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همــواره  فّناوری هــا  اجتماعــی  پیامدهــای  و  آثــار 
موردتوجــه جامعــه شناســان قــرار داشــته اســت. 
ــوده  ــی ب ــت و گاه منف ــا گاه مثب ــار و پیامده ــن آث ای
ــور  ــای نوظه ــِی فّناوری ه ــای منف ــان پیامده اســت. بی
ــن  ــاح ای ــه اص ــا زمین ــان، ی ــه شناس ــرف جامع از ط
ــا موجــب توجــه  ــرده، و ی ــوع فّناوری هــا را فراهــم ک ن
ــت.این  ــده اس ــا ش ــتفاده کنندگان از آن ه ــل اس و تأم
روزهــا راننــدگان خودروهــای شــخصی و به طــور خــاص 
راننــدگان  تاکســی های اینترنتــی از مســیریاب های 
می کننــد.  اســتفاده  مختلفــی  خارجــی  و  داخلــی 
اســت کــه  آن  ایــن مســیریاب ها  تــاش نخســت 
ــد  ــوی مقص ــن به س ــان ممک ــن زم ــده را در کمتری رانن
ــد ایــن مســیریاب های هوشــمند  ــد. هرچن هدایــت کنن
ــر مســیرهای  ــی نظی ــه تابلوهای ــدگان ب ــت رانن در هدای
دارنــد  توجــه  یک طرفــه  عبــور  یــا  ورودممنــوع 
ــت. ــرا نیس ــۀ ماج ــن؛  هم ــه ای ــت ک ــن اس ــی روش  ول
مطالعــات  در  خیابــان  و  محلــی  معبــر  کوچــه، 
خودشــان  خــاص  ویژگی هــای  و  تعاریــف  شــهری 
ــور  ــا مح ــا » راه ی ــه این ه ــه هم ــد ب ــد هرچن را دارن
ــه  ــی، کوچ ــر اجتماع ــال ازنظ ــرای مث ــم. ب « می گویی
نوعــی صمیمیــت، آشــنایی و نوعــی روابــط همســایگی 
را بــه ذهــن متبــادر می کنــد. ازنظــر فنــی هــم معمــوالً 
ــر  ــیر عاب ــی؛ مس ــرض محل ــر کم ع ــا و معاب در کوچه ه
ــده  ــک نش ــر تفکی ــه از همدیگ ــایل نقلی ــاده و وس پی
ــتفاده  ــترک از آن اس ــکل مش ــه ش ــر دو ب ــت و ه اس
ــز  ــهری نی ــای ش ــه خیابان ه ــن هم ــد. همچنی می کنن

نیســتند.  یکســانی  ویژگی هــای  دارای 
و  آن هــا  عــرض  برحســب  شــهری  خیابان هــای 
عــدم  یــا  وجــود  نظیــر  ملزومــات  از  برخــی  نیــز 
ــه  ــره ب ــوی آب و غی ــرف، ج ــاده رو در دو ط ــود پی وج
می شــوند.  تقســیم  فرعــی  و  اصلــی  خیابان هــای 
ــر اســت. ــان بیــش از 6 مت  معمــوالً عــرض یــک خیاب

اتفــاق ناگــواری که طــی دو دهه اخیر در کان شــهرهای 
کشــورمان و به ویــژه در شــهر تهــران اتفــاق افتــاد 
ــوان »  ــیم بندی ها به عن ــن تقس ــه ای ــردن هم ــی ک تلق
راه « از طــرف راننــدگان بــود بــدون آنکــه توجــه شــود 
ــده ای  ــل تعریف ش ــت و تحم ــا ظرفی ــدام از این ه هرک
 » رو  در  راِه   « جســتجوی  به بیان دیگــر،  دارنــد. 
باعــث شــد تــا راننــدگان انــواع معابــر شــهری را 
ــای  ــار و پیامده ــر آث ــن ام ــد و ای ــط » راه « ببینن فق
ــال  ــرای مث ــت. ب ــراه داش ــه هم ــواری ب ــی ناگ اجتماع
ــه ای دچــار فرســایش شــد،  1.ســرمایه اجتماعــی محل
2.توقف هــای کوتــاه عابــران محلــی در کوچــه هــا 
بــرای گفت وگوهــای کوتــاه روزمــره کم رنــگ شــد، 
ــه در  ــای کودکان ــن، بازی ه ــی والدی ــل نگران ــه دلی 3.ب
ــده شــد، 4.به جــای آشــنایی، غریبگــی  ــا برچی کوچه ه
ــی  ــی محل در محــل افزایــش یافــت، 5.امنیــت و ایمن
کاهــش یافــت ودر نهایت6.مفهــوم محلــه معنــای خــود 
ــرض  ــر کم ع ــه و معاب ــع، کوچ ــت داد. درواق را از دس
ــدون  ــد ب ــر عهــده گرفتن ــان را ب ــه ای، وظیفــه خیاب محل
ــد.  ــته باش ــان را داش ــک خیاب ــتانداردهای ی ــه اس آنک
اگــر در روزهــای عــادی، تنهــا ده یــا بیســت خــودروی 
ــرد  ــردد می ک ــی ت ــر محل ــاکنان در معاب ــه س ــق ب متعل
بــه ناگهــان، ایــن رقــم بــه صــد تــا دویســت خــودروی 
همــه  مهــم  ویژگــی  یافــت کــه  افزایــش  غریبــه 
 آن هــا تــاش بــرای زود رســیدن بــه مقصــد بــود.
کــه  می رســد  نظــر  بــه  روزهــا  ایــن  در  حــال 
ــه،  ــه تشــخیص کوچ ــادر ب مســیریاب های هوشــمند ق
ــی نیســتند  ــی و فرع ــی و خیابان هــای اصل ــر محل معب
و هــدف اصلــی آن هــا صرفه جویــی در زمــان راننــدگان 
و هدایــت آنــان به ســوی مقصــد » از هــر راهــی« 
ــات  ــرکت ها و مؤسس ــی ش ــئولیت اجتماع ــت. مس اس
اقتصــادی و تجــاری در مقابــل جامعــه حکــم می کنــد 
فّناوری هــای خــود  را در  کــه ماحظــات اجتماعــی 
موردتوجــه قــرار دهنــد. اگــر قبــاً راننــدگان بــه خاطــر 
غفلــت از آثــار اجتماعــی عبــور از هــر راهــی ســرزنش 
می شــدند ایــن بــار بایــد بــه ســرزنِش ســازندگان 
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یادداشت  مهمان
فردین علیخواه

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:27

غروب آفتاب 
17:08

تهران

ورود به مرنجاب مشروط شد
رییس کلوب سافاری استان های جنوب غرب: 

افرود سواری در  مرنجاب ممنوع نشده بلکه درحال 
سامان دهی است

گندآب در خلیج گرگان
نداشتن تبادل آبی بین خلیج گرگان و دریای خزر موجب ماندآبی شدن باقیمانده آب و بوی بد آن شده است

4

4

2

سریال »هزاردستان«
 به حافظه جهانی 
یونسکو اضافه شد

چهار اثر شامل »برنامه رادیویی مرزهای 
دانش«، »سریال هزار دستان«، 

»مستند معماری ایرانی« و »مستند 
خلیج فارس« در روز جهانی میراث 
دیداری و شنیداری در فهرست ملی 

برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت شد.

شهرداری همدان 
به سازمان جهانی 
گردشگری پیوست

2 داروی بیماران 
پیوند کلیه ارزان شد

2

امروزه به منظور دســتیابی به توســعه پایدار در 
کشــور و به منظور پیشــگیری از آلودگی و تخریب 
محیط زیســت کلیه فعالیتهای عمرانی و توســعه 
ای در کشــور با در نظر گرفتــن ماحظات محیط 
زیســتی صورت می گیرد.  حال این ســوال مطرح 
اســت که چرا با وجود ارزیابی محیط زیســتی 
پــروژه ها باز با چالــش هایی بزرگ محیط 
زیســتی روبرو هستیم ؟

در همین خصوص با ســارا اردو فعال 
محیط زیســت گفت و گو کردیم. 

فعال محیط زیست: با وجود 
ارزیابی محیط زیستی  پروژه ها باز  
با چالش هایی بزرگ دراین بخش 
روبرو هستیم  

جایگاه ارزیابی 
در چالش های
 محیط زیست
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جوامـع  سـازی  توانمنـد 
دسـت  مشـارکت  و  محلـی 
در  ذینفعـان   و  انـدرکاران 
آبخیـزداری  هـای  پـروژه 
گیـرد. مـی  قـرار  نظـر   مـد 

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
کرمـان  اسـتان  آبخیـزداری 
پایـگاه  بـا  گـو  و  گفـت  در 
عمومـی  روابـط  خبـری 
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره 
کرمـان  اسـتان  ابخیـزداری 
گفـت :  از دانـش ، تجربـه و 
حضـور مردمانـی کـه در محل 
زندگـی  هـا  پـروژه  اجـرای 
حداکثـر  بایـد   ، مـی کننـد 
بـرد. را  بهـره  و   مشـارکت 

رجبـی  مهـدی  مهنـدس 
توانمندسـازی  افـزود:   زاده 

بسـیاری  محلـی  جوامـع 
معضـات  و  مشـکات  از 
اجـرای  در  را  مـا  اجتماعـی 
 پـروژه هـا بـر طرف مـی کند.
بـا   : داشـت  اظهـار  وی 
جوامـع  سـازی  توانمنـد 
محلـی ،  مهـارت و آگاهـی 
آنـان ارتقـا مـی یابـد و آنـان  
اعتمادشـان  و  خودبـاور 
انـدرکاران  دسـت  بـه 
شـود. مـی  جلـب   پروژه هـا 

رجبـی زاده گفـت : بـا تلفیـق 
دانـش بومـی جوامـع محلی 
انچـام  نویـن،  دانـش  بـا 
شـود. مـی  اسـانتر   کارهـا 

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
عنـوان  اسـتان  آبخیـزداری 
توانمندسـازی  طـرح  کـرد:  

اجـرای  در  محلـی  جوامـع 
پـروژه هـای آبخیـزداری کـه  
اعتبـار آن از محـل صنـدوق 
تأمیـن شـده  توسـعه ملـی 
حـال  در  همزمـان   ، اسـت 
اجراسـت و 14 تسـهیلگر بـا 
دیـدن آمـوزش هـای الزم به  
شهرسـتان ها و محـل اجرای 
 پـروژه هـا اعـزام شـده انـد.
:تسـهیل  زاده گفـت  رجبـی 
گـران بـا روش هـا و ابزارهـا 
و برنامـه هـای مشـارکتی در 
اشـنا  آموزشـی  هـای  دوره 
بکارگیـری  بـا  و  انـد  شـده 
ابزارهـای منطبـق بـر دانـش 
تسـهیل  راسـتای  در  بومـی 

اقـدام   ، کـردن کارهـا 
می کنند.

و  مدیریـت  توسـعه  عـاون 
پشـتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش از اسـتقرار سـامانه 
حسـاب یکپارچـه مـدارس 
در ۸5 هـزار مدرسـه در فـاز 
اول اجـرا خبـر داد و گفـت: 
دریافـت  پـس  ایـن  از 
در  نقـدی  وجـه  هرگونـه 
اسـت. ممنـوع   مـدارس 
در  ترکمـن  الهیـار  علـی 
سـامانه  افتتـاح  مراسـم 
حسـاب یکپارچـه مـدارس 
مدرسـه  اینکـه  بیـان  بـا 
واحـد  یـک  عنـوان  بـه 
اجرایـی اسـت و بر اسـاس 
دارد  خرجـی کـه  و  دخـل 
را  اش  مالـی  نیازهـای 
گفـت:  می کنـد  احصـاء 
پراکندگـی  بـه  توجـه  بـا 
روسـتاها  در  مـدارس 
سـاماندهی  شـهرها،  و 
کـرد  هزینـه  و  دریافتـی 
آنهـا الزم بـود؛ اینکـه تحت 
را  منابعـی  قوانینـی  چـه 
 دریافـت و هزینـه می کنند.
وی افـزود: عـاوه بـر ایـن 
از  اجبـاری  وجـه  اخـذ 

اولیـا نیـز وجاهـت قانونـی 
سـاماندهی  بـرای  نـدارد. 
و  آمـوزش  در  مـوارد  ایـن 
نتیجـه  ایـن  بـه  پـرورش 
رسـیدیم کـه سـامانه ای را 
طراحـی کنیـم تـا در قالـب 
آن مدیـران مدارس نسـبت 
فعالیت هـای  انجـام  بـه 
کننـد. اقـدام  خـود   مالـی 
معـاون توسـعه مدیریـت و 
پشـتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش بـا بیـان اینکه این 
طـرح یک بـار در سـال 95 
اجرا و متوقف شـد و امروز 
نسـخه تجدیدنظر شـده آن 
گفـت:  می کنیـم  اجـرا  را 
این سـامانه آماده اسـتقرار 
اسـت  مـدارس  کلیـه  در 
تـا مدیـران بـا اسـتفاده از 
بـه سـازماندهی  اقـدام  آن 
کننـد. خـود  مالـی   امـور 
راه انـدازی  اهـداف  بـه  وی 
اشـاره  سـامانه  ایـن 
شـفافیت  افـزود:  و  کـرد 
رسـانی  اطـاع  و  مالـی 
دریافتـی  بابـت  شـفاف 
هـا و پرداختـی هـا هـدف 

اسـت. طـرح  ایـن   مهـم 
هرگونـه  اسـاس  ایـن  بـر 
بـه صـورت  وجـه  دریافـت 
می شـود  ممنـوع  نقـدی 
حسـاب  قالـب  در  و 
دریافـت  قابـل  یکپارچـه 
اسـت. کـرد  هزینـه   و 
ایـن  بـه  افـزود:  الهیـار 
ترتیـب گزارش هـای مالـی 
می شـود  شـفاف  مـدارس 
بـرای  آن  گزارشـات  کـه 
نهادهـای نظارتـی نیـز قابل 
واریزی هـا  اسـت.  ارسـال 
دولتـی  مـدارس  کلیـه  در 
از طریـق پـوز و خودپـرداز 
و درگاه الکترونیکـی انجـام 
می شـود.وی با بیـان اینکه 
اکنـون 50 هـزار مدرسـه بـه 
می شـوند  وصـل  سـامانه 
۸5هـزار  اول  مرحلـه  در  و 
پوشـش  تحـت  را  مدرسـه 
مابقـی  گفـت:  بریـم  مـی 
پـس  بتدریـج  مـدارس 
الزامـات  شـدن  فراهـم  از 
تحـت  الزم  بسـترهای  و 

رونـد. مـی  پوشـش 

توانمند سازی جوامع محلی 
در پروژه های آبخیزداری

دریافت وجه نقد در مدارس ممنوع شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه دیلی تلگراف با انتشار تصویری 
که ترامپ در شناسه های اجتماعی اش 

همرسانی کرده بود نوشته: در بازی تحریم، چه 
کسی طرف ترامپ بازی می کند؟

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
رهبری ایران نوشـته: آمریکا در رسیدن به 

اهدافـش برای تحریم ایران ناکام ماند.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
از قول روسـیه نوشته: تحریم های آمریکا 
علیه ایران غیرقانونی اسـت و لطمه ای به 

تجـارت نفت ایران وارد نمی کند.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله از به توافق 

رسـیدن برای پایان دادن به تظاهرات 
خشـونت آمیز در پاکستان خبر داده.

آلمان

برای ۹ شرکت متخلف لبنیاتی پرونده تشکیل شدپیام خبر
در حالی که تنها مجوز افزایش قیمت محصوالت لبنی در مرداد ماه امسال از سوی کارگروه تنظیم بازار اعام 
شد، بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی، در آبان ماه قیمت انواع محصوالت لبنی نسبت به سال گذشته 
بیش از 52 درصد افزایش داشته است و به گفته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 9 پرونده 
تخلف بزرگ شرکت های لبنی در همین زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
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گندآب در خلیج گرگان
نداشتن تبادل آبی بین خلیج گرگان و دریای خزر موجب ماندآبی شدن باقیمانده آب و بوی بد آن شده است

خلیج گرگان که به عروس خزر شهرت دارد در معرض نابودی است

کاهـش تـراز آب، ورود فاضاب، رشـد 
جلبکهـا و پسـروی خلیـج گـرگان کـه 
پیـش از ایـن نگـران کننـده شـده بـود 
از  ناشـی  کننـده  مشـمئز  بـوی  حـاال 
ماندابـی را نیـز بدنبال داشـته بطوریکه 
کارشناسـان معتقدنـد ادامـه ایـن روند 
محیطـی  زیسـت  خطـرات  بـر  عـاوه 
حتـی بـرای طـرح گردشـگری جزیـره 

آشـوراده هـم تهدیـد اسـت.
خلیـج گـرگان تنهـا خلیج دریـای خزر 
در محـدوده جغرافیایـی ایـران اسـت 
کـه بـه دلیـل پسـروی زیـاد آب و کـم 

توانـی در اجـرای طـرح هـای مناسـب 
بـا  چندانـی  فاصلـه  کارشناسـی  و 

نـدارد. خشـکیدن 
ثبـت ایـن خلیـج در سـال 1354 بـه 
همـراه تـاالب میانکاله و لپـوی زاغمرز 
در اسـتان مازندران به  عنوان نخسـتین 
مجموعـه تـاالب بین المللـی جهـان در 
فهرسـت تاالب های کنوانسـیون رامسـر 
ثابـت کرد ایـن خلیج و نواحـی اطراف 
زیسـت  ارزشـمند  مجموعـه  یـک  آن 

اسـت.   محیطی 
و  اقتصـادی  لحـاظ  از  خلیـج گـرگان 
اکولوژیکـی دارای اهمیـت بـوده و در 
آبزیـان، ماهیـان اسـتخوانی و  تکثیـر 
مهاجـر  پرنـدگان  جـذب  و  غضروفـی 

اینـک  دارد  مهمـی  نقـش  زمسـتانی 
عنـوان  بـا  جدیـدی  مشـکل  گرفتـار 
بـوی تعفن شـده که سـامت سـاکنان 
همجـوار را هـم به خطر انداخته اسـت. 
از  ناشـی  هـا  آالینـده  انـواع  ورود 
فعالیـت هـای مسـتقر در نوار سـاحلی 
از جملـه سـکونتگاه هـا، طـرح هـای 
گردشـگری و فعالیـت های کشـاورزی 
خلیـج گـرگان را هـر روز بیـش از روز 
قبـل آلـوده مـی کنـد کـه هـم اینـک 
آبـی  پهنـه  و  سـاحل  در  سـادگی  بـه 
بـوی آب  قابـل مشـاهده  آلودگـی  آن 
را تغییـر داده و گندابـی شـدن آن بـه 

مشـام مـی رسـد. 
مشـکل تهدیـد جلبـک هـا و بـوی بـد 

در  آبزیـان  زوال  و  مـرگ  از  ناشـی 
بازخـورد  و  نمـود  فصـول گـرم سـال 
بیشـتری دارد و صنعت اکوتورسـیم و 
پـروژه ملـی گردشـگری آشـوراده تنها 
جزیـره ایرانـی خـزر را در کنـار ایـن 
جزیـره تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد. 
خصـوص  در  بندرترکمـن  فرمانـدار 
بـه  آخریـن وضعیـت خلیـج گـرگان 
زمیـن  شـیب  ایرنـا گفـت:  خبرنـگار 
شـناختی بسـتر خـزر و جریانات آبی 
جهـان  دریاچـه  تریـن  بـزرگ  پهنـه 
سـبب شـده تـا رسـوبات دریایـی بـه 
بخـش جنـوب شـرقی دریـا و خلیـج 
گـرگان بریـزد که با انباشـت رسـوبات 

آبـی  داالن  و  مسـدود  کانـال  ایـن 
چپاقلـی نیـز کارآیـی موثـر خـود را از 

اسـت.  داده  دسـت 
سـد  چـی؛  هیـوه  الیـاس  گفتـه  بـه 
سـازی در مناطـق باالدسـت و جریـان 
نداشـتن منابـع آب شـیرین از طریـق 
شـدن  بحرانـی  بـه  نیـز  هـا  رودخانـه 
تـاالب  و  گـرگان  خلیـج  وضعیـت 

اسـت.  افـزوده  میانکالـه 
وی موثرتریـن تاثیـر گـذاری بـر خلیج 
گـرگان را پسـروی آب خـزر بیان کرد و 
افـزود: نداشـتن تبادل آبـی بین خلیج 
گـرگان و دریـای خـزر موجـب ماندابی 
شـدن باقیمانـده آب و بـوی بـد شـده 
کـه ادامـه ایـن مشـکل عـاوه بـر بـه 
بـاد دادن گردشـگری آشـوراده، کـوچ و 
مهاجـرت اجبـاری سـاکنان شهرسـتان 
هـای بندرگـز، بندرترکمن و گُمیشـان را 

نیـز در پـی خواهد داشـت. 
بـه گـزارش ایرنـا آشـوراده تنهـا جزیره 
ایرانـی دریـای خـزر اسـت کـه چشـم 

انـداز آن اجـرای طرح ملی گردشـگری 
و افزایـش جاذبـه هـای دیدنـی بـرای 
جـذب هر چه بیشـتر گردشـگر و رونق 

اقتصـادی خطه شـمال کشـور اسـت.
فرمانـدار بندرگـز نیـز معتقـد اسـت که 
در شـرایط کنونـی، آب خلیـج گـرگان 
راکـد بـوده و هیـچ تبادل آبـی بین آن 

و دریـای خـزر انجـام نمـی شـود. 
بـه  داشـت:  اظهـار  احمـدی  حسـین 
جلبـک  رشـد  فاضـاب  ورود  سـبب 
زیـاد شـده و ایـن گونـه هـای گیاهـی 
بـا اسـتفاده بیـش از انـدازه اکسـیژن، 
خلیـج  داخـل  ریـز  موجـودات  مـرگ 
گـرگان را رقـم زده انـد کـه بـوی بد آب 

یکـی از نتایـج آن اسـت. 
بـه گفتـه وی، بـوی بـد آب در شـب و 
هنـگام وزش بـاد از دریـا بـه مناطـق 
رسـد  مـی  بندرگـز  شـهر  و  سـاحلی 
شـهروندان  اذیـت  و  آزار  موجـب  کـه 
فرمانـدار  اسـت.  شـده  و گردشـگران 
تنفـس  بهبـود  بـر  تاکیـد  بـا  بندرگـز 
هـوا و تبـادل آبـی بیـن خلیـج گـرگان 

و دریـای خـزر، گفـت: بـرای رفـت و 
برگشـت مناسـب آب بین این دو پهنه 
بایـد  شـدن،  گندابـی  از  جلوگیـری  و 
کافـی کانالهـای  اعتبـار  تخصیـص  بـا 
زودتـر  را هرچـه  و چپاقلـی  خوزینـی 

الیروبـی کـرد. 
طـرح  سـو  دیگـر  از  کـرد:  اظهـار  وی 
خالـی  احتمـال  همچـون  مباحثـی 
دلیـل  بـه  گـرگان  خلیـج  آب  شـدن 
الیروبـی کـردن کانـال هـا بـدون تکیـه 
بـر مسـتندات و تحقیقـات علمی مورد 
پذیـرش نیسـت امـا اگـر ایـن اتفـاق 
هـم رخ دهـد خطـرات کنونـی خلیـج 
از  ناشـی  تهدیـدات  از  کمتـر  گـرگان 

نیسـت.  آن  آب  شـدن  خالـی 
مسـائلی  طـرح  احمـدی،  گفتـه  بـه 
همچـون تخلیـه آب خلیـج گـرگان بـر 
اثـر الیروبـی کانـال هـای خوزینـی و 
چپاقلـی هنگامـی قابل بررسـی اسـت 
که از سـوی دانشـمندان و محققان نیز 
مطرح شـود کـه تاکنون چنیـن چیزی 

شـنیده نشـده اسـت. 

وزیـر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح با اشـاره بـه رونمایی 
از خـط تولیـد جـت جنگنـده »کوثـر«، تصریح کـرد: تولید این 
جـت جنگنـده پیشـرفته و بومـی در واقـع نماد عینی اسـتکبار 
سـتیزی و مقابلـه بـا زیاده خواهـی نظـام سـلطه بـه رهبـری 
شـیطان بـزرگ آمریکاسـت. جـت جنگنـده »کوثـر« در آئیـن 
گرامی داشـت روز صنعـت دفاعـی بـا حضـور رئیـس جمهوری 
و وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح رونمایی شـد. این 
جنگنـده یک هواپیمای شـکاری رهگیر اسـت کـه مأموریت آن 
پشـتیبانی نزدیـک از حـوزه رزم زمینـی اسـت و قابلیـت مانور 

بسـیار باالیی نیـز دارد.

نرخ تورم کاال و خدمات مصرفی خانوار در 6 ماه نخسـت سـال 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 1۷.5 درصـد افزایـش 
داشـته اسـت. براسـاس آمـار بانـک مرکـزی شـاخص بهـای 
کاالهـا و خدمـات مصرفـی در مناطق شـهری ایران )شـاخص 
تورم( در شــهریورماه 139۷ به عدد 141.9 رسـید که نسـبت به 
مـاه قبـل معـادل 6.1 درصـد افزایش داشـت. شـاخص مذکور 
نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل معـادل 31.4 درصـد افزایش 
یافـت. طـی شـش ماه اول سـال جاری شـاخص بهـای کاالها 
و خدمـات مصرفـی نسـبت به دوره مشـابه سـال قبـل معادل 

1۷.5 درصـد افزایش داشـته اسـت. 

تولید جنگنده »کوثر«نماد 
عینی استکبار ستیزی است

تورم نیمه نخست سال 
17.5 درصد است

ــات  ــن آوری اطاع ــات و ف ــر ارتباط وزی
اطاعــات  و  امنیــت  حفــظ  دربــاره 
مصوبــه  گفــت:  رســان ها  پیــام  در 
بــه دولــت  را  از اطاعــات  حفاظــت 
فرســتادیم کــه امیــدوارم هرچــه زودتــر 
آذری  جــواد  شــود.محمد  تصویــب 
ــاره نحــوه اعتمــاد ســازی  جهرمــی درب
افــکار عمومــی بــرای اســتفاده از شــبکه 
پیام رســان های  و  اطاعــات  ملــی 
ــن مســئله  ــه در ای ــت: آنچ ــی گف داخل

مطــرح بــوده و مــورد نظــر مــردم نیــز 
ــن آوری  اســت بحــث ســرویس های ف
ــرم  ــان ها و ن ــل  پیام رس ــات مث اطاع

ــت.  ــی اس ــای اطاعات افزاره
وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: اینکــه گفتــه 
ــی  ــای داخل ــه برنامه ه ــردم ب ــود م ش
ــد ایــن گفتــه یــک لفــظ  اعتمــاد ندارن
عــام نیســت؛ چنــد نفــر از  آپارات،کافــه 
اســتفاده  تپیســی  و  اســنپ  بــازار، 

می کننــد.

بســیاری  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
روی  بــر  داخلــی  برنامه هــای  از 
اســت،  نصــب  مــردم  گوشــی های 
حساســیت ها بــه اســتفاده از پیــام 
بازمی گــردد  داخلــی  رســان های 
ــور  ــم دو مح ــن مه ــرای ای ــا ب ــه م ک
ایــن  نخســت  گرفته ایــم؛   نظــر  در 
ــیم  ــته باش ــی داش ــررات دقیق ــه مق ک
روی  بــر  جــدی  نظــارت  ســپس  و 
همیــن مقــررات باشــد. وی گفــت: اگــر 
ــه حقوقــی بیشــتری  ــدگان مطالب نماین
ــن  ــود ای ــام ش ــری انج ــد و پیگی کنن

اعتمــاد ایجــاد خواهــد شــد.

مصوبه حفاظت از اطالعات 

را به دولت فرستادیم

قدرت آمریکا 
رو به افول و زوال است

روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی و روز دانش آمــوز، هــزاران نفــر از دانش آموزان 
ــا  ــی ب ــام خمین ــا حضــور در حســینیه ی ام ــح روز )شــنبه( ب و دانشــجویان، صب
ــا تجلیــل از حضــور  رهبــر انقــاب اســامی دیــدار کردنــد. آیــت هللا خامنــه ای ب
پرمعنــا و عظیــم مــردم در »رزمایــش بــی نظیــر، توصیــف ناپذیــر و شــگفتی ســاز 
اربعیــن«، ســه حادثــه 13 آبــاِن 43، 5۷ و 5۸ را نشــانه هایــی از چالــش عمیــق و 
مســتمر ملــت ایــران و امریــکا خواندنــد و با اشــاره به شکســت شــیطان بــزرگ در 
تحقــق هــدف اصلــی توطئــه هــای 40 ســال اخیــر آن یعنــی بازگشــت بــه ســیطره 
ــِت  ــه واقعی ــکا ب ــول امری ــد: اف ــد کردن ــران تأکی ــم ســتم شــاهی در ای دوران رژی
مــورد اجمــاع صاحب نظــران معتبــر جهــان تبدیــل شــده امــا در ســوی دیگــر ایــن 
چالــش، ملــت ایــران بــا انگیــزه، روحیــه و کار و تــاش جوانــان عزیــزش، آینــده 
ای درخشــان و بــه مراتــب بهتــر را در پیــش دارد.رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای 
سخنانشــان بــا تبریــک بــه همــه کســانی کــه توفیــق حضــور در  حرکــت پرشــور 
اربعیــن را داشــتند، گفتنــد: غربی هــا از درک و تحلیــل ایــن پدیــده فــوق العــاده 
ــه ســکوت«  ــن »توطئ ــم اربعی ــال حرکــت عظی ــد ســال در قب ــا چن ــد، آنه عاجزن
ــا  ــد البتــه ب ــه آن بپردازن ــه کار گرفتنــد امــا امســال مجبــور شــدند مقــداری ب را ب

تحلیــل هــای خصمانــه و غلــط و باهــت آمیــز. 

ته
نک

مدیـرکل دفتـر سـواحل و تاالب هـای سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت: زیسـتگاه هـای حـوزه تـاالب میانکاله و 
خلیـج گرگان تنها اکوسیسـتم سـاحلی سـالم خـزری در 
کرانـه هـای جنوبـی دریـای خـزر اسـت کـه عـزم و اراده 

ملـی بـرای حفاظـت از آن ضـرورت دارد. 
شـهرام فـداکار نسـبت بـه هـر گونـه اقـدام عجوالنـه در 
الیروبـی تـاالب میانکالـه هشـدار داد و گفـت: توپوگرافی 
بسـتر تـاالب و دریـا نشـان می دهـد کـه بـرای الیروبـی 
تنگـه چپاقلـی 2 طـرح و ایده وجـود دارد که اجـرای یکی 
از طرحهـا منجـر بـه تخلیـه آب تـاالب بـه دریـا و خشـک 
شـدن خلیـج و دیگـری بـه سـرازیر شـدن آب دریـا بـه 
تـاالب بـدون در نظـر گرفتـن تـراز اکولوژیـک و شـوری 

شـد.  خواهد  مناسـب 

گزارش

مجلسخبر

خریدمان متناسب با جنگ اقتصادی شودصادرات دارو و تجهیزات پزشکی ممنوع شد
سـخنگوی سـازمان غذا و دارو 
گفـت: صـادرات هـر نـوع دارو 
بـدون  پزشـکی  تجهیـزات  و 
دریافـت مجـوز از سـازمان غذا 

و دارو ممنـوع شـد.
بـه  توجـه  بـا  افـزود:  بـاره  ایـن  در  کیانـوش جهانپـور 
بـه  ارز دولتـی  اقتصـادی و تخصیـص  شـرایط فعلـی 
حـوزه مـواد اولیـه دارو و تجهیـزات ضـروری پزشـکی، 
هـر گونـه صـادرات در ایـن حوزه هـا منـوط بـه دریافـت 
مجـوز اداره کل مربوطـه از سـازمان غـذا و دارو اسـت.
وی در ایـن بـاره توضیـح داد: از آنجاکـه ارز ترجیحـی 
بـه حـوزه دارو و تجهیـزات ضـروری پزشـکی تخصیص 
می یابـد، بنابرایـن عمـا نوعـی یارانـه مسـتقیم بـه این 

حـوزه تزریـق می شـود. عاوه بـر آن با توجه بـه اتفاقات 
ماه هـای اخیـر و احتمـال بـروز کمبـود در برخـی مـوارد 
دارویـی و تجهیزاتـی، قاعدتـا اولویـت در حـوزه دارو و 
تجهیـزات، تامیـن نیـاز داخلی بیمـاران و مصـرف کننده 
ایرانـی اسـت. بـر همیـن اسـاس هر گونـه صـادرات در 
ایـن حوزه هـا بـه صـورت مـوردی بایـد بـا مجـوز اداره 
کل مربوطـه یعنـی اداره کل دارو یـا اداره کل تجهیـزات 
پزشـکی در سـازمان غذا و دارو صورت گیرد. سـخنگوی 
سـازمان غذا و دارو همچنین درباره تمهیدات اندیشـیده 
شـده در حـوزه تامین دارو بـا توجه به تهدیـدات آمریکا 
بـرای اعمـال تحریم هـای جدیـد از 13 آبـان مـاه، گفت: 
از 13 آبـان مـاه بـه بعـد اتفـاق جدیـدی لزومـا بـرای 

صنعـت دارو نمی افتـد.

