
شـهرداری بـم در نظـر دارد اجـاره شـهربازی خـود را از طریـق مزایـده عمومـی و با جزئیـات مندرج در اسـناد مزایـده ، با بهره گیـری از سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت www.setadiran.ir و بـا شـماره مزایـده )5098090064000002( بـه صـورت الکترونیکـی با شـرایط زیر واگـذار نماید 

آگهی مزایده اجاره شماره 9802

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

1- قیمت پایه اجاره یک ماه جمعا مبلغ 289/500/000ریال می باشد 
2- مدت قرارداد یکسال می باشد 

3- تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه میــزان 5% مبلــغ پایــه اجــاره یکســال 
مــی باشــد 

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
ــت  ــاعت 8:00- مهل ــورخ 1398/6/27س ــایت : م ــار در س ــان انتش  زم

ــاعت 9:00  ــورخ 98/08/06س ــده: م ــناد مزای ــت اس دریاف
تاریــخ بازدیــد : از تاریــخ 98/06/30تــا 98/07/10- آخریــن مهلــت ارســال 

پیشــنهاد قیمــت : مــورخ 98/07/13ســاعت 12:00 
زمــان بازگشــایی : مــورخ 98/07/16ســاعت 10:00- زمــان اعــام بــه برنــده : 

ــاعت 10:00  مورخ 98/07/17س
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافت اســناد 
مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعه( ،ارســال پیشــنهاد 
قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن 

طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد 
2- کلیــه اطاعــات مــوارد اجــاره شــامل مشــخصات ،شــرایط ونحــوه اجاره 
در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخاب 

ــد . می باش
3- عاقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام 
و دریافــت آگهــی الکترونیکــی )توکــن( بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس 

حاصــل نمائیــد. 
4- مرکزپشتیبانی و راهبری سامانه 41934 – 021 

راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد تا دهه فجر

مرکز آمار: تراز مالی خانوارهای ایرانی مثبت است

مشـاور رئیـس جمهور اظهار داشـت: بسـیاری از فعالیت هـای بانکی در 
ایـن مناطـق به دلیـل فقدان بانک های مسـتقل در مناطـق آزاد از طریق 

بـورس بیـن الملل انجام خواهد شـد.
بـه گـزارش ایلنـا، مرتضـی بانـک در »نهمین نشسـت کمیسـیون فنیـ  
تخصصـی فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات« بـا اشـاره بـه اهمیـت نقـش 
فنـاوری اطالعـات و تبـادل و بررسـی برنامـه و ارتقاء برنامـه های حوزه 
IT در مناطـق آزاد کشـور گفـت: مهـم تریـن عامـل توسـعه اقتصـادی 
مناطـق آزاد سیسـتم مبـادالت بانکی و جذب سـرمایه اسـت. پس این 
سـه محـور تکمیـل کننـده یکدیگرند و اگر در مناطق آزاد کشـور پیشـبرد 
فعالیـت ایـن سـه محـور بـه جـد دنبـال شـود آثـار مطلوبـی را بـر جای 

خواهد گذاشـت. 
او ادامـه داد: امـروزه فلسـفه ایجـاد مناطـق آزاد اجـرای برنامـه هـای 
اقتصـادی متفـاوت بـا سـرزمین اصلـی اسـت امـا در ایـران نمـی توان 
بیـن قوانیـن مناطـق آزاد بـا قوانیـن سـرزمین اصلـی تفکیـک قائـل 
شـویم. قانـون مناطـق آزاد بـه مدیـر منطقـه اختیاراتـی داده اسـت کـه 
بتوانـد برنامـه های خـود را پیاده سـازی کند. این موضعی اسـت که در 
مناطـق آزاد امـارات و بنـادر آزاد آن اجـرا مـی شـود و حاصـل آن را مـی 
بینیـم ولـی مناطـق آزاد ایـران بـا چالش هـای متعددی بلحـاظ قوانین 

و مقـررات مواجـه هسـتند. 
مشـاور رئیـس جمهور، رسـیدن بـه موفقیت هـای اقتصـادی در جامعه 
بیـن المللـی را توجـه بـه توسـعه ارتباطـات دانسـت و گفـت: فنـاوری 
ارتباطـات و اطالعـات هـم اکنـون در دهکـده جهانـی حـرف اول را مـی 
زنـد و روابـط میـان کشـورها بـا کمترین تعارضـات و تفاوت هـا در حال 
تغییـر، تبیین و تشـخیص اسـت؛ بنابرایـن روابط بین الملل و رسـیدن 

بـه یـک فهـم مشـترک نکتـه مهمی اسـت و ایـن دو الزم و ملـزوم هم 
. هستند

مرتضـی بانـک افـزود: اگـر تسلسـل روابـط سیاسـی و اقتصـادی بـه 
درسـتی تعریـف نشـود و نتـوان با جهـان ارتباط خوبـی برقرار کـرد باید 
گفـت در توسـعه اقتصـادی موفـق نخواهیـم بـود کـه این یـک امر مهم 

اسـت کـه بایـد بـه آن توجه داشـت.
دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی بـا اشـاره بـه اینکه این 
مناطـق فـارغ از هرگونـه مقـررات سـختگیرانه بایـد بـا قوانین شـفاف و 
روشـن در حـوزه هـای اقتصادی و به ویژه سـرمایه گـذاری فعالیت کنند 
گفـت: خوشـبختانه بـا توجه به چالش هـای اقتصـادی و تحریم هایی 
کـه در کشـور حاکـم اسـت، مناطـق آزاد تاکنون موفـق عمل کـرده اند و 
میـزان صـادرات را از ایـن مناطـق )آزاد و ویـژه( در سـال گذشـته بـه 20 
میلیـارد دالر رسـانده انـد. ایـن در حالی اسـت که میزان صادرات کشـور 
در همیـن سـال کمتـر از 50 میلیـارد دالر بـوده اسـت کـه سـهم صادرات 
مناطـق آزاد در ایـن عـدد، نشـان دهنـده موفقیـت این مناطـق در دوران 

تحریم اسـت.  
مرتضـی بانک اظهار داشـت: بایـد فرآیندهای صریح و روشـنی در حوزه 
بانکـی در مناطق آزاد تعریف شـود تا مسـیر توسـعه اقتصـادی و جذب 
سـرمایه گـذاری در ایـن مناطـق هموارتـر شـود. ایجـاد مکانیسـم هـای 
مالـی همچـون ایجـاد بـورس بیـن الملـل در مناطـق آزاد  هـم از دیگـر 

مـواردی اسـت کـه به ایـن فرآینـد کمک مـی کند. 
او هـم چنیـن از راه اندازی بورس بیـن الملل در مناطق آزاد در دهه فجر 
امسـال خبـر داد و گفت: بسـیاری از فعالیت های بانکـی در این مناطق 
بـه دلیـل فقـدان بانک هـای مسـتقل در مناطـق آزاد از طریـق بـورس 

بیـن الملـل انجـام خواهد شـد. مشـاور رئیـس جمهور همچنیـن ایجاد 
صنـدوق ضمانـت، شـروع بـه کار رمزارزهـا به صـورت پایلـوت در مناطق 
آزاد و اسـتفاده از بـرات الکترونیـک یـا مبـادالت تهاتـری در این مناطق 
را از جملـه مکانیـزم هـای جدیـد برای توسـعه فعالیت هـای اقتصادی 
در مناطـق آزاد عنـوان کـرد و گفـت: ایـن برنامـه هـا نیـز در حـال برنامه 
ریـزی اسـت تـا با اجرایی شـدن رونـد فعالیت هـای اقتصـادی مناطق 
آزاد تسـهیل شـود. همچنیـن در بحـث اسـتفاده از سیسـتم، امکانـات 
و خدمـات الکترونیـک هـم تـا پایـان امسـال 30 خدمـت بـه صـورت 
یکپارچـه در مناطـق آزاد ایجاد می شـود که امیدواریم تا پایان سـال 99 
ایـن سیسـتم به صـورت کامـل در تمامی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی 

پیاده سـازی شـود. 
در ادامـه ایـن نشسـت، دبیـر کمیته راهبـردی فناوری اطالعـات و مدیر 
پـروژه پنجـره واحد مناطق آزاد ضمـن معرفی خاسـتگاه قانونی، اهداف 
و وظایـف کمیتـه راهبردی فنـاوری اطالعات مناطق آزاد به ارائه گزارشـی 
از وضـع موجـود و چشـم انـداز آتـی فنـاوری اطالعـات در ایـن مناطـق 

پرداخت.
محمدامیـن الـه  داد افـزود: تحقـق تحـول دیجیتـال با تاکید بـر تجربه 
دیجیتـال مشـتری و فرآیندهـای اصلـی، از سـال 1397 محـور اصلـی 
برنامـه ریـزی  ها و تالش  هـای این مجموعه در حوزه فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات بـوده و در همیـن راسـتا، طرح ریـزی و اجرای پـروژه پنجره 
واحـد خدمـات الکترونیـک مناطـق آزاد در دسـتور کار کمیتـه راهبـردی 

فنـاوری اطالعـات قرار گرفته اسـت.
الـه داد، ابـراز امیـدواری کـرد: بـا توجـه بـه رونـد توسـعه سـامانه های 
اطالعاتی یکپارچه مناطق آزاد، در نیمه دوم سـال جاری شـاهد اسـتقرار 
و عملیاتـی سـازی چند سـامانه جدیـد خواهیم بود که ایـن امر دریافت 
خدمـات مـورد نیـاز صاحبـان کسـب وکار در مناطـق آزاد را بیش از پیش 

تسـهیل خواهد کرد.

او ایجـاد سـامانه های اطالعاتـی را الزمـه و پیش نیـاز تحقـق پنجـره 
واحـد خدمـات الکترونیـک در مناطـق آزاد دانسـت و افـزود: در حـال 
حاضـر خدمـات مـورد نیـاز گروه هـای مختلـف ذی  نفعـان در خصوص 
فرآیندهـای صنایـع، ثبـت شـرکت ها، مجوزهـای اقتصادی، کمیسـیون 
ارزش افـزوده، ثبـت سـفارش و امور گمرکی به صـورت الکترونیکی و از 

طریـق سـامانه های مسـتقر در مناطـق ارائـه می شـود.
دبیـر کمیتـه راهبردی فنـاوری اطالعات دبیرخانه شـورایعالی مناطق آزاد 
در پایـان تاکیـد کـرد: ارتقـا بهره وری، بهبـود کیفیت خدمات، اسـتاندارد 
سـازی فرآیند هـا و ایجـاد شـفافیت اطالعاتـی از مزایای اسـتقرار پنجره 
واحـد خدمـات الکترونیکـی اسـت کـه پیگیـر تحقـق آن هسـتیم و 
خوشـبختانه در ایـن زمینـه، دبیـر شـورای عالـی نیـز نه تنها حامـی بلکه 

مطالبه گـر نیز هسـتند.
** دستاوردهای مناطق آزاد در حوزه آی تی مثال زدنی است

رییـس مرکـز فنـاوری اطالعات و توسـعه اقتصـاد هوشـمند وزارت امور 
اقتصـادی و دارایـی نیـز در این نشسـت گفت: برآورد تحلیـل های اولیه 
در خصـوص جایـگاه دبیرخانـه شـورایعالی مناطق آزاد و ویـژه اقتصادی 
و اقدامـات و دسـتاوردهای انجـام شـده در ایـن سـطح از مناطق مثبت 

ارزیابـی شـده و قابل قبول اسـت. 
علی عبداللهی با اشـاره به اینکه بورس بین الملل یکی از دسـتاوردهای 
عظیـم جمهوری اسـالمی اسـت و ابعاد گسـترده ای هـم دارد گفت: این 
بـورس، بـه بیـن المللـی شـدن شـرکت هـای ایرانـی کمـک مـی کند و 
ارتباطـات میـان سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی را تسـهیل می کند. 

عبداللهـی ادامـه داد: نقـش دبیرخانـه شـورایعالی مناطـق آزاد و ویـژه 
اقتصـادی مشـابه درگاه هـای اتصـال اقتصـادی و اجتماعـی اسـت کـه 
مجموعـه هـای بیرونـی را بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد. مناطـق آزاد در 
حـوزه آی تـی بـه دسـتاوردهای خوبی رسـیده اند که قابلیـت تعمیم به 

وزارت اقتصـاد و سـرزمین اصلـی را دارنـد. 

مرکـز آمـار مدعـی شـده کـه از سـال 1395 تـا پایـان 
سـال1397 همـواره درآمـد خانوارهـای ایرانی بیشـتر از 
هزینـه آنهـا بـوده و مابه التفـاوت آن مثبـت بـوده اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا، چنـدی پیش مرکـز آمار گزارشـی از 
نتایـج طرح هـای آمارگیـری هزینه و درآمـد خانوارهای 
شـهری و روسـتایی سـال ١٣٩٧ هـر خانـوار شـهری 
منتشـر کـرد کـه نشـان داد سـهم هزینه هـای آنهـا در 

سـال گذشـته کمتـر از درآمدشـان بـوده اسـت.
بنـا بـر این گزارش خانوارهای شـهری در سـال گذشـته 
بـه طـور متوسـط ٤٣ میلیـون و ٤٩١ هزار تومـان درآمد 
و ٣٩ میلیـون و ٣٢٣ هـزار تومـان هزینه داشـته اند که 
معـادل متوسـط ماهانه سـه میلیون و ٦٢٤ هـزار تومان 

درآمـد و ٣ میلیـون و ٢٧٧ هـزار تومان هزینه اسـت.
همچنیـن هـر خانـوار روسـتایی حـدود  ٢٣ میلیـون و 
٣١١ هـزار تومـان درآمد و ٢١ میلیـون و ٤٤٧ هزار تومان 
هزینـه داشـته کـه معادل متوسـط ماهانه یـک میلیون 
و ٩٤٣ تومـان درآمـد و یک میلیـون و ٧٨٧ هزار تومان 

هزینه بوده اسـت.
بـر ایـن اسـاس مابه التفـاوت درآمـد و هزینـه سـاالنه 
خانوارهـای کشـور در سـال ١٣٩٧ نشـان می دهـد کـه 
هـر خانـوار شـهری بـه طـور متوسـط چهـار میلیـون و 
١٦٨ هـزار تومـان و هـر خانـوار روسـتایی یـک میلیـون 
و ٨٦٤ هـزار تومـان بیشـتر از هزینـه سـاالنه اش درآمد 

داشـته اسـت کـه معـادل متوسـط ماهانه ٣٤٧ هـزار و 
٣٠٠ تومـان و ١٥٥ هـزار و ٤٠٠ تومـان به ترتیب برای هر 

خانـوار شـهری و روسـتایی بـوده اسـت.
در واقـع، از سـال ١٣٩٥ تـا ١٣٩٧ هـر خانوار شـهری به 
ترتیب ١٠,٢، ١٠.٢ و ٩.٦ درصد و هر خانوار روسـتایی به 
ترتیـب ١١.٣، ١١.٥ و ٨ درصد از درآمدش نسـبت به کل 
هزینه هایش بیشـتر بوده اسـت.این در حالی اسـت که 
مرکـز آمـار به تازگی در گزارشـی به رونـد درآمد و هزینه 
خانوارها در چند سـال اخیر اشـاره داشـته و اعالم کرده 
اسـت کـه رونـد مابه التفـاوت درآمـد و هزینـه خانوارها 
در سـال های اخیـر از مثبـت بـودن ایـن مابه التفـاوت 
از چنـد سـال گذشـته حکایـت دارد؛ بـه گونـه ای کـه در 
سـال های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ نیـز هـر خانـوار شـهری بـه 
ترتیب سـه میلیون و ٢٣٩ هزار تومان و سـه میلیون و 
٧٤٢ هـزار تومـان و هر خانوار روسـتایی بـه ترتیب یک 
میلیـون و ٩٩٦ هـزار تومـان و دو میلیـون و ٣١٧ هـزار 
تومان بیشـتر از هزینه سـاالنه اش درآمد داشـته اسـت.
در توضیـح مرکـز آمـار آمـده کـه مابه التفـاوت درآمـد 
و هزینـه خانـوار لزومـا بـه معنـی پـس انـداز خانـوار 
نیسـت. بطور سـاده پـس انداز عبارت اسـت از بخشـی 
از درآمدهای افراد که خرج نشـده اسـت. اما در تحلیل 
هـای اقتصـاد کالن مفهوم صحیـح پس انـداز را باید از 

جریـان دایـره وار درآمـد و تولیـد ملـی فهمید.

آقای رییس جمهور، به آمریکا 
برو به هزار و یک دلیل
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ــال رودرو  ــفر احتم ــن س ــم در ای ــی مه ــاید نگران ش

ــه  ــه ب ــداری ک ــی اســت. دی ــا روحان ــپ ب شــدن ترام

ــتاق  ــا مش ــدام از طرف ه ــال هیچک ــد فع ــر می رس نظ

ــه  ــد ک ــرط هایی دارن ــش ش ــر دو پی ــتند. ه آن نیس

ــد. در  ــرا کن ــد آن را اج ــل بای ــرف مقاب ــد ط می گوین

ــور  ــای جمه ــفر روس ــان س ــه در جری ــن همیش ضم

ایــران بــه ســازمان ملــل، ایــن حاشــیه وجــود داشــته 

اســت. یادمــان نرفتــه اســت کــه خاتمــی بــرای 

روبــرو نشــدن بــا کلینتــون بــه دستشــویی پنــاه بــرد.

ســید عبــاس موســوی ســخنگوی وزارت خارجــه  در 

ــر  ــت: »اگ ــگاران گف ــا خبرن ــود ب ــی خ نشســت هفتگ

شــرایط مســاعد باشــد؛ آقــای ظریــف طــی روزهــای 

ــاد  ــرای حضــور در هفت ــور ب ــراه رئیس جمه ــده هم آین

ــل  ــن نشســت مجمــع عمومــی ســازمان مل و چهارمی

ــود.« ــورک می ش ــازم نیوی ع

ــود،  ــم نب ــاعد ه ــرایط مس ــر ش ــی اگ ــت حت ــد گف بای

ــع  ــد. مجم ــکا برون ــه آمری ــد ب ــف بای ــی و ظری روحان

بــرای  زمــان  بهتریــن  ملــل  ســازمان  عمومــی 

ــوری  ــام جمه ــال پی ــک و انتق ــای دیپلماتی گفت وگوه

اســالمی بــه جهــان اســت. نکتــه ای کــه محمــود 

احمــدی نــژاد بــه خوبــی آن را درک کــرد امــا از 

آن اســتفاده نکــرد. او در 8 ســال دوران ریاســت  

جمهــوری اش 8 بــار بــا ســفر بــه نیویــورک در مجمــع 

ــل متحــد حاضــر شــد.در دوران  عمومــی ســازمان مل

پــر تنــش بین المللــی کــه برخــی از جملــه عربســتان 

و اســرائیل می خواهنــد ایــران را جنــگ طلــب نشــان 

ــه  ــی ک ــل، جای ــازمان مل ــر س ــور در مق ــد، حض دهن

ــور  ــان در آن حض ــورهای جه ــران کش ــیاری از س بس

ــر اســت. ــان شــب واجــب ت ــد از ن دارن

ــن  ــران زمی ــرای ای ــل ب نشســت عمومــی ســازمان مل

ــتراتژی  ــک اس ــا ی ــد ب ــه می توان کشــاورزی اســت ک

ــد. ــته باش ــی از آن داش ــت های خوب ــت برداش درس

حاشــیه  در  پررنــگ  حضــور  بــا  روحانــی  حســن 

ــای  ــام تالش ه ــد تم ــل می توان ــازمان مل ــت س نشس

ــرای کشــاندن  ــی ب اســرائیل و برخــی کشــورهای عرب

ــال  ــه احتم ــد. ب ــی کن ــت را خنث ــج عزل ــه کن ــران ب ای

بســیار زیــاد تمــام طرف هــای برجــام در نشســت 

ســازمان ملــل حضــور پیــدا خواهنــد کــرد و روحانــی 

می توانــد بــا رایزنــی مســتقیم بــا آنهــا مســیر برجــام 

و همــکاری اروپایی هــا بــا ایــران را بررســی و بــه 

ــد. ــترک برس ــکار مش ــک راه ی

دیدارهــای روحانــی در حاشــیه نشســت ســازمان 

ملــل و اســتقبال جهــان از او  می توانــد از دل خــاک 

آمریــکا یــک پیــام مهــم بــرای رییــس جمهــور 

ایــاالت متحــده مخابــره کنــد. جهــان حامــی ایــران و 

ــام اســت. ــداوم برج ت

ترامــپ ایــن روزهــا در داخــل آمریــکا و خــارج از آن 

ــیاری  ــا بس ــت. او تقریب ــور تنهاس ــس جمه ــک ریی ی

ــر  ــت. کمت ــت داده اس ــود را از دس ــای خ از متحده

کســی دوســت دارد، دوســت ترامــپ خطــاب شــود. 

ــرد  ــش ب ــرای پی ــن ب ــر از ای ــی بهت ــه زمان ــس چ پ

ــل. ــازمان مل ــت در س ــی دول ــداف دیپلماس اه

در کنــار مذاکــرات سیاســی، مذاکــرات اقتصــادی 

ــم  ــور و تی ــس جمه ــتور کار ریی ــد در دس ــز می توان نی

ــا اعتمــاد ســازی  ــد ب ــی می توان همــراه باشــد. روحان

ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــی زمین ــای خارج ــرای طرف ه ب

ــد. ــم کن ــا را در داخــل کشــور فراه ــاره آنه دوب

ــال رودرو  ــفر احتم ــن س ــم در ای ــی مه ــاید نگران ش

ــه  ــه ب ــداری ک ــپ اســت. دی ــا ترام ــی ب شــدن روحان

ــتاق  ــا مش ــدام از طرف ه ــال هیچک ــد فع ــر می رس نظ

ــه  ــد ک ــرط هایی دارن ــش ش ــر دو پی ــتند. ه آن نیس

ــد. ــرا کن ــد آن را اج ــل بای ــرف مقاب ــد ط می گوین

در ضمــن همیشــه در جریــان ســفر روســای جمهــور 

ایــران بــه ســازمان ملــل، ایــن حاشــیه وجــود داشــته 

اســت. یادمــان نرفتــه اســت کــه خاتمــی بــرای 

روبــرو نشــدن بــا کلینتــون بــه دستشــویی پنــاه بــرد.

انس طال         1.503.210

مثقال طال     17.670.250

گرم طالی 18  4.084.192

گرم طالی 24   5.439.200

بهار آزادی      40.400.000

امامی          40.430.000

نیم       20.580.000

ربع         12.590.000

گرمی       8.690.000

دالر             112.390

یورو         125.200

درهم          32.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 20  تا  32دنبال کنید

فاصلهکهکشانیدستمزدباهزینهها
فاصله دستمزد با سبد معاش حداقلی جامعه به باالترین سطح در چند دهه گذشته رسیده است

اخیـرًا رییـس شـورای عالـی جنگل ضمن اشـاره 
بـه اینکـه ایـن شـورا بـرای قطـع درختـان صـد 
نکـرده،  مجـوزی صـادر  یاسـوج  در  بلـوط  سـاله 
گفتـه اسـت: شـاخص های ارزیابی هـای زیسـت 
محیطـی بایـد بـه روز شـوند. این واکنـش کامران 
بلـوط در  بـه قطـع درختـان صدسـاله  پورمقـدم 
روز  دو  طـی  کـه  اسـت  خاطـر  بـدان  یاسـوج 
اجتماعـی  شـبکه های  در  عکس هایـی  گذشـته 
محـور  در  بلـوط  سـاله  صـد  درختـان  قطـع  از 
عـرض  افزایـش  دلیـل  بـه  یاسـوج  سی سـخت 

منتشـر شـد. محـور 
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صدور نشان ملی 
صنایع دستی برای

 13 اثر آذربایجان غربی
معاون صنایع دستی آذربایجان 

غربی گفت: »سه اثر تولیدی 
صنایع دستی استان موفق به 
دریافت نشان ملی مرغوبیت 

صنایع دستی شدند.«

احتمال رسیدن توفان های 
حاره ای به خلیج فارس 

بسیار ضعیف است
رئیس پژوهشکده علوم جوی 

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 
و علوم جوی گفت: با توجه به 

موقعیت جغرافیایی ایران و دریاهای 
آن، رسیدن توفان های حاره ای مانند 
توفان دوریان به خلیج فارس بسیار 

ضعیف است.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران
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رییس شورای عالی جنگل 
با اشاره به قطع درختان 
صدساله بلوط در یاسوج، بر 
به روزرسانی شاخص های ارزیابی  
زیست محیطی تاکید کرد

لزومبهروزرسانی

شاخصهایارزیابی

زیستمحیطیکشور
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مرمت عمارت ۱۲۰ساله 
گلستانه تهران

عمارت ۱۲۰ ساله گلستانه از سوی شهرداری
 منطقه ۱۱تهران در حال مرمت است

وزیر ورزش:

به زودی شاهد حضور زنان 
در ورزشگاه ها خواهیم بود
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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واکنش چین به اتهام زنی آمریکا علیه ایران درباره حمله عربستانپیام خبر
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به ادعای آمریکا علیه ایران درباره حمله به مجموعه 
پاالیشگاهی آرامکو خواستار خویشتن داری و خودداری از اقدامات تنش زا شد.
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فاصله کهکشانی دستمزد با هزینه  ها
فاصله دستمزد با سبد معاش حداقلی جامعه به باالترین سطح در چند دهه گذشته رسیده است

سبد معیشت خانوار  به 7 میلیون و 580 هزار تومان رسیده است

مرکــز  طــرح  بــه  ایــرادات 
بســیار  مجلــس  پژوهش هــای 
ــران  ــزد کارگ ــره زدن م ــت؛ از گ اس
تــا  و جغرافیــا گرفتــه  بــه ســن 
نقــش  از  بــرای کاســتن  تــالش 
ــران  ــال کارگ ــت در قب ــی دول حمایت
ــد  ــه در بن ــی ک ــتان، نقش و فرودس
بــر  ایــران  اساســی  قانــون  بنــد 
ــن  ــت؛ در ای ــده اس ــح ش آن تصری
بابــت  اصلــی  نگرانــی  شــرایط 
ــت  ــه ماه هاس ــت ک ــی اس تالش های
آغــاز شــده و »حداقــل دســتمزد« و 
مــاده 41 قانــون کار را هــدف گرفتــه 

اســت.

ــه  ــا، فاصل ــگار ایلن ــه گــزارش خبرن ب
ــا ســبد معــاش  حداقــل دســتمزد ب
ســطح  باالتریــن  بــه  حداقلــی 
رســیده  گذشــته  دهــه  چنــد  در 
ــه  ــبات کمیت ــن محاس ــت؛ آخری اس
ــوراها در  ــی ش ــون عال ــتمزد کان دس
مردادمــاه نشــان می دهــد کــه ســبد 
ــون و  ــه 7 میلی ــوار  ب معیشــت خان
ــت؛  ــیده اس ــان رس ــزار توم 580 ه
ــل  ــه حداق ــاب، فاصل ــن حس ــا ای ب
ــون  ــا 2 میلی ــون ی دســتمزد 2 میلی
ــا ایــن ســبد،  و 200 هــزار تومانــی ب
300 هــزار  بیــش از 5 میلیــون و 

ــت. ــان اس توم

نماینــدگان  شــرایط کــه  ایــن  در 
کارگــران، در انتظــار برگــزاری جلســه 
موضــوع  بــا  کار  عالــی  شــورای 
افزایــش  و  دســتمزد  ترمیــم 
ــای  ــد از روش ه ــدرت خریدهرچن ق
ــتند،  ــتقیم هس ــدی و غیرمس غیرنق
از  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
نتایــج یــک تحقیــق پرده بــرداری 
از  بخشــی  در  اســت کــه  کــرده 
حداقــل  تمــام،  صراحــت  بــا  آن 
ــتغال  ــع اش ــی از موان ــتمزد، یک دس

زایــی معرفــی شــده اســت.

