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ــا در شــرایط  ــران و اروپ ــه ای ــه رابط ــت ک ــوان گف شــاید بت
ــن و در  ــاس تری ــن و حس ــک تری ــی از نزدی ــی یک کنون
ــد. عیــن حــال خــاص تریــن وضعیــت را ســپری مــی کن
ایــن شــرایط مدیــون توافقــی اســت کــه بــه توافــق هســته 
ای 2015 ایــران موســوم شــد و طبــق آن تهــران بــا ظرافــت 
ــی را در توافقــی  ــه اروپای ــان از جمل ــزرگ جه کشــورهای ب
ــه  ــورها را ب ــن کش ــی ای ــت سیاس ــه حیثی ــرد ک ــل ک دخی

ــره زد. ــه آن گ ــدی ب پایبن
بــا قبــول ایــن توافــق و محــدود شــدن بخشــی از فعالیــت 
هــای هســته ای ایــران، تحریــم هــای ســنگین و ظالمانــه 
ای کــه از ســوی آمریــکا و اروپــا علیــه تهــران وضــع شــده 

بــود، برداشــته شــد.
ــای  ــم ســال ه ــای مه ــق ه ــه یکــی از تواف ــق ک ــن تواف ای
ــی شــود، موجــب  ــی م ــی تلق ــن الملل ــر در ســطح بی اخی
ــم  ــار تحری ــر فش ــا از زی ــال ه ــد از س ــران بع ــا ته ــد ت ش
هــای ســنگین آمریــکا و اروپــا و حتــی فصــل هفتــم 
ــه صــادرات  ــل خــارج شــده و در زمین منشــور ســازمان مل
نفــت و گاز و برقــراری ارتباطــات مالــی و تجــاری بــا 
ــه وضــع  ــی بانکــی ب ــن الملل کشــورهای دیگــر و نظــام بی

ــردد . ــادی برگ ع
امــا از همــان زمــان کشــورهای مخالــف جمهــوری اســامی 
ایــران در منطقــه مثــل اســرائیل، عربســتان، امــارات و 
ــی  ــته و مدع ــاد داش ــق عن ــن تواف ــه ای ــبت ب ــن نس بحری
بودنــد کــه ایــن توافــق ایــران را قدرتمنــد کــرده و فشــارها 
را از روی آن بــر مــی دارد و موقعیــت تهــران را در منطقــه 

تقویــت مــی کنــد.
ایــن کشــورها کــه بــه ســبب حمایــت دولــت وقــت آمریــکا 
ــن  ــر ای ــذاری ب ــکان تاثیرگ ــران، ام ــق هســته ای ای از تواف
توافــق را در آن زمــان نداشــتند بابــه قــدرت رســیدن 
دونالــد ترامــپ در آمریــکا و شــعارهای وی مبنــی بــر 
اینکــه آمریــکا را از توافــق هســته ای خــارج خواهــد کــرد، 
ــه  ــنگتن زمین ــک واش ــا تحری ــد و ب ــازه ای گرفتن ــان ت ج
خــروج ســریع ایــن کشــور را از ایــن توافــق فراهــم کردنــد.
دونالــد ترامــپ بعــد از خــارج کــردن آمریــکا از ایــن 
ــرد  ــام ک ــاری اع ــال ج ــاه س ــت م ــق در 18 اردیبهش تواف
کــه تحریــم هــا شــامل توقــف صــادرات نفــت و گاز ایــران 
و قطــع دسترســی ایــران بــه نظــام ارتباطــات مالــی بیــن 
بانکــی جهانی)ســوئیفت( و ... را روز 13 آبــان بــاز گردانــده 

ــی رســاند. ــر م ــه حداکث و فشــارها را ب
ــه  ــران ب ــای آوردن ای ــا ادع ــه ب ــنگتن ک ــدام واش ــن اق ای
پــای میــز مذاکــره صــورت مــی گرفــت و انتظــار مــی رفــت 
ــر  ــوری اســامی و کشــورهای دیگ ــا عقــب نشــینی جمه ب
ــا ایــن  ــه تنهــا ب ــرو شــود، ن امضــا کننــده ایــن توافــق روب
ــورهای  ــران و کش ــه ای ــد، بلک ــرو نش ــات روب ــه اقدام گون
ــق  ــه تواف ــه ب ــد ک ــام کردن ــن و روســیه اع ــی و چی اروپای
ــام  ــز اع ــا نی ــه اروپ ــد و اتحادی ــی مانن ــد م ــام پایبن برج
کــرد کــه از فعالیــت شــرکت هــای خــود در ایــران حمایــت 

مــی کنــد.
اتحادیــه اروپــا در ایــن راســتا حتــی قانــون مســدود کــردن 
ــای  ــرکت ه ــا از ش ــت ت ــرا گذاش ــه اج ــران ب ــاره ای را در ب
فعــال خــود در ایــران در قبــال تحریــم هــای آمریــکا 
حفاظــت کنــد و بعــد از آن نیــز اعــام کــرد کــه ســازو کار 
ــی  ــادالت مال ــارت و مب ــه تج ــرای ادام ــی خاصــی را ب مال
ایــن اتحادیــه بــا ایــران همزمــان بــا اعمــال تحریــم هــای 

ــد. ــی کن ــه م ــان ارای ــکا در روز 13 آب آمری
ــز از آن  ــن نی ــیه و چی ــا روس ــد ت ــدام موجــب ش ــن اق ای
حمایــت کــرده و تاکیــد کننــد کــه منتظــر بســته ســازو کار 
مالــی اتحادیــه اروپــا مــی ماننــد و آنهــا نیــز از طریــق ایــن 

بســته تجــارت خــود را بــا ایــران ادامــه مــی دهنــد.
ایــن بســته حمایتــی و ســاز وکار مالــی کــه شــاید در 
ــه اجــرا گذاشــته  ــان ب ــار در جه ــرای اولیــن ب ــوع خــود ب ن
مــی شــود، ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه ایــران بــه 
تجــارت بــا شــرکت هــای اروپایــی و خارجــی ادامــه دهــد، 
نفــت خــود را بفروشــد و در قبــال آن کاالهــای مــورد نیــاز 

ــد. را دریافــت کن
اقدامــی کــه در صــورت عملــی شــدن کامــا برنامــه هــای 
ــی  ــا ناکام ــران را ب ــر ای ــری ب ــار حداکث ــرای فش ــپ ب ترام

مواجــه خواهــد کــرد. 
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تهران

مرمت مساله دار در مراغه
مسجد 600 ساله مراغه بدون حضور کارشناسان و 
با استفاده از مصالح غیرسنتی در حال مرمت است

الحاق در محاق
خبر رد CFT توسط شورای نگهبان در روز 1۳ آبان و همزمان

 با اعالم تحریم های جدید آمریکا بازار سرمایه را با شک روبرو کرد
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لزوم تشکیل 
شورای عالی پسماند 

در شهرداری تهران
رییــس کمیته اقتصاد و تنظیم 

مقررات شورای اسالمی شهر 
تهران بر لزوم تشــکیل شورای 

عالی پســماند در شهرداری تهران 
تاکید کرد.

تخت جمشید 
در صدر توجه 

گردشگران 
خارجی

 نرخ بیکاری
1۲.۲ درصد شد

دوماه سرنوشت ساز 

برای خودروسازان

2

سیاست سازمان محیط زیست بر تقویت قرق های 
اختصاصی قرار گرفته است. این قرق ها که به اشخاص 
حقیقی یا حقوقی واگذار می  شود با شکارگاه خصوصی 
 تفاوت دارد.

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق 
اختصاصی به محدوده ای از جنگل و مرتع و آب و 
آب بندان و کوهستان و زمین های بایر یا دایر اطاق 
می شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده ، با 
رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و 
تکثیر و بهره برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس 
از موافقت مقامات صاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی،از 
طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین 
به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می شود.

سیاست سازمان تقویت قرق های 
اختصاصی است. تاکنون این 
قرق های اختصاصی برای سه 
استان تصویب شده است

تقویت قرق های 
حیات وحش در دستور 
کار محیط زیست

67

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1305

دوشنبه 14 آبان 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

و

برادر گرامی
جناب آقای مهندس محمد علی كریمی

برادر گرامی
جناب آاقی مهندس محمد علی كریمی

برادر گرامی
جناب آاقی مهندس محمد علی كریمی

ــت  ــر درگذش ــف و تاث ــت تاس ــا نهای ب
همشــیره مكرمــه تــان را بــه شــما و خانواده 
ــد  ــه و از درگاه خداون ــلیت گفت ــرم تس محت
متعــال بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه 
غفــران الهــی و بــرای جنابعالــی و خانــواده 
ــم. ــی نمای ــئلت م ــر مس ــر و اج ــی صب گرام

مصیبــت درگذشــت خواهــر ارجمنــد و 
ــوده،  ــرض نم ــلیت ع ــان را تس بزرگوارت
بقــای عمــر بــا عــزت بــرای شــما و 
رحمــت واســعه بــرای آن مرحــوم از 

خداونــد متعــال خواســتاریم.

ــار  ــم ب ــه غ ــف ضایع ــت تأس ــا نهای ب
درگذشــت خواهــر گرامیتــان را خدمــت شــما 
و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده، از 
خداونــد متعــال بــرای روح پــاک آن مرحــوم 
علــو درجــات و مغفــرت الهــی و بــرای خانواده 

محتــرم صبــر جمیــل آرزومندیــم.

سید حسین مرعشی روزنامه پیام ما

محمدجواد فدایی
سرپرست استانداری کرمان

ــن  ــا ای ــه اروپ ــر در اتحادی ــوی دیگ از س
بحــث نیــز مطــرح اســت کــه ایــن اتحادیه 
ــک  ــی ی ــته حمایت ــن بس ــوب ای درچارچ
ســامانه نظــام پرداخــت مالــی بین المللــی 
ــاری و  ــادالت تج ــرای مب ــر از دالر را ب غی
ــوازات  ــه م ــا ب ــد ت ــدازی کن ــی راه ان مال
ســوئیفت بــه اجــرا گذاشــته شــود.در 
صــورت راه انــدازی ایــن سیســتم مالــی، 
عمــا کنتــرل آمریــکا بــر نظــام مالــی 
جهانــی و اعمــال تحریــم هــای مالــی 

ــود.  ــی ش ــر م ــی اث ــورها ب ــه کش علی
پایــگاه خبــری اویــل پرایــس آمریــکا در 
ــاره و اقــدام احتمالــی  تحلیلــی در ایــن ب
ــی بیــن المللــی  ــدازی سیســتم مال راه ان
اتحادیــه  و  ایــران  بیــن  دالر  از  خــارج 
بــود،  اروپــا و دیگــر کشــورها نوشــته 
ایــن اقــدام جایــگاه دالر را بــه عنــوان 
ــر  ــه خط ــی ب ــات نفت ــب در معام ارز غال

می انــدازد.
ــه اقدامــات  شــاید دلیــل دیگــر ایــن گون
اروپــا در قبــال ایــران بــه تنــش سیاســی 
ــکا  ــه وآمری ــن اتحادی ــن ای ــاری بی و تج
بــه  بعــداز  باشــد،ترامپ  مربــوط  نیــز 
ــد  ــه ازبع ــر آنک ــاوه ب ــیدن ع ــدرت رس ق
بــر  مالیــات  وضــع  ماننــد  تجــاری 
وارداتــی  آلومینیــوم  و  خــودرو، فــوالد 
اروپــا،  جملــه  از  دیگــر  کشــورهای  از 
ــرد،  ــورها وارد ک ــن کش ــر ای ــارهایی ب فش
بلکــه از بعــد سیاســی نیــز در حــوزه 
ــورهای  ــی کش ــی و خارج ــت داخل سیاس
اروپایــی مثــل حمایــت از بــه قــدرت 
بــا  مخالفــت  گراهــا،  ملــی  رســیدن 
برنامــه هــای ایــن کشــورها در قبــال 
بــا  ... مداخلــه کــرد کــه  و  مهاجــران 
ــد. ــه ش ــا مواج ــه اروپ ــش اتحادی واکن
اروپــا  انصــراف  راســتای  در  آمریــکا 
ازحمایــت از برجــام، بارهــا نماینــدگان 
رئیــس  و  خارجــه  وزیــر  چــون  خــود 
ــن کشــور  ــه ای ــران در وزارتخارج ــروه ای گ
را راهــی قــاره ســبز کــرد تــا آنهــا از 
انجــام ایــن اقدامــات در قبــال ایــران 
ــه نظــر مــی رســد در  منصــرف کنــد کــه ب
ــوده اســت و حــال  ــق نب ــه موف ــن زمین ای
ــه  ــه نوعــی ب ــران ب ــا و ای ــط اروپ ــه رواب ک
ــت  ــتای تقوی ــورده و در راس ــره خ ــم گ ه
ترامــپ  فشــارهای  قبــال  در  یکدیگــر 

ــات  ــی اتفاق ــروز برخ ــد، ب ــت می کن حرک
ــده و  ــز ش ــب برانگی ــوزه تعج ــن ح در ای
ــان  ــه مخالف ــه ک ــوت گرفت ــن مســئله ق ای
نزدیکــی رابطــه ایــران واروپــا بعــد از 
ایــن  تقویــت  از  درجلوگیــری  ناکامــی 
ــاش  ــک ت ــات دیپلماتی ــا اقدام ــه ب رابط
مــی کننــد تــا بــا درگیــر کــردن کشــورهای 
اروپایــی در برخــی مســائل مرتبــط بــا 
ــه آن آســیب  ــه شــکل دیگــری ب ــران ب ای

ــد. بزنن
ــل فرانســوی ها  ــدی قب ــن راســتا چن در ای
ــد  ــران قص ــل ای ــه عوام ــدند ک ــی ش مدع
ــس  ــن در پاری ــع منافقی ــته در تجم داش
ــات  ــی از دیپلم ــد و یک ــذاری کن ــب گ بم
ایــن  در  اتریــش  در  هــای کشــورمان 
ارتبــاط دســتگیر شــد.گروهکی کــه در 
ــچ  ــرده اســت و هی ــران م ــردم ای ــن م بی
ایرانیــان  بیــن  در  حتــی  جایگاهــی 

ــدارد. ــم ن ــارج ه ــف در خ مخال
بعــد از آن و روز گذشــته پلیــس دانمــارک 
مدعــی شــد کــه فــردی مرتبــط بــا ایــران 
را بــه اتهــام تــاش بــرای حملــه بــه یــک 
فــرد در ایــن کشــور دســتگیر کــرده اســت.
در  شــده  بازداشــت  نــرژوی  شــهروند 
حــال  در  اســت کــه  متهــم  دانمــارک 
عکــس گرفتــن و زیــر نظــر داشــتن خانــه 
عامــل  تروریســتی  گروهــک  مســئول 
حملــه بــه رژه نیروهــای مســلح در اهــواز 
ــی بازداشــت شــده  ــوده اســت.این ایران ب
در دادگاه حاضــر شــده و اتهاماتــش دایــر 
ــی  ــتگاه اطاعات ــک دس ــه ی ــک ب ــر کم ب
در  ســوءقصد  طراحــی  بــرای  خارجــی 

دانمــارک را رد کــرده اســت.
نگاهــی بــه ایــن اتهامــات و ادعاهــای 
ــه در  ــد ک ــی ده ــان م ــده نش ــرح ش مط
ــران و  ــه ای ــم در رابط ــاق مه ــتانه اتف آس
ــان  ــوی مخالف ــی از س ــه های ــا، توطئ اروپ
بهبــود رابطــه ایــران و اروپــا در حــال 
شــکل گیــری اســت کــه قصــد دارنــد تــا 
ــع از شــکل گیــری  ــا ایجــاد اختــال مان ب

ــوند. ــه ش ــن رابط ای
ایــن  بایــد  اروپــا  اتحادیــه  مقامــات 
ــا را درک  ــیطنت ه ــوار و ش ــت دش وضعی
ــورهایی  ــراد و کش ــه اف ــد ک ــد و بدانن کنن
را  اروپــا  و  ایــران  بیــن  تنــش  ایجــاد 

هــدف گــذاری کــرده اند./ایرنــا

بـا وجـود تحریم هـا و پروپاگانـدای آمریکا، 
چهلمین نشسـت عمومـی اعضای وابسـته 
سـازمان جهانـی جهانگـردی هفته آینـده در 
ایـران برگـزار می شـود کـه دبیرکل ایـن نهاد 
وابسـته به سـازمان ملل متحـد و همچنین 
26 کشـور عضـو از جملـه آمریـکا و انگلیس 

در آن حضـور خواهند داشـت.
ایـن جـاس از 21 تـا 25 آبان ماه در اسـتان 
همـدان به میزبانی مجموعه گردشـگری غار 
علیصـدر بـه عنـوان عضـو وابسـته سـازمان 
جهانـی جهانگـردی برگزار می شـود که عاوه  
بـر دبیـر کل سـازمان جهانـی جهانگـردی و 
هیـات اجرایـی دبیرخانـه اعضـای وابسـته، 
نمایندگانـی از کشـورهای اسـپانیا، آلمـان، 
افریقـای جنوبـی، ترکیه، نیجریـه، آرژانتین، 
ایتالیـا، فنانـد، مالـزی، آمریـکا، پرتغـال، 
اندونـزی، هنـد، پـرو، یونـان، تایلنـد، کـره 
جنوبـی، ژاپـن، کلمبیا، پاکسـتان، کرواسـی، 
امـارات، جمهـوری آذربایجـان،  ازبکسـتان، 
اردن و بلغارسـتان در آن حاضـر می شـوند.
ولـی تیمـوری، معـاون گردشـگری کشـور  
در نشسـت خبـری کـه بـه ایـن بهانـه روز 
)یکشـنبه 13 آبان مـاه( در سـازمان میـراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری برگزار 
شـد، بـا اعتقـاد بـر این کـه تحریم هـا مانـع 
در  خارجـی  نماینـدگان کشـورهای  حضـور 
ایـن رویـداد بین المللی نشـده اسـت و این 
اجـاس بـا شـرکت 60 مهمـان از 26 کشـور 
برگزار می شـود، گفت: گردشـگری در شرایط 
تحریـم  عـاوه بـر خنثـی کـردن حربه هـای 
در  دیپلماتیـک  ابـزار  عنـوان  بـه  دشـمنان 
اختیـار جهـان قـرار گرفتـه اسـت، بنابرایـن 
در تمـام اسـناد بین المللـی معمـوال جـزو 

نخسـت مطـرح می شـود. اولویت هـای 
و  بازاریابـی  دفتـر  دیـر   ، الریجانـی  علـی 
در  معاونـت   ایـن  گردشـگری  تبلیغـات 
ادامـه بـا بیـان این کـه ایـران درحـال حاضر 
جهانـی  سـازمان  در  وابسـته  عضـو   16
جهانگـردی دارد که رتبه آن نسـبت به سـال 
2017 کـه 12 بـوده حتمـا بـا ارتقـاء همـراه 
اجـاس سـی ونهم کـه  اسـت، گفـت:  در 
در ارمنسـتان برگـزار شـد 39 عضـو حضـور 
داشـتند، درحالی کـه طبـق ویزاهـای صـادر 
شـده، در اجـاس ایـران قـرار اسـت نزدیک 
بـه 70 عضـو وابسـته حضور داشـته باشـند.

همچنیـن  گردشـگری  معـاون  تیمـوری، 
توضیـح داد: دو نـوع عضویـت در سـازمان 
یـک  دارد کـه  وجـود  جهانگـردی  جهانـی 
گـروه عضویـت رسـمی دارنـد و شـامل وزار 
و مقامـات گردشـگری می شـوند و دیگـری 
بخش هـای  کـه  اسـت  وابسـته  اعضـای 
می شـود.  شـامل  را  کشـورها  خصوصـی 
اجـاس همـدان بـا حضـور اعضای وابسـته 
)بخـش خصوصـی( برگـزار خواهد شـد.وی 
جانبـی  رویـداد  دو  برگـزاری  از  همچنیـن 
»بهره گیـری  بین المللـی  سـمینار  شـامل 
گردشـگری فرهنگـی از فناوری هـای نویـن 
ارتباطـات« در راسـتای شـعار  اطاعـات و 
جهانـی این سـازمان و همچنین نمایشـگاه 
اسـتارتاپ ها و شـرکت های فعـال در حـوزه 
فناوری ارتباطات و اطاع رسـانی گردشـگری 
خبـر داد و افـزود: مهمانـان شـاخصی در 
ایـن رویدادهـا حضـور خواهند داشـت که از 
جملـه مشـاوران بین المللی سـازمان جهانی 

می شـوند. محسـوب  جهانگـردی 

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری قزویـن گفـت: کشـف مقبـره 
حسـن صباح در روستای خشکچال الموت 
صحـت نداشـته و تکذیب می شـود.محمد 
علـی حضرتـی ها افـزود: در چنـد روز اخیر 
عکس ها و خبرهایی در شـبکه های مجازی 
درباره زیارتگاهی در روسـتای خشـکچال که 
بـه آرامـگاه حسـن صبـاح منتسـب شـده، 
انتشـار یافتـه کـه بی پایه و اسـاس بـوده و 

مبنای علمـی و واقعـی ندارند.
وی بـا بیـان اینکه مـکان یاد شـده امامزاده 
محمد سپهسـاالر نـام دارد،اضافـه کرد: پس 
از قصـد هیـات امنا برای سـاخت حسـینیه 
در ایـن امامـزاده و بـه دنبـال آن بـا مراجعه 
میـراث فرهنگـی و کاوش های انجام شـده 

در ایـن مکان، مقداری سـفالینه هـای دوره 
سـلجوقی و صفوی و کاشـی هـای قدیمی 
بـه همـراه یـک قبـر از ایـن محـل کشـف 
شـد  مشـخص  هـا  بررسـی  در  شـد کـه 
اسـکلت یـک کـودک بـوده اسـت. حضرتی  
هـا خاطـر نشـان کـرد: کاوش هـا در محـل 
بـه  دسـتیابی  بـرای  سپهسـاالر  امامـزاده 
نتایـج علمـی و تاریخـی آن و شناسـائی 
یافـت.  خواهـد  ادامـه  عرصـه  محـدوده 
مدیـر کل میـاث فرهنگـی صنایـع دسـتی 
و گردشـگری قزویـن گفـت: بـا توجـه بـه 
مطالعـات داده های تاریخی آرامگاه حسـن 
صبـاح در جایـی دیگـر متصور می شـود که 
کاوش هـای آینـده منطقه الموت شـاید آنرا 

مشـخص کند. 

پروپاگاندای آمریکا مانع اجالس 
سازمان جهانی جهانگردی نشد

کشف مقبره حسن صباح تکذیب شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه دپش، چاپ تولس فرانسـه 
در تیتـر یـک خود با عبارت »لنز ماه« به 

شصتمین سـالگرد تاسیس ناسا پرداخته.

خبرگـزاری اسپوتنیک در تیتر یک 
خود آورده: تحریم های واشـنگتن علیه 

تهران بر نفوذ روسـیه در بازار نفت تاثیر 
خواهد گذاشت.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
از حکـم حبس ابد رهبر مخالفان دولت 

بحرین خبر داده.
خاورمیانهروسیهفرانسه

خبرگـزاری دویچه وله به ارائه 
فکت هایـی در ارتباط با تحریم های آمریکا 

علیه ایران پرداخته.
آلمان

حل مشکالت اقتصادی محور کار همه وزرا باشدپیام خبر
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت : امروز مهم ترین مشکات کشور نابسامانی در 
بخش سرمایه گذاری است، لذا وزرا باید برای حل مشکات این بخش برنامه ریزی کنند.

لنا
 ای

س:
عک

الحاق در محاق
خبر رد CFT توسط شورای نگهبان در روز 1۳ آبان و همزمان با اعالم تحریم های جدید 

آمریکا بازار سرمایه را با شک روبرو کرد

اعضای شورای نگهبان احاق دولت به کنوانسیون موسوم به CFT را رد کردند

نگاههـا  همـه  آبـان   13 در  حالـی کـه  در 
متوجـه عقربـه شـاخص ها در تاثیـر از خـط 
ونشـان های ترامـپ بـود امـا خبـر دیگـری 
خـود  متوجـه  را  اقتصـادی  نمودار هـای 
کـرد. عبـاس کدخدایـی کـه چنـد ماهـی 
اسـت بـه توییتـر هـم پیوسـته در توییتـی 
نوشت:»شـورای نگهبان الیحـه الحاق دولت 
بـه کنوانسـیون  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
مبـارزه بـا تامین مالی تروریسـم )CFT( را 
در جلسـات متعـدد خـود مورد بررسـی قرار 
داد و واجـد ایـرادات و ابهاماتـی دانسـت. 

ایـن نظر شـامل مـوارد خاف شـرع، خاف 
قانـون اساسـی و ابهام، در موعـد مقرر برای 
شـده  ارسـال  اسـامی  شـورای  مجلـس 

اسـت.«
هـر چنـد ایـن توییـت سـخنگوی کهنـه کار 
زیـادی  واکنش  هـای  بـا  نگهبـان  شـورای 
در ایـن شـبکه اجتماعـی همـراه شـد امـا 
او ترجیـح داد بـه هیـچ یـک از آنهـا پاسـخ 
ندهـد. او امـا پیش از این در همین شـبکه 
اجتماعی نوشـته بود کـه » ایرادات شـورای 
نگهبـان نسـبت بـه اصـاح قانـون مبـارزه با 
پولشـویی و کنوانسـیون پالرمو برطرف شد. 
بـه نظـرات مجمـع  بـا عنایـت  هم چنیـن 

تشـخیص مصلحـت نظـام مقـرر شـد این 
مصوبـات بـه مجلـس اعـاده شـوند.«

اعالم نظر شورا در روز تاریخی
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی روز 
دولـت  الحـاق  بـا  مـاه  مهـر   15 یکشـنبه 
جمهوری اسـامی ایران به کنوانسـیون بین 
المللـی مقابلـه بـا تامیـن مالـی تروریسـم 
)CFT( موافقـت کردنـد.در ایـن رای گیـری 
از مجمـوع 271 نماینـده حاضـر در جلسـه، 
143 رای موافـق، 120 نماینده مخالف و پنج 
نماینـده رای ممتنـع بـه الحاق ایـران به این 
کنوانسـیون دادند.ایـن الیحـه شـامل یـک 
مقدمه، 28 ماده و یک پیوسـت اسـت و بر 

اسـاس آن جمهوری اسـامی ایران الحاق 
به کنوانسـیون بین المللی مقابله با تامین 
مالـی تروریسـم را بـا شـروطی پذیرفت.

جـدا از اینکـه شـورای نگهبـان چه تصمیم 
سرنوشـت سـازی را در این برهه حساس 
بـرای آینـده کشـور گرفتـه اسـت، سـوالی 
کـه باید سـخنگوی شـورای نگهبـان به آن 
پاسـخ بدهـد این اسـت که دلیـل انتخاب 
13 آبـان بـرای اعـام نظـر شـورای نگهبان 
چـه بوده اسـت؟ موضوعی که کارشناسـان 

واکنش هـای  آن  بـه  نسـبت  سیاسـی 
متفاوتـی نشـان داده اند.

ایراد شورای نگهبان 
کدخدایـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیا 
بیشـتر ایـرادات شـورای نگهبـان محتوایـی 
اسـت یا شـکلی یادآور شد: بیشـتر ایرادات 
محتوایـی است.سـخنگوی شـورای نگهبان 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا هیـات 
عالـی نظـارت مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام ایـرادات خـود را بـه این شـورا ارسـال 
کـرده اسـت، اظهـار داشـت: بله، ایـن هیات 
بـه صـورت مسـتقل نظـرات خـود را بـه مـا 
مـورد  در  ایـرادات  بیشـتر  اعـام کـرد کـه 
عـدم انطبـاق بـا سیاسـت هـای کلـی بـود 
کـه مـا ایـن ایـرادات را بـه مجلـس ارجـاع 
دادیم.کدخدایـی ادامـه داد: شـورای نگهبان 
براسـاس بنـد 2 ، اصـل 110 قانـون اساسـی 

ایـن ایـرادات را بـه مجلـس ارجـاع داد.

CFT در راه مجمع
رییـس کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس گفـت: الیحه کنوانسـیون 
مبـارزه با تامین مالی تروریسـم )CFT( در 
اولیـن جلسـه پـس از سرکشـی نمایندگان 

بـه حـوزه هـای انتخابیه بررسـی می شـود.
حشـمت هللا فاحت پیشـه دیـروز در جمع 
خبرنـگاران، افزود: شـورای نگهبـان بیش از 
20 مـورد ایـراد بـه الیحـه سـی اف تـی وارد 
دانسـته اسـت کـه بایـد در ایـن کمیسـیون 

بررسـی شود.
وی یـادآور شـد: عـاوه بـر ایرادهـای مذکور 
در نهایـت، شـورای نگهبان بنـدی را آورده که 
از نظـر مـا بـه معنـای رد الیحه کنوانسـیون 
مبـارزه با تامین مالی تروریسـم محسـوب 

می شـود.
رییـس کمیسـیون امنیـت ملی وسیاسـت 
خارجـی مجلـس اضافـه کـرد: در ایـن بنـد 
گفته شـده بعضـی از ایـرادات قابـل اصاح 
نیسـت و خـاف منافـع ملـی بـوده و طبـق 
آن الیحه مزبور خاف شـرع تشخیص داده 

است. شـده 
فاحت پیشـه یادآور شد: کمیسیون امنیت 
ملـی نظـر خـود را در صحـن مجلـس اعام 
خواهـد کـرد و در صـورت تاییـد بـه مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام ارسـال خواهـد 

. شد

واکنش بد بازار سرمایه
عـاوه بـر افـکار عمومـی این بـازار سـرمایه 

بـود کـه واکنـش منفی بـه تصمیم شـورای 
نگهبـان نشـان داد. در حالـی کـه بـا وضـع 
تحریم هـای تـازه ترامـپ بـازار پولی کشـور 
دچـار تاطـم شـده اسـت، سیاسـت گذاران 
اقتصـادی بدنبال حرکت کشـتی اقتصاد به 
سـوی بازار سـرمایه هسـتند. عرضه نفت در 
بورس را شـاید یکی از حرکت های اصلی در 
این مسـیر دانسـت. بورس اما روز گذشـته 
واکنـش منفی به رد CFT نشـان داد. مدیر 
نظـارت بـر بورس هـای سـازمان بـورس بـا 
بیـان اینکه در شـرایطی کـه رد CFT قطعی 
سـهامداران  ویـژه  بـه  سـهام داران  نشـده، 
حقیقـی نبایـد تصمیم هیجانـی دربـاره آن 
بگیرنـد، گفت:  موضوع در مجمع تشـخیص 
مصلحت بررسـی خواهد شد بنابراین اینکه 
سـهامداران واکنـش منفـی بـه آن نشـان 
دهنـد تنهـا منجـر بـه یـک اقـدام شـتابزده 
خدابخـش  شد.محسـن  خواهـد  بـازار  در 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایلنـا، 
 CFT دربـاره واکنـش منفـی بـورس بـه رد
در شـورای نگهبـان اظهـار داشـت: هنـوز رد 
این الیحه قطعی نشـده اسـت و سهامداران 
بایـد با دقت و آینده نگری بیشـتری در بازار 

سـرمایه تصمیـم بگیرند.

نـرخ بیـکاری افراد 10 سـاله و بیشـتر نشـان می دهد کـه 12.2 
درصـد از جمعیـت فعال )شـاغل و بیکار( در تابسـتان امسـال 
بیـکار بوده انـد کـه ایـن نـرخ نسـبت بـه مدت مشـابه پارسـال 
مقداری افزایش یافته اسـت. نتایج طـرح آمارگیری نیروی کار 
تابسـتان 13٩7 از سـوی مرکـز آمار منتشـر شـده کـه طبق آن، 
رونـد تغییـرات نشـان می دهد که شـاخص نرخ بیـکاری افراد 
10 سـاله و بیشـتر نسـبت بـه تابسـتان 1396 بـه میـزان 0.7 
درصد افزایش داشـته و جمعیت بیکار کشـور با 237 هزار نفر 

افزایـش بـه سـه میلیـون و 32٦ هزار نفر رسـیده اسـت.

صمـت  سـازمان  تجـارت  توسـعه  و  بازرگانـی  معـاون 
اسـتان هرمـزگان از لغـو ممنوعیـت صـادرات گوشـت مـرغ 
و احشـاء آن بـه صـورت سـرد، گـرم و منجمـد خبـر داد. 
محمـد عباسـی در ایـن خصـوص عنوان کـرد: پیشـنهاد لغو 
ممنوعیـت صـادرات مـرغ از سـوی وزارت جهاد کشـاورزی 
و بـر اسـاس اصـل صـادرات مـازاد بـر مصـرف در جهـت 
پایـداری تولیـد مطـرح شـده اسـت.وی بیان کـرد : وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز بـر همیـن اسـاس، صادرات 
گوشـت مـرغ را بـه صورت گرم، سـرد و منجمـد ،آزاد اعام 

اسـت.  کرده 

نرخ بیکاری 
12.2 درصد شد

لغو ممنوعیت 
صادرات مرغ

وزیـر دفـاع با اشـاره به تاثیـر تحریم ها در 
رشـد فنـاوری نیـرو های مسـلح گفـت: از 
مصادیـق روشـن تاثیـر تحریم ها بر رشـد 
و توسـعه کشـور، نیروهای مسـلح اسـت، 
نیروهـای مسـلح قدیمـی تریـن مجموعه 
ای هسـتند کـه توسـط آمریـکا تحریـم 

شدند.
 امیـر سـرتیپ حاتمـی گفـت: سـاخت و 
تولیـد جـت جنگنـده تمـام ایرانـی کوثر با 
همـکاری نیـروی هوایـی ارتـش جمهوری 

فرزنـدان  هنرنمایـی  اوج  ایـران  اسـامی 
دفاعـی  صنعـت  در  ایـران  ملـت  رشـید 
اسـت کـه با وجـود تحریم های دشـمنان، 
ضمـن رفع یکـی از حیاتی تریـن نیازهای 
هوایی کشـور، دسـتاورد راهبـردی جدیدی 
را در حـوزه رزم هوایـی بـه عنـوان هدیـه به 
محضـر مبـارک فرمانـده معظـم کل قـوا، 
ملـت شـریف ایـران اسـامی و نیروهـای 

مسـلح تقدیـم کرده اسـت.
وی بـا اشـاره به اقدامات انجام شـده برای 

سـاخت جنگنـده در ایـران افـزود: شـهید 
سـتاری بافاصله بعـد از جنگ اعام کردند 
مـا مـی توانیـم جنگنـده بسـازیم، ایشـان 
جنگنده آذرخش را شـروع کـرد و آذرخش 
سـاخته شـد. پـس از آن طـرح و تجربـه 
بـه صنایـع دفـاع منتقل شـد و بر اسـاس 
آن صاعقـه 1 و 2 را سـاختیم و امـروز آنهـا 
در نیـروی هوایـی مشـغول به کار هسـتند.
وی ادامـه داد: کوثـر بـه نوعی نسـل چهارم 
تجارب ما در سـاخت جنگنده اسـت، کوثر 
یـک هواپیمای تمـام ایرانی در تمـام ابعاد 
اسـت. بال، بدنه، موتـور هیدرولیک و همه 
مجموعـه هایـی که برای یـک هواپیما الزم 

اسـت در داخل سـاخته شد.

