
دستور  ویژه فرمانده کل ارتش برای کمک به حفظ محیط زیستکم مصرف کنید تا بستانکار شوید!
مصوبـه دولـت دربـاره بهـای آب و بـرق 
دارد  تشـویق کـم مصرف هـا حکایـت  از 
تخفیـف  ایـن  مکانیزم هـای  از  یکـی  و 
ایـن اسـت کـه خانوارهایـی کـه مصـرف 
آب یـا بـرق ماهانـه آن هـا پاییـن  تـر از 
بـازه زمانـی  بـوده و در  الگـوی مصـرف 
اول خـرداد تـا پایان شـهریور در مقایسـه 
مصـرف  قبـل  سـال  مشـابه  دوره  بـا 
خـود را کاهـش می¬ دهنـد، در قبـوض 
آینـده ای کـه می خواهنـد پرداخـت کنند، 
بسـتان کار شـوند و معادل آن را پرداخت 

نکننـد.
بـه گـزارش ایسـنا، اواخـر نخسـتین ماه 
دربـاره  دولـت  مصوبـه  کـه  بـود  سـال 
ابتـدای  از  بـرق  و  آب  بهـای  »افزایـش 
شـد.  ابـاغ   »۱۳۹۸ سـال  اردیبهشـت 
شـامل  مصوبـه  ایـن  بنـد  نخسـتین 
حـال همـه مصـرف کننـدگان آب و بـرق 
هفـت  سـاالنه  افزایـش  از  و  می شـود 
درصدی بهای آب شـرب و برق از ابتدای 

می گویـد.  ۱۳۹۸ سـال  اردیبهشـت 
مصوبـه مذکـور بـه طـور اختصاصـی، هم 
بـه پرمصرف هـا پرداختـه و هـم بـه کـم 
مصرف هـا در دومیـن بنـد ایـن مصوبـه 
آمـده اسـت: بـا هـدف مدیریـت مصرف 
و بازدارندگـی مصـارف غیرضـرور، عـاوه 
 )۱( بنـد  موضـوع  افزایـش  میـزان  بـر 
ایـن تصویب نامـه، از ابتـدای خردادمـاه، 
سـاالنه ۱۶ درصد به خالص صورتحسـاب 
)بـدون  خانگـی  مصـارف  بـرق  و  آب 
ارزش  بـر  مالیـات  آبونمـان،  احتسـاب 
بـاالی  مشـترکین  عـوارض(  و  افـزوده 
بـه  می شـود.  افـزوده  مصـرف  الگـوی 
عبـارت دیگـر طبـق ایـن بنـد پرمصرف ها 
تـا ۲۳ درصـد افزایـش تعرفـه خواهنـد 

داشـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه طبق بنـد پنجم 
ایـن مصوبـه خانوارهایـی کـه مصرف آب 
یـا بـرق ماهانـه آن هـا پایین تـر از الگوی 
مصـرف بـوده و در بازه زمانـی اول خرداد 
تـا پایـان شـهریور، در مقایسـه بـا دوره 
را  خـود  مصـرف  قبـل،  سـال  مشـابه 
تخفیـف  مشـمول  می دهنـد،  کاهـش 
بـه میـزان مصـرف کاهش یافتـه بـا نرخ 

اولیـن پلـه مصـرف خواهنـد شـد.
تخفیـف  مشـمول  کـم  مصرف هـا 

می شـوند در ایـن راسـتا، علـی سـیدزاده 
- مدیـرکل دفتـر مدیریـت و کاهش آب 
و  آب  مهندسـی  شـرکت  درآمـد  بـدون 
فاضـاب کشـور - در گفت وگـو با ایسـنا، 
بـا اشـاره بـه مصوبـه هیـأت وزیـران کـه 
در ۲۷ اسـفندماه ۱۳۹۷ اباغ شـد، اظهار 
کـرد: در این مصوبـه موضوعاتی در بحث 
الگـوی مصرف در حوزه آب و برق مطرح 
شـد. الگـوی مصـرف آب مطابـق تبصـره 
چهـار بنـد پ مـاده یـک قانـون توسـعه 
بهینـه سـازی آب شـرب روسـتایی کـه 
در سـال ۱۳۹۴ توسـط مجلـس مصـوب 
شـده اسـت، توسـط وزارت نیـرو تعیین، 
ابـاغ و در کارگـروه سـازگاری بـا کم آبی 

پیشـنهاد و در نهایـت مصـوب شـد.
ایـن مصوبـه هیـأت  بـا  داد:  ادامـه  وی 
وزیـران ایـن اجـازه بـه شـرکت های آب 
و فاضـاب داده شـد کـه الگـوی مصرف 
را پیـاده سـازی کننـد. در بنـد پنـج ایـن 
اسـت کـه  شـده  ذکـر  صراحتـًا  مصوبـه 
آن هـا  آب  مصـرف  کـه  خانوارهایـی 
در  و  بـوده  مصـرف  الگـوی  از  پایین تـر 
بـازه زمانـی اول خـرداد تا پایان شـهریور 
در مقایسـه بـا دوره مشـابه سـال قبـل 
مصـرف خـود را کاهـش دهند، مشـمول 
تخفیـف به میـزان مصرف کاهـش یافته 
بـا نـرخ اولیـن پلـه مصـرف خواهند شـد.

میـزان کاهـش مصرفـی کـه  بـه  یعنـی 
می شـوند. تخفیـف  مشـمول  داشـته اند، 

بسـتان کار  دولـت  از  مصرف هـا  کـم 
. ند می شـو

و کاهـش آب  مدیـرکل دفتـر مدیریـت 
و  آب  مهندسـی  شـرکت  درآمـد  بـدون 
فاضـاب کشـور دربـاره مکانیـزم تخفیف 
مذکور، توضیـح داد: یکی از مکانیزم های 
ایـن تخفیـف ایـن اسـت کـه مشـترکان 
می خواهنـد  کـه  آینـده ای  قبـوض  در 
و  شـوند  بسـتان کار  کننـد،  پرداخـت 
ایـن  نکننـد.  پرداخـت  را  آن  معـادل 
یکـی از مشـوق هایی بـرای مشـترکان و 
خانوارهایـی اسـت که به نوعـی مدیریت 
را  مصـرف  الگـوی  رعایـت  و  مصـرف 
داشـته باشـند. درواقـع مشـترک معادل 
حجمـی که مصرف را کاهش داده اسـت 

مشـمول تخفیـف خواهـد شـد.
نحوه محاسـبه الگوی مصرف آب

سـیدزاده در ادامـه درباره نحوه محاسـبه 
الگـوی مصـرف گفـت: محاسـبه الگـوی 
بعـد  دارد کـه  مختلفـی  مبانـی  مصـرف 
خانـواده ای  هـر  در  این کـه  و  خانـوار 
بـه صـورت میانگیـن چنـد نفـر زندگـی 
می کننـد مهم تریـن آن اسـت. میانگیـن 
آخریـن  توسـط  نیـز  خانـوار  بعـد 
سرشـماری کـه توسـط مرکـز ملـی آمـار 
در سـال ۱۳۹۵ منتشـر شـده اسـت، در 
بخـش شـهری در کشـور ۳.۳ دهـم نفر 
صـورت  بـه  خانـواده  هـر  یعنـی  اسـت. 

دارد. نفـر   ۳.۳ میانگیـن 
میـزان  دیگـر  بعـد  داد:  ادامـه  وی 
کـه  اسـت  آبـی  مصـرف  از  سـرانه ای 
تعییـن شـد. ایـن میـزان بـرای هـر نفـر 
کـه بـر اسـاس نشـریه ۱۱۸-۳ سـازمان 
شـده  داده  پیشـنهاد  بودجـه  و  برنامـه 
اسـت کـه چـه سـرانه هایی بـرای مصرف 
آب در نظـر گرفتـه شـود. موضـوع کـه در 
کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی مطـرح 
شـد، سـرانه ۱۵۰ لیتـر بـه ازای هـر نفـر 
در شـبانه روز مـاک قـرار گرفـت که اگر 
ایـن سـرانه در بعد خانوار ضـرب و تبدیل 
بـه مترمکعب شـود میانگین کشـوری آن 

۱۵ مترمکعـب در مـاه اسـت.
و کاهـش آب  مدیـرکل دفتـر مدیریـت 
و  آب  مهندسـی  شـرکت  درآمـد  بـدون 
اگـر  بنابرایـن  افـزود:  کشـور  فاضـاب 
 ۱۵ مـاه  در  نفـر   ۳.۳ بـا  خانـواده  یـک 
مترمکعـب مصـرف کنـد، الگـوی مصرف 
را رعایـت کـرده اسـت. البتـه ایـن ارقـام 
میانگیـن هسـتند و ممکـن اسـت بعـد 
خانـوار در اسـتان های مختلـف، متفاوت 
باشـد. امـا سـرانه بـرای هـر ایرانـی ۱۵۰ 
لیتـر بـه ازای هر نفر در شـبانه روز در نظر 

گرفتـه شـده اسـت.
اطاع رسـانی  نحـوه  دربـاره  سـیدزاده 
بـه مـردم هـم توضیـح داد: مقـرر شـده 
واحدهـای  توسـط  اطاع رسـانی  اسـت 
شـرکت  در  آب  قبـوض  کننـده  منتشـر 
بنابرایـن  شـود.  انجـام  فاضـاب  و  آب 
باشـد،  پرمصـرف  مشـترکی  چنانچـه 
از  کم تـر  اگـر  و  هشـدار خواهـد گرفـت 
تشـویق  مصـرف کنـد  مصـرف،  الگـوی 

شـد. خواهـد 

بـه دسـتور فرمانـده کل ارتـش جمهـوری 
بررسـی  مأموریـت  ایـران،  اسـامی 
چگونگـی کمـک موثـر ارتـش بـه حفـظ 
مطالعـات  مرکـز  بـه  زیسـت  محیـط 
راهبـردی ارتـش جمهوری اسـامی ایران 

شـد. ابـاغ 
سـید  سرلشـکر  امیـر  دسـتور  بـه   
عبدالرحیـم موسـوی فرمانـده کل ارتـش 
مأموریـت  ایـران،  اسـامی  جمهـوری 

بررسـی چگونگـی کمـک مؤثـر ارتـش به 
حفـظ محیط زیسـت بـه مرکـز مطالعات 
راهبـردی ارتـش جمهوری اسـامی ایران 

ابـاغ شـد.
در بخشـی از دسـتور فرمانـده کل ارتـش 
جمهوری اسـامی ایران آمده اسـت؛ »در 
حالی که آحـاد رزمندگان ارتش جمهوری 
اسـامی ایـران جـان خـود را بـرای حفظ 
حتـی یـک وجـب از خـاک ایـران عزیـز 

تقدیـم می کننـد و در حـوادث غیرمترقبه 
ماننـد زلزلـه، سـیل و آتـش سـوزی بـه 
کمـک مـردم می شـتابند الزم اسـت در 
مـورد حفـظ محیـط زیسـت نیـز بیـش 
از گذشـته تـاش کنند.لـذا بـه آن مرکـز 
مأموریـت داده می شـود بـا اسـتفاده از 
چگونگـی  نخبـگان،  و  خبـرگان  نظـرات 
محیـط  حفـظ  بـه  ارتـش  مؤثـر  کمـک 
زیسـت را بررسـی و نتیجـه را ارائـه کننـد«.

اتاق فکر گردشگری، امکانی 
برای توسعه
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بــا توجــه بــه تحریــم های اخیــر و نیــز با در نظــر داشــتن اقتصاد 
متکــی بــه نفــت ایــران، اهمیــت توجــه بــه گردشــگری بیشــتر 
ــگری  ــق گردش ــی رون ــی و حت ــگر خارج ــود. ورود گردش می ش
 داخلــی منجــر بــه رونــق تولیــد و اقتصــاد خواهــد شــد.

یکــی از ظرفیــت هــای بــزرگ کشــور ما که بایــد بــه آن توجه ویژه 
شــود،صنعت گردشــگری اســت.به عبارتــی اقتصــاد گردشــگری 
 مــی توانــد یکــی از مقــوالت مهــم اقتصــادی بــه حســاب بیایــد.

تشــکیل اتــاق فکــر گردشــگری را کــه به تازگــی از ســوی معاونت 
گردشــگری بعنــوان متولــی دولتــی ایــن صنعــت مطــرح شــد، از 
ایــن منظــر می تــوان تحلیــل کــرد. ایجــاد اتــاق فکــر و اندیشــه 
ــد  در  ــی بای ــن اتاق ــت و چنی ــوزه ای الزم و راهگشاس ــر ح در ه
کنــار مســئوالن باشــد. مثــل پیشــنهاد تشــکیل اتــاق فکــر دولــت 
و بخــش خصوصــی کــه در ســال ۹۵ در زمــان  ریاســت ســازمان 
ــم  ــع دســتی و گردشــگری توســط خان ــراث فرهنگــی، صنای می
احمدی پورمطــرح شــد. همان طــور کــه مــی دانیــد بــرای انجــام 
کاری در ایــن حــد و انــدازه، نمی تــوان بــدون آگاهــی و اطاعــات 
الزم ورود کــرد و چشــم اندازهــای آن را تعریــف کــرد. نقشــه راه 
مــا و مســیری کــه قــرار اســت طــی شــود، بایــد از قبل مشــخص 
 باشــد. چراکــه بــدون اطاعــات و مطالعــه بــه هــدف نمی رســیم.

موضــوع مهمــی که در ایــن میان وجــود دارد، ضرورت شناســایی 
ــه گردشــگری دارد. ــه کشــورمان در زمین ــی اســت ک  ظرفیت های

بســیاری از ظرفیــت هــای بــزرگ گردشــگری ایــران حتــی 
ــی  ــم ناشــناخته اســت. در حال ــان ه ــرای بســیاری از هموطن ب
ــت و  ــر اس ــی  نظی ــا ب ــا در دنی ــه  ه ــن جاذب ــی از ای ــه برخ ک
ــم  ــی می توانی ــا زمان ــی دارد. م ــن و معرف ــه تبیی ــاز ب ــا نی اینه
ــم  ــی را ه ــگری داخل ــم و گردش ــذب کنی ــی ج ــگر خارج گردش
رونــق بدهیــم کــه خودمــان ظرفیت هــای گردشــگری کشــورمان 
را بــه خوبــی بشناســیم. وقتــی خودمــان بشناســیم می توانیــم 
آنهــا بــه مــردم دنیــا هــم اقــدام کنیــم.  بــرای معرفــی 

در کنــار ایــن شناســایی و معرفــی کــه ضــرورت اجتنــاب 
ــه  ــود دارد ک ــری وج ــی دیگ ــوع مهم ــت، موض ــر کار اس ناپذی
بــه  مــا  همچنیــن  اســت.  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد  آن 
حــوزه گردشــگری  در  آموزش دیــده  و  متخــص  نیروهــای 
نیــاز داریــم چــون گردشــگری امــروزه در دنیــا یــک امــر 
تخصصــی اســت و بایــد متناســب بــا شــرایط روز بــا آن 
داشــت. بــرای گفتــن  حرفــی  دنیــا  در  تــا  شــد   مواجــه 

بــرای رونــق گردشــگری داخلــی کــه بــه نوعــی زمینه ســاز ورود 
ــادی  ــای زی ــت، کاره ــم هس ــور ه ــه کش ــی ب ــگر خارج گردش
ــهیات الزم  ــوان تس ــال می ت ــور مث ــه ط ــام داد. ب ــوان انج می ت
بــرای ســفر ارزان قیمــت بــه مــردم داد تــا گردشــگری داخلــی 
احیــا شــود و از ایــن طریــق مقاصــد جدیــدی را تعریــف کــرد کــه 
ــگران  ــد گردش ــاخت های الزم، مقص ــاد زیرس ــا ایج ــده ب در آین
خارجــی هــم بشــود. اینهــا و کارهای بســیاری مانند اینهــا نیازمند 
 تشــکیل حلقــه فکــر و اتــاق اندیشــه اســت که به آن اشــاره شــد.

بــرای  انــدازی  چشــم  می توانــد  گردشــگری  فکــر  اتــاق 
مســئوالن بــه وجــود بیــاورد کــه از طریــق آن مســائل و مباحــث 
صنعــت گردشــگری را رصــد کننــد. الزم اســت کــه مــا در بحــث 
طــرح هــای جامــع گردشــگری، اطاعــات دقیــق تــری داشــته 
باشــیم. بــرای توســعه گردشــگری، تســهیات و خدمــات 
ــه  ــانی ک ــوزش کس ــل، آم ــل و نق ــزی حم ــه ری ــفر، برنام س
ــد، تورهــای گردشــگری و  در حــوزه گردشــگری فعالیــت دارن
ــاق فکــر گردشــگری  ــد در ات ... مــواردی هســتند کــه می توان
مطــرح شــود. اتــاق فکــر در هــر حــوزه ای ظرفیت هــای باالیــی 
ــی  ــج خوب ــود، نتای ــتفاده ش ــا اس ــر از آن ظرفیت ه دارد و اگ
ــده داری  ــم و آین ــت مه ــت و صنع ــد داش ــراه خواه ــه هم را ب
 ماننــد گردشــگری هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

جلــب  نیازمنــد  بســیار  ایــران  در  گردشــگری  صنعــت 
ســرمایه گذاری  جــذب  و  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
اســت. اتــاق فکــر گردشــگری می توانــد یکــی از اهــداف 
ــا در  ــی م ــد. وقت ــم معطــوف کن ــن مه ــق ای ــه تحق خــود را ب
همیــن اســتان مازنــدران کــه یکــی از اســتان های مهــم 
ــکات  ــا مش ــت، ب ــورمان اس ــتی کش ــاح توریس ــه اصط و ب
مواجهیــم،  اقامتــگاه  کمبــود  جملــه  از  و  زیرســاختی 
کــه  هســت  زیــادی  کاســتی های  کــه  می دهــد  نشــان 
باشــد. گردشــگری  فکــر  اتــاق  در  کار  ســوژه   می توانــد 

ــه  ــتی ک ــه ای توریس ــل در منطق ــاخت هت ــت س ــی اس طبیع
بــا کمبــود هتــل مواجــه اســت، هــم بــه نفــع کشــور و مــردم 
از آن نصیــب جامعــه  ناشــی  اقتصــادی  و عوایــد  اســت 
ــه اقتصــادی  ــرای خــود ســرمایه گذار توجی ــم ب می شــود و ه
دارد و در صــورت آگاهــی دادن بــه او، رغبتــش را بــر خواهــد 
ــر  ــد نظ ــا م ــگری ب ــر گردش ــاق فک ــدوارم ات ــت.  امی انگیخ
قــرار دادن ایــن موضوعــات، منشــأ موفقیت هــای بزرگــی در 

ــن ــود./خبر آنای ــگری ش ــوزه گردش ح

 انس طا         ۱.۳۳۴.۰۱۷

 مثقال طا     ۱۷.۹۲۰.۰۰۰

 گرم طای ۱۸  ۴.۲۷۸.۱۹۲

 گرم طای ۲۴  ۴.۱۱۶.۰۰۰

 بهار آزادی      ۴۴.۴۳۰.۰۰۰

 امامی          ۴۵.۵۲۰.۰۰۰

 نیم       ۲۵.۹۵۰.۰۰۰

 ربع         ۱۶.۹۲۰.۰۰۰

 گرمی       ۱۰.۱۰۰.۰۰۰

 دالر             ۱۳۰.۹۸۰

 یورو         ۱۴۹.۸۵۰

 درهم          ۳۶.۱۳۰

 لیر ترکیه           ۲۲.۶۴۰

دالر استرالیا      ۹۲.۳۹۰ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
24 تا  38دنبال کنید

روند کاهشی رشد اقتصادی ادامه دارد
بر اساس پیش بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال میالدی جاری منفی 4/5 درصد خواهد بود

ــاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت  مع

ــار  ــون هکت ــدود ۲۰ میلی ــت: ح ــت گف محیط زیس

دارد  وجــود  کشــور  در  خــاک  و  کانــون گــرد 

ــت و  ــی اس ــا بحران ــی از آنه ــت بخش ــه وضعی ک

تــاش می کنیــم برنامــه عمــل ایــن کانون هــا 

امســال تهیــه و ارائــه شــود. آن طــور کــه مســعود 

شناســایی  کار  گفتــه،  ایرنــا  بــه  تجریشــی 

پایــان  بــه  داخلــی  گردوخــاک  کانون هــای 

ــه ســراغ تهیــه برنامــه  رســیده و در نظــر داریــم ب

ــرای هــر  عمــل آن هــا برویــم و مشــخص کنیــم ب

ــرد. ــورت گی ــد ص ــی بای ــه اقدامات ــتان چ اس
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دستور ویژه فرمانده 
کل ارتش برای کمک 
به حفظ محیط زیست

به دستور امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 

ارتش، مأموریت بررسی چگونگی 
کمک مؤثر ارتش به حفظ 

محیط زیست به مرکز مطالعات 
راهبردی ارتش، ابالغ شد.

بنادر سبز با هدف ایجاد 
تعادل زیست محیطی 

ایجاد می شود
مدیرعامل سازمان بنادر و 

دریانوردی از طرح تبدیل بنادر 
کشور به بنادر سبز بر اساس 
پارامترهای زیست محیطی، 

خبر داد.
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معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست از ارائه برنامه عمل 
کانون های گردوغبار داخلی در 
سال جاری خبر داد

برنامه عمل کانون های 

بحرانی گرد و غبار 

ارائه می شود
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تبلیغ »اخذ ویزای تضمینی« 
ممنوع شد

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، 
تبلیغ اخذ ویزای تضمینی را غیرقانونی اعالم کرد

وزیرآموزش و پرورش 
کابینه را ترک کرد تا 

نامزد مجلس شود
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وزیرآموزش و پرورش کابینه را ترک کرد تا نامزد مجلس شودپیام خبر
سخنگوی دولت با اشاره به اعام استعفای وزیر آموزش و پرورش برای کاندیداتوری مجلس اظهار کرد: آقای 
بطحائی بعد از تقدیم نامه استعفای خود به رئیس جمهوری در ابتدای هفته، مجددًا با واعظی تماس گرفته و از 
او خواست تا پیش از اتمام مهلت قانونی برای کاندیداتوری انتخابات مجلس، رئیس جمهوری موافقت خود را 
با استعفا اعام کند که رئیس جمهوری نیز بنا به خواست آقای بطحائی با استعفای ایشان موافقت کرد
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روند کاهشی رشد اقتصادی ادامه دارد
بر اساس پیش بینی بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال میالدی جاری منفی 4/5 درصد خواهد بود

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران رشد اقتصادی منفی دارد

بانــک جهانــی در تازه تریــن گــزارش خــود 
ــه  ــی اقتصــاد، ب از چشــم انداز رشــد جهان
آمارهــای ایــران نیــز اشــاره کــرده و بــرای 
ســومین بــار پیش بینــی خــود را از رشــد 
ــران کاهــش  ــی ای ــص داخل ــد ناخال تولی
ــازه،  داد.بانــک جهانــی در ایــن گــزارش ت
ایــران را در قعــر جــدول بعــد از نیکاراگوئــه 
ــی  ــص داخل ــد ناخال از لحــاظ رشــد تولی
ــی  ــاد بین الملل ــن نه ــرار داده اســت. ای ق
در ســال گذشــته رشــد اقتصــادی ایــران 
درصــد،   ۴.۱ مثبــت   ۲۰۱۹ ســال  در  را 
پیش بینــی کــرده بــود، امــا در ژانویــه 
ســال جــاری بــه منفــی ۳.۶ درصــد تغییر 
داد و هــم اکنــون ایــن رقــم را منفــی ۴.۵ 

ــت. ــرده اس ــی ک ــد پیش بین درص

ــای  ــر را تحریم ه ــت ام ــزارش عل ــن گ ای
ــن  ــرار گرفت ــدف ق ــا ه ــکا، خصوص آمری
صــادرات نفــت ایــران عنــوان کرده اســت. 
ــات  ــر تحقیق ــول« مدی ــک کاوس »پاتری
مؤسســه نیرایســت پالیســی در ایــن 
ــش  ــت بخ ــت نف ــد: »صنع ــاره می گوی ب
مهمــی از اقتصــاد ایــران اســت و شــاهد 
ــل  ــه دلی ــران ب ــت ای ــد نف ــش تولی کاه
ــان  ــتیم. از زم ــکا هس ــای آمری تحریم ه
ــی 2018  ــام در م ــکا از برج ــروج آمری خ
ــران را  ــه ای ــای علی ــور تحریم ه ــن کش ای
ــی از آن  ــه بخش ــرده ک ــال ک ــاره اعم دوب
ــت.  ــی اس ــای نفت ــه تحریم ه ــوط ب مرب
مــاه گذشــته میــادی نیــز آمریــکا از ارائــه 
معافیــت بیشــتر بــرای ادامــه خریــد نفت 

ایــران توســط دیگــر کشــورها خــودداری 
ــی رشــد  ــی پیش بین ــک جهان ــرد.« بان ک
ــورم  ــا ت ــا را کــه ب ــرای ونزوئ اقتصــادی ب
نجومــی ده میلیــون درصــدی مواجــه 
اســت، متوقــف کــرده، امــا می گویــد 
رشــد اقتصــادی ایــران بعــد از نیکاراگوئــه 
رشــد  کمتریــن  و  درصــد   ۵ منفــی 
اقتصــادی در میــان همــه کشــورهای 

ــود. ــد ب ــان خواه جه
ــی از اقتصــاد  ــی بانــک جهان ــه ارزیاب البت
ــدوق  ــر از صن ــیار خوش بینانه ت ــران بس ای
ــن  ــه در آخری ــت ک ــول اس ــی پ بین الملل
گــزارش خــود پیش بینــی کــرده بــود 
اقتصــاد ایــران در ســال ۲۰۱۹ حــدود 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــد کوچک ت ــش درص ش

بــر اســاس ارزیابــی صنــدوق بین المللــی 
پــول، تنهــا ســودان و ایــران در ســال ۲۰۱۹ 
ــی  ــت. ارزیاب ــد داش ــی خواهن ــد منف رش
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــز ب ــی نی ــک جهان بان
رشــد اقتصــادی ســودان در ســال جــاری 
ــی  ــک جهان منفــی ۱.۹ درصــد باشــد. بان
می گویــد: نــرخ تــورم ایــران از حــدود 
ــدود ۵۲  ــه ح ــه ۲۰۱۸ ب ــد در نیم ده درص
ــل ســال جــاری اوج  ــاه آوری درصــد در م
ــمگیر ارزش  ــت چش ــت و اف ــه اس گرفت
ــای رشــد  ــی از چالش ه ــز یک ــال را نی ری
ــت.  ــرده اس ــوان ک ــران عن ــادی ای اقتص
پــول ملــی ایــران از ابتــدای پارســال 
ــت داده  ــود را از دس ــترین ارزش خ بیش
اســت. قیمــت دالر اوایــل ســال گذشــته 
حــدود ۴۷۰۰ تومــان بــود امــا بــا خــروج 
ــان  ــت هم ــام در اردیبهش ــکا از برج آمری
ســال، افزایــش قیمــت آن آغــاز شــد و تــا 
پاییــز حتــی بــه ۱۸ هــزار تومــان رســید. 
بــا ایــن حــال دوبــاره قیمــت دالر کاهــش 
ــدود ۱۱  ــه ح ــال ب ــان س ــت و در پای یاف
هــزار تومــان نزدیــک شــد. طــی دو مــاه 
رونــد صعــودی  دوبــاره  دالر  گذشــته، 
ــزار  ــا ۱۴ ه ــن ۱۳ ت ــون بی ــته و اکن داش

ــت. ــان اس ــان در نوس توم
برجــام،  از  خــروج  از  پــس  آمریــکا 
اجــرا  بــه  ایــران  علیــه  تحریم هایــی 
گذاشــت کــه مهم تریــن آنهــا تحریــم 
صــادرات نفــت ایــران اســت. میــزان 
ــل از  ــران در دوران قب ــت ای ــادرات نف ص
تحریم هــا روزانــه ۲.۵ میلیــون بشــکه 
کل  در  درصــدی   ۶۰ ســهمی  و  بــود 
صــادرات کشــور داشــت.بانک جهانــی 
ــرای  ــران ب ــادی ای ــد اقتص ــد رش می گوی
امــا  مثبــت،   ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰ ســال های 

بســیار نــازل خواهــد بــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، انتظــار مــی رود 
رشــد اقتصــادی ایــران در ســال آینــده ۹ 
دهــم درصــد و در ســال ۲۰۲۱ حــدود یــک 

درصــد باشــد.
ــران را  ــی رشــد اقتصــادی ای ــک جهان بان
ــد  ــی ۱.۹ درص ــته منف ــال گذش ــرای س ب
گــزارش  ایــن  بــود.  کــرده  ارزیابــی 
همچنیــن رشــد اقتصــادی جهــان بــرای 
ســال جــاری را ۲.۶ درصــد ارزیابــی کــرده، 
ــال  ــاخص در س ــن ش ــه ای ــی ک در حال
۲۰۱۸ حــدود ســه درصــد بــود. بدیــن 
ــان  ــادی جه ــد اقتص ــگ رش ــب آهن ترتی

ــت.  ــه اس ــش یافت کاه

جنگ تعرفه ها یکی از عوامل 
کاهش رشد اقتصادی

ــان  ــا می ــگ تعرفه ه ــی جن ــک جهان بان
آمریــکا و برخــی کشــورها را یکــی از 
عوامــل عمــده کاهــش آهنــگ رشــد 

اقتصــادی عنــوان کــرده اســت.
بانــک جهانــی یــادآوری کــرده کــه تــداوم 
ــد  ــگ رش ــاری، آهن ــمکش های تج کش
اقتصــادی در سراســر دنیــا را کنــد می کند 
و مبــارزه بــا فقــر نــاکام می مانــد. بانــک 
جهانــی فــراز و فــرود اختافــات تجــاری 
ــاالت متحــده و کشــورهای مختلــف را  ای
ــرات  ــد و از اث ــال می کن ــی دنب ــا نگران ب
اقتصــاد  در  چالــش  ایــن  مســتقیم 
بین المللــی بیمنــاک اســت. »دیویــد 
ــک،  ــن بان ــد ای ــس جدی ــس«، رئی مالپ
گفــت: »انتظــار مــی رود رشــد اقتصــادی 
ــس  ــود.« مالپ ــد ش ــکارا کن ــان، آش جه
ــود  ــر و بهب ــش فق ــه کاه ــرد ک ــد ک تاکی
ــد  ــتلزم رش ــردم، مس ــی م ــرایط زندگ ش
ــا کشــمکش های  اقتصــادی باالســت ام
تجــاری ایــن چشــم انداز را بــه خطــر 
ــک  ــی  بان ــر گــروه ارزیاب ــد. مدی می اندازن
جهانــی نیــز گفتــه اســت: »چنانچــه 
بخــش بزرگــی از تجــارت بین المللــی 
بــا ســد تعرفه هــای گمرکــی بــاال مواجــه 

شــود، اقتصــاد جهانــی بــر ســر دوراهــی 
قــرار می گیــرد.«

حجــم مبــادالت تجــاری چیــن و آمریــکا، 
ــی را  یــک ســوم خروجــی اقتصــاد جهان
تشــکیل می دهــد و اختــاف تجــاری 
غــول  دو  ایــن  بیــن  مــدت  طوالنــی 
اقتصــادی، تاثیــری غیرقابــل انــکار در 
ســطوح دیگــر اقتصــاد بــه جــا می گــذارد. 
ــادل  ــی مع ــارت جهان ــال ۲۰۱۸، تج در س
۴/۱ درصــد رشــد کــرد امــا بانــک جهانــی 
ایــن رقــم را بــرای ســال ۲۰۱۹ معــادل ۶/ 
ــرآورد  ــت.  ب ــرده اس ــی ک ــد ارزیاب ۲درص
جدیــد بانــک جهانــی، یــک درصــد کمتــر 
ــه  ــه در ژانوی ــت ک ــی اس از گمانه زنی های
جریــان داشــت و کمتریــن آهنگ رشــد از 
زمــان بحــران مالــی بــه این ســو را نشــان 
می دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه  
ــادالت تجــاری را  ــان حجــم مب اقتصاددان
همــواره عاملــی تعیین کننــده بــرای رشــد 
اقتصــادی دانســته اند. رئیــس بانــک 
جهانــی می گویــد ایــن واقعیــت، فرصتــی 
اســت بــرای آن کــه سیاســتمداران بــرای 
ــه  ــت ب ــر، جدی ــا یکدیگ ــدن ب ــار آم کن
خــرج دهنــد. مالپــس در توضیح شــرایط 
موجــود گفتــه اســت: »مــا نگرانیــم زیــرا 
ــطح  ــاری، س ــات تج ــوازات مناقش ــه م ب
بــاالی بدهی هــا نیــز مشــکلی جــدی 
هســتند.« قــروض بــاال از جملــه عواملــی 
هســتند کــه جلــوی رشــد اقتصــادی 

بســیاری از کشــورها را می گیرنــد.
جهانــی  بانــک  در  ۱۸۹ کشــوری کــه 
ــود  ــن خ ــدف بنیادی ــد، ه ــت دارن عضوی
ــر شــدید در بســیاری از  ــا فق ــارزه ب را مب
نقــاط جهــان و بهبــود رفــاه دســته کــم ۴۰ 
درصــد از فقیرتریــن قشــرهای جامعــه در 
ــرمایه  ــد. س ــام کرده ان ــوری اع ــر کش ه
ــورها،  ــت کش ــق عضوی ــک از ح ــن بان ای
از  اســتقراض  و  اوراق قرضــه  فــروش 
عضــو  دولت هــای  و  مالــی  بازارهــای 

تامیــن می شــود.