گزارش چه می گوید؟
ایــن گــزارش  چهــارم  بخــش  در 

ــاص  ــتغالزایی« اختص ــه »اش ــه ب ک
ــع  ــه مان ــع و مشــکالتی ک دارد، موان
ایجــاد  بــرای  ســرمایه گذاری  از 
فهرســت  می شــود،  اشــتغال 
ــا،  ــی از زیرفصل ه ــت؛ یک ــده اس ش
اصــالح  طریــق  از  اشــتغالزایی 

اســت. دســتمزد  ســاختار 
گــزارش  از  بخــش  ایــن  در 

: نیــم ا می خو
ــعه یافته  ــر توس ــورهای کمت »در کش
ــود نهادهــای کارآمــد و  ــت نب ــه عل ب
ــای  ــود اتحادیه ه ــدم وج ــل، ع کام
بــه  دولت هــا  قــوی،  کارگــری 
کار  نیــروی  از  حمایــت  منظــور 
ــتقیمًا در  ــا( مس ــا کارفرم ــر ی )کارگ
بــازار کار دخالــت کــرده و قانــون 
ایــن  از  یکــی  می نماینــد.  وضــع 
مــوارد، تعییــن حداقــل حقــوق و 
دســتمزد نیــروی کار اســت و هــدف 
از آن، عمدتــًا حمایــت از نیــروی کار 
ــد،  ــدرت خری ــش ق ــاغل و افزای ش
ــی  ــرایط رفاه ــی و ش ــوان چانه زن ت

آنهاســت.
ایــن درحالیســت کــه در بیشــتر 
دولــت  توســعه یافته،  کشــورهای 
هیــچ مداخلــه ای در ایــن خصــوص 
و  کارفرمایــان  بــه  و  نداشــته 
ــا  ــود ب ــازه داده می ش ــران اج کارگ
یکدیگــر مذاکــره کننــد و بــه صــورت 

دوجانبــه بــه توافــق برســند.«
در ادامــه، متــن مــاده 41 قانــون 
بــه  اشــاره  بــا  و  آورده شــده  کار 
ــه  ــی ک ــاده قانون ــن م ــوای ای محت
نقــاط  بــرای  »مــزد  می گویــد 
ــف  ــع مختل ــور و صنای ــف کش مختل

ســری  یــک  رعایــت  بــا  بایــد 
و  اول  بنــد  در  پیش شــرط ها کــه 
دوم ایــن مــاده مشــخص شــده، 
ــرادات  ــری ای ــود« یکس ــن ش تعیی

مطــرح شــده اســت:
شــورای  حاضــر  حــال  در  »امــا 
ــوع  ــک ن ــا ی ــالیانه تنه ــی کار س عال
ــرای  ــتمزد ب ــوق و دس ــل حق حداق
کشــور  صنایــع  و  مناطــق  تمــام 
امــر  همیــن  و  مــی دارد  اعــالم 
انعطاف ناپذیــری در روابــط کارگــر 
از  و  تشــدید کــرده  را  و کارفرمــا 
ــتغال و  ــاد اش ــم در ایج ــع مه موان
غیررســمی  اشــتغال  گســترش 
اســت. ایــن تاکیــد بــرای آن اســت 
کــه تــوان اقتصــادی کارفرمایــان 
شــهری و روســتایی و بنگاه هــای 
خــرد و بــزرگ یکســان نیســت و 
تعییــن  در  مســاله  ایــن  لحــاظ 
ــط  ــاف رواب ــتمزد، انعط ــل دس حداق
کارگــر و کارفرمــا را بیشــتر کــرده 
و زمینــه گســترش اشــتغال خواهــد 

ــود.« ب

ایرادات این گزارش
بحــث  چنــد  گــزارش،  ایــن  در 
ــر  ــد ب ــت؛ تاکی ــته اس ــی برجس کل
مــزد  دوجانبــه؛  چانه زنــی  لــزوِم 
ناکارآمــد  و  ســنی  و  منطقــه ای 
بــودن معیــار هزینه هــای زندگــی 
بــدون  ادعاهــا  ایــن  همــه  امــا 
زیرســاخت های  گرفتــن  نظــر  در 
اجتماعــی، اقتصــادی و معیشــتی 
طبقــه ی کارگــر ایــران مطــرح شــده 

اســت.
ادعــای گــزارش مبنــی بــر اینکــه در 
توســعه یافته،  کشــورهای  بیشــتر 
حداقــل دســتمزِد سراســری وجــود 
کارگــری  اتحادیه هــای  و  نــدارد 
ــر  ــر س ــان ب ــا کارفرمای ــتقیمًا ب مس

چانه زنــی  صنــف،  هــر  دســتمزد 
می کننــد، کامــالً صحیــح اســت امــا 
ــه ی  ــوس طبق ــی و ملم ــز عین تمای
آن  کارگــران  بــا  ایــران  کارگــر 
کشــورها، در فقــدان اتحادیه هــای 
عمــل  آزادی  و  قــوی  کارگــری 
مطالبه گری ســت؛  و  چانه زنــی 
ــا  ــی اتحادیه ه ــران ایران ــی کارگ وقت
قــوی  و  ســندیکاهای گســترده  و 
آزادی  دیگــر،  از ســوی  و  ندارنــد 
ــت،  ــدود اس ــندیکایی مح ــل س عم
ــت  ــرار اس ــه ق ــی و چگون ــه کس چ
کارگــر  جانــب  از  دســتمزد  ســر 
چگونــه  کنــد؛  »چانه زنــی« 
می تــوان مدعــی حــذف حداقــل 

دســتمزد شــد؟
در قانــون کار در مــاده 41 آمــده کــه 
ــع  ــک صنای ــا تفکی ــد ب ــزد می توان م
متفــاوت  مختلــف،  مناطــق  و 
ــی از  ــچ حرف ــا هی ــن شــود ام تعیی
ــوم   ــت؛ معل ــن« نیس ــه ی »س مقول
ســن  براســاس  مــزد  نیســت 
براســاس کــدام معیــار قانونــی و 
در  بین المللــی  مقاوله نامــه  یــا 

دســتور کار قــرار گرفتــه!  
ــد  ــز بای ــه  ای نی ــزد منطق ــورد م در م
زیرســاخت های  آیــا  پرســید کــه 
ــتقل  ــن مس ــرای تعیی ــاز ب ــورد نی م
مناطــق  در  زندگــی  هزینه هــای 
ــا  مختلــف کشــور فراهــم اســت؟ آی
در  مســتقل کارگــری  تشــکل های 
حضــور  مختلــف کشــور،  مناطــق 
هزینه هــای  بتواننــد  کــه  دارنــد 
آزادانــه  صــورت  بــه  را  زندگــی 
آیــا  نهایــت  در  و  کننــد  تعییــن 
در  بیشــترِ  مــزد  شــدن  تعییــن 
بــه  منجــر  برخوردارتــر،  مناطــق 
مــوج ســنگیِن مهاجــرت نخواهــد 

ــد. ش

وزیـر ورزش و جوانـان بـا بیـان اینکـه 
حضـور  بـرای  الزم  سـاخت های  »زیـر 
ورزشـگاه های کشـور  بیشـتر  در  زنـان 
فراهم شـده اسـت«، گفت: »ان شـاءهللا 
در  بانـوان  حضـور  شـاهد  زودی  بـه 

بـود. خواهیـم  ورزشـگاه ها 
 نشسـت کمیتـه راهبـردی مجمـع امید 
تهـران با حضور  وزیـر ورزش و جوانان، 
شـورای  رئیـس  تهـران،  اسـتاندار 
اسـالمی شـهر تهـران و معـاون برنامـه 

ریاسـت  بـه  تهـران  شـهرداری  ریـزی 
محمدرضـا عارف برای بررسـی وضعیت 
ورزش شـهر تهـران برگـزار شـد.در ایـن 
جلسـه محمدرضـا عارف رئیـس مجمع 
امیـد طـی سـخنانی بـا تسـلیت ایـام 
سـوگواری مـاه محرم به فلسـفه شـکل 
گیـری مجمـع امیـد تهران اشـاره کرد و 
بـا بیـان اینکـه »یکـی از مسـائل مهـم 
اسـت«  ورزش  موضـوع  تهـران  شـهر 
نظـام  بـه  جـدی  توجـه  ضـرورت  بـر 

تاکیـد  کشـور  ورزش  توسـعه  جامـع 
کـرد و گفـت: سـرانه ورزش تهـران از 
محروم تریـن نقاط کشـور هـم پایین تر 
اسـت و بایـد با توجـه به منابـع موجود 
بـرای توسـعه اماکـن ورزشـی در تهران 
اقـدام جـدی صـورت گیرد. وی بـا بیان 
اینکـه »ورزش ارزان تریـن روش بـرای 
پـر کردن اوقـات فراغت اقشـار مختلف 
جامعـه بویـژه جوانـان اسـت«، گفـت: 
نهادهـای مختلـف از جمله شـهرداری و 
دولـت باید بـرای بروزرسـانی تجهیزات 
انجـام  را  اساسـی  اقدامـات  ورزشـی 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  و  دهنـد 
بحـث  در  را  الزم  همکاری هـای  نیـز 

انجـام می دهـد. بودجـه  تخصیـص 

بزودی شاهد حضور زنان در 
ورزشگاه ها خواهیم بود

 تحت تحریم مذاکره
 نخواهیم کرد

ــم  ــره نخواهی ــم مذاک ــه تحــت تحری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب ســخنگوی دول
ــه  ــاد را ب ــد و اعتم ــام ده ــات الزم را انج ــپ اقدام ــر ترام ــت: اگ ــرد، گف ک
مــا بازگردانــد؛ چهارچــوب هــای قبلــی 1+5 بــه قــوت خــود باقــی اســت و 

ــد. ــدا کن ــه پی ــوب ادام ــد در آن چهارچ ــرات می توان مذاک
»علــی ربیعــی« دوشــنبه در نشســت خبری بــا اصحاب رســانه  اظهارداشــت:  
ــدار  ــه و دی ــرای شــرکت در اجــالس ســه جانب رئیــس جمهــوری دیشــب ب
بــا ســران کشــورهای روســیه و ترکیــه بــه آنــکارا ســفر کــرد. ایــن ســفر در 
ــات در  ــح و ثب ــاد صل ــه ایج ــوط ب ــتانه و مرب ــرات آس ــکار  مذاک ــه ابت ادام
ســوریه و برقــراری نظــم و ثبــات سیاســی در ایــن کشــور و همچنیــن تعمیــق 

ارتباطــات سیاســی دو کشــور در موضوعــات دیگــر منطقــه ای اســت.
ــرای حــل و  ــی ب ــرات آســتانه الگوی ــرد: مذاک ــح ک ــت تصری ســخنگوی دول
ــز  ــه و ســایر مناطــق بحــران خی ــه در منطق ــی اســت ک فصــل بحــران های
ــق  ــترین ح ــه بیش ــذار منطق ــم و اثرگ ــورهای مه ــدم کش ــود دارد. معتق وج
ــد در ســاختن  ــد و می توانن ــرای حــل و فصــل منازعــات منطقــه ای دارن را ب
الگوهایــی کــه مســائل منطقــه را در درون خــودش حــل و فصــل کنــد، موثــر 

باشــند.

سیاست

سیاست

جامعه

سیاست

وزارت نفت بیشترین فشارها را متحمل می شود

دیداری بین روحانی و ترامپ نخواهد بود

پیگیری جزئیات دستگیری دانشجوی قالبی

نسبت به شناسایی، توقیف و مصادره اموال کانادا اقدام خواهد شد

معـاون اول رئیـس جمهـوری 
دسـتاوردهای  تشـریح  ضمـن 
صنعـت نفـت در 6 سـال اخیـر 
گفت:جـای تعجـب اسـت کـه 
وزارت نفـت بـا وجـود کارنامـه درخشـان خـود بایـد بـه 
جـای حمایـت و تقدیـر بیشـترین فشـارها و هجمـه ها 

را متحمـل شـود.
سـتاد  جلسـه  در  دوشـنبه  روز  جهانگیـری«  »اسـحاق 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی بـا اشـاره بـه گـزارش وزیر 
دسـتاوردهای کشـور  و  پیشـرفت ها  درخصـوص  نفـت 
در بخـش نفـت و گاز در اجـرای سیاسـت های اقتصـاد 
مقاومتـی اظهـار داشـت: اقدامـات انجـام شـده در ایـن 

حـوزه کامـال منطبـق بـا سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی 
بـوده اسـت و باید با جدیت تداوم یابـد.وی با بیان اینکه 
همـه ویژگی هـای اقتصـاد مقاومتـی نظیـر دانش بنیـان 
بـودن، مردمـی کـردن اقتصـاد، برونگرایـی، درون زایی و 
عدالـت بنیانـی در طرح هـای اجـرا شـده در صنعـت نفت 
و گاز کشـور نمایـان اسـت،  تصریـح کـرد: ایجـاد ارزش 
افـزوده و ممانعـت از خـام فروشـی، افزایـش برداشـت 
نفـت و گاز از میادیـن مشـترک، واگـذاری طرح هـا بـه 
پیمانـکاران داخلـی و بخـش خصوصـی و فراهـم کـردن 
زمینـه برای حضور دانشـگاه ها و شـرکت های اسـتارتاپی 
از دسـتاوردهای بـزرگ وزارت نفت اسـت کـه باید در این 

زمینـه از مدیـران ایـن وزارتخانـه قدردانـی کنیـم.

اعـالم  سـخنگوی وزارت خارجـه کشـورمان 
کـرد: برنامه ای برای مالقات روسـای جمهور 
ایـران و آمریـکا در حاشـیه مجمـع عمومـی 
سـازمان ملـل متحـد در نیویورک در دسـتور 
کار نیسـت. سـید عباس موسـوی در نشسـت خبری خود در پاسخ به سوالی 
مبنـی بـر این کـه برخـی رسـانه ها مطـرح کرده انـد کـه احتمـاال در حاشـیه 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل آقایـان روحانـی و ترامـپ دیـدار و گفت وگـو 
خواهنـد داشـت، تصریـح کرد: مـن چنین موضوعـی را تاییـد نمی کنم چنین 
برنامـه ای در دسـتور کار ما نیسـت و فکـر نمی کنم چنین اتفاقـی در نیویورک 

دهد. رخ 
وی بـا بیـان این کـه فکـر نمی کنـم که چنیـن اتفاقـی در نیویـورک رخ دهد و 
مـا مواضـع ایـران را اعـالم کرده ایـم، اظهـار کـرد: آقـای رییس جمهـور نیز در 
سـخنان خـود چنـدی پیش اعـالم کردند کـه ما دیـداری برای دیـدار، عکس 
گرفتـن، تبلیغـات و پروپاگانـدا رسـانه ای انجام نمی دهیم.موسـوی ادامه داد: 
دیـداری اگـر صـورت می گیـرد بایسـتی همـراه بـا برنامـه باشـد کـه منتج به 

نتایج قابل قبول باشد.سـخنگوی وزارت خارجه کشـورمان همچنین در پاسـخ 
بـه سـوال دیگـری در ارتبـاط با اقـدام اخیـر کانادا در فـروش برخـی از اموال 
ایـران در ایـن کشـور و واکنش ایـران به این موضوع به ارائـه ی توضیحاتی در 
مـورد ایـن مسـاله پرداخت و اظهار کـرد: ما حق خود را در ایـن زمینه محفوظ 
می دانیـم کـه بـرای بـاز پـس گیـری امـوال خـود اقدامـات و تالش هایـی را 
انجـام دهیـم . اقدامـات حقوقـی در ایـن زمینـه شـروع شـده و در آینـده در 
مـورد آن اطالع رسـانی بیشـتری صـورت می گیـرد. وی همچنیـن در ارتباط با 
موضوع سـوئیفت با روسـیه و مطالب منتشـر شـده در این زمینه گفت: ایران 
تصمیـم گرفتـه کـه در انجـام مراودات تجاری با کشـورهای مسـتقل که حجم 
ایـن مـراودات باالسـت از مکانیزم های خاصی با توافق با این کشـور اسـتفاده 
کند و حذف دالر از مبادالت بین دو کشـور یکی از این راهکارهاسـت و این که 
تبـادالت مالـی بـا ارزهـای ملـی دو کشـور انجـام شـود. مـا اقدامـات ممکـن 
در ایـن زمینـه را انجـام داده ایـم و آنچـه کـه شـما اشـاره کردیـد در راسـتای 
همیـن مکانیـزم اسـت که دولت های ایران و روسـیه تالش دارنـد در مورد آن 

همـکاری کننـد و در چارچـوب آن بـه فعالیـت خـود ادامه دهند.

مدیـرکل روابـط عمومـی وزارت 
بـه  واکنـش  در  بهداشـت 
دانشـجوی قالبـی  دسـتگیری 
دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی، گفـت: در حـال پیگیـری جزئیـات ایـن موضوع 
هسـتیم و مسـئوالن حراسـت باید پاسـخگوی نحوه ورود 
و خـروج ایـن فرد در دانشـگاه باشـند و اگـر جعل مدرکی 
در حوزه آموزشـی و دانشـجویی نیز اتفاق افتاده باشـد نیز 
بـا متخلفـان برخـورد خواهیـم کرد.دکتر کیانـوش جهانپور  
مـدارک  و  دانشـجویی  فـردی کارت  اینکـه  کـرد:  اظهـار 
بخواهـد سـر کالس هـای  و  باشـد  نداشـته  دانشـجویی 
آموزشـی دانشـگاهی حضور پیـدا کند، کالهبـرداری چندان 

سـختی نیسـت و ایـن اتفـاق در دانشـگاه های بـزرگ و 
پردیس هـای ایـن دانشـگاه ها گاهـًا اتفـاق می افتـد؛ امـا 
اینکـه آن فـرد بخواهد برای حضـور در این کالس ها مبلغی 
را پرداخـت کنـد، قطعـًا از لحـاظ عقلـی و روانـی مشـکلی 
داشـته اسـت. وی در ادامـه تصریـح کـرد: قطعـًا ورود و 
خـروج در دانشـگاه های مـا آنچنـان دشـوار نیسـت کـه 
فـردی نتوانـد ایـن کار را انجـام بدهـد، اگرچـه در مـواردی 
بـرای ورود به دانشـگاه کارت دانشـجویی کنترل می شـود؛ 
امـا ممکن اسـت افرادی نیز با ترفنـدی در این مراکز رفت 
و آمـد داشـته باشـند و وقتی هـم بعد از مدتـی چهره فرد 
بـرای نگهبانـان و نیروهای حراسـت شـناخته شـود، دیگر 

مـدارک آنهـا کنتـرل نمی شـود.

رییـــس قـــوه قضاییـــه بـــا اشـــاره بـــه 
ــوال  ــادره امـ ــرای مصـ ــادا بـ ــدام کانـ اقـ
ـــادا در  ـــوال کان ـــت: ام ـــران، گف ـــی ای دولت
ــق  ــایی و از طریـ ــان شناسـ ــطح جهـ سـ
ـــا  ـــادره آن ه ـــف و مص ـــه توقی ـــبت ب ـــی نس ـــن الملل ـــی بی ـــای قضای نهاده
ـــد از  ـــس از بازدی ـــی پ ـــم رئیس ـــید ابراهی ـــد.آیت هللا س ـــد ش ـــدام خواه اق
ـــن  ـــه در همی ـــی ک ـــی قضای ـــورای عال ـــه ش ـــه، در جلس ـــوه قضایی ـــتاد ق س
ـــام شـــهادت ســـرور و ســـاالر شـــهیدان  ـــا تســـلیت ای ـــزار شـــد، ب ـــکان برگ م
بخشـــنامه ها،  تصریـــح کـــرد:  )ع(،  الحســـین  اباعبـــدهللا  حضـــرت 
ــود،  ــکاران ابـــالغ می شـ ــه همـ ــه بـ ــتورالعمل ها و آیین نامه هایـــی کـ دسـ
ـــررات  ـــن و مق ـــح قوانی ـــرای صحی ـــرای اج ـــون و ب ـــث از قان ـــی منبع همگ
ـــرج  ـــه خ ـــام ب ـــد اهتم ـــات بای ـــن مصوب ـــرای ای ـــه اج ـــذا نســـبت ب اســـت؛ ل

داد و آن هـــا را جـــدی گرفـــت.
ـــاره کاهـــش  ـــر درب ـــتورالعمل اخی ـــه دس ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــوه قضایی ـــس ق رئی
ـــه  ـــرم و هم ـــات محت ـــت قض ـــت: الزم اس ـــان، گف ـــری زندانی ـــت کیف جمعی

همـــکاران در ایـــن زمینـــه توجـــه الزم را داشـــته باشـــند تـــا ان شـــاءهللا 
ـــیم. ـــور باش ـــان در کش ـــت زندانی ـــش جمعی ـــاهد کاه ش

ـــد  ـــرد: نبای ـــار ک ـــد اظه ـــق تولی ـــعار رون ـــوص ش ـــن در خص ـــی همچنی رئیس
ـــه  ـــد بلک ـــی بمان ـــعار باق ـــک ش ـــد ی ـــرد در ح ـــن راهب ـــه ای ـــم ک ـــازه دهی اج
ــان و  ــهیالتی از کارآفرینـ ــی و تسـ ــی، قضایـ ــت حقوقـ ــا حمایـ ــد بـ بایـ
صاحبـــان ســـرمایه، زمینـــه تحقـــق ایـــن امـــر مهـــم را فراهـــم ســـازیم. 
ـــان  ـــمت جری ـــه س ـــد ب ـــا بای ـــهیالتی بانک ه ـــت تس ـــتا، اولوی ـــن راس در ای
ـــک  ـــاهد ی ـــن عرصـــه ش ـــد در ای ـــردم بای ـــد و م ـــد در کشـــور ســـوق یاب تولی

ـــند. ـــوس باش ـــاق ملم اتف
ـــه دادرســـی  ـــع معضـــل اطال ـــزوم رف ـــر ل ـــد ب ـــا تأکی ـــه ب ـــوه قضایی رئیـــس ق
ـــر  ـــدن دوای ـــر ش ـــی، فعال ت ـــتگاه قضای ـــه دس ـــده ب ـــش ورودی پرون و کاه
حقوقـــی ســـازمان ها و نهادهـــا را در ایـــن زمینـــه بســـیار موثـــر دانســـت 
ــان  ــانه ها، صاحبـ ــی، رسـ ــتگاه های فرهنگـ ــه دسـ ــرد: از همـ ــار کـ و اظهـ
ـــم  ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــی دس ـــه همگ ـــم ک ـــگان می خواه ـــون و فرهیخت تریب

دهیـــم و نهضـــت دانش افزایـــی حقوقـــی مـــردم را آغـــاز کنیـــم.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل موقـت آژانـس بین المللـی بر تـداوم راسـتی آزمایی 
فعالیت هـای ایـران ذیـل برجـام تاکیـد کرد.بـه گـزارش ایلنا 
بـه نقـل از پایـگاه اینترنتی آژانـس بین المللی انـرژی اتمی، 
»کرونـل فروتـا« مدیـرکل موقـت آژانـس بین المللـی گفت: 
مـا در یـک سـال گذشـته بـه راسـتی آزمایی و نظـارت بـر 
فعالیت هـای هسـته ای ایـران بر اسـاس برجـام پرداختیم و 
در آینـده هـم ایـن کار را انجـام خواهیم داد و ایـن روند ادامه 
دارد. وی افـزود: مـن در سـفر بـه تهـران بـا مقام هـای ایـران 
گفت وگوهایـی داشـتم.  همچنـان بر اهمیت همـکاری کامل 

ایـران در زمینـه توافـق هسـته ای تاکیـد می کنم.

یـک عضـو کمیسـیون شـوراها و امور داخلـی با تاکید بـر اینکه 
»سـودجویی عـده ای مانـع همسـان سـازی قیمـت هـا شـده 
اسـت«، گفـت: عـالوه بـر تعزیـرات حکومتی باید سـایر بخش 
هـا نیـز بـه میـدان آمـده و در مقابـل افـراد سـودجو و دالالن 
بایسـتند. نماینـده مـردم نجـف آبـاد در مجلـس تصریـح کرد: 
تعزیـرات حکومتـی بایـد به این موضـوع ورود کـرده و در مقابل 
افـراد سـودجو و دالل بایسـتد. البتـه با توجه به گسـتردگی این 
موضـوع، ایـن بخش به تنهایی نمی تواند با سـودجویان برخورد 
کنـد بلکـه بایـد سـایر دسـتگاه هـا به میـدان آمـده و حتـی از 

پتانسـیل نیـروی مردمی نیز اسـتفاده شـود.

راستی آزمایی فعالیت های 
ایران ادامه دارد

دالالن و سودجویان مانع 
کاهش قیمت کاالها هستند

نایـب رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس بـا تاکیـد بـر 
اینکـه »بایـد بـا اعمال نظـارت دقیق قیمت بلیـت هواپیما 
ایـن  متعـادل شـود«، گفـت: وزارت راه و شهرسـازی در 
زمینـه جـدی اسـت و تـالش خـود را بـه کار گرفتـه تـا 
شـرایط متعادلـی در خطـوط هوایی کشـور ایجـاد کند. وی 
در ادامـه تصریـح کرد: بایـد با اعمال نظـارت دقیق، قیمت 
بلیت ها نیز متعادل شـود. وزارت راه و شهرسـازی در این 
زمینـه جدی اسـت تـا شـرایط متعادلی در خطـوط هوایی 

کشـور ایجـاد کنـد و تـالش خـود را بـه کار گرفته اسـت.

نایـب رئیـس کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس بـا بیان 
اینکـه »ترامـپ دیـر متوجـه تئوری هـای اشـتباه جـان بولتون 
شـد«، گفـت: اگـر ترامـپ فقـط بـه اخـراج بولتـون از هیـات 
حاکمـه آمریـکا اکتفـا کند به نتیجـه ای نخواهد رسـید. محمد 
کاظمـی در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به برکنـاری جان بولتون 
از سـوی رئیـس جمهور آمریکا اظهار داشـت: تئـوری های جان 
بولتـون عامـل بدبختـی ترامـپ و از ابتـدا محکوم به شکسـت 
بـود، تئوری هـا بولتـون نـه تنهـا دربـاره ایـران بلکـه دربـاره کـره 

شـمالی و سـوریه همگـی با شکسـت رو برو شـد.

