
شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای 

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومـی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی 
شهرسـتان عنبرآبـاد« بـه شـماره مناقصـه ۲۰۹۸۰۰۱۲۳۵۰۰۰۰۰۲ را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. ) کلیـه 

مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

رشته : آب - پایه : ۵، ۱،۲،۳،۴ 
- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 

- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۳/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/۲/۱7 ساعت ۹ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز یکشـنبه 
۹۸/۲/۲۲ تاریخ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۳/7
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز چهار شنبه تاریخ ۹۸/۳/۸

- مبلـغ بـرآورد: ۸6/۳۸۳/۴6۳/۵۹۲ ریال براسـاس فهرسـت بهاء ۹۸ 
می باشـد .

اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر 

در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الف: کرمـان - خیابان 
هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه ۲۱ - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 

اسـتان کرمـان - اداره قراردادهای تلفـن: ۳۲۴7۳۹۸۳-6 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 

نـام: ۰۲۱-۴۱۹۳۴  ثبـت  دفتـر  تمـاس  سـامانه:مرکز 
توضیحات : 

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
 کلیـه پاکات بایسـتی از طریق سـامانه بارگـذاری و پاکت الـف عالوه بر 

سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیز باید ارائه شـود.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی  
دو مرحله ای 

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع روسـتایی شهرسـتان 
منوجـان« بـه شـماره مناقصـه 2098001235000003 را از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد. ) کلیه مراحل برگـزاری مناقصه 
از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به 
آدرس: www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

رشته : آب 
- پایه : ۵، ۱،۲،۳،۴ 

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/7۳۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/۲/۱۸ 
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز چهار 

شـنبه تاریـخ ۹۸/۲/۲۵
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز چهار شنبه تاریخ ۹۸/۳/۸

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه تاریخ ۹۸/۳/۱۱
- مبلـغ بـرآورد: ۳۴/6۱۲/۳۱۱/6۴۴  ریـال براسـاس فهرسـت بهـاء ۹۸ 

می باشـد .
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الف: کرمـان - خیابان 
هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه ۲۱ - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 

اسـتان کرمـان - اداره قراردادهای تلفـن: ۳۲۴7۳۹۸۳-6 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 

 ۰۲۱-۴۱۹۳۴ نـام:  ثبـت  دفتـر  تمـاس  سـامانه:مرکز 
توضیحات : 

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
 کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکـت الـف 
عـالوه بـر سـامانه بصورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیـز باید ارائه 

. د شو

وزیر کار: شغل خبرنگاری در دسته مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
رئیســه  هیــات  بــه  ای  نامــه  طــی 
اعــام  اســامی  شــورای  مجلــس 
دســته  در  خبرنــگاری  شــغل  کــرد کــه 
 مشــاغل ســخت و زیــان آور قــرار دارد.

را  نامــه  ایــن  شــریعتمداری«  »محمــد 
ــر  ــه تذک ــخ ب ــت در پاس ــم اردیبهش یازده
مــردم  نماینــده  محمــودزاده«  جــال   «
اســامی  شــورای  مجلــس  در  مهابــاد 
اینکــه چــرا  بــا موضــوع  بهمــن   6 کــه 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
اهالــی  و  خبرنــگاران  کار  ســختی 
کــرد. منتشــر  پذیــرد،  نمــی  را   رســانه 

در نامــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
آمــده اســت: مــاده 11 آییــن نامــه اجرایــی 
تبصــره 3 الحاقــی مــاده 76 قانــون تامیــن 
 1386 اردیبهشــت  پنجــم  اجتماعــی 
ــاغل  ــوان مش ــه عن ــگاری را ب ــغل خبرن ش
ــرده اســت. ــی ک ــان آور معرف  ســخت و زی

شــریعتمداری،  نامــه  اســاس  بــر 
متقاضیــان مــی تواننــد درخواســت خــود را 

ــه هــای کمیتــه هــای اســتانی  ــه دبیرخان ب
بررســی مشــاغل ســخت و زیان آور سراسر 
ــد. مراتــب توســط کمیتــه  ــه کنن کشــور ارائ
ــود و  ــی ش ــق داده م ــتانی تطبی ــای اس ه
در صــورت احــراز ســوابق، بازنشســتگی 
ســازمان  توســط  آنــان  مســتمری 
 تامیــن اجتماعــی پرداخــت مــی شــود.
ــره 2  ــاس تبص ــر اس ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
مــاده 76 قانــون تامیــن اجتماعــی کارهــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــان آور کارهای ــخت و زی س
شــیمیایی،  فیزیکــی،  عوامــل  آنهــا  در 
غیــر  محیــط کار  بیولوژیکــی  مکانیکــی، 
اســتاندارد اســت و بــر اثــر اشــتغال کارگــر 
تنشــی بــه مراتــب باالتــر از ظرفیــت هــای 
طبیعــی )جســمی و روانــی( در وی ایجــاد 
مــی شــود کــه نتیجــه آن بیمــاری شــغلی 
بایــد  و  اســت  آن  از  ناشــی  عــوارض  و 
فنــی،  تمهیــدات  بکارگیــری  بــا  بتــوان 
غیــره  و  ایمنــی  بهداشــتی،  مهندســی، 
از  را  بــودن  آور  زیــان  و  صفــت ســخت 
ــرد. ــذف ک ــا ح ــش داد ی ــاغل کاه  آن مش

ــر اســاس ایــن مــاده قانونــی،  همچنیــن ب
افــرادی کــه حداقــل 20 ســال متوالی و 25 
ســال متنــاوب در کارهــای ســخت و زیــان 
ــته و  ــتغال داش ــامتی( اش ــل س آور )مخ
در هــر مــورد حــق بیمــه مــدت مذکــور 
مــی  باشــند،  پرداختــه  ســازمان  بــه  را 
ــتگی  ــتمری بازنشس ــای مس ــد تقاض توانن
ــق  ــت ح ــابقه پرداخ ــال س ــر س ــد، ه کنن
آور  زیــان  و  ســخت  کارهــای  در  بیمــه 
شــد. خواهــد  محاســبه  ســال   )1/5( 

ــه شــدگان موضــوع  ــه بیم ــی ک 2 در صورت
ــن  ــه س ــیدن ب ــل از رس ــره قب ــن تبص ای
ســابقه  ســال   )20( از  بــا کمتــر  مقــرر 
و  جســمی  فرســایش  دچــار  خدمــت 
کارهــای  در  اشــتغال  از  ناشــی  روحــی 
تاییــد  بــا  شــوند  آور  زیــان  و  ســخت 
)موضــوع  پزشــکی  هــای  کمیســیون 
مــاده 91 قانــون تامیــن اجتماعــی( بــا 
هــر میــزان ســن و ســابقه خدمــت از 
مزایــای منــدرج در ایــن تبصــره برخــوردار 

خواهنــد شــد.

روز جهانی آزادی مطبوعات و 
جای خالی قانون ضدسانسور

1

3

حــال کــه در قانــون اساســی ایــران نیــز به صراحــت، به 
موضــوع سانســور اشــاره شــده اســت الزم اســت دولــت 
 و مجلــس هــم، قوانیــن مربوطــه را تهیه و تنظیــم کنند.

عصرایــران؛ رضــا غبیشــاوی - روز ســوم مــاه مــی 
مطبوعــات  آزادی  جهانــی  روز  اردیبهشــت(   13(
ــی  ــا یک ــانه ه ــات و رس ــزان آزادی مطبوع ــت. می اس
کشورهاســت.  مقایســه  مهــم  هــای  شــاخص  از 
باشــد  تــر  یافتــه  توســعه  کشــوری،  هــر  معمــوال 
ــت. ــر اس ــات در آن بهت ــای آزادی مطبوع ــاخص ه  ش

ــا شــاخص هــای مختلفــی آزمــوده  آزادی مطبوعــات ب
 مــی شــود کــه "سانســور" یکــی از مهمتریــن آنهاســت.

آزادی مطبوعــات و بــه تبــع آن سانســور، موضــوع 
اســت  نســبی  بلکــه  نیســت  قطعــی  و  مطلــق 
کشــورها  و  یکدیگــر  بــه  نســبت  هــا  رســانه  و 
شــوند. مــی  ســنجیده  باهــم،  مقایســه   در 

آزادی مطبوعــات بــه عنــوان یــک فضیلــت و سانســور 
ــی  ــت شــناخته مــی شــوند. یعن ــک رذیل ــوان ی ــه عن ب
بســته تریــن کشــورهای جهــان هــم قبــول نمــی 
کننــد یــا رســما اعــام نمــی کننــد کــه دارای سانســور 
هســتند یــا آزادی مطبوعــات )رســانه هــا( در آنهــا 
ــطه،  ــتفاده از سفس ــا اس ــل و ب ــا در عم ــت ام ــم اس ک
و  قانــون  از  اســتفاده  ســوء  جایگزیــن،  کلمــات 
 توجیهــات مختلــف تــاش مــی کننــد سانســور کننــد.

ــون  ــی قان ــای خال ــات و ج ــی آزادی مطبوع روز جهان
ــد از  ــی کنن ــاش م ــورهایی ت ــن کش ــور چنی ضدسانس
اســاس "آزادی در رســانه" را زیر ســوال ببرند و ســپس 
بــا اســتفاده از فشــارهای قانونــی و فراقانونی، آزادی در 
رســانه را بــه حداقــل ممکــن ببرنــد. نخســتین گام در 
ایــن رونــد نیــز جلوگیــری از ایجــاد رســانه و جایگزینی 
اســت. عمومــی"  روابــط  "رســانه  بــا  هــا   رســانه 

مترقــی  هــای  بخــش  ایــران  اساســی  قانــون 
دارد کــه از جملــه مــی تــوان بــه صراحــت آن در 
مخالفــت  و  رســانه  و  مطبوعــات  آزادی  از  دفــاع 
کــرد. اشــاره  سانســور  و  غیرقانونــی  شــنود   بــا 
اســت: آمــده  اساســی  قانــون   25 اصــل   در 
فــاش  و  ضبــط  هــا،  نامــه  نرســاندن  و  بازرســی 
مخابــرات  افشــای  تلفنــی،  مکالمــات  کــردن 
مخابــره  عــدم  سانســور،  تلکــس،  و  تلگرافــی 
گونــه  هــر  و  ســمع  اســتراق  آنهــا،  نرســاندن  و 
بــه حکــم قانــون.  تجســس ممنــوع اســت مگــر 

بــرای  اساســی  قانــون  مختلــف  هــای  بخــش 
پاییــن  قوانییــن  تصویــب  و  تهیــه  نیازمنــد  اجــرا 
اســت. مختلــف  هــای  نامــه  آییــن  و   دســتی 

بیــش  بــا گذشــت  اساســی  قانــون  برخــی مــواد 

انس طا         1.281.210

مثقال طا     20.310.250

گرم طای 18  4.689.192

گرم طای 24   6.252.200

بهار آزادی      50.250.000

امامی          51.290.000

نیم       28.550.000

ربع         18.550.000

گرمی       10.250.000

دالر             149.390

یورو         168.200

درهم          41.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      106.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 18 تا  30دنبال کنید

راه دشوار زنان برای مشارکت اقتصادی
2 میلیون زن در اقتصاد غیررسمی  کشور، مشغول به کار هستند

به تازگی رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشـور وابسـته به 
موسسـه تحقیقات علوم شـیاتی ایـران از افزایش حجم 
ورودی آب و کاهـش شـوری دریاچـه ارومیـه کـه منجر به 
احیـای آبزیانـی همچـون »آرتمیـا«، »فیتوپانگتون هـا« 
و »جلبـک دونالیـا« شـده خبـر داده و گفتـه اسـت در 
نمونه گیری های اواخر اسـفندماه سـال 97 برای نخستین 
بـار پـس از سـال ها نخسـتین سیسـت آرتمیـا )تخـم( و 
ناپلـی آرتمیـا )نـوزاد( مشـاهده شـد کـه در روزهـای اخیر 
نیـز نمونه های بلوغ یافتـه آن در دریاچه ارومیه دیده شـده 
اسـت. آن طـور کـه علـی نکویی فـرد بـه ایرنـا گفتـه، یکی 
از علت هـای تولیـد آرتمیـا کاهش یک سـومی شـوری آب 
دریاچـه ارومیه اسـت که پیـش از این، ایـن دریاچه دارای 
420 گـرم شـوری در یـک لیتـر آب بـود امـا بـا بارش های 
اخیـر میزان شـوری در مناطـق مختلف از 120 بـه 150 گرم 
در لیتـر کاهش یافته و شـرایط محیطـی حاکم بر دریاچه 
ارومیـه نشـان می دهـد کـه چرخـه جدیـد زندگـی در این 

دریاچـه در حال شـکل گیری اسـت.

3

4

آمادگی موسسه شیکاگو 
برای تحویل الواح 
هخامنشی به ایران

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره 
به پیگیری ها برای بازگرداندن الواح 
هخامنشی به ایران، گفت: موسسه 
شرق شناسی شیکاگو به تازگی برای 
تحویل مرحله اول الواح هخامنشی 

به ایران اعالم آمادگی کرده است.

اعضای کمیته راهبردی 
پدافند غیرعامل سازمان 

محیط زیست، منصوب شدند
اعضای کمیته راهبردی پدافند 

غیر عامل سازمان محیط زیست 
در ابالغ های جداگانه از سوی 

معاون توسعه مدیریت، حقوقی 
و امور مجلس سازمان حفاظت 

محیط زیست منصوب شدند.
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یادداشت  مهمان
رضا غبیشاوی
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با افزایش حجم و تراز آب 
دریاچه ارومیه، »آرتمیا« دوباره 
به قلمروی خود بازگشته است.

بازگشت به 

قلمرو هزارساله

2

45 و

بناهایتاریخیبیمهمیشوند
نمایندگاندرمصوبهایدولترامکلف
کردندبناهایتاریخیثبتشدهدر

فهرستآثارملیرابیمهکند.

وزیر کار:

شغل خبرنگاری در دسته مشاغل 

سخت و زیان آور قرار دارد

امــا  اســامی  انقــاب  از  ســال   40 از 
همچنــان اجرایــی نشــده انــد کــه از 
ــون  ــل 15 قان ــه اص ــوان ب ــی ت ــه م جمل
مــادری(  زبــان  آمــوزش   ( اساســی 
بــه  مربــوط  مــواد  یــا  کــرد  اشــاره 
روســتا  و  شــهر  شــوراهای  ایجــاد 
اصاحــات  دولــت  در  ســرانجام  کــه 
ــه  ــن نام ــن و آیی ــال 1377(، قوانی )س
ــات  ــن انتخاب ــب و اولی ــای آن تصوی ه
 شــورای شــهر و روســتا برگــزار شــد.

ــران  ــی ای ــون اساس ــه در قان ــن ک ــا ای ب
بــه صراحــت بــه ممنوعیــت سانســور 
همچنــان  امــا  اســت  شــده  اشــاره 
مشــخص نیســت اگــر مقامــی خــارج از 
ــال سانســور  ــه دنب ــی، ب ــارات قانون اختی
ــه  ــد؟ چگون باشــد چــه اتفاقــی مــی افت
مقــام  از  زمینــه  ایــن  در  تــوان  مــی 
کــرد. پیگیــری  و  شــکایت   دولتــی 

ــب  ــه و تصوی ــدم تهی ــن، ع ــر ای ــاوه ب ع
سانســور  بــا  مقابلــه  بــرای  قانــون 
بــا  مســووالن  برخــی  شــده  باعــث 
اساســی،  قانــون  از  اســتفاده  ســوء 
کننــد. گســترده  را  سانســور   دایــره 

ایــران  اساســی  قانــون  در  حــال کــه 
نیــز بــه صراحــت، بــه موضــوع سانســور 
اشــاره شــده اســت الزم اســت دولــت و 
مجلــس هــم، قوانیــن مربوطــه را تهیــه و 
ــون اساســی  ــه قان ــد و مطالب ــم کنن تنظی
ــا  ــانه ه ــور در رس ــری از سانس در جلوگی
ــد. ــت کنن  و محصــوالت فرهنگــی را تقوی
اقــدام در جهــت مقابلــه بــا سانســور، نــه 
تنهــا شــاخص هــای آزادی مطبوعــات را 
ــانه  ــدرت رس ــه ق ــد بلک ــی کن ــت م تقوی
هــا را در بخــش هــای مختلف و در راس 
آنهــا اطــاع رســانی حرفه ای و شــفاف و 
نظــارت بــر عملکــرد مســووالن، افزایــش 
محصــوالت  تولیــد  بــه  و  دهــد  مــی 
ایــن  کارهــای  و  کســب  و  فرهنگــی 
 حــوزه رونقــی مضاعــف مــی بخشــد.
اعتمــاد  رونــد  سانســور،  بــا  مقابلــه 
ــای  ــانه ه ــووالن و رس ــه مس ــی ب عموم
ــی را افزایــش مــی دهــد و منجــر  داخل
بــه تقویــت ســرمایه اجتماعــی حکومــت 
داخلــی  هــای  رســانه  مرجعیــت  و 

ناین آ خبر / . د می شــو
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ما و همسایگان مان ناچار به همزیستی مسالمت آمیز هستیمپیام خبر
دکتر روح هللا اسامی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: باید تمام توان خود را به 
کار بگیریم تا بتوانیم اختافات خود را با همسایگان به صفر برسانیم و همه ناچار به همزیستی 
مسالمت آمیز با هم هستیم.
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راه دشوار زنان برای مشارکت اقتصادی
2 میلیون زن در اقتصاد غیررسمی  کشور، مشغول به کار هستند

۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می دهند

چـرا نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنـان ایرانی، 
علیرغم سـطح باالی تحصیـات و مهارت ها، 
10 درصـد از میانگیـن خاورمیانـه پایین تـر 
اسـت و چـرا هرچـه زنـان، تحصیلکرده تـر 
بـه  هجوم شـان  شـوند،  مـی  توانمندتـر  و 
مشـاغلی  و  غیررسـمی  اقتصـاد  سـمت 
ماننـد دستفروشـی بیشـتر می شـود؟! نرخ 
مشـارکت اقتصـادی زنـان در ایـران حـدود 
12 درصـد اسـت؛ عـددی که بـه گفته ی همه 
کارشناسـان و حتـی مقامـات رسـمی، قابل 
قبـول نیسـت و بـه شـدت پایین اسـت. 16 
بهمـن ماه 1397، معـاون رئیس جمهوری در 
امـور زنـان بـا تاکیـد بر اینکـه آمار مشـارکت 
اقتصـادی زنـان در ایران پایین اسـت، تاکید 

کـرد: بایسـتی میـزان مشـارکت اقتصـادی 
بانـوان، بـا همـکاری تمـام بانـوان توانمنـد، 
حمایت ویژه دسـتگاه های اجرایـی و اجرای 
یابـد.  افزایـش  توانمندسـازی  طرح هـای 
پاییـن بودن میزان مشـارکت اقتصادی زنان 
وقتـی بیشـتر خـودش را نشـان می دهـد 
کـه دو مسـاله را در نظـر بگیریـم؛ اول اینکـه 
براسـاس اطاعـات مرکـز ملـی آمـار، نـرخ 
مشـارکت اقتصـادی زنـان در سـال 95 نیـز 
همیـن 12 درصـد بـوده اسـت؛ یعنـی بعد از 
گذشـت دو سـال، »آمـار رسـمی مشـارکت 
زنان« تغییر محسوسـی نکرده اسـت و دوم 
اینکـه میانگیـن مشـارکت اقتصـادی زنـان 
خاورمیانه 22 درصد اسـت؛ یعنی زنان ایرانی 
10 درصد کمتر از زنان خاورمیانه ای، مشارکت 
اقتصـادی دارنـد؛ ایـن را در نظـر بگیریـم که 
مبنای مقایسه ما کشورهای خاورمیانه است 
نه کشـورهای توسـعه یافته که در غالب آنها، 

نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنان، بـاالی 50 یا 
60 درصـد اسـت. پایین بودن نرخ مشـارکت 
اقتصـادی زنـان ایرانـی، علیرغـم بـاال بـودن 
تحصیـات و مهارت هـای حرفـه ای آنها یک 
وجـه قضیـه اسـت؛ اشـتغال و درآمدزایـی 
زنـان، وجه بـه مراتـب نگران کننده تـری هم 

دارد: اشـتغال در اقتصـاد غیررسـمی.
 ،97 مـاه  بهمـن  شـانزدهم  همـان  در 
»معصومـه ابتـکار« معـاون رئیس جمهوری 
در امـور زنـان از واقعیـت تلـخ دیگـری پرده 
برمـی دارد: گرچـه میزان مشـارکت اقتصادی 
بانـوان حـدود 12درصـد و بیـکاری دختـران 
تحصیلکـرده دو تـا سـه برابر پسـران اسـت 
امـا به نظـر می رسـد میـزان اشـتغال بانوان 
در بخش هـای مختلف، بیش از آمار رسـمی 
اسـت و اشـتغال غیررسـمی زنان باال است.
امـا چرا زنـان ایرانی علیرغم داشـتن مهارت 
و تخصـص بـه سـمت بازارهـای غیررسـمی 

»زهـرا کریمـی  رانـده می شـوند؟  اشـتغال 
دانشـگاه  اسـتاد  و  اقتصـاددان  موغـاری« 
در مـورد ایـن پدیـده ناخوشـایند بـا تاکیـد 
بـر اینکـه گریـزی از پذیـرش واقعیت هـای 
زنـان  می گویـد:  نداریـم،  اجتماعـی  تلـخ 
و  خـود  حیـات  بقـای  بـرای  ناگزیرنـد 
از  برخـی  کننـد؛  خانواده شـان کار  اعضـای 
بانـوان تأمین کننـده درآمـد خانـوار هسـتند. 
حـال آنـان بـرای امـرار معـاش می تواننـد 
دسـتفروش متـرو، کنار خیابان یا.... باشـند. 
در برابر ممانعت از اشـتغال این افراد بایسـت 
ناگزیـر به پذیـرش پیامدهـای آن به صورت 
آسـیب های اجتماعـی مختلف باشـیم. باید 
بپذیریـم وقتـی فرصـت شـغلی و درآمـد 
بهتـری موجـود نباشـد، ایـن قبیل مشـاغل 

می گیـرد. شـکل 

اقتصاد غیررسمی چیست ؟
بر طبق تعاریف، »اقتصاد غیررسمی« بخش 
ثانویـه اقتصاد بـا ارزش افزوده پایین اسـت 
کـه خارج از حیطـه ی نظارت و ضوابط دولتی 
و رسـمی قـرار می گیـرد. به عبـارت دقیق تر، 
اقتصاد غیررسـمی، بخشـی از اقتصاد اسـت 
کـه قانونمند و نظارت شـده نیسـت و در آن، 
از نیـروی کار حمایـت نمی شـود؛ بـه طـور 
مشـخص، در اقتصاد غیررسـمی، قانون کار، 
حاکم نیسـت؛ کارگـران بیمه نیسـتند؛ رابطه 
مـدوِن کارگـری- کارفرمایـی وجـود نـدارد و 
کارفرمایـان از تعهـدات قانونـی خـود ماننـد 
مالیـات و بیمـه فـرار می کنند.شـاغان در 
اقتصـاد غیررسـمی چنـد دسـته هسـتند؛ 
برخـی مانند دستفروشـان یا برخـی کارگران 
کشـاورزی یا خدماتی، خویش فرما هستند؛ 
برخـی دیگـر مانند آنهایـی کـه در کارگاه های 
زیزمینی و غیررسـمی کار می کننـد، خارج از 
حیطه های رسـمی، اما برای کارفرمای خاص 
کار می کننـد و برخـی دیگـر ماننـد شـاغان 
در مشـاغل خانگـی یـا کشـاورزی، در زمره ی 
»کارکنان فامیلی بـدون مزد« قرار می گیرند.
در هـر حـال، از این بخش از اقتصاد به دلیل 
آسـیب ها و خطـرات بسـیاری کـه بـه همراه 

دارد، بـه عنـوان حاشـیه های ناامـن اقتصـاد 
یـاد می شـود و هرچـه آمـار شـاغان در این 
بخـش بیشـتر باشـد بـه ایـن معناسـت که 
فرصت هـای شایسـته اشـتغال در جامعـه 
کـم و محـدود اسـت.هیچ آمـار دقیقـی از 
اشـتغال نیـروی کار در اقتصـاد غیررسـمی 
وجـود نـدارد؛ در اردیبهشـت 96، علـی ربیعی  
وزیـر سـابق تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی از 
آمـار تقریبـِی اشـتغال در بخش غیررسـمی 
اقتصـاد خبـر داد و گفـت: حـدود 10 میلیون 
کارگـر غیررسـمی در کشـور داریـم کـه حتی 
دفترچـه بیمـه سـامت هـم ندارنـد. بـرای 
اینکـه بدانیـم، چـه تعـداد از ایـن 10 میلیون 
کارگـر غیررسـمی را زنان تشـکیل می دهند، 
بـاز هم به سـراغ آمارهـای رسـمی می رویم؛ 
آمارهـای رسـمی، درحالی کـه 19  بـر طبـق 
درصـد از کل کارگـران کشـور را زنان تشـکیل 
می دهنـد، در بخش غیررسـمی اقتصاد این 
آمـار 25 درصـد اسـت؛ یعنـی 25 درصـد از 
کارگران غیررسـمی را زنان تشکیل می دهند 
کـه اگـر آمـار 10 میلیـون نفـری ارائه شـده را 
مبنـا قرار دهیـم، متوجه می شـویم، حدود 2 
میلیون زن در اقتصاد غیررسـمی مشغول به 
کار و درآمدزایی هستند. وجود 2 میلیون زن 
در حاشـیه های پـر از خطـر اقتصـاد یا همان 
»اقتصـاد غیررسـمی« نگـران کننـده اسـت؛ 
آنهـم در شـرایطی کـه در سـال های گذشـته، 
سـهم زنـان ایرانـی از تحصیات دانشـگاهی 
و مهارت هـای شـغلی افزایش چشـمگیری 
داشـته اسـت. وقتی این اطاعات و اعداد را 
کنـار هم می گذاریـم به یک نتیجـه دردناک 
می رسـیم: در سـال های گذشـته از نیـروی 
»مهارت زدایـی«  زنـان،  خصـوص  بـه  کار، 
شـده اسـت؛ یعنی علیرغم باال رفتن سـطح 
مهارت هـا و تخصص هـای شـغلی، جایگاه و 
امتیازات شـغلِی شـاغان تنزل یافته است.
امـا راهـکار چیسـت؟ چگونـه می تـوان زنان 
را بـه متـن اقتصاد رسـمی بازگردانـد؟ »زهرا 
کریمـی موغـاری« بـا تاکید بر اینکـه زدودن 
مشـاغل  و گسـترش  غیررسـمی  اقتصـاد 

رسـمی، پایـدار و زیر چتر قانـون کار و تامین 
اجتماعی، کار دشـواری اسـت و راهکارِ خطی 
و سـاده نـدارد؛ می گویـد: راهـکار مقابلـه بـا 
اشـتغال غیررسـمی در واقع زدودِن وضعیت 
اصلـی،  راهـکار  اسـت؛  کار  بـازار  نامسـاعِد 
تـاش بـرای افزایش رشـد اقتصادی اسـت 
و بـرای رشـد اقتصـادی، سـرمایه گذاری الزم 
اسـت و بـرای سـرمایه گذاری هـم آرامـش 
الزم اسـت؛ بنابرایـن هیـچ راهـکارِ سـاده ای 
وجـود ندارد؛ هیچ جواِب راحت و سرراسـتی 
بـرای مقابله با ایـن وضعیت وجود نـدارد. او 
شـرایط را نگران کننـده می دانـد و با اشـاره به 
اینکـه در صـورت تـداوم مشـکات کنونی،در 
آینـده نرخ اشـتغال غیررسـمی به خصوص 
بـرای زنـان افزایـش خواهـد یافـت و سـهم 
بیشـتری از شـاغان را جـذب خواهـد کـرد، 
می گویـد: بحـث اصلـی و نگرانـی جـدی در 
شـرایط فعلـی این اسـت که سـهم زنـان در 
ایـن مشـاغل غیررسـمی بیشـتر از مـردان 
اسـت و همیـن مسـاله، یـک زنـگ اخطـار 
اسـت؛ اگـر زنـی که سرپرسـت خانوار اسـت 
شـغلی داشـته باشـد و ماهی 400-500 هزار 
تومـان مزدبگیـرد؛ هیـچ راهـی برایش باقی 
نمی مانـد جـز اینکـه بخشـی از هزینه هـای 
زندگـی را از منابـعِ »دیگـری« تامیـن کنـد؛ 
چنین وضعیتی ممکن اسـت به تن فروشی 
و فحشا یا مشارکت در معامات مواد مخدر 
و یـا خاف کاری های دیگر منجر شـود که در 
ایـن شـرایط، »خشـونت« هـم در خانواده ها 
افزایش پیدا می کند.این شـرایط، به راسـتی 
نگران کننـده اسـت؛ امـا بازهـم بـه همـان 
سـواالت و چالش های نخست بازمی گردیم؛ 
چـرا نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنـان ایرانی، 
علیرغم سـطح باالی تحصیـات و مهارت ها، 
10 درصـد از میانگیـن خاورمیانـه پایین تـر 
اسـت و چـرا هرچـه زنـان، تحصیلکرده تـر 
بـه  هجوم شـان  می شـوند،  توانمندتـر  و 
سـمت اقتصاد غیررسـمی و مشاغلی مانند 

دستفروشـی بیشـتر می شـود؟!