فرهنگـی  کمیسـیون  رییـس 
عنـوان  بـه  گفـت:  مجلـس 
بایـد  ایرانـی  شـهروندان 
بـا  متناسـب  خریدهایمـان 
االسـام  کند.حجـت  تغییـر  اقتصـادی  جنـگ  شـرایط 
والمسـلمین احمـد مازنـی گفت: در سـطح آحـاد جامعه 
بـه عنوان شـهروندان ایرانی باید ببینیـم در خریدهایمان 
چطـور عمـل کنیـم. بـرای همراهـی بـا فقـرا و نیازمندان 
و دولتـی کـه در برابـر هجمه هـای خارجـی ایسـتادگی 
خریـد کنیم.نماینـده  ضـرورت  حـد  در  بایـد  می کنـد، 
مـردم تهـران در مجلـس تاکید کرد: در جنـگ اقتصادی 
پیـش رو هـر ایرانـی براسـاس باورهـای دینـی و حـس 
وطن دوسـتی و نـوع دوسـتی بایـد هماننـد دوران دفـاع 

مقـدس رفتار کنـد البته مطبوعات و رسـانه های همگانی 
و بـه ویـژه رسـانه ملـی و صاحبـان تریبون هـای رسـمی 
شـکل گیری  در  حساسـی  و  تاثیرگـذار  نقـش  کشـور  
چنیـن فضـای آرام بـرای تصمیم گیری درسـت و اصولی 
و فراهـم کـردن بسـتر مشـارکت مـردم و مهـار بحـران 
اقتصـادی دارنـد.وی خواسـتار رسـیدگی رییس جمهـور 
بـه نامه ای شـد که مدتـی قبل برای وی فرسـتاد.رییس 
کمیسـیون فرهنگـی مجلـس گفـت: بـه رییـس جمهور 
بـه عنـوان رییـس شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی 
سـران قـوا نامـه نوشـتم و در ایـن نامه درخواسـت کردم 
کمیتـه ای حقیقت یـاب برای تعیین  درصد سـهم عوامل 
داخلـی و خارجـی در بحران هـای داخلـی و خارجـی بـه 

درسـتی مشـخص شـود.
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رییـس انجمـن حمایـت از بیمـاران کلیـوی گفـت: دو داروی 
بیمـاران پیونـد کلیـه به نـام هـای مایفورتیگ و سلسـپj که 
در پـی نوسـانات ارزی بـا توجـه بـه دوز مصرفـی بیمـاران به 
بیـش از 200 هـزار تومـان افزایـش یافتـه بود از هفتـه جاری 
بـه قیمت قبلـی زیـر 100 هزار تومان برگشـت. اریـوش آرمان 
روز شـنبه بـه خبرنگار سـامت ایرنا افـزود: از طریق پیگیری 
هـای وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی قیمـت دو 
داروی مهـم نگهدارنـده پیونـد بیمـاران پیونـد کلیـه که برخی 
از شـرکتهای داروسـازی قیمـت آنهـا را افزایـش داده بودنـد، 

کاهـش یافت.

رییس کمیسـیون عمـران مجلس از ورود این کمیسـیون به 
پرونـده تخلفـات احتمالـی اتوبوس هـای اربعیـن و موضـوع 
گرانـی بلیـط اتوبـوس خبـر داد. محمدرضـا رضایـی کوچی با 
اشـاره بـه انتقـادات مطـرح شـده دربـاره افزایش چشـمگیر 
قیمـت بلیـط اتوبوس در مرزهای شـرقی و سـرگردانی زائران 
اربعیـن بـه علـت باال بـودن قیمت بلیـط، گفت: اگـر رانندگان 
اتوبـوس خـارج از تعرفه تعیین شـده از سـوی دسـتگاههای 
مربوطـه، قیمـت را بـاال برده باشـند، این اقدام تخلـف بوده و 

دسـتگاه هـای ذی ربـط باید بـا متخلفان برخـورد کنند.

2 داروی بیماران پیوند 
کلیه ارزان شد

ورود مجلس به تخلفات 
احتمالی اتوبوس های اربعین
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس2۴ در یکی 
از خبرهای تیتر دومش بازگشـت 

تحریم های تعلیق شـده آمریکا علیه ایران 
را اطاع رسانی کرده.

خبرگزاری یورونیوز از درخواسـت 
رئیس جمهوری ترکیه از مقامات سـعودی 

مبنی بر پاسـخ دادن به ابهامات پرونده 
خاشقجی خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز از صف 
کشـیدن مردم آمریکا برای ثبت نام جهت 

رای دادن در انتخابات روز سه شـنبه 
آمریـکا تصویری کار کرده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان از سرزنش 

مقامات سـعودی توسط رئیس جمهوری 
ترکیه برای قتل خاشـقجی خبر داده.

آمریکا

پیام خبر

رنا
 ای

س:
عک

مهلت بهره مندی از طرح جریمه 
ریالی سربازی تا پایان امسال

جانشـین رییـس سـازمان وظیفـه 
عمومـی ناجـا گفت: تا پایان امسـال 
از جریمـه ریالـی  بـرای بهره منـدی 
سـربازی فرصت وجـود دارد. سـردار 
ابراهیـم کریمی جانشـین رییس سـازمان وظیفـه عمومی ناجا؛ 
دربـاره اجـرای طرح جریمه ریالی سـربازی در سـال آینده اظهار 
کـرد: در سـال آتـی هیـچ تصمیمـی بـرای ادامـه اجـرای طـرح 
جریمـه ریالـی سـربازی اتخاذ نشـده و ایـن طرح تنها تـا پایان 

امسـال اجـرا خواهد شـد.
کریمـی از متقاضیـان و افراد واجد شـرایط خواسـت ثبت نام در 
ایـن طـرح را بـه روز هـای پایانی سـال موکول نکنند و نسـبت به 

ثبت درخواسـت خود اقـدام کنند.

نظام وظیفه

30 درصد ایرانیان 
گرفتار آرتروز

یاسـر نـژادی جـراح زانـو در ارتبـاط بـا 
آتـروز اظهـار داشـت: آرتـروز بیمـاری 
شـایعی اسـت کـه در ایـران آمـار ابتـا 
در  بـوده  درصـد  از 30  بیـش  آن  بـه 
حالـی کـه ایـن رقـم در دنیـا میانگین 
20 درصـد اسـت بنابـر ایـن ایرانی هـا 
بـه طـور متوسـط بیشـتر گرفتـار ایـن 

می شـوند. مشـکل 
و  مختلـف  انـواع  آرتـروز  افـزود:  وی 
دالیـل متفاوتـی داشـته کـه بـر همین 
اسـاس در ماه هـای متفاوتی می طلبد 
ولـی به طـور کلـی زمانی کـه غضروف 
مفصـل زانـو از بین رود برگشـت ناپذیر 
بـوده و قابـل ترمیـم نیسـت لـذا ایـن 
مسـئله می توانـد سـبب از کارافتادگـی 
بیمـار شـود. ایـن جـراح زانـو با اشـاره 
بـه اینکـه تعویـض مفصـل زانـو یکـی 
قـرن  موفـق  و  مهـم  جراحی هـای  از 
بـه شـمار می رود، گفـت: ایـن مسـئله 
می تواند در درمان بیماران گرفتار آرتروز 
بسـیار مؤثـر باشـد البته پیشـگیری از 
ایـن بیمـاری از طریـق ورزش کـردن و 
عادت هـای صحیح تغذیـه ای می تواند 

بسـیار مؤثر باشـد. 
زانـو  دو  و  چهارزانـو  گفـت:  نـژادی 
نشسـتن، از پلـه پایین آمـدن، ورزش 
نکـردن و اسـتفاده از دستشـویی های 
ایرانـی سـبب می شـود کـه افزایـش 
سـن زانو بیشـتر از سـن شناسنامه ای 
فـرد باشـد و مفصـل شـرایطی برایش 
ایجـاد می شـود کـه می تـوان گفـت در 
حالـی کـه فرد سـن 40 سـال دارد ولی 

مفصـل آن 65 سـاله اسـت.
وی گفـت: گاهـی برخـی از افـراد بـه 
در  مناسـب  زندگـی  کیفیـت  دلیـل 
سـن ۸0 تـا ۸5 سـالگی زمانـی کـه به 
پزشـک مراجعـه می کنند مفصـل آنها 
در حد یک فرد 45 سـاله اسـت و این 
حکایـت از تأثیر ورزش کـردن و تغذیه 

سـالم دارد.

برای شب پیری، در روز جوانی 
باید چراغی تهیه کرد

گزیده ها

طبق آخرین سرشماری در ایران ۹.3 درصد جمعیت کشور سالمند بودند

ــار از  ــان خوانس ــع فرهنگی ــرورش در جم ــوزش و پ ــر آم وزی
بازنشســتگی 60 هــزار نفر در ســال جــاری، افزایــش دومیلیونی 

جمعیــت دانــش آمــوزی در شــش ســال آینــده خبــر داد.
ســیدمحمد بطحایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: همــه ما 
می دانیــم آمــوزش و پــرورش بــه دالیــل مختلــف بــا مشــکات 
عدیــده ای مواجــه اســت. فضــا و تجهیــزات آموزشــی مــا بــه 
نحــوی نیســت کــه بتوانیــم آمــوزش و پــرورش خیلــی خوبــی 
ــات  ــا امکان ــروی انســانی م ــم. نی ــوزان کنی ــم دانش آم را تقدی
و تجهیــرات مناســب نــدارد. برنامه هــای درســی مــا بــه 
شــکل ســنتی طراحــی شــده و در حــال اجــرا اســت. ســاختار 
نظــام آموزشــی و مدیریــت آمــوزش و پــرورش مــا نیــز دچــار 

مشــکات زیــادی اســت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش از فرســوده بــودن 30درصــد از مدارس 
ــب،  ــد تخری ــدارس نیازمن ــن م ــت: ای ــر داد و گف ــور خب کش
ــن  ــرای ای ــه ب ــاری ک ــاوم ســازی دارد. اعتب ــا مق بازســازی و ی
اقــدام نیــاز داریــم 90هــزار میلیــارد تومــان اســت. ایــن بــدان 
ــار  معنــا اســت کــه اگــر یــک روز مــن بخواهــم بــرای یــک ب
ــد  ــم، بای ــرای همیشــه مشــکل فضــای آموزشــی را حــل کن ب
نزدیــک بــه دوســال از اعتبــارات آمــوزش و پــرورش را کامــا بــه 

ایــن امــر اختصــاص دهــم.
ــوزی نســبت  ــش آم ــت دان ــی از رشــد 6درصــد جمعی بطحای
بــه گذشــته خبــر داد و گفــت: در 15ســال گذشــته ایــن درصــد 
رشــد کم نظیــر اســت. حــدود دو میلیــون نفــر در 6ســال آینــده 
ــار این هــا در  ــه می شــود. در کن ــه تعــداد دانش آمــوزان اضاف ب
ســال 9۷حــدود 60هــزار نفــر از فرهنگیــان بازنشســته می شــوند 
ــه اســت. این هــا  ــان 3وزارت خان ــن عــدد معــادل کارکن ــه ای ک
مســائل جــاری اســت کــه مــن بایــد بــه آنهــا فکــر کنــم. مــا 
نمی توانیــم از مســائل جــاری  غافــل شــویم. وی گفــت:  
ــرای  ــه در 40ســال گذشــته ب ــه از مســیری ک ــم ک ایمــان داری
حــل مشــکات اســتفاده کردیــم، بــه جایــی نخواهیــم رســید. 

مــا بایــد مســیر حــل مشــکات را تغییــر دهیــم.
 بطحایــی اولیــن اقــدام بــرای تغییــر مســیر حــل مشــکات را 
تمرکززدایــی در آمــوزش پــرورش دانســت و گفــت: تــا زمانــی 
کــه تصمیــم گیــری مــا در آمــوزش و پــرورش از بــاال بــه پاییــن 
باشــد، مســاله ای حــل نمی شــود. امــروز ۷00صفحــه مقــررات 
ــا  ــن کاره ــد ای ــه بای ــم ک ــاغ کرده ای ــه اب ــران مدرس ــه مدی ب
ــوان  ــدارس نات ــران م ــم مدی را انجــام دهــد و تصــور مــی کنی
هســتند و قــادر بــه حــل مشــکات نیســتند و بایــد دســت آنها 
ــی  ــن تمرکزگرای ــرای تحــول همی ــع ب ــن مان ــم و اولی را بگیری

اســت.
ــار بخشــنامه ای  ــرای اولین ب ــه پیــش ب وی ادامــه داد: دو هفت
صــادر کــردم کــه مخاطــب ایــن بخشــنامه مدیــر مدرســه بــود 
و بایــد بــه ایــن ســمت برویــم کــه ارتبــاط هــای نزدیــک تــر و 
بــی واســطه ای بــا مدیــران مــدارس داشــته باشــیم. بــه همین 
ــوان  ــه عن ــا رویکــرد مدرســه محــوری را ب دلیــل اســت کــه م
مهم تریــن سیاســت وزارت خانــه تعییــن کردیــم. مدیــران 
مدرســه و معلمــان بایــد بتواننــد روی پــای خــود بایســتند. مــا 
ــه  ــم و باعــث شــدیم ک ــن ســالها آن هــا را محــدود کردی در ای

خاقیتشــان را از دســت بدهنــد.

وزیر آموزش و پرورش:
بازنشستگی 60 هزار نفر 

در سال جاری

ــتاد کل  ــرباز س ــانی س ــرمایه انس ــس اداره س رئی
خصــوص  در  توضیحاتــی  مســلح  نیرو هــای 

ــت خدمــت ســربازی ارائــه کــرد. نهس
اداره ســرمایه  ســردار موســی کمالــی رئیــس 
نیرو هــای مســلح؛  انســانی ســرباز ســتاد کل 
در رابطــه بــا نهســت خدمــت ســربازی اظهــار 
کرد:کســانی کــه در حیــن خدمــت مرتکــب غیبــت 

ــد. وی  ــت می گوین ــه آن نهس ــا ب ــوند، اصطاح ش
ــدت  ــه م ــا ب ــرای اول  و ی ــرباز ب ــر س ــزود: اگ اف
ــوب  ــراری محس ــد، ف ــته باش ــت داش 60 روز غیب
ــس  ــود.  رئی ــی نمی ش ــه دادگاه معرف ــده و ب نش
اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیرو هــای 
مســلح افــزود: در صــورت غیبــت ســرباز بــه ازای 
ــورد،  ــت می خ ــه خدم ــت، 2 روز اضاف ــر روز غیب ه

ولــی ایــن اضافــه خدمــت نبایــد بیشــتر از 3 مــاه 
ــرباز  ــر س ــرد: اگ ــان ک ــی بی ــردار کمال ــد. س باش
مشــکل داشــته باشــد و بــه همیــن دلیــل غیبــت 
داشــته باشــد، فرمانــده می توانــد بــا بررســی 
ــت را موجــه تشــخیص دهــد  ــی از غیب خــود مدت
تــا فــرد اضافــه خدمــت نخــورد. وی بــا اشــاره بــه 
بخشــش اضافــه خدمــت گفــت: اگــر فرمانــده در 
ــار و خدمــت ســرباز  طــول خدمــت از حســن رفت
ــیون  ــکیل کمس ــا تش ــد ب ــد ، می توان ــی باش راض
ــد. ــت را ببخش ــه خدم ــی از اضاف ــا بخش ــام ی تم

ســردار کمالــی گفــت: هــر روز نهســت )غیبــت(  در 
ــه خدمــت منظــور  ــده ســربازان، دو روز اضاف پرون

ــرباز  ــانی س ــرمایه انس ــود.رئیس اداره س ــی ش م
ــوق  ــا حق ــه ب ــای مســلح در رابط ســتاد کل نیرو ه
ســربازانی کــه نهســت کرده انــد، بیــان کــرد: فــردی 
ــت  ــوق دریاف ــت حق ــی باب ــرده پول ــت ک ــه نهس ک
ــر  ــن کس ــه از غایبی ــی ک ــدار حقوق ــد و مق نمی کن
می شــود بــه همیــن دلیــل اســت.وی افــزود: ایــن 
در حالــی اســت کــه اگــر شــخصی بیــش از 2 بــار 
یــا 2 مــاه نهســت داشــته باشــد، آن فــرد فــراری 
ــه دادســرا معرفــی می شوند.ســردار  محســوب و ب
کمالــی در رابطــه بــا میــزان مجــازات افــراد فــراری 
ــا دو  ــل ب ــرد را حداق ــرا ف ــت: دادس ــت گف از خدم

ــد. ــازات می کن ــدان مج ــاه زن م

نهست خدمت سربازی 
چیست و چه مجازاتی دارد؟

اعتبار هفت ماهه بیمه سالمت به طور کامل تخصیص یافت
 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعام کرد 6 هزار و 125 میلیارد تومان اعتبار هفت ماهه بیمه سامت از خزانه 

داری کل کشور پرداخت می شود.

تجهیزات وارداتی 30 آمبوالنس 
از فرانسه نقص فنی داشت

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان تهران 
بازرسـی  آغـاز  خبـر  اعـام  بـا 
هـای  آمبوالنـس  تجهیـزات  از 
وارداتـی از کشـور فرانسـه گفـت: 
براسـاس نتایـج بازرسـی هـا تاکنـون 30 دسـتگاه از ایـن 
آمبوالنـس هـا از نظـر تجهیـزات دارای نقـص بودنـد کـه 
بـرای رفع نقـص در گمرگ اسـتقرار دارند. گزارش ارسـالی 
روز شـنبه روابط عمومی اداره  کل اسـتاندارد اسـتان تهران 
بـه ایرنـا به نقل از محمودرضا طاهری حاکیسـت: بازرسـی 
نیمـه  در  آمبوالنـس  دسـتگاه   300 وارداتـی  تجهیـزات  از 

نخسـت امسـال انجـام شـده اسـت. 

استاندارد

هولوگرام ویژه برای 
گواهینامه دیپلم 

آمـوزش  معاونـت  سرپرسـت 
متوسـطه وزارت آمـوزش و پرورش 
مـوارد  و  هولوگـرام  تصویـب  از 
گواهینامـه  بـرای  ویـژه  امنیتـی 
دیپلـم در کمیسـیون شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش خبر 
داد.عبدالرسـول عمادی سرپرسـت معاونت آموزش متوسطه 
ایـن خصـوص  در  کـرد:  اظهـار  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
هولوگـرام ویـژه ای برای مدرک دیپلم پیش بینی شـده اسـت 
و همچنیـن مـوارد امنیتـی دربـاره گواهینامه دیپلم داشـتیم 
کـه بـه تصویب کمیسـیون شـورای عالـی آمـوزش و پرورش 
رسـیده اسـت و منتظـر تصویـب در شـورای عالی آمـوزش و 

پـرورش هسـتیم.

آموزش

افزایش تا یک میلیونی 
حقوق بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی کشـور 
گفـت: بـرای همسـان سـازی حقـوق 
سـال  بودجـه  در  اگـر  بازنشسـتگان 
آینـده 15 هـزار میلیـارد تومـان دیـده 
شـود می توانیـم تا یک میلیـون تومان 
حقـوق بازنشسـتگان را افزایـش دهیم.جمشـید تقـی زاده گفـت: بـا 
افرادی طرف هسـتیم که صدایشـان را کسـی نمی شـنود در حالی که 
زمانـی مدیـران بزرگـی بوده انـد و اغلـب این جمعیت یـک میلیون و 
400 هزار نفری بازنشسـته کسـانی هسـتند که در زمان اشـتغال خود 
مسـئولیت هایی در کشـور داشـته اند؛ بنابراین راضی نگه داشـتن آنها 
از نظـر قانونـی سـخت اسـت. وی ادامـه داد: 95.5 درصـد ایـن افراد 
زیـر 3 میلیـون تومان حقوق می گیرند و باید به وضعیت آنها بیشـتر 
رسـیدگی کـرد به همین دلیل در بحث همسان سـازی حقـوق آنها 30 

هـزار میلیـارد تومان نیاز اسـت.

اقتصاد

صادرات تجهیزات پزشکی بدون 
مجوز وزارت بهداشت ممنوع شد

رییـس سـازمان غـذا و دارو گفـت: صـادرات 

دارو و تجهیـزات پزشـکی از ایـن بـه بعـد 

منـوط بـه اخـذ مجـوز از وزارت بهداشـت و 

ایـن سـازمان اسـت و پـس از بررسـی های 

مـورد بـه مـورد ایـن مجوزها در صـورت نبود کمبـود داخلی اعطا می شـود. 

غامرضـا اصغـری افـزود: امـکان صـادرات دارو و تجهیـزات پزشـکی مورد 

بـه مـورد متفـاوت اسـت و اگر کمبـود داخلی در آن زمینه نداشـته باشـیم 

مـی توانـد صـادرات صـورت بگیـرد اما در غیـر این صـورت اجازه صـادرات 

ندارنـد. وی اضافـه کـرد: در حـال حاضر آمـار دقیقی از کمبودهـای دارویی 

در دسـت نیسـت امـا تمام داروهـا و تجهیزات پزشـکی صادراتـی مورد به 

مـورد بررسـی مـی شـوند و اگـر کمبـودی در آن زمینه وجود داشـت، نمی 

تواننـد صادر شـوند.

تجارت

پیرشــدن جمعیــت کشــور موضوعی 
اســت کــه در ســال هــای اخیــر 
بــه یــک دغدغــه جــدی میــان 
ــل  ــردان تبدی ــان و دولتم متخصص
ــن  ــزوم پرداخت ــر ل ــن ام شــده و ای
بــه بحــث هــای جمعیــت شــناختی 
ــزی  ــه ری ــدات و برنام ــه تمهی و ارائ
بــه  ایــن خصــوص  را در  هایــی 

همــراه آوده اســت.
متخصصــان  ایرنــا،  بــه گــزارش 
جمعیــت شناســی در بحث هــای 
ــوق  ــورد وث ــه م ــک نظری ــلی ی نس
ــن  ــه ای ــا ب ــد. آنه ــود دارن ــان خ می
»اثــرات  کــه  رســیده اند  بــاور 
ــال های  ــی س ــل در تمام ــک نس ی
ــل بررســی اســت و  زندگیشــان قاب
حتــی پــس از مــرگ، هنــوز اثــرات 
آنهــا در جامعــه قابــل رویت اســت«.

مســاله ای کــه خیلــی دقیــق در 
ــران  ــه 60 در ای ــدان ده ــورد متول م
قابــل رویــت اســت. بــه طــوری کــه 
ــاروری از یــک  ــا کاهــش میــزان ب ب
ســو و رشــد امکانــات و فنــاوری 
ــت  ــطح بهداش ــود س ــکی، بهب پزش
افزایــش  و  اجتماعــی  و  فــردی 
امیــد بــه زندگــی، جمعیــت بــا رشــد 
ــده  ــی در ســه دهــه آین ــل توجه قاب
ســالخورده خواهــد شــد. در چنیــن 

شــرایطی نیازهــای مختلفــی بــرای 
جامعــه در حــال ســالمندی شــکل 
مــی گیــرد کــه بدیهــی اســت تنهــا 
توســط دولــت قابــل تامین نیســت 
و عــاوه بــر افراد ســالمند، خانــواده، 
اجتمــاع و نهادهــای مدنــی نیــز 
بایســتی بــه نحــوی در پاســخگویی 
بــه نیازهــای آنهــا ســهیم باشــند. در 
ایــن خصوص انوشــیروان محســنی 
ــاون،  ــت وزارت تع ــی، سرپرس بندپ
در  اخیــرا  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
کنفرانس منطقه آســیا و اقیانوســیه 
گفــت: طبق آخریــن سرشــماری در 
ایــران 9.3 درصــد جمعیــت کشــور 
ــاخص  ــون ش ــد. اکن ــالمند بودن س
ــت.  ــد اس ــت 1.2درص ــد جمعی رش
امــا شــاخص رشــد ســالمندی 3.8 
درصــد، تقریبــا بیــن 2 تــا 3 برابــر 
رشــد جمعیــت کشــور اســت. ایــن 
آمــار نشــان مــی دهــد کــه مــا بــه 
همیــن نســبت بایــد برنامــه هایمان 
را بــرای ســالمندان افزایــش دهیــم. 
محســنی بندپــی همچنیــن افــزود: 
ــزی علمــی مســائل  ــرای برنامه ری ب
ســالمندی بــا همراهــی صنــدوق 
جمعیــت ســازمان ملــل و اســاتید و 
کارشناســان داخــل و خــارج کشــور 
اجــرای پیمایــش ملــی ســالمندی 

بــا  داشــته ایم.  کار  دســتور  در  را 
پیمــاش  ایــن  از  بهره گیــری 
تصمیماتــی مبتنــی بــه شــواهد 

ــد. ــد ش ــه خواه گرفت
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، 
ــا محمــد جــال  ــا ب پژوهشــگر ایرن
عباســی شــوازی، اســتاد جمعیــت 
ــس  ــران، رئی شناســی دانشــگاه ته
موسســه ملــی مطالعــات جمعیتــی 
و رئیــس انجمــن جمعیت شناســی 

ــه گفــت و گــو نشســت. ــران ب ای

تمهیدات و خدماتی که دولت 
باید با توجه به افزایش امید به 

زندگی و تعداد سالمندان در 
نظر بگیرد

بــه  عباســی شــوازی در پاســخ 
ــی  ــا مبن ــگر ایرن ــش پژوهش پرس
ــه  ــد ب ــش امی ــا افزای ــه ب ــر اینک ب
ــه  ــالمندان، چ ــداد س ــی و تع زندگ
خدمــات و تمهیداتــی باید از ســوی 
ــر  ــاالن در نظ ــرای میانس ــت ب دول
گرفتــه شــود، گفــت: افزایــش رشــد 
ســالمندی در کشــور ناشــی از دو 
تحــول جمعیــت شــناختی اســت. 
ــاروری در  ــزان ب ــرف، می ــک ط از ی
ــاختار  ــه و س ــش یافت ــور کاه کش
ســنی در حــال گــذار از جوانــی 

ــت  ــت، و جمعی ــالی اس ــه میانس ب
بــا رشــد قابــل توجهــی در ســه 
دهــه آینــده ســالخورده خواهــد 
شــد. از دیگــر ســو، بــه دلیــل 
پیشــرفت تکنولــوژی پزشــکی، و 
ــردی  ــت ف ــطح بهداش ــش س افزای
زندگــی  بــه  امیــد  اجتماعــی،  و 
افزایــش یافتــه اســت. عباســی 
شــوازی افــزود: در چنیــن شــرایطی 
نیازهــای مختلفــی بــرای جامعــه در 
حــال ســالمندی شــکل مــی گیــرد. 
از ایــن رو شــرایط مختلفــی از جمله 
ســطح درآمــد، وضعیــت بهداشــتی، 
ــط  ــز محی ــی ســالمندان، و نی توانای
آن  در  ســالمندان  پیرامونــی کــه 
بســر مــی برنــد بایســتی بــرای 
ــا مدیریــت ســالمندی  مواجهــه و ی
اســت،  بدیهــی  شــود.  آمــاده 
ــط  ــا توس ــالمندان تنه ــای س نیازه
دولــت قابــل تامیــن نیســت، و 
ــواده  ــراد ســالمند، خان ــر اف عــاوه ب
ــز  ــی نی ــای مدن ــاع و نهاده و اجتم
ــد  ــه نحــوی شــکل گیرن بایســتی ب
کــه پاســخگوی نیازهای ســالمندان 

ــند.  باش
ایــن اســتاد جمعیــت شناســی 
گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه 
وضعیــت گــذار ســنی جمعیــت در 
کشــور در حــال حاضــر بــه نحــوی 
ــرادی در دهــه هــای  اســت کــه اف
آینــده ســالمند خواهنــد شــد که در 
ــی و  ــه جوان حــال حاضــر در مرحل
ــر  ــتند. بناب ــالی هس ــه میانس رو ب
ایــن، مهمتریــن وظیفــه دولــت 
توجــه بــه جمعیــت انبــوه جوانــان 
و میانســاالن، از طریــق توانمنــد 
ســازی، و نیــز ایجــاد زمینــه هــای 
اشــتغال بــرای آنــان اســت تــا 
ــده  ــردی در آین ــاظ ف ــه لح ــم ب ه
ســالمندان، مرفــه، ســالم و موفقی 
باشــند، و هــم بــه لحــاظ اجتماعــی 
ایــن نســل در دوران ســالمندی 
باعــث رشــد و شــکوفاتی اقتصادی 
و اجتماعــی شــوند، و بــه اصطــاح 
ــند.  ــه نباش ــرای جامع ــربارانی ب س

نقدهایی که در زمینه رسیدگی و 
توجه به سالمندان وارد است

خصــوص  در  شــوازی  عباســی 
ــه  ــت در زمین ــه دول ــه ب ــی ک نقدهای
رســیدگی و توجــه بــه ســالمندان وارد 
ــه در  ــه ای ک ــت: در جامع اســت، گف
حــال گــذار اســت، دولــت مــی توانــد 
ــاه و  ــرای اشــتغال، رف شــرایط الزم ب
ســامت نســل جــوان و میانســال را 
فراهــم نمایــد. عــدم توجــه بــه ایــن 
اولویــت هــا، در آینــده ســالمندان 
ــه  ــده ای مواج ــکات عدی ــا مش را ب
خواهــد ســاخت. عــاوه بــر آن، عــدم 
برنامــه ریــزی و ارائــه خدمــات بــرای 
ســالمندان حاضــر نیــز از چالــش 

ــه اســت.  ــای اساســی جامع ه
ســالمندی  موضــوع  افــزود:  وی 
ترکیبــی اســت از مســائل اقتصــادی، 
اجتماعــی، بهداشــتی و فرهنگــی، کــه 
مدیریــت آن مســتلزم هماهنگــی 
ــط اســت.  ســازمانها و نهادهــای زیرب
وظیفــه دولــت، مدیریــت ســالمندی 
ــی،  ــن بخش ــی بی ــق هماهنگ از طری
تدویــن قوانیــن، حمایــت از پژوهــش 
هــای کاربــردی و ســپس برنامــه 
ــژه  ــای وی ــه ه ــال برنام ــزی و اعم ری
ــان  ــدت، می ــاه م ــالمندان در کوت س
ــا توجــه  مــدت، و درازمــدت اســت. ب
بــه اینکــه کشــور ایــران در حــال 
حاضــر بــا چالــش هــای نســل دهــه 

ــت  ــن اس ــت، ممک ــه اس 1360 مواج
نــه تنهــا امــکان برنامــه ریــزی و 
پاســخ بــه نیازهــای نســل دهــه 
1360 را نداشــته باشــد، بلکــه موضــوع 
ســالمندان نیــز در اولویــت قــرار نگیرد. 
در چنیــن شــرایطی، پاســخگویی بــه 
ــر مــی  ــه تاخی نیازهــای ســالمندان ب
یابــد، و ممکــن اســت کشــور در آینــده 
بــا انباشــت مشــکات ســالمندی 

ــود. ــه ش مواج

راهکارهایی برای بهبود 
وضعیت سالمندان

خصــوص  در  شــوازی  عباســی 
راهکارهایــی بــرای بهبــود وضعیــت 
ــن  ــت، تدوی ــت: نخس ــالمندان گف س
ــر  سیاســتهای ســالمندی بایســتی ب
ــر  ــی باشــد. بناب ــای شــواهد علم مبن
ــی  ــناخت علم ــدم اول ش ــن، در ق ای
موضــوع ســالمندی بســیار حایــز 
ســالمندی  دوم،  اســت.  اهمیــت 
موضوعــی چنــد جانبه و چند ســطحی 
ــاله  ــتی مس ــن رو نبایس ــت. از ای اس
ســالمندی را بصــورت تــک بعــدی 
ــط  ــه فق ــود ک ــور نم ــت و تص نگریس
دولــت و یــا ســازمان خاصی بایســتی 
بــه مســائل ســالمندان بپــردازد. ارائــه 
ــتلزم  ــالمندان مس ــرای س ــات ب خدم
هماهنگــی و همــکاری بیــن بخشــی، 
و گفتمــان بیــن ســازمانها و نهادهــای 

ــت. ــف اس مختل

ته
نک

مقایسه میان ایران و کشورهای دیگر 
در خصوص توجه به سالمندی

عباسـی شـوازی در ایـن خصـوص کـه چـه تفاوتـی 
میـان ایـران و کشـورهای دیگـر در خصـوص توجـه 
بـه سـالمندی وجـود دارد، گفـت: کشـورها بـا توجـه 
در  انـد  کـرده  سـپری  کـه  جمعیتـی  تحـوالت  بـه 
مراحـل مختلفـی از گـذار سـنی قـرار دارنـد. عـالوه 
بـر آن، کشـورها بـا توجـه بـه برنامـه هایـی کـه برای 
بهـره گیـری از دوران طالئـی پنجـره جمعیت داشـته 
انـد، در مراحـل و شـرایط متفاوتـی قـرار دارنـد. مثال، 
کشـورهای آسـیای جنـوب شـرقی در بهـره گیـری از 
فرصـت پنجـره جمعیتـی موفـق بـوده انـد، در حالی 
کـه کشـورهای آمریـکای التین ایـن فرصت هـا را از 
دسـت داده و بـه تعبیـری اتـالف سـرمایه کـرده اند. 
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  در گزارشی 
بـه نگرانی ها برای نیامدن تک درنای 

سیبری پرداخته است.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
رییس سـازمان صنعت،معدن و تجارت 
جنوب نوشـت: آغاز ثبت نام واحد های 

صنعتی و معدنی برای دریافت تسـهیات 

روزنامـه اصفهان زیبا  
از توضیح تاکسـیرانی درباره تنگنای 
سـوخت تاکسی های آناین خبر داد.

