
صادرات کاالهای غیرنفتی 
۶درصد افزایش یافت

صـادرات کاالهـای غیرنفتی با احتسـاب میعانات گازی در سـال ۱۳۹۷ نسـبت به سـال 
۱۳۹۲، حـدود ۵.۹ درصد افزایش داشـته اسـت.

بـه گـزارش سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، گـزارش خالصـه عملکـرد دولـت یازدهـم 
و دوره دو سـاله دولـت دوازدهـم، نشـان می دهـد کـه صـادرات کاالهـای غیرنفتـی بـا 
احتسـاب میعانـات گازی در سـال ۱۳۹۷ بـه ۴۴ میلیـارد و ۳۱۰ میلیـون دالر رسـیده که 

نسـبت بـه سـال ۱۳۹۲ حـدود ۵.۹ درصـد افزایـش داشـته اسـت.
بـه گـزارش اقتصادآنالیـن به نقـل از مهر، طبـق این گزارش صـادرات کاالهـای غیرنفتی 
بـا احتسـاب میعانات گازی در سـال ۱۳۹۲ معـادل ۴۱ میلیارد و ۸۴۷ میلیـون دالر بوده 

است.
همچنیـن آمارهـا نشـان مـی دهـد کـه واردات کاال در این مـدت کاهش داشـته و از ۴۹ 
میلیـارد و ۷۰۹ میلیـون دالر در سـال ۱۳۹۲ بـه ۴۲ میلیـارد و ۶۱۲ میلیـون دالر در سـال 

۱۳۹۷ رسـیده کـه حاکـی از کاهـش ۱۴.۳ درصـدی در ایـن بخش اسـت.
تـراز تجـاری غیرنفتـی نیـز که در سـال ۱۳۹۲ حدودا منفی هشـت میلیـارد دالر بوده، در 

سـال ۱۳۹۷ مثبت شـده و به حدود دو میلیارد دالر رسـیده اسـت.
صادرات غیرنفتی در سـال ۱۳۹۲ شـامل ۱۰ میلیارد دالر میعانات گازی، حدود ۱۱ میلیارد 

دالر پتروشـیمی و حدود ۲۱ میلیارد دالر سـایر کاالها بوده اسـت.
در سـال ۱۳۹۷ نسـبت بـه سـال ۱۳۹۲ صـادرات میعانـات گازی تقریبـا نصف شـده، اما 
صـادرات پتروشـیمی و سـایر کاالهـا در سـال ۱۳۹۷ افزایش یافته و به حـدود ۱۴ و ۲۵ 

میلیارد دالر رسـیده اسـت.

حذف بولتونیزم
 از روابط ایران و آمریکا
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نقــش گــروه بــی در سیاســت خارجــی امریــکا نســبت 
ــه افــول اســت و ایــن را بایــد غنیمــت  ــا رو ب ــه ایــران گوی ب
ــه  ــه مشــکالت دو کشــور ب ــرای حــل متمدانان ــه ب شــمرد ک

ــد! ــدام بده ــرض ان ــت ع ــی فرص دیپلماس
اگــر چــه بــرای اینکــه بتوانیــم مقــوالت سیاســت خارجــی را 
راحــت تــر معنا نمــوده و جــا بیاندازیــم و دنیــا را از مخاطرات 
ــا آگاه ســازیم "مفهــوم ســازی " روش مناســبی اســت،  آنه
امــا بایــد متوجــه باشــیم در قبــال آن بدهــکار نشــویم. بطــور 
مثــال " گــروه بــی " کــه وزیــر امــور خارجــه کشــورمان آن را از 
ماههــا پیــش مطــرح کــرده در همیــن راســتا و کارکــرد خوبــی 
داشــت و وارد ادبیــات سیاســت خارجــی و مخصوصــا" رونــد 

تشــدید تنشــها بیــن ایــران و آمریــکا شــد.
ــود  ــوب ب ــن خ ــرایط ای ــازی " در آن ش ــوم س ــه " مفه البت
ــزودی  ــت ب ــا داش ــکا در دنی ــه آمری ــکالتی ک ــل مش و بدلی
هــم جــا افتــاد و در رســانه هــای بیــن المللــی و اندیشــکده 
هائــی کــه در زمینــه سیاســت خارجــی و روابــط بیــن الملــل 
کار میکننــد نیــز وارد شــد. امــا بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی 

ــه نظــر نمــی رســد. ادامــه آن خیلــی مطلــوب ب
ــه  ــدی ب ــا ح ــروه ت ــن گ ــد از ای ــن زای ــد ب ــرا اوال محم زی
ــع  ــه نف ــت و ورق ب ــار رف ــود کن ــی خ ــکالت داخل ــل مش دلی
مخالفینــش از جملــه محمــد بــن راشــد حاکــم دبــی 
برگشــت کــه خواهــان همــکاری بیشــتری بــا ایــران اســت.
ــا  ــارات ت ــران و ام ــط ای ــه رواب ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــس ب پ

ــی رود. ــود م ــه بهب ــدی رو ب ح
ــن  ــد ب ــه محم ــه نظــر مــی رســد ک ــر ب ــا" از طــرف دیگ ثانی
ــی  ــه ای پ ــات منطق ــه واقعی ــتان ب ــد عربس ــلمان ولیعه س
بــرده و بعــد از تحوالتــی کــه در خلیــج فــارس اتفــاق افتــاد 
ــوالت  ــی و تح ــاد آمریکائ ــدن پهپ ــاقط ش ــا" س و مخصوص
نفتکشــها در خلیــج فــارس  فتیلــه دشــمنی خــود بــا ایــران 

ــن کشــیده اســت. ــا حــدی پایی را ت
ــالف  ــل اخت ــپ و بدلی ــا خواســت ترام ــم ب ــون ه جــان بولت
ــده  ــار ش ــت دچ ــن سرنوش ــه ای ــورد ب ــن م ــدی در چندی ج
ــاد  ــال زی ــه احتم ــم ب ــه آنه ــو ک ــد نتانیاه ــی مان ــط م و فق
براســاس نظرســنجی هایــی کــه وجــود دارد و مشــکالتی کــه 
ایشــان از نظــر شــخصی و از نظــر اداره رژیــم صهیونیســتی 
دارد ممکــن اســت کنــار گذاشــته شــود. بنابرایــن بــه عقیــده 
ــان  ــک گفتم ــا ی ــد ب ــا بای ــرده و م ــی" م ــم " ب ــن االن تی م
جدیــدی وارد تعامــل بــا آمریــکا و حــل مشــکالتمان بــا ایــن 

کشــور شــویم.
ــس  ــی ریی ــژه امنیت ــاری مشــاور وی ــی در خصــوص برکن ول
جمهورامریــکا ایــن را هــم بایــد در نظــر بگیریــم کــه بولتــون 
نماینــده یــک تفکــر تنــدرو و افراطــی گــری و تفکــر کوبیــدن 
ــن  ــر ای ــت ام ــی واقعی ــت. ول ــگ در آمریکاس ــل جن ــر طب ب
اســت کــه بــه نظــر مــی آیــد اینگونــه تفکــر نــه تنهــا زمینــه 
ای بــرای حــل مشــکالت کشــورها ، ســاما ندهــی مشــکالت 
بیــن کشــورها و روابــط بیــن المللــی و مخصوصــا بیــن ایــران 
و آمریــکا فراهــم نمــی کنــد بلکــه موضوعــات را غامــض تــر و 
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تسهیالت بانکی در جیب خودی ها
مرکز پژوهش های مجلس:تسهیالت کالن غالبًا به شرکت های تابعه و وابسته بانک ها اعطا می شود