اولویت دائمی ما توان

 موشکی ماست

1۳آبان نماد مقاومت 
در برابر استکبار است

رییـس مجلـس شـورای اسـامی گفت: 13 آبـان به نمـاد مقاومت در برابر اسـتکبار 
مبـدل شـده اسـت. ماجـرای کاپیتوالسـیون و مخالفـت امـام بـا آن و حرکت هـای 
انقابـی دانشـجویان و دانش آمـوزان جلـوه ای از مبـارزات انقابـی و مردمـی بـا 
آمریکاسـت. علی الریجانی در جلسـه علنی روز )یکشـنبه( مجلس شـورای اسامی 
در نطـق قبـل از دسـتور با تسـلیت ایام اربعین حسـینی)ع(، از دولـت جدید و مردم 
مهمـان نـواز عـراق که در این هنگامه عظیم حسـینی به زائران خدمات رسـانی کردند 
و همچنیـن از وزارت کشـور، نیـروی انتظامی و نیروهای نظامی کشـورمان که بسـتر 
حرکـت عظیـم مـردم در سـفر به عتبـات عالیـات را فراهم کردند، تشـکر کـرد.وی با 
بیـان اینکـه 80 سـال اسـت که آمریـکا در امـور داخلی ایـران دخالت می کنـد، ادامه 
داد: بـه وفـور نمونه هایـی از دخالت هـای مقامات آمریـکا در امور داخلی ایـران وجود 
دارد. کودتـای مصـدق و بهـره گرفتن از خائنان شـکل داده شـد و حکومت شـاه برای 
چنـد دهـه بـر ملـت ایـران شـکل داده شـد.رییس مجلس بـا اشـاره به بیانـات روز 
گذشـته مقـام معظم رهبـری، گفت: رهبر معظم انقاب روز گذشـته سـه واقعه مهم 
را در مـورد ایـن ایـام توضیـح دادند چه ماجرای کاپیتوالسـیون و مخالفت شـجاعانه 
امـام بـا آن و چـه حرکتهای انقابی دانشـجویان و دانش آموزان، هر کـدام جلوه ای از 

مبـارزات ملـت علیـه رفتارهای اسـتکباری آمریکا را نشـان می دهد.

ته
نک

مدیـر نظارت بـر بورس های سـازمان بـورس با بیـان اینکه 
در شـرایطی کـه رد CFT قطعـی نشـده، سـهام داران به ویژه 
سـهامداران حقیقی نباید تصمیم هیجانـی درباره آن بگیرند، 
گفت:  موضوع در مجمع تشـخیص مصلحت بررسـی خواهد 
شـد بنابرایـن اینکه سـهامداران واکنش منفی به آن نشـان 
دهنـد تنهـا منجـر بـه یـک اقـدام شـتابزده در بـازار خواهد 
شد.محسـن خدابخـش در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصادی 
ایلنـا، دربـاره واکنـش منفی بورس بـه رد CFT در شـورای 
نگهبـان اظهـار داشـت: هنـوز رد ایـن الیحـه قطعـی نشـده 
اسـت و سـهامداران باید با دقت و آینده نگری بیشـتری در 

بازار سـرمایه تصمیـم بگیرند.

گزارش

مجلسدولت

باید از ایده های جوانان حمایت شود جامعه نیاز به فرهنگ اعتدالی دارد
فراکسـیون  سـخنگوی 
مسـتقلین گفـت: رییس دفتر 
در  بـا حضـور  رییـس جمهـور 
جلسـه ایـن فراکسـیون گفـت 
کـه هماهنگی هـای الزم بـرای ماقـات کمیسـیون ها با 

داد. خواهـد  انجـام  را  جمهـور  رییـس 
مهـرداد الهوتـی سـخنگوی فراکسـیون مسـتقلین  بـا 
دفتـر  رییـس   - واعظـی  محمـود  حضـور  بـه  اشـاره 
رییـس جمهـور - در نشسـت ایـن فراکسـیون اظهـار 
کـرد: آقـای واعظـی در ایـن دیـدار بـر ضـرورت توجـه 
بـه فرهنـگ اعتدالـی و نیـاز جامعـه بـه ایـن فرهنـگ 

تاکیـد کـرد.
کـه  گفـت  جلسـه  ایـن  در  ایشـان  داد:  ادامـه  وی 

اسـت  فراکسـیونی  تنهـا  مسـتقلین  فراکسـیون 
از  کـه در مـورد چهـار وزیـر اظهارنظـر قطعـی پیـش 
رای گیـری کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه نظر 
فراکسـیون های دیگـر تـا حـدودی مبهـم بـوده اسـت.
سـخنگوی فراکسـیون مسـتقلین گفـت: رییـس دفتـر 
بـه خـارج  بایـد  رییـس جمهـور همچنیـن گفـت کـه 
نشـان دهیـم بـا هـم هسـتیم و اگـر اختافـی باشـد 
فرمایشـات  بـه  بایـد  و  اسـت  رهبـری  فصل الخطـاب 
ایشـان توجـه کنیـم. سـخنگوی فراکسـیون مسـتقلین 
گفـت: رییـس دفتـر رییس جمهـور همچنیـن گفت که 
ماقـات کمیسـیون ها بـا رییـس جمهـور را هماهنـگ 
خواهـد کـرد ضمـن این کـه فراکسـیون مسـتقلین در 

اولیـن فرصـت بـا رییـس جمهـور دیـدار می کنـد.

نائـب رئیس مجلس شـورای 
افـرادی  گفـت:  اسـامی 
متفـاوت،  عمـل  و  نـگاه  بـا 
می تواننـد مشـکات کشـور را 

کننـد. رفـع 
نمایشـگاه  ششـمین  از  بازدیـد  در  پزشـکیان  مسـعود 
بـرای  کـرد:  اظهـار  رشـیدی  ربـع  فنـاوری  و  نـوآوری 
ایسـتادگی در مقابـل تحریم هـا و بـه نتیجـه رسـاندن 
شـعارهای اوایـل انقـاب بایـد راه را عـوض کـرده و بـه 
جوانـان بهـا دهیم، به غیـر از این، راهـکار دیگری وجود 
نـدارد، بـا آن نـگاه، تفکـر و روش های گذشـته نمی توان 
بـرای بـرون رفـت از گرفتاری هـای کنونـی کشـور راهکار 

پیـدا کرد.

ایـن نماینـده مردم تبریز در مجلس شـورای اسـامی با 
تاکیـد بر ضـرورت حمایت از جوانان فناور، خاطرنشـان 
کـرد: بایـد از ایـده جوانـان حمایت کـرده و برای سـرپا 
ایسـتادن، گسـترش ایده هـا و ورود جوانـان بـه بـازار 
کمـک کنیـم تـا در آینـده چندیـن برابـر سـرمایه گذاری 
درآمـد کسـب کنیـم؛ البتـه در کشـورمان کمتـر بـه ایـن 
موضـوع توجـه می شـود. وی در بخش دیگر سـخنانش 
بـا اشـاره بـه  بازدیـد از نمایشـگاه ربـع رشـیدی، مطرح 
کـرد: بنـده بیـش از سـه سـاعت از نمایشـگاه بازدیـد 
کـردم، امـا معتقـدم مسـئله با ایـن بازدید چند سـاعته 
حـل نمی شـود؛ چـرا کـه  ضـرورت دارد به سـخنان تک 
تـک افـرادی کـه تـاش کـرده و نـوآوری کردنـد، گوش 

داد و سـپس بـرای کمـک بـه آنـان برنامه ریـزی کـرد.

رنا
 ای

س:
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خودروســازان کمتــر از دو مــاه فرصــت دارنــد تــا از 
ابتــدای دی مــاه بزرگتریــن پــروژه اســتاندارد خودرویــی 
ــه  ــتانداردهای 85 گان ــرح "اس ــوم ط ــه س ــی مرحل یعن
ــاه ســال گذشــته  ــی کنند.اســفند م ــی" را اجرای خودروی
ــش  ــران از افزای ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــه س ــود ک ب
ــورد  ــه 85 م ــی از 55 ب ــتانداردهای خودروی ــداد اس تع
خبــر داد و اعــام کــرد کــه براســاس تفاهم نامــه ای 
بیــن ایــن ســازمان و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
ارتقــای ایــن اســتانداردها از نظــر تعــداد و کیفیــت 

ــت. ــده اس ــرح ش مط

دولـت آمریـکا در حالـی از روز دوشـنبه 14 آبان دومین 
بـه  را  ایـران  علیـه  تحریم هایـش  بازگشـت  از  مرحلـه 
اجـرا در مـی آورد کـه هم زمـان سـه کشـور اروپایـی بـه 
نمایندگـی از اتحادیـه اروپـا اعام کردند تاش هایشـان 
بـرای ایجـاد سـاز و کار ویـژه مالـی جدیـد بـا ایـران را 
سـرعت بخشـیدند. رییـس سیاسـت خارجـی اتحادیـه 
اروپـا اعـام کـرد: اتحادیه اروپـا تاش های خـود برای 
ایجـاد سـاز و کار مالـی جدیـد بـا ایـران را در هفته های 

اخیـر تشـدید کرده اسـت.

دو ماه سرنوشت ساز 
برای خودروسازان

اروپا به تالشش برای ایجاد 
ساز و کار ویژه مالی سرعت داد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس2۴ نیز به رای 
منفی اسـتقال »نیو کاالدونیا« پرداخته.

خبرگـزاری یورونیوز از رای منفی 
مـردم در رفراندوم جدایی »نیو کاالدونیا« 

در فرانسه خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
شـماره دو روز مانده به انتخابات 

میـان دوره ای آمریکا به ارائه اطاعاتی از 
کمپین هـای انتخاباتی پرداخته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان با انتشار 

گزارشـی تحلیلی به این سـوال که چرا با 
شـرکت در انتخابات میان دوره ای آمریکا 

پیام مردم به رئیس جمهور می رسـد.

آمریکا

پیام خبر
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محرومیت ۳ میلیون و 370 هزار 
خانوار روستایی از بیمه بازنشستگی

مرکـز  گـزارش  آخریـن  طبـق 
پژوهش هـای مجلـس، حـدود سـه 
میلیون و 370 هزار خانوار روسـتایی 
و عشـایری در سطح کشور از هرگونه 
بیمـه بازنشسـتگی و از کار افتادگـی محـروم انـد.در گـزارش 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی، فرازی بـه بیمه 
اجتماعی روسـتائیان، عشـایر و کشـاورزان اختصـاص یافته که 
حـاوی نـکات مهـم و جالـب توجهی اسـت. برای مثـال در مورد 
وضعیت اقتصادی این قشـر با اشـاره به آسـیب پذیری بیشـتر 
روسـتائیان نسـبت بـه شهرنشـینان از تکانه هـای اقتصـادی و 
بـه ویـژه تحریـم آمـده اسـت: »درآمـد روسـتائیان 55 درصـد 
سـاکنین شـهرها اسـت و برخی اسـتان ها یک سـوم میانگین 
ملـی درآمـد دارنـد. بدیـن لحـاظ پوشـش بیمه هـای اجتماعی 

بـرای ایـن قشـر از اهمیـت فـوق العـاده ای برخـوردار اسـت.«

بیمه

کالهبرداری 
از شهروندان 

با ربات صیغه یاب
رئیـس پلیـس فتا تهـران بـزرگ گفت: 
شـهروندان مراقـب ربات هایی کـه کاربر 
)جعلـی(  فیشـینگ  صفحـات  بـه  را 

هدایـت می کنـد، باشـند. 
بـر  افـزود:  کاظمـی  تـورج  سـرهنگ 
متهمیـن  واصلـه  پروندهـای  اسـاس 
بـدواً اقدام بـه تهیه ربات یا اپلیکیشـن 
ارائـه دهنـده خدمات مختلفـی از جمله 
افزایـش فالوئـر، دوسـت یـاب، صیغـه 
یـاب، ردیـاب، دوربیـن لخـت کـن و ... 
کـرده بـه نحوی که پـس از نصب برنامه 
به منظور فعالسـازی اپلیکیشن از کاربر 
درخواسـت واریـز مبلـغ اندکـی )معموال 
بـه صفحـه  ارجـاع  و  ریـال(  هـزار   20

فیشـینگ را میکنـد.
راه  هـای  ربـات  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
انـدازی شـده عمدتـا ارجـاع بـه درگاه 
وجـود نداشـته و مسـتقیمًا اطاعـات و 
رمـز کارت طی چند مرحلـه از کاربر اخذ 
شـده و در تمامـی موارد پیغـام )صوری 
عـدم ارتبـاط بـا بانـک( و یـا تراکنـش 
ناموفق نشـان داده می شـود. همچنین 
در بسـیاری از مـوارد، مجرمیـن اقدام به 
تبلیـغ ربات یا اپلیکیشـن هـای جعلی 
در کانـال هـای پـر بازدیدشـبکه هـای 
اجتماعـی به ویژه تلگرام و اینسـتاگرام، 
)بـا چنـد صـد هـزار اعضـا( کـرده و بـه 
ایـن ترتیب برنامه مورد نظـر در معرض 
دید و دسـترس تعداد بسـیار زیـادی از 
کاربـران نـرم افزارهـای اجتماعـی هدف 

قـرار مـی گیرد. 
رئیـس پلیس فتا تهـران گفت: با توجه 
به اهمیت موضوع و افزایش چشـمگیر 
این قبیل اپلیکیشـن ها، بمنظور ارتقای 
و  آگاهـی کاربـران  و  عمومـی  سـطح 
بمنظـور پیشـگیری از جرایم ایـن حوزه 
اطـاع رسـانی از طریـق رسـانه ملـی و 
شـبکه اجتماعی داخلی و خبرگزاریها در 

دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.

تضمینی به نام »مهریه«
درهفت ماهه نخست سال تعداد ۳055 طالق در سطح استان کرمان ثبت شده است

گزیده ها

طالق های عاطفی در جامعه ما رو به فزونی است 

معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد 
گفــت: امســال 31 میلیــارد و 600 میلیــون تومــان 
اعتبــار بــرای تحصیلــی دانــش آمــوزان تحــت 
ــت. ــه اس ــاص یافت ــداد اختص ــه ام ــت کمیت حمای
هــزار   310 اینکــه  اعــام  بــا  رهبــر  فاطمــه 
دانش آمــوز تحــت حمایــت ایــن نهــاد هســتند 
ــع  ــر در مقط ــزار نف ــداد 159 ه ــن تع ــت: از ای گف
151 هــزار نفــر در مقطــع متوســطه  ابتدایــی و 

هســتند. تحصیلــی 
ــرای  ــار مصــوب ب ــه اعتب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب رهب
تحــت  دانش آمــوزان  تحصیلــی  کمک هزینــه 
ــدود  ــاری ح ــال ج ــداد در س ــه ام ــت کمیت حمای
ــزود:  ــان اســت اف ــون توم ــارد و 600 میلی 31 میلی
ازابتــدای ســال تــا کنــون 25 میلیــارد تومــان )78 
ــت. ــده اس ــه ش ــی هزین ــار تصویب ــد( از اعتب درص
معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد 
ــه  ــرانه کمک هزین ــه امســال س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ایــن  حمایــت  تحــت  دانش آمــوزان  تحصیلــی 
ــت  ــان اس ــزار توم ــادی120 ه ــق ع ــاد در مناط نه
ــاکن  ــوزان س ــش آم ــی دان ــرانه تحصیل ــت: س گف

ــت. ــان اس ــزار توم ــروم 150 ه ــق مح در مناط
تحصیلــی  خدمــات  دیگــر  دربــاره  وی 
نهــاد  ایــن  حمایــت  تحــت  دانش آمــوزان 
گفــت: تمامــی دانش آمــوزان تحــت حمایــت از 
کمک هزینــه تأمیــن نوشــت افزار، کتــب درســی، 
پوشــاک، کمک هزینــه تقویــت بنیــه تحصیلــی، 
و  دانشــگاه، مشــاوره  بــه  راه یابــی  کمک هزینــه 
هدایــت تحصیلــی بــرای ورود بــه رشــته های فنــی 
ــا  ــه خوابگاه ه ــی ب ــه معرف ــه ای و کمک هزین و حرف

هســتند. بهره منــد  رفت وآمــد  هزینــه  و 
کمیتــه  خانــواده  ســامت  و  حمایــت  معــاون 
امــداد اعــام کــرد: قــرار اســت بــا همــکاری وزارت 
دانش آمــوزان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
ــل شناســایی و بســتر بازگشــت  ــده از تحصی بازمان

ــود.  ــاد ش ــه ایج ــط مدرس ــه محی ــا ب آن ه
ــت  ــام مراقب ــرح نظ ــداد در ط ــه ام ــن کمیت همچنی
آســیب دیده  دانش آمــوزان  از  اجتماعــی 
ــا وزارت آمــوزش و  ــن ب اجتماعــی )نمــاد( همچنی

می کنــد. همــکاری  پــروش 
ــی  ــا یک ــه ب ــاد تفاهم نام ــه انعق ــاره ب ــا اش ــر ب رهب
خدمــات  ارائــه  بــرای  آموزشــی  موسســات  از 
بازمانــده  دانش آمــوزان  بــه  آموزشــی  و  علمــی 
بلوچســتان  از تحصیــل دو اســتان سیســتان و 
ــته  ــن دس ــدن ای ــرای بازگردان ــت: ب ــتان گف و گلس
خدمــات  مدرســه  محیــط  بــه  دانش آمــوزان  از 
تحصیلــی و مشــاوره ای و بســته های تشــویقی 

می شــود. داده 

به مناسب روز دانش آموز اعالم شد: 

اختصاص ۳1 میلیارد 
تومان به دانش آموزان 

تحت حمایت کمیته امداد

معــاون درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا بیــان 
اینکــه ایــران از لحــاظ امکانــات و خدمــات درمانــی 
ــت:  ــل ماحظــه ای دارد، گف ــگاه قاب ــه جای در منطق
ــرش  ــوز پذی ــی مج ــن اجتماع ــتان تامی 5 بیمارس

بیمــاران بیــن المللــی دارنــد.
ــه  ــرای ارائ ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب مهــدی درخشــان ب

بایــد  بیمــاران خارجــی  بــه  خدمــات درمانــی 
 )IPD(گواهینامــه پذیــرش بیمــار بیــن المللــی
ــن  ــت: ای ــود، گف ــذ ش ــی اخ ــز درمان ــط مراک توس
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  توســط  گواهینامــه 
آمــوزش پزشــکی بــه مراکــز درمانــی متقاضــی 
ارائــه مــی شــود. کارشناســان ایــن وزارتخانــه بــرای 

ــه مراکــز تشــخیصی، درمانــی و مراقبتــی  بازدیــد ب
متقاضــی گواهینامــه پذیــرش بیمــار بیــن المللــی 
مراجعــه مــی کننــد و مرکــز درمانــی را از نظــر ضوابط 
ــی  ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــن م ــتانداردهای معی و اس

ــد. دهن
ــد  ــار داشــت: بیمارســتان هــا پــس از تایی وی اظه
ــرش  ــه پذی ــذ گواهینام ــه واخ ــان مربوط کارشناس
بیمــار بیــن المللــی)IPD( قــادر بــه ارائــه خدمــات 

ــه گردشــگران ســامت هســتند. ب
ــن اجتماعــی گفــت:  ــان ســازمان تامی ــاون درم مع
ــی موافقــت  ــن الملل ــرش بیمــار بی گواهینامــه پذی

نامــه ای قانونــی اســت که از ســوی وزارت بهداشــت، 
ــن  ــط تعیی ــق ضواب ــکی طب ــوزش پزش ــان وآم درم
شــده بــه موسســه پزشــکی متقاضــی ارائــه خدمات 
ــه  ــل ب ــه بیمــاران بیــن المل گردشــگری ســامت ب
ــات گردشــگری ســامت  ــه خدم ــوان مجــوز ارائ عن

جهــت بیمــاران بیــن الملــل ارائــه مــی شــود.
درخشــان در خصــوص بیمارســتان هــای ســازمان 
ــرش  ــه پذی ــه دارای گواهینام ــی ک ــن اجتماع تامی
بیمــار بیــن المللــی هســتند، گفــت: 5 بیمارســتان 
ایــن ســازمان مجــوز پذیــرش بیمــاران بیــن المللــی 

ــد. دارن

5 بیمارستان تامین اجتماعی مجوز 
پذیرش بیماران بین المللی دارند

گزارش
نجمه سعیدی

حوزه جوانان در وزارت خارجه بالتکلیف است
معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در حوزه دیپلماسی جوانان نیاز به مسئول یا اداره مشخصی در وزارت امور 

خارجه داریم، گفت: این مساله سال ها است مغفول مانده به همین دلیل در ماقاتی که با وزیر خارجه داشتم این 
مساله را به وی منتقل کردم.

سرطان کودکان 10 درصد از 
سرطان های شایع کل کشور است

مدیرعامـل محـک گفت:  سـرطان 
کـودکان 10 درصد از سـرطان های 
تشـکیل  را  کشـور  کل  شـایع 
بـرای  امیـد  البتـه  و  می دهـد 

اسـت. زیـاد  بسـیار  نیـز  سـرطان کـودکان  بهبـود 
محـک  خیریـه  مؤسسـه  مدیرعامـل  احمدیـان  آراسـب 
کـودک  هـزار   17 محـک  بیمارسـتان  در  اینکـه  بیـان  بـا 
مبتـا بـه سـرطان تحـت حمایـت وجـود دارنـد کـه بایـد 
خدمـات درمانـی را بـه صورت مـداوم دریافت کننـد، گفت: 
تنهـا  نیکـوکاران  و کمـک  مـردم  اعتمـاد  اینکـه  دلیـل  بـه 
سـرمایه محـک اسـت، از ایـن رو می توان گفت مسـئولیت 

و وظیفـه مؤسسـه محـک حفـظ ایـن اعتمـاد اسـت.

سالمت

فراخوان عمومی برای تکمیل اطالعات 
دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج

بـا  زیـارت  و  حـج  سـازمان 
از  عمومـی  فراخـوان  صـدور 
ودیعـه  قبـوض  دارنـدگان  تمامـی 
دعـوت  تمتـع  حـج  گـذاری 
اقـدام کننـد. خـود  اطاعـات  تکمیـل  بـه  نسـبت  تـا   کـرد 

سـازمان حـج و زیـارت اعـام کـرد: بـه منظـور سـاماندهی 
دارنـدگان  کلیـه  از  ارتباطـات،  و  اطاعـات  اولویتهـا، 
از  شـود  مـی  دعـوت  تمتـع  حـج  ودیعـه گـذاری  قبـوض 
تکمیـل  بـه  نسـبت  مـاه،  آبـان   14 دوشـنبه  روز  صبـح 
و  حـج  سـازمان  حـج  رزرو  سـامانه  در  خـود  اطاعـات  
 زیـارت بـه نشـانی https://reserve.haj.ir  اقـدام کننـد.

الزم  تمتـع  ودیعـه گـذاری حـج  قبـوض  دارنـدگان  تمامـی 
اسـت اطاعـات خـود را در سـامانه یـاد شـده تکمیـل کننـد.

حج

کاهش ۴5 درصدی عالئم 
افسردگی با داروی جدید

پزشـکان داروی جدیدی را شناسایی 
کرده انـد کـه در درمـان موفقیت آمیز 
افسـردگی حـاد موثـر اسـت. بـرای 
بـار در چنـد دهـه، گروهـی  اولیـن 
از محققـان داروی جدیـدی را شناسـایی کردنـد کـه تاثیـر قابـل 
قبولـی در درمـان افسـردگی حاد دارد. سـازمان جهانی بهداشـت 
)WHO( اعـام کـرده  اسـت: حـدود 300 میلیـون نفـر از مـردم 
سراسـر جهـان دچـار افسـردگی هسـتند و ایـن اختـال عامـل 
اصلـی بیمـاری و ناتوانـی در جهـان بـه حسـاب می آیـد. به رغم 
شـیوع و شـدت اختـال افسـردگی، روش هـای درمانـی موجود 
محـدود و اغلـب بی اثـر هسـتند. بیـش از 30 درصـد از مبتایان 
بـه اختـال افسـردگی در برابر روش های درمانی مقاوم هسـتند.

سالمت

1000 واحد آموزشی
فرسوده در تهران

عضو هیات رئیسـه شـورای شـهر 
تهـران از شـهردار تهران خواسـت 
مـدارس  وضعیـت  درمـورد  کـه 

ناایمـن فکـری کنـد.
دانش آمـوزان  حقـوق  از  یکـی  گفـت:  نژادبهـرام  زهـرا   

اسـت. ایمـن  آموزشـی  مراکـز  از  بهره منـدی 
وی بـا بیـان اینکـه 1000 واحـد آموزشـی فرسـوده در تهران 
وجـود دارد کـه احتیـاج به نوسـازی، مقاوم سـازی و حتی 
تخریـب دارنـد، گفـت: یـک چهـارم مـدارس تهران بـا این 
عارضـه مواجـه هسـتند.گفت: طبق قانون شـهرداری تهران 
وظیفـه دارد کـه نسـبت بـه ایمـن سـازی سـاختمان های 

ناایمـن کـه احتمـال خطـر آنها وجـود دارد اقـدام کنند

آموزش

بــه طــور طبیعــی هیــچ ازدواجــی 
ــود  ــام نمیش ــدف انج ــن ه ــا ای ب
کــه منجــر بــه طاق شــود. امــا در 
رهگــذار زندگــی مشترک،همیشــه  
ــه زن  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
و مــرد از ادامــه زندگــی مشــترک 
ــه  ــده و وادار ب ــد ش ــا امی ــود ن خ

فکــر کــردن بــه جدایــی شــوند.
طــاق اتفــاق نامیمونــی اســت 
کــه در بســیاری از مــوارد وشــرایط 
خــاص  میتوانــد بــه ســود طرفین 

ــواده باشــد. ودیگــر اعضــا خان
 مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک 
اســتان کرمــان » رضــا طالبــی 
ــه آمــار موجــود  ــا اشــاره ب زاده« ب
اســتان  در  طــاق  زمینــه  در 
گفــت:» درهفــت ماهــه نخســت 
ســال جــاری تعــداد 3055 طــاق 
در ســطح اســتان ثبــت شــده 
شــده  ثبــت  آمارهــای  اســت. 

حاکــی از آن اســت کــه در هفــت 
ــاری در  ــال ج ــت س ــه نخس ماه
ــر 100 ازدواج، 1٩ طــاق  ــل ه مقاب
ثبــت  بــه  اســتان  ســطح  در 

رســیده اســت.«
ــه  ــه دادن ب ــوارد خاتم ــر م در اکث
یــک زندگــی مشــترک، حــال 
ــاز آن  ــد آغ ــی مانن ــر دلیل ــه ه ب
ــا  ــرو ی ــت دو نف ــط رضای ــه فق ک
بعضــا ولــی دختــر را نیــاز داشــته 
باشــد، نیســت و پیچیدگــی هــای 
دارد. موضــوع  را  خــاص خــود 
پرداخــت مهریــه یکــی از ایــن 
ــی  ــد وجه ــده و چن ــوارد پیچی م

ــت.  اس
بســیاری از مــردم وحتــی صاحب 
نظــران،  وجــود مهریــه را دلیلــی 
ــی  ــیدن زندگ ــم نپاش ــرای از ه ب
ــه  ــه ب ــی آنک ــترک میدانند.ب مش
ــه  ــد ک ــه کنن ــوع توج ــن موض ای
ادامــه زندگــی از روی اجبــار چــه 
کیفیتــی میتوانــد بــرای اعضــا آن 
داشــته باشــد!؟ بعضــی ازطــاق 

هــای عاطفــی کــه در جامعــه مــا 
ــل  ــه دلی ــت ب ــی اس ــه فزون رو ب
عــدم توانایــی در پرداخــت مهریــه 
بــی  و  آیــد  مــی  وجــود  بــه 
ــن زندگــی هــای  ــه ای شــک ادام
بیمارگونــه کــه گاهــا طعــم خیانت 
ــرای اعضــا زیــان  هــم میدهنــد ب
بارتــر ازخاتمــه دادن بــه آن اســت.

ــرای  ــد ب ــل بیشــماری میتوان دالی
فروپاشــی یــک زندگــی مشــترک 
وجــود داشــته باشــد کــه در هــر 
جامعــه ای ذهــن مســئولین و 
ــود  ــه خ ــا را ب ــواده ه ــی خان حت
مشــغول کــرده اســت. در ایــن 
ــه  ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــن توج بی
آیــا بــا مهریــه میتــوان یــک 
زندگــی مشــترک را زنــده نگــه 
داشــت نیــز اهمیــت زیــادی دارد. 
»مجیــد شــعبانی« رییــس کانون 
وکای دادگســتری اســتان کرمــان 
بــه ایســنا گفــت: »مهریــه موجب 
مشــترک  زندگــی  تضمیــن 
ــی  ــا فرهنگ ــا ب ــد ام ــد ش نخواه

کــه امــروز در جامعــه وجــود دارد، 
ــا ســقف  ــه ی ــن مهری ــدم تعیی ع
پاییــن آن موجــب مــی شــود بــه 
راحتــی کانــون خانــواده از هــم 
بپاشــد.با توجــه بــه حجــم پرونده 
هایــی کــه در طــاق توافقــی و 
طــاق از جانــب مــرد وجــود دارد، 
خانــواده هــا  تصورشــان ایــن 
ــوی  ــه جل ــزاری ک ــا اب ــت تنه اس
ــه اســت،  جدایــی را گرفتــه، مهری
هرچنــد اگــر ادامــه زندگــی باشــد 
ــاری اســت، امــا نمــی  ادامــه اجب
توانیــم بگوییــم مهریــه بــی تاثیــر 

ــت.« اس
»در  کــرد:  تصریــح  شــعبانی 
ــا مــرد  صورتــی کــه حــق طــاق ب
باشــد اگــر بحــث مهریــه نباشــد، 
مــی توانــد بــه ســرعت آمــار 
ــرود.  ــاال ب ــای طــاق ب ــده ه پرون
ــه  ــن مهری ــدم تعیی ــا ع ــده ب بن
آن  بــرای  ســقف  تعییــن  یــا 
مخالــف هســتم. زیــرا تعییــن 
ــدارد.  ــی ن ــت قانون ــقف وجاه س
ــود و  ــون، در عق ــق قان ــون طب چ
ــود دارد  ــا آزادی اراده وج قرارداده
و هرچــه کــه خــاف ایــن مســئله 
باشــد، خــاف قانــون اســت و 
ــدان  ــازه زن ــه اج ــی ک ــی جای حت
ــه بیــش از 110 ســکه  ــرای مهری ب
را نمــی دهــد، نمــی گویــد مهریــه 
پرداخــت نشــود و زوج مدیــون 
نیســت، امــا مــی گویــد بــرای 

مهریــه زندانــی نشــود.«
در شــرایط اقتصــادی جــاری و 
هــم چنیــن عــدم حمایــت هــای 
فرهنگــی  حتــی  و  اجتماعــی 
بعضــا  کــه  مطلقــه   زنــان  از 
ــوار هــم هســتنند  سرپرســت خان
در  کــه  اســت  حقــی  مهریــه 
صــورت نادیــده گرفتــه شــدن 
ضربــه ی شــدیدی بــه ایــن زنــان 

ــرد  ــد ک ــر وارد خواه ــیب پذی آس
و فقــر ایجــاد شــده معضــات 
اجتماعــی بیشــماری را بــه دنبــال 

خــود خواهــد آورد.
»ســمیه« زنــی درگیــر طــاق 
ــت  ــو پرداخ ــاره نح ــت او درب اس
مهریــه اش میگویــد: »شــوهر 
مــن در یــک شــرکت بــزرگ مدیر 
اســت. توانایــی پرداخــت مهریــه 
از درخواســت  امــا بعــد  را دارد 
مهریــه توســط مــن آنقدر مــدارک 
مبنــی بــر بدهــکاری هــای متعدد 
اش را نشــان دادگاه داد که دادگاه  
حکــم بــه پرداخــت اقســاطی آن 
دادگاه  در  اســت.حتی  را کــرده 
هــا هــم بــر اســاس واقعیــت 
حکــم نمــی دهنــد. مــن کــه 
چندیــن ســال بــا او زندگــی کــرده 
میدانــم  را  واقعیــت  بهتــر  ام. 
ــد حــق اســت  .خودشــان میگوین
ــا  ــد ت ــک میکنن ــان کم و خودش

ــود.«  ــال ش پایم
او دربــاره ادامــه زندگــی مشــترک 
اگــر  »حتــی  میگویــد:  اش 
زندگــی  بــه  دوبــاره  بخواهــم 
اطرافیــان  دیگــر  برگــردم 
ــی  ــر زن ــران ه ــد. در ای نمیگذارن
کــه مهریــه اش را خواســت بایــد 
ــورده   ــرم خ ــدان ک ــک دن ــل ی مث
همیــن  تــرس  بکشــندش.از 

ــی  ــچ زن ــه هی ــت ک ــوع اس موض
جــرات نمیکنــد حرفــی از حقــش 
بزنــد. چــه یــک ســکه چــه هــزار 
ســکه! حــق مــا فقــط روی کاغــذ 
نوشــته شــده و واقعــی نیســت.«

ــه  ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ــا طالب رض
تجربیــات قضائــی خــود، دخالــت 
اطرافیــان در زندگــی مشــترک 
را یکــی از دالیــل مهــم طــاق 
ــی  برشــمرد و افــزود:» وضــع مال
نامناســب تنهــا دلیــل طــاق نمــی 
باشــد و در هفــت ماهــه نخســت 
ســال جاری در شــهر کرمــان 1050 
ــت شــده و بســیاری از  طــاق ثب
بــه  متعلــق  هــا  طــاق  ایــن 
مالــی  بضاعــت  بــا  افــرادی 
اســت.آمارهای  بــوده  مناســب 
ــان  ــز نش ــته نی ــال گذش ــج س پن
مــی دهــد کــه قریــب یــک پنجــم 
ــه  ــه ب ــورت گرفت ــای ص ازدواج ه

ــوند.« ــی ش ــم م ــاق خت ط
ــی کــه   در ایــن بیــن تکلیــف زنان
ــت  ــه دســت آوردن حضان ــرای ب ب
حــق  یــا گرفتــن  و  فرزنــدان 
طــاق، مهریــه خــود را میبخشــند، 
همچنــان نــا مشــخص اســت.