قیمت بلیت برخی از 
پروازها نامتعارف است

تئوری های جان بولتون 
عامل بدبختی ترامپ بود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

ضرورت تجهیز گذرگاه »زرباطیه« در آستانه اربعینمحوطه سنگ نگاره ها ثبت ملی می شود

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
آمـاده  از  هرمـزگان  اسـتان  صنایع دسـتی 
بسـتک«  پرونـده »سـنگ نگاره های  بـودن 

بـرای ثبـت ملـی خبـر داد.
ملـی  ثبـت  وضعیـت  آخریـن  درخصـوص  توضیـح  ضمـن  برومنـد  رضـا 
سـنگ نگاره ها در اسـتان هرمـزگان، اظهـار کـرد: »یکـی از ویژگی های اسـتان 
هرمـزگان تنـوع فرهنگـی اسـت، غـرب، شـرق و شـمال هرمـزگان هرکـدام 
ویژگی هـای خـاص فرهنگـی خـودش را دارد، و بسـتک یکـی از شـهرهای 
تاریخـی بسـیار مهـم اسـت و ٦٥ اثر تاریخی ثبت شـده از ٢٧٤ اثر ثبت شـده 
اسـتان در این شـهر واقع شـده اسـت.«او همچنیـن بیان کرد:  »یکـی از آثار 
مهـم تاریخـی در شهرسـتان بسـتک سـنگ نگاره هایی اسـت کـه در ِدهَتـِل 
بسـتک وجـود دارد و ایـن سـنگ نگاره ها در وسـعتی به مسـاحت ٢٥٠ هکتار 
پراکنده اسـت و بنا به گفته مردم آنجا حدود ٢هزار سـنگ دارای سـنگ نگاره 
در ایـن منطقـه وجـود دارد.«مدیرکل میراث فرهنگی اسـتان هرمـزگان خاطر 
نشـان کـرد:  »پرونـده ثبت ملـی محوطـه سـنگ نگاره ها پیش تـر آماده شـده 

بـود، امـا به دلیـل پراکندگـی آن هـا کـه روسـتاهای متعـددی در دل این ٢٥٠ 
هکتـار هسـتند و بنـا بر پیشـنهاد دهیـاران و شـوراهای روسـتاها تغییراتی را 
در نقشـه ها ایجـاد کنیـم. در حال حاضر پرونده کامل شـده و منتظر تشـکیل 
صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  وزارت  ثبـت  شـورای  جلسـه 
هسـتیم تـا در آن جلسـه از ایـن پرونـده دفـاع کنیم.«برومنـد درخصـوص 
دیگـر اقدامـات انجام شـده در شهرسـتان بسـتک نیـز گفـت: »آخریـن ثبت 
انجام شـده در خصـوص آثـار تاریخـی این شهرسـتان در خصـوص گنبدهای 
نمکـی بسـتک بـود که موضـوع واگـذاری آن ها مطرح شـده بـود و در نهایت 
بررسـی و همکاری هـای صورت گرفتـه بـه ثبـت ملـی آنهـا منجـر شـد.« او 
همچنین ادامه داد: »نگهداری از سـنگ نگاره ها توسـط مردم فرهنگ دوسـت 
بسـتک انجـام می شـود و در دوره ای که من در این مسـئولیت بـوده ام، هیچ 
موردی از تخریب گزارش نشـده اسـت. از دانشـگاه های کشـور برای بررسـی 
و پژوهـش از ایـن منطقـه بازدیـد می کنند و خوشـبختانه با وجـود پراکندگی 
سـنگ نگاره ها در روسـتاها و امکانـات محـدود یـگان حفاظـت شهرسـتان، 

بیشـترین حفاظـت توسـط مـردم صـورت می گیرد.«

خـروج زائـران ایرانـی از مـرز مهـران پـس 
از لغـو روادیـد عـراق، بدون مشـکل و روان 
در جریـان اسـت امـا در مـرز مقابـل آن، 
»زرباطیـه« برخـی نارسـایی ها ورود زائران 
بـه خـاک عـراق را سـخت کرده اسـت. ویـزای عـراق از روز دهم شـهریورماه 
)اول مـاه محـرم( طبق توافق دو کشـور لغو شـده و متاثر از آن، حجم سـفر 
ایرانی هـا بـه عتبـات عالیـات رو بـه افزایـش اسـت. دولـت ایـران از زمانـی 
کـه جمعیـت زائـران شـرکت کننده در مراسـم پیـاده روی اربعیـن افزایـش 
یافتـه بـه تجهیـز گذرگاه هـای خاکـی روی آورده اسـت. در توافق هایـی بـا 
عـراق نیـز مکـرر از کشـور همسـایه خواسـته اسـت نسـبت بـه تجهیـز نقاط 
اقـدام کنـد.در فرودین مـاه  زائـران،  بـه حجـم تقاضـای  بـا توجـه  مـرزی 
امسـال نیـز حسـین ذوالفقـاری ـ معـاون امنیتـی و انتظامـی وزارت کشـور 
ـ در دیـدار بـا کاظـم العقابـی ـ رییـس هیـات گذرگاه هـای رسـمی عـراق 
یک بـار دیگـر بـر تجهیـز و سـازماندهی گذرگاه هـا و مرزهـای رسـمی و بهبود 
زیرسـاخت های دو طـرف تاکیـد و پیشـنهادهایی را بـرای بهبـود وضعیـت 

مطـرح کـرد کـه بـا موفقـت طرفین قـرار شـد: کارگروهی تخصصی متشـکل 
از تمـام دسـتگاه های مرتبـط بـا حـوزه مـرزی میـان دو کشـور تشـکیل و 
پـس از بررسـی تمام مـوارد و بررسـی زیرسـاخت های موجود، پیشـنهادات 
و نظـرات جمـع بنـدی شـده و ارائـه راه حـل هـای مناسـب نهایـی و ضمـن 
تعییـن زمان بنـدی دقیـق در مـدت معیـن اجـرا شـود.حال کـه سـفر زائران 
بـه عتبـات عالیـات در آسـتانه فـرا رسـیدن اربعیـن آغاز شـده اسـت، برخی 
زائـران و مدیـران کاروان هـا در تمـاس تلفنـی با ایسـنا خبر دادنـد که در مرز 
»زرباطیـه« در خـاک عـراق )نقطـه مقابـل مـرز مهـران در ایـران(، بـا ازدیاد 
زائـران ایرانـی، مشـکالتی رخ نمـوده کـه نیازمند اقـدام الزم و عاجل اسـت.

بـه گفتـه ی آن هـا، در مـرز مهـران خـروج زائـران روان آنجـام می شـود امـا 
مشـکل در مـرز مقابل آن اسـت که آمـاده پذیرش این حجم از زائر نیسـت. 
چراکـه ُمهـر ورود در گذرنامه هـا بـا تعلـل ثبـت می شـود و تعـداد نیروهـای 
مرزبانـی بـه قـدر کفایـت و جوابگـوی متقاضیانـی کـه از این مـرز خاکی به 
عـراق وارد می شـوند، نیسـت.  ضمـن آنکـه امکانـات رفاهـی الزم نیـز وجود 

ندارد.   

 پیام
مراکز اقامتی منتخب در استان تهران همزمان با هفته گردشگری  میراث

به مسافران و گردشگران تخفیف می دهند.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی در پاسـخ به موضوع 
قاچـاق تلفن همراه توسـط آژانس های مسـافرتی، اظهـار کرد: 
»جمـع بنـدی بـا سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال ایجـاد راه حـل 
اساسـی و نه پاک کردن صورت مسـئله بـا برخوردهای موردی 
با چند آژانس اسـت و باید تعرفه های وارداتی اصالح شـود .«

میراث فرهنگـی،  وزارت  معـاون گردشـگری  تیمـوری  ولـی   
گردشـگری و صنایع دسـتی در ارتبـاط زنده بـا بخش پیگیری 
شـبکه خبـر، در خصـوص قاچـاق برخـی از کاالهـا از جملـه 
گوشـی تلفن همـراه رجیسترنشـده توسـط مسـافران آژانس 
هـای مسـافرتی، اظهـار کـرد: »قطعًا ما بـا هر گونـه تخلف در 
حـوزه گردشـگری برخـورد مـی کنیـم و حـوزه هـای خدمـات 
رسـانی گردشـگری موظـف انـد صرفـًا در چارچـوب وظایفـی 
کـه محـول شـده از جملـه تنظیـم برنامه هـای سـفر گروهی 
و انفـرادی فعالیـت کننـد.«او ادامـه داد: »هـر فعالیتـی خارج 
رسـانان  خدمـات  توسـط  و گردشـگری  سـفر  چارچـوب  از 
گردشـگری تخلـف اسـت و مـا بـه طـور قاطـع بـا متخلفـان 
برخـورد مـی کنیم.«تیموری در توضیح برخـورد با آژانس هایی 
کـه درخصـوص قاچـاق کاال مرتکـب تخلف شـوند، بیـان کرد: 
»موضـوع قاچـاق کاال فراتر از آژانس های مسـافربری اسـت و 
دسـتگاه های دیگری هم درگیر این ماجرا هسـتند و نشسـت 
هایی با سـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشـتیم و بحث فقط 
داخل آژانس نیسـت و در همین خصوص بخشـنامه هایی به 
مدیـران آژانـس هـا ابـالغ کردیم کـه وارد ایـن کار نشـوند و ما 
تـا مرحلـه لغو مجـوز با آنهـا برخورد خواهیـم کـرد.«او در ادامه 
خاطـر نشـان کـرد: »ایـن موضـوع در نهایـت باید یک شـاکی 
داشـته باشـد و تـا امروز یک شـکایت در خصـوص قاچاق کاال 
از آژانس هـای مسـافرتی دریافـت نکرده ایم.« تیمـوری خاطر 
نشـان کـرد: »اگـر مانع مدیر آژانس شـویم، قطعًا یک مسـافر 
دسـت بـه چنیـن اقدامـی خواهـد زد و بایـد فکـری داشـته 
باشـیم تـا تفـاوت تعرفـه هـا را بـه حداقل برسـانیم تـا زمینه 
بـرای ایجـاد تخلـف ایجـاد نشـود و این جمع بندی جلسـاتی 
بـوده کـه در سـتاد مبـارزه بـا قاچاق کاال و ارز با سـایر دسـتگاه 

ها بـه آن رسـیدیم.«

سوژه
برخورد با آژانس ها 

به بهانه قاچاق، پاک 
کردن صورت مسئله است

رشد 3درصدی صادرات صنایع دستی در کشور 

 در سال 1397 تعداد گردشگران خروجی به هفت ملیون و 242 هزار و 667 نفر  رسید 

دوازدهـم  دولـت  فعالیـت  سـال  دو  در 
در حـوزه میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
ایجـاد  در  رشـد  شـاهد  گردشـگری  و 
ورود گردشـگران  و  صـادرات  اشـتغال، 

بودیـم. خارجـی 
بـه گـزارش میراث آریا به نقـل از ایلنا، با 
تصویـب تبدیل سـازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری به وزارتخانه 
و معرفـی علـی اصغر مونسـان بـه عنوان 
جمهـوری  ریاسـت  پیشـنهادی  وزیـر 
بـه مجلـس شـورای اسـالمی، عملکـرد 
سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 

دولـت  سـال  دو  طـی  گردشـگری  و 
مـورد  دقـت  بـه  روزهـا  ایـن  دوازدهـم 
بررسـی و واکاوی موافقـان و مخالفـان 

قـرار می گیـرد.
نخسـت  سـال  دو  طـی  سـازمان  ایـن 
هتـل داری  حـوزه  در  دوازدهـم  دولـت 
 1408 از  بهره بـرداری  و  افتتـاح  شـاهد 
پـروژه بـود کـه از این تعـداد 24 هتل، 4 

و 5 سـتاره نیـز افتتـاح شـدند.
پـروژه   2371 مجمـوع  حـال،  درعیـن 
سـرمایه گذاری  حجـم  بـا  گردشـگری 
پـروژه   1006 تومـان  میلیـارد  هـزار   180
سـرمایه گذاری  حجـم  بـا  درصـد(   42(
دولـت  در  تومـان  میلیـارد  هـزار   120
دوازدهـم در دسـت سـاخت اسـت کـه 

از ایـن تعـداد 374 بـاب هتـل اسـت. 
در میـان هتل هـای موجـود، 152 هتـل 
4 و 5 سـتاره و 222 پـروژه نیـز سـایر 
تأسیسـات گردشـگری را دربرمی گیـرد.
شـاهد  سـال  دو  ایـن  طـی  همچنیـن 
افتتـاح 1252 واحـد بوم گردی در کشـور 
واحـد   982 حاضـر  حـال  در  و  بودیـم 
سـرمایه گذاری  حجـم  بـا  بوم گـردی 
536 میلیـارد تومـان در سراسـر کشـور 
در دسـت سـاخت اسـت کـه 234 واحد 
بیش از هدف گذاری انجام شـده اسـت.

در ایـن میـان شـاهد، رشـد 41 درصـدی 
درآمـد ارزی دولـت دوازدهـم نسـبت به 
از 14/3  یازدهـم  مـدت مشـابه دولـت 

میلیـارد دالر بـه 20/5 میلیارد دالر بودیم.
درحالـی کـه تعـداد گردشـگران خروجی 
در  بـود،  نفـر   10542952  ،1396 سـال 
سـال 1397 تعـداد گردشـگران خروجی 
رونـد  کـه  رسـید  نفـر   7242667 بـه 
کاهشـی معـادل 31/30 درصـد داشـت، 
گردشـگری  حـوزه  در  وجـود  ایـن  بـا 
سـاله(   2( دوازدهـم  دولـت  در  ورودی 
بـه  نسـبت  درصـدی   43 رشـد  شـاهد 
مـدت مشـابه دولـت یازدهـم بودیـم که 
نفـر   14022087 بـه  نفـر   9969588 از 

رسـید.
تعـداد  افزایـش  ایـن  حـال  درعیـن 
گردشـگران ورودی در سـال 1398 نیـز 
ادامـه یافـت چنانکه به گفتـه علی اصغر 
میـراث  وزارت  )سرپرسـت  مونسـان 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی( 
میراث فرهنگـی،  وزارت  اقدامـات  بـا 
گردشـگری و صنایـع دسـتی و تبییـن 
بازارهـای جدیـد در این حوزه؛ این رشـد 
حفـظ و در سـه ماهـه اول سـال 98 نیز 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 
بـه  ورود گردشـگر  افزایـش  درصـد   40
بـرای  بسـیار  کـه  داشـته ایم  را  کشـور 
امیدوارکننـده  آینـده گردشـگری کشـور 

اسـت.
صـدور 3901 موافقـت اصولـی بـا حجـم 
سـرمایه گذاری بیـش از 90 هـزار میلیارد 
تومـان، ایجـاد بیـش از سـی صد هـزار 
دولـت  دو سـال  شـغل مسـتقیم طـی 
 27000 توانمندسـازی سـاالنه  دوازدهـم، 
نفـر از ذینفعان گردشـگری، تهیـه برنامه 
عملیاتـی بازاریابـی و تبلیغـات بـرای 6 
بازار هدف گردشـگری شـامل، کشورهای 
آذربایجـان، عـراق، چین، روسـیه، آلمان 

و ترکیـه، الکترونیکـی کـردن 32 فراینـد 
مربـوط بـه صـدور، تمدیـد و نظـارت بـر 
بـا  فعالیـت کسـب وکارهای گردشـگری 
هـدف تحقـق حقـوق شـهروندی از دیگر 
در حـوزه گردشـگری  فعالیت هایـی کـه 
طـی دو سـال فعالیـت دولـت دوازدهـم 

بودیم. شـاهد 
جهانـی  سـازمان  مشـارکت  جلـب 
اجـرای  بـرای  یونسـکو  و  گردشـگری 
6 پـروژه ملـی گردشـگری در کشـور از 
دوازدهـم  دولـت  دسـتاوردهای  دیگـر 
تاکنـون اسـت. در حـوزه صنایع دسـتی، 
مجمـوع کل صـادرات رسـمی )از مبادی 
ایـران(  اسـالمی  جمهـوری  گمـرکات 
)بـدون   1398 مـاه  خـرداد  پایـان  تـا 
تجـارت  و  سـنتی  زیـورآالت  احتسـاب 
چمدانـی( 613 میلیـون دالر و مجمـوع 
شـده  احصـاء  چمدانـی  صـادرات 

صادرکننـدگان  اظهارنامه هـای  براسـاس 
مـاه 1398، 142  فروردیـن  ابتـدای  تـا 
میلیـون دالر بـود. درعیـن حـال، مجموع 
در سـال  صـادرات صنایع دسـتی کشـور 
بـود  دالر  میلیـون  معـادل 382   ،1397
کـه بـا رشـد 3 درصدی نسـبت به سـال 
می تـوان  اسـت.درواقع  همـراه  گذشـته 
گفـت، بـرآورد تقریبـی فـروش داخلـی 
 36410 معـادل  کشـور  صنایع دسـتی 
ثبـت 8  بـا  اسـت.ایران  ریـال  میلیـارد 
شـهر و 2 روسـتا در حـوزه صنایع دسـتی 
)کلپـورگان، خراشـاد، اصفهـان، اللجین، 
تبریـز، مریوان، سـیرجان، مشـهد، میبد 
و آبـاده( توانسـت در مقـام نخسـت دنیا 
قـرار گیـرد و درعیـن حـال  10 شـهر و 
5 روسـتای ملی صنایع دسـتی در کشور 

ثبـت شـدند.

فرهنگسـتان هنـر، پاییز امسـال همایش 
شـهر  هیرمنـد:  حـوزه  تمـدن  و  »هنـر 
سـوخته« را همزمـان در تهـران و زاهـدان 
برگـزار می کند.مدیـرکل گروه هـای علمـی 
معاونـت پژوهشـی فرهنگسـتان هنـر روز 
و  »هنـر  همایـش  برگـزاری  از  دوشـنبه 
تمـدن حوزه هیرمند: شـهر سـوخته« خبر 
در  همزمـان  همایـش  و گفت: ایـن  داد 

تهرانـو زاهـدان برگـزار خواهـد شـد.
منیـژه کنگرانـی دربـاره هـدف از برگـزاری 

ایـن همایـش اظهـار کـرد: پژوهش هـای 
باستان شناسـی دربـاره تمدن هـای واقـع 
ایـران، به ویـژه  در بخـش شـرقی فـالت 
نسـبت  سیستان وبلوچسـتان،  اسـتان 
و  مانـده  مغفـول  بخش هـا  دیگـر  بـه 
برنامه ریزی شـده  و  جـدی  پژوهشـی 
ایـن  باستان شناسـی  مطالعـات  دربـاره 
اسـتان انجـام نشـده اسـت. حـال آنکـه 
ایـن مناطـق رازهـای سـربه ُمهری دربـاره 
فرهنـگ و هنـر ایـران  در دل خـود نهفتـه 

دارد کـه می توانـد تاریـخ تمـدن و هنـر 
ایـران و بلکـه جهـان را دگرگونـه کنـد؛ از 
ایـن رو فرهنگسـتان هنر پـس از برگزاری 
»همایـش بین المللـی تمـدن جیرفـت« 
در نظـر دارد بـا برگـزاری همایـش هنـر 
مرکزیـت  بـا  هیرمنـد  حـوزه  تمـدن  و 
دسـتاوردهای  آخریـن  سـوخته،  شـهر 
در  باستان شناسـان  و  پژوهشـگران 
ایـن زمینـه را ارائـه کنـد. در برنامـه ایـن 
باستان شناسـی،  موضوعـات  همایـش 
هنرهـای باسـتانی، معمـاری باسـتانی و 
باورهـای باسـتانی در سـه دوره پیـش از 
)دوره  تاریخـی  تاریخـی(،  )آغـاز  تاریـخ 
هخامنشـی( و دوره اسـالمی مـورد توجـه 

و بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.

برگزاری همایش هنر و تمدن 
حوزه هیرمند

صدور نشان ملی صنایع دستی 
برای 13 اثر آذربایجان غربی

معـاون صنایع دسـتی آذربایجـان غربـی گفت: »سـه اثر تولیدی صنایع دسـتی 
اسـتان موفـق به دریافت نشـان ملـی مرغوبیت صنایع دسـتی شدند.«افسـانه 
رنجبـر اظهـار کـرد: »در پنجمیـن دوره داوری نشـان ملـی مرغوبیت محصوالت 
صنایع دسـتی کشـور کـه در کرمانشـاه برگـزار شـد، سـیزده اثـر صنایع دسـتی 
اسـتان موفـق بـه دریافـت نشـان ملـی شـدند.«او گفـت: »امسـال ٣٠ اثـر از 
هنرمنـدان شـهرهای مختلف اسـتان برای داوری ارسال شـده بود کـه درنهایت 
سـیزده اثـر کـه مربـوط بـه هنرمنـدان شـهرهای نقـده و ارومیه هسـتند موفق 
بـه دریافت نشـان ملـی مرغوبیت کاال شـدند.«معاون صنایع دسـتی آذربایجان 
غربـی ادامـه داد: »ایـن آثـار شـامل سـاز سـنتی عاشـیقی، ظـروف سـفالی، 
کیـف چـرم و کیـف چوبـی و تنـور سـنتی و دیگـر آثـار کاربـردی اسـت کـه در 
آن هـا ریزه کاری هـا و مهارت هـای خـاص صنایع دسـتی ازجملـه منبـت کاری، 
مشـبک کاری و معرق کاری به کاررفته اسـت.«رنجبر افزود: »با این سـیزده اثر 
تعـداد آثار شـاخص صنایع دسـتی اسـتان که تاکنـون موفق به دریافت نشـان 

ملـی مرغوبیـت صنایع دسـتی شـده اند بـه ٥٠ اثر رسـید.«
برنامـه داوری نشـان ملـی مرغوبیـت صنایع دسـتی هـر دو سـال یک بـار و 

می شـود. برگـزار  منطقـه ای  به صـورت 

ته
نک

در ایـن دوسـال همچنیـن شـاهد اجـرای بیـش از 4000 پروژه 
عمرانـی شـامل در حـوزه مرمـت، احیـاء و بهره بـرداری از آثـار 
تاریخـی و فرهنگـی بـا اشـتغال مسـتقیم بیـش از 25000 نفر 
بودیـم. 96 مـوزه که نیمـی از آن خصوصی اسـت، افتتاح شـد 
کـه بـه طـور میانگیـن می تـوان گفـت در هفتـه شـاهد افتتاح 
یـک مـوزه بودیم.طـی دو سـال گذشـته، 5 اثـر از ایـران در 
فهرسـت میـراث جهانی ثبت شـد که آثـاری ازجمله جنگل های 
هیرکانـی، شـهر تاریخـی یـزد، منظر باستان شناسـی ساسـانی 
)شـامل سـه شـهر تاریخی فیروزآباد، سروستان و بیشـابور و 8 
پهنـه تاریخی(، کمانچـه و چـوگان را دربرمی گیرد.سـاماندهی، 
مستندسـازی و مرمـت 235334 قلـم شـیء مـوزه ای )آثار 
تاریخـی و فرهنگـی(، اسـترداد 74 اثر نفیس مـوزه ای از خارج 
کشـور از جملـه آمریـکا و ایتالیا، برگـزاری 51 نمایشـگاه ملی و 
بین المللـی بـه صـورت مشـترک با مـوزه لـوور و مـوزه ملی در 
پاریـس و تهـران – اسـپانیا – هلنـد – چیـن – کره – خراسـان 
– تهـران و اکثـر مراکـز اسـتان ها از دیگـر فعالیت هـای دولـت 

دوازدهـم در حـوزه میراث فرهنگـی اسـت.

میراث
میراث

توسعه مقبره الشعرا بدون توجه به 
کاوش های باستان شناسی

مرمت عمارت 120ساله گلستانه تهران

شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
تأخیرهـای  از  انتقـاد  بـا 
پـروژه  تکمیـل  در  مکـرر 
سـامان دهی مجموعـه تاریخـی 
پـروژه،  ایـن  اتمـام  کـرد:  اظهـار  تبریـز،  مقبره الشـعرای 
خواسـته بحـق مـردم فرهنگ دوسـت اسـتان و مطالبـه 
جـدی مدیریـت ارشـد اسـتان نیز هسـت و مسـئوالن امر 
بایـد نسـبت بـه عملکـرد خـود در ایـن خصوص پاسـخگو 

باشـند.
بـه گـزارش ایسـنا، محمدرضـا پورمحمـدی در گفت وگـو با 

خبرنـگاران بـا بیان اینکه مقبره الشـعرا، نماد فرهنگ و هنر 
تبریـز و آبـروی اسـتان اسـت، افزود: متاسـفانه بـه دالیل 
مختلـف سـامان دهی ایـن مجموعـه تاریخـی بـه تاخیـر 
افتـاده اسـت و همین امر موجب شـده اسـت کـه نتوانیم 
از ظرفیـت فرهنگـی و گردشـگری آن در راسـتای توسـعه 
اسـتان اسـتفاده کنیم.وی با تأکید بر جدیت دسـتگاه های 
مسـئول بویـژه اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
و شـهرداری تبریـز در اتمـام ایـن پـروژه، اظهـار کـرد: همه 
دسـتگاه ها بایـد برای پیشـبرد سـامان دهی ایـن مجموعه 

و اتمـام عملیـات عمرانـی در آن همـکاری کنند.

عمـــارت 120 ســـاله گلســـتانه 
از  قزویـــن  خیابـــان  در 
ــه  ــهرداری منطقـ ــوی شـ سـ
ـــت و  ـــال مرم ـــران در ح 11ته
ـــردی  ـــط ف ـــتانه توس ـــارت گلس ـــت. عم ـــازی اس بازس
ــتانه  ــم گلسـ ــی بیگـ ــد علـ ــید محمـ ــام سـ ــه نـ بـ
معمـــاری و ســـاخته شـــده اســـت و در ســـال 
ـــدش  ـــت فرزن ـــه مالکی ـــی ب ـــکل موروث ـــه ش 1358 ب
ــتانه درآمد.فیـــض هللا  ســـید حســـین بیگـــم گلسـ
ـــی  ـــه مدع ـــاختمانی ک ـــاش س ـــرد نق ـــینی پیرم حس
ـــاختمانی  ـــی س ـــرای نقاش ـــش ب ـــال پی ـــت 50 س اس
بـــه دعـــوت ســـید حســـین گلســـتانه وارد عمـــارت 

شـــده اســـت در تشـــریح معمـــاری ســـاختمان 
مـــی گویـــد: حـــدودا 50 ســـال پیـــش بـــه ایـــن 
عمـــارت رفتـــم تـــا ســـاختمان ویـــژه مهمانـــان را 
ــه وارد ملـــک  ــم و زمانـــی کـ رنـــگ و نقاشـــی کنـ
شـــدم در بـــدو ورود بـــه خانـــه، گـــچ بـــری هـــای 
ـــاطیری  ـــای اس ـــرح ه ـــا ط ـــقف ب ـــای س ـــیار زیب بس
ـــه  ـــارت ک ـــبز عم ـــاط س ـــان کاج و حی ـــوه درخت و انب
ـــالن  ـــیده س ـــد و کش ـــای بلن ـــره ه ـــی از پنج ـــه خوب ب
پذیرایـــی مشـــخص بـــود؛ توجـــه مـــرا بـــه خـــود 
جلـــب کـــرد و بـــی شـــک یکـــی از خاطـــره انگیـــز 
ــدت  ــول مـ ــه در طـ ــود کـ ــی بـ ــه هایـ ــن خانـ تریـ

فعالیـــت کاریـــم دیـــدم.
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 پیام
زیست

خبر

ــاره  ــن اش ــگل ضم ــی جن ــورای عال ــس ش ــرًا ریی اخی
بــه اینکــه ایــن شــورا بــرای قطــع درختــان صــد ســاله 
بلــوط در یاســوج مجــوزی صــادر نکــرده، گفتــه اســت: 
بایــد  شــاخص های ارزیابی هــای زیســت محیطــی 
بــه روز شــوند. ایــن واکنــش کامــران پورمقــدم بــه قطــع 
درختــان صدســاله بلــوط در یاســوج بــدان خاطــر اســت 
ــبکه های  ــی در ش ــته عکس های ــی دو روز گذش ــه ط ک
اجتماعــی از قطــع درختــان صــد ســاله بلــوط در محــور 
ــه دلیــل افزایــش عــرض محــور  سی ســخت یاســوج ب
منتشــر شــد. ایــن مقــام مســوول بــه خبرگــزاری ایســنا 
ــگل پیــش از قطــع درختــان  ــی جن گفتــه، شــورای عال
ــرای  ــوده و مجــوزی هــم ب در جریــان ایــن موضــوع نب
ــا اداره  ــر ب ــال حاض ــا در ح ــت ام ــرده اس ــادر نک آن ص
در  بویراحمــد  و  اســتان کهگیلویــه  طبیعــی  منابــع 
ــات ایــن موضــوع اطــالع  ــا از جزیی تمــاس هســتیم ت
ــر  ــه ه ــان اینک ــا بی ــه ب ــدم در ادام ــم. پورمق ــدا کنی پی
از گاهــی اخبــاری مبنــی بــر آســیب رســاندن بــه 
پوشــش گیاهــی و درختــان در پــی اجــرای پروژه هــای 
ــت  ــد: درس ــح می کن ــود، تصری ــر می ش ــی منتش عمران
اســت کــه پروژه هــای عمرانــی موظــف بــه انجــام 
ــد در  ــا بای ــا م ــتند ام ــی هس ــت محیط ــی  زیس ارزیاب
شــاخص های ارزیابی هــای زیســت محیطــی خــود 
تجدیــد نظــر و آن هــا را بــه روز کنیــم. رییــس شــورای 
ــت  ــای زیس ــد: ارزیابی ه ــه می ده ــگل ادام ــی جن عال
محیطــی زمانــی منطبــق بــا ارزش هــای منابــع طبیعــی 
اســت کــه کارکردهــای واقعــی و غیــر اقتصــادی محیــط 
زیســت و منابــع طبیعــی مشــخص شــود و ارزیابی هــا 
ــه  ــه گفت ــرد. ب ــورت گی ــا ص ــن کارکرده ــاس ای ــر اس ب
ــت  ــای زیس ــی ارزیابی ه ــاخص های فعل ــدم ش پورمق
ــده  ــه و فای ــا هزین ــه ب ــه در مقایس ــی ک ــی زمان محیط

ــع  ــد مان ــد، نمی توانن ــرار می گیرن ــی ق ــای عمران پروژه ه
ــوند. ــا ش ــن پروژه ه ــرای ای اج

قطع درختان بلوط با مجوزهای قانونی
ــر  ــز مدی ــاری نی ــاه ســال ج ــل و در مردادم ــدی قب چن
کل راه و شــهر ســازی کهگیلویــه وبویراحمــد اعــالم کــرد 
ــی  ــه س ــوج ب ــاده یاس ــوط ج ــان بل ــع درخت ــرای قط ب
ــای الزم را  ــور مجوزه ــن مح ــاخت ای ــرای س ــخت ب س
ــگاه  ــه خبرنگارباش ــوی ب ــد نژادصف ــتیم. عبدالمجی داش

طبــق  بــود:  یاســوج، گفتــه  از  جــوان  خبرنــگاران 
بخشــنامه و مجــوز از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
ــت  ــهولت در رف ــر س ــور بخاط ــن مح ــان ای ــع درخت قط
و  مــردم شهرســتان ســی ســخت  اهالــی  آمــد  و 
ــی  ــاده اصل ــردن ج ــض ک ــراف و تعری ــتا های اط روس
ــه و  ــام مســوول کهگیلوی ــن مق ــع اعــالم شــد. ای بالمان
ــرار  ــنامه ق ــق بخش ــد: طب ــه می افزای ــد در ادام بویراحم
شــد پیمانــکار بعــد از اتمــام کار بــه ازای هــر درخــت 3 
درخــت در کنــار جــاده کاشــت کنــد و تمــام هزینه هــای 
درختــان بــه خزانــه پرداخــت شــده اســت. نژادصفــوی 

بیــان می کنــد: چــون هیــچ راهــی بجــز قطــع درختــان 
وجــود نداشــت بــا نظــارت دســتگاه های متولــی و 
پرداخــت خســارت بــه آن هــا مجبــور بــه ایــن کار شــدیم 
ــه وی،  ــه گفت ــم. ب ــم محــور را بازگشــایی کنی ــا بتوانی ت
ایــن پــروژه یکــی از فعال تریــن محور هــای حــال 
ــن  ــرق کم تری ــفانه شــرکت ب ــه متاس ــتان ک حاضــر اس
همکاری هــا را بــا پیمانــکار و راه و شهرســازی دارد 
نامــه نگاری هــای مکــرر و پیگیری هــای  وعلیرغــم 
ــچ  ــرق هی ــی ســتون های ب ــه جای ــرای جــا ب ــر روز ب ه

تالشــی از طــرف ایــن شــرکت انجــام نگرفتــه و پــروژه 
ــر پاشــی  ــور قی ــع در مح ــرق واق ــر ســتون های ب بخاط

نشــده اســت.

