
مجلس امروز ، دستاورد 
سخت گیری های شورای نگهبان
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کشـور در وضعیـت بحرانـی قـرار دارد و  همـه مـا بـه نوعـی در این 
مشـکالت سـهم داریـم و دخیـل هسـتیم. متاسـفانه فرهنگـی در 
حـال تزریـق شـدن به کشـور اسـت کـه هر کـس در مشـکالت  به 
وجـود آمـده ایـن طـور عنـوان می کنـد کـه مـن نبـودم و دیگـران 
بودند.بـه هـر تریبونـی کـه مراجعـه کنیـد همـه دنبال این هسـتند 
کـه انتقـاد کنند و خودشـان را تبرئه. متاسـفانه ایـن را قبول نداریم 
که همگی داخل یک کشـتی هسـتیم و سـوراخ کردن یک گوشـه  

کشـتی  یعنـی غـرق شـدن همه.
 بعضی از نمایندگان مجلس هم در حال تبرئه کردن خود هسـتند. 
باالخـره مجلـس یـک وظیفـه  بـزرگ دارد و اگـر اقدامـی نشـده 
اسـت یعنی نتوانسـتیم با همدیگـر آن اقدام را انجـام بدهیم. یک 
بخـش از وضعیـت امـروز مجلـس و اینگونـه رفع مسـئولیت ها از 
خـود، نتیجه سـخت گیـری های نظارتی شـورای نگهبان اسـت که 
باعـث شـده کسـانی کـه فاقـد هرگونه تعلق سیاسـی هسـتند وارد 
مجلس شـوند و بعد چنین در مشـکالت کشـور خود را کنار بکشند.
ایـن افـراد اصـال تمایلـی ندارنـد کـه وارد جنـاح و گروهـی شـوند، 
آقازاده هایـی کـه بـه عنوان کبریـت بی خطر وارد مجلس می شـوند. 
عـده ای فاقـد صالحیـت اجرایـی هسـتند و صرفا رزومـه ای دارند. 
طبیعتـا بـه دلیل عدم آشنایی شـان به اداره کشـور و عمدتا مسـائل 
نظارتـی دچـار مشـکل می شـوند. مـن فکـر میکنم که علـت اصلی 
ورود ایـن افـراد بـه مجلـس، مربـوط بـه سـخت گیری ها در تایید 

صالحیت هـا باشـد./ خبـر آنالین 

انس طال          1.404/14

مثقال طال     18.620.000

گرم طالی 18  4.294.000

گرم طالی 24   5.725.000

بهار آزادی      43.550.000

امامی          45.440.000

نیم       23.470.000

ربع         15.190.000

گرمی       9.880.000

دالر             127.890

یورو         146.930

درهم          35.190

لیر ترکیه           22.600

دالر استرالیا      90.360 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
25  تا  39دنبال کنید

بیکاری دانش آموختگان 
وزیر کار: آمار بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی باالست

به گفته حمید ظهرابی، طبیعت گردی و اسـتفاده تفرجی 
از عرصه هـای جنگلـی بـه شـرط برخـورداری از برنامـه 
درسـت و بهره مندی از شـیوه های گردشـگری پایدار هیچ 
تناقضـی بـا حفاظت از محیط زیسـت و جنگل هـا ندارد. 
وی بـا اشـاره بـه ارزش فوق العـاده جنگل هـای هیرکانـی 
بـه لحـاظ تنـوع زیسـتی و خدمـات اکوسیسـتمی ایـن 
جنگل هـا، بـرای مدیریـت آن می افزایـد: برنامه ریـزی در 
هـر کاری متناسـب با ارزش آن اسـت و به تبـع، با توجه 
بـه اهمیت بـاالی جنگل های هیرکانـی، حفاظت صحیح 
از ایـن اکوسیسـتم ارزشـمند می تواند بـرای بخش قابل 

توجهـی از کشـور محرک توسـعه پایدار باشـد. 
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وجود کانون های 
فرسایش بادی در 

شمال استان کرمان
معاون امور عمرانی استاندار 
کرمان گفت: در حال حاضر 

نگرانی ما از باب شهرستان های 
شمالی در زمینه گرد و غبار و 

ریزگردهاست که باید در طرح 
توسعه مدنظر قرار گیرند.

مراکز گردشگری 
به بخش خصوصی 

معرفی می شوند
دبیر کل کانون نهاد سرمایه 

گذاران ایران با بیان این که بخش 
خصوصی تاثیر  زیادی در توسعه 

صنعت گردشگری دارد، گفت: 
مراکز گردشگری به سرمایه گذاران 

خصوصی معرفی می شوند.
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یادداشت  مهمان
غالمعلی جعفرزاده  ایمن آبادی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1490

سه شنبه 18 تیر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست: استفاده تفرجی 
از عرصه های جنگلی به شرط 
برخورداری از برنامه درست، تناقضی 
با حفاظت جنگل ها ندارد

لزوم برنامه ریزی ویژه  

برای طبیعت گردی 

پایدار 
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آغاز جشنواره ملی فرهنگ عشایر 
ایران در  یاسوج

پنجمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران در 
پارک والیت یاسوج آغاز شد

محمدجواد ظریف:

تجارت نفت، اروپایی 
نمی شود

بـه دارنـدگان موافقـت اصولی بر روی قطعه مورد نظر جهت کشـت نخیالت و 
مرکبـات از سـازمان جهاد کشـاورزی به صـورت اجاره و بهره بـرداری موقت از 

اراضـی دولتی واگذار مـی گردد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1(برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت می 
باشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایده ) در 
صـورت وجـود هزینه مربوطـه( ، پرداخت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه( 
ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطالع از وضعیت برنـده بودن مزایـده گران محترم 

از ایـن طریـق امکان پذیر می باشـد.

2(کلیـه اطالعـات امـالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات، شـرایط و نحوه 
فـروش در بـرد اعـالن عمومـی سـامانه مزایـده، قابـل مشـاهده، بررسـی و 

انتخـاب می باشـد.
3(عالقمنـدان بـه شـرکت در مزایـده می بایسـت جهـت ثبت نـام و دریافت 
گواهـی الکترونیکـی )توکـن ( بـا شـماره های ذیـل تماس حاصـل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه 
)www.setadiran.ir ( بخـش“ ثبـت نام/پروفایـل مزایـده گـر ”موجـود 

است.

لیست امالک مورد مزایده 

آگهی مزایده اجاره )فراخوان(
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـاره امالک و مسـتغالت تحت اختیار خـود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسـناد 
مزایـده را بـا بهـره گیـری از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir( و با شـماره مزایـده 5098003771000003 به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

تاریخ انتشار: 1398/04/18  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/04/24  )تاریخ و ساعت 13(    تاریخ بازدید: 1398/04/18  
 مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/05/05  )تاریخ و ساعت 13(   تاریخ بازگشایی: 1398/05/06 تاریخ اعالم به برنده: 1398/05/06

آدرسمساحتشماره پالكکاربریشهرستانردیف

 واقع در پشت چینه مشهور به علی آباد جر18 هکتارقسمتی از پالک 22 فرعی از 551 اصلی بخش 45 کرمانکشاورزیجیرفت1

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

 نوبت دوم

 نوبت دوم
آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت

اداره کل راه و شهرسـازی جنوب اسـتان کرمان در نظر دارد امالک و مسـتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده 
را با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir(  و با شـماره مزایده 2098003771000002 به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

تاریخ انتشار:1398/04/18  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/04/24 )تاریخ و ساعت 13(  تاریخ بازدید: 1398/04/18
مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/05/05 )تاریخ و ساعت 13(   تاریخ بازگشایی: 1398/05/06 تاریخ اعالم به برنده: 1398/05/06

لیست امالک مورد مزایده 

بهای کارشناسی هر مساحتشماره پالكکاربریشهرستانردیف
متر مربع )ریال(

بهای کارشناسی کل 
)قیمت پایه - لاير(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده )ریال(

204/934/547/0967/078/700/000360/000/000پالک 8265 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت1

309/8913/029/3984/037/680/000210/000/000پالک 8295 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت2

246/4313/233/6163/261/160/000170/000/000پالک 8294 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت3

225/3415/340/1973/456/760/000180/000/000پالک 8313 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت4

602/183/217/3931/937/450/000100/000/000پالک 7364 فرعی مجزی شده از 581 فرعی از 2 اصلی بخش 46 کرمانمسکونیکهنوج5

390/001/876/923732/000/00040/000/000پالک 1076 فرعی مجزی شده از 43 فرعی از 3 اصلی بخش 46 کرمانمسکونیکهنوج6

250/003/652/000913/000/00050/000/000پالک 995 فرعی از 3 اصلی بخش 46 کرمانمسکونیکهنوج7

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1(برگـزاری مزایـده صرفا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشـد 
و کلیـه مراحـل فرآیند مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایـده )در صورت 
وجـود هزینـه مربوطـه( ، پرداخت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسـال 
پیشـنهاد قیمـت و اطـالع از وضعیـت برنـده بـودن مزایده گـران محتـرم از این 

طریق امـکان پذیر می باشـد.
2(کلیـه اطالعـات امـالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه 

فروش در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده، قابل مشـاهده، بررسـی و انتخاب 
می باشـد.

3(عالقمنـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهـت ثبـت نـام و دریافت 
گواهـی الکترونیکـی )توکـن( بـا شـماره هـای ذیـل تمـاس حاصـل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه 
)www.setadiran.ir ( بخـش “ ثبـت نام/پروفایـل مزایده گر ” موجود اسـت.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی           
شماره 98/12/ع

آگهی مناقصه عمومی            
شماره 98/19/ع

شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظـر دارد » بارگیری و حمل محصول از قبیـل دانه بندی و کلوخه 
سـنگ آهـن بـا تنـاژ سـالیانه 10/000/000تن از معدن شـماره 3 به خطـوط کارخانجات فـرآوری گل گهر« خـود را از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانکار واجـد شـرایط واگذار نمایـد. لذا کلیـه متقاضیان مـی توانند جهت اخذ اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IRمراجعـه و اسـناد مذکور را به همـراه دسـتورالعمل ارزیابی کیفی و 
فنـی و فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین کنندگان از قسـمت تأمین کنندگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلـود نمایند . 
مهلـت تحویـل پاکات سـاعت 9 الـی 14 روز یکشـنبه مـورخ 98/4/23در محل دفتر کمیسـیون معامالت مجتمع 
و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهران می باشـند. ضمنـا بازدید از محل اجرای پروژه روز سـه شـنبه مـورخ 98/4/18 

بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.

شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد ))بهره برداری ، سـرویس ، نگهداری و تعمیرات 
ترانسـفورماتورها و تجهیـزات پسـت 230/20کیلـو ولـت و تامین برق مورد نیـاز و مطمئن مجتمـع ((خود را 
از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا کلیه متقاضیان مـی توانند 
جهـت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الکترونیکی WWW.GEG.IR مراجعه و اسـناد مذکـور را به همراه فرم 
پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن کنندگان از قسـمت تامیـن کننـدگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلـود نمایند. 
مهلـت تحویـل پاکات : سـاعت 9 الی 14 روز دوشـنبه مـورخ  98/4/31 در محل دفتر کمیسـیون معامالت 
مجتمـع و بـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهـران می باشـد. ضمنـا بازدیـد از محل اجـرای موضوع مناقصـه روز 

سه شـنبه مـورخ 98/4/25 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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مخالفان، فضای مدیریت دولت نسبت به برجام را آشفته نسازندپیام خبر
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت:مخالفان برجام در کشور،در 
چنین شرایط حساسی با اظهارات یاواکنشهای هیجانی فضای مدیریت دولت نسبت به برجام را آشفته نسازند.علیرضا 
رحیمی در این توئیت تصریح کرد:باتصمیم اخیر ایران،آمریکا واروپا در موضع انفعال قرار گرفته اند.عضو هیات رییسه 
مجلس بیان کرد:مدیریت این وضعیت برای رسیدن به منافع ایران، نیازمند همدلی و همصدایی در کشور است.
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بیکاری دانش آموختگان 
وزیر کار: آمار بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی باالست

وزیر کار: فارغ التحصیالن مهارت کافی برای کار ندارند

آمــار  اینکــه  بیــان  بــا  کار  وزیــر 
فارغ التحصیــالن  بیــن  بیــکاری 
گفــت:  باالســت،  دانشــگاهی 
کارگــروه  می شــود  پیشــنهاد 
و  دانشــگاه ها  بیــن  مشــترک 
بــه منظــور حــل مشــکل  نهادهــا 
ایجــاد  کشــور  در  بیــکاری 
در  شــریعتمداری«  شــود.»محمد 
دانشــگاه ها،  رؤســای  نشســت 
ــم  ــز پژوهشــی و پارک هــای عل مراک
و فنــاوری کــه دیــروز بــا حضــور 
در  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
ــا  دانشــگاه الزهــرا برگــزاری  شــد، ب
بیــان اینکــه میــزان بیــکاری جوانــان 
ــت  ــگاهی باالس ــه دانش دانش آموخت

و بایــد بــرای حــل ایــن مشــکل 
ســرمایه گذاری  و  جدیــد  ضوابــط 
از  یکــی  گفــت:  پذیــرد،  صــورت 
مــا  مشــکالت  اساســی ترین 
دانــش  محصــوالت  تطابــق  عــدم 
اســت.  کار  بــازار  بــا  آموختــگان 
ــه  ــه ای ک ــا مطالع ــه ب ــوری ک ــه ط ب
اســاس  بــر  تعــاون  مــا در وزارت 
و  دادیــم  انجــام  آمایــش  طــرح 
نیازمندی هــای شــغلی هــر اســتان را 
ــالن  ــم، فارغ التحصی ــخص کردی مش
ــاز شــغلی  ــا نی دانشــگاهی اســتان ب
و بــازار کار اســتان خــود تطابقــی 
ــاز اســتان ها  ــن نی ــد بی ــد و بای ندارن
دانشــگاهی  فارغ التحصیــالن  و 

شــود. ایجــاد  هماهنگــی 

دانشجویان مهارت کافی ندارند 
متأســفانه  افــزود:  ادامــه  در  وی 
دانشــجویان و دانــش آمــوزان مــا 
ــد نیســتند  ــره من ــی به ــارت کاف از مه
و  ندارنــد  را  انجــام کار  آمادگــی  و 
ــرکت  ــای کارورزی ش ــد در دوره ه بای
کننــد. بــر همیــن اســاس مــا طرحــی 
ــی  ــی فن ــوان شــورای عال را تحــت عن
بــه  کشــور  در  مهــارت  و  تربیــت 
ــور  ــاون اول رئیــس جمه ریاســت مع
ــاون  ــا مع ــت آن ب ــه ریاس ــم ک دادی
اول رئیــس جمهــور اســت. وزیــر کار 
خاطــر نشــان کــرد: در زمینــه اشــتغال 
ــه  ــی برنام ــز آموزش ــه مراک ــد هم بای

ــد  ــا بتوانن ــگ داشــته باشــند ت هماهن
ــه  ــد ک ــت کنن ــری تربی ــای ماه نیروه
ــن  ــت. در ای ــازار کار اس ــاز ب ــورد نی م
ســایر  تجربــه  از  می تــوان  زمینــه 

کشــورها اســتفاده کــرد.
ــی  ــای فیزیک ــوص فضاه وی در خص
خالــی در دانشــگاه آزاد و دانشــگاه 
پیــام نــور نیــز اظهــار کــرد: ایــن 
فضاهــای  دارای  دانشــگاه ها 
فیزیکــی هســتند کــه فاقــد دانشــجو 
تغییــر  بــا  می توانــد  کــه  اســت 
ــزی  ــه مراک ــز را ب ــن مراک ســاختار ای
نیــروی  تربیــت  بــرای  مناســب 
انســانی ماهــر تبدیــل کــرد.وی در 
دانــش  شــرکت های  بــه  ادامــه 
ــان، اســتارت آپ هــا، اشــاره کــرد  بنی
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــزود: در مطالع و اف
ــن  ــه داشــتیم مشــخص شــد ای زمین
تأمیــن  بحــث  بــرای  شــرکت ها 
ــکل  ــا مش ــود ب ــای خ ــی پروژه ه مال
ــه  ــی مواجــه هســتند و آن هــم ب مال
بانکــی  دلیــل پیچیدگــی سیســتم 
بــرای ارائــه وام اســت کــه بایــد ایــن 

ــود. ــل ش ــز ح ــکالت نی مش
بــا  کــرد:  تاکیــد  شــریعتمداری 
توافقــی کــه انجــام شــد قــرار شــد در 
ــوآوری و شــکوفایی وزارت  ــدوق ن صن
علــوم، ســرمایه گــذاری خطرپذیــر 
شــرکت های دانــش بنیــان در عرصــه 

تعاونی هــا حمایــت شــود.
بــر  اینکــه  بــرای  وی،  بــه گفتــه 
مشــکالت اشــتغال غلبــه کنیــم بایــد 
همــه وزارتخانه هــای دســت اندرکار 
بــا یکدیگــر همــکاری داشــته باشــند 
تــا ایــن مشــکل ســریع حــل شــود. 
می شــود  پیشــنهاد  اینکــه  ضمــن 
و  نهادهــا  از  مشــترکی  کارگــروه 
ــود  ــاد ش ــط ایج ــای مرتب وزارتخانه ه
و در زمینــه حــل مشــکل اشــتغال در 
ایــن کارگــروه بحــث و بررســی شــود 

و نتیجــه نهایــی آن بــه دولــت ارائــه 
شــود.

عدم جذب فارغ التحصیالن هدر 
رفتن سرمایه های ملی است

کارشــناس  حیــدری«  »علیرضــا 
تربیــت  عــدم  دربــاره  اقتصــادی 
نیــروی کار مــورد  نیــاز کشــور گفــت: 
تــا کنــون برنامــه مشــخصی بــرای 
ارائــه آموزش هــای متناســب بــا نیــاز 
بــازار کار نداشــته ایم و اگــر بخــش 
خدمــات  و  کشــاورزی  و  صنعــت 
ــوزش  ــوزه آم ــا ح ــود را ب ــد خ نتوانن
عمومــی و تکمیلــی پیونــد بزننــد و 
ــه  ــن زمین ــجمی در ای ــت منس سیاس
نداشــته باشــیم هــر کــدام مســیر 
بخشــی نگری  و  می رونــد  را  خــود 

می شــود. کارکردشــان  وارد 
وی ادامــه داد: مفهــوم بخشــی نگــری 
ایــن اســت کــه از حــوزه اقتصــاد 
ــر  ــن ام ــویم و ای ــل می ش ــی غاف مل
گیــری  جهــت  می شــود  موجــب 
هزینه هــا و ســرمایه گذاری های مــا 
ــأ  ــا خ ــه ب ــود. در نتیج ــاوت ش متف
حوزه هــای  در  کار  نیــروی  عرضــه 
خدمــات  و  کشــاورزی  صنعــت، 
کــه نیــاز بــه نیــرو دارنــد مواجــه 
می شــویم و از آن طــرف بــه دلیــل 
ــازی  ــازار نی ــه ب ــی ک ــت نیروهای تربی
بــه آنهــا ندارنــد دچــار مــازاد نیــرو در 

می شــویم. بــازار 
ــن کارشــناس اقتصــادی  ــه ای ــه گفت ب
ــف  ــع مختل ــر در مقاط ــال حاض در ح
تحصیلــی اعــم از کارشناســی ارشــد و 
دکتــرا، فارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
ــه  ــازار کار ب ــه ب ــتند ک ــیاری هس بس
آنهــا نیــاز نــدارد ولــی در همیــن بــازار 
مشــاغلی وجــود دارد کــه علیرغــم 
ــه  ــا، عرض ــرای آنه ــیار ب ــای بس تقاض
نیــروی کار ندارنــد و ایــن امــر نشــان 

ــن دو  ــن ای ــدی بی ــه پیون ــد ک می ده
ــود. ــده نمی ش ــه دی مقول

بکارگیری  عدم 
فارغ التحصیالن به منزله هدر 

انسانی دادن سرمایه های 
حیــدری خاطرنشــان کــرد: متأســفانه 
دانشــگاه آزاد بــه شــکل نامحسوســی 
بــه بنــگاه اقتصــادی تبدیــل شــده 
رهــا کرده اســت.  را  آموزشــی  و کار 
ــوزش ســرمایه  ــه آم درســت اســت ک
اســت ولــی اگــر بــه کار گرفتــه نشــود 
هزینه هــای  رفتــن  هــدر  واقــع  در 
ملــی اســت بنابرایــن وقتــی نتوانیــم 
بــه  را  دانشــگاهی  فارغ التحصیــالن 
کار بگیریــم و بــه بهــره وری برســانیم، 
ــه  ــانی را ب ــی و انس ــرمایه های مل س
هــدر داده ایــم.وی افــزود: تــا زمانــی 
ــور  ــره ای در کش ــکل جزی ــه ش ــه ب ک
تصمیــم گیــری کنیــم، بخش هــای 
ــر  ــاورزی ه ــات و کش ــت، خدم صنع
ــد  ــی می کنن ــود را ط ــیر خ ــک مس ی
ــازار کار  ــوزش و ب ــان آم ــد می و پیون

نمی شــود. ایجــاد 
ــان  ــن کارشــناس اقتصــادی در پای ای
تجربــه  از  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا 
ــازار کار  کشــورهای موفــق در زمینــه ب
اســتفاده کنیــم، گفــت: کشــورهایی 
کــه در ایجــاد تعــادل میــان عرضــه و 
ــد،  ــروی کار موفــق بوده ان تقاضــای نی
در حقیقــت بیــن آمــوزش و بــازار 
کرده انــد؛  برقــرار  پیونــد  خــود  کار 
ــی  ــای فن ــد از کمک ه ــم بای ــاه ه م
تجربیاتــی کــه کســب کرده انــد،  و 
اســتفاده کنیــم امــا متأســفانه مشــکل 
اساســی و زیربنایــی مــا در کشــور این 
اســت کــه هیچــگاه متناســب بــا نیــاز 
بــازار کار نیــرو تربیــت نکرده ایــم و از 
ــر  ــای متخصــص و ماه وجــود نیروه

ــت. ــده اس ــتفاده نش ــع اس در صنای

ــد  ــا تاکی ــان ب ــه آلم وزارت امورخارج

بــر اینکــه برلیــن خواهــان حفــظ 

ــا  ــران خواســت ت برجــام اســت از ای

همچنــان بــه ایــن توافــق پایبنــد 

امورخارجــه  وزارت  بماند.ســخنگوی 

آلمــان در کنفرانــس خبــری هفتگــی 

خــود بــه افزایــش ســطح غنی ســازی 

ــان  ــش نش ــران واکن ــوم در ای اورانی

ــد  ــران بای ــه ته ــرد ک ــد ک داد و تاکی

درتوافــق  تعهداتــش  بــه  کمــاکان 

بمانــد.وی  2015پایبنــد  هســته ای 

ــران  ــن ای ــوپ درزمی ــون ت گفت:اکن

توافــق  حفــظ  اســت.ماخواهان 

ــام  ــن رو،تم هســته ای هســتیم.از ای

ــل  ــان عم ــه تعهداتش ــد ب ــا بای طرفه

امورخارجــه  وزارت  کنند.ســخنگوی 

بــه  پاســخ  در  همچنیــن  آلمــان 

ــت  ــز دول ــه خــط قرم ــن ســوال ک ای

برلیــن در ایــن زمینــه چیســت،اظهار 

داشــت:هدف مــا ایــن اســت کــه 

باشــد. پایبنــد  توافــق  بــه  ایــران 

ــود  ــای خ ــی گامه ــد تمام ــران بای ته

را کــه در تناقــض باتوافــق هســته ای 

اســت،متوقف کنــدو از آنهــا بازگــردد. 