ضعــف هــای قانونــی و درهــم 
پیچیــده شــدن مســائل مثــل 
همیشــه بســیاری از ســوال هــا را 

ــذارد.   ــخ میگ ــی  پاس ب

ته
نک

پایان حبس مردان بدهکار مهریه؟
بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی در ماه هـای اخیـر و بـه 
دنبـال آن گـران شـدن سـکه و افزایـش بدهـکاران مهریـه 
بـه ۴500 نفـر، دیـروز رئیس قوه قضائیه بخشـنامه ای ابالغ 
کـرد مبنـی بـر این کـه تمامی کسـانی کـه قباًل محکـوم به 
پرداخـت مهریـه به صورت اقسـاط شـده اند، در صـورت ارائه 
دادخواسـت، اقسـاط مهریـه آنها تعدیل شـود، از سـویی با 
توجـه بـه افزایـش قیمت سـکه، بـه درخواسـت ایـن افراد 
خـارج از نوبـت رسـیدگی شـود. در تصمیم جدیـد آمده که 
بـرای تعییـن مهریـه توانمنـدی زوج و ارزش روز سـکه نیز 
مـورد لحـاظ قـرار گیـرد. البتـه ابالغ ایـن بخشـنامه بازتاب 
مثبتی در فضـای مجازی ایجاد کرده زیـرا در صورت اجرایی 
شـدن، میـزان بدهـکاران و در نتیجـه آن زندانیـان مهریه تا 

انـدازه قابـل توجهی کاهـش پیـدا می کند.
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشـمال  به نقل از رهبر 
انقاب اسـامی نوشت: در تمام این 40 

سـال ، جمهوری اسامی ایران طرف 
پیروز بود.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از مدیر 
میراث فرهنگی نوشـت: 50کارگاه مرمت 
بناهای تاریخی در اسـتان کرمان فعال 

است.

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از 
رهبرانقاب اسامی نوشت :قدرت سخت 

ونرم آمریکا در ضعیف ترین موقعیت 
ممکن است.

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامـه بشارت یزد  به نقل از 
شـهردار بافق نوشت: ساخت بزرگترین 
زیسـتگاه های حیات وحش کشور در 

بافق

یزد

ثبت و مستندسازی 65 اثر تاریخی در بستک
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بستک از ثبت و مستندسازی 65 
اثر تاریخی در شهرستان بستک خبر داد. 

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

دومیـن فصـل برنامه گمانه زنی به منظـور تعیین عرصه محوطه 
عمادالدیـن 2 رویان شـاهرود، یکـی از بزرگ ترین محوطه های 
دوره نوسـنگی منطقه شـمال شـرق ایـران که بخـش بزرگی از 

آن زیر باغ های میوه و تاکسـتان اسـت آغاز شـد .
 حسـن رضوانی نیک آبادی سرپرسـت هیات باستان شناسی 
بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: »محوطـه عمادالدین 2 در حاشـیه 
جنوبـی شـهر شـاهرود در دو سـوی جـاده کمربندی این شـهر 
واقـع شـده و بر اسـاس یافته هـای موجود، تاریخ اسـتقرار در 
ٓان از دسـت کـم نیمـه هـزاره  هفتم تـا اواخر هـزاره پنجم قبل 

از میـاد بوده اسـت.«
ایـن باستان شـناس افـزود: »ایـن محوطـه با عرصـه  بیش از 
ده هکتار یکی از بزرگترین محوطه های دوره نوسـنگی منطقه  

شـمال شـرق ایران است.«
او بـا اشـاره بـه فصـل نخسـت گمانـه زنـی در ایـن محوطـه با 
ایجـاد 13گمانـه در بخـش هـای مختلـف تصریـح کـرد: »در 
فصـل دوم کـه هـم اکنـون در جریـان اسـت تاکنـون هشـت 
گمانـه در بخش های حاشـیه ای محوطه ایجاد شـده اسـت.«
بـه گفتـه رضوانـی نیـک آبـادی، ٓانچـه عملیـات گمانـه زنی در 
این محوطه را بسـیار پیچیده کرده، دسـتکاریهای انسـانی طی 
چنـد دهـه اخیـر به منظـور تسـطیح زمیـن و ایجاد باغ اسـت 
کـه باعـث ٓاشـفتگی زیـاد در چشـم انـداز اولیـه  ایـن محوطه 

شـده است.
ایـن باسـتان شـناس تصریـح کـرد: »بخـش بزرگـی از ایـن 

محوطـه امـروز زیـر باغهـای میـوه و تاکسـتان اسـت.«
 او افـزود : »در ایـن دسـتکاریهای انسـانی بخـش زیـادی از 
نهشـته های باسـتانی از بخشـهایی به بخشـهای دیگر محوطه 
منتقـل شـده و ایـن امـر بر پیچیدگـی عملیات تعییـن عرصه 

ایـن محوطـه افزوده اسـت.«
بـه گفتـه سرپرسـت ایـن برنامـه  میدانـی، اهمیـت محوطـه 
عمادالدیـن 2 بجـز وسـعت غیرعـادی ٓان، در ایـن اسـت کـه 
شـواهدی از استقرارانسـانی طـی هـزاره هفتم پیـش  از میاد 
در شـرق زاگـرس و ٓاغـاز سـفالگری در ایـن منطقـه را نشـان 

دهد. مـی 

سوژه
نجات یکی 

از بزرگ ترین 
محوطه های دوره نوسنگی

--
--

- 
س:

عک

مرمت  مساله دار درمرغه
مسجد 600 ساله مراغه بدون حضور کارشناسان و با استفاده از مصالح غیرسنتی در حال مرمت است

به گفته کارشناسان مرمت انجام شده در بنای مسجد سفید بیشتر نوسازی بوده تا مرمت.

»مسـجد  مرمـت  و  بازسـازی  طـرح 
سـفید« )آق مچیـد( ٦00 سـاله مراغه با 
گذشـت سـال هـا از آغـاز آن، بـه دلیـل 
اصالـت  و  روح  فاقـد  ناشـیانه،  مرمـت 
بـه  تاریخـی و فرهنگـی اسـت. مراغـه 
»شهر مسـجدهای تاریخی و چوبی« در 
آذربایجـان شـرقی شـهرت دارد، امـا در 
سـال هـای اخیر به دلیـل کمبـود اعتبار 
و برخـی کـم توجهـی و بـی مهـری هـا 
در مرمـت و نگهـداری از آنهـا، این شـهر 
در آسـتانه از دسـت دادن یکـی از جاذبه 

هـای تاریخـی خـود اسـت.

مراغـه بـا 10 مسـجد شـاخص تاریخی 
ملـی  آثـار  فهرسـت  در  شـده  ثبـت 
اسـامی  معمـاری  نظـر  از  میـراث، 
جملـه  از  معنـوی،  مانـدگار  میـراث  و 
شـهرهای صاحـب سـبک و شـهرت در 
اسـت. بیـن شـهرهای مختلـف کشـور 
و  معمـاری  فـرد  بـه  منحصـر  سـبک 
تزئینـات زیبـای بـه کار رفتـه در بنـای 
داخلـی و بیرونـی مسـاجد این شـهر که 
قدمـت برخـی از آنهـا بـه قـرن هفتـم، 
مـی  صفویـه  و  زندیـه  ایلخانـی،  دوره 
و  بـرای گردشـگران  ای  جاذبـه  رسـد، 
عاقـه مندان به فرهنـگ، تاریخ و تمدن 

اسـت. اسـامی 
کاربرد هنرمندانه سـنگ، آجر و چوب در 

سـاخت بنـا و تزئینـات داخلی مسـاجد 
تاریخـی مراغه در سـبک هـای متفاوت، 
در طـول قـرن های گذشـته الهام بخش 
سـبک  همیـن  بـه  مسـاجدی  سـاخت 
جملـه  از  تاریخـی  بـزرگ  شـهرهای  در 

اصفهـان دوره صفویـه بـوده اسـت.
مسـاجد تاریخـی مراغـه مانند »مسـجد 
»شـیخ  معزالدیـن«،  »مـا  قاضـی«، 
رسـتم«،  »مـا  بابـا«،  »شـیخ  تـاج«، 
»سـفید  »ریحـان«،  »زری)ضریـر(«، 
و  »طـاق«  »مامحمـود«،  )آق(«، 
»شـجاع الدولـه«، نمونه هایی از سـبک 
در  را  اسـامی  معمـاری  بخـش  الهـام 

خـود بـه یـادگار دارنـد.
در این میان »مسـجد سـفید« به عنوان 

یکی از مسـاجد شـاخص و تاریخی این 
شـهر کـه قدمـت آن بـه دوره صفویـه و 
شـاه طهماسـب صفـوی بـاز مـی گـردد، 
در سـال 1382 بـه شـماره ثبتـی ٩185 
در فهرسـت اثـار ملـی کشـور ثبـت شـده 

است.
معمـاری و شـکل هندسـی این مسـجد 
برابـر  دو  آن  عـرض  بـوده،  مسـتطیل 
چوبـی  سـتون  سـه  دارای  و  طولـش 
مقرنس کاری شـده با پای سـتون های 
سـنگی و سـقف نقاشـی شـده اسـت.

نوررسـانی »مسـجد سـفید« از طریـق 2 
پنجـره بـزرگ جناغی شـکل در دو جبهه 
جنوبـی و چنـد پنجـره کوچـک در جبهـه 

شـرقی انجـام می شـود.
تیرهـا و  تیرهـا،  سرسـتون هـا و شـاه 
پـرده هـای چوبـی ایـن مسـجد همگی 
و  اسـلیمی  هـای  طـرح  انـواع  دارای 
ختایـی بـا آبرنگ بـوده و زیبایی خاصی 

بـه ایـن بنـای تاریخـی مـی دهـد.
قـرار گرفتـن ایـن مسـجد تاریخـی در 
مسـیر احـداث خیابـان 120 متـری در 
سـال   15 از  جـم  جـام  احـداث  حـال 
و  تاریخـی  اثـر  ایـن  تاکنـون،  پیـش 
میـراث مانـدگار گذشـتگان را در معرض 
اسـت. داده  قـرار  آسـیب هـای جـدی 

بـا وجـود اینکه برخـی اقدامـات عمرانی 
و فنـی بـرای جلوگیـری از فرونشسـت 
ایـن اثـر انجـام شـده، لیکـن سـاخت 
و سـاز مجتمـع هـای بـزرگ و کوچـک 
مدرنـی کـه بـا نـام سـنتی در کنـار آن 
سـاخته شـده، ایـن اثر تاریخـی را بیش 
از پیـش تحـت الشـعاع خـود قـرار داده 

ست. ا
و  سـاماندهی  نوشـته  ایرنـا  کـه  آنطـور 

مرمـت ایـن بنـای تاریخـی از حـدود 14 
سـال پیـش آغـاز شـده و هم اکنـون به 
گفتـه مسـئوالن میـراث فرهنگـی از ٩5 
درصـد پیـش فیزیکـی برخـوردار اسـت.

امـا مرمـت هـای انجـام شـده بـا وجود 
کارشناسـی هـای انجام شـده، چنگی به 
دل نمـی زنـد و فاقـد روح و معمـاری 

اصیـل ایرانـی و اسـامی اسـت.
اسـتفاده از مصالـح امـروزی چـون آهن 
و سـنگ هـای گرانیتـی در مرمت پنجره 
هـا و دیوارهای آن همه نشـان از تعجیل 
و عـدم توجـه بـه اصولی اسـت کـه باید 
در زمینـه مرمـت آثـار تاریخـی رعایـت 

شود.
رییـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری مراغـه با اشـاره به 
اجـرای طـرح مرمـت ایـن اثـر تاریخـی 
گفـت: اجـرای این طرح بـه دلیل کمبود 

اعتبـارات با وقفه ای طوالنـی همراه بود، 
لکـن از سـال ٩5 بـا مشـارکت میـراث 
فرهنگـی و بخش خصوصی )آتی سـاز( 
با هشـت میلیـارد ریال سـرعت گرفت و 

در حـال تکمیل اسـت.
هـم  اینکـه  بیـان  بـا  طالبـی  یعقـوب 
اکنـون مرمت مسـجد تاریخی »مسـجد 
سـفید«از ٩5 درصـد پیشـرفت فیزیکـی 
برخـوردار اسـت افـزود: مرمـت ایـن اثر 
تاریخـی بـا تکمیـل بخشـی از محوطـه 
ضلـع شـرقی ایـن بنا بـه زودی بـه بهره 

بـرداری مـی رسـد.
ایـن  مرمـت  نحـوه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مسـجد تاریخـی اضافـه کـرد: هزینـه بر 
بـودن و لـزوم اسـتحکام بنـا در بخـش 
برخـی  از  اسـتفاده  موجـب  داخلـی 
و  آهـن  جملـه  از  غیرسـنتی  مصالـح 

اسـت. شـده  گرانیـت 

فرهنگی تاریخــی  مجموعــه  مدیــر 
و  ســامان دهی  از  نیــاوران 
مدال هــا  مجموعــه  مســتندنگاری 
کاخ  در  موجــود  نشــان های  و 

داد. خبــر  صاحبقرانیــه 
 ســید رحمــت هللا رئــوف حنــان 
گفــت:  مجموعــه،  ایــن  مدیــر 
شــدن  اجرایــی  بــه  توجــه  »بــا 
امــوال کاخ  ســاماندهی  عملیــات 
صاحبقرانیــه کــه بــا نظــارت اداره 

ــاوران  ــه نی ــی مجموع ــوال فرهنگ ام
در حــال انجــام اســت، بیــش از 
1700 مــدال از امــوال فرهنگــی ایــن 

شــد.« مســتندنگاری  مــوزه 
در  نیــاوران  مجموعــه  مدیــر 
پــروژه  ایــن  اقدامــات  خصــوص 
پــروژه  ایــن  »اقدامــات  افــزود: 
فــرم شناســنامه  تکمیــل  شــامل 
هــا،  مــدال  از  عکاســی  امــوال، 
ــوال،  ــر روی ام ــذاری ب ــب گ برچس

هــر  وزن  و  قطــر  انــدازه گیــری 
نهایــت  در  و  هــا  مــدال  از  یــک 
ورود اطاعــات در نرم افــزار جــام 
)بانــک اطاعــات امــوال فرهنگــی( 

اســت.«
در ادامــه پــروژه ســاماندهی امــوال 
 1700 از  بیــش  صاحبقرانیــه  کاخ 
مــدال از 2هــزار مدالــی کــه مربــوط 
بــا  اســت  اول  پهلــوی  دوره  بــه 
انجــام ایــن طــرح مســتندنگاری 

ــت. ــده اس ش
پــروژه،  ایــن  بعــدی  فــاز  در 
موجــود  هــای  نشــان  مجموعــه 
در ایــن مــوزه نیــز ســاماندهی و 

شــد. خواهــد  مســتندنگاری 

مدال های کاخ صاحبقرانیه 

سامان دهی می شود

107 میلیون دالر امسال صنایع 
دستی صادر کردیم

 رییـس سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری گفـت: از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون 107 میلیـون دالر صنایع دسـتی در بخش گمرکی از کشـور 
صـادر شـده اسـت. علـی اصغـر مونسـان گفـت: در سـال گذشـته بیـش از 280 
میلیـون دالر از مبـادی گمرکـی و 250 میلیـون دالر بـه صـورت چمدانـی صنایـع 
دسـتی صـادر شـده و امسـال در حـوزه مبـادی گمرکی تاکنـون 107 میلیـون دالر 

داشـتیم. صادرات 
وی بـا بیـان اینکـه امیـد اسـت امسـال شـاهد رشـد صـادرات صنایع دسـتی به 
ویـژه در بخـش چمدانـی در کشـور باشـیم، خاطرنشـان کرد: رشـد صـادرات این 
بخش به معنای حضور بیشـتر گردشـگر در کشـور اسـت که سـال گذشـته بیش 
از 5 میلیون گردشـگر وارد کشـور شـد و از ابتدای سـال تاکنون بیش از 3 میلیون 
نفـر گردشـگر بـه ایـران آمـده اند.معـاون رییـس جمهـوری با بیـان اینکـه برای 
توسـعه گردشـگری در روسـتاها الزم اسـت زیرسـاخت های آن نیز تامین شـود، 
گفـت: بودجـه و امکانـات دولت کفاف تمامی نیازهای کشـور را نمـی دهد ولی با 
حمایت از سـرمایه گذاران و توسـعه بخش گردشـگری، بسـیاری از زیرسـاخت ها 
تامیـن مـی شـود.رئیس سـازمان میـراث فرهنگـی افـزود: ایجـاد مجتمع های 
گردشـگری در شـهرها و روسـتاها می تواند در کنار خدمات اولیه، زمینه اشـتغال 

و توسـعه پایـدار را فراهم کند.

ته
نک

مدیرعامـل »انجمـن تاریـخ پژوهـان مراغـه« نیـز در این 
خصوص اظهار داشـت: پاشـنه آشـیل احیای آثـار تاریخی 
مراغـه، عـدم وجـود دفتـر فنـی و ناظـر مقیـم و امـور 

حقوقـی میـراث فرهنگـی در ایـن شـهر تاریخی اسـت.
محمـد مشـتری افـزود: عدم حضـور این کارشناسـان در 
سـال های اخیـر، زمینه سـاز احیای آثـار فاخـر تاریخی را 
بـدون درنظـر گرفتن شـرایط مرمت و نیز وجود مشـکالت 

عدیـده در این زمینه شـده اسـت.
کارشـناس باسـتان شناسـی و حوزه آثار تاریخـی در زمینه 
مرمت »مسـجد سـفید« نیز در این مورد گفـت: در مرمت 
بناهـای تاریخـی بایـد حفـظ اصالـت بنـا در آثـار تاریخی 

چـون رعایت شـود.
سـیدهادی موسـوی افـزود: مرمـت انجام شـده در بنای 
مسـجد سـفید بیشـتر نوسـازی بـوده تـا مرمـت، لیکـن 
انجـام کار مرمـت ایـن گونـه آثـار تاریخـی بایـد توسـط 

کارشناسـان خبـره انجـام گیـرد.

گزارش

میراثمیراث

تخت جمشید در صدر توجه گردشگران خارجیایران و اسپانیا آثار مشترک خود را احیا کنند
و  فرهنـگ  سـازمان  رییـس 
پیشـنهاد  اسـامی  ارتباطـات 
بین المللـی  کنگـره  تـا  کـرد 
اسـپانیا  در  ایران شناسـی 
نسـبت بـه احیـای آثـار مشـترک دو کشـور ایـران و 

کنـد. تـاش  اسـپانیا 
و  فرهنـگ  ترکمان،رییـس سـازمان  ابراهیمـی  ابـوذر 
ارتباطـات اسـامی اظهـار کرد: مـن به عنوان سـازمان 
فرهنـگ و ارتباطـات اسـامی ایـن نویـد را می دهـم 
کـه بتوانیـم ایـن میـراث فرهنگـی مشـترک را احیـاء 
کنیـم، ایـن نشسـت ها زودگذرنـد امـا احیـای چنیـن 
اسـت.این  مانـدگار  و  ارزشـمند  مشـترکی  مواریـث 
عضـو شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی بـا بیـان این که 
ادبیـات  و  هنـر  سـتون  بـر  فرهنگـی  مانـدگار  روابـط 

اسـتوار اسـت، افزود: ایـن یـک فرصـت مغتنـم بـرای 
بـه  بـرای رسـیدن  را  راه  تـا همیـن  دو کشـور اسـت 
بیـان  بـا  وی  بگیرنـد.  پیـش  مطلـوب  نتیجـه ای 
تهـران  دانشـگاه  همـکاری  بـا  بورسـیه  ایـن  این کـه 
بـه ایـن دانشـجویان و پژوهشـگران ارائـه می شـود، 
افـزود: اسـپانیا بـه تقویـت کرسـی های ایران شناسـی 
تـاش  آن هـا  و گسـترش  تقویـت  بـرای  و  پرداختـه 

اسـت. کرده 
تاش هـای  نبایـد  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
کرده انـد،  بنـا  را  تعامـات  ایـن  کـه  ایرانشناسـان 
نادیـده گرفتـه شـود، ادامـه داد: از طریـق گسـترش 
سـایر  و  فرهنـگ  گسـترش  بـه  می تـوان  تعامـات 

کـرد. کمـک  ملـت  دو  تمدنـی  حوزه هـای 

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
صنایـع دسـتی و گردشـگری 
گفـت:  فـارس  اسـتان 
تخـت  جهانـی  مجموعـه 
جاذبه هـای  و  میراثـی  آثـار  میـان  در   جمشـید 
گردشـگری فـارس، در صـدر توجـه گردشـگران داخلی 

دارد. قـرار  خارجـی  و 
مصیـب امیـری گفـت: طـی هفـت مـاه گذشـته بیش 
از 4 میلیـون 240 هـزار گردشـگر داخلـی و خارجـی 
بـه فـارس سـفر و از اماکـن تاریخـی و فرهنگـی ایـن 

اسـتان بازدیـد کرده انـد.
 2 و  میلیـون   4 تعـداد کل گردشـگران  از  او گفـت: 
هـزار و 412 نفـر گردشـگر داخلـی و 241 هـزار و 185 
فرهنگـی  تاریخـی،  جاذبه هـای  از  خارجـی  گردشـگر 

اسـتان فـارس بازدیـد کردنـد.
امیـری بـا اشـاره به افزایـش حدود 6 درصـدی تعداد 
گردشـگرانی کـه امسـال در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 
فـارس  فرهنگـی  و  تاریخـی  اماکـن  از  قبـل  سـال 
بازدیـد کـرده  انـد، گفـت: در مهرمـاه بیشـترین تعـداد 
و  آلمـان  فرانسـه،   از کشـورهای  گردشـگران خارجـی 

ایتالیـا بـه اسـتان فـارس سـفر کـرده  انـد.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی فـارس خاطـر نشـان کـرد: 
 195 و  هـزار   14 بـا  جمشـید  تخـت  جهانـی  میـراث 
نفـر، نقـش رسـتم بـا 11 هـزار و 462 نفـر و مجموعـه 
440 نفـر بیشـترین  9 هـزار و   جهانـی پاسـارگاد بـا 
آمـار بازدیـد گردشـگران خارجـی را به خـود اختصاص 

داده اسـت.

--
--

- 
س:

عک
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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 4 یکی از بخش های تولیدکننده فاضالب در کشور هستند. منظور از فاضالب، پسابی است که در 
اثر استفاده های مختلف از نظر مشخصات فیزیکی )رنگ، شفافیت، بو، مزه و...( و یا شیمیایی 

)اسیدی شدن، قلیایی شدن و...( به حالتی درآیند که استفاده مجدد یا تخلیه آن در محیط 
زیست مستلزم تصفیه باشد.
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زیست

خبر

تقویــت  بــر  زیســت  محیــط  ســازمان  سیاســت 
ایــن  اســت.  گرفتــه  قــرار  اختصاصــی  قرق هــای 
حقوقــی  یــا  حقیقــی  اشــخاص  بــه  قرق هــا کــه 
واگــذار می  شــود بــا شــکارگاه خصوصــی تفــاوت دارد.
ــکار  ــون ش ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاس آیی ــر اس ب
از  بــه محــدوده ای  اختصاصــی  قــرق  و صیــد، 
جنــگل و مرتــع و آب و آب بنــدان و کوهســتان 
ــه  ــود ک ــاق می ش ــر اط ــا دای ــر ی ــای بای و زمین ه
امتیــاز شــکار و صیــد در آن محــدوده ، بــا رعایــت 
ــظ و  ــه حف ــوط ب ــررات مرب ــوق اشــخاص و مق حق
ــکار  ــل ش ــات قاب ــرداری از حیوان ــره ب ــر و به تکثی
مقامــات صاحیــت  موافقــت  از  پــس  و صیــد 
ســازمان  طــرف  جهــاد کشــاورزی،از  وزارت  دار 
ــه  ــن ب ــرای مــدت معی ــط زیســت ب حفاظــت محی
ــود. ــذار می ش ــی واگ ــا حقیق ــی ی اشــخاص حقوق

علــی تیمــوری مدیــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریت 
ــن  ــت در ای ــط زیس ــازمان محی ــد س ــکار و صی ش
رابطــه می گویــد: بــا توجــه بــه تاییــد پنــج منطقــه 
بــرای قــرق هــای اختصاصــی توســط شــورای 
عالــی محیــط زیســت، تکالیــف و دســتورالعمل 
ــورا  ــن ش ــط ای ــز توس ــا نی ــرق ه ــن ق ــت ای فعالی
ــن  ــاغ شــد. همچنی ــا اب ــه اســتان ه ــب و ب تصوی
ــات شــکار امســال  ــاه امســال جزئی در شــهریور م

ــد. ــام ش ــای اختصاصــی اع ــرق ه در ق
بــه گفتــه تیمــوری، در ســال 1396 حــدودًا 20 
ــع  ــار جوام ــکار در اختی ــوز ش ــن مج ــد از ای درص
ــوده امــا در ســال 1397 حــدود  محلــی و بومــی ب
ــار  ــد در اختی ــکار بای ــوز ش ــن مج ــد از ای 30 درص
شــکارچیان همــان اســتان قــرار گیــرد. غیــر از 
ایــن قــرق داران موظفنــد ســه راس از شــکار را 

ــرق  ــی اطــراف ق ــی و بوم ــع محل ــان جوام ــه هم ب
محــل شــکار بدهنــد. یعنــی نســبت بــه ســال 
گذشــته ده درصــد اســتفاده جوامــع محلــی را 

ــم. ــش دادی افزای

قرق های اختصاص تقویت می شود
ــی  ــای اختصاص ــت قرق ه ــازمان تقوی ــت س سیاس
ــرای  ــن قرق هــای اختصاصــی ب ــون ای اســت. تاکن
ســه اســتان تصویــب شــده. قــرق اختصاصــی در 

مناطــق آزاد شــکل می گیــرد و ســازمان محیــط 
ــه حفاظــت شــده  زیســت هــم در مناطــق چهارگان
ــات  ــظ حی ــوولیت حف ــق آزاد مس ــم در مناط و ه
ــد  ــق آزاد بع ــد. در مناط ــده دارن ــر عه ــش را ب وح
از مشــخص کــردن محدوده هایــی بــا همیــاری 
قرق هــای  منظــور  بــه  جنگل هــا  ســازمان 
ــه ســازمان محیــط  اختصاصــی ایــن محدوده هــا ب
زیســت معرفــی می شــوند، بعــد از بررســی های 
فنــی و کارشناســی در ســازمان محیــط زیســت 
قــرق  شــرایط  محدوده هــا  ایــن  صورتیکــه  در 

ــی  ــورای عال ــه ش ــد ب ــته باش ــی را داش اختصاص
محیــط زیســت معرفــی می شــود. ایــن شــورا 
و  دولــت  اعضــای  از  تــن  هشــت  از  متشــکل 

ــت. ــور اس ــس جمه ریی

 قرق های اختصاصی، شکارگاه 
خصوصی نیست

کــه  دارنــد  را  تصــور  ایــن  بســیاری  حــال 
قراق هــای  بــا  خصوصــی  شــکارگاه های 

ــرکل  ــه مدی ــی ک ــت. در حال ــی اس ــی یک اختصاص
حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی بــا 
اشــاره بــه فلســفه ایجــاد ســایت های تکثیــر و 
می گویــد:  خصوصــی  شــکارگاه های  و  پــرورش 
بــا قرق هــای  ایــن ســایت ها بســیار متفــاوت 
ــر  ــت. اصغ ــی اس ــای اختصاص ــا قرق ه ــی ی مردم
مطهــری معتقــد اســت: قرق هــای اختصاصــی 
حیات وحــش ترجمــه نه چنــدان دقیقــی از واژه 
اســت کــه یکــی از انــواع الگوهــای مدیریتــی 

تقویت قرق های حیات وحش در دستور کار محیط زیست
سیاست سازمان تقویت قرق های اختصاصی است. تاکنون این قرق های اختصاصی برای سه استان تصویب شده است

ــه محــدوده ای  ــد، قــرق اختصاصــی ب ــون شــکار و صی ــی قان ــر اســاس آییــن نامــه اجرای ب
ــالق  ــر اط ــا دای ــر ی ــای بای ــتان و زمین ه ــدان و کوهس ــع و آب و آب بن ــگل و مرت از جن
می شــود کــه امتیــاز شــکار و صیــد در آن محــدوده ، بــا رعایــت حقــوق اشــخاص و 
مقــررات مربــوط بــه حفــظ و تکثیــر و بهــره بــرداری از حیوانــات قابــل شــکار و صیــد پــس 
ــت  ــازمان حفاظ ــرف س ــاورزی،از ط ــاد کش ــت دار وزارت جه ــات صالحی ــت مقام از موافق
ــود. ــذار می ش ــی واگ ــا حقیق ــی ی ــخاص حقوق ــه اش ــن ب ــدت معی ــرای م ــت ب ــط زیس محی

ــد  ــه تایی ــه ب ــا توج ــد: ب ــوری می گوی ــی تیم عل
پنــج منطقــه بــرای قــرق هــای اختصاصــی 
توســط شــورای عالــی محیــط زیســت، تکالیــف 
ــز  ــا نی ــرق ه ــن ق ــت ای ــتورالعمل فعالی و دس
توســط ایــن شــورا تصویــب و بــه اســتان 
هــا ابــالغ شــد. همچنیــن در شــهریور مــاه 
امســال جزئیــات شــکار امســال در قــرق هــای 

ــد. ــالم ش ــی اع اختصاص

چیــن در تــاش اســت تــا همچــون امــور 
اقتصــادی در عرصــه هــای مختلــف فنــی، 
اجتماعــی و علمــی نیــز جــای آمریــکا را در دنیا 
بگیــرد در تحــوالت اقلیمــی هــم بــه ایــن هدف 

ــک شــده اســت. نزدی
بــه گــزارش ایرنــا از زمانــی کــه آمریــکا اعــام 
کــرد از توافقنامــه تحــوالت اقلیمــی پاریــس 
ــال  ــرعت در ح ــن بس ــود چی ــی ش ــارج م خ
افزایــش ســرمایه و اجــرای طــرح هــای ذی 

ــوده اســت. ربــط ب
ــا دو  ــه یــک ی ــوط ب البتــه برنامــه چیــن مرب
ســال گذشــته نیســت و ایــن کشــور بــه دلیــل 
ــوالت آب و  ــوع تح ــه از موض ــی ک ــان های زی
هوایــی متحمــل مــی شــود مــی خواهــد بــه 

هــر صــورت بــا ایــن معضــل مقابلــه کنــد.
آمارهــا نشــان مــی دهــد چیــن آنقدر ســرمایه 
ــش  ــده را افزای ــن پدی ــار ای ــرای مه ــذاری ب گ
ــده  ــای آین ــول ســال ه ــه در ط داده اســت ک
ــا شــمار مــرگ و میــز  باعــث خواهــد شــد ت
ناشــی از ایــن بایــای طبیعــی اقلیمــی 

ــد. ــر کاهــش یاب ــزار نف ــه 100 ه ــک ب نزدی
افــزون بــر ایــن چنانچــه ایــن برنامــه ادامــه 
پیــدا کنــد ضمــن کاهــش رقــم مــرگ و میــر، 
در یــک دهــه آینــده چیــن مــی توانــد نزدیــک 
ــای  ــه ه ــز در بودج ــارد دالر نی ــه 33٩ میلی ب

بهداشــتی و پزشــکی صرفــه جویــی کنــد.
ــا  ــده دنی ــود کنن ــن آل ــه بزرگتری ــن اگرچ چی
بــه حســاب مــی آیــد و در نبــرد بــا تحــوالت 
ــاالی  ــل ســوخت ب ــه دلی ــی اســت و ب اقلیم
ذغــال ســنگ مشــکات عدیــده ای دارد امــا 
همزمــان در تــاش اســت تــا از انــرژی هــای 
پــاک بــرای رفــع ایــن مشــکل بهــره بگیــرد.
ظرفیــت تولیــد انــرژی در چین در ســال 2017 
ــون  ــارد و 770 میلی ــک میلی ــه ی ــادی ب می
ــرژی  ــد آن ان ــه 38 درص ــید ک ــووات رس کیل
هــای غیرفســیلی بــود و در مقایســه بــا دوره 
مشــابه یــک ســال قبــل از آن ٩.٦ درصد رشــد 

کــرده اســت.
آمــار نشــان مــی دهــد در ســال گذشــته 
ــن 2٦  ــادی در چی ــرژی ب ــد ان ــادی تولی می
ــم 70 درصــد  ــرژی خورشــیدی ه درصــد و ان
ــادی بیشــتر  ــا ســال 201٦ می در مقایســه ب

ــت. ــده اس ش

تی
صنع

حد 
پلمب ۳5 واحد متخلف در استان تهرانوا

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
بــا بیــان اینکــه کلیــه واحدهــای صنعتــی موظــف 
زیســت  محیــط  اســتانداردهای  رعایــت  بــه 
هســتند، گفــت: در شــش ماهــه اول امســال 
ــه  ــز ک ــی نی ــی و صنف ــد صنعتی،کارگاه 35 واح
علیرغــم تذکــرات و اخطارهــای قبلــی متاســفانه اقدامــی 
در جهــت رفــع آالیندگــی واحــد تحــت مدیریــت صــورت نــداده 
ــی پلمــب شــدند  ــس از طــی مراحــل قانون ــن پ ــد بنابرای بودن
ــه عمــل آمــد. ــری ب ــن واحدهــا جلوگی و از ادامــه فعالیــت ای
ــا  کیومــرث کانتــری افــزود: واحدهــای پلمــب شــده اغلــب ب
ــه  ــد علی ــب تهدی ــوا ، موج ــاک و ه ــی آب ، خ ــاد آلودگ ایج

ــد. ــده بودن ــهروندان ش ــامت ش ــی و س ــت عموم بهداش
وی بــا بیــان اینکــه 5260 مــورد پایــش واحدهــای صنعتــی در 
شــش ماهــه نخســت امســال انجــام و بیــش از 1700 اخطاریــه 
قانونــی بــه واحدهــای آالینــده ابــاغ شــد از پیگیــری پرونــده 
ــا  ــن واحده ــب ای ــا پلم ــف ت ــای متخل ــی واحده ــای قضای ه