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامه بشـارت یزد  از گفت و گو 
با مسـووالن درباره راهکار مقابله با جوالن 

موتور سـواران در مناطق تاریخی شهر 
جهانی خبر داد.

یزد

 بقایای پل تاریخی آالجوق گرمی کشف شد
در پی عملیات کاوش قلعه آالجوق، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اردبیل از کشف بقایای پل تاریخی آالجوق در شهرستان گرمی خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

 )UNWTO( شـورای اجرایـی سـازمان جهانی گردشـگری
بـا عضویـت شـهرداری همـدان به عنـوان یکـی از اعضـای 

وابسـته سـازمان جهانـی گردشـگری موافقـت کرد.
شـهرداری همـدان بـه عنـوان نخسـتین شـهرداری بیـن 
اعضای وابسـته سـازمان جهانی گردشـگری حضور خواهد 
شـرکت  از  بعـد  همـدان  سـومین کرسـی  ایـن  داشـت. 
سـیاحتی علی صـدر و دهکـده گنج نامه در سـازمان جهانی 

گردشـگری اسـت.
تا پیش از  این سـازمان 15۷ عضو وابسـته داشـت که 14 
عضـو آن ایرانـی بودنـد امـا روز 9 آبان مـاه 139۷ با اضافه 
شـدن شـهرداری همـدان و منطقـه آزاد کیـش ایـن اعضـا 
بـه 159 عضـو وابسـته کـه 16 عضو آن ایرانـی و 3 عضو آن 

همدانی هسـتند رسید.
سـازمان جهانـی گردشـگری بهترین سـازمان بیـن المللی 
مرتبط با سـفر و گردشـگری اسـت. این سـازمان در جهت 
توسـعه گردشـگری در سراسـر جهـان فعالیـت مـی کنـد و 
هـر سـاله گزارشـی از تحقیقـات و امارهـای خـود منتشـر 
آژانـس هـای رسـمی  از  یکـی  ایـن سـازمان  مـی کنـد. 
سـازمان ملـل متحـد اسـت. مقـر ایـن سـازمان در شـهر 
مادریـد در اسـپانیا قـرار دارد. این سـازمان محـل گفتگوی 
کشـورها دربـاره سیاسـت ها و تجـارب عملـی آنهـا دربـاره 
جهانـی گردشـگری  سـازمان  اسـت.  دانـش گردشـگری 
نقـش مرکـزی و مهمی در بهبود وضعیـت تعهد و امکانات 

کشـورهای در حـال توسـعه در زمینـه گردشـگری دارد. 
در حـال حاضـر 159 کشـور، منطقـه و بیـش از 300 عضـو 
موسسـات  خصوصـی،  بخـش  نمایندگـی  بـه  وابسـته، 
آموزشـی، شـرکت های جهانگـردی  مراجـع صاحیـت دار 

محلـی در ایـن سـازمان عضـو هسـتند. 
سـازمان  تاش هـای  از  مسـتقیمی کـه  هـای  مجموعـه 
جهانـی گردشـگری حمایـت می کنـد توسـط دفاتـری در 
آفریقـا، آمریکا، شـرق آسـیا و اقیانوسـیه، اروپـا، خاورمیانه 
و جنـوب آسـیا اداره می شـود. دفتـر مرکـزی این سـازمان 

در مادریـد اسـت.

سوژه شهرداری همدان 
به سازمان جهانی 

گردشگری پیوست

رنا
 ای

س:
عک

ورود به مرنجاب مشروط شد
رییس کلوب سافاری استان های جنوب غرب: افرود سواری در  مرنجاب ممنوع نشده بلکه درحال سامان دهی است

بسیاری از دوست داران میراث فرهنگی به علت تخریب کویر مخالف ورود افرودها به مناطق هستند

رییــس کلــوب ســافاری اســتان های 
ورود  گفــت:  کشــور  غــرب  جنــوب 
خودروهــای آفــرود و ســافاری در کویــر 
مرنجــاب ممنــوع نشــده، بلکــه در حــال 

اســت. ســامان دهی 
دادســتان  گذشــته  ســال  پاییــز 
»ممنوعیــت  حکــم  بیــدگل  و  آران 
دیفرانســیل  دو  خودروهــای  ورود 
مناطــق  بــه  کــراس  موتورهــای  و 
بویــژه  شهرســتان  ایــن  کویــری« 
ــه  ــرد ک ــادر ک ــی ص ــاب را درحال مرنج
 - یارمحمدیــان  محســن  بــه گفتــه 

ــان  ــتان اصفه ــگری اس ــاون گردش مع
زیســت محیطی حاصــل  تخریــب  ـ 
ــز و  ــا تهدیدآمی ــن خودروه از ورود ای
غیرقابــل جبــران شــده بــود. بــه گفتــه 
ایــن مقــام مســؤول، حکــم دادســتانی 
ورود  از  پــس   96 ســال  آبان مــاه  در 
خــودروی  دســتگاه   ۷50 همزمــان 
ــر  ــه کوی ــک روز ب ــیل در ی دو دیفرانس
مرنجــاب، صــادر شــد. اینــک پــس 
از گذشــت یــک ســال از اجــرای آن 
ــس  ــرد ـ ریی ــین انصاری ف ــم، حس حک
کلــوب ســافاری اســتان های جنــوب 
غــرب کشــور و اصفهــان ـ از اجــرای 
طــرح ســامان دهی ورود خودروهــای 
دو دیفرانســیل در کویــر مرنجــاب و 

بــه  ممنوعیــت  آن  شــدن  برداشــته 
ایســنا خبــر داد.

ــا بیــان این کــه طــرح ســامان دهی  او ب
بــا  ورود خودروهــای دو دیفرانســیل 
اســتان  تامیــن  شــواری  هماهنگــی 
اســتان  در  مرتبــط  مجموعه هــای  و 
نیــروی  همراهــی  بــا  و  اصفهــان 
انتظامــی در حــال اجــرا اســت، گفــت: 
ایــن طــرح در مرحله نخســت در مســیر 
قبلــی مرنجــاب و بــرای خودروهــای دو 
ــه  دیفرانســیل اجــرا می شــود و در ادام
ــدا  ــه خودروهــای ســواری تســری پی ب
ــرایط ورود  ــاره ش ــرد.وی درب ــد ک خواه
ایــن خودروهــا بــه ایســنا توضیــح 
ــرای  ــیل ب ــای دو دیفرانس داد:  خودروه

ورود بــه کویــر مرنجــاب بایــد از کلــوب 
و  آران  شهرســتان  در  کــه  ســافاری 
ــاب  ــر مرنج ــدوده کوی ــدگل و در مح بی
ورود  مجــوز  اســت  شــده  مســتقر 
ــگان و  ــوز رای ــن مج ــد. ای ــت کنن دریاف
در عــرض ســه تــا چهــار دقیقــه صــادر 
نیــز  می شــود. شــرایط دریافــت آن 
ثبــت مشــخصات، تاییــد ایمنــی و ارائــه 
ــن  ــده و همچنی ــودرو و رانن ــدارک خ م
ــت. ــینان اس ــام سرنش ــه تم ــه بیم ارائ

طــرح  اجــرای  این کــه  بیــان  بــا  او 
در  ســافاری  و  آفــرود  ســامان دهی 
مناطــق کویــری بــرای پیشــگیری از 
ــه  ــابه آنچ ــی مش ــال ممنوعیت های اعم
ــاد، اســت،  در ســال گذشــته اتفــاق افت
ــا  ــن خودروه ــده ای ــت: ورود بی قاع گف
ــی  ــدی زیســت محیط ــای ج تخریب ه
و صدمــات جانــی بــر اثــر واژگونــی 
دریاچــه  در  و گــم شــدن  خودروهــا 
ــته  ــال داش ــه دنب ــا را ب ــک و رمل ه نم
ورود  کــردن  ضابطه منــد  بــرای  کــه 
ایــن خودروهــا، در جریــان تکمیــل 
ایــن طــرح قــرار اســت مســیرهایی 
ــی  ــای محل ــده و راهنماه ــخص ش مش
از  شــوند.  همــراه  خودروهــا  بــا 
ــداد ســافاری  ــز ام ــده نی هفته هــای آین
در جاده هــا و دریاچــه نمــک مرنجــاب 
مســتقر و ســرعت خودروهــا کنتــرل 
ــافاری  ــای س ــود. تکنیک ه ــد ش خواه
و آفرودســواری در ایــن مناطــق نیــز 
ــا از آســیب ها  آمــوزش داده می شــود ت

ــود. ــته ش کاس
ــوارها  ــتقبال آفرودس ــرد از اس انصاری ف
ــا  ــزود: تنه ــر داد و اف ــن طــرح خب از ای
ثبــت  خــودرو   400 پنجشــنبه  روز  در 

بــه  ورود  مجــوز  و  اطاعــات شــدند 
مرنجــاب بــرای آن هــا صــادر شــد. 
ــده  ــه آین ــا از هفت ــن مجوزه ــدور ای ص
سیســتمی خواهــد شــد تــا ســرعت 
بیشــتر شــود. اعضــای کلــوب ســافاری 
نیــز در منطقــه حضــور دارنــد تــا کنتــرل 

ــود. ــام ش ــی انج میدان
ــهداد  ــدار ش ــز  بخش ــته نی ــال گذش س
گفتــه بــا توجــه بــه ثبــت جهانــی بیابان 
لــوت ایــن منطقــه ســاماندهی مــی 
شــود و وســایل نقلیــه بــدون هماهنگــی 
ــا میــراث فرهنــگ و بخشــداری حــق  ب

ــد داشــت. ــه آن را نخواهن ورود ب
ــر  ــه ب ــاه گفــت ک محمدحســین یزدانپن
ــن  ــن شــده از ای ــط تعیی اســاس ضواب
ــت  ــوت دارای محدودی ــان ل ــس بیاب پ
ــه  ــی اســت. ورود کلی ــت های و ممنوعی
خودروهــای  بویــژه  نقلیــه  وســایل 

شاســی بلنــد و آفــرود بــه عمــق لــوت 
حتــی منطقــه ســبز بــدون اخــذ مجــوز 
از اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
بخشــداری  و  و گردشــگری  دســتی 

ــت. ــوع اس ــهداد ممن ش
ایــن  از  پــس  افــزود  یزدانپنــاه 
وارد  مجــوز  بــدون  خودروهایــی کــه 
کلــوت هــا، گنــدم بریــان، ریــگ یــان، 
رود شــور و یــا هــر نقطــه ای دیگــر 
از کویــر شــهداد و حــوزه جغرافیایــی 
اســتان شــوند بــا آنهــا برخــورد قانونــی 
مــی شــود و بــه دســتگاه قضائــی 

معرفــی خواهنــد شــد.
ــت  ــه فعالی ــر گون ــه ه ــه داد ک وی ادام
برگــزاری همایــش  از  اعــم  ورزشــی 
ســواری،  دوچرخــه  روی،  پیــاده 
ــذ  ــا اخ ــا ب ــواری و … تنه ــل س اتومبی

مجــوز امــکان پذیــر اســت.

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سرپرسـت 
دسـتی و گردشـگری شهرستان مشگین 
شـهر از کشـف آثـار و نشـانه های تمـدن 
بـه جامانـده از انسـان دوران پیـش از 

تاریـخ در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
ایمانعلـی ایمانـی صبـح امـروز  بـا اعام 
ایـن خبـر تصریح کـرد: به غیـر از نقوش 
صخـره ای یـا سـنگ نگاره های دو روسـتا 
در بخـش مرادلـو در 10 مـکان جدیـد نیز 

آثاری کشـف شـده اسـت. 

وی اضافـه کـرد: گسـتردگی و فراوانـی 
سـنگ نگاره هـا  و تنـوع حکاکـی منطقـه 
مشـکین شـهر یکـی از نمونه هـای کـم 
نظیـر در نقـوش صخره ای ایـران و جهان 

است. 
بـه گفتـه سرپرسـت میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان 
تـداوم  ضـرورت  بـه  شـهر  مشـگین 
مطالعـات نقـوش صخـره ای اشـاره کـرد 
و بیـان کـرد: نقـش هـای کشـف شـده 

از انسـان های در حالـت شـکار بـا کمـان، 
و  مـوزون  رفتارهـای  حـال  در  سـواره 

اسـت.  جادوگرانـه 
ایمانـی ادامـه داد: اسـتل های بـز کوهی، 
نقش هـای لنگـر کشـی میادیـن شـکار 
گـوزن بـه صورت هـای فـردی و جمعـی، 
تیرانـدازی و صحنه هـای جنـگ نشـانگر 
سـکونت انسـان در پیش از تاریخ بخش 

دیگـری از نقـش و نگارها اسـت. 
وی سـنگ نگاره هـای منطقـه مشـکین 
شـهر را کـه دارای نقـش مایه های متنوع 
هسـتند،  نمادیـن  و  حیوانـی  انسـانی، 
فرصـت مغتنمـی در جهـت افزایش بهره 
وری هـای هنـری و توسـعه گردشـگری 

شهرسـتان و اسـتان عنـوان کـرد.

کشف آثار تمدن پیش از تاریخ 

در  مشگین شهر

وضعیت کاروانسرای »گدوک« 
فیروزکوه قابل توجیه نیست

ییس سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری روز شـنبه پس از 
بازدیـد از کاروانسـرای گـدوک شهرسـتان فیروزکـوه گفت: وضعیـت کنونی این 
مـکان تاریخـی بـه هیچ عنوان قابل توجیه نیسـت و باید به سـرعت )ماشـین 
آالت راهـداری( تخلیـه و آسـیب هـای وارده بـه آن مرمت شـود. کاروانسـرای 
400 سـاله گـدوک یـا عباسـی کـه 18 سـال پیش به ثبـت ملی رسـیده، اکنون 
به پارکینگ و محل تعویض روغن ماشـین آالت راهداری تبدیل شـده اسـت.

علی اصغر مونسـان روز شـنبه در جمع خبرنگاران، پیگیری و هماهنگی نکردن 
مسـئوالن میـراث فرهنگـی و راهـداری را در وضعیت کنونی ایـن مکان تاریخی 
موثـر دانسـت و اظهارداشـت: کاروانسـرای گـدوک پس از مرمـت، محل مهمی 
در حـوزه گردشـگری خواهـد بود.کاروانسـرای عباسـی در 17 کیلومتری شـمال 
شـرقی شـهر فیروزکوه در محـور تهران - مازندران احداث شـده اسـت.گزارش 
هـا حاکیسـت کـه این کاروانسـرا توسـط راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران به 
پارکینـگ ماشـین آالت مکانیـزه و بـرف روب راهـداری گـدوک تبدیـل شـده 
اسـت.معاون رییـس جمهـوری خاطرنشـان کـرد: بـا توجه به حضـور جمعیت 
بـاالی گردشـگران در ایـن محـل تاکنـون در زیرسـاخت هـای منطقـه سـرمایه 

گـذاری هـای الزم انجام نشـده بود.

ته
نک

او بـا بیـان این کـه طـرح سـامان دهی ورود خودروهـای 
دو دیفرانسـیل بـا هماهنگـی شـواری تامیـن اسـتان و 
مجموعه هـای مرتبـط در اسـتان اصفهـان و بـا همراهـی 
نیـروی انتظامـی در حـال اجرا اسـت، گفت: ایـن طرح در 
مرحله نخسـت در مسـیر قبلی مرنجاب و برای خودروهای 
دو دیفرانسـیل اجـرا می شـود و در ادامـه بـه خودروهـای 

سـواری تسـری پیـدا خواهـد کرد.
وی دربــاره شــرایط ورود ایــن خودروهــا بــه ایســنا 
توضیــح داد:  خودروهــای دو دیفرانســیل بــرای ورود بــه 
کویــر مرنجــاب بایــد از کلــوب ســافاری کــه در شهرســتان 
آران و بیــدگل و در محــدوده کویــر مرنجــاب مســتقر شــده 
اســت مجــوز ورود دریافــت کننــد. ایــن مجــوز رایــگان و 
در عــرض ســه تــا چهــار دقیقــه صــادر می شــود. شــرایط 
دریافــت آن نیــز ثبــت مشــخصات، تاییــد ایمنــی و ارائــه 
مــدارک خــودرو و راننــده و همچنیــن ارائــه بیمــه تمــام 

سرنشــینان اســت.

گزارش

میراثمیراث

ممانعت از سوخت رسانی به هواپیماهای 
ایران غیرقانونی است

سریال »هزاردستان« به حافظه جهانی 
یونسکو اضافه شد

شـرکت های  انجمـن  دبیـر 
کـه  کـرد  اعـام  هواپیمایـی 
شـرکت فعال در سوخت رسـانی 
در  ترکیـه  در  هواپیماهـا  بـه 
اقدامی خاف اصول همکاری های مشـترک، از پنجشـنبه 
سوخت رسـانی بـه هواپیماهـای ایـران را متوقـف کـرده 

اسـت.
مقصـود اسـعدی سـامانی د اظهار کـرد: شـرکت ترکیه ای 
کـه در تمامـی فرودگاه هـای اصلـی ایـن کشـور وظیفـه 
سوخت رسـانی بـه هواپیماهـا را در اختیـار دارد، در اقدامی 
هماهنـگ بـا تحریم های آمریکا از اول نوامبر )پنجشـنبه( 

سوخت رسـانی بـه هواپیماهـای ایرانـی را متوقـف کـرده 
کـه ایـن مسـئله بـرای ایرالین هـای مـا مشـکاتی را بـه 
وجـود آورده اسـت.به گفتـه وی، در شـرایطی کـه بـه طـور 
میانگیـن هفتـه ای 200 پـرواز میان ایران و ترکیه از سـوی 
ایرالین هـای دو کشـور انجام می شـود، این مسـاله خاف 
همکاری هـای مشـترک و حسـن نیـت موجـود میـان دو 
کشـور بوده اسـت.دبیر انجمـن شـرکت های هواپیمایی با 
بیـان اینکه سـاالنه حـدود 2.5 میلیون مسـافر میان ایران 
و ترکیـه تـردد می کننـد، تاکیـد کـرد: ایـن حجـم از پرواز 
مشـترک بـرای فرودگاه هـای ترکیـه و اقتصاد این کشـور 

امکانـات و امتیازهـای قابـل توجهـی ایجاد کرده اسـت.  

چهـار اثـر دیـداری و شـنیداری 
به فهرسـت ملـی برنامـه حافظه 

جهانـی یونسـکو اضافـه شـد.
چهار اثر شـامل »برنامـه رادیویی 
مرزهای دانش«، »سـریال هزار دسـتان«، »مسـتند معماری 
ایرانـی« و »مسـتند خلیـج فـارس« در روز جهانـی میـراث 
دیـداری و شـنیداری در فهرسـت ملـی برنامـه حافظه جهانی 
یونسـکو ثبـت شد.سـال گذشـته »جامع التواریـخ« بـه عنوان 
دهمیـن اثـر ایرانـی در ایـن فهرسـت بـه  ثبـت رسـید. پیش 
مسـالک الممالک، خمسـه  ماننـد  کتاب هایـی  نیـز  ایـن  از 
نظامـی، شـاهنامه بایسـنقری، فیلم هـای مسـتندی ماننـد 

»جـان مرجـان«، »پـل آزادی«، »یـاد و یـادگار« و »کـودکان 
سـرزمین ایـران« و مجموعـه عکس های تاریخـی و مجموعه 
سـروده هاو آثار موسـیقیایی انقاب اسـامی در فهرست ملی 
برنامـه حافظـه جهانـی یونسـکو بـه ثبـت رسـیده اند.برنامه 
حافظـه جهانـی یونسـکو کـه بـا نـام میـراث مسـتند جهانـی 
یونسـکو نیـز شـناخته می شـود، برنامه ای اسـت که یونسـکو 
از سـال 1992 بـه دنبـال افزایـش آگاهی نسـبت بـه خطراتی 
کـه میـراث مسـتند جهانـی را تهدیـد می کنـد، بـرای حفظ و 
سـهولت دسترسـی به این آثار به اجرا گذاشته اسـت. یونسکو 
قصـد دارد بـا اجرای این برنامـه از تاراج، پراکندگی، دادوسـتد 
غیرقانونـی و نابـودی میـراث مسـتند جهانی جلوگیـری کند.   

رنا
 ای

س:
عک

فرسایش خاک در ایران چگونه است؟
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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براساس آخرین گزارش انجمن علوم خاک ایران و معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی، 

ساالنه 2 میلیارد تن از خاک ایران فرسایش می شود.

فرسایش خاک در ایران چگونه است؟
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

خبر

امــروزه بــه منظــور دســتیابی بــه توســعه پایــدار در کشــور و 
بــه منظــور پیشــگیری از آلودگــی و تخریــب محیط زیســت 
کلیــه فعالیتهــای عمرانــی و توســعه ای در کشــور بــا در نظر 
ــرد.   ــی گی ــط زیســتی صــورت م ــات محی ــن ماحظ گرفت
حــال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چــرا بــا وجــود ارزیابــی 
محیــط زیســتی پــروژه هــا بــاز بــا چالــش هایــی بــزرگ 

محیــط زیســتی روبــرو هســتیم ؟
ــط زیســت  ــا ســارا اردو فعــال محی در همیــن خصــوص ب
گفت و گــو کردیــم. او در ایــن رابطــه بــه پیــام مــا می گویــد: 
ــروژه  ــن اســاس پیــش از اجــرای بســیاری از پ ــر همی »ب
ــه  ــرات اینگون ــا و اث ــعه ای، پیامده ــی و توس ــای عمران ه
طــرح هــا بــر محیــط زیســت شناســایی و پیــش بینی می 
شــود و اقدامــات الزم بــه منظــور کنتــرل و کاهــش آن هــا 
بــکار بســته مــی شــود و ایــن کار عمومــًا از طریــق انجــام 
»ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی« طــرح هــای توســعه بــر 
ــن موجــود در انجــام مــی شــود. در نتیجــه  اســاس قوانی
قبــل ازشــروع یــک پــروژه بــزرگ فراینــدی بــه نــام ارزیابــی 
اثــرات محیــط زیســتی جــزء الزامــات اســت. تمــام فراینــد 
ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی بایــد قبــل از انجــام پــروژه 
هــا انجــام گیــرد زیــرا ممکــن اســت بــر اســاس ارزیابــی 
ــا کاهــش اســیب  ــرل و ی ــرای کنت ــی ب ــه راه انجــام گرفت
ــد  ــت نباش ــط زیس ــه محی ــروژه ب ــق پ ــای وارده از طری ه
ــن  ــت. چنی ــن اس ــر ممک ــروژه غی ــام ان پ ــه انج در نتیج
خطاهایــی را مــا در پــروژه های بســیاری داشــته ایــم، مانند 
پــروژه ســد گتونــد علیــا در خوزســتان، آب شــیرین رودخانه 
هنگامــی کــه وارد ســد گتونــد می شــود بــه دلیل همجــواری 
ایــن ســد بــا معــدن نمــک آب رودخانــه بــا درصــد باالیــی 
شــور مــی شــود، اگــر آب شــور ســد را رهــا کننــد زمیــن های 
بــا ارزش کشــاورزی شــور شــده و از بیــن مــی رونــد و جلگه 
ســبز خوزســتان از خشــک مــی شــود و اگــر آب گیری ســد 

ادامــه پیــدا کنــد آب شــیرین در ایــن بهــره بحــران ابی شــور 
مــی شــود. بــا ایــن مثــال حتمــا اهمیــت ارزیابــی اثــرات 
ــروژه هــا بیشــتر درک  ــل از احــداث پ محیــط زیســتی قب
کردیــد.  حــال شــاید ایــن ســوال بــرای شــما پیــش امــده 
باشــد کــه چــرا بــا وجــود ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی، 
بســیاری از پــروژه هــای مــا بــه محیــط زیســت اســیب می 
ــادی رورو  ــط زیســتی زی ــا چالشــهای محی ــا ب رســاند و م

هســتیم؟

بــرای پاســخ بــه این ســوال بهتــر اســت در ابتــدا بــا ارزیابی 
اثــرات محیــط زیســتی آشــنا شــویم. ارزیابی اثــرات محیط 
ــه  ــتی )Environmental Impact Assessment( ک زیس
بــه صــورت مخفــف )EIA( هــم بیــان مــی گــردد،  فعالیتی 
اســت کــه بــه منظــور شناســائی و پیــش بینــی اثــرات یــک 

پــروژه بــر روی محیــط زیســت بــه انجــام مــی رســد.
ارزیابــی اثــرات محیط زیســتی یــک ارزیابی سیســتماتیک 
از شــاخصهای محیط زیســتی اســت، کــه عملکردهــای این 
شــاخصها مــی توانــد بــر محیط زیســت تأثیر داشــته باشــد 
و پیامدهــای اقتصــادی– اجتماعــی هــم شــامل می شــود، 

ــرات  ــی اث ــزارش ارزیاب ــک گ ــورت ی ــه ص ــت ب ــه در نهای ک
محیــط زیســتی ارائــه مــی گــردد.

طــی یــک فرآینــد رســمی، نتایــج و پیامدهــای احتمالــی 
ــط  ــر محی ــنهادی را ب ــروژه پیش ــا پ ــرح ی ــک ط ــرای ی اج
زیســت بــه منظــور پیــش بینــی اثــرات ســوء ارزیابــی مــی 
گــردد و ســپس نحــوه پیشــگیری، کاهــش و یــا کنتــرل آن 
بررســی مــی شــود. پــس از بررســی راههــای پیشــگیری، 
کاهــش و یــا کنتــرل در جهــت اجرایــی شــدن یــا نشــدن 
پــروژه متخصصــان تصمیم گیــری مــی کنند.ارزیابــی را می 
تــوان بــه عنــوان مکانیســمی کــه بــا ارائــه راههــای اســتفاده 
صحیــح و منطقــی از منابع انســانی و طبیعی ســبب کاهش 

هزینــه هــا شــده و در برنامــه ریزی هــای کوتاه مــدت و بلند 
مــدت اثــرات قابــل توجهــی دارد محســوب نمــود. عــاوه بر 
آنکــه تصمیــم گیرنــدگان و سیاســتگزاران قادر به تشــخیص 
و تعییــن اثــرات احتمالــی یــک پــروژه می گردنــد. آگاهــی 
و دانــش عمومــی جامعــه نیــز از ایــن طریــق افزایــش مــی 
یابــد. ارزیابــی بــه دلیــل ایجــاد تســریع در برنامه ریــزی ها 
موجــب حفاظــت هــر چــه بیشــتر منابــع گردیــده، از بــروز 
اثــرات جبــران ناپذیــر بــر محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 

جلوگیــری مــی نمایــد.
ــردن  ــن ب ــث از بی ــت باع ــط زیس ــرات محی ــی اث ارزیاب
ــه  ــی ب ــای دولت ــه و ارگانه ــراد جامع ــن اف ــازگاری بی ناس

جایگاه ارزیابی در چالش های محیط زیست
فعال محیط زیست: با وجود ارزیابی محیط زیستی  پروژه ها باز  با چالش هایی بزرگ دراین بخش روبرو هستیم  

ــط ســابق کشــور، اصطــالح متــداول و شــناخته شــده ای تحــت عنــوان  در قوانیــن، مقــررات و ضواب
 EIA)Environmental Impact( ــتی ــط زیس ــرات محی ــی اث ــا ارزیاب ــتی ی ــط زیس ــی محی ارزیاب
Assessment  وجــود نداشــت و حتــی انجــام مراحــل ارزیابــی نیــز در شــکل و مفهــوم حاضــر در 
مقــررات قانونــی گذشــته پیش بینــی نگردیــده بــود. بــرای نخســتین بــار در ســال 135۴ در آیین نامــه 
ــه  ــدور پروان ــت، ص ــین وق ــای مجلس ــیون ه ــوب 2۹/۴/5۴ کمیس ــوا مص ــی ه ــری از آلودگ جلوگی
تأســیس هــر نــوع کارخانــه، کارگاه جدیــد، توســعه و تغییــر کارخانجــات و کارگاههــای موجــود موکــول 

بــه رعایــت مقــررات و ضوابــط حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت شــده بــود.