بـه گفتـه قاسـم تقـی زاده خامسـی -معـاون آب و آبفـای 
وزیـر نیـرو- در نشسـت تامیـن آب کریـدور شـرق کشـور از 
سـواحل چابهـار تـا اسـتان های خراسـان رضـوی، خراسـان 
جنوبـی و سیسـتان و بلوچسـتان میزان تخصیـص آب دریا و 
 شـیرین کـردن و نمک زدایـی آن بـه این اسـتان ها ابالغ شـد.
آن طـور کـه ایـن مقام مسـوول بـه ایرنا گفتـه به موجـب این 
تفاهم نامـه در مجمـوع امـکان برداشـت یـک میلیـارد و ۲۰۰ 
میلیـون مترمکعـب از آب دریـا فراهـم می شـود کـه اسـتان 
سیسـتان وبلوچسـتان ۲۲۸ میلیـون مترمکعـب، خراسـان 
رضـوی ۱۱۰ میلیـون مترمکعب و خراسـان جنوبـی ۶۰ میلیون 

متـر مکعـب از خروجـی ایـن آب سـهم مـی برنـد. 
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برگزاری جشنواره 
ملی ایل »سنگسر«

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی استان سمنان  

گفت:»جشنواره ملی ایل سنگسر 
فرصتی برای معرفی مقاصد کمتر 

شناخته شده استان سمنان 
است.«

اعالم آمادگی ایران برای 
کنترل کانون های بحرانی 

گرد و غبار فرامرزی
رئیس سازمان جنگل ها در 

چهاردهمین کنفرانس اعضای متعاهد 
کنوانسیون مقابله با بیابان زایی گفت: 

ایران از همکاری با سایر کشورها به 
ویژه کشورهای منطقه برای مبارزه 
با توفان های گرد و غبار و کنترل 

کانون های بحرانی گرد و غبار فرامرزی 
استقبال می کند.
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یادداشت  مهمان
نصرت هللا تاجیک

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1543

شنبه 23 شهریور 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

با حضور معاون وزیر نیرو 
تفاهم نامه انتقال آب 
دریای عمان از سواحل 
چابهار به استان های خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی و 
سیستان وبلوچستان امضاء شد

امضاء تفاهم نامه 

انتقال آب دریای عمان 

به شرق کشور
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برگزاری سمینار گردشگری
 ایران و اتریش

سمینار تخصصی گردشگری ایران و اتریش 
در تهران برگزار می شود

ربیعی:

دولت در مسیر کاهش 
فساد حرکت می کند

آگهی مناقصه عمومی
شماره 98/001/م.ع

شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه در نظــر دارد » خریــد متریــال، اجــرا، تســت و راه انــدازی تونــل انجمــاد بــا 
ظرفیــت کاربــردی: انجمــاد 1500کیلوگــرم در 8 ســاعت در دمــای 35 - درجــه ســانتی گــراد بــه همــراه ســالن پیــش ســرد و 
ســالن فــرآوری » خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نماید. لــذا کلیــه متقاضیان 
مــی تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــیwww.parizpishro.ir مراجعه و اســناد مذکور را از قســمت 
مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات روز یکشــنبه مــورخ 98/0۶/31 در محــل دفتر امــور قراردادهــا واقع 
در ســیرجان- بلــوار ســردار جنــگل – ســاختمان روبــروی اداره صنعــت، معــدن و تجــارت- طبقــه ســوم مــی باشــد. ضمنــًا 

بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز ســه شــنبه مــورخ 98/0۶/2۶ بــرای متقاضیــان بالمانــع مــی باشــد.

* ایــن  شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایــی بــدون احتیــاج به ذکــر دالیلــی مختار 
ــد. می باش

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4-42237141-034 تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

نوبت دوم

مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
 موضـوع مناقصـه: واگـذاری امـور خدمـات نقليـه، تأمیـن خـودرو با راننـده بـرای مأموریت هـای درون 
شـهری و برون شـهری اداره کل آموزش و پرورش اسـتان کرمان نواحي 2 و 1 شهرسـتان های تابعه استان 

مبلغ برآورد شده مناقصه: 31/320/000/000 ریال
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/5۶۶/000/000 ریال 

تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه: از تاریـخ درج آگهـی تـا سـاعت 14 مـورخ 98/0۶/27 از طریق سـامانه 
ایران سـتاد 

جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و سـایر اطالعـات مـورد نیاز مربـوط به زمـان و تاریـخ برگزاری به سـامانه 
سـتاد ایـران بـه آدرس setadiran.ir مراجعه شـود. 

 مناقصه عمومی

م الف: 950
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اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

شــرایط را ســخت تــر خواهــد کــرد.
ــن  ــه ای ــج ب ــون منت ــده مــن اگــر اخــراج بولت ــه عقی ب
ــت  ــرای حاکمی ــدی ب ــه فضــای تنفســی جدی شــود ک
دیپلماســی بیــن کشــورها و برتــری رونــد دیپلماتیــک 
بــر ترویــچ جنــگ و خشــونت ایجــاد شــود ،یــک اقدام 
مثبتــی اســت و مــا بایــد از ایــن فضــا و فرصــت بــرای 
ــکا  ــران و آمری ــن ای ــد بی ــان جدی ــک گفتم ــی ی طراح
اســتفاده کنیــم و بــه ســمتی برویــم کــه مشــکالت دو 

کشــور را بــه نحــو بهتــری حــل کنیــم.
از ســویی برکنــاری ایــن مقــام آمریکائــی اگرچــه 
ــون  ــپ و بولت ــن ترام ــخصی بی ــائل ش ــل مس ــه دلی ب
بــوده و گویــا بیشــتر براســاس اختــالف بیــن تاکتیــک 
اســت  اتخــاذ شــده  و سیاســتهای  روشــها   ، هــا 
ــا  ــذا م ــتراتژی – ل ــر اس ــا تغیی ــرد ی ــر رویک ــا تغیی ت
ــپ  ــکا در دوران ترام ــه آمری ــود ک ــم ب ــاهد خواهی ش
ــار  ــان روش فش ــا دو دوره - هم ــک دوره ی ــه ی - چ
حداکثــری را اعمــال خواهــد کــرد. یعنــی احتمــاال 
ــه  ــور ک ــون - آنط ــا بولت ــپ ب ــدد ترام ــات متع اختالف
ــر ســر مســائل  او در توئیتــرش ذکــر کــرده اســت - ب
مختلــف کــه اختالفــات جــدی هــم قلمــداد شــده، بــر 
ســر موضوعاتــی از جملــه ونزوئــال، کــره شــمالی، ایــران 
، افغانســتان و طالبــان  و مباحــث دیگــر بــوده اســت .
امــا بــه عقیــده مــن در مــورد ایــران بیشــتر اختــالف در 
زمینــه روش بــوده اســت . یعنــی در حالــی کــه بولتــون 