قلع و قمع صدها دختر بلوط
ــور  ــت و ام ــاون حفاظ ــز مع ــاری نی ــال ج ــاه س تیرم
ــالم  ــد اع ــه و بویراحم ــی کهگیلوی ــع طبیع ــی مناب اراض
کــرد: مراحــل رشــد درخــت بلــوط خیلــی کــم و طوالنــی 
مــدت بــوده و در صــورت مهیــا بــودن شــرایط کامــل 3 
ــد و در صــورت  ــا 4 ســانت در هــر ســال رشــد می کن ت

لزومبهروزرسانیشاخصهایارزیابیزیستمحیطیکشور
رییس شورای عالی جنگل با اشاره به قطع درختان صدساله بلوط در یاسوج، بربه روزرسانی 

شاخص های ارزیابی های زیست محیطی تاکید کرد

رئیــس شــورای عالــی جنــگل و آبخیــزداری ســازمان جنــگل هــا بــا بیــان اینکــه هــر از گاهــی 
اخبــاری مبنــی بــر آســیب رســاندن بــه پوشــش گیاهــی و درختــان در پــی اجــرای پروژه هــای 
ــی موظــف  ــد: درســت اســت کــه پروژه هــای عمران ــی منتشــر می شــود، تصریــح می کن عمران
ــای  ــاخص های ارزیابی ه ــد در ش ــا بای ــا م ــتند ام ــی هس ــت محیط ــی  زیس ــام ارزیاب ــه انج ب
زیســت محیطــی خــود تجدیــد نظــر و آن هــا را بــه روز کنیــم. ارزیابی هــای زیســت محیطــی 
زمانــی منطبــق بــا ارزش هــای منابــع طبیعــی اســت کــه کارکردهــای واقعــی و غیــر اقتصــادی 

محیــط زیســت و منابــع طبیعــی مشــخص شــود.

ــی  ــورای عال ــس ش ــدم -رئی ــران پورمق کام
جنــگل و آبخیــزداری- می گویــد: شــورای 
درختــان  قطــع  از  پیــش  عالــی جنــگل 
ــوع  ــن موض ــان ای ــوج در جری ــاله یاس صدس
نبــوده و مجــوزی هــم بــرای آن صــادر نکــرده 
ــع  ــا اداره مناب ــر ب ــال حاض ــا در ح ــت ام اس
ــا از  ــتیم ت ــاس هس ــتان در تم ــی اس طبیع
جزییــات ایــن موضــوع اطــاع پیــدا کنیــم.

رنا
 ای

س:
عک

نتایــج یــک گــزارش جدیــد نشــان داد، 
ــا  ــرای جنگل ه ــورک ب ــی نیوی ــه جهان اعالمی
)NYDF( در تحقــق هــدف اصلــی خــود 
در  جنگل زدایــی  کــردن  متوقــف  بــرای 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــده اس ــاکام مان ــان ن جه
ــی ســی«،  ــی ب ــری »ب تارنمــای شــبکه خب
هــدف از ایــن اعالمیــه کــه در نشســت 
اقلیمــی ســازمان ملــل متحــد در ســال 
ــور  ــش از 100 کش ــط بی ــالدی توس 2014 می
نــرخ  بــه نصــف رســاندن  امضــا شــد، 
جنگل زدایــی در جهــان تــا ســال 2020 و 
بــود.  توقــف کامــل آن تــا ســال 2030 
بــا ایــن وجــود بــه گفتــه کارشناســان، 
جنگل زدایــی بــا نرخــی هشــداردهنده در 
جهــان ادامــه دارد و تالش هــای جهانــی 
را بــرای پیشــگیری از عواقــب خطرنــاک 
می کنــد.  تهدیــد  اقلیمــی،  تغییــرات 
بنیان گــذار  و  مدیــر  اســترک  شــارلوت 
موسســه Climate Focus کــه در نــگارش 
ایــن گــزارش مشــارکت داشــته اســت، 
 NYDF ــه ــش ک ــال پی ــد: »از 5 س می گوی
ــه  ــی ن ــرخ جنگل زدای ــرد، ن ــه کار ک ــاز ب آغ
تنهــا بــه روال قبــل ادامــه پیــدا کــرده بلکــه 
ــه  ــت«. ب ــده اس ــز ش ــریع نی ــع تس در واق
اســتناد ایــن گــزارش، نــرخ انتشــار ســالیانه 
کربــن ناشــی از جنگل زدایــی در جهــان 
بــا میــزان گازهــای گلخانــه ای تولیــد شــده 
توســط اتحادیــه اروپــا برابــری می کنــد. 
ــه طــور میانگیــن، از ســال 2014 تــا 2018  ب
ــر ســال محــدوده ای پوشــیده از درخــت  ه
رفتــه  بیــن  از  انگلســتان  بــه مســاحت 
ــی  ــد از جنگل زدای ــش از 90 درص ــت. بی اس
رفتــن  بیــن  از  بــه  مربــوط  جهــان  در 
ــژه در حــوزه  ــه وی ــای گرمســیری ب جنگل ه
جنگل هــای آمــازون واقــع در کشــورهای 
بولیــوی، برزیــل، کلمبیــا و پــرو اســت.
کــرگ هانســن معــاون اجرایــی غــذا، جنگل، 
آب و اقیانــوس موسســه منابــع جهانــی 
ــد: »در مناطقــی از جهــان شــاهد از  می گوی
دســت رفتــن چشــمگیر جنگل هــای بومــی 
ــف  ــرد توق ــم در نب ــن داری ــتیم بنابرای هس
جگل زدایــی شکســت می خوریــم«. گفتنــی 
ــا  ــرای جنگل ه ــورک ب ــه نیوی ــت اعالمی اس
یــک توافــق داوطلبانــه و غیرالــزام آور بــرای 

توقــف جنگل زدایــی در جهــان اســت.

ن ها
وفا

ت

احتمال رسیدن توفان های حاره ای به خلیج فارس 
بسیار ضعیف است

رئیــس پژوهشــکده علــوم جــوی پژوهشــگاه ملــی 
اقیانوس شناســی و علــوم جــوی گفــت: بــا توجــه 
ــای آن،  ــران و دریاه ــی ای ــت جغرافیای ــه موقعی ب
ــه  ــان ب ــان دوری ــد توف ــای حــاره ای مانن رســیدن توفان ه
خلیــج فــارس بســیار ضعیــف اســت. بــه گــزارش ایرنــا، پرویــن 
ــه  ــر دو نمون ــال اخی ــد س ــا در چن ــور م ــزود: کش ــان اف غفاری
ــان  ــی توف ــت، یک ــرده اس ــه ک ــاره ای را تجرب ــای ح از توفان ه
ــا  ــار رســید و ت ــواحل چابه ــه س ــه ب ــال 1386 ک ــو« در س »گون
ــا  ــر ج ــود را ب ــرات خ ــز اث ــک نی ــز و جاس ــه هرم ــی تنگ نزدیک
گذاشــت کــه بــر اثــر آن بــارش شــدیدی در نزدیکــی جاســک رخ 
داد، دیگــری توفــان »ِفــت« در ســال 1389 بــود کــه در دریــای 
عمــان اثــر خــود بــه جــای گذاشــت و بــارش شــدید و وزش بــاد 
آن بــه ســواحل عمــان یعنــی چابهــار هــم رســید. وی ادامــه داد: 
ــای  ــی دری ــواحل ایران ــه س ــه ب ــان داشــتیم ک ــن دو توف بنابرای
عمــان رســیدند امــا گزارشــی از وقــوع توفان هــای حــاره ای در 
ــان«  ــد »دوری خلیــج فــارس نداریــم، توفان هــای حــاره ای مانن

در عرض هــای پاییــن شــکل می گیرنــد کــه تاکنــون دو مــورد از 
آنهــا توانســتند خودشــان را بــه ســواحل ایرانــی دریــای عمــان 
برســانند و بــه ســواحل مــا رســیدند کــه گونــو شــدیدتر و ِفــت 
ــود. وی گفــت:: یکــی از دالیــل رخــداد توفان هــای  ــر ب ضعیف ت
ــرم  ــا گ ــن ب ــت بنابرای ــدن آب اقیانوس هاس ــرم ش ــاره ای، گ ح
ــا،  ــدن آب اقیانوس ه ــرم ش ــال آن گ ــه دنب ــن و ب ــدن زمی ش
ــان دور از  ــای عم ــی در دری ــن توفان های ــوع چنی ــال وق احتم
ــای  ــه دم ــدت ب ــه ش ــا ب ــن توفان ه ــون ای ــت، چ ــار نیس انتظ
ــرم  ــوس گ ــی آب اقیان ــتند؛ وقت ــاس هس ــوس حس آب اقیان
می شــود شــدت و تعــداد ایــن توفان هــا نیــز بیشــتر می شــود.  
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانوس شناســی و 
ــه  ــاره ای ب ــای ح ــن توفان ه ــه ای ــا اینک ــت: ام ــوم جــوی گف عل
ــه نشــان  ــه تجرب ــارس برســند جــای تامــل دارد، البت ــج ف خلی
ــانند  ــان برس ــواحل عم ــه س ــان را ب ــد خودش ــه می توانن داده ک
ــه  و چــون در آنجــا تضعیــف می شــوند دیگــر احتمــال اینکــه ب

خلیــج فــارس برســند بســیار کــم اســت.

ــرای  ــازی ب ــی از شــرکت های خودروس ــال درخواســت یک ــه دنب ب
ــاون  ــی، مع ــای دیزل ــر دوده« روی خودروه ــب فیلت ــف »نص توق
محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــا ایــن خواســته اعــالم و تأکیــد کــرد کــه  مخالفــت ســازمان را ب
ــه فیلتــر  ــد کــه مصوب ــه تحریــم قصــد دارن ــه بهان خودروســازان ب
ــش  ــر افزای ــت فیلت ــر قیم ــه اگ ــد در حالی ک ــذف کنن دوده را ح
ــه  ــت. ب ــده اس ــتر ش ــم بیش ــرطان ه ــان س ــه درم ــه، هزین یافت
گــزارش ایســنا، در ســال 93 بــر اســاس مصوبــه هیــأت دولــت، 
ــوا  ــی ه ــور کاهــش آلودگ ــه منظ ــر جــاذب دوده« ب نصــب »فیلت
ــترده،  ــای گس ــود مخالفت ه ــا وج ــازان ب ــد و خودروس ــی ش الزام
مجبــور بــه اجــرای ایــن مصوبــه محیــط زیســتی شــدند امــا اخیــرا 
یکــی از شــرکت های خودروســازی درخواســت کــرده  کــه تــا زمــان 
رفــع تحریم هــا، اجــرای مصوبــه نصــب فیلتــر دوده متوقــف شــود 
کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان متولــی اصلــی 
ــن خواســته مخالفــت کــرده اســت. ــا ای کاهــش آلودگــی هــوا ب
مســعود تجریشــی بــا بیــان اینکــه نمی دانــم تــا چــه زمانــی قــرار 
اســت از خودروســازانی کــه هیــچ ســودی بــرای مــردم نداشــته اند، 
حمایــت صــد در صــدی کنیــم، بــه ایســنا می گویــد: خودروســازان 
ــار اجــرای نصــب فیلتــر دوده روی  ــر ب ــل از تحریم هــا هــم زی قب
ــه  ــه دنبــال فــرار از ایــن مصوب خودروهــای دیزلــی نمی رفتنــد و ب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد. وی ب ــه می کنن ــم را بهان ــم تحری ــد. حــاال ه بودن
ــت  ــرای درخواس ــود را ب ــای خ ــد ادله ه ــازان بای ــه خودروس اینک
ــه فیلتــر دوده، مطــرح و ســازمان محیــط حفاظــت  حــذف مصوب

زیســت را قانــع کننــد، می گویــد: خودروســازان بایــد بــرای مــردم 
ــر دوده  ــم چــه تاثیــری روی فیلت ــا تحری ــد کــه دقیق روشــن کنن
دارد؟ آن هــا ســعی می کننــد بــه بهانــه تحریم هــا قوانیــن را 
ــد. ــرای خــود انتخــاب کنن ــد و راحت تریــن راه را ب ــا بگذارن ــر پ زی
ــران  ــه اینکــه خســارت آلودگــی هــوا در ای ــا اشــاره ب تجریشــی ب
حــدود 7 میلیــارد دالر در ســال اســت، تأکیــد می کنــد: اگــر 
ــن  ــرای همی ــدا کــرده اســت و ب ــر دوده افزایــش پی قیمــت فیلت
خودروســازان بــه دنبــال حــذف ایــن مصوبــه هســتند آیــا هزینــه 
ــه  ــا هزین ــه اســت؟ آی ــش نیافت ــور افزای ــرطان در کش ــان س درم
حفــظ ســالمت شــهروندان افزایــش نیافتــه اســت؟ ضمــن اینکــه 
خودروســازان داخلــی بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ بدهنــد کــه 
ــر دوده  ــد فیلت ــرای تولی ــی ب ــه شــرکت های داخل ــون ب چــرا تاکن
ــه  ــکا ب ــه خــود را از ات ــد ک ــد؟ چــرا ســعی ندارن فراخــوان نداده ان

ــد؟  ــک بگیرن ــی کم ــد و از شــرکت های داخل ــا کنن ــارج ره خ
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــم و  ــه تحری ــه بهان ــد ب ــازان ســعی دارن ــد اســت: خودروس معتق
بــه نــام اقتصــاد مقاومتــی از اجــرای مصوبــه دولــت شــانه خالــی 
ــت  ــرح اس ــور مط ــی در کش ــاد مقاومت ــث اقتص ــون بح کنند.چ
همــه تــالش دارنــد کــه از اشــتغال و کار صحبــت و دفــاع کننــد و 
نشــان دهنــد کــه در اقتصــاد مقاومتــی نقــش فعاالنه تــری دارنــد. 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هــم مخالــف شــغل و توســعه 
اقتصــادی نیســت امــا وظیفــه دارد کــه حافــظ محیــط زیســت و 
ــه  ــه ایــن نکت ــا اشــاره ب ســالمت شــهروندان باشــد. تجریشــی ب

کــه ممکــن اســت برخــی تصمیمــات حق النــاس در پــی داشــته 
باشــد، می گویــد: اگــر اتخــاذ یــک تصمیــم آســیبی بــرای ســالمت 
و بهداشــت مــردم داشــته باشــد، مــا مســئوالن مقصــر هســتیم 
ــادی،  ــود اقتص ــر س ــالوه ب ــد ع ــا بای ــن در تصمیم گیری ه بنابرای
ســود و ضــرر عمــوم مــردم را در نظــر بگیریــم. معــاون ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت در پایــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه اخیــرا 
اســحاق جهانگیــری -معــاون اول رئیــس جمهــوری- در حمایــت 
ــر دوده« روی  ــب فیلت ــزام نص ــذف »ال ــرای ح ــازان ب از خودروس
خودروهــای دیزلــی، نامــه ای بــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت 

ارســال کــرده اســت، می گویــد: اگــر آقــای جهانگیــری از خطــرات 
زیســت محیطــی ناشــی از دوده دیزل هــا مطلــع شــود، حتمــا در 
ایــن موضــوع تجدیــد نظــر می کنــد. بــه گــزارش ایســنا، ذرات ریــز 
آالینــده ناشــی از احتــراق دیزلی هــا بــه دلیــل قطــر کــم به راحتــی 
وارد ریــه و جریــان خــون و ســبب ایجــاد بیماری هــای مختلــف از 
جملــه ســرطان  می  شــوند. بــه همیــن علــت نصــب فیلتــر دوده بــه 
منظــور حــذف ذرات معلــق خروجــی از اگــزوز خودروهــای دیزلــی 
از ســال 1994 میــالدی در کل دنیــا آغــاز شــد. در ایــران اســتفاده 
از فیلتــر دوده بــرای خودروهــا از ســال ١٣٩٦ الزامــی شــده اســت.

امیــد بــه احیــای آرتمیــا بــه عنــوان تنهــا موجــود زنــده 
ــی  ــه آب ــن پهن ــل در ای ــال قب ــا 15 س ــه ت ــه ک ــه ارومی دریاچ
ــعت و  ــش وس ــل کاه ــه دلی ــس ب ــی داد و از آن پ ــوالن م ج
عمــق آب از یــک ســو و افزایــش درجــه شــوری آن از ســوی 
ــر  ــه ب ــا تکی ــا ب ــن روزه ــد، ای ــد ش ــاره ناپدی ــه یکب ــر ب دیگ
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــه اســت. ب ــک جــان گرفت ــرورش ریزجلب پ
ــه در  ــه ارومی ــم آب دریاچ ــری حج ــد براب ــش چن ــا افزای ب
ــا  ــب - آرتمی ــارد مترمکع ــدود 5.6 میلی ــاری - ح ــال ج س
نیــز کــه در یــک دهــه اخیــر بــه کمــار رفتــه و از نظــر ناپدیــد 
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سبزوار- عباس آباد، محور
 دردسرآفرین برای محیط زیست

شناسایی بیش از 1۷ هزار تخلف 
زیست محیطی در مشهد

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ســمنان  اســتان  زیســت 
کیلومتــر   30 گفــت: 
میاندشــت  جــاده  از 
ســبزوار- عباس آبــاد میامــی یکــی از محورهــای 
دردســرآفرین بــرای محیــط زیســت اســت چــرا 
ــه  ــه دلیــل نقــص  فنــی آن، ســاالنه ده هــا گون کــه ب
جانــوری در ایــن جــاده تلــف می شــود. بــه گــزارش 
ایرنــا، امیــر عبــدوس افــزود: هفــت قــالده یوزپلنــگ 
آســیایی در 11 ســال گذشــته بــه دلیــل ســرعت 
ــاده  ــادف در ج ــوری و تص ــای عب ــاز خودروه غیرمج
عبــاس آبــاد میامــی اســتان ســمنان تلــف شــد. وی 
ــگ  ــف  شــدن یوزپلن ــت تل ــن عل ــه داد: مهم تری ادام
آســیایی در اســتان ســمنان برخــورد ایــن گونــه 
ــوری  ــای عب ــا خودروه ــراض ب ــوری در حــال انق جان
اســت کــه بــا اتخــاذ راهکارهــای اصولــی بایــد بــرای 

ــت  ــرکل حفاظ ــرد. مدی ــدام ک ــش اق ــن چال ــع ای رف
اضافــه کــرد:  ســمنان  اســتان  زیســت  محیــط 
تعریــض محــور میاندشــت- ســبزوار یکــی از دالیــل 
افزایــش ســرعت و در پــی آن تلــف شــدن یوزپلنــگ 
آســیایی در اســتان اســت کــه بایــد بــا برنامه ریــزی 
ایــن  بــرای رفــع  اصولــی و ایمن ســازی محــور 
ــدوس  ــود. عب ــام ش ــدی انج ــای ج ــکل اقدام ه مش
در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: کاهــش ســرعت 
ــبزوار-میامی از  ــور س ــر از مح ــودرو در 30 کیلومت خ
ســوی مســئوالن مربــوط و پلیــس راه در دســتور کار 
ــون و کاهــش ســرعت  ــال قان ــا اعم ــرد و ب ــرار گی ق
خودروهــای عبــوری، احتمــال تلــف شــدن و برخــورد 
ــه  ــه ب ــایل نقلی ــا وس ــوران ب ــر جان ــگ و دیگ یوزپلن
ــالده  ــش از 50 ق ــار بی ــل می رسد.براســاس آم حداق
یوزپلنــگ در مناطــق حفاظــت شــده اســتان ســمنان 

می کنــد. زیســت 

محیــط  اداره  رییــس 
ــی  ــالمت و ایمن ــت، س زیس
مشــهد گفــت:  شــهرداری 
نخســت  ماهــه  پنــج  در 
گشــت های  و  بازدیدهــا  طریــق  از  ســال جاری، 
مختلــف زیســت محیطــی، بیــش از 17 هــزار تخلــف 
زیســت محیطــی در شــهر مشــهد شناســایی و ســه 
هــزار و 822 خــودرو دودزا بــه تعمیــرگاه منتقــل 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــرا در گف ــد پذی ــدند. محم ش
ایمنــا اظهــار کــرد: کالنشــهرهای کشــور از جملــه شــهر 
مشــهد بــا معضــل آلودگــی هــوا بــه عنــوان چهارمیــن 
عامــل خطــر مــرگ و میــر در دنیــا مواجــه هســتند 
و ابعــاد مختلــف زندگــی شــهروندان تحــت الشــعاع 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــت محیط ــر زیس ــن خط ای
ــن موضــوع باعــث شــده  ــزود: همی ــه اف وی در ادام
ــی  ــت محیط ــای زیس ــع آالینده ه ــا مناب ــورد ب برخ

ــوزه  ــای ح ــن اولویت ه ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ب
ــرار  ــژه ق ــت خدمــات شــهری مــورد توجــه وی معاون
گیــرد. رییــس اداره محیــط زیســت، ســالمت و 
ایمنــی شــهرداری مشــهد در ادامــه تصریــح کــرد: در 
ــای دودزا و  ــه نخســت ســال 98 خودروه ــج ماه پن
ــده محیــط زیســت 80 درصــد، پســماند تولیــد  آالین
شــده در شــهر هشــت درصــد، آلودگــی صوتــی 
ــایر  ــد و س ــوری دو درص ــی ن ــد، آلودگ ــت درص هش
ــت  ــای زیس ــد کل آلودگی ه ــز دو درص ــا نی آالینده ه
ــت. وی  ــکیل داده اس ــهد را تش ــهر مش ــی ش محیط
ــت  ــای زیس ــداد کل تخلف ه ــه از تع ــان اینک ــا بی ب
ابتــدای ســال جاری  از  محیطــی صــورت گرفتــه 
تاکنــون 14 هــزار مــورد مربــوط بــه خودروهــای دودزا 
بــوده اســت، گفــت: از ایــن تعــداد 10 هــزار دســتگاه 
فاقــد معاینــه فنــی بودنــد کــه اخطــار تهیــه معاینــه 

ــالغ شــده اســت. ــا اب ــه آن ه ــی ب فن

طوفان »هامبرتو« در مسیر سواحل آمریکا
مرکز ملی طوفان آمریکا )NHC( نسبت به وقوع طوفان »هامبرتو« در این کشور هشدار داد. به 
گزارش ایسنا، طبق هشدار مرکز ملی طوفان آمریکا این طوفان اگر چه با خشکی فاصله زیادی 
دارد اما طی چند روز آینده تشدید خواهد شد و همچنین شرایط خطرناک دریایی را برای فلوریدا، 
جورجیا و کارولینای جنوبی به همراه خواهد داشت.