امنیــت  کمیســیون  عضــو  یــک 
خارجــی  سیاســت  و  ملــی 
ــام  ــه »برج ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
اســت« گفــت  طرفــه  دو  جــاده  
ــر در  ــد نظ ــرای تجدی ــان ب ــه زم ک
 اجــرای برجــام فــرا رســیده اســت.

در  بروجــردی  الدیــن  عــاء 
دربــاره  ایســنا  بــا  گفت وگــو 
ایــران  احتمالــی  پاســخ های 
برجــام  از  آمریــکا  خــروج  بــه 

دو  جــاده  یــک  برجــام  گفــت: 
ــا  ــه م ــم ک ــد بپذیری ــود بای ــه ب طرف
صلــح  فعالیت هــای  از  تعــدادی 
آمیــز هســته ای خــود را محــدود 
ــه  ــم ب ــا ه ــه آمریکایی ه ــم ک کردی
ــرارداد  ــده ق ــور امضاکنن ــوان کش عن
بــود تحریم هــا را بردارنــد.  قــرار 

وی افــزود:  بعــد از روی کار آمــدن 
برجــام  در  عهــد  نقــض  ترامــپ 
کــه  برجامــی  گرفــت  صــورت 

جــاده دو طرفــه بــود. پذیرفتنــی 
تعهداتمــان  بــه  مــا  نیســت کــه 
مقابــل  طــرف  و  دهیــم  ادامــه 
زمــان  لــذا  نکنــد؛  را  کار  ایــن 
ــرای  ــدی در اج ــری ج ــرای بازنگ ب
اســت. رســیده  فــرا   برجــام 

این کــه  بیــان  بــا  بروجــردی 
شــورای  را  متقابــل  »اقدامــات 
می کنــد«  اعــام  فــردا  امنیــت 
گفــت: زمــان بــرای تجدیــد نظــر در 
ــرا رســیده اســت  اجــرای برجــام ف
آن هــا بــه تعهــدات خــود عمــل 
ــم  ــر نمی توانی ــا دیگ ــد م ــرده ان نک
منافــع  رفتــن  بیــن  از  نظاره گــر 

باشــیم. خودمــان 

زمان بازنگری جدی در اجرای 
برجام فرا رسیده است

دلیلی برای عدم ترخیص کاالی 
ثبت سفارش شده، وجود ندارد

ــده در  ــاره تعییــن تکلیــف خودروهــای مان ــی درب ــر امــور اقتصــادی و دارای وزی
ــور  ــادر عب ــا و بن ــت ســفارش شــده و از پایانه ه ــی ثب ــر کاالی ــت: اگ گمــرک گف
کــرده باشــد،هیچ دلیلــی نــدارد بــرای ترخیــص آن اقــدام نشــود بنابرایــن بایــد 
دیــد ایــن خودروهــا از نظــر تعییــن منشــا ارز و ثبــت ســفارش در چــه مرحلــه 
ای هســتند.»فرهاد دژپســند«درباره خودروهــای مانــده در گمــرک و تصمیمــات 
ــد از  ــوع بای ــن موض ــت: ای ــا، گف ــف آنه ــن تکلی ــاماندهی و تعیی ــرای س الزم ب
ــزود: گمــرک مجــری  ــری شــود.وی اف ــدن و تجــارت پیگی وزارت صنعــت،  مع
ــا  ــت ســفارش شــده و از پایانه ه ــی ثب ــر کاالی سیاســتهای تجــاری اســت و اگ
و بنــادر عبــور کــرده باشــد،هیچ دلیلــی نــدارد بــرای ترخیــص آن اقــدام نشــود.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ بــه اینکــه آیــا ممکــن اســت رییــس 
جمهــور بــه موضــوع تعییــن تکلیــف خودروهــای مانــده در گمــرک ورود کننــد، 
افــزود: دنیــا، دنیــای ممکــن و )متحمــل( اســت نمی تــوان احتمــال آن را صفــر 
ــس  ــت ریی ــال موافق ــر احتم ــی ب ــاری مبن ــار اخب ــاره انتش ــند درب ــرد. دژپس ک
ــدون ثبــت ســفارش و  ــده ب ــا ترخیــص خودروهــای در گمــرک مان ــوری ب جمه
ــی هــم  ــوری پیشــنهاد کــرده خودروهای ــه رییــس جمه اینکــه وزارت اقتصــاد ب
کــه ثبــت ســفارش بانکــی نشــده اند، ترخیــص شــوند، توضیــح داد: اطاعاتــی از 

ایــن موضــوع نــدارم و ایــن موضــوع را نشــنیدم.

سیاست

سیاست

سیاست

سیاست

تهران تروریسم را محکوم می کند

نیروی مسلح آمریکا کمی عاقل تر ازساکنان کاخ سفید هست

»بولتون« فاقد فهم نظامی و امنیتی است

فعالیت کم جریان های سیاسی،نوعی استراتژی انتخاباتی

درکـــره  ایـــران  ســـفارت 
ــه ای  ــار بیانیـ ــی باانتشـ جنوبـ
ـــکا  ـــده آمری ـــارات نماین ـــه اظه ب
علیـــه ایـــران واکنـــش نشـــان 
ـــر شـــکل آن و  ـــران تروریســـم را در ه ـــد کرد:ای داد و تاکی
ـــد. ـــی کن ـــوم م ـــوری محک ـــر کش ـــه ه ـــی و علی ـــر جای ه
ـــکا  ـــده آمری ـــان هوک‹نماین ـــه در پاســـخ به›برای ـــن بیانی ای
ـــزاری  ـــا خبرگ ـــر ب ـــه اخی ـــه در مصاحب ـــران ک ـــور ای در ام
ـــت از تروریســـم  ـــه حمای ـــران را ب ـــره جنوبی،ته ـــاپ ک یونه
متهـــم کـــرده بود،منتشـــر شـــده و در آن آمـــده اســـت 
ـــم  ـــه تروریس ـــت ک ـــواه اس ـــح خ ـــور صل ـــک کش ـــران ی ای
ـــددر  را علیـــه کشـــورها و مذاهـــب دیگـــر محکـــوم مـــی کن
بیانیـــه ســـفارت ایـــران در کـــره جنوبـــی اتهامـــات آمریـــکا 

ــتیک و  ــکی بالسـ ــاوری موشـ ــعه فنـ ــر توسـ ــی بـ مبنـ
تســـری دادن تروریســـم بـــه منطقه،تکذیـــب و واهـــی 
ـــح  ـــا صل ـــران را کام ـــی ای ـــه اتم ـــده و برنام ـــف ش توصی
آمیـــز معرفـــی کـــرده اســـت.بیانیه ادامـــه مـــی دهـــد: 
ـــارت  ـــت نظ ـــل تح ـــور کام ـــه ط ـــران ب ـــای ای ـــت ه فعالی
ـــرژی اتمـــی اســـت و بازرســـان  ـــی ان ـــن الملل ســـازمان بی
ایـــن ســـازمان بارهـــا صلـــح آمیـــز بـــودن آن را مـــورد 
تاییـــد قـــرار داده اند.بیانیـــه بـــه خـــروج آمریـــکا از توافـــق 
ـــرده و نوشـــته  ـــاره ک ـــادی اش هســـته ای ســـال 2015 می
ـــان  ـــران اســـت کـــه همچن ـــن ای ـــکا ای اســـت:برخاف آمری
ـــن  ـــد اســـت و ای ـــق پایبن ـــن تواف ـــررات ای ـــاد و مق ـــه مف ب
ـــال  ـــران در قب ـــئولیت ای ـــر مس ـــی ب ـــن مبن ـــی متق دلیل

ـــت. ـــی اس ـــن الملل ـــه بی جامع

وزیرپیشـــین دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای 
ـــی  ـــی کم ـــان آمریکای ـــت: نظامی ـــلح گف مس
عاقـــل تـــر از افـــرادی هســـتند کـــه اداره 
کاخ ســـفید را بـــر عهـــده دارنـــد و بعیـــد 
اســـت بخواهنـــد دســـت بـــه اقدامـــی 
ـــوص  ـــد وحیدی«درخص ـــدار »احم ـــرتیپ پاس ـــردار س ـــران بزنند.س ـــه ای علی
ـــران اظهارداشـــت:نیروهای  ـــوری اســـامی ای ـــه جمه ـــکا علی ـــدات آمری تهدی
مســـلح جمهـــوری اســـامی ایـــران از نظـــر نظامـــی در آمادگـــی کامـــل 
هســـتند و مـــی تواننـــد بـــه خوبـــی از کشـــور دفـــاع کننـــد.وی تصریـــح 
کـــرد: نیروهـــای ایـــران همـــه تحـــرکات دشـــمن را رصـــد مـــی کننـــد و 
ـــر پیشـــین  ـــاده شـــده اند.وزی ـــر پیشـــامدی آم ـــرای ه ـــل ب ـــه صـــورت کام ب
دفـــاع تاکیـــد کـــرد: نظامیـــان آمریکامـــی داننـــد کـــه هـــر اقـــدام آنـــان 
ـــوری  ـــدنی جمه ـــوش نش ـــم و فرام ـــیار محک ـــخ بس ـــا پاس ـــران ب ـــه ای علی
اســـامی ایـــران رو بـــه رو مـــی شود.ســـردار وحیـــدی یـــادآور شـــد:نیروهای 
مســـلح جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــرای رویارویـــی بـــا هـــر تهدیـــدی 
اســـتوار و محکـــم آمـــاده هســـتند و مـــی تواننـــد بـــا هـــر پیـــش آمـــد 

ـــرا  ـــکا اخی ـــی آمری ـــت مل ـــاور امنی ـــوند. مش ـــارو ش ـــره ای روی ـــر منتظ غی
ـــرای  ـــی ب ـــروی تهاجم ـــک نی ـــده ی ـــاالت متح ـــه ای ـــرد ک ـــد ک ـــران را تهدی ای
ـــرده  ـــزام ک ـــران اع ـــه ای ـــح ب ـــام واض ـــال پی ـــور ارس ـــه منظ ـــه و ب خاورمیان
ـــا  ـــش را ب ـــا متحدان ـــده ی ـــاالت متح ـــع ای ـــه مناف ـــه ب ـــه حمل ـــر گون ـــه ه ک
› نیـــروی ضربتی‹مواجـــه مـــی کند.جـــان بولتـــون بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
ـــدارها  ـــرکات و هش ـــانه ها،تح ـــی نش ـــی برخ ـــم را در پ ـــن تصمی ـــکا ای امری
گرفتـــه است،اظهارداشـــت: مـــا در پـــی جنـــگ بـــا ایـــران نیســـتیم امـــا 
ـــژه  ـــران بوی ـــل ای ـــوی عوام ـــه ازس ـــه حمل ـــر گون ـــا ه ـــم ت ـــاده ای ـــا آم کام
ســـپاه پاســـداران یـــا دیگـــر نیروهـــای نظامـــی وابســـته بـــه ایـــران را پاســـخ 
ـــر  ـــاو هواپیماب ـــی ن ـــروه تهاجم ـــکا گ ـــه آمری ـــرد ک ـــام ک ـــون اع ـــم. بولت دهی
آبراهـــام لینکلـــن را بـــه همـــراه یـــک نیـــروی ضربـــت از هواپیماهـــای 
بمـــب افکـــن را بـــه منطقـــه فرماندهـــی مرکـــزی آمریکا)ســـنتکام(اعزام 
ـــش  ـــز در واکن ـــران نی ـــی ای ـــت مل ـــی امنی ـــورای عال ـــی کند.ســـخنگوی ش م
ـــه  ـــن ب ـــام لینکل ـــر آبراه ـــاو هواپیماب ـــزام ن ـــاره اع ـــون درب ـــه بولت ـــه بیانی ب
ـــارات  ـــت و اظه ـــی اس ـــی و امنیت ـــم نظام ـــد فه ـــون فاق ـــه گفت:بولت منطق

وی بیشـــتر جنبـــه خودنمایـــی دارد.

عالـــی  شـــورای  ســـخنگوی 
واکنـــش  در  ملـــی  امنیـــت 
بـــه بیانیـــه بولتـــون دربـــاره 
ــزام ناوهواپیمابـــر آبراهـــام  اعـ
فهـــم  فاقـــد  منطقـــه گفت:بولتـــون  بـــه  لینکلـــن 
نظامـــی و امنیتـــی اســـت و اظهـــارات وی بیشـــتر 
ــخنگوی  ــوان خسروی«سـ ــی دارد.»کیـ ــه خودنمایـ جنبـ
شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی در واکنـــش بـــه بیانیـــه 
بولتـــون در خصـــوص اعـــزام نـــاو هواپیمابـــر ابراهـــام 
ـــران  ـــه ای ـــام ب ـــام پی ـــدف اع ـــا ه ـــه ب ـــه منطق ـــن ب لینکل
اظهارداشت:براســـاس رصـــد دقیـــق نیروهـــای مســـلح 
ــام  ــر آبراهـ ــاو هواپیمابـ ــران، نـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ــده و  ــه شـ ــای مدیترانـ ــل وارد دریـ ــن 21روز قبـ لینکلـ
ــداد  ــک رویـ ــیانه از یـ ــتفاده ناشـ ــون اسـ ــه بولتـ بیانیـ

ــا  ــروی بـ ــی است.خسـ ــگ روانـ ــرای جنـ ــوخته بـ سـ
ــه ناکامـــی هـــای مســـتمر ارتـــش آمریـــکا  ــاره بـ اشـ
در مواجهـــه بـــا بحرانهـــای منطقـــه ای خاطرنشـــان 
کرد:بعیـــد اســـت فرماندهـــان و بدنـــه ارتـــش آمریـــکا 
تمایلـــی بـــه آزمـــودن توانمنـــدی هـــای اثبـــات شـــده 
نیروهـــای مســـلح ایـــران داشـــته باشـــندخبرگزاری 
ــت  ــاور امنیـ ــت: مشـ ــی آمریکانوشـ ــی سـ ــی ان بـ سـ
ـــک  ـــده ی ـــاالت متح ـــه ای ـــرد ک ـــد ک ـــکا تهدی ـــی آمری مل
نیـــروی تهاجمـــی بـــرای خاورمیانـــه و بـــه منظـــور 
ــه  ــرده کـ ــزام کـ ــران اعـ ــه ایـ ــام واضـــح بـ ــال پیـ ارسـ
هـــر گونـــه حملـــه بـــه منافـــع ایـــاالت متحـــده و یـــا 
ـــرد  ـــد ک ـــه خواه ـــی‹ مواج ـــروی ضربت ـــش را با›نی متحدان
ـــانه  ـــی نش ـــی برخ ـــم را در پ ـــن تصمی ـــکا ای ـــه امری و گفت

ــت. ــه اسـ ــدارها گرفتـ ــرکات وهشـ ها،تحـ

یــک عضــو شــورای مرکــزی حــزب 
ــه  ــان اینک ــا بی ــازندگی ب ــزاران س کارگ
فعالیــت کــم جریان هــای سیاســی 
یــک نــوع اســتراتژی انتخاباتــی اســت، 
گفــت: هــر دو جریــان می خواهنــد کــه 

ــد. ــگفت زده کنن ــل را ش ــاح مقاب جن
ــت کــم جریان هــای سیاســی  ــاره فعالی ســید افضــل موســوی ،درب
کشــور بــرای انتخابــات پیــش روی مجلــس شــورای اســامی، چنین 
ــده کــرد: جریان هــای سیاســی در انتخابات هــای گذشــته  ــراز عقی اب
ــورد  ــم م ــه بعضــًا ه ــد ک ــت می کردن ــف فعالی ــه شــیوه های مختل ب
ــد کــه چــرا فعالیــت  ــرار گرفتن ــی ق ســوال از ســوی نهادهــای نظارت
زودهنــگام انتخاباتــی دارنــد؛ بنابرایــن جریان هــای سیاســی اکنــون 
قانــون را رعایــت کــرده و فعالیــت زودهنــگام انتخاباتــی ندارنــد تــا 

نظــر نهادهــای نظارتــی تامیــن شــود.
ــت  ــا عل ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــال سیاس ــن فع ای

عــدم فعالیــت زیــاد جریان هــای سیاســی کشــور از جملــه جریــان 
اصاحــات بــه نهادهــای نظارتــی مربــوط اســت، بیــان کــرد: از جنــاح 
مقابــل اصاحــات هــم فعالیــت زیــادی در ظاهــر نمی بینیــم. آنهــا هم 
زیــاد فعالیــت انتخاباتــی ندارنــد، البتــه آنهــا شــگردهای مخصــوص 
خــود را دارنــد تــا بــرای حضــور مــردم در انتخابــات تأثیرگــذار باشــد 
و رفتارهــای انتخاباتــی خــود را بــر اســاس آن شــگردها بــه کار 
ــه خــود  ــان اصاحــات هــم شــگردهای مخصــوص ب ــد. جری می برن

دارد.
ــه  ــت ب ــه فعالی ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــه داد: ای ــوی ادام موس
ظاهــر کــم جریان هــای سیاســی یــک اســتراتژی انتخاباتــی اســت 
یــا نــه؟ کــه مــن معتقــدم یــک اســتراتژی انتخاباتــی اســت. هــر دو 
ــد  ــات هســتند و می خواهن ــر انتخاب ــال اثربخشــی ب ــه دنب ــان ب جری

جنــاح مقابــل را شــگفت زده کننــد. 
فعالیــت بــه ظاهــر کــم جریان هــای سیاســی یــک نــوع اســتراتژی 

انتخاباتــی اســت.
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وزیـر علوم از پلمـپ 25واحد متخلف فروش پایان نامه خبر 
داد و گفت:تمامـی پرونـده های مـدارک تقلبی و بدون آزمون 
درحال بررسـی اسـت و این مدارک باطل می شـود.»منصور 
غامی«بـا بیـان ایـن که اقدامـات خوبـی در مقابله بـا پایان 
نامـه فروشـی انجـام شـده،افزود:با کمک نیـروی انتظامی و 
قـوه قضاییـه بـا تعـدادی از دفاتری کـه اقدام بـه تولیدمقاله 
و پایان نامـه می کردنـد، برخـورد قضایـی صـورت گرفـت و 
وسـایل آنهـا ضبط شـد.وی افـزود: پلمـپ 25 واحـد در این 
راسـتا قـدم اولیـه بوده و خوشـبختانه هماهنگی هایـی که در 
طـول ایـن مـدت انجـام گرفته،اثـر کـرده و ایـن برخـورد اول 

می توانـد گام هـای بعـدی را هـم به دنبال داشـته باشـد.

معـاون هماهنگـی اموراقتصـادی وتوسـعه منطقـه ای وزارت 
بـه  بیـکاری  نـرخ  تغییـرات  رونـد  گفت:بررسـی  کشـور 
کرمانشـاه  دارداسـتانهای  آن  از  حکایـت  اسـتانها  تفکیـک 
بانرخ)18.7(،چهارمحـال وبختیاری بانرخ )17.4(و سیسـتان 
و بلوچسـتان بـا نـرخ )16.0 (بیشـترین نـرخ بیکاری درسـال 
1397 را بـه خـود اختصـاص داده اند.دیـن پرسـت بـا اعـام 
ایـن خبـر گفت:براسـاس گـزارش واصلـه از مرکـز آمـار ایران، 
بررسـی روند تغییرات نرخ بیکاری جمعیت 10سـاله و بیشـتر 
کُل کشـورحاکی ازآن اسـت شـاخص موصوف درسـال 1397 
)12 درصد(بـوده و نسـبت بـه نرخ بیـکاری)11.9 درصد(سـال 

1396، ) 0.1 واحـد درصـد( افزایـش داشـته اسـت.

وزارت علوم مدارک تقلبی 
افراد را باطل می کند

شاخص نرخ بیکاری در سال 
97، ۱۲درصد بوده است

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گفـت: دشـمنان 
بـا جنـگ نـرم و عملیـات روانـی به دنبـال تضعیـف روحیه 
ملـی و خودبـاوری جوانـان هسـتند.امیر سـرتیپ »امیـر 
حاتمـی« در مراسـم تجلیـل از تیـم کاراتـه وزارت دفـاع کـه 
بـه نمایندگـی از نیروهـای مسـلح موفـق بـه کسـب مقـام 
قهرمانی در مسـابقات نظامیان آسـیا شـد با ابراز خرسـندی 
در شـرایطی کـه  اظهارداشـت:  ارزشـمند  موفقیـت  ایـن  از 
دشـمنان دائمـًا بـا جنـگ نـرم و عملیـات روانـی بـه دنبـال 
تضعیـف روحیـه ملی و خود باوری جوانان هسـتند، کسـب 
موفقیـت های ورزشـی توسـط جوانـان موجب ارتقـای امید 

و نشـاط در دل مـردم مـی شـود

و  ادعاهـای بی اسـاس  تکـرار  بـا  آمریـکا  امورخارجـه  وزیـر 
خصمانـه خـود علیـه کشـورمان گفت: به تشـدید فشـارها بر 
تهـران ادامـه می دهیـم تـا ایـران همچـون یک کشـور عادی 
رفتـار کند.مایـک پمپئو وزیـر امورخارجه آمریکا کـه در فناند 
بـه سـر می برد در پاسـخ به سـواالت خبرنگاران دربـاره ایران 
بـه تکـرار ادعاهای واهـی و خصمانه مقامـات آمریکایی علیه 
کشـورمان پرداخـت و تاکیـد کـرد کـه واشـنگتن بـه اعمـال 

فشـار بـر ایـران ادامـه می دهد.

دشمن به دنبال تضعیف 
روحیه ملی است

می خواهیم ایران مثل یک 
کشور عادی، رفتار کند!
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

شهرها و روستاهای دارای بافت تاریخی، توسعه پیدا می کنندبناهای تاریخی، بیمه می شوند
را  دولـــت  مصوبـــه ای  در  نماینـــدگان 
مکلـــف کردنـــد بناهـــای تاریخـــی ثبـــت 
شـــده در فهرســـت آثـــار ملـــی را بیمـــه 
جلســـه  در  مجلـــس  کند.نماینـــدگان 
علنـــی و در جریـــان بررســـی جزئیـــات 
ـــی  ـــی – فرهنگ ـــای تاریخ ـــای بافت ه ـــت و احی ـــت از مرم ـــرح حمای ط
ــاس  ــر اسـ ــه بـ ــاندند کـ ــه تصویـــب رسـ ــرح را بـ ــن طـ ــاده 15 ایـ مـ
ــوط  ــای مربـ ــد هزینه هـ ــا مکلفنـ ــی و نهادهـ ــتگاه های اجرایـ آن دسـ
ــول  ــر منقـ ــول و غیـ ــار منقـ ــت آثـ ــت و مرمـ ــش، حفاظـ ــه پژوهـ بـ
ـــی –  ـــد ارزش تاریخ ـــار واج ـــی و آث ـــار مل ـــت آث ـــده در فهرس ـــت ش ثب
ـــا  ـــار و ی ـــار در اختی ـــه آث ـــوط ب ـــط مرب ـــت های ذی رب ـــی و فهرس فرهنگ
ـــارات  ـــل اعتب ـــتگاه را از مح ـــان دس ـــی هم ـــوع تخصص ـــه موض در حیط
خـــود تأمیـــن کننـــد. ایـــن اعتبـــارات در چارچـــوب ضوابـــط قانونـــی 

ــود. ــه می شـ ــازمان هزینـ سـ
ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــید ک ـــب رس ـــه تصوی ـــرح ب ـــن ط ـــاده 16 ای ـــه م در ادام
ـــی  ـــت تاریخ ـــهرهای دارای باف ـــامی ش ـــورای اس ـــهرداری ها و ش آن ش

فرهنگـــی مصـــوب، مکلفنـــد در تخصیـــص بودجـــه عمرانـــی ســـاالنه 
شـــهر، بافت هـــای مذکـــور را در اولویـــت قـــرار دهنـــد.