خبــر داد.
ــال  ــه اول س ــش ماه ــه در ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب کانت

جــاری 1754 واحــد صنعتــی و کارگاهــی دراســتان تهــران 
ــدور و  ــت: ص ــت کرده اند،گف ــی دریاف ــت محیط ــه زیس اخطاری
ــاس  ــر اس ــف ب ــای متخل ــه واحده ــا ب ــن اخطاریه ه ــاغ ای اب
حــدود 617 مــورد شــکایات واصلــه وگزارشــات مردمــی و 5260 
مــورد پایــش و بازدیــد کارشناســان محیــط زیســت اســتان از 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتان ص ــتقر در اس ــی مس ــای صنعت واحده
ــد  ــورد تایی ــه محــل م ــد ب ــال 127 واح ــه انتق ــه ب وی در ادام
ــا  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در نیمــه نخســت ســال ب
ــرد:  ــاره و اظهارک ــران اش ــتان ته ــت اس ــط زیس ــری محی پیگی
پیگیــری  مــورد   1194 و  اظهــاری  خــود  ارائــه  مــورد   430
پرونده هــای حقوقــی طــی ایــن مــدت صــورت پذیرفتــه 

ــت. اس
ــط عمومــی حفاظــت محیــط زیســت اســتان  ــه گــزارش رواب ب
تهــران کانتــری در پایــان خاطرنشــان کــرد: پایــش واحدهــای 
ــا  ــان ب ــران همچن ــتان ته ــطح اس ــی در س ــی و خدمات صنعت
بــا واحدهــای آالینــده و  ادامــه خواهــد داشــت و  قــوت 

ــد. ــد ش ــی خواه ــورد قانون ــف برخ متخل

ــا  ــط زیســت ب ــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محی ــر کل دفت مدی
تاکیــد بــر اینکــه حــال و روز مدیریــت پســماند کشــور خــوب نیســت، 
گفــت: متاســفانه در حــال حاضــر بــه دلیل مدیریت نادرســت پســماند، 
ــد  ــراق وارد می کن ــتیک کهنه ها را از ع ــور، پاس ــت کش ــت بازیاف صنع
ایــن درحالیســت کــه جمــع آوری پســماند خشــک مثــل پاســتیک ها 
و شیشــه ها ضمــن حفــظ محیــط زیســت مانــع خــروج ارز از کشــور 

می شــود.
علــی مریــدی کــه بــه ضــرورت اصــاح نحــوه مدیریــت پســماند کشــور 
ــد  ــماند می توان ــت پس ــه مدیری ــن اینک ــان ای ــا بی ــت، ب ــد اس معتق
ــرد:   ــار ک ــد، اظه ــم کن ــا فراه ــه م ــرای جامع ــتغال زایی ب ــت اش فرص
تجربــه جهانــی نشــان می دهــد زبالــه و مدیریــت درســت آن در تولیــد 
ارزش افــزوده نقــش بســیاری دارد، بــه حــدی کــه در شــرایط حاضــر، 
صنعــت بازیافــت 15 درصــد GDP )تولیــد ناخالــص داخلــی( برخــی 
کشــورها را تشــکیل می دهــد و فرصــت شــغلی بســیاری هــم ایجــاد 

می کنــد.
آنطــور کــه ایســنا می نویســد ایــن کارشــناس ســازمان حفاظــت محیــط 
ــه اینکــه مدیریــت پســماند در ایــران حــال و روز  ــا اشــاره ب زیســت ب
ــور  ــه منظ ــراق ب ــه از کشــور ع ــدارد، از واردات پاســتیک  کهن ــی ن خوب
اســتفاده در صنعــت بازیافــت کشــور، خبــر داد و گفــت: جــای تاســف 
دارد کــه در کشــور مــا بــه جــای اینکــه پاســتیک  کهنــه و آشــغال های 
ــم،  ــت اســتفاده کنی ــم و در بازیاف ــان بخری ــردم خودم خشــک را از م
اقــدام بــه خریــد و واردات پاســتیک   کهنــه از عــراق می کنیــم. دلیــل 
ــه  ــک از جمل ــای خش ــران زباله ه ــه در ای ــت ک ــت آن اس ــن وضعی ای

ــه دســت صنایــع بازیافــت داخــل کشــور  ــه درســتی ب پاســتیک ها ب
ــور می شــویم از کشــور همســایه آشــغال وارد کنیــم. نمی رســد و مجب
ــا  ــط زیســت ب ــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محی ــر کل دفت مدی
تاکیــد بــر اینکــه صنعــت بازیافــت یــک صنعــت ســود آور بــه حســاب 
می آیــد، اظهارکــرد: در صــورت مدیریــت صحیــح پســماند در کشــور - 
کــه مهمتریــن رکــن آن تفکیــک از مبــدا زباله هــا اســت - می توانیــم 
ضمــن حفــظ محیــط زیســت و جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی آب، 
خــاک و هــوا از خــروج ارز از کشــور نیــز خــودداری کنیــم.وزارت کشــور 
و شــهرداری ها متولــی مدیریــت پســماند شــهری هســتند و ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت نیــز ناظــر عالــی ایــن موضــوع اســت. بایــد 
تاکیــد کنــم کــه حــال و روز مدیریــت پســماند کشــور از جملــه پســماند 
شــهری خــوب نیســت و پیشــنهاد و برنامــه ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت ایــن اســت کــه در مدیریت پســماند، تفکیــک از مبــدأ و کاهش 
ــد از  ــهرداری ها بای ــن ش ــرد همچنی ــرار گی ــت ق ــه در اولوی ــد زبال تولی
ــق اســتارت آپ ها  ــع آوری پســماندهای خشــک از طری ــای جم طرح ه
ــه  ــد. شــک نکنیــد چنیــن طرح هایــی بیــش از اینکــه ب حمایــت کنن
ــد  ــی نیازمن ــای قانون ــه حمایت ه ــاز داشــته باشــد ب ــی نی ــک مال کم

اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد تفکیــک از مبــدأ را هــدف قــرار دهیــم، 
ــدأ، روش هــای  اظهارکــرد: دقــت داشــته باشــیم کــه در تفکیــک از مب
مــدرن مثــل خدمــات اینترنتــی مدنظــر اســت تــا جمــع آوری 
زباله هــای خشــک کــه ارزش اقتصــادی باالیــی هــم دارنــد بــه 
شــکل ساماندهی شــده توســط برخــی شــرکت های خصوصــی و 

اســتارت آپ ها صــورت گیــرد. مدیریــت صحیــح پســماند و تفکیــک از 
مبــدأ مشــکل اشــتغال و محیــط زیســت کشــور را توأمــان حــل می کند.

ــت در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــاک س ــر آب و خ ــر کل دفت مدی
ــه ضــرورت  ــا اشــاره ب ــر« ب ادامــه در مــورد مدیریــت پســماندهای »َت
ــورها، در  ــی کش ــرد: در برخ ــار ک ــه روز اظه ــای ب ــری از روش ه بهره گی
ــن مخصــوص نصــب  ــک دســتگاه خردک ســینک های ظرفشــویی، ی
می شــود کــه زباله هــای تــر از طریــق ایــن دســتگاه، بــه حــدی خــرد 
ــه در مســیر فاضــاب وارد می شــود. اســتفاده از  ــی شــود ک ــز م و ری

راکتورهــای کمپوســت، روش دیگــری اســت کــه در شــمال کشــور در 
ویاهــا و خانه هــای بــزرگ قابلیــت عملیاتــی شــدن دارد البتــه در حــال 
حاضــر هــم تولیــد کمپوســت در برخــی مناطــق انجــام می شــود امــا 
ــه دلیــل تفکیــک نادرســت زباله هــا کــود تولیــدی مرغــوب نیســت  ب
ــت  ــه قابلی ــزی و پاســتیکی اســت و در نتیج ــای فل ــاوی تکه ه و ح
ــدأ پســماند  ــک از مب ــر تفکی ــه اگ ــی اســت ک ــدارد. طبیع ــتفاده ن اس

صــورت گیــرد کیفیــت کمپوســت هــم بــاال مــی رود.

ــارس در نشســت  ــای ف ــاالب ه ــا و حفاظــت ازت ســاختار ســتاد احی
اخیــر شــورای برنامــه ریــزی اســتان بــه تصویــب رســید،انتظار فعــاالن 
و دوســتداران محیــط زیســت آن اســت کــه تصویــب ایــن ســاختار 
ــا و  ــزی ه ــا، مســوولیت گری ــم کاری ه ــی برکاســتی ها،ک ــر پایان مه
ــد.  ــارس باش ــای ف ــاالب ه ــای ت ــرای احی ــته ب ــات های گذش مماش
معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
کشــور در ســفر یــک روزه 22 مــرداد مــاه 97 بــه شــیراز، ماموریــت گام 
نهــادن در مســیر احیــای تــاالب هــا را متوجــه مدیــران و دانشــگاه های 
اســتان فــارس دانســت و گام هــای عملــی در ایــن زمینــه را موکــول به 

چالش های بودجه ای محیط زیست 

برای مدیریت پسماند
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تلف شدن یک قالده خرس قهوه ای 
در سیوند فارس

وجود 5 نیروگاه خورشیدی در همدان

محیــط  اداره  رییــس 
شهرســتان  زیســت 
ــف شــدن  مرودشــت از تل
خــرس  قــاده  یــک 
قهــوه ای بــه دلیــل تصــادف بــا خــودرو در ایــن 

داد. خبــر  شهرســتان 
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از روابــط عمومــی 
کشــاورز  فــارس  زیســت  محیــط  حفاظــت 
اعــام کــرد: ســحرگاه روز جمعــه 11 آبــان یــک 
قــاده تولــه خــرس قهــوه ای در هنــگام عبــور از 
ــف  ــر تصــادف تل ــان، براث ــراه شــیراز اصفه بزرگ

شــد.
کشــاورز افــزود: ظاهــرا ایــن خــرس در راه 
ــوه  ــه ســمت ک ــزارع کشــاورزی ب بازگشــت از م
در بزرگــراه در محــل نزدیــک بــه تنــگ خشــک 
ــا خــودرو تلــف شــده  ســیوند در اثــر برخــورد ب

اســت .

بــا توجــه بــه خشکســالی و کمبــود آب و مــواد 
خرس هــای  کوهســتانی  مناطــق  در  غذایــی 
قهــوه ای بــه ســمت مــزارع کشــاورزی و باغ هــا 
مســیرهای  از  عبــور  هنــگام  و  شــده  روانــه 
ــی  ــانحه رانندگ ــر س ــا خط ــی ب ــفالته و ریل آس

می شــوند. روبــرو 
زیســت  محیــط  حفاظــت  عمومــی  روابــط 
فــارس بارهــا از مــردم بــه ویــژه جوامــع محلــی 
ــرات  ــگیری از خط ــور پیش ــرای منظ ــته ب خواس
ــی و در  ــات وحش ــن حیوان ــور ای ــی از حض ناش
معــرض خطــر انقــراض بــه محــل ســکونت 
ــون  ــی چ ــای جنگل ــت میوه ه ــان، از برداش انس
بنــه، کیالــک و... در زیســتگاه آنــان صــرف 
نظــر کــرده تــا ایــن حیوانــات بــه دلیــل کمبــود 
مــواد غذایــی بــه ســکونتگاه هــای انســانی 

ــوند. ــک نش نزدی

مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
بــا  همــدان  بــرق  نیــروی 
ــروگاه  ــود 5 نی ــه وج ــاره ب اش
خورشــیدی در اســتان همدان 
گفــت: یــک نیــروگاه خورشــیدی در کبودراهنــگ تــا دو 

مــاه آینــده بــه بهره بــرداری می رســد.
محمدمهــدی شــهیدی، بــا بیــان اینکــه فــروش انــرژی 
در 6 ماهــه ســال 96، یــک میلیــون و 653 هــزار و 
953 مــگاوات ســاعت بــوده اســت، افــزود: ایــن رقــم 
در 6 ماهــه امســال یــک میلیــون و 687 هــزار و 673 
مــگاوات ســاعت رســیده اســت کــه نســبت بــه مــدت 
ــرژی  مشــابه ســال گذشــته 2 درصــد رشــد مصــرف ان

داشــته ایم.
وی بــا اشــاره بــه میــزان انــرژی تحویلــی عنوان کــرد: در 
6 ماهــه ســال 96 انــرژی تحویلــی از پســت های فــوق 
ــاعت  ــگاوات س ــزار و 287 م ــون و 11 ه ــع 2 میلی توزی
بــوده کــه بــا اقدامــات انجــام شــده در راســتای کاهــش 
تلفــات ایــن مقــدار در 6 ماهــه امســال بــه 2 میلیــون 
و 93 هــزار و 422 مــگاوات ســاعت رســیده اســت کــه 

ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 0.95 درصــد  نســبت ب
کاهــش دارد.

شــهیدی بــا اشــاره بــه مصــرف انــرژی بــرق در 
تعرفه هــای مختلــف بیــان کــرد: مصــرف انــرژی بــرق 
ــی،  ــدان 32.29 درصــد در بخــش خانگ در اســتان هم
ــد در  ــی، 40.33 درص ــش صنعت ــد در بخ 10.72 درص
بخــش کشــاورزی، 10.96 درصــد عمومــی و 5.70 درصــد 

ــت.  ــا اس ــایر بخش ه در س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــک بــار تابســتان از 15 خرداد 
آغــاز می شــود و تــا 15 شــهریورماه ادامــه پیــدا می کنــد، 
خاطرنشــان کــرد: امســال 19 شــهریورماه پیــک مصــرف 
بــرق تابســتان بــه پایــان رســید و بــا توجــه بــه اینکــه 
در حــال حاضــر بــا مــازاد تولیــد مواجــه هســتیم، امکان 
صــادرات 2 هــزار مــگاوات بــرق بــه کشــورهای همجــوار 

ماننــد عــراق، پاکســتان و افغانســتان وجــود دارد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق همــدان اظهــار 
کــرد: طــی ســالجاری در اســتان همــدان پیــک شــب 
97.5.6 بــا 687 مــگاوات و پیــک کشــور نیــز 97.5.7 

بــا 56.932 مــگاوات رقــم خــورد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با حضور در جمع مردم و شورای اسامی روستای 
زردین به بررسی وضعیت خسارت ناشی از حمله گرگ به منطقه پرداخت.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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لزوم تشکیل شورای عالی پسماند در شهرداری تهران
مقــررات  تنظیــم  و  اقتصــاد  رییــس کمیتــه 
شــورای اســامی شــهر تهــران بــر لــزوم تشــکیل 
شــورای عالــی پســماند در شــهرداری تهــران 

ــرد. ــد ک تاکی
 محمــود میرلوحــی در جلســه علنــی امــروز شــورای 
اســامی شــهر تهــران در تذکــری گفــت: روز 13 آبــان کــه 
ــد کــه امســال  ــه نظــر می آی ــا اســتکبار اســت ب ــارزه ب روز مب
شــرایطی فراهــم شــده کــه اســتکبار حاصــل از اتحــاد شــوم 
آمریــکا، اســرائیل و ریــاض اســت می تــوان بیــش از پیــش 
حــس کــرد. ایــن روز را بــه دانــش آمــوزان عزیــز نیــز 

تبریــک می گویــم.
وی در ادامــه بــه موضــوع معضــات حــوزه پســماند در شــهر 
ــراه  ــه هم ــه ب ــداری ک ــزود: در دی ــرد و اف ــاره ک ــران اش ته
اعضــای کمیســیون برنامــه و بودجــه از محــل آراد کــوه 
ــی پســماند در شــهرداری  ــاد شــورای عال ــزوم ایج داشــتم ل

ــدم. ــروری دی ــری ض ــر دیگ ــر ام ــش از ه ــران را بی ته
عضــو شــورای شــهر تهــران افــزود: لــزوم ایجــاد ایــن شــورا 
در ســطح کان هــم ضــروری اســت امــا در خــود شــهرداری 

تهــران یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اســت. متاســفانه 
ــده  ــده نش ــران دی ــهرداری ته ــوی ش ــی از س ــون حمایت تاکن
ــوزه پســماند وارد  ــش در ح ــام ســاختار و امکانات ــا تم ــه ب ک
ــارد  ــاالنه 200 میلی ــا س ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ش
تومــان هزینــه کــود 14 هــزار هکتــار فضــای ســبز را پرداخــت 
ــم  ــماند می دهی ــه پس ــان یاران ــارد توم ــم و 700 میلی می کنی
ــرکل  ــی و مدی ــارکت های مردم ــت مش ــاختارهای مدیری و س
فضــای ســبز هــم داریــم امــا اســتفاده ای کــه در ایــن حــوزه 
بایــد از ایــن ســاختارها انجــام شــود متاســفانه تاکنــون 

انجــام نشــده اســت.
ایــن عضــو شــورای شــهر تهــران تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر 
ــران  ــه در ته ــن نخال ــزار ت ــماند و 45 ه ــن پس روزی 9000 ت
ــی  ــتاندارد جهان ــرانه اس ــه س ــی ک ــود؛ در حال ــد می ش تولی
یــک ســوم یــا نصــف ایــن مقــدار اســت لــذا بایــد ابتــدا در 
خــود ســازمان شــهرداری ایــن کار انجــام شــود. ایــن مســاله 
بایــد فراتــر از یــک حــوزه و معاونــت و ســازمان دیــده شــود 
ــهری  ــات ش ــت خدم ــی و معاون ــت فرهنگ ــوان معاون و می ت

را در ایــن موضــوع دخیــل کــرد.

میه
ارو

رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل آب و فاضــاب 
شــهری آذربایجــان غربــی گفــت: بیــش از 42 
ــه  ــزار مترمکعــب فاضــاب تصفی ــون و 900 ه میلی

ــود. ــرریز می ش ــه س ــه ارومی ــه دریاچ ــده ب ش
ــده  ــع آوری ش ــاب جم ــم فاض ــری، حج ــول اکب رس
اســتان طــی 6 مــاه نخســت امســال را 48 میلیــون و 283 
ــوان کــرد و گفــت: حجــم فاضــاب تصفیــه  هــزار مترمکعــب عن
شــده نیــز 42 میلیــون و 970 هــزار مترمکعــب اســت کــه ایــن 
ــه احیــای دریاچــه  ــه منظــور کمــک ب فاضــاب تصفیــه شــده ب
ارومیــه، پــس از تصفیــه بــه دریاچــه ارومیــه ســرازیر می شــود.

ــان  ــهری آذربایج ــت ش ــد جمعی ــه 100 درص ــان اینک ــا بی وی ب
غربــی از نعمــت آب شــرب ســالم و بهداشــتی بهــره مند هســتند، 
یــادآور شــد: کیفیــت آب شــرب شــهرها یکــی از مهمتریــن 
مولفــه هــای مــورد توجــه ایــن شــرکت اســت و در ایــن راســتا 
ــف اســتان، آب  ــه آب شــرب در شــهرهای مختل ــه خان 12 تصفی
شــرب مــورد نیــاز اســتان را مــورد تصفیــه قــرار داده و ایــن آب 
از طریــق 99 دســتگاه کلــرزن مایــع و دســتی و چهــار دســتگاه 

ــوب ســازی مــی شــوند. ــرزن گازی مطل تعــداد کل
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ــرکل  ــه مدی ــی ک ــت. در حال ــی اس ــی یک اختصاص
حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی بــا 
اشــاره بــه فلســفه ایجــاد ســایت های تکثیــر و 
می گویــد:  خصوصــی  شــکارگاه های  و  پــرورش 
بــا قرق هــای  ایــن ســایت ها بســیار متفــاوت 
ــر  ــت. اصغ ــی اس ــای اختصاص ــا قرق ه ــی ی مردم
مطهــری معتقــد اســت: قرق هــای اختصاصــی 
حیات وحــش ترجمــه نه چنــدان دقیقــی از واژه 
اســت کــه یکــی از انــواع الگوهــای مدیریتــی 

مناطــق حفاظت شــده دنیاســت. ایــن مکان هــا 
طبیعــت  حفــظ  اتحادیــه  اســتانداردهای  طبــق 
کــه  شــده اند  تبییــن  و  تعریــف   )IUCN(
بــرای  بین المللــی  مرجــع  باالتریــن  به عنــوان 
ارتقــای شــاخص های حفــظ و مانــدگاری تنــوع 
از  خــود  نهایــی  تعریــف  طبیعــت،  و  زیســتی 
حفاظــت را در ســه اصــل نگهداشــت، احیــاء و 
و  زیســتی  تنــوع  منابــع  از  پایــدار  بهره بــرداری 

طبیعــی اعــام کــرده اســت.

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــه او، به تازگ ــه گفت ب
ــوع  ــت تن ــی حفاظ ــوان متول ــور به عن ــت کش زیس
مشــارکت  جلــب  بــه  ویــژه ای  توجــه  زیســتی 
)اعــم  محلــی  جامعــه  به خصــوص  و  مــردم 
و  چوپانــان  مرتــع داران،  بومــی،  شــکارچیان  از 
چهارگانــه  مناطــق  مدیریــت  در   )... و  عشــایر 
خــود داشــته اســت. ضمــن آنکــه نگهــداری از 
گسســتگی و عــدم اتصــال بیــن این گونــه مناطــق 
ــای  ــب عرصه ه ــت. اغل ــوده اس ــه ب ــز موردتوج نی

طبیعــی در فواصــل بیــن مناطــق حفاظت شــده، 
لحــاظ  بــه  را  خــود  نســبی  ارزش  همچنــان 
کرده انــد  حفــظ  را  حیات وحــش  زیســتگاهی 
عنــوان  تحــت  مناطــق  این گونــه  چنانچــه  و 
)اختصاصــی حیات وحــش(  مردمــی  قرق هــای 
ــد  ــا تأکی ــی ب ــرداری محل ــای بهره ب ــط گروه ه توس
بــه جوامــع محلــی مدیریــت شــوند عــاوه بــر پــر 
کــردن فضــای زیســتگاهی بیــن مناطــق چهارگانــه 
بین المللــی  مجامــع  بــه  کشــورمان  تعهــدات 
 )CBD( ــوع زیســتی ــی تن نظیــر کنوانســیون جهان
اوقــات  پوشــاند.گاهی  عمــل خواهــد  جامــه  را 
ــایت های  ــی، س ــای اختصاص ــن قرق ه ــاوت بی تف
تکثیــر و پــرورش حیات وحــش و شــکارگاه های 

خصوصــی بــرای برخــی مشــخص نیســت.
و  پــرورش  و  تکثیــر  مراکــز  می گویــد:  او 
در  کــه  مدت هاســت  خصوصــی  شــکارگاه های 
جهــت جلوگیــری از شــکار حیات وحــش و رفــع 
نیازهــای  و  روانــی  و  روحــی  نیازهــای  بعضــی 
اقتصــادی اجــرا و مــورد بهره بــرداری قرارگرفتــه 
اســت. نکتــه قابــل تأمــل اینجاســت کــه کشــورهای 
پیشــرو  مراکــز  ایــن  ایجــاد  در  یافتــه  توســعه 
بوده انــد و ایــن مراکــز را در جهــت حفاظــت و 
ــری  ــرای جلوگی ــی و ب ــای وحش ــت از گونه ه حمای
زیســتگاه های  در  کــه  حیات وحشــی  شــکار  از 
طبیعــی زندگــی می کننــد، ایجــاد کــرده اســت.
ســازمان  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
خراســان  مدیــرکل  زیســت  محیــط  حفاظــت 
شــکل گیری  ایــده  حاضــر  حــال  در  شــمالی، 
بــا زمامــداری بخــش  قرق هــای حیات وحــش 
و  اســت  گرفتــه  شــتاب  دنیــا  در  مردمــی، 
آوردن شــرایط  فراهــم  بــا  کشــورهای مختلــف 
از  ناشــی  فشــار  مناطــق،  این گونــه  در  تکثیــر 
و  ملــی  پارک هــای  روی  از  را  غیرمجــاز  شــکار 
کاســته اند.مراکز  حفاظت شــده  مناطــق  دیگــر 
ــوان  ــرورش سال هاســت در کشــور به عن ــر و پ تکثی
ــه  ــق گرفت ــت اقتصــادی اشــتغال زا رون ــک فعالی ی
اســت و در حــال حاضــر امــکان تهیــه گوشــت 
کبــک پرورشــی در اکثــر مغازه هــا وجــود دارد. 
ــرورش  ــر و پ ــای تکثی ــر طرح ه ــت اگ ــی اس بدیه
تمــام  بایــد  بدانیــم  مذمــوم  را  حیات وحــش 
ــه  ــه بهان ــز ب ــود را نی ــروری موج ــای دام پ طرح ه
پرورشــی کشــتار  حیوانــات  سرنوشــت  اینکــه 

اســت رد کنیــم.

در حال حاضر ایده 
شکل گیری قرق های 

حیات وحش با 
زمامداری بخش 
مردمی، در دنیا 

شتاب گرفته است و 
کشورهای مختلف با 
فراهم آوردن شرایط 

تکثیر در این گونه 
مناطق، فشار ناشی از 

شکار غیرمجاز را از روی 
پارک های ملی و دیگر 

مناطق حفاظت شده 
کاسته اند. .مراکز تکثیر 
و پرورش سال هاست 
در کشور به عنوان یک 

فعالیت اقتصادی 
اشتغال زا رونق گرفته 

است.

تقویت قرق های حیات وحش در دستور کار محیط زیست
سیاست سازمان تقویت قرق های اختصاصی است. تاکنون این قرق های اختصاصی برای سه استان تصویب شده است

ــارس در نشســت  ــای ف ــاالب ه ــا و حفاظــت ازت ســاختار ســتاد احی
اخیــر شــورای برنامــه ریــزی اســتان بــه تصویــب رســید،انتظار فعــاالن 
و دوســتداران محیــط زیســت آن اســت کــه تصویــب ایــن ســاختار 
ــا و  ــزی ه ــا، مســوولیت گری ــم کاری ه ــی برکاســتی ها،ک ــر پایان مه
ــد.  ــارس باش ــای ف ــاالب ه ــای ت ــرای احی ــته ب ــات های گذش مماش
معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
کشــور در ســفر یــک روزه 22 مــرداد مــاه 97 بــه شــیراز، ماموریــت گام 
نهــادن در مســیر احیــای تــاالب هــا را متوجــه مدیــران و دانشــگاه های 
اســتان فــارس دانســت و گام هــای عملــی در ایــن زمینــه را موکــول به 

ارائــه برنامــه جامــع بــرای احیــای تــاالب هــا کــرد. 
ــارس  ــای ف ــاالب ه ــت ازت ــا و حفاظ ــتاد احی ــاختار س ــب س تصوی
می توانــد گام نخســت بــرای ورود متخصصــان بــه ایــن عرصــه تلقــی 
شــود و مســوولیت نهادهــای مختلــف آموزشــی و علمــی را در زمینــه 

ــاالب هــای فــارس مشــخص ســازد.  ــای ت احی
ایــن اقــدام هــم مــی توانــد خواســت رییس ســازمان حفاظــت محیط 
ــرای ورود دانشــگاه شــیراز و تدویــن برنامــه جامــع  زیســت کشــور ب
احیــای تــاالب هــا را بــرآورده ســازد هــم نقشــه راهــی بــرای پیمــودن 
مســیر رســیدن بــه یــک هــدف بــا حرکــت جمعــی فعــاالن محیــط 

زیســت، برنامــه ریــزان و دســت انــدرکاران و مســووالن اســت. 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت فــارس بــا بیــان اینکــه در 
ساختارســتاد احیــا وحفاظــت ازتــاالب هــای فــارس بــر مشــارکت همه 
ذینفعــان حوضــه هــای تاالبــی تاکیــد شــده اســت ،گفــت: بــر اســاس 
قوانیــن باالدســتی تــاش شــده رویکرد ســنتی و یکســو نگــر مدیریت 
منابــع آب بــه مدیریــت یکپارچــه زیســت بومــی تغییــر یابــد.  بــه طور 
کلــی ســتاد در باالتریــن ســطح مدیریتی اســتان تشــکیل خواهد شــد 
تــا بــا بهــره گیــری از تمــام ظرفیــت هــای انســانی و مــادی موجــود 
در اســتان وبهــره گیــری از حمایــت مســووالن ملــی نســبت بــه تهیــه 

وتدویــن یــک برنامــه عملــی، اجرایــی و کاربــردی بپــردازد. 
وی اهــداف ســتاد احیــا و حفاظــت تــاالب هــای فــارس را اســتقرار 
مدیریــت زیســتی بومــی بــا جلــب مشــارکت همــه ذینفعــان مبتنــی 
بــر پتانســیل هــای موجــود اعــم از دســتگاه هــای دولتــی، غیردولتــی 
،دانشــگاهی وجوامــع بومــی، طــرح مســاله و یافتــن راهکارهــای عملی 
بــرای حــل آن از طریــق اتخــاذ تصمیمــات اجرایــی و عملیاتــی، تدوین 
برنامــه عملیاتــی احیــای تــاالب هــا و دریاچــه هــای فــارس بــا هــدف 
حفاظــت از تــاالب هــا در کنــار بهبــود شــرایط جوامــع انســانی از طریــق 
بهــره بــرداری پایــدار و اســتفاده از ســرمایه اجتماعــی اســتان در حــل 

مناقشــات آب و مدیریــت مصــرف آب برشــمرد. 
محمــودی اضافــه کــرد: نتایــج حاصلــه از 5 کمیتــه تخصصــی تلفیــق 
و برنامــه ریــزی و کمیتــه تخصصــی آب، کشــاورزی، محیــط زیســت، 
ــور  ــی ام ــه تخصص ــم و کمیت ــی، اقلی ــن شناس ــی، زمی ــع طبیع مناب
اقتصــادی، کمیته تخصصــی فرهنگی،اجتماعی، آموزشــی و پژوهشــی 
و کمیتــه هــای محلــی مدیریــت تــاالب هــا بــه ریاســت فرمانــداران 

شهرســتان هــا در جلســات ســتاد مــورد بررســی قــرار خواهــد داد. 
ــای  ــاالب ه ــت ت ــا و حفاظ ــتاد احی ــب ســاختار س در حاشــیه تصوی
ــا کمیتــه هــای  فــارس ایــن پرســش هــا مطــرح مــی شــود کــه آی
ــی  ــع محل ــهم جوام ــد س ــی توانن ــده م ــی ش ــش بین ــی پی تخصص
حاشــیه تــاالب هــا را تعییــن کننــد و مهــر پایانــی بر زیــاده طلبــی ها و 

ــد؟  ــاالب هــا بزنن ــه آب از حاشــیه ت ــی روی برداشــت هــای ب
آیــا ایــن ســتاد مــی توانــد حــق آبــه رهــا نشــده تــاالب هــا را جــدی 
و بــدون مســامحه مطالبــه کنــد؟ رهاســازی ایــن حــق آبــه هــا بارهــا 
ــر  ــه تصویــب رســیده و ب در شــورای برنامــه ریــزی اســتان فــارس ب
روی کاغــذ بــرای آن اعــداد و ارقــام تعییــن شــده اســت امــا در میــدان 
عمــل ســالها اســت کــه قطــره آبی بــرای احیــای تاالب هــای فــارس از 

ســدهای بــاال دســت رهــا ســازی نشــده اســت. 
ــزی  ــه ری ــق و برنام ــه تلفی ــه کمیت ــت ک ــرح اس ــش مط ــن پرس ای
ســتاد احیــای تــاالب هــای فــارس بــا مســوولیت ســازمان برنامــه و 
بودجــه مــی توانــد هــر ســال بودجــه مصــوب بــرای احیــای تــاالب هــا 
ــه رســالت و مســوولیت  داشــته باشــد؟ آیــا تاکنــون ایــن ســازمان ب
خــود درایــن عرصــه عمــل کــرده اســت؟ چــرا اســتان فــارس کــه 11 
تــاالب دارد و هــر ســال خشکســالی دســت ســنگین خــود را برگــردن 
آن هــا می فشــارد امــا در ایــن میــان از بودجــه و اعتبــاری کــه دولــت 
بــرای جــان بخشــیدن بــه تــاالب هــای کشــور داده، ســهمی بــه اســتان 
فــارس نرســیده اســت؟ چــرا در ســالهای اخیــر بــه رغــم آنکــه اعتبارات 
مناســبی بــه ســمت احیــای تــاالب هــای کشــور ســرازیر شــد امــا در 
تقســیم بودجــه، صــدای ضجــه هــای دردنــاک دریاچــه هــای فــارس 

بــه گــوش مســئوالن ملــی نرســیده اســت؟

ستاد احیای تاالب های 

فارس و ماموریت های پیش رو

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی آذربایجــان 
ــر و جــاری شــدن ســیل  ــای اخی ــی ه ــر بارندگ ــت: در  اث ــی گف غرب
ــاورزی و  ــش کش ــه بخ ــان ب ــون توم ــته 920 میلی ــای گذش در روزه

ــتاهای پیرانشــهر خســارت وارد شــده اســت. ــداری در روس دام
 رســول جلیلــی در خصــوص میزان خســارات وارد شــده بــه محصوالت 
زراعــی، باغــی ، دام و طیــور و تاسیســات زیــر بنایــی بخش کشــاورزی 
شهرســتان پیرانشــهر در اثــر وقــوع ســیل، اظهــار کــرد: ســیلی کــه در 
روز 4 آبــان ســال جــاری بــر اثــر بــارش شــدید بــاران در شهرســتان 
ــان خســارت در  ــون توم ــاری شــد، در حــدود 920 میلی پیرانشــهر ج

ســطح روســتاهای ایــن شهرســتان برجــا گذاشــته اســت.
ــهر  ــتاهای پیرانش ــه روس ــده ب ــارات وارد ش ــرد: خس ــح ک وی تصری
بیشــتر در بخــش تاسیســات دامــداری و کشــاورزی بــوده و مابقــی 
بــه محصــوالت کشــاورزی وارد شــده اســت کــه در حــدود 105 میلیــون 
ــه  ــان ب ــزار توم ــون و 400 ه ــی، 59 میلی ــه محصــوالت زراع ــان ب توم
ــه محصــوالت  ــان ب ــزار توم ــون و 200 ه ــی، 519 میلی محصــوالت باغ
دامــی و طیــور و آبزیــان  و 237 میلیــون تومــان نیــز بــه تاسیســات 
زیــر بنایــی بخــش کشــاورزی شهرســتان خســارت وارد شــده اســت.
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی آذربایجــان 
غربــی، در خصــوص میــزان خســارات در بخــش ســیلوانای ارومیــه، 
ــن بخــش  ــه ای ــزان خســارت وارد شــده ب ــون می ــرد: تاکن ــه ک اضاف

محاســبه نشــده اســت.
وی، ادامــه داد: در صورتــی کــه میــزان خســارت در بخــش گســترده 
بــوده و افزایــش داشــته باشــد مصوبــات بــه هیــات وزیــران ارســال 
شــده و در انتظــار تصمیمــات جهــت پرداخــت تســهیات کــم بهــره 
خواهیــم بود.جلیلــی، بــا اشــاره بــه ســیل فرودیــن ماه  ســال گذشــته 
در پیرانشــهر، بیــان کــرد:  در ایــن زمینــه طبــق مصوبــه هیــت وزیــران 
100 میلیــارد تومــان درراســتای نوســازی مــوارد آســیب دیــده از ســیل 
ــا ســود 10 درصــد و بازپرداخــت 10 ســاله در  تخصیــص یافــت کــه ب
اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد. البتــه شناســایی افــراد خســارت 
دیــده همچنــان ادامــه دارد و در صــورت نیــاز هــر فــرد ســیل زده ای بــه 

تســهیات؛ اقدامــات الزم  در ایــن زمینــه انجــام مــی شــود.

