
رشد صد درصدی بازار فناوری اطالعات در ۶ سال گذشته
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت:  بـازار فنـاوری 
اطالعـات کشـور از ۱۹ هـزار میلیارد تومـان در ابتدای دولت 
یازدهـم بـه بیـش از ۴۰ هـزار میلیـارد تومـان در سـال ۹۷ 
رسـید، اگرچـه ایـن رشـد کافـی نبـوده و فعالیت هـا بایـد 

بـرای افزایـش آن ادامه داشـته باشـد.
در  )سه شـنبه(  امـروز  جهرمـی«  آذری  جـواد  »مجمـد 
سـیزدهمین کنفرانـس بین المللـی مدیریت اسـتراتژیک 
ایـران در سـالن اجـالس سـران افـزود: دولـت در بخـش 
کسـب و کارهـای نوپـا و اس. ام. ای ها )SME( نباید تنها 
بـه تدویـن قانون بسـنده کنـد و در بخـش اسـتارتاپ ها و 
اس. ام. ای  هـا عـالوه بر قانون گـذاری و تصدی گری، باید 

تسـهیل گر امـور نیز باشـد.
وی بر لزوم حمایت دولت از کسـب و کارهای نوین تاکید 
کـرد و گفـت: تامین مالـی این بخش از ضروریاتی اسـت 

کـه باید به آن توجه شـود.
آذری جهرمـی بـا بیـان اینکه در شـرایط فعلـی دولت تنها 
نقـش تصدی گـری دارد، ادامـه داد: بـه دنبال آن هسـتیم 
تـا طرح هـای حمایـت از کسـب و کارهـای نـو پـا را در 
دولـت ارائـه دهیـم تـا بتوانـد تسـهیل گر امـور این کسـب 
و کارهـا باشـد بـا ایـن حـال در دسـتگاه های مختلـف بـا 

مقاومت هایـی در ایـن زمینـه روبـه رو هسـتیم.
وزیـر ارتباطـات تاکیـد کرد: بایـد دانش مدیریـت در قالب 

اسـتارتاپ ها و اس. ام. ای هـا گنجانـده شـده تـا به عموم 
و بـه ویـژه دولت عرضه شـود.

وی بـا بیـان اینکـه نبایـد ایـن دانـش را ارزان در اختیـار 
دیگـران قـرار داد، افـزود: می تـوان بـا اسـتفاده از کسـب 
و کارهـای نـو پـا و اسـتارتاپ ها، عـالوه بـر عرضـه دانـش 

مدیریـت، از ایـن مسـیر درآمدزایـی نیـز داشـت.
آذری جهرمی از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
بـرای همکاری با اسـاتید دانش مدیریت خبـر داد و گفت: 
دانـش مدیریـت دانشـی پویـا اسـت و دولت نیـز نیازمند 

تغییرات بزرگی اسـت.
وی از لـزوم تغییـر نـگاه دولت به مـردم خبـر داد و افزود: 
بایـد نـگاه دولـت بـه مـردم تغییـر کـرده و تبدیل بـه نگاه 

تعاملی شـود.
آذری جهرمـی ادامـه داد:  ایـن تغییـر برای دولـت نیازمند 
آمـوزش اسـت کـه می تـوان از طریق دانـش مدیریت این 

آموزش هـا را بـه مدیـران مربوطه ارائـه کرد.
وزیـر ارتباطـات بـا بیـان اینکـه بسـیاری از مدیران کشـور 
دانـش الزم بـرای مدیریـت مجموعه خـود را ندارند، تاکید 
کـرد:  ایـن موضـوع خـال بزرگـی ایجـاد کـرده که بـا عرضه 
دانـش مدیریت در قالب اسـتارتاپ می تـوان آن را برطرف 

کرد.
وی از تدویـن برنامـه مدون حمایتی در دولت برای کسـب 

و کارهـای نوپا خبر داد.
آذری جهرمـی ادامـه داد:  امـروز بـا توجـه بـه فشـارهای 
اقتصـادی و کمبود منابع مالی در کشـور اما ظرفیت بزرگی 
در بیـن جوانان وجـود دارد و ۱۷ درصد آنها فارغ التحصیالن 
آی تـی و آی سـی تی هسـتند که می تـوان از این ظرفیت 

برای اشـتغالزایی و توسـعه استفاده کرد.
وی بـر ضـرورت توجـه به کسـب و کارهای خرد و متوسـط 
تاکیـد کـرد و گفـت: ایـن شـرکت ها می تواننـد در بخـش 

خدمات توسـعه مناسـبی ایجـاد کنند.
وزیـر ارتباطـات با بیان اینکه در حال حاضر در جهان، رشـد 
اقتصادی بخش صنعت و کشـاورزی رو به کاهش اسـت، 
ادامـه داد:  امـا رشـد اقتصـادی بخـش خدمـات، شـتاب 
بیشـتری داشـته و ایـران می توانـد بـا توجـه بیشـتر بـه 
اسـتارتاپ ها و اس. ام. ای هـا از ایـن رشـد برخـوردار شـود.
کـردن  همـوار  بـرای  دولـت  اسـتراتژی  تدویـن  بـه  وی 
رشـد اسـتارتاپ ها اشـاره کـرد و افـزود: فنـاوری مبتنی بر 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات می توانـد عـالوه بـر توسـعه 

کشـور، رفـاه بیشـتری بـه همـراه داشـته باشـد.
آذری جهرمـی بـه تکمیـل زیرسـاخت های ارتباطی کشـور 
اشـاره کـرد و گفـت: اکنـون همـه شـهرهای کشـور تحـت 
پوشـش نسـل چهـارم تلفـن همراه هسـتند وبیـش از ۸۰ 
درصـد روسـتاهای کشـور نیـز بـه این فنـاوری دسترسـی 

دارند.
وی تاکیـد کـرد: هسـته اصلی شـبکه ملی اطالعـات برای 
صیانـت از کسـب و کارهـا از مسـائل مهمـی بود کـه دولت 
بـه آن پرداخت و زیرسـاخت های آن از دولـت یازدهم آغاز 

و در ایـن دولـت به کمال رسـید.
وزیـر ارتباطـات عنوان کرد:  بـا این فعالیت ها، بـازار فناوری 
اطالعـات کشـور از ۱۹ هـزار میلیارد تومـان در ابتدای دولت 
یازدهـم بـه بییـش از ۴۰ هـزار میلیـارد تومان در سـال ۹۷ 
رسـید، اگرچـه ایـن رشـد کافی نیسـت و فعالیت هـا باید 

بـرای افزایش آن ادامه داشـته باشـد.
وی بـه فعالیـت هـای معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری 
و وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـرای تسـهیل امور 
اس ام ای هـا و اسـتارتاپ ها اشـاره کـرد  و گفـت:  وزارت 
ارتباطـات در همیـن زمینه طـرح نوآفرین را بـه دولت ارائه 
کـرد. ایـن طـرح می توانـد انقالبـی در حمایت از کسـب و 

کارهـای نوپا باشـد.
آذری جهرمـی ادامـه داد:  ثمـره رشـد بخـش ارتباطـات 
و فنـاوری آن  اسـت کـه در حالـی کـه رشـد اقتصـادی 
بخـش کشـاورزی و صنعـت در اثـر تحریم ها و فشـارهای 
اقتصـادی بـا کاهش مواجه شـده اما رشـد بخـش ارتباط 
۱.۷ درصـد بـوده و فنـاوری اطالعات نیز رشـد ۱.۶ درصدی 

را نشـان می دهـد.
وی ایـن رشـد را ظرفیـت درخشـانی دانسـت کـه می تواند 
برای رشـد و توسـعه کشور مورد اسـتفاده قرار گیرد و بهبود 

وضعیت را به دنبال داشـته باشـد.

وزیـر ارتباطـات بـا اشـاره بـه مشـکالتی کـه صدا و سـیما 
بـرای اس ام ای هـا و بخشـی از فعاالن فنـاوری اطالعات 
ایجاد کرده اسـت، گفت: انتظار آن اسـت که صدا و سـیما 
غـل و زنجیـر را از پـای این فعـاالن باز کند تا بتوانند رشـد 

خوبـی را تجربه کنند.
وی بـا اشـاره بـه ناآرامی هـای چنـد روز اخیر کشـور، ادامه 
داد: بنزیـن بـه تنهایـی عامـل آن نبـوده و از همیـن رو بـه 
صالحدیـد مراجـع امنیتـی، اینترنـت در ایـن چنـد روز بـا 
محدودیت هایـی مواجه شـد کـه این امر خسـارات زیادی 

بـرای اسـتارتاپ ها و اس ام ای هـا بـه دنبـال داشـت.
آذری جهرمـی افـزود: بـا وجـود ایـن خسـارت، بـه دلیـل 
وجـود شـبکه ملـی اطالعـات،  سـرویس های ایـن فعاالن 
پایـدار و برقـرار اسـت کـه ایـن خـود امتیـازی مثبـت بـه 
شـمار مـی رود. همچنیـن اگـر شـبکه ملـی اطالعـات و 
زیرسـاخت های آن نبـود، امروز شـاهد حضـور ۲.۵ میلیون 
فعـال حمـل و نقـل اینترنتـی در میـان معترضـان بودیـم.

وی بـه انجـام تراکنش های مالی بانک ها بر بسـتر شـبکه 
ملـی اطالعـات اشـاره کـرد و گفـت:  وجـود شـبکه ملـی 
اطالعـات پایداری خوبی با وجـود محدودیت های اینترنت 

بـرای فعالیـت این فعاالن داشـته اسـت.
وزیـر ارتباطـات تاکید کرد: اینترنت و شـبکه ملی اطالعات 
عالوه بر این که زیرسـاخت مناسـبی برای شناسـایی اس 
ام ای هـا و اسـتارتاپ ها اسـت،  زمینـه رشـد و اعتالی آنها 

را هم فراهـم می آورد.

»اینترنت زغالی« 
در روزهای بنزینی
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بـرای بسـیاری از مـا کـه بـه واسـطه شـبکه های اجتماعـی در جریـان 
اخبـار و احـوال مـردم قـرار می گرفتیـم، بازخوردهـا را می دیدیم، سـوژه 
پیـدا می کردیـم، می نوشـتیم، نیـش و نـوش نصیب مـان می شـد و 
... روزهای آسـانی نیسـت.اینترنت قطع نیسـت اما قطع اسـت. عمالً 
دسترسـی به سـایت های خارج از ایران محدود شـده، حتی گوگل هم 
بـاز نمی شـود. شـبکه های پیام رسـان هـم زمسـتان نیامـده بـه خواب 
زمسـتانی رفته انـد. ایـن یـک تصمیـم امنیتـی در روزهایـی اسـت که 
بیـش از صـد شـهر ایـران را رشـته ای از اعتراضـات در بر گرفته اسـت.

بعـد از انتخابـات ۸۸ ایـن نخسـتین بار اسـت کـه چنـد روز اینترنـت 
نداریـم. در آن روزهـا البتـه مدتـی حتـی امـکان ارسـال پیامـک هـم 
مقـدور نبـود کـه البتـه االن میسـر اسـت. در حـال حاضـر سـایت های 
داخلی در دسـترس هسـتند، بانک هـا و ادارات خدمـات ارائه می دهند 
و اینترنـت قطـع نیسـت امـا قطـع اسـت. مـا در یـک اینترنـت ملـی 

شـناوریم. تجربـه ای تازه.
بـرای بسـیاری از مـا کـه بـه واسـطه شـبکه های اجتماعـی در جریـان 
اخبـار و احـوال مـردم قـرار می گرفتیـم، بازخوردهـا را می دیدیم، سـوژه 
پیـدا می کردیـم، می نوشـتیم، نیـش و نـوش نصیب مان می شـد و ... 
روزهای آسـانی نیسـت. گوشـی های همراه انـگار از رونـق افتاده اند. گاه 
گاهـی نگاهـی می کنیـم بـه پیامک هـا اما خبری نیسـت. جز لیسـت 
خریدی یا پیامک ُخردی که خوبی؟ سـالمتی؟ در امنیت و آرامشـی؟
این یک تصمیم امنیتی اسـت و امنیت گرچه آسـان از دسـت می رود 
امـا نمی تـوان آن را آسـان برگردانـد. احسـاس امنیـت از خـود امنیـت 
مهمتـر اسـت. ایـن روزهـا می گوینـد تعـداد معترضـان در کل کشـور 
کمتـر از صـد هـزار نفـر بوده انـد، پـس جـای نگرانـی نیسـت. بـه ویژه 
اینکـه تعـدادی از آنهـا اوبـاش هسـتند و مـردم از آنهـا کنـاره می گیرند 
و مامـوران امنیتـی هـم قاطعانـه به وظایف شـان عمل می کننـد و این 
شهرآشـوبی ها هـم بـه پایـان می رسـد. پایـان کسـانی کـه خیابان ها را 
پـر سـنگ و دود، تن هـا را مجـروح و دل هـا را افسـرده و خشـمگین 
می خواهنـد.در اینکـه پـس از ایـن پایـان، مردمی که به حق گلـه دارند 
و معتـرض هسـتند هـم متقاعـد می شـوند امـا تردیـد دارم و امید که 
زمـان نشـان بدهد اشـتباه می کردم. اشـتباه می کردم کـه »بهانه« این 
اعتراضات اگرچه »بنزین« اسـت اما ریشـه اش  مشـکالت انباشـته و 
احسـاس تبعیض اسـت و البته فقدان نهادهای مدنی و تشـکل هایی 
کـه اگـر باشـند و اگر به رسـمیت شـناخته شـوند پیش تـر کاری می 

کننـد تـا »کف خیابـان« بالموضوع شـود.
وقتـی تلگـرام را فیلتـر کردنـد گزارشـی از تلویزیـون منتشـر شـد کـه 
کسـانی می گفتنـد خیلـی حالشـان بهتـر اسـت و فرصـت کرده انـد به 
دیـد و بازدیـد برونـد و اصـالً پوست شـان هـم بهتـر شـده! در این چند 
روز مـن کـه بخش بزرگی از زندگی ام وابسـته بـه اینترنت بود، با کمک 
اینترنـت کار رسـانه ای می کـردم، در دانشـگاه بدون اینترنـت عمالً فلج 
بودم، روی شـبکه های اجتماعی کار مطالعاتی و پژوهشـی می کردم و 
... حاال فرصت کرده ام بیشـتر دخترم را ببینم، به همسـرم در تهیه شور 
کمـک می کنـم، کـدو پوسـت کنـدم و حتی یـاد گرفتم چطور می شـود 
فیله مـرغ را بـا روغـن کمتری پخت و چـکار باید کرد کـه ادویه به خورد 
گوشـت بـرود ... بهرحـال در پس هر مصیبتی، گشایشـی هم هسـت!
قطـع اینترنـت یـک تصمیـم امنیتـی اسـت و فراتـر از اراده مـا بـه 
عنـوان اهـل رسـانه. امـا در چنیـن فضایـی تلویزیون هـای ماهـواره ای 
کار خودشـان را می کننـد، بـدون هیـچ مسـئولیتی گاهـی تحلیل هـای 
فضایـی ارائـه می دهند و شـایعات دهـان به دهان با اغـراق می چرخند 
و دسـت مـا بـرای بررسـی فضـا کوتاه اسـت. بـرای شـناخت اتفاقات 
پیرامـون چـاره ای نداریـم جـز اینکـه به خیابـان برویم اما ریسـک اش 
باالسـت. اگر گرفتار شـویم، ثابت کردن اینکـه روزنامه نگاری در خدمت 
بیگانـگان نبوده ایـم و هدف مـان ایـن نبـوده کـه به اوبـاش کمک کنیم 

سـخت اسـت. خیلی سـخت.
چـاره ای نیسـت جـز اینکـه بـه شـنیده ها اکتفا کنیم یـا البـه الی اخبار 
منتشـر شـده از سـوی نهادهای رسـمی در خبرگزاری های رسمی دنبال 
نشـانه ای بگردیـم یـا گزارش هـای تلویزیـون را ببینیـم. کار روزنامه نگار 
و تحلیلگـر تکـرار چیزی نیسـت کـه دیگران می گوینـد، ایـن کار روابط 
عمومی هاسـت. مـا الزم اسـت همه ابعـاد ماجرا را ببینیـم و اینترنت و 
شـبکه های اجتماعـی آینـه بازتاب دهنده جامعـه بودند. تریبـون مردم 

بی رسانه.
در چنیـن فضایـی نمی شـود تحلیل نوشـت، نمی شـود زوایای تـازه ای 
پیـدا کـرد. مردم گله مندند و اطالعـات می خواهند، اما چطـور؟ از کجا؟ 
دسـت مـا کوتاه اسـت. ارتباطمـان محدود شـده و فعالً دل سـپرده ایم 
بـه مـوج. اینکه به کدام سـو می رویم. ما روی عرشـه نیسـتیم، دورتر را 
نمی بینیـم. کنار شـما هسـتیم. همانقـدر می بینیم و می دانیم که شـما 
می بینیـد و می دانیـد و تنهـا کاری از دسـت مـان بـر می آید این اسـت 
کـه دعـا کنیـم خدا این سـرزمین را از شـر تفرقه، آشـوب و برادرکشـی 

در امـان بدارد. 
در ایـن فضـا البتـه شـنیدن این سـخنان از وزیـر ارتباطـات قابل توجه 
اسـت: »داخلـی شـدن اینترنت، صحت نـدارد. اینترنـت داخلی معنی 
نـدارد. بلکـه یـک عبـارت کاریکاتـور شـده و بسـیار غلـط اسـت. مـا 

موضوعـی بـه نـام اینترنـت ملـی نداریم.«/عصـر ایران

انس طال         ۱.۴۶۷.۲۱۰

مثقال طال     ۱۸.۴۸۰.۲۵۰

گرم طالی ۱۸  ۴.۲۱۰.۱۹۲

گرم طالی ۲۴   ۵.۶۸۵.۲۰۰

بهار آزادی      ۴۱.۵۰۰.۰۰۰

امامی          ۴۱.3۰۰.۰۰۰

نیم       ۲۱.۷۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۴.۰۰۰.۰۰۰

گرمی       ۸.۵۹۰.۰۰۰

دالر             ۱۱۸.3۹۰

یورو         ۱33.۲۰۰

درهم          3۰.3۵۹

لیر ترکیه           ۱۹.۴۲3

دالر استرالیا      ۷۷.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
صفر   تا  7دنبال کنید

بانک ها  کرکس  نباشند
وزیر اقتصاد: بانک ها نباید منتظر باشند چیزی گیرشان بیاید بلکه باید همه را به حرکت  وادارند

در  رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت: 
حـوزه آب بایـد از سیاسـت های جزیـره ای عبـور کـرد و 
یک نسـخه  کامـل برای آب کشـور توسـط صاحب نظران 
ملـی  همایـش  در  کالنتـری  عیسـی  شـود.  تدویـن 
راهبردهـای سـازگاری بـا کـم آبـی در مناطـق خشـک و 
نیمه خشـک که در دانشـگاه حکیم سـبزواری برگزار شد، 
گفت: قانون جامع آب در سـال ۱3۶۱ تدوین شـده است 
کـه آن زمـان محدودیت منابع آبی در کشـور نبود اما این 
قانون اکنون پاسـخگوی نیاز کنونی کشـور نیست.رئیس 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان اینکـه ایران 
یک کشـور نیمـه خشـک اسـت،اظهارکرد: آب عنصر اول 
توسـعه، ریسـک و پایداری اسـت و محور برنامه ریزی و 
توسـعه محسـوب می شـود. در حـوزه آب سیاسـت های 

جزیـره ای جـواب نمی دهـد.

3
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رشد 8 درصدی 
صادرات صنایع دستی 

استان فارس 
معاون صنایع دستی و هنرهای 

سنتی استان فارس گفت: 
»بیش از ۳میلیون و ۲۶۴هزار 
دالر صنایع دستی بر اساس آمار 

گمرک در ۶ ماه اخیر از استان 
فارس صادر شده است.«

برای خرید تجهیزات با 
مشکل مواجه هستیم
سحر تاجبخش رییس سازمان 

هواشناسی درباره وضعیت رادارهای 
هواشناسی در کشور گفت: ما در رابطه 
با رادارها با 2 مشکل مواجه هستیم، 
اولین مشکل ما این است که تمام 
کشور مجهز به رادار نیست و بیشتر 
رادارها در نیمه غربی کشور مستقر 

هستند.

هر
:م
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یادداشت  مهمان
احسان محمدی 

تهران
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رئیس سازمان محیط زیست: 
قانون جامع آب پاسخگوی نیاز 
کنونی کشور نیست 

بحران آب کشور 

ناشی از تصمیمات 

جزیره ای 

2

45 و

پرونده دومین ژئوپارک ایران  
روی میز  یونسکو

کارگاه آموزشی ژئوپارک برگزار شده و پرونده دومین ژئوپارک 
ایران تا یک ماه آینده به یونسکو تحویل داده می شود 

روحانی:

به راحتی می توانیم 
بر تروریست ها پیروز شویم

لینک خرید نسخه الکترونیک

فراخوان مشارکت در ساخت )همراه با ارزیابی کیفی(
نوبت دوم

برگزارکننده مشارکت
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی ۷۶۱۷۸۹۹۵۹۶- شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵نشانی

شماره فراخوان
موضوع فراخوان مشارکت در 
ساخت پروژه مسکونی مشارکتی

مساحت زمین
)مترمربع(

زیربنای تقریبی 
ناخالص

)متر مربع(

مدت 
)ماه(

برآوردتضمین شرکت در مناقصه

مبلغ برآورد احداث ساختمان و خدمات جنبی )لاير(مبلغ )ریال(نوع

1460332230پروژه کوچه امیری شهر رفسنجان2098003501000128
بر اساس 
آیین نامه 

   3/300/000/000   ۶۶/۲۶۰/۶۷۹/۰۰۰

۶۱/۷۸۹/۹۲۲/۰۰۰   3/100/000/000   2501288530پروژه محله قطب آباد شهر رفسنجان2098003501000129

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه طراحـی و اجـرای پروؤه های مشـارکتی ذیل واقع در شـهر رفسـنجان از طریق مشـارکت اقـدام نماید،لذا از کلیه سـرمایه گذاران 
حقیقی/حقوقی که دارای رتبه متناسـب با مبلغ برآورد پروژه مورد نظر از وزارت راه و شهرسـازی )انبوه سـازان و مجریان ذیصالح حقیقی و حقوقی ( و یا رشـته ابنیه و سـاختمان سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور مـی باشـند و یـا در صـورت نداشـتن رتبـه هـای مذکور یـا معرفی مجـری ذیصالح واجـد رتبه بنـدی های مذکـور، دعوت بـه عمل می آید تا نسـبت بـه دریافت اسـناد اقدام 
نماینـد . بـا عنایـت بـه اینکـه کلیـه مراحل انجام فراخوان )اعم از دریافت اسـناد ، ارائه تضمین، ارسـال پیشـنهاد قیمت، بازگشـایی پـاکات و اعالم برنـده( در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان بـه صـورت الکترونیکی در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد(برگزار می گردد ، متقاضیان محترم می بایسـتی جهت ثبت نام در سـامانه مذکور و دریافت نـام کاربری و رمز عبور 
بـه سـایت www.setadiran.ir و جهـت اخـذ توکـن )امضای الکترونیکی( به دانشـگاه جامـع علمی کاربردی بازرگانی به نشـانی کرمان – خیابان زریسـف –کوچه شـماره 6 مراجعه نمایند .

نمایشگاه توانمندی های استان کرمان در تبریز  برگزار می شود

مدیـر عامل شـرکت نمایشـگاه های جنوب 
شـرق اسـتان کرمـان گفـت : نمایشـگاه  
توانمندی هـای اسـتان کرمـان از تاریخ ۲۵ 
آذر مـاه در شـهر تبریـز برگـزار و تـا ۲۹ آذر 

مـاه ادامـه دارد.
ایـن   : داد  ادامـه  سـعید  امیرحسـین 
شـهریار  اسـتاد  سـالن  در  نمایشـگاه 
نمایشـگاه بیـن المللـی تبریـز برگـزار مـی 

شـود.
وی بـا بیـان اینکه ، قرار بود این نمایشـگاه 
از ۴ تـا ۹ آذر مـاه برگزار شـود، ادامـه داد: از 
آن جـا کـه در صـدد بودیـم تـا بازدید کننده 
بیشـتری را در نمایشـگاه توانمندی هـای 
اسـتان کرمـان ، در تبریـز داشـته باشـیم 

تاریـخ آن بـه ۲۵ تـا ۲۹ آذر تغییـر کرد.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن 

المللـی جنوب شـرق گفـت: سـعی کردیم 
ایـن نمایشـگاه را هـم زمـان با نمایشـگاه 
فرش ، شـب یلدا و نمایشـگاه لیزینگ کاال 
و خدمـات تبریـز برگـزار کنیم تا اسـتقبال 

بیشـتری را شـاهد باشیم.

امیرحسین سعید مدیرعامل شرکت  نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق: 

ارجاع از صفحه 8

نی
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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 1596 | چهارشنبه  29 آبان  1398

رسیدگی به دارایی های مسئوالن برای صیانت از آبروی مدیران کشور استپیام خبر
رئیس قوه قضاییه تصویب و اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی های مسئوالن را در جهت 
صیانت از آبروی مدیران کشور دانست.
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بانک ها کرکس   نباشند
وزیر اقتصاد: بانک ها نباید منتظر باشند چیزی گیرشان بیاید بلکه باید همه را به حرکت وادارند

وزیر اقتصاد: هر اتفاقی که برای بانک ها می افتد به معنی ضایع شدن منابع است

بانک هــا  گفــت:  اقتصــاد  وزیــر 
ــد  ــرار می گیرن ــه ق ــورد حمل ــی م وقت
کردنــد  چــکار  می پرســند  خــود  از 
نحــوه  نــوع  ایــن  شایســته  کــه 
برخــورد هســتند هــر اتفاقــی کــه 
ــی  ــه معن ــد ب ــا می افت ــرای بانک ه ب
خــروج  و  منابــع  شــدن  ضایــع 
خدمــات بانکــی از دســترس مردمــی 
خدمــات  بانک هــا  از  کــه  اســت 
گــزارش  می کردند.بــه  دریافــت 
ایلنــا، دیــروز  اقتصــادی  خبرنــگار 
فرهــاد دژپســند در مراســم افتتاحیــه 
پنجمیــن نمایشــگاه تراکنــش ایــران 
ــا  ــان اینکــه در نظــام ســنتی ت ــا بی ب
ــاال  ــا ب ــد بانک ه ــه درآم ــم ک می گویی

بــرود حــرف از کارمــزد یــا ســود بــاال 
بــه میــان می آیــد اظهــار کــرد: البتــه 
مــن مخالــف ایــن مــوارد نیســتم 
متنوع ســازی خدمــات،  بایــد  امــا 
ــازی  ــد، مستمرس ــازی درآم پایدارس
بــرای  هزینه هــا  رونــد کاهــش  و 
ــر  ــا در نظ ــد بانک ه ــردن درآم ــاال ب ب
ــک  ــه داد:  ی ــود.وی ادام ــه ش گرفت
بانــک هوشــمند و فعــال می توانــد 
ــک مشــاور و کارشــناس  در نقــش ی
کــرده  ورود  ســرمایه گذاران  بــرای 
راهنمایــی  درســتی  بــه  را  آنهــا  و 
کند.دژپســند بــا تاکیــد بــر اینکــه 
بانک هــا نبایــد در اقتصــاد منتظــر 
بانک هــا  از  کــرد:   اظهــار  باشــند 

حتــی  و  اکتیــو  مــی رود  انتظــار 
ــو باشــند و در قامــت کرکــس  پراکتی
ــد. ــت کنن ــه حرک ــوده و عقاب گون نب

نبایــد  بانک هــا  اضافــه کــرد:  وی 
گیرشــان  چیــزی  باشــند  منتظــر 
بیایــد بلکــه بایــد در باالتریــن نقطــه 
ــت  ــه حرک ــه را ب ــد و هم ــت کنن حرک
و تمامــل وادارند.دژپســند بــا تاکیــد 
بــر اینکــه بانک  هــا بایــد در تمــام 
ــته  ــت داش ــی فعالی ــای مال عرصه ه
باشــند افــزود: بانک هــا بازارهــای 
مالــی، پولــی و ســرمایه ای را بــه 
طــور همزمــان بایــد در نظــر گرفتــه و 
ــرای  ــود را ب ــش خ ــا نق ــام آ نه در تم
تصریــح  کننــد.وی  ایفــا  توســعه 

کــرد: اجــازه ندهیــم گرفتــار انحــراف 
منابــع و انســداد خدمــات بــه مــردم 
شــویم چــرا کــه ایــن همــان چیــزی 
اســت کــه دشــمنان مــا خواســتار آن 
ــه  ــا اشــاره ب هســتند.وزیر اقتصــاد ب
ــار  ــور اظه ــر در کش ــای اخی ناامنی ه
ــه  ــورد حمل ــی م ــا وقت ــرد: بانک ه ک
ــند  ــود می پرس ــد از خ ــرار می گیرن ق
چــکار کردنــد کــه شایســته ایــن نــوع 
نحــوه  برخــورد هســتند هــر اتفاقــی 
بــه   می افتــد  بانک هــا  بــرای  کــه 
معنــی ضایــع شــدن منابــع و خــروج 
خدمــات بانکــی از دســترس مردمــی 
خدمــات  بانک هــا  از  کــه  اســت 
ــزود:  ــند اف ــت می کردند.دژپس دریاف
اگــر هــدف ایــن ناامنی هــا مــردم 
ــه  ــرای ارائ ــن روش ب ــا ای ــتند ب هس
خدمــات بــه آنهــا مشــکل ایجــاد 
مســیر  مســیر،  ایــن  می شــود. 
ــه زیــان  غلطــی اســت و نتایــج آن ب
ــه ســخنان  ــردم اســت.وی در ادام م
در  مــن  اینکــه  بیــان  بــا  خــود 
ــدای وزارت خــود اقتصــاد  همــان ابت
برنامه هــای  محــور  را  هوشــمند 
خــود قــرار دادم، گفــت: خیلی هــا 
در  مــن  ســخنان  می کردنــد  فکــر 
آرمانــی  هوشــمند  اقتصــاد  مــورد 
ــه  ــی ک ــد کس ــد بودن ــت و معتق اس
می خواهــد یــک وزارتخانــه را اداره 
کاربــردی  حرف هــای  بایــد  کننــد 
ــر مواضــع  ــا مــن همیشــه ب ــد ام بزن
هوشــمند  اقتصــاد  دربــاره  خــود 
افــزود:  داشته ام.دژپســند  اصــرار 
ــه  ــمند در برنام ــاد هوش ــث اقتص بح
اســت و آرمانــی باقــی نخواهــد مانــد 

و اتفاقــا بــر ایــن عقیــده هســتم کــه 
بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم خیلــی 
اشــاره  بــا  می شــود.وی  دیــر  زود 
کارشناســان  توانمندی هــای  بــه 
ــرد:  ــار ک ــوزه اظه ــن ح ــور در ای کش
یکــی از دالیلــی کــه مــن اصــرار 
ــه  ــاد ب ــوع  دارم اعتق ــن موض ــر ای ب
توانمندی هــای کارشناســان دلســوز 
ــان  ــا اطمین ــه ب کشــور اســت چــرا ک
می توانــم بگویــم  کارشناســان مــا 
ــزی  ــد، برنامه ری ــر کنن ــد فک می توانن
کننــد و در مقــام اجــرا بــا تمــام قــوا 

وارد شــوند.