بــه دنبــال کشــیدن پــای آمریــکا بــه منطقــه و جنــگ 
رو در رو بــا ایــران بــود امــا ترامــپ بــه دلیــل مســائل 
داخلــی و همچنیــن نیــاز بــه حمایــت رای دهنــدگان در 
ــز داشــته  دور دوم ریاســت جمهــوری ، از جنــگ پرهی
تــا بتوانــد وارد دور دوم ریاســت جمهــوری شــود. 
ترامــپ در پــی ایــن نیســت کــه وارد جنــگ شــود و بــه 
دنبــال ایــن اســت کــه از طریــق فشــارهای حداکثــری 
ــی اش،  ــت اصل ــی سیاس ــه آن طراح ــود ، ب ــده خ ای
ــی  ــی داخل ــق فروپاش ــت از طری ــر حکوم ــی تغیی یعن
ــت.  ــر اس ــه ت ــم هزین ــی ک ــر و ل ــان ب ــه زم ــد ک برس
ــان  ــالف پنتاگــون و نظامی ــون عجــول برخ ــا بولت ام
آمریکائــی بدنبــال یکســره کــردن کار از طریــق جنــگ 
بــود و مخاطراتــش را بــا اشــتباه بــرآورد کــم محاســبه 

میکــرد!
لــذا بــه عقیــده مــن ترامــپ و بولتــون اختــالف روش 
داشــتند.به نظــر میرســد صرفنظــر از شــخصیت و 
ــاال" وزارت  ــین وی احتم ــذاری جانش ــر گ ــزان تاثی می
خارجــه آمریــکا در دوره بعــدی در کنــار تیــم سیاســت 
خارجــی و نظریــه پــردازان مشــاور ترامــپ در کاخ 
ــا از  ــر م ــد و اگ ــته باش ــتری داش ــش بیش ــفید نق س
ــده  ــاد ش ــون  ایج ــن بولت ــا رفت ــه ب ــد ک ــای جدی فض
ــد،  ــم کن ــی را حاک ــد دیپلماس ــم بخواه ــکا ه و آمری
اســتفاده کنیــم و یــک گفتمــان جدیــدی – کــه لزومــا" 
ــده ای را  ــت – و ای ــره نیس ــا مذاک ــات ی ــور مالق منظ

ــکا  ــا آمری ــر اســاس آن اختــالف ب ــا ب ــم ت مطــرح کنی
ــل  ــی تبدی ، در مــورد مســائل منطقــه ای و بیــن الملل
بــه تــداوم آمریــکا ســتیزی نشــود، سیاســت عاقالنــه 
ــورمان  ــی کش ــع مل ــری مناف ــن حداکث ــت تامی در جه

باشــد.
ــه ایــران  ــه هــر صــورت اگــر حــذف بولتــون از معادل ب
و آمریــکا کــه بــه تضعیــف جایــگاه نیروهــای )ایرانــی، 
عربــی و عبــری( مخــرب روابــط دو کشــور مــی انجامــد 
بــه حــذف بولتونیــزم منجــر شــود مــا بایــد بــه دنبــال 
ــان  ــب گفتم ــان را در قال ــه اختالفاتم ــیم ک ــن باش ای
ــوان  ــه عن ــران ب ــکا - ای ــران و آمری ــی کــه بیــن ای های
یــک کشــور تاریخــی و بــه عنــوان یــک فرهنــگ و یــک 
ــر کــه دارای قــدرت منطقــه ای  کشــور مســئولیت پذی
ــوان یــک کشــور  ــه عن ــکا ب اســت، و از آن طــرف آمری
ــادی و  ــر اقتص ــم از نظ ــان ه ــاد جه ــر اقتص ــلط ب مس
هــم سیاســی نظامــی -  وجــود دارد ، راه حلــی را پیــدا 
کنیــم . راه حلــی در قالــب یــک گفتمــان غالــب بعنوان 
ــران  ــی ای ــه ائ ــش منطق ــرش نق ــان پذی ــال گفتم مث
ــود را  ــکالت موج ــائل و مش ــه مس ــکا ک ــط آمری توس
ــم  ــق نگذاری ــن طری ــا از ای ــم . ت ــل کنی ــج ح ــه تدری ب
دیــوار بــی اعتمــادی بیــش از ایــن ارتفــاع پیــدا کنــد. 
شــاید اســتراتزی انجمــاد دو طرفــه و فرامــوش کــردن 
ــد زمینــه مســتعدی  سیاســت مذاکــره و تحریــم بتوان

بــرای ایــن شــروع باشــد. انشــاهللا!
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تبعات امنیتی حضور اتباع بیگانه بدون اوراق هویتی در کشورپیام خبر
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از سهولت ورود اتباع بیگانه از مرز های شرقی کشور، 
گفت: تداوم حضور اتباع بیگانه بدون اوراق هویتی خطرات و تهدیدهای جدی به همراه دارد.

لنا
 ای

س:
عک

تسهیالت بانکی در جیب خودی ها
مرکز پژوهش های مجلس: تسهیالت کالن غالبًا به شرکت های تابعه و وابسته بانک ها اعطا می شود

کنترل  تسهیالت می تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد

مرکـز پژوهش هـای مجلـس اعـالم کرد: 
اعطـای تسـهیالت کالن یکـی از مصادیـق 
خلـق پـول جـذاب بانک هـا و مؤسسـات 
اعتبـاری اسـت کـه غالبـًا به شـرکت های 
آنهـا تعلـق می گیـرد و  تابعـه و وابسـته 
کنتـرل ایـن نـوع از تسـهیالت می توانـد 
تـا حـد زیـادی رشـد نقدینگـی را تحـت 

مدیریـت قـرار دهـد.
شـورای  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
دربـاره  گزارشـی  انتشـار  بـا  اسـالمی 
راهکارهـای رونـق تولیـد در سـال 1398 
ضـرورت  بـر  کالن،  اقتصـاد  حـوزه  در 
مدیریـت نقدینگی و جلوگیـری از حمالت 
سـفته بازانه نقدینگـی بـه بازارهـای رقیب 

تولیـد تاکیـد کـرد.

در گـزارش بـازوی کارشناسـی مجلس در 
توضیـح ایـن موضـوع آمده اسـت: »یکی 
از  حمایـت  کالنـی  اقتصـاد  الزامـات  از 
تولیـد و ایجـاد رونـق در سـرمایه گذاری و 
فعالیـت هـای اقتصـادی، پیش بینی پذیر 
بـودن بازارهـا و ثبـات در قیمـت هاسـت. 
از مؤلفه هـای مهـم اثرگـذار بـر ایـن ثبـات 
کیفیـت  و  کّمیـت  پیش بینی پذیـری،  و 
بـه  توجـه  بـا  آن  تغییـرات  و  نقدینگـی 
انگیزه هـای سـفته بازانه اسـت. مشـاهده 
کّمیـت و کیفیـت رشـد نقدینگی در سـال 
هـای اخیـر و نوسـانات بـازار ارز و افزایش 
ضـرورت   ،1397 سـال  در  قیمت هـا 
اندیشـیدن به مسـئله مدیریـت نقدینگی 

را آشـکار سـاخته اسـت.