سیل 920 میلیون تومان
به پیرانشهر خسارت زد

خبر
مرگ پارکبان تالشی 
در حال پیگیری است

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــان گفــت 
: ماجــرای مــرگ پارکبــان تالشــی توســط حملــه گــوزن 
ــه گــزارش ایســنا، یکــی از  در حــال پیگیــری اســت. ب
گوزن هــای پــارک جنگلــی ســیاهداران تالــش بــه 2 پارکبــان کــه در حــال مایــه کوبــی 
و ضدعفونــی گــوزن هــا بودنــد حملــه کــرد کــه پارکبــان 26 ســاله بــر اثــر  زخم هــای 
شــاخ گــوزن کــه بــه ناحیــه شــکمش وارد شــده بــود و خونریــزی، پــس از انتقــال بــه 
بیمارســتان شــهید نورانــی تالــش جــان باخــت. ساســان اکبری پــور بــا بیــان این کــه 
ــط زیســت نیســت و توســط شــهرداری اداره  ــارت اداره محی ــارک تحــت نظ ــن پ ای
می شــود، گفــت: پارکبانــان توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای نگهــداری 

ــد. ــوزش دیده ان ــا آم از گوزن ه

رهاسازی عقابهای تیمار شده در طبیعت
مدیــر روابــط عمومــی حفاظــت محیــط زیســت 
ــای تیمــار شــده،  اســتان فــارس از رهاســازی عقابه
زارع گفــت:  آفریــن  داد.  گل  خبــر  طبیعــت  در 
ــمومیت  ــل مس ــه دلی ــه ب ــی ک ــه عقاب ــروز 5 بهل ام
ــل، در طبیعــت رهاســازی  ــار کام ــد از تیم ــد، بع ــه بودن ــرار گرفت ــداوا ق تحــت م
شــدند. هفتــه گذشــته تعــداد 35 عقــاب و ســارگپه براثــر مصــرف گوشــت مــرغ 
آلــوده، دچــار مســمومیت شــدید شــدند کــه متاســفانه 27 بهلــه از ایــن پرنــدگان 
شــکاری تلــف تلــف شــد. مدیــر روابــط عمومــی حفاظــت محیــط زیســت فــارس 
ــا  ــل و ب ــه اداره کل منتق ــار ب ــرای تیم ــدگان ب ــن پرن ــه از ای ــت بهل ــت: هش گف
تــاش کارشناســان، درمــان شــده و ابتــدا 3 بهلــه و امــروز نیــز 5 بهلــه از آنهــا 

ــدند. ــازی ش رهاس

شارژ بلیت در ازای 

تحویل مواد بازیافتی 
ــد در ازای  ــن پــس می توانن شــهروندان اســتانبول از ای
ــری از  ــه کمت ــا هزین ــود ب ــِی خ ــواد بازیافت ــل م تحوی
سیســتم حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کننــد. اکنــون 
ــه  ــز شــده اند ک ــه دســتگاه هایی مجه ــرو در اســتانبول ب برخــی از ایســتگاه های مت
ــل  ــای قاب ــتیکی و قوطی ه ــای پاس ــه بطری ه ــد در ازای مبادل ــافران می توانن مس
ــرو در  ــد. مســافران مت ــروی خــود را افزایــش دهن ــار کارت هــای مت بازیافــت، اعتب
اســتانبول بطری هــا و قوطی هــای قابــل بازیافــت را داخــل ایــن دســتگاه های 
فــروش خــودکار )Vending machine( قــرار داده کــه بــر اســاس ســایز و جنــس 

ــان اضافــه می شــود. ــار کارت بلیــت الکترونیــک آن ــه اعتب ایــن مــواد ب

پارکبان

عقاب

بازیافت

48 فیلم مستند محیط  زیستی و حیات وحش، متقاضی شرکت در بخش مسابقه ملی دوازدهمین دوره جشنواره 
بین المللی »سینماحقیقت« شدند.
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رییــس ســازمان جنگل هــا و مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه 75 هــزار هکتــار تعهد 
ــد 600  ــوب بای ــت چ ــق زراع ــت: از طری ــم، گف ــوب داری ــت چ زراع
هــزار متــر مکعــب چــوب مــورد نیــاز کشــور را تامیــن کنیــم امــا 
می توانیــم از طریــق توســعه زراعــت چــوب وارد معــادالت صــادرات 

و واردات چــوب شــویم.
خلیــل آقایــی  در مراســم امضــای تفاهم نامــه همــکاری مشــترک 
ــکا در راســتای توســعه زراعــت  ــا ســازمان ات ســازمان جنگل هــا ب
چــوب و حفاظــت از منابــع طبیعــی گفــت: بــه دنبــال بحث هایــی 
کــه در ســال های گذشــته در خصــوص طــرح توقــف بهره بــرداری از 
جنگل هــا بنــا بــه توصیــه مقــام معظــم رهبــری داشــتیم همچنیــن 
ــف  ــورد توق ــه ششــم توســعه در م ــون برنام ــب قان ــی تصوی در پ
ــه  ــال 96 کلی ــاه س ــفند م ــدای اس ــا از ابت ــرداری از جنگل ه بهره ب
ــرارداد  ــر 110 ق ــغ ب ــه بال ــگل - ک ــرداری از جن ــره ب ــای به قرارداده

بــود - لغــو شــد.
ــگل  ــرداری از جن ــرکت های بهره ب ــا ش ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــته  ــی بس ــا قراردادهای ــت از جنگل ه ــت و حفاظ ــه حراس در زمین
شــده اســت، گفــت: شــرکت »شــفارود« بــه عنــوان یکــی از 
شــرکت های بهــره بــردار از جنــگل در زمینــه زراعــت چــوب فعــال 
ــگل  ــار داشــتن جن ــه دلیــل در اختی شــده اســت. ایــن شــرکت ب
جلگــه ای و اجــرای عملیــات کاشــت، داشــت و برداشــت چــوب از 
ســایر شــرکت های بهــره بــردار متمایــز می شــود. رییــس ســازمان 
ــرداری از  ــع بهره ب ــرح من ــه ط ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــا تاکی جنگل ه
جنگل هــا و در راســتای سیاســت های اصولــی کشــور بحــث 
زراعــت چــوب اهمیــت پیــدا کــرده اســت، ایــن شــرکت در قالــب 
قــراردادی بــا ســازمان جنگل هــا در امــور زراعــت چــوب وارد شــده 
اســت.طرح توقــف بهــره بــرداری از جنــگل، توســعه زراعــت چــوب 
ــا  ــن شــرکت ب ــه توســط ای ــن منطق ــای ای ــت از جنگل ه و حفاظ
هماهنگــی اداره کل منابــع طبیعــی اســتان گیــان انجــام خواهــد 
ــع  ــرکل مناب ــن مدی ــه ای بی ــروز تفاهم نام ــن ام ــرای همی ــد. ب ش
ــه می شــود. ــان و مدیرعامــل شــفارود امضــا و مبادل طبیعــی گی

حمایت سازمان جنگل ها 
از شرکت های زراعت چوب

سنا
:ای

س
عک

میه
ورود فاضالب تصفیه شده به دریاچه ارومیهارو

رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل آب و فاضــاب 
شــهری آذربایجــان غربــی گفــت: بیــش از 42 
ــه  ــزار مترمکعــب فاضــاب تصفی ــون و 900 ه میلی

ــود. ــرریز می ش ــه س ــه ارومی ــه دریاچ ــده ب ش
ــده  ــع آوری ش ــاب جم ــم فاض ــری، حج ــول اکب رس
اســتان طــی 6 مــاه نخســت امســال را 48 میلیــون و 283 
ــوان کــرد و گفــت: حجــم فاضــاب تصفیــه  هــزار مترمکعــب عن
شــده نیــز 42 میلیــون و 970 هــزار مترمکعــب اســت کــه ایــن 
ــه احیــای دریاچــه  ــه منظــور کمــک ب فاضــاب تصفیــه شــده ب
ارومیــه، پــس از تصفیــه بــه دریاچــه ارومیــه ســرازیر می شــود.
ــان  ــهری آذربایج ــت ش ــد جمعی ــه 100 درص ــان اینک ــا بی وی ب
غربــی از نعمــت آب شــرب ســالم و بهداشــتی بهــره مند هســتند، 
یــادآور شــد: کیفیــت آب شــرب شــهرها یکــی از مهمتریــن 
مولفــه هــای مــورد توجــه ایــن شــرکت اســت و در ایــن راســتا 
ــف اســتان، آب  ــه آب شــرب در شــهرهای مختل ــه خان 12 تصفی
شــرب مــورد نیــاز اســتان را مــورد تصفیــه قــرار داده و ایــن آب 
از طریــق 99 دســتگاه کلــرزن مایــع و دســتی و چهــار دســتگاه 

ــوب ســازی مــی شــوند. ــرزن گازی مطل تعــداد کل

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری آذربایجــان غربــی بــا 
ــف آذربایجــان  ــان اینکــه کیفیــت آب شــرب شــهرهای مختل بی
غربــی یکــی از بــا کیفیــت تریــن آب شــرب کشــور اســت ادامــه 
ــرای مــا یــک خــط قرمــز اســت و آب  داد:کیفیــت آب شــرب ب
ــاً  ــای کام ــه صــورت مســتمر در آزمایشــگاه ه شــرب اســتان ب
مجهــز کنتــرل می شــود و بــه منظــور پایــش ســامت و 
مطلوبیــت آب شــرب، بــه صــورت روزانــه، شــاهد نمونه بــرداری از 

ــی هســتیم. ــف آذربایجــان غرب آب شــرب شــهرهای مختل
اکبــری، تعــداد آزمایشــگاه هــای آب شــرب شــهری اســتان را 17 
ــه  ــن آزمایشــگاه ها ب ــت: ای ــرد و گف ــوان ک واحــد آزمایشــگاه عن
صــورت ســیار و یــا ثابــت بــوده و بــه صــورت روزانــه، آب شــرب 

شــهرهای مختلــف اســتان را مــورد آزمایــش قــرار می دهنــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری آذربایجــان غربــی بــا 
بیــان اینکــه در راســتای ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه مشــترکان 
آب  طــی 6 مــاه نخســت امســال 24 کیلومتــر از شــبکه توزیع آب 
اصــاح شــده اســت، تصریــح کــرد: بــه منظــور کاهــش هدررفــت 
آب شــرب طــی 6 مــاه ســال جــاری 5697 فقــره انشــعاب آب در 

آذربایجــان غربی استانداردســازی شــد.

کار
شکار در محدوده تاالب صالحیه ممنوع استش

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز 
ــدگان  ــکار پرن ــادی ش ــه ع ــدور پروان ــاز ص از آغ
ــن  ــت: ای ــر داد و گف خشــکی زی در اســتان خب
ــی،  ــک معمول ــای کب ــکار گونه ه ــه ش ــه ب پروان

ــاص دارد. ــه اختص ــی و فاخت ــو، کبوترچاه تیه
ــدور  ــتورالعمل ص ــه دس ــاره ب ــا اش ــی، ب ــن حکیم فردی
پروانــه شــکار پرنــدگان خشــکی زی در اســتان البــرز گفــت: 
طبــق ایــن دســتورالعمل زمــان مجــاز شــکار از 15 آبــان مــاه 

ــا 15 دی مــاه ادامــه خواهــد داشــت. آغــاز و ت
ــه شــکار، 60  ــه  صــدور پروان ــه هزین ــان اینک ــا بی ــی ب حکیم
ــازه  ــب اج ــکارچیان در ش ــزود: ش ــت؛ اف ــان اس ــزار توم ه
فعالیــت ندارنــد و فقــط می تواننــد از طلــوع آفتــاب تــا 
ــه شــکار  ــاب  روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه ب غــروب آفت
ــه عــادی شــکار  ــرای صــدور پروان بپردازند.محــدوده مجــاز ب
ــه  ــود و هرگون ــد ب ــتان خواه ــق آزاد اس ــًا مناط ــده، صرف پرن
اقــدام بــه شــکار در مناطــق شــکار ممنــوع و حفاظــت شــده 
و خــارج از محــدوده مجــاز، بــه ویــژه تــاالب صالحیــه 
ممنــوع بــوده و بــا متخلفیــن طبــق قانــون و مقــررات 

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز خاطرنشــان 
کــرد: پروانــه عــادی شــکار صرفــًا بــرای پرنــدگان خشــکی زی 
شــامل گونه هــای کبــک معمولــی، تیهــو، کبوترچاهــی و 
ــد در  ــکارچیان مجازن ــز ش ــداد نی ــر تع ــت؛ از نظ ــه اس فاخت
یــک روز ســه کبــک، ســه تیهــو، چهــار کبوتــر چاهــی و چهــار 

ــد. فاختــه شــکار کنن
ــه  ــوق ب ــای ف ــز گونه ه ــه ج ــی ب ــکار گونه های ــزود: ش وی اف
ویــژه آبــزی و کنارآبــزی ممنــوع بــوده و بــا متخلفیــن طبــق 
ــد  ــی تأکی ــد. حکیم ــد ش ــورد خواه ــررات برخ ــون و مق قان
ــًا  ــول دوره صرف ــکار در ط ــادی ش ــه ع ــده پروان ــرد: دارن ک
ــه  ــوده و صرفــًا مجــاز ب ــه ب ــه اخــذ یــک عــدد پروان مجــاز ب
ــود؛  ــده اعــام شــده خواهــد ب شــکار یکــی از گونه هــای پرن
ــی  ــدگان وحش ــکار پرن ــادی ش ــه ع ــدور پروان ــن ص همچنی
صرفــًا بــرای بومیــان اســتان البــرز و بــا ارائــه مــدرک 
ــه  ــدور پروان ــود و از ص ــام می ش ــودن انج ــی ب ــر بوم دال ب
ــودداری  ــی خ ــاع خارج ــی و اتب ــراد غیربوم ــرای اف ــکار ب ش

می شــود.
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فرمانــده انتظامــی تایبــاد گفــت: یــک راننــده تبعــه 
افغانســتان در حالــی کــه قصــد جاســازی مقــداری 
ســوخت قاچــاق از نــوع بنزیــن در داخــل تانکــر داشــت، 

جــان خــود را از دســت داد.
ســرهنگ علی اکبــر قربانی عنــوان کــرد: در پــی اعــام 
ــل  ــر حام ــتگاه تانک ــک دس ــد روز ی ــش از چن ــف بی توق
مــرز  پارکینگ هــای  از  یکــی  در  گازوئیــل  ســوخت 
ــرار داد و  ــی ق ــورد بررس ــوع را م ــس موض ــارون پلی دوغ
بــا اســتفاده از دســتگاه های کنترلــی در گمــرک دوغــارون 
ــه بازرســی ایــن تانکــر شــد و مشــخص گردیــد  اقــدام ب

ــود دارد. ــودرو وج ــن خ ــار ای ــل ب ــازه در مح ــک جن ی
وی بــا اشــاره بــه دســتور دادســتانی بــرای خــروج جنــازه 
از داخــل تانکــر افــزود: پــس از بررســی های انجــام شــده 
مشــخص شــد راننــده متوفــی قصــد جاســازی ســوخت 
ــابه  ــری نوش ــب 33 بط ــن را در قال ــوع بنزی ــاق از ن قاچ
ــه گاز  ــته ک ــل داش ــوخت گازوئی ــل س ــر حام ــل تانک داخ
ناشــی از آن وی را دچــار خفگــی کــرده و ســبب ســقوط 
ــاد  ــده انتظامــی تایب در داخــل تانکــر شــده اســت. فرمان
در ادامــه گفــت: مامــوران مبــارزه بــا مــواد مخــدر تایبــاد 
مقــدار 12 کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع کــراک را از داخــل 
ــه  ــه طــرز ماهران ــار گــردو یــک تبعــه افغانســتان کــه ب ب

ــد. ــود، کشــف و ضبــط کردن جاســاز شــده ب
وی اضافــه کــرد: همچنیــن در بررســی های انجــام شــده 
توســط مأمــوران مشــخص شــد فــرد متهــم، قصــد قاچاق 
800 گــرم مــواد دیگــر بــه صــورت بلعــی داشــته کــه ایــن 

مــورد نیــز کشــف گردیــد.
فرمانــده انتظامــی تایبــاد افــزود: مأمــوران پاســگاه 
ــوری  ــای عب ــرل خودرو ه ــن کنت ــی »دردوی« حی انتظام
ــک دســتگاه خــودروی  ــه ی ــاد ب ــواف - تایب در محــور خ
ــرای بررســی  پیــکان وانــت مشــکوک و ایــن خــودرو را ب
ــن  ــی از ای ــزود: در بازرس ــد.وی اف ــف کردن ــتر متوق بیش
ــدارک دامپزشــکی  ــد م خــودرو 41 رأس دام قاچــاق فاق
کشــف شــد و در ایــن ارتبــاط تعــدادی متخلــف دســتگیر 
ــه  ــی ب ــرهنگ قربان ــی شدند.س ــع قضای ــل مراج و تحوی
ــاد  ــکی تایب ــه دامپزش ــده ب ــف ش ــه کش ــال محمول انتق
ــا  ــا توجــه بــه همجــواری تایبــاد ب اشــاره کــرد و گفــت: ب
ــور  ــاق از کش ــکان ورود دام قاچ ــتان و ام ــور افغانس کش
ــدارک  ــد دام م ــل از خری ــد قب ــهروندان بای ــایه، ش همس

ــد. ــی کنن ــتی آن را بررس بهداش

مرگ یک تبعه 
افغانستان هنگام 

ودیسـپاچینگ جاسازی سوخت قاچاق بـرداری  بهـره  معـاون 
شـركت توزیع برق شـمال اسـتان كرمان  
بـا اشـاره به اجـرای مانور سراسـری آماده 
بـه كار بـودن مولدهـای بـرق اضطـراری 
مراكـز حسـاس اسـتان، گفـت: رزمایش 
اسـتان  حسـاس  مناطـق  بـرق  قطـع 
همزمـان با سراسـر كشـور در شهرسـتان 
كرمـان برگزارشد.محسـن قراچـه داغـی  
اظهـار داشـت: بـا توجـه به منویـات مقام 
معظـم رهبری و تاكید ایشـان بر موضوع 

پدافنـد غیـر عامـل و بـه مناسـبت هفته 
هماهنگی هـای  بـا  عامـل  غیـر  پدافنـد 
صـورت گرفتـه بـا وزارت نیـرو و شـركت 
صـورت  بـه   97-8-9 تاریـخ  توانیـردر 
همزمـان در كل مراكـز اسـتان ها مانـور 
بـرق مراكـز حیاتـی, حسـاس و  قطـع 
مهـم انجام شـد كـه آمادگی ایـن مراكز را 
درشـرایط بحرانی موردارزیابـی قرارگرفت.

وی تصریح كرد: در منطقه شـمال اسـتان 
كرمـان، سـال گذشـته نیـز ایـن مانـور در 

نقـاط حسـاس و كاربردی مركز اسـتان با 
موفقیت انجـام پذیرفت.

قراچـه داغـی  بیـان كرد: امسـال در چهار 
نقطـه با هماهنگـی دفتر مدیـركل پدافند 
غیـر عامـل اسـتانداری )شـامل فـرودگاه 
شـهر  آشـامیدنی  آب  تصفیـه  مركـز   ،
كرمـان ، مركـز دیسـپاچینگ جنوبشـرق 
، انبارسـوخت مركـزی( كـه جـزو مراكـز 
حسـاس و مهم محسـوب می شوند برای 
اجـرای این مانور انتخاب شـدند. با توجه 
بـه شـرایط موجود و آمـاده بودن شـرایط 
ارزیابـی هفت نقطه دیگر نیز توسـط خود 
شـركت بـه منظـور آمادگـی و ورزیدگـی 
پرسـنل  و سـتاد پدافنـد غیرعامـل  قطع 

گردیدند. 

مدیرعامـل  عظیمیـان  حمیدرضـا 
بازدیـد  جریـان  در  مبارکـه  فـوالد  گـروه 
فـوالد  و  خـودرو  ورق  شـرکتهای  از 
بختیـاری  و  چهارمحـال  سفیددشـت 
موردنیـاز  نمایـان  رویـۀ  ورق  تولیـد  بـر 
صنعـت خودروسـازی کشـور و راه انـدازی 
هرچـه سـریعتر واحـد فوالدسـازی فـوالد 

کـرد. تأکیـد  سفیددشـت 
تولیـد  خطـوط  از  بازدیـد  از  پـس  وی 
شـرکت ورق خـودرو و دیـدار بـا مدیـران 
ایـن شـرکت ضمـن قدردانـی  و کارکنـان 
از عملکـرد ایـن شـرکت گفـت: اینکـه در 
تـاش کارکنـان شـرکت  بـا  حـال حاضـر 

ورق خـودرو، خودروسـازان کشـور به هیچ 
عنـوان نیـاز بـه واردات ورقهـای موردنیـاز 
بخـش داخلـی خـودرو ندارند یـک مزیت 

و دسـتاورد بـزرگ بـرای کشـور اسـت.
مهنـدس عظیمیـان در ادامـه بـه طرحهای 
ورق  شـرکت  اجـرای  دسـت  در  توسـعۀ 
و  اشـاره  بختیـاری  و  خـودرو چهارمحـال 
تصریـح کـرد: بایـد بـا اجرای توسـعه های 
تنهـا  کـه  شـرکت  ایـن  در  مدنظـر 
ورقهـای گالوانیـزه خودرویـی  تولیدکننـدۀ 
از  اعظمـی  بخـش  اسـت،  خاورمیانـه  در 
ورق رویـۀ نمایـان مورداسـتفاده در صنایع 

شـود. تولیـد  خودروسـازی کشـور 

وی افـزود: در همیـن راسـتا بخـش قابل 
قبیـل  از  اصلـی  تجهیـزات  از  توجهـی 
دسـتگاه کنتـرل اتوماتیـک الیـۀ پوشـش 
تجهیـز  تنـی،  ده  دسـتگاه کشـش  روی، 
ورق  سـطحی  کیفیـت  خـودکار  کنتـرل 
و  خریـداری  دیگـری  مهـم  تجهیـزات  و 
ایـن  در  اینکـه  ضمـن  شـده اند.  تأمیـن 
فراینـد بخشـی از تجهیـزات موردنیـاز نیـز 

بومـی سـازی شـده اسـت.
مدیرعامـل گـروه فوالد مبارکه خاطرنشـان 
کـرد: برنامـه هـای توسـعۀ ایـن شـرکت 
ایـران  شـرکتهای  بـا  مشـترک  طـور  بـه 
خـودرو، سـاپکو، فوالدمبارکـه، ورق خودرو 

و شـرکت طـرف  بختیـاری  و  چهارمحـال 
قـرارداد انجـام خواهـد شـد.

فـوالد  مدیرعامـل  عظیمیـان  مهنـدس 
مبارکـه در جریـان بازدیـد از شـرکت فوالد 
بـر  بختیـاری  و  چهارمحـال  سفیددشـت 
پـروژۀ  سـریعتر  هرچـه  اتمـام  اهمیـت 

تأکیـد کـرد. شـرکت  ایـن  فوالدسـازی 
بـه  اشـاره  بـا  خصـوص  همیـن  در  وی 
اینکـه عملیات سـاخت واحد فوالدسـازی 
بیـش  شـرکت  ایـن  تجهیـزات  نصـب  و 
اسـت،  داشـته  پیشـرفت  درصـد   70 از 
تصریـح کـرد: مطابـق برنامه، پیـش بینی 
شـده اسـت کـه در نیمـۀ دوم سـال آینده 
بـا همـت کارکنـان و حمایتهـای الزم، این 

بخـش نیـز بـه بهـره بـرداری برسـد.

رزمایش بزرگ  پدافند غیر عامل 
صنعت برق  در شمال استان کرمان

تقدیر وزیر نیرو از 
مدیرعامل برق خوزستان

ــای  ــرکت ه ــل ش ــران عام ــا مدی ــرو ب ــر نی ــی وزی ــم اندیش ــت ه در نشس
تولیــد، بــرق منطقــه ای و توزیــع نیــروی بــرق، از تــاش هــای مدیرعامــل 
و پرســنل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــرای عبــور موفقیــت آمیــز از 

پیــک تابســتان 97 تقدیــر شــد.
ــک  ــن پی ــتان 97 و تامی ــرد تابس ــی عملک ــدف بررس ــا ه ــت ب ــن نشس ای
ســال 98 برگــزار و در آن وزیــر نیــرو و معــاون وزیــر در امــور بــرق و انــرژی 
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــل شــرکت ب ــزرگ مدیرعام ــود دشــت ب از محم
ــام  ــل انج ــه دلی ــتان، ب ــرق خوزس ــه ای ب ــی منطق ــورای پایای ــس ش و ریی
کارهــای مانــدگار مدیریــت شــبکه و مصــرف در عبــور از تابســتان 97 تقدیــر 

ــد. و تشــکر کردن
همچنیــن در ایــن نشســت مدیرعامــل شــرکت توانیــر حکــم ماموریــت ویــژه 
ای را جهــت انجــام اقدامــات الزم بــرای عبــور از تابســتان 98، بــه مدیرعامــل 

شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان ابــاغ کــرد.
ــرق  ــت ب ــار در صنع ــن ب ــرای اولی ــتان 97 ب ــت در تابس ــر اس ــایان ذک ش
ــوده و کاهــش 3.6  ــی ب ــل منف ــال قب ــه س ــار نســبت ب ــد ب ــتان رش خوزس
درصــدی را نشــان مــی دهــد، ایــن کاهــش مصــرف در بیــن دیگــر شــرکت 

ــدگار اســت. ــی ســابقه و مان ــی ب ــر اقدام ــه توانی ــای تابع ه

تاکید بر تولید ورق رویۀ نمایان خودرو 

ــاد افــزود: مأمــوران  ــده انتظامــی تایب فرمان
ــرل  ــن کنت ــی »دردوی« حی ــگاه انتظام پاس
خودرو هــای عبــوری در محــور خــواف - 
ــکان  ــه یــک دســتگاه خــودروی پی ــاد ب تایب
وانــت مشــکوک و ایــن خــودرو را بــرای 

ــد. ــف کردن ــتر متوق ــی بیش بررس
ــودرو ۴1  ــن خ ــی از ای ــزود: در بازرس وی اف
رأس دام قاچــاق فاقــد مــدارک دامپزشــکی 
کشــف شــد و در ایــن ارتبــاط تعــدادی 
متخلــف دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایــی 

ــدند. ش

وی در ادامـه ضمـن دیـدار بـا 
و کارکنـان شـرکت  مدیریـت 
خاطرنشـان  سفیددشـت  فـوالد 
کـرد: به بهـره بـرداری رسـیدن واحد 
فوالدسـازی این شـرکت گام دیگری 
در مسـیر تحقـق هدفگـذاری گـروه 
فـوالد مبارکـه در جهـت حفظ سـهم 
تولیـد بیـش از ۴5 درصـدی فـوالد 
کشـور اسـت.وی گفـت: بـا توجـه به 
اینکـه کارکنـان واحد احیا مسـتقیم 
ایـن شـرکت تا پایـان مهرمـاه حدود 
۳00 هـزار تـن آهـن اسـفنجی تولید 

. اند  کـرده 

اصالح هندسی و به سازی 
اطراف میدان آزادی

معـاون حمل و نقـل و امـور زیربنایـی 
شـهردار کرمـان از اصاح هندسـی و 
به سـازی اطـراف میـدان آزادی خبـر 
بـا  قنبـری گفـت:  محمدعلـی  داد. 
همـت واحـد کادر امانی شـهرداری کرمان، جزیره هـا و پیاده روی 
ضلـع غربـی میـدان آزادی بـه طـول 250 متـر بـا جـدول بتنـی، 
تعویـض  و  به سـازی  از  هم چنیـن  شـد.وی  جدول گـذاری 
جدول هـای بولـوار آزادگان توسـط سـازمان عمـران شـهرداری 
خبـر داد و گفـت: جدول هـای ایـن بولـوار در فاز نخسـت به طول 
دو کیلومتـر در دو الیـن از میـدان کوثـر تـا چهـارراه بولوار شـیراز، 

تعویـض و به سـازی شـد.

کرمان

گرگ ها 61 گوسفند را در یزد دریدند
حمله چند قاده گرگ به گله گوسفند یکی از دامداران روستای صدرآباد ندوشن از توابع شهرستان 
میبد در استان یزد باعث تلف شدن 61 رأس دام به ارزش 300 میلیون ریال شد.

بازدید مدیر عامل برق 
منطقه ای خوزستان از 

ناحیه جنوب 
بــرق  شــرکت  عامــل  مدیــر 
منطقــه ای خوزســتان بــه همــراه 
ــن  ــوب ای ــه جن ــن از ناحی معاونی
جریــان  در  و  بازدیــد  شــرکت 
آمــاده ســازی شــبکه و  رونــد 
ــن  ــه در ای ــام گرفت ــات انج اقدام

ناحیــه قــرار گرفتنــد.
در ابتــدا از پــروژه هــای در حــال 
اصلــی  پســت  ســازی  آمــاده 
آبــادان بازدیــد صــورت گرفتــه 
و بعــد از آن مدیــر امــور بهــره 
ــوب گزارشــی  ــه جن ــرداری ناحی ب
شــده،  اجــرا  هــای  پــروژه  از 
انجــام  دســت  در  اقدامــات 
و  هــا  پســت  شستشــوی  و 
ــدادی  ــد و تع ــه کردن ــوط ارائ خط
از  نمایندگــی  بــه  اپراتورهــا  از 
خــود  نظــرات  نقطــه  ســایرین 
میــان  در  عامــل  مدیــر  بــا  را 

. شــتند گذا
معــاون بهــره بــرداری شــرکت در 
ایــن جلســه یکــی از اقدامــات 
مهــم کــه بــه پایــداری شــبکه 
در ناحیــه جنــوب منجــر شــده 
اســت را شستشــوی تجهیــزات و 
خطــوط بــه صــورت مرتــب اعــام 

کــرد.
و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
در  نیــز  شــرکت  تحقیقــات 
طــرح  و  هــا  پــروژه  خصــوص 
ــوب  ــه جن ــی ناحی ــای مطالعات ه

کردنــد. ارائــه  مطالبــی 
در پایــان نیــز مدیرعامــل شــرکت 
کارهــای صــورت  از  تقدیــر  بــا 
را  الزم  رهنمودهــای  گرفتــه، 
ــرای توســعه و پایــداری شــبکه  ب

ــد. ــان کردن بی

پخت 8۴ تن آش 
 به مناسبت 28 صفر 
مدیـر گـروه فرهنگـی مذهبـی کمیـل 
شـیراز گفـت: امسـال 84 هـزار کیلـو 
آش سـبزی بـه مناسـبت 28 صفـر 
و  خیـران  مشـارکت  و  همراهـی  بـا 
فعالیـت  یـک  قالـب  در  شـهروندان 
مردمـی غیردولتـی در شـیراز طبخ می 
شـود. محمد اسـدی  اظهار کـرد: مردم 
این کار را به عشـق رسـول هللا )ص( و 
برای مشـارکت در پخت آش هیچگونه 

اجبـاری وجـود نـدارد .
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هدف گذاری گهرزمین  تولید 15 میلیون تن سنگ آهن  سالیانه  است 

برترین شرکت معدنی در راه فرابورس ایران

به گفته پوریانی در سال 96 شرکت گهر زمین بیش از ۴ میلیون تن کنسانتره تولید کرده است

میـزان 10 درصد از سـهام شـرکت سـنگ 
آهـن گهر زمین بزودی بـا پذیرش نهایی 
در بـازار دوم فرابورس عرضه خواهد شـد. 
علـی اکبـر پوریانـی مدیرعامـل شـرکت 
سـنگ آهـن گهـر زمیـن  بـا بیـان ایـن 
مطلـب در حاشـیه برگـزاری چهاردهمین 
نمایشـگاه بیـن المللـی معـدن، صنایـع 
تجهیـزات  و  آالت  ماشـین  معدنـی، 
وابسـته ت هـران گفـت: شـرکت سـنگ 
آهـن گهـر زمین به منظـور اسـتخراج 15 
میلیـون تن سـنگ آهـن در سـال جهت 
 10 و  تـن کنسـانتره  میلیـون   10 تولیـد 
میلیـون تـن گندلـه  در سـال 1383 بـه 
ثبـت رسـید . همچنیـن سـهامداران این 
شـرکت؛  شـرکت معدنـی و صنعتـی گل 
گهـر به میـزان 30 درصد، گـروه مدیریت 
و سـرمایه گـذاری امیـد به میـزان 27.5 
درصـد، سـرمایه گـذاری غدیـر بـه میزان 
22.5 درصـد و شـرکت سـرمایه گـذاری 
توسـعه معـادن و فلـزات بـه میـزان 20 

درصـد می باشـند.
مدیرعامـل بزرگتریـن معدن سـنگ آهن 
تکمیـل  و  اجـرا  بـا   : افـزود  خاورمیانـه 
طـرح هـای شـرکت کارخانجـات تولیـد 
10 میلیـون تـن کنسـانتره و 10 میلیـون 
تـن گندلـه و تامیـن خـوراک کارخانجات 
مذکـور و عـاوه بـر آن تامیـن بخشـی از 
خـوراک کارخانجـات شـرکت معدنـی و 
صنعتی گل گهر، شـرکت گهـر زمین یکی 
از شـرکت هـای برتـر معدنـی و صنعتـی 

بـورس خواهـد بود.

