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«کوپن» راه یا بیراهه

حشمتهللا فالحتپیشه :

ترامپ ،راهبرد نظامی

برای مقابله با ایران ندارد

طرح کوپنی سازی کاالها نظارت دولت را بر بازار افزایش می دهد
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اروپا پیام ایران را جدی بگیرد
یادداشت مهمان

اوضاع شناگاههای
مازندران مطلوب

محسن پا کآیین

بیانیـهای خطــاب بــه کشــورهای عضــو برجــام اعــام کــرد
مربــوط بــه نگهــداری ذخائــر اورانیــوم غنیشــده و
ذخائــر آب ســنگین نمیدانــد و برخــی اقدامــات خــود
در توافــق برجــام را متوقــف میکنــد.

حفاظت محیط زیست مازندران:

عوامل اصلی تاثیرگذار در آلودگی
تصفیهنشده و مدیریت ضعیف

 ۶۰روز مهلــت داده شــده تــا تعهــدات خــود بــه ویــژه
در حوزههــای بانکــی و نفتــی را اجــرا نماینــد .اتحادیــه

پسماندهاست

اروپــا در واکنــش بــه اقــدام ایــران بــا صــدور بیانیــهای
اروپــا کــه نشــان از بــی انگیزگــی ایــن اتحادیــه بــرای
اجــرای تعهــدات برجامــی دارد ،مهــر تائیــدی بــر بــی

کـه بـه عشـق بهرهمنـدی از سـواحل و دریـا راهی

اعتمــادی ایــران نســبت بــه ایــن اتحادیــه اســت.
اگــر بطــور اجمالــی ســوابق تاریخــی را مــرور کنیــم مــی
بینیــم کــه اتحادیــه اروپــا پــس از پیــروزی انقــاب

فصـل گرمـا از نیمههـای خردادمـاه ،شـنا در دریا،

بداخالقــی هــای غیردوســتانه اروپــا را تجربــه کــرده

رودخانـه ،سـد ،کانا لهـای آب و آ ببندانهـا،
بهعنـوان یـک تفریـح و ورزش آرامشبخـش
بـرای

سـاکنان

اسـتانهای

بومـی

شـمالی،

مسـافران و گردشـگرانی کـه وارد ايـن اسـتانها

عکس  :ایرنا

اســت.
بــه دنبــال تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا ،اتحادیــه

افزایش حجم آب
دریاچه ارومیه

دغدغـه بزرگـی اذهـان افـکار عمومی و مسـافرانی

گفـت کـه بـا شـروع تعطیلات مـدارس و آغـاز

جمهــوری اســامی ایــران نداشــته و کشــورمان بارهــا
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بـا آغـاز فصـل گرمـا در شـمال کشـور بـاز هـم

ایـن دیـار میشـوند را فـرا میگیـرد .درواقـع باید

اســامی معمــوال رویکــرد دوســتانه ای نســبت بــه

گردشگری»«،سازمان جهانی
گردشگری » و «یونسکو»
خبر داد

شناگاهها ،تخلیه فاضالبهای

در ایــن بیانیــه بــه کشــورهای باقیمانــده در برجــام

ضــرب االجــل  ۶۰روزه ایــران را رد کــرد .بیانیــه اتحادیــه

معاون گردشگری کشور از
بازنگری و بهروزرسانی«برنامه
ملی توسعه گردشگری»کشور
با همکاری «سازمان
میراثفرهنگی،صنایعدستی و

نیست

شــورای عالــی امنیــت ملــی در تاریــخ  ۱۸اردیبهشــت ،در
کــه ایــران خــود را متعهــد بــه رعایــت محدودیتهــای

بازنگری برنامه ملی
توسعه گردشگری

میشـوند ،محسـوب میشـود.

و

اروپــا ایــن اقــدام انقالبــی را محکــوم نمــود و بــه اتفــاق
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اروپــا پناهــگاه و محــل فعالیــت گــروه هــای تروریســت

بعــد از عهدشــکنی ترامــپ و خــروج از

شــده انــد و بایــد بــر ادامــه ایــن رویکــرد،

برجــام نیــز کشــورهای اروپائــی ،تعهــدات

عزتمندانــه پافشــاری کننــد.

خــود را انجــام نــداده و احتمــاال در یــک

جمهــوری اســامی ایــران در ســال ۱۳۹۳

تقســیم کار بــا آمریــکا  ،فرصتــی را فراهــم

بــه دلیــل شــرایط خــاص اقتصــادی

کردنــد تــا فشــارهای اقتصــادی بــه ایــران

و بیــن المللــی،

مصلحــت اندیشــانه،

افزایــش یابــد.

مذاکــره بــا کشــورهای  ۵+۱را آغــاز و

اتحادیــه اروپــا در زمــان جنــگ تجــاری

بــه امیــد لغــو تحریــم هــا ،محدودیــت

بــا آمریــکا و زمانــی کــه منافــع کشــورهای

هــای هســته ای برجــام را پذیرفــت.

اروپائــی مطــرح اســت ،در مقابــل

امــروز دیگــر شــرایط اقتصــادی و بیــن

واشــنگتن مــی ایســتد و تعرفــه هــای

المللــی ســال  ۱۳۹۳وجــود نــدارد ،ایــران

گمرکــی بــه میــزان  ۱۲میلیــارد یــورو

بلحــاظ نظامــی قــدرت اول منطقــه اســت،

وضــع مــی کنــد .امــا هنگامــی کــه منافــع

شــرکای منطقــه ای و بیــن المللــی خوبــی

برجامــی ایــران مطــرح اســت ،ابــراز

دارد ،از مزاحمــت هــای شــورای امنیــت

ناتوانــی کــرده و مــی گویــد کــه بــر بانــک

ســازمان ملــل متحــد رهــا شــده و مــی

آمریــکا دشــمنی را بــا ایــران آغــاز کــرد .چنــدی بعــد
مخالــف ایــران بخصــوص منافقیــن گردیــد .بــا تجــاوز
صــدام و آغــاز دوران دفــاع مقــدس ،کشــورهای اروپایــی
بــا کمــک هــای تســلیحاتی و حتــی فــروش ســاح
هــای شــیمیائی ،بــه حمایــت از صــدام پرداختنــد .در
همیــن دوره ،اتحادیــه اروپــا در همراهــی بــا آمریــکا
تحریــم تســلیحاتی علیــه ایــران را آغــاز کــرد و متعاقبــا
تحریــم اقتصــادی شــدیدی علیــه مــردم اعمــال نمــود.
بــا پذیــرش قطعنامــه  ۵۹۸شــورای امنیــت و برقــراری
آتشبــس ،فرصــت مناســبی بــرای بهبــود و توســعه
روابــط سیاســی ایــران و اتحادیــه اروپایــی فراهــم
شــد .امــا اروپائــی هــا ایــن فرصــت را بربــاد داده و بــه
بهانــه فتــوای تاریخــی امــام خمینــی(ره) علیــه ســلمان
رشــدی ،رویکــرد خصمانــه خــود را ادامــه داده و ســفرای
خــود را از تهــران فراخواندنــد .بــا رخ دادن حادثــه
میکونــوس کــه دسیســهای از جانــب ضدانقــاب علیــه
ایــران بــود ،نخســت آلمــان و ســپس ســایر دولــت هــای
اروپایــی ســفیران خــود را از تهــران بیــرون کشــیدند.
بــد اخالقــی هــای اروپــا علیــه ایــران در حــوزه هــای
دیگــری مثــل حقــوق بشــر ،انــرژی هســته ای ،مســائل
امنیتــی منطقــهای و حمایــت از رژیــم صهیونیســتی
ادامــه یافــت .بارهــا مقامــات اروپائــی خواهــان توقــف
برنامــه اتمــی صلــح آمیــز ایــران شــدند و نهایتــا در ســال
 ۲۰۰۶میــادی ،پرونــده هســتهای ایــران بــه شــورای
امنیــت ســازمان ملــل متحــد ارجــاع شــد.
اروپــا بــا تشــدید تحریمهــای ظالمانــه و غیرقانونــی
علیــه ایــران بــه منظــور توقــف فعالیتهــای صلــح آمیــز
هســتها ی ،بارهــا مــردم ایــران را آزردنــد و حتــی اقــدام
بــه تصویــب قانــون تحریــم تدریجــی صنعــت نفــت
ایــران و بانــک مرکــزی ایــران کردنــد.
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بارندگیهای بسیارمناسب سال
آبی جاری ،موجب شده تا حجم
آب دریاچه ارومیه درمقایسه
با مدت مشابه سال گذشته دو
میلیارد و  ۹۵۰میلیون مترمکعب
افزایش یابد.
5

اطالعيـه

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان:
به اطالع كلیه صاحبان مولدهای صنعتی ،تجاری ،كشـاورزی می رسـاند در صورتیكه تمام یا بخشـی از

نیـازمصـرف خـود را ازطریق راه انـدازی مولد مقیاس كوچـك تامین نمایند نرخ خریـد انرژی تولیدی

مولدهای برق ،گازسـوز و گازوئیل سـوز در بازه زمانی اول تیرماه لغایت پانزده شـهریور ماه سـال 1398

ازسـاعت  11الـی  15و  19الـی  23بـه ازای هـركیلـو وات سـاعت انرژی تولیـدی مبلغ 3000ریـال برای

هــا و شــرکت هــای اروپائــی نفــوذی

توانــد بــا اتــکا بــه ظرفیــت هــای درونــی

نــدارد.

و مقاومــت مــردم بــزرگ خــود ،چالــش

امــروز هــم اتحادیــه اروپــا بعــد از صــدور

هــای اقتصــادی را پشــت ســر بگــذارد.

گازسـوزو  4500ریـال برای گازوئیل سـوزاعلام می گردد.

بیانیــه اخیــر شــورای امنیــت ،بــه جــای

امــروز دیگــر زمــان مصلحــت اندیشــی

براي كسب اطالعات بيشتر با دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

اینکــه از کوتاهــی و ناتوانــی در اجــرای

نیســت و بایــد حکیمانــه بــرای تامیــن

تعهــدات خــود عذرخواهــی نمایــد ،اعــام

منافــع ملــی تصمیــم گرفــت و اقــدام

مــی کنــد کــه ضــرب االجــل  ۶۰روزه ایــران

کــرد.

را نمــی پذیــرد.

پیــام ایــران بــه اتحادیــه اروپــا بســیار

تمــام شــواهد تاریخــی نشــان مــی دهــد

روشــن اســت و نشــان مــی دهــد کــه

کــه اتحادیــه اروپــا قابــل اعتمــاد نیســت

مســئولین نظــام بــرای دفــاع از حقــوق

و رهبــر فرزانــه انقــاب بــه درســتی از بــی

ملــت ایــران یکــدل و مصمــم هســتند.

اعتمــادی نســبت بــه اروپــا ســخن گفتــه

ملــت ایــران مطالبــه حقــوق برجامــی خــود

انــد .امــروز شــورای عالــی امنیــت ملــی

یعنــی لغــو تحریــم هــا را دارد .اروپــا یــا

کــه متشــکل از مقامــات عالــی سیاســی و

بایــد مهلــت  ۶۰روزه را جــدی بگیــرد و یــا

نظامــی کشــور اســت ،پــس از یــک ســال

بایــد خــود را بــرای پیامدهــای تصمیمــات

صبــر بــه عــدم جدیــت اروپاییهــا واقــف

جدیــد ایــران ،آمــاده نماید/.خبرانالیــن

با شماره تماس  03432115622تماس حاصل نمائيد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

همشهری گرامی

مشترک محترم کشاورزی
آیا می دانید
اسـتفاده ازالکتروپمپ های شـناوربه جای الکتروپمپهای شـافت و غالفی

حـدود  30درصـد مصرف آب و بـرق را کاهش می دهد.

بـا نصب دسـتگاه اینورتربـه جای تابلوی سـتاره مثلث حـدود 20درصد هزینه

برق کاهـش مییابد.

تبدیـل سیسـتم هـای آبیاری سـنتی بـه سیسـتم قطـرهای حـدود  90درصد

راندمـان را افزایـش میدهـد و ازمصـرف بـرق مـی کاهـد.

تبدیـل سیسـتم هـای آبیاری سـنتی به سیسـتمهای تحت فشـارحـدود 60

درصـد راندمـان را افزایـش میدهـد و از مصـرف برق کاسـته می شـود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
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خارجـــه در دیـــدار مدیـــر

دوجانب ــه و مس ــایل منطق ــه ای م ــورد بح ــث و بررس ــی

سیاســـی

وزارت

خارجـــه

قـــرار گرفت.معـــاون سیاســـی وزیـــر امـــور خارجـــه در

انگلیـــس

بـــر ضـــرورت

ایـــن دیـــدار بـــر ضـــرورت اجـــرای تعهـــدات  4 + 1کـــه

اجـــرای تعهـــدات  4+1کـــه در چهـــار بیانیـــه کمیســـیون

در چهـــار بیانیـــه کمیســـیون مشـــترک برجـــام بعـــد از

مش ــترک برج ــام بع ــد از خ ــروج آمری ــکا آم ــده اس ــت،

خ ــروج آمری ــکا آم ــده اس ــت ،تاکی ــد ک ــرد و خواس ــتار

تاکی ــد ک ــرد و خواس ــتار اق ــدام عمل ــی از س ــوی اروپ ــا

اقـــدام عملـــی از ســـوی اروپـــا بـــه ویـــژه در دو حـــوزه

بـــه ویـــژه در دو حـــوزه نفـــت و بانـــک طـــی  60روز

نفـــت و بانـــک طـــی شـــصت روز آینـــده شـــد .وی

آین ــده ش ــد.ریچارد م ــور مدی ــر سیاس ــی وزارت خارج ــه

تصری ــح ک ــرد :اروپ ــا نبای ــد اراده ای ــران ب ــرای کاه ــش

انگلی ــس و مذاک ــره کنن ــده برج ــام ای ــن کش ــور ک ــه در

مرحلـــه بـــه مرحلـــه تعهـــدات خـــود را دســـت کـــم

رأس هیأت ــی ب ــه ته ــران س ــفر ک ــرده اس ــت ب ــا س ــید

بگی ــرد .ای ــران ب ــه ان ــدازه کاف ــی خویش ــتنداری نش ــان

عب ــاس عراقچ ــی مع ــاون سیاس ــی وزی ــر ام ــور خارج ــه

داده امـــا اروپـــا از فرصـــت هـــای حاصلـــه اســـتفاده

جمهـــوری اســـامی ایـــران دیـــدار و گفـــت و گـــو کـــرد.

نکـــرده اســـت.

مدیرپیشـــین شـــبکه الجزیـــره

تواف ــق ،تواف ــق ترام ــپ باش ــد ن ــه اوبام ــا .ب ــا توج ــه ب ــه

قط ــر ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه وزی ــر

توئیته ــای ترام ــپ آمری ــکا ب ــه دنب ــال جن ــگ نیس ــت.

خارجـــه آمریـــکا درســـفرش

مدیـــر پیشـــین شـــبکه الجزیـــره نوشـــت :پمپئـــو بـــه

بـــه عـــراق حامـــل پیـــام

عراقیهـــا خبـــر داد کـــه آنهـــا از تحریمهـــا مســـتثنی

میخواهـــد توافـــق ،توافـــق خـــودش باشـــد نـــه اوبامـــا.

هســـتند امـــا بـــدون اعـــام رســـانهای.ابوهالله نوشـــت:
ً
طبیعتـــا عربســـتان و امـــارات و رســـانههای آنهـــا از

یاســـر ابوهاللـــه ،مدیـــر ســـابق شـــبکه قطـــری الجزیـــره

جنـــگ میگوینـــد ،گویـــی کـــه ترامـــپ هـــم خلیفـــه

در صفح ــه توئیت ــر خ ــود نوش ــت:برخالف چی ــزی ک ــه در

حفتر(فرمانـــده نیروهـــای موســـوم بـــه ارتـــش ملـــی

رســـانهها منتشـــر شـــد،مایک پمپئـــو ،وزیـــر خارجـــه

لیبـــی کـــه بـــا بخشـــی از دولـــت میجنگـــد) اســـت

آمریـــکا در ســـفرش بـــه عـــراق حامـــل پیـــام کاهـــش

کـــه آمریکاییهـــا را فـــدای بلندپروازیهـــای آنـــان

تنـــش بـــرای ایـــران بـــود .آمریـــکا تنهـــا چیـــزی کـــه

کن ــد .ترام ــپ از ای ــران ب ــرای دوش ــیدن هرچ ــه بیش ــتر

میخواهـــد الحـــاق یـــک ضمیمـــه بـــه برجـــام اســـت و

عربســـتان اســـتفاده میکنـــد تـــا شـــیر آن خشـــکیده

نـــه لغـــو کامـــل آن.وی افـــزود :آمریـــکا میخواهـــد کـــه

شـــود.

سیاست

کاهـــش تنـــش بـــرای ایـــران بـــود گفـــت :ترامـــپ تنهـــا

ایران و روسیه همکاری نظامی
تارنمای خبری تحلیلــی آمریکایی المانیتور

مــی دهند.هفتــه گذشــته ،فرمانــده نیــروی

کشـور در جریـان انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی اظهـار

در مطلبــی نوشــت:با وجــود فشــارروزافزون

دریایــی ارتــش ایران،برنامــه هــای خــود

آمریکا،ایــران و روســیه همــکاری هــای

بــرای انجــام رزمایــش نظامــی مشــترک

دفاعــی خود را گســترش مــی دهند'.علیرضا

ای ـران و روســیه در خلیــج فــارس را اعــام

نــوری' اســتاد روابــط منطقــه ای دانشــگاه

کرد.بویــژه بــا توجــه بــه گمانــه زنــی هــای

شــهید بهشــتی در نوشــتاری باعنــوان 'ایران

اخیــر در مــورد اختــاف هــای میان تهـران و

در میــان فشــار آمریــکا ،بدنبــال گســترش

مســکو در ســوریه ،ســخنان دریادار 'حســین

همــکاری هــای دفاعــی بــا روســیه اســت'

خانـزادی' بــه نظــر مــی رســد نشــانه روابــط

افزود:بــه نظــر مــی رســد ایــران و روســیه

دوجانبــه حیاتــی و غیــر قابل شکســت این

در میــان فشــار روز افــزون ایــاالت متحــده،

دو کشــور باشــد.در ادامــه مطلــب درج شــده

روابــط نظامــی و دفاعــی خــود را گســترش

در ایــن تارنمــای آمریکایی مــی خوانیم:این

مرتبـط بـا انتخابات،بایـد بـی طرفـی خـود را متجلـی سـازد
ونبایـد هیـچ اقدامـی انجـام شـود کـه حمایـت از دسـته و
گـروه خاصـی تلقـی گـردد .در ایـن زمینه از سـوی بازرسـی و
حراسـت نظـارت جـدی اعمـال خواهد شـد تا خـدای ناکرده،
یـک اظهـار نظر نسـنجیده یـک مدیر اسـتانی یا شهرسـتانی،
تصویـر بیطرفانـه وزارت کشـور را خدشـه دار نسـازد».

وضعیت انبارهای
دارویی ،خوب است

یـک عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس گفـت

بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده وضعیـت انبارهـای دارویـی
خـوب اسـت.ابوالفضل سـروش اظهارکرد:درشـرایط تحریمـی
تمهیـدات الزم بـرای تأمیـن دارو اندیشـیده شـده و اکنـون

نخســتین بــار نیســت کــه روســیه و ای ـران

روســیه چنیــن رزمایــش هایــی بــا چیــن و

بایــد چنیــن تمریناتــی را انجــام مــی دهند.

پاکســتان نیــز برگـزار کرده اســت .امــا آنچه

دریــای خــزر پیــش از ایــن و در ســال

رزمایــش مشــترک میــان ای ـران و روســیه

هــای  2015و  2017شــاهد چنیــن نمایــش

را برجســته مــی کنــد ،زمــان و آخریــن

هایــی بــوده اســت.باید یــادآوری کــرد

تحــوالت پیــش از آن اســت.

اختیــارات در میــان تمامــی اســتانها در راســتای ارتقــای وضعیــت خدماتــی
و توســعه کشــور،محورهای دیگــری اســت کــه در ایــن نقشــه راه مطــرح شــده

«کوپن» راه یا بی راهه

طرح کوپنی سازی کاالها نظارت دولت را بر بازار افزایش می دهد
کــه عــاوه بــر داغ کــردن بــازار نظــرات

وی افــزود :مــا فکــر میکنیــم سیســتم

اســت بــا آن کاالی ضــروری تأمیــن کــرده

موافقــان و مخالفــان ،خاطــره صــف هــای

فعلــی توزیــع کارآمــدی الزم را نــدارد و بهتر

و در کشــور توزیــع میکنــد ،بــه دســت

طوالنــی کوپــن را بـرای بســیاری از مــردم

اســت بــرای آن؛ تصمیمــی گرفتــه شــود

مــردم برســد .نایــب رئیــس اتحادیــه

بــه خصــوص دهــه شــصتی هــا زنــده

و دولــت پــا پیــش بگــذارد و از طریــق

پیشکســوتان جامعــه کارگــری گفــت :در

کرد«.علیرضــا حیــدری» فعــال کارگــری

سیســتمهای نویــن توزیــع اقــدام کنــد.

گذشــته اتحادیــه امــکان از طریــق بــن

و نایــب رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان

مــا در عصــر دیجیتــال بــه ســر میبریــم

کارگــری فعــال بــود .سیســتم توزیــع

جامعــه کارگــری یکــی از افـرادی اســت که

و امــکان آن موجــود اســت کــه بــه راحتــی

اتحادیــه امــکان هــم میتوانــد بــه عنــوان

در مــورد ایــن پیشــنهاد اظهــار نظــر کــرده

سرپرس ـتهای خانــوار را شناســایی کــرده

یکــی از عوامــل توزیــع در ایــن موضــوع

اســت ،وی معتقــد اســت که تجربــه کاالی

و امــکان توزیــع در شــبکههای توزیــع بــه

وارد شــود .همــه شــبکههای توزیــع در

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفت:فعالیـت بـازار متشـکل

کوپنــی در زمــان جنــگ اگرچــه نقایصــی

شــکل فروشــگاههای زنجیــرهای فعــال

کشــور را میتــوان فعــال کــرد و همــه

ارزی از هفتـه آینـده شـروع می شـود و قیمـت واقعی دالر در

داشــت امــا بــرای مــردم رضایتبخــش

شــود .حیــدری تصریــح کــرد :بررســی و

شــبکههای تعاونــی را نیــز بایــد درگیــر

این بازار مشـخص می شـود«.فرهاد دژپسـند»درگفت وگویی

بــود کــه در شــرایط بحــرانزده بــه کمــک

کنتــرل سیســتم توزیــع باعــث میشــود

موضــوع کــرد .وی افــزود :دولــت گفــت

بـه اطالعیـه بانک مرکـزی درباره تشـکیل بازار متشـکل ارزی

طبقــات پاییندســت آمــد و امــروز بــا

تــا فشــار روی طبقــه مزدبگیر بــه خصوص

میتوانــد بُــن کارگــری را یکپارچــه کننــد

فعالیت بازار متشکل ارزی
آغاز می شود

اشـاره کـرد وافـزود :فعالیت این بـازار تاثیر مثبتـی در بازار ارز

بدهنــد .ایــن تصمیــم جــدای از سیســتم
ســهمیهبندی اســت و مــا فکــر میکنیــم

مــا قبــول داریــم کــه دخالــت و کنتــرل

بیــان کــرد :دولــت بایــد جامعــه هدفــش

ایــن ش ـرایط بایــد فراهــم شــود تــا روی

درســت نیســت امــا دولــت چــارهای جــز

را نیــز مشــخص کنــد  .اگــر قـرار باشــد بــه

سیســتم توزیــع نیــز یــک بازنگــری

قطــع دسترســی ســودجویان بــه کاالهــای

 80میلیــون نفــر کوپــن داده شــود قطعــا

جــدی بــا توجــه بــه بحــران اقتصــادی

اساســی و رســیدن آنهــا بــه دســت مــردم

بــا ایــن مبالــغ جــواب نمــی دهــد و بایــد

موجــود ،صــورت بگیــرد .بــن کارگــری از

را ندارد.دولــت بایــد ایــن اقدامــات را انجام

جامعــه هــدف مشــخص شــود.

ســوی کارفرمــا پرداخــت میشــود و ایــن

دهــد تــا از ایــن برهــه زمانــی عبــور کنیــم،

علــی ابراهیمــی عضــو فراکســیون امیــد

سیســتم هــم اگــر کاالیــی شــود بــه نفــع

حــال مــی تــوان اســم آن کوپــن یــا شــارژ

مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه

مزدبگیـران کشــور خواهــد بود .حیــدری در

کارت ملــی بــرای دریافــت کاال باشــد.