گزارش

شکست توافق 
جهانی جنگل زدایی

ریا
محیط  زیست مجوز انتقال آب از دریای خزر د

را نداده است
هیات رئیســه  عضــو  شــاعری،  علی محمــد 
کمیســیون کشــاورزی، گفــت: از رئیس جمهــور 
ــد مشــکل آب ســمنان  ــر می خواهن می خواهــم اگ
و فــالت مرکــزی را حــل کننــد، حتمــًا از طریــق خلیج فــارس و 
دریــای عمــان اقــدام کننــد، چــون خلیج فــارس و دریــای عمــان 
ــات  ــد هســتند و تبع ــوس هن ــای آزاد و اقیان ــه آب ه متصــل ب
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــاد نمی شــود. ب زیســت محیطی ایج
تحلیلــی خــرداد، علی محمــد شــاعری، نماینــده نــکا و بهشــهر و 
ــع طبیعــی  عضــو هیات رئیســه کمیســیون کشــاورزی، آب، مناب
و محیط زیســت مجلــس شــورای اســالمی، در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار اعتمادآنالیــن، بــا انتقــاد از طــرح انتقــال آب از دریــای 
ــوز  ــت: محیط زیســت مج ــور،  گف ــزی کش ــالت مرک ــه ف ــزر ب خ
ــزر  ــال آب خ ــت. انتق ــداده اس ــزر را ن ــای خ ــال آب از دری انتق
ــای  ــی دری ــتم طبیع ــرای اکوسیس ــی ب ــل جبران ــات غیرقاب تبع
خــزر دارد و موجــب عقب نشــینی و پــس روی تدریجــی دریــای 
ــای  ــال آب از دری ــن انتق ــه داد: همچنی ــود. او ادام ــزر می ش خ

خــزر باعــث از بیــن رفتــن تاالب هایــی خواهــد شــد کــه متصــل 
بــه دریــای خــزر هســتند. تاالب هــای مهمــی ماننــد میان کالــه 
ــدن  ــرم ش ــبب گ ــرد و س ــد ب ــن خواه ــی را از بی ــاالب انزل و ت
ــان را  ــج زندگــی آبزی ــه  تدری ــا می شــود و ب ــط دری ــای محی دم
ــات و  ــه حی ــن چرخ ــد. همچنی ــرار می ده ــر ق ــرض خط در مع
اکوسیســتم طبیعــی دریــای خــزر را مختــل می کنــد. شــاعری 
همچنیــن بــه مضــرات انتقــال آب از دریــای خــزر اشــاره کــرد: 
بــا پــس روی تدریجــی دریــای خــزر نیروگاه هــا و بندرهــای مهــم 
امیرآبــاد، نوشــهر، فریدون کنــار، آســتارا و انزلــی از بیــن خواهنــد 
رفــت. بخــش زیــادی از تاسیســات مرتبــط بــا آب دریــا ماننــد 
نیروگاه هــا تعطیــل خواهــد شــد و اشــتغال وابســته بــه اقتصــاد 
ــد.  ــرار می گیرن ــی در شــمال کشــور در معــرض آســیب ق دریای
نمــک حاصــل از تصفیــه آب دریــا هــم موجــب افزایــش غلظــت 
ــال آب  ــی انتق ــور کل ــه  ط ــزود: ب ــود. وی اف ــا می ش ــک دری نم
ــا بســته و دارای  ــه اینکــه ایــن دری ــا توجــه ب از دریــای خــزر ب

ــت. ــیب پذیر اس ــتم آس اکوسیس

لی
جنگ

ک 
پار

ــذاری  ــرح لوله گ ــرای ط ــه 13 از اج ــهردار منطق ش
بــرای انتقــال آب خــام در پــارک جنگلــی ســرخه 
حصــار بــه طــول بیــش از 25 هــزار متر خبــر داد.به 
گــزارش ایســنا مرتضــی رحمــان زاده در خصــوص اجــرای طــرح 
ــرخه  ــی س ــارک جنگل ــت: پ ــام گف ــال آب خ ــذاری انتق لوله گ
ــورت  ــته به ص ــرن از گذش ــم ق ــش از نی ــت بی ــا قدم ــار ب حص
کامــال ســنتی و بــا اســتفاده از شــبکه نهرهــای خاکــی آبیــاری 
ــازن  ــدازی مخ ــز و راه ان ــداث، تجهی ــا شــروع اح ــه ب می شــد ک
ــام در  ــال آب خ ــبکه انتق ــرای ش ــران و اج ــره آب ژئوممب ذخی
بخــش وســیعی از پــارک جنگلــی ســرخه حصــار توانســتیم تــا 
حــدود زیــادی شــبکه آبیــاری پــارک ســرخه حصــار را از روش 
ســنتی خــارج کنیــم و بــه ســمت مکانیــزه شــدن ســوق دهیــم. 
وی افــزود: در ایــن طــرح بــه جهــت باالبــردن راندمــان آبیــاری 
و پوشــش دهــی کامــل پــارک، مخــازن ژئوممبــران اصلــی بــه 
تعــداد 10 عــدد در حاشــیه جنوبــی پــارک و بــا ظرفیــت ذخیــره 
ــه  ــوری ک ــده اســت به ط ــداث ش ــب اح ــر مکع ــزار مت آب 12 ه



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1546 | سه شنبه  26 شهریور 1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تالشــی از طــرف ایــن شــرکت انجــام نگرفتــه و پــروژه 
ــر پاشــی  ــور قی ــع در مح ــرق واق ــر ســتون های ب بخاط

نشــده اســت.

قلع و قمع صدها دختر بلوط
ــور  ــت و ام ــاون حفاظ ــز مع ــاری نی ــال ج ــاه س تیرم
ــالم  ــد اع ــه و بویراحم ــی کهگیلوی ــع طبیع ــی مناب اراض
کــرد: مراحــل رشــد درخــت بلــوط خیلــی کــم و طوالنــی 
مــدت بــوده و در صــورت مهیــا بــودن شــرایط کامــل 3 
ــد و در صــورت  ــا 4 ســانت در هــر ســال رشــد می کن ت

ــود. ــر می ش ــد آن طوالنی ت ــاعد رش ــرایط مس ــود ش نب
ــا  ــی ب ــان نعمت ــنیم، احس ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
اشــاره بــه اینکــه ســن مشــخصی بــرای درختــان بلــوط 
نداریــم، گفتــه بــود: درختــان بلــوط قلــع و قمــع شــده 
در مســیر جــاده یاسوج-ســی ســخت 250 تــا 500 
ــع طبیعــی کهگیلویــه  ــد. مدیــرکل مناب ســال ســن دارن
و بویراحمــد بــا بیــان اینکــه بــرای قلــع و قمــع درختــان 
بلــوط پیمانــکار مجــور قانونــی دارد، مــی افزایــد: تعهــد 
3 هــزار کاشــت نهــال مقــرر شــده اســت. غالم حســین 

ــع  ــت از قط ــه راه ممانع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب حکمتی
ایــن درختــان اجرایــی نکــردن پــروژه راهســازی اســت، 
ــر  ــه تنهایــی تصمیــم گی ــد: اگــر مــن ب ــد مــی  کن تاکی
بــودم بــه طــور حتــم اجــازه قلــع و قمــع ایــن درختــان 
بلــوط را نمــی دادم. بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت کهگیلویــه و بویراحمــد، بــدون شــک قطــع 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــرای س ــه ب ــت ن ــه درخ هرگون
بلکــه بــرای هــر طبیعــت دوســتی بســیار ناراحــت کننــده 
اســت. محســن جعفــری نــژاد تصریــح می کنــد: ایــن 

ــر  ــارت ب ــه و نظ ــوز گرفت ــل مج ــالیان قب ــاده در س ج
ــع  ــده اداره کل مناب ــر عه ــان ب ــت درخت ــداد و وضعی تع

ــزداری اســت. ــی و آبخی طبیع

قطع درختان منطقه چم گنجشکی یاسوج
ــه  ــت در منطق ــز 3500 درخ ــاه 96 نی ــت م در اردیبهش
ــع شــد. در آن روز  ــع و قم چــم گنجشــکی یاســوج قل
خبرگــزاری تســنیم در گزارشــی نوشــت: در منطقــه چــم 
گنجشــکی واقــع در مجــاور بیمارســتان امــام ســجاد)ع( 
در 5 کیلومتــری یاســوج بیــل میکانیکــی بی رحمانــه بــه 
جــان درختــان ایســتاده و ســبز افتــاد و تــا زمانــی کــه 
قامتشــان را خــم نکــرد دســت از کار نکشــید. درختــان 
ایســتاده در محوطــه پردیــس آموزشــی دانشــگاه علــوم 
ــه  ــار رودخان ــع در چــم گنجشــکی و در کن پزشــکی واق
ــان  ــا حضــور کارکن ــی ب ــا و خروشــان بشــار در حال زیب
ــا بیــل میکانیکــی ســر بریــده شــدند  آبفــای شــهری ب
کــه حتــی در صــورت تصــرف ربطــی بــه آب و فاضــالب 
شــهری نــدارد. مدیــر آب و فاضــالب شــهری کهگیلویــه 
و بویراحمــد بــه تســنیم می گویــد: درختــان قطــع شــده 
در چــم گنجشــکی حریــم و بســتر رودخانــه بشــار بــوده 
ــوم پزشــکی تصــرف شــده و  ــه توســط دانشــگاه عل ک
ــده  ــا حضــور نماین ــا حکــم دادســتان و ب ــون ب هــم اکن
ــظ  ــی حف ــژاد متول ــی لدنی ن ــع تصــرف شــد. عل وی رف
ــد و پاســخ  ــه ای می دان ــا را آب منطق ــم رودخانه ه حری
ایــن ســوال کــه دلیــل حضــور کارکنــان آبفــای شــهری 
در روز قلــع و قمــع درختــان و درگیــری بــا خبرنــگاران 
ــی  ــوده را ب ــرداری چــه ب ــا هــدف ممانعــت از تصویرب ب
و کارکنــان  پاســخ می گــذارد. درگیــری خبرنــگاران 
آبفــای شــهری منجــر بــه حضــور مامــوران کالنتــری 11 
ــوم پزشــکی  ــس آموزشــی دانشــگاه عل در محــل پردی
ــای  ــود ج ــن خ ــه ای ــد ک ــکی ش ــم گنجش ــع در چ واق
ــهری  ــای ش ــان آبف ــور کارکن ــا حض ــه آی ــوال دارد ک س
ــگاران  ــا خبرن ــوده و ی ــی ب ــکی غیرقانون ــم گنجش در چ
ــل  ــد؟ مدیرعام ــهری ورود کرده ان ــای ش ــم آبف ــه حری ب
ــان اینکــه  ــا بی ــه و بویراحمــد ب آبفــای شــهری کهگیلوی
اجــرای حکــم قضایــی بــا حضــور نماینــده دادســتان در 
چــم گنجشــکی اجــرا شــد،  مــی افزایــد: در ایــن مــکان 
آب و فاضــالب نســبت بــه ایجــاد تاسیســات آب شــرب 
یاســوج اقــدام می کنــد. توســعه شهرنشــینی و ســاخت 
و ســازها در یاســوج بــه بهــای نابــودی درختــان چندیــن 
ــت.  ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ــوط روز ب ــاله بل صدس
ــان  ــع درخت ــع و قم ــرای قل ــی رود اج ــار م ــال انتظ ح
ــری شــود و در صــورت  ــا حساســیت بیشــتری پیگی ب

امــکان نابــودی درختــان بــه حداقــل ممکــن برســد.
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شاخص های ارزیابی های زیست محیطی تاکید کرد

امیــد بــه احیــای آرتمیــا بــه عنــوان تنهــا موجــود زنــده 
ــی  ــه آب ــن پهن ــل در ای ــال قب ــا 15 س ــه ت ــه ک ــه ارومی دریاچ
ــعت و  ــش وس ــل کاه ــه دلی ــس ب ــی داد و از آن پ ــوالن م ج
عمــق آب از یــک ســو و افزایــش درجــه شــوری آن از ســوی 
ــر  ــه ب ــا تکی ــا ب ــن روزه ــد، ای ــد ش ــاره ناپدی ــه یکب ــر ب دیگ
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــه اســت. ب ــک جــان گرفت ــرورش ریزجلب پ
ــه در  ــه ارومی ــم آب دریاچ ــری حج ــد براب ــش چن ــا افزای ب
ــا  ــب - آرتمی ــارد مترمکع ــدود 5.6 میلی ــاری - ح ــال ج س
نیــز کــه در یــک دهــه اخیــر بــه کمــار رفتــه و از نظــر ناپدیــد 

ــی  ــه آب ــن پهن ــار ای ــه و کن ــر در گوش ــار دیگ ــود، ب ــده ب ش
ــگاه  ــا ن ــوول ب ــای مس ــازمان ه ــا س ــت ت ــده اس ــدا ش هوی
بــرای  جدیــد  هــای  برداشــتن گام  در صــدد  امیدوارانــه، 
تولیــد و تکثیــر ایــن ســخت پوســت قرمزرنــگ دریایــی 
ــای کشــور  ــات آرتمی ــز تحقیق ــه مرک ــه ک ــی ک ــد. در حال برآین
اواخــر اردیبهشــت مــاه پارســال اعــالم کــرد تعــداد آرتمیــای 
ــه صفــر  ــه ب ــر از آب دریاچــه ارومی ــده موجــود در هــر لیت زن
رســیده اســت، نتایــج آخریــن پایــش انجــام شــده در ایــن 
پهنــه آبــی نشــان مــی دهــد کــه در هــر لیتــر از آب دریاچــه 

ــه  ــک  ب ــدد جلب ــم ع ــه ده ــا، س ــت آرتمی ــدد سیس 28.8 ع
ــه  ــود دارد ک ــک وج ــرم نم ــا و 348 گ ــذای آرتمی ــوان غ عن
ــد و  ــوری مفی ــه جان ــن گون ــای ای ــرای احی ــی ب ــر خوش خب
ــی،  ــای علم ــر داده ه ــا ب ــت. بن ــادی اس ــه اقتص دارای توجی
ــی  ــر آب م ــر لیت ــرم در ه ــر 220 گ ــوری حداکث ــا در ش آرتمی
ــکان در  ســال  ــن ام ــه خوشــبختانه ای ــد ک ــد زیســت کن توان
ــتاد  ــات س ــز اقدام ــب و نی ــارش مناس ــل ب ــه دلی ــاری ب ج
احیــای دریاچــه ارومیــه فراهــم شــده و اکنــون بایــد از 
فرصــت موجــود بــرای احیــای ایــن ســخت پوســت ریزنقــش 
ــی بیشــتر مــی شــود  ــن موضــوع زمان ــت ای ــرد؛ اهمی ــره ب به
ــان  ــذای ماهی ــده غ ــش عم ــر بخ ــال حاض ــم در ح ــه بدانی ک
زینتــی و ماهیــان خاویــاری کــه از آرتمیــا تولیــد مــی شــود، 
وارداتــی اســت و ســاالنه تنهــا 200 تــن آرتمیــا در آذربایجــان 
ــه  ــرقی ب ــان ش ــود. آذربایج ــی ش ــد م ــان تولی ــی و کرم غرب
عنــوان یکــی از 2 اســتان اصلــی حوضــه آبریــز دریاچــه 
ارومیــه و متاثــر از تحــوالت اقلیمــی و زیســت محیطــی ایــن 
ــته و  ــا نداش ــد آرتمی ــهمی در تولی ــروز س ــا ام ــی، ت ــه آب پهن
کنــون بــه دنبــال آن اســت تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای  ا
ــه  ــا ب ــک ه ــد ریزجلب ــه تولی ــود در زمین ــه خ ــی و فناوران علم
ــی  ــه نقــش آفرین ــن زمین ــا در ای ــی آرتیم ــذای اصل ــوان غ عن
ــمال  ــاورزی ش ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــس پژوهش ــد. ریی کن
ــت  ــرد: صنع ــار ک ــا اظه ــا  ایرن ــو ب ــت و گ ــرب کشــور در گف غ
ــازه ای محســوب مــی شــود کــه عــالوه  ریزجلبــک صنعــت ت
ــد  ــرورش و تولی ــان در پ ــرورش آبزی ــی در پ ــر اشــتغال زای ب
ــز نقــش مهمــی دارد. محمدامیــن حجــازی گفــت:  ــا نی آرتمی
ــور  ــرب کش ــمال غ ــاورزی ش ــوژی کش ــکده بیوتکنول پژوهش

ــر اســاس  ــوده و ب ــز پیشــرو ب ــزو مراک ــن خصــوص ج در ای
ــد  ــت تولی ــرار اس ــم، ق ــرده ای ــا ک ــه امض ــه ای ک ــم نام تفاه
ریزجلبــک هــا بــه عنــوان غــذای اصلــی آرتمیــا را در دریاچــه 
آبزیــان  امــور  و  شــیالت  مدیــر  دهیــم.  توســعه  ارومیــه 
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان شــرقی نیــز از 
ــت،  ــن مدیری ــن ای ــترک بی ــکاری مش ــه هم ــد تفاهمنام عق
ــه  ــوژی کشــاورزی و بخــش خصوصــی ب پژوهشــگاه بیوتکنول
ــه  ــیه دریاچ ــک در حاش ــز جلب ــرورش ری ــد و پ ــور تولی منظ
ــه  ــم نام ــدف از تفاه ــد ه ــم جعفرون ــر داد. قاس ــه خب ارومی
مربوطــه را دســتیابی بــه بیوتکنیــک اقتصــادی پــرورش 
ریزجلبــک در سیســتم هــای مختلــف و ســویه هــای) گونــه( 
ــه، توســعه  ــا اولویــت ســویه های موجــود در منطق ــاوت ب متف
ــوژی در  ــی بیوتکنول و تجــاری ســازی دســتاوردهای تحقیقات
ــی،  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــک ب ــرورش ریزجلب ــوزه پ ح
ــج  ــعه و تروی ــرای توس ــی ب ــش خصوص ــارکت بخ ــب مش جل
ــه  ــوع بخشــیدن ب ــور تن ــه منظ ــک ب ــرورش ریزجلب ــت پ صنع
محصــوالت شــیالتی اســتان در زمیــن هــای حاشــیه دریاچــه 
ارومیــه و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــای بیولوژیکــی و 
ســواحل  و  دریاچــه  ایــن  حاشــیه  در  موجــود  اقتصــادی 
آن عنــوان کــرد. جعفرونــد گفــت: در صــورت تولیــد ریــز 
ــرد  ــه کارب ــه ب ــا توج ــرقی و ب ــان ش ــا در آذربایج ــک ه جلب
مثــل  آبــزی  موجــودات  تغذیــه  غذایــی،  صنایــع  در  آن 
آرتمیــا، تولیــد دارو، رنگدانــه، مــواد شــیمیایی و ســوخت 
ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــی را ش ــادی فراوان ــتاوردهای اقتص دس
آرتمیــا بــه ســختی منقــرض مــی شــود امــا تکثیــر آن بســته 

ــت.  ــت آب اس ــرایط و غلظ ــدن ش ــاعد ش ــه مس ب
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رئیــس مجمــع نماینــدگان مازنــدران در مجلس شــورای اســالمی 
ــای  ــرار تجربه ه ــزر تک ــای خ ــال آب دری ــه انتق ــالم این ک ــا اع ب
ــه  ــه ارومی ــت دریاچ ــرار سرنوش ــه تک ــورده از جمل ــت خ شکس
اســت، گفــت: ایــن طــرح بــا وجــود کارهــای پژوهشــی متعــدد، 
بــاز هــم نیازمنــد ورود جــدی دانشــگاه ها اســت تــا بــه صــورت 
ــد.  ــی کنن ــوع را بررس ــی موض ــال علم ــگاه کام ــا ن ــه و ب همه جانب
ــر  ــاری در نشســت وزی ــی هللا نانواکن ــا، ول ــر ایرن ــه گــزارش خب ب
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا اســتادان، اعضــای هیــات علمــی 
ــزود: دانشــگاه  ــدران در بابلســر اف و پژوهشــگران دانشــگاه مازن
مازنــدران و دیگــر دانشــگاه هــای اســتان تاکنــون عملکــرد قابــل 
ــام  ــزر انج ــال آب خ ــون انتق ــی پیرام ــام کار علم ــی در انج دفاع
ــون  ــح داد: تاکن ــد. وی توضی ــد و الزم اســت اســتمرار یاب داده ان
دو هــزار صفحــه کار پژوهشــی از ســوی دانشــگاههای مازنــدران 
در بــاره تبعــات و اثــرات اجــرای طــرح انتقــال آب دریــای خــزر 
ــرای  انجــام شــده اســت و نتایــج ایــن پژوهــش هــا تاکنــون ب
مــردم اســتان و پژوهشــگران نگــران کننــده بــوده اســت.  نماینده 
مــردم فریدونکنــار و بابلســر در مجلــس شــورای اســالمی از وزیــر 
علــوم خواســت تــا بــا تشــویق دانشــگاهها بــرای ورود بــه ایــن 
موضــوع ملــی گســترده، زمینــه را بــرای انجــام کارهــای پژوهشــی 
بیشــتر افزایــش دهــد.  نانواکنــاری گفــت: امــروز تجربه شکســت 
خــورده دریاچــه ارومیــه پیــش روی ماســت و علتــش هــم عــدم 
ــون  ــی تاکن ــی توجه ــن ب ــت. ای ــوده اس ــی ب ــام کار پژوهش انج
ــته  ــور گذاش ــت و کش ــر دوش دول ــه ب ــان هزین ــا توم میلیارده
اســت. الزم اســت هــم دولــت و هــم دیگــر ارکان نظــام بــا توجــه 
ــی، از تکــرار اجــرای طــرح هــای  ــه های ــه وجــود چنیــن تجرب ب
ــال  ــی انتق ــد. طــرح مطالعات ــری کنن مشــابه و خســارتبار جلوگی
آب دریــای خــزر نیــز چنــدی پیــش از ســوی دولــت بــه مجلــس 

ارائــه شــد کــه بــا ایــن طــرح موافقــت شــد.

رییس مجمع نمایندگان 
مازندران:

طرح انتقال آب خزر نیازمند 
ورود دانشگاه ها است

خبر
کشف گوشت گورخر از منزل 

یک شکارچی متخلف
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
شــکارچی  یــک  منــزل  از  بازرســی  در  رضــوی 
متخلــف در حاشــیه منطقــه حفاظــت شــده درونــه 
مقــداری گوشــت مربــوط بــه گورخــر ایرانــی و یــک 
ــا، مدیــر کل حفاظــت  ــه گــزارش ایلن ــد. ب قبضــه ســالح شــکاری کشــف کردن
ــوص  ــم  درخص ــکار مته ــی ان ــزود: در پ ــوی اف ــان رض ــت خراس ــط زیس محی
تعلــق گوشــت مکشــوفه بــه گونــه نــادر گورخــر ایرانــی، آزمایــش هــای مربوطــه 
دربانــک ژن اســتان انجــام و مشــخص شــد گوشــت متعلــق بــه گورخــر ایرانــی 
ــکیل و  ــف تش ــرد متخل ــده ف ــوص پرون ــن خص ــزود: در ای ــی اف ــت. همت اس

ــه مرجــع قضایــی ارجــاع شــده اســت. جهــت ســیر مراحــل قانونــی ب

دستگیری شکارچی غیرمجاز
رئیــس اداره محیط زیســت شهرســتان بســتک 
از دســتگیری متخلــف شــکار و صیــد در ایــن 
شهرســتان خبــرداد. بــه گــزارش جنــوب ایــران نیوز، 
ســاالر حســینی در تشــریح ایــن خبــر افــزود: ایــن 
ــات و  ــگان حفاظــت محیط زیســت و پلیــس اطالع ــکاری ی ــا هم ــت ب مأموری
امنیــت شهرســتان بســتک انجــام شــد. وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا 
ــی  ــالح گلوله زن ــه س ــت شــکار و دو قبض ــف مذکــور مقــداری گوش از متخل
غیرمجــاز کشــف و ضبــط شــد. ســاالر حســینی اضافــه کــرد: ایــن پرونــد در 
حــال گذرانــدن مراحــل قانونــی خــود اســت و متهــم تحویــل مقامــات قضایــی 

ــی شهرســتان اســت. و انتظام

کشف الشه یک قالده گراز
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ســرپل ذهاب 
از کشــف و ضبــط الشــه یــک قــالده گــراز وحشــی 
از یکــی از شــکارچیان متخلــف در ایــن شهرســتان 
ــا، شــهرام مظفــری زاده  ــه گــزارش ایرن خبــر داد. ب
ــت  ــط زیس ــتداران محی ــاران و دوس ــه از همی ــزارش واصل ــی گ ــزود: در پ اف
ــر انجــام شــکار غیرمجــاز یــک قــالده گــراز وحشــی، مأمــوران یــگان  مبنــی ب
حفاظــت ایــن اداره، ضمــن انجــام تحقیقــات الزم بقایــای الشــه ایــن قــالده 
گــراز وحشــی و یــک ســر تشــی را  از یــک متخلــف شــکار غیرمجــاز کشــف و 
ضبــط کردنــد. وی گفــت: فــرد متخلــف ضمــن پرداخــت نقــدی ضــرر و زیــان 
وارده بــه محیــط زیســت، پرونــده وی بــه دســتگاه قضــا ارســال شــد. منطقــه 
شــکار قراویــز بخشــی از حــوزه اســتحفاظی شهرســتان ســرپل ذهــاب اســت.

شکارچیان

شکارچیان

حیوانات

سرقت دوربین های یوزآسیایی در پارک پردیسان
فردی که اقدام به سرقت دوربین های مداربسته اطراف محوطه نگهداری یوزهای آسیایی در پارک طبیعت پردیسان 

کرده بود، دستگیر شد. مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تایید این خبر به ایسنا اعالم کرد که 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر افراد مرتبط با این فرد در حال انجام است و متهم دستگیر شده نیز با 

تشکیل پرونده روانه دادسرا شده است.

رنا
 ای

س:
عک

ــوس  ــی اقیان ــا پژوهشــگاه مل ــوم زیســتی دری ــروه عل ــر گ مدی
شناســی و علــوم جــوی از انجــام اولیــن گشــت عمیــق دریــای 
خــزر در ســال 1398 در 26 شــهریور مــاه بــه مــدت 6 روز خبر داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی 
و علــوم جــوی، عبدالوهــاب مقصودلــو در ایــن بــاره گفــت: ایــن 
گشــت دریایــی قــرار اســت بــا شــناور اداره کل هواشناســی 
گیــالن و بــا حضــور 7 محقــق از پژوهشــگاه و هواشناســی 
ــر دور از  ــه مســافت 40 کیلومت ــی ب ــدر انزل ــکله بن ــالن، از اس گی
ســاحل و تــا اعمــاق منفــی 800 متــری انجــام شــود. مدیــر گــروه 
علــوم زیســتی دریــا دربــاره اهــداف ایــن گشــت اظهــار داشــت: 
در ایــن گشــت تحقیقاتــی، پارامترهــای مختلــف فیزیــک و 
شــیمیایی، زیســت شناســی، زمیــن شناســی و هواشناســی بــه 
ــای  ــی و درک فراینده ــت محیط ــت زیس ــش وضعی ــور پای منظ
طبیعــی دریــای خــزر در طــول یــک ترانســکت عمــود بــر 
ســاحل انجــام می شــود. عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی 
اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی در ادامــه ضمــن بیــان اینکــه 
ــی داده  ــز مل ــار مرک ــت در اختی ــن گش ــات ای ــا و اطالع داده ه
هــای اقیانوســی و دریایــی قــرار مــی گیــرد، پیــش بینــی کــرد 
ــی و  ــی، نهای ــت دریای ــن گش ــج ای ــال نتای ــان امس ــا پای ــه ت ک
منتشــر شــود. ایــن گشــت دریایــی در راســتای اجرایــی کــردن 
ــی  ــن پژوهشــگاه مل ــه همــکاری مشــترک بی ــاد تفاهــم نام مف
اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی و هواشناســی گیــالن کــه در 
تاریــخ 23 مــرداد 1398 منعقــد شــد، برگــزار می شــود. دریــای 
خــزر پهنــه ای آبــی اســت کــه از جنــوب بــه ایــران، از شــمال بــه 
روســیه، از غــرب بــه روســیه و جمهــوری آذربایجــان و از شــرق 
ــای ترکمنســتان و قزاقســتان محــدود می شــود.  ــه جمهوری ه ب
ــه  ــود ک ــس ب ــای تتی ــی از دری ــته بخش ــزر در گذش ــای خ دری

ــرد. ــل می ک ــس متص ــوس اطل ــه اقیان ــوس آرام را ب اقیان

مدیر گروه پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی خبر داد:

انجام اولین گشت 
عمیق دریای خزر
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ک 
25 هزار متر لوله گذاری برای انتقال آب خام در پار

پارک جنگلی سرخه حصار
ــذاری  ــرح لوله گ ــرای ط ــه 13 از اج ــهردار منطق ش
بــرای انتقــال آب خــام در پــارک جنگلــی ســرخه 
حصــار بــه طــول بیــش از 25 هــزار متر خبــر داد.به 
گــزارش ایســنا مرتضــی رحمــان زاده در خصــوص اجــرای طــرح 
ــرخه  ــی س ــارک جنگل ــت: پ ــام گف ــال آب خ ــذاری انتق لوله گ
ــورت  ــته به ص ــرن از گذش ــم ق ــش از نی ــت بی ــا قدم ــار ب حص
کامــال ســنتی و بــا اســتفاده از شــبکه نهرهــای خاکــی آبیــاری 
ــازن  ــدازی مخ ــز و راه ان ــداث، تجهی ــا شــروع اح ــه ب می شــد ک
ــام در  ــال آب خ ــبکه انتق ــرای ش ــران و اج ــره آب ژئوممب ذخی
بخــش وســیعی از پــارک جنگلــی ســرخه حصــار توانســتیم تــا 
حــدود زیــادی شــبکه آبیــاری پــارک ســرخه حصــار را از روش 
ســنتی خــارج کنیــم و بــه ســمت مکانیــزه شــدن ســوق دهیــم. 
وی افــزود: در ایــن طــرح بــه جهــت باالبــردن راندمــان آبیــاری 
و پوشــش دهــی کامــل پــارک، مخــازن ژئوممبــران اصلــی بــه 
تعــداد 10 عــدد در حاشــیه جنوبــی پــارک و بــا ظرفیــت ذخیــره 
ــه  ــوری ک ــده اســت به ط ــداث ش ــب اح ــر مکع ــزار مت آب 12 ه

ــع شــوند. شــهردار  ــارک واق ــاری پ ــی آبی ــر اصل در مجــاورت نه
منطقــه 13 بــا بیــان اینکــه پنــج مخــزن بــا ظرفیــت ذخیــره آب 
ــارک و در مجــاور  ــز در حاشــیه شــمالی پ ــب  نی 4200 مترمکع
ــبکه انتقــال آب  چاه هــا احــداث شــده اند، تصریــح کــرد: ش
خــام توســط دو عــدد لولــه پلــی اتیلــن بــه قطــر 250 میلیمتــر 
در حاشــیه نهــر اصلــی آب خــام بــه طــول 16 هــزار و 700 متــر 
اجــرا شــده اســت به طــوری کــه یــک لولــه فقــط وظیفــه انتقــال 
ــه  ــه عهــده دارد و لول ــه مخــزن دیگــر را ب آب از یــک مخــزن ب
دیگــر جهــت برداشــت آب و اجــرای عملیــات آبیــاری اســتفاده 
ــا لوله هــای 200 میلیمتــری  می شــود. مخــازن ســرچاهی نیــز ب
ــه  ــی وصــل شــده اند. ب ــه مخــازن اصل ــر ب ــه طــول 8685 مت ب
ــان زاده در  ــه 13 رحم ــی شــهرداری منطق ــط عموم ــزارش رواب گ
عیــن حــال از کاهــش هــدر رفــت آب در نهرهــای خاکــی، 
ــی  ــع آب ــره وری از مناب ــاری و افزایــش به ــان آبی افزایــش راندم
بــه عنــوان مزایــای اجــرای ایــن طــرح یــاد کــرد و گفــت: کلیــه 

ایــن مخــازن مجهــز بــه ایســتگاه پمپــاژ آب اســت.