هوشمند  اقتصاد 
و  اقتصادی  ضرورت های 

است  اجتماعی 
دلیــل  کــرد:  تصریــح  دژپســند 
دیگــر مــن بــر اقتصــاد هوشــمند 
و  اقتصــادی  ضرورت هــای 
در  کــه  چــرا  اســت  اجتماعــی 
فرصــت  کــه  هســتیم  شــرایطی 
ــد  ــا بای ــدارد و تنه ــود ن ــاب وج انتخ
ــه  ــا توجــه ب ــه اقتصــاد هوشــمند ب ب
کنیم.وزیــر  عمــل  آن  ضروریــات 
اقتصــاد ســرمایه انســانی را یکــی 
دانســت  مهمــی  ســرمایه های  از 
ــرای  ــار کشــور ب ــون در اختی ــه اکن ک
است.دژپســند  اقتصــادی  توســعه 
و  تاریخــی  ایــران قدمــت  گفــت: 
ــا  ــی دارد ام ــل توجه ــرمایه ای قاب س
هیــچ کــدام از اینهــا نبایــد مــا را 
کنــد. خرگوشــی  خــواب  گرفتــار 
وی تصریــح کــرد: داشــتن نفــت 
امــا  اســت  خــوب  خیلــی  گاز  و 
ــه  ــار بودج ــا را گرفت ــاد م ــر اقتص اگ
و برنامــه مبتنــی بــر ایــن منابــع 
ــم  ــان خواهی ــد دچــار زی ســرمایه  کن
ــت  ــر نف ــند اگ ــه دژپس ــد.به گفت ش
ــران  ــالی ای ــه اعت ــود را مای و گاز خ
ــی قــرار دهیــم  در عرصــه بیــن الملل

عرصه هــای  در  می توانیــم  آنــگاه 
جهانــی حرفــی بــرای گفتــن داشــته 
ــن ســرمایه ها اگــر  ــا همی باشــیم ام
ــا را  ــود م ــتفاده نش ــتی اس ــه درس ب
ــد کرد.دژپســند  دچــار مشــکل خواه
پراهمیــت  را  انســانی  ســرمایه 
ــزود: ســرمایه انســانی  دانســت و اف
می توانــد بــه منابعــی کــه اکنــون 
ــالش و  ــوش، ت ــم ه ــت داری در دس
ــه  ــای کشــور اضاف ــرای ارتق ــت ب هم
کنــد.وی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
تــورم  اشــتغال،  حــوزه  در  کشــور 
مــا  دشــمنان  کــرد:   اظهــار   ... و 
فکــر می کننــد بــا ســالح اقتصــاد 
ــا  ــا م ــد، ام ــران بیاین ــگ ای ــه جن ب
توانســته ایم بــا بکارگیــری منابــع 
انســانی  و  ســرمایه ای  تاریخــی، 
ــه  ــم ک ــل کنی ــه ای عم ــه گون ــود ب خ
بیــدی نباشــیم کــه در برابــر ایــن 
بادهــا بلرزیم.دژپســند ادامــه داد: 
دشــمنان  ســال گذشــته  یــک  در 
تمــام تــالش خــود را بــه کار گرفتنــد 
تــا ایــران نتوانــد جشــن 40 ســالگی 
خــود را بگیــرد و بــرای آن حتــی 
از کشــورهای دیگــر خواســتند کــه 
ــد  ــکاری کنن ــا هم ــا آنه ــاه ب ــه م س
ــد و  ــر دهن ــران را تغیی ــام ای ــا نظ ت
ــغ  ــی دری ــچ اقدام ــن راه از هی در ای
و  ورود  راه هــای  تمــام  و  نکردنــد 
خــروج را بــرای کاال بســتند  امــا 
ــه  ــق ب ــم موف ــه می بینی ــور ک همانط
داد:  ادامــه  نشــدند.وی  کار  ایــن 
بــه  ســعی کردنــد  مــا  دشــمنان 
ــاری ورود و  ــام مج ــا تم ــام معن تم
ــران را  ــا ای ــرده ت ــل ک ــروج از قف خ
فــرو بریــزد امــا پــس از مدتــی 
ــور  ــه ســراغ رئیــس جمه همان هــا ب
ــن  ــه ژاپ ــف از جمل کشــورهای مختل
بــرای  را واســطه  آنهــا  تــا  رفتنــد 

ایــران کننــد. گفت وگــو بــا 

رئیـس جمهـور بـا تأکیـد بـر اهمیـت 
ایـران  دوجانبـه  روابـط  گسـترش 
روابـط  کـرد:  تصریـح  پاکسـتان،  و 
ملـت  دو  عالقمنـدی  و  صمیمانـه 
بـه  پاکسـتان  و  ایـران  مسـلمان 
اسـت  ارزشـمندی  سـرمایه  یکدیگـر 
تحکیـم  بـرای  آن  از  می تـوان  کـه 
مناسـبات  و  روابـط  بیشـتر  چـه  هـر 
مختلـف  عرصه هـای  در  کشـور  دو 

کـرد. اسـتفاده 

حسـن  والمسـلمین   حجت االسـالم 
روحانـی روز سه شـنبه در دیـدار ژنرال 
»قمـر جاویـد باجـوا« فرمانـده ارتش 
پاکسـتان، اهمیـت تقویـت روزافزون 
مـورد  را  دو کشـور  اقتصـادی  روابـط 
تأکیـد قـرار داد و گفت: روابـط تهران 
اقتصـادی  زمینـه  در  آبـاد،  اسـالم   –
بایـد بـه باالتـر از سـطح فعلـی برسـد 
و نبایـد دو طـرف بـه ایـن میـزان از 
و تجـاری رضایـت  اقتصـادی  روابـط 

مضاعـف،  تـالش  بـا  بایـد  و  بدهنـد 
بـرای  را  بهتـری  کارهـای  و  سـاز 
اقتصـادی  روابـط  و  تجـارت  توسـعه 
در  مطلـوب  جایـگاه  بـه  رسـیدن  و 
بـا رفـع موانـع موجـود،  ایـن عرصـه 
خاطـر  جمهـور  کنند.رئیـس  فراهـم 
نشـان کـرد: جمهـوری اسـالمی ایران 
خـط لولـه صلـح را تـا مـرز پاکسـتان 
رسـانده اسـت و کامالً آمادگـی داریم 
خـود  همکاری هـای  زمینـه  ایـن  در 
همچنیـن  برسـانیم.  نتیجـه  بـه  را 
فراهـم  تمهیداتـی  داریـم  آمادگـی 
دو  تجـار  و  شـرکت ها  کـه  کنیـم 
کشـور بتواننـد روابـط گسـترده تری با 

باشـند. داشـته  یکدیگـر 

به راحتی می توانیم 
برتروریست ها پیروز شویم

کسانی که برای شبکه های خارجی 
فیلم می گرفتند، دستگیر شدند

سـخنگوی قـوه قضاییه گفت: تعـدادی از افـرادی که مبادرت به آتـش زدن بانک ها 
و امـکان عمومی داشـتند شناسـایی شـدند و تعـدادی که برای شـبکه های خارجی 

مبادرت به تهیه و انتشـار فیلم می کردند شناسـایی ودسـتگیر شـدند.
غالمحسـین اسـماعیلی درنشسـت خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: ایام میالد 
پیامبـر از ناحیـه قـوه قضاییه با اقدامات خوشـایندی برای جامعه و مـردم ما همراه 
بـود امـا تلخی حوادث روزهای اخیر بر شـیرینی اقدامات قوه قضاییه سـایه افکند. 
اکنـون کـه بـه برکـت کالم رهبـر انقـالب و تـالش نیروهـای امنیتـی و انتظامـی و 
هوشـیاری مـردم انقالبی که صـف خود را از بدخواهان و خشـونت طلبان جدا کردند 

و آرامـش بـه جامعه بازگشـته اسـت اقدامـات قوه قضاییـه را می گویم.
وی افـزود: یکـی از اقدامـات قـوه قضاییـه درخواسـت رییس قوه قضاییـه  از رهبر 
بـرای عفـو محکومـان امنیتی و عمومی سراسـر کشـور بـود و در این مرحلـه از عفو 
محکومان نسـبت به ادوار گذشـته ما تفاوت هایی را شـاهد بودیم. از جمله عددی 
کـه مـورد عفـو قرارگرفت رشـد فزاینده داشـت. معمـوال عفوهای قبلی  بیـن ۷۰۰ تا 
۱۰۰۰ نفـر بـود و در ایـن مرحلـه 3۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتنـد. در این مرحله برای 
جمعـی از محکومـان امنیتـی در حـوزه دانشـجویی و ... تقاضـای عفو شـد که مورد 

موافقت قـرار گرفت.

اقتصاد

دولت

سیاست

دولت

بانک ها تولید ملی ما را متوقف کردند

برقراری تدریجی اینترنت در استان های کشور

ادامه کاهش تعهدات برجامی برای  تامین منافع ایران

محلی برای اعتراضات مردمی باید تامین شود

یـک عضـو کمیسـیون حقوقـی و 
قضایی مجلس شـورای اسـالمی 
یکـی از اصلی تریـن موانـع تولید 
و  دانسـت  بانک هـا  را  داخلـی 
را  تولیـد مـا  آمریـکا  بانک هـا و تحریم هـای  عنـوان کـرد: 
زمین گیـر کرده اند.محمـد کاظمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
اشـاره بـه موانعی کـه می تواند سـد راه حمایـت از تولید ملی 
باشـد گفـت: فعال تولیـد ملی مـا را بانک ها متوقـف کرده اند؛ 
واحدهـای تولیـدی کـه وام دریافـت کردند به لحـاظ تحمیل 
تحریم هـای آمریـکا نتوانسـتند وام ها را بازگرداننـد؛ در نتیجه 
بانک هـا هـم ایـن شـرایط را درک نمی کننـد و مشـکالتی 
ایجـاد می شـود.وی ادامـه داد: هم تحریم هـای آمریکا و هم 

تحمیـل بانک هـا بـه تولیـد مـا ضربـه زده و آن را زمین گیـر 
کـرده اسـت. البتـه مـا در مجلـس شـورای اسـالمی در ایـن 
حـوزه کمکـی را در نظـر گرفتیـم، ولـی شـورای نگهبـان آن را 
تاییـد نکـرد. کاظمـی تاکید کرد: بـرای حمایـت از تولید ملی 
فرهنگ سـازی در کشـور امـری مهـم اسـت اما تولیـد داخلی 
مـا بـه کیفیـت تولیـد خارجـی نمی رسـد. ایـن موضـوع را در 
کیفیـت کاالهـای لوازم خانگی شـاهد هسـتیم؛ البته کیفیت 
تولیـد رو بـه بهبـود اسـت و در برخـی مـوارد تولیـدات مـا بـا 
تولیـدات خارجـی برابری می کند. حال کـه نمی توانیم واردات 
انجـام دهیـم باید از شـرایط کنونـی برای حمایـت از تولیدات 
ملـی بـه عنـوان فرصت نـگاه کنیـم و از تولید کننـده حمایت 

کنیـم تـا هم کیفیـت و هـم کمیـت را افزایـش دهند.

سـخنگوی دولـت با بیـان اینکـه گازوئیل را 
بـرای روسـتاییان گـران نکردیـم تـا هزینـه 
افزایـش  قشـر  ایـن  بـرای  نقـل  و  حمـل 
در  اینترنـت  تدریجـی  برقـراری  از  نیابـد، 

برخـی اسـتان های کشـور خبـر داد.
 علـی ربیعـی دربـاره برنامـه دولـت در اصـالح قیمـت بنزیـن و مدیریـت 
مصـرف سـوخت اظهار کرد: شـاید نتوانسـتیم آنطـور که بایـد مزایای اجرای 
ایـن طـرح را به درسـتی توضیح دهیم ولـی معتقدم که تصمیـم عادالنه ای 
گرفتـه شـد تـا یارانه هـا را هدفمندتـر کنیـم.وی افـزود: بـه هـر حـال ایـن 
عادالنـه نبـود کـه پـول یارانـه بنزیـن از طریق قاچاق سـوخت به کشـورهای 
همسـایه بـرود یا به کسـانی پرداخت شـود کـه 33 برابر بیشـتر از دهکهای 
پاییـن جامعـه یارانـه بگیرنـد. بـه گفتـه ربیعـی گازوییـل در جریـان اصالح 
قیمـت بنزیـن و سـوخت بـرای روسـتاییان گـران نشـد تـا هزینـه حمـل و 
نقـل ایـن قشـر از جامعـه افزایـش نیابـد و بـه کسـب و کار و حمـل و نقـل 
روسـتایی لطمـه ای وارد نشـود و از ایـن محـل بـه روسـتاییان و طبقـات 

پاییـن  تـر جامعـه کمـک شـود.رئیس هیئـت مدیـره صنـدوق کارآفرینـی 
امیـد در ادامـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت نظـام تامیـن مالـی خـرد افـزود: این 
نظـام بایـد در کشـور گسـترش یابـد و شـورای پـول و اعتبـار ایـن موضـوع 
را در دسـتور کار خـود قـرار بدهد.امـروز توسـعه زنجیـره اشـتغال و بـازار 
در روسـتاها نیازمنـد همـکاری و دانـش بیشـتر اسـت و مـا روی اشـتغال 
زنـان روسـتایی متمرکز شـده ایم تـا از طریـق فعالیت های آن ها به توسـعه 
اشـتغال روسـتایی کمـک شـود. بـه گفتـه ربیعـی، ۶۶ درصـد اشـتغال در 
سـال گذشـته متعلـق بـه زنان بـوده و زنان سـهم بزرگـی از بازار اشـتغال را 
بـه خـود اختصـاص داده انـد.وی کـه در دوره آموزشـی مدیریـت پروژه های 
اشـتغال زایی روسـتایی و کاهـش فقرسـخن می گفـت، همـکاری صنـدوق 
کارآفرینـی امیـد و تعـدادی از بانک های کشـور در طرح اشـتغال روسـتایی 
را مـورد اشـاره قـرار داد و گفـت: زنـان روسـتایی ۴۰ درصـد سـهم دریافـت 
تسـهیالت را بـه خـود اختصـاص داده انـد و امروز نـرخ مشـارکت اقتصادی 
زنـان در بحـث اشـتغال از ۱۲ درصـد به ۱۸ درصد و در حوزه روسـتایی از ۱۸ 

درصـد بـه ۲3 درصد رسـیده اسـت.

معـــاون وزیـــر امـــور خارجـــه 
ــر  ــا وزیـ ــدار بـ ــران در دیـ ایـ
امـــور خارجـــه هلنـــد بـــر 
عـــزم دولـــت بـــرای کاهـــش 
تعهـــدات برجامـــی تـــا زمـــان تامیـــن منافـــع ایـــران 

تاکیـــد کـــرد.
»ســـید عبـــاس عراقچـــی« معـــاون سیاســـی وزیـــر 
امـــور خارجـــه کشـــورمان کـــه بـــرای شـــرکت در 
ــن  ــی بیـ ــای سیاسـ ــی هـ ــت رایزنـ ــومین نشسـ سـ
جمهـــوری اســـالمی ایـــران و هلنـــد بـــه الهـــه ســـفر 
کـــرده، روز دوشـــنبه ۲۷ آبـــان بـــا »اســـتف بلـــوک« 
وزیـــر امـــور خارجـــه هلنـــد مالقـــات و در خصـــوص 

ـــوالت  ـــن تح ـــژه آخری ـــه وی ـــی ب ـــن الملل ـــات بی موضوع
ـــان دو  ـــای گســـترش مناســـبات می ـــز راه ه برجـــام و نی

کشـــور مذاکـــره و تبـــادل نظـــر کـــرد.
ـــوری اســـالمی  ـــدار سیاســـت جمه ـــن دی عراقچـــی در ای
در کاهـــش تعهـــدات برجامـــی خـــود را تشـــریح کـــرده و 
تاکیـــد نمـــود ایـــن اقـــدام در چارچـــوب حقـــوق ایـــران در 
ـــع  ـــن مناف ـــان تامی ـــا زم ـــرد و ت ـــی گی برجـــام صـــورت م
ایـــران ادامـــه خواهـــد یافـــت. وزیـــر امـــور خارجـــه 
ـــرورت  ـــر ض ـــدد ب ـــد مج ـــا تاکی ـــدار ب ـــن دی ـــد در ای هلن
ـــه  ـــکار فرانس ـــد از ابت ـــت هلن ـــار داش ـــام اظه ـــظ برج حف
ـــاری  ـــران ج ـــروج از بح ـــل خ ـــردن راه ح ـــدا ک ـــرای پی ب

ـــد. ـــی کن ـــت م حمای

معـــاون حقوقـــی رئیـــس جمهـــوری 
تامیـــن  اعتـــراض  حـــق  گفـــت: 
ــرای  ــی بـ ــه محلـ ــر اینکـ ــود مگـ نمی شـ
ـــردم  ـــا م ـــه شـــود ت ـــراض درنظـــر گرفت اعت
ـــن در  ـــی خش ـــای اعتراض ـــاهد رفتاره ـــد و ش ـــان کنن ـــود را بی ـــکالت خ مش

ــیم. ــور نباشـ کشـ
ـــدی  ـــا جنی ـــا، لعی ـــوزش ایرن ـــگاه و آم ـــروه دانش ـــگار گ ـــزارش خبرن ـــه گ ب
امـــروز ســـه شـــنبه در همایـــش ملـــی زنـــان و خانـــواده خیریـــن 
مدرسه ســـاز کشـــور بـــا عنـــوان )بانـــوی ایرانـــی - مدرســـه مهربانـــی( 
ــا  ــه آیـ ــوع اســـت کـ ــن موضـ ــر ایـ ــا پیگیـ ــن روزهـ ــت ایـ ــزود: دولـ افـ
ـــد  ـــران کن ـــده، جب ـــه وارد ش ـــه آن صدم ـــه ب ـــدی ک ـــدرت خری ـــد ق می توان
ـــا 3۰ درصـــد  ـــن ۲۰ ت ـــه بنزی ـــرار شـــد یاران ـــن اســـاس ق ـــر همی ـــر؟ ب ـــا خی ی
ـــد داده  ـــم درآم ـــار ک ـــه اقش ـــد ب ـــه آن ندارن ـــازی ب ـــه نی ـــه ک ـــراد جامع اف
ـــا  ـــه م ـــرده و هم ـــران ک ـــردم را نگ ـــی، م ـــرایط فعل ـــه داد: ش ـــود.وی ادام ش
ـــدگان  ـــا آســـیب دی ـــردم شـــریک هســـتیم و ب ـــی م ـــز در نگران ـــت نی در دول

همدلـــی کـــرده و تـــا جایـــی کـــه بتوانیـــم تـــالش می شـــود آثـــار آن را 
ـــکیل  ـــی تش ـــزود: کارگروه ـــور اف ـــس جمه ـــی رئی ـــاون حقوق ـــم کنیم.مع ک
ـــر  ـــوص قش ـــه خص ـــردم ب ـــج م ـــام رن ـــرای التی ـــی ب ـــا راهکارهای ـــده ت ش

ـــود. ـــام ش ـــروم انج مح
ـــران  ـــه گ ـــردم ب ـــی از م ـــه بعض ـــی ک ـــه اعتراض های ـــاره ب ـــا اش ـــدی ب جنی
ـــی حـــق  ـــن مدن ـــراض در چارچـــوب قوانی ـــت: اعت ـــد، گف ـــن دارن شـــدن بنزی
ـــح  ـــردم توضی ـــه م ـــوزش ب ـــا آم ـــراه ب ـــد آن را  هم ـــی بای ـــت. ول ـــردم اس م
ـــه  ـــترک ب ـــکار مش ـــه راه ـــه و ب ـــود را گفت ـــای خ ـــد نگرانی ه ـــا بتوانن داد ت

ـــند. ـــیب برس دور از آس
ـــرای  ـــن را ب ـــی ام ـــد محل های ـــت بای ـــه داد: دول ـــئول ادام ـــام مس ـــن مق ای
اعتـــراض در نظـــر بگیـــرد. البتـــه دیـــوان عدالـــت اداری تصـــور می کـــرد 
کـــه ایـــن حـــق مغایـــر قانـــون اســـت و آن را ابطـــال کـــرد. ولـــی حـــق 
ــرای  ــن بـ ــی امـ ــن محلـ ــا تامیـ ــر بـ ــود مگـ ــاد نمی شـ ــراض ایجـ اعتـ
ـــرده و  ـــن ک ـــت آن را تامی ـــد امنی ـــز بتوان ـــی نی ـــروی انتظام ـــا نی ـــراض ت اعت

ـــیم. ـــن نباش ـــائل خش ـــاهد مس ـــر ش دیگ

سنا
 ای

س:
عک

معـاون بانـک مرکـزی بـا بیـان اینکـه هیـچ اختاللی در شـبکه 
اینترنتـی بانک هـای کشـور وجـود نـدارد، تاکیـد کـرد کـه رمـز 
دوم پویـا هزینـه ای بـرای کاربـران نـدارد. مهـران محرمیـان در 
حاشـیه نمایشـگاه ایـران تراکنـش کـه روز )سه شـنبه( در مرکز 
نمایشـگاهی بوسـتان گفت وگـو برگزار شـد، در پاسـخ به ایسـنا 
درخصـوص مشـکالت ایجاد شـده بـرای بانک هـا در زمینه قطع 
اینترنت اظهار کرد: با کسـانی که در این حوزه مشـغول هسـتند، 
ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داشـتم و نهایت همکاری را با شـبکه 
بانکـی داشـتند. آی پی هـای بانکی و کسـب و کارهـای مرتبط با 

بانـک را مسـتثنی کردنـد که اینترنـت آن ها قطع نشـود.

یـک عضـو هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای اسـالمی گفت 
کـه مجلـس هفتـه آینـده جلسـه علنـی خواهد داشـت.

علی اصغـر یوسـف نژاد در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: 
پیـش از ایـن قرار بود نمایندگان پس از سـه هفته جلسـه 
علنـی مجلـس، هفتـه آینـده برای سرکشـی بـه حوزه های 
انتخابیـه خـود برونـد امـا مقـرر شـد مجلس هفتـه آینده 
نیـز تشـکیل جلسـه دهـد. بـه گفتـه وی بـا توجه بـه آغاز 
ثبـت نـام انتخابـات مجلـس از دهـم آذر تعطیلی مجلس 

بـه هفتـه بعـدی موکول خواهد شـد.

اینترنت بانک ها 
قطع نیست

مجلس هفته آینده 
جلسه علنی دارد

یک عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی تخریب 
امـوال عمومـی و آشـوب را محکـوم دانسـت و گفت: مردم 
بـه حـق معترضنـد. صـف آشـوبگران از صـف اعتراضـات 

مردمی جداسـت.
مـردم  اعتراضـات  بـه  واکنـش  در  وکیلـی  محمدعلـی 
بـه اصـالح قیمـت بنزیـن صفحـه رسـمی توییتـر خـود 
اسـت.  شـهروندان  حـق  طبیعی تریـن  نوشـت:»اعتراض 
ایـن روزهـا نیـز فشـار زیادی بر مردم تحمیل شـده اسـت 

و لـذا مـردم بـه حـق معترض انـد.

عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس گفـت: دولت هـا در چهـار 
سـال اول بعضـا بـا انگیزه سیاسـی هیچ تصمیمـی در رابطه با 
بحـث حامل هـای انـرژی نمی گیرنـد و در چهارسـال دومشـان 
دسـت بـه ایـن کار می زنند.اسـدهللا قره خانـی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار سیاسـی ایلنـا، دربـاره افزایـش قیمـت بنزیـن گفت: 
اخیـرا شـورای هماهنگی اقتصادی سـران قوا تصمیمی گرفتند 
مبنـی بـر افزایش قیمت بنزیـن و سـهمیه بندی و توزیع درآمد 
آن بیـن خانوارهایـی کـه نیازمند هسـتند. اگرچه بهتـر بود این 
تصمیـم از طریـق مجـاری عرفـی و قانونـی مجلـس به نتیجه 

می رسـید امـا بـه هـر حـال ایـن تصمیم گرفته شـد.

مردم به حق معترض 
هستند

افزایش تدریجی قیمت 
بنزین شوک ایجاد نمی کرد
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

هم افزایی با وزارت امورخارجه برای رونق گردشگریرشت باید گزارش فعالیت هایش را به یونسکو بدهد

مشـارکت های  و  ارتباطـات  معـاون 
کمیسـیون ملی یونسـکو می گویـد: از دفتر 
یونسـکو در پاریـس تذکـری بـرای رشـت 
دریافـت  غـذا«  خـالق  »شـهر  عنـوان  بـا 
نکرده ایـم. امـا رشـت امسـال باید گزارشـی از عملکرد چهارسـاله خـود برای 
فعـال و زنـده نگه داشـتن ایـن عنـوان بـه یونسـکو ارائـه دهد.بـه گـزارش 
ایسـنا، ۱۱ آبـان امسـال، شـهرود امیرانتخابـی – مدیـر کل میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان گیـالن –  در گفت وگـو بـا رسـانه های 
محلـی از تهدیـد یونسـکو مبنـی بر پس گرفتن امتیاز »شـهر خـالق خوراک 
جهـان« از شـهرداری رشـت خبـر داده بود.او علـت مطرح شـدن این تهدید 
را انجـام نشـدن هیـچ کار مثبتـی در سـال های اخیـر و پـس از ثبت شـدن 
نـام رشـت در جمـع شـهرهای خالق »خوراکـی )غـذا(« اعالم کـرده و گفته 
بـود: »شـهرداری رشـت بـرای از دسـت نـدادن ایـن امتیـاز باید به سـرعت 
یک سـری مسـتندات بـه یونسـکو ارائه دهـد. ایـن مستندسـازی ها باید در 
راسـتای برنامه هـا و رویدادهایـی باشـد که شـهرداری تاکنون بـرای معرفی 

اسـت.«امیر  داده  انجـام  خوراک شناسـی  خـالق  شـهر  عنـوان  بـه  رشـت 
روشـن بخش – معـاون ارتباطات و مشـارکت های کمیسـیون ملی یونسـکو 
از  یکـی  خـالق  شـهرهای  انتخـاب  می گویـد:  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در   –
پروژه هـای متـداول در یونسـکو در حـوزه  شهرهاسـت کـه در هفـت رسـته  
»ادبیـات« ، »خوراک شناسـی«،  »صنایـع دسـتی« ، »موسـیقی« ، »هنرهای 
رسـانه ای« ، »هنرهـای مردمـی« و »طراحـی« بـا داوطلـب شـدن شـهرها، 
توسـط کارشناسـان یونسـکو بررسی می شـود و هر دو سـال کمیسیون ملی 
یونسـکو پرونـده چهـار شـهر از کشـور را تکمیـل کـرده و به دفتر یونسـکو در 
پاریـس ارسـال می کنـد؛ در ادامه پرونده  شـهرها بررسـی و در نهایت از بین 
هـر چهـار شـهر، دو شـهر بـه عنـوان سـهمیه  هـر کشـور انتخاب می شـود.او 
بـا بیـان این کـه ایـن انتخـاب بـه صـورت دوسـاالنه انجـام می شـود، ادامه 
می دهـد: هـر شـهر بعـد از انتخـاب بـه عنـوان شـهر خـالق در رشـته  مـورد 
نظـر موظـف بـه ارائـه  گـزارش بـه یونسـکو، هـر چهـار سـال یـک بار اسـت 
تـا اطـالع دهـد چـه اقدامـات مثبتـی برای فعـال مانـدن عنوان شـهر خالِق 

خـود انجـام داده اسـت.