نماینـــدگان همچنیـــن بـــا تصویـــب مـــاده 17 ایـــن طـــرح ســـازمان 
ــا  ــال بـ ــدت دو سـ ــرف مـ ــد ظـ ــف کردنـ ــی را مکلـ ــراث فرهنگـ میـ
بررســـی و پایش هـــای مقتضـــی، بناهـــای واجـــد ارزش بـــرای ثبـــت 
در فهرســـت آثـــار ملـــی و فهرســـت های ذی ربـــط را رســـمًا اعـــام و 
ـــه  ـــه ب ـــز ک ـــرح نی ـــن ط ـــاده 18 ای ـــد. در م ـــرار ده ـــوم ق ـــار عم در اختی
تصویـــب مجلـــس رســـید ســـازمان اداری و اســـتخدامی کشـــور بـــا 
ـــت  ـــات الزم جه ـــر و اقدام ـــدند تدابی ـــف ش ـــور مکل ـــکاری وزارت کش هم
ایجـــاد ســـاختار مناســـب اداری را در شـــهرداری های شـــهرهای دارای 

بافـــت تاریخـــی فرهنگـــی مصـــوب انجـــام دهنـــد.
ــاند  ــب رسـ ــه تصویـ ــرح را بـ ــن طـ ــاده 19 ایـ ــن مـ مجلـــس همچنیـ
کـــه بـــر اســـاس آن دولـــت مکلـــف اســـت تدابیـــر و اقدامـــات الزم 
ـــی و  ـــار مل ـــت آث ـــده در فهرس ـــت ش ـــی ثب ـــای تاریخ ـــه بناه ـــرای بیم ب

ـــد. ــام ده ــط را انجـ ــت های ذیربـ فهرسـ

ــتگاه هـــای  نماینـــدگان مجلـــس کلیـــه دسـ
ریـــزی  برنامـــه  بـــه  را مکلـــف  اجرایـــی 
ــهرها  ــی در شـ ــت زندگـ ــای کیفیـ ــرای ارتقـ بـ
ــی  ــای تاریخـ ــت هـ ــتاهای دارای بافـ و روسـ
ـــس شـــورای  ـــی کردند.نماینـــدگان مجل فرهنگ
اســـامی در جلســـه علنـــی در ادامـــه بررســـی طـــرح حمایـــت از مرمـــت 
ــواد 9 و 11 و 13 ایـــن طـــرح  ــای تاریخـــی فرهنگـــی مـ ــای بافت هـ و احیـ
را تصویـــب کردند.طبـــق مـــاده 9 کلیـــه دســـتگاه هـــای اجرایـــی موضـــوع 
ـــه هـــای خـــود در  ـــد برنام ـــات کشـــوری مکلفن ـــت خدم ـــون مدیری ـــاده 5 قان م
ـــز  ـــی و نی ـــای خدماتی،تجهیزات ـــوزه ه ـــود درح ـــای موج ـــع نیازه ـــا رف ـــاط ب ارتب
ـــت هـــای  ـــت زندگـــی در باف ـــای کیفی ـــرای ارتق ـــاز ب ـــورد نی زیرســـاخت هـــای م
تاریخـــی فرهنگـــی هـــر شـــهر و روســـتا را ظـــرف 6مـــاه پـــس از تصویـــب 
شـــورای برنامـــه ریـــزی و توســـعه اســـتان بـــه مـــورد اجـــرا گذارند،اجـــرای 
برنامـــه فـــوق بایدبـــه گونـــه ای باشـــد کـــه بـــر اســـاس بودجـــه ســـنواتی 
ـــات و  ـــطح خدم ـــون س ـــن قان ـــب ای ـــال از تصوی ـــدت 10س ـــرف م ـــر ظ حداکث
ـــن  ـــا ازســـطح میانگی ـــدوده ه ـــن مح ـــاز ای ـــورد نی ـــای م ـــن زیرســـاخت ه تامی

ـــده  ـــاده آم ـــن م ـــد.درتبصره ای ـــر نباش ـــن ت ـــط پایی ـــتای ذی رب ـــهر و روس ش
ـــارات  ـــه نســـبت اعتب ـــزی و توســـعه اســـتانهاموظفند ب است:شـــورای برنامـــه ری
ـــر شـــهر و روســـتا  ـــای تاریخـــی و فرهنگـــی ه ـــت ه ـــه باف ـــه ب اختصـــاص یافت
ـــای  ـــا و ســـاختمان ه ـــز فضاه ـــرای ســـاخت و تجهی ـــاز را ب ـــورد نی ـــارات م اعتب
ـــی  ـــای تاریخـــی و فرهنگ ـــت ه ـــی در محـــدوده مصـــوب باف ـــی و خدمات عموم
آن شـــهر و روســـتا از محـــل اعتبـــار توزیعـــی در ســـهم دســـتگاه ذی ربـــط 
بـــا اولویـــت تامیـــن کند.بـــر اســـاس مـــاده 11،در رســـیدگی بـــه تخلفـــات 
ـــای تاریخـــی  ـــت ه ـــار و محـــدوده باف ـــم آث ـــع در حری ـــاک واق ســـاختمانی ام
و فرهنگی،کمیســـیون هـــای موضـــوع مـــواد 99و 100قانـــون شـــهرداری هـــا 
مکلفندمنحصـــرا قلـــع و قمـــع مســـتحدثات بـــدون پروانـــه و یامـــازاد بـــر 
ــاده  ــق مـ ــاظ کنند.طبـ ــده را در دور رای لحـ ــادر شـ ــاختمانی صـ ــه سـ پروانـ
ـــررات  ـــن مق ـــط در تعیی ـــای ذی رب ـــق نهاده ـــت از طری ـــف اس ـــت مکل 13دول
ــران  ــات جبـ ــر و اقدامـ ــعه و عمران،تدابیـ ــای توسـ ــرح هـ ــه طـ ــوط بـ مربـ
ـــع  ـــاک واق ـــم در خصـــوص ام ـــل تراک ـــال شـــده از قبی ـــای اعم ـــت ه محدودی
ـــش  ـــون را پی ـــن قان ـــی موضـــوع ای ـــای تاریخـــی فرهنگ ـــت ه در محـــدوده باف

ـــد. ـــی کن بین

 پیام
 میراث

عمره برگزار می شود؟
معاون سازمان حج و زیارت راه اندازی عمره مفرده در سال 98 را به پذیرش شرایط ایران از سوی عربستان منوط دانست و تاکید 
کرد:مذاکرات برای راه اندازی عمره مفرده پس از عملیات حج تمتع 1440 )1398( انجام می شود و در صورت مهیا شدن شرایط، 

انشاهللا در نیمه دوم امسال راه اندازی خواهد شد.

سنا
 ای

س:
عک

بـا وجـود افزایـش تعداد»هاسـتل« ها در تهران،امـا مدیـرکل 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری ایـن اسـتان می گوید:تاکنـون 
مجـوزی بـه نـام »هاسـتل« در تهـران صـادر نشـده اسـت و 
اقامتگاه هایـی کـه بـا ایـن تابلـو و عنـوان درحـال فعالیت انـد، 
اسـتناد  بـه  بزرگ نیـا  هسـتند.دالور  غیرمجـاز  و  غیرقانونـی 
بـر  مبنـی  تهـران  اسـتان  هتلـداران  اتحادیـه  اظهـارات  بـه 
اقامتگاه هایـی کـه  بـا  انتظامـی  نیـروی  اماکـن  برخـورداداره 
بـه  کرد:مامجـوزی  می کنند،اظهـار  »هاسـتل«فعالیت  باتابلـو 
نام»هاسـتل« نداریـم اما اقامتگاه های اسـتاندارد می توانندطبق 
کننـد.اداره  دریافـت  »مهمان پذیـر«  مجـوز  موجـود  ضوابـط 
میـراث فرهنگی،صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهران نیز 
ازآن هاحمایـت می کنـد. هرچنـد کـه به هر حال طبـق ضابطه، با 
اقامتگاه هـای غیرمجـاز از سـوی مراجع ذی ربط  برخـورد قانونی 
صـورت خواهد گرفـت. آنطور که اتحادیه هتلداران اسـتان تهران 
هـم اعام کـرده اخیرانیـروی انتظامی تابلو »هاسـتل«برخی از 
ایـن اقامتگاه هـا را پاییـن آورده اسـت.او همچنیـن بـا صراحت 
اعـام کـرد: در اسـتان تهـران هیچ»خانه مسـافری«وجود ندارد 
و تاکنـون مجـوزی بـا ایـن عنـوان صـادر نشـده اسـت.معاونت 
گردشـگری هـم رسـما اعـام کـرده تقاضـای خانه  مسـافرها را 
فعـا بـرای حمایـت از صنعـت هتلـداری نپذیرید.بزرگ نیـا بـا 
بیـان این کـه اتحادیـه هتلـداران اسـتان تهـران به عنـوان صنف 
مخالـِف  فعالیـت خانه های اجاره ای، شـماری از ایـن خانه ها را 
که به صورت غیرمجاز درحال فعالیت هسـتند شناسـایی کرده، 
افـزود: البتـه هنـوز عـدد مشـخصی را اعام نکـرده اما قـرار بود 
پیـش از پیگیـری یـا برخـورد صنفی،  مشـخصات ایـن خانه ها 
را در اختیـار اداره میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان تهـران قـرار دهـد.او یـادآور شـد: از زمـان حضـورم بـه 
عنـوان مدیـر کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان تهران،تنها حساسـیتی که وجود داشـت دربـاره فعالیت 
خانـه مسـافرها بـود کـه البته تا حـدی این حساسـیت هتل ها 
قابـل درک اسـت امـا فکـر نمی کنم با ایـن نگاه بازدارنـده بتوان 
میـدان را همیشـه بـرای هتلدارهـا حفـظ کـرد؛ هتلدارانـی که به 
شـیوه ای سـنتی درحـال فعالیـت هسـتند بایـد خیلـی زود بـه 

تعریف درسـت برسـند.

گردشگری هاستل های 
تهران 

غیرقانونی اند

اسمش شهر دوچرخه هاست

بسیاری از دوچرخه سواران با اصول و فرهنگ استفاده از این وسیله نقلیه ی پاک آشنایی ندارند

رویــای احیــای شــهر دوچرخه هــا در 
حالــی از ذهــن مســئوالن شــهر جهانــی 
حمــل  توســعه  می گــذرد کــه  یــزد 
ــه  ــر ب ــهر مگ ــن ش ــاک در ای ــل پ و نق
عــزم جــدی مســئوالن عملــی نخواهــد 
شــد.»جال آل احمد«نویســنده و مــورخ 
ــه یــزد در اواخــر  معاصــر در ســفرش ب
دهــه 30از ایــن شــهر بــه عنــوان شــهر 
ــا وجــود  دوچرخه هــا یــاد کــرده ولــی ب
ایــن کــه یزدی هــا از چنیــن پیشــینه ای 
بــه  امــروز  یــزد  برخــوردار هســتند، 
دوچرخه هــا  شــهر  ایــن کــه  جــای 
ــین  ــیکلت ها و ماش ــد، شهرموتورس باش
بافــت  کــه  شــهر  دودی هاســت.این 
ــک  ــوان ی ــه عن ــون ب ــی آن اکن تاریخ
میــراث جهانــی شــناخته می شــود، 
برخــاف تصــور مســئوالن نیــاز بــه 
ــد  ــه برن ــت ب ــت بازگش ــاش در جه ت

کــه  چــرا  نــدارد  شــهردوچرخه ها 
اســتفاده از دوچرخــه در واقــع یــک 
فرهنــگ اصیــل در میــان یزدی هاســت 
ــاخت های  ــر زیرس ــال حاض ــی در ح ول
مهیانیســت. مردمانــش  بــرای  آن 
رغــم  بــه  امــر  متولیــان  متأســفانه 
وهزینه کردهــای  گســترده  اقدامــات 
ــگ  ــا نتوانســته اند فرهن ــه تنه ــراوان ن ف
پیــاده  توســعه  و  دوچرخه ســواری 
را  تاریخــی  شــهر  درایــن  محــوری 
ــد بلکــه سیســتم حمــل و  ــج دهن تروی
نقــل عمومــی جامانــده از گذشــته ی یزد 
نیــز نتوانســته انگیــزه ای بــرای ترغیــب 
مــردم در ایــن جهــت ایجــاد کنــد.
هرچنــد بــه نظــر می رســد کــه گــره کــور 
ــزد  ــاک در»ی ــل پ سیســتم حمــل و نق
ــتفاده  ــگ اس ــای فرهن ــی«و احی جهان
ــه  ــا ب ــا تنه ــه و دیگرپاکروه از دوچرخ

دســت مســئوالن بــاز می شــود،گویی 
ازچشــم آنهــا پنهــان مانــده اســت.

نبود زیرساختهای  مناسب برای 
دوچرخه سواران

ونقــل  شــهریاری،مدیرحمل  مهــدی 
بــه  یزدبااشــاره  شــهرداری  پــاک 
ازدوچرخــه  اســتفاده  مشــکات 
یزد،اظهــار  عمومــی  ونقــل  درحمــل 
از  یــزدی  می کند:دوچرخه ســواران 
ــن  ــود زیرســاخت های مناســب در ای نب
ــه  ــوی ک ــه نح ــد ب ــج می برن ــه رن رابط
درحــال حاضــر عمده تریــن مشــکل 
ــرای  ــن ب ــن قشر،نبودمســیرهای ایم ای
ایــن  اســت.وی  دوچرخه ســواری 
ــه مســائل  ــا محــدود ب مشــکات را تنه
نیــز  وســخت افزاری  زیرســاختی 
تصریــح  مــورد  ایــن  در  و  نمی دانــد 

و  افــزاری  نــرم  می کند:حوزه هــای 
ســازمان افزاری یــزد نیــز در ایــن زمینــه 
مواجــه هســتند کــه  بــا مشــکاتی 
بــرای توســعه حمــل و نقــل پــاک بایــد 
آنهــا را از پیــش روی برداشــت.مدیر 
ــد  ــهرداری معتق ــاک ش ــل پ ــل ونق حم
ازدوچرخه ســواران  بســیاری  اســت 
از  اســتفاده  فرهنــگ  و  اصــول  بــا 
ــنایی  ــاک آش ــه ی پ ــیله نقلی ــن وس ای
کــه  ایــن  بــر  ندارند،می گوید:عــاوه 
مســیرهای دوچرخه ســواری عمومــی 
بایــد ایمــن باشند،دوچرخه ســواران بایــد 
بــرای جلوگیــری از خســتگی و بــروز 
ــهری،  ــای ش ــن تردده ــوادث در حی ح
دوچرخه ســواری ایمــن راآمــوزش ببیننــد

بافت تاریخی آماده ی 
دوچرخه سواری

ــه ظرفیــت بافــت تاریخــی  شــهریاری ب
یــزد بــه عنــوان زیرســاختی آمــاده 
ــرای دوچرخه ســواری اشــاره وتصریــح  ب
می کنــد: بافــت تاریخــی یــزد از ابتــدای 
وقابــل  محــور  شــکل گیری،پیاده 
ــوده  ــواران ب ــرای دوچرخه س ــتفاده ب اس
و بــه لحــاظ درجه بنــدی مســیرهای 
ــه  ــه س ــیری درج ــواری، مس دوچرخه س
محســوب می شــود.وی در همیــن رابطــه 
درجــه  مســیرهای  می شــود:  یــادآور 
یــک مختــص معابــر پرتــرددی همچــون 
بلــوار جمهــوری یــزد اســت کــه بایــد بــا 
موانــع فیزیکــی از دیگــر مســیرها جــدا 
و بــه تابلوهــا و عائــم ترافیکــی تجهیــز 
شــوند ولــی در مســیرهای درجــه دو 
ــا وجــود ایــن کــه بخشــی از ســواره رو  ب
می دهنــد،  اختصــاص  خــود  بــه  را 
بــه دلیــل کمتــر بــودن تــردد دیگــر 
ــع فیزیکــی  ــه اســتفاده از موان ــازی ب نی
ــش  ــی از بخ ــا خطوط ــا ب ــت و تنه نیس

ــه  ــوند ک ــک می ش ــر تفکی ــواره معاب س
ــوان  ــوع مســیرها می ت ــن ن ــه ای از جمل
بــه معابــر دو طرفــه ماننــد خیابــان 
مســئول  کرد.ایــن  اشــاره  ســلمان 
ــه  ــه س ــیرهای درج ــی مس درموردویژگ
مســیرهای  ازجملــه  دوچرخه ســواری 
تاریخــی،  بافت هــای  در  موجــود 
ــواع  ــاف ان ــیرها برخ ــن مس می گوید:ای
دیگــر خــود بــدون هــر نــوع مانــع 
و  هســتند  خط کشــی  و  فیزیکــی 
ــم  ــای ک ــر و خیابان ه ــه معاب ــتر ب بیش
عــرض و مشــترک موتورســیکلت ها و 
دوچرخــه ســواران محــدود می شــوند 
شــهریاری اســتفاده از دوچرخه هــای 
اســتاندارد را نیــز از الزمه هــای ایــن 
ومی گویــد:  می کنــد  بیــان  سیســتم 
دردنیــادارای  مجموعه هــا  ایــن 
ــدون  ــا الســتیک های ب دوچرخه هایــی ب
ــور  ــرخ دارای مح ــای زنجیرچ ــاد وبج ب
ــرای  ــبدهایی ب ــه س ــی ب ــتند و حت هس
حمــل وســایل دوچرخه ســواران تجهیــز 
شــده و اســتانداردهای مربوط بــه ارتفاع 
زیــن دوچرخــه نیــز در مــورد آنهــا رعایت 

ــاظ  ــوان می کند:لح ــت.وی عن ــده اس ش
ســایر  اســتانداردهاهمچون  ایــن 
مشــوق ها باعــث ترغیــب شــهروندان 
ــذا  ــه اســتفاده از دوچرخــه می شــود ل ب
بایــد ایــن مــوارد نیــز در ایجــاد شــبکه ی 
ایســتگاه های دوچرخــه بــرای شــهر 
یــزد نیــز مــورد اهتمــام قــرار گیــرد 
کــه البتــه در ایــن رابطــه تصمیماتــی از 
ــور شــده اســت. ســوی شــهرداری منظ

لزوم ایجاد مشوق برای 
سرمایه گذاران و مردم

ــهرداری  ــاک ش ــل پ ــل و نق ــر حم مدی
یــزد باتاکیــد بــر لــزوم ســوق دادن 
ایــن  بــه  ســرمایه گذاران  و  مــردم 
بــه  دوچرخــه  گفت:کرایــه  بخــش، 
شــهروندان در ایــن ایســتگاه ها،درآمد 
ســرمایه گذارندارد  بــرای  چندانــی 
بــرای  مشــوق هایی  بایدبدنبــال  لــذا 
ســرمایه گذاران بــرای پرداختــن بــه ایــن 
حــوزه باشــیم و مــردم را نیــز بــا پرداخت 
ــه  ــا ب ــواع پاکروه ــه ان ــهیات وارائ تس
اقســاطی،به  دوچرخه هــای  ویــژه 
رونــق ایــن بخــش تشــویق کنیــم.

ســازمان  گردشــگری  معــاون 
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
ــه  ــت: ب ــوزه، گف ــن ح ــتغالزایی ای اش
ــاد  ــغل ایج ــگر 11 ش ــر گردش ازای ه
مــی شــود.ولی تیمــوری در ســتاد 
ــل  ــفر و تجلی ــات س ــهیات خدم تس
 98 نــوروزی  از خادمــان ســفرهای 
ــت  ــالن مدیری ــمنان در س ــتان س اس
ــت  ــزود: فعالی ــتانداری اف ــران اس بح
ــی  ــی مل ــگری اقدام ــوزه گردش در ح
اســت چــرا کــه بخــش هــای مختلــف 
چــون هتلــداری و حمــل و نقــل را 
دهــد. مــی  قــرار  پوشــش  تحــت 

کرد:فعالیــت  خاطرنشــان  تیمــوری 
توزیــع  گردشــگری  حــوزه  هــای 
ــای  ــش ه ــروت در بخ ــا و ث درآمده
ــه  ــار جامع ــه اقش ــرای هم ــف ب مختل
ســازمان  گردشــگری  اســت.معاون 
صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث 
و گردشــگری بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــغل   11 گردشــگر  هــر  ازای  بــه 
ایجــاد مــی شــود، اضافــه کــرد: ایــن 
ــا هــدف  ــر نشــان از اشــتغالزایی ب ام
فقرزدایــی در جامعــه دارد.وی یــادآور 
شــد: ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر 
در نــوروز امســال عــاوه بــر مدیریــت 
ناشــی  بحــران  مدیریــت  ســفرها، 

بــارش  در  مســافران  گرفتــاری  از 
هــای شــدید اواخــر ســال گذشــته و 
ــت. ــده داش ــر عه ــال را ب ــل امس اوای

شــکایات  97درصــد  افــزود:  وی 
گردشــگری  ازتاسیســات  مردمــی 
در نــوروز 98درهمــان روزهابررســی 
افزود:بقیــه  شــد.وی  رســیدگی  و 
ــون  ــی چ ــر عوامل ــه خاط ــکایتها ب ش
و  حقوقــی  هــای  جنبــه  و  اســناد 
ــاکی  ــاکی و متش ــود ش ــرورت وج ض
بــه  شــکایتها  بررســی  جلســه  در 
بعــد از تعطیــات نــوروزی امســال 
بیــان کرد:ســتاد  شــد.وی  موکــول 
ــارز  ــه ب ــور نمون ــفر درکش ــات س خدم
کار گروهــی در مســیر توســعه پایــدار 

اســت. اشــتغالزایی  و 

هر گردشگر 11شغل ایجادمی کند

آمادگی موسسه »شیکاگو« برای 
تحویل الواح هخامنشی به ایران

ــدن  ــرای بازگردان ــا ب ــه پیگیری ه ــا اشــاره ب ــاون میراث فرهنگــی کشــور ب مع
الــواح هخامنشــی بــه ایــران، گفــت: موسســه شرق شناســی شــیکاگو 
ــام  ــران اع ــه ای ــی ب ــواح هخامنش ــه اول ال ــل مرحل ــرای تحوی ــی ب به تازگ
ــرای  ــا ب ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــرده است.محمدحســن طالبی ــی ک آمادگ
ــال  ــد ارس ــت: فراین ــران گف ــه ای ــکا ب ــی از آمری ــواح هخامنش ــدن ال بازگردان
الــواح هخامنشــی از آمریــکا بــه ایــران از مدت هــا پیــش آغــاز و مجوزهــای 
الزم بــرای ارســال 1780 لــوح گلــی هخامنشــی از وزارت خزانــه داری آمریــکا 
اخــذ شــده اســت.وی افــزود: بعــد از صــدور مجــوز ارســال 1780 لــوح گلــی 
هخامنشــی از ســوی وزارت خزانــه داری آمریــکا، اعتراضــی در خصوص ارســال 
تمــام الــواح هخامنشــی موجــود در آمریــکا هــم بــه موسســه شرق شناســی 
شــیکاگو و هــم از طریــق وکای ایــران در امریــکا بــه مراجــع قضایــی ارســال 
شــد تــا از بهانه جویی هــای مختلــف جلوگیــری شــود. اگرچــه آنهــا موظــف 
ــا توجــه بــه احتمــال زمان بــر  هســتند کل الــواح را فــوری تحویــل دهنــد، ب
بــودن صــدور مجــوز ارســال تمــام الــواح هخامنشــی، مقــرر شــد مقدمــات 
تحویــل 1780 لــوح هخامنشــی بــه ایــران فراهــم شــود همزمــان فراینــد اخــذ 
ــرای  ــکا( ب ــی آمری ــای خارج ــی ه ــرل دارای ــر کنت ــک/ofac )دفت ــوز ُاف مج
ــه داری  ــی از وزارت خزان ــه شرق شناس ــط موسس ــور توس ــواح مذک ــام ال تم

امریــکا پیگیــری و انجــام شــود.

ته
نک

مهـدی شـهریاری،مدیر حمـل و نقـل پاک شـهرداری یزد 
بـا اشـاره بـه مشـکالت اسـتفاده از دوچرخـه در حمـل و 
نقـل عمومـی یزد،اظهـار می کند:دوچرخه سـواران یزدی از 
نبـود زیرسـاخت های مناسـب در ایـن رابطه رنـج می برند 
بـه نحـوی کـه در حـال حاضـر عمده تریـن مشـکل ایـن 
قشـر،نبود مسـیرهای ایمن برای دوچرخه سـواری اسـت.
شـهریاری بـه ظرفیـت بافـت تاریخـی یـزد بـه عنـوان 
زیرسـاختی آمـاده برای دوچرخه سـواری اشـاره و تصریح 
می کنـد: بافت تاریخی یـزد از ابتدای شـکل گیری، پیاده 
محـور و قابل اسـتفاده بـرای دوچرخه سـواران بـوده و به 
لحـاظ درجه بندی مسـیرهای دوچرخه سـواری، مسـیری 

درجه سـه محسـوب می شـود.

میراثمیراث

ساعت کاری موزه ها در ماه رمضان اعالم شدمرمت پل »کشکان« آغاز شد
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
اســـتان لرســـتان بـــا بیـــان 
این کـــه هنـــوز اعتبـــاری بـــرای 
ــه  ــیل بـ ــیب دیده در سـ ــی آسـ ــار تاریخـ ــازی آثـ بازسـ
ایـــن اســـتان اختصـــاص داده نشـــده اســـت،از آغـــاز 
مرمـــت پـــل تاریخـــی »کشـــکان« کـــه در ســـیل تخریـــب 
ـــه  ـــادآوری این ک ـــمی،با ی ـــن قاس ـــر داد.امی ـــده بود،خب ش
ـــراث  ـــوزه می ـــه ح ـــاراتی ب ـــر خس ـــیل اخی ـــان س در جری
ــار  ــی از آثـ ــد و بخشـ ــتان وارد شـ ــن اسـ ــی ایـ فرهنگـ
ــت و  ــون کار مرمـ ــیب دیدند،گفت:هم اکنـ ــی آسـ تاریخـ
ـــه  ـــت. بقی ـــام اس ـــال انج ـــکان در ح ـــل کش ـــازی پ بازس

ـــتند. ـــه و آسیب شناســـی هس ـــز در دســـت مطالع ـــار نی آث
او بـــا بیـــان این کـــه هنـــوز اعتبـــاری بـــرای بازســـازی 
ــده  ــاص داده نشـ ــتان اختصـ ــه اسـ ــی بـ ــار تاریخـ آثـ
ـــع  ـــل کشـــکان از محـــل مناب اســـت،افزود:هزینه مرمـــت پ
میـــراث  اســـت.مدیرکل  تامیـــن  در حـــال  اداره کل 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری لرســـتان بـــه 
ـــان  ـــت: در جری ـــرد و گف ـــاره ک ـــر اش خســـارات ســـیل اخی
ایـــن حادثـــه 55میلیـــارد تومـــان بـــه آثـــار تاریخـــی 
ـــار  ـــه آث ـــه ب ـــان این ک ـــد.او بابی ـــارت وارد ش ـــتان خس اس
ــیب  ــز آسـ ــگری نیـ ــاخت های گردشـ ــی و زیرسـ طبیعـ
واردشـــده اســـت،افزود:پل آبشـــار بیشـــه و جـــاده بعضـــی 
از جاذبه هـــای طبیعـــی و گردشـــگری آســـیب دیدنـــد

موزه هـــا  کل  اداره  مدیـــر 
کاری  ســـاعت  داد:  خبـــر 
مبـــارک  مـــاه  در  موزه هـــا 
ســـاعت  یـــک  رمضـــان 

داشـــت. خواهـــد  کاهـــش 
ـــای  ـــاعت کاری موزه ه ـــه داد: س ـــر ادام ـــا کارگ محمدرض
زیرنظـــر ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
ـــاعت  ـــک س ـــان ی ـــارک رمض ـــاه مب ـــگری در م و گردش
ـــدگان  ـــد کنن ـــن بازدی ـــت، بنابرای ـــد داش ـــش خواه کاه
ــای  ــد از موزه هـ ــر می تواننـ ــا 6 بعدازظهـ ــح تـ از 9 صبـ

ـــد. ـــدن کنن ـــازمان دی ـــن س ـــر ای ـــر نظ زی
ـــی  ـــاره ی بررس ـــی درب ـــته صحبت های ـــال گذش ـــه س او ک

ــر  ــر نظـ ــای زیـ ــی موزه هـ ــودن برخـ ــاز بـ ــال بـ احتمـ
ایـــن ســـازمان، بعـــد از افطـــار و بـــه صـــورت رندمـــی 
مطـــرح کـــرده بـــود، افـــزود: ایـــن بحـــث را نیـــز در 
کنـــار صحبت هایـــی کـــه بـــرای فعـــال شـــدن برخـــی 
ــود،  ــی می شـ ــان بررسـ ــاه رمضـ ــد از مـ ــا بعـ موزه هـ

مطـــرح می کنیـــم.
وی همچنیـــن دربـــاره ی طـــرح فعالیـــت برخـــی 
ــرد:  ــان کـ ــب، بیـ ــران، در شـ ــتان تهـ ــای اسـ موزه هـ
ـــرار  ـــا ق ـــوز در دســـت بررســـی اســـت ام ـــرح هن ـــن ط ای
اســـت بـــرای اجرایـــی شـــدن آن در تابســـتان، ایـــن 
طـــرح بـــه صـــورت کامـــل و بـــه ســـرعت بررســـی و 

اعـــام نتیجـــه شـــود.