عی
طبی

بع 
15 هکتار عرصه طبیعی در پارک ملیمنا

 تندوره خاکستر شد
خراســان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
رضــوی گفــت: 15 هکتــار از گســتره مراتــع و 
ــدوده  ــدوره در مح ــی تن ــارک مل ــی پ ــش گیاه پوش
شهرســتان درگــز واقــع در شــمال ایــن اســتان در آتــش 
ســوخت. بــه گــزارش ایرنــا، تــورج همتــی افــزود: ایــن آتــش 
ــع  ــدوره واق ــی تن ــارک مل ــات پ ــروز در ارتفاع ســوزی عصــر دی
در محــدوده کیلومتــر 80 جــاده قوچــان - درگــز بنــا بــه دالیــل 
ــه داد: گرچــه در ســاعات  ــود. وی ادام ــاز شــده ب ــی آغ نامعلوم
ــر عشــایر  ــا کمــک موث ــش ب ــه آت ــی یکشــنبه شــب دامن پایان
ــی و  ــع طبیع ــت و اداره مناب ــط زیس ــتداران محی ــه، دوس منطق
آبخیــزداری درگــز مهــار شــد امــا 15 هکتــار از مراتــع و جنگلهــای 
ــش  ــن آت ــارات ای ــزان خس ــرآورد می ــد. ب ــتر ش ــه خاکس منطق
ســوزی در حــال انجــام اســت.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــن  ــار ای ــرای مه ــالش شــش ســاعته ب ــه ت خراســان رضــوی ب
آتــش ســوزی اشــاره و بیــان کــرد: خســارت زیــادی بــه درخــان 
ــه  ــدوره شــده بطــوری کــه 40 اصل ارزشــمند ارس در منطقــه تن

ــت.  وی در  ــن رف ــل از بی ــه صــورت کام ــوع ب ــن ن درخــت از ای
ــت در  ــق عل ــن دقی ــت: تعیی ــه گف ــن حادث ــوع ای خصــوص وق
دســت بررســی اســت امــا در بررســی  اولیــه محــرز شــد علــت و 
منشــاء آتــش ســوزی ســهل انــگاری گردشــگران بوده اســت. در 
ایــن میــان ارتفــاع منطقــه و وزش بــاد ســبب گســترش شــعله 
ــوان  ــه عن ــال 1347 ب ــدوره س ــد. تن ــش ش ــرکش آت ــاب س ه
منطقــه حفاظــت شــده قــرق شــد و  اســفند 1348 بــه پــارک 
ــاحت  ــال 1353 مس ــت. از س ــام یاف ــر ن ــدوره تغیی ــش تن وح
ایــن پــارک تقلیــل یافــت و در نهایــت طــی مصوبــه شــماره 101 
شــورای عالــی محیــط زیســت در ســال 1361 بــه عنــوان پــارک 
ملــی تنــدوره معرفــی شــد. هــم اکنــون مســاحت پــارک ملــی 
تنــدوره 35 هکتــار و 540 متــر مربــع و گســتره منطقــه حفاظــت 
ــی و  ــارک مل ــت. پ ــع اس ــر مرب ــار و 250 مت ــده آن 9 هکت ش
ــوی  ــان رض ــمال خراس ــدوره در ش ــده تن ــت ش ــه حفاظ منطق
ــا صخــره،  نزدیکــی مــرز ترکمنســتان، منطقــه ای کوهســتانی ب
ــرار دارد. ــای ژرف و پرشــیب ق ــدد، دره ه ــای متع ــه ماهوره پ
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افقی
1- نشانگر رابطه میان نهاده های تولیدی و نرخ 

ستاده است - عبارت است از مقادیر مختلفی 

از کاال که خریدار به فرض ثبات سایر شرایط 

در قیمت های مختلف و در طی یک دوره 

زمانی معین حاضر به خرید آن است

2- دارای اختالالت روحی - نیزه کوتاه - 

سرزمین

3- باالی چشم - از عوامل نهادی در توسعه 

اقتصادی - سر حد

4- مرد درمانده در سخن - شیر تازی - 

پسوند شباهت - تراویدن

5- چهار دندان نیش - سمبل - چهره

6- در اصطالح حساب به توان سوم هر عدد 

اطالق می شود - جاندار تک سلولی - مسلک

7- سر خط ها - نوعی درخت خاردار - 

منحنی

8- زر و سیم خالص - درخت انار - کتف 

و دوش

9- زرین پوش اسب - رود اروپایی - به 

عقیده این اقتصاددان، کاالهایی وجود دارند که 

با افزایش قیمت، تقاضا برای آنها زیاد می شود 

که به این کاالها، کاالهای پست  می گویند

10- مساعدت - ارزش و نرخ کاال - تربیت

11- پوستین - نقاش - جمع بیت

12- ثلث - مایه آبادانی - مردانگی - بدی

13- ناشنوا بودن - جایی که راه دوشاخه شود 

- معلون ابدی تاریخ

14- خجسته و مبارک - خاموشی - ندا 

داده شده

15- گوناگون - صاحب کارخانه یا زمین زراعی 

و کارگر.

عمودی 
1- راهبندان - از عناصر مهم در اقتصاد یک 

کشور

2- خیمه و چادر - به مقادیر مختلفی از 

یک کاال که در قیمت های مختلف به شرط 

ثبات سایر عوامل آماده فروش است، اطالق 

می شود - گرامیداشت

3- دفعه و مرتبه - عمل آب دادن به زمین و 

گیاهان - روی

4- عبارت باالی مقاله - طرف و جهت - 

نوعی یقه - جنس مذکر

5- خط کش مهندسی - سیاستمدار - بهره 

کار تجارت

6- همیشگی - خوب فرنگی - به اندازه

7- مبالغه در سخن - ترازنامه - از 

دانشمندان علم اقتصاد و صاحب کتاب 

»سرمایه«

8- ناامید - سفید آب - ایمان قلبی

9- گردش دایره مانند - از بنشن - شکستن  

دندان کسی از بن

10- چه کسی - شدنی - بنا کرده شده

11- قومی از مغول - زمین شوره زار - نت 

سوم موسیقی

12- بلندا - نوعی باال پوش - از ضمایر 

انگلیسی - ابزار خودبینی

13- اشاره - کیفر - توشه

14- قحط و تنگی - یکی از ستارگان نسر 

واقع - واله

15- به معنی تفاوت بین دارایی و بدهی و 

معرف وضع مالکیت یک موسسه است - 

آبستن.

جدول شماره 1546

 اطالع
 رسانی

مفقودی
شهرستان قلعه گنج 
تمــام مــدارک خودرو)اعــم از کارت ،پــاک 
وســند وبــرگ ســبز (وانــت مــزدا به شــماره  
شاســی شــماره  و   FE561603موتــور
NAGDPX2PC18D38191 بــه شــماره 
ــه  ــق ب ــران 71س 535متعل ــاک 45ای پ
شــهرام ســاالری فرزنــد عبــاس بــه شــماره 
ملــی 3160423336مفقــود واز درجــه 

ــده اســت . ــار ســاقط گردی اعتب

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

بموجب سـند رهنی شـماره 20759مورخ 96/03/24دفترخانه اسـناد رسمی شماره 171 شهرستان 
جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائی کالسـه 9700583 له: بانک کشـاورزی شـعبه مرکـزی جیرفت 
عليـه شـرکت تعاونـی تولیدی توزیعی ویس جیرفت به شـماره ثبت 2239 و شناسـه ملـی 170409 10980 به 
عنـوان وام گیرنـده و آقـای محمـود کریمی افشـار فرزند ابراهیم به ش. ش 311 و شـماره ملـی 3031056302 
بـه عنـوان راهـن تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقدام ننمـوده اسـت برابر 
مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد و امالک کشـور بنا به درخواسـت 
بسـتانکار از مـورد وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس رسـمی انجـام و پـس از قطعيـت ارزیابی بسـتانکار 
تقاضـای ادامـه عملیـات اجرایی نسـبت به مورد وثیقه ششـدانگ عرصه و اعیان به مسـاحت 2875 مترمربع 
پـالک 4976فرعـی از 705-اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـه آدرس: جیرفت-شـهرک صنعتی شـماره 1 
خیابـان ششـم نبـش خیابـان اللـه کدپسـتی 7861783659 را مینمایـد لذا ملک فـوق که ذیل ثبت شـماره 
51494صفحـه 442 دفتـر 274 بنـام آقای محمود کریمی افشـار ثبت و سـند مالکیت آن نیز صادر و تسـلیم 
گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به شـرح ذیل: شـماال: درب و دیوار به طول 57/10 متر 
بـه پیـاده رو خیابـان شـرقا : مرزیسـت بطول 50متـر به شـماره 4978فرعـی از 705 اصلی جنوبا : مرزیسـت 
بطـول 56 متـر بـه شـماره 4977فرعـی از 705 اصلـی غربـا : در دو قسـمت اول مرزیسـت بطـول 49/50 
متـر بـه پیـاده رو خیابـان دوم پخـی اسـت بطول2/40متـر به پیـاده رو خیابان برابر نظریه کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری: 1- قیمـت عرصـه ملـک فوق از قـرار هر متر مربع بمبلـغ 1/200/000 ریال و قیمـت کل 2875 متر 
مربـع بمبلـغ3/450/000/000 ریـال 2- قیمـت اعيـان ملـک فـوق از قرار هر متر مربـع بمبلـغ 4/500/000 ریال و 
قیمـت کل 1085/50 متـر مربع بمبلغ4/884/750/000ریال 3- محوطه سـازی وحصار و دربهای ورودی بمبلغ 
350/000/000 ریـال 4- امتیـاز برق با ترانس 50 کیلو وات و امتیاز آب شـهرک صنعتی بمبلـغ 270/000/000 ریال 
مـع الوصـف ارزش نهایـی ششـدانگ ملک موصوف جمعـا") 8/954/750/000( ریال میباشـد. کـه مبنا و پایه 
مزایـده نیـز تعییـن میگردد جلسـه مزایده از سـاعت 9 الـی 12 صبح روز شـنبه98/07/20 در محل شـعبه اجرا 
ء اداره ثبـت اسـناد و امـالک جیرفـت برگـزار "مزایـده از مبلـغ مذكـور شـروع و به باال ترین قیمت پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد. ضمنـا فـروش نقـدی بـوده و پرداخت کلیه قبـوض آب و بـرق و تلفن و غیـره تا تاریخ 
انجـام مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده به عهـده برنده مزایده می باشـد.م الـف :313
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد شهر

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

نظـر بـه اینکـه در اجـرای قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی  اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 905— 1398  مـورخ  98/3/20 تصرفـات خانـم عـزت کوچکـی 
ورنوسـفادرانی شـماره شناسـنامه 159 صـادره از خمینـی شـهر فرزنـد محمدرضـا دارای کـد ملـی شـماره  
1140962701 ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 166/6 متـر مربع در قسـمتی از ششـدانگ  پالک 
2279 در  بخـش 2 اهـواز واقـع یوسـفی خیابـان حیاتـی جنب مسـجد فاطمه زهـرا )ع( پـالک 157 تایید 
گردیده:لـذا پـس از اخبـار خروجی بنام حاج حسـنقلی آریایـی گردیده :  برابر ماده 3 قانـون مزبور مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز جهـت اطـالع عموم آگهی مـی گردد تا هر کس نسـبت به تصرفـات مفروزه 
و مالکیت ایشـان اعتراض داشـته باشـد از تاریخ انتشـار نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را 
مسـتقیمًا به اداره ثبت اسـناد و امالک اهواز تسـلیم و رسـید دریافت نمایند و معترض مکلف اسـت ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواسـت 
اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تحویـل نمایند. بدیهی اسـت در صورت عدم وصـول اعتراض در موعد مقـرر اداره 

ثبـت برابـر مقـررات اقـدام بصدور سـند مالکیـت خواهد نمود. شـماره م/الـف:   5/1513 
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/06/11(   )تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/06/26( 

5882 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله 

دادنامه   
نمرجـع رسـیدگی شـعبه هجدهـم شـورای حـل اختـالف 
شهرستان رشت 97/12/21 – 970997132580125801223 
خواهـان بانـک مهـر اقتصاد بـا وکالت خانم پریسـا کوهی 
به آدرس رشـت چهارراه میکائیل نرسـیده به میدان دکتر حشـمت س 
آرس ط 7 و 2 خواندگان 1- اسـماعیل وحدت دوسـت شهرسـتانی 2- 
حسـین کاظمی دلچه جملگی به آدرس رشـت چهارراه گلسـار شهرداری 
منطقـه 3 3- سـید بـه داد دادمهـر بـه آدرس رشـت رشـتیان خیابـان 
47 ک فـالح دوسـت س علیرضـا خواسـته مطالبه وجـه چک به مبلغ 
75/000/000 ریال به انضمام کلیه خسـارات دادرسـی به تاریخ 98/2/30 
در وقـت فـوق العاده جلسـه شـعبه 18 شـورای حل اختالف شهرسـتان 
رشـت بـه تصـدی قاضـی امضـاء کننـده ذیل تشـکیل و پرونده کالسـه 
971044 تحـت نظـر اسـت با عنایت به جمیـع اوراق و محتویات پرونده 
و نظریه مشـورتی اعضاء محترم شـوراء ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت 
بـه صـدور رای مـی نمایـد رای قاضی شـورا در خصوص دعـوی خواهان 
بانـک مهر اقتصاد با وکالت خانم پریسـا کوهـی به طرفیت خواندگان 1- 
اسـماعیل وحدت دوسـت 2- حسـین کاظمی 3- سـید به داد دادمهر 
بـه خواسـته مطالبـه وجـه چـک بـه مبلـغ 75/000/000 ریـال بابت یک 
فقـره چک به شـماره 999250 مـورخ 97/11/4 عهده بانک ملی ایران به 
انضمـام هزینـه دادرسـی و حق دادرسـی و حق الوکاله وکیل و خسـارت 
تاخیـر تادیـه به شـرح سـتون خواسـته نظر به اینکـه وکیـل خواهان با 
اختیـارات حاصلـه از وکالتنامه منـدرج در پرونده به وکالـت از خواهان با 
تقدیـم فتوکپـی مصـدق .... فقـره چک به شـماره های موصـوف اظهار 
داشـته کـه وکیـل ایشـان از خوانـده ردیـف اول به عنـوان صـادر کننده و 
خوانـده ردیـف دوم بـه عنـوان ظهرنویس طلبکار می باشـد کـه با وصف 
مراجعـات مکـرر و حلـول اجـل و سـر رسـید ان خوانـدگان از تادیـه و 
پرداخت آن اسـتنکاف نموده و تقاضای رسـیدگی و صدور حکم به شرح 
سـتون خواسـته را دارد فلذا شـورا با بررسـی اوراق و محتویات پرونده و 
مداقه در آن از جمله شـرح دادخواسـت کپی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخـت ان و مالحظـه صورتجلسـه اعضـاء محترم شـورا نظـر به اینکه 
چـک ابـرازی ممضی به امضاء خوانده ردیف اسـماعیل وحدت دوسـت 
بـه عنـوان صـادر کننـده و خوانـده ردیف حسـین کاظمی ، سـید بـه داد 

دادمهـر بـه عنـوان ضامن از هر گونـه تعرض مصون باقی مانده اسـت و 
وجـود اصـل چک در ید خواهان داللت بر اشـتغال ذمه مسـئولین چک 
بـه میـزان وجـه منـدرج در آن در حق خواهان می نمایـد و وجود گواهی 
عـدم پرداخـت چـک در ید دارنـده آن که حکایت از عـدم پرداخت آن در 
سـر رسـید معینه را دارد از طرفی خواندگان ردیف اول و دوم جملگی با 
وصـف ابـالغ قانونی وفق مـاده 73 قانون آیین دادرسـی مدنی از طریق 
روزنامـه کثیراالنتشـار در جلسـه رسـیدگی حضور نداشـته انـد و الیحه و 
دفاعیـه ای از ایشـان واصـل نگردیـده اسـت و خوانـده ردیـف سـوم بـا 
وصـف ابـالغ واقعـی در جلسـه حضور نداشـته و الیحـه و دفاعیـه ای از 
ایشـان واصل نگردیده لذا شـورا با اجازه حاصله از ماده 199 قانون آیین 
دادرسـی مدنـی جهت کشـف حقیقت مبنـی بر میزان بدهـی خواندگان 
از بانـک محـل علیـه مبـادرت بـه اخذ اسـتعالم نمـوده که حسـب نامه  
واصلـه بـه شـماره 6/24/38/8470/ م – 97/12/18 میـزان بدهی را به 
مبلـغ 75/211/863 ریـال اعـالم نمـوده فلـذا شـورا بـا توجه بـه مراتب 
فوق دعوا خواهان را وارد و محمول به صحت تشـخیص داده و مسـتندا 
بـه مـواد 314 – 313 – 310 قانـون تجـارت تبصـره الحاقـی بـه مـاده 2 
قانـون صدور چک و استفسـاریه تبصره الحاقی به مـاده 2 قانون اصالح 
مـوادی از قانـون صـدور چـک 1376/3/10 مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظام و مواد 522 – 519 – 515 – 198 قانون آیین دادرسـی دادگاه های 
عمومـی و انقـالب در امـور مدنـی و مـواد 27- 26- 25- 19 – 18 – 9 
قانـون شـورای حـل اختالف حکـم بر محکومیت تضامنـی خواندگان به 
پرداخـت مبلـغ 75/000/000 ریـال معـادل هفـت میلیـون و پانصـد هزار 
تومـان بابت اصل خواسـته و هزینه دادرسـی بـه مبلـغ 1/706/900 ریال 
و حـق الوکالـه وکیل طبق تعرفه قانونی و خسـارت تاخیـر تادیه از تاریخ 
سـر رسـید چک 97/11/4 لغایت اجرای حکم بر اسـاس شـاخص نرخ 
تـورم بانـک مرکـزی در حق خواهان صـادر و اعالم مـی نماید این حکم 
غیابـی بـوده و ظـرف مـدت بیسـت روز پس از ابـالغ قابـل واخواهی در 
همیـن شـعبه و سـپس ظـرف مـدت بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل 
اعتـراض و رسـیدگی در دادگاههـای عمومی و حقوقی رشـت می باشـد .
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دادنامه   
مرجـع رسـیدگی شـعبه هجدهم شـورای حـل اختالف 
شهرسـتان رشـت  خواهـان بانک مهر اقتصـاد با وکالت 
خانم پریسـا کوهـی به آدرس رشـت چهـارراه میکائیل 
نرسـیده بـه میـدان دکتـر حشـمت س آرس ط 7 و 2 خوانـده علی 
عنایتـی بـه نشـانی رشـت پیـچ سـعدی بـن بسـت گلسـتان س 
کاظمـی واحـد 12 ، مهـدی الکن چوکامی به نشـانی  رشـت پیر بازار 
کوچـه جورسـرا سـوپرمارکت گلرنگ  خواسـته مطالبـه وجه چک به 
مبلـغ 60/000/000 ریـال بابـت یـک فقره چک ، هزینه دادرسـی ، حق 
الوکالـه وکیـل ، خسـارت تاخیـر تادیه بـه تاریـخ 97/12/26 در وقت 
فوق العاده جلسـه شـعبه شـورای حل اختالف شهرسـتان رشـت به 
تصـدی قاضـی امضاء کننده ذیل تشـکیل و پرونده کالسـه 971043 
تحـت نظـر اسـت بـا عنایـت بـه جمیـع اوراق و محتویـات پرونده و 
نظریـه مشـورتی اعضـاء محتـرم شـوراء ختـم رسـیدگی را اعـالم و 
مبـادرت بـه صدور رای می نماید رای قاضی شـورا در خصوص دعوی 
خواهـان بانـک مهـر اقتصـاد بـا وکالـت خانـم پریسـا کوهـی فرزند 
محمـد بـه مدیریت سـید ضیـاء ایمانی بـه طرفیت خوانـدگان علی 
عنایتـی فرزنـد حسـین ، مهـدی الکـن چوپان بـه خواسـته مطالبه 
وجـه چـک بـه مبلـغ 60/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شـماره 
232875 بـه عهـده بانـک ملـی مـورخ 97/11/4 عهـده بانـک ملی 
ایـران بـه انضمام هزینه دادرسـی و حق دادرسـی و حق الوکاله وکیل 
و خسـارت تاخیر تادیه به شـرح سـتون خواسـته نظر به اینکه وکیل 
خواهـان بـا اختیارات حاصله از وکالتنامه منـدرج در پرونده به وکالت 
از خواهـان بـا تقدیـم فتوکپـی مصـدق یـک فقـره چـک به شـماره 
هـای موصوف اظهار داشـته که وکیل ایشـان از خوانـده ردیف اول به 
عنـوان صـادر کننده و خوانده ردیـف دوم به عنوان ظهرنویس طلبکار 
مـی باشـد کـه با وصـف مراجعات مکـرر و حلول اجل و سـر رسـید 
ان خوانـدگان از تادیـه و پرداخـت آن اسـتنکاف نمـوده و تقاضـای 
رسـیدگی و صدور حکم به شـرح سـتون خواسـته را دارد فلذا شـورا 
بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده و مداقـه در آن از جمله شـرح 
دادخواسـت کپـی مصدق چک و گواهی عـدم پرداخت ان و مالحظه 
صورتجلسـه اعضـاء محترم شـورا نظـر به اینکه چک ابـرازی ممضی 

بـه امضـاء خوانـده ردیـف اول علی عنایتی بـه عنوان صـادر کننده و 
خوانـده ردیـف دوم مهدی الکن چوکامی به عنـوان ضامن از هر گونه 
تعـرض مصـون باقی مانده اسـت و وجود اصل چـک در ید خواهان 
داللـت بر اشـتغال ذمه مسـئولین چک به میزان وجه منـدرج در آن 
در حـق خواهـان مـی نمایـد و وجود گواهـی عدم پرداخـت چک در 
یـد دارنـده آن کـه حکایـت از عـدم پرداخت آن در سـر رسـید معینه 
را دارد از آنجاییکـه خوانـدگان جملگی علیرغم ابالغ قانونی در جلسـه 
رسـیدگی حضـور نیافتنـد و الیحه و دفاعیـه ای مبنی بـر برائت ذمه 
خویـش ارائـه ننموده اید لذا شـورا با اجازه حاصله از مـاده 199 قانون 
آییـن دادرسـی مدنـی جهت کشـف حقیقـت مبنی بر میـزان بدهی 
خوانـدگان از بانـک محـل علیـه مبـادرت به اخذ اسـتعالم نمـوده که 
حسـب نامـه  واصلـه بـه شـماره 24/38/8471/ط/ م – 97/12/18 
میـزان بدهـی خوانـدگان را بـه مبلـغ 56/491/240 ریـال تـا مـورخ 
97/12/18اعـالم نمـوده فلـذا شـورا بـا توجـه بـه مراتـب فـوق دعـوا 
خواهـان را بـه شـرح انضمـام وارد و محمـول بـه صحت تشـخیص 
داده و مسـتندا بـه مـواد 314 – 313 – 310 قانـون تجـارت تبصـره 
الحاقـی بـه مـاده 2 قانون صدور چک و استفسـاریه تبصـره الحاقی 
بـه مـاده 2 قانـون اصـالح مـوادی از قانون صـدور چـک 1376/3/10 
مجمع تشـخیص مصلحت نظـام و مـواد 522 – 519 – 515 – 198 
قانـون آییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومی و انقـالب در امور مدنی و 
مـواد 27- 26- 25- 19 – 18 – 9 قانـون شـورای حل اختالف حکم 
بـر محکومیـت تضامنی خوانـدگان به پرداخـت مبلـغ 56/491/240 
ریـال معـادل پنـج میلیـون و ششـصد و چهـل و نه هـزار و یکصد و 
دویسـت و چهل ریال بابت اصل خواسـته و هزینه دادرسـی به مبلغ 
1/404/100 ریـال و حـق الوکالـه وکیل طبق تعرفه قانونی و خسـارت 
تاخیـر تادیه از تاریخ سـر رسـید چـک 97/10/4 لغایت اجرای حکم 
بـر اسـاس شـاخص نرخ تـورم بانک مرکـزی در حق خواهـان صادر 
و اعـالم مـی نمایـد این حکم غیابی بـوده و ظرف مدت بیسـت روز 
پـس از ابـالغ قابـل واخواهی در همین شـعبه و سـپس ظرف مدت 
بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل اعتـراض و رسـیدگی در دادگاههـای 