راهکارهــای پیــشروی اقتصــاد ایــران

ادامــه گفــت :نظــارت بــر سیســتم کوپنــی

«حســینی شــاهرودی» نایــب رئیــس

در دوران تحریــم ،بیــان کــرد :از جملــه

بایــد هوشــمند باشــد .در ازای کاالیــی کــه

کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای

راهکارهــای پیــشروی اقتصــاد کشــور،

داده میشــود ،بایــد گیرنــده کاال از طریــق

اســامی هــم در مــورد کوپنــی شــدن

آزادســازی قیمتهاســت کــه بنــده از هــر

کارتهــای هوشــمند شناســایی شــود،

کاالهــا چنیــن اظهــار نظــر کــرد :مــا قائــل

جهــت بــا ایــن سیســتم موافــق هســتم.

مشــابه سیســتم «هدفمنــدی یارانههــا»

بــه کوپنــی کــردن کاالهــا ،تزریــق ارز

یارانـهای کــه در قالــب کاالهــا و خدمــات به

کــه پــول را بــه حســاب سرپرســت خانــوار

 4200بــه جامعــه ب ـرای کاالهــای اساســی

طــور پنهــان اختصــاص داده میشــود در

واریــز میکنــد .بایــد اعتبــاری در حســاب

نبودیــم .تجربــه ســال  97نشــان داد کــه

سرپرسـتها بابــت خریــد اقــام ضــروری

بخــش بزرگــی از ایــن ارز بــه هــدر رفــت.

بیتاثیــر اســت .بهتریــن راهــکار این اســت

توزیــع شــود تــا اف ـراد بتواننــد تــا همــان

رانــت ایجــاد شــد و افـراد خاصی اســتفاده

کــه بــه طــور مســتقیم یارانههــا در اختیــار

سـ ِ
ـقف اعتبــار ،کاال بگیرنــد.

کردنــد .کاالهــای کــه بــا ایــن ارز خریــداری

مــردم قــرار گیــرد و اجــازه شــکلگیری

شــد بــه دســت مصــرف کننــده واقعــی

بــازار آزاد را دهیــم ،چــرا کــه در بــازار آزاد

نرســید .اغلــب مــردم مــا در روســتاها و

رقابــت ســالم هــم از بعــد قیمــت و هــم از

شهرســتانها از دریافــت ایــن کاالهــا محروم

بعــد کیفیــت شــکل خواهــد گرفت.نماینده

شــدند .در خــود تهــران صــف هــای

مــردم شــازند در مجلس شــورای اســامی

جدیــدی ایجــاد شــد کــه عــزت مــردم را

تاکیــد کــرد :بهتریــن راهــکار پیــشروی

زیــر ســوال بــرد .وی ادامــه داد :مــا دســت

اقتصــاد کشــور در ش ـرایط کنونــی اقتصــاد

دولــت را بــاز گذاشــتیم که یــا یارانــه نقدی

آزاد اســت ،چـرا کــه زمانــی کــه اقتصــاد آزاد

بــه جامعــه هــدف یا توزیــع کاالی اساســی

شــکل بگیــرد رقابــت کیفیــت و قیمــت نیز

پیشــنهاد دولــت بــرای کوپنــی کــردن

مصوبـه و سـایر مقـررات مرتبـط بـا آن در بسـتر الکترونیکـی

کاالهــا بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر

معامله شـود.

دوراهی«جنگ  -مذاکره»
واقعیت ندارد

کمبــود کاال یــا ارز در کشــور نداریــم نیــز
چنیــن اظهــار نظــر کــرد :عــدهای همیشــه
ســعی مــی کننــد از شــرایط خــاص و
ویــژه اقتصــادی در کشــور ســوء اســتفاده
کننــد در همیــن بــازار عــده ای کــه در

دبیـرکل حـزب اراده ّ
ملت با بیان اینکه دیپلماسـی پویا اسـت

واقــع بــازاری نمــا هســتند و کارهــای

و اینطـور نیسـت کـه دو راه بیشـتر نداشـته باشـیم ،تصریـح

نادرســتی انجــام مــی دهنــد وجــود دارد.

کـرد :اینکـه مـا در دو راهـی جنـگ یـا مذاکـره و صلـح قـرار

متاســفانه ش ـرایط بــه نحــوی اســت کــه

داریـم حـرف درسـتی نیسـت و من ایـن را قبـول ندارم.احمد
حکیمیپـور دبیـرکل حـزب اراده ّ
ملـت دربـاره تصویرسـازی

دولــت بایــد نظــارت خــود را بیشــتر و در
کار ســودجویان مداخلــه کنــد.وی گفــت:

برخـی رسـانههای داخلـی مبنـی بـر قـرار گرفتـن در دو راهی

شــاید نــام کوپــن خــوب نباشــد ولــی

جنـگ و مذاکـره گفت :شـرایط کشـور طـوری اسـت که تحت
بایـد بـه فکـر انسـجام و وحـدت و همدلی باشـیم.

و بــا دالر  ۴۲۰۰تومانــی کاال بــه کارگــران

تاثیــر منفــی نداشــته باشــد.وی بیــان کرد:

مجلــس شــورای اســامی در خصــوص

و کاراسـت تـا ارزهـا در آن بـه طـور نقـد مطابـق مقـررات ایـن

دولــت مــی توانــد ب ـرای آن نــام مناســب

طرح کوپنی سازی کاالها از طرف دولت پیشنهاد شد

راهبردغرب درخاورمیانه به گسترش خشونتها دامن می زند

راه سیاســی پیشــنهادی خــود ارائــه کــرده اســت.

انتخــاب کنــد کــه روی بــازار از نظــر روانــی

کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات

کـه هـدف از آن سـاماندهی و توسـعه بـازار شـفاف،منصفانه

عــراق بــر اســاس منافــع مشــترک،آخرین محــوری اســت کــه حکیــم در نقشــه

نفــر دیگــر هــم نرســد .نماینــده مــردم

«عــزتهللا یوســفیان مــا»؛ عضــو

مربـوط بـه بـازار متشـکل معاملات ارزی» را تصویـب کـرد

اســت.در پیــش گرفتــن سیســتم درهــای بــاز در قبــال منطقــه و جهــان از ســوی

شــاهرود در مجلــس شــورای اســامی

افزایش نظارت دولت

مـی گذارد.شـورای پـول و اعتبـار هجدهـم دی « 97مقـررات

فشـار ناجوانمردانـه دشـمنان هسـتیم و در چنیـن شـرایطی

برابــری فرصتهــا میــان همــگان،و پایبنــدی بــه قانــون اساســی بعنوان‹پایــه

مذهبی،منطقــهای و نژادی،تمرکززدایــی مدیریتــی و توزیــع مســئولیتها و

کــردن بعضــی کاالهــا ،موضوعــی اســت

در کشـور هسـتیم.تنها  ۱۰یا  ۲۰درصد داروها را وارد میکنیم.

عــراق)و پــی ریــزی معادل ـهای اطمینانبخــش بــرای مــردم عــراق بــر اســاس

یکپارچگــی ملــی ،نســجام داخلــی مــردم عــراق ،محدودســازی حساســیتهای

ن را عملــی کــرد.
میتــوان آ 

مجلـس توضیـح داد :ما تولید کننده بخـش اعظمی از داروها

اســت .شکســتن معادلــه ظالمانــه(در تقســیم قــدرت و پســت هــای حکومتــی

قیمومیــت بینالمللی،مطالبــه خــروج نیروهــای نظامــی خارجــی از خــاک عراق،

میلیــارد ارز دولتــی کــه دولــت مدعــی

بـه عمـل آمده اسـت.این عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمان

یکــی از بندهــای آن بــر خــروج نیروهــای خارجــی از ایــن کشــور تاکیــد شــده

سیاســی عــراق از نظــر حکیــم اســت.بازیابی حاکمیــت عــراق ،برونرفــت از

پیشــنهاد اخیــر دولــت مبنــی بــر کوپنــی

نیزجهـت تأمیـن دارو وتجهیـزات پزشـکی هماهنگیهای الزم

جریــان یــک نقشــه راه سیاســی ســید عبدالعزیــز بــرای عــراق ارائــه کــرد کــه در

اساســی تصمیــم ملــت اســت› از محورهــای مطــرح شــده در ایــن نقشــه راه

امکانــات عصــر دیجیتــال خیلــی بهتــر

تخصیص ارز مناسـب برای تأمین دارو با کشـورهای همسـایه

خارجــی کــه عمــده آنهــا آمریکایــی هســتند ،شد.ســید عمــار حکیــم رهبــر ایــن

و ســتونی اساســی کــه امــور دیگــر حــول محــور آن مــی چرخــد زیــرا قانــون

کارگــر و بازنشســته کمتــر شــود تــا ۱۵

وضعیـت انبـار دارویـی خـوب اسـت.به گفتـه وی،علاوه بـر

نیروهای آمریکایی از عراق شد

‹ســید عمــار حکیــم› رهبــر جریــان حکمــت ملــی ،خواســتار خــروج نیروهــای

عکس :ایرنا

رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور در نخسـتین جلسـه سـتاد

را گسترش می دهند

کـرد«:وزارت کشـور بـی طـرف اسـت و در تمامـی عرصههـای

«حکیم» خواستار خروج

عکس:ایرنا

معـــاون سیاســـی وزیـــر امـــور

انتخابـات کشـور ضمـن تأکیـد بـر اصـل بیطرفـی وزارت

روزهای آینده پس از اخذ امضاهای نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

ترامپ ،تنها دنبال الحاق ضمیمه به برجام است

در ای ــن دی ــدار آخری ــن تح ــوالت برج ــام و نی ــز رواب ــط

برگزاری اولین جلسه
ستاد انتخابات کشور

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

حجتاالسالم احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ،از تدوین طرح

مالیات بر عایدی مسکن و زمین از سوی جمعی نمایندگان خبر داد.به گفته وی ،این طرح در

021-88019846

اجرای تعهدات  4+1ضروری است
سیاست

10003432117834

تهیه طرح «اخذ مالیات از خانههای خالی» در مجلس

تــری مثــل کاالبــرگ یــا اســامی دیگــر

اکثــر مــوارد بــه هــدف نمینشــیند و عمـاً

هدفمنــد داشــته باشــد وی تصریــح کــرد:

از ســوی تولیــد کننــدگان به بهترین شــکل

توزیــع متــوازن ممکــن اســت در قالــب

ممکــن انجــام خواهــد شــد.وی بــا بیــان

ارائــه کوپــن ،کاال بــرگ یــا کارت الکترونیک

اینکــه سیســتم کوپــن کــه یکــی از راههای

باشــد و ســهمیه در نظــر بگیرنــد بــر فــرض

پیشــنهادی اقتصــادی اســت ،زمینــه رانت،

مثــال بگوینــد افـراد تحت پوشــش کمیته

سوءاســتفاده و فســاد را فراهــم میکنــد،

امــداد و بهزیســتی مــی تواننــد بــا کارت

گفــت :سیســتم کوپنــی شــدن راهــکار

شــان  ۲کیلــو گوشــت تهیــه کننــد کــه ایــن

مناســبی بــرای برونرفــت از بحــران

در اصطــاح مــا کوپنــی مــی شــود و توزیــع

اقتصــادی نیســت .شــاید حتــی میتــوان

هدفمنــد اســت و بــا ایــن روش یــک نفــر

گفــت کــه اســتفاده از کوپــن و ایــن نــوع

دیگــر نمــی توانــد صدکیلــو یــا هـزار کیلــو

سیســتمها باعــث شــده تــا فســاد بــه

گوشــت بــا ارز  4200بخــرد و قاچــاق کنــد

تدریــج در اقتصــاد کشــور رخنــه کنــد و بازار

و در جاهــای دیگــر بفروشــد امــا بــه یــک

داللــی و بیزینســی تقویــت شــود.

ترامپ ،راهبرد نظامی برای مقابله با ایران ندارد

دیپلمـــات پیشـــین معقتـــد اســـت :غـــرب

آمریـــکا آغـــاز شـــد.تحلیلگر مســـائل سیاســـت خارجـــی بـــا بیـــان اینکـــه

بـــه دنبـــال بازگردانـــدن پـــول خریـــد نفـــت

ایـــن وضعیـــت از ســـال  2011و وقـــوع بهـــار عربـــی کـــه ریـــاض بـــرای

در ازای ف ــروش تس ــلیحات ب ــه خاورمیان ــه

تقویــت انســجام داخلــی و از ســر گذرانــدن نســیم ایــن خیــزش عمومــی

اســـت و ایـــن راهبـــرد بـــه گســـترش

دنی ــای عرب،نی ــاز ب ــه دش ــمن خارج ــی داش ــت ،ش ــدت گرف ــت ،تصری ــح

خشـــونت و درگیـــری در ایـــن منطقـــه

کرد:برج ــام و پی ــروزی ه ــای منطق ــه ای ای ــران باع ــث تش ــدیدجدایی دو

دام ــن م ــی زند«.نص ــرت هللا تاجی ــک» اظهارداش ــت:ما در منطق ــه توس ــعه

کش ــور نش ــد،بلکه دلی ــل اصل ــی غل ــط ب ــودن راهبرده ــا و اه ــداف منطق ــه

نیافتـــه ای زندگـــی مـــی کنیـــم و سیاســـت خارجـــی مـــا بـــا روندهـــای

ای عربس ــتان س ــعودی اس ــت ام ــا م ــا ب ــرای کاه ــش تن ــش ه ــا راه ــی

متع ــدد ،پیچی ــده ،چن ــد الی ــه و پاردوکس ــیکالی روب ــرو اس ــت .وی ادام ــه

نداریـــم جـــز آنکـــه بـــه روشـــهای علمـــی مدیـــرت تعـــارض برگردیـــم.

داد:یکـــی از جنبـــه هـــای پیچیدگـــی شـــرایط ایـــن اســـت کشـــورهایی

تاجی ــک ب ــا اش ــاره ب ــه تالش ــهای ای ــران ب ــرای ح ــل مش ــکالت و مس ــائل

نظی ــر عربس ــتان فک ــر م ــی کنن ــد ه ــر چق ــدر مش ــکالت ای ــران در عرص ــه

منطق ــه ای ادام ــه داد:ای ــن در حال ــی اس ــت برخ ــی از کش ــورهای منطق ــه

سیاســـت خارجـــی کمتـــر باشـــد،به ضـــرر منافـــع و اهـــداف ریـــاض در

ومشـــخصا عربســـتان ســـعودی کـــه سیاســـت هایـــش تاثیـــر بســـزایی

حت ــی دادن ش ــماره تم ــاس ب ــه س ــفارت س ــوئیس گفت:واقعی ــت آن اس ــت

رقابـــت هـــای منطقـــه ای بـــا تهـــران اســـت و ایـــن امـــر بعـــد از برجـــام

بـــر ســـایر کشـــورهای حاشـــیه جنوبـــی خلیـــج فـــارس دارد ،بـــه خاطـــر

عمـــاً آمریکاییهـــا آخریـــن ابزارهـــای تحریمـــی خـــود را علیـــه جمهـــوری

احتمـــال وجـــود همیـــن ســـناریو دربـــاره ایران،گفت:شـــرایط ایـــران بـــا کـــره

و حـــل نســـبی مشـــکالت مـــا بـــا غـــرب خـــود را نشـــان داد.ایـــن

رویکرد،منافـــع داخلـــی و اوج گرفتـــن گســـلهای داخلـــی خـــود و اهـــداف

اســـامی ایـــران بـــه کار گرفتهاند.پیـــش از ایـــن ترامـــپ ضرباالجلـــی را

دیپلمـــات پیشـــین اضافـــه کـــرد :البتـــه رونـــد فاصلـــه گرفتـــن عربســـتان

منطقـــه ای خویـــش و همچنیـــن پشـــت گرمـــی بـــه حضـــور و رویکـــرد

تـــا  ۲۲بهمنمـــاه مشـــخص کـــرد و حتـــی میگفـــت تـــا آن زمـــان ایـــران

شـــمالی متفـــاوت اســـت ترامـــپ میدانـــد ایـــران ابـــزار مختلـــف قـــدرت
دارد .آمریـــکا اخیــ ً
ـرا اعـــام کـــرد فقـــط میخواهـــد مذاکـــره کنـــد تـــا ایـــران

ســـعودی از ایـــران از ســـال  2003و حـــذف صـــدام از معـــادالت منطقـــه

ترامـــپ در آمریکا،خواســـتار گفـــت وگـــو بـــا ایـــران بـــرای حـــل مشـــکالت

پـــای میـــز مذاکـــره آمـــده و اعـــام میکـــرد ایـــران بـــا شکســـت مواجـــه

بم ــب هس ــتهای نداش ــته و کار دیگ ــری ن ــدارد ای ــن یعن ــی ترام ــپ ب ــه دنب ــال

ای و قـــدرت گیـــری ایـــران و بـــه محـــاق رفتـــن راهبـــرد مهـــار دوجانبـــه

نیســـت.

میشـــود کـــه نتیجـــه نگرفـــت و ســـعی کـــرد قالـــب نظامـــی بـــه تهدیدهـــای

تغییـــر در برجـــام اســـت و خیلـــی از ابزارهـــای قـــدرت ایـــران را میدانـــد.

خاورمیانه

ریی ــس کمیس ــیون امنی ــت مل ــی و سیاس ــت

آبراهـــام لینکلـــن توافقـــی بیـــن ترامـــپ و بولتـــون وجـــود داشـــت کـــه بعـــد

خارجـــی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا

از آن ترامـــپ ســـعی کـــرد تنشزدایـــی را در دســـتور قـــرار دهـــد و مانـــع
ً
اساســـا
شـــکلگیری ادبیـــات نظامـــی بیـــن ایـــران و آمریـــکا شـــود چـــون

برجـــام اســـت ،گفت:رییـــس جمهورآمریـــکا

راهبـــرد نظامـــی بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــران نـــدارد راهبـــرد ترامـــپ تحریـــم

تنشزدایـــی را در دســـتور کار قـــرار داده و

بـــود ،چـــون کارش اقتصـــادی اســـت و فکـــر میکـــرد بـــا تحریـــم میتوانـــد

میخواهـــد مانـــع شـــکلگیری ادبیـــات نظامـــی بیـــن ایـــران و آمریـــکا

ایـــران را پـــای میـــز مذاکـــره بکشـــاند.وی بـــا بیـــان اینکـــه ترامـــپ بـــرای

ش ــود،چون اساس ــا راهب ــرد نظام ــی ب ــرای مقابل ــه ب ــا ای ــران ندارد.حش ــمتهللا

چالشهـــای کوچکتـــر هـــم راهبـــرد نظامـــی نـــدارد ،ادامـــه داد:ترامـــپ

فالحتپیشـــه در تحلیلـــی از رفتارهـــای ترامـــپ رییـــس جمهـــور آمریـــکا از

تـــاش میکنـــد بـــا مدیریـــت تحـــوالت از شـــکلگیری ادبیـــات نظامـــی

زمـــان تشـــدید تحریمهـــا تـــا اعـــام تمایـــل بـــرای مذاکـــره بـــا ایـــران و

در مناســـبات ایـــران و آمریـــکا پرهیـــز کنـــد.وی در ادامـــه در واکنـــش بـــه
برخـــی تحلیلهـــا بـــا پایـــه شبیهســـازی مذاکـــرات آمریـــکا و کـــره شـــمالی و

مجلس

بیـــان اینکـــه ترامـــپ بـــه دنبـــال تغییـــر در

خـــود بدهد.فالحـــت پیشـــه ادامـــه داد :تـــا زمـــان اعـــزام نـــاو هواپیمابـــر
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شناخت کیفیت حضور اشکانیان

موزه ملی برزیل به دنبال حمایت مالی
پـــس از آتشســـوزی ســـال

کلنـــر» مدیـــر ایـــن مـــوزه از فرصـــت اســـتفاده کـــرد

گذشـــته مـــوزه ملـــی برزیـــل

و بزرگتریـــن معضـــل ایـــن مـــوزه را فقـــدان حمایـــت

ایـــن مـــوزه

مالـــی دولـــت عنـــوان کرد.پـــس از آنکـــه ایـــن مـــوزه
س ــپتامبر س ــال گذش ــته طعم ــه حری ــق ش ــد ،محقق ــان
و دانشـــجویان هـــزاران اثـــر باســـتانی و هنـــری را از

«طـــرح «حمایـــت از مرمـــت

قانـــون ،اعـــام شـــده اســـت« :طـــرح ویـــژه حفاظـــت

بافتهـــای

و احیـــای بافتهـــای تاریخی-فرهنگـــی ،طرحـــی

نبایـــد

اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی ،ظرفیـــت و مزیـــت

بـــار مالـــی زیـــادی داشـــته

تاریخ ــی ،فرهنگ ــی و طبیع ــی باف ــت تاریخی-فرهنگ ــی

خواســـتار حمایـــت فـــوری

باشـــد ،اگـــر قـــرار بـــه افزایـــش بـــار مالـــی باشـــد،

شـــهر و روســـتا بـــا هماهنگـــی و همـــکاری نزدیـــک

دولـــت هستند.بخشـــی از مجموعـــه آثـــار باســـتانی

آن مغایـــر بـــا اصـــل  ۷۵خواهـــد بـــود ،بنابرایـــن در

کلیـــه دســـتاندرکاران و ذینفعـــان در مقیـــاس کل

مصـــری ایـــن مـــوزه نجـــات پیـــدا کردهانـــد امـــا

جملـــه یـــک جمجمـــهی متعلـــق بـــه عصـــر ســـنگ

ایـــن طـــرح تـــاش شـــده تـــا بـــه شـــدت از افزایـــش

تـــا جـــز بـــه همـــراه طـــرح مدیریتـــی مربوطـــه ارائـــه

مدیـــر ایـــن مـــوزه میگویـــد دیگـــر تـــوان پرداخـــت

پســـین را کـــه قدیمیتریـــن بقایـــای انســـان کشـــف

بـــار مالـــی بـــرای دولـــت در ایـــن زمینـــه پرهیـــز

شـــده و تکالیـــف همـــه دســـتاندرکاران در آن روشـــن

هزینههـــای نگهـــداری از ایـــن آثـــار را نـــدارد.

ش ــده در برزی ــل اس ــت ،بازیاب ــی کردن ــد .ب ــا ای ــن ح ــال

شود».مجلســـکلیات طـــرح «حمایـــت از مرمـــت و

باش ــد .در ای ــن ط ــرح ع ــاوه ب ــر تنظی ــم رواب ــط ای ــن

پـــس از آنکـــه هفتـــه گذشـــته محققـــان طـــی یـــک

ای ــن م ــوزه ب ــا مش ــکل تأمی ــن هزین ــه ب ــرای نگه ــداری

احیـــای بافتهـــای تاریخی-فرهنگـــی» را بـــا  ۱۹مـــاده

بخ ــش از ش ــهر ی ــا روس ــتا ب ــا س ــایر تقس ــیمات ش ــهر

کنفرانـــس خبـــری از بازیابـــی بیـــش از  ۲۰۰اثـــر

از آثـــار بازیابـــی شـــده مواجـــه اســـت«.کنلر» بیـــان

در جلســـه علنـــی خـــود تصویـــب کـــرد .در ایـــن طـــرح

و روســـتایی زمینههـــای توســـعه هماهنـــگ شـــهری و

باس ــتانی از مجموع ــه آث ــار مص ــری م ــوزه مل ــی برزی ــل

ک ــرد« :م ــا ق ــادر ب ــه نگه ــداری از آث ــار ب ــدون دریاف ــت

بعـــد از تعریـــف اصطالحـــات بـــه کار رفتـــه در ایـــن

روســـتایی مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد».

از ویرانههـــای ایـــن مـــوزه خبـــر دادنـــد« ،الکســـاندر

حمایـــت نخواهیـــم بـــود».

میراث

و

احیـــای

تاریخی-فرهنگـــی»

طبق اسناد تاریخی
حاکمان برای زایندهرود
چه دستوری دادند؟

میراث

مســـئوالن

مسجدی با گنبد خیره کننده
یکــی از مســجدهای تاریخــی و شــناخته
شــده شــهر اصفهــان ،در ضلــع شــرقی
میــدان نقــش جهــان اصفهــان قــرار
دارد کــه دردوران صفــوی ســاخته
شــده اســت.این مســجد شــاهکاری از
معمــاری و کاشــیکاری قــرن یازدهــم
هجــری اســت کــه توســط اســتاد
محمدرضــا اصفهانــی از معمــاران نامــدار
آن دوره ســاخته شدهاست.مسجدشــیخ
لطـفهللا بــه فرمــان شــاه عبــاس اول در
میــدان نقــش جهــان و مقابــل عمــارت
عالیقاپــو واقــع شــده است.پروفســور

ســختی میتــوان ایــن اثــر رامحصــول
دســت

بشــر

دانســت.کوچکترین

نقطــه ضعفــی در ایــن بنادیــده
نمیشود،اندازههابســیار مناســب،نقطه
طــرح بســیار قــوی و زیبــا و بــه طــور
خالصــه توافقــی اســت بیــن یــک دنیــا
شــور و هیجــان و یــک ســکوت و آرامــش
باشــکوه کــه نماینــده ذوق سرشــار
زیباشناســی بــوده و منبعــی جــز ایمــان
مذهبــی و الهــام آســمانی نمیتوانــد
باشــد ».نمــای داخلــی خیــره کننــده

بــه گــزارش گــروه فرهنگــی ایرنــا از پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ،فرنگیــس میرزایــی افزود:بررســی غــرب دریاچــه ارومیــه

از گنبــد مســجد شــیخ لطــف هللا بــا

بــا مجــوز پژوهشــگاه و حمایــت مالــی دانشــگاه تربیــت مــدرس ،انجــام

طــاووس جادویــی در رأس ُدم طــاووس

مــی گیــرد.وی افــزود :شناســایی محوطــه هایــی بــا اســتقرارهای اشــکانی

بــا نــور خورشــید نمایــان میشــود.در

از اهــداف اصلــی ایــن بررســی میدانــی بــه شــمار مــی آید.میرزایــی بــا

میانــه ســالهای ، 1920بــه توصیــه آرتــور

اشــاره بــه اینکــه تاکنــون در غــرب دریاچــه ارومیــه در هیــچ محوطــه ای

پوپ"،رضــا شــاه " دســتور بــه بازســازی و

چــه در قالــب آثــار ثبتــی یــا غیرثبتــی نامــی از ایــن دوره تاریخــی بــرده

مرمــت کلی مســجد شــیخ لطــف هللا داد.

