه مس وظیف
افزایــش تعامــل ایــن دســتگاه هــا بــا ســایر نهادهــا 
و ذینفعــان در اســتان هــای مذکــور را بــر عهــده دارنــد 
کــه امیدواریــم  ایــن معارفــه ســرآغاز اتفاقــات مثبــت 

ــه باشــد. ــی در منطق فرهنگ
در ادامــه مراســم دکتــر مجیــدی در راســتای تاکیدات 
ــش از  ــه بی ــوص توج ــت در خص ــر نف ــردی وزی راهب
ــران و  ــتی مدی ــازی و پاکدس ــالم س ــه س ــش  ب پی
کارمنــدان ؛ دروغ زدایــی از  ســاختار نفــت و گاز ؛ 
پرهیــز از چاپلوســی و تملــق و همچنیــن تســریع در 
ــه داد،  ــد و ادام ــد؛ تاکی ــوان تولی ــه ت ــکا ب ــور و ات ام
ضــروری اســت  در زمینــه پیشــگیری از آســیب هــای 
ــای  ــوزه ه ــا  از آم ــواده ه ــان و خان ــی کارکن اجتماع
ــگ اســالمی  بیشــتر اســتفاده شــود  ــی و فرهن دین
در پایــان ایــن مراســم ، کارکنــان و امامــان جماعــت 
حاضــر در جلســه بــه بیــان دیــدگاه هــاو نقطــه نظرات 

خــود پرداختنــد.

اظهــار  زورقــی  حیــدر  غــالم 
ــتین  ــرای نخس ــال ب ــت: امس داش
بــار از ســوی وزارت جهادکشــاورزی 
و  ســبک  دام  واردات  مجــوز 
ســنگین مولــد و پــرواری صــادر 

شــد.
و  سیســتان  داد:  ادامــه  وی 
دام هــای  محــل  از  بلوچســتان 
گوشــت  درصــد   30 وارداتــی 

می توانــد  را  کشــور  موردنیــاز 
کنــد. تامیــن 

رییــس ســازمان جهادکشــاورزی 
بیــان  بلوچســتان  و  سیســتان 
راس گوســاله  هــزار  پنــج  کــرد: 
وارداتــی ایــن مــدت اســتان بــرای 
آن  راس  هــزار   23 و  پرواربنــدی 
ــده  ــه ش ــتار در نظرگرفت ــرای کش ب
و همچنیــن 600 نفــر از شــترهای 

وارداتــی بــرای پرواربنــدی و بقیــه 
ــد. ــتفاده ش ــتار اس ــرای کش ب

وی گفــت: واردات دام زنــده بــه 
ــر  ــالوه ب سیســتان و بلوچســتان ع
تامیــن گوشــت مــورد نیــاز اســتان 
و حتــی کشــور باعــث فعــال شــدن 
منطقــه  اشــتغال  و  کشــتارگاه ها 

می شــود.
ــتان و  ــرد: سیس ــد ک ــی تاکی زورق
موقعیــت  دلیــل  بــه  بلوچســتان 
توانایــی  جغرافیایــی  خــاص 
موردنیــاز  قرمــز  تامیــن گوشــت 
کشــور را دارد بــه طوریکــه هیــچ 
اســتانی از ایــن ظرفیــت برخــوردار 

نیســت.

روزانــه بالــغ بــر صدهــا متــر مکعــب شــیرابه حاصــل 
ــط  ــدید محی ــای ش ــی ه ــث آلودگ ــا باع ــه ه از زبال
ــه  ــهروندان را ب ــالمت ش ــه س ــود ک ــی ش ــتی م زیس

می انــدازد خطــر 
احمــد خیــری در بازدیــد از دوره آموزشــی محیــط 
اظهــار  دبســتانی  پیــش  مربیــان  ویــژه  زیســت 
هنگفتــی  بســیار  هــای  هزینــه  ســالیانه  داشــت: 
ــتان  ــرج و اس ــطح ک ــماند در س ــت پس ــرف مدیری ص
ــه رشــد جمعیــت  ــد رو ب ــا رون البــرز مــی  شــود کــه ب
و عــدم توجــه بــه آســیب های ناشــی از تولیــد زبالــه 
حــال  در  افــزون  روز  صــورت  بــه  هزینه هــا  ایــن 