عمومـی و حقوقی رشـت می باشـد .
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دادنامه   
اختـالف  حـل  شـورای  هجدهـم  شـعبه  رسـیدگی  مرجـع 
شهرستان رشـت 97/12/21 – 970997132580125801224 
بـا  انصـاری  شـهید  شـعبه  اقتصـاد  مهـر  بانـک  خواهـان 
مدیریـت سـید ضیـاء ایمانـی بـا وکالـت خانـم پریسـا کوهی بـه آدرس 
رشـت چهـارراه میکائیـل نرسـیده بـه میدان دکتـر حشـمت س آرس ط 
7 و 2 خوانـدگان 1- محمـد رضـا جـوادزاده خسـمخی بـه نشـانی رشـت 
بلـوار قلـی پـور ک 23 پ  3 2- مهـدی جـواد زاده خسـمخی به نشـانی 
مجهـول المکان خواسـته مطالبـه وجه چک به تاریـخ 97/12/21 در وقت 
فـوق العـاده جلسـه شـعبه 18 شـورای حـل اختـالف شهرسـتان رشـت 
بـه تصـدی قاضـی امضـاء کننده ذیـل تشـکیل و پرونده کالسـه 971041 
تحـت نظـر اسـت با عنایت بـه جمیـع اوراق و محتویات پرونـده و نظریه 
مشـورتی اعضـاء محتـرم شـوراء ختـم رسـیدگی را اعـالم و مبـادرت بـه 
صـدور رای مـی نمایـد رای قاضـی شـورا در خصـوص دعـوی خواهـان 
بانـک مهـر اقتصـاد شـعبه شـهید انصاری بـا وکالـت خانم پریسـا کوهی 
بـه طرفیـت خوانـدگان 1- محمـد رضـا جـوادزاده خسـمخی 2- مهـدی 
جـوادزاده خسـمخی به خواسـته مطالبـه وجه چک به مبلـغ 145/000/000 
ریـال بابـت یـک فقـره چـک بـه شـماره 815877 – 97/11/13ت- 39 
عهـده بانک سـپه شـعبه بیسـتون رشـت صادره بـه ارزش هفـده میلیون 
تومـان بـه انضمـام هزینـه دادرسـی و حـق دادرسـی و حق الوکالـه وکیل 
و خسـارت تاخیـر تادیـه بـه شـرح سـتون خواسـته نظر بـه اینکـه وکیل 
خواهـان بـا اختیـارات حاصلـه از وکالتنامـه منـدرج در پرونـده بـه وکالت 
از خواهـان بـا تقدیـم فتوکپـی مصـدق .... فقـره چـک بـه شـماره هـای 
موصـوف اظهـار داشـته کـه وکیـل ایشـان از خوانده ردیـف اول بـه عنوان 
صـادر کننـده و خوانـده ردیف دوم بـه عنوان ظهرنویس طلبکار می باشـد 
کـه بـا وصـف مراجعـات مکرر و حلول اجل و سـر رسـید ان خوانـدگان از 
تادیـه و پرداخـت آن اسـتنکاف نمـوده و تقاضای رسـیدگی و صدور حکم 
به شـرح سـتون خواسـته را دارد فلذا شـورا با بررسـی اوراق و محتویات 
پرونـده و مداقـه در آن از جملـه شـرح دادخواسـت کپـی مصـدق چک و 
گواهـی عـدم پرداخـت ان و مالحظـه صورتجلسـه اعضـاء محتـرم شـورا 
نظـر بـه اینکـه چـک ابـرازی ممضی به امضـاء خوانـده ردیـف محمدرضا 
جـوادزاده بـه عنـوان صـادر کننـده و خوانـده ردیـف دوم مهدی جـوادزاده 

بـه عنـوان ضامـن از هـر گونـه تعرض مصـون باقـی مانده اسـت و وجود 
اصـل چـک در یـد خواهـان داللـت بـر اشـتغال ذمـه مسـئولین چک به 
میـزان وجـه منـدرج در آن در حـق خواهـان مـی نمایـد و وجـود گواهـی 
عـدم پرداخـت چـک در یـد دارنـده آن کـه حکایـت از عـدم پرداخـت آن 
در سـر رسـید معینـه را دارد از طرفـی خوانـده ردیـف اول بـا وصـف ابالغ 
قانونـی وفـق مـاده 70 قانـون آییـن دادرسـی مدنی در جلسـه رسـیدگی 
حضور نداشـته اند و الیحه و دفاعیه ای از ایشـان واصل نگردیده اسـت و 
خوانـده ردیـف دوم بـه دلیل مجهول المکان بودن ایشـان وقت رسـیدگی 
در روزنامه کثیراالنتشـار بشـارت نو به شـماره 1948نشـر آگهی گردید لذا 
شـورا بـا اجـازه حاصلـه از مـاده 199 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی جهت 
کشـف حقیقـت مبنـی بـر میـزان بدهـی خوانـدگان از بانـک محـل علیه 
مبـادرت بـه اخـذ اسـتعالم نمـوده کـه حسـب نامـه  واصلـه بـه شـماره 
2/24/38/8469/ م – 97/12/18 میـزان بدهـی خوانـدگان را تـا تاریـخ 
97/12/18 را بـه مبلـغ 140/270/288 ریـال بـدون محاسـبه حـق الوکاله 
وکیـل و هزینـه دادرسـی و سـایر خسـارات اعـم از تاریـخ تادیـه اعـالم 
نمـوده اسـت فلـذا شـورا با توجـه به مراتب فـوق دعـوا خواهـان را وارد و 
محمول به صحت تشـخیص داده و مسـتندا به مواد 314 – 313 – 310 
قانـون تجـارت تبصره الحاقی بـه ماده 2 قانون صدور چک و استفسـاریه 
تبصـره الحاقـی بـه مـاده 2 قانـون اصـالح مـوادی از قانـون صـدور چک 
1376/3/10 مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام و مواد 522 – 519 – 515 
– 198 قانـون آییـن دادرسـی دادگاه های عمومی و انقـالب در امور مدنی 
و مـواد 27- 26- 25- 19 – 18 – 9 قانـون شـورای حـل اختـالف حکـم 
بـر محکومیـت تضامنی خوانـدگان به پرداخت مبلـغ 140/270/288 ریال 
معـادل چهـارده میلیـون و بیسـت و هفت هزار و بیسـت و هشـت تومان 
بابـت اصـل خواسـته و هزینه دادرسـی بـه مبلـغ 2/466/600 ریال و حق 
الوکالـه وکیـل طبـق تعرفـه قانونـی و خسـارت تاخیـر تادیه از تاریخ سـر 
رسـید چـک 97/11/13 لغایـت اجـرای حکـم بـر اسـاس شـاخص نـرخ 
تـورم بانـک مرکـزی در حـق خواهـان صادر و اعـالم می نمایـد این حکم 
غیابـی بـوده و ظـرف مـدت بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل واخواهـی 
در همیـن شـعبه و سـپس ظـرف مـدت بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل 
اعتـراض و رسـیدگی در دادگاههـای عمومـی و حقوقـی رشـت می باشـد .
6291 قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختاف شهرستان رشت 

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
تحدیـد حـدود اختصاصی ششـدانگ یکبـاب بنای مسـکونی و محوطه به مسـاحت 233/55 
مترمربـع بـه شـماره فرعـی 11724 مجـزی شـده از 58 و 66 از سـنگ اصلـی 9 واقـع در قریـه 
ریـک بخـش 28 گیـالن تصرفـات مالکانه آقای پیمـان مختاری فرزند مطلـب انتقالی ملک از 
مالـک رسـمی آقـای تیمـور پورکارگر و عباس مختاری محرز گردیده لذا به اسـتناد مـاده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی آگهی تحدید حدود اختصاصی بنام 
آقـای پیمـان مختـاری به اطالع کلیه مجاوریـن و صاحبان حقوق ارتفاقی می رسـاند که تحدید حدود پالک 
موصوف از مورخ 1398/07/21 راس سـاعت 11 صبح در محل شـروع و به عمل خواهد آمد چنانچه هر یک 
از مجاورین ملک مرقوم به حدود و حقوق ارتفاقی ملک مرقوم واخواهی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت سـی روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسـناد و امالک تالش 
تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد برابر مـاده 86 آیین نامـه اصالحی قانون ثبـت معترض باید ظرف یـک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض به این اداره دادخواسـت به دادگاه محل تقدیم دارد در غیر اینصورت پس از گذشـت 
مـدت مزبـور و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت به وسـیله متقاضی یـا نماینده قانونی او ایـن اداره بدون 

توجـه بـه اعتراض عملیات ثبتـی را ادامه خواهد داد . تاریخ انتشـار 1398/06/26
6288 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

در اجـرای مواد مذکوربدینوسـیله امالکی که برابـر آراء هیاتهای حل اختالف موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی گلباف که ادامه عملیـات ثبتی آنها مطابق قانون مذكورتجویز گردیده اسـت 
بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلی وبخـش و محل وقوع ملـک و مشـخصات مالک واقع 

در بخـش 27 کرمان بشـرح ذیل:
1-پـالک 3فرعـی از 650 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک آقـای نعمت هللا پورحسـینی گوکی 
فرزنـد اصغـر بـه شـماره شناسـنامه 313 صـادره از گلبـاف و خانـم فاطمـه وحیـدی پنـاه گرکی 
فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 2صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
686/54 مترمربـع بالمناصفـه واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصر کوی 11فرعی اول سـمت راسـت 

خریـداری از مالـک رسـمی اکبـر خواجوئی گوکی
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز اگهـي مي شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكيـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت منكور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالكيـت صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/6/11- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/6/26
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد واماک گلباف م.الف 828

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 
139860319006000997 هیـات اول /دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک ماهـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای/خانـم جـواد زهـرودی ده ترکـی فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 165 صـادره از ماهـان در یـک باب خانه به مسـاحت 161 متر مربع پـالک 10344 
فرعـی از 1 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 927 فرعی از اصلـی واقع در بخش 5 کرمان 
واقـع در ماهـان بلـوار تیگران کوچـه 5 خریداری از مالک رسـمی آقـای /خانم محل مالکیت 
محمـد حسـین رضایـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 26/6/98-  تاریخ انتشار نوبت دوم : 11/7/98
سید رضا انصاری- رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک گلباف

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 
آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 139860319062000339 مـورخ 98/5/27هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم 
بتـول ابراهیـم زاده گوکـی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 418 صـادره از گلبـاف در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 488/28 مترمربـع ششـدانگ پـالک 2623-اصلـی واقع 
در گلبـاف خیابـان انقـالب محلـه عقبـه کـوی ابـوذر خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
رمضـان ابراهیـم زاده گوکـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 6/26/ 98

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد واماک گلباف م.الف 839

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319091001453-98/05/26هیات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم طیبه معناصـری فرزند 
حسـن بشـماره شناسـنامه 3020051355صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 207/27مترمربـع پـالک - فرعـی از48- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
3فرعـی از 48-اصلـی قطعـه یـک  بخـش 45کرمـان واقـع در اراضـی عبـاس عنبرابـاد 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنده امیـری محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:2278-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/06/26 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/13
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319091001043-98/04/25هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریـم امیـری دومـاری فرزنـد قربان 
بشـماره شناسـنامه 15605بـا کـد ملـی 3030161714صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 189/54مترمربـع پـالک - فرعـی از46- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک -فرعـی از 46-اصلـی قطعـه یـک  واقـع در عنبرابـاد شـهرک نارنـج بخـش 45کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کرامـت دبیـر محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:2280-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/06/26 – تاریـخ انتشـارنوبت 

98/07/13: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی اگهـی موضوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای 139860319091001281مـورخ98/05/08 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالكانه بالمعـارض متقاضی اقای عنایت احمد یوسـفی 
جشـار  فرزنـد رمضـان بشـماره شناسـنامه 48صـادره از جبالبارزدرششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 42/364مترمربـع پـالک -فرعـی از45- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 45 - 
اصلـی قطعـه یـک بخـش 45 کرمـان واقـع در عنبـر اباد  خریـداری  از مالک رسـمی آقای سـید 
محمـد موسـوی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 

15 روز آگهـی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتراضـی طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول 

:98/6/26تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 98/7/13
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف 2282

 آگهی مناقصه
شماره ب/98/27-52

نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد از طریــق فراخــوان عمومــی و مناقصــه یــک مرحلــه نســبت بــه 
انتخــاب تامیــن کننــدگان واجــد صاحیــت )تولیــد کننــدگان و یــا نماینــدگان رســمی آنهــا( جهــت تامیــن تعــداد 7000 

دســتگاه کنتــور 1.2 نیمــه خشــک R 160 مطابــق مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده در اســناد حاضــر اقــدام نمایــد.
مبلغ برآورد: 20.300.000.000 ریال 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : 1.015.000.000 ریـال بـه صـورت 
ضمانتنامـه بانکـی )فرآیندارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـاب 

کرمان اسـتان 
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه از تاریـخ 98.6.25 تا تاریـخ 98.6.31 
بـرای دریافت اسـناد ارزیابـی توان تامیـن کنندگان و اسـناد مناقصه با 
در دسـت داشـتن معرفی نامـه و فیش بانکی بـه مبلـغ 700.000 ریال و 
بـه حسـاب جـاری 1860808353 بانک ملت شـعبه مرکزی با شناسـه 
پرداخـت 26574802089159 بـه نـام شـرکت آب و فاضـاب کرمان به 
شـرکت آب و فاضـاب کرمان واقع در بلوار 22 بهمـن واحد امور بازرگانی 

نمایند. مراجعه 
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسـناد تکمیل شـده را تا سـاعت 

14 مـورخ 98.7.16 ، مهلت خواهند داشـت تا اسـناد مربوطه را تکمیل 
و در پـاکات الک و مهـر شـده بـه واحـد دبیرخانـه شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان کرمـان بـه نشـانی کرمان-بلـوار 22 بهمـن –نبـش بلـوار سـاوه 

کدپسـتی 7616839786 تحویـل و رسـید دریافت نمایند.
زمان بازگشایی پاکت ارزیابی:ساعت 9:30 مورخ 98.7.17

پاکت الف و ب و ج پس از انجام ارزیابی بازگشایی می گردد.
محل تامین اعتبار: منابع داخلی

شرکت آب و فاضاب استان کرمان
تلفن: 03433224801-5

فاکس:034-33223446
info@Abfakerman.ir :آدرس پست الکترونیکی

abfakerman.ir :آدرس وب سایت

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

تاسـیس موسسـه غیـر تجاری هیـات والیبال شهرسـتان آبیـک درتاریـخ 19/03/1398 به 
شـماره ثبـت 119 بـه شناسـه ملـی 14008380610 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. 1. موضـوع :.تعمیـم و 
گسـترش رشـته یـا رشـته هـای ورزشـی تحـت پوشـش در سـطح شهرسـتان از طریق به 
کارگیری مربیان و کشـف، جذب و پرورش اسـتعدادها.برگزاری کالسهای آموزشی، توجیهی 
و تکمیلـی در رده هـای سـنی مختلـف بـا اخـذ مجـوز از فدراسـیون و هماهنگـی بـا هیات 
والیبال اسـتان قزوین و اداره کل ورزش و جوانان اسـتان قزوین .برگزاری مسـابقات استانی 
در رده هـای مختلـف سـنی بـا توجه بـه ضوابـط و رعایت تقویـم فدراسـیون و با هماهنگی 
هیـات اسـتان و اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان قزویـن .انتخـاب، معرفـی و پیش بینی 
الزم جهـت آمـاده نمـودن و اعـزام افراد و تیم های ورزشـی شهرسـتان به مسـابقات.اجرای 
مقررات و آیین نامه های ابالغ شـده از سـوی فدراسـیون در سـطح شهرسـتان و نظارت بر 
نحـوه فعالیت های هیئت های شـهرها و بخش های مسـتقل تابعه.اعـزام داوران و مربیان 
اسـتان بـه کالس هـای ارتقـا درجـه آموزشـی و توجیهی با هماهنگـی هیات اسـتان و اداره 
کل ورزش و جوانان اسـتان قزوین.کوشـش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت 
پیشـبرد رشـته یـا رشـته هـای ورزشـی تحت پوشـش و ترغیـب و حمایـت آنـان در حدود 
قوانیـن و مقررات.ایجـاد ارتباطـی و هماهنگی با موسسـات دولتی و غیردولتی که در رشـته 
یا رشـته های ورزشـی تحت پوشـش در سـطح اسـتان فعالیت دارند.تهیه و تنظیم برنامه 
وتقویـم ورزشـی سـالیانه بـا توجـه به تقویم ورزشـی فدراسـیون بـا همکاری هیات اسـتان 
و هیئـت هـای شهرسـتان ها، شـهرها و بخش های مسـتقل تابعه و با هماهنگـی اداره کل 

ورزش و جوانان اسـتان قزوین .تشـکیل کمیته های مورد نیاز بر اسـاس ضوابط فدراسـیون 
.کمـک مالـی، فنـی، پشـتیبانی و تجهیزاتـی بـه هیئـت های شـهر هـاو بخشـهای تابعه با 
هماهنگـی هیـات اسـتان و اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان قزوین .تهیه و ارسـال گزارش 
کلیه فعالیت ها در سطح شهرستان به هیات استان و فدراسیون مربوطه و اداره کل ورزش 
و جوانان اسـتان قزوین باستناد مجوز شـماره 214961064 مورخ 26 اردیبهشت 96 صادره از 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان قزوین(ثبـت موضوع فعالیـت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانـه فعالیـت نمـی باشـد(. 2. مـدت : از تاریـخ ثبـت به مـدت نامحـدود 3. مرکز اصلی 
: اسـتان قزویـن ، شهرسـتان آبیـک ، بخـش مرکزی ، شـهر آبیـک، تربیت بدنـی ، خیابان 
شـهیدصمیمی ، خیابان شـهید حسامی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپسـتی 3441715633 
4. اسـامی و میزان سـهم الشـرکه شـرکا :فاقد سـرمایه می باشـد. 5. اولین مدیران : 1-5 
آقـای سـید ناصـر سـید علیخانـی بـه شـماره ملـی 0051406691 بـه سـمت رئیـس هیئت 
مدیـره و مدیرعامـل 5-2 خانـم منیـره اسـکندری به شـماره ملـی 0052067939 به سـمت 
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره 5-3 آقای فرهاد رحیمی شـاد به شـماره ملـی 0064805476 
)خـارج از هیـات مدیـره ( بـه سـمت دبیـر 5-4 آقـای محمـد وادی پـور بـه شـماره ملـی 
5089890048) خـارج از هیـات مدیـره ( بـه سـمت خزانـه دار بـرای مدت 4 سـال انتخاب 
گردیدند. 6. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق واسـناد رسـمی وبهادار وبانکی وتعهدآور شـرکت 
ازقبیـل: چـک، سـفته، بـروات وقرارداد هـا به امضـاء رئیس هیات مدیـره وخزانـه دار همراه 
بـا مهرشـرکت ونا مه هـای عـادی واداری بـه امضـاء رئیس هیـات و یا نایـب رئیس هیات 

همـراه بـا مهرشـرکت معتبر می باشـد. 7. اختیـارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه 

آگهی

6281 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین-مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )598671( 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

2 هزار کنتور آب رایگان در شهرکرد نصب می شود
رئیس شرکت آب و فاضالب شهرستان شهرکرد گفت: امسال 2 هزار کنتور خانگی آب رایگان 

در مرکز چهارمحال و بختیاری نصب خواهد شد.

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران از اختصــاص 
تســهیالت بــرای احیــا و بازســازی بافــت هــای فرســوده 

در اســتان مازنــدران خبــر داد .
 مهنــدس ســید محمــد نظــری مدیــر کل راه و شهرســازی 
افــزود : از اقدامــات بانــک مســکن ورود بــه بحــث 
ــوده اســت  احیــای بافــت فرســوده و ناکارآمــد شــهری ب
ــه  ــرار گرفت ــک ق ــر در دســتور کار بان کــه در ســالهای اخی
ــه  ــکن ک ــک مس ــردی بان ــوابق عملک ــه س ــا ب ــت و بن اس
اغلــب بــر کســی پوشــیده نیســت  همــواره مصــرف ردیــف 
هــای اعتبــاری تســهیالت بــا الویــت بافــت هــای فرســوده 

مــورد تاکیــد بانــک مســکن بــوده اســت.
همچنیــن پرداخــت تســهیالت کــم بهــره مشــارکت مدنــی 
ــک  ــه بان ــان ب ــی متقاضی ــه اســکان موقــت معرف و ودیع
facility.udrc.( ــام درســامانه تســهیالت ــت ن پــس ازثب
ــه بانــک انجــام میشــود  ir(  و بررســی نهائــی معرفــی ب
ــتان  40  ــهرهای اس ــی ش ــهیالت درتمام ــغ تس ــه مبل ک
ــاخت( 9  ــارکت )س ــود دوره مش ــه س ــان ک ــون توم میلی

ــروش اقســاطی 18 درصــد میباشــد. درصــد وف
ــکن  ــک مس ــعب بان ــر ش ــوی مدی ــوص تق ــن خص درای
اســتان نیــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه بانــک مســکن 
پرداخــت  در حــوزه  عامــل  بانــک  تنهــا  درســالجاری 
تســهیالت بافــت فرســوده در کشــور مــی باشــد . اظهــار 
نمــود :تــا ســال گذشــته توانســتیم 1785 واحــد در بافــت 
ــارد و 820  ــر 642 میلی ــغ ب ــا تســهیالتی بال فرســوده را ب
میلیــون ریــال بــرای نوســازی تامیــن مالــی نماییــم کــه 
ــای بافــت  ــک مســکن در احی ــر بان حاکــی از نقــش موث
بــا همــکاری و  فرســوده شــهری دارد  و امیدواریــم 
ــق در  ــط شــاهد رون ــی مرتب ــت دســتگاههای اجرائ فعالی

ــیم ــکن باش ــش مس بخ
ــال  ــال فع ــا بدنب ــت : م ــخنانش گف ــان س ــوی در پای تق
کــردن بخــش مســکن و ســاختمان در اســتان هســتیم 
ــات  و  ــی امکان ــن هــدف از تمام ــه ای ــرای رســیدن ب و ب
اختیــارات ایــن بانــک تخصصــی اســتفاده خواهیــم کــرد.

در ایــن نشســت در ادامــه تعــدادی از انبــوه ســازان بــا 
ــکالت  ــود ، مش ــای خ ــرات و دیدگاهه ــه نظ ــان نقط بی
ــن  ــد : تســهیل قوانی ــار نمودن ــرح و اظه اساســی را مط
، مقــررات و اخــذ مجوزهــا و حمایــت دســتگاههای 
دولتــی مــی توانــد انبــوه ســازان را ترغیــب بــه مشــارکت 
بیشــتر  در احیــای بخــش مســکن ، بخصــوص در 

ــد . ــوده نمای ــت فرس باف

اســتاندار البــرز گفــت: بــا جــذب اعتبــارات تبصــره 18 کــه مربــوط 
بــه هفــت دســتگاه در ایــن اســتان اســت 29 هــزار شــغل ایجــاد 

خواهــد شــد.
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــه مع ــالم اینک ــا اع ــهبازی ب ــه ش عزیزال
ــن  ــر الزم در ای ــاذ تدابی ــرای اتخ ــری ب ــورر پیگی ــادی مام اقتص
زمینــه شــده اســت، فــزود: پویایــی تولید، صنعــت و صــادرات در 
البــرز گــواه روشــنی اســت کــه ایــن اســتان در حصــار تحریمهــای 
ظالمانــه اســتکبار جهانــی قــرار نگرفتــه و برای تحقق شــعار ســال 
پیشــتاز اســت.وی ادامــه داد: اکنــون البــرز در پرداخت تســهیالت 
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در جایــگاه نخســت کشــور 
قــرار دارد.شــهبازی گفــت: ایــن امــر بــا برقــراری ارتبــاط موثــر بــا 

ــد در اســتان  ــت تولی ــق وضعی ــا، رصــد و احصــاء دقی ــک ه بان
البــرز و برگــزاری منظــم جلســات و برقــراری بازدیدهــای مســتمر 
میدانــی از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی محقــق شــده اســت.
ــق در شــرایطی حاصــل شــده  ــن توفی وی خاطرنشــان کــرد: ای
کــه بســیاری از اســتان هــا یــک یــا 2 مــورد پرداخــت تســهیالت 
داشــته اند.شــهبازی گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون 200 میلیــون 
دالر صــادرات از البــرز بــه ثبــت رســیده کــه بــا بسترســازی هــای 
صــورت گرفتــه انتظــار مــی رود ایــن رقــم بــه 500 میلیــون دالر 

برســد
هــم چنیــن در جلســه کارگــروه مناســب ســازی اســتان  معــاون 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری البــرز گفــت: بنــا به دســتور 

اســتاندار محتــرم، اهتمــام جــدی نســبت بــه جامعــه جانبــازان و 
معلولیــن بســیار ضــروری اســت چراکــه یکــی از وظایــف اصلــی 

مســئولین البــرز رفــع گرفتــاری و مشــکالت مــردم اســت.
ــرای  ــن گام ب ــزود: اولی ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــور ب درویــش پ
اجــرای مناســب ســازی تســهیل در تردد شــهروندان و رفــع زوائد 
فیزیکــی از معابــر عمومــی اســت. وی تاکیــد کــرد: انتظــار مــی 
رود بــا وجــود تجهیــزات و امکانــات و تخصیص اعتبــارات الزم در 
اســرع وقــت مناســب ســازی بــه بهتریــن نحــو ممکــن اجرایــی 
شــود. معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی عنوان کــرد: بنابه دســتور 
اســتاندار محتــرم اهتمــام جــدی نســبت بــه جامعــه جانبــازان و 
معلولیــن بســیار ضــروری اســت چراکــه یکــی از وظایــف اصلــی 
مســئولین البرز رفع گرفتاری و مشــکالت شــهروندان اســت. وی 
تصریــح کــرد: دســتگاه هــای متولــی و خدمــت رســان نســبت 
بــه مناســب ســازی فضاهــای شــهری مجدانــه اهتمــام داشــته 

باشــند چراکــه ذی نفــع اصلــی شــهروندان هســتند.

ــت  ــا دول ــتا ب ــم راس ــالم ه ــتان ای شــرکت گاز اس

ــا،  ــش هزینه ه ــور کاه ــه منظ ــد و ب ــر و امی تدبی

ــعه  ــی و توس ــع طبیع ــا و مناب ــت از جنگل ه صیان

دولــت الکترونیــک اقــدام بــه حــذف قبــوض 

کاغــذی گاز در چنــد مرحلــه در ســطح اســتان 

. می کنــد

در مرحلــه دوم ایــن طــرح کــه در شــهریورماه 

1398 اجرایــی مــی گــردد قبــوض کاغــذی گاز 

دره  و  مهــران  چــرادول،  هــای  شهرســتان  در 

ــود. ــال می ش ــی ارس ــورت پیامک ــهرحذف و بص ش

اطالعــات  دریافــت  جهــت  مشــترکین گرامــی 

قبــض گاز خــود مــی تواننــد بــه روش هــای زیــر 

ــد: ــدام نماین اق

ــتراک  ــماره اش ــن و ش ــرف G التی ــال ح 1- ارس

ــه ســامانه پیامکــی  ــه( ب ــدون خــط فاصل خــود )ب

شــرکت گاز اســتان ایــالم بــه سرشــماره 10005194

2-دریافــت اطالعــات آخریــن قبــض از طریــق 

ــه  ــای 24 ســاعته شــرکت گاز اســتان ب تلفــن گوی

شــماره 3888 بــا واردکــردن شــماره اشــتراک 

ــراه  ــن هم ــق تلف ــاس از طری خــود)در صــورت تم

ــردد(. ــری گ ــماره گی ــز ش ــماره 084 نی ــش ش پی

اندرویــدی  اپلیکیشــن  نصــب  و  3-دریافــت 

ــه  ــالم ک ــتان ای ــرکت گاز اس ــی ش ــامانه ارتباط س

http://crm.nigc- اینترنتــی  آدرس  طریــق  از 

ــترس  ــزودی در دس ــز ب ــخه IOS نی ilam.ir )نس

ــرد(. ــی گی ــرار م ــی ق ــترکین گرام مش

ــتان  ــرکت گاز اس ــایت ش ــه وب س ــه ب 4-مراجع

http://crm.nigc- ایــالم بــه آدرس اینترنتــی

طریــق  از  خــود  قبــض  دریافــت  و   ilam.ir

اشــتراک. واردکــردن شــماره 

اینترنتــی شــرکت گاز  بــه ســایت  5-مراجعــه 

 www.nigc-ilam.ir آدرس  بــه  ایــالم  اســتان 

قســمت مشــاهده قبــض.

6-مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی شــرکت ملــی گاز 

. http://billing.nigc.ir ایران بــه آدرس

مشــترکین گرامــی جهــت ثبــت شــماره تلفــن 

ــض  ــت قب ــت دریاف ــامانه جه ــود در س ــراه خ هم

ــرف  ــد ح ــی توانن ــوری م ــورت غیرحض ــه ص گاز ب

N التیــن و شــماره اشــتراک خــود را )بــدون 

خــط فاصلــه( بــه سرشــماره 10005194 ارســال 

فرماینــد.