ــورش  ــه کش ــه ک ــوری فرانس ــس جمه رئی
بــه عنــوان یکــی از امضــا کننــدگان برنامــه 
جامــع اقــدام مشــترک)برجام( تاکنــون 
ــرای اجــرای ایــن توافــق  ــه تعهــد خــود ب ب
ــس  ــت ،پ ــرده اس ــل نک ــی عم ــن الملل بی
از دیــدار بــا همتــای آمریکایــی خــود گفــت 
کــه پاریــس و واشــنگتن اهــداف مشــترکی 
در قبــال ایــران دارنــد و مذاکــرات جدیــدی 
ــاز  ــام آغ ــاد برج ــترش مف ــرای گس ــد ب بای
ــوری  ــس جمه ــرون رئی ــود.امانوئل مک ش
فرانســه پــس از دیــدار و گفتگــو بــا دونالــد 

ــاره  ــکا درب ــوری آمری ــس جمه ــپ رئی ترام
ایــران گفــت: فکــر می کنــم مــا قطعــًا 
ــم. ــران داری ــال ای ــترکی در قب ــداف مش اه

مکــرون افــزود: چــه کاری می خواهیــم 
بکنیــم؟ ابتــدا می خواهیــم مطمئــن شــویم 
کــه آنهــا بــه ســاح هســته ای دســت 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــورم ای ــد. منظ نمی یابن
تــا ســال ۲۰۲۵ ابــزاری )برجــام( در اختیــار 
داریــم و می خواهیــم از آن فراتــر رویــم 
و اطمینــان کامــل بــرای طوالنــی مــدت 
ــه  ــور فرانس ــس جمه ــت آوریم.رئی ــه دس ب

هــدف دوم مشــترک پاریــس و واشــنگتن 
را »کاهــش فعالیــت موشــک بالســتیک« 
ایــران عنــوان کــرد و ادامــه داد: ســوم اینکــه 
مــا می خواهیــم فعالیــت منطقــه ای آنهــا را 
مهــار کنیــم. یعنــی ایــن ســه هــدف مهــم 
هســتند. و البتــه ماهدف مشــترک چهارمی 
هــم داریم؛صلــح درمنطقه)غــرب آســیا(

مکــرون کــه کشــورش بــه همــراه آلمــان و 
انگلیــس بــه عنوان۳طــرف اروپایــی برجــام 
تاکنــون اقدامــی عملــی بــرای حفــظ ایــن 
توافــق نکــرده انــد، تاکیــد کــرد کــه اهــداف 
مشــترک اینهــا هســتند و مابقــی بحث هــا 
پیرامون»جزئیــات فنی«بــرای دســتیابی به 

ــت. ــداف اس ــن اه ای

همنوایی مکرون با ترامپ برای 
فرار از تعهد اجرای برجام

برنامه هسته ای و موشکی تهران 
ارتباطی به یکدیگر ندارد

تعهــدات  بــه  ایــران  پایبنــدی  بــر  تاکیــد  بــا  روســیه  رییس جمهــوری 
هســته ای خــود، گفــت کــه مســاله موشــکی و اتمــی بایــد بــه صــورت مجــزا 
ــه نقــل از اینترفکــس، »والدیمیــر پوتیــن«  ــا ب بررســی شــوند.به گــزارش ایلن
رییس جمهــوری روســیه در دیــدار بــا روســای رســانه های خارجــی مســتقر در 
ایــن کشــور، گفــت:»از نقطــه نظــر کنتــرل برنامــه هســته ای، در حــال حاضــر 
ــه و  ــی پای ــن ســخنان ب ــان اســت. ای ــد شــده ترین کشــور در جه ــران، تایی ای
ــرژی اتمــی  اســاس نیســت. اینهــا چیــزی اســت کــه آژانــس بین المللــی ان
می گویــد. آنهــا مــدام از ایــران بازرســی کــرده و تاکنــون حتــی یــک بــار هــم 
ــن در  ــف نکردند.«ای ــته ای)برجام( کش ــق هس ــاد تواف ــض مف ــانه ای از نق نش
حالــی اســت کــه روســای جمهــوری آمریــکا و فرانســه توافــق کردنــد کــه بــرای 
جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه ســاح هســته ای بایــد مذاکــرات جدیــدی 
ــم.  ــت نمی کنی ــی حمای ــای ضدایران ــزود: »از تحریم ه ــود.پوتین اف ــام ش انج
بــا متحــدان و دوســتان خــود رایزنــی می کنیــم تــا بــه آنهــا ثابــت کنیــم کــه 
ــا زحمت هــای چندیــن ســال مذاکــره از بیــن  ــد اقداماتــی انجــام شــود ت بای
نــرود.«وی همچنیــن مســاله هســته ای ایــران و برنامــه موشــکی کشــورمان را 
جــدا از هــم دانســته و تاکیــد کــرد ایــن دو نبایــد بــا یکدیگــر مقایســه شــده و 
ربــط داده شــوند. رییس جمهــوری روســیه گفــت کــه ایــران ماننــد هــر کشــور 

دیگــری حــق دارد از خــود دفــاع کنــد.

مجلس

سیاست

سیاست

سیاست

اختیارات رئیس جمهوری باید افزایش یابد

ایران تنها یک نظام سیاسی نیست، بلکه یک ایدئولوژی است

موضوعات فرابرجامی کمکی به حفظ برجام نمی کند

هلند به اینستکس، می پیوندد

عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس 
شـــورای اســـامی گفـــت: رئیـــس 
جمهـــوری بـــرای فرماندهـــی 
ـــش  ـــه افزای ـــادی ب ـــگ اقتص جن
ــارات  ــای ایـــن اختیـ ــاز دارد و ظرفیـــت هـ ــارات نیـ اختیـ
در قانـــون اساســـی پیـــش بینـــی شـــده است.»ســـام 
ــورای  ــس شـ ــام در مجلـ ــردم ایـ ــده مـ ــی« نماینـ امینـ
اســـامی افزود:براســـاس قانـــون اساســـی رئیـــس 
جمهـــوری دارای اختیـــارات و حقوقـــی اســـت،اما ممکـــن 
ـــون  ـــای قان ـــیاری از ظرفیت ه ـــان بس ـــرور زم ـــه م ـــت ب اس
اجـــرا نشـــود یـــا بـــه عـــرف و عـــادت تبدیـــل شـــده یـــا 
ـــه  ـــی ب ـــی توجه ـــه ب ـــد.وی ب ـــیده باش ـــرا نرس ـــان آن ف زم

ـــات شـــوراهای اســـامی شـــهر و روســـتا در  ـــزاری انتخاب برگ
ـــا  ـــا مدت ه ـــه داد:ت ـــرد و ادام ـــاره ک ـــته اش ـــال های گذش س
بعـــد از انقـــاب اســـامی بـــه ظرفیت هـــای قانـــون 
اساســـی در زمینـــه برگـــزاری انتخابـــات شـــوراها توجـــه 
نشـــد، ۲۰ســـال از انقـــاب اســـامی گذشـــته بـــود و مـــا 
انتخابـــات شـــوراها را برگـــزار نکردیـــم و پـــس از دو دهـــه ایـــن 
ظرفیـــت قانونـــی محقـــق شـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه اجرایـــی 
ــه  ــی بـ ــون اساسـ ــای قانـ ــدن ظرفیت هـ ــق نشـ و محقـ
ـــار داشـــت: افزایـــش  ـــف در کشـــور اســـت، اظه ـــل مختل دالی
ـــون  ـــارات رئیـــس جمهـــوری مســـتلزم بازنگـــری در قان اختی
ـــازوکارهای  ـــه س ـــز ب ـــری نی ـــن بازنگ ـــت و ای ـــی اس اساس

خاصـــی نیـــاز دارد.

ـــوان  ـــران در روســـیه گفـــت: نمـــی ت ســـفیر ای
ـــرد  ـــزوی ک ـــران را من ـــامی ای ـــوری اس جمه
ـــک نظـــام سیاســـی  ـــا ی ـــران تنه ـــه ای چـــرا ک
ـــه  ـــت ک ـــوژی اس ـــک ایدئول ـــه ی ـــت بلک نیس
ـــی  ـــت علم ـــتین نشس ـــور دارد.نخس ـــان حض ـــردم جه ـــیاری از م ـــب بس در قل
انقـــاب اســـامی در پرتـــو اندیشـــه هـــای امـــام خمینی)ره(بـــا حضـــور 
جمعـــی از اندیشـــمندان ایـــران و روســـیه در محـــل رایزنـــی فرهنگـــی ســـفارت 
ـــاعت  ـــدت دو س ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــن نشس ـــد.در ای ـــزار ش ـــکو برگ ـــران در مس ای
ـــه طـــول انجامیـــد حاجـــی میرزایـــی دبیـــر هیـــات دولـــت و مهـــدی ســـنایی  ب
ـــران در روســـیه هـــم حضـــور داشـــتند، شـــرکت  ـــوری اســـامی ای ســـفیر جمه
کننـــدگان نقـــش و تاثیـــر حضـــرت امـــام خمینـــی )ره(در شـــکل گیـــری 
ـــی ایشـــان را  ـــاد شـــخصیت علمـــی، سیاســـی و مذهب انقـــاب اســـامی و ابع
تبییـــن کردند.دبیـــر هیـــات دولـــت جمهـــوری اســـامی ایـــران در ســـخنان خـــود 
ـــه  ـــه راه، و ایمـــان ب ـــه هـــدف، ایمـــان ب ـــه خدا،ایمـــان ب ـــار ویژگـــی ایمـــان ب چه
مـــردم از ســـوی امـــام خمینـــی را بـــه عنـــوان رمـــز موفقیـــت انقـــاب اســـامی 
بـــرای حاضریـــن تشـــریح نمود.رئیـــس شـــورای بیـــن المللـــی اســـاوی، 

مدیـــر مســـئول روزنامـــه زافتـــرا، رئیـــس اداره دینـــی بخـــش آســـیایی 
ـــن از  ـــد ت ـــام، و چن ـــان اس ـــیه و جه ـــات روس ـــز مطالع ـــیه،رئیس مرک روس
ـــه  ـــن نشســـت ب ـــوان ســـایر ســـخنرانان ای ـــه عن ـــی روســـیه ب ـــاالن اجتماع فع
ابعـــاد و ویژگـــی هـــای انحصـــاری امـــام خمینـــی از ابعـــاد مختلـــف پرداختنـــد 
و آمـــوزه هـــای ایشـــان را در زندگـــی شـــخصی، معنـــوی و سیاســـی سرمشـــق 
و رمـــز موفقیـــت ســـایر رهبـــران جهـــان دانســـتند.مهدی ســـنایی ســـفیر 
ـــده  ـــه عه ـــت را ب ـــن نشس ـــت ای ـــه ریاس ـــیه ک ـــیون روس ـــورمان در فدراس کش
داشـــت در ســـخنانی انقـــاب اســـامی در ســـال ۵۷ را در نتیجـــه یکصدســـال 
اســـتقال طلبـــی مـــردم ایـــران دانســـت و مهمتریـــن دلیـــل موفقیـــت 
ـــروه  ـــه گ ـــجام هم ـــاد و انس ـــاد اتح ـــی در ایج ـــام خمین ـــی ام ـــاب را توانای انق
ـــی در  ـــام خمین ـــش ام ـــه نق ـــن ب ـــرد.وی همچنی ـــر ک ـــردم ذک ـــار م ـــا و اقش ه
ـــان اســـام و دمکراســـی  ـــرد از ترکیـــب می ـــری نظامـــی منحصـــر بف شـــکل گی
ـــال  ـــزار س ـــن ه ـــوردار از چندی ـــت برخ ـــوری اس ـــران کش ـــت: ای ـــت و گف پرداخ
ـــرا  ـــوان آن ـــه نت ـــود ک ـــی ش ـــث م ـــی باع ـــن ویژگ ـــذا ای ـــگ ل ـــدن و فرهن تم
منـــزوی کـــرد چـــرا کـــه ایـــران تنهـــا یـــک نظـــام سیاســـی نیســـت بلکـــه یـــک 

ـــت. ـــوژی اس ایدئول

ــه  ــور خارجـ ــخنگوی وزارت امـ سـ
نســـبت بـــه اظهـــارات رئیـــس 
دیـــدار  در  فرانســـه  جمهـــور 
اش  آمریکایـــی  همتـــای  بـــا 
ــات  ــرح موضوعـ ــد کرد:طـ ــان داد و تاکیـ ــش نشـ واکنـ
ـــی  ـــام نم ـــظ برج ـــه حف ـــی ب ـــا کمک ـــه تنه ـــی، ن فرابرجام
ـــرف  ـــن ط ـــتر بی ـــادی بیش ـــی اعتم ـــه ب ـــه زمین ـــد، بلک کن
ـــید  ـــی سازد.»س ـــم م ـــام را فراه ـــده برج ـــی مان ـــای باق ه
عبـــاس موســـوی« در واکنـــش بـــه اظهـــارات رئیـــس 
جمهـــور فرانســـه در دیـــدار بـــا همتـــای آمریکایـــی 
خـــود گفـــت: طـــرف هـــای اروپایـــی تاکنـــون بـــه رغـــم 
ــل  ــی، در عمـ ــای سیاسـ ــه هـ ــخنان و بیانیـ ــی سـ برخـ
بـــه تعهـــدات خـــود ذیـــل برجـــام و تعهـــدات بعـــد از 

خـــروج غیرقانونـــی آمریـــکا از برجـــام ناتـــوان بـــوده و 
ـــق  ـــورمان را طب ـــل کش ـــاع کام ـــه انتف ـــد زمین ـــته ان نتوانس
ـــه داد: در  ـــد.وی ادام ـــم کنن ـــه فراه ـــق چندجانب ـــن تواف ای
ایـــن شـــرایط، آنهـــا بـــا طـــرح موضوعـــات فرابرجامـــی، 
ـــه  ـــد، بلک ـــی کنن ـــام نم ـــظ برج ـــه حف ـــی ب ـــا کمک ـــه تنه ن
ـــی  ـــای باق ـــرف ه ـــن ط ـــتر بی ـــادی بیش ـــی اعتم ـــه ب زمین
مانـــده برجـــام را فراهـــم و آمریـــکا را بـــه هـــدف خـــود 
در خـــروج غیرقانونـــی از برجـــام کـــه چیـــزی جـــز 
فروپاشـــی آن نبـــود، نزدیـــک تـــر مـــی کنند.ســـخنگوی 
ـــتوانه  ـــدون پش ـــراری، ب ـــای تک ـــه ادعاه ـــور خارج وزارت ام
و متناقـــض رئیـــس جمهـــور آمریـــکا در ایـــن دیـــدار را 
ـــازه ندانســـت.  ـــش ت ـــد و شایســـته واکن ـــد ارزش خوان فاق

دولـــت هلنـــد اعـــام کـــرد کـــه قصـــد دارد 
بـــا ســـرمایه گـــذاری در اینســـتکس بـــه ایـــن 
ـــخ  ـــد در پاس ـــت هلن ـــی بپیوندد.دول ـــازوکار مال س
ـــون  ـــور پیرام ـــن کش ـــان ای ـــهای پارلم ـــه پرسش ب
ـــران، در  ـــه ای ـــکا علی ـــای آمری ـــا تحریمه ـــه ب ـــا در مقابل ـــه اروپ ـــات اتحادی اقدام
نامـــه ای بـــه تاریـــخ چهارشـــنبه ۵ ژوئـــن )۱۵ خردادمـــاه( بـــه ســـران نهـــاد 
ـــن  ـــد، ضم ـــر ش ـــت منتش ـــای رســـمی دول ـــه در تارنم ـــور ک ـــن کش ـــذاری ای قانونگ
ــذاری و  ــرمایه گـ ــرای سـ ــود بـ ــه خـ ــتکس، از برنامـ ــت از اینسـ ــام حمایـ اعـ
ـــخ  ـــه، در پاس ـــن نام ـــر داد.در ای ـــی خب ـــی اروپای ـــازوکار مال ـــن س ـــه ای ـــتن ب پیوس
بـــه پرسشـــی پیرامـــون نحـــوه کارکـــرد »قانـــون مسدودســـاز« کـــه از ســـوی 
ـــران  ـــد، وزی ـــا ش ـــکا احی ـــای آمری ـــم ه ـــا تحری ـــه ب ـــرای مقابل ـــا ب ـــه اروپ اتحادی
ـــر  ـــه تاثی ـــن اتحادی ـــه ای ـــد ک ـــد کردن ـــد تاکی ـــور خارجـــه و تجـــارت خارجـــی هلن ام
ـــه رســـمیت نمـــی  ـــی دانســـته و ب ـــکا را غیرقانون ـــم هـــای آمری فراســـرزمینی تحری
ـــت از  ـــامانه حمای ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــت هلن ـــه دول ـــای کابین ـــد.این اعض شناس
ـــد  ـــد: هلن ـــن گفتن ـــتکس، همچنی ـــی اینس ـــرنام انگلیس ـــا س ـــاری ب ـــادالت تج مب
ـــد دارد  ـــه قص ـــرده ک ـــام ک ـــراز و اع ـــتکس اب ـــود را از اینس ـــت خ ـــواره حمای هم

ســـهامدار آن شـــود.مقامهای دولـــت هلنـــد افزودنـــد: پیـــش از آنکـــه هلنـــد 
ـــعه  ـــی توس ـــه خوب ـــد ب ـــتکس بای ـــود، اینس ـــامانه ش ـــن س ـــهامدار ای ـــد س بتوان
ـــد  ـــت هلن ـــی برد.دول ـــان م ـــاره زم ـــن ب ـــی در ای ـــری نهای ـــم گی ـــود. تصمی داده ش
ـــه  ـــر فراســـرزمینی و یکجانب ـــا تاثی ـــت خـــود ب ـــام مخالف ـــه ضمـــن اع ـــن نام در ای
ـــرد  ـــد ک ـــت، تاکی ـــی اس ـــن الملل ـــن بی ـــض قوانی ـــه ناق ـــکا ک ـــای آمری ـــم ه تحری
کـــه آمســـتردام پـــس از اجـــرای برنامـــه جامـــع اقـــدام مشـــترک )برجـــام( 
ـــران  ـــه ای ـــد ب ـــادرات هلن ـــه ص ـــکلی ک ـــه ش ـــترش داد ب ـــران را گس ـــا ته ـــارت ب تج
از ۳۷۶ میلیـــون یـــورو در ســـال ۲۰۱۴ بـــه ۱.۰۶ میلیـــارد یـــورو در ســـال ۲۰۱۷ 
ـــس  ـــران پ ـــد و ای ـــان هلن ـــارت می ـــش تج ـــود کاه ـــا وج ـــاس، ب ـــید.براین اس رس
از اعـــام تحریـــم هـــای یکجانبـــه آمریـــکا، هنـــوز شـــرکت هـــای بـــزرگ و 
ـــران  ـــه ای ـــد ب ـــادرات هلن ـــم ص ـــتند و حج ـــال هس ـــران فع ـــدی در ای ـــک هلن کوچ
ـــت.این  ـــوده اس ـــورو ب ـــون ی ـــغ ۷۱۸ میلی ـــال ۲۰۱۸ مبل ـــش در س ـــود کاه ـــا وج ب
ـــی  ـــا زمان ـــرد ت ـــح ک ـــام، تصری ـــداوم برج ـــت ت ـــد براهمی ـــا تاکی ـــن ب ـــه همچنی نام
کـــه آژانـــس بیـــن المللـــی انـــرژی اتمـــی گزارشـــی از نقـــض ایـــن توافـــق از 
ـــظ  ـــرای حف ـــد ب ـــوده، هلن ـــه ب ـــون اینگون ـــه تاکن ـــور ک ـــداده، همانط ـــران ن ســـوی ای

ـــرد. ـــد ک ـــاش خواه ـــام ت برج

س
فار

س: 
عک

ضرغامـی گفـت: مطلعـم کـه آمـار پرسـتوهای دیگـران ، بـه 
اشـاره  بـا  ضرغامـی  هللا  می شـود.عزت  منتقـل  سیاسـیون 
بـه حواشـی پرونـده نجفـی در توییتـر نوشت:پرسـتو بـازی 
مثـل سـاح کشـتار جمعـی، در قامـوس مـا نیسـت. بـه رغم 
انتقاداتـم بـه برخـی شـیوه های امنیتـی اطاعاتـی، معتقـدم 
کـه ایـن ممنوعیـت از نقـاط قـوت و قابـل افتخار آنان اسـت. 
مطلعـم کـه آمـار پرسـتوهای دیگـران ، بـه سیاسـیون منتقل 

می شـود. برخـی پنـد می گیرنـد و برخـی مـال!

رییـس سـتادمرکزی فرماندهی آمریکا)سـنتکام(مدعی شـد 
ایـران همچنـان وجـود داشـته وحضـور نظامـی  تهدید هـای 
ایـاالت متحـده در منطقـه، موجـب شـد ایـران در اقداماتـش 
از آسوشـیتد پرس،  بـه نقـل  ایلنـا  بازنگـری کند.بـه گـزارش 
فرماندهـی  سـتادمرکزی  مکنزی«رییـس  فرانـک  »ژنـرال 
آمریـکا اظهـارات بی اساسـی دربـاره خاورمیانه و ایـران مطرح 
کرد.مکنـزی مدعی شـدحضور نظامـی آمریـکا درخلیج فارس 
موجب شـدایران عقب نشـینی کرده ودرتصمیماتـش بازنگری 
کنـد.وی ادامـه داد:»بـاور نـدارم تهدید هـای از سـوی ایـران 
کامـا از بیـن رفتـه و این تهدید هـای همچنان وجـود دارند.«

»پرستوبازی«مثل سالح کشتار 
جمعی،در قاموس ما نیست

تهدید های ایران هم چنان 
وجود دارد

بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس  جوانـان  فراکسـیون  رئیـس 
اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه کارگیـری 
جوانـان گفـت: مـا بایـد نسـبت بـه آنچه رهبـری در اسـتفاده 
از ظرفیـت جوانـان گفته انـد اهتمـام ورزیـم زیـرا نیـاز به یک 
پوسـت اندازی در مدیریـت کشـور داریم.زهـرا سـاعی دربـاره 
فرمایشـات اخیـر مقـام معظـم رهبـری مبنـی بر این کـه باید 
از ظرفیـت جوانـان اسـتفاده کـرد و دولـت آینـده بایـد یـک 
دولـت جـوان باشـد، گفت: حضـرت آقـا چند وقتی اسـت که 
روی بحـث جوانگرایـی تأکیـد بیشـتری دارد و مـا هـم بایـد 
در جهـت اجرایـی شـدن ایـن مهم کوشـش بسـیار کنیم. وی 
تاکیـد کـرد: چهـار دهه از انقاب اسـامی  گذشـته اسـت و ما 
نیـاز بـه یـک پوسـت انـدازی در مدیریـت کان کشـور داریم.

مدیـرکل سیاسـی وزارت کشـور با اشـاره بـه اینکـه تاکنون ۱۰۵ 
حـزب شـرایط خـود را با قانـون جدید احـزاب تطبیـق داده اند، 
گفت:تا۱۰تیـر تمامـی احـزاب دارای پروانـه را اعـام خواهیـم 
کـرد و از ایـن تاریـخ بـه بعد،فعالیـت سیاسـی و انتخاباتـی 
احزابـی که شـرایط خـودرا تطبیـق نداده اند، غیرقانونـی خواهد 
بود.حمیـد مانـوری بـا بیـان اینکـه احزابـی کـه دارای پروانـه 
فعالیـت بـوده و خـود را با شـرایط قانون جدید احـزاب تطبیق 
داده باشـند می تواننـد با اسـم و برنـد خود فعالیـت انتخاباتی 
داشـته باشـند،گفت:ما در کمیسـیون مـاده ۱۰ احـزاب تاکنـون 
۱۰۵ حـزب را کـه شـرایط خود را بـا قانون جدید احـزاب تطبیق 

داده انـد بـه خانـه احـزاب معرفـی کرده ایم. 