ــری پســکوف، ســخنگوی کاخ  دیمیت

بــه گام دوم  واکنــش  کرملیــن در 

کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران کــه 

در نتیجــه خــروج یک جانبــه آمریــکا 

انجــام شــده  توافــق هســته ای  از 

ــب  ــه مســکو از عواق ــت ک اســت، گف

ــراز تأســف می کنــد. ایــن تصمیــم اب

بین المللــی  آژانــس  ســخنگوی 

انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه از 

تصمیــم ایــران بــرای فراتــر رفتــن از 

ــرای  ــام ب ــده دربرج ــن ش ــد تعیی ح

گفــت  اســت،  مطلــع  غنی ســازی 

ــن  ــه محــض راســتی آزمایی ای ــه ب ک

ــد داد. ــزارش خواه موضــوع، آن را گ

ــراز  ــن اب ــس نیزضم ــه و انگلی فرانس

ــه افزایــش ســطح  ــی نســبت ب نگران

ایــران  در  اورانیــوم  غنی ســازی 

3.67درصدخواســتار  از  باالتــر  بــه 

ــش  ــن اقدامات ــران ازای ــت ای بازگش

ــدند. ش

خواهان حفظ توافق 
هسته ای هستیم

امروز از 3.۶۷ درصد 
غنی سازی عبور کردیم

ــای  ــدی را از گزینه ه ــازی 20 درص ــی س ــرژی اتمی،غن ــازمان ان ــخنگوی س س
مطــرح در برنامه هــای مربــوط بــه گام ســوم کاهــش تعهــدات برجامــی 
جمهــوری اســالمی ایــران دانســت و گفت:امــروز از 3.67درصــد غنــی ســازی 
عبــور کردیم.»بهــروز کمالوندی«بــا یــان اینکــه گامهــای کاهش تعهــدات برجامی 
ــر  ــاه صب ــا دو م ــف شــده اســت، گفــت: م ــی دو ماهــه تعری در بازه هــای زمان
ــه  ــد. البت ــاز ش ــروز آغ ــران از دی ــل ای ــات متقاب ــه دوم اقدام ــم و مرحل کردی
ــام  ــش را انج ــل بایدتعهدات ــرف مقاب ــه ط ــود ک ــر یکســاله ب ــس از صب ــن پ ای
می داد،امــا اقدامــات شایســته ای انجــام نشــد،بنابراین طبــق تصمیــم رئیــس 
ــالغ  ــه مــا اب ــی و دســتوری کــه ب ــی امنیــت مل ــور و رئیــس شــورای عال جمه
شــد گام دوم رابــرای افزایــش ســطح غنــی ســازی بــه بیــش از 3و 67صــدم 
درصــد آغــاز کردیم.معــاون حقوقــی وامــور بیــن الملــل ســازمان انــرژی اتمــی 
گفت:افزایــش میــزان موادغنــی شــده بــه بیــش از 300کیلوگــرم زمان بــر بود،اما 
افزایــش ســطح غنــی ســازی زمــان چندانــی نمی بــرد و در فاصلــه چندســاعت 
ــری  ــه گی ــروز نمون ــت ام ــرار اس ــس ق ــان آژان ــدنی است.کارشناس ــام ش انج
کنندکــه طبعــًا از 3و 67صــدم درصــد غنــی ســازی عبــور کــرده ایــم.وی تصریــح 
ــیم و از  ــته باش ــد داش ــط تعه ــد و فق ــه باش ــادل یکطرف ــم تع کرد:نمی گذاری
حقــوق مــان بهره منــد نباشــیم؛یابایدحقوق مــا بــاز گــردد و دو کفــه تــرازو باهــم 
ــم. ــج از تعهداتمــان می کاهی ــه تدری ــد ب ــکار را نکنن ــر این مســاوی شــود ویااگ

دولت

دولت

دولت

مجلس

توسعه تجارت چند جانبه ایران 

اروپایی ها از فرصت ۶۰ روزه استفاده کنند

نظام سازمان امور مالیاتی باید استعالمی باشد

گام دوم با مالحظات دیپلماتیک برداشته شد 

معـــاون پارلمانـــی رییـــس 
جمهـــوری از تصویـــب قانـــون 
موافقتنامـــه موقـــت تشـــکیل 
منطقـــه آزاد تجـــاری بیـــن 
ــادی  ــه اقتصـ ــران و اتحادیـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ

اوراســـیا خبـــر داد.
»حســـینعلی امیـــری« ضمـــن اعـــالم ایـــن خبـــر اظهـــار 
داشـــت: ایـــن موافقتنامـــه بـــا عضویـــت جمهـــوری 
ــیا و  ــادی اوراسـ ــه اقتصـ ــران و اتحادیـ ــالمی ایـ اسـ
کشـــورهای ارمنستان،بالروس،قزاقســـتان، قرقیزســـتان 

ـــود. ـــی ش ـــکیل م ـــیه تش ـــیون روس و فدراس
ـــعه  ـــزود: توس ـــوری اف ـــس جمه ـــی ریی ـــاون پارلمان مع

ـــهیل  ـــادی و تس ـــط اقتص ـــه و رواب ـــد جانب ـــارت چن تج
ــه  ــو از جملـ ــای عضـ ــان دولـــت هـ ــارت کاال میـ تجـ
کاهـــش و حـــذف موانـــع تعرفـــه ای و غیرتعرفـــه ای از 

ـــت. ـــه اس ـــن موافقتنام ـــداف ای اه
امیـــری از جملـــه امتیـــازات ایـــن موافقتنامـــه را 
ـــا توافـــق دولـــت هـــای  تشـــکیل منطقـــه آزاد تجـــاری ب
ـــر اســـاس اســـتانداردهای بیـــن المللـــی اعـــالم  عضـــو ب

ـــرد. ک
ـــط  ـــه رواب ـــن موافقتنام ـــرای ای ـــا اج ـــرد: ب ـــان ک وی بی
اقتصـــادی میـــان کشـــورهای عضـــو در منطقـــه آزاد 
ـــر  ـــادی موث ـــق اقتص ـــت رون ـــعه و در جه ـــاری، توس تج

ـــود. ـــد ب خواه

جهانگیـــری خطـــاب بـــه اروپایی هـــا بـــا 
ــاه اســـت بـــه  ــا 14 مـ بیـــان اینکـــه »مـ
شـــما فرصـــت داده ایـــم؛ در یـــک هفتـــه 
ـــت:  ـــد«، گف ـــی بیفت ـــه اتفاق ـــرار اســـت چ ق
غربی هـــا و اروپایی هـــا می داننـــد کـــه دوران 60 روزه ای کـــه ایـــران 
مجـــددًا بـــه آن هـــا فرصـــت داده 16 شـــهریور مـــاه پایـــان می یابـــد و 
ـــد  ـــران خواه ـــدات ای ـــری در راســـتای کاهـــش تعه ـــاز گام دیگ ـــن روز آغ ای
بـــود؛ آن هـــا از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کننـــد تـــا بتوانیـــم بـــه یـــک 
ـــور  ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــری مع ـــحاق جهانگی ـــت یابیم.اس ـــم دس تفاه
ـــر اینکـــه کشـــور امـــروز در شـــرایط حساســـی قـــرار دارد، اظهـــار  ـــا تاکیـــد ب ب
ـــده  ـــادی ش ـــردم ع ـــرای م ـــاس ب ـــرایط حس ـــر ش ـــت تعبی ـــن اس کرد:ممک
ـــه  ـــم ک ـــالم کرده ای ـــف اع ـــع مختل ـــواره در مقاط ـــا هم ـــه م ـــرا ک ـــد؛ چ باش
ـــی  ـــع فعل ـــًا در مقط ـــا واقع ـــت ام ـــی اس ـــرایط حساس ـــی ش ـــرایط فعل ش
شـــرایط حساســـی بـــر کشـــور حاکـــم شـــده اســـت.وی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــد شـــد و توافـــق  ـــکا از برجـــام خاطرنشـــان کـــرد: برجـــام تأیی خـــروج آمری

شـــد بـــه عنـــوان یـــک راهـــکار جـــدی و مهـــم و الگویـــی بـــرای حـــل 
ــود،  بحران هـــای مختلـــف جهانـــی در دنیـــای دیپلماســـی معرفـــی شـ
ـــروج  ـــس از خ ـــه پ ـــود و چ ـــروج خ ـــش از خ ـــه پی ـــا چ ـــا آمریکایی ه ام
ـــتاوردهای  ـــران از دس ـــردم ای ـــتند م ـــت نگذاش ـــچ وق ـــام هی ـــود از برج خ
برجـــام بهره منـــد شـــوند.معاون اول رئیـــس جمهـــور ادامـــه داد: پیـــش 
ـــی  ـــا طـــرح موضوعات ـــن کشـــور ب ـــات ای ـــکا از برجـــام، مقام از خـــروج آمری
ـــد  ـــد نخواهن ـــر تمدی ـــود را دیگ ـــای خ ـــق تحریم ه ـــه تعلی ـــر اینک ـــی ب مبن
کـــرد، فضایـــی در جامعـــه جهانـــی ایجـــاد کردنـــد کـــه در آن ایـــران آن 
طـــور کـــه بایـــد نتوانســـت از برجـــام بهـــره ببـــرد. در نهایـــت نیـــز بعـــد 
از اعـــالم رســـمی خروج شـــان از برجـــام در اردیبهشـــت ســـال گذشـــته، 
تمـــام تـــوان و قـــدرت خـــود را بـــکار بردنـــد تـــا تحریم هایـــی را کـــه 
ـــن  ـــد. در ای ـــی کنن ـــکا اجرای ـــی دور آمری ـــاط خیل ـــی در نق ـــد حت وضـــع کردن
ـــود  ـــت از خ ـــه تبعی ـــا را وادار ب ـــیه و اروپایی ه ـــن، روس ـــا، چی ـــه آن ه زمین
ــا  ــا همـــه قدرت شـــان را وارد جنـــگ اقتصـــادی بـ کردنـــد. آمریکایی هـ

ـــد. ـــران کردن ـــعه ای ـــال توس ـــور در ح کش

وفنـــاوری  ارتباطـــات  وزیـــر   
اطالعـــات گفت:نظـــام ســـازمان 
امـــور مالیاتـــی بایـــد اســـتعالمی 
ـــی«  ـــد»محمدجوادآذری جهرم باش
پـــس از حضـــور در نشســـت کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
ــی  ــع مالیاتـ ــرح جامـ ــوع طـ ــالمی باموضـ ــورای اسـ شـ
کشـــور،اظهار داشـــت: 2دیـــدگاه متفـــاوت دربـــاره کمـــک 
بـــه ســـامانه جامـــع مالیاتـــی وجـــود دارد کـــه دیـــدگاه 
نخســـت اینکـــه تمامـــی دســـتگاه ها اطالعـــات خـــود را 
ـــازمان  ـــن س ـــد و ای ـــه دهن ـــی ارائ ـــور مالیات ـــازمان ام ـــه س ب
ـــد. ـــردازش کن ـــی تشـــکیل داده و آن را پ ـــک اطالعات بایدبان

وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات بـــا بیـــان اینکـــه مـــدل 
ـــی  ـــکان دسترس ـــف بایدام ـــتگاه های مختل ـــه دس دیگراینک

ســـازمان امـــور مالیاتـــی بـــه اطالعـــات واســـتعالم را 
ــه  ــه در دبیرخانـ ــاس آنچـ ــه کرد:براسـ ــم کنند،اضافـ فراهـ
شـــورای اجرایـــی فنـــاوری اطالعـــات دربـــاره تصویـــب آئیـــن 
ـــتگاه های  ـــن دس ـــات بی ـــری اطالع ـــل پذی ـــای تعام نامه ه
ـــام  ـــه نظ ـــن اســـت ک ـــر ای ـــا ب ـــود دارد،اعتقادم ـــف وج مختل
بایداســـتعالمی باشـــد.وی ادامـــه داد:ســـازمان امـــور 
ــات و  ــای وزارت ارتباطـ ــی زیرمجموعه هـ ــی از برخـ مالیاتـ
ـــی را در  ـــا اطالعات ـــرده ت ـــت ک ـــات درخواس ـــاوری اطالع فن
ـــز  ـــه ای نی ـــم نام ـــد وتفاه ـــرار دهن ـــازمان ق ـــن س ـــار ای اختی
ـــن  ـــا ای ـــرده ت ـــت ک ـــال و درخواس ـــت ارس ـــرکت پس ـــه ش ب
اطالعـــات را در اختیارســـازمان قـــرار دهـــد اماشـــرکت پســـت 
می گویـــد برخـــی از اطالعـــات درخواســـتی وجـــود نـــدارد 
ـــرد. ـــرار گی ـــی ق ـــور مالیات ـــازمان ام ـــن س ـــار ای ـــادر اختی ت

یـــک عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
سیاســـت خارجـــی مجلـــس بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــدات  ـــش تعه ـــران در کاه ـــه گام دوم ای ـــن ک ای
برجامـــی بامالحظـــات دیپلماتیـــک برداشـــته 
ـــری  ـــه در دام افراطی گ ـــیم ک ـــب باش ـــد مراق ـــر بای ـــال حاض ـــت: در ح ـــد گف ش
ـــرای کشـــورمان طراحـــی  ـــن دام ب ـــم کـــه متأســـفانه ای در داخـــل و خـــارج نیفتی
ـــران  ـــاز گام دوم ای ـــه آغ ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــت پیش ـــمت هللا فالح ـــده است.حش ش
ـــل  ـــی در داخ ـــه برخ ـــرایطی ک ـــت:در ش ـــی گف ـــدات برجام ـــش تعه ـــرای کاه ب
ــه  ــران در گام دوم را بـ ــار ایـ ــد رفتـ ــا تـــالش می کننـ ــمنان مـ و برخـــی دشـ
ـــت  ـــا رعای ـــا در گام دوم ب ـــار م ـــار انتحـــاری تلقـــی و نشـــان دهند؛رفت ـــه رفت مثاب
مالحظـــات دیپلماتیـــک بـــود. لـــذا الزم اســـت کـــه مراقـــب باشـــیم در دام 
افراطـــی گـــری نیفتیـــم.وی توضیـــح داد:متأســـفانه در داخـــل و خـــارج از 
ـــر  ـــار نظ ـــه آن اظه ـــت نمون ـــده اس ـــی ش ـــا طراح ـــرای م ـــی ب ـــور دام افراط کش
عـــده ای در داخـــل کشـــور از ده روز قبـــل از برداشـــته شـــدن گام دوم بـــود.

اعـــالم می کردنـــد کـــه ایـــران می خواهـــد ســـوخت 20درصـــد تولیـــد کندیـــا 

ایـــن کـــه دوبـــاره بحـــث محـــو اســـرائیل را مطـــرح می کردنـــد ایـــن یعنـــی 
ـــور  ـــه کش ـــد ک ـــال آنن ـــه دنب ـــودآگاه ب ـــا ناخ ـــه ی ـــورت آگاهان ـــه ص ـــراد ب ـــن اف ای
ـــدارد  ـــدی ن ـــران در گام دوم قص ـــه ای ـــال اینک ـــاری کنندح ـــای انتح را وارد فض
ـــام  ـــای برج ـــا از ظرفیته ـــه تنه ـــان دهد.بلک ـــوان تهدیدنش ـــه عن ـــود را ب ـــه خ ک
ـــا اســـتفاده از  ـــران ب ـــرده اســـت.فالحت پیشـــه خاطـــر نشـــان کرد:ای اســـتفاده ک
ـــازی  ـــی س ـــد غن ـــنگین و درص ـــد آب س ـــرای تولی ـــقف ب ـــای برجام،س ظرفیت ه
را تغییـــر داد. البتـــه کـــه در ایـــن کار مالحظـــات دیپلماتیـــک رعایـــت شـــده 
ـــرار  ـــود ق ـــتور کار خ ـــواره در دس ـــت را هم ـــکان بازگش ـــالمی ام ـــوری اس و جمه
ـــس  ـــارت آژان ـــت نظ ـــران تح ـــای ای ـــه کاره ـــد: هم ـــاد آور ش ـــت. وی ی داده اس
انجـــام می شـــود. اقـــدام اخیـــر همـــان کاری اســـت کـــه ده هـــا کشـــور در 
دنیـــا بـــا تولیـــدات ســـوخت هســـته ای انجـــام می دهنـــد چـــه کشـــورهایی 
ـــرای  ـــد و از ســـوخت ب ـــب ندارن ـــه بم ـــی ک ـــه آنهای ـــد و چ ـــی دارن ـــب اتم ـــه بم ک
ـــح آمیـــز هســـته ای و گســـترش ده هـــا رشـــته ی علمـــی و صنعتـــی  ـــاوری صل فن
ـــالف  ـــالمی کاری خ ـــوری اس ـــاس جمه ـــن اس ـــر ای ـــره می گیرند.ب ـــان به خودش

ـــت. ـــداده اس ـــام ن ـــارت انج ـــده و نظ قاع

طبـق توافقـی دوجانبـه ایـران و عـراق بـرای ایـام اربعین، 
صـدور ویـزا حذف شـد و زائـران می توانند با داشـتن برگه 

بیمـه نامـه از مرز عبـور کنند.
حسـین ذوالفقـاری معـاون امنیتی و انتظامی وزیر کشـور 
بـا محمـد بدر ناصر معـاون امنیتی وزیر کشـور عراق دیدار 

کرد.
در پایـان ایـن نشسـت توافقـی دوجانبـه انجـام شـد کـه 
طبـق آن بـرای ایام اربعیـن صدور ویزا حذف شـد و زائران 
می تواننـد بـا داشـتن برگـه بیمـه نامـه از مرز عبـور کنند.

محمدجوادظریـف وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در واکنـش 
بـه توقیـف نفتکـش ایـران در تنگـه جبل الطـارق در توییتـر 
خـود نوشـت:ایران نـه عضو اتحادیه اروپاسـت و نـه موضوع  

تجـارت نفـت اروپایی می شـود.
وی در ادامـه نوشـت: آخریـن بـاری کـه مـن بررسـی کـردم 

اتحادیـه اروپـا ضدفراسـرزمین گرایی بـود.
وزیـر خارجـه ایـران در ادامـه افزود:توقیـف نفتکـش حامل 
نفـت ایـران غیرقانونـی اسـت وبـه دلیـل توطئه های»تیـم 
ب«انجـام شـده اسـت.ظریف در پایـان نوشـت: ایـن اقدام 
یـک اتفـاق بی سـابقه خطرنـاک اسـت کـه بایـد هـر چـه 

سـریع تر پایـان یابـد.

ویزای اربعین حذف شد

تجارت نفت، اروپایی 
نمی شود

اجـرای یک طرفـه  اصولگـرا گفـت:  فعـال سیاسـی  یـک 
بین المللـی اسـت؛  ایـران یـک زورگویـی  برجـام توسـط 
بنابرایـن رونـد کاهـش تعهـدات یـک ضـرورت دیـر انجام 

نوشـت: توئیتـر  اسـت.مهدی چمـران در 
برجـام یـک معاهـده چنـد طرفـه بین المللـی اسـت و اگر 
طرف هـای دیگـر برجـام )آمریـکا - اروپـا( عمـالً هیچ یک 
از تعهـدات خـود را انجـام نمی دهنـد خود به  خـود معاهده 
ایـران  توسـط  آن  یکطرفـه  اجـرای  و  اسـت  شـده  لغـو 
یـک زورگویـی بین المللـی اسـت؛ بنابرایـن رونـد کاهـش 

تعهـدات یـک ضـرورت دیـر انجام اسـت.

بـه  اشـاره  بـا  رئیس جمهـور  مشـاور  آشـنا  حسـام الدین 
افزایـش انتقادهـا از سـریال گانـدو در توئیتر خود نوشـت: 
دولـت نـه اجـازه و نه پـول دارد که سـریال بسـازد. صدا و 

سـیما هـم پـول ندارد سـریال بسـازد.
 ولـی گویـا جـای دیگـری هسـت کـه بـرای تضعیـف نهاد 
دولـت هـم پـول فـراوان دارد، هـم مجوزهـا و مشـوق های 
الزم را دریافـت کـرده اسـت و هم می تواند صدا و سـیما را 

الـزام بـه پخـش کند. بـا گانـدو، گنده نمی شـوید.

روند کاهش تعهدات ایران 
یک ضرورت دیرانجام است

با گاندو، گنده نمی شوید!
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

مراکز گردشگری به بخش خصوصی معرفی می شوندآغازجشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران در یاسوج

فرهنـــگ  ملـــی  پنجمیـــن جشـــنواره 
عشـــایر ایـــران زمیـــن )کـــوچ عشـــایر( 
جملـــه  از  اســـتان   25 حضـــور  بـــا 
فـــارس،  بویراحمـــد،  و  کهگیلویـــه 
ـــوی،  ـــان رض ـــان، خراس ـــالم، اصفه ـــاری، ای ـــال و بختی ـــتان، چهارمح لرس
بوشـــهر و دیگـــر اســـتان هـــا در پـــارک والیـــت یاســـوج آغـــاز شـــد.
اســـتان های شـــرکت کننـــده در ایـــن جشـــنواره آداب، رســـوم، ســـنن، 
ــود  ــای خـ ــا و آئین هـ ــی و فرهنگ هـ ــوغات محلـ ــتی، سـ ــع دسـ صنایـ
ـــیاه  ـــه و 24 س ـــش از 100 غرف ـــب بی ـــوچ را در قال ـــه ک ـــژه در زمین ـــه وی ب

چـــادر در معـــرض دیـــد بازدیدکننـــدگان قـــرار می دهنـــد.
ـــار  ـــاح ایـــن جشـــنواره اظه ـــه و بویراحمـــد در آئیـــن افتت اســـتاندار کهگیلوی
داشـــت:این اســـتان بـــه عنـــوان یکـــی از مناطـــق بکـــر بـــه »پایتخـــت 
ــی  ــان آن دارای خصوصیاتـ ــت و مردمـ ــهور اسـ ــران« مشـ ــت ایـ طبیعـ
ـــتند. ـــدی هس ـــوازی و غیرتمن ـــان ن ـــری، مهم ـــه دلی ـــده از جمل ـــات ش اثب
ـــاداری،  ـــردی، وف ـــرت و جوانم ـــن غی ـــزود: همچنی ـــری اف ـــین کالنت حس

ـــت  ـــی اس ـــی از واژه های ـــخت کوش ـــی و س ـــن، قدرشناس ـــه میه ـــق ب عش
ـــور  ـــر و سلحش ـــایر دلی ـــا عش ـــون ب ـــالب تاکن ـــد از انق ـــواره از بع ـــه هم ک
کهگیلویـــه و بویراحمـــد و زاگـــرس نشـــینیان عجیـــن اســـت.وی بیـــان 
کـــرد: عشـــایر عـــالوه بـــر ایفـــای نقشـــی مهـــم در تولیـــد، غیـــرت و 
ـــال  ـــن مث ـــاع از وط ـــرزمینی و دف ـــی س ـــظ یکپارچگ ـــا در حف ـــب آنه تعص

ـــت. ـــی اس زدن
ـــتان  ـــن اس ـــای ای ـــا و ظرفیت ه ـــیاری از توانمندیه ـــرد: بس ـــوان ک وی عن
هنـــوز ناشـــناخته اســـت و برگـــزاری چنیـــن رویدادهایـــی بـــا هـــدف 
معرفـــی آنهـــا می توانـــد تـــا حـــد زیـــادی کهگیلویـــه و بویراحمـــد را در 

ـــاند.  ـــردم بشناس ـــه م ـــی ب ـــن الملل ـــی و بی ـــطح مل س
اســـتاندار کهگیلویـــه و بویراحمـــد تصریـــح کـــرد: بـــا همدلـــی و رفـــع 
ــل  ــل تبدیـ ــه بالفعـ ــوه بـ ــد از بالقـ ــتان بایـ ــای اسـ ــع، ظرفیت هـ موانـ
ـــعه  ـــد توس ـــرورت می توان ـــک ض ـــوان ی ـــه عن ـــا ب ـــتفاده از آنه ـــوند و اس ش

بیـــش از پیـــش منطقـــه را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد.

ـــذاران  ـــرمایه گ ـــاد س ـــون نه ـــر کل کان دبی
ایـــران بـــا بیـــان ایـــن کـــه بخـــش 
خصوصـــی تاثیـــر زیـــادی در توســـعه 
صنعـــت گردشـــگری دارد، گفـــت: مراکـــز 
گـــذاران  ســـرمایه  بـــه  گردشـــگری 
ـــن  ـــت »دومی ـــالمی« در نشس ـــعید اس ـــی می شوند.»س ـــی معرف خصوص
همایـــش بهبـــود کیفیـــت خدمـــات و تامیـــن مالـــی در صنعـــت 
گردشـــگری« بـــا بیـــان اینکـــه همایـــش امســـال بـــه نســـبت ســـال 
ـــه  ـــتری از جمل ـــدگان بیش ـــرکت کنن ـــور ش ـــا حض ـــترده تر و ب ـــته گس گذش
جامعـــه تـــور گردانـــان هتـــل داران برگـــزار می شـــود، افـــزود: موضـــوع 
توســـعه اقتصـــادی کشـــورها در گـــرو توســـعه گردشـــگری اســـت.دبیر 
کل کانـــون نهـــاد ســـرمایه گـــذاران ایـــران یکـــی از اهـــداف همایـــش 
بهبـــود کیفیـــت خدمـــات و تامیـــن مالـــی در صنعـــت را گردشـــگری 
را معرفـــی فرصت هـــا ی گردشـــگری بـــه نهادهـــای ســـرمایه گـــذاری 
و پولـــی دانســـت. اســـتارتاپ هـــا حـــوزه گردشـــگری می تواننـــد بـــه 
توســـعه صنعـــت گردشـــگری کمـــک زیـــادی کنند.اســـالمی بـــا بیـــان 

اینکـــه گزارش هایـــی کـــه از ســـوی بخش هـــای دولتـــی بـــه منظـــور 
جـــذب گردشـــگر منتشـــر می شـــود، خیلـــی قابـــل اســـتناد نیســـت، 
گفـــت: بـــه عنـــوان مثـــال چنـــد ســـال گذشـــته گزارش هایـــی کـــه از 
مراکـــز دولتـــی در خصـــوص جـــذب گردشـــگر منتشـــر شـــد و از ورود 
ـــت:  ـــی داد، گف ـــر م ـــش خب ـــره کی ـــه جزی ـــگر ب ـــون گردش ـــاالنه 6 میلی س
ولـــی واقعیـــت ایـــن اســـت، امـــروز کمتـــر از 600 هـــزار گردشـــگر بـــه 
ـــه آن  ـــتناد ب ـــا اس ـــی ب ـــش خصوص ـــر بخ ـــد و اگ ـــی کردن ـــفر م ـــش س کی
ـــارت  ـــا خس ـــد ب ـــرده باش ـــذاری ک ـــرمایه گ ـــش س ـــی در کی ـــزارش دولت گ
ـــالب  ـــوع انق ـــش از وق ـــار پی ـــاس آم ـــت.بر اس ـــده اس ـــه ش ـــادی مواج زی
اســـالمی ســـاالنه 750 هـــزار گردشـــگر اروپایـــی و غربـــی وارد ایـــران 
می شـــدند کـــه ایـــن آمـــار در ســـال گذشـــته بـــه 300 هـــزار گردشـــگر 
اروپایـــی کاهـــش یافـــت.وی بـــا بیـــان اینکـــه بیـــش از 85 درصـــد 
ــرار دارد، گفـــت:  ــار بخـــش خصوصـــی قـ ــز گردشـــگری در اختیـ مراکـ
ـــذب  ـــه ج ـــز ب ـــن مراک ـــنل ای ـــه پرس ـــوزش ب ـــتانداردها و آم ـــت اس رعای

ــد. ــک می کنـ ــگر کمـ گردشـ

 پیام
 میراث

سفیر ازبکستان در جمهوری اسالمی ایران در دیدار با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بازنویسی صفحه ای از قرآن 
بایسنقری را از سوی خوشنویسان ایرانی خواستار شد.