نشسـت رونمایـی از اقـالم تبلیغاتـی برای 
کشـورهای هـدف عصـر امروز دوشـنبه 27 
آبـان 1398 در معاونـت گردشـگری برگزار 
گردشـگری  معـاون  تیمـوری،  شـد.ولی 
کشـور در ایـن نشسـت گفـت: »تاکنـون نشسـت های متعـددی با رسـانه ها 
داشـته ایم کـه در اولیـن نشسـت عنـوان شـد کـه بزرگ ترین چالـش اصلی 
حـاال  اسـت.  آن  مانـدن  ناشـناخته  بین المللـی،  ابعـاد  در  مـا  گردشـگری 
بعـد دیگـری تحـت عنـوان پـروژه ایران هراسـی هـم بـه آن اضافـه شـده و 
دشـمنان مـا سـعی کرده انـد که درباره شـرایط گردشـگری ایران سـیاه نمایی 
کننـد. بـه همیـن دلیـل جلسـاتی بـا ارگان هـای مختلـف در ایـن خصـوص 
داشـتیم و در ایـن راسـتا نمی توانسـتیم از ظرفیت هـای سـازمان فرهنـگ و 
ارتباطـات اسـالمی در خارج از کشـور غافـل بمانیم.«او با بیان این که شـرح 
وظایـف سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی بـا وزارت میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی 90درصد اشـتراک دارد، تصریح کرد: »همچنین 
تصمیـم گرفتیـم بـا وزارت امورخارجـه بسـته دیپلماسـی فرهنگـی را تهیـه 

کنیـم و نهایتـًا در بهمن مـاه گذشـته تفاهم نامـه ای را بـا آن هـا در جهـت 
تبلیغـات بازاریابـی و معرفـی ایـران اسـالمی امضـا کردیم.«تیمـوری افزود: 
»موضوعـات ایـن تفاهم نامـه شـامل اسـتفاده از ظرفیـت دفاتـر سـازمان 
فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی بـرای معرفـی گردشـگری ایـران و اسـتفاده 
از ظرفیـت برگـزاری روزهـای گردشـگری اسـت. همچنیـن دسترسـی بـه 
اطالعـات گردشـگری که بـرای فعالیت هـای بازاریابی به آن احتیـاج داریم و 
بحـث تدویـن اطالعـات بازاریابـی بـرای تعیین کشـورها به عنوان بـازار هدف 
بلندمـدت و کوتاه مـدت در آن مـورد توجه قرارگرفته اسـت.«او بـا بیان اینکه 
در حـال همـکاری بـا حـدود 62 دسـتگاه و نهـاد فرهنگـی هسـتیم و بسـته 
فرهنگـی در ایـن خصـوص در دسـت تهیـه داریـم، ادامـه داد: »هـر رایـزن 
فرهنگـی کـه می خواهـد بـه کشـور مقصـد برود و مسـتقر شـود، بـا معاونت 
گردشـگری هم فکـری دارد. بـا هم افزایـی ایـن سـه دسـتگاه و نیـز با کمک 
صداوسـیما و... می توانیـم فضـا را بـه سـمتی ببریـم که چالش هـای اصلی 

در گردشـگری کشـور را برطـرف کنیـم.«     

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر گفت: »با توجه به اینکه استان فاقد سند چشم انداز و برنامه 
جامع گردشگری بوده است، تدوین این سند در دستور کار قرار دارد و تا تیر سال آینده به اتمام می رسد.«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی مازندران 
در  گردشـگری  نیمـه کاره  طـرح   ۱۷3 »هم اکنـون  گفـت: 
مازنـدران وجـود دارد و با تکمیل آن ها بسـیاری از کمبودهای 
اقامتـی و گردشـگری رفع خواهـد شـد.«به گزارش میراث آریا 
به نقـل از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی مازندران، سیف هللا فرزانه در نشست تخصصی 
سـرمایه گذاری کـه با حضور حـدود ۶۰ مجری و سـرمایه گذار 
شهرسـتان های آمـل، محمودآباد، بابل، فریدون کنار و بابلسـر 
در شهرسـتان آمل برگزار شـد، افزود: »این اداره کل در راستای 
فراهم کردن زیرسـاخت های گردشـگری و معرفی این استان 
در راسـتای رویداد »سـاری ۲۰۲۲«، پایتخت کشـورهای عضو 
اکـو، اهتمـام ویـژه بـه تکمیـل طرح هـای نیمـه کاره خواهـد 
داشـت.«او طرح هـای اجراشـده و نیمـه کاره گردشـگری در 
مازنـدران را در بخش هـای صنایع دسـتی و رفاهـی و خدمات 
گردشـگری بیـان کـرد و ادامـه داد: »بسـیاری از این طرح ها 
از پیشـرفت فیزیکـی ۲۰ تـا ۸۰درصـد عمـالً رهـا شـده بودند 
کـه بـا برگزاری نشسـت های تخصصی گردشـگری در مناطق 
شـرقی، غـرب و مرکـز مازنـدران و دعـوت از سـرمایه گذاران 
ایـن شـهرها، درخواسـت ها و موانـع توقـف آن هـا بررسـی و 
نهایتـًا تصمیم گیـری خواهـد شـد.«مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی مازنـدران با بیان اینکـه از ابتدای 
امسـال تاکنون طرح های خوبی در حوزه گردشـگری مازندران 
افتتاح شـده اسـت، اضافه کرد: »در حال حاضر برای تکمیل 
۱۷3 طـرح نیمه کاره بخش گردشـگری مازنـدران به بیش از 

۲۴هـزار و ۵۰۰میلیـارد تومـان اعتبار نیاز اسـت.«
فرزانـه، درعین حـال از تکمیـل و افتتـاح حـدود ۵۰ طـرح 
نیمـه کاره گردشـگری مازنـدران در سـفر مـاه آینـده وزیـر 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی و تعـدادی دیگر 
تـا پایـان امسـال، در اسـتان خبـر داد.او افـزود: »مطالبـات 
بحـق سـرمایه گذاران بایـد مـورد توجه قـرار گیرد تـا از حضور 
آن هـا بـرای برطـرف کردن نیازهای جدی گردشـگری اسـتان 

شـود.« بهره بـرداری 

سوژه
افتتاح ۵۰ پروژه 

گردشگری 
مازندران تا پایان سال 98

سناریوی جذاب در انتظار گردشگران بوشهر

ارسطوزاده: سرمایه گذاری 7هزارمیلیارد ریالی برای تأسیسات گردشگری در حال ساخت است

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی استان بوشـهر گفت: »با توجه 
بـه اینکـه اسـتان فاقـد سـند چشـم انداز و 
برنامـه جامع گردشـگری بوده اسـت، تدوین 
ایـن سـند در دسـتور کار قـرار دارد و تـا تیـر 

سـال آینـده بـه اتمـام می رسـد.«
مدیـرکل  ارسـطوزاده  محمدحسـین 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  بوشـهر  اسـتان 
میراث آریـا گفـت: »ایـن اسـتان در بخـش 
ماننـد  ویـژه ای  ظرفیت هـای  گردشـگری 
روسـتاهای ساحلی با فرهنگ، آداب، رسوم و 
معمـاری خـاص دارد، برخی از این ظرفیت ها 

با اسـتان های هم جوار هم پوشـانی داشـته و 
بخـش دیگـر مختـص بوشـهر اسـت.«

طبیعـی،  ظرفیت هـای  »تمامـی  افـزود:  او 
فرهنگـی، تاریخـی و گردشـگری این اسـتان 
موجـب شـده تا یـک سـناریوی گردشـگری 
تازه و جذاب برای گردشـگران داشـته باشیم. 
به طـور یقین گردشـگرانی که به بوشـهر سـفر 
می کننـد بـا پدیده هـای نـو روبـرو می شـوند 
و تجـارب ویـژه ای بـه دسـت می آورنـد. در 
ایـن راسـتا شـاخص های حـوزه گردشـگری 
استانداردسـازی و بازخوانـی شـده اسـت و با 
توجـه به چشـم اندازی که بـرای آینده صنعت 
گردشـگری در این منطقه ترسـیم شـده باید 

ایـن شـاخص ها را ارتقـا دهیـم.«
ارسـطوزاده تصریح کرد: »تمام مدیران ارشـد 
حمل ونقـل،  توسـعه  بـرای  بوشـهر  اسـتان 

گردشـگری دریایی، اقامتگاه هـا، آژانس های 
مسـافرتی، واحدهـای پذیرایـی و غذاخوری، 
مجتمع هـای بین راهـی و احیـا آثـار تاریخی 
و تبدیـل آن هـا بـه کاربـری جدیـد متناسـب 
و  دارنـد  واحـدی  نظـر  گردشـگری،  بـا 
شـاخص های اسـتانداردی برای این مؤلفه ها 
در سـطح داخلـی و بین المللـی بـا توجـه بـه 
ظرفیت هـای موجـود اسـتان در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت.«
بـه  دسـتیابی  »بـرای  کـرد:  بیـان  او 
چشـم انداز صنعـت گردشـگری بوشـهر بایـد 
از ظرفیت هـای بخـش خصوصـی اسـتفاده 
کنیـم، در همـه جـای دنیـا از ایـن ظرفیت ها 
به درسـتی بهـره می برنـد بـه ایـن منظـور در 
حمایتـی  بسـته های  و  سیاسـت گذاری ها 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  کـه 

صنایع دسـتی در سـطح اسـتانی و ملی برای 
بخـش خصوصـی در نظـر گرفتـه، همـواره به 

تأکیـد می کنـد.« ایـن موضـوع 
گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
افـزود:  بوشـهر  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
»هم اکنـون در اسـتان بوشـهر 7هزارمیلیـارد 
ریـال سـرمایه گذاری بـرای هتل هـای پنـج، 
چهـار و سـه سـتاره، تأسیسـات گردشـگری، 
و  سـنتی  رسـتوران های  بوم گـردی، 
انجـام  دسـت  در  مسـافرتی  آژانس هـای 
اسـت و بـا پایان سـاخت ایـن مجموعه های 
ایجـاد  شـغل  نفـر   770 بـرای  گردشـگری 

می شـود.«
و  هتل هـا  »سـاخت  کـرد:  اظهـار  او 
مجموعه هـای جدیـد گردشـگری در مناطـق 
بـرای  اسـتان  ایـن  توسـعه یافته  کمتـر 
پاسـخگویی نیازهای اقتصـادی این مناطق و 

اسـت.« امکانـات  عادالنـه  توزیـع 
ارسـطوزاده افـزود:  »اهتمـام ویـژه ای بـرای 
اسـتان  سـطح  در  بوم گردی هـا  راه انـدازی 
داریـم به طوری کـه از 25 اقامتگاهـی کـه تـا 
ابتـدای سـال جـاری داشـتیم تا پایان سـال 
رشـد  شـاهد  و  می رسـد  اقامتـگاه   59 بـه 
ظرفیـت  110درصـدی بوم گردی ها هسـتیم.«
هتلـداران  حرفـه ای  تشـکل  تشـکیل  از  او 
در  آپارتمـان  هتـل  و  هتـل   40 حضـور  بـا 
تصریـح  و  داد  خبـر  جـاری  ابتـدای سـال 
بوم گردی هـا،  حرفـه ای  »تشـکل های  کـرد: 
راهنمایـان  و  صنایع دسـتی  صنعتگـران 
گردشـگری تا پایان سـال تشـکیل می شود، 
بـا ایجاد این تشـکل ها به دنبال آن هسـتیم 
فعالیت هـای بخـش خصوصـی را منسـجم 
و فعـاالن ایـن سـه حـوزه را وارد عرصه هـای 
گردشـگری  صنعـت  بـرای  تصمیم گیـری 
کنیـم، خوشـبختانه با ایجاد تشـکل حرفه ای 
هتلـداران نتایج خوبی به دسـت آمده اسـت 
به گونـه ای که تعـداد زیـادی از اصناف مرتبط 
بـا گردشـگری، متولـی بسـیاری از وظایـف 

دولتـی شـدند.«
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی اسـتان بوشـهر افـزود: »بـرای 
تعامـالت و روشـنگری های بیشـتر در ایـن 
زمینه، جلسـات متعدد و مستمری با بخش 
خصوصـی برگـزار کردیـم. این تغییـر نگرش 
پشـتوانه  می توانـد  خصوصـی  بخـش  کـه 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
کشـور باشـد، خوشـبختانه ایجاد شـده است 
و وزارتخانـه در ایـن زمینـه حمایـت می کنـد، 
بـه این منظـور مـا در اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان بوشـهر 
اعـالم کرده ایـم از طریـق ایـن اداره می توانند 
مشـکالت خـود را در این سـه حـوزه با دولت 

مطـرح کنند.«
او بیان کرد: »تمامی شـهرهای گردشـگرپذیر 
به ویـژه سـتاد خدمـات سـفر و کارگروه هـای 
گردشـگری موظـف هسـتند، زمین هایـی را 
کـه در طرح هـای جامـع و تفصیلـی کاربـری 

گردشـگری دارند به بخـش خصوصی واگذار 
کننـد. هم اکنـون چهار شـهر دیلم، گنـاوه،  دیر 
مشـارکت  به منظـور  را  زمین هایـی  دلـوار  و 
و سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در نظـر 
گرفته اند تا تبدیل به مجتمع ها و تأسیسـات 
گردشـگری شـود. همچنیـن تـا پایان سـال 
جـاری سـه اسـکله تفریحـی و گردشـگری 
سـاخته  دیـر  و  دیلـم، گنـاوه  شـهرهای  در 
می شـود.« ارسـطوزاده از سـامان دهی خانـه 
مسـافرهای بوشـهر خبـر داد و تصریـح کرد: 
»خانه مسـافرها در بوشـهر به خانه های مبله 
معـروف هسـتند و با توجه به کمبـود فضای 
راه انـدازی  ایـن خانه هـا  اسـکان مسـافران، 
شـد. سـامان دهی آن هـا بـرای ارائـه خدمات 
بهتـر بـه گردشـگران بـر اسـاس شـیوه نامه 
ابـالغ شـده از سـوی وزارت میراث فرهنگـی، 
گردشگری و صنایع دسـتی در دستور کار قرار 

اسـت.« گرفته 

اداره کل  میراث فرهنگـی  معـاون 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
اشـاره  بـا  اصفهـان،  صنایع دسـتی 
آتش سـوزی کاخ  متهمـان  تبرئـه  بـه 
تجدیدنظـر  دادگاه  در  سـرهنگ آباد 
اسـت کـه  ایـن  مثـل  گفـت: »ماجـرا 
آن هـا  و  افتـاده  اتفـاق  قتـل  یـک 
می گوینـد کـه این افـراِد دستگیرشـده 
یـک  باالخـره  امـا  نیسـتند  متهـم 
بـه وقـوع پیوسـته و معتقدیـم  جـرم 

پیـدا کـردن  تـا  بایـد  پیگیری هـا  کـه 
مجـرم یـا مجرمـان اصلـی ادامـه پیدا 
از  به نقـل  میراث آریـا  کند.«به گـزارش 
پرونـده  دربـاره  طاهـری  ناصـر  ایسـنا 
»اینکـه  گفـت:  سـرهنگ آباد  کاخ 
اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اصفهـان را در خصـوص 
کاخ سـرهنگ آباد متهـم بـه بی توجهـی 
آن  چـون  نیسـت  درسـت  می کننـد 
سـختی هایی کـه  همـه  بـا  مـا  زمـان 

مرمـت یـک بنـای دور از مرکـز شـهر 
داشـت، مشـغول مرمـت آن بودیـم و 
بـرای آن هزینـه کردیـم امـا متأسـفانه 
آتش سـوزی رخ داد و مـا هم شـکایت 
و  قضاییـه  قـوه  بـه  را  کار  و  کردیـم 
ادامـه  سـپردیم.«او  انتظامـی  نیـروی 
خـود  حفاظتـی  وظیفـه  بـه  »مـا  داد: 
عمـل کردیـم، پیدا کردن مجـرم نیز کار 
مراجـع قضایـی و انتظامـی اسـت و ما 
تخصصـی در ایـن زمینـه نداریم. آن ها 
هفـت نفـر را دسـتگیر کردنـد و مـا نیز 
پیگیـر پرونـده بودیـم و شـورای تأمین 
و فرمانـدار را نیـز نسـبت به ایـن واقعه 
حسـاس کردیـم تـا اهمیـت ماجـرا را 

دریابنـد.«

پرونده کاخ سرهنگ آباد هنوز 
باز است

مرمت و سامان دهی ۶ بنای 
مهم تاریخی در ایالم

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان ایـالم از مرمـت و 
سـامان دهی شـش بنـای مهـم تاریخـی در شـش مـاه نخسـت امسـال خبـر داد. 
به گـزارش میراث آریـا به نقـل از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی ایـالم، عبدالمالـک شـنبه زاده بـا اعالم این خبـر اظهار کرد: »در شـش 
ماهه نخسـت امسـال 6 بنای مهم تاریخی در اسـتان شـامل شـهر تاریخی سـیمره، 
قلعـه والـی، کاخ فالحتـی، امامـزاده مهدی صالـح ماژین، عمارت والی کهـره  و قلعه 
کنجانچم  اسـت که با اعتبار 430میلیون تومان مرمت شـدند.«او با بیان اینکه شـهر 
تاریخی سـیمره واقع در شهرسـتان دره شـهر با اعتبارات اسـتانی به مبلغ یک میلیارد 
ریال توسـط اسـتادکاران سـنتی مرمت شـد، گفت: »حفاری محل پایه های موردنظر 
بـه تعـداد 50 چالـه،  تهیـه و نصـب لوله هـای سـیاه به قطـر 10 سـانتی متر و به طول 
3 متـر همـراه بـا شـاخک گذاری،  تهیـه و نصـب و جوشـکاری لوله سـیاه  به قطر 6 
سـانتی متر و بـه طـول هر شـاخه 3 متـر که در سـطح فوقانی  پایه های نصب شـده 
متصـل و جوشـکاری می شـود جمعـًا به تعداد 50 شـاخه 2 متـری، بتن ریزی محل 
پایه هـای اتصال، نورپردازی و تأمین روشـنایی برق مسـجد شـهر تاریخـی، الیروبی 
کانال و مسـیل داخل شـهر تاریخی و پاک سـازی کانال، اجرای دیوار کانال با سـنگ 
و مالط ماسـه سـیمان و بندکشـی دیوار سـنگی ازجملٔه این تعمیرات در شهر سیمره 

بـوده اسـت.«    جمله کارهـای انجام گرفتـه در قلعه والی اسـت.«

ته
نک

ارسـطوزاده گفـت: »سـه پایـگاه و بافت تاریخی بوشـهر، بندر سـیراف و 
کاخ هـای هخامنشـی برای ثبت در فهرسـت میراث جهانـی واجد ارزش 
شـناخته شـده به این منظور به دنبال سـاماندهی محیطی برای معرفی 
این مسـیرها با رویکرد خدمات به گردشـگران و ایجاد زیرسـاخت های 
گردشـگری هسـتیم، همچنین پرونده ثبتی این سـه پایگاه در دسـتور 
کار مـا قـرار دارد.«او افـزود: »بسـیاری از بناها و پروژه های گردشـگری 
اسـتان از طریـق مـاده ۲7 قابلیـت واگـذاری به بخـش خصوصی برای 
احیـا و سـرمایه گذاری دارد.«مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان بوشـهر تصریـح کـرد: »در بافت تاریخی بوشـهر 
دو محـور گردشـگری طراحـی کرده ایـم که امسـال با تجمیـع اعتبارات 
وزارتخانـه، شـهرداری ها و وزارت راه و شهرسـازی سـعی می کنیـم ایـن 
دو محـور را بـرای حضـور گردشـگران آمـاده کنیـم. بـا انجـام ایـن کار 
می توانیـم سـایر آثار ارزشـمند در این بافـت تاریخی را حفاظـت و احیا 
کنیـم، مسـاحت بافـت تاریخی بوشـهر ۳7۰ هکتـار اسـت.«او تصریح 
کـرد: »در بخـش صنایع دسـتی کارگاه هـای آموزشـی متعـددی برگزار 
کردیم، رشـته های مختلف صنایع دستی اسـتان بوشهر شامل عبابافی، 
سـفالگری، میناکاری، حصیربافی و... است. همچنین برای محصوالت 
صنایع دسـتی اسـتان، مشـتری های خارجـی وجـود دارد. روسـتای 
بحیـری نیـز به عنـوان روسـتای ملـی صنایع دسـتی در رشـته عبابافی 

معرفی شـده اسـت.«

میراثمیراث

ابالغ ثبت 4 محوطه فرهنگی تاریخی ساوجبالغرشد 8درصدی صادرات صنایع دستی استان فارس 
و  صنایع دســـتی  معـــاون 
اســـتان  هنرهـــای ســـنتی 
فـــارس گفـــت: »بیـــش از 
3میلیـــون و ۲۶۴هـــزار دالر 
صنایع دســـتی بـــر اســـاس آمـــار گمـــرک در شـــش 
ـــت.« ـــده اس ـــادر ش ـــارس ص ـــتان ف ـــر از اس ـــاه اخی م
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
اســـتان فـــارس، حیدرعلـــی زاهدیان نـــژاد بـــا اشـــاره 
ــار  ــتان اظهـ ــتی اسـ ــادرات صنایع دسـ ــار صـ ــه آمـ بـ
کـــرد: »ایـــن میـــزان صـــادرات نســـبت بـــه مـــدت 
ــته  ــد افزایـــش داشـ ــته 8درصـ ــال گذشـ ــابه سـ مشـ

اســـت.«
ــتان  ــنتی اسـ ــای سـ ــتی و هنرهـ ــاون صنایع دسـ معـ
فـــارس ادامـــه داد: »میـــزان صـــادرات صنایع دســـتی 
جـــاری  ســـال  اول  ماهـــه  شـــش  در  اســـتان 
ـــادرات  ـــزان ص ـــزار و 843 دالر و می ـــون و 264ه 3میلی
صنایع دســـتی اســـتان در شـــش ماهـــه ابتـــدای 
ســـال گذشـــته 3میلیـــون و 30هـــزار و 119 دالر بـــوده 
ـــورهای  ـــه کش ـــوط ب ـــادرات مرب ـــم ص ـــترین حج و بیش

ــت.« ــوده اسـ ــا بـ ــارس و اروپـ ــوزه خلیج فـ حـ
ـــت  ـــم، منب ـــم، خات ـــه، گلی ـــرش، گب ـــرد: »ف ـــح ک او تصری
ـــه بیشـــترین  ـــی هســـتند ک ـــه محصوالت ـــر ازجمل و حصی

ـــد.« ـــه خـــود اختصـــاص داده ان صـــادرات را ب

وزیر میراث فرهنگی،گردشـگری 
هـای  نامـه  در  صنایع دسـتی  و 
جداگانـه به اسـتاندار البـرز، ثبت 
چهار محوطه فرهنگی تاریخی در 

شهرسـتان سـاوجبالغ ایـن اسـتان را ابـالغ کرد.
وزیـر  مونسـان  علی اصغـر  دکتـر  نامه هـای  از  یکـی  در   
بـه  خطـاب  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 

اسـت: آمـده  البـرز  اسـتاندار  شـهبازی 
»در اجـرای بنـد )ج( ماده واحـده قانـون تشـکیل سـازمان 
شـورای  مجلـس   ۱3۶۴ مصـوب  کشـور  میراث فرهنگـی 
اسـالمی و بنـد ششـم مـاده سـوم قانون اساسـنامه سـازمان 
شـورای  مجلـس   ۱3۶۷ مصـوب  کشـور  میراث فرهنگـی 
اسـالمی مبنـی بـر ثبـت آثـار ارزشـمند منقـول و غیرمنقـول 

فرهنگی تاریخـی کشـور در فهرسـت آثـار ملی و فهرسـت های 
ذی ربـط، مراتـب ثبـت اثـر فرهنگی تاریخـی »تپـه قیـدار« 
واقـع در اسـتان البـرز، شهرسـتان سـاوجبالغ که پـس از طی 
تشـریفات قانونی الزم به شـماره 32395 مورخ 19/12/1397 
در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده اسـت، ابـالغ 
می شـود.اثر مذکـور تحت حفاظـت و نظارت این وزارت اسـت 
و هرگونـه دخـل و تصـرف یـا اقـدام عملیاتـی کـه منجـر بـه 
تخریـب یـا تغییـر هویـت آن شـود برابـر مـواد ۵۵۸ لغایـت 
۵۶۹ از کتـاب پنجـم قانـون مجازات هـای اسـالمی، تعزیرات 
و مجازات هـای بازدارنـده، جـرم محسـوب می شـود و مرتکب 
مشـمول مجازات های قانونی خواهد شـد و مرمت و بازسازی 
اثـر صرفـًا بـا تأییـد و نظـارت ایـن وزارت ممکن خواهـد بود.
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رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
ــور  ــره ای عب ــت های جزی ــد از سیاس ــوزه آب بای در ح
ــط  ــور توس ــرای آب کش ــل ب ــخه  کام ــک نس ــرد و ی ک
صاحب نظــران تدویــن شــود. عیســی کالنتــری در 
همایــش ملــی راهبردهــای ســازگاری بــا کــم آبــی در 
مناطــق خشــک و نیمه خشــک کــه در دانشــگاه حکیــم 
ســبزواری برگــزار شــد، گفت: قانــون جامع آب در ســال 
ــت  ــان محدودی ــه آن زم ــن شــده اســت ک ۱3۶۱ تدوی
ــون  ــون اکن ــن قان ــا ای ــود ام ــور نب ــی در کش ــع آب مناب
پاســخگوی نیــاز کنونــی کشــور نیســت.رئیس ســازمان 
ــان  ــا بی ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
اینکــه ایــران یک کشــور نیمــه خشــک اســت،اظهارکرد: 
ــت و  ــداری اس ــک و پای ــعه، ریس ــر اول توس آب عنص
ــزی و توســعه محســوب می شــود. در  محــور برنامه ری
ــره ای جــواب نمی دهــد.  حــوزه آب سیاســت های جزی
بــا ایــن سیاســت ها نمی تــوان منابــع آبــی را مدیریــت 
کــرد. بزرگتریــن محدودیــت کشــور آب اســت. در ایــن 
ــزود:  ــد سیاســت گذاری هســتیم. وی اف ــوزه نیازمن ح
محدودیــت آب بحرانــی اســت کــه عواقــب آن ناشــی از 
تصمیمــات جزیــره ای اســت کــه از ســوی بســیاری از 
کارشناســان غیرتخصصــی اتخــاذ شــده اســت. در حوزه 
آب بایــد از سیاســت های جزیــره ای عبــور کــرد و یــک 
نســخه ای کامــل بــرای آب کشــور توســط صاحب نظــران 
تدویــن شــود. مــواردی چــون پدیده هــای گــرد و غبــار، 
خالــی شــدن روســتاها از ســکنه و قربانــی شــدن 
ــری  ــک بعدی نگ ــت ت ــه عل ــی ب ــات وحــش همگ حی
ــوده اســت.  ــه آب ب ــوط ب ــوزه سیاســت های مرب در ح
مســئله آب را بایــد فرابخشــی نــگاه کنیــم. امــروز 
حفــظ محیــط زیســت مســئله نیــاز انســانی و افزایــش 
جمعیــت و تولیــد و... همگــی وابســته بــه آب اســت.

کالنتــری در ادامــه گفــت:  سیاســتگذاری آب جزیــره ای 
بــوده اســت. بــا وجــود ســرمایه گذاری ها در حــوزه 
ــوده اســت.  ــدار نب ــته آب پای ــال گذش ــی ۴۰ س آب ط
امــروز آب هــای تجدیدپذیــر از ۱3۰ میلیــارد مترمکعــب 

بــه پایین تــر از ۹۰ میلیــارد مترمکعــب در ســال رســیده 
اســت.رئیس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت خاطــر 
ــه  ــد نســخه ای مشــابه دریاچــه ارومی نشــان کــرد: بای
بــرای کشــور در حــوزه آب بــا محوریــت ســازمان برنامــه 
و بودجــه و وزارت نیــرو تدویــن شــود کــه بــرای تدویــن 
ایــن نســخه بایــد بــر مبنــای مســائل اجتماعــی، 
زیســت محیطــی، تجدیدپذیــری، پایــداری آب در 

کشــور حرکــت کنیــم.

استفاده از آب شور دریای عمان و خلیج 
فارس در دستور کار وزارت نیرو

ــان در  در راســتای بحــران آب کشــور نیــز رضــا اردکانی
دیــروز )سه شــنبه( مجلــس بــه ســواالت محمدمهــدی 
ــر  ــی ب ــخ داد مبن ــت پاس ــده مرودش ــدی نماین برومن
اینکــه علــت عــدم برنامه ریــزی مناســب بــرای مقابلــه 
بــا بحــران خشکســالی و بحران آب در کشــور چیســت؟ 
علــت عــدم برنامه ریــزی و اقــدام بــرای بــاروری ابرهــا 
در کشــور چــه می باشــد؟ دلیــل عــدم تصفیــه فاضــالب 
و اســتفاده از منابــع پســاب در صنعــت چیســت و چــرا 

آب خــام ســدها را بــه صنعــت تخصیــص می دهیــد؟ 
ــان  ــای عم ــال آب دری ــرای انتق ــدام ب ــدم اق ــت ع عل
ــرو  ــت؟وزیر نی ــور چیس ــری کش ــتان های کوی ــه اس ب
ــای  ــال آب دری ــه انتق ــوط ب ــوال مرب ــه س در پاســخ ب
ــت: ســوال  ــری کشــور گف ــه اســتان های کوی ــان ب عم
آقــای برومنــدی در ۲۹ بهمــن ســال ۹۶ مطــرح شــد، 
همــان زمــان طــرح مطالعــات وســیعی در وزارت نیــرو 
ــج  ــان و خلی ــای عم ــور دری ــتفاده از آب ش ــرای اس ب
فــارس در دســتور کار قــرار گرفــت کــه ۱۷ اســتان 
ــر  ــای اخی ــوند. در هفته ه ــرح می ش ــن ط مشــمول ای
ــرح شــد  ــی آب مط ــی در شــورای عال ــج مطالعات نتای

ــر  ــالوه ب ــزود: ع ــت.وی اف ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی و م
ــه  ــی ب ــع آب ــود در مناب ــران کمب ــرای جب ــع ب ســایر مناب
ــه ای  ــت های گلخان ــی کش ــع و حت ــرای صنای ــژه ب وی
۸.3 میلیــارد مترمکعــب تخصیــص بــرای اســتفاده از 
آب شــور خلیــج فــارس و دریــای عمــان داریــم کــه از 
ایــن میــزان دو میلیــارد و ۷3۰ میلیــون مترمکعــب آب 
شــیرین اســتفاده می شــود. اســتان هایی همچــون 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــزگان، سیس ــارس، هرم ــهر، ف بوش
ــج  ــای خلی ــع آب دری ــان و خراســان از مناب ــزد، کرم ی
ــه  ــرو ادام ــتند.وزیر نی ــد هس ــان بهره من ــارس و عم ف
ــا  ــن آب را ب ــث تأمی ــه بح ــم ک ــه کنی ــد توج داد: بای

بحران آب کشور ناشی از تصمیمات جزیره ای 
رئیس سازمان محیط زیست: قانون جامع آب پاسخگوی نیاز کنونی کشور نیست 

وزیـر نیـرو در مـورد طـرح انتقـال آب دریای عمان به اسـتان های کویری کشـور گفت: سـوال آقای برومنـدی در ۲9 
بهمـن سـال 9۶ مطـرح شـد، همان زمـان طرح مطالعـات وسـیعی در وزارت نیرو بـرای اسـتفاده از آب شـور دریای 
عمـان و خلیـج فارس در دسـتور کار قرار گرفت که ۱7 اسـتان مشـمول این طرح می شـوند. در هفته هـای اخیر نتایج 
مطالعاتـی در شـورای عالـی آب مطـرح شـد و مورد تصویـب قرار گرفت. عـالوه بر سـایر منابع برای جبـران کمبود در 
منابـع آبـی بـه ویژه برای صنایع و حتی کشـت های گلخانـه ای 8.۳ میلیـارد مترمکعب تخصیص برای اسـتفاده از آب 
شـور خلیـج فـارس و دریای عمان داریم که از این میزان دو میلیارد و 7۳۰ میلیون مترمکعب آب شـیرین اسـتفاده 
می شـود. اسـتان هایی همچون بوشـهر، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچسـتان، یزد، کرمان و خراسـان از منابع آب 

دریـای خلیج فـارس و عمان بهره مند هسـتند.