نیازبه پوست اندازی در 
مدیریت کالن کشور داریم

دهم تیر،زمان اعالم احزاب 
دارای پروانه فعالیت سیاسی
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریخبر

ویزای گران »شنگن« سفر به اروپا را آسان می کند؟جزییات بیمه حج ۹۸ ، اعالم شد
ســـازمان حـــج و زیـــارت، میـــزان تعهـــدات در 
نظـــر گرفتـــه شـــده بـــرای پوشـــش بیمـــه ای 
ـــان،  ـــامل درم ـــه ش ـــع ۹۸ را ک ـــج تمت ـــران ح زائ
عمـــر، حادثـــه و مســـئولیت بـــار می شـــود 
را  اعـــام کرد.بیمـــه بـــا آن کـــه مســـاله ای مهـــم در هـــر ســـفر بـــه شـــمار 
می آیـــد امـــا تـــا حادثـــه ای پیـــش نیایـــد نقـــش مهـــم خـــود را معلـــوم 
ـــت. در  ـــه اس ـــی بیم ـــورها خارج ـــیاری از کش ـــه بس ـــفر ب ـــرط س ـــد. ش نمی کن
ـــد  ـــمار می آی ـــه ش ـــفر ب ـــن س ـــات ای ـــزو ملزوم ـــه ج ـــه بیم ـــا آن ک ـــز ب ـــج نی ح
ـــا  ـــه من ـــجدالحرام و فاجع ـــل در مس ـــقوط جرثقی ـــه س ـــی حادث ـــا وقت ـــا ت ام
ـــد. ـــدان درک نمی ش ـــش آن چن ـــتردگی پوش ـــت و گس ـــود، اهمی ـــداده ب رخ ن

ـــران  ـــا یکـــی از شـــرکت های بیمـــه در ای طبـــق قـــراردادی کـــه ســـازمان حـــج ب
ـــور  ـــروج از کش ـــل از خ ـــاعت قب ـــه ای از ۴۸ س ـــش بیم ـــروع پوش ـــته، ش بس
ـــورت  ـــت.در ص ـــده اس ـــن ش ـــور تعیی ـــه کش ـــس از ورود ب ـــاعت پ ـــا ۷۲ س ت
ـــه  ـــت ب ـــت غرام ـــدگان پرداخ ـــه ش ـــک از بیم ـــر ی ـــت ه ـــر عل ـــه ه ـــوت ب ف
ـــورت  ـــود. در ص ـــد ب ـــان( خواه ـــون توم ـــال)۳۵ میلی ـــون ری ـــغ ۳۵۰ میلی مبل
ـــه  ـــت غرامـــت ب ـــه پرداخ ـــر حادث ـــدگان در اث ـــر یـــک از بیمـــه ش ـــوت ه ف

ـــود. مبلـــغ ۲ میلیـــارد و ۶۵۰ میلیـــون ریـــال)۲۶۵ میلیـــون تومـــان( خواهـــد ب
ـــک از بیمـــه شـــدگان  ـــه هـــر ی ـــر حادث ـــر اث ـــوت ب ـــی اســـت در صـــورت ف بدیه
در طـــول مـــدت قـــرارداد میـــزان غرامـــت فـــوت جمعـــا ۳ میلیـــارد ریـــال)۳۰۰ 
ـــص  ـــه نق ـــر ب ـــه منج ـــروز حادث ـــورت ب ـــود.در ص ـــد ب ـــان( خواه ـــون توم میلی
عضـــو و یـــا از کار افتادگـــی دائـــم و کامـــل پرداخـــت غرامـــت بـــه مبلـــغ 
ـــود.در  ـــد ب ـــان( خواه ـــون توم ـــال )۲۶۵ میلی ـــون ری ـــارد و ۶۵۰ میلی ۲ میلی
ـــم  ـــی دائ ـــا از کار افتادگ ـــو و ی ـــص عض ـــه نق ـــر ب ـــه منج ـــروز حادث ـــورت ب ص
ـــارد و ۶۵۰  ـــغ ۲ میلی ـــقف مبل ـــا س ـــر ت ـــت حداکث ـــت غرام ـــی پرداخ و جزئ
ـــتری  ـــورت بس ـــود.در ص ـــد ب ـــان( خواه ـــون توم ـــال )۲۶۵ میلی ـــون ری میلی
ـــه  ـــا حادث ـــاری ی ـــل بیم ـــه عل ـــران ب ـــی ای ـــز درمان ـــه شـــده در مراک شـــدن بیم
در زمـــان پوشـــش بیمـــه ای، پرداخـــت خســـارت تـــا ســـقف مبلـــغ  ۲۷۰ 
ـــای  ـــه ه ـــت هزین ـــد بود.پرداخ ـــان( خواه ـــون توم ـــال)۲۷ میلی ـــون ری میلی
ـــد  ـــه همانن ـــا حادث ـــاری ی ـــت بیم ـــه عل ـــی ب ـــرپایی و پاراکلینیک ـــان س درم
ـــوار قلـــب، رادیولـــژی، آزمایشـــان اورژانـــس، گـــچ گیـــری و نظایـــر آن  انجـــام ن
ـــر  ـــان( امکان پذی ـــزار توم ـــون و ۷۰۰ ه ـــال)۲ میلی ـــون ری ـــقف ۲۷ میلی ـــا س ت

ـــت. اس

ـــزای  ـــدور وی ـــه ص ـــا هزین ـــه اروپ ـــورای اتحادی ش
ـــرایط  ـــر و در ش ـــد گران ت ـــنگن را ۳۳.۳ درص ش
صـــدور آن نیـــز تغییراتـــی را اعمـــال کـــرد کـــه 
ـــفر«  ـــرای »کثیراالس ـــی را ب ـــیگنال های مثبت س
ــد.در  ــره می کنـ ــنگن، مخابـ ــدوده شـ ــت« در محـ ــافران مثبـ ــا »مسـ ــا یـ هـ
ـــه  ـــت ک ـــورو اس ـــنگن، ۶۰ ی ـــوزه ش ـــزای ح ـــت وی ـــه دریاف ـــر هزین ـــال حاض ح
ـــدود ۲۵  ـــود، ح ـــت ش ـــر VFS دریاف ـــق دفات ـــزا از طری ـــن وی ـــر ای ـــران اگ در ای
یـــورو اضافه تـــر نیـــز بایـــد پرداخـــت شـــود. هزینـــه ای کـــه در صـــورت رد 
شـــدن درخواســـت ویـــزا، غیرقابـــل بازگشـــت است.شـــورای اتحادیـــه اروپـــا 
اکنـــون تصویـــب کـــرده کـــه متقاضیـــان ویـــزای شـــنگن از ابتـــدای ژانویـــه 
ســـال ۲۰۲۰ میـــادی بایـــد بـــه جـــای ۶۰ یـــورو، ۸۰ یـــورو بـــرای دریافـــت 
ایـــن ویـــزا پرداخـــت کنند.ایـــن شـــورا هـــدف از تصویـــب ایـــن قانـــون را 
حصـــول اطمینـــان از پوشـــش هزینـــه صـــدور روادیـــد توســـط کشـــورهای 
ـــک  ـــال ی ـــه س ـــر س ـــش ه ـــرای افزای ـــی ب ـــی مکانیزم ـــه و طراح ـــو اتحادی عض
بـــار نـــرخ صـــدور ویـــزای شـــنگن اعـــام کـــرده اســـت.ویزای شـــنگن کـــه 
پیمـــان آن در ســـال ۱۳۸۵ نخســـت بیـــن پنـــج کشـــور امضـــا شـــد، ایـــن 

ــرد. ــفر کـ ــور سـ ــن ۲۶ کشـ ــد بیـ ــا یـــک روادیـ ــه بـ ــد کـ ــکان را می دهـ امـ
ـــی  ـــزارش پیش بین ـــن گ ـــا( در ای ـــه اروپ ـــه اتحادی ـــته ب ـــانه وابس ـــوز )رس یورونی
ـــه  ـــدای ژانوی ـــنگن از ابت ـــزای ش ـــدور وی ـــد ص ـــون جدی ـــرای قان ـــه اج ـــرده ک ک
ـــی  ـــنگن درحال ـــزای ش ـــه وی ـــود.افزایش هزین ـــرا ش ـــادی اج ـــال ۲۰۲۰ می س
اتفـــاق افتـــاده کـــه بـــه گفتـــه آژانس هـــای توریســـتی ایـــران، در دو ســـال 
ـــدن  ـــی ش ـــران، گران ـــروج از ای ـــوارض خ ـــه ع ـــش هزین ـــس از افزای ـــته پ گذش
نـــرخ بلیـــت هواپیمـــا و نوســـانات ارز، حجـــم ســـفر ایرانی هـــا بـــه اروپـــا 
کاهـــش داشـــته اســـت.از ســـوی دیگـــر دریافـــت ویـــزای شـــنگن توســـط 
ــر قوانیـــن مهاجرتـــی و نـــوع روابـــط سیاســـی  ــاع ایرانـــی تحـــت تاثیـ اتبـ
ـــات  ـــه مقام ـــد ک ـــت، هرچن ـــده اس ـــوارتر ش ـــر دش ـــال اخی ـــد س ـــورها در چن کش
رســـمی کشـــورها تاکنـــون از بیـــان نظـــر در این بـــاره خـــودداری کرده انـــد. 
ـــی  ـــال اصاحات ـــا اعم ـــا ب ـــیون اروپ ـــت کمیس ـــده اس ـــه ش ـــود گفت ـــن وج ـــا ای ب
در قوانیـــن صـــدور روادیـــد شـــنگن، هـــدِف تســـهیل دریافـــت ویـــزا بـــرای 
ـــد  ـــفر می کنن ـــرر س ـــنگن مک ـــان ش ـــو پیم ـــورهای عض ـــه کش ـــه ب ـــافرانی ک مس
ـــد را  ـــود دارن ـــفرهای خ ـــده س ـــی در پرون ـــوابق مثبت ـــه س ـــافرانی ک ـــا مس و ی

ــد. ــال می کنـ دنبـ

 پیام
 میراث

آیت هللا العظمی جوادی آملی تاکید کرد: حج را از مسائل سیاسی ایران و عربستان جدا کنید، چون ما باید هرسال به مکه برویم؛ 
بنابراین اگر کسی رفت و سفارت عربستان را آتش زد ما آن را تقبیح می کنیم، زیرا هر چیزی راهی دارد.

این مفسر قرآن کریم به تفاوت برگزاری حج بعد از پیروزی انقاب اسامی و پیش از آن اشاره کرد و افزود: تفاوت در 
این است که ما می خواهیم پیام انقاب و خون شهدا را به جهانیان منتقل کنیم و این رسالت بزرگی است که بر دوش 

ما نهاده شده و باید از آن به خوبی بهره بگیریم.

محلـه قدیمـی »حمـام چـال« در دل بـازار تهـران، کـه حمامش 
سال هاسـت بـه حال خـود رها شـده و امروز دیگر شـاید چیزی 
از آن باقـی نمانـده، مسـجدی در دل خود دارد که کسـبه قدیمی 
از  تهـران می نامند.مسـجد»ملک«یکی  بـازار  نگیـن  را  بـازار آن 
موقوفـات حـاج حسـین آقاملـک کـه خانـه اش هـم در دل بازار 
تهـران قرارگرفتـه،در دو بخـش قاجـاری و پهلـوی دوم همچنـان 
سرپاسـت و حتـی با وجود مسـاجد مختلف قدیمـی و جدید در 
دل بـازار تهـران، پاتوق اکثـر بازاری های منطقه است.سـیدحبیب 
افضلـی کـه از حـدود ۵۰ سـال قبـل خـادم ایـن مسـجد اسـت 
و بـه قـول خـودش بازاری هـا او را احیـا کننـده ی ایـن مسـجد 
قدیمـی می داننـد می گوید:پیش نمـاز مسـجد کـه بیـش از ۶۰ 
سـال اسـت متولی این فضـای تاریخی و مذهبی اسـت، قدمت 
ایـن مسـجد را که وقـف امام حسین)ع(اسـت،حدود ۲۰۰ سـال 
می دانـد. بخش جنوبی مسـجدقدیمی تر و متعلـق به دوره قاجار 
اسـت بـا سـتون های قطور فعـال بود تا حـدود ۷۰ سـال قبل که 
یـک معمار بعـد از حضور در این مسـجد،بخش جدیدتر مسـجد 
را بـا سـتون هایی مشـابه بخـش قدیمی تر می سـازد،حتی اکنون 
تعـدادی از سـتون های قدیمـی مسـجد بـا ارتفـاع بیـش از یک 
متـر در یـک متـر در زیرزمیـن مسـجد قرارگرفته انـد.وی به ثبت 
ملـی ایـن مسـجد تاریخی اشـاره می کنـد و می گویـد: امیدوارم 
میـراث فرهنگـی نسـبت بـه حفـظ ایـن بنـای تاریخـی توجـه 
بیشـتری داشـته باشـد، چند سـال قبل این بنا در حال تخریب 
بـود کـه با کمـک مـردم و پیش نمـاز مسـجد، جلـوی تخریب ها 
را گرفتیـم و سـقف مسـجد ایزوگام شـد،امااکنون بـرای ایزوگام 
جدیـد، بایـد همـه ایزوگام هـای قدیمی تـر حذف شـوند.هر چند 
شـهرداری تاکنـون چنـد بار قـول همـکاری داده، امـا هیچ کاری 
انجـام نـداده اسـت.او  بـه پیشـنهادهای مطـرح شـده دربـاره ی 
حذف سـقف کنونی مسـجد و رو گذاشـتن سـقف اصلی مسجد 
تاکیـد می کنـد و می افزایـد: مهندسـان مشـاور ایـن طرح هـا را 
دادند،امـا هیـچ کـدام آن را عملـی نکردنـد.از سـوی دیگـر حدود 
سـال ۹۳،بخـش جنوبـی مسـجد در حـال ریـزش بـود کـه بـه 
دلیـل بی توجهی هـا مجبـور بـه انجـام تعمیراتـی در ان بخـش 
از مسـجد شـدم.افضلی همچنیـن بـه تفسـیرهایی کـه مـردم 
منطقـه از ایـن مسـجد در طـول سـال های گذشـته داشـته اند، 
در  بودنـد مسـجد  معتقـد  برخـی  و می گویـد:  اشـاره می کنـد 
گذشـته شـبیه بـه قبرسـتان رها شـده بـود، کـه توانسـتیم ان را 
بـه سـرانجام خوبی برسـانیم. این مسـجد تاریخی بـه قدری در 
بیـن مـردم در زمـان انقـاب و جنـگ تحمیلـی اهمیـت دارد که 
بـه واسـطه ی نقـش این مسـجد در تامیـن امکانـات جبهه ها در 
دوره هشـت سـاله دفاع مقـدس، منافقـان مزاحمت های زیادی 
بـرای متولیـان مسـجد ایجـاد کردنـد و حتی، خادم این مسـجد 

را در وسـط شبسـتان سـاخی کردند.

مسجدی که خون منافقان 
را به جوش آورده بود

ساختمان جدیدخانه سینما ،گامی برای احیا الله زار

عمارت هرمز پیرنیا  از خانه های خاندان پیرنیا  مربوط به دوره پهلوی دوم است

خانــه  ســاختمان  ســومین  افتتــاح 
قدیمــی  ازعمارت هــای  ســینمادریکی 
ــای  ــرای احی ــروعی ب ــران می تواندش ته
ــه  ــینماهای متروک ــه زار«وس خیابان»الل
آن باشــد تــا بــاز هــم ایــن منطقــه محــل 
رفــت و آمــد اهالــی ســینما و عاقــه 
ــه آن شــود.این وعــده یاشــاید  ــدان ب من
بهتــر بگوییــم تصمیمــی اســت کــه 
مرمت گــران و احیــا کننــدگان عمــارت 
هرمــز پیرنیــا و دســتاندرکاران خانــه 
ــرای  ــا ب ــد ت ــد دارن ــر آن تاکی ــینما ب س
حصــول آن از هیــچ تاشــی فروگــذار 
خانــدان  ازخانه هــای  نکنند.یکــی 
ــوی دوم  ــه دوره پهل ــوط ب ــه مرب پیرنیاک
ســاختمان  عنــوان  بــه  اســت،بزودی 
سینمابازگشــایی  خانــه  ســه  شــماره 
ــازی  ــاختمان بازس ــن س ــا ای ــود ت می ش
شــده، محلــی بــرای حضــور چنــد صنــف 

ایــن خانــه و نیزفعالیت هــای اقتصــادی 
ودیجیتالــی مربــوط بــه سینماباشــد.

ســابقه  پیش تــر  مــکان  ایــن  البتــه 
فعالیــت ســینمایی داشــته ولــی ســالها 
ــا در  رهــا شــده بود.عمــارت هرمــز پیرنی
ــو  ــان الله زارن ــا اول در خیاب ــه پیرنی کوچ
ســال ۷۷ بــه خانــه ســینما واگــذار شــد 
تــا اولیــن مــوزه ســینمای ایــران در آن راه 
ــده  ــاش ش ــان ت ــود. آن زم ــدازی ش ان
بــود ســر و شــکلی قدیمی و نوســتالژیک 
بــه ایــن عمــارت داده شــود در حالــی کــه 
ایــن ســاختمان ویژگی هــای خــاص 
آن  در  و  داشــت  را  دوم  پهلــوی  دوره 
تزئینــات چشــمگیر معمــاری مثــل دوره 
قاجــار دیــده نمی شــد، ضمــن اینکــه 
براســاس تعریــف کاربــری آن زمــان ایــن 
بنــا بــه عنــوان پژوهشــکده،موزه، ســینما 
بســیاری از فضاهــا پوشــیده شــده یابــه 

ــد و همین هــا  رنــگ ســیاه درآمــده بودن
ســبب شــد در بازســازی جدیدتغییــرات 
 ۶۴ وحــدود  بیفتــد  اتفــاق  زیــادی 
ــا بیــش از  ــه ب ــه ای ک ــار اضاف ــون ب کامی
ــده  ــل ش ــاختمان تحمی ــه س ــن ب ۲۰۰ ت
ــی  ــود. بهروزمرباغ ــارج ش ــم خ ــود ه ب
)معماروعضــو انجمــن مفاخــر معمــاری 
ایران(کــه مســئولیت نظــارت ایــن پــروژه 
ــال  ــک س ــدود ی ــته،از ح ــده داش رابرعه
ــهرداری و  ــا ش ــی ب ــل در صحبت های قب
در راســتای احیــای برخــی مناطــق واقــع 
در بافــت قدیمــی تهــران تاش هایــی 
داشــته تــا بــه همــراه همــکاران معمارش 
ــق  ــن مناط ــه ای ــود را ب ــر کاری خ دفات
ــه نوعــی  منتقــل کنند.ایــن معمــار کــه ب
ســازمان دهنــده ایــن جریان بوده اســت. 
ــام  ــارت انج ــن عم ــه در ای ــاره آنچ او درب
شــده تامناســب حضــور ســینمایی ها 

باشــد، ابتــدا توضیــح می دهد:اینجــا 
ــم  ــتباه نکن ــر اش ــوده و اگ ــاغ ب ــاً ب قب
انارســتان بــوده اســت.در اطــراف همیــن 
عمــارت هرمزهــم کــه تیــپ معمــاری آن 
ــاری وارطانهوانســیان منســوب  ــه معم ب
می شود،چندســاختمان دیگــر مربــوط 
ــی  ــه بعض ــت ک ــدان هس ــن خان ــه ای ب
از آن هــا متروکــه و در حــال تخریــب 
ــه دوره قاجــار  ــًا ب شــدن هســتند واتفاق
هــم تعلــق دارنــد.وی بــا اشــاره بــه 
دهــه ۷۰ کــه ایــن بنابــرای مــوزه ســینما 
انتقــال  بعدبــا  و  یافــت  اختصــاص 
فردوس،باتکلیــف  بــاغ  بــه  مــوزه 
رهــا شــد،ادامه می دهد:»باتوجــه بــه 
ــری  ــرای کارب ــینما ب ــه س ــداف خان اه
ــا  ــت اینج ــرار اس ــه ق ــاختمان و اینک س
مرکــز جمــع آوریدیجیتــال اطاعــات 
ــز  ــینما و نی ــان س ــار مخاطب ــینما، آم س
اینترنتــی  تلویزیــون  برقــراری  محــل 
آن باشد،ســعی کردیــم در بازســازی و 
احیــا، فضاهــای داخلــی بنــا مطابــق 
باهمــان نیازهــا تعبیــه شــود و مثــًا 
اتاقــی بــرای ضبــط صــدا و تصویــر 
بــدون دکــور آمــاده شــده یااتاق هــای 
عمومی،دبیرخانــه  روابــط  کنفرانــس، 
ــی  ــرای صنف های ــی اداری ب وبخش های
ــدگان  ــدگان وتهیه کنن ــون توزیع کنن همچ
هــم آمــاده شــده اســت.« عمــارت پیرنیا 
اگرچــه یــک ســاختمان تاریخــی اســت 
امــا تزئینــات معمــاری ویــژه ای نــدارد و 
ــا  ــازی بن ــرد بازس ــاره رویک ــی درب مرباغ
بطــوری کــه بــا ســینما همخوانــی داشــته 
از  می دهد:»ســاختمان  باشــد،توضیح 
ــا  ــده و تنه ــاخته ش ــیمان س ــر و س آج
چیــزی کــه از دوره هــای قبــل در آن 
چوبــی  کفپوش هــای  مانــده  باقــی 
ــران  ــی ای ــاری داخل ــه معم ــت. البت اس
ــات  ــر تزئین ــد کمت ــه بع ــوی ب از دوره پهل

ــوط  ــی بیشــتر مرب ــات داخل دارد و تزئین
ــال  ــن ح ــا ای ــت ب ــار اس ــه دوره قاج ب
ــاری  ــه معم ــود دارد ک ــاد وج ــن اعتق ای
ــش و خودســازندگی اســت  در حــال زای
ــوان  ــن اســاس اســت کــه می ت و برهمی
مثــال زد یــک اثــر جهانــی اصیــل مثــل 
گنبــد قابــوس چطــور در طــول زمــان بــه 
ــا باغ هــای  ــرج آزادی ختــم می شــود ی ب
ایرانــی کــه در یــک پرونــده جهانــی ثبــت 
ــه  ــتند. ب ــم نیس ــل ه ــا مث ــده اند ام ش
ــا هــم  همیــن دلیــل در خانه هــای پیرنی
از اولیــن تــا آخرین شــان بــه مــرور و بــر 
حســب نیازهــای زمــان معمــاری تغییــر 
ــاختمان  ــن س ــه در ای ــرده و آنچ ــدا ک پی
ــه  ــوده ندارد.«اواضاف ــای بیه ــت فض هس
می کند:»معمــاری مــدرن یعنــی اهمیــت 
دادن بــه شــخصیت انســان و در ایــن 
ــان  ــت انس ــه فردی ــم ب ــارت می بینی عم
احتــرام گذاشــته شــده و حتــی کنج هــای 
ــرای دور همنشــینی  ــی ب ــج و فضاهای دن

وجــود دارد. تفکــر مــا در بازســازی و 
ــی  ــوان جای ــه عن ــرات ســاختمان ب تعمی
ــه محــل رفــت و آمــد  کــه قــرار اســت ب
ــر  ــی ب ــود متک ــل ش ــینمایی ها تبدی س
همیــن نــکات و حفــظ آن هــا بود.بنابراین 
بخشــی از ســاختمان را بــه عنــوان کافــه 
مدیــران  اگــر  کــه  کرده ایــم  آمــاده 
ــد  ــد می توان ــت کنن ــینما موافق ــه س خان
ــا هــدف  مــورد اســتفاده عمــوم باشــد ت
ــن  ــردم در ای ــرای حضــور م شــهرداری ب
ــت  ــظ باف ــت حف ــن تاریخــی درجه اماک
وبناهــای تاریخــی عملــی شــود.«عمارت 
پیرنیــا کــه مناظــر اطرافــش بــا چنــد بنــا 
و ســاختمان قدیمــی و تاریخــی احاطــه 
ــه بهســازی  ــرای فعالیــت نیــاز ب شــده ب
محیطــی داردوگفتــه می شــود شــهرداری 
ــا  ــن کار داده ت ــرای انجــام ای ــی ب تعهدات
ــوه  ــم جل ــی ســاختمان ه فضــای بیرون

ــد. ــته باش ــبی داش مناس

اثـر   ۱۰۰ دسـت کم  تاکنـون   ۲۰۱۱ سـال  از 
مزایده هـای  در  یمـن  کشـور  باسـتانی 
و  متحـده  ایـاالت  اروپایـی،  کشـورهای 
یـک  قیمـت  بـه  عربـی  متحـده  امـارات 
میلیـون دالر فروختـه شـده اسـت.برخی از 
آثار باسـتانی »یمـن« که شـامل کتیبه های 
نسـخه های  و  باستانی،مجسمه،سـکه ها 
خطـی متعلـق بـه قـرون وسـطی می شـود 
فـروش  بـه  مختلـف  حراجی هـای  در  و 
ایـن کشـور  از  پیـش  سـال ها  رسـیده اند، 
خـارج شـده اند،اما برخـی دیگـر در حالـی 

از کشـور خـارج شـده اند که هیـچ اطاعاتی 
مبنـی بـر زمـان و نحـوه انتقـال آن هـا در 
دسـترس نیسـت.طبق اطاعات جمع آوری 
سـال  در  سـاینس«،  »الیـو  توسـط  شـده 
۲۰۱۵ زمانـی کشـمکش های داخلـی منجر 
بـه ایجـاد حنگ داخلی در این کشـور شـد، 
مـوج عظیمـی از ارسـال آثار باسـتانی و آثار 
هنـری این کشـور از عربسـتان سـعودی به 
ایـاالت متحـده آغـاز شـد. در مـدت زمـان 
بیـن ژانویـه سـال ۲۰۱۵ تـا دسـامبر سـال 
دالر   ۵,۹۴۰,۷۸۶ ارزش  بـه  آثـاری   ۲۰۱۸

از عربسـتان سـعودی بـه ایـاالت متحـده 
ایـن در حالـی اسـت کـه  قاچـاق شـدند. 
آثـاری بـا ارزش ۳,۷۰۳,۴۱۶ دالر در طـول 
۱۹ سـال و در فاصلـه ژانویـه سـال ۱۹۹۶ تـا 
دسـامبر ۲۰۱۴ بـه ایـاالت متحـده منتقـل 
شد.مشـخص نیسـت کـه چـه تعـدادی از 
آثـار باسـتانی و هنـری متعلـق بـه یمن که 
از عربسـتان سـعودی بـه ایـاالت متحـده 
از  یـا  و  شـده اند  شـده اند،غارت  منتقـل 
آثـار  شـده اند.اخیرًا» ائتاف  دزدیـده  یمـن 
باسـتانی«که موسسـه ای غیردولتـی اسـت 
و در زمینـه مقابلـه بـا غـارت آثـار باسـتانی 
و  هـزار  از  دارد،فهرسـتی  فعالیـت  یمـن 
از موزه هـای  اثـر  یـک  و  ششـصد و سـی 

مختلـف یمـن ربـوده شـدند، ارائـه داد.

بازار داغ فروش آثار باستانی 
غارت شده یمن

ایران کشوری با دو معماری 
سنتی و مدرن است

گردشـگران پرتغالـی در سـفر بـه ایـران پـس از بازدیـد از حـرم امـام خمینـی)ره( 
معمـاری حـرم و شـخصیت رهبر ایـران را جالب توصیف کردند. آنهـا همچنین از در 
کنـار هـم قـرار گرفتن معماری مدرن و سـنتی در کان شـهرها و نیـز تلفیق مزه های 
مختلـف شـور و شـیرین در غـذای ایرانـی متعجـب شـدند و آن را جالـب توجـه 
دانستند.منواِل)کارشـناس فرهنگی و مشـاور یک شـرکت گردشـگری در پرتغال(با 
تاکیـد بـر زیبایی هـای ایران گفت:قبل از سـفر بـه ایران تصویری که در ذهن داشـتم 
شـکل دیگری داشـت این درحالی اسـت که در ایران شـاهد سـاختمان های بلند و 
مـدرن بـودم. به نظـر من، ساختمان سـازی در ایران خیلـی رونـق دارد، این درحالی 
اسـت که در اروپا اینگونه نیسـت و سـاختمان ها قدیمی هسـتند و تنهاداخل آنها را 
بازسـازی می کنیـم.او ادامه داد:در ایران شـاهد چهره های مختلف معمـاری در کان  
شـهرها هسـتیم.بطور مثال،تهـران یک چهره سـنتی و یک چهـره مـدرن دارد. البته 
که قبل از سـفر به ایران بسـیاری از سـایت ها و شـهرهای ایران را در اینترنت دیدم 
و دربـاره آنهـا مطالعـه داشـتم؛با ایـن وجـود از دیـدن دو چهـره بودن شـهر متعجب 
هسـتم و هنـوز نمی توانم درک کنم کـه معماران ایرانی چگونه توانسـته اند دو بخش 
سـنتی و مـدرن را درکنـار هـم قـرار دهند.منـواِل بـا اشـاره به معمـاری تهـران قدیم 
گفـت: وقتـی بـه بخش مـدرن تهـران می رویـم در آنجانمادهـا و عناصـری از تهران 

قدیـم می بینیـم کـه بازهـم مـا را به سـمت بازدیـد از تهـران قدیم سـوق می دهد.

ته
نک

از  یکـی  در  سـینما  خانـه  سـاختمان  سـومین  افتتـاح 
بـرای  شـروعی  می توانـد  تهـران  قدیمـی  عمارت هـای 
احیـای خیابان »الله زار« و سـینماهای متروکه آن باشـد 
تـا بـاز هـم این منطقـه محل رفـت و آمد اهالی سـینما و 
عالقـه منـدان به آن شـود.این وعده یا شـاید بهتر بگوییم 
تصمیمـی اسـت کـه مرمت گـران و احیا کننـدگان عمارت 
هرمـز پیرنیـا و دسـتاندرکاران خانـه سـینما بـر آن تاکیـد 
دارنـد تـا برای حصـول آن از هیچ تالشـی فروگـذار نکنند.
عمـارت پیرنیـا اگرچه یک سـاختمان تاریخی اسـت اما 
تزئینات معمـاری ویژه ای ندارد و مرباغـی درباره رویکرد 
بازسـازی بنـا بطـوری کـه بـا سـینما همخوانـی داشـته 
باشـد، توضیـح می دهـد: »سـاختمان از آجـر و سـیمان 
سـاخته شـده و تنهـا چیـزی کـه از دوره های قبـل در آن 

باقـی مانـده کفپوش هـای چوبی اسـت.

گردشگریگردشگری

تبلیغ »اخذ ویزای تضمینی« ممنوع شدچین درباره سفر وتحصیل درآمریکا هشدار داد
ـــب کاخ ســـفید  ـــه اغل ـــی ک در حال
آمریکایی هـــا  ســـفر  دربـــاره 
مختلـــف  کشـــورهای  بـــه 
هشـــدارهایی صـــادر می کـــرد، اینبـــار امادولـــت چیـــن 
بـــه شـــهروندان خـــود دربـــاره خطـــر ســـفر و تحصیـــل 
در ایـــاالت متحـــده هشـــدار داد.دولـــت چیـــن بـــه 
ـــور  ـــن کش ـــفر از ای ـــد س ـــانی قص ـــود و کس ـــهروندان خ ش
بـــه آمریـــکا را دارنـــد هشـــدار داد.وزارت فرهنـــگ و 
گردشـــگری چیـــن بـــا صـــدور بیانیـــه ای از شـــهروندان 
ــرر،  ــای مکـ ــل »تیراندازی هـ ــه دلیـ ــت بـ ــود خواسـ خـ
ــده،  ــاالت متحـ ــاک ایـ ــا« در خـ ــرقت و آدم ربایی هـ سـ
ـــه  ـــن بیانی ـــند.در ای ـــذر باش ـــور برح ـــن کش ـــه ای ـــفر ب از س

ـــه مســـافران  آمـــده اســـت:وزارت فرهنـــگ و گردشـــگری ب
چینـــی هشـــدار می دهـــد خطـــرات ســـفر بـــه ایـــاالت 
ـــات  ـــان اطاع ـــرده، در جری ـــی ک ـــا ارزیاب ـــده را کام متح
ـــند و  ـــررات باش ـــن و مق ـــی، قوانی ـــت عموم ـــاره امنی درب
آگاهـــی خـــود از ســـطح ایمنـــی و امنیـــت را افزایـــش 
دهند.برایـــن اساس،هشـــدار مذکـــور دربـــاره ســـفر بـــه 
ـــال  ـــامبر س ـــاه دس ـــی ویکم م ـــا روز س ـــده ت ـــاالت متح ای
ـــی اســـت وزارت  جـــاری )۲۰۱۹( برقـــرار اســـت.این در حال
ـــجویان و  ـــه دانش ـــه ای ب ـــدور بیانی ـــا ص ـــن ب ـــوزش چی آم
دانش آمـــوزان چینـــی کـــه قصـــد تحصیـــل در مـــدارس 
و دانشـــگاه های آمریکایـــی را دارنـــد، شـــدیدا هشـــدار 

داده بـــود.

و  فرهنگـــی  میـــراث  کل  اداره 
گردشـــگری اســـتان تهـــران بـــا 
ـــودجویی  ـــه س ـــبت ب ـــدار نس هش
و برخـــی سوءاســـتفاده های مالـــی، تبلیـــغ بـــرای اخـــذ 
ــای  ــام و آژانس هـ ــی اعـ ــی را غیرقانونـ ــزای تضمینـ ویـ
مســـافرتی را از اقـــدام در این خصـــوص منـــع کـــرد.