نشــده تصریــح کــرد :حضــور یــا غیبــت اشــکانیان در ایــن منطقــه از دالیــل

ایــن مســجد بــه علــت اینکــه نــه دارای

اجــرای ایــن پــروژه است.شاهنشــاهی اشــکانی یــا اشــکانیان ( ۲۴۷پ.م.

منــاره اســت و نــه دارای شبســتان ورودی

 ۲۲۴م)کــه بــا نــام امپراتــوری پارتهــا نیــز شــناخته میشــود ،یکــی از

و همچنیــن ورودی آن پلــه میخــورد ،در

قدرتهــای سیاســی و فرهنگــی ایرانــی در ایرانزمیــن بــود کــه  ۴۷۱ســال

نــوع خــود بــی نظیــر اســت.گنبد مســجد

بــر قســمت اعظــم غــرب آســیا حکومــت کرد.پهنــاوری دولــت اشــکانی در

شــیخ لطــف هللا مدورتریــن گنبــد جهــان

دوره اقتــدارش از رود فــرات تــا هندوکــش و از کوههــای قفقــاز تــا خلیــج

اســت کــه بعنــوان یکــی از زیباتریــن

فــارس را شــامل میشــد .بــه دلیــل قــرار گرفتــن جــاده ابریشــم در گســتره

گنبدهــای دنیــا بــه شــمار میرود.گنبــد
ایــن مســجد در طــول روز بــه ســه رنــگ
خاکی،صورتــی و خاکســتری در میآیــد.

خسارت ۲۰میلیاردی به بازار جهانی تبریز

تکـرار و تکـرار دور بمانـد و بتوانـد مسـیر پیشـرفت خود را
بـه درسـتی طـی کنـد ،بررسـی و پژوهـش بر روی اسـناد
ملـی و میـراث مکتوبشـان اسـت.این اسـناد هسـتند کـه
نشـان میدهـد مثلاً در شـهری مثـل اصفهـان طـی ،۱۰۰

 ۲۰۰و حتـی سـالهای دورتـر در این شـهر چه میگذشـته
و مـردم چـه فرهنگـی داشـتند ،هرچنـد کـه امروز بیشـتر
اسـناد و میـراث مکتوبـی که متعلـق به دربارهای رؤسـای
حکومـت و … بـوده اسـت بیشـتر اهمیـت داشـته و
بیشـتر منتشـر میشـود ،امـا بایـد گفـت اسـنادی مثـل
سـندهای داد و سـتدهای اقتصـادی ،ازدواج و سـندهای
کوچکـی کـه میـان مـردم هـر شـهری رد و بدل می شـده
نیـز میتوانـد فرهنگهـای کوچکتـر بـا عنـوان خـرده
فرهنگهـا را نیـز بـرای مـا روشـن کند.امـا ،در ایـن میـان

معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان

متأســفانه دو داالن «میانــی» و«ســقط

میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و

فروشــان» درگیرآتــش ســوزی شــدند،

رفــع خطــر واقدامــات اضطــراری،

گردشــگری میگویــد :حــدود ۱۱۳مغــازه

حدود۱۵درصدســقفها ریــزش کــرده

آمادهســازی بــرای مطالعــات و پایــش

مختلــف بــازار در دو ســه ســال گذشــته

تاریخــی در ســرای «دو دری» بــازار

و بــه  ۱۱۳واحدتجــاری خســارت وارد

و نقش ـههای اجرایــی ،حــذف الحاقــات

از گســترش آتشســوزی جلوگیــری

تبریــز طعمــه آتــش شــدند کــه اعتباری

شــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یــگان

و سبکســازی بام،مرمــت ســقفها و

کــرده اســت.او بــا اشــاره بــه ایــن کــه

بالــغ بــر  ۲۰میلیــارد تومــان بــه ایــن

حفاظــت میراثفرهنگــی در نخســتین

طــاق و طویــزه و جدارههــا و کــف و

۱۰ســال قبــل یعنــی ۱۳۸۸در همیــن

بــازار جهانــی آســیب واردکردنــد.

لحظــات آغــاز آتــش ،متوجــه میشــود

در و پنجرههــا و بــه ویــژه تأسیســات

نقطــه آتشســوزی رخ داده بــود ،ادامــه

محمدحســن طالبیــان بعــد از بازدیــد از

و بــه آتشنشــانی اعــام میکنــد،

الکتریکــی و مکانیکــی نیــاز اســت

میدهد:امــا اکنــون معتقــدم نســبت

نقشـههای اجرایـی ،حـذف الحاقـات و سبکسـازی بـام،

بخشهــای آســیب دیــده از آتــش در

بــه خامــوش شــدن آتــش در کمتــر از

تــا واردمتــراژ بیشــتری از فضــای

بــه آن زمــان پیشــرفتهای بیشــتری

بــازار تاریخــی تبریز؛بــا تاکیــد بــر اینکــه

چهــار ســاعت اشــاره و بیــان میکنــد:

بــازار شــویم.درمرمت ســقفها نیــاز

داشــتهایم،چه از مــدت زمــان خامــوش

و پنجرههـا و بـه ویـژه تأسیسـات الکتریکـی و مکانیکـی

علــت آتشســوزی توســط کارشناســان

تعــدادی از مغازههــا و ســه داالن در

اســت تابخشهــای پیرامونــی مرمــت

کــردن آتــش و چــه نقــاط تاریخــی کــه

میشــود،

همیــن ســرا ســالم ماندهاند،چــون

شــوند ،بنابرایــن فعــاً هزینــه مــورد

ســوختند و امکاناتــی کــه بــرای زمــان

اظهــار میکنــد:از ۲۷۰هــزار متــر مربــع

آتــش درمــدت زمــان کوتاهــی خامــوش

نیــاز بــرای تکمیــل همــه ایــن کارهــا

بحــران در بــازار تعبیــه شــده بودنــد

عرصــه بــازار ۱۲۰۰ ،متــر عرصــه در

میشــود و باعــث میشــود بخــش

و حتــی سیســتمهای اعــام حریــق

و بــه خامــوش کــردن آتــش کمــک

معــرض آتــش قــرار گرفتــه بــود کــه بــه

زیــادی ســالم بمانــد.او اعتبارپیشبینــی

و جابجایــی وســایل بــرق وحــدود

کردنــد .وی بــا بیــان ایــن کــه در ۱۰

واســطه دو طبقــه بــودن بــازار ،زیربنــای

شــده بــرای مرمــت بخشهــای آســیب

۲۰میلیــارد تومــان پیشبینــی شــده

ســال گذشــته تعــدادی ســقفهای

آن حــدود  ۲۵۰۰متــر میشــود.از پنــج

دیــده بــازار را بالــغ بــر ۲۰میلیــارد تومــان

اســت .وی امابابیــان اینکــه خوشــبختانه

چوبــی بــازار در آتــش ســوختند کــه

داالن وابســته بــه ســرای «دو دری»،

اعــام میکنــد وتوضیــح میدهــد:

شــدهاند،

بــرای مرمــت مجبــور بــه انجــام مرمــت

آتشنشــانی

مشــخص

بخشــی

ازمغازههابیمــه

در قالــب طــاق و گنبــد آجــری در نقــاط
ســوخته شــدیم،همچنین ایســتگاههای
آتشنشــانی در نقــاط مختلــف بــازار
ایجــاد شــدند،ادامه میدهــد:در هــر

بهتـر تصمیـم بگیریـم اینکـه در دوران قاجاریـه و پهلوی با

زمانــی مالــکان بــازار تبریــز بــا مدیریــت

مشـکالت آبـی در اصفهـان چگونـه برخـورد میشـد و آیـا

مناســب ،بــرای ســاماندهی و حفاظــت

زاینـده رود در آن سـالها نیـز کم آب یا پر آب بوده اسـت

از ایــن بــازار جهانــی بــه میــراث

یـا خیـر؟ و اگـر بـوده اسـت حاکمـان آن روزهـا چگونـه

فرهنگــی کمــک کردهاند.اوبــا تاکیدبــر

برخـورد میکردند.مسـعود کثیـری رئیس سـازمان اسـناد

اینکــه در شــرایط جدید،خوشــبختانه

و کتابخانـه ملـی منطقـه مرکـزی اصفهان میگویـد که هم

آتشنشــانان

بـرای وضعیـت آب اصفهـان در دورههـای مختلـف سـند

از گســترش ایــن اتفــاق داشــتند،

زاینـده رود طـی سـالیان گذشـته نیز روزهای پـر آب و کم

در واقــع اکنــون نســبت بــه  ۱۰ســال

آب داشـته و اسـنادی وجـود دارد کـه نشـان میدهـد کـه

پیــش وضعیــت خیلــی بهتــری داریــم،

برخـی از پادشـاهان بـه حاکـم اصفهـان نامـه زده و حتـی

ادامــه میدهــد:از ســوی دیگــر ایــن
کــه مالــکان همــهی ســیمهای بــازار را

عکس :ایرنا

تاریـخ خـود را ندانـد محکـوم بـه تکـرار آن خواهد شـد.».

آمادگــی

بیشــتری

نســبت بــه ســال 88بــرای جلوگیــری

وجـود دارد و هـم بـرای نوع کشـت و زرع.او معتقد اسـت

تکـرار نشـود و بـه همیـن دلیـل گفتـه میشـود» ملتی که

صنایعدسـتی وگردشـگری میگویـد :اعتبـار پیشبینـی

در زمــان مرمــت وانجــام کارهــای

اسـناد تاریخـی و بررسـی آنها کمک خواهد کـرد تا بتوانیم

تاریـخ هر کشـور کمـک میکند تـا جامعه دچـار دور باطل

معـاون میـراث فرهنگـی سـازمان میـراث فرهنگـی،

شــبکه اطفــای حریــق در بخشهــای

اصلـی فلات مرکـزی و اسـتان اصفهان اسـت ،مراجعه به

کـرده اند.اسـناد و میـراث مکتـوب و در کل آثـار تاریخی و

تجــارت تبدیــل شــده بــود.

میافزاید:نصــب شــیرهای هیدرانــت و

بـرای موضوعـات مهمـی مثـل آب کـه ایـن روزهـا دغدغه

نوعی از کشـت را حذف و یا نوع کشـت را حتی مشـخص

حکومــت اشــکانی و قــرار گرفتــن در مســیر بازرگانــی امپراتــوری روم و حوزه
مدیترانــه و امپراتــوری هــان در چیــن ،ایــن امپراتــوری بــه مرکــزی بــرای

عــوض کنند،بایــد برنامهریــزی بهتــری

طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی۱۰ :سال قبل یعنی ۱۳۸۸در همین نقطه آتشسوزی رخ داده بود

داشــته باشــند.طالبیان بــا تاکیــد بــر
بــزرگ بــودن بــازار جهانــی تبریز،بــه
مندرجــات پرونــده ثبــت جهانــی

چرخهی صنعت گردشگری را به دست مردم بسپاریم

نکته

آنچـه موجـب میشـود یـک جامعـه و حتـی یـک ملت از

در غرب دریاچه ارومیه

عکس:ایسنا

مدت18ســال بنــا شــده و در ضلع شــرقی

آرتــور پــوپ در کتــاب بررســی هنــر ایــران
دربــاره ایــن مســجد نوشــته اســت«:به

3

پیام
میراث

شـده بـرای مرمـت بخشهـای آسـیب دیـده بـازار را بالغ

بـر  ۲۰میلیـارد تومـان اعلام میکنـد و توضیـح میدهد:

در زمـان مرمـت و انجـام کارهـای رفـع خطـر و اقدامـات
اضطـراری ،آمادهسـازی بـرای مطالعـات و پایـش و

مرمـت سـقفها و طـاق و طویـزه و جدارههـا و کـف و در
نیاز اسـت تا وارد متراژ بیشـتری از فضای بازار شـویم .در

مرمـت سـقفها نیـز نیـاز اسـت تـا بخشهـای پیرامونی

مرمـت شـوند ،بنابرایـن فع ً
لا هزینـه مـورد نیـاز بـرای

تکمیـل همـه ایـن کارهـا و حتـی سیسـتمهای اعلام

حریـق و جابجایـی وسـایل بـرق و حـدود  ۲۰میلیـارد
تومـان پیشبینـی شـده اسـت.

ایــن مجموعــه اشــاره میکنــد کــه در

ادامــه میدهــد :بخشهایــی از بــازار

آن تاکیــد شــده ،مدیریــت بــازار در

عــاوه بــر مــکان خریــد و فــروش ،انبــار

دســت بازاریهاســت ،آنهــا بــا ایجــاد

کاال نیــز شــده بــود ،یعنــی بارگــذاری

ِ
امنا،سیســتم اجتماعــی خوبــی
هیــأت

بیــش از حــد بود.طالبیــان در ادامــه

تعبیــه کردهانــد ،چــون در واقــع محــل

بــر لــزوم امضــای تفاهمنامــهای بیــن

کســب و کار آنهاســت.معاون میــراث

بازاریــان یعنــی هیــأت امنــای ســرای

فرهنگــی بــا اشــاره بــه رایزنیهــا و

«دو دری»و داالنهــای مربــوط بــه

صحبتهایــی کــه بــا شــهرداری تبریــز

آن ،شــهرداری ،میــراث فرهنگــی ،اداره

داشــته تــا بــه ســرعت کاالهــا در بــازار

بــرق ،آتــش نشــانی و بخشهــای

جابجــا شــوند،اضافه میکند:قــرار اســت

مختلــف تاکیــد میکنــد و ادامــه

در یکــی دو روز آینــده نیــز کار تخلیــه

میدهــد :بایــد تکلیــف همــه روشــن

کامــل آنجــا را انجــام شــود ،الحاقــات

باشــد و ایــن اتفــاق را بــه عنــوان

موجــود آواربــرداری شــوند ،تــا عملیــات

درســی در نظــر بگیریــم تــا از ایــن بــه

رفــع خطــر آغــاز شــود ،همچنیــن کار

بعــد از بارگذاریهــا در بــازار کاســته

مطالعــات و تهیــه نقشــههای اجرایــی

شــود و ســپس مرمتــی اساســی انجــام

و مرمــت نیــز در دســتور کار اســت.

شــود و سیســتمهای اعــام حریــق

بارگذاریهــای بیــش از حــدِ انجــام

و تأسیســات الکتریکــی بــرای مقابلــه

شــده در بخشهــای مختلــف بــازار

بــا آتــش طراحــی و در نقــاط مختلــف

ِ
علــت طوالنــی شــدن زمــان
تبریــز را

اجــرا شــود.

خامــوش کــردن آتــش نیــز میدانــد و

برنامه ملی توسعه گردشگری ،بازنگری میشود
معـــاون گردشـــگری کشـــور از بازنگـــری

ملـــی ،همکاریهـــای بینالمللـــی نیـــز مـــورد توجـــه ایـــن ســـازمان قـــرار

توســـعه

دارد.تیمـــوری بـــه اولویـــت معاونـــت گردشـــگری بـــرای بازنگری«برنامـــه

گردشگری»کشـــور بـــا همـــکاری «ســـازمان

ملـــی توســـعه گردشـــگری»با اســـتفاده از تجـــارب نهادهـــای تخصصـــی

و

بینالمللـــی تاکیـــد کـــرد و افزود:ســـازمان میراثفرهنگی،صنایعدســـتی

گردش ــگری»« ،س ــازمان جهان ــی گردش ــگری » و «یونس ــکو» خب ــر داد.ول ــی

و گردشـــگری بـــه دلیـــل وجـــود زمینههـــا و پروژههـــای مشـــترک بـــه
ویـــژه در حوزههـــای مرتبـــط بـــا آثـــار و ســـایتهای فرهنگـــی تاریخـــی،

مدی ــر کل دفت ــر مدیری ــت عملک ــرد ،بازرس ــی

ســـازمان میـــراث فرهنگـــی ادامـــه داد :اداره کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان

و پاســـخگویی بـــه شـــکایات ســـازمان

بوشـــهر طـــی چنـــد ســـال اخیـــر گامهـــای خوبـــی در جهـــت توســـعه

میـــراث فرهنگـــی در بازدیـــد از اماکـــن

زیرســـاختهای گردشـــگری برداشـــته اســـت ،بـــا ایـــن حـــال بایـــد بـــا

تاریخـــی اســـتان بوشـــهر گفـــت :بایـــد بـــا

ســـاماندهی و برنامهریـــزی در جهـــت بهـــرهوری بیشـــتر تـــاش کـــرد.

آمـــوزش و ترویـــج فرهنـــگ ،چرخـــه صنعـــت گردشـــگری را بـــه دســـت

رئـــوف حنـــان بـــا اشـــاره بـــه شـــعار ســـال  ،۹۸خاطرنشـــان کـــرد :حـــوزه
گردشـــگری میتوانـــد ّ
مولـــد اشـــتغال باشـــد کـــه ایـــن اشـــتغالزایی بـــه

تیمـــوری در نشســـت مشـــترک بـــا «تسوتکوفســـکی» سرپرســـت دفتـــر

رحمــتهللا رئ ــوف حن ــان ب ــا بی ــان اینک ــه بوش ــهر ی ــک اس ــتان مس ــتعد در

تولیـــد و رونـــق تولیـــد کمـــک شـــایانی میکنـــد.

منطقــهای یونس ــکو در ته ــران _ک ــه منظ ــور تب ــادل نظ ــر ب ــرای آغ ــاز فراین ــد

همـــکاری و مشـــورتهای نزدیکـــی بـــا یونســـکو دارد ،نابرایـــن همکاریهـــا

حـــوزه گردشـــگری اســـت ،افـــزود :بایـــد از پتانســـیلهای ایـــن اســـتان و

وی تصریـــح کـــرد :اشـــتغالزایی ناشـــی از فعالیـــت در حـــوزه گردشـــگری

بازنگ ــری برنام ــه مل ــی گردش ــگری برگ ــزار ش ــد ،گف ــت :در راس ــتای توافق ــات

بویـــژه مشـــارکت در بازنگـــری برنامـــه ملـــی توســـعه گردشـــگری و تعریـــف

همچنیـــن تمـــام ظرفیتهـــای موجـــود در راســـتای رونـــق هـــر چـــه بهتـــر

میتوانـــد چرخـــه اقتصـــاد را بـــه گـــردش درآورده و از ایـــن طریـــق ارزآوری

انجـــام شـــده بیـــن ســـازمان میراثفرهنگـــی ،صنایعدســـتی وگردشـــگری

پروژهه ــای اجرای ــی گردش ــگری فرهنگ ــی م ــورد تاکی ــد دو ط ــرف ق ــرار دارد.

صنعـــت گردشـــگری اســـتفاده کـــرد.

خوب ــی را در کش ــور ش ــاهد باش ــیم.

بـــا ســـازمان جهانـــی گردشـــگری در حاشـــیه نمایشـــگاه گردشـــگری فیتـــور

تسوتکوفســـکی سرپرســـت دفتـــر منطقـــهای یونســـکو در تهـــران بـــه برخـــی

وی تاکیدکـــرد :ضـــروری اســـت بـــا آمـــوزش و ترویـــج فرهنگ،صنعـــت

مدی ــرکل دفت ــر عملکرد،بازرس ــی و رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات مردم ــی س ــازمان

اس ــپانیا  ۲۰۱۸و امض ــا س ــند همکاریه ــای مش ــترک ب ــه منظ ــور بهرهمن ــدی

اصالحـــات در برنامههـــای یونســـکو در قالـــب ســـند چارچـــوب کمکهـــای

گردشـــگری را بـــه دســـت مـــردم بســـپاریم زیـــرا ورود مـــردم بـــه ایـــن

میـــراث فرهنگـــی بیـــان کـــرد :آمـــوزش و ترویـــج فرهنـــگ گردشـــگری از

از کمـــک مشـــاورهای ایـــن ســـازمان و همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه مشـــارکت

توس ــعه س ــازمان مل ــل اش ــاره ک ــرد و گفت:پای ــه ای ــن اصالح ــات مبتن ــی ب ــر

صنعـــت میتوانـــد تحـــوالت عظیمـــی را درچرخـــه اقتصـــاد درپـــی داشـــته

سیاســتهای اصل ــی س ــازمان اس ــت و ب ــرای تحق ــق ای ــن مه ــم بای ــد در

یونســـکو بـــه عنـــوان مســـئول هماهنگـــی انجـــام ایـــن پـــروژه ،بازنگـــری و

فعالیته ــای بینبخش ــی در راس ــتای نیازه ــای دولتهاخواه ــد ب ــود و ب ــر ای ــن

باشـــد.

هـــر ســـه حـــوزه میـــراث فرهنگـــی ،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری در کنـــار

ب ــه روزرس ــانی برنام ــه مل ــی توس ــعه گردش ــگری ای ــران در دس ــتور کار ق ــرار

اساس،ســـند مربوطـــه در چارچـــوب یکپارچهســـازی فعالیتهـــای همـــه

مدیـــرکل دفتـــر عملکـــرد ،بازرســـی و رســـیدگی بـــه شـــکایات مردمـــی

هـــم تـــاش کنیـــم تـــا شـــاهد پیشـــرفتهای بهتـــری باشـــیم.

گرفت ــه اس ــت.او افزود:ب ــرای بازنگ ــری ،ع ــاوه ب ــر اس ــتفاده از ظرفیته ــای

آژانسهـــای ســـازمان ملـــل در تهـــران مـــورد بازبینـــی قـــرار خواهـــد گرفـــت.

گردشگری

مـــردم بســـپاریم.

گردشگری

وبهروزرســـانی«برنامه
میراثفرهنگـــی،

ملـــی

صنایعدســـتی
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احتمال تعلیق ماده  ۸قانون هوای پاک به
درخواست پلیس
آبوهوا

دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش

و رانندگــی نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایـران

آلودگــی هــوا بــا بیــان اینکــه

خودروهــای فرســوده را بــه ازای هــر روز تــردد جریمــه

بــا توجــه بــه درخواســت

میکنــد .وحیــد حســینی  -دبیــر کارگــروه ملــی

پلیــس اجرای مــاده  ۸قانون

کاهــش آلودگــی هــوا  -دربــاره چرایــی درخواســت

هــوای پــاک بــرای خودروهــای عمومــی بــه حالــت

پلیــس بــرای تعلیــق مــاده  ۸قانــون هــوای پــاک

تعلیــق در آمــده اســت ،اعــام کــرد :اصالحیــه مربــوط

اظهارکــرد :بنــا بــه نظــر پلیــس ممکــن اســت بــر

بــه ایــن مــاده قانونــی بــا همــکاری دســتگاههای

اثــر اجــرای مــاده  ۸قانــون هــوای پــاک ،شــهروندان

متولــی تهیــه و بــزودی بــه دولــت ارســال میشــود.

تحــت فشــار اقتصــادی قــرار گیرنــد البتــه کمیســیون

بــه گـزارش ایســنا ،بــر اســاس مــاده  ۸قانــون هــوای

زیربنایــی دولــت از پلیــس درخواســت کرده اســت که

پــاک تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مالــک

مســتندات و نتایــج مطالعــات میدانــی خــود را مبنــی

وســایل نقلیــه موتــوری اعــم از ســبک ،نیمهســنگین،

بــر اینکــه شــرایط معیشــتی مــردم در پــی اجــرای

ســنگین و موتورســیکلت مکلــف هســتند وســایل

ایــن قانــون آســیب میبینــد را ارائــه کنــد .حســینی

نقلیــه خــود را پــس از رســیدن بــه «ســن فرســودگی»

تاکیــد کــرد :پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه عــاوه بــر

از رده خــارج کننــد .حمــل بــار و مســافر ،صــدور گواهی

ســن فرســودگی ،ســن اســقاط را نیــز تعریــف کنیــم

معاینــه فنــی ،تخصیــص بیمــه شــخص ثالــث ،خریــد

بهطــوری کــه خودروهــا در ســن اســقاط از ترددهــا

و فــروش ،نقــل و انتقــال و تــردد وســایل نقلیــه

منــع شــود امــا بــه ســن فرســودگی کــه رســیدند،

موتــوری فرســوده ممنــوع اســت .پلیــس راهنمایــی

معاینــه فنــی را بهصــورت متوالــی انجــام دهنــد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط

وی بیــان کــرد :در نخســتین جلســه کارگــروه

زیســت اســتان بوشــهر

مخاطــرات زیســت محیطــی اســتان بوشــهر بــه دو

گفــت :هرچنــد ســم هــای

موضــوع ســم پاشــی مقابلــه بــا ملــخ هــا و آتــش

اســتفاده شــده علیــه ملــخ

ســوزی هــای محیطــی در اســتان بوشــهر پرداختــه

هــای صحرایــی براســاس اســتانداردهای وزارت

شــد .قلــی نــژاد بــا بیــان اینکــه کارگــروه مخاطــرات

بهداشــت اســت ولــی مشــکالت ایــن مهــم در جلســه

در ســال گذشــته بــا موضــوع آلودگــی دریــا برگــزار

کارگــروه مخاطــرات زیســت محیطــی اســتان بوشــهر

شــد خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه حــادث شــدن

بررســی مــی شــود.