س
فار

س: 
عک
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 پیام
زیست

خبر

به تازگـی رئیـس مرکز تحقیقات آرتمیای کشـور وابسـته به 
موسسـه تحقیقـات علـوم شـیاتی ایـران از افزایش حجم 
ورودی آب و کاهـش شـوری دریاچـه ارومیـه کـه منجـر به 
»فیتوپانگتون هـا«  »آرتمیـا«،  همچـون  آبزیانـی  احیـای 
و »جلبـک دونالیـا« شـده خبـر داده و گفتـه اسـت در 
نمونه گیری هـای اواخر اسـفندماه سـال 97 برای نخسـتین 
بـار پـس از سـال ها نخسـتین سیسـت آرتمیـا )تخـم( و 
ناپلـی آرتمیـا )نـوزاد( مشـاهده شـد کـه در روزهـای اخیـر 
نیـز نمونه هـای بلوغ یافتـه آن در دریاچـه ارومیه دیده شـده 

است.

کاهش یک سومی شوری
 آب علت تولید آرتمیا

آن طـور کـه علی نکویی فرد بـه ایرنا گفته، یکـی از علت های 
تولیـد آرتمیا کاهش یک سـومی شـوری آب دریاچه ارومیه 
اسـت کـه پیش از این، ایـن دریاچه دارای 420 گرم شـوری 
در یـک لیتـر آب بـود امـا با بارش هـای اخیر میزان شـوری 
در مناطـق مختلـف از 120 بـه 150 گـرم در لیتـر کاهـش 
یافتـه و شـرایط محیطـی حاکـم بـر دریاچـه ارومیه نشـان 
می دهـد کـه چرخـه جدید زندگـی در ایـن دریاچـه در حال 

است. شـکل گیری 
بـه گفتـه نکویی فـرد بـا افزایـش غـذا بـرای آرتمیا، شـرایط 
بـرای تولیـد و تکثیـر آن حتـی در دمـای پاییـن آب فراهم 
شـده اسـت؛ به طـوری که ایـن گونـه جانـوری در دمای بین 
17 تا 27 درجه سـانتیگراد و شـوری بین 120 تا 150 گرم در 
لیتـر، تکثیـر پیـدا می کند کـه به تازگی نیز مشـاهده شـده 
آرتمیا در دمای 13 درجه سـانتیگراد هم امکان تکثیرشـدن 

دارد.
وی بـر ایـن بـاور اسـت آرتمیـا کـه غـذای پرنـدگان مهاجر، 
پلیکان هـا، ماهیـان خاویـاری ، ماهیـان سـردآبی و گرمابـی 
اسـت در شـرایط خـوب نسـل زنده زایـی می کنـد امـا در 

شـرایط بـد تخم ریـزی انجـام می  د هـد.
آن طـور کـه ایـن کارشـناس حـوزه آبزیـان گفتـه در حـال 
حاضـر دریاچـه یوتـا آمریـکا بزرگ تریـن دریاچـه نمکـی با 
بزرگ تریـن منبـع آرتمیـا در دنیا به شـمار می رود کـه دارای 
آرتمیـای فرانسـیس کانا اسـت که سـاالنه 2000 تـن تولید و 

صـادر می شـود.
بـه گفتـه نکویی فـرد، البته آرتمیای پرورشـی نیـز مربوط به 

کشـورهای ویتنام و تایلند اسـت.

بانک ژن آرتمیا ایران، دومین بانک
 ژن در دنیا

ایـن کارشـناس حـوزه آبزیـان در ادامـه می گویـد: »دریاچه 
ارومیـه ایـران دارای آرتمیـای اورمیانـا قبـل از خشـکیدگی 
دومیـن دریاچـه نمکی پس از دریاچـه یوتای آمریکا بود که 
مـا تـاش داریم بقای دریاچـه و جاندارانش را حفظ کنیم.«

رئیـس مرکـز تحقیقـات آرتمیای کشـور در ادامـه می گوید: 
»در بهمن مـاه سـال 97 بانک ژن آرتمیـا در مرکز تحقیقاتی 
علـوم  تحقیقـات  موسسـه  بـه  وابسـته  آرتمیـای کشـور 
شـیاتی در کنـار دریاچـه راه انـدازی شـد کـه نمونه هـای 17 

منطقـه دارای آرتمیـای کشـور و بیـش از 42 منقطه جهان را 
جمـع آوری و نگهـداری می کنـد.«

بـه گفتـه وی، این بانک ژن آرتمیا بعد از بانک ژن دانشـگاه 
گنـت بلژیک دومیـن بانک ژن در دنیا به شـمار می رود.

نکویی فـرد تاکیـد می کنـد امسـال بحـث تعییـن هویـت 
ژنتیکی، صدور شناسـنامه ژنتیکی و کدبندی آرتمیای ایران 

را در اولویـت قـرار داده شـده.

شـرایط دریاچـه ارومیه بـرای زندگـی آرتمیا 
است؟ مناسـب 

معـاون محیـط طبیعـی اداره  کل حفاظـت محیـط  زیسـت 

آذربایجان شـرقی در پاسـخ به این سـوال می گوید: »امسال 
بـا توجـه به اینکه شـرایط آبـی دریاچه ارومیه مناسـب بوده 
و آب زیـادی از حوضـه  بـه پیکـره  دریاچـه تزریق می شـود، 
شـرایط بـرای زندگـی آرتمیـا ارومیانا بسـیار مناسـب شـده 

است«.
به گفته میرمحسـن حسـینی قمی »آرتمیـا ارومیانا«، گونه  
سـخت پوسـت آندمیک دریاچه  ارومیه اسـت و این موجود 
زنـده مهم تریـن حلقـه  زنجیـره  غذایی اکوسیسـتم بـوده و 
حیـات پرنـدگان آبـزی به ایـن گونه  غذایی وابسـته اسـت، 
این موجودات به دلیل اینکه می توانند در شـرایط نامسـاعد 
بـه حالـت سیسـت و غیرفعال تبدیل شـوند براین اسـاس 

بازگشت به قلمرو هزارساله
با افزایش حجم و تراز آب دریاچه ارومیه، »آرتمیا« دوباره به قلمروی خود بازگشته است.

ــت  ــه اس ــه ارومی ــوری آب دریاچ ــومی ش ــش یک س ــا کاه ــد آرتمی ــای تولی ــی از علت ه یک
ــا  ــا ب ــود ام ــر آب ب ــک لیت ــوری در ی ــرم ش ــه دارای ۴۲۰ گ ــن دریاچ ــن، ای ــش از ای ــه پی ک
ــر کاهــش  ــه ۱۵۰ گــرم در لیت ــف از ۱۲۰ ب ــزان شــوری در مناطــق مختل ــر می بارش هــای اخی
ــن  ــد زندگــی در ای ــه نشــان می دهــد چرخــه جدی ــه و شــرایط محیطــی دریاچــه ارومی یافت
دریاچــه در حــال شــکل گیری اســت. ایــن گونــه جانــوری در دمــای بیــن ۱7 تــا ۲7 تکثیــر 
ــای ۱۳ درجــه ســانتیگراد  ــا در دم ــز مشــاهده شــده آرتمی ــی نی ــه تازگ ــه ب ــد ک ــدا می کن پی

هــم امــکان تکثیرشــدن دارد.

ــت  ــی اداره  کل حفاظ ــع طبیع ــاون مناب مع
ــد:  ــرقی می گوی ــت آذربایجان ش ــط  زیس محی
ــی  ــرایط آب ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــال ب امس
آب  و  بــوده  مناســب  ارومیــه  دریاچــه 
زیــادی از حوضــه  بــه پیکــره  دریاچــه تزریــق 
آرتمیــا  زندگــی  بــرای  شــرایط  می شــود، 

ــت. ــده اس ــب ش ــیار مناس ــا بس ارومیان

ب
خا

انت
س: 

عک

حیــات  اکولــوژی  متخصــص  یــک 
ــن  ــتگاه ها ضم ــت زیس ــش و مدیری وح
ایرانــی  شــیرهای  اینکــه  بــه  اشــاره 
ــران  ــش ته ــاغ  وح ــه ب ــده ب ــل ش منتق
ــر  ــرار اســت کــه فقــط در اســارت تکثی ق
شــوند، گفــت: ویژگی هــای ظاهــری و 
ــد  ــان می ده ــان« نش ــجره نامه »هیرم ش
کــه ایــن گونــه مختــص کشــور مــا اســت.

بــه گــزارش ایســنا، شــیر ایرانــی در گذشــته 
ــهرهایی هایی  ــود و ش ــور ب ــدرت کش ــاد ق نم
ماننــد خوزســتان، فــارس و بوشــهر زیســتگاه 
اصلــی آن بــه حســاب می آمدنــد. بر اســاس 
ســفرنامه های گذشــتگان شــکار شــیر بیــن 
شــاهزادگان قاجــار و نظامیــان داخلــی و 
ایــن عامــل در  و  خارجــی رواج داشــت 
کنــار تخریــب زیســتگاه و از بیــن رفتــن 
ــل  ــراض نس ــبب انق ــکار، س ــای ش طعمه ه
ــرای  ــی ب ــیر ایران ــد. ش ــور ش ــیر در کش ش
آخریــن بــار حــدود 100 ســال پیــش در ایران 
ــور  ــر در کش ــس از آن دیگ ــد و پ ــکار ش ش
مشــاهده نشــد. امــا حــاال پــس از گذشــت 
ســال ها از انقــراض ایــن گونــه، بــاغ  وحــش 
تهــران بــا تعامــل بــا اتحادیــه باغ وحش های 
اروپــا قصــد دارد تــا نســل شــیرهای ایرانی را 
احیــا کنــد. بــرای ایــن منظــور هفتــه گذشــته 
یــک قــاده شــیر نــر ایرانــی از بــاغ وحــش 
بریســتول انگلســتان بــه بــاغ  وحــش تهــران 
ــذاری شــد  ــان« نامگ ــل شــد و »هیرم منتق
همچنیــن قــرار اســت کــه جفــت مــاده 
ایــن شــیر طــی ایــن هفتــه از بــاغ  وحــش 
دوبلیــن ایرلنــد وارد کشــور شــود امــا در ایــن 
ــوق  ــاالن حق ــان و فع ــی کارشناس ــن برخ بی
ــران  ــش ته ــاغ  وح ــدام ب ــن اق ــات ای حیوان
را اقدامــی بــا اهــداف تجــاری توصیــف 
ــات  ــر حیوان ــه تکثی ــد ک ــد و معتقدن می کنن
در اســارت بــه معنــای احیای نســل نیســت. 
افشــین علیــزاده - اســتادیار دانشــگاه تهران 
و متخصــص اکولــوژی حیــات وحــش و 
موافقــان  از  زیســتگاه ها- کــه  مدیریــت 
ــران  ــاغ  وحــش ته ــی در ب ــر شــیر ایران تکثی
اســت در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
ــه ســمتی  ــا ب ــای دنی ــاغ  وحش ه ــروزه ب ام
ــاغ جانورشناســی تبدیــل  ــه ب می رونــد کــه ب
ــرای تحقیقــات و  شــوند و بتــوان از آن هــا ب

ــده اســتفاده کــرد. ــی زن ایجــاد بانــک ژن

ن ها
پروژه تنگ تکاب به طور کامل متوقف شدسم

ــتور  ــه دس ــکاب ب ــگ ت ــروژه گردشــگری تن پ
ــد. ــف ش ــل متوق ــور کام ــه ط ــتان ب دادس

بــه گــزارش گــروه محیــط زیســت خبرگــزاری 
ــه  ــکاب ب ــگ ت ــروژه گردشــگری تن ــارس، پ ف

دســتور دادســتان بــه طــور کامــل متوقــف شــد.
شــبکه محیــط زیســتی ســمن های اســتان خوزســتان 
ــه  ــرای همیش ــروژه ب ــتور پ ــن دس ــا ای ــت ب ــی اس مدع
ــس  ــزارش، پ ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــد ش ــف خواه متوق
ــتان  ــت خوزس ــط زیس ــای محی ــبکه انجمن ه ــه ش از اینک
ــرح  ــاز ط ــذاری و آغ ــا واگ ــه ب ــود را در رابط ــکوائیه خ ش
منطقــه  در  غیرمجــاز  ویاســازی  و  تفریحــی  مجتمــع 
حفاظــت شــده خائیــز »تنــگ تــکاب« در بهبهــان بــه 
و  طبیعــی  منابــع  اداره  ریاســت  ارائــه کردنــد،  دادگاه 
آبخیــزداری شهرســتان بهبهــان پیــرو نامــه شــماره 98/66 
مــورخ 1398.01.31 دســتور بــه تخریــب دکه هــای نصــب 
شــده خائیــز را صــادر و مســتحدثات غیرقانونــی تخریــب 

شــد.

زیســتی  محیــط   تشــکل های  شــبکه  مدافــع  وکیــل 
ــژه  ــود: قاضــی وی ــه ب ــاره گفت ــتان در این ب ــتان خوزس اس
ــن  ــه( ای ــوق عام ــه حق ــار زیرمجموع ــده )دادی ــن پرون ای
ــن  ــرده و  ای ــال ک ــور ارس ــتان کل کش ــه دادس ــه را ب نام
پــروژه بــه طــور کامــل متوقــف خواهــد شــد.  ظهــر 
امــروز نامــه ای بــه خبرنــگار فــارس رســید. در ایــن 
ــه  ــکاب  ب ــگ ت ــروژه تن ــه پ ــود ک ــده ب ــوان ش ــه عن نام
طــور کامــل متوقــف شــده اســت. پیــش از ایــن عیســی 
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــری رئی کانت
ــه  ــکاب« در »منطق ــگ ت ــگری تن ــرح گردش ــرای »ط اج
ــود و همچنیــن   حفاظــت شــده خائیــز« موافقــت کــرده ب
ــط زیســت  ــت محی ــرکل حفاظ ــان زاده مدی ــد الهیج احم
خوزســتان تاکیــد کــرده بــود کــه طــرح گردشــگری »تنگــه 
تــکاب« در منطقــه حفاظــت شــده خائیــز غیرقانونــی 
ــته  ــال گذش ــاه س ــرداد م ــاخت آن م ــوز س ــت و مج نیس
از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت صــادر شــده 

اســت.

نیروگاه هــای  شــکل گیری  گذشــته  ســال  دو  طــی 
تجدیدپذیــر و پــاک در کشــور بــه نقطــه ســاختاری خــود 
رســیده کــه در ایــن بــازه زمانــی برخــی از واحدهــا ماننــد 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــیدی مگاوات ــای خورش نیروگاه ه
در کشــور راه انــدازی شــده و در حــال حاضــر 50 نیــروگاه 
خورشــیدی مگاواتــی در ایــران مشــغول بــه فعالیــت 

ــتند. هس
ســاتبا گفــت:  ســازمان  رئیــس  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــم  ــاد کنی ــدی را ایج ــال 98 روش جدی ــم در س درصددی
ــدون وابســتگی  ــرق تجدیدپذیــر ب کــه تولیــد و مصــرف ب
بــه دولــت مســتقیمًا از مــردم بــه مــردم و از طریــق 
ــرد. ــکل بگی ــدگان ش ــرف کنن ــه مص ــی ب ــش خصوص بخ
ــه طــی دو  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ســیدمحمد صــادق زاده، ب
ســال گذشــته شــکل گیری نیروگاه هــای تجدیدپذیــر و 
پــاک در کشــور بــه نقطــه ســاختاری خــود رســیده اســت، 
ــد  ــا مانن ــی از واحده ــی برخ ــازه زمان ــن ب ــت: در ای گف
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــیدی مگاوات ــای خورش نیروگاه ه
در کشــور راه انــدازی شــده و در حــال حاضــر 50 نیــروگاه 
خورشــیدی مگاواتــی در ایــران مشــغول بــه فعالیــت 

ــتند. هس
رئیــس ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری 
ــب  ــر موج ــن ام ــه داد: همی ــاتبا( ادام ــرق )س ــرژی ب ان
ــن  ــرداری از ای ــوه بهره ب ــاوری و نح ــا فن ــت ت ــده اس ش
ــه آن  ــته ب ــع وابس ــده و صنای ــی ش ــز بوم ــا نی نیروگاه ه
و  کابل هــا  اســتراکچر،  اینورتــر،  پنــل،  تولیــد  ماننــد 
ــه آن در داخــل کشــور تولیــد شــود. تجهیــزات وابســته ب

ــن مســیر توانســته اســت  ــت در ای ــرد: دول ــد ک وی تاکی
ــه  ــا دریافــت عــوارض بــرق از مصرف کننــدگان انــرژی ب ب
ــعه  ــد توس ــی را در رون ــش مهم ــبز نق ــات س ــوان مالی عن
ــه طــوری  ــد؛ ب ــا کن ــر در کشــور ایف انرژی هــای تجدیدپذی
کــه ظرفیــت فعلــی نیروگاه هــای تجدیدپذیــر بــه 700 
مــگاوات رســیده اســت و بــر اســاس پیش بینــی صــورت 
ــن  ــرق بی ــوارض ب ــتفاده از ع ــا اس ــاله ب ــر س ــه ه گرفت
ــود  ــت موج ــه ظرفی ــز ب ــر نی ــگاوات دیگ ــا 500 م 300 ت

ــد. ــد ش ــه خواه ــر اضاف ــای تجدیدپذی واحده
ــی دو  ــه در ط ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــرو ب ــر نی ــاون وزی مع
ــر  ــای تجدیدپذی ــودن نیروگاه ه ــازگار ب ــته س ــال گذش س
ــه داد:  ــت، ادام ــیده اس ــات رس ــه اثب ــران ب ــم ای ــا اقلی ب
ــدون مصــرف ســوخت و ایجــاد آلودگــی  ــا ب ــن واحده ای
ایجــاد  زمانــی  در  را  تولیــد خــود  بیش تریــن میــزان 
می کننــد کــه کشــور مــا بیشــترین نیــاز بــه مصــرف 

ــرق را دارد. ب
انرژی هــای  تولیــد  الگــوی  افــزود:  صــادق زاده 
تجدیدپذیــر در کشــور مــا عمدتــًا مربــوط بــه فصــل 
ــن  ــز در ای ــرق کشــور نی تابســتان اســت و اوج مصــرف ب
ــا  ــم م ــن اقلی ــت. بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــازه زمان ب
ــیار  ــرایط بس ــیر دارای ش ــورهای سردس ــه کش ــبت ب نس
اوج  مناطــق  ایــن  در  چــرا کــه  اســت،  مناســبت تری 
ــی اوج مصــرف در زمســتان  ــوده ول ــد در تابســتان ب تولی

می دهــد. رخ 
رئیــس ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری 
انــرژی بــرق )ســاتبا( اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 

ــترده تر  ــب گس ــعه و نص ــرای توس ــی ب ــر جمع ــاق نظ اتف
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر وجــود دارد، ولــی گســترش 
ــرق( و  ــوارض ب ــی )ع ــای قبل ــا روش ه ــا ب ــن واحده ای
ــن  ــت، بنابرای ــر نیس ــدود آن امکان پذی ــی مح ــع مال مناب
توســعه  بــرای  جدیــدی  روش  پــی  در   98 ســال  در 
انرژی هــای پــاک در کشــور هســتیم. بنــا بــر اعــام 
وزارت نیــرو، وی ادامــه داد: در ایــن روش درصددیــم 
ــه  ــردم ب ــر از م ــرژی تجدیدپذی ــرف ان ــد و مص ــا تولی ت
ــه صــورت مســتقیم  ــردم ب ــی اینکــه م ــردم باشــد. یعن م

بــرق را تولیــد کننــد و ســپس آن را بــه مصــرف شــخصی 
را  آن  و حتــی  بفروشــند  دیگــران  بــه  یــا  و  برســانند 
ــه  ــرد: حلق ــرو خاطرنشــان ک ــر نی ــاون وزی صــادر کنند.مع
مســیر  از  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  بــرای  موجــود 
ــراز  ــچ و خــم و دارای ف ــوالً پرپی ــذرد و معم ــت می گ دول
ایــن  توســعه  می توانــد  می شــود کــه  نشــیب های  و 
واحدهــا را متاطــم کنــد ولــی در روش جدیــد ایــن 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــیر وج مس

ــراض  ــر انق ــل، خط ــازمان مل ــزارش س ــن گ ــاس تازه تری براس
ــر  ــوری را در سراس ــی و جان ــه گیاه ــون گون ــک میلی ــدود ی ح

جهــان تهدیــد می کنــد.
ــوم  ــتی موس ــوع زیس ــی تن ــورای جهان ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ب
بــه IPBES حاصــل یــک پژوهــش پردامنــه و چنــد ســاله در 
ــن حــوزه را در پاریــس منتشــر  ــی در ای ــورد معضــات جهان م

کــرد.
ــن  ــد در تازه تری ــل متح ــازمان مل ــه س ــته ب ــاد وابس ــن نه ای
ــه  ــون گون ــک میلی ــدود ی ــه ح ــدار داده ک ــود هش ــزارش خ گ

۵۰ نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد
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انتصاب

اعضای کمیته راهبردی پدافند غیرعامل 
سازمان محیط زیست، منصوب شدند

اسقاط ناوگان فرسوده

راهبــردی  اعضــای کمیتــه 
پدافنــد غیــر عامــل ســازمان 
محیــط زیســت در اباغ هــای 
جداگانــه از ســوی معــاون 
ــازمان  ــس س ــی و امورمجل ــت، حقوق ــعه مدیری توس
حفاظــت محیــط زیســت منصــوب شــدند. بــه گــزارش 
ــت  ــط زیس ــاون محی ــی مع ــعود تجریش ــر، مس مه
ــی  ــد ظهراب ــت، حمی ــط زیس ــازمان محی ــانی س انس
ــط  ــازمان محی ــی س ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع
زیســت، احمــد الهیجــان زاده سرپرســت معاونــت 
محیــط زیســت دریایــی و تاالب هــا، اســکندر امیــدی 
نیــا معــاون آمــوزش و مشــارکت های مردمــی ســازمان 
محیــط زیســت، محمــد ســعید صافــی مدیــرکل حوزه 
امــور اســتان ها و دبیرخانــه  ریاســت، هماهنگــی 
ــر کل  ــی مدی ــط زیســت، داود چراغ ــورایعالی محی ش
ــدی رئیــس  ــد پازن ــر زن ــر مرکــزی حراســت، امی دفت
فنــاوری  و  ارزیابــی عملکــرد  برنامه ریــزی،  مرکــز 

اطاعــات ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، علیرضــا 
مزینانــی مســئول پدافنــد غیــر عامــل ســازمان محیــط 
زیســت در ابــاغ جداگانــه ای ازســوی اصغردانشــیان 
معــاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و امــور مجلــس، 
ــر  ــد غی ــردی پدافن ــه راهب ــای کمیت ــوان اعض ــه عن ب
عامــل ســازمان محیــط زیســت منصــوب شــدند. متن 
ایــن اباغیــه بدیــن شــرح ااســت: »پدافنــد غیرعامــل 
مثــل مصونیــت ســازی بــرای انســان اســت، از درون 
ــم  ــام معظ ــات مق ــد. )فرمایش ــون می کن ــا را مص م
رهبــری(«. نظــر بــه تجــارب ارزنــده و مســئولیت 
جنابعالــی در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و در 
راســتای تحقــق سیاســت های کلــی پدافنــد غیرعامــل 
ــه  ــری( و ب ــم رهب ــام معظ ــاده ای مق ــه 13 م )اباغی
ــورخ 08/ 02/ 98   ــماره 98/3670 م ــه ش ــتناد اباغی اس
ریاســت محتــرم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
بــه موجــب ایــن ابــاغ، بــه عضویــت کمیتــه راهبــری 

ــوید. ــوب می ش ــازمان منص ــل س ــد غیرعام پدافن

ــی  ــناس آلودگ ــک کارش ی
حالــی  در  گفــت:  هــوا 
فیلتــر دوده  کــه نصــب 
تنهــا 4 درصــد در کاهــش 
آلودگــی هــوا موثــر اســت، اســقاط نــاوگان 
ذرات  درصــدی   30 حــذف  باعــث  فرســوده 

می شــود. معلــق 
ــه گــزارش فــارس، محمــد کاظمــی کارشــناس  ب
ــه  آلودگــی هــوا طرحــی پیشــنهاد داده اســت ک
ــه ـ  ــی هزین در اولیــن گام از ایــن طــرح، ارزیاب
ــل  ــج حاص ــده  و نتای ــه ش ــه کار گرفت ــده ب فای
می دهــد  نشــان  وی  ارزیابی هــای  ایــن  از 
ــایل  ــی وس ــوده تمام ــاوگان فرس ــقاط ن ــه اس ک
ــای  ــر دوده روی اتوبوس ه ــب فیلت ــه و نص نقلی
ــر  ــا از منظ ــن راهکاره ــوده، به صرفه تری غیرفرس
شــرایط  در  اقتصــادی  توجیــه  و  اثربخشــی 

ــتند.  ــی هس فعل
وی همچنیــن بــا تمرکــز بیشــتر روی نتایــج 
کــه  می کنــد  مشــخص  مذکــور  ارزیابــی 

هــم  به مراتــب  فرســوده  نــاوگان  اســقاط 
ازنظــر  هــم  و  اقتصــادی  ســوددهی  ازنظــر 
ــب  ــق، از نص ــش ذرات معل ــذاری در کاه تأثیرگ
به صرفه تــر  اتوبوس هــا  روی  دوده  فیلتــر 
نــاوگان  اســقاط  به طوری کــه  بــود.  خواهــد 
از  اقتصــادی می توانــد  نقطه نظــر  از  فرســوده 
تحمیــل خســارت 810 میلیــون دالری ناشــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــری کن ــق جلوگی ــار ذرات معل از انتش
ــقاط  ــون دالری اس ــه 270 میلی ــاب هزین احتس
کلیــه نــاوگان فرســوده، ســوددهی 540 میلیــون 
دالری خواهــد داشــت. در حالــی  کــه نصــب 
ــه  ــا صــرف هزین ــا ب ــر دوده روی اتوبوس ه فیلت
ســوددهی  اجــرا،  بــرای  دالری  میلیــون   60
30 میلیــون د0الری دارنــد. بــه عقیــده ایــن 
اســقاط  اثربخشــی،  نقطه نظــر  از  کارشــناس 
نــاوگان فرســوده باعــث حــذف 30 درصــدی 
ــب  ــا نص ــود ام ــران می ش ــهر ته ــق ش ذرات معل
ــذف  ــدی در ح ــر 4 درص ــا تأثی ــر دوده تنه فیلت

ایــن آالینــده دارد.

بارندگی در نقاط مختلف کشور
سازمان هواشناسی اعام کرده از بعد از ظهر امروز تا پنجشنبه نقاط مختلفی از کشور شاهد 
بارش های پراکنده هستند و از بعد از ظهر پنج شنبه نیز سامانه بارشی تازه ای وارد کشور می شود.