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان تهـــران در نامـــه ای 
خطـــاب بـــه رؤســـای انجمـــن صنفـــی دفاتـــر خدمـــات 
مســـافرت هوایـــی و جهانگـــردی ایـــران و انجمـــن 
ــران و  ــتان تهـ ــگری اسـ ــفر و گردشـ ــر سـ ــی دفاتـ صنفـ
ســـایر دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی و گردشـــگری اعـــام 
ــن  ــه و همچنیـ ــای واصلـ ــه گزارش هـ ــه بـ ــا توجـ کرد:»بـ
ــغ و  ــاره تبلیـ ــده دربـ ــرح شـ ــکایت های مطـ ــدد شـ تعـ

ارائـــه خدمـــات بـــا عنـــوان »اخـــذ ویـــزای تضمینـــی«، 
ـــزای  ـــد وی ـــه تعه ـــا ک ـــی دارد از آنج ـــام م ـــیله اع بدین وس
ــوزه  ــترالیا و حـ ــه کانادا،اسـ ــورها از جملـ ــی کشـ تضمینـ
شـــنگن،»غیرقانونی«بوده و ایـــن امـــر صرفـــًا بـــا هـــدف 
ــودجو  ــی افرادسـ ــط برخـ ــی توسـ ــتفاده مالـ ــوء اسـ سـ
صـــورت می گیرد،لـــذا مقتضـــی اســـت اطاع رســـانی 
مناســـب بـــه دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی و گردشـــگری 
ـــغ  ـــه تبلی ـــر گون ـــری از ه ـــر جلوگی ـــی ب تحـــت پوشـــش مبن
و اقـــدام بـــه اخـــذ ویـــزا بـــا عنـــوان تضمینـــی صـــورت گیـــرد 
تـــا از بـــروز مشـــکات احتمالـــی اجتنـــاب شـــود.بدیهی 
ـــکایت  ـــا ش ـــزارش ی ـــه گ ـــول هرگون ـــورت وص ـــت در ص اس
ـــه  ـــم ب ـــاذ تصمص ـــت اتخ ـــب جه ـــوع، مرات ـــن موض ـــا ای ب

کمیســـیون فنـــی ارجـــاع خواهـــد شـــد.«
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 پیام
زیست

خبر

معــاون محیــط  زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
ــار  ــون هکت ــد حــدود ۲۰ میلی ــط  زیســت مــی گوی محی
کانــون گــرد و خــاک در کشــور وجــود دارد کــه وضعیــت 
بخشــی از آنهــا بحرانــی اســت و تــاش می کنیــم برنامه 
عمــل ایــن کانون هــا امســال تهیــه و ارائــه شــود. آن طــور 
ــه، کار شناســایی  ــا گفت ــه ایرن کــه مســعود تجریشــی ب
ــان رســیده و در  ــه پای ــی ب کانون هــای گردوخــاک داخل
نظــر داریــم بــه ســراغ تهیــه برنامــه عمــل آن هــا برویــم 
و مشــخص کنیــم بــرای هــر اســتان چــه اقداماتــی بایــد 

صــورت گیــرد.
ایــن مقــام مســوول بــا تأکیــد بــر اینکــه برنامــه عمــل 
مناطقــی کــه کانون هــای بحرانــی هســتند امســال ارائــه 
می شــود، مــی گویــد حــدود ۲۰ میلیــون هکتــار کانــون 
گردوغبــار در کشــور وجــود دارد کــه وضعیــت بخشــی از 
آن هــا بحرانــی اســت و بــرای شناســایی و تهیــه برنامــه 
عمــل آن هــا بــا دانشــگاه های شــهید بهشــتی، تهــران و 
آزاد قــرارداد بســتیم تــا متناســب بــا خســارت هایی کــه 
ــه  ــوند. ب ــدی ش ــد اولویت بن ــا وارد می کنن ــن کانون ه ای
گفتــه تجریشــی برنامــه اقــدام و عمــل یــک ســری از 
کانون هــا در حــال نهایــی شــدن اســت، بــرای جاهایــی 
ــه  ــه برنام ــون تهی ــی شــده و اکن ــد خوزســتان نهای مانن
ــتان را  ــتان و بلوچس ــار سیس ــای گردوغب ــل کانون ه عم
ــه  ــی ک ــل تاالب های ــه عم ــه برنام ــم. تهی ــاز کرده ای آغ
بــه کانــون گردوغبــار تبدیــل شــدند ســال گذشــته آغــاز 
شــد، همچنیــن بــرای تعــدادی از تاالب هــا ماننــد تــاالب 
صالحیــه برنامــه عمــل تهیــه و کارهــای اجرایــی آن آغــاز 
شــده اســت و در واقــع بــرای ۷۰ تــا ۸۰ درصــد تاالب هــا 
ــت  ــاون محیط زیس ــم. مع ــاز کردی ــل را آغ ــه عم برنام
انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ادامــه مــی 
گویــد مکان هایــی در کشــور ماننــد جنــوب شــرق اهــواز 

ــه آن هــا را  ــار هســتند ک ــون غب ــان، کان ــگان در کرم و ری
شناســایی کــرده و بایــد برنامــه عمــل آن هــا را نیــز تهیــه 
ــه هــر کــدام از  ــرای امســال ب کنیــم و در نظــر داریــم ب
ایــن کانون هــا برنامه ریــزی عملیاتــی ارائــه دهیــم. ایــن 
ــه آغــاز تهیــه برنامــه عمــل  ــا اشــاره ب مقــام مســوول ب
کانون هــای سیســتان و بلوچســتان، تاکیــد مــی کنــد بــه 
علــت وضعیــت نامناســبی کــه سیســتان و بلوچســتان 
ــاری  ــد کــه اعتب دارد، مقــام معظــم رهبــری قبــول کردن

حــدود ۱۱۵ میلیــون یــورو از صنــدوق توســعه ملــی 
بــرای مقابلــه بــا گردوغبــار ایــن اســتان اختصــاص یابــد 
بنابرایــن پیگیــری کردیــم تــا بتوانیــم هــم منابــع مالــی 
ــر  ــار یکدیگ ــتان را در کن ــن اس ــل ای ــه عم ــم برنام و ه
عملیاتــی کنیــم. تجریشــی همچنیــن دربــاره کانون هــای 
گردوغبــار خــارج از کشــور مــی گویــد ســازمان حفاظــت 
ــز  ــه مرک ــی و س ــازمان هواشناس ــا س ــت ب محیط زیس
تحقیقاتــی در داخــل کشــور قــراردادی امضــا کردنــد تــا 
ــوان  ــد، به عن کانون هــای خــارج کشــور را شناســایی کنن
مثــال امــروزه گردوخــاک از منطقــه قــره قــوم در 
ترکمنســتان وارد مشــهد می شــود، از ســوریه در غــرب، 

سیســتان در شــرق و بخش هایــی از عربســتان در 
جنــوب، اردن و عــراق بــه ســمت ایــران می آینــد. 
را ســازمان  اعتبــار  فرآینــد  ایــن  در  بــه گفتــه وی 
ــد و ســازمان هواشناســی  ــن می کن محیط زیســت تأمی
بــا همــکاری ســه مرکــز تحقیقاتــی در کشــور ایــن 
و  می کننــد  اولویت بنــدی  و  شناســایی  را  کانون هــا 
ــور  ــد. آن ط ــه می دهن ــل ارائ ــه عم ــاس آن برنام ــر اس ب
کــه تجریشــی مــی گویــد، بــرای حــل ایــن معضــل بــا 
ــره  ــل متحــد )UNDP( مذاک ــه محیط زیســت مل برنام

کردیــم، اعتبــاری را بــرای ســال ۹۸ در نظــر گرفتیــم تــا 
بتوانیــم کشــورهای منطقــه را حــول محــور UNDP گــرد 
هــم بیاوریــم و برنامــه عمــل و اقــدام بــرای کانون هــای 
خارجــی را تهیــه کنیــم و وارد فــاز عملیاتــی شــویم. 
بــه گفتــه معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت تــاش می کنیــم مطالعــات 
ــاه اول  ــا ۶ م ــم ت ــاز کردی ــال آغ ــه امس ــی ک بخش های
امســال بــه اتمــام برســانیم و بقیــه بخش هــا را از بعــد از 
آن آغــاز کنیــم. تجریشــی در ادامــه تاکیــد مــی کنــد بــه 

برنامه عمل کانون های بحرانی گردوغبار ارائه می شود
معاون سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه برنامه عمل کانون های گردوغبار داخلی 

در سال جاری خبر داد

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مــی گویــد برنامــه اقــدام 
ــی  ــرای جاهای ــی شــدن اســت، ب ــار در حــال نهای ــک ســری از کانون هــای گردوغب و عمــل ی
ماننــد خوزســتان نهایــی شــده و اکنــون تهیــه برنامــه عمــل کانون هــای گردوغبــار سیســتان 
و بلوچســتان را آغــاز کرده ایــم. بــه گفتــه وی تهیــه برنامــه عمــل تاالب هایــی کــه بــه کانــون 
ــا  ــدادی از تاالب ه ــرای تع ــن ب ــد، همچنی ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــدند س ــل ش ــار تبدی گردوغب
ماننــد تــاالب صالحیــه برنامــه عمــل تهیــه و کارهــای اجرایــی آن آغــاز شــده اســت و در واقــع 

ــا ۸۰ درصــد تاالب هــا برنامــه عمــل را آغــاز کردیــم. ــرای ۷۰ ت ب

ــت  ــاون محیط زیس ــی، مع ــعود تجریش مس
انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
هکتــار  میلیــون   2۰ حــدود  می گویــد 
ــود دارد  ــور وج ــاک در کش ــرد و خ ــون گ کان
ــا بحرانــی اســت  کــه وضعیــت بخشــی از آنه
ایــن  عمــل  برنامــه  می کنیــم  تــالش  و 

کانون هــا امســال تهیــه و ارائــه شــود.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ســفیره  زبالــه  دفــن  محــل  خوزســتان 
در جــاده ماهشــهر را منشــا دود منتشــر 
ــرد  ــام و از عملک ــواز اع ــهر اه ــده در ش ش
شــهرداری اهــواز در حــوزه مدیریت پســماند 
انتقــاد کــرد. بــه گــزارش ایســنا، احمدرضــا 
احتــراق  اینکــه  بیــان  بــا  الهیجــان زاده 
ــواز در  ــماند اه ــن پس ــل دف ــص در مح ناق
ــده  ــر ش ــا دود منتش ــهر منش ــاده ماهش ج
در ایــن شــهر اســت، تصریــح کــرد: زمانــی 
می شــود، گازهــای  تلنبــار  زباله هــا  کــه 
شــیمیایی تولیــد می کنــد و بــا گــرم شــدن 
ایــن  هــوا دچــار خودســوزی می شــود. 
خودســوزی تــوأم بــا دود بســیار زیــاد اســت 
کــه بــا وزش بــاد بــه ســمت اهــواز حرکــت 
ــط  ــت محی ــر کل حفاظ ــت. مدی ــرده اس ک
ــان اینکــه  ــا بی زیســت اســتان خوزســتان ب
ــروز  ــه ب ــر ب ــماند منج ــت پس ــوه مدیری نح
دود در اهــواز و مشــکات زیســت محیطی و 
بهداشــتی شــده اســت، گفــت: دیشــب هــم 
ایــن مشــکل وجــود داشــت و مــن ســاعت 
ــهردار  ــاون ش ــه مع ــداد ب ــم بام ــک و نی ی
اهــواز زنــگ زدم و مفصــل در ایــن بــاره 
صحبــت کردیــم. وی ادامــه داد: مســئله 
ــماند  ــی پس ــت غیراصول ــا  مدیری ــی م اصل
ــد  ــا تاکی ــان زاده ب ــت. الهیج ــل اس در مح
بــر اینکــه محــل دفــن زبالــه ســفیره چنــد 
ســالی اســت کــه دچار مشــکل شــده اســت 
و طــی پنــج ســال گذشــته، ایــن چندمیــن 
ــار اســت چنیــن اتفاقــی می افتــد، گفــت:  ب
زبالــه  دفــن  محــل  ســاماندهی  بــرای 
ــم از  ــعی کردی ــل س ــا قب ــفیره از مدت ه س
طریــق جلســات کارشناســی در اســتانداری 
موضــوع را بــا شــهرداری پیــش ببریــم 
ــه  ــه علی ــا اینک ــه نتیجــه نرســیدیم ت ــا ب ام
ــکایت  ــرم و ش ــام ج ــواز اع ــهرداری اه ش
ــا  ــه ب ــه جلس ــدود س ــم و ح ــی کردی قضای
حضــور مســتقیم دادســتان اهــواز و شــهردار 
جلســات  ایــن  در  شــد.  برگــزار  اهــواز 
ــرای  ــیاری ب ــدات بس ــواز تعه ــهرداری اه ش
ســاماندهی محــل دفــن پســماند ایــن 
مــا  بعــدی  بازدیدهــای  امــا  داد  شــهر 
ــه  ــدام خاصــی صــورت نگرفت نشــان داد اق
اســت و مجــددًا موضــوع را بــه اســتانداری 

ــم. ــام کردی ــتان اع خوزس

ریا
بنادر سبز با هدف ایجاد تعادل زیست محیطی د

ایجاد می شود
ــرح  ــوردی از ط ــادر و دریان ــازمان بن ــل س مدیرعام
ــر اســاس  ــادر ســبز ب ــه بن ــادر کشــور ب ــل بن »تبدی
پارامترهــای زیســت محیطــی« خبــر داد و هــدف از 
ــای  ــتگاه ه ــدازی ایس ــق راه ان ــبز از طری ــادر س ــاد بن ایج
پایــش برخــط مبتنــی بــر پارامترهــای زیســت محیطــی را 
ــوان  ــی عن ــای دریای ــت ه ــط زیســت و فعالی ــن محی ــادل بی تع
ــتاد«  ــد راس ــازی، »محم ــزارش وزارت راه و شهرس ــه گ ــرد. ب ک
ــه شــعار  ــا اشــاره ب ــط زیســت ب ــی محی ــه مناســبت روز جهان ب
ســازمان بیــن المللــی دریانــوردی مبنــی بــر »کشــتیرانی ایمــن و 
دریاهــای پاکیــزه تــر«، افــزود: جمهــوری اســامی ایــران تاکنــون 
بــه ۳۳ کنوانســیون بیــن المللــی دریایــی ملحــق شــده کــه ۱۴ 
ــی  ــت دریای ــط زیس ــت از محی ــتای حفاظ ــا در راس ــورد از آنه م
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی ــت. مع اس
کنوانســیون هــا دو جنبــه پیشــگرانه ای و واکنشــی )مقابلــه ای( 
در حفاظــت از محیــط زیســت دریایــی دارنــد، اظهــار داشــت: در 
ســال هــای اخیــر، ســازمان بنــادر و دریانــوروی توانســته اقــدام 

ــا و  ــیون ه ــن کنوانس ــرای ای ــتای اج ــترده ای در راس ــای گس ه
ــتاد در  ــد. راس ــام ده ــی انج ــای دریای ــی ه ــگیری از آلودگ پیش
ــت از  ــوردی در حفاظ ــادر و دریان ــازمان بن ــرد س ــریح عملک تش
دریاهــا و ســواحل کشــور، »جلــو گیــری از آلودگــی هــوا توســط 
کشــتی هــا از طریــق مدیریــت بهینــه عملکــرد و افزایــش کارایــی 
انــرژی شــناورها« را یکــی از اقدامــات بســیار مهــم عنــوان کــرد 
ــت  ــی از فعالی ــه ای ناش ــای گلخان ــد گاز ه ــش تولی و از »کاه
کشــتی هــا« خبــر داد. بــه گفتــه وی، »تســهیات دریافــت 
مــواد زائــد نفتــی و انــواع زبالــه هــا بــه ویــژه زبالــه پاســتیکی 
ــات  ــر اقدام ــا« از دیگ ــه در دریاه ــش از تخلی ــا پی ــتی ه از کش
ــی اســت. ــط زیســت دریای ــظ محی ــادر در حف ــی ســازمان بن حمایت

ــت  ــادر در حفاظ ــازمان بن ــات س ــن اقدم ــا تبیی ــن ب وی همچنی
ــن  ــن ســازمان در ســازمان بی ــت ای از ســواحل کشــور، از عضوی
المللــی زیرســاخت هــای آبــی و تدویــن و تصویــب طــرح 

ــر داد. ــور خب ــاحلی کش ــق س ــه مناط ــت یکپارچ مدیری

رئیــس دانشــکده برنامه ریــزی و علــوم محیطــی دانشــگاه تبریــز 
بــا اشــاره بــه تأثیــر تحریم هــا بــر رونــد کار جغرافیدانــان، گفــت: 
در آزمایشــگاه هواشناســی ماهــواره ای موجــود در دانشــکده 
برنامه ریــزی و علــوم محیطــی دانشــگاه تبریــز، از ۳۰ کانــال 
ماهــواره ای فقــط از یــک کانــال آن می تــوان اســتفاده کــرد؛ چــرا 
کــه ۲۹ کانــال ماهــواره ای آن عمدتــا بــه دلیــل تحریــم غیرقابــل 
ــوع ســیاب  ــوان وق ــا نمی ت ــدون ماهواره ه دســترس هســتند. ب

ــرد. ــی ک ــان را پیش بین و طوف
ــن  ــان ای ــا بی ــروز ســاری صــراف ب ــر به ــزارش ایســنا، دکت ــه گ ب
نکتــه کــه تمامــی رشــته های علمــی می تواننــد جایگاه هــای 
خوبــی در جامعــه داشــته باشــند، گفــت: دانش آموختــگان 
رشــته های مختلــف بنــا بــر دالیــل اجتماعــی اقتصــادی، جایــگاه 
ــه  ــن طــور نیســت ک ــی ای ــد؛ یعن ــدا نمی کنن ــوب خــود را پی مطل
دانش آموختــگان چــون جغرافیــا خوانده انــد، جایــگاه خوبــی 
ندارنــد؛ بلکــه وضعیــت اقتصــادی و سیســتم اشــتغال در کشــور 
ــوب  ــگاه مطل ــود جای ــث می ش ــه باع ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب م
اقتصــادی  پیچیــده  روابــط  نشــود.  پیــدا  فارغ التحصیــان 
اجتماعــی و سیاســت حاکــم بــر ســاختار اداری حاکــم بــر 
ــه خــود  ــد، وگرن دستگاه هاســت کــه اشــتغال را مشــخص می کن
علــوم مشــکلی ندارنــد و جغرافیــا هــم بــه عنــوان یــک علــم زیــر 
ــرای  ــزرگ ب ــورهای ب ــه داد: کش ــت. وی ادام ــه اس ــوال نرفت س
ــد،  ــتفاده می کنن ــوم اس ــه عل ــود از هم ــت های خ ــن سیاس تعیی
برخــی  بــه  فقــط  خــود  سیاســت گذاری های  در  مــا  امــا 
رشــته های خــاص ماننــد رشــته های فنــی و علــوم پزشــکی 
ــم.  ــدی می کنی ــته ها را درجه بن ــی رش ــه نوع ــم و ب ــه می کنی توج

ــوم در خدمــت انســان و نظــام  ــد ســایر عل ــا مانن رشــته جغرافی
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ــت. ای ــور اس ــدس کش مق
دانش آموختــگان جغرافیــا توانایــی برنامه ریــزی ســرزمینی را 
دارنــد، گفــت: اســم دانشــکده مــا برنامه ریــزی و علــوم محیطــی 
اســت و دانشــجویان جغرافیــا توانایــی برنامه ریــزی ســرزمینی را 
ــا مــدرک فــوق لیســانس  ــد. فارغ التحصیــان ایــن رشــته ب دارن
و دکتــری بیشــتر بــه عنــوان دبیــر اســتخدام می شــوند در 
حالــی کــه آمــوزش ایــن افــراد بــرای معلمــی نبــود! بلکــه ایــن 
فارغ التحصیــان بــرای اســتخدام در ســازمان برنامــه و بودجــه و 

اســتانداری و شــهرداری ها تعلیــم دیده انــد.
ــز  ــگاه تبری ــی دانش ــروه آب و هواشناس ــی گ ــأت علم ــو هی عض
افــزود: یــک نمونــه اســتفاده نکــردن از توانایی هــای جغرافیدانــان 
همیــن مســئله دریاچــه ارومیــه اســت کــه در آن برنامــه آمایــش 
ــاده نشــده اســت. وقتــی خــارج  ــوب پی ــه طــور مطل ســرزمین ب
ــا  ــادی را بن ــدهای زی ــرزمینی، س ــی و س ــای محیط از توانایی ه
می کننــد و از مشــاورت ژئومورفولوگ هــا و طراحــان آمایــش 
ســرزمین و جغرافیدانــان اســتفاده ای نمی شــود، چــه طــور 
می تــوان انتظــار داشــت دانــش جغرافیــا عملیاتــی شــود؟ 
رشــته های دیگــری نیــز بــه نــام " جغرافیــا و برنامه ریــزی 
ــم  ــا " اکوتوریس ــردی " ی ــت گ ــن " طبیع ــگری" و همچنی گردش
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــوم محیط ــزی و عل ــکده برنامه ری " در دانش
ــرح  ــش را مط ــن پرس ــب ای ــته ها اغل ــن رش ــان ای فارغ التحصی
می کننــد کــه االن سیاســت کشــور در زمینــه گردشــگری چیســت؟ 
ــا تعــداد فارغ التحصیــان  ــران ب ــه ای ــا میــزان ورود گردشــگر ب آی
رشــته گردشــگری متناســب اســت؟ تــا چــه حــد سیاســت های 

اکوتوریســم در کشــور پیــاده می شــود کــه نیــاز بــه ایــن تعــداد از 
فارغ التحصیــان گردشــگری داشــته باشــیم؟ ســازمان گســترش 
آمــوزش عالــی برنامــه ایــن رشــته ها را تدویــن می کنــد و 
ــود دارد،  ــا وج ــن برنامه ه ــن ای ــت تدوی ــم پش ــی ه ــر خوب تفک
امــا برنامه ریــزی مشــخصی در زمینــه گردشــگری وجــود نــدارد. 
توزیــع مســئولیت ها یــک نظــام نظارتــی می خواهــد. اینکــه 
ــر  ــا خب ــکده ها ب ــان در دانش ــی محقق ــت علم ــئوالن از فعالی مس

ــه زمــان دارد. ــاز ب شــوند، نی

عضــو هیات علمــی دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه زلزله خیــز 
ــز اســت و گســلی کــه  ــز زلزله خی ــز گفــت: تبری ــودن شــهر تبری ب
ــت  ــی " اســت و معروفی ــرار دارد، "گســل آناتول ــز روی آن ق تبری
ــا  ــت، ام ــخص اس ــل مش ــن گس ــدود ای ــد و ح ــی دارد. ح جهان
ــکونی  ــهرک های مس ــداث ش ــه اح ــل در زمین ــن گس روی همی
ــی را در  ــت انبوه ــی شــده اســت و جمعی ســرمایه گذاری هنگفت
ــتر  ــازی و بس ــاوم س ــه مق ــدون اینک ــت، ب ــای داده اس ــود ج خ

ــد.  ــام یاب ــروری در آن انج ــه و ض ــازی های اولی س

مدیرعامــل اتحادیــه ســازمان های حمــل و نقــل همگانــی کشــور 
گفــت: در حــال حاضــر براســاس حــدود مجــاز آالیندگــی کــه از 
ــز  ــی در مراک ــه فن ــط زیســت اعــام می شــود معاین ســوی محی
انجــام می شــود و فرقــی بیــن معاینــه فنــی برتــر و عــادی وجــود 

نــدارد 
نقــل  و  اتحادیــه ســازمان های حمــل  فــارس،  بــه گــزارش 
همگانــی کشــور از ســال ۱۳۸۷ آغــاز بــه کار کــرده اســت و متولــی 
ــا  ــهرهای ب ــافر( در ش ــار و مس ــی )ب ــل همگان ــل و نق ــور حم ام
ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــر اس ــزار نف ــد ه ــر از یکص ــت کمت جمعی

تأثیر تحریم ها بر روند کار جغرافیدانان

سنا
س:ای

عک

س
فار

س:
عک

پسماند

گیاهان

گیاه کهور پاکستانی نباید 
در اراضی شور کاشته شود

انجام عملیات جمع آوری و امحای 
پسماندهای ویژه و صنعتی گاز در گیالن

طهماســبی  محمــد  علــی 
ملــی  کارگــروه  رئیــس 
غبــار  و  بــا گــرد  مقابلــه 
ســازمان حفاظــت از محیــط 
زیســت در رابطــه بــا اقدامــات ســازمان محیــط 
زیســت بــرای جلوگیــری از وقــوع گــرد وغبــار در 
ــرد: ســتاد  ــار ک ــزی اظه ــات مرک ــوب کشــور و ف جن
گــرد و غبــار یــک ســتاد نظارتــی اســت کــه پیگیــری 
اعتبــارات و یــا اســتفاده از روش هــای مناســب بــرای 
کاهــش پدیــده گــرد و غبــار را برعهــده دارد.بــه گزارش 
ــه  ــی ک ــزود: زمان ــوان، وی اف ــگاران ج ــگاه خبرن باش
می خواهیــد یــک طرحــی را بــرای جلوگیــری از وقــوع 
پدیــده گــرد وغبــار ارائــه دهیــد کــه بــه ســرعت نیــز 
ــد از برخــی گونه هــای ســریع رشــد  نتیجــه دهــد بای
اســتفاده کــرد. طهماســبی گفــت: بــرای کاشــت 
گونه هایــی ســریع رشــد در مناطــق تحــت نفــوذ 

ــه  ــرد ک ــی صــورت می گی ــدا تحقیقات ــار ابت ــرد و غب گ
ــه  ــس از بررســی ارائ ــاه پ ــب و محاســن آن گی معای
می شــود. وی بیــان کــرد: گیاهــان مهاجمــی کــه 
ــود  ــاد می ش ــتانی ی ــور پاکس ــوان که ــه عن ــا ب از آن ه
ــه  ــذر آن ب ــه ب ــود ک ــه می ش ــم گفت ــر مهاج از آن نظ
صــورت طبیعــی رشــد می کنــد و نیــاز بــه تیمــار نــدارد 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــروه مل ــس کارگ و خــودرو اســت. رئی
گــرد و غبــار تصریــح کــرد: یکــی از انتقــادات ســازمان 
ــا در  ــازمان جنگل ه ــه س ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
ــد  ــواز در اراضــی شــور نبای ــوب شــرق اه ــه جن منطق
گیــاه کهــور پاکســتانی کاشــته شــود چــرا ایــن گیــاه 
مقاومــت شــوری را نــدارد. وی افــزود: ســال گذشــته 
مجلــس شــورای اســامی بــه صــورت رایــگان مالــچ 
نفتــی را در قانــون بودجــه وارد کــرد، امســال نیــز ایــن 
ــرار دارد. ــس ق ــده گان مجل ــه نماین ــون در برنام قان

گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
آغــاز  از  گیــان  اســتان 
عملیــات جمــع آوری، حمــل 
و امحــای پســماندهای ویــژه 

داد. ایــن شــرکت خبــر  در  و صنعتــی 
ــر  ــین اکب ــدس حس ــر« مهن ــزارش »هاتف خب ــه گ ب
در ایــن زمینــه توضیــح داد: در راســتای اجــرای 
ــط زیســت، نظــام و  سیاســتهای کان حفاظــت محی
قانــون مدیریــت پســماند، شــرکت گاز اســتان گیــان 
مکلــف بــه انجــام اقدامــات موثــر در ارتبــاط بــا 
مدیریــت پســماندها بــه ویــژه پســماندهای صنعتی و 
ویــژه شــده اســت. وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس 
ــک  ــا ی ــراردادی ب ــان طــی ق شــرکت گاز اســتان گی
شــرکت پیمانــکاری نســبت بــه جمــع آوری و امحــای 
ــتعمل  ــای مس ــان، روغنه ــی مرکاپت ــکه های خال بش
ــوده  ــدام نم ــر اق ــت فیلت ــر و المن ــون رکتیفای همچ

اســت. مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــان اظهــار 
کــرد: پایبنــدی بــه اصــول و ارزشــهای زیســت محیطی 
ــای شــرکت گاز  ــن دغدغه ه ــی از مهمتری ــواره یک هم
ــای  ــن شــرکت در فرآینده ــوده و ای ــان ب اســتان گی
ــتفاده ی  ــون اس ــی همچ ــود اهداف ــانی خ خدمات رس
بهینــه از انــرژی، عــدم انتقــال گازهــا و مــواد آالینــده 
بــه هــوا، کنتــرل ضایعــات و عــدم اســتفاده از مــواد 
آســیب زننــده بــه محیــط زیســت را ســر لوحــه ی کار 
خــود قــرار می دهــد. مهنــدس حســین اکبــر ســپس 
بیــان نمــود: ایــن شــرکت در راســتای تحقــق اهــداف 
ــای  ــات و فرآینده ــه ی عملی ــی، هم ــت محیط زیس
خــود را کــه دارای جنبه هــای زیســت محیطــی بــوده 
ــایی  ــط را شناس ــی مرتب ــات قانون ــن الزام و همچنی
کــرده و بــرای دســتیابی بــه آن برنامه ریــزی و روش 

اجرایــی تهیــه نمــوده اســت.

تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس به مجلس ارائه نشده است
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه سند تعهدات ایران در توافقنامه پاریس هنوز به 
دست ما نرسیده است، گفت: از سازمان محیط زیست می خواهیم تا مستندات قانع کننده خود را 
هر چه سریعتر به مجلس ارائه کند. وی افزود: توافقنامه پارس در مجلس شورای اسامی تصویب 
شده است اما شورای نگهبان ایراداتی گرفته است که باید بررسی و رفع شود.