در صــورت نیــاز مشــترکین گرامــی بــه چــاپ 

ــه  ــه کلی ــد ب ــی توانن ــذی، م ــورت کاغ ــض بص قب

دفاتــر پســتی یــا دفاتــر پیشــخوان دولــت در 

بــا  را  قبــض خــود  و  اســتان مراجعــه  ســطح 

نماینــد. دریافــت  آن  پرداخــت هزینــه صــدور 

الزم بذکــر اســت در مرحلــه اول ایــن طــرح ارســال 

شهرســتانهای  در  بصــورت کاغــذی  قبــوض گاز 

ــا  ــان و ملکشــاهی حــذف گردیــده و ت ــدره، آبدان ب

ــی  ــورت پیامک ــوض بص ــال قب ــاه ارس ــان آذرم پای

ــی شــود. ــی م در کل اســتان اجرای

ایجاد 29 هزار شغل در البرز

حذف قبوض کاغذی در شرکت گاز استان ایالم 

اصفهان 
کرمان

بازدید سرپرست اد اره کل راه و شهرسازی استان کرمان خام فروشی سنگ آهن، کل زنجیره فوالد را تهدید می کند
از پروژه های در دست احداث راه روستایی حسـین قائـدی - عضـو هیـات 

تولیـد کننـدگان  انجمـن  مدیـره 
حسـین  ،سـید  ایـران  فـوالد 
مصوبـه   : کـرد  اظهـار  احمـدی  
عـوارض 25 درصـدی بر صادرات مواد اولیـه ، توازن در زنجیره 
فـوالد را در پـی دارد. در سـال های اخیـر در واقع زنجیره فوالد 
بـه سـمت تـوازن رفـت و کارخانـه هـای گندلـه سـازی و آهن 
اسـفنجی توسـعه یافتنـد که البته مجـوز تاسـیس واحدهای 
فـوالدی جدیـد نیز صادر شـد و متاسـفانه تعـدادی مجوز نیز 
در راه اسـت.وی افـزود: در حال حاضر گلوگاه اصلی کنسـانتره 
اسـت، واحدهـای معدنی متاسـفانه از تخصص خودشـان که 
شناسـایی، اکتشـاف و اسـتخراج از پهنـه های معدنی اسـت 
خـارج شـدند و در کنـار معـادن، واحدهـای فـوالدی را ایجـاد 
کردنـد تـا زنجیـره تولیـد خودشـان را تکمیـل کننـد لـذا مواد 

اولیـه بـه جـای اینکـه در کارخانـه فـوالدی بـه فـوالد و ارزش 
افـزوده بـاال تبدیـل شـود در چرخـه معدنـی به ثمر نشسـت.

عضـو هیـات مدیره انجمن تولید کنندگان فـوالد ایران تصریح 
کـرد: ایـن میل به سـرمایه گـذاری در معدن و غفلـت از ارزش 
آفرینـی واقعـی و پایـدار، واحدهـای فـوالدی را در تامیـن 
مـواد اولیـه بـا یـک چالـش بسـیار بـزرگ مواجه سـاخته که 
کل زنجیـره فـوالد را تهدیـد مـی کند.احمـدی بیـان کـرد : بـر 
اسـاس جلسـه ای که با حضور بخش های معدن و فوالد در 
وزارتخانه تشـکیل شـد، معدنی ها موظف شـدند ابتدا خوراک 
واحدهـای فوالدی را تامین کنند و سـپس به سـمت صادرات 
برونـد زیـرا تنهـا در این صورت اسـت کـه تولید پایـدار فوالد و 
صـادرات بـی دغدغـه مواد اولیـه را خواهیم داشـت این تعرفه 
25 درصـدی در راسـتای الـزام واحدهای معدنـی برای تامین 

خـوراک فوالدی اسـت.

و  راه  کل  اداره  سرپرســت 
اســتان کرمــان  شهرســازی 
هــای  راه  احــداث  رونــد  از 
روســتایی در کرمــان، کوهپایــه 

و رایــن بازدیــد کــرد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــالع رســانی اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان کرمــان، علــی حاجــی زاده در بازدیــد 
از محورروســتای فوســک گفــت: عملیــات اجرایــی 
احــداث راه آســفالته در حــدود 3 کیلومتــر از ایــن محــور 

12 کیلومتــری آغــاز شــده اســت.
سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان 
افــزود: اعتبــار ســاخت ایــن میــزان راه 20 میلیــارد ریــال 

اســت و بــه دلیــل کوهســتانی بــودن مســیر، پــروژه در 
اردیبهشــت ســال آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

وی همچنیــن در بازدیــد از پــروژه ُبنــَدر – پــای ســیب – 
چتــرود از انجــام مطالعــات 2/7 کیلومتــر از ایــن محــور 
بــا 16 میلیــارد ریــال بــرآورد و برگــزاری مناقصــه آن خبــر 

داد.
علــی حاجــی زاده در ادامــه از رونــد اجــرای محــور 
ــل آن  ــا تکمی ــه ب ــن ک ــه – آبشــار رای روســتایی زارچوئی
ــد  ــی شــود، بازدی ــه بردســیر متصــل م ــن ب بخــش رای

ــرد. ک
ــان   ــر راه روســتایی در اســتان کرم ــش از 650 کیلومت بی

در دســت اجراســت.

معاون وزیر کشور از 
طرح های 10 شهرستان 

فارس بازدید می کند
یـدهللا رحمانـی، معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصادی اسـتانداری فارس اظهار داشت 
: بر همین اسـاس سـفر سـه روزه معاون 
توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
منطقـه ای وزارت کشـور از روز سه شـنبه 
26 شـهریورماه جـاری آغـاز خواهـد شـد 
و طـی آن از پروژه هـای شهرسـتان های 
ُمهـر، المرد، گـراش، الرسـتان، خنج، قیر 
و کارزیـن، فیروزآبـاد، فراشـبند، جهـرم و 
زرین دشـت بازدیـد به عمل خواهـد آمد.
بنـا  برنامـه  اسـاس  بـر  داد:  ادامـه  وی 
اسـت در این سـفرها از حداقـل 60 پروژه 
عمرانـی، زیربنایـی و اقتصـادی بازدیـد و 
مسـائل آنها بررسـی شـود امـا قطعا این 

تعـداد افزایـش خواهـد یافت.
او اظهـار داشـت: در مرحلـه نخسـت این 
سـفر نیز کـه 19 شهرسـتان اسـتان مورد 
بازدید واقع شـد مسـائل و مشکالت 75 
پـروژه از نزدیک مورد بررسـی قرار گرفت.
رحمانـی اضافـه کـرد: همچنیـن هماننـد 
در  پنج شـنبه  روز  در  نخسـت  مرحلـه 
و  مقاومتـی  اقتصـاد  مشـترک  جلسـه 
کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد بـا 
فـارس، معـاون وزیـر  اسـتاندار  حضـور 
کشـور، فرمانـداران 10 شهرسـتان مذکـور 
و همچنیـن مدیـران کل بـه جمع بنـدی 
بازدیدهـای انجـام شـد و رسـیدگی بـه 
مسـائل و مشـکالت پروژه ها و طرح های 

بازدیـد شـده خواهنـد پرداخـت.
بابـک دیـن پرسـت معـاون هماهنگـی 
منطقـه ای  توسـعه  و  اقتصـادی  امـور 
وزارت کشـور شـامگاه دوشـنبه یازدهـم 
شـهریورماه بـه منظـور بازدیـد از طرح هـا 
و  زیربنایـی  عمرانـی،  پروژه هـای  و 
اقتصـادی در حوزه های مختلف صنعتی، 
کشاورزی، گردشـگری و خدماتی استان 
فـارس وارد شـیراز شـد و طـی پنـج روز 
 19 اقتصـادی  و  عمرانـی  طرح هـای  از 
شهرسـتان بازدید و مسـایل و مشـکالت 

آنهـا را بررسـی کـرد.

اختصاص تسهیات برای فارس
احیا و بازسازی بافت 

فرسوده استان مازندران 

ایجاد 1۶ هزار شغل در بخش دامپروری 
کرمانشاه برنامه ریزی شده است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه : با اجرای این برنامه تولیدات این بخش در سال 1400 به بیش از 671 هزار تن خواهد رسید.

اســتان  در  افــزود:  خانــی  بهــرام 
 650 و  میلیــون  چهــار  کرمانشــاه 
یــک  از  بیــش  و  دامــی  واحــد 
دامپــروری  واحــد   333 و  هــزار 
واحــد   700 شــامل  صنعتــی 
مرغــداری گوشــتی صنعتــی، 176 
واحــد گاوداری شــیری، 181 واحــد 
پرواربنــدی گوســاله و 219 واحــد 

اســت. فعــال  بــره  پرواربنــدی 
ــن اســتان  ــار داشــت: در ای وی اظه
مرغــداری  واحــد   24 همچنیــن 
پــرورش  واحــد   13 تخمگــذار، 
ــرغ  ــد م ــی، 9 واح ــون صنعت بوقلم
مــادر گوشــتی، چهــار واحــد جوجــه 
2 واحــد مرکــز پرنــدگان  کشــی، 
پــرورش  واحــد  پنــج  زینتــی، 

شــترمرغ و بیــش از 309 هزارکلنــی 
واحدهــای  زنبــور عســل و ســایر 
عشــایری  و  روســتایی  بخــش 

دارد. وجــود 
بــه گفتــه او در اســتان کرمانشــاه 
451 هــزار تــن  از  ســاالنه بیــش 
شــامل  دامــی  محصــوالت  انــواع 
336 هــزار تــن شــیرخام، 36 هــزار 
و 300 تــن گوشــت قرمــز، 63 هــزار 
ــزار  ــور، 11 ه ــن گوشــت طی و 800 ت
و 100 تــن تخــم مــرغ و چهــار هــزار 
ــود. ــد می ش ــل تولی ــن عس و 83 ت
ــرد  ــح ک ــخنان تصری ــه س او در ادام
ســه  برنامــه  اجــرای  بــرای  کــه 
ــرایط  ــروری، ش ــش دامپ ــاله بخ س
ــتفاده از  ــوز، اس ــذ مج ــب اخ مناس

ــی و  ــاوره فن ــی، مش ــهیالت بانک تس
ــش  ــذاران و دان ــرمایه گ ــت س هدای
ــگان در بخــش فراهــم شــده  آموخت

ــت. اس
گاو  پــرورش  واحــد  ایجــاد  وی 
شــیری بــزرگ ســه هــزار راســی 
بنیــاد  لبنیــات  و  شــیر  شــرکت 
کشــتارگاه  تجهیــز  ماهیدشــت، 
زنجیــره تولیــد گوشــت مــرغ طیــور 
راســتای  در   02 خــط  بــه  بهــاران 
توســعه صــادرات، احــداث واحــد 
گاوداری شــیری 500 راســی فرخــی 
و  روانســر  شهرســتان  اراضــی  در 
گوســفند  پــرورش  واحــد  ایجــاد 
در  راســی  هــزار  ســه  داشــتی 
از  را  آبادغــرب  اســالم  شهرســتان 

شــده  اجــرا  طرح هــای  جملــه 
دانســت.

پرونــده  تشــکیل  از  ســپس  وی 
بخــش  طرح هــای  تســهیالتی 
میــز  در  تصویــب  و  طیــور  و  دام 
ــی  مشــترک از محــل کمک هــای فن
ــارد  ــغ 480 میلی ــه مبل ــاری ب و اعتب
ریــال کــه بــه طــور ســرمایه ای و 
ســرمایه در گــردش بــوده خبــر داد.
طرح هــای  بــه  همچنیــن  او 
دســت  در  شــاخص  دامپــروری 
شــامل  کــه  کــرد  اشــاره  اقــدام 
ــع  ــی مجتم ــات اجرای ــروع عملی ش
پــرورش گوســفند و بــز نژادهــای 
پــر تولیــد) ســانن و رومــن( بــه 
ظرفیــت 15 هزار راس در شهرســتان 
و  دینــور  بخــش  در  و  صحنــه 
ــروع  ــاز اول، ش ــرداری از ف ــره ب به
عملیــات اجرایــی واحــد پــرورش 
ــازده در  ــای پرب ــبک از نژاده دام س
ــت  ــه ظرفی ــاه ب ــت کرمانش ماهیدش
ــج هــزار راس، افزایــش ظرفیــت  پن
و  گاوداری شــیری شــرکت شــیر 
دام بنیــاد در شهرســتان کنــگاور بــه 
میــزان 300 راس و شــروع عملیــات 
اجرایــی واحــد مــرغ تخمگــذاری 
120 هــزار قطعــه ای در شهرســتان 

می باشــد. آبادغــرب  اســالم 
و  ایجــاد  از  همچنیــن  وی 
مجتمــع   2 از  بهره بــرداری 
دامپــروری ویــژه دانــش آموختــگان 
و  هرســین  شهرســتان های  در 

داد. خبــر  روانســر 
دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
کرمانشــاه در ادامــه بــه موضــوع 
حــوزه  در  راکــد  طرح هــای 
دامپــروری پرداخــت و گفــت: بــا 
توجــه بــه زمینــه مناســب بــرای 
دامپــروری  بخــش  در  فعالیــت 
موانــع  رفــع  و  تســهیل  ســتاد 
ــزاری  ــزی و برگ ــا برنامه ری ــد ب تولی
جلســات منظــم بــا حضــور مجریــان 

طرح هــا در حــال بررســی و رفــع 
ــر  ــه ه ــه ب ــی ک ــکالت واحدهای مش
ــر  ــا زی ــال و ی ــد، غیرفع ــل راک دلی
ظرفیــت هســتند و بازگشــت آنهــا 
صــورت  بــه  تولیــد  چرخــه  بــه 
ــتور کار  ــد را در دس ــتمر می باش مس

اســت. داده  قــرار 
خانــی افــزود: در توســعه بخــش 
پذیــرش  آمــاده  دامپــروری 
نظــرات  و  راهکارهــا  پیشــنهادات، 
و  متخصصیــن  تمــام  ســازنده 
دســت اندکاران ایــن حــوزه بویــژه 
فرهیختــه  اســاتید  و  دانشــجویان 

باشــیم. مــی 
اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  وی 
در  اســتان  دامپــروری  بخــش 
در  شــتاب  بــا  اخیــر  ســال های 
ــاد  ــعه و ایج ــرفت، توس ــیر پیش مس
اســت،  گرفتــه  قــرار  اشــتغال 
ــتان  ــروری اس ــش دامپ ــت: بخ گف
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــه بع از ســال 96 ب
توســعه  در  موجــود  پتانســیل های 
ســرمایه  جــذب  و  دامپــروری 
ــاد  ــا ایج ــش ب ــن بخ ــذاری در ای گ
و  صنعتــی  دامپــروری  واحدهــای 
همچنیــن ایجــاد واحدهــای کوچــک 
ــهیالت  ــتفاده از تس ــتایی و اس روس
بانکــی از محــل صنــدوق توســعه 
و  روســتایی  پایــدار  اشــتغال  و 
عشــایری شــاهد رونــق و تولیــد 

پایــدار اســت.
بیشــترین  کــرد:  اضافــه  وی 
مربــوط  مجــوز  اخــذ  متقاضیــان 
ــروری  ــای دامپ ــداث واحده ــه اح ب
تســهیالت  جــذب  بیشــترین  و 
بخــش  در  گــذاری  ســرمایه  و 
ــده  ــزارش ش ــتان گ ــروری اس دامپ
اســت بــه گونــه ای کــه در ســال 97 
ــش از 452  ــی بی ــدات دام ــا تولی ب
ــن در کشــور، از اســتان های  هــزار ت
بخــش  در  مطــرح  و  فعــال 

ایــم. بــوده  کشــور  دامپــروری 

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

برابـر رای شـماره 139860301059000990/97/192 مـورخ 1398/05/24 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی اسالمشـهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـای صحبتعلـی سـعادتی فرزنـد حسـین به شـماره شناسـنامه 484 صـادره از هشـترود به شـماره ملـی 1602345171 نسـبت به 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنـای احداثی به مسـاحت 161 مترمربع به پـالک 38894 فرعـی از 42 اصلی مفروز و مجزی شـده 
در قسـمتی از پـالک 690 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در قریه قاسـم آباد شـاهی بخش 12 تهـران خریداری از مالکیت رسـمی آقای 
صحبتعلـی سـعادتی محـرز گردیـده اسـت لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 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 اداره ثبت اسـناد و امالک اسالمشـهر تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواسـت را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و یا عـدم گواهی تقدیم دادخواسـت طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/10
6291   رئیس ثبت اسناد و اماک اسامشهر – سادات حسینی 
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روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
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خروج از مغازه کادو فروشی 
امروز در کافه گالری انگار مورد بررسی 

قرار می گیرد.

خاک سرد خاک سرخ 
تا 2مهر در گالری راه ابریشم 

در حال اجرا است. 

نمایشگاهمستند

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه همشهری جوان منتشر شد.

 نمایش آواز قو تا 13 مهر درایرانشهر 
در حال اجرا است.

روسی
در سینماهای کشور در حال اکران است.

 مشاوری به نام شازده
در تماشاخانه شانو تا 5مهر در حال اجرا 

است.

یه کلید طالیی تو زندگی وجود داره که 
تاحاال منو از سکــته نجات داده!

چی؟!
هروقت یه چیزی اذیتت میکنه از ته دل بگو به درک!

من مادر هستم

فیلمفیلمنمایش دیالوگ

با منت کینه و با جمله صفاست
اینهم از طالع شوریدٔه ماست

راستی را صنما بی قد تو
کار ما هیچ نمی آید راست

هر گیاهی که بروید پس ازین
از سر تربت ما مهر گیاست
می کشم درد بامید دوا

گر چه درد از قبلت عین دواست
این چه بویست که ناگه بدمید

وین چه فتنه ست که دیگر برخاست
باز از نالٔه مرغان سحر

صبحدم صحن چمن پر غوغاست
گر چه در پرورش نطفٔه خاک
بوی زلفت مدد باد صباست
خیز کز نکهت انفاس نسیم

هر سحر پیرهن غنچه قباست
گر نه خواجوست که دور از رخ تست

زلف هندوی تو آشفته چراست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پارسی، دومین 
زبان كاسیك و باستانی

زبانشناسـان و ادیبان اروپایی در پایان نشسـت سه 
روزه خود در شـهر برلین كه در نیمه سـپتامبر 1872 
برگـزار شـده بود، زبـان پارسـی را در ردیـف زبانهای 
یونانـی، التیـن و سانسـكریت، یكـی از چهـار زبـان 
كالسـیك اعـالم كردنـد. در ایـن اجـالس، زبانهـای 
هنـدـ  اروپایـی مـورد بررسـی قـرار گرفته بـود. این 
نشسـت، زبـان پارسـی را از لحـاظ كالسـیك بودن، 
زبـان شـماره 2 )پـس از زبـان یونانـی( قـرار داد. 
زبـان پارسـی از ایـن لحـاظ یـك قـرن از التیـن و 
12 قـرن از زبـان انگلیسـی جلوتـر اسـت. در همین 
اجـالس، زبان اوسـتایی شـاخه بدون متكلـم زبان 
پارسـی اعالم شـد و گفته شـد كه ریشه اوستایی از 
خراسـان شرقی )بخش شمالی افغانسـتان امروز، 
تاجیكسـتان و فـرارود( بوده و بنابرایـن، به احتمال 
زیـاد زرتشـت در ایـن منطقه به دنیا آمـده و از آنجا 
بـه آذربایجـان رفتـه اسـت. در تعریـف، زبانـی را 
كالسـیك گویند كه اوال باسـتانی باشد، ثانیا ادبیات 

غنـی داشـته باشـد و ثالثـا در آخریـن هـزاره عمـر 
خـود، تغییراتی اندك كرده باشـد. بنابراین، قضاوت 
بـر پایـه ادبیات زبـان و درصـد تغییـران آن در هزار 
سـال پیـش از زمـان بـه قضاوت نشسـتن اسـت. 
هیـچ زبانـی در طـول زمـان مصـون از تغییـر نبوده 
اسـت ولـی هرچه كـه این تغییرات كمتر باشـد، آن 
زبان كالسـیك تر اسـت و استحكام بیشـتری دارد. 
زبـان ایرانیـان و پارسـی زبان اینك همان اسـت كه 
فردوسـی و حافـظ بـه آن شـعر گفتـه انـد؛ همـان 
واژه هـا، عبـارات و دسـتور زبان. در اجـالس برلین، 
زبانشناسـان و ادیبـان پذیرفتند كه ادبیات فارسـی 
در قـرون وسـطی در صـدر ادبیـات سـایر ملـل قرار 
داشـته و ایـران در آن قرون بیـش از هر ملت دیگر 
شـاعر، نویسـنده و اندیشـمند )حكیم = فیلسوف( 
بـه وجـود آورده كـه سـخنان و افكارشـان تـا ابدیت 

شـنیدنی و پندآموز اسـت.

صدور قرار بازداشت دكتر مصدق 
29 روز پس از زندانی بودن 

نهـم  و  بیسـت  از  دكتـر مصـدق  ایـن كـه  بـا 

اُمـرداد ١٣٣٢ زندانـی شـده بـود، در ایـن روز 
بازداشـت وی از سـوی  ـ ٢٦ شـهریور ـ قـرار 
بـا  اتهـام ضدیـت  بـه  نظامـی  بازپـرس  یـك 
شـاه و قصـد برانداختـن سـلطنت صـادر شـد 
و ایـن قـرار بازداشـت همـان روز مـورد تائیـد 
دادسـتان ارتـش قـرار گرفـت. قـرار بازداشـت، 
دكتـر  از  بازپرسـی  جلسـه  ازنخسـتین  پـس 
مصـدق كـه ٢٩ روز پـس از زندانـی شـدنش 
انجـام شـد صـادر گردیـد. وی بـه بازپـرس كه 
طبـق فـرم چاپِی بازجویی شـغلش را پرسـیده 
بـود، خـود را نخسـت وزیـر منتخـب، و قانونـی 
ایـران معرفـی كرده بـود و دسـتگیر كنندگانش 
را كودتاگـران و ُعّمـال اجانـب خوانـده بـود. تـا 
ایـن زمـان بسـیاری از همـكاران دكتـر مصـدق 
اسـنادی  بودنـد.  شـده  زندانـی  و  دسـتگیر 
كـه بعـدا انتشـار یافـت نشـان داده اسـت كـه 
مصـدق  دكتـر  مجـازات  بـر  اصـرار  انگلسـتان 
داشـت كـه دسـت آن دولت را پـس از ١٣ دهه 

از ایـران كوتـاه كـرده بـود.

بره ناقا 
تا 27شهریور در تماشاخانه

سبحان در حال اجراست.  
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کتاب 

پروسـت،  مارسـل  نوشـته  رفتـه  دسـت  از  زمـان  جسـتجوی  در 

بلندتریـن رمـان جهـان اسـت کـه در ایران بـا ترجمه مهدی سـحابی 

منتشـر شـده اسـت. کتـاب اول ایـن مجموعـه بـرای اولیـن بـار در 

سـال 1369 بـه بـازار آمـد. کتاب هـای دیگـر نیز بـه تدریـج ترجمه و 

چـاپ شـد و بـا انتشـار کتاب آخـر، این مجموعه سـرانجام در سـال 

1378 کامـل شـد.

هفت کتاب مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته عبارتند از:

طرف خانه سـوان،در سـایه دوشـیزگان شـکوفا،طرف گرمانت، سدوم 

و عمـوره، اسـیر، گریخته، زمـان بازیافته

مارسـل پروسـت نویسـنده فرانسـوی اوایـل قـرن بیسـتم اسـت که 

رسـمًا بلندتریـن رمـان دنیـا را نوشـته اسـت: در جسـتجوی زمـان 

از دسـت رفتـه بـا بیـش از یـک میلیـون و دویسـت هـزار کلمـه 

)بـه شـکل دقیـق: 1.267.096(، دو برابـر رمـان جنـگ و صلـح اثـر 

لئـو تولسـتوی. رمـان داسـتان مـردی را روایـت می کنـد کـه تقریبـا 

آشـکارا خـود مارسـل پروسـت اسـت، او در حـال پژوهـش دربـاره 

معنـای زندگـی اسـت. تعریـف می کند کـه از وقت تلف کردن دسـت 

برمـی دارد و شـروع می کنـد بـه درک و قدشناسـی از وجـود و بـودن.

مارسـل می خواسـت کتابـش در درجـه اول به کمک ما بیـاد. پدرش 

آدریـن پروسـت یکـی از پزشـکان بـزرگ زمانـه بـود – کسـی کـه وبا 

را در فرانسـه ریشـه کـن کـرد – در اواخـر عمـر پـدر، مارسـل پسـری 

نحیـف و مریض حـال بـود کـه بـا درآمـد میراثـش زندگـی می کرد و 

بـا نداشـتن شـغِل درسـت و حسـابی خانـواده را ناامید کـرده بود، به 

خدمتـکارش گفت:

ای کاش میشـد بـا کتاب هایـم بـه بشـریت همـان خدمتـی را بکنـم 

کـه پدرم بـا کارهـاش کـرده بود.

خبـر خـوش اینکـه حسـابی موفق شـد. رمان مارسـل پروسـت 
مسـیر منظـم راوی را ترسـیم می کنـد در بررسـی سـه منبـع 
محتمـل بـرای معنی زندگـی. اولین مـورد، موفقیـت در اجتماع 

است.
پروسـت از یـک خانـواده مرفه طبقه متوسـط بود ولـی از جوانی 
فکـر کـرده بـود شـاید معنـی زندگـی رسـیدن بـه سـطوح عالی 
جامعـه باشـد. در آن زمـان ایـن بـه معنـی ارتبـاط داشـتن بـا 
اشـراف، دوک هـا و دوشـس ها و شـاهزاده ها بـود. در زمـان مـا 
معنی آن می شـود معروف شـدن، سـتاره شـدن. روای داسـتان 
سـال ها وقـت صـرف می کند تـا از پلـکان ترقی بـاال رود و چون 
هـم جـذاب و هـم اهـل فضـل و دانـش بـود نهایتـًا بـه حلقـه 
دوسـش  و  دوک  بـا  دوسـتی  وارد می شـود:  پاریـس  خوبـان 

دوگرمانت.
پروسـت بـه نوشـتن در مـورد کیک هـای لذیـذ کوچکـی بـه نام 
فرانسـوی مدلـن معـروف اسـت. علـت آن از عقایـدش در مورد 
هنـر و عـادت می آیـد. در همان اوایـل رمان در جسـتجوی زمان 
از دسـت رفتـه راوی بـه مـا می گویـد کـه مدت هـا افسـرده و 
غمیگـن بـوده اسـت و بعـد یـک روز یـک فنجـان دمنـوش و 
یـک مدلـن می خـورد و ناگهـان آن مـزه او را بـه گذشـته پـرت 
برمی گـردد  برمی آیـد.  مزه هـا  و  بوهـا  از  کـه  کاری  می کنـد. 
بـه دوران بچگـی، وقتـی تابسـتان ها را در خانـه بیـرون شـهر 
عمـه اش می گذارنـده اسـت. جویبـاری از خاطره هـا در ذهنـش 
جـاری می شـود و بـه او امیـد و قدرشناسـی می دهد. بـه خاطر 
کیـک مدلـن. از آن زمـان بـه تجربـه راوی داسـتان می گوینـد 
لحظـه یـا دم پروسـتی. دمـی از یادآوری ناخواسـته و آتشـین، 
وقتـی گذشـته سـرزده از یـک بو یا مزه یا المسـه سـر برمی آورد 

و بـا قـدرت مـا را صـدا می کنـد.

در جستجوی زمان از دست رفته
نویسنده: مارسل پروست

ترجمه: مهدی سحابی
انتشارات: مرکز

 ساليان بسيار نمی بايست

 دريافتن را

که هر ويرانه نشانى از غياب 

 انسانی ست

 که حضور انسان

آبادانى ست

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
هاله پارسازادگان