ــت.  ــش اس افزای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــیرابه ناشــی از زبالــه هــای 
ــر یکــی از مشــکالت اساســی پســماندها اســت کــه  َت
ــه  ــت: روزان ــتیم، گف ــرو هس ــا آن روب ــرج ب ــا در ک م
بالــغ بــر صدهــا متــر مکعــب شــیرابه حاصــل از زبالــه 
هــا باعــث آلودگــی هــای شــدید محیــط زیســتی مــی 
ــدازد  شــود کــه ســالمت شــهروندان را بــه خطــر می ان
و  ابعــاد گســترده  دهنــده  نشــان  امــر  ایــن  کــه 

ــت پســماند اســت. ــده مدیری پیچی
ــه  ــی ک ــار انتظارات ــا در کن ــه داد: م ــن مســئول ادام ای
از سیســتم مدیریــت شــهری داریــم بایــد توجــه 

کنیــم کــه اگــر مــی خواهیــم محیــط زیســت بهتــری 
ــا  ــم و ب ــان شــروع کنی ــد از خودم داشــته باشــیم بای
ــری  ــه کمت ــه زبال ــم ک ــدم هــای کوچــک کمــک کنی ق
ــه  ــت زبال ــم رطوب ــا بتوانی ــر م ــال اگ ــود. مث ــد ش تولی
ــدم  ــم ق ــر کنی ــم کمت ــی کنی ــد م ــه تولی ــی را ک های
ــی  ــط زندگ ــود و محی ــالمت خ ــظ س ــری در حف موث

برداشــته ایم. امــان 
ــرج  ــت پســماند شــهرداری ک رئیــس ســازمان مدیری
افــزود: دوران کودکــی مقطــع بســیار حساســی اســت 
کــه اگــر آمــوزش هــا و پیــام هــا بــه درســتی منتقــل 
ــود  ــی می ش ــاور ذهن ــک ب ــه ی ــل ب ــا تبدی ــود آنه ش
از  تــا  می کنــد  بــه کــودک کمــک  بــاور  ایــن  و 
ــه بهتریــن  زیســتگاهی کــه در آن زندگــی مــی کنــد ب
ــه  ــل ب ــده تبدی ــد و در آین ــت کن ــن حفاظ ــه ممک وج
شــهروندی مســئولیت پذیر شــود و در ایــن راســتا 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــش دبســتانی ب ــان پی نقــش مربی
کــه وقــت زیــادی را بــا کــودکان ســپری می کنــد 

بســیار مهــم اســت و مــا قــدردان تــالش هــای شــما 
ــه  ــه ب ــه کمکــی ک ــن عرصــه هســتیم و از هرگون در ای
ــم  ــغ نخواهی ــود دری ــر ش ــی منج ــد آموزش ــود رون بهب
کــرد.  وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب 
بــه کــودکان  زیســت  آمــوزش محیــط  )راهنمــای 
خانواده هــا(  و  مربیــان  ویــژه  دبســتانی  پیــش 
حاصــل دســتاوردهای پژوهشــی متعــدد در چارچــوب 
ــوم  ــن دانشــگاه عل ــی آموزشــی بی ــای علم همکاری ه
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی، س ــتی و توانبخش بهزیس
زیســت و وزارت آمــوزش و پــرورش اســت گفــت: 
ایــن بــرای نخســتین بــار در ســطح کشــور اســت کــه 
همــکاری نزدیــک و مشــترکی بیــن ســازمان حفاظــت 
ــهرداری  ــرورش و ش ــوزش و پ ــت و آم ــط زیس محی
ــد  ــهروندی رخ می ده ــای ش ــه آموزش ه ــا در زمین ه
و امیــدوار هســتیم کــه ایــن اقدامــات منجــر بــه ایــن 
ــری  ــای بهت ــه ج ــل ب ــا تبدی ــن م ــه زمی ــود ک می ش

ــان شــود. ــی  م ــرای زندگ ب

بیش از 28 هزار راس گاو و گوساله 
وارد سیستان و بلوچستان شد

 رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج عنوان کرد:

آموزش نسل آینده از اهداف ما است

72.6 درصد از طرح های اشتغال  جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

ذبیـح هللا غریـب در کارگـروه اقتصادی، اشـتغال و سـرمایه گذاری چهارمحال و 
بختیـاری تاکیـد کـرد: سـهم جهاد کشـاورزی اسـتان از طرح های اشـتغال زای 
سـال جاری 43۱ مـورد بـوده کـه از ایـن تعـداد تاکنـون 3۱3 طـرح بـه مرحلـه 
اجـرا رسـیده اسـت.وی افـزود: از ابتـدای سـال جاری تاکنـون 70 درصـد منابع 
مرتبـط بـا اشـتغال کشـاورزی اسـتان در حوزه های صنایـع کوچـک، بازرگانی و 

خدمـات تامیـن و جذب شـد.
غریـب تصریـح کـرد: بـرای احـداث و راه انـدازی 67 طـرح گلخانـه ای اسـتان 
بیـش از 2 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت بانکـی در اسـتان آمـاده پرداخـت 

ست. ا
راه انـدازی  و  بانکـی  تسـهیالت  میـزان  ایـن  پرداخـت  بـا  شـد:  یـادآور  وی 
بیـکاری کاهـش و  افزایـش، نریـخ  طرح هـای گلخانـه ای وضعیـت اشـتغال 

می یابـد. رونـق  بختیـاری  و  چهارمحـال  اقتصـاد 
اقبـال عباسـی اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری بـا اشـاره بـه اهمیـت بخـش 
کشـاورزی در اشـتغالزایی، پرداخـت تسـهیالت ایـن بخـش را دارای اولویـت 

نست. دا
چهارمحـال و بختیـاری در بخش هـای مختلـف مرتبط با کشـاورزی از ظرفیت، 

پتانسـیل و توانمنـدی ویژه ای برخوردار اسـت.

خراسان 
رضوی

 ارائه 615۰۰۰ خدمت مرتبط با گاز طبیعی از طریق دفاتر پیشخوان دولت خراسان رضوی 
شــرکت  بــرداری  مدیربهــره 
رضــوی گفــت:  خراســان  گاز 
نخســت  ماهــه  هشــت  در 
خدمــت  هــزار   6۱۵ امســال، 
مرتبــط بــا گاز طبیعــی از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت 
 در ایــن اســتان بــه شــهروندان ارائــه شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان خراســان 
ــار  ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــاری ب رضــوی، حســن افتخ
کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، 6۱۵ هــزار 
خدمــت مرتبــط بــا گاز طبیعــی در 44۱ دفتــر پیشــخوان 
دولــت در ســطح مناطــق هشــت گانــه مشــهد و نواحــی 
ــم  ــن رق ــه ای ــه شــده ک ــه شــهروندان ارائ ــتانها ب شهرس
ــود. ــت ب ــزار خدم ــال 97، ۵67 ه ــابه س ــدت مش  در م

شــرکت  خدمــت   22 واگــذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 

از ســال گذشــته  دولــت  پیشــخوان  دفاتــر  بــه  گاز 
ــدی  ــش رضایتمن ــدام، افزای ــن اق ــدف از ای ــزود: ه اف
و  خدمــات  بــه  آســان  دسترســی  مشــترکان، 
اســت. شــهروندان  وقــت  اتــالف  از   جلوگیــری 

ــه داد: 22  ــتان ادام ــرکت گاز اس ــرداری ش ــره ب مدیربه
ــوی در  ــان رض ــرکت گاز خراس ــه ش ــل ارائ ــت قاب خدم
دفاتــر پیشــخوان دولــت شــامل، اشــتراک پذیــری، 
ــه اســتعالم بدهــی، اســتعالم  ــی، ارائ ــه قبــض المثن ارائ
ــور،  ــام، اصــالح آدرس، ثبــت رقــم کنت ســازمانها، تغییرن
ــرف،  ــوع مص ــر ن ــت، تغیی ــر ظرفی ــض، تغیی ــالح قب اص
ــور، نصــب علمــک،  رفــع اشــکال قبــض گاز، تســت کنت
ــع و  ــک، قط ــی علم ــه جای ــزات، جاب ــع آوری تجهی جم
ــاب  ــبه صورتحس ــات محاس ــه جزئی ــدد، ارائ ــل مج وص
کنتــور،  تفکیــک  آن،  از  قســمتی  پرداخــت  و 

 درخواســت فســخ و تعویــض کنتــور گاز مــی باشــد.
وی افــزود: شــهروندان گرامــی بــرای دریافــت خدمــات 
مرتبــط بــا گاز طبیعــی نیــازی بــه حضــور در ادارات 
ــای  ــته و تقاض ــتانها نداش ــی شهرس ــهد و نواح گاز مش
آنــان پــس از ثبــت از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت، 
ــد. ــد ش ــی خواه ــن بررس ــان ممک ــن زم ــاه تری  در کوت

ایــن مقــام مســئول گفــت: ســامانه 37074 مرکــز 
ارتباطــات مردمــی شــرکت گاز خراســان رضــوی، آمــاده 
دریافــت انتقــادات و پیشــنهادات شــهروندان بــرای 
ــات  ــذاری خدم ــرح واگ ــرای ط ــن اج ــر حس ــارت ب نظ
ــت اســت. ــر پیشــخوان دول ــق دفات ــی از طری  گاز طبیع

خراســان رضــوی بــا دو میلیــون و 333 هــزار مشــترک 
گاز، پــس از اســتان تهــران بــزرگ رتبــه دوم تعــداد کل 

مشــترکین گاز کشــور را دارد.

برداشت سه میلیون و 
500 تن مواد معدنی 

در ایام
هدایـت اسـدی در جلسـه شـورای گفـت 
و گـو دولـت و بخـش خصوصـی اظهـار 
اسـتان  در  معـدن  اکنـون 87  داشـت: 
وجـود دارد کـه ۵7 مـورد آنها فعال اسـت 
و بـرای هـر معـدن یـک نفـر کارشـناس 
تعـداد  ایـن  کـه  شـده  تعییـن  ثابـت 
اشـتغال رقـم قابـل مالحظـه ای اسـت.
وی  افـزود: اکنـون 280 نفـر از اعضـای 
نظام مهندسـی معدن در زمینه اکتشـاف 
و اسـتخراج فعالیت دارند و سال گذشته 
چهـار میلیـون و 900 تـن مـواد معدنی از 

معادن اسـتان اسـتحصال شـده اشت.
ایـالم  معـدن  مهندسـی  نظـام  رییـس 
اضافـه کرد: امسـال تاکنون سـه میلیون 
و ۵00 تـن انـواع مـواد معدنـی از معـادن 
اسـتان تولید شـده که تا پایان سالجاری 

ایـن رقـم افزایـش مـی یابد.
اسـدی گفـت: یـک هـزار و 800 معدن در 
سراسـر کشـور بازرسی شـده که 28 مورد 

سـهم اسـتان ایالم بوده اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه شـاخص هـای 
ارزیابی شـده اسـتان ایـالم از نظر معادن 
جـزو پنـج اسـتان برتـر کشـور از نظـر 
رعایت مسـایل معدنـی و قواعد و قوانین 
بوده اسـت.رییس نظام مهندسـی معدن 
ایالم اظهار داشـت: همچنین این اسـتان 
دلیـل  بـه  نیـز  معـدن  نظـر حـوادث  از 
رعایـت مسـایل فنـی و ضوابـط و نظارت 
مسـئولین هیچ حوادثی نداشـته اسـت.
وی اضافه کرد: امسـال تاکنون ۱8 معدن 
از نظـر فنی مـورد ارزیابی قرار گرفته اند و 
تا پایان سـال ۱6 معدن دیگر نیز ارزیابی 
می شوند.اسـدی با اشـاره به برگزاری ۱3 
دوره آموزشـی بـرای کارشناسـان، کارگران 
مشـکالت  گفـت:  معـادن  صاحبـان  و 
استانداردسـازی مصالح سـاختمانی باید 

بـا جدیت دنبـال و برطرف شـود.
میزان ذخایر معدنی شناسـایی شـده در 
اسـتان ایـالم بیـش از یـک میلیـارد تن 
اسـت و هـم اکنـون ظرفیـت الزم بـرای 
برداشـت سـاالنه حـدود هشـت و نیـم 
میلیون تن از معادن اسـتان ایجاد شـده 

است.

ارائه گزارش عملکرد ایالم 
گازرسانی در استان کرمان تولید ساالنه 172 میلیون متر مکعب 

پساب دراستان  اصفهان

مهندس هاشم امینی : تولید ساالنه 172 میلیون متر مکعب پساب دراستان  اصفهان

فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان اصفهـان گفـت:در 2۵ تصفیـه 
خانـه فاضـالب ،سـاالنه ۱72 میلیـون 
متـر مکعـب پسـاپ تولیـد مـی شـود 
ایـن در حالیسـت کـه ظرفیـت اسـمی  
تولیـد پسـاب  در تصفیـه خانـه هـای 
 283 اصفهـان  اسـتان  در   فاضـالب 
میلیـون متـر مکعـب در سـال اسـت.

اشـاره  بـا  امینـی  هاشـم  مهنـدس 
شـبکه  پوشـش  تحـت  جمعیـت  بـه 
کـرد:  اعـالم  اصفهـان   در  فاضـالب 
در حـال حاضـر  بیـش از 72 درصـد 
جمعیت اسـتان تحت پوشـش شـبکه 
فاضـالب قـرار دارنـد . کـه شـامل 3 
مـی  نفـر   90 و  هـزار   666 میلیـون 
باشـد. درحالـی کـه  هـم اکنـون بیش 

اصفهـان  96 درصـد جمعیـت شـهر  از 
تحـت پوشـش شـبکه فاضـالب قـرار 

دارنـد.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه اصفهـان، 
کشـور  صنعتـی  اسـتان  دومیـن 
محسـوب مـی شـود  و بـا توجـه بـه 
اسـتفاده  آبـی  منابـع  محدودیـت  
اسـتان  ایـن  در   آب   بازچرخانـی  از 
باشـد. مـی  اهمیـت  حائـز  بسـیار  

خاطـر نشـان سـاخت: صنایـع زیـادی 
بـه  مشـغول  اصفهـان  اسـتان  در 
فعالیـت هسـتند بطوریکـه بیش از 70 
درصـد فـوالد کشـور در اصفهـان تولیـد 
می شـود بنابرایـن اسـتفاده از پسـاب 
در مصـارف صنعتـی در مصـرف بهینـه 

اسـت. موثـر  بسـیار  آب 

مهنـدس امینـی بـا اشـاره بـه انعقـاد 
قـرار داد بیـع متقابـل میـان  شـرکت 
آبفـا اسـتان اصفهـان و فـوالد مبارکـه 
پیرامـون ایجاد تاسیسـات فاضالب در 
شهرسـتانهای مبارکـه و لنجـان در ازای 
طـی  اعـالم کـرد:  تخصیصـی  پسـاب 
قراردادبیـع متقابـل  میان شـرکت آبفا 
اصفهـان و فـوالد مبارکـه مقـرر گردیـد 
متـر  میلیـون   270 سـال   30 طـی 
و  مبارکـه  شهرسـتان  پسـاب  مکعـب 
3۵ سـال حـدود 300 میلیـون پسـاب 
شـرکت   اختیـار  در  لنجـان  شهرسـتان 

فـوالد مبارکـه قـرار گیـرد.
اسـتان  آبفـا  شـرکت  مدیرعامـل 
قـرارداد  بـه   اشـاره  بـا  اصفهـان 
تخصیـص پسـاب بـه سـایر واحدهای 

صنعتـی در اسـتان اظهـار داشـت:طی 
قـراردادی مقرر شـد سـاالنه 272 لیتر 
در ثانیـه پسـاب به شـرکت ذوب آهن 
در  نیـز   و  یابـد  اختصـاص  اصفهـان 
ثانیـه  در  لیتـر   2۱0 یـک سـال  طـی  

قـرار پاالیشـگاه  اختیـار  در  پسـاب 
می گیرد.

مهنـدس هاشـم امینـی افزود:اهمیت 
بازچرخانـی آب در اصفهـان بـا توجـه 
وآبیـاری   صنعتـی  مصـارف  نیـاز  رفـع 
اهمیـت  حائـز  بسـیار  سـبز  فضـای 
تولیـدی  پسـاب  هـر چنـد کـه  اسـت 
ایـی  منطقـه  آب  اختیـار  در  آبفـا  در 
هـای  بخـش  در  کـه  گیـرد  قرارمـی 
کشـاورزی غیـر مثمر و احیـای محیط 

اسـتفاده مـی  شـود.   زیسـت 
کیفیـت  ارتقـاء  چگونگـی   بـه  وی 
بیـان  و  پرداخـت  تولیـدی  پسـاب 
بـا  اخیـر  سـال  چنـد  در  داشـت: 
منـدی  بهـره  بـا  و  تجهیـزات  ارتقـاء 
خانـه  تصفیـه  در  نویـن  تکنولـوژی  از 
اسـتان  سـطح  در  فاضـالب  هـای 
توانسـتیم کیفیـت  پسـاب تولیـدی را 

دهیـم  ارتقـاء  بسـیار 

مهنـدس امینـی بـه احـداث  و ارتقـا 
هـای  خانـه  تصفیـه  تجهیـزات  ء 
اشـاره  اسـتان  سـطح  در  فاضـالب 
سـال  چنـد  نمـود:در  عنـوان  و  کـرد 
در   تجهیـزات  ارتقـاء  و  احـداث  اخیـر 
تصفیـه خانـه هـای  فاضـالب در شـهر 
هـای خوانسـار، نجـف آباد،هرند،سـده 
فریدونشـهر  ،نطنـز،  ورنامخواسـت  و 
شـهر  ،زریـن  میاندشـت  و  ،بوئیـن 
،نایین،شـاهین  ،باغبهادران  ،بهارسـتان 
شـهر ،سـمیرم ،شهرضا،سـپاهان شهرو 
و  شـمال  فاضـالب  خانـه  تصفیـه 
جنـوب  اصفهـان در دسـتور کار قـرار 

گرفـت 
وی ادامـه داد: هـم اکنـون  عملیـات 
در  فاضـالب  خانـه  تصفیـه  احـداث  
شـهر هـای چـادگان ،اژیـه ،گلپایـگان 
،نطنـز ،داران و بوییـن و میاندشـت در 

حـال اجراءسـت 
سـال   9 در  افـزود:  امینـی  مهنـدس 
اخیـر عـالوه بـر احـداث تصفیـه خانـه 
فاضـالب در اقصـی نقاط اسـتان بیش 
در  فاضـالب  شـبکه  کیلومتـر  از2600 

اسـتان اجـراء شـد.

ته
نک

مهنـدس امینـی بـا اشـاره بـه انعقـاد قـرار داد بیـع متقابل 
مبارکـه  فـوالد  و  اصفهـان  اسـتان  آبفـا  شـرکت  میـان  
شهرسـتانهای  در  فاضـاب  تاسیسـات  ایجـاد  پیرامـون 
کـرد:  اعـام  تخصیصـی  پسـاب  ازای  در  لنجـان  و  مبارکـه 
و  اصفهـان  آبفـا  شـرکت  میـان  متقابـل   قراردادبیـع  طـی 
فـوالد مبارکـه مقـرر گردید طی 30 سـال 270 میلیـون متر 
مکعـب پسـاب شهرسـتان مبارکـه و 35 سـال حـدود 300 
میلیـون پسـاب شهرسـتان لنجـان در اختیـار شـرکت  فوالد 

مبارکـه قـرار گیـرد.
مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان اصفهان با اشـاره بـه  قرارداد 
اسـتان  واحدهـای صنعتـی در  بـه سـایر  تخصیـص پسـاب 
اظهـار داشـت:طی قـراردادی مقرر شـد سـاالنه 272 لیتر در 
ثانیـه پسـاب به شـرکت ذوب آهـن اصفهان اختصـاص یابد 
و نیـز  در طـی  یک سـال 210 لیتر در ثانیه پسـاب در اختیار 

پاالیشـگاه قرارمـی گیرد.
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بيگانه با دنيا كه نه ...اما
با خويشتن هر روز مى رقصم

غير از خداى قادر يكتا
از هيچ كس، هرگز نمى ترسم

فريماه حسينى

عکس نوشت

عکس: 
سجاد نصرتی

پیام ما در سال گذشته در چنین روزی   
نحوه قیمت گذاری بازار خودرو را بررسی کرد.

سال گشت

بازگشت مردگان 
2۱ آذر تا ۱3 دی در خانه نمایش 

مهرگان )سالن شماره 2( اجرا می شود.

سیامک عباسی 
29 آذر در سالن همایش ایرانیان

 برگزار می شود.

 

حیاط خانه حشمت خانم 
2۱ آذر تا ۱7 دی در حیاط خانه 

حشمت خانم اجرا می شود.

یه آدم قوی باید اینجا وایسه نزاره بری،
 اون آدم قوی من نیستم چون تو نخواستی 

من قوی باشم برای یه همچین روزی

زیر سقف دودی

فیلمفیلمنمایش دیالوگ

زهی اشکم ز شوق لعل میگون تو عنابی
مرا دریاب و آب چشم خون افشان که دریابی
تو گوئی لعبت چشمم برون خواهد شد از خانه

که بر نیل و نمک پوشد قبای موج سیمابی
اگر عناب دفع خون کند از روی خاصیت
کنارم از چه رو گردد ز خون دیده عنابی

ز شوق سیب سیمینت سرشکم بر رخ چون زر
بدان ماند که در آبان نشیند ژاله برآبی

چرا هرلحظه چون طاوس در بوم دگر گردی
چرا هر روز چون خورشید بر بامی دگر تابی
ترا ای نرگس دلبر چو عین فتنه می بینم

چگونه فتنه بیدارست و چون بختم تو در خوابی
تو نیز ای ابر آب خویشتن ریزی اگر هر دم
دم از گوهر زنی با چشم دربارم ز بی آبی

برو خواجو که تا هستی نباشی خالی از مستی
اگر پیوسته چون چشم بتان در طاق محرابی

بگردان جام و در چرخ آر سر مستان مهوش را
که جز بر خون هشیاران نگردد چرخ دوالبی

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پیدایش مجاهدان 
مشروطیت و َبَدلی های آنان

میـالدی   ۱907 سـال  دسـامبر  نهـم  تاریـخ، 
تقسـیم  )سـال   ۱286 آذر   ۱8 بـا  مطابـق 
و  انگلسـتان  نفـود  منطقـه  دو  بـه  ایـران 
روسـیه( را آغـاز پیدایـش گروهـی بـه نـام 
»مجاهدیـن مشـروطیت ایـران« ذكـر كـرده 
اوایـل همیـن مـاه محمدعلـی شـاه  اسـت. 
قاجـار مشـروطیت نوپـا را تعطیل كـرده بود. 
در پـی ایـن اقـدام محمدعلی شـاه كـه مورد 
سـران  از  بسـیاری  بـود،  روسـیه  حمایـت 
حامیـان  و  خواهـان  مشـروطه  و  مشـروطه 
آن بـه حرمیـن قـم و شـهر ری و سـفارتخانه 
هـای عثمانـی و انگلسـتان پنـاه بـرده بودند 
مشـروطه  نیـز  مختلـف  شـهرهای  در  و 
خواهـان بپاخاسـته بودنـد كـه نهـم دسـامبر 

بعضی از شـهرهای كشـور را از دسـت عوامل 
سـاختند. خـارج  شـاه  محمدعلـی 

بـه دسـت نیروهـا  از تصـرف تهـران   پـس 
اصفهـان،  از  كـه  مسـلحی  داوطلبـان  و 
بركنـاری  و  بودنـد  آمـده  تنكابـن  و  رشـت 
محمدعلیشـاه و احیـاء مشـروطیت، فعالیت 
شـماری  روز  هـر  مشـروطه كـه  مجاهدیـن 
"فرصـت طلـب" هـم بـه آنـان مـی پیوسـتند 
تدریـج كـه "مجاهدیـن  بـه  و  یافـت  ادامـه 
بدلـی" اكثریـت یافتنـد دردسـر سـازی آنان 
داد،  قـرار  الشـعاع  تحـت  كشـوررا  اوضـاع 
و چنـد  تهـران  در  بدلـی هـا  ایـن  زیـرا كـه 
شـهر دیگـر هـركار كـه مـی خواسـتند مـی 
كردنـد از قتـل و غـارت تـا .... مورخان وقت 
ایـران  مقیـم  خارجیـان  از  نقـل  بـه  اروپـا 
نوشـته انـد كـه بسـیاری از ایـن مجاهدیـن 
را  مشـروطیت  معنـای  حتـی  مشـروطیت 
نمـی دانسـتند و تنهـا از ایـن عنـوان سـوء 

اسـتفائه می كردنـد تـا ایـن كـه سـر انجـام 
مهـم حتـی  مقامـات  بعضـی  قتـل  از  پـس 
یكـی از پدران مشـروطیت، دولـت وارد عمل 
شـد و آنـان راخلع سـالح و قلـع و قمع كرد. 
انتشـار  نیـز  داسـتان  چنـد  زمینـه،  ایـن  در 

اسـت. یافتـه 
تفسـیر  بـا  اروپایـی  مورخـان  از  تـن  دو 
كارهـای مجاهـدان بدلی و تطبیـق این كارها 
انگلیسـی«  ملكـم  جـان  »سـر  قضـاوت  بـا 
دربـاره روانشناسـی ایرانیـان نوشـته انـد كـه 
زمـان  بـه  نسـبت  ایرانیـان  خصلـت  ظاهـرا 
دیدارهـای جـان ملكـم از ایـران )دهـه یکـم 
قضـاوت  اسـت!.  نیافتـه  تغییـر   )۱9 قـرن 
جـان ملكـم مربـوط بـه ایرانیـان اوایـل كار 
از  پیـش  انـدی  و  سـال  صـد  ـــ  قاجاریـه 
پیدایـش مجاهدیـن مشـروطیت ـــ بـود كه 

در كتابـی كـه نوشـته اسـت آمـده اسـت.

عمو زنجیرباف 
۱7 تا 22 آذر در عمارت نوفل لوشاتو - 

سالن 2 اجرا می شود.
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اولیـن جملـه ای کـه در کتـاب می خوانیـم از شکسـپیر )هملـت( 

اسـت:

نمی دیـدم  را  پریشـان  خواب هـای  ایـن  اگـر  مـن!  خـدای  آه 
می توانسـتم در پوسـت گردویی محصور باشـم و خود را پادشـاه 

سـرزمینی بیکـران بدانم.
ایـن اولیـن و هوشـمندانه ترین سـر نخـی اسـت کـه نویسـنده 
بـه مخاطـب می دهـد تـا بدانـد بـا چـه داسـتانی روبه رو اسـت. 
رفتـه رفتـه بـا خوانـدن کتاب پـی به ارتبـاط و تطابق پذیـری این 
جملـه بـا راوی داسـتان می شـویم و در نهایـت می توانیـم ایـن 
جنیـن را هملـت به روز شـده یا مـدرن بنامیم. فهم ایـن نکته به 
بیشـتر شـگفت انگیز شـدن رمان دامـن می زند، انتخاب اسـامی 
و محوریـت داسـتان، همـه و همـه عناصـری هسـتند که بسـیار 
هوشـمندانه توسـط نویسـنده انتخـاب شـده اند بـه طـوری کـه 
اگـر کسـی با داسـتان هملت هم آشـنایی نداشـته باشـد جذب 
می شـود و بـرای آشـنایان با هملت کشـف و شـهودی بـه مراتب 

شـیرین تر رقـم میزند.

جماتی از متن رمان پوست گردو
بـا بی قـراری بنـد نافـم را لمـس می کنـم. برایـم حکـم تسـبیح 
را دارد. بـا خـودم می گویـم صبـر کن ببینـم، مگر رفتـار کودکانه، 
کـه در آینـده انتظـارم را می کشـد، چه اشـکالی دارد؟ مـن آنقدر 
از ایـن سـخنرانی ها شـنیده ام کـه یـاد گرفتـه ام چطور اسـتدالل 
مخالـف ارائـه بدهـم. بدبینـی خیلـی راحـت اسـت، لذتبخـش 
اسـت حتـی. مشـخصه و شـاه پـر کاله روشـنفکران همـه جای 
دنیاسـت و مسـئولیت ارائـه راهـکار را از دوش اهالـی اندیشـه 

برمی دارد.
جریـان خونـش از طریق تـاپ تاپ قلبش، که به صـدای پرتاب 
تـوپ از توپخانـه ای در دوردسـت می مانـد، بـه مـن ضربه هایـی 
وارد می کنـد، و می توانـم احسـاس کنـم کـه دارد بـا یک تصمیم 
کلنجـار مـی رود. مـن عضـوی در درون بـدن مـادرم هسـتم، و از 
افـکارش جـدا نیسـتم. مـن هـم در کاری کـه قـرار اسـت انجام 
دهـد بـا او همدسـتم. وقتـی در نهایـت تصمیمـش را، حکـم 
محرمانـه اش را، تـک کلمـه خائنانـه اش را، بـه زبان بیـاورد انگار 

آن تصمیـم از زبـان بـی تجربـه ی خـودم بیـرون آمده اسـت.
محصـور بـودن در یـک پوسـت گـردو، دیـدن دنیـا از دو سـوراخ 
بـی نهایـت کوچـک، بـه انـدازه ی یـک دانه ی شـن. چرا کـه نه؟ 
وقتـی کل ادبیـات، کل هنـر، تمامـی تالش های بشـر تنها ذره ای 
از جهانـی اسـت کـه هرچیـزی در آن محتمل اسـت. و حتی این 
جهان هم ممکن اسـت ذره ای باشـد در دل انبوهی از جهان های 

واقعـی و جهان هـای احتمالـی دیگر.
ایـن مگس هـا پـرواز کنـان بـه آنجـا می رونـد تـا بچرخنـد و بـا 
همگانی شـان  نخوت انگیـز  تنبلـی  بیاورنـد.  بـاال  راحـت  خیـال 
جامعـه ای بـا تفریحات سرخوشـانه، اهـداف اشـتراکی و مدارای 
متقابـل می سـازد. ایـن جماعت بی مهـره ی خواب آلـود با جهان 
هم عقیده اسـت، شـیفته ی زندگی سـرمایه داری با تمام فسـاد 
پیرامونـش اسـت. از سـوی دیگـر مـا گونـه ای شـادتر، نگـران و 
همیشـه مخالـف هسـتیم. اضطـراب در جانمـان ریشـه کـرده، 

خیلـی داریـم تنـد می رویم.
وقـت مناسـبی اسـت کـه مـن لگـد دیگـری بـه مـادرم بزنـم و 
توسـط حقیقـت زیبـای موجودیتـم حواسـش را پـرت کنـم تـا 
داد و هـوار نکنـد. نـه یـک بـار، نـه دوبـار، کـه بـه تعـداد آن عدد 
سـحرآمیز در تمـام داسـتان های کهـن، سـه بـار، مثـل تعـداد 

دفعـات انـکار مسـیح توسـط پطـرس.

 پوست گردو
نویسنده: ای ین مک یوئن

ترجمه: فرشته شایان
انتشارات: نفیر