گزارش

منشا دود اهواز 
گیکجاست؟

یند
6۰ هزار تاکسی و 6 هزار اتوبوس فرسوده در تهران آال

تردد می کنند
۷۰ درصــد ترددهــا بــه وســیله حمــل و نقــل 
ــق  ــه طب ــی ک شــخصی انجــام مــی شــود در صورت
قانــون بایــد حمــل و نقــل شــخصی۳۰ درصــد 

ــد . باش
بــه گــزارش ســامت نیــوز بــه نقــل از پانــا، معــاون محیط زیســت 
انســانی ســازمان محیــط زیســت مــی گویــد دســتاوردهای 
ــوا در ۲۰ ســاله گذشــته  ــا آلودگــی ه ــه ب ــه مقابل ــی در زمین خوب
انجــام شــده ولــی هنــوز اتفاقــات خوبــی در حــوزه حمــل و نقــل 
ــا اشــاره  ــه اســت. مســعود تجریشــی ب ــی صــورت نگرفت عموم
ــا  ــه ب ــتای مقابل ــت در راس ــط زیس ــی محی ــعار روز جهان ــه ش ب
آلودگــی هــوا اظهــار کــرد: دســتاوردهای ۲۰ ســال اخیــر در زمینــه 
ــه  ــوده اســت ب ــی ب ــا آلودگــی هــوا دســتاوردهای خوب ــه ب مقابل
عنــوان مثــال مســئله co حــل شــد و ایــن موضــوع اثــر زیــادی 

ــده هــای هــوا داشــت. در کاهــش آالین
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان محیــط زیســت افــزود: 
در راســتای مقابلــه بــا آلودگــی هــوا بــا پیگیــری هــای ســازمان 

محیــط زیســت تولیــد موتورســیکلت هــای کاربراتــوری متوقــف 
شــد و ایــن یــک دســتاورد بــزرگ در ایــن بخــش بــود. بنابرایــن 
اثــرات ایــن اقــدام هــا مشــاهده شــده اســت امــا هنــوز در بخس 
هــای زیــادی دچــار مشــکل هســتیم. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی در کاهــش آلودگــی هــوا 
گفــت: گســترش نــاوگان حمــل و نقــل شــخصی همچنــان وجــود 
دارد در صورتــی کــه طبــق قانــون بایــد حمــل و نقــل شــخصی۳۰ 
درصــد باشــد و مابقــی حمــل و نقــل عمومــی باشــد امــا اکنــون 
۷۰ درصــد ترددهــا از ســوی حمــل و نقــل شــخصی انجــام 
ــن دســتاورد برســیم. تجریشــی  ــه ای مــی شــود و نتوانســتیم ب
ادامــه داد: قــرار بــود بنزیــن متناســب بــا پاالیشــگاه بندرعبــاس 
مدیریــت شــود تــا بــر روی مدیریــت تقاضــای اســتفاده از 
ــچ  ــن باالدســتی را هی ــا قوانی ــذارد ام ــر بگ ماشــین شــخصی اث
ــتیم و  ــم هس ــرایط تحری ــون در ش ــم و اکن ــام ندادی ــت انج وق
ــا مشــکل مواجــه  ــوس و تاکســی ب ــاوگان اتوب ــرای نوســازی ن ب

شــدیم.

ب
ضال

فا

شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خانــه  تصفیــه  ظرفیــت  گفــت:  کردســتان 
ــب  ــزار و ۳۶۰ مترمکع فاضــاب ســنندج از ۹۹ ه
ــب  ــزار مترمکع ــه ۱۵۰ ه ــبانه روز ب ــی در ش فعل

افزایــش مــی یابــد.
ــت:  ــار داش ــدی اظه ــین محم ــا، محمدحس ــزارش ایرن ــه گ ب
طــرح توســعه ایــن تصفیــه خانــه در دســتور کار اســت و 
می یابــد.  تحقــق   ۱۴۲۰ ســال  تــا  آن  ظرفیــت  افزایــش 
ــت  ــد: ظرفی ــادآور ش ــتان ی ــای کردس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
ایــن تصفیــه خانــه ۹۹ هــزار و ۳۶۰ مترمکعــب در شــبانه روز 
ــارف  ــال متع ــن فع ــوع لج ــه در آن از ن ــد تصفی ــوده و فرآین ب
ــا  ــی هــوازی ب ــع و هضــم ب ــاط کامــل در بخــش مای ــا اخت ب
ــه  آبگیــری مکانیکــی در بخــش لجــن اســت. محمــدی اضاف
ــه  ــار تصفی ــه فاضــاب شــهر ســنندج در کن ــه خان ــرد: تصفی ک
ــای  ــه خانه ه ــن تصفی ــاخص تری ــران، از ش ــوب ته ــه جن خان
فاضــاب کشــور اســت و از طریــق مجامــع بیــن المللــی هــم 
ــود.  ــناخته می ش ــاخص ش ــوان ش ــه عن ــی ب ــطح جهان در س
مدیرعامــل شــرکت آبفــای شــهری کردســتان افــزود: تصفیــه 
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کردیــم، اعتبــاری را بــرای ســال ۹۸ در نظــر گرفتیــم تــا 
بتوانیــم کشــورهای منطقــه را حــول محــور UNDP گــرد 
هــم بیاوریــم و برنامــه عمــل و اقــدام بــرای کانون هــای 
خارجــی را تهیــه کنیــم و وارد فــاز عملیاتــی شــویم. 
بــه گفتــه معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت تــاش می کنیــم مطالعــات 
ــاه اول  ــا ۶ م ــم ت ــاز کردی ــال آغ ــه امس ــی ک بخش های
امســال بــه اتمــام برســانیم و بقیــه بخش هــا را از بعــد از 
آن آغــاز کنیــم. تجریشــی در ادامــه تاکیــد مــی کنــد بــه 

دنبــال اســتفاده از منابــع بین المللــی هســتیم، به عنــوان 
مثــال یــک ســری مــدارک در ایــن زمینــه را بــه اپدیــم 
ــه  ــت و در زمین ــیه اس ــیا و اقیانوس ــز آس ــک مرک ــه ی ک
ــد  ــم و االن بای ــه دادی ــد ارائ ــت می کن گردوخــاک فعالی
ــتفاده از  ــراغ اس ــه س ــه ب ــور خارج ــک وزارت ام ــا کم ب
ــی و اســتفاده از ظرفیــت ســازمان های  ــع بین الملل مناب
بین المللــی برویــم تــا بتوانیــم کانون هــای خارجــی 
گردوغبــار را بهتــر مدیریــت کنیــم. گفتنــی اســت مرکــز 
اپدیــم چنــد ماهــی اســت کــه در ایــران مســتقر شــده 

اســت.

حذف کانون های گردو غبار ممکن نیست
حفاظــت  ســازمان  انســانی  محیط زیســت  معــاون 
ــل  ــه عم ــه برنام ــی ســخن از تهی محیط زیســت در حال
ــان  ــه می ــی ب ــاک داخل ــرد و خ ــای گ ــون ه ــرای کان ب
ــا  ــو ب ــته در گفت وگ ــال گذش ــاه س ــه آبان م ــی آورد ک م
ــای  ــذف کانون ه ــود ح ــرده ب ــام ک ــا اع ــزاری ایلن خبرگ
گــرد و غبــار ممکــن نیســت. وی گفتــه بــود عــدم 
رهاســازی آب بــه صــورت ســیابی، عــدم غــرق و چــرای 

تغییــرات  و  مالچ پاشــی  محدودیت  هــای  بی رویــه، 
ــارش و افزایــش  اقلیــم در کشــور کــه باعــث کاهــش ب
ــن  ــی در ای ــش گیاه ــود پوش ــث می ش ــده، باع ــا ش دم
مناطــق شــکل نگیــرد، بنابراین شــرایط مطلوب نیســت و 
بایــد تمــام هــم و غــم و تــاش خــود را بــه ایــن ســمت 
ببریــم کــه در اطــراف شــهرها بتوانیــم کانون هــای گــردو 
خــاک را کنتــرل و مدیریــت کنیــم بــه طــور قطــع هیــچ 
وقــت نمی توانیــم آن را بــه طــور کامــل حــذف کنیــم، امــا 
ــم و  ــار آن را کاهــش دهی ــر، شــدت و آث ــم تبات می توانی
بــرای انجــام ایــن اقدامــات همــان ظــرف زمانــی ۵ تــا 
۱۰ ســال نیــاز اســت تــا بــه موفقیــت برســیم و اقدامــات 

اثربخــش باشــد. 
ــه تجریشــی در حــال حاضــر تمــام کشــورهای  ــه گفت ب
حاشــیه خلیــج فــارس قربانــی گــرد و خــاک هســتند 
ــای  ــوص کانون ه ــی در خص ــار دقیق ــه آم ــا ک و از آنج
گــرد و خــاک منطقــه ای در دســت نداریــم، از ســازمان 
خصــوص  در  تــا  کردیــم  درخواســت  هواشناســی 
ــام  ــی را انج ــی اقدامات ــای بین الملل ــایی کانون ه شناس
دهــد. وی بــا بیــان اینکــه دایره المعارفــی از کانون هــای 
گــرد و خــاک خارجــی و ایــن کــه منشــا و اثــرات آنهــا 
ــدارد، تصریــح مــی کنــد در  چیســت در کشــور وجــود ن
ــواز و  ــتگاه های اه ــز ایس ــال تجهی ــر در ح ــال حاض ح
ــا را  ــن کانون ه ــاء ای ــم منش ــا بتوانی ــتیم ت ــه هس ارومی

ــم.  ــخیص دهی تش
همچنیــن تعییــن کنیــم؛ ضخامــت گــرد و خــاک و اندازه 
ذرات چقــدر اســت. فعالیت هایــی در ســال جــاری 
شــروع شــده و قرارداده هایــی بــا ســازمان های مربوطــه 
ــاه  ــی ۷ م ــش ال ــم، در ش ــار داری ــده و انتظ ــد ش منعق

آینــده بتوانیــم بــه نتایــج خوبــی دســت پیــدا کنیــم. 
انســانی  محیط زیســت  معــاون  کــه  آن طــور 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در آبان مــاه 
ــه  ــی ک ــاس مطالعات ــود، براس ــرده ب ــام ک ۹۷ اع
ــت،  ــده اس ــام ش ــته انج ــال گذش ــی ۵ س در ۴ ال
عــراق  و  ســوریه  عربســتان،  از  بخش هایــی 
ایــران  جنــوب  و  غــرب  در  فعــال  کانون هــای 
هســتند. همچنیــن تــاالب هامــون  کــه تبدیــل بــه 
یــک کانــون گــرد و خــاک شــده  ایــران، پاکســتان، 
افغانســتان و بخشــی از کشــورهای حاشــیه دریای 
عمــان را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، از ســوی 
ــه  ــتان ک ــور ترکمنس ــم در کش ــون قره ق ــر کان دیگ
حــدود دو ســال اســت، فعــال شــده بخش هایــی 
از شــمال شــرقی کشــور را نیــز تحــت تاثیــر قــرار 

ــت. داده اس

معاون محیط زیست 
انسانی سازمان 

حفاظت محیط زیست:  
حدود 2۰ میلیون 

هکتار کانون گردوغبار 
در کشور وجود دارد 
که وضعیت بخشی 

از آن ها بحرانی است 
و برای شناسایی 

و تهیه برنامه عمل 
آن ها با دانشگاه های 

شهید بهشتی، 
تهران و آزاد قرارداد 

بستیم تا متناسب با 
خسارت هایی که این 

کانون ها وارد می کنند 
اولویت بندی شوند.

برنامه عمل کانون های بحرانی گردوغبار ارائه می شود
معاون سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه برنامه عمل کانون های گردوغبار داخلی 

در سال جاری خبر داد

مدیرعامــل اتحادیــه ســازمان های حمــل و نقــل همگانــی کشــور 
گفــت: در حــال حاضــر براســاس حــدود مجــاز آالیندگــی کــه از 
ــز  ــی در مراک ــه فن ــط زیســت اعــام می شــود معاین ســوی محی
انجــام می شــود و فرقــی بیــن معاینــه فنــی برتــر و عــادی وجــود 

نــدارد 
نقــل  و  اتحادیــه ســازمان های حمــل  فــارس،  بــه گــزارش 
همگانــی کشــور از ســال ۱۳۸۷ آغــاز بــه کار کــرده اســت و متولــی 
ــا  ــهرهای ب ــافر( در ش ــار و مس ــی )ب ــل همگان ــل و نق ــور حم ام
ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــر اس ــزار نف ــد ه ــر از یکص ــت کمت جمعی

امــورات مربــوط بــه  تجهیــز، توســعه و نوســازی نــاوگان حمــل و 
نقــل عمومــی شهری)تاکســی، ون، میــدل بــاس، مینــی بــوس، 
ــل و  ــوزه حم ــال در ح ــدگان فع ــه رانن ــار( بیم ــت ب ــوس، وان اتوب
ــایی  ــی، شناس ــای عموم ــوخت خودروه ــهری، س ــل درون ش نق
فنــی  معاینــه  مراکــز  مدیریــت  وانت بارهــا،  ســاماندهی  و 
خودروهــای ســبک سراســر کشــور و امــور مربــوط بــه پایانه هــای 
ــش از ۹۲ درصــد شــهرهای کل کشــور توســط  مســافربری در بی
ایــن اتحادیــه پیگیــری و انجــام می شــود. در حــال حاضــر 
ــرانی،  ــاوگان اتوبوس ــازی ن ــهرها نوس ــکات کان ش ــی از مش یک

مینی بوســرانی و تاکســیرانی اســت کــه ایــن اتحادیــه ایــن مــوارد 
ــامانه  ــته س ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط ــد. البت ــری می کن را پیگی
ــاماندهی و  ــت س ــیمفا« جه ــران »س ــی ای ــه فن ــه معاین یکپارچ
ــای  ــی خودروه ــه فن ــزه معاین ــز مکانی ــرد مراک ــر عملک ــارت ب نظ
ســبک کشــور، توســط اتحادیــه ســازمان های حمــل و نقــل 
ــال  ــد س ــی چن ــده اســت. ط ــدازی ش ــور راه ان ــی کل کش همگان
گذشــته ســامانه یکپارچــه معاینــه فنــی ایــران »ســیمفا« جهــت 
ســاماندهی و نظــارت بــر عملکــرد مراکــز مکانیــزه معاینــه فنــی 
خودروهــای ســبک کشــور، توســط اتحادیــه ســازمان های حمــل 
ــش از  ــت. پی ــده اس ــدازی ش ــور راه ان ــی کل کش ــل همگان و نق
اجــرای ســامانه ســیمفا در کشــور، کــه کنتــرل و نظــارت یکپارچــه 
را در مراکــز معاینــه فنــی ایجــاد می کنــد، آمــار جعــل برگه هــای 
معاینــه فنــی در سراســر کشــور بســیار بــاال بــود کــه هــم اکنــون 
بــا ایجــاد ســامانه یکپارچــه دوربیــن تمامــی پاک هایــی کــه بــه 
ــامانه  ــد و در س ــد، می خوان ــه می کن ــی مراجع ــه فن ــز معاین مراک
ــان  ــط کارشناس ــودرو توس ــد خ ــس از بازدی ــد؛ پ ــره می کن ذخی
ــردودی  ــا م ــی ی ــود و قبول ــت می ش ــامانه ثب ــن س ــه در ای نتیج
ــل  ــزان جع ــدام می ــن اق ــا ای ــام و ب ــب آن اع ــه صاح ــودرو ب خ
ــد. ــر می رس ــه صف ــور ب ــر کش ــی در سراس ــه فن ــای معاین برگه ه

ــند  ــی باش ــه فن ــد معاین ــه فاق ــی ک ــر خودروهای ــال حاض در ح
توســط دوربین هــای ثابــت و ســیار پلیــس شناســایی می شــوند 

ــوند.  ــه می ش ــان جریم ــزار توم ــا ۵۰ ه ــن خودروه ــه ای و روزان
بــه گفتــه ســعید قیصــر، مدیرعامــل اتحادیــه ســازمان های 
ــل و  ــازمان های حم ــه  س ــور، اتحادی ــی کش ــل همگان ــل و نق حم
ــه منظــور توســعه حمــل  ــی کشــور در ســال ۱۳۸۷ ب نقــل همگان

ــر  ــه صــورت مســاوی و براب ــات ب و نقــل عمومــی و توزیــع امکان
در شــهرداری های کشــور، ایجــاد شــد. ایــن اتحادیــه بــرای 
خدمات دهــی بــه شــهرهای بــا جمعیــت کمتــر از یکصــد هــزار نفر 
تشــکیل شــد و در حــال حاضــر ۱۷۳ هــزار ســازمان حمــل و نقــل 
تحــت پوشــش اتحادیــه فعالیــت می کننــد و شــهرهای زیــر ۳۰ 
هــزار نفــر جمعیــت نیــز فاقــد ســازمان هســتند کــه شــهرداری ها 
ــد.  ــری می کنن ــه پیگی ــق اتحادی ــل را از طری ــل و نق ــورات حم ام
بنــده از ابتــدای تشــکیل ایــن اتحادیــه بــه عنــوان یکــی از 
ــی  ــل و نقل ــات حم ــع امکان ــودم. توزی ــال ب مؤســس های آن فع
ــتری  ــع بیش ــر مناف ــهرهای بزرگت ــود و ش ــت  نب ــاس عدال براس
عایدشــان می شــد تــا شــهرهای کوچک تــر و دورافتــاده. در حــال 
حاضــر هــر آنچــه دولــت و نظــام تصمیــم بگیــرد، بــرای توســعه 
حمــل و نقــل در شــهرها، شــهرهای کم برخــوردار و دورافتــاده نیــز 
ایــن امکانــات را بهره منــد خواهنــد شــد. یکــی دیگــر از وظایــف 
ــه  ــود ک ــه اساســی ای ب ــی خودروهاســت و وظیف ــه فن ــا معاین م
ــور آن  ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــور و س وزارت کش

ــه اتحادیــه محــول کــرد.  را طــی یــک چارچــوب قانونــی ب
ــال  ــی فع ــه فن ــز معاین ــته ایم ۵۹۶ مرک ــر توانس ــال حاض در ح
درکشــور داشــته باشــیم بــا ۷۵۷ خــط فعــال و ۴۲۰ مرکــز 
هیدرواســتاتیک و ســامانه نظارتــی بــه عنــوان ســامانه یکپارچــه 
ــیمفا«  ــامانه »س ــه س ــه ب ــم ک ــدازی کردی ــی را راه ان ــه فن معاین
معــروف اســت و توســط همکاران مــان در اتحادیــه اقدامــات الزم 
ــه  ــدام، معاین ــن اق ــا ای ــرد و ب ــورت می گی ــوص ص ــن خص در ای

ــت. ــی اس ــاص و خوب ــات خ ــی دارای نظام فن

معاینه فنی عادی و برتر تفاوتی ندارد

ــه  ــن و ارائ ــزوم تدوی ــر ل ــران ب ــتاندار ته ــی اس ــاون عمران مع
ــد کــرد و افــزود:  ــران تاکی طــرح جامــع پســماند در اســتان ته
ــده و  ــات پراکن ــع از اقدام ــرح جام ــورداری از ط ــد برخ بی تردی
ــد  ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــری می کن ــوازی کاری جلوگی م
تقــی زاده در تشــریح نحــوه کنتــرل و مدیریــت پســماند در شــهر 
تهــران اظهارکــرد: در رویکــرد جدیــد اســتانداری و معاونــت 
عمرانــی توســعه پایــدار اســتان تهــران ، گســترش شــرکت های 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت پســماند در ســطح شهرســتان ها ب مدیری
ــن  ــر همی ــت. ب ــور اس ــعه مح ــگاه توس ــی ن ــاخص های اصل ش
ــر اســاس برنامــه ای دقیــق و مــدون  ــا ب ــاز اســت ت اســاس نی
ــره ای و  ــا در ایــن حــوزه شــاهد اقدامــات جزی ــم ت پیــش بروی
ــورداری  ــع برخ ــزود: به طورقط ــیم. وی اف ــوازی کاری نباش ــا م ی
از یــک برنامــه جامــع در حــوزه پســماندها مزایــای اقتصــادی را 
نیــز بــه همــراه دارد. در حقیقــت شــهرداری ها در قالــب اجــرای 
ــای  ــش هزینه ه ــر کاه ــاوه ب ــد ع ــه ای می توانن ــن برنام چنی
جــاری خــود ایــن حــوزه را بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد پایــدار 
بــرای خــود داشــته باشــند. امــروزه مدیریــت پســماند در دنیــا 
ــک  ــامل تفکی ــه دارد و ش ــددی ک ــای متع ــاظ بخش ه ــه لح ب
درآمدهــای  می شــود،  ســوزی  زبالــه  و  حمــل  و  مبــدأ  از 
بعضــًا سرشــاری را نصیــب شــهرداری ها می کنــد. تقــی زاده 
ــوزه  ــتانداری در ح ــرد اس ــه در رویک ــه ک ــه آنچ ــه داد: البت ادام
ــای زیســت محیطــی  ــه چالش ه پســماند وجــود دارد توجــه ب
و مشــکات مربــوط بــه آالیندگــی اســت امــا شــهرداری ها 
می تواننــد بــا اجــرای صحیــح برنامــه ای جامــع در جهــت 
ایجــاد منبــع درآمــدی پایــدار نیــز حرکــت کننــد.وی تاکیــد کــرد: 
اســتانداری تهــران یکــی از محورهــای اساســی و مــورد تاکیــد 
ــه حــوزه پســماند و  خــود را در مســیر توســعه شــهرها توجــه ب
ــع  ــه ای جام ــن برنام ــد تدوی ــه را نیازمن ــن زمین ــرفت در ای پیش

می دانــد.

معاون استاندار تهران تاکید کرد:
لزوم تدوین طرح جامع 

پسماند برای استان تهران

خبر
حریق خائیز و تنگ تکاب 

اطفا شد
ــه  معــاون محیــط زیســت طبیعــی اســتان کهگیلوی
و بویراحمــد از اطفــای آتش ســوزی خائیــز و تنــگ 
ــای  ــر اســاس گزارش ه ــت: ب ــر داد و گف ــکاب خب ت
ــور  ــاش شــروع شــده اســت. جمشــید عبدی پ ــق در شهرســتان ب ــد حری جدی
ــر اثــر صاعقــه منطقــه خائیــز دچــار  ــا ایــن توضیــح کــه در ۱۶ خردادمــاه ب از ب
آتــش ســوزی شــد، گفــت: حــدود ســاعت ۴ صبــح جمعــه حریــق خائیــز کــه 
ــش  ــردن آت ــوش ک ــرای خام ــد. ب ــا ش ــود، اطف ــی آن ب ــع جنوب ــتر در ضل بیش
خائیــز نیروهــای مردمــی، محیــط زیســت و منابــع طبیعــی همــکاری کردنــد.

مراتع بهبهان در آتش
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتان خوزســتان 
گفــت: مراتــع شهرســتان بهبهــان بــه علــت رعــد و 
بــرق از عصــر ۱۶ خــرداد در معــرض آتش ســوزی 
ــان  ــای شهرســتان بهبه ــر، بخشــی از جنگل ه ــزارش مه ــه گ ــت. ب ــرار گرف ق
ــرق  ــد و ب ــت رع ــه عل ــته ب ــنبه گذش ــر پنجش ــتان از عص ــتان خوزس در اس
ــان ادامــه داشــت. وی در ادامــه  ــن آتش ســوزی همچن ــد و ای آتــش گرفتن
ــه  ــرایت آن ب ــوزی و س ــترش آتش س ــروی از گس ــور پیش ــه منظ ــت: ب گف
جنگل هــای بهبهــان، یــک فرونــد بالگــرد از مرکــز فرماندهــی اطفــای 
ــه  حریــق وزارت دفــاع درخواســت داده شــد کــه قــرار شــد صبــح جمعــه ب

ــزام شــود. ــان اع بهبه

دستگیری 3 صیاد متخلف
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
متخلــف  صیــاد   ۳ دســتگیری  از  آمــل 
بــه گــزارش  داد.  خبــر  هــراز  رودخانــه  در 
ــن  ــزود: متخلفی ــاورزیان اف ــدی کش ــوان، مه ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــر  ــد غی ــه صی ــادرت ب ــه مب ــان ممنوع ــل و زم ــوز، در فص ــدون مج ب
ــی  ــه مرجــع قضای ــد ب ــون شــکار وصی ــق قان ــد، مطاب ــوده ان ــاز نم مج
ــل  ــت آم ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــد. ریی ــد ش ــی خواهن معرف
ــراز اشــاره  ــاده ه ــدن شــن و ماســه در ج ــک واحــد مع ــف ی ــه توق ب
ــوزه  ــه ح ــن و ماس ــادن ش ــش از مع ــدو پای ــی بازدی ــرد و گفت:درپ ک
ــن  ــات و موازی ــت ماحظ ــدم رعای ــت ع ــا بعل ــی، از واحد ه ــراز، یک ه
زیســت محیطــی و ایجــاد آلودگــی محیطــی، توقــف موقــت عملیــات 

ــد. ــام ش انج

حادثه

مراتع

آبزیان

محیط بان پارک ملی کرخه شوش در درگیری با متخلفان مصدوم شد
به گزارش پیام خوزستان، رییس پارک ملی کرخه شوش گفت: یکی از محیط بانان پارک ملی کرخه در درگیری با 

شکارچیان غیر مجاز از ناحیه دست مصدوم شد. به گفه محمد الوندی این حادثه در اثر درگیری یکی از محیط بانان 
با شکارچیان غیرمجاز  پرندگان در منطقه سرخه رخ داده است.

رنا
 ای

س:
عک

ــاخت  ــه س ــاره ب ــن اش ــگل ضم ــی جن ــورای عال ــو ش ــک عض ی
ــا  ــی ب ــدون هماهنگ ــمال ب ــای ش ــتیکی در جنگل ه ــد الس ۷ س
ــی  ــا زمان ــط تنه ــتگاه های ذی رب ــت: دس ــا گف ــازمان جنگل ه س
ســراغ ایــن ســازمان می آینــد کــه مجــوز قطــع درخــت بخواهنــد.

بــه گــزارش ایســنا، منصــور ســمایی اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بــرای ســاخت هفــت 
ــه  ــار کــرده کــه ب ســد الســتیکی در اســتان گیــان تأمیــن اعتب
تدریــج در حــال ســاخت اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی 
ــح  ــت، تصری ــده اس ــاخته ش ــتارا س ــتان آس ــا در شهرس از آن ه
کــرد: معمــواًل پــس از شــروع عملیــات اجرایــی و حتــی 
ســاخت بدنــه ســد، بــرای اخــذ مجــوز قطــع درخــت بــه منابــع 
ــگل  ــی جن ــن عضــو شــورای عال ــد. ای ــه می کنن ــی مراجع طبیع
ــه  ــان ب ــه ای گی ــرکت آب منطق ــن ش ــش از ای ــه داد: پی ادام
ــاع  ــه ارتف ــود ک ــرده ب ــط زیســت اســتان اعــام ک اداره کل محی
ســد آســتارا هشــت متــر اســت و اداره محیــط زیســت مجوزهــا 
ــر  ــا ب ــرد ام ــادر ک ــروطی ص ــت ش ــا رعای ــاس ب ــن اس ــر ای را ب
اســاس بازدیــد نماینــدگان ســازمان جنگل هــا از ایــن ســد 
مشــخص شــد کــه ارتفــاع آن دو متــر بیشــتر از مقــداری اســت 
ــی مجــدد  ــع طبیع ــن مناب ــام شــده اســت بنابرای ــًا اع ــه قب ک
ــت  ــرد و اداره کل حفاظ ــتعام ک ــان اس ــت گی ــط زیس از محی
محیــط زیســت ســاخت ســد آســتارا را بــا ارتفــاع ۱۰ متــر و بــا 

ــع اعــام کــرد.  ــا مان شــرایط ســابق ب
ــتیکی  ــد الس ــک س ــر ی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــمایی ب س
ــرو  ــت: وزارت نی ــت، گف ــاخت اس ــال س ــال در ح ــر در ماس دیگ
ــازمان  ــا س ــدا ب ــدها از ابت ــن س ــک از ای ــچ ی ــاخت هی ــرای س ب
ــا  ــرد و تنه ــگ نک ــور هماهن ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
زمانــی ســراغ ســازمان جنگل هــا می آینــد کــه مجــوز قطــع 

ــد. ــت بخواهن درخ

انتقاد سازمان 
جنگل ها از ساخت 

۷ سد الستیکی
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ظرفیت تصفیه خانه فاضالب سنندج، ارتقا می یابدفا
شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خانــه  تصفیــه  ظرفیــت  گفــت:  کردســتان 
ــب  ــزار و ۳۶۰ مترمکع فاضــاب ســنندج از ۹۹ ه
ــب  ــزار مترمکع ــه ۱۵۰ ه ــبانه روز ب ــی در ش فعل

افزایــش مــی یابــد.
ــت:  ــار داش ــدی اظه ــین محم ــا، محمدحس ــزارش ایرن ــه گ ب
طــرح توســعه ایــن تصفیــه خانــه در دســتور کار اســت و 
می یابــد.  تحقــق   ۱۴۲۰ ســال  تــا  آن  ظرفیــت  افزایــش 
ــت  ــد: ظرفی ــادآور ش ــتان ی ــای کردس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
ایــن تصفیــه خانــه ۹۹ هــزار و ۳۶۰ مترمکعــب در شــبانه روز 
ــارف  ــال متع ــن فع ــوع لج ــه در آن از ن ــد تصفی ــوده و فرآین ب
ــا  ــی هــوازی ب ــع و هضــم ب ــاط کامــل در بخــش مای ــا اخت ب
ــه  آبگیــری مکانیکــی در بخــش لجــن اســت. محمــدی اضاف
ــه  ــار تصفی ــه فاضــاب شــهر ســنندج در کن ــه خان ــرد: تصفی ک
ــای  ــه خانه ه ــن تصفی ــاخص تری ــران، از ش ــوب ته ــه جن خان
فاضــاب کشــور اســت و از طریــق مجامــع بیــن المللــی هــم 
ــود.  ــناخته می ش ــاخص ش ــوان ش ــه عن ــی ب ــطح جهان در س
مدیرعامــل شــرکت آبفــای شــهری کردســتان افــزود: تصفیــه 

ــت  ــازمان حفاظ ــوی س ــنندج از س ــهر س ــاب ش ــه فاض خان
محیــط زیســت کشــور در ســال ۹۶ بــه دلیــل انطبــاق شــرایط 
ــد  ــوان واح ــه عن ــی ب ــت محیط ــط زیس ــول و ضواب ــا اص آن ب
ــادآور شــد: در یازدهمیــن  خدمــات ســبز معرفــی شــد. وی ی
دوره همایــش بیــن المللــی مدیریــت ســبز کــه دی مــاه 
خانــه  تصفیــه  پــروژه  شــد،  برگــزار  تهــران  در   ۹۵ ســال 
فاضــاب شــهر ســنندج از ســوی جامعــه مدیریــت ســبز اروپــا 
بــه عنــوان پــروژه ســبز مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و توانســت 
بــه عنــوان پــروژه برتــر ایــن انجمــن، تندیــس همایــش 
ــک  ــهری ی ــت ش ــا، از جمعی ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــت کن دریاف
ــد از آب  ــتان، ۹۹، ۹ درص ــری کردس ــزار نف ــون و ۲۰۰ ه میلی
ــدرن  ــاب م ــبکه فاض ــز از ش ــد نی ــده و ۹۵ درص ــه ش تصفی
ــای شــهری کردســتان دارای  ــد هســتند. شــرکت آبف ــره من به
۳۶۷ هــزار و ۴۱۴ فقــره انشــعاب آب و ۳۵۰ هــزار و ۷۳۹ 
فقــره انشــعاب فاضــاب اســت. آب شــرب مــورد نیــاز بیــش 
از ۴۶۵ هــزار نفــر از شــهروندان ســنندجی و نواحــی منفصــل 
شــهری از ســد قشــاق در ۱۲ کیلومتــری شــمال ســنندج 

تامیــن می شــود.