گزارش

شیر ایرانی فقط در 
شاسارت تکثیر می شود

وح
ت 

جاده سازی در زیستگاه آهوی خوزستان به دستور حیا
دادستان متوقف شد

ــه اینکــه منطقــه  ــا اشــاره ب علیرضــا ری شــهری ب
گونــه  زیســتگاه  میشــداغ  شــده  حفاظــت 
ــار  ــه اســت، اظه ــن منطق ــرد آهــو در ای منحصربف
داشــت: ماشــین آالت جــاده ســازی دیــروز وارد منطقــه 
حفاظــت شــده میشــداغ شــده بــود، کــه در پــی اعــام شــکایت 
ــتور  ــروز دس ــتان، ام ــن شهرس ــتان ای ــت، دادس ــط زیس محی
توقــف جــاده ســازی را صــادر کــرده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــن  ــازی در ای ــاده س ــه ج ــه را بهان ــاده چذاب ــی ج وی آبگرفتگ
منطقــه حفاظــت شــده دانســت و تاکیــد کــرد: هیــچ مجــوزی 
از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای ســاخت ایــن جــاده 
دریافــت نشــده و طــرح ســاخت ایــن جــاده بــدون اعــام نظــر 
از ایــن ســازمان در حــال اجــرا بــوده اســت. ری شــهری افــزود: 
ــری  ــر از 10 کیلومت ــی 15 کیلومت ــول تقریب ــه ط ــاده ب ــن ج ای
بســتان تــا پارکینــگ چذابــه اســت )در جهــت شــرق بــه جنــوب 
غــرب( کــه از وســط زیســتگاه آهــوی میشــداغ )مشــداخ( مــی 
ــا بیــان  ــد. وی ب ــه 2 قســمت تقســیم مــی کن گــذرد و آن را ب

اینکــه ســاخت جــاده جدیــد چذابــه توجیــه اقتصــادی نــدارد، 
اضافــه کــرد: بهانــه فعلــی ســاخت ایــن جــاده، آبگرفتگــی جاده 
ــش  ــه کاه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن در حالیس ــت، ای ــه اس چذاب
ــد روز  ــا چن ــه ت ــی در جــاده چذاب ــان آب کرخــه، آبگرفتگ جری
ــه ســاخت جــاده  ــازی ب ــد و دیگــر نی دیگــر فروکــش مــی کن
ــی  ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــن ب ــهری همچنی ــت. ری ش ــد نیس جدی
هــای منطقــه حفاظــت شــده میشــداغ )مشــداخ( گفــت: ایــن 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــی و بیابان ــه شــامل اکوسیســتم جنگل منطق
تــاالب هورالعظیــم منتهــی مــی شــود و در دنیــا جــزو معــدود 
ــا  ــم و ب ــار ه ــتم را در کن ــه اکوسیس ــه س ــت ک ــی اس مناطق
غنــای جانــوری ایــن چنینــی دارد. وی افــزود: عــاوه بــر گونــه 
منحصــر بــه فــرد آهــوی میشــداغ، انــواع پرنــدگان کنــار آبــزی 
و شــکاری، دراج و گونــه هــای بــاارزش خزنــده در منطقــه 
وجــود دارد همچنیــن در روزهــای گذشــته یــک گونــه »عقــاب 
پرپــا« در آن ثبــت شــده اســت کــه بــا ســاخت جــاده در ایــن 

منطقــه، دچــار مشــکل مــی شــوند.

گی
یند

آال

مدیـر کل محیـط زیسـت اسـتان یـزد بـا بیان 
ایـن کـه واگـذاری شـتاب زده معـادن چالش 
اسـت،  اسـتان  ایـن  زیسـت  محیـط  جـدی 
تاکیـد کـرد: توسـعه ی همـگام بـا محیـط زیسـت بهتریـن 

نـوع توسـعه اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، نیـره پورمایـی بـا اشـاره بـه اهمیـت 
صنایـع،  سـوی  از  زیسـت محیطی  اسـتانداردهای  رعایـت 
اظهـار کـرد: رعایـت ایـن اسـتانداردها در هنـگام اسـتقرار و 
بهره بـرداری از صنایـع ضـروری اسـت چـرا که چشم پوشـی 
از آن هـا سـامت جامعـه و محیـط زندگـی مـردم را تهدیـد 
صنعتـی  واحدهـای  اسـتقرار  مـکان  تعییـن  وی  می کنـد. 
متناسـب بـا ضوابـط زیسـت محیطـی را یکـی از الزامـات 
اسـتقرار صنایـع عنـوان کـرد و افـزود: بـا توجـه رده بنـدی 
صنایـع متناسـب بـه لحـاظ میـزان آالیندگـی از عـدد یـک 
تـا هفـت، در مـورد صنایـع بـا آالیندگی بـاال بایـد محتاط تر 
اعمـال  آنهـا  بـه  نسـبت  سـخت گیرانه تری  ضوابـط  و  بـود 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آذربایجان شـرقی در پاسـخ به این سـوال می گوید: »امسال 
بـا توجـه به اینکه شـرایط آبـی دریاچه ارومیه مناسـب بوده 
و آب زیـادی از حوضـه  بـه پیکـره  دریاچـه تزریق می شـود، 
شـرایط بـرای زندگـی آرتمیـا ارومیانا بسـیار مناسـب شـده 

است«.
به گفته میرمحسـن حسـینی قمی »آرتمیـا ارومیانا«، گونه  
سـخت پوسـت آندمیک دریاچه  ارومیه اسـت و این موجود 
زنـده مهم تریـن حلقـه  زنجیـره  غذایی اکوسیسـتم بـوده و 
حیـات پرنـدگان آبـزی به ایـن گونه  غذایی وابسـته اسـت، 
این موجودات به دلیل اینکه می توانند در شـرایط نامسـاعد 
بـه حالـت سیسـت و غیرفعال تبدیل شـوند براین اسـاس 

طـی سـال های زیـادی به بقـای خـود ادامـه می دهند.
ایـن کارشـناس محیـط زیسـت بـر این باور اسـت بـا توجه 
بـه اینکـه دریاچـه  ارومیـه در قسـمت انتهای حوضـه  آبریز 
قـرار گرفتـه اسـت و رودخانه هـای آب شـیرین نیـز به این 
دریاچـه وارد می شـود، به همین دلیـل در مصب رودخانه ها 
شـرایط شـوری مناسـب برای فعالیت آرتمیا ارومیانا فراهم 
می شـود و در مصـب رودخانه هـا بـه حیـات خـود ادامـه 
می دهـد، زمانی که شـرایط آبـی برای زندگی آرتمیـا ارومیانا 

مناسـب می شـود، زاد آوری آن افزایـش می یابـد.
آن طـور کـه او می گویـد »آرتمیا ارومیانا به سـختی منقرض 
می شـود؛ به طـوری ایـن گونـه  آبـزی می توانـد چنـد دهـه 

به طـور سیسـت خـود را حفـظ کنـد و می توانـد بـه محـض 
فراهم شـدن شـرایط مناسـب مجـددا به فعالیـت و حیات 
خـود ادامـه دهـد، هـر سـال از رودخانه هـا آب بـه دریاچـه 
تزریـق می شـد و معمـوال در ایـن مصب هـا آرتمیـا ارومیانا 

فعالیـت می کـرد«.
بـه گفتـه حسـینی  قمی فعالیـت آرتمیـا ارومیانـا بعـد از 15 
سـال در بنـدر قبادلـوی عجـب شـیر دیده شـده امـا به طور 
دقیـق نمی تـوان اذعـان کـرد کـه آرتمیـا ارومیانا چند سـال 
در ایـن بنـدر فعالیـت نکـرده اسـت ولـی با توجـه به مصب 
رودخانـه  قلعـه چـای و ورود آب از آن بـه دریاچـه، آرتمیـا 
ارومیانـا نیـز بـه فعالیـت خـود آغـاز کـرده اسـت و در حال 

حاضـر ایـن موجـودات در بنـدر قبادلو مشـاهده می شـوند.
وی در خصـوص بازگشـت مجـدد فامینگوهـا بـه دریاچـه  
ارومیـه نیـز می گویـد: »فامینگوهـا همه سـاله و در تمامی 
فصـول در دریاچـه ارومیـه حضـور داشـته و زندگی می کنند 
و در حـال حاضـر نیـز در برخـی مناطـق اسـتان از جملـه 

شهرسـتان بنـاب بـه حیـات خـود ادامـه می دهنـد.«
معـاون محیـط طبیعـی اداره  کل حفاظـت محیـط  زیسـت 
مناسـب  شـرایط  از  سـخن  حالـی  در  آذربایجان شـرقی 
زندگـی آرتمیـا ارومیانـا در بسـتر دریاچـه ارومیـه بـر زبـان 
مـی آورد کـه تـا پیش از این بسـیاری از کارشناسـان محیط 
زیسـت و حـوزه آبزیـان بـر ایـن بـاور بودنـد کـه آرتمیـای 
زنـده ای در دریاچـه ارومیـه وجـود نـدارد و تنهـا می تـوان 
»سیسـت« آرتمیـا یـا همان تخـم آرتمیـا را در بخش هایی 
از دریاچـه ارومیـه یافت. همچنین به گفته این کارشناسـان 
خشکسـالی های دهـه اخیـر و تبخیـر آب دریاچـه ارومیه و 
تغییـر وضعیت اکولوژیکی آن سـبب شـده که غلظت نمک 
بـه باالتریـن حـد خود برسـد و شـرایط مطلوب بـرای ادامه 

حیـات تنهـا موجـود زنده ایـن دریاچـه از بیـن رود.

لزوم سرمایه گذاری برای تولید 
انبوه آرتمیا 

کارشناسـان معتقدنـد بـا جایگزینـی پـرورش آرتمیـا در 
اراضی شـور و زه آب ها و انجام مطالعات علمی و پژوهشـی 
می تـوان در راسـتای حفـظ و احیـای آرتمیا دریاچـه ارومیه 
اقـدام کـرد. خردادمـاه امسـال بـود کـه رئیس پژوهشـکده 
آرتمیـا و آبـزی پروری آذربایجان غربـی درخصوص اهمیت 
پـرورش آرتمیـا اعـام کـرد: »تـداوم بی توجهـی بـه تولیـد 
آرتمیـا خسـارات جبران ناپذیـری بـه صنعـت آبزی پـروری 
کشـور وارد خواهـد کـرد«. او بـا تاکیـد بـر لـزوم مشـارکت 
سـرمایه گذاران بـرای تولیـد انبـوه آرتمیـا، گفـت: »در ایـران 
آرتمیـا  واردات  صـرف  دالر،  میلیـارد   2 از  بیـش  سـاالنه 
می شـود و بی توجهـی بـه تولیـد آرتمیـا بـرای تامیـن نیـاز 
داخلی  به دالیل مختلف، خسـارت جبران ناپذیری به کشـور 
وارد خواهـد کـرد.« بـه گفته دکتـر آق »به طـور میانگین هر 
کیلـو آرتمیـا از نظـر ریالـی برابر با 200بشـکه نفت اسـت که 
صـادر می شـد امـا در سـال های اخیـر بحـران آب و شـوری 
بیش از اسـتاندارد دریاچه شـرایط زیسـتی این جاندار را از 
بیـن برد.«به گفته کارشناسـان، پرورش آرتمیا در اسـتخرها 
و زه آبهـا روش جایگزیـن بـرای احیـای آرتمیـای دریاچـه 
ارومیه اسـت و اجرای آن در اسـتان و برخی از مناطق کشور 

موفقیت آمیـز بوده اسـت.
گفتنی اسـت پیش از بحران کم آبی دریاچه ارومیه، سـاالنه 
300 تـا 400 هـزار تـن توده آرتمیا و حدود 20 تـا 30 هزار تن 

تخـم آرتمیا در آذربایجان غربی تولید می شـد.

مرکز  رئیس 
ت  تحقیقا

کشور:  آرتمیای 
آرتمیا  بانک ژن 

ایران بعد از بانک 
دانشگاه گنت  ژن 

دومین  بلژیک 
بانک ژن در دنیا 
به شمار می رود.
از این رو امسال 

تعیین  بحث 
ژنتیکی،  هویت 

شناسنامه  صدور 
و کدبندی  ژنتیکی 

را  ایران  آرتمیای 
در اولویت قرار 

داده ایم.

بازگشت به قلمرو هزارساله
با افزایش حجم و تراز آب دریاچه ارومیه، »آرتمیا« دوباره به قلمروی خود بازگشته است.

ــراض  ــر انق ــل، خط ــازمان مل ــزارش س ــن گ ــاس تازه تری براس
ــر  ــوری را در سراس ــی و جان ــه گیاه ــون گون ــک میلی ــدود ی ح

جهــان تهدیــد می کنــد.
ــوم  ــتی موس ــوع زیس ــی تن ــورای جهان ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ب
بــه IPBES حاصــل یــک پژوهــش پردامنــه و چنــد ســاله در 
ــن حــوزه را در پاریــس منتشــر  ــی در ای ــورد معضــات جهان م

کــرد.
ــن  ــد در تازه تری ــل متح ــازمان مل ــه س ــته ب ــاد وابس ــن نه ای
ــه  ــون گون ــک میلی ــدود ی ــه ح ــدار داده ک ــود هش ــزارش خ گ

گیاهــی و جانــوری در سراســر جهــان در معــرض انقــراض 
ــد دهــه  ــا چن ــا ممکــن اســت "ت ــد و بســیاری از آنه ــرار دارن ق
بنابــر گــزارش خبرگــزاری  دیگــر" کامــا منقــرض شــوند. 
فرانســه پژوهشــگرانی کــه در تهیــه ایــن گــزارش دخیــل 
ــه خصــوص در  ــرات اساســی ب ــد خواســتار ایجــاد تغیی بوده ان

شــده اند. دامپــروری  و  حــوزه کشــاورزی  سیاســت های 
در ایــن گــزارش کــه در 1800 صفحــه تنظیــم شــده تاکیــد 
و  جنگل هــا  تخریــب  طریــق  از  انســان ها  کــه  می شــود 
مرجان هــای دریایــی و از میــان بــردن حشــرات زمینــه ادامــه 

ــزار  ــا ه ــات صده ــه حی ــد و ادام ــود می کنن ــات خــود را ناب حی
گونــه گیــاه و جانــور را بــه خطــر می اندازنــد. بــر اســاس گــزارش 
ــازمان  ــتی س ــوع زیس ــزارش تن ــی، گ ــری بی بی س ــبکه خب ش
ــر  ــری ب ــر ویرانگ ــر تاثی ــه بش ــد ک ــان می ده ــد نش ــل متح مل
ــه  ــون یــک میلیــون گون خشــکی ،  دریاهــا و هــوا داشــته و اکن
جانــوری و گیاهــی در معــرض انقــراض قــرار دارنــد.  طبیعــت 
ــت  ــی اس ــال ویران ــابقه در ح ــرعتی بی س ــا س ــا ب ــه ج در هم
ــا  ــیری ناپذیر م ــاز س ــز نی ــر چی ــش از ه ــم بی ــت آن ه و عل
ــق،   ــن تحقی ــاس ای ــر اس ــت. ب ــتر اس ــرژی بیش ــذا و ان ــه غ ب
ایــن رونــد ممکــن اســت فقــط در صورتــی متوقــف شــود کــه 
ــا  ــان ب ــه انس ــی ک ــه زمینه های ــی" در هم ــر اساس ــک "تغیی ی
ــی  ــات بین دولت ــد. "هی ــاق بیفت ــت اتف ــاط اس ــت در ارتب طبیع
ــول  ــتم" )IPBES( در ط ــات اکوسیس ــتی و خدم ــوع زیس تن
ســه ســال ایــن تحقیــق جهانــی را تهیــه کــرده اســت. گــزارش 
کامــل بالــغ بــر 1800 صفحــه اســت و در آن بــه بیــش از 
ــن  ــا ای ــان ب ــت. همزم ــده اس ــاع داده ش ــع ارج ــزار منب 15 ه
ــن  ــم منتشــر شــد. ای ــک خاصــه 40 صفحــه ای ه ــزارش ی گ
گــزارش  شــاید یکــی از قوی تریــن اعــام جرم هــا دربــاره 
ــا کــره زمیــن باشــد. در ایــن گــزارش آمــده  ــار انســان ها ب رفت
بشــر همــواره در طــول تاریــخ بــه کــره زمیــن آســیب زده امــا 
آنچــه کــه در 50 ســال گذشــته اتفــاق افتــاده خراش هــا را بــه 
زخم  هــای عمیــق تبدیــل کــرده اســت. از ســال 1970 میــادی،  
ــر  ــار براب ــی چه ــر شــده، اقتصــاد جهان ــان دو براب ــت جه جمعی
شــده و تجــارت جهانــی بیــش از 10 برابــر افزایــش پیــدا کــرده 
ــن  ــرژی ای ــن ان ــاک و تامی ــذا و پوش ــد غ ــرای تولی ــت. ب اس
ــا  ــق اســتوایی ب ــژه در مناط ــا بوی ــه رشــد،  جنگل ه ــان رو ب جه

ســرعتی شــگفت انگیز نابــود شــدند. بیــن ســال های 1980 
ــگل  اســتوایی  ــار جن ــون هکت ــا ســال 2000 میــادی،  100 میلی ت
ناپدیــد شــدند؛  بیشــتر در اثــر دامــداری در آمریــکای جنوبــی و 
مــزارع تولیــد روغــن پالــم در جنــوب شــرق آســیا و وضعیــت 
 2000 ســال  در  اســت؛  بــوده  بدتــر  جنگل هــا  از  تاالب هــا 
میــادی فقــط 13 درصــد از تاالب هایــی باقــی مانــده کــه 300 

ســال پیــش وجــود داشــتند.
شــهرهای مــا مــدام گســترش پیــدا کرده انــد و از ســال 1992، 
ــن فعالیت هــای  ــه ای ــر شــده اند. هم فضاهــای شــهری دو براب
مقیاســی  در  گیاهــان  و  جانــوران  نابــودی  بــه  انســان ها 
بســیار وســیع تر از قبــل منجــر شــده اســت. بــر اســاس 
ــد  ــدود 25 درص ــط ح ــور متوس ــه ط ــی،  ب ــی جهان ــن ارزیاب ای
ــد. آمــار  ــوران در معــرض نابــودی قــرار دارن کل گیاهــان و جان
جهانــی تعــداد حشــرات مشــخص نیســت امــا کاهــش مــدام 
ــا  ــا در برخــی مناطــق ثبــت شــده اســت. همــه اینه تعــداد آنه
ــه  نشــان می دهــد کــه چطــور اکنــون حــدود یــک میلیــون گون
گیاهــی و جانــوری بــا خطــر انقــراض در دهه هــای آینــده 
ــا  ــا صده ــا ت ــت ده ه ــب طبیع ــزان تخری ــتند و می ــرو هس روب
برابــر بیشــتر از متوســط میــزان آن در 10 میلیــون ســال گذشــته 
ــوتای  ــگاه مینه س ــان" از دانش ــت برام ــر "کی ــت. دکت ــوده اس ب
ــا  ــد: م ــزارش می گوی ــن گ ــی ای ــدگان اصل ــکا و از تهیه کنن آمری
در ایــن گــزارش کاهــش بی ســابقه تنــوع زیســتی را ثبــت 
کردیــم. ســرعت ایــن تخریــب و گســتردگی آن بی ســابقه 
اســت. وی می گویــد: وقتــی جمع بنــدی کردیــم از شــدت 
ــت  ــه طبیع ــه ک ــر آنچ ــتی و ه ــای زیس ــودی گونه ه زوال و ناب

ــوردم. ــه خ ــد، یک ــه می کن عرض

اعالم جرم  علیه رفتار انسان ها با کره زمین

خبر
شناسایی میگوهای حفار

ــار نواحــی جــزر  ــف میگوهــای حف گونه هــای مختل
ــط  ــان، توس ــای عم ــارس و دری ــج ف ــدی خلی و م
دانشــگاه  زیست شناســی  دانشــکده  محققــان 
تهــران شناســایی شــدند و ایــن پژوهــش بــه عنــوان 
یکــی از طرح هــای صنعتــی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور معرفــی 
شــد. بــه گــزارش ایســنا، شناســایی هفــت گونــه میگــوی حفــار کــه انبــر هــر 
ــح و  ــال مصال ــل، انتق ــاری تون ــتگاه های حف ــوان در دس ــا را می ت ــوع از آن ه ن
ــتاوردهای  ــت، از دس ــه کار گرف ــک( ب ــت )بیونی ــای طبیع ــری از مدل ه بهره گی
ویــژه ایــن تحقیــق اســت. طراحــی و ســاخت محصــول حفــار زیســت، الهــام و 
ــزش  ــری از ری ــت جلوگی ــا جه ــه روش میگوه ــا ب ــواره تونل ه ــازی دی مقاوم س

ــن پژوهــش اســت. ــت توســعه ای ــی جه ــای آت ــواره از برنامه ه ــوبات دی رس

برگزاری یازدهمین جلسه 

کارگروه نجات دریاچه ارومیه
ــی نجــات دریاچــه  یازدهمیــن جلســه کارگــروه مل
ــور، و  ــاون اول رئیس جمه ــه ریاســت مع ــه ب ارومی
بــا حضــور رئیــس ســازمان محیــط زیســت، وزیــر 
ــه گــزارش  ــه برگــزار شــد. ب ــز دریاچــه ارومی نیــرو، و اســتانداران حوضــه آبری
مهــر، شــش ســال پــس از اجــرای طــرح احیــای دریاچــه ارومیــه و بــا حضــور 
اعضــای کارگــروه ملــی نجــات دریاچــه ارومیــه، یازدهمیــن جلســه ایــن کارگروه 
امــروز دوشــنبه شــانزده اردیبهشــت مــاه 1398 بــه ریاســت معــاون اول محتــرم 
رئیــس جمهــور برگــزار شــد. از مهم تریــن اهــداف ایــن جلســه بررســی جزئیــات 
برنامــه عملیاتــی نقشــه راه احیــای دریاچــه ارومیــه در ســال 1398 و بررســی و 
تصویــب الزامــات و اعتبــارات مــورد نیــاز اجــرای ایــن طــرح در ایــن ســال بــود. 
در ایــن جلســه راهکارهــا و پیشــنهادهای الزم جهــت بــه اتمــام رســیدن بخــش 
عمــده ای از پروژه هــای در دســت اقــدام در ســال 1398 توســط وزرای محتــرم 

عضــو کارگــروه ملــی ارائــه و تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد.

تهدید سیل را به فرصت تبدیل کنیم
معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت 
موقعیــت  از  بایــد  گفــت:  زیســت  محیــط 
رطوبــت  افزایــش  و  ســیل  شــدن  جــاری 
خــاک در دشــت ها و عرصه هــای طبیعــی بــرای احیــای پوشــش 
ــر،  ــزارش مه ــه گ ــم. ب ــتفاده کنی ــی اس ــا بیابانزای ــه ب ــی و مقابل گیاه
ــه جــای انجــام اقدامــات شــتاب زده ای  ــد کــرد: ب ــی تاکی ــد ظهراب حمی
ــاری شــدن  ــه ج ــه بهان ــی ب ــا بیابان زای ــه ب ــه مقابل ــذف بودج ــون ح چ
ســیل، بایــد از ایــن فرصــت حداکثــر اســتفاده را بکنیــم تــا بخشــی از 

خســارت ها بــا هزینــه بــه مراتــب پایین تــر جبــران شــود.

آبزیان

سیاست

منابع

کشف تخلف شکار در منطقه حفاظت شده مند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از عملیات تعقیب و گریز با یک متخلف شکار در منطقه حفاظت 

شده مند و کشف تخلف شکار خبر داد.

یــک هنرمنــد فیلیپینــی بــرای بــاال بــردن ســطح آگاهــی 
ــر  ــی  آقیانوس ها، اث ــار آلودگ ــرات مرگب ــه تاثی ــبت ب ــردم نس م
هنــری بــا اســتفاده از زباله هــای پاســتیکی اقیانوس هــا 
ــک  ــدن ی ــاید دی ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــرده اس ــق ک خل
نهنــگ مــرده در مرکــز پایتخــت فیلیپیــن دور از انتظــار باشــد، 
ــی  ــد فیلیپین ــک هنرمن ــم ی ــن مجســمه تصمی ــا ســاخت ای ام
ــرات  ــورد تأثی ــردم در م ــی م ــطح آگاه ــردن س ــاال ب ــرای ب ب
ــی آن  ــل اصل ــتیک ها عام ــه پاس ــا ک ــی دریاه ــرب آلودگ مخ
هســتند، اســت. ایــن هنرمنــد بــرای ســاخت ایــن اثــر هنــری 
از پاســتیک های دور انداختــه شــده در ســواحل فیلیپیــن 
ــک  ــه ی ــت ک ــاری نیس ــن اولین ب ــت. ای ــرده اس ــتفاده ک اس
مجســمه نهنــگ در فیلیپیــن ســاخته می شــود. دو ســال 
ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــح ســبز« نی ــی »صل ــروه فیلیپین ــش گ پی
ــای  ــی زباله ه ــا آلودگ ــه ب ــمگیر در مقابل ــن چش ــت نمادی حرک
پاســتیکی، مجســمه یــک نهنــگ مــرده را در ســاحل »نیــاک« 
واقــع در جنــوب »مانیــل« قــرار دادنــد. طبــق گزارشــات منتشــر 
ــت  ــتی »حفاظ ــط زیس ــی محی ــن حام ــوی کمپی ــده از س ش
از اقیانوس هــا« و مرکــز تجــارت و محیــط زیســت »مــک 
کینــزی«، فیلیپیــن یکــی از پنــج کشــور آســیایی اســت کــه در 
ــا نقــش  ــای پاســتیکی اقیانوس ه ــد 60 درصــد از زباله ه تولی
دارد. مجلــه ســاینس نیــز در ســال 2015 میــادی در گزارشــی 
نوشــت کــه فیلیپیــن بعــد از چیــن و اندونــزی ســومین 
کشــوری اســت کــه در ســواحل و دریاهــای آن بیشــترین 
ــور  ــه ط ــه شــده اســت. ســاالنه ب ــای پاســتیکی ریخت زباله ه
متوســط دو میلیــون و 700 هــزار ُتــن زبالــه پاســتیکی در 
فیلیپیــن دور ریختــه می شــود و 20 درصــد ایــن پاســتیک ها 
بــه اقیانــوس می ریــزد. در مــاه مــارس ســال جــاری بــود کــه 
ــه تأثیــرات ویــران کننــده  ــار دیگــر نســبت ب توجهــات مــردم ب

ــد. ــب ش ــا جل ــی اقیانوس ه آلودگ

وقتی هنر حامی 
محیط زیست می شود
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واگذاری شتاب زده معادن؛ چالش جدی آال
زیست محیطی یزد

مدیـر کل محیـط زیسـت اسـتان یـزد بـا بیان 
ایـن کـه واگـذاری شـتاب زده معـادن چالش 
اسـت،  اسـتان  ایـن  زیسـت  محیـط  جـدی 
تاکیـد کـرد: توسـعه ی همـگام بـا محیـط زیسـت بهتریـن 

نـوع توسـعه اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، نیـره پورمایـی بـا اشـاره بـه اهمیـت 
صنایـع،  سـوی  از  زیسـت محیطی  اسـتانداردهای  رعایـت 
اظهـار کـرد: رعایـت ایـن اسـتانداردها در هنـگام اسـتقرار و 
بهره بـرداری از صنایـع ضـروری اسـت چـرا که چشم پوشـی 
از آن هـا سـامت جامعـه و محیـط زندگـی مـردم را تهدیـد 
صنعتـی  واحدهـای  اسـتقرار  مـکان  تعییـن  وی  می کنـد. 
متناسـب بـا ضوابـط زیسـت محیطـی را یکـی از الزامـات 
اسـتقرار صنایـع عنـوان کـرد و افـزود: بـا توجـه رده بنـدی 
صنایـع متناسـب بـه لحـاظ میـزان آالیندگـی از عـدد یـک 
تـا هفـت، در مـورد صنایـع بـا آالیندگی بـاال بایـد محتاط تر 
اعمـال  آنهـا  بـه  نسـبت  سـخت گیرانه تری  ضوابـط  و  بـود 

کـرد. مدیـر کل محیـط زیسـت اسـتان گفـت: البتـه بـرای 
چنیـن صنایعـی عمدتـًا مناطقـی متناسـب بـا رده مناطـق 
فواصـل  بـا  طبیعـی  عرصه هـای  یـا  زیسـت محیطی  مجـاز 
مشـخص از مرکز مسـکونی، درمانی، آموزشـی و نظامی در 
نظـر گرفتـه می شـود و مشـمول ارائـه گزارش هـای ارزیابی 
زیسـت محیطـی قبـل از اسـتقرار هسـتند. وی با اشـاره به 
فعالیـت برخـی صنایـع بـزرگ و آالینده در یـزد، عنوان کرد: 
فـوالد، پتروشـیمی و پاالیشـگاه ها، صنایعـی بالقـوه آالینده 
هسـتند و ممکن اسـت در حوزه کاری از اسـتانداردها عبور 
کننـد بنابرایـن در چنین شـرایطی محیط زیسـت براسـاس 
پایش هـای  بـا  تـا  می کنـد  ورود  خـود  نظارتـی  وظیفـه 
خـود در صـورت عـدم رعایـت اسـتانداردها از سـوی صنایع 
مانـع فعالیـت واحدهـای آالینـده شـود. پورمایـی تصریح 
کـرد: برخـورد بـا صنایـع متجـاوز از اسـتانداردهای زیسـت 
محیطـی در برگیرنـده اقداماتـی نظیـر قـرار دادن نام آن ها 

در لیسـت واحدهـای آالینـده اسـت.