بهادر عبدهللا اف، سفیر ازبکستان در ایران با قدردانی از سید محمدمجتبی حسینی برای تعامل و همکاری هنری با توجه به اشتراک 
فرهنگی دو کشور گفت: موزه تمدن اسالمی ازبکستان در حال راه اندازی است و کشور ازبکستان درخواست دارد یک نسخه از صفحه 

قرآن بایسنقری که در موزه ملی ایران است از سوی خوشنویسان ایران بازنویسی شود تا در موزه تمدن اسالمی کشور ما قرارگیرد.

رنا
 ای

س:
عک

باسـتان شناسـی  هـای  کاوش  از  آمـده  از  بدسـت  آثـار 
متعلق به 20 سـاله گذشـته قسـمت شـمالی گنبد سلطانیه 
زنجـان مرمـت می شـود کـه بـا اتمـام آن جلـوه بهتـری را 
پیـش روی مخاطـب و بازدیـد کننـده قـرار می دهد.رییس 
پایـگاه میـراث جهانـی گنبـد سـلطانیه افـزود: در 20 سـال 
گذشـته در قسـمت شـمالی گنبـد سـلطانیه و بـه دنبـال 
کاوش هـای انجـام گرفتـه آثـاری بدسـت آمد کـه از دیده 
هـا پنهـان بـود و در واقـع چنـدان مـورد توجه قـرار نگرفته 
بود.میـر موسـی انیـران افـزود: بر ایـن پایه و طبـق برنامه 
ریـزی انجـام گرفتـه بـرای مرمـت کاوش هـای باسـتانی 
در قسـمت یـاد شـده مطالعـات طراحـی ایـن بخـش طی 
20 روز گذشـته بـه پایـان رسـیده و از یـک هفتـه گذشـته 
پیگیـری هـا طبـق نقشـه هـای فعلـی با اثـر انجـام گرفته 
کـه نتایجـی نیـز حاصـل شـده اسـت.وی اظهـار داشـت: 
قسـمت شـمالی ارگ شـهر، از گنبـد ارتفـاع کمتـری دارد 
و بـه همیـن دلیـل فضاهای کاوش شـده در ضلع شـمالی 
از طریـق پلـه بـه هـم مرتبـط بودنـد کـه در پیگـردی های 
صـورت گرفتـه پله ها نمایان شـدند.انیران افزود: یکسـری 
اقدامـات و مرمـت نیـز بـا توجـه بـه برنامـه ریـزی هـا در 
کمتـر از سـه مـاه بـه پایـان می رسـد و بـا اتمام ایـن مهم 
تحلیـل بهتـری را پیـش روی مخاطـب و بازدیـد کننـدگان 
قـرار می دهد.ایـن مسـئول ادامـه داد: کاوش هـای انجـام 
گرفته در ارگ شـهر، کمتر از یک هکتار را شـامل می شـود. 
وی یـادآوری کـرد: گردشـگری رکن مهم توسـعه اقتصادی 
کشـورها محسـوب می شـود و در آمـد حاصـل از آن نیـز 
کمتـر از فـروش نفـت نیسـت که توجـه و سـرمایه گذاری 
بیشـتر در ایـن حـوزه بیـش از گذشـته ضـروری اسـت. 
گنبـد سـلطانیه در سـال 1310 در فهرسـت میـراث ملـی و 
تیرمـاه سـال 1384 در فهرسـت میراث جهانی )یونسـکو( 
ثبت شـده اسـت. این اثر، یـادگار دوره ایلخانیـان در ایران 
اسـت و یکـی از آثـار ثبت شـده کشـور در فهرسـت میراث 
جهانـی محسـوب می شـود، ایـن گنبـد به دسـت سـلطان 
محمـد خدابنـده در قرن هشـتم احداث شـده و هم اکنون 

بزرگتریـن گنبـد آجـری جهـان بشـمار می آید.

یافته های باستان شناسی 
بخش شمالی گنبد سلطانیه 

مرمت می شود

بوم گردی؛ گردشگری یادمان در گیالن

گردشگری روستایی،  امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری است

روســتاهای گیــالن اگرچــه بــا همــه صفــا 
وســادگی امــروز طعمــه زمین خــواران 
ــی  ــا بوم گردی،گردشــگری نوین شــده ام
ــن  ــای که ــالوت یادمان ه ــه ح ــت ک اس
و خــوش مردمــان ایــن ســرزمین را 
بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی 
ــردم  ــتادرفرهنگ م ــی می کند.روس تداع
ســرزمینمان بــه موجــب عطــر طبیعــت، 
ســادگی و صفایــش نمادزندگــی اســت 
ــبب  ــه س ــوز ب ــالن هن ــتاهای گی و روس
اقلیــم وتــالش روســتاییان درهــر فصــل 
ــه نقــش  تصاویــری خلــق می کنندکــه ب
ــد؛ کوچــه  نقاشــان چیــره دســت می مان
ــم  ــش طع ــرای بخش ــراخ ب ــی ف باغ های
لــذت آواهــا ونواها،شــالی و بــاران و 
جنگل،عطــر خــوش برنــج هیزمــی و … 
ــر  ــه هــر کدامــش اگ ــی ک هــزاران گیرای
ــروز  ــود ام ــورهای دور ب ــی از کش در یک

ــه تنهایــی شــاید چــرخ اقتصــاد  خــود ب
از  همــواره  مردمانمــان  می راند.ذهــن 
باغ هــای  شــاعرانگی کوچــه  و  صفــا 
ــردی،  ــوم گ ــوده و ب ــی نب ــتایی خال روس
ــر  ــتالژی و عط ــن نوس ــتیاق همی در اش
بــاران  کاهگلــی  دیوارهــای  خــوش 
ــمه های  ــور، چش ــزم داغ تن ــورده، هی خ
در  شیرافشــان  گاوهــای  و  جوشــان 
ــی  ــگری تخصص ــای گردش ــدر گونه ه ص
گیــالن قرارگرفتــه اســت؛البته گاه دلمــان 
می گیــرد وقتــی در جســت و جــوی ایــن 
نوســتالژی در دل عمیق تریــن فضــای 
روســتایی بامعمــاری دلگیــر شــهر رو 
ــتایی  ــگری روس ــه رو می شویم.گردش ب
امــروزه یکــی از مردمی تریــن اشــکال 
گردشــگری اســت و فعالیتهــاو گونه هــای 
محیط هــای  در  گردشــگری  مختلــف 
روســتایی و پیرامــون آنهــا کــه دربردارنده 

ــط  ــرای محی ــی ب ــا منف ــت ی ــار مثب آث
زیســت روستا،انســان و طبیعــت اســت 

راشــامل می شــود.

بوم گردی و جلوگیری از فروش 
زمین های کشاورزی

دکتــرای  افالکیــان دوســت  مجتبــی 
ــت:اگر  ــتایی معتقداس ــگری روس گردش
چــه ارائــه بــوم گــردی ازســال 2015 
بــه  مســئوالنه  ســفری  باعنــوان 
ــا  جاذبه هــای طبیعــی و همــراه شــدن ب
ویژگی هــای فرهنگــی یــک ســرزمین 
داشــت های  کهــن  تجربــه  بمنظــور 
ــوع  ــن ن ــا ای ــده ام ــرح ش ــان مط مردم
گیرایی هــای  بواســطه  گردشــگری 
توجــه  مــورد  همیشــه  روســتایی، 
ــت.وی  ــوده اس ــالن ب ــگران در گی گردش
ــف،  ــه تعاری ــه بناب ــت: اگرچ ــار داش اظه

بــوم گــردی بــا ایجــاد فرصــت پیشــرفت 
بــه  می توانــد  اقتصــادی  توســعه  و 
ــع  ــایر مناب ــرای س ــی ب ــوان جایگزین عن
درآمــدی مــردم منطقــه محســوب شــود 
و همچنیــن فرصــت غنیمتــی بــرای 
جلوگیــری ازفــروش زمینهــای کشــاورزی 
و جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان 
اســت امــا توســعه بــوم گــردی ارتباطــی 
مســتقیم بــا آمــوزش دارد.وی ادامــه داد: 
ــر  ــد منج ــی می توان ــردی مادام ــوم گ ب
ــوع  ــه موض ــد ک ــدار باش ــعه پای ــه توس ب
آمــوزش هــم بــرای مــردم محلــی و هــم 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــگران م گردش

ــد. باش

حس خوشایند روستاگردی
ــوش  ــره خ ــا از خاط ــان م ــن مردم ذه
امادلمــان  نمی شــود  خالــی  روســتا 
ــی گاه  ــه گاه و ب ــگام ک ــرد آن هن می گی
خبــر اضمحــالل طبیعــت رو بــه فزونــی 
ــی  ــت،رودخانه ها م ــم اس ــی رود؛آب ک م
خشــکند،جنگل هایمان زخمــی خشــونت 
اره برقــی هاســت، شــالیزار هایمــان زیــر 
ــوند و  ــوب می ش ــیمان لگدک ــن و س آه
روز بــه روز چهــره خــوش روســتاهایمان 
هــم  شــهری  خشــن  معمــاری  بــا 
نوامی شــود.بابک علیدوســت ماســوله 
نیــز دانــش آموختــه دکتــرای گردشــگری 
و  بومگــردی  می گویــد:  روســتایی 
معمــاری روســتایی یکــی از جاذبه هایــی 
ــوش  ــس خ ــطه ح ــه واس ــه ب ــت ک اس
ــگ  ــتاگردی، اصالت،فرهن ــتا وروس روس
ــورد  ــینی م ــوی شهرنش و دوری از هیاه
اقبــال گردشــگران داخلــی و خارجــی 
میــراث  مــوزه  از  اســتقبال  و  اســت 
یکصــد  زندگــی  تجربــه  و  روســتایی 
گیــالن،  روســتاییان  گذشــته  ســال 
اســت.وی  اشــتیاق  ایــن  خودگــواه 

بــوم  اقامتگاه هــای  می دهــد:  ادامــه 
در  هســتند کــه  گردی،اقامتگاه هایــی 
محیط هــای بکــر طبیعــی، بافت هــای 
روســتایی و بافــت تاریخــی شــهرها 
ــط  ــطح ضواب ــن س ــت باالتری ــا رعای و ب
زیســت محیطــی و بــه شــکلی ســازگار 
بامعمــاری بومــی وســیمای طبیعــی 
منطقــه احــداث شــده و ضمــن حداکثــر 
تعامــل باجامعــه محلی،زمینــه حضــور و 
اقامــت گردشــگران را بــا کیفیتــی قابــل 
قبــول و تعریــف شــده فراهــم مــی آورد.

افزایش گردشگران گیالن؛ 
فرصتی برای رونق کسب و کار 

روستایی
مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایع دســتی 
ــاد  ــد: ایج ــالن می گوی ــگری گی و گردش
ــگری از روی  ــت گردش ــت در صنع فرص
و  بــه کســب  محلــی  جوامــع  آوردن 
می کنــد؛  جلوگیــری  دیگــر  کارهــای 
امــروزه در پاســخ بــه میــل و اشــتیاق رو 
بــه رشدســفر کــردن و عالقــه بــه طبیعت 

گــردی درراســتای حفــظ محیــط زیســت 
و پایــداری زیســت بــوم و فرهنگ مناطق 
ــوم  ــام ب ــه ن ــو ب گردشــگری، مفهومــی ن
ــت  ــه طبیع ــئوالنه ب ــفر مس ــردی و س گ
ــی،از  ــرده است.شــهرود امیرانتخاب ظهورک
مســافران  میــزان  ســاالنه  افزایــش 
بــه  اســتان  بــه  ورودی  وگردشــگران 
ــتایی و  ــب و کار روس ــق کس ــور رون منظ
ــردی  ــوم گ ــای ب ــردن طرح ه ــی ک اجرای
در حــوزه صــدور موافقــت اصولــی اولیــه 
بــرای اقامتگاه هــای بــوم گــردی توســط 
ایــن اداره کل خبــر دادو گفت:تفاهــم 
نامــه ای در ســطح اســتانی بیــن معاونت 
عمرانــی اســتانداری گیالن،بنیــاد مســکن 
میــراث  کل  واداره  اســالمی  انقــالب 
فرهنگــی اســتان در اواخــر آذرمــاه ســال 
96منعقــد شــده و بــر همیــن اســاس و 
بــه منظــور پیگیــری و تســریع بخشــیدن 
ــه درخواســت های  ــد رســیدگی ب ــه رون ب
ــه  ــم نام ــاد تفاه ــخ انعق ــه، از تاری واصل
ــردی  ــوم گ ــه ب ــون35 جلســه کمیت تاکن

ــزار شــده اســت. اســتان برگ

صاحــب نظــران صنعت گردشــگری بر این 
باورنــد کــه نظــر بــه موقعیــت فرهنگــی و 
مذهبــی خــاص ایــران در میان کشــورهای 
ــی  ــگری مذهب ــه، گردش ــلمان منطق مس
ــا  ــل اســت ام ــل تام ــر و قاب ــی بک ظرفیت
بــه نظــر مــی رســد چنــدان مــورد توجــه 
ــه  ــه اینک ــه ب ــت.با توج ــه اس ــرار نگرفت ق
ــن  ــور در اماک ــالمی، حض ــگ اس در فرهن
زیارتــی و مقــدس همــواره از اهــداف 

ســفر ایرانیــان بــوده، از دیــر بــاز نیــز مردم 
ایــران از جملــه لرســتان، مقصــد بســیاری 
ــزادگان  از ســفرهای خــود را در جــوار امام
انتخــاب مــی کردنــد تــا در فضــای معنوی 

بقــاع متبرکــه قــرار گیرنــد.
ــق  ــور رون ــه منظ ــر ب ــای اخی ــال ه در س
ــالش  ــم، ت ــت توریس ــه صنع ــی ب بخش
هــای بســیاری بــرای معرفــی جاذبــه 
فرهنگــی  و  تاریخــی  طبیعــی،  هــای 

کشــور صــورت گرفتــه کــه در ایــن میــان 
برجســته کــردن ظرفیــت های گردشــگری 
در حــوزه مذهبــی و زیارتــی نیــز مــی تواند 
در معرفــی داشــته هــای معنــوی کشــور 
ــردن از  ــتفاده ک ــر باشد.اس ــتان موث و اس
ظرفیــت گردشــگری مذهبــی نیازمندایجاد 
زیرســاخت هــا و امکانــات رفاهــی در بقاع 
متبرکــه اســت و بــرای تحقــق ایــن هــدف 
بایــد تالشــی مضاعــف از ســوی دســتگاه 
هــای اجرایــی مربوطــه صــورت گیــرد 
چــرا کــه ســاماندهی ایــن کاســتی هــا و 
رفــع مشــکالت زیرســاختی بقــاع متبرکــه 
بــه تنهایــی از عهــده ادارات اوقــاف و امــور 
خیریــه و میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 

ــد. ــر نمــی آی و گردشــگری ب

بقاع متبرکه ظرفیتی مغفول 

برای رونق گردشگری مذهبی

ساماندهی محوطه تاریخی 
آتشکده»ری« در حال اجراست

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان ری 
گفــت: ســاماندهی محوطــه تاریخــی آتشــکده ری بــا هــدف حفــظ ایــن آثــار 
ارزشــمند تاریخــی در حــال اجــرا است.آتشــکده ری از آثــار تاریخــی بــه جــا 
ــه آتشــکده  ــه ب ــرار دارد ک ــده از دوره ساســانیان در شــهر باســتانی ری ق مان

بهــرام و تپــه میــل هــم شــهرت دارد.
 ایــن آتشــکده بــر بلنــدای تپــه ای پهنــاور در جنــوب شــرقی حــرم حضــرت 
عبدالعظیــم )ع( و در 2 کیلومتــری جنــوب قلعــه نــو بخــش کهریــزک 
ــط  ــال 1334 توس ــرام در س ــکده به ــه است.آتش ــرار گرفت ــتان ری ق شهرس
وزارت فرهنــگ و هنــر بــا شــماره 407 در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 
ــی شــود. ــران محســوب م ــی اســتان ته ــای دیدن ــروزه از مکانه رســید و ام

امیــر مصیــب رحیــم زاده اظهــار داشــت: آتشــکده ری از مناطــق مهــم بــرای 
جــذب گردشــگر در جنــوب تهــران محســوب مــی شــود و ایــن اثــر تاریخــی 
ــی  ــگری و درآمدزای ــب گردش ــه قط ــل ب ــه تبدی ــی در زمین ــیل باالی از پتانس
ــری  ــکان را ام ــن م ــه ای ــه ب ــی و توج ــت تاریخ ــت.وی اهمی ــوردار اس برخ
ارزشــمند و مهــم دانســت و گفــت: ســاماندهی محوطــه تاریخــی آتشــکده ری 
بــا اعتبــارات ملــی بــه مبلــغ 2میلیــارد ریــال در حــال اجراســت تــا معضــالت 

ایــن منطقــه رفــع شــود.

ته
نک

روسـتاهای گیـالن اگرچـه بـا همه صفـا و سـادگی امروز 
بوم گـردی، گردشـگری  امـا  شـده  زمین خـواران  طعمـه 
نوینـی اسـت کـه حـالوت یادمان هـای کهـن و خـوش 
و  داخلـی  بـرای گردشـگران  را  سـرزمین  ایـن  مردمـان 

می کنـد. تداعـی  خارجـی 
مجتبـی افالکیان دوسـت دکترای گردشـگری روسـتایی 
معتقـد اسـت: اگر چـه ارائه بـوم گـردی از سـال 2015 با 
عنوان سـفری مسـئوالنه بـه جاذبه های طبیعـی و همراه 
شـدن بـا ویژگی هـای فرهنگـی یـک سـرزمین بمنظـور 
تجربـه کهـن داشـت های مردمان مطرح شـده امـا این 
نوع گردشـگری بواسـطه گیرایی های روسـتایی، همیشه 

مـورد توجـه گردشـگران در گیالن بوده اسـت

میراثمیراث

زلزله به تاریخ مسجد سلیمان آسیبی نزدمجموعه تاریخی مفخم بجنورد با  نوروز  رخ مینماید

ــم  ــی مفخـ ــه تاریخـ مجموعـ
ســـال   2 از  بجنـــورد، کـــه 
بازدیـــد  روی  بـــه  پیـــش 
ـــود،  ـــده ب ـــته ش ـــدگان بس کنن
ـــی، از  ـــتحکام بخش ـــی و اس ـــای مرمت ـــان کاره ـــا پای ب
ـــگران  ـــرای گردش ـــده و پذی ـــایی ش ـــده بازگش ـــوروز آین ن
ــد.حال  ــار تاریخـــی خواهـــد شـ ــدان آثـ ــه منـ و عالقـ
و هـــوای مجموعـــه تاریخـــی مفخـــم بجنـــورد ایـــن 
تیـــم  دارد و حضـــور  تغییـــر  از  روزهـــا حکایـــت 
ـــانه  ـــه نش ـــن مجموع ـــازی در ای ـــاوم س ـــی مق مطالعات
ـــی  ـــای تاریخ ـــن بن ـــق ای ـــای رون ـــودن روزه ـــش ب در پی
ـــه اعضـــای  ـــور ک ـــه اســـت و آن ط ـــه خان ـــارت آئین و عم

ــه  ــن مجموعـ ــازی ایـ ــاوم سـ ــی مقـ ــروه مطالعاتـ گـ
ـــراث  ـــه می ـــدان ب ـــه من ـــاله عالق ـــار 2 س ـــد انتظ می گوین
فرهنگـــی در پشـــت درهـــای بســـته ایـــن مجموعـــه 
تاریخـــی در آســـتانه بـــه ســـر آمـــدن اســـت و ایـــن 
ـــاده  ـــدان آم ـــه من ـــد عالق ـــرای بازدی ـــارت ب ـــوزه و عم م
می شـــود.به گفتـــه رئیـــس تیـــم مطالعاتـــی مقـــاوم 
ــه  ــم کـ ــارت مفخـ ــی عمـ ــه تاریخـ ــازی مجموعـ سـ
ـــت  ـــل و مرم ـــی تحلی ـــن الملل ـــی بی ـــه علم ـــو کمیت عض
ســـازه های میـــراث معمـــاری وابســـته بـــه یونســـکو 
)ایسکارســـا( نیـــز هســـت، حفـــظ اصالـــت تاریخـــی 
ـــاوم  ـــت مق ـــتین اولوی ـــورد، نخس ـــم بجن ـــه مفخ مجموع

ســـازی ایـــن مجموعـــه اســـت.

ــی اداره  ــراث فرهنگـ ــاون میـ معـ
فرهنگی،صنایـــع   میـــراث   کل 
دســـتی و گردشـــگری اســـتان 
خوزســـتان اعـــالم کرد:براســـاس 
بازدیدهـــای میدانـــی تاکنـــون هیـــچ گزارشـــی از آســـیب 
ـــلیمان  ـــجد س ـــی مس ـــای تاریخ ـــیاء و بناه ـــه موزه ها،اش ب
بعـــد از زلزلـــه بـــه ایـــن اداره کل اعـــالم نشـــده اســـت.

ـــه دوشـــنبه  ـــان اینکـــه پـــس از زلزل احمدرضـــا حســـینی بابی
ــلیمان  ــجد سـ ــراث اداره کل مسـ ــان میـ 17 تیر،کارشناسـ
در حـــال پایـــش آثـــار هســـتند،تاکید کرد:برنامـــه ریـــزی 
می شـــود تادرصـــورت نیـــاز واگـــر بحـــران ادامـــه دار 
بودآثـــار منقـــول در موزه هـــا ومحوطه هـــای تاریخـــی 
آثـــار  بـــرای  موردنیـــاز  آوری شـــودوتهمیدات  جمـــع 

ــر  ــال حاضـ ــود.او گفت:درحـ ــام شـ ــز انجـ ــول نیـ غیرمنقـ
ـــی در  ـــراث فرهنگ ـــؤوالن می ـــت ومس ـــگان حفاظ ـــروی ی نی
حالـــت آمـــاده بـــاش هســـتند وســـایتها و محوطه هـــای 
ـــه صـــورت  ـــراردارد را ب ـــر هنگـــی ق ـــراث ف ـــار می ـــه در اختی ک
دوره ای پایـــش می کنند.بـــه گفتـــه وی تاآخریـــن لحظـــه 
ـــی  ـــوارد امنیت ـــلیمان م ـــران در مسجدس ـــدن بح ـــرف ش برط
رعایـــت می شـــود.او بابیـــان اینکـــه درحـــال حاضـــر 
ـــرار داشـــته  ـــت اضطـــراری ق ـــه در وضعی ـــری ک محوطـــه یااث
ــار  باشـــنددر مسجدســـلیمان وجـــود ندارد،تاکیـــد کرد:آثـ
ــه  ــادی دارندبـ ــعت زیـ ــلیمان وسـ ــی درمسجدسـ تاریخـ
همیـــن دلیل،هنـــوز پایشـــها بـــه صـــورت کامـــل انجـــام 

نشـــده اند.
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ــردی و اســتفاده  ــی، طبیعــت گ ــد ظهراب ــه حمی ــه گفت ب
تفرجــی از عرصه هــای جنگلــی بــه شــرط برخــورداری از 
ــگری  ــیوه های گردش ــدی از ش ــت و بهره من ــه درس برنام
پایــدار هیــچ تناقضــی بــا حفاظــت از محیــط زیســت و 
ــاده  ــه ارزش فوق الع ــاره ب ــا اش ــدارد. وی ب ــا ن جنگل ه
جنگل هــای هیرکانــی بــه لحــاظ تنــوع زیســتی و 
خدمــات اکوسیســتمی ایــن جنگل هــا، بــرای مدیریــت 
متناســب  کاری  هــر  در  برنامه ریــزی  می افزایــد:  آن 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــع، ب ــه تب ــا ارزش آن اســت و ب ب
ــن  ــی، حفاظــت صحیــح از ای ــاالی جنگل هــای هیرکان ب
ــل  ــش قاب ــرای بخ ــد ب ــمند می توان ــتم ارزش اکوسیس
ــه  ــد. ب ــدار باش ــعه پای ــرک توس ــور مح ــی از کش توجه
ــژه  ــزی وی ــه برنامه ری ــاز ب ــر، نی ــن ام ــا ای ــه وی ام گفت
ــردی و  ــت گ ــی همچــون طبیع ــر فعالیت های ــز ب و تمرک

ــدار دارد. ــگری پای گردش
ــارس معــاون محیــط زیســت طبیعــی و  ــه گــزارش ف ب
ــه  ــط زیســت ک ــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محی تن
ــبکه دو  ــه از ش ــاب« ک ــران و آفت ــده »ای ــه زن در برنام
ــی  ــا موضــوع ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکان ســیما ب
ــد  ــر رون ــارت ب ــت و نظ ــت: کار حفاظ ــد، گف ــش ش پخ
ــت  ــط زیس ــت و محی ــیع طبیع ــه وس ــت از عرص حفاظ
ــالم  ــا اع ــه ب ــت. وی در ادام ــده ای اس ــور، کار پیچی کش
ــی  ــعت تقریب ــار از وس ــزار هکت ــدود 308 ه ــه از ح اینک
2 میلیــون هکتــاری جنگل هــای هیرکانــی در ایــران، در 
یونســکو بــه ثبــت جهانــی رســید، بیــان می کنــد: تقریبــا 
90 درصــد از محــدوده ثبــت شــده در یونســکو، همچــون 
ــارک ملــی گلســتان و منطقــه حفاظــت شــده لیســار  پ
تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــت  ــزرگ ثب ــاق ب ــد: اتف ــوان می کن ــی عن ــت. ظهراب اس
جهانــی جنگل هــای هیرکانــی، حاصــل تــالش ســه 

ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری و حفاظــت محیــط 
ــن  ــون انجم ــاد همچ ــردم نه ــازمان های م ــت، س زیس
جنــگل بانــی، هنرمنــدان و یــک تشــکل محیــط زیســتی 

ــی اســت. بیــن الملل

ناهماهنگی در اجرای برنامه ها
ــه  ــم هم ــد، به رغ ــی می گوی ــد ظهراب ــه حمی ــور ک آن ط
ــرای حفاظــت از عرصه هــای طبیعــی  ــی کــه ب تالش های

همچــون جنگل هــای هیرکانــی صــورت می گیــرد، یکــی 
ــا،  ــن عرصه ه ــت از ای ــای حفاظ ــن چالش ه از بزرگتری
ناهماهنگــی بیــن بخش هــای مختلــف کشــور در اجــرای 

ــعه ای اســت. ــای توس فعالیت ه
ــد:  ــت می افزای ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــاون س مع
به طــور نمونــه، بــرای توســعه شــهرهای شــمالی کشــور، 
اقــدام بــه جــاده ســازی و تســهیل گردشــگری در ایــن 
ــرای  ــی از ســوی دیگــر نتوانســتیم ب ــم ول مناطــق کردی
افزایــش پســماند در ایــن شــهرها کــه حاصــل از افزایش 

حضــور گردشــگران بــود، اقــدام موثــری نداشــتیم.