دن
پیگیری محیط زیست برای توقف کامل فعالیت معا

معدن بوکسیت شاهرود
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت از پیگیــری توقــف کامــل فعالیــت 
ــه گــزارش  معــدن بوکســیت شــاهرود خبــر داد. ب
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مســعود تجریشــی معاون 
محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــتان  ــیت شهرس ــدن بوکس ــی مع ــر قانون ــت غی ــاره  فعالی درب
ــف  ــم توق ــت حک ــط زیس ــازمان محی ــرد: س ــار ک ــاهرود اظه ش
معــدن بوکســیت را از طریــق مراجــع قضایــی در خواســت کــرده 
ــت،   ــت اس ــال فعالی ــدن در ح ــن مع ــر ای ــزود: اگ ــود. وی اف ب
ــرای  ــد ب ــی بای ــی اســت و مراجــع قانون ــر قانون فعالیــت آن غی
ــیت  ــدن بوکس ــت: مع ــی گف ــد. تجریش ــوع ورود کنن ــن موض ای
ــت  ــای زیس ــارت ها وآلودگی ه ــه خس ــل اینک ــه دلی ــاهرود ب ش
محیطــی فراوانــی بــه منطقــه کــرده بــود دســتور توقــف فعالیــت 
بــرای صــادر شــده بــود. معــاون محیــط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تصریــح کــرد: ســازمان 
ــت  ــل فعالی ــف کام ــرای توق ــود را ب ــاش خ ــت ت ــط زیس محی
ــت 22  ــی اس ــرد. گفتن ــد ک ــاهرود خواه ــیت ش ــدن بوکس مع

اردیبهشــت مــاه گذشــته جمعــی از دوســتداران محيــط زيســت 
شــاهرود بــا حضــور در فرمانــداري ايــن شهرســتان نســبت بــه 
ــاهوار  ــيت ش ــدن بوكس ــي از مع ــت غيرقانون ــه برداش ــه ك آنچ
ــت  ــا برداش ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــراض نمودن ــد، اعت ــام كردن اع
ــد، در  ــاز ش ــش آغ ــال پي ــاهوار از 6س ــيت ش ــدن بوكس از مع
ــز برخــي  ايــن مــدت گــروه هــاي حامــي محيــط زيســت و ني
دســتگاه هــاي اجرايــي نســبت بــه عواقــب آن اعتــراض هايــي 
كردنــد تــا ايــن كــه اواخــر ســال گذشــته پــس از اتمــام قــرارداد 
ــد.  ــام ش ــوع اع ــت آن ممن ــه فعالي ــردار، ادام ــره ب ــركت به ش
ايــن تعطيلــي را بســياري از دوســتداران محيــط زيســت موقتــي 
ــه  ــووالن منطق ــف از مس ــاي مختل ــبت ه ــه مناس ــده و ب خوان
ــه هميــن  ــد. ب ــم آن را كردن ــي داي و اســتان در خواســت تعطيل
دليــل گــروه هــاي حامــي محيــط زيســت شــاهرود از چنــد روز 
ــهر  ــن ش ــداري اي ــنبه در فرمان ــد، روز يكش ــام كردن ــش اع پي

ــد. ــراض خــود را اعــام مــي كنن ــب اعت ــه و مرات حضــور يافت
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جدول شماره 1464 خوزستان 

تقدیر از  روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان

ــئولیت  ــر از مس ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــتان ب ــتاندار خوزس اس
پذیــری و تــاش هــای مدیــر روابــط عمومــی شــرکت بــرق 
منطقــه ی خوزســتان جهــت همــکاری در راســتای کار گروهــی 
و انجــام اقدامــات اضطــراری در مدیریــت ســیاب بــی ســابقه 

خوزستان در سال جاری تشکر و قدردانی کرد.
در  خوزســتان  اســتان  عمومی هــای  روابــط  همایــش 
اســتانداری، بــا موضــوع ســیل و نقــش روابــط عمومــی هــای 
دســتگاه هــای اجرایــی در مدیریــت و اطــاع رســانی شــفاف و 

سریع در این بحران برگزار شد.
ــی  ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــورج فتاح ــش از ت ــن همای در ای
شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــه دلیــل تعهــد و تــاش 
در انجــام مســئولیت هــای روابــط عمومــی در زمــان بحــران و 
اطــاع رســانی کامــل و جامــع از ســیل و تاثیــر آن در شــبکه 
بــرق، بــا اهــدای لــوح تقدیــری از ســوی اســتاندار خوزســتان 

تقدیر شد.
در حاشــیه ایــن همایــش نیــز مدیــر کل روابــط عمومــی و امور 
بیــن الملــل اســتانداری خوزســتان بــا اهــدای لــوح تقدیــری 
بــه مدیــر روابــط عمومــی بــرق منطقــه ای خوزســتان جهــت 
همــکاری در برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای چهــل ســاله 

انقاب در سال ۱۳۹۷، تشکر و قدردانی کرد.
پیــش تــر از ایــن نیــز، مدیــر کل دفتــر روابــط عمومــی و اطاع 
رســانی وزارت نیــرو از مدیــر و مجموعــه روابــط عمومــی 
شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان در خصــوص اطــاع 
رســانی اقدامــات انجــام شــده در حادثــه ســیل اســتان، تقدیر 

کرده بود. 

 اطالع
 رسانی

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تكلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

)) آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سند رسـمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  اماکـی  کـه برابـر اراء 
هیاتهـای  حـل اختاف  موضوع قانـون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی  ناحیـه  دو شهرسـتان كرمان  تقاضای ثبـت انها پذیرفته 
و ادامـه عملیـات ثبتـی انها مطابق قانـون مذکور تجویـز گردیده 
اسـت  بـه ترتیب شـماره پاک فرعـی از اصلـی  و بخش محل  
وقـوع  ملک و مشـخصات مالک یا مالکیـن ) متقاضیان ثبت 
( واقعدر بخشـهای  ) ۲-۳-۶(  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشرح 
ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتـی كه  شـخص  یا اشـخاصی  
نسـبت بـه صـدور سـند مالكیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته 
باشـند بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـك ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 
مالكیـت صـادر خواهـد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم 
سـند مالکیـت بر اسـاس قانـون مذکـور مانع مراجـع متضرر به 

دادگاه نخواهـد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

۷۲۵۷  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی–  اقـای محمـد رضـا معیـن 
الدینـی    فرزنـد  حسـن   بـه شناسـنامه شـماره ۱۲۸  صـادره 
از  ماهان  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت ۲۵۶/۷۵  

متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان سـرباز کوچه۵۸سـمت 
راسـت  خریـداری از محـل مالکیـت مرتضـی فخـر الواعظیـن 

مهـدوی  - ردیـف  ۹۸۱
۱۵۵۴۹  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی مجزی شـده از  ۸۹۹  فرعی از  
۳۹۶۸  اصلـی  –  اقـای علـی عاقلی  گوکی   فرزند  حسـن   به 
شناسـنامه شـماره ۲۵۱  صادره از  گلباف  در ششـدانگ  یکباب  
خانه  به  مسـاحت ۲۵۶/۳  متر مربع  به ادرس کرمان  میدان 
تـره بـار بعـد از معاینـه فنی خیابان شـهیدان محمـدی کوچه۱۶ 
پـاک ۲۰  خریـداری از محل مالکیت باقر مقتـدر - ردیف  ۵۸۶

۱۵۶۰۸  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی مجـزی شـده از  ۸۸۵  فرعـی 
از  ۳۹۶۸  اصلـی  –  خانـم راضیـه رحیمـی مویـد   فرزنـد  
احمـد علـی   بـه شناسـنامه شـماره ۱۲۱۸  صـادره از  کرمـان  
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت ۲۳۲  متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان خیابـان سـرباز کوچـه۵۸ خریـداری از محـل 

مالکیـت ارسـطو کیانپـور - ردیـف  ۲۵۲۶
۱۵۶۸۳  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی مجزی شـده از  ۸۱۹  فرعی از  
۳۹۶۸  اصلـی  –  خانـم شـهین کمالـی گوکی   فرزند  حسـین   
بـه شناسـنامه شـماره ۳۲۳  صـادره از  گلبـاف  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  به  مسـاحت ۲۰۰/۲  متر مربع  بـه ادرس کرمان  
سراسـیاب کوچه ده باالغربی ۱ سـمت راست خریداری از محل 

مالکیـت محترمه کوشـش و غیـره - ردیف  ۶۷۳
  ۸۸۵ از   شـده  مجـزی  اصلـی   ۳۹۶۸ از   فرعـی    ۱۵۶۹۱
فرعـی از  ۳۹۶۸  اصلـی  –  خانـم طاهـره عسـکری گجگینـی   
فرزنـد  حسـین   بـه شناسـنامه شـماره ۳  صـادره از  کرمـان  
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه  
مسـاحت ۱۵۴/۴  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان خیابان سـرباز 
کوچه۶۶ سـمت راسـت خریداری از محل مالکیت سید عباس 

ابراهیمـی - ردیـف  ۹۶۶
۱۵۶۹۲  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی مجـزی شـده از  ۸۸۵  فرعـی 
از  ۳۹۶۸  اصلـی  –  اقـای حیـدر عسـکری گجگینـی فرزنـد  
علـی   به شناسـنامه شـماره ۲  صـادره از  کرمان  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه  مسـاحت ۴۰۵  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان سـرباز کوچـه۶۶  پـاک 
۴ خریـداری از محـل مالکیـت سـید عبـاس ابراهیمـی  پـور 

فرسـنگی- ردیـف  ۹۶۸
۱۵۷۳۵  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی مجـزی شـده از  ۸۹۹  فرعـی 
از  ۳۹۶۸  اصلـی  –  اقـای مسـلم طحـان جوشـانی   فرزنـد  
محمـود   بـه شناسـنامه شـماره ۱۰۳  صـادره از  گلبـاف  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت ۱۰۶  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمان بزرگراه امام شـهرک امام حسـن عسـکری کوچه 
شـرقی ۵ درب ۱۵سـمت راسـت  خریـداری از محـل مالکیـت 

اشـرف شـفیعی - ردیـف  ۱۰۶
۱۵۷۹۸  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی مجزی شـده از  ۸۹۹  فرعی از  
۳۹۶۸  اصلـی  –  اقـای جـواد نصیـری گوکـی   فرزنـد  عباس   
بـه شناسـنامه شـماره ۱۸۲  صـادره از  گلبـاف  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت ۲۲۳  متر مربع  بـه ادرس کرمان   
خیابـان دسـتغیب کوچـه ۵۵ کوچـه معلـم خریـداری از محل 

مالکیـت علـی احمدی نـژاد - ردیـف  ۲۱۱۱
۱۵۸۷۰  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی مجـزی شـده از  ۸۹۹  فرعـی 
از  ۳۹۶۸  اصلـی  –  اقـای رمضـان پـور شـیخعلی اندوهجردی 
فرزند  سـیف اله به شناسـنامه شـماره ۴۶۴۹  صادره از  شهداد   
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت ۱۲۴ متـر مربع  به 
ادرس کرمـان پشـت میـدان تـره بـار کوچه بـاب الحوائـج بلوار 
شـهیدان محمـدی کوچـه۹ خریـداری از محـل مالکیـت ربابـه 

اسـتوار سـیرجانی  - ردیف  ۲۷
۱۵۸۷۵  فرعـی از  ۳۹۶۸ اصلـی مجـزی شـده از  ۸۹۹  فرعـی 
از  ۳۹۶۸  اصلـی  –  خانـم فاطمـه زارع فوسـکی فرزنـد  علـی 
بـه شناسـنامه شـماره ۳۴۶۶  صـادره از  کرمـان   درقسـمتی از  

ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت ۱۳۵/۶۲ متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان  بلوار شـهیدان محمدی کوچـه۵ انتهای کوچه 
سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیت اسـفندیار دانشـگر - 

ردیـف  ۱۰۰۸
۵۷۸۱  فرعـی از  ۳۹۸۲ اصلـی مجـزی شـده از  ۷۲  فرعـی از  
۳۹۸۲  اصلـی  –  اقـای محمـد برزگر علی ابـادی   فرزند  اکبر    
به شناسـنامه شـماره ۳ صادره از  ماهان   در ششـدانگ  یکباب  
خانـه  به  مسـاحت ۱۵۷/۱ متر  مربـع  به ادرس کرمان  خیابان 
اسـد ابـادی کوچـه ۴۵ شـمالی ۱خریـداری از محـل مالکیـت  

محمد باقـر نجابتی-ردیف۲۴۵۷
۵۸۹۴  فرعـی از  ۳۹۸۲ اصلـی مجـزی شـده از  ۸۶  فرعـی از  
۳۹۸۲  اصلـی  –  خانـم  فاطمه اشـرف گنجویی  فرزند  محمد    
بـه شناسـنامه شـماره ۲۱۱۰ صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانه  مشـتمل بـر طبقه فوقانی به  مسـاحت ۲۹۴/۱۳ 
متـر  مربـع  بـه ادرس کرمـان بلوار۲۲بهمـن خیابـان شـهیدان 
اعتبـاری شـرقی۸ خریـداری از محـل مالکیـت  غامحسـین 

کامیابـی - ردیـف ۶۷۶
۵۹۰۶  فرعـی از  ۳۹۸۲ اصلـی مجـزی شـده از  ۶۸۹  فرعـی 
از  ۳۹۸۲  اصلـی  –  اقـای سـید رضـا حسـینی نسـب  لنگری  
فرزند  سید عباس    به شناسنامه شماره ۱۷ صادره از  بردسیر   
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه  
مسـاحت ۲۳۰/۲ متـر  مربـع  بـه ادرس کرمان  خیابان  سـرباز 
کوچـه ۲۲نبـش چهـار کوچـه اول خریـداری از محـل مالکیـت  

صغـری رنجبر - ردیـف ۳۰۸
۲۸۵  فرعـی از  ۴۲۲۱ اصلـی–  اقـای رضـا سـاالری بیـدوری  
فرزنـد  غامرضـا    بـه شناسـنامه شـماره ۹۹۳۳ صـادره از  
جیرفـت   در ششـدانگ  یکبـاب  خانه  به  مسـاحت ۴۲۵/۳۵ 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان سـربازکوچه۵۲ انتهـای 
کوچـه  خریـداری از محـل مالکیـت  خـود متقاضـی - ردیـف ۹۰۰

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
۱۱۷۵ اصلـی–  مدرسـه علمیـه صالحیه کرمان به شناسـه ملی 

۱۴۰۰۱۹۱۷۸۶۲  صـادره در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه  
مسـاحت ۲۳۳/۰۳ متـر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان  تجلی 
کوچـه شـماره ۳ خریـداری از محـل مالکیت  حاج شـیخ علی 

اصغـر صالحـی  - ردیف ۵۸۹
۶۷۶۴  فرعـی از  ۱۷۸۳  اصلـی  –  اقـای اسـداله ناصـح زاده   
فرزنـد  نصرالـه بـه شناسـنامه شـماره  ۱۵  صادره از کرمـان   در 
ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه مشـتمل برزیرزمیـن بـه مسـاحت  
۴۵۹/۹ مربـع  بـا قیـد بـه اینکـه مـوازی  ۷۱/۱۶ متـر  مربـع 
از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجـاره  
متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان چهـارراه ۲۴ اذرنبـش 
ازادگان جنـب بانـک رسـالت  خریداری از محل مالکیت  سـید 

علـی مرتضـوی  - ردیـف ۷۵۰۱
۲۰۹۰۳  فرعی از  ۱۷۸۳  اصلی  –  اقای علیرضا کامیاب  فرزند  
اصغر به شناسـنامه شـماره  ۱۶۰  صادره از کرمان   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  ۲۷۳/۲۵  متـر مربـع  بـا قیـد به 
اینکـه مـوازی  ۹۸/۷۵  متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجاره  متقاضی  قـرار  دارد  به ادرس 
کرمـان بلـوار جهاد کوچه۶۲بعد از چهـار کوچه  خریداری از محل 

مالکیـت  ماشـاهللا ثمره هدایـت زاده - ردیف ۱۲۰
۲۰۹۰۶  فرعـی از  ۱۷۸۳  اصلـی  –  اقـای علـی نخعـی عبـدل 
ابـادی    فرزنـد  حسـین بـه شناسـنامه شـماره  ۸۲۴۹  صادره 
از کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر فوقانـی  
بـه مسـاحت  ۳۵۶/۴۷  متـر مربـع  بـا قیـد بـه اینکه مـوازی  
۱۲۸/۸۳  متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضـا متعلق 
بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان 
بلـوارازادگان خیابـان جـواد االئمـه شـرقی۹  خریـداری از محل 

مالکیـت  سـید حسـین طباطبائـی - ردیـف ۷۶۶
۲۰۹۱۹  فرعـی از  ۱۷۸۳  اصلـی  –  اقـای محمـد مهدی نخعی 
پـور   فرزنـد  اکبر به شناسـنامه شـماره  ۸۴۶  صـادره از کرمان   
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  ۷۲۰/۵  متـر مربع  
بـا قیـد به اینکـه مـوازی  ۲۶۰/۴ متر مربع از ششـدانگ  عرصه 

مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضی  قـرار  دارد  به 
ادرس کرمان خیابان جهاد کوچه۳۷ سـمت راسـت خریداری از 

محـل مالکیت محمد سـبزه بلـوچ- ردیف ۹۸۳
۲۷۲  فرعـی از  ۲۷۸۵  اصلـی  –  خانـم نرجـس رضائـی زاده    
فرزنـد رمضان به شناسـنامه شـماره  ۱۴۰۲  صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه   بـه مسـاحت ۱۷۳۵/۴۸ متر مربع  
بـا قیـد به اینکه مـوازی  ۱۴۴/۶۲ متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضی  قـرار  دارد  به 
ادرس کرمـان شـرف ابـاد بلوار قائم کوچه۱۵  خریـداری از محل 

مالکیـت  محمود رسـتمی شـرف ابادی  -  ردیـف  ۱۱۱۸
۱۲۹۸  فرعـی از  ۲۷۸۶  اصلـی  –  خانـم فرخنده هزاری زاده   
فرزنـد  حسـن به شناسـنامه شـماره  ۲  صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  به مسـاحت ۱۹۲متر مربـع  با قید 
بـه اینکـه مـوازی  ۲۹ متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه 
ادرس کرمـان  جـاده شـرف ابـاد بلـوار قائـم ۳۰مترفرعی بعد 
از کوچـه تـاالر خریـداری از محـل مالکیت  حسـین طهمورثی 

-  ردیـف ۱۶۹۹
۱۳۰۰  فرعـی از  ۲۷۸۶  اصلـی  –  اقای مسـعود افضلی هوتکی   
فرزند  قدرت هللا  به شناسـنامه شـماره  ۸۲۸۴  صادره از کرمان  
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  به مسـاحت ۱۵۱/۰۲ متر مربع  با 
قیـد بـه اینکـه مـوازی  ۲۲/۸۱ متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضی  قـرار  دارد  به 
ادرس کرمـان  جـاده شـرف اباد بلـوار قائم ۳۰متـری طهمورثی 

خریـداری از محل مالکیت ماشـاهللا بنـا زاده –ردیف۱۰۸۸۵
۷۱۱۰  فرعـی از  ۲۷۸۷  اصلـی  –  اقـای یـدهللا فراهانـی مقـدم    
فرزنـد  درویـش به شناسـنامه شـماره  ۲  صادره از کرمـان   در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانه به مسـاحت ۱۳۵/۸۸  متـر مربع  به 
ادرس کرمـان  بزرگـراه امام کوچـه۵۱ خریداری از محل مالکیت   

میـرزا محمد علـی جـواد ی  -  ردیف  ۵۱۰
۲۳۴۵۴  فرعـی از  ۲۷۸۷  اصلـی  –  اقـای سـهراب زاهـدی   

فرزنـد  فرهـاد بـه شناسـنامه شـماره  ۳۰  صـادره از بردسـیر و 
اقـای رضـا زاهـدی فرزند فرهـاد به شناسـنامه ۸صـادره از زرند  
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه 
المناصفـه بـه مسـاحت ۲۰۵/۵۲  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  
اسـیاباد جنوبـی غربـی ۱۱ سـمت راسـت  خریـداری از محـل 

مالکیـت  عالیـه هـروی -  ردیفهـای۱۱۲۱ و ۱۱۲۲
۲۳۵۷۵  فرعـی از  ۲۷۸۷  اصلـی  –  اقـای پیمـان شـریفی   
فرزنـد  احمـد بـه شناسـنامه شـماره  ۱۸۶  صـادره از جیرفـت   
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه   بـه مسـاحت ۲۷۹  متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان خیابـان  اسـیاباد جنوبـی غربی۱۱اولین کوچه 
سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت  عالیـه هـروی  -  

ردیـف  ۴۹۰
۲۳۶۰۱  فرعـی از  ۲۷۸۷  اصلـی  –  اقای سـامان گنجه ای زاده 
روحانـی   فرزنـد  ابراهیم به شناسـنامه شـماره  ۱۱۷۲۸  صادره 
از تهران   در ششـدانگ  یکباب  مغازه مشـتمل بر طبقه فوقانی   
بـه مسـاحت ۴۷/۲۶  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان   خیابـان 
اسـتاد مطهـری کوچه۳۲ شمشـاد ضلع شـرقی ترمینـال قدیم 
پشـت فروشـگاه معلـم بیـن شـرقی ۵و۶ خریـداری از محـل 

مالکیـت  ماشـاهللا ثمـره هدایـت زاده  -  ردیف  ۸۲۹
۲۳۷۵۴  فرعـی از  ۲۷۸۷  اصلـی  –  اقـای رضـا سـلطانی نژاد   
فرزند  عطا اله به شناسـنامه شـماره  ۲۲  صادره از زرند  وخانم 
نجمـه تـاج ابادی پور فرزند مصطفی به شناسـنامه ۱۸۹۵صادره 
از کرمـان در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بالمناصفه  به مسـاحت 
۱۸۹/۰۳  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان  مالـک اشـتر 
جنوبـی  کوچـه ۱۷ خریـداری از محـل مالکیـت  احمـد جوادی  

-  ردیفهـای۱۰۰۴و۱۱۶۸
۲۳۷۵۸  فرعـی از  ۲۷۸۷  اصلـی  –  اقـای محمـد دائـی زاده    
فرزند  محمود به شناسـنامه شـماره  ۱۸  صادره از جیرفت   در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه   بـه مسـاحت ۱۷۱/۸  متـر مربع  به 
ادرس کرمـان  شـیخ احمـد کافی جنوبی کوچـه ۴  خریداری از 

محـل مالکیت  حسـین بانـک توکلی   -  ردیـف  ۱۲۰۴

۲۸۴۶  فرعـی از  ۲۹۴۲  اصلـی  –  خانـم فهیمـه محمـدی 
قناتغسـتانی   فرزنـد  علـی بـه شناسـنامه شـماره  ۳۴  صادره 
از کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی   بـه مسـاحت ۹۶/۷  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان 
بزرگـراه امـام حـد فاصـل چهـارراه باقـدرت و چهـارراه جوپاری 
بیـن کوچـه ۲۹و۳۱  خریـداری از محل مالکیـت  یحیی هدایت 

-  ردیـف  ۸۰۸
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

۲۴۰  فرعـی از  ۵۸ اصلـی مجـزی شـده از  ۱۱  فرعـی از  ۵۸  
اصلـی  –  اقـای علی دسـتوری   فرزند   محمود به شناسـنامه 
شـماره ۶۷۴ صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  
دوبلکـس بـه  مسـاحت ۲۰۸/۷۵ متـر  مربع  بـه ادرس کرمان  
جـاده تهـران حاجـی ابـاد کوچـه شـماره ۶  خریـداری از محـل 

مالکیـت  خـود متقاضی - ردیـف ۲۵۰
۲۴۱  فرعـی از  ۵۸ اصلـی مجـزی شـده از  ۱۱  فرعـی از  ۵۸  
اصلـی  –  اقـای علی دسـتوری   فرزند   محمود به شناسـنامه 
شـماره ۶۷۴ صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  
دوبلکـس بـه  مسـاحت ۲۰۵/۵ متـر  مربـع  بـه ادرس کرمـان  
جـاده تهـران حاجـی ابـاد کوچـه شـماره ۶  خریـداری از محـل 

مالکیـت  خـود متقاضـی - ردیـف ۲۵۳
۲۴۲  فرعـی از  ۵۸ اصلـی مجـزی شـده از  ۱۱  فرعـی از  ۵۸  
اصلـی  –  اقـای علی دسـتوری   فرزند   محمود به شناسـنامه 
شـماره ۶۷۴ صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه  مسـاحت ۲۴۷/۲۵ متـر  مربع  
بـه ادرس کرمـان  جـاده تهـران حاجـی ابـاد کوچـه شـماره ۶  

خریـداری از محـل مالکیـت  خـود متقاضـی - ردیـف ۲۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  : شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

محمود مهدی زاده -رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه 
دو شهرستان کرمان   
 م.الف2۷5

آگهی مرحله پنجم سال 1398) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم 
ــون  ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان تصرف
ــود در  ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس مذک

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب پرون
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003423 شــماره  رأی  1ـ 
1396114430002000277 آقای/خانــم مصطفــی حشــمتیان فرزنــد محمدعلــی 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع در  ــی واق ــی از 2479 اصل ــماره 78 فرع ــاک ش ــع پ بمســاحت 45 مترمرب
بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 747 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002037664 شــماره  رأی  2ـ 
ــد  ــن فرزن ــری پروی ــی عاب ــید عل ــم جمش 1396114430002002012 آقای/خان
حســین در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع در  ــی واق ــی از 2190 اصل ــاک شــماره فرع ــع پ بمســاحت 179/50 مترمرب
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از شــریفه خطیبــی 

ــف 746 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــی خری ــد حســن خطیب فرزن
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002023148 شــماره  رأی  3ـ 
1391114430002006687 آقای/خانــم شــبنم توســلی فرزنــد صمــد در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 92/37 
مترمربــع پــاک شــماره 25 فرعــی از 2443 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
ــر  ــت مشــاعی براب ــادی / ســند رســمی / ســند مالکی ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق

ــف 745 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــر 17 دارای مالکی ــه 469 دفت صفح
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002038137 شــماره  رأی  4ـ 
ــد در  ــد محم ــی فرزن ــه خانچرل ــی ال ــم نب 1391114430002002697 آقای/خان
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
122/27 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2323 اصلــی واقــع در بخــش دو 

ــت مشــاعی  ــادی / ســند رســمی / ســند مالکی ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ثب
مــع الواســطه از محمدرضــا هندیانــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 744 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002036777 شــماره  رأی  5ـ 
1397114430002001482 آقای/خانــم ســعید فــرح آبــادی فرزنــد غامرضــا در 
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
ــع پــاک شــماره 3/236 فرعــی از 2466 اصلــی واقــع در بخــش  19 مترمرب
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی 
مــع الواســطه از محمــد و علــی و ام هانــی ) همــه فرزیــن( خریــداری کــرده 

ــف 743 ( اســت. )م ال
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003665 شــماره  رأی  6ـ 
1397114430002002455 آقای/خانــم حمــزه علــی نجفــی شــاه کوهــی فرزنــد 
عزیزالــه در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 81/46 مترمربــع پــاک شــماره 20 و 21 فرعــی از 1900 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت 
ــه  ــع الواســطه از مرحــوم عزیزال ــاک 20 فرعــی و م ــر پ مشــاعی 39/34 مت
نجفــی یــک دانــگ از شــش دانــگ 81/41 متــر پــاک 20 فرعــی و عبدالعلــی 
لطفیــان 28/08 متــر پــاک 21 فرعــی و فاطمــه ســلطان لطفیــان 14/04 متــر 

چــاک 21 فرعــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 742 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330002003437 شــماره  رأی  7ـ 
ــی  ــد عبدالعل ــان فرزن ــم محمدرضــا لطیفی 1397114430002003011 آقای/خان
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع از 21 فرعــی و  ــع از 19 فرعــی و 43/89 مترمرب بمســاحت 86/71 مترمرب
44/79 مترمربــع از 20 فرعــی از 1900 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه 
ــاک 19 و  ــهم از پ ــه س ــهم از س ــبت دو س ــه نس ــان )ب ــی لطیفی از عبدالعل
ــهم  ــهم از 3 س ــبت 1 س ــه نس ــان ) ب ــلطان لطیفی ــه س ــی( و فاطم 21 فرع
ــی  ــی نجف ــزه عل ــی( و حم ــگ 21 فرع ــاک 19 و ســه دان ــگ پ از 2/25 دان

ــداری  ــع خری ــون 11 مترمرب ــروزه آزم ــی و فی ــاک 20 فرع ــر از پ 44/79 مت
ــف 741 ( ــرده اســت. )م ال ک

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002033668 شــماره  رأی  8ـ 
1396114430002000039 آقای/خانــم مســعود مســلمی پورکانــی فرزنــد احمــد 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده بمســاحت 
133 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2103 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 

ــف 740 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م 10730 – 90/08/10 دارای مالکی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002001745 شــماره  رأی  9ـ 
ــد در  ــد احم ــی فرزن ــماعیل فریدون ــم اس 1391114430002010589 آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع 
پــاک شــماره 1945/13 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــید  ــدی از وراث س ــره ای اح ــه می ــطه از فاطم ــع الواس ــداری م ــادی خری ع