ش
وح

ت 
رصد کانون های خطر طاعون نشخوارکنندگان حیا

کوچک در زنجان 
رئیـس اداره نظـارت بـر امـور حیـات وحـش 
اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  اداره 
خطـر  احتمـال  هـای  کانـون  گفـت:  زنجـان 
از  مـدام   ،)ppr( کننـدگان کوچـک  نشـخوار  طاعـون 
سـوی محیـط بانـان و کارشناسـان ایـن اسـتان بـه منظـور 

شـود. مـی  رصـد  دقـت  بـه  مقابلـه  و  پیشـگیری 

پرویـز رسـتمی روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنا افـزود: این 
بیمـاری کشـنده در واقـع یـک بیمـاری ویروسـی مسـری، مهلک 
و خطرنـاک اسـت کـه بیشـتر گوسـفندان و بـز اهلـی و برخـی 
گونـه هـای حیـات وحـش از جملـه کل و بزهای وحشـی را مبتا 
مـی کنـد کـه به همیـن منظـور از دامـداران انتظار می رود نسـبت 
بـه واکسـینه کـردن آنهـا اقـدام کننـد. وی بـا بیـان اینکـه ضـرر و 
زیـان ناشـی از واکسـینه نشـدن دام هـای اهلـی، متوجـه خـود 
دامـداران مـی شـود، اظهـار داشـت: دامـداران برای پیشـگیری از 
ابتـا دام هـای خـود بـه بیمـاری هـای دامـی مختلـف بایـد در 
موعـد مناسـب آنهـا را واکسـینه کننـد. رسـتمی خاطرنشـان کرد: 

بهتـر اسـت دامـداران با مشـاهده عایـم بیماری و تلفـات در بین 
دام هـای خـود بافاصلـه مراتـب را بـا محیط زیسـت یـا اداره کل 
دامپزشـکی در میـان بگذارنـد تـا مـورد بررسـی و رسـیدگی قـرار 
گیـرد چراکه در صورت مسـری بودن این بیمـاری به حتم متضرر 
خواهنـد شـد. رئیـس اداره نظـارت بـر امـور حیـات وحـش اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان زنجـان گفت: مامـوران یگان 
حفاظـت ایـن اداره کل بـه دلیـل احتمال وجـود بیمـاری در میان 
دام هـای اهلـی، از ورود و چـرای آنهـا در طبیعـت جلوگیـری می 
کننـد و در صـورت مشـاهده نیـز ایـن دام هـا را از منطقـه اخـراج 
خواهنـد کـرد. رسـتمی، زیسـتگاه اصلـی کل و بز اسـتان زنجان را 
منطقـه شـکار ممنـوع خرمنه سـر طارم و قسـمت هایـی از منطقه 
حفاظـت شـده و پناهـگاه حیـات وحـش انگـوران در شهرسـتان 
ماهنشـان و منطقـه شـکار ممنـوع خراسـانلو اعـام کـرد و افزود: 
پایـش هـا در ایـن زیسـتگاه ها بـه ویـژه در دربندهای هـزار رود، 
باکلـور، ده بهـار و گیلـوان، واقـع در منطقـه شـکار ممنـوع خرمنـه 

سـر، بطـور مـدام صـورت مـی گیرد. 

مدیر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه کنتــرل ســیاب در رودخانه هــای شــرق 
اســتان کرمــان اعتبــاری بالــغ بــر 550 میلیــارد ریــال نیــاز 
دارد گفــت: برگــزاری مجــدد مناقصــه بــرای بازســازی 
پــل اســپیکان پــل راه ارتباطــی بخشــی از شهرســتان 
بــم در حــال انجــام اســت. بــه گــزارش تســنیم، ابراهیــم 
ــه اینکــه انجــام مطالعــات و اجــرای  ــا اشــاره ب علیــزاده ب
اســتان  شــرق  اولویــت دار  رودخانه هــای  ســاماندهی 
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــتور کار ش ــز دس ــان ج کرم
اظهــار داشــت: مجمــوع رودخانه هــای  کرمــان اســت 
اســت  164 کیلومتــر  از  بیــش  اســتان کرمــان  شــرق 
ــگان  ــرج و ری ــیر، فه ــم، نرماش ــتان های ب ــه در شهرس ک
ــان اینکــه انجــام خدمــات  ــا بی واقــع شــده اســت. وی ب
ــم و  ــتر، حری ــد بس ــن ح ــات تعیی ــه برداری و مطالع نقش
مرحلــه اول ســاماندهی در شهرســتان بــم  بــه طــول بیــش 
از 92 کیلومتــر، ریــگان 37 کیلومتــر، فهــرج  17 کیلومتــر 
ــا  ــت: ب ــت گف ــده اس ــام ش ــر انج ــیر 22 کیلومت و نرماش
و کنتــرل  ســاماندهی  اجــرای  شــده  انجــام  بررســی 
ــاری  ســیاب در رودخانه هــای شــرق اســتان کرمــان اعتب
مدیر عامــل  دارد.  نیــاز  ریــال  میلیــارد   550 بــر  بالــغ 
شــرکت آب منطقــه ای اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه  
ــال  ــیاب س ــر س ــارات وارده در اث ــازی خس ــرای بازس ب
از  بــه بخش هایــی  95 و تخریــب و آســیب رســاندن 
ــی،  ــاری و زهکش ــبکه آبی ــیر و ش ــی در نرماش ــد انحراف بن
ــال  ــک س ــدت ی ــه م ــخ 97/3/13  ب ــراردادی در تاری ق
منعقــد شــده اســت افــزود: ایــن قــرارداد بــا مبلــغ حــدود 
16 میلیــارد ریــال منعقــد شــده کــه تــا کنــون بیــش از 8 
میلیــارد ریــال هزینــه و تــا اتمــام کار بیــش از 7 میلیــارد 

ــار الزم دارد. ــال اعتب ری

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
استان کرمان:

برای کنترل سیالب ها  نیازمند 
۵۵۰ میلیاردریال اعتبار هستیم 

یم
سن

  ت
س:

عک
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مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
گفـت: هـم اکنـون 24 هـزار کـودک یتیـم در دو بخش 
طـرح اکـرام ایتـام و محسـنین تحـت حمایـت کمیته 
 . دارنـد  قـرار  بلوچسـتان  و  اسـتان سیسـتان  امـداد 
دانشـگاه  رییـس  بـا  دیـدار  در  عبـادی،  سـیدمهدی 
سیسـتان و بلوچسـتان افـزود: در اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان 157 هـزار خانـوار با جمعیـت 326 هزار نفر 
از خدمـات ایـن نهـاد بهره منـد هسـتند . وی افـزود: 
همچنیـن  خدمات دهی به شـش هزار و 400 دانشـجو 
و 47 هـزار دانش آمـوز در دسـتور کار قـرار دارد .مدیرکل 
کمیته امداد اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ادامه داد: 
در سـال های اخیـر بـا توجـه بـه مشـکات از جهـت 
شـرایط اقتصـادی ، طرح هـای اشـتغال زایی در سـطح 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ایجـاد شـد و تـاش 
می شـود با توانمنـدی خانواده ها از چرخـه حمایتی این 
نهـاد خـارج شـوند . عبـادی بـا اشـاره ه اینکـه سـال 
گذشـته 6 هـزار نفـر آموزش هـای فنـی و حرفـه ای را 
فراگرفتنـد، یـادآور شـد: در ایـن مـدت چهار هـزار و 700 
شـغل با کمـک بانک های عامل، صندوق قرض الحسـنه 
امـداد والیـت و همـه مجموعـه ها ایجاد شـده اسـت . 
وی اعـام کـرد: براسـاس اساسـنامه کمیته امـداد امام 
)ره(، ایـن نهـاد متناظـر بـا دولـت برنامـه پنـج سـاله 

ششـم توسـعه دارد کـه تکالیفـی بـه عهـده ما گذاشـته 
شـده اسـت یکی از این اقدامات بحث پژوهشـی محور 
کمیتـه امـداد اسـت کـه امیـد اسـت در ایـن زمینـه از 
مسـاعدت دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان بهره منـد 
و  سیسـتان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  شـد. 
بلوچسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر جامعه 
بزرگی در قالب دانشـجو و اسـاتید با دانشگاه سیستان 
و بلوچسـتان همـکاری می کننـد و از فضـای آموزشـی 
ایـن دانشـگاه بهره می برنـد، گفت: هم اکنـون 24 هزار 
بـا  و کـودکان  یتیـم  بچه هـای  بخـش  دو  در  یتیـم 
سرپرسـت بیمـار و زمین گیر که نمی تواننـد اداره زندگی 
را انجـام دهنـد، تحـت حمایـت ایـن نهـاد قـرار دارند و 
و  دانشـجویان  امـور خیـر  از  بخشـی  داریـم  آمادگـی 
اسـاتید را هدایـت شـده و مدیریـت شـده به سـرمنزل 
مقصـود رسـاند . در ادامـه ایـن دیـدار رییس دانشـگاه 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: دانشـگاه سیسـتان و 
بلوچسـتان آمادگـی خـود را بـرای هرگونـه همـکاری با 
کمیتـه امـداد امـام )ره( اعـام مـی کنـد . غامرضـا 
رضایـی افـزود: باتوجـه به پیـام کمیته امداد امـام )ره( 
در راسـتای توانمندسـازی خانـواده ها نسـبت به برنامه 
ریـزی برنامه هـای مشـترک در جهـت اهـداف این نهاد 

اقدام الزم انجام می شود. 

سودوکو شماره ۱۴۴۲حمایت از  ۲۴ هزار  یتیم در سیستان و بلوچستان

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۴۱

افقی
1- فیزیولوژیست روسی که با اثبات 

شرطی شدن در جانوران در سال 1904 

 جایزه نوبل گرفت - مادر

2- شاعر ایرانی در روزگار قاجار - گونه 

 ای پوشاک - اما و شاید

3- مروارید - شکل نهفته و مقاوم 

 باکتری - جانور زیبا چشم - گشوده

4- توبره ورزشکاران - پیرایه خروس - 

 جسم بی جان

5- خالص - مرکز سیستان - پدر ترک 

 و مغول

6- گوشت بن دندان - روستاها - 

 خارجی ترین بافت بدن

 7- آسمان - آدم آهنی - فصل رویش

8- همگی - توانا - تسمه چرمین - من 

 و شما

9- اوضاع پر آشوب که هرکس فقط در 

 فکر خودش باشد - سوار - بچه دان

10- داستانی از »آلبرتو موراویا« - پادشاه 

 هندگشای ایران - مخفف زاده

11- ولی - افسار و لگام اسب - تنگ 

 هم چسبیده

 12- نشانه - شایسته - رنگ

13- پایین - همیشه - مقابل کم - 

 خاک کوزه گران

14- کبوتر دشتی - دستکاری در عکس 

 - ماه دوم میادی

15- جام قهرمانی - نخست وزیر پهلوی 

دوم که تشکیات ساواک در زمان او 

بوجود آمد

عمودی 
 1- پاکتر - فلسفه کلیسا در قرون وسطی

2- دوستان - نرم و لطیف - پرنده 

 سعادت

3- گشوده - متاع - زد و خورد - باالی 

 فرنگی

4- پسوند نسبت - آشکار کردن راز و 

 اندوه - پشت گردن - حرف عصاگونه

5- جمع نیت - ترس بسیار - فصل 

 کتاب

 6- از انواع ماده - آگاه باش! - پیشرفته

7- افشره میوه ها - دارای گنجایش 

کافی - پیروان یک پیامبر - ضمیر 

 مخاطب

8- پخش و پا - سرگشتگی - رسته - 

 گوسفند نر

9- خبر رسواگرانه - برق و شفافیت 

فلزی - شهری در استان فارس - شاه 

 ادبی

10- در حال وزیدن - از جنگ های صدر 

 اسام - پیش از شعبان

11- سگ بیمار - فیلسوف انگلیسی سده 

 هفدهم - اجرا کردن نقش

12- بادام - یکی از سه سیستم 

 تلویزیونی - آسیب - ذوق و هیجان

13- نت سوم - بندری مهم و تجاری در 

 فرانسه - رسته و صف - پروردگار

14- بازگشت صدا - سهل انگاری - نژاد 

 پست از دیدگاه هندیان

15- کتابی به نثر مسجع اثر خواجه 

عبدا... انصاری - ملین

جدول شماره ۱۴۴۲

ورامین 

طرح سپاس از معلمین 
توسط سپاه ورامین

ســپاه ناحیــه شهرســتان ورامیــن درقالــب طــرح 
»ســپاس معلم« باحضورفرمانده سپاه ورامین :

خبرنــگار پیــام مــا - ناحیــه ورامیــن بــه همــراه 
ازمســئولین  پاســداروجمعی  وخواهــران  بــرادران 

شهرســتانی بااهداءگل ازمعّلمان قدردانی نمودند.
ــوص  ــز در خص ــن نی ــپاه ورامی ــده س ــک فرمان تاجی
ــار  طــرح ســپاس از معلمــان شهرســتان ورامیــن اظه
شــهادت  بزرگداشــت  و  معلــم  هفتــه  در  داشــت: 
ــن در  ــه ورامی ــپاه ناحی ــری، س ــی مطه ــتاد مرتض اس
کلیــه  حضــور  بــا  معلــم  ســپاس  طــرح  قالــب 
ــی  ــاون سیاســی انتظام ــی مع ــا همراه پاســداران و ب
فرمانــداری، مدیــر آمــوزش  و پــرورش شهرســتان 
ورامیــن و بخــش جــواد آبــاد در تمــام مــدارس 
ــم  ــامخ معل ــام ش ــه و از مق ــور یافت ــتان حض شهرس

تجلیل کردند.
وی گفــت: ایــن طــرح در 260 مدرســه انجــام شــد و 
ــک  ــا حضــور در کاس هــای درس ضمــن اهــدای ی ب
ــی  ــم را گرام ــه معل ــم، هفت ــر معل ــه ه ــدان گل ب گل

داشتند.
شهرســتان ورامیــن بــا 300هــزار نفــر جمعیــت در 

جنوب شــرق استان تهران واقع شده است.
تمامــی  در  طــرح  ایــن  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

شهرســتان های استان تهران در حال انجام است.

 اطالع
 رسانی

آگهی تاسیس
دانـش کارمانیـا  نشـر  تجـاری  غیـر  تاسـیس موسسـه 
درتاریـخ ۲۵/۱۰/۱۳۹7 بـه شـماره ثبت ۲۰۰7 به شناسـه ملی 
۱۴۰۰۸۰۸۱۱۰۱ ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه 
خالصـه آن به شـرح زیـر جهت اطـالع عموم آگهـی میگردد. 
موضـوع :جسـتجوی منابـع اطالعاتـی، کمـک بـه انتخـاب 
موضـوع و ایـده پـروری، رفرنـس نویسـی بـه کمـک نـرم 
افزارهـای مدیریت منابـع، مشـاوره طراحی مطالعه، مشـاوره 
نـگارش علمـی مقاالت، مشـاوره نـگارش پایـان نامـه، ورود 
داده بـه نـرم افزارهای آمـاری، تجزیه و تحلیـل داده ها، ثبت 
کارآزمایـی هـای بالینـی، ارسـال مقـاالت به مجـالت معتبر، 
ترجمه و ویرایش مقاالت فارسـی، ویرایش دسـتوری و زبانی 
مقاالت انگلیسـی، مشـاوره در جهت ارائه گرنت های پژوهشی 
بـه موسسـات داخلـی و خارجـی، مشـاوره نـگارش کاورلتـر 
)نامـه به ویراسـتار مجـالت علمی(، مشـاوره جهـت ارائه نامه 
پاسـخ به داوری مقاالت علمی فارسـی و انگلیسـی درصورت 
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط مـدت : از 
تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود مرکـز اصلی : اسـتان کرمان ، 
شهرسـتان کرمـان ، بخـش مرکزی ، شـهر کرمان، طاهـر آباد ، 
کوچـه جمهوری اسـالمی ۱۴ ، بلوار جمهوری اسـالمی ، پالک 
۰ ، طبقه همکف کدپسـتی 76۱۸۸667۴۹ سرمایه شخصیت 
حقوقـی : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریـال مـی باشـد. اسـامی و میزان سـهم 
الشـرکه شـرکا : دانشـگاه علوم پزشـکی وخدمات بهداشـتی 
درمانی کرمان به شناسـه ملـی ۱۴۰۰۳۴۱7۹۲۰ و به نمایندگی 
داوود کالنتر نیسـتانکی به شـماره ملی ۱۲۴۹۵۰۵۲۳۲ دارنده 
۹۰۰,۰۰۰ ریال سـهم الشـرکه خانم ملیحه سادات بذرافشانی 

بـه شـماره ملـی ۲۹۸۰۱۴۱۴۸۸ دارنـده ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریـال 
سـهم الشـرکه آقـای رضـا ملـک پـور افشـار بـه شـماره ملی 
۲۹۹۲۰7۴۲۱7 دارنـده ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریـال سـهم الشـرکه خانـم 
اعظـم بذرافشـانی بـه شـماره ملـی ۲۹۹۴۰۵6۱۹۴ دارنـده 
۲,6۰۰,۰۰۰ ریال سـهم الشـرکه آقای حمید شـریفی به شـماره 
ملـی ۳۰۳۱۳۳۰۴7۱ دارنـده ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریـال سـهم الشـرکه 
اولیـن مدیران : دانشـگاه علوم پزشـکی وخدمات بهداشـتی 
درمانی کرمان به شناسـه ملـی ۱۴۰۰۳۴۱7۹۲۰ و به نمایندگی 
داوود کالنتـر نیسـتانکی بـه شـماره ملـی ۱۲۴۹۵۰۵۲۳۲و به 
سـمت عضو هیئـت مدیره بـه مـدت نامحدود خانـم ملیحه 
سـادات بذرافشـانی بـه شـماره ملـی ۲۹۸۰۱۴۱۴۸۸ و بـه 
سـمت مدیرعامـل به مـدت نامحـدود آقـای رضا ملـک پور 
افشـار به شـماره ملی ۲۹۹۲۰7۴۲۱7 و به سـمت عضو هیئت 
مدیـره به مـدت نامحـدود خانم اعظم بذرافشـانی به شـماره 
ملـی ۲۹۹۴۰۵6۱۹۴ و به سـمت عضو هیئت مدیـره به مدت 
نامحدود آقای حمید شـریفی به شـماره ملی ۳۰۳۱۳۳۰۴7۱ 
و به سـمت رئیس هیئـت مدیره به مدت نامحـدود دارندگان 
حـق امضا : امضاء کلیه اوراق، اسـناد بهـادار و تعهد آور از قبیل 
چک، سـفته، بـروات، عقود اسـالمی با امضاء هریـک از اعضا 
هیئـت مدیـره بـه تنهایـی همـراه با مهـر مؤسسـه معتبر می 
باشـد. اختیـارات مدیر عامـل : طبق اساسـنامه ثبت موضوع 
فعالیـت مذکور،بـه منزلـه اخذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی 
باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

)۴۵۸7۴۱( 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره139760319014007068 
-97/12/13 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقای  هادی سـاالری طوحان  فرزندایاز بشـماره شناسـنامه 74صادره 
از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت490متر مربـع پـاک - فرعـی از 8- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از8- اصلـی قطعه یـک واقـع دراراضی گز 
آبـاد  جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای  مونس سـنجری جبالبارز 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/02/04- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/18- م الـف :33
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139760319091000666-97/11/08هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  مظفـر آتـش سـخن فرزنـد 
ظهرعلـی بشـماره شناسـنامه 4بـا کـد ملـی 3031576292صـادره ازجیرفـت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 269/81متـر مربـع پـاک - فرعـی از45- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از 45- اصلی قطعه یک بخش45کرمـان واقع درعنبرآباد 
اراضی خدا افرین خریداری از مالک رسـمی خانم پروین السـادات موسـوی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2095-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/01/31 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/18
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی نوبت اول
اجـرای محاکـم عمومـی دادگسـتری رفسـنجان  دفتـر شـعبه 
)اجـرای احـکام(در نظـر دارد در پرونـده اجرای کاسـه 980121 
از چـاه تلمبـه فتـح آبـاد واقع در علی آباد کشـکوئیه میزان سـه 
حبـه آب از هفـت دانـگ چـاه تلمبـه مذکـور و زمین بـه مسـاحت چهارصد 
چهـل قصـب در سـه قطعـه بـه شـرح ذیـل معرفـی نمودنـد که قطعـه اول 
بـه مسـاحت دویسـت و شـانزده قصـب عرفی یـا 5386.5 متـر مربع رقم 
پسـته کلـه قوچـی و درختـان پسـته ای بـا سـن بیش از سـی سـال که از 
شـمال بـه زمیـن غامرضا حسـینی پـور و از جنوب به خیابان و از شـرق به 
زمیـن خالـی حسـین رمضانـی و از غـرب بـه زمیـن غامرضا کـه مختصات 

 R400365570 جغرافیایـی یـک ضلـع ان 3389083 و
 مـی باشـد.قطعه دوم زمینـی مشـجر پسـته ای رقـم کلـه قوچـی بـه 
مسـاحت یکصـد و شـصت و چهـار قصـب عرفـی یـا 4094 چهارصـد و 
نـود و چهـار متـر مربـع کـه از شـمال بـه خیابـان و از جنـوب بـه مسـیر 
زمیـن غامرضـا  بـه  از شـرق  و  بـه خیابـان  غـرب  از  و  لولـه مشـترک 
حسـنی پـور ملحـق میگـردد با مختصـات تصویری یک ضلـع 365412-
3388951 قطعـه سـوم زمینـی مشـجر پسـته ای کـه درختـان کـف بـر 
ولـی بعضـی پیونـد خـورده و بعضـی درختـان فاقـد پیونـد بـه مسـاحت 
63.8 شـصت و سـه و هشـت دهم قصـب عرفی و معـادل 1596.4 متر 
مربـع کـه از شـمال به زمیـن رضا وزیـرزاده و از جنوب به زمیـن اطمینان 
ابراهیمـی و از غـرب بـه زمیـن عبـاس چـراغ زاده و از شـرق بـه زمیـن 
آقـای حسـین ابراهیمـی بـا مختصـات یـک ضلـع 3388365-366010 
ملحـق میگـردد.الزم بـه ذکر اسـت آب و زمین معرفی شـده توسـط حاج 
حسـین میرزارمضانـی صـورت گرفتـه قیمـت سـه حبـه آب و چهارصـد و 
چهـل وچهـار قصـب زمیـن معرفی شـده حـدود دویسـت و پنجـاه و پنج 
میلیـون تومـان بـرآورد و کارشناسـی گردیـده شـده اسـت کـه از طریـق 
مزایـده نوبـت اول بفـروش می رسـاند لـذا طالبین خریـد میتوانند ضمن 
تاریـخ  را در  از آن پیشـنهاد خـود  بازدیـد  ماحظـه ملـک مـورد نظـر و 
1398.03.06 سـاعت 10 صبـح بـه دفتـر اجـرای احـکام ارسـال نماینـد 
بـه حسـاب  المجلـس  را فـی  10 درصـد قیمـت پیشـنهادی  بایسـتی  و 
سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملی ایـران بـه شـماره 2171293821004 
واریـز و ضمیمـه پیشـنهاد خـود بـه ایـن اجـرا تحویـل نماینـد و مـا بقـی 
قیمـت را حداکثـر ظـرف مهلـت یـک مـاه بـه حسـاب دادگسـتری واریز 
نمایندپیشـنهاد دهنـده بایسـتی شـخ0صا در جلسـه مزایـده کـه در دفتـر 
بـه کلیـه  اجـرا  ایـن  احـکام تشـکیل مـی شـود حاضـر شـوند  اجـرای 
پیشـنهاد هـای مخـدوش و مشـروط و فاقـد 10 پیشـنهادی ترتیـب اثـر 
نخواهـد داد و چنانچـه برنـده مزایـده از پرداخـت ما بقی قیمـت انصراف 

دهـد سـپرده وی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد.م الـف 982
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان-عباسی