اتفاقــات و مخاطــرات زیســت محیطــی در هــر روز

بــه گــزارش تســنیم ،فرهــاد قلــی نــژاد صبــح امــروز

و هــر شــرایطی ،نیــاز بــوده کــه کارگــروه مخاطــرات

در نشســت بررســی موضوعــات جلســه هماهنگــی

زیســت محیطــی بــا برنامــه ای دقیــق و مشــخص

کارگــروه مخاطــرات زیســت محیطــی اســتان بوشــهر

شــکل بگیــرد ،از همیــن رو از ســال قبــل ایــن

از ســم پاشــی علیــه ملــخ هــای صحرایــی در اراضــی

کارگــروه در اســتان بوشــهر بــه طــور رســمی فعــال

کشــاورزی و مراتــع خبــر داد و اظهــار داشــت :هرچند

تــر شــده اســت .مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت

ســم پاشــی بــرای نابــودی آفــت و آلودگــی ملــخ

اســتان بوشــهر از تنظیــم فهرســتی از مخاطــرات

هــای صحرایــی ضــروری اســت ولــی ممکــن اســت

زیســت محیطــی اســتان بوشــهر خبــر داد و خاطــر

مخاطراتــی بــرای حیــات جانــوری در پــی داشــته

نشــان کــرد :دو کارگــروه آلودگــی هــوا و گــرد و غبــار

باشــد.

بــرای اســتان بوشــهر در ســال قبــل برگــزار شــد.

سمپاشی

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از
ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه
شــکارچیان واگــذار میشــود تــا در ایــن
مناطــق کــه حــاال قــرق خصوصــی نامیــده
میشــوند بــرای شــکار اتبــاع خارجــی
مجوزهــای ۳۰هــزار یورویــی شــکار صــادر
کننــد .بــه گــزارش تســنیم ،پــس از آنکــه
موسســه خصوصــی حفاظــت از حیــات
وحــش میــراث پارســیان ،در ســال 92
توانســت موافقــت ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت را بــرای اجــرای طــرح
را هانــدازی "قر قهــای خصوصــی" جلــب
کنــد ،مدیریــت بخشــی از اراضــی ملــی
کشــور ،بــا وســاطت ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت از ســوی وزارت جهــاد
کشــاورزی بــه اشــخاص حقیقــی یــا
موسســههای خصوصــی ســپرده شــد.
ایــن اراضــی ملــی کــه حــاال دیگــر
قــرق خصوصــی نامیــده میشــوند ،از
ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
بــه عنــوان شــیو های بــرای حفاظــت
از

زیســتگا ههای

حیــات

وحــش

معرفــی میشــوند؛ در ایــن قر قهــای
خصوصــی کــه توســط شــکارچیان
مدیریــت میشــود ،آبشــخور ســاخته
میشــود و بــرای تعذیــه وحــوش،
بــه صــورت مصنوعــی ،علوفــه پخــش
میشــود ،در نتیجــه وحــوش ،از
زیســتگا ههای مجــاور بــه ســوی ایــن
دامگا ههــای وسوســهانگیز مهاجــرت
میکننــد و بهــای پذیرایــی شــدن در

امــا قر قهــای خصوصــی ،جوامــع
بومــی را از چــه امتیــازی بهرهمنــد
میکنــد؟ آیــا بخشــی از عوایــد فــروش
مجوزهــای 30هــزار یورویــی شــکار در
قر قهاســت کــه بــه جوامــع محلــی
تعلــق میگیــرد؟ پاســخ منفــی اســت!
تمــام عوایــد حاصــل از شکارفروشــی
در آن فقــط میــان مســئوالن قــرق،
شــرکتهای برگزارکننــده تــور تقســیم
میشــو د .

عیســی قاســمی طوســی ،ســخنگوی طــرح ســاماندهی دریــای خــزر در مازنــدران بــر ایــن
بــاور اســت کــه کاهــش طرحهــای دریــا از  90بــه  60مــورد باعــث ارتقــای ســطح ایمنــی برای

مســافران شــده و امــکان خدماترســانی را از ســوی متولیــان طرحهــا باالتــر میبــرد.
هرچنــد کــه بــر اســاس اعــام ایــن مقــام مســوول تعــداد طرحهــا کاهــش یافتــه ،امــا بنــا
بــر اعــام مســووالن هیــات نجــات غریــق مازنــدران آمــار ناجیــان مســتقر در ســواحل همــان

حــدود یــک ه ـزار نفــر خواهــد بــود؛ ناجیانــی کــه بــا کیفیــت بخشــی بــه کارشــان باعــث
شــدهاند طــی ســال  92تــا  97آمــار غرقشــدگان  85درصــد کاهــش یابــد.

شـناگاههای آلـوده و سـالم را مشـخص کرده اسـت.

گزارش

تعطیلی شناگاههای بدون پرچم

علیاکبـر یداللهـی ،معـاون فنـی ادارهکل حفاظـت محیـط
نآنالین
زیسـت مازنـدران در ایـن خصـوص به خبرنـگار ایرا 

بـا آغـاز فصـل گرما در شـمال کشـور بـاز هم دغدغـ ه بزرگی

میگویـد :مـردم بایـد از شـناگاههایی اسـتفاده کننـد کـه

اذهـان افـکار عمومـی و مسـافرانی کـه به عشـق بهرهمندی

پرچـم آبـی دارد و ایـن پرچـم نشـانه آن اسـت کـه ایـن

از سـواحل و دریـا راهـی این دیار میشـوند را فـرا میگیرد.

شـناگاهها فاقـد آلودگی بوده و سـالم اسـت؛ شـناگاهی که

درواقـع باید گفت که شـروع تعطیالت مـدارس و آغاز فصل

فاقـد پرچـم باشـد بایـد تعطیل شـود.

گرمـا از نیمههـای خردادمـاه ،شـنا در دریـا ،رودخانـه ،سـد،
کانالهـای آب و آببندانهـا ،بهعنوان یـک تفریح و ورزش
آرامشبخـش بـرای سـاکنان بومـی اسـتانهای شـمالی،
مسـافران و گردشـگرانی کـه وارد ايـن اسـتانها میشـوند،
محسـوب میشود.

تنی به آب زدن

تفکـر در ایـن موضـوع کـه آیا بـا اطمینـان خاطـر میتوانند
تنـی بـه آب زده و خسـتگی کار روزانـه در َابَرشـهرهای

علیاکبــر یداللهــی معــاون فنــی ادارهکل

پرترافیـک را در میـان امواج خزر از تن بزدایند؟ آیا سـواحل

بایــد از شــناگاههایی اســتفاده کننــد کــه

آماده شـده اسـت؟ آیـا خطراتی مثـل آلودگی شـناگاههای

اســت کــه ایــن شــناگاهها فاقــد آلودگــی

زیبـای اسـتانهای شـمالی بـرای ایـن ضیافت چنـد ماهه
شـمال کشـور جـان آنـان را با مخاطراتـی روبـهرو میکند یا
اینکـه دریـا با کرانه چندصد کیلومتر سـاحل سـبزش ،پاک
و عـاری از هـر گونه آلودگی مهیا برای اسـتقبال از میلیونها

حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران :مــردم

پرچــم آبــی دارد و ایــن پرچــم نشــانه آن
بــوده و ســالم اســت؛ شــناگاهی کــه فاقــد

پرچــم باشــد بایــد تعطیــل شــود.

اوضاع شناگاههای مازندران مط

حفاظت محیط زیست مازندران :عوامل اصلی تاثیرگذاردرآلودگی

گردشـگری اسـت کـه این دیـار را برای سـفر فصـل گرمای
خود برگزیدهاند؟ متاسـفانه سـالهای گذشـته رصـد درباره
شـناگاههای آلـوده زمانی انجام میشـد که چندهفتـهای از
آغـاز فصـل شـنا و حضور گردشـگران گذشـته بود و سـاحل
خـزر در هـر صـورت مسـافران را در خـود میدیـد امـا گویـا
امسـال بـا برنامـه محـوری کـه از سـوی دولتمـردان مـورد
تاکیـد قـرار گرفته ،قرار اسـت اتفاقـات روی خـوش خود را
به مسـافران نشـان دهـد .بر اسـاس این رونـد پیگیریها،
در حالـی کـه هنـوز مدتـی از زمـان شـروع بهرهگیـری از
طرحهـای دریـا و شـناگاههای اسـتانهای شـمالی باقـی
مانـده ،متولیـان امـردر این بـاره تمهیـدات خوبـی را تدارک
دیدهانـد .از همیـن ابتدای کار پرچمهای آبـی و زرد مرز بین

بنـا بـر اعلام وی اوضـاع شـناگاهها مطلـوب نیسـت و بـا
مشـکالت متعددی روبهرو هستند و عوامل اصلی تاثیرگذار
در آلودگـی شـناگاهها تخلیـه فاضالبهـای تصفیـه نشـده،
مدیریـت ضعیـف پسـماندها و شـناگاهها اسـت .ایـن
اظهارنظرهـا از سـوی یداللهـی بعـد از پایشهایـی صـورت
گرفتـه کـه در طول سـال از سـوی متخصصان ایـن اداره کل
انجـام گرفتـه ،اسـت .بـر اسـاس همین بررسـیها بـود که
اعلام کردنـد 3 ،شـناگاه در شـهرهای عباسآبـاد ،رامسـر و
محمودآبـاد بهعنـوان بحرانـی و فـوق بحرانـی بـوده که شـنا
در آن ممنـوع اسـت و ضـرورت دارد ،تا منابـع آالینده هرچه

هجوم ملخهای صحرایی به استان کرمان متوقف
شده است
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس ،گفــت:

موقــع ســازمان جهــاد کشــاورزی و سمپاشــی اراضــی

ورود ملخهــای بــه اســتان کرمــان بــا

متوقــف شــد و شــاهد خســارات ســنگین نبودیــم.

عملکــرد بــه موقــع ســازمان جهــاد کشــاورزی

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره

و سمپاشــی اراضــی متوقــف شــد و شــاهد خســارات

بــه اینکــه در شهرســتانهای جنوبــی اســتان کرمــان ماننــد

ســنگین نبودیــم.

جیرفــت و ارزوئیــه ملخهــای صحرایــی بــا اقــدام بــه موقــع

علــی بختیــاری عضــو کمیســیون کشــاورزی ،آب ،منابــع

قبــل از تخمریــزی از بیــن رفتنــد ،ادامــه داد :هجــوم ملخهایــی

طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی

صحرایــی در اســتانی ماننــد هرمــزگان گســترگی و خســارات

در گفتوگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،در

فراوانــی داشــته اســت .عضــو کمیســیون کشــاورزی ،آب ،منابــع

خصــوص رونــد مقابلــه بــا ملــخ صحرایــی در اســتان

طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی در پایــان

کرمــان ،گفــت :ورود ملخهــای صحرایــی بــه اســتان

بــا تاکیــد بــر اینکــه در اســتان کرمــان و در مناطقــی کــه شــاهد

کرمــان همــراه بــا حالــت هجومــی نبــوده و گســترگی

ورود ملخهــای صحرایــی بودیــم توســط کارشناســان جهــاد

فراوانــی نیــز نداشــته اســت .نمایــده مــردم بافــت ،رابــر

کشــاورزی بــه کشــاورزان آموزشهــای الزم بــه منظــور مقابلــه

و ارزوئیــه در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه

داده شــد ،خاطرنشــان کــرد :تــا کنــون دلیــل قطعــی بــرای حضور

در برخــی از شهرســتا نهای اســتان کرمــان شــاهد

ملخهــای صحرایــی در برخــی مناطــق کشــور یافــت نشــده امــا

حملههــای تــود های ملخهــای صحرایــی بودیــم ،تصریــح

بــر اســاس گفتــه کارشناســان یکــی از عوامــل افزایــش میــزان

کــرد :ورود ملخهــای بــه اســتان کرمــان بــا عملکــرد بــه

ی و ایجــاد رطوبــت در فصــل تولیــد مثــل آنهــا بــوده اســت.
بارندگ ـ 

تعـداد شـناگاههایی کـه امکان شـنا در آنها برای امس

سـریعتر شناسـایی و کنترل شـود .امسـال با تمهیداتی که
ً
تقریبا هـر هفته عملیات
از سـوی ایـن گـروه انجام گرفتـه،

شـرایط کنونـی وجـود نـدارد و مقایسـه آن بـا آمـار 4

پایـش در  49شـناگاه موجـود در مازندران انجـام میگیرد،

آلودگی شـناگاههای سـال گذشـته جـای امیـدواری

تـا آلودگیهـا شناسـایی و در صـورت امـکان دسـتور به رفع

مسـافران سـواحل ایجاد کرده است .مسـافرانی که ا

آنهـا داده شـود .اغلـب ایـن کارشناسـان بـر ایـن باورنـد که

سـازمان گردشـگری و میراث فرهنگی مازندران تعد

مهمتریـن دلیـل آلودگیهـا ورود پسـابهای فاضالبهای

در فصـل گرمـای سـال گذشـته تـا  15میلیـون نفـر

خانگـی و شـیرابههای زبالههـا از طریـق رودخانههـا بـه

شـده بـود بـا شـرایط موجـود و بهدلیـل بارشهای ز

سـواحل است.

ایـام تعطیلات نوروزی امسـال احتمـال افزایش ایـ

کاهش شناگاههای آلوده

آمارهای اعالمشـده از سـوی مقامات محیط زیسـت درباره

محتمل اسـت.

عیسـی قاسمی طوسی ،سـخنگوی طرح ساماندهی

خـزر در مازنـدران بـر ایـن بـاور اسـت که کاهـش طر

پالستیک بالی جان پرندگان
رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش

آنهــا در ایــن آلودگیهــا ایــن واقعیــت را تائیــد میکنــد.

محیــط زیســت بوشــهر میگویــد :پرنــدگان

درویشــی بــا اشــاره بــه کارهــای فرهنگــی و زیســت محیطــی

همــواره در معــرض آســیب جــدی زبالههــای

صــورت گرفتــه در ســالهای اخیــر بــرای کاهــش تولیــد

پالســتیکی قــرار دارنــد و مرگومیرهــای ناشــی

زبالههــای پالســتیکی ،گفــت :کارهایــی بــه منظــور اســتفاده

از آلودگیهــای پالســتیکی گــواه ایــن واقعیــت

کمتــر از پالســتیک و در پــی آن کاهــش تولیــد زبالههــای
پالســتیکی کــه تجزیــه آنهــا قرنهــا زمــان میخواهــد،

طـرح ح

خســرو درویشــی بــه مناســبت بیســتم اردیبهشــت روز جهانــی

در اســتان بوشــهر صــورت گرفتــه کــه امیــد اســت بــا توجــه

معـرض

پرنــدگان مهاجــر افــزود :همــه ســاله دس ـتکم دو روز از ســال

همــگان شــاهد کاهــش هــر چــه بیشــتر آثــار ســوء ایــن معضــل

همیـن ام

بــه نــام روز جهانــی پرنــدگان مهاجــر در همــه دنیــا گرامــی

بــه ویــژه بــر روی حیــات پرنــدگان مهاجــر باشــیم.

اتـرک بـه

داشــته میشــود کــه یکــی از آنهــا مصــادف بــا بیســتم

رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش محیــط زیســت

نشـان ده

اردیبهشــت اســت.

بوشــهر بــا اشــاره بــه میزبانــی اســتان بوشــهر از گونههــای

کاهـش ح

وی ادامــه داد :شــعار امســال ایــن روز «راه حلــی باشــید بــرای

مختلــف پرنــدگان ،گفــت :اســتان بوشــهر بــا مســاحت حــدود

ظهرابـی گ

آلودگــی پالســتیک» در نظــر گرفتــه شــده و الزم اســت کــه همــه

 ۲۳هــزار و  ۱۶۳کیلومتــر مربــع ۱.۴ ،درصــد مســاحت کشــور را

و آلمـاگل

بــرای کاهــش ایــن معضــل زیســت محیطــی همــکاری کننــد.

بــه خــود اختصــاص داده و بــا توجــه بــه ویژگیهــای اقلیمــی

خـود ذخ

رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش محیــط زیســت

کوهســتانی ،ســاحلی ،تاالبــی ،جنگلــی ،رودخانــهای و دشــتی

شـدن سـ

بوشــهر بیــان کــرد :پرنــدگان و از جملــه گونههــای مهاجــر

گونههــای متنوعــی از وحــوش در زیســتبومهای متنــوع آن

خشکسـال

همــواره در معــرض آســیب جــدی زبالههــای پالســتیکی

زندگــی میکننــد کــه پرنــدگان و بهخصــوص پرنــدگان مهاجــر

طبیعـی ب

هســتند و مــرگ و میرهــای ناشــی از تغذیــه یــا گرفتــاری

طیــف وســیعی از آنهــا را تشــکیل میدهنــد.

فرصتـی ب

اســت.

دعوای شهرداری و محیط زیست

بر سر تخریب النه پرندگان
پــس از انتشــار اخبــار و تصاویــر تخریــب النــه پرنــدگان در یکــی از

جنجــال ایجــاد شــده توســط محیــط زیســت خوانــده و مســاله را

خیابانهــای شــیراز و ادعــای شــهرداری مبنــی بــر صحنهســازی

اینطــور شــرح داده اســت کــه ایــن مســاله بــه منظــور سبکســازی

محیــط زیســت  ،روابــط عمومــی اداره کل محیــط زیســت اســتان

درختــان جهــت جلوگیــری از ســقوط آنهــا (کــه بــه علــل مختلــف

فــارس اعــام کــرد :از طریــق مراجــع قضایــی ایــن مســأله را

طــی مــدت اخیــر بارهــا شــاهد آن بــوده ایــم وشــهروندان را جانــی

پیگیــری میکنیــم.

و مالــی تهدیــد میکنــد) انجــام گرفــت و بــا خشــکه چینــی و

بــه گــزارش گــروه محیــط زیســت خبرگــزاری فــارس ،در روزهــای

از بیــن بــردن علفهــای هــرزه بــه واســطه پیشــگیری از وقــوع

اخیــر خبــر و تصاویــری از تخریــب النــه چنــد پرنــده از ســوی

آتــش ســوزی در دســتور کار مناطــق قــرار گرفــت.

پیمانــکاران شــهرداری منطقــه یــک شــیراز در فصــل زادآوریشــان

معــاون خدمــات شــهری منطقــه یــک شــهرداری شــیراز توضیــح

منتشــر شــد کــه اقــدام بــه هــرس شــاخ و بــرگ درختــان یکــی از

داده اســت کــه نماینــدگان فضــای ســبز شــهرداری همــراه بــا

خیابانهــای ایــن منطقــه کردنــد.

پیمانــکار مربوطــه در حــال خشــکه چینــی و سبکســازی تنــه یــک

ســعید محمــودی مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت فــارس در

درخــت نخــل در خیابــان اردیبهشــت و دقیقــا روبــه روی ســازمان

ایــن خصــوص گفتــه اســت :پــس از هــرس شــاخ و بــرگ اولیــن

محیــط زیســت بــوده و تنهــا پیرچــه و لیفهــای خشــک اطــراف

درخــت و ســقوط دههــا النــه پرنــده کــه داخــل آنهــا تخــم و جوجــه

درخــت را بــه جهــت جلوگیــری از آتــش ســوزی و ســبک ســازی

پرنــدگان بــود مســؤوالن و نیروهــای محیــط زیســت فــارس در

جــدا میکردنــد کــه بــا حملــه نیروهــای محیــط زیســت مواجــه

محــل حاضــر شــده و از ادامــه فعالیــت پیمانــکار جلوگیــری بــه

شــده و ســوییچ ماشــین شــهرداری توســط مامــوران آن اداره

عمــل آوردنــد.

مصــادره شــده اســت در ادامــه ایــن مامــوران در ســاختمان اداره

وی اظهــار داشــت :اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــه

محیــط زیســت محبــوس شــدهاند.

جــرم قطــع غیراصولــی شــاخ و بــرگ درختــان در فصــل بهــار و از

امــا ادارهکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ضمــن تکذیــب

بیــن بــردن النــه ،تخــم و جوجــه پرنــدگان ،شــکایتی را از مســؤوالن

گفتههــای شــهرداری منطقــه یــک شــهرداری شــیراز ،اعــام کــرد

شــهرداری منطقــه یــک شــیراز و پیمانــکار مربوطــه در دادســرا

کــه در صــورت نیــاز و دســتور مقــام محتــرم قضائــی فیلمهــای

مطــرح کــرده اســت .امــا مهــدی ســادات شــجاعی ،معــاون

ایــن اتفــاق بــه مرجــع قضائــی ارائــه میشــود و هــم بــه اطــاع

خدمــات شــهری منطقــه یــک شــهرداری شــیراز ،در یــک مصاحبــه

افــکار عمومــی خواهــد رســید .روابــط عمومــی اداره کل محیــط

مکتــوب ،کــه بــرای بســیاری از رســانهها ارســال کــرد ،ماجــرای را

زیســت اســتان فــارس نیــز بــا انتشــار جوابیـهای اعــام کــرد :ایــن

عکس :مهر

برابــر گلولــه شــکارچیان میپردازنــد.

021-88019846

فرهنگی و هنری کانون موفق به کسب جایزه شده اند.

عکس :فارس

قرقهــای خصوصــی را بــا قــرار گرفتــن در

هجوم ملخها

مدیریــت اراضــی ملــی کشــور با وســاطت

زیست هستیم» برگزار شد از بین  ۱۲۵۶۳اثر رسیده از  ۴۴کشور جهان پنج نفر از اعضای مراکز

پرندگان

نسلکشی کلها
توسط شکارچیان
خارجی

«کائو» کشور ژاپن در سال  ۲۰۱۸شده اند .در این مسابقه که با موضوع «ما باهم دوست محیط

تاالب

خبر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

پنج کودک و نوجوان ایرانی موفق به کسب جایزه و دیپلم افتخار مسابقه نقاشی محیط زیست

عکس:

بررسی مخاطره سمپاشی ملخهای
صحرایی در اراضی استان بوشهر

پیام
زیست

10003432117834

نقاشی های کودکان ایرانی برنده جشنواره ژاپنی شد

اقــدام غیــر صحیــح ،نادرســت و غیرکارشناســی در روز پنجشــنبه

ذاتــی ســازمان خــود مانــع تخریــب آشــیانه پرنــدگان و قطــع

یــک

 ١٩ادریبهشــت و در حضــور تعــداد زیــادی از مــردم فهیم و دوســتدار

شــاخ و بــرگ درختانــی کــه محــل تخــم گــذاری و جوجــه آوری

فالک

محیــط زیســت اتفــاق افتــاده و نهادهــای زیســت محیطــی و

تعــداد زیــادی پرنــده بــود شــدهاند .ایــن اداره کل حــق پیگیــری

عبــو

عکاســان خبــری نیــز در محــل حضــور یافتنــد .در ایــن جوابیــه

قانونــی نشــر اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی را بــرای خــود

مس

تاکیــد شــده اســت :گــزارش نیروهــای انتظامــی در دو مرحلــه و

محفــوظ مــیدارد و از طریــق مراجــع قضایــی پیگیــری خواهــد

امیـ

فیلمهــای موجــود موبایلــی و دوربینهــای مــدار بســته نیــز گــواه

کــرد .مجموعــه شــهرداری بهتــر اســت بــه جــای فــرار رو بــه جلــو و

بــا

ایــن ادعــا اســت .حافظــان محیــط زیســت هیچگونــه خصومتــی بــا

طــرح ادعاهــای واهــی پاســخگوی اقــدام غیرکارشناســی خــود و از

ماس

نیروهــای زحمتکــش شــهرداری نداشــته و صرفــا براســاس وظیفــه

بیــن بــردن دههــا النــه پرنــده باشــد.

