
آگهی فراخوان  
شناسایی شرکت ها به شماره 98/12/ف

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد" پروژه مهندسـی معکوس وسـاخت 
ورق تفلونـی" TVR1000  خـود را از طریـق برگزاری مناقصـه به پیمانکار واجدشـرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسـناد فراخوان شناسـایی شـرکتها و سـازندگان به آدرس 
الکترونیکی  WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را از قسـمت تأمین کنندگان و مشـتریان 
مناقصـه هـا دانلودنمایندو پاکت خود را که حاوی مدارک خواسـته شـده جهت شناسـایی مناقصه 
گران می باشـد، حداکثر تا تاریخ سـه شـنبه مورخ 98/07/30 به نشـانی دفتر کمیسـیون معامالت 

مدیریت قراردادها و معامالتمجتمـع ویـا دبیرخانه دفتر مرکزی تهـران تحویل نمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی مناقصه 
بنیـاد تعـاون زندانیان اسـتان کرمان در نظر دارد ، حفاری یک حلقه چاه کشـاورزی با دسـتگاه روتاری 

و لولـه گـذاری بـه متـراژ ۲00 متـر واقـع در آب حیات رودبـار جنـوب را از طریق مناقصه بـه بخش خصوصی 
واگـذار نمایدلـذا متقاضیـان مـی توانند جهـت دریافت اسـناد مناقصه از تاریـخ درج آگهی به مـدت ۵ روز 
بـه آدرس کرمـان بزرگـراه امـام خمینـی )ره( جنـب اداره کل زندانهـای اسـتان ، مراجعه و یا جهت کسـب 

اطالعات بیشـتر با شـماره تلفنهـای ،33۲39860و 33۲۲4681- 034تمـاس حاصل فرمایند./

مذاکرات برجامی 
و درس هایی برای آینده
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مذاکــرات  قالــب  در  اروپــا  و  آمریــکا  بــا  مذاکــره 
اســامی  نظــام جمهــوری  برجام،تصمیــم  بــه  موســوم 
ایران)رهبری+دولــت(، بــود کــه البتــه اکثریــت مطلــق 
ــه  ــود.. اکنــون کــه ایــن تجرب ــا آن موافــق ب مجلــس نیــز ب
ذیقیمــت در کارنامــه سیاســت خارجــی ایــران، جــای گرفتــه 
اســت مــی تــوان درس هایــی از آن آموخــت: متــن حاضــر ، 
پاســخی بــه ایــن پرســش اســت کــه از رونــد گذشــته، چــه 

ــت؟ ــوان آموخ ــی ت ــی م درس های
۱- برخــی از محققــان فرانگــر و بســیاری از اندیشــمندان و 
افــرادی کــه بــه تعامــل حداکثــری بــا دنیــا باورمنــد بــوده و 
هســتند، در گذشــته و حــال، چنیــن مــی اندیشــند کــه مــی 
تــوان بــه مذاکــره بــا آمریــکا دل بســت و بــا آمریــکا مثــل 
همــه دولتهــای بــزرگ دیگــر، طــرح تنــش  زدایــی ســاخت.

ــه پشــتوانه درک و  ــز ب ــی نی ــور حســن روحان ــس جمه رئی
تجاربــش، از جملــه کســانی بــود کــه بــر ایــن نظــر بــود کــه 
مــی تــوان بــا امریــکا مذاکــره نمــود و بــه نتایــج مذاکــرات، 
ــا  ــره ب ــی مذاک ــن روحان ــته بود.حس ــدوار و دلبس ــم امی ه
کدخــدا را  توصیــه مــی نمــود. مذاکــره بــا کدخدا)آمریــکا(، 
یــک نظریــه در مقابــل مذاکــره بــا کشــورهای دســت 
ــاال  ــه احتم ــوده اســت ک ــا(، ب ــار و پیرو)اروپ ــم اختی دوم،ک
ــرات  ــی و مذاک ــی روحان ــت مل ــری امنی ــه دوره دبی از تجرب
ســعدآباد)۱۳۸۲(، حاصــل شــده بــود. روحانــی اتفاقــا 
زمانــی کــه بــر منصــب ریاســت جمهــوری نشســت، مذاکــره 

ــود. ــی نم ــا کدخــدا را عمل ب
۲- محمدجــواد ظریــف چهــره شــاخصی بــود کــه تجاربــش 
ــای  ــای امــروز دنی ــود کــه دنی ــاور رســانده ب ــن ب ــه ای او را ب
چندجانبــه گرایــی اســت و بــر همیــن اســاس، چنیــن بــاور 
ــوان در یــک تفاهــم جهانــی و در قالــب  داشــت کــه مــی ت
تعامــل بــا اروپــا و آمریــکا، بــه یــک نتیجــه مناســب دســت 
یافــت. ظریــف دنیــای امــروز را دنیایــی فراتــر از یــک جانبــه 
ــک  ــکا را ی ــف آمری ــاوه ظری ــود. بع ــی نم ــی تصــور م گرای
کل یکپارچــه نمــی دیــد، بلکــه معتقــد بــود در آمریــکا هــم 
ــدرو و  ــم، و تن ــوش خی ــم و خ ــی بدخی ــای سیاس گروهه
کنــدرو وجــود دارنــد. انتظــار و امیــد ظریــف ایــن بــود کــه 
ــان آمریکا)اوبامــا و کــری(، مــی  ــا تعامــل گرای در تفاهــم ب

توانــد بــه نتیجــه قابــل قبولــی دســت یابــد.
ــا  ــت ب ــم موافق ــران، علیرغ ــوری اســامی ای ــر جمه ۳- رهب
مذاکــرات در قالبــی کــه خــود آنــرا "نرمــش قهرمانانــه" 
صــورت بنــدی نمــوده بــود، از آغــاز معتقــد بودنــد آمریکایــی 
ــه  ــا ب ــواه- اساس ــوری خ ــه جمه ــرات و چ ــه دموک ــا- چ ه
ــاور  ــتند. ب ــد نیس ــای بن ــره پ ــره و آداب مذاک ــوازم مذاک ل
ــود کــه آمریکایــی هــا، دســتان مخملیــن  رهبــری چنیــن ب
را در مذاکــره نشــان مــی دهنــد امــا رفتــار گــرگ صفتانــه در 
پنهــان انجــام مــی دهند.مطابــق چارچــوب ذهنــی رهبــری و 
بدلیــل بدگمانــی بــه آمریکایــی هــا، دل بســتگی بــه مذاکــره 
بــه تنهایــی کافــی نبــود. بــه همیــن جهــت رهبــر جمهــوری 
اســامی ایــران پیــش و هــم زمــان بــا مذاکــرات، دو رویکــرد 
مســتقل و مکمــل )سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
و تقویــت دفــاع ملــی(، را توصیــه و پیشــنهاد مــی کردنــد.

۴- حســن روحانــی و ظریــف علیرغــم بدگمانــی هــا، موفــق 
شــدند بــا رعایــت بســیاری از دغدغــه هــا و نظــرات رهبــری، 
توافــق برجــام را بــه تاییــد ۱+۵ برســانند و جمهــوری 
اســامی ایــران نیــز توانســت در بــازه ای از زمــان از منافــع 

ایــن توافــق مهــم بهــره منــد گــردد.
ــم  ــود، فه ــان در مصــدر کار مــی ب ــا همچن ــر اوبام شــاید اگ
ــا و  ــی ه ــا آمریکای ــره ب ــف از مذاک ــه ظری ــی و فرضی روحان
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ما را در تلگرام 
 18 تا  29دنبال کنید

جامعه »امن« به جای »امنیتی«
روحانی: باید رویکرد وزارت اطالعات به جای جامعه امنیتی، جامعه امن باشد 

بـه گفتـه عـادل جلیلـی فقـر موجـود در جامعـه 
هم اکنـون بـه یکـی از مهمتریـن دالیـل تخریـب 
کـه  زمانـی  تـا  و  شـده  اسـت  تبدیـل  جنگل هـا 
جنگل نشـینان  معـاش  امـرار  بـرای  جایگزینـی 
ارائـه نشـود ایـن تخریـب ادامـه خواهـد داشـت. 
رئیـس موسسـه تحقیقـات جنـگل و مراتع کشـور 
و  تمدن سـازی  مرکـز  عنـوان  بـه  »زاگـرس«  از 
تصریـح  و  یـاد کـرده  دنیـا  در  ایجـاد کشـاورزی 
می کنـد: همگـی در تخریـب ایـن عرصه هـا نقـش 
داریـم و تـا زمانی کـه رفتار و تفکرمـان را در مورد 
ایـن عرصه هـا تغییـر ندهیـم، قـادر بـه محافظـت 

از آنهـا نخواهیـم شـد. 
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ثبت 68میلیون اقامت 
در خراسان رضوی

مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 

خراسان رضوی گفت: طی سال 
97 به میزان 77میلیون و 

188هزار و 74۲ نفر اقامت در 
استان ثبت شده است

دستورالعمل ساماندهی 
سگ های بدون صاحب 

نهایی شد
مدیر کل محیط زیست 

و توسعه پایدار شهرداری 
تهران از نهایی شدن تدوین 

دستورالعمل نظارت برعملکرد 
مراکز نگهداری و کنترل 

جمعیت سگ های بدون 
صاحب خبر داد.
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یادداشت  مهمان
فتح اله آقاسی زاده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1565

چهارشنبه 17 مهر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس موسسه تحقیقات جنگل و 
مراتع کشور می گوید: جنگل های 
زاگرس باید از زمینه های امرار معاش 
مردم این مناطق خارج شود

تاکید بر خارج شدن 

جنگل های زاگرس از 

زمینه های امرارمعاش
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سند ملی گردشگری 
تا دهه فجر آماده می شود

مونسان:سند توسعه گردشگری آماده شده و در 
کمیسیون های دولت در حال بررسی است

وزیر نفت:

تصمیمی در مورد سهمیه بندی  
بنزین اتخاذ نشده است

اروپــا، اکنــون بــه یــک اصــل تبدیــل شــده 
مقامــات  می شــد  امــروز  شــاید  و  بــود 
ــه  ــد ب ــرادی متعه ــه کاخ ســفید را اف بلندپای

ــود. ــف نم ــات توصی توافق
ــش  ــفید، پی ــپ در کاخ س ــدن ترام ــا آم ام
ــن  ــی حس ــای ذهن ــزاره ه ــا و گ ــرض ه ف
ــرد  ــون ک ــران او را واژگ ــم نظ ــی و ه روحان
ــروز  ــد ام ــی رس ــر م ــه بنظ ــان ک ــن س بدی
حســن روحانــی و ظریف و دیگــر عاقمندان 
ــی  ــان جای ــه هم ــکا، ب ــا آمری ــره ب ــه مذاک ب
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــه رهب ــد ک ــیده ان رس

ــود. ــا رســیده ب ــا بدانج ــران قب ای
هــم  و ظریــف  روحانــی  امــروز حســن 
و  روحانــی  اند...امــروز  شــده  بدگمــان 
ظریــف و بســیاری دیگر)امیــد، اصاحــات، 
اعتــدال و ...(، نــه از ســر تــرس کــه بواســطه 
درک جدیدشــان، مذاکــره بــا آمریکایــی هــا 
ــون  ــی اکن ــد. حســن روحان را مضــر می دانن
کــه تجربــه مذاکــره را از ســر گذرانده اســت، 
در فهــم جدیــدش، بــه روشــنی و صراحــت، 
ــا چاقوکــش و دیوانــه را حماقــت  مذاکــره ب
تعریــف مــی کنــد. روحانــی کلیــد دار کنونــی 
کاخ ســفید را مصــداق چنیــن توصیفــی مــی 

دانــد.
ــا روحانــی و ظریــف  روشــن نیســت کــه آی
ــد  ــی کردن ــن روزی را م ــی چنی ــش بین پی
امــا شــواهدی در دســت اســت کــه بــه 
بعــدی  جمهــور  رئیــس  دو،  ایــن  بــاور 
آمریــکا نمــی توانســت توافــق را نابــود کنــد. 
گویــی تصــور اولیــه ایــن بــود کــه سیســتم 
منســجم سیاســت خارجــی آمریــکا چنیــن 
ــگاه  ــی در جای ــک فرد)حت ــه ی ــازه ای ب اج
رئیــس جمهــور(، نخواهــد داد کــه توافقــی 

بیــن المللــی و چندجانبــه را بــه تعلیــق 
ــت  ــار و هوی ــه اختی ــز هم ــا نی درآورد...اروپ

ــد زد. ــره نخواه ــکا، گ ــه آمری ــود را ب خ
در  داد  نشــان  امــا  زمــان  ۵- گذشــت 
ــی  ــرد م ــک ف ــم ی ــی ه ــتم آمریکای سیس
توانــد توافقــی جهانــی و مــورد تاییــد کنگــره 
را نابــود کنــد! چیــزی کــه کســی فکــرش را 

ــرد. ــی ک ــم نم ه
ــی  ــه گرای ــد چندجانب ــن ش ــاوه روش ــه ع ب
هــم آن قــدر بالنــده و راســخ نشــده اســت 
کــه اروپــا هویــت مســتقل خــود را از امریــکا 
ــان  ــاند...گویی همچن ــور برس ــه منصــه ظه ب

جهــان یــک جانبــه اداره مــی شــود!
بــا  ۶-  در داســتان مذاکــرات برجامــی 
ــد  ــن ش ــه روش ــک نکت ــا، ی ــکا و اروپ امری
ــه  ــان داد ک ــان نش ــت زم ــه گذش و آن اینک
ــوری اســامی  ــر جمه ــدگاه مشــروط رهب دی
ــود. ــکا، درســت ب ــا آمری ــران از مذاکــره ب ای

از سیســتم نســبتا معقــول و منســجمی 
ــه  ــه ب ــت ک ــار نمــی رف ــکا، انتظ ــد آمری مانن
ــی  ــه بایگان ترامــپ اجــازه دهــد برجــام را ب
بســپارد و اگــر اروپــا قابــل اتکاتــر بــود، نباید 
چنیــن میشــد.گویی چندجانبــه گرایــی هــم 
ــرده  ــد نک ــدر رش ــش آن ق ــوه های ــوز می هن
اســت کــه بــه آســانی قابــل برداشــت باشــد!

بنابرایــن امــروز ایــن گــزاره بــه راحتــی قابــل 
ــا در  ــا اساس ــی ه ــه آمریکای ــم اســت ک فه
برابــر ایــران، عهدشــکن انــد و غیــر متعهــد!.. 
تلــخ تــر اینکــه عهدشــکنی نــه تنهــا در برابــر 
ــان  ــز برایش ــان نی ــر جه ــه در براب ــران ک ای
قبیــح نیســت!...اروپایی هــای هــم آنگونــه 
ــفاف  ــتقل و ش ــت، مس ــی رف ــور م ــه تص ک

نیســتند!

ــزاره ای، نظــر  ــن برداشــت و گ ــر چنی ــه در براب البت
دیگــری هــم وجــود دارد. تعامــل گرایــان معتقدنــد  
کــه عملکــرد برخــی از گــروه هــای داخلــی ایرانــی، 
ــکا شــده اســت و  ــی آمری ــه واکنــش فعل منجــر ب
ایــران مــی توانســت برجــام را بــا سیاســت عاقانــه 
ــنجش  ــد. س ــه ده ــی ادام ــکل قبل ــه ش ــری ب ت
و  تامــل  بــه  البتــه  برداشــتی  صحــت چنیــن 

ــت. ــد اس ــتقانه، نیازمن ــات مس مطالع
ــای  ــاری بج ــر هی ــت اگ ــن نیس ــی روش 7- خیل
دونالــد مــی آمــد، چــه مــی شــد... شــاید حســن 
ــه  ــد ک ــانس نبودن ــوش ش ــف خ ــی و ظری روحان

ــدند... ــه ش ــپ مواج ــا ترام ــون ب ــای کلینت بج
ــم  ــد، فه ــا مــی آم ــحِ اوبام ــف صال ــر خل شــاید اگ
جدیــدی از آمریــکای متعهــد و قابــل اتــکاء در 
ــد و  ــی آم ــد م ــون  پدی ــان و انقابی ــن ایرانی ذه
ــکای  ــد روی آمری ــی می ش ــان صورت ــاید در چن ش

ــرد! ــاز ک ــد حســاب ب جدی
ــان داد و آن  ــری را نش ــر دیگ ــد تصوی ــا دونال  ام
اینکــه آمریکایــی هــا، مذاکــره پذیــر نیســتند و یــا 
ــی  ــان را م ــرایط خودش ــا ش ــا ب ــره ای صرف مذاک

ــد. خواهن
گویــی حــق بــا انقابیــون اســت کــه آمریکایــی هــا 

فقــط زبــان اقتدارگرایانــه خــود را مــی فهمنــد.
ــر  ــا اگ ــی ه ــدار، آمریکای ــون پای ــاور انقابی ــه ب ب

مذاکــره پذیــر بودنــد بایــد در برابــر انعطــاف هــای 
نســبی جمهــوری اســامی ایــران، اندکــی از لجاجت 
مــی  دســت  شــان  حداکثــری  اقتدارگرایــی  و 

ــتند. شس
انقابیــون معتقــد بــوده و هســتند کــه دولــت 
فعلــی یــا جریــان حاکــم فعلــی در آمریــکا، ایرانــی 
ــی  ــکا ایران ــندد، آمری ــی پس ــع را م ــر و مطی حقی
ــی دارد... ــت م ــعودی را دوس ــان س ــان حاکم بس

ــق  ــد، مطاب ــم کســی بخواه ــر ه ــه اگ ــی ک چیزهای
ــامی  ــوری اس ــای جمه ــه ه ــناختی و مولف روانش
ایــران، امــکان شــکل گیــری آن هــم بســیار بعیــد 

ــود. ــد ب ــوار خواه و دش
ــود دارد و آن  ــم وج ــری ه ــر دیگ ــک نظ ــه ی البت
اینکــه آمریــکا هــم کشــوری مثــل عربســتان و هــم 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــی خواه ــران را م ــد ای کشــوری مانن
اســلحه هایــش را بفروشــد و بــا تجــارت اســلحه، 
اقتصــادش را رونــق بخشــد. اگــر ایــران عربســتان 
شــود در آن صــورت ســود اقتصــاد آمریــکا، از 

ــران شــود؟ ــد جب ــه بای تجــارت ســاح چگون
۸- اکنــون کــه بــه رخ دادهــای گذشــته مــی 
ــر  ــی و رهب ــی روحان ــم کــه گوی ــم، مــی فهمی نگری
جمهــوری اســامی ایــران، فرضیــه خــود را بــه بوتــه 

ــد. ــذارده بودن ــون گ آزم
رهبــری انقابــی، نــه بــه اصــل مذاکــره بلکــه 

ــا  ــد ام ــدوار نبودن ــدان امی ــا چن ــکا و اروپ ــه آمری ب
ــر  ــن ت ــوش بی ــات، خ ــف دیپلم ــی و ظری روحان
بودنــد، اگرچــه کــه روحانــی کدخــدا را بــر مباشــران 
کدخــدا ترجیــح مــی داد. روحانــی در ۱۳9۲ مایــل 
بــود مدلــش را بــه آزمــون گذارد.روحانــی دیپلمــات 
ــا  ــه ب ــای مقابل ــود بج ــل ب ــون مای ــدل، اکن و معت
سیاســت هــای آمریــکا، بــا آمریــکا مذاکــره کنــد.
بنظــر ، او ترجیــح مــی داد بجــای انقابــی بــودن، 
دیپلمــات شــود.ظریف هــم چندجانبــه گرایــی اش 

را مــی آزمــود.
ــر دو  ــا، ه ــال ه ــت س ــس از گذش ــا پ ــروز ام ام
فرضیــه در بوتــه آزمایــش و ســنجش قــرار گرفتــه 
اند.اگرچــه هنــوز آزمایشــگاه و آزمایش ها اســتمرار 
ــی  ــه بدگمان ــد فرضی ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب دارد ام
ــری  ــال پذی ــی، از ابط ــرایط کنون ــکا،در ش ــه آمری ب

ــت. ــوردار اس ــری برخ کمت
گــزاره متقــن از تجربــه ســپری شــده، ایــن اســت 
ــوری  ــا جمه ــت ام ــوب و الزم اس ــره خ ــه مذاک ک
بایــد خــود را در داخــل هــم  ایــران  اســامی 

مســتحکم و اســتوار ســازد.
بــه عبارتــی دیگــر امــروز مــی توانیــم بــر درســتی 
نــگاه ترکیبی)نــگاه بــه داخــل و نــگاه بــه خــارج(، 
تاکیــد و وفــاق نماییــم. نــگاه بــه خــارج مفیــد امــا 

کافــی نیســت.
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جامعه »امن« به جای »امنیتی«
روحانی: باید رویکرد وزارت اطالعات به جای جامعه امنیتی، جامعه امن باشد 

روحانی: باید رویکرد وزارت اطالعات جامعه امن باشد

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
بزرگتریــن ســرمایه وزارت اطاعــات، 
اعتمــاد رهبــری، مســوولین و مــردم 
اســت؛ از زحمــات مجموعــه مدیــران 
و  مختلــف  ادوار  در  وزارت  ایــن 
ــد  ــر و تاکی ــون تقدی ــژه اکن ــه وی ب
ــن  ــی و همچنی ــرعی، قانون ــرد: ش ک
مردمــی عمــل کــردن، ســه رکــن 
ماموریتهــای  و  فعالیــت  اصلــی 

وزارت اطاعــات اســت.
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام 
روحانــی  حســن  والمســلمین  
ــر، معاونیــن  ــدار وزی ــروز و در دی دی
و مدیــران ارشــد وزارت اطاعــات، 
گفــت: مجموعــه وزارت اطاعــات از 

و ســرمایه  دســتاوردها  مهمتریــن 
هــای نظــام اســامی اســت و اینکــه 
ــا  ــی، تنه ــون اساس ــاس قان ــر اس ب
ــر  ــه وزی ــت ک ــی اس ــتگاه اجرای دس
آن بایــد مجتهــدی عــادل باشــد؛ 
یعنــی متشــرع بــودن کارکنــان و 
ــه عمــل کــردن  نیــز شــرعی و عادالن
ــوری  ــن و مح ــات اولی وزارت اطاع
تریــن رکــن فعالیــت ایــن دســتگاه 

ــت. اس
ــور، حجــت االســام و  ــس جمه رئی
ــات  ــر اطاع ــوی وزی ــلمین عل المس
حســنه،  اخــاق  دارای  فــردی  را 
بــا  تــوام  ارتبــاط  و  صــدر  ســعه 
الفــت در درون ســازمان  رافــت و 

ــت  ــه دانس ــن وزارتخان ــرون ای و بی
ــه  ــن وزارتخان ــان ای ــزود: کارکن و اف
بایــد خداونــد متعــال را صاحــب کار 
و ناظــر و داور اصلــی رفتــار خــود 
بداننــد و صفــت زیبــای »ســرباز 
)عــج(«را  زمــان  امــام  گمنــام 
فــراوان  ثــواب  و  اجــر  بدلیــل 
پنهــان، فرصــت معنــوی  خدمــت 
بزرگــی بــرای خــود تلقــی کننــد.

ــر  ــارت پذی ــی و نظ ــی قانون  روحان
ــت وزارت  ــن دوم فعالی ــودن را رک ب
داد:  ادامــه  و  دانســت  اطاعــات 
بحــث  از  بعــد  قانون گــذار  اینکــه 
نتیجــه  ایــن  بــه  فــراوان  هــای 
اطاعاتــی  دســتگاه  کــه  رســید 

کشــور بایــد در قالــب وزارت و درون 
ــن  ــانه ای ــرد، نش ــکل گی ــت ش دول
اســت کــه ایــن دســتگاه عــاوه بــر 
ــارت  ــردم، نظ ــد و م ــارت خداون نظ
ــوان منتخــب  ــه عن رئیــس جمهــور ب
ارکان  ســایر  و  مجلــس  مــردم؛ 
ــر خــود پذیرفتــه  ــی کشــور را ب قانون

ــت. اس
کــرد:  تصریــح  جمهــور  رئیــس 
محــور  جامعــه  و  بــودن  مردمــی 
عمــل کــردن ســومین رکــن فعالیــت 
در مجموعــه وزارت اطاعــات اســت. 
مختلــف  هــای  ســلیقه  و  اقشــار 
ــل  ــامت عم ــا س ــد ب ــی بای اجتماع
بــاور  اطاعــات  وزارت  اقتــدار  و 
ــام  ــنیدن ن ــا ش ــند و ب ــته باش داش
وزارت، احســاس امنیــت و آرامــش 
اطاعــات  وزارت  رویکــرد  کننــد. 
نیــز بایســتی ایجــاد و اســتحکام 
»جامعــه امــن« و پرهیــز از جامعــه 

امنیتــی باشــد.