آگهی نوبت اول
دفتر شـعبه اجـرای محاکم عمومی دادگسـتری رفسـنجان 
)اجـرای احـکام( در نظـر دارد در پرونـده اجـرای کاسـه 
االرث  سـهم  علیـه  محکـوم  بدهـی  ازای  در   970424
جنوبـی  رفسـنجان ضلـع  در  واقـع  توقیفـی  ملـک  از  علیـه  محکـوم 
خیابـان امیرکبیـر غربـی نبـش غربـی خیابـان قیـام بـا کـد پسـتی 
7717875964 بـا پـاک ثبتـی 219 فرعی مجزی شـده از یک فرعی 
از 1910 اصلـی بخـش 9 کرمـان بـه مسـاحت عرضـه 1060 متـر مربـع 
بـا حـدود اربعـه شـماال بطـول 24.4 متـر بـه خیابـان امیرکبیـر غربی 
شـرقا بطـول 37.60 متـر بـه خیابـان قیـام جنوبـا بطـول 28.9 متـر 
بـه امـاک مجـاور غربـا در سـه قسـمت اول بطـول 28.5 متـر دوم 
کـه شـمالی اسـت بطـول 5 متـر و سـوم بطـول 10 متـر بـه امـاک 
مجـاور ملـک دارای اعیانـی 1- همکف مسـکونی خشـتی با سـقفهای 
گنبـدی واقـع در گوشـه شـمال شـرقی بـا مسـاحت 260 متـر مربـع 
2-همکـف دفتـر ضلـع غربـی ملـک بـا سـقف هـای شـیروانی فلزی 
کـف سـرامیک و بدنـه گچ بـه مسـاحت 32 مترمربـع 3- اعیانی انبار 
و کارگاه ضلـع غربـی ملـک بـا سـقف شـیروانی فلـزی بـدون نـازک 
کاری و قسـمتی از کـف سـازی سـیمانی بـا مسـاحت 113 متـر مربع 
4-اعیانـی انبـار کارگاه ضلـع جنوبـی بـا سـقف شـیروانی فلـزی نازک 
کاری بدنـه انـدود سـیمان سـیاه و کفسـازی سـیمانی با مسـاحت 62 
متـر مربـع 5- اعیانی تجاری مسـکونی دارای سـقف شـیروانی فلزی 
و مسـاحت هـر طبقـه 120 متر مربـع بر روی ملک یک انشـعاب آب و 
یـک امتیـاز بـرق تک فاز و یک انشـعاب گاز و یک انشـعاب برق سـه 
فـاز تجـاری و2 خـط تلفـن مـی باشـد که شـش دانـگ آن طبـق نظر 
کارشـناس بـه مبلـغ 10.320.000.000 لاير ارزیابـی گردیـده را از طریـق 
مزایـده نوبـت اول بـه فـروش برسـند لـذا طالبیـن خریـد میتواننـد 
ضمـن ماحظـه ملـک مـورد نظـر و بازدیـد از آن پیشـنهاد خـود را در 
تاریـخ چهارشـنبه 98.2.26 سـاعت 9 صبـح بـه دفتـر اجـرای احـکام 
مدنـی ارسـال نماینـد و بایسـتی 10 درصـد قیمـت پیشـنهادی را فـی 
المجلـس ) بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملی ایـران به 
شـماره2171293821004( واریـز و ضمیمـه پیشـنهاد خود بـه این اجرا 
تحویـل نماینـد و مـا بقـی قیمـت را حداکثـر ظرف محلت یـک ماه در 
حسـاب دادگسـتری واریز نمایند پیشـنهاد دهنده بایسـتی شـخصا در 
جلسـه مزایـده در دفتـر اجـرای احکام تشـکیل میشـود حاضر شـوند.
ایـن اجـرا بـه کلیـه پیشـنهاد هـای مخـدوش و مشـروط و فاقـد 10 
درصـد قیمـت پیشـنهادی ترتیـب اثـر نخواهـد داد و چنانچـه برنـده 
مزایـده از پرداخـت مـا بقـی قیمـت انصـراف دهـد سـپرده وی به نفع 

دولـت ضبـط خواهـد شـد. م الـف 981
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکـی کـه برابـر اراء هیاتهای حل 
اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی گلبـاف کـه ادامـه عملیات 
ثبتـی آنهـا مطابـق قانـون مذکـور تجويـز گردیـده اسـت بـا شـماره پاک فرعـی از 
اصلـی وبخـش و محـل وقوع ملک و مشـخصات مالک واقع در بخـش 27 کرمان 

ذیل: بشـرح 
1-پـاك يكفرعـی از 59 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالكيت خانم نوشـين صالح 
زاده گوکـی فرزنـد غامرضـا بـه شـماره شناسـنامه 5736 صـادره از گلبـاف در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 142/72  متر مربع واقـع در گلباف خيابان 
شـهید رجائـی ابتـدای خیابان شـهید باهنـر کوچه اسـفندیاری خریـداری از مالک 

رسـمی نوشـين صالـح زاده نوکـی و نمکعلـی صالـح زاده گوگی 
2-پـاک 9 فرعـی از 1085 - اصلی بخش 27 کرمان مالکیت آقای محمدحسـین 
محمـدی فرزنـد عبـاس به شـماره شناسـنامه 604 صـادره از گلباف در ششـدانگ 
یـک بـاب مغازه به مسـاحت 32 متر مربع واقع در گلبـاف خیابان ولیعصر روبروی 

صنـدوق قرض الحسـنه خریداری از مالک رسـمی عباس محمـدی تهرودی
3-پـاک 2 فرعـی از 1211- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت خانـم بهناز غامی 
فرزنـد محمود به شـماره شناسـنامه 7745 صـادره از کرمان درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 591/80 مترمربـع واقـع در گلبـاف محلـه دریـا جنـب مسـجد 

خریـداری از علـی اکبـر روحی گوکی
4-پـاک 4 فرعـی از 1389 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت آقـای ابراهیـم 
دریایـی گوکـی فرزند رضا به شـماره شناسـنامه 5186 صادره از گلباف درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1198/50  مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان امـام 
خمینـی کوچـه شـهیدامیرمجاهدي خریـداری از مالـک رسـمی رضا دریایـی کوکی
5-پـاک 4 فرعـی از 2210- اصلـی بخش 27 کرمان مالكيت آقای غامرضا وفائي 
فرزند احمد به شـماره شناسـنامه 200 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 406/20  مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابان انقاب کوچه شـماره 5 بن 

بسـت دوم سـمت راسـت منزل آخر خریداری از مالک رسـمی قاسم صادقی
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود 
در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یـک ماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذكور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت 

صـادر خواهـد شـد. م الف 106
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/02/03 تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/02/18

محمد مقصودی- رییس اداره اسناد و امالک گلباف

مفقودی
ــژو  ــرگ ســبز( ســواری پ شناســنامه وســند )ب
ــگ  ۴۰۵ مــدل ۱۳۹۰ خاکســتری - متالیــک رن
ــماره  ــور۱۲۴۸۹۳۲6۲۳۰ و ش ــماره  موت ــه ش ب
بــه   ۰۱NAAM  CAOBK۸۹7۴۹7 شاســی 
شــماره پــالک ۸۲ن 7۲7ایــران 6۳ متعلــق بــه 
آســیه ســتوده اربابــی مفقــود واز درجــه اعتبــار 

ــده اســت . ســاقط گردی

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

ــات  ــماره 139760318019007174 -14 /1397/12 هی ــر رای ش براب
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف  وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــد ســند رســمی مســتقر در واح ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات بــا معــارض متقاضــی نصیــر شــریفی 
ــادره از  ــنامه 2 ص ــماره شناس ــه ش ــل ب ــد جبرائی ــجین فرزن قوس
ــاحت  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــال در شش خلخ
264/32 متــر مربــع  پــاک فرعــی 69 از 110 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــاک 7 واقــع در قریــه ییاقــی کلــه ســرا بخــش 
ــادکام  ــداورن ش ــای خ ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری 27 گی
ــه منظــور اطــاع در دو نوبــت   ــذا ب بداغــی محــرز گردیــده اســت. ل
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص نســبت ب
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــود  ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
ــررات  ــق مق ــراض طب ــور  و عــدم وصــول اعت انقضــای مــدت  مذک

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه 98/02/04   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/02/18
رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک تالش فریدن نور زاده    1678

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 طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــود در پرون موج
1ـ رأی شــماره 139760330002037708 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430002000708 آقــای / خانــم فریــده آذرخــش فرزنــد عزیزالــه 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 165/64 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2378 اصلــی واقــع 
ــند  ــمی / س ــند رس ــادی / س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســید رضــا حســینی خریــداری کــرده 

ــف 625 ( ــت. )م ال اس
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330002001525  2ـ 
1396114430002001834 آقــای / خانــم محســن بیگلــری فرزنــد عبــاس 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 108 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2190 اصلــی واقــع 
ــند  ــمی / س ــند رس ــادی / س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حســن کاشــف خریــداری کــرده اســت. 

)م الــف 623 (
3ـ رأی شــماره 139760330002038215 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد ول ــا ســتری فرزن ــد م ــم احم ــای / خان 1397114430002001203 آق
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــه در قس ال
شــده بمســاحت 60 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2378 اصلــی واقــع 
ــند  ــمی / س ــند رس ــادی / س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از پــری فرجامــی علــی آبــاد خریــداری 

ــف 624 ( ــت. )م ال ــرده اس ک

4ـ رأی شــماره 139760330002036771 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد نجاتعل ــفی فرزن ــا یوس ــم رض ــای / خان 1397114430002001286 آق
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 79 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1852 اصلــی واقــع 
ــد  ــطه از محم ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
ابراهیــم خــداوردی و محمدباقــر طاهــری شــورائی خریــداری کــرده اســت. 

)م الــف 626 (
بــه پرونــده کاســه  5ـ رأی شــماره 139760330002006284 مربــوط 
فرزنــد  قراقیــهء  علیرضــا  خانــم   / آقــای   1391114430002015522
ــه در آن احــداث  ــن ک ــه زمی ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطع محمدعل
ــی از 2326  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 118/60 مترمرب ــده بمس ــا ش بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــف 622 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــاهی خری ــی ش از عل
ــس از  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک 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 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت 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 کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/02/18
تاریخ انتشار دوم: 98/03/04
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»آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول«
در خصــوص پرونــده شــعبه اجــرای احــکام مدنــی آســتارا بــا کاســه 1970690 اجــرا موضــوع 
دعــوی آقــای جعفــر زمانــی بــا وکالــت محمــد منافــی، حکــم بــر محکومیــت محکــوم علیــه 
ــی را  ــه، اموال ــوم ب ــه در راســتای اســتیفای محک ــوم ل ــو صــادر شــده و محک جمشــید رزمج
ــخ  ــور در تاری ــک مذک ــروش مل ــت ف ــت اول جه ــده نوب ــه مزای ــد ک ــف گردی ــی و توقی معرف
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــر اج ــل دفت ــح در مح ــی 9.30 صب ــاعت 9.00 ال 1398/03/12 از راس س
ــاب  ــی و انق ــرای عموم ــرم دادس ــتان محت ــده دادس ــور نماین ــتارا و در حض ــتری آس دادگس
آســتارا برگــزار خواهــد شــد، مشــخصات امــوال مــورد نظریــه کارشــناس منتخــب پرونــده بــه 

شــرح ذیــل مــی باشــد: 
ــه  ــی طبقــه پنجــم واحــد مســکونی ب ــه کارشــناس: واحــد جنوب ــق نظری ** مشــخصات طب
ــد ســمت  ــه 15 واح ــی 1545/52 قطع ــی 232 اصل ــاک ثبت ــا پ ــع ب ــر مرب ــراژ 94/23 مت مت
جنوبــی بــا ســند چاپــی 819824 ســری ب 93 بــه نــام جمشــید رزمجــو فرزنــد مــروت مــی 
باشــد الزم بــه توضیــح اســت برابــر نامــه رهنــی شــماره 13259 مــورخ 1393/08/01 در دفتــر 
ــت شــده اســت واحدهــای ســاختمانی دارای  ــک مســکن ثب ــع بان ــه نف ــه شــماره 252 ب خان
ــوع بخــاری شــوفاژ مــی باشــد آشــپزخانه آن شــامل  ــرق و گاز و سیســتم گرمایــی از ن آب، ب
کابینــت بنــدی mdf  و تعــدادی از اتــاق هــا دارای کمــد دیــواری و همچنیــن هــر کــدام دارای 
پارکینــگ و قطعــه مرکــزی دارای انبــاری اســت در مجمــوع ارزش ششــدانگ پــاک فــوق الذکر 
بــه انضمــام امتیــازات ســند 2/450/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــده اســت.**مزایده از قیمــت 
پایــه ارزیابــی شــده توســط کارشــناس آغــاز خواهــد شــد و شــخصی کــه باالتریــن قیمــت را 
ــغ  ــون مــی بایســت 10 درصــد مبل ــق قان ــده شــناخته شــده و طب ــده مزای پیشــنهاد دهــد برن
پیشــنهادی را فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و فیــش آن را ارائــه نمایــد 
و طبــق قانــون الباقــی مبلــغ  را ظــرف مهلــت یکمــاه از تاریــخ برگــزای مزایــده بصــورت کامــل 
پرداخــت نمایــد ) در غیــر اینصــورت مبلــغ 10 درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد 
شــد( کلیــه طالبیــن مــی تواننــد در صــورت تمایــل جهــت بازدیــد از امــوال مذکــور، 5 روز قبــل 
از تاریــخ مزایــده جهــت هماهنگــی، بــه دفتــر اجــرای احــکام مدنــی آســتارا مراجعــه نماینــد. 

کلیــه هزینــه هــای اجرائــی و هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار مــی باشــد.
2216 داورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا – شاهین افشین 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه و  ــک بابخان ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
محوطــه بــه مســاحت 1200 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
ــی 8 واقــع در  9911 مجــزی شــده  از 666 از ســنگ اصل
قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه خانــم 
رقیــه سرکشــی فرزنــد فریــدون انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی آقــای نصــرت الــه فرهــادی محــرز گردیــده اســت 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ل
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــام  ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه ن
خانــم رقیــه سرکشــی منتشــر و بــه اطــاع کیــه مجاوریــن 
و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی میرســاند کــه تحدیــد حــدود 
ــاعت 10  ــورخ 1398/03/19 راس س ــوف از م ــاک موص پ
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه 
هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ارتفاق
ــرف  ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری توانن
ــت  ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س م
اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و 
برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معترض 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــد ظــرف یکم بای
ــر  ــم دارد در غی ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب اداره دادخواس
ــه گواهــی  ــور و ارائ اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب
عــدم تقدیــم داد خواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــدون توجــه ب ــن اداره ب ــی از ای ــده قانون نماین

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده       2215

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له: محمد حسن  نام خانوادگی: میدانی نوش آبادی 

نشــانی محــل اقامــت: شــهرک صنعتــی ســهند – ســوله ی زرد – بلــوک 
6- پ 3/427  محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 494 مــورخ 
97/8/30 دادگاه شــورای حــل اختــاف چهــار دانگــه شــعبه اول حقــوق 
شــوار محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه :1- پرداخــت مبلــغ 65/800/000 
ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته 2- پرداخــت مبلــغ 960/000 ریــال هزینــه 
ــورم  ــاخص ت ــذ ش ــه ماخ ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی 3- پرداخ دادرس
اعامــی بانــک مرکــزی از تاریــخ سررســید چــک لغایــت تاریــخ اجــرای 
دادنامــه در حــق خواهــان 4- پرداخــت نیــم عشــر دولــت در حــق صنــدوق 
ــام خانوادگــی: قــوی  ــام رحمــان  ن دولــت مشــخصات محکــوم علیــه: ن

انــدام نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان  م الــف 167
شورای حل اختالف شعبه 1 حوزه قضائی چهار دانگه   2225

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

ــات  ــماره 139760318019007174 -14 /1397/12 هی ــر رای ش براب
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف  وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــد ســند رســمی مســتقر در واح ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات بــا معــارض متقاضــی نصیــر شــریفی 
ــادره از  ــنامه 2 ص ــماره شناس ــه ش ــل ب ــد جبرائی ــجین فرزن قوس
ــاحت  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــال در شش خلخ
264/32 متــر مربــع  پــاک فرعــی 69 از 110 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــاک 7 واقــع در قریــه ییاقــی کلــه ســرا بخــش 
ــادکام  ــداورن ش ــای خ ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری 27 گی
ــه منظــور اطــاع در دو نوبــت   ــذا ب بداغــی محــرز گردیــده اســت. ل
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص نســبت ب
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــود  ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
ــررات  ــق مق ــراض طب ــور  و عــدم وصــول اعت انقضــای مــدت  مذک

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه 98/02/04   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/02/18
رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک تالش فریدن نور زاده    1678

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 طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــود در پرون موج
1ـ رأی شــماره 139760330002037708 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430002000708 آقــای / خانــم فریــده آذرخــش فرزنــد عزیزالــه 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 165/64 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2378 اصلــی واقــع 
ــند  ــمی / س ــند رس ــادی / س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســید رضــا حســینی خریــداری کــرده 

ــف 625 ( ــت. )م ال اس
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330002001525  2ـ 
1396114430002001834 آقــای / خانــم محســن بیگلــری فرزنــد عبــاس 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 108 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2190 اصلــی واقــع 
ــند  ــمی / س ــند رس ــادی / س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حســن کاشــف خریــداری کــرده اســت. 

)م الــف 623 (
3ـ رأی شــماره 139760330002038215 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد ول ــا ســتری فرزن ــد م ــم احم ــای / خان 1397114430002001203 آق
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــه در قس ال
شــده بمســاحت 60 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2378 اصلــی واقــع 
ــند  ــمی / س ــند رس ــادی / س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از پــری فرجامــی علــی آبــاد خریــداری 

ــف 624 ( ــت. )م ال ــرده اس ک

4ـ رأی شــماره 139760330002036771 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد نجاتعل ــفی فرزن ــا یوس ــم رض ــای / خان 1397114430002001286 آق
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 79 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1852 اصلــی واقــع 
ــد  ــطه از محم ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
ابراهیــم خــداوردی و محمدباقــر طاهــری شــورائی خریــداری کــرده اســت. 

)م الــف 626 (
بــه پرونــده کاســه  5ـ رأی شــماره 139760330002006284 مربــوط 
فرزنــد  قراقیــهء  علیرضــا  خانــم   / آقــای   1391114430002015522
ــه در آن احــداث  ــن ک ــه زمی ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطع محمدعل
ــی از 2326  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 118/60 مترمرب ــده بمس ــا ش بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــف 622 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــاهی خری ــی ش از عل
ــس از  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک 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 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت 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 کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/02/18
تاریخ انتشار دوم: 98/03/04

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم   2207

»آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول«
در خصــوص پرونــده شــعبه اجــرای احــکام مدنــی آســتارا بــا کاســه 1970690 اجــرا موضــوع 
دعــوی آقــای جعفــر زمانــی بــا وکالــت محمــد منافــی، حکــم بــر محکومیــت محکــوم علیــه 
ــی را  ــه، اموال ــوم ب ــه در راســتای اســتیفای محک ــوم ل ــو صــادر شــده و محک جمشــید رزمج
ــخ  ــور در تاری ــک مذک ــروش مل ــت ف ــت اول جه ــده نوب ــه مزای ــد ک ــف گردی ــی و توقی معرف
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــر اج ــل دفت ــح در مح ــی 9.30 صب ــاعت 9.00 ال 1398/03/12 از راس س
ــاب  ــی و انق ــرای عموم ــرم دادس ــتان محت ــده دادس ــور نماین ــتارا و در حض ــتری آس دادگس
آســتارا برگــزار خواهــد شــد، مشــخصات امــوال مــورد نظریــه کارشــناس منتخــب پرونــده بــه 

شــرح ذیــل مــی باشــد: 
ــه  ــی طبقــه پنجــم واحــد مســکونی ب ــه کارشــناس: واحــد جنوب ــق نظری ** مشــخصات طب
ــد ســمت  ــه 15 واح ــی 1545/52 قطع ــی 232 اصل ــاک ثبت ــا پ ــع ب ــر مرب ــراژ 94/23 مت مت
جنوبــی بــا ســند چاپــی 819824 ســری ب 93 بــه نــام جمشــید رزمجــو فرزنــد مــروت مــی 
باشــد الزم بــه توضیــح اســت برابــر نامــه رهنــی شــماره 13259 مــورخ 1393/08/01 در دفتــر 
ــت شــده اســت واحدهــای ســاختمانی دارای  ــک مســکن ثب ــع بان ــه نف ــه شــماره 252 ب خان
ــوع بخــاری شــوفاژ مــی باشــد آشــپزخانه آن شــامل  ــرق و گاز و سیســتم گرمایــی از ن آب، ب
کابینــت بنــدی mdf  و تعــدادی از اتــاق هــا دارای کمــد دیــواری و همچنیــن هــر کــدام دارای 
پارکینــگ و قطعــه مرکــزی دارای انبــاری اســت در مجمــوع ارزش ششــدانگ پــاک فــوق الذکر 
بــه انضمــام امتیــازات ســند 2/450/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــده اســت.**مزایده از قیمــت 
پایــه ارزیابــی شــده توســط کارشــناس آغــاز خواهــد شــد و شــخصی کــه باالتریــن قیمــت را 
ــغ  ــون مــی بایســت 10 درصــد مبل ــق قان ــده شــناخته شــده و طب ــده مزای پیشــنهاد دهــد برن
پیشــنهادی را فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و فیــش آن را ارائــه نمایــد 
و طبــق قانــون الباقــی مبلــغ  را ظــرف مهلــت یکمــاه از تاریــخ برگــزای مزایــده بصــورت کامــل 
پرداخــت نمایــد ) در غیــر اینصــورت مبلــغ 10 درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد 
شــد( کلیــه طالبیــن مــی تواننــد در صــورت تمایــل جهــت بازدیــد از امــوال مذکــور، 5 روز قبــل 
از تاریــخ مزایــده جهــت هماهنگــی، بــه دفتــر اجــرای احــکام مدنــی آســتارا مراجعــه نماینــد. 

کلیــه هزینــه هــای اجرائــی و هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار مــی باشــد.
2216 داورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا – شاهین افشین 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه و  ــک بابخان ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
محوطــه بــه مســاحت 1200 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
ــی 8 واقــع در  9911 مجــزی شــده  از 666 از ســنگ اصل
قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه خانــم 
رقیــه سرکشــی فرزنــد فریــدون انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی آقــای نصــرت الــه فرهــادی محــرز گردیــده اســت 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ل
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــام  ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه ن
خانــم رقیــه سرکشــی منتشــر و بــه اطــاع کیــه مجاوریــن 
و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی میرســاند کــه تحدیــد حــدود 
ــاعت 10  ــورخ 1398/03/19 راس س ــوف از م ــاک موص پ
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه 
هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ارتفاق
ــرف  ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری توانن
ــت  ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س م
اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و 
برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معترض 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــد ظــرف یکم بای
ــر  ــم دارد در غی ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب اداره دادخواس
ــه گواهــی  ــور و ارائ اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب
عــدم تقدیــم داد خواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــدون توجــه ب ــن اداره ب ــی از ای ــده قانون نماین

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده       2215

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له: محمد حسن  نام خانوادگی: میدانی نوش آبادی 

نشــانی محــل اقامــت: شــهرک صنعتــی ســهند – ســوله ی زرد – بلــوک 
6- پ 3/427  محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 494 مــورخ 
97/8/30 دادگاه شــورای حــل اختــاف چهــار دانگــه شــعبه اول حقــوق 
شــوار محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه :1- پرداخــت مبلــغ 65/800/000 
ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته 2- پرداخــت مبلــغ 960/000 ریــال هزینــه 
ــورم  ــاخص ت ــذ ش ــه ماخ ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی 3- پرداخ دادرس
اعامــی بانــک مرکــزی از تاریــخ سررســید چــک لغایــت تاریــخ اجــرای 
دادنامــه در حــق خواهــان 4- پرداخــت نیــم عشــر دولــت در حــق صنــدوق 
ــام خانوادگــی: قــوی  ــام رحمــان  ن دولــت مشــخصات محکــوم علیــه: ن

انــدام نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان  م الــف 167
شورای حل اختالف شعبه 1 حوزه قضائی چهار دانگه   2225
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پرداخت 20 ميليارد ریال زکات از سوی کشاورزان سیستان وبلوچستان
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: کشاورزان سیستان و بلوچستان سال گذشته 20 ميليارد 

ریال زکات پرداخت کردند. علیرضا دهمرده در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای جنوب 
سیستان و بلوچستان که در ایرانشهر برگزار شد افزود: در سطح استان بیش از 100 هزار هکتار از زمین های کشاورزی به 

کشت گندم، جو و خرما اختصاص دارد که از این سطح ساالنه بیش از 350 هزار تن محصول برداشت می شود.

حمید شـهبازی بـا حضـور در اداره ارتباطات مردمی شـهرداری اصفهان 
)137( و پاسـخ بـه تماس هـای شـهروندان منطقـه 10، بـا اشـاره بـه 
اینکه بخش عمده مطالبات مردم این منطقه سـاماندهی خیابان های 
پرتـردد و تراکـم بـاالی ترافیکـی اسـت کـه مـردم از مشـاغل مزاحم و 
نیمـه مزاحـم شـهری گایه دارنـد، اظهار کـرد: بهبود وضعیت آسـفالت 
کوچه هـا و معابـر، بخـش دیگـری از خواسـته های شـهروندان منطقه 
10 در تمـاس بـا سـامانه 137 بـود کـه انجام ایـن کار در برنامه امسـال 
شـهرداری لحاظ شـده اسـت و بخشـی از آن امسـال اجرایی می شود. 
وی ادامـه داد: شـهروندان معضاتـی دارنـد کـه بـه سـادگی قابل حل 
اسـت؛ ممکن اسـت از چشـمان ما دور بماند که تماس های شهروندان 
در ایـن زمینـه بـا شـهرداری اثرگـذار اسـت تـا ایـن مشـکات، رفـع و 

رضایتمنـدی مردم حاصل شـود. 
مدیـر منطقـه 10 شـهرداری اصفهـان تصریـح کـرد: بودجـه امسـال  
شـهرداری منطقـه 10 حـدود 110 میلیـارد تومـان اسـت کـه حـدود 
36 درصـد از کل بودجـه بـرای آزادسـازی در سـطح منطقـه هزینـه 

شـد.   خواهد 
شـهبازی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از پروژه هـای مهـم کـه می تواند به 
روان سـازی ترافیـک و افزایـش ضریـب امنیـت منطقـه کمـک کنـد، 
اجـرای رینـگ چهـارم ترافیکـی شـهر اصفهـان در محـدوده اتوبـان 
شـهید اردسـتانی اسـت، افزود: آزادسـازی ورودی اطشـاران )مجموعه 
مسـکونی میاد(  از طرح هایی اسـت که در اولویت برنامه های منطقه 

بـوده و بسـیار هـم مـورد درخواسـت و تأکیـد مردم اسـت. 
وی خاطرنشـان کرد: در راسـتای اجرای طرح های آزادسـازی در سـطح 
منطقه، خیابان هفت تیر بعد از 30 سـال آزادسـازی شد و الین دوم آن 
احـداث می شـود؛ باقی مانده آزادسـازی خیابان هفت تیـر، ظرف یکی 
دو روز آینـده انجـام می شـود و اکنـون در حـال جابه جایی تاسیسـات 
هسـتیم. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن طـرح حـدود 97 درصـد پیشـرفت 

داشـته اسـت، ظـرف دو هفتـه آتی احـداث آن به پایان می رسـد. 
مدیـر منطقـه 10 شـهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه گلوگاه های سـطح 
منطقـه در راسـتای طرح های آزادسـازی، بازگشـایی می شـود، تصریح 
کـرد: آزادسـازی خیابـان عسـکریه دوم و خیابـان شـهید رضائیـان که 
بـه مـوازات خیابان شـیخ طوسـی اسـت و بـه روان سـازی ترافیک در 
خیابـان شـیخ طوسـی کمـک می کنـد، از دیگـر طرح هـای آزادسـازی 

سـال جـاری منطقه 10 اسـت. 
شـهبازی بـا بیـان اینکـه منطقـه 10 بیشـترین خیابان هـای اصلـی در 
سـطح شـهر را دارد و تراکم جمعیت در آن باال اسـت، افزود: شهروندان 
مناطـق دیگـر بـرای دریافـت خدمـات از نهادهـای خدماتی کـه در این 
منطقـه واقـع شـده اند، بـه ایـن منطقـه تـردد دارنـد که این مسـئله بر 
ترافیـک منطقـه تأثیرگـذار اسـت و بـه دلیل ایـن ترددهای زیـاد، باید 

مسـیر رفـت و آمـد شـهروندان را ایمن تـر و راحت تـر کنیم. 
وی افـزود: امیدواریـم مـردم از حمـل و نقل عمومی بیشـتر اسـتفاده 
کننـد تـا هزینه های کمتری در شـهرداری صـرف آزادسـازی و تعریض 

معابـر و گلوگاه ها شـود.
مدیـر منطقه 10 شـهرداری اصفهان در مـورد طرح های محرومیت زدایی 
در منطقـه 10 نیـز، اظهـار کرد: سـال گذشـته حدود سـه میلیـارد تومان 
در محلـه حصـه جنوبی آسـفالت انجام شـد کـه اگر قرار بـود این طرح 

امسـال اجرایی شـود، نزدیک 15 میلیارد تومان هزینه دربرداشـت. 