اولی

توافق  ۱۸۰کشور با کنترل صادرات پسماندهای پالستیکی

پیام
زیست

10003432117834

به گزارش ایسنا  180کشور جهان بر سر کنترل صادرات پسماندهای پالستیکی به توافق رسیدند ۱۴۰۰ .نماینده از

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

کشورهای مختلف در ژنو گردهم آمدند و به توافقی در زمینه کنترل صادرات پسماندهای پالستیکی دست یافتند که
مکانیزمی جهانی و قانونی در مدیریت پسماندهای پالستیکی است.

021-88019846

معاون سیاسی

امنیتی و اجتماعی

استانداری

مازندران :امسال

برخالف سا لهای

گذشته برای

بهرهگیری بهینه از

فعالیـت دولـت تدبیـر و امیـد  202نفـر بـود و ایـن رقـم در
پایـان شـهریورماه سـال گذشـته بـه  47نفر رسـید .معاون
سیاسـی امنیتی و اجتماعی اسـتاندار مازندران میگوید که

بهتر مسـافران و گردشـگران سعی شـده تا طرحهای جدید
قرارگیـرد .نقـی کریمیـان ،رئیـس هیـأت نجـات غریـق و
غواصـی مازنـدران هـم زمان آغـاز طرحهای دریا و اسـتقرار
ناجیـان در سـواحل را از اول خردادمـاه اعلام کـرده و تاکید
دارد کـه مردممـاه رمضـان برای شـنا به دریا نرونـد و هیأت

بیشتر و استفاده

در دریای خزر

گردشگران سعی

شده تا طرحهای

جدید با ارائه رویکرد
مدیریتی نوین بر

سواحل در دستور
کار قرارگیرد.

طلوب نیست

آماری از غرقشدگان چند سال گذشته

بـه گـزارش فـارس ،آمارهـا نشـان میدهـد بهطور متوسـط
در  10سـال گذشـته بیـش از2هـزار نفـر در سـواحل خـزر
در سـه اسـتان سـاحلی غـرق شـده انـد کـه از ایـن تعـداد
بیشـتر مربـوط به دریـای خزر ،تعدادی مربوط بـه رودخانه

ایـن مهـم غافـل ماند .هرچنـد که ایـن اقدامات ضـروری و
قابـل توجـه بوده ،ولـی با توجه به اهمیت موضـوع امکانات
موجـود و اقدامـات صـورت گرفتـه ،اقدامـات صـورت گرفته
کافـی نبـوده و توجه ویژه دولت در سـطح ملـی را میطلبد.
براسـاس آمـار سـنوات گذشـته ،کمتـر از پنج درصـد از افراد

ی شناگاهها ،تخلیه فاضالبهای تصفیهنشده و مدیریت ضعیف پسماندهاست

در داخـل طرحهـای سالمسـازی غـرق شـده و آن هـم
زمانـی بـوده که طرح دریـا بعلت توفانی بـودن تعطیل بوده
و یـا سـاعت فعالیـت طـرح بـه پایـان رسـیده اسـت و 95

سـال در

دریـا از  90بـه  60مـورد باعـث ارتقـای سـطح ایمنـی بـرای

میشـود بـدون احتسـاب سـواحل در اختیـار دسـتگاهها

 14مورد

مسـافران شـده و امکان خدماترسـانی را از سوی متولیان

و سـازمانهای دولتـی و بخـش خصوصـی حـدود ۲۵۳

طرحهـا باالتـر میبرد.

کیلومتـر اسـت و در ایـن محـدوده هـم حـدود  ۳۷۰نقطـه

از سوی

هرچنـد کـه بـر اسـاس اعلام ایـن مقـام مسـوول تعـداد

حادثهخیـز شناسـایی شـده اسـت.

دادشـان

طرحهـا کاهـش یافتـه ،امـا بنـا بـر اعلام مسـووالن هیات

ر اعلام

نجـات غریـق مازنـدران آمـار ناجیـان مسـتقر در سـواحل

ی را برای

زیـاد در

همـان حـدود یـک هـزار نفـر خواهـد بـود؛ ناجیانـی کـه بـا

ـن آمار

کیفیـت بخشـی بـه کارشـان باعـث شـدهاند طی سـال 92
تـا  97آمـار غرقشـدهگان در یـک دوره پنجسـاله کاهـش

ی دریای

چشـمگیر 85درصدی داشـته باشـد .این درحالی اسـت که

رحهای

طـول سـواحل دریـای مازنـدران کـه طـرح دریـا در آن اجرا

آشنایی با ضعفهای موجود در سواحل

حسـین حسـننژاد معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی
اسـتاندار مازنـدران نیـز بـرای ایجـاد بهتریـن امکانـات و
آشـنایی بـا ضعفهـای موجود در سـواحل و طرحهـا ،راهی
رامسـر شـد و وضعیـت آنجـا را مـورد بررسـی قـرار داد.
بهگفتـه وی در پایـان تابسـتان  92و همزمـان بـا آغـاز

یــک قــاده روبــاه را کــه در اســتخر ذخیــره آب کشــاورزی یــک واحــد گلخانــه
گرفتــار شــده بــود بــا همــکاری آتــش نشــانی نجــات داده و پــس از اطمینــان
از ســامت حیــوان ،در زیســتگاه طبیعــی خــود رهاســازی کردنــد .ایــن گونــه

جانــوری معمــوال ً از پســتانداران کوچــک نظیــر مــوش و خرگــوش ،پرنــدگان
و جوجــه آنهــا ،خزنــدگان ،حشــرات و ســایر بــی مهــرگان تغذیــه مــی کنــد و
نقــش انــکار ناپذیــری در کنتــرل آفــات کشــاورزی دارنــد.

خشک شدن درختان
 150ساله در شیراز
درختان

آببندانهـا بودهانـد .ناگفتـه نمانـد بهدلیـل برنامهریـزی

سـنوات به شـدت کاهـش یافته اسـت ،ولی هرگـز نباید از

درصـد غرقشـدگان در خـارج از طرحهـای سالمسـازی ،در
مناطـق ممنوعـه ،نقـاط کـور و خطرآفرین و در زمـان توفانی
بـودن دریـا غرق شـدهاند .همچنیـن آمار و اطالعات نشـان

که چندین روز به مناسـبتهای مختلف در کشـور تعطیلی
داشـته (ماننـد تعطیالت  10تا  18خردادماه سـال گذشـته)
و مسـافران و گردشـگران و حتـی سـاکنان بومـی وقـت
بیشـتری بـرای اسـتفاده از دریـا دارنـد ،بوده اسـت .

بــا تعطیــل شــدن رســتوران پیــام مخابــرات فــارس
در خیابــان زنــد شــیراز ،برخــی درختــان ایــن
مجموعــه کــه ســن آنهــا بــه بیــش از  ۱۵۰ســال

مــی رســد ،خشــک شــده یــا در حــال خشــک شــدن اســت .به گــزارش ایســنا،
رســتوران پیــام مخابــرات فــارس ،باغــی قدیمــی در خیابــان کریمخــان زنــد بود
کــه بــه واســطه اجــرای طــرح عمرانــی از دو ســال قبــل تعطیــل و رســیدگی
بــه درختــان و محوطــه آن نیــز متوقــف شــد .اهالــی ســاکن در کوچــه پروانــه
شــیراز صبــح شــنبه از خبرنــگاران دعــوت کردنــد کــه بــه ایــن بــاغ رفتــه و
از نزدیــک ،رونــد تخریــب درختــان را مشــاهده و آن را مخابــره کننــد ،شــاید
دلســوزی بــرای ممانعــت از یــک اقــدام مخــرب محیــط زیســت یافــت شــود.
ســاکنان کوچــه پروانــه ،مشــرف بــه بــاغ رســتوران پیــام مخابــرات ،خشــکیدن
ایــن بــاغ را بــه معنــای نابــود شــدن ســهم آنــان از اکســیژن و هــوای پــاک در
مرکــز شــهر شــیراز مــی داننــد.

قتلگاه پرندگان مهاجر
پرندگان

میدهـد بیشـتر از 70درصد از غرقشـدگان غیربومی بوده و
بیشـترین سـاعات ناشـی از مرگ ومیر در اثر غرقشـدگی
ً
عمومـا در روزهـای تعطیـل و ایامـی
نیـز  14تـا  17عصـر و

ایــران کشــور امنــی بــرای پرنــدگان مهاجــر
نیســت .بــه گــزارش ســامتنیوز از میــان
 4.5میلیــون گونــه پرنــده مهاجــر کــه هــر

ســال وارد آســمان ایــران مــی شــوند ،حــدود یــک میلیــون پرنــده در
منطقــه فریــدون کنــار ،ســرخرود و ازبــاران از بیــن مــی رود؛ امــا حــاال
تنهــا شــمال کشــور نیســت کــه قتلــگاه پرنــدگان شــده بلکــه قلمــروی
کشــتار پرنــدگان مرزهایــش را تــا جنــوب کشــور هــم گســترانیده و
خوزســتان هــم بــه راه و رســم فریــدون کنــار در کشــتار پرنــدگان
رقابــت مــی کنــد.

آلودگی هوا

سه تاالب به اندازه کل سدهای گلستان ،آب ذخیره کردند

ایجاد محدودیت برای پال کگذاری خودروها

معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنـوع

عرصههـا ایجـاد کـرده اسـت ،از سـویی بـا انتقال رسـوبات

مدیـر کل محیـط زیسـت اسـتان تهـران ضمن

فنـی خودروهـای سـنگین انجـام داد و قـرار اسـت ایـن

زیسـتی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا

ریزدانـه پهنههـای وسـیعی را مسـتعد ایجـاد گـرد و غبـار

اشـاره بـه موضوعـات مطـرح شـده در جلسـه

اقدامـات طـی امسـال نیـز تحـت نظـارت سـازمان حفاظت

اشـاره بـه نقـش تاال بهـا در حفاظـت مقابـل

کـرده اسـت .وی ادامـه داد :افزایـش رطوبـت خـاک ،در

امـروز کارگـروه کاهـش آلودگـی هوای اسـتان

محیـط زیسـت و اداره راهـداری اسـتان تهـران در مراکـز

سـیل گفـت :در سـال  ۱۳۹۷از محـل اعتبارات

دسـترس بـودن آب کافـی و انباشـت گل و الی رسـوبات

تهـران گفـت :یکـی از ایـن موضوعـات ،را هاندازی

معاینـه فنـی تداوم داشـته باشـد .مدیر کل محیط زیسـت

حفاظـت و احیـای رودخانههـا و تاال بهـای در

ناشـی از سـیل باعـث میشـود تـا برنامههـای احیـای

پارکینـگ در شـهر تهران بـرای پال کگـذاری خودروها

اسـتان تهـران ادامـه داد :موضوع دوم جلسـه امـروز بحث

خطـر ،اقـدام بـه ایـن الیروبـی کـرده بـود کـه

پوشـش گیاهـی و مراتـع آسـیب دیده بـا هزینهای بسـیار

و ایجـاد محدودیتهایـی بـرای پال کگـذاری بـود کـه

پارکینـگ در شـهر تهـران بـرای پلاک گـذاری خودروهـا

ه ایـن تاال بهـا شـده و شـواهد و اسـناد موجـود

کـرد :از طرفـی انباشـت رسـوبات حاصـل از سـیل بعـد از

بررسـیهای بیشـتری روی آن صـورت گیـرد.

هنـده نقـش مؤثـر ایـن تاال بهـای طبیعـی در

مـدت کوتاهـی ،باعـث ایجـاد چشـمههای جدیـد تولیـد

بـه گـزارش ایسـنا ،کیومـرث کالنتـری در اولیـن جلسـه

بگیـرد .تهـران گنجایـش محـدودی دارد و مـا نمیتوانیـم

حجـم سـیال بهای اخیـر اسـت .بـه گـزارش مهر،

گردوغبـار میشـود کـه بـا ایجـاد پوشـش گیاهـی بایـد از

کارگـروه کاهـش آلودگـی هـوای اسـتان تهران طی امسـال

شـاهد افزایـش روز افـزون خودروهـا در این شـهر باشـیم.

گفـت :فقـط تاال بهـای سـه گانـه آالگل ،آجـی گل
ً
تقریبـا معـادل سـدهای اسـتان گلسـتان آب در
ل

ایـن موضـوع جلوگیـری شـود .وی افـزود :بـه جـای انجـام

اظهـار کـرد :در جلسـه امـروز چهـار موضـوع در دسـتور قرار

بـر اسـاس این طـرح شـاید بتوانیـم محدودیتهای پالک

اقدامـات شـتابزدهای چـون حـذف بودجـه مقابله بـا بیابانزایی

گرفـت .اولیـن آن گـزارش اداره راهـداری اسـتان تهـران

گـذاری خودروهـا در شـهر تهـران اعمـال کنیـم .مدیـر کل

خیـره کرد هانـد .وی تأکیـد کـرد :پـس از جـاری

بـه بهانه جاری شـدن سـیل ،بایـد از این فرصت حداکثر اسـتفاده

در زمینـه معاینـه فنـی خودروهـای سـبک و سـنگین بـود.

حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهران با اشـاره بـه این که

ـیل ،زمزمههایـی از حـذف بودجههـای مربـوط بـه

را بکنیـم تـا بخشـی از خسـارتها بـا هزینـه بـه مراتـب پایینتر

وی ادامـه داد :خودروهـای سـنگین بـا تولیـد ذارت

کیفیـت هـوای تهـران طی سـال  ۹۷و دو ماه ابتدای سـال

لی و بیابا نزایـی و احیـای تاال بهـا و عرصههـای

جبـران شـود .ظهرابـی تاکیـد کـرد :اقداماتـی همچون بذرپاشـی،

معلـق کمتـر از  ۲.۵میکـرون سـهم زیـادی در آلودگـی

 ۹۸بهبـود چشـمگیری داشـت،گفت :خوشـبختانه سـال

بـه گـوش میرسـد در صورتـی کـه سـیل بـا وجود

نهـال کاری ،کاهـش فشـار بـر مراتـع از جملـه اقدامـات سـریع و

هـوای تهـران دارنـد .خوشـبختانه اداره راهـداری اسـتان

گذشـته هیـچ روز ناسـالمی بـرای همـه گرو ههـا نداشـتیم

بسـیار مناسـب کـه بـرای احیـای پوشـش گیاهـی

زود بـازده بـرای مقابلـه بـا بیابانزایـی و جبـران خسـارتها هسـتند.

تهـران طـی سـال  ۹۷اقدامـات خوبـی در زمینـه معاینـه

و هیـچ روزی تعطیـل نشـد.

قرار گرفتن ایران در مرز تنش آبی

علیرضــا نــادری پروانــه شــناس تاکیــد کــرد :ایــن
گونــه هیــچ آســیبی بــه محصــوالت کشــاورزی وارد
نمیکنــد و بــرای ســامت مــردم مشــکلی ایجــاد
نمیکنــد .وی تصریــح کــرد :بــا افزایــش بارندگیهــا
گیاهــان میزبــان ایــن پروانــه مثــل گیــاه کنگــر وحشــی
بخــش وســیعتری را میپوشــانند و ایــن گونــه بــه
ســرعت بــا تخمگــذاری روی گیاهــان وارد دوران
دگردیســی میشــود و پروانههــای بالــغ در کمتــر از
ســه هفتــه ظاهــر میشــوند .امــا بــا گــرم شــدن هــوا
و کاهــش بارندگیهــا ایــن مــوج جمعیتــی رو بــه
کاهــش خواهــد گذاشــت و منتظــر شــرایط مناســب
در ســا لهای آینــده خواهــد بــود .نــادری خاطرنشــان
کــرد :آ نهــا بــه نــدرت روی محصــوالت کشــاورزی
تخمگــذاری میکننــد و دلیــل حضــور ایــن حشــرات
در اطــراف ایــن مــزارع وجــود منابــع غنــی شــهد بــرای
پروانههــای بالــغ و گیــاه میزبــان بــرای تخمگــذاری
اســت کــه در اطــراف مــزارع بهصــورت خــودرو
میروینــد ،و چــون الرو ایــن پروانــه قــادر بــه تغذیــه
از طیــف وســیعی از گیاهــان اســت و همیــن موضــوع
بــه آن توانایــی انتشــار وســیعتری را داده اســت.

افزایش حجم موجود آب
دریاچه ارومیه

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای آذربایجا نغربــی گفــت:
حجــم آب موجــود دریاچــه ارومیــه بــه بیــش از پنــج
میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت؛ بارندگیهــای بســیار
مناســب ســال آبــی جــاری موجــب شــده تــا ایــن رقــم
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته دو میلیــارد و

میانگیــن بــارش ســاالنه بســیار کــم اســت .لــذا اهمیــت مدیریــت

و  ۷۲میلیــون مترمکعــب آب ســدهای اســتان از ابتــدای

در یــک منطقــه و کشــور شــاخصهای علمــی متفاوتــی وجــود دارد کــه

ســال آبــی جــاری بــه ســمت دریاچــه ارومیــه رهاســازی

نظیــر قنــات امــورات خــود را بــدون آســیب گذراندهانــد .وی تأکیــد

مهمتریــن آنهــا شــاخص فالکــن مــارک ( )Falkenmark Indexو

شــده اســت ،اظهــار کــرد :در پــی بارندگیهــای مناســب

کــرد :عوامــل متعــددی را میتــوان ب ـرای وضعیــت کنونــی آب کشــور

شــاخص ســازمان ملــل اســت.

امســال حــدود یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون مترمکعــب از

عنــوان کــرد ،از رشــد جمعیــت در دهههــای اخیــر گرفتــه تــا کاهــش

ایــن رقــم تنهــا از ابتــدای فروردینمــاه تاکنــون بــه ســمت

میانگیــن بــارش ســاالنه کشــور و یــا برداشــت بیرویــه از منابــع آبــی و

دریاچــه رهاســازی شــده اســت .وی بــه تشــریح آخریــن

چاههــای زیرزمینــی ،امــا وجــه اشــتراک و بنیــادی بـرای ایــن موضوع

وضعیــت دریاچــه ارومیــه پرداخــت و افــزود :تــراز ســطح

را بایــد ســو مدیریتهــای پیدرپــی طــی چندیــن ســال دانســت

آب دریاچــه در حــال حاضــر بــه  ۱۲۷۱.۸۳متــر رســیده

کــه باعــث شــده امــروز تعــدادی زیــادی از مــردم بــه خاطــر تــرس از

کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته

خشکســالی کشــور دنبــال مهاجرتهــای داخلــی (بیــن اســتانی) یــا

یــک متــر و پنــج ســانتیمتر و در مقایســه بــا ابتــدای

خارجــی باشــند.

ســال آبــی جــاری یــک متــر و  ۵۶ســانتیمتر افزایــش

آبــی قــرار دارد .مــرادی تأکیــد کــرد :البتــه بــه علــت عــدم پخــش
یکنواخــت منابــع آبــی در کشــور و بــارش متفــاوت ،وضعیــت در

ضرورت اراده جمعی برای عبورازبحران

ایــن کارشــناس ارشــد عمــران گرایــش آب افــزود :اســتقرار صنایــع

بســیاری از مناطــق کشــور از مــرز تنــش آبــی نیــز گذشــته اســت .ایــن

آببــر در اســتانهای مرکــزی و خشــک بهجــای اســتقرار آنهــا کنــار

کارشــناس ارشــد عمـران گرایــش آب افــزود :شــاخص دیگــر مربوط به

دریــا ،عــدم نظــارت بــر احــداث و برداشــت از چاههــای آب زیرزمینــی،

ک کارشــناس حــوزه آب بــا اعــام اینکــه ایــران طبــق شــاخص

دلیــل در قــرآن از آن بــا لفــظ حیــات یادشــده اســت.مرادی یــادآور

کــن مــارک در مــرز تنــش آبــی اســت و در برخــی نقــاط از ایــن مرز

کمیســیون توســعه پایــدار ســازمان ملــل بــوده کــه بــر اســاس میـزان

شــد ۹۷.۴ :درصــد از آب موجــود روی کــره زمیــن را آبهــای شــور

الگــوی کشــت غلــط و عــدم آبیــاری مناســب در کشــاورزی ،عــدم

ور کــرده اســت ،گفــت :رفــع ایــن مشــکل بــا اراده جمعــی مــردم و

درصــد برداشــت از منابــع آب تجدیــد پذیــر اســت و طبــق آن ب ـرای

تشــکیل داده کــه قابلاســتفاده بـرای انســان نیســتند .از میــان منابــع

توجــه بــه آمایــش ســرزمینی و عــدم فرهنگســازی در مصــرف آب

کشــوری کــه بیــش از  ۴۰درصــد از منابــع آب تجدیــد پذیــر خــود

آب باقیمانــده نیــز غالــب آن بهصــورت یخهــای قطبــی هســتند

مثالهایــی از ســو مدیریــت یادشــده هســتند .بــا بررســی کشــورهای

برداشــت کنــد بح ـران شــدید آبــی وجــود دارد .متأســفانه ایــن آمــار

دنیــا و نمونههــای موفــق در مدیریــت آب میتــوان فهمیــد کــه کشــور

ب ـرای کشــور مــا  ۷۰درصــد اســت.

مــا بــا جمعیــت  ۸۰میلیونــی کنونــی و بــا همیــن منابــع آبــی فعلــی

یــه تــا امــروز حضــور پررنــگ و مؤثــری داشــته و دارد و بــه همیــن

اطــراف آن بــا تعــداد زیــادی قابــل مشــاهده هســتند.

و نیمهخشــک قـرار دارد و بخــش اعظمــی از مســاحت کشــور مــا دارای

ســالیانه  ۱۷۰۰مترمکعــب بـرای هــر نفــر اســت کشــور مــا در مــرز تنش

بحران ،کمبود ،یا سو مدیریت؟

در اســتا نهای مختلــف بخصــوص تهــران و شــهرهای

کشــور خــود درمییابیــم کــه گذشــتگان مــا چطــور خــود را بــا اقلیــم
بعضـ ً
ـا ســخت کشــور ازلحــاظ آب و هوایــی تطبیــق داده و بــا ابتکاراتــی

ایــن شــاخص بــا توجــه بــه اینکــه سـرانه آب تجدیــد پذیــر در کشــور

وی ادامــه داد :هنگامیکــه آب آشــامیدنی موردنیــاز بهانــدازه کافــی

« »Vanessa carduififfنــام علمــی پروانـهای اســت
کــه بــا افزایــش بارندگیهــا از ابتــدای بهــار امســال

نباشــد خطــر کمبــود آب حــس میشــود .کشــور مــا در اقلیــم خشــک

ســال بــرای هــر نفــر اســاس تعییــن وضعیــت اســت .بــر اســاس

خبرنــگار مهــر ،گفــت :بیشــک آب مهمتریــن مــاده در دنیــای

بــه گــزارش گــروه محیــط زیســت خبرگــزاری فــارس،

تصمیمــات بعــدی اهمیــت پیــدا میکنــد .بــا رجــوع بــه گذشــته غنــی

شــاخص فالکــن مــارک ،مقــدار ســرانه منابــع آب تجدیــد پذیــر در

ســت .ارزش آب در همــه قســمتهای زندگــی بشــر از انســانهای

حــال کــوچ بــه عرضهــای شــمالی کشــور هســتند.

مســئله روز اســت .آشکارســازی و شــفافیت ایــن موضــوع بـرای اتخاذ

ایــن کارشــناس ارشــد عم ـران گرایــش آب توضیــح داد :بــر اســاس

ــن مــرادی ،کارشــناس ارشــد عمــران گرایــش آب ،در گفتگــو

کشــاورزی و ســامت مــردم وارد نمیکننــد  ،در

کیومــرث دانشــجو بــا تاکیــد بــر اینکــه حــدود دو میلیــارد

دربرخی مناطق ازمرزتنش آبی عبورکردهایم

انســانها در محدودیــت اســت.

نارنجــی رنگــی کــه هیــچ آســیبی بــه محصــوالت

 ۹۵۰میلیــون مترمکعــب افزایــش یابــد .بــه گــزارش ایســنا،

منابــع آب در کشــور مــا دوچنــدان اســت .بـرای تشــخیص بحـران آب

ســئوالن ممکــن اســت.

یــک حشــره شــناس تاکیــد کــرد :پروانههــای

عکس :ایسنا

مـر موجـب هدایـت بخشـی از سـیال بهای حوضه

کمتـر از قبـل قابـل انجـام باشـد.این مقـام مسـئول اضافه

البتـه در حـال حاضـر فقـط در حـد پیشـنهاد اسـت و بایـد

بـود .در حـال حاضـر ایـن موضـوع فقـط در حـد پیشـنهاد
اسـت و بایـد کارشناسـیهای زیـادی روی آن صـورت

و عمــاً قابلاســتفاده نیســتند؛ بنابرایــن منابــع آب شــیرین بــرای

عرضهای شمالی کشور

پایــگاه خبــری محیــط زیســت شهرســتان کاشــان ،محیــط بانــان ایــن اداره

مسـووالن استانی و دسـتگاههای اجرایی ذیربط و مشارکت
امـدادی و نیروهـای خدماتـی ایـن آمـار به تدریـج در طول

شهرســتان کاشــان  ،یــک روبــاه گرفتــار در اســتخر

کوچ پروانههای بیخطر به

ذخیــره آب کشــاورزی را نجــات دادنــد .بــه گــزارش

و مابقـی مربـوط بـه سـایر مکانهـا ماننـد اسـتخرها و

بخـش خصوصی و فعالیـت موثر ناجیان غریـق ،گروههای

محیــط بانــان اداره حفاظــت محیــط زیســت

خبر

عکس :فارس

ظرفیتهای سواحل

بهتر مسافران و

جانوران

از ظرفیتهـای سـواحل بـا هدف جذب بیشـتر و اسـتفاده

نجات غریق در قبال حفظ جانشـان هیچ مسـوولیتی ندارد.