زیسـت:  محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس  کالنتـری   
بزرگتریـن محدودیـت کشـور آب اسـت. در ایـن حـوزه 
نیازمنـد سیاسـت گذاری هسـتیم. محدودیـت آب بحرانی 
اسـت کـه عواقـب آن ناشـی از تصمیمات جزیره ای اسـت 
کـه از سـوی بسـیاری از کارشناسـان غیرتخصصـی اتخـاذ 
شـده اسـت. در حـوزه آب بایـد از سیاسـت های جزیـره ای 
عبـور کـرد و یـک نسـخه ای کامـل برای آب کشـور توسـط 

صاحب نظـران تدویـن شـود.

شـتر دوکوهانـه تنها نـژاد دوکوهانه شـتر ایرانی 
محسـوب می شـود کـه آخریـن تعـداد آنهـا به 
طـور مختـص تنهـا در اسـتان اردبیـل پـرورش 
داده می شـود ولـی بـه علـت کاهـش جمعیت 
در معـرض انقـراض قـرار دارد.بـه گـزارش ایرنا، 
شـتر دوکوهانـه موجـود در اسـتان اردبیـل کـه 
تعـداد کمـی از آنها به اسـتان آذربایجان شـرقی 
مطالعاتـی  انجـام کارهـای  بـرای  سـمنان  و 
منتقل شـده، در شـمال اسـتان اردبیل و توسط 
عشـایر منطقـه و نیـز در ۲ مرکز سـازمان جهاد 
کشـاورزی نگهـداری و پـرورش داده می شـود.
منطقـه مغـان در شـمال  اردبیـل کـه از دیربـاز 
مهـد پـرورش و زیسـتگاه شـتر دو کوهانـه در 
کشـور بـوده، آخریـن زیسـتگاه و بـه  عنـوان 
ذخیـره گاه ژنتیکـی ایـن گونـه نـادر حیوانی به 
شـمار می رود.ایـن گونه نادر شـتر در سـال های 
نـه چنـدان دور در بیـن عشـایر جهـت کـوچ و 
حمـل و نقـل اثـاث عشـایر از ییالق به قشـالق 
و برعکـس نگهـداری و اسـتفاده می شـد ولـی 
در سـال های گذشـته بـا تغییـر سـبک زندگی 
عشـایری و ماشـینی شـدن کوچ، جایگاه قبلی 
ادامـه ایـن فراینـد،  خـود را از دسـت داد.بـا 
جمعیـت نسـل حیـوان منحصـر بفـرد شـتر 
دوکوهانـه بـه تدریج در سـطح اسـتان اردبیل و 
آذربایجان شـرقی از حـدود ۷۰ هزار نفـر در دهه 
۵۰ شمسـی به تدریج کمتر شـده و در آسـتانه 
انقـراض قـرار گرفت به طوری کـه در اوایل دهه 
۷۰، تعـداد ایـن گونـه شـتر بـه حـدود ۷۰ نفـر 
کاهـش یافت.هم اکنـون در کل اسـتان اردبیل 
در مجمـوع ۲۰۰ نفر شـتر نگهداری می شـود که 
۱۴۸ نفـر آن شـتر دوکوهانـه بوده و بـا زاد و ولد 
امسـال، به ۱۶۰ نفر افزایش یافته اسـت.۱۸ نفر 
در سـطح اسـتان اردبیـل پرورش دهنده شـتر 
دوکوهانـه هسـتند که در مجموع ۱۰۷ نفر شـتر 
دوکوهانـه در اختیار دارنـد و اغلب آنها یک یا ۲ 
نفـر شـتر نگهـداری می کنند و برخی از عشـایر 
منطقـه هـم ۱۴ نفـر شـتر دوکوهانـه در اختیار 
دارند.بـه گفتـه معـاون بهبـود تولیـدات دامـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اردبیل، در پی 
بـه خطر افتـادن و احتمـال انقراض نسـل این 
حیـوان، ایسـتگاه تحقیقاتـی شـتر دو کوهانـه 
مغـان تاسـیس شـده کـه عمـده فعالیـت آن 
تحقیقـات در زمینـه تغذیـه، پـرورش و اصالح  
نـژاد و پیـدا کـردن راهـی برای حفظ نسـل این 

نوع شـتر متمرکز شـده اسـت. 

اله
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جابه جایی مرزهای پناهگاه میانکالهمی
یــک فعــال محیــط زیســت گفــت: مــرز پناهــگاه 
اراضــی  از  بخشــی  و  میانکالــه  حیات وحــش 
پناهــگاه  محــدوده  از  بندرترکمــن  در  ســاحلی 
حیات وحــش میانکالــه خــارج شــده اســت.به 
گــزارش گــروه محیــط زیســت خبرگــزاری فــارس، 
ــاع از  ــی دف ــتاد مردم ــی س ــر اجرای ــزاده دبی ــرزاد علی ف
حقــوق حیوانــات ایــران )ســمدا( در یادداشــتی کــه در اختیــار 
ــت  ــرکل حفاظ ــت: مدی ــار داش ــت، اظه ــرار داده اس ــارس ق ف
محیط زیســت گلســتان اعــالم کــرده اســت به منظــور حــل 
مناقشــه ای کــه بیــن ســازمان محیط زیســت و مجریــان طــرح 
طبیعت گــردی آشــوراده در خصــوص احــداث جــاده دسترســی 
از بندرترکمــن بــه پهنــه آبــی خلیــج گــرگان وجــود داشــت، مجوز 
احــداث کانــال آبــی بــا عــرض ۱۵ متــر و عمــق ۲ متــر در ایــن 
محــل، صــادر شــد.این در حالــی اســت کــه در آخریــن روزهــای 
اســفند مــاه ســال گذشــته خبــر رســید در ســکوت کامــل خبــری 
پیمانــکار طــرح گردشــگری آشــوراده بــدون مجــوز محیــط 
زیســتی جــاده را در ســاحل خلیــج گــرگان بــه ســمت جزیــره 
ــه  ــات وحــش میانکال ــه مــرز پناهــگاه حی آشــوراده بی توجــه ب
احــداث و ســاحل ایــن خلیــج را بــه دونیــم تقســیم کرده اســت.

ایــن اقــدام مخــرب و غیــر محیــط زیســتی در ســکوت ســازمان 
حفاظــت از محیــط زیســت بــا واکنــش فعــاالن محیــط زیســت 
مواجــه و توســط فعــاالن ایــن عرصــه، منجــر بــه طــرح شــکایت 
ــکار پــروژه شــد.بعد از اعتــراض محیــط  جدیــدی برعلیــه پیمان
ــی در گلســتان و اداره کل  زیســتی ها اقدامــات مســؤوالن قضائ
محیــط زیســت اســتان مازنــدران هرچنــد دیــر امــا باعــث توقف 
جــاده کشــی شــد. البتــه دیگــر پیمانــکار کار خــود را بــه اتمــام 
رســانده بــود و خلیــج گــرگان بــه دونیــم شــده بود.امــا اکنــون 
ــکالت  ــل مش ــرای ح ــب آور ب ــی تعج ــد در اقدام ــر می رس خب
طــرح گردشــگری در جزیــره آشــوراده و در واقــع اقدامــات 
تخریبــی ضــد محیــط زیســتی، مرزهــای پناهــگاه حیــات 
وحــش میانکالــه جــا بــه جــا شــده اســت.در حقیقــت پیمانــکار 
قــرار نیســت خــود را بــا مالحظــات محیــط زیســتی منطبــق کند، 
بلکــه ایــن ســازمان محیــط زیســت اســت کــه الزامــات محیــط 
ــوش  ــر می دهد.فرام ــکار تغیی ــلیقه پیمان ــه س ــا ب زیســتی را بن
نکنیــد کــه تــاالب بین المللــی و پناهــگاه حیــات وحــش 
میانکالــه طبــق مصوبــه شــماره ۱۲ مــورخ ۱۲/۸/۱3۴۸ شــورای 
عالــی ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد وقــت بــه عنــوان 

منطقــه حفاظــت شــده اعــالم شــده اســت. 

طبــق گفتــه مســووالن شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
بــه  ســوخت  ســهمیه  اختصــاص  نحــوه  ایــران،  نفتــی 
ــت  ــی اس ــال بررس ــی در ح ــوده در کارگروه ــای فرس خودروه
ــزارش  ــد.به گ ــد ش ــانی خواه ــه زودی اطالع رس ــج آن ب و نتای
ایســنا، طــرح مدیریــت مصــرف ســوخت کشــور از ســاعت 
صفــر روز جمعــه )۲۴ آبان مــاه( در کشــور اجرایــی شــد و 
ــواع  ــرای ان ــور ب ــن در کش ــوخت بنزی ــع س ــه آن توزی ــر پای ب
ــاس  ــخصی و براس ــوخت ش ــق کارت س ــه از طری ــایل نقلی وس
ــن  ــرای ای ــدف از اج ــود. ه ــام می ش ــده انج ــهمیه تعیین ش س
طــرح، کنتــرل مصــرف ســوخت بــا توجــه بــه میانگیــن بــاالی 
ــارزه  ــوان صــادرات، مب مصــرف ســوخت در کشــور، افزایــش ت
ــت  ــل از مدیری ــع حاص ــاص مناب ــوخت و اختص ــاق س ــا قاچ ب
مصــرف ســوخت بــه مــردم بــه ویــژه قشــر ضعیــف و کــم درآمد 
به صــورت مســتقیم و نیــز کاهــش آلودگــی هــوا در کالنشــهرها 
ــاره امــا امیــر وکیــل زاده - مدیرعامــل  و شهرهاســت.در ایــن ب
ــران - در پاســخ  ــی ای ــی پخــش فرآورده هــای نفت شــرکت مل
خودروهــای  بــه  ســوخت  اختصــاص  دربــاره  ســوالی  بــه 
ــوای  ــون ه ــه قان ــن از جمل ــرد:  برخــی قوانی ــار ک فرســوده اظه
ــرده  ــاد ک ــا ایج ــن خودروه ــرای ای ــی را ب ــاک محدودیت های پ
ــا  ــن خودروه ــرای ای ــوخت ب ــم کارت س ــا درصددی ــت، ام اس
نیــز صــادر شــود.وی تاکیــد کــرد: هم اکنــون حــدود ۵۰۰ 
ــه اختصــاص  ــزار خــودروی فرســوده در کشــور وجــود داد ک ه
ــی  ــال بررس ــی در ح ــا در کارگروه ــن خودروه ــه ای ــوخت ب س
ثبت نام هــای  تعــداد  دربــاره  همچنیــن  اســت.وکیل زاده 
ــا  ــرای دریافــت کارت هوشــمند ســوخت گفــت: ب انجام شــده ب
وجــود اطالع رســانی شــرکت ملــی پخــش از مدت هــا قبــل در 

ایــن بــاره، ثبت نــام در روزهــای اخیــر افزایــش یافتــه اســت و 
ــه ایــن تعــداد اضافــه کنیــم،  اگــر ثبت نام هــای قبلــی را نیــز ب
ثبت نــام کارت ســوخت  ۱۵۰ هــزار  و  میلیــون   ۴ هم اکنــون 
انجــام شــده کــه از ایــن تعــداد، بــرای 3 میلیــون و ۸۰۰ هــزار 
نفــر کارت صــادر شــده و صــدور کارت هــای باقی مانــده نیــز در 
دســت اجراســت.بنا بــر اعــالم وزارت نفــت، مدیرعامــل شــرکت 
ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی تاکیــد کــرد: ســهمیه افــرادی 
ــره اســت  ــل ذخی ــاه قاب ــرای ۶ م ــد ب ــه کارت ســوخت ندارن ک
ــد  ــوخت، می توانن ــت کارت س ــض دریاف ــه مح ــراد ب ــن اف و ای
ــخنگوی  ــر،  س ــوی دیگ ــد.از س ــتفاده کنن ــود اس ــهمیه خ از س
ــاره ضــرورت اصــالح  ــا درب ــه باره ــرده ک ــد ک ــم تاکی ــت ه دول
قیمــت بنزیــن صحبــت شــده بــود و ایــن درســت نیســت کــه 
ــه  ــک برنام ــی، در ی ــد.علی ربیع ــالم ش ــبه اع ــم یک ش بگویی
تلویزیونــی گفــت: تجربــه بــه مــا نشــان داده بــود کــه اعــالم از 
ــم  ــن تصمی ــی دارد و ای ــان اصــالح قیمــت هــم تبعات ــل زم قب
جامعــه  پاییــن  دهک هــای  بــرای  خیرخواهانــه  نیــت  بــا 
ــه  ــه یاران ــع ناعادالن ــد توزی ــه رون ــزود: ادام ــاذ شــد.وی اف اتخ
ــرح  ــن ط ــری ای ــان دیگ ــر زم ــود و ه ــر نب ــن امکان پذی بنزی
ــه  ــه هم ــود، البت ــرح ب ــی مط ــم ابهام های ــاز ه ــد ب ــرا می ش اج
ــی شناســایی شــده اند  ــن طــرح به خوب گروه هــای هــدف در ای
و اگــر کســی جــا بمانــد قابــل اصــالح است.ســخنگوی دولــت 
ــا بیــان اینکــه همیشــه در ایــن مــوارد افــرادی سوءاســتفاده  ب
کننــده هســتند، تصریــح کــرد: هــر وقــت مــا تصمیمــی گرفتیــم 
ــد  ــا چن ــد. م یــک عــده از وضــع موجــود سوءاســتفاده می کنن
ــا  ــود ب ــی خ ــام کنترل ــا نظ ــم و ب ــم را گرفته ای ــن تصمی روز ای
ــد  ــی تاکی ــم کرد.ربیع ــه خواهی ــت مقابل ــش قیم ــه افزای هرگون

کــرد: اگــر پیوســت ایــن تصمیــم کنتــرل قیمت هــا نباشــد مــا 
شکســت می خوریــم، ضمــن اینکــه بــرای اجــرای ایــن تصمیــم 
ــت  ــه دول ــه ب ــه ششــم توســعه را داشــتیم ک ــون برنام ــا قان م
ــت  ــش قیم ــم افزای ــن تصمی ــود، همچنی ــازه را داده ب ــن اج ای
بنزیــن مصوبــه ســران ســه قــوه بــوده و ایــن از ایــن پــس در 
ــت و  ــالم وزارت نف ــت.طبق اع ــدار اس ــز پای ــه نی ــون بودج قان
ــی  ــه صادرشــده از ســوی شــرکت مل ــج اطالعی ــر اســاس پن ب
پخــش فرآورده هــای نفتــی، در قالــب طــرح مدیریــت مصــرف 
ســوخت بــرای انــواع ســواری شــخصی، موتورســیکلت، وانــت، 

تاکســی ها )شــهری، بین شــهری، ون، تلفنــی و اینترنتــی(، 
ــه  ــوخت ماهان ــهمیه  س ــدارس س ــرویس م ــا و س آمبوالنس ه
)بنزیــن بــا قیمــت هــر لیتــر ۱۵۰۰ تومــان( در نظــر گرفتــه شــده 
ــن ســهمیه  ــات ای ــه شــرح جزئی ــب ب ــن مطل ــه در ای اســت ک
ــم.در  ــوخت پرداخته ای ــاص س ــوه اختص ــزان و نح ــامل می ش
ــر  ــوز ۶۰ لیت ــخصی بنزین س ــواری ش ــواع س ــه ان ــرح ب ــن ط ای
ــهمیه ای  ــن س ــر بنزی ــوز 3۰ لیت ــواری دوگانه س ــواع س ــه ان و ب
بــه نــرخ ۱۵۰۰ تومــان بــه صــورت ماهانــه اختصــاص می یابــد.

پرونــده دومیــن ژئوپــارک ایــران درحالــی تــا یــک مــاه آینــده بــه 
یونســکو تحویــل داده می شــود کــه تعریــف و مفهــوم »ژئوپــارک« 
ــد  ــا آن  را در ح ــر مشــخص نیســت و خیلی ه در ســطحی فراگی
یــک ســنگ می داننــد کــه چیــزی بــرای دیــدن ندارد.بــه گــزارش 
ایســنا، کارگاه آموزشــی ژئوپــارک در منطقــه آزاد ارس بــا حضــور 
ــراث  ــاب یونســکو در ژئوپارک هــا و فعــاالن گردشــگری و می ارزی
فرهنگــی ایــن منطقــه برگــزار شــد. فاطمــه منیــریـ  مدیــر میراث 
ــه آزاد ارس ـ در  ــتی منطق ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
جریــان ایــن کارگاه آموزشــی بــرای شــکل گیری شــبکه همیــاران 

 اختصاص سهمیه سوخت به خودروهای فرسوده

مازندران

هواشناسی

رییس سازمان هواشناسی:برای خرید 
تجهیزات با مشکل مواجه هستیم

 مصرف بنزین در مازندران 4۰ درصد کم شد

هواشناسـی  سـازمان  رییـس 
نیروهـای  از  برخـی  گفـت: 
سـازمان هواشناسـی بـه دلیـل 
دسـتمزد کم یا به خارج از کشور 
مهاجـرت کـرده  و یـا بـه دیگـر دسـتگاه ها منتقل می شـوند.

سـحر تاجبخـش رییـس سـازمان هواشناسـی در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایلنـا دربـاره وضعیـت رادارهـای هواشناسـی در 
کشـور گفـت: مـا در رابطـه بـا رادارهـا بـا دو مشـکل مواجـه 
هسـتیم، اولین مشـکل ما در خصوص رادارها این اسـت که 
تمـام کشـور مجهـز به رادار نیسـت و بیشـتر رادارهـا در نیمه 
غربی کشـور مسـتقر هسـتند.وی ادامـه داد: بایـد برنامه ای 
داشـته باشـیم کـه نیمه شـرقی کشـور را بـه تجهیـزات رادار 
مجهـز کنیـم. البتـه ایـن موضـوع در برنامـه مـا قـرار دارد، 
امـا بایـد منابـع آن تامیـن شـود تـا بتوانیـم چنیـن کاری را 
انجام دهیم.رییس سـازمان هواشناسـی با اشـاره به تامین 
رادارهـا خاطرنشـان کـرد: در خصوص تامیـن رادار نیز برخی 
شـرکت های دولتـی و خصوصـی اعـالم آمادگـی کرده انـد که 
رادار تولیـد کننـد، امـا هنـوز ایـن اقدام صـورت نگرفتـه و ما 
نیـز بـرای خریـد رادار از خـارج از کشـور و تامیـن تجهیـزات 
بـا مشـکل مواجه هسـتیم، البتـه رادارهـای موجـود در حال 

حاضـر نیـز فعالیـت می کنند، امـا نیاز بـه به روزسـانی دارند.
تاجبخـش دربـاره رادارهای دریایی تصریح کرد: شـرکت ها و 
دانشـگاه های داخـل کشـور در حال تولیـد رادارها هسـتند و 
در خصـوص همـکاری بـا ما نیـز اعـالم آمادگی کرده انـد، اما 
بایـد ببینیـم که سیاسـت های سـازمان به ما اجـازه می دهد 
کـه تمـام نقاط سـاحلی را بـه رادارهـای موجـی مجهز کنیم 
یـا اینکـه مجبوریم همچنان در مسـیر قبلـی و خرید بویه ها 
حرکـت کنیـم، البتـه هر کـدام از آنها کارایی مشـخصی دارند 
و نمی تـوان بجـای یکدیگـر مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. بـا 
توجـه بـه نیازها و پدیده هایـی که با آن مواجه هسـتیم باید 
بـه این تجهیزات مجهز شـویم.وی دربـاره مهاجرت کارمندان 
سـازمان هواشناسـی نیز گفت: متاسـفانه این مسـئله وجود 
دارد و بخشـی از کارمنـدان چنین اقدامـی را انجام می دهند، 
البتـه وضعیـت حقـوق و دسـتمزد همـکاران مـا در سـازمان 
هواشناسـی بـا توجـه بـه رتبـه تحصیالت شـان کـه عمدتـا 
دارای فوق لیسـانس و دکترا هسـتند، بسـیار پایین اسـت و 
مـا در دولـت تـالش می کنیـم تا دسـتمزدها را باالتـر ببریم. 
در مجمـوع مـن مهاجـرت برخـی از همکارانمـان بـه خـارج 
از کشـور و همچنیـن دیگـر دسـتگاه های کشـور را تکذیـب 

نمی کنـم و مـا مبتالبـه این مسـئله هسـتیم.

و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
مازنـدران  اسـتاندار  اجتماعـی 
گفـت کـه اجـرای طـرح اصالح 
ایـن  مصـرف  بنزیـن  قیمـت 
فـراورده نفتـی را در ایـن اسـتان در سـه روز اخیـر حـدود 
۴۰ درصد کاهش داد. حسـین حسـن نژاد روز سـه شـنبه 
در همایـش ملـی حفاظـت از زیرسـاخت های حیاتـی در 
بابلسـر افـزود: بـر اسـاس گـزارش شـرکت فراورده هـای 
نفتـی مازنـدران در سـه روز اخیـر حـدود سـه میلیـون و 
۶۰۰ هـزار لیتـر بنزیـن در این اسـتان مصرف شـددر حالی 
کـه کـه پیـش از اجرای طـرح میانگیـن مصرف سـه روزه 
حـدود هفـت میلیـون و ۲۰۰ هـزار لیتـر بـود.وی تصمیـم 
سـران قـوا بـرای افزایـش قیمـت بنزیـن را کارشناسـانه 
دانسـت و اظهـار داشـت: مـا ضمن پذیـرش انتقـادات، از 
کسـانی کـه بـا این طـرح همراه هسـتند نیـز قدردانی می 
کنیم.معـاون اسـتاندار مازنـدران بـا اسـتناد بـه فراخـوان 
دسـتگاههای ذیربط بـرای نظارت بر قیمـت کاال و خدمات 
پـس از افزایـش قیمت سـوخت در سـطح کشـور، افزود : 
مـردم نگـران افزایـش قیمـت کاال و خدمات نباشـند، چرا 

کـه دسـت اندرکاران امر نظارت شـبانه روزی بـر بازار حضور 
خواهنـد داشت.حسـن نژاد خواهان همراهـی آحاد جامعه 
در اجـرای دقیـق و منطقـی طـرح نظـارت بر قیمـت کاال و 
خدمـات در پـس اافزایـش قیمت بنزین شـد و از صبوری 
و آرامـش مـردم مازنـدران در روزهـای گذشـته و بـه دنبال 
افزایـش قیمـت بنزیـن قدردانـی کـرد.وی گفـت: بـه طور 
قطـع و یقیـن اجـرای طـرح اصـالح قیمت بنزیـن موجب 
کاهـش شـکاف طبقاتـی و فرصتی برای هدفمنـدی یارانه 
هاسـت، اگرچـه ممکـن اسـت در چنین شـرایط اقتصادی 
روش اجـرای طـرح دچـار اشـکال باشـد، امـا ایـن گزینـه 
بـه عنـوان گزینـه هـای پایـدار و مقـاوم در جهـت حمایت 
از اقشـار کـم درآمـد جامعه اسـت.همایش ملـی حفاظت 
آخریـن  بررسـی  هـدف  بـا  حیاتـی  زیرسـاخت های  از 
وضعیـت پدافنـد غیر عامل این بخش امروز سـه شـنبه با 
حضور شـماری از مسـئوالن کشـوری و مدیـران کل پدافند 
غیرعامل اسـتان های کشـور در دانشـگاه مازنـدران واقع در 
بابلسـر آغـاز بـه کار کـرد .در این همایـش دو روزه معاونان 
وزرای دفـاع، راه و شهرسـازی ، سـازمان مدیریت بحران و 

پدافنـد غیرعامـل سـخنرانی مـی کنند.

عرصه مورد تهاجم کاهوی آبی محدود است
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن گفت: در حال حاضر عرصه مورد تهاجم کاهوی 
آبی در استان محدود است و باید به صورت مکانیکی جمع آوری شود.

بیم و امید انقراض 
ها شتر دوکوهانه ایران 

ل 
جنگل زدایی در آمازون به باالترین میزان جنگ

در ۱۱ سال اخیر رسید
گـزارش موسسـه ملی تحقیقـات فضایی نشـان می دهد، 

رونـد جنگل زدایـی در آمازون به باالترین میزان در ۱۱ سـال 

اخیـر رسـیده اسـت.به گـزارش روز سه شـنبه تارنمـای شـبکه 

سـی ان ان، اطالعـات ارائـه شـده از سـوی موسسـه ملـی تحقیقات 

فضایـی نشـان می دهـد کـه ۹ هـزار و ۷۶۲ کیلومترمربـع بـرای مـدت ۱۲ 

مـاه تـا ژوئیه)تیر-مـرداد( ۲۰۱۹ از جنگل هـای آمـازون از بیـن رفته انـد 

کـه نسـبت بـه مدت مشـابه سـال پیـش ۲۹.۵ درصـد افزایش داشـته و 

باالتریـن میزان از سـال ۲۰۰۸ تاکنون اسـت.افزایش جنگل زدایی در حالی 

رو بـه افزایـش بـوده کـه پیـش از ایـن، دولـت »ژایـر بولسـونارو« رئیس 

جمهـوری راسـت گرای برزیـل بـه دلیـل عـدم انجـام اقدامـات مناسـب 

بـرای محافظـت از جنگل هـای آمـازون بـا انتقادهایـی روبـرو شـده بـود. 

دولـت بولسـونارو انتقادهـای بین المللـی در مـورد انجـام نـدادن اقدامات 

موثـر بـرای خاموش کـردن آتش سـوزی گسـترده در ایـن جنگل هـا را رد 

کـرده بـود.در همیـن حال، یک شـبکه متخصص در امور زیسـت محیطی 

دیروز)دوشـنبه( در بیانیـه ای اعـالم کرد کـه جنگل زدایی شـدید در آمازون 

نتیجه مسـتقیم راهبرد اجرا شـده توسـط بولسـونارو با هدف از بین بردن 

وزارت محیط زیست برزیل بوده است.بولسونارو از زمان آغاز فعالیتش در 

سـمت ریاسـت جمهوری برزیل همواره با انتقاد فعاالن محیط زیسـت به 

دلیل سیاسـت های ضدمحیط زیسـتی اش مواجه شـده است.کارشناسان 

معتقدنـد، دهه هـا زمـان می بـرد تـا تنوع زیسـت محیطـی از دسـت رفته 

بدنبـال آتش سـوزی گسـترده در آمـازون بـار دیگر احیا شـود؛ حتی برخی 

کارشناسـان بـرآورد کرده انـد چند قرن طول خواهد کشـید تا برخـی از این 

گونه هـای گیاهـی و جانـوری از دسـت رفته بار دیگر در جنگل هـای آمازون 

مشـاهده شوند.وسـعت جنگل هـای آمازون کـه ۲۰ درصد اکسـیژن جهان 

را تامیـن می کنـد، کشـورهایی از جملـه برزیـل، ونزوئـال، کلمبیـا، پاراگوئه، 

پـرو و بولیـوی را دربـر می گیـرد.در بخـش جنگل هـای بـاران زا آمـازون، 

از ژانویـه گذشـته تاکنـون و بنابـر آمـار ارائـه شـده از سـوی "موسسـه ملی 

برزیـل در امـور تحقیقات فضایی")آی ان پی ای( فقـط از ماه ژانویه)دی-

بهمـن( تـا ۲3 مـاه اوت )دی ماه ۹۷ تا اول شـهریور ۹۸( ۷۵ هـزار و 33۶ 

فقـره آتش سـوزی رخ داده اسـت.برخی کارشناسـان یکـی از عوامـل مهم 

آتش سـوزی های اخیـر در جنگل هـای آمـازون را  فعالیت هـای انسـان 

کرده اند. اعـالم 

لم
پا

مصوبــه پارلمــان اروپــا مبنــی بــر ممنوعیــت 
 ۲۰3۰ ســال  تــا  پالــم  روغــن  از  اســتفاده 
ــا  ــا ، ب ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــان کش درمی
ــر  ــت وزی ــد نخس ــر محم ــدید ماهاتی ــاد ش انتق
ــد روز  ــت.ماهاتیر محم ــده اس ــه رو ش ــزی روب مال
ســه شــنبه در جریــان یــک کنگــره بیــن المللــی روغــن 
پالــم در کواالالمپــور پایتخــت مالــزی در ســخنانی گفــت  کــه 
ــت  ــش روی صنع ــه پی ــی ک ــای مختلف ــش ه ــم چال ــه رغ ب
ــان  ــم همچن ــن پال ــا روغ ــه، ام ــرار گرفت ــور ق ــن کش ــم ای پال
بــه عنــوان مهمتریــن کاالی صادراتــی مالــزی بــه کشــورهای 
مختلــف جهــان محســوب مــی شــود و ایــن صنعــت بیــش 
از ۱۶ میلیــارد دالر درآمــد ارزی بــرای مالــزی داشــته اســت.