تنیسور کرمانی نایب قهرمان
رقابت های تنیس نوجوانان کشور

رسیدگی به تخلفات بخش حمل و نقل استان مازندران
اسـتان  تنیـس  هیئـت  رییـس  نایـب  نـژاد  وجیهـه کیانـی 
کرمـان گفـت: مسـابقات تنیـس رده هـای سـنی نوجوانـان 
و نونهـاالن کشـور در دو بخـش دختـران و پسـران بـا حضور 
تنیسـورهایی از سراسـر کشـور از 7 اردیبهشـت جـاری بـه 
زمین هـای  در  تهـران  اسـتان  میزبانـی  بـه  روز   8 مـدت 

تنیـس مجموعـه ورزشـی آزادی برگـزار شـد.
وی افـزود: یـزدان بیرجندی در رده ی سـنی 14 و 16 سـال، 
فرشـاد ایرانمنـش در رده ی سـنی 12 و 14 سـال، بـی نظیـر 
رشـیدفرخی در رده ی سـنی 14 و 16 سـال و جیران رشیدی 
در رده ی 16 و 18 سـال بـه عنـوان نماینـدگان اسـتان کرمان 

در ایـن رقابت هـا حضـور یافتند.
کیانـی نـژاد تصریـح کـرد: در پایـان ایـن رقابت هـا، جیران 
و  بایسـتد  رقابت هـا  دوم  سـکوی  بـر  توانسـت  رشـیدی 

عنـوان نایـب قهرمانـی را از آن خـود کنـد.
وی یـادآور شـد: ارشـیا دیلمـی دیگـر نماینـده ی کرمانـی 
بینظیـر رشـیدفرخی  تایـی رتبـه دهـم،   64 نیـز در جـدول 
در جـدول 32 تایـی رتبـه پنجـم و فریمـا فرهـی مقـدم هم 
در زیـر 10 سـال رتبـه سـوم کشـوری را بـه خـود اختصـاص 

دند. دا

امـری_ سـاری/ بـه منظـور کنتـرل و نظـارت بـر عملکـرد 
راننـدگان و شـرکت هـای حمـل ونقـل جـاده ای بـرون 
شـهری و اجـرای دقیـق قوانیـن و مقـررات مربوطـه، در 
جلسـات كميسـيون هـاي مـواد 11 و 12 اسـتان مازندران 
از ابتـدای سـال تاکنـون بـه  10  مـورد پرونـده  تخلفـات 
همچنیـن10  و  نقلـي  و  حمـل  موسسـات  و  هـا  شـركت 
مـورد پرونـده  تخلـف راننـدگان حمـل ونقل جـاده ای در 
سـطح اسـتان مازنـدران رسـیدگی و احـکام آنهـا صـادر 

 . شد
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  کل  مدیـر  نجفـی،  عباسـعلی 
جـاده ای اسـتان مازنـدران  بـا اعـام ايـن خبـر افـزود: 
درطـی این مدت دو  جلسـه کمیسـیون مـاده 12 برگزار و 
منجـر بـه صـدور 10 رای بـرای شـرکت های حمـل و نقلی 
شـد؛ کـه 8 شـرکت برائـت و 2 شـرکت به مـدت یک ماه 

تعطیلـی محکـوم شـدند و همچنیـن در ایـن مـدت یـک  
10  راننـده  11 برگـزار و پرونـده  جلسـه کمیسـیون مـاده 

بررسـی و احـکام الزم صـادر شـده اسـت.  
مـاده  جلسـات کمیسـیون  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ایشـان 
12 بـرای رسـیدگی بـه تخلفـات شـرکت هـا و موسسـات 
حمـل ونقـل جـاده ای برون شـهری و کمیسـیون ماده 11 
بـرای رسـیدگی بـه تخلفـات راننـدگان حمـل ونقـل جاده 

ای برگـزار مـی شـود 
افـزود: عمـده تخلفات شـركتهاي حمل و نقـل و رانندگان 
حمـل و نقـل بـرون شـهری عبارتنـد از : صـدور بارنامـه 
بـدون اطاع راننده، سوءاسـتفاده از کارت هوشـمند، عدم 
پرداخـت کرایـه حمـل، عـدم درج کـد رهگیـری بارنامـه، 
جابجایـی بـار بـدون بارنامـه، عـدم رعایت مقـررات حمل 
بـار هـای عـادی و ترافیکـی در جـاده های اسـتان و عدم 

ارایـه خدمـات مطلـوب در حیـن سـفر بوده اسـت .
الزم بـه توضیـح اسـت: عمـده تخلفـات گـزارش شـده در 
کمیسـیون مـاده 12 از طریق شـکایات سـامانه  شـهراه و 
141مبنـی بـر اخـذ کرایـه و کمیسـیون اضافـی در بخـش 
بـار وعـدم رعایـت سـوار نمـودن مسـافر و صـدور بلیط در 

بخـش مسـافر  بـوده اسـت .                              

دادستان یزد:
۸۰ درصد بازار میوه و

تره بار یزد در اختیار اتباع 
خارجی است

دادسـتان عمومـی و انقاب اسـتان 
یـزد بـا اشـاره به ضـرورت اسـتمرار 
دقیـق در نظـارت بـر عملکرد بـازار و 
همچنیـن جـذب مشـارکت بیـش 
مرتبـط  دسـتگاه های  پیـش  از 
طبـق  گفـت:  بـازار،  مدیریـت  بـا 
بررسـی های انجـام شـده در حـال 
حاضـر 80 درصد بـازار میوه و تره بار 
اسـتان یزد در اختیـار اتباع خارجی 
اسـت و ایـن مهـم چالشـی جـدی 
در حـوزه مدیریـت بـازار محسـوب 
در  شـمس«  می شـود.»علی اکبر 
اسـتان کـه  بـازار  تنظیـم  کارگـروه 
بـا حضـور مدیـران دسـتگاه هـای 
مرتبـط و عضـو در اسـتانداری یـزد 
برگـزار شـد، سـاماندهی امـور بـازار 
و  مسـتمر  جلسـات  برگـزاری  بـه 
البتـه احسـاس مسـئولیت بیـش 
اجرایـی  هـای  دسـتگاه  پیـش  از 
و نظارتـی اسـتان نیـاز دارد،  اظهـار 
کـرد: سیسـتم قضایـی اسـتان یزد 
آمـاده هرگونـه حمایـت و همراهـی 
در راسـتای بهبـود شـرایط بـازار در 

سـطح اسـتان اسـت.
وی بـا بیـان این کـه طبـق اطاعات 
بدسـت آمـده در حـال حاضر بیش 
از 80 درصـد غرفه هـای بـازار میوه و 
تـره بار اسـتان یـزد در اختیـار اتباع 
خارجـی اسـت، افـزود:  سـاماندهی  
مسـتلزم  بـار  تـره  و  میـوه  بـازار 
عملیاتی کـردن تصمیمـات کارگروه 
دادسـتان  اسـت.  بـازار  تنظیـم 
عمومـی و انقـاب اسـتان یـزد در 
ادامـه بـا اشـاره بـه غیبـت مسـتمر 
جلسـات  در  شـهرداری  عوامـل 
اسـتان،  بـازار  تنظیـم  کارگـروه 
گفـت: بـا توجـه بـه شـرح وظایـف 
در  شـهرداری  نقـش  همچنیـن  و 
بهبود بخشـیدن وضعیت بـازار میوه 
و تـره بـار اسـتان حضـور ایـن افراد 
صاحـب نظـر ایـن نهاد در جلسـات 

اسـت. ضـروری  سـاماندهی 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:خبر
گلوگاه های منطقه 
بازگشایی می شود

سنا
 ای

س :
عک

نماینده عالی دولت در استان زنجان:

آموزش های الزم برای مواقع بحرانی 
را ندیده ایم

 خیران زنجانی بیش از ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک های غیرنقدی برای سیل زده ها ارسال کرده اند

جلســه  در  حقیقــی  فتــح هللا 
کمــک  و  امدادرســانی  از  تکریــم 
بــه ســیل زدگان جنــوب و شــمال 
ــه همــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی کشــور، ب
هال احمــر،  پرســنل  و  داوطلبــان 
ــی  ــادی و بحران ــرای شــرایط غیرع ب
ــه  ــرد: هم ــار ک ــد، اظه ــی دارن آمادگ
جمعیــت  اســتخدام  افــرادی کــه 
می توانســتند  هســتند،  هال احمــر 
بــرای  را  دیگــر  دســتگاه های 
ایــن  در  انتخــاب کننــد.  خدمــت 
نیروهــای  شــک  بــدون  میــان، 
ــم انجــام  ــس عظی ــب کاری ب داوطل
ــط انجــام  ــد و قصدشــان فق می دهن
هم نوعــان  بــه  و کمــک  خیــر  کار 

اســت.  آســیب دیده 
ــه  ــان این ک ــا بی ــان ب ــتاندار زنج اس
ــمندی  ــزرگ و ارزش ــیار ب ــراد بس اف
فعالیــت  هال احمــر  جمعیــت  در 

دچــار  اســت  ممکــن  و  می کننــد 
مــردم،  داد:  ادامــه  خطــر شــوند، 
را خیلــی دوســت  هال احمری هــا 
دارنــد و اقدامــات پــاک آن هــا را 
جایــی  هــر  می شــوند.  متوجــه 
رخ  غیرمترقبــه ای  اتفــاق  کــه 
کــه  کســانی  اولیــن  می دهــد، 
هال احمری هــا  می شــوند  حاضــر 
هســتند. در بــرف و کــوالک ســال 
در  هال احمری هــا  نیــز  گذشــته 
و  می شــدند  مســتقر  گلوگاه هــا 

می دادنــد.  گــزارش  را  شــرایط 
امســال  بارندگی هــای  افــزود:  وی 
اســتان های  انــدازه  بــه  مــا 
دیگــر نبــود ولــی دو برابــر ســال 
ــارش  ــان ب ــتان زنج ــته در اس گذش
جمعیــت  خوشــبختانه  و  داشــتیم 
کمک رســانی ها  در  هال احمــر 
ــیعی  ــر و وس ــترده، موث ــور گس حض

داشــت. در طــول ایــام عیــد نیــز 
ــچ مســیولیتی  ــب هی ــان داوطل جوان
ــات  ــتند تعطی ــتند و می توانس نداش
را کنــار خانواده های شــان بگذراننــد 
ولــی ماندنــد و خدمــت کردنــد و 
ــدگاری  ــه مان ــد ک ــث ش ــن باع همی
ــاعت  ــان از 25 س ــافران در زنج مس

بــه 48 ســاعت برســد. 
حقیقــی در ادامــه یــادآور شــد: از 
ــوردار  ــی برخ ــران خوب ــت بح مدیری
بودیــم و عــوارض انســانی ســیل 
بــه  نداشــتیم، مگــر کســانی کــه 
کــرده  تجــاوز  رودخانــه  بســتر 
بودنــد. همچنیــن اســتان زنجــان 
کمک هــای  تومــان  میلیــارد   20
ــتان های  ــه اس ــدی ب ــدی و غیرنق نق
قامــت  و  کــرد  ارســال  ســیل زده 
هال احمــر در ایــن کمک هــا رعنــا 
ــت  ــه اهمی ــی آن چ ــد ول ــا مان و زیب

دارد ایــن اســت کــه در خصــوص 
ــتیم  ــف هس ــی ضعی ــائل آموزش مس
ــرای  ــا ب ــان م ــران و کارشناس و مدی
ــد.  ــوزش ندیده ان ــی آم ــع بحران مواق
نماینــده عالــی دولــت در اســتان 
ــد  ــه بای ــر این ک ــد ب ــا تاکی زنجــان ب
و  عملیاتــی  آموزش هــای  بــرای 
شــود،  برنامه ریــزی  کاربــردی 
افــزود: عــاوه بــر ایــن، فاقــد ســند 
در  هســتیم؛  راهبــردی  عملیــات 
ــد،  ــی رخ می ده ــرگاه اتفاق ــع ه واق
سلحشــوری  حساســیت،  همگــی 
بــروز  خــود  از  را  جوان مــردی  و 
می دهیــم ولــی بعــد از فروکــش 
تبییــن  از  دســت  حادثــه،  کــردن 

می کشــیم.  راهبــردی  ســند 
وی خاطرنشــان کــرد: این کــه بــه 
ــال چــرا ســیل در برخــی  ــوان مث عن
و  ایجــاد کــرد  اشــکال  روســتاها 
چیســت،  آن  بــا  مقابلــه  راهــکار 
ســند  در  کــه  اســت  مــواردی  از 
می شــود؛  گنجانــده  راهبــردی 
ســیل  مــوارد،  برخــی  در  چراکــه 
راهبــردی  نبــود ســند  بــه خاطــر 
مشــکل ایجــاد کــرد. اســتان زنجــان 
اســت.  راهبــردی  ســند  نیازمنــد 

هال احمــر  جمعیــت  مدیرعامــل 
اســتان زنجــان نیــز در ادامــه بــا بیان 
ــت  ــت در دو نوب ــن جمعی ــه ای این ک
توانســت مقــام اول مشــارکت های 
جمــع آوری کمک هــای  و  مردمــی 

غیرنقــدی را از آن خــود کنــد، اظهــار 
کــرد: تاکنــون در ســطح کشــور، 173 
نقــدی  ریــال کمک هــای  میلیــارد 
ریــال کمک هــای  میلیــارد   821 و 
و  شــده  جمــع آوری  غیرنقــدی 
ســهم اســتان زنجــان در جمــع آوری 
کمک هــای نقــدی از صندوق هایــی 
کــه در ســطح اســتان پیش بینــی 
شــده بــود، 532 میلیــون تومــان 

ــت.  ــده اس ــرآورد ش ب
بــه  اشــاره  بــا  میرزایــی  شــهرام 
تاکنــون  زنجــان  خیــران  این کــه 
ــون  ــارد و 200 میلی ــر 8 میلی ــغ ب بال
ــرای  ــدی ب ــای غیرنق ــان کمک ه توم
کرده انــد،  ارســال  ســیل زده ها 
ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت 
ــوان داوطلــب  ــه عن کــه 8067 نفــر ب
اســتان  هال احمــر  جمعیــت  در 
خدمت رســانی  مشــغول  زنجــان 
بــازوی  همیشــه  و  هســتند 
می آینــد.  شــمار  بــه  امدادرســانی 
در  ایــن،  بــر  عــاوه  افــزود:  وی 
ذخایــر  محــل  از  نوبــت  چندیــن 
بــر  بنــا  و  اســتان  امــدادی 
مرکــزی،  ســتاد  نیــاز  احســاس 
از  آســیب دیده  اســتان های  بــه 
ایــام  لرســتان،  جملــه گلســتان، 
شــده  کمک رســانی  خوزســتان  و 
ــی 24  ــته غذای ــه 2700 بس ــت ک اس
ــادر و  ــه چ ــاعته، 2100 تخت و 72 س
3000 تختــه پتــو را شــامل می شــود. 

ته
نک

شــهرام میرزایــی بــا اشــاره بــه این کــه خیــران زنجــان 
ــان  ــون توم ــارد و ۲۰۰ میلی ــر ۸ میلی ــغ ب ل ــون با تاکن
ارســال  ســیل زده ها  بــرای  غیرنقــدی  کمک هــای 
لــی اســت کــه ۸۰67  کرده انــد، ادامــه داد: ایــن در حا
نفــر بــه عنــوان داوطلــب در جمعیــت هالل احمــر 
و  هســتند  خدمت رســانی  مشــغول  زنجــان  اســتان 
 همیشــه بــازوی امدادرســانی بــه شــمار می آینــد. 
وی افــزود: عــالوه بــر ایــن، در چندیــن نوبــت از 
ــاس  ــر احس ــا ب ــتان و بن ــدادی اس ــر ام ــل ذخای مح
نیــاز ســتاد مرکــزی، بــه اســتان های آســیب دیده 
خوزســتان  و  ایــالم  لرســتان،  گلســتان،  جملــه  از 
کمک رســانی شــده اســت کــه ۲7۰۰ بســته غذایــی ۲۴ 
ــو را  ــه پت ــادر و ۳۰۰۰ تخت ــه چ ــاعته، ۲۱۰۰ تخت و 7۲ س

می شــود.  شــامل 
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سال گذشته در پیام ما به نقل از 
کانتری درباره همکاری های ضعیف 
برای احیای دریاچه ارومیه نوشتیم. 
امسال با بارندگی های صورت گرفته 

اوضاع این دریاچه بهتر از سال گذشته است.

ستوان اینیشمور تا 31 اردیبهشت 
 در تماشاخانه شانو اجرا می شود

 نویسنده: مارتین مک دونا
کارگردان: احمد شاه قاسمی

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
تازه ترین شماره »جهان کتاب« ویژه فروردین و اردیبهشت 

منتشر شد.

تیتراژ شروع برنامه ویژه افطار شبکه اول را 

فریدون آسرایی با ترانه ای از حسین 
غیاثی خوانده و تنظیم کننده این اثر هم 

بهروز صفاریان است.

مسعود اخوان جم
 برای دومین  بار پیاپی با دو مجسمه در 

پاویون بنیاد GAA در بینال ونیز حضور دارد.

دو فیلم کوتاه بچه خور و مگرالن در 
بخش رقابتی نوزدهمین دوره جشنواره 

بین المللی فیلم اودنسه دانمارک به نمایش 
گذاشته می شوند.

 دخترها خیلی زود فراموش میکنند.
اما پسرها فقط وانمود میکنند که فراموش 

کردن، اما همیشه یادشونه...

ماهی و گربه

فیلمتلویزیونجشنواره دیالوگ

چشمت دل پر ز تاب خواهد
مستست از آن کباب خواهد

کام دل من به جز لبت نیست
سرمست شراب ناب خواهد
از من همه رنگ زرد خواهی
آخر که زر از خراب خواهد!

چشم توام اشک جوید از چشم
مخمور مداوم آب خواهد

شد گریه و ناله مونس من
میخواره می و رباب خواهد

از روی تو دیده چون کند صبر
گازر همه آفتاب خواهد

از خواب نمی شکیبدت چشم
بیمار همیشه خواب خواهد

جان وصل تو بی رقیب جوید
دل روی تو بی نقاب خواهد

چون خاک درش مقام خواجوست
دوری ز وی از چه باب خواهد

خواجوی کرمانی 

بیا بی خبر به خواب هفت 

 سالگی برگردیم

 غصه هامان گوشه گنجه بی کلید

 مشق هامان نوشته

 تقویم تمام مدارس در باد

 و عید یعنی همیشه همین فردا

 نه دوش و نه امروز... 

سید علی صالحی

عکس نوشت

عکس: 
سیدهادی سیدترابی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

آبراه خشایارشا در یونان
باسـتان  2001 گـروه  سـال  مـی  مـاه  هشـتم 
شناسـان انگلیسـی، ایتالیایـی و یونانـی اعـام 
سـال  در  را كـه  خشایارشـا  آبـراه  كردنـد كـه 
480 پیـش از میـاد در خـاك یونـان سـاخته 
شـده بـود كشـف كـرده انـد. ]كسـانی كـه خبر 
ایـن كشـف و جزئیـات این اقـدام خشایارشـا 
را در رسـانه هـای غـرب دیـده بودنـد متوجـه 
شـده انـد كـه مضمـون فیلـم »300« سـاخت 
سـال 2006 جعلـی ونادرسـت بـوده اسـت. در 
حملـه نهایـی بـه نیروهـای لئونیداس پادشـاه 
اسـپارت در ترموپیـل در همـان سـال و پیـش 
از سـاخته شـدن این آبـراه، هزار مـرد پكتیایی 
از ارتـش ایـران شـركت داشـتند. ایـن مـردان 
ایـران خـاوری  ایالـت كوهسـتانی پكتیـای  از 
بودنـد كـه جمعیـت زیـادی نداشـت و امـروز 
هـم كـه در افغانسـتان واقـع شـده اسـت بـه 
علـت كوهسـتانی بـودن كـم جمعیـت اسـت. 
بـه عـاوه، بـكار بـردن دهها هـزار نیـرو در تنگه 
ترموپیـل، امـكان پذیـر نبـوده اسـت و مغایـر 

فرضیـه هـای نظامی ژنـرال كازویتـس آلمانی 
اسـت[. خشایارشـا ]پسر آتوسـا دختر کوروش 
بـزرگ کـه نـام او در غرب Xerxes نوشـته می 
شـود[ در جریـان لشكركشـی خـود بـه اروپـا، 
بـرای تسـهیل عبـور كشـتی های نظامـی ایران 
از یـك سـوی شـبه جزیـره به سـوی دیگـر آن، 
آن آبـراه را سـاخته بـود كـه بـه مـروز زمـان در 
زیـر خـاك پنهـان شـده بـود. باستانشناسـانی 
كـه ایـن آبـراه را كشـف كـرده انـد گفتـه انـد 
در سـاختن  زمـان  آن  مهندسـان  مهـارت  كـه 
ایـن آبـراه دسـت كمی از امروز نداشـته اسـت. 
عـرض آبـراه در قسـمت زیریـن كمتـر از بـاال 
بـوده و دو كشـتی بـه راحتـی از كنـار هـم مـی 
توانسـتند عبـور كننـد. طول این آبـراه 1600 متر 

و عـرض آن در بـاال 34 متـر بـوده اسـت.
خشاریارشـا متولـد سـال 519 پیـش از میـاد 
در سـال 486 پیـش از میـاد بـر جـای پدرش 
مـرگ  زمـان  تـا  و  نشسـت  بـزرگ  داریـوش 
)سـال 465 پیش از میاد( به مدت 21 سـال 
پادشـاهی کـرد. او بـود کـه عنـوان شاهنشـاه 

و  رسـمی سـاخت  ایـران  پادشـاهان  بـرای  را 
ملـل.  رئیـس  یعنـی  زمـان  آن  در  شاهنشـاه 
کـوروش بـزرگ خـودرا رئیس = بـزرگ جامعه 
دانسـت. وی  المنافـع = ملـل مـی  مشـترک 
معتقـد بـه اتحـاد ملـل و وجـود یـک داور و 
حاکـم ارشـد بـود کـه ناظـر بـر روابط ایـن ملل 

)ملـل متحـده( باشـد و حـرف آخـر را بزنـد.

تیرباران ۲۱ مقام نظام سابق
18 اردیبهشـت سـال 1358، هجـده تـن دیگـر 
از مقامـات نظـام سـابق كشـور به حكـم قاضی 
انقـاب تیربـاران شـدند. دادگاه  دادگاه  شـرعِ 
انقـاب ایـن عـده را هـم مفسـد فـی االرض 
تشـخیص داده بـود. در میـان اعـدام شـدگان، 
دو وزیـر و یـك رئیـس سـابق مجلـس دیـده 
مـی شـدند. جـواد سـعید قبا رئیـس مجلس 
و غامرضـا كیانپـور و محمدرضـا عاملی تهرامی 
وزیـران پیشـین اطاعـات و جهانگـردی بودند. 
وزارت اطاعـات و جهانگـردی پـس از انقـاب 
بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد تغییـر عنـوان داده 

است. شـده 

سازهای بادی 
 چوبی و برنجی تاالر رودکی
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کنسرت

طنزیمات

خانــواده تغــاری؛ فنجــان هــای کشــک را سرکشــیدند. تغارخان؛ 

ــان  ــد. تغارج ــه رو زد و خوابی ــوار رو ب ــه دی ــش را ب ــف پای ک

ــه محوطــه تغــاردان  ــه همســرش چشــمکی زد و دو نفــری ب ب

رفتنــد.

-هی تغارناز!

-جانم!

-به زودی تغارنیوز را افتتاح می کنیم.

-چه جوری!

-فــردا بــه خــارج از مرزهــای تغارســتان ســفر مــی کنیــم. یــک 

ــی  ــا م ــان را از آن ه ــورد نیازم ــذ م ــم و کاغ ــی بندی ــرارداد م ق

خریــم. بــه تعــداد مــردم تغارســتان روزنامــه منتشــر مــی کنیــم 

و اخبــار تغارســتان را در اختیارشــان مــی گذاریــم.

-مــردم تغارســتان کــه از اخبــار هــم باخبــرن. روزا دم در خونــه 

ــه رو  ــی همدیگ ــک زندگ ــک و پی ــینن و جی ــی ش ــون م هاش

ــارن... درمی

ــا آن  ــاوت دارد. م ــران تف ــا دیگ ــا ب ــانی م ــوه خبررس ــه! نح -ن

ــه... چــه را ک

ــادی  ــی؟! ع ــی زن ــم حــرف م ــظ قل ــدر لف ــن ق -حــاال چــرا ای

ــاش! ب

ــردم  ــه م ــه ب ــاری ک ــار اخب ــا در کن ــن م ــه. ببی ــان! باش -آه

میدیــم، حقــوق اونــا رو هــم بهشــون گوشــزد مــی کنیــم.

-مــن نمــی دونــم تــو دقیقــًا میخــوای چــی کار کنــی! فقــط یــه 

جــوری باشــه کــه بابــا تغارخانــم بتونــه تــوی تغارســتان ســرش 

رو بــاال بگیــره. آخــه بابایــی مــن روی ســرش حّساســه!

-مواظب سر بابایی شما هم هستم.

زوج تغــاری؛ از در بیــرون رفتنــد تــا بــر کار اوســتا تغــار نظــارت 

 . کنند

-آهای اوستا تغار!

-بله!

-کار تغاردان ما تمومه؟

-تقریبًا

-بجنب!

اوســتا تغــار از روی تختــه پاییــن پریــد و شــروع بــه جنبانــدن 

دســت و پــا و گردنــش کــرد.

-چرا این جوری می کنی؟

-خودتون گفتین بجنب، داماد تغارخان!

تغارناز؛ گردنش را تکانی داد و گفت:

-اوستا تغار! برو باال و کار کن.

و دست دور گردن تغارجان انداخت و آهسته گفت:

-ببین توی تغارستان جنبیدن یعنی رقصیدن. فهمیدی؟

-جدی؟!

تغارجان؛  به قله تغارکوه زل زد. 

-تغارناز!

-جانم؟

-کلمه دیگری هم هست که من معنیشو ندونم؟

-آره، زیاد!

-ُخب، این یه ضعف بزرگ برای تغارنیوزه!

چشم های تغارجان برق زد.

-فهمیــدم. تــو مترجــم بــاش! یــه نگاهــی هــم بــه متــن هــای 

مــن بنــداز! هــر جــا مــن کلمــه اون جــوری بــه کار بــرده بــودم، 

تــو ایــن جوریــش کــن! حّلــه؟

تغارناز؛ چشمکی زد.

-حّله!

زوج تغاری؛ به طرف تغارداِن تغارخان، تلوتلو خوردند.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

کلماِت اون جوری
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