وی خاطرنشــان می کنــد: البتــه متولــی اصلــی حفاظــت 
از عرصه هــای جنگلــی، ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیــزداری اســت امــا بخشــی از جنگل هــای کشــور کــه 
ــی برخــوردار اســت  ــوع زیســتی بســیار باالی از ارزش تن
ــر  ــی، اث ــارک مل ــوان پ ــه عن ــه و ب ــل مناطــق چهارگان ذی
ــگاه  ــا پناه ــده ی ــت ش ــه حفاظ ــی، منطق ــی _مل طبیع
ــت  ــازمان حفاظ ــت س ــت مدیری ــش، تح ــات وح حی
محیــط زیســت قــرار می گیــرد. بــه گفتــه ظهرابــی 
ــی  ــوان متول ــه عن ــط زیســت ب ــت محی ــازمان حفاظ س

حفاظــت از مناطــق چهارگانــه و ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری بــه عنــوان متولــی اصلــی حفاظــت 
ــد  ــی بای ــتم های جنگل ــدار از اکوسیس ــرداری پای و بهره ب
ــح از عرصه هــا، برنامــه مشــخص  ــرای حفاظــت صحی ب
شــیوه های  می دهــد:  ادامــه  وی  باشــیم.  داشــته 
ــاز  ــورد نی ــع م ــن مناب ــی گذشــته همچــون تامی مدیریت
بــرای حفاظــت از جنگل هــا از طریــق بهره بــرداری از 
جنــگل و برداشــت چــوب کــه در حــال حاضــر متوقــف 
ــای  ــه جنگل ه ــیاری را ب ــیب های بس ــت، آس ــده اس ش

لزوم برنامه ریزی ویژه برای طبیعت گردی پایدار 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: استفاده تفرجی از عرصه های جنگلی به شرط 

برخورداری از برنامه درست، تناقضی با حفاظت جنگل ها ندارد

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می گویــد 
ــای  ــون جنگل ه ــی همچ ــای طبیع ــت از عرصه ه ــرای حفاظ ــه ب ــی ک ــه تالش های ــم هم به رغ
ــا،  ــن عرصه ه ــت از ای ــای حفاظ ــن چالش ه ــی از بزرگتری ــرد، یک ــورت می گی ــی ص هیرکان
ــت.  ــعه ای اس ــای توس ــرای فعالیت ه ــور در اج ــف کش ــای مختل ــن بخش ه ــی بی ناهماهنگ
ــه جاده ســازی و تســهیل  ــرای توســعه شــهرهای شــمالی کشــور اقــدام ب ــه عنــوان مثــال، ب ب
ــرای افزایــش پســماند  ــا از ســوی دیگــر نتوانســتیم ب ــم ام ــن مناطــق کردی گردشــگری در ای
ــود، اقــدام موثــری انجــام دهیــم. در ایــن شــهرها کــه حاصــل افزایــش حضــور گردشــگران ب

حمیــد ظهرابــی، معــاون محیــط زیســت 
ــوع زیســتی ســازمان حفاظــت  طبیعــی و تن
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت ب ــط زیس محی
از  تفرجــی  اســتفاده  و  گــردی  طبیعــت 
عرصه هــای جنگلــی بــه شــرط برخــورداری از 
برنامــه درســت و بهره منــدی از شــیوه های 
گردشــگری پایــدار هیــچ تناقضــی بــا حفاظت 

از محیــط زیســت و جنگل هــا نــدارد.

یم
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ــار  ــتین ب ــی نخس ــد جنگل ــرد جغ ــک ف  ی
ــط  ــاهده و توس ــردگان مش ــتان ل در شهرس
ــت  ــه حفاظ ــت ب ــتدار طبیع ــودک دوس 2 ک
محیــط زیســت شهرســتان لــردگان تحویــل 

ــد.  داده ش
بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل حفاظــت محیط 
بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  زیســت 
کــودکان  اســالمی"  محمدرضــا  و  "پریــا 
لردگانــی بــا مشــاهده یــک فــرد جغــد 
جنگلــی مصــدوم در دســت گردشــگران 
آبشــار آتشــگاه لــردگان، ایــن پرنــده را 
از گردشــگران خریــداری و بــه حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان تحویــل دادنــد. 
شــهرام احمــدی روز دوشــنبه بــا بیــان اینکه 
مشــاهده ایــن گونــه پرنــده بــرای نخســتین 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــت ش ــتان ثب ــار در اس ب
انجــام چنیــن اقــدام فرهنگــی از ســوی 
ایــن نوجــوان 10 ســاله، قابــل تقدیــر اســت. 
وی اظهــار داشــت: ایــن پرنــده توســط 
متخصصــان دامپزشــک در حــال تیمــار 
اســت و پــس از بــه دســت آوردن ســالمتی 
کامــل بــه طبیعــت بــاز خواهــد گشــت. بــه 
ــط  ــه توس ــده ک ــن پرن ــدی، ای ــه احم گفت
ــه  ــود و ب ــری شــده ب ــده گی گردشــگران زن
ــی  ــات بدن ــه نامناســب و صدم ــل تغذی دلی
ــام  ــا ن ــی ب ــد جنگل ــود. جغ ــده ب ــار ش بیم
ــدود 27  ــی ح ــی )Strix aluco( طول علم
ســانتی متــر طــول دارد کــه دارای پــر و بــال 
لکــه لکــه و چشــم هایی ســیاه اســت، ایــن 
ــزرگ و گــرد دارد و پرهــای  ــده ســری ب پرن
پــروازش دارای رگــه هــای تیــره رنــگ بــوده 
ــت.  ــت اس ــورت یکدس ــه ص ــوالً ب ــه معم ک
ــه  ــوده ک ــد ب ــه ای جغ ــی، گون ــد جنگل جغ
دارای بــدن کوتــاه و پهــن اســت کــه معمــوالً 
اوراســیا،  جنگل هــای  در  حیــوان  ایــن 
زاگــرس  بلــوط  جنگل هــای  در  و  ایــران 
ــده در  ــن پرن ــت می شــود. زیســتگاه ای یاف
جنگل هــا، باغ هــای بــزرگ و حتــی اطــراف 
ــه  ــد و در شــکاف تن شــهرها زیســت می کن
درخت هــا و یــا النــه قدیمــی پرنــدگان 
دیگــر آشــیانه می ســازد. جغــد جنگلــی 
ــود  ــذای خ ــه غ ــوده ک ــب رو ب ــی ش حیوان
ــد  ــن می کن ــدگان تأمی ــوردن جون را از راه خ
ــه  ــر طعم ــر س ــود ب ــای خ ــه از کمینگاه ه ک
فــرود می آیــد و جانــور را یکجــا مــی بلعــد.

ب
ضال

راه اندازی ایستگاه پمپاژ پساب فاضالب شهر جدید فا
هشتگرد

نایــب رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت عمــران شــهر 
ــت  ــش نخس ــدازی بخ ــتگرد از راه ان ــد هش جدی
ــد  ــهر جدی ــالب ش ــاب فاض ــاژ پس ــتگاه پمپ ایس
هشــتگرد در نیمــه اول مــرداد مــاه ســال جــاری خبــر داد.
ــار داشــت: در  ــی زاده اظه ــی حاج ــا، محمدعل ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــه خان ــدی تصفی ــاب تولی ــد از پس ــج درص ــر پن ــان حاض زم
ــش  ــای کف ک ــط پمپ ه ــتگرد توس ــد هش ــهر جدی ــالب ش فاض
شــهرداری و شــرکت عمــران بــرای آبیــاری قســمتی از فضــای 
ــان اســتفاده شــده و مابقــی  ســبز شــهر و جنــگل حاشــیه اتوب
رهاســازی می شــود. نایــب رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت 
ــن راســتا شــرکت  ــت: در ای ــد هشــتگرد گف ــران شــهر جدی عم
عمــران شــهر جدیــد هشــتگرد بــا دســتور کار قــرار دادن احــداث 
ایســتگاه پمپــاژ پســاب فاضــالب و اجــرای خــط انتقــال و توزیع 
ــه  ــه خان ــوب تصفی ــع جن ــر در ضل ــه طــول 36 کیلومت پســاب ب
فاضــالب شــهر، ســعی بــر اســتفاده بهینــه از پســاب خروجــی 
ــرج -  ــان ک ــیه اتوب ــگل حاش ــاری جن ــرای آبی ــه ب ــه خان تصفی

قزویــن را دارد. حاجــی زاده گفــت: اکنــون ایســتگاه پمپــاژ 
پســاب فاضــالب و اســتخر جمــع آوری پســاب توســط شــرکت 
بهســا پایــدار مانــا بــا توجــه بــه تأکیــد کارفرمــا )شــرکت عمــران 
شــهر جدیــد هشــتگرد( مبنــی بــر تســریع پــروژه، در 2 شــیفت 
کاری در حــال اجــرا بــوده و مراحــل پایانــی و تجهیــز فــاز اول را 
ــا تأسیســات  طــی می کنــد. وی افــزود: فــاز اول ایــن پــروژه ب
ــاه  ــرداد م ــه اول م ــکال در نیم ــکال و الکترومکانی هیدرومکانی
ســال جــاری بهــره بــرداری خواهــد شــد. نایــب رئیــس هیــأت 
مدیــره شــرکت عمــران شــهر جدیــد هشــتگرد گفــت: بــرای راه 
انــدازی ایــن پــروژه اعتبــاری در حــدود 50 میلیــارد ریــال اعتبــار 
ــال  ــوط انتق ــه مســیر خط ــن آنک ــه اســت ضم اختصــاص یافت
ــود  ــان 36 کیلومتــر ب ــه جنــگل حاشــیه اتوب و توزیــع پســاب ب
کــه در فــاز اول 30 درصــد آن بــه میــزان 10 کیلومتــر راه انــدازی 
خواهــد شــد. حاجــی زاده افــزود: فــاز اول ایســتگاه پمپــاژ 
پســاب فاضــالب و خــط انتقــال پســاب بــا 60 درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی، 30 درصــد ایــن جنــگل را آبیــاری خواهــد کــرد.

ــا اشــاره  مدیرعامــل شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران ب
بــه اینکــه طــرح انتقــال آب خــزر بــه ســمنان مطالعــات اولیــه آن 
بــه اتمــام رســیده و عملیــات اجرایــی آن منتظــر تأییدیــه نهایــی 
ســازمان محیــط زیســت اســت، گفــت: در بازنگــری کــه بــرای ســد 
ــاع  ــرار شــد ارتف ــاری پــس از ســال ها توقــف انجــام شــد ق بختی
ــی هســتند 60  ــه مشــاوران آن خارجــی و اروپای ــاری ک ســد بختی
متــر کاهــش یابــد. بــه گــزارش فــارس، بهــروز مــرادی در نشســت 
ــارس کــه  ــگار ف ــه ســؤال خبرن ــگاران در پاســخ ب ــا خبرن ــری ب خب
پرســید آخریــن وضعیــت طــرح انتقــال آب خــزر بــه ســمنان بــه 
کجــا رســید و آیــا مطالعــات آن بــه اتمــام رســید، گفــت: انتقــال 
آب خــزر بــه ســمنان در حــوزه مســئولیت شــرکت توســعه منابــع 
آب اســت. بنابرایــن ایــن طــرح امســال بــا ایجــاد ردیــف مطالعــه 
و اجــرا در دســتور کار قــرار گرفــت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه 
ایــن انتقــال طبــق برآوردهــای صــورت گرفتــه بــه قیمــت ســال 98، 
9200 میلیــارد تومــان اســت و طــول اجــرای ایــن پــروژه 4 ســال 
اســت، گفــت: قــرار اســت 200 میلیون مترمکعــب آب بــرای مصارف 
شــرب و صنعــت از خــزر بــه ســمنان منتقــل شــود. بحــث مــا ایــن 
اســت کــه مطالعــات زیــادی در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه و در 
نهایــت در ســه فصــل بایــد ایــن پــروژه انجــام شــود. مدیرعامــل 
شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران افــزود: فصــل نخســت 
آن اکوسیســتم دریایــی اســت کــه ببینیــم چگونــه پســاب را 
مدیریــت کنیــم در ایــن خصــوص مطالعــات عمیقــی انجــام شــده 
اســت. بــه طــوری کــه حتــی در خصــوص انتقــال و حفــاری بــرای 

لوله گــذاری از خــط انتقــال نفــت و گاز نــکا و ری اســتفاده خواهیــم 
کــرد. مــرادی خاطرنشــان کــرد: بحث هــای اجتماعــی، سیاســی و 
اقتصــادی بــر روی ایــن پــروژه بــه خوبــی انجــام شــده بــه طــوری 
کــه بحث هــای اجتماعــی توســط دو دانشــگاه صــورت گرفتــه اســت 

کــه در مبــدأ و مقصــد چــه اقداماتــی بایــد صــورت بگیــرد. 
ــت  ــا وزارت صنع ــز ب ــاد آب نی ــوص اقتص ــه داد: در خص وی ادام
جلســات مختلفــی داشــتیم کــه اگــر قــرار اســت آب بــرای بخــش 
صنعــت انتقــال داده شــود تضمیــن خریــد را صنایــع انجــام دهــد 
چــرا کــه بــرای بخــش شــرب دولــت و وزارت نیــرو تضمیــن خریــد 
آب شــرب را خواهــد داد. مدیرعامــل شــرکت توســعه منابــع آب و 
نیــروی ایــران در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه  آیــا انتقــال آب خــزر 
بــه ســمنان سیاســی نیســت، گفــت: اتفاقــًا ســمنان اولین اســتانی 
ــرده و  ــتفاده ک ــا اس ــه روش ه ــن آب از هم ــرای تأمی ــه ب ــت ک اس
حتــی کلیــه چاه هــای غیرمجــاز را مســدود کــرده اســت پــس تمــام 
ــن  ــت و ای ــام داده اس ــری و انج ــی را پیگی ــای صرفه جوی راهکاره
وزارت نیــرو اســت کــه در نهایــت بــه ایــن تصمیــم رســیده اســت 
کــه تخصیــص آب را بــه ســمنان بدهــد. مــرادی در ادامــه تأکیــد 
کــرد: در مطالعــات تکمیلــی شــرکت توســعه منابــع آب و جلســاتی 
ــا محیــط زیســت داشــتیم تمــام اقدامــات و پیش بینی هــا  کــه ب
صــورت گرفتــه اســت و حتــی اگــر یــک درخــت در مســیر قطــع 
ــه محیــط زیســت  ــا ب ــرد ت ــد صــورت بگی ــی بای شــد چــه اقدامات
آســیبی نرســد پــس اگــر محیــط زیســت تأییدیــه نهایــی خــود را 
بــرای ایــن پــروژه کامنــت بگــذارد ایــن پــروژه بــه عملیــات اجرایــی 

ــرده  ــد ک ــط زیســت تأکی ــی در جلســات محی ــس حت می رســد پ
بــه شــرطی ایــن پــروژه بایــد اجرایــی شــود کــه در حفــظ محیــط 
زیســت تأکیــد شــود و بــرای حفــظ جنگ هــا و محیــط زیســت از 
مــا تضمین هایــی خواهــد خواســت. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه تصفیــه آب در مســیر انتقــال چگونــه خواهــد بــود آیــا در مبــدأ 
یــا مقصــد ایــن تصفیــه آب صــورت خواهــد گرفــت، گفــت: تصفیــه 
ــز پیشــنهاد داده شــده  ــه طرحــی نی ــدأ موردنظــر اســت البت در مب
اســت کــه پســاب را هــم بــه شــیوه اســتاندارد بین المللــی تصفیــه 
و انتقــال دهیــم. مدیرعامــل شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی 

ــوص  ــت در خص ــط زیس ــازمان محی ــنهاد س ــزود: پیش ــران اف ای
ــه  ــت ک ــن اس ــمنان ای ــه س ــزر ب ــال آب خ ــاب انتق ــت پس وضعی
پســاب را در عمــق 300 متــری پخــش کنیــم کــه البتــه ایــن اقــدام 
بــه صــورت افقــی مدنظــر محیــط زیســت اســت. وی در خصــوص 
ــود  ــف شــده ب ــود متوق ــه ســال ها ب ــاری ک ــا ســد بختی ــه آی اینک
آیــا قــرار اســت عملیــات احــداث آن آغــاز شــود، گفــت: مطالعــات 
ســد و نیــروگاه بختیــاری در حــال تکمیــل اســت و االن وارد فــاز دو 
مطالعــات شــده اســت. ایــن طــرح بــا مشــارکت مشــاوران ایرانــی 

و خارجــی قــرار اســت بــا هزینــه 2 میلیــارد یــورو احــداث شــود.

ــه  ــتند ک ــی هس ــی طبیع ــا ظرفیت ــاالب ه ــدری: ت ــژگان حی م
ــر کارکردهــای زیســت محیطــی و اقلیمــی در ســایه  عــالوه ب
نــگاه علمــی و نظــارت اصولــی مــی تواننــد بــه عنــوان ســرمایه 
ــود  ــروت و بهب ــد ث ــت گردشــگری و تولی ــرای صنع ــر ب ای بک
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــی مطــرح شــوند. ب معیشــت جوامــع محل
تــاالب میقــان واقــع در هشــت کیلومتــری شــمال شــرق 
ــم  ــاالب مه ــره 10 ت ــار در زم ــزار هکت ــعت 25 ه ــا وس اراک ب
ــی  ــت محیط ــمند زیس ــم و ارزش ــای مه ــور و از ظرفیت ه کش
حــوزه  در  محــوری  نقــش  کــه  اســت  مرکــزی  اســتان 
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ظلم در حق زاینده رود، ظلم 
در حق مردم است

وجود کانون های فرسایش بادی 
در شمال استان کرمان

یــک عضــو شــورای اســالمی 
گفــت:  اصفهــان  شــهر 
ــه  ــم ب ــوری ه ــران کش مدی
و  زیســت کشــور  محیــط 
ــان  ــتان اصفه ــردم اس ــد، م ــی کنن ــم م ــان ظل اصفه
مظلــوم هســتند. ظلــم در حــق زاینــده رود، ظلــم در 
ــق  ــه ح ــی ک ــت. در صورت ــردم اس ــک م ــق تک ت ح
ــده  ــه زاین ــود رودخان ــت داده ش ــط زیس ــه محی آب
ــه گــزارش اداره  ــود. ب رود همیشــه پــر آب خواهــد ب
ــالمی  ــورای اس ــل ش ــن المل ــط بی ــات و رواب ارتباط
شــهر اصفهــان، پــور محمــد شــریعتی نیــا در صحــن 
علنــی شــورای اســالمی شــهر اصفهــان، گفــت: 
محیط زیســت محــل زندگــی تمــام موجــودات کــره 
زمیــن اســت و مــا انســان هــا هســتیم کــه بــه ایــن 
ــط  ــم، محی ــی کنی ــت درازی م ــت دس ــط زیس محی
زیســت در کل جهان و در کشــور ایران مظلوم اســت. 

وی بــا بیــان اینکــه در موضــوع رودخانــه زاینــده رود 
کشــاورزان بــه دنبــال ســهم خــود، صنعــت بــه دنبــال 
ســهم خــود و محیــط زیســت هــم بــه دنبــال ســهم 
ــه ســهم محیــط زیســت  ــا کســی ب خــود اســت، ام
ــار اداره کل محیــط  ــزود: اعتب ــد، اف توجهــی نمــی کن
ــارد تومــان اســت  زیســت اســتان اصفهــان 18 میلی
ــارات آن  ــک و اعتب ــهر کوچ ــک ش ــدازه ی ــه ان ــه ب ک
هــم نمــی شــود. وی ادامــه داد: اصفهــان بــه عنــوان 
ــتگاه های  ــا زیس ــور ب ــزی کش ــزرگ و مرک ــتان ب اس
متعــدد و بــا صنایــع زیــاد فقــط 18 میلیــارد تومــان 
اعتبــار دارد کــه یــک دهــم اعتبــارات اســتانی اســت. 
ایــن عــدد مظلومیــت محیــط زیســت را نشــان مــی 
ــعار  ــه ش ــا ب ــه م ــا خان ــهر م ــعار ش ــد ش ــد، بای ده
ــا  ــود ت ــدل ش ــت ب ــا اس ــه م ــت خان ــط زیس محی
ــن  ــم و آن را در مت ــا بیاندازی ــت را ج ــط زیس محی

ــم. ــه وارد کنی ــه جامع ــی هم زندگ

امــور  هماهنگــی  معــاون 
عمرانــی اســتاندار کرمــان 
توســعه  طــرح  تهیــه  از 
ایســتگاه های  تجهیــز  و 
پایــش وضعیــت جــوی اســتان خبــر داد. بــه گــزارش 
در  موســوی  آیت اللهــی  ســیدمصطفی  ایســنا، 
کمیتــه مقابلــه بــا گــرد و غبــار اســتان بــا اشــاره بــه 
آیین نامــه اجرایــی آمادگــی مقابلــه بــا پدیــده گــرد و 
غبــار مصــوب هیئــت وزیــران و تهیــه طــرح توســعه و 
تجهیــز ایســتگاه های پایــش وضعیــت جــوی عنــوان 
کــرد: در حــال حاضــر دو ایســتگاه ســنجش و پایش 
ریزگردهــا در شــرق اســتان و یــک ایســتگاه نیــز در 
ــاره  ــدازی شــده اســت. وی درب ــوب اســتان راه ان جن
شــمال  در  بــادی  فرســایش  وجــود کانون هــای 
اســتان کرمــان، بیــان کــرد: در حــال حاضــر نگرانــی 
ــرد  ــه گ ــمالی در زمین ــتان های ش ــاب شهرس ــا از ب م

و غبــار و ریزگردهــا اســت کــه بایــد در طــرح توســعه 
و تجهیــز ایســتگاه های پایــش وضعیــت جــوی 
مدنظــر قــرار گیرنــد. مدیــرکل مدیریــت بحــران 
ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــان نی ــتانداری کرم اس
اینکــه درخواســت تهیــه 10 دســتگاه ســنجش گــرد و 
غبــار را از شــورای مدیریــت بحــران کشــور داده ایــم، 
بــادی در  گفــت: بیشــتر کانون هــای فرســایش 
شــمال اســتان هســتند. مرجــان شــاکری مدیــرکل 
ــن  حفاظــت از محیــط زیســت اســتان کرمــان در ای
ــرای  ــان اینکــه هشــت شهرســتان را ب ــا بی جلســه ب
داده ایــم  پیشــنهاد  دســتگاه ها  نصــب  و  پایــش 
افــزود: بــرای ســاخت ایســتگاه های پایــش در 
حــال پیگیــری هســتیم کــه از محــل قانــون یــک در 
هــزار فــروش، ایــن ایســتگاه در رفســنجان احــداث 
ــرای  ــز ب ــد نی ــتان زرن ــه شهرس ــن اینک ــود، ضم ش
اســتقرار ایــن دســتگاه اعــالم آمادگــی کــرده اســت.

سرپرست جدید هسته مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی »شهر فردا«، رضا فرخی زاده در حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت، 
حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان سرپرست و عضو هسته مرکزی گزینش این 
سازمان منصوب شد.

گزارش

دختربچه لردگانی 
گیناجی جغدشد

یند
4 واحد تولیدی در نهاونداخطار زیست محیطی گرفتندآال

نهاونــد گفــت:  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
ــوی  ــه از س ــد ک ــدی در نهاون ــد تولی ــار واح چه
کارشناســان اداره محیــط زیســت مــورد باررســی 
ــردن  ــت نک ــت رعای ــه عل ــد ب ــه بودن ــرار گرفت ق
دریافــت  محیطــی  زیســت  اخطــار  الزم  اســتانداردهای 
کردنــد. بــه گــزارش فــارس از نهاونــد، عبــاس نجــاری اظهــار 
ــای  ــول از واحده ــور معم ــه ط ــه ب ــی هایی ک ــرد: در بازرس ک
تولیــدی بــه عمــل می آیــد یــک واحــد لبنــی، دو واحــد 
کشــتارگاهی و یــک واحــد صنعتــی بــزرگ  بــه علــت آلودگــی 
ــش از  ــار بی ــوا، انتشــار ذرات و غب ــی ه آب و پســماند، آلودگ
ــد. وی در  ــار گرفتن ــت محیطی اخط ــتانداردهای زیس ــد اس ح
ــه  ــازی در زمین ــش فرهنگس ــه نق ــش ب ــت های ــه صحب ادام
کاهــش شــکار وحــوش در مقطــع زمانــی کنونــی اشــاره کــرد 
ــت  ــا فرهنگســازی  در خصــوص اهمی ــبختانه ب ــت: خوش و گف
ــازه زمانــی فعلــی شــکار یــا صیــد  حفــظ حیــات وحــش در ب
غیــر مجــاز در مناطــق حفاظــت شــده صــورت نگرفتــه اســت. 
رئیــس اداره محیــط زیســت نهاونــد همــکاری مــردم در 

ــت و  ــر دانس ــل تقدی ــش را قاب ــات وح ــظ حی ــوص حف خص
ــی  ــاه گذشــته از ســوی اشــخاص حقوق ــک م ــی ی ــت: ط گف
چنــد حلقــه مــار تحویــل محیــط زیســت شــده کــه در 
طبیعــت رهاســازی شــدند. عبــاس نجــاری در ادامــه صحبــت 
ــه اشــاره کــرد  ــل توجــه در ایــن زمین ــه مــوردی قاب هایــش ب
ــزل  ــار در من ــک م ــته ی ــد روز گذش ــی چن ــد: ط ــادآور ش و ی
ــه جــای  ــرد ب ــن ف ــود کــه ای مســکونی فــردی را نیــش زده ب
کشــتن، آن را زنــده گرفتــه بــود و حتــی بــا وجــود درخواســت 
ــا ایــن  ــرای قــرار دادن مــار در شیشــه ب عوامــل بیمارســتان ب
درخواســت مخالفــت کــرده و ایــن خزنــده را در طبیعــت 
ــد   ــت نهاون ــط زیس ــس اداره محی ــود. رئی ــرده ب ــازی ک رهاس
ــده شــکاری زخمــی توســط  همچنیــن از تحویــل چندیــن پرن
ــی  ــت: ط ــر داد و گف ــتی خب ــه اداره بهزیس ــی ب ــراد حقوق اف
مــاه اخیــر ســه بهلــه پرنــده شــکاری زخمــی و بیمــار از ســوی 
اشــخاص حقیقــی تحویــل محیــط زیســت شــدند کــه از 
ــا  ــد ت ــرار گرفتن ــداوا ق ــن اداره تحــت م ــق دامپزشــک ای طری

ــوند. ــا ش ــت ره ــل در طبیع ــودی کام ــد از بهب بع

ت
وانا

حی

ــر  ــی در براب ــول اخالق ــت اص ــی رعای ــاد مردم بنی
جانــوران )PETA( ضمــن انتشــار یــک ویدیــو 
مقامــات یونــان را بــه ســرپوش گذاشــتن بــر 
ــا االغ هــای  ــه ب ــه ای ک ــار ظالمان ــوان آزاری و رفت حی
مشــهور جزیــره »ســانتورینی« می شــود، متهــم کــرده اســت.