ــت  ــرات زیس ــی اث ــد: ارزیاب ــارا اردو می گوی س
از  سیســتماتیک  ارزیابــی  یــک  محیطــی 
اســت، کــه  محیطــی  زیســت  شــاخصهای 
ــر  ــد ب ــی توان ــاخصها م ــن ش ــای ای عملکرده
محیــط زیســت تأثیــر داشــته باشــد و پیامدهای 
اقتصــادی– اجتماعــی هــم شــامل مــی شــود، 
کــه در نهایــت بــه صــورت یــک گــزارش ارزیابــی 

ــردد. ــی گ ــه م ــی ارائ ــت محیط ــرات زیس اث

رییــس انجمــن جنگلبانــی ایــران دربــاره اوضاع 
نگــران کننــده درختــان شمشــاد در جنگل هــای 
شــمال گفــت: شمشــادهای شــمال در وضعیت 
ــار  ــه دچ ــی ک ــته و مناطق ــرار داش ــی ق بغرنج
ــا  ــل احی ــر قاب ــدند دیگ ــاری ش ــات و بیم آف

. نیستند
از مدیریــت  انتقــاد  بــا  هــادی کیادلیــری 
ــت از  ــظ و حراس ــا در حف ــازمان ها و جنگله س
شمشــادهای خــزری اظهــار کــرد: ســازمان 
جنگلهــا در مــورد نگهــداری و جلوگیــری از 
تشــدید آفــات گونــه شمشــاد بســیار ضعیــف 
عمــل کــرده و حتــی در اجــرای پیشــنهادات و 
راهکارهــای متخصصیــن امــر نیــز ناتــوان بودند.
وی از ضعــف در ســطوح بــاالی مدیریت ســخن 
گفــت و افــزود: وقتــی مدیریــت ناتوان باشــد و 
یــا برنامــه ای نداشــته، تغییــر غیرممکن اســت. 
از دســت  کیادلیــری، تعــداد شمشــادهای 
ــرآورد و  ــت ب ــه درخ ــون اصل ــه را 40 میلی رفت
خاطرنشــان کــرد: اگــر آمــار شمشــادهای مــا در 
ــون 40 هــزار  ــوده اکن ــار ب ســطح ۷0 هــزار هکت
ــرایطی  ــن در ش ــده و ای ــک ش ــار آن خش هکت
ــود  ــاره وج ــن ب ــی در ای ــار دقیق ــه آم ــت ک اس

ــدارد.  ن
وی در ادامــه بــه تفــاوت آمــاری دو نهــاد 
ــا  ــرد و ب ــاره ک ــگل اش ــه جن ــوول در زمین مس
انتقــاد از داده آمــاری ایــن دو نهــاد مرتبــط 
گفــت: موسســه تحقیقــات جنــگل و ســازمان 
جنگل هــا دو ارگان زیــر نظــر جهــاد کشــاورزی 
ــن دو  ــره از ای ــزارش منتش ــه در گ ــتند ک هس
نهــاد، اختــاف 450 هــزار هکتــاری بــرای میزان 

ــود دارد. ــگل وج ــطح جن س
رییــس انجمــن جنگلبانــی ایران، ضعــف مبانی 
و پایــه ای در ارائــه آمــار و ارقــام را غیرقابــل 
توجیــه توصیــف کــرد و افــزود: وقتــی دو ارگان 
زیــر مجموعــه یــک وزارتخانــه چنیــن تفــاوت 
فاحشــی در ارائــه آمــار دارنــد دیگــر نبایــد 
ــه  ــد برنام ــه بتوان ــت ک ــر داش ــاری از وزی انتظ
ــه داشــته باشــد. ریــزی درســتی در ایــن زمین
او بــا بیــان اینکــه طــرح تنفــس جنگل بســیار 
ــرح  ــن ط ــرد: ای ــد ک ــرح شــد، تاکی ــر مط دی
ــدار  ــه مق ــگل ب ــه جن ــی مصــوب شــد ک زمان
ــاراج قــرار گرفتــه و دســتکاری،  ــاد مــورد ت زی
دســتبرد و بهــره بــرداری تــا حداکثــر ظرفیــت 

ــود. ــده ب ــمال ش ــای ش از جنگل ه

سبز
اد 

تص
ارزش گذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده اق

گامی در جهت تحقق اقتصاد سبز
سرپرســت دفتــر توســعه پایــدار، آمــار و اقتصــاد 
اقتصــادی  ارزش گــذاری  زیســت گفــت:  محیــط 
بــه  منجــر  می توانــد  حفاظت شــده  مناطــق 
ــت  ــای اکوسیســتمی کشــور جه شناســایی ظرفیت ه
ســرمایه گذاری اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در چارچــوب تفکــر 
ــا تحــوالت مرتبــط در جامعــه بین المللــی  اقتصــاد ســبز و همــگام ب

ــود. ش
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــون حجت ــنا کتای ــزارش ایس ــه گ ب
ــی، ارزش  ــی و تاریخ ــر ارزش ذات ــاوه ب ــی ع ــت بوم های طبیع زیس
اقتصــادی دارنــد و منبــع ارائــه طیــف وســیعی از خدمــات هســتند، 
ــا غیرمســتقیم  ــور مســتقیم ی ــد به ط ــات می توان ــن خدم ــت: ای گف
بــه رفــاه انســان کمــک کنــد و شــامل خدمــات تولیــدی ماننــد غــذا، 
ســوخت، گیاهــان دارویــی، الــوار و ...، خدمــات تنظیمــی ماننــد تولیــد 
خــاک، فتوســنتز، کنتــرل ســیاب، پاالیــش پســماند، گرده افشــانی و 
...، خدمــات فرهنگــی ماننــد تفــرج و ... و خدمــات پشــتیبان حیــات 
ماننــد تولیــد اولیــه منابــع حیاتــی، چرخــه آب و مــواد مغــذی و ... 
می شــود امــا متأســفانه مشــکل نبــود بــازار بــرای ارزش گــذاری ایــن 

خدمــات و رایــگان پنداشــتن آن هــا باعــث رو بــه زوال رفتــن کاالهــا 
ــده  ــر ش ــال های اخی ــتم ها در س ــیاری از اکوسیس ــات در بس و خدم
ــای  ــاذ تصمیم ه ــا در اتخ ــن ارزش ه ــی از ای ــن آگاه ــت بنابرای اس
توســعه ای اقتصــادی و عمرانــی بســیار ضــروری و اثرگــذار بــه نظــر 
می رســد.وی همچنیــن منابــع طبیعــی و زیســت بوم ها ازجملــه 
جنگل هــا، مراتــع، رودخانه هــا، دریاهــا، گونه هــای گیاهــی و جانــوری 
و زمین هــای زراعــی حاصلخیــز را ســرمایه طبیعــی دانســت و 
ــع ارزشــمند را بایــد در  اظهارکــرد: ارزش اقتصــادی واقعــی ایــن مناب
محاســبات اقتصــادی ملــی وارد کنیــم تــا بتوانیم بر اســاس اســتفاده 
و مدیریــت اصولــی آن هــا موجــب افزایــش رشــد اقتصــادی، ایجــاد 
اشــتغال و رفــاه اجتماعــی شــویم. او هــدف از ارزش گــذاری اقتصــادی 
ــن ارزش  ــط زیســت را تعیی مناطــق تحــت حفاظــت ســازمان محی
اقتصــادی خدمــات و کارکردهــای اکوسیســتم های طبیعــی کشــور و 
ــرد و  ــوان ک ــی عن ــه حســاب های مل ــا ب ــن ارزش ه ــت ورود ای درنهای
گفــت: امیــدوارم بــا ایــن روش بتوانیــم قــدم مثبتی در جهت »ســبز« 

کــردن تولیــد ناخالــص داخلــی برداریــم.

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
امســال ۷2 ســاعت قبــل از اضطــراری شــدن آلودگــی هــوا اقدامــات 
کنترلــی را شــروع می کنیــم، گفــت: قصــد داریــم در شــش مــاه دوم 
ــده را  ــای آالین ــدارس، فعالیت ه ــی م ــای تعطیل ــه ج ــاری ب ــال  ج س
متوقــف کنیــم و کمتــر دنبــال متوقــف کــردن امــور روزمــره شــهروندان و 

دانش آمــوزان باشــیم.
ــع  ــرای رف ــان اینکــه خوشــبختانه امســال ب ــا بی ــری ب کیومــرث کانت
معضــل آلودگــی هــوا در تهــران، شــهرداری و محیــط زیســت همــکاری  
خوبــی بــا یکدیگــر دارنــد، اظهــار کرد: بازســازی و توســعه ایســتگاه های 
ســنجش آالیندگــی تهــران در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. بخشــی 
از ایســتگاه های ســنجش آالیندگــی بایــد تعمیــر و مجهــز شــوند و در 
ــتگاه های  ــه ایس ــت ک ــران الزم اس ــتان ته ــتان های اس ــی شهرس برخ

جدیــدی ایجــاد کنیــم.

تجهیز و توسعه ایستگاه های سنجش آالیندگی هوا در 
استان تهران

آنطــور کــه ایســنا می نویســد وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســند برنامــه 
محیــط زیســت اســتان تهــران تجهیــز و توســعه ایســتگاه های 
ســنجش آالیندگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، تصریــح کــرد: 
ــر  ــل یکدیگ ــران مکم ــهرداری ته ــت و ش ــط زیس ــتگاه های محی ایس
هســتند و امیدواریــم بتوانیــم اطاعــات هــوای اســتان تهــران را به طــور 

ــم. ــرار دهی ــردم ق ــار م ــاعته در اختی ــق و 24 س دقی
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران ادامــه داد: بخــش 
ــی و آب  و  ــرایط اقلیم ــل ش ــه دلی ــران ب ــوای ته ــی ه ــادی از آلودگ زی

هوایــی اســت چــرا کــه تهــران از شــمال و شــرق در محاصــره ارتفاعــات 
اســت. ســال گذشــته متاســفانه از ابتــدای آبــان مــاه وارونگــی دمــا آغاز 
شــد. امســال بــا توجــه بــه اقدامــات مفیــد انجــام شــده در راســتای 
کاهــش آلودگــی هــوا پیش بینــی می کنــم شــرایط آلودگــی هــوا طــی 

شــش مــاه دوم امســال بدتــر از ســال گذشــته نباشــد.
کانتــری بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای کنتــرل آلودگــی هوا 
در تهــران گفــت: شــهرداری تهــران از ابتــدای مهــر مــاه در شــرکت واحــد 
اتوبوســرانی از تــردد هــر گونــه اتوبــوس فاقــد معاینــه فنــی در تهــران 
ــرای کاهــش آالیندگــی  ــی ب جلوگیــری کــرد همچنیــن اقدامــات خوب

خودروهــای حمــل پســماند انجــام شــده اســت.

72 ساعت قبل از اضطراری شدن آلودگی هوا 
اقدامات کنترلی را شروع می کنیم

وی ادامــه داد: از دیگــر اقدامــات محیــط زیســت بــرای کنتــرل آلودگــی 
هــوا ایــن بــود کــه به ســازمان هواشناســی اعــام کردیــم که ۷2 ســاعت 
قبــل از اضطــراری شــدن وضعیــت آلودگــی هــوا آن را بــه مــا اعــام کنــد 
تــا از همــان لحظــه ورود کامیون هــا بــه تهــران را ممنــوع اعــام کنیــم 
چــرا کــه کامیون هــا ذرات معلــق کمتــر از 2.5 میکــرون زیــادی تولیــد 

می کننــد کــه در شــرایط آلودگــی هــوا می توانــد اوضــاع را بدتــر کنــد.
کانتــری بــا بیــان اینکــه امســال دســتگاه های مختلف منســجم تــر از 
ســال های گذشــته بــرای کاهــش آلودگــی هــوا در شــش ماه دوم ســال 
کار می کننــد، اظهــار کــرد: آلودگــی هــوا را بــا مدیریــت مناســب می توان 
ــف  ــازمان های مختل ــا و س ــد. بخش ه ــرل کن ــش از 90 درصــد کنت بی
ــازمان  ــه س ــرا ک ــد چ ــام دهن ــتی انج ــه درس ــود را ب ــف خ ــد وظای بای

حفاظــت محیــط زیســت فقــط دســتگاه نظــارت کننــده و هماهنــگ 
کننــده اســت. بــرای مثــال پلیــس بایــد دربــاره موضــوع معاینه فنی هــا 
جــدی عمــل کنــد و الزم اســت بخــش صنعــت واحدهــای مختلــف و 
آالینــده را کنتــرل کنــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهروندان نیــز بایــد در 
شــرایط اضطــرار آلودگــی هــوا بــا مــا همــکاری کننــد، گفــت: اگــر بــرای 
ــردم  ــم م ــل می کنی ــوا تعطی ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــک روز را ب ــال ی مث
ــزل  ــرای حفــظ ســامت خــود در من ــد و ب ــا مــا همــکاری کنن ــد ب بای
بماننــد نــه اینکــه بــا خودروهــای خــود بــه خیابــان بیاینــد و شــرایط 
آلودگــی هــوا را بدتــر کنند.شــهر تهــران در حــال حاضــر به 5000 دســتگاه 

اتوبــوس احتیــاج دارد و متاســفانه بیــش از ۷6 درصــد اتوبوس هــای 
ــاوگان حمــل و  ــد. ن ــد خــود را ســپری کرده ان درون شــهری عمــر مفی
نقــل عمومــی بایــد هــم از نظــر کیفــی و هــم از نظــر کمــی توســعه پیدا 
کنــد. مــا بایــد بــرای محیــط زیســت ســرمایه گذاری کنیــم  و اگــر ایــن 
کار را انجــام ندهیــم نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه وضعیــت آلودگــی 
هــوا بهبــود یابــد. رونــد گازســوز شــدن واحدهــای صنعتــی بایــد ادامــه 
پیــدا کنــد. امیــدوارم بــا توجــه بــه هماهنگی هــای شــکل گرفتــه بیــن 
ــر از هــر  ــم امســال  آلودگــی هــوا را بهت ــف بتوانی دســتگاه های مختل

ســال دیگــری کنتــرل کنیــم.

ــی  ــگاه صنعت ــیمی دانش ــی ش ــکده مهندس ــی دانش ــاون پژوهش مع
امیرکبیــر بــا اشــاره بــه تاشــها بــرای توســعه پایــدار و مهندســی ســبز 
در صنایــع پتروشــیمی گفــت: در بســیاری از الیســنس هــای خریداری 
شــده از شــرکت هــای خارجــی، ماحظــات زیســت محیطــی در نظــر 

گرفتــه نشــده اســت.
 توســعه صنعــت نفــت، پتروشــیمی و صنایــع وابســته بــه آن بــه ایــن 
دلیــل از اهمیــت زیــادی برخــودار بــوده اســت کــه در حــوزه رشــته های 
مهندســی شــیمی و پتروشــیمی و نفــت تعریــف می شــود؛ امــا امروزه 
کــه انــواع آلودگــی هــای زیســت محیطــی از آلودگــی آب، خــاک و هوا 

تعطیلی فعالیت های آالینده 

به جای تعطیلی مدارس
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زباله

آب

حذف فلزات سنگین از آب

ضرورت دور شدن زباله از جنگل و دریای شمال

ــان دانشــگاه ولی عصــر  محقق
فنــاوری  بــه  رفســنجان 
کوانتومــی  نقــاط  ســاخت 
کربــن نورتــاب از چمن دســت 
ــای  ــذف رنگ ه ــرای ح ــوان ب ــه از آن می ت ــد ک یافتن

آلــی و فلــزات ســنگین از آب اســتفاده کــرد.
 محمــد ثابــت، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ولی عصر 
ــیاری  ــه در بس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــنجان ب ــج( رفس )ع
از روش هــای ســنتز نانــوذرات از مــواد شــیمیایی 
ــت:  ــود، گف ــتفاده می ش ــاک اس ــت و خطرن گران قیم
بــا توجــه بــه اینکــه ســنتز نانــوذرات از مــواد شــیمیایی 
ــود، در  ــای زیســت محیطی می ش ــه آلودگی ه ــر ب منج
ــک روش ارزان و  ــا ی ــدیم ت ــر آن ش ــر ب ــرح حاض ط
ســبز را جهــت تولیــد نقــاط کوانتومــی کربــن معرفــی 

کنیــم.
ــوان  ــن روش از چمــن به عن ــان اینکــه در ای ــا بی وی ب
روش  داد:   ادامــه  شــد،  اســتفاده  اولیــه  مــاده  
معرفی شــده در ایــن پژوهــش عــاوه بــر اینکــه 

کم هزینــه اســت و آلودگــی زیســت محیطی ایجــاد 
نمی کنــد، از ســرعت قابل قبــول و بازدهــی باالیــی نیــز 
برخــوردار اســت.ثابت خاطرنشــان کــرد: از آنجایی کــه 
ــته و از  ــی داش ــادی نانوی ــن ابع ــی کرب ــاط کوانتوم نق
ــی برخــوردار هســتند،  ــه حجــم باالی نســبت ســطح ب
ــه یــون ســرب  ــد یون هــای فلــزی مضــر از جمل قادرن
ــط  ــذب و از محی ــی ج ــی باالی ــا بازده ــم را ب و کادمی
ــه  ــوذرات ب ــن نان ــه ای ــن آنک ــد. ضم ــذف کنن ــی ح آب
ــوی  ــتی ق ــت فتوکاتالیس ــورداری از خاصی ــل برخ دلی
ــی تخریــب بســیاری از آالینده هــای موجــود در  توانای
فاضــاب و پســاب را حتــی تحــت تابــش نــور مرئــی 
دارنــد. مجــری طــرح یــادآور شــد: در ایــن پژوهــش 
پــس از ســنتز نقــاط کوانتومــی از ســه دســته آزمــون 
»مشــخصه یابــی« جهــت شناســایی نانــوذرات ســنتز 
شــده، »میکروســکوپی« جهــت بررســی انــدازه و 
ارزیابــی  مورفولــوژی ذرات و »عملکــردی« جهــت 
ــب  ــن در جــذب و تخری ــی کرب ــاط کوانتوم ــی نق کارای

ــد. ــتفاده ش ــی اس ــای آب آالینده ه

یــک کارشــناس شــیمی، نــوع 
ــون شــده و محــل  ــه مدف زبال
دفن مناســب بــرای زبالــه را از 
فاکتورهــای مدیریت پســماند 
ــی دور  ــد در محل های ــه بای ــن زبال ــت: دف دانســت و گف
از آب، جنــگل و دریــا صــورت گیــرد تــا کمتریــن آســیب 

محیــط زیســتی را بــه دنبــال داشــته باشــد.
ــتان  ــت اس ــد جمعی ــش رش ــه افزای ــی ب ــودابه خلیل س
مازنــدران بــه دلیــل مشــکات ریزگردهــا در مرکــز و 
ــکات  ــان مش ــن بی ــرد و ضم ــاره ک ــور اش ــوب کش جن
محیــط زیســتی حاصــل از افزایــش جمعیــت افــزود: بــا 
توجــه بــه رشــد جمعیــت و همچنیــن هجوم گردشــگران 
و مســافران بــه اســتان مازنــدران حجــم زبالــه تولیــدی 
ــه  ــش یافت ــیار افزای ــت بس ــبت جمعی ــه نس ــتان ب اس

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مازنــدران اســتانی ســبز و دارای 
محیــط زیســتی گســترده اســت، تاکیــد کــرد: بــه دلیــل 
ــب آن  ــت و متعاق ــش جمعی ــی از افزای ــکات ناش مش

ــش  ــد بی ــماند بای ــت پس ــث مدیری ــه، مبح ــوه زبال انب
ــیمی،  ــناس ش ــن کارش ــرار گیرد.ای ــر ق ــش مدنظ از پی
فعالیت هــای اعمــال شــده توســط برخــی شــهرداری ها 
ــن آن را  ــه و دف ــل از زبال ــیرابه حاص ــه ش ــر تصفی نظی
بخشــی از فعالیــت مدیریــت پســماند دانســت و گفــت: 
اســتفاده از روش هــای کمــک کننــده در کنــار پروژه هــای 
ــه کاهــش آســیب های ایــن معضــل  ــد ب فعلــی می توان

اســتان کمــک کنــد.
وی، عمــده مشــکل مدیریــت پســماند را در بخــش 
آمــوزش دانســت و خاطرنشــان کــرد: نبــود آمــوزش برای 
تفکیــک زبالــه از مبــداء جدی تریــن مشــکل بــوده و باید 

در ایــن راســتا آگاهــی هــای الزم صــورت گیــرد.
ایــن کارشــناس شــیمی بــا یــادآوری مبحــث آمــوزش به 
عملکــرد کشــورهای توســعه یافتــه اشــاره کــرد و افــزود: 
بــه عنــوان مثــال در کشــور ســوئد ایــن آمــوزش از ابتــدا 
در مــدارس مطــرح شــده و طــی یــک پــروژه عملیاتــی 
ــه  ــان ب ــی و همزم ــای همگان ــوزش ه ــا آم ــجم ب منس

ــی می شــود. ــت پســماند اجرای ــردم مدیری ــوم م عم

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرماهشهر گفت: ضایعات نفتی تخلیه شده در 
حاشیه جاده های بندرامام خمینی )ره( و بندر ماهشهر از سوی تانکرهای عراقی به تهدیدی جدی 
برای محیط زیست این شهرستان تبدیل شده است.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

دست مرگ 
بر شانه های 

شمشادهای شمال

ری
شکا

ده 
نتایج آزمایش مرغ های آلوده در فارس پرن

هنوز مشخص نشده است
ــار روز از فاجعــه زیســت محیطــی  علی رغــم آنکــه چه
مــرگ 2۸ پرنــده شــکاری در اســتان فــارس می گــذرد، 
ــوز  ــتان، هن ــن اس ــکی ای ــرکل دامپزش ــه مدی ــه گفت ب
نتیجــه ســم شناســی مرغ هــای آلــوده ای کــه گمــان مــی رود 
ــخص  ــود، مش ــده ب ــا ش ــن پرنده ه ــرگ ای ــمومیت و م ــل مس عام

نشــده اســت.
 یعقــوب مهنــدس  مدیــرکل دامپزشــکی اســتان فــارس گفــت: هنــوز 
ــل  ــه عام ــوده ک ــای آل ــی مرغ  ه ــش سم شناس ــی آزمای ــه نهای نتیج
تلــف شــدن تعــدادی عقــاب شــده بــود، اعــام نشــده و امیدواریــم 

طــی روزهــای آینــده نتایــج مشــخص شــود.
ــا بیــان اینکــه در ســاعت های ابتدایــی انتشــار گــزارش اتــاف  وی ب
گروهــی عقاب هــا در گردنــه غنیمــی شهرســتان سروســتان و اینکــه 
عامــل مــرگ احتمــاال اســتفاده از گوشــت مرغ هــای آلــوده رهــا شــده 
کنــار جــاده بــوده اســت، آزمایش هــای اولیــه بــرای تشــخیص ابتــای 
مرغ هــا بــه آنفلوآنــزای پرنــدگان انجــام شــد کــه نتیجــه منفــی بــود. 
ــی از  ــزا، نمونه های ــش آنفلوآن ــج آزمای ــس از مشــخص شــدن نتای پ

مرغ هــای آلــوده بــه مرکــز سم شناســی مشــهد ارســال شــد و 
همچنــان منتظــر اعــام نتیجــه از ســوی ایــن مرکــز هســتیم .

ــر تلفــات  ــه گــزارش ایســنا، شــامگاه چهارشــنبه، گزارشــی مبنــی ب ب
گروهی از پرندگان شــکاری شــامل ســارگپه و عقاب صحرایی منتشــر 
شــد و مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت، علــت آن را مصرف گوشــت 
مرغ هــای آلــوده رهــا شــده در گردنــه غنیمــی سروســتان اعــام کــرد.

ــی از  ــوول یک ــت مس ــنبه از بازداش ــح پنج ش ــودی صب ــعید محم س
ــوده  ــه مرغ هــای آل ــرد ک ــد ک ــر داد و تاکی ــه خب مرغداری       هــای منطق
بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکات بیشــتر، نابــود شــده و نمونه هایــی 
نیــز بــرای بررســی علــت آلودگــی و تلــف شــدن مرغ هــا بــه 
ــل داده شــده اســت. تعــداد 35 عقــاب و  ــارس تحوی دامپزشــکی ف
ســارگپه بــر اثــر مصــرف گوشــت مــرغ فاســد، مســموم شــده و 2۷ 
پرنــده تلــف شــده بــود امــا بعــد از کشــف الشــه یــک عقــاب دیگــر 
در منطقــه، تعــداد تلفــات بــه 2۸ بهلــه پرنــده رســید؛ در ایــن بیــن بــا 
تــاش کارشناســان حفاظــت محیــط زیســت فــارس، ۸ بهلــه عقــاب 

احیــاء شــد و از مهلکــه جــان بــه در بــرد.

میه
ارو

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه در آذربایجــان غربــی گفــت: نزدیــک بــه ۸0 
درصــد از ریزگردهــای نمکــی حوضــه آبریــز دریاچه 

ارومیــه کنتــرل شــده اســت.
ــم آب  ــه حج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرخوش ب ــاد س فره
باعــث مرطــوب شــدن  ارومیــه  بــه دریاچــه  ورودی 
ــی آن  ــای نمک ــرل ریزگرده ــه و کنت ــطح دریاچ ــای س نمک ه
می شــود افــزود: خــارج از بســتر دریاچــه ارومیــه و در حوضــه 
آبریــز بــا همــکاری منابــع طبیعــی و کاشــت نهــال و درختچه هــا 
ریزگردهــای نمکــی کنتــرل می شــود کــه از ســال 93 تــا 96 در 

ــه شــده اســت. ــان هزین ــارد توم ــن راســتا 60 میلی ای
وی خاطرنشــان کــرد: کانــون بحرانــی ریزگردهــا در اســتان 
شــامل منطقــه جبــل کنــدی در 45 کیلومتــری ارومیــه، منطقــه 
ــدوآب اســت  ــلماس، و میان ــو س ــان ل ــه، چوپ ــپورغان ارومی س
ــار  ــن ریزگردهــا مه ــادی از ای ــا حــدود زی ــال کاری ت ــا نه ــه ب ک

شــده اند. 
ســرخوش  بــا اشــاره بــه ممنوعیــت تبدیــل اراضــی بــه باغــات 
و مــزارع در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه تصریــح کــرد: طبــق 
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هزینــه هــا شــده و در برنامــه ریزی هــای کوتاه مــدت و بلند 
مــدت اثــرات قابــل توجهــی دارد محســوب نمــود. عــاوه بر 
آنکــه تصمیــم گیرنــدگان و سیاســتگزاران قادر به تشــخیص 
و تعییــن اثــرات احتمالــی یــک پــروژه می گردنــد. آگاهــی 
و دانــش عمومــی جامعــه نیــز از ایــن طریــق افزایــش مــی 
یابــد. ارزیابــی بــه دلیــل ایجــاد تســریع در برنامه ریــزی ها 
موجــب حفاظــت هــر چــه بیشــتر منابــع گردیــده، از بــروز 
اثــرات جبــران ناپذیــر بــر محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 

جلوگیــری مــی نمایــد.
ــردن  ــن ب ــث از بی ــت باع ــط زیس ــرات محی ــی اث ارزیاب
ــه  ــی ب ــای دولت ــه و ارگانه ــراد جامع ــن اف ــازگاری بی ناس

دلیــل افزایــش کیفیــت محیــط زیســت و ارتقــا زندگــی 
ــه  ــار بخشــیدن ب ــث اعتب ــل باع ــن عام ــی شــود. همی م
ــه  ــا را ب ــود و م ــی ش ــی م ــن الملل ــطوح بی ــت در س دول
توســعه پایــدار نزدیــک تــر می کنــد.در قوانیــن، مقــررات 
ــناخته  ــداول و ش ــاح مت ــور، اصط ــابق کش ــط س و ضواب
شــده ای تحــت عنــوان ارزیابــی محیط زیســتی یــا ارزیابی 
 EIA(Environmental Impact( اثــرات محیــط زیســتی
ــی انجــام مراحــل  Assessment  وجــود نداشــت و حت
ارزیابــی نیــز در شــکل و مفهــوم حاضــر در مقــررات قانونی 
ــار  گذشــته پیش بینــی نگردیــده بــود. بــرای نخســتین ب
ــوا  ــی ه ــری از آلودگ ــه جلوگی ــال 1354 در آیین نام در س

ــت،  ــین وق ــای مجلس ــیون ه ــوب 29/4/54 کمیس مص
صــدور پروانــه تأســیس هــر نــوع کارخانــه، کارگاه جدیــد، 
توســعه و تغییــر کارخانجــات و کارگاههــای موجــود موکول 
بــه رعایــت مقــررات و ضوابــط حفاظــت و بهســازی محیط 
زیســت شــده بود.البتــه در ایــن زمینــه عمــاً و فقــط یــک 
مبحــث از ارزیابــی محیــط زیســتی یعنــی اســتقرار )کــه از 
مباحــث اساســی و عمــده آن نیــز اســت( مــاک عمــل 
ــی و  ــه آن، بررس ــد و دامن ــت می ش ــه و رعای ــرار گرفت ق
ــی  ــا ارزیاب ــط محیــط زیســتی ی رعایــت مقــررات و ضواب
ــًا شــامل تعییــن محــل اســتقرار  ــود کــه صرف موضــوع ب
کارخانجــات و کارگاه هــا و یــا نهایتــًا توســعه و تغییر محل 

ــع  ــه احــداث صنای ــه نحــوی ک ــی شــد، ب کارخانجــات م
در محــل کمتریــن پیامدهــای محیــط زیســتی را داشــته 
باشــد. بــا بررســی مــاده 1۷ آییــن نامــه مذکــور مشــخص 
ــک  ــچ ی ــا هی ــات و کارگاه ه ــز کارخانج ــه بج ــود ک می ش
ــط اســتقرار  ــای دیگــر مشــمول ضواب ــا و پروژهه از طرحه
ــام  ــط زیســتی انج ــرات محی ــی اث ــوده و اصــوالً ارزیاب نب
نمــی گرفــت. بــا وجــود خــاء قانونــی کــه تــا ســال 13۷3 
در ایــن مــورد وجــود داشــت، ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــر اســاس مــاده 6 قانــون حفاظــت و بهســازی 
محیــط زیســت و وظایفــی کــه از جهــت انجــام مطالعــات 
و بررســی هــای محیــط زیســتی پیــش بینــی شــده بــود، 
در ســال 1354 در ســاختار تشــکیاتی خــود یــک بخــش 
ویــژه بــه نــام بررســی اثــرات توســعه پیــش بینــی و ایجاد 
ــف  ــرح وظای ــاس ش ــر اس ــر ب ــن دفت ــه ای ــود. وظیف نم
مصــوب، بررســی اثــرات فعالیتهــای مختلــف در محیــط 

زیســت بــود.
ــکیاتی  ــاختار تش ــدن س ــک ش ــا کوچ ــال 135۸ ب در س
ــرات  ــر بررســی اث ــط زیســت دفت ســازمان حفاظــت محی
توســعه نیــز منحــل شــد. مجــدداً در ســالهای اخیــر، واحــد 
مذکــور بــا عنــوان دفتــر ارزیابــی محیــط زیســتی در حــوزه 
معاونــت محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت ایجــاد گردیــد و اجــرای مقــررات نظارتــی مربــوط 
بــه ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی طرحهــا و پــروژه هــای 
ــا تمــام ایــن پیشــرفتها و  ــر عهــده دارد. امــا ب توســعه را ب
قانــون گــذاری هــا هنــوز در اجرایــی شــدن ارزیابــی اثــرات 
محیط زیســت مشــکات زیادی داریم. بیشــترین مشــکل 
مــا نــگاه ســمبلیک مســئولین بــه ارزیابــی اثــرات محیــط 
زیســت اســت بــه همیــن دلیــل ارزیابــی هــا جــدی گرفتــه 
نمــی شــود همیــن دلیــل باعــث مــی شــود خیلــی وقتهــا 
جهــت کاهــش هزینــه ارزیابــی ایــن کار را بــه متخصصــان 
ــه شــرکت هــای  ــا ایــن کار را ب ــد و ی حرفــه ای نمــی دهن
مشــاوره ای غیــر حرفــه ایــی ســپرده شــود، شــرکت هــای 
مشــاوره ای بــه دلیــل کاهــش هزینــه و  ســودهی بیشــتر 
ــی  ــه م ــم تجرب ــراد ک ــه دانشــجویان و اف ــا را ب ــی ه ارزیاب
ــی اثــرات کاهــش پیــدا  ــد و در نتیجــه کیفیــت ارزیاب دهن
مــی کنــد و مــا بــا چالــش هــای محیــط زیســتی بزرگــی 
ماننــد ســد گتونــد روبــرو مــی شــویم. یکــی دیگــر از عامــل 
ــتی  ــط زیس ــرات محی ــی اث ــت ارزیاب ــش کیفی ــای کاه ه
کمبــود اطاعــات محیــط زیســتی اســت بــه دلیل نداشــتن 
ــه از  ــی جامع ــطح آگاه ــش س ــرزمین. افزای ــش س امای
اهمیــت ارزیابــی هــای اثــرات محیــط زیســتی، باعــث مــی 
شــود مــا کمتــر بــا چالشــهای محیــط زیســتی روبــرو مــی 

شــویم و بــه توســعه پایــدار نزدیــک مــی شــویم.

چرا با وجود ارزیابی 
محیط زیستی پروژه 

ها باز با چالش هایی 
بزرگ محیط زیستی 

روبرو هستیم .
امروزه به منظور 

توسعه  به  دستیابی 
پایدار در کشور و به 
از  پیشگیری  منظور 

آلودگی و تخریب 
محیط زیست کلیه 

و  عمرانی  فعالیتهای 
توسعه ای در کشور 

با در نظر گرفتن 
محیط  مالحظات 

زیستی صورت 
می گیرد. 

جایگاه ارزیابی در چالش های محیط زیست
فعال محیط زیست: با وجود ارزیابی محیط زیستی  پروژه ها باز  با چالش هایی بزرگ دراین بخش روبرو هستیم  

ــی  ــگاه صنعت ــیمی دانش ــی ش ــکده مهندس ــی دانش ــاون پژوهش مع
امیرکبیــر بــا اشــاره بــه تاشــها بــرای توســعه پایــدار و مهندســی ســبز 
در صنایــع پتروشــیمی گفــت: در بســیاری از الیســنس هــای خریداری 
شــده از شــرکت هــای خارجــی، ماحظــات زیســت محیطــی در نظــر 

گرفتــه نشــده اســت.
 توســعه صنعــت نفــت، پتروشــیمی و صنایــع وابســته بــه آن بــه ایــن 
دلیــل از اهمیــت زیــادی برخــودار بــوده اســت کــه در حــوزه رشــته های 
مهندســی شــیمی و پتروشــیمی و نفــت تعریــف می شــود؛ امــا امروزه 
کــه انــواع آلودگــی هــای زیســت محیطــی از آلودگــی آب، خــاک و هوا 

ــاب آوری  ــر اقلیــم و در پــی آن خشکســالی و کاهــش ت شــبح تغیی
محیــط زیســتی را در شــهرها و اســتان هــای مختلــف بــه ویژه اســتان 
هــای صنعتــی کشــور رقــم زده؛ ایــن ســوال بیشــتر مطــرح مــی شــود 
کــه آیــا در توســعه صنعتــی بــه محیــط زیســت نیــز توجــه کــرده ایــم؟ 
یــا تنهــا بــا هــدف افزایش اشــتغال، تولیــد ثــروت و برداشــت از ذخایر 

نفتــی موجــب افزایــش آالیندگــی هــا در کشــور شــده ایــم؟ 
ــر   ــاون پژوهشــی دانشــکده مهندســی شــیمی دانشــگاه امیرکبی مع
ــه عنــوان مهندســان شــیمی و کســانیکه در ایــن رشــته  گفــت: مــا ب
فعــال هســتند خــود واقفیــم کــه اگــر چــه در توســعه نقــش داشــتیم، 

اگــر از ابتــدا بــه توســعه پایــدار بهــا مــی دادیــم ایــن آلودگــی هــای 
زیســت محیطــی ایجــاد نمــی شــد. 