صنعــت پالــم نــه تنهــا یــک منبــع اصلــی درآمــد مالــزی بــه 
ــعه  ــد و توس ــی در رش ــش اساس ــه نق ــی رود بلک ــمار م ش
ــه  ــزی ادام ــر مال ــتایی کشــور دارد.نخســت وزی ــق روس مناط
ــر  ــی ب ــم و محصــوالت مبتن ــن پال داد: در ســال ۲۰۱۸ ، روغ
ــارد دالر(  ــت )۱۶.۲ میلی ــارد رینگی ــت ۶۷.۵ میلی ــن صنع ای
بــرای مالــزی درآمــد صادراتــی و ارزی ایجــاد کــرده و عــالوه 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــر  ــالوه ب ــزود: ع ــت.وی اف ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی و م
ــه  ــی ب ــع آب ــود در مناب ــران کمب ــرای جب ــع ب ســایر مناب
ــه ای  ــت های گلخان ــی کش ــع و حت ــرای صنای ــژه ب وی
۸.3 میلیــارد مترمکعــب تخصیــص بــرای اســتفاده از 
آب شــور خلیــج فــارس و دریــای عمــان داریــم کــه از 
ایــن میــزان دو میلیــارد و ۷3۰ میلیــون مترمکعــب آب 
شــیرین اســتفاده می شــود. اســتان هایی همچــون 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــزگان، سیس ــارس، هرم ــهر، ف بوش
ــج  ــای خلی ــع آب دری ــان و خراســان از مناب ــزد، کرم ی
ــه  ــرو ادام ــتند.وزیر نی ــد هس ــان بهره من ــارس و عم ف
ــا  ــن آب را ب ــث تأمی ــه بح ــم ک ــه کنی ــد توج داد: بای

ــم.  ــم دهی ــال زدن تعمی ــل زدن و کان ــازی،  تون سدس
همــه روش هــای مــا اعــم از کاهــش هدررفــت، 
ــرف  ــالب، مص ــه فاض ــا، تصفی ــازی آب دری شیرین س
صحیــح آب و اتخــاذ الگــوی صحیــح همــه بــه تأمیــن 
ــرای آن برنامــه داشــته  ــد ب ــوط اســت کــه بای آب مرب
باشــیم.اردکانیان در پاســخ بــه ســوال دیگــر برومنــدی 
مربــوط بــه تصفیــه فاضــالب و اســتفاده از منابــع 
پســاب در صنعــت گفــت: عملکــرد جمهــوری اســالمی 
ــع آوری  ــت جم ــرمایه گذاری جه ــوع س ــران در موض ای
و تصفیــه و اســتفاده بهینــه از فاضــالب در ســطح 
منطقــه و حتــی دنیــا بســیار شــاخص اســت. تعــداد 

ــه  ــار تصفیه خان ــا چه ــال ۵۷ تنه ــا در س تصفیه خانه ه
بــوده کــه هیــچ کدام حتــی یک شــهر کامل را پوشــش 
نمــی داد. امــروز موضــوع جمــع آوری و تصفیــه فاضالب 
از شــاخص های توســعه یافتگی اســت بــه همیــن 
دلیــل نقــش مهمــی در ارتقــای بهداشــت عمومــی دارد. 
ــالب را  ــه فاض ــه خان ــی امین تصفی ــت و س ــا دویس م
افتتــاح کردیــم و تــا پایــان ســال ۲۹ تصفیه خانــه 
ــان  ــارد توم ــرمایه گذاری ۱3۶۶ میلی ــا س ــالب را ب فاض
افتتــاح می کنیــم. تنهــا در دولــت یازدهــم و دوازدهــم 
۶۲ تصفیه خانــه فاضــالب وارد مــدار شــد.به گفتــه 
ــی  ــرو در ســال های خشــک آب وی سیاســت وزارت نی

ــتا  ــن راس ــت و در همی ــردم اس ــرب م ــن آب ش تأمی
ــرار دارد. ــا هــم در دســتور کار ق موضــوع تصفیه خانه ه

وزیــر نیــرو در پاســخ بــه ســوال دیگــر برومنــدی درباره 
ــرای  ــا ب ــد هواپیم ــک فرون ــت: ی ــا گف ــاروری ابره ب
بــاروری ابرهــا آمــاده کرده ایــم. پنــج پــرواز در زنجــان، 
قزویــن، فــارس، اصفهــان و یــزد انجــام شــد. مهــم تــر 
ــا در کشــورمان  ــاروری ابره ــه ب ــواد اولی ــد م از آن تولی
ــل در  ــد داخ ــواد تولی ــا م ــرواز ب ــار پ ــه چه ــت ک اس
خراســان جنوبــی و چهارمحــال بختیــاری صــورت 
ــم  ــر اقلی ــل تغیی ــه دلی ــال ۹۸ ب ــه در س ــت. البت گرف
و بارندگی هــای ســیالبی پــروازی صــورت نگرفــت 
ــم. ــه داری ــواد اولی ــزات و م ــا، تجهی ــا هواپیم ــی م ول

اردکانیــان ادامــه داد:  ســوالی دربــاره برنامه ریــزی 
ــه عبــارت دیگــر اســتیفای  جهــت مهــار آب هــا و یــا ب
بــرای اجــرای طرح هــای توســعه  حقابــه مــرزی 
ــک  ــا کم ــا ب ــد. م ــرح کردن ــاک را مط ــع آب و خ مناب
ــم  ــام معظ ــازه مق ــت و اج ــتیبانی دول ــس، پش مجل
رهبــری بــرای اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه کار 
تکمیــل ۱3 ســد را انجــام دادیــم کــه بهره بــرداری 
شــد. اقدامــات الزم بــرای آبگیــری ۱۴ ســد هــم انجــام 
ــار اراضــی و شــبکه های  ــزار هکت شــده اســت. ۱۷۵ ه
آبیــاری و زهکشــی در حــال انجــام اســت کــه بــا ایــن 
اقدامــات افزایــش ۴۷۰ مــگاوات زیرســازی بــرای 
ــان  ــا بی ــرو ب ــده اند.وزیر نی ــام ش ــدار انج ــه م ورود ب
ــار  ــا مه ــط ب ــی مرتب ــات اجرای ــه ۹۴ درصــد عملی اینک
و تنظیــم آب در چارچــوب مقــررات بین المللــی و 
حقابــه مــرزی انجــام شــده اســت، افــزود: منتظریم در 
جلســه چهارشــنبه هفتــه جــاری بــا معــاون اول رئیس 
جمهــور چاره جویــی بــرای تأمیــن اعتبــارات مــورد نیــاز 
جهــت تکمیــل طرح هــای باقــی مانــده را انجــام 
ــا  ــاره برنامه ریــزی بــرای مقابلــه ب دهیم.اردکانیــان درب
بحــران خشکســالی و بحــران آب گفــت: در اســفند ۹۶ 
کارگروهــی بــرای حــل مشــکل کــم آبــی شــکل گرفــت. 
کارگــروه متشــکل از وزارتخانه هــای نیــرو، کشــاورزی، 
صمــت و کشــور و بــا حضــور رئیــس ســازمان برنامــه 
ــط زیســت اســت.  ــس ســازمان محی ــه و رئی و بودج
ایــن کارگــروه در ۱۲  برنامه هــای  در حــال حاضــر 
اســتان در مرحلــه تصویــب اســت. در اســتان هایی 
مثــل لرســتان کــه در ســیل پایــان ۹۷ و  آغــاز ۹۸ بــا 
مشــکالتی مواجــه شــدند برنامه ریــزی بــرای بازبینــی 
ــا  ــه اســت. م ــار ســیالب صــورت گرفت ــت و مه وضعی
تمامــی تالش مــان را می کنیــم کــه اقدامات مــان را 
ــج آن را اعــالم خواهیــم کــرد. انجــام دهیــم کــه نتای
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پرونــده دومیــن ژئوپــارک ایــران درحالــی تــا یــک مــاه آینــده بــه 
یونســکو تحویــل داده می شــود کــه تعریــف و مفهــوم »ژئوپــارک« 
ــد  ــا آن  را در ح ــر مشــخص نیســت و خیلی ه در ســطحی فراگی
یــک ســنگ می داننــد کــه چیــزی بــرای دیــدن ندارد.بــه گــزارش 
ایســنا، کارگاه آموزشــی ژئوپــارک در منطقــه آزاد ارس بــا حضــور 
ــراث  ــاب یونســکو در ژئوپارک هــا و فعــاالن گردشــگری و می ارزی
فرهنگــی ایــن منطقــه برگــزار شــد. فاطمــه منیــریـ  مدیــر میراث 
ــه آزاد ارس ـ در  ــتی منطق ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
جریــان ایــن کارگاه آموزشــی بــرای شــکل گیری شــبکه همیــاران 

ژئوپــارک ارس گفــت: ســه ســال اســت اقدامــات اجرایــی بــرای 
تهیــه پرونــده ژئوپــارک ارس انجــام شــده و تــا یــک مــاه آینــده 
ایــن پرونــده بــه شــورای جهانــی ژئوپارک هــای یونســکو تحویــل 
داده می شــود و اوایــل خردادمــاه ســال ۱3۹۹ نیــز ارزیابــان 
یونســکو بــرای بررســی وضعیــت بــه ارس ســفر می کننــد.
ــری  ــری را پیگی ــی ارس اهــداف بلندت ــت جهان ــرد: ثب ــان ک او بی
می کنــد کــه توانمندســازی جوامــع محلــی و ایجــاد شــبکه 
همیــاران ژئوپــارک از آن جملــه اســت.علیرضا امری کاظمــی 
مدیــر  و  یونســکو  ژئوپارک هــای  جهانــی  شــبکه  ارزیــاب  ـ 

ژئوپــارک قشــم ـ در ادامــه بــا بیانــی ســاده بــه تعریــف ژئوپــارک 
پرداخــت و گفــت: منطقــه ای دارای ارزش هــای زمین شناســی 
ــع  ــوزش جوام ــی، آم ــات حفاظت ــه آن اقدام ــه بهان ــه ب ــت ک اس
ــال  ــدار و فع ــعه پای ــت، توس ــارکت در حفاظ ــرای مش ــی ب محل
ــد دارد. ــی واح ــه مدیریت ــد ک ــاق می افت ــم اتف ــدن ژئوتوریس ش

ــن  ــایت ها در ای ــر س ــا دیگ ــارک ب ــاوت ژئوپ ــه داد: تف وی ادام
ــاال دارد.  ــه ب ــوده و رویکــردی از پاییــن ب اســت کــه دســتوری نب
از طرفــی تشــکیل ژئوپــارک مانــع توســعه نیســت. در ژئوپــارک 
ــه ای  ــه گون ــط ب ــود و محی ــه می ش ــر گرفت ــی درنظ ــه محل جامع
حفاظــت می شــود کــه بازدیدکننــده احســاس می کنــد وارد 
منطقــه ای متفــاوت شــده اســت. در ژئوپارک هــا بــه موضوعاتــی 
چــون منابــع طبیعــی، مخاطــرات زمین شناســی، تغییــرات آب و 
هوایــی، آمــوزش، فرهنــگ، زنــان، توســعه پایــدار، دانــش بومــی 
و محلــی و حفاظــت زمین شناســی پرداختــه می شــود.او تاکیــد 
کــرد: ژئوپــارک فقــط بــه موضــوع زمین شناســی نمی پــردازد امــا 
بهانــه شــکل گیری آن اســت. در یونســکو مفاهیمــی چــون ســایت 
میــراث جهانــی و یــا ذخیــره گاه زیســت کــره وجــود داشــته امــا 
»ژئوپــارک« جدیدتریــن مفهــوم ثبــت جهانــی در ایــن ســازمان 
علمــی فرهنگــی اســت.امری کاظمی یــادآور شــد: ثبــت ژئوپــارک 
حکــم قطعــی و دائمــی نیســت. ارزیابــان یونســکو هــر چهار ســال 
یک بــار ژئوپارک هــای ثبت شــده را نظــارت می کننــد تــا اگــر 
ــی  ــت جهان ــا را از ثب ــد آن ه ــده باش ــار ش ــا رفت ــارج از معیاره خ
خــارج کنند.ارزیــاب شــبکه جهانــی ژئوپارک هــای یونســکو 
ــه ارس  ــه اشــتراکات زمین شناســی منطق ــا اشــاره ب ــن ب همچنی

ــارک  ــوری آذربایجــان و ارمنســتان، پیشــنهاد کــرد: ژئوپ ــا جمه ب
ارس می توانــد بــه پرونــده ای چندملیتــی تبدیــل شــود. درحــال 
حاضــر ســه  ژئوپــارک در چهــان چنیــن موقعیتــی دارند.بــه گفتــه 
ــارک از ۴۲ کشــور در یونســکو ثبــت  او، درحــال حاضــر ۱۴۷ ژئوپ
جهانــی شــده کــه یــک ســهم از آن بــه ایــران و خاورمیانــه تعلــق 
دارد کــه در جزیــره قشــم واقــع شــده اســت. بیشــترین تمرکــز 
ژئوپارک هــا در اروپــای غربــی و یــا شــرق آســیا اســت کــه نشــان 
ــت  ــتر حرک ــمت بیش ــن س ــه ای ــی ب ــورهای مترق ــد کش می ده
ــم ارس  ــا امیدواری ــته اند. م ــخصی داش ــتراتژی مش ــرده و اس ک
دومیــن ژئوپــارک ایــران و خاورمیانــه در یونســکو باشــد. راعــی ـ 
عضــو انجمــن تاریخــی ارس ـ کــه درحــال راه انــدازی مجموعــه ای 
از فســیل ها و سنگ نوشــته های تاریخــی در ایــن منطقــه اســت، 
دربــاره چالــش حفاظــت از ایــن آثــار، اظهــار کــرد: مــا نمی توانیــم 
ــا  ــکنند ی ــا را می ش ــا آن ه ــون ی ــم چ ــی کنی ــار را معرف ــن آث ای
می َبرنــد. بــرای نگهــداری از همــه آن هــا هــم مشــکل داریــم. بــا 
ــم  ــت کرده ای ــا هــم صحب ــی و چوپان ه ــی، مرزبان ــروی انتظام نی
کــه حداقــل ایــن آثــار شکســته نشــود. نمی دانیــم بــرای حفاظــت 
از ایــن فســیل ها و سنگ نوشــته ها چــه کارهایــی می توانیــم 
ــه  ــه ب ــتند ک ــت ها نیس ــل الک پش ــیل ها مث ــم. فس ــام دهی انج
ــز از  ــه چی ــر هم ــکنند دیگ ــی بش ــد؛ وقت ــد و برگردن ــا برون دری
دســت رفتــه اســت.ارزیاب شــبکه جهانــی ژئوپارک هــای یونســکو 
ــار واجــد ارزش تاریخــی  ــاره پیشــنهاد کــرد: اگــر ایــن آث در این ب
هســتند بهتــر اســت در گام نخســت در فهرســت میــراث فرهنگــی 

ثبــت ملــی شــوند کــه از آن هــا حمایــت قانونــی شــود.

پرونده دومین ژئوپارک ایران
روی میز یونسکو

۱۵ وزیر راه و شهرسـازی با بیان اینکه خطوط ناوگان ریلی را از ۴۷۰۰ به 
۱۴ و ۴۰۰ کیلومتـر افزایـش دادیـم، گفت: قریـب به ۱۵ هزار کیلومتر نیز 
خطوط ریلی جدید را در دسـت طراحی و اجرا داریم.به گزارش خبرنگار 
ایلنا، محمد اسـالمی، وزیر راه و شهرسـازی در ششـیمن کنفرانس بین 
المللـی – منطقـه ای تغییـر اقلیـم گفـت: توجـه بـه اقلیـم و حسـاس 
بـودن بـه تغییـرات اقلیـم موضوع بسـیار حائز اهمیتی اسـت کـه ما از 
پیشـینیان خـود آموخته ایم. همـه ما می دانیم که شـرایط زندگی را باید 
بـا شـرایط اقلیم کشـور همـواره هماهنـگ کنیـم و این آموخته هـا که از 
قرون و اعصار گذشـته باقی مانده نشـان از نگاه حکیمانه ای است که در 
اقلیم مردمان این کشـور در اقلیم خشـک و نیمه خشک سکونتگاه های 
خـود را بـا کوچکتریـن خدشـه ای بـه طبیعـت بنـا کرده انـد. ما نیـز باید 
ایـن دسـتاوردها و شـیوه زندگـی و کسـب و کارها را نوسـازی کـرده و از 
آن اسـتفاده کنیم تا این سـنت حسـنه و دسـتاورد مفید را حفظ کنیم.
وی ادامـه داد: امـا زمانـی کـه از بیـرون کپی بـرداری می کنیـم و با اقلیم 
خودمـان درسـت رفتـار نمی کنیـم؛ ناهنجاری هـای زیسـت محیطی در 
کشـور روزافـزون می شـود، در حالـی کـه بایـد بـه لحـاظ عقلـی و تعهد 
فـردی و اجتماعـی بـه سـمت تولید پایـدار می رفتیـم و از توسـعه های 
بی رویـه کـه باعث برهـم زدن اقلیم بود، خـودداری می کردیم.وزیـر راه و 
شهرسـازی خاطرنشـان کـرد: خلـق مسـیرهای جدید هوایی بـرای طی 
مسـیر کمتر و در  نتیجه مصرف سـوخت کمتر یکی از اقداماتی اسـت 
کـه نـاوگان حمـل و نقل هوایی در دسـتور کار قرار داده اسـت. همچنین 
بهینه سـازی نـاوگان حمـل و نقـل جـاد ه ای بـا شـتاب خوبی آغاز شـده 
کـه بایـد ادامـه پیـدا کنـد. تدویـن مقـررات ملـی سـاختمان و مبحث 
مـاده ۱۹ کـه در خصـوص الگـوی مصـرف انرژی در سـاختمان ها اسـت 
از رسـالت های وزارت راه و شهرسـازی اسـت. همچنیـن بـه کارگیـری 
سـوخت بـا سـولفور کمتر برای حمـل و نقل دریایـی در دسـتور کار قرار 
گرفتـه اسـت.وی ادامـه داد: در بخـش نـاوگان ریلـی و توسـعه نـاوگان 
ریلـی نیز توانسـته ایم، خطوط ریلی را از ۴۸۰۰ کیلومتر بـه ۱۴ هزار و ۴۰۰ 
کلومتـر افزایـش داده و قریـب بـه ۱۵ هزار کیلومتر خطـوط ریلی جدید 

در دسـت طراحـی و اجـرا داریم. 

 وزیر راه و شهرسازی:
۱۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی 

جدید در دست اجرا داریم

خبر
2۰۰مقاله به کنفرانس ملی ژئوتکنیک 

ارسال شده است
دبیـر چهارمیـن کنفرانـس ملـی مهندسـی ژئوتکنیـک ایران 
گفـت: در ایـن دوره از کنفرانـس حـدود ۲۰۰ مقالـه ارسـال 
شـده کـه مورد بررسـی قرار می گیـرد. همچنین ایـن مقاالت 
در حـوزه زمیـن شناسـی و ژئوتکنیـک از جملـه آزمون هـای 
آزمایشـی، بهسـازی خـاک، روش های عـددی و مدل های رفتـاری، پی های عمیق و مکانیک 
سـنگ و تونـل ارائـه شـده اسـت.علیرضا نگهدار روز سـه شـنبه در »چهارمیـن کنفرانس ملی 
مهندسـی ژئوتکنیک« در پردیس شـهید عباسـپور دانشـگاه شهید بهشـتی اظهار داشت: باید 
دانشـجویان رشـته ژئوتکنیک با این علم آشـنایی بیشـتری داشـته باشـند. وی افزود: این 
کنفرانـس به  بررسـی زمین شناسـی و عناصر داخـل زمین می پـردازد و اطالعات تولید حاصل 
از علـم ژئوتکنیـک در برنامه ریـزی، طراحـی، اکتشـاف، سـاخت و بهره بـرداری از سـازه های 

مهندسـی و پروژه هـای عمرانـی و معدنـی بـه کار گرفته می شـود.

علف های هرز برای محصوالت 
زراعی مفیدند

نتایـج یـک مطالعه جدیـد نشـان داد که برخالف بـاور عموم 
در مـورد مضـرات علف هـای هـرز بـرای محصـوالت زراعـی، 
ایـن علف هـا می تواننـد بـه افزایـش بـارآوری و حاصلخیزی 
تارنمـای  گـزارش  کنند.بـه  کمـک  کشـاورزی  زمین هـای 
خبرگزاری »شـین هوا«، نتایج تحقیقات سـه ساله پژوهشـگران دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
سـنت آنـا در ایتالیـا نشـان داد کـه حفظ سـطح خاصـی از تنوع زیسـتی در میـان علف های 
هـرزی کـه در مجـاورت محصـوالت زراعـی می رویند، به کاهش خسـارت به ایـن محصوالت 
کمـک می کند.یافته هـای ایـن پژوهـش حاکی از آن اسـت از آن جایی که برخـی از علف های 
هـرز خـاص کُنام های زیسـت محیطـی )ecological niches( را اشـغال می کنند، از ریشـه 
دوانـدن دیگـر گونه هـا و هجوم به محصـوالت زراعی ممانعت بـه عمل می آورنـد. رویه مذکور 
ایـن فرضیـه را کـه تنـوع زیسـتی در هـر دو نـوع از اکوسیسـتم های طبیعـی و مصنوعی یک 

عامـل مثبت اسـت، تقویـت می کند.  

66 مورد تصرف غیرمجاز حریم 
رودخانه الر رفع شد

مـورد   ۶۶ شـمیرانات گفـت:  آب  منابـع  امـور  مدیـر 
بسـتر  و  حریـم  اراضـی  در  مجـاز  غیـر  متصرفـات  از 
بازرسـی  و  گشـت  توسـط  الر  منطقـه  در  رودخانـه 
آب هـای سـطحی ایـن امـور و عوامـل امـور بهره بـرداری سـد الر، رفـع و بازگشـایی 
شـد.  رامـا حبیبـی در ایـن بـاره اظهار داشـت: اراضی بسـتر و حریـم رودخانه الر به 
مسـاحت ۱۰۰ هـزار متـر مربـع بـا دریافـت دسـتور قضایـی رفـع تصـرف شـد.وی با 
بیـان اینکـه ایـن اقـدام در راسـتای قانـون توزیـع عادالنـه آب و برخـورد با سـاخت 
و سـازهای غیرمجـاز انجـام شـد،  ادامـه داد: در ایـن عملیـات با تخریـب بنا، دیوار 
کشـی هـا و سـرویس بهداشـتی هـای متعـدد بخـش وسـیعی از حریـم و بسـتر 
رودخانـه کـه از منابـع مهـم تامیـن کننده آب شـرب تهران محسـوب می شـود، رفع 

تصـرف و پاکسـازی شـد.

ژئوتکنیک 

زراعت

رودخانه

دود غلیظ، آسمان سیدنی را پوشاند
تداوم آتش سوزی ها در استرالیا موجب آن شد تا ابری از دود غلیظ آسمان شهر سیدنی را دربرگیرد.دود غلیظ 

ناشی از آتش سوزی  در بیشه زارهای استرالیا شهر سیدنی و مناطق اطراف آن را دربرگرفت و کارشناسان سالمت از 
بیماران درخواست کردند که از خانه خارج نشوند.  

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی اردبیــل گفــت: جشــنواره زمســتان بیــدار اردبیل بعنــوان یکی 
ــم گردشــگری کشــور معرفــی شــده اســت.صغری  ــداد مه از ۹ روی
فرشــی روز سه  شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنا افزود:  امســال 
جشــنواره زمســتان بیــدار اردبیــل بــا حضــور وزیــر میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی برگــزار  خواهــد شــد و ایــن رویــداد 
فرصــت خوبــی بــرای شناســایی و معرفــی قابلیت هــای گردشــگری 
زمســتانی اســتان و جــذب ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی اســت.

وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه زیرســاخت های ورزش های زمســتانی 
در اســتان اردبیــل بویــژه اســکی امســال محــور جشــنواره زمســتانی 
ــه گفتــه وی،  بیــدار بازی هــا و ورزش هــای زمســتانی خواهــد بود.ب
برگــزاری مســابقات ملــی مــردان یخــی، ســاخت آدم برفــی، والیبال 
روی بــرف، اســکی و چنــد ورزش و بــازی دیگــر از جملــه برنامه های  
پیش بینــی شــده بــرای جشــنواره زمســتان بیــدار امســال اســتان 
اردبیــل است.فرشــی همچنیــن بــا اشــاره بــه  افزایــش چشــمگیر 
ــن  ــل در تابســتان گذشــته گفــت: ای ــه اســتان اردبی مســافرت ها ب
اســتان بــا توجــه بــه انجــام ســفرهای گســترده و بازدیــد گردشــگران 
از اماکــن طبیعــی و باســتانی  و نیــز افزایــش مانــدگاری مســافران 
بعنــوان مقصــد گردشــگری کشــور در تابســتان ۹۸ انتخــاب شــد.وی 
اضافــه کــرد: در همیــن مــدت شهرســتان مشگین شــهر بــا میزبانــی 
3.۵ میلیــون گردشــگر  رتبــه نخســت را در ایــن زمینــه در اســتان 
ــای  ــت ه ــل ظرفی ــتان اردبی ــاص داد.اس ــود اختص ــه خ ــل  ب اردبی
قابــل توجــه گردشــگری زمســتانی متعــددی دارد کــه از آن جملــه 
مــی تــوان بــه کــوه ســبالن بــا ظرفیــت کوهنــوردی و وجــود پیســت 
ــوارس در ۱۲ کیلومتــری ســرعین و شــهر چشــمه هــای  اســکی آل
بهشــتی از جاذبــه هــای گردشــگری اشــاره کــرد. هــم اکنــون  ســه  
پیســت اســکی دیگــر نیــز در شهرســتان های ســرعین ، مشــگین 
شــهر و خلخــال  در حال ســاخت اســت.این اســتان همچنیــن دارای  
ظرفیــت گردشــگری دیگــر از جملــه آب هــای گــرم معدنــی ، آثــار 

باســتانی و فرهنگــی متعــدد و جاذبه هــای طبیعــی اســت.

جشنواره زمستان بیدار  اردبیل، 
رویداد مهم گردشگری کشور شد

لم
انتقاد مصوبه پارلمان اروپا علیه صنعت پالمپا

مصوبــه پارلمــان اروپــا مبنــی بــر ممنوعیــت 
 ۲۰3۰ ســال  تــا  پالــم  روغــن  از  اســتفاده 
ــا  ــا ، ب ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــان کش درمی
ــر  ــت وزی ــد نخس ــر محم ــدید ماهاتی ــاد ش انتق
ــد روز  ــت.ماهاتیر محم ــده اس ــه رو ش ــزی روب مال
ســه شــنبه در جریــان یــک کنگــره بیــن المللــی روغــن 
پالــم در کواالالمپــور پایتخــت مالــزی در ســخنانی گفــت  کــه 
ــت  ــش روی صنع ــه پی ــی ک ــای مختلف ــش ه ــم چال ــه رغ ب
ــان  ــم همچن ــن پال ــا روغ ــه، ام ــرار گرفت ــور ق ــن کش ــم ای پال
بــه عنــوان مهمتریــن کاالی صادراتــی مالــزی بــه کشــورهای 
مختلــف جهــان محســوب مــی شــود و ایــن صنعــت بیــش 
از ۱۶ میلیــارد دالر درآمــد ارزی بــرای مالــزی داشــته اســت.
صنعــت پالــم نــه تنهــا یــک منبــع اصلــی درآمــد مالــزی بــه 
ــعه  ــد و توس ــی در رش ــش اساس ــه نق ــی رود بلک ــمار م ش
ــه  ــزی ادام ــر مال ــتایی کشــور دارد.نخســت وزی ــق روس مناط
ــر  ــی ب ــم و محصــوالت مبتن ــن پال داد: در ســال ۲۰۱۸ ، روغ
ــارد دالر(  ــت )۱۶.۲ میلی ــارد رینگی ــت ۶۷.۵ میلی ــن صنع ای
بــرای مالــزی درآمــد صادراتــی و ارزی ایجــاد کــرده و عــالوه 

بــر ایــن بــرای بیــش از 3 میلیــون نفــر در کل زنجیــره ایــن 
ــون  ــم میلی ــش از نی ــه  بی ــرده ک ــاد ک ــتغال ایج ــت اش صنع
ــی  ــای کوچــک تشــکیل م ــرمایه ه ــان س ــا را صاحب ــر آنه نف
ــه عنــوان یکــی از کاالهــای اســتراتژیک  ــم ب دهند.روغــن پال
ــه  ــون ب ــن کاال اکن ــی شــود . ای ــزی محســوب م ــم مال و مه
ــوب  ــن کشــور جن ــده ای در اقتصــاد و اجتمــاع ای طــور فزاین
شــرق آســیا رســوخ یافتــه اســت.  مالــزی درصــدد اســت تــا 
بــا اســتفاده از ایــن صنعــت تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را 
از طریــق افزایــش فرصــت هــای شــغلی ، ریشــه کــن کــردن 
ــهری و  ــع ش ــن جوام ــد بی ــر درآم ــه ت ــر و تقســیم عادالن فق
تاکیــد  اظهاراتــش  در  دهد.ماهاتیــر  افزایــش  روســتایی، 
ــه حفــظ ، پایــداری و توســعه  کــرد کــه دولــت وی متعهــد ب
ــاد شــدید از مواضــع اعــالم  ــا انتق ــن صنعــت اســت.وی ب ای
ــزود: برخــی  ــن صنعــت اف ــال ای ــا در قب ــه اروپ شــده اتحادی
کشــورها انتقــادات زیســت محیطــی علیــه ایــن صنعــت 
مطــرح کردنــد کــه عمدتــا بــا انگیــزه هــای سیاســی  توســط 
گــروه هــای نفتــی ضــد پالــم و تحــت حمایــت غــرب انجــام 

شــده اســت.

شهر
ساخت راه دسترسی نوشهر  به کجور طرحی بر روی کاغذنو

ســاخت راه دسترســی مســتقیم نوشــهر بــه بخــش 
کوهســتانی کجــور از طرح هــای زیرســاختی اســت 
کــه یــک دهــه بیــش کلنــگ ان زده شــد امــا 
ــه  ــی ک ــد راه ــی مان ــه باق ــد مصوب ــان در ح همچن
ــی  ــتار عملیات ــه کوهســتانی خواس ــن منطق ــاکنان ای س
شــدن ان هســتند.آئین کلنــگ زنــی ایــن طــرح در ســال ۱3۸۸ بــا 
پیــش بینــی اعتبــاری حــدود 3۰ میلیــارد ریــال بــه طــول حــدود 
ــدن  ــود اجــرای آن از جــاده مع ــرار ب ــاز شــد و ق ــر آغ 33 کیلومت
منطقــه ماشــلک نوشــهر آغــاز و پــس از گــذر از میــان جنــگل های 
کجــور بــه روســتاهای "ویســر " و "دلســم " برســد امــا ایــن طــرح 
ــت هــای زیســت  ــد محدودی ــا مشــکالتی مانن در مســیر اجــرا ب
محیطــی و کمبــود اعتبــار مواجــه شد.بررســی هــا نشــان مــی دهد 
کــه از گذشــته تاکنــون جــاده ای بــا ابعــاد کوچکتــر در ایــن منطقه 
وجــود داشــته و بیشــتر بــرای اجــرای طــرح هــای جنگلــداری و 
ــا خودروهــای ســنگین اســتفاده  حمــل و نقــل چــوب جنگلــی ب
ــرای کوتــاه تــر شــدن مســیر و دسترســی آســانتر  مــی شــد و ب
ــن  ــهر ای ــهر نوش ــه ش ــور ب ــش کج ــهروندان بخ ــتائیان وش روس
ــه  موضــوع در دســتور کار مســئوالن دوره گذشــته در قالــب مصوب

درآمد.بخــش کجــور نوشــهر بــا برخــورداری از ۶۵ نقطــه روســتایی 
و ۲ نقطــه شــهری در فاصلــه حــدود ۷۵ کیلومتــری جنوب شــرقی 
شهرســتان نوشــهر قــرار دارد و ایــن بخــش دســت کــم ۱۲ هــزار 
ــر در خــود  ــت متغی ــر جمعی ــزار نف ــت و ۲۵ ه ــت ثاب ــر جمعی نف
جــای داده اســت.در حــال حاضــر مســیر دسترســی بخــش کجــور 
از طریــق جــاده چالــوس انجــام مــی شــود کــه مشــکالتی ماننــد 
دوری راه ،  اتــالف وقــت ناشــی از معضــل ترافیــک جــاده کنــدوان، 
خطــرات جــاده ای بــرای ســاکنان ایــن بخــش تاریخــی فراهــم 
کــرده اســت.اگرچه مســئوالن ذیربــط پیــش از ایــن در گزارشــی 
ــا اجــرای  ــد کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب اعــالم کردن
ایــن طــرح موافقــت کــرده و بــه زودی عملیــات اجرایــی آن آغــاز 
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــنیده ه ــا و ش ــی ه ــا بررس ــود ام ــی ش م
ــت. ــده اس ــی مان ــر باق ــرح ابت ــن ط ــی ای ــد اجرای ــان رون همچن

ــورای اداری  ــت ش ــرا  در نشس ــهر اخی ــتان نوش ــدار شهرس فرمان
شهرســتان اعــالم کــرد کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه 
دنبــال پــی گیــری اســتاندار مازنــدران بــا اجــرای ایــن طــرح منوط 
بــه آســیب نرســیدن بــه محیــط زیســت موافقت کــرده اســت و به 

زودی عملیــات اجرایــی ایــن طــرح آغــاز مــی شــود.
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سودوکو شماره ۱۵9۶

پاسخ سودوکو شماره ۱۵9۵

افقی
  ۱ - فیلمی از مارتین اسكورسیزی - جمع 

کننده
 ۲ - دریاچه روسیه - باشگاه فوتبال پرتغال 

- نفس خسته
 3 - ورزشی با سه تیر كوچك - یكی از 
بازیگران سینمای ایران، نام پدر ابراهیم - 
درخت مخروطی شکلی که همیشه سبز 

است، زن بلند قد
 ۴ - پایان نامه - شهری در انگلستان - 

دودل، آشفته رأی

 ۵ - چانه، زنخدان - درس نوشتنی - طلق 
نسوز

 ۶ - نقاش و گراور ساز آلمانی - سودای ناله، 
نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - وزیدن - 

روستا، عدد روستایی
 ۷ - خداوند، مالک - پسر ناخلف معاویه، 

ملعون تاریخ - نوعی زیر انداز
 ۸ - هم قدم - محرم اسرار - مقابل سرما، 

حرارت باالی هوا
 ۹ - گاو چران امریكایی - اثری از فدریكو 

گارسیالوركا – انکراالصوات

 ۱۰ - تیر پیكاندار - احمق - تخم مرغ 
فرنگی، گندم - مردمان 

۱۱ - نام کوچک آرمسترونگ در NBA - از 
جنس نر – هلو

 ۱۲ - کتابی از پرسی شلی - گستاخی و 
بی پروایی - خاک سفالگری، خاک سرخ، 

خاک عهد عتیق
 ۱3 - اندازه، مقدار و اندازه، مقدار - جانشین، 

قائم مقام، ستوان قدیم – باوقار
 ۱۴ - دریا - پیروزمند - شاعر فرانسوی

 ۱۵ - واسطه - طوبی
عمودی 

 ۱ - شهرت تیم هیوستون در NBA - درونی 
– بیمار

 ۲ - فوم بی ته - فیلمی از سیروس الوند - 
اثری از جی.ام.کوتسیا

 3 - شیرینی چای - الفت، انس گرفتن، 
عادت - تنها، همنشین تنها - شیر بیشه، 

صورت پنجم از صور فلکی
 ۴ - با خبر - اتاق برگشت به حال عادی 

پس از عمل در بیمارستان – گمان
 ۵ - دوست و همدم، هر یک از بازیکنان یک 

تیم ورزشی - شکاف - آغوش – كاغذ
 ۶ - خالی - پیروان دین موسی - روان، زن 

برادر شوهر
 ۷ - گو وارونه - فرهنگستان، باغ افالطون 

- باد مالیم
 ۸ - شب جایی بودن - شكسته بند

 ۹ - بی آن فطیر است، مقابل جامد - موثر 
- محل ورود، مروارید درشت، درون صدف

 ۱۰ - پول آلمان قدیم، عالمت مخصوص - 
گناهكار – نصف

 ۱۱ - رنگ خون - آمیزش و آمیختن ، شهد 
و عسل، اختالط و مخلوط کردن - قمر زمین، 

چراغ آسمان - فالت آسیایی، سرزمین 

اورست
 ۱۲ - مخفف آتش - دریاچه ای درآمریکا 

- کاستی ها
 ۱3 - اضافه بار - تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره 

و حساب ، گذشتن بر چیزی - صدای درد، 

کالم درد - فعل نهی از دادن 
۱۴ - نام اوستا شاعر معاصر - دشوار - الشه 

حیوان
 ۱۵ - ستیزه کار - عدد بلبل - زیان

جدول شماره ۱۵9۶

 اطالع
 رسانی

-    مبلـغ بـرآورد اعتبـار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال 
-    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

-    تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه از روزسه شـنبه مـورخ 98/8/۲8  لغایـت 
دو شـنبه 98/۰9/۰۴ در سـاعت اداری بـا ارائـه درخواسـت کتبـی

-    تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز یک شـنبه 98/9/۱۰  تـا پایان وقت اداری
-    محل دریافت اســناد و تحویل پیشــنهادات واحد امور مالی شــهرداری 

ماهان

-     تشــکیل کمیســیون بازگشـایی پیشـنهادات  در محـل شهرداری ماهان  
سـاعت ۱۴ روز دوشـنبه مـورخ 98/9/۱۱

-    برندگان اول و دوم مناقصــه چنانچــه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند 
سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد.

-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-    هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه
به اســتناد مجوز شــورای اسالمی شهر به شــماره صورتجلســه ۱۰ مورخ 98/۰۴/۱۲ شــهرداری ماهان در نظر دارد عملیــات آماده 
سازی و لکه گیری آســفالت معابــر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومــی انجام دهد، لـذا از کلیه اشـخاص حقوقـی 
دارای تاییــد صالحیــت و و رتبــه بنــدی معتبر با رعایــت ظرفیت خالی)مجــاز( از مراجع ذیصالح با در نظر گرفتـن شـرایط ذیل 

جهــت شــرکت در مناقصه دعوت مـی گرد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت دوم
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر کهنوج 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 اگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۹۶۶۰۱۹۰۰۲۰۰۲۵۵۶هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر کهنـوج تصرفات مالكانه بالمعـارض متقاضی اقـای نور علی احمـدی خواه کهنعلـی فرزند نور 
بشـماره شناسـنامه۲۴۵ درششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت 489/88مترمربع پالک3۷-فرعـی از ۴۹۵- اصلی 
مفـروز ومجـزی شـده از پـالک ۱۷فرعـی از ۴۹۵-اصلـی قطعـه چهـار واقع درگلدشـت قلعه گنـج خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم حسـن احمـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵ 

روز آگهـی می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول 1398/8/29تاریخ 

انتشـار نوبت دوم 1398/9/13 
ریس اداره ثبت اسناد .اصغر نارویی

آگهی

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی  
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ۹۶۰۰3۵۹ ششـدانگ خانـه پالک ثبتـی ۱۱۸۱ فرعی از پـالک ۱۸۱۷ اصلـی واقع در 
رفسـنجان بلوار مدرس کوچه شـماره ۸ که سـند ان در صفحه 3۵۰ دفتر ۲3۲ به شـماره ثبت 3۸۹۷۵ بخش ۹  کرمان 
رفسـنجان صادر و مع الواسـطه به اقای محمد باقری منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۲3۱.۰۴ متر مربع 
کـه محـدود بـه حـدود شـماال در دو قسـمت اول به دیوار بـه طول ۸.۰۰ متر به باقیمانده یک هزار و هشـتصدو هفـده اصلی )۱۸۱۷ 
اصلـی (دوم دیـوار بـه دیـوار بـه طـول ۷.۰۰ متـر بـه شـماره یـک هزار هشـتاد و یـک فرعـی از یک هزار و هشـتصدو هفـده اصلی 
شـرقا دیـوار مشـترک بـه طـول ۱۵.۲۰ متر بـه باقیمانده یک هزار و هشـتصد و هفده اصلی جنوبا در دوقسـمت اول دیـوار به دیوار 
بـه طـول ۷.۴۰ متـر بـه باقیمانـده یـک هـزار و هشـتصدو هفده اصلـی دوم دیـوار به دیوار  بـه طـول ۸.۰۰ متر به کوچه غربـا دیوار 
بـه دیـوار بـه طـول ۱۵.۲۰ متربـه باقیمانـده یک هزار هشـتصدو هفده اصلی الف –مشـخصات ملـک از نظر عرصـه و اعیان عرصه 
:مطابـق بـا سـند بـه مسـاحت ۲3۱.۰۴ متـر مربع و اعیانـی در طبقه زیرزمین به مسـاحت ۴3 متر مربع و طبقـه همکف با بالکن 
به مسـاحت ۲۰۱ متر مربع می باشـد ب:مشـخصات فنی و تجهیزات ملک :سـاختمان سه خوابه بازسـازی شده اجری فاقد کالف 
افقـی و قائـم بـا سـقف اجـری طـاق ضربی تیـر اهنی و با تیرچـه و بلوک و عایـق بام ایزوگام می باشـد نمای جنوبی سـاختمان 
با ازاره سـنگ و یک عدد درب ضد سـرقت دارد که دور ان سـنگکاری و با شیشـه کوچک وزیر بالکن هم سـفیدکاری اسـت هال 
با کف سـرامیک ۶۰*۶۰ سـانتی متر و پله ان با سـنگ مرمریت و بدنه کاغذ دیواری شـده و سـقف پوشـش نظیر کناف و با نور 
مخفـی دارد اشـپزخانه دو قسـمتی بـا کف سـرامیک و بدنه سـرامیک طـرح دار و دارای کابینـت mdf زمینی و دیـواری openمی 
باشـد سـرویس های بهداشـتی با کف سـرامیک ۲۵*۲۵ سـانتی متر سـفید و بدنه و زیر سـقف پوشـش نظیر pvc اجرا شـده 
اسـت و روشـویی ان کابینتی و توالت فرنگی دارد قسـمت اول زیر زمین  با کف سـرامیک و بدنه و زیر سـقف پوشـش pvc  و 
دارای کابینت در ضلع شـرقی و قسـمت غربی و سـینک ظرف شـویی وسـط دارد قسـمت دوم زیر زمین فاقد تهویه مناسـب با 
کـف و بدنـه سـیمانی اسـت تعـداد پلـه هـای زیر زمیـن ۱۰ عدد و تعداد پلـه های به طرف سـکو همکف ۵ عدد می باشـد بر روی 
ملـک امتیـازات آب بـرق گاز و یـک خط تلفن معرفی شـده اسـت طبق نظر کارشناسـان رسـمی بـه مبلـغ ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)دو 
میلیـارد و هشـتصد میلیـون لاير (ارزیابـی شـده اسـت طبق اسـناد رهنی شـماره ۱3۰۴۶ دفتر خانـه ۸۷ رفسـنجان در قبال مبلغ 
۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰لاير در رهـن بانـک سـامان رفسـنجان قـرار گرفتـه پـالک فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز دوشـنبه مـورخ ۱3۹۸.۹.۲۵  
در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان واقع در  رفسـنجان بلوار شـهید کشاورزی)شـهید حمید شـریفی(از طریق 
مزایـده بـه فـروش مـی رسـد از مبلـغ ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود شـرکت 
در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی های مربوط بـه آب برق گاز 
اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی  و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی  بابـت هزینه های فوق  از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق 
مزایـده نقـدا وصـول مـی گـردد  ضنما چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت 
و مـکان مقـرر  برگـزار خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران مـی توانند جهت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه چک رمـز دار به 

مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.تاریخ چاپ آگهـی در یک نوبت: روز چهار شـنبه مـورخ ۱3۹۸.۸.۲۹
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم 

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی  
بدهـکار  سـرحدی  زلیخاشـهریاری  خانـم  بـه  ۹3۰۰۰۷۷بدینوسـیله  اجرایـی کالسـه  پرونـده  خصـوص  -در 
۱3۹3۰۴۰۱۹۰۷۰۰۰۰۰۷۰/۱ابـالغ میگـردد بـه موجـب گـزارش مورخ ۹۸/۰۷/۱۱کارشـناس رسـمی دادگسـتری پالک 
ثبتـی فرعـی :۴۶۶3از پـالک اصلـی ۵۷۴در بخـش ۴۵کرمـان واقعـدر جیرفـت بـه مبلـغ 3/۷۲۷/۵۶۰/۰۰۰ریال 
ارزیابـی گردیـده لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابی پالک مذکور معترض میباشـید اعتراص کتبی خـود را ظرف مدت پنـج روز از 
تاریـخ انتشـاراگهی ایـن اخطاریـه کـه فقط یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محل چاپ ومنتشـر میگردد به ضمیمه فیش 
بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظر به مبلـغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال به دفتر این اجرا تسـلیم نمایید ضمنا بـه اعتراضی که خارج 

از موعـد یـا فاقـد فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر باشـد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد جیرفت .جواد فاریابی -م الف ۴۰7

برگ اجراییه
نـام  قهرمـان   :نـام:  لـه  محکـو  مشـخصات 
خانوادگی شـیر محمـدی  نام پدر : دادور نشـانی 
محـل اقامـت نصیـر  شـهر خیابان امـام خمینی 

خیابـان مـدرس  پـالک ۱۰3 
مـورخ   ۲۶۱  -۹۸ شـماره  دادنامـه  :بموجـب  بـه  محکـوم 
۹۸/3/۲۹ شـورای حل اختالف شهرسـتان رباط کریم شعبه 
دهـم قطعیـت حاصـل کـرده اسـت محکـوم علیـه محکوم 
اسـت بـه انجام مفـاد دادنامـه در حق محکوم لـه و پرداخت 

نیـم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دوات
مشـخصات محکـوم علیـه: نـام: علـی – نـام خانوادگـی : 

نعمتـی- نشـانی محـل اقامـت : مجهـول المـکان
شعبه دهم مجتمع شماره یک شهرستان رباط کریم

 آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسنادرهنی(
بـه موجب پرونـده اجرائی کالسـه۹۷۰۰۶۷3 ششـدانگ خانـه )وقفی(

پـالک ثبتـی۱33۲ فرعی از پـالک۱۸۱۷ اصلی واقع در رفسـنجان ،بلوار 
مصطفـی خمینـی کوچـه 3۲ کـه سـند آن در صفحه ۸۵ دفتـر ۲۴۹ به 
شـماره ثبـت ۴۲3۰۴ بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان صـادر و مـع الواسـطه بـه آقـای 
حسـن وزیـری منتقـل شـده اسـت که عرصـه آن متعلـق بـه موقوفه حـاج باقری 
مـی باشـد طبـق سـند بـه مسـاحت ۴۸۴متـر مربـع کـه محـدود بـه حـدود ثبتی 
الف – مشـخصات ملک از نظر عرصه و اعیان عرصه : مطابق با سـند به مسـاحت 
۴۸۴ متـر مربـع  ب- مشـخصات فنـی و تجهیـزات ملک:اعیانـی آن )دوبلکس( 
طبـق پایانکار شـماره ۲۲۵۹۵۷مورخـه ۱3۹۵/۰۲/۲3 به متـراژ ۴۱۹/۲۵ متر مربع با 
کاربری مسـکونی و در مرحله بهره برداری می باشـد اسـکلت سـاختمان ارائه شده 
بـرای ارزیابـی از نـوع آجـری مختلـط فلـزی با سـقف تیرآهـن می باشـد و نمای 
شـمالی سـنگ اراره تیشـه ای یک متر و آجر سـفال سـه سـانتی با بند کشـی و 
نمای جنوبی آجر سـوفال سـه سـانتی با بند کشـی و درب و پنجره فلزی حفاظدار 
شیشـه کوچـک مـی باشـد و بدنـه داخلـی سـاختمان تـا ۱/۲ متـر سـنگ مابقـی 
دیوارگـچ کاریـو سـقف گچ کاری شـده اسـت بدنه داخلی آشـپزخانه و سـرویس و 
بهداشـتی کاشـی و دارای کابینت فلزی می باشـد کف سـاختمان بخشـی سنگ و 
بخشـی موزائیک اسـت  و کف آشـپزخانه سـنگ می باشـد کفسـازی حیاط از نوع 
موزائیک اسـت۲- شـرح متعلقات حصارکشـی با دیوار ۲۵ سـانت با نمای سـوفال 
سـه سـانت و سـنگ فرش کف حیاط موزائیک می باشـد در هال شـومینه وجود 
دارد گلخانـه بـا کـف سـنگ و تـا زیـر سـقف سـنگ کاری و دارای تابلو کاشـی می 
باشـد بر روی ملک مورد نظر سیسـتم سرمایشـی کلر آبی )یک عدد( و گرمایشـی 
بخـاری و یـک امتیـاز آب و یک امتیاز برق خانگـی و یک امتیاز گاز و تلفن معرفی 
گردیـد بـر روی ملـک امتیـازات آب ، بـرق ، گاز و یـک خـط تلفـن معرفـی شـده 
اسـت بـر روی ملـک آب و بـرق تکفـاز و گازخانگـی و تلفـن نیز منصوب می باشـد 
طبـق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهـار میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال(  ارزیابی شـده اسـت طبق اسـناد رهنی شـماره ۱۹۹۵۸ دفتر خانه ۶3 
رفسـنجان در قبـال مبلـغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال در رهن بانک سـامان رفسـنجان قرار 
گرفتـه پالک فوق از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز یکشـنبه مـورخ ۹۸/۹/۱۷ در محل اجرای 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان- بلوار شـهید کشـاورزی 
طریـق مزایـده بـه فـروش میرسـد ، مزایـده از مبلـغ ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شـروع و 
بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته شـود شـرکت در جلسـه مزایـده برای 
عموم آزاد اسـت و فروش کال نقدی اسـت ، الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های 
مربـوط بـه آب بـرق گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آن ها باشـد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده 
برنـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مازاد وجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق 
از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقدا 
وصـول مـی گـردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری 

بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد 
طالبیـن و خریـداران مـی توانند جهت شـرکت در مزایده در وقت مقـرر با ارائه 

چـک رمـزدار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند 
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۹ 

علی خسرو انجم مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی اصالحی مربوط به ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
شـماره  رای  سـبب  بـه  اینکـه  بـه  نظـر 
اصالحـی  رای  و   ۹۷/۲/۱۸  –  ۱3۹۷۶۰3۰۱۰۲۲۰۰۰3۴۷
هـات   ۹۸/۸/۲۱-۱3۹۸۶۰3۰۱۰۲۲۰۰3۶۸۹ شـماره 
رسـیدگی به اسـتناد دعاوی مسـتقر در اداره ثبت اسـناد 
و امـالک ربـاط کریـم کـه بـه موجـب مـاده 3 قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
و  انتقـال عـادی  تاکیـد  بـر  فاقـد سـند رسـمی مبنـی 
غریبعلـی  فرزنـد  شـاهین  نسـرین  مالکانـه  تصرفـات 
بـه  نسـبت  تهـران  از  صـادره   ۹۰3 شناسـنامه  بشـماره 
اعیانـی ششـدانگ یـک قطعه بـاغ محصور به مسـاحت 
۷۹۱۰/۸۶ متـر مربـع مفـروز و مجـزی شـده قسـمتی 
مالکیـت  اصلـی   ۱۱۰ از  تفکیکـی  فرعـی   ۲۰ پـالک  از 
رسـمی بانـو جواهـر بختیـاری موکوئـی که طبـق گزارش 
شـماره ۵۲۰۸-۹۸/۷/۹ رای هیـات تاکنـون اجرا نشـده 
و مفـاد رای اصـالح گردیـد . کـه بـه منظور اطـالع عموم 
یـک نوبـت منتشـر مـی گـردد در صورتیکـه شـخص یـا 
مالکیـت متقاضـی  بـه صـدور سـند  نسـبت  اشـخاصی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـودرا بـه ایـن اداره تسـلیم 
اتقـدام و در  تـا دادگاه صالحـه  نماینـد  اخـذ  و رسـید 
انقضـا مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض  صـورت 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد . 
رئیس ثبت اسناد و امالک رباط کریم  8۱۵۴

آگهی موضوع ماده قانون و ماده ۱۳ ائین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر آراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتی رفسـنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بـه شـرح  زیـر بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله  ۱۵روز  آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت ۲ مـاه اعتراض خود 
را کتبـا بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت بنـام متقاضی صادر خواهد شـد.
۱-فاطمـه کهـن سـال فرزند مظفر ششـدانگ خانه مسـاحت ۲۵3 متر مربع 
قسـمتی از پـالک ۱۸۱۷ اصلـی واقـع در اراضـی قطـب اباد رفسـنجان خیابان 
مـدرس شـمالی بلـوک هفـت از بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیـت مالـک 

رسـمی ورثه علـی معاون. 
۲-محمد مهدی عابدینی شـماره شناسـنامه ۵۴۴ صادره از رفسـنجان فرزند 
غالمحسـین ششـدانگ خانه مساحت ۲۲۱ متر مربع قسـمتی از پالک ۸3۸ 
فرعـی از ۱۸۱۸ اصلـی واقـع در اراضـی کمال اباد رفسـنجان خیابـان ۱۵ خرداد 
جنـب تقاطـع رضـوان کوچـه ۵۸ و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک 

رسـمی امیر قلی میرحسـینی.
3-وحیده ملکی بابهویزی فرزند محمد شـش دانگ خانه مسـاحت 3۱۶.۴۰ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۴3۱ فرعـی از ۱۸۱۹ اصلـی واقـع در اراضی علی 
ابـاد اربابـی رفسـنجان خیابـان کارگـر کوچـه ۴۱ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق 

استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی قاسـم تجدد.
۴-محمـد مهـدی زینلـی فتـح ابـادی فرزند اکبر ششـدانگ مغازه مسـاحت 
۱3.۸ متـر مربـع قسـمتی از پالک ۵۸۲ فرعـی از ۱۸۱۹ اصلی واقـع در اراضی 
علی اباد اربابی رفسـنجان خیابان عباسـیه از بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد 

محلی ار مالکیت مالک رسـمی حسـین اسمعیلی.
۵-پوران سـلطانی جرجافکی فرزند حسـین ششدانگ خانه مسـاحت ۱۸۱.۱ 
متـر مربـع پالک ۴۶۶۰ فرعی مجزی شـده از ۴۶3 فرعـی از ۱۸۱۹ اصلی واقع 
در اراضـی علـی ابـاد اربابـی رفسـنجان  خیابـان حافـظ کوچـه ۵ از بخـش ۹ 
کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی مهدی وهـاب زاده.
۶-حمیـد نظـری تنهـا فرزنـد محمود و مریم  پورغالمحسـینی فرزند حسـن 
بالمناصفـه ششـدانگ خانـه مسـاحت 33۸.۵ متـر مربـع قسـمتی از پالک 

۱۵۵ فرعـی مجـزی شـده از ۱۸۲۰ اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن رفسـنجان 
خیابـان ابـوذر از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیت مالک 

رسـمی سـید علـی رضوی.
۷-حمیـد نظـری تنهـا فرزند محمود و مریم پور غالمحسـینی فرزند حسـن 
بالناصفـه ششـدانگ مغازه مسـاحت 3۸.۵ متر مربع قسـمتی از پالک ۱۵۵ 
فرعـی مجـزی شـده از ۱۸۲۰ اصلـی واقـع در اراضی گرگین رفسـنجان خیابان 
آیـت ا... دسـتغیب نبـش کوچـه ۹ از بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد محلی 

از مالکیت مالک رسـمی سـید علـی رضوی.
۸-فاطمـه کرم فرزند ماشـالله ششـدانگ مغـازه مسـاحت ۱۸.۷۵ متر مربع 
قسـمتی از پـالک ۱۸۶ فرعـی از ۱۸۲۰ اصلی واقع در اراضی گرگین رفسـنجان 
بلوار طالقانی جنب آبشـار پسـته از بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد محلی از 

مالکیت مالک رسـمی محمود معیـن زاده.
۹-حمید محمدی درجوزی فرزند اسـدا... ششـدانگ خانه مساحت ۱۶۶ متر 
مربـع پـالک ۵۶۶۱ فرعـی مجـزی شـده از۱۴۶ فرعـی از ۱۸۲۰ اصلـی واقع در 
اراضـی گرگین رفسـنجان خیابان جانبازان کوچـه 3۷ از بخش ۹ کرمان و طبق 

استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی احمد معین.
۱۰-مریـم نخعـی نـژاد فرزند محمد  شـش دانـگ باغ مسـاحت ۱۱۷۸۵۰.۷۹ 
متـر مربـع پـالک ۱۰۶ فرعی مجزی شـده  از3۴ و 3۵ فرعـی از ۱۸۴۵ اصلی 
واقـع در اراضـی  فخـر آباد رفسـنجان بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد محلی 

از مالکیـت مالک رسـمی فرخنده امیـن و پری آگاه.
۱۱-غالمرضا میرزائی خلیل آبادی فرزند نصر ا... شـش دانگ خانه مسـاحت 
۵۱۱ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۶۸ اصلـی واقـع در اراضـی مومـن آبـاد 
رفسـنجان خیابـان مصطفـی خمینـی کوچـه 3۷ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق 

استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی محمـد باقری.
۱۲-علـی حیـدری فیـروز آبـادی فرزنـد حسـین ششـدانگ خانـه مسـاحت 
۲۷۰.۶ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۶۸ اصلی واقـع در اراضـی مومن آباد 
رفسـنجان میدان شـهید امینی کوچه شـهید محمـدی ۱ از بخـش ۹ کرمان و 

طبـق استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی علـی نظری.
۱3-مهرداد بافتی  فرزند مهدی ششـدانگ خانه مسـاحت 3۴۰.۵ متر مربع 
قسـمتی از پـالک ۱۸۶۸ اصلـی واقـع در اراضـی مومن آباد رفسـنجان خیابان 
مصطفـی خمینـی کوچـه ۵۱ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از 

مالکیـت مالک رسـمی رضا شمسـی.
۱۴-مهدی عباسـی فر فرزند رمضان ششـدانگ خانه مسـاحت 33۸.۴ متر 
مربـع قسـمتی از پـالک 3۷ فرعـی از ۱۸۶۸ اصلی واقع در اراضـی مومن آباد 
رفسـنجان خیابـان مصطفـی خمینـی کوچـه 3۹ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق 

استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی عبـدا... خاندانی.

۱۵-هـادی اسـتایی فرزنـد علی ششـدانگ خانـه مسـاحت ۲۴۹.۱ متر مربع 
قسـمتی از پـالک ۴3 فرعـی از ۱۸۶۹ اصلی واقع در اراضی ا... آباد رفسـنجان 
انتهـای بلـوار مـدرس شـمالی از بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیـت مالـک 

رسـمی اکبر صرافی.
۱۶-محمـد یزدانـی اسـماعیل ابـاد فرزنـد علی اکبر ششـدانگ باغ مسـاحت 
3۰۸۷۲.۲۰ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۷۱ اصلـی واقـع در اراضـی فتـح 
آبـاد طافیـه رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیـت مالـک رسـمی 

رضوی. تـوران 
۱۷-حسـن انصاری مقدم فرزند علی ششـدانگ انبار مسـاحت 3۲3.۷ متر 
مربـع قسـمتی از پـالک ۷۹ فرعـی از ۱۸۸3 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس 
آبـاد خـان رفسـنجان خیابـان شـهید شـریفی کوچـه ۱۰ از بخـش ۹ کرمـان و 
طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی مهـدی معیـن زاده باقری.

۱۸-رضـوان کمالـی فرزند محمود ششـدانگ خانه مسـاحت ۲۶۱.۵ متر مربع 
قسـمتی از پـالک ۷۹ فرعـی از ۱۸۸3 اصلـی واقع در اراضی عبـاس آباد خان 
رفسـنجان خیابان شـهید بافنده کوچه ۱۶ از بخش ۹ کرمان و از محل مالکیت  

مالک رسـمی سـید مهدی اوحدی.
۱۹-داود شـفیعی کهنوجـی فرزنـد علی ششـدانگ بـاغ مسـاحت ۸۰۶۷.۸۴ 
متـر مربـع قسـمتی از پالک ۷۹ فرعـی از ۱۸۸3 اصلی واقـع در اراضی عباس 
آباد خان رفسـنجان خیابان شـهید بافنده از بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد 

محلـی از  مالـک رسـمی اکبر بنی اسـدی زارع.
۲۰-رضـا تاجیـک محمدیـه فرزند علی ششـدانگ مغـازه  مسـاحت ۱۰۵.۲۴ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۹۲ اصلی واقـع در اراضی تقی آباد رفسـنجان  
خیابـان شـهریار از بخـش ۹ کرمـان و از محل مالکیت مالک رسـمی حسـین 

یوسفیان.
۲۱-بتـول اکبـری هرمز آبادی فرزند امیر و حسـن انصـاری مقدم فرزند علی 
بالمناصفـه ششـدانگ کارگاه ضبط پسـته به مسـاحت ششـدانگ 3۰۴۴.3۰ 
متـر مربـع قسـمتی از  پالک ۲۵ فرعـی از ۱۸۹۵ اصلی واقع در اراضی قاسـم 
آبـاد بائر رفسـنجان خیابان شـهید عباس شـریفی از بخش ۹ کرمـان  و طبق 

استشـهاد محلی از  مالک رسـمی  مهـدی اورندی.
۲۲-حسـن کرمی رحمت آباد شـماره شناسـنامه ۲۴ صادره رفسـنجان فرزند 
علی ششـدانگ خانه مسـاحت ۲۷۵.۴۰ متر مربع قسـمتی از پالک ۱ فرعی 
از ۱۹۱۰ اصلی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان خیابان شـهید فکوری کوچه 
3 از بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی سـید 

هجری. جواد 
۲3-سـمیه فتحـی سـرخانی فرزنـد عباس ششـدانگ خانه مسـاحت 3۷۴  
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ 

رفسـنجان خیابـان امیـر کبیر غربی خیابان شـهدای هویزه از بخـش ۹ کرمان 
و از محـل مالکیـت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.

۲۴-محسـن ابراهیمـی فرزند غالمعباس ششـدانگ خانه مسـاحت ۲۴۹.۵ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ 
رفسـنجان خیابان شـهید ارسـالن کوچه ۲ از بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد 

محلـی از مالکیت مالک رسـمی  اکبـر خاندانی.
۲۵-محسـن  شـریف سـرخانی فرزنـد حسـین ششـدانگ خانـه مسـاحت 
۲۴۶.۶ متـر مربـع قسـمتی از پالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلی واقـع در اراضی ده 
شـیخ رفسـنجان خیابان شـهید ارسـالن کوچه ۸ از بخش ۹ کرمان و از محل 

مالکیت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
۲۶-حسـین زیـن الدینـی ریسـه فرزنـد اسـکندر ششـدانگ خانه مسـاحت 
۲۲۱.۱ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقـع در اراضی ده 
شـیخ رفسـنجان خیابـان شـهید ارسـالن کوچـه ۲ از بخـش ۹ کرمـان و طبق 

استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
۲۷-بتول حسـینی حسـین ابادی فرزند حسـین ششـدانگ  خانه مساحت 
۲3۶.۸ متـر مربـع قسـمتی از پالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلی واقـع در اراضی ده 
شـیخ رفسـنجان خیابـان شـهید ارسـالن کوچـه ۶ از بخـش ۹ کرمـان و طبق 

استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
۲۸-حمیـد رمضانـی پـور علـی ابـاد وزیـر فرزنـد رمضـان ششـدانگ خانـه 
مسـاحت ۲۲۹.3 متـر مربـع قسـمتی از پـالک فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقع در 
اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان امیر کبیـر غربی خیابان شـهید الله زاری 
کوچـه ۱ از بخـش ۹ کرمـان و طبق استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی 

سـید جـواد هجری. 
۲۹- ناصـر حـاج اسـماعیلی پـور مهـدی اباد فرزند حسـین ششـدانگ خانه 
مسـاحت ۴۴3.۵ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقع 
در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان شـهید قـره نـی کوچـه ۱۴ از بخش ۹ 
کرمـان و طبـق استشـهاد  محلـی از مالکیت مالک رسـمی سـکینه کاووسـی.

3۰-علیرضا سرچشـمه پور فرزند محمد ششـدانگ کارگاه مسـاحت ۲۲۵.۷۰ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ 
رفسـنجان خیابـان امیـر کبیر غربی بین کوچـه ۵۶ و ۵۸ از بخـش ۹ کرمان و 

طبـق استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
3۱-هـادی پیلتـن فرزنـد علی ششـدانگ خانـه مسـاحت 3۷3.۹ متر مربع 
قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقـع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان 
خیابـان امیرکبیـر غربـی انتهـای خیابـان نسـترن از بخـش  ۹ کرمـان و طبق 

استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
3۲-مهیـن پـور مجبیـان فرزند حسـین و مریم پـور مجبیان فرزند حسـین 

بالمناصفـه ششـدانگ خانـه مسـاحت ۲۷۹ متـر مربع قسـمتی از پـالک ۸۰ 
فرعـی از ۱۹۱۴ اصلـی واقـع در اراضـی صـادق ابـاد رفسـنجان خیابـان دهقان 
رجبـی کوچـه ۱۵ از بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد محلـی از مالکیت مالک 

رسـمی مریم بلـوچ وهابیان.
33-محمد پور مجبیان فرزند حسـین ششـدانگ  خانه مسـاحت ۲۹۸ متر 
مربـع قسـمتی از پـالک ۸۰ فرعـی از ۱۹۱۴ اصلـی واقـع در اراضی صـادق اباد 
رفسـنجان خیابان دهقان رجبی کوچه ۱۵ از بخش ۹ کرمان و طبق استشـهاد 

محلـی از مالکیت مالک رسـمی مربم بلـوچ وهابیان.
3۴-خدیجـه اقـا محمـد حسـنی فرزنـد محمـد حسـن  ششـدانگ  خانـه 
مسـاحت  ۲۴۷.۵ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۶۲ فرعـی از ۱۹۱۵ اصلـی 
واقـع در اراضـی حسـین ابـاد رفسـنجان بلـوار امـام علـی )ع(خیابان شـهید 
خراسـانی خیابان شـهید حسـینی نـژاد از بخش ۹ کرمـان و از مالکیت مالک 

رسـمی سـید احمـد علوی.
3۵-اعظـم حسـینی نـژاد فرزند غالمرضا ششـدانگ خانه مسـاحت 3۵۹.۵ 
مترمربع قسـمتی از  پالک ۱3۵ فرعی از ۱۹۱۵ اصلی واقع در اراضی حسـین 
ابـاد  رفسـنجان خیابـان دهقـان رجبـی کوچـه ۱۱ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق 

استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی محمـد صالحی.
3۶-زهـرا حضرتقلـی همـت اباد فرزند حبیب ششـدانگ خانه مسـاحت ۱۱۰۰ 
متـر مربـع پـالک ۱۸۵۸ فرعی مجزی شـده از 3۸ فرعـی از ۱۹۱۹ اصلی واقع 
در اراضـی سـعادت ابـاد رفسـنجان میـدان ازادی کوچه ۲ از بخـش ۹ کرمان و 

طبق استشـهاد محلی از مالک رسـمی محسـن آگاه.
3۷-فاطمـه محمـدی نژاد خنامانی فرزند حسـن ششـدانگ خانه مسـاحت 
3۰۲ مترمربـع قسـمتی از پـالک ۱۷3فرعـی از ۱۹۴۷ اصلـی واقـع در اراضـی 
شـفیع ابـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمان به ادرس رفسـنجان جاده عبـاس اباد 

حاجـی و از محـل مالکیـت مالک رسـمی ورثه شـیخ اقـا ابراهیمی.
3۸-فرشـته امیری داوران فرزند محمد ششـدانگ خانه مسـاحت ۴۶۴.3۰ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۴۵۴ اصلـی واقـع در اراضی داوران رفسـنجان 
بخـش ۱۰ کرمـان طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی اسـدا... 

ارجمنـد داورانی.
3۹-اداره امـوزش و پـرورش کشـکوئیه به نمایندگی دولت جمهوری اسـالمی 
ایـران در ششـدانگ سـاختمان مدرسـه بـه مسـاحت ۲۰۸۲.۸ متـر مربـع 
قسـمتی از پـالک ۱۰3۷ فرعـی از ۲3 اصلـی واقـع در اراضی روسـتای رودین 

راویـز کشـکوئیه از بخـش ۴۹ یـزد و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه  ۱3۹۸.۸.۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه  ۱3۹۸.۸.۲۹

ابوالفضل تیموری –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضائـی تقدیم نمایند.

امالک واقع در بخش ۱۶ کرمان شهرستان کوهبنان
پـالک ۲۶۱۱ فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۰3۸ و ۱۰3۹ فرعـی از ۲ اصلـی دولت جمهوری اسـالمی ایران با 
نمایندگی وزارت بهداشـت، درمان و اموزش پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان - مرکز بهداشـتی درمانی شـماره 
دو شهرسـتان کوهبنـان )بـا معرفـی آقـای حمیدرضا تهامی بموجـب معرفی نامـه شـماره ۸۹۴/3۷/۹۷- ۹/۴/۹۷ به 
عنوان نماینده( به شناسـه ملی ۱۴۰۰3۴۱۷۹۲۰ در ششـدانگ سـاختمان اداری به مسـاحت ۶/3۹۷۸مترمربع واقع در 

کوهبنـان بلـوار امـام خریداری از مالک رسـمی آقای احمد شـکوهیان یـزدی کوهبنانی
پـالک ۱۶۲3 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۶۵۵ فرعـی از ۱۸ اصلـی خانم فاطمـه بابائی فیروزآبـادی فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه ۲ صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۱۵/۲۴۰ مترمربع واقـع در کوهبنان 

خیابـان برهـان الدیـن کوچـه ۲۰ خریـداری از مالک رسـمی اقـای غالمعلی امیـری اپـورواری-م/ الف ۱۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 98/8/29-تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 98/9/13

حسین توحیدی نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فروش اموال غیر منقول نوبت اول 
بدین وسـیله اجرای احکام حقوقی دادگسـتری رفسـنجان در نظر دارد در پرونده کالسـه فوق الذکر 980136 
سـه دانگ از شـش دانگ اموال معرفی شـده توسـط محکوم علیه به آدرس رفسنجان-روسـتای مهدی 
آباد واحد-بلوار امام حسـین )ع(-بعد از کوچه شـماره 2-پالک 49-کدپسـتی 7735168352 را از طریق 

مزایـده نوبت اول به فروش برسـاند.
الف-مشخصات ملک از نظر عرصه و اعیان

عرصه مطابق با سند به مساحت 368 مترمربع
اعیانـی در یـک طبقـه همکـف جمعًا به مسـاحت 219 مترمربع که 77 مترمربع آن سـقف گنبدی و مابقـی آن آجری 
طاق ضربی تیرآهنی اسـت و در گوشـه شـمال شـرقی همکف یک دربند مغازه به مسـاحت 25.7 مترمربع و طبقه 

اول به مسـاحت 21.7 مترمربع می باشـد.
ب-مشخصات فنر و تجهیزات ملک: 

سـاختمان اجـری مختلـط فلـزی بازسـازی شـده بـا سـقف طـاق ضربـی تیرآهنـی و بـا گنبـدی و عایق بـام کاهگل 
بانمـای شـمالی ازاره سـنگ تیشـه ای  و آجـر سـوفال 4 سـانتی بـا بندکشـی و درب و پنجـره 1.23 متر سـرامیک و 
مابقـی بدنـه و زیـر سـقف سـفید کاری اسـت.بدنه هال تا 1.23 متر سـرامیک و مچی  رویـه دارد. ارتفاع هـال از کف 
تـا زیـر 3.02 متـر انـدازه گیـری شد.آشـپرخانه بـا کف سـرامیک 40*40 سـانتی متر طرحـدار و بدنه سـرامیک تا زیر 
سـقف و زیـر سـقف گنبـدی سـفید کاری اسـت و دارای کابینـت فلزی زمینـی و دیواری می باشـد و سـرویس های 
بهداشـتی با درب آلومینیومی و کف سـرامیک 20*10 سـانتی متر و بدنه کاشـی و زیر سـقف سـیمان  سـفید اسـت 

، نمای جنوب مشـابه شـمالی اسـت.
بـر روی ملـک امتیـازات آب، بـرق، گاز و یک خط تلفن به شـماره 34374241 و پروانه سـاختمانی شـماره 1121 مورخ 

87.02.15 معرفی شـده است.
ج-ارزش ششـدانگ ملـک فـوق الذکـر بـا مشـخصات یـاد شـده مبلـغ 1.400.000.000 ریـال )یـک میلیـارد و چهارصد 
میلیـون ریـال( و ارزش سـه دانـگ از ششـدانگ آن مبلـغ 700.000.000 ریـال )هفتصـد میلیـون ریـال( اعـالم مـی گردد.

لذاطالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمـن مراجعه به محل ملک جهـت مالحظه در خواسـت خرید خود را بـه همراه قبض 
واریـزی بـه میـزان ده درصـد قیمت پیشـنهادی تا تاریخ چهارشـنبه 98.8.22 سـاعت 11 صبح به این اجـرای احکام 
ارائه و شـخصا نیز در جلسـه مزایده حضور داشـته باشند بدیهی اسـت برنده مزایده که باالترین قیمت را پیشنهاد داده 
باشـد بایـد ظـرف یـک ماه باقیمانده وجـه المزایده را نیز به حسـاب 2171293821004 بانک بنام سـپرده دادگسـتری 

واریـز و در غیـر اینصـورت سـپرده وی پـس از کسـر هزینه هـای اجرایی به نـام دولت ضبط خواهد شـد.م الف 1116
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری رفسنجان-دهقان

آگهی احضار متهم 
شاکی: روح هللا حسن زاده فرزند محمد

مشتکی عنهم: ۱. عیسی صالحی فرزند حسن ۲. سمیرا حرزی فرزند محمدولی
تحصیل مال از طریق نامشروع

طبـق تجویـز مـاده ۱۷۴ قانـون آئیـن دادرسـی کیفری مصوب ۴ اسـفند ۱3۹۲ بـه موجب این ایـن آگهی به متهمین 
مذکـور ابـالغ مـی گـردد حداکثـر ظرف یک ماه پس از انتشـار آگهی در سـاعات اداری به دفتر شـعبه ششـم دادیاری 
دادسـرای عمومی و انقالب زرند واقع در زرند میدان سـجادیه بلوار امام حسـین جهت رسـیدگی و دفاع از اتهام خود 

مراجعـه نمائیـد نتیجـه عدم حضور رسـیدگی غیابی و اتخاذ تصمیم شایسـته خواهد بـود. م الف 33۷
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان زرند - محمدصالح شیخ زاهدی

مفقودی
ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو تیــپ 
۲۰۶ بــه رنــگ فیلــی روشــن- متالیــک مــدل 
۱۳8۳ بــه شــماره موتــور ۱۰FSS۱۴8۳۱۶7۰ و 
شــماره شاســی 8۳۶۵۰۰98 پــالک 8۵- ۴8۴ 
د 9۳ بنــام ابوالفضــل رســولی فــر بــه کــد ملی 
۳۶۱۰۲۳۵۵8۶ صــادره از زاهــدان فرزنــد صفــر 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط اســت.

شهرستان محل اقامت  خیابان – کوچه پالک – کد پستیشغلسننام پدرنام خانوادگیناممشخصات طرفین 

آزاد۱3۵۰دانیالآذر خوشمحمدخواهان
تهران- خزانه بخارایی فلکه چهارم – کوچه هاشمی 

مقدم پالک ۵۴ طبقه سوم- ۴۱۷۱۰۷۹۵۵۱

آزاد۱3۴۴علیتوپالنادرخوانده

تقاضای صدور حکم بر مطالبه طلب به مبلغ ۵۶۰/۰۰۰هزار تومان احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسیخواسته یا موضوع بها آن

دالیل و منضمات 
1-کپی مصدق کارت ملی 2- فیش واریزیدادخواست )مدارک( 

ریاست محترم دادگاه احتراما با تقدیم این دادخواست و ضمائم پیوستی به استحضار عالی میرساندشرح دادخواست

خوانده فوق الوصف به داللت مدارک تقدیمی )فیش واریزی( به مبلغ پانصد و شصت هزار تومان از بابت بدهی به فیش واریز

اینجانب مدیون می باشد که به رغم مراجعات مکرر به مشارالیه متاسفانه از پرداخت دین خویش مستنکف بوده است

معذالک با تقدیم این دادخواست از محضر عالی مستدعیست مستندا به ماده 198 قانون دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده موصوف به شرح ستون خواسته فوق تحت تمناست

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به 
کالسه پرونده: 98/ پ / 674

وقت رسیدگی :98/9/30 ساعت 11
خواهان: محمد آذر خوش

خوانده: نادر توپال
خواسته:مطابه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاهای عمومی
ارجـاع گردیـده و وقـت رسـیدگی تعییـن شـده بعلت مجهـول المـکان بودن 

خوانـده بـه در خواسـت خواهـان و دسـتور دادگاه و تجویـز مـاده 73 قانـون 
آییـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار 
آگهـی میشـود تـا خوانـده تاریخ نشـر آخرین ظرف یـک ماه به دفتـر دادگاه 
مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم 
را دریافـت نمایـد و دروقـت مقـرر بـاال جهـت رسـیدگی حضـور به هم رسـاند 
چنانچـه بعـد ابالغـی بوسـیله آگهـی الزم شـود فقـط یکنوبت منتشـر و مدت 

آن ده روز خواهـد بـود
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف پرند

شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصات عمومی خرید لوازم را به شـرح ذیل از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصـات از دریافت 
اسـناد ارائـه  پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت ) سـتاد ( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در 

صـورت عـدم عضویـت قبلـی . مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 
- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱۲:۰۰روز شنبه مورخ98/۰9/۱۴الزامی می باشد.

مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت : حداکثر تا سـاعت ۱9 روز یکشـنبه مـورخ 98/۰9/۰۴ 
خواهـد بود . 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت ۱9 روز پنجشنبه مورخ 98۰7/۰9/۱۴خواهد بود. 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ 98/۰9/۱۶خواهد بود.

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار چهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و 
ارائـه پاکـت هـای الـف : آدرس : کرمـان بلوار جمهوری اسـالمی روبـه روی گمرک شـرکت توزیع برق 

جنـوب اسـتان کرمان کـد پسـتی : 7۶۱88۱۵۶7۶  تلفـن تمـاس : ۵-۳۲۱۱۰۴۰۳داخلی ۱۰۶۳

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم

آگهی تمدید مناقصه عمومی
)از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای(

مبلغ تضمین )ریال(کدفراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف

20980015740000031/946/327/000خرید انواع ترانسفور ماتور کم تلفات198-12-2

2098001574000004819/750/000خرید انواع تیر چوبی298-12-3

20980015740000051/999/565/000خرید انواع تیر سیمانی398-12-4

498-12-5MINK 2098001574000006854/250/000خرید سیمآلمینیوم

20980015740000071/881/000/000خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف598-12-6

2098001574000008336/750/000خرید انواع تابلو توزیع698-12-7

شناسه اگهی ۶۶۶3۴۰
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

حجم تولیدات کشاورزی کرمانشاه به ۶ میلیون تن افزایش می یابد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: در راستای اجرای برنامه سه ساله کشاورزی استان که کار کارشناسی 

فراوانی بر روی آن انجام شده است، حجم تولیدات استان به ۶ میلیون تن در سال افزایش می یابد.

ــهروندان  ــه ش ــت ک ــادی اس ــال های متم ــالب س ــرریز فاض س
خرمشــهری را رنــج مــی دهــد، معضلــی که بــا شــروع بارندگی در 

فصــل پائیــز و زمســتان تشــدید مــی شــود.
ــدی از مشــکالت  ــه من ــا گل ــی از شــهروندان خرمشــهری ب جمع
ناشــی از ســرریز فاضــالب در معابــر ایــن شــهر ، مناطــق بحرانــی 
خرمشــهر را کــه دارای مشــکل حــاد ناشــی از ســرریز فاضــالب می 
باشــند را کــوی معیــن، زمیــن شــهری، ســرحانیه، کــوت شــیخ و 
منطقــه عشــایر بیــان کــرده و می گوینــد: فاضــالب ایــن مناطــق در 
روزهــای بارندگــی در خیابان هــا جــاری مــی شــود و عبــور و مــرور 

را بــرای شــهروندان مشــکل مــی کنــد.
یــک شــهروند خرمشــهری ســاکن کــوی معیــن در این بــاره گفت: 
ــای  ــن در خیابان ه ــوی معی ــر فاضــالب ک ــی اخی ــس از بارندگ پ

ایــن منطقــه ســرریز شــده و تــردد مــردم دشــوار شــده اســت. 
ــان  ــه را در خیاب ــن منطق ــری بیشــترین مشــکل ای فاضــل زهی
ــاران از  ــی آب  ب ــگام بارندگ ــزود: هن ــرد و اف ــوان ک ــن ۲۵ عن معی

ــود.  ــی می ش ــای اهال ــه ه ــالب وارد خان ــق فاض طری
یکــی از اهالــی منطقــه ســرحانیه نیــز گفــت: منطقــه ســرحانیه 
فاقــد شــبکه فاضــالب اســت و فاضــالب خانه هــا بــه جوی هــای 
روبــاز می ریــزد و هنــگام بارندگــی جــوی هــای روبــاز فاضــالب در 

ــان جــاری می شــود. خیاب
ــردد  ــاران ت ــس از ب ــه پ ــد روز اســت ک ــزود: چن ــادی اف ــرا عب زه
دانــش آمــوزان در ایــن منطقــه بــا مشــکل روبــه رو اســت و دانش 
آمــوزان ناچــار بــه عبــور از کوچه هــای پــر از فاضــالب مــی باشــند.
مناطــق کــوی آرش ، منــازل دادگســتری، خیابــان داوودی ، دربنــد 
شــرقی و غربــی و مصــالوی دیگــر مناطــق بحرانــی خرمشــهر در 
روزهــای بارانــی هســتند کــه تــردد شــهروندان از ایــن مناطــق بــه 

ســختی انجــام مــی شــود.
مدیــر آبفــای خرمشــهر از فعالیــت چهــار گروه بــرای رفــع گرفتگی 
فاضــالب در ایــن شــهر خبــر داد و گفــت: در حــال حاضــر نیروهای 
ــی  ــق بحران ــالب در مناط ــی فاض ــع گرفتگ ــال رف ــات در ح خدم

. هستند
غالمرضــا پورجاللــی بــا بیــان اینکــه ۴۰ درصــد شــبکه فاضــالب 
ــان  ــزود:در زم ــازی دارد اف ــازی و نوس ــه بازس ــاز ب ــهر نی خرمش
بارندگــی شــبکه فاضــالب خرمشــهر ظرفیــت دفــع حجــم زیــاد 

ــدارد. ــی را ن آب بارندگ
وی مناطــق بحرانــی خرمشــهر را بــازار صفــا، کــوی فرشــید، کــوی 
معیــن و کــوت شــیخ بیــان کــرد و اظهــار داشــت:در حــال حاضــر 
پیمانــکار بــرای بازســازی شــبکه فاضــالب بــازار صفــا تعیین شــده 

و منتظــر مجــوز حفــاری از ســوی شــهرداری هســتیم.
پورجاللــی افــزود: بخشــی از طــرح شــبکه فاضــالب کــوی معیــن 

اجــرا شــده و کــوی بوســتان در حــال انجــام اســت.
وی نبــود شــبکه جمــع آوری آبهــای ســطحی را از جملــه دالیــل 
آب گرفتگــی خیابان هــا در خرمشــهر بیــان کــرد و گفــت: شــبکه 
فاضــالب خرمشــهر بــرای دفــع فاضــالب انســانی طراحــی 
ــاران بــه شــبکه فاضــالب در  شــده و ورود حجــم زیــادی از آب ب
خرمشــهر موجــب پــس زدگــی فاضــالب و ســوختن پمــپ هــای 

ایســتگاههای پمپــاژ مــی شــود.
ــا  مدیــر آبفــای خرمشــهر اظهــار داشــت: متاســفانه هــر ســاله ب
کوچکتریــن بارندگــی خســارت ســنگینی بــه تاسیســات فاضالب 

خرمشــهر وارد مــی شــود.
پورجاللــی بــا بیــان اینکــه احــداث شــبکه جمــع آوری آب بــاران 
وظیفــه شــهرداری اســت گفــت: اجــرای شــبکه جمــع آوری آب 
ــای آب و فاضــالب نیســت و جــزو  ــده شــرکت ه ــه عه ــاران ب ب

وظایــف شــهرداری اســت.

کاهش صید ماهی کفال در سـواحل مازندرانی 
خـزر در حالـی اسـت که طبق آمار شـیالت از ۲ 
دهـه پیـش تـا سـال قبـل ۸۵ درصـد از سـبد 
صید ماهیان اسـتخوانی در دوره سـه ماهه اول 

را ماهـی کفال تشـکیل می داد.
کفـال، سـفید و کپـور مهـم تریـن گونـه هـای 
ماهیـان اسـتخوانی دریای خزر هسـتند. کفال 
بیشـترین میزان صید ماهیگیـران مازندرانی را 
در فصـل پائیـز و اوایـل زمسـتان تشـکیل می 
دهـد و از مـاه بهمـن بـه بعد هم ماهی سـفید 

در صـدر صیـد قـرار مـی گیرد.

گـزارش شـیالت مازندران نشـان مـی دهد که 
در مجمـوع میـزان صیـد در مقایسـه بـا مـدت 
مشـابه فصـل قبـل ۱۸ درصـد افزایش داشـته 
اسـت، اما در  ترکیب گونه های صید ، امسـال 
ماهـی کپـور بـا ۶3 درصـد صـدر نشـین شـد، 
۲۱ درصـد از صیـد انجـام شـده هم مربـوط به 

ماهی سـفید اسـت.
گـزارش میدانـی خبرنـگار ایرنـا از چنـد بـازار 
ماهـی فروشـی  شـهرهای مازنـدران از جملـه 
سـاری ، بابل ، بابلسـر و فریدونکنار نیز نشـان 
مـی دهـد کـه کپـور دریایـی در وزن هـای 3۰۰ 

تـا ۴۰۰ گرمـی کـه جایگزین ماهی کفال شـده 
بـه وفـور وجـود دارد و تقاضـای خریـد آن نیـز 

اسـت. زیاد 
ماهـی فروشـان دلیـل وجـود کپـور دریایـی را 
رهـا سـازی بچـه ماهی طی سـال هـای  اخیر 
در رودخانـه های اسـتان عنـوان کردند و گفتند 
که امسـال ماهی کفال بسـیار کم  اسـت و به 
همیـن دلیـل  قیمـت این گونـه پر طرفـدار در 
وزن حـدود ۴۰۰ گرمـی در هـر کیلـو ۴۰ هـزار 

اسـت. تومان 
صیـد ماهـی سـفید در دریـای خـزر بسـته به 
دمـای الیـه سـطحی آب در طـول فصـل صید 
نوسـان دارد و این گونه ماهی طی ماههای دی 
و بهمـن بـه خاطـر کاهش دمای الیه سـطحی 
آب دریـا بـه نقـاط عمیـق تر مهاجـرت می کند 
و از اوایـل اسـفند بـا افزایـش دما بـار دیگر در 

تـوررس صیـادان قرار مـی گیرد.
مرکز تکثیر، پرورش و باز سـازی ذخایر آبزیان 
شـهید رجایی سـاری که مسـئولیت تکثیر بچه 
ماهیـان را بـر عهـده دارد، هـر سـاله الرو هـای 
ماهـی سـفید و کپـور را پـس از پـرورش بـه 
وزن یـک تـا سـه گرمی بـا هماهنگـی اتحادیه 
صیـادی پـره، یـگان حفاظـت آبزیـان شـیالت 
و حفاظـت محیـط زیسـت در رودخانـه هـای 

اسـتان مازنـدران رهـا مـی کند.
طبـق آمار شـیالت مازندران امسـال نیـز حدود 
۱۰۰ میلیـون قطعـه بچـه ماهـی سـفید و کپور 
در ۲3 رودخانـه شـیالتی منتهـی بـه سـواحل 

مازندرانـی دریـای خـزر رها شـده اسـت.
 چهـار هـزار و ۲۰۰ صیـاد در قالـب ۵۴ شـرکت 
صیـادی پـره در مازنـدران بـه کار صیـد ماهیان 

اسـتخوانی در دریـای خزر مشـغول هسـتند.

علــی آشــتاب در کارگــروه اشــتغال شهرســتان 
بروجــرد افــزود: یکهــزار و ۱۵۶ طــرح در زمینــه 
اشــتغال روســتایی در لرســتان مصــوب شــده 
کــه تاکنــون یــک هــزار و ۱۵۰ طــرح بازرســی 

شــده انــد.
تــا  میشــود  تــالش  داشــت:  اظهــار  وی 
طرحهــای اشــتغال روســتایی بــه پایــداری 

برســد. کامــل 
وی بیــان کــرد: اولویــت بعــدی اجــرای طــرح 
ــام اشــتغال روســتایی اســت  ــه تم ــای نیم ه

ــی  ــر کارشناســان تســهیالت تکمیل ــا نظ ــه ب ک
لحــاظ خواهــد شــد.