بــا  یونــان  در  جزیــره ای  ســانتورینی،  ایســنا،  بــه گــزارش 
کوچه هــای ســنگفرش شــده، روســتاهای سراســر ســفیدپوش و 
غروبــی خیــره  کننــده مقصــد مشــهوری بــرای گردشــگران اســت 
ــای اژه  ــوب شــرقی دری ــج و آرام در جن ــی دن ــر چــه مکان ــه گ ک
محســوب می شــود امــا فعــاالن حقــوق حیوانــات مقامــات آن را 
بــه سوءاســتفاده و رفتــار نامناســب بــا االغ هایــی متهــم کرده انــد 
ــوب  ــره محس ــن جزی ــگری ای ــای گردش ــی از جاذبه ه ــه یک ک
ــی رود. ــمار م ــه ش ــر ب ــرض خط ــای در مع ــود و از گونه ه می ش
مقامــات یونانــی ایــن جزیــره همچنیــن از ایــن بابــت کــه 
ــره  ــن جزی ــرانی در ای ــیرانی و اتوبوس ــای تاکس ــع فعالیت ه مان
می شــوند و فشــار بیــش از حــدی بــه االغ هــا بــرای جابه جایــی 
گردشــگران و بارهــا بــه آن هــا وارد می کننــد، ســرزنش می شــوند. 
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حفاظــت از مناطــق چهارگانــه و ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری بــه عنــوان متولــی اصلــی حفاظــت 
ــد  ــی بای ــتم های جنگل ــدار از اکوسیس ــرداری پای و بهره ب
ــح از عرصه هــا، برنامــه مشــخص  ــرای حفاظــت صحی ب
شــیوه های  می دهــد:  ادامــه  وی  باشــیم.  داشــته 
ــاز  ــورد نی ــع م ــن مناب ــی گذشــته همچــون تامی مدیریت
بــرای حفاظــت از جنگل هــا از طریــق بهره بــرداری از 
جنــگل و برداشــت چــوب کــه در حــال حاضــر متوقــف 
ــای  ــه جنگل ه ــیاری را ب ــیب های بس ــت، آس ــده اس ش

ــش از  ــه صحبت های ــی در ادام ــرد. ظهراب ــور وارد ک کش
همــکاری مشــترک ســازمان های حفاظــت محیــط 
زیســت و جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــرای تدویــن 
ــر  ــا خب ــه از جنگل ه ــرداری خردمندان ــای بهره ب راهکاره
ــتیم  ــی هس ــتجوی راهکارهای ــرد در جس ــالم ک داد و اع
کــه کمتریــن آســیب و فشــار را بــه طبیعــت و جنگل هــا 
وارد کنــد و یکــی از بهتریــن راهکارهــا، توســعه طبیعــت 
گــردی اســت. ایــن مقــام مســوول، ارائــه آموزش هــای 
ــاد زیرســاخت های مناســب و  ــه گردشــگران، ایج الزم ب

نظــارت دقیــق را از جملــه مهم تریــن پیش نیازهــای 
ــردی در کشــور برشــمرد. ــت گ توســعه طبیع

دالیل تغییر کاربری اراضی جنگلی
ــاره  ــش درب ــری از صحبت های ــش دیگ ــی در بخ ظهراب
تغییــر کاربــری اراضــی جنگلــی در کشــور نیــز می گویــد: 
عمــده تغییــر کاربری هــا در ســنوات گذشــته شــکل 
ــالء  ــی و خ ــات کاف ــود اطالع ــه نب ــت و البت ــه اس گرفت
نظــارت دقیــق نیــز در ایــن امــر بی تاثیــر نبــوده اســت.
ــی از  ــات دقیق ــم اطالع ــوز ه ــه هن ــان اینک ــا بی وی ب

ــود در  ــردم( موج ــه م ــق ب ــی متعل ــتثنیات )اراض مس
ــدارد، ادامــه می دهــد: در بعــد  مناطــق جنگلــی وجــود ن
نظارتــی نیــز تجهیــزات و منابــع انســانی و فنــی و مالــی 
ــع  ــا، مرات ــازمان های جنگل ه ــار س ــاز در اختی ــورد نی م
ــدارد و  و آبخیــزداری و حفاظــت محیــط زیســت قــرار ن
کمبودهــای بســیاری در ایــن زمینــه وجــود دارد. معــاون 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ضمــن تاکیــد بــر این 
ــن  ــی، زمی ــی جنگل ــری اراض ــر کارب ــه تغیی ــوع ک موض
خــواری، کــوه خــواری و جنگل خــواری در کشــور امــری 
انکارناپذیــر اســت، تصریــح می کنــد: بــا توجــه بــه 
ــای  ــرای حفاظــت از عرصه ه ــات ب ــرو و امکان ــود نی کمب
ــد  ــن عرصه هــا نیازمن ــی، حفاظــت از ای طبیعــی و جنگل
مشــارکت عمــوم مــردم اســت. ظهرابــی ضمــن یــادآوری 
ــت  ــازمان حفاظ ــر س ــال حاض ــه در ح ــوع ک ــن موض ای
محیــط زیســت بــرای حفاظــت از مناطــق چهارگانــه 
تحــت مدیریــت خــود در کشــور کــه حــدود 17 میلیــون 
و 700 هــزار هکتــار از عرصــه ســرزمینی ایــران را شــامل 
ــد:  ــان می کن ــان دارد، بی ــط ب ــا 3200 محی می شــود، تنه
البتــه بــا تــالش بســیار و همراهی هــای صــورت گرفتــه، 
مقــرر شــده اســت کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
هــر ســال 300 محیــط بــان جدیــد جــذب کنــد کــه تقریبا 
معــادل تعــداد نیــروی بازنشســته در حــال ســال اســت 
ــد. اگرچــه در  ــد تغییــری بســیاری ایجــاد کن و نمی توان
ســال های گذشــته، نیروهــا بازنشســته می شــدند و 
جایگزیــن هــم نداشــتند. ایــن مقــام مســوول در ادامــه 
می افزایــد: ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــاف  ــت، مض ــابهی اس ــت مش ــا دارای وضعی ــز تقریب نی
ــوق بخشــی از  ــته، حق ــال های گذش ــی س ــه ط ــر اینک ب
نیروهــای حفاظتــی زیرمجموعــه ایــن ســازمان از طریــق 
ــف  ــا توق ــه ب ــد ک ــن می ش ــردار تامی ــرکت های بهره ب ش
ــازمان  ــع س ــت مناب ــرداری و محدودی ــای بهره ب طرح ه
جنگل هــا، ایــن موضــوع نیــز بــه چالشــی جــدی تبدیــل 
شــده اســت. وی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
در مــورد وضعیــت مقایســه ای جنگل هــای هیرکانــی 
طبیعتــا  می گویــد  آذربایجــان،  جمهــوری  و  ایــران 
ــی )مســاحت  ــار عرصــه جنگل حفاظــت از 20 هــزار هکت
تقریبــی جنگل هــای هیرکانــی در جمهــوری آذربایجــان( 
بســیار آســان تــر از حفاظــت از حــدود 2 میلــون هکتــار 
ــی در  ــه طــور کل ــا ب ــران اســت ام ــی در ای عرصــه جنگل
ــی  ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــت از محی ــه حفاظ زمین
و حیــات وحــش، وضعیــت ایــران در مقایســه بــا 

ــر اســت. کشــورهای همســایه بهت

حمید ظهرابی با اشاره 
به ارزش فوق العاده 

جنگل های هیرکانی به 
لحاظ تنوع زیستی و 
خدمات اکوسیستمی 

این جنگل ها، برای 
مدیریت آن تاکید 

می کند: برنامه ریزی 
در هر کاری متناسب 

با ارزش آن است و به 
تبع، با توجه به اهمیت 

باالی این جنگل ها 
حفاظت صحیح از این 

اکوسیستم ارزشمند 
می تواند برای کشور 

محرک توسعه پایدار 
باشد. 

لزوم برنامه ریزی ویژه برای طبیعت گردی پایدار 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: استفاده تفرجی از عرصه های جنگلی به شرط 

برخورداری از برنامه درست، تناقضی با حفاظت جنگل ها ندارد

ــه  ــتند ک ــی هس ــی طبیع ــا ظرفیت ــاالب ه ــدری: ت ــژگان حی م
ــر کارکردهــای زیســت محیطــی و اقلیمــی در ســایه  عــالوه ب
نــگاه علمــی و نظــارت اصولــی مــی تواننــد بــه عنــوان ســرمایه 
ــود  ــروت و بهب ــد ث ــت گردشــگری و تولی ــرای صنع ــر ب ای بک
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــی مطــرح شــوند. ب معیشــت جوامــع محل
تــاالب میقــان واقــع در هشــت کیلومتــری شــمال شــرق 
ــم  ــاالب مه ــره 10 ت ــار در زم ــزار هکت ــعت 25 ه ــا وس اراک ب
ــی  ــت محیط ــمند زیس ــم و ارزش ــای مه ــور و از ظرفیت ه کش
حــوزه  در  محــوری  نقــش  کــه  اســت  مرکــزی  اســتان 

و کوچک تریــن دخالــت  دارد  اراک  اکولوژیکــی کالن شــهر 
انســانی بــدون رعایــت ضوابــط محیــط زیســت می توانــد 
بــرای حیــات تــاالب کویــری و کالن شــهر اراک کــه در جــوار 
ــد از کار ویژه هــای  ــا نبای ــه آســیب زا باشــد ام ــرار گرفت آن ق
در  و صنعــت گردشــگری  اقتصــادی  رونــق  عرصــه  در  آن 
ــود. ایــن تــاالب  ســایه مدیریــت هدفمنــد و اصولــی غافــل ب
کویــری بــا ســبقه 2 هــزار ســاله صاحــب دریاچــه فصلــی بــا 
ــی از  ــه یک ــه آن را ب ــار اســت ک ــا 12 هکت ــر 10 ت ســطح آبگی
زیســتگاه های مهــم بیــن المللــی پرنــدگان تبدیــل کــرده 

ــزی  ــار آب ــزی و کن ــه پرنــده آب و ســاالنه بیــش از 140 گون
ــات  ــتگاه اوق ــن زیس ــی در ای ــا مقطع ــم و ی ــورت دائ ــه ص ب
ــد  ــه بلن ــچ برنام ــته هی ــال های گذش ــا در س ــد ام می گذرانن
ــا  ــگری ب ــت گردش ــعه صنع ــرای توس ــی ب ــدت و اثربخش م
ــالی  ــد س ــت. چن ــوده اس ــری در آن نب ــده نگ ــت پرن محوری
اســت کــه 15 آبــان مــاه بــه عنــوان روز پرنــده نگــری اســتان 
مرکــزی تعییــن شــده و در ســطحی محــدود گروه هــای 
روز  ایــن  در  محیطــی  زیســت  منــدان  عالقــه  و  مردمــی 
ایــن  نگــری  پرنــده  ظرفیــت  امــا،  می رونــد  تــاالب  بــه 
زیســتگاه نبایــد منحصــر بــه یــک روز شــده و می طلبــد 
ــا ت حســاب شــده ارزش هــای زیســتی  ــه در ســایه اقدام ک
ــوع  ــده شــود. تن ــز دی آن در مناســبات درآمدزایــی منطقــه نی
زیســتی در ایــن تــاالب بــاال و پرتعــداد اســت و تنهــا در 
پهــن،  نــوک  اردک  خــودکا،  کنگــر،  پرنــدگان  گونه هــای 
ــل، اردک  ــره، تنچــه، حواصی ــاز خاکســتری، هوب ــو، غ فالمینگ
ســبز از جملــه میهمانــان ایــن زیســتگاه اســت و درنــای 
ــت  ــم تحــت حمای ــز از گونه هــای خــاص و مه خاکســتری نی
ــاز  ــا آغ ــال ب ــر س ــان ه ــاالب میق ــه ت ــت ک ــی اس ــن الملل بی
فصــل ســرما میزبــان کــوچ موقــت ایــن گونــه ارزشــمند 
اســت. تــاالب میقــان اراک بــه عنــوان منطقــه شــکار ممنــوع 
در  و  اســت  زیســت  مدیریــت محیــط  و  تحــت حمایــت 
مجمــوع 154 گونــه از چهــار رده جانــوران در آن گــزارش 
شــده و 16 درصــد از پرنــدگان کشــور و 52 گونــه گیاهــی 
ــده  ــایی ش ــری شناس ــاالب کوی ــن ت ــتی در ای ــوع زیس و تن
بــه جــز گنجینــه غنــی گونه هــای  ایــن ظرفیــت  اســت. 
ــای خــود را دارد و  ــه جاذبه ه ــه اســت ک ــن منطق وحــوش ای

ــری  ــوزه کوی ــای ح ــای احی ــا برنامه ه ــر ب ــال های اخی در س
و کشــت گیاهــان قــره داغ و آتریپلکــس حیــات جانــوری در 
ــه  ــه اســت ب ــود گرفت ــه خ ــی ب ــای دیدن ــه جلوه ه ــن منطق ای
ــواده  ــاه، خان ــار، روب ــرگ، م ــون گ ــی چ ــه گونه های ــوری ک ط
ــنی  ــای ش ــای تپه ه ــای ج ــانان در ج ــاب س ــدگان و عق جون
کویــر و توده هــای عظیــم الجثــه گیاهــی ایجــاد شــده و 
ــد از  ــرای شــیفتگان طبیعــت دارد و بای عرصــه دلنشــینی را ب
ایــن ظرفیــت بــه درســتی اســتفاده شــود. وجــود جلبک هــای 
ــری  ــاالب کوی ــه ت ــا در دریاچ ــزی آرتیمی ــه آب ــور و گون آب ش
میقــان بــا رنــگ قرمــز آن جلوه هــای دیدنــی و جذابــی 
ــاده  ــان اراک از م ــر میق ــاک کوی ــای خ ــرده. غن ــاد ک را ایج
ارزشــمند ســولفات ســدیم ایــن ناحیــه بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــل  ــه تبدی ــدیم در خاورمیان ــولفات س ــی س ــره گاه معدن ذخی
کــرده هرچنــد کــه در ســال های قبــل بهــره بــرداری از تــاالب 
ــاده  ــاد ج ــوده و ایج ــی نب ــی اصول ــاده معدن ــن م ــرای ای ب
ــیب هایی  ــدیم آس ــولفات س ــتخراج س ــد اس ــی و رون دسترس
را بــه دنبــال داشــته امــا مســئله گردشــگری صنعتــی از 
راهبردهــای حفاظتــی جداســت و ضمــن نــگاه جــدی در 
حراســت از ایــن زیســتگاه می تــوان بــا تورهــای معدنــی 
درآمدزایــی ایجــاد کــرد و از منابــع درآمــدی آن رونــد ترمیــم 
جراحــات تــاالب را ســرعت بخشــید. منظــره دل انگیــز طلــوع 
خورشــید در فصــول مختلــف و رقــص نــور بــر موج هــای 
ــراز  ــر ف ــدگان ب ــه پرن ــی ک ــان در حال ــری میق ــه کوی دریاچ
آن پــرواز می کننــد جلــوه ای خــاص را می آفرینــد و ایــن 
فرصت هــای بکــر در خــود گنجــی دارنــد کــه بــه خاطــر 
ــت. ــده اس ــناخته مان ــگری ناش ــزی گردش ــه ری ــت برنام غفل

»میقان« ، تاالبی بی نان و نوا

معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــی  ــرزی ب ــخ الب ــری، مل ــخ گورخ ــت: مل ــرز گف ــزداری الب آبخی
بــال، ملــخ شــکم بادمجانــی و ملــخ مراکشــی عمــده ملخ هایــی 
ــع اســتان مشــاهده  ــی و مرات ــای طبیع ــه در عرصه ه هســتند ک
می شــوند کــه جمعیــت همــه آنهــا در حــال حاضــر تحــت کنتــرل 
اســت و خطــری محســوب نمی شــوند. بــه گــزارش ایســنا، 
عبدالرضــا ابراهیمــی اظهــار کــرد: معاونــت حفاظــت و امــور 
اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری هــر ســاله وضعیــت 
آفــات و امــراض را در مراتــع و عرصه هــای طبیعــی اســتان رصــد 
ــتان را  ــی اس ــه اراضــی طبیع ــی ک ــه داد: آفات ــد. وی ادام می کن
ــان و حشــراتی اســت کــه  ــد، اغلــب شــامل بندپای درگیــر می کن
تعدادشــان از حــد معمــول خــارج شــده اســت. وی در پاســخ بــه 
اینکــه آیــا امســال مراتــع و عرصه هــای طبیعــی اســتان بــا خطــر 
تهاجــم ملــخ مواجــه اســت یــا نــه، افــزود: خوشــبختانه امســال 
تعــداد ملخ هــای مهاجــم کــه بومــی اســتان نیســتند بســیار کــم 
ــی محســوب  ــرای اراضــی طبیع ــا خطــری ب اســت و وجــود آنه
نمی شــود. ابراهیمــی در خصــوص وضعیــت ملــخ بومــی اســتان 
توضیــح داد: امســال بــه واســطه بارندگی هــای مناســب، مراتــع 
ــتند  ــان هس ــرات و بندپای ــرای حش ــی ب ــان خوب ــتان میزب اس
ــا از  ــداد آنه ــق تع ــگیرانه و دقی ــات پیش ــل اقدام ــه دلی ــی ب ول
ــا اشــاره بــه  حــد طبیعــی خــارج نشــده اســت. ایــن مســئول ب
ــه  ــر شــیمایی اســت، ادام ــرز غی ــات در الب ــا آف ــارزه ب ــه مب اینک
داد: چنــد ســالی می شــود مبــارزه بــا آفــات در عرصه هــای 
ــر شــیمایی انجــام می شــود  ــا روش هــای غی طبیعــی اســتان ب
کــه هزینــه بــر بــوده و بــه زمــان بیشــتری در مقایســه بــا روش 
شــیمایی نیــاز دارد بــه همیــن دلیــل ادامــه آن نیازمنــد حمایــت 
ــا در خصــوص  ــه وی بیشــتر نظارت ه ــه گفت بیشــتری اســت. ب

ــرد. ــورت می گی ــم ص ــخ مهاج مل

 معاون  اداره کل 
منابع طبیعی و البرز:

تعداد ملخ های مهاجم البرز 
تحت کنترل است

خبر

ته سیگاری که آتش به جان 
مراتع زد

رئیــس اداره منابــع  طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
ایجــرود گفــت: 3 هکتــار از اراضــی ملــی روســتای 
قزلجــه از توابــع شهرســتان ایجــرود در آتــش ســهل 
ــه  ــه گــزارش ایســنا ب ــگاری رهگــذری ســوخت. ب  ن
نقــل از روابــط  عمومــی اداره کل منابــع  طبیعــی و آبخیــزداری اســتان زنجــان، 
مجیــد محمــدی از آتــش ســوزی در اراضــی ملــی ایــن شهرســتان خبــر داد 
و افــزود: 3 هکتــار از مراتــع روســتای قزلجــه بــر اثــر ســهل انگاری خاکســتر 
شــد. بــه گفتــه وی بــا همــکاری دهیــار و جوامــع محلــی از پیشــرفت آتــش در 
ــا تــالش بی وقفــه مامــوران یــگان، پــس از یــک  ایــن اراضــی جلوگیــری و ب

ســاعت آتــش مهــار شــد.

توزیع کیسه های پارچه ای
توزیــع کیســه های پارچــه ای بــا هــدف حفــظ 
ــدون  ــی ب ــا روز جهان ــان ب ــت همزم ــط زیس محی
ــره ای  پالســتیک در نانوایی هــای و فروشــگاه زنجی
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــود. ب ــاز می ش ــاه اراک آغ رف
ــش  ــگاران جــوان از اراک، در راســتای پوی ــای باشــگاه خبرن ــروه اســتان ه گ
ــتیک  ــدون پالس ــی ب ــاه روز جهان ــیدن 21 تیرم ــرا رس ــتیک و ف ــه پالس ــه ب ن
ــای  ــه ج ــه ای ب ــه های پارچ ــع کیس ــدن توزی ــی ش ــت اجرای ــه ای در جه جلس
کیســه های پالســتیکی باحضــور دفتــر شــهری و شــورا های اســتانداری، 
ــا و  ــوف نانوا ه ــه صن ــت پســماند، اتحادی ــازمان مدیری اداره کل بهزیســتی، س
نماینــده فروشــگاه زنجیــره ای رفــاه، در ســالن جلســات اداره کل برگــزار شــد.

دستگیری شکارچی غیرمجاز
ــل از دســتگیری  ــط زیســت آم  رییــس اداره محی
یــک شــکارچی غیــر مجــاز و کشــف و ضبــط 
ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــک قبضــه ســالح در ای ی
ــگاران جــوان از ســاری،  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــل  ــل تحوی ــس از تکمی ــف پ ــن متخل ــده ای ــت: پرون ــدی کشــاورزیان، گف مه
مراجــع قضایــی خواهــد گردیــد تــا طبــق بنــد الــف مــاده 6 قانــون مجــازات 
ــدگان ســالح و مهمــات غیــر مجــاز )ســالح  قاچــاق اســلحه و مهمــات و دارن
ســرد جنگــی، ســالح شــکاری یــا مهمــات آن، بــه حبــس از نــود و یــک روز تــا 
شــش مــاه یــا جــزای نقــدی از ده میلیــون تــا بیســت میلیــون ریــال( اعمــال 
قانــون گردنــد. وی گفــت: از شــکارچیان غیــر مجــاز انتظــار مــی رود ســالح خــود 

ــد. ــات وحــش تــالش کنن را زمیــن گذاشــته و در حفــظ و حراســت حی

مراتع

پسماند

شکارچیان

خیزش گرد و خاک در خوزستان و ۶ استان دیگر
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به رگبار موقتی و رعد و برق در نوار شمالی کشور، 

از افزایش سرعت باد و خیزش گرد و خاک در تعدادی از استان ها از جمله خوزستان خبر داد. به گزارش ایسنا، 
احد وظیفه گفت: طی دو روز آینده در برخی از مناطق استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، 

و مازندران در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و رگبار موقت، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

رنا
 ای

س:
عک

ــی  ــای ناش ــرار بالی ــرخ تک ــد ن ــل متح ــازمان مل ــزارش س ــه گ ب
ــت و  ــیده اس ــار رس ــک ب ــه ای ی ــه هفت ــی ب ــرات اقلیم از تغیی
ــرای تبعــات ناشــی  کشــورهای در حــال توســعه بایــد خــود را ب
آمــاده کننــد. بــه گزارش گاردیــن و به نقــل از »مامــی میزوتوری« 
نماینــده ویــژه دبیــرکل ســازمان ملــل در کاهــش خطــر بالیــای 
طبیعــی، اگرچــه تنهــا بالیایــی چــون طوفــان آیــدای و کنــث در 
ــانه های  ــار رس ــدر اخب ــد در ص ــالی در هن ــک و خشکس موزامبی
جهــان قــرار می گیرنــد امــا وقــوع حجــم زیــادی از رویدادهایــی 
بــا دایــره تأثیرگــذاری محدودتــر کــه منجــر بــه مــرگ، آوارگــی و 
ــی می شــد  ــن روزهــا از آنچــه پیش بین ــراد می شــوند ای ــج اف رن
ــده  ــورد آین ــن در م ــد. ای ــاق می افت ــتری اتف ــرعت بیش ــا س ب
ــق  ــه وف ــا ک ــه آن معن ــت. ب ــروز اس ــن ام ــاره همی ــت درب نیس
دادن خــود بــا تغییــرات اقلیمــی دیگــر یــک مشــکل درازمــدت 
نیســت و بایــد همیــن حــاال بــر روی آن ســرمایه گذاری کــرد. بــه 
گفتــه ایــن نماینــده ســازمان ملــل متحــد، همــان طــور کــه مــوج 
ــای  ــر در جنگل ه ــوزی های اخی ــا و آتش س ــا در اروپ ــد گرم جدی
آمریــکا نشــان داد، ایــن بحــران تنهــا بــه جهــان در حــال توســعه 
ــش  ــن چال ــا ای ــز ب ــد نی ــورهای ثروتمن ــوده و کش ــدود نب مح
ــا و روش هــای مناســب  ــه فکــر زیربن ــد ب ــه رو هســتند و بای روب
ــند.  ــا باش ــن بالی ــر ای ــود در براب ــان خ ــت از مردم ــرای حفاظ ب
ــاره  ــن ب ــود در ای ــارات خ ــری از اظه ــش دیگ ــوری در بخ میزوت
ــا  ــل مرداب ه ــر طبیعــت مث ــی ب ــای مبتن ــر راهکاره ــت: تدبی گف
ــر  ــه در براب ــا ) Mangrove ( ک و باتالق هــای دارای درخــت کرن
ــد  ــد، بای ــل می کنن ــی عم ــدی طبیع ــون س ــیالب چ ــان س جری
در اولویــت قــرار گیــرد. یــک مشــکل کلیــدی دیگــر حفاظــت از 
ــینی  ــای فقیرنش ــا و محله ه ــه در حلبی آباده ــت ک ــرادی اس اف
ــر  زندگــی می کننــد کــه در برابــر شــهرهای مهندسی شــده در براب

ــیب پذیرترند. ــا آس ــوع از بالی ــن ن ای

بحران اقلیمی هر هفته 
یک بالی طبیعی می آفریند
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یونان متهم به حیوان آزاری برای مقاصد گردشگریحی
ــر  ــی در براب ــول اخالق ــت اص ــی رعای ــاد مردم بنی
جانــوران )PETA( ضمــن انتشــار یــک ویدیــو 
مقامــات یونــان را بــه ســرپوش گذاشــتن بــر 
ــا االغ هــای  ــه ب ــه ای ک ــار ظالمان ــوان آزاری و رفت حی
مشــهور جزیــره »ســانتورینی« می شــود، متهــم کــرده اســت.