دست یابی به رکورد استخراج
پوریانـی بـه اقدامـات انجـام شـده ایـن 
شـرکت در سـال 96 اشـاره کـرد و گفـت: 
شـرکت سـنگ آهن گهـر زمیـن موفق به 
دریافـت کسـب مقـام اول صـادر کننـده 
کنسـانتره سـنگ آهـن در سـال 96 شـد 
همچنیـن بـه رکـورد اسـتخراج بیـش از 
18 میلیـون تـن سـنگ آهن در سـال که 
در تاریـخ عملیـات معدنـکاری در کشـور 
اسـت  افتـاده  اتفـاق  بـار  اولیـن  بـرای 

ایم. رسـیده 
وی از دیگـر اقدامـات صـورت گرفتـه در 
سـال 96 را تولیـد بیـش از 4 میلیون تن 
کنسـانتره در سـال بـا 2 خـط تولیـد بـا 
ظرفیـت هـر یـک 2 میلیون تـن علیرغم 
45 روز توقـف تولیـد و بـی آبـی و عـدم 
تامیـن برق مسـتمر مـورد نیاز برشـمرد.

اقدامات  شاخص در برون 
رفت از تحریم ها

پوریانـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
پیـش  مشـکات  از  رفـت  بـرون  بـرای 
شـرکت  و  معدنـی  هـای  شـرکت  روی 
تحـت مدیریـت خـود چـه برنامـه ریزی 
داشـته¬اید گفـت:  بـا توجـه بـه اعمـال 
تحریم¬هـای انجـام شـده در ارتبـاط بـا 
تامیـن لوازم و قطعـات خارجی مورد نیاز  
ایـن شـرکت بـه بومـی سـازی قطعات و 
سـاخت لـوازم و قطعـات مـورد نیـاز از 
سـال 96 را در دسـتور کار خـود قـرار داده 
اسـت. از اقدامـات شـاخص ایـن واحـد 
کـه مبتنی بـر انجام تحقیقات مهندسـی 
و توسـط متخصیـن نخبـه شـرکت بـوده 
اسـت مـی توان به مـوارد زیر اشـاره کرد:

پرمصـرف  هـای   سـگمنت  *سـاخت 
EDGE- و   STUD سـمانته  کاربیـد 
BLOCK ویـژه سیسـتم آسـیاب هـای 

)HPGR( بـاال  فشـار  غلتکـی 
*سـاخت داخـل لوله های ضد سـایش 

کامپوزیتـی چنـد الیـه پایه رابر
*حـل چالـش سـایش شـدید قطعـات 
پرمصـرف ایمپلـر و پمـپ هـای انتقـال 

اسـاری خارجـی
*سـاخت الکترودهای بربزینگ قطعات 
آسـیاب   ویـژه   STUD سـمانته  کاربیـد 

HPGR
ایـن مدیرعامل شـرکت معدنـی در ادامه 
بـه پـروژه هـای در دسـت اقـدام ایـن 
شـرکت اشـاره کـرد و گفـت بیـش از 5 
برنامـه در دسـتور کار شـرکت گهـر زمین 
قـرار دارد کـه سـاخت داخـل مجموعـه 
کامـل غلتـک ) تایـر، شـفت و بیرینگ( 
آسـیاب HPGR ، سـاخت داخل پوسته 
ایمپلرهـای جدیـد  میـل، سـاخت  بـال 
قطعـات  سـاخت  بهینـه،  متریـال  بـا 
 HPGR ویـژه سیسـتم cheek-plate
می تـوان  حفـاری  متدهـای  سـاخت  و 

کرد. اشـاره 

بهره برداری یک خط تولید 
کنسانتره در سال 98 

پوریانـی بـه اسـتخراج 15 میلیون تن به 
همـراه برداشـت 75 میلیـون تـن باطلـه 
جمعـا 90 میلیـون عملیـات معدنـکاری 
اشـاره کرد و گفـت: خردایش 15 میلیون 
تـن کلوخـه سـنگ آهـن و آماده سـازی 
کارخانجـات  ورود  خـوراک  عنـوان  بـه 
فـرآوری از دیگـر تولیـدات ایـن شـرکت 

مـی باشـد همچنیـن تولیـد 4 میلیـون 
تـن کنسـانتره در سـال بوسـیله 4 خـط 
فـرآوری در حـال بهـره بـرداری اسـت و 
یـک خـط تولیـد گندلـه سـنگ آهـن بـا 
ظرفیـت 5 میلیـون در سـال و یـک خط 
 2 تولیـد  ظرفیـت  بـا  تولیـد کنسـانتره 
میلویـن تن در سـال 98 بـه بهره برداری 

رسـید. خواهد 

پیش بینی 90  میلیون تن 
عملیات باطله برداری

مدیرعامـل سـنگ آهـن گهـر زمیـن بـا 
اشـاره بـه حجـم ذخیـره معـدن شـرکت 
افـزود: ذخیـره معـدن شـماره 3 حـدود 
640 میلیـون تـن بـرآورد گردیـده کـه بـر 
اسـاس طرح اولیه بایسـتی 240 میلیون 
تـن آن بـه روش روبـاز و بقیـه به صورت 

زیرزمینـی اسـتخراج گـردد.
ولـی براسـاس مطالعـات انجـام شـده و 
بکارگیـری روش هـای نویـن معدنکاری 
نـوار  بـه وسـیله  از جملـه حمـل مـواد 
نقالـه، سـنگ شـکن داخل پیـت معدن، 
اسـکاواتور توسـط شـرکت هـای مشـاور 
بیـن المللـی بیـش از 580 میلیـون تـن 
آن بـه صـورت روبـاز اسـتخراج خواهـد 
زیرزمینـی  هـای  هزینـه  چراکـه  شـد 
بسـیار بـاال و غیـر اقتصـادی اسـت. وی 
همچنیـن افـزود از سـال 1383 تاکنون 
میـزان 355 میلیـون تـن عملیـات بهره 
بـرداری از معـدن انجـام گردیـده کـه از 
ایـن مقـدار 40 میلیـون تن سـنگ آهن  
و 315 میلیـون تـن باطله بوده اسـت. و 
نیـز برای سـال 1397، تولیـد 15 میلیون 
تـن سـنگ آهـن و میـزان 90 میلیـون 
تـن عملیـات باطله بـرداری پیش¬بینی 

شـده  اسـت.

افزایش فعالیت ها در 
مسوولیت  اجتماعی 

مدیرعامل شـرکت سـنگ آهن گهر زمین 
بـه فعالیـت های اجتماعی  این شـرکت 
در شهرسـتان منوجان اشـاره کرد و گفت: 

شـرکت گهـر زمیـن در راسـتای اجـرای 
فرمایشـات مقام معظم رهبـری مبنی بر 
توسـعه اقتصـاد مقاومتـی فعالیت هایی 
در ایـن خصـوص در شهرسـتان منوجـان 
در جنـوب اسـتان کرمـان از سـال 1395 
شـروع کرده اسـت، از جمله این فعالیت 
هـا می¬تـوان بـه راه انـدازی آموزشـگاه 
هـای گلیم بافـی، قالی بافی، شـال بافی  
اکنـون  اشـاره کـرد کـه هـم  و خیاطـی 
مشـغول تولیـد مـی باشـند. همچنیـن 
خریـد 100 راس بـز از نـوع سـانن جهـت 
اصـاح نـژاد دام هـای بومـی، و احـداث 
یـک واحـد دامـداری مجهـز بوده اسـت.

دسـت   1150 از  بیـش  خریـد  بـه  وی 
بـی  آمـوزان  دانـش  بـرای  پوشـاک 
هـای کنکـور  برگـزاری کاس  بضاعـت، 
بـرای 300 نفـر و توزیـع سـبد غذایـی بـه 
تعـداد 1250 مـورد برای افـراد بی بضاعت  
را از برنامه های دیگر شـرکت سـنگ گهر 
زمیـن بـرای فعالیـت اجتماعـی خوانـد.

  وی در خصـوص قـرارداد بـا کشـورهای 
خارجـی و بحـث تحریـم هـا در کشـور 
گفـت:  شـرکت سـنگ آهـن گهـر زمیـن 
سـوم  خـط  احـداث  پـروژه  قـراداد،   2
کنسـانتره سـنگ آهـن بـه ظرفیـت دو 
میلیـون تن در سـال به مبلـغ 61 میلیون 
یورویـی و یـک قـرارداد پـروژه احـداث 
ظرفیـت  بـه  سـازی  گندلـه  اول  خـط 
5 میلویـن تـن در سـال بـه مبلـغ 82 
اتوتـک  شـرکت  بـا  یورویـی  میلویـن 
اول  خـط  احـداث  پـروژه  دارد.   آلمـان 
گندلـه سـازی حدود 86 درصد پیشـرفت 
فیزیکـی داشـته و تـا پایـان خـرداد 98 
بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید. از نظـر 
مالـی  نیـز 100 درصد پرداخـت ها صورت 
گرفته اسـت البته پروژه از نظر مهندسـی 
از  و تجهیـزات 100 درصـد وارد کشـور و 
لحاظ پشـتیبانی نصب نیز شـرکت طرف 
قـرارداد در ایـن خصـوص اعـام آمادگـی 

کـرده کـه کار را بـه اتمـام مـی رسـاند.

ته
نک

مدیرعامـل سـنگ آهن گهر زمین با اشـاره به حجـم ذخیره معدن 
شـرکت افـزود: ذخیره معـدن شـماره ۳ حـدود 6۴0 میلیون تن 
بـرآورد گردیده که بر اسـاس طـرح اولیه بایسـتی 2۴0 میلیون تن 

آن بـه روش روبـاز و بقیه بـه صورت زیرزمینی اسـتخراج گردد.
ولـی براسـاس مطالعـات انجـام شـده و بکارگیـری روش هـای 
نویـن معدنـکاری از جملـه حمـل مـواد بـه وسـیله نـوار نقالـه، 
سـنگ شـکن داخل پیت معدن، اسـکاواتور توسـط شـرکت های 
مشـاور بیـن المللی بیـش از 580 میلیون تن آن به صـورت روباز 
اسـتخراج خواهـد شـد چراکـه هزینه هـای زیرزمینی بسـیار باال و 
غیر اقتصادی اسـت. وی همچنیـن افزود از سـال 1۳8۳ تاکنون 
میـزان ۳55 میلیـون تـن عملیـات بهره بـرداری از معـدن انجام 
گردیـده کـه از ایـن مقـدار ۴0 میلیـون تـن سـنگ آهـن  و ۳15 
میلیـون تـن باطله بوده اسـت. و نیز بـرای سـال 1۳97، تولید 15 
میلیـون تن سـنگ آهـن و میـزان 90 میلیون تن عملیـات باطله 

بـرداری پیش بینی شـده  اسـت.

خبر

ی 
سان

ع ر
طال

ا
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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  اطالع4
 رسانی

راه آهن 182 کیلومتری مراغه - ارومیه آماده افتتاح شد
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: عملیات عمرانی راه آهن مراغه - ارومیه به عنوان یکی از طرح های 

ملی به اتمام رسیده است و شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران نیز تجهیز آن را انجام می دهد.

80 درصد چای تولید 
داخلی فروخته شده است

کارخانـه  اتحادیـه  اجرایـی  مدیـر 
کشـور  شـمال  چایسـازی  هـای 
چـای  درصـد  تاکنـون 80  گفـت: 
تولیـد سـال جاری بـه بـازار عرضه 
شـده کـه ایـن میزان فروش طی سـال های اخیر بی سـابقه 
بـوده اسـت. محمـد صادق حسـنی افـزود: تـا آذرمـاه پیش 
رو نیـز چـای باقـی مانـده بـه فـروش خواهـد رفـت و هیـچ 
چایـی در انبـار کارخانـه های چایسـازی باقی نمـی ماند. وی 
خاطرنشـان کـرد: فـروش بـی سـابقه چـای در بـازار داخلـی 
بـا تـاش چایـکاران در برداشـت کیفـی بـرگ سـبز و کارخانه 
های چایسـازی در تجهیز و نوسـازی واحدهای کارخانه های 

چایسـازی انجـام شـده اسـت.

خبر

90 میلیارد تومان اعتبار 
سرمازدگی همدان پرید!

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه 
اینکـه  بیـان  بـا  همـدان  اسـتان 
صرفـا  باغـات  اعتبارسـرمازدگی 
گفـت:  نیسـت،  همـدان  بـرای 
دولـت چند سـالی اسـت که نتوانسـته این منابـع را تأمین 
کند.سیداسـکندر صیدایـی بـا بیـان اینکـه اسـتان همدان 
90 میلیـارد تومـان اعتبـار سـرمازدگی باغـات تقاضـا کرده 
اسـت، اظهـار کـرد: مـاده 10 و 12 مربـوط بـه بحران هایـی 
از جملـه خشکسـالی اسـت کـه پیگیری هـای مختلفـی 
توسـط مدیریـت اسـتان و نماینـدگان صـورت گرفـت امـا 
بـه علـت محدودیـت منابع در کل کشـور ایـن اعتبار محقق 

. نشد

همدان

احکام قطعی 2 اخاللگر 
نظام اقتصادی کشور

جرائـم  بـه  رسـیدگی  ویـژه  دادگاه 
نظـام  اخالگـران  و  مفسـدان 
اقتصـادی در اسـتان فـارس، احکام 
قطعـی 2 متهـم دیگـر ایـن دادگاه را 
صـادر و آنهـا را بـه حبـس، جـزای نقدی، اخـراج از کشـور و لغو 
پروانـه فعالیت تجـاری محکوم کرد. روابط عمومی دادگسـتری 
اسـتان فـارس در گـزارش روز شـنبه خـود اعـام کـرد: قضـات 
ویژه رسـیدگی به جرائم اخالگران و مفسـدان اقتصادی دادگاه 
انقـاب اسـامی اسـتان فـارس، میامحمـد آخونـد زاده متهـم 
پرونـده اخـال در نظـام پولی و اقتصادی کشـور و مجید لیاقت 
محتکـر عمـده مواد غذایی را مجرم شـناخته و به اشـد مجازات 

محکـوم کرد.

فارس

صادرات استان کرمانشاه 
۴7 درصد رشد داشت

اسـتاندار اعـام کـرد کـه میـزان 
صـادرات اسـتان از ابتدای سـال 
بـه  نسـبت  مهرمـاه  پایـان  تـا 
 47 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت 
درصـد رشـد داشـته اسـت. هوشـنگ بازونـد عصـر شـنبه 
در کارگـروه توسـعه صـادرات غیرنفتـی که در اسـتانداری 
رشـد  میـزان  ایـن  کـرد:  اظهـار  شـد،  برگـزار  کرمانشـاه 
کـه  داده  رخ  حالـی  در  کرمانشـاه  غیرنفتـی  صـادرات 
میانگیـن رشـد صـادرات غیرنفتـی کشـور در ایـن مـدت 
13.5 درصـد بـوده اسـت.وی اعـام کـرد: از ابتدای سـال 
تـا پایـان مهرمـاه، اسـتان کرمانشـاه یک میلیـارد و 633 

اسـت. داشـته  غیرنفتـی  دالر صـادرات  میلیـون 

کرمانشاه

شـهرداری  شـهری  خدمـات  معاونـت  حـوزه 
رفسـنجان  درراسـتای اهـداف ووظایف خود نسـبت به 
ارتقاء سـطح هنری واسـتقبال از بهار سـال 98 فراخوان 
طراحـی المـان ودیـواره نگاری نوروزی شـهر رفسـنجان 
را برگـزار مـی نمایـد  .عاقمندان جهت کسـب اطاعات 
بیشـتر بـه آدرس سـایت www. Rafsanjan.ir  یا به 
واحـد زیبـا سـازی شـهرداری مرکـزی واقـع در خیابان 

تختـی مراجعـه فرمایید.
ضمنًا زمان تحویل آثار حداکثر تا تاریخ 97/09/18 می باشد.

آگهی فراخوان عمومی

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهی مفقودی آگهی مفقودی
ســند خــودروی پــژو ۴05 جــی ال ایکــس 
ــک   ــی متالی ــگ عناب ــه رن ــدل 8۳ ب 8i م
65-۴27ج12  انتظامــی  شــماره  بــه 
و   225682۳۳۴72 موتــور  وشــماره 
ــه  ــق ب ــی 820۳229۳ متعل ــماره شاس ش
علــی محمــدی افشــار مفقــود گردیــده و از 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج

پــژو  خــودرو  ســبز  کارت 
موتــور  شــماره  بــا  ســواری 
ــماره شاسی  12۴86061795 و ش
پــالک  شــماره  و   ۴0800865
ــود و از  ــران۴5 مفق 1۳الف156ای
درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی 
اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره139760319014002086- اصاحـی  برابـررای  رسـمی 
97/04/06هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضی آقای ایرج صالحی سـر بیژن  فرزند سـلیمان بشـماره 
شناسـنامه 1صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانـه  به 
مسـاحت 1303/67متـر مربع پـاک140 فرعـی از535- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک8 فرعـی از535- اصلـی قطعه 
5 واقـع در اراضـی بـاب صفحه صاحب آباد سـربیژن سـاردوئیه 
جیرفـت بخـش 34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
سـلیمان صالحی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم 
مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهی به مدت یکمـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف 974-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:14 /97/08
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
موضـوع  دوم  شـماره139760319014004114-97/07/21هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اسـداله 
2صـادره  شناسـنامه  بشـماره  فرزندصمدالـه  سـربیژن  رئیسـی 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت562متر مربع 
پـاک- فرعـی از16- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - 
فرعـی از16- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی رضـی آبـاد جیرفت 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمـد مائی 
سـرجازمحرز گردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف977-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:97/08/14 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/08/28
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
موضـوع  دوم  شـماره139760319014004145-97/07/21هیات 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای بیژن افضلی سـاردو 
فرزندحسـین بشـماره شناسـنامه 1صـادره ازجیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت423/85متر مربـع پـاک- فرعـی 
از569- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1فرعـی از569- 
اصلـی قطعـه6 واقـع دراراضـی باغـات جلگـه سـاردوئیه جیرفـت 
بخش34کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین افضلی 
سـاردومحرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف978-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:97/08/14 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/08/28
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسـیله پیـرو آگهـی قبلـی بـه مریـم شـهرکی فرخنـده فرزنـد 
یوسـف ابـاغ می شـود در مـورد دادخواسـت آقای محسـن جدیدی 
کوهبنانـی فرزنـد حسـین علیـه شـما بـه خواسـته الـزام بـه تنظیـم 
و تحویـل سـند یکدسـتگاه سـواری پـژو بـه شـماره پـاک 54 – 952 ل24 و 
کلیـه خسـارات قانونـی اعـم از هزینـه دادرسـی مقوم به پنـج میلیـون تومان به 
موجـب حکـم شـماره 9709973886100271 مـورخ 97/8/1 محکـوم بـه تنظیم 

و تحویـل سـند سـواری پـژو بـه شـماره پـاک 54 – 952 ل 24 و بـه پرداخت 
مبلـغ هفتـاد و پنـج هـزار و پانصـد تومـان بابـت تمبـر هزینـه دادرسـی رأی 
صـادره غیابـی محسـوب گردیـده و ظـرف مهلـت بیسـت روز پـس از ابـاغ قابل 
واخواهـی در ایـن شـورا و ظـرف مهلـت بیسـت روز پـس از آن قابـل واخواهـی 
در ایـن شـورا و ظـرف مهلـت بیسـت روز  پـس از آن قابـل اعتـراض در دادگاه 

عمومـی حقوقـی کوهبنـان می باشـد.م/الف55
مسئول شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان - مریم مرتضی پور کوهبنانی

اجرائیه
مشـخصات محکوم له: مجید سـیف 
الدینـی جرجافکـی فرزنـد علـی بـه 
نشـانی اسـتان کرمـان – شهرسـتان 
زرنـد – شـهر زرنـد – روسـتا روح آباد 

بلـوار امـام حسـین ک 9
عبـدی  صـادق   –  1 علیـه:  محکـوم  مشـخصات 
قورتولمـش بـه نشـانی کرمـان – زرنـد – مجهـول 
المـکان 2 – وحیـد فرهـادزاده فرزنـد احمـد مجهول 

المـکان
محکوم به: 

بسـمه تعالـی/ بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکم 
مربوطـه  دادنامـه  شـماره  و  شـماره  بـه  مربوطـه 
9709973860300425 خوانـده ردیف اول به تحویل 
و پرداخـت هزینـه دادرسـی و محکومیـت خوانـده 
ردیـف دوم بـه حضور در یکی از دفاتر اسـناد رسـمی 
و تنظیم و انتقال سـند رسـمی اتومبیل پرایـد 111 به 
شـماره انتظامـی 782 ه 45 ایران 99 مـدل 1395 را 
در حـق خواهـان صـادر و اعـام مـی دارد ضمنـا مبلغ 
بیسـت و پنـج هـزار تومـان نیم عشـر دولت محکوم 

می باشـد. 
 3 شـماره  اختـاف  حـل  شـورای  دفتـر  مسـئول 
احمدآبـادی پنـاه  یـزدان  فرزانـه   – زرنـد  شهرسـتان 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1 – ظـرف ده روز مفـاد آن را بموقع اجـرا گذارد )ماده 
34 قانـون اجـرای احـکام مدنـی( 2 – ترتیبی برای 
پرداخـت محکـوٌم به بدهـد 3 – مالی معرفی کند که 
اجـرا حکـم و اسـتیفا محکوٌم به از آن میسـر باشـد. 
چنانچـه خـود را قـادر بـه اجرای مفـاد اجراییـه نداند 

بایـد ظـرف سـی روز کلیه اموال خود را شـامل تعداد 
یـا مقـدار و قیمـت همـه امـوال منقـول و غیرمنقول 
، بـه طـور مشـروح مشـتمل بـر میـزان وجـوه نقدی 
کـه بـه هـر عنوان نـزد بانک هـا و موسسـات مالی و 
اعتبـاری ایرانـی یا خارجی دارد به همراه مشـخصات 
دقیـق حسـاب هـای مذکـور و کلیـه اموالی کـه او به 
هـر نحو نزد اشـخاص ثالـث دارد و کلیـه مطالبات او 
از اشـخاص ثالث و نیز فهرسـت نقل و انتقاالت و هر 
نـوع تغییـر دیگـر در اموال مذکـور از زمان یک سـال 
قبـل از طـرح دعوای اعسـار بـه ضمیمه دادخواسـت 
اعسـار بـه مقام قضائـی ارائه نماید واال به درخواسـت 
محکـوم لـه بازداشـت می شـود )مـواد 8 و 3 قانون 
نحـوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4 – خودداری 
محکـوم علیـه از اعـام کامل صورت امـوال به منظور 
فـرار از اجـرای حکـم، حبس تعزیری درجـه هفت را 
در پـی دارد. )مـاده 34 قانـون اجـرای احـکام مدنی 
و مـاده 20 ق. م. ا و مـاده 16 قانـون نحـوه اجـرای 
محکومیـت مالـی 1394( 5 – انتقال مال به دیگری 
بـه هـر نحـو با انگیـزه فـرار از ادای دین بـه نحوی که 
باقیمانـده امـوال بـرای پرداخـت دیون کافی نباشـد 
موجـب مجـازات تعزیـری درجـه شـش یـا جـزای 
نقـدی معـادل نصـف محکـوم به یـا هـر دو مجازات 
مـی شـود. )مـاده 21 قانون نحوه اجـرای محکومیت 
مالـی 1394( 6 – چنانچـه صـورت امـوال پـس از 
مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوٌم علیـه از 
زنـدان منـوط بـه موافقت محکوٌم له یـا تودیع وثیقه 
یـا معرفـی کفیل توسـط محکـوٌم علیه خواهـد بود. 
)تبصـره 1 مـاده 3 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت 

)1394 مالی 

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 1397/7/7 مــورخ   139760318022003338 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــت  ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــری  ــم کب ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــد حســن بشــماره شناســنامه 35 صــادره  ــادی فرزن شــهاب حســین آب
ــع   ــه مســاحت 98 مترمرب از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان دو ســقف ب ــر قســمتی از یــک ب مشــتمل ب
54/60 مترمربــع پــالک 6102 فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
ــه ســرا بخــش  ــه چلم ــع در قری ــی واق ــی از 23 اصل ــالک 1161 فرع از پ
ــادی  ــک رســمی حســن شــهاب حســین آب ــداری از مال ــالن خری 26 گی
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 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح اداره ثب
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 : 1397/7/29          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8540

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
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003330 مــورخ 1397/7/7 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ایــرج قاســم زاده پیرســرا 
فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه 181 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
عرصــه و اعیــان یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 37/20 مترمربــع  پــالک 
1171 فرعــی از 32 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 42 و 40متصــل 
بــه هــم فرعــی از 32 اصلــی واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش 26 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی عبدالحســین مرزبانــی محــرز گردیــده اســت 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب . ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
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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
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــورخ 1397/6/17 هی ــماره 139760318022003003 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــرد  ــور ف ــادی پ ــرداد ه ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 6 صــادره از فومــن در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 4/9 مترمربــع  مشــتمل بــر 
ــالک 6101  ــع پ ــاحت 20 مترمرب ــه مس ــه ب ــه طبق ــان س ــمتی از آپارتم قس
فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 36 فرعــی از 23 اصلــی 
واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق قدمعلــی 
رضــازاده 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 
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــراض  ــور و عــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8542

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
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003001 مــورخ 1397/6/17 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــرد  ــور ف ــادی پ ــرداد ه ــای ف ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 7 صــادره از فومــن در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 4/9 مترمربــع  مشــتمل بــر 
ــالک 6101  ــع پ ــاحت 20 مترمرب ــه مس ــه ب ــه طبق ــان س ــمتی از آپارتم قس
فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 36 فرعــی از 23 اصلــی 
واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق قدمعلــی 
رضــازاده 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 
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــراض  ــور و عــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8543

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
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003334 مــورخ 1397/7/7 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــی فرزن ــدی غالم ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
اســماعیل بشــماره شناســنامه 13 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 700 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه 
مســاحت 40 مترمربــع پــالک 1444 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 32 فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 
ــده اســت  ــام غالمــی محــرز گردی ــداری از مالــک رســمی ان گیــالن خری
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب . ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8544

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
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003359 مــورخ 1397/7/7 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــین  ــهاب حس ــم ش ــم مری ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
آبــادی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 29 صــادره از ماســال در 
بــه مســاحت 49/66  بــاب مغــازه  اعیــان دو  و  ششــدانگ عرصــه 
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــی از 23 اصل ــالک 6113 فرع ــع  پ مترمرب
ــه ســرا بخــش 26  ــه چلم ــع در قری ــی واق ــی از 23 اصل ــالک 65 فرع پ
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی شــیرینقلی حیــدری 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 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8545

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
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
 1397/7/7 مــورخ   139760318022003332 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــت  ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــد  ــای احم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــد ســیالن بشــماره شناســنامه 460 صــادره از ماســال  ــرد فرزن ــزی ل عزی
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 1100 مترمربــع  مشــتمل 
ــی از 1  ــالک 1067 فرع ــع پ ــه مســاحت 70 مترمرب ــی ب ــان احداث ــر اعی ب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 22 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
ــه مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق عــزت اســتوار  ــه دول قری
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 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29                     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8554

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت ششــدانگی 
ــی 5595 مجــزی  ــه شــماره فرع ــع ب 180 مترمرب
شــده از 900 از ســنگ اصلــی 9 واقــع در قریــه ریــک بخــش 
28 گیــالن تصرفــات مالکانــه آقــای موســی قائمــی جوکنــدان 
ــمی وراث  ــک رس ــک از مال ــی مل ــن انتقال ــوام الدی ــد ق فرزن
ــاده   ــذا در اجــرای م ــده ل ــواه محــرز گردی ــی خ ــان جانعل قرب
ــتقر در  ــالف مس ــل اخت ــات ح ــت هی ــون ثب ــی قان 147 اصل
شهرســتان تالــش آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
موســی قائمــی جوکنــدان منتشــر و بــه اطــالع کلیــه مجاوریــن 
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــالک موصــوف از مــورخ 97/9/27 راس ســاعت 10 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 اســناد و امــالک تالــش تســلیم و 
ــه اصالحــی  ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب رســید اخــذ نماین
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم  اعتــراض ب
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه 
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب ــدم تقدی ــی ع گواه
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/8/14  
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                     اجرائیه
لــه: علیرضــا عزیزدوســت لیفکوئــی فرزنــد  مشــخصات محکــوم 
ــوم  ــدی – محک ــد عاب ــه: محم ــوم علی ــخصات محک ــعبانعلی – مش ش
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  دخرواســت  بموجــب  بــه: 
محکــوم   9609971324601293 مربوطــه  دادنامــه  شــماره  1397034000340060و 
ــته  ــت اصــل خواس ــال باب ــغ 101/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب ــه محک علی
ــم  ــخ تقدی ــه از تاری ــر تادی ــال و تاخی ــی 1/447/500 ری ــه دادرس ــام هزین ــه انضم ب
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــم و ح ــرای حک ــت اج ــت 96/8/8 لغای دادخواس
ــد  ــه حکــم را اجــرا ننمای ــوم علی ــه محک ــی ک ــه در صورت ــوم ل ــی در حــق محک قانون

ــردد.  ــی گ ــذ م ــررات از وی اخ ــق مق ــی وف ــه اجرای هزین
مدیر شعبه 5 شورای حل اختالف رشت- اعظم اسدی   9179

   آگهی مزایده اموال غیر منقول
بــه موجــب یــک فقــره پرونــده اجرایــی بــه کالســه 970054 
صــادره از شــورای حــل اختــالف ســنگر لــه رمضــان 
دوســت صفــت بــا وکالــت علیرضــا انصــاری بطرفیــت رضــا 
منصــوری مقــدم و پرداخــت مطالبــه بابــت نیــم عشــر دولتــی واقــع در 
ــی و  ــی و تشــریفات قانون ــات اجرای ــا انجــام عملی ــه ب دادگاه ســنگر ک
ارزیابــی کارشــناس اهــل فــن و منتخــب دادگســتری مهنــدس طاهــر 
ــرای  ــون اج ــی 147 قان ــی 136 /137 ال ــواد 113 ال ــرای م زاده در اج
احــکام مدنــی در مرحلــه اول بــه شــرح ذیــل بــه فــروش مــی 
رسد:کالســه پرونــده بــه شــماره بایگانــی 970054 لــه رمضــان دوســت 
صفــت بــا وکالــت علیرضــا انصــاری – قطعــه اول، عرصــه پشــته 
ــدود 675  ــا مســاحت ح ــی ب ــه احداث ــه ابنی ــرگ ون ــد ه مســطح، فاق
 4110973=Y ــات ــا مختص ــع و ب ــج( مترمرب ــاد و پن ــصد و هفت )شش
ــه راه آســفالته کوچــه بهارســتان شــماال  ــا ب , UTM , 384103=X جنوب
بــه دیــوار بلوکــی زمیــن خــوش نــگار غربــا بــه کوچــه خاکــی 6 متــری 
ــا  ــن بســت اختصاصــی و ورای آن ب ــه راه ب ــم، شــرقا ب ــن بســت قائ ب
ــاغ احمــد خنــدان متصــل و محــدود مــی باشــد در قســمت جنوبــی  ب
ــن )  ــرض زمی ــر ع ــرق از سراس ــیم ب ــته س ــه رش ــوف س ــه موص عرص
19متــر( عبــور نمــوده اســت عرصــه موصــوف بــا مســاحت حــدود 225 
) دویســت و بیســت و پنــج( مترمربــع داخــل در حریــم راه و بــرق قــرار 
دارد و حــدود 450 مترمربــع از مســاحت مابقــی ملــک بــا کســر حرایــم 
مذکــور مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت، قطعــه دوم: عرصــه پشــته 
ای بــا مســاحت حــدود 763 )هفتصــد و شــصت و ســه( متــر مربــع و 
بــا مختصــات UTM , 384117=X , 4111005=Y شــماال بــه بــاغ صنوبــر 
کاری اشــخاص، جنوبــا بــه دیــوار زمیــن خوشــنگار، غربــا بــه کوچــه 6 
متــری بــن بســت قائــم شــرقا بــه ســیم خــاردار و زمیــن شــالیزار احمــد 
ــوده و ســطح عرصــه موصــوف فاقــد هــر  ــدان متصــل و محــدود ب خن

گونــه ابنیــه احداثــی و پوشــیده از علــف هــای هــرز کوتــاه مــی باشــد. 
ــن شــماره  ــه زمی ــع از قطع ــر مترمرب ــه کارشناســی ه ــی پای ارزش ریال
ــاحت  ــا مس ــا ب ــال و جمع ــون( ری ــک میلی ــغ 1/000/000 ) ی ــه مبل 1 ب
حــدود 450 )چهارصــد و پنجــاه( مترمربــع ) باکســر حرایــم راه وبــرق( 
بــا مســاحت حــدود 225 مترمربــع( بــه مبلــغ 450/000/000 )چهارصــد و 
پنجــاه میلیــون( ریــال و ارزش ریالــی پایــه کارشناســی هــر مترمربــع 
ــی کل آن  ــال و ارزش ریال ــغ 80/000/000 ری ــه مبل از عرصــه شــماره 2 ب
ــغ 610/400/000 )  ــه مبل ــا ب ــع جمع ــدود 763 مترمرب ــاحت ح ــا مس ب
ــی  ــز ارزش ریال ــال و نی ــزار( ری ــد ه ــون و چهارص ــصد و ده میلی شش
پایــه کارشناســی قطعــات شــماره 1 و2 جمعــا بــه مبلــغ 1/060/400/000 
ریــال- وقــت مزایــده: روز دوشــنبه مورخــه 97/9/3 از ســاعت 9/5 الــی 
10 صبــح – محــل مزایــده: دفتــرا جــرای احــکام مدنــی دادگاه ســنگر – 
از ناحیــه طرفیــن پرونــده اعتــراض مثمــر بــه ثمــری واقصــل نگردیــده 
و قیمــت مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و کســانیکه باالتریــن 
قیمــت را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده محســوب مــی شــوند و مبلــغ 
ــده مزایــده نقــدا اخــذ و  ده درصــد پیشــنهادی را فــی المجلــس از برن
مابقــی ظــرف حداکثــر یــک مــاه از تاریــخ فــروش وصــول خواهــد شــد 
ــون  ــاده 129 قان ــه م ــغ ده درصــد مســتندا ب ــن صــورت مبل ــر ای در غی
ــد  ــد ش ــط خواه ــت ضب ــدوق دول ــع صن ــه نف ــی ب ــکام مدن ــرای اح اج
ضمنــا کســانی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد وفــق مــاده 
126 همــان قانــون مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از شــروع مزایــده بــا 
هماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد شــرکت در 
مزایــده بــه منزلــه قبــول وضعیــت موجــود مــی باشــد ایــن آگهــی بــرای 
اطــالع عمــوم بــر معابــر الصــاق و در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 
محلــی درج مــی گــردد کلیــه هزینــه هــای فــروش بــه عهــده محکــوم 

علیــه مــی باشــد.