وزارت  اصلی  ماموریت 
اطالعات را حفظ نظام 

رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملــی، 
ماموریــت اصلــی وزارت اطاعــات را 
ــی  ــت مل ــور، امنی ــام، کش ــظ نظ حف
ــزود:  ــت و اف ــردم دانس ــع م و مناف
در  تجربــه  و  اســتحکام  وزانــت، 
امــور اطاعاتــی و امنیتــی از ویژگــی 
در  اطاعــات  وزارت  ممتــاز  هــای 
مقایســه بــا ســایر دســتگاه هاســت.
از  دیگــری  بخــش  در  روحانــی 
ــد  ــریح رون ــا تش ــود، ب ــخنان خ س
 ،96 مــاه  دی  مقطــع  از  تحــوالت 
ــاش  ــام و ت ــکا از برج ــروج آمری خ

ــی در  ــش آفرین ــرای تن ــمنان ب دش
داخــل و جنــگ اقتصــادی از خــارج؛ 
ــات  ــا و اقدام ــه ه ــن برنام ــه تبیی ب
هوشــمندانه دولــت در هــر مقطــع 
پرداخــت و ضمــن تبییــن نتایــج 
ســفر اخیــر خــود بــه مقــر ســازمان 
ــام  ــمنان نظ ــت: دش ــل متحد،گف مل
ــه  ــر چ ــران اگ ــردم ای ــامی و م اس
ــا  ــد، ام ــراف نکنن ــن اســت اعت ممک
ــد کــه اســتراتژی فشــار  ــه ان پذیرفت
حداکثــری شکســت خــورده و ایــن 
رویکــرد را بایــد در مقابــل ملــت 

ــذارد. ــار بگ ــران کن ای
مــردم  کــرد:  تصریــح  روحانــی 
و  هوشــیارند  کــه  دادنــد  نشــان 
را  ریشــه فشــارها و ســختی هــا 
ــح  ــند«، تصری ــی شناس ــتی م بدرس
کــرد: امــروز مهمتریــن قدردانــی 
نظــام  ملــت، حفــظ  از  مســووالن 
منافــع  عزیــز،  ایــران  اســامی، 
ــت  ــدی و خدم ــات کارام ــی و اثب مل

بــه جامعــه اســت.
ــل  ــه تحلی ــور ســپس ب رئیــس جمه
و  پرداخــت  اقتصــادی  شــرایط 
و  هــا  ســختی  علیرغــم  گفــت: 
دشــمنی هــای بــی ســابقه علیــه 
ملــت ایــران، طــی مــاه هــای اخیــر 
اقتصــادی  مهــم  هــای  شــاخص 
وزارت  نقــش  و  یافتــه  بهبــود 
ــته  ــه برجس ــن زمین ــات در ای اطاع

بــوده اســت.
ایجــاد  کــرد:  تاکیــد  روحانــی 
امنیــت در فضــای کســب و کار و 
و  ســرمایه  از  گــذاری،  ســرمایه 
نقــش  و  اســت  مهمتــر  فنــاوری 
ــع  ــات در مقط ــی وزارت اطاع آفرین
علیــه  اقتصــادی  جنــگ  خطیــر 
کشــور و تحریــم هــا، در حفــظ و 
حــوزه  در  امــن  فضــای  ارتقــای 
گــذاری  ســرمایه  و  کار  و  کســب 

بایــد ادامــه یابــد.
زوایــای  تحلیــل  روحانــی ضمــن 
ــا و تهدیدهــای  ــف، فرصــت ه مختل
فضــای مجــازی بــه عنــوان یــک 
واقعیــت مهــم در جهــان امــروز، 
وزارت  بــزرگ  وظیفــه  گفــت: 
اطاعــات ایــن اســت کــه در دنیــای 
حقایــق  کشــف  بــه  دیجیتــال 
و  اطاعــات  ارائــه  بــا  و  بپــردازد 
تحلیــل هــای راهبــردی و آینــده 
و  صــادق  بــان  دیــده  پژوهانــه، 
باشــد. مســوولین کشــور  دقیــق 

حجــت  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
االســام والمســلمین ســید محمــود 
ارائــه  بــا  علــوی وزیــر اطاعــات 
ایــن  از عملکــرد  گــزارش کاملــی 
اخیــر،  ســالهای  در  خانــه  وزارت 
رعایــت اصــول شــرعی، قانونــی و 
اخاقــی را فرهنــگ ســازمانی وزارت 

اطاعــات اعــام کــرد.
امــور  شــدن  پایــه  دانــش  وی 
ــان،  ــای علمــی کارکن ــی، ارتق اطاعات
توجــه بــه امــور معنــوی و اعتقــادی، 
بــر  ســازمانی  هــوش  اســتقرار 
هــم  شــغلی،  عدالــت  مبنــای 
ــی درون ســازمانی و همــکاری  افزای
نهادهــا،  و  دســتگاهها  ســایر  بــا 
احــزاب  بــا  ســازنده  تعامــل 
ــگان  ــب نخب ــوام، مذاه سیاســی، اق
امنیــت  از  صیانــت  دانشــگاهها؛  و 
گــذاری،  ســرمایه  و  اقتصــادی 
رویکــرد سیســتمی در پیشــگیری 
اقتصــادی  فســاد  بــا  مبــارزه  و 
و  صیانتــی  رویکــرد  قاچــاق،  و 
و  مدیــران  قبــال  در  حمایتــی 
هرگونــه  بــه  اطاعاتــی  اشــراف 
ــگام  ــه بهن ــی و مقابل ــا امن ــل ن عوام
بــه  را  تروریســتی  اقدامــات  بــا 
هــای  برنامــه  مهمتریــن  عنــوان 
ایــن وزارت خانــه تشــریح کــرد.

سال گذشته 180 جلسه هیئت منصفه برگزار شدپیام خبر
نماینده رئیس قوه قضاییه در هیئت منصفه مطبوعات گفت: در سال گذشته ۱۸0 جلسه هیئت 
منصفه مطبوعات برگزار شد که در این جلسات ۸0 رسانه محکومیت گرفتند.

سنا
 ای

س:
عک

وزیــر امــور خارجــه گفــت: در شــرایطی 
ــره  ــه مذاک ــد ب ــعودی ها عاقمن ــه س ک
ــران شــدند اگــر مســائل منطقــه  ــا ای ب
ــا کُشــتن  ــه ب را پــای میــز مذاکــره و ن
مــردم دنبــال کننــد، جمهــوری اســامی 
را هــم قطعــا همــراه بــا خــود خواهنــد 
داشــت. محمدجــواد ظریــف در واکنش 
محمدبن ســلمان  درخواســت  بــه 
ولیعهــد ســعودی از عــراق و پاکســتان 
ــران،  ــا ای ــری ب ــرای میانجی گ ــرای ب ب

گفــت: وزارت امــور خارجــه همــواره 
ــا همســایگان خــود  آمــاده همــکاری ب
بــرای امنیــت منطقــه اســت، ایــن 
ــز اعــام  ــه طــور رســمی نی موضــع را ب
رئیــس  آقــای  افــزود:  کردیــم.وی 
طــرح  راســتا  همیــن  در  جمهــور 
ــز« را  ــح هرم ــد« و »صل ــاف امی »ائت
ــازمان  ــی س ــع عموم ــت مجم در نشس
ــور  ــر ام ــرد. وزی ــام ک ــد اع ــل متح مل
و  شــرایط  در  تاکیــد کــرد:  خارجــه 

وضعیتــی کــه ســعودی ها عاقمنــد بــه 
مذاکــره بــا ایــران شــدند اگــر مســائل 
ــا  ــه ب ــای میــز مذاکــره و ن منطقــه را پ
کُشــتن مــردم دنبــال کننــد، جمهــوری 
اســامی را هــم قطعــا همــراه بــا خــود 

ــت. ــد داش خواهن
بــر اســاس گــزارش روزنامــه نیویــورک 
ــی و پاکســتانی  ــات عراق ــز، مقام تایم
از  پــس  و  اخیــر  هفته هــای  در 
حملــه یمــن بــه تاسیســات نفتــی 
عربســتان گفته انــد کــه محمــد بــن 
ــران  ــتان از س ــد عربس ــلمان ولیعه س
عــراق و پاکســتان خواســته اســت 
ــاره  ــود درب ــی خ ــان ایران ــا همتای ــا ب ت

کننــد. گفت وگــو  تنش زدایــی 

آماده همکاری با همسایگان 
برای تامین امنیت منطقه هستیم

تصمیم نهایی در مورد سهمیه بندی 
بنزین اتخاذ نشده است 

وزیـر نفـت می گوید:صـادرات فرآورده هـای نفتـی در بـورس بسـیار موفـق بـوده و 
تاکنـون بـاالی 900 هـزار تـن فـرآورده نفتـی عرضه شـده اسـت.

بیـژن نامـدار زنگنه پس از حضور در کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـامی در 
جمع خبرنگاران به مباحث مطرح شـده در کمیسـیون اشـاره کرد و گفت: گزارشـی 
از عملکـرد وزارت نفـت  دربـاره قانـون بودجـه سـال 98 به ویـژه در مـورد تبصـره 1 

قانون ارائه شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در این جلسـه توضیحاتی در مورد پیشـرفت طرح هـای نفتی و 
گازی ارائه شـد، افزود: موفقیت های کسـب شـده در زمینه پیشـرفت پارس جنوبی، 
تولید گاز و نحوه تامین مالی این طرح ها به کمک صندوق توسـعه، تشـریح شـد، 
همچنیـن کـم و کیـف تحقـق دیگـر تکالیف تبصـره یک قانـون بودجه سـال 98 با 
جزئیـات توضیـح داده شـدند. زنگنه بیـان کرد: اعضای کمیسـیون انـرژی حمایت 
خـود را از اقدامـات و روش مجاهدانـه در پیش گرفته شـده در مقابل فشـارها علیه 
ایـران بـه وضـوح اعـام کردند که ایـن حمایت ها موجب دلگرمی، تشـویق مجموعه 
صنعـت نفـت اسـت و بـه هرحـال باید این شـرایط را با قـدرت، انسـجام و یک دلی 
در کنـار هـم پیـش بریم.وی با بیان اینکه بودجه قیر پرداخته شـده اسـت و مابقی 
کارهـای مربـوط بـه توزیـع قیـر، باید از طریـق تخصیص تامین شـود، اضافـه کرد: 
طبـق گـزارش ارائـه شـده کار مربوط بـه افزایش قیمت سـوخت پتروشـیمی ها نیز 

انجام شـده است.

دولت

دولت

دولت

پارلمان

موارد زیادی از اعطای بورسیه بدون 
آزمون اتفاق افتاده است

برای سالمت مردم هیچ خط قرمزی وجود ندارد

وزارت بازرگانی با اختیارات قبلی احیا می شود

آزادی بیان در مجلس باید اساس کار ما باشد

بـــر  وزیـــر علـــوم گفـــت: 
اســـاس بررســـی ها بیـــش 
از ۸00 نفـــر فاقـــد شـــرایط 
الزم بـــرای دریافـــت بورســـیه 
ـــخصی  ـــه ش ـــا هزین ـــدند ب ـــزم ش ـــر مل ـــد. ۳۴۵ نف بودن
ـــرای  ـــل ب ـــرایط تحصی ـــل ش ـــرا حداق ـــد زی ـــل کنن تحصی
ـــتند. ـــورس را نداش ـــرایط ب ـــی ش ـــتند ول ـــرا را داش دکت
ـــس در پاســـخ  ـــی مجل ـــه علن ـــی در جلس ـــور غام  منص
ـــکام  ـــدور اح ـــاره ص ـــی درب ـــود صادق ـــوال محم ـــه س ب
ـــاب  ـــروزی انق ـــدای پی ـــت:  از ابت ـــی گف بورســـیه تحصیل

ـــرای مقطـــع کارشناســـی ارشـــد ۳ هـــزار  ـــه حـــال ب ـــا ب ت
ـــر  ـــزار و 700 نف ـــرا ۱0 ه ـــع دکت ـــرای مقط ـــر و ب و ۵00 نف
ـــد و  ـــت کردن ـــارج از کشـــور دریاف ـــی خ بورســـیه تحصیل
ـــی  ـــع کارشناس ـــرای مقط ـــر ب ـــزار نف ـــز ۳ ه ـــل نی در داخ
ــرا  ــع دکتـ ــرای مقطـ ــر بـ ــزار و ۴00 نفـ ــد و ۱۶ هـ ارشـ
ـــال  ـــبات س ـــوان محاس ـــد. دی ـــی گرفتن ـــورس تحصیل ب
ــی در  ــکات قانونـ ــت مشـ ــوم وقـ ــر علـ ــه وزیـ 9۲ بـ
ـــی ورود  ـــل اصل ـــرد و دلی ـــام ک ـــیه ها را اع ـــورد بورس م
مســـئولین وزارت علـــوم نیـــز همیـــن تاکیـــد دیـــوان 

ـــت. ـــوده اس ـــبات ب محاس

ــا تاکیــد بــر  معــاون اول رئیــس جمهــور ب
ــائل  ــتانداردها و مس ــه اس ــه ب ــزوم توج ل
در  شــرایط  همــه  در  محیطــی  زیســت 
ــر  ــم خاط ــرایط تحری ــژه ش ــه وی ــور ب کش
ــدارد. ــود ن ــزی وج ــط قرم ــچ خ ــردم هی ــامت م ــرای س ــرد: ب ــان ک نش
ــنبه در  ــه ش ــح س ــور صب ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع ــحاق جهانگی اس
مراســم گرامیداشــت روز جهانــی اســتاندارد کــه در ســالن اجــاس ســران 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: براســاس آمــار رســمی کــه از ســوی ســازمان های 
ــود  ــا وج ــر کشــور منتشــر شــده اســت؛ شــرایط اقتصــادی کشــور ب معتب
تحریم هــای شــدید آمریــکا و همچنیــن جنــگ اقتصــادی کــه آمریکایی هــا 
آن را آغــاز کردنــد، کشــور بــه ســمت بهتــر شــدن در حــال حرکــت اســت.وی 
افــزود: هــم شــاخص های کان اقتصــادی کشــور و هــم گزارش هــای کــه از 
بنگاه هــای اقتصــادی وصــول می شــود، بیانگــر حرکــت اقتصــاد بــه ســمت 
شــرایط بهتــر  اســت. البتــه ایــن وضعیــت بــه معنــای آن نیســت کــه بنــگاه 
مشــکل داری در کشــور وجــود نــدارد و شــرایط کشــور ســخت نیســت، بلکــه 

ــوری  ــه جمه ــکا علی ــر شکســت سیاســت های آمری ــروز بیانگ ــت ام وضعی
اســامی ایــران اســت؛ آمریکایی هــا فکــر می کردنــد اقتصــاد ایــران دچــار 
فروپاشــی می شــود و مــردم در شــرایطی قــرار می گیرنــد کــه حرکت هــای 
ــزاری  ــه برگ ــادر ب ــا ق ــد و ایرانی ه ــام می دهن ــه انج ــدون برنام ــن ب خش
جشــن چهــل ســالگی نظــام خــود نخواهنــد بود.معــاون اول رئیــس جمهــور 
ــرد:  ــر نشــان ک ــم خاط ــور کرده ای ــه از شــرایط ســخت عب ــن ک ــان ای ــا بی ب
براســاس گزارش هــای کــه ایــن روزهــا ارائــه می شــود، اقتصــاد ایــران هــم 
ــت  ــه ســمت مثب ــت ب ــم در حــال حرک در حــال ایجــاد شــغل اســت و ه
ــه  ــت ب ــال حرک ــور در ح ــاد کش ــن اقتص ــادی . همچنی ــد اقتص ــدن رش ش
ــه  ــز ب ــورس نی ــورم کنتــرل می شــود. ب ــرخ ت ســمتی اســت کــه طــی آن ن
ــزرگ اقتصــادی حــرکات و رشــدهای جهشــی از  ــک شــاخص ب ــوان ی عن
خــود نشــان می دهــد کــه همــه ایــن اتفاقــات نشــان از ایســتادگی فعــاالن 
اقتصــادی بــه ویــژه بخــش خصوصــی وطــن دوســت، پــای نظــام و کشــور 
اســت؛ ایــن بخــش در جنــگ اقتصــادی کــه در آن قــرار داریــم بــه عنــوان 

ــد. ــت کرده ان ــی فعالی ــه خوب ــدم ب ســربازان خــط مق

وزیـــر اقتصـــاد گفـــت: در 
ـــت  ـــی اس ـــورس طبیع ـــازار ب ب
ـــی  ـــن اســـت خیل گاهـــی ممک
ســـود بـــه دســـت بیاورنـــد و 
ـــه  ـــی ک ـــد؛ کس ـــرر کنن ـــت ض ـــن اس ـــم ممک ـــی ه گاه

وارد بـــازار بـــورس می شـــود ریســـک پذیر اســـت.
فرهـــاد دژپســـند در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار سیاســـی 
ـــرار اســـت  ـــا ق ـــه گوی ـــن ســـوال ک ـــه ای ـــا در پاســـخ ب ایلن
ـــه  ـــرک از بدن ـــی، گم ـــکیل وزارت بازرگان ـــورت تش در ص
ـــق  ـــد ملح ـــه جدی ـــه وزارتخان ـــدا و ب ـــاد  ج وزرات اقتص
ـــی  ـــه وزارت بازرگان ـــت ک ـــن اس ـــون ای ـــت: قان ـــود، گف ش
بـــا همـــان اختیـــارات قبلـــی احیـــا شـــود و همـــان 

وزارت خانـــه پیـــش از ادغـــام بـــا همـــان حـــوزه کاری 
ـــد.  ـــد ش ـــا خواه احی

ـــه  ـــازار پای ـــن در خصـــوص متضررشـــدگان ب  وی همچنی
ـــران ایـــن خســـارت  ـــرای جب ـــم ب و امـــکان اتخـــاذ تصمی
ـــن  ـــی ممک ـــی اســـت گاه ـــورس طبیع ـــازار ب ـــت: در ب گف
اســـت خریـــداران ســـهام خیلـــی ســـود بـــه دســـت 
بیاورنـــد و گاهـــی هـــم ممکـــن اســـت ضـــرر کننـــد؛ 
کســـی کـــه وارد بـــازار بـــورس می شـــود ریســـک پذیر 

ـــت.  اس
وی ادامـــه داد: خوشـــبختانه در حـــال حاضـــر دامنـــه 
نوســـان را محـــدود کردیـــم کـــه افـــرادی زیـــاد ضـــرر 

نبیننـــد.

نماینـده مـردم تهران در مجلس خواسـتار 
رسـیدگی بـه حـل مشـکات و مطالبـات 
کارگـران هفـت تپـه شـد و گفـت: مجلس 
محـل رسـیدگی بـه دردهـای مردم اسـت، 
نبایـد بـه آزادی بیـان مـردم آن هم در مجلس و کمیسـیون های آن خدشـه 
باشـد.»علیرضا  مـا  اسـاس کار  بایـد  بیـان در مجلـس  آزادی  وارد شـود؛ 
محجـوب« سـه شـنبه در نطـق میـان دسـتور ضمـن انتقـاد از ممانعـت از 
اظهارداشـت: مجلـس شـنیدن  در مجلـس  تپـه  کارگـران  هفـت  حضـور 
دردهـای مـردم اسـت، نبایـد بـه آزادی بیـان مـردم آن هـم در مجلـس و 
کمیسـیون های آن خدشـه وارد شـود و آزادی بیان در مجلس باید اسـاس 

کار مـا باشـد.
وی خواسـتار رسـیدگی بـه ایـن موضـوع توسـط مراجـع مختلـف، هیـات 
رئیسـه مجلـس و دسـتگاه قضایـی شـد و گفت:  هـر کارگری با هـر تفکری 
حتـی اگـر ایـده و تفکـر او را قبـول نداریم حـق دارد در مجلـس حضور پیدا 
کنـد و بیانـات خـود را ارائـه کند.نماینـده مـردم تهـران در ادامـه بخش هایی 

از نامـه کارگـران هفـت تپـه بـه وی بـه عنـوان رئیـس فراکسـیون کارگری را 
قرائـت کرد.

در بخشـی از ایـن نامـه واگذاری شـرکت کشـت و صنعت نیشـکر هفت تپه 
فسـادآلود، مخالـف اصـل ۴۴ و مصـداق تاراج امـوال عمومی عنوان شـده و 
عـزل و نصبهـا توسـط کارفرماها زمینه سـاز بـی نظمی و ناهماهنگـی در این 

شـرکت ذکر شـده است 
 کارگـران در ایـن نامـه با اشـاره به اینکـه در حال حاضـر مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره تحت پیگرد قانونی هسـتند، یادآورشـده اند:عملکرد چهارسـال 
بخـش خصوصـی نشـان دهنـده ناکارآمدی وعـدم تخصص کارفرمـا در امور 
صنعـت و کشـاورزی اسـت کـه اسـاس کار و تولیـد در مجتمـع کشـت و 
صنعـت نیشـکر هفـت تپـه می باشـد. در بخشـی از ایـن نامـه عـدم حضـور 
مسـتمر کارفرمـا در شـرکت، تفرقـه میـان اقـوام مختلـف، هتـک حرمـت و 
اهانـت بـه نوامیـس اقـوام بومـی منطقـه و کارگـران و ایجـاد جـو امنیتـی 
توسـط کارفرمـا در منـازل مسـکونی کارگـران شـرکت را از جملـه مشـکات 

پیـش روی کارگـران عنوان شـده اسـت.

--
--

- 
س:

عک

برخـی  نـگارش  نحـوه  گفـت:  مجلـس  رئیـس  نایـب 
کشـور  در  فسـاد  شـکل گیری  باعـث  دسـتورالعمل ها 

. د می شـو
مسـعود پزشـکیان در مراسم روز جهانی اسـتاندارد با بیان 
اینکـه دسـتورالعمل ها بایـد طوری نوشـته شـود که فسـاد 
شـکل نگیـرد اظهـار داشـت: مشـکاتی که در کشـور داریم 
ناشـی از دو موضوع اسـت یکی اینکه از انتخاب ما شـکل 
می گیـرد و دیگـر اینکـه ایـن انتخـاب از عدم شـفافیت در 

دسـتورالعمل های اجرایـی مـا شـکل می  گیرد.

نماینـده تهـران از پاسـخ های وزیر علـوم درباره بورسـیه ها 
قانع شـد.

 محمـود صادقـی نماینـده مردم تهران روز گذشـته سـوال 
خـود را از وزیـر علوم مطـرح کرد.

سـوال نماینـده تهـران بـه شـرح زیـر بـود: مبنـای صـدور 
احـکام بورسـیه تحصیلـی و تعـداد احکام بورسـیه ها پس 
از انقـاب و ایرادهـای قانونـی صـدور احـکام بورسـیه ها و 
نحـوه عمـل و مبنـای قانونـی تصمیمـات کمیته رسـیدگی 

بـه پرونـده بورسـیه ها در وزارت علـوم چـه بـوده اسـت.

نگارش برخی دستورالعمل ها 
باعث فساد می  شود

نماینده تهران از پاسخ های 
وزیر علوم قانع شد

ــامی از  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
ــر داد. ــور خب ــر کش ــوالی از وزی ــول س ــام وص اع

روز  علنــی  جلســه  در  یوســف نژاد  علی اصغــر 
گفــت:  اســامی  شــورای  مجلــس  -سه شــنبه- 
مــردم  نماینــده  حســینی  فاطمــه  ســید  ســوال 
تهــران در مجلــس از عبدالرضــا رحمانــی فضلــی 
ــه  ــن وزارتخان ــرد ای ــوص عملک ــور در خص ــر کش وزی
در زمینــه آســیب های اجتماعــی پنج گانــه اعــام 

وصــول شــد.

یـک نماینـده مجلـس گفت: حضـور زنـان در ورزشـگاه ها بـه عنوان 
هـوادار و تماشـاگر در ایـن چهـار دهـه علیرغـم اینکـه منـع قانونـی 
نداشـته اسـت تاکنـون میسـر نبـوده کـه بتواننـد در صحنـه حضـور 
داشـته باشـند.می خواهند بگوینـد کـه ورزشـگاه ها جای امنـی برای 
زنـان نیسـت امـا مـا بایـد نشـان دهیم کـه ورزشـگاه ماننـد تمامی 
بخش هـای عمومـی جامعه که مشـکلی بـرای ما به وجـود نمی آورد 
امـن اسـت. طیبـه سیاوشـی دربـاره حضـور زنـان در ورزشـگاه برای 
دیـدار بـازی ایران و کامبوج و بلیط فروشـی برای آنان گفت: بخشـی 
از مشـارکت اجتماعـی زنان بـه حوزه های اجتماعـی بازمی گردد باید 
گفـت بـه قـدری این حوزه متنوع و وسـیع اسـت که مباحث بسـیار 

متنوعـی را در بـر می گیـرد.