بــا  یونــان  در  جزیــره ای  ســانتورینی،  ایســنا،  بــه گــزارش 
کوچه هــای ســنگفرش شــده، روســتاهای سراســر ســفیدپوش و 
غروبــی خیــره  کننــده مقصــد مشــهوری بــرای گردشــگران اســت 
ــای اژه  ــوب شــرقی دری ــج و آرام در جن ــی دن ــر چــه مکان ــه گ ک
محســوب می شــود امــا فعــاالن حقــوق حیوانــات مقامــات آن را 
بــه سوءاســتفاده و رفتــار نامناســب بــا االغ هایــی متهــم کرده انــد 
ــوب  ــره محس ــن جزی ــگری ای ــای گردش ــی از جاذبه ه ــه یک ک
ــی رود. ــمار م ــه ش ــر ب ــرض خط ــای در مع ــود و از گونه ه می ش
مقامــات یونانــی ایــن جزیــره همچنیــن از ایــن بابــت کــه 
ــره  ــن جزی ــرانی در ای ــیرانی و اتوبوس ــای تاکس ــع فعالیت ه مان
می شــوند و فشــار بیــش از حــدی بــه االغ هــا بــرای جابه جایــی 
گردشــگران و بارهــا بــه آن هــا وارد می کننــد، ســرزنش می شــوند. 

ــه  ــده ک ــس از آن وارد ش ــال پ ــک س ــدود ی ــات ح ــن اتهام ای
ــای  ــد و انتقاده ــرات خشــونت آمیز جدی ــا تظاه ــان ب ــت یون دول
ــه  ــی مواجــه شــده اســت و اقداماتــی فــوری را از جمل بین الملل
ممنوعیــت حمــل بــار ســنگین توســط االغ هــا بــه منظــور حفاظت 
ــه سوء اســتفاده ها  ــن گونه هــای در معــرض خطــر نســبت ب از ای
تصویــب کــرد. بــا ایــن حــال فعــاالن حقــوق حیوانــات می گوینــد 
ــا  ــوز هیــچ تفاوتــی در رفتــار ب ــون هن پــس از تصویــب ایــن قان
االغ هــای ایــن جزیــره احســاس نمی شــود چــرا کــه مقامــات بــه 
نوعــی بــا آگاهــی چشــم خــود را بــر ایــن حیوان آزاری هــا بــرای 
ــال ها  ــد. س ــگری می بندن ــق گردش ــتر و رون ــود بیش ــب س کس
فعالیــت مســالمت آمیز فعــاالن زیســت محیطــی و حقــوق 
حیوانــات بــه منظــور توقــف ایــن حیوان آزاری هــا در ســانتورینی 
هیــچ فایــده ای نداشــته اســت و ایــن موضــوع فعــاالن را بــر آن 
داشــته تــا بــه تظاهــرات ، فشــارها و اقدامــات خشــونت آمیزتری 
علیــه مقامــات محلــی یونانــی روی بیاورنــد. کارشناســان بــر ایــن 
باورنــد در صورتــی کــه االغ هــای جزیــره ســانتوینی رهــا نشــوند، 

بــه زودی منقــرض خواهنــد شــد.

دها
زگر

اعتبار سند مقابله با ریزگردها اختصاص نیافتری
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــت لرس ــط زیس ــرکل محی مدی
عــدم اختصــاص اعتبــار ســند مقابلــه بــا ریزگردهــا 
ــگان  ــاد ی ــن ایج ــت: همچنی ــتان، گف ــن اس در ای
ســواره و دانشــکده محیــط زیســت در لرســتان هــم 
ــه گــزارش مهــر، مهــرداد فتحــی  منتفــی شــده اســت. ب
بیرانونــد افــزود: مــا دو نــوع کانــون ریزگــرد داخلــی و خــارج از 
مرزهــا داریــم، حــدود 85 درصــد از لرســتان متأثــر از کانون هــای 
خارجــی اســت و 15 درصــد متأثــر از کانون هــای داخلــی اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در رابطــه بــا کانون هــای خارجــی کار خاصــی 
مــا نمی توانیــم انجــام دهیــم، تصریــح کــرد: در لرســتان کانــون 
ــوع  ــتیم و موض ــا هس ــر از ریزگرده ــا متأث ــم، ام ــرد نداری ریزگ
کاهــش اثــرات زیانبــار ریزگردهــا را در دســتور کار داریــم. مدیرکل 
محیــط زیســت لرســتان، بیــان داشــت: بــرای اولیــن بــار ســند 
جامــع مقابلــه بــا ریزگردهــا را در اســتان تهیــه کــرده ایــم، در ایــن 
رابطــه 25 دســتگاه اجرایــی را دخیــل کــرده ایــم امــا متأســفانه 
اعتبــاری بــه مــا ندادنــد کــه بتوانیــم ایــن ســند را عملیاتــی کنیم. 
ــا بیــان اینکــه اعتباراتــی کــه در ســطح ملــی  ــد ب فتحــی بیرانون

ــت،  ــا اس ــای ریزگرده ــار کانون ه ــرای مه ــتر ب ــده بیش ــده ش دی
عنــوان کــرد: اگــر اعتبــاری بــه لرســتان داده نمی شــود بــه دلیــل 
ایــن بــوده کــه مــا کانــون ریزگــرد نداریــم، بــا ایــن حــال مکاتباتی 
داشــته ایــم و اعــالم کــرده ایــم درســت بــوده کــه لرســتان کانــون 
ــرای کاهــش  ــی ب ــوده کــه اعتبارات ــاز ب ریزگردهــا نیســت امــا نی
ــد. وی در  ــدا کن ــرای لرســتان اختصــاص پی ــا ب ــرات ریزگرده اث
بخــش دیگــری از صحبــت هایــش  بــا اشــاره بــه ایجاد آبشــخور 
ــه  در مناطــق حفاظــت شــده لرســتان، اظهــار داشــت: نزدیــک ب
18 آبشــخور کــه از ایــن تعــداد 11 مــورد در منطقــه پناهــگاه حیات 
وحــش ســفید کــوه ازنــا و هفــت مــورد در منطقــه حفاظــت شــده 
ســفید کــوه خــرم آبــاد ایجــاد کــرده ایــم. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
آبشــخورها نقــش اساســی در تأمیــن منابــع آبــی حیــات وحــش 
ــری از  ــر نقــش بســزایی در جلوگی ــن ام ــرد: ای ــوان ک ــد، عن دارن
خــروج حیــات وحــش از مناطــق حفاظــت شــده داشــته اســت. 
بیرانونــد افــزود: بــا توجــه بــه بررســی های صــورت گرفتــه ایــن 
آبشــخورها بــرای حیــات وحــش و تأمیــن منابــع آب آنهــا مــورد 

توجــه اســت.
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 اطالع
 رسانی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091000528-98/02/03هیات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانـم پروین فرامرز پورفرزند خدامراد بشـماره شناسـنامه 
6442صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 1528/40متر مربع پـالک - فرعی از50- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 50-  اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضـی عنبرآبـاد بخش45کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای مجیـد ابراهیمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:2160- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/04/03 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :1398/04/18
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی   
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
98\02\10-139860319091000361 شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی آقای اسـمعیل جبالبارزی فرزند عباس 
پشـماره شناسـنامه 287 صادره از عنبرآباد در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 85\357 متر مربع پالک - 
فرعـی از45- اصلـى مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 45 - اصلـی قطعه یک واقـع در عنبرآباد اراضـی خدا آفرین 
بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم پروین السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت  در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 
سـند مالکیت صادر خواهد شـد تاریخ انتشـار نوبت اول 3\4\98- تاریخ انتشـار نوبت دوم :18\4\98م الف-2163

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
اگهـی موضـوع مـاده 3قانـون  و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319091000744-23\11\97 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی  
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آسـیه شـیروانی فرزند حسـین 
شـماره ش ش 349 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 96\385مترمربع پالک - 
فرعـی از 46 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 46اصلـی قطعه یک  واقـع در عنبر اباد شـهرک نارنج 
بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی )اسـیه شـیروانی ( محـرز گردیده اسـت لذا 
بـه طـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم  و پـس اخـذ  رسـید. ظرف مـدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض 
، داد خواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انفضای این مـدت مذکور 

وعـدم وصـول اعتـراض طبـق  مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول 3\4\98تاریخ انتشار نوبت دوم 18\4\98-م الف 21۶5

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319091000528-98/02/03هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم پروین فرامرز پورفرزند خدامراد بشـماره شناسـنامه 6442صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1528/40متـر مربع پـالک - فرعـی از50- اصلی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 50-  اصلـی قطعه یـک واقع دراراضی عنبرآبـاد بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای مجیـد ابراهیمـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2161- 
تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/03 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/04/18

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند   
رسـمی-آگہی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 139860319006000549- 
هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سندرسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک ماهـان تصرفات مالکانه متقاضـی آقای /خانـم محمد عرفان 
امير ماهانی فرزندغالمحسـین بشـماره شناسـنامه 543 صادره از ماهان در یک باب خانه به مسـاحت 
265 مترمربـع پـالک 10297 فرعـی از 1 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3424 باقیمانده فرعی 
از 1 اصلـی واقـع در بخـش 5 کرمـان واقـع در ماهان خیابان تیگـران کوچه 5 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای /خانـم محـل مالکیت منـوره مرادنژاد محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/18-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/7

سیدرضا انصاری رئیس ثبت اسناد و امالک
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند   

رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی -برابر رای شـماره 139860319006000587 هیات اول /
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک ماهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای/خانم على امير ماهانی 
فرزنـد غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 1254 صـادره از کرمان در یـک باب خانه به مسـاحت 250 متر 
مربـع پـالک 10298 فرعـی از 1 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 3424 باقیمانده فرعـی از 1 اصلی 
واقـع در بخـش 5 کرمـان واقـع در ماهان خیابان تیگـران کوچه 5 خریداری از مالک رسـمی آقای/خانم 
محـل مالکیـت منـوره مـراد نـژاد محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض

 طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/18-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/7

سید رضا انصاری رئیس ثبت اسنادو امالک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 1398040190۶30002۶1.1
بدینوسـیله بـه اقـای ناصر قلی بیگی حمید ابادی نام پدر حسـین به شـماره ملـی 3051271561   

سـاکن رفسـنجان ابـالغ مـی شـود کـه خانـم اکـرم قنبـری محمـود ابـادی جهـت وصـول مبلغ 
3.040.320.265لاير بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره 8119 دفتـر خانـه ازدواج 
21رفسـنجان اسـتان کرمان علیه شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسـه 9800271 در واحد اجرای 
اداره ثبت  اسـناد و امالک رفسـنجان تشـکیل شـده و محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده، 
لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 18 ائیـن نامه اجرا مفـاد اجرائیه فقـط یک مرتبـه در یکـی از روز نامه 
هـای کثیراالنتشـار محلـی اگهی میشـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسـوب 
مـی گـردد، نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ننماییـد ،عملیـات اجرائی جریـان خواهـد یافت.م الـف 4399
ابوالفضل تیموری آسفیچی-رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 1398040190۶3000289.1
بدینوسـیله بـه اقایـان 1-علـی اکبـر زیـن الدینـی منصـور ابـادی نـام پـدر :نجـف بـه شـماره ملی   

3050819731 و2-رمضـان زیـن الدینی منصور ابادی نام پدر :نجف به شـماره ملـی 3050819757 
و خانـم هـا 3-بمـان جان زین الدینی منصـور ابادی نام پدر :نجف به شـماره ملـی 3050125365 
و 4-فاطمـه زیـن الدینـی منصـور ابـادی نـام پـدر :نجـف بـه شـماره ملـی 3050819741 و 5-هاجر زیـن الدینی 
منصـور ابـادی نام پدر :نجف به شـماره ملـی 3050125357) وراث مرحوم نجف زین الدینی منصـور ابادی نام پدر 
:نادعلی با شـماره ملی 3050817232(سـاکنین رفسـنجان روسـتای منصور اباد راویز ابالغ می شود که خانم  ربابه 
عظیمـی راویـز نام غالمحسـین با شـماره ملـی 3050791047 جهت وصول مبلـغ1.024.086.283 لاير به اسـتناد 
مهریه مندج در سـند ازدواج شـماره 3740 دفتر خانه ازدواج 168 و طالق 16 روسـتای حسـین اباد شـهر رفسنجان 
اسـتان کرمان علیه شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسـه 9800301 در واحد اجرای اداره ثبت اسـناد 
و امالک رفسـنجان تشـکیل شـده و محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده، لذا بنا به تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18ائیـن نامه اجرا مفـاد اجرائیه فقط یک در یکـی از روزنامه های کثیر االنتشـار محلی اگهی 
مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن اگهی که روز ابالغ محسـوب می گردد،نسـبت بـه پرداخت 
4401 الـف  یافـت.م  خواهـد  جریـان  اجرائـی  ننمایید،عملیـات  اقـدام  خـود  بدهـی 
ابوالفضل تیموری آسفیچی-رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غير منقول 

بموجـب سـند رهنـی شـماره 72719مـورخ 87/08/20ومتمـم   
رهنـی 74271مـورخ 88/08/25و متمـم رهنـی 75493 مـورخ 
89/08/25 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 43جیرفت موضوع پرونـده اجرائی 
کالسـه 9300011 له: بانک اقتصاد نوین شـعبه جیرفت علیه  خانم بدری خداداد 
نـژاد سـاردوئی فرزنـد مختـار به شـماره شناسـه 1495 صـادره از عنبـر آبادمتولد  
1352 شـماره ملـی 6069495969بـه عنوان وام گیر نده و راهن تشـکیل ونظر به 
اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام ننموده اسـت برابـر مقررات 
اثيـن نامـه اجراءمفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـنادوامالک کشـور 
بنا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی 
انجـام وپـس از قطعیت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامه عمليات اجرای نسـبت 
بـه مـورد وثیقه ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 
252متـر مربـع پـالک 1096فرعـی از 706-اصلـی  واقـع در بخـش 45کرمان به 
ادرس :جیرفت - شـهرک شـهید بهشـتی - بلوار بهشـتی لذا ملک فوق که ذیل 
ثبـت شـماره 17842صفحه 193دفتـر 107 بنام بدری خداداد نژاد سـاردوئی ثبت 
و سـند مالکیت آن نیز صادر و تسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود 
حـدود اربعـه بـه شـرح ذیل: شـماال: بطـول 12 متر به فضای سـبز شـرقا : بطول 
21متـر بـه شـماره 1097 قرعـی از 706 اصلـی  جنوبـا :بطـول 12 متـر بـه خیابـان 
غربـا: بطـول 21 متـر بـه شـماره 1095 فرعـی از 706 اصلی برابر نظریه کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری: ششـدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سـاختمان 1-عرصه 
بمسـاحت 252 متـر مربـع بـه ازای هـر متـر مربـع 5/200/000 ریـال بـه ارزش 
1/310/400/000 ریـال 2- اعیـان در دو قسـمت الـف - 110 متـر مربع سـازه بنایی 
مسـلح بـا سـقف تیرچـه و بـدون نمـا از قرار هـر متـر مربـع 7/200/000 ریـال به 
ارزش 792/000/000 ریال ب- 56متر مربع سـاختمان آجری با سـقف تیر آهنی 
از قـرار هـر متـر مربـع 2/600/000 ریـال بـه ارزش 145/600/000 ریـال 3- حصـار 
کشـی و محوطـه سـازی و امتیـازات آب و بـرق بـه ارزش 120/000/000 ریـال مـع 
الوصـف ارزش نهایـی ششـدانگ ملـک موصـوف با کلیه امتیـازات و اشـتراکات 
و امـکان فـروش جمعـا)2/368/000/000( ریـال میباشـد. که مبنا و پایـه مزایده 
نیـز تعییـن میگردد جلسـه مزایده از سـاعت 9 الی 12 صبح روز یکشـنبه مورخه 
98/05/06 در محل شـعبه اجرا ء اداره ثبت اسـناد و امالک جیرفت برگزار مزایده 
از مبلـغ مذكـور شـروع و بـه بـاال ترین قیمـت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. 
ضمنـا فـروش نقـدی بـوده و پرداخـت کلیه قبـوض آب و برق و تلفـن و غیره تا 
تاریـخ انجـام مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده به عهده 
98/4/18 انتشـار:  تاریـخ  باشـد  مـی  مزایـده  برنـده 
م الف :190-جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت واسناد جیرفت

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

رسمی«
ــورخ  ــر رای شــماره 139760301059002586/94/218 م براب
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات    98/11/28
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــوذر ملک ــای اب ــی آق ــارض متقاض بالمع
بــه شــماره شناســنامه 3360 صــادره از همــدان بــه شــماره 
ملــی 3873504367 نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 1043/31 متــر مربــع 
بــه پــالک 442فرعــی از44 اصلــی واقــع در بخــش 12 تهران 
خریــداری از مالکیــت رســمی محــرم صــادق خــان محــرز 
ــه  ــت  ب ــالع در دو نوب ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــک  م ــدت ی ــه م ب
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک م

ــف  127 ــد شــد.م ال ــت صــادر خواه ســند مالکی
تاریخ انتشار: 1398/04/18

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
سادات حسینی        1872

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

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــاس  ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب ــای تش ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
ــده کالســه 1397114430002001832  ــه پرون ــوط ب 1ـ رأی شــماره 139860330002003714 مرب
آقای/خانــم روح الــه آمــره فرزنــد مرتضــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 224 مترمربــع مــورد تقاضــا بــه اســتثنا ثمینــه اعیانــی پــالک 
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند  شــماره فرعــی از 1868 اصل
ــه ســید مهــدی  ــی رضــوی ورث رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســید عل

رضــوی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1200 (
2ـ رأی شــماره 139860330002005584 مربــوط به پرونده کالســه 1396114430002001103 
ــن  ــر در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی ــد اکب ــدی فرزن ــم  ابوالقاســم زرن آقای/خان
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 78/30 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2303 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی / ســند مالکیــت 

مشــاعی مــع الواســطه از ابوالفضــل صفــری خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1199 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002005860 شــماره  رأی  3ـ 
1397114430002000931 آقای/خانــم  لیلــی پــوران فرزنــد آقامعلــی در قســمتی از / 
ــالک  ــع پ ــا شــده بمســاحت 120 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی ششــدانگ قطع
شــماره فرعــی از 2497 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند 
رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از علیرضــا و اکــرم و زهــره و اعظــم و 
طاهــره و محبوبــه و ریحانــه و زیــن العابدینــی ورثــه محمــد زیــن العابدینــی و زهــرا صحرا 

ــف 1198 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــرد خری گ
4ـ رأی شــماره 139860330002005596 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430002002207 
آقای/خانــم  هــادی باغبانباشــی فرزنــد یوســفعلی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2497 اصلــی 

واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی 
مــع الواســطه از طاهــره باغبانباشــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1197 (

5ـ رأی شــماره 139860330002005447 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430002000934 
آقای/خانــم  طاهــره باغبانباشــی فرزنــد یوســفعلی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2497 اصلــی 

واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 1196 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002005851 شــماره  رأی  6ـ 
1397114430002000932 آقای/خانــم  محمدرضــا باغبانباشــی فرزند یوســفلی در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک 
شــماره فرعــی از 2497 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند 
رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حمیــد محمــدزاده ملکــی خریــداری 

ــف 1195 ( ــت. )م ال ــرده اس ک
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002005861 شــماره  رأی  7ـ 
در  غالمعلــی  فرزنــد  باغبانباشــی  یوســفعلی  آقای/خانــم    1397114430002000933
ــاحت 120  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش قس
ــند  ــم. س ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 2497 اصل ــماره فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

)  1194 الــف  )م  باشــد.  مــی  مالکیــت  دارای  رســمی 
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002005066 شــماره  رأی  8ـ 
ــد غــالم در قســمتی از  ــم صادقــی فرزن ــم  عبدالرحی 1392114430002003716 آقای/خان
ــع  ــاحت 106/25 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع / شش
پــالک شــماره 1 فرعــی از 2406 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای 

مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 1193 (
ــه 1397114430002000731  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002003897 مرب 9ـ رأی ش
آقای/خانــم  داود مقدمــی فرزنــد بــاب الــه در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 60 مترمربــع پــالک شــماره 109 فرعــی از 1858 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیت مشــاعی مع الواســطه 

از قیطاســی حســن خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1192 (

10ـ رأی شــماره 139760330002023325 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1394114430002000581 
آقای/خانــم  محمدرضــا نصرتــی ســاربانقلی فرزنــد حمــزه در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 29 مترمربــع پــالک شــماره 37 فرعــی از 1870 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مرحــوم بتــول ضــاد 

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1191 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002005587 شــماره  رأی  11ـ 
ــم در قســمتی  ــد ابراهی ــت فرزن ــر حســینی ثاب ــم  اکب 1397114430002001620 آقای/خان
ــع  ــا شــده بمســاحت 111/32 مترمرب از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
پــالک شــماره 161 فرعــی از 1953 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از امیــر کریملــو خریــداری 

ــف 1190 ( ــت. )م ال ــرده اس ک
12ـ رأی شــماره 139860330002004199 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1396114430002001816 
آقای/خانــم  حســین رضــا قــادری توســل فرزنــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 102/90 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 1949 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت 

مشــاعی مــع الواســطه از محمدرضــا شــاکری خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1189 (
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 1398/04/18 تاریخ انتشار اول: 1398/04/03 
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دادنامه  شعبه شش شورای حل اختالف شهرستان ایالم
تاریــخ رســیدگی۱۲/۴/۹۸  شــماره پرونــده ۹۸/۹۵/ش/۶ شــماره دادنامــه۱۳۵ مرجــع رســیدگی شــعبه ششــم شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان ایــالم خواهــان آقــای امیــد حاتمــی فرزندآقــا بــرار بــا وکالــت خانــم کوثــر ابراهیــم پــور کازرونــی بــه 
ادرس ایــالم _خ شــهید بهشــتی خوانده۱_آقــای محمدرضــا  الباجــی فرزنــد ناصربــه آدرس مجهــول المــکان ۲_آقــای مالــک 
حیــدری ریحانــی فرزندجــادر بــه آدرس مجهــول المــکان خواســته:الزام بــه انتقــال ســند خــودرو پــژو  ۸۳۱ط ۳۱ ایــران ۲۴ 
خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق بــه طرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه 
ــه تصــدی  ــالف ب ــرر شــورای حــل اخت ــاده /مق ــوق الع ــت ف ــی در وق ــوق وجــری تشــریفات قانون ــه کالســه ف ــت ب وثب
امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل اســت و باتوجــه لــه اوراق ومحتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر 