رشـد نقدینگی در سـال های پس از نیمه 
بـاالی شـبه پول همـراه  بـا سـهم   1392
بـوده و متوسـط نسـبت پـول به شـبه پول 
درصـد   15 حـدود  بـه  مذکـور  دوره  طـی 
رسـیده اسـت. این نگرانـی زمانی جدی تر 
نقدینگـی  توزیـع  بدانیـم  کـه  می شـود 
کشـور بسـیار نامتـوازن و نابرابـر اسـت و 
بخـش قابل توجهی از سـپرده ها در اختیار 
تغییـر  لـذا  اسـت؛  اشـخاص محـدودی 
ترکیـب نقدینگـی و آثـار تورمـی فوق الذکر 
تنهـا در گـرو تصمیم افـراد معـدودی قرار 

دارد.
همـه مسـائل فوق الذکـر در کنـار انتظارات 
تورمـی باال در شـرایط تحریـم، این دغدغه 
دوره  کـه  می کنـد  ایجـاد  را  نگرانـی  و 

آتـی می توانـد موعـد تخلیـه آثـار تورمـی 
نقدینگـی خلـق شـده در اقتصـاد )بیـش 
، تجربـه شـد(  آنچـه در سـال 1397  از 
باشـد. در همیـن راسـتا بـرای جلوگیـری 
از شـوک تورمـی )تخلیـه دفعـی شـکاف 
تورمـی سـالهای اخیر( در سـه محور خلق 
نقدینگی جدیـد، کنتـرل نقدینگی موجود 
و کاهـش حجـم نقدینگـی پیشـنهاداتی 

ارائـه می گـردد.

سه راهکار پیشنهادی برای 
مدیریت خلق نقدینگی جدید

خلـق  مدیریـت  بـر  ناظـر  پیشـنهادهای 
جدیـد: نقدینگـی 

رشـد  بـر  محدودیـت  اعمـال   .  1
ترازنامـه بانـک هـا به ویـژه بانـک هـای 
بانـک  بـر  نظـارت شـدید   . مشـکل دار2 
هـا به منظـور ممانعـت از ورود در فعالیـت 
شـرکت های  توسـط  سـفته بازانه  هـای 
زیرمجموعـه و سـایر اشـخاص مرتبـط3 
. کنتـرل اعطـای تسـهیالت کالن توسـط 

ناظـر. مقـام 
کـه  شـرایطی  در  بانک هـا  پـول  خلـق 
وصـول مطالبـات بـا چالش هـای جـدی 
بیشـتر  انبسـاط  موجـب  اسـت  مواجـه 
ترازنامه هـای بانـک ها می شـود، لذا یکی 
بـرای کنتـرل خلـق  اقدامـات ممکـن  از 
نقدینگـی جدیـد، اعمـال محدودیت هـای 
مقـداری بر افزایـش انـدازه ترازنامه بانک 
هـا به ویـژه بانـک های مشـکل دار اسـت. 
به عنـوان مثـال بانـک مرکـزی می تواند به 
بانک هـای مشـکل دار صرفًا اجازه رشـد 10 
الـی 15 درصـدی ترازنامه را بدهد و افتتاح 
سـپرده و سـپرده پذیری جدید و یا اعطای 
تسـهیالت آنهـا را محدود نماید. از سـویی 
خلـق  قـدرت  به واسـطه  بانک هـا  دیگـر 

پـول، پتانسـیل باالیـی بـرای بهره منـدی 
از سـود سـفته بازی دارنـد کـه به واسـطه 
میتوانـد  دارایی هـا  بـازار  بـاالی  عایـدی 
خلـق پـول را حتـی بـا وجـود نـرخ هـای 
بـاالی اضافه برداشـت یـا بـازار بین بانکی 
نیـز بـه صرفـه نمایـد، امـا ورود بانـک ها 
بـه ایـن بازارهـا عالوه بـر افـزودن التهاب، 
موجـب رشـد نقدینگـی نیـز می شـود کـه 
واقعـه ای  چنیـن  از  جلوگیـری  به منظـور 
بـه  بانک هـا  ورود  از  می شـود  پیشـنهاد 
جلوگیـری  سـفته بازانه  فعالیت هـای 
به عمـل آیـد؛ کـه البتـه ایـن مسـئله نیز با 
کنتـرل مقاصد تسـهیالت اعطایی بانک ها 
به ویـژه شـرکت های زیرمجموعـه فعال در 
بخـش سـاختمان، ارز و امثالهـم محقـق 
خواهـد شـد. اعطـای تسـهیالت کالن نیز 
یکـی دیگـر از مصادیـق خلق پـول جذاب 
بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری اسـت کـه 
غالبـًا بـه شـرکت هـای تابعـه و وابسـته 
آنهـا تعلـق می گیـرد و کنتـرل این نـوع از 
تسـهیالت نیـز میتواند تا حد زیادی رشـد 

نقدینگـی را تحـت مدیریـت قـرار دهـد.

راهکارهای چهارگانه کنترل 
نقدینگی موجود

موجـود  نقدینگـی  کنتـرل  محـور  در 
)جلوگیـری از افزایـش سـرعت گـردش 
نقدینگـی( بـا هـدف کنترل سـفته بازی و 
ورود نقدینگـی بـه بـازار ملتهـب دارایی ها 
)اعـم از ارز، طال، امالک، مسـتغالت و...(، 

پیشـنهاد می شـود: زیـر  اقدامـات 
1. کنترل سـپرده های کالن و تراکنش های 
آنهـا،2 . فـروش دارایـی هـای دولتـی و 
سـپرده گذاری یک سـاله منابع حاصله در 
بانـک هـا )با هـدف جمـع آوری نقدینگی 
مـردم و وارد نکـردن آن بـه اقتصـاد(،3 . 
اجرای مالیات سـتانی از عایدی سرمایه،4 

. ثبات بخشـی به بـازار ارز و سـکه.
سـپرده های  توزیـع  کـه  شـرایطی  در 
بانکـی به شـدت متمرکـز اسـت، کنتـرل 

سـپرده های کالن ضـرورت جـدی می یابد 
چراکـه انتقـال پـول تنهـا از چنـد حسـاب 
معـدود، می توانـد موجب التهابـات جدی 
در بازارهـای مختلف و بروز شـوک قیمتی 
بـر دارایـی هـا شـود. همچنیـن اجـرای 
مالیات بر عایدی سـرمایه و ثبات بخشـی 
بـه بـازار طـال و ارز انگیـزه سـفته بازی را 
کاهـش داده و از افزایش سـرعت گردش 

نقدینگـی جلوگیـری مـی کند.
ایجـاد یـک بـازار عمیـق ارز با نـرخ آزاد در 
کنـار مداخله ارزی هوشـمند بانک مرکزی 
بـرای  ارزی  مشـتقات  بـازار  تأسـیس  و 
سـفته بازی کنتـرل  و  ریسـک  پوشـش 
بـرای  فرصتـی  و  فضـا  البتـه  شـده کـه 
مداخلـه ریالـی بانـک مرکـزی را فراهـم 
می کنـد، نیـز بـه میـزان زیـادی منجـر به 
کاهـش بیـش  از پیـش نوسـانات ارزی 
خواهـد شـد کـه به نوبه خـود تأثیـر زیادی 

بـر سـرعت گـردش نقدینگـی دارد.