سوال از وزیر کشور
 اعالم وصول شد

حضور زنان در ورزشگاه یک 
مطالبه چهل ساله است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

لزوم ایجاد معاونت موزه و میراث فرهنگی در وزارت ارتباطاتثبت 68میلیون اقامت در خراسان رضوی

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراســان رضــوی گفــت: 
ــون  ــزان 77میلی ــه می ــال 97 ب ــی س »ط
اقامــت  نفــر شــب  و 188هــزار و 742 
ــون و  ــال 68میلی ــدای امس ــاه ابت ــش م ــده و در ش ــت ش ــتان ثب در اس
547هــزار و 47  نفــر شــب اقامــت در اســتان در واحدهــای رســمی و غیــر 
ــر  ــن خب ــا اعــام ای ــر  ب ــت شــده اســت.«ابوالفضل مکرمــی ف رســمی ثب
افــزود: »بــر ایــن اســاس میــزان مانــدگاری هــر گردشــگر خارجــی 8/4 روز 
و گردشــگر داخلــی بــه صــورت میانگیــن 9/2 روز بــوده اســت.«او بــا بیــان 
ایــن کــه ظرفیــت نفــر شــب اقامــت اســتان ۵00هــزار نفــر اســت، ادامــه 
داد:  »میــزان ورود گردشــگران خارجــی ســال 97 تعــداد 2 میلیــون و 357 
هــزار و 498 نفــر بــوده و میــزان ورود مســافر فقــط در واحدهــای اقامتــی 
رســمی در پنــج ماهــه ابتــدای امســال نیــز 642 هــزار و 725  نفــر بــوده 
کــه تعــداد 402 هــزار و 867 نفــر زائــر و مســافر عراقــی بــوده اند.«مدیــرکل 
ــع دســتی خراســان رضــوی گفــت:  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای می

»ســال گذشــته ۲0 هــزار گردشــگر خارجــی بــرای انجــام عمل هــای 
ــرای انجــام عمل هــای ســرپایی  جراحــی و ۱00 هــزار گردشــگر خارجــی ب
در اســتان حضــور یافتنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه درآمــد حاصــل از هــر 
گردشــگر ســامت بــه طــور متوســط پنــج تــا هفــت برابــر یــک گردشــگر 
ــی وارد اســتان شــده اســت.« ــل توجه ــی اســت درآمــد ارزی قاب معمول

مکرمــی فــر بــا اشــاره بــه آمــار ورودی 32میلیــون و 901هزار و 705 مســافر 
طــی ســال 97 بــه مشــهد اظهــار کــرد: »در  شــش ماهــه اول ســال جــاری 
افتخــار میزبانــی و خادمــی بیــش از 24 میلیــون و 655 هــزار و 569 زائــر 
در مشــهد مقــدس را داشــته ایــم کــه در مقایســه بــا شــش ماهــه ســال 
گذشــته ایــن آمــار 22.4 درصــد رشــد داشــته اســت.« مکرمــی فــر افــزود: 
»نــرخ اشــغال مهمانــان خارجــی در هتــل آپارتمان هــا ســال 97 بــه میــزان 
29درصــد بــوده کــه در ســال جــاری بــه 40درصــد افزایــش یافتــه اســت، 
همچنیــن در مهمانپذیرهــا ســال گذشــته 31 درصــد بــوده کــه امســال بــه 
ــغال  ــرخ اش ــال ن ــه امس ــد ک ــا 16 درص ــش و در هتل ه ــد افزای 39 درص

هتل هــا توســط مهمانــان خارجــی 20درصــد شــده اســت.«

ــط  ــز رواب ــس مرک ــان - رئی ــال هادی جم
ــات  ــانی وزارت ارتباط ــی و اطاع رس عموم
فرهنگــی  میــراث  خبرنــگاران  بــه   –
صحبت هایــی  اســاس  بــر  می گویــد: 
ــراث  ــه می ــه  ایشــان ب ــال عاق ــه دنب ــر داشــته ایم و ب ــای وزی ــا آق ــه ب ک
فرهنگــی، توصیــه کرده اننــد کــه معاونتــی بــه نــام »مــوزه و اماکــن 
تاریخــی و میــراث فرهنگــی« در مجموعــه روابــط عمومــی ایــن وزارتخانــه 
ــی از  ــل و جامع ــات کام ــوز اطاع ــه هن ــان این ک ــا بی ــود. او ب ــف ش تعری
ــه در سراســر  ــن وزارتخان ــار ای ــه  بناهــای تاریخــی و قدیمــی در اختی هم
ــت،  ــرار اســت در ایــن معاون ــد: ق ــار می کن ــم، اظه ــار نداری کشــور در اختی
ــیم  ــی باش ــاختمان های تاریخ ــا و س ــه  خانه ه ــایی هم ــال شناس ــه دنب ب
کــه در اختیــار وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات هســت و نســبت بــه 

ــم. ــدام کنی ــا اق ــر آن ه ــا و تعمی احی
ــد:  ــد و می گوی ــاره می کن ــروژه اش ــن پ ــتردگی ای ــی و گس ــه بزرگ  او ب
ــاز  ــد؛ نی ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــی نمی توان ــه تنهای ــات ب وزارت ارتباط

ــات  ــر ارتباط ــوند. وزی ــل ش ــازمان ها وارد عم ــا و س ــایر ارگان ه ــت س اس
ــن  ــد دارد ای ــد اســت و تاکی ــی عاقه من ــراث فرهنگ ــه حــوزه می بســیار ب
ســاختمان ها شناســایی و مرمــت شــوند. هادیــان نمونــه  ایــن خانه هــای 
ــارت  ــران و »عم ــتوفی الممالک« در ته ــه  »مس ــر خان ــاوه ب ــی را ع تاریخ
پســتخانه« در چابهــار عنــوان می کنــد و می افزایــد: تــا یــک هفتــه  
قبــل هیــچ اطاعــی از وجــود ایــن عمــارت تاریخــی در چابهــار کــه تحــت 
مدیریــت شــرکت پســت منطقــه اســت، نداشــتیم. بنابرایــن بــا خبرهــای 
ــم  ــا، از اســتان درخواســت کردی ــن بن ــت ای ــت مرم منتشرشــده از وضعی
تــا قــرارداد امضاشــده بیــن شــرکت پســت و طــرف مزایــده بــرای مرمــت 
و تعییــن کاربــری ایــن بنــای تاریخــی را بــه مــا اعــام کنــد تــا آن را بــه 

طــور کامــل بررســی کنیــم.
ــددی  ــی متع ــاختمان های تاریخ ــت س ــی پس ــرکت مل ــد: ش او می گوی
ســاختمان های  چنان کــه  دارد،  اختیــار  در  اســتان ها  از  بســیاری  در 
ــه در بســیاری از نقــاط کشــور قــرار دارنــد و می تواننــد کاربــری  تلگرافخان

ــتند. ــژه ای هس ــاری وی ــه دارای معم ــند چراک ــته باش داش

 پیام
 میراث

در همایش زنان کارآفرین استان که صبح امروز سه شنبه ۱۶ مهرماه در گرگان با حضور فریبا نظری پورکیایی مشاور وزیر کشور در 
امور زنان و خانواده, هادی حق شناس استاندار گلستان، مدیران ارشد استانی و بانوان کارآفرین در استانداری گلستان برگزار شد، 

از دو بانوی کارآفرین حوزه صنایع دستی و یک بانوی کارآفرین در حوزه گردشگری استان تقدیر شد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
تهـران گفـت: »از ابتدای سـال 97 تا پایان شـش ماه اول سـال 
98 تعـداد 367  مجـوز پروانـه بهره بـرداری بـرای تاسیسـات 
گردشـگری در اسـتان تهران صادر شده اسـت.«پرهام جانفشان 
بـا اعام اینکه بیشـترین صدور مجوزها مربـوط به دفاتر خدمات 
مسـافرتی اسـت، افـزود: »توجـه به توسـعه اقامتگاه هـای بوم 
گـردی از مهـم تریـن برنامه هایی اسـت کـه از ابتدای سـال 97 
رشـد قابـل توجهـی در سـطح اسـتان داشـته است.«جانفشـان 
خاطـر نشـان کرد: »از مجمـوع 367 مجوز صادر شـده تعداد 88 
مجـوز مربـوط بـه شـش مـاه اول سـال 98 اسـت  و از مجموع 
اعـام شـده تعداد 257 مجـوز در حوزه دفاتر خدمات مسـافرتی 
)بنـد ب( 9 هتـل، هشـت مجتمـع گردشـگری، 64 سـفره خانه 
سـنتی، هفـت اقامتـگاه بوم گـردی، پنـج واحـد پذیرایـی بیـن 
راهـی، سـه اقامتـگاه سـنتی، سـه واحـد پذیرایـی فرهنگـی، 
9 مهمانپذیـر، یـک هتل آپارتمـان و یـک شـرکت حمل و نقـل 
گردشـگری بـوده اسـت.«مدیرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان تهـران بـا اعـام اینکـه بیـش از 3هـزار 
نفـر به صـورت مسـتقیم در  تاسیسـات گردشـگری ایجاد شـده 
مشـغول بـه فعالیـت شـده اند افـزود: »گردشـگری می توانـد به 
عنـوان زودبـازده تریـن بنـگاه اقتصـادی بـرای ایجاد اشـتغال و 
تولیـد ثـروت در کشـور  مـورد توجـه قـرار گیرد.«جانفشـان بـا 
اظهـار اینکـه در حـال حاضر  تعـداد 91 پروژه در حوزه تاسیسـات 
گردشـگری بـا حجم سـرمایه گـذاری 28 هـزار  میلیـارد در حال 
سـاخت و تکمیـل اسـت، افـزود: »امـروز بیـش از 47 هـزار نفر 
پروژه هـای  در سـاخت  غیرمسـتقیم  و  بـه صـورت مسـتقیم 
گردشـگری  در اسـتان تهـران مشـغول بـه فعالیت هسـتند.«او 
بـا بیـان اینکه بر اسـاس آمارهای اعام شـده توسـط هتلـداران  
بیـش از 650 هـزار گردشـگر خارجـی از ابتـدای سـال 97 تنهـا 
در بخـش هتـل و هتـل آپارتمـان های اسـتان اقامت داشـته اند 
افـزود: »بی تردیـد به دلیـل آن کـه بخـش اعظمی از گردشـگران 
خارجـی کشـور از فـرودگاه امـام خمینـی )ره ( و حمل نقل ریلی 
وارد اسـتان تهران می شـود و در قالب گشـت نیم روزه و یک روزه 
پیـش از سـفر بـه سـایر اسـتان های کشـور از مـوزه هـای مرجع 
تهـران بـه ویژه مـوزه ملی ایـران بازدید می کنند بر اسـاس اعام 
نظـر کارشناسـان معاونـت گردشـگری پیش بینی می شـود آمار 
گردشـگران خارجی در اسـتان تهران بیـش از یک میلیون نفر در 

سـال 97 بوده باشـد.«

سوژه
صدور 367 مجوز 
پروانه بهره برداری 

برای تاسیسات گردشگری 

سند ملی گردشگری تا دهه فجر آماده می شود

مونسان: ایران باالتر از چین در ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
بازگشـت  بـه  اشـاره  بـا  صنایع دسـتی 
الـواح  از  قطعـه   1783 موفقیت آمیـز 
هخامنشـی بـه کشـور گفـت: »ایـن یک 
به حسـاب  ارزشـمند  و  بـزرگ  اقـدام 
خـوش  خبرهـای  ان شـاء هللا  و  می آیـد 
دیگـری هـم در راه اسـت کـه در زمـان 

می شـود.« اعـام  خـودش 
علی اصغر مونسـان وزیـر میراث فرهنگی، 
شـامگاه  صنایع دسـتی،  و  گردشـگری 
نشسـتی  در  مهـر   15 دوشـنبه  امـروز 
و  تولیـد  فراکسـیون  اعضـای  بـا 

وزارتخانـه  ایـن  محـل  در  اشـتغال کـه 
اشـاره  بـا  سـخنانی  در  شـد،  برگـزار 
سـه گانه  مأموریت هـای  اهمیـت  بـه 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 
»امیـد  کـرد:  تصریـح  صنایع دسـتی، 
دارم بـا تبدیـل سـازمان میراث فرهنگـی 
حمایـت  و  همراهـی  بـا  وزارتخانـه  بـه 
شـکوفایی  شـاهد  مجلـس  نماینـدگان 
در هـر سـه بخـش ایـن وزارتخانـه مهم 

باشـیم.«
گزارشـی  ارائـه  بـا  ادامـه  در  مونسـان 
سـال  دو  اقدامـات  مهم تریـن  از 
گذشـته گفـت: »مردمـی کـردن حـوزه 
از  یکـی  و گردشـگری  میراث فرهنگـی 
اقدامـات بسـیار خوبـی اسـت کـه از دو 

سـال پیش آغاز شـده اسـت. بخشی از 
خانه هـای تاریخـی به بخـش خصوصی 
و  اقامتـی  اماکـن  بـه  و  شـده  واگـذار 
ایـن  در  شـده اند.  تبدیـل  گردشـگری 
خصـوص در شـهر یـزد کـه ثبـت جهانی 
ثبـت  بـرای  متقاضیانـی  اسـت،  شـده 
ملـی خانه هـا و تبدیـل آن هـا بـه یـک 

دارنـد.« وجـود  اقامتـی  مرکـز 
نیـز  بوم گـردی  حـوزه  »در  افـزود:  او 
مجموعـه اقدامـات بسـیار خوبی صورت 
مهاجـرت  بوم گردی هـا  اسـت،  گرفتـه 
معکـوس در روسـتاها را به دنبال داشـته 
و باعـث ایجـاد اشـتغال و درآمدزایی در 

مناطـق روسـتایی شـده اسـت.«
حـوزه  »در  افـزود:  مونسـان  دکتـر 

صنایع دسـتی نیـز اقدامات بسـیار خوبی 
صـورت گرفتـه و شـهرها و روسـتاهایی 
حـال  در  و  کرد ه ایـم  جهانـی  ثبـت  را 
چیـن  از  و  داریـم  باالیـی  رتبـه  حاضـر 
جلوتـر هسـتیم. ثبـت جهانـی شـهرها و 
شـده  باعـث  صنایع دسـتی  روسـتاهای 
تـا شـاهد رونـق اقتصـاد در آن منطقـه 

باشـیم.«
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
از  »بسـیاری  افـزود:  صنایع دسـتی 
رشـته های صنایع دسـتی نیـز احیا شـده 
و در حوزه ایجاد اشـتغال اقدامات بسیار 

خوبـی صـورت گرفتـه اسـت.«
بـرای  برنامه ریزی هـا  بـه  سـپس  او 
تدویـن سـند توسـعه گردشـگری اشـاره 
کـرد و افزود: »سـند توسـعه گردشـگری 
آمـاده شـده و در کمیسـیون های دولـت 
در  بـه زودی  و  اسـت  بررسـی  حـال  در 
دولت مطرح می شـود و امیـدوارم هرچه 

زودتـر ایـن سـند تصویـب شـود.«
بـا  »همچنیـن  شـد:  یـادآور  مونسـان 
همـکاری سـازمان جهانـی گردشـگری، 
جامـع  سـند  تصویـب  بـا  هم زمـان 
گردشـگری کشـور، یک اکشـن پلن تهیه 
خواهـد شـد. در کنار این هـا، آنچه از همه 
مهم تـر اسـت این اسـت که برنـد ملی را 
به صـورت جـدی دنبـال می کنیـم و بـر 
اسـاس برنامه ریزی هـای صـورت گرفته، 
در دهـه فجـر امسـال سـند برنـد ملـی 
گردشـگری آماده خواهد شـد.« مونسان 
بین المللـی  ادامـه گفـت: »در حـوزه  در 
ایـن  و  داریـم  خوبـی  بسـیار  تعامـات 
دیپلماسـی فرهنگی باعث شـده است تا 
شـاهد برگـزاری نمایشـگاه های متقابـل 
مـوزه ای بین ایران و برخی از کشـورهای 

اروپایـی باشـیم. در کنـار ایـن در هفتـه 
گذشـته شـاهد ورود الواح هخامنشی به 
کشـور بودیـم کـه اتفاق بسـیار ارزشـمند 
و بزرگـی بـود. در همیـن خصـوص خبـر 
خـوش و بی نظیـری نیـز داریـم کـه در 

فرصـت مناسـب اعـام خواهـد شـد.«
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
صنایع دسـتی در ادامـه گفـت: »در ایـران 
یک میلیون سـایت تاریخـی، 35هزار اثر 
ثبـت ملـی و 24 اثـر ثبـت جهانـی داریم 
کـه ظرفیـت بسـیار بزرگی اسـت و برای 
اسـتفاده بهینـه از ایـن ظرفیت ها نیازمند 

تقویـت اعتبـارات وزارتخانه هسـتیم.«
حـوزه  یـک  »گردشـگری  افـزود:  او 
ایـن  رونـق  بـرای  و  اسـت  فرابخشـی 
حـوزه مهـم در کشـور نیازمنـد همـکاری 
دسـتگاه های مختلف هستیم.«مونسـان 
در  زیرسـاخت ها  داد: »در حـوزه  ادامـه 

حـوزه گردشـگری خوشـبختانه اقدامـات 
به عنـوان  دادیـم.  انجـام  خوبـی  بسـیار 
فعالیت هـای  روسـتاها  در حـوزه  مثـال 
و  آغـاز شـده  انـدک  بودجـه  بـا  خوبـی 
توانسـتیم موضوع اشتغال را در روستاها 
ایجـاد و فعـال کنیـم.«او افـزود: »بیش 
از 2هـزار پروژه عمرانی در کشـور در حوزه 
گردشـگری در حال اجراسـت که بخشی 
از آن هـا هتل هـای چهـار و پنـج سـتاره 

اسـت.«
و  مجلـس  نماینـده  کاتـب  غامرضـا 
رئیـس فراکسـیون تولیـد و اشـتغال در 
ادامـه این نشسـت بـا ابراز خرسـندی از 
صورت گرفتـه  فعالیت هـای  و  اقدامـات 
حمایت هـای  از  گذشـته  سـال  دو  در 
جـدی نماینـدگان مجلـس از اقدامـات 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 

داد. خبـر  صنایع دسـتی 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــران  ــتان ته ــگری اس ــتی و گردش دس
شــده  کشــف  آثــار  رونمایــی  از 
چشــمه  مناطــق  در  باستان شناســی 
بــا  پایتخــت  قیطریــه  و  ری  علــی 
عنــوان »۱۱0 اثــر دشــت و کوهپایــه« در 

مــوزه ملــی ایــران خبــر داد.
هــا  خانــواده  از  جانفشــان  پرهــام   
بــرای بازدیــد از نمایشــگاه از دشــت تــا 
ــار هویــت  ــا آث ــه دعــوت کــرد ت کوهپای

شــهری را بــه عنــوان مهمتریــن داشــته 
ملــت  یــک  اجتماعــی  و  فرهنگــی 

مشــاهده کننــد.
 مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان 
تهــران بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه 
بــه همــت مــوزه ملــی بــه عنــوان 
هفتــه  مناســبت  بــه  مــادر  مــوزه 
تهــران گشــایش یافتــه اســت افــزود: 
پایــدار  توســعه  هویــت  شــناخت 
شــهری را بــه همــراه دارد و اگــر امــروز 

مــی خواهیــم از گفتمــان پیشــرفت 
ــادی،  ــعه اقتص ــیر توس ــران در مس ته
فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
ــد هویــت و داشــته  ــم بای ــت کنی صحب
هــای تاریخــی خــود را بــه درســتی در 

جامعــه معرفــی کنیــم.
ــق  ــس تعل ــرد: ح ــان ک ــر نش وی خاط
مکانــی بــه شــهروندان باعــث افزایــش 
ــی  ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــارکت ه مش
و سیاســی در جامعــه خواهــد شــد در 
ــا  ــم ب ــی کنی ــعی م ــتا س ــن راس همی
ــرای  ــم ب برگــزاری تورهــای تهــران قدی
شــهروندان در کنــار برگــزاری نمایشــگاه 
هــای موضوعــی در مــوزه هــا هویــت و 

ــم. ــران را معرفــی کنی ــخ ته تاری

11۰ اثر باستانی
 ری و قیطریه رونمایی شد

ادامه عملیات مرمت و احیای 
مسجد »پامنار زواره «  

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهان از ادامه عملیات مرمت 
و احیای مسـجد پامنار زواره در اسـتان که از ابتدای مردادماه سـال جاری با اعتباری 
بالـغ  بـر 2 میلیـارد ریـال آغاز شـده بود، خبـر داد.فریدون هللا یاری  گفـت:  با توجه به 
پیچیدگـی عملیـات مرمتـی، در این زمینـه به اجماع نظر کارشناسـان نیاز بـود که با 
همت ناظران و کارشناسـان دفتر حفظ و احیای اسـتان و همچنین کارشناسان وزارت 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی کشـور، بهترین روش پاکسازی انتخاب 
و اجـرا شـد. وی خاطرنشـان کـرد:  شـروع عملیـات بـا تخریـب سـاختمان جدیدی 
کـه بـر روی شبسـتان زیرزمینـی مسـجد تاریخـی پامنار قـرار گرفتـه بود، آغـاز و در 
ادامـه مرمـت و احیـای بخش جنوبی مسـجد شـروع شـد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهـان افـزود:  بخشـی از این طرح مرمتـی که تاکنون 
انجام شـده شـامل دیوارچینـی، اجرای طاق و تویـزه، قید بندی، پاالنـه کردن، کاهگل 
پشـت بام، کـف فـرش آجـری، بندکشـی دیوارهـا و سـقف ها و مرمـت گچ بری های 
محراب هـای مسـجد اسـت. وی بـا اشـاره به این  کـه در ادامـه روند مرمـت و احیای 
این مسـجد تاریخی در سـال جاری از بودجه اسـتانی نیز مبلغی بالغ بر 800 میلیون 
ریـال تخصیـص  یافته اسـت، گفت:  در حـال حاضر به همـت مرمت کنندگان، بخش 
شبسـتان جنوبی مسـجد به طور کامل مرمت و احیا شـده و برای انجام فریضه نماز 

و مراسـم  مذهبی در اختیار شـهروندان قرار گرفته اسـت.     

ته
نک

در ادامـه ایـن نشسـت پویـا محمودیـان، معـاون صنایع دسـتی 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی با ارائه گزارشـی 
از مهم تریـن اقدامـات ایـن معاونت گفـت: »در حـوزه ثبت جهانی 
شـهرها و روسـتاهای صنایع دسـتی اقدامات بسـیار خوبـی صورت 
گرفته اسـت و امسـال سـه شـهر دیگـر برای ثبـت جهانـی در حال 
آماده شـدن اسـت.«او افزود: »با ثبت جهانی شـهرها و روستاهای 
صنایع دسـتی، شـاهد رونـق اقتصـادی در ایـن مناطـق هسـتیم. 
به عنـوان مثـال در کلپـورگان بعد از ثبـت جهانی به عنـوان دهکده 
جهانی سـفال، شاهد رونق اقتصادی و ایجاد اشـتغال و درآمدزایی 
در ایـن منطقـه هسـتیم.«او اضافه کـرد: »بر اسـاس اعـالم وزارت 
کار، بعد از تولیدات دامی، بیشـترین اسـتقبال را در حوزه اشـتغال 
در صنایع دسـتی داشـتیم. سـال گذشـته 1378 روسـتا پایـش 
شـدند و آموزش صنایع دسـتی دیدند و هزاران شـغل پایدار در این 
روسـتاها ایجاد شـده اسـت.«ان گفت: »۲89میلیون دالر صادرات 
صنایع دسـتی در سـال 97 داشـتیم کـه بـرای اعـالم رقـم دقیـق 

شـش ماهه امسـال منتظر اعـالم گمرک هسـتیم.«

صنایع میراث
دستی

صنایع دستی از میراث فرهنگی جدا نمی شودپیشرفت 7۰ درصدی مرمت کاروانسرای هجیب
میراث فرهنگـــی  معـــاون 
از  قزویـــن  اســـتان 
ـــاز  پیشـــرفت 70 درصـــدی ف
ــاماندهی  ــروژه سـ ــوم پـ سـ
در  هجیـــب  تاریخـــی  مرمـــت کاروانســـرای  و 

داد. خبـــر  بوئین زهـــرا  شهرســـتان 
از  نقـــل  بـــه  میراث آریـــا  به گـــزارش 
ــگری  ــی، گردشـ ــی اداره میراث فرهنگـ روابط عمومـ
و صنایع دســـتی قزویـــن، امیـــر ارجمنـــد بـــا 
ــاز ســـوم پـــروژه  اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: »فـ
تاریخـــی  مرمـــت کاروانســـرای  و  ســـاماندهی 
اوایـــل  از  بوئین زهـــرا  شهرســـتان  در  هجیـــب 

تیرمـــاه ســـال جـــاری آغـــاز شـــد و بـــا اجـــرای 
ــا  ــزه هـ ــا و تویـ ــا، پایه هـ ــی بنـ ــع جنوبـ دیوارضلـ
ـــا نظـــارت کارشناســـان  ـــا الگـــوی ســـنتی ب ـــق ب مطاب
مرمـــت، تاکنـــون 70 درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی 

ــت.« ــته اسـ داشـ
او افـــزود: »کاروانســـرای مـــادر شـــاهی هجیـــب 
از آثـــار بـــه یـــادگار مانـــده دوره صفویـــه و یکـــی 
بین راهـــی  کاروانســـراهای  بزرگ تریـــن  از 
ـــن،  ـــیر کاروان رو )قزوی ـــه در مس ـــت ک ـــور اس کش
اصفهـــان( و ۴۸ کیلومتـــری جـــاده بوئین زهـــرا 
ـــت  ـــال ۵۴ در فهرس ـــده و در س ـــاوه واقع ش ـــه س ب

آثـــار ملـــی کشـــور بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.«

دســتی  صنایــع  معــاون 
وزارت  ســنتی  هنرهــای  و 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
گفــت:  دســتی  صنایــع  و 
ــت  ــدا شــدن معاون ــرای ج ــه ای ب ــچ بحــث و برنام هی
ــه مطــرح نیســت.پویا  ــن وزارتخان ــع دســتی از ای صنای
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــان روز سه ش محمودی
ــی  ــه تازگ ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــا تاکی ایرن
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
بــه وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی تبدیــل شــده اســت، هیــچ بحثــی در خصــوص 
جــدا شــدن معاونــت صنایــع دســتی از ایــن وزارتخانــه 

و الحــاق آن بــه وزارت صنعــت، معــدن تجــارت وجــود 
نــدارد.وی افــزود: هم اینــک بــا برگــزاری جلســات 
کارشناســی در حــال تعریــف ســاختار تشــکیاتی، 
ــع  ــت صنای ــف معاون ــا و شــرح وظای شــرح ماموریت ه
دســتی بــه عنــوان یکــی از ۳ معاونــت تخصصــی 
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای وزارت می
هســتیم.محمودیان تصریــح کــرد: پــس از مصــوب 
شــدن ســاختار تشــکیاتی، شــرح ماموریــت هــا و 
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بــه گفتــه عــادل جلیلــی فقــر موجــود در جامعــه 
هم اکنــون بــه یکــی از مهمتریــن دالیــل تخریــب 
زمانــی کــه  تــا  و  شــده  اســت  تبدیــل  جنگل هــا 
ــه  ــینان ارائ ــاش جنگل نش ــرار مع ــرای ام ــی ب جایگزین
ــس  ــت. رئی ــد داش ــه خواه ــب ادام ــن تخری ــود ای نش
موسســه تحقیقــات جنــگل و مراتــع کشــور از »زاگرس« 
ــاد کشــاورزی در  ــازی و ایج ــز تمدن س ــوان مرک ــه عن ب
دنیــا یــاد کــرده و تصریــح می کنــد: همگــی در تخریــب 
ــار و  ــی کــه رفت ــا زمان ــم و ت ایــن عرصه هــا نقــش داری
ــم،  ــر ندهی ــا تغیی ــن عرصه ه ــورد ای ــان را در م تفکرم
قــادر بــه محافظــت از آنهــا نخواهیــم شــد. آن طــور کــه 
ــرای  ــعه ب ــه توس ــک گزین ــه، ی ــا گفت ــه ایرن ــی ب جلیل
ــا  ــر اســاس آن ب ــا ب ــود ت ــه ش ــد ارائ ــق بای ــن مناط ای
ایجــاد اشــتغال، وابســتگی مــردم بــه زمیــن و آب بــه 
ــگری  ــعه گردش ــتا توس ــن راس ــد. در همی ــل برس حداق
مهمتریــن و تنهــا راهــکار جایگزیــن در ایــن زمینــه 
ــرد.  ــرار بگی ــه مســووالن ق ــورد توج ــد م ــه بای اســت ک
بــه گفتــه وی ۴0 درصــد آب کشــور در مناطــق زاگــرس 
ــق،  ــن مناط ــظ آب ای ــرای حف ــن رو ب ــرار دارد و از ای ق
جنگل هــا و مراتــع بایــد بــه خوبــی مــورد صیانــت قــرار 
بگیرد.رئیــس موسســه تحقیقــات جنــگل و مراتــع 
کشــور در ادامــه مــی گویــد: درحــال حاضــر مهمتریــن 
بحــران اکولوژیــک در بــوم زاگــرس از بیــن رفتــن 
ــش  ــع، کاه ــی و مرات ــگاه های جنگل ــی رویش یکپارچگ
امــکان  نبــود  و  نگهــداری آب  شــدید ظرفیت هــای 
تدریجــی  زوال  جنــگل،  بســتر  در  زادواری  اســتقرار 
بوم ســازگان بــا نمودهایــی از قبیــل کهنســالی درختــان، 
اســت.  آتش ســوزی  و  بیماری هــا  شــاخه زادی، 
ــاط  ــه در ارتب ــن وظیف ــد: کلیدی تری ــی افزای ــی م جلیل
ــود اســت  ــر موج ــظ ذخای ــرس حف ــای زاگ ــا جنگل ه ب

ــای  ــون طرح ه ــر تاکن ــن ذخای ــظ ای ــتای حف و در راس
ــده  ــام ش ــه انج ــن موسس ــط ای ــی توس کان پژوهش
ــرای  ــنهادی ب ــرد پیش ــد: راهب ــان می کن ــت. وی بی اس
عرصه هــای  بــر  ملــی  حاکمیــت  اعمــال  زاگــرس 
ــت  ــتر، تقوی ــرای کاداس ــا اج ــی ب ــگل داری و مرتع جن
ــگل داری و  ــن طرح هــای جن ــی، تدوی گاردهــای حفاظت
مرتــع داری، احیــای مراتــع و اعمــال رویکــرد حفاظتــی 
و توســعه ذخیره گاه هــای مناطــق حفاظتــی اســت. 

ــور  ــع کش ــگل و مرات ــات جن ــه تحقیق ــس موسس رئی
تأثیرگــذار  متغیرهــای  مهم تریــن  می کنــد:  عنــوان 
ــکوب،  ــت زیراش ــگاه زراع ــب رویش ــرس را تخری در زاگ
زراعــت دیــم در شــیب های بیشــتر از ۱۲ درصــد، چــرای 
دام، برداشــت چــوب و ســایر بهره برداری هــا عنــوان 
کــرد. جلیلــی طرح هــای کان پژوهشــی ایــن موسســه 
ــای اقدامــات و فعالیت هــای ســازمان جنگل هــا،  را مبن
ــاط  ــد: در ارتب ــته و می گوی ــزداری دانس ــع و آبخی مرات
عرصــه  در  اساســی  چالش هــای  و  تهدیدهــا  بــا 
ــم، زوال اکوسیســتم،  ــر اقلی ــه تغیی ــوان ب ــگل می ت جن

ــن  ــر همی ــه ب ــرد ک ــاره ک ــرد اش ــری و ریزگ تغییرکارب
اســاس طرح هــای کان پژوهشــی بســیاری توســط 
موسســه انجــام گرفتــه اســت. وی ادامــه می دهــد: در 
همیــن راســتا بــرای نخســتین بــار ســند »بوم ســازگان 
و  مراتــع  جنگل هــا  ســازمان  توســط  زاگــرس« 
ــا همــکاری موسســه تحقیقــات و  ــزداری کشــور ب آبخی
مراتــع کشــور تهیــه و سیاســت های اجــرای ایــن ســند 
ــژه در  ــی وی ــی و حفاظت ــات مدیریت ــرای اقدام ــا اج ب
ــه  ــق ب ــن مناط ــای ای ــعه جنگل ه ــظ و توس ــت حف جه

۱۱ اســتان زاگرس نشــین ابــاغ شــد. بــه گفتــه جلیلــی 
»بوم ســازگان زاگــرس« طرحــی اســت کــه در آن بــرای 
تأمیــن رطوبــت موردنیــاز جنگل هــا و مراتــع زاگــرس از 
ــای  ــرای طرح ه ــی و اج ــت پوشــش گیاه ــق تقوی طری
تحقــق  صــورت  در  و  می شــود  تــاش  آبخیــزداری 
باشــد.  زاگــرس  جنگل هــای  احیابخــش  می توانــد 
ــور  ــع کش ــگل و مرات ــات جن ــه تحقیق ــس موسس رئی
ــا هــدف پایــش،  ــد: طــرح بوم ســازگان ب ــد می کن تاکی
ــال  ــا کاشــت نه ــا و توســعه  جنگل هــای زاگــرس ب احی

تاکید بر خارج شدن جنگل های زاگرس از زمینه های امرارمعاش
رئیس موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور می گوید: جنگل های زاگرس باید از زمینه های 

امرار معاش مردم این مناطق خارج شود

رئیــس موسســه تحقیقــات جنــگل و مراتــع کشــور  می گویــد: در حــال حاضــر مهمتریــن بحران 
اکولوژیــک در بــوم زاگــرس از بیــن رفتــن یکپارچگــی رویشــگاه های جنگلــی و مراتــع، کاهــش 
ــگل، زوال  ــتر جن ــتقرار زادواری در بس ــکان اس ــود ام ــداری آب و نب ــای نگه ــدید ظرفیت ه ش
ــا  ــاخه زادی، بیماری ه ــان، ش ــالی درخت ــل کهنس ــی از قبی ــا نمودهای ــازگان ب ــی بوم س تدریج
ــای  ــا جنگل ه ــاط ب ــه در ارتب ــن وظیف ــد: کلیدی تری ــی می افزای ــت. جلیل ــوزی اس و آتش س
ــای  ــون طرح ه ــر تاکن ــن ذخای ــظ ای ــتای حف ــت و در راس ــود اس ــر موج ــظ ذخای ــرس حف زاگ

کالن پژوهشــی توســط ایــن موسســه انجــام شــده اســت.

عــادل جلیلــی -رئیــس موسســه تحقیقــات 
جنــگل و مراتــع کشــور- بــر ایــن بــاور 
در  جامعــه  در  موجــود  فقــر  اســت کــه 
ــل  ــن دالی ــی از مهمتری ــه یک ــر ب ــال حاض ح
تخریــب جنگل هــا تبدیــل شــده  اســت و تــا 
ــاش  ــرار مع ــرای ام ــی ب ــه جایگزین ــی ک زمان
ــب  ــن تخری ــود ای ــه نش ــینان ارای جنگل نش

ــت. ــد داش ــه خواه ادام

رنا
 ای

س:
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زیســت  محیــط  معاونــت  سرپرســت 
ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ طبیع
در  گــرگاس   ۴ گفــت:  آذربایجان شــرقی 
روســتاهای اطــراف شــهر تســوج شهرســتان 
شبســتر معــدوم شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، 
داود غنــی پــور گفــت: اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی ۲ فقــره 
ــه  ــرده ک ــادر ک ــرگاس ص ــاف گ ــوز ات مج
براســاس آن ۳ نفــر از روســتای چشــمه 
کنــان و ۲ نفــر نیــز از روســتای غلمانســرای 
شــهر تســوج مــی تواننــد در هــر جــا کــه این 
حیــوان را مشــاهده کننــد، نســبت بــه دفــع 
آن اقــدام کننــد. وی بــا بیــان اینکــه مشــکل 
ــرقی در  ــان ش ــرگاس در آذربایج ــی گ اصل
شهرســتان شبســتر اســت، افــزود: چنــدی 
پیــش بــر اثــر حملــه یــک قــاده گــرگاس 
در تســوج تعــدادی زخمــی شــدند کــه 
ــت  ــدف حمای ــا ه ــت ب ــط زیس ــه محی البت
از تنــوع ژنــی در طبیعــت مجــوز دفــع ایــن 
ــور  ــی پ ــرد. غن ــوان وحشــی را صــادر ک حی
گفــت: افزایــش تمــاس گــرگاس بــا حیــات 
وحــش، بیمــاری هــای مشــترک بیــن آنهــا 
بــا حیــات وحــش، انســان و احشــام مثــل 
ــک را  ــاری، لیشــمانیوز و کیســت هیداتی ه
ایجــاد مــی کنــد. وی افــزود: دلیــل حملــه 
ــود  ــوج، کمب ــهر تس ــراف ش ــرگاس در اط گ
طعمــه و غــذا در منطقــه بــوده اســت؛ البتــه 
مدیریــت نداشــتن در نگهــداری از ســگ 
هــای نگهبــان و گلــه و عــدم نگهــداری 
ــی در فصــل زاد  درســت از ســگ هــای اهل
ــام  ــده ای بن ــروز پدی ــا موجــب ب ــد آنه و ول
گــرگاس شــده اســت. گــرگاس حیــوان 
بســیار خطرناکــی اســت کــه تهدیــد بزرگــی 
ــوع زیســتی محســوب مــی شــود  ــرای تن ب
و ذخایــر ژنتیکــی را تحــت تاثیــر قــرار 
ــزش  ــه از آمی ــوان ک ــن حی ــد، ای ــی ده م
ــون  ــود، چ ــی ش ــد م ــرگ متول ــگ و گ س
ارزش ژنتیکــی نــدارد و تهدیــدی بــرای 
جوامــع انســانی اســت، مجــوز دفــع آن 
ــادر  ــت ص ــط زیس ــازمان محی ــوی س از س
ــگ و  ــی از س ــرگاس  ترکیب ــت. گُ ــده اس ش
گــرگ اســت، ایــن حیــوان جســارت گــرگ 
و هــوش ســگ را دارد و از همیــن رو بــرای 
انســان و دیگــر جانــداران به ویــژه حیوانــات 

اهلــی و گله هــای دام خطرنــاک اســت.

گی
یند

غلطت گوگرد سوخت توزیعی در کالنشهرهاآال
 فراتر از حد مجاز است
سرپرســت دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان حفاظــت 
ــی از  ــر یک ــال حاض ــت: در ح ــت گف ــط زیس محی
ــایر  ــران و س ــی در ته ــوخت توزیع ــکات س مش
کانشــهرهای کشــور گوگــرد اســت کــه در بســیاری از 
 ۵0PPM ــش از ــاز و بی ــد مج ــر از ح ــال فرات ــای امس نمونه ه
ــرد: ســازمان  ــار ک ــزارش ایســنا، زهــرا ســماعی اظه ــه گ ــود. ب ب
ــه  ــتی ک ــن باالدس ــاس قوانی ــر اس ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
وظیفــه رصــد کیفیــت ســوخت توزیعــی را بــر عهــده ایــن 
ســازمان گذاشــته اســت، دو دســتور کار را بــرای پایــش کیفیــت 
ســوخت توزیعــی پیگیــری می کنــد کــه یکــی از آن هــا پایــش 
محتــوای گوگــرد در نفــت گاز و دیگــری پایــش محتــوای گوگــرد 
ــازمان  ــر س ــش فراگی ــر پای ــت دفت ــت. سرپرس ــن اس در بنزی
حفاظــت محیــط زیســت ادامــه داد: بــر ایــن اســاس در پایــش 
ســوخت بنزیــن ســه فاکتــور اصلــی بنــزن، آروماتیــک و گوگــرد 
بررســی می شــود. میــزان بنــزن و آروماتیــک در ســوخت 
بنزیــن طــی ســال های گذشــته بســیار فراتــر از حــد مجــاز بــود 

امــا خوشــبختانه در حــال حاضــر تقریبــا در محــدوده مجــاز قــرار 
ــان اینکــه نمونه برداری هــای  ــا بی ــه اســت. وی در ادامــه ب گرفت
بنزیــن در کشــور نشــان می دهــد کــه در شــهریور مــاه گوگــرد ۸۵ 
درصــد نمونه هــا بیــن ۵0 تــا PPM ۲۵0 بــود، تصریــح کــرد:  ۱۵ 
درصــد نمونه هــا گوگــردی فراتــر از ۲۵0PPM داشتند.سرپرســت 
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــر س ــش فراگی ــر پای دفت
ــا  ــا ب ــران تقریب ــا در ته ــای م ــه نمونه برداری ه ــه اینک ــاره ب اش
ــت دارد،  ــوا مطابق ــت ه ــرل کیفی ــای شــرکت کنت نمونه برداری ه
ــگاه  ــن جای ــپ بنزی ــرد پم ــت گوگ ــال غلظ ــرای مث ــرد: ب اظهارک
وصــال در تهــران PPM ۱۶۲ بــود. ســماعی گفــت: ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت از بیــش از ۲00 جایــگاه عرضــه نفــت 
گاز و پمــپ بنزیــن نمونه بــرداری کــرده اســت. سرپرســت دفتــر 
پایــش فراگیــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ادامــه بــا 
بیــان اینکــه به طــور کلــی طــی امســال گوگــرد موجــود در نفــت 
گاز قابــل قبول تــر از گوگــرد بنزیــن بــود، اظهــار کــرد: تمرکــز مــا 

ــود. نیــز بیشــتر روی گوگــرد گازوییــل ب

پســروی آب دریــای خــزر بــه عنــوان یکــی از منابــع اصلــی تامیــن 
آب تــاالب بین المللــی میانکالــه یکــی از هفــت ذخیــرگاه زیســت 
ــض خشکســالی را در  ــاری، نب ــال ج ــران در س ــان در ای ــره جه ک
ــات  ــی تحقیق ــز مل ــزارش مرک ــر اســاس گ ــرد. ب ــر ک ــاالب تندت ت
ــار  ــا در به ــن دری ــراز آب ای ــاری، ت ــتقر در س ــزر مس ــای خ دری
ــم  ــل ک ــه دلی ــل )97( ب ــار ســال قب ــه به ســال جــاری نســبت ب
ــش  ــد کاه ــیه ۱۲ درص ــگا در روس ــه ول ــدن ورودی آب رودخان ش
ــن  ــاالب بی ــود را در پســروی ت ــر خ ــت تاثی ــن وضعی ــت و ای یاف
ــوری  ــه ط ــت ب ــرده اس ــان ک ــتی نمای ــه درس ــه ب ــی میانکال الملل
کــه بنــا بــه اظهــار مســئوالن محیــط زیســت تــداوم پســروی در 
ــرگاه را افزایــش  ــن ذخی ــد مشــکات ای ــده مــی توان ســنوات آین
دهــد. طبــق گــزارش هــای رســمی محیــط زیســت، در یــک دهــه 
گذشــته ۱۵ تــا ۲0 درصــد از مســاحت ۴۴ هــزار هکتــاری تــاالب 
ــی  ــل پرآب ــه دلی ــذر از آن ب ــی گ ــه زمان ــه ک ــی میانکال ــن الملل بی
ــود، خشــک شــد و ایــن تنــش آبــی مــی  ــا قایــق امکانپذیــر ب ب
ــرای  ــه ریزگردهــا را ب رود تــا فاجعــه زیســت محیطــی موســوم ب
ــر  ــد. ب ــم بزن ــدان دور رق ــه چن ــده ای ن ــور در آین ــه و کش منطق
اســاس ایــن گزارشــف طــرح احیــاء تــاالب بیــن المللــی میانکالــه 
نیــز بــا وجــود اعتبــاری اختصاصــی از ســوی دولــت تدبیــر و امیــد 
بــه دلیــل پســروی دریــای خــزر بــه عنــوان منبــع اصلــی تامیــن 
آب تــاالب و عــدم اجــرای طــرح تامیــن حــق آبــه صرفــا جلــوی 
ــاء نداشــته  ــی در احی ــرات چندان ــه و اث ســرعت خشــکی را گرفت
ــات و  ــی مطالع ــز مل ــاف سرپرســت مرک ــزارش ایرن ــه گ اســت. ب

ــراز آب  ــه ت ــت ک ــاری گف ــتقر در س ــزر مس ــای خ ــات دری تحقیق
ایــن دریــا در بهــار ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل حــدود ۱۲ درصــد کاهــش یافــت. دکتــر ســید معصومــه بنــی 
هاشــمی افــزود: بــر اســاس داده هــای آمــاری ایســتگاههای تــراز 
ســنجی ســواحل جنوبــی دریــای خــزر، میانگیــن تــراز آب دریــا 
در بهــار ســال جــاری بــه ۲7.9 متــر رســید کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل کاهــش ۱۲ درصــدی را نشــان مــی دهــد. وی 
دلیــل ایــن کاهــش را کــم شــدن میــزان آب ورودی دریــای خــزر 
ــن  ــده آب ای ــن کنن ــن تامی ــوان بزرگتری ــه عن ــگا ب ــه ول از رودخان
دریــا اعــام کــرد. بنــی هاشــمی گفــت: قطعــا پســروی آب دریــای 
خــزر در منابــع آب ســواحل و محیــط زیســت تاثیــر گــذار اســت. 
ــط  ــی اداره کل حفاظــت محی ــط زیســت طبیع ــس اداره محی رئی
ــاالب  ــان خشــکی در ت ــد شــدن ضرب ــل تن ــدران دلی زیســت مازن
ــزر،  ــای خ ــروی آب دری ــی از پس ــه را ناش ــی میانکال ــن الملل بی
تغییــرات اقلیمــی، عــدم تامیــن حــق آبــه مــورد نیــاز دانســت و 
گفــت کــه تمامــی ایــن عوامــل باعــث شــده تــا بــا وجــود برخــی 
اقدامــات بــرای احیــاء ، ایــن فعالیــت هــا اثــرات چنــدان مثبتــی 

ــه منطقــه نداشــته اســت. جــزء توقــف انتشــار ریزگردهــا ب
دکتــر روح هللا اســماعیلی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: 
ــای  ــر از نهره ــاء حــدود ۶۶ کیلومت ــون در اجــرای طــرح احی تاکن
ــی شــد و در ســال جــاری  ــاالب الیروب ــه ت انتقــال آب شــیرین ب
نیــز الیروبــی حــدود ۳0 کیلومتــر از ایــن نهرهــا نیــز در دســتور کار 
قــرار گرفتــه اســت. وی ادامــه داد : بــا اجــرای ایــن طــرح هــا کــه 

موقتــی قلمــداد مــی شــود تــا حــد توانســتیم خشــکی بخشــی از 
تــاالب میانکالــه را کــه در ســنوات گذشــته رخ داده ، در حــد خیس 
ــه  ــه ک ــار در منطق ــرد و غب ــا از انتشــار گ ــم ت ــف کنی ــردن متوق ک
مــی توانســت فاجعــه زیســت محیطــی را بــه دنبال داشــته باشــد، 
ــل  ــه دلی ــاری ب ــت: در ســال ج ــری شــود. اســماعیلی گف جلوگی
کاهــش ورود آب رودخانــه ولــگا روســیه  بــه دریــای خــزر، ایــن 
دریــا نیــز بــه عنــوان منبــع اصلــی تامیــن آب تــاالب میانکالــه بــا 
پســروی مواجــه شــد و ایــن رونــد تاثیــر مســتقیمی در افزایــش 
ــن شــرایطی  ــاالب داشــت و در چنی ــن ت ســرعت خشکســالی ای

ســایر اقدامــات احیــاء شــامل انتقــال آب از دریــای خــزر را نیــز بــا 
مشــکل مواجــه کــرد. رئیــس اداره محیــط زیســت طبیعــی اداره 
ــاور اســت کــه  ــر ایــن ب ــدران ب کل حفاظــت محیــط زیســت مازن
بــرای احیــاء تــاالب بیــن المللــی میانکالــه بایــد هماننــد آنچــه کــه 
بــرای دریاچــه ارومیــه رخ داده، عــزم ملــی و حتــی بیــن المللــی 
ــی و اســتانی وارد  ــط مل ــام دســتگاههای مرتب ایجــاد شــود و تم
گــود شــوند. اســماعیلی گفــت : بــه نظــر مــی رســد تاکنــون چنیــن 
ــه  عــزم ملــی در ســطح کشــور ایجــاد نشــده و محیــط زیســت ب

تنهایــی بــه دنبــال احیــاء تــاالب اســت.

آلودگــی هــوای کانشــهرها به ویــژه شــهر تهــران یکــی از 
معضــات محیــط زیســتی کشــور اســت کــه هرســاله در ایــام 
ســرد ســال، مهمــان ناخوانــده زندگــی مــردم شــهر می شــود. 
ــب برنامه هــای  ــی در قال ــا وجــود اینکــه راهکارهــای مختلف ب
ــه  ــر گرفت ــته درنظ ــال های گذش ــول س ــوری درط ــع کش جام
شــده امــا توفیــق چندانــی در کاهــش آلودگــی هــوا حاصــل 
ــی  ــش آلودگ ــی کاه ــای اصل ــد راهکاره ــت. هرچن ــده اس نش
ــا و حتــی در کشــور شــناخته شــده اســت  هــوا در تمــام دنی
ــا مشــکات سیاســت گذاری و  امــا اجــرای آن هــا در کشــور ب

تند شدن نبض خشکسالی 
در تاالب بین المللی میانکاله
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کاهش سرعت افت شدید آب های 
زیرزمینی در یزد

3۰ اخطار زیست محیطی برای واحدهای 
صنعتی قزوین صادر شد

منطقــه ای  آب  شــرکت 
ــای  ــرای طرح ه ــا اج ــزد ب ی
و  آب  حجمــی  تحویــل 
چاه هــای  خاموشــی 
ــی در  ــای زیرزمین ــت آب ه ــرعت اف ــاورزی، س کش
ــتان  ــزو ۱0 اس ــه ج ــزد ک ــای ی ــت ها و آبخوان ه دش
ــش  ــت را کاه ــزن اس ــری مخ ــترین کس دارای بیش
ــه  ــا توجــه ب ــزد ب ــزارش ایســنا، ی ــه گ داده اســت. ب
شــرایط خــاص اقلیمــی و همچنیــن وقــوع دوره هــای 
خشکســالی شــدید و متمــادی بیــش از ســایر نقــاط 
ــی و  ــیوه های مدیریت ــری ش ــد بکارگی ــور نیازمن کش
اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی خــود اســت. هــر ســاله 
بــه  طــور متوســط بیــش از یــک میلیــارد مترمکعــب 
از آب هــای زیرزمینــی اســتان یــزد تخلیــه می شــود 
کــه ایــن حجــم برداشــت بــه دلیــل تخلیــه مــازاد بــر 
آب تجدید پذیــر موجــب افــت شــدید ســطح آب در 

ــرح  ــزد شــده اســت. ط ــر دشــت های اســتان ی اکث
ــرای ۱0  ــاورزی ب ــای کش ــی آب چاه ه ــل حجم تحوی
دشــت اســتان در دســتور کار شــرکت آب منطقــه ای 
ــرای ســایر دشــت ها نیــز اجــرای  ــزد قــرار دارد و ب ی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی ۶0 روزه ای در نظ ــرح خاموش ط
منابــع  از  بی رویــه  برداشــت  کــه  چــرا  اســت 
آب زیرزمینــی منجــر بــه افــت شــدید آب هــای 
ــن  ــده و در ای ــور ش ــای کش ــی در آبخوان  ه زیرزمین
میــان یــزد جــزو ۱0 اســتان دارای بیشــترین کســری 
ــش  ــان بخ ــن می ــی رود. در ای ــمار م ــه ش ــزن ب مخ
کشــاورزی بــا مصــرف بیــش از ۸۳ درصــد از منابــع 
آبــی اســتان یــزد عمــده تریــن مصرف کننــده عمــده 
ــن راســتا  ــذا در ای آب اســتان محســوب می شــود ل
ــش  ــن بخ ــت در ای ــم برداش ــرل حج ــارت و کنت نظ
کمــک چشــمگیری بــه احیــا و تعــادل بخشــی 

ــرد. ــد ک ــتان خواه ــی اس ــع آب مناب

۳0 اخطــار زیســت محیطــی 
ســال  نخســت  نیمــه  در 
واحدهایــی  بــرای  جــاری 
خدماتــی  و  صنعتــی 
شهرســتان قزویــن صــادر شــده اســت. بــه گــزارش 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس  ایلنــا، 
شهرســتان قزویــن بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
داشــت: ایــن اخطارهــا در خصــوص رفــع آالیندگــی 
بــرای واحدهــای صنعتــی و خدماتــی در حــوزه 
شهرســتان قزویــن صــادر و ابــاغ شــده اســت. اکبــر 
کشــت پــرور افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
۲۲9 واحــد صنعتــی در شهرســتان قزویــن بــه صورت 
شــبانه روزی مــورد رصــد و پایــش کارشناســان 
ــم  ــف اع ــه تخل ــا هرگون ــد ت ــرار گفته ان ــن اداره ق ای
از آالیندگــی و معضــات زیســت محیطــی آنهــا 
مــدت  همیــن  در  وی گفــت:  شــود.  شناســایی 

ــرد  ــوه عملک ــی از نح ــرل فن ــد و کنت ــورد بازدی ۱9 م
آزمایشــگاه ها انجــام شــده و همچنیــن در خصــوص 
مراکــز دفــع و مدیریــت پســماند از ۱7 جایــگاه نخاله 
ســاختمانی و محــل تخلیــه پســماند روســتایی نیــز 
پایــش صــورت گرفتــه اســت. کشــت پــرور بــا بیــان 
بیمارســتانی  بی خطرســاز  دســتگاه های  از  اینکــه 
شــهر قزویــن بــه صــورت مســتمر بازدیــد می شــود، 
ــی و  ــن بهداشــتی پســماند عفون ــار داشــت: دف اظه
بی خطرســازی آن از مهمتریــن موضوعاتــی اســت 
مــورد اهتمــام کارشناســان ایــن اداره قــرار دارد. وی 
ــد و  ــرای رص ــوس ب ــای نامحس ــکیل تیم ه ــه تش ب
پایــش واحدهــا اشــاره کــرد و گفــت: در صورتــی کــه 
پــس از بازدیــد از شــهرک های صنعتــی و همچنیــن 
کارخانجــات و واحدهــای تولیــدی تخلفــی مشــاهده 
بــه  آنالیــز  بــرای  و  شــده  نمونه بــرداری  شــود، 

آزمایشــگاه ارســال می شــود.

جانسون فعاالن محیط زیست را »بد اخالق« خواند
نخست وزیر انگلیس فعاالن محیط زیست را افرادی ترش رو و بداخاق خواند که در خیمه های 
بدبو زندگی می کنند. به گزارش دیلی تلگراف، بوریس جانسون گفت: ماموران امنیتی مایل نبودند 
در مراسم شرکت کنم چون می گفتند خیابان پر از افراد بدخاق و معترضانی است که خیابان را 
کثیف کرده اند. وی از معترضان خواست تا از مسدود کردن خیابان های شهر دست بردارند.

گزارش

معدوم شدن چهار 
گرگاس در تسوج

ت
الم

جهانگیری: برای سالمت مردم هیچ خط قرمزی س
وجود ندارد

اســحاق جهانگیــری دیــروز در مراســم روز جهانــی 
ــن  ــران ضم ــاس س ــالن اج ــه در س ــتاندارد ک اس
قدردانــی از تولیدکننــدگان، گفــت: گزارشــات و 
ــه توســط موسســات رســمی کشــور منتشــر  ــی ک ــار و ارقام آم
ــم  ــور علیرغ ــادی کش ــرایط اقتص ــد ش ــان می ده ــود نش می ش
تحریــم شــدید آمریکایی هــا و همانطــور کــه خــود اعــام کردنــد 
بــا وجــود جنــگ اقتصــادی علیــه ایــران، بــه ســمت بهتــر شــدن 
حرکــت می کنــد. وی افــزود: هــم شــاخص های اقتصــادی 
ــای  ــگاه ه ــک بن ــک ت ــه از ت ــاتی ک ــم گزارش ــور و ه کان کش
ــرایط اقتصــادی  ــود ش ــد بهب ــود، نوی ــت می ش اقتصــادی دریاف
ــا   ــه م ــت ک ــا نیس ــه آن معن ــن ب ــه ای ــد.  البت ــور را می ده کش
بنــگاه مشــکل دار و شــرایط ســخت نداریــم. جهانگیــری یــادآور 
شــد: آمریکایــی هــا فکــر مــی کردنــد کــه اقتصــاد ایــران دچــار 
ــرار خواهــد گرفــت  فروپاشــی می شــود و مــردم در شــرایطی ق
کــه حرکــت هــای خشــن و بی برنامــه انجــام می دهنــد و 
ایرانــی هــا قــادر نیســتند کــه جشــن چهلمیــن ســال پیــروزی 

انقــاب اســامی را برگــزار کننــد امــا مــا از ایــن دوران ســخت 
ــود دارد  ــه وج ــی ک ــرد: گزارش های ــه ک ــم. وی اضاف ــور کردی عب
ــی  ــد م ــغل تولی ــران ش ــاد ای ــه اقتص ــت ک ــن اس ــی از ای حاک
کنــد و بــه ســمت رشــد اقتصــادی مثبــت مــی رود و هــم نــرخ 
ــه  ــورس ب ــم ب ــد و ه ــت می کن ــرل حرک ــمت کنت ــه س ــورم ب ت
ــد مــردم نســبت  ــم اقتصــادی از امی ــوان یــک شــاخص مه عن
ــان  ــود نش ــی از خ ــد جهش ــت  و رش ــاد حرک ــده اقتص ــه آین ب
می دهــد. جهانگیــری گفــت: اینهــا بــه معنــای ایــن اســت کــه 
باالخــره فعــاالن اقتصــادی مخصوصــًا  بخــش خصوصــی ملــی 
ــن  ــای کشــور و نظامشــان ایســتاده و در ای ــا پ وطن دوســت م
ــه  ــد و ب ــت کردن ــدم خــوب فعالی ــگ اقتصــادی و خــط مق جن
نقطــه مطلوبــی رســیدند کــه مــن مطمئنــم قــادر خواهیــم بــود 
بتوانیــم بــه شــرایط بهتــر از ایــن هــم برســیم. وی خاطرنشــان 
کــرد: در ایــن شــرایط پیــام فعــاالن اقتصــادی ایــن اســت کــه 
محیــط بیــن المللــی حاکــم بــر اقتصــاد کشــور را از ایــن محیــط 
ــا ثبــات ببریــم. ــه ســمت محیــط ب ــا گفتگــو و تعامــل ب متشــنج ب

ت
وانا

حی

پایــدار  توســعه  و  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
شــهرداری تهــران از نهایــی شــدن تدویــن دســتور 
ــداری و  ــز نگه ــرد مراک ــر عملک ــارت ب ــل نظ العم
ــر داد.شــینا  ــدون صاحــب خب ــای ب ــت ســگ ه ــرل جمعی کنت
انصــاری  مدیــر کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری 
تهــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار شــهری خبرگــزاری فــارس، در 
ــز  ــرد مراک ــر عملک ــارت ب ــل نظ ــتور العم ــن دس خصــوص تدوی
نگهــداری و کنتــرل جمعیــت ســگ هــای بــدون صاحــب گفــت: 
همانطــور کــه اطــاع داریــد از ســوی شــهردار تهــران یــک وظیفــه 
ــرکل  ــپرده شــد. دی ــت س ــط زیس ــه اداره کل محی ــی ب نظارت
ــه   ــران در ادام ــهرداری ته ــدار ش ــعه پای ــت و توس ــط زیس محی
ــرای نظــارت بهتــر دســتورالعملی  افــزود: از آنجایــی کــه بایــد ب
ــوان کارگــروه نظارتــی برگــزار  ــا عن تهیــه می شــد، جلســاتی را ب
ــط  ــکی، محی ــدگان دامپزش ــات نماین ــه در آن جلس ــم ک کردی
زیســت اســتان تهــران، فرمانــداری، ســاماندهی مشــاغل، 
اعضــای  نماینــدگان  مردم نهــاد،  ســازمان های  نماینــدگان 
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این صفحه می خوانیم
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۱۱ اســتان زاگرس نشــین ابــاغ شــد. بــه گفتــه جلیلــی 
»بوم ســازگان زاگــرس« طرحــی اســت کــه در آن بــرای 
تأمیــن رطوبــت موردنیــاز جنگل هــا و مراتــع زاگــرس از 
ــای  ــرای طرح ه ــی و اج ــت پوشــش گیاه ــق تقوی طری
تحقــق  صــورت  در  و  می شــود  تــاش  آبخیــزداری 
باشــد.  زاگــرس  جنگل هــای  احیابخــش  می توانــد 
ــور  ــع کش ــگل و مرات ــات جن ــه تحقیق ــس موسس رئی
ــا هــدف پایــش،  ــد: طــرح بوم ســازگان ب ــد می کن تاکی
ــال  ــا کاشــت نه ــا و توســعه  جنگل هــای زاگــرس ب احی

ــی،  ــرایط اقلیم ــر ش ــه تغیی ــاوم ب ــای مق ــذر گونه ه و ب
ــزداری  ــای آبخی ــا و طرح ه ــا آفت ها،بیماری ه ــارزه ب مب
ــن  ــود: مهمتری ــادآور می ش ــی ی ــود. جلیل ــرا می ش اج
ــته  ــال گذش ــای س ــی از بارش ه ــیاب ناش ــی س ویژگ
ــا  ــوان ب ــود و می ت ــود گل والی ب در سراســر کشــور، وج
ــروز ایــن  ــی کــردن ســند بوم ســازگان زاگــرس از ب عمل

اتفاق هــا جلوگیــری کــرد.

فقر ؛ عامل تخریب  جنگل های زاگرس 
فروردین مــاه 9۵ بــود کــه مدیــرکل منابــع طبیعــی 

اســتان لرســتان اعــام کــرد 98 درصــد آتش ســوزی ها 
ــت.  ــدی اس ــتان عم ــن اس ــرس ای ــای زاگ در جنگل ه
31 تیرمــاه همــان ســال نیــز عــزت هللا بهشــتی فر، 
مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان کهگیلویه وبویراحمــد از 
آتش ســوزی در 7نقطــه از جنگل هــای اســتان خبــر 
داد. یــک مــورد آن بــه دلیــل ســهل انگاری چنــد جــوان 
ــن  ــه ای ــا ب ــار از جنگل ه ــوده اســت. 15هکت ــر ب ماهیگی
ــه  ــان گفت ــدی در آن زم ــت. مجته ــن رف ــب از بی ترتی
بــود: »در زاگــرس طبــق آنچــه دیــدم بی احتیاطی هــای 

ــوزی  ــروز آتش س ــث ب ــد باع ــا می توان ــی جوان ه برخ
ــتعمال  ــان و اس ــیدن قلی ــرای کش ــه ب ــا ک ــود. آنه ش
و  می کننــد  روشــن  آتشــی  می رونــد  موادمخــدر 
به راحتــی  آتــش  نباشــند  طبیعــی  درحــال  اگــر 
از  مــواردی  بــه  میــان  ایــن  در  می کنــد.  ســرایت 
آتش ســوزی های عمــدی برخوردیــم. برخــی از افــرادی 
کــه شغل شــان زغال گیــری اســت بــه عمــد بخشــی از 
جنــگل  را آتــش می زدنــد تــا نیروهــای منابــع طبیعــی 
ــوند و  ــغول ش ــد و مش ــردن آن برون ــراغ خاموش ک س
ــا را  ــی درخت ه ــر به راحت ــی دیگ ــد در جای ــا بتوانن آنه
ــازی  ــی از روی لجب ــی گاه ــد. حت ــال کنن ــد و زغ ببرن
ــام  ــن مق ــد«. ای ــش می زدن ــم آت ــی ه ــا ادارات دولت ب
بلوط هــا  اهمیــت  افزایــد:  ادامــه مــی  در  مســوول 
ــرای مــردم کمرنــگ شــده، آنچــه مهــم اســت  دیگــر ب
ــتند  ــدار نیس ــه دام ــم هم ــل قدی ــت. مث ــت اس معیش
دام شــان،  خــوراک  بــرای  بخواهنــد  را  بلــوط  کــه 
ــان  ــر سفره هایش ــم س ــگ« ه ــوط »کل ــان بل ــی ن حت
ــرکل  ــدارد. در آن زمــان محمــد درویــش، مدی ــی ن جای
ــی ســازمان  ــوزش و مشــارکت مردم ــر آم پیشــین دفت
ــاره  ــأله اش ــن مس ــه ای ــز ب ــت نی ــت محیط زیس حفاظ
ــه  ــردم اســت ک ــر معیشــتی م ــد فق ــد و می گوی می کن
ــه  ــا ب ــی آنه ــه بی توجه ــت، ن ــن تخریب هاس ــل ای عام
ــهود  ــرس مش ــه زاگ ــتی در منطق ــر معیش ــا. فق بلوط ه
ــای  ــاد اســت. پایه ه ــن زی ــه زمی ــردم ب و وابســتگی م
بلوط هــا در غــرب کشــور اســت و نســل جدیــد بــه 
مراتــب آگاهــی بیشــتری نســبت بــه ایــن موضــوع دارد. 
ــه رو هســتیم  ــه روب ــک نســل میان ــا ی ــا از ســویی ب ام
عدم آگاهــی  و  اقتصــادی  فشــار  تحت تأثیــر  کــه 
ناخــودآگاه دســت بــه نابــودی درخت هــا می زننــد. 
اگــر دولــت بتوانــد طرح هــای معیشــت جایگزیــن 
ــین آباد  ــان و حس ــرازان، گندم ــفید، کانی گ ــل گل س مث
ــه  ــی ب ــردم محل ــت م ــد آن وق ــاد کن ــه ایج و سربیش
ــند آن  ــده محیط زیســت باش ــه تخریب کنن ــای این ک ج
ــای  ــاس آماره ــت براس ــی اس ــد. گفتن ــظ می کنن را حف
موجــود مســاحت جنگل هــای زاگــرس ۶ میلیــون 
ــران را  ــای ای ــد از جنگل ه ــه ۴0 درص ــت ک ــار اس هکت
ــه از 9  ــت رودخان ــک هف ــم این ــد و ه ــکیل می ده تش
ــین  ــتان های زاگرس نش ــور در اس ــزرگ کش ــه ب رودخان
ــات انجــام شــده در  ــر اســاس مطالع جــاری اســت. ب
جنگل هــای زاگــرس ۲ هــزار و ۳7۲ گونــه گیاهــی 
شناســایی شــده اســت و ۶۱ گونــه پســتاندار، ۲7 
گونــه ماهــی، ۱۶7 گونــه پرنــده و ۳7 گونــه خزنــده در 

جنگل هــای زاگــرس زیســت می کننــد.

جلیلی: در حال 
حاضر مهمترین 

بحران اکولوژیک در 
بوم زاگرس از بین 

رفتن یکپارچگی 
رویشگاه های جنگلی 

و مراتع، کاهش شدید 
ظرفیت های نگهداری 

آب و نبود امکان 
استقرار زادواری در 
بستر جنگل، زوال 

تدریجی بوم سازگان 
با نمودهایی از قبیل 

کهنسالی درختان، 
شاخه زادی، بیماری ها 
و آتش سوزی در این 

مناطق است.

تاکید بر خارج شدن جنگل های زاگرس از زمینه های امرارمعاش
رئیس موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور می گوید: جنگل های زاگرس باید از زمینه های 

امرار معاش مردم این مناطق خارج شود

آلودگــی هــوای کانشــهرها به ویــژه شــهر تهــران یکــی از 
معضــات محیــط زیســتی کشــور اســت کــه هرســاله در ایــام 
ســرد ســال، مهمــان ناخوانــده زندگــی مــردم شــهر می شــود. 
ــب برنامه هــای  ــی در قال ــا وجــود اینکــه راهکارهــای مختلف ب
ــه  ــر گرفت ــته درنظ ــال های گذش ــول س ــوری درط ــع کش جام
شــده امــا توفیــق چندانــی در کاهــش آلودگــی هــوا حاصــل 
ــی  ــش آلودگ ــی کاه ــای اصل ــد راهکاره ــت. هرچن ــده اس نش
ــا و حتــی در کشــور شــناخته شــده اســت  هــوا در تمــام دنی
ــا مشــکات سیاســت گذاری و  امــا اجــرای آن هــا در کشــور ب

ــی،  ــی های کارشناس ــق بررس ــت. مطاب ــراه اس ــاختاری هم س
ــوای  ــی ه ــی آلودگ ــل اصل ــز )PM۲.۵( عام ــق ری ذرات معل
ــاص  ــا اختص ــل ب ــل  و نق ــایل حم ــه وس ــت ک ــهرها اس کانش
ســهم ۶۵ درصــدی، بیشــترین نقــش را در انتشــار ایــن 
ذرات معلــق دارنــد کــه نیمــی از ایــن آالینــده تنهــا از نــاوگان 
نــاوگان  اســقاط  ایــن رو  از  می شــوند.  منتشــر  فرســوده 
ــی  ــش آلودگ ــکار کاه ــن راه ــوان اصلی تری ــه  عن ــوده ب فرس
هــوا شــناخته می شــود کــه اجــرای ایــن راهــکار در کانشــهر 
تهــران باعــث حــذف ۳0 درصــدی آلودگــی هــوا خواهــد شــد.

قوانیــن و مصوبــات موجــود در زمینــه اســقاط طــی ســال های 
ــه   ــاق مثبتــی در پیشــرفت اســقاط و ب گذشــته نتوانســته اتف
ــه  ــت ب ــن وضعی ــد. ای ــاد کن ــوا ایج ــی ه ــع، کاهــش آلودگ تب
حــدی رســید کــه اســقاط نــاوگان فرســوده ســال گذشــته بــا 
ــه بی ســابقه مواجــه شــد و کاهــش 7۵ درصــدی  ــک تجرب ی
خریــد و فــروش گواهی هــای اســقاط، نگرانی هــا در خصــوص 
رشــد بی رویــه نــاوگان فرســوده و در نتیجــه، آلودگــی هــوای 
کانشــهرها و افزایــش مصــرف ســوخت را تشــدید کــرد، 
ایــن رو نماینــدگان مجلــس در حــال تصویــب طرحــی  از 
ــه  ــتند ک ــودرو« هس ــت خ ــاماندهی صنع ــوان »س ــت عن تح
مــاده 9 مکــرر ایــن طــرح در مــورد اســقاط نــاوگان فرســوده 
ــک  ــد ی ــس می توان ــدام مجل ــن اق ــی ای ــگاه کل ــت.در ن اس
ــا  ــود، ام ــوب ش ــقاط محس ــه اس ــق چرخ ــرای رون ــش ب جه
ــا  ــه  تنه ــه ن ــد ک ــان می ده ــور نش ــاده مذک ــق م ــی دقی بررس
توانایــی برگشــت بــه وضعیــت حداقلــی گذشــته وجــود 
نــدارد بلکــه حرکــت بــه ســمت توقــف کامــل اســقاط را 
ــاده  ــن م ــرادات ای ــن ای ــه مهم تری ــد. از جمل ــریع می کن تس
می تــوان بــه بــازار ناپایــدار تقاضــای گواهی هــای اســقاط 
اشــاره کــرد. رکــود اســقاط نــاوگان فرســوده در ســال 97 بــه 
ــروش  ــد و ف ــی خری ــزار گواه ــا ۱00 ه ــه تنه ــوده ک ــدی ب ح
ــال 9۶،  ــی س ــزار گواه ــداد ۴00 ه ــا تع ــه ب ــد و در مقایس ش
ــل  ــئله به دلی ــن مس ــت. ای ــته اس ــدی داش ــش 7۵ درص کاه
ــدگان  ــه واردکنن ــا ب ــقاط تنه ــی اس ــای گواه ــره زدن تقاض گ
خودروهــای ســواری بــوده اســت؛ به طوری کــه بــا وضــع 
ــال  ــت در س ــوی دول ــودرو از س ــت واردات خ ــون ممنوعی قان
گذشــته بــرای کنتــرل خــروج ارز، واردات خــودروی ســواری 

ــال  ــواری در س ــای س ــود. واردات خودروه ــه ب ــش یافت کاه
9۶ بــا ارزش ۲ میلیــارد دالر انجــام شــد کــه ایــن میــزان در 
ــادل  ــه مع ــت ک ــش یاف ــون دالر کاه ــه ۵00 میلی ــال 97 ب س
کاهــش 7۵ درصــدی در واردات خودروهــا اســت. ایــن آمــار 
ــاط  ــار کاهــش 7۵ درصــدی اســقاط، نشــان دهنده ارتب در کن
ــت  ــن اف ــن اســقاط و واردات خــودرو اســت.  ای مســتقیم بی
ــه تعطیلــی 90 درصــد مراکــز اســقاط  شــدید اســقاط منجــر ب
ــتگی ۱00  ــه انباش ــد ک ــر ش ــر کارگ ــدود ۵000 نف ــکاری ح و بی
هــزار گواهــی در مراکــز اســقاط را نیــز بــه  همــراه داشــت. در 
ــا  ــد گواهی ه ــازار خری ــز اســقاط، ب ــه مراک ــن شــرایطی ک چنی
ــوده  ــای فرس ــد خودروه ــه خری ــدام ب ــد، اق ــی می بینن را خال
ــقاط در  ــه اس ــف چرخ ــث توق ــئله باع ــن مس ــد و ای نمی کنن
ــور  ــرح مذک ــرر ط ــاده 9 مک ــت. م ــده اس ــی ش ــرایط فعل ش
ــازار عرضــه و  ــی ب ــت فعل ــه ریشــه یابی وضعی ــدون توجــه ب ب
تقاضــای اســقاط، مجــددًا واردکننــدگان خودروهــای ســواری 
ــن  ــه ای ــت. درحالی ک ــرده اس ــی ک ــد گواه ــه خری ــف ب را مکل
سیاســت پیش تــر وجــود داشــته و بــه  دلیــل ناپایــداری 
متغیــر  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  بــازار  ایــن  بی ثباتــی  و 
ــه  همــراه نداشــته اســت. در  ــی را ب ــج مطلوب اقتصــادی، نتای
ــدگان  ــودرو، تولیدکنن ــدگان خ ــر واردکنن ــاوه ب ــاده ع ــن م ای
خــودرو را نیــز بــه  عنــوان خریــدار گواهــی معرفــی کــرده کــه 
ــودرو  ــک خ ــودرو، ی ــتگاه خ ــار دس ــر چه ــد ه ــه  ازای تولی ب
ــات و  ــز طــی مصوب ــد. خودروســازان نی فرســوده اســقاط کنن
ــا  ــد ام ــده بودن ــی ش ــد گواه ــه خری ــف ب ــی مکل ــن قبل قوانی
ــتثنی  ــی مس ــف قانون ــن تکلی ــت از ای ــار وزارت صنع ــا فش ب

ــد. شــده بودن

کلید اسقاط ناوگان فرسوده در دستان مجلس

ــکا  ــی جای ــط زیســت جهان ــاون بخــش محی ــا مع ــارو موریت زنت
ــزداری، امــور  ــا خســرو شــهبازی معــاون آبخی ــدار ب ژاپــن در دی
ــای  ــه تحریم ه ــاره ب ــا اش ــا ب ــازمان جنگل ه ــان س ــع و بیاب مرات
اعمــال شــده علیــه کشــورمان، گفــت: علیرغــم وجــود تحریم هــا 
ــداوم  ــران ت ــا ای ــان ب ــتیم همکاری هایم ــم  هس ــان مصم همچن
یابــد.   زنتــارو موریتــا اضافــه کــرد: باعــث افتخــار خواهــد بــود کــه 
ــا  ــت از جنگل ه ــه حفاظ ــان در زمین ــات خودم ــش و تجربی دان
را در  اختیــار کشــور ایــران قــرار دهیــم.  در ادامــه ایــن نشســت، 
شــهبازی کــه در راس هیاتــی  از مدیــران و کارشناســان ســازمان 
جنگل هــا، بــه منظــور بازدیــد از تجــارب و اقدامــات ژاپــن در زمینه 
حفاظــت از  جنگل هــا بــه ایــن کشــور ســفر کــرده اســت، گفــت: 
ــا گســترش جمعیــت از یکســو و کمبــود منابع طبیعــی  امــروزه ب
ــزون  در اســتفاده  ــا مشــکات روزاف از ســوی دیگــر، انســان ها ب
بهینــه از منابــع مواجــه شــده اند، از ایــن رو بکارگیــری معیارهایــی 
بــرای تشــخیص و همچنیــن روش هــای  نویــن فنــاوری ارتباطات 
و اطاعــات بــه عنــوان یــک تســهیل کننــده بــرای کســب حداکثــر 
ــران ۱.۲  ــور ای ــای کش ــزود: دم ــت . وی اف ــروری  اس ــی ض کارآی
ــر  ــه تغیی ــه ب ــا توج ــر شــده اســت و ب ــانتیگراد  گرم ت ــه س درج
ــد  ــراض جدی ــات و ام ــدن آف ــه ش ــع آن اضاف ــه تب ــم و ب اقلی
بــرای جلوگیــری از  تخریــب زمیــن بایــد فکــر و رویکــرد جدیــدی 
ــت های  ــت و سیاس ــرد: اولوی ــه ک ــهبازی اضاف ــرد. ش ــاذ ک اتخ
کشــور ایــران، جلوگیــری از  تخریــب ســرزمین، کنتــرل ســیاب، 
ــال های  ــه در س ــت ک ــار اس ــرد و غب ــری از گ ــرت و جلوگی مهاج
ــزداری  ــات آبخی ــا اقدام ــه خصــوص در  ســال گذشــته ب ــر ب اخی
ــای  ــی در حوزه ه ــتاوردهای خوب ــتیم دس ــوان داری توانس و آبخ
آبخیــز بدســت  بیاوریــم.  وی افــزود:  کشــور ژاپــن در زمینــه 
جنــگل کاری حفاظتــی تجربیــات خوبــی دارد و تمایــل داریــم از 

ایــن تجربیــات اســتفاده کنیــم .  

معاون بخش محیط زیست 
جهانی جایکا ژاپن:

همکاری ژاپن و ایران در 
شرایط تحریم تداوم دارد

خبر

دستگیری هفت شکارچی 
متخلف و تخریب 6۰ کوخه

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
هفــت  بوشــهر  اســتان  بانــان  محیــط  گفــت: 
متخلــف صیــد و شــکار را دســتگیر و تحویــل 
مراجــع قضایــی دادنــد، همچنیــن ۶0 کوخــه کشــف 
ــاد  ــهر، فره ــز بوش ــیما مرک ــزاری صداوس ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــب ش و تخری
ــا  ــهر ب ــتان بوش ــه اس ــکاری ب ــدگان ش ــرت پرن ــه مهاج ــاره ب ــا اش ــژاد ب قلی ن
آغــاز فصــل پاییــز افــزود: همــه ســاله افــرادی بــه طمــع زنده گیــری پرنــدگان 
ــه آن کوخــه نشــینی  ــه در اصطــاح ب ــن آن هــا می نشــینند ک ــه کمی مهاجــر ب

می گوینــد کــه حیــات ایــن گونه هــای ارزشــمند را تهدیــد می کننــد.

کشف چهار قبضه سالح شکاری
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت قزویــن در 
مناطــق حفاظــت شــده طــارم ســفلی چهــار قبضــه 
ســاح شــکاری را از شــکارچیان غیرمجــاز کشــف 
ــن  ــگان حفاظــت قزوی ــوران ی ــد. مام ــط کردن و ضب
ــکارچی  ــار ش ــه چه ــارم ب ــده ط ــت ش ــق حفاظ ــی در مناط ــت زن ــن گش حی
ــه  ــکارچیان س ــن ش ــتند. ای ــکار داش ــد ش ــه قص ــد ک ــورد کردن ــاز برخ غیرمج
ــی  ــاق )ســاچمه زن ــک قبضــه ســاح قاچ ــاز و ی قبضــه ســاح شــکاری مج
ــه شــکارچیان را  ــوران بافاصل ــد و مام ــی کردن ــل م ــا خــود حم ــول( ب ــک ل ت
ــگان حفاظــت  ــر ی ــه مق ــه همــراه ادوات شــکار ب ــرده و آن هــا را ب دســتگیر ک

ــد. منتقــل کردن

دستگیری 2 شکارچی متخلف
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بردســکن از 
ــه  ــل از شــروع ب ــر شــکارچی قب دســتگیری دو نف
شــکار حیوانــات وحشــی در ایــن شهرســتان خبــر 
داد. بــه گــزارش ایلنــا، محمــد مظلــوم پنــاه گفــت: 
ماموریــن اجرایــی ایــن اداره حیــن گشــت و کنتــرل در عرصــه هــای طبیعــی 
شهرســتان صبــح زود، بــه ۲ نفــر کــه بــه قصــد شــکار پرنــدگان وحشــی وارد 
عرصــه هــای طبیعــی شهرســتان شــده بودنــد برخــورد و از آنــان یــک قبضــه 
ســاح ســاچمه زنــی دو لــول و تعــداد ۲0 فشــنگ مربوطــه کشــف کردنــد. وی 
اظهــار داشــت: متخلفیــن قبــل از اینکــه مبــادرت بــه شــکار حیوانــات وحشــی 
ــکن  ــت بردس ــط زیس ــت محی ــی اداره حفاظ ــن اجرائ ــط ماموری ــد توس نماین

ــده ای تشــکیل شــد.  دســتگیر شــدند و در ایــن زمینــه پرون

شکارچیان

شکارچیان

شکارچیان

برخی پاسگاه های محیط بانی خراسان شمالی غیرفعال شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: کمبود اعتبار در سال جاری سبب شده تا پاسگاه محیط بانی 

شهرستان راز و جرگان تعطیل و برخی دیگر از محیط بانی های این استان به صورت موقت غیرفعال شود. به 
گزارش ایرنا، سیداصغر مطهری گفت: ساختمان محیط بانی در راز و جرگان، استیجاری بود و امسال، کمبود اعتبار، 

تامین اجاره بها را با مشکل روبه رو کرد به همین علت تعطیل شد.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس شــورای شــهر بنــدر انزلــی گفــت: نداشــتن متولــی واحــد 
ــه  ــت. ب ــی اس ــاالب انزل ــکات ت ــیاری از مش ــروع بس ــل ش دلی
ــی  ــرد: نداشــتن متول ــار ک ــدری اظه ــزارش ایســنا، هــادی حی گ
واحــد دلیــل شــروع بســیاری از مشــکات تــاالب انزلــی اســت، 
یعنــی یــک جــای مشــخص کــه موضوعــات تــاالب را پیگیــری 
ــش  ــاالب، بخ ــه ت ــیدگی ب ــزود: رس ــدارد. وی اف ــود ن ــد وج کن
ــت و  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــی ب ــر دســتگاه اجرای ــدی شــده و ه بن
ماموریــت خــود، مباحــث مربــوط بــه تــاالب را در حیطــه وظایــف 
خــود دارد. حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نماینــده مــردم در 
ــر  ــه ه ــم ب ــه داری ــرد: وظیف ــح ک ــتیم، تصری ــورا هس ــند ش مس
ــی شــهروندان  ــردم و زندگ ــط زیســت م ــا محی ــه ب ــی ک موضوع
ــی  ــم، حت ــرده و مشــکات را بگویی ــدا ک وابســته اســت ورود پی
ــورد  ــده و آن را م ــک وارد ش ــد الس ــث س ــته در بح ــال گذش س
پیگیــری قــرار دادیــم بــه طــوری کــه بــه مــا اخطــار دادنــد کــه 
ایــن بحــث منطقــه ای و حتــی فرامنطقــه ای اســت و نبایــد 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــری ه ــه پیگی ــد. وی ب ــت کنی در آن دخال
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــوص بایوجم ــی در خص ــهر انزل ــورای ش در ش
گفــت: شــورای شــهر انزلــی بــا جدیــت در ایــن زمینــه وارد شــد 
ــرد.  ــن طــرح را اعــام ک ــا اجــرای ای ــل مخالفــت خــود ب و دالی
رئیــس شــورای شــهر بنــدر انزلــی بــا اشــاره بــه تجاوزهایــی کــه 
بــه تــاالب شــده و ســاخت و ســازهایی کــه در حریــم آن شــاهد 
هســتیم افــزود: ایــن اقدامــات معمــوالً در محدوده شــهر نیســت، 
ــی  ــه حــوزه شهرســتانی و حت ــن ســاخت و ســازها بیشــتر ب ای
فراتــر از بحــث شهرســتان مربــوط مــی شــود و بــه لحــاظ اینکــه 
بــا توجــه بــه وظایــف قانونــی، در محــدوده شــهر مــی توانیــم وارد 
مســایل شــویم، در پیگیــری ایــن مــوارد بــا محدودیــت مواجــه 
هســتیم. وی افــزود: جلســه ای بــا همــه دســتگاه های ذی ربــط 
برگــزار شــد و همــه موافــق بودنــد تــا در ایــن زمینــه کمــک کننــد.

رئیس شورای شهر بندر انزلی 
مطرح کرد:

نداشتن متولی واحد؛ ریشه 
مشکالت تاالب انزلی
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ت
وانا

دستورالعمل ساماندهی سگ های بدون حی
صاحب نهایی شد

پایــدار  توســعه  و  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
شــهرداری تهــران از نهایــی شــدن تدویــن دســتور 
ــداری و  ــز نگه ــرد مراک ــر عملک ــارت ب ــل نظ العم
ــر داد.شــینا  ــدون صاحــب خب ــای ب ــت ســگ ه ــرل جمعی کنت
انصــاری  مدیــر کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری 
تهــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار شــهری خبرگــزاری فــارس، در 
ــز  ــرد مراک ــر عملک ــارت ب ــل نظ ــتور العم ــن دس خصــوص تدوی
نگهــداری و کنتــرل جمعیــت ســگ هــای بــدون صاحــب گفــت: 
همانطــور کــه اطــاع داریــد از ســوی شــهردار تهــران یــک وظیفــه 
ــرکل  ــپرده شــد. دی ــت س ــط زیس ــه اداره کل محی ــی ب نظارت
ــه   ــران در ادام ــهرداری ته ــدار ش ــعه پای ــت و توس ــط زیس محی
ــرای نظــارت بهتــر دســتورالعملی  افــزود: از آنجایــی کــه بایــد ب
ــوان کارگــروه نظارتــی برگــزار  ــا عن تهیــه می شــد، جلســاتی را ب
ــط  ــکی، محی ــدگان دامپزش ــات نماین ــه در آن جلس ــم ک کردی
زیســت اســتان تهــران، فرمانــداری، ســاماندهی مشــاغل، 
اعضــای  نماینــدگان  مردم نهــاد،  ســازمان های  نماینــدگان 

ســمن ها  توان افزایــی  ســتاد  نماینــدگان  و  شــهر  شــورای 
ــا در  ــکات م ــی از مش ــت: یک ــاری گف ــتند.  انص ــور داش حض
ــداد ســمن های  ــه تع ــود ک ــن ب ــروه ای ــزاری ۴ جلســه کارگ برگ
حامــی حقــوق حیوانــات زیــاد اســت و از آنجایــی کــه قــرار بــود 
ــا  ــر آراء باعــث می شــد ت ــی شــود، تکث یــک دســتورالعمل نهای
ــت  ــط زیس ــرکل محی ــد. مدی ــخت باش ــر و س ــن کار زمان ب ای
ــن  ــرد: از ای ــان ک ــران خاطرنش ــهرداری ته ــدار ش ــعه پای و توس
رو قــرار شــد در جلســات ســه نماینــده از کل ســمن های 
حامــی حقــوق حیوانــات حضــور داشــته باشــند. انصــاری 
ــا ظرفیــت تســهیلگری  گفــت: از ســتاد توان افزایــی ســمن ها ب
ــور از  ــن ط ــط و همی ــی مرتب ــای مردم ــا تشــکل ه ــاط ب در ارتب
شــبکه تشــکل های زیســت محیطــی اســتان در زمینــه معرفــی 
نهادهــای تخصصــی ذی صــاح هــم اســنفاده مــی کنیــم. وی 
ــن  ــی تدوی ــات دســتورالعمل نظارت ــت: در حــال حاضــر کلی گف
ــتورالعمل  ــای دس ــر مبن ــتورالعمل ب ــن دس ــه ای ــه البت ــد ک ش

ــت. ــوده اس ــال ۸7 ب ــور در س ــی وزارت کش اباغ

گی
یند

کاهش 14 درصدی آلودگی هوا آال
در محدوده های ترافیکی تهران

اولیــن فصــل اجــرای طــرح کاهــش و اســتخراج 
آالینده هــای  بــه  مربــوط  داده هــای  تحلیــل  و 
ــه خــودرو، شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای  ــوط ب مرب
تهــران خبــر از تأثیــر قابــل توجــه اجــرای ایــن طــرح بــر 
کیفیــت هــوای تهــران داده و جزئیــات مربــوط بــه کاهــش ۱۴ 
ــش 7  ــزی و کاه ــای مرک ــوا در محدوده ه ــی ه ــدی آلودگ درص
درصــدی آلودگــی هــوا در کل شــهر را منتشــر کــرده اســت. بــه 
ــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری  ــا از معاون گــزارش ایرن
تهــران، از ابتــدای تابســتان 9۸ طــرح محــدوده کنتــرل آلودگــی 
هــوا جایگزیــن طــرح زوج و فــرد ســابق شــد و ضوابــط 
ــهر  ــزی ش ــه دوم مرک ــا در حلق ــردد خودروه ــرای ت ــدی ب جدی
تهــران برقــرار شــد. پــس از گزارش هــای ماهانــه ای کــه شــرکت 
کنتــرل ترافیــک تهــران از تأثیــر اجــرای ایــن طــرح بــر ترافیــک 
معابــر شــهر منتشــر کــرد، اکنــون شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوا 
هــم بــه ســنجش کیفیــت هــوا در ســه ماهــه ابتدایــی اجــرای 
ایــن طــرح پرداختــه و بــا بررســی تغییــرات مونوکســید کربــن 

)CO( و ذرات معلــق زیــر ۲.۵ میکــرون )PM۲.۵( در تابســتان 
9۸ نســبت بــه تابســتان ســال گذشــته، نشــان داده کــه طــرح 
ــار آلودگــی هــوای  ــا چــه حــد توانســته اســت در مه کاهــش ت
تهــران موثــر باشــد. بــا آغــاز اجــرای طــرح کنتــرل آلودگــی هــوا 
ــاری،  ــدای تابســتان ســال ج ــرد« از ابت ــا ف ــای »زوج ی ــه ج ب
ــاک  ــر اســاس شــماره پ ــه ب ــن طــرح، ن ــه محــدوده ای ورود ب
ــف  ــال تخفی ــی و اِعم ــهمیه ۲0 روزه فصل ــاس س ــر اس ــه ب بلک
عــوارض بــرای خودروهــای کمتــر آالینــده )دارای برگــه معاینــه 
فنــی برتــر( انجــام شــد و بــا توجــه بــه اهمیــت آلودگــی هــوا 
ــوای  ــت ه ــه در کیفی ــورت گرفت ــرات ص ــد، تغیی ــرح جدی در ط
شــهر حائــز اهمیــت بــوده اســت. وی تصریــح کــرد: بررســی ها 
ــی از  ــه یک ــیدکربن ک ــو اکس ــت گاز مون ــه غلظ ــان داده ک نش
ــبت  ــال 9۸ نس ــتان س ــت در تابس ــوا اس ــده ه ــای آالین گازه
ــه مــدت مشــابه ســال پیــش، در ســاعات میانــی و انتهایــی  ب
اجــرای طــرح بــا کاهــش روبــه رو بــوده، در ایســتگاه های داخــل 

ــود. ــت مشــاهده می ش ــن وضعی ــز همی ــرح نی ــدوده ط مح
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سودوکو شماره 1۵6۵

پاسخ سودوکو شماره 1۵64

فقی ا
۱- بــه طــور ناگهانی و بی مقدمه - 

چست و فرز

۲- باالتریــن مرحله یک جریان 

بلور  - ناگوار 

۳- مزیــن- بی خانمان - خم 

یا كاغذ پارچه 

۴- رشــد- فرزند زاده- خودداری - 

و حرفه شغل 

۵- ســنگی قیمتی- كشــور عربی با 

مركــز امان - ویرانه

۶- دوشــاب- آوای خفته!- محل ها

7- مهربــان- مــزه حقیقت! - اثری 

از ماكســیم گوركی

۸- همــراه هوی- بلند شــدن و قیام 

كــردن - ناگهانی خودمانی

9- آداب وســنن- سطل آبكشی- 

خرما موش 

۱0- از صیفــی جات- نور- از اوراق 

بهادار

۱۱- دوچرخه مســابقه ای- شهری 

در فرانســه - پیشــوندی معادل ده

۱۲- خالــص- به رو خوابیده- آغوز 

دهنده - دستور 

۱۳- ســودای ناله - بخشی از 

شهرستان كاشــان- بهترین نوع 

نتقاد! ا

۱۴- شــهری در انگلستان- ظرف 

آبخوری كوچک 

۱۵- ســرپیچی- فرهنگ نویس 

ایرانــی مولف كتاب قاموس

عمودی 
۱- ماه وســط پاییز- پاک - 

خفیف بیماری 

۲- دریاچه بســیار شور در مرز 

اردن- افســانه، قصه یا روایتی 

دربــاره قهرمانــان كهن یك ملت كه 

جزیــی از فرهنگ آن ملت شــده اند

۳- ترشــح- جداره- آب شرعی

۴- وســیله درو- اخالگر- ترش و 

جوانمرد شیرین- 

۵- گیرنــده امواج- ماه والدت 

حضرت علی)ع( - خفته نیســت

۶- خلبانــی- تالیف كننده

7- ســیخونک - بانگ مهیب 

درندگان- نیمه دیوانه- ســاز بادی 

ایرانی

۸- نظــرات - نتیجــه و آنچه از كار 

یــا فعالیتی به دســت می آید- بعد 

موعد از 

9- نام دیگر ســیاره زحل- افسرده 

و بــی حس- قرض بانكی- 

گری افشا

۱0- نســب شناس- منجم

۱۱- از بیمــاری های چشــمی- بركت 

متاع سفره- 

۱۲- گــودال عمیق- اهلی- آقا و 

ســرور- زینت و زیور

۱۳- زائو ترســان- نوعی شكات- 

بافتنی نخ 

۱۴- درخشــان- صبح زود

۱۵- لبــه- چربی پختن غذا- 

گرویی.

جدول شماره 1۵6۵

 اطالع
 رسانی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
موضـوع  اول  شـماره۱۳9۸۶0۳۱909۱00۱۴۶۱-9۸/0۵/۲7هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم معصومـه کمالی نـژاد فرزند 
عبـاس بشـماره شناسـنامه ۱۵۶۶صـادره از درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۳9۲متـر مربع پاک 
- فرعـی از۴۶- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از ۴۶ اصلـی قطعه یک بخـش ۴۵کرمان  
واقـع در شـهرک نارنـج شـهرعنبراباد  خریـداری از مالک رسـمی آقای محسـن نوزایی محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲۸9۱- تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:9۸/07/0۲ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/07/۱7
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  نامـه  مـاده ۱۳آئیـن  و  قانـون  مـاده۳  آگهـی موضـوع 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸0۳۱909۱00۱۴۶0-9۸/0۵/۲7هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد رضـا جهانـی فرزنـد عزیـز الـه 
بشـماره شناسـنامه ۱۵۳بـا کـد ملـی بشـماره ۶0۶990۶7۸0صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت ۵۱۶متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴7- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک – فرعـی از ۴7- اصلی 
قطعـه یـک بخـش ۴۵کرمـان  واقـع دراحمـد آبـاد عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی غامحسـین پور حق 
وردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:۲900-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/0۲ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/07/۱7
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی اگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی  برابر رای شـماره ۱۳9۸۶0۳۱909۱00۱۵9۴-مورخ 9۸/0۶/۲۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد 
تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی اقای کرامت سـنجری مـزاج فرزند عید محمد  بشـماره شناسـنامه۶۸۵ 
بـا کـد ملـی ۶0۶9۴۸7۸۶9صـادره از عنبـر اباد  درششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت۶۶7/70مترمربع پاک 
-فرعـی از ۵0- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک  -فرعـی از ۵0- اصلی  قطعه یک واقـع در اراضی عنبر اباد 
بخـش ۴۵کرمـان خریـداری  از مالک رسـمی آقای امیر رئیسـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـوددر صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سـند 

مالکیت صادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبت اول :9۸/7/0۲تاریخ انتشـار نوبت دوم 9۸/07/۱7
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف۲894

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸۶0۳۱9079000۴۱9-9۸/0۶/۲۵هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مرضیه امیری دندسـکی فرزند اسـفندیار بشـماره شناسـنامه ۶۳صادره 
ازرودبـار جنـوب در یـک بـاب خانـه  به مسـاحت ۲۸0مترمربع پـاک ۱۵۴9فرعـی از۱۸۸- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۱۸۸اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب –بلوار شـهید پیکان-کوچه شـماره هشـت خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین مهیمـی وفاطمه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:7۲۴-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/۱7 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/0۸/0۱
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸۶0۳۱909۱000۸۴۸-9۸/0۴/۱0هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای ابراهیم تناور فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه ۲7۵صـادره ازعنبراباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۵۶/۱۴متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴7- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک – فرعـی از ۴7 اصلـی قطعـه یـک بخش ۴۵کرمـان  واقع دراحمد آبـاد شـهرعنبراباد  خریداری از 
مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:۲۸۸۸-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/0۲ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/07/۱7
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸0۳۱909۱00۱۴۶7هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد جواد روشـان فرزنـد قربانعلی بشـماره شناسـنامه 0با کد ملی بشـماره 
۶0۶00۸۴۳۵۴صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ۳0۶/۳۱متر مربع پـاک - فرعی از۴۵- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از ۴۵- اصلی قطعه یک بخـش ۴۵کرمان  واقع در شـهر  عنبرآباد 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنده امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:۲90۲-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/0۲ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/07/۱7
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره ۱۳9۸۶0۳۱90۶۲000۳۵۱ مورخ 9۸/۵/۲7 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلباف تصرفـات مالكانـه بامعارض متقاضـی آقای سـیدضیاء میر تاج 
الدینـی گوکـی فرزند سـیدعلی بشـماره شناسـنامه ۵۱۲۲ صادره از گلباف در ششـدانگ یـک باب خانه به 
مسـاحت ۱۲۵۸/۱0متـر مربـع پـاک یکفرعـی از ۲0۱۱اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک ۲0۱۱- اصلی 
واقـع در گلبـاف خیابـان جمهـوری محله آطـرکان کوچه ۱۲ فروردین خریداری از مالک رسـمی سـیدعلی 
میـر تـاج الدینـی گوکـی وهاجـر بیگـم میرتـاج الدینـی گوکی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۸/07/0۲- تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۸/07/۱7

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 918

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳9۸۶0۳۱909۱00۱۲۶0-9۸/0۵/0۵هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
هوشـنگ  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  آبـاد  عنبـر  شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی 
جهانشـاهی فرزنـد یوسـف بشـماره شناسـنامه ۱صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت ۱7۲/۴۸متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴7- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی 
از ۴7- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵کرمـان  واقـع دراحمـد آبـاد عنبرآبـاد خریـداری از مالک رسـمی 
عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۸9۲-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/0۲ – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :9۸/07/۱7
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸۶0۳۱909۱00۱۴۵۳-9۸/0۵/۲۶هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم طیبـه معناصـری 
فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه ۳0۲00۵۱۳۵۵صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
۲07/۲7مترمربـع پـاک - فرعـی از۴۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۳فرعـی از ۴۸-اصلـی 
قطعـه یـک  بخـش ۴۵کرمـان واقـع در اراضـی عبـاس عنبرابـاد خریـداری از مالک رسـمی خانـم فرخنده 
امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 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 . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:۲۲7۸- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/0۲ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/07/۱7

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
-اگهـی موضـوع مـاده ۳قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  برابـر را ی شـماره ۱۳9۸۶0۳۱909۱00۱۵۲0-مـورخ 9۸/۶/۱۱ هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی اقای کرامت سـنجری مـزاج فرزند عید محمد  
بشـماره شناسـنامه۶۸۵ بـا کـد ملـی ۶0۶9۴۸7۸۶9صـادره از عنبر اباد  درششـدانگ یک باب مغازه مشـتمل بر 
طبقـه فوقانـی وزمیـن متصـل بـه آن به مسـاحت ۴۳7مترمربـع پـاک -فرعـی از ۴9- اصلی مفـروز ومجزی 
شـده از پـاک  -فرعـی از۴9- اصلـی  قطعـه یک واقع در محمد آباد بی بی شـهری عنبر ابـاد بخش ۴۵کرمان 
خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای محمـود شـیرانی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـوددر صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :۳0-0۶-9۸تاریخ انتشـار نوبـت دوم 9۸-7-۱۶
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف۲893

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابـر رای شـماره ۱۳9۸۶0۳۱900۵000۱۱۲ مـورخ ۱۳9۸/0۵/0۳هیـات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی اقـای مرتضی مازاده خبيصـي فرزند محمود 
بشـماره شناسـنامه ۵۳ صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ بـه مسـاحت ۱۸۸۱ متـر مربع پاک 
۱۵79 فرعـی مفـروز و مجـزی از ۲7۳ فرعی از ۴7اصلی واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس سـیرچ- منطقه ۵ 
انتهـای کوچـه روبـرو رسـتوران هفت چنار خریداری از مالک رسـمی آقای ابوالقاسـم وزیر زاده سـیرچی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید. ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :9۸/7/۱7- تاریخ انتشار نوبت دوم :9۸/۸/۱

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالکم.الف 10۲1

ابالغ دادنامه
پرونده کاسـه 97099۸۳۴۴۶۴0۱0۳۵ شـعبه اول 
دادگاه عمومـی دادگسـتری شهرسـتان کوهبنـان 
 9۸0997۳۴۴۶۳00۶۳۸ شـماره  نهایـی  تصمیـم 
شـاکی: اداره کل میـراث فرهنگـی ، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان بـه نشـانی شهرسـتان کرمـان – بلـوار جمهـوری 
اسـامی – نبـش سـه راه هوانیـروز بـا نمایندگـی آقـای مهـدی 
احمـدی کوهبنانـی فرزنـد محمد متهمین: ۱ – خانم زهرا حسـن 
زاده بـه نشـانی مجهـول المـکان ۲ – آقـای اسـمعیل امیـری 
اپـورواری فرزنـد علـی بـه نشـانی اسـتان کرمـان – شهرسـتان 

کوهبنـان – بلـوارآزادی – هنرسـتان حرفـه ای کوثـر
اتهام: اجرای تور زیارتی غیرمجاز

گردشـکار: پـس از وصـول پرونده و ثبت به کاسـه فـوق و جری 
تشـریفات قانونـی دادگاه بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده 
ختـم رسـیدگی را اعـام و بشـرح آتـی مبـادرت بـه صـدور رای 

مـی نماید.
"رای دادگاه"

زاده  حسـن  زهـرا  خانـم   –  ۱ متهمیـن  اتهـام  خصـوص  در 
و ۲ – آقـای اسـمعیل امیـری اپـورواری فرزنـد علـی متولـد 
۱۳۵۳،متاهـل، شـغل سـرایدار آمـوزش و پـرورش، باسـواد، 
بـا  آزاد  فعـا  و سـاکن کوهبنان،فاقـد سـابقه کیفـری،  اهـل 
صـدور قـرار التـزام بـه حضـور بـا تعییـن وجـه التـزام دایـر بر 
اجـرای تـور زیارتـی غیرمجـاز موضـوع شـکایت اداره میـراث 
فرهنگـی ، صنایـع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان کوهبنـان 
بـا مسـئولیت آقـای مهـدی احمـدی کوهبنانی فرزنـد محمد و 
گـزارش مرجع انتظامی و مسـافران بدین شـرح کـه نامبردگان 

در تاریـخ ۱۳97/۱۱/۱7 اقـدام بـه راه انـدازی تـور زیارتـی بـه 
مشـهد مقـدس بـه صـورت غیرمجـاز مـی نماینـد کـه بـرای 
انتقـال مسـافرین از اتوبـوس هـای غیربومـی اسـتفاده نموده 
و مسـافرین از شـرایط انتقـال و اسـکان و غـذا ابـراز نارضایتی 
نمـوده انـد و متهـم ردیـف اول علیرغـم ابـاغ و یـک نوبـت 
انتشـار در روزنامـه کثیراالنتشـار در دادگاه حضـور نمـی یابـد و 
متهـم ردیـف دوم در جلسـه رسـیدگی حاضـر گردیـده و بـه 
اتهـام موصـوف اقـرار مـی نمایـد بـا توجـه بـه ادله موجـود در 
پرونـده از جملـه ۱ – شـکایت اداره شـاکی بـه شـرح بـرگ 
شـماره ۶ پرونـده ۲ – اقـرار صریـح و مقـرون بـه واقـع متهـم 
ردیـف دوم و عـدم حضـور متهمـه ردیـف اول علیرغـم عـدم 
حضـور در جلسـه رسـیدگی و انتشـارآگهی بـزه انتسـابی بـه 
از  یـک  هـر  دادگاه  لهـذا  اسـت  مسـلم  و  محـرز  نامبـردگان 
متهمیـن فـوق الذکـر را مسـتندا بـه تبصـره ۲ مـاده 7قانـون 
توسـعه ی صنعـت ایرانگردی و جهانگـردی مصوب ۱۳70/7/7 
بـا اصاحـات بعـدی بـه پرداخـت جریمـه نقـدی به مبلـغ پنج 
میلیـون ریـال در حـق صنـدوق دولـت محکـوم و اعـام مـی 
نمایـد رای صـادره در خصـوص متهم ردیف اول غیابی اسـت و 
ظـرف مـدت بیسـت روز پـس از ابـاغ واقعـی به متهمـه قابل 
واخواهـی در همیـن دادگاه اسـت سـپس ظـرف همیـن مدت 
قابـل تجدیدنظرخواهـی در محاکـم محتـرم تجدیدنظر اسـتان 
کرمـان اسـت و در خصـوص متهم ردیف دوم حضوری اسـت و 
ظـرف مـدت بیسـت روز پس از ابـاغ قابـل تجدیدنظر خواهی 
در محاکـم محتـرم تجدیدنظـر اسـتان کرمـان اسـت. م/الـف۲۲
دادرس علی البدل دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان 
کوهبنان – محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

آگهی حصر وراثت 
آقـای یحیـی منصـوری بابهوتکـی فرزنـد حمـزه 
دارای شناسـنامه ۵ بشـرح دادخواسـت شـماره 
9۸0۲۴9 مـورخ 9۸/۵/۳0 توضیح داده شـادروان 
آقـای حمـزه منصـوری باب هوتـک فرزنـد محمد به شناسـنامه 
۱۳۱ در تاریـخ ۱۳9۲/۱0/۳0 در شـهر زرنـد فـوت شـده و وراثـت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
۱ – آقـای یحیـی منصـوری بابهوتکـی فرزنـد حمـزه بـه شـماره 

ملـی ۳0909۳۵۸۳۱ متولـد ۱۳۲۴ فرزنـد متوفـی

۲ – خانـم صغـری منصـوری بابهوتکـی فرزنـد حمزه به شـماره 
ملـی ۳0909۲۱9۳۶ متولـد ۱۳۲۱ فرزنـد متوفی

لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از 
متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد 
شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن 

موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.۳۱۳
دفتر شورای حل اختالف شماره 1۲ شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸۶0۳۱909۱00۱0۴۳-9۸/0۴/۲۵هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
امیـری  مریـم  خانـم  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  آبـاد  عنبـر  ملـک شـهر  ثبـت  حـوزه  ثبتـی 
دومـاری فرزنـد قربـان بشـماره شناسـنامه ۱۵۶0۵بـا کـد ملـی ۳0۳0۱۶۱7۱۴صـادره ازجیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۸9/۵۴مترمربـع پـاک - فرعـی از۴۶- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک -فرعـی از ۴۶-اصلـی قطعـه یـک  واقـع در عنبرابـاد شـهرک نارنـج بخـش ۴۵کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای کرامـت دبیـر محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 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 . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۲۸0-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/0۲ – تاریخ 

9۸/07/۱7: دوم  انتشـارنوبت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد  

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی 

نامـه  آئیـن  مـاده۱۳  و  ۳قانـون  مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  ضعیـت  و  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی   سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
اول  هیـات   97/۱۱/7 ۱۳97۶0۳۱909۱000۶۴0مورخـه 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
واحـد  در  مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم محبوبـه خالصـی فرزنـد علی 
بشـماره شناسـنامه۱ صـادره از عنبرابـاد درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۶7/۱۵مترمربع پـاک -فرعی 
از۴9- اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پـاک ۴9- اصلی  
قطعـه یـک  واقـع درعنبرابـاد  محمـد اباد بی بی شـهری 
خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای عبـاس امیـری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
انتشـار  تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی 
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 
اعتراضـی طبـق  عـدم وصـول  و  انقضـای مـدت مذکـور 
مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار 
9۸/7/۱7 دوم  نوبـت  انتشـار  اول9۸/07/0۲تاریـخ  نوبـت 

مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف 
۲886

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهـی موضـوع مـاده ۳قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف و ضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای ۱۳9۸۶0۳۱909۱00۱۲۸۱مورخ9۸/0۵/0۸ هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی اقـای عنایـت احمـد 
یوسـفی جشـار  فرزنـد رمضان بشـماره شناسـنامه ۴۸صـادره از جبالبارزدرششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت۳۶۴/۴۲ مترمربـع پـاک -فرعـی از۴۵- اصلـی مفروز ومجزی شـده از پـاک ۴۵ - اصلی 
قطعـه یـک بخـش ۴۵ کرمـان واقـع در عنبـر ابـاد  خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای سـید محمـد 
موسـوی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
مـی شـوددر صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضی طبق 
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :0۲-07-9۸تاریـخ انتشـار نوبـت 

9۸-07-۱7 دوم 
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲۲8۲

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
-اگهـی موضـوع مـاده ۳قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  برابـر  شـماره ۱۳9۸۶0۳۱900۱۳79مـورخ 9۸/۵/۱7هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مهدیه درینـی فرزنـد حبیب اله بشـماره 
شناسـنامه۱۲۲صادره از جبالبـارز درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ۱۵۴مترمربع پاک -فرعـی از ۴۵- 
اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پاک ۴۵- اصلی قطعه یک واقـع در عنبراباد اراضی خدا  افریـن خریداری  از 
مالـک رسـمی آقـای سـید محمد موسـوی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روز اگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضـی طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :9۸/7/0۲اریخ انتشـار نوبـت دوم9۸/7/۱7
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲۲84

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده۳قانـون وماده۱۳آئيـن نامـه قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره۱۳9۸۶0۳۱900۸00۱۲0۱هيات دوم موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملك زرنـد تصرفات مالكانه 
بـا معـارض متقاضـي خانم صدیقـه یزدان پنـاه احمدآبادی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه ۱۳۴ صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۱۲۱/۸۵ متر مربـع پاك ۱ فرعـي از ۶0۵7 اصلي واقـع در زرند خیابان 
مصلـی کوچـه ۱۳ خریـداری از مالک رسـمی خانم ربابه فاحی محرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـي مي شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضايـي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف۱۴۳
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 9۸/7/۱7- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 9۸/۸/۱

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
139860301022001179 مــورخ 98/4/2 هیــات رســیدگی بــه 
ــاط  ــاک رب ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع اس
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب کری
ــر  ــی ب ــمی مبن ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
تاکیــد انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی زهــرا 
کرمانشــاهی فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره شناســنامه 865 صــادره 
از پاکدشــت نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
احداثــی بــه مســاحت 110/60 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده 
ــی  ــه – تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــاک 1047 فرع ــمتی از پ قس
ــم  ــاط کری ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق از 115 اصل
ــه  ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــرزی مح ــد فرام ــت رســمی محم از مالکی
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
ــا اشــخاصی نســبت  آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص ی
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ــه صــدور ســند مالکی ب
ــه مــدت دو مــاه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب مــی توانن
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا 
ــم  ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام ــه دادگاه صالحــه احال ب
ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  ــردد بدیه قطعــی دادگاه گ
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع از مراجع مان
تاریخ انتشار اولین آگهی : 98/7/2 

تاریخ انتشار دومین آگهی : 98/7/17
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – احمد رحیمی 6564

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

شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
ــه  ــیدگی ب ــات رس ــورخ 98/5/19 هی 139860301022002049 م
ــاط  ــاک رب ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــادی مس ــناد ع اس
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب کری
ــر  ــی ب ــمی مبن ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــمیرا  ــی س ــه متقاض ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق تاکی
ــه شــماره شناســنامه 1830  ــل ب ــد جبرئی رســولی روشــن فرزن
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــه ششــدانگ ی ــل نســبت ب صــادره از باب
بنــای احداثــی بــه مســاحت 111/45 مترمربــع مفــروز و مجــزی 
شــده قســمتی از پــاک 89 فرعــی مفــروز از قطعــه – تفکیکــی 
ــم از  ــاط کری ــی شهرســتان رب ــع در حــوزه ثبت ــی واق از 160 اصل
مالکیــت رســمی محمــود واعظــی محــرز گردیــده لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه صــدور  ــا اشــخاصی نســبت ب ــه شــخص ی شــود در صورتیک
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه 
احالــه و اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
تاریخ انتشار اولین آگهی : 98/7/2 

تاریخ انتشار دومین آگهی : 98/7/17
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – احمد رحیمی 6563

  آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
متقاضیــان  مفــروزی  مالکانــه  تصرفــات  قــم  یــک  منطقــه 
ــزارش  ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان ــای تشــکیلی طب پرونده ه
ــه شــرح  ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون کارشناســان و ب

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـــرأی شــماره 139860330001007933 مربــوط بــه پرونده کاســه 
1398114430001000248 آقای/خانــم محمدحســن دشــتی نجفــی 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــد در شش ــد احم فرزن
270/86 متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 3969  اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره 

ــف 3001 ( ــه 379. )م ال ــر 337 صفح در دفت
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008154 شــماره  2ـــرأی 
کاســه 1397114430001002414 آقای/خانــم بلقیــس ســادات 
مــدرس زاده یــزدی فرزنــد ســید یحــی در ششــدانگ یــک بــاب 
ــع پــاک شــماره 10586   ســاختمان بمســاحت 127/22 متــر مرب
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــره  ــک فق ــی ی ــه ط ــرض ال ــا ف ــراقی کم ــدس اش ــطه از اق الواس

ــف 3000 ( ــی. )م ال ــه ثبت ــار نام اظه
3ـــرأی شــماره 139860330001006109 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001000475 آقای/خانــم نســیم فدائــی فرزنــد محمــد 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 245/60 متــر 
مربــع پــاک شــماره 12 فرعــی از 11198  اصلــی واقــع در بخــش 
ــر 370  ــادره در دفت ــت مشــاعی ص ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب ی
صفحــه 312 بــه موجــب ســند قطعــی بــه شــماره 177728 مــورخ 

ــف 2999 ( ــم. )م ال ــه 3 ق 1393/03/29 در دفترخان

4ـــرأی شــماره 139760330001011527 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430001007767 آقای/خانــم کاظــم حکیــم فرزنــد محمــد 
ــاحت 230/54  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــواد در شش ج
متــر مربــع پــاک شــماره 10 و 11 فرعــی از 6155 اصلــی واقــع در 
ــه شــماره 110700 مــورخ  بخــش یــک ثبــت قــم. ســند رســمی ب

ــف 2998 ( ــم. )م ال ــه 20 ق 76/10/02 دفترخان
5ـــرأی شــماره 139860330001006504 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
موســوی  موســی  ســید  آقای/خانــم   1397114430001002174
فرزنــد ســیدرضی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
70 متــر مربــع پــاک شــماره 2311 فرعــی از 620 فرعــی از 11135  
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل
خریــداری مــع الواســطه از اشــرف مدرســی فرزنــد حســن دفتــر 

ــف 2997 ( ــه 277. )م ال 196 صفح
6ـــرأی شــماره 139860330001003011 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
آقای/خانــم محمــد حمیــدی صفــت   1396114430001000638
فرزنــد مکــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
93/33 مترمربــع پــاک شــماره 10388  اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی بــه شــماره 16547 مــورخ 96/04/22 

ــف 2996 ( ــم. )م ال ــر 74 ق دفت
7ـــرأی شــماره 139860330001008486 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001002377 آقای/خانــم مریــم علــی عــرب فرزند اصغر 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ 124/85 متــر مربــع پــاک شــماره 170 فرعــی از 1 فرعــی 
ــی  ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق از 11135  اصل

8923 مــورخ 1397/10/08 دفترخانــه 102 قــم. )م الــف 2994 (
8ـــرأی شــماره 139860330001007534 مربــوط بــه پرونــده 
آقاخانــی  ناصــر  آقای/خانــم  کاســه 1397114430001002375 
ــک  ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــه دان ــی در س ــد رجبعل ــژاد فرزن ن

بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 124/85 متــر مربــع پــاک 
ــی واقــع در بخــش  شــماره 170 فرعــی از 1 فرعــی از 11135  اصل
ــه  ــر 383 صفح ــادره در دفت ــاعی ص ــند مش ــم. س ــت ق ــک ثب ی
209 بــه موجــب ســند قطعــی شــماره 8923 مــورخ 1397/10/08 

ــف 2995 ( ــم. )م ال ــه 102 ق دفترخان
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008616 شــماره  9ـــرأی 
بــادی  هللا  روح  آقای/خانــم   1398114430001000364 کاســه 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــه در شش ــد عزیزال فرزن
ــی از  ــی از 18 فرع ــماره 2838 فرع ــاک ش ــع پ 170/60 مترمرب
10250  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در 
ــه موجــب ســند قطعــی 14128 مــورخ  دفتــر 571 صفحــه 188 ب

1389/05/23 دفترخانــه 52 قــم. )م الــف 2993 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس 
از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر 
گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
ــخ انتشــار  ــاه از تاری ــدت 2 م اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف م
آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه 
ــاه  ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ی
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــلیم اعت ــس از تس پ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه 
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ب

نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/07/03 تاریخ انتشار دوم: 98/07/17

محمدرضا ادیبان 
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اصالحیه
شماره: 139860330001010822

رأی شــماره 139860330001003806 مربــوط بــه پرونده 
ــای  ــه تقاض ــوط ب ــه 1398114430001000119 مرب کاس
خانــم نیــره الســادات حســینی مبنــی بــر صــدور ســند 
ــی  ــی از 11018 اصل ــاک 1 فرع ــت قســمتی از پ مالکی

واقــع در بخــش یــک قــم تحــت بررســی اســت.
ــه شــماره  ــه مفــاد گــزارش کارشــناس ب ــا توجــه ب ب
ــه  ــه اینک ــت ب ــا عنای ــورخ 98/07/10 و ب 1/2104 م
طبــق گــزارش شــماره 1/11846 مــورخ 98/07/10 رای 
هیــات تاکنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادر بــه 

شــرح زیــر اصــاح مــی گــردد:
مســاحت ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت 
132 مترمربــع پــاک 1 فرعــی از 11018 اصلــی واقــع در 

بخــش یــک قــم بــا حــدود ذیــل صحیــح اســت:
شــماال: بــه طــول 4/97 متــر مربــع دیــوار بــه زمیــن 

پــاک 11018/47 اصلــی
شــرقا: بــه طــول 26/40 متــر مربــع دیــوار مشــترک 

بــا پــاک 11018/5 اصلــی.
ــر  ــه معب ــوار ب ــر درب و دی ــول 5 مت ــه ط ــا: ب جنوب

متغیــراالرض 20 متــری
ــاک  ــوار پ ــه دی ــوار ب ــر دی ــول 27 مت ــه ط ــا: ب غرب

اصلــی.  11018/106
رای صــادره قبلــی بــا رعایــت اصاحــات فــوق قابــل 

اجــرا مــی باشــد. )اصاحــی(
محمدرضا ادیبان 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
قطعــه  یــک  ششــدانگ  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد 
ــاحت 207  ــه مس ــکونی ب ــای مس ــر بن ــتمل ب ــن مش زمی
ــده از 459  ــی 10040 مجــزی ش ــماره فرع ــه ش ــع ب مترمرب
ــش 28  ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری ــی 8 واق ــنگ اصل از س
ــور  ــی پ ــعیده جمال ــم س ــه خان ــات مالکان ــان تصرف گی
ــای  ــمی آق ــک رس ــک از مال ــی مل ــت انتقال ــد کرام فرزن
ــد  ــذا تحدی ــده ل ــن پرســت محــرز گردی ــر پایی ــی اصغ عل
حــدود اختصاصــی بــه نــام ســعیده جمالــی پــور منتشــر 
و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی 
مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
ــروع و  ــل ش ــح در مح ــاعت 11 صب 1398/08/19 راس س
ــن  ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ب
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم 
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش واخواه
روز  ســی  مــدت  ظــرف  تحدیــدی  مجلــس  صــورت 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ اعت
ــاده 86  ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس تال
آیینامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک 
مــاده از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت 
ــس از  ــر اینصــورت پ ــم دارد در غی ــه دادگاه محــل تقدی ب
گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــی او  ــده قانون ــا نماین ــه وســیله متقاضــی ی دادخواســت ب
ــی را  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ای

ــد داد.  ــه خواه ادام
تاریخ انتشار: 1398/07/17 
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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

40 میلیارد ریال برای طرح سوادآموزی در سمنان هزینه می شود
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: ۴0 میلیارد ریال در سال 

تحصیلی 99-9۸ برای اجرای طرح های سوادآموزی از محل اعتبارهای ملی در استان سمنان 
هزینه می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: طرح جامع کیفی 
سـازی پساب رودخانه کشـف رود باید در راستای جایگزین شدن منابع 
 آب غـرب مشـهد و تامیـن آب ایـن کانشـهر در درازمدت اجرایی شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت آب منطقه ای خراسـان رضوی، محمد 
عائـی در حاشـیه بازدیـد از رودخانـه کشـف رود کـه بـا حضور اسـتاندار 
خراسـان رضـوی، فرمانـدار مشـهد، معاون جلوگیـری از جرم دادسـتانی 
مشـهد، شـهردار مشـهد و سـایر مدیران و مسـئوالن شـهری انجام شد، 
اظهـار کـرد: کشـف رود مهمتریـن رودخانـه اسـتان اسـت کـه بـه دلیل 
 عبور از شـمال کانشـهر مشـهد حسـاس تریـن رودخانه نیز می باشـد.

و  تهدیـدات  رود  کشـف  رودخانـه  شـرایط  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
افـزود:  دارد،  و  داشـته  مشـهد  بـرای کانشـهر  فراوانـی  فرصت هـای 
مـا چنـد تـا مسـئله جـدی در کشـف رود داشـتیم؛ نخسـت اینکـه 
تجـاوز  روخانـه  بسـتر  و  حریـم  بـه  مشـهد  محـدوده کانشـهر  در 
بـود. افـراد تصـرف شـده  ایـن حریـم و بسـتر توسـط   مـی شـد و 
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای خراسـان رضوی ادامه داد:  متاسـفانه 
در ایـن اراضـی پسـماندهای خطرنـاک و زبالـه هـای سـاختمانی را می 
 ریختنـد کـه یـک محیط بسـیار متعفنـی را در منطقه تشـکیل داده بود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه تصـرف رودخانه کشـف رود، توان سـیل خیزی 
ایـن رودخانـه را بـه میزان نگران کننـده ای افزایـش داده بود، ابـراز کرد: 
مسـاله بعـدی فاضاب ها و پسـاب هایی بود که در داخـل این رودخانه 
 جـاری شـده و بـه شـدت آلودگـی زیسـت محیطـی ایجـاد کـرده بـود.
عائـی بـا بیـان اینکـه مشـکل و مسـاله چهارمـی کـه در خصـوص 
کشـف رود وجـود داشـت، اسـتفاده از پسـاب و فاضـاب بـرای کشـت 
سـیفی جـات و میـوه هـای سـاالدی خـام خـور بـوده اسـت، عنـوان 
کـرد: در همیـن راسـتا شـرکت آب منطقـه ای خراسـان رضـوی طـرح 
مطالعـات جامـع کشـف رود را بـا مشـخص کـردن حریـم و بسـتر 
ایـن رودخانـه تهیـه و تدویـن کـرد کـه بـا همـکاری دسـتگاه هـای 
اجرایـی و قضائـی اسـتان و نهادهـای مدنـی و دانشـگاهی منجـر بـه 
از رودخانـه کشـف رود شـد. آزادسـازی 90 کیلومتـر  و   رفـع تصـرف 
وی تصریـح کـرد: بـا رفـع ایـن تصرفـات دو جـاده بـرای عبور و مـرور از 
شـمال و جنـوب رودخانـه کشـف رود ایجـاد شـد، بـا ایـن طـرح امروز 
بـه راحتـی مـی تـوان از مناطـق مختلـف ایـن رودخانـه بازدید کـرد و از 
 نزدیـک مسـائل بهداشـتی و امنیتـی مـردم را مـورد بررسـی قـرار داد.

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای خراسـان رضـوی خاطـر نشـان کـرد: 
خوشـبختانه  در حـال حاضـر  در ۶0 کیلومتـر بسـتر ایـن رودخانـه 
یعنـی از پـل فردوسـی )شـاهنامه( تـا کنارگذر شـمالی دیگـر هیچگونه 
مصرفـی از فاضـاب و پسـاب نداریـم اما متاسـفانه در کنار گذر شـمالی 
دو مرکـز آالینـده بـه شـدت خطرنـاک وجـود دارد، نخسـت چـرم شـهر 
کـه عنصـر سـنگین در فاضـاب آن وجـود دارد و دیگـری ۳۵0 تـا ۴00 
 تانکـر تخلیـه فاضابی اسـت کـه روزانـه در این محل تخلیه می شـوند.

و  مراتــع  امــور  اداره  رییــس 
ادره کل منابــع  بیابــان زدایــی 
آبخیــزداری شــمال  و  طبیعــی 
 ۴۶ گفــت:   کرمــان  اســتان 
ــل  ــار از مح ــال اعتب ــارد ری میلی
ــه اداره  ــی ب ــدوق توســعه مل صن
اســتان  شــمال  مراتــع  امــور 

یافــت. اختصــاص 
اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــی  ــع طبیع ــانی اداره کل مناب رس
اســتان  شــمال  آبخیــزداری  و 
بیگدلــی  مصطفــی  کرمــان، 
مراتــع  امــور  دفتــر  معــاون 
ــع و  ــا، مرات ــگل ه ــازمان جن س
در  دیــروز  کشــور  آبخیــزداری 
ســفر بــه کرمــان از رونــد تولیــد 
و تأمیــن بــذور، عرصــه هــای 
نهــال هــای  و  مدنظــر کشــت 
ای  بوتــه  و  مرتعــی  تولیــدی 
مرتــع شــمال اســتان کرمــان در 
اعتبــارات  تخصیــص  راســتای 
ــد  ــی بازدی ــعه مل ــدوق توس صن
ــرای  ــای الزم ب ــرد و رهنموده ک
ــه داد. ــروژه هــا را ارائ اجــرای پ
ــاس درخشــانی رییــس اداره  عب
بیابان زدایــی  و  مراتــع  امــور 
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره 

اســتان  شــمال  آبخیــزداری 
ــت:  ــد گف ــن بازدی ــان در ای کرم
از  ریــال  میلیــارد  امســال۴۶ 
صنــدوق  اعتبــارات  محــل 
امــور  اداره  بــه  ملــی  توســعه 
مراتــع شــمال اســتان کرمــان 

اســت. یافتــه  اختصــاص 
ــرای  ــار ب ــن اعتب ــزود: ای وی اف
اجــرای پــروژه هــای بیولوژیــک 
ــات  ــار، عملی ــطح 700 هکت در س

بیومکانیــک در ســطح  ۲ هــزار و 
ــره  ــور ذخی ــه منظ ــار ب ۲۳۲ هکت
نــزوالت آســمانی، بوتــه کاری در 
۲00 هکتــار، کودپاشــی  ســطح 
قــرق  هکتــار،   ۳۵0 ســطح  در 
ــار  ــزار و ۱۴9 هکت ــطح  ه در س
و احــداث ۴ بــاب آب انبــار و 

ــود. ــی ش ــه م ــخور هزین آبش
ــا  ــاده ای ب ــذر را نه ــانی ب درخش
بیــان  و  عنــوان کــرد  اهمیــت 

ایــن  تأمیــن  بــرای  داشــت: 
نهــاده، بذرهــای مــورد نظــر از 
جمــع  مرتعــی  هــای  عرصــه 
آوری و یــا در ایســتگاه تولیــد 

مــی شــوند. تولیــد  بــذر، 
گزارشــی  بازدیدهــا  ایــن  در 
مستندســازی  و  هــا  نهــاده  از 
شــد. ارائــه  نیــز  مراحــل کار 

معـاون دفتـر پدافندغیرعامـل و مدیریـت بحـران وزارت نیرو 
در مراسـم رونمایـی از مرکـز عملیاتـی اکیـپ غواصـی منطقه 
از سـوی  در سـال گذشـته  گفـت:  جنـوب کشـور  مرکـزی 
وزیـر نیـرو دسـتورالعمل تشـکیل اکیـپ هـای غواصـی برای 
شـرکتهای تابـع وزارت نیـرو صـادر شـد و تاکنـون اکیپ های 
غواصـی منطقـه مرکـزی شـمال غـرب در زنجـان و منطقـه 

مرکـزی جنـوب کشـور در اصفهـان تشـکیل شـد.
مهنـدس جهانبخشـی بـا بیـان اینکه تـا پایان سـال ۴ الی ۵ 
اکیـپ غواصی دیگر درکشـور تشـکیل می شـود تصریح کرد: 
دفتـر پدافندغیرعامـل و مدیریـت بحـران وزارت نیـرو درصدد 
اسـت تـا پایـان سـال در ۴ الی۵ منطقه دیگر در کشـور اکیپ 

هـای غواصـی راه انـدازی نمایـد ایـن درحالیسـت کـه همـه 
شـرکت هـای تابـع وزارت نیـرو ملـزم به تشـکیل اکیپ های 

غواصی هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه قانـون جدیـد مدیریـت بحـران کشـور اعام 
کـرد:در قانـون جدیـد مدیریـت بحـران، وزارت نیـرو مسـئول 
مسـتقیم مهـار سـیابها درکشـور مـی باشـد برایـن اسـاس  
تشـکیل اکیـپ هـای تخصصـی  غواصی بـرای مهـار حوادث 

غیـر مترقبـه در وزارت نیـرو الزامـی اسـت.
وی گفـت: تشـکیل اکیپ هـای غواصی تخصصی بـرای مهار  
حوادثـی کـه  در زیـر آب رخ می دهد ، بسـیاراهمیت دارد زیرا 
غواصـان عاوه برمهـارت الزم در غواصی باید آشـنایی کامل بر 

تجهیزات وتاسیسـات صنعت آب نیز داشـته باشند  
معـاون دفترپدافندغیرعامـل و مدیریـت بحـران وزارت نیـرو 
افـزود: در قانـون جدیـد مدیریـت بحران کشـور عـاوه بر مهار 
سـیاب ها ،مهار تبعات خشکسـالی نیز از وظایف  مسـئولین 
امـر در وزارت نیـرو محسـوب می شـود همچنیـن تامین آب 
وبـرق مـردم در هـر شـرایطی بر عهـده وزارت نیرو می باشـد.
در ادامه این مراسـم مدیرعامل شـرکت آب وفاضاب اسـتان 
اصفهـان گفت:قبـل از ابـاغ دسـتورالعمل وزیـر نیـرو مبنی بر 
تشـکیل اکیـپ هـای غواصـی در شـرکتهای تابـع وزارت نیرو 
،آبفـا اصفهـان اقـدام بـه تشـکیل اکیـپ ۸ نفـره غواصـی در 

اصفهـان نمود
مهنـدس هاشـم امینـی با اشـاره به ضـرورت تشـکیل اکیپ  
غواصـی در آبفـا اصفهـان خاطرنشـان ساخت:شـرکت آبفـا 
اصفهـان در سـالهای اخیـر بـا وقـوع چندین حوادث سـنگین 
در بخـش آب و فاضـاب روبـرو گردیـد برایـن اسـاس اکیپ 

غواصـی در آبفـا اصفهان تشـکیل شـد.
وی اعـام کـرد: اکیـپ غواصی آبفـا اصفهان عاوه بـر آموزش 

غواصـی در حـال گذرانـدن دوره های تخصصـی در صنعت آبفا 
هستند 

مهنـدس هاشـم امینی با اشـاره بـه راه اندازی مرکـز بحران با 
تجهیـزات مدیریـت بحران دراصفهان گفـت: در حال حاضر در 
صـدد تشـکیل مرکز مدیـرت  بحران در اصفهان هسـتیم این 
درحالیسـت که ماشـین بحـران آبفا اصفهان مجهـز به تمامی 
امکانـات بـرای مهار بحـران در کوتا هترین زمان ممکن اسـت 
همچنین در  مهار بحران از پنل های خورشـیدی و تلفن های 

ماهـواره ی نیـز بهره من می شـویم
در ادامـه دبیر شـورای مرکـزی ورزش وزارت نیرو گفت:بدنبال 
اابـاغ وزیـر نیـرو مبنـی بـر تشـکیل اکیپ هـای غواصـی در 
شـرکتهای تابـع وزارت نیـرو ،تفاهم نامه ای میـان وزارت نیرو 
و فدراسـیون ورزش غواصـی بـرای آمـوزش غواصـی  منعقـد 

. گردید 
حسـین زاده افزودعـاوه بـر آمـوزش غواصـی بـه افـراد واجد 
شـرایط ،آموزش دفاع شـخصی برای نگهبانان منابع و مخازن 

آب در وزارت نیـرو در دسـتور کار قـرار دارد.

 اختصاص 46 میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی
 برای مراتع شمال استان 

رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپ غواصی 

منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو

برگزاري مانور مهار نشت گاز کلر در تصفیه خانه فاضالب اراك
سرپرســت شــرکت آب و فاضــاب شــهری 
ــردن  ــور باالب ــه منظ ــت: ب ــزی گف اســتان مرک
ســطح آمادگــی و آگاهــی كاركنــان واحــد 
گندزذایــی فاضــاب،  مانــور مهــار نشــت  گاز 
ــه فاضــاب شــهر  ــه خان ــر در محــل تصفی كل

ــد. ــزار ش اراك برگ
یوســف عرفانــی نســب  اظهــار کــرد: در ایــن 
مانــور كــه بــه منظــور آمادگــی  هــر چــه 
ــوادث  ــا  ح ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــتر كاركن بیش

تاسیســات  در  كلــر  گاز  نشــت  احتمالــی 
ــان   ــر از كاركن ــزار شــد  ۲۳ نف ــی برگ گندزدای
اراك،  هــای  شــهر  فاضــاب  و  آب  امــور 
آشــتیان كــه  و  خمیــن  دلیجــان،  ســاوه، 
بــه  فاضــاب  تاسیســات گندزدایــی  دارای 
تیــم   ۵ قالــب  در  هســتند  كلــر  روش گاز 
قبــل  از  ســناریوی  بــا   شــركت کردنــد.  
طراحــی شــده بــه منظــور آمادگــی  هــر چــه 
بیشــتر  بــرای مقابلــه بــا  حــوادث احتمالــی 

گندزدایــی  تاسیســات  در  كلــر  گاز  نشــت 
حضــور داشــتند.

وی بــا اشــاره بــه ســناریوی از قبــل طراحــی 
افــزود:  ایــن مانــور  اجــرای  بــرای  شــده 
ــری  ــره گی ــا به ــور ب ــن مان ــزاری ای ــی برگ ط
و  تجــارب   ، فــردی  تجهیــزات حفاظــت  از 
ــه  ــن زمین ــده در ای ــده ش ــای دی ــوزش ه آم
تیــم هــای حاضــر  موفــق بــه مهارنشــت گاز 

كلرســیلندرهای یــك تنــی شــدند.

مرحله سوم حذف 
قبوض کاغذی در ایالم 

اجرا می شود
روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان ایـام 
طـی اطاعیه مرحله سـوم حـذف کاغذی 
قبوض گاز مشـترکین ایامی را اعام کرد.
پیـرو صـدور دو مرحلـه اطاعیـه قبلـی 
در خصـوص حـذف قبـوض کاغـذی گاز 
در اسـتان ایـام در تیرمـاه و شـهریور مـاه 
9۸، بـه اطـاع مردم شـریف اسـتان ایام 
مـی رسـاند از ابتدای مهرمـاه صدور قبض 
کاغـذی گاز در کل اسـتان ایـام حـذف 
گردیده اسـت و صورتحسـاب گاز مصرفی 
صرفـا بصـورت پیامـک بـرای مشـترکین 

ارسـال خواهـد شـد.
بدینوسـیله از کلیه مشترکین گرامی که تا 
کنـون نسـبت بـه ثبت تلفـن همـراه خود 
اقـدام ننمـوده اند تقاضا مـی گردد به یکی 

از  روشـهای زیـر اقدام نمایند:
۱-  ارسـال شـماره اشـتراک بـه صـورت 
شـماره اشـتراک*۱ )بـه ترتیب از سـمت 
چـپ به راسـت: عـدد یک سـتاره شـماره 
متمرکـز  پیامـک  بـه شـماره  اشـتراک( 

۱000۱9۴
۲-مراجعه به پایگاه اطاع رسـانی شرکت 
HTTP://( آدرس   بـه  ایـران  ملـی گاز 
WWW.NIGC.IR  ( و کلیـک بـر روی 
آیکون ثبت تلفن همراه مشـترکین جهت 
حـذف قبـوض کاغـذی و ورود بـه صفحه 

دریافـت اطاعات مشـترکین
۳-اسـتفاده از آدرس اینترنتـی صفحـه 
آدرس  بـه  گاز  کاغـذی  قبـوض  حـذف 
)HTTP://GHABZ.NIGC.IR  ( و ورود 
بـه صفحـه دریافـت اطاعات مشـترکین
ضمـن تشـکر از مشـارکت 9۶ درصـدی 
مشـترکین گرامـی اسـتان کـه نسـبت به 
ثبـت تلفن همـراه خود اقدام نمـوده اند از 
سـایر مشـترکین گرامی که تا کنون موفق 
بـه ثبـت اطاعات تلفن همراه خود نشـده 
انـد )بـه ویـژه ادارات، سـازمانها، صنایـع و 
مصارف عمومی دارای کنتور گاز مشـترک( 
درخواسـت مـی گردد به منظـور جلوگیری 
از ایجـاد وقفـه در ارسـال صورتحسـاب گاز 
بصـورت پیامکـی، نسـبت بـه ثبـت تلفن 
همـراه خـود بـه یکـی از روش هـای فوق 

اقـدام نمایند.

استفاده از پساب کشف رود ایالم 
برای جایگزین شدن منابع 

آب غرب مشهد

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی:

ارایه سه هزار و 88  مورد خدمات جانبی 
حفاری به شرکت های بهره بردار نفتی

مهران مکوندی: سه هزار و 88  مورد خدمات جانبی حفاری ارائه می شود

معـاون مدیرعامل شـرکت ملـی حفاری 
از  مهندسـی  و  فنـی  امـور  در  ایـران 
ارایـه سـه هـزار و ۸۸  مـورد خدمـات 
جانبـی در نیمه نخسـت سـال جاری به 
شـرکت هـای نفتـی در مناطق خشـکی 

و دریایـی کشـور خبـر داد.
فعالیـت  تشـریح  در  مکونـدی  مهـران 
هـای ایـن بخـش از ابتـدای فروردیـن 
ایـن  گفـت:  شـهریورماه  پایـان  تـا 
خدمات از سـوی متخصصـان و کارکنان 
مدیریت هـای  در  شـرکت  سـختکوش 
ویـژه  خدمـات  و  فنـی  خدمـات 
حفـاری بـه  شـرکت هـای متقاضـی و 
ارایـه  حفـاری  عملیـات  مدیریت هـای 

اسـت.  شـده 

صنعـت  جانبـی  خدمـات  افـزود:  وی 
سـرویس   ۲0 بـر  افـزون  حفـاری 
آنهـا  جملـه  از  کـه  اسـت  تخصصـی 
مـی تـوان بـه عملیـات حفـاری جهـت 
دار و افقـی، حفـاری بـا هـوا، حفـاری 
و  سـطحی  نمودارگیـری  فروتعادلـی، 
درون چاهـی، چـاه پیمایی، اسـیدکاری 
گسـترده و ویـژه، سـیمانکاری، تزریـق 
پذیـری، لولـه مغـزی سـیار، آزمایـش 
آویـزه،   نصـب  متـه،  سـاق  بـا  چـاه 
آزمایـش بهـره دهـی چاه و لولـه گذاری 

داشـت.  اشـاره  چـاه 
مکونـدی بـا بیـان اینکه هرکـدام از این 
خاصـی  و کاربـردی  تکنیـک  خدمـات 
در عملیـات حفـر و تکمیـل چـاه دارد،  

اظهـار کرد: در ایـن مدت  ۱۴ هزار و ۸۲ 
متـر حفـاری جهـت دار و افقـی و ۲۲۲ 
متـر مغـزه گیـری بـر روی ۳۴ حفـره ، 
سـطحی،  نمودارگیـری  عملیـات   ۲۳۵
۲۳۶ نمودارگیـری درون چاهـی و ۱7۲ 
عملیـات چاه پیمایی در حـوزه مدیریت 
خدمـات ویـژه حفـاری محقـق گردیـد. 

معـاون مدیرعامل شـرکت ملـی حفاری 
ایـران در امـور فنـی و مهندسـی گفـت: 
اجـرای ۴۶ مـورد اسـیدکاری گسـترده و 
ویـژه، ۵70 مـورد سـیمانکاری چـاه هـا، 
99۳ مـورد تزریـق پذیـری، ۱۵۱ مـورد 
عملیـات لولـه مغـزی سـیار، ۲۵۱ مـورد 
آزمایـش چـاه بـا سـاق متـه، ۲۸ مـورد 
نصـب آویـزه، ۵0 مـورد آزمایـش بهـره 

دهـی چـاه و ۲7۳ مـورد لولـه گـذاری 
چـاه در مـدت پیـش گفتـه بـا موفقیت 
حفـاری  فنـی  خدمـات  مدیریـت  در 

شـرکت صـورت پذیرفـت.
وی  در پیونـد بـا ایـن مطلـب توضیـح 
داد: برنامـه ریـزی و اجـرای ۲۳ مـورد 
عملیـات کامـل و ویـژه حفـاری بـا هـوا 
بـه متـراژ دو هـزار و ۱۲۶ متر و ۲۶ مورد 
عملیـات کامـل و ویژه حفـاری به روش 
فروتعادلـی )UBD ( به متراژ ۳۴0 متر 
از دیگـر خدمـات تخصصـی اسـت کـه 
از  افزایـش نسـبی در قیـاس بـا مـدت 
مشـابه سـال قبـل مواجـه بـوده اسـت. 
حفـاری  عملیـات  انجـام   مکونـدی 
چـاه هـا همسـو بـا خدمـات یکپارچـه 
حفـاری را از مزیـت هـای منحصـر بفرد 
شـرکت ملـی حفـاری ایـران عنـوان کرد 
و افـزود: ایـن در حالـی اسـت کـه هـر 
دارای  کشـورهای  در  خدمـات  از  یـک 
ایـن فناوری توسـط یک شـرکت برنامه 

ریـزی و اجـرا مـی گـردد. 
معـاون مدیرعامل شـرکت ملـی حفاری 
ایـران در امـور فنـی و مهندسـی اظهـار 
کـرد: بـر اسـاس برنامـه ریزی هـای به 

عمـل آمـده توسـعه فعالیـت هـای این 
بخـش در دسـتور کار مـی باشـد و در 
ایـن زمینـه روزآمـد نمـودن تجهیزات و  
آمـوزش تخصصـی کارکنان مـورد تاکید 

باشـد.  می 
از  اسـتفاده  همچنیـن  گفـت:  وی 
توانمنـدی ها و ظرفیـت های داخلی در 
خصـوص سـاخت قطعـات و تجهیـزات 
مختلـف  هـای  بخـش  در  کاربـردی 
خدمـات فنـی و ویـژه شـرکت بـا هدف 
حمایـت از تولیـدات و تامیـن نیازهـا از 
منابـع داخلـی در سـرفصل برنامـه های  

دارد. قـرار  شـرکت 
 مکونـدی در ادامـه بـا اشـاره بـه پـروژه 
افزایـش  و  نگهداشـت  حفـظ،  هـای 
تولیـد شـرکت ملی نفـت ایـران، افزود: 
شـرکت ملـی حفـاری ایـران در زمینـه 
شـرکت در مناقصـه هـای پـروژه هـای 
میـدان محـور بـه صـورت علـی الـراس 
و  داشـته  فعـال  حضـور  مشـارکتی  و 
هـم اکنـون دو پـروژه در میادیـن نفـت 
شـهر و گچسـاران را بـا اسـتقرار دکل و 
خدمـات جانبـی فنـی و مهندسـی مورد 

نیـاز در دسـت اجـرا دارد.

ته
نک

معـاون مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران در امـور فنـی و 
مهندسـی اظهـار کـرد: بر اسـاس برنامه ریـزی های به عمـل آمده 
توسـعه فعالیـت هـای ایـن بخـش در دسـتور کار می باشـد و در 
ایـن زمینه روزآمد نمـودن تجهیزات و  آمـوزش تخصصی کارکنان 
مـورد تاکیـد می باشـد. وی گفت: همچنین اسـتفاده از توانمندی 
هـا و ظرفیت های داخلی در خصوص سـاخت قطعات و تجهیزات 
کاربـردی در بخـش هـای مختلـف خدمـات فنـی و ویژه شـرکت 
بـا هـدف حمایـت از تولیـدات و تامین نیازهـا از منابـع داخلی در 
سـرفصل برنامه های  شـرکت قرار دارد. مکوندی در ادامه با اشـاره 
بـه پـروژه هـای حفـظ، نگهداشـت و افزایـش تولید شـرکت ملی 
نفـت ایران، افزود: شـرکت ملی حفاری ایران در زمینه شـرکت در 
مناقصـه های پـروژه های میـدان محور بـه صورت علـی الراس و 
مشـارکتی حضور فعال داشـته و هـم اکنون دو پـروژه در میادین 
نفـت شـهر و گچسـاران را با اسـتقرار دکل و خدمـات جانبی فنی و 

مهندسـی مورد نیاز در دسـت اجـرا دارد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شـرکت تعاونـی مسـکن فرهنگیان اسـتان کرمـان به شـماره ثبت 199 و شناسـه ملی 

1066300۲۲07۵ شهرسـتان کرمـان اسـتان کرمـان به اطـالع کلیه اعضای محترم شـرکت 
تعاونـی می رسـاند که جلسـهمجمع عمومی عادی سـالیانه نوبـت اول این اتحادیـه /تعاونی 
در سـاعت 17:00 روز شـنبه مـورخ 98/8/18در محـل سـالن اجتماعات ناحیه یـک آموزش و 

پرورش تشـکیل مـی گردد

هئیت مدیره اتحادیه/ شرکت تعاونی

از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضوربهم رسانند
1-اعضائـی کـه مایلند حق حضـور و رای دادن در مجمع را به نماینده تـام االختیار واگذار نمایند 
تـا تاریـخ 98/8/17 بـه اتفاق نماینـده خود جهت تاییـد و صدور برگ نمایندگـی به محل دفتر 
شـرکت تعاونـی مسـکن فرهنگیان کرمـان مراجعـه نمایند.)حضور تـوام عضـو و نماینده وی 
در مجمـع ممنـوع اسـت( ضمنا سـاعت 1۵:30 وکالتنامه توسـط اشـخاص مسـئول در محل 

برگزاری مجمع بررسـی مـی گردد
چنانچه در دسـتور جلسـه انتخاب هیئت مدیره با بازرسان باشـد افراد که متقاضی کاندیداتوری 
سـمتهای مذکـور می باشـند حداکثر تـا تاریخ یک هفته پـس از تاریخ انتشـار آگهی جهت ثبت 

نـام به محل دفتر شـرکت مراجعه نمایند

دستور جلسه:
-گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس                

-  انتخابات هئیت مدیره و بازرسان
-تصویب صورت مالی سال 98                          

- تصمیم گیری در خصوص ارائه پروژه یا کار 
شرکت و غیره

-تصویب بودجه پیشنهادی سال98                        
-تغییرات عضو وسرمایه شرکت

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
ــی 980231  ــه اجرای ــده کالس ــه در خصــوص پرون ــردد ک ــی گ ــالم م ــیله اع بدینوس
ــای  ــه آق ــوم ل ــق محک ــور در ح ــتی پ ــارون دش ــای ه ــت آق ــوص محکومی درخص
ــای  ــه آق ــه محکــوم علی ــق ب ــور ســیکلت متعل محمــد شــریفی یــک دســتگاه موت
ــق  ــی و از طری ــف، توســط کارشــناس دادگســتری ارزیاب ــور توقی ــارون دشــتی پ ه
مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مشــخصات مــال مــورد مزایــده بدیــن شــرح مــی 
ــدل  ــالک 36349/582 م ــه شــماره پ ــگ ب ــبز رن ــر س ــور ســیکلت کبی باشــد: موت
1395 و دارای دو محــور بــه شــماره شاســی 9542719 و بــه شــماره موتــور 196680. 
موتــور ســیکلت از ناحیــه تشــک، دســته فرمــان، اســتارت، قســمت موتــور و باتــری 
ــه  ــده ب ــر دارد. ارزش کل مــال مــورد مزای ــه تعمی ــاز ب ــده و نی دچــار خســارت گردی
میــزان 2/500/000 تومــان )دو میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــرآورد گردیــده مزایــده 
در روز دوشــنبه مورخــه 98/07/29 ســاعت 9 الــی 10 صبــح در اجــرای احــکام مدنــی 
ــت کارشناســی  ــده از قیم ــه مزای ــر اســت ک ــه ذک ــردد الزم ب ــی گ ــزار م ــق برگ حوی
شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد. 
ده درصــد مبلغــع مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر 
ــن  ــی ثم ــت مابق ــدم پرداخ ــورت ع ــردد. در ص ــت گ ــاده پرداخ ــک م ــدت ی ــه م ب
معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. متقاضیــان در صــورت 
ــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام  ــده ب ــل از موعــد مزای ــد 5 روز قب تمایــل مــی توانن
مدنــی حویــق مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود. 
7080 وحدانی – دادورز اجرای احکام مدنی حویق 

اصالحیه
ــر ســال جــاری در همیــن روزنامــه  ــخ 15 مه ــرو آگهــی منتشــر شــده در تاری پی
بــه شــماره کالســه 543/3/98 شــادروان حبیــب الــه دســت رنــج فرزنــد عبدالــه 
ــوده بدینوســیله  ــه اشــتباه ب ــخ 97/06/24 ک ــه شــماره شناســنامه 959 در تاری ب

اصــالح میگــردد. 
اسالمشهر  7112
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تمام شب چشمهای بازبی خواب

وحاالدیگربسیار دیراست برای

 حتی به خواب فکر کردن

ومرا تاب سپیدی این پرده نیست

صبح بخیر... صبح.

 آنا آخماتووا

عکس نوشت

عکس:
 پگاه قدیری

اینقــدر در مورد زندگی مون برای دیگران 

ناهید نگو 

مردم اون چیزی که دوســت دارند را از 

حرف های تو میشــنون،نه اون چیزی که تو میگی

من مادر هستم

کهکشان عشق 
تا ۱7مهر در گالری ایده در حال اجرا است.

 
نمایشگاهدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
دو هفته نامه حوادث و شگفتی های همشهری منتشر شد.

 بیا جلوتر 
تا ۵آبان در عمارت نوفل لوشاتو

 در حال اجرا است.

 قصه قصر یخی 
از ۲0مهر تا ۳0 آبان در خانه موزه

 استاد عزت هللا انتظامی )قیطریه( 
برگزار می شود.

 خرس 
تا ۳0مهر در مجموعه تئاتر دیوار چهارم 

در حال اجرا است. 

کل عمرمون ِدپرس هستیم بعد تو 
اعامیه مون میزنن : "شادروان"

کاله قرمزی

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

برون ز جام دمادم مجوی این دم هیچ
بجز صراحی و مطرب مخوا همدم هیچ
بیا و بادٔه نوشین روان بنوش که هست

بجنب جام می لعل ملکت جم هیچ
مجوی هیچ که دنیا طفیل همت اوست
که پیش همت او هست ملک عالم هیچ
غمست حاصلم از عشق و من بدین شادم

که گر چه هست غمم نیست از غمم غم هیچ
دلم ز عشق تو شد قطره ئی و آنهم خون

تنم ز مهر تو شد ذره ای و آنهم هیچ
غمم بخاک فرو برد و هست غمخور باد
دلم بکام فرو رفت و نیست همدم هیچ
تنم چوموی پر از تاب و رنج و دوری خم
ولی میان تو یک موی اندر و خم هیچ
از آن دوای دل خسته در جهان تنگست
که نیستش به جز از پستٔه تو مرهم هیچ
دم از جهان چه زنی همدمی طلب خواجو
بحکم آنکه جهان یکدمست و آندم هیچ

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

رسالت شاه اسماعیل صفوی
 از زبان خود او

اسـتان  میـادی   ۱۵0۳ سـال  اكتبـر  نهـم 
كرمـان شـامل سراسـر جنوب شـرقی ایران 
از جملـه سـواحل مربـوط در خلیـج فـارس 
و دریـای ُعمـان داوطلبانـه بـه قلمـرو شـاه 

پیوسـت. صفـوی  اسـماعیل 
شـاه اسـماعیل كـه قبا ُاسـتان فـارس را به 
قلمـرو خـود ضمیمـه كـرده بـود در همیـن 
سـال فرمانروایـان یـزد و اصفهان و سـپس 

خراسـان را بـه اطاعـت خویـش در آورد.
وی در هـر یـك از شـهرهای عمـده كشـور 
خطـاب بـه مـردم گفته بود كه چون از نسـل 
امام حسـین )ع( و شـهربانو دختـر یزدگرد 
اثنـی  شـیعه  ترویـج  رسـالت  اسـت  سـوم 
عشـری و احیـاء امپراتوری ایران را دارد كه 
بـه نوشـته موّرخـان، بـه تحّقق هـر دو وعده 
موفـق شـد. شـاه اسـماعیل ایـن دو وعـده 
خـود،  برنامـه کار  عنـوان  بـه  را  تصمیـم  و 

بـرای نخسـتین بـار در سـال ۱۵0۲ میـادی 
 در اجتماعـی در شـهر تبریـز بیـان كرده بود.

طالیی«  داستان »َخرِ 
ادبیـات غـرب، اكتبـر سـال 175  در تاریـخ 
اسـت  آمـده  شـمار  بـه  ماهـی  میـادی، 
نوشـته  آن، داسـتان »خـر طایـی«  كـه در 
آپولیـوس Apuleius در امپراتـوری روم بـه 
اوج محبوبیـت رسـیده بـود، بـه گونـه ای كه 
در چهـار کانـون در امپراتـوری روم جمعا 119 
كاتـب )رونویـس بـردار( هـر روز از بـام تـا 
شـام آن را تكثیـر )رونویسـی( مـی كردنـد.

 اپولیـوس سـه مـاه پیش از آن، كار نوشـتن 
ایـن داسـتان را بـه پایـان رسـانده بـود. او 
كـه یـك رومـی متولد شـمال افریقـا بود در 
داسـتان  ایـن  پنجاهمیـن سـال عمـر خـود 
داسـتان  ایـن  در  بـود.  نوشـته  را  )خیالـی( 
زبانهـای مختلـف  بـه  قـرن گذشـته  تـا  كـه 
دانشـكده  در  و  اسـت  شـده  چـاپ  تجدیـد 
هـای ادبیـات آن را در بخـش ادبیـات غـرب 
مطالعـه مـی كننـد، نویسـنده شـرح احـوال 

را   »  Luciusلوسـیوس« نـام  بـه  مـردی 
بیـان مـی دارد كـه ناگهـان تبدیل بـه »خر« 
شـده و بـه كارهـای عجیـب و غریـب؛ گاهی 
ماجراجویانـه و زمانـی خنـده آور دسـت مـی 

زنـد و ....
اوضـاع  ایـن داسـتان،  آپولیـوس در قالـب 
افـكار  و  منعكـس  خـودرا  زمـان  اجتماعـی 
فلسـفی و نظـرات اصاحـی اش را بیان می 
اسـتغاثه  پـس  خـودرا  داسـتان  وی  دارد. 
 Isis ایسـیس  پیشـگاه  بـه  لوسـیوس 
قالـب  بـه  اگـر دوبـاره  خـدای رومیـان كـه 
اصلـی بـاز گردانده شـود سـراغ مـادی گری 
نخواهـد رفـت و فـردی  آزمنـدی و ظلـم  و 
پایبنـد اخاقیـات و معنویـات خواهـد شـد 
بـه  و  ایسـیس  از جانـب  او  تعهـد  قبـول  و 
صـورت اول درآمدنـش بـه پایـان مـی برد. 
را  غـرب  نویسـی  داسـتان  تالیـف،  ایـن 
وارد عصـر تـازه ای كـرده اسـت. آپولیـوس 
ایـن  بـه  دارد کـه  هـم  دیگـر  تالیـف  چنـد 

انـد. نرسـیده  معروفیـت 

 درخونگاه 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

فیلم

کتاب 

کتـاب قاضـی و جـادش اثـر فریدریـش دورنمـات، نمایشـنامه و 

رمان نویـس مشـهور سوئیسـی اسـت کـه بـه همـراه کتـاب دیگـر او 

– سـوءظن – طـی سـال های ۱9۵0 تـا ۱9۵۲ نوشـته شـده اند. نیـاز 

مالـی – بـه دلیـل بیمـاری دورنمات و همسـرش – سـبب خلق این 

دو اثـر شـد، و شـروع آثـار بعـدی او در زمینـه ادبیـات پلیسـی شـد.

مترجـم کتـاب – محمـود حسـینی راد – دربـاره نیـاز مالـی نویسـنده 

در مقدمـه آورده اسـت:

وقتـی دورنمـات بـا ۵00 فرانـک پیـش پرداخـت برای ایـن دو کتاب 

بـه منـزل رفت، همسـرش تصور کـرد دورنمات پول را دزدیده اسـت. 

دورنمـات بعدهـا گفـت ناشـری نمانده بود کـه به او زنگ نزده باشـم 

و کتابـی را کـه اصاً وجود نداشـت، پیشـنهاد نکرده باشـم. 

پیشـتر از ایـن نویسـنده رمان قـول را معرفی کردیم کـه به خاطر 
آن در سـال ۱9۵9 جایزه تشـویق نویسـندگان سوئیس را دریافت 

کـرده بود.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

دلخـواه  بـه  جنایتکارهـا  نیسـت کـه  شـطرنج  مهـره ی  انسـان 
می شـود. رو  دسـتش  زمانـی  جنایتـکاری  هـر  بدهنـد،  حرکتـش 

رمان قاضی و جالدش
ایـن رمـان، داسـتانی پلیسـی و جـذاب اسـت کـه با قتل افسـر 
پلیسـی به نام اشـمید کـه از منظم تریـن و ماهرترین افسـرهای 
جـوان اداره پلیـس اسـت شـروع می شـود. بعـد از ایـن اتفـاق، 
تحقیقـات آغـاز می شـود و قهرمـان داسـتان، کـه بـه هیـچ  وجـه 
می شـود.  وارد  نیسـت  پلیسـی  داسـتان های  قهرمـان  شـبیه 
بـازرس پیـر و بیمـاری بـه اسـم بـرالخ کـه در روزهـای آخـر عمر 

اسـت. خود 
بـا وجـود اینکـه بـرالخ ظاهـری قهرمانانـه نـدارد امـا مامـوری 
کارکشـته اسـت کـه در ضمـن، رییس مامور کشـته شـده، یعنی 
اشـمید نیز می باشـد. در بخش دیگری از داسـتان کتاب متوجه 
می شـویم کـه بـازرس در گذشـته، روزی در می خانـه ای بـا یـک 
مـرد شـرط بندی عجیبـی می کنـد کـه سرگذشـت هـر دو آن ها را 

تغییـر می دهـد.
کسـی کـه بـازرس بـا او شـرط بندی کـرده بـود، فـردی بـه اسـم 
گاسـتمان اسـت. شـخصی که در پوشش سیاسـت و دیپلماسی 
زمـان  در  و  می دهـد  انجـام  پلیـدی  و  سـیاه  جنایت هـای 
شـرط بندی بـازرس بـرالخ بـا گفتـن ایـن جملـه کـه »انسـان 
مهـره ی شـطرنج نیسـت کـه جنایتکارهـا بـه دلخـواه حرکتـش 
بدهنـد، هـر جنایتکاری زمانی دسـتش رو می شـود.« با او شـرط 
می بنـدد کـه روزی او رابه سـزای اعمالش برسـاند. در ادامه کتاب 
قاضـی و جـادش بـازرس متوجـه اتفـاق عجیبـی می شـود و…

انتخـاب ایـن کتـاب پلیسـی جـذاب و کوتـاه بـرای مـن پـر از 
چالـش و فکـر بـود. از نظـر مـن موضـوع جالـب توجـه دربـاره 
داسـتان، آخـر آن بـود. جایـی کـه می فهمیـد افسـر چانتـس از 
روی حسـادت بـه موقعیـت و موفقیت همکارش، اشـمید، اقدام 
بـه قتـل او کـرده تـا بتوانـد موقعیـت کاری و حتـی نامـزدش آنا 
را تصاحـب کنـد و دقیقـا در لبـاس چانتـس اما در مقام اشـمید 
زندگـی کنـد. در نهایـت وقتی کتاب تمام می شـود بـا خودت فکر 

می کنـی کـه حسـادت آدم هـا را بـه کجـا می توانـد برسـاند.
کامـا  و  ملمـوس  جالـب،  فضاسـازی های  بـا  داسـتان  طـی 
متناسـب بـا موضوعی بود که نویسـنده انتخاب کرده بـود، روبه رو 
هسـتیم و فریدریـش دورنمـات واقعا در این کتـاب فضایی پر از 
هـراس و امیـد، ابـر و افتـاب و مـرگ و زندگـی خلـق کرده اسـت.

قاضی و جالدش
نویسنده: فریدریش دورنمات

ترجمه: سید محمود حسینی زاد
انتشارات: ماهی