ــف 739 ( ــه 575. )م ال ــادره در 6 صفح ــره ای ص ــد می محم
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر 
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه 
عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
ــاه پــس از  ــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکم ــه دو ق منطق
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/02/30
تاریخ انتشار دوم: 98/03/18
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
بدینوســیله اعــام مــی گــردد کــه در خصــوص پرونــده کاســه 
اجرایــی 980002 در خصــوص محکومیــت آقــای بختیــار 
پروائــی و خانــم هــا مریــم فرجامــی و مدینــه امیــدی )وراث 
مرحــوم ســلمان پروائــی ( در حــق محکــوم لــه آقــای فرامــرز 
ــر  ــه مســاحت 72 مت ــاب واحــد مســکونی ب ــک ب ــی ب حیران
ــف توســط  ــی توقی ــوم ســلمان پروائ ــه مرح ــق ب ــع متعل مرب
کارشــناس دادگســتری ارزیابــی و از طریــق مزایــده بفــروش 
مــی رســد. مــال مــورد مزایــده عبــارت اســت از طبقــه ســوم 
)بهــار خــواب( یــک دســتگاه ســاختمان آپارتمانــی ســه طبقــه 
کــه دارای حیــاط پیلــوت و راه پلــه مشــترک بــوده کــه امتیــاز 
بــرق مشــترک و گاز مســتقل دارد و فاقــد امتیــاز آب شــهری 
ــه مــی باشــد. ارزش  ــای کوچــه فاطمی ــق- انته ــع در حوی واق
کل ملــک بــه میــزان 70/000/000 تومــان بــرآورد گردیــده 
مزایــده در ســه روز شــنبه 98/04/04 ســاعت 9 الــی 10 صبــح 
در اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی گــردد الزم بذکــر 
اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه کســانی 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد 
ــذ و  ــس اخ ــی المجل ــدار ف ــده از خری ــغ مزای ــد مبل ده درص
ــردد  ــاه پرداخــت گ ــدت یکم ــه م ــر ب ــی بایســتی حداکث مابق
ــغ  ــه مبل ــن معامل ــی ثم ــا بق ــت م ــدم پرداخ ــورت ع در ص
ــان در  ــد شــد متقاضی ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه نف ــزی ب واری
ــه  ــده ب ــل از موعــد مزای ــد 5 روز قب ــل مــی توانن صــورت تمای
دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا ترتیــب 

ــده داده شــود. ــان از ملــک مــورد مزای ــد آن بازدی
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه  عمومی بخش حویق 

 وحدانی     3134

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860318019000651 -1398/02/15 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمان 
ــش  ــک تال ــی مل ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ه
ــی  ــوره محرم ــم منص ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
مریــان فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 1602 صــادره از تالــش 
ــه   ــای مســکونی ب ــر بن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
مســاحت 266/65 متــر مربــع پــاک فرعــی 9977 از 8 اصلــی 
ــوال رود  ــه ط ــع در قری ــاک 543 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای کریــم وانوایــی 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ب
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
ــدت   ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/03/18    

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/04/01
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آگهی مزایده اموال غیر منقول 
ــی  ــه اجرای ــده کاس ــوص پرون ــه در خص ــردد ک ــی گ ــام م ــیله اع بدینوس
ــه  ــوم ل ــور در حــق محک ــی پ ــای نیماقل ــت آق 940116 در خصــوص محکومی
ــم ســاناز چراغــی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن دارای  خان
ــنگ  ــع در چوبرس ــاک 415 واق ــروز از پ ــماره 1716 مف ــه ش ــی ب ــاک ثبت پ
ــه مســاحت 968/93 متــر مربــع کــه ســهم  اصلــی 24 بخــش 28 گیــان ب
االرث محکــوم علیــه آقــای نیمــا قلــی پــور از مــا تــرک 215/32 متــر مربــع 
بــه صــورت مشــاعی بــه مالکیــت مرحــوم امیــن قلــی پــور توقیــف توســط 
ــد  ــی رس ــروش م ــده بف ــق مزای ــی و از طری ــتری ارزیاب ــناس دادگس کارش
زمیــن مــورد مزایــده یــا حــدود اربعــه شــماال دیــوار مشــترک بطــول 19/76 
ــای 27/07  ــرقا بطوله ــکرانی و ش ــک ش ــاک 415 مل ــده پ ــه باقیمان ــر ب مت
ــده  ــه باقیمان ــوار مشــترک بطــول 21/53 متــر ب ــا دی ــه کوچــه و جنوب متــر ب
پــاک 415 و غربــا بطــول 47/76 متــر بــه باقیمانــده پــاک 415 بــاغ کیــوی 
عزیزونــد واقــع در چوبــر مــی باشــد ارزش کل ســهم االرث مشــاعی محکــوم 
علیــه از مــا تــرک بــه مســاحت 215/32 متــر کــه بــه میــزان 710/548/666 
ــده در روز دو شــنبه 98/04/03 راس ســاعت  ــردد مزای ــرآورد مــی گ ــال ب ری
ــردد الزم  ــی گ ــزار م ــق برگ ــی حوی ــکام مدن ــرای اح ــح در اج ــی 10 صب 9 ال
ــه  ــانی ک ــه کس ــروع و ب ــی ش ــت کارشناس ــده از قیم ــه مزای ــت ک ــر اس بذک
ــغ  ــد فروختــه خواهــد شــد ده درصــد مبل باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهن
ــه  ــر ب ــتی حداکث ــی بایس ــذ و مابق ــس اخ ــی المجل ــدار ف ــده از خری مزای
ــن  ــی ثم ــا بق ــت م ــدم پرداخ ــورت ع ــردد در ص ــت گ ــاه پرداخ ــدت یکم م
ــان در  ــط خواهــد شــد متقاضی ــت ضب ــع دول ــه نف ــزی ب ــغ واری ــه مبل معامل
ــر شــعبه  ــه دفت ــده ب ــد مزای ــل از موع ــد 5 روز قب ــی توانن ــل م صــورت تمای
ــک  ــان از مل ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ــه ت ــق مراجع ــی حوی ــکام مدن ــرای اح اج

ــده داده شــود. ــورد مزای م
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدین دادگاه عمومی بخش حویق

 یگانی     3140

مفقودی 
بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو 
پرایــد صبــا جــی تــی ایکــس مــدل 1381ســفید روغنــی شــماره 
موتــور:371545  شــماره شاسی:S1412281839221شــماره پــاک 19 
ایــران 465 ل 93 متعلــق بــه آقــای نیــاز علــی جمشــیدی معیــن فرزنــد 
ــود  ــاه مفق ــادره از کرمانش ــی 3253953998ص ــماره مل ــه ش ــاهرخ ب ش
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                  3135

آگهی مزایده مورد وثیقه پالک ثبتی 1343/1003 
بخش سه اهواز )یکهزار و سه فرعی از یکهزار و سیصد 

و چهل و سه اصلی بخش سه اهواز(
بموجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9301439  رهنــی لــه بانــک 
پاســارگاد علیــه  حســنه نیســی فرزنــد ناجــی بشناســنامه 128 
شوشــتر متولــد 1362 کــد ملــی 1881831043 نشــانی اهــواز کــوی 
ــاک  ــاک 314 پ ــی پ ــب و فرهان ــن زین ــی بی ــان ادیب ــاب خیاب انق
ثبتــی 1343/1003 بخــش ســه اهــواز )یکهــزار و ســه فرعــی از یکهــزار 
ــده  ــت ش ــواز( ثب ــه اه ــش س ــی بخ ــه اصل ــل و س ــیصد و چه و س
ــورد  ــی م ــنه نیس ــام حس ــر 583 بن ــه 214 دفت ــماره صفح ــل ش ذی
وثیقــه ســند رهنــی 89755-91/5/18 تنظیمــی دفترخانــه 5- اهــواز 
نشــانی ملــک اهــواز خیابــان خشــایار-خیابان ادیبــی –بیــن خیابــان 
ــور  ــک مذک ــر نظــر کارشــناس رســمی مل ــه براب ــب و فرهــادی ک زین
ــر  ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان مســکونی بمســاحت 61/57  مت
ــد  ــه فاق ــه اول یــک مجتمــع مســکونی دو طبق ــع در طبق ــع واق مرب
ــدود  ــا ح ــد ب ــال میرس ــدود 14 س ــت ح ــاری و قدم ــگ و انب پارکین
اربعــه :شــماال در ســه قســمت اول بطــول 4/10 متــر و دوم کــه غربــی 
ــه قســمت  ــر س ــر ه ــول 1/40 مت ــوم بط ــر س ــول 1/05 مت اســت بط
ــه تــراس شــرقا در پنــج قســمت اول بطــول  درب و پنجــره اســت ب
7/30 متــر دیواریســت بفضــای پــاک 1343/7846 دوم کــه جنوبــی 
اســت بطــول 2/25 متــر ســوم بطــول 1/40 متــر چهــارم کــه شــمالی 
اســت بطــول 2/25 متــر هــر ســه قســمت پنجــره و دیواریســت بــه 
ــاک  ــای پ ــه فض ــت ب ــر دیواریس ــول 3/80 مت ــم بط ــر و پنج نورگی

1343/7846 جنوبــا بطــول 5/50 متــر دیواریســت بــه فضــای پــاک 
ــاک  ــر دیواریســت بفضــای پ ــول 11/50 مت ــا بط 1343/3373 غرب
1343/3239 حقــوق ارتفاقــی بشــرح قانــون تملــک آپارتمانهاســت 
ــه انضمــام  کلیــه مســتحدثات و منضمــات و متعلقــات شــرعیه و  ب
عرفیــه ششــدانگ ملکــی حســنه نیســی کــه برابــر نظریــه کارشــناس 
ــارد  ــک میلی ــال )ی ــغ 1/000/000/000 ری ــه مبل ــتری ب ــمی دادگس رس
ــه فــروش مــی رســد و  ریــال( ارزیابــی گردیــده از طریــق مزایــده ب
ــی 12 مــورخ 98/4/3 در محــل اداره اجــرای  ــده از ســاعت 9 ال مزای
ثبــت اهــواز واقــع در امانیــه خیابــان مــدرس جنــب دادگســتری اداره 
کل ثبــت اســناد و امــاک خوزســتان  از مبلــغ ارزیابــی شــروع و بــه 
ــه خواهــد شــد پرداخــت  ــدا فروخت ــن قیمــت پیشــنهادی نق باالتری
ــرق گاز  ــه آب ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــراج و بده ــق ح ــر و ح نیمعش
مربــوط بــه حــق انشــعاب اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی مالیاتــی  
وعــوارض شــهرداری اعــم از اینکــه رقــم آن مشــخص شــده یــا نشــده 
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و چنانچــه روز مزایــده مصــادف 
ــد از  ــده روز اداری بع ــردد ، مزای ــه گ ــر مترقب ــل رســمی غی ــا تعطی ب
تعطیــل در همــان محــل و ســاعت انجــام مــی شــود و حقــوق دولتــی 
و حــق مزایــده طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد.پاک مذکــور برابــر 
اعــام بســتانکار از تاریــخ 1391/5/22 تــا تاریــخ 1399/3/09 دارای  
بیمــه میباشــد متقاضیــان خریــد و شــرکت در مزایــده مــی بایســت 
چــک تضمیــن شــده بــه مبلــغ پیشــنهادی روز مزایــده ارائــه نماینــد.
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مفقودی 
بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو 
پرایــد صبــا جــی تــی ایکــس مــدل 1381ســفید روغنــی شــماره 
موتــور:371545  شــماره شاسی:S1412281839221شــماره پــاک 19 
ایــران 465 ل 93 متعلــق بــه آقــای نیــاز علــی جمشــیدی معیــن فرزنــد 
ــود  ــاه مفق ــادره از کرمانش ــی 3253953998ص ــماره مل ــه ش ــاهرخ ب ش
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                  3135

آگهی مزایده مورد وثیقه پالک ثبتی 1343/1003 
بخش سه اهواز )یکهزار و سه فرعی از یکهزار و سیصد 

و چهل و سه اصلی بخش سه اهواز(
بموجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9301439  رهنــی لــه بانــک 
پاســارگاد علیــه  حســنه نیســی فرزنــد ناجــی بشناســنامه 128 
شوشــتر متولــد 1362 کــد ملــی 1881831043 نشــانی اهــواز کــوی 
ــاک  ــاک 314 پ ــی پ ــب و فرهان ــن زین ــی بی ــان ادیب ــاب خیاب انق
ثبتــی 1343/1003 بخــش ســه اهــواز )یکهــزار و ســه فرعــی از یکهــزار 
ــده  ــت ش ــواز( ثب ــه اه ــش س ــی بخ ــه اصل ــل و س ــیصد و چه و س
ــورد  ــی م ــنه نیس ــام حس ــر 583 بن ــه 214 دفت ــماره صفح ــل ش ذی
وثیقــه ســند رهنــی 89755-91/5/18 تنظیمــی دفترخانــه 5- اهــواز 
نشــانی ملــک اهــواز خیابــان خشــایار-خیابان ادیبــی –بیــن خیابــان 
ــور  ــک مذک ــر نظــر کارشــناس رســمی مل ــه براب ــب و فرهــادی ک زین
ــر  ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان مســکونی بمســاحت 61/57  مت
ــد  ــه فاق ــه اول یــک مجتمــع مســکونی دو طبق ــع در طبق ــع واق مرب
ــدود  ــا ح ــد ب ــال میرس ــدود 14 س ــت ح ــاری و قدم ــگ و انب پارکین
اربعــه :شــماال در ســه قســمت اول بطــول 4/10 متــر و دوم کــه غربــی 
ــه قســمت  ــر س ــر ه ــول 1/40 مت ــوم بط ــر س ــول 1/05 مت اســت بط
ــه تــراس شــرقا در پنــج قســمت اول بطــول  درب و پنجــره اســت ب
7/30 متــر دیواریســت بفضــای پــاک 1343/7846 دوم کــه جنوبــی 
اســت بطــول 2/25 متــر ســوم بطــول 1/40 متــر چهــارم کــه شــمالی 
اســت بطــول 2/25 متــر هــر ســه قســمت پنجــره و دیواریســت بــه 
ــاک  ــای پ ــه فض ــت ب ــر دیواریس ــول 3/80 مت ــم بط ــر و پنج نورگی

1343/7846 جنوبــا بطــول 5/50 متــر دیواریســت بــه فضــای پــاک 
ــاک  ــر دیواریســت بفضــای پ ــول 11/50 مت ــا بط 1343/3373 غرب
1343/3239 حقــوق ارتفاقــی بشــرح قانــون تملــک آپارتمانهاســت 
ــه انضمــام  کلیــه مســتحدثات و منضمــات و متعلقــات شــرعیه و  ب
عرفیــه ششــدانگ ملکــی حســنه نیســی کــه برابــر نظریــه کارشــناس 
ــارد  ــک میلی ــال )ی ــغ 1/000/000/000 ری ــه مبل ــتری ب ــمی دادگس رس
ــه فــروش مــی رســد و  ریــال( ارزیابــی گردیــده از طریــق مزایــده ب
ــی 12 مــورخ 98/4/3 در محــل اداره اجــرای  ــده از ســاعت 9 ال مزای
ثبــت اهــواز واقــع در امانیــه خیابــان مــدرس جنــب دادگســتری اداره 
کل ثبــت اســناد و امــاک خوزســتان  از مبلــغ ارزیابــی شــروع و بــه 
ــه خواهــد شــد پرداخــت  ــدا فروخت ــن قیمــت پیشــنهادی نق باالتری
ــرق گاز  ــه آب ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــراج و بده ــق ح ــر و ح نیمعش
مربــوط بــه حــق انشــعاب اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی مالیاتــی  
وعــوارض شــهرداری اعــم از اینکــه رقــم آن مشــخص شــده یــا نشــده 
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و چنانچــه روز مزایــده مصــادف 
ــد از  ــده روز اداری بع ــردد ، مزای ــه گ ــر مترقب ــل رســمی غی ــا تعطی ب
تعطیــل در همــان محــل و ســاعت انجــام مــی شــود و حقــوق دولتــی 
و حــق مزایــده طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد.پاک مذکــور برابــر 
اعــام بســتانکار از تاریــخ 1391/5/22 تــا تاریــخ 1399/3/09 دارای  
بیمــه میباشــد متقاضیــان خریــد و شــرکت در مزایــده مــی بایســت 
چــک تضمیــن شــده بــه مبلــغ پیشــنهادی روز مزایــده ارائــه نماینــد.
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آگهی ابالغ واحضار  
 آقـای جعفـر دانیالـی  فرزند حیدرعلی مجهول المکان همسـر 
برابـر دادنامـه شـماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۲۳۰۰۲۰۱۴شـعبه اول  شـما 
دادگاه عمومی )حقوقی(دادگسـتری شهرسـتان جیرفت با بذل 
مهریـه وسـایر حقـوق مالی خود تقاضـای طاق نمـوده لذا الزم اسـت ظرف 
مـدت ده روز پس از انتشـاراین آگهی در دفتـر خانه به آدرس :جیرفت –بلوار 
پاسـداران ابتـدای خیابان ذوالفقارروبروی اسـلحه ومهمـات حاضردرغیر این 
صـورت طبـق مقـررات اقـدام به ثبـت خواهد شـد واعتراض بعدی مسـموع 

نخواهـد شـد – م الف ۱۴۴
 دکتر مجید خزاعی – سردفتر ازدواج وطالق 193/۷4جیرفت 

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

دانش آموزان »رمین چابهار« چشم انتظار مدرسه استاندارد
روستای رمین در هفت کیلومتری شهر چابهار فاقد مدرسه استاندارد است و ۹۵ درصد مدارس موجود آن در 

ساختمان استیجاری ۲ شیفته و بدون هرگونه امکانات آموزشی و دانش آموزان با گذشت سالهای متمادی همچنان 
چشم انتظار ساخت مدرسه استاندارد هستند و برای حل این مشکل از دولت و خیران استمداد کردند.

نا 
س

 ای
س:

عک

راه و شهرســازی  اداره کل  بازآفرینــی و مســکن  معــاون 
اســتان اصفهــان بابیــان اینکــه بازآفرینــی یــک مقولــه 
بزرگــی در کشــور اســت، خاطرنشــان کــرد: مطمئنــًا شــهردار 
ــه   ــت ب ــی دول ــا حت ــازی ی ــا اداره راه و شهرس ــهر ی ــک ش ی
تنهایــی قــادر بــاز کــردن مســائل بازآفرینــی و حــل مشــکات 
ــوم  ــه مشــارکت عم ــاز ب ــن نی ــا در شــهرها نیســت و ای آن ه

ــردم اســت. م
ــن  ــدم ای ــن ق ــی اولی ــث بازآفرین ــه در بح ــان اینک وی بابی
اســت کــه بایــد ببینیــم محدوده هــای بافــت فرســوده 
ــی  ــا پیگیری های ــه ب ــتان مبارک ــزود: در شهرس ــت، اف کجاس
ــدوده  ــد، مح ــام دادن ــهرداران انج ــده و ش ــکاران بن ــه هم ک
بافــت فرســوده هــر پنــج شــهر مصــوب و اباغ شــده و 

ــم. ــکلی نداری مش
ــکات  ــل مش ــرای ح ــدم ب ــن ق ــه دومی ــان اینک ــر بابی طاه
ــت،  ــی اس ــات بازآفرین ــزاری جلس ــوده برگ ــای فرس بافت ه
ــار  ــاه یک ب ــل دو م ــم حداق ــورت منظ ــت: به ص ــار داش اظه
بازآفرینــی  مشــکات  عنــوان  تحــت  جلســاتی  بایــد 
ــر  ــرای ه ــم ب ــا بتوانی ــود ت ــزار ش ــوده برگ ــای فرس بافت ه
شــهری یــک برنامــه جامــع اقــدام مشــترک داشــته باشــیم.
معاون بازآفرینی و مســکن اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه برنامــه جامــع اقــدام مشــترک بــا 
رویکــردی جامــع بــه وجــود آمــد و طبــق قانــون ســهم هــر 
دســتگاهی مشــخص اســت، گفــت: هــر دســتگاهی در بحــث 
بازآفرینــی بافت هــای ناکارآمــد مزایایــی دارد و حتمــًا بایــد 
ــه  ــدام مشــترک کار شــود، به طوری ک ــع اق ــه جام روی برنام

بتواننــد بــا بودجــه دولــت و شــهرداری کار را انجــام داد.
وی بابیــان اینکــه قــرار نیســت کــه در ایــن برنامــه فشــار روی 
یــک دســتگاه باشــد، خاطرنشــان کــرد: بازآفرینــی محــات 
ــردم  ــارکت م ــا مش ــی ب ــه حت ــت ک ــواری اس ــدف کار دش ه
هم زمــان می بــرد و مشــکلی کــه در محــات ناکارآمــد 
داریــم فرســوده بــودن تأسیســات زیربنایــی اســت کــه ابــاغ 

ــم. ــکلی نداری ــده و مش آن انجام ش
ــق  ــت در مناط ــه دول ــی ک ــر اقدام ــه ه ــان اینک ــر بابی طاه
بافت هــای  مشــمول  می دهــد  انجــام  کشــور  محــروم 
ــیدگی  ــه آن رس ــد ب ــود و بای ــم می ش ــهری ه ــد ش ناکارآم
شــود، افــزود: هــدف اصلــی مــا تســهیل ســکونت در 
ــه  ــوارض پروان ــرای مــردم اســت و ع ــد ب بافت هــای ناکارآم
ــا صــد درصــد هــم ایــن امــکان را  ســاختمانی غیرتجــاری ت

دارد تــا تخفیــف داده شــود.
راه و شهرســازی  اداره کل  بازآفرینــی و مســکن  معــاون 
ــرای آســفالت  ــر ب ــود قی ــه کمب ــا اشــاره ب ــان ب اســتان اصفه
و روکــش جــاده در شهرســتان ها گفــت: رونــد دریافــت قیــر 
ــر  ــد و قی ــادی می خواه ــدارک زی بســیار ســخت اســت و م
را بــه میزانــی می توانیــم بــه شــهرداری ها تخصیــص دهیــم 
ــرای مبارکــه ۳  ــم و ب ــر کمــک کنی ــرای آســفالت معاب ــه ب ک

ــت. ــده اس ــر گرفته ش ــر در نظ ــن قی ــزار ت ه
و ششــم  پنجــم  توســعه  برنامــه  در  اینکــه  بابیــان  وی 
ــرای ۱۳۵ محلــه در اســتان اصفهــان بودجــه در نظــر  بایــد ب
گرفته شــده اســت تــا تأسیســات روبنایــی و زیربنایــی ایجــاد 
ــران  ــه ته ــخص و ب ــدف مش ــای ه ــزود: محله ه ــم، اف کنی
ارســال شــد و بــرای ۱۹ محلــه در ســال و ۹۷ و ده محلــه در 
ــال  ــم در س ــه ه ــهر مبارک ــده و ش ــال ۹۸ برنامه ریزی ش س

ــرد.. ــهم می ب ــه س ــن بودج ۹۸ از ای

فـارس  ورزشـی  پزشـکی  رئیـس هیئـت 
المپیـک  پزشـکی  کمیتـه  راه انـدازی  از 
بـا هـدف ارائـه باالتریـن سـطح خدمـات 
پزشـکی ورزشـی مطابق بـا اسـتاندارهای 
در    )Ioc( المپیـک  بین المللـی  کمیتـه 

ایـن هیئـت خبـر داد.
دکتـر کاوه باشـتی یکشـنبه ۱۲ خـرداد در 
جمـع خبرنـگاران هـدف از راه انـدازی این 
کمیتـه در هیئت پزشـکی ورزشـی اسـتان 
سـطح  باالتریـن  و  ارائـه کارآمدتریـن  را 
بـا  مطابـق  ورزشـی  پزشـکی  خدمـات 
اسـتاندارهای کمیتـه بین المللـی المپیـک 
)ios( بـه ورزشـکاران نخبه فـارس عنوان 

. کرد

وی بـا بیـان اینکـه  ورزشـکاران نخبـه ای 
کـه شـانس انتخاب شـدن بـرای المپیک 
ورزشـکاران  همچنیـن  و  دارنـد  را   ۲۰۲۰
اعزامـی بـه المپیـک می تواننـد از خدمات 
 . افـزود:  شـون،  بهره منـد  کمیتـه  ایـن 
پایـش سـامت کلـی و سـامت ورزشـی 
ورزشـکاران دریافـت کننـده خدمـات این 
کمیتـه از طریـق معاینـات دوره   ای زمان 
بنـدی شـده در فاصلـه زمانـی بـا قیمانده 
تـا المپیـک ۲۰۲۰ از اهداف مدنظر اسـت.

ایـن جـراح المپیکـی ایـران اظهـار کـرد: 
خدمـات  از  اسـتاندارد  باالتریـن  ارائـه 
از  پزشـکی ورزشـی از جملـه پیشـگیری 
صدمـات  درمـان  ورزشـی،  آسـیب های 

ورزشـی  روانشناسـی  و  تغذیـه  ورزشـی، 
،بازتوانی ورزشـی و ... بـه نخبگان ورزش 
ایـن کمیتـه  شـده  تعییـن  برنامـه  در  را 
داریـم . باشـتی بـا بیـان اینکـه عـاوه بر 
خدمـات عنـوان شـده، برگـزاری کارگاه ها 
و دوره هـای آموزشـی ویـژه بـرای دانـش 
دیگـر  از  نخبـه  ورزشـکاران  ایـن  افزایـی 
برنامه هـای عملیاتـی ایـن کمیتـه اسـت، 
یـادآور شـد: موضوعـات دیگـری از جمله 
دوپینـگ،  آنتـی  و  ورزشـی  مکمل هـای 
شـرایط  ممنوعـه،  لیسـت  معرفـی 
ورزشـکاران در سـفر، تطابـق آب و هوایی 
از  ورزشـکاران  ایـن  خـواب  بهداشـت  و 
مـوارد مهـم دیگـری هسـتند کـه کمیتـه 
پزشـکی المپیـک بـه جـد بـه آن خواهـد 

پرداخـت. 

واگذاری بیش از 295 هزار  راه اندازی کمیته پزشکی المپیک  در شیراز
متر مربع  زمین جهت احداث 

مسكن در استان كرمان

از ابتـدای امسـال بیـش از ۲۹۵ هـزار متر مربـع زمین دولتی  جهت احداث مسـكن 
بـه بنیـاد مسـكن، انبـوه سـازان  و تعاونـی های مسـكن اسـتان كرمان واگذار شـده 
اسـت. بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی  اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان 
كرمـان  محمـد مهـدی بلـوردی  بـا اعـام این خبر گفـت : این میـزان زمیـن در فاز 
اول و پیـش از ابـاغ طـرح اقـدام ملی مسـكن، جهت احـداث بیش از دوهـزار واحد 

مسـكونی واگـذار شـده اسـت و بـا اباغ ایـن طرح هم سـرعت خواهـد گرفت.   
مدیـر كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان افزود: اراضی واگذار شـده به بنیاد مسـكن 
ایـن اسـتان در فـاز اول حـدود ۲۶۷ هـزار و۵۰۰ متر مربع اسـت که برای احـداث۱۴۰۰ 
واحـد مسـکن در شـهرهای كرمان، شـهربابك، زرنـد، بافـت، راور، سـیرجان و رابر در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. وی بیـش از ۲۷ هـزار و۵۰۰ متـر مربع زمین هـم به صورت 
اجاره ۹۹سـاله در اختیار ۶ شـركت تعاونی مسـكن درشـهرهای رفسنجان وسیرجان 
قرار گرفته اسـت.دبیر شـورای مسـكن اسـتان كرمـان تصریح كرد:  عملیـات اجرایی 
احـداث ۶۲۸ واحـد مسـكن شـركت هـای تعاونـی كـه زمین دولتـی دریافـت كرده         
- انـد ، آغـاز شـده و عملیـات اجرایـی ۱۴۰۰ واحـد بنیـاد مسـكن  هـم بـزودی آغاز 
خواهـد شـد . محمـد مهـدی بلـوردی تاكید كـرد: پیش از این و درسـفر مقـام عالی 
وزارت راه وشهرسـازی به سـیرجان در اسـفند ماه ۹۷ هم ۵۸۴ واحد مسكن احداثی 
در دولـت تدبیـر و امیـد كـه زمیـن آن به صورت اجـاره ۹۹ سـاله از سـوی اداره كل راه 

وشهرسـازی واگذار شـده بود، افتتاح شـد. 

خوزستان ایالم 

مازندران 

افزایش مصرف برق در خوزستانصدور آنی قبض مصرفی گاز در شهرهای ایالم اجرا می شود

نماینده مردم ساری و میاندورود: 

انتظار می رود شاهد عمران و آبادانی بیش از 
پیش راه های مازندران باشیم

مدیرعامـل شـرکت گاز ایـام گفـت: 

طـرح  امسـال  مـی کنیـم  تـاش 

مصرفـی  گاز  قبـوض  آنـی  صـدور 

هنـگام قرائـت کنتـور در شـهرهای 

مختلـف اسـتان اجرایییشـود.عباس شـمس اللهی اظهار داشـت: 

ایـن طـرح هـم اکنون در شـهر ایـام با بیـش از ۶۲ هزار مشـترک 

و توسـط ۲۲ کنتورخوان اجرایی شـده اسـت و مطابـق برنامه ریزی 

انجـام شـده بـه تدریـج تمامـی شهرسـتان های اسـتان تحـت 

پوشـش ایـن سـامانه قـرار خواهـد گرفـت.

وی در تشـریح نحـوه کارکرد این طرح افـزود: در این فرآیند، مأمور 

بـا قرائـت کارکـرد کنتـور و ثبـت در برنامـه کاربردی نصب شـده بر 

روی گوشـی تلفن همراه، نسـبت به پردازش اولیـه اطاعات اقدام 

و پـس از ارسـال به سـرور و محاسـبه گازبهـا از سـوی نرم افزارهای 

مخصـوص، بـا اسـتفاده از چاپگـر اقـدام بـه صـدور و چـاپ قبض 

آنایـن و تحویـل آن در محـل بـه مشـترک می نماید.مدیرعامـل 

شـرکت گاز اسـتان ایـام بـا اشـاره بـه لـزوم ارتقای کمـی و کیفی 

خدمات رسـانی در حوزه مشـترکان، یادآور شـد: مهمترین رویکرد 

ایـن شـرکت، همگامـی بـا تغییـرات روز و پاسـخگویی آنایـن به 

مشـترکین بـوده و ایـن امـر تنها در سـایه به کارگیـری فناوری های 

نوین روز در حوزه گازرسـانی فراهم می شود.شـمس اللهی با اشاره 

بـه مزیت هـای اجـرای این طـرح در بهبـود روند خدمت رسـانی به 

مشـترکان، گفـت: حـذف اتـاف زمـان بین قرائـت کنتور تـا توزیع 

قبـوض گاز، کاهـش مراجعـات مأمـوران کنتورخـوان گاز بـه درب 

منـازل در جهـت اسـتیفای حقـوق شـهروندی، کاهـش خطاهای 

انسـانی در زمـان پـردازش اطاعات، افزایش زمـان مهلت پرداخت 

قبـوض بـرای مشـترکین امـکان تصحیـح و ویرایـش خطاهـای 

احتمالـی، نظارت بیشـتر بر عملکرد کنتورخوانی، تسـریع در وصول 

گاز بهـا مشـترکین و..... از مهمتریـن مزیت های این طرح اسـت.