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف حوزه قضایی سنگر – طاهری   9183

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
بــه خوانــده: عــزت الــه قاســمی – کالســه پرونــده: 543/1/97 – وقــت 
ــرا  ــان: زه ــاعت 16 – خواه ــخ 97/8/27 س ــنبه تاری ــک ش رســیدگی: ی
ــان  ــه – خواه ــته: نفق ــمی – خواس ــه قاس ــزت ال ــده: ع ــی – خوان جان
دادخواســتی تســلیم دفتــر کل دادگســتری اسالمشــهر نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه شــورای حــل اختــالف ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده و بــه 
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بنــا بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و به 
تجویــز مــاده 72 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــم 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت  ــر دادگاه مراجع دفت
و ضمائــم را دریافــت نمائیــد و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن دادگاه 
ــالغ شــده محســوب و دادگاه  ــدم حضــور دادخواســت اب حاضــر شــوید در صــورت ع
غیابــا اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود.  ضمنــا چنانچــه بعــدا ابالغــی بــه وســیله آگهــی 

الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بود.م/الــف: 1828
مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اسالمشهر  9184

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 اراض ثبت
برابــر رای شــماره 139660318022008597 مــورخ 1396/11/24 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــای محمدرضــا شــریفی فرزن ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــه  ــک قطع ــو بشــماره شناســنامه 2 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی هالک
ــه و ســه  ــاب خان ــک ب ــر ی ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 250 مترمرب ــن ب زمی
بــاب مغــازه بــه مســاحت 121/02 مترمربــع پــالک 222 فرعــی از 19 اصلــی 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 19 اصل ــالک 37 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
طاســکوه بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ارس بــک شــریفی 
ــرز  ــریفی( مح ــاد ش ــم و کیقب ــعادتقلی و قاس ــط از س ــع الواس ــال م )انتق
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس گردی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح ثب
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــراض  ــور و عــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه

ــت صــادر خواهــد شــد .  ــررات ســند مالکی ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/14            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/29
9176 رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     

   آگهی مزایده اموال غیر منقول 
          ) اسناد رهنی(

ــول  ــر منق ــوال غی ــده ام ــی مزای آگه
اجرایــی کالســه 9700227 پرونــده 

دو ســهم مشــاع از 9 ســهم عرصــه و اعیــان باســتثناء ثمینــه 
ــاک  ــه شــماره پ ــازه ب ــه و مغ ــه خان ــی از ششــدانگ یکقطع اعیان
ثبتــی 5172 فرعــی از 47 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 4818 
فرعــی از اصلــی مذکــور بــه مســاحت 135/10 مترمربــع حــوزه ثبــت 
ــا  ــران ب ــش 12 ته ــع در بخ ــران واق ــتان ته ــهر اس ــک اسامش مل
ــان 8  ــت خیاب ــر درب و دیواریس ــول 18/5 مت ــماال بط ــدود: ش ح
متــری شــرقا بطــول 7/5 متــر درب و پنجــره بــه خیابــان 10 متــری 
جنوبــا بطــول 18 متــر دیــوار بــه دیــوار قطعــه 77 تفکیکــی و غربــا 
بطــول 7/5 متــر دیــوار بــه دیــوار قطعــه 78 تفکیکــی بــه مالکیــت 
مجتبــی آقامحمــدی بــا ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی 
ثبــت  الکترونیکــی 139720301059013006  بــا شــماره   371119
گردیــده اســت و بــه موجــب دســتور شــماره 139704901087001107 
رســمی  اســناد  اجــرای  مســئول  از  صــادره   97/5/16 مــورخ 
ــده ثبتــی  ــا بررســی پرون اسامشــهر بازداشــت شــده اســت کــه ب
حکایتــی بیــش از ایــن در دســت نیســت بــه دلیــل وصــول مهریــه 
ــا  ــی آق ــه مجتب ــا فخــر علی ــه از ســوی کیمی منجــر بصــدور اجرائی
محمــدی شــده اســت کــه برابــر نظریــه 97/1117 مــورخ 97/7/3 
ــه  ــورد وثیق ــی م ــف اجمال ــتری توصی ــمی دادگس ــناس رس کارش
عبــارت اســت از: ملــک فــوق واقــع اســت در اسامشــهر، خیابــان 
مطهــری نبــش جنوبــی کوچــه 6 پــاک 43 مــورد ارزیابــی ملــک: 
طبــق بازدیــد ملــک قدیمــی ســاز، نمــا ســیمان، در حــال حاضــر 
ــه صــورت مســکونی و تجــاری و  ــه کــه همکــف ب ــه، دو طبق تخلی
طبقــه اول مســکونی مــی باشــد کــف حیــاط موزائیــک ، ســرویس 

ــک  ــه اول ی ــواری، طبق ــذ دی ــد کاغ ــوار  واح ــاط ، دی ــل حی داخ
خوابــه، دارای پذیرایــی و آشــپزخانه، تجــاری همکــف در حــدود 28 
مترمربــع، کــف ســنگ، دیــوار ســنگ، دارای انشــعاب مســتقل آب و 
بــرق و ملــک شــراکتی مــی باشــد . ملــک در زمــان بازدیــد تخلیــه 
ــه  ــاع از ن ــهم مش ــد . ارزش دو س ــی باش ــن م ــار مالکی و در اختی
ســهم پــاک مذکــور بــه مبلــغ 1/950/000/000 ریــال ارزیابــی شــده 
ــوق دولتــی کاســه  ــب بســتانکار و حق اســت و جهــت وصــول طل
ــی 12  ــورخ 97/9/5 از ســاعت 9 ال ــنبه م ــر در روز دوش ــوق الذک ف
ــع در  ــهر واق ــاک اسامش ــناد و ام ــت اس ــل اداره ثب ــر در مح ظه
اسامشــهر – قائمیــه – ســایت اداری از طریــق مزایــده حضــوری 
بفــروش مــی رســد و مزایــده از مبلــغ 1/950/000/000 ریــال شــروع 
ــد  ــه خواه ــد فروخت ــته باش ــدار داش ــه خری ــت ک ــن قیم و باالتری
شــد شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم آزاد اســت و فــروش 
ــل رســمی  ــا تعطی ــن شــده ب ــه روز تعیی ــدی اســت چنانچ کا نق
مصــادف گــردد روز بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده در همان ســاعت 
ــد  ــداران مــی توانن و مــکان تشــکیل خواهــد شــد طالبیــن و خری
ــا ارائــه چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران بــه مبلــغ پایــه  ب
مزایــده جهــت شــرکت در مزایــده در وقــت مقــرر در جلســه مزایــده 
ــرق، گاز  ــه آب ، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــا بده ــد ضمن ــرکت نماین ش
اعــم از حــق انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی مالیاتــی 
و عــوارض شــهرداری و غیــره کــه رقــم قطعــی آن بــرای ایــن اداره 
معلــوم نشــود بعهــده برنــده مزایــده اســت و تنظیــم ســند انتقــال 
ــه ارائــه مفاصــا حســاب هــای دارایــی و شــهرداری و ...  موکــول ب
خواهــد بــود مــورد ضمنــا بنابراعــام بســتانکار مــورد وثیقــه فاقــد 

بیمــه مــی باشــد. م/الــف: 1819
تاریخ انتشار: 97/8/14

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
 سید محسن سادات حسینی  9185

آگهــی فقــدان / از بیــن رفتــن ســند 
 120 مــاده  موضــوع   ( مالکیــت 

ثبــت( .ق. آ
زبیــده مرادنــژاد )مالــک( طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 5336 
ــی  ــاک ثبت ــه پ ــه اینک ــر ب ــته نظ ــام داش ــورخ 1397/3/13 اع م
42/18937 اصلــی ) کــه عباتســت از ســند مالکیــت ششــدانگ 
یــک دســتگاه آپارتمــان واقــع در ســمت جنــوب طبقــه دوم قطعــه 
4 تفکیکــی بمســاحت 55/51 مترمربــع پــاک 18937 فرعــی از 
ــل  ــور ذی ــی مذک ــی از اصل ــاک 2366 فرع ــروز از پ ــی مف 42 اصل
ثبــت 26105 صفحــه 178 دفتــر 155 بانضمــام پارکینــگ ســه و 
انبــاری قطعــه یــک تفکیکــی بــا ســریال چاپــی 083895 الــف 83 
بنــام محمــد عقلمنــدی چهــرق ثبــت و صــادر شــده اســت ســپس 
دفترخانــه  قطعــی 90/11/8-28213  ســند  بموجــب  ششــدانگ 
ــل شــده اســت و بموجــب  ــژاد منتق ــده مرادن ــه زبی 3 اسامشــهر ب
ــن  ــور در ره ــه مذک ــی 9014 و 9015 – 84/12/16 دفترخان ــند رهن س
بانــک مســکن مــی باشــد بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت 
لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده 
ــی ق.  ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آئی ــق م ــتا وف ــن راس ــت در همی اس
ثبــت مصــوب 80/11/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا 
چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته 
ــن  ــه ای ــدت ده روز ب ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری باش
اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــدم  ــورت ع ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــلیم نمای ــود را تس ــراض خ اعت
وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند 
ــور  ــاک مذک ــت پ ــند مالکی ــی س ــه المثن ــند معامل ــا س ــت ی مالکی
طبــق مقــررات و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. م/الــف:1833
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی      9186

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی در اجــرای م
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــی  ــاک فرع ــروز از پ ــه مف ــک قطع رســمی ششــدانگ ی
67 ســنگ اصلــی 11 واقــع در قریــه مهدیخــان محلــه بخــش 26 گیــان 
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــوان شش بعن
فاقــد مجــوز طــی رأی شــماره 139760318022003007 ـ 1397/6/17 
بنــام ســعید مــداح گیلــوان فرزنــد نادعلــی بــه مســاحت 250 مترمربــع 
ــزی  ــی 244 مج ــاک فرع ــادر و پ ــور رأی ص ــاده مذک ــیون م از کمیس
شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده 
ــر  ــاک اخیرالذک ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی در اج
ســاعت 9 صبــح مــورخ 1397/9/6 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته  شــود چنانچــه اعتراضــی ب
باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا 
بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم 
ــت  ــون ثب ــاده 86 اصاحــی قان ــق م ــًا طب ــد ضمن و رســید اخــذ نماین
ــلیم و  ــل تس ــت مح ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــی و مس ــد کتب ــراض بای اعت
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــی تســلیم  ــه مرجــع ذیصــاح قضای ــی دادخواســت ب ــع ثبت ــه مرج ب
ــر  ــد در غی ــام نمای ــن اداره اع ــه ای ــوا را ب ــرح دع ــی ط ــد و گواه نمای
ــی  ــه و گواه ــه دادگاه مراجع ــد ب ــی توان ــت م ــی ثب ــورت متقاض اینص
ــد و  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ع
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی 

ــد داد .  ــه خواه را ادام
تاریخ انتشار: 97/8/14  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان   9174

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی 
ــان  ــش 26 گی ــکوه بخ ــه طاس ــع در قری ــی 19 واق ــنگ اصل 42 س
ــای احداثــی  ــر بن ــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب بعن
فاقــد مجــوز طــی رأی شــماره 139760318022002931 ـ 1397/6/11 
بنــام کیــوان روشــن فرزنــد شمســعلی بــه مســاحت 1200 مترمربــع 
از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی 229 مجــزی 
ــدود  ــد ح ــک تحدی ــل مل ــون اص ــده چ ــن ش ــرای آن تعیی ــده ب ش
ــاک  ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی ــده در اج نش
ــورخ 1397/9/7 در محــل شــروع و  ــح م ــر ســاعت 11 صب اخیرالذک
ــن مشــاع و  ــت اطــاع مالکی ــب جه ــد و مرات ــد آم ــل خواه ــه عم ب
مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 
روز اعتــراض خــود راکتبــًا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق مــاده 
ــه  ــتقیمًا ب ــی و مس ــد کتب ــراض بای ــت اعت ــون ثب ــی قان 86 اصاح
اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع 
ــه ایــن  ــد و گواهــی طــرح دعــوا را ب ذیصــاح قضایــی تســلیم نمای
اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه 
ــه  ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ــه و گواهــی ع دادگاه مراجع
ــه اعتــراض و  ــدون توجــه ب ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت ب

ــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .  براب
تاریخ انتشار: 97/8/14 
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 آگهی ابالغ  وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
آقــای رضــا صاحبــی پــور  بــه طرفیــت آقــای ایمــان کــرم نــژاد خواســته 
ــه کاســه   ــه ب ــرده ک ــم ک ــال ســند تقدی ــم و انتق ــه تنظی ــده ب ــزام خوان ال
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــده و مســتندًا ب ــت گردی 970374/20/97 ح ثب
ــوق  ــده ف ــای کثیراالنتشــار درج و از خوان ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــی ی مدن
الذکــر دعــوت مــی گــردد کــه پــس از نشــر آگهــی در تاریــخ  97/10/03 رأس ســاعت 
ــور  ــواز حض ــه اه ــماره س ــع ش ــورا مجتم ــی ش ــعبه قاض ــی در ش ــت  دادرس 11 جه
ــت نســخه  ــا دریاف ــه و ب ــر شــعبه مراجع ــه دفت ــرر ب ــد مق ــل از موع ــا قب ــد و ی یابن
ثانــی دادخواســت و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی مطروحــه دارنــد 
اعــام نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور و یــا عــدم ارســال الیحــه وفــق 

مقــررات عمــل گــردد.
دفتر قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز  9216

   آگهی مزایده اموال غیر منقول 
          ) اسناد رهنی(

ــول  ــر منق ــوال غی ــده ام ــی مزای آگه
اجرایــی کالســه 9700227 پرونــده 

دو ســهم مشــاع از 9 ســهم عرصــه و اعیــان باســتثناء ثمینــه 
ــاک  ــه شــماره پ ــازه ب ــه و مغ ــه خان ــی از ششــدانگ یکقطع اعیان
ثبتــی 5172 فرعــی از 47 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 4818 
فرعــی از اصلــی مذکــور بــه مســاحت 135/10 مترمربــع حــوزه ثبــت 
ــا  ــران ب ــش 12 ته ــع در بخ ــران واق ــتان ته ــهر اس ــک اسامش مل
ــان 8  ــت خیاب ــر درب و دیواریس ــول 18/5 مت ــماال بط ــدود: ش ح
متــری شــرقا بطــول 7/5 متــر درب و پنجــره بــه خیابــان 10 متــری 
جنوبــا بطــول 18 متــر دیــوار بــه دیــوار قطعــه 77 تفکیکــی و غربــا 
بطــول 7/5 متــر دیــوار بــه دیــوار قطعــه 78 تفکیکــی بــه مالکیــت 
مجتبــی آقامحمــدی بــا ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی 
ثبــت  الکترونیکــی 139720301059013006  بــا شــماره   371119
گردیــده اســت و بــه موجــب دســتور شــماره 139704901087001107 
رســمی  اســناد  اجــرای  مســئول  از  صــادره   97/5/16 مــورخ 
ــده ثبتــی  ــا بررســی پرون اسامشــهر بازداشــت شــده اســت کــه ب
حکایتــی بیــش از ایــن در دســت نیســت بــه دلیــل وصــول مهریــه 
ــا  ــی آق ــه مجتب ــا فخــر علی ــه از ســوی کیمی منجــر بصــدور اجرائی
محمــدی شــده اســت کــه برابــر نظریــه 97/1117 مــورخ 97/7/3 
ــه  ــورد وثیق ــی م ــف اجمال ــتری توصی ــمی دادگس ــناس رس کارش
عبــارت اســت از: ملــک فــوق واقــع اســت در اسامشــهر، خیابــان 
مطهــری نبــش جنوبــی کوچــه 6 پــاک 43 مــورد ارزیابــی ملــک: 
طبــق بازدیــد ملــک قدیمــی ســاز، نمــا ســیمان، در حــال حاضــر 
ــه صــورت مســکونی و تجــاری و  ــه کــه همکــف ب ــه، دو طبق تخلی
طبقــه اول مســکونی مــی باشــد کــف حیــاط موزائیــک ، ســرویس 

ــک  ــه اول ی ــواری، طبق ــذ دی ــد کاغ ــوار  واح ــاط ، دی ــل حی داخ
خوابــه، دارای پذیرایــی و آشــپزخانه، تجــاری همکــف در حــدود 28 
مترمربــع، کــف ســنگ، دیــوار ســنگ، دارای انشــعاب مســتقل آب و 
بــرق و ملــک شــراکتی مــی باشــد . ملــک در زمــان بازدیــد تخلیــه 
ــه  ــاع از ن ــهم مش ــد . ارزش دو س ــی باش ــن م ــار مالکی و در اختی
ســهم پــاک مذکــور بــه مبلــغ 1/950/000/000 ریــال ارزیابــی شــده 
ــوق دولتــی کاســه  ــب بســتانکار و حق اســت و جهــت وصــول طل
ــی 12  ــورخ 97/9/5 از ســاعت 9 ال ــنبه م ــر در روز دوش ــوق الذک ف
ــع در  ــهر واق ــاک اسامش ــناد و ام ــت اس ــل اداره ثب ــر در مح ظه
اسامشــهر – قائمیــه – ســایت اداری از طریــق مزایــده حضــوری 
بفــروش مــی رســد و مزایــده از مبلــغ 1/950/000/000 ریــال شــروع 
ــد  ــه خواه ــد فروخت ــته باش ــدار داش ــه خری ــت ک ــن قیم و باالتری
شــد شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم آزاد اســت و فــروش 
ــل رســمی  ــا تعطی ــن شــده ب ــه روز تعیی ــدی اســت چنانچ کا نق
مصــادف گــردد روز بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده در همان ســاعت 
ــد  ــداران مــی توانن و مــکان تشــکیل خواهــد شــد طالبیــن و خری
ــا ارائــه چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران بــه مبلــغ پایــه  ب
مزایــده جهــت شــرکت در مزایــده در وقــت مقــرر در جلســه مزایــده 
ــرق، گاز  ــه آب ، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــا بده ــد ضمن ــرکت نماین ش
اعــم از حــق انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی مالیاتــی 
و عــوارض شــهرداری و غیــره کــه رقــم قطعــی آن بــرای ایــن اداره 
معلــوم نشــود بعهــده برنــده مزایــده اســت و تنظیــم ســند انتقــال 
ــه ارائــه مفاصــا حســاب هــای دارایــی و شــهرداری و ...  موکــول ب
خواهــد بــود مــورد ضمنــا بنابراعــام بســتانکار مــورد وثیقــه فاقــد 

بیمــه مــی باشــد. م/الــف: 1819
تاریخ انتشار: 97/8/14
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آگهــی فقــدان / از بیــن رفتــن ســند 
 120 مــاده  موضــوع   ( مالکیــت 

ثبــت( .ق. آ
زبیــده مرادنــژاد )مالــک( طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 5336 
ــی  ــاک ثبت ــه پ ــه اینک ــر ب ــته نظ ــام داش ــورخ 1397/3/13 اع م
42/18937 اصلــی ) کــه عباتســت از ســند مالکیــت ششــدانگ 
یــک دســتگاه آپارتمــان واقــع در ســمت جنــوب طبقــه دوم قطعــه 
4 تفکیکــی بمســاحت 55/51 مترمربــع پــاک 18937 فرعــی از 
ــل  ــور ذی ــی مذک ــی از اصل ــاک 2366 فرع ــروز از پ ــی مف 42 اصل
ثبــت 26105 صفحــه 178 دفتــر 155 بانضمــام پارکینــگ ســه و 
انبــاری قطعــه یــک تفکیکــی بــا ســریال چاپــی 083895 الــف 83 
بنــام محمــد عقلمنــدی چهــرق ثبــت و صــادر شــده اســت ســپس 
دفترخانــه  قطعــی 90/11/8-28213  ســند  بموجــب  ششــدانگ 
ــل شــده اســت و بموجــب  ــژاد منتق ــده مرادن ــه زبی 3 اسامشــهر ب
ــن  ــور در ره ــه مذک ــی 9014 و 9015 – 84/12/16 دفترخان ــند رهن س
بانــک مســکن مــی باشــد بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت 
لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده 
ــی ق.  ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آئی ــق م ــتا وف ــن راس ــت در همی اس
ثبــت مصــوب 80/11/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا 
چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته 
ــن  ــه ای ــدت ده روز ب ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری باش
اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــدم  ــورت ع ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــلیم نمای ــود را تس ــراض خ اعت
وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند 
ــور  ــاک مذک ــت پ ــند مالکی ــی س ــه المثن ــند معامل ــا س ــت ی مالکی
طبــق مقــررات و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. م/الــف:1833
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی      9186

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی در اجــرای م
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــی  ــاک فرع ــروز از پ ــه مف ــک قطع رســمی ششــدانگ ی
67 ســنگ اصلــی 11 واقــع در قریــه مهدیخــان محلــه بخــش 26 گیــان 
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــوان شش بعن
فاقــد مجــوز طــی رأی شــماره 139760318022003007 ـ 1397/6/17 
بنــام ســعید مــداح گیلــوان فرزنــد نادعلــی بــه مســاحت 250 مترمربــع 
ــزی  ــی 244 مج ــاک فرع ــادر و پ ــور رأی ص ــاده مذک ــیون م از کمیس
شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده 
ــر  ــاک اخیرالذک ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی در اج
ســاعت 9 صبــح مــورخ 1397/9/6 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته  شــود چنانچــه اعتراضــی ب
باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا 
بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم 
ــت  ــون ثب ــاده 86 اصاحــی قان ــق م ــًا طب ــد ضمن و رســید اخــذ نماین
ــلیم و  ــل تس ــت مح ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــی و مس ــد کتب ــراض بای اعت
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــی تســلیم  ــه مرجــع ذیصــاح قضای ــی دادخواســت ب ــع ثبت ــه مرج ب
ــر  ــد در غی ــام نمای ــن اداره اع ــه ای ــوا را ب ــرح دع ــی ط ــد و گواه نمای
ــی  ــه و گواه ــه دادگاه مراجع ــد ب ــی توان ــت م ــی ثب ــورت متقاض اینص
ــد و  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ع
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی 

ــد داد .  ــه خواه را ادام
تاریخ انتشار: 97/8/14  
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی 
ــان  ــش 26 گی ــکوه بخ ــه طاس ــع در قری ــی 19 واق ــنگ اصل 42 س
ــای احداثــی  ــر بن ــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب بعن
فاقــد مجــوز طــی رأی شــماره 139760318022002931 ـ 1397/6/11 
بنــام کیــوان روشــن فرزنــد شمســعلی بــه مســاحت 1200 مترمربــع 
از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی 229 مجــزی 
ــدود  ــد ح ــک تحدی ــل مل ــون اص ــده چ ــن ش ــرای آن تعیی ــده ب ش
ــاک  ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی ــده در اج نش
ــورخ 1397/9/7 در محــل شــروع و  ــح م ــر ســاعت 11 صب اخیرالذک
ــن مشــاع و  ــت اطــاع مالکی ــب جه ــد و مرات ــد آم ــل خواه ــه عم ب
مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 
روز اعتــراض خــود راکتبــًا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق مــاده 
ــه  ــتقیمًا ب ــی و مس ــد کتب ــراض بای ــت اعت ــون ثب ــی قان 86 اصاح
اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع 
ــه ایــن  ــد و گواهــی طــرح دعــوا را ب ذیصــاح قضایــی تســلیم نمای
اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه 
ــه  ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ــه و گواهــی ع دادگاه مراجع
ــه اعتــراض و  ــدون توجــه ب ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت ب

ــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .  براب
تاریخ انتشار: 97/8/14 
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 آگهی ابالغ  وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
آقــای رضــا صاحبــی پــور  بــه طرفیــت آقــای ایمــان کــرم نــژاد خواســته 
ــه کاســه   ــه ب ــرده ک ــم ک ــال ســند تقدی ــم و انتق ــه تنظی ــده ب ــزام خوان ال
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــده و مســتندًا ب ــت گردی 970374/20/97 ح ثب
ــوق  ــده ف ــای کثیراالنتشــار درج و از خوان ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــی ی مدن
الذکــر دعــوت مــی گــردد کــه پــس از نشــر آگهــی در تاریــخ  97/10/03 رأس ســاعت 
ــور  ــواز حض ــه اه ــماره س ــع ش ــورا مجتم ــی ش ــعبه قاض ــی در ش ــت  دادرس 11 جه
ــت نســخه  ــا دریاف ــه و ب ــر شــعبه مراجع ــه دفت ــرر ب ــد مق ــل از موع ــا قب ــد و ی یابن
ثانــی دادخواســت و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی مطروحــه دارنــد 
اعــام نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور و یــا عــدم ارســال الیحــه وفــق 

مقــررات عمــل گــردد.
دفتر قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز  9216



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1305 | دوشنبه 14 آبان 1397

10
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

سودوکو شماره 1۳05

پاسخ سودوکو شماره 1۳0۴

افقی
1 - رتبه یازدهم جهان به لحاظ رشد 

اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی این کشور 8 

 درصد است - وارونه

 2 - طریق - پرحرارت - این جهان

3 - دیدار از مکان مقدس - گل والی - 

 پول خارجی

 4 - چرک - زود باش - خوشبخت

5 - اساس و بنیان - باالیی - دهان - 

 حرف نفرت

6 - میوه تازه به بازار آمده - حجت ها - 

 عدد خیطی

 7 - زبان تازی - اشاره - از انواع انرژی

8 - حافظه - کوه زاگرس - خس خس 

 برونش ها - جوانمرد

9 - پدر شعر نو فارسی - خوردنی - 

 ساده لوح

10 - دور دهان - در خدمت ارتش - 

 بخشنده

11 - صدمه و آسیب - درخت زبان گنجشک 

 - سیاهی شهر از دور - خودکار فرنگی

 12 - دائما - اهلی - در بزرگ

 13 - مادر - بدن ها - میوه دهنده

 14 - بزرگان - مازم - تازگی

15 - دارای آهنگ - رتبه پنجم جهان به 

لحاظ تورم، نرخ تورم این کشور 14/5 درصد 

است

عمودی 
1 - پولی که به عامل کار پرداخت می شود - 

 بورس معروف مبادالت انرژی در آمریکا

2 - گرفتاری - نوبت نمایش در سینما - 

 سبزی ساالدی

3 - جوان و شاداب - ندا دهنده - آرزوی 

 بزرگ

4 - تلخی ها - آزمون - پایتخت کشور 

 روسیه - رمق آخر

5 - الستیک تویی خودرو - درخت اعدام 

 - بوی ماندگی

6 - چاشنی ساالد - اولین تولیدکننده 

مواد و کاالی پتروشیمی در منطقه به لحاظ 

ارزش - مساله سازترین متغیر اقتصادی 

 ایران طی سال های 1384 به بعد

7 - پشت سر هم بودن - ورمی که ستور را 

 می کشد - آسمان

8 - از توابع استان لرستان - لحظه کوتاه - 

 حرص و طمع - آشکار

9 - خالص - این اقتصاددان حدود نیم 

قرن پیش تذکر داد که به موازات ارتقای 

رشد کل در واقع سهم تولید و اشتغال در 

کشاورزی سقوط می کند و سهم تولید 

و اشتغال در صنعت و خدمات افزایش 

 می یابد - زیرزمین خنک

10 - خوش قدم - از غول های آلومینیومی 

 آمریکا - ضربه بوکس

11 - خدای باستان - موی گردن اسب و 

 شیر - عابد مسیحی

12 - شمارش - کشوری که به تازگی واحد 

پولش را به »یورو« تبدیل کرده است - 

شاخه غله افشان برزگران - ضمیر مخاطب 

 تازی

 13 - ساحل - مسلک - بایسته و ضروری

 14 - باهوش - رونده - سیاره ناهید

15 - بنا کننده - نظریه »درآمد نسبی« 

توسط این دانشمند اقتصاد مطرح شد

جدول شماره 1۳05

مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان در 
کل  اداره  داخلـی  ادارات  روسـای  جمـع 
آمـوزش و پرورش اسـتان در قالب شـورای 
اداری گفـت: نیـروی انسـانی، رکـن اصلـی 

جامعه و هر دستگاهی است.
 احمـد اسـکندری نسـب در جمـع روسـای 
ادارات داخلـی اداره کل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان با تبین اهمیت نیروی انسانی پویا، 
بـرای سـال  متخصـص و کارآمـد، گفـت: 
تحصیلـی جاری باید برنامه ریـزی مدون و 
جامعی برای سـازمان دهی نیروی انسـانی 

داشته باشیم.
وی هـدف گـذاری را در برنامـه ریـزی مهـم 
دسـتگاه  هـر  افـزود: کارکنـان  و  دانسـت 
مهمترین و گرانبهاترین عنصر هسـتند که با 

عملکرد مثبت خود می توانند دسـتگاهی را 
به اوج برسانند یا دچار تنزل آن شوند.

همـه  کـرد:  تصریـح  نسـب،  اسـکندری 
موفقیت هایی که انسـان ها در طول زندگی 
شـان در ابعـاد مختلف به دسـت مـی آورند 
نتیجـه برنامـه ریـزی مناسـب و توجـه بـه 
اهمیـت زمان اسـت، زمان منبعی ارزشـمند 
اسـت که جایگزینـی ندارد.مدیر کل آموزش 
و پـرورش اسـتان کرمـان، گفـت: مدیـران 
پرتـاش و بـا برنامـه و کارگـزاران دلسـوز از 
زمـان اسـتفاده مفیـد و بـرای رسـیدن بـه 
هدفشـان برنامه ریزی می کنند، آن ها قدر 
همـه فرصـت های پیـش رو را مـی دانند و 
بـه کار مـی بندند.اسـکندری نسـب برنامـه 
ریـزی را چگونـه انجـام دادن کارهـا بـرای 

رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب تعریف کـرد و 
هـای  برنامـه  مهمتریـن  از  یکـی  گفـت: 
آموزش و پرورش اسـتان در راستای تکریم 
معلم اسـت، ایـن که چـه راهکارهایی دنبال 
کنیـم تا معلم از اعتمـاد حداکثری برخوردار 
باشـد و ارتقـای حرفـه ای معلمـان یکـی از 
اثربخـش تریـن کارهایـی بـوده کـه انجـام 

شده است.
وی خاطـر نشـان کرد: معلمـان باید توانمند 
و بـروز باشـند و درک متقابلـی بین آن ها و 
اولیـا وجود داشـته باشـد، .معلم مـی تواند 
کانـون گـرم مهـر و عاطفـه  در کاس درس 
باشـد کـه مـا بایـد امـکان ارتبـاط بـا اولیـا، 
دانـش آمـوزان و افـرادی کـه مـی توانند به 
فراهـم کنیم.مدیـرکل  را  مـا کمـک کننـد 

آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه اهمیـت و ضـرورت اجرایی شـدن سـند 
تحـول بنیادیـن گفـت: اگـر در پـی ایجـاد 
تحولـی در آمـوزش و پرورش هسـتیم باید 
بـه دنبـال عملیاتـی شـدن ایـن سـند در 
سـاحت های 6 گانه باشیم.اسکندری نسب  

گفـت: ایـن مهـم بایـد قبـل از ورود دانـش 
آمـوزان بـه دبسـتان شـروع شـود و دانـش 
آمـوزان را ماهـر، زبـر دسـت و پرتحـرک بار 
بیاوریـم کـه در ایـن راسـتا برنامـه " ایـران 
مهارت" از امسـال با همـکاری اداره کل فنی 

و حرفه ای استان انجام می شود.

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان از همــکاری 
ــون وکای دادگســتری اســتان در  ــا کان و تعامــل ب

راستای حل مشکات مالیاتی آنان خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی 
بــا  دیــدار  در  محمدســلمانی   ، اســتان کرمــان 

ــون وکای دادگســتری  ــره کان ــات مدی اعضــای هی
اســتان بــر رفــع مشــکات وکا بــا اســتفاده از 
ظرفیــت هــای قانونــی تاکیــد کــرد و گفــت: انجــام 
بموقــع تکالیــف قانونــی بــه مودیــان امــکان بهــره 
منــدی از تمامــی خدمــات و معافیــت هــای ارائــه 

شــده در قانــون را مــی دهــد واز تعلــق جرائــم 
مالیاتی جلوگیری خواهد کرد. 

ــه ای  ــه گون ــد ب ــات بای ــت : مالی ــار داش وی اظه
ــر  ــای وصــول آن کمت ــه ه ــه هزین وصــول شــود ک
شــود و در ایــن خصــوص توافــق و تفاهــم بهتریــن 

راه وصول مالیات است .
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــر کل ام مدی
ــه پرداخــت  ــف ب ــرمایه مکل ــد و س ــان درآم صاحب
ــی  ــز م ــی نی ــوران مالیات ــتند و مام ــات هس مالی
ــتی  ــه درس ــات را ب ــول مالی ــد وص ــت فرآین بایس

انجام دهند.
ســلمانی برقــراری تعامــل و جلــب مشــارکت و 
همــکاری تشــکل هــای حرفــه ای را از اولویــت 

ــت و  ــتان دانس ــی اس ــور مالیات ــای اداره کل ام ه
ــت و  ــه دول ــوق حق ــول حق ــه وص ــد زمین گفت:بای

تامین رضایت مردم، توامان فراهم شود. 
در ادامــه رئیــس کانــون وکای دادگســتری کرمــان 
بــا اشــاره بــه تعامــل ســازنده بیــن امــور مالیاتــی و 
ــون وکای دادگســتری اســتان ، گفــت: تــاش  کان
ــون از اقدامــات  ــرای رفــع مشــکات مالیاتــی کان ب
ــده اداره کل امــور مالیاتــی اســتان  شایســته و ارزن
اســت.مجید شــعبانی بــا بیــان اینکــه در پرداخــت 
ــون هســتند ،  ــه رعایــت قان ــزم ب مالیــات همــه مل
ــا  ــت ت ــن اس ــر ای ــا ب ــعی م ــت : س ــار داش اظه
اعضــای کانــون وکای دادگســتری اســتان تکالیــف 

قانونی خود را در زمان مقرر انجام دهند.