مدیــرکل تعــاون، رفــاه و کار و رفــاه اجتماعــی 
ــک  ــتمزد ی ــه دس ــرد: یاران ــه ک ــتان اضاف لرس
فرصــت فــوق العــاده بــرای بخــش هــای 
کشــاورزی  و  خدمــات  صنعــت،  مختلــف 

ــت. اس
ــه دســتمزد  آشــتاب ادامــه داد: در طــرح یاران
ــاورزی  ــی و کش ــدی و خدمات ــای تولی واحده
ــا حفــظ اشــتغال موجــود خــود مــی تواننــد  ب

ــال  ــا 3۵ س ــنی ۲۰ ت ــه س ــا دامن ــراد ب از اف
ــه  ــری ب ــا دکت ــم ت ــی دیپل ــدارک تحصیل و م
ــا یکســال بیــش از یــک  کار گیــری کننــد و ت

ــی شــود. ســوم دســتمزد پرداخــت م
ــاز  ــه دســتمزد نی وی اظهارداشــت: طــرح یاران

ــق بگیــرد. ــا رون ــه تشــریح و تبلیــغ دارد ت ب
ــت:  ــی گف ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــرکل تع مدی
تاکنــون ۷۰ واحــد تولیــدی بخــش خصوصــی 
و تعاونــی در لرســتان بــرای طــرح یارانــه 

ــد. ــرده ان ــاز ک ــالم نی دســتمزد اع
آشــتاب بــا اشــاره بــه طــرح کارورزی افــزود: 
ایــن طــرح فرصتــی بــرای اشــتغال فــارغ 
ــا  ــکار اســت و از کارشناســی ت ــالن بی التحصی

ــش دارد. ــت پوش ــرا را تح دکت
ــدت ۲  ــه م ــرح کارورزی ب ــرد: ط ــان ک وی بی

ســال اســت و 3 مــاه اول حقــوق و مزایــا 
ــود. ــی ش ــت م ــت پرداخ ــط دول توس

آشــتاب اظهــار داشــت: کارورزان در مــدت 
و  نیســتند  کار  قانــون  مشــمول  ســال   ۲
مســئولیتی بــرای کارفرمایــان ایجــاد نخواهنــد 

ــرد. ک
ــر  ــال ۷۰۰ نف ــدای امس ــرد: از ابت ــان ک وی بی
در طــرح کاروزی در لرســتان شــرکت کــرده 
ــاه جــذب شــوند  ــر بعــد از ســه م ــه اگ ــد ک ان
۲۱ مــاه ســهم بیمــه ای کارفرمــا را دولــت 

ــد. ــی کن ــت م پرداخ
ــت:  ــی گف ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــرکل تع مدی
کمیتــه ای در کارگــروه اشــتغال و ســرمایه 
گــذاری شهرســتان بروجــرد تشــکیل و بــه 

ــود. ــد ش ــا رص ــرد ه ــم عملک ــورت دائ ص

کاهش 4۰ درصدی صید ماهی کفال 
در مازندران

 2۱۷ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی
در لرستان پرداخت شد

صدور محصوالت کشاورزی 
کرمان رونق گرفت

سـال  از  افـزود:  سـعیدی  عبـاس 

و  هـزار  چهـار  قریـب  ۱3۹۴تاکنـون 

۵۰۰میلیاردریـال از تسـهیالت در اسـتان 

کرمـان جـذب و در اختیار صـادر کنندگان 

ایـن اسـتان قـرار گرفتـه کـه رقـم قابـل 

قبولـی اسـت .وی به پرداخت تسـهیالت 

ویـژه صـادرات محصـوالت کشـاورزی و 

راه انـدازی بـورس محصوالت کشـاورزی 

بـرای اولیـن بـار در اسـتان اشـاره کـرد و 

افزود: بورس پسـته در شهرستانهای زرند 

و سـیرجان راه انـدازی و در حال فعالیت 

اسـت و در دو شهرسـتان رفسـنجان و 

کرمـان در حـال راه انـدازی اسـت.

بـه گفتـه سـعیدی  راه انـدازی بـورس 

خرمـا در شـرق اسـتان کرمـان در حـال 

پیگیـری اسـت.

اقتصـاد  هـای  برنامـه  بـه  سـعیدی  

مقاومتـی بخـش کشـاورزی در اسـتان 

کرمـان اشـاره کـرد و بیـان کـرد: تدویـن 

سـند اجرایی اقتصاد مقاومتی شناسایی 

پـروژه هـای اولویـت دار و تدویـن برنامه 

اجرایی پنج سـاله، تهیـه فرمت نیپا برای 

پـروژه های اقتصـاد مقاومتی به تفکیک 

شهرسـتانها، بررسـی، تدویـن و تهیه ۴۰۰ 

پـروژه شهرسـتانی و ابـالغ جهـت اجـرا، 

احـداث صنایـع تبدیلی و تکمیلی بخش 

کشـاورزی و احـداث و تکمیل سـردخانه 

هـا از دیگـر  اقدامات انجام شـده اسـت.

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

کرمـان گفـت: راه انـدازی صنـدوق هـای 

اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی از دیگـر 

اقدامـات شـاخص انجـام شـده در جهاد 

کشـاورزی کرمـان اسـت بـه طـوری کـه 

تـا پایان سـال ۱3۹۲ تعـداد 3۴ صندوق 

در کرمـان فعـال بـود و در دولـت تدبیر و 

امیـد بـه ایـن تعـداد ۶۶ صنـدوق اضافه 

شـد و هـم اکنون ۲۲ صنـدوق در حال راه 

اسـت. اندازی 

فاضالب ، معضلی که کرمان
مردم خرمشهر را کالفه 

کرده  است

چالش های پیش روی صادرات در خراسان شمالی
خراسـان شـمالی یـک درصـد از جمعیـت 
کشـور را دارد، امـا بـه علـت پاییـن بـودن 
شـاخص هـای اقتصـادی و توسـعه، سـهم 
ایـن اسـتان از تولید ناخالـص ملی تنها نیم 

درصـد اسـت.
کارشناسـان مـی گوینـد نبـود شـرکت های 
مدیریـت صـادرات یکـی از ضعـف هـا در 
خراسـان شـمالی اسـت، این شـرکت ها در 
سـایر استان ها تشـکیل و فعال شده است 
امـا تجار این اسـتان هنـوز از مزایای آن بهره 

ای نداشـته اند.  
ابالغ بخش نامه های شبانه 

مدیرعامـل شـرکت بازرگانـی بیـن المللـی 
آرتـان، کـه در صادرات محصـوالت صنعتی و 
کشـاورزی به ترکیه،  ازبکستان و کشورهای 
اروپایـی فعـال اسـت در ایـن بـاره گفـت: 
مشـکالت حـوزه صـادرات و بازرگانـی، بارها 
اعـالم شـده اما تجـار همچنـان درگیر برخی 

مسـائل هستند.
امیـن رجب پورمقـدم اظهار داشـت: تحریم 
هـا، کار تجـار را سـخت کـرده اسـت، برخـی 
مسـائل ملی و برخی مشـکالت در اسـتان، 
دسـت و پـای تجار را بسـته و مانع توسـعه 

فعالیت شـده اسـت.
وی، ارسـال و ابـالغ بخش نامه های شـبانه 
را از مشـکالت تاجـران عنـوان کـرد و افزود: 
ایـن امـر، فعـاالن اقتصـادی  را بـا مشـکل 

روبـه رو کـرده اسـت، البته این یک مشـکل 
کشـوری اسـت که تمـام بازرگانـان درگیر آن 

  . هستند
رجـب پـور مقـدم،  نبـود پایبنـدی بـه توافق 
هـای بیـن المللـی را از دیگـر از مشـکالت 
بـرای صـادرات عنـوان کـرد و افـزود: هـزار و 
۴۰۰ قلـم، بـه عنـوان کاالی ممنوعـه صادرات 
اعالم شـد کـه از این تعداد ۶۸ کاال مشـمول 
تعرفه ترجیحی با کشـور ترکیه لیسـت شد،  
امضـای تعهدات بـرای تعرفه های ترجیحی 
ایـن اقـالم،  ۱۰ سـال زمان برد امـا به راحتی 
در لیسـت کاالی ممنوعه  قرار گرفت و سبب 

از دسـت رفتن بازار شـد.
تعرفـه  ایـن،  از  پیـش  تصریـح کـر:  وی 
 3۰ بـه  اکنـون  و  بـود  درصـد   ۱۰ تجـاری، 
درصـد افزایـش یافته اسـت،  در این زمینه،  
سـازمان توسـعه تجـارت، پیـش از ممنـوع 
اعـالم کـردن صـادرات کاالهـا، نظـر تجـار را 

بخواهـد.
نبود برنامه مدون برای صادرات

رجـب پـور مقـدم گفـت: در اسـتان، برنامـه 
مدون و مطالعه شـده برای توسـعه صادرات 
وجـود نـدارد و بـه همیـن لحـاظ تجـار نمی 
تواننـد برنامه ریزی درسـتی داشـته باشـند 
بـه طـور مثـال، در یـک سـال پیاز در سـطح 
زیـادی کشـت مـی شـود و ۱۰ روز مانـده بـه 
فاسـد شـدن ایـن محصـول، به تاجـر اعالم 

می شـود کـه بـرای صـادرات اقدام شـود،  
وی افزود: در این شـرایط برنامه ریزی برای 
صـادرات بـه سـادگی امـکان پذیـر نیسـت،  
اگـر از پارسـال و یـا ابتـدای فصـل کشـت، 
اطالع رسـانی درسـتی بـه تجار انجام شـود،  
برنامـه ریـزی برای صـادرات بهتر می شـود.  
وی بـا اشـاره بـه اینکه برای توسـعه تجارت، 
کشـورهای همسـایه بایـد مورد توجه باشـد 
اظهار داشـت: توجـه به اشـتراکات فرهنگی، 
تاریخـی و مذهبـی مـی توانـد در توسـعه 
مـراودات تجـاری کمـک کار باشـد در ایـن 
زمینه بازار کشـورهای همسـایه می تواند در 
قبضـه صـادرات قـرار گیـرد امـا بـه ایـن امر 

توجه نشـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بازرگانـی بیـن المللـی 
آرتـان گفـت: توجـه مـا،  بـه جـای کشـور 
همسـایه، بـه کشـورهای دیگـر بـوده اسـت.

نبود شرکت های مدیریت 
صادرات در خراسان شمالی 

هـم  اسـتان  از صادرکننـدگان  دیگـر  یکـی 
توسـعه صـادرات را از راه هـای بـرون رفـت 
کشـور از مشـکالت اقتصـادی عنـوان کـرد و 
بیمـه  گفـت: در سـطح کشـور، مشـکالت 
ای،  مالیاتـی و محدودیـت منابـع مالـی، 
کار را سـخت کـرده اسـت امـا راه میـان بر و 
شـاه کلیـد بـرون رفت از مشـکالت، توسـعه 
صـادرات اسـت کـه بایـد بـه آن توجه شـود.  

حبیـب هللا مظفـری اظهـار داشـت: بـرای 
توسـعه صـادرات نیاز اسـت که یـک یا چند 
پایـگاه صادارتـی بـرای عرضـه محصـول در 
بازارهـای هـدف ایجاد شـود، ایـن پایگاه ها 
دارای غرفـه، انبـار و اقامـت گاه بـرای فعاالن 
اقتصـادی کشـور اسـت و مـی تواننـد بدون 
واسـطه گـری، نسـبت به عرضـه محصوالت 

اقـدام کنند.
صـادرات  مدیریـت  شـرکت  عامـل  مدیـر 
هـای  شـرکت  نبـود  صـادرات،  پـژواک 
توسـعه  از خالهـای  را  مدیریـت صـادرات 
تجـارت اسـتان عنوان کرد و گفت: در کشـور 
۶۰ شـرکت مدیریت صادرات وجـود دارد اما 

خراسـان شـمالی از آن بـی بهـره اسـت.
کـردن  محـور  صـادرات  گفـت:  مظفـری 
واحدهـای تولیـدی، از مهم تریـن رویکردها 

و فعالیـت شـرکت هـا اسـت.
وی بر تدوین سـند توسـعه تجـارت خارجی 
بـرای اسـتان تاکیـد کـرد وگفت: نیاز اسـت 
و  اعـزام  توسـعه مـراودات تجـاری،  بـرای 
پذیـرش هیـات هـای تجاری، تقویت شـود 
البته این اعزام وپذیش ها بر اسـاس سـند 
مزبـور باشـد.این صادرکننده گفت: تشـکیل 
و حمایـت از شـرکت مدیریت صـادرات باید 
مـورد توجه باشـد، این شـرکت هـا همچون 
غریـق نجـات عمـل مـی کنند.مدیرعامـل 
شـرکت مدیریت صـادرات پـژواک صادرات 
خواسـتار ورود اسـتاندار بـه نظارت بـر کارت 
هـای بازرگانـی شـد و گفـت: ایـن کارت هـا 
گاهـی بـرای انتخابـات و برخـی مواقع برای 
اجـاره دادن بـه کار مـی رود کـه ایـن یـک 

آسـیب است.
انگشت شماتت گرانی ها به سمت 

صادرکننده 
عضـو هیات رئیسـه اتاق بازرگانـی، صنعت، 
معدن، تجارت و کشـاورزی خراسان شمالی 
هـم با بیان اینکـه صادرکننده مظلـوم ترین 
قشـر اسـت از جو منفی مـردم در جامعه به 

صـادر کننده انتقـاد کرد. 
حسـن علـی مرادیان اظهـار داشـت: به طور 
مثـال در سـطح کشـور، میزان تولید پسـته 
کـم شـد و قیمت آن تـا چهار میلیـون ریال 
بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت و در 
ایـن میـان، شـماتت هـا نصیب صـادر کنند 
شـد، در سایر محصوالت هم داستان همین 
اسـت،  سـیب زمینـی و یـا مـرغ گـران می 
شـود، انگشـت اتهـام به سـمت تاجر اسـت 
کـه چـون کاال صـادر شـده، قیمـت هـا بـاال 

رفته اسـت.
معـدن،  صنعـت،  بازرگانـی،  اتـاق  معـاون 
تجـارت و کشـاورزی خراسـان شـمالی بـا 

اشـاره بـه مشـکالت مقرراتی برای صـادرات 
گفـت: مسـئوالن هر جا کـم می آورنـد، یقه 

صـادر کننـده را مـی گیرنـد.
وی در باره مشـکالت مالیاتی صادر کنندگان 
اظهار  داشـت: برخـی صادرکنندگان به خاطر 
عـدم تسـلیم اظهار نامـه، متحمـل پرداخت 
مالیـات نجومـی شـده انـد، و مالیـات های 

بسـیار زیاد برایشـان بریده شـده است.
رئیـس کمیسـیون واردات و صـادرات اتـاق 
بازرگانی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی 
خراسـان شـمالی افـزود: بـر اسـاس قانون، 
صـادرات از پرداخـت مالیـات معـاف اسـت، 
در این شـرایط، بریـدن جریمه های نجومی 
بـه علـت عـدم تسـلیم اظهـار نامـه، منطقی 
نیسـت.مرادیان بـا بیـان اینکه بعضـا قانون 
و وجـدان هم سـویی ندارد افزود: مسـئوالن 
دارایـی و کمیتـه هـای مربـوط  اذعـان دارند 
کـه از نظـر منطـق حق بـا صادرکننده اسـت 
امـا قانـون دسـت و بال را بسـته اسـت و به 
ناچـار جریمـه بریده می شـود.وی با اشـاره 
بـه مشـکالت پیمـان سـپاری ارزی گفـت: 
دسـتور بانـک مرکـزی بـرای بازگردانـدن ارز 
حاصـل از صـادرات با شـرایط فعلـی، مغایر 
بـا فرمـان رهبری اسـت، رویکرد رهبـری در 
زمینه حمایت از تولید داخل، شـفاف اسـت 
امـا بـا رویکرد بانـک مرکزی در عمـل داریم 
از کارخانـه هـا و واحدهـای تولیـدی خـارج 

کشـور حمایت مـی کنیم.
صـادرات  و  واردات  کمیسـیون  رئیـس 
اتـاق بازرگانـی، صنعـت، معـدن، تجـارت و 
کشـاورزی خراسـان شـمالی افـزود: دالر بـا 
نـرخ ارزان بـه واردکننـد داده مـی شـود و در 
عمـل، از کارخانـه خـارج حمایت می شـود.  

صنایع کوچک آسیب پذیرتر
رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامل شـرکت 
شـهرک های صنعتی خراسـان شـمالی هم 
در ایـن باره گفت: صنایع کوچک، به واسـطه 
کوچـک بـودن تـوان مالـی، در بحـران هـا، 
بیشـتر دچـار مشـکل مـی شـود و افزایش 
قیمـت ارز، بیشـتر بر آنـان تاثیر مـی گذارد.

سـیاوش وحدت اظهار داشـت: درست است 
کـه افزایش قیمت ارز، بسـتری بـرای رونق 
صـادرات اسـت و انتظـار مـی رفـت ارزآوری 
بیشـتر شـو اما سـبب افزایش قیمت تولید 
و سـبب افت میزان تولید هم شـده اسـت.

وی، نبـود شـرکت های مدیریت صـادرات را 
از مشـکالت صـادرات عنوان کـرد و افزود: در 
برخـی از اسـتان هـا ایـن شـرکت هـا ایجاد 
شـده و فعال اسـت اما خراسـان شـمالی از 

آن بهره نداشـته اسـت.  

ایرانشهر

روزانه بیش  از ۷۰۰ تن ذرت علوفه ای در ایرانشهر برداشت می شود
فیاضــی  مجیــد 
اینکــه  بیــان  بــا 
ــت  ــط برداش متوس
در  علوفــه ای  ذرت 
ــار  ــت اظه ــار اس ــن در هکت ــهر ۴0 ت ایرانش
ــش از ۴۰  ــود بی ــی می ش ــت: پیش بین داش
از زمین هــای  علوفــه ای  تــن ذرت  هــزار 
و  برداشــت  ایــن شهرســتان  کشــاورزی 

روانــه بــازار مصــرف شــود.
ــه ای  ــد ذرت علوف ــه داد: 3۰ درص وی ادام
و  سیســتان  در  ایرانشــهر  تولیــدی 
ــارج  ــه خ ــر ب ــد دیگ ــتان و ۷۰ درص بلوچس
ــه کرمــان، خراســان  از ایــن اســتان از جمل

خراســان  و  جنوبــی  خراســان  شــمالی، 
می شــود. حمــل  رضــوی 

بیــان  ایرانشــهر  جهــاد کشــاوزی  مدیــر 
کــرد: هــر ســاله بــا توجــه بــه شــرایط آب و 
هوایــی ایــن شهرســتان ســطح وســیعی از 
ــتان  ــل تابس ــاورزی در فص ــای کش زمین ه

ــر کشــت محصــول ذرت مــی رود. ــه زی ب
وی اظهــار داشــت: مدیریت جهادکشــاورزی 
ایرانشــهر بــه منظــور حمایــت از کشــاورزان 
ــه  ــود تهی ــواع ک ــن ان ــذر و ۶۰۰ ت ــن ب ۴۵ ت
و در اختیــار کشــاورزان تولیدکننــده ذرت 

قــرار داده اســت.
ــت ذرت  ــال کش ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب

علوفــه ای در ایرانشــهر نســبت بــه پارســال 
ــت:  ــت گف ــه اس ــش یافت ــد افزای 1۵ درص
کشــت ایــن محصــول از اویــل مــرداد آغــاز 

ــه دارد.  ــان شــهریور ادام ــا پای و ت
ذرت  برداشــت  کــرد:  تصریــح  فیاضــی 
علوفــه ای کــه از نیمــه دوم آبــان آغــاز 

شــده تــا پایــان آذر ادامــه دارد.
وی اظهــار داشــت: شهرســتان ایرانشــهر 
در مقایســه بــا دیگــر مناطــق سیســتان 
ــب تری  ــی مناس ــع آب ــتان از مناب و بلوچس
ایــن  در  کشــاورزی  و  بــوده  برخــوردار 

اســت.  رونق تــر  پــر  شهرســتان 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 ۱3۹۸۶۰3۱۶۰۱۴۰۰۱3۲۷ شـماره  رأی  برابـر 
قانـون  موضـوع  اول  هیـأت   ۱3۹۸/۰۷/۲3 مـورخ 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
حـوزه  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد 
مالکانـه  تصرفـات  دو  ناحیـه  کرمانشـاه  ملـک  ثبـت 
چقاالهـی  زارعـی  لیلـی  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض 
فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 3۲۲ صـادره از اسـالم 
مسـاحت  بـه  سـاختمان  ششـدانگ  در  غـرب  آبـاد 
۴۴/۲۹ متـر مربـع در قسـمتی از پـالک ۲۲۸۱ فرعـی 
از ۱۱ و ۱۹ اصلـی واقـع در بخش سـه حومه شهرسـتان 
کرمانشـاه بـه آدرس وکیـل آقا اخر ده مجنـون خیابان 
۱۸ متـری نیـازی پـالک ۲ خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای امیـر کریمـی شـرفوندی محـرز گردیـده اسـت. 
نوبـت  دو  در  مراتـب  عمـوم  اطـالع  منظـور  بـه  لـذا 
در صورتـی کـه  شـود  مـی  آگهـی  روز   ۱۵ فاصلـه  بـه 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی  اشـخاص نسـبت 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۸/۰۸/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۸/۰۹/۱۴
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ابالغ اجرائیه 
در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه ۹۷۰۰۶۷۴ بدینوسـیله به آقـای مجید 
بـه موجـب  بـه شـماره ملـی 3۰۵۰۶۵۷۱۷۰  نـژاد فرزنـد محمـد  وزیـری 
ششـدانگ  دادگسـتری  رسـمی  ۱3۹۸/۰۵/۲3کارشـناس  مـورخ  گـزارش 
در  واقـع  ۹ کرمـان  بخـش  در   ۱۸۱۷ اصلـی  پـالک  از   ۱33۲ فرعـی  ثبتـی  پـالک 
رفسـنجان بـه مبلـغ ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی گردیـده لـذا چنانچـه بـه مبلـغ 
ارزیابـی پـالک مذکـور معتـرض مـی باشـید اعتـراض کتبـی خـود ظـرف مـدت پنج 
روز از تاریـخ ابـالغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس 
تجدیـد نظـر بـه مبلـغ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ریـال بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نماییـد ضمنا به 
اعتراضـی کـه خـارج از موعـد یا فاقـد فیـش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر 

باشـد ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد
مسئول ثبت اسناد و امالک رفسنجان علی خسرو انجم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر رأی شـماره ۱3۹۸۶۰3۱۷۱۰3۰۰۰۰۴۴ مـورخ ۱3۹۸/۰۷/۲۱ هیات  اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک هفتـگل  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای  عبدالرسـول 
اصالنـی  فرزنـد میـرزا بشـماره شناسـنامه ۱۱۲ صـادره از رامهرمـز  در یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 
۲۴۱/۷۰ متـر مربـع از ۱۰ اصلـی واقـع در بخش یک هفتگل قریه برم گاو میشـی خریداری از مالک 
رسـمی آقـای قاسـمعلی مـرادی سـبز کوهـی بوسـیله قولنامـه عادی محـرز گردیده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه  اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
)تاریخ انتشار نوبت اول :۱3۹۸/۰۸/۱۴(                           )تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۹/ ۱3۹۸/۰۸(
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 چهارشــنبه ۲۹ آبــان  ۱3۹۸     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱۵۹۶

 زغال 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است. 

فیلم

 مسافرانی از شیکاگو
از 3آذر در عمارت نوفل لوشاتو برگزار 

 می شود. 

 پیک نیک در میدان جنگ 
تا ۲۷آذر در سالن جوانمرد خانه تئاتر 

برگزار می شود.

 مهمانسرای دو دنیا 
۲آذر در فرهنگسرای ارسباران اجرا می شود. 

باز میشه این در، صبح میشه این شب، 
صبر داشته باش

شهرزاد
نمایشنمایشنمایش دیالوگ

آهنگ سازی و اجرای آثار 
تا۴ آذر در موزه موســیقی ایران 

در حال اجرا است.

کنسرت

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

 پیوسته
 ۱۲ آذر در فرهنگسرای نیاوران - سالن 

خلیج فارس برگزار می شود.

کنسرت  هزارتو
در سینماهای کشور در حال اکران 

است.

فیلم

نمایشگاه توانمندی های استان کرمان در تبریز  برگزار می شود

نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
جنــوب شــرق اســتان کرمــان گفــت : 
نمایشــگاه  توانمندی هــای اســتان کرمــان 
از تاریــخ ۲۵ آذر مــاه در شــهر تبریــز 

برگــزار و تــا ۲۹ آذر مــاه ادامــه دارد.
ایــن   : ادامــه داد  امیرحســین ســعید 
شــهریار  اســتاد  ســالن  در  نمایشــگاه 
نمایشــگاه بیــن المللــی تبریــز برگــزار 

ــود. ــی ش م
وی بــا بیــان اینکــه ، قــرار بــود ایــن 
از ۴ تــا ۹ آذر مــاه برگــزار  نمایشــگاه 
شــود، ادامــه داد: از آن جــا کــه در صــدد 
ــده بیشــتری را در  ــد کنن ــا بازدی ــم ت بودی
نمایشــگاه توانمندی هــای اســتان کرمــان 
ــه  ، در تبریــز داشــته باشــیم تاریــخ آن ب

ــرد. ــر ک ــا ۲۹ آذر تغیی ۲۵ ت
نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
بیــن المللــی جنــوب شــرق گفــت: ســعی 
کردیــم ایــن نمایشــگاه را هــم زمــان 
یلــدا و  ، شــب  نمایشــگاه فــرش  بــا 
نمایشــگاه لیزینــگ کاال و خدمــات تبریــز 
ــتری را  ــتقبال بیش ــا اس ــم ت ــزار کنی برگ

ــیم. ــاهد باش ش
توانمندی هــای  نمایشــگاه   : وی گفــت 
ــت ،  ــای صنع ــان در بخش ه ــتان کرم اس

معــدن، کشــاورزی و محصــوالت باغــی و 
معرفــی جاذبه هــای گردشــگری و صنایــع 
دســتی اســتان کرمــان برگــزار می شــود و 
در کنــار آن پارک هــای علــم و فــن آوری و 
ــن  ــز در ای ــان نی ــش بنی ــرکت های دان ش

ــد. نمایشــگاه حضــور دارن
ــی  ــه خیل ــا ک ــرد: از آنج ــه ک ســعید اضاف
از کنســولگری های فعــال در شــهر تبریــز 
حضــور دارنــد و از طــرف دیگــر تبریــز 
پرجمعیت تریــن و ثروتمندتریــن شــهر 
غــرب کشــور اســت و در بخــش صنعــت 
نیــز فعــال اســت و بازرگانــی فعالــی را مــا 
در ایــن شــهر شــاهد هســتیم ، نمایشــگاه 
توانمندی هــای اســتان را در آنجــا برگــزار 
کردیــم تــا بتوانیــم ارتبــاط دوســویه  ای را 

بــا تبریــز برقــرار کنیــم.
ــن  ــگاه های بی ــرکت  نمایش ــل ش مدیرعام
المللــی جنــوب شــرق گفــت: اســتان 
کرمــان تــا کنــون حضــور فعالــی را در 
بــازار تبریــز نداشــته اســت و بــا برگــزاری 
ایــن نمایشــگاه  ســعی کردیــم تــا بــا 
تبریــز  شــهر  بــازرگان  و  صنعت گــران 

ارتبــاط بگیریــم و از توانمنــدی هــای آنهــا 
ــی  در جهــت پیشــرفت صنعــت  و بازرگان

ــم. ــتفاده کنی ــتان اس اس
وی افــزود: هــدف از برگــزاری نمایشــگاه 
ــز  ــان در تبری ــتان کرم ــای اس توانمندی ه
، معرفــی  فرصــت هــای ســرمایه گــذاری 
ــف  ــای مختل ــان در بخش ه ــتان کرم اس
، جاذبــه هــای گردشــگری و معرفــی 
صنایــع دســتی اســت و بــی شــک ایــن 
در  را  مــا  ارتبــاط  می توانــد  نمایشــگاه 
بخــش صنعــت و بازرگانــی بــا تبریــز 

ــد.  ــوت بخش ق
وی ادامــه داد: از آنجــا کــه نمایشــگاه های 
ــان  ــان همزم ــتان کرم ــای اس توانمندی ه
یلــدا و  ، شــب  نمایشــگاه فــرش  بــا 
خدمــات  و  کاال  لیزینــگ  نمایشــگاه 
بینــی  پیــش  می شــود  برگــزار  تبریــز 
ــی را  ــی خوب ــتقبال خیل ــه اس ــود ک می ش
شــاهد باشــیم و امیدواریــم کــه برگــزاری 
پیشــرفت  بــه  نمایشــگاه ها  اینگونــه 
ــان  صنعــت و توانمندی هــای اســتان کرم

ــد. بیفزای

امیرحسین سعید مدیرعامل شرکت  نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق: 

نی
رسا

الع 
اط

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان-بلوار شهید صدوقی-روبه روی سه راه فارابی- کدپستی 

7617899596-شناسه ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ)ریال(مبلغ)ریال(نوعمدت)روز(موضوعشماره فراخوان

209800351000130
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با مالکیت 
دولت شهرهای کرمان،راین،چترود،اختیارآباد،زنگی آباد، باغین و کاظم 
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300.000.000۵.۸۸۸.۵۲3/۷۸۶
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 پی
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برآ

2098003501000131
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با مالکیت 

دولت شهرهای سیرجان،زیدآباد،نجف شهر، پاریز،هماشهر،بلورد و 
خواجو شهر

365660.000.000۱3۱.۱۶۱.۴۲۸.۸۵۹

2098003501000132
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با مالکیت 

دولت شهرهای شهربابک، دهج، خورسند، جوزم و خاتون آباد
365470.000.000۹.3۵۰.۲3۴.۵33

20980035001000133
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای بافت، بزنجان، ارزوئیه، رابر و هنزا
365340.000.000۶.۷۴۷.۱3۷.۶۰۴

2098003501000134
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ 

با مالکیت دولت شهرهای زرند، خانوک، یزدانشهر، ریحانشهر، 
راور،هجدک، کوهبنان و کیانشهر

365340.000.000۶.۷3۴.۶۱۲.۰۵۶

2098003501000135
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای بم و بروات
365340.000.000۶.۶3۰.۱۲۶.۶3۸

2098006501000136
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای رفسنجان، بهرمان، سرچشمه، کشکوئیه، 
صفائیه، انار و امین شهر

365490.000.000۹.۶۹۱.۷۹۹.۴۷۲

2098003501000137
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ 
با مالکیت دولت شهرهای نرماشیر، نظام شهر، ریگان، گنبکی 

و فهرج
365230.000.000۴.۵3۱.۷۸۸.۸۲۲

2098003501000138
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای بردسیر،گلزار، الله زار و نگار
365130.000.000۲.۵۵۹.۵۲۶.۷۵۵

2098003501000139
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای ماهان، شهداد، گلباف و اندوهجرد
365230.000.000۴.۴۸۹.۶۶۶.۸3۵

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

 فراخوان مناقصه