دو راهکار پیشنهادی برای 
کاهش حجم نقدینگی

به منظـور کاهـش حجم نقدینگـی موجود 
نیـز دو راهکار پیشـنهاد می شـود:

کـه  بانک هـا  مـازاد  امـوال  فـروش   -1
نقدینگـی  و  سـپرده ها  موجـب کاهـش 
را  بانک هـا  تعهـدات  می توانـد  و  شـده 
مطالبـات  تسـویه  دهـد.2-  کاهـش 
بـا  بانک هـا  بدهـکاران  غیرجـاری 
سـپرده های ایـن بدهـکاران در بانک هـای 
دیگـر. در ایـن صـورت عـالوه بـر وصـول 
کاهـش  موجـب  بانک هـا،  مطالبـات 

می شـود. نقدینگـی 
اجـرای راهکارهـای پیش گفتـه متضمـن 
اطـالع کامل نسـبت به اطالعات و سـوابق 
عملکـردی و همچنیـن ذی نفعـان اصلـی 
کلیـه دارنـدگان حسـاب های سـپردهای 
در شـبکه بانکـی )بـا اولویت سـپرده های 

آنهاسـت. کالن( و تراکنش هـای 

دفتــر ســخنگوی دولــت وجــود هرگونــه 
مغایــرت در موضــع دولــت در خصــوص 
حضــور زنــان در ورزشــگاه ها را رد کــرد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
ــت اعــالم  ــر ســخنگوی دول ــت دفت دول
کــرد: پیــرو اعــالم موضــع دولــت درباره 
تیتــر   ورزشــگاه ها،  در  زنــان  حضــور 
برخــی رســانه ها بــه گونــه ای اســت 
ــت  ــخنگوی دول ــع س ــی موض ــه گوی ک
بــا موضــع رئیــس دفتــر رئیس جمهــور 

ــت.   ــاوت اس متف
ایــن درحالــی اســت کــه ســخنگوی 
دولــت ضمــن اعــالم »موافقــت دولــت 
ورزشــگاه ها«  در  زنــان  حضــور  بــا 
بــودن  »آمــاده  بــر  تاکیــد  و 
معبــر،  مثــل  الزم  زیرســاخت های 
در  جداگانــه  ســرویس های  مــکان، 
همــه ورزشــگاه ها«، گفــت: »توصیــه 
بایــد  هــم  مــردان  کــه  می کنیــم 
مالحظــات اخالقــی را رعایــت کننــد تــا 

شــود«.  رفــع  نگرانی هــا  برخــی 
ــان  ــه، هم ــن توصی ــن اســاس ای ــر ای ب
نکتــه ای اســت کــه مــورد توجــه رئیــس 
دفتــر رئیــس جمهــور هــم قــرار گرفــت 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــاد م ــت: »اعتق و گف
مناســب  ورزشــگاه ها  فضــای  اگــر 
مــا  نظــر  از  باشــد  حضــور خانم هــا 
ــی  ــای فعل ــا فض ــا ب ــدارد، ام ــی ن منع
ــر  ــه یکدیگ ــا علی ــداران تیم ه ــه طرف ک
فحــش می دهنــد و درگیــری وجــود 
بــه  ورزشــگاه  در  زنــان  دارد حضــور 
مصلحــت نیســت ...  اگــر فضــا در 
ــد از  ــت باش ــی و درس ــگاه اخالق ورزش
ــگاه ها  ــان در ورزش ــور زن ــا حض ــر م نظ

ــدارد«.  ــی ن منع

موضع دولت درباره حضور 
زنان در ورزشگاه ها شفاف است

نباید کسی در مدرسه اجازه 
تفتیش عقاید داشته باشد

وزیــر آمــوزش و پــرورش در توئیتــی بــا تاکیــد براینکــه مدرســه جــای تربیــت 
ــا  ــگان و ب ــوزش رای ــت: آم ــت، نوش ــه اس ــوزش قانون گرایان ــه و آم حق مداران

کیفیــت حــق همــه کــودکان اســت.
حاجــی میرزایــی در توئیتــی نوشــت: آمــوزش رایــگان و بــا کیفیــت حــق همــه 
کــودکان اســت. نبایــد کســی بــه ســبب داشــتن عقیــده ای از حــق تحصیــل 

در مدرســه محــروم  شــود.
ــته  ــد داش ــش عقای ــازه تفتی ــه اج ــی در مدرس ــد کس ــرد: نبای ــح ک وی تصری
باشــد. نبایــد فرقه هــای غیرقانونــی در مدرســه تبلیــغ شــوند. مدرســه جــای 

ــت. ــه اس ــوزش قانون گرایان ــه و آم ــت حق مداران تربی
ــه  ــخ ب ــت در پاس ــت دول ــت هئی ــان نشس ــی در پای ــن حاجی میرزای محس
ســوالی مبنــی بــر اینکــه شــنیده شــده از ثبــت نــام یــک دانش آمــوز 
ــود : کســانی  دبیرســتانی بهایــی در ســمنان جلوگیــری شــده اســت، گفتــه ب
ــد در  ــد، نمی توانن ــان رســمی کشــور دارن ــر از ادی ــی غی ــد ادیان ــار کنن کــه اظه
ایــران تحصیــل کننــد مهــم ایــن اســت کــه اظهــار نشــود. االن گفتــه شــد ایــن 
مشــکل کــه بــه آن اشــاره شــد حــل شــده اســت ولــی اینکــه افــراد دینشــان 

ــوع اســت. ــغ محســوب شــود، ممن ــی تبلی ــه نوع ــد و ب ــالم کنن را اع

سیاست

مجلس

اقتصاد

جامعه

پناهیان از فرآیند قانون گذاری اصالع ندارد

نباید نیمی از جامعه را نادیده بگیریم

واردات قطعات خودرو در اختیار افراد محدودی است 

ریشه فساد در قوانین، نظارت و مدیریت است

رئیســه  یــک عضــو هیــات 
تاختــن  دربــاره  مجلــس 
ــت  ــه رد فوری ــی ب ــک روحان ی
نماینــدگان  آرای  شــفافیت 
ــد  ــات و فرآین ــان از جزئی ــای پناهی ــت: آق ــس گف مجل
می توانســت  البتــه  و  نــدارد  خبــر  قانون گــذاری 
بــا ادبیــات و اطــالع بیشــتری نقــد کند.علی اصغــر 
یوســف نژاد عضــو هیــات رئیســه مجلــس در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار سیاســی ایلنــا در پاســخ بــه اینکــه آیــا نقــد 
تنــد و تیــز مطــرح شــده از ســوی پناهیــان، در منبــری 
ــفافیت  ــاره ش ــه او درب ــه ک ــه آنچ ــرا ب ــروف اصول گ مع
آرا نماینــدگان گفتــه، درســت بــوده اســت، گفــت: بحــث 

فرآینــد  مجلــس  تصمیم گیری هــای  در  شــفافیت 
خــاص خــودش را دارد، مــن شــخصا بــا شــفافیت 
موافــق هســتم بــه همیــن خاطــر جــز آن ۶۰-۷۰  نفــری 
ــدگان  ــا شــفافیت آرا نماین ــم ب ــالم کردی ــه اع ــتم ک هس
موافــق هســتیم.وی اضافــه کــرد: البتــه هــر مســاله ای 
ممکــن اســت معایــب و محاســنی داشــته باشــد و 
مشــخصا کســی کــه اظهارنظــر می کنــد، جمع بنــدی 
معایــب و محاســن را در نظــر می گیــرد. یوســف نژاد 
تصریــح کــرد: نماینــدگان زیــادی هــم بــا ایــن امــر کــه 
ــتند؛ آن روزی  ــق هس ــد، مواف ــاق بیفت ــفافیت آرا اتف ش
هــم کــه ایــن مســاله مطــرح شــده اســت دربــاره 

ــوا. ــه محت ــوده و ن ــت آن ب فوری

یـــک عضـــو فراکســـیون ورزش مجلـــس 
بـــا اشـــاره بـــه مطالبـــات بانـــوان بـــرای 
ورود بـــه ورزشـــگاه ها گفـــت: باالخـــره 
ــل  ــه راه حـ ــه کـ ــکل گرفتـ ــت شـ حاکمیـ
ـــاد  ـــد. اعتق ـــردم بده ـــه م ـــکاری ب ـــد و راه ـــدا کن ـــب پی ـــن مطال ـــرای ای ب
ـــت  ـــک خواس ـــه ی ـــگاه ب ـــوان در ورزش ـــور بان ـــه حض ـــت مطالب ـــن اس ـــن ای م
تبدیـــل شـــده و حاکمیـــت بایـــد تعییـــن تکلیـــف کنـــد کـــه می خواهـــد 
ــوال  ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ ــن خانی در پاسـ ــا امیرحسـ ــه کار کند.محمدرضـ چـ
ـــق  ـــه ح ـــگاه را ب ـــه ورزش ـــرای ورود ب ـــه ب ـــان جامع ـــته زن ـــا خواس ـــه آی ک
ــه راه حل هایـــی پیـــش رو  ــه چـ ــرآورد ایـــن مطالبـ ــرای بـ ــد و بـ می دانیـ
ــداد  ــوان ورود کردیـــم و تعـ ــا در ورزش بانـ داریـــم؟، گفـــت: باالخـــره مـ
زیـــادی ورزشـــکار به نـــام و قهرمـــان داریـــم و همچنیـــن بانـــوان در 
عرصه هـــای دیگـــر هـــم ورود کردنـــد و در عرصـــه ورزشـــی هـــم حضـــور 

یافته انـــد.
ایـــن نماینـــده اصولگـــرای مجلـــس شـــورای اســـالمی تصریـــح کـــرد: 

وقتـــی بانـــوان در جامعـــه بـــه کاری ورود می کننـــد نمی توانیـــد بـــه آنهـــا 
ـــه  ـــا؛ بلک ـــر نی ـــه ای دیگ ـــه گوش ـــا و ب ـــن کار بی ـــه ای از ای ـــه گوش ـــد ب بگویی
ـــگاه  ـــوان در ورزش ـــور بان ـــرای حض ـــه را ب ـــد زمین ـــا بای ـــن، م ـــاد م ـــه اعتق ب
ـــائل  ـــد و مس ـــته باش ـــژه داش ـــگاه وی ـــد جای ـــال می توانن ـــم. ح ـــم کنی فراه
شـــرعی را مراعـــات کنیـــم کـــه زیرســـاخت های ایـــن موضـــوع را بایـــد 
ـــم  ـــت فراه ـــور مل ـــه حض ـــا زمین ـــد ت ـــدارک ببینن ـــت ت وزارت ورزش و دول

ـــود. ش
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــس شـــورای اســـالمی ب ـــن عضـــو فراکســـیون ورزش مجل ای
بســـیاری از بانـــوان بـــرای حضـــور در ورزشـــگاه قصـــد حضـــور انفـــرادی 
ندارنـــد و می خواهنـــد بـــا خانـــواده بـــه ورزشـــگاه بیاینـــد، عنـــوان کـــرد: 
ـــه ورزشـــگاه  ـــی رود می خواهـــد ب ـــینما م ـــه س ـــه خانـــواده ب ـــور ک همان ط
ـــا  ـــم، اینه ـــه را فراهـــم کنی ـــن زمین ـــد ای ـــا بای ـــاد مـــن م ـــه اعتق ـــد. ب هـــم بیای
هـــم مطالبـــی نیســـت کـــه مـــا حاکمیـــت را بـــا ایـــن موضوعـــات گـــره 
بزنیـــم کـــه مثـــال حاکمیـــت بخواهـــد بـــرای حضـــور زنـــان در ورزشـــگاه 

ـــود. ـــا نش ـــود ی ـــام ش ـــه انج ـــد ک ـــر ده نظ

رئیســـه  هیـــات  عضـــو 
ـــادن  ـــع و مع ـــیون صنای کمیس
واردات  می گویـــد  مجلـــس 
قطعـــات خـــودرو در اختیـــار 
ــاد و  ــر فسـ ــن امـ ــه ایـ ــت کـ ــدودی اسـ ــراد محـ افـ

می کنـــد. ایجـــاد  انحصـــار 
ســـیدجواد حســـینی کیـــا عضـــو هیـــات رئیســـه 
کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس شـــورای 
اســـالمی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری خانـــه 
ـــک ســـال  ـــی خـــودرو در ی ـــل گران ـــت در تشـــریح دالی مل
اخیـــر، گفـــت: نقدینگـــی موجـــود در جامعـــه یکـــی از 
ـــامانی  ـــه نابس ـــر ب ـــای اخی ـــه در ماه ه ـــت ک ـــی اس دالیل

ـــیار  ـــای بس ـــب تالطم ه ـــن زده و موج ـــودرو دام ـــازار خ ب
ـــر  ـــال حاض ـــه در ح ـــت چراک ـــده اس ـــوزه ش ـــن ح در ای
نقدینگـــی باالیـــی در اختیـــار مـــردم اســـت. نماینـــده 
ـــان  ـــا بی ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــنقر در مجل ـــردم س م
ــه  ــود بـ ــول خـ ــظ ارزش پـ ــرای حفـ ــردم بـ ــه مـ اینکـ
ـــودرو، ارز و.. هســـتند  ـــد مســـکن، ســـکه، خ ـــال خری دنب
در نتیجـــه زمینـــه افزایـــش قیمت هـــا و ســـوداگری ها 
ــد از  ــزود: بایـ ــود، افـ ــم می  شـ ــا فراهـ ــن بازارهـ در ایـ
ــا  ــرل قیمت هـ ــرای کنتـ ــت بـ ــورای رقابـ ــت شـ ظرفیـ
اســـتفاده کـــرد چراکـــه بـــا حـــذف ایـــن شـــورا بهـــای 

ــه افزایـــش یافـــت. ــا بـــی ضابطـ چهارچرخ هـ

یـــک نماینـــده ســـابق مجلـــس گفـــت: بایـــد 
ــورد  ــه مـ ــاد در سـ ــه فسـ ــم ریشـ ــق کنیـ توافـ

ــت. ــت اسـ ــارت و مدیریـ ــن،  نظـ قوانیـ
ایـــرج ندیمـــی در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا،  در 
ـــار  ـــاد اظه ـــروز فس ـــش از ب ـــاد پی ـــای فس ـــا زمینه ه ـــارزه ب ـــرورت مب ـــا ض ـــاط ب ارتب
ـــاد  ـــاد فس ـــای ایج ـــم. زمینه ه ـــی دان ـــر م ـــزار س ـــوالی ه ـــاد را هی ـــن فس ـــرد: م ک
ـــش  ـــی بخ ـــت، یک ـــذاری و دستورالعمل هااس ـــش قانون گ ـــی بخ ـــه دارد؛ یک ـــه وج س
ـــت  ـــه عل ـــه داد: ب ـــرت و اجـــرا اســـت و ســـومی بخـــش نظـــارت اســـت. وی ادام مدی
ـــی  ـــیده م ـــاد کش ـــه فس ـــارت ب ـــش نظ ـــژه بخ ـــده بوی ـــر ش ـــورد ذک ـــه م ـــف در س ضع
شـــویم. بایـــد توافـــق کنیـــم ریشـــه فســـاد در ایـــن ســـه مـــورد اســـت و در آن صـــورت 
ـــال  ـــد.این فع ـــاده ش ـــاد آم ـــا فس ـــی ب ـــارزه قطع ـــرای مب ـــوان ب ـــی ت ـــه م ـــت ک اس
سیاســـی گفـــت: قطعـــا کار پیشـــگیری بـــر برخـــورد پیشـــی دارد؛ امـــا در حـــال حاضـــر 
بایـــد هـــم کارهـــای پیشـــگیری را انجـــام داد و هـــم بـــا فســـاد فعلـــی مواجهـــه 
مســـتقییم داشـــت.وی تصریـــح کـــرد: فرامـــوش نکنیـــم کـــه در ضعـــف قانـــون 
ـــی  ـــان ب ـــن می ـــون  در ای ـــودن قان ـــوازی ب ـــت. م ـــون گش ـــف قان ـــال ضع ـــد دنب بای

ـــث  ـــم باع ـــا ه ـــی آن ه ـــن  چندگانگ ـــود و خـــالء در قوانی ـــر کمب ـــالوه ب ـــر نیســـت. ع اث
ـــون  ـــر قان ـــارت ب ـــدم نظ ـــا و ع ـــا، خالءه ـــاس کمبوده ـــر اس ـــود. ب ـــاد می ش ـــروز فس ب
ـــاز در  ـــترهای فسادس ـــت: بس ـــویم.ندیمی گف ـــی ش ـــه رو م ـــاد روب ـــکل فس ـــا مش ب
ـــه حـــق  ـــر ب ـــی اگ ـــن؛ حت ـــاز گرفت ـــی امتی ـــاد اســـت. ســـهمیه داشـــتن یعن کشـــور زی
ـــاد  ـــه فس ـــهمیه ب ـــب آن س ـــرای کس ـــی را ب ـــا گروه ـــخص ی ـــود ش ـــد خ ـــم باش ه
ـــر  ـــه دیگ ـــا از جمل ـــا و واگذاری ه ـــود بانک ه ـــرخ س ـــواع ن ـــدد در ان ـــدازد. تع ـــی ان م
ـــد. ـــوه دادن می انجام ـــن و رش ـــوه گرفت ـــه رش ـــه ب ـــت چراک ـــادزا اس ـــکالت فس مش

وی خاطرنشـــان کـــرد: در ارز هـــم همیـــن اســـت؛ وقتـــی چنـــد نـــرخ ارز داریـــم 
ـــز  ـــور نی ـــه ام ـــودن هم ـــی ب ـــیم. دولت ـــته باش ـــم داش ـــاد را ه ـــروز فس ـــار ب ـــد انتظ بای
ـــه  ـــا ب ـــت. دنی ـــم هس ـــاد ه ـــت فس ـــی اس ـــام دولت ـــی نظ ـــا وقت ـــت ت ـــاد زا اس فس
ـــفافیت و  ـــرای ش ـــز ب ـــا نی ـــه،  م ـــش رفت ـــا پی ـــدن دولت ه ـــی ش ـــمت الکترونیک س
دوری از فســـاد بایـــد از تکنولـــوژی بهـــره ببریم.ایـــن نماینـــده ســـابق مجلـــس شـــورای 
ـــی انحصـــار اســـت  ـــا وقت اســـالمی گفـــت: انحصـــار هـــم باعـــث فســـاد مـــی شـــود. ت
ـــز باعـــث فســـاد مـــی شـــود.  ـــگ نی ـــم و جن رانت خـــوار و مفســـد هـــم هســـت. تحری

ـــد. ـــدا کنن ـــاد پی ـــود را در فس ـــع خ ـــده ای مناف ـــود ع ـــی ش ـــث م ـــا باع دور زدن ه

رنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی دولـت نوشـت: دولـت بـا اقداماتـی ماننـد الیحـه 
شـفافیت در مسـیر کاهش فسـاد حرکـت می کند و بخشـنامه 
رئیـس قـوه قضاییه هـم اقدام مثبتی در مبارزه با فسـاد اسـت.

علـی ربیعـی در حسـاب توئیتـر خـود نوشـت: دولـت بـا ایجـاد 
زیرسـاخت  و اقداماتی نظیرالیحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد 
و نظـارت، بـرای کاهش فسـاد حرکت می کند. تاکیـد این بودکه 
تصمیـم سیاسـتی در معرض فضـای امنیتی قضایی قـرار نگیرد 
و مراحل آیین دادرسـی در بررسـی ها رعایت شـود. خوشـبختانه 
بخشـنامه رئیس قوه قضاییـه، اقدامی مثبت درثبـات اقتصادی 

و مبارزه با فسـاد اسـت.

عضـو کمیسـیون آموزش، تحقیقـات و فنـاوری مجلس گفت: 
دولـت در اجـرای قانون حذف کنکور کوتاهی می کنـد و اراده ای 
برای این کار ندارد و قطعا مافیایی پشـت این قضیه اسـت که 
مانع حذف کنکور سراسـری می شـوند. علیرضا سـلیمی  گفت:  
از آنجایـی کـه بسـیاری از فارغ التحصیالن دانشـگاهی پس از 
سـپری کـردن دوران تحصیلشـان بیـکار هسـتند، متقاضیـان 
دانشـگاه ترجیـح می دهنـد کـه مسـیر دیگـری را برای کسـب 
درآمـد انتخـاب کننـد و بـه همین دلیل شـاهد کاهـش انگیزه 

آنـان به تحصیل در دانشـگاه هسـتیم.

دولت در مسیر کاهش 
فساد حرکت می کند

دولت اراده ای برای 
حذف کنکور ندارد

رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح گفـت: در ظـرف چند سـال 
گذشـته روابـط چیـن و ایـران به سـمت روابـط راهبـردی تغییر 

کـرده و روز بـه روز در حـال بهبـود اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جهـان در حـال تحول اسـت و چالـش های 
مختلفـی پیش روی کشـورها وجـود دارد که باید مـورد تحقیق و 
بررسـی قـرار گیرنـد، تصریح کـرد: دانشـگاه بهترین گزینـه برای 
انجام فعالیت های پژوهشـی در این زمینه اسـت. رئیس سـتاد 
کل نیروهای مسـلح گفت: دانشـگاه دفاع ملی ایران در راسـتای 
تقویـت روابـط دفاعـی با چیـن، آماده انتقـال تجربیـات خود به 

دانشـگاه دفاع ملی چین اسـت.

عضو کمیسـیون قضایی و حقوقی مجلس، درمورد شـکایت مجلس 
از هالیـوود گفـت: طرح شـکایت مجلس از سـینما هالیـوود در تاریخ 
یکشـنبه)۲۷ مـرداد۹۸( ، بـا امضـای ۱۸۰ تـن از نماینـدگان مـردم 
جهـت طـی مراحـل قانونی تقدیـم مجلس شـد. نماینده مـردم بهار 
و کبودرآهنـگ در مجلـس شـورای اسـالمی، تصریـح کـرد: آمریکا نه 
تنهـا بـا اقدامـات تروریسـمی اقتصـادی بر علیه مردم کشـور داشـته 
اسـت حتـی از طریق مسـائل تبلیغاتـی، فرهنگی و هنری هـم اقدام 
بـه ترور شـخصیت ایرانیـان، تاریخ و حتی تمدن مردم کشـورمان هم 
مـی کنـد؛ در ایـن راسـتا فیلم هـای متفاوتـی از جمله فیلـم ۳۰۰  که 
بـه شـدت ایرانـی، فرهنـگ ایرانـی و اعتقاد مـردم ایران  را زیر سـوال 

برده اسـت.

روابط چین و ایران به سمت 
روابط راهبردی تغییر کرد

طرح شکایت نمایندگان 
مجلس از »هالیوود«
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

تعریف ۵ مسیر گردشگری با محوریت توسعه اقتصادیسهم باالی آیین های عاشورایی در میراث ناملموس استان اصفهان

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
صنایع دســتی اســتان اصفهــان گفــت: از 
مجمــوع 200 میــراث ناملمــوس اســتان 
ــای  ــن ه ــه آیی ــوط ب ــر مرب ــان، 80 اث اصفه
ــق  ــورایی مناط ــای عاش ــن ه ــی از آن، آیی ــش مهم ــه بخ ــت ک ــی اس مذهب
مختلــف اســت. فریــدون اللهیــاری در آییــن افتتاحیــه نمایشــگاه »رخ مرغ« 
ــران برگــزار شــد، اظهــار  کــه امــروز پنجشــنبه در مــوزه هنرهــای تزیینــی ای
کــرد: مــوزه هنرهــای تزئینــی ایــران یکــی از مــوزه هــای ملــی کشــور اســت 
کــه گنجینــه آن در دوره ریاســت جمهــوری مرحــوم آیــت هللا رفســنجانی بــه 
اصفهــان انتقــال یافــت. گنجینــه ایــن مــوزه دارای بیــش از چهــار هــزار اثــر 
فاخــر و درجــه یــک اســت کــه یکــی از ارزشــمندترین گنجینه هــای کشــور 
شــناخته می شــود.وی بــا بیــان این کــه آثــار بــه نمایــش گذاشــته شــده در 
مجموعــه نمایشــگاه رخ مــرغ نمایانگــر یکــی از میــراث ناملمــوس اســتان 
ــراث ناملمــوس کشــور،  ــت می ــان از لحــاظ ثب ــزود: اســتان اصفه اســت، اف

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــه نخســت را ب رتب

ــان در  ــتان اصفه ــوس اس ــراث ناملم ــر می ــدود 200 اث ــح داد: ح وی توضی
ــالغ  ــر اب ــت 140 اث ــه شــماره ثب ــت شــده اســت ک ــران ثب ــی ای فهرســت مل
ــوع  ــن از مجم ــالغ اســت، هم چنی ــد اب ــه در حــال انجــام فرآین شــده و بقی
ــای  ــن ه ــه آیی ــوط ب ــر مرب ــان، 80 اث ــتان اصفه ــوس اس ــراث ناملم 200 می
ــق  ــورایی مناط ــای عاش ــن ه ــی از آن، آیی ــش مهم ــه بخ ــت ک ــی اس مذهب
مختلــف اســت.مدیرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: ثبــت آییــن هــای مناطــق بــه عنــوان میــراث 
ناملمــوس موجــب مــی شــود مردمــان آن منطقــه بــرای حفــظ و فراموشــی 
ــا  ــن ه ــن آیی ــای ای ــعی در احی ــد و س ــتری کنن ــالش بیش ــا ت ــدن آنه نش
داشــته باشــند. نمونــه ایــن آیین هــا طبالــی میمــه اســت کــه ســال گذشــته 
در میــراث ناملمــوس ثبــت شــده اســت. در ادامــه کارشــناس مــوزه هنرهــای 
ــی  ــت ســازی جــزو محــدود هنرهای ــر عالم ــت: هن ــز گف ــران نی ــی ای تزئین
اســت کــه در دوران مختلــف پــر رونــق بــوده و جــزو معــدود هنرهایــی اســت 
کــه بــا اصالــت خــاص خــود بیــن هنرمنــدان اســتان اصفهــان مانــدگار شــده 

اســت. 

رئیــس  اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــهر  ــتان مشگین ش ــتی شهرس و صنایع دس
از تعریــف پنــج مســیر گردشــگری در ایــن 

شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اردبیــل، ایمانعلــی ایمانــی بــا اعــالم 
ایــن خبــر تصریــح کــرد: »مســیرهای گردشــگری مــی توانــد موجــب رونــق 
اقتصــادی 45 روســتا در اســتان هــای اردبیــل و آذربایجــان شــرقی شــود.«

او اظهــار کــرد: »مســیر شــهر قصابــه تــا آقبــالغ شــامل روســتاهای قصابــه، 
خــراوان، بلــوس، خورشــید آبــاد، ســاچلو، انــدرزق، مجنــده، عــور و آقبــالغ 

اســت.«
ایمانــی تصریــح کــرد: »مســیر دوم گردشــگری شــامل روســتاهای حیــق، 
ــاد  ــر آب ــدرق و نص ــق، جب ــوان، تبن ــب دی ــالر، صاح ــره باغ ــو، ق ــد بیگل احم

اســت.«
ــتان  ــتی شهرس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی

ــش،  ــره دروی ــتاهای ق ــامل روس ــر ش ــیر دیگ ــت: »مس ــهر گف ــگین ش مش
ــدی،  ــوری کن ــدی، ن ــف خانکن ــگ، یوس ــالق تن ــدرق، قش ــق، آق ــی، بیج آلن
ــی  ــامل م ــهر را ش ــگین ش ــا مش ــو ت ــدی، کنگرل ــکر کن ــدی، ش ــان کن آقاخ

ــود.« ش
ــتاهای  ــیر روس ــامل مس ــده را ش ــی ش ــش بین ــارم پی ــیر چه ــی مس ایمان
ــره  ــی و ق ــاد، آلن ــاد آب ــرود، جه ــن، اله ــر، داشکس ــه ل ــار، بن ــاد، ان فخرآب

ــرد. ــوان ک ــش عن دروی
ــا مشــگین شــهر از مســیر  ــر ت ــن مســیر شهرســتان اه ــت:» همچنی او گف
ســه راهــی کلیبــر، ورگهــان و روســتاهای اهر)باباجــان، شــیرپیت، شیشــه، 
داشــبالغ مغــار، مغــار، دســتور( و روســتاهای مشــگین شــهر )ســاریخانلو، 
کوجنــق، قــره باغــالر، قــورت تپــه، پریخــان( اســت.« رئیــس اداره میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان مشــگین شــهر تصریــح 
کــرد: »تقویــت زیرســاخت هــای مســیرهای تعریــف شــده بــا هــدف رونــق 
ــای  ــی رود دســتگاه ه ــد م ــد اســت و امی ــورد تاکی اقتصــادی روســتاها م

اجرایــی یاریگــر مــا باشــند.«

 پیام
 میراث

رئیس سازمان گردشگری و میراث ملی عربستان مدعی شد که این کشور به زودی تا پیش از پایان سال جاری میالدی درب های 
خود را به روی گردشگران سراسر جهان خواهد گشود.

رنا
 ای

س:
عک

صنایع دســتی  و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  مدیــرکل 
گیــالن اظهــار داشــت: »ســهم زیرســاخت های گردشــگری 

ــال اســت.« ــارد ری ــغ ۲۰۰میلی روســتاها