مدیـر بازرسـی و نظـارت اصنـاف مشـهد گفـت: 
و  نسـبی رسـیده  تعـادل  یـک  بـه  بـازار  اکنـون 
میـان عرضـه و تقاضا یک باالنسـی شـکل گرفته 

است.
امیـر دلـداری  بـا بیـان اینکـه اکنـون شـرایط ما 
متعـادل اسـت و از نظـر تامیـن کاال بـا کمبـودی 
مواجـه نیسـتیم، عنـوان کـرد: هنـوز در خصـوص 
سیاسـت کپونیسـم تصمیـم قطعـی گرفته نشـده 
و در شـرایطی قـرار نداریـم که بخواهیـم به دلیل 

کمبود به سـهمیه بندی روی آوریم.
از  حاضـر  حـال  در  خاطرنشـان کـرد:  دلـداری 
لحـاظ موجـودی انبارهـای ما پر از کاالسـت و از 
نظـر کاالی اساسـی نیـز ذخیره سـازی خوبی نیز 
صـورت گرفتـه اسـت.وی بیـان کـرد: بنـده بعیـد 
می دانـم کـه بـه آن مرحلـه برسـیم کـه بخواهیم 
رخ  زمانـی  امـر  ایـن  آوریـم.  روی  ایـن کار  بـه 
می دهـد  کـه مـا بـا کمبـود کاال مواجـه باشـیم و 

بخواهیـم آن را مدیریـت کنیم.مدیـر بازرسـی و 
توزیـع  بـه  اشـاره  بـا  مشـهد  اصنـاف  نظـارت 
وقـت  چنـد  در  برزیلـی  منجمـد  گوشـت های 
اخیـر، تصریـح کـرد: اجرای سیاسـت کوپنیسـم 
بـه عقـب اسـت در زمانـی  بازگشـت  نوعـی  بـه 
دفترچه هـای بسـیج اقتصـادی بـود و کوپن های 
کاغـذی بـه مـردم ارائـه می شـد ولـی در حـال 
ایـن  بـه  بخواهیـم  کـه  می دانـم  بعیـد  حاضـر 
سیاسـت بازگردیم.دلـداری گفـت: اکنـون بازار به 
و  عرضـه  میـان  و  رسـیده  نسـبی  تعـادل  یـک 
و  اسـت  گرفتـه  شـکل  باالنسـی  یـک  تقاضـا 
و  بـود  نخواهیـم  شـاهد  را  مشـکلی  هیچگونـه 
مـردم بـه آرامش در بازار دسـت پیـدا کردند. وی 
اضافـه کـرد: مـا هرچـه بـازار را حسـاس تر کنیـم 
ایـن  و  داده ایـم  افزایـش  را  مـردم  نگرانـی 
بـا  دیگـر  بـار  کـه  می شـود  باعـث  تصمیمـات 

کمبود کاال در بازار مواجه شـویم.

نیروی انسانی، رکن اصلی جامعه 
و هر دستگاهی است

تعامل با کانون وکالی دادگستری 
در راستای حل مشکالت مالیاتی آنان

موجودی انبارهای ما پر از کاالست

کرماناصفهان

توانمند سازی جوامع محلی 
با مشارکت تسهیل گران  

ــی  در راســتای  ــدوق توســعه مل ــارات صن از محــل اعتب
تســهیل گــر   14  ، محلــی  جوامــع  ســازی  توانمنــد 
طبیعــی  منابــع  اداره کل  در  را  الزم  هــای  آمــوزش 

اســتان کرمان فرا گرفتند.
هــای  ومشــارکت  ترویــج   ، آمــوزش  اداره  رییــس 
مردمــی در گفــت و گــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی  اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در 
رابطــه بــا آمــوزش تســهیل گــران گفــت : ایــن تســهیل 
و  محلــی  جوامــع  توانمندســازی  منظــور  بــه  گــران 
ــروژه  ــا و پ ــرح ه ــا ط ــه ب ــع در رابط ــن جوام ــه ای توجی
ــای  ــوزش ه ــزداری ،آم ــی و آبخی ــع طبیع ــای  مناب ه
الزم را توســط یکــی از تســهیلگران بنــام کشــور فــرا 

گرفتند.
جعفــر امیــر کهریــزی افــزود : هــدف از برگــزاری ایــن 
کارگاه آموزشــی  تــوان افزایــی جوامــع محلــی  و جلــب 
مشــارکت و همــکاری مــردم منطقــه  و تقویــت روحیــه 
مشــارکتی آنــان ،  بــرای هــر چــه بهتــر اجراشــدن 
پــروژه هــا و مانــدگاری ایــن فعالیــت هــای اجرایــی در 

ســالهای آتی می باشد.
وی مشــارکت و همــکاری مــردم در حفاظــت  و توســعه 
از عرصــه هــای منابــع طبیعــی  را بهتریــن شــیوه بــرای 
ــور  ــن منظ ــه همی ــت :  ب ــت و گف ــروژه دانس ــرای پ اج
ــا یکــی از شــرکتهای توانمنــد در  ضمــن عقــد قــرارداد ب
از  نفــر   14 گیــری  بــه کار  و  تســهیلگری  ی  زمینــه 
جوانــان دیــار کریمــان ســعی داریــم رونــد اجــرای 
طــرح هــا و پــروژه هــا را کامــاً منطقــی و علمــی پیــش 
مشــارکت  و  ،ترویــج  آمــوزش  اداره  ببریم.رییــس 
مردمــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  اســتان  
افــزود: پــروژه توانمنــد ســازی جوامــع محلــی بــا توجــه 
ــتایی  ــعه روس ــمند آن در توس ــر و ارزش ــج موث ــه نتای ب
براســاس برنامه ریزی هــای انجــام شــده امســال در 
عملیــات  کــه  ها یــی  شهرســتان  تمــام  ســطح 
پروژه هــای آبخیــزداری از محــل اعتبــارات صنــدوق 
ــه صــورت الگــو اجــرا  ــرد ب ــی صــورت می گی توســعه مل

می شود.

کمبود آب در کوه 
صفه مدیریت شد

پنـج  منطقـه  قائدی-مدیـر  حسـین 
رضایـی  ،احمـد  اصفهـان  شـهرداری 
و  عادالنـه  تقسـیم  بـا  کـرد:  اظهـار 
صفـه،  مجموعـه  در  آب  جیره بنـدی 
بـا  توانسـت  پنـج  منطقـه  شـهرداری 
کمتریـن خسـارت بـه درختـان بحران 
پشـت  تابسـتان  در  را  کم آبـی 

سربگذارد.
وی بـا اشـاره بـه انتقـال خطـوط لوله 
سپاهان شـهر  از  تصفیه شـده  پسـاب 
مرحلـه  نخسـتین  افـزود:  صفـه  بـه 
در  از خشکسـالی  رفـت  بـرون  بـرای 
تابسـتان انتقـال خطـوط لوله پسـاب 
تصفیه شـده از سـپاهان شـهر به صفه 
از  بخشـی  طریـق  ایـن  از  کـه  بـود 
فضـای سـبز مجموعه صفه از خشـکی 
در امـان مانـد، همچنیـن در تابسـتان 
روزانـه از طریق دو تانکر، فضای سـبز 
مختلـف  سـرویس های  در  صفـه 

آبیاری می شد. 
مدیـر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهان 
برنامه ریزی هـای  بـه  اشـاره  بـا 
فضـای  آب  تامیـن  بـرای  بلندمـدت 
سـبز در مجموعـه صفـه تصریـح کـرد: 
در آینـده ای نزدیـک یکـی از خطـوط 
بـه  سپاهان شـهر  از  پسـاب  انتقـال 
طبـق  و  می پذیـرد  تحقـق  صفـه 
پیش بینی هـا در سـال آینـده فضـای 
سـبز مجموعـه صفـه بـه صـورت کامل 
آبیـاری  شـده  تصفیـه  پسـاب  بـا 
می شـود؛ طبـق ایـن طـرح سـه موتور 
خریـداری شـده که بر خطـوط موجود 
از  شـده  تصفیـه  پسـاب  انتقـال  در 
راه  و  نصـب  صفـه  بـه  سپاهان شـهر 

اندازی می شود.
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وضعیت  آخرین 
مصرف گاز در همدان

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان همـدان از افزایـش 8.93 
درصـدی مصـرف گاز در 7 ماهه امسـال خبر داد و گفت: در 
7 ماهـه امسـال یک میلیارد و 936 میلیـون مترمکعب گاز 
در اسـتان همـدان مصـرف شـده اسـت.عبداله فیـاض  بـا 
بیـان اینکـه مصـرف کل گاز اسـتان در مـدت مشـابه سـال 
بـوده  مترمکعـب  میلیـون   764 و  میلیـارد  یـک  گذشـته 
اسـت، تصریـح کـرد: نیـروگاه شـهید مفتـح روزانـه 5.7 
میلیـون مترمکعـب گاز مصـرف می کند به طوریکه در سـال 
گذشـته 900 میلیـون مترمکعـب مصـرف این نیـروگاه بوده 

است.
وی بـا بیـان اینکـه نیـروگاه شـهید مفتـح همـدان در نیمه 
نخسـت پارسـال 687 میلیـون مترمکعـب گاز مصرف کرده 
اسـت، اظهـار کـرد: مصـرف گاز نیـروگاه شـهید مفتـح در 6 
ماهـه نخسـت امسـال 827 میلیـون مترمکعـب بـوده کـه 

رشدی 20 درصدی داشته است.
فیـاض خاطرنشـان کـرد: هزینه گاز این نیـروگاه در 6 ماهه 
سـال 96 افـزون بـر 37 میلیـارد ریـال و در مـدت مشـابه 
امسـال نیـز 45 میلیـارد ریـال بوده اسـت. وی با اشـاره به 
تمهیـدات الزم بـرای پایـداری گاز در سـطح اسـتان همدان 
در نیمـه دوم سـال بـا توجـه بـه کاهـش دما و بـرودت هوا 
و افزایـش مصـارف گفت: در سـطح اسـتان مشـکل خاصی 
نداریـم چـرا کـه در منطقـه ای واقـع شـده ایم کـه چندیـن 
خطـوط انتقـال از داخـل همدان عبور کـرده و میزان مصرف 

ما را تأمین می کنند.
فیـاض دربـاره اعمال محدودیـت گاز در برخـی از بخش ها، 
بیـان کـرد: محدودیت مصرف گاز از طریق سـتاد به شـرکت 
هیچ گونـه  نداریـم  دوسـت  و  می شـود  معرفـی  گاز 
محدودیتـی بـرای صنایـع و حتـی بـرای نیـروگاه کـه هـر 
سـاله اتفـاق می افتـد، اعمـال شـود.وی بـا اشـاره بـه اینکه 
قـرارداد شـرکت گاز بـا صنایـع این گونـه اسـت کـه تعهـدی 
بـرای گازرسـانی و تأمیـن گاز آنهـا در چهـار مـاه از سـال 
نداریـم کـه معمـوال مربـوط بـه فصـول سـرد سـال اسـت، 
ادامـه داد: بـا وجـود اینکـه ایـن اگر گاز داشـته و مشـکلی 
نداشـته باشـیم حتما بـه آنهـا گاز می دهیم منتهـا تأکید ما 
در  کـه  اسـت  مـازوت  ماننـد  دوم  سـوخت  از  اسـتفاده 
زمسـتان ایـن سـوخت را درنظـر داشـته باشـند.مدیرعامل 
تنهـا  یـادآور شـد: در اسـتان  شـرکت گاز اسـتان همـدان 
صنعتـی کـه کمـی محدودیـت بـرای آن قائـل می شـویم، 
نیـروگاه شـهید مفتـح اسـت کـه مجبـور بـه اعمـال ایـن 
محدودیـت هسـتیم.وی بـا بیـان اینکـه تولیـدات بـه قـدر 
کافـی اسـت و کفـاف مصـرف داخل و حتی صـادرات را نیز 
می دهـد، افـزود: امـکان دارد 3 کارخانـه سـیمان اسـتان 
هـم بـا محدودیت هـای کوتاه مـدت مواجـه شـوند امـا در 
سـال گذشـته کارخانه هـای سـیمان بسـیار کـم قطعـی گاز 

داشتند.

 پیام
استان ها

هر
 م

س:
عک

نجات 6 گردشگر مفقود در کوه هفت تنان دزفول
مدیر روابط عمومی جمعیت هال احمر خوزستان با اشاره به مفقود شدن شش گردشگر در منطقه 
کوهستانی سردشت دزفول از پیدا شدن این مفقودشدگان خبر داد.
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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

دانیال حکیمی، بازیگر تصویر زیر را در کنار ارگ بم به اشتراک گذاشته و نوشته: 
ارگ بم، خاک گرم.

@danialhakimi_dh

در روز چند بار چشمانى را مى بینی که به قلب و جانشان وصل است؟ این 
آدم ها نگاه و چشمانشان به قلبشان وصل است. به زاگرس وصل است.

@javadgharaei

رضا عطاران با انتشار ویدیویی از فیلم جدیدش ساخته عبدالرضا کاهانی خبر 
داده.

@rezaattaran

مهناز افشار تصویر زیر را از همسر و فرزندش به اشتراک گذاشته.

@mahnaz_afshar

در ایــن کدکســت ها، فرنبــاز بــه صــورت 
ــوزش کدنویســی های  ــه آم تخصصــی ب
ــا وب اپلیکیشــن می پــردازد. مرتبــط ب

معــدود  جــزو  ناظمــی  پوریــا 
کســانی اســت کــه در وب فارســی 
در موضــوع نجــوم ویدئوکســت های 
ــد. ــر خــود را منتشــر می کن کم نظی

پریــا کشــفی، نویســنده و دانشــجوی 
دانشــگاه  در  کامپیوتــر  دکتــرای 
بــه  او  اســت.  ســوئد  چالمــرز 
نصرتی نیــا،  محســن  همراهــی 
اولیــن پادکســت شــعر و ادبیــات 
ایــران و جهــان را در فروردیــن 1389 
راه انــدازی کــرد. دکلمــه شــعرهایی از 
شــاعران ایــران و جهــان را بــا صــدای 
او در پادکســت ســرایه مــی شــنوید.

معرفی پادکست
سرایه

معرفی پادکست
در این شب ها

معرفی پادکست
کدکست فرنباز

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
می گوید: رضا 

ــان  ــای 13 آب ــر روشــی ســعی داشــت ضــرب تحریم ه ــه ه ــت ب دول
رو بگیــره و التهــاب روانــی رو کنتــرل کنــه. آرامــش نســبی بــورس و بــازار ارز 
و طــا در ســاعات اولیــه نشــان از موفقیــت نســبیش هــم داشــت تــا اینکــه 
ــار  ــرای مه ــا ب ــه تاش ه ــرد و هم ــان CFT رو رد ک ــد شــورای نگهب ــر اوم خب

التهــاب رو شســت و بــرد!

محمدرضــا طایفه می گوید:
2.5 ملیــون  افزایــش  منبــع »خبــر« وال اســتریت ژورنال دربــاره 
ــیار  ــی بس ــان نفت ــرای آگاه ــه ب ــده -ک ــال آین ــت در س ــد نف ــکه ای تولی بش
ــن  ــس ای ــل و ریی ــت. مدیرعام ــرژی« اس ــد ان ــروه رپی ــت- »گ ــب اس عجی
گــروه بــاب مک نالــی عضــو شــورای عالــی امنیــت ملــی دوران بــوش! اســت 
و از مشــوقان جــدی تحریــم ایــران. ایــن عــدد هــم مشــخصا ساختگی ســت.

نیوشــا صارمی می گوید:
ــازه  ــد بس ــت جدی ــه اکان ــت ک ــم  نیس ــد. مه ــق ش ــو تعلی ــت تتل اکان
ــه داره.  ــه کارش هزین ــه بفهم ــه ک ــم این ــره، مه ــس بگی ــم پ ــن رو ه ــا همی ی
ــه. ــری حقوقی ــل پیگی ــورها قاب ــی از کش ــونت در خیل ــج خش ــوت و تروی دع

می گوید: امیرعلی 
ــه.  ــت می ش ــر روز مزاحم ــی ه ــازی، یک ــاختمان می س ــک س داری ی
ــازه  ــوار ت ــار بعــد دی ــار بناهــا رو میکشــه، ب ــدزده، یکب ــت رو می ــار پول ــک ب ی
ــد  ــرف میزنی ــه؟ ح ــی چت ــش میگ ــری به ــر می ــه، آخ ــراب میکن ــاز رو خ س
حــل میشــه. برمی گــردی میبینــی ســرکوچه روی تانــک نشســته میگــه 
ــه… ــاختن ایران ــرای س ــی ب ــن مزاحم ــکا چنی ــاد. آمری ــح بی ــذارم مصال نمی

نصری می گوید: رضا 
شــایعات،  بــا  مبــارزه  یعنــی    - روانــی«  »جنــگ  بــا  مبــارزه 
هراســافکنیها، فضاســازی های یاســآلود، تخریــب شــخصیت های موثــر و 

اســت.. ایرانیــان  تک تــک  وظیفــٔه   - گمراه کننــده  تحلیل هــای 

می گوید: فرشاد 
ــا  ــته ایم، منته ــری جس ــکا تب ــت های آمری ــا از سیاس ــم باره ــا ه م
نمی تــوان فریــاد مــرگ بــر آمریــکا ســر داد و همزمــان بــه نفــع تندروتریــن/

ــرد! ــت سیاســی ک ــکا فعالی ــاح آمری ــن جن ضدایرانی تری

تصویر زیر از مانکن های ژاپنی در حال تعظیم در یک بوتیک 
این کشور توجه کاربران توییتر فارسی را به خود جلب کرده. 
آنطور که این کاربر نوشته: مانکناشونم احترام می ذارند که ببینند 

در حال تعظیم لباس چطور توی تن وایمیسته!
@davoodam

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز 
گذشته پس از آنکه ایرنا خبری در ارتباط با اتمام مهلت 

شورای نگهبان برای تمدید یا رد الیحه سی اف تی منتشر کرد، توییت 
زیر را فرستاد. بازارهای مالی ایران نسبت به این توییت در کسری 

از ساعت واکنش نشان داده و شاخص ها منفی شدند!

وزارت  خارجه  عراق، در اقدامی کم سابقه، از سفارت آمریکا در بغداد، 
خواست یک توییتش را در که آن ایران به دخالت سیاسی و نظامی 

در عراق متهم شده، پاک کند. وزار ت  خارجه  آمریکا از 12 روز پیش و در 
آستانه بازگشت تحریم های آمریکا  علیه  ایران، هر روز یکی از شرط های 

دولت  آمریکا برای ایران را توییت می کرد.

امیر تتلو، خواننده پرحاشیه زیرزمینی پس از آنکه چند 
استوری همراه با توهین جنسیتی روی اینستاگرامش منتشر 

کرد، واکنش شدید کاربران ایرانی را برانگیخت. بطوری که 
شناسه اش در عرض چند ساعت به دلیل حجم باالی 

رپورت ها تعلیق شد.

1. دیروز هوای تهران تهران بود. تا همین جای سال، 
وضعیت هوا بهتر از قبل بوده و روند نزولی سه سال اخیر 

متوقف شده است. در کنار شرایط جوی که در اختیار 
ما نیست، سختگیری برای معاینه فنی و بهبود کیفیت 
بنزین و گازوئیل هم به این وضعیت کمک کرده است. 

اما هنوز جای نگرانی هست. چرا؟

2. اولین نگرانی اینکه تحریم ممکن است اثر منفی روی 
کیفیت سوخت بگذارد. سال های 90 تا 92 سال های 

سیاه آلودگی هوای تهران بود و عمده دلیلش هم کیفیت 
نازل بنزین و گازوئیل بود. نگرانی آنجاست که دولت از 

ترس تبعات تصمیم به تعدیل قیمت سوخت، بخواهد از 
کیفیت آن بزند؛ به بهای جان انسان ها.

3. دومین نگرانی، قانون گریزی برخی همشهریان با 
توجیهات رنگارنگ است. به بهانه اینکه این هم یک 
دکان است، اینکه شنیده ایم فان جا رشوه می گیرند، 
اینکه معاینه فنی چه ربطی به آلودگی هوا دارد، اینکه 
اتوبوس ها و کامیون ها که بیشتر دود می کنند و ... از 

بخشی که مسئولیت خودمان است، می گریزیم.

4. به نظرتان چند نفر در همین چند روز تلفنی بهم گفته 
باشند که آقا راه فرار این طرح چیست و مثا جمعه آیا 
معاینه فنی کنترل نمی شود؟ خودم واقعا فکر می کردم 

این حداقل وظیفه یک شهروند است که در سال، دو 
سه ساعت وقت بگذارد برای اینکه مطمئن باشد دود 

ماشینش دیگران را خفه نمی کند.

5. سومین نگرانی، بازدارنده نبودن جریمه ها برای 
کامیون ها است. 50 هزار تومان روزانه، به مراتب کمتر 

از درآمدی است که برخی از خودروهای باری برای 
ترددهای غیرقانونی شان به دست می آورند. با زور جریمه 

نمی شود جلوی دود آنها را گرفت. یا باید جریمه اضافه 
شود یا پلیس با ابزار توقیف اقدام کند.

6. چهارمین نگرانی، همراه نبودن تمام عیار پلیس است. 
همه یادمان هست که چگونه بستن کمربند اجباری شد 
و نشستن دو نفر در صندلی جلو، ممنوع. مگر می شود 
بدون سختگیری و جریمه و جدیت، عادت بد برخی 

شهروندان را تغییر داد؟ اگر فرماندهان ارشد تردید بروز 
دهند، غیرممکن است افسران زیرمجموعه بایستند.

5. پنجمین نگرانی، همراهی نکردن ارگان ها و 

نهادهای ذی نفع است؛ چه اصناف خودروهای باری 
و چه خودروسازان داخلی، چه نهادهای نظامی که 

سرویس های آالینده دارند و چه پیمانکاران جمع آوری 
زباله و عامان انتقال نخاله. چرخ کار همه باید بچرخد، 

اما نه به بهای جان دیگران. کاسبان آلودگی نباشیم!

6. و ششمین نگرانی، کاستیهای اجرایی ناشی از بیثباتی 
مدیریتی در #شهرداری است. باتکلیفی و تزلزل ناشی 

از تغییر شهردار، عما مانع بزرگی در مسیر پیشبرد 
برنامههاست. البته سعی کردیم برنامههای اصلی مرتبط با 
ترافیک و آلودگی هوا تحت تأثیر قرار نگیرد، ولی نمیتوان 

گفت صددرصد موفق بودیم.

7.مهم ترین اولویت های تهران از نگاه مردم شهر، آلودگی 
هوا و ترافیک است. فوری ترین کاری که شهروندان از 
شهرداری انتظار دارند، حل این دو مشکل است. اغراق 

نیست اگر بگوییم همه امکانات در سطح حاکمیت 
محلی باید برای این هدف بسیج شوند. برای چنین 
آرزویی هم امید الزم است، هم انگیزه و هم نگرانی.

@1alpr

پیام های داخلی فیس بوک بیش از 81 هزار نفر هک شده است و در وبسایتی برای فروش گذاشته شد. اولین بار 
این حمله در ماه سپتامبر اعام شد، زمانی که هکر این ماجرا موضوع را در فروم خود مطرح کرد و حاال همه این 
پیغام ها را برای فروش گذاشته است. این هکر اطاعات را از یک افزونه آلوده برای مرورگر به دست آورده است.

#رشتو
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تابناک نوشت:»فرمول قانون بقای شریعتمداری در کابینه!«
ــه  ــار برداشــت و روی تخت ــه تغ ــه کشــکی از دهان طنزیماتچــی گلول

ــار؛ ســرخ شــد. ســیاه کشــید. تغ
-قربــان! شــما در ایــن شــرایط تحریــم و تــورم یــک عــدد کشــک را از 

گلــوی مــن مــی زنیــن و نقاشــی مــی کشــین؟ 
دست طنزماتچی از حرکت باز ایستاد. 

-صحبت نکن ببینم چه خاکی می توانم به دهانه ات بریزم!
-چرا عصبانی هستین قربان؟

ــی  ــچ تحلیل ــه هی ــاه اســت ک ــد م ــی نباشــم. اآلن چن -چــرا عصبان
نــداده ای. تغارنیــوز شــامل مــاده 16 قانــون مطبوعات شــده و به زودی 
تعطیــل مــی شــود. حــاال هــم دارم فرمــول بقــای تغــار در تغارنیــوز را 
محاســبه مــی کنــم تــا از کار بیــکار نشــوی تــوی ایــن شــرایط تحریــم 

و تــورم و عاشــقی و ازدواج. مفهــوم شــد؟
کشــک  نوشــت:»تغار+1کیلوگرم  تختــه  روی  طنزیماتچــی 

عینکی=تغارنــاز« خاص-شــاهد  ســفید*مخاطب 
رو به تغار  کرد. باقی مانده کشک را به دهانه اش پرت کرد.

-هــر جــور حســاب مــی کنــم مــی بینــم بایــد کمــک تغارنــاز خانــه 
ــی. داری کن

-خانــه داری؟ ایــن کــه فرمــول بقــای مــن در تغارنیوز نیســت. فرمول 
انتقــال بــه خانه اســت.

-خــب مــی توانــی دور کاری کنــی. هــر مطلــب، یــک گلولــه کشــک. 
حقــوق ثابــت نــدارم بهــت بدهــم. از بــرکات دورکاری ایــن اســت کــه 
مــی توانــی بــه کمــک تغارنــاز کشــک بســابی و در بــازار آزاد بفروشــی. 

تحلیــل هــم شــغل دوم و ســومت باشــد.
-قربان! تکلیف روزنامه نگاری حرفه ای چی میشه!

-بنشــین و خاطراتــت را دربــاره روزنامــه نــگاری حرفــه ای بنویــس. 
ممکــن اســت بــرای آینــدگان جالــب باشــد کــه روزگاری افــرادی در 
ایــن ســرزمین روزنامــه نــگار حرفــه ای بودنــد. شــاید هــم در آینــده 
ــت  ــه نمایــش گذاشــتند و بلی ــوزه هــا ب ــد و در م ــی ات کردن مومیای

ــده.  ــت در آین ــرای فرزندان ــداری شــد ب ــد و درآمــد پای فروختن
-فعاً با این فرمول می توانم تو را در تغارنیوز ابقا کنم.

-امکانــش نیســت کــه منــو بــه اتــاق کنــاری بفرســتید؟ مثــل آقــای 
شــریعتمداری!

-نــه دیگــه قــرار نشــد خودتــو بــا بــزرگان قیــاس کنــی. تــو تغــاری 
بیــش نیســتی. ایــن رو بــه خــودت بقبــوالن.

ــه هــم آورد. ســتون فقراتــش را انعطــاف داد و  ــه اش را ب ــار دهان تغ
کامــاً در خــود فــرو رفــت. انــگار نــه انــگار کــه روزگاری تغــاری وجــود 

داشــته اســت.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

قانون بقای تغار

سال گذشته در پیام ما از تخصیص 
11/8 میلیاردمترمکعب حق آبه محیط 

زیست توسط وزارت نیرو نوشتیم. 

شب شعر 'سلسله خورشید' به 
مناسبت روزهای پایانی ماه صفر و 
شهادت امام حسن مجتبی )ع(، 

امام رضا )ع( و رحلت رسول اکرم )ص( 15 آبان در برج 
میاد برگزار می شود.

فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای 

تجسمی فجر منتشر شد. این 
جشنواره با عنوان )طوبای زرین( از 5 

بهمن تا 15 اسفند ماه 1397 با دبیری 
»ابراهیم حقیقی« برگزار می شود. 

سال گشت جشنوارهشعر

رسانه در آینه تصویر
 درشماره جدید هفته نامه صدا می خوانید:

طرفدار مذاکره هستم: گفت و گو تفضیلی با ابراهیم اصغر زاده

اسفندیار قره باغی خواننده پیکسوت اپرا 
و یکی از خوانندگان سرود »ای ایران« 

برای اجرای ُاپرای برانگیخته 
روایتی عاشقانه از »هفت شهر عشق عطار«، دی ماه به روی صحنه 

می رود. 

فیلم سینمایی یه وا به کارگردانی 
آناهید آباد در بیست و هشتمین 

جشنواره فیلم »کُتبوس«
 آلمان حضور دارد.

جایزه بهترین کارگردانی جشنواره 
»بوغازایچی« استانبول به 

پیمان معادی برای فیلم »بمب؛ یک 
عاشقانه« رسید.

وقتی تنهاییم، راحتیم... با هم که هستیم، 
مراعات میکنیم... آیا میتونیم با همم راحت 

باشیم...

آشنایی با لیال

جشنوارهموسیقیجشنواره دیالوگ

همه گنج جهان ماری نیرزد
گل بستان اوخاری نیرزد

به بازاری که نقد جان روانست
رخی چون زر بدیناری نیرزد
اگر صوفی می صافی ننوشد

بخاک پای خماری نیرزد
مرا گر زور و زر داری میازار
که زور و زر به آزاری نیرزد

خروش چنگ و نای و نغمه زیر
به آه و نالٔه زاری نیرزد
منه دل برگل باغ زمانه

که گلزارش به گلزاری نیرزد
فلک را از کمر بندان درگاه
کله داری کله داری نیرزد

در آن خالی که حالی نیست منگر
گه از شه مهره شه ماری نیرزد
مکن تکرار فقه و بحث معقول
چرا کاین هر دو تکراری نیرزد

برون شو زین نشیمن کاندرین ملک
سریر خسروی داری نیرزد

خواجوی کرمانی 

  اگر فردا مثل امروز نبود چه؟

 اگر فردایی نبود چه؟

اگر هیچ چیز نبود چه؟

عکس نوشت

عکس: 
مهران مافی بردبار

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

طغرل سلجوقی در بغداد و 
استقرار حاكمیت اهل تسنن

طغـرل سـلجوقی کـه بسـیاری از نقـاط ایـران 
را در اشـغال خـود داشـت پنجـم نوامبـر سـال 
1054 میـادی بـه بهانـه نجـات خلیفه عباسـی 
از دسـت شـیعیان و اسـتقرار مجـدد حاكمیت 
اهـل تسـنن، اعـام كـرد كـه عـازم بغـداد مـی 
شـود. طولـی نكشـید كـه طغـرل بـا سـپاهی 
گـران روانـه بغـداد شـد و اوایـل سـال 1055 
میـادی ایـن شـهر را تصـرف كـرد و از آن پس 
بـه نـام خلیفـه كـه در دسـت او آلتـی بیـش 
نبـود زمـام امـور قلمـرو عباسـیان را بـه دسـت 
گرفـت و خـود را حامـی خلیفـه اعـام داشـت 
و قـدرت را در بغـداد بـه سـنی هـا بـاز گردانید 
یعنـی درسـت عكـس كاری كـه دههـا سـال 
پیـش از او، دیلمیـان ایرانـی )شـیعه مذهـب( 
كـرده و قـدرت را در دسـت شـیعیان قـرار داده 
بودنـد. قـدرت حكومتـی در عراق كه این كشـور 
در نیمـه اول قـرن بیسـتم به دسـت انگلیسـی 

هـا سـاخته شـد و بعـدا بـا قیـام شـیعیان )به 
رهبـری آیـت هللا شـیرازی( اسـتقال یافـت، 
پـس از اشـغال نظامـی آن توسـط آمریـكا و 
انجـام انتخابـات عمومـی عمدتـا بـه شـیعیان 
منتقـل شـده و درگیـری شـیعه و سـنی را یك 
بـار دیگـر شـدت داده اسـت. پـس از سـلطه 
سـلجوقیان بـر بغـداد، بعـدا هـم چندبـار ایـن 
شـهر )درزمـان صفویـه و افشـاریه( بـه دسـت 
ایران و شـیعه افتاده بود. جنوب شـیعه نشـین 
بیـن النهریـن )عـراق امـروز( تـا دوران زندیـه 

)كریـم خـان( وابسـته بـه ایـران بود.

کناره گیری دولت بازرگان 
در پی تصرف سفارت آمریکا 

پنجـم نوامبـر 1979 نماینـده گروهی كـه عنوان 
»دانشـجویان پیـرو خـط امام« بر خـود گذارده 
بودنـد در دومیـن روز تصـرف سـفارت آمریـكا 
داشـتند  اعـام   )1358 آبـان   14( تهـران  در 
كـه كاركنـان سـفارت را تـا اسـترداد شـاه آزاد 
نخواهنـد كـرد و اضافـه كردند كه در سـاختمان 

حـوادث  بـا  رابطـه  در  را  اسـنادی  سـفارت 
از  برخـی  اسـامی  و  خوزسـتان  و  كردسـتان 
جاسوسـان و وابسـتگان به آمریكا را به دسـت 
آورده انـد كـه آنهـا را كتـاب خواهنـد كـرد تـا 
تاریـخ شـوند و در یـاد ایرانیـان باقـی بماننـد.

آخـر وقـت همیـن روز اعـام شـد كـه مهـدی 
وزیـری،  نخسـت  روز   268 از  پـس  بـازرگان 
كنـاره گیـری کابینـه خـودرا تسـلیم و دلیل آن 
را، رویدادهـای اخیـر )از جملـه تصرف سـفارت 
امـور  در  افـراد  خودسـرانه  مداخلـه  آمریـكا(، 
دولتـی ]بگیـر و ببندهـا، مصـادره هـا و ...[ و 
نیـز انتقـاد افـراد و گروههـا از کابینـه بـه ویـژه 
اعتـراض آنـان بـه ماقات او در خارج از كشـور 
 Brzezinski برژینسـكی  بـا  الجزایـر[  ]در 
مشـاور امـور امنیـت ملـی جیمی کارتـر رییس 
بـود.  قلمدادکـرده  آمریـكا  وقـت  جمهـوری 
از  و  مصـدق  دكتـر  همـكاران  از  بـازرگان كـه 
مؤسسـان نهضـت آزادی بـود، نخسـتین کابینه 
نظـام جمهـوری اسـامی را تحـت نـام »دولت 

موقـت« تشـكیل داده بـود.

سینماهای سراسر کشور از روز سه شنبه 
15 آبان همزمان با شب رحلت حضرت 

رسول اکرم )ص( و شهادت امام 
حسن مجتبی )ع( از ساعت 17 تعطیل هستند و مجددا از روز جمعه 

هجدهم آبان ماه دایر خواهند بود.

سینما


