
جواد ظریف چگونه وزارت 
خارجه را جان بخشید؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

40 هزار میلیارد تومان  
فرار مالیاتی در کشور داریم
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کابینــه  در  سیاســی  زلزلــه ای  ظریــف  اســتعفای 
در  فقــط  نــه  ابعــادش  زلزلــه ای کــه  بــود.  روحانــی 
 ایــران کــه بــه ســطح بین الملــل هــم تســری یافــت.
جــواد  محمــد  ســوی  از  اینســتاگرامی  پســت  یــک 
بین الملــل  فضــای  در  را  جــوی  چنــان  ظریــف 
پدیــد آورد کــه نخســت وزیــر اســرائیل شــادمانه بــه 
شــدیم«. راحــت  دســتش  »از  توییــت کــرد   فارســی 
ــن  ــا دور از ذه ــه اص ــرائیل البت ــر اس ــت وزی ــار نخس رفت
نبــود، در زمانــه ای کــه او تمــام انــرژی خــود را بــرای 
پیشــبرد پــروژه ایــران هراســی و ایــران ســتیزی متمرکــز 
کــرده، ایــن جــواد ظریــف اســت کــه در مونیــخ نقشــه های 
می کنــد. باطــل  ورشــو  در  را  بولتــون  و  او   مشــترک 
ــد،  ــه باش ــات گرفت ــه نش ــر چ ــا از ه ــتعفا ام ــرای اس ماج
چــه از ســو مدیریــت، چــه از ســو تفاهــم و چــه کــم کاری 
دولــت، واکنــش شایســته ای را از ســوی یــک وزیــر امــور 
خارجــه در پــی داشــت. فرقــی نمی کــرد ایــن وزیــر، 
جــواد ظریــف باشــد یــا علــی اکبــر صالحــی، زیرپــا 
ــگاه وزارت  ــه جای ــی ب ــی اعتنای ــا و ب ــتن پروتکل ه گذاش
می کــرد. ایجــاب  را  پاســخی  چنیــن  خارجــه،   امــور 
ظریــف کــه ناگهانــی اســتعفا داد، موجــی عظیــم را در افــکار 
عمومــی ایــران پدیــد آورد. حامیــان مردمــی او چنــان 
غوغایــی در فضــای مجــازی ایجــاد کردنــد کــه تصــور حضور 
کســی جــز او را  در مســند وزارت غیــر ممکــن مــی ســاخت. 
ــی زود  ــان خیل ــف بم ــتگ ظری ــا هش ــری ب ــان توییت طوف
ــد. ــل ش ــی تبدی ــبکه اجتماع ــن ش ــد در ای ــک ترن ــه ی  ب
امــا ظریــف تنهــا مــردم را نداشــت، چــرا کــه حمایــت کامــل 
و قاطــع بدنــه وزارت خارجــه را هــم پشــت خــود می دیــد. 
ــه بــرای  ــف ن ــه نیــک می دانــد ظری ــه ای ک وزارت خارج
ــه  ــن مجموع ــخصیت کل ای ــار و ش ــرای اعتب ــه ب ــود ک خ
ــا  ــن حمایت ه ــت. ای ــه اس ــختی گرفت ــم س ــن تصمی چنی
از رایزنی هــای معاونیــن او آغــاز شــد و بــه مجموعــه 
 سیاســی و اداری وزارتخانــه هــم تســری پیــدا کــرد.
ــری منتشــر  ــی خب ــود وقت ــار نب ــه دور از انتظ ــن هم ــا ای ب
در  خارجــه  وزارت  دیپلماتیــک  و کادر  ســفرا  شــد کــه 
ظریــف  اســتعفای  بــه  اعتــراض  در  کشــور  از  خــارج 
می رونــد. کنــار  کار  از  جمعــی  دســت  صــورت   بــه 
از ســوی دیگــر هرچنــد رئیــس جمهــوری در فــردای 
ــا او  ــت ام ــر داش ــن خب ــه ای ــم ب ــی مای ــتعفا واکنش اس
ــا اســتعفای  هــم روز چهارشــنبه در نامــه مخالفــت خــود ب
ــرد  ــی ک ــته از کس ــل و شایس ــی کام ــه حمایت ــر خارج وزی
تمــام  در  خارجــی  سیاســت  مســئولیت های  بــار  کــه 
اســت. ســنگینی کــرده  او  دوش  روی  اخیــر  ســال   ۵ 
ــود و  ــدی نب ــک بع ــه ای ت ــف معادل ــد بازگشــت ظری فرآین
عوامــل متعــددی چــون بــه حــق بــودن نارضایتــی در متــن 
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران
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تهران

برگزاری جشن نوروز در برج میالد
محمد جواد ظریف: 

جهان و کشورمان را نوروزی کنیم

لیالز: دولت درکی از تحریم ندارد
مرعشی در کنگره حزب »تاک«: در دفاع از دولت و روحانی باید راسخ تر بود
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مدیریت سبز، 
گفتمان بر زمین مانده
مدیریت سبز، مجموعه ای از مطالعات 

، اقدامات جامع، هدفمند و مستمر 
است که در سطوح مختلف برای بخش 

های دولتی و خصوصی دیده شده تا 
مصرف بهینه از منابع پایه وحفاظت 

زیستی به صورت اصولی انجام گیرد اما 
تاکنون برای این تکلیف مهم، گفتمان 

سازی موثری اندیشیده نشده است.

پای تحریم 
در میان نیست

ایران جزو پنج کشور 
نخست جهان در تثبیت 

ماسه های روان است
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کاهش حجم آب تاالب انزلی، بسـیاری از فعاالن 
و دوسـتداران محیط زیسـت را نگران کرده است.
اینک مدیر کل محیط زیسـت گیان این پایین 
رفتـن آب تـاالب را به کاهش حجم آب دریای 
خزر مرتبط دانسته اسـت.قربانعلی محمدپور 
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت گیان از کاهش 
یـک و نیـم متری تراز آبی دریای خزر طی 
سـال های اخیر خبر داده و عنوان کرده است: 
این کاهش تراز آبی موجب خشـک شـدن بخش 
جنوبی تاالب انزلی شـده که معضل تصرفات 
عدوانی توسـط جوامع محلی را به دنبال دارد.
به اعتقاد او، بخش عمده ای از مشـکات 
زیسـت محیطی تاالب انزلی به کاهش تراز آبی 
دریای خزر باز می گردد. 

مدیر کل محیط زیست گیالن: 
کاهش تراز دریای خزر موجب 
خشک شدن بخش جنوبی تاالب 
انزلی شده است

ارتباط خشکی تاالب 
انزلی با دریای خزر

67

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1399

شنبه 11 اسفند 1397
 قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

و

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی مزایـده عمومی

 موضوع مزایده: فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 0-150 معدن آبنیل. 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/12/15

محـل دریافـت اسـناد: بلوار شـهید آیـت آ... صدوقی - شـرکت معادن زغالسـنگ کرمـان - امور 
قراردادها سـرکار خانم خراسـانی 

تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 1800/000/000ریال 
تاریخ تحویل پا كتها: مورخه 97/12/25
تاریخ گشایش پاکتها:مورخه 97/12/26

مبلغ خرید اسناد: 200/000ریال به حساب 31۴82107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس میباشد. 

تلفن تماس: 03۴32117726

نوبت دوم

مزایده گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

جناب آقای دکتر سعید صادقی
ــوان  ــی بعن ــته حضرتعال ــاب شایس انتص
عضــو هیــآت مدیــره شــرکت ســنگ 
آهــن گهرزمیــن را تبریــک عــرض نموده 
و از درگاه ایــزد منــان توفیــق روز افــزون 
ــربلندی و  ــار از س ــی سرش ــرای خدمت ب
مملــوء از تــوکل الهــی را مســئلت داریم.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین

براسـاس نظريه کميسـيون تشـخيص اراضي موضوع ماده 12 قانون زمين شـهري ،۴قطعه زمين به شـرح جدول پيوسـت ، در اجراي ماده 12 قانون زمين شـهري موات 
اعالم گرديده اسـت. لذا به موجب ماده واحده قانون تعيين مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم تشـخيص مصلحت نظام ، كسـاني كه نسـبت 
بـه تشـخيص فـوق اعتـراض دارنـد ، ظرف مدت سـه مـاه بعد از تاريـخ دومين آگهي مهلـت دارند تا اعتـراض خود را بـا ارائه مدارك مثبته و رسـمي به مراجـع ذيصالح قضايي 

تسـليم نماينـد و در صورت عدم اعتـراض در مهلت قانوني نظريه صادره قطعي و الزم االجرا اسـت

شماره
نظریه 

تاریخ
مساحتپالکنوعیتنظریه 

مترمربع
 حریم یا
کروکیمختصاتشهرمحدوده

موات97/۵3797/10/30
پاک 779 
اصلی بخش 

30 کرمان
۵۵39/73

بمحریم

)627883و3223742(
)628023و3223747(
)628021و3223708(
)627880و3223703(

97/۵7697/12/2
موات

یک فرعی از 
118۵ اصلی 
بخش 31 

کرمان 
13213

برواتمحدوده 

)321810۵و636049(
)6361۵8و321808۵(
)6361۵6و321797۵(
)636047و321797۵(

موات97/۵8097/12/2
893اصلی 
بخش 30 

کرمان
4941/20

بمحریم

)3223117و6266۵۵(
)626702و322310۵(
)626690و3223009(
)626641و3223018(

97/۵7897/12/2
موات

110 اصلی 
بخش 30 

کرمان 
18400

بمحریم

)3222891و636690( 
)636784و3222927(
)636629و32230۵9(
)636721و3223101(

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول

اســتعفا، حمایت هــای مرمــی، همراهی هــای 
ــت  ــی مخالف ــه و حت ــه وزارت خارج مجموع
ــا  ــل ب ــاح مقاب ــای سیاســی جن ــای نیروه ه
مولفه هایــی  اســتعفا می تواننــد مجموعــه 
ــار  ــی را ب ــه روحان ــار کابین ــه اعتب ــند ک باش
دیگــر در جمــع دولــت ببینیم.امــا جــواد 
ظریفــی کــه چهارشــنبه 8 اســفند مــاه در 
ــاغ ملــی میــدان امــام خمینــی  ســاختمان ب
وارد اتــاق خــود می شــود تفــاوت مهمــی 
بــا وزیــر خارجــه ای دارد کــه روز دوشــنبه 
 6 اســفند دفتــر کار خــود را تــرک کــرد.
محمدجــواد ظریــف بــه خوبــی بــه همــه 
ــگاه وزارت  ــرام و جای ــه احت ــرد ک ــادآوری ک ی
خارجــه بایــد بــه درســتی حفــظ شــود. 
در ۵  وزارت خارجــه کــه  بازیافتــه  اعتبــار 
ســال اخیــر بــا تدبیــر ظریــف بــه ایــن 
مجموعــه بازگشــته، حــاال بــا درایــت او ســطح 
تازه تــری گرفتــه اســت. بعــد از اتفاقــات 
اســتعفا کــه دوســت و دشــمن، داخلــی 
و خارجــی حــق را بــه ظریــف می دادنــد، 
او مدیریــت وزارت خارجــه ای را بــر عهــده 
ــگاه  ــه جای ــی ب ــه جملگ ــت ک ــد داش خواه
می دهنــد. گواهــی  آن  رفیــع  اعتبــار   و 

عمیقــا  سیاســی  تمــام گروه هــای  حــاال 
ــس  ــت مجال ــف زین ــه ظری ــد ک درک کرده ان
ــی  ــای خارج ــل توطئه ه ــه در مقاب ــت ک نیس
ــاع  ــران دف ــار ای ــاس رزم بپوشــد و از اعتب لب
کنــد و دشــنام ها بشــنود و در مقابــل در 
ــج  ــای رای ــن پروتکل ه ــی تری ــل ابتدای داخ
 وزیــر امــور خارجــه در حقــش رعایــت نشــود.
ــطه  ــه واس ــر ب ــای اخی ــه در ماه ه ــف ک ظری
ــی  ــع بین الملل ــه اش در مجام ــور مدبران حض
بــار دیگــر بســیاری از نقشــه ها و برنامه هــای 
جبهــه رادیــکال بین الملــل را بــه هــم زده 
ــر  ــود و از آن مهمت ــی از خ ــه خوب ــت، ب اس
ــرد. ــاع ک ــش دف ــت مدیریت ــه تح  از مجموع
او حــاال بــا قدرتــی بیشــتر و اعتبــاری فزونتــر 
ــت  ــا درای ــه ب ــردد ک ــاز می گ ــه جایگاهــی ب ب
او اعتبــاری دوچنــدان یافتــه اســت. بــه 
درســتی بایــد او را احیاگــر نامیــد، کســی 
وزارت  جایــگاه  بــه  دوبــاره ای  جــان  کــه 
ــر  ــای وزی ــور خارجــه بخشــیده اســت؛ آق ام
بــرای  ارزشــمندی  میــراث  و  دســتاوردها 
می گــذارد.  برجــا  آینــده  دیپلمات هــای 
مــردی کــه میراثــش نــام او را در تاریــخ 
ــاخت./خبرآناین ــد س ــدگار خواه ــران مان ای
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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انجام تمام تست های سازگاری ماهواره ها بومی سازی شدپیام خبر
با راه اندازی آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی در پژوهشگاه فضایی ایران، امکان اجرای 1۵ 
آزمون سازگاری سامانه های فضایی و ماهواره های تا 1۵0 کیلوگرمی بر اساس استاندارد آژانس 
فضایی اروپا در کشور فراهم شد، ضمن آنکه تست های سازگاری ماهواره  "پیام" با تجهیزات این 
آزمایشگاه اجرایی شده است.

سنا
 ای

س:
عک

لیالز: دولت درکی از تحریم ندارد
مرعشی در کنگره حزب »تاک«: در دفاع از دولت و روحانی باید راسخ تر بود

کپشن سومین کنگره جمعیت توسعه آزادی استان کرمان برگزار شد

ــور  ــاد کش ــی، اقتص ــرایط کنون در ش
ــل  ــر قاب ــن و غی ــم تری ــی از مبه یک
پیــش بینــی تریــن وضعیــت هــای 
ــه  ــود را تجرب ــر خ ــال اخی ــد س چن
ــل  ــه دلی ــه ب ــرایطی ک ــد در ش میکن
ــای  ــز ه ــت و خی ــا و اف ــش ه چال
ــادی  ــای اقتص ــل ه ــدد ، تحلی متع
ــاد را  ــی متض ــا حت ــاوت و بعض متف

ــور  ــادی کش ــن اقتص ــان فعالی از زب
ای  ثباتــی  بــی  هســتیم،  شــاهد 
کــه صنعــت خودروســازی تــا بــازار 
بــورس  را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
اعضــای  همــه  بالطبــع  و  و  داده 

ــد. ــر میکن ــه را درگی جامع
ــوی  ــنهادی از س ــای پیش ــکار ه راه
بیشــتر  مســوولین  از  بســیاری 

مهلــک  بیمــاری  درمــان  آنکــه  از 
باشــد در بیشــتر  ایــران  اقتصــاد 
مــوارد تنهــا بــه صــورت مســکنی 
موقتــی عمــل میکنــد، مســکنی کــه 
حتــی در بســیاری از مــوارد درمــان 
طــرح  میســازد،  ممکــن  غیــر  را 
پیشــنهادی کــه  اقتصــادی  هــای 
پیشــنهاد  برخــود  ناکارآمدیشــان 

شــده  واضــح  هــم  دهندگانــش 
ــرا  ــن ماج ــاهد ای ــود ش ــت، خ اس

اســت. 
اقتصــاد  ایــن  درمــان  اینکــه 
ــری  ــه تدبی ــا چ ــا ب ــار، در انته بیم
ــت  ــه ای اس ــد نکت ــام برس ــه انج ب
بــرای  کنونــی  شــرایط  در  کــه 
نیســت. مشــخص  کســی   هیــچ 
ســومین کنگــره جمعیــت توســعه 
)تــاک(   کرمــان  اســتان  وآزادی 
فعالیــن  از  تعــدادی  حضــور  بــا 
و  توســعه  وجمعیــت  اقتصــادی 
گــزار  بــر  کرمــان  اســتان  آزادی 
شــد ســعید لیــاز یکــی از فعالیــن 
خویــش  ســخنرانی  در  اقتصــادی 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ب
-بحــث یقــه آبــی هــا در افــراد رده 

بــاال هــم مطــرح اســت
-قــدرت خریــد کارگــران در دوره 
ــمی  ــوم هاش ــی و مرح ــای خاتم آق

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
بهبــود  در  درخشــانی  -کارنامــه 
دوره  در  اقتصــادی  شــرایط 

دارد. وجــود  دوازدهــم 
روحانــی  دولــت  میکنــم  -فکــر 
هــا  تحریــم  از  صحیحــی  درک 

رنــد. ندا
 -وضــع ام ضــد امپریالیســم اســت.
آمریــکا  دولــت  تریــن  -ضعیــف 

دولــت ترامــپ اســت
 98 ســال  در  کــه  -مشــکلی 
خواهیــم داشــت کاهــش شــدید 

ــت.3۵درصد  ــت اس ــد در صنع تولی
نبســت بــه ســال گذشــته تولیــد 

. میکنیــم
از  ایــران  سیاســی  -جریانــات 
بــرای  خارجــی  فشــار  عنصــر 
اســتفاده  خــود  اهــداف  پیشــبرد 

. میکننــد
فقــدان  سیاســی  احــزاب  -عــف 

اســت. حزبــی  مدرســه 
-مدارســی برپــا شــود کــه مباحــث 
علمــی و فلســفی را جــوری بگوینــد 
کــه بــه درد شــرایط االن بخــورد.  
دانشــگاه هــا کــه ایــن هــا را درس 

نمــی دهــد.
ــود و  ــب خ ــر جی ــه فک -هرکســی ب
ــه  ــت ک ــد آنجاس ــود باش ــای خ رفق

ــم. ــی داری ــت تنهای مل
افزایــش  بــه  توجــه  -بــا 
بخــش  هــا  بــارش  80درصــدی 
کشــاورزی در ســال 98 میتوانــد بــا 
ــه چرخــه  ــش رشــد موجــب ب افزای
در آوردن ســایر حــوزه هــای اقتصاد 
اقتصــاد  هــای  ضعــف  و  باشــد 
دهــد. بهبــود  را  جــاری   ســال 

ــف  ــی از ضعی ــی یک ــس فعل -مجل
تریــن مجلــس هــای تاریــخ ایــران 

اســت.
آقــای  دولــت  اگــر  -معتقــدم 
بــه  میتوانــد  بخواهــد،  روحانــی 
ــی در ســال 98 رشــد داشــته  تنهای

اســت. عملــی  ایــن  باشــد. 
ــال  ــت در س ــد اس ــی معتق -روحان
98 مهمتریــن امــر کنتــرل تــورم 

ــد. باش
گــر دولتــی بخواهــد بــه  کشــورش  -ا

خدمــت کنــد کنتــرل تــورم اســت.
در  آمریــکا  و  ایــران  -مســئله 

ســال  چنــد  مســئله  االن  شــدت 
ــت. ــاه اس ــد م ــئله چن ــت، مس نیس
ــایه  ــور همس ــه 14 کش ــوری ک -کش
دارد میتوانــد بــا صــادرات و واردات 

مشــکات خــود را حــل کنــد.
ایــن   98 ســال  در  مــن  -تصــور 
ــی و  ــی اجتماع ــی ثبات ــه ب اســت ک

داشــت. نخواهیــم  سیاســی 
ــا آمریــکا مــا در ســال  -در رابطــه ب
ــده  ــن کنن ــه تعیی ــک نقط ــه ی 98 ب

ــم رســید. ــن بحــران خواهی در ای
-مــن انتظــار مــی کشــم آمریــکا در 
ــا  نیمــه هــای ســال 98 مصالحــه ب

ایــران خواهنــد داشــت.
در  نیــز  مرعشــی  حســین  ســید 

داشــت: بیــان  نشســت  ایــن 
ــداف  ــا اه ــی ب ــان سیاس ــک جری ی
عاقــه  کــه  دارد  وجــود  خاصــی 
منــد اســت دولــت روحانــی عرصــه 
را زودهنــگام تــرک کنــد ایــن را 
و ســوال مجلــس  اســتیضاح   در 
ــوان  ــت میت ــراد دول ــر اف ــار ب و فش

فهمیــد.
رهبــری  سیاســت  امــروز  -تــا 
ایــن  بــر  و  بــوده اســت  روشــن 
اســاس کــه دولــت هــا بــه ســامتی 
دولــت خــود را بــه پایــان برســانند.
روحانــی  و  دولــت  از  دفــاع  -در 

بایــد راســخ تــر بــود.
-آقــای روحانــی بایــد بیشــتر از 
گذشــته بایــد متوجــه روابطشــان 

ــد. ــری باش ــا رهب ب
حمایشــان  بــا  -اصاح طلبــان 
بــا  روحانــی  آقــای  و  دولــت،  از 
نزدیــک شــدن بــه رهبــری بایــد 

کننــد. خنثــی  را   98 فتنــه 

دولـت  شـمیرانات گفـت:  و  ری  تهـران،  مـردم  نماینـده 
بسـیار بـر کوچـک سـازی و چابـک تر شـدن تاکیـد دارد، 
امـا روز بـه روز وسـعت بیشـتری پیـدا می کنـد. مصطفی 
کواکبیـان در همایـش 'هفتمیـن مجمـع عمومـی اتحادیه 
دانشـگاه هـا و موسسـه هـای آمـوزش عالـی غیـر دولتی 
غیـر انتفاعـی کشـور' اظهـار کـرد: بایـد بـه موسسـه هـای 
آمـوزش عالـی غیـر دولتـی توجه شـود؛ زیرا این موسسـه 
هـا در راسـتای هـدف خصوصـی سـازی و کوچـک شـدن 

اسـت. دولت 

 عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت: الیحـه الحـاق 
ایـران بـه کنوانسـیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسـم 
)CFT( در دسـتور کار نیسـت و پـس از تعییـن تکلیـف پالرمـو، 
نوبـت بـه ایـن الیحـه خواهـد رسـید. عضـو مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظام دربـاره میـزان آرای الزم برای تصویـب این الیحه، 
خاطرنشـان کـرد: با توجه بـه رهنمود رهبر معظم انقـاب، با کمتر 
از دو سـوم آرا نمـی تـوان گفـت مصلحـت نظام یـا مصلحت ملی 
احـراز شـده اسـت. بنابرایـن بـرای تصویـب الیحـه پالرمـو بـه دو 
سـوم آرای اعضـا مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام نیاز اسـت و 
در صورتـی کـه ایـن میـزان آرا بـه دسـت نیایـد، الیحـه در مجمع 

رد خواهد شـد.

دولت به جای چابک تر 
شدن، وسعت گرفته است

پس از تعیین تکلیف پالرمو 
نوبت به CFT خواهد رسید

مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 
و  معـدن  صنعـت،  وزرای  گفـت: 
تجـارت و جهادکشـاورزی بـا حضور 
دالیـل  دربـاره  بایـد  مجلـس  در 
قیمـت  مجـدد  افزایـش  تشـدید 
خـودرو و چرایـی قاچـاق دام زنـده 
بـه خـارج از مرزهـا و تـورم بـاالی 
بـه  تومانـی   4200 ارز  اختصـاص 
نماینـدگان  بـه  اساسـی  کاالهـای 

دهنـد. پاسـخ  مجلـس 
گفـت:  ذوالقـدر  فاطمـه  سـیده 
از  زیـادی  تعـداد  درخواسـت 
نماینـدگان مجلـس از دولـت ایـن 

نابسـامانی های  دالیـل  کـه  اسـت 
بازارهـای  در  آن  مـوج  قیمتـی کـه 
خـودرو،  بـازار  جملـه  از  مختلـف 
کاالهـای  سـایر  و  قرمـز  گوشـت 
مشـاهده  قابـل  جامعـه  اساسـی 
تیـم  از  اعضایـی  حضـور  بـا  اسـت 
واکاوی  مـورد  دولـت  اقتصـادی 
قـرار گیـرد تـا نماینـدگان مجلـس 
در جریـان برنامه هـای دولـت برای 
مهـار ایـن وضعیـت غیرعـادی قرار 
اگرچـه  داد:  ادامـه  بگیرنـد.وی 
بـه  رسـیدگی  حـال  در  مجلـس 
سـال  بودجـه  الیحـه  جزییـات 

در  اسـت  الزم  امـا  اسـت   1398
الیحـه،  ایـن  بـه  رسـیدگی  خـال 
نیـز  اقتصـادی  نابسـامانی های  بـه 
باشـد.نماینده  داشـته  ویـژه  توجـه 
مـردم تهـران در مجلـس بـر لـزوم 
قضایـی  دسـتگاه  جدی تـر  ورود 
قرمـز  و گوشـت  خـودرو  بـازار  بـه 
و  تاکیـد کـرد  اساسـی  و کاالهـای 
افـزود: در شـرایط جنـگ اقتصادی 
دسـتگاه های  و  سـه گانه  قـوای  بـر 
اسـت  واجـب  زیرمجموعه هایشـان 
شـرایط  واحـد  و  جمعـی  عـزم  در 
بـه  را  اقتصـادی کشـور  غیرعـادی 
حـال عـادی برگردانند تا فشـارهای 
از  بیـش  اقتصـادی  و  معیشـتی 
سـنگینی  مـردم  دوش  بـر  ایـن 

باشـد. نداشـته 

برنامه دولت برای مهار وضعیت 
غیرعادی اقتصادی چیست؟

از خصولتی ها سرنخی برای 
توسعه پیدا نمی شود

رییـس کل دیـوان محاسـبات گفـت: از خصولتی ها سـرنخی برای توسـعه 
پیـدا نمـی شـود بـه همیـن دلیـل بـرای اینکـه بتـوان بـه رشـد و توسـعه 
دسـت یافـت بایـد بـر روی بخـش خصوصـی تمرکـز کـرد. عـادل آذر در 
جلسـه شـورای اداری خراسـان شـمالی افـزود: پیشـران توسـعه بـه طـور 
قطـع بخـش خصوصـی خواهـد بـود و بخـش خصوصی بـه معنـای واقعی 
مـردم هسـتند.وی با اشـاره به اینکـه دیوان محاسـبات پاسـدار بیت المال 
اسـت، ادامـه داد: براسـاس قوانیـن و مقـررات دیوان محاسـبات کشـور از 
بیت المـال در قالـب بودجـه کل کشـور پاسـداری کـرده و مانـع آسـیب و 
خسـارت بـه کشـور می شـود.وی سـرمایه های هـر کشـور را در دو بخـش 
انسـانی و فیزیکـی و طبیعـی عنـوان کرد و افـزود: دسـتگاه های اجرایی به 
نمایندگـی از دولـت در قالـب بودجـه خـط مقـدم اجـرا، توسـعه و عملیـات 
هسـتند و مدیـران اجرایـی نیـز بـروز و ظهـور آن را نمایـان می کننـد. آذر با 
اشـاره بـه اینکـه اگـر حیـف و میـل در بیت المـال صـورت بگیـرد قاطعانـه 
بایـد از حلقـوم فـرد کشـیده شـود، اظهار کـرد: نظارت مسـتمر مالـی در دو 
حـوزه پیشـگیرانه و هدایتگـر آن همـواره در دسـتور کار دیـوان محاسـبات 
کشـور قـرار دارد و بـه لطـف خداونـد طـی ارزیابـی هـای صـورت گرفتـه 
خراسـان شـمالی در رابطـه بـا داشـتن سـامت مالـی، رتبـه خوبی داشـته 
اسـت و ایـن بـه آن معناسـت کـه مدیـران اسـتان، افـرادی دسـت پـاک، 

خـوش نیـت و با شـرف هسـتند.

سیاستاقتصاد

دخالت های زیادی در حوزه سیاست خارجی می شود40 هزار میلیارد تومان  فرار مالیاتی در کشور داریم
رییــس کمیســیون اقتصــادی 
ــا  مجلــس شــورای اســامی ب
ــزار  ــدود 40 ه ــه ح ــان اینک بی
میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی 
داریــم کــه می توانیــم آن را بــه حداقــل برســانیم 
ــای  ــت کارت ه ــر باب ــال اخی ــار س ــه چه ــت: در س گف
ــارد  ــزار میلی ــدود 30 ه ــرف ح ــار مص ــک ب ــی ی بازرگان
تومــان خروجــی مطالبــات داشــته ایــم کــه قابــل 
وصــول نیســت.محمدرضا پــور ابراهیمــی در برنامــه 
ــر  ــزود: ب ــیما اف ــبکه دو س ــری ش ــژه خب ــوی وی گفتگ
اســاس گــزارش هفتــه پیــش بانــک مرکــزی کاالهــای 
ــد در  ــا ارز ترجیحــی تامیــن شــده بودن اساســی کــه ب

خــرده فروشــی ها 70 درصــد گرانتــر از قیمتــی کــه بایــد 
بــه دســت مــردم می رســید فروختــه شــده اســت.وی 
گفــت: 100 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع کشــور بــرای 
تامیــن ایــن کاالهــا از تــرس تــورم توهمــی در اختیــار 
ــه  ــد ب ــدد را بای ــن ع ــه ای ــرار داده می شــود ک برخــی ق
ــم. ــه مــردم بدهی ــه طــور مســتقیم ب صــورت ســرانه ب
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســامی 
ــا آن هــا صحبــت کــرده ام  افــزود: همــه افــرادی کــه ب
ــرای تامیــن کاالهــای  ــارد دالر ب ــا اختصــاص 14 میلی ب
اساســی مخالفنــد و ایــن را بــه ضــرر مــردم می داننــد.
پورابراهیمــی گفــت: شــنبه مجلــس شــورای اســامی در 

ــد. ــه می ده ــکیل جلس ــه تش ــن زمین ای

جنیـدی در خصـوص ماجـرای 
اسـتعفای ظریف و اینکه برخی 
ناشـی  ماجـرا  ایـن  معتقدنـد 
نهـاد  در  ناهماهنگی هایـی  از 
ریاسـت جمهـوری بـوده، توضیـح داد: وارد جزئیـات ایـن 
موضـوع شـدن خیلی معنادار نیسـت و بایـد از دکتر ظریف 
ایـن مسـاله را بپرسـید.وی اضافـه کرد: به دلیـل جنبه های 
امنیتـی در سـطح کلـی هـم هماهنگی های کلی بیشـتر از 
این مسـیر نبوده؛ اشـکال اصلی این اسـت که دخالت های 
زیـادی از همـه جـا در حـوزه سیاسـت خارجـی می شـود و 
مداخـات در ایـن امـر و حوزه هـای دیگـر مشـکل ایجـاد 
می کنـد گرچـه پیش نویـس تذکـر نقـض قانون اساسـی را 

نوشـته ایم. این مقام مسئول خاطرنشـان کرد: موازی کاری 
در کشـور کـه موجـب هزینه های زیاد و هم کاهی می شـود، 
بیمـاری اسـت کـه به جـای اینکه موجـب هم افزایی شـود 
بایـد گفـت که هزینه هـای مضاعفـی را تحمیـل می کند که 

بایـد عاج شـود.
معـاون حقوقـی رییس  جمهـور در خصـوص دادگاه فعاالن 
محیط زیسـتی و برخی نگرانی ها در زمینه کیفرخواست های 
صـادره بـرای متهمـان ایـن پرونده، بیـان کـرد: گزارش های 
کامـل مشـکات آنـان را أخـذ کـرده ام، تمام خواسـته های 
آنـان اسـتخراج شـده و دغدغه هـا و نگرانی های آنهـا اعم از 
دادرسـی عادالنـه و حق انتخاب وکیل به مسـئوالن ذی ربط 

گزارش شـده است.

سنا
 ای

س:
عک

یـک دیپلمـات پیشـین کشـورمان بـا بیـان این کـه در حـال 
حاضـر بحـث FATF از حـوزه کارشناسـی خـارج و تبدیـل به 
موضوعـی سیاسـی و بدتـر از آن جناحـی شـده اسـت که هر 
طـرف بـرای تخطئـه و منکـوب کردن طـرف دیگـر می خواهد 
بـکار گیـرد،  گفـت:  تمدیـد مهلـت FATF یـک فرصـت برای 
ایـران اسـت بـه شـرطی کـه بتوانیـم از این ظرفیت اسـتفاده 
کنیـم. وی  تصریـح کـرد: در واقع یک شـهروند ایرانی در قدم 
اول بـه دلیـل ارتباطـات با رسـانه ها و حجم وسـیع اطاعاتی 
که در حال جابجا شـدن اسـت، نسـبت به گذشـته سـریع تر 
و بیش تـر در جریـان زندگـی سـایر نقـاط دنیا قـرار می گیرد.

سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی از خاموشـی موقـت نیـروگاه 
بوشـهر به منظور تعویض بخشـی از سـوخت و تعمیرات ضروری 
سـاالنه خبـر داد.بهروز کمالونـدی افزود: بر اسـاس برنامه پیش 
بینی شـده قبلی از روز دوشـنبه موقتا برای حدود دو ماه نیروگاه 
اتمی بوشـهر از شـبکه برق سراسـری خارج شـد.وی گفت: این 
عملیـات بـر اسـاس هماهنگی های قبلـی میان سـازمان انرژی 
اتمـی بـا وزارت نیـرو اسـت. البتـه برای نیـروگاه بهتر بـود انجام 
ایـن کار در تابسـتان انجام می شـد اما به عنوان کمـک به وزارت 
نیرو در راسـتای حل مشـکات مردم و جلوگیری از قطع برق در 
پیـک مصرف، این تعمیرات سـالیانه را بـه ایام کم مصرف یعنی 

اسـفند ماه تا اردیبهشـت هر سـال منتقل کردیم.

تمدید مهلت FATF یک 
فرصت برای ایران است

نیروگاه اتمی بوشهر 
خاموش شد

پیام رسـانه

روزنامه دیلی تلگراف از قوانین 
جدیـد قضایـی بریتانیا در ارتباط با زنانی 
که شوهرانشـان را به دلیل سواستفاده از 

زنان به قتل می رسـانند خبر داده.

خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی 
آورده هند باید به آمریکا ثابت کند پاکستان 

در عملیات های هوایی اش علیه کشمیر از 
هواپیماهای اف16 استفاده کرده است

خبرگزاری الجزیره در تیتر یک خود از 
دیدار بعدی ترامپ و کیم جونگ اون پس 

از شکست مذاکرات صلح هفته گذشته 
نوشته

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله به مشـکات 
شـغلی مهاجرین در آلمان پرداخته است. آلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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155 بانوی امدادگر به خدمات 
رسانی در نوروز می پردازند

رئیـس سـازمان امـداد و نجـات جمعیت 
هـال احمـر، از سـازماندهی 1۵۵ بانـوی 
امدادگـر بـه منظـور ارایه خدمـات حمایتی 
و امـدادی بـه زنـان آسـیب دیـده و متاثر 
از حـوادث احتمالـی در تعطیـات نـوروز 98 خبـر داد و گفـت: ایـن 
نیروهـای متخصـص در قالب 31 تیـم توانا به ارائه خدمات یادشـده 
خواهند پرداخت. مرتضی سلیمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار 
اجتماعـی ایرنـا، اظهار داشـت: زنان جزیی از گروه های آسـیب پذیر 
در حـوادث و سـوانح بـه شـمار مـی رونـد کـه بـه دلیـل ویژگـی های 
جسـمی خـاص خود بایـد از کمک های ویژه نیروهـای امدادی )تیم 

هـای تـوان خواهـران( در حـوادث و سـوانح برخوردار شـوند.
وی ادامـه داد: کمـک بـه زنان آسـیب دیـده و متاثر در انـواع حوادث 

و سـوانح بایـد بـا حضور گـروه های واکنش سـریع امدادگـران زن به 
صورتـی ارایـه شـود که تبعات ناشـی از اسـترس و اضطـراب را در این 

گـروه های آسـیب پذیر کاهـش دهد. 
رئیـس سـازمان امـداد و نجـات بـا اشـاره بـه ارائـه طیف وسـیعی از 
فعالیـت هـای بشردوسـتانه از سـوی زنـان در جمعیـت هـال احمر 
گفـت: آثـار و بـرکات این اقدامـات در تحقق ارتقـای حضور اجتماعی 
ایـن زنـان در پوشـش سـریع بـه انـواع حوادث بسـیار مفیـد و حائز 

اهمیت اسـت. 
سـلیمی توضیـح داد: همه سـعی مسـئولین جمعیت هـال احمر 
در سـال هـای اخیـر توجـه ویـژه بـه ارتقـای سـطح کمـی و کیفی 
حضـور بانـوان در فعالیـت هـای آموزشـی، حمایتی و امـدادی بوده 
و تشـکیل گـروه هـای توانا از جمله ایـن اقدامات اسـت. وی اظهار 
داشـت: تمـام امدادگـران و نجاتگرانـی کـه در طـرح امـداد و نجات 
نـوروزی هـال احمـر حضـور پیـدا می کننـد، دارای تخصـص  های 
جسـت  و جـو و نجـات بیـن شـهری )جـاده ای(، جسـت  و جـو و 
نجـات کوهسـتان و پیـش  بیمارسـتانی هسـتند و تمـام دوره های 

تخصصـی الزم را گذرانـده  اند.

ابتکار: برخی از سیاست های
 ما همدیگر را نقض می کنند

معـاون رییس جمهـور در امور زنـان و خانواده 

بـا اشـاره بـه موضـوع حجـاب گفـت: موضوع 

حجـاب مهـم اسـت نـه فقـط بعنـوان رویکرد 

بـرای زنـان جامعـه اسـامی بلکـه بـرای همه 

آحـاد جامعـه تـا روابـط سـالم برقرار شـود امـا نمی تـوان محدودیت هایی را 

مثـل ورزش بـرای بچـه ها داشـته باشـیم و سـپس مروج حجاب باشـیم، 

برخـی از سیاسـت های مـا خـود بـه خـود همدیگـر را نقـض می کننـد.

معصومـه ابتـکار در همایـش گرامیداشـت هفتـه تربیـت اسـامی، روز امور 

تربیتـی و گرامیداشـت روز زن" بیـان کرد: امروز در دولت گزارش مبسـوطی 

را از تحـوالت 40 سـاله در حـوزه زنـان ارائـه کردیـم؛ گزارشـی کـه بر اسـاس 

آمارهاسـت. ایـن گـزارش در نـوع خـود بـی نظیـر اسـت چراکـه تحـوالت را 

نشـان می دهـد.

وی ادامـه داد: در برخی شـاخصها مانند شـاخص مشـارکت اقتصـادی زنان 

فـراز و نشـیب هایی داریـم، امـا تحـوالت زیـادی هـم داشـته ایـم در زمینه 

سـواد قبـل از انقـاب اسـامی 17 درصـد زنـان روسـتایی و 3۵ درصد زنان 

شـهری باسـواد بودند این درحالیسـت که در حال حاضر بیش از 8۵ درصد 

زنـان ایرانی باسـواد هسـتند. در موقعیت شـهری نیز حـدود 9۵ درصد زنان 

باسـوادند.به گفتـه وی در زمینـه آمـوزش عالـی نیـز پیش از انقـاب حدود 

3 درصـد از جامعـه زنـان ایرانـی تحصیـات دانشـگاهی داشـتند ایـن در 

حالیسـت کـه در حـال حاضـر ایـن نرخ بـه 27 درصد رسـیده اسـت. ابتکار 

ادامـه داد: ایـن تحـوالت شـاخص توسـعه انسـانی ایـران را در مقایسـه بـا 

بسـیاری از کشـورهای جهـان نشـان می دهـد کـه از حـدود ۵ دهـم بـه 8 

دهم رسـیده ایم؛ این رقم پرشـتاب ترین رشـد مسـتمر اسـت  البته اینها 

دلیـل بـر ایـن نیسـت کـه بـه همـه آرمانهـا دسـت یافتـه ایـم. ما بـه دلیل 

رویکـرد دینـی و اسـامی انقـاب و نظـام مردم سـاالری که پایه ریزی شـد 

، رسـالت ویـژه ای از ابتـدای انقـاب در آموزش و پرورش داشـتیم که بحث 

آمـوزش و معرفـی دیـن مدارانـه و جهـان بینی و رویکـرد دینـی و فواید آن 

بـرای نونهـاالن و جوانان بوده اسـت. یقینا الگوهایی ماننـد حضرت فاطمه را 

مدنظـر داشـتیم؛ شـخصیتهای بزرگی که در زندگی شـان درخشـیدند.

زنانزنان

اولین خانه امن 
غیردولتی در تهران 

افتتاح شد
اولیـن خانـه امـن غیردولتـی اداره کل 
بهزیسـتی اسـتان تهـران در موسسـه 

آتنـا افتتاح شـد. 
زهـرا افتخـارزاده مدیرعامـل آتنا گفت: 
موردهـای  موسسـه  در   89 سـال  از 
دختران فراری، بیماران شهرسـتان ها، 
دختـران و زنان آسـیب دیده داشـتیم 
و بـرای کمـک بـه ایـن موضـوع خانـه 
امـن آتنا بـا کمک خیرین ایجاد شـد. 
وی افـزود: امـا فقـط جامعـه هـدف 
مـا زنـان خشـونت دیـده نبودنـد چـرا 
کـه ناظـران و شـاهدان این خشـونت 
نیز قربانی هسـتند و بدون شـک این 
خشـونت به جامعه کشـیده می شود. 
بـه همیـن دلیل سـعی کردیـم در حد 
توانمـان از ایـن افـراد حمایـت کنیم و 
خانـه امـن آتنـا محلـی بـرای حمایت 
و  دیـده  آسـیب  دختـران  و  زنـان  از 

خشـونت دیده اسـت. 
در ادامـه حبیـب هللا فرید معـاون امور 
اجتماعـی بهزیسـتی نیـز گفـت: خانه 
امـن اتنـا اولیـن خانـه غیردولتـی در 

تهـران کلیـد خورده اسـت. 
وی افـزود: بایـد بـه سـبب شناسـی 
مشـکات اجتماعـی پرداخـت. یعنی 
مشـکات را از سـطح فـردی، خانواده، 
فرهنگـی تـا اجتماعـی بایـد الگوهای 
جامعـی را در نظر گرفـت. در این میان 
بحـران هـای اقتصـادی مـی توانـد بر 
روی نحوه تعامات خانـواده تاثیرگذار 

باشد. 
بـا  مداخلـه  در  کـرد:  تاکیـد  فریـد 
رویکـرد  بایـد  اجتماعـی  مشـکات 
مدیریـت مـوردی را مـورد توجـه قـرار 
داد و نـه تنهـا روی فـرد آسـیب دیـده 
بلکـه روی خانـواده، محیـط زندگـی او 

کـرد.  و.... کار 

بیکاری و گسترش ازدواج سفید
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس بیکاری را پلی به سمت آسیب های 

اجتماعی دانست که بنیان خانواده را تضعیف می کند

خبر

مشکالت اقتصادی، در کاهش ازدواج جوانان بسیار موثر است

مشــاور امــور بانــوان معاونــت علمــی و فنــاوری 

ریاســت جمهوری بــا اشــاره بــه نقــش پررنــگ زنــان 

در تولیــد و تجاری ســازی دانــش، گفــت: اکنــون 

20 درصــد شــرکت های دانش بنیــان توســط زنــان 

تأســیس و یــا اداره می شــوند.

 زینــب حمیــدزاده امــروز در مراســم افتتــاح پنجمیــن 

 )STEP( نشســت تبــادل تجربیــات علــم و فنــاوری

در کشــورهای اســامی در دانشــگاه کراچــی پاکســتان 

ــامی  ــورهای اس ــن کش ــوابق دیری ــه س ــاره ب ــا اش ب

ــدون  ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــتاوردهای علم ــه دس در زمین

ــم  ــه دســتاوردهای مه دیپلماســی علمــی، رســیدن ب

در ایــن حــوزه ممکــن نیســت، ولــی در حــال حاضــر 

بــا وجــود دســتاوردهای مهــم و درخشــان کشــورها در 

ــن  ــر بی ــی مؤث ــدان ارتباطــات علم ــی، فق ــه علم زمین

جوامــع علمــی مشــهود اســت. اولیــن گام بــرای حــل 

ایــن مشــکل ایجــاد شــبکه ای مؤثــر از دانشــمندان و 

متخصصــان مســلمان اســت.

ــی  ــاد مصطف ــات بنی ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــدزاده ب حمی

)ص( در ایــن زمینــه یــادآور شــد: نشســت "اســتپ" 

بــا هــدف ایجــاد فضــای همــکاری بیــن دانشــمندان 

ــا  ــای آنه مســلمان، شــناخت دانشــمندان و توانایی ه

ــود. ــزار می ش ــف برگ ــای مختل در زمینه ه

وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد فرصت هــای مســاوی بــرای 

دانشــمندان در حوزه هــای مختلــف دانــش، مدیریــت 

ــاوت  ــد تف ــان می ده ــا نش ــت: آماره ــت، گف و سیاس

ــات  ــوزه تحصی ــردان در ح ــان و م ــن زن ــادی بی زی

ــی و  ــز تحقیقات ــکیل مراک ــن تش ــی و همچنی تکمیل

ــان در ایــن مراکــز وجــود دارد. حضــور زن

ــا اشــاره بــه تــاش کشــورهای مختلــف  حمیــدزاده ب

ــرد:  ــان ک ــر نش ــان، خاط ــازی زن ــه توانمندس در زمین

ایــران در کنــار همــه فعالیت هــا در حــوزه علــم و 

را  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس  فنــاوری، 

ــر  ــا در نظ ــت و ب ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ در دس

در  زن  دانشــجویان  توجــه  قابــل  تعــداد  گرفتــن 

ــان در  ــارکت زن ــش مش ــال افزای ــه دنب ــگاه ها ب دانش

حــوزه دانش بنیــان اســت.

مشــاور امــور بانــوان معاونــت علمــی و فنــاوری 

ریاســت جمهــوری ادامــه داد: آمارهــا نشــان می دهــد 

ــان  ــط زن ــان، توس ــرکت های دانش بنی ــد ش 20 درص

تأســیس شــده و بــا توجــه بــه توانمندی هــای زنــان 

و افزایــش حمایت هــا انتظــار داریــم ایــن میــزان بــه 

40 درصــد برســد.

مشاور امور بانوان معاونت 
علمی ریاست جمهوری:
20 درصد شرکت های 

دانش بنیان توسط زنان 
تاسیس و یا اداره می شوند

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس اظهــار تاســف 
ــه  ــری و ارائ ــت پیگی ــای درخواس ــه ج ــرد: ب ک
الیحــه تامیــن امنیــت زنــان بــه مجلــس شــاهد 
ــه  ــده زشــت خشــونت خانگــی علی ــج پدی تروی

زنــان هســتیم.
ــس  ــفاهی مجل ــر ش ــینی در تذک ــه حس فاطم

شــورای اســامی در اخطــار قانــون اساســی، 
ترویــج خشــونت خانگــی علیــه زنان در ســیمای 
جمهــوری اســامی ایــران را در مغایــرت بــا 
اهــداف دخــت نبــی مکرم اســام )س( دانســت 
و افــزود: در هفتــه گرامیداشــت مقــام زن از 
ــران برنامه هــای  ــوری اســامی ای ســیمای جمه

ــود. ــش می ش ــه زن پخ ــونت علی خش
وی بــا اســتناد بــه بنــد 1 اصــل 21 قانــون 
اساســی، گفــت: طبــق ایــن بنــد قانــون اساســی 
بــر فراهــم کــردن زمینه هــای مســاعد بــرای 
ــادی  ــوق م ــای حق ــخصیت زن و احی ــد ش رش
تاکیــد شــده  و  زنــان، صراحــت  و معنــوی 
ــامی در  ــوری اس ــیمای جمه ــا در س ــت ام اس
اقدامــی ناشایســت خشــونت خانگــی علیــه 
ــه ای  ــفانه برنام ــد. متاس ــج می کن ــان را تروی زن
در ســیمای جمهــوری اســامی پخــش شــد 
کــه خشــونت خانگــی علیــه زن بــه طــور کامــل 

ــه جــای  ــر کشــیده شــد.  ب ــه تصوی تبییــن و ب
درخواســت پیگیــری و ارائــه الیحــه تامیــن 
امنیــت زنــان بــه مجلــس شــاهد ترویــج پدیــده 
ــان هســتیم. زشــت خشــونت خانگــی علیــه زن

ایــن عضــو فراکســیون زنــان مجلــس خواســتار 
از  اســامی  جمهــوری  ســیمای  عذرخواهــی 
جامعــه زنــان بــه دلیــل ایــن اقــدام غیردینــی و 

غیرانســانی شــد.
ــر صــدا و ســیما  حســینی از ناظــران مجلــس ب
ــه ایــن مســئله رســیدگی جــدی  خواســت تــا ب

کننــد.

تذکر فاطمه حسینی به ترویج 
خشونت خانگی علیه زنان کشور

گزارش
خانه ملت

نقش مادری خود را فدای نقش های جانبی نکنید
معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور با بیان اینکه زنان، انسان ساز یک جامعه هستند، گفت: مادران موظف 
هستند به عنوان محور اصلی خانواده از سامت سه گانه روحی، جسمی و اخاقی خود مراقبت کرده و مهمترین 

نقشهای خود را قربانی نقش های جانبی نکنند.

نقش مادری خود را فدای 
نقش های جانبی نکنید

جمعـی از مشـاوران و مدیران زن 
مجموعـه وزارت رفـاه در نشسـت 
هـم اندیشـی بـا وزیـر رفـاه، بـه 
چالش هـای  و  دغدغه هـا  بیـان 

پیـش روی خـود پرداختنـد.
 در نشسـت هـم اندیشـی مشـاور امـور زنـان و خانـواده 
و بانـوان مدیـرکل سـتادی و سـازمانهای تابعـه بـا وزیـر 
رفـاه کـه در وزارت رفـاه برگـزار شـد، وحیـده نگین،مشـاور 
وزیـر رفـاه بـا بیـان اینکـه جامعـه هدف مـا در حـوزه زنان 
و خانـواده بسـیار گسـترده اسـت گفـت: از یـک سـو زنان 

کارگـر و از سـوی دیگـر زنـان تعاونگـر را داریـم.

زنان

پیام رسـانه

سـیده حمیـده زرآبـادی ، در مورد 
رهبـری  معظـم  مقـام  بیانـات 
مبنـی بـر اینکـه ایـن ازدواجهـای 
سـخت، ایـن ازدواجهـای دیر، این 
فرزنـدآوری کم، این به تعبیر غلط 
سـفید«  »ازدواجهـای  زشتشـان 
زندگـی  نـوع  سـیاه ترین  -کـه 
مـزدوج اسـت- همـه ی اینهـا بـه 
خاطـر ایـن اسـت کـه خانـواده از 
بیـن برود، گفـت: ازدواج سـفید با 
فرهنـگ و دیـن مـا مغایـرت دارد 
و گسـترش آن نشـانه ایـن اسـت 
کـه در ترویج فرهنگ و گسـترش 

دینمـان موفق نبوده ایـم و تاش 
بنیـان  تحکیـم  بـرای  مناسـبی 
اسـت. نگرفتـه  صـورت   خانـواده 
کتمـان و سـرپوش گذاشـتن بـر 
آسـیب هـای اجتماعی  چـاره کار 
 نیسـت و راه بـه جایـی نمـی بـرد
زنـان  فراکسـیون  سـخنگوی 
اسـامی،  شـورای  مجلـس 
و  کتمـان  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
آسـیب  بـر  گذاشـتن  سـرپوش 
هـای اجتماعـی  چاره کار نیسـت 
و راه بـه جایـی نمـی بـرد، افـزود: 
عـدم اعـام آمـار دقیـق آسـیب 
درسـتی  اقـدام  اجتماعـی  هـای 
وجـه  هیـچ  بـه  زیـرا  نیسـت 
راهکارهـای مناسـب  تـوان  نمـی 
 را بـرای آسـیب هـا اتخـاذ کـرد.

در  گذشـته  در  داد:  ادامـه  وی 
خصـوص ایدز آمـار مناسـبی ارائه 
نمی شـد و صحبت  کردن در مورد 
آن تابـو بـود امـا در حـال حاضر با 
اطـاع رسـانی و آمـوزش تابـوی 
ایـدز تـا حـدودی شکسـته شـد 
بنابرایـن در رابطـه با آسـیب هایی 
ماننـد ازدواج سـفید کـه در حـال 
افزایـش اسـت نیـز باید بـا اطاع 
رسـانی مناسـب جامعه نسبت به 
آسـیب هـای ناشـی از آن آگاه و 
راهکارهای مناسـب برای مدیریت 
 و کنتـرل در دسـتور کار قـرار گیرد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس 
دهـم، سیاسـت هـای ناکارآمد در 
حـوزه خانـواده را علت عمـده بروز 
آسـیب هـای اجتماعی دانسـت و 

گفت: متاسـفانه برخی تاش می 
کنند بـا پاک کردن صورت مسـاله 
وضعیت آسـیب هـای اجتماعی را 
از مـردم پنهان و کتمان کنند و این 
 در واقـع نوعی فریب کاری اسـت.

دوران  در  اگـر  افـزود:  زرآبـادی، 
ابتدایـی نحـوه مواجهـه با آسـیب 
دانـش  بـه  اجتماعـی  هـای 
و  شـود  داده  آمـوزش  آمـوزان 
آسـیب  از  درسـتی  شـناخت  بـه 
زمـان  در  شـک  بـی  برسـند  هـا 
بزرگسـالی کمتر به سـمت آسیب 
کننـد. مـی  پیـدا  گرایـش   هـا 

رغبتـی  بـی  کاهـش  زرآبـادی 
تشـکیل  و  ازدواج  بـه  جوانـان 
خانواده را در افزایش ازدواج سفید 
و زندگـی مجـردی موثر دانسـت و 
و  گرایـی  تجمـل  کـرد:  تصریـح 
رسـوم غلطـی کـه در جامعـه رایج 
موانـع  مهمتریـن  از  یکـی  شـده 
ازدواج بـه موقـع جوانان بـوده این 
در حالـی اسـت که شـاهد فرهنگ 
سـازی مناسـب از سـوی رسـانه 
هـا بـرای مقابلـه بـا تجمـل گرایی 
 و ترویـج ازدواج آسـان نیسـتیم.

بسـترهای اقتصادی برای افزایش 
 ازدواج بـه درسـتی فراهـم نیسـت

در  را  اقتصـادی  مشـکات  وی 
بسـیار  جوانـان  ازدواج  کاهـش 
اغلـب  گفـت:  و  دانسـت  موثـر 
جوانـان تمایـل دارنـد بـه سـمت 
ازدواج رسـمی کـه مقبـول جامعـه 
بیاورنـد  روی  اسـت  خانـواده  و 
بسـترهای  کـه  آنجایـی  از  امـا 
ازدواج  افزایـش  بـرای  اقتصـادی 
به درسـتی فراهم نیسـت بنابراین 
زندگـی  و  سـفید  ازدواج  بـه 

 مجـردی گرایـش پیـدا مـی کنند.
مهمتـر  اشـتغال  بـه  *توجـه 
اسـت ازدواج  وام  پرداخـت   از 

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس 
دهـم، بـا بیـان اینکه بـا ارائـه وام 
ازدواج مشـکات بیشـمار زوجین 
رفع نمی شـود، تصریح کرد: توجه 
به اشـتغال مهمتـر از پرداخت وام 
ازدواج اسـت و بـه طـور قطـع اگر 
بهبـود وضعیـت اشـتغال در کانون 
توجـه دولـت قـرار گیـرد نیـازی 
بـه ارائـه وام ازدواج نخواهـد بـود 
در واقـع بهبـود وضعیـت اشـتغال 
بایـد به گونه ای باشـد کـه تمامی 
افـراد از سـن 20 سـالگی فرصـت 
شـغلی داشـته باشـند البته شغل 
نـه  باشـد  ثابـت  و  پایـدار  بایـد 
کوتـاه مـدت و موقـت، از امنیـت 
الزم برخـوردار و از سـویی میـزان 
هـای  حداقـل  بتوانـد  دریافتـی 
 زندگی بـدون تجمل را تامین کند.

بیـکاری یکـی از عوامـل موثـر در 
بـی رغبتـی جوانـان بـه ازدواج و 
افزایـش ازدواج غیررسـمی اسـت 
اسـت  نیـاز  رابطـه  ایـن  در  کـه 

آسـیب  مدیریـت  بـرای  دولـت 
هـای اجتماعی به بهبـود وضعیت 
توجـه  تامیـن شـغل  و  اشـتغال 

ویـژه داشـته باشـد.

بیکاری پلی به سمت 
آسیب های اجتماعی

زرآبـادی بیـکاری را پلی به سـمت 
آسـیب هـای اجتماعـی دانسـت 
تضعیـف  را  خانـواده  بنیـان  کـه 
مـی کند و گفـت: بیـکاری، کتمان 
کـردن آسـیب هـا و واقعیـت ها و 
عـدم سیاسـت گـذاری یکپارچـه، 
حـوزه  در  روز  بـه  و  همگـون 
تحکیـم خانـواده  نقـش موثـری 
ازدواج سـفید دارد.  در گسـترش 

بودجـه  متاسـفانه  افـزود:  وی 
آسـیب های اجتماعی به دستگاه 
هـای مختلفـی ارائـه مـی شـود 
کـه تمامـی آنهـا سیاسـت هـای 
جداگانـه ای را دنبـال مـی کننـد و 
سیاسـت واحـدی ندارنـد بنابراین 
هیـچ تاثیـری در کاهـش آسـیب 
هـا نـدارد کـه در ایـن رابطـه نیـاز 
اختیـار  در  بودجـه  ایـن  اسـت 

دسـتگاه واحـدی قـرار گیـرد.

ته
نک

بیشـمار  مشـکالت  ازدواج  وام  ارائـه  بـا 
زوجیـن رفـع نمـی شـود، توجـه به اشـتغال 
بـه  و  اسـت  ازدواج  وام  پرداخـت  از  مهمتـر 
اشـتغال  وضعیـت  بهبـود  اگـر  قطـع  طـور 
نیـازی  گیـرد  قـرار  دولـت  توجـه  کانـون  در 
بـه ارائـه وام ازدواج نخواهـد بـود در واقـع 
بهبـود وضعیـت اشـتغال بایـد بـه گونـه ای 
20 سـالگی  باشـد کـه تمامـی افـراد از سـن 
البتـه شـغل  باشـند  فرصـت شـغلی داشـته 
بایـد پایـدار و ثابـت باشـد نـه کوتـاه مدت و 
موقـت، از امنیـت الزم برخـوردار و از سـویی 
میـزان دریافتـی بتوانـد حداقل هـای زندگی 

تامیـن کنـد. را  بـدون تجمـل 

خبرگـزاری فرانس2۴ از تجمع 
مردمـی هندی ها در نزدیکی مرزها برای 
آزاد کردن خلبان هموطنشـان خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز  در ادامه 
درگیری ها بین هند و پاکسـتان در یک 
گـزارش ویژه به آزاد کردن خلبان هندی 

توسـط پاکستانی ها پرداخته است.

روزنامه وال استریت ژورنال تیتر 
یک خود را به دسـتاوردهای نداشته دیدار 
رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شـمالی 

اختصاص داده است.

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان  در واکنش به عدم 

دستیابی ترامپ به هیچ نوع توافقی پس از دیدار با 
رهبر کره شمالی نوشت: ریاست جمهوری ترامپ 

تبدیل به هنر دست نیافتن به توافق ها شده.

آمریکا



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1399 | شنبه 11 اسفند 1397

۴
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نیاوران افتتاح شد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری همدان گفـت: ثبت جهانی 
تپه باسـتانی هگمتانـه، باید در اولویت میـراث فرهنگی قرار 
گیـرد، زیـرا انجـام این طرح، گردشـگری همدان را 20 سـال 

جلو مـی برد.
محمودرضـا عراقـی امـروز پنجشـنبه در نشسـت اعضـای 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  تخصصـی  کارگـروه 
سـرمایه گـذاران  تمامـی  بیـان کـرد:  همـدان  گردشـگری 
بایـد قبـل از آغـاز کار بـه مشـاوران مراجعـه کـرده و اصـول 
را بیاموزنـد.وی بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه مناطق گردشـگری 
همـدان بـرای معرفـی به سـرمایه گـذار، باید اولویـت بندی 
شـوند، افـزود: شـرکت های مشـاور مـادر بـه خوبـی توانایی 
همـوار کـردن موانـع ایـن مسـیر را دارنـد و بـه افـراد دارای 

سـرمایه کمـک خواهنـد کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه 35 طـرح گردشـگری مهـم و تاثیرگـذار 
در اسـتان همـدان وجـود دارد، اظهـار کـرد: تمامـی طرح هـا 
بایدظـرف سـه سـال آینـده تکمیل و بـه اتمام برسـد که تپه 
هگمتانـه در ایـن بیـن مهمتریـن طـرح بـه شـمار مـی رود.
عراقـی در خصـوص برنـد سـازی بـرای اسـتان، اظهـار کرد: 
همـدان جـزء شـهرهای مهـم ایـران بـوده و دارای چندیـن 
لقـب و برنـد ماننـد بوعلـی سـینا اسـت کـه بایـد برتریـن 
آنهـا انتخـاب شـود.علی مالمیـر، مدیـرکل میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری همدان نیز در این جلسـه گفت: 
مناطق گردشـگری بر اسـاس اولویت و اسـتعداد و کششـی 
کـه دارنـد، بـه سـرمایه گـذاران معرفـی می شـوند. مناطـق 
گردشـگری از لحـاظ محـدوده حقوقـی مشـکلی ندارنـد اما 
بایـد از لحاظ شـکلی مورد بررسـی قرار بگیـرد.وی ادامه داد: 
مـوزه منطقـه غـرب بـا 23000 شـئ تاریخـی در بازه 3 سـاله 
بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید؛ سـاخت این مـوزه ضروری 
اسـت زیرا در اسـتان محلی بـرای مطالعه و انجـام آزمایش 

هـای اسـتاندارد باسـتان شناسـی نداریم.
وی ادامـه داد: سـاخت مخـزن امـن ایـن مـوزه رو بـه اتمام 
اسـت امـا بـرای پایان آن بـه 1 الـی 2 میلیارد تومـان اعتبار 

نیـاز داریم.

سوژه ثبت جهانی 
تپه هگمتانه در 
اولویت قرار گیرد

رنا
:ای

س: 
عک

برگزاری جشن نوروز در برج میالد
محمد جواد ظریف: جهان و کشورمان را نوروزی کنیم

این جشن با حضور محمد جواد ظریف برگزار شد

 در روزی کــه جشــن نــوروز از بــرج 
میــاد آغــاز شــد، ظریــف خواســتار 
جهانــی کــردن نــوروز شــد و رئیــس 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ی
ایــن  بــودن  درآمــدزا  گردشــگری 
آییــن را یــادآوری کــرد. برگــزاری 
ــوروز«  ــی »جشــن ن ــن بین الملل آیی
ــرج  ــز همایش هــای ب ــروز در مرک ام
زیــادی  جذابیت هــای  بــا  میــاد 

ــود. ــراه ب هم
ــک  ــا ی ــی ب ــش در حال ــن همای ای
ــج ســاله برگــزار مــی شــد  ــه پن وقف

نــام  بــه  ای  ویــژه  میهمــان  کــه 
محمــد جــواد ظریــف وزیــر خارجــه 

ــت. داش
اقــوام  دیگــر  حضــور  البتــه 
ــدان  ــون هنرمن ــوروز، چ ــرزمین ن س
گروه هــای  و  افغانســتانی 
ــوروز را  ــوای ن ــال و ه ــیقی، ح موس
ــدود 20 روز  ــه ح ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــن  ــه ای ــده ب ــل مان ــال تحوی ــه س ب

آورد. همایــش 
رئیــس  مونســان  اصغــر  علــی 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــد  ــت: عی ــگری گف ــتی و گردش دس
ــه  ــت ک ــی اس ــنتی تاریخ ــوروز س ن
ــخ  ــر حــوادث متعــدد در تاری در براب

بشــریت پایــدار بــوده و توانســته در 
ــد. ــده بمان ــان زن ــون زم آزم

ــن  ــوروز  قدیمی تری ــه داد: ن وی ادام
هیــچ  اســت کــه  بشــری  آئیــن 
ــا  ــود ی ــی نتوانســته آن را ناب اهریمن

ــد. ــگ کن کمرن
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
ــم  ــاد ناسیونالیس ــوروز نم ــزود: ن اف
ــدارد،  ــب ن ــی از تعص ــت و رنگ نیس
خــاص  قــوم  یــک  بــرای  نــوروز 
نیســت و ســبب نزدیکــی و دوســتی 
نــوروز  دولت هاســت،  و  مــردم 

ســبب وحــدت اســت.
ــه  ــوروز جنب ــرد: ن ــار ک ــان اظه مونس
اقتصــادی نیــز دارد و بــازاری 400 

میلیــون نفــری را در بــر می گیــرد 
ــل  ــاجی، حم ــت نس ــه در آن صنع ک
و نقــل، شــیرینی پزی، هتــل داری، 
ــد. ــره می برن ــع دســتی و… به صنای
یــک  در  نــوروز  کــرد:  اظهــار  وی 
 12 حضــور  بــا  مشــترک  پرونــده 
مــا  و  رســیده  ثبــت  بــه  کشــور 
ــر  ــدا، هن ــن یل ــوان آیی ــون فراخ اکن
نیــز  را  و ســوزن دوزی  نقــره کاری 
بــرای ثبــت مشــترک در یونســکو 

کرده ایــم. اعــام 

و کشورمان جهان 
 را نوروزی کنیم

مغتنــم  را  فرصــت  ظریــف کــه   
دیگــران،  بــه  تــا  بــود  شــمرده 
ــان را گوشــزد  ــح دوســتی ایرانی صل
کنــد، گفــت: مــا نیــاز داریــم تفکــر 
مبتنــی بــر ســلطه و اســتفاده از 
تفکــر  بــه  را  ســاح های مخــرب 
ــم. ــل کنی ــی تبدی ــو و همدل گفت وگ
جمهــوری  خارجــه  امــور  وزیــر 
بــه  خطــاب  ایــران  اســامی 
نماینــدگان کشــورهای حــوزه نــوروز 
گفــت: نــوروز زمــان کنــار گذاشــتن 
و  دلجویی هاســت  و  قهرهــا 
بایــد  نــوروز  نماینــده  کشــورهای 
ــما  ــند. ش ــی باش ــال همدل ــه دنب ب
بایــد  کردیــد،  جهانــی  را  نــوروز 
و  جهــان  کــه  ببندیــم  پیمــان 
نــوروزی  نیــز  را  ســرزمین مان 

. کنیــم
نــوروز رویــدادی  داد:  ادامــه  وی 
ــک تحــول  ــه ی ــی نیســت بلک طبیع
انســانی اســت و همــان چیــزی 
اســت کــه یونســکو در صــدر کار 

تغییــر  ؛  اســت  داده  قــرار  خــود 
ــت. ــان اس ــدگاه انس ــرش و دی نگ

امــور  وزیــر  ظریــف  محمدجــواد 
خارجــه، بــه همــراه علــی اصغــر 
مونســان معــاون رئیــس جمهــوری 
میــراث  ســازمان  رئیــس  و 
ــوالوردی  ــهین دخت م ــی، ش فرهنگ
دســتیار پیشــین رئیــس جمهــوری 
و دیگــر مســئوالن حاضــر از محمــد 
ــر  میــر شــکرایی نوروزشــناس تقدی

کردنــد.
ــام  ــت: تم ــکرایی گف ــد میرش محم
بــرای  را  جوانــی ام  ســال های 
ــوروز صــرف کــردم.  ــی ن ثبــت جهان
امــروز  کــه  هســتم  خوشــحال 
ــان  ــد خودش ــار می کنن ــردم افتخ م
را جــز ســرزمین نــوروز بداننــد. 

کمال الملــک چهره ظریف را 
نقاشی کرد

ــم  ــن همایــش از تی ــن در ای همچنی
رباتیکــی از دانشــگاه خواجــه کــه 
ــی  ــات نقاش ــاخت رب ــه س ــق ب موف
بــه نــام کمــال الملــک بــود، تقدیــر 

شــد.
ایــن ربــات چهــره محمــد جــواد 
ــان را  ــر مونس ــی اصغ ــف و عل ظری
ــر  ــود. نشــان و تمب طراحــی کــرده ب

ــد ــی ش ــوروز رونمای ن
ــان و  ــه، نش ــن برنام ــی از ای ر بخش
ــان  ــور میهمان ــا حض ــوروز ب ــر ن تمب
رونمایــی شــد و ســفیران 12 کشــور 
حــوزه نــوروز بــه شــکل نمادیــن 

ــد. ــا کردن ــر را امض تمب

تاج هـای  و  تـورات  طومارهـای  سـارقان 
تزئینی کنسـیه ی قاجـاری »عزرا یعقوب« 
در محلـه ی »اودالجـان« تهـران را سـرقت 
میـراث  فعـال   - شـهریار  کردند.شـهرام 
فرهنگـی - در مطلبـی بـا عنوان »سـرقت 
آثـار  زنجیـره ای  سـرقت های  کنیسـه،  از 
تاریخی« در سـایِت سـفرنویس، ازسرقت 
طومارهـای 200 تـا ۵00 سـاله کنیسـه ای 

تاریخـی در تهـران خبـر داد.
در این گزارش آمده اسـت؛ »شـب گذشته، 

)هفتم اسـفند 97( سـارقان با دسـتبرد به 
کنیسـه قاجـاری عزرایعقـوب، طومارهـای 
تـورات و تاج هـای تزئینـی آن را سـرقت 
کردند.سـرقت آثـار فرهنگـی و تاریخـی از 
کاشـی سـردر برخی از عمارت ها آغاز و این 
بـار سـارقان بـه کنیسـه ای در قلـب محلـه 
وآثـار  بـرده  تاریخـی عودالجـان، هجـوم 
ارزشـمند ایـن مـکان را مورد دسـتبرد قرار 
دادنـد. کنیسـه ی عزرا یعقوب با مسـاحت 
۵2۵ متـر به عنوان بزرگترین کنیسـه دوره 

قاجـار در شـهر تهـران و محلـه عودالجـان 
قرار دارد، این کنیسـه بـه همت بانو صنوبر 
حـق نظر همسـر مرحـوم عزرایعقـوب و به 
وصیـت او بعد از مرگ اش در سـال 1273 
خورشـیدی بنا شد.کنیسـه عزرایعقوب در 
دوره های مختلف میزبـان یهودیان مهاجر 
بخارا و سـمرقند، یهودیان مهاجر لهستانی 
در تهـران و دیگـر نقـاط بـوده و از دیربـاز 
محـل پخـت مصا پـزی )نـان فطیـر( در 
ایام جشـن پسـح بوده اسـت. آثار سرقت 
شـده از ایـن کنیسـه، طومـار تورات هـای 
مقـدس که با جعبه هـای مینـاکاری، نقره 
کاری مزیـن شـده بودنـد، ریمونیم هـای 
و  تزئینـی کنیسـه  تاج هـای  و  نقـره ای 

قلم هـای تـورا بوده اسـت.

طومارهای 400 ساله کنیسه 

»عزرایعقوب« به سرقت رفت

ورود هر گردشگر هزار 
و 350 دالر ارزآوری دارد

معـاون گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
گفـت: ورود هـر گردشـگر یکهـزار و 3۵0 دالر ارزآوری بـرای کشـور بـه دنبـال 
دارد. ولـی تیمـوری، در نشسـت شـورای اداری خراسـان شـمالی بـا تأکیـد بر 
توسـعه صنعـت گردشـگری، گفـت: امـروز بـه گردشـگری نبایـد صرفـا از نگاه 
تفریحـی و سـرگرمی نگریسـت بلکه فراتـر از این موضوع قـرار دارد.وی افزود: 
توسـعه گردشـگری و ورود گردشـگر به کشـور، نگاه دنیا را نسـبت به ما تغییر 
مـی دهـد و مـی توانـد تبلیغـات منفـی بر ضد مـا را خنثـی کنـد.وی گفت: در 
شـرایطی کـه شـاهد فشـار بدخواهان هسـتیم تا چهـره ایـران را در اذهان بین 
المللـی تخریـب کنند، ورود گردشـگران خارجـی می تواند مسـووالن آنان را که 
تصویـری غیرواقعـی از ایـران ارائه می دهنـد، به چالش بکشـد.وی خطاب به 
مدیـران خراسـان شـمالی اظهار کـرد: اگر دغدغه ایـن را دارید که برای اسـتان 
در بخـش اشـتغال و رونـق اقتصـادی کاری کنیـد، توجه به بخش گردشـگری، 
کـم هزینـه و ُپربازده ترین راه اسـت.رئیس سـتاد مرکـزی هماهنگی خدمات 
سـفر کشـور عنوان کرد: هزینه ایجاد اشـتغال در بخش گردشـگری نسـبت به 
حوزه های دیگر کمتر اسـت و البته باید بدانیم که رشـد و توسـعه گردشـگری 

تنهـا بـا عـزم ملـی و حمایت مقامـات محلی و اسـتانی امکانپذیر اسـت.

ته
نک

ظریـف که فرصت را مغتنم شـمرده بود تا بـه دیگران، صلح 
دوسـتی ایرانیـان را گوشـزد کنـد، گفـت: ما نیـاز داریم تفکر 
مبتنـی بر سـلطه و اسـتفاده از سـالح های مخـرب را به تفکر 
گفت وگـو و همدلی تبدیـل کنیم.وزیر امـور خارجه جمهوری 
اسـالمی ایران خطـاب به نمایندگان کشـورهای حـوزه نوروز 
گفـت: نـوروز زمـان کنار گذاشـتن قهرهـا و دلجویی هاسـت 
و کشـورهای نماینـده نـوروز بایـد بـه دنبال همدلی باشـند. 
شـما نـوروز را جهانـی کردیـد، باید پیمـان ببندیم کـه جهان 
و سـرزمین مان را نیـز نـوروزی کنیـم.وی ادامـه داد: نـوروز 
رویـدادی طبیعی نیسـت بلکـه یک تحول انسـانی اسـت و 
همـان چیزی اسـت که یونسـکو در صـدر کار خود قـرار داده 
اسـت ؛ تغییـر نگـرش و دیـدگاه انسـان اسـت.محمدجواد 
ظریـف وزیـر امـور خارجـه، بـه همـراه علـی اصغر مونسـان 
معـاون رئیس جمهوری و رئیس سـازمان میـراث فرهنگی، 
شـهین دخت موالوردی دسـتیار پیشـین رئیـس جمهوری و 
دیگـر مسـئوالن حاضـر از محمد میر شـکرایی نوروزشـناس 

تقدیـر کردند.

گزارش

میراثگردشگری

حریم 15 اثر از استان های قم و اصفهان تصویب شداقامت مسافران مقابل برخی هتل ها
واحدهــای  جامعــه  رییــس 
خراسان شــمالی  اقامتــی 
روزهایــی  از  نــوروز  گفــت: 
ــرای  ــال ب ــر س ــه ه ــت ک اس
صاحبــان واحدهــای اقامتــی در ایــن اســتان تبدیــل بــه 

ــی شــود. ــم کــده م مات
یونــس کاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت واحدهای 
اقامتــی در ایــن اســتان مطلــوب نیســت و بســیاری از 
هتــل هــا در حــال ورشکســته شــدن هســتند، افــزود: از 
ــی  ــکان هــای اقامت ــه م ــی ب ــه مســافر چندان آنجایی ک
ایــن اســتان مراجعــه نمی کننــد، ایــن مــکان هــا 
ــر  ــح ب ــا تصری ــده اند.وی ب ــه ارواح ش ــه خان ــل ب تبدی

اینکــه تعطیــات نــوروز از جملــه زمــان هایــی اســت کــه 
ــق  واحدهــای اقامتــی بایــد کســب و کار در آن هــا رون
خاصــی داشــته باشــند، ادامــه داد: متاســفانه در ایــن 
ــرای اقامــت خــود  ــه جــای اینکــه مســافران ب زمــان ب
ــای  ــد در پارک ه ــه کنن ــی مراجع ــای اقامت ــه واحده ب
موجــود در اســتان اقامــت مــی کننــد و ایــن وضعیــت 
در شــهرهای آشــخانه و بجنــورد بدتــر از مکان هــای 

دیگــر اســت.
کاظمــی اظهــار کــرد: بــه عنــوان مثــال در مجــاورت و یــا 
ــه روی برخــی از هتل هــای ایــن اســتان همچــون  رو ب
ــه  ــل ب ــط تبدی ــه فق ــد ک ــرار دارن ــی ق ــن، پارک های نگی

محــل اســکان مســافران شــده اســت.

آثـار  ثبـت  دفتـر  سرپرسـت 
تاریخـی از تصویـب حریـم 15 
اثـر تاریخـی در جلسـه کمیته 
غیرمنقـول  ملـی  آثـار  حریـم 
خبـر داد. در جلسـه کمیتـه حریـم آثـار ملـی غیرمنقـول 
کـه بـا حضـور محمـد حسـن طالبیـان معـاون میـراث 
فرهنگـی کشـور و جمعـی از کارشناسـان ارشـد میـراث 
فرهنگـی برگزار شـد، محـدوده حریم و ضوابـط حفاظتی 

15 اثـر از اسـتان هـای قـم و اصفهـان تصویـب شـد.
مصطفـی پورعلـی سرپرسـت دفتـر ثبـت آثـار تاریخـی 
بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: »محـدوده حریـم و ضوابـط 
اصفهـان  و  قـم  اسـتان  از  تاریخـی  اثـر   15 حفاظتـی 

درحالـی بـه تصویـب رسـید کـه حریـم بقعـه بـی بـی 
شـریفه خانـون نویـس، مجموعـه کاروانسـراهای طاب، 
آب انبـار طـاب، بقعـه متبرکـه خدیجه خانون و مسـجد 
تصویـب  بـه  و  مشـخص  قـم  اسـتان  در  علـی  پنجـه 
رسـید.«او همچنیـن بـه دیگـر حرایـم تصویب شـده در 
اسـتان قـم اشـاره کـرد و افـزود: »حریـم گذرپنجعلـی، 
ایسـتگاه راه آهـن قـم، مسـجد روسـتای البـرز، حمـام، 
کاروانسـرا و آب انبـار روسـتای البـرز بـه تصویـب کمیته 
حریـم آثـار ملـی غیرمنقول رسـید.«پورعلی کاروانسـرای 
بقـم در اسـتان اصفهـان را از دیگـر آثـاری عنـوان کـرد 
کـه حریـم آن کمیتـه آثـار ملـی غیرمنقـول بـه تصویـب 

رسـیده اسـت.

سنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
محسـن براهیمیان کارشناس ارشد 

حسـابداری نوشت: ما آمده ایم تا حق 
بخـش خصوصی رااز دولت مطالبه کنیم.

روزنامه بشارت یزد از وجود 100سالمند 
در آسایشگاه خیریه بهار یزد خبر دادکه اغلب 
مجهول هویت هستند و نیازمند کمک های 

خیرین خصوصا در تامین غذا و بهداشتی است.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
رسـانه ملی به صنعت سرگرمی روی آورده 

است.

اصفهانیزدمازندران
روزنامه افسـانه  به نقل از هبر انقاب 

در دیدار نخسـت وزیر ارمنستان نوشت: 
برخاف میل آمریکا باید روابط مسـتحکم 

و دوسـتانه داشته باشیم .

فارس
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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  پیام4
اقتصاد

معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش 20 درصد قیمت بلیت اتوبوس از روز 2۵ اسفند امسال خبر داد. عبدالهاشم 
حسن نیا اظهار کرد: بر اساس روال هر سال نرخ بلیت اتوبوس در آستانه تعطیات نوروز 20 درصد در راستای 

جبران هزینه های اتوبوس داران افزایش می یابد اما برعکس هر سال قرار نیست این افزایش 20 درصدی بعد از 
تعطیات به حالت قبل بازگردد.

دالر جهانی صعودی شدمعامالت آپشن زعفران در بورس کاال راه اندازی می شود
یک کارشناس ارشـد بازار سرمایه 
گفت: راه اندازی معامات آپشـن 
زعفـران در بـورس کاال بـه عنـوان 
ایـن  آتـی  قراردادهـای  مکمـل 
 محصول در شرایطی از 12 اسفند ماه جاری راه اندازی می شود.

حسـن رضایـی پـور در خصـوص اقـدام بـورس کاالی ایـران 
بـرای راه انـدازی قرارداد اختیار معامله)آپشـن( زعفران از روز 
12 اسـفند ماه عنوان کرد: راه اندازی معامات آپشـن زعفران 
در کنـار آمـوزش مـداوم و مسـتمر می توانـد موجب حمایت 
بیشـتر از زعفران کاران و رونق بیشـتر معامات این محصول 
شـود، ضمن اینکه با این اتفاق، راه برای راه اندازی معامات 

بـاز مـی شـود. نیـز   آپشـن سـایر محصـوالت کشـاورزی 
وی افـزود: قراردادهـای آپشـن در بـازار سـرمایه یـک ابـزار 
جدیـدی اسـت کـه احتیـاج بـه اطـاع رسـانی، فرهنـگ 
سـازی و آمـوزش دارد بـه طـوری کـه رمـز موفقیـت ایـن 
اوراق  حتـی  و  سـکه  آپشـن  قراردادهـای  مشـابه  قـرارداد 
را هـم سـازمان  وظیفـه  ایـن  اسـت کـه  آمـوزش  بهـادار، 
دارنـد. عهـده  بـر  کارگـزاران  هـم  و  کاال  بـورس   بـورس، 
رضایـی پـور بـه برگـزاری دوره های آموزشـی آپشـن زعفران 
اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر بـه منظـور آشـنایی 
آپشـن  معامـات  کارکردهـای  بـا  بـازار  فعـاالن  تمامـی 
زعفـران، کارگاه هـای آموزشـی متعـددی در مشـهد و تهـران 

و  و کشـاورزان  اسـت  شـده  برگـزار  بـورس کاال  سـوی  از 
 کارگـزاران بـا نحـوه معامـات ایـن قـرارداد آشـنا شـده انـد.

وی تاکیـد کـرد: اگـر بخواهیـم میـزان اسـتفاده از ایـن نوع 
معامـات را در بیـن کشـاورزان گسـترش دهیم، بایـد روند 
اطاع رسـانی و آموزش را ادامه دهیم. با این تفاسـیر شاید 
در مرحله اول، میزان اسـتقبال از معامات آپشـن زعفران از 
سـوی کشـاورزان خیلـی زیاد نباشـد، ولی به مـرور و بعد از 
آشـنایی آنهـا بـا نحوه کارکـرد ایـن قراردادها هماننـد گواهی 
سـپرده که یکی از تقاضاهای کشـاورزان اسـت، آپشـن هم 
 مـی تواند یکـی از ابزارهای مورد اسـتفاده آنها تبدیل شـود.
بـه گفتـه وی، کشـاورزان مـی تواننـد بـا ورود بـه معامـات 
بـورس کاال و خریـد قـرارداد »اختیـار فـروش«،  آپشـن 
بیمـه  را  آینـده  در  خـود  محصـول  فـروش  و  قیمـت 
کاهـش  از  حتـی  اتفـاق کشـاورزان  ایـن  بـا  کننـد کـه 
مـی  مصـون  نیـز  برداشـت  فصـل  در  زعفـران  قیمـت 
بـود. خواهـد  آنهـا  بـرای  جـذاب  اتفاقـی  ایـن  و   ماننـد 
رضایـی پـور در ادامـه بـه مرجعیـت قیمت زعفـران از طریق 
تابلـوی بـورس کاالی ایـران اشـاره کـرد و گفـت: در حـال 
حاضـر بـورس کاالی ایـران مرجـع تعییـن قیمـت زعفـران 
اسـت بـه طـوری کـه بسـیاری از تجـار و بازرگانانـی کـه بـه 
صـورت نقـدی معاملـه مـی کنند بـه تابلوی بـورس نیز نظر 
دارنـد؛ بنابرایـن می تـوان ادعا کرد کـه قیمت بورس منطبق 
بـا بازار نقدی زعفران اسـت و بـورس کاال به عنوان مرجعیت 
قیمـت گـذاری رسـمی زعفران از سـوی تجار پذیرفته شـده 
اسـت کـه امیدواریـم بـا ادامـه حمایـت هـا و رونق بیشـتر 
معامـات بتوانیـم نبـض قیمت جهانـی زعفـران را از طریق 

بـورس کاالی ایـران در اختیـار بگیریم.

رییــس  دیــدار 
آمریــکا  جمهــور 
کــره  رهبــر  بــا 
ــرفت  ــمالی و پیش ش
 مذاکــرات بــا چیــن، دالر را صعــودی کــرد.
بــه گــزارش رویتــرز، رابــرت الیتیــزر، وزیــر 
بازرگانــی آمریــکا کــه در جمــع نماینــدگان 
ــود گفــت  ــکا حاضــر شــده ب مجلــس آمری
هنــوز بــرای پیــش بینــی نتیجــه مذاکــرات 
تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا زود اســت و 
ــود دارد. ــرات وج ــدی در مذاک ــائل ج  مس
موفقیــت  بــه  نســبت  امیدواری هــا 
مذاکــرات بیــن چیــن و آمریــکا پــس از آن 
شــدت گرفــت کــه ترامپ اعــام کــرد آماده 
بــه تعویــق انداختــن مهلــت در نظــر گرفتــه 
ــر  ــرات اســت. پیــش ت ــرای مذاک شــده ب
وی تهدیــد کــرده بــود در صــورت نرســیدن 
بــه توافــق بــا چیــن تــا پایــان مــاه جــاری 
ــه ارزش  ــی ب ــر واردات کاالهای ــادی، ب می
 10 تعرفــه  چیــن،  از  دالر  میلیــارد   200
خواهــد کــرد. وضــع  درصــدی   2۵  تــا 

شــرایط  از  دالر  امــروز،  معامــات  در 
ــد  ــت از رون ــرای بازگش ــازار ب ــر ب ــم ب حاک
نزولــی روز قبــل خــود بهــره بــرد و بــا 
وجــود ســخنانجروم پــاول، رئیــس بانــک 
مرکــزی آمریــکا مبنــی بــر اینکــه ایــن 
ــره  ــرخ به ــش ن ــوص افزای ــک در خص بان
پیــش  در  را  تــری  محتاطانــه  رویکــرد 

ــرخ  ــه ن ــاخص دالر ک ــت، ش ــد گرف خواه
ــای  ــبدی از ارزه ــل س ــری آن در مقاب براب
ــا 0.16  ــرد ب ــدازه می گی ــی را ان ــم جهان مه
ــه کار خــود خاتمــه داد.  درصــد افزایــش ب
هــر یــورو بــا 0.17 درصــد کاهــش بــه 
1.1366 دالر رســید. در برابــر ســایر ارزهــا، 
هــر پونــد بــه ازای 1.3307 دالر و هــر دالر 
 1.4009 هنــد،  روپیــه   71.1811 ازای  بــه 

ــادا، 1.0012  دالر اســترالیا، 1.3148 دالر کان
فرانــک ســوئیس، 111،0404 یــن ژاپــن 
شــد. مبادلــه  چیــن  یــوان   6.6871  و 
وزارت  ســاله   10 قرضــه  اوراق  بازدهــی 
ــش در  ــا افزای ــز ب ــکا نی ــه داری آمری خزان
ــد  ــه 2، 626 درص ــل ب ــا روز قب ــه ب مقایس

ــید. رس

اقتصادیاقتصادی

اخبار کوتاه بازار مالی 
بازار سرمایه در هفته ای که گذشتهفته گذشته عبور بورس از دست انداز سیاست

بازار سهام در هفته گذشته شروعی مثبت با رونق نسبتا مطلوب داشت.

گذشــته  هفتــه  در  ســهام  بــازار 
نســبتا  رونــق  بــا  مثبــت  شــروعی 
در  کــه  به نحــوی  داشــت  مطلــوب 
ــدود  ــد ح ــه رش ــن هفت ــه روز آغازی س
را  کل  شــاخص  در  درصــدی   4  /6
ــا  ــن وجــود، ب ــا ای ــت رســاند. ب ــه ثب ب
ــه اســتعفای  ــوط ب ــار مرب دریافــت اخب
تــا  معامــات  فضــای  وزیر خارجــه، 
احتیــاط  ســمت  بــه  زیــادی  حــد 
گراییــد تــا رشــد هفتگــی شــاخص 
ــه 6/ 3 درصــد برســد. در  ــت ب در نهای
ــا  ــداوم قیمت ه ــن حــال، رشــد م همی
در بــورس کاال و رکورد شــکنی های نــرخ 
فــوالد و برخــی دیگــر از محصــوالت 
کاالیــی بــه همــراه صــف تقاضــای 
طویــل بــرای ایــن محصــوالت، شــرایط 
بنیــادی مطلوبــی را پدیــد آورده کــه از 
چشــم فعــاالن بــازار دور نمانــده اســت. 
می رســد  به نظــر  ترتیــب  ایــن  بــه 
بــا ادامــه فضــای رونــق کاالیــی و 
بهبــود نرخ هــای فــروش، در نهایــت 

ــورس  ــی در ب ــر قیمت عقب نشــینی اخی
ــد. ــته باش ــادی نداش ــق زی ــر و عم  عم
طــی دو دهــه گذشــته اخبــار سیاســی 
ــطح  ــا س ــی ب ــدد و مختلف ــیار متع بس
ــی  ــه داخل ــه در عرص ــاال چ ــت ب اهمی
خارجــی  روابــط  عرصــه  در  چــه  و 
بــه فعــاالن بــورس تهــران رســیده 
و هــر بــار، بســته بــه نــوع خبــر، 
نوســان  در  لحظــه ای  واکنش هــای 
شــده  موجــب  را  قیمت هــا  روزانــه 
اســت. امــا مطالعــه رونــد میان مــدت و 
ــار  ــه اخب ــد ک ــان می ده ــدت نش بلند م
ــا  ــار خــود را تنه ــت آث سیاســی در نهای
ــر ســودآوری  ــه تغیی ــه ب ــی ک ــه میزان ب
شــرکت ها منجــر شــده اند بــر بــازار 
ــوارد،  ــایر م ــته اند و در س ــهام گذاش س
نوســان کوتاه مــدت  از  تنهــا موجــی 
ــده اند  ــب ش ــی را موج ــا منف ــت ی مثب
ــت.  ــته اس ــداری نداش ــرات پای ــه اث ک
ــد در  ــز هر چن ــاری نی ــه ج ــار هفت اخب
حیطــه مربــوط بــه خــود دارای اهمیــت 

منظــر ســرمایه گذاران  از  امــا  اســت 
ــار  ــه آث ــته ب ــا وابس ــر آنه ــی تاثی بورس
کمــی آن بــر عملکــرد بنگاه هــا خواهــد 
ــر  ــو به نظ ــر از یکس ــود. در حال حاض ب
بیــن  مشــخصی  ارتبــاط  نمی رســد 
اخبــار موجــود و بازدهــی شــرکت ها 
ــر،  ــوی دیگ ــد و از س ــد باش ــل رص قاب
ــر ســودآوری  ــر ب ــن  عامــل موث مهم تری
بخــش کاالیــی  در  به ویــژه  بنگاه هــا 
به ســر  رشــدی  بــه  رو  شــرایط  در 
تعدیــات  چشــم انداز  کــه  می بــرد 
مثبــت ســودآوری در بخــش مهمــی 
را  بورســی  بــزرگ  شــرکت های  از 
ایجــاد کــرده اســت. از ایــن جهــت، 
به رغــم نوســانات دو روز اخیــر، انتظــار 
ــازار ســهام در هفته هــای  مــی رود کــه ب
ــادی  ــل بنی ــر عوام ــر ب ــار دیگ ــده ب آین
آثــار  از  عبــور  بــا  و  شــود  متمرکــز 
مســیر  پیرامونــی،  نااطمینانی هــای 
تعدیــل مایــم و مثبــت قیمت هــای 
ســهام همــگام بــا تــورم نرخ هــای 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــروش از س ف

نمره قبولی به 
گزارش های ماهانه

آغــاز  رســم  بــه  هفتــه گذشــته  در 
هــر مــاه، ســامانه ناشــران میزبــان 
ماهانــه  پرشــمار  گزارش هــای 
ســمت  بــود.  بورســی  شــرکت های 
و ســوی ایــن اطاعیه هــا البتــه بــه 
در  بــود.  متفــاوت  مرســوم  ســبک 
ــزی  ــزرگ و شــاخص فل شــرکت های ب
شــامل فوالد مبارکــه، فوالد خوزســتان 
ــورد  ــم خ ــی رق ــاه خوب ــس م و ملی م
ــروش  ــای ف ــرکت ها افت ه ــن ش و ای
ــد و  ــران کردن ــته را جب ــای گذش ماه ه
تولیــد را نیــز بــه نحــو قابل قبولــی 
ــد  ــش دادن ــی افزای در محصــوالت اصل
تــا نگرانی هــا از آثــار تحریمــی بــر 
کشــور  صنعتــی  غول هــای  ایــن 
ــازان  ــایر فوالد س ــد. در س ــش یاب کاه
مــورد  بــه  بســته  شــرایط  امــا 
شــرکت ها  لزومــا  و  بــود  متفــاوت 
لحــاظ  بــه  یکپارچــه ای  عملکــرد 
مطلوبیــت در مــاه بهمــن نداشــتند. 
اوره ســازان  پتروشــیمی،  صنعــت  در 
پــس از چنــد مــاه نســبتا ضعیــف، 
ــه  ــم ب ــتند و ه ــی داش ــاه خوب بهمن م
لحــاظ تولیــد و صــادرات بخشــی از 
رفــع کردنــد. را  قبلــی   نگرانی هــای 

شــرایط  نیــز  متانول ســازان  در 
به ویــژه  و  بــود  مســاعد  کمابیــش 

ایــن  درآمــدی  شــریان  لحــاظ  از 
رونــد  صــادرات،  یعنــی  شــرکت ها 
ــت  ــای نخس ــه ماه ه ــبت ب ــود نس بهب
ــا )آذر و دی(  ــد از تحریم ه ــوک بع ش
ایــن صنعــت  بــود. در  قابــل رصــد 
دیگــر  برخــی  تولید کننــدگان  امــا 
و  ال پی جــی  نظیــر  محصــوالت  از 
خوبــی  مــاه  پلی اتیلنی هــا  حتــی 
کاهــش  از  نشــانه هایی  و  نداشــتند 
فــروش و عــدم تحقــق درآمدهــای 
می خــورد.  به چشــم  انتظــار  مــورد 
ــگفتی  ــد ش ــم هر چن ــنگ آهنی ها ه س
مثبتــی رقــم نزدنــد امــا در مجمــوع بــر 
ــن  ــد. ای ــت کردن ــارات حرک ــدار انتظ م
اخیــر  بــا رشــد های  به ویــژه  گــروه 
ــورس  ــوالد در ب ــمش ف ــای ش قیمت ه
ــر هســتند.  کاال در انتظــار ماه هــای بهت
در مجمــوع می تــوان گفــت آثــار اولیــه 
ــار  ــروش در کن ــای ف ــد قیمت ه از رش
اکثریــت  در  تولیــد  مقادیــر  ترمیــم 
شــرکت های  ماهانــه  گزارش هــای 
از  و  بــود  قابل رصــد  مهــم  و  بــزرگ 
ــه  ــی را ب ــره قبول ــوان نم ــن رو می ت ای
شــرکت های  مــاه  بهمــن  کارنامــه 
بورســی داد. رونــدی کــه ســرمایه گذاران 
ــال  ــاه س ــن م ــد در آخری ــار دارن انتظ
ــر  ــژه از منظ ــد و به وی ــداوم یاب ــز ت نی
نرخ هــای فــروش پایــان خوشــی را 
بــرای بخشــی از صنایــع مرتبــط در 
ــای  ــه دنی ــد./ روزنام ــم بزن ــورس رق ب

اقتصــاد

ته
نک

ــدد و  ــیار متع ــی بس ــار سیاس ــته اخب ــه گذش ــی دو ده ط
مختلفــی بــا ســطح اهمیــت بــاال چــه در عرصــه داخلــی و 
چــه در عرصــه روابــط خارجــی بــه فعــاالن بــورس تهــران 
ــای  ــر، واکنش ه ــوع خب ــه ن ــته ب ــار، بس ــر ب ــیده و ه رس
ــده  ــب ش ــا را موج ــه قیمت ه ــان روزان ــه ای در نوس لحظ
اســت. امــا مطالعــه رونــد میان مــدت و بلند مــدت نشــان 
می دهــد کــه اخبــار سیاســی در نهایــت آثــار خــود را تنهــا 
ــر  ــرکت ها منج ــودآوری ش ــر س ــه تغیی ــه ب ــی ک ــه میزان ب
ــوارد،  ــایر م ــته اند و در س ــهام گذاش ــازار س ــر ب ــده اند ب ش
ــی را  ــا منف ــت ی ــدت مثب ــان کوتاه م ــی از نوس ــا موج تنه

ــت. ــته اس ــداری نداش ــرات پای ــه اث ــده اند ک ــب ش موج

وضعیت شاخص 
کل بورس 

در هفته گذشته

ترین های بورس
در جریـان معامـات هفتـه گذشـته فروشـگاه های زنجیـره ای 
افـق کـوروش بـه عنـوان پرمعامله تریـن نمـاد شـناخته شـد. 
مـس ایـران در ایـن گروه چهارم شـد. ایـن نماد با سـرمایه ای 
معـادل 78هـزار میلیـارد ریـال، سـود هـر سـهم خـود را 640 

ریـال پیش بینـی کـرده اسـت.
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تعداد دفعاتآخرین قیمتنام شرکت

23395234094فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

112730725سایپا

327529314 فوالد مبارکه اصفهان

333928730 مس ایران

169426236 بانک تجارت

287320262بانک ملت

558116801داده گستر عصر نوین

76514872 پارس خودرو

220813024تامین سرمایه لوتوس پارسیان

105710876بانک پاسارگاد

در  قیمت هــا  هفتــه  ایــن  ابتدایــی  روزهــای  در 
بــورس تهــران بــا رشــد مضاعفــی رو بــه رو شــدند. 
ــه  ــن هفت ــی در ای ــی و معدن ــزات اساس ــروه فل گ

ــش  نق
ــوری  ــه ط ــتند ب ــات داش ــی در معام ــیار پررنگ بس
کــه بخــش قابــل توجهــی از حجــم معامــات را بــه 

ــد. خــود اختصــاص دادن
ــه گذشــته طــی  ــی در جمع ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
بیانیــه ای اعــام کــرد کــه تصمیــم بــه ادامــه تعلیــق 
اقدامــات تقابلــی علیــه ایــران گرفتــه اســت. در آن 
بیانیــه قیــد شــد کــه FATF انتظــار دارد کــه ایــران 
ــل و  ــو را تکمی ــه CFT و پالرم ــوط ب اصاحــات مرب
ــازار ســهام  ــه گــران ب ــد. خوش بینــی معامل اجــرا کن
ــاه مــدت  ــه صــورت کوت ــه ایــن بیانیــه توانســت ب ب
ــازار را در  ــتماتیک ب ــک های سیس ــداری از ریس مق
خــود حــل کنــد و بــه رشــد قیمت هــا دامــن بزنــد.
از طرفــی حســن روحانــی رئیس جمهــوری در مــورد 
تصمیــم ایــران دربــاره پیوســتن بــه لوایــح چهارگانــه 
ــزی  ــک مرک ــع بان ــویی در مجم ــا پول ش ــارزه ب مب
گفــت: تمــام کشــورهای دنیــا در ایــن گــروه شــرکت 
ــن  ــه ای ــم ک ــران ه ــس ای ــت و مجل ــد؛ دول کرده ان
لوایــح را تصویــب کرده انــد و رهبــری هــم چنــد بــار 

ــد. ــح مشــکلی ندارن ــن لوای ــا ای ــد ب گفته ان
ایــن موضوعــات توانســت تــا حــدودی ریســک های 
ــم  ــی رغ ــد و عل ــش ده ــازار را کاه ــتماتیک ب سیس
افــت بیــش از دو هــزار واحــدی در روز ســه شــنبه، 
بــازار در روز چهارشــنبه مثبــت بــاز شــود و تــا پایــان 

ســاعات معامــات نیــز ایــن رونــد را ادامــه دهــد.
ارزش کل معامــات در ایــن هفتــه 60 درصــد رشــد 
کــرد و حجــم معامــات بــا رشــد 82 درصــدی 
ــی  ــدی و قیمت ــازه نق ــاخص کل ب ــد. ش ــه ش مواج
ــن  ــج روز کاری ای ــران در پن ــادار ته ــورس اوراق به ب
هفتــه بیــش از ۵80۵ واحــد رشــد کــرد و بــه رقــم 

ــید. ــدی رس ــزار و 29۵ واح 16۵ ه
ــد  ــد رش ــناور 7121 واح ــاخص آزاد ش ــن ش همچنی
بــه رقــم 177 هــزار و 701 واحــدی رســید و شــاخص 

30 شــرکت بــزرگ 40۵ واحــد رشــد 
کــرد. شــاخص های بــازار اول و دوم نیــز هــر کــدام 

۵084 واحــد و 7747 واحــد رشــد کردنــد.

بانـک مرکـزی ضمـن واکنـش نسـبت به 
تمدیـد تعلیق اقدامـات تقابلی گـروه ویژه 
اقدام علیه ایران از معرفی شـرکت متناظر 
در حال تاسـیس جهت شـروع همکاری با 

اروپـا در آینده نزدیـک خبر داد.

شـرکت کشت و صنعت شـریف آباد پس 
از احـراز شـرایط پذیـرش از یـک اسـفند 
مـاه بـا نمـاد “زشـریف“به عنـوان صـد و 
نهمیـن شـرکت در بـازار دوم فرابـورس در 
گـروه زراعت و خدمات وابسـته و زیرگروه 
کشـاورزی دامپـروری و خدمـات وابسـته 
درج شـد تـا پس از معرفی مدیـران آماده 

عرضـه اولیـه 10 درصدی باشـد.

فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگترین شـرکت 
بـورس ایـران، اقـدام بـه انتشـار گـزارش 
عملکـرد بهمن و 11 ماهه سـال جاری کرد.

بانـک مهـر اقتصـاد کـه در بـازار پایـه ب 
فرابـورس حضـور دارد و از 28 تیـر سـال 
گذشـته بـا توقـف نمـاد 19 ماهـه روبـرو 
اسـت، سـاعت 10 روز پنج شـنبه به مجمع 
سـاالنه رفت تا بعد از تاخیـر 8 ماهه اقدام 
بـه تصویـب صورت مالـی اسـفند 96 کند.

ایـران خـودرو اعـام کـرد با حمایـت های 
تولیـد  خطـوط  دوبـاره  رونـق  و  دولـت 
سـازندگان قـادر بـه افزایـش تیـراژ روزانـه 
و تولیـد دو هـزار و 191سـتگاه خـودرو در 
چهـارم اسـفندماه شـده و تمـام تـاش 
بـرای حفظ تولیـد روزانه بیشـتر از دو هزار 

دسـتگاه را بـکار خواهـد بسـت.

بیمـه دانـا با اعـام انصراف از قـرارداد بیمه 
تکمیلـی کارکنـان و بازنشسـتگان شـرکت 
مخابـرات از تفاهـم نامـه سـه سـاله بـا 
بانک قرض الحسـنه مهر و سـازمان بسیج 

اصنـاف بـرای طـرح مهـر دانـا خبـر داد.

شـرکت تولید محور خودرو که زیرمجموعه 
89.2 درصـدی ایـران خـودرو بشـمار مـی 
تغییـر  مجـوز  دریافـت  درخصـوص  آیـد 
بیـش از 10 درصـدی فـروش محصـوالت 
آمـاده  و  بـه شـفاف سـازی کـرد  اقـدام 

بازگشـایی نمـاد شـد.
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ــیاری از  ــی، بس ــاالب انزل ــم آب ت ــش حج کاه
ــط زیســت را نگــران  ــاالن و دوســتداران محی فع
کــرده اســت.اینک مدیــر کل محیــط زیســت 
گیــان ایــن پاییــن رفتــن آب تــاالب را بــه 
کاهــش حجــم آب دریــای خــزر مرتبــط دانســته 

اســت.
ــط  ــت محی ــرکل حفاظ ــور مدی ــی محمدپ قربانعل
ــری  ــم مت ــک و نی ــش ی ــان از کاه ــت گی زیس
ــر  ــال های اخی ــی س ــزر ط ــای خ ــی دری ــراز آب ت
ــن کاهــش  ــرده اســت: ای ــوان ک ــر داده و عن خب
تــراز آبــی موجــب خشــک شــدن بخــش جنوبــی 
تصرفــات  معضــل  شــده کــه  انزلــی  تــاالب 
ــال  ــه دنب ــی را ب ــع محل ــط جوام ــی توس عدوان

دارد.
بــه اعتقــاد او، بخــش عمــده ای از مشــکات 
ــراز  ــه کاهــش ت ــی ب ــاالب انزل زیســت محیطی ت
ــن  ــه درای ــردد. البت ــاز می گ ــای خــزر ب ــی دری آب
ــت  ــواری و انباش ــرکاری، تاالب خ ــان ،  صنوب می
رســوبات باالدســت را نیــز بــی تاثیــر نمــی دانــد.
آنطــور کــه ایســنا بــه نقــل از  آخریــن گزارشــات 
دانشــگاه تهــران مــی نویســد، ســاالنه یــک 

ــود. ــم می ش ــاالب ک ــق ت ــانتیمتر از عم س
پهنــه آبــی تــاالب انزلــی حــدود 19 هــزار هکتــار 
ــق  ــر عم ــال حاض ــه در ح ــده  ک ــی ش ــوان م عن
ــت و  ــردن اس ــدا ک ــش پی ــال کاه ــاالب در ح ت

ــت.  ــیده اس ــار رس ــزار هکت ــه 16 ه ــون ب اکن
ــرا  ــت، صومعه س ــتان های رش ــور، شهرس محمدپ
ــته  ــاالب دانس ــت ت ــل در وضعی ــی را دخی و انزل
ــد  ــی یکص ــاالب انزل ــوزه ت ــد: »در ح ــی گوی و م
دنبــال  بــه  و  تصــرف کرده ایــم  رفــع  هکتــار 

ــن  ــتیم. در ای ــاالب هس ــرف ت ــگیری از تص پیش
زیســت محیطی  تشــکل های  راســتا مشــارکت 

ــت دارد. ــیار اهمی ــی بس ــر دولت غی
ــاالب  ــت ت ــروژه مدیری ــای پ ــاز دوم فعالیت ه ف
ــده  ــال آین ــت ماه س ــا اردیبهش ــکا، ت ــط جای توس
امیــد مــی رود گام  بــه تمــام می رســد کــه 

ــد. ــی باش ــاالب انزل ــای ت ــرای احی ــی ب خوب

دریای خزر خشک شدن 
 با گرم شدن زمین

زیســت گیــان،  محیــط  کل  مدیــر  از  پیــش 
پرویــز کردوانــی پــدر جغرافیــای ایــران نیــز 
ــود.  ــرده ب ــت ک ــه صحب ــن قضی ــوص ای در خص
تبعــات خشک شــدن دریای خــزر  او در مــورد 
دریای خــزر  خشک شــدن  »بــا  بــود:  گفتــه 
میانکالــه، خلیــج گــرگان و تــاالب انزلــی خشــک 
بــدی روی محیط زیســت  اثــرات  و  می شــوند 

نــد.« ر می گذا

ــای خــزر  ــی در مــورد کــم شــدن آب دری کردوان
ــال  ــزر درح ــت: »آب دریای خ ــه اس ــه گفت اینگون
کاهــش اســت، چــون قســمت شــمالی کــم عمــق 
بــوده و بــه دشــت و جلگــه تبدیــل شــده اســت. 
اســت.  داشــته  نوســان  همیشــه  دریای خــزر 
ــن ســال آب  ــاال و چندی ــن ســال آب آن ب چندی

ــت. ــه اس ــن می رفت آن پایی
ــن  ــی پایی ــزر خیل ــال13۵4 آب دریای خ  در س
ــال  ــامل ح ــرر آن ش ــتر ض ــه بیش ــود ک ــه ب رفت
ــد در  ــوری بای ــر ش ــاد جماهی ــد. اتح ــیه ش روس
ســال۵4 چندیــن کانــال در چندیــن دره احــداث 
می کــرد کــه آب بــه دریای خــزر بیــاورد، امــا 

ــام  ــن کار را انج ــود، ای ــاد ب ــه آن زی ــون هزین چ
ــا  ــم در کوه ه ــب ات ــای آن از 12۵ بم ــداد و ج ن
ــزر  ــه دریای خ ــا آب ب ــرد ت ــتفاده ک ــا اس و دره ه
دریای خــزر  می کنــم  تاکیــد  دوبــاره  بیــاورد. 
اوج  ولــی  اســت،  داشــته  نوســان  همیشــه 
ــه  ــده، ب ــالی آن ش ــث خشکس ــه باع ــان ک نوس

برمی گــردد.  زمیــن  گرم شــدن کــره 
کــوه  نیســت؛  اقیانــوس  دریای خــزر  منشــأ 
می شــود  گــرم  زمیــن  کــره  وقتــی  اســت. 
در  آب  از  و  می بــارد  هــم کــم  بــرف  به تبــع 
آب  خشک شــدن  نیســت.ضرر  خبــری  دریــا 
حــال کشــورهای  شــامل  بیشــتر  دریای خــزر 

ارتباط خشکی تاالب انزلی با دریای خزر
مدیر کل محیط زیست گیالن: کاهش تراز دریای خزر موجب خشک شدن بخش جنوبی تاالب انزلی شده است

تــاالب انزلــی پناهــگاه پرنــدگان مهاجــر، رویشــگاه اللــه هــا و نیلوفــران آبــی، زایشــگاه ماهیــان خــزر و 
بهشــت گردشــگران روز بــه روز جلــوی چشــمانمان آب مــی رود.

آنطــور کــه ایرنــا مینویســد طــی ســه دهــه گذشــته بــه دلیــل ورود حجــم زیــادی از رســوبات و رشــد بی 
رویــه گیاهــان مهاجــم میانگیــن عمــق آب ایــن تــاالب از 11 متــر بــه کمتــر از دو متــر و در مناطقی حتی 

کمتــر کاهــش پیــدا کرده اســت.
افــزون بــر مقادیــر زیــادی ســم و کــود شــیمیایی روزانــه بیــش از ۴00 هــزار متــر مکعــب فاضــالب بــه 

تــاالب بیــن المللــی انزلــی وارد مــی شــود. 

قربانعلــی محمدپــور مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــری  ــم مت زیســت گیــالن از کاهــش یــک و نی
ــر  ــای خــزر طــی ســال های اخی ــی دری ــراز آب ت
خبــر داده و عنــوان کــرده اســت: ایــن کاهــش 
تــراز آبــی موجــب خشــک شــدن بخــش 
جنوبــی تــاالب انزلــی شــده کــه معضــل 
تصرفــات عدوانــی توســط جوامــع محلــی را بــه 

دنبــال دارد.

یم
سن

س:ت
عک

مدیریــت ســبز، مجموعــه ای از مطالعــات ، 
اقدامــات جامــع، هدفمنــد و مســتمر اســت 
کــه در ســطوح مختلــف بــرای بخــش هــای 
دولتــی و خصوصــی دیــده شــده تــا مصــرف 
بهینــه از منابــع پایــه وحفاظــت زیســتی بــه 
ــون  ــا تاکن ــرد ام ــی انجــام گی صــورت اصول
ــرای ایــن تکلیــف مهــم، گفتمــان ســازی  ب

موثــری اندیشــیده نشــده اســت.
دولــت ســبز شــاکله ای اســت کــه در جــای 
جــای ارکان و عناصــر آن، نــگاه هوشــمندانه 
بــه کار و فعالیــت نهادینــه شــده و در ســایه 
آن اســتفاده بهینــه از انــرژی آب، کاغــذ، 
ــی  ــام مصرف ــات اق ــوختی، ضایع ــواد س م
و  تولیــد کاالهــا  بــرای  مــوارد  ســایر  و 
خدمــات مــورد نیــاز جامعــه بــه شــکل 
هدفمنــدی اعمــال شــود کــه برآینــد آن 
حفاظــت از منابــع پایــه محیــط زیســت 
ــدار باشــد.قانونگذار  در راســتای توســعه پای
برنامــه مترقــی ســهم  ایــن  در تدویــن 
ــی  ــارکت جوی ــه ای را در مش ــل ماحظ قاب
بخــش خصوصــی بــه عنــوان تکمیــل کننــده 
زنجیــره مدیریــت ســبز دیــده امــا پیوســت 
ــداده و  ــی رخ ن ــوزه عملیات ــای الزم در ح ه
ایــن نقیصــه موجــب شــده کــه راهبــرد 
ــه دارد  ــی ک ــا همــه اهمیت مدیریــت ســبز ب
ابتــر بمانــد و در کارنامــه عملیاتــی دســتگاه 
هــای اجرایــی و بخــش خصوصــی بــه طــور 
کامــل محقــق نشــود.مدیریت ســبز الگویــی 
ارزشــمند در مصــرف بهینــه اســت کــه رهبــر 
معظــم انقــاب پیوســته بــر اجــرای آن 
ــزون  ــم اف ــن مه ــق ای ــد و تحق ــد دارن تاکی
بــر مزایــای زیســت محیطــی تکمیــل کننــده 
ــه  ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص راهبرده
ــی  ــم ســازان و مســئوالن اجرای ــد تصمی بای
بــا ظرافــت و اهمیــت ویــژه بــه آن بنگرنــد.
ــل  ــتور عم ــبز دارای دس ــت س ــام مدیری نظ
اجرایــی هشــت بنــدی اســت کــه موضــوع 
هــای صرفــه جویــی در مصــرف آب، حمل و 
نقــل و ســفرهای کاری، مدیریــت مــواد زائــد 
ــرژی، ســاماندهی مصــرف  ــواع ان ــد، ان جام
کاغــذ و بازیافــت آن، صرفــه جویــی در 
ــه  ــت تغذی ــی، مدیری ــای مخابرات ــه ه هزین
و پذیرایــی در ســازمان هــا و تغییــرات 
ــال  ــاختمانی را دنب ــات س ــروری تاسیس ض

ــد. مــی کن

سه
ایران جزو پنج کشـور نخست جهان در تثبیت ما

ماسه های روان است
مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنــگل هــا، مراتع 
و آبخیــزداری گفــت: ایــران بــا اقدامــات موثــر خــود در 
امــر مالــچ پاشــی و بیابــان زدایــی، توانســته یکــی از 
پنــج کشــور نخســت جهــان در امــر تثبیــت ماســه هــای روان 
باشــد. »فرهــاد ســرداری« افــزود: ایــن امــر ســبب شــده تــا از 
تجربیــات مفیــد ایــران بــرای برخــی کشــورهایی ماننــد اردن و تعدادی 
از کشــورهای آفریقایــی اســتفاده شــود. بــرای کنتــرل فرســایش بادی 
ــه ویــژه تثبیــت ماســه هــای روان، فعالیــت هــای گســترده ای در  ب
زمینــه بیولوژیــک ماننــد نهــال کاری، بــذرکاری، بذرپاشــی و اقدامــات 

فیزیکــی و شــیمیایی ماننــد مالچپاشــی انجــام شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: در حــدود نیــم قرنــی کــه از آغــاز ایــن فعالیــت هــا 
در ایــران مــی گــذرد، اقدامــات اجرایــی مقابلــه با بیابــان زایی ســازمان 
ــش از دو  ــه ایجــاد بی ــزداری کشــور منجــر ب ــع و آبخی ــا، مرات جنگله
میلیــون هکتــار جنــگل دســت کاشــت در مناطق بیابانی کشـــور شــده 
اســت.  مالــچ پاشــی از جملــه اقدامــات مهمــی اســت که از پنــج دهه 
پیــش در زمینــه کنتــرل فرســایش بــادی و تثبیــت ماســه هــای روان 

در کشــور صــورت گرفتــه اســت، البتــه ایــن اقــدام زمانــی در دســتور 
کار قــرار خواهــد گرفــت کــه امــکان اجــرای ســایر عملیــات اصاحــی و 
احیایــی بــه تنهایــی میســر نبــوده و امــکان اســتقرار پوشــش گیاهــی 

بــه دلیــل شــدت فرســایش بــادی فراهــم نباشــد.
وی گفــت: مالــچ پاشــی در اراضــی در حــال فرســایش بــادی شــدید، 
حفاظــت و ممانعــت از ورود ماســه و حفاظــت از جــاده هــا، راه آهــن، 
فرودگاههــا، مراتــع، قنــوات، تاسیســات نظامی، روســتاها و شــهرهایی 
کــه مــورد هجــوم ماســه هــای روان هســتند، انجام می شــود و بســیار 
موثــر اســت؛ بکارگیــری از ایــن روش از بــروز خســارات هــای جبــران 

ناپذیــر جلوگیــری مــی کنــد.
ــه گفتــه وی، براســاس مطالعــات انجــام شــده، مســاحت مناطــق  ب
تحــت تاثیــر و کانــون هــای بحرانــی فرســایش بــادی کشــور بیــش از 
30 میلیــون هکتــار اســت کــه وســعت کانــون هــای بحرانی فرســایش 
بــادی بیــش از 9 میلیــون هکتــار بــرآورد شــده و بیــش از 30 درصــد از 

ایــن ســطح، کانــون بحرانــی درجــه یــک اســت.

مدیــر دفتــر حفاظــت آب منطقــه ای یــزد، وجــود عواملــی طبیعــی چون 
ــز از  ــوه را نی ــزد، اردکان و ابرک ــت ی ــکافت های دش ــت و ش فرونشس
مهمتریــن تاثیــرات کاهــش ســطح آب هــای زیرزمیــن عنــوان کــرد و 
گفــت: هــر چنــد کــم آبــی، بی آبــی نیســت امــا بهایــی دارد کــه ممکــن 
ــژه اگــر ایــن رخــداد در  ــه وی ــه مهاجــرت شــویم ب ــه ناچــار ب اســت ب

مناطــق مســکونی اتفــاق بیفتــد.
بــه گــزارش ایســنا، »محمدرضــا حکیمــی« در نشســت بــا بهره بــرداران 
تفــت در روســتای دهشــیر بــا اشــاره بــه برداشــت بی رویــه و تاثیــر آن 
بــر ســفره های آب زیرزمینــی اظهــار کــرد: متاســفانه خشک ســالی های 
مکــرر و بــه تبــع آن کاهــش بارندگــی در هــر ســال بــه میــزان 1.1 میلــی 
لیتــر و افزایــش تبخیــر هــر ســال بــه میــزان ۵.4 میلــی لیتــر تبخیــر 
منجــر بــه آســیب رســیدن بــه منابــع آب هــای زیرزمینــی شــده اســت.

ــا بیــان ایــن کــه کــم رنــگ شــدن نقــش قنــوات و اســتفاده از  وی ب
ــانده  ــی رس ــفره های آب زیرزمین ــه س ــادی ب ــیب های زی ــا آس چاه ه
اســت، تصریــح کــرد: قنات هــا کــه سیســتمی تعادلــی بــرای برداشــت 
ــع آب  ــن مناب ــزان ای ــا می ــب ب ــتند متناس ــی هس ــای زیرزمین آب ه
ــدون هیــچ  ــا روی کار آمــدن چاه هــا ب ــد امــا ب تغییــر آبدهــی می دهن
ــه  محدودیتــی برداشــت آب صــورت گرفتــه و همیــن عامــل منجــر ب

ــی شــده اســت. افــت ســطح آب هــای زیرزمین

در حال حاضر چهار دشت ممنوعه بحرانی داریم
وی بــا اشــاره بــه انجــام اقدامــات حفاظتی در راســتای کنتــرل وضعیت 
آب هــای زیرزمیــن گفــت: هــر چنــد اقدامــات حفاظتــی تاکنــون منجــر 
بــه کنتــرل تبعــات زیــاد شــده اســت امــا در حــال حاضــر چهــار دشــت 

ممنوعــه بحرانــی داریــم و مابقــی دشــت ها نیــز وضعیــت بــدی دارنــد 
ــه آب  ــوب شــهرمان در زمین ــای وضعیــت نامطل کــه ایــن مطلــب گوی
اســت لــذا نبایــد بــه دنبــال کتمــان حقیقــت باشــیم و همگــی بایــد 

بدانیــم کــه وضعیــت شــهرمان خــوب نیســت.
ــه الزمــه انجــام اقدامــات حفاظتــی در راســتای  ــا اشــاره ب حکیمــی ب
ــردن  ــن ب ــور از بی ــه منظ ــا ب ــن مخالفت ه ــت: ای ــظ کشــاورزی گف حف
کشــاورزی نیســت چــرا کــه اگــر آب نباشــد تاثیــرات آن بــرای اول بــار 
حــوزه کشــاورزی را متضــرر و نابــود خواهــد کــرد و کشــاورزان بایــد در 
راســتای حفــظ بنیــان کشــاورزی نســبت بــه حفــظ منابــع آبــی کوشــا 

باشــند.
وی، خشــک ســالی را فرصتــی بــرای هوشــیاری و آگاهــی از وضعیــت 
شــهرمان دانســت و گفــت: ابتــدا بایــد خــود را بــا شــرایط ســازگار کنیــم 
و بــا اقداماتــی نظیــر افزایــش بازدهــی کشــاورزی در حفــظ منابــع آبــی 

بکوشیم.

پایین بودن راندمان کشاورزی یزد فاجعه ای 
در حوزه مصرف آب

ــزد را فاجعــه ای در  ــودن راندمــان کشــاورزی ی ایــن مســئول پاییــن ب
حــوزه مصــرف آب عنــوان کــرد و گفــت: راندمــان کشــاورزی در یــزد 40 
درصــد اســت، ایــن یعنــی از هــر 10 لیتــر آب مصرف شــده در کشــاورزی 

حــدود 6 لیتــر آن هــدر مــی رود.
وی، پاییــن آمــدن کیفیــت آب را معضــل دیگــری بــرای شــهر عنــوان 
کــرد و گفــت: هــم راســتا با پاییــن امدن ســطح آب در منطقه دهشــیر، 

کیفیــت آب نیــز در حــال کاهــش اســت و هــر چنــد کــه ایــن مســئله 
بــا اقدامــات حفاظتــی کنتــرل می شــود امــا بایــد بدانیــم کــه کیفیــت 
نامطلــوب نیــز بــه خــاک آســیب می زنــد و حتــی شــوری خــاک و نبود 

کشــاورزی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
حکیمــی، طــرح احیــا و تعــادل بخشــی کشــاورزی را راهــکاری ارائــه 
شــده بــرای جلوگیــری از کاهــش هــر چه بیشــتر ســطح آب کشــاورزی 
دانســت و گفــت: در ایــن طــرح تــاش می شــود تــا در بــازه پنــج ســاله 
ــع آب  ــه احیــای مناب ــازه 20 ســاله نســبت ب از افــت ســطح آب و در ب

زیرزمینــی تــاش شــود.
ــرف  ــاورزی مص ــش کش ــد آب در بخ ــه 80 درص ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
می شــود، گفــت: بــرای اضافــه برداشــت ها دســتورالعمل جبــران 
خســارت بــه آب را داریــم کــه جرایــم بســیار ســنگینی بــرای این دســته 
از متخلفــان در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــه همیــن منظــور حداقــل 
ــبت  ــر نس ــوند و اگ ــی می ش ــد و بررس ــا بازدی ــال چاه ه ــار در س 4 ب
بــه پرداخــت جرایــم اقدامــی نشــود از طریــق مراجــع قانونــی وصــول 

خواهــد شــد.

معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
بیــان اینکــه هیــچ توســعه ای بــدون عــوارض نیســت،گفت: محیــط 
زیســت حــق النــاس آینــدگان اســت و مــا بایــد از تکنولوژی هــای 
ــی را  ــت محیط ــای زیس ــن ردپ ــا کمتری ــم ت ــتفاده کنی ــن اس نوی

داشــته باشــیم.
بــه گــزارش ایســنا دکتــر اســکندر امیــدی نیــا اظهارکــرد: مــا اقتصــاد 
چرخشــی را داشــتیم و داریــم و عناویــن آن جدیــد اســت. مثــال 
ســاده آن صنعــت چغندرقنــد اســت کــه از آن قنــد می گیرنــد و از 

احتمال مهاجرت یزدی ها با فرونشست

در دشت یزد، اردکان و ابرکوه
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محیط زیست 

نصب تاسیسات تصفیه پساب دامداری ها 
سرمایه گذاری بلندمدت است

گرمای هوا، عامل آتش سوزی های طبیعی 
در سراسر انگلیس

رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان تهران 
تاسیســات  نصــب  گفــت: 
بــرای  پســاب  تصفیــه 
مجموعــه هــای دامپــروری هزینــه زیــادی بــه همــراه 
دارد امــا ایــن کارســرمایه گــذاری بلنــد مدتــی بــرای 
اســت. آالیندگــی محیــط زیســت  از  جلوگیــری 
کیومــرث کانتــری در دیــدار بــا سرپرســت فرمانداری 
ایــن  دامپــروری  از واحدهــای  بازدیــد  و  پیشــوا 
شهرســتان افــزود: عــدم اســتقرار واحدهــای تصفیــه 
پســاب در واحدهــای دامپــروری در ســال هــای 
آینــده، محیــط زیســت را بــا چالــش جــدی مواجــه 

ــد. مــی کن
ــروری  ــای دامپ ــیاری از واحده ــت: بس وی اظهارداش
از سیســتم تصفیــه فاضــاب و پســاب برخــوردار 
نمــی باشــند کــه ایــن امــر مــی توانــد آثــار زیانبــاری 

بــرای محیــط زیســت بــه همــراه داشــته باشــد. هــر 
ــه پســاب  ــرای نصــب تاسیســات تصفی ــه ب ــد ک چن
ــد  ــادی را بای ــه زی ــروری هزین ــای دامپ ــه ه ،مجموع
هزینــه کننــد ولــی ایــن یــک ســرمایه گــذاری بلنــد 
مــدت بــرای جلوگیــری از آالیندگــی محیــط زیســت 

اســت. 
کانتــری بــا اشــاره بــه اســتقرار شــهرک صنعتــی در 
ــی  ــهرک صنعت ــود ش ــت: وج ــوا گف ــتان پیش شهرس
ــرای رشــد  ــی نظیــری ب پیشــوا فرصــت و قابلیــت ب
اقتصــادی منطقــه محســوب مــی شــود ولــی توســعه 
اقتصــادی نبایــد بــه آلودگــی محیــط زیســت منجــر 
ــه منظــور توســعه شــهرک صنعتــی پیشــوا،  شــود. ب
ــتثنی  ــت مس ــای الزم جه ــری ه ــات و پیگی مکاتب
شــدن شــهرک از محدودیــت شــعاع 120 کیلومتــری 
ــد اقتصــاد  ــی توان ــر م ــن ام ــه ای ــم ک انجــام داده ای

ــد. شهرســتان را متحــول کن

بــا شکســت رکــورد گرمای 
انگلیــس،  در  زمســتانی 
ــانان  ــته آتش نش روز گذش
مهــار  بــرای  تــاش  در 
ــق  ــه در مناط ــیاری ک ــی بس ــوزی های طبیع آتش س
ــه  ــتر ب ــمالی منچس ــهر ش ــا( از ش ــیعی )مورلنده وس

ــد. ــته، بودن ــوع پیوس وق
روز  از  آتش ســوزی ها  ایــن  ایســنا،   بــه گــزارش 
ــه  ــیع ک ــی وس ــور"، تپه های ــدلورث  م ــنبه در "س سه ش
ــوب گردشــگری اســت، آغــاز شــد. از  از مقاصــد محب
زمــان آغــاز ایــن آتش ســوزی ها تاکنــون وســعت 
آن هــا بــه حــدود یــک و نیــم کیلومتــر مربــع رســیده 

اســت.
ــی را  ــن آتش ســوزی های طبیع ــات ای برخــی از مقام
یکــی از بزرگ تریــن آتش ســوزی هایی خوانده انــد 
کــه بایــد در زمین هــای طبیعــی موســوم بــه "مورلنــد" 

آن  را کنتــرل کننــد.
تاکنــون عامــل اصلــی آغــاز ایــن آتش ســوزی ها 
آتش ســوزی ها  امــا  اســت  نشــده  مشــخص 
درســت پــس از ثبــت دمــای بــاالی 21.2 درجــه 
ــز"  ــی "کیوگاردن ــای گیاه شناس ــانتی گرادی در باغ ه س
لنــدن و شکســته شــدن رکــورد گرمــای زمســتانی در 
ــی  ــهرهای اروپای ــر از ش ــیاری دیگ ــس و در بس انگلی

رخ داده اســت.
ــی از  ــات ناش ــه تلف ــر هرگون ــی ب ــی مبن ــچ گزارش هی
ــون دریافــت نشــده اســت. ایــن آتش ســوزی ها تاکن
بنــا بــر گــزارش رویتــرز، هم چنیــن در روز ســه 
شــنبه بــه دنبــال افزایــش شــدید دمــای هــوا، 
آتش ســوزی هایی طبیعــی در جنگل هــای موســوم 
به "َاش داون" در "ساســکس شــرقی" و شــب گذشــته 
ــه  ــرا" ب ــورز ســیت" شــهر "ادینب ــای "آرت ــز در تپه ه نی

ــت. ــوع پیوس وق

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت:  با غرس نهال هایی مزین به نام مبارک شهدای دفاع 
مقدس اجرای یکی از طرح های بزرگ زیست محیطی و فرهنگی را شاهد خواهیم بود تا عاوه بر 
افزایش تقویت سرانه فضای سبز استان در توجه به مفاهیم فرهنگی و الگوبرداری از شهدا نیز گام 
های ارزنده ای برداشته شود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

مدیریت سبز، گفتمان 
بر زمین مانده

رما
رکورد روزهای گرم زمستانی گ

در برخی شهرهای اروپا شکست
دو روز آفتابــی در لنــدن و ثبــت دمــای 21.2 درجــه 
ســانتی گرادی در "کیوگاردنــز" ایــن شــهر رکــورد گرمــای 
هــوا در مــاه فوریــه و زمســتان های انگلیــس را از ســال 

1910 میــادی تاکنــون شکســت.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق اعــام ســرویس هواشناســی ملــی انگلیس 
روزهــای گــرم زمســتانی اخیــر لنــدن رکــورد قبلــی گرمــای زمســتانی 
ــا دمــای 19.7  ــه ســال 1998 میــادی و ب ــه فوری ــن شــهر را کــه ب ای
درجــه ســانتی گــرادی تعلــق داشــت، شکســت.دمای باالی زمســتانی 
در انگلیــس در حالــی ثبــت شــده کــه شــرایط آب و هوایــی زمســتان 
ســال گذشــته انگلیــس بــه دلیــل طوفانــی قطبــی بــا نــام "هیــوالی 
ــن کشــور طــی  ــت یکــی از ســردترین دماهــای ای شــرق" عامــل ثب
ســه دهــه گذشــته بــوده و بادهــای ســخت و بــرف ســنگین منجــر بــه 
ــاری خودروهــا در جاده هــا و مختــل شــدن  ــی مــدارس، گرفت تعطیل
برنامــه قطارهــا و هواپیماهــا شــده بــود. هــر چنــد این شــرایط ســخت 
زمســتانی ســال گذشــته تنهــا بــه انگلیــس منتهــی نشــده و دمــای 
منفــی 42 درجــه ســانتی گرادی را در آغــاز مــاه مــارس بــه نــروژ بــرده 

بود.امــا امســال نیــز گرمــای غیرمنتظــره زمســتانی عاوه بــر انگلیس، 
ــادی شکســته  ــد را از ســال 1960 می ــای زمســتانِی ایرلن ــورد گرم رک
اســت. در اروپــا هلنــد نیــز بــا ثبــت دمــای 17.8 درجــه ســانتی گرادی 

ــن روزهــای زمســتانی خــود را پشــت ســر می گــذارد. گرم تری
ــی  ــانتی گرادی ط ــه س ــای 22 درج ــت دم ــه ثب ــن در فرانس هم چنی
روزهــای اخیــر بســیار باالتــر از میانگیــن دمــای هــوا در طــول ســال 
اســت. ایــن گرمــای هــوای غیرمنتظــره در مــاه فوریــه در تعــدادی از 
شــهرهای ســوئد نیــز بــه ثبــت رســیده است.بســیاری از کارشناســان 
ــد  ــی از رون ــتان را بخش ــل زمس ــوا در فص ــای ه ــزان از گرم ــن می ای
تغییــرات اقلیمــی جهانــی و بی نظمی هــای آب و هوایــی در سراســر 

ــد. ــوا خوانده ان ــی ه ــان دانســته  و آن را ســقوط ناگهان جه
بنــا بــر گــزارش نیویــورک تایمــز، کارشناســان هواشناســی با بیــان این 
کــه بــه مطالعــات بیشــتری نیــاز اســت تــا دلیــل ایــن گرمــای هــوا 
ــی انتظــار مــی رود  ــه طــور کل ــد کــه ب مشــخص شــود، اعــام کرده ان
دمــای هــوا در زمســتان تحــت تاثیــر گرمایــش جهانــی و افزایــش 

میانگیــن جهانــی دمــای هــوا قــرار گرفتــه باشــد.

گی
ود

آل

آلودگــی صوتــی کــه محصــول توســعه و پیشــرفت 
ــای  ــن آالینده ه ــی از مهمتری ــه یک ــت ب ــوژی اس تکنول
محیــط زیســت در نواحــی شــهری تبدیــل شــده اســت. 
ــی از  ــل زندگ ــا مح ــط کار ی ــراد در محی ــیاری از اف بس
ــاز  ــدود مج ــه ح ــتند البت ــره  هس ــی در مخاط ــی صوت آلودگ

ــت. ــان نیس ــهری یکس ــف ش ــق مختل ــوت در مناط ص
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی نحــوه جلوگیــری از 
آلودگــی صوتــی کــه بــه تصویــب هیــات وزیــران رســیده اســت، تــراز 
متوســط اســتاندارد روزانــه آلودگــی صوتــی - بین ســاعت 7 تــا 22 - 
در پهنه هــای مســکونی ۵۵ دســی بل و تــراز متوســط اســتاندار شــبانه 

آن - بیــن ســاعت 22 تــا 7 - 4۵ دســی بل اســت.
همچنیــن بــر اســاس ایــن آیین نامــه، پهنه هــای مســکونی عبارتنــد 
از پهنه هایــی کــه کاربــری غالــب آن هــا مســکونی و کارکــرد اصلــی آن 
ــه فعالیت هــای پشــتیبان  ــوط ب ســکونت اســت و کاربری هــای مرب
بــرای تامیــن نیازهــای روزمــره و اولیــه ســاکنان محــات را نیــز در 
خــود جــای داده انــد. در ایــن پهنــه تامین آســایش و امنیت ســاکنان 

مبنــای انتخــاب کاربری هــای مجــاز بــه اســتقرار اســت.
حــدود مجــاز اســتاندارد روزانــه صــوت - بیــن ســاعت 7 تــا 22- در 
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ــام  ــن کار را انج ــود، ای ــاد ب ــه آن زی ــون هزین چ
ــا  ــم در کوه ه ــب ات ــای آن از 12۵ بم ــداد و ج ن
ــزر  ــه دریای خ ــا آب ب ــرد ت ــتفاده ک ــا اس و دره ه
دریای خــزر  می کنــم  تاکیــد  دوبــاره  بیــاورد. 
اوج  ولــی  اســت،  داشــته  نوســان  همیشــه 
ــه  ــده، ب ــالی آن ش ــث خشکس ــه باع ــان ک نوس

برمی گــردد.  زمیــن  گرم شــدن کــره 
کــوه  نیســت؛  اقیانــوس  دریای خــزر  منشــأ 
می شــود  گــرم  زمیــن  کــره  وقتــی  اســت. 
در  آب  از  و  می بــارد  هــم کــم  بــرف  به تبــع 
آب  خشک شــدن  نیســت.ضرر  خبــری  دریــا 
حــال کشــورهای  شــامل  بیشــتر  دریای خــزر 

ــق  ــه عم ــتان ک ــیه و قزاقس ــد روس ــمالی مانن ش
ــترین  ــون بیش ــی چ ــود، ول ــد می ش ــی دارن کم
عمــق دریای خــزر بــرای ایــران اســت، مــا کمتــر 
ــزر می شــویم.« ــات خشــکی دریای خ ــار تبع دچ

مشــکالت گریبانگیر تاالب انزلی
مهاجــر،  پرنــدگان  پناهــگاه  انزلــی  تــاالب 
ــگاه  ــی، زایش ــران آب ــا و نیلوف ــه ه ــگاه الل رویش
ــه روز  ــان خــزر و بهشــت گردشــگران روز ب ماهی

جلــوی چشــمانمان آب مــی رود.
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد طــی ســه دهــه 
از  زیــادی  حجــم  ورود  دلیــل  بــه  گذشــته 
رســوبات و رشــد بــی رویــه گیاهــان مهاجــم 

ــه  ــر ب ــاالب از 11 مت ــن ت ــق آب ای ــن عم میانگی
کمتــر از دو متــر و در مناطقــی حتــی کمتــر 

کاهــش پیــدا کــرده اســت.
افــزون بــر مقادیــر زیــادی ســم و کــود شــیمیایی 
روزانــه بیــش از 400 هــزار متــر مکعــب فاضــاب 

بــه تــاالب بیــن المللــی انزلــی وارد مــی شــود. 
و  ایــن ســازه هــای غیرضــروری  بــر  عــاوه 
ــی آب  ــان طبیع ــع جری کارشناســی نشــده و قط
ــم  ــه حری ــاوز ب ــی ، تج ــان مهاجــم واردات ، گیاه
ــه دم  ــزر دم ب ــای خ ــش آب دری ــاالب و کاه ت
ــد.  ــی زن ــم م ــی زخ ــاالب انزل ــات ت ــر رگ حی ب
عکســهای هوایــی و روایــت قایقــران هــا، نشــان 

دهنــده رونــد ســریع خشــک شــدن تاالبــی 
ــی  ــی کوچ ــش محل ــه گوی ــی ب ــه زمان ــت ک اس
ــی  ــده م ــک نامی ــای کوچ ــان دری ــا هم ــا ی دری

ــد. ش
حــال و روز تاالبــی کــه نگاهبــان آب هــا و مانــع 
بــروز ســیاب ، متعــادل کننــده آب و هــوای 
دارای  و  ماهیــان کاســپین  زایشــگاه  منطقــه، 
ارزشــهای عدیــده بــود، بــه شــدت ناخــوش 
اســت . در آمارهــا وســعت تــاالب انزلــی حــدود 
ــا شــواهد  ــی شــود ام ــوان م ــار عن ــزار هکت 19 ه
حاکــی از آن اســت کــه تــاالب دیگــر آن گســتره 

ــدارد. ــابق را ن ــوان س ــوش و ت و ت

تبعات خشــک شدن تاالب انزلی
ــال محیط زیســت بــا اشــاره  ــی فع ــرا جنس زه
انزلــی  تــاالب  حــاد  بســیار  وضیعــت  بــه 
عمــق  سال هاســت کــه  متاســفانه  می گویــد: 
ــک  ــه ی ــی ب ــق انزل ــای عمی ــیاری از بخش ه بس
ــه امســال  ــی اســت ک ــن درحال ــر رســیده، ای مت
در همیــن بخش هــا نیم متــر آب هــم وجــود 

ــدارد. ن
ــی  ــای انزل ــد ورودی ه ــی بای ــات انزل ــرای نج  ب
از  رود  و گوهــر  زرجــوب  پاکســازی کــرد،  را 
اســت  رودخانه هایــی  آلوده تریــن  جملــه 
ــار  ــا در کن ــود دارد و م ــا وج ــاید در دنی ــه ش ک
ایــن رودخانه هــای آلــوده زندگــی می کنیــم. 
گوهــر  و  زرجــوب  رودخانه هــای  متاســفانه 
رود درگیــر فاضاب هــای شــهری و همچنیــن 
صنعتــی هســتند. منطقــه ســراوان کــه سالهاســت 
ــت.  ــده اس ــل ش ــه تبدی ــوی زبال ــل دپ ــه مح ب
شــیرابه های زبالــه بــا بــار  آلودگــی بــاال بــه ایــن 
ــاالب  ــت وارد ت ــده و در نهای ــا وارد ش رودخانه ه

می شــوند. انزلــی 
اســت  اســتراتژیک  تاالبهــای  از  یکــی  انزلــی 
المللــی  بیــن  تــاالب  یــک  اینکــه  از  بغیــر  و 
اســت، در صورتــی کــه خشــک شــود پیامدهــای 
اقتصــادی و اجتماعــی بســیار زیــادی هــم بــرای 
مــردم خواهــد داشــت یعنــی اگــر نخواهیــم 
از دریچــه محیطزیســت بــه آن توجــه کنیــم 
ــا  ــود، ب ــی خشــک ش ــاالب انزل ــه ت ــی ک درصورت
مشــکات عدیــده ای روبــرو خواهیــم شــد و 
همیــن اتفــاق بــرای خیلــی از تاالبهــا بــا وســعت 

ــوع اســت. ــال وق ــاد در ح ــا زی ــم ی ک

پیش از مدیر کل 
زیست گیالن،  محیط 

پدر  پرویز کردوانی 
ایران  جغرافیای 

نیز در خصوص این 
صحبت کرده  قضیه 

بود. او در مورد 
خشکشدن  تبعات 

گفته  دریایخزر 
»با خشکشدن  بود: 
میانکاله،  دریایخزر 

خلیج گرگان و تاالب 
میشوند  خشک  انزلی 

و اثرات بدی 
محیطزیست  روی 

میگذارند.«

ارتباط خشکی تاالب انزلی با دریای خزر
مدیر کل محیط زیست گیالن: کاهش تراز دریای خزر موجب خشک شدن بخش جنوبی تاالب انزلی شده است

معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
بیــان اینکــه هیــچ توســعه ای بــدون عــوارض نیســت،گفت: محیــط 
زیســت حــق النــاس آینــدگان اســت و مــا بایــد از تکنولوژی هــای 
ــی را  ــت محیط ــای زیس ــن ردپ ــا کمتری ــم ت ــتفاده کنی ــن اس نوی

داشــته باشــیم.
بــه گــزارش ایســنا دکتــر اســکندر امیــدی نیــا اظهارکــرد: مــا اقتصــاد 
چرخشــی را داشــتیم و داریــم و عناویــن آن جدیــد اســت. مثــال 
ســاده آن صنعــت چغندرقنــد اســت کــه از آن قنــد می گیرنــد و از 

زبالــه آن مــاس و از مــاس در کارخانــه الکل ســازی اســتفاده مــی 
شــود. مــا بــرای اینکــه چالش هــای زیســت محیطــی خــود را حــل 
و فصــل کنیــم، به طورجــدی نیازمنــد کاربســت تکنولوژی هــای 

نویــن در همــه حوزه هــای اقتصــادی هســتیم.
ــاره  ــا »دوب ــت: م ــی از چالشــها را پاســتیک دانســت و گف وی یک
ــال  ــم و در ح ــروع کردی ــتیک« را ش ــی پاس ــاره ب ــه، دوب ــی زبال ب
حاضــر پــت پاســتیک کــه یــک پلیمــر اســت، 400هــزار تــن وارد 
ــه  ــا ب ــه م ــن اســت ک ــوژی ای ــی شــود و پاســخ تکنول ــت م طبیع

ــم  ــم و از میکروارگانیســم هایی اســتفاده کنی ســمت طبیعــت بروی
ــه  ــه ب ــن زمین ــن در ای ــم. کشــور ژاپ ــن ببری ــت را از بی ــن پ ــه ای ک

نتایجــی رســیده اســت.
امیــدی نیــا بــا تاکیــد بــر اقتصــاد ســبز و نــگاه سبزســازی 
مشــاغل گفــت: در ایــن مــورد مــا نیازمنــد مقــررات، فرهنگســازی 
)رفتارســازی( و آموزش هــای اجتماعــی هســتیم. در خصــوص 
وبــرای  هســتیم  ضعیــف  بســیار  اجتماعــی  آموزش هــای 
ــاد و  ــردم نه ــازمان های م ــد س ــوزه بای ــن ح ــول در ای ــاد تح ایج

پیــدا کننــد. انجمن هــای علمــی ورود 
وی در ادامــه بــه کیفیــت غــذا اشــاره و اظهارکــرد: تــازه خــوری در 
جامعــه مــا کــردار روزمــره نیســت در صورتــی کــه علــت کــم خریــد 
کــردن در برخــی کشــورها گرانــی نیســت، تــازه خــوری اســت چــون 

بــه شــدت بــه غذاهــای تــازه اهمیــت می دهنــد.
ــک  ــت: در بحــث تفکی ــورد اصــول اقتصــاد چرخشــی گف وی در م

ــواده شــروع شــود. ــدو خان ــد از ب ــه بای زبال
امیــدی نیــا بــا اشــاره بــه توســعه پایــدار کــه یــک حرکــت جمعــی 
اســت، گفــت: در بخــش کشــاورزی کمیته هــای پســماند کشــاورزی 
در اســتان ها حتمــا بایــد فعــال شــوند. در ایــن حــوزه می تــوان بــا 
اســتفاده از تکنولــوژی محصــوالت تراریختــه تولیــد کــرد و ســموم 
حــذف می شــوند و اقتصــاد چرخشــی مــا می توانــد نفــس بکشــد.
برنامــه »پیشــران« بــه تهیــه کنندگــی ســودابه آقاجانیــان، محصــول 
گــروه دانــش شــبکه چهــار سیماســت کــه بــه صــورت هفتگــی ســه 

شــنبه شــب هــا، حوالــی ســاعت 21 پخــش مــی شــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی محیــط زیســت در ادامــه دکتــر 
ــط  ــران و محی ــات علمــی دانشــکده عم ــون - عضــو هی رضــا مکن
ــف اقتصــاد  ــه تعری ــر - ضمــن اشــاره ب زیســت دانشــگاه امیرکبی

ــازی  ــه پاکس ــتی ها ب ــط زیس ــد اول، محی ــت: در ران ــی گف چرخش
ــر  ــرگ، آخ ــد م ــد و تصــور می کردن ــن بهداشــتی می پرداختن و دف
ــت  ــادی و قابلی ــال ارزش اقتص ــه دنب ــس ب ــچ ک ــت و هی کار اس
اســتفاده مجــدد از آن هــا نبــود. در نتیجــه مــواردی کــه ارزش 
ــت.  ــرار می گرف ــی ق ــاد چرخش ــد و در اقتص ــدا می ش ــت، ج داش
بــا کامــل شــدن ایــن چرخــه، در انتهــا  زبالــه بــه طــا بازچرخانــی 

ــب هســتیم. ــورد در کشــور عق ــن م ــا در ای ــه م می شــود ک
ــه در حــد شــرب انجــام  ــران تصفی ــا  و در ای ــزود: در دنی وی اف
شــده اســت و در پــروژه یکــی از دانشــجویانم در ایــن مــورد از 
ــرب  ــه ش ــد ک ــد کردن ــده و تایی ــه ش ــا گرفت ــع امض ــام مراج تم
نیــز بامانــع اســت، بنابرایــن در حــال حاضــر از نظــر مهندســی 
ــای  ــت و تکنولوژی ه ــا اس ــل احی ــد قاب ــد در ص ــی ص و تکنیک
مختلفــی در ایــران نیــز وارد شــده اســت کــه می تــوان از آن هــا 
اســتفاده کــرد و بایــد از نظــر صرفــه بررســی شــود. بــا واگــذاری 
ــدند  ــه ش ــران، متوج ــکاران در ته ــه پیمان ــه ب ــع آوری زبال جم
ارزش اقتصــادی بســیاری در آن اســت و ایــن اولیــن قــدم بــه 

ــات اســت. ــی در اســتفاده از ضایع ــی ابتدای شــکل خیل
مکنــون ادامــه داد: مــا بــه ابتــدای چرخــه نیــز بایــد توجــه کنیــم 

و اصاحاتــی انجــام شــود.
ــط زیســت  ــات علمــی دانشــکده عمــران و محی ــن عضــو هی ای
ــتیک  ــگاه ها پاس ــی فروش ــزود: در برخ ــر اف ــگاه امیرکبی دانش
ــد. در  ــه بیشــتری دریافــت می کنن ــا هزین عرضــه نمی شــود و ی
ــد دقــت شــود  بخــش حمــل و نقــل و نگهــداری مــواد نیــز بای
کــه چطــور بســته بندی شــود کــه ضایعــات نگهــداری آن کاهــش 
ــت  ــوی مصــرف را رعای ــد الگ ــز بای ــد. در بخــش مصــرف نی یاب

کنیــم.

محیط زیست حق الناس آیندگان است

مدیــر دفترمحیــط زیســت وکیفیــت منابــع آب شــرکت آب 
ــاب  ــا زه ــر پســاب ی ــارس در یادداشــتی اث ــه ای اســتان ف منطق
ــر  ــرار داده و ب ــورد بررســی ق ــط زیســت را م ــر محی کشــاورزی ب

ــرد. ــد ک ــودن آن تاکی ــرب ب مخ
 محمدرضــا ســربی، در یادداشــتی پســاب بیشــترین حجــم 
پســاب )زهــاب( وارد شــده بــه محیــط زیســت را ســهم بخــش 
کشــاورزی دانســته و راهکارهایــی بــرای کاهــش میــزان آالیندگــی 
ایــن پســاب و اثــرات مخــرب آن بــر زیســت بوم هــا ارائــه کــرده 
اســت.این مقــام مســئول در یادداشــت خــود آورده اســت کــه؛ " 
ــذا  ــه غ ــزون ب ــاز روز اف ــت و نی ــد جمعی ــر، رش ــالیان اخی در س
ــده و  ــت ش ــطح کش ــش س ــاورزی و افزای ــعه کش ــب توس موج
طبــق آمــار موجــود در کشــور، عــاوه بــر اینکــه بخــش کشــاورزی 
ــدود  ــد )ح ــدود 92 درص ــی ح ــرف آب یعن ــترین مص دارای بیش
هفتــاد و پنــج میلیــارد مترمکعــب در ســال( اســت، از 32 
میلیــارد متــر مکعــب حجــم کلــی فاضابهــای تولیــد شــده، ایــن 
بخــش بــا بیشــترین مقــدار یعنــی87 درصــد ) حــدود بیســت و 
هشــت میلیــارد مترمکعــب در ســال( پســاب یــا زهــاب را تولیــد 
ــه کــرده اســت: "حجــم  ــن یادداشــت اضاف می کند."ســربی در ای
ــوال  ــه، معم ــتم تصفی ــود سیس ــل نب ــاب ها بدلی ــن پس ــده ای عم
بطــور مســتقیم وارد طبیعــت شــده و می توانــد موجــب تخریــب 
ــاب ها  ــن پس ــود درای ــای موج ــود؛ آالینده ه ــع آب ش ــی مناب کیف
شــامل ترکیبــات نیتــروژن و فســفر و رســوبات آغشــته بــا 
آرســنیک، روی و جیــوه و هــم چنیــن نمک هایــی مثــل ســدیم، 
ــده هــا  ــن آالین ــات اســت. ورود ای ــی کربن ــم و ب پتاســیم، منیزی
ــر مســتقیم  ــد بطــور غی ــار می توان ــر مســتقیم زیانب ــر اث ــاوه ب ع
ــادالت  ــیدیته و تب ــول، اس ــیژن محل ــدار اکس ــر مق ــبب تغیی س
شــیمایی و یونــی در محیــط شــود." مدیــر دفتــر محیــط زیســت 
ــه منظــور  ــروزه ب ــرده اســت:  ام ــه ک ــارس اضاف ــه ای ف آب منطق
برداشــت محصــول بیشــتر اســتفاده گســترده از مــواد شــیمیایی 
مختلــف نظیــر کودهــای شــیمیائی، علــف کش هــا وحشــره 
کش هــا بســیار متــداول اســت. ایــن مــواد شــیمیایی در مــوارد 
زیــادی باالتــر از حــد اســتاندارد مصــرف شــده و آلودگــی بیشــتر 

ــوند. ــب می ش ــی را موج ــطحی و زیرزین ــع آب س مناب

اثرات مخرب پساب کشاورزی 
بر محیط زیست

خبر
اجرای طرح ترافیک جدید

 از تابستان در تهران
پیــروز حناچــی  شــهردار تهــران گفــت: طــرح ترافیــک 
را بــه شــورای ترافیــک می بریــم و در آن جــا مصــوب 
ــی از وزارت  ــک، نمایندگان ــورای ترافی ــم؛ در ش می کنی
کشــور، پلیــس راهــور، شــهرداری و ســازمان حفاظــت محیط زیســت حضــور دارند. 
ارزیابــی تخصصــی همکارانــم درمــورد طــرح ترافیــک در حــال حاضر این اســت که 
در مقاطــع کوتــاه تاثیرگــذار اســت، امــا به شــکل مســتمر و در طوالنی مــدت بــر روی 
آلودگــی و ترافیــک تاثیــری نــدارد.در طــرح ترافیــک تجدیدنظــر می شــود و طــرح 

جدیــد از تابســتان ســال آینــده بــه اجــرا درخواهدآمــد.

تهدیدی  آمریکا،  کاغذتوالت 
کانادا برای جنگل های 

گـزارش جدیـد انجمـن دفـاع از منابع طبیعـی نیویورک، 
نشـان داد که اسـتفاده سـنگین از کاغذ توالت در آمریکا، 
بـه جنگل هـای کانـادا آسـیب می زند.بـه گـزارش فصـل 
اقتصـاد بـه نقـل از راشـاتودی، گـزارش جدیـد انجمن دفـاع از منابع طبیعـی نیویورک، 
نشـان داد کـه اسـتفاده زیـاد از کاغـذ توالـت در آمریـکا، بـه جنگل هـای کانـادا آسـیب 
می زند.طبـق مطالعـه این انجمن مدافع محیط زیسـت، که نام آن »مشـکل دسـتمال 
کاغـذی« اسـت، بزرگترین تولیدکنندگان کاغـذ توالت و دسـتمال کاغذی آمریکا، مانند 
پراکتـر انـد گمبـل، کیمبرلـی کارک و جورجیـا پسـیفیک، از خمیـر چـوب جنگل هـای 
شـمالی کانـادا اسـتفاده می کننـد که این به معنای این اسـت کـه آنها از مـواد بازیافت 

شـده اسـتفاده نمی کنند.

مراقب صیادان غیر مجاز باشید
فرماندارشهرســتان جوانــرود بــه رئیــس ادارە محیــط 
ــب  ــه مراق ــرد ک ــد ک ــتان تاکی ــن شهرس ــت ای زیس
صیــادان غیــر مجــاز باشیدیوســفی فرمانــدار جوانــرود 
از قطــع ارتبــاط 60 روســتا بــا مرکــز شهرســتان خبــر 
داد و گفــت: بــا بارشــهای ســنگین کــه از دیشــب تــا امــروز ادامــه داشــته اســت 
دسترســی بــه 60 روســتا قطــع شــده اســت و دربخــش کاشــی نیــز مشــغول رفــق 
نقــص در آبرســانی و بــرق رســانی هســتیموی همچنیــن گفــت بــه رئیــس ادارە 
محیــط زیســت ایــن شهرســتان تاکیــد شــده اســت کــه باتوجــه بــه بــارش زیــاد 
ــرو هــای حفاظــت  ــه از نی ــد در منطق ــرف و فراهــم شــدن امــکان شــکار و صی ب

محیــط زیســت بــا هوشــیاری بیشــتر بــه وظایــف خــود عمــل کننــد.

ترافیک

جنگل

صید 

مدیر کل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از افزوده شدن یک اسکلت 
نهنگ 10 متری به جمع ذخائر این موزه خبر داد و گفت: الشه این نهنگ در حال آماده سازی است.

رنا
 ای

س:
عک

یــک حقوقــدان گفــت: »توافقنامــه پاریــس، یــک ســند حقوقــی 
الــزام آور بــرای کشــورهایی اســت کــه بــه عضویــت آن در می آینــد و 
اجــرای مفــادش، الــزام آور خواهــد شــد چــرا کــه مفــاد تعهــدات در 
متــن، بــه دو دســته »متعهــد بــه وســیله« و »متعهــد بــه نتیجــه« 

تقســیم شــده اســت.«
ــوم  ــوق و عل ــت علمــی دانشــکده حق ــری" عضــو هیئ ــدی پی "مه
سیاســی دانشــگاه تهــران، در دومیــن نشســت هــم اندیشــی ملــی 
ــی  ــه م ــن توافقنام ــی ای ــاد حقوق ــه ابع ــه ب ــس ک ــه پاری توافقنام
ــس  ــه پاری ــه توافقنام ــن ب ــرد: »پرداخت ــان ک ــت، خاطرنش پرداخ

ــده نیســت.« ــه موضــوع آن پیچی ــی ک ــده شــده در حال پیچی
وی بــا بیــان اینکــه »رژیــم تغییــرات اقلیمــی، یــک قابلیــت قابــل 
اجتنــاب اســت و نمی تــوان از نقشــه گازهــای گلخانــه ای و انتشــار 
ــل  ــن از عل ــش زمی ــت: »گرمای ــراز داش ــرد«، اب ــاض ک ــا اغم آنه
افزایــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای اســت و کشــور مــا هــم از ایــن 
تغییــرات مســتثنا نیســت.« »مکانیــزم توافقنامــه پاریــس نســبت 
ــی  ــوص همراه ــر در خص ــت محیطی دیگ ــای زیس ــه توافقنامه ه ب

ــری دارد.« ــش پررنگ ت ــورها نق کش
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه 
ــه  ــا ب ــی در کشــور م ــل توجه ــد قاب ــه »درآم ــان اینک ــا بی ــران ب ته
ــه  ــا توجــه ب ــت: »ب ــی وابســته اســت«، گف ــن نفت توســعه میادی
داخــل کشــور،  در  بی تفاوتی هــا  برخــی  و  تحریم هــا  وجــود 
ــم و  ــرل کنی ــان را کنت ــراه نفتی م ــای هم ــته ایم گازه ــوز نتوانس هن
نمی تــوان انتظــار داشــت بــا پیوســتن بــه توافقنامــه پاریــس بــه 
ایــن مهــم دســت یابیــم.« »توافقنامــه پاریــس، یک ســند حقوقی 
الــزام آور بــرای کشــورهایی اســت کــه بــه عضویــت آن در می آینــد و 
اجــرای مفــادش، الــزام آور خواهــد شــد چــرا کــه مفــاد تعهــدات در 
متــن، بــه دو دســته »متعهــد بــه وســیله« و »متعهــد بــه نتیجــه« 

تقســیم شــده اســت.«

توافقنامه پاریس یک 
سند حقوقی الزام آور است

هر
س:م

عک
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حد مجاز آلودگی صوتی محیطی چه قدر است؟آل
آلودگــی صوتــی کــه محصــول توســعه و پیشــرفت 
ــای  ــن آالینده ه ــی از مهمتری ــه یک ــت ب ــوژی اس تکنول
محیــط زیســت در نواحــی شــهری تبدیــل شــده اســت. 
ــی از  ــل زندگ ــا مح ــط کار ی ــراد در محی ــیاری از اف بس
ــاز  ــدود مج ــه ح ــتند البت ــره  هس ــی در مخاط ــی صوت آلودگ

ــت. ــان نیس ــهری یکس ــف ش ــق مختل ــوت در مناط ص
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی نحــوه جلوگیــری از 
آلودگــی صوتــی کــه بــه تصویــب هیــات وزیــران رســیده اســت، تــراز 
متوســط اســتاندارد روزانــه آلودگــی صوتــی - بین ســاعت 7 تــا 22 - 
در پهنه هــای مســکونی ۵۵ دســی بل و تــراز متوســط اســتاندار شــبانه 

آن - بیــن ســاعت 22 تــا 7 - 4۵ دســی بل اســت.
همچنیــن بــر اســاس ایــن آیین نامــه، پهنه هــای مســکونی عبارتنــد 
از پهنه هایــی کــه کاربــری غالــب آن هــا مســکونی و کارکــرد اصلــی آن 
ــه فعالیت هــای پشــتیبان  ــوط ب ســکونت اســت و کاربری هــای مرب
بــرای تامیــن نیازهــای روزمــره و اولیــه ســاکنان محــات را نیــز در 
خــود جــای داده انــد. در ایــن پهنــه تامین آســایش و امنیت ســاکنان 

مبنــای انتخــاب کاربری هــای مجــاز بــه اســتقرار اســت.
حــدود مجــاز اســتاندارد روزانــه صــوت - بیــن ســاعت 7 تــا 22- در 

پهنه هــای صنعتــی 7۵ دســی بل و تــراز متوســط اســتاندار شــبانه - 
بیــن ســاعت 22  تــا 7 - نیــز 6۵ دســی بل پیش بینــی شــده اســت.
بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی نحــوه جلوگیــری از آلودگــی صوتــی، 
ــق  ــی دارد و طب ــری صنعت ــه کارب ــت ک ــه ای اس ــی پهن ــه صنعت پهن

ضوابــط محیــط زیســت اســتقرار صنایــع این پهنــه در شــهرها مجاز 
ــا نواحــی  ــرون از شــهر ی ــه مناســب بی ــا فاصل ــد ب نیســت و بای

مســکونی قــرار گیرند.همچنیــن تــراز متوســط اســتاندارد روزانه صوت 
-  بیــن ســاعت 7 تــا 22 - و تــراز متوســط اســتاندارد شــبانه آن - 
بیــن ســاعت 22 تــا 7- در پهنــه هــای تجــاری - اداری بــه ترتیــب 
6۵ و ۵۵ دســی بل اســت. پهنــه تجــاری - اداری بــه قســمت هایی 
از شــهر گفتــه می شــود کــه عمدتــًا دارای کاربــری تجــاری صــرف یــا 
ــا آن باشــد. بازارهــا و پاســاژها در ایــن پهنــه  کاربری هــای مرتبــط ب
ــه  ــه اســم پهن ــه ای ب ــد.در پهنه بندی هــای شــهری، پهن قــرار می گیرن
مختلــط نیــز وجــود دارد کــه عبــارت اســت از پهنــه ای کــه فضاهــای 
ــده و از  ــد آم ــکونی پدی ــای مس ــت در بافت ه ــادی از کار و فعالی زی
اســتقرار توأمــان کارکردهــای ســکونت، کار و فعالیــت شــکل گرفتــه 
ــراز  ــه 60 و ت ــن پهن ــه صــوت در ای ــتاندارد روزان اســت. متوســط اس

ــده اســت. ــی ش ــبانه آن ۵0 دســی بل پیش بین متوســط ش

تور
10 نکته درباره موتوسـیکلت های کاربراتوریمو

از جملــه منابــع  موتــور ســیکلت های کاربراتــوری 
ــه  ــوا در مناطــق شــهری هســتند ک ــی ه ــی آلودگ اصل
90 درصــد بیشــتر از موتورهــای انژکتــوری آلودگــی دارند 
حتــی میــزان آلودگــی آن هــا ۵ برابــر یــک خــودرو بــا 

ــورو 2 اســت. ــتاندارد ی اس
بــه گــزارش ایســنا، یــک موتــور کاربراتــوری بــه طــور میانگیــن 1۵ 
گــرم آلودگــی بــه ازای هــر کیلومتــر پیمایــش تولیــد می کنــد، درحالی 
کــه اگــر همــان موتــور ســیکلت مجهــز بــه سیســتم سوخت رســانی 
ــه زیــر دو گــرم در هــر  انژکتــوری شــود، میــزان تولیــد آلودگــی آن ب

کیلومتــر کاهــش می یابــد.
ـ موتــور ســیکلت انژکتــوری در مقایســه بــا موتــور ســیکلت کاربراتوری 

90 درصــد آلودگــی کمتــری تولیــد می کنــد.
ــد  ــان می ده ــران نش ــهر ته ــی ش ــار آالیندگ ــیاهه انتش ــه س ـ مطالع
کــه ســهم نــاوگان موتــور ســیکلت در تولیــد آلودگــی در شــهر تهــران 
در میــان منابــع آالینــده دیگــر از جملــه ناوگان هــای حمــل و نقلــی، 
نیروگاه هــا، صنایــع، پاالیشــگاه و منابــع خانگــی و تجــاری حــدود 17 

درصــد اســت.
تولیــد  در  موتــور ســیکلت های کاربراتــوری  ـ همچنیــن ســهم 

آالینده هــای گازی و ذرات معلــق بــه ترتیــب 18 و 10 درصــد اســت. 
ـ موتورســیکلت های کاربراتــوری ذرات بســیار ریــزی تولیــد می کننــد و 
تعــداد ذرات خروجــی اگــزوز هــر 10 موتور ســیکلت کاربراتــوری معادل 
یــک اتوبــوس دیزلــی اســت درحالیکــه یــک موتورســیکلت انژکتــوری 
بســیار کمتــر از موتــور ســیکلت کاربراتــوری ذره معلــق تولیــد می کنــد.

ــی  ــی آلودگ ــل اصل ــه عوام ــوری از جمل ــور ســیکلت های کاربرات ـ موت
ــی بل  ــا 80 دس ــد ت ــتند  و می توانن ــهری هس ــق ش ــی در مناط صوت

آلودگــی صوتــی ایجــاد کننــد.
ـ میــزان آلودگــی موتــور کاربراتــوری ۵ برابــر یــک خــودرو با اســتاندارد 

یــورو 2 اســت.
ــیکلت  ــزار موتورس ــون و ۵00 ه ــش از 11 میلی ــر بی ــال حاض ـ در ح
کاربراتــوری شــماره گــذاری شــده در کشــور وجــود دارد کــه حــدود 3 

ــد. ــردد می کنن ــران ت ــهر ته ــا در ش ــون از آن ه میلی
ــاک،  ــی هــوای پ ــه اباغــی آیین نامه هــای اجرای ــر اســاس مصوب ـ ب
ــران  ــهر ته ــوری ش ــیکلت های کاربرات ــد از موتورس ــش از ۵0 درص بی

فرســوده هســتند.
ــزار  ــدود 300 ه ــا ح ــوده تنه ــوری فرس ــور کاربرات ــک موت ــقاط ی ـ اس

ــه دارد. ــان هزین توم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران

پای تحریم در میان نیست

در هفته گذشته اکثر اپلیکیشن های ایرانی توسط اپ استور غیر فعال شدند

اپلیکیشـن هایی  مسـدودیت  گذشـته  هفتـه 
روی  ثالـث  شـخص  وبسـایت های  از  کـه 
سیسـتم عامل  بـر  مبتنـی  دسـتگاه های 
یـک  تیتـر  بودنـد  شـده  دانلـود  اپـل   iOS
 رسـانه های خبـری و شـبکه های اجتماعـی بـود.
امنیـت  بررسـی  راسـتای  در  اپـل  شـرکت 
حریـم  حفـظ  و  موبایـل  اپلیکیشـن های 
اخیـر  هفته هـای  در  کاربـران  خصوصـی 
اپ هـای  محدودسـازی  دربـاره  هشـدارهایی 
توسـعه  »گواهینامـه  از  اسـتفاده کننده 
 »Enterprise »گواهـی  همـان  یـا  سـازمانی« 

منتشـر کـرد کـه در مرحلـه بررسـی ایـن اپ ها، 
موضـوع  همیـن  رسـید.  ایرانی هـا  بـه  نوبـت 
جملـه  از  ایرانـی،  اپلیکیشـن های  شـد  باعـث 
تجـارت  شـرکت های  آنایـن،  تاکسـی یاب های 
الکترونیـک، اپ اسـتورهای ایرانـی و… کـه بـه 
قبـل  سـال  دو  تحریم هـای  زدن  دور  منظـور 
اپلیکیشـن های  حـذف  و  ایـران  علیـه  اپـل 
نـوع گواهینامه هـا  ایـن  از  اپ اسـتور  از  ایرانـی 
اسـتفاده می کردنـد،  انتشـار اپ هایشـان  بـرای 
دسترسـی  امـکان  کاربـران  و  شـوند  مسـدود 
از  حتـی  را  کاربـردی  برنامه هـای  ایـن  بـه 
باشـند. نداشـته  جایگزیـن  روش  ایـن   طریـق 
بـر خاف تصـور و شـایعات، مسدودسـازی های 
اسـاس  بـر  تحریـم  راسـتای  در  اپـل  اخیـر 
ایـن  و  نیسـت  آمریـکا  دولـت  فشـارهای 

اپلیکیشـن هایی  کشـورها  تمامـی  در  شـرکت 
توسـعه  گواهـی  از  غیرمجـاز  بصـورت  کـه 
غیرفعـال کـرده  را  اسـتفاده کرده انـد  سـازمانی 
بیانیـه ای  در  را  موضـوع  ایـن  اپـل  اسـت. 
کـه  “توسـعه دهندگانی  کـرده:  اعـام  اینچنیـن 
می کننـد،  سواسـتفاده  مـا  سـازمانی  گواهـی  از 
شـرکت  توسـعه  برنامـه  بـا  قراردادشـان  از 
آن هـا  گواهینامه هـای  و  کرده انـد  تخطـی  اپـل 
از  آن هـا  لـزوم  صـورت  در  می شـود.  باطـل 
برنامـه توسـعه مـا بطـور کامـل حـذف خواهنـد 
ارزیابـی  را  مـوارد  ایـن  مـداوم  بطـور  مـا  شـد. 
هسـتیم.” فـوری  اقـدام  آمـاده  و   می کنیـم 

امیـر ناظمـی، معـاون وزیـر ارتباطـات و رئیـس 
سـازمان فنـاوری اطاعـات نیـز در واکنـش بـه 
اخبـار منتشـره در گفت وگـو بـا خبرگـزاری مهـر 
ایـران  بـه  تنهـا مختـص  موضـوع  “ایـن  گفتـه: 
اپـل  شـرکت  جدیـد  رویـه  تغییـر  و  نبـوده 
بـرای حفـظ امنیـت اطاعـات و رعایـت حقـوق 
مالکیـت معنـوی اسـت. معـاون وزیـر ارتباطـات 
طراحـان  بـه  اپـل  ایـن  از  پیـش  تاکیـد کـرد: 
اپلیکیشـن ایـن اجـازه را مـی داد کـه اپ مـورد 
کاربـران  تـا  داده  قـرار  وبسـایت  روی  را  نظـر 
وبسـایت،  در  لینـک دسترسـی  بـه  مراجعـه  بـا 
نرم افـزار مـورد نظـر را روی دسـتگاه خـود نصب 
کننـد. در ایـن روش، قبـل از نصـب اپلیکیشـن 
بـه کاربـر هشـدار داده می شـود کـه ایـن روش 
و  نیسـت  تاییـد  مـورد  و  اعتمـاد  قابـل  نصـب، 
نصـب  اجـازه  می پذیـرد،  را  آن  مسـئولیت  اگـر 
می دهـد.  تنظیمـات گوشـی  روی  تاییـد  بـا  را 
اپـل  شـرکت  جدیـد  اسـتراتژی  تغییـر  در  امـا 
 از ایـن روش، ممانعـت بـه عمـل آمـده اسـت.”

گزارشـی  در   TechCrunch وبسـایت  پیش تـر 
کـه  سـازمانی  توسـعه  گواهی هـای  بـود:  آورده 

بـرای انتشـار اپلیکیشـن های یک سـازمان برای 
کارمندانـش باید اسـتفاده شـود، توسـط عده ای 
سواسـتفاده  مـورد  دنیـا  در  توسـعه دهندگان  از 
بـرای  ایـن گواهی هـا  از  آن هـا  و  گرفتـه  قـرار 
کاربـر،  جاسوسـی  اپلیکیشـن های  انتشـار 
بهـره  و…  مسـتهجن  محتـوای  پخـش  قمـار، 
ایـن  از  پـس  می رسـد  نظـر  بـه  می گیرنـد. 
محدودیـت  ایجـاد  بـه  اپـل  کـه  بـود  گـزارش 
نـوع گواهی هـا  ایـن  از  اسـتفاده کنندگان  بـرای 

پرداخـت.

چیست؟ راه حل 
پلتفـرم اپ اسـتور  پویـا خوشـبخت، مدیرعامـل 
ایـن  راه حـل  دربـاره  »سـیب اپ«  ایرانـی 
مشـکات بـه ایبنـا گفتـه: برخـی از شـرکت ها از 
جملـه اسـنپ تصمیـم گرفتنـد تـا با ارائه نسـخه 
اپـل  وب سـرویس، قابلیـت دسترسـی کاربـران 
بـه پلتفرمشـان را فراهـم کننـد کـه یـک راه حـل 
نسـخه  کـه  چـرا  مـی رود؛  شـمار  بـه  موقتـی 
اپلیکیشـن  جایگزیـن  نمی توانـد  وب سـرویس 
دارد؛ مـا در حـال  شـود و مشـکات متعـددی 
بـرای  را  مهـم  و  اساسـی  مرحلـه  سـه  حاضـر 
سـیب اپ در نظـر گرفته ایـم کـه در مرحلـه اول 
صفحـه لندینـگ بـرای تمامـی کسـب و کارهـای 
مهمـی کـه دچـار مشـکل شـدند ایجاد می شـود 
تـا کاربـران بدون نیاز بـه نصب سـیب اپ بتوانند 
ایـن نـرم افزارهـا را دانلـود و اسـتفاده کننـد؛ از 
طـرف دیگـر سـیب اپ به روزرسـانی خواهد شـد 
و ایـن احتمـال وجـود دارد کـه مشـکات از بین 
بـرای رفـع مشـکات  نهایـی  امـا راه حـل  بـرود 
Ad-Hoc اسـت کـه بالـغ بـر حداقـل 6 هفتـه 
فعالیـت بـرای پیاده سـازی زمـان نیـاز دارد کـه 
اپـل  توسـعه دهندگان  اکانـت  از  اسـتفاده  بـا 
محقـق می شـود؛ قیمـت ایـن اکانت هـا 100 دالر 

اسـت و هـر 100 دسـتگاه آی فـون در کشـور در 
یـک اکانـت بـه عنـوان باکـس قـرار می گیرنـد 
می کننـد.” اسـتفاده  اپلیکیشـن ها  از   و 

راه حـل دیگـر حـل موقتـی ایـن مشـکل مراجعه 
دانلـود  و  آی دی  اپـل  خریـد«  »سـوابق  بـه 
آخریـن نسـخه قرارگرفتـه از اپلیکیشـن بر روی 

اپ اسـتور اپـل پیـش از حـذف شـدن، اسـت.

اثر تحریم ها بر کسب وکارهای نوین
بـه نظـر می رسـد پـس از فیلترینـگ تلگـرام که 
باعـث شـد بسـیاری، در برخـی از آمارهـا حدود 
دهنـد،  از دسـت  را  نفـر، شـغل خـود  صدهـزار 
بـه کسـب وکار  اپـل صدمـه جـدی  اقـدام  ایـن 
ایرانیـان در حـوزه تکنولـوژی وارد کنـد. با وجود 
عمومـی  اسـاس گواهینامـه  بـر  امـا  تحریم هـا 
و  کـرد  صـادر  آمریـکا  قبلـی  دولـت  کـه   D1
همچنـان دارای اعتبـار اسـت، ابزارهـای ارتبـاط 
شـخصی شـامل تحریـم نمی شـوند، امـا مهـدی 
پیام رسـان  اپلیکیشـن  مدیرعامـل  انجیـدی، 
داخلـی »گـپ« در واکنـش بـه اقـدام اخیر اپل 

بـا انتشـار نامـه ای از وزارت خزانـه داری امریـکا 
بـه ایـن شـرکت کـه در آن اعـام شـده اسـت 
اپ اسـتور  در  آن هـا  اپلیکیشـن  گرفتـن  قـرار 
بـه  اپـل  اعـام کـرد  ناقـض تحریم هـا نیسـت، 
از قـرار گرفتـن »گـپ«  دلیـل تحریم هـا مانـع 
خـود  توییتـر  در  او  اسـت!  شـده  اپ اسـتور  در 
از  پیام رسـان گـپ  انتشـار  بـرای  “مـا  نوشـت: 
تاییدیـه گرفته ایـم  آمریـکا  خزانـه دارای  وزارت 
و حـاال اپـل کاسـه داغ تـر از آش شـده و بـدون 
بـه  کاربـران  دسترسـی  منطقـی  دلیـل  هیـچ 
انتشـار  گـپ را مسـدود کـرده اسـت. در حـال 
دیگـر هسـتیم.” از مسـیری  جایگزیـن   نسـخه 

شـکایت  دیـد  و  مانـد  منتظـر  بایـد  حـال 
در  دنیـا  فنـاوری  غـول  از  ارتباطـات  وزارت 
اپ هـای  حـذف  بابـت  بین المللـی  مراجـع 
راهـی  نگذاشـتن  باقـی  و  اپ اسـتور  از  ایرانـی 
سـازمانی  گواهی هـای  ایـن  از  اسـتفاده  جـز 
ختـم  بـه کجـا  ایرانـی،  توسـعه دهندگان  بـرای 

. د می شـو

ته
نک

بـر خـالف تصـور و شـایعات، مسدودسـازی های اخیـر اپـل در راسـتای 
تحریم بر اسـاس فشـارهای دولت آمریکا نیسـت و این شـرکت در تمامی 
کشـورها اپلیکیشـن هایی که بصـورت غیرمجاز از گواهی توسـعه سـازمانی 
اسـتفاده کرده انـد را غیرفعـال کـرده اسـت. پیـش از ایـن اپل بـه طراحان 
اپلیکیشـن ایـن اجازه را می داد کـه اپ مورد نظر را روی وبسـایت قرار داده 
تـا کاربـران با مراجعـه به لینک دسترسـی در وبسـایت، نرم افـزار مورد نظر 
را روی دسـتگاه خـود نصـب کننـد. در این روش، قبل از نصب اپلیکیشـن 
بـه کاربر هشـدار داده می شـود کـه این روش نصـب، قابل اعتمـاد و مورد 
تاییـد نیسـت و اگر مسـئولیت آن را می پذیرد، اجازه نصـب را با تایید روی 
تنظیمـات گوشـی می دهـد. اما در تغییـر اسـتراتژی جدید شـرکت اپل از 

ایـن روش، ممانعـت به عمل آمده اسـت.

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی 

،در کارگاه آموزشــی راهبــری ایســتگاه هــای ســنجش 

و کارشناســان  حضورمســئوالن  بــا  هــوا کــه  کیفیــت 

مرتبــط ادارت کل حفاظــت محیــط زیســت اســتانهای 

ــوی در  ــان رض ــرقی،مرکزی و خراس ــان ش فارس،آذربایج

ــار  ــخنانی اظه ــی س ــد، ط ــزار ش ــن اداره کل برگ ــل ای مح

ــوا در  ــش مســتمرکیفی ه ــه ضــرورت پای ــا ب داشــت: بن

کانشــهرها بــا تاکیــد بربهــره منــدی از شــیوه هــای 

نویــن و تکنولــوژی مناســب جهــت نمونــه بــرداری، آنالیــز 

ــده از ســوی  ــای آالین ــر ه ــت پارامت ــری غلظ ــدازه گی و ان

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــط درحفاظ ــان مرتب کارشناس

ــان  ــی آن ــری تجــارب عمل ــد ســازی و بکارگی ــا ، توانمن ه

بــه عنــوان زیــر ســاختی مناســب بــرای ارزیابــی مطلــوب 

و منطقــی از وضعیــت آالیندگــی هــوا متکــی بــه پتانســیل 

هــای ادارات کل یــاد شــده دردســتور کار قــرار گرفتــه 

اســت و ایــن کارگاه  هــم اندیشــی و آموزشــی نخســتین 

 گام درایــن خصــوص درســطح کشــور بــه شــمار مــی رود.

ــط  ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــورج همت ــوی ،ت ــان رض ــت خراس زیس

اینکــه بــه منظــور تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی، بــروز 

رســانی ســطح دانــش فنــی کارشناســان حفاظــت محیــط 

زیســت در راهبــری مســتقل ایســتگاه هــای کنتــرل کیفــی 

هــوا درمشــهد کلیــد خــورده اســت گفــت: از آنجــا کــه بهــره 

منــدی از ظرفیــت ســازمان هــای تخصصــی مــردم نهــاد، 

شــرکت هــای دانــش بنیــان و تــوان فنــی دیگــر داوطلبــان 

ــه  ــاری ک ــای آم ــل ه ــازی و تحلی ــدل س ــص درم متخص

مــی توانــد درشــکل گیــری یــک سیســتم مدیریــت 

یکپارچــه موثــر واقــع شــود مغفــول مانــده اســت ، 

تــاش بــر ایــن اســت کــه ضمــن مدیریــت هزینــه هــای 

ــای  ــوزه ه ــوری ح ــش مح ــی و دان ــم افزای ــب، ه مترت

 راهبــری و انســجام خدمــات کارشناســی را تقویــت کنیــم. 

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: بــرای بررســی چالــش هــا 

و فرصــت هــا و ارائــه راهکارهــا و بکارگیــری تجربیــات در 

حــوزه مدیریــت آلودگــی هــوا، فعــال ســازی اکوسیســتم 

هــای کارآفرینــی یــک ضــرورت اســت

بکارگیری تجارب برای 
استقالل ایستگاه های 

سنجش کیفی هوا

افتتاح باند دوم محور 
کرمان -زرند

قطعـه آخر بانـد دوم محـور کرمان 
- زرنـد امـروز با حضور اسـتاندار و 
نماینـدگان کرمـان و راور و زرنـد و 
کوهبنـان بـه بهـره بـرداری رسـید.
بـا افتتـاح ایـن قطعـه تمـام ایـن محـور بـه بزرگـراه تبدیـل 
شـد.مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان  کرمـان ،طـول قطعـه 
افتتاحـی را 26 کیلومتر و شـامل دو بانـد 13 کیلومتری اعام 
کـرد و گفـت: بـرای احـداث ایـن قطعـه 298 میلیـارد ریـال 
هزینه شـده اسـت.محمدمهدی بلوردی طول مسیر مستقیم 
کرمـان زرنـد را 7۵ کیلومتـر اعـام کـرد و افزود: با احتسـاب 
تقاطع های غیر هم سـطح در مجموع 122 کیلومتر راه در این 

محـور دو بانده شـده اسـت.

راه و 
شهرسازی

یم
سن

: ت
س 

عک

میزان بارش ها نشان می دهد:

بارش های امیدوار کننده در کرمان

سال آبی جاری  نسبت به سال گذشته بهتر است

در ســال آبــی جــاری، اســتان کرمــان 1/۵۵ 
ــارش  ــت. ب ــته اس ــارش داش ــر ب ــی مت میل
ــته، 9/8  ــی گذش ــال آب ــتان در س ــن اس ای
اســت کــه در شــمال  بــوده  میلــی متــر 
آب  روان  مکعــب  متــر  اســتان،21میلیون 
ــته  ــی برگش ــر زمین ــای زی ــفره ه ــه س ــا ب ه

ــت. اس
راضیــه زنگــی آبــادی –طبــق آمــار ارایــه 
ســایت  ماهانــه  بولتــن  طریــق  از  شــده 
هواشناســی، 23شــهر اســتان کرمــان، در 
ــر امسال)شــروع ســال  ــی اول مه ــازه زمان ب
ــال 97  ــفندماه س ــا اول اس ــد( ت ــی جدی آب
از نــزوالت خوبــی بهــره منــد بــوده انــد. 

ــتان ــمال اس ش
در ســال آبــی جــاری انــار 6/27میلــی متــر 
ــته)مهر  ــی گذش ــال آب ــته، در س ــارش داش ب
ــهر 3/9  ــن ش ــارش ای ــال( ب ــر امس ــا مه ت
ــنجان،  ــت.بارش رفس ــوده اس ــر ب ــی مت میل
آبــی  ســال  در  متربــوده،  میلــی   4/40
گذشــته بــارش ایــن شــهر 8میلــی متــر 
ــر  ــی ت ــارش راور 4/34 میل ــت. ب ــوده اس ب
بــوده، 6/3 میلــی متــر بــارش ایــن شــهر در 
ــال  ــت. در س ــوده اس ــته ب ــی گذش ــال آب س
آبــی جــاری، زرنــد، 3/46میلــی متــر بــارش 
داشــته، 3/6 میلــی متــر بــارش ایــن شــهر 

ــت. ــوده اس ــته ب ــال گذش در س

شهرجنوبی هفت  بارش 
در ســال آبــی جــاری بــارش جیرفــت  برابــر 
بــا 6/80 میلــی متــر بــوده، بــارش ایــن 
شــهر در ســال گذشــته، ۵/10 میلــی متــر 
ــی  ــال آب ــوب در س ــار جن ــوده اســت. رودب ب

جــاری 7/49 میلــی متــر بــارش داشــته 
ــارش  ــر در ســال گذشــته ب ــی مت و  2/۵میل
آبــی  ســال  در  فاریــاب  اســت.  داشــته 
ــته،  ــارش داش ــر ب ــی مت ــاری،۵/83 میل ج
ســال  بارندگــی  میــزان  متــر  1/6میلــی 
گذشــته آن اســت. کهنــوج در ســال آبــی 
داشــته  بــارش  متــر  میلــی   83 جــاری، 
ــته  ــال گذش ــهر در س ــن ش ــی ای ــه بارندگ ک
2/4 میلــی متــر بــوده اســت. در ســال آبــی 
ــارش  ــر ب ــی مت ــان 2/121 میل ــاری منوج ج
داشــته، ۵/۵ میلــی متــر بــارش ایــن شــهر 
ــج  ــه گن ــت. قلع ــوده اس ــته ب ــال گذش در س
4/86 میلــی متــر بــارش داشــته، ایــن شــهر 
ــر بارندگــی  ــی مت در ســال گذشــته 2/۵ میل
داشــته اســت. بــارش عنبرآبــاد 6/۵2 میلــی 
ــارش  ــوده، ب ــاری ب ــی ج ــال آب ــر در س مت
ــی  ــته ۵میل ــی گذش ــال آب ــهر در س ــن ش ای

ــت. ــوده اس ــر ب مت

 بارندگی های شرق
ــر  ــی مت ــم 36میل ــاری ب ــی ج ــال آب در س
آبــی گذشــته  در ســال   ، داشــته  بــارش 
ــوده  ــهر ب ــن ش ــارش ای ــر ب ــی مت 8/3 میل
ــاری 8/21  ــی ج ــال آب ــرج در س ــت. فه اس
ــی  ــال آب ــته، در س ــارش داش ــر ب ــی مت میل
گذشــته، 4/6 میلــی متــر بــارش داشــته 
ــارش در  ــر ب ــی مت ــگان 1/24میل ــت. ری اس
میلــی   ۵/7 داشــته،  جــاری  آبــی  ســال 
متــر بــارش ســال گذشــته ایــن شــهر بــوده 
اســت.بارش نرماشــیر ۵/24 میلــی متــر در 
ــهر ۵/3  ــن ش ــوده، ای ــاری ب ــی ج ــال آب س
میلــی متــر در ســال گذشــته بــارش داشــته 

ــت. اس

استان غرب 
در ســال آبــی جــاری بــارش بــاران در بافــت 
ــت،  ــوده اس ــر ب ــر براب ــی مت ــا ۵/113 میل ب

در  شــهر  ایــن  بــارش  متــر  1/2۵میلــی 
ــه،  ــت. ارزویی ــوده اس ــته ب ــی گذش ــال آب س
9/118 میلــی متــر بــارش در بــازه زمانــی 
ــر  ــی مت ــته، 20/3 میل ــفند داش ــا اس ــر ت مه
ــته  ــی گذش ــال آب ــهر در س ــن ش ــارش ای ب
بــوده اســت. بــارش رابــر برابــر 3/93 میلــی 
متــر بــوده، بــارش ایــن شــهر در ســال آبــی 

ــت. ــوده اس ــی ب ــته 7/26میل گذش

شهربابک سیرجان، 
ــی  ــاری 90 میل ــی ج ــال آب ــیرجان در س س
متــر  2/2۵میلــی  داشــته،  بــارش  متــر 
ــوده  ــهر ب ــن ش ــارش ای ــته ب ــال گذش در س
آبــی  در ســال  بــارش شــهربابک  اســت. 
جــاری برابــر بــا 7/46میلــی متــر بــوده، 
ــارش ایــن شــهر در ســال  1/8 میلــی متــر ب

گذشــته بــوده اســت.

کرمان ، بردســیر و کوهبنان
ــی  ــا 4/32 میل ــر ب ــان براب ــارش شــهر کرم ب
ــن  ــارش ای ــر ب ــی مت ــوده، 2/4 میل ــر ب مت
شــهر در ســال گذشــته بــوده اســت. بردســیر 
در ســال آبــی جــاری 72/3 میلــی متــر 
بــارش داشــته، 22/9 میلــی متــر بــارش 
ــت.  ــوده اس ــته ب ــال گذش ــهر در س ــن ش ای
کوهبنــان در ســال آبــی جــاری 2/47میلــی 
متــر بــارش داشــته ،در ســال آبــی گذشــته، 

ــت. ــته اس ــارش داش ــر ب ــی مت 9/10 میل

ذخیــره بارندگی های اخیر
بــا نــگاه اجمالــی بــه بارندگــی هــای امســال 
و ســال گذشــته، دیــده مــی شــود،هر شــهر 
اســتان، نســبت بــه ســال آبــی گذشــته، 
ــن  ــال ای ــت. ح ــته اس ــری داش ــارش بهت ب
ســوال پیــش مــی آیــد کــه بــا وجــود 
ــدات  ــی، تمهی ــی در پ ــای پ ــالی ه خشکس
اســتان بــرای ذخیــره آب بارندگــی هــای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــوده اســت، ب ــه ب ــی چ فعل

ــم. ــتان رفتی ــی اس ــع طبیع ــراغ، مناب ــه س ب
طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر  زاده  رجبــی 
همشــهری  بــه  کرمــان  اســتان  شــمال 
پروژه هایــی  آبخیــزداری  بندهــای  گفــت: 
هســتند کــه در مســیر رودخانــه، دشــت 
ســاخته  دســت  ایــن  از  مکان هایــی  و 
ــد. در  ــم کنن ــرعت آب را ک ــا س ــوند ت می ش
نتیجــه هنگامــی کــه ســرعت حرکــت آب 
کــم شــد، آب بهتــر بــه ســفره های آب زیــر 

می کنــد. نفــوذ  زمینــی 

اعتبار 25میلیارد 
ــدوق  ــه از محــل صن ــل اینک ــه دلی امســال ب
توســعه ملــی اعتباراتــی 2۵میلیــارد تومانــی 
ــا وجــود  ــه ایــن کار تعلــق گرفتــه اســت، ب ب
اینکــه بارش هــای امســال مطلــوب بــوده 
امــا رجبــی زاده معتقــد اســت هنــوز 700 
ــی  ــر زمین ــر مکعــب آب هــای زی ــون مت میلی

ــتند. ــود هس ــار کمب دچ

27حوزه آبخیز با 1۴ شهرســتان
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول: در ســال 
97 از محــل اعتبــار نــام بــرده، 27حــوزه 
آبخیــز در 14 شهرســتان جهــت عملیــات 
ــف و اجــرا  ــزداری تعری ــف آبخی هــای مختل
گردیــده اســت. عمــده ایــن فعالیــت هــا از 
مهرمــاه امســال شــروع و تــا پایــان دی مــاه 
هــا تمــام شــده انــد، حاصــل ایــن عملکــرد 
14شهرســتان  در  ۵12ســازه  هــا ســاخت، 
اســت کــه خشــکه چیــن، گابیــون، بندهــای 
ســنگی ماتــی و خاکــی نمونــه هــای آن 

ــتند. هس
بــا توجــه بــه ایــن کــه دســتاورد ایــن 
21میلیــون مترمکعــب  فعالیــت مدیریــت 
روان آب بــوده اســت، رجبــی زاده ادامــه 
مــی دهــد: بــا کمــک ایــن ســازه هــا ســرعت 
ــه و  ــوب آب گرفت ــم ، رس ــی ک ــم بارش حج
و آب وارد ســفره هــای زیرزمینــی شــده 
ــای  ــت ه ــام فعالی ــا انج ــع ب ــت. درواق اس
ــب ،  ــزار مترمکع ــدود 300ه ــزداری، ح آبخی
رســوب روان آب هــا  کنتــرل و 6میلیــون 
متــر مکعــب  از 21 میلیــون مترمکعــب روان 
ــوذ  ــی نف ــای زیرزمین ــفره ه ــه س ــا ب آب ه

ــد. ــی کن ــدا م پی

ــره  ــب ذخی ــر مکع ــون مت 18میلی
ــوب ــر جن ــای اخی ــارش ه ب

ــر کل  ــتانی مدی ــن کردس ــد حس ــر محم دکت
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
در گفتگــو بــا همشــهری تشــریح کــرد : 
در بارندگــی روزهــای اخیــر در شهرســتان 
هــای جنوبــی 7۵0 ســازه از پــروژه هــای 
آبخیــزداری و آبخوانــداری آبگیــری شــد کــه 
ــه  ــیاب، تغذی ــرل س ــی در کنت ــش بزرگ نق
کنتــرل  نیــز  و  زیرزمینــی  هــای  ســفره 
ــه بررســی  ــا توجــه ب ــد. ب رســوب داشــته ان
هــای صــورت گرفتــه درپــی بارندگــی هــای 
22 و23 بهمــن13۵ میلیــون متــر مکعــب 
ــر  ــون مت ــدود 18 میلی ــیاب، ح ــرل س کنت
ــای  ــفره ه ــه س ــوذ آب ب ــزان نف ــب می مکع
متــر  میلیــون   4 حــدود  و  زمینــی  زیــر 
گرفتــه  صــورت  رســوب  کنتــرل  مکعــب 
وآبخــون  آبخیــزداری  پروژه هــای  اســت. 
ــت  ــه در نهای ــد ک ــد بســیاری دارن داری فوای
موجــب کاهــش اثــرات خشکســالی مــی 
شــوند، کــه در شــرایط فعلــی مهمتریــن 
ــن روی  ــش پیــش روی ماســت و از ای چال
ــن کار در  ــوان مهمتری ــی ت ــزداری را م آبخی
ــه  ــه گفت ــت. ب ــی دانس ــع طبیع ــوزه مناب ح
ــی بســتری  ــع طبیع ــر کردســتانی:  مناب دکت
بــرای رونــق کشــاورزی و ذخیره آب اســت و 
بــه همیــن منظــور از محــل اعتبــارات صندوق 
معظــم  مقــام  اذن  بــه  و  ملــی  توســعه 
رهبــری اعتبــاری بالــغ بــر 7000 میلیــارد 
ریــال بــه ایــن پــروژه هــا اختصــاص یافتــه 
اســت وســهم جنــوب کرمــان بیــش از 264 
ــال در نظــر گرفتــه شــده اســت. میلیــارد ری
حمیــده حبیبــی رییــس مرکــز پیــش بینــی 
اداره هواشناســی اســتان کرمــان در خصــوص 
وضعیــت بــارش در اســفند و فروردیــن مــاه 
ــارش  ــت: در کل اســتان ب ــه همشــهری گف ب
ــه صــورت نرمــال و کمتــر از نرمــال در  هــا ب
دومــاه اســفند و فروردیــن  پیــش بینــی 
ــی گذشــته  ــه ســال آب ــی نســبت ب شــده ول

ــر اســت. ــًا بهت شــرایط طبیعت

ته
نک

محمد حسـن کردسـتانی مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیـزداری جنـوب کرمان در 
گفتگـو بـا همشـهری تشـریح کـرد : در بارندگـی روزهای اخیـر در شهرسـتان های 
جنوبـی 750 سـازه از پـروژه هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری آبگیری شـد که نقش 
بزرگـی در کنتـرل سـیالب، تغذیـه سـفره هـای زیرزمینـی و نیـز کنتـرل رسـوب 
داشـته انـد. با توجـه به بررسـی های صـورت گرفته درپـی بارندگی هـای 22 و23 
بهمـن135 میلیـون متـر مکعـب کنترل سـیالب، حـدود 18 میلیـون متر مکعب 
میـزان نفـوذ آب به سـفره های زیـر زمینی و حـدود ۴ میلیون متـر مکعب کنترل 
رسـوب صـورت گرفته اسـت. پروژه هـای آبخیزداری وآبخـون داری فواید بسـیاری 
دارنـد کـه در نهایـت موجـب کاهش اثـرات خشکسـالی می شـوند، که در شـرایط 
فعلـی مهمتریـن چالش پیش روی ماسـت و از ایـن روی آبخیـزداری را می توان 
مهمتریـن کار در حـوزه منابـع طبیعـی دانسـت. به گفته دکتـر کردسـتانی:  منابع 
طبیعـی بسـتری بـرای رونـق کشـاورزی و ذخیـره آب اسـت و به همین منظـور از 
محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملـی و به اذن مقـام معظم رهبری اعتبـاری بالغ 
بـر 7000 میلیـارد ریـال بـه ایـن پـروژه هـا اختصـاص یافته اسـت وسـهم جنوب 

کرمـان بیـش از 26۴ میلیـارد ریـال در نظر گرفته شـده اسـت.

گزارش
کرمان نو

10 باب مغازه در چالوس طعمه حریق شد
صبح روز جمعه، 10 باب مغازه در بازار روز چالوس طعمه حریق شد.

گزارش 
سروش بیات پور - پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اطالع رسانی

شهرداری نجف شهر 

نوبت اول

آگهی مزایده زمین شهرداری نجف شهر
شــهرداری نجــف شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره 313/790 مــورخ 97/11/30 شــورای محتــرم اســالمی نجــف 

شــهر در نظــر دارد تعــداد 20 قطعــه از قطعــات مســکونی واقــع در فــاز 5 کــوی شــهداء را از طریــق مزایــده عمومــی بــه 
فــروش برســاند لــذا متقاضیــان محتــرم مــی توانند جهــت دریافت اســناد مزایــده حداکثــر تــا 10 روز پــس از درج آگهی 

نوبــت دوم بــه شــهرداری نجــف شــهر مراجعــه نماینــد

شرایط شرکت در مزایده زمین:
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد

2- سـپرده شـرکت در مزایـده ۵ ٪ از بـرآورد قیمـت پایـه بـرای هـر قطعـه مـي باشـد کـه می بایسـت به حسـاب سـپرده شـماره 1222۵ به نام 

شـهرداری نجـف شـهر نـزد بانـک تجـارت نجـف شـهر واریز یا بصـورت ضمانت نامـه معتبر بانکـی ارائه گـردد .

3- کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

4-هرگاه برندگان اول - دوم و سوم به هر نحو حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۵-به پیشنهادات فاقد سپرده - مخدوش - مشروط - ناقص و با پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

6-کلیه شرایط مزایده در اسناد مربوطه قید گردیده است

در صورت کسب اطاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن 03442397380 تماس حاصل نمایند. 

اگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13 آئين 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکـی 
کـه برابـر اراء هیأتهـای حل اختـاف موضوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسمیمسـتقر در واحـد ثبتـی گلبـاف  کـه ادامه 
عملیـات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجويز گردیده اسـت 
با شـماره پـاک فرعی از اصلی وبخـش و محل وقوع ملک 

و مشـخصات مالک بشـرح ذیل:
1-پـاک 10۵9 فرعـی از 83 - اصلـی بخـش 26 کرمـان 
مالکیت آقای محسـن اکبری جوشـانی فرزند غامحسـین 
به شـماره شناسـنامه 1317 صادره از گباف درششدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 709/29مترمربـع واقـع در گلبـاف 

دهسـتان جوشـان میدان ابوالفضل خيابان جلگه خریداری 
از مالک رسـمی محمد پورشـیخ جوشـانی 

2-پـاک 32 فرعـی از 1306-اصلـی بخـش 27 کرمـان 
مالکیـت خانم طیبـه قهرمانـی فرزند غامعباس به شـماره 
شناسـنامه ۵937 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب 
مغـازه بـه مسـاحت ۵1 متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابان 
انقاب جنب بانک مسـکن خریداری از مالک رسـمی آقای 

محمد اسـماعیل اسـفندیاری
3-کچپـاک یکفرعـی از 14۵۵- اصلـی بخـش 27 کرمان 
مالکیـت اقـای نصـرهللا شـیخ زاده گوکـی فرزنـد نمـک بـه 
شـماره شناسـنامه 109 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک 
بـاب خانـه به مسـاحت 328/96متـر مربع واقـع در گلباف 
محلـه محرابـی کوچـه شـهید امیـر مجاهدي بن بسـت باغ 
نـو خریـداری از مالـک رسـمی آقای نصـرهللا شـیخ زاده گوکی

از 1492- اصلـی بخـش 27 کرمـان  4-پـاک یکفرعـی 
مالکیـت آقـای عبـاس هابیلـی فرزنـد قاسـم بـه شـماره 
شناسـنامه 224 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه به مسـاحت 420/13متر مربع واقـع در گلباف خیابان 
انقـاب محلـه کـوش کوچـه شـهید میرتـاج الدينـي جنـب 
مسـجد صاحـب الزمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 

رضـا پـور غامحسـین زاده
بخـش 27 کرمـان  اصلـی  از 1492-  فرعـی  ۵-پـاک2 
مالکیـت خاتـم مهدیـه ایرانمنـش فرزنـد نورالـه به شـماره 
شناسـنامه 137صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 773/90 متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان 
انقـاب محلـه کـوش کوچـه شـهید میرتـاج الدينـي جنـب 
مسـجد صاحـب الزمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 

رضـا پورغامحسـین زاده

لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 1۵ 
روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشند مي توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی  به مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و  پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/26

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف 
م.الف1618

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعيين 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدینوسـیله اماکی کـه برابـر آراء هیأتهای 
حـل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی گلباف 
کـه ادامـه عملیات ثبتی آنها مطابـق قانون مذکور تجویز گردیده اسـت به ترتیب 
شـماره پـاک فرعـی از اصلـی وبخش و محـل وقوع ملک و مشـخصات مالک 

واقـع در بخـش 27 کرمان بشـرح ذیل:
 1-پـاک 19 فرعـی از 1119- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیت احمـد هادیزاده 
فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 17 صادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب 
مغـازه بـه مسـاحت 44/74 مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر جنـب 

کمیتـه امـداد مالک رسـمی احمـد هادیزاده 
2- پـاک4 فرعـی از 2۵02-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت احمـد هادیزاده 
فرزنـد محمـد به شـماره شناسـنامه 17 صـادره از گلبـاف درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 671/06مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان منتظـری محلـه 

عبـاس آبـاد مالک رسـمی قنبـر هادیـزاده گوکی
 لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـي مـي 
شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/26

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 1603

 

شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال 97 و بنــد 5 صورتجلســه 
شــماره 37  شــوراي اســامي شــهر شــهربابک، عمليــات اجــراي امــور خدمــات شــهري را 

بــه صــورت حجمــي بــه بخــش خصوصــي واگــذار نمايــد. لــذا از کليــه پيمانــکاران واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل ميآيــد 
جهــت دريافــت و تحويــل اســناد مناقصــه بــه آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تيــر ســاختمان شــهرداري دبيرخانــه 

شــهرداري مراجعــه نماينــد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي بمدت 10 روز کاري  مي باشد.

ــش  ــا في ــي ي ــه بانک ــت نام ــوع ضمان ــال( از ن ــون ري ــصد ميلي ــال )شش ــه 600.000.000 ري ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمي مبل
واريــزي بــه حســاب جــاري 1335160769 نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري  شــهربابک مــي باشــد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، به ترتيب ضبط خواهد شد.
مدت اجراي پروژه يکسال ميباشد.

ساير اطاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318

آذردخت مرشدی - شهردار شهربابک

آگهي مناقصه تنظيف و جمع آوري زباله
 سطح شهرشهربابک )نوبت اول(

آگهي مناقصه يک نوبته - به شماره 1030/د/30/1397
ــه اســتناد  ــه شــهرداري قزويــن در نظــر دارد ب شــرکت بهســازان آينــده قزويــن وابســته ب
ــروژه  ــورخ 97/12/01 پ ــماره 979/د/30/1397 م ــه ش ــرکت ب ــن ش ــره اي ــات مدي ــه هي مصوب
ــت  ــن و نظاف ــهرداري قزوي ــتان هاي ش ــه آرامس ــبز مجموع ــاي س ــداري فض ــظ و نگه حف

ســاختمان هاي اداري را بــا بــرآورد اوليــه 5/358/450/188 ريــال از طريــق مناقصــه عمومــي بــه مــدت 12 مــاه شمســي بــه 
ــد. ــکار داراي شــرايط ذيــل واگــذار نماي پيمان

1- گواهي صاحيت از اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعي.
2- رزومه کاري مرتبط با موضوع مناقصه.

3- موضوع اساسنامه شرکت منطبق با نوع فعاليت فوق باشد.
ــت  ــا 10 روز جه ــر ت ــدت حداکث ــه م ــي ب ــن آگه ــار اي ــخ انتش ــد از تاري ــت مي توانن ــرکت هاي داراي صاحي ــه ش ــذا کلي ل
ــاختمان  ــش، س ــدان ارت ــع در مي ــرکت واق ــن ش ــاي اي ــور قرارداد ه ــه ام ــه ب ــناد مناقص ــت اس ــرايط و درياف ــاع از ش اط

ــد. ــه نماين ــوري مراجع ــر حض ــت غي ــت درياف ــن جه ــهرداري قزوي ــايت ش ــا س ــد 3 و ي ــه 2، واح ــاري، طبق همي
تلفن تماس 028-33368404-5 

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
حميدرضا كيان پور، مديرعامل شركت

3883

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک      
مرحله ای ) تجدید شده(

3904
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم

ــه  ــذا از کلی ــد، ل ــرا نمای ــر اج ــای زی ــروژه ه ــر دارد پ ــام در نظ ــتان ای ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
ــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد  شــرکت هــا و اشــخاص حقیقــی واجــد شــرایط دعــوت ب
 www.setadiran.ir ــه آدرس ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه س ــا، ب ــنهاد ه ــه پیش و ارائ

ــخه  ــک نس ــامانه، ی ــنهادات در س ــناد و پیش ــذاری اس ــر بارگ ــاوه ب ــتی ع ــدگان بایس ــرکت کنن ــا ش ــد، ) ضمن ــه نماین مراجع
بصــورت فیزیکــی از اصــل بــرگ پیشــنهاد قیمــت، فــرم خــود اظهــاری، دعــوت نامــه و آنالیــز بهــاء مهــر و امضــاء شــده بهمــراه 
اصــل ضمانــت نامــه و همچنیــن کپــی صاحیــت ایمنــی، کپــی صاحیــت پیمانــکاری و پرینــت ســایت ســاجار بــه دفتــر حراســت 

ــد.( ــل نماین ــرکت تحوی ش

آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه  97/12/15
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : شنبه 97/12/25

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: روز یکشنبه مورخ 97/12/26 در دفتر مدیرعامل شرکت
آدرس محل تحویل اسناد: ایام – میدان دفاع مقدس – شرکت آب و فاضاب استان ایام – دفتر حراست  

دستگاه نظارت: معاونت بهره برداری شرکت – تلفن تماس 0843-2230120-127
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11

وزارت نیرو  نوبت دوم

شرکت آب و فاضاب استان ایام

مدت اجرا عنوان پروژهردیف
پروژه

مبلغ برآورد 
اولیه)ریال( نوع 

فهرست بهاء

مبلغ ضمانت 
پیمانکاران مجاز محل پرداختنامه)ریال(

شرکت کننده

1
عملیات نیرو رسانی به 
تاسیسات آب شیرین 

کن شهر ملکشاهی
3 ماه

 2/195/165/220
ریال فهرست بها 
ابنیه و کارهای 

الکتریکی سال 97

 109/760/000
ریال

طرح های عمرانی 
شرکت بصورت 

) اوراق مشارکت ، 
اسناد خزانه و ...(

رشته نیرو 
حداقل پایه 5

2
بهره برداری و نگهداری 

از طرح آبرسانی به 
شهر ایوان

2/790/625/386 12 ماه
ریال )مقطوع(

 139/530/000
ریال

حساب جاری 
شرکت

رشته آب یا 
تاسیسات و 

تجهیزات حداقل 
پایه 5

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی 
ــه اســتناد  ــزارش کارشناســان و ب ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان طب

مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001019585 مرب 1ـ رأی ش
ــام در  ــد غ ــر فرزن ــادری ف ــای علیرضــا ن 1394114430001000834 آق
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ ششــدانگ ی
شــده بمســاحت 251/60 متــر مربــع پــاک شــماره 28/827 فرعی از 
10250 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی 
ــع  ــه 251/60 مترمرب ــبت ب ــه 263 نس ــر 568 صفح ــادره در دفت ص
ــت مشــاعی صــادره  ــی و ســند مالکی ــاک 10250/28/827 اصل از پ
در دفتــر 841 صفحــه 264 نســبت بــه 9/25 مترمربــع از پــاک 

ــف 5376 ( ــی. )م ال 10249/118 اصل
2ـ رأی شــماره 139760330002028528 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430002000715 خانــم مریــم علئــی فرزنــد اروجعلــی در 
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ ششــدانگ ی
ــی از 1825  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 132 مت ــده بمس ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق اصل
الواســطه از ترابعلــی عاصــم آبــادی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 

)  5377
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002014511 مرب 3ـ رأی ش
1395114430002000025 آقــای بهرعلــی قاســمی فرزنــد ســلطانعلی در 
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ ششــدانگ ی
شــده بمســاحت 65 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 1971 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ابوالحســن برفــره )عامــه( خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5378 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 4ـ رأی شــماره 139760330002030850 مرب
ــد  ــادی فرزن ــری ارش ــنعلی جعف ــای حس 1396114430002001945 آق
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش ــم در قس ابراهی
ــع پــاک شــماره فرعــی  ــا شــده بمســاحت 120 متــر مرب احــداث بن
از 1967 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از ابراهیــم جعفــری ارشــادی خریــداری کــرده اســت. 

ــف 5379 ( )م ال
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001019312 مرب 5ـ رأی ش
ــی در  ــد رضاقل ــی فرزن ــی آقاجان ــای عل 1397114430001001236 آق
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ ششــدانگ ی
شــده بمســاحت 182/40 متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 9455 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی بــه شــماره 10651 

ــف 5380 ( ــم. )م ال ــه 80 ق ــورخ 97/07/21 دفترخان م
پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030761 شــماره  رأی  6ـ 
ــد  ــاری فرزن ــی ذوالفق ــای قربانعل کاســه 1391114430002012306 آق
عروجعلــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
ــاک شــماره 4  ــع پ ــر مرب ــا شــده بمســاحت 85/45  مت احــداث بن
فرعــی از 2319 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــر صفحــه 130  عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی براب

ــف 5381 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــر 249 دارای مالکی دفت
7ـ رأی شــماره 139760330002029934 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــه هزارخان ــم معصوم 1395114430002001251 خان
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش در قس
ــی از  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 66/55 مت ــده بمس ــا ش بن
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق 2380 اصل
ــف  ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــه خری ــی زندی ــع الواســطه از غامعل م

)  5382
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 8ـ رأی شــماره 139760330002016974 مرب
1391114430002017301 خانــم مهــری بختیــاری فرزند محمدحســین 
در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بمســاحت 44 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2190 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

آفــاق لســانی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5383 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 9ـ رأی شــماره 139760330002028812 مرب
1391114430002016922 آقــای علــی الــه خانــی فرزنــد محمدحســن 
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش در قس
ــی  ــماره 119 فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 70/20 مت ــده بمس ــا ش بن
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی  از 1999 اصل
ســید محمــود قافلــه باشــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5384 (

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
ــب در دو  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید 
ــه اداره  آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــه مرجــع قضائ ــود را ب ــه و دادخواســت خ ــه دادگاه مراجع ــت ب ثب
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب اســت ک

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1397/11/24    تاریخ انتشار دوم: 1397/12/11

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو 
قم    3267

آگهی رونوشت حصروراثت
حمــزه علــی بگلــری دارای شــماره شناســنامه 
 1339/11/4 متولــد  صفرآقــا  فرزنــد   267
بــه  از فامنیــن بشــرح دادخواســت و  صــادره 
کاســه 97/ن/728 از ایــن شــورا در خواســت 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
ــه  ــر ب ــد محمدباق شــادروان ســاری ســلیمی فرزن
ــخ 87/12/12 در  ــنامه 182 در تاری ــماره شناس ش
ــه و  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــت  ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ورث
بــه: 1- شمســعلی بگلــری نــام پــدر صمدآقــا 
شــماره شناســنامه یــک فرزنــد پســر متوفــی 
2- شــعبانعلی بگلــری نــام پــدر صمدآقــا شــماره 
شناســنامه 376 فرزنــد پســر متوفــی 3- حمــزه 
علــی بگلــری نــام پــدر صمدآقــا شــماره شناســنامه 
267 فرزنــد پســر متوفــی 4- هاجــر بگلــری نــام 
پــدر صمدآقــا شــماره شناســنامه 367 فرزنــد 
دختــر متوفــی 5- محمودعلــی بگلــری نــام پــدر 
صمدآقــا شــماره شناســنامه 266 فرزنــد پســر 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــی این متوف
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت 
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــی حصروراث گواه
شعبه دهم شورای حل اختالف مرکزی

 رباط کریم  3842

آگهی ابالغ وقت دادرسی و 
دادخواست و ضمائم به

وقــت   825/6/97 پرونــده  کاســه   
 9 ســاعت  شــنبه   98/1/24 رســیدگی: 
صبــح -  خواهــان: مهــدی محقــق خوانــده: 
ســیدمحمود پناعــی بقــال- خواســته: الــزام 
ــواری  ــکان س ــودرو پی ــند خ ــم س ــه تنظی ب
285/34ص73   شــهربانی  شــماره  بــه 
خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــی نم عموم
شــعبه ششــم ارجــاع گردیــده و وقــت 
رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول 
بــه درخواســت  بــودن خوانــده  المــکان 
خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز مــاده 
ــب  ــی مرات ــن دادرســی مدن ــون آئی 73 قان
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر 
ــه دفتــر  آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی 
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت نمایــد ودر وقــت مقــرر 
بــاال جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم رســاند 
ــی الزم  ــیله آگه ــاغ بوس ــدا اب ــه بع چنانچ
شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن 

ــود. ــد ب ده روز خواه
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی 

رباط کریم   3843

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رأی شــماره 139760318019006727 ـ 1397/11/28 هیــأت 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای رحمــت 
ــادره از  ــنامه 19 ص ــماره شناس ــت بش ــد هم ــک فرزن ــاء ری ــواد نی ج
تالــش در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بابخانــه و دو بــاب 
انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 763/05 مترمربــع پــاک فرعــی 217 
ــه  ــع در قری ــاک 122 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 41 اصل
ییاقــی ریــک بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ضربــی جعفــری نــژاد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب عمــوم مرات
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــن اداره تســلیم و پــس  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ب
از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــراض  ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک اســت در صــورت انقضــای م

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده    3863

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رأی شــماره 139760318019006731 ـ 1397/11/28 هیــأت 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای 
نبــی طهماســبی فرزنــد موالنــا بشــماره شناســنامه 32 صــادره از 
تالــش در ششــدانگ یــک بابخانــه و دو بــاب انبــاری و محوطــه 
بــه مســاحت 2292/50 مترمربــع پــاک فرعــی 433 از 92 اصلــی 
ــرا  ــه س ــه کل ــع در قری ــاک 60 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
بخــش 27 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیف الــه 
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــبی مح ــور طهماس پ
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11  
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/25

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده           3864

آگهی رونوشت حصروراثت
شــماره  دارای  بقــا  ســهرابی  اســمعیل 
شناســنامه 46583 فرزنــد ابراهیــم متولــد 
ــت  ــرح دادخواس ــادان بش ــادره از آب 1349 ص
و بــه کالســه 812/8/97 از ایــن شــورا در 
خواســت حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح 
ــنابادی  ــه رش ــم نوری ــادروان خان ــه ش داده ک
ــنامه 38 در  ــماره شناس ــه ش ــتم ب ــد رس فرزن
تاریــخ 97/11/9 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت  ــن الف ــه حی ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- صبــاح 
شــماره  ابراهیــم  پــدر  نــام  فــر  ســهرابی 
شناســنامه 7677 پســر متوفــی 2- هنــاء 
ســیرابی نــام پــدر ابراهیــم شــماره شناســنامه 
7 دختــر متوفــی 3- اســماعیل ســهرابی بقــاء 
نــام پــدر ابراهیــم شــماره شناســنامه 46583 
ــدر  ــام پ ــیرابی ن ــان س ــی 4- ایم ــر متوف پس
دختــر   4402 شناســنامه  شــماره  ابراهیــم 
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا 
ــادر  ــت ص ــی حصروراث ــم دارد و اال گواه تقدی

ــف: 2643 ــد. م/ال ــد ش خواه
شعبه 8 شورای حل اختالف مرکزی

 رباط کریم  3841

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رأی شــماره 139760318019006723 ـ 1397/11/28 هیــأت 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
رقیــه سرکشــی فرزنــد فریــدون بشــماره شناســنامه 1570408971 
صــادره از مرنــد در ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 1200 مترمربــع پــالک فرعــی 9911 از 8 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 666 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 
ــه فرهــادی  ــای نصــرت ال ــک رســمی آق ــداری از مال گیــالن خری
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ــذا ب ــده اســت. ل محــرز گردی
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده              3865

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و 
ــت  ــند مالکی ــاعی درخواســت صــدور س ــناد مش ــادی و اس ــدارک ع م
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/9/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت. ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رأی جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 
ــرم ســنگ اصلــی 108 بخــش 16  ــه ازب عمــوم آگهــی مــی گــردد. قری
ــم  ــی غ ــه ب ــت تهمین ــروز از 36- در مالکی ــالک 599 مف ــالن : پ گی
ــاع  ــهم مش ــاع از 18000 س ــهم مش ــبت 3239/82 س ــه نس ــی ب ازبرم
ــاحت 3239/82  ــالیکاری بمس ــن ش ــه زمی ــک قطع ــدانگ  ی از شش
ــم از  ــس اع ــذا هرک ــم . ل ــی غ ــار ب ــای مخت ــت آق ــع از مالکی مترمرب
ــل و  ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب مج
ــد از  ــی داشــته باشــد میتوان ــوق واخواه ــالک ف ــروزی پ حــدود و مف
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی ب
ــک  ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــالک س ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــرا  ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن مــاه ب
بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای 
مــدت قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر 

ــود.  ــه دادخــواه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار3866

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139760317001005645-97/12/4 هیــأت  اول موضــوع 
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــه  ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکان
و بالمعــارض متقاضــی آقــای/ ســعید هلیچــی  فرزنــد کاظــم بشــماره 
ــی 1988892600  ــماره مل ــه ش ــت آزادگان ب ــادره از دش ــنامه 12490 ص شناس
ــع  در  ــه مســاحت 237/08  متــر مرب ــاب ســاختمان ب در ششــدانگ یــک ب
قســمتی از پــالک 58/25 بخــش 9 اهــواز خریــداری شــده موضــوع ســهام 
شــماره 1639 شــرکت ســهامی ایجــاد باغــات کــوی شــاه ســهمی ســید احمــد 
ــه متقاضــی  ــد ســید علــی محمد)مالــک رســمی( کــه ب علــی مرعشــی فرزن
انتقــال یافتــه، محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــت  ــًا صــدور ســند مالکی ــد شــد. ضمن ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. شــماره م/الــف:   5/3306

)تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/11( 
)تاریخ انتشار نوبت دوم: 27/ 97/12(

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز- اکبر افشین  3889

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــای موض ــأت ه ــأت/ هی ــادره هی ــر آراء ص براب

ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانــه 

ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت.   ل ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی و بالمع

ــی  ــزده روز آگه ــه پان ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط

مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 

ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را ب آگهــی ب

ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ و پ

ــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد  اعتــراض ، دادخواســت خــود را ب

ــدم وصــول  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م . بدیه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد 

ــنامه  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــیاحی فرزن ــی س ــای عل ــود.1. آق ب

ــی 1989089038 در  ــماره مل ــه ش ــت آزادگان ب ــادره از دش 1241 ص

یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 218/66 متــر مربــع در قســمتی 

ــداری شــده موضــوع ســهام  از پــالک 58/25 بخــش 9 اهــواز خری

ــاه ســهمی  ــوی ش ــات ک ــاد باغ شــماره 1984 شــرکت ســهامی ایج

ــه  ــک رســمی( ک ــد صــادق )مال ــد محم ــویان فرزن ــور موس ــی پ عل

بــه متقاضــی انتقــال یافتــه ، محــرز گردیــده اســت.2. آقــای علــی 

ســیاحی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1241 صــادره از دشــت 

آزادگان بــه شــماره ملــی 1989089038 در یــک بــاب ســاختمان بــه 

ــالک 58/25 بخــش  ــع در قســمتی از پ ــر مرب مســاحت 31/24 مت

ــرکت  ــماره 1984 ش ــهام ش ــوع س ــده موض ــداری ش ــواز خری 9 اه

ــویان  ــور موس ــی پ ــهمی عل ــاه س ــوی ش ــات ک ــاد باغ ــهامی ایج س

ــال  ــه متقاضــی انتق ــه ب ــک رســمی( ک ــد صــادق )مال ــد محم فرزن

ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  ــده اســت.لذا ب ــه، محــرز گردی یافت

ــزده روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه  ــه پان ــه فاصل ــت ب در دو نوب

ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش

داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 

مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 

ــراض ، دادخواســت  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ

خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.شــماره م/الــف:   5/3304

)تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/11(           

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 27/ 97/12(

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز- اکبر افشین  3890

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــور را براســاس گ ــون مذک قان

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139760330001019736 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1394114430001000672 اســماعیل کریمــی تلگــرد فرزنــد محمــد در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 
ــی  ــماره 1 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــه قس ــبت ب ــع نس ــر مرب 184/53 مت
ــک  ــک اداره ی ــت مل ــوزه ثب ــک ح ــش ی ــع در بخ ــی واق از 10845 اصل
قــم ســهم االرث متقاضــی از ســند 56324 مــورخ 41/7/16 دفتــر خانــه 
ــت دادنامــه 86 مــورخ 69/1/29  ــه موجــب گواهــی حصــر وراث ــم ب 8 ق
نســبت بــه 84 ســهم و ســند رســمی بــه شــماره 123643 مــورخ 
91/12/28 دفتــر خانــه 15 قــم نســبت بــه 8/09 ســهم  دارای مالکیــت 

ــف 5607( ــی باشــد.)م ال م
2ـ رأی شــماره 139760330001018247 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1394114430001000671 رضــا کریمــی تلگــرد فرزنــد محمــد در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 
ــی  ــماره 1 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــه قس ــبت ب ــع نس ــر مرب 184/53 مت
ــک  ــک اداره ی ــت مل ــوزه ثب ــک ح ــش ی ــع در بخ ــی واق از 10845 اصل
قــم ســهم االرث متقاضــی از ســند 56324 مــورخ 41/7/16 دفتــر خانــه 
ــت دادنامــه 86 مــورخ 69/1/29  ــه موجــب گواهــی حصــر وراث ــم ب 8 ق
نســبت بــه 84 ســهم و ســند رســمی بــه شــماره 123643 مــورخ 
91/12/28 دفتــر خانــه 15 قــم نســبت بــه 8/09 ســهم  دارای مالکیــت 

ــف 5608( ــد. )م ال ــی باش م
3ـ رأی شــماره 139760330001019861 مربــوط بــه پرونــده کاســه 

ــگ  ــین در دو دان ــد حس ــی فرزن ــن غام 1397114430001000806 محس
ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 128  ــک ب مشــاع از ششــدانگ ی
ــی از 10533  ــماره 9 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــه قس ــبت ب ــع نس ــر مرب مت
ــم ســند  ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــک حــوزه ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
ــند  ــه موجــب س ــه 31 ب ــر 206 صفح ــت مشــاعی صــادره در دفت مالکی
قطعــی 60293 مــورخ 82/12/20 دفترخانــه 14 قــم دارای مالکیــت مــی 

ــف 5659( ــد. )م ال باش
4ـ رأی شــماره 139760330001019865 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001000807 محمــد فتحــی فرزنــد علــی در دو دانــگ مشــاع 
ــر  ــدانگ 128 مت ــاحت شش ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی از شش
مربــع نســبت بــه قســمتی از پــاک شــماره 9 فرعــی از 10533 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند مالکیــت 
ــی  ــند قطع ــب س ــه موج ــه 31 ب ــر 206 صفح ــادره در دفت ــاعی ص مش
60293 مــورخ 82/12/20 دفترخانــه 14 قــم دارای مالکیــت مــی باشــد. 

ــف 5660( )م ال
5- رأی شــماره 139760330001019302 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001000805 محمدرضــا غامــی فرزنــد حســین در دو دانــگ 
ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 128  ــک ب مشــاع از ششــدانگ ی
ــی از 10533  ــماره 9 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــه قس ــبت ب ــع نس ــر مرب مت
ــم ســند  ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــک حــوزه ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
ــند  ــه موجــب س ــه 31 ب ــر 206 صفح ــت مشــاعی صــادره در دفت مالکی
قطعــی 60293 مــورخ 82/12/20 دفترخانــه 14 قــم دارای مالکیــت مــی 

ــف 5661( ــد. )م ال باش
6- رأی شــماره 139760330001018230 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
در  حســین  فرزنــد  پــور  رهبــر  ســیداحمد   1395114430001001158
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 140/58 متــر مربــع نســبت 
ــع در  ــی واق ــک اصل ــی از ی ــماره 223 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــه قس ب

ــادی  ــه ع ــه نام ــم مبایع ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــوزه ثب ــار ح بخــش چه
ــداری کــرده اســت.  ــی خری ــه حاجــی آقاجان مــع الواســطه از نعمــت ال

)م الــف 5662(
7- رأی شــماره 139760330001018246 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001000501 آقــای علیرضــا غفاریــان فردوئــی فرزنــد عبــاس 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 136 متــر مربــع نســبت 
ــده 10969اصلــی واقــع در بخــش  ــه قســمتی از پــاک شــماره باقیمان ب
یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند رســمی بــه شــماره 189343 
مــورخ 97/7/3 دفتــر خانــه 3 قــم دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 

)5663
8- رأی شــماره 139760330001021107 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001000580 خانــم مهــری کریمــی مغانــی فرزنــد حســین در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 135/74 متــر مربــع نســبت 
بــه قســمتی از پــاک شــماره 11525 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ناصــر فراهانــی خریــداری کــرده 

اســت. )م الــف 5803(
9- رأی شــماره 139760330001022267 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی در  ــد محمدعل ــدی فرزن ــعود احم ــای مس 1397114430001001450 آق
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 242 متــر مربــع نســبت بــه 
قســمتی از پــاک شــماره 10588 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از طوبــی وحیــدی اربابــی احــدی از 
وراث راضیــه وحیــدی اربابــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5804(

10- رأی شــماره 139760330001021024 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001528 آقــای حســین رفیعــی مقــدم فرزنــد یدالــه در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 138/50 متــر مربــع نســبت 
بــه قســمتی از پــاک شــماره 8 فرعــی از 11395 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از رضــا عموئــی صــادره 

در دفتــر 286 صفحــه 22 خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5805(
11- رأی شــماره 139760330001019222 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001000318 آقــای مظفــر محمدیــان گرمجانــی فرزنــد اصغــر 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 39/90 متــر مربــع نســبت 
ــع در بخــش  ــی واق ــده 11240 اصل ــه قســمتی از پــاک شــماره باقیمان ب
یــک ثبــت قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ســیداحمد رضــوی 
صــادره در دفتــر 172 صفحــه 319 خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5806(
12- رأی شــماره 139760330001019075 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
در  یــدهللا  فرزنــد  قاســمی  حســن  آقــای   1394114430001001097
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 109/46 متــر مربــع نســبت 
بــه قســمتی از پــاک شــماره 36 فرعــی از 10596 و 10597 اصلــی واقــع 
ــی  ــع الواســطه از عل ــادی م ــه ع ــه نام ــم مبایع ــت ق ــک ثب در بخــش ی

ــف 5807( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــریفی خری ــر ش اکب
ــده اســت پــس از  ــرر گردی ــه و از آنجائیکــه مق ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
ــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را  خــود را ب
ــت  ــه اداره ثب ــراض ب ــس از تســلیم اعت ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ اخ
بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
ــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه  ــرا ب گواهــی آن
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ص

ــود. )گویــه و پیــام مــا( دادگاه نخواهــد ب
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش 
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139760330002028971 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1391114430002011430 
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/شش ــر در قس ــد مظاه ــی فرزن ــب بابالوئ وه
احــداث بنــا شــده بمســاحت 70 متــر مربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از 1999 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از حســن ســبز آبــادی بزچلوئــی 

ــداری کــرده اســت. )م الــف 5605( خری
2- رأی شــماره 139760330002019808 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1396114430002001461 
علــی اصغــر جعفــری فرزنــد حســین در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 70 متــر مربــع پــاک شــماره 248 فرعــی از 2443 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از علــی اصغــر جعفــری هیزجــی 

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5606(
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
ــع  ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات مش
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
ــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت  ــه دو ق ــت اســناد منطق ــه اداره ثب خــود را ب
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت 
ــد  ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب ک

بــود. )گویــه و پیــام مــا(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1397/12/11

تاریخ انتشارنوبت دوم:  1397/12/26
مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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مدیرعامـل شـرکت ملی حفـاری ایران با 
ایـن بـاور کـه تعامـات بـرون و درون 
سـازمانی موجب رشـد و بالندگی شرکت 
می شـود، گفـت: هم افزایی اسـاس کار 
تحقـق  و  اهـداف  پیشـبرد  در جهـت  و 
اصـل  برنامـه هـای کان شـرکت یـک 
عبـدهللا  شود.سـید  مـی  محسـوب 
و  رئیـس  بـا  نشسـت  در  موسـوی 
صنعـت  درمـان  و  بهداشـت  مسـئوالن 
نفـت  اهـواز افـزود: حفـاری مهمتریـن 
حلقـه زنجیـره فرآینـد تولید نفـت و گاز 
اسـت و ایـن شـرکت نقش اساسـی در 
امـر تولید و پاسـخگویی بـه برنامه های 
صنعـت نفت کشـور ایفـا می کنـد.وی با 
اشـاره به تاسـیس  شـرکت ملی حفاری 

بـه فرمان امـام خمینـی )ره( اظهار کرد: 
در حالـی ایـن شـرکت بـا حـدود چهـار 
هـزار نیـروی انسـانی در دی مـاه سـال 
بـا  اینـک  هـم  کـرد،  بـه کار  آغـاز   ۵8
توسـعه فعالیـت ها و بکارگیـری فناوری 
هـای نویـن،  مجموعـه کارکنـان آن بـه 
بیـش از 18 هـزار نفـر بالـغ می گـردد که 
در بخـش هـای عملیاتی، خدمـات فنی 
و مهندسـی، پشـتیبانی و سـتادی به کار 

اشتغال دارند.
موسـوی در پیونـد بـا ایـن مطلـب بـه 
دسـتگاه   72 از  شـرکت  برخـورداری 
حفـاری خشـکی و دریایـی و مجموعـه 
یکپارچـه خدمـات جانبی اشـاره و گفت: 
سـرمایه  عنـوان  بـه  کارکنـان  سـامت 

اصلـی سـازمان و نگهداشـت و اسـتفاده 
بهینـه از تجهیـزات و کاربـرد بـه هنـگام 
فنـاوری هـا بـا روز آمـد نمـودن دانـش 
فنـی و تلفیق علم و تجربه، سـبب رشـد 
دهـه  در چهـار  ایـن شـرکت  توسـعه  و 
گذشـته شـده اسـت.مدیرعامل شـرکت 
گیـری  شـکل  ایـران   حفـاری  ملـی 
بهداشـت و درمـان بـه مـوازات فعالیـت 
مـورد  را  در کشـور  نفـت  هـای صنعـت 
سـازمان  افـزود:  و  داد  قـرار  اشـاره 
از  مهمـی  بخـش  درمـان  و  بهداشـت 
صنعت نفت اسـت که نقش ارزشـمندی 
در حفـظ سـامت و درمـان کارکنـان بـر 
ارتباطـات  بـه  توجـه  بـا  و  دارد  عهـده 
و  سـازمانی  روابـط  بسـط  فیمابیـن 

مجموعـه  ایـن  خدمـات  از  اسـتفاده 
و  صنعتـی  طـب  حیطـه  در  خاصـه 
معاینـات ادواری و مباحـث مربـوط بـه 
تاکیـد  مـورد  پزشـکی  هـای  فوریـت 
اسـت.در ایـن نشسـت رئیس بهداشـت 
سـوابق  اهـواز  نفـت  صنعـت  درمـان  و 

همـکاری میـان ایـن سـازمان و شـرکت 
ملـی حفـاری ایـران و شـناخت جامع از 
هـای  حساسـیت  سـازمانی،  وظایـف 
بـا  درمـان  و  بهداشـت  نظـر  از  مترتـب 
توجـه به ریسـک هـای عملیاتـی در این 

شرکت را تشریح کرد.

ــاب  ــکن انق ــاد مس ــتایی بنی ــران روس ــاون عم مع
اســامی کشــور گفــت: ســاخت حــدود 110هــزار واحد 
مســکونی خــاف در روســتاهای کشــور گــزارش شــد 
ــزارش  ــت.به گ ــه اس ــورت نگرفت ــوردی ص ــا برخ ام
خبرنــگار ایســنا، محمدرضــا شــاملو شــامگاه گذشــته 
)پنج شــنبه( در جلســه بررســی حــل مســائل و 
مشــکات روســتاهای اردســتان بــا بیــان اینکــه بنیاد 

ــه طــرح هــادی روســتاهای  ــه تهی ــزم ب مســکن مل
ــرح  ــه ط ــرد: تهی ــار ک ــت، اظه ــوار اس ــاالی 20 خان ب
هــادی بــرای روســتاهای زیــر 20 خانــوار جــزو 
ــا ایــن  تکلیــف و وظایــف بنیــاد مســکن نیســت. ب
حــال در صــورت تخصیــص اعتبــار از ســوی کمیتــه 
برنامه ریــزی شهرســتان، بنیــاد مســکن تهیــه طــرح 
ــز در  ــوار را نی ــر 20 خان ــتاهای زی ــرای روس ــادی ب ه

برنامه قرار خواهد داد.
ــتای  ــزار و ۵00 روس ــت ه ــه هش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه دوره 10  ــود دارد ک ــور وج ــوار در کش ــاالی 20 خان ب
ســاله طــرح هــادی آنهــا بــه اتمــام رســیده و نیازمنــد 
بازنگــری در طــرح هــادی هســتند، افــزود: بازنگــری 
ــد 700  ــتا نیازمن ــداد روس ــن تع ــادی ای ــرح ه در ط
میلیــارد تومــان اعتبار اســت.معاون عمران روســتایی 
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی کشــور بــا بیــان اینکه 
ــاد و  ــکن زی ــتان دارای مس ــتاهای اردس ــر روس اکث
ــن  ــه ای ــتند ک ــده هس ــت ش ــم ثب ــوار ک ــداد خان تع
موضــوع در کمتــر جایی از کشــور مشــاهده می شــود، 
ــر اســاس شــرح  ــادی ب ــای ه ــه طرح ه ــت: تهی گف
ــرد. ــورت می گی ــتاها ص ــت روس ــات و جمعی خدم

ــه طرح هــای هــادی  ــان اینکــه در تهی ــا بی شــاملو ب
ــه نفــع  هــر میــزان محــدوده وســیع گرفتــه شــود ب
روســتاییان اســت و مانــع از تخلــف ســاخت و ســاز 
می شــود، افــزود: در حــال حاضــر ســاخت حــدود 110 
هــزار واحــد مســکونی خــاف در روســتاهای کشــور 
گــزارش شــده اســت امــا برخــوردی صــورت نگرفتــه 
اســت.وی بــا بیــان اینکــه در تهیــه طرح هــای هــادی 
نظــرات فرمانــداران، بخشــداران، شــورا و دهیــاری در 
نظــر گرفتــه می شــود، تصریــح کــرد: بــرای 60 
ــر 20  ــتای زی ــوار و 1۵ روس ــاالی 20 خان ــتای ب روس
خانــوار اردســتان طــرح هــادی تهیــه شــده اســت و 
روســتاهایی کــه نیازمنــد بازنگــری در طــرح هــادی 

هستند با اولویت بندی مشخص شوند.

مدیرعامـل شـركت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان 
كرمـان  در اولیـن همایـش بزرگ  ایمنی این شـركت 
ضمـن تبریـك چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب 
اسـامی  و تشـكر و قدردانـی از یـك سـال تـاش و 
مجاهـدت برقـكاران گفت: سـختی كار در ارتفاع نیاز به 
دقـت نظـر الزم دارد كـه كافـی اسـت همـه برقـكاران 
ضمن رعایت اصول ایمنی در زمان انجام كار در شـبكه 
كمی تامل نمایند .محمود شـهبا  با گرامیداشـت یاد و 
خاطـره همكاران فقیـد امور اتفاقات بـرق كرمان اظهار 
داشـت: بزرگتریـن لطفـی كـه خداونـد بـه ما داشـته  
همیـن اسـت كـه در صنعـت بـرق خدمتگـزار مـردم 
باشـیم. وی بـا بیـان اینكـه بایـد قـدر توفیـق خدمت 
رسـانی بـه مـردم را بدانیـم و شـكرگزار باشـیم گفـت: 
خوشـبختانه در دفتـر ایمنـی عملكـرد بسـیار خوبـی 
داشـتیم كـه رضایت بخـش بوده و قطعـا این عملكرد 

مثبـت بدنبـال یك همدلـی و همفكری اتفـاق خواهد 
افتاد. 

وی بـا تقدیر از معاونت بهره برداری و دیسـپاچینگ و 
مدیـر دفتـر ایمنـی از همـكاران خواسـت تا  بـا رعایت 
مراحـل چهارگانـه اعمـال خاموشـی توسـط برقـكار، 
رعایـت دسـتورالعمل هـای ایمنی، بررسـی خطـرات و 
شـرایط محیـط كار قبـل از شـروع بكار، رعایـت نظم و 
آراسـتگی در محیط كار و سرپرسـتی مناسب و نظارت 
از حـوادث احتمالـی جلوگیـری  دقیـق حیـن اجـرا 

نمایند. 
در ادامـه ایـن همایـش محسـن قراچه داغـی، معاون 
بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ نیـز بـا تاكید بـر تربیت 
نیـروی ماهـر و متخصـص از طریـق آمـوزش هـای 
مسـتمر گفـت: رعایـت اصـول ایمنـی بـه عنـوان یك 

اولویت باید در همه فعالیت ها رعایت شود .  

تعامالت سازمانی موجب رشد و بالندگی 
شرکت می شود

ساخت 110 هزار مسکن خالف 
در روستاهای کشور

اولين همايش بزرگ ايمنی 
در امور اتفاقات كرمان

قرچکخوزستان

معافیت مالیاتی از مطالبات 
مهم صاحبان صنایع شهرک 

صنعتی قرچک است
شهرسـتان  فرمانـداری  قرچک/سرپرسـت  میرزاکریمـی- 
قرچـک گفـت: معافیـت مالیاتـی از مطالبات مهـم صاحبان 
صنایـع شـهرک صنعتی قرچک اسـت. بهمـن خطیبی صبح 
دوشـنبه در جلسـه بررسـی وضعیـت و مشـکات شـهرک 
صنعتـی قرچـک کـه بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت شـهرک 
هـای صنعتـی اسـتان تهـران و دیگـر مسـئوالن در محـل 
فرمانـداری برگـزار شـد،اظهار داشـت: شـرکت شـهرک هـای 
صنعتـی اسـتان تهران در بحث اسـتقرار صنـوف و صنایع در 
شـهرک صنعتـی قرچک به صـورت کان عمل کند تا شـاهد 
اشـتغال پایـدار در منطقه باشـیم.وی با قدردانـی از مجموعه 
شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان تهـران، گفـت: خـدا را 
شـاکریم مجموعـه شـرکت شـهرک هـای صنعتـی اسـتان 
تهـران بـا مدیریـت جدیـد هـم در راسـتای توسـعه شـهرک 
هـای صنعتـی گام برداشـته و هم مطالبه گـری دارد.نماینده 
عالـی دولـت در شهرسـتان قرچـک ادامـه داد: تنهـا مرکـز 
اقتصـادی منطقـه همیـن شـهرک اسـت کـه باید تاشـها و 
توجهـات بـر روی آن متمرکـز شـود چرا که قرچـک به لحاظ 
کشـاورزی ظرفیـت چندانـی نـدارد و زمیـن قابل کشـت آن 
تنهـا 2800 هکتـار اسـت.وی گفـت: بـرای رونـق اشـتغال و 
رونـق اقتصـادی شهرسـتان قرچک توجه دسـتگاههای ملی 
و اسـتانی به شـهرک صنعتی را می طلبد.خطیبی ادامه داد: 
نگاه اسـتانداری به شهرسـتان قرچک چه در زمان اسـتاندار 
سـابق و چه زمان حال نگاه مثبتی اسـت و در دسـتگاههای 

عالی اجرایی استان به این منطقه توجه شده است.
ایـن مسـئول بیـان کـرد: شـرکت شـهرک هـای صنعتـی 
اسـتان تهـران مطالبـه اعتباری خود را برای توسـعه شـهرک 
صنعتـی قرچـک اعـام کنـد تا ما نیـز پیگیری هـای خود را 

برای اختصاص بودجه انجام دهیم.
سرپرسـت فرمانـداری قرچـک ادامـه داد: موضـوع معافیت 
مالیاتـی بـرای شـهرک صنعتـی پیگیـری شـود تـا بتـوان 
مصوبـه آن را از هیئـت دولـت اخـذ کـرد کـه ایـن موضـوع 

منوط به پیگیری وزارت صمت است

برگزاری کارگاه 
سازمانهای 

شاد و موفق 
کارگاه آموزشــی دو روزه ای بــا عنــوان 
ویــژه  موفــق  و  شــاد  ســازمانهای 
ــه و ســتادی  روســای واحدهــای تابع
اداره کل تأمیــن اجتماعــی اســتان 

خوزستان برگزار گردید.
در آغــاز ایــن دوره آموزشــی دو روزه 
کل  مدیــر  مرعشــی  محمــد  ســید 
ــی اســتان خوزســتان  ــن اجتماع تأمی
بــا تاکیــد بــر ضــرورت برگــزاری کارگاه 
ــد  ــی تردی ــت : ب ــی گف ــای آموزش ه
یکــی از عوامــل اصلــی و تأثیرگــذار در 
 ، ســازمانها  رشــد  و  موفقیــت 
توانمندســازی نیــروی انســانی اســت 
و بــا هدفمنــد کــردن اینگونــه دوره هــا 
مــی توانیــم ســهم بســزایی در ایجــاد 
ــود  ــاء و بهب ــال آن ارتق ــاط و بدنب نش
ســطح کمــی و کیفــی کارکردهــای 
کارکنــان در انجــام امــور محولــه را 
ــاره  ــا اش ــی ب ــیم. مرعش ــاهد باش ش
باینکــه شــرایط اقلیمــی و آب و هوایی 
خوزســتان بگونــه ای اســت کــه گاهــًا 
جســم  و  روح  بــر  منفــی  تاثیــر 
شــهروندان مــی گــذارد تصریــح کــرد : 
ــی بعمــل  ــم تمهیدات ســعی نمــوده ای
در  کارکنــان  مجموعــه  تــا  آوریــم 
نشــاط  پــر  و  صمیمــی  فضایــی 
بــه  مراجعــه کننــدگان  پاســخگوی 
ســازمان باشــند و ایــن امــری طبیعــی 
اســت کــه نیــروی انســانی ســازمانهای 
شــاد و موفــق بــرای خــود ، ســازمان و 
ــدار و مشــارکت  ــد ، هدفم ــردم مفی م

جو خواهند بود.
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ایمیدرو و فوالد مبارکه تعامل 
بسیار مؤثری دارند

خـداداد غریبپـور بـا تأکیـد بـر نقـش فـوالد مبارکـه در صنعت 
فـوالد کشـور خاطرنشـان کـرد: ایمیـدرو و فـوالد مبارکـه ارتباط 
مؤثـری دارنـد. موضوعـات ایمیـدرو و فوالد مبارکـه بهخوبی در 
حال پیشـرفت اسـت و در یک کام باید گفت، ایمیدرو و فوالد 

مبارکه تعامل بسیار موثری دارند.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه ایمیـدرو بـرای حمایـت از 
فوالدسـازان چه راهکارهایی در نظر دارد، اظهار کرد: با مشـارکت 
صنعتگـران و واحدهـای بـزرگ تولیـدی، بانـک مرکـزی و نیز 
گمـرک، جلسـههای متعـددی برگـزار کردهایم که خوشـبختانه 
تسـهیاتی ایجـاد شـده و همـکاری خوبـی هـم از جانب بانک 

مرکزی شکل گرفته است.
معـاون وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت درخصـوص راهکارهای 
حمایتـی از فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: تأمیـن مـواد اولیه 
یکی از مهمترین مسـائل فوالد مبارکه اسـت که خوشـبختانه با 
همـکاری خوب ایمیدرو با این شـرکت فـوالدی این امر صورت 
پذیرفتـه و موضوعاتـی همچون تسـهیات گمرکـی و همکاری 

بانک مرکزی نیز در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: سـایر موضوعات مطرحشـده و موردنیاز شـرکت 
فـوالد مبارکه با ایمیدرو داخلی،  اسـت که مدیـران فوالد مبارکه 
عـزم خـود را جـزم کردهانـد و پای کار ایسـتادهاند؛ امـا باید در 
نظر داشـت که بخشـی از مسـائل به سـایر نهادهایی بازمیگردد 

که تصمیماتشان در این زمینه مؤثر است.
وی درخصوص بــــــرگزاری بیست و یکمــــــین سمپوزیوم 
فـوالد نیـز بیـان کـرد: ایـن یـک رویـداد علمـی اسـت؛ یعنـی 
صنعتگران نیازهایشـان را مطرح میسـازند و محققان مقاالت و 
دسـتاوردهای علمیشـان را ارائـه میکننـد. آنچـه مسـلم اسـت 
صنعـت بـه نوسـازی و اسـتفاده از   فنـاوری هـای روز نیازمنـد  
جریــــان  در  عظیمیـان  حمیدرضـا  باشـد.همچنین  مـی 
بــــــرگزاری بیست و یکمــــــین سمپوزیوم فوالداظهار کرد: 
بهطـور حتـم تشـکیل این سـمپوزیومها بـرای تبـادل اطاعات، 
انعقـاد  گفتوگوهـای فنـی و مهندسـی، مذاکـرات تجـاری و 
قراردادهـا بسـیار مؤثر اسـت.وی با اشـاره به اینکـه در مذاکرات 
چهرهبهچهره و نزدیک، زمینۀ بسـیاری از اتفاقهای بعدی شکل 
میگیـرد، افـزود: در برنامههـای جنـــــــبی همایــــــشها و 
رویدادهایـی نظیـر سـمپوزیومها، کارشناسـان میتواننـد بـا ارائۀ 
مقـاالت علمـی و تخصصـی همـگام بـا دانـش روز و یافتههای 
علمـی، از نزدیـک آشـنا شـوند و تجـارب مؤثـر را بـا یکدیگر به 
اشـتراک بگذارند.مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه یکی 
از محورهـای ایـن سـمپوزیوم »اثـرات رشـد نامتـوازن صنعـت 
فـوالد بـر پایـداری آن« بـود و همیـن امـر یکـی از دغدغههـای 
صنعـت فـوالد اسـت گفت: با توجـه به چالشـهای مختلف اعم 
از تأمیـن مـواد اولیـه، مسـئلۀ آب،  محیطزیسـت و تأمیـن 
تجهیزات خارجی بهتر اسـت راه درسـت را بـا انضباط خاصی از 
ابتـدا تا انتهـای زنجیرۀ فوالد پیگیری کنیم. البتـه فوالد مبارکه 
همـواره سـعی کرده سـهم خـود را در مطالعه و ایجـاد طرحهای 
متـوازن و همگـن بهخوبـی انجـام دهـد کـه اجـرای طرحهـای 

توسعه در جنوب نیز مصداق همین امر است.
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نرم افزار همراه پایش آالینده های سیار مشهد راه اندازی شد
مدیرعامل سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از راه اندازی و پیاده سازی نرم افزار 
همراه پایش آالینده های سیار شهر، ویژه بازرسان مرکز پایش آالینده های شهری شهرداری مشهد 
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   پیام4
مجازی

فاجعه ای در جاده عباس آباد کالردشت.

@shomaltravel

اعتراض متفاوت فعاالن محیط زیست یونانی به اکتشاف نفت در آب های این 
کشور.

@keepworldgreen

محسن تنابنده، با انتشار تصویر زیر به مناسبت درگذشت خشایار الوند، نویسنده 
مجموعه های طنز سیما نوشت: دفتر منتظرتم…

@mohsen.tanabandeh

وزیر امور خارجه کشورمان پس از ماجرای استعفا و بازگشت مجدد به کارش در 
هفته گذشته، تصویر زیر را برای تشکر از محبت مردم به او همرسانی کرده.

@jzarif_ir

»کوییــز شــو« نزدیــک بــه دو مــاه اســت 
کــه بصــورت آزمایشــی بــرای تلفن هــای 
اندرویــدی عرضــه شــده قــرار اســت 
آغــاز  را  انتشــارش  رســمی  بصــورت 
کنــد. در هــر مســابقه از کوییــز شــو کــه 
ــد، 12  ــول می کش ــه ط ــوال 20 دقیق معم
ســوال چهــار گزینــه ای از شــرکت کنندگان 
پرســیده شــده و در نهایــت جایــزه بیــن 
کســانی کــه بتواننــد تمامــی ســوال ها را 

ــود. ــیم می ش ــد، تقس ــخ دهن پاس

بــر اســاس آمارهــا، بــازار ســاعت های 
هوشــمند بیــن ســه ماهــه آخر ســال 
2017 و ســه ماهــه آخــر ســال 2018 
بــا افزایــش عرضــه ۵6 درصــدی 
مواجــه بــوده اســت. مجمــوع عرضــه 
ســاعت های هوشــمند بــه بــازار نیــز 
در ســال 2018 بــه رکــورد 4۵ میلیــون 
واحــد رســیده کــه اپــل در حــال 
حاضــر نیمــی از بــازار ســاعت هــای 

هوشــمند را در اختیــار دارد.

پیام رســان  وب  نســخه  از  گــوگل 
 Google Duo تصویــری اش، 
ــه  ــن ب ــران از ای ــرد. کارب ــی ک رونمای
بعــد می تواننــد از طریــق کامپیوتــر و 
وب بــه ایــن پلتفــرم متصــل شــده و 
ــان  ــان جی میلش ــت مخاطب ــا لیس ب
گفت وگــو  تصویــری  یــا  صوتــی 

ــد. کنن

خبر
Duo گوگل

آمار
ساعت های هوشمند

معرفی
کوییزشو

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
سپهر عبدهللا پور می گوید:

ــاون  ــوان مع ــه عن ــش ب ــحر تاجبخ ــر س ــازی، دکت ــر راه و شهرس ــم وزی ــا حک ب
وزیــر و رئیــس ســازمان هواشناســی کشــور منصــوب شــد. در ســالهای اخیــر ســهم زنــان 
ــدون  ــش اســت؛ ب ــال افزای ــران در ح ــام اداری ای ــی در نظ ــای ارشــد و میان از مدیریت ه

ــلمان! ــعودی و بن س ــس س ــی از جن تبلیغات

نازی می گوید:
 فانــی رودیــدی؟ ضدجنــگ و تحریمــه. دمــش گــرم از دســت ندیمــش!
ایــن دیالــوگ رایــج ایــن روزهــای ماســت! تصورکنیــد وطــن دوســتی چقدرکمیــاب و  کاالی 
لوکــس شــده کــه وقتــی بــا فانــوس پیــداش میکنیــم بایــد کادوپیچــش کنیــم وقایمــش 

کنیــم تــا کســی ازمــون نگیــره!
ــر میشــکنه. ــون آوره، کم ــه و جن ــن ناعادالن ــز م ــران عزی ــرای ای ــی ب ــه از تنهای ــن درج  ای

هانیه سلطان پور می گوید:
شــنید: نخواهیــد  منوتــو  و  بی بی ســی  در  وقــت  هیــچ  کــه   خبــری 
40 شــرکت دانــش بنیــان داخلــی در پــروژه بــزرگ ســاخت نانــو ســیتی در مســقط شــرکت 
دارند.ایــران از کشــورهای پیشــرو در عرصــه فنــاوری نانوســت و در کشــورهای ترکیــه چیــن 

مالــزی اندونــزی دفتــر نانــو فنــاوری دارد.

نرگس کلباسی اشتری می گوید:
ــار واحــد دیگــر امــروز تقدیــم مالکیــن شــد و فــردا هــم پنــج واحــد  کلیــد چه
ــی  ــل اهال ــل و تحوی ــوع 113 واحــد تکمی ــه در مجم ــل داده خواهــد شــد ک ــی تحوی پایان
میگــردد. خیلــی خوشــحالم كــه بــا هــم 113 خانــه ســاختیم؛ باورتــون میشــه؟ از هیچــی... 
ــر ممکــن نیســت. ــه وجــود آمــد. هیــچ کاری غی  ایــن همــه عشــق، زیبایــی و امنیــت ب

سی وپنج می گوید:
وزارت اطاعــات بانــد فســاد اقتصــادی در گمــرک کشــف و دســتگیر کــرده، یــه 
ــاذی  ــد اول اخ ــه از اون بان ــرده ک ــف ک ــم کش ــات ه ــی وزارت اطاع ــوران جعل ــد مام بان

می کــرده.
محمود می گوید:

ــور  ــزارن مام ــای BRT رو ب ــت ایســتگاه ه ــای بلی ــه متصــدی ه پیشــنهادم این
ــه دوســتان جــدی هســتن ــس ک ــا اختــاس ب ــارزه ب مب

امیر می گوید:
حــذف گواهینامه هــای اپــل مســتقیما ربطــی بــه تحریــم نــدارد و اقدامــی مفیــد 
در جهــت تقویــت حریــم خصوصــی کاربرانــش اســت امــا در مــورد ایــران قصــه کمــی فــرق 
ــای  ــب و کاره ــه کس ــکلی ب ــه ش ــرد ب ــد ک ــخت خواه ــیار س ــم کار را بس ــد و تحری می کن

ایرانــی صدمــات جبــران ناپذیــری خواهــد زد.

با استفاده از یک GPS، مسیر مهاجرت یک عقاب در 
فاصله زمانی بیست ساله، در این نقشه دیده می شود. 
دستگاه جی پی اس، در روسیه کارگذاشته شده بود و پایان 
عمر عقاب، در دره ای در عربستان روی داد. تصاویر مربوط 

به این موضوع از تصاویر داغ دنیای مجازی است.

ویدیویی که فرهاد مجیدی، فوتبالیست از پلیسی که 
او را به دلیل سرعت باالی خودرویش متوقف کرده و 
تست الکل گرفته ویدیو گرفته و استوری کرده. این ویدیو 
در حالی دست به دست می شود که کاربران خطاب به او 

می گویند: سلبریتی بودن، مصونیت ندارد.

اگر شما هم این اس ام اس رو دریافت کردید و رفتید پرداخت 
کردید، طعمه فیشینگ شدید! اینکه چطور صفحه در وبسایت 

شهرداری آپلود شده بوده و اطالعات مالک خودرو شماره تماس 
را در اختیار داشته جای سواله! البته صفحه مورد نظر در حال حاضر 

@akbarnemati      .پاک شده

تخریب دولت و بی اثر خواندن برجام اقدامی کم سابقه است 
که این بار توسط یک مجری جویای نام با حضور در یک 

برنامه تلویزیونی در شبکه یک انجام شد. این موضوع موجب 
انتقادات شدید کاربران به صداوسیما و پرسش گری از 

این نهاد گردید.

1. مــا نزدیک به 10 ســال هســت که داریم 
ارائــه میکنیــم. پیــام کوتــاه   خدمــات 

هــم  هامــون  مشــتری   ٪80 بــر  بالــغ 
 ســازمان هــای دولتی / خصولتی هســتن.

بــه  مــدت  ایــن  تــوی  هیچوقــت   .2
بــی  دچــار  گذشــته  یکســال  انــدازه 
شــرکت  سیاســتگذاری  در  برنامگــی 
 هــای ارائــه دهنــده خدمــات نبودیــم.

ــدا  ــر و ص ــی س ــال ب ــه دوم امس 3. نیم
 ) تیکــت  یــک  و  ایمیــل  یــک  بــا   (
دادنــد. افزایــش  رو  پیامــک   قیمــت 

دارن  یکبــار  ماهــی  دو  تقریبــا هــر   .4
ــوان  ــا ) بعن ــای م ــتری ه ــات مش اطاع

میگیــرن.  رو   ) نماینــده 
ــا  ــا 2-3 هزارت ــرکتی ب ــد ش ــور کنی ) تص
وقــت  بایــد  چقــدر  مخاطــب،  شــماره 
ــا( ــرم ه ــن ف ــل ای ــه تکمی ــذاره واس  بگ

ــن  ــدود 70٪ مخاطبی ــه ح ــم ک ۵. میدونی
تبلیغاتــی  پیامــک  دریافــت  امــکان 
اپراتورهــا  غیرفعــال کردنــد.  رو  شــون 
ــن  ــه در ازای گرفت ــد ســالی هســت ک چن
کلــی تعهــد و ضمانــت خــط شــما رو 
ــی  ــه خدمات ــی ب ــاح از تبلیغات ــه اصط ب
تبدیــل میکننــد تــا پیامــک شــما بــه 
میدهیــد  تعهــد  البتــه  برســد.  همــه 
نفرســتید کــور  بالــِک  پیــام   کــه 

ــی  ــام قبل ــدون اع ــه، ب ــه دقیق 6. دم ب

میکننــد.  عــوض  رو  قوانینشــون 
میشناســه  رو  مــا  دولتــی  مشــتری 
ش  خــط  شــدن  خدماتــی  ازای  در  و 
مــا  خریــده.  مــا ســرویس  از  اومــده 
 ۵0 ضمانتامــه  اپراتــور  بــه  رفتیــم 
میلیونــی دادیــم کــه جــون خودمــون 
 قســم حــرف بــد نمیزنیــم تــو پیامــا

7. بــه یــک بــاره خطــوط خدماتــی ) کــه 
مشــتری بــه امیــد خدماتــی شــدن اومده 
خریــد کــرده ( از حالــت خدماتــی در 

ــم میگــن  ــاد ! وقتــی توضیــح میخوای می
ــی!! ــن راحت ــه همی ــه ! ب ــراه اول گفت  هم
بــه  دســتت  یعنــی  اول گفتــه  همــراه 
جــواب  کــه  نیســت  بنــد  جــا  هیــچ 
حــق  اتفاقــا  کــه  دولتــی)  مشــتری 
بــدی درســت  رو   ) اســت  اون   بــا 

ــه ای  ــک هزین ــدی ی ــدت مدی ــه م 8. ی
بــه عنــوان تبصــره فــان بــه هــر پیامــک 
هــر  بــه  ریــال   10  ( میکردنــد  اضافــه 
پیامــک ( و بــه طــرز عجیبــی بــه یکبــاره 

ــد  ــه میگفتن ــم اینک ــغ رو علیرغ ــن مبل ای
حــذف کردنــد. داره،  مجلــس   مصوبــه 

اینــا بخشــی از مشــکات بیزنســی   .9
ــزوده  ــی ارزش اف ــه کل ــه میتون ــت ک هس
ایجــاد کنــه ولــی مجبــوری بــا ابتدائیــات 
کنــی،  نــرم  پنجــه  و  دســت  ماجــرا 
ســرویس  نخوابونــن،  رو  سرویســت 

پیش کــش…. اضافــه  هــای 

@alirezakarbor

اپل تعدادی از کارمندان پروژه ی Titan خود را اخراج کرد که به احتمال زیاد، نشان دهنده ی تغییر مسیر آن ها در 
حوزه ی خودروهای خودران خواهد بود. سخنگوی شرکت در پاسخ به خبرنگاران تأیید کرد که اخراج ها قطعا در 

بخش خودروهای خودران انجام می شود. در فهرست افرادی که اخراج خواهند شد، حداقل 24 مهندس نرم افزار 
شامل یک مهندس یادگیری ماشین قرار دارند.

#رشتو
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اولین کارگردانی مهتاب نصیرپور 
در تئاتر پس از سه دهه بازیگری

مهتاب نصیرپور نخستین نمایش 
خود را فروردین سال آینده 

کارگردانی می کند.

نمایش

سال گذشته از موج تخریب بنادر تاریخی 
خلیج فارس نوشتیم. متاسفانه اوضاع 

چندان تغییری نکرده است.

برنامه نمایشنامه  خوانی 

دریای خون 

بدلیل استقبال مخاطبان امشب بازهم به روی صحنه 
می رود.

سال گشت

نمایش

رسانه در آینه تصویر
صدوبیستمین شماره ی فصل نامه ی نگاه نو با آثاری از: عزت هللا فوالدوند، 

محمدعلی موحد، حورا یاوری، فریدون مجلسی، گلی امامی، داریوش 
آشوری، فخرالدین فخرالدینی و... منتشر شد.

مراسم جشن هفتادمین زادروز 

میر جالل الدین کزازی 
به همراه رونمایی از کتاب 

»شگرف و شگفت« روز چهارشنبه)1۵ اسفندماه( ساعت 17 تا 19 
در خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا خواهد شد. 

دومین فیلم سینمایی محمدرضا لطفی 

به نام ریست به تهیه کنندگی امیر 

سیدزاده در تهران ساخته می شود.

پروژه موسیقایی رزونانس 
در سومین دوره فعالیت خود میزبان 

سباستین پالتو آهنگساز آلمانی است 
که در قالب کنسرت »درمیان دو جهان« روزهای 16 و 17 اسفندماه 

جاری در تاالر اندیشه حوزه هنری به اجرای برنامه می پردازد. 

هیچکس بدون اشتباه کردن چیزی یاد 
نمیگیره....

زوتوپیا

سینماادبیاتموسیقی دیالوگ

چو مطربان سحر آهنگ زیر و بام کنند
معاشران صبوحی هوای جام کنند

بیک کرشمه مکافات شیخ و شاب دهند
بنیم جرعه مراعات خاص و عام کنند

مرا بحلقٔه رندان درآورید مگر
بیک دو جام دگر کار من تمام کنند

خوشا بوقت سحر شاهدان عربده جوی
شراب بر کف و آغاز انتقام کنند
اگر نماند به میخانه بادٔه صافی

بگوی کز لب میگون دوست وام کنند
برآید از دل تنگم نوای نغمٔه زیر

چو بلبالن سحر خوان هوای بام کنند
بیا که پیش رخت ذره وار سجده کنم

چو آفتاب برآید مغان قیام کنند
مرا ز مصطبه بیرون فکند پیر مغان
که کنج میکده صاحبدالن مقام کنند

چو بی تو خون دلست اینک می خورد خواجو
چراش باده گساران شراب نام کنند

خواجوی کرمانی 

و روزهاست

روزهای بارانی

که تو مرده ای

و نمیدانی..

بیژن الهی

عکس نوشت

عکس: 
علی کهتری

وقتی خروس 
غلط می خواند

 تا 24 اسفند در ایرانشهر اجرا می شود.
 نویسنده و کارگردان: علی شمس

نمایش

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی) شماره 97-13(     
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان قــم در نظــر دارد نســبت بــه برگــزاری 

مناقصه به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا 
ــت  ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir انج ــتاد( ب ــت ) س ــی دول ــق درگاه الکترونیک از طری
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه 97/12/11 می باشــد.

نوع تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه
مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 97/12/11 تا ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 97/12/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 97/12/25 در سامانه ستاد بارگزاری گردد.
محــل و زمــان افتتــاح پیشــنهادها: از ســاعت 8:30 روز یکشــنبه مــورخ 97/12/26 در محــل ســالن جلســات اداره 

کل برگــزار مــی گــردد.
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر متقاضیــان مــی تواننــد بــه پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی 

http://iets.mporg.ir  مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 7-37780426-025 تمــاس حاصــل فرماینــد.
ــع ادارات – اداره کل  ــاون – مجتم ــوار تع ــر – بل ــار یاس ــوار عم ــای بل ــم – انته ــه آدرس: ق ــف ب ــت ال ــه پاک ارائ

ــر: 02537775583 ــماره نماب ــاده ای ش ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
مرکز تماس سامانه ستادایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: )شماره پشتیبانی سامانه: 02141934(

شناسه آگهی: 395438
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/11

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قمتاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/12
3845

  نوبت اول

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه) ریال(موضوعردیف

140/000/000خرید یک دستگاه مینی لودر باتوان 83 اسب بخار1

650/000/000خرید یک دستگاه گریدر با توان 220 اسب بخار2

400/000/000خرید یک دستگاه لودر باتوان 220 اسب بخار3

 استان قم

بحران کم آبی را جدی بگیریم