ــه ایجــاد گرایــش هــای مختلــف در دانشــکده هــای  ــا اشــاره ب وی ب
ــه همیــن  مهندســی شــیمی دانشــگاه هــای مطــرح ایــران افــزود: ب
ــل  ــال قب ــران از 10 س ــیمی ای ــی ش ــای مهندس ــکده ه ــل دانش دلی
گرایــش مهندســی شــیمی و محیــط زیســت را در مقطــع کارشناســی 
ــه بحــث حــوزه  ــد ک ــه کردن ــه گرایــش خــود اضاف ــری ب ارشــد و دکت
کاهــش و حــذف آلودگــی هــای مختلــف از جملــه آلودگــی آب را دنبال 
مــی کنــد یــا در گرایــش طراحــی فراینــد درس مهندســی ســبز را دارند. 
گرایــش انــرژی بــا دیــدگاه کاهش انــرژی مصرفــی، گازهــای گلخانه ای 

و حــذف دی اکســیدکربن در نظــر گرفتــه شــده اســت.
فــاح افــزود: مــی تــوان گفــت قبــل از ایــن بــه طــور کلــی 
ــخصی در  ــدگاه مش ــیمی دی ــی ش ــف مهندس ــکده های مختل دانش
آلودگــی هــای زیســت محیطــی بــر اثــر توســعه صنایــع پتروشــیمی 
نداشــتند کــه البتــه تقصیــر بــه عهــده خارجــی هایــی بــود کــه بــه مــا 
ــاس آن  ــر اس ــول ب ــد محص ــوز تولی ــی و مج ــش فن ــنس )دان الیس
دانــش( فروختنــد؛ همــان الیسنســی کــه بــه مــا فروختنــد بــه کشــور 
اروپایــی فروختــه شــد، ولــی در آن الیســنس کشــور اروپایــی محیــط 

ــه شــد. ــر گرفت ــی در نظ زیســت و حــذف آالیندگ
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه امیرکبیــر تاکیــد کــرد: در همیــن 
کنفرانــس هــای مهندســی و فنــاوری هــای ســبز بــرای آینــده پایــدار 
کــه شــرکت هــای تامیــن کننــده الیســنس؛ ماننــد تاپســو یــا اســتات 
ــنس  ــته الیس ــه دس ــدیم س ــه ش ــا متوج ــتند، م ــور داش ــل حض اوی
ــا  ــه آنه ــط زیســتی کشــورها ب ــت محی ــن و وضعی ــر اســاس قوانی ب

می فروشــند و مثــا الیسنســی کــه بــه انگلیــس مــی فروشــند، حتمــا 
ماحظــات زیســت محیطــی و میــزان آلودگــی در آن در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. وی در مــورد الیســنس توضیــح داد: در مجمــوع دانــش 
ــن  ــد پتروشــیمی از ای ــدازی واح ــرای راه ان ــای الزم ب ــی و مجوزه فن
شــرکت هــا گرفتــه مــی شــود و واحدهــای پتروشــیمی داخــل را آنهــا 
راه مــی اندازنــد، همــه واحدهــای پتروشــیمی ایــران بــر پایــه دانــش 
فنــی خارجــی تاســیس شــده اســت و ایــن شــرکت هــا ســه دســته 
الیســنس ارائــه مــی کننــد و این الیســنس بــر حســب اســتاندارداهای 
ــن اســت کشــور  ــه ممک ــرای نمون زیســت محیطــی کشورهاســت. ب
ــط زیســتی در آن در نظــر  ــه ماحظــات محی انگلیــس الیسنســی ک
گرفتــه نشــده، هرگــز نخــرد ولــی ایــران خریــده اســت و تاکنــون بــه 

ایــن حــوزه مدیریتــی بــی توجهــی شــده بــود. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا هنــگام عقــد قــرارداد و خریــد 
ــی را  ــت محیط ــات زیس ــی ماحظ ــان ایران ــی متخصص ــش فن دان
بررســی نکــرده انــد، نیــز گفــت: معموال ایــن امر در الیســنس هــا نبوده 
اســت و ایــران هــم نخواســته کــه لحــاظ شــود، مثا مجــوزی کــه برای 
متانــول بــه ایــران فروختــه مــی شــود اصــا از نظــر محیــط زیســتی 
ماحظــات مختلــف را دربــر نمــی گیــرد، البتــه گاهــی هم الیســنس ها 
ــی  ــای امریکای ــر مشــترک اســت و از شــرکت ه ــا کشــورهای دیگ ب
تامیــن مــی شــود کــه در ایــن صــورت بــه دلیــل وجــود تحریــم هــا 

تامیــن ایــن بخــش از الیســنس هــا بــرای مــا ممکــن نیســت.
»بنابرایــن هــم شــرکت هــای خارجــی کــه ایــن الیســنس هــا 
ــتیم و  ــوول هس ــت مس ــن جه ــا از ای ــود م ــم خ ــند و ه را می فروش

کرده ایــم«. کوتاهــی 

بی توجهی به مالحظات زیست محیطی 
در خرید الیسنس های پتروشیمی

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه 
ــکارگاه های  ــرورش و ش ــر و پ ــایت های تکثی ــاد س ــفه ایج فلس
ــا قرق هــای  ــاوت ب ــن ســایت ها بســیار متف ــت: ای خصوصــی گف

ــای اختصاصــی اســت. ــا قرق ه ــی ی مردم
 اصغــر مطهــری بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: قرق هــای 
از واژه  نه چنــدان دقیقــی  اختصاصــی حیات وحــش ترجمــه 
ــای  ــواع الگوه ــی از ان ــه یک private protected areas اســت ک
ــق  ــا طب ــن مکان ه ــی مناطــق حفاظت شــده دنیاســت. ای مدیریت
اســتانداردهای اتحادیــه حفــظ طبیعــت )IUCN( تعریــف و تبیین 
شــده اند کــه به عنــوان باالتریــن مرجــع بین المللــی بــرای ارتقــای 
شــاخص های حفــظ و مانــدگاری تنــوع زیســتی و طبیعــت، 
تعریــف نهایــی خــود از حفاظــت را در ســه اصــل نگهداشــت، احیاء 
و بهره بــرداری پایــدار از منابــع تنــوع زیســتی و طبیعــی اعــام کرده 

اســت.
وی ادامــه داد: به تازگــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور 
به عنــوان متولــی حفاظــت تنــوع زیســتی توجــه ویــژه ای بــه جلــب 
مشــارکت مــردم و به خصــوص جامعــه محلــی )اعــم از شــکارچیان 
بومــی، مرتــع داران، چوپانــان و عشــایر و ...( در مدیریــت مناطــق 
چهارگانــه خــود داشــته اســت. ضمــن آنکه نگهــداری از گسســتگی 
و عــدم اتصــال بیــن این گونــه مناطــق نیــز موردتوجــه بــوده اســت. 
اغلــب عرصه هــای طبیعــی در فواصــل بیــن مناطــق حفاظت شــده، 
همچنــان ارزش نســبی خــود را بــه لحاظ زیســتگاهی حیات وحش 
را حفــظ کرده انــد و چنانچــه این گونــه مناطــق تحــت عنــوان 
قرق هــای مردمــی )اختصاصــی حیات وحــش( توســط گروه هــای 
بهره بــرداری محلــی بــا تأکیــد بــه جوامــع محلــی مدیریــت شــوند 
عــاوه بــر پــر کــردن فضــای زیســتگاهی بیــن مناطــق چهارگانــه 
ــیون  ــر کنوانس ــی نظی ــع بین الملل ــه مجام ــورمان ب ــدات کش تعه
جهانــی تنــوع زیســتی )CBD( را جامــه عمــل خواهــد پوشــاند. 
ــن قرق هــای اختصاصــی، ســایت های  ــاوت بی ــات تف گاهــی اوق
تکثیــر و پــرورش حیات وحــش و شــکارگاه های خصوصــی بــرای 

برخــی مشــخص نیســت.

قرق اختصاصی، شکارگاه 
خصوصی نیست

خبر
جنگل های آسیا قربانی المپیک 
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از پـر انتقادتریـن رقابـت هـای بیـن المللـی به حسـاب 
می آینـد، حـاال ماننـد خـوره به جـان جنگل هـای منطقه 
آسـیای جنـوب شـرقی افتـاده و محیط زیسـت را به مخاطـره انداخته اسـت.تازه ترین 
گـزارش هـا از سـوی گروه های سـبز نشـان می دهـد که ژاپن بـرای برگزاری بـازی های 
المپیـک 2020 میـادی در توکیـو در حال نابود کردن جنگل های منطقه اسـت. این گروه 
از کمیتـه بیـن المللـی المپیک و کمیته تشـکیاتی رقابت ها در ژاپن خواسـته اسـت تا 

بـرای برگـزاری ایـن رقابت ها محیط زیسـت سـبز را به نابودی نکشـانند. 

سم پاشی برای طغیان نکردن مگس
معاون خدمات شهری شهرداری رشت گفت: در راستای 

کاهش مشکات لندفیل سراوان، سمپاشی روزانه و 
مکرر در این منطقه در حال انجام است. علی مقصودی 

با اشاره به اینکه سال گذشته طغیان و افزایش مگس در دفن گاه سراوان موجب 
نارضایتی اهالی سراوان شده بود، گفت: شهرداری رشت با توجه به تجارب کسب شده 
اقدامات متعدد و متناوبی را برای جلوگیری از هجوم مگس در دستور کار قرار داد و از 

این رو روزانه به صورت مکرر سم پاشی دفن گاه سراوان به شیوه های مختلف نظیر 
مه پاش و دود انجام می شود. وی با بیان اینکه در پنج ماه اول امسال مجوز برداشت 
شن توسط دستگاه های متولی برای شهرداری صادر نشد، مطرح کرد: به لحاظ زمانی 
شهرداری دچار خسران زیادی شد و این موضوع می توانست خسارت جبران ناپذیری 

برای سراوان داشته باشد که با درایت حوزه پسماند شهرداری مدیریت شد.

نامه نگاری برای افزایش 
دستمزد محیط بانان

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در نامــه ای 
ــراری  ــتار برق ــتخدامی خواس ــازمان اداری و اس ــه س ب
فــوق العــاده ســختی شــرایط کار بــرای متصدیان پســت 
ــه  ــه ای ب ــری طــی نام ــی شد.عیســی کانت ــط بان محی
رییس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور نوشــت: »در راســتای اباغ مصوبه شــماره 
ــه  ــران ، موضــوع آیین نام ــرم وزی ــات محت ــورخ 1/3/94 هی 29430/ ت 51944 ه م
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری درخصــوص برقــراری  ــد 3 مــاده 6۸ قان اجرایــی بن
ــان  ــرای متصدی ــاز ب ــقف 3000 امتی ــا س ــط کار ت ــرایط محی ــختی ش ــاده س فوق الع
ــه اینکــه  ــا عنایــت ب ــد ب ــی خواهشــمند اســت مقــرر فرمایی پســت های محیــط بان
جمعــی از محیــط بانــان خــدوم و زحمتکش در شــرف بازنشســتگی هســتند، نســبت 

بــه ابــاغ موافقــت شــورای حقــوق و دســتمزد اقــدام مقتضــی بــه عمــل آیــد.«

جنگل

پسماند

چوب

به گزارش خبرنگار مهر ، آبگیر 2 هکتاری بلوار سفیر امید آستارا درگیر گیاه مهاجم »سنبل آبی« شده که در حال 
حاضر با تاش کارکنان حفاظت محیط زیست، شهرداری و دوستداران در حال پاکسازی است.
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عضــو مجمــع نماینــدگان هرمــزگان در مجلــس در خصــوص مشــکات 
ــودن هرمــزگان،  ــه ســاحلی ب ــا توجــه ب ــی، گفــت: ب صیــادان هرمزگان
حــق مردمــان بومــی اخــذ مجــوز صیــد و صیــادی اســت اما مســووالن 
شــیات افزایــش ایــن موضــوع را ســبب آســیب دیــدن ذخایــر آبزیــان 
می داننــد، ایــن در حالــی اســت کــه بایــد مســووالن پاســخگو باشــند 
آیــا کشــتی های بــزرگ کــه بــه چینــی مشــهور هســتند ســبب ضربــه 
ــات  ــا امکان ــی و ب ــادان بوم ــا صی ــوند ی ــان می ش ــر آبزی ــدن ذخای دی

ــزرگ؟! ــر کشــتی ها ب نابراب
 حســین هاشــمی تختــی گفــت: مســووالن جهاد کشــاورزی و شــیات 
کشــور ایــن کشــتی ها را ایرانــی می داننــد درحالی کــه همــگان مطلــع 
ــدم  ــن ع ــون ضم ــد و اکن ــن آمده ان ــتی ها از چی ــن کش ــتند ای هس
ــدن  ــه دی ــوع صیدشــان، شــاهد ضرب ــی و ن ــم جغرافیای ــت حری رعای
ــارت  ــدم نظ ــه ع ــوع ب ــن موض ــه ای ــتیم ک ــور هس ــزی کش ــر آب ذخای
مســووالن بازمی گــردد کــه بایــد وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا حضــور در 

مجلــس نســبت بــه ایــن موضــوع پاســخگو باشــد.
ــه ورود  ــا اشــاره ب ــادر و صنایــع دریایــی مجلــس ب رییــس کمیتــه بن
مجلــس و الــزام دولــت به بخشــودگی جرائــم و دیرکردهای کشــاورزان، 
ــازی در  ــت کشتی س ــای صنع ــه ظرفیت ه ــا توج ــرد: ب ــان ک خاطرنش
هرمــزگان، الــزام را بــه ثبــت ســفارش های ســاخت کشــتی بــه صنایــع 
داخلــی و افزایــش تــوان ســاخت و ارائــه تســهیات جهــت افزایــش 
پتانســیل ایــن صنعــت، در نظــر گرفتــه شــد و اکنــون تبدیــل بــه قانون 

شــده و دولــت موظــف بــه اجــرای آن اســت.
وی بابیــان اینکــه شــبانه روزی شــدن عملیــات گمــرک نقــش مهمی در 
تســهیل صــادرات و واردات در کشــور داشــته اســت، عنــوان کــرد: اکنون 
ــگ  ــت و بانکرین ــرای توســعه بخــش ترانشــیپ، ترانزی در حــال کار ب
ــا بتوانیــم از ایــن ظرفیت هــای مهــم اقتصــادی بهــره الزم  هســتیم ت

ببریم.
ــادر  ــذاری بن ــه واگ ــس مصوب ــه داد: مجل ــی ادام ــمی تخت هاش
کوچــک بــه بخــش خصوصــی و حمایــت از ســرمایه گذاری 
ــه  ــت ب ــد دول ــده و بای ــه را گذران ــن زمین بخــش خصوصــی در ای

ــورزد. ــام ب ــم اهتم ــن مه ای

داستان کشتی های چینی 
در خلیج فارس تمام نشده...

سنا
:ای

س
عک

میه
تغییر رسوبات بستر دریاچه ارومیه طبیعی استارو

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه در آذربایجــان غربــی گفــت: نزدیــک بــه ۸0 
درصــد از ریزگردهــای نمکــی حوضــه آبریــز دریاچه 

ارومیــه کنتــرل شــده اســت.
ــم آب  ــه حج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرخوش ب ــاد س فره
باعــث مرطــوب شــدن  ارومیــه  بــه دریاچــه  ورودی 
ــی آن  ــای نمک ــرل ریزگرده ــه و کنت ــطح دریاچ ــای س نمک ه
می شــود افــزود: خــارج از بســتر دریاچــه ارومیــه و در حوضــه 
آبریــز بــا همــکاری منابــع طبیعــی و کاشــت نهــال و درختچه هــا 
ریزگردهــای نمکــی کنتــرل می شــود کــه از ســال 93 تــا 96 در 

ــه شــده اســت. ــان هزین ــارد توم ــن راســتا 60 میلی ای
وی خاطرنشــان کــرد: کانــون بحرانــی ریزگردهــا در اســتان 
شــامل منطقــه جبــل کنــدی در 45 کیلومتــری ارومیــه، منطقــه 
ــدوآب اســت  ــلماس، و میان ــو س ــان ل ــه، چوپ ــپورغان ارومی س
ــار  ــن ریزگردهــا مه ــادی از ای ــا حــدود زی ــال کاری ت ــا نه ــه ب ک

شــده اند. 
ســرخوش  بــا اشــاره بــه ممنوعیــت تبدیــل اراضــی بــه باغــات 
و مــزارع در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه تصریــح کــرد: طبــق 

ــز  ــه آبری ــاورزی در حوض ــی کش ــعه اراض ــت توس ــه دول مصوب
دریاچــه ارومیــه ممنــوع اســت و بــا بررســی های انجام شــده در 
حوضــه آبریــز دریاچــه نیــز هیــچ توســعه ای انجام نشــده اســت.

ــر  ــری در خصــوص تغیی ــار خب ــه انتش ــاره ب ــا اش ســرخوش ب
رســوبات بســتر دریاچــه ارومیــه از حالــت کاســه ای بــه بشــقابی 
بیــان کــرد: پژوهشــکده های علمــی در اســتان دائمــا در حــال 
ــه  ــه هســتند و هرگون ــه بســتر دریاچــه ارومی بررســی و مطالع
تغییــرات را گــزارش می دهنــد، چنانچــه بســتر بــه شــکل 
ــان  ــرد آب در زم ــب گ ــت عق ــد عل ــه باش ــر یافت ــقابی تغیی بش
کــم آبــی بســتر دریاچــه اســت کــه امــری طبیعــی اســت و بــا 
رهاســازی آب و آغــاز بارشــها بســتر نیز تغییر شــکل خواهــد داد.

وی بــا اشــاره بــه تــراز دریاچــه ارومیــه اظهــار کــرد: امــروز تــراز 
دریاچــه ارومیــه 12۷0.23 متــر بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته 3 ســانتی متــر افزایــش داشــته اســت.
ســرخوش بــا بیــان اینکه وســعت فعلــی دریاچــه 1664 کیلومتر 
مربــع اســت، یــادآور شــد: حجــم فعلــی آب دریاچه ارومیــه 9۸0 

میلیــون مترمکعــب گزارش شــده اســت.

ش
پاییز ایران »پربارش« پیش بینی شدبار

اقلیم شناســی گفــت:  پژوهشــکده  رییــس 
بارش هــای کشــور در پاییــز ســال جــاری 
بیشــتر  بلندمــدت  میانگیــن  بــه  نســبت 

ــت. اس
ــال  ــز امس ــرد: در پایی ــار ک ــان، اظه ــان بابائی ایم
افزایــش بــارش در دو ســوم شــمالی کشــور بــه ویــژه 
شــمالی،  و  مرکــزی  زاگــرس  حاشــیه  اســتان های  در 
شــمال غــرب، شــمال شــرق و اســتان های ســاحلی 
ــود. ــد ب ــکارتر خواه ــی آش ــایر نواح ــه س ــبت ب ــزر نس خ

ایــن کارشــناس ســازمان هواشناســی افــزود: بــارش 
آبــان مــاه در اغلــب مناطــق کشــور به ویــژه شــمال، غــرب 
ــد  ــال خواه ــش از نرم ــور بی ــز کش ــی از مرک و بخش های
بارش هــای  آذرمــاه  در  مناطــق  ایــن  همچنیــن  بــود. 
ــرای  ــا ب ــرد ام ــد ک ــه خواهن ــال را تجرب بیــش از حــد نرم
ــال  ــر از نرم ــاه، بارش هــا کمت ــی کشــور در آذرم ــوار جنوب ن

می شــود. پیش بینــی 
بابائیــان در ادامــه گفــت: انتظــار مــی رود در دی مــاه 
ــرد  ــرار گی ــال ق ــر از نرم ــدوده کمت ــور در مح ــارش کش ب

و  تعدیــل می شــود  بهمن مــاه  در  وضعیــت  ایــن  امــا 
ــرار  ــال ق ــش از نرم ــا بی ــال ت ــدوده نرم ــا در مح بارش ه

 . می گیــرد
در دی و بهمــن بــارش در اســتان های ســاحلی خــزر 

ــد. ــد ش ــال خواه ــر از نرم ــه کمت ــل ب متمای
رییــس پژوهشــکده اقلیم شناســی در ادامــه وضعیــت 
دمایــی کشــور را طــی چنــد مــاه آینــده پیش بینــی و 
ــان   اظهــار کــرد: میانگیــن دمــای کشــور در ادامــه مــاه آب
ــا در  ــود ام ــال خواهــد ب ــا دو درجــه بیــش از نرم ــک ت ی
ــاه در نواحــی شــمالی و شــرقی کشــور حــدود یــک  آذرم
ــدوده  ــق در مح ــایر مناط ــال و در س ــر از نرم ــه کمت درج
ــار  ــورد انتظ ــال م ــش از نرم ــه بی ــک درج ــا ی ــال ت نرم

اســت.
ــای  ــن دم ــاه میانگی ــرد: در دی م ــار ک ــان اظه وی در پای
کشــور از یــک تــا دو درجــه بیــش از نرمــال خواهــد 
ــوار شــمالی کشــور احتمــال  ــود امــا در برخــی مناطــق ن ب
ــود دارد. ــال وج ــر از نرم ــه کمت ــک درج ــا ی ــا ت ــش دم کاه



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1304 | یکشنبه 13 آبان 1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام ایران
سنا

 ای
س:

عک

م 
سنی

: ت
س

عک

گلستان

کرمانشــاه – حســنا فخارزاده/مدیرعامــل شــركت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان كرمانشــاه در راســتای تكریــم اربــاب 
رجــوع، از میزخدمــت اداره بــرق شهرســتان جوانــرود 
ــه  ــان اینك ــا بی ــركت ب ــن ش ــل ای ــد نمود.مدیرعام بازدی
واحــد خدمــت در ابتــدای در ورودی شــركت مســتقر مــی 
شــود و اربــاب رجــوع پــس از مراجعــه بــه مســئول آن در 
محــل انتظــار مســتقر مــی شــوند، گفــت: ارائــه اطاعــات 
و راهنمایــی هــای الزم بــه مراجعیــن در ارتبــاط بــا امــور 
مربوطــه، دریافــت مــدارك و درخواســت هــای مراجعیــن، 
انجــام درخواســت هــای متقاضیــان و ... از جملــه شــرح 

ــن واحــد می باشــد. ــف مســئول ای وظای
ــاب  ــم ارب ــت را تكری ــز خدم ــدازی می ــدف از راه ان وی ه
ــوان  ــان عن ــی مراجع ــا و راهنمای رجــوع، تســریع در كار ه
كــرد و اظهــار داشــت: توســعه میــز خدمــت الكترونیكــی 
و حضــوری در شــركت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــدون  ــات یكپارچــه و ب ــه خدم كرمانشــاه در راســتای ارائ
از  جلوگیــری  و  رهگیــری  قابــل  و  زایــد  مراجعــات 
ــای اداری شــركت توزیــع  ســرگردانی مــردم در واحد ه
ــن  ــه ای ــا ارائ ــان ب ــرق اســتان كرمانشــاه همزم ــروی ب نی
ــه  ــت نســبت ب ــر پیشــخوان دول ــق دفات ــات از طری خدم
توســعه خدمــات قابــل ارائــه بــه مــردم از طریــق ســایت 
ــدام  ــی اق ــات الكترونیك ــوان خدم ــت عن ــی تح اینترنت
كــرده و همشــهریان می تواننــد بــدون مراجعــه حضــوری 
و بــا صرفــه جویــی در وقــت خویــش برخــی از خدمــات 
ــد. ــی انجــام دهن ــاز خــود را بصــورت الكترونیك ــورد نی م
مــرادی مجــد در جمــع همــكاران جوانــرود اذعــان داشــت: 
بیشــترین تعــداد مراجعــات و اقدامــات در حــوزه فــروش 
ــزوم  ــده ل ــان دهن ــه نش ــت ك ــتركین اس ــات مش و خدم
ــه  ــن حــوزه می باشــد. وی در ادام ــاش مضاعــف در ای ت
بــا توجــه بــه تعــداد درخواســت های زیــادی كــه در حــوزه 
خدمــات مشــتركین وجــود دارد، بیــان كــرد: بــا وجــود در 
ــا  ــه ریزی ه ــوزه برنام ــن ح ــدد در ای ــت های متع خواس
ــه ســعی در  ــه ای باشــد ك ــه گون ــد ب ــده بای ــداف آین و اه
همــوار كــردن و برطــرف كــردن مشــكات مذكــور و ارائــه 
ــرق  ــتركین ب ــه مش ــوری ب ــت غیرحض ــا كیفی ــات ب خدم
ــتراتژیك  ــزی اس ــه ری ــا برنام ــه ب ــوری ك ــه ط ــیم. ب باش
ایــن شــركت تــا افــق ســال 1404 همــه خدمــات بایــد بــه 
ــه  ــه مشــتركین ارائ ــت ب ــا كیفی صــورت غیرحضــوری و ب

شــود.

توسعه میزخدمت 
الكترونیكی و حضوری 

کشـاورزی شركت برق كرمانشاه جهـاد  سـازمان  رییـس 
اسـتان کرمـان گفـت: امسـال همچنین 
خسـارت در باغـات گـردو در اسـتان را 
نیـز داشـتیم و نزدیـک بـه 1۸ هـزار تن 
محصـول گردوی اسـتان از بیـن رفت و 
در باغـات خرمـا بـه دلیل گرمـای بیش 
از حـد تابسـتان حـدود 30 هـزار تـن 
رطـب مضافتـی شـرق اسـتان از بیـن 

رفت.
عبـاس سـعیدی درباره وضعیـت تولید 

در  جـاری  سـال  در  پسـته  محصـول 
تغییـرات  کـرد:  اظهـار  اسـتان کرمـان 
اقلیمـی در بخش کشـاورزی به شـدت 
و کشـاورزی،  نشـان می دهـد  را  خـود 
عوامـل  از  تاثیرپذیـر  و  زنـده  موجـود 
بـه  و  اسـت  اقلیـم  از جملـه  مختلـف 
همیـن جهـت مـی گوییـم میـوه هـای 
مناطـق  و  گرمسـیری  و  سردسـیری 
تقسـیم بندی می شـود زیـرا اقلیم باید 

مناسـب بـا کشـت باشـد.

سـعیدی گفـت: چندین سـال اسـت که 
طغیـان آفت پسـیل در پسـته را شـاهد 
هسـتیم کـه از عوامـل مهـم آن کاهـش 
و  تابسـتان  دمـای  افزایـش  بارندگـی، 
سـازمان  اسـت.رییس   ... و  زمسـتان 
جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان کرمان 
اینکـه در سـال گذشـته  بـه  اشـاره  بـا 
میـزان بارندگـی کـه انجام می شـد نیز 
صـورت نگرفـت و ایـن مسـئله بـه ویژه 
در فصـل بهـار تاثیـر گذاشـت، افـزود: 
یکـی از عواملـی کـه امسـال رخ داد و 
در 10 سـال گذشـته این اتفاق را شـاهد 
سـرمایی  نیـاز  تامیـن  عـدم  بودیـم، 

درخـت پسـته اسـت.

کرمانشـاه –حسـنا فخـارزاده - معـاون بهـره 
اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  بـرداری 
پـروژه  اجـرای  در  تأخیـر  علـت   ، کرمانشـاه 
را  فاضـاب  و  آب  صنعـت  عمرانـی  هـای 
عـدم  و  مالـی کافـی  منابـع  نشـدن  تأمیـن 
دانسـت. اعتبـارات  موقـع  بـه  تخصیـص 
رضـا داوودی اگفـت: پـروژه هـای آبفـا جـزو 
پـروژه هـای زیرسـاختی کشـور اسـت و برای 
اینکـه بتـوان ایـن پـروژه هـا را کلنـگ زنـی، 
اجـرا، تکمیـل و وارد مـدار بهـره بـرداری کـرد 

بایـد اعتبـارات الزم آن تأمیـن شـود.او عمده 
مشـکل عـدم پیشـرفت مناسـب طـرح های 
هـای  خانـه  تصفیـه  احـداث  نظیـر  عمرانـی 
فاضـاب را تامیـن نشـدن منابـع مالـی کافی 
در زمـان برنامـه ریـزی شـده بـرای اجـرای 
پـروژه هـا دانسـت و افـزود: در صـورت رفـع 
مسـائل مالـی، هیـچ مشـکل دیگـری بـرای 
اجـرا و بـه بهـره بـرداری رسـاندن پـروژه هـا 
در مـدت زمـان مقـرر نداریم.وی تأکیـد کرد: 
متأسـفانه مشـکات مالـی عمومـًا منجـر بـه 

عـدم تحقـق قـول مدیـران، مبنـی بـر افتتاح 
پـروژه هـا بـر اسـاس برنامـه زمانـی از پیش 

تعییـن شـده مـی شـود.
معـاون بهـره بـرداری شـرکت آبفـای اسـتان 
دالیـل  از  دیگـر  یکـی  ادامـه  در  کرمانشـاه 
پروژه هـای  احـداث  دوره  شـدن  طوالنـی 
عمرانـی را افزایـش قیمت تجهیـزات، مصالح 
و خدمـات عنـوان کـرد و گفـت: عمـا بـرآورد 
اولیـه و هزینـه تمـام شـده پـروژه هـا با هم 
همخوانـی ندارنـد.داوودی در مورد مشـکات 

احـداث و اتمـام به موقع پـروژه های عمرانی 
آبفای اسـتان، بـه پروژه های احـداث تصفیه 
خانـه هـای فاضـاب در دسـت اجـرا ماننـد 
تصفیـه خانـه فاضـاب شـهر روانسـر اشـاره 
و تأکیـد کـرد: بـه طـور معمـول، اجـرای هـر 
تصفیـه خانـه، در صـورت تأمیـن منابـع مالی 
کافـی، سـه سـال زمان مـی بـرد.وی تصریح 
کـرد: قـول هـای مدیـران در خصـوص زمـان 
زمانبنـدی  برنامـه  براسـاس  صرفـا  افتتـاح، 
اعتبـار  تأمیـن  شـرط  بـه  و  بینـی  پیـش 
مناسـب بـرای پـروژه هـا، صـورت مـی گیـرد 
و  نشـدن  تامیـن  دلیـل  بـه  متأسـفانه  کـه 
تخصیـص کافـی و بـه موقـع اعتبـارات، ایـن 
پـروژه هـا بـا تاخیـر در اتمـام مواجه شـده و 
در نهایـت منجـر به عـدم تحقق قـول مدیران 

اسـتانی و کشـوری مـی شـود.

30 هزار تن رطب مضافتی 
استان کرمان از بین رفت

تردد شناورهای مسافری از 
بندرعباس به قشم متوقف شد

ــردد  ــت: ت ــاس گف ــی بندرعب ــهید حقان ــدر ش ــافری بن ــکله مس ــر اس مدی
ــه صــورت رفــت و  ــره قشــم ب ــه جزی ــاس ب شــناورهای مســافری از بندرعب
ــت شــرایط نامســاعد جــوی و  ــه عل ــون ب ــح روز شــنبه تاکن برگشــت از صب
وزش بــاد متوقــف شــد. محمــد احمــدی زاده روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
ایرنــا افــزود: مســافران بــرای ســفر بــه قشــم می تواننــد از مســیر بنــدر پهــل 

ــه بنــدر الفــت قشــم رفــت و آمــد کننــد.  شهرســتان بندرخمیــر ب
وی بیــان داشــت: رفــت و آمــد شــناور های مســافری در مســیر بندرعبــاس 
بــه هرمــز بــه صــورت رفــت و برگشــت بــاز اســت و در مســیر بندرعبــاس بــه 
قشــم نیــز در صــورت مســاعد بــودن شــرایط دریایــی تــا 2 ســاعت آینــده 

بــاز مــی شــود. 
ــه  ــنبه هفت ــه از پنجش ــرقی ک ــمال ش ــدید ش ــه نســبت ش ــای ب وزش باد ه
گذشــته در مناطــق مرکــزی اســتان هرمــزگان و محــدوده تنگــه هرمز، شــرق 
ــا نیمــه هفتــه جــاری ادامــه  خلیــج فــارس و دریــای عمــان آغــاز شــده ت

دارد.
درایــن مــدت ســرعت وزش بادهــای شــمال شــرقی بــه بیــش از 45 کیلیومتر 
بــر ســاعت و ارتفــاع مــوج بــه بیــش از 150 ســانتی متــر مــی رســد کــه همــراه 

بــا احتمــال وقــوع گــرد و غبــار، کاهــش رطوبــت نســبی هــوا اســت. 

عدم تخصیص کافی اعتبارات علت تاخیر اجرای
پروژه های آبفا است

وی اظهار داشـت: توسـعه میز خدمت الكترونیكی 
و حضـوری در شـركت توزیـع نیروی برق اسـتان 
كرمانشـاه در راسـتای ارائـه خدمـات یكپارچـه و 
بـدون مراجعات زاید و قابـل رهگیری و جلوگیری 
از سـرگردانی مـردم در واحد هـای اداری شـركت 
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان كرمانشـاه همزمان با 
ارائـه این خدمات از طریق دفاتر پیشـخوان دولت 
نسـبت بـه توسـعه خدمـات قابـل ارائه بـه مردم 
از طریـق سـایت اینترنتـی تحـت عنـوان خدمات 

الكترونیكـی اقـدام كرده  اسـت.