با هدف جذب

نجات یک روباه گرفتار در استخر

امسـال برخلاف سـالهای گذشـته بـرای بهرهگیـری بهینه

بـا ارائـه رویکـرد مدیریتـی نویـن بر سـواحل در دسـتور کار
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عوامل متعدد درشکلگیری
وضعیت کنونی مؤثراست

مـرادی ادامــه داد :در وضعیــت کنونــی کــه واژه بحـران آب پرتکرارتریــن

بهشــرط مدیریــت درســت و درس گرفتــن از اشــتباهات گذشــته
میتوانــد بــر مشــکالت فعلــی در حــوزه آب غلبــه کــرده و در مســیر
توســعه و رشــد همهجانبــه قــدم بــردارد.

یافتــه اســت .بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو ،دانشــجو ادامــه
داد :وســعت فعلــی دریاچــه ارومیــه نیــز بــه ۳۱۸۶.۳۶
کیلومتــر مربــع رســیده کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت
مشــابه ســال گذشــته بیــش از  ۸۶۳کیلومتــر مربــع و در
مقایســه بــا ابتــدای ســال آبــی جــاری بیــش از ۱۴۶۳
کیلومتــر مربــع افزایــش پیــدا کــرده اســت .وی بــا
تاکیــد بــر اینکــه حجــم آب موجــود دریاچــه ارومیــه بــه
بیــش از پنــج میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت ،گفــت:
بارندگیهــای بســیار مناســب ســال آبــی جــاری موجــب
شــده اســت تــا ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال گذشــته دو میلیــارد و  ۹۵۰میلیــون مترمکعــب و در
مقایســه بــا ابتــدای ســال آبــی جــاری افزایــش یابــد.
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حاکمیت روحیه و تفکربسیجی

10003432117834

جدول شماره 1445

با افزایش تولید و بهره وری باالتر

افقی

محقق می شود

 -1سرمایه دار آمریکایی که انحصار

مهنـدس منصـور یـزدی زاده مدیـر عامـل ذوب آهـن اصفهـان در دیـدار بـا

اعضـای شـورای فرماندهی و فرماندهان پایـگاه های مقاومت حوزه مقاومت
بسـیج شـهید تندگویان طی سـخنانی بـه دفـاع از آرمان ها و دسـتاوردهای

انقلاب اسلامی در  4دهـه اخیـر پرداخـت و یـادآور شـد  :بایـد فرهنـگ
بسـیجی بـه عنـوان مهمتریـن یـادگار حضـرت امـام (ره) در روح و جـان ما

جلوه گر شـود و مواظب رفتار و گفتار خود باشـیم که مبادا اشـتباهات ما به

حسـاب دیـن و انقلاب اسلامی گذاشـته شـود .وی گفـت شـهدا باالترین

حماسـه ها را آفریدند و جان خود را فدای انقالب کردند ؛ما نیزباید پاسـدار

آرمان های شـهدا و ادامه دهنده راه آنها باشـیممهندس یزدی زاده با اشـاره

صنعت نفت را در آن کشور بر عهده گرفت
 بدون تردید -2پادشاهان  -درون حاشیه  -با آن
مهر را جوهرگین می کنند
 -3اشاره به نزدیک  -اکنون  -کار دزد!
 -4همان دف است  -واحد پول
السالوادور  -آسیب و آفت
 -5سیم مثبت برق  -مقابل راستی -

بـه شـرایط فعلـی کارخانـه تصریـح نمـود :حرکـت چـرخ هـای صنعـت؛

کار غیر قانونی  -باالبر خودرو

 -11واحد تنیس  -خانه ییالقی  -پدران

 -6غرابه  -خانه ادبی  -برگه میانی

 -پشیمانی

روزنامه  -واحد سنجش نیروی

 -12آخرین توان  -آنچه اصطالح شده

الکتریکی

 -رسته

 -7حیله گری  -رایگان  -نخستین

 -13شهری در استان مرکزی  -ازدواج

سوره قرآن

 -سرسرا

 -8جوانمرد  -برق گرفتگی  -جگر سیاه

 -14معروف و مشهور  -گل خوشبو -

 -9وابسته و دارای نسبت  -شخص و

سحر و افسون

کس  -صددرصد

 -15یکی از دو فرشته سرنگون در چاه

 -10ضد فراخ  -خواهر  -شهری در

بابل  -نوه چنگیز که بر تمام آسیا فرمان

آذربایجان شرقی  -کشیدنی بچه

می راند

عمودی

سـودآوری و موفقیت آن مسـتلزم روحیه بسـیجی و کار بسیجی است  .وی
افـزود :وضعیـت تولیـد و جایـگاه فعلـی ذوب آهـن اصفهان در شـان 286

 -1غیرقابل تغییر شدن اندیشه  -مگس

شـهید ایـن مجموعـه بزرگ صنعتی نیسـت و بایـد با تالش های بیشـتر و

عامل بیماری خواب

همدلی و تزکیه نفس ،خواسـته های شـهدا را به سرانجام برسانیم.مهندس

 -2دودمان  -مهندس فرانسوی که

یـزدی زاده بـا اشـاره بـه تحرکات مختلف دشـمن یادآور شـد :که مـا همواره

نخستین دیگ بخار را طراحی کرد  -بهر

باید مواظب دشـمن و خصومت های آن باشـیم و با تولید بیشـتر و رساندن

تولید شـرکت به ظرفیت پیش بینی شـده خود موفقیت های الزم را برای

آشتی می کشند!  -باال و بلندی

شـرکت بـه ارمغـان آوریـم  .وی در ادامه به گسـترش فعالیت های ورزشـی

 -3بانگ و نغمه  -تأخیر  -صدای

ذوب آهـن خصوصـا" ورزش کارگـری اشـاره کرد و خواسـتار اصلاح الزم در

ریزش آب

مسـایل ورزشـی و برقراری پیوند باشگاه فرهنگی ورزشـی شرکت با کارکنان

 -4سخن زشت و قبیح  -دیپلمات -

و خانـواده هـای آنها شـد .در ادامه این جلسـه سـرهنگ حمیدرضا محمدی

فشـارکی فرمانـده بسـیج مقاومـت ناحیـه سـپاه ناحیـه لنجـان نیـز ضمن

امر به شنیدن

گرامیداشـت یاد و نام شـهدا و خصوصا شـهدای ذوب آهن گفت :حضور در

 -5خدمتکار مرد  -چپ چشم  -عالمت

جمـع بسـیجیان ذوب آهن و مدیر عامل بسـیجی آن را مایـه افتخار خود و

جمع عربی

تابلویـی از موفقیـت هـای کشـور مـی دانم .وی یادآور شـد چنین جلسـاتی

 -6اندک  -دهانه و افسار اسب  -زدنی

امیدبخـش و چـاره سـاز مشـکالت جامعـه و این شـرکت اسـت وبسـیج و

با پشتک

سـپاه لنجـان نیـز در باالتریـن توان ،حامـی ذوب آهن و مدیریـت و کارکنان
آن اسـت .در ابتـدای این جلسـه سـرهنگ مختاری طی گـزارش کوتاهی به

 -7جمع فتوی  -نیم صدای مار  -مکان

بیـان اقدامـات مختلـف بسـیج ذوب آهـن پرداخـت و از مسـاعدت هـا و

 -8از رهبران انقالب روسیه  -از

اعتماد مدیر عامل ذوب آهن به بسـیج در انجام وظایف اش قدردانی نمود.

کشورهای حوزه دریای بالتیک  -تنپوش

وی افـزود مـا بـه عنوان بسـیجی تابـع والیت بـوده و با روحیه بسـیجی در

خدمت تولید واجرای دستورات مدیر عامل ذوب آهن هستیم .

آگهیتغییرات

 10320462273ثبـت و امضـاء ذیـل دفاتـر تکمیـل گردید که خالصه آن بشـرح زیـر جهت اطالع

کرمـان بـا توجـه به اسـتعفای آقـای کاظم جعفـری نعیمـی هیئت مدیره شـرکت

غیر سـهامی تهران و مسـتند صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العـاده مـورخ  10/9/97مرکز اصلی

سـمت رئیـس هیئـت مدیره خانـم بتول کرامـت کدملـی  2991419148به سـمت

عمـوم آگهـی میگردد .بـه موجب نامه شـماره  213871/97مورخ  23/10/97اداره ثبت شـرکتهای
شـرکت به نشـانی شهرسـتان جیرفت  ،بخش مرکزی  ،شـهر جیرفت ،میدان دانشـگاه  ،خیابان

نائـب رئیـس هیئـت مدیـره آقـای محمدحسـین جامـی کـد ملـی 2992363121

یافـت و در اداره ثبـت شـرکت هـای ثبت جیرفت تحت شـماره  3113به ثبت رسـیده اسـت .اداره

منشـی هیئـت مدیـره آقـای مهـدی وحدانـی فربـه شـماره ملـی 2993260537

()463175

آگهی ابالغ

 6079869624بعنـوان عضـو اصلـی هیئـت مدیـره خانـم نجمه سـادات به شـماره
ملـی 0937715141بعنـوان عضـو اصلـی هیئت مدیـره خانم نجمه سـادات مهدوی
کـد ملـی  0937715141بـه سـمت مدیرعامـل ب-کلیـه قراردادهـا ،اوراق مالـی و
اسـناد تعهـدآور بانکـی و غیـره (اعـم از بـرات ،سـفته ،چـک) و سـایر اوراق بهـادار
تعاونـی پـس از تصویـب هیأت مدیره با امضـاء ثابت خانم نجمه سـادات مهدوی

اراضــی جنــوب کرمــان واقــع درکرمــان –جیرفــت -ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب

و کلیـه مـدارک عـادی و مکاتبـات بـا امضـای مدیرعامـل یـا رئیس هیـأت مدیره

گنــج خواهشــمند جهــت رویــت فــرم کارشناســی ب ـرآورد هزینــه بــه مدیریــت امــور
کرمــان  -مدیریــت امــور اراضــی ظــرف مــدت  10روز ازچــاپ آگهــی مراجعــه فرماییــد.

خوشکام -مدیر امور اراضی جنوب کرمان

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18-17-15-3قانــون تعییــن

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18-17-15-3قانــون تعییــن

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند

رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا

رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا

ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور

ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور

ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع
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مربــع از مالکیــت مرحــوم حبیبــی لشــکری لــذا هــر کــس اعــم از

یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی بــه مســاحت  671/08متــر

مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی

مربــع از مالکیــت مرحــوم حبیبــی لشــکری لــذا هــر کــس اعــم از

و حــدودی مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی

مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی

توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را

و حــدودی مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی

بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت
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رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار
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شــماره بایگانــی  960837شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری

شــماره بایگانــی  960837شــعبه اول اج ـرای احــکام مدنــی دادگســتری
شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای احــد بنــدر نشــین تادیــه 1362

فرعــی  9887مجــزی شــده از  486از ســنگ اصلــی

شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای احــد بنــدر نشــین تادیــه 1362
ســکه تمــام بهــار آزادی در حــق خانــم زهــره صابــری درویــی فرزنــد

ســکه تمــام بهــار آزادی در حــق خانــم زهــره صابــری درویــی فرزنــد

ضربعلــی محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم

ضربعلــی محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم
 99609971820100582بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده

 99609971820100582بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده

اســت لهــذا در اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام مدنــی در
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شــماره
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اختصاصی
حدود اختصاصی
تحدید حدود
آگهی تحدید
آگهی

محوطــه بــه مســاحت  318/80متــر مربــع بــه شــماره

محوطــه بــه مســاحت  318/80متــر مربــع بــه شــماره
فرعــی  9887مجــزی شــده از  486از ســنگ اصلــی

 8واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــان تصرفــات

 8واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــان تصرفــات
مالکانــه خانــم آرزو ســعادتی نــاوان فرزنــد طالــب انتقالــی

مالکانــه خانــم آرزو ســعادتی نــاوان فرزنــد طالــب انتقالــی

ملــک از مالــک رســمی آقــای فداعلــی آجودانــی محــرز

ملــک از مالــک رســمی آقــای فداعلــی آجودانــی محــرز
گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده  13آئیــن نامــه قانــون

آئیــن نامــه قانــون
ثبتــی 13
اســتناد مــاده
گردیــده لــذا
ســاختمانهای
اراضــی و
بــهوضعیــت
تکلیــف
تعییــن

حــدودســاختمانهای
اراضــی و
آگهــیثبتــی
وضعیــت
تکلیــف
اختصاصــی
تحدیــد
رســمی
تعییــنســند
فاقــد

اضی وو
تکلیف اارراضی
تعیین تکلیف
قانون تعیین
 3قانون
ماده 3
موضوع ماده
آگهی موضوع
آگهی
مشاعی
رسمی وو مشاعی
سند رسمی
فاقد سند
ساختمانهای فاقد
ساختمانهای

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس

مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس

گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل

گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل

تاییــد نمودهانــد.

تاییــد نمودهانــد.
1ـ

رأی

شــماره

139860330002002802

مربــوط

بــه

پرونــده کاســه

1ـ رأی شــماره  139860330002002802مربــوط بــه پرونــده کاســه

 1391114430002017765آقای/خانــم رجبعلــی تقــی زاده فرزنــد ســلیمان در قســمتی

ـمتی
59/7در قسـ
ـلیمان
ـدـ سـ
ـدهفرزنـ
زاده
رجبعلـــی
آقای/خانـ
1391114430002017765
مترمربــع
ـاحت
بمس
ـی شـ
ـداثتقـبنــا
ـمآن اح
در
زمیــن کــه
از  /ششــدانگ قطعــه
ـع
مترمرب
ـاحتـم59/7.
بمسـ
بخـاـ شـ
در بنـ
ـداث
آن اح
زمیــن ک
قطعـــه
ششـ
پازـ /
نامـــه
مبایعــه
ـت قـ
ـدهدو ثبـ
ـش
واقـــع
درــی
2392ــهاصل
ـی از
ـدانگ فرع
شــماره
ـاک

اختصاصــی
رســمیسـآگهــی
ـاع
حــدود و بــه اطـ
تحدیــدمنتشــر
ـعادتی نــاوان
ســندــم آرزو
فاقــدـام خان
بــه نـ

ـده
مزایـ
ـنهادی
ـیـغ پیش
مبلـ
ـهــد
درص
ـد شــد،
خواهـ
ـایفروخت
بهــد
نمای
ـنهاد
برنـراـدهپیشـ
قیمـازـت
باالتریـــن
کسـ
ـروعدهو بـ
ـده
ـهـی شـ
ارزیابــ
از

1398/03/30
مــورخ
موصــوف
ـن وپــاک
حــدود
تحدیــد
ـی میرســاند کــه
ـوقازارتفاقـ
صاحبــان حقـ
مجاوریـ
کلیــه

ـمتی
پرونــدهدر قسـ
فرزنــد عزیــز
 139860330002002475بهــزادی
 1396114430002000278آقای/خانــم حســین
کاســه
مربــوطنیــا بــه
2ـ رأی شــماره

اینصــورت
ظــرفغیــر
اقــدام در
معاملــه
نســبت بــه
مــدت یکمــاه
اســت
ثمــنمکلــف
بقــیالیــه
پرداخــت ومــامشــار
المجلــس اخــذ
فــی

ـوم
بــه مرقـ
شــروع وملــک
محــلمجاوریــن
درــک از
صبــحــر ی
چنانچــه ه
خواهــد آمــد
عمــل
ســاعت 9
راس

ـه
مبایعــه نامـ
دو ثبــت قـ
بنــاــش
در بخ
ـی واقــع
-2553
ـی از
ششــدانگ 1فرعـ
ـاک شــماره
مترمربــع
ـم70 .
بمســاحت
شــده
احــداث
اصلـآن
کــه در
زمیــن
قطعــه
پازـ /

پیشـپایــه
ـروش
ـت ف
ـیدـنقیمـ
ـیـد رسـ
خواهـ
ـروش
شــه فـ
ـده ب
ـی مشزـایـ
ارزیابــق
ـایاز طری
ـتارا
ـنهاد
ـتـ را
قیمـ
باالتریـ
ـه کسـ
ـروع و بـ
ـده
آسـبهـ
از
یکمــاه
اســت
مکلــف
مشــاردهالیــه
مــدت مزایــده
ظــرفاز برنــده
ـنهادی
ـغ پیشـ
درصــد مبلـ
اخــذــدو شــد،
المجلــس خواه
فــیــد فروختــه
نمای

ـاع
ـهـ اط
ـیـر و بـ
منتشـ
ـعادتی ن
آرزو سـ
ـم
ـهــام خانـ
کلیـن
بــه
ـه
ـاندـکـ
میرس
ـاوانارتفاقـ
حقــوق
صاحبــان
ـن و
مجاوریـ

کاســه
مربــوطــردهبــه
139860330002002475
شــماره
پرونــدهــف ) 645
اســت( .م ال
خریــداری ک
ـطه از حســن کــوره پــزان
رأیــع الواسـ
2ــادی م
عـ

عمــل
شــروع و بــه
صبــح در
ســاعت
راس
1398/03/30
محــلاز مــورخ
موصــوف
حــدود 9پــاک
تحدیــد

مترمربــع
احــداثـ بنــا
در آن
1396114430002000278زمیــن کــه
از  /ششــدانگ قطعــه
بمســاحتــز70در قســمتی
شــدهفرزنــد عزی
ـزادی نیــا
حســین به
آقای/خانــم

بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی

عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از شمســی لســانی

ده درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد

خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم

ده درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد

بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی

نســبت بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت

خواهــد شــد .متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل  5روز قبــل از
موعــد بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم

خواهــد شــد .متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل  5روز قبــل از

گردد.مشــخصات امــوال موضــوع فــروش :شــلوار کتــان راســته تعــداد 80

موعــد بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم
عــدد هــر کــدام  800/000ریــال جمعــا  64/000/000ریــال – شــلوار کتــان

گردد.مشــخصات امــوال موضــوع فــروش :شــلوار کتــان راســته تعــداد 80

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ

تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه

نماینــد و برابــر مــاده  86آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت

اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ

پــاک شــماره  1فرعــی از  -2553اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه

خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 644

عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از شمســی لســانی

3ـ رأی شــماره  139860330002003023مربــوط بــه پرونــده کاســه

خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 644

 1397114430002002058آقای/خانــم ابوالفضــل اردســتانی فرزنــد حیــدر در قســمتی

3ـ رأی شــماره  139860330002003023مربــوط بــه پرونــده کاســه
از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  49/80مترمربــع

ـمتی
 1397114430002002058آقای/خانــم ابوالفضــل اردســتانی فرزنــد حیــدر در قسـ
پــاک شــماره  52فرعــی از  -2601اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه

دمپــا  80عــدد هــر کــدام  800/000ریــال جمعــا  64/000/000ریــال – شــلوار

معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض

جمعریـــاـال – شــلوار
64/000/000
ـدام جمعــا
ـر کریـــال
800/000
ـه کـ
مردانـــر
ـلوارکــدد ه
دمپشــاـ  80ع
55/000/000
 550/000ریــال
ـدامعــدد هـ
100
–

ـراض
اعتـ
تســلیم
تاریــخ
ـکازمــاه از
ـرف یـ
ـرض بایــد ظـ
معتـ
وارائــه
مزبــور
مــدت
گذشــت
پــس
اینصــورت
غیــر
در

ـی)واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
الــف اصلـ
اســت .از(م-2601
 52فرعــی
ـماره
پــاک شـ
643
کــرده
خریــداری

ـی
کلــاالبســه مـ
ـالکــه
ـم
جمعــا 400
ـیهـش
معرفـ
ارزش اجن
55/000/000
جمع
550/000قلریــ
ـدهـدام
ـرـ کـ
ـدد
ـاس 100عـ
مردانـــه
ـالـلوارک
–ریـشـ

ـات
عملیـ
مــدتــراض
گذشــت بــه اعت
ـدون توجــه
اوایــن ب
ـده قانونــی
نماینـ
وارائــه
مزبــور
پــسـ از
اینصــورت
غیــر
در

حســین عواطــف آصــف فرزنــد صفرعلــی در
1391114430002017900
آقای/خانــم) 643
اســت( .م الــف
خریــداری کــرده

جوان2330
آستارا
دادگستری
مدنی
ـالشعبه
مدیر
کل– البســه مــی
بندرکــه
شهرستانقلــم
جمعــا 400
ـی شــده
احکاممعرفـ
ایــاس
ارزشاجراجن
ریـ

2325
نورـزاده
تالش
امالک
اسناد و
ـدهثبت
رئیس
ـراض عملیــات
فردین اعت
توجــه بــه
ـدون
اوایــن بـ
قانونــی
نماینـ

باشــد جمعــا بــه مبلــغ  295/000/000ریــال ارزیابــی شــده اســت.

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.