مدیـر بازار برق شـرکت بـرق منطقه 

ای خوزسـتان با بیـان اینکه مصرف 

برق اردیبشـهت مـاه در اسـتان ۲.۵ 

درصد رشـد داشته اسـت، افزود: کل 

تولیـد برق اسـتان در دو ماهه گذشـته سـال ۹۸ برابر با پنـج هزار و 

۳۳۳ گیگاوات سـاعت بوده اسـت.

فرامـرز شـادفر گفـت: پیک اردیبهشـت ماه سـال جاری در اسـتان 

شـش هـزار و ۲۶۲ مـگاوات بـوده که نسـبت بـه پیک بـار در مدت 

مشـابه سـال قبل حـدود ۲.۵ درصد افزایش داشـته اسـت.

وی تصریـح کـرد: انـرژی مصرفی در دو ماه سـپری شـده از سـال 

برابـر بـا پنـج هـزار و ۴۰۳ گیگاوات سـاعت بـوده که نشـان دهنده 

حـدود ۴.۲ درصـد افزایـش مصرف انرژی نسـبت به مدت مشـابه 

در سـال قبل اسـت.

مدیـر بـازار برق شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان بیان کـرد: از پنج 

هـزار و ۳۳۳ گیـگاوات سـاعت بـرق تولیـدی ۴۶ درصـد را نیروگاه 

هـای بـرق آبـی و ۵۴ درصـد را نیـروگاه هـای حرارتـی و سـیکل 

ترکیبـی تولید کـرده اند.

شـادفر اضافـه کـرد: از دو هزار و ۸۷۹ گیگاوات سـاعت برق تولیدی 

نیـروگاه هـای حرارتـی و گازی، ۴۶ درصـد توسـط بخـش دولتی ) 

نیـروگاه های رامین و ماهشـهر( و ۵۲ درصد توسـط نیـروگاه های 

بخـش خصوصـی ) نیروگاه هـای آبادان، زرگان، بهبهان، خرمشـهر 

و فجـر( تولیـد و بـه شـبکه تحویـل شـده و بـه طـور متوسـط این 

نیـروگاه هـا در هـر روز حدود ۴۶ گیگاوات سـاعت بـرق تولید کرده 

انـد.وی تاکیـد کـرد: بـه منظـور افزایش قابلیـت اطمینان شـبکه و 

اسـتفاده بهینـه از انرژی الکتریکـی ضرورت مدیریـت مصرف برق 

و جابجایـی مصـارف غیر ضروری از سـاعات اوج مصرف ) سـاعت 

۱۳ الی ۱۷ و ۲۱ الی ۲۳( به سـایر سـاعات شـبانه روز توسـط کلیه 

مصـرف کننـدگان امـری الزم و ضروری می باشـد.

مــردم  نماینــده 
میانــدورود   ســاری- 
شــورای  مجلــس  در 
اســامی بــه منظــور 
ــه  ــوزه انتخابی ــداری ح ــکات راه ــری مش پیگی
ــاده  ــل ج ــل ونق ــداری وحم ــای راه ــروژه ه و پ
ــر کل راهــداری وحمــل و نقــل جــاده  ــا مدی ای ب
ای اســتان دیدارکــرد و گفــت انتظــار مــی رود 
شــاهد عمــران و آبادانــی بیــش از پیــش راههــای 

باشــیم . مازنــدران 
در ایــن نشســت دکتــر یوســف نــژاد ضمــن ابــراز 

خرســندی از فعالیــت هــای ایــن اداره کل، بویــژه 
در ســیل نــوروز۹۸ اظهــار امیــدواری کرد : در ســایه 
ــه  همدلــی امیــد اســت شــاهد رفــع نقــاط حادث
ــور  ــز، ارتقــای ایمنــی جــاده هــا و تامیــن عب خی
ــه پــل  ــی و پاکســازی دهن و مــرور ایمــن، الیروب
هــا ، حفــظ و صیانــت از حریــم راههــا، پاکســازی 
ــا و  ــم راهه ــی حری ــر آرای ــازی و منظ ــا س و زیب
مبلمــان جــاده ای ، تأمیــن روشــنایی جــاده هــای 
مواصاتــی، بررســی آمــار تصادفــات و تــاش 
جهــت کاهــش تصادفــات جــاده ای،  و همچنیــن 
جلوگیــری از ازدحــام خودروهــای ســنگین در 

محــور هــا  باشــیم. 
وی بررســی و رفــع مشــکات اجرایــی پــروژه 
ــذ  ــری و اخ ــود ، پیگی ــه خ ــوزه انتخابی ــای ح ه
اعتبــارات بــه جهــت تســریع و تکمیل پــروژه های 
راهــداری، پیگیــری و اخــذ و افزایــش قیــر جهــت 
روکــش و لکــه گیــری هــا اشــاره نمــود و ادامــه 
داد: ایمــن ســازی محورهــای اصلــی و فرعــی از 
جملــه خــط کشــی، آشــکار ســازی، نصــب تابلــو 
و عائــم، تنقیــه آبروهــا، ایجــاد دیوارهــای ضامــن 
و نگهــداری پــل هــا مــورد درخواســت مــی باشــد.

ــل  ــداری وحم ــر کل راه ــی  مدی ــعلی نجف عباس
ــز در ایــن نشســت  ــدران نی ونقــل جــاده ای مازن
ــن اداره کل  ــه ای ــب ک ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
بــرای توســعه اســتان از هیــچ تــاش وکوششــی 
فروگــذار نخواهــد کــرد؛ خواســتار حمایــت همــه 
ــامی و  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــه نماین جانب
تعامــل دســتگاههای مهــم خدمات رســان اســتان 

شــد.
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
مازنــدران افــزود:  بــاال بــردن ســطح ایمنــی 
ــش روی  ــدف پی ــن ه ــم تری ــا مه ــاده ه در ج

راهــداری اســت کــه ایــن مهــم بــا پیگیــری جهت 
نوســازی نــاوگان راهــداری و حمــل و نقــل از 
ســوی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی مورد 

ــت . ــار اس انتظ

 اختصاص 443 میلیارد ریال 
برای طرح های نیمه تمام بندرلنگه

علـی نیکویـی شـامگاه پنجشـنبه در 
نشسـتی در همیـن رابطـه و در جمـع 
مدیـران این شهرسـتان اظهار داشـت: 
عـاوه بـر اعتبـار مذکـور، ۱۵۰ میلیـارد 
ریـال دیگـر از محل اعتبار قانون اسـتفاده متوازن از امکانات کشـور 
جهـت تکمیـل طرح هـای نیمـه تمـام بندرلنگـه اختصـاص یافته 
اسـت.وی خاطرنشـان کـرد: این اعتبارهـا در بخش های بهداشـت 
و درمـان، حمـل و نقـل، انـرژی، آمـوزش و پـرورش، گردشـگری، 
ورزش و جوانان، کشـاورزی، آب شـهری و روسـتایی و دیگر بخش 
هـا هزینـه خواهد شـد. فرمانـدار بندرلنگـه تصریح کرد: هـم اکنون 
۶۵ طـرح نیمه تمـام اولویت دار در شهرسـتان بندرلنگه وجـود دارد 
کـه مسـووالن دسـتگاه هـای اجرایـی باید نسـبت به جـذب اعتبار 

اختصـاص داده شـده جهـت تکمیـل ایـن طـرح هـا اقـدام کنند.

هرمزگان 

6۷ درصد مردم 
سیستان و بلوچستان 
زیر 3۰سال سن دارند

مدیـر کل ثبـت احـوال سیسـتان و 
بلوچسـتان گفـت: ۶۷درصـد مـردم 
ایـن اسـتان زیر ۳۰سـال سـن دارند 
کـه از این حیـث جوان ترین اسـتان 

است. کشـور 
رضـا راحـت دهمـرده اظهـار داشـت: 
میانگیـن سـن در گروه های مختلف 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  در  سـنی 
بـه میانگیـن کشـور نشـان  نسـبت 
دهنده رده سـنی جوان در این استان 

اسـت.
وی ادامـه داد: جمعیـت گـروه سـنی 
در  سـال  تـا ۱۴  نوجـوان  و  کـودک 
سیسـتان و بلوچسـتان ۳/۳۸ دهـم 
درصـد اسـت کـه میانگیـن کشـور در 
ایـن گـروه سـنی ۲۴ درصـد اسـت.

مدیـر کل ثبـت احـوال سیسـتان و 
بلوچسـتان بیان کـرد: میانگین گروه 
سـنی ۱۵ تا ۲۹ سـال در سیسـتان و 
بلوچسـتان ۴/۲۸ دهـم درصـد بـوده 
در حالـی کـه میانگیـن کشـوری رقم 

۱/۲۵ دهـم درصـد اسـت.
میانگیـن گـروه  تصریـح کـرد:  وی 
سـنی میانسـال ۳۰ تـا ۶۴ سـال در 
سیسـتان و بلوچسـتان ۱/۳۰ دهـم 
درصـد بـوده در حالـی کـه میانگیـن 
کشـوری ۸/۴۴ دهـم درصـد اسـت.
دهمرده اظهار داشـت: میانگین سنی 
افـراد ۶۵ سـال به باال در سیسـتان و 
بلوچسـتان ۲/۳ دهم درصـد بوده در 
حالـی کـه میانگین کشـوری رقم ۱/۶ 

دهم درصد اسـت.
جمعیـت  درصـد  همچنیـن  وی 
خانوارهـای دارای جمعیـت پنـج نفر 
بـه بـاال را در سیسـتان و بلوچسـتان 
عنـوان کـرد. درصـد  دهـم   ۴۹/۳۴
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :
صنعت فوالد ایران ، صادرات محور شده است

مهندس یزدی زاده : با توجه به طرح های توسعه تولید فوالد کشور، روند خوبی را شاهد هستیم

مهنـدس یـزدی زاده  مدیرعامـل ذوب 
 ۱۴۰۴ افـق  در   : اصفهـان گفـت  آهـن 
تولیـد فـوالد کشـور  بـرای توسـعه  کـه 
بـه  اسـت  قـرار  شـده،  گرفتـه  نظـر  در 
تولیـد سـاالنه ۵۵ میلیـون تن برسـیم. 
ایـن عـدد در سـال ۹۷  بـه حـدود ۲۵ 
توجـه  بـا  اسـت.  رسـیده  تـن  میلیـون 
فـوالد  تولیـد  توسـعه  هـای  طـرح  بـه 
بخـش  ایـن  در  را  خوبـی  کشـور،روند 

هسـتیم. شـاهد 
ظرفیـت  خـام  فـوالد  در   : افـزود  وی 
و  شـده  انجـام  خوبـی  هـای  سـازی 
زنجیـره  در  کـه  اسـت  ایـن  مسـتلزم 
بنـدی  دانـه  آهـن  سـنگ  از  کـه  ای 
)کنسـانتره( شـروع مـی شـود  ، ایـن 
صـورت  بـه  بایـد  و  یابـد  ادامـه  رونـد 

یابنـد.  توسـعه  متـوازن 
مدیرعامـل شـرکت تصریـح کـرد : بایـد 
اکتشـاف رسـیدند،  بـه  در معادنـی کـه 

بهـره بـرداری از آنهـا انجام شـود . برخی 
سـرمایه  بـه  نیـاز  و  هسـتند  عمـق  در 
گـذاری دارنـد کـه امیدواریـم بـا رویکرد 
ایمیـدرو بـرای توسـعه معادن کشـور در 
سـنگ آهن این تـوازن برای رسـیدن به 
عـدد ۵۵ میلیـون تن تولید فـوالد که در 
کشـور متصور اسـت محقق گردد و رشـد 

تولیـد نیـز در همـان چارچوب اسـت. 
در   : گفـت  زاده  یـزدی  مهنـدس 
هـای  موفقیـت  مختلـف  هـای  بخـش 
بسـیاری داشـتیم امـا در صنعـت فـوالد 
چشـمگیرتر  هـا  موفقیـت  خوشـبختانه 
بـوده اسـت. تـا چنـد سـال پیـش وارد 
کننـده فـوالد بودیـم امـا امروز ایـران به 
یـک کشـور صـادر کننـده فـوالد تبدیـل 
شـده اسـت.امروز در معـادالت منطقـه 
ای و جهانـی ایـران مـد نظـر قـرار مـی 
گیـرد و ایـن از بـرکات توسـعه صنعـت 
فـوالد اسـت کـه شـاهد آن هسـتیم و 

ایـن رونـد رو به رشـد مرهـون صادراتی 
شـدن فـوالد اسـت.

وی گفـت : صـادرات رو بـه رشـد اسـت 
و امسـال نیـز نویـد بخـش رشـد بهتر از 
سـال گذشـته اسـت.  بـا وجـود تحریم 
را  فـوالد  و  هسـتیم  شـاهد  هایـی کـه 
نیـز در برگرفـت ، امـا عملکـرد دو مـاه 
بسـیار  فـوالد  تولیـد کننـدگان  گذشـته 

مطلـوب بـوده اسـت.
 : کـرد  بیـان  آهـن  ذوب  مدیرعامـل 
دلیـل  ایـن  بـه  فـوالد  صنعـت  توسـعه 
کـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد 
پتانسـیل هـای خوبـی در کشـور ماننـد 
معـادن خـوب سـنگ آهـن داریـم کـه 
نیازمنـد سـرمایه گـذاری بیشـتر اسـت 
نیـز  اکتشـافات  و  نظـر شناسـایی  از  و 

داریـم. خوبـی  شـرایط 
وی اضافـه کـرد : یکـی از اشـکاالتی کـه 
مـی تـوان بـه صنعـت فـوالد وارد کـرد 

ایـن اسـت کـه رشـد همگونـی نداشـته 
اسـت . معـادن مـا بـه دالیـل مختلف ،  
درگیـر راه انـدازی صنایـع پایین دسـت 
شـدند در صورتـی کـه معـادن بایـد بـر 
روی توسـعه خـود ، تمرکز مـی کردند و 
تولیـد را از نظـر کمـی و کیفـی افزایـش 
حـدود  از  خوشـبختانه  دادنـد.  مـی 
بـرای  هـای  حرکـت  پیـش  سـال  دو 
ایـن موضـوع آغـاز شـده  از  جلوگیـری 

اسـت و امیدواریـم تـداوم یابـد.
مهنـدس یـزدی زاده گفـت :  اگـر هـر 
توسـعه  تخصـص خـودش  در  صنعتـی 
یابـد ،  قطعـًا می توانیم ایـن امیدواری 
 ۱۴۰۴ افـق  در  کـه  باشـیم  داشـته  را 
ظرفیـت سـازی بـا نـرخ بهـره بـرداری 

کـه مـد نظـر اسـت محقـق شـود.
وی در ادامـه بـه ضـرورت توسـعه زیـر 
سـاخت هـا پرداخـت و گفـت : نیازمنـد 
سـرمایه گـذاری قابـل توجهـی در ایـن 
بخـش هسـتیم. تولید کننـدگان ظرفیت 
سـازی مـی کننـد اما بایـد در حـوزه زیر 
سـاخت نیـز حرکت هـای مـوازی مانند 
سـاخت نیـروگاه، توسـعه خطـوط ریلـی 
، توسـعه بنـادر و گمـرکات انجـام شـود. 
یعنـی کلیـه زیرسـاخت هـا توسـعه یابد 

تـا در افـق ۱۴۰۴ بـه عـدد ۵۵ میلیـون 
تـن برسـیم.  تمـام ایـن تولیـد در داخل 
بـا  همزمـان  و  نیسـت  مصـرف  قابـل 
افزایـش تولیـد ، بایـد صـادرات هـم بـه 

همـان نسـبت افزایـش دهیـم.
فـوالد  کننـدگان  تولیـد  انجمـن  عضـو 
تصریـح کـرد : صنعـت فـوالد صـادرات 
محـور اسـت و  لـذا در شـرایط کنونـی 
نیـز مـی تواند بـه حرکت خـودش ادامه 
کشـور  فـوالد  توسـعه  حیـات  و  دهـد 
بـه ایـن امـر وابسـته اسـت.  در سـال 
گذشـته حـدود ۸ میلیـون تـن صادرات 
امیـدوار  امسـال   و  داشـتیم  فـوالد 
تـن  میلیـون   ۱۰ از  عـدد  ایـن  هسـتیم 
عبـور کنـد. در زمینـه محصـوالت نهایـی 
و نیمـه سـاخته مانند شـمش و اسـلب 

صـادرات بسـیار خـوب بـوده اسـت.
: پتانسـیل  مهنـدس یـزدی زاده گفـت 
هـای خوبـی در کشـور وجـود دارد. بـه 
عنـوان مثـال ذوب آهـن اصفهـان تولید 
کننـده ریـل مـی باشـد که محصـول آن 
قابـل صادرات اسـت. اگـر صادرکنندگان 
بیشـتر حمایـت شـوند، روند رو به رشـد 
صـادرات ادامـه مـی یابـد و مـی توانیم 

بـه افـق ۱۴۰۴ امیدوارتر باشـیم
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ــف  ــای مختل ــش ه ــت : در بخ ــزدی زاده گف ــدس ی مهن
موفقیــت هــای بســیاری داشــتیم امــا در صنعــت فــوالد 
ــا  ــت. ت ــوده اس ــمگیرتر ب ــا چش ــت ه ــبختانه موفقی خوش
چنــد ســال پیــش وارد کننــده فــوالد بودیــم امــا امــروز 
ایــران بــه یــک کشــور صــادر کننــده فــوالد تبدیــل شــده 
اســت.امروز در معــادالت منطقــه ای و جهانــی ایــران مــد 
ــت  ــعه صنع ــرکات توس ــن از ب ــرد و ای ــی گی ــرار م ــر ق نظ
فــوالد اســت کــه شــاهد آن هســتیم و ایــن رونــد رو بــه 

رشــد مرهــون صادراتــی شــدن فــوالد اســت.
ــز  ــه رشــد اســت و امســال نی وی گفــت : صــادرات رو ب
ــا  ــت.  ب ــته اس ــال گذش ــر از س ــد بهت ــش رش ــد بخ نوی
ــوالد را  ــتیم و ف ــاهد هس ــه ش ــی ک ــم های ــود تحری وج
ــد  ــته تولی ــاه گذش ــرد دو م ــا عملک ــت ، ام ــز در برگرف نی

ــت. ــوده اس ــوب ب ــیار مطل ــوالد بس ــدگان ف کنن
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فصل شکار بادبادک ها 
 ۱۹ خرداد در مکتب تهران اکران می شود

 نویسنده و کارگردان: جال تهرانی

 پرفورمنس صلح از ۱۸ خرداد در  
 تماشاخانه ایران تماشا اجرا می شود

 نویسنده و کارگردان: مصیب زارعی

نمایشفیلم تیاتر

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله دانش و فناوری »دانشمند« منتشر شد.

اتاق ورونیکا به کارگردانی منا رمضانی و 
تهیه کنندگی علی شاهانی از بیستم خرداد در 

تاالر حافظ روی صحنه می رود.

محسن چاوشی ترانه برای فیلم 
»شبی که ماه کامل شد« خواند .

 این قطعه در قالب یک موزیک ویدئو توسط 
حمید نجفی راد ساخته شده است.

مجموعه داستان 

ارواح اتاق زیر شیروانی نوشته 
انریکه اندرسون ایمبرت منتشر شد.

خوبی آدمای غریبه، اینه که مجبور نیستن
 به هم دروغ بگن....

 تنها دوبار زندگی می کنیم

موسیقینمایشکتاب دیالوگ

جز ناله کسی مونس و دمساز نیاید
جز سایه کسی همره و همراز نیاید
ای خواجه برو باد مپیمای که بلبل

در فصل بهاران ز چمن باز نیاید
گفتم که ز من سرمکش ای سرو روان گفت

تا سر نکشد سرو سرافراز نیاید
هر دل که به دستش نبود رشتٔه دولت

همبازی آن زلف رسن باز نیاید
باز آی و بسوی من بیدل نظری کن

هر چند مگس در نظر باز نیاید
صاحب نظر از نوک خدنگ توننالد
برکشته چو خنجر زنی آواز نیاید

چون بلبل دلسوخته را بال شکستند
برطرف چمن باز بپرواز نیاید

تا زنده بود شمع صفت بر نکند سر
در پای تو هرکس که سرانداز نیاید
خواجو ز سفر عزم وطن کرد ولیکن
مرغی که برون شد ز قفس باز نیاید

خواجوی کرمانی 

 دوستت دارم

 چون دقایق شک،

 انتظار و دلواپسی

هنگام گشودن گشودن بسته  

 ای بزرگ

که از درون آن بی خبری!

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اسپارتاكوس ایرانی و 
بپاخیزی بردگان سیاهپوست 

در منطقه بصره
هـای  بپاخیـزی  زمینـه  در  كـه  مورخانـی 
تحقیـق  تاریـخ  طـول  در  بشـر  آزادیخواهانـه 
كـرده اند، آغـاز بپاخیزی بردگان سیاهپوسـت 
در منطقـه بصـره بـه رهبـری یـك ایرانـی بـه 
نـام »علـی ورزنینـی« از مـردم ری را هشـتم 
ژوئـن سـال ۸۸۲ میـادی نوشـته انـد. علـی 
معـروف  سیاهپوسـت  غامـان  ورزنینـی 
عـرب  مالـكان  برضـد  را  )زنجـی(  زنگـی  بـه 
خلیفـه  المعتمـد  عوامـل  از  عمدتـا  آنـان كـه 
و  بـود  تحریـك كـرده  بودنـد  وقـت  عباسـی 
گفتـه بـود كـه رفتـار اربابـان بـا آنـان مغایـر 
تعالیـم اسـامی اسـت و بنابرایـن حـق دارنـد 
بپاخیزنـد و زنجیرهـای اسـارت را پـاره كننـد 
كـه چنیـن شـد. این مورخـان از علـی ورزینی 
بـه عنوان اسـپارتاكوس پارسـی نام بـرده اند. 
اسـپارتاكوس اروپایـی ده قـرن پیـش از علی 

ورزینـی، بـردگان را برضـد دولـت روم متحـد 
مبـارزه  بـه  آنـان دسـت  بـا كمـك  و  سـاخته 
در  سـیاه  غامـان  قیـام  بـود.  زده  مسـلحانه 
المعتمـد  هنگامـی صـورت گرفـت كـه  بصـره 
جملـه  از  ایرانیـان  طلبـی  اسـتقال  گرفتـار 
صفاریـان، سـامانیان و مازندرانی ها در گوشـه 

وكنـار وطـن مـا بـود.

شكست نظامی ساالرالدوله 
در نهاوند

۱۸ خـرداد ۱۲۸۶ در نهاونـد نبـرد دیگـری میـان 
نیروهـای هـوادار سـاالرالدوله و قـوای دولتـی 
برجـای  روی داد كـه صدهـا كشـته و زخمـی 
گـذارد. در ایـن نبرد، سـاالرالدوله كـه مدعی تاج 
و تخـت بـود شكسـت یافـت و فرار كرد. سـاالر 
)ابوالفتـح میـرزا( كه سـومین پسـر مظفرالدین 
شـاه قاجـار بـود خودرا محـق به سـلطنت كردن 
مـی پنداشـت. مورخـان دولتـی عملیات سـاالر 
را تحـت عنـوان »فتنـه سـاالر« وارد تاریخ ایران 

اند. كـرده 

درگذشت رئیس، سیاتل
قبیلـه  دو  رئیـس  »سـیاتل«  چیـف 
بـزرگ  شـهر  كـه  آمریـكا  ازسرخپوسـتان 
»سـیاتل« در ایالـت واشـنگتن بـه نـام اوسـت 
هفتـم ژوئـن ۱۸۶۶ در یـك رزرویشـن بومیـان 
در ۸۰ سـالگی درگذشـت. بـا این كـه او در برابر 
بـه منطقـه اش )شـمال  اروپائیـان  مهاجـرت 
غربـی ایـاالت متحـده و جنـوب غربـی كانـادا( 
ایسـتادگی مسـلحانه نكـرده بـود و بـا آنـان كه 
اراضـی بومیـان را تصاحـب مـی كردنـد رفتاری 
بـود،  عـادی داشـت و حتـی مسـیحی شـده 
محصـور  )اراضـی  رزرویشـن  بـه  عمـر  اواخـر 
مختـص زندگی سرخپوسـتان( فرسـتاده بود و 

درگذشـت.  همانجـا 
و  »دوامیـش«  قبیلـه  دو  بـر  چیـف  ایـن 
»سـوكوامیش« كـه مـادرش از یكـی و پـدرش 
از دیگـری بـود ریاسـت داشـت. ایـن دو قبیله 
از  آن  از  پیـش  سـال  هـزار  از  بیـش  بـزرگ 
سـیبری شـرقی و شـمال چین به قـاره آمریكا 

بودنـد. مهاجـرت كـرده 

 
تراس تا ۲۸ خرداد در ایرانشهر اجرا 

 می شود
 نویسنده: ژان کلود کری یر
 کارگردان: مسعود کرامتی

نمایش

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

کتاب 

ویلیـام جـان بنویـل در سـال ۱۹۴۵ در ایرلنـد به دنیـا آمد. او سـیزده 

رمـان منتشـر کـرده  و در حال حاضـر سـاکن دوبلیـن اسـت. او بـا 

نوشـتِن کتـاب دریا در سـال ۲۰۰۵ جایزه ادبی من بوکـر را از آِن خود 

کـرد. نشـرافق ایـن نویسـنده را بـرای اولین بـار توسـط رمـان دریا و 

بـا ترجمـٔه کم نظیـر اسـدهللا امرایـی بـه ایرانیـان معرفی کرده اسـت.

شروع کتاب دریا چنین است:
خدایـان باهـم وداع کردنـد؛ روزی کـه جـزر و مـد غریـب به پا شـد، 

تمـام صبـح زیـر آسـمان شـیری رنگ آب خلیـج بـاال آمـده بـود و 

بـاال آمـده بـود و در ارتفاعـی کـه هیچ کـس پیش تـر ندیده بـود، بند 

می شـد. امـواج کوچـک بـر شـن های داغـی می لغزید که سـال های 

سـال رطوبتـی به خـود ندیده بود جز نـم بارانی گاه و بی گاه. کشـتی 

بـاری زنگار بسـته ای در آن سـوی خلیـج سـال ها بـه گل نشسـته بود 

و کسـی بـه یـاد نمـی آورد کـه تکانی خـورده باشـد و حاال همـه فکر 

می کردنـد بـا ایـن امـواج البـد دوبـاره بـه راه می افتد.

جمالتی از کتاب دریا:
)کتـاب  می یابنـد.  زوال  زنده هـا  درحالی کـه  اشـیاء می ماننـد، 

دریـا – صفحـه ۱۱(
کلمـٔه »کار« خیلـی بـزرگ و جـدی اسـت. کارگرهـا کار می کنند. 
آدم حسـابی ها کار می کننـد. بـرای طبقـٔه متوسـط، کلمـه ای کـه 
مصـداق داشـته باشـد و ضمنـًا کاری را کـه انجـام می دهیـم و 
نحـؤه انجـام آن را شـرح دهـد، وجـود نـدارد. کار عشـقی را هـم 
قبـول نمی کنم. غیرحرفه ای ها عشـقی سرشـان را گـرم می کنند، 
درحالی کـه مـا جـزو آن طبقه ایـم یـا از آن جنسـی کـه می گویم 
اگـر حرفـه ای نباشـیم بـه درد نمی خوریم. )کتـاب دریا – صفحه 

)۳۶
زندگـِی درسـت و حسـابی همـه اش تـاش اسـت، کار بی وقفـه 
و پی درپـی، اینکـه بـا کلـه بـروی تـوی شـکم دنیـا، یـک چیزی 
تـوی همیـن مایه هـا، امـا حـاال وقتی بـه گذشـته نـگاه می کنم، 
می بینـم بخـش اعظـم زندگـی مـن و تـوان و تاشـم بـرای این 
بـوده کـه سـرپناهی گیـر بیـاورم و تـوی گوشـه ای دنج بـا خودم 
خلـوت کنـم. آدم با خودش تعـارف ندارد. )کتـاب دریا – صفحه 

)۵۲
جنـازه ای از خاطـرٔه دیگـران درون خودمـان حمـل می کنیـم، تـا 
زمانـی کـه جـان از تنمـان دربـرود، بعـد نوبت ماسـت کـه مدتی 
در ذهـن دیگـران بمانیـم و  بعـد نوبـت آنهـا برسـد کـه بیفتنـد و 
بمیرنـد و تـا نسـل ها همیـن چرخـه ادامـه یابـد. )کتـاب دریا – 

صفحـه ۹۷(
درسـت اسـت که چیزهایی می مانـد، عکس هایـی رنگ ورورفته، 
تکـه ای مـو، آثـار انگشـت در جایـی، ذراتـی کـه توی اتـاق نفس 
کشـیده ایم و نفـس آخرمـان را در آن اتـاق بیـرون داده ایـم، امـا 
هیچ کـدام از اینهـا مـا نیسـتیم، آنچـه بوده ایـم و هسـتیم، تنهـا 

غبـاری از خـاِک مرده ایـم. )کتـاب دریـا – صفحـه ۹۸(
اتاق هـای هتـل، حتـی بهترینشـان، بی نشـان اسـت. تـوی آنهـا 
چیـزی نیسـت کـه بـه مهمـان اهمیتـی بدهـد، نـه تخـت، نـه 
یخچـال مینی بـار، نـه حتـی میـز اتویـی کـه بـه حالـت خبـردار 
پشـت بـه دیـوار چسـبانده شـده باشـد. به رغـم همـٔه تـاش  و 
زحمـت معمـاران، طراحـان و مدیـران، اتاق های هتل ها همیشـه 
اتاق هـای  انتظـار دارد کـه مـا مسـافران برویـم،  بـا بی صبـری 
بیمارسـتان برعکـس، از مـا می خواهد کـه بمانیم و قانع باشـیم. 

)کتـاب دریـا – صفحـه ۱۴۵(

دریا
نویسنده: جان بنویل

ترجمه: اسدهللا امرایی
انتشارات: افق