ــه صــدور رای مــی نمایــد: ــادرت ب مب
رای شورا

در خصــوص دادخواســت خواهــان آقــای امیــد حاتمــی فرزنــد اقــا بــرار بــا وکالــت خانــم کوثــر ابراهیــم پورکازرونــی بطرفیــت 
خوانــدگان ۱_آقــای محمدرضــا  الباجــی ۲_آقــای مالــک حیــدری ریحانــی وبــه خواســته الــزام خوانــدگان بــه انتقــال ســند 
خــودرو پــژو  ۸۳۱ط۳۱ ایــران۲۴، خواهــان مدعــی اســت کــه خــودرو مدکــور رابــه صــورت قولنامــه عــادی از خوانــده ردیــف 
اول )آقــای محمدرصــا الباجی(خریــداری وثمــن معاملــه رانیــز پرداخــت نمــوده اســت وســند خــودرو بنــام خوانــده ردیــف 
دوم )آقــای مالــک حیــدری ریحانی(بــوده وخواهــان تقاصــای انتقــال ســند خــودرو بــه نــام خــود داردشــورا بــا عنایــت بــه 
ابــالغ اگهــی درج در روزنامــه پیــام مــا مــورخ ۱۲/۳/۹۸ واینکــه خوانــدگان در جلســه  شــوراحاضر نشــده وکتبــا نیــز دفاعــی 
در ایــن راســتا بــه عمــل نیــاورده، لــذا باتوجــه بــه اوراق ومحتویــات پرونــده وتصویرقولنامــه عــادی ارائــه شــده واســتعالم بــه 
عمــل آمــده از پلیــس راهــور وجوابیــه شــماره ۴۳۶/۳/۱۵۱۳مــورخ ۱۱/۳/۹۸ ایــن مرجــع مبنــی براینکــه ســند بنــام )آقــای 
مالــک حیــدری ریحانی(مــی باشــد خواســته خواهــان را محــرز وارد دانســته ومســتندبه  مــاده ۱۹۸قانــون ایــن دادرســی 
ــان  ــام خواه ــه ن ــال ســند خــودرو ب ــه انتق ــدری ریحانی(ب ــک حی ــای مال ــف دوم)آق ــده ردی ــزام خوان ــه ال ــم ب ــی حک مدن
صــادر واعــالم مــی نمایــد .در خصــوص دعــوی خواهــان بــه طرفیــت  آقــای محمدرضــا الباجــی باتوجــه بــه مراتــب مذکــور 
بــه لحــاظ عــدم توجــه دعــوی نســبت بــه نامبــرده بــا اســتناد بــه بنــد ۴ مــاده ۸۴ونیــز مــاده ۸۹ قانــون فــوق قراردعــوی 
ــی و ظــرف مــدت ۲۰ روز پــس از  ــده ردیــف دوم غیاب خواهــان صــادر میگــردد رای صــادره در خصــوص محکومیــت خوان
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــوراوپس از انقضــای واخواهــی ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 
عمومــی حقوقــی شهرســتان ایــالم  مــی باشــد.و درمــورد مقــرر صــادر و حضــوری و ظــرع مــدت ۲۰ روز قابــل تجدیدنظــر 

خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان ایــالم مــی باشــد.
4125 حمیدرضا خسروآبادی قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف ایالم 

ــخ  ــرز درتاری ــاه الب ــذ م تاســیس شــرکت ســهامی خــاص کاغ
ملــی  شناســه  بــه   1189 ثبــت  شــماره  بــه   1398/04/11
ــه  ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی ــت و امض 14008436508 ثب
خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :تولیــد، توزیــع، بســته بندی،خریــد و فــروش 
و واردات و صــادرات انــواع خمیــر کاغــذ و انــواع کاغذهــای 
تجــاری و اداری و صنعتی،انــواع مقــوا وکارتن،طراحــی و راه 
ــواع کاغــذ و صنایــع مرتبــط  ــدازی خطــوط صنعتــی تولیــد ان ان
فــروش  و  تولید،توزیــع، خریــد  از جملــه  مصرفــی کاغــذ 
ــدی  ــته بن ــرای بس ــک ب ــاکات تتراپ ــه و پ ــد الی ــای چن کاغذه
انــواع آبمیــوه هــا، مــواد غذایــی و پــاکات بســته بنــدی 
ــر ســیمان و محصــوالت پتروشــیمی  ــی نظی محصــوالت صنعت
ــزات،  ــین آالت و تجهی ــادرات و واردات ماش ــا. ص ــوینده ه و ش
تولیــد توزیــع خریــد و فــروش انــواع کاغــذ دیــواری و کاغذهــای 
ــروش  ــد و ف ــع خری ــد توزی ــای مختلف.تولی ــر در گرماژه تحری
انــواع محصــوالت تیشو)دســتمال کاغذی(.خریــد و واردات مــواد 
اولیــه جهــت تولیــد انــواع کاغذ.تولیــد توزیــع و خریــد فــروش 
دســتگاهها و ماشــین آالت تولیــد کاغــذ و کارتــن و مقوا،خریــد و 
فــروش تجهیــزات مرتبــط بــا ماشــین آالت تولیــد کاغــذ ، کارتن 
ــدی کلیــه محصــوالت و  ــع و بســته بن ــه تولیــد توزی و مقوا.تهی
ــادرات و  ــروش، ص ــد و ف ــا کاغذ.خری ــط ب ــای مرتب ــرآورده ه ف

واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی .گــزارش اعتبــارات 
اســنادی بــرای شــرکت نــزد بانکهــا و انجــام خدمــات ترخیــص 
ــرکتهای  ــی ش ــا نمایندگ ــذ و اعط ــی. اخ ــرکات داخل کاال از گم
ــی و  ــخاص حقیق ــا اش ــارکت ب ــی و داخلی،مش ــر خارج معتب
حقوقــی در موضــوع و فعالیتهــای وابســته بــه شرکت،شــرکت در 
نمایشــگاه هــای داخلــی وخارجی،برگــزاری همایشــهای داخلــی 
و خارجــی، اخــذ وام و اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و 
ــه  ــرکت در کلی ــی و خارجی،ش ــای داخل ــه بانکه ــی از کلی ریال
ــزوم  ــورت ل ــی. درص ــی و خصوص ــدات دولت ــات و مزای مناقص
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت 
ــتان  ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب : از تاری
البــرز ، شهرســتان اشــتهارد ، بخــش مرکــزی ، دهســتان صحت 
ــاز 2 ،  ــی ف ــهر صنعت ــتهارد، ش ــهرصنعتی اش ــتا ش ــاد ، روس آب
خیابــان گلنــوش 5 ، خیابــان گلفــام 1 ، پــاک 0 ، قطعــه2517 
ــخصیت  ــرمایه ش ــتی 3188115549 س ــف کدپس ــه همک ، طبق
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 10000000000 ریــال نقــدی منقســم 
بــه 10000000 ســهم 1000 ریالــی تعــداد 10000000 ســهم آن بــا نــام 
عــادی مبلــغ 3500000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی 
بانکــی شــماره208-3-1712-98  مــورخ1398/03/25  نــزد 
ــد 1712  ــا ک ــتهارد ب ــعبه اش ــاون ش ــعه تع ــک توس ــک بان بان
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی 

ــه شــماره  ــم حــوری رجایــی ب باشــد اعضــا هیئــت مدیــره خان
ملــی 0043650678و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 
2 ســال آقــای پیــام افتخــاری بــه شــماره ملــی 0070948127و 
ــای  ــال آق ــدت 2 س ــه م ــره ب ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ب
ســید محمــد امیــن افتخــاری بــه شــماره ملــی 0453613535و 
ــه ســمت نایــب  ــه مــدت 2 ســال و ب ــه ســمت مدیرعامــل ب ب
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا 
: کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک و 
ســفته و بــروات و قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه 
ــاری  ــام افتخ ــای پی ــا آق ــا امض ــادی و اداری ب ــای ع ــه ه نام
ــر  ــارات مدی ــی باشــد. اختی ــر م ــر شــرکت معتب ــا مه ــراه ب هم
ــه  ــی ب ــحر برات ــم س ــان خان ــنامه بازرس ــق اساس ــل : طب عام
شــماره ملــی 0083499725 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه 
مــدت یــک ســال مالــی آقــای مهــرداد محمدخانــی بــه شــماره 
ملــی 0322438624 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک 
ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی 
هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه 

ــه فعالیــت نمــی باشــد.  ــه اخــذ و صــدور پروان منزل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
4132  اشتهارد )524799( 
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ــدل  ــان ع ــاد خیاب ــدر آب ــرج حی ــانی: ک ــه نش ــینی ب ــین حس حس
ــد 1 ــاک 11 واح ــاداب پ ــه ش کوچ

ــوق  ــه ف ــده کاس ــکار پرون ــینی بده ــین حس ــه حس ــیله ب بدینوس
ــده  ــناخته نگردی ــوق ش ــاغ آدرس ف ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ک
ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر چــک 449520/62 مــورخ 1398/02/08 
بانــک ملــت بیــن شــما و شــرکت بازرگانــی نیــک راســتین پارســا 
بــه مبلــغ 46/670/000 ریــال بدهــکار مــی باشــد کــه بــر اثــر عــدم 
پرداخــت وجــه بســتانکار در خواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس 
ــن  ــوق در ای ــه کاســه ف ــه صــادر و ب ــی اجرائی از تشــریفات قانون
ــذا طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا  اجــراء مطــرح مــی باشــد ل
بــه شــما ابــاغ مــی گــردد پــس از ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــت در  ــک نوب ــط ی ــوب و فق ــده محس ــاغ ش ــه اب ــی اجرائی آگه
ــر االنتشــار درج و منتشــر میگــردد ظــرف مــدت ده  ــه کثی روزنام
روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت 
پــس از گذشــت مــدت مذکــور نیــم عشــر دولتــی تعلــق میگیــرد 
و بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.
م الف 86546/ف
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800467 وفق ماده 18 
آیین نامه اجرا

ــاد  ــان اتح ــت خیاب ــرج گوهردش ــانی : ک ــه نش ــی ب ــد خان حمی
ــده  ــکار پرون ــی بده ــد خان ــه حمی ــا پ 24 بدینوســیله ب ک مین
کاســه فــوق کــه برابــر گــزارش مامــور ابــاغ آدرس فــوق 
ــر چــک 784158  ــه براب ــردد ک ــی گ ــاغ م ــده اب شــناخته نگردی
مــورخ 1396/12/01 بانــک صــادرات بیــن شــما و شــرکت نیــک 
راســتین پارســا بــه مبلــغ 26/000/000 ریــال بدهــکار مــی باشــد 
کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار در خواســت صــدور 
ــادر و  ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون ــس از تش ــوده پ ــه نم اجرائی
ــق  ــذا طب ــن اجــراء مطــرح مــی باشــد ل ــوق در ای ــه کاســه ف ب
ــس  ــردد پ ــی گ ــاغ م ــما اب ــه ش ــرا ب ــه اج ــن نام ــاده 18 آئی م
ــده  ــاغ ش ــه اب ــی اجرائی ــن آگه ــار ای ــخ انتش از ده روز از تاری
ــار درج  ــر االنتش ــه کثی ــت در روزنام ــک نوب ــط ی محســوب و فق
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــدت ده روز نس ــرف م ــردد ظ ــر میگ و منتش
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
مذکــور نیــم عشــر دولتــی تعلــق میگیــرد و بــدون انتشــار آگهــی 
ــب  ــه شــما تعقی ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی دیگ

خواهــد شــد. 
م الف 86540/ف
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بهسازی ، آسفالت راه دسترسی به شهرک صنعتی شهرستان نوشهر
مهندس سید محمد نظری از تکمیل پروژه ی بهسازی و تعریض راه دسترسی شهرک صنعتی شهرستان نوشهر خبر داد .مهندس سید 

محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران ضمن اعالم این خبر افزود : پروژه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک صنعتی 
شهرستان نوشهر به طول بیش از سه کیلومتر و با اعتبار هزینه شده معادل 15 میلیارد ریال از محل طرح مقام معظم رهبری که از ابتدای 

سال 98 آغاز گردیده بود با تالش و پیگیری همکاران بنده در حوزه ساخت و توسعه راهها تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

ــن در  ــدن و تجــارت اســتان قزوی ــت، مع ــس ســازمان صنع ریی
نشســت خبــری گفــت: تاکنون 37 مــورد ســرمایه گــذاری خارجی 
بــه مبلــغ 630 میلیــون دالر در اســتان جــذب شــده و قزویــن رتبــه 

چهــار کشــور را در ایــن زمینــه دارد.
ــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت  ــه گــزارش رواب ب
اســتان قزویــن، ســعید نبیــل در نشســت خبــری به مناســبت روز 
صنعــت و معــدن، بــا تبریــک 10 تیرمــاه روز ملــی صنعــت و معدن 
ــورد،  ــورد، فرانســه 2 م ــج م ــار داشــت: کشــور افغانســتان پن اظه
ــی، آلمــان و ســنگاپور هــر یــک 2  ــا پنــج مــورد، کــره جنوب ایتالی
مــورد و هلنــد، ســوئیس و اتریــش هــر کــدام یــک مــورد ســرمایه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ــام داده ان ــن انج ــتان قزوی ــذاری در اس گ
عملکــرد کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان اضافــه کرد: 
ــروه فرعــی ســتاد  ــی و 17 کارگ ــروه اصل ــت کارگ در ســال 98 هف
ــرای حــل  ــری ب ــه گام هــای مؤث ــا 138 مصوب ــزار و ب تســهیل برگ
مشــکالت واحدهــای تولیــدی برداشــته شــد.نبیل گفــت: اســتان 
قزویــن رتبــه ســوم کشــور را از نظــر عملکــرد کارگروه تســهیل و رتبه 
هشــت را از نظــر مبلغ پرداختــی دارد و در حوزه پرداخت تســهیالت 
نوســازی نیــز رتبــه ســوم و از نظــر میــزان پرداخــت این تســهیالت 
رتبــه پنجــم کشــور را بــه دســت آورده اســت.این مســئول یــادآور 
شــد: در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان 167 مــورد 
پرداخــت تســهیالت بــه مبلــغ 358 میلیــارد تومــان صــورت گرفت 
کــه بــا مصوبــه کارگــروه بــرای حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی 
اســتان پرداخــت شــد.وی افــزود: در بخــش بازســازی و نوســازی 
واحدهــای تولیــدی 22 واحــد صنعتی بــه مبلغ 57 میلیــارد تومان 
تســهیالت دریافــت کــرده انــد کــه مبلــغ تســهیالت بایــد در ایــن 
بخــش افزایــش یابد.نبیــل اضافــه کــرد: در حــوزه رفع موانــع تولید 
ــا دســتگاه های خدمــات  و حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی ب
ــع تولیــد تصویــب شــد کــه  ــرای رفــع موان ــه ب رســان 289 مصوب
بــه 236 مصوبــه واحدهــا رســیدگی شــد.رئیس ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان قزویــن گفــت: تــالش می کنیم بســیاری 
ــروه  ــه کارگ ــا مصوب ــتان را ب ــدی اس ــای تولی ــکالت واحده از مش
ــن صــورت از  ــر ای ــع کــرده و در غی ــد اســتان رف ــع تولی ــع موان رف
کارگروه هــای ملــی بــرای رفــع ایــن مشــکالت اســتفاده کنیــم.در 
خصــوص بانک هــا قــدری پیگیــری جــدی تــر نیــاز دارد و خیلــی 
از مشــکالت واحدهــا را بانک هــا توانســته انــد حــل کننــد.وی بــا 
اشــاره بــه مشــکالت واحدهــای تولیــدی اســتان، افــزود: کمبــود 
نقدینگــی، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه، فشــارهای اقتصــادی و 
تحریم هــا و … از جملــه مشــکالت واحدهــای تولیــدی هســتند 
کــه اگــر همراهــی دســتگاه ها و بانک هــا نباشــند نمی تــوان 
بــرای حــل مشــکالت اقــدام کرد.نبیــل ادامــه داد: ســهم صنعــت 
در بخــش منابــع بانکــی ســهم 40 درصــدی اســت ولــی هــم اینک 
ایــن ســهم بســیار کمتــر اســت و بایــد ایــن ســهم را افزایــش داد.

بـه مناسـبت سـالروز میالد با سـعادت حضـرت علی ابن موسـی 

الرضـا)ع( و حضـرت فاطمـه معصومـه)س( چهارمین جشـنواره 

آواهـا و نواهـای رضـوی در شهرسـتان ربـاط کریـم برگـزار شـد.به 

گـزارش روابـط عمومـی اداره فرهنگ وارشـاد اسـالمی شهرسـتان 

ربـاط کریـم: به مناسـبت سـالروز میـالد با سـعادت حضرت علی 

ابـن موسـی الرضا)ع( و حضـرت فاطمه معصومـه)س( همزمان 

بـا دهـه کرامـت، ایـن اداره بـا همـکاری معاونـت هنـری اداره کل 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان تهـران و انجمـن موسـیقی 

شهرسـتان ربـاط کریـم، چهارمیـن جشـنواره سراسـری آواهـا و 

برنامه هـای هفدهمیـن جشـنواره  از مجموعـه  رضـوی  نواهـای 

بین المللـی امـام رضـا)ع( 14 تیرمـاه در سـالن سـینما فرهنـگ 

شهرسـتان ربـاط کریم برگـزار کرد.عزت اله عسـگری رئیـس اداره 

فرهنـگ وارشـاد اسـالمی شهرسـتان ربـاط کریـم گفت: اشـاعه و 

ترویـج فرهنـگ منـور رضـوی، گسـترش فعالیت هـای فرهنگـی 

و هنـری مرتبـط بـا سـیره اهـل البیـت)ع( به ویـژه حضـرت امام 

رضـا)ع(، کمـک به انتشـار گسـترده تر این عرصه معنـوی و تولید 

و نشـر آواهـا و نواهـای مذهبی در حـوزه فرهنگ رضـوی از اهداف 

ایـن جشـنواره بود.عسـگری افـزود: ایـن جشـنواره در بخش های 

رقابتـی شـامل: آواهـای رضـوی بـا محوریـت موسـیقی آوازی در 

حوزه موسـیقی نواحیو ردیف دسـتگاهی و نواهـای رضوی درحوزه 

همنوازی و گروه نوازی در موسـیقی ردیف  دسـتگاهی و موسـیقی 

نواحـی و بخـش غیـر رقابتی شـامل موسـیقی ملـل و مـرور آثار 

تولیـد شـده در زمینـه موسـیقی رضـوی برگزارشـد.وی همچنیـن 

دربـاره گروهـای حاضـر درشهرسـتان ربـاط کریم گفت: پنـج گروه 

از شهرسـتان های مختلف کشـور ایران و یک گروه از کشـور ترکیه 

بـه اجـرای برنامـه پرداختند.تکنـوازی و تکخوانـی احمـت جمـال 

کایهـان از کشـور ترکیـه، چاوشـی خوانـی غالمرضـا فـرج پـور از 

سـاری، گـروه یـاری بـه سرپرسـتی زاهد حسـینی از کوهدشـت، 

گـروه صبـا بـه سرپرسـتی خلیـل شـیری از تایبـاد، گـروه نجوای 

کتـول به سرپرسـتی محمدرضـا برزگر از علی آبـاد و گروه قاصدک 

به سرپرسـتی سـعید علی اسـماعیلی از شهرسـتان ورامین برای 

مـردم ربـاط کریـم قطعات موسـیقی اجـرا کردند.

 چهارمین جشنواره آواها و نواهای رضوی 
درشهرستان رباط کریم برگزار شد

صادرات 3000 واحد 
پالسمای خونی از خراسان شمالی

مسـئول جـذب و حفـظ اهداکننـدگان خـون پایـگاه انتقـال خـون خراسـان 
شـمالی از صـادرات سـه هزار واحد پالسـمای خونـی از این اسـتان خبر داد.
رحمانـی گفـت: پالسـماهای خونی از این اسـتان بـه تهران و سـپس از آنجا 

بـه کشـورهای آلمـان و اتریش صادر می شـود.
وی افـزود: میـزان پالسـماهای صـادر شـده در سـال گذشـته نیـز 9000 واحد 

بوده اسـت.
رحمانـی ادامـه داد: بـا ارسـال ایـن فـرآورده می تـوان داروهـای مشـتق از 
پالسـما تولیـد کـرد و سـپس همیـن داروهـا به داخل کشـور ارسـال خواهند 

 . شد
وی با بیان اینکه این پالسـما به صورت بسـته بندی شـده و با فرموالسـیون 
مشـخص بـه خارج صادر می شـود، ادامـه داد: از آنجاییکه پالسـمای ایرانی 
از سـالمت کافـی برخـوردار هسـتند، داروهـای مـورد نیـاز مشـتق شـده از 
پالسـما بـدون هیـچ نگرانی وارد کشـور می شـوند و مـورد اسـتفاده برخی از 

بیمـاران قرار مـی گیرد.
بـه گفتـه این مسـئول این داروهـا برای مـداوای بیماران هموفیلـی و بانوانی 
کـه گـروه RH آن هـا بـا همسرانشـان متفـاوت اسـت مـورد اسـتفاده قـرار 

 . می گیـرد 

کرمان 

اصفهان 

کسب رتبه دوم شرکت گاز استان کرمان  
در پنجمین دوره ارزیابی سالمت نظام اداری

بزرگترین رویداد شهر خورشیدی با تفاهم نامه 
شرکت توزیع برق و شهرداری اصفهان کلید خورد

ــان   ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
از کســب رتبــه دوم ایــن شــرکت در 
ــن  ــام اداری در بی ــی ســالمت نظ ارزیاب
ــر  ــای گاز اســتانی کشــور خب شــرکت ه

داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان 
مهنــدس فــالح ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: شــرکت ملــی 
گاز ایــران در راســتای برگــزاری پنجمیــن دوره ســنجش 
ســالمت اداری از دی مــاه ســال 97 اقــدام بــه ارزیابــی 
ــدارک  ــاس م ــر اس ــتانی ب ــرکت های گاز اس ــدی ش و رتبه بن
و مســتندات ارســالی در شــاخص هــای آمــوزش، قانــون 

ــاط  ــی، شــفافیت، پاســخگویی، شایســته ســاالری، انضب گرای
اداری و مالــی، الگــوی مصــرف و بهــره وری، اســتقرار و 
ــن  ــن آوری هــای نوی ــک و ف توســعه ســامانه هــای الکترونی
و نظــارت و کنتــرل داخلــی نمــود و بــر اســاس نتایــج نهایــی 
ــد در  ــق ش ــان  موف ــتان کرم ــرکت گاز اس ــده، ش ــر ش منتش
میــان 31شــرکت گاز اســتانی بــا ارتقــاء شــانزده رتبــه نســبت 
بــه ســال گذشــته رتبــه دوم ایــن دوره را از آن خــود نمایــد.

ایشــان  بــا اشــاره بــه نقــش مؤثــر ســالمت نظــام اداری در 
بهــره وری و بهبــود مســتمر عملکــرد ســازمان گفــت: ارتقــای 
یکایــک شــاخص هــا در اولویــت هــای برنامــه ریــزی و 

ــه اســت. ــرار گرفت ــات شــرکت گاز اســتان ق اقدام

ــر عامــل  ــران مدی ــر پی ــد رضــا پی ــدس حمی مهن
ــه 3  ــرق شهرســتان اصفهــان ب شــرکت توزیــع ب
ــرد و  ــاره ک ــرق اش ــت ب ــوزه صنع ــدگاه در ح دی
گفــت نــگاه صنعــت بــرق بــا ســه شــاخص بــرق 
بــرای همــه ،بــرق بــرای جامعــه دیجیتــال و بــرق بــا کربــن کــم وجــود 
دارد کــه شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان درگزینــه اول توانســته برقــی بــا 
کیفیــت را بــرای تمــام شــهروندان ایجــاد نمایــد و دوم بــرق دیجیتــال 
کــه شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بــا ایجــاد اســتراتژی توانســته ایــن 
ــن  ــا کرب ــرق ب ــد ب ــه تولی ــد و در شــاخص ســوم ک ــق کن ــم را محق مه

کــم اســت را مــورد توجــه و مداقــه قــرار داده اســت.
وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد : 29 میلیــارد تــن کربــن در ســال  در 

جهــان تولیــد مــی شــود کــه 6 درصــد در بخــش خانگــی ،23 درصــد 
ــد  ــت و 41 درص ــش صنع ــد در بخ ــل ،25 درص ــل و نق ــش حم در بخ
ــد  ــد تولی ــارف 5 درص ــایر مص ــا و در س ــرق وگرم ــد ب ــش تولی در بخ
کربــن ایجــاد مــی شــود و پیــش بینــی مــی شــود در ســال 2050 ایــن 
میــزان بــه 50 میلیــارد تــن در ســال برســد پــس بایــد بــرای داشــتن 
ــم  ــه کار گیری ــت خــود را ب ــام هم ــم و تم ــالش کنی محیطــی ســالم ت
تــا بتوانیــم ســهم  بیشــتری از انــرژی پــاک را تولیــد کنیــم. بــه نظــر 
مــی رســد انتخــاب شــهر اصفهــان بــه عنــوان یــک رویــداد خورشــیدی 
ــد  ــون متوســط تولی ــم اکن ــی باشــد و ه ــا م ــه ج بســیار مناســب و ب
انــرژی پــاک ســاالنه در شــهر اصفهــان 2/2 میلیــون کیلــو وات ســاعت 

مــی باشــد .

ــش  ــی از تاب ــن از  نیم ــور ژاپ ــرد : کش ــان ک ــر نش ــران خاط ــر پی پی
ــور  ــت و کش ــد اس ــره من ــود دارد به ــا وج ــور م ــه در کش ــید ک خورش
ــد و  ــی باش ــامل م ــش را ش ــن تاب ــد ای ــه 80 درص ــک ب ــپانیا نزدی اس
ــم  ــی کنی ــور بررس ــا و کش ــه دنی ــبت ب ــان را نس ــهر اصفه ــر کالن ش اگ
میــزان تابــش در جهــان 3/9 و در کشــور 5/1 و در اصفهــان 5/8 
می باشــد کــه نشــان دهنــده شــرایط بســیار مناســب در شــهر اصفهــان 

ــی باشــد  م
ــک ســاعت خورشــید  ــش ی ــرژی تاب ــه ان ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
باشــد گفــت  مــی  جهــان  ســال کل  یــک  مصــرف  معــادل 
:متاســفانه توســعه ایــن صنعــت در تولیــد انــرژی الکتریکــی 
ــال  ــیم در س ــته باش ــه ای داش ــر مقایس گ ــت و ا ــوده اس ــد ب کن
ــتفاده شــده و  ــید اس ــرژی خورش ــگاوات از ان ــزار م 2007 ، 40 ه
در ســال 2015 ایــن عــدد بــه 50 هــزار مــگاوات رســیده کــه تنهــا 
ــن  ــال 2018 ای ــی در س ــت ول ــته اس ــش داش ــد افزای 25 درص
ــه  ــی دهــد ک ــه نشــان م ــوده اســت ک ــگاوات ب ــزار م ــدد 100 ه ع
بــا گذشــت زمــان اهمیــت هــر چــه بیشــتر ایــن انــرژی بیــش از 

ــت . ــده اس ــش درک ش پی
وی تصریــح کــرد : وزارت نیــرو نیــز تــا پایــان ســال 96 خــوب عمــل 
کــرد ولــی از ســال 97 ایــن رونــد کنــد شــد و امــروز مــا شــاهد مشــوق 
ــه  ــوری ک ــه ط ــتیم ب ــرو هس ــمت وزارت نی ــی از س ــل قبول ــای قاب ه
ــگ   ــیدی فرهن ــرژی خورش ــاله ان ــی 20 س ــد تضمین ــب و خری ــا نص ب
ســازی مناســب همــراه بــا پشــتوانه ای قــوی را بــرای ســرمایه گــذاران 
ــا  ــه ب ــرخ پای ــه  ن ــاد شــده ک ــباتی ایج ــه اســت و مناس ــر گرفت در نظ
ــه طــوری کــه در ســال جــاری 50 درصــد  ــر نمــوده ب ــورم تغیی ــرخ ت ن

ــه اســت . ــد الکتریکــی افزایــش یافت ــه خری ــرخ پای ن
وی ارتبــاط و تعامــل بــا ســازمانها و ارگانهــای اســتانی را یکــی از 
ــت :  ــود و گف ــرح نم ــت از خاموشــی مط ــرون رف ــای ب ــن راهه مهمتری
ــت بســتر  ــان صــورت گرف ــا شــهرداری اصفه ــه ب ــه ک ــم نام ــن تفاه ای
ــه منظــور امــکان ســنجی ،تعریــف و تدویــن راهکارهــای  مناســبی را ب
اســتراتژیک ،چارچــوب هــا ،قوانیــن و مقــررات فراهــم نمــود تــا 
ســرعت و ســهولت بیشــتری در پیشــبرد اهــداف تعییــن شــده حاصــل 

شــود .

مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان خبر داد :
مصرف برق خوزستان 

در وضعیت هشدار
ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
مصـرف  اینکـه  بیـان  بـا  خوزسـتان 
بـرق اسـتان در آخریـن پایـش نقشـه 
بـرق کشـور حاکـی از آن اسـت کـه در 
تاکیـد کـرد:  دارد،  قـرار  زرد  وضعیـت 
بـا  از همـه مشـترکین مـی خواهیـم 
کاهـش حداقـل 5 درصـدی در مصرف 
خـود، شـبکه را در حالـت سـبز و پایدار 
قـرار دهند.محمـود دشـت بـزرگ اظهار 
جـاری  هفتـه  یکشـنبه  در  داشـت: 
مصـرف هشـت هـزار و 77 مگاواتـی 
در شـبکه رخ داده کـه نسـبت بـه مدت 
مشـابه در سـال قبل 4.19 درصد رشـد 
داشـته است.وی رشـد 4.19 درصدی را 
نشـانی از مصـرف نگران کننده دانسـت 
و افـزود: در مـاه هـای گـرم کـه از قبـل 
بـار سرمایشـی بـه شـبکه اضافه شـده 
و شـبکه در اوج مصـرف اسـت نبایـد 
چنیـن رشـدهایی در شـبکه رخ دهـد.

ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
مصـرف  بـا  تصریـح کـرد:  خوزسـتان 
هشـت هـزار و 77 مگاوات 24 سـاعت 
گذشـته بـرای ششـمین بـار از پیـک 

سـال قبـل نیـز عبـور کـرده ایـم.
دشـت بـزرگ با بیـان اینکـه تاکنون به 
جزء چند مورد جزئی ناشـی از آسـیب 
تجهیـزات، خاموشـی در شـبکه انتقـال 
و فـوق توزیـع ایـن شـرکت رخ نـداده 
اسـت، عنوان کـرد: تمهیـدات الزم برای 
پایداری شـبکه اندیشـیده شده است و 
مصـرف بهینه برق از سـوی مشـترکین 
مـی تواند این پایـداری را تضمین کند. 
وی از مشـترکین خواسـت بـا توجـه 
بـه پیـش بینـی هـای افزایـش دما، 
اسـتفاده از وسـایل پـر مصـرف را در 
سـاعت هـای پایانـی شـب یـا اویـل 
هـای  سـاعت  از  خـارج  کـه  صبـح 
پیـک )13 تا 17 و 20 تا 23( اسـت، 

انجـام دهنـد.

37 مورد سرمایه گذاری خوزستان 
خارجی در قزوین 

رشد 2۰ درصدی پایگاه های 
اوقات فراغت در سیستان و بلوچستان

پایگاه های اوقات فراغت در سیستان و بلوچستان 20 درصد رشد کردند

جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
سیســتان و بلوچســتان در جلســه 
ــتان  ــان اس ــاماندهی جوان ــتاد س س
گفــت: در راســتای غنــی ســازی 
پایــگاه  جوانــان  فراغــت  اوقــات 
ــی اســتان در  ــای دســتگاه اجرای ه
ســال جــاری بــا 20 درصــد رشــد بــه 
تعــداد 1183 پایــگاه رســیده اســت

ادهــم کــرد افــزود: اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان جهــت توســعه 
 19 از  بیــش  هــا،   زیرســاخت 
خانــه جــوان در شهرســتان هــای 
اســتان در دســت ســاخت دارد کــه 
تــا پایــان ســال 99 افتتــاح و در 
اختیــار ســازمان های مــردم نهــاد 

ــت .  ــد گرف ــرار خواه ــان ق جوان

وی در خصــوص طــرح غنــی ســازی 
خاطرنشــان  نیــز  فراغــت  اوقــات 
اداره  امســال  تابســتان  در  کــرد: 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل 
دو طــرح بــا عنــوان طــرح ملــی 
)شــعار  بــا  ورزش  بــا  تابســتانی 
ــذاب(  ــال تابســتانی ج ــواده فع خان
ســازی  غنــی  طــرح  همچنیــن  و 
اوقــات فراغــت مخصــوص ادارات 
کل دســتگاه های اجرایــی اســتان 
ــم  ــی خواهی ــزی و اجرای را برنامه ری

ــرد .  ک
20 درصــدی  ادهــم کــرد از رشــد 
پایــگاه هــای اوقــات فراغــت توســط 
اســتان  اجرایــی  هــای  دســتگاه 
خبــر داد و گفــت: در راســتای غنــی 

جوانــان،  فراغــت  اوقــات  ســازی 
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
بــا 2 پایــگاه، محیــط زیســت 10، 
ــاجد  ــری مس ــی و هن ــون فرهنگ کان
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام 683، کمیت
60، آمــوزش و پــرورش 16، فنــی 
ــاد  ــگ و ارش ــه ای 24، فرهن و حرف
اســالمی 17، ســازمان هــالل احمــر 
18، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
و  ورزش  اداره کل  نهایــت  در  و   7
بلوچســتان  و  سیســتان  جوانــان 
بــا 346 مــورد در مجمــوع 1183 
پایــگاه اوقــات فراغــت در تابســتان 

ــود .  ــد ب ــر خواه 98 دای
قابــل  رشــد  خصــوص  در  وی 
بــا  اســتان  توجــه ســمن هــا در 

ــتین  ــرد: نخس ــوان ک ــمن، عن 110 س
ــا نقــش  ــی ب ــان دین همایــش گفتم
جوانــان و ســازمان هــای مــردم 
وحــدت  گفتمان ســازی  در  نهــاد 
توســط  اســتان  در  اســالم  امــت 
ســازمان مــردم نهــاد اندیشــه فــردا 
ــی تقریــب  و همــکاری مجمــع جهان
 27 تاریــخ  در  اســالمی  مذاهــب 
مــرداد مــاه بمیزبانــی شهرســتان 

چابهــار برگــزار خواهــد شــد . 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برگزاری 
ــور  ــی کش ــداد ورزش ــن روی بزرگتری
در اســتان گفــت: اســتان سیســتان 
المپیــاد  بلوچســتان در دومیــن  و 
ــر ورزشــی کشــور  اســتعدادهای برت
بــا اعــزام بیــش از 600 ورزشــکار 
ــی در دو  ــته ورزش ــب 61 رش در قال
بخــش دختــران و پســران از تاریــخ 
ــاه ســال جــاری حضــور  15 مردادم

ــرد .  ــد ک ــدا خواهن پی
ــتان  ــان اس ــرکل ورزش و جوان مدی
افــزود: جامعــه ورزش و جوانــان 
ملــی  تورنمنــت  ایــن  در  اســتان 

ــته  ــم در رش ــداد مه ــان 3 روی میزب
ــی و ســپک  ــدی، دوومیدان هــای کب
ــش از  ــه بی ــود، ک ــد ب ــرا خواهن تاک
کشــور  سراســر  از  ورزشــکار   1200
ــان  ــرده و مهم ــفر ک ــتان س ــه اس ب
ایــن  مــردم خونگــرم و مهمانــواز 
و  شــوند.  مــی  مــرزی  اســتان 
ــکار در  ــداد از ورزش ــن تع حضــور ای
ورزش  تاریــخ  در  تورنمنــت  یــک 

ــت .  ــابقه اس ــی س ــتان ب اس
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت  المپیــاد 
اســتعدادهای برتــر ورزشــی ، تاکیــد 
درخشــش  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
کاروان ورزشــی اســتان در اولیــن 
در  مــی رود  امیــد  المپیــاد  دوره 
ورزشــکاران  نیــز  دوره  دومیــن 
کســب  و  خــود  درخشــش  بــا 
موجبــات  رنگارنــگ  هــای  مــدال 
ــتان  ــریف اس ــردم ش ــحالی م خوش
حضــور  جــواز  و  فراهــم کــرده  را 
جوانــان  المپیــک  مســابقات  در 

نیــز کســب کننــد  را  ســنگال 

ته
نک

ادهـم کـرد افـزود: اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان جهـت توسـعه 
زیرسـاخت هـا،  بیـش از 19 خانـه جـوان در شهرسـتان هـای اسـتان 
در دسـت سـاخت دارد کـه تـا پایـان سـال 99 افتتـاح و در اختیـار 
سـازمان های مـردم نهـاد جوانان قـرار خواهد گرفـت . وی در خصوص 
طـرح غنـی سـازی اوقـات فراغـت نیـز خاطرنشـان کـرد: در تابسـتان 
امسـال اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان دو طـرح بـا عنـوان طـرح 
ملـی تابسـتانی بـا ورزش بـا )شـعار خانواده فعـال تابسـتانی جذاب( 
و همچنیـن طـرح غنـی سـازی اوقـات فراغـت مخصـوص ادارات کل 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان را برنامه ریـزی و اجرایـی خواهیـم کـرد 
. ادهـم کـرد از رشـد 20 درصـدی پایـگاه هـای اوقـات فراغت توسـط 
دسـتگاه های اجرایی اسـتان خبر داد و گفت: در راسـتای غنی سـازی 
اوقـات فراغـت جوانان، دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان بـا 2 پایگاه، 
محیـط زیسـت 10، کانـون فرهنگـی و هنـری مسـاجد ۶83، کمیتـه 
امـداد امـام خمینـی ۶0، آمـوزش و پـرورش 1۶، فنی و حرفـه ای 24، 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 1۷، سـازمان هـالل احمـر 18، تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی ۷ و در نهایـت اداره کل ورزش و جوانـان سیسـتان و 
بلوچسـتان بـا 34۶ مـورد در مجمـوع 1183 پایگاه اوقـات فراغت در 

تابسـتان 98 دایـر خواهـد بود .

آگهی مزایده اموال غیر منقول
)مرحله دوم(

بــه  زمینــی  مــی گــردد  اعــام  وســیله  بدیــن 
مســاحت 200 متــر مربــع افــراز از زمینــی بــه 
مســاحت 15هــزار متــر مربــع بــه پــاک ثبتــی 
شــماره 116 فرعــی از 93 اصلــی بخــش 27 گیــان 
بــه مالکیــت نصــرت نیــک صــورت فرزنــد علــی بــه 
آدرس شهرســتان تالــش – اســالم – ســراه خلخــال 
ــخصی  ــزل ش ــه – من ــاور محل ــاس – کش – خ الم
ــخصات:  ــدود و مش ــه ح ــورت ب ــک ص ــس نی یون
شــماال: بــه  متــراژ 18/48 متــر متصــل بــه نهــر آب 
ــان  ــه خیاب ــر متصــل ب ــراژ 15/14 مت ــه مت ــرقا: ب ش
ــا: بــه متــراژ 10/86 متــر متصــل بــه  ســعدی  جنوب
باقیمانــده ملــک بایــع  غربــا: بــه متــراژ 13/08 
ــی در  ــع  توقیف ــک بای ــی مل ــه باق ــل ب ــر متص مت
ــه توســط کارشــناس  ــده کاســه 971472/ج ک پرون
دادگســتری بــه مبلــغ پایــه ششــصد میلیــون ریــال 
ــورخ 1398/05/06  ــه در م ــت ک ــده اس ــی ش ارزیاب
ــده  ــق مزای ــی 12 از طری ــاعت 11 ال ــنبه س روز یکش
)مرحلــه اول( در اجــرای احــکام کیفــری تالــش بــه 
فــروش میرســد شــخص یــا اشــخاص کــه باالتریــن 
قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده شــناخته 
ــل  ــذ و تحوی ــای آن اخ ــررات به ــی مق ــده وقت ش
میگــردد متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از 

ــد. ــد نماین ــده بازدی ــورد مزای ــده از م مزای
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب 
تالش – مرامی      4141

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــات  ــماره 139860318019000836 -1398/02/22 هی ــر رای ش براب
ــی و اراضــی  و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم 
ناهیــد نــوری فرزنــد محمــود  بــه شــماره شناســنامه 8380 صــادره 
ــای  ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــران در شش از ته
ــی 510  ــاک فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 1483/90 مت ــه مس ــکونی ب مس
از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 322 واقــع در قریــه 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش 28 گی ــوه بخ میانک
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــت مح ــان دوس ــش انس ــد طال محم
منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/04     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/18
3674 رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     
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کارگاه بازیگری از 12 مرداد در مدرسه 
فیلم تجربه با حضور مدرسانی مانند 

فریدون جیرانی برگزار می شود.

کنسرت

ماکان اشگواری  
و امیر صارمی

 28تیر در برج آزادی برگزار می شود.

موسیقیکارگاه

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله »چلچراغ« منتشر شد.

نمایش عاشقانه های خیابان به کارگردانی 

شهرام گیل آبادی  تا 26تیرماه ، 
در ایرانشهر سالن استاد سمندریان در حال 

اجراست .

مستند آلیتا ساخته رابرت رودریگز 
و تهیه کنندگی جیمز کامرون 

در شهر تهران در تاریخ 28 تیر 
اکران می شود.

آلبوم تا ابد ابری اثری از 

علی جعفری پویان 
 که آثار ده آهنگساز معاصر ایران 

را نوازندگی کرده است، منتشر شد.

هیچ وقت به یه هکر نمیشه گفت نگاه نکن 
چی رو داری هک میکنی چون نصف بیشتر 

لذت کارش به فضولی کردنه!

نهنگ آبی

مستندنمایشآلبوم دیالوگ

صل علی محمد دره تاج االصطفا
صاحب جیش االهتدا ناظم عقد االتقا
بلبل بوستان شرع اختر آسمان دین
کوکب دری زمین دری کوکب سما
تاج ده پیمبران باج ستان قیصران
کارگشای مرسلین راهنمای انبیا

سید اولین رسل مرسل آخرین زمان
صاحب هفتمین قرآن خواجٔه هشتمین سرا

طیب طیبه آستان طایر کعبه آشیان
گوهر کان المکان اختر برج کبریا

منهدم از عروج او قبٔه قصر قیصران
منهزم از خروج او خسرو خطٔه خطا

روی تو قبلٔه ملک کوی تو کعبه فلک
مختلف تو قد هلک معتقد تو قد نجا

شاه نشان قدسیان تخت نشین شهر قدس
ای شه ملک اصطفا وی لقب تو مصطفی

آینٔه سپهر را مهر رخ تو صیقلی
دیده آفتاب را خاک در تو توتیا

خواجوی کرمانی 

  نیا که به پایان برسد

 دنیایی دیگر خواهند ساخت

 و خنده تـو

 جای آفتاب را خواهد گرفت.

رسول یونان

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ارزش خاک میهن برای ناصرالدین 
شاه!ـ  هدیه گوشه ای از ایران به 

»اعلیحضرت تزار همه روسیه!«
ــی 1893  ــاه م ــورخ 27 م ــرارداد م ــناد ق اس
روســیه و ایــران 9 جــوالی همیــن ســال 
]روزی چــون امــروز[ میــان دو دولــت مبادلــه 
انتشــار  تهــران![  ]نــه در  اروپــا  شــد و در 

ــت!. یاف
ناصرالدیــن  قــرارداد،  ایــن  موجــب  بــه   
ــه  ــروز« را ب ــرزی »فی ــه م ــار منطق شــاه قاج
»اعلیحضــرت تــزار همــه روســیه!« بخشــیده 
بــود و خــط مــرزی دو كشــور به ســود روســیه 
ــه اینــک در  ــه بــود. ایــن ناحی تغییــر یافت
ــت. ــده اس ــع ش ــتان واق ــوری ترکمنس جمه
فــرارود )شــمال رود جیحــون =   منطقــه 
آمودریــا( در یــک رشــته عملیــات نظامــی 
بــه   )1881 تــا   1873 )از  ســاله  هشــت 
نــژاد  آلمانــی  ژنــرال  ـ  تصــرف کائوفمــان 
ــی  ــک و پارس ــم تاجی ــده و برغ ــیه درآم روس

ســاکنان  از  تــن  میلیونهــا  بــودن  زبــان 
منطقــه، ترکســتان روســیه نامیــده شــده 
ــروش  ــس از ف ــال پ ــش س ــها ش ــود. روس ب
آالســکای یــک میلیــون و 712 هــزار کیلومتــر 
ــت  ــه دول ــران امــروز[ ب ــر از ای مربعــی ]بزرگت
واشــنگتن بــه 7 میلیــون و 200 هــزار دالر، 
تصــرف منطقــه فــرارود را آغــاز کــرده بودنــد. 
روســها کــه بــا لنــدن بــر ســر تقســیم آســیای 
میانــه و آســیای جنوبــی میــان خــود بــه 
ــران  ــد ســپس ای ــه بودن ســازش دســت یافت
ــپتامبر  ــرارداد 21 س ــای ق ــه امض ــور ب را مجب
1881 و برســمیت شــناختن وضعیــت تــازه و 
ــرو،  ــه م ــا ازجمل ــرزمین ه ــت دادن س از دس
اشــک آبــاد )عشــق آبــاد(، ســرخس و ... 
ــیه  ــه روس ــال 1884 ب ــا س ــا ت ــل آنه و تحوی
ــا رود اتــرک عقــب  ــد و خواســتند کــه ت کردن
ــد  ــا تهدی ــه ب ــران ک ــت ته ــال، دول ــرود!. قب ب
نظامــی روســیه رو بــه رو بــود از دعــاوی خــود 
ــود و در  ــارا و ســمرقند انصــراف داده ب در بخ
مــاه مــی 1893 ]طبــق تقاضــا، و بــدون تهدید 

نظامــی[ منطقــه فیــروز هــم از دســت رفــت. 
ــیر  ــون و تفس ــدق مت ــت مص در دوران حکوم
ــا  ــکو ب ــدن و مس ــتعماری لن ــای اس قرارداده
ــا ســال 1950  تهــران از آغــاز قــرن نوزدهــم ت
ــران  ــدارس ای ــخ م ــی تاری ــای درس در کتابه
آمــده بــود کــه پــس از برانــدازی 28 اُمــرداد 
1332 ]برانــدازی دمکراســی[ حــذف و یــا 
کوتــاه شــده بــود کــه انتشــار آنهــا از دو دهــه 
ــا از ســال 1993 در مطبوعــات  پیــش و عمدت

ــت. ــده اس ــرگرفته ش ــران ازس ای
قاجارهــا از ایــل مغولــی »قجــر« و از اعقــاب 
قاجــار نویــان ـ امیــرزاده مغــول بودنــد کــه بــا 

چنگیــز بــه آســیای میانــه آمــده بــود.
    از رفتــار خانهــا و ســالطین قاجــار کــه 
در کتــب تاریــخ و یادداشــت هــای رجــال 
معاصرشــان منــدرج اســت چنیــن برمــی آیــد 
کــه جــز نفــع شــخص خــود و ارضــاء نفــس 
ــد و کوشــش  ــر نبودن ــوری دیگ در اندیشــه ام
آنــان تنهــا ایــن بــود کــه براریکــه قــدرت 

ــد!. ــی بمانن باق

نمایشگاه میدان قدیسین 
تا 25 تیر از ساعت 16 تا 20 در گالری  

طراحان آزاد برپا است. 
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کتاب 

مرشـد و مارگریتـا را شـاید بتـوان از آثار شـگفت انگیـز ادبیات جهان 

بـه حسـاب آورد. در زمانـی کـه ادبیـات فرمایشـی تسـمه از گرده ی 

ادبیات شـوروی کشـیده بود و عرصه را بر چهره های درخشـان ادب 

روسـیه شـوروی تنـگ کـرده بـود، میخائیـل بولگاکـف دوازده سـال 

آخـر عمـر خـود را صـرف نوشـتن رمانـی کـرد که بـه زعم بسـیاری از 

منتقدیـن بـا کالسـیک هـای تاریـخ رمـان پهلو مـی زند و بـی تردید 

در زمره ی درخشـان ترین آثار ادب تاریخ روسـیه به شـمار می رود. 

واضـح اسـت کـه در فضـای ادبـی خفتـه ی دوران اسـتالین اثـری 

بدیـع چـون مرشـد و مارگریتـا حق حیات نداشـت و ربـع قرن طول 

کشـید تـا باالخـره در سـال 1965 زمامـداران شـوروی پـس از حذف 

بیسـت و پنـج صفحـه از متـن کتـاب آن را در تیـراژ محـدودی چاپ 

کردنـد. کتـاب بـا اسـتقبال کـم نظیـر مـردم شـوروی مواجه شـد؛ به 

خاطـر تیـراژ کـم، جلسـات قرائـت عمومـی تشـکیل می شـد. کتاب 

فـورا بـه یکـی از داغ تریـن کاالهای بازار سـیاه شـوروی بـدل گردید. 

طولـی نکشـید کـه متـن کامل و سانسـور شـده ی مرشـد و مارگریتا 

بـه بسـیاری از زبـان هـای زنـده ی دنیـا ترجمـه شـد و حیـرت و 

تحسـین منتقدیـن را برانگیخـت؛ صدهـا رسـاله و کتـاب و مقالـه در 

بـاب جوانـب گوناگـون مرشـد و مارگریتا چاپ شـد. حتـی منتقدین 

رسـمی شـوروی باالخره بـه اهمیـت و ارج بولگاکف اعتـراف کردند و 

مقاالتـی در نقـد و سـتایش مرشـد و مارگریتـا و دیگـر آثار او نوشـتند.

مرشـد و مارگریتـا سـاختی بـه غایـت بدیـع دارد. رمـان از سـه 
داسـتان مختلـف تشـکیل شـده کـه گاه بـه گاه درهـم تنیـده 
می شـوند و باالخـره در پایـان کتـاب بـه وحدتـی ارگانیـک مـی 
رسـند. شـرح وقایع سفر شیطان به مسـکو، سرنوشت پونتیوس 
پیالطـس و تصلیـب مسـیح و داسـتان عشـق مرشـد و مارگریتا 
اجـزاء سـه گانـه ی رمـان هسـتند. ایـن داسـتان هـا در دو زمان 
تاریخـی مختلـف رخ مـی دهنـد: یکـی زمان عیسـی مسـیح در 
اورشـلیم و دیگـری زمـان حکومـت اسـتالین در مسـکو. وقایـع 
زمـان اورشـلیم از صبـح چهـار شـنبه ی هفتـه ی عیـد فصح می 
آغـازد و تـا غـروب شـنبه ادامـه دارد. وقایـع اصلی داسـتان های 
مسـکو نیـز حـدود هفتـاد سـاعت، یعنـی از بعدازظهـر چهارشـنبه 
تـا صبـح یکشـنبه را در بـر مـی گیـرد. این تـوازی زمانـی قاعدتا 
بیانگـر توازی سرنوشـت هایی اسـت که در ایـن دو زمان تاریخی 
مختلـف رقـم خـورده. بولگاکـف بـا تمهیـدات دیگـری نیـز ایـن 
تـوازی و تکـرار را بـه مـا نشـان مـی دهـد: مسـائل و خصائـل 
بسـیاری از شـخصیت های سـه گانه داستان شـبیه هم هستند؛ 
بـه تدریـج خواننـده درمـی یابد که آن چـه در فصل هـای مربوط 
بـه پیالطـس خوانـده در حقیقـت بخـش هایـی از همـان کتـاب 
مرشـد بوده اسـت  وباالخره توصیف نویسـنده از دو شـهر مسـکو 
و اورشـلیم و طوفانـی کـه در پایـان ماجراهـای ایـن دو شـهر رخ 
مـی دهـد نیز همخوانی و شـباهت کامل دارد؛ انگار دو شـهر یکی 
شـده انـد: یکی مسـلخ مسـیح اسـت و دیگـری مذبح مرشـد یا 

بـه تعبیـری خـود بولگاکف.
ظرافـت و خالقیـت مرشـد و مارگریتـا از جملـه در ایـن نهفتـه 
اسـت کـه در عیـن بحـث فلسـفی و نقـد معضـالت اجتماعـی، 
رمـان تـا حـدودی زندگی نامه ی نویسـنده اسـت و بسـیاری از 
جزئیـات داسـتان از زندگـی خصوصـی خود میخائیـل بولگاکف 
برگرفتـه شـده و درک همیـن شـباهت هـا ما را به سـطح سـوم 
ارزیابـی ایـن رمـان نزدیک مـی کند. برای شـناخت بهتـر برخی 
از ظرایـف ایـن جنبـه از رمـان اشـاره ای گـذرا بـه زندگـی او 

اسـت. ضروری 

مرشد و مارگاریتا
نویسنده: میخائیل بولگاکف

انتشارات: فرهنگ نشر نو
درباره کتاب:


