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ــع انســانی وزیــر راه  معــاون توســعه مدیریــت و مناب
و شهرســازی از افتتــاح فــاز چهــارم و پایانــی کریــدور 
شــمال بــه جنــوب کشــور بــه طــول ۱۳۵ کیلومتــر در 
آینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت: بزرگــراه قزویــن 
ــه  - بوییــن زهــرا - ســاوه بــه طــول ۱۳۵ کیلومتــر ب
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــود.به گ ــاح می ش زودی افتت
وزارت راه و شهرســازی، »مهــدی عبــوری« بــا اشــاره 
بــه کریــدور شــمال بــه جنــوب کشــور گفــت: مســیر 
قزویــن- بوییــن زهــرا- ســاوه بزرگراهــی اســت کــه 
ــاوه- ــن، س ــت، کرج-قزوی ــار آزاد راه قزوین-رش چه
همــدان و ساوه-ســلفچگان را بــه شــکل شــبکه ای بــه 
ــت  ــار ترانزی ــو ب ــک س ــه از ی ــد ک ــل می کن ــم وص ه
ــه مرکــز و جنــوب  شــمال و شــمال غــرب کشــور را ب
کشــور مــی رســاند و از طرفــی بــه عنــوان کمربنــدی 
می کنــد.وی  عمــل  البــرز  و  تهــران  اســتان های 
طــول فــاز قزوین-بوییــن زهرا-ســاوه را ۱۳۵ کیلومتر 
ــن  ــوده ای ــه مفق ــاز حلق ــن ف ــت: ای ــرد و گف ــام ک اع
افتتــاح  نزدیــک  آینــده ای  در  بــود کــه  کریــدور 
می شــود. بــا تکمیــل ایــن فــاز، خطرناک تریــن 
ــی از  ــه یک ــاماندهی و ب ــور س ــی کش ــیر ترانزیت مس
ــود. ــی ش ــل م ــور تبدی ــیرهای کش ــن مس ــن تری ام

وی بــا اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی اســتان 
ابــراز امیــدواری  کــرد: بزرگــراه تهــران- قزویــن 

ــه  ــمال ب ــدور ش ــرا، کری ــن زه ــاوه و بویی قزوین-س
ــت  ــافر از مرکزی ــار و مس ــای ب ــوب را در بخش ه جن
ظرفیــت  می توانــد  و  داد  خواهــد  عبــور  قزویــن 
ــت کشــور  ــل و ترانزی ــی را در حمــل و نق بســیار باالی
ــاره  ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی ــم بزند.مع رق
ــعه  ــش توس ــورده در بخ ــزرگ رقم خ ــات ب ــه اتفاق ب
ــاری  ــال ج ــل س ــت: در اوای ــی، گف ــل ریل ــل و نق حم
ــم و  ــه رشــت بودی ــن ب ــاح راه آهــن قزوی شــاهد افتت
افتتــاح راه آهــن قزویــن بــه زنجــان مــی توانــد کمــک 
ــی حمــل و نقــل  ــه توســعه بخــش زیربنای بزرگــی ب
داشــته باشــد.وی افــزود: امــروز اگــر قــرار اســت بــا 
توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه و سیاســت های کان 
کشــور کــه مــورد تاییــد مقــام معظــم رهبــری قــرار 
گرفتــه و ابــاغ شــده اســت، اتــکای مــا بــه نفــت کــم 
شــود و اقتصــاد مقاومتــی را بــه عنــوان یــک اقتصــاد 
دهیــم، سیاســت های  قــرار  توجــه  مــورد  درون زا 
ــن  ــر ای ــق ب ــد منطب ــز بای ــازی نی وزارت راه و شهرس
سیاســت ها باشــد.عبوری توســعه شــبکه حمــل و 
نقــل را از ویژگی هــای بــارز سیاســت های جدیــد 

ــرکت  ــی .او. دی ش ــرح ت ــت: ط ــمرد و گف ــام برش نظ
راه آهــن را اتفــاق بــزرگ در اســتان قزویــن و طرحــی 
بســیار مهــم، جامــع و اثرگــذار بــرای توســعه راه آهــن 
ــی از  ــار یک ــای آن در کن ــر مبن ــه ب ــت ک ــور اس کش
ــه  ــب ب ــه قری ــور ک ــتگاه های کش ــن ایس قدیمی تری
ــی،  ــز اقامت ــذرد، مراک ــداث آن می گ ــال از اح ۸۰ س
خدماتــی، رفاهــی و درمانــی بــا حمایــت بخــش 
ــای  ــر مبن ــتانی ب ــی و اس ــات مل ــی و مصوب خصوص
ــار  ــت.وی ب ــد گرف ــکل خواه ــگری ش ــعه گردش توس
دیگــر بــر ظرفیت هــای بالقــوه اســتان قزویــن اشــاره 
ــرای توســعه اســتان و  ــران خواســت ب ــرد و از مدی ک
ایجــاد اشــتغال برنامه ریــزی کننــد زیــرا ایــن اســتان 
مختلــف  بخش هــای  در  بســیاری  ظرفیت هــای 
دارد.معــاون وزیــر راه و شهرســازی از مدیــران راه 
ــه  ــل ب ــرای نی ــه ب ــت ک ــتان خواس ــازی اس و شهرس
ــایر  ــا س ــی ب ــی و اجتماع ــدی، فرهنگ ــداف کالب اه
ــن را  ــتان قزوی ــکاری و اس ــتان هم ــتگاه های اس دس
بــه شــرایطی بهتــر نائــل کننــد.۶ هــزار و ۶۷۰ کیلومتــر 
راه در اســتان قزویــن وجــود دارد کــه ۲۲۰ کیلومتــر آن 
آزادراه، ۲۷۰ کیلومتــر بزرگــراه، ۷۰۰ کیلومتــر راه اصلــی 

ــت. ــتایی اس ــفالته روس ــز راه آس ــه نی و بقی

معاون شهرسـازی و معماری وزیر راه از شناسـایی اراضی با 
کاربـری مسـکونی بـرای سـاخت خانـه در طرح اقـدام ملی 
مسـکن خبر داد و گفت: اراضی رها شـده در محدوده شهرها 
بـرای سـاخت خانـه در نظـر گرفتـه می شـود.فرزانه صـادق 
مالواجرد روز سـه شـنبه در نشسـت خبری که در سـاختمان 
دادمـان وزارت راه و شهرسـازی برگزار شـد در پاسـخ به ایرنا 
در خصـوص تفاوت هـای طـرح مسـکن مهـر و اقـدام ملـی 
خانه سـازی  از  دور  ایـن  تفـاوت  مسـکن گفت:مهم تریـن 
در وزارت راه بـا دوره قبلـی ایـن اسـت کـه در طـرح اقـدام 
ملـی خانه هـا در اراضـی مسـکونی سـاخته می شـود.معاون 
شهرسـازی وزیـر راه و شهرسـازی  گفـت: بـرای عرضه زمین 
در طـرح اقـدام ملـی مسـکن برنامه ای ویـژه در نظـر گرفته 
شـد و از ابتـدا تصمیـم بر آن شـد که مکان یابـی اراضی بنابر 
نیـاز واقعـی تولیـد مسـکن صـورت گیـرد.وی ادامـه داد:بـر 
ایـن اسـاس سـاخت خانـه در طـرح اقـدام ملـی در داخـل 
محـدوده شـهرها و در مکان هایـی مناسـب آغـاز می شـود.

معـاون شهرسـازی وزیـر راه و شهرسـازی اضافـه کـرد: بنـا 
بـر طـرح هـای جامـع موجـود در همـه شـهرها اراضـی رهـا 
شـده ای باکاربـری مسـکونی وجـود دارد کـه اولویـت اقدام 
ملـی مکان یابـی اراضـی در ایـن محدوده هـا بـرای سـاخت 
خانـه اسـت.وی اضافـه کـرد: در طـرح مسـکن مهـر ابتـدا 
خانه هـا سـاخته شـدند و بعـد شـروع بـه ارائـه خدمـات 
شـهری و سـاخت مدرسـه درمانـگاه شـد اما در طـرح اقدام 

ملـی مسـکن خانه در داخـل محدوده با خدمات پشـتیبانی 
کامـل سـاخته می شـود.معاون وزیـر راه و شهرسـازی گفت: 
بـر ایـن اسـاس سـرانه های خدماتـی بـرای تولیـد مسـکن 
در داخـل محدوده هـای سـاخت خانـه وجـود دارد و در غیـر 
ایـن صـورت همزمـان سـاخته خواهد شـد و این دسـتور به 
صـورت بخشـنامه بـه کلیـه اداره کل هـای شهرسـازی ابـاغ 
شـده اسـت.بر اسـاس اظهارت فرزانـه صادق مالواجـرد اگر 
قـرار اسـت تولیـد مسـکنی در طـرح اقـدام ملـی صـورت 
گیـرد بایـد خدمـات نیـز بـه صـورت همزمـان بـه آن مـکان 
آورده شـود.وی گفـت: هنوز سـاکنان مسـاکن مهـر از آوردن 
خدمـات پشـتیبانی بعـد از سـاخت مسـکن گایـه دارند؛ بر 
همیـن اسـاس تـاش داریـم خدمـات و سـاخت مسـکن 
را همزمـان انجـام دهیم.مالواجـرد در خصـوص معمـاری 
خانه هـای طـرح اقـدام ملـی افـزود: در تفاهنامـه ای کـه بـا 
وزارت دفـاع و سـتاد اجرائـی فرمـان امـام منعقـد شـد بـر 
رعایـت معمـاری خانه هـا بـر اسـاس مصوبـات شهرسـازی 
تاکید شـده اسـت.معاون شهرسـازی وزیر راه و شهرسـازی 
گفـت: در صـورت کمبـود زمین برای سـاخت خانـه، معاونت 
شهرسـازی تـاش می کنـد بـا تغییـر مصوبـات در چارچوب 
طرح هـای جامـع شـرایط سـاخت خانـه در محدوده هـای 
شـهری را فراهـم کند.معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیان 
اینکـه اصول شهرسـازی در مسـکن مهر رعایت نشـد، گفت: 
بـا وجـود گذشـت چندیـن سـال از طرح مسـکن مهـر هنوز 

دولـت تدبیـر و امیـد در حـال ارائـه خدمـات پشـتیبانی در 
شـهرهای جدیـد اسـت چـرا که همزمان با سـاخت مسـکن 
مهـر، خدمـات زیربنایـی سـاخته نشـد.وی  بـا بیـان اینکـه 
در طـرح اقـدام ملـی مسـکن سـاخت خانـه در کانشـهرها 
متوقف و در شـهرهای اطراف سـاخته می شـود، گفت: برای 
کنترل جمعیت سـرریز کانشـهرها در اطراف این کانشهرها 
خانـه سـاخته خواهـد شـد و در شـهرهای جدیـد اطـراف 
پایتخـت نیـز ایـن طـرح گنجانـده شـده اسـت.معاون وزیر 
راه و شهرسـازی اضافـه کـرد: هیـچ برنامـه ای بـرای انتقـال 
پایتخـت از تهـران بـه سـمنان یا شـهر دیگـری وجـود ندارد 
و فقـط بحـث انتقـال مراکـز سیاسـی و اداری بـا توجـه بـه 
مصوبـه مجلـس مطـرح اسـت.صادق مالواجرد اضافـه کرد: 
موضـوع انتقـال آب از دریـای خـزر بـه سـمنان در شـورای 
عالـی  بـه شـورای  ارتباطـی  و  دنبـال می شـود  آب  عالـی 
شهرسـازی نـدارد اما آنچـه مورد تاکیـد قرار دارد، این اسـت 
کـه در مباحـث پراکندگی جمعیتی مسـاله آب، موضوع مهم 
و حیاتـی اسـت.وی بـا بیـان این کـه وقتی از تهـران صحبت 
می کنیـم، بایـد مجموعـه شـهری تهـران و کـرج را در نظـر 
بگیریـم، افـزود: موضـوع انتقـال پایتخت مطرح نیسـت اما 
سیاسـت اصلـی تمرکززدایـی از تهـران اسـت کـه بر اسـاس 
انتقـال  و  تمرکززدایـی  سـاماندهی،  امکان سـنجی  قانـون 
مراکـز اداری و سیاسـی تهـران دنبـال می شـود و تاکنـون 

هفـت جلسـه در ایـن زمینـه برگزار شـده اسـت.

بــه  بــا اشــاره  بانــک مرکــزی  رئیــس کل 
از  خــروج  در  بانک هــا  کــه  اقداماتــی 
تــداوم  بــر  می دهنــد  انجــام  بنگاهــداری 
کــرد. تاکیــد  واگذاری هــا  ایــن  رونــد 

بانــک مرکــزی، »عبدالناصــر  بــه گــزارش 
مدیــران  بــا  دوره ای  جلســه  در  همتــی« 
عامــل بانــک هــا، بــا اشــاره بــه تاکیــد رهبــر 
معظــم انقــاب بــر رونــق تولیــد، اضافــه کــرد: 
ــدی  ــای تولی ــای واحده ــه نیازه ــه ب ــا توج ب
ــود  ــنهاد می ش ــردش پیش ــرمایه در گ ــه س ب
ــر  ــر نظــر مدی ــژه ای زی ــا گروه هــای وی بانک ه
عامــل تشــکیل داده و واحدهــای نیازمنــد 
کننــد. تامیــن  و  شناســایی  را  نقدینگــی 

رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: بانــک 
ــای  ــذب پس اندازه ــرای ج ــاد ب ــن نه مهمتری
آن  عمــده  ســپرده گذاران  و  اســت  مــردم 
و  بیمه هــا  و  بازنشســتگی  صندوق هــای 
و  هســتند  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ســهم ســپرده گذاری مردمــی در ســپرده ها 

ــن  ــت.وی همچنی ــه اس ــل ماحظ ــیار قاب بس
ــی  ــر اهمیــت نقــش بانک هــا در تامیــن مال ب
طرح هــای بــزرگ اشــاره و بــا توجــه بــه 
ــت پشــتیبانی  شــرایط اقتصــادی کشــور اهمی
ــس کل  ــرار داد.رئی ــد ق ــورد تاکی ــد را م از تولی
ــر  ــد رهب ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــزی ب ــک مرک بان
ــا  ــت: ب ــد، گف ــق تولی ــر رون ــاب ب ــم انق معظ
تولیــدی  واحدهــای  نیازهــای  بــه  توجــه 
مــی  پیشــنهاد  گــردش  در  ســرمایه  بــه 
زیــر  ویــژه ای  گروه هــای  بانک هــا  شــود 
نظــر مدیرعامــل تشــکیل داده و واحدهــای 
تامیــن  و  شناســایی  را  نقدینگــی  نیازمنــد 
همتــی  عبدالناصــر  دوره ای  کنند.جلســه 
و موسســات  بانک هــا  عامــل  بــا مدیــران 
اعتبــاری صبــح )ســه شــنبه( در محــل بانــک 
مرکــزی برگــزار شــد کــه در ایــن جلســه، 
موضوعــات مختلــف از ســوی مدیــران عامــل 
بانک هــا مطــرح و مــورد بحــث و بررســی 

ــت. ــرار گرف ق

سینمایابازارمکاره؟
2

3

در گذشــته ای نــه چنــدان دور هــر یــک از ســینماهای 
بــه  عاقه منــدان  بودنــد.  هویــت  صاحــب  تهــران 
فیلم هــای هنــری می دانســتند بایــد بــه کــدام ســالن 
ــان  ــم محبوبش ــند، فیل ــار عامه پس ــاگران آث ــد و تماش برون
ــوالت  ــب محص ــه اغل ــد ک ــدا می کردن ــالن هایی پی را در س

نمایــش می دادنــد. را  تجــاری  ســینمای 
در دهــه پنجــاه، شــصت و هفتــاد، بعضــی ســینماهای 
مخاطبــان  بودنــد.  مهــم  فیلم هــا  انــدازه  بــه  تهــران 
روی  می توانســتند  و  داشــتند  قــرص  پــا  پــرو 
زمــان،  بــا گذشــت  بگذارنــد.  تاثیــر  فیلم هــا  فــروش 
ــگ و  ــوزه فرهن ــی در ح ــت گذاری های مدیریت تغییرسیاس
بــه ویــژه ســینما، تغییــر بافــت جمعیتــی تهــران و قــدرت 
ــک  ــه ی ــینماها ب ــتر س ــا بیش ــینماداها، تقریب ــن س گرفت
ــدند. ــل ش ــتر تبدی ــودآوری بیش ــرای س ــاری ب ــگاه تج بن
ــالنه  ــک س ــینماهای ت ــا، س ــی پردیس ه در دوران حکمران
بــه چنــد ســالنه تبدیــل شــدند و شــروع کردنــد بــه 
نمایــش همزمــان چنــد فیلــم. اتفاقــی کــه در ایــن روزهــا 
ــی،  ــن فضای ــم، در چنی ــاهد آنی ــران ش ــای ای ــه ج در هم
هویــت ســینماها قربانــی فــروش فیلم هــا می شــود و 
ــه ســلیقه  ــام حمایــت از تماشــاگر و احتــرام ب ــه ن البتــه ب
او، انــواع و اقســام فیلم هــا بــدون ایــن کــه از نظــر 
مضمونــی و محتوایــی صاحــب ارزش مســاوی باشــند، در 
ــران و  ــینماهای ته ــد. س ــرده می رون ــینما روی پ ــک س ی
ــت  ــران، از هوی ــت ای ــزرگ و پرجمعی ــهرهای ب ــی ش بعض
ــری  ــی و هن ــکان فرهنگ ــک م ــوان ی ــه عن ــان ب واقعی ش
فاصلــه گرفتــه و بیشــتر شــبیه بــازار مــکاره شــده اند. 
ــدگان از ایــن وضعیــت  احتمــاال ســینمادارها و پخــش کنن
بــازاری،  آشــفته  چنیــن  در  می برنــد.  لــذت  بلبشــو 
ــای  ــوه کمدی ه ــار انب ــاارزش در کن ــدی و ب ــای ج فیلم ه

ســطح پاییــن و شــرم آور روی پــرده می رونــد.
مــردم کــه اغلــب در جریــان جزئیــات داســتان و مضمــون 
ــدول  ــق ج ــد و طب ــینما می رون ــه س ــتند، ب ــا نیس فیلم ه
ــر آن دوره  ــد. دیگ ــاب می کنن ــی را انتخ ــانس ها، فیلم س
ــه  ــوب ب ــم خ ــای فیل ــرای تماش ــد ب ــه می ش ــته ک گذش
ــرد  ــاب ک ــن را انتخ ــینما بهم ــا س ــت ی ــینما آزادی رف س
اســتانداردها  از  فیلم هایشــان  ســطح  بــود  مطمئــن  و 
ــوب  ــم خ ــراغ فیل ــود س ــر نمی ش ــد. دیگ ــر نمی آی پایین ت
ــرا  ــینما صح ــا در س ــت ی ــد گرف ــر جدی ــی را در عص خارج

ــد.  ــم دی ــوب فیل ــت مطل ــا کیفی ب
چنــد روز پیــش نازنیــن مفخــم، تدوینگــر بــا ســابقه 
ســعید  از  مصیــری،  منوچهــر  بزرگداشــت  مراســم  در 
ــت:  ــم گف ــرد. مفخ ــل ک ــی را نق ــه مهم ــی جمل پورصمیم
آوردنــد،  نابازیگــر  اول  می گفــت  پورصمیمــی  »ســعید 
ایــن  انتهــای  ناکارگــردان!  بعــد  و  نافیلمبــردار  بعــد 
رونــد بــه »ناتماشــاگر« ختــم می شــود؛ یعنــی کســی 
از  می شــود  نیســت«.  ســینما  مخاطــب  اصــا  کــه 
دل ایــن جملــه بــه واقعیــت ایــن روزهــای ســینمای 
ــول  ــی محص ــرای مخاطب ــه ب ــینمایی ک ــید. س ــران رس ای
تولیــد می کنــد کــه »ناتماشــاگر« اســت. فرقــی بیــن 
ــا  ــدی ب ــک و ج ــم تراژی ــک فیل ــوان ی ــه عن ــو« ب »هزارت
ــن  ــر تجــاری ســطح پایی ــک اث ــه ی ــوپ همســران« ک »کل
ــا  ــه دنبــال ســرگرمی اســت و ب اســت نمی بینــد. بیشــتر ب
ــش  ــوز ســینما برای وجــود فضــای اقتصــادی موجــود، هن
ــرار نیســت ســینما  ــه. ق ــه صرف تفریحــی اســت مقــرون ب
بــرای همــه ایرانیــان، کارکــردی یکســان داشــته باشــد یــا 
همــه فهمــی بــه یــک انــدازه از اثــر هنــری داشــته باشــند. 
امــا اگــر ســالن های ســینما قــدر و منزلــت و خــط کشــی 
گذشــته را داشــتند تماشــاگری کــه می خواهــد فیلــم 
دســت  راحت تــر  ببینــد  مطلــوب  شــرایط  در  را  خــوب 
برخــاف  هــم  مطلــوب  مــی زد. شــرایط  انتخــاب  بــه 
ــه  ــدود ب ــد، مح ــا کنن ــد الق ــینمادارها می خواهن ــه س آنچ
ــت.  ــی نیس ــت صندل ــری و کیفی ــی، تصوی ــتم صوت سیس
این هــا شــرایط ابتدایــی و ذاتــی یــک ســالن ســینما 
ــی  ــاگر واقع ــرای تماش ــوب ب ــینمای مطل ــا س ــت، ام اس
ــم  ــرای فیل ــاگرانش ب ــه تماش ــت ک ــالنی اس ــینما، س س
ــس و  ــدای چیپ ــن ص ــد. بنابرای ــور دارن ــدن در آن حض دی
ــا  ــواع خوراکی ه ــوی ان ــا ب ــر نکــرده ی پفــک فضایــش را پ
ــب  ــه شــخصی ام در اغل در آن استشــمام نمی شــود. تجرب
بــوده  کننــده  ناامیــد  مدتهاســت  تهــران،  ســینماهای 

ــت. اس
ــدی  ــاگر ج ــه تماش ــینما ب ــالن های س ــی از س ــداد کم تع
ــن  ــا ای ــد ت ــم می کنن ــه ای فراه ــته و زمین ــرام گذاش احت
ــم  ــاگران، آداب فیل ــر تماش ــد. اکث ــم ببین ــر فیل ــروه بهت گ
دیــدن در ســالن و بــه صــورت جمعــی را نمی داننــد و 
ــه شــنیدن  ــدام در حــال حــرف زدن هســتند؛ طــوری ک م
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خطر سونامی لب سواحل مکران
رئیسمرکزملیمخاطراتدریایی:سواحلمکراندرکشورماپتانسیلایجادسونامیرادارد

اسـتان  در  ایـران  نواحـی  موسـیقی  جشـنواره  دوازدهمیـن 
کرمـان برگـزار مـی شـود. معـاون امور هنـری وزیـر فرهنگ و 
ارشـاد اسـامی در آسـتانه برگزاری جشـنواره موسیقی نواحی 
ایـران پیامـی را منتشـر کـرد. در بخشـی از پیـام سـیدمجتبی 
حسـینی چنین آمده اسـت: » موسـیقی نواحی، شرحِ شریِف 
سرزمین هاسـت. شـرحی کـه بـه سـزاواری، روایت گـوی دین 
و دنیـای آدمی سـت. سـاز و آوازی کـه در سـتایش ُو نیایـش 
ُو سـور ُو سـوگ، قریـن آدمـی سـت و به ُخلـق و خـوِی کوه و 
دشـت و دریـا و جنـگل و کویـر و بـه لحن و لهجه ِی خورشـید 
و خاک و آب و آتش، سـرگرم گفتگوسـت. اسـتعانت از شـعر، 
بـارش باورهـای دینـی و فضیلت هـای آیینی سـت در آواهـا و 
آوازهایـی کـه بـه هم جانـی و هم جهانـی مردمـان نظـر دارد.

خوشـا ایـن کهـن هنـر کـه نـه از آن مردمـان عزلـت گُزیـن که 
گویـای مردمانـی اسـت کـه بـه شـکرگزاری و امیـد، بـه وقـت 
کاشـت و داشـت و برداشـت، به هنگام صید و در پای دار و در 
آوار درد و آواز شـادمانی، جملـه بـه همراهـی و همدلی، چشـم 
بـه خداونـدگار خویـش داشـته اند و به سـاز و سـخن، به ثنای 

حق زبـان گشـوده اند.«
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آبشار آب سفید 
الیگودرز ثبت ملی شد
مراتبثبتایناثردرفهرست
آثارطبیعیملیتوسطوزیر
میراثفرهنگی،گردشگری
وصنایعدستیبهاستاندار
لرستانابالغشدهاست.

ابتکار:  ترویج 
چند همسری به صالح 

خانواده و جامعه نیست
معاونرئیسجمهوردرامور

زنانوخانوادهباانتقادازترویج
چندهمسریگفت:برخیاز
افرادیکهدغدغهازدواجدارند
هرچندوقتیکبارموضوعاتی
رامطرحمیکنندکهازنظر

فضایفرهنگیوروانیبهضرر
ازدواجاست.
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یادداشتمهمان
محدثه واعظی پور

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1585

پنجشنبه 16 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

۲۸۰هنرمنداز۲۲استانکشور
دردوازدهمینجشنوارهموسیقی
نواحیایرانشرکتمیکنند

سازهای نواحی در 

کرمان کوک می شود
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افزایش 50 درصدی گردشگران 
ورودی به کشور

میزان گردشگران ورودی به کشور52 درصد رشد داشته 
که این رقم معادل ۷ میلیون و ۸00 هزار نفر است

رئیسجمهوری:

گام چهارم کاهش تعهدات 
هسته ای را برداشتیم

لینک خرید نسخه الکترونیک

روز  دیالوگ هــا دشــوار می شــود. چنــد 
پیــش بــرای دیــدن »هزارتــو« بــه ســینما 
ــی  ــه از کودک ــینمایی ک ــم؛ س ــگ رفت فرهن
ــا  ــش کام ــا محیط ــده و ب ــم دی در آن فیل
آشــنا هســتم، ســینمایی بــا  قدمــت و 
اعتبــار قابــل توجــه، بــه ویــژه در دهــه 
شــصت و هفتــاد. وضعیــت تماشــاگران 
ــه  ــا ب ــا اص ــب آنه ــود، اغل ــار ب ــف ب تاس
در  ندادنــد کــه  را  فرصــت  ایــن  خــود 
ــرار  ــم ق ــه و پرتعلیــق فیل ــد الی فضــای چن
ــهیم  ــرا س ــف ماج ــذت کش ــد و در ل بگیرن
بــوی  از  مملــو  ســینما  ســالن  شــوند. 
ــدن چیپــس  ــود و صــدای جوی ــی ب خوراک
تماشــای  نمی شــد.  قطــع  پفــک  و 
فیلمــی کــه ســازندگانش برایــش زحمــت 
ــن  ــا ای ــالن و ب ــن س ــیده اند، در چنی کش
آن  بــود.  کننــده  افســرده  تماشــاگران، 
هــم بــرای مــن کــه دوران اوج ســینما 
بــودم  خردســال  دیــده ام.  را  فرهنــگ 
ــدی  ــت، کم ــو از جمعی ــالن ممل ــه در س ک
ســینما  ایــن  در  را  »اجاره نشــین ها« 
دیــدم. خاطــرم هســت کــه تماشــاگران بــا 
ــا  ــی را تماش ــم مهرجوی ــزی فیل ــه تمرک چ
ــان  ــس از پای ــه پ ــن ک ــب ای ــد. عجی کردن
تماشــاگرانی  »هزارتــو«،  دهنــده  تــکان 
بلنــد  بودنــد  نشســته  کنــارم  کــه 

ــودن  ــه ب ــزان بیگان ــن می ــد. ای می خندیدن
بــا فضــای ســینما و فاصلــه گرفتــن از 

ــودم. ــده ب ــز ندی ــم را هرگ ــک فیل ی
ــن روزهــا خــوب می فروشــد  ــو« ای »هزارت
پاییــز  بــه گیشــه ســرد  و خوشــبختانه 
گرمــا داده، فــروش یــک فیلــم جــدی 
کمدی هــای  درخشــش  روزگار  در 
ــوال  ــا س ــت، ام ــی اس ــاق خوب ــازل اتف ن
اینجاســت کــه چنــد درصــد از تماشــاگران 
ــد؟  ــم رفته ان ــن فیل ــدن ای ــه دی ــی، ب واقع
پیگیــر  عاقه منــدان  از  درصــد  چنــد 
بــه  توجــه  بــدون  ایــران،  ســینمای 
ــو«  ــه تماشــای »هزارت ــب بازیگــران ب ترکی
نشســته اند؟ بــه نظــر می رســد مدیــران 
ــال  ــه ح ــری ب ــد فک ــران، بای ــینمای ای س
ــد،  ــاگران بکنن ــالن ها و تماش ــت س وضعی
ــاه آموزشــی،  ــای کوت شــاید پخــش تیزره
ــه مــردم  ــن را ب ــی ســینما رفت آداب ابتدای
ــه  ــی ک ــردم زمان ــن م ــد. همی ــادآوری کن ی
ــه  ــد ک ــد، می دانن ــر می رون ــالن تئات ــه س ب
ــا  ــازی ب ــا امــکان ب ــد ی ــد صحبــت کنن نبای
ــد  ــا قواع ــد. ام ــان را ندارن ــن همراهش تلف
ــم  ــز محک ــررات در ســینماداری، هرگ و مق
نبــوده  واقعــی  تماشــاگر  نفــع  بــه  و 

ــن ــر آنای ــت./ خب اس



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1585 | پنجشنبه  16 آبان  1398

رئیسنهادقانونگذارانگلیسدراوجبحرانبرگزیتتغییرکردپیام خبر
نمایندگان مجلس عوام در حساس ترین برهه تاریخ سیاسی انگلیس، رئیس جدید نهاد 
قانون گذار را انتخاب کردند. در رای گیری اخیر هفت نفر برای کرسی ریاست مجلس عوام نام 
نویسی کردند که از میان آنها »لیندزی هویل« به ریاست نهاد قانون گذار انگلیس انتخاب شد.

سازهای نواحی در کرمان کوک می شود
۲۸۰هنرمنداز۲۲استانکشوردردوازدهمینجشنوارهموسیقینواحیایرانشرکتمیکنند

۲۸۰هنرمنددرجشنوارهموسیقینواحیکرمانحضوردارند

دوازدهمین جشـنواره موسـیقی نواحی ایران 
در اسـتان کرمـان برگـزار مـی شـود. معـاون 
امـور هنـری وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
در آسـتانه برگزاری جشـنواره موسیقی نواحی 
ایـران پیامـی را منتشـر کـرد. سـید محمـد 
مجتبی حسـینی معـاون امـور هنـری وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـه دوازدهمیـن 
جشـنواره موسـیقی نواحـی ایـران پیـام داد.

حسـینی  سـیدمجتبی  پیـام  بخشـی  در 
نواحـی،  موسـیقی   « اسـت:  آمـده  چنیـن 
شـرحی  سرزمین هاسـت.  شـریِف  شـرحِ 
کـه بـه سـزاواری، روایت گـوی دیـن و دنیای 
آدمی سـت. سـاز و آوازی کـه در سـتایش ُو 
نیایـش ُو سـور ُو سـوگ، قریـن آدمی سـت 
و بـه ُخلـق و خـوِی کـوه و دشـت و دریـا و 
جنـگل و کویـر و به لحن و لهجه ِی خورشـید 
و خـاک و آب و آتـش، سـرگرم گفتگوسـت. 
اسـتعانت از شـعر، بـارش باورهـای دینـی و 
فضیلت هـای آیینی سـت در آواهـا و آوازهایی 
مردمـان  هم جهانـی  و  هم جانـی  بـه  کـه 

نظـر دارد.خوشـا ایـن کهـن هنر کـه نـه از آن 
مردمـان عزلـت گُزیـن کـه گویـای مردمانـی 
اسـت کـه بـه شـکرگزاری و امیـد، بـه وقـت 
کاشـت و داشـت و برداشـت، به هنگام صید 
و در پـای دار و در آوار درد و آواز شـادمانی، 
جملـه بـه همراهـی و همدلـی، چشـم بـه 
خداونـدگار خویـش داشـته اند و بـه سـاز و 
سـخن، بـه ثنـای حـق زبـان گشـوده اند.این 
جشـنواره  بـر آن سـر اسـت کـه ایـن میـراِث 
بـه  و  سـینه  بـه  سـینه  معرفت آفریـن کـه 
نواحـی  آییـن  و  آداب  روایت گـر  مشـقت، 
ایران زمیـن بـوده اسـت، چنـان باقـی بمانـد 
کـه هنرمنـدان و پژوهش گـران به دانسـتگی 
از آن سـود جوینـد و توان موسـیقایی نواحی، 
بـه تناورتر شـدن موسـیقی ایران بلکـه جهاِن 

موسـیقی بینجامـد.«

تالشبرایمعرفیظرفیتجهانی
موسیقینواحی

و  فرهنـگ  وزارت  موسـیقی  دفتـر  مدیـر 

برگـزاری  آسـتانه  در  هـم  اسـامی  ارشـاد 
نواحـی  موسـیقی  جشـنواره  دوازدهمیـن 
ایـران پیامـی را منتشـر کرد.محمـد اله یـاری 
وزارت  موسـیقی  دفتـر  مدیـرکل  فومنـی، 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـه دوازدهمیـن 
جشـنواره موسـیقی نواحی ایران پیـام داد.در  
بخشـی از متـن پیـام اله یـاری آمده اسـت: 
»موسـیقی نواحـی و اقـوام ایرانـی از میـراث 
فرهنگـی ارزشـمند کشـور اسـت کـه حفـظ و 
پاسداشـت ایـن ذخیـره عظیـم فرهنگـی و 
معرفـی و نشـر آن در داخل و خارج از کشـور 
و تقدیـر از جایـگاه بـزرگان و هنرمنـدان ایـن 
حـوزه از وظایـف سیاسـت گذاران، مدیـران و 
فعاالن فرهنگی اسـت.دوازدهمین جشـنواره 
موسـیقی نواحی ایران، با هـدف اصلی ایجاد 
فرصت هـای برابـر به منظور معرفـی و گرد هم 
آمـدن اسـتعدادهای برتـر موسـیقی اقـوام و 
نواحـی ایران برگزار می شـود. جشـنواره ای که 
ظرفیـت  هم زیسـتی فرهنگ هـای مختلف را 
فراهـم مـی آورد  و در کنـار هم افزایـی داخلی، 

زمینـه مطلوبی بـرای اقدامـات فراملی هنری 
و معرفـی هنرمنـدان اصیل  کشـور  در سـطح 
جهانـی را مهیـا می کند.موسـیقی نواحـی از 
ادوار گذشـته، سینه به سـینه در متـن زندگـی 
مـردم ایـران جریـان یافتـه اسـت و تنـوع و 
تکثـر ایـن عرصـه از هنـر و پیونـد نزدیـک آن 
بـا زمینه موسـیقایی  بسـیاری از کشـورهای 
ایـران فرهنگـی، فرصـت  قالـب  در  منطقـه 
دیپلماسـی  توسـعه  بـرای  مناسـبی  بسـیار 
کـه  می شـود  محسـوب  کشـور  فرهنگـی 
جامعـه  در  اصولـی  شبکه سـازی  می توانـد 
جهانـی هنـر با بهره مندی از رسـانه موسـیقی 

را فراهـم آورد. «

۲۸۰هنرمنددرجشنوارهموسیقی
نواحیکرمانحضوردارند

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
کرمـان از حضـور ۲۸۰ هنرمنـد از ۲۲ اسـتان 
موسـیقی  جشـنواره  دوازدهمیـن  در  کشـور 
داد. خبـر  اسـتان  ایـن  در  ایـران  نواحـی 
خبـری  نشسـت  در  علیـزاده  محمدرضـا 
دوازدهمین جشـنواره موسـیقی نواحی ایران 
افـزود: تنـوع اقلیمـی و جغرافیایـی کرمـان، 
فرهنـگ متنوعـی را در ایـن اسـتان بـه وجود 
آورده و شـمال و جنـوب اسـتان کرمـان از 
اسـتان های فارس و سیسـتان و بلوچستان 
تاثیـر گرفته و تاثیر گذاشـته انـد و این تاثیر را 
در موسـیقی نواحی می بینیـم و تنوع و تکثر 
موسـیقی نواحـی کرمـان را در کمتـر اسـتانی 
شـاهد هسـتیم.وی  بـا بیـان اینکـه تاکیـد 
داریـم جشـنوراه موسـیقی نواحـی در کرمان 
بمانـد تصریـح کـرد: هیـچ زمانـی به اسـتان 
هـای دیگر تعـرض نکرده و جشـنواره ای را از 
اسـتان دیگر نگرفته ایم و جشـنواره موسیقی 
نواحی ریشـه در کرمـان دارد.مدیرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان تاکیـد کرد: 

موسـیقی نواحـی بـا هویـت ترین موسـیقی 
کشـور اسـت کـه از دل جامعـه روسـتایی و 
عشـایری برخاسـته و کرمـان دومین اسـتان 
عشـایری کشور محسـوب می شـود و دارایی 
هـا و ظرفیـت هـا ایـن گنجایـش را دارد کـه 
کرمـان هـر جشـنواره ای را برگـزار کنـد.وی با 
اشـاره بـه نقـش مهـم رسـانه هـا در معرفـی 
قابلیـت هـای اسـتان کرمـان گفـت: بایـد در 
ظرفیـت  هایـی  جشـنواره  چنیـن  برگـزاری 
هـای کرمـان بـه دنیـا و کشـور معرفـی شـود 
و بـه شناسـاندن اسـتان کمـک کنیم.علیزاده 
اظهار داشـت: دوازدهمین جشـنواره موسیقی 
نواحـی ایـران از ۱۶ آبـان در محـل مجموعـه 
گنجعلیخـان کرمـان بـا اجـرای شـاد خوانـی 
و برنامـه هـای مختلـف آغـاز مـی شـود و تا 
۱9 آبـان ادامـه دارد.وی تصریـح کـرد: رشـد و 
بالندگـی موسـیقی نواحی، بحث گردشـگری 
هنـری از مجلـه مـوارد مهمـی اسـت کـه در 
ایـن دوره از جشـنواره موسـیقی نواحی دنبال 
می شـود.مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
بیان کرد: سـال ۷۸ نخسـتین دوره جشـنواره 
موسـیقی نواحـی برگزار شـد و پایـگاه اصلی 
آن کرمـان بـوده و در دوره هـای اخیـر و بـا 
توجـه بـه سیاسـت وزارت ارشـاد، نـگاه ویـژه 
ای به موسـیقی نواحی و مقامی کشـور شـده 
اسـت.وی ادامـه داد: ایـن جشـنواره عاوه بر 
شـهر کرمـان در ۶ شهرسـتان اسـتان شـامل 
بافـت، شـهربابک، انـار، فهرج، بم و برسـیر با 
اجـرای گـروه های منتخـب برگزار می شـود.
دبیر سـتاد اجرایی جشـنواره موسیقی نواحی 
ایـران گفت: با انتشـار فراخوان، تعـداد 9۲ اثر 
به دبیرخانه جشـنواره موسـیقی نواحی ایران 
ارسـال شـد کـه پـس از بررسـی و داوری ۲۰ 
اثـر در مرحلـه اجـرا انتخـاب شدند..سـورج 
یاسـایی افـزود: اجراهـای عمومی جشـنواره 
کرمـان،  کاروانسـرای گنجعلیخـان شـهر  در 
اجراهـای پژوهشـی در محـل هتـل پـارس و 
اجرای بخـش اصلی و منظومه خوانی تغزلی 
در اتـاق بازرگانـی کرمـان برگزار می شـود.وی 
بیـان کـرد: ۲۰ سـاز موسـیقی از مـوره تهـران 

نیـز در بـاغ مـوزه هرنـدی کرمـان رونمایـی 
معـرض  بـه  نمایشـگاهی  در  و  شـود  مـی 
دیـد عمومـی گذاشـته خواهنـد شـد. وی بـا 
اشـاره بـه نقـش مهـم رسـانه هـا در معرفـی 
قابلیـت هـای اسـتان کرمـان گفـت: بایـد در 
ظرفیـت  هایـی  جشـنواره  چنیـن  برگـزاری 
هـای کرمـان بـه دنیـا و کشـور معرفـی شـود 
و بـه شناسـاندن اسـتان کمـک کنیم.علیزاده 
اظهار داشـت: دوازدهمین جشـنواره موسیقی 
نواحـی ایـران از ۱۶ آبـان در محـل مجموعـه 
گنجعلیخـان کرمـان بـا اجـرای شـاد خوانـی 
و برنامـه هـای مختلـف آغـاز مـی شـود و تا 
۱9 آبـان ادامـه دارد.وی تصریـح کـرد: رشـد و 
بالندگـی موسـیقی نواحی، بحث گردشـگری 
هنـری از مجلـه مـوارد مهمـی اسـت کـه در 
ایـن دوره از جشـنواره موسـیقی نواحی دنبال 
می شـود.مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
بیان کرد: سـال ۷۸ نخسـتین دوره جشـنواره 
موسـیقی نواحـی برگزار شـد و پایـگاه اصلی 
آن کرمـان بـوده و در دوره هـای اخیـر و بـا 
توجـه بـه سیاسـت وزارت ارشـاد، نـگاه ویـژه 
ای به موسـیقی نواحی و مقامی کشـور شـده 
اسـت.وی ادامـه داد: ایـن جشـنواره عاوه بر 
شـهر کرمـان در ۶ شهرسـتان اسـتان شـامل 
بافـت، شـهربابک، انـار، فهـرج، بـم و برسـیر 
بـا اجـرای گـروه هـای منتخـب برگـزار مـی 
شـود. دبیر سـتاد اجرایی جشـنواره موسیقی 
نواحـی ایـران اظهار داشـت: با کمـک انجمن 
سـینمای جوان نیز جشـنواره فیلـم و عکس 
موسـیقی نواحـی نیـز برگـزار مـی شـود کـه 
عاقـه منـدان آثار عکس و فیلـم را می توانند 
در شـبکه هـای اجتماعـی و فضـای مجـازی 
بـا هشـتگ #کرمان_9۸_نواحـی بارگـزاری 
کننـد کـه در پایـان از نفرات منتخـب تقدیر به 
عمل می آید.دوازدهمین جشـنواره موسـیقی 
نواحـی ۱۶ تـا ۱9 آبـان مـاه در شـهر کرمـان 
برگـزار می شـود و دبیـر خانه این جشـنواره از 
صبـح روز پنجشـنبه ۱۶ ابـان مرحلـه پذیرش 

هنرمنـدان را آغـاز خواهـد کرد.

معـاون رئیـس جمهور در امـور زنـان و خانواده 

بـا انتقـاد از ترویج چند همسـری گفت: برخی 

از افـرادی کـه دغدغـه ازدواج دارنـد هـر چنـد 

وقـت یکبـار موضوعاتـی را مطـرح می کننـد که 

از نظـر فضای فرهنگـی و روانی به ضـرر ازدواج 

اسـت و بـا ترسـیم یـک تصویـر نادرسـت کـه 

بـا واقعیـت همخوانی نـدارد، فضای نادرسـتی 

ایجـاد می کنند.معصومـه ابتـکار در گفت وگو با 

ایسـنا، در واکنش به انتشـار برخی تبلیغات در 

فضـای مجـازی بـرای ترویج چند همسـری و 

برگـزاری کارگاه آموزشـی بـا همین موضـوع  و 

همچنیـن در برنامـه ای در صدا و سـیما افزود: 

همزمـان بـا انتشـار ایـن موضوعـات بسـیاری 

نگرانی هایـی را در خصـوص تغییر "احسـاس" 

افراد نسـبت به ازدواج مطـرح می کنند. مفهوم 

ازدواج بـرای جوانـان بایـد تـوام بـا احسـاس 

خوشـنودی باشـد ما هم باید شـرایط را از نظر 

فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی، حمایت هـای 

اشـتغال، مسـکن و  ... فراهـم کنیم تـا جوانان 

ازدواج کننـد؛ اگـر همـه اینها در کنـار هم مطرح 

شـود شـرایطی فراهـم می شـود تـا زوج هـای 

جـوان بتواننـد همدیگـر را پیـدا کـرده و زندگی 

مشـترک تشـکیل دهند و در عین حال نسبت 

خوشـنودی  احسـاس  مشـترک  زندگـی  بـه 

متاسـفانه همـان  افـزود:  باشـند.وی  داشـته 

کسـانی کـه ادعـا و دغدغـه شـان ایـن اسـت 

کـه مـی گوینـد ازدواج کاهـش یافتـه اسـت و 

مشـکل شـده اسـت، در حـال ایجـاد فضاهای 

روانی هسـتند که نسـبت بـه مسـاله ازدواج نه 

تنهـا حـس خوشـایندی به وجـود نیایـد، بلکه 

حـس ناامیـدی، بـی اعتمادی و شـک و تردید 

گسـترش پیدا کنـد. یکی از اولین مسـائلی که 

آنهـا مطـرح کردنـد موضـوع "طـاق" بـود. آنها 

گفتنـد کـه »چـه نشسـته اید کـه آمـار طـاق 

وحشـتناک شـده و بـاال رفته اسـت.«

ابتکار: ترویج چند همسری به 

صالح خانواده و جامعه نیست

رییسی:بهگستردگیهمه
داشتههایمانداریمتهدیدمیشویم

بـه گـزارش ایسـنا، سـید ابراهیـم رییسـی طی سـخنانی در همایـش ملی پدافنـد غیرعامل 
اظهـار کـرد: در تاریـخ حیـات کشـورمان جلوه هایـی از روحیـه اسـتکباری را دیده ایـم. ملـت 
مـا در ایـن عصـر جدیـد، در تبعیـد امـام بزرگـوار، در شـهادت دانش آمـوزان، در تسـخیر النه 
جاسوسـی و از سـال 4۲، ۵۷ و ۵۸ جلوه حرکت های اسـتکباری را بارها دیده اسـت.رئیس 
قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکـه بنای اسـتکبار آن اسـت کـه خود بـزرگ بینـی، خودمحـوری و 
خودخواهـی او نگـذارد کـه ملتـی روحیـه اسـتقال داشـته باشـد؛ روی پای خود بایسـتند و 
بخواهـد بـه داشـته های خـود اعتمـاد کنـد و با اتـکای بـه خداوند زندگـی کند، تصریـح کرد: 
ایـن هـم در طـول تاریـخ همواره تهدیدی از ناحیه مسـتکبران نسـبت بـه مردان بـزرگ، زنان 
آزادیخـواه و ملت هـا بـوده و جلوه هـای آن را مـا در کشـور خودمـان دیده ایـم.وی بـا تاکید بر 
اینکـه ایـن تهدیـد از ابتـدای انقاب اسـامی وجود داشـته اسـت، گفـت: تهدیدات اسـتکبار 
نسـبت بـه جمهـوری اسـامی ایـران بیشـتر جلـوه تهدیـد نظامـی داشـته و تهدیـد سـخت 
بـوده اسـت؛ امـا امـروز ما بـه گسـتردگی همـه داشـته هایمان داریـم تهدید می شـویم. این 
تهدیـدات شـامل اقتصـادی، فرهنگی، زیسـتی و تهدیدات از انواع مختلفی اسـت کـه امروز 
در بـرای کشـور و مـردم عزیزمـان وجـود دارد.رئیسـی بـا اشـاره بـه مصادیقـی از تهدیـدات 
اسـتکبار بـرای سـرمایه های کشـورمان گفـت: آنچه که داریم شـامل نیـروی انسـانی کارآمد، 
دانشـمندان فرهیختـه، نـوآوران و خاقـاِن بـه نـام )نـه فقط در سـطح ایـران بلکه در سـطح 
منطقـه و جهـان(، داشـته های صنعتی، کشـاورزی و داشـته های بسـیار در حوزه هـای علم و 
فنـاوری، نانوتکنولـوژی و بسـیاری از داشـته های مادی و معنوی که امروز کشـور ما بحمدهللا 

از داشـته های بسـیاری برخـوردار اسـت، همـه در معـرض تهدیدات اسـتکباری قـرار دارند.

مجلس

نیروهای
مسلح

سیاست

دولت

مسئوالن کشور با موضع گیری در تحوالت عراق 
خود را یک طرف ماجرا نشان ندهند

هزینه درمانی بازنشستگان و شاغالن نیروهای مسلح 
کامل پرداخت می شود

والیتی: ایران در امور داخلی هیچ کشوری
 از جمله عراق و لبنان دخالت نمی کند

ربیعی: مشکل اصلی آمریکا خود برتربینی است

امنیـت  کمیسـیون  عضـو  یـک 
ملـی و سیاسـت خارجی مجلس 
مسـئوالن  نبایـد  کـرد:  تاکیـد 
قبـال  در  اسـامی  جمهـوری 
قضایـای عـراق و لبنـان بـه گونـه ای موضـع گیـری کننـد کـه 
خودشـان را یـک طـرف در تحـوالت نشـان دهنـد. بـه جـای 
ایـن کار اقدامـات ایـران در رفـع مشـکات زیرسـاختی عـراق 
تبییـن شود.حشـمت هللا فاحـت پیشـه در گفت وگو با ایسـنا 
بـا اشـاره بـه تحـوالت عـراق گفـت: هـر کشـوری کـه دچـار 
انقـاب و یـا تجدیـد سـاختار و یـا جنـگ می شـود دوره ای 
تحـت عنـوان دوران تاسـیس را می گذراند کـه در آن نهادهایی 
نهادهـا  ایـن  انتظـار مـردم در دل  امیـد و  شـکل می گیـرد. 
شـکوفا می شـود. در عراق نهادهایی بعد از سـال ۲۰۰۳ شـکل 

گرفـت و بـه دنبـال آن احـزاب پدیـد آمـد کـه بـه جـای انجام 
رقابـت سیاسـی رو بـه رقابـت اقتصـادی آوردنـد. شـرایط بـه 
گونـه ای شـد کـه عـراق بـه عنـوان یکـی از کشـورهای اصلـی 
در صـادرات نفـت بـا مشـکات اساسـی اقتصـادی دسـت و 
پنجـه نـرم می کنـد و ایـن موضوع نارضایتـی مردم عـراق را به 
وجـود آورده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه »عوامل ناامن سـاز نیز 
در عـراق سـوار بـر مـوج تحـوالت شـده اند«، افـزود: در چنیـن 
شـرایطی نباید مسـئوالن جمهوری اسـامی در قبـال قضایای 
عـراق و یـا لبنـان بـه گونـه ای موضع گیـری کنند که خودشـان 
را یـک طـرف در تحوالت نشـان دهنـد. این تحوالت شمشـیر 
دو لبه اسـت که بخشـی از آن مسـائل و مشـکات و واقعیات 
اقتصـادی اسـت کـه بـه تبـع آن جوانـان انقابی حـق دارند به 

خیابـان آمـده تـا مشـکات اقتصادی شـان را حـل کننـد.

مدیرعامل سـازمان تامیـن اجتماعی نیروهای 
مسـلح بـا بیـان افزایـش ۳۱ درصـدی حقوق 
هزینـه  صددرصـد  گفـت:  بازنشسـتگان، 
مشـموالن در بیمارسـتان های نیروهای مسلح 
یـا دانشـگاهی بـه طورکامل پرداخت می شـود 
و اگـر بـه سـایر بیمارسـتان ها مراجعـه شـود بیمـار بیـن ۱۰ تـا سـی درصـد را 
پرداخـت خواهد کرد.»ابراهیم محمودزاده« در سـالروز تاسـیس سـازمان تامین 
اجتماعـی نیروهـای مسـلح به فرمـان مقام معظم رهبـری در سـال ۱۳۸۱،  روز 
سـه شـنبه با حضـور در سـاختمان مرکزی خبرگـزاری جمهوری اسـامی، ضمن 
بازدیـد از بخـش هـای مختلـف خبرگـزاری ایرنا در نشسـت خبری، گفـت: نگاه 
حاکـم در کشـور مـا بـه سـازمان هـای تامیـن اجتماعـی یا بـه عبارتـی صندوق 
هـای بازنشسـتگی مربـوط بـه ایـن انـگاره اسـت کـه از دیـد مسـئولین ایـن 
سـازمان هـا مراکـز هزینـه سـاز و از دید خدمـات گیرنـدگان نیز مراکـزی ناتوان 
از ارائـه خدمـات مطلـوب هسـتند،  در حالـی کـه در جهان سـازمان هـای تامین 
اجتماعی بازنشسـتگی، مجموعه هایی هسـتند که آینده کسـب و کارهای بزرگ 

را رقـم می زنـد و نـام آن هـا را مـی توانیـد بـه عنـوان سـهامداران اصلی شـرکت 
هـای بـزرگ بیابید. امروز در سـطح دنیا، جامعه بازنشسـتگی مبدل به سـرمایه 
ای مولـد شـده اسـت، امـا در داخـل بـه دلیـل وجـود انـگاره ای کـه گفتـم، بـه 
چنیـن مجموعـه هایـی بـه عنـوان آسـیب دیـده می شـود.وی افـزود: چـه باور 
کنیـم یـا نکنیـم، امـروز سـرمایه هـای عمومـی عظیمـی در حـوزه های وابسـته 
بـه صنـدوق هـای بازنشسـتگی وجـود دارد که برای قشـر زیـادی امید بـه آینده 
را ایجـاد مـی کنـد کـه در صـورت تغییـر انـگاره هـای موجـود، مـی توانـد نیروی 
مولـد اقتصاد کشـور شـود.مدیرعامل سـازمان تامین اجتماعی نیروهای مسـلح 
در پاسـخ بـه پرسـش خبرنـگار ایرنـا دربـاره فعالیـت های ایـن سـازمان، گفت: 
سـاتا پشـتیبانی کننـده ناجـا، آجـا، سـپاه و وزارت دفاع اسـت. این سـازمان کل 
بازنشسـتگان رسـمی نیروهـای مسـلح و همچنین بازنشسـتگان خـاص مانند 
سـربازانی کـه بـه دلیلـی از کار افتـاده مـی شـوند را تحـت پوشـش خـود دارد. 
همچنیـن حمایـت در بخـش درمان کلیه شـاغان و بازنشسـتگانی که در بخش 
دفـاع مشـغول بـه فعالیت هسـتند هم از وظایف این سـازمان اسـت کـه بالغ از 

۵ میلیـون نفـر را شـامل می شـود.

مشـاور مقـام معظم رهبـری در 
امـور بیـن الملـل بـا اشـاره بـه 
اتفاقـات اخیـر و ناآرامـی هـای 
عـراق و لبنـان گفـت: در مـورد 
عـراق و لبنـان هـر چه مـردم این کشـورها تصمیـم بگیرند 
و هـر چـه نظام هـای قانونـی آنهـا تصمیـم بگیرنـد همـان 
مـاک عمـل جمهـوری اسـامی ایـران اسـت و ایـران در 
امـور داخلـی هیچ کشـوری از جمله عـراق و لبنـان دخالت 
نمی کند.دکتـر علـی اکبـر والیتـی در گفتگـوی اختصاصـی 
شـبکه تلویزیونـی فرانـس24 عربـی در پاسـخ بـه سـوالی 
مبنـی بر اینکـه ایران در آغاز ماه گذشـته میـادی اعام کرد 
کـه گام چهـارم را در چارچـوب کاهـش تعهداتـش در برجام 

برخواهـد داشـت . آیا ایـران این تهدید را عملـی خواهد کرد 
؟ مهمتریـن اقدامـات ایـن گام چـه خواهـد بود؟،گفت: در 
صورتـی کـه  طـرف های دیگـر در توافق به خصـوص اروپا و 
آمریـکا به تعهداتشـان در زمینـه های صلح امیـزی که قرار 
آن در توافـق گذاشـته شـده عمل نکنند و از آن شـانه خالی 
کننـد قطعا تهدیـدات ایـران در موعد مقرر اجراء می شـود.

وی تاکیـد کـرد: مشـکل اساسـی این اسـت که نه فرانسـه 
و نـه اروپایـی هایـی کـه در توافـق هسـتند بـه حـرف هـا و 
تعهـدات خـود عمـل نمـی کننـد همانگونه کـه بـه تعهدات 
در برجـام عمـل نکردنـد، لـذا بـه ایـن صحبـت هایـی کـه 
دولـت فرانسـه و رییـس جمهـور فرانسـه کرده انـد ما هیچ 

اطمینانـی نداریـم کـه بـه آن عمل شـود.

ارتباطـــات  دســـتیار  ربیعـــی  علـــی 
و  رئیس جمهـــوری  اجتماعـــی 
در  یادداشـــتی  در  دولـــت  ســـخنگوی 
ـــالروز  ـــت س ـــاره بزرگداش ـــتاگرام درب اینس
ــکا  ــه آمریـ ــد براینکـ ــا تاکیـ ــان بـ ۱۳ آبـ
ـــان  ـــه ارمغ ـــی ب ـــز دموکراس ـــت و نی ـــعه و امنی ـــوری توس ـــچ کش ـــرای هی ب
نبـــرده اســـت، نوشـــت: حـــس اســـتثناپنداری، خـــود برتربینـــی و 
ـــروز  ـــه ام ـــا ب ـــه ت ـــوده ک ـــکا ب ـــه آمری ـــی و دیرین ـــکل اصل ـــتایی مش خودس
ــوان  ــا عنـ ــنبه در ایـــن یادداشـــت بـ ــه دارد.ربیعـــی بامـــداد سه شـ ادامـ
»گـــذر زمـــان و معنـــای عمیق تـــر ۱۳ آبـــان«، افـــزود: ۱۳ آبـــان از چنـــد 
ـــی دارد.  ـــی تاریخ ـــی تبیین ـــده اهمیت ـــل آین ـــا و نس ـــروز م ـــرای ام ـــت ب جه
مناســـبت های تاریخـــی در طـــول زمـــان معنـــای عمیق تـــری را بـــه 
نمایـــش مـــی گذارنـــد. ایـــن یـــک رخـــدادی اســـت کـــه عقبـــه معیـــن 
ــان  ــخ معاصرمـ ــان در تاریـ ــک ۱۳ آبـ ــا یـ ــا تنهـ ــا دارد. مـ ــخ مـ در تاریـ
نداریـــم، بلکـــه ۱۳ آبان هـــا داریـــم. از ۱۳ آبـــان ۱4۳ تـــا ۱۳ آبـــان ۵۷ 
و ۱۳ آبـــان ۵۸ و نیـــز ۱۳ آبـــان 9۶.ایـــن فراینـــد تاریخـــی از ســـخنرانی 

استکبارســـتیزانه امـــام خمینـــی )ره( علیـــه کاپیتوالســـیون و بـــرای 
ــه دور  ــر بـ ــود و در دوران اخیـ ــاز می شـ ــی آغـ ــرور ایرانـ ــتقال و غـ اسـ
ـــار  ـــن ب ـــردد. ای ـــاز می گ ـــران ب ـــت ای ـــه مل ـــکا علی ـــارهای آمری ـــد فش جدی
هـــم دولـــت آمریـــکا در ۱۳ آبـــان 9۶، تحریـــم ظالمانـــه بی ســـابقه ای را 
ـــم  ـــت و ه ـــادی اس ـــگ اقتص ـــار و جن ـــم فش ـــر آن ه ـــه تاثی ـــرد ک ـــاز ک آغ
زندگـــی و آرامـــش مـــردم را هـــدف قـــرار داده اســـت. می تـــوان گفـــت 
ــت.درک  ــیون اسـ ــان کاپیتوالسـ ــد از همـ ــی جدیـ ــا نوعـ ــن تحریم هـ ایـ
روز ۱۳ آبـــان، بـــا توجـــه بـــه زخم هـــای ناشـــی از کودتـــای ۲۸ مـــرداد، 
ــت  ــدام در هشـ ــه صـ ــی بـ ــای نظامـ ــوزان و کمک هـ ــتار دانش آمـ کشـ
ســـال جنـــگ تحمیلـــی، ســـاقط کـــردن هواپیمـــای مســـافربری مـــا و 
کشـــتار مـــردم بیگنـــاه و کارشـــکنی و اعمـــال فشـــارهای غیرانســـانی و 
غیربشـــری بـــه ملـــت ایـــران امکان پذیـــر اســـت. تصـــور آمریکایی هـــا 
در آن روز ایـــن بـــود کـــه یـــک ملـــت اســـتثنایی هســـتند و ایـــن حـــق 
را دارنـــد کـــه درهـــر جایـــی از دنیـــا دســـت بـــه ظلـــم و ســـتم بزننـــد و 
هیـــچ سیســـتم قضایـــی جـــز کشـــور خودشـــان هـــم حـــق محاکمـــه 

آنهـــا را نداشـــته باشـــد.

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی با الیحـه موافقتنامه سـرویس 
هـای هوایـی دو جانبـه بیـن دولـت جمهوری اسـامی ایـران و دولت 
کشـور کویـت موافقـت کردند.نماینـدگان در جلسـه علنـی روز سـه 
شـنبهمجلس شـورای اسـامی الیحـه موافقتنامـه سـرویس هـای 
هوایـی دو جانبـه بیـن دولـت جمهوری اسـامی ایران و دولت کشـور 
کویـت را ۱۵۶ رای موافـق، 4 رای مخالـف و ۵ رای ممتنـع از مجمـوع 
۲۰۷ نماینـده حاضـر در جلسـه تصویـب کردند.بـر مبنای مـاده واحده 
ایـن الیحـه؛ موافقتامـه سـرویس هـای هوایـی دوجانبـه بیـن دولت 
جمهـوری اسـامی ایـران و دولـت کشـور کویـت مشـتمل بـر یـک 
مقدمـه و بیسـت و یـک مـاده و اجازه مبادله اسـناد آن داد می شـود.

پس از درخواسـت برخی نمایندگان مجلـس در رد کلیات طرح 
تقلیـل مجـازات حبـس تعزیری، کلیـات طرح تقلیـل مجازات 
حبـس تعزیـری مجـددا درصحـن مجلس مطرح شـد و پس 
از اسـتماع سـخنان موافقیـن و موافقیـن، ایـن طـرح مجـددا 
تصویـب شـد.در جلسـه سـه شـنبه مجلس شـورای اسـامی 
طـرح »تقلیـل مجـازات حبـس تعزیـری« مـورد بررسـی قرار 
گرفـت. پـس از اتمـام نطق های نماینـدگان موافـق و مخالف، 
مسـعود پزشـکیان ریاسـت مجلـس، کلیـات طـرح »تقلیـل 
مجـازات جبـس تعزیـری« را بـه رای نمایندگان گذاشـت که با 
۱۱۵ رای موافـق در مقابـل ۶۳ رای مخالـف و 9 رای ممتنـع در 

حضـور ۱9۸ نماینـده مجلـس تصویب شـد.

الیحهموافقتنامهسرویسهایهوایی
دوجانبهبینایرانوکویتتصویبشد

کلیاتطرحتقلیلمجازات
حبستعزیریتصویبشد

رئیـس جمهـور از آغـاز گام چهـارم کاهـش تعهـدات هسـته ای 
ایـران خبـر داد و گفـت:  بـه زودی بـه سـانتریفیوژهای مسـتقر 
در فـردو گاز تزریـق می کنیـم. بـه گـزارش ایرنـا حجـت االسـام 
و المسـلمین حسـن روحانی در مراسـم افتتاح کارخانـه نوآوری 
آزادی گفـت: فعالیـت جدیـد مـا هـم بـا نظـارت  آژانـس خواهد 
بـود و آژانـس همچنـان نظـارت می کند حتـی بر فعالیتـی که از 
کـه  بـه زودی آغـاز خواهیـم کـرد. روحانـی افـزود: گام چهارم ما 
هـم مثـل سـه گام دیگـر قابـل بازگشـت اسـت. هـر زمانـی  آنها 
بـه تعهـدات کامل خودشـان برگشـتند ما هـم به تعهـدات کامل 

خـود بـر میگردیم.

یـک کارشـناس مسـائل خاورمیانـه، اظهـار کرد: مشـکات کنونـی در 

عـراق و لبنـان بـا رفتن و تغییر افراد حل نمی شـود و مشـکل اساسـی 

در ایـن کشـور بـه نوع سـاختار طایفـه ای و قبیله ای سـاختار حکومتی 

بـاز می گرد.صابـر گل عنبـری، درمصاحبـه با ایسـنا، گفـت: اعتراضات 

اخیـر در لبنـان و عـراق در واقع ادامه اعتراضاتی اسـت که از چند سـال 

قبـل در کشـورهای عربـی آغـاز شـد و برخـی از این اعتراضـات منجر 

بـه انقـاب و برخـی نیـز بـه انقـاب معکـوس منجر شـد. البتـه روند 

اعتراضـات در عـراق و لبنان تا حدودی شـبیه هـم و بعضا هم متفاوت 

از دیگـر کشـورهای عربی منطقه اسـت.

رئیسجمهوری:گامچهارمکاهش
تعهداتهستهایرابرداشتیم

مشکالتعراقولبنانبا
تغییرافرادحلنمیشود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام خبر
بنایتاریخی»سهگنبد«نمادیاستوارازتاریخارومیه

سه گنبد نام برجی در جنوب شرقی شهر ارومیه مرکز آذربایجان غربی ایران است. این بنا آرامگاه بوده و در سال 
۵۸۰ قمری ساخته شده است. در مدخل این بنا سه کتیبه به خط کوفی وجود دارد که آن را از سنگ تراشیده اند و 

در پایان کتیبه، محرم سال ۵۸۰ هجری خوانده می شود. این اثر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۱4 با شماره ثبت ۲4۲ به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تشــریح  در  آبــادی  ایمــن  جعفــرزاده  غامعلــی 
نشســت روز یکشــنبه فراکســیون مســتقلین والیــی 
نشســت  اظهارداشــت:  اســامی،  شــورای  مجلــس 
مونســان  حضــور  بــا  مســتقلین  فراکســیون  امــروز 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می وزی

ــد. ــزار ش برگ

بهرهبرداریاز۲۰۹پروژهدردســتورکار
وزارتمیراثفرهنگیاست

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس گزارش هــای ارائــه 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می ــط وزی ــده توس ش
و گردشــگری افتتــاح و بهــره بــرداری از ۲۰9 پــروژه 
ــتور کار  ــتاره در دس ــج س ــار و پن ــل چه ــامل ۲۸ هت ش
ــود،  ــام می ش ــزودی انج ــرار دارد و ب ــه ق ــن وزارتخان ای
بوم گــردی  واحــد   4۲۵ و  هــزار  یــک  عنــوان کــرد: 
پــروژه   4۵۱ و  هــزار   ۲ مجموعــا  و  شــده  افتتــاح 
گردشــگری در دســتورکار اســت کــه ۷۵۰ پــروژه آن 
ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــم ب ــت دوازده ــان دول ــا پای ت

3۰۰هزارشــغلدردوسالهابتداییدولت
دوازدهمایجادشدهاست

ــا  ــامی ب ــوای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
تاکیــد بــر اینکــه در دو ســاله ابتدایــی دولــت دوازدهــم 
۳۰۰ هــزار شــغل بــه صــورت مســتقیم در زمینــه میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری ایجــاد شــده اســت، عنــوان 
کــرد: تاکنــون در قالــب اشــتغال روســتایی بــه میــزان 
۶ هــزار و ۸9۰ میلیــارد ریــال تســهیات بــه متقاضیــان 

تخصیــص داده شــده اســت.
میــزان  اینکــه  بیــان  بــا  ایمن آبــادی  جعفــرزاده 
گردشــگران ورودی در ســال گذشــته ۵۲ درصــد رشــد 
معــادل ۷ میلیــون و ۸۰۰ هــزار نفــر داشــته، همچنیــن 
گردشــگران ورودی در شــش ماهــه نخســت ســال 
ــح  ــت، تصری ــرده اس ــد ک ــد رش ــز ۲۷ درص ــاری نی ج
کــرد: ســند توســعه گردشــگری کشــور و همچنیــن 
ــی گردشــگری کشــور تدویــن شــده کــه  ــد مل ســند برن
ــر  ــه فج ــور در ده ــگری کش ــی گردش ــد مل ــند برن از س

ســال جــاری رونمایــی می شــود.

3۲فرآینداداراتدرحوزهگردشــگری
است شده الکترونیکی

ــوزه  ــد ادارات در ح ــه ۳۲ فرآین ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اربــاب  بــه منظــور شــفافیت و تکریــم  گردشــگری 
ــه داد: در ســال  رجــوع الکترونیکــی شــده اســت، ادام
صنایــع  محصــوالت  از  دالر  میلیــون   ۶۰۸ گذشــته 
دســتی بــه صــورت چمدانــی و گمرکــی از کشــور صــادر 

شــد.

واگــذاری۶۹پروژهبهبخشخصوصیدر
دســتورکاروزارتمیراثفرهنگی

ــامی  ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
ــهر و ۲  ــت ۸ ش ــا ثب ــران ب ــور ای ــه کش ــان اینک ــا بی ب
روســتا در حــوزه صنایــع دســتی رتبــه اول جهانــی 
میــراث  حــوزه  در  اســت، گفــت:  را کســب کــرده 
فرهنگــی اجــرای بیــش از 4 هــزار پــروژه عمرانــی 
گــذاری ۶9 پــروژه  بــه  بــا اشــتغال ۲۵ هــزار نفــر و وا
ــان در  ــارد توم ــم ۱4۶ میلی ــه حج ــی ب ــش خصوص بخ
ــع دســتی و  ــراث فرهنگــی، صنای دســتور کار وزارت می

ــرار دارد. ــگری ق گردش

ثبـت  مراتـب  قاسـمی گفـت:  امیـن  سـید 

ملـی  طبیعـی  آثـار  فهرسـت  در  اثـر  ایـن 

توسـط  وزیـر میـراث فرهنگی، گردشـگری 

لرسـتان  اسـتاندار  بـه  دسـتی  صنایـع  و 

ابـاغ شـده اسـت.

تبصـره  اجـرای  در  داشـت:   اظهـار  وی 

میـراث  سـازمان  تشـکیل  قانـون   ۲ مـاده 

فرهنگـی و گردشـگری کشـور پرونـده ثبـت 

ملـی آبشـار آب سـفید الیگـودرز تهیـه و در 

نهایـت بـه شـماره ۵۳4 در فهرسـت میراث 

طبیعـی ملـی کشـور بـه ثبـت رسـید.

مهـم،  ایـن  انجـام  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 

تعـداد آثـار طبیعـی ثبت شـده  لرسـتان در 

فهرسـت ملـی بـه عـدد ۳۳ رسـیده اسـت.

عـروس  بـه  معـروف  سـفید،  آب  آبشـار 

زیبـای آبشـارهای ایـران در جنـوب شـرقی 

کـوه  هـای  دامنـه  در  و  لرسـتان  اسـتان 

هـای زاگـرس واقـع  و  دسترسـی بـه آن 

بـا جـاده شـهر الیگـودرز امکان پذیر اسـت. 

آن  تـاج  عـرض  و  متـر   ۷۰ آبشـار  ارتفـاع 

در فصـل پـر آبـی حـدود ۸ متـر می باشـد 

و  می پیونـدد  لرسـتان  رودبـار  رود  بـه  کـه 

می ریـزد. دز  بـه  سـرانجام 

تاریـک  دره هـای  در  سـفید  آب  آبشـار   

و  شـناختی  زمیـن  فعالیت هـای  اثـر  در 

هـزار  چندیـن  در  آب  توسـط  فرسـایش 

اسـت. آمـده  پدیـد  سـال 

بـر  و  شـده  مخلـوط  هـوا  بـا  آبشـار  آب 

هـای  حبـاب  سـنگ ها  بـا  برخـورد  اثـر 

ایـن  دهـد،  مـی  تشـکیل  را  سـفیدی 

شـوند  مـی  باعـث  سـفید  هـای  حبـاب 

آبشـار بـه رنـگ سـفید دیـده شـود و بـه 

نـام آب سـفید را بـر روی  همیـن دلیـل 

انـد. گذاشـته  آن 

آبشـار آب سـفید بـه زبـان محلـی هـای 

اسـت  مشـهور  اسـبید”  “او  بـه  لرسـتان 

و بـه نـام هـای دیگـری همچـون آبشـار 

نیـز  هـم  سـفید  آبشـار  و  آب  سـفید 

اسـت. شـده  شـناخته 

روسـتای قلعـه بـاال ۲4 کیلومتر با روسـتای بیارجمند فاصلـه دارد 
و در ۱4۰ کیلومتـری جنـوب شـاهرود قـرار گرفتـه اسـت و ماننـد 
روسـتای معـروف ماسـوله سـقف خانه هایی کـه در ارتفـاع پایین 
تـر بنـا شـده انـد، حیـاط خانه هایـی هسـتند کـه در ارتفاعی کمی 

باالتـر از آن ها هسـتند.
روسـتای قلعه باال از توابع شهرسـتان شـاهرود بـا معماری خاص 
و مصالـح خـاص منطقـه شـاخته می شـود و بافت قدیمـی خود 
را کامـا حفـظ کـرده، امـا ماننـد روسـتای ماسـوله گیـان در حـد 
مطلوب شـناخته نشـده  و خبری از هیاهو و شـلوغی ماسـوله در 

این روسـتا نیسـت.
تاریـخ روسـتای قلعـه بـاال بـا روسـتای بیارجمنـد گـره خـورده و 
اولیـن بـار از ایـن روسـتا در کتابـی بـه نـگارش مقدسـی در قـرن 

چهـارم هجـری قمـری یـاد شـده اسـت.
در کتـاب او نوشـته شـده  ایـن شـهر دارای دژ، بـارو و پـر از مـزارع 
و تاکسـتان اسـت و مـردم روسـتا  بـه پـرورش دام مشـغول 

هسـتند و محصوالتـی مانند روغـن، لبنیات و گوشـت دام تولید و 
اسـتفاده می کننـد،  ایـن روسـتاها در کنـار کویـر بنا شـده و مانند 
اکثـر روسـتاهای کویـری ایـران بـرای آبرسـانی از قنـات اسـتفاده 

می شـود.
اراضـی کشـاورزی روسـتای قلعـه باال با کشـت محصوالتـی مانند 
گنـدم، جـو، فلفل و شـلغم تزئین شـده و باغ هـای انار، گـردو، زرد 
آلـو، انجیـر زرد و انگـور بـر زیبایی های این روسـتای زیبـا افزوده و 
اکنـون در فصـل پاییز دشـتی رنگارنگ از برگ هـای درختان ایجاد 

شـده کـه بر چشـم اندازهای ناب روسـتا افزوده اسـت.
روسـتای قلعـه بـاال از جنـوب غربی بـه اراضی نمکی و در شـرق و 
شـمال شـرقی به تپه هـای ماسـه ای مرتبط می شـود و همچنین  
اراضـی گچـی نیز بـه صورت پراکنـده در منطقه به چشـم می خورد 
کـه هـر کـدام از ایـن منطقه هـا بـر اسـاس شـرایط خـاص خـود 

محـل رویـش گیاهان خاصی اسـت.
دشـت های دلبـر و علـی انگـر جـزو پـارک ملـی تـوران واقـع در 

منطقه حفاظت شـده خارتوران هسـتند که در جوار روسـتای قلعه 
بـاال قـرار گرفتـه و بـر جذابیـت این روسـتا افـزوده و گردشـگران، 
طبیعـت دوسـتان و دوسـتداران محیـط زیسـت بـا سـفر بـه این 
زیبایی هـای  تماشـای  کنـار  در  می تواننـد  چنداقلیـم  منطقـه 
کوهسـتان و کویر، در صورت خوش شانسـی و داشـتن تجهیزات، 
جانـوران نـادری کـه دشـت های دلبـر و علی انگـر زیستگاهشـان 

اسـت را تماشـا کنند.
پـارک ملـی تـوران بـه دلیـل تنـوع جانـوری بـه آفریقـای ایـران 
شـهرت دارد. خارتوران زیسـتگاه عظیم و وسیع گونه های مختلف 
جانـوری اسـت کـه در جـوار بیابان قرار گرفته اسـت. مسـاحت آن 
حـدود یـک میلیـون و 4۰۷ هـزار هکتـار اسـت کـه بـزرگ تریـن 
زیسـتگاه موجـودات زنـده در ایـران و بعـد از سـرگنتی در کشـور 

تانزانیـا دومیـن زیسـتگاه بـزرگ در جهان اسـت.
در منطقـه خارتـوران بیـش از ۲۵۰ گونـه جانوری پسـتاندار، پرنده، 
خزنـده و دوزیسـت زندگـی مـی کننـد کـه مشـهورترین آن هـا 

یوزپلنـگ آسـیایی و گورخـر ایرانـی اسـت.
روسـتای قلعـه بـاال دارای اقامتـگاه بومگـردی بـا ظرفیـت ۳۰ نفر 
اسـت و مشـکلی بـرای اقامـت گردشـگران در ایـن منطقـه وجود 
نـدارد و چیـزی که موجـب جذابیت این اقامتگاه می شـود قدمت 
۱۵۰ سـاله آن، بنا شـدن آن در باالترین نقطه و مرمت و بازسـازی 

آن بـه سـبک معماری سـنتی و تزئینات زیباسـت.
در  سـمنان  اسـتان  )ایرنـا(  اسـامی  جمهـوری  خبرگـزاری 
موضوع هـای مختلـف فرهنگـی و اجتماعـی پرونده هـای خبـری 

ویـژه را بـا برنامـه مشـخص در دسـتور کار خـود داده اسـت.
با هدف توسـعه گردشـگری و رونـق اقتصادی، خبرگـزاری ایرنا به 
معرفـی جاذبه هـای گردشـگری اسـتان سـمنان در قالـب پرونده 

می پـردازد. خبری 
در اسـتان سـمنان بیـش از یکهـزار اثـر تاریخی، فرهنگـی، طبیعی 
و معنـوی شناسـایی شـده که تاکنون بیـش از ۷۰۰ اثر در فهرسـت 
آثـار ملـی بـه ثبت رسـیده اسـت و هر مسـافر و گردشـگری با هر 
انگیـزه ای کـه بـه اسـتان سـمنان دیـار بـا سـابقه غنـی تاریخـی 
و فرهنگـی سـفر کنـد بـه خاطـر تنـوع اقلیمـی مـی توانـد مطابق 
اهـداف ، ذوق ، و برنامـه خـود ، در اسـتان سـمنان ، دیدنـی هـای 
مـورد نظـر خـود را بیابـد و لذت سـفر را بـرای خود دوچنـدان کند.

آبشار آب سفید الیگودرز ثبت ملی شد

 ماسوله کویر؛ دروازه ای به حیات وحش پارک ملی توران

هفته تصویرگری مشهد برگزار می شود
هفتـه تصویرگـری مشـهد  امسـال بـه همـت 
مؤسسـه آمـوزش عالـی فـردوس  از تاریـخ ۱۱ 

تـا ۲۳ آبـان مـاه برگـزار مـی شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مؤسسـه آمـوزش 
عالـی فـردوس دکتـر اللـه خرازیـان  رییـس 
هیات مدیره انجمن هنرهای تجسـمی اسـتان 
خراسـان رضوی و مدیرگروه تصویر سـازی این 
مؤسسـه گفت: بـا توجه بـه نامگـذاری ۱۵ آبان 
بـه نـام روز تصویرگـری، هرسـاله در مـاه آبـان، 
خانه هنرمندان ایران شـاهد نمایشـگاه سـاالنه  
اعضـای این انجمن و برنامه های جنبی اسـت. 
بـا هفتـه  اسـتارت همـکاری  پیـش  دوسـال 
شـد کـه  زده  مشـهد  در  تهـران  تصویرسـازی 
متاسـفانه مراسم روز تصویرگری در مشهد فقط 
یـک سـال  و در حـد سـخنرانی و نمایشـگاهی 
 از آثـار هنرمنـدان تهـران در مشـهد برگـزار شـد.

وی افـزود: بـا توجـه بـه عـدم وجـود همایـش 

تصویرسـازی  حـوزه  در  تخصصـی  و  علمـی 
هـای  ریـزی  برنامـه  بـا  امسـال  مشـهد  در 
صـورت گرفتـه و پتانسـیل مؤسسـه آمـوزش 
رشـته  گـذار  بنیـان  بعنـوان  فـردوس  عالـی 
تصویرسـازی در شـهر مشـهد بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدیم کـه ایـن مؤسسـه  مـی توانـد کانـون 
همایـش  شـکل گیـری  بـرای  پایگاهـی   و 
باشـد. مشـهد  تصویرگـری  هفتـه   ویـژه 

فـردوس  مؤسسـه   تصویرسـازی  مدیرگـروه 
ادامـه داد: خوشـبختانه این موضـوع با حمایت 
و همراهـی بسـیار خـوب ریاسـت و مسـئوالن 
دانشـگاه همراه شـد و مقـرر گردید از مـورخ ۱۱ 
آبـان لغایـت ۲۳ آبـان ماه این مراسـم در محل 
 مؤسسـه آمـوزش عالی فـردوس برگـزار گردد.

مهـم  از  یكـی  کـرد:  اظهـار  خرازیـان  دکتـر 
آشـنایی  تصویرگـری  هفتـه  اهـداف  تریـن 
کـه  افـرادی  بـرای  تصویرسـازی  رشـته  بـا 

آشـنایی وشـناخت کافـی از ایـن رشـته ندارنـد 
و همچنیـن دیـده شـدن آثـار تصویرگـران در 
فضای نمایشـگاهی و شـكل گیری بحث های 
 منسـجم و تاثیرگـذار دربـاره تصویرگری اسـت.

وی در خصـوص برنامـه هـای در نظـر گرفتـه 
افتتاحیـه  گفـت:  هفتـه  ایـن  بـرای  شـده 
و  مـاه  آبـان   ۱۸ شـنبه  روز  همایـش  ایـن 
تصویرسـازی  برجسـته  اسـاتید  باحضـور 
ایـران کیانـوش غریـب پـور، کمـال طباطبایـی 
شـد. خواهـد  برگـزار  ثابتـی  مرجـان   و 
هنرهـای  انجمـن  مدیـره  هیـات  رییـس 
افـزود:  رضـوی  خراسـان  اسـتان  تجسـمی 
برنامـه هـای هفتـه تصویرگری مشـهد شـامل 
سـخنرانی هـای علمـی ، کارگاه های تخصصی 
 ، اسـاتید  تصویرسـازی  آثـار  نمایشـگاه  و 
 دانشـجویان و هنرمنـدان تصویرگـر می باشـد.

شـرکت  تمامـی  بـه  داد:  ادامـه  خرازیـان 

کننـدگان در کارگاه هـا گواهـی رسـمی از سـوی 
موسسـه آمـوزش عالـی فـردوس و تاییدیـه 
 سـازمان فنـی و حرفـه ای اهـدا خواهـد شـد.

وی همچنیـن در خصـوص جزئیات نمایشـگاه 
آثار تصویرسـازی این هفته بیـان کرد:  همزمان 
بـا برپایـی هفته تصویرگری مشـهد نمایشـگاه 
نگارخانـه  در محـل  تصویرگـر  آثـار هنرمنـدان 
فـردوس بـه نمایـش عمـوم گذاشـته خواهـد 
شـد ؛این رویداد با اسـتقبال خـوب تصویرگران 
مواجـه و آثـار بسـیاری بـه دبیرخانـه ارسـال 
گردیـده اسـت.در پایـان این هفته سـه اثر برتر 
انتخـاب و به رسـم یادبود تندیـس، لوح افتخار 
 و هدیـه ای بـه منتخبیـن اهـدا خواهـد شـد.

هنرهـای  انجمـن  مدیـره  هیـات  رییـس 
گفـت:  رضـوی  خراسـان  اسـتان  تجسـمی 
امیدواریـم نخسـتین دوره ایـن همایـش پربار 
و قدرتمنـد برگـزار گـردد تـا درسـالهای آینـده 
اضافـه  آن  بـه  را  دیگـر  بتوانیـم گزینـه هـای 
نماییـم و شـاهد شـكل گیـری اتفاقـات خوب 
درعرصـه تصویرگـری در شـهر مشـهد  باشـیم.

موزهبریتانیا؛
بزرگترینگنجینهآثار
میراثفرهنگیمسروقه

گاردیـن،  انگلیسـی  روزنامـه  گـزارش  بـه 
 )GeoffreyRobertson(جفـری رابرتسـون
همچنیـن از موسسـات اروپایـی و آمریکایی 
خواسـت اموال غارت شده در دوره استعماری 
را بـه کشـورهای مبـدا بازگرداننـد. وی گفـت: 
بزرگتریـن  بـه  بریتانیـا  مـوزه  سرپرسـتان 
جهـان  مسـروقه  امـوال  دریافـت کننـدگان 
تبدیل شـده اند و حجـم باالیی از اقـام غارت 
شـده ایـن مـوزه حتـی در معرض دیـد عموم 
قـرار نگرفتـه اسـت.وی از مـوزه هایـی چـون 
مـوزه بریتانیـا، لـوور پاریـس و متروپولیتـن 
نیویـورک انتقـاد کـرد کـه میـراث گرانبهـای 
سـرزمین هـای دیگـر ربـوده شـده در جنـگ 
هـای تجاوزگرانـه و فریبکارانـه را محبـوس 
کـرده اند.سـخنان ایـن وکیـل مدافـع حقوق 
بشـر در روزنامـه انگلیسـی گاردیـن انعـکاس 
یافتـه، وی در کتاب خود نوشـت: اکنون زمان 
فروتنـی اسـت، امری کـه بریتانیا که هنـوز در 
آرزوی دوران حکمرانـی اش بـر جهان اسـت، 
بـه خوبـی آن را انجـام نمی دهد.رابرتسـون با 
دفـاع از بازگردانـدن امـوال فرهنگـی بر مبنای 
اصـول حقـوق بشـری، در عین حـال گفت که 
امانوئـل مکـرون رئیـس جمهوری فرانسـه با 
اسـقبال از بازگردانـدن آثـار هنـری آفریقـا بـه 
کشـورهای مبدا، باب گفت و گـو درمورد ارجاع 
اموال غارتی را گشـوده اسـت.در تحقیقاتی که 
بـه همـت مکـرون در نوامبـر ۲۰۱۸ آغـاز شـد، 
بـه بازگردانـدن گنجینه هـای آفریقایی موجود 
در موزه های فرانسـه سـفارش شد، سیاستی 
کـه فشـار را بـر دیگـر قدرت های اسـتعماری 
سـابق برای بازگرداندن آثار باسـتانی، افزایش 
داد. فرانسـه موافقـت کـرد آثـار هنری کشـور 
بنیـن را پـس از گذشـت یـک سـده از زمـان 
غـارت بـه این کشـور واقـع در آفریقـای غربی 
گزارشـی  انتشـار  از  پـس  بازگرداند.مکـرون 
مبنـی بـر بازگردانـدن آثـار فرهنگـی سـرقت 
شـده از آفریقـا در دوره اسـتعماری، اعام کرد 
کـه ۲۶ اثـر هنـری متعلـق بـه این قـاره بدون 
معطلـی پـس داده می شـود. این آثـار هنری 
تندیس هایـی از کاخ هـای »ابومی« را شـامل 
می شـود کـه در سـال ۱۸9۲  از سـوی ارتـش 
فرانسـه غارت شـد و در حال حاضر در یکی از 

موزه هـای پاریـس نگهـداری می شـود.

میزانگردشگرانورودیبهموزه 
کشور۵۰درصدرشدیافتهاست خطر سونامی لب سواحل مکران

رئیسمرکزملیمخاطراتدریایی:
سواحلمکراندرکشورماپتانسیلایجادسونامیرادارد

سواحلمکرانکشوردرحاشیهدریایعمانپتانسیلباالییبرایوقوعسونامیدارد

ــه در  ــت ک ــده ای اس ــونامی پدی س
و  جانــی  تلفــات  وقــوع  صــورت 
مالــی زیــادی بــه بــار مــی آورد، 
ســواحل مکــران کشــور در حاشــیه 
باالیــی  پتانســیل  دریــای عمــان 
دارد کــه  ســونامی  وقــوع  بــرای 
 ۲۰ کثــر  حدا رخــداد  صــورت  در 
ســونامی  مــوج  بعــد  دقیقــه 
کــه  می رســد  مــا  ســواحل  بــه 
ــن  ــت بنابرای ــادی نیس ــت زی فرص
زیربنایــی  کارهــای  انجــام 
ایمــن  ساخت وســازهای  ماننــد 
آن  خطــر  بــا  مــردم  آشــنایی  و 
از  زیــادی  حــد  تــا  می توانــد 
کنــد.  جلوگیــری  تلفــات  بــروز 
ــای  ــه آن موج ه ــه ب ــونامی« ک »س

نیــز  زمین لــرزه  بــه  وابســته 
کلــی  طــور  بــه  می گوینــد، 
می شــود  گفتــه  امواجــی  بــه 
حجــم  جابه جایــی  اثــر  در  کــه 
دریاهــا  در  آب  از  بســیارعظیمی 
وجــود  بــه  اقیانوس هــا  و 
زیــر  زمین لرزه هــای  می آیــد. 
و  آتشفشــانی  فوران هــای  دریــا، 
فــرو  زمینــی،  انفجارهــای  ســایر 
اثــرات  و  یخچال هــا  افتــادن 
و  بــاال  باعــث  شهاب ســنگ ها 
ــا حجــم بســیار  پاییــن رفتــن آب ب

می شــود. زیــادی 
درصــد   4۰ از  بیــش  کنــون  ا
ــر  ــه کمت ــان در فاصل ــت جه جمعی
از یــک صــد کیلومتــر از ســواحل 

دریــا زندگــی می کننــد؛ بنابرایــن 
ــت  ــی از جمعی ــل توجه ــش قاب بخ
در  کــه  ساحل نشــینند  جهــان 
ســاحلی  مناطــق  ایــن  از  برخــی 
خطــر وقــوع ســونامی وجــود دارد.
و  گفــت  در  خلــق  خــوش  علــی 
ــا  ــا ب ــی ایرن ــگار علم ــا خبرن ــو ب گ
ــن  ــذاری ای ــه ســابقه نامگ اشــاره ب
روز گفــت: از ســال ۱99۶ تــا بــه 
امــروز حــدود ۲۵۰ هــزار نفــر در 
ــور  ــدود ۲۱ کش ــونامی در ح ــر س اث
دادنــد  دســت  از  را  خــود  جــان 
ــع  ــه جوام ــت ک ــاز اس ــن نی بنابرای
ایــن  بــه  و کشــورها  لمللــی  بین ا
داشــته  توجــه  بیشــتر  پدیــده 
ــا  ــونامی ب ــه س ــد ک ــر چن ــند ه باش

فراوانــی رخــداد پاییــن بــا دوره 
ــا  ــرد ام ــکل می گی ــاد ش ــی زی زمان
گــر اتفــاق بیفتــد تلفــات قابــل  ا

توجهــی خواهــد داشــت.

برای زیادی فرصت
کارهایپیشــگیرانه
نداریم سونامی

داد: ســواحل مکــران  ادامــه  وی 
ایجــاد  پتانســیل  مــا  کشــور  در 
ســونامی را دارد، آخریــن ســونامی 
ــن منطقــه رخ داد  جــدی کــه در ای
طبــق  بــود کــه   ۱94۵ ســال  در 
ــتری  ۸.۱ ریش ــه  ــک زلزل ــا ی آماره
موجــب ایجــاد ایــن ســونامی شــد 
کــه تقریبــا حــدود 4 هــزار نفــر در 
ــات داشــت  ــران تلف پاکســتان و ای
بنابرایــن مهــم اســت کــه بــا توجــه 
کــه  توســعه ای  برنامه هــای  بــه 
ــوص  ــه خص ــران ب ــواحل مک در س
ــث  ــت بح ــم داش ــده خواهی در آین
بگیریــم  جدی تــر  را  ســونامی 
وقــوع  مانــع  نمی توانیــم  لبتــه  ا
بــا  می توانیــم  امــا  شــویم  آن 
مخاطــرات  تدابیــری،  اندیشــیدن 
وقــوع  از  ناشــی  خســارات  و 
ــوش  ــش دهیم.خ ــونامی را کاه س
توجــه  بــا  داشــت:  اظهــار  خلــق 
خیلــی  منطقــه  ایــن  اینکــه  بــه 
مــا  مکــران  ســواحل  نزدیــک 
 ۱۰۰ حــدود  شــاید  یعنــی  اســت 
باشــد،  داشــته  فاصلــه  کیلومتــر 
ــد  ــونامی رخ ده ــر س گ ــن ا بنابرای
کثــر ۲۰ دقیقــه  متاســفانه طــی حدا
مــوج ســونامی را در ســواحل خــود 
ــن فرصــت  ــم داشــت بنابرای خواهی
بتوانیــم  کــه  نداریــم  زیــادی 
انجــام  پیشــگیرانه  کارهــای 
دهیــم، بهتریــن کار ایــن اســت کــه 
نشــانه های  بــا  قبــل  از  را  مــردم 
آشــنا  ســونامی  وقــوع  طبیعــی 
بــر  را  ســازها  و  ســاخت  کنیــم، 

خطــر  گرفتــن  نظــر  در  اســاس 
ــق  ــم و مناط ــام دهی ــونامی انج س
ســاحلی را ایمــن کنیــم. رئیــس 
ــدار  ــی و هش ــی پیش بین ــز مل مرک
پژوهشــگاه  دریایــی  مخاطــرات 
علــوم  و  اقیانوس شناســی  ملــی 
زمینــه  ایــن  در  گفــت:  جــوی 
پژوهشــگاه  در  خوبــی  کارهــای 
ــع در  ــت، در واق ــده اس ــام ش انج
داشــتیم  فعالیــت  زمینــه  چنــد 
افزایــش  آنهــا  از  یکــی  کــه 
آگاهی هــای مردمــی و مســئوالن 
بــه  آن  اســاس  بــر  کــه  اســت 
زمان هــای  در  مثــال  عنــوان 
پخــش  بروشــورهایی  مختلــف 
برگــزاری  همچنیــن  کردیــم، 
دیگــر  از  آموزشــی  کارگاه هــای 
اســت  پژوهشــگاه  برنامه هــای 
ــن کارگاه برگــزار  ــون چندی کن کــه تا
مانــور  دو  برگــزاری  کرده ایــم، 
کشــورهای  بــا  ســونامی  وقــوع 
حاشــیه اقیانــوس هنــد در ســال 
ــار و جاســک  ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ در چابه
ــی  ــه ط ــود ک ــا ب ــر برنامه ه از دیگ
ــن مانورهــا در مجمــوع دو هــزار  ای
نفــر را بــر اثــر ســونامی فرضــی بــه 
مکان هــای امــن منتقــل کردیــم. 
ــونامی  ــوع س ــر وق ــاره خط وی درب
ــان  ــای عم ــارس و دری ــج ف در خلی
ــده  ــت ش ــروزه ثاب ــح داد: ام توضی
در  ســونامی  وقــوع  خطــر  کــه 
خلیــج  از  بیشــتر  عمــان  دریــای 
ــه  ــا توج ــع ب ــت، در واق ــارس اس ف
فــارس  خلیــج  کــم  عمــق  بــه 
زیــاد  عمــق  دیگــر  ســوی  از  و 
دریــای عمــان، خطــر در ســاحل 
ــان  ــای عم ــیه دری ــران در حاش مک
چنــد  هــر  اســت  بیشــتر  خیلــی 
عمــان  دریــای  در  ســونامی  اثــر 
تــا  را  ســونامی  مــوج  می توانــد 
فــارس  خلیــج  از  بخش هایــی 

ند. بکشــا

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
فاقـد سـند  و سـاختمان هـای  اراضـی  ثبتـی 
 ۱۳ مـاده  و   ۳ مـاده  موضـوع  رسـمی-اگهی 
آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی-  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   ۱۳9۸۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۱۳9۳
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای مهـدی میرزالـی زرنـدی 
فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه ۲۲۵ صـادره از زرنـد در یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت  1160/70مترمربع پـاک ۲۵۲4 فرعی 
مفـروز و مجزی شـده از پـاک 4۳ فرعـی از ۲۳۶۸ اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان پاسـداران خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
حسـن میرزالـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف ۱۵۱-تاریخ انتشـار نوبت 

اول: 98/8/1- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/8/16
حسینتوحیدینیا-رییسثبتاسنادوامالکشهرستانزرند
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 برندگان جوایز ممتاز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز سال 1398
بانک کشاورزی استان کرمان

کمکهزینهخریدصنایعدستیساختداخلکمکهزينهخريدخودروساختداخل

کمکهزینهسفرهایزیارتیسیاحتی

شما هم میتوانید یکی از برنده های خوش شانس 586 جایزه کمک هزینه خرید خودرو یک میلیارد ریالی و هزاران جوایز دیگر در قرعه کشی بعدی ما باشید .
همین امروز نسبت به افتتاح حساب و تکمیل موجودی در شعب بانک کشاورزی اقدام فرمایید.
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 پنجشــنبه ۱۶ آبــان  ۱۳9۸     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱۵۸۵

گالریُاتا سه شنبه ۲۱ آبان 
درخیابان سنایی پاک ۱۸ بر پا است.

 نمایشگاه دلشدگی تا سه شنبه 
۲۸ آبان در خیابان مفتح جنوبى، بن بست 

شیرودى بر پا است

نمایشگاهنمایشگاه

رسانهدرآینهتصویر
مجله تجارت منتشر شد.

نمایش »پنججهتاصلی«
 از امروز تا ۲۶ آبان در سالن ایران تماشا

 به اجرا در می آید.

نمایش گریزازمرکز تا ۳۰ آبان در 
تماشاخانه سپند اجرا می شود.

»هیچکسرومحکمبغلنکن« 
 از امروز تا یک آذر در تئاتر شهر 

در حال اجرا است.

مادر: سر شام گریه نکنید، غذا رو به مردم 
زهرنکنین.

 سماور بزرگ و استکان نعلبکی هم به قدر 
کفایت داریم. راه نیفتین دوره در و همسایه 

پی ظرف و ظروف.

مادر

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

صدایآهستهیبرف تا ۱۵ آذر 
در سالن استاد سمندریان تماشاخانه 

ایرانشهر اجرا می شود.
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