کتــان
ریــال – شــلوار
ـدامجمعــا
ریــال
800/000
هــر
عــدد
ـال
 64/000/000ریـ
64/000/000جمعــا
 800/000ریــال
هــر کـ
کــدام عــدد
ـش 80
ـان کـ
کتـ

 64/000/000ریــال
 800/000ریــال
کــدام
هــر
عــدد
کــش
48/000/000
جمعــاجمعــا
 800/000ریــال
ـر کــدام
ـدد هـ
 60عـ
80لــی
ـلوار
کتــان – شـ
ریــال
اسـاــت.
ـالــده
ـیـ ش
ـدامــال
 295/000/000ری
جمعـــا ب
باشـ
48/000/000
جمعـ
ارزیابـری
800/000
ـغ عــدد هــر کـ
مبلـ60
ـهــی
ـلوارـ ل
ـد – ش
ـال
ریـ

مدیرشعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرآستارا – جوان2330

پرونــده

کاســه

 1397114430002000723آقــای حســینعلی زریــن فــر فرزنــد حســنعلی در قســمتی از/
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  113/10متــر مربــع
پــاک شــماره فرعــی از  1968اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی/
ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی معالواســطه از ابوالفضــل و زهــرا و ســکینه و معصومــه
شــاکری ورثــه فتــح الــه شــاکری و محمدرضــا شــاکری فرزنــد مهــدی ورثــه فتــح الــه
شــاکری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 425
2ـ رأی شــماره  139760330002038550مربــوط به پرونده کاســه 1392114430002000271
آقــای کاظــم شــاهواروقی فراهانــی فرزنــد مســلم در قســمتی از /ششــدانگ بمســاحت
 67/07متــر مربــع پــاک شــماره  518فرعــی از  1877اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از محمــد
بیــات خریــداری کــرده اســت( ..م الــف ) 424
3ـ رأی شــماره  139760330002036615مربــوط بــه پرونده کاســه 1396114430002001096
آقــای هــادی مهرابــی فرزنــد یوســف در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  120متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2172اصلــی واقــع
در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از لطــف الــه عزتــی خریــداری
کــرده اســت( ...م الــف ) 423
4ـ رأی شــماره  139760330002037893مربوط به پرونده کاســه 1393114430002001004
آقــای علــی حبیبیــان فرزنــد ســعداله در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  120/50متــر مربــع پــاک شــماره  1فرعــی از  2100اصلــی
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی /ســند رســمی /ســند مالکیــت مشــاعی
مــع الواســطه از محرمعلــی ســلیمانی خریــداری کــرده اســت( .م الــف )422

تقدیــمثبــت
ـی قانــون
اصاحـ
بــهنامــه
آئیــن
ـر مــاده 86
ایــن برابـ
نماینــد و
دارد
محــل
دادگاه
دادخواســت
اداره
بــه

دارد
تقدیــم
دادخواســت
بــه
ـا
ـی بـ
محــل متقاضـ
دادگاهوســیله
بــهـت بــه
دادخواسـ
ادارهتقدیــم
ایــنعــدم
گواهــی

خواهــد داد.
ثبتــی
دادخواســت بــه وســیله متقاضــی بــا
ادامــهتقدیــم
ـیراعــدم
گواهـ

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده

5ـ رأی شــماره  139760330002037216مربوط به پرونده کاســه 1395114430002001478
آقــای رحیمعلــی جعفــری فرزنــد بیــت الــه در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  50متــر مربــع پــاک شــماره  130فرعــی از 1897
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی /ســند مالکیــت
مشــاعی برابــر ســند  95/11/14 – 38435دفتــر  35قــم دفتــر  264صفحــه  88دارای
مالکیــت مــی باشــد( ..م الــف )421

2325

ـع
ـاحت
بمس
شــده
ـداث
ـتاحـ
مالکیـآن
ـنـندکــه در
قطعــه
عازـ/
مترمربـــی
49/80ــی تراب
احمــد عل
ـطهـ از
الواسـ
ـاعیبنــامــع
مشـ
زمیـسـ
ـمی /
ـدانگ رسـ
شش/ـ ســند
ـادی
علــی ترابــی
بــه از احمــد
الواســطه
ـاعی مــع
ـمی  /ســند مالکیــت مشـ
رأی ســند رسـ
4ــادی /
عـ
کاســه
پرونــده
مربــوط
139860330002001868
شــماره
ـع
 249مترمربـ
بمســاحت
ـداث بنــا شـ
قطعــه زمیــن کــه در آن احـ
ـدانگ یــک
کاســه
پرونــده
مربــوطـده بــه
139860330002001868
شــماره
ششـرأی
4ـ
صفرعلــیــت
فرزنــدســند مالکی
ـت قــم.
ـش دو ثبـ
حســیندر بخـ
آقای/خانــمــی واقــع
1391114430002017900و  2334اصل
پــاک شــماره 2333
در
آصــف
عواطــف

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  249مترمربــع
پــاک شــماره  2333و  2334اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .ســند مالکیــت

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

6ـ رأی شــماره  13976033000203678مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430002000425

برابــر رای شــماره  1397/11/27- 139760318008004593هیات

آقــای عباســعلی ســلیمی فرزنــد علــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه

اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی

در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  140متــر مربــع پــاک شــماره  116فرعــی از 2339

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد

اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض

مشــاعی دارای مالکیــت مــی باشــد( ...م الــف ) 420

متقاضــی حســن نونهــال فرزنــد شــعبان بشــماره شناســنامه

7ـ رأی شــماره  139760330002037077مربوط به پرونده کاســه 1395114430002001471

 10383صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و

آقــای مصطفــی محمدکریمــی فرزنــد داود در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن که

محوطــه بــه مســاحت  295/88متــر مربــع بــه شــماره پــاک

در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  88/21متــر مربــع پــاک شــماره  1/32فرعــی از 2302

 990فرعــی قســمتی از قطعــه  32تفکیکــی از  70اصلــی واقــع

اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از محمــد حســین

در دریــاوا ســر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی

زندیــه خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 419

محــرز گردیــده اســت . .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و

در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه

انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض

بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه

ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول

مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از

اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف

اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض

مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت

داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی

خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض

توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده – پیــام مــا)

تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/08 :

تاریخ انتشار اول98/02/07 :

تاریخ انتشار دوم98/02/22 :

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

1722

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/020/22 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر پاک مهر
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شــماره

139860330002003012

مربــوط

بــه

ـام
امـــام
ـد ام
فرزنـــد
ـی فرزن
تنیانـــی
ـدی تنیان
محمـــدی
ـه محم
ـن الالـــه
عیـــن
ـای عی
آقـــای
ـاب آق
جنـــاب
ـم جن
علیکـــم
ـام علیک
ســـام
س
بــه نشــانی مجهــول المــکان همســر قانونــی و شــرعی شــما بنــام

بــه نشــانی مجهــول المــکان همســر قانونــی و شــرعی شــما بنــام

پرونــده کاســه

خانــم فریبــا علیــزاده تنیانــی فرزنــد کیومــرث بــر اســاس دادنامــه

5ـ رأی شــماره  139860330002003012مربــوط بــه پرونــده کاســه

خانــم فریبــا علیــزاده تنیانــی فرزنــد کیومــرث بــر اســاس دادنامــه

 1392114430002001091آقای/خانــم عســکر احمدپــور فرزنــد قــادر در قســمتی از /

شــماره 9709971834101660و پرونــده کاســه 9709981834100549

 1392114430002001091آقای/خانــم عســکر احمدپــور فرزنــد قــادر در قســمتی از /

شــماره 9709971834101660و پرونــده کاســه 9709981834100549

ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  119مترمربــع پــاک

تاریــخ قطعیــت  98/1/18بــر علیــه شــما اقــدام بــه طــاق و متارکــه

ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  119مترمربــع پــاک

تاریــخ قطعیــت  98/1/18بــر علیــه شــما اقــدام بــه طــاق و متارکــه

شــماره فرعــی از  -2172اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی

نمــوده اســت .لــذا جهــت اجــرای صیغــه طــاق ده روز بــه شــما مهلــت

شــماره فرعــی از  -2172اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی

نمــوده اســت .لــذا جهــت اج ـرای صیغــه طــاق ده روز بــه شــما مهلــت

 /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از مرحــوم رضــا بیگدلــی

داده مــی شــود کــه بــه دفتــر خانــه طــاق  123صومعــه ســرا بــه آدرس

مرحــوم رضــا بیگدلــی
الواســطه از
مشــاعی
ســند
(توســطرســمی /
 /ســند
) 641
مــع (م الــف
اســت.
مالکیــتکــرده
خریــداری
عبدالعلــی)

آدرس
ـراب بــ
صومعـ
123
ـهـ طـ
ـورتخانـ
دفتــر
کنیـــه
ـود ک
شــ
ـل مــی
داده
ـب
ـرـهحسـ
ســـه
ـرـهخان
ـاع دفتـ
ـاقامتنـ
ـدن و
نیام
ـه صـ
ـد بـدر
ـه
مراجع
ذیـ

الــف 641
اســت( .م
عبدالعلــی) خریــداری کــرده
(توســط
بــه ) پرونــده کاســه
مربــوط
139860330002001611
رأی شــماره
-6
کاســه
پرونــده
هاشــمیبــه
معصومــهمربــوط
139860330002001611
 -6رأی شــماره
در
اســامعلی
فرزنــد
 1397114430002001971آقای/خانــم

حســـب
خانــه بـ
دفتــر
امتنـ
ـدن
ـاقنیامـ
ـورت
درـص
مراجعــه
مقـــل
ذی
ـرد.
ـرــد ک
خواه
ثبــت
ـاعرا بــه
ـور
ـه ومذکـ
زوجـ
ـیـ طـ
ـد ثبت
کنیـو
قضایــی
ـررات
اسامیــد کــرد.
تبلیغاتـت خواه
اداره را بــه ثبـ
مذکــور
زوجــه
خیابانطــاق
صرا ثبتــی
صومعهــی و
ـررات قضای
مقـ
روبری
جعفری
آدرس:

مترمربـدر
اســامعلی
فرزنــد
معصومــه
ـع
ـاحت 115
هاشــمی بمسـ
ـداث بنــا شــده
آقای/خانــم آن احـ
 1397114430002001971زمیــن کــه در
ششــدانگ یــک قطعــه

جعفری
خیابان
صومعه
روبری اداره تبلیغات اسامی 2329
صومعه سرا
123
219صورا طالق
آدرس:ازدواج
دفتر

ـادی
نامــه عـ
مبایعـ
ـدهقــم.
ـت
بخـــش
در در
واقــع
ـماره
ـاک شـ
پـ
مترمربــع
ـاحتـه115
بمسـ
ـداثدوبنــاثبـشـ
آن اح
ـیکــه
اصلــن
 1924/7زمیـ
ـک قطعــه
ـدانگ یـ
ششـ

2329

دفتر ازدواج  219و طالق  123صومعه سرا
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

ـه
ـان بـ
ـم.خریـ
ـادی قکـــه
ـیـید
اصلـسـ
ـطه از
ـع الواسـ
ـداریـ مـ
خریـ
ـادی
ایشـعـ
ـدارینامــه
مبایعــه
ـیریندوآبـثبــت
شـــش
ـمبخ
هاشـدر
واقــع
1924/7
ـماره
ـاک ش
پـ
640ــه)
ـداری الـ
ـم( .م
ـه  9قـ
دفترخانکـــه
ـیدـورخ
سـمـ
22957
ـندـعقطعـ
موجـــب
ـفــان ب
ایش
خریـ
 2535/02/16آبــادی
هاشــم شــیرین
ـیــطه از
الواس
سـمـ
ـداری
خری
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای

موجــب ســند قطعــی  22957مــورخ  2535/02/16دفترخانــه  9قــم( .م الــف ) 640
و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی
دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا

و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم

چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ

دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا
انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم

چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ
تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه

قــم
منطقــه دو
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ـع واز مراجعــه
ـور مانـ
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ـده
آینـ
ـا)ـن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند
ـامــهمـایـ
ـرا ب
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اول:
تاریخ
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آینــده

تاریخ انتشار اول98/02/22 :

تاریخ انتشار دوم98/03/06 :

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

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

2341

2341

فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای
شـماره97/11/04-139760319000582هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر
آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای رمضـان منصور بهمنـی فرزند غالمرضا بشـماره
شناسـنامه 1768با کد ملی 3031384581صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب مغازه مشـتمل
برطبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 68/89متـر مربـع پلاک  -فرعـی از -49اصلـی مفـروز و مجـزی
شـده از پلاک – فرعـی از  -49اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد محمدآبـاد بـی بـی شـهری
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم بی بی فرخنـده امیری محرزگردیده اسـت.لذا
بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد
/.م الـف -2099:تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/02/07:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 1398/02/22:

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

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18-17-15-3قانــون تعییــن

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18-17-15-3قانــون تعییــن

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18-17-15-3قانــون تعییــن

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند

رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه

رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا

رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا

اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند

ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور

ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور

مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون

ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع

ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع

مذکــور مصــوب  90/09/20مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا

قانــون مذکــور مصــوب  90/09/20مجلــس شــورای اســامی مطرح

قانــون مذکــور مصــوب  90/09/20مجلــس شــورای اســامی مطــرح

منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند ،مالکیــت گردیــده اســت

نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند ،مالکیــت گردیــده

نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند ،مالکیــت گردیــده

لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه

اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت

اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت

فاصلــه  15روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه آســیا بــر

بــه فاصلــه  15روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .قریــه کاجــان

بــه فاصلــه  15روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه آســیابر

ســنگ اصلــی  24بخــش  16گیــان  -1پــاک  654مفــروز از 142

ســنگ اصلــی 34بخــش  16گیــان  -1پــاک  293مفــروز از 49

ســنگ اصلــی  24بخــش  16گیــان -1پــاک  653مفــروز از

در مالکیــت آقــای حســین علیجانــی قشــاقی ششــدانگ یــک

در مالکیــت افشــینه حرمــی فراهانــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه

 142در مالکیــت آقــای کیانــوش علیجانــی قشــاقی ششــدانگ

قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی بــه مســاحت  880/63متــر

و محوطــه بــه مســاحت  810/36متــر مربــع از مالکیــت مرحــوم

یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی بــه مســاحت  748/51متــر

مربــع از مالکیــت مرحــوم حبیبــی لشــکری لــذا هــر کــس اعــم از

غامعلــی فاحتــکار دزدکــی لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و

مربــع از مالکیــت مرحــوم حبیبــی لشــکری لــذا هــر کــس اعــم از

مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی و

صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی و حــدودی

مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصلــی

حــدودی مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد

مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریخ

و حــدودی مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی

از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره

انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعت ـراض خــود را بــه اداره ثبــت

توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را

ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یکمــاه بــه

اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یکمــاه بــه

بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت

مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره

مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه

یکمــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی

متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت

اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضای

آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس

قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور مالکیــت نیــز مراجــع

مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت به صــدور مالکیــت نیز

از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول98/2/22 :
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دفترخانه
احضاریه دفترخانه
احضاریه

ـه
نامـــه
ـه نام
مبایعـــه
ـع وو مبایع
مترمربـــع
 243مترمرب
ـه 243
ـبت ببـــه
نســـبت
 96نس
ـه 96
صفحـــه
 527صفح
ـر 527
دفتـــر
در دفت
ـادره در
صـــادره
ـاعی ص
مشـــاعی
مش

ـفـه نام
مبایعـ
ـت.ـم.
ـت قـ
ـشکـدو
خریـبخـ
ـزانـع در
ـورهـیپـواقـ
اصلـ
2392
فرعـ
ـماره
پعـــاک
645ــه)
(م الـ
ـردهثبـاسـ
ـداری
ـن کـ
ـی ازازحسـ
ـطه
الواسـ
ـادی مشـــع

کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
139760330002038058

کرمـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان

اول»
مرحله اول»
منقول مرحله
اموال منقول
ایده اموال
«آگهی ممززایده
«آگهی

مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گـزارش
مربــوط

و مهـر تعاونـی قابـل قبـول و معتبـر اسـت .اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان

بــه
 9610421820100149بــه
کاســه 9610421820100149
بــه کاســه
اجرایــی بــه
پرونــده اجرایــی
در پرونــده
اینکــه در
بــه اینکــه
نظــر بــه
نظــر

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات

بــه

مهرابیـان و خانـم بتـول کرامـت (اعضای هیـأت مدیره) و مهـر تعاونی اعتبـار دارد

بابخانــه وو
یــک بابخانــه
ششــدانگ یــک
اختصاصــی ششــدانگ
حــدود اختصاصــی
تحدیــد حــدود
تحدیــد

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

1ـ

بعنـوان عضـو اصلـی هیئت مدیره آقـای اصغر سـلطانی گوهرریزی به شـماره ملی

جنــاب آقــای محمــد ســاالر مهــر آبــاد نماینــده مشــاع بنــد چــاه رضــا شهرســتان قلعه

وضعیت
تکلیف وضعیت
تعیین تکلیف
قانون تعیین
 3قانون
ماده 3
آگهی ماده
آگهی
شهرستان
رسمی شهرستان
سند رسمی
فاقد سند
ساختمانهای فاقد
اضی وو ساختمانهای
اارراضی
سیاهکل
سیاهکل

پاسخ سودوکو شماره 1444

منشـی هیئـت مدیـره آقـای طالـب قدیـری کـد ملـی  5859976291بـه سـمت

مدیرعامـل تعاونـی و بـه انضمام یـک از دو نفر از اعضاء هیـأت مدیره خانم فاطمه

شناسه اگهی 463037

 -11حرف همراهی  -قایق مسابقه -

پسوند مکان

 1336/2/19/98مـورخ  9/2/98اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان

بشـرح ذیـل ترمیـم گردیـد :خانـم فاطمـه مهرابیـان کـد ملـی  0046695052بـه

کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان کرمـان مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری جیرفت

شود  -بیماری خطرناک

 13گونه ای نمایش  -یکی شدن -

کارگردانی مجید مجیدی

آگهـی تغییرات شـرکت تولیدی توزیعی خاص کارکنان دانشـگاه شـهید

العـاده مـورخ  10/09/1397انتقـال شـرکت عمـران پـروژه پاسـارگاد شـرکت با مسـئولیت محدود

فخـر  ،کوچـه شـهرک فجـر کـوی  ، 10پلاک  ، 8طبقه همکف کـد پسـتی 7861753585انتقال

 -10وظایف  -آنچه باعث ایجاد ارتباط

مکه رفته

باهنـر کرمـان شـرکت تعاونی به شـماره ثبت  825و شناسـه ملـی 10630069688

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  13/12/1397منضـم به نامه شـماره

در تاریـخ  2/11/97بشـماره ثبـت  3113در اداره ثبـت شـرکت هـای ثبت جیرفت به شناسـه ملی

 -9هرزاب  -اب و صابون  -یاران صدیق

 -12دست سودن  -خبرگی  -به زیارت

شده  -مادر بختیاری
 -15برخورد و ضد هم  -فیلمی به

سودوکو شماره 1445

آگهیتغییرات

آگهـی تغییـرات شـرکت عمـران پـروژه پاسـارگاد شـرکت بـا مسـئولیت محـدود به
شـماره ثبـت 3113و شناسـه ملـی  10320462273به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق

شناگران

حلقه نور دور ماه

 -14اشتیاق  -جالل و شکوه  -تقدیر

مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت دوم98/3/5 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار

تاریخ نوبت اول98/2/22 :

2328

تاریخ نوبت دوم98/3/5 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار

مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

2326

تاریخ نوبت اول98/2/22 :

تاریخ نوبت دوم98/3/5 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار

2327

حضورمعاون آموزشی و تیم اعزامی دانشگاه دربیستمین همایش آموزش پزشکی درتهران

پیام
استان ها

10003432117834

بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری از  11لغایت  13اردیبهشت ماه  98در مرکز

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید .در این همایش معاون و مدیر آموزشی دانشگاه ،مدیران ستادی،
روسای دانشکده ها ،مسئولین دفاتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده ،مسئول استعداد درخشان و دو نفر از دانشجویان استعداد

021-88019846

درخشان و اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی شرکت نمودند.

استقرار واحدهای صنعتی با حفظ محیط زیست
و نگاه رونق تولید
خراسان
رضوی

مدیرعامــل شــركت شــهرکهای

هســتند و صنايــع مختلفــي در آن حضــور دارنــد کــه

صنعتــی اســتان خراســان رضــوی

هــم راســتا بــا توســعه ،نســبت بــه رعایــت مالحظــات

بــه حفــظ محیــط زیســت تأکیــد

زيســت محیطــی ،زمينــه رشــد و توســعه خــود را دنبــال

و ضــرورت توســعه شــهرکها و

مــی کننــد تــا محیــط زیســت پیرامــون دچــار مخاطــره

نواحــی صنعتــی را بــا نــگاه ویــژه بــه حــوزه تولیــد و

نشــود.

اشــتغال مهــم برشــمرد.

وی افــزود :یکــی از مــوارد مهــم اســتقرار واحدهــای

بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت شــهرکهای

صنعتــی در شــهرکها و نواحــی صنعتــی ایــن اســت

صنعتــي اســتان خراســان رضــوی ،مســعود مهــدی زاده

کــه بــا حفــظ محیــط زیســت و نــگاه حمایتــی در

مقــدم در نشســت مشــترک بــا فرمانــدار شهرســتان

جهــت رونــق تولیــد احــداث شــوند.

رشــتخوار و مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان

مهــدی زاده مقــدم ادامــه داد :صنعتگــران پیشــگامان

رضــوی ،اظهــار کــرد :واحدهــاي صنعتــي و توليــدي در

حفاظــت از محیــط زیســت هســتند زیــرا رشــد و

شــهر كها و نواحــي صنعتــي در حــال توســعه يافتــن

توســعه صنعتــی بــا حفــظ محیــط زیســت محقــق مــی

شــود.

کــه تاكنــون  885هکتــار فضــاي ســبز در شــهرکها و

وی بیــان کــرد :اقدامــات مطلوبــی در حفــظ مســائل

نواحــي صنعتــي اســتان احــداث شــده کــه بــا تجهيــز

محیــط زیســتی ماننــد احــداث تصفیــه خانــه ،آبیــاری

فضاهــاي ســبز بــه آبيــاري تحــت فشــار و قطــره

قطــره ای فضــای ســبز و توســعه آن و اســتفاده از

اي و اســتفاده مجــدد از پســاب تصفيــه خانــه هــا

پســاب تصفیــه خانــه هــا در شــهرکها و نواحــی

هــم اکنــون  75درصــد آنهــا بــا آبيــاري تحــت فشــار

صنعتــی انجــام شــده اســت

و قطــره اي انجــام مــی شــود تــا بــه حفــظ محیــط

مهــدی زاده مقــدم عنــوان کــرد :نــگاه مــا در شــهرکها

زیســت و منابــع طبیعــی کمــک شــود.

و نواحــی صنعتــی یــک نــگاه زیســت محیطــی بــوده و

وی درپایــان گفــت :هــم اکنــون هشــت تصفیــه خانــه

اهمیــت ویــژه ای بــه حفــظ و ارتقــاء محیــط زیســت

متمرکــز در شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان بــا

مــی دهیــم تــا ضمــن رعایــت مســائل زیســت محیطــی

ظرفیــت تصفیــه  14هــزار مترمکعــب فاضــاب در

رویکردهــای حمایتــی صاحبــان صنایــع در کنــار آن بــه

شــبانه روز مســتقر بــوده کــه  75درصــد از واحدهــای

بهتریــن نحــو اجــرا شــود.
شــرکت

پوشــش هســتند کــه بــا طــرح هــای توســعه کــه در

شــهرکهاي صنعتــی اســتان خراســان رضــوی

حــوزه تصفیــه خانــه برنامــه ریــزی شــده ،ظرفیــت

خاطرنشــان کــرد :یکــی از اهــدف اصلــی مــا در

شــبکه تصفیــه فاضــاب در شــهرکها و نواحــی

شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان حفــظ و توســعه

صنعتــی اســتان در دو ســال آینــده بــه  23هــزار

فضاهــای ســبز و ایجــاد بوســتان هــای صنعتــی بــوده

مترمکعــب در شــبانه روز مــی رســد.

رئیــس

هیــأت

تقدیر فرماندار

و

مدیــره

مدیرعامــل

سطح زیرکشت زعفران در شمال استان  1200هکتار و در جنوب

شهرستان بافت از مدیر

فرمانـدار بافـت از زحمـات و تلاش

گزارش

هـای مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان

همشهری

بافـت در خدمـت رسـانی بـه مـردم
در حادثـه طبیعـی وقـوع سـیل در

زعفـران جـزو محصوالتـی اسـت کـه بـرای

فروردیـن  98تقدیـر کـرد.

کشـت بـه آب کمتـری نیـاز دارد؛ بـه همین

خبرنـگار آبفـا کرمـان -فرمانـدار

دلیـل میتوانـد کشـت مناسـبی بـرای

بافـت از زحمـات و تلاش هـای

زمینهـای بـیآب اسـتان کرمـان باشـد .در

مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان بافـت

همیـن زمینـه چندسـالی اسـت وزارت جهاد

در خدمـت رسـانی بـه مـردم در

کشـاورزی هـم بـه دلیـل خشکسـالیهای

حادثـه طبیعـی وقـوع سـیل در

پیدرپـی تصمیـم بـه تغییـر الگـوی کشـت

فروردیـن  98تقدیـر کـرد .در

گرفته اسـت .به طوری که کشـت زعفران در

ایـن تقدیرنامـه آمـده اسـت:وقوع

برخـی اسـتانها پیشـنهاد میشـود.

حـوادث و بالیـای طبیعـی و غیـر

طبـق گفتـه کارشناسـان کشـاورزی ،میـزان

طبیعـی سـنگ محکمـی اسـت

برداشـت زعفـران در مناطـق مختلف کشـور

بـرای سـنجش مسـئولیت پذیـری

متفـاوت اسـت .متوسـط برداشـت زعفـران

انسـان هـا در قبـال همنوعـان و

 3الـی  5کیلوگـرم در هکتـار اسـت ،امـا

فرصتـی اسـت بـرای تجلـی صحنه

برداشـت ایـن محصـول در شـرایط مطلـوب
ماننـد داشـتن آب و هـوا و خـاک مناسـب

تحقیقاتـی ایـن محصـول انجـام شـده و در

و همچنیـن زیـر نظـر کارشناسـان از مـرز 10

حـال حاضـر افـزون بـر  1200هکتـار سـطح

کیلوگـرم هـم گذشـته و در برخـی مناطـق تا

زیرکشـت زعفـران در شهرسـتانهای زرنـد،

 30کیلوگرم هم برداشـت شـده است .از این

بافـت ،کرمـان ،سـیرجان و شـهربابک وجود

رو به سـراغ وضعیت این محصول در شـمال

دارد.

و جنـوب کرمـان میرویم تا بررسـی کنیم که

«محمدرضـا پورخاتـون» در خصـوص

آیـا زعفـران در اسـتان مـا میتواند بـه عنوان

جایگزینـی زغفـران به جای پسـته میگوید:

کشـت جایگزیـن مـورد توجـه قـرار گیرد؟

قـرار نیسـت زعفـران جـای پسـته را بگیـرد،

استان

معـاون تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد

کشـاورزی شـمال ضمـن اعلام اینکـه
اسـتان کرمـان قابلیـت ایـن را دارد که قطب
زعفـران کشـور شـود ،میگویـد :چند سـالی
اسـت کشـت زعفران در کرمان شـروع شـده

زیـرا پسـته هـم جـزو محصوالتی اسـت که
بـه آب کمـی احتیـاج دارد .نیـاز آبـی زعفران

خارج از فصل اسـت .معموالً هم محصوالتی
در فهرسـت کشـت جایگزین قـرار میگیرند
کـه آببـری کمتـری داشـته باشـند .زعفران
ارزش اقتصادی بسـیار باالیی دارد .به طوری
کـه سـاالنه حـدود  4/5تـن از مزارع شـمال

هـم زمـان برداشـت آن اسـت .بـازار فعلـی
زعفـران کرمـان داخلـی اسـت ،امـا اسـپانیا
کل زعفـران کشـور را میخـرد .صادرکنندگان
داخلـی هنـوز بـه مرحلـهای نرسـیدهاند کـه
محصـول را بـه صـورت مسـتقیم بـه خـارج
از کشـور صـادر کننـد ،در واقـع واسـطههایی
در خراسـان محصـول زعفـران را از مناطـق
مختلـف میخرنـد و بـه کشـورهای دیگـر
صـادر میکننـد.