معاون بهـره برداری شـرکت 
کرمانشـاه  اسـتان  آبفـای 
دالیـل  از  دیگـر  یکـی  ادامـه  در 
احـداث  دوره  شـدن  طوالنـی 
افزایـش  را  عمرانـی  پروژه هـای 
و  مصالـح  تجهیـزات،  قیمـت 
گفـت:  و  کـرد  عنـوان  خدمـات 
عمـال بـرآورد اولیـه و هزینـه تمام 
شـده پـروژه هـا بـا هـم همخوانی 
ندارنـد.داوودی تأکیـد کرد: به طور 
معمـول، اجـرای هـر تصفیـه خانه، 
مالـی  منابـع  تأمیـن  صـورت  در 
کافـی، سـه سـال زمـان مـی بـرد.

٦0 هزار امدادگر و نجات گر 
درجه  بندی شدند

و  امــداد  ســازمان  رییــس 
ــر  ــت هــال  احم نجــات جمعی
کشــور از درجــه  بنــدی 60 هــزار 
نیــروی امدادگــر و نجــات گــر 
ــوان  ــاش و ت ــام ت ــراد تم ــن اف ــر داد و گفــت: ای خب
ــان  ــه همنوع ــک ب ــانی و کم ــرای امدادرس ــود را ب خ
ــد. مرتضــی ســلیمی روز شــنبه  ــه کار می گیرن خــود ب
ــتان  ــر اس ــت هال احم ــان جمعی ــا کارکن ــدار ب در دی
قالــب گروه هــای  در  نیروهــا  ایــن  افــزود:  یــزد 

می کننــد.  فعالیــت  مختلــف 

خبر

300 کیلوگرم تریاک 
در لرستان کشف شد

لرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ســه  شناســایی  بــا  گفــت: 
مــواد  توزیــع  و  تهیــه  بانــد 
مــاده  کیلوگــرم   300 مخــدر 
مخــدر تریــاک در اســتان کشــف و ضبــط شــد. 
ــان نســب« روز شــنبه  ســردار »حاجــی محمــد مهدی
در جمــع خبرنــگاران افــزود: پلیــس مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر اســتان ســه بانــد تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر 
کــه محمولــه تریــاک را از جنــوب شــرق کشــور 
بــه ســمت شــمال غــرب بارگیــری کــرده بودنــد، 

شناســایی کــرد.

لرستان

بهره برداری از فاز اول پست 
زهره هندیجان

فاز اول پسـت 33/132 کیلو ولت 
زهـره هندیجـان بـه ظرفیـت 30 
مگاولـت آمپـر و عملیـات احـداث 
ورود و خـروج خط 132 کیلو ولت 
ماهشـهر 400- هندیجـان در ایـن پسـت بـه پایـان رسـید و 
برقـدار شـد.مدیرعامل این شـرکت گفت: 155 میلیـارد ریال 
در ایـن پـروژه سـرمایه گـذاری صـورت گرفته اسـت.محمود 
پسـت، کاهـش  ظرفیـت  افزایـش  افـزود:  بـزرگ  دشـت 
بارگیـری ترانس پسـت هـای مجـاور، بهبود وضعیـت ولتاژ 
منطقـه و کاهـش خاموشـی هـا و افزایش ظرفیـت از دیگر 

اهـداف بهـره بـرداری از ایـن پروژه اسـت.

خوزستان

ستاد بازسازی مناطق 
سیلزده تشکیل شد

امـور  هماهنگـی  معـاون 
عمرانـی اسـتانداری مازنـدران 
بازسـازی  سـتاد  تشـکیل  از 
مناطـق سـیلزده برای تسـریع 
در رونـد خدمات رسـانی به آسـیب دیـدگان خبر داد.

علی نبیان در جلسـه شـورای اداری اسـتان با اشـاره 
سـال  مهرمـاه  شـدید  بارندگـی  و  سـیل  وقـوع  بـه 
قبـل  روز  سـه  از  داشـت:  اظهـار  اسـتان  در  جـاری 
از بارندگـی، برنامـه ریـزی الزم بـرای پیشـگیری از 
بحـران انجـام و سـتاد هماهنگـی بحـران در اسـتان 

تشـکیل شـده بـود.

مازندران

مرگ مشکوک سه عضو یک 
خانواده در فردیس کرج

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
نفـر  سـه  مـرگ  از  فردیـس 
در  خانـوداه  یـک  اعضـای  از 
سـرهنگ  داد.  خبـر  فردیـس 
پـی  در  گذشـته  روز  عصـر  داد:  توضیـح  جنتـی  بیـژن 
دریافـت گزارشـی مبنـی بـر مـرگ سـاکنان یـک واحـد 
مسـکونی در فردیـس مامـوران پلیـس به همـراه عوامل 
ادامـه  شـتافتند.وی  حادثـه  محـل  بـه  نشـانی  آتـش 
داد: مامـوران پـس از ورود بـه ایـن واحـد مسـکونی بـا 
اجسـاد مـادر 61 سـاله، دختـر حدود1۷ سـاله و یک زن 

شـدند.  رو  روبـه  سـاله   53
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تشریح جزییات بیمه راکبین و 
نمایندگی های پیک موتوری

به گفته مرعشی حداکثر سن مجاز برای این دست از مشمولین ٥0 سال است

ســید محمــد مرعشــی مدیــرکل تامیــن 
اجتماعــی اســتان خوزســتان از صــدور 
ــنامه های 6۸1  ــدن بخش ــی ش و اجرای

و 6۸2 خبــر داد.
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان 
خوزســتان بــا اعــام اینکــه در راســتای 
تعمیــم و گســترش پوشــش بیمــه ای 
بخشــنامه  جامعــه  مختلــف  اقشــار 
6۸1 )بیمــه راکبیــن و نمایندگیهــای 
)فعــاالن   6۸2 و  موتــوری(  پیــک 
ــوی  ــات( از س ــانه و مطبوع ــوزه رس ح
ســازمان مرکــزی صــادر و بــه ایــن 
ــت:  ــت گف ــده اس ــاغ گردی اداره کل اب
آن    6۸1 بخشــنامه  اســاس  بــر 

نمایندگیهــای  صاحبــان  از  دســته 
ــل  ــل و نق ــرکت حم ــه ش ــر مجموع زی
کاالهــای تهــران )پیــک بادپــا( کــه 
بصــورت مقاطعــه کاری بــا شــرکت یــاد 
ــوری  ــل موت ــل و نق ــر حم ــده در ام ش
همچنیــن  و  مینماینــد  فعالیــت  
راکبیــن و راننــدگان خــود مالــک پیــک 
بادپــا مــی باشــند کــه هیــچ گونــه 
ــا  ــرکت ی ــا ش ــری ب ــزد بگی ــه م رابط
نمایندگــی نداشــته و صرفــًا در ازای 
ــا  ــرکت ی ــط ش ــتری توس ــی مش معرف
نمایندگــی ، مبالغــی را بــه عنــوان حــق 
الســهم پرداخــت مــی نماینــد. بعنــوان 
افــراد واجــد شــرایط میبایســت توســط 
شــرکت یادشــده بــا نمایندگــی معرفــی 

ــوند.  ش
بخــش  در  مرعشــی  محمــد  ســید 
حداکثــر  داشــت:  اظهــار  دیگــری 

از  دســت  ایــن  بــرای  مجــاز  ســن 
مشــمولین 50 ســال و در صورتیکــه 
متقاضــی دارای ســابقه قابــل قبــول 
ــابقه  ــادل س ــد، مع ــازمان باش ــزد س ن
ــمول  ــره ش ــه دای ــت ورود ب ــی جه قبل
بــه ســقف ســنی مجــاز "50 ســال" وی 
اضافــه مــی گــردد و در صــورت احــراز 
شــرایط ، بــه عنــوان مشــمول پذیرفتــه 
ــی  ــن اجتماع ــرکل تامی ــود. مدی میش
خوزســتان نــرخ حــق بیمــه مشــمولین 
ایــن بخشــنامه را معــادل 27% مبنــای 
پرداخــت حــق بیمــه اعــام و تصریــح 
کــرد: مبنــای پرداخــت حــق بیمــه  
متقاضیانــی کــه پنــج ســال و یــا کمتــر 
ــه انتخــاب  ــد ب از 5 ســال ســابقه دارن
و حداکثــر  بیــن حداقــل  متقاضــی 
ــد  ــه واح ــی ب ــان معرف دســتمزد در زم
ــرادی کــه  ــرای اف ــی میباشــد و ب اجرائ

ــن  ــد بی بیــش از 5 ســال ســابقه دارن
حداقــل و حداکثــر میانگیــن دســتمزد 
آخریــن 360 روز قبــل از ثبــت معرفــی 
ــاب  ــه انتخ ــی ب ــد اجرائ ــه در واح نام
همچنیــن  وی  میباشــد.  متقاضــی 
ــت :  ــاره و گف ــنامه 6۸2  اش ــه بخش ب
مشــمولین ایــن بخشــنامه آن دســته از 
فعــاالن حــوزه رســانه فاقــد رابطــه مــزد 
بگیــری میباشــند کــه دارای تاییدیــه از 
ــانی  ــاع رس ــی و اط ــت مطبوعات معاون
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــوده 
ــی  ــررات حمایت ــش مق ــت پوش و تح
باشــند کــه  نداشــته  قــرار  خاصــی 
ــوی  ــی از س ــه معرف ــا ارائ ــد ب میتوانن
ــانی  ــاع رس ــی و اط ــت مطبوعات معاون
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و یــا 
نمایندگیهــای آن در اســتان خوزســتان 
بــه ســازمان معرفــی گردنــد و مــی 
تاریــخ  در  متقاضــی  ســن  بایســت 
شــروع بیمــه )ثبــت معرفــی نامــه در 
واحدهــای اجرائــی ســازمان( حداکثــر 

ــد. ــام باش ــال تم 50 س
 مرعشــی نــرخ حــق بیمــه مشــمولین 
ــای پرداخــت حــق  را معــادل 27% مبن

بیمــه برشــمرد و ادامــه داد مبنــای 
متقاضیانــی  بیمــه   حــق  پرداخــت 
کــه 5 ســال و یــا کمتــر از 5 ســال 
ــی  ــاب متقاض ــه انتخ ــد ب ــابقه دارن س
دســتمزد  حداکثــر  و  حداقــل  بیــن 
ــی  ــد اجرائ ــه واح ــی ب ــان معرف در زم
ــش  ــه بی ــرادی ک ــرای اف ــد و ب میباش
و  حداقــل  بیــن  دارنــد  ســال   5 از 
ــن  ــتمزد آخری ــن دس ــر میانگی حداکث
360 روز قبــل از ثبــت معرفــی نامــه در 
ــه اتنخــاب متقاضــی  ــی ب واحــد اجرائ
ــی  ــن اجتماع ــر کل تامی ــد مدی میباش
حــق  پرداخــت  مبنــای  خوزســتان 
ــا  ــال و ی ــه 5 س ــی ک ــه  متقاضیان بیم
ــه  ــد را ب ــابقه دارن ــر از 5 ســال س کمت
و  حداقــل  بیــن  متقاضــی  انتخــاب 
حداکثــر دســتمزد در زمــان معرفــی 
ــت  ــت  و گف ــی دانس ــد اجرائ ــه واح ب
ــال  ــش از 5 س ــه بی ــرادی ک ــرای اف ب
حداکثــر  و  حداقــل  بیــن  دارنــد 
میانگیــن دســتمزد آخریــن 360 روز 
ــد  ــه در واح ــی نام ــت معرف ــل از ثب قب
ــی  ــی م ــاب متقاض ــه انتخ ــی ب اجرائ

ــد. باش

ته
نک

مدیـرکل تامیـن اجتماعـی خوزسـتان نـرخ حق بیمه مشـمولین 
ایـن بخشـنامه را معـادل 2٧% مبنـای پرداخت حق بیمـه اعالم و 
تصریـح کـرد: مبنای پرداخـت حق بیمه  متقاضیانی که 5 سـال و 
یـا کمتر از 5 سـال سـابقه دارند بـه انتخاب متقاضـی بین حداقل 
و حداکثـر دسـتمزد در زمـان معرفـی به واحـد اجرائی میباشـد و 
بـرای افـرادی کـه بیـش از 5 سـال سـابقه دارنـد بیـن حداقـل و 
حداکثـر میانگیـن دسـتمزد آخریـن 360 روز قبـل از ثبت معرفی 
نامـه در واحـد اجرائـی بـه انتخـاب متقاضـی میباشـد. وی گفـت 
: مشـمولین ایـن بخشـنامه آن دسـته از فعـاالن حـوزه رسـانه 
فاقـد رابطـه مـزد بگیـری میباشـند کـه دارای تاییدیـه از معاونت 
مطبوعاتـی و اطـالع رسـانی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بوده 
و تحـت پوشـش مقـررات حمایتی خاصی قرار نداشـته باشـند که 
میتواننـد بـا ارائـه معرفـی از سـوی معاونـت مطبوعاتـی و اطالع 
رسـانی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و یا نمایندگیهـای آن در 

اسـتان خوزسـتان به سـازمان معرفی شـوند.

انتصاب مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان
طی حکمی از سوی محمود فرمانی مدیر کل استاندارد گلستان، فرشته سلطانی به عنوان مسئول 
روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان منصوب شد.

کیفیت آب  شرب در 
روستاهای استان کنترل 

می شود
عاشـور محمـد مـرگان پور سرپرسـت 
معاونـت بهـره بـرداری شـرکت آب و 
فاضاب روسـتایی گلسـتان  از کنترل 
ایـن  روسـتاهای  شـرب  آب  روزانـه 
اسـتان بر اساس اسـتاندارد های ملی 
ایـران و نیـز بـا اسـتفاده از آزمایشـگاه 
هـای کامـا مجهز خبـر داد و افزود :بر 
اسـاس نتیجه حاصل از بررسـی های 
انجـام شـده کیفیت آب شـرب مطابق 
بـا اسـتاندارد ملـی ایـران و اسـتاندارد 

هـای جهانی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و آمـوزش 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  همگانـی 
روسـتایی استان گلسـتان  مرگان پور 
بـا اعـام این خبـر افزود : سـنجش و 
ارزیابی کیفیت آب شـرب روسـتاهای 
اسـتان توسـط  5 واحـد آزمایشـگاه 
و  سـتاد  در  شـیمیایی  و  میکروبـی 
شهرسـتان هـای علی آبـاد ، آزادشـهر 
، گنبـد و کالـه  صورت پذیرفته اسـت.

وی گفـت: در 6 مـاه اول سـال جـاری 
3۸۸ هـزار و 432 مـورد آزمـون کلـر 
سـنجی انجام شـده کـه براسـاس آن 
درصد مطلوبیت آزمایشـات کلرسنجی 
95/2 درصـد مـی باشـد. وی تصریـح 
کـرد: طـی ایـن مـدت6 هـزارو ۷9۷ 
مـورد آزمون میکروبـی انجام گرفته که 
براسـاس نتایـج بدسـت آمـده درصد 
درصـد   9/99 شـرب  آب  مطلوبیـت 
بـوده اسـت.مرگان پور انجـام عملیات 
کـدورت سـنجی را بـه عنـوان بخـش 
دیگـری از فعالیـت هـای اداره کنتـرل 
کیفـی یـاد کـرد و اظهارداشـت: طـی 
مـدت مذکور6 هـزارو ۷9۷ مورد آزمون 
کـدورت سـنجی آب انجـام شـد کـه 
درصـد مطلوبیـت آن. 99/9درصـد بود.

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مقابله با جنگ اقتصادی نیازمند تدبیر است رسانی

اینده مردم کرج در مجلس شورای اسامی، گفت: مقابله با جنگ اقتصادی نیازمند تدبیر و فرمول های مدیریت 
است. 

تعداد فارغ التحصیالن رشته 
حقوق رو به افزایش است

اســتان  رییــس کانــون وکای 
همــدان گفــت: متأســفانه بــه 
در  کــه  نقض هایــی  علــت 
ــود  ــران وج ــی ای ــتم وکالت سیس
ــت  ــد، وضعی ــاظ درآم ــد وکا از لح ــاالی 50 درص دارد، ب

قابــل قبولــی ندارنــد.
ــه  ــد پروان ــان تمدی ــرد: زم ــار ک ــال اظه ــدی غامی ج مه
وکالــت متوجــه می شــویم کــه تعــداد زیــادی از وکا 
توانایــی پرداخــت هزینــه تمدیــد پروانــه را ندارنــد و 
تقاضــای تقســیط آن را می کننــد؛ تنهــا 10 درصــد وکا 
ــم  ــا 40 درصــد ه ــدود 30 ت ــد و ح ــی دارن ــد معقول درآم

ــد. ــط دارن ــد متوس درآم

همدان

افزایش قیمت 
برنج در بازار

جهــاد  برنــج  اداره  رییــس 
کشــاورزی مازنــدران از افزایــش 
قیمــت برنــج در بــازار خبــر داد.
ــار کــرد:  ــژاد اظه ابراهیــم قربان ن
تاکنــون 24 هــزار و 20۷ هکتــار از مــزارع پــرورش رتــون 
ــنتی و 23  ــه روش س ــار ب ــه 230 هکت ــد ک برداشــت ش
هــزار و 9۷۷ هکتــار بــه صــورت مکانیــزه برداشــت شــد.

ــار از مــزارع  ــون 14 هــزار و 109 هکت وی ادامــه داد: تاکن
ــه روش  ــار ب ــه 5 هکت ــد ک ــت ش ــدد برداش ــاء مج نش
ــت  ــن برداش ــا کمبای ــار ب ــزار و 104 هکت ــنتی و 14 ه س

شــد.

مازندران

هالل احمر البرز به ۴6 
مصدوم امدادرسانی کرد

هـال  نجـات  و  امـداد  معـاون 
احمر اسـتان  البرز از امدادرسـانی 
بـه 46 نفر حادثه دیده در اسـتان 
در  وطنـی  خبرداد.محمدحسـین 
جمـع خبرنـگاران، گفـت: در مرکـز کنترل عملیـات امداد و 
نجـات اسـتان از 5 الـی 11 آبـان مـاه، 14 موردحادثـه ثبت 
شـده اسـت کـه 4۷ نیـروی عملیاتـی در قالـب 15 تیـم 
امـداد و نجـات جمعیـت هـال احمـر اسـتان البـرز به 46 

نفـر حادثـه دیـده امدادرسـانی کـرده اند.
وی افـزود: از ایـن تعـداد حادثـه دیـده 43 نفر جـاده ای، 

یـک نفر شـهری و 2 نفر کوهسـتان اسـت.

البرز

نجات ۴ نفر از میان 
شعله های آتش در مشهد

سـازمان  نگهبـان  افسـر 
داد  خبـر  مشـهد  آتش نشـانی 
امـداد  بـا تـاش گروه هـای  کـه 
مشـهد  آتش نشـانی  نجـات  و 
اعضـای یـک خانـواده 4 نفـره کـه در منزلـی مسـکونی در 
بولـوار سـجاد شـهر مشـهد گرفتار شـعله های آتـش و دود 

یافتنـد. نجـات  بودنـد  شـده 
آتـش پـاد دوم »محمـد جـواد قائمـی« افـزود: بافاصلـه 
سـتاد فرماندهـی عملیات آتش نشـانی گروه هـای امداد و 
نجـات و حریـق ایسـتگاه های 43 و 3 و نردبان 32 متری 

را بـه محـل حادثـه در خیابـان نیلوفر اعـزام کرد.

خراسان

  مفقودیت سند
و برگ سبز

ماشــین  ســبز   بــرگ  و  ســند 
بــه شــماره  پرایــد مــدل 13۸5  
شــماره  و   1۸09406 موتــور 
بنــام   14122۸5005۸۸4s:شاســی
فاطمــه عربــی علــی آبــاد فرزنــد 
رمضانعلی  به شــماره شناسنامه۷45 
و کدملــی 3051391409 صــادره  از 
رفســنجان و شــماره پــاک ۷5 – 
362س 41  مفقــود شــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط اســت.
رفسنجان

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019003945 ـ 1397/7/21 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــی هشــین  ــادل همت ــای ع ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــدانگ  ــر شش ــادره از کوث ــنامه 360 ص ــماره شناس ــی بش ــد نقدعل فرزن
یــک بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 518/17 مترمربــع پــالک فرعــی 
9829 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 509 واقــع در 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری ــه طــوالرود بخــش 28 گی قری
ــوم  ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــب قدرت حبی
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت دو مــاه  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــه  مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/13                 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     9083

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019004058 ـ 1397/7/30 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــف فرزن ــدی لطی ــای مه ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ابوالفضــل بشــماره شناســنامه 239 صــادره از ســاوه ششــدانگ یکبــاب 
ــالک فرعــی 1190  ــع پ ــه مســاحت 198/73 مترمرب ــه و محوطــه ب خان
ــه  ــع در قری ــالک 275 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 79 اصل
لمرعلیــا بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای قهرمــان 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــری مح ــام لم نیکن
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/13          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
9084 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــر رأی شــماره 139760318019003974 ـ 1397/7/25 هی براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســهیال شــریفی هینزنــی 
فرزنــد شــریف بشــماره شناســنامه 5 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 268/85 مترمربــع 
پــالک فرعــی 9830 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــوالرود بخــش 28 گی ــه ط ــع در قری 1401 واق
رســمی - محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت دو مــاه  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــه  مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/13      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     9085

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019003988 ـ 1397/7/25 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فاطمــه جهاندوســت 
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 1 صــادره از تالــش ششــدانگ عرصــه و 
اعیــان یــک بــاب ســاختمان دو طبقــه و محوطــه بــه مســاحت 131/80 
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 4190 از 10 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ ــه جولن ــع در قری ــالک 71 واق پ
مالــک رســمی آقــای نظــام الدیــن علیــزاده محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/13        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     9086

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ـ   139760318019004057 و   139760318019004056 شــماره  رأی  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض 1397/7/30 هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــرداد  ــای ســید مه ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال مل
ــش و  ــد ســیدانور بشــماره شناســنامه 151 صــادره از تال ــش فرزن اشــرف طال
ــنامه 384  ــماره شناس ــور بش ــید ان ــد س ــش فرزن ــرف طال ــم اش ــید ابراهی س
صــادره از تالــش  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان دو طبقــه و محوطــه مشــاعا 
ــی  ــی 1452 از 4 اصل ــالک فرع ــع پ ــاحت 158/97 مترمرب ــه مس ــویه ب بالس
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 واقــع در قریــه شکردشــت بخــش 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیدانور اشــرف محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/13            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     9087

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
اول  هیــأت   1397/7/29 ـ   139760318019003943 شــماره  رأی  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
ــد  ــی فرزن ــر داداشــی دیزگاه ــای جهانگی ــارض متقاضــی آق ــه بالمع مالکان
حســنقلی بشــماره شناســنامه 1 صادره از تالش 10 ســهم مشــاع از 13 ســهم 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و انبــاری ویــک دســتگاه 
ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 1189/14 مترمربــع پــالک فرعــی 1962 
از 7 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 185 واقــع در قریــه جوکنــدان 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســینعلی داداشــیان 
دیزگاهــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/13        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/27
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     9088   

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
اول  هیــأت   1397/7/30 ـ   139760318019004061 شــماره  رأی  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــی  ــور قربان ــه پ ــم ال ــای کری ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــش  ــادره از تال ــنامه 2238 ص ــماره شناس ــفعلی بش ــد یوس ــان فرزن مری
در ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 238/23 مترمربــع 
ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 666  پــالک فرعــی 9827 از 8 اصل
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــادی طول ــای نصــرت فره آق
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت ب اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1397/8/13                   تاریــخ انتشــارنوبت 

دوم : 1397/8/27
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     9089

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
اول  ـ 1397/7/29 هیــأت  رأی شــماره 139760318019004030  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بهــروز توحیــدی هشــجین 
ــد ســتار بشــماره شناســنامه 35 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک  فرزن
ــه مســاحت 173/20  ــر ســرویس بهداشــتی ب ــن مشــتمل ب ــه زمی قطع
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 384 از 89 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
پــالک 36 واقــع در قریــه گیالنــده بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک 
ــده اســت.  ــژاد خلخالیــان محــرز گردی رســمی آقــای افالطــون ســیفی ن
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/13     
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
اول  برابــر رأی شــماره 139760318019004067 ـ 1397/7/30 هیــأت 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای روح هللا میرزائــی طــوالرود 
ــش  ــادره از تال ــنامه 2620185602 ص ــماره شناس ــیرینعلی بش ــد ش فرزن
ششــدانگ یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 280/44 
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 4188 از 10 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ ــه جولن ــع در قری ــالک 72 واق پ
ــذا  ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــای شــیرینعلی میرزائ ــک رســمی آق مال
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ب
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/13            
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
یــک  ششــدانگ  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد 
ــاحت 12203/10  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع
ــی 1941 مجــزی شــده  ــماره فرع ــه ش ــع ب مترمرب
ــش 28  ــر بخ ــه چوب ــع در قری ــی 24 واق ــنگ اصل از 217 از س
گیــالن تصرفــات مالکانــه پــری توکلــی فرزنــد حســن انتقالــی 
ملــک از مالــک رســمی غریــب خانــم نظــری و کوچــک خانــم 
ــن نامــه  ــاده 13 آئی ــه اســتناد م ــذا ب ــده ل نظــری محــرز گردی
ــاختمان  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــدود اختصاصــی  ــد ح ــی تحدی ــند رســمی آگه ــد س ــای فاق ه
ــن  ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط ــر و ب ــی منتش ــری توکل ــام پ ــه ن ب
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــالک موصــوف از مــورخ 97/9/22 راس ســاعت 11 صبــح در 
ــک از  ــر ی ــد چنانچــه ه ــد آم ــل خواه ــه عم محــل شــروع و ب
ــک  ــی مل ــوق ارتفاق ــه حــدود و حق ــوم ب ــک مرق ــن مل مجاوری
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و رســید 
ــون  ــی قان ــه اصالح ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین اخ
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم 
تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه 

ــد داد. خواه
تاریخ انتشار:97/8/13  
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک 
 6065/40 مســاحت  بــه  محوطــه  و  بابخانــه 
مترمربــع بــه شــماره فرعــی 1937 مجــزی 
ــر  ــه چوب ــی 24 واقــع در قری شــده از 61 و 64 از ســنگ اصل
ــد  ــی فرزن ــری توکل ــه پ ــات مالکان ــالن تصرف بخــش 28 گی
حســن انتقالــی ملــک از مالــک رســمی حســن توکلــی 
چوبــر محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
ــه اطــالع کلیــه مجاوریــن  ــام پــری توکلــی منتشــر و ب ــه ن ب
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
ــح  ــورخ 97/9/22 راس ســاعت 10 صب ــالک موصــوف از م پ
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک 
ــی  ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل از مجاوری
ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب ــی قان اصالح
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
ــت  ــس از گذش ــورت پ ــن ص ــر ای ــم دارد در غی ــل تقدی مح
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور ارائ ــدت مذب م
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض وس

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج
تاریخ انتشار:97/8/13  
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                             دادنامه
تاریــخ 97/4/31 پرونــده کالســه: 1/97ح/133 – شــماره دادنامــه 232 – مرجــع 
ــالف چهاردانگــه – خــواان:  ــی شــورای حــل اخت ــده: حــوزه یکــم حقوق رســیدگی کنن
ولــی الــه عباســی – چهاردانگــه شــهرک مطهــری – خ جــان زمینــی – ک قدوســی – 
پ 71 – خوانــده: مجیــد شــافعی – مجهــول المــکان – خواســته: مطالبــه وجــه چــک – گردشــکار: 
خواهــان دادخواســتی بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم شــورا نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه 
ثبــت وطــی کالســه فــوق تحــت رســیدگی قــرار گرفتــه و بــا رعایــت تشــریفات آییــن دادرســی در 
وقــت فــوق العــاده / مقــرر شــورا بتصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل اســت و بــا بررســی جمیــع 

اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه انشــا رای مــی نمایــد
رای شورا

ــه  درخصــوص دادخواســت خواهــان ولــی الــه عباســی بــه طرفیــت خوانــده مجیــد شــافعی ب
ــال و  ــغ 30/000/000 ری ــه مبل ــه شــماره 995837 ب ــره چــک ب ــه وجــه یــک فق خواســته مطالب
ــا  ــوام ب ــک 96/10/30 ت ــخ چ ــارت و تاری ــک تج ــعبه بان ــاب 2305210776 و ش ــماره حس ش
ــک  ــدم پرداخــت بان ــه گواهــی ع ــا توجــه ب ــه ب ــر در تادی خســارات دادرســی و خســارت تاخی
ــالغ قانونــی  ــده و اینکــه علیرغــم وصــف اب ــه محتویــات پرون ــا عنایــت ب محــال علیــه شــورا ب
خوانــده از طریــق نشــر آگهــی در جلســه شــورا حاضــر نشــده و الیحــه دفاعیــه ای نیــز بــه شــعبه 
ارائــه نــداده اســت شــورا بــا توجــه بــه وجــود ســند در یــد خواهــان کــه ظهــور بــر اشــتغال ذمــه 
ــده  ــده مصــون مان ــرض خوان ــه تع ــان از هرگون ــوای خواه ــه دع ــاظ اینک ــده داشــته و لح خوان
ــون تجــارت و  ــه مــواد 310 و 313 قان ــت تشــخیص داده و مســتندا ب خواســته خواهــان را ثاب
515 و 519 و 522 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی حکــم 
بــر الــزام خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 30/000/000 ریــال بــه عنــوان اصــل  خواســته و در خصــوص 
ــورم اعالمــی  ــه ماخــذ شــاخص ت ــر تادی ــز خســارت تاخی ــغ 490/000 و نی ــه دادرســی مبل هزین
بانــک مرکــزی از تاریــخ صــدور گواهــی عــدم پرداخــت لغایــت تاریــخ اجــرای دادنامــه در حــق 
خواهــان صــادر وا عــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی  ــل تجدی ــن شــورا و ظــرف مــدت 20 روز قاب واخواهــی درای

بخــش چهاردانگــه مــی باشــد. م/الــف: 1820
قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه    9100

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــک  ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
قطعــه بــاغ بــه مســاحت 1737/60 مترمربــع به 
شــماره فرعــی 1932 مجــزی شــده از 61 و 64 
از ســنگ اصلــی 24 واقــع در قریــه چوبــر بخــش 28 گیــان 
تصرفــات مالکانــه پــری توکلــی فرزنــد حســن انتقالــی ملک 
از مالــک رســمی حســن توکلــی چوبــر محــرز گردیــده لــذا بــه 
اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی 
ــی منتشــر  ــری توکل ــام پ ــه ن ــد حــدود اختصاصــی ب تحدی
و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی 
ــورخ  ــوف از م ــاک موص ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس م
97/9/22 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم 
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی 
ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت 
ــد و  ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال ــناد و ام اس
برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض 
ــه ایــن  ــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب بای
اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن 
ــدم  ــه گواهــی ع ــور ارائ ــدت مذب ــس از گذشــت م صــورت پ
تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
ــی را  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب او ای

ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار:97/8/13  
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک 
 105/95 مســاحت  بــه  محوطــه  و  بابخانــه 
مترمربــع بــه شــماره فرعــی 9789 مجزی شــده 
از 261 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 
ــد  ــه ابراهیــم شــکاری طــوالرود فرزن گیــان تصرفــات مالکان
ــه  ــت ال ــک رســمی  هدای ــک از مال ــی مل ــه انتقال نصــرت ال
ــاده 13  ــه اســتناد م ــذا ب ــده ل ــری محــرز گردی ــری مظف امی
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  آئیــن نامــه قان
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود 
اختصاصــی بــه نــام ابراهیــم شــکاری طــوالرود منتشــر و بــه 
اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند 
ــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 97/10/4 راس  کــه تحدی
ــد  ــه عمــل خواهــد آم ــح در محــل شــروع و ب ســاعت 9 صب
ــه حــدود و  ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی چنانچــه ه
حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت 
ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مدت 
ــیله  ــه وس ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور ارائ مذب
ــه  متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه ب

اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
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آگهی فقدان سند مالکیت 4/660  
آقــای طالــب پورصمــدی برابــر وکالتنامــه بــه شــماره 
ــران از  ــه 654 ته ــه  97/7/14 دفترخان 19302 مورخ
طــرف معصومــه حمیــدی شکردشــت بــه اســتناد دو 
بــرگ گواهی شــهادت شــهود بــه شــماره 30607 مورخــه 97/7/25 
ــه و اعــام نمــوده اســت  ــن اداره مراجع ــه ای ــش ب ــر 102 تال دفت
کــه ســند مالکیــت یــک ســهم مشــاع از نــه ســهم از 7 ســهم از 8 
ســهم از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ششــدانگی 
69041 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 660 باقیمانــده واقــع در قریــه 
شکردشــت ســنگ اصلــی 4 بخــش 28 گیــان بــا حــدود و 
مشــخصات معیــن ذیــل ثبــت و صفحــه 66/70833 دفتــر 
28/88 بــه نــام مــوکل شــما ثبــت و صــادر گردیــده اســت و در 
اثــر جایجائــی مفقــود شــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت لــذا بر اســاس 
تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبت 
مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم 
در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یا اشــخاص 
مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر 
گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات رســمی خــود را 
در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیر 
ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف 
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی خــود عمــل نمــوده و نســبت ب قانون

المثنــی بــه نــام وی اقــدام خواهــد نمــود. 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
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   رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970452 حــوزه 7 شــورای حــل 
اختــاف تالــش آقــای یوســف آقاســی جوالنــدان 
ــنامه 3428  ــماره شناس ــه دارای ش ــب ال ــد حبی فرزن
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش از ای
ــخ 97/7/2 در  ــزگاه در تاری ــی دی ــره فیض ــوم زه ــه مرح ــت ک اس
ــه و  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب ــش اقامت شهرســتان تال
ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- مونــس آقاســی جوالنــدان 
دارای ســند ســجلی شــماره 2620170788 صــادره از تالــش نســبت 
پســر 2-بهــرام آقاســی جوالنــدان دارای ســند ســجلی شــماره 177 
صــادره از تالــش نســبت پســر 3- بهمــن آقاســی جوالنــدان دارای 
ســند ســجلی شــماره 31 صــادره از تالــش نســبت پســر 4- رحمــان 
آقاســی دارای ســند ســجلی شــماره 103 صــادره از تالــش نســبت 
ــماره  ــجلی ش ــند س ــدان دارای س ــی جوالن ــلمان آقاس ــر 5- س پس
233 صــادره از تالــش نســبت پســر 6- یوســف آقاســی جوالنــدان 
دارای ســند ســجلی شــماره 3428 صــادره از تالــش نســبت پســر 
7- شــهرام آقاســی جوالنــدان دارای ســند ســجلی شــماره 2 صــادره 
ــدان دارای ســند  ــری آقاســی جوالن ــش نســبت پســر 8- مه از تال
ســجلی شــماره 59 صــادره از تالــش نســبت دختــر  اینــک بــا انجــام 
تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یک 
مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه 
ــراز شــود از درجــه  ــن موعــد اب جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ای

اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش  - محمدتقی عباسی9097

آگهی فقدان سند مالکیت 4/660 
آقــای طالــب پورصمــدی برابــر وکالتنامــه بــه شــماره 
185649 مورخــه  97/7/25 دفترخانــه 67 تالــش 
ــه اســتناد دو  ــدی شکردشــت ب ــی حمی از طــرف لیل
بــرگ گواهــی شــهادت شــهود بــه شــماره 30606 مورخــه 97/7/25 
ــوده اســت  ــام نم ــه و اع ــن اداره مراجع ــه ای ــش ب ــر 102 تال دفت
کــه ســند مالکیــت یــک ســهم مشــاع از نــه ســهم از 7 ســهم از 8 
ســهم از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ششــدانگی 
69041 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 660 باقیمانــده واقــع در 
ــا حــدود  ــی 4 بخــش 28 گیــان ب ــه شکردشــت ســنگ اصل قری
ــر  ــه 66/70833 دفت ــت و صفح ــل ثب ــن ذی ــخصات معی و مش
28/88 بــه نــام مــوکل شــما ثبــت و صــادر گردیــده اســت و در اثر 
جایجائــی مفقــود شــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند 
ــاس  ــر اس ــذا ب ــت ل ــوده اس ــن اداره نم ــی را از ای ــت المثن مالکی
تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبت 
مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم 
در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص 
مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر 
گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات رســمی خــود را 
در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیر 
ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــوده و نســبت ب ــل نم ــی خــود عم قانون

المثنــی بــه نــام وی اقــدام خواهــد نمــود. 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(  
تاریخ انتشار: 97/8/13  

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فریدن نورزاده                9082

آگهــی فقــدان / از بیــن رفتــن 
ــاده  ــوع م ــت ) موض ــند مالکی س

آ.ق.ثبــت(  120
آقــای یدالــه بودائــی ) وکیــل مالــک( طبــق درخواســت بــه 
شــماره وارده 14107 مــورخ 1397/6/24 اعــام داشــته نظــر 
ــی ) کــه عباتســت  ــاک ثبتــی 47/7575 اصل ــه اینکــه پ ب
ــاب ســاختمان بمســاحت  از ســند مالکیــت ششــدانگ یکب
108 مترمربــع پــاک 7575 فرعــی از 47 اصلــی ذیــل 
ثبــت 5880 صفحــه 496 دفتــر 32 بــا ســریال چاپــی 
378596 بنــام صغــری مالــو ثبــت و صــادر گردیــده 
اســت و ششــدانگ بموجــب ســند رهنــی 85/9/18-16147 
ــه  ــرار گرفت ــک ســپه ق ــه 4 اسامشــهر در رهــن بان دفترخان
ــذا  ــت ل ــده اس ــود ش ــی مفق ــاث کش ــت اث ــه عل ــت ب اس
ــور را  ــت مذک ــند مالکی ــی س ــند المثن ــدور س ــای ص تقاض
نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 آئیــن نامــه 
اصاحــی ق. ثبــت مصــوب 80/11/8 مراتــب در یــک نوبــت 
ــرای  ــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی ب آگهــی مــی گــردد ت
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــته باش ــا اعتراضــی داش ــوده ی ــود ب خ
ــه  ــن اداره مراجع ــه ای ــدت ده روز ب ــرف م ــی ظ ــن آگه ای
و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــی اســت در صــورت  ــد بدیه ــراض خــود را تســلیم نمای اعت
عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم 
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه المثنــی ســند 
مالکیــت پــاک مذکــور طبــق مقــررات و بــه متقاضــی 

ــف:1812 ــد. م/ال ــد ش ــلیم خواه تس
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

 سادات حسینی        9102

   قرار تامین خواسته
ــده: 97/ ــه پرون ــخ 97/1/18-کاس ــه تاری ب

الــه  ولــی  -خواهان/خواهانهــا:  ح26/1 
-خوانــده/ جعفــر       فرزنــد  عباســی 
ــکان -خواســته:  ــول الم ــد شــافعی مجه ــدگان: مجی خوان
ــه  ــک ب ــه چ ــه وج ــته مطالب ــن خواس ــرار تامی ــدور ق ص
مبلــغ 30/000/000 ریــال -گردشــکار: خواهــان بشــرح بــاال 
ــه و  ــوق اقام ــته ف ــتی بخواس ــده دادخواس ــت خوان بطرفی
در خواســت رســیدگی و صــدور قــرار تامیــن خواســته بــه 
اســتناد) مــدارک موجــود در پرونــده( را نمــوده اســت کــه 
پــس از قبــول دادخواســت و ثبــت بــه کاســه فــوق حــوزه 
در وقــت فــوق العــاده بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر و در 
حضــور خواهــان تشــکیل بــا بررســی اوراق پرونــده بشــرح 

ــی شــود. ــه صــدور رای م ــادرت ب ــر مب زی
قرار تامین خواسته

ــا تقدیــم درخواســت، تقاضــای  ــه اینکــه خواهــان ب نظــر ب
صــدور قــرار تامیــن خواســته بــه اســتناد یــک فقــره چــک 
بــه شــماره 995837 مــورخ 96/10/30 نمــوده اســت چــون 
ارکان و شــرایط در خواســت فراهــم مــی باشــد لــذا شــوراء 
بــه اســتناد مــاده 292 قانــون تجــارت و مــاده 108 و مــاده 
ــرار تامیــن خواســته  ــی ق ــون آییــن دادرســی مدن 117 قان
معــادل مبالــغ 30/000/000 ریــال از امــوال خوانــده متضامنــا 
/بالمناصفــه بــه اســتثناء مســتثنات دیــن تــا پایــان 
رســیدگی صــادر و اعــام مــی دارد ایــن قــرار پــس از ابــاغ 
قابــل اجــراء و ظــرف ده روز قابــل اعتــراض در ایــن حــوزه 

مــی باشــد. م/الــف 1821
هاشم امامی- شعبه 1  شورای حل اختالف چهاردانگه  9127

                  آگهی
اتهامــی  970479/د10  کالســه  پرونــده  درخصــوص 
امیرطلوعــی فرزنــد فــرض الــه دایــر بــر ایــراد ضــرب و جــرح 
عمــدی بــا چاقــو مقــرر اســت بــا توجــه بــه متــواری بــودن 
ــاع از  ــت دف ــا جه ــار درج ت ــای کثیراالنتش ــه ه ــی از روزنام ــم در یک مته
اتهــام انتســابی در شــعبه دهــم دادیــاری حضــور بهــم رســاند تاریــخ ابــالغ 

ــف: 1813 ــی باشــد. م/ال ــی م ــس از نشــر آگه ــاه پ ــک م ی
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر      9101

اصالحیه
در آگهــی فقــدان ســند مالکیــت بــه م الــف 1786 کــه 
در تاریــخ 97/8/9 چــاپ شــده نــام حوریــه حاجــری 
)مالــک( صحیــح مــی باشــد کــه بدینوســیله اصــالح 
مــی گــردد.                                           9103

               دادنامه
شــعبه   9509986195800591 کالســه   پرونــده 
اهــواز  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   11
نهایــی شــماره  )20 حقوقــی ســابق( تصمیــم 
-خواهــان: بانــک مهــر اقتصــاد سرپرســتی امــور شــعب اســتان 
ــابق(  ــیجیان س ــر بس ــنه مه ــرض الحس ــه ق خوزستان)موسس
ــا وکالــت خانــم فــروغ طالبــی فرزنــد محمدرضــا بــه نشــانی  ب
فلکــه ســاعت-جنب پمــپ بنزیــن- ســاختمان ســروش- 
ــخراوی  ــل س ــای فیص ــدگان: آق ــد 8- خوان ــوم واح ــه س طبق
ــی  ــر همگ ــد ده ــی فرزن ــم هلیل ــای رحی ــاح2- آق ــد صب فرزن
بــه نشــانی اهــواز اتوبــان لشــکر- جنــب حــوزه قضایــی شــماره 
ــاوی  ــی ب ــد رحمت ــای حام 2- تاکســیرانی – حراســت-3- آق
فرزنــد جلیــل 4- آقــای محمــد علــی ســروش فرزنــد عبدالرضــا 
همگــی بــه نشــانی-  خواســته هــا: 1- مطالبــه خســارت 
ــه وجــه  ــه3- مطالب ــر تادی ــه خســارت تاخی دادرســی2- مطالب

ــت ... باب
»رأی دادگاه«

ــروغ  ــت ف ــه وکال ــاد ب ــر اقتص ــک مه ــوی بان ــوص دع در خص
ــی  ــد رحمت ــت 1- فیصــل ســخراوی 2- حام ــه طرفی ــی ب طالب
ــته  ــه خواس ــی  ب ــم هلیل ــروش 4- رحی ــی س ــد عل 3-محم
مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک بانکــی بــه میــزان 360/000/000 
ریــال بــه انضمــام  خســارت تاخیــر در تادیــه و کافــه خســارات 
قانونــی و حــق الوکالــه قانونــی توجهــا بــه محتویــات پرونــده بــا 
عنایــت بــه تصویــر مصــدق چــک برگشــتی شــماره 135532-

127 مــورخ 95/8/15 بــه مبلــغ فــوق عهــده بانــک شــهر اهــواز 
ــادر از  ــت ص ــدم پرداخ ــه ع ــر گواهینام ــه تصوی ــت ب ــا عنای ب
ــت  ــه جه ــخ 95/8/16 ب ــه شــماره و تاری ــه ب ــک محــال علی بان

ــک و  ــول چ ــاء اص ــون بق ــه و چ ــدار یافت ــودی اص ــر موج کس
گواهینامــه عــدم پرداخــت در یــد خواهــان داللــت بــر اشــتغال 
ــا  ــان دارد ب ــق خواه ــتمرار آن در ح ــاء و اس ــده و بق ــه خوان ذم
عنایــت بــه اینکــه در مقــام دفــاع ایــراد و توجیــه مناســبی ارائــه 
ننمــوده انــد لــذا دادگاه دعــوی خواهــان را وارد دانســته و دعــوی 
خواهــان بــه میــزان خواســته وی بــه شــرح منــدرج در خواســته 
را محــرز و مســلم دانســته و مســتندا بــه مــواد 198-515 و 519  
ــواد 310-311-313 و 314  ــی و م ــی مدن ــن دادرس ــون آیی قان
ــون صــدور چــک و تبصــره  ــواد 1 و 3 قان ــارت  و م ــون تج قان
ــون صــدور  ــوادی از قان ــون اصــالح م ــاده 2 قان ــه م ــی ب الحاق
چــک مصــوب 1376/02/10 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
مصوبــه مورخــه 21 آذر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام حکــم 
بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 360/000/000 میلیــون ریــال 
ــه پرداخــت  ــت اصــل خواســته محکــوم و ایضــا آن هــا را ب باب
هزینــه هــای دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل وفــق تعرفــه هــای 
قانونــی محکــوم نمــوده و مقــرر مــی دارد واحــد اجــرای احــکام 
ــر  ــا نظ ــه ب ــدور اجرائی ــگام ص ــبه آن در هن ــه محاس ــبت ب نس
ــرر مــی دارد واحــد  ــه مق ــر در تادی ــد و تاخی ــدام نمای دادگاه اق
ــه محاســبه آن از تاریــخ چــک )ســر  اجــرای احــکام نســبت ب
ــا  ــر قیمته ــر اســاس شــاخص تغیی ــا روز پرداخــت ب رســید( ت
کــه توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران تهیــه مــی 
ــان و در حــق  شــود اقــدام و از خوانــده اخــذ در حــق خواه
ــی و ظــرف 20 روز  ــد. رای صــادره غیاب ــان پرداخــت نمای خواه
ــا  ــل واخواهــی در ایــن دادگاه پــس از آن ت ــالغ قاب از تاریــخ اب
ــر  ــد نظ ــرم تجدی ــم محت ــراض در محاک ــل اعت ــت روز قاب بیس

ــود. اســتان خوزســتان خواهــد ب
دادرس شعبه 20 دادگاه حقوقی اهواز- علیمرادی             9155

            دادنامه
پرونــده کالســه  9609986959200777 شــعبه 
اهــواز )334  اختــالف   35 شــورای حــل 
ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره -  خواهــان: 
ــا  ــتان ب ــتان خوزس ــتی اس ــاد سرپرس ــر اقتص ــک مه بان
وکالــت خانــم فــروغ طالبــی فرزنــد محمدرضــا بــه نشــانی 
فلکــه ســاعت-جنب پمــپ بنزیــن- ســاختمان ســروش- 
طبقــه ســوم واحــد 8- خوانــدگان: آقــای ســکینه بختیــاری 
نــژاد 2- آقــای عبــاس خواجــه پــور دزفولــی فرزنــد 
ــپیدار  ــواز- س ــتان اه ــانی خوزس ــه نش ــی ب ــود همگ محم
شــهرک محالتــی خ یــک پ 42 – خواســته: مطالبــه 

وجــه چــک
»رأی قاضی شورا«

ــت  ــا وکال ــر اقتصــاد ب ــک مه در خصــوص دادخواســت بان
ــور  ــه پ ــاس خواج ــت 1- عب ــی بطرفی ــروغ طالب ــم ف خان
ــه  ــژاد ب ــاری ن ــکینه بختی ــود 2- س ــد محم ــی فرزن دزفول
ــره  ــک فق ــه ی ــی وج ــو تضامن ــه نح ــه ب ــته مطالب خواس
چــک بــه شــماره ســریال 263854 عهــده بانــک صــادرات 
ــی و  ــه دادرس ــال و هزین ــغ 125/000/000 ری ــه مبل ــا ب جمع
حــق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه آن از تاریــخ 
سررســید چــک قاضــی شــورا بــا عنایــت بــه اینکــه حســب 
ــه ســند  ــوی خواهــان مســتند ب دادخواســت تقدیمــی دع
ــه  ــی ب ــی منته ــد قانون ــه در موع ــت ک ــور اس ــاری مذک تج
صــدور گواهــی عــدم پرداخــت گردیــده و داللــت  بــر 
اشــتغال ذمــه خوانــدگان بــه میــزان خواســته دارد و 
نامبــردگان در جلســه دادرســی علیرغــم ابــالغ قانونــی 
حضــور پیــدا نکردنــد و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خــود 

ــر  ــول ب ــه را محم ــوی مطروح ــذا دع ــد علیه ــه نکردن ارائ
ــده  ــه قاع ــه ب ــا توج ــورا ب صحــت تشــخیص و قاضــی ش
ــورای  ــون ش ــاده 9 قان ــف م ــد ال ــتندا بن ــتصحاب مس اس
ــواد 249 و 310 و 313  ــوب 1394 و م ــالف مص ــل اخت ح
و 314 قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 قانــون 
آییــن دادرســی در امــور مدنــی و مــاده واحــده استفســاریه 
ــون  ــون اصــالح مــوادی از قان تبصــره الحاقــی مــاده 2 قان
صــدور چــک مصــوب 1376/03/10 مجمــع تشــخیص 
ــه  ــا ب ــورت متضامن ــه ص ــدگان را ب ــام خوان ــت نظ مصلح
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 125/000/000 ری ــت مبل پرداخ
و مبلــغ 1/972/500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی  و مبلــغ 
2/800/000 ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان 
ــوان  ــده اول را بعن محکــوم مــی نمایــد و محکومیــت خوان
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــه پرداخــت تاخی ــده چــک ب صــادر کنن
ســر رســید چــک هــا 96/8/1 تــا زمــان اجــرای حکــم بــر 
ــک مرکــزی  ــورم اعالمــی از ســوی بان اســاس شــاخص ت
ایــران در حــق خواهــان محکــوم  جمهــوری اســالمی 
ــت عــدم  ــه بعل ــر تادی مــی باشــد و در مــورد دعــوی تاخی
ــاده  ــتناد م ــا اس ــف دوم ب ــده ردی ــه خوان ــوی ب ــه دع توج
ــاده  ــد 4 م ــه بن ــی ناظــر ب ــن دادرســی مدن ــون آیی 89 قان
84 همــان قــرار رد دعــوی صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از تاریــخ ابــالغ قابــل 
ــن شــورا و ســپس ظــرف 20 روز پــس از  واخواهــی در ای
ــر در دادگاه  ــد نظ ــل تجدی ــی قاب ــت واخواه ــای مهل انقض
ــد. ــی باش ــواز م ــتان اه ــی شهرس ــی حقوق ــرم عموم محت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع دو اهواز
9157  امین ظهیار 

           آگهی حصر وراثت
ــدر  ــام پ ــریف  ن ــوی ش ــهرت موس ــزار  ش ــید ن ــای س آق
آبــادان  از  صــادره   1816162388 بشناســنامه  مــرزوق  
ــم  ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس درخواس
و توضیــح داده کــه مــادرم  مرحــوم  حســینه  شــهرت تقــی خیــن  
بشناســنامه 1156 صــادره خرمشــهر در تاریــخ 97/04/6 در اهــواز  اقامتــگاه 
دائمیــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق 
2- ســید مکــی موســوی شــریف ش م 1828174173/خرمشهر)پســران 
ــم موســوی شــریف ش ش 2061/خرمشــهر 4-  ــی(3- ســید حات متوف
ــادان5- ســید  ســید عبداالمیــر موســوی شــریف ش م 1816162817/آب
محمــد علــی موســوی شــریف ش م 1140652151/اصفهــان6- خدیجــه 
ــر. ــی( و ال غی ــهر)دختر متوف ــن ش م 1828169692/خرمش ــی خی تق

اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــزد او  ــا وصیــت نامــه از متوفــی ن ــا هرکــس اعتــراض دارد ی ــد ت مینمای
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب تاریــخ اب
9156 شورای حل اختالف شهرستان کارون 

ــالغ وقــت رســیدگی  آگهــی اب
ــه  ــم ب ــت و ضمائ و دادخواس

ــوروزی ــکان ن اش
رســیدگی:  وقــت   178 97/پ7/  پرونــده  کالســه 
97/8/12 ســاعت 10 – خواهــان: ابوالفضــل نجفــی 
– خوانــده: اشــکان نــوروزی خواســته: مطالبــه طلــب 
ــت  ــه جه ــوده ک ــلیم نم ــتی تس ــان دادخواس – خواه
رســیدگی بــه حــوزه پرنــد هفتــم شــورای حــل اختالف 
مرکــزی ربــاط کریــم ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی 
تعییــن شــده بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانده 
بــه درخواســت خواهــان و دســتور شــورا و بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آئیــن نامــه دادرســی مدنــی مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک ماه 
بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
ــت  ــم را دریاف ــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائ خ
نمایــد و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حضــور 
ــد  ــدد باش ــی مج ــه آگه ــاز ب ــه نی ــاند چنانچ ــم رس به
ــف: 1852 ــار و مــدت آن ده روز مــی باشــد. م/ال یکب

دبیرخانه حوزه هفتم شورای حل اختالف مرکزی
 رباط کریم    9013  

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و 
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ثبت

هیــأت   1397/5/11 ـ   139760318019002770 شــماره  رأی  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــنامه  ــماره شناس ــه بش ــد نصرال ــت فرزن ــی زاده شکردش ــهاب بخش ش
ــه  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال 1753 ص
ــروز  ــی مف ــالک فرعــی 1443 از 4 اصل ــع پ مســاحت 187/60 مترمرب
ــه شکردشــت بخــش 28  ــع در قری ــالک 96 واق و مجــزی شــده از پ
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ببرعلــی بابائــی شکردشــت 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی مح
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ، ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29                  

 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                           8546
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این صفحه می خوانیم
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فـوالد  مدیرعامـل  عظیمیـان،  حمیدرضـا 
مبارکـه اصفهـان در بازدید از عملیات اورهال 
واحد شـهید خرازی با بیان اینکه ماموریت 
فوالد مبارکه استفاده از کاالی باکیفیت و با 
حداکثر توان ایرانی اسـت گفت: کاتالیست 
یکـی از کاالهای اسـتراتژیک در تولید فوالد 
اسـت که در سـال های گذشته اسـتفاده از 
کاالی ایرانـی در هیئـت مدیـره فوالد مبارکه 
به تصویب رسـید و بهره گیری از این کاالی 
بومـی ایرانـی در دسـتور کار قـرار گرفت.وی 
افـزود: بسـیار خوشـحالیم کـه کاتالیسـت 
هـای ایرانی مورد تایید کارشناسـان کارخانه 
شـودبهرام  مـی  مصـرف  تولیـد  خـط  در 
سـبحانی، رdیـس انجمـن تولیدکننـدگان 
فـوالد ایران که برای نخسـتین بار اسـتفاده 

از کاتالیسـت های ایرانی را در صنعت فوالد 
مطـرح کرد درخصوص بارگذاری از پنجمین 
ریفرمـر و اولیـن مگامدول فـوالد مبارکه در 
واحـد خـرازی بـا کاتالیسـت های شـرکت 
نفـت و گاز سـرو بـه    بـا بیان اینکـه فوالد 
مبارکـه در زمینـه هـای کاری خـود همـواره 
بومـی سـازی تجهیـزات، قطعـات یدکی و 
مواد اولیه را داشـته و این یکی از سیاسـت 
هـای فـوالد مبارکـه بـوده و تعریـف شـده 
اسـت گفـت: هـدف از ایـن اقـدام و ایـن 
اسـتراتژی ایـن بـود کـه وابسـتگی ایـن 
حداقـل  بـه  را  فـوالدی  بـزرگ  مجموعـه 
برسـانیم.وی افـزود: یکـی از مـواد اولیـه 
هایـی کـه به جهت تامین، حسـاس بوده و 
به واسـطه محدودیت تولیدکنندگان در دنیا، 

انحصاری محسـوب می شد کاتالیست بود 
از اینـرو فـوالد مبارکـه چـون اسـتفاده از 
تولیـدات داخلـی را در اولویت قـرار داده لذا 
در مورد کاتالیسـت و سـایر قطعات یدکی و 
تجهیـزات، تولیدکننـدگان را حمایت کرده تا 
به کیفیت مطلوب برسـند. به همین منظور 
برای نخسـتین بار در سـال 1392 اسـتفاده 
از کاتالیسـت های شـرکت نفت و گاز سـرو 
از  پـس  و  دادیـم  قـرار  کار  دسـتور  در  را 
اعتمـادی کـه از سـوی این شـرکت صورت 
گرفـت امـروز شـاهد بارگـذاری پنجمیـن 
انجمـن  هسـتیم.رییس  ریفرمـر 
تولیدکننـدگان فـوالد ایـران ادامـه داد: البته 
اسـتفاده از کاتالیسـت سـاخت داخـل در 
ابتـدا بـا مقـدار کـم در یکـی از لولـه هـای 

ریفرمـر آغاز و بعـد از مدتی عملکرد ارزیابی 
شـد که بـه جهت مطلـوب بـودن عملکرد و 
رفـع ایـرادات جزئی و بهینه کـردن عملکرد، 
دامنـه کار را گسـترش داده و در نهایـت یک 
ریفرمـر بـه طـور کامـل بـا ایـن محصوالت 
تغذیه شـد و بعد از گذشت مدتی از تست، 

وقتـی محرز شـد که این محصـول قابلیت 
رقابـت با نمونه خارجـی را دارد همه واحدها 
اسـتفاده  حـال  در  داخلـی  کاتالیسـت  از 
هسـتند که بـه سـایر واحدها نیز پیشـنهاد 

شد تا از این محصوالت استفاده کنند.

ــتان  ــاد اس ــت: اقتص ــاه گف ــه کرمانش ــام جمع ام
وابســته بــه کشــاورزی اســت و توســعه ایــن 
ــد و  ــش درآم ــه افزای ــر ب ــد منج ــی توان ــش م بخ

اشتغال در استان شود.
آیــت هللا مصطفــی علمــا، در بازدیــد از مــزارع 

زعفــران اســتان، بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بیشــتر 
بــه بخــش کشــاورزی، اظهــار کــرد: در اســتان 
ــا  ــاورزی مهی ــش کش ــعه بخ ــرای توس ــرایط ب ش

است.
و  زمیــن، آب  از  اســتان کرمانشــاه  افــزود:  وی 

ــش  ــعه بخ ــرای توس ــب ب ــی مناس ــرایط اقلیم ش
کشــاورزی برخــوردار اســت و اســتفاده درســت از 
ــش  ــعه بخ ــث توس ــد باع ــی توان ــع م ــن مناب ای

کشاورزی استان شود.
آیــت هللا علمــا بــه مرغوبیــت زعفــران تولیــدی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــتان ه اس
ایــن  توســعه کشــت  زعفــران،  بــاالی  قیمــت 
محصــول مــی توانــد درآمــد خوبی بــرای کشــاورزان 
رییــس  شــهبازی  باشد.خســرو  داشــته 
جهادکشــاورزی اســتان کرمانشــاه نیــز در ایــن 
ــران در  ــت زعف ــق کش ــه رون ــاره ب ــا اش ــد ب بازدی
ــته  ــال گذش ــا س ــت: ت ــال 1390، گف ــتان از س اس
ســطح زیــر کشــت زعفــران اســتان 105 هکتــار بــود 

کــه بــا توســعه صــورت گرفتــه امســال 106 هکتــار 
دیگــر بــه ایــن ســطح افــزوده شــد و هــم اکنــون 

211 هکتار کشت زعفران در استان داریم.
شــهبازی متوســط برداشــت زعفــران از مــزارع 
اســتان را چهارکیلوگــرم در هکتــار اعــام کــرد و 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه مــزارع جدیــد هنــوز بــه 
ــی مــی شــود امســال  ــد نرســیده ، پیــش بین تولی

400 کیلو تولید زعفران در استان داشته باشیم.
وی بــه شــرایط مناســب اســتان بــرای تولیــد 
زعفــران اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پتانســیل وجــود 
دارد کــه در اســتان در هــر هکتــار تــا 30 کیلــو تولیــد 

زعفران داشته باشیم.

سـازمان  فخارزاده/رییـس  کرمانشـاه-  حسـنا 
جهادکشـاورزی اسـتان کرمانشـاه از شناسـنامه 

دار شـدن اسب »کُرد« خبر داد.
مراسـم  در  یکشـنبه  امـروز  شـهبازی  خسـرو 
اسـتان  دامپزشـکی  مدیـرکل  معارفـه  و  تودیـع 
کرمانشـاه اظهار داشـت: اسـتان کرمانشـاه یکی 

از قطب های کشـاورزی و دامپروری است.
سـازمان  از  مسـاعدت  و  کمـک  خواسـتار  وی 
تحقیقـات  مرکـز  راه انـدازی  بـرای  دامپزشـکی 

دامپزشـکی غرب کشور شد.
اسـتان  جهادکشـاورزی  سـازمان  رئیـس 
کرمانشـاه بـه ظرفیت هـای اسـتان کرمانشـاه در 
حـوزه تولیـدات فـرآورده هـای دامی اشـاره کرد 
4000 تـن عسـل و 36  و گفـت: تولیـد سـاالنه 
هـزار تـن گوشـت قرمـز از جملـه ایـن ظرفیـت 

هاست.
وی تولیـد 63 هـزار تـن گوشـت سـفید و 335  

از دیگـر ظرفیت هـای  هـزار تـن تولیـد شـیر را 
برشمرد. استان 

شـهبازی بـه نژادهـای برتر دامی اسـتان اشـاره 
کـرد و بیان داشـت: اسـب کرد از نژادهـای برتر 
کشـور اسـت و اقدامات شناسـنامه دار کردن آن 
در دسـت اقـدام اسـت، همچنیـن دام سـنجابی 
مـی  محسـوب  دامـی کشـور  برتـر  نژادهـای  از 
سـنجابی  نـژاد  داد: گوسـفند  ادامـه  شـود.وی 
یکـی از برتریـن نژادهـا در ایران اسـت که دارای 
گوشـت و شـیر بـا کیفیتـی بـوده و بسـیار مـورد 

توجه کشـورهای عربی قرار گرفته اسـت.
جهادکشـاورزی  سـازمان  رئیـس  گفتـه  بـه 
تحقیقـات  ایسـتگاه  کرمانشـاه،  اسـتان 
اصـاح  ملـی  طـرح  دامـی  علـوم  و  کشـاورزی 
نـژاد سـنجابی در سـال گذشـته بـه مرکـز غـرب 
کشـور تبدیـل شـد و اصـاح 5 نژاد برتـر دنیا در 

دست اقدام است.

تداوم اعتماد فوالد مبارکه 
به کاتالیست های ایرانی

پیش بینی تولید ۴00 کیلو زعفران 
در کرمانشاه

اسب »کُرد« شناسنامه دار می شود

اصفهانگلستان

360 میلیارد ریال اعتبار به 
پروژه های آبخیزداری استان 

اصفهان  تخصیص یافته است 
بیابــان ســازمان  و  امــور مراتــع  آبخیــزداری،  معــاون 
ــروژه  ــد از پ ــزداری کشــور در بازدی ــع و آبخی ــا، مرات جنگله
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــز اس ــتان نطن ــزداری شهرس ــای آبخی ه
اعــام ایــن مطلــب گفــت: در اجــرای برنامــه هــای 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب ــال 9۷ س ــزداری در س آبخی
جامــع نگــری همــراه بــا اجــرای عملیــات مکانیکی و ســازه 
ای مباحــث مربــوط بــه آمــوزش، ترویــج و توانمنــد کــردن 
مــردم ســاکن در حــوزه هــای آبخیــز و مــوارد مربــوط بــه 

حقوق مردم نیز لحاظ شود.
ــزود: یکــی از اقدامــات مبارکــی  ــوری اف ــدری پ ناصــر حی
ــت  ــده اس ــی ش ــش بین ــری پی ــع نگ ــن جام ــه در ای ک
کاداســتر و تثبیــت مالکیــت دولــت و مــردم اســت کــه در 
ــدات  ــوده و تعه ــتاز ب ــان پیش ــتان اصفه ــه اس ــن زمین ای

اباغی را به خوبی انجام داده است.
معــاون ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
اعــام کــرد بــا اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری 
بخشــی از تنــش آبــی موجــود در کشــور برطــرف خواهــد 
ــاد شــده بخــش مهمــی از  ــات ی ــا اجــرای عملی شــد و ب
ــایش و از  ــر فرس ــه در اث ــتی ک ــت زیس ــکات جمعی مش
دســت دادن خــاک حاصلخیــز کــه از طــرق مختلــف 
ــادی مــی شــود، برطــرف  طعمــه ســیل و یــا فرســایش ب
خواهــد شــد.حیدری پــوری خاطــر نشــان کــرد حــل 
مســایل اقتصــادی و اجتماعــی جمعیــت انســانی در حــوزه 
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگله ــتور کار س ــز در دس ــای آبخی ه
ــردم  ــه م ــه مولف ــا ب ــرار دارد و قطع ــور ق ــزداری کش آبخی

توجه ویژه ای خواهد شد.
وی بــه اجــرای برنامــه منســجم و طوالنــی مــدت در 
راســتای اســتفاده حداکثــری از بــارش هــا در حــوزه هــای 
آبخیــز اشــاره کــرد و گفــت: بایــد از ظرفیــت هــای موجــود 
ــرون رفــت از شــرایط  ــی و ب ــرای رفــع مشــکات کــم آب ب
خشکســالی در ســطح کشــور اســتفاده نماییــم و امیدواریم 
اعتبــارات تخصیــص یافتــه از ســوی صنــدوق توســعه ملــی 

در سطح کشور پایدار باشد

بهره برداری از سامانه 
انبار  ویندوزی

درجهـت تسـریع در انجـام فرآیندهـای 
عملیاتـی و ارایـه مطلـوب تـر خدمات به 
مصـرف کننـدگان فـرآورده هـای نفتـی و 
اسـتفاده از فنـاوری بـروز و جلوگیـری از 
خطای انسـانی، سـامانه انبار ویندوزی در 
شـر کت ملی پخش فـراورده های نفتی 

منطقه گلستان به بهره بردرای رسید.
زندی-بـه گزارش روابط عمومی شـرکت 
نفت گلسـتان، رییس برنامـه ریزی این 
شـرکت ضمـن اعـام ایـن خبـر افـزود: 
این سـامانه در منطقه گلسـتان از ابتدای 
و  انـداری  راه  جـاری  سـال  تابسـتان 
قدیـم  سـامانه  بـا  همزمـان  بصـورت 
اسـتفاده  حـال  در   )DOS انبار)تحـت 
بـوده و از طریـق کارشناسـان واحدهـای 
عملیاتـی و فنـاوری و اطاعـات منطقـه 
مـورد بررسـی و پایـش قـرار گرفتـه کـه 
بعـد از شناسـایی عیـوب و نقـاط ضعف 
آن بـا هماهنگی با کارشناسـان مدیریت 
کلیـه  تهـران  سـتاد  ریـزی  برنامـه 
مشـکات این سـامانه مرتفـع گردیده و 
از ابتـدای آبـان مـاه جاری پـس از جمع 
آوری سـامانه قدیـم، بصـورت کامـل بـه 
بهـره برداری رسـیده و در حال اسـتفاده 

می باشد.
یاسـرآدینه نیـا اظهـار داشـت:از مزایـای 
ویـژه این سـامانه گـزارش گیری بصورت 
آناین)برخـط( از سـامانه های سـازمان 
راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـت 
کـه ایـن مهـم باعـث تسـهیل در انجـام 
و  بارگیـری  فرآینـد  در  تسـریع  امـور، 
خدمـات رسـانی سـریع و مطلـوب تر به 
مصـرف کننـدگان فـرآورده هـای نفتـی 

می شود.
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افقی
1 - بزرگ ترین کشــور صادرکننده مجدد 

محصــوالت آمریکا - میزان حق العملی 

کــه کارگزار و بانک در ازای انجام 

ســفارش خرید و فروش از معامله گر 

اخذ می کنند - ســومین بازار مبادالت ارز 

 با ۸درصد در جهان

2 - ضمیــر اجتماعی - فراهم - پول 

 نقد - شایسته

3 - پارچــه باریک - فاتح و پیروز - 

 کشنده شتر

4 - آدم آهنــی - زنجیره - 

 خویشتن خویش

5 - حــرف فقدان - علم مطالعه احوال 

 گذشتگان - تنوره

 6 - پــاک از گنــاه - بیمار - مخفف گاه

 ۷ - رود - ارزان - همنشــین

۸ - بالکــن - طعم گوارا - واحد طول 

 انگلیسی

9 - ســند - سیاره مریخ - ضعف و 

 ناتوانی

10 - تصدیق انگلیســی - فرمان توقف 

 - خاک آلوده

11 - باالتر از آن رنگی نیســت - جایزه 

 سینمایی - چاشنی ساالد

 12 - ســنگ اندازی - گرفتار شده - دوا

13 - بارکش کوچک شــهری - 

 ترسانیدن - الغر

14 - از اعــداد ترتیبی - از قدرت های 

اقتصــادی نوظهور در جهان - تیر کوتاه 

 پیکاندار - عامت مفعولی

15 - دلجویی - ســیاره زهره - پارکینگ

عمودی 
1 - ســبزه زار - نفت خام دریای شمال - 

 حســاب های ین ژاپن خارج از ژاپن

2 - مســاعدت - خدای سفر و تجارت - 

 جای ماسوره در چرخ خیاطی

3 - پــدر تازی - مقصود و هدف - 

 اختراع برادران لومیر

 4 - درجــات - خانه بزرگ

5 - ســودای ناله - فرق سر - اقتصاد 

 بی رونق - مخفف هوش

6 - میوه بهشــتی - آسودگی - استانی 

در کشــورمان که در سال 13۸3 رتبه 

اول را از لحاظ توســعه یافتگی صنعتی 

 کسب کرد

۷ - زبــان ایرانی - بدون رایحه - 

 بخشی از بدن

۸ - نرخی که توســط بانک تجاری به 

عنــوان مبنایی برای نرخ وام دهی جزئی 

 استفاده می شود

 9 - از رنگ هــا - غیر - نوعی مالیات

10 - نادانــی - نام کوچک - غنی و 

 ثروتمند

11 - انتهــا - بودجه اعتبار معاماتی - 

 اعتقاد به روز قیامت - دوســتی

 12 - یار مجنون -  ارز کشــور سوئیس

13 - ســاحل - رفیق و دوست - گل 

 سرخ

14 - از انبیای بنی  اســرائیل - صدای زیر 

 حرف - راکب

15 - رهــا و آزاد - یکی از بزرگ ترین 

تجار در ســال 19۸3 میادی - ارز کشور 

برزیل

جدول شماره 130۴

البرز

تجهیـز ادوات الزم بـرای مقابلـه 
با بارش برف و باران در فردیس

شــهردار فردیــس گفــت: تدابیــر الزم بــرای مقابلــه بــا 
بــارش هــای زمســتانی در فردیــس اندیشــیده شــده 

است
منوچهــر غفــاری بــا اشــاره بــه اینکــه تمهیــدات الزم بــرای 
ــا بــارش هــای زمســتانی در فردیــس اندیشــیده  مقابلــه ب
شــده اســت، اظهــار کــرد: مخــازن شــن و نمــک بــه 
هنــگام  در  رســانی  بهبــود خدمــات  و  تســریع  منظــور 
ــد. وی در  ــه شــده ان ــر تعبی ــاران در معاب ــرف و ب ــارش ب ب
ــر فردیــس  ــه احتمــال آبگرفتگــی معاب ــا اشــاره ب ــه ب ادام
در هنــگام بارندگــی، تاکیــد کــرد: نیروهــای خدمــات 
ــا  ــیل ه ــا و مس ــوی ه ــازی ج ــه پاکس ــبت ب ــهری نس ش
اقــدام کــرده انــد تــا شــهروندان بــا کمتریــن چالــش هــا 
ــل  ــی عوام ــهای احتمال ــان بارش ــوند و در زم ــه رو ش رو ب
بــود. شــهردار  خواهنــد  بــاش  آمــاده  مجموعــه  ایــن 
فردیــس بــا اشــاره بــه ایجــاد بیــش از ۷0 چــاه جذبــی در 
ــور  ــه منظ ــدام ب ــن اق ــرد: ای ــوان ک ــهر، عن ــی از ش نقاط
ــر  هدایــت آبهــای ســطحی و جلوگیــری از آبگرفتگــی معاب
انجــام شــده اســت و در نظــر داریــم بــا ارزیابــی و بررســی 
معابــر شــهر، در صــورت لــزوم نســبت بــه حفــر چــاه هــای 
ــه  ــه اینک ــد ب ــا تاکی ــم. وی ب ــدام کنی ــد اق ــی جدی جذب
نیروهــای خدمــات شــهری بــرای جلوگیــری از آبگرفتگــی 
ــد، گفــت:  ــال هــا کــرده ان ــی کان ــه الیروب ــدام ب ــر، اق معاب
ــع  ــا، جم ــازی نهره ــرای پاکس ــات الزم ب ــن اقدام همچنی
انجــام شــده  آوری نخالــه هــای ســاختمانی و غیــره 
از ریختــن هرگونــه  از شــهروندان میخواهیــم  اســت و 
ــد در مســیر هدایــت آب هــا خــودداری کــرده و  ــواد زائ م
ــودرو  ــز خ ــاری از تجهی ــند . غف ــهرداری باش ــر ش ــاری گ ی
ــر داد  ــرف روب در فردیــس خب هــای ســبک و ســنگین ب
و خاطرنشــان کــرد: مدیریــت شــهری فردیــس بــا کار 
ــی را  ــد ایــن شــهر زمســتان مطلوب مضاعــف تــاش می کن
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــهردار فردی ــذارد. ش ــر بگ ــت س پش
اقدامــات الزم بــرای شناســایی نقــاط حادثــه خیــز شــهر در 
هنــگام لغزندگــی معابــر انجــام شــده، تصریــح کــرد: 
حــوزه خدمــات شــهری فردیــس برنامــه منســجمی بــرای 
بــرف روبــی و یــخ زدایــی در شــهر دارد. وی عنــوان کــرد: 
ــدم  ــه ع ــی از جمل ــای مختلف ــردم در زمینه ه ــارکت م مش
ــر، رعایــت  ــه نخاله هــای ســاختمانی در حاشــیه معاب تخلی
ــایل  ــتفاده از وس ــا و اس ــاده راه ه ــی پی ــت و پاکیزگ نظاف
حمــل و نقــل عمومــی در هنــگام بــارش بــرف و بــاران بــا 
ــرعت  ــش س ــهر و افزای ــی ش ــار ترافیک ــش ب ــدف کاه ه
خودروهــای خدمــات رســان یکــی از راهبردهــای ســازنده 
ــی اســت. شــهردار  ــه حداقــل رســاندن خســارات احتمال ب
کیفــی  و  کمــی  ســطح  ارتقــاء  افــزود:  فردیــس 
اهــداف  مهمتریــن  از  شــهروندان  بــه  خدمات رســانی 
ــچ تاشــی  ــتا از هی ــن راس مدیریت شــهری اســت و در ای

فروگــذار نخواهیم بود

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

زورخانه  بین المللی همدان در انتظار زمین
رحالی 2 ماه و چندروز قبل کلنگ ساخت یک زورخانه بین المللی در همدان به زمین زده شد که 
شهرداری در واگذاری زمین برای ساخت طرح امروز و فردا می کند و همچنان قدمی برای ساخت 
برداشته نشده است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

شناسه سردار سلیمانی، تصویر زیر را در پاسخ به تصویری که ترامپ در 
شناسه های اجتماعی اش گذاشته بود، پست کرده.

@soleimany_ir

درختان کهنسال شناسنامه های شهر هستند. با قدیمی ترین موجودات زنده شهر 
اینگونه برخورد نمی کنند.

@ilamepak

دیباال، ستاره یوونتوس ویدیو زیر از هنرمندی فوتبالیست 10 ساله اهل 
دهدشت را در اینستاگرامش استوری گذاشته و از مخاطبانش خواسته او را 

برایش پیدا کنند. 
@paulodybala

بیژن بنفشه خواه تصویر زیر را در کنار حسین محب اهری در سریال 
»محکومین 2« همرسانی کرده.

@bijan_banafshehkhah

یکــی  گراینــد  اســتارتاپ  رویــداد 
بــرای  اختصاصــی  برنامه هــای  از 
اتــوکام  نمایشــگاه  در  اســتارتاپ ها 
روز  در  اســت کــه  اصفهــان  امســال 
حضــور  بــا  مــاه  آبــان   25 جمعــه 
بنیان گــذار زودفــود برگــزار می شــود.

 اینســتاگرام و Shazam بــه تازگی 
اعــام کردنــد کــه بــا همــکاری هــم 
بــه دنبــال ایجــاد امکانــی هســتند 
ــازم در  ــد از ش ــران بتوانن ــه کارب ک
ــد.  ــتفاده کنن ــان اس استوری هایش
بــه طــور حتــم بــرای اســتفاده 
دو  هــر  بایــد  ویژگــی  ایــن  از 
اپلیکیشــن را روی گوشــی خــود 

ــید. ــته باش ــده داش ــب ش نص

اگــر حســاب رایــگان در فلیکــر داریــد 
و بیشــتر از 1000 عکــس در آن، تــا 16 
بهمــن 139۷ وقــت داریــد کــه آن هــا 
را دانلــود کنیــد در غیــر ایــن صــورت 
از  شــما  ویدیوهــای  و  عکس هــا 
ــاک  ــه پ ــد شــروع ب ــه جدی ــم ب قدی
ــه  ــابتان ب ــا حس ــود ت ــدن می ش ش

ــت 1000 عکــس برســد. محدودی

خبر
فلیکر

خبر
شازم

خبر
استارتاپ گرایند

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
ملیحه ریاضی می گوید:

بچه دبیرســتانی ها هــم میخــوان دعــوا کنــن انقــد مســخره مثــل ترامــپ شاخ وشــونه 
ــن! نمی کش

رضا رمضان نژاد می گوید:
از ســال 2015 هــزاران کــودک یمنــی در قحطــی  مردنــد. حــاال نیویــورک تایمــز )بــا 
ســابقه آن مصاحبــه مزخــرف تومــاس فریدمــن بــا بن ســلمان(، بعــد از  1200 روز نسل کشــی 
در یمــن، تصمیــم گرفتــه فولــدر قدیمــی عکس هــای یمــن رو مجــدد بررســی کنــه و چنــد تــا 

عکــس از کــودکان قحطــی زده منتشــر کنــه!

حمید حاجی پور می گوید:
ــه کشــته و  ــان منجــر ب ــه پارکبان ــه گوزن هــای زرد ب ــر داده حمل ــش خب شــهردار تال

زخمــی شــدن 2 تــن شــده/ ایلنــا
فکر کنم گوزن ها انتقام گورخرهای سمنان رو گرفتن!

امیرعلی می گوید:
یکــی از راه هــای دیــده شــدن در توییتــر اینــه کــه یــک حــرف بــه قــدری مضحــک 
بنویســی کــه همــه طمــع کنــن روش کــوت بزنــن. حــاال قضیــه این پســر فــرح همینــه. منتهی 
در ُبعــد تلویزیونــی اش. بــرای صاحــب کار هــم مهــم نیســت مســخره کنــن یــا هرچــی، مهــم 

اینــه دربــاره اش حــرف زده بشــه تــا اختصــاص ایــن پــول ســعودی توجیــه داشــته باشــه.

کمال خونسردی می گوید:
ــم  ــت رو فراه ــی ده ســوژه جــک مل ــه خــودی نشــون م ــه ی ــر دفع ــن شــازده ه ای
می کنــه. بعــد طرفــداراش می گــن اگــه نترســیدین چــرا انقــدر بهــش توجــه می کنیــد. بــاالم 
جــان! اینجــا توئیتــره، ملــت دنبــال ســوژه ان، حــاال شــازده باشــه، آهنــگ حماســی باشــه یــا…

آیدین می گوید:
تــوی مشــخصات ماشــین نوشــته بــود: پــژو 405 عنابــی! ســوار شــدم گفتــم آقــا من 
تــا حــاال عنابــی ندیــده بــودم. دیگــه فوقــش رنــگ پرایدهــا از ســفید بــه مشــکی عــوض مــی 
شــد مــا ذوق می کردیــم. یهــو در کنســولش رو داد بــاال گفــت بــردار! نــگاه کــردم دیــدم پــر 

عنابــه :(( تــا حــاال اینقــدر ســریع بــا ذکــر مثــال بــا یــه مفهــوم آشــنا نشــده بــودم.

فرشاد می گوید:
ــران،  ــرای برخــی کشــورها در جهــت خریــد نفــت از ای اگــر اســم صــدور معافیــت ب
عقب نشــینی آمریــکا دربرابــر ایــران در یــک حــوزه مهم امنیتــی کــه آمریــکا کل وزارت امور خارجه 

خــودش رو معطــوف بــه شکســت ایــران کــرده بــود، نیســت، دقیقــا چیســت؟
ظریــف، زنگنــه، روحانــی و مجموعــه افــرادی کــه لوایــح مرتبــط بــا پولشــویی را تصویــب کردنــد 

و البتــه مــردم، عامــان ایــن فتحنــد.

روز گذشته تصاویر متعددی از پخش بازی پرسپولیس 
- کاشیما در مدارس کشور، به اشتراک گذاشته شد، اما 
جالب ترین آن این تصویر از یکی از مدارس مناطق محروم 

شهرستان قلعه گنج بود.

ترامپ تصویر زیر را با شعار »تحریم ها فرا می رسند« که 
با الهام از پوستر »بازی تاج و تخت« و شعار »زمستان 

فرا می رسد« طراحی شده را روی توییتر و اینستاگرامش 
منتشر کرد. کاربران ایرانی رئیس جمهور آمریکا را بخاطر این 

پوستر دست انداختند و واکنش های انتقادی داشتند.

اکانت های اسنپ خیلی راحت کرک میشن و ضمن اینکه 
تمام اطالعات کاربر فاش میشه، اکانت های دارای موجودی 

رو برای فروش قرار میدن و اطالعات اصلی صاحب حساب رو 
تغییر میدن!

@saajaadd

تصاویری با عنوان »دو طرف یک جهان« در دنیای مجازی 
در حال دست به دست شدن است که در آن یک طرف کودکان 

شاد و طرف دیگر کودکان جنگ زده را به تصویر کشیده.

1. طنـز تلـخ روزگار ایـن کـه لوکه راسموسـن، نخسـت 
وزیـر دانمـارک ایـران را کشـور قـرون وسـطایی خطاب 
کـرده. درحالی کـه واقعیت این اسـت کـه دانمارک یک 
کشـور موج سـوار ضعیف آمـاده فرمان پذیری اسـت و 
دولتـی پوپولیسـت، راسـتگرا، موج سـوار و ضد مهاجر 

دارد.

2.  اما اینکه چرا دانمارک یک کشـور موج سـوار بی اراده 
اسـت برمی گـردد بـه عملکردهایی نظیر دسـتگیری و 

تحویـل یهودیان این کشـور بـه آلمـان در دوران نازی ها 
و سـپس عـدم پنـاه دادن بـه پناهنـدگان آلمانی پس 
از پیشـروی ارتـش سـرخ شـوروی کـه فاجعـه اردوگاه 
اوکسـبول بـا مـرگ 1400 شـهروند آلمانی را به وجـود آورد.

لوکـه  آقـای  دانمـارک،  کنونـی  وزیـر  نخسـت   .3
راسـتگرای  حـزب  رهبـر  )قاسموسـن(  راسموسـن 
"ونسـتق-Venstre" اسـت. ونسـتق به زبان دانمارکی 
یعنـی چپ که خط مشـی ای کـه در تضاد بـا نام حزب 
اسـت خـود گویای تغییـر پلتفرم و جهت ایـن حزب از 

بـدو تاسـیس آن تابه حـال اسـت.

4. فاجعه اردوگاه اوکسـبول در دوران زمامداری اعضای 
پیـروزی  اسـت.  داده  رخ  دانمـارک  بـر  حـزب  ایـن 
شـکننده ایشـان و حـزب او در انتخابـات سـال 2015 
در نتیجـه شـعارهای راسـتگرایانه و مهاجـر سـتیزانه و 

عملکـرد پوپولیسـتی ایـن حـزب رقـم خـورد.

5. مـوج بحـران مهاجران در آن سـال در کنـار تمایات 
مهاجرسـتیزانه ای که در اروپا و آمریکای شـمالی ایجاد 
شـده بود و منتـج از بحران اقتصادی غرب در سـالهای 
2004 تـا 2014 رخ داده بـود باعـث اقبـال مـردم بـه 
احـزاب تنـدرو دسـت راسـتی و تنـد شـدن شـعارهای 

راسـتگرایانه احزابـی مثل "حزب ونسـتق" شـد.

6. آقـای راسموسـن در آن سـال تنهـا در سـایه ائتاف 
بـا احزاب دسـت راسـتی و تندرو دیگـری مثل "ائتاف 
لیبرال هـا"، "حـزب مـردم دانمـارک" و "حـزب مـردم 
محافظه کار" موفق به تشـکیل کابینه شـد. راسموسـن 

را اصطاحـا ترامـپ دانمـارک مینامند.

۷. شـخص راسموسـن نیـز همچون ترامپ همـواره در 
مظـان اتهامـات متعددی در رسـانه های دانمـارک بوده 
و همچون هر رهبر پوپولیسـت دیگری بسـیار جنجالی 

اسـت. او روابـط خوبـی با حـزب جمهوری خـواه آمریکا 
و رئیـس جمهـور ترامپ دارد. مثل ترامپ مهاجرسـتیز 

و اسام سـتیز است.

۸. برخـورد دولـت دانمـارک بـا موج پناهندگان سـوری 
در سـال 2015 کـه منجـر بـه انتقـادات شـدیدی بـه 
ایـن کشـور شـد از خاطـره مـردم پـاک نخواهـد شـد. 
برخوردهایـی مثـل عـدم قبـول پناهنـده و دیپـورت و 
انتقال به سـوئد و نروژ و مسـدود کردن مسـیر راه آهن 
آلمـان بـه دانمـارک از جمله ایـن اقدامـات ترامپ گونه 

این کشـور اسـت.

9. امـا اوج اقدامـات غیرانسـانی دانمـارک در برخورد با 
مهاجـران بـه ضبط و مصادره پول و جواهرات و گوشـی 
تلفـن و لپ تـاپ و اشـیا قیمتـی و در کل هـر وسـیله 
بـا قیمـت بـاالی 1300 یـورو از مهاجریـن بـرای تامین 

مخـارج کمپ هـای موقـت پناهنـدگان برمی گردد.

10. حـال فکـر کنیـد کشـوری، حزبـی و شـخصی بـا 
ایـن سـابقه در موج سـواری و بی ارادگـی و شـخصی با 
ایـن خصوصیـات ایـران را بـا اتهامـی اینچنینـی قرون 

وسـطایی می خوانـد…
@jvsoleimani

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع اینترنت به دلیل اعمال تحریم های آمریکا را از نظر فنی 
غیرممکن دانست و گفت: در حوزه هایی چون نامه های دامنه و بانک ها که احتمال ایجاد محدودیت به دلیل 

تحریم ها وجود دارد برنامه ریزی هایی صورت گرفته و حتی مانورهایی نیز انجام شده است.

#رشتو
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روزنامه شـهروند درباره منوی رسـتورانی در یزد نوشـت:»کوبیده گوزن، 

آهو« آبگوشت 

 تغـار تحلیلگـر؛ پنجـره را بـاز کرد. مخاطـب خاص را دید کـه به درخت 

بی بـرگ گابی تکیـه زده بود.

-این درازه چیه توی دستتون خانم مخاطب؟

-سام تغاری! این استخون گردن زرافه است.

-چی؟ استخون گردن زرافه؟ از کجا اوردین این فصل سال؟

مخاطـب خـاص اسـتخوان را روی شـانه اش گذاشـت. اخمـی کـرد و 

بـی حوصلـه گفت:

-یعنی چی این فصل سـال؟ مگه میوه اسـت؟ زرافه اسـت و در همه 

فصا پیدا میشه!

مخاطـب؛ قـری بـه گردنـش انداخـت. اسـتخوان را بـه بغـل گرفـت و 

کرد.  نـوازش 

-امـروز بـا چنـد تـا از مخاطبـای خـاص رفتیـم رسـتوران الکچـری! 

مـی دونـی چیـه؟ اونجـا همه چـی بـود. کوبیده گـوزن، آبگوشـت آهو، 

ران کرگـدن، زبـان نهنـگ. اوه! چـه چیزایـی داشـت. مـن گـردن زرافـه 

سـفارش دادم.

چشمهای تغار از حدقه بیرون زد. دستهایش را از دو طرف روی ستون 

فقراتش گذاشت.

-چـه پر اشـتها هسـتین خانم مخاطب! چـه جوری یک تنـه گردن به 

این گندگـی رو خوردین؟

-خـب دیگـه! البتـه تنهایـی نخـوردم. مخاطبـای خـاص دیگـری هم 

بـودن کـه دونگـی یه گردن خریدیم و با نوشـابه زدیم باال. عکسـاش رو 

هـم توی اینسـتاگرام می تونـی ببینی.

-نـوش جونتـون. کشـک هـم داشـت مـن بـا تغارناز بـرم یـه ناهاری 

بخوریم؟

-کشـک؟ آره به نظرم کشـک پلنگ داشـتن، پیاله ای 50 دالر! خیلی 

هم شـیک و الکچری!

تغار؛ دستش را از آستین بیرون آورد و کله اش را خاراند.

- 150 دالر؟ حـاال فکرامـو بکنـم ببینم چی میشـه. خانم مخاطب! این 

اسـتخون رو کجـا می برین بـا خودتون؟

مخاطـب خـاص؛ شـالش را پشـت گـوش انداخـت. گـردن زرافـه را 

بوسید.

-میخـوام بزارمـش تـوی دکـوری خونـه. آخـه بـا ایـن بخـور بخـوری 

کـه مخاطبـای خـاص راه انداختـن. امـروز و فرداسـت کـه نسـل زرافه 

منقـرض بشـه. مـی دونـی اون وقـت مـوزه هـای بـزرگ دنیـا همیـن 

اسـتخون گـردن رو بـه چـه قیمتـی ازم میخـرن؟

تغار؛ در خود فرو رفت و تا ساعت ها بیرون نیامد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

گردن زرافه

سال گذشته در پیام ما به موضوع 
حمایت از کودکان کار و فعالیت هایی 

که بعد از گذشت یک سال از شروع این 
حمایت صورت گرفته، پرداختیم.

سریال "هزاردستان" به 
فهرست ملی حافظه جهانی یونسکو 

اضافه شد

ارکستر سرزمین خورشید 
به رهبری عباس عامری، سومین کنسرت 

رسمی خود را در 2۸ آبان ماه در تاالر 
رودکی به روی صحنه می برد.

سال گشت موسیقیفیلم

رسانه در آینه تصویر
شماره 102 كرگدن، شنبه، منتشر شد.

امید سهرابی پس از چهار سال از اول 

آذر با نمایش خروس الری در 
تماشاخانه ایرانشهر به عرصه تیاتر 

بازمی گردد.

آخرین مهلت ثبت نام در بخش 

تیاتر صحنه ای دانشجویان 

برای تهران و البرز پانزدهم و برای سایر استان ها 25 آبان ماه 
تعیین شده است.

همزمان با اعام فهرست اسامی نامزدهای 
ایران جایزه ادبی »هانس کریستین 

اندرسن« معروف به نوبل کوچک ادبیات، 
فرهاد حسن زاده و فرشید شفیعی از سوی شورای کتاب کودک به 

عنوان نامزدهای ایرانی این جایزه معرفی شدند. 

 - اگر عقل داشتم پیشت نمیموندم
 + چه خوب که عقل نداری...

لورل و هاردی

تیاترتیاترکتاب دیالوگ

بهار دهر بباد خزان نمی ارزد
چراغ عمر بباد وزان نمی ارزد

برو چو سرو خرامان شو از روان آزاد
که این حدیقه به آب روان نمی ارزد

شقایق چمن بوستانسرای امل
بخار و خاشٔه این خاکدان نمی ارزد
خالص ده ز تن تیره روح قدسی را

که آن همای بدین استخوان نمی ارزد
قرار گیر زمانی که ملک روی زمین

به بیقراری دور زمان نمی ارزد
سریر ملکت ده روزه پیش اهل نظر

بپاس یکشبٔه پاسبان نمی ارزد
فروغ مشعلٔه بارگاه سلطانان
بتیرگی شبان شبان نمی ارزد

ز ثور و سنبله اعراض کن که خرمن ماه
بکاه برگ ره کهکشان نمی ارزد

بدین طبقچٔه سیم این دو قرص عالمتاب
بنزد عقل به یکتای نان نمی ارزد

هر آن متاع که از بحر و کان شود حاصل
بفکر کردن سود و زیان نمی ارزد

خواجوی کرمانی 

  نه اینکه این دریا را نمیشناسم 

 نه ...

 خیال تو

 غرقم می کند...

هنگامه درخشان

عکس نوشت

عکس: 
تی تی ناز ساروی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که انگلستان به ایران 
اعالن جنگ داد

دولـت لنـدن یکم نوامبـر 1۸56 )دهـم آبانماه( 
بـه ایـران اعـان جنـگ داد، زیرا کـه اخطارهای 
دیپلماتیـک آن دولـت بـه ایـران کـه هـرات و 
غـرب افغانسـتان تسـلیم کنـد و از آنجـا خارج 
شـود مـورد بی اعتنایـی تهـران قرارگرفتـه بود. 
دولـت لنـدن کـه هندوسـتان را از آن خود کرده 
بـود، متعاقـب دادن اعـان جنـگ بـه ایـران، 
از هنـد نیـروی نظامـی و کشـتی توپـدار روانـه 
ایـران کـرد. ایـن نیـرو در دو گـروه بـه بوشـهر 
)خوزسـتان(  خرمشـهر  و  خـارک  )فـارس(، 
رسـیدند. ناوهـای انگلسـتان پـس از رسـیدن 
بـه آبهـای بوشـهر، نهـم دسـامبر 1۸56 پس از 
یـک گلوله بـاران شـدید گام بر خـاک ایران در 
سـاحل بوشـهر گذاردنـد و نبـرد خیابانـی آغـاز 
شـد. در نبـرد خیابانـی کـه 45 روزطول کشـید، 
عمدتـا مـردم معمولـی از شـهر و حومه بوشـهر 
دفـاع مـی کردنـد. سـرانجام، 23 ژانویـه سـال 

1۸5۷ نیروهـای اعزامی انگلسـتان به ریاسـت 
»جیمـزاوت رام« پـس از شـش هفته و 3 روز 
نبـرد خیابانی، بندر بوشـهر و حومه آن را تصرف 
كردنـد تـا دولـت تهـران مجبـور بـه صـرف نظر 
كـردن از شـهر هـرات و غرب افغانسـتان امروز 
شـود كـه از زمـان ایجاِد كشـور ایران به دسـت 
كوروش بزرگ همیشـه بخشـی وفـادار از ایران 
و كانـون فرهنـگ و ادب فارسـی، و برای مدتی 
نیـز شـاهزاده نشـین ایـران و مقـّر حكومـت 
خراسـان بـود و شـاه عبـاس کـه در هـرات بـه 
دنیـا آمـده بـود پیـش از احراز سـلطنت در این 
شـهر مـی زیسـت. منطقـه هـرات قسـمتی از 
بخـش اصلـی ایرانزمین بود که در عهد باسـتان 
»آریانـا« خوانده می شـد. »افغانسـتان« نامی 
اسـت كه انگلیسـی هـا بر ایران خـاوری گذارده 
انـد. افغانسـتان کـه بـر سـر آن، ایـن عملیـات 
صـورت گرفتـه بـود از قـرن هجدهـم و پـس 
از سـلطه دولـت لنـدن بـر هندوسـتان مطمـح 
نظـر انگلیسـی ها بوده اسـت که علـل درگیری 
کنونـی غـرب در آنجـا بـه همـان زمـان بـاز می 

راه  نزدیکتریـن  افغانسـتان  کـه  زیـرا  گـردد 
زمینـی ورود و نفـوذ قدرت های »اوراسـیا« که 
بـا ایجـاد سـازمان شـانگهای متحد شـده اند و 
در ائتـاف »بریکـس« در کنـار هـم هسـتند به 
آسـیای غربـی ـ منطقـه اسـتراتژیک و نفتـدار 
جهـان اسـت. دوسـت محمدخـان حاكـم كابل 
پـس از امضـای پیمـان پیشـاور بـا انگلسـتان، 
برخـاف روش  و  هـا  انگلیسـی  تحریـک  بـه 
گذشـته اش دسـت بـه تشـویق حاكـم هـرات 
بـه تمـّرد از دولـت تهـران زد. ناصرالدیـن شـاه 
كـه در همـان زمان به گردنكشـی خـان خوارزم 
پایـان داده بـود حسـام السـلطنه را بـا لشـكر 
خراسـان و چنـد یـگان نظامی از تهـران، گرگان 
و كرمـان مأمور گوشـمالی حاكم هـرات كرد كه 
بـا اعتـراض شـدید لنـدن رو بـه رو شـد. چون 
برسـمیت  بـا  انگلسـتان  نكـرد،  توجـه  تهـران 
كـه  افغانسـتان  مرزهـای  فـوری  شـناختن 
خـود در لنـدن ترسـیم كـرده بـود، روابطـش را 
بـا تهـران قطـع و یكـم نوامبـر1۸56 بـه ایـران 

اعـان جنـگ داد.

فیلم سینمایی درساژ نخستین 
ساخته پویا بادکوبه در هشتمین 

جشنواره
 International Crime and Punishment Film Festival 

)جنایت و مکافات( به نمایش در می آید.

جشنواره