کشت زعفران درجنوب کرمان

مدیـر باغبانـی جهـاد کشـاورزی جنـوب
کرمـان هـم در خصـوص کشـت زعفـران در
ایـن منطقـه میگویـد :تغییـرات اقلیمـی و
خشکسـالیهای پیدرپـی شـرایطی را در
اسـتان مـا ایجـاد کـرده تـا تغییـرات الگوی
کشـت را در برنامه خود قرار دهیم و کاشـت

بـوده اسـت ،بـه طـوری که نیـاز آبـی زعفران

شـورای هماهنگـی مدیریـت بحران

 3الـی  4بـار در سـال اسـت .از آنجایـی که

شهرسـتان در خدمـت رسـانی بـه

منطقـه جنـوب کرمـان یکـی از بزرگتریـن

مردم شهرسـتان بافـت در فروردین

گلخانههـای طبیعی دنیا به حسـاب میآید،

مـاه  98قابل تحسـین اسـت.ضمن

پیشبینی میشـود کشـت محصول زعفران

سـپاس از ایـن تلاش و زحمـات

نسـبت به سـایر نقاط باالتر باشـد و برداشت

شایسـته کـه موجبـات رضایـت

بیشـتری نصیـب مردم شـود.

شـهروندان را بـه همراه داشـته این

«منصـور شـریف» ادامـه میدهـد :نزدیـک

لـوح تقدیـر تقدیـم حضورتـان مـی

بـه  3سـال اسـت کشـت زعفـران در جنوب

گردد.امیـد اسـت بـا بهـره گیـری از

کرمـان شـروع شـده ،امـا توسـعه کشـت از

منویـات مقـام مقام معظـم رهبری

سـرعت باالیـی برخـوردار نبـوده اسـت .علت
اصلـی آن هـم نیـاز بـه سـرمایه باال نسـبت

عکس  :تجارتنیوز

تحقـق اهـداف عالیه نظـام مقدس

شـهریورماه شـروع کشـت زعفـران و آذرمـاه

دارویـی خصوصـا زعفـران هم بـه این منظور

جنابعالـی در همـکاری مضاعـف بـا

خدمتگـزاری بـه مـردم شـریف و

تومـان در سـال اول کشـت اسـت و میتوان

گیاهـان بـا نیاز آبی باال کنیم .کاشـت گیاهان

وظیفـه شناسـی و تلاش صادقانـه

دولـت محتـرم تدبیـر و امیـد و

اولیـه کشـت زعفران بیـن  40تـا 45میلیون

افزایـش خواهـد یافت.

محصوالتی با نیاز آبی کم را جایگزین سـایر

هـای نـاب از خـود گذشـتگی.

(مدظلـه العلـی) و سیاسـت هـای

ایـن مقام مسـئول ادامـه میدهد :سـرمایه

سـالهای آینـده سـطح توسـعه به سـرعت

یـا حتـی دائمـی بـه حسـاب آورد .آخـر

اسـت ،بـه طـوری کـه در گذشـته مراحـل

میزان کشت زعفران درشمال

اسـتان زعفـران برداشـت میشـود.

حمایـت میکنـد .مطمئـن هسـتیم طـی

ایـن را یـک سـرمایهگذاری بلندمـدت

 13/5هکتار است که قرار است این میزان گسترش یابد

امور آبفا شهرستان

جمهـوری اسلامی ایـران بیـش از
پیـش موفـق باشـید.

به سـایر گیاهان اسـت .در ایـن زمینه جهاد
کشـاورزی جنـوب کرمـان بـا برنامههایـی
مانند اعطای تسـهیالت کمبهره به کشـاورزان

با افزایش دانش کشاورزان برخی از مناطق جنوبی استان مستعد تبدیل شدن به قطب زعفران هستند

همکاری شهرداری کرج با مرکز

روشـهای نویـن تامیـن مالـی پـروژه هـا و طـرح هـای
شـهرداری تاکیـد و بیـان کـرد :با توجـه به محـدود بودن
منابـع مالـی بانکهای اسـتان بمنظـور تامین مالـی پروژه

شـهردار کـرج در بازدید از مرکز خدمات سـرمایه گذاری و
اداره کل اموراقتصـادی و دارایـی اسـتان البـرز  ،از آمادگی

بـه اینکـه شـهرداری کـرج از فرصتهـای سـرمایه گذاری

همکاری شـهرداری کرج با مرکز خدمات سـرمایه گذاری

فراوانـی جهـت جذب سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجی

جهـت جـذب سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی بمنظور

برخوردار اسـت افزود :شـهرداری کـرج در دو حوزه  :پروژه

اجرای پروژه های شهرداری کرج خبر داد.

تامیـن اتوبوس بـرای حمل و نقل عمومـی درون و برون

بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل امور اقتصادی و دارایی

شـهری و نیز پروژه مدیریت پسـماند شـهر کرج آمادگی

اسـتان البـرز« ،علـی اصغـر کمالـی زاده» شـهردار کـرج

خـود را جهـت همکاری با مرکـز خدمات سـرمایه گذاری

ضمـن بازدیـد از مرکز خدمات سـرمایه گـذاری البرز ،طی

اسـتان البـرز اعالم می نمایـد تا با جذب سـرمایه گذاران

جلسـه ای کـه با حضور «ابوالفضل فلاح» نماینده وزیر و

داخلـی و خارجـی در دو حـوزه مذکـور  ،زمینـه اشـتغال

مدیـرکل اموراقتصـادی و دارایـی و نائـب رئیـس مرکـز

جوانان و توسعه شهر کرج و استان البرز را فراهم سازد.

علوم پزشکی ایالم از مرکز دیالیز
معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی ایالم و
مسـئول بیمـاران خـاص ضمن بازدیـد از مرکز
دیالیـز ،بـا بیمـاران دیالیـزی این مرکـز دیدار
و گفتگو نمودند.
در ایـن بازدیـد که بـه مناسـبت روز بیماریهای
خـاص و صعبالعلاج انجـام شـد ،معـاون
درمان دانشـگاه علوم پزشـکی ایلام در دیدار
بـا بیمـاران دیالیـزی ،از نزدیـک در جریـان
رونـد خدمات دهی به آنان قرار گرفت.
دکتـر آبانـگاه همچنیـن در ایـن بازدیـد در

یارانـه خریـد پیـاز زعفـران ،کشـاورزان را

عـرض خیرمقـدم بـه شـهردار کرج  ،بـر لزوم اسـتفاده از

خدمات سـرمایه گذاری اسـتان البرز برگزار شـد؛ با اشـاره

بازدید معاون درمان دانشگاه

و نیـز پرداخت بخشـی از سـرمایه به صورت

بنابرایـن گـزارش در این جلسـه « ،ابوالفضل فالح»ضمن

خدمات سرمایه گذاری البرز

هـای خـرد و کالن در سـطح اسـتان لذا جایگزیـن کردن
روشـهای نویـن تامیـن مالی می تواند نقش بسـزایی در
تامین بودجه پروژه ها داشته باشد.
وی افـزود :مرکـز خدمـات سـرمایه گـذاری اسـتان البرز
طـی  4سـال اخیـر اقدام بـه برگـزاری دوره هـای متعدد
روشـهای نویـن تامیـن مالـی خارجـی نموده اسـت و در
صـورت تعامـل بـا شـهرداری کـرج  ،مـی توان نسـبت به
برگـزاری دوره هـای مذکـور ویـژه شـهرداری ها در سـطح
اسـتان و ارائـه الگوهـای تامیـن مالی با هدف دسـتیابی
بـه منابـع مالـی جدید جهـت اجـرای طرحهـا و پروژهای
شهرداری ها اقدام نمود.

 5میلیارد و تجهیزات فوالد مبارکه در
اختیار اشتغال زندانیان
عظیمیــان

ً
حتمــا بانــی خیــر
کار خیــر شــریک باشــیم،

نســیم

میشــویم ،افــزود :از طــرف شــرکت فــوالد

خاطرنشــان

مبارکــه بــا همــکاری شــرکتهای زیــر ربــط

کــه

 5میلیــارد ریــال بــه ایــن امــر خیــر و نیکــو

گفتنـی اسـت کـه مسـئول بیمـاران خـاص

ســال گذشــته طــی بازدیــد از زنــدان اســدآباد
مبارکــه داشــتیم واقعـ ً
ـا کمبــود یــک کارگاه بــرای

اختصــاص خواهیــم داد.وی بــا اشــاره بهحســاب
غیــر ریالــی فــوالد مبارکــه ،گفــت :حســابهای

خدمـات دهـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایالم

کســب مهــارت و اشــتغال ایــن زندانیــان دیــده

غیــر ریالــی مثــل ماشــینآالت هــم در ایــن امــر

بـه بیمـاران خـاص ،بـه ارائـه گزارشـی از

میشــد و نیــاز داریــم کــه چنیــن کارگاهــی در

قــرار دادهایــم کــه در ســاخت ایــن کارگاه ســهیم

وضعیـت بیماریهـای خـاص در سـطح

مبارکــه ســاخته شــود.مدیرعامل فــوالد مبارکــه

باشــیم.در ادامــه ایــن جلســه ســیروس امینــی

اسـتان و انتظارات آنان پرداخت.

بابیــان اینکــه اگــر شــرایطی پیــش بیایــد کــه در

بابیــان اینکــه هرســاله بــا شــروع مــاه مبــارک

جریـان مشـکالت و مسـائل مربـوط بـه
بیمـاران دیالیـزی قـرار گرفـت و خدمـات
دهـی مطلـوب بـه آنـان را مـورد تاکیـد قـرار
داد.
اسـتان نیـز طـی سـخنانی ضمـن تقدیـر از

اصفهان

حمیدرضــا
در

همایــش

مهــرورزی،
کــرد:

همانطــور

برگزاری سمینار یک روزه
سرمایه انسانی در رونق
تولید در اسالمشهر

صنعتــی در شــهرکها و نواحــی صنعتــی تحــت

کرمان مستعد تبدیل شدن به قطب زعفران

خبر
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قابلیت قطب تولید شـدن زعفران

در جنوب

شـریف میگویـد :در حال حاضر زعفـران در
بخشهـای جبالبـارز شـمالی و جنوبـی از
توابع شهرسـتان عنبرآباد و سـاردوئیه ،دلفارد

و اسـفندقه از توابـع شهرسـتان جیرفـت،
همچنین دهسـتان مـارز از توابع شهرسـتان
قلعـه گنـج کشـت میشـود .ایـن مناطـق
بـا افزایـش دانـش کشـاورزان در خصـوص
کشـت زعفـران میتواننـد تبدیل بـه یکی از
قطبهـای تولیـد زعفـران شـوند.
وی میافزایـد :تولید زعفـران در  13/5هکتار
سـطح زیرکشـت برابـر بـا  3تـا  4کیلوگـرم
در هـر هکتـار اسـت کـه از سـال سـوم بـه
بعـد بـه  7تـا  8کیلوگـرم میرسـد .افزایش
محصول زعفران از سـال سـوم به بعد اسـت.
هماکنـون چندیـن طـرح تحقیقاتی توسـط
همـکاران مرکـز تحقیقـات کشـاورزی در
خصـوص تغذیـه ،نیاز آبـی ،روش آبیـاری و
بهترین روش کاشـت در دسـت اقدام اسـت
کـه بـه زودی نتایـج حاصـل بـه کشـاورزان
اطالعرسـانی
میشود.

ارزآوری زعفران

«منصـور شـریف» ،مدیـر باغبانـی جهـاد

کشـاورزی جنـوب کرمـان ،بـه بـازار فـروش
زعفـران اشـاره میکنـد و میگویـد :بـا توجه
بـه اینکـه حـدود  90درصـد تولیـد زعفـران
جهان را کشـور ایـران تامین میکند ،کاشـت
ً
خصوصـا زعفران
و توسـعه گیاهـان دارویـی
میتوانـد در زمینـه ارزآوری بسـیار موثـر
باشـد .محصـول کشـاورزان جنوبـی اسـتان
مشـمول بازار خراسان اسـت و همراه زعفران
آنهـا بـه کشـورهای دیگـر صـادر میشـود.
زعفـران در اسـتانهایی ماننـد چهارمحـال
و بختیـاری ،کرمانشـاه ،خراسـان جنوبـی و
کرمـان (رفسـنجان ،بردسـیر اللـ هزار) هـم
کشـت میشـود و احتمـال مـیرود چیـن و
افغانسـتان رقیـب ایـران باشـند.

لیــا پاینــدان  -فرمانــدار اسالمشــهر گفــت :شهرســتان
اسالمشــهر اکنــون رتبــه نخســت ایجــاد اشــتغال در
اســتان تهــران را کســب کــرده و ایــن مهــم نشــان
از تــاش و ممارســت کارگــران زحمتکــش در ســطح
اسالمشــهر اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری اسالمشــهر
ســمینار یــک روزه نقــش ســرمایه انســانی در
رونــق تولیــد بــا حضــور شــریعتمداری وزیــر تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی ،محســنی بندپــی اســتاندار
تهــران ،موســوی و وکیلــی نماینــدگان مــردم تهــران
در مجلــس شــورای اســامی ،مســعود مرســلپور
فرمانــدار شهرســتان اسالمشــهر ،حجــت االســام
نــوروزی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه
اسالمشــهر ،حجــت االســام طبائــی امــام جمعــه
احمدآبــاد مســتوفی و جمعــی از مدیــران کل اســتانی
 ،کارآفرینــان ،صاحبــان صنایــع و کارگــران شــرکت هــا
و ســازمان هــای مختلــف در مرکــز همایــش هــای
ملــی و بیــن المللــی امــام رضــا(ع) در ســازمان
پژوهشــهای علمــی و صنعتــی منطقــه احمدآبــاد
مســتوفی برگــزار شــد.
مســعود مرســلپور فرمانــدار شهرســتان اسالمشــهر
در ایــن همایــش اظهــار داشــت :زحمــات کارگــران و
تال شهــای ایــن قشــر فرهیختــه ســبب شــده تــا
شهرســتان اسالمشــهر بــه عنــوان شــهری در مــدار
تولیــد در کشــور مطــرح بــوده و حرفهــای زیــادی
در عرصــه صنعــت بــرای گفتــن داشــته باشــد.
وی افــزود :اهتمــام ویــژه اســتاندار محتــرم بــه
توســعه متــوازن در شهرســتان اسالمشــهر همــواره
شایســته تقدیــر و ارزنــده بــوده و امــروز شــاهد
چهارمیــن ســفر دکتــر محســنی بندپــی بــه اسالمشــهر
هســتیم کــه بــدون تردیــد منشــاء خیــر و برکــت
خواهــد بــود.
فرمانــدار شهرســتان اسالمشــهر تصریــح کــرد :ایــن
شهرســتان اکنــون رتبــه اول اشــتغال در اســتان
تهــران را کســب کــرده و ایــن مهــم نشــان از تــاش و
ممارســت کارگــران زحمتکــش در ســطح اسالمشــهر
اســت.
مرســلپور یــادآور شــد :امــروز میزبــان همایشــی در
شهرســتان اسالمشــهر هســتیم کــه در جهــت تحقــق
منویــات مقــام معظــم رهبــری و سیاســت هــای
دولــت تدبیــر و امیــد برگــزار شــده و در برگــزاری
آن بــه شــکل کارگاهــی کارگــران ،بازنشســتگان و
کارفرمایــان مســائل خــود را مطــرح کــرده و ایــن
برنامــه هــا مــي توانــد در صــورت تحقــق بــه عنــوان
الگویــی در ســطح اســتان تهــران طــرح ریــزی و اجــرا
شــود.
گفتنــی اســت در بخــش پایانــی ایــن مراســم
از جمعــی از کارآفرینــان و صــادر کننــدگان نمونــه
شهرســتان ،کارگــران نمونــه شــرکت هــا و ســازمان
هــای مختلــف و تعــدادی از مســئوالن شهرســتان
اسالمشــهر کــه اقدامــات موثــری در جهــت رفــع
مســائل و مشــکالت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی
داشــتند ،تجلیــل بعمــل آمــد

رمضــان جشــنهای گلریــزان و نســیم مهربانــی

وجــود دارد ســطحی اســت کــه فــرد درگیــر ایــن

برگــزار میشــود ،خاطرنشــان کــرد :جشــنهای

آســیب شــده و بایــد دنبــال ایــن باشــیم کــه اگــر

گلریــزان و نســیم مهربانــی چندیــن ســال

کســی دچــار ایــن آســیب شــد بــه دیگــران انتقــال

اســت کــه در تقویــم ملــی جــای گرفتــه اســت و

ندهــد و یــک پیشــگیری ثانویــه داشــته باشــیم.

هیــأت دولــت روزی را بــا عنــوان جشــن نســیم

امینــی بــا اشــاره بــه فراگیــر شــدن آســیبهای

مهربانــی تصویــب کــرده اســت.معاون مالــی اداره

اجتماعــی در فضــای مجــازی و حقیقــی ،گفــت:

کل زندانهــای اســتان اصفهــان ادامــه داد:

ســطح ســوم ایــن اســت کــه تــاش بکنیــم فــرد

اندیشــمندان کــه پیرامــون آســیبهای اجتماعــی

بیشــتر دچــار ایــن آســیب نشــود و اگــر یــک فــرد

صحبــت میکننــد ســه ســطح را پیگیــری

اعتیــاد دارد بایــد مراقــب باشــیم کــه بیشــتر بــه

میکنــد کــه یکــی از آنــان ســطحی اســت کــه

ســمت ایــن اعتیــاد نــرود و بــه بیماریهــای

بایــد مراقــب باشــیم اینچنیــن آســیبهای

خطرنــاک کشــیده نشــود.معاون مالــی اداره

اتفــاق نیافتــد ماننــد یــک واکسیناســیون اســت.

کل زندانهــای اســتان اصفهــان گفــت :انجمــن

وی بابیــان اینکــه بایــد مراقــب باشــیم کــه افــراد

حمایــت از خانــواده زندانیــان درحــال حاضــر ایــن

خانــواده مبتالبــه آســیبهای اجتماعــی نشــوند و

ســه ســطح را پیگیــری میکننــد تــا آســیبهای

تحــت عنــوان خانوادههــای ســالم بایــد مراقــب

اجتماعــی کنتــرل شــود و ایــن حرکــت بســیار

باشــیم ،خاطرنشــان کــرد :ســطح دومــی کــه

ارزشــمندی اســت.
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سید محمدرضا هاشمی

ادبیات

اثر عطار نیشابوری با تصحیح محمدرضا

زاده،

شاعر بوشهری از دنیا رفت .مراسم تشییع

شفیعیکدکنی که برای نخستین بار در

پیکر او امروز بعدازظهر در قطعه هنرمندان
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دنیای مجازی | پیام اقتصادی :

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

شهر خورموج برگزار می شود.

رکورد فروش  400میلیون تومانی را رد کرد.

عکس نوشت

خواجوی کرمانی

هرکه با نرگس سرمست تو در کار آید

ای جدایی

اولین شماره

ٔ
خانه خمار آید
روز وشب معتکف

تو بهترین بهانهی گریستن

صوفی از زلف تو گر یک سر مودر یابد

بی تو من به اوج حسرتی

یاسر سیستانی نژاد

ٔ
حلقه زنار آید
خرقه بفروشد و در

نگفتنی رسیدهام ....

تو مپندار که از غایت زیبائی و لطف

طنزیماتچی

نقش روی تو در آئینه پندار آید
هر گره کز شکن زلف کژت بگشایند

فریدون مشیری

ســردبیر! ســردبیر! پاشــو عزیــزم .خورشــید از تغارکــوه جــدا

زو همه ٔ
ناله دلهای گرفتار آید
گر دم از ٔ
دانه خال تو زند مشک فروش

شــد.
خر و پف را کرد و از جا پرید.
تغارجان! آخرین ّ

سالها زو نفس ٔ
نافه تاتار آید

-بریــم! بریــم ویراســتار! خیلــی کار داریــم .بــار کاغــذ هــم اآلن

من اگر در نظر خلق نیایم سهلست

مــی رســه...

مست کی در نظر مردم هشیار آید

زوج تغــاری تنــد تنــد تلوتلــو خوردنــد .از جنگل کشــک گذشــتند

عیب بلبل نتوان کردن اگر فصل بهار

و بــه تغارنیــوز رســیدند .تغارنــاز؛ یکــی از بســته هــای کاغــذ را از

نرگست بیند و سرمست به گلزار آید

روی زمیــن برداشــت.

یوسف مصری ما را چو ببازار برند

ُ
-خب ،سردبیر! اآلن باید چی کار کنیم؟

ای بسا جان عزیزش که خریدار آید

هیچــی دیگــه مــن مــی نویســم .تــو ویراســتاری کــن .دوتایــی چــاپ مــی کنیــم و مــی بریــم تــوی شــهر میدیــم دســت

ذرهئی بیش نبیند ز من سوخته دل

عکس:

اهالــی تغارســتان!

حمیدرضا امیری متین

بنویس!تغارجــان! روی تختــه ســنگ نشســت .کاغــذ را روی پایــش

آفتاب من اگر بر سر دیوار آید
همچو خواجو نشود از می و مستی بیکار
هر که با نرگس سرمست تو در کار آید

گذاشــت و نوشــت:
«ســام اهالــی تغارســتان! حالتــون چــه طــوره؟ مــا از امــروز
در تغارنیــوز مســتقر شــدیم تــا خبرهــا و مطالبــی بــرای شــما
بنویســیم و شــما رو از حقــوق خودتــون باخبــر کنیــم .مــا در ایــن
رســانه مــی خواهیــم شــما را باخبــر کنیــم کــه مبــادا ســرتان کاله
بــرود و روزگارتــان وارونــه شــود .مــا نمــی خواهیــم شــما وارونــه

سال گشت

سال گذشته در پیام ما

هنر

درباره سهم

ده درصدی گردشگری در آالیندگی هوا

نوشتیم.

باشــید .مــا دوســت داریــم مــا ســرتان بــاال باشــد و پاهــای تــان

هماندیشی طراحان جوان
ایرانی و متخصصان این

روی زمیــن .بــا احتــرام -هیئــت تحریریــه تغارنیــوز»

حوزه برای تولید اسباببازی

تغارناز! مطلب را خواند و به شوهرش آفرین گفت.
دم ظهــر بــود کــه شــماره اول تغارنیــوز در تغارســتان پخــش

مبتنی بر متون کهن و
اشعارفارسی

رسانه درآینه تصویر

شــد.
-این چیه؟

برگزار میشود.

شماره جدید ماهنامه موفقیت منتشر شد.

ها ،نمی دونم!باالش نوشته تغارنیوز!-سردبیر تغارجان ،ویراستار تغارناز!

نوبت اول

تغارناز؟ این که اسم دختر تغارخانه!تغارجان کیه؟تغارنــاز بــود.
نمیومــد؟
ُ
-خــب ،حــاال ایــن کاغــذ چــی هســت؟ ویراســتار و ســردبیر

-منم همین طور!

موسیقی

میــدان شــد.
چیه اینجا دایره زدین!ّ
گلــه تغــار از هــم پاشــید .هــر کســی بــه ســمتی تلوتلــو خــورد.
پیرتغــار و بــی بــی تغــار از جــای شــان تــکان نخوردنــد.
سالم تغارخان!سالم!بی بی تغار؛ کاغذ را به سمت تغارخان دراز کرد.
این چیه؟نمی دونم .شاید شما بهتر بدونین.تغارخــان؛ کاغــذ را نــگاه کــرد .چشــم هایــش دریــد .رنگــش
ســفالی شــد .عــرق از دو طــرف ّ
کلــه اش شــره کــرد .امــا چیــزی
نگفــت .کاغــذ را تــوی دســتش مچالــه کــرد و رفــت .رفــت بــه
آدرســی کــه روی کاغــذ نوشــته شــده بــود« .دامنــه تغارکــوه-
دفتــر نشــریه تغارنیــوز»

تمبکی با الهام از تمبک دوره قاجار

در راستای حفظ ،احیا و اشاعه هنر های

سنتی ایران ،توسط سید محمد طباطبایی

اهالــی تغارســتان دور هــم جمــع شــده بودنــد .هــر کســی
چیــزی مــی گفــت .تغارخــان؛ عصــا زنــان از تغــارراه اصلــی وارد
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استان قم

-آهــان ،میخواســت دامــادش بشــه؟ همــون کــه بهــش

-نمی دونم .دفعه اولیه همچین چیزی می بینم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اصالح شبکه توزیع روستای کرمجگان(فاز دوم)

-نمــی دونــم .فکــر کنــم .همــون یــارو اون روزی کــه همــراه

دیگــه چیــه؟

« با مصرف بهینه آب در تابستان در آسایش همدیگر بکوشیم »

هنرمند کارگاه ساز پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی
و گردشگری ساخته شد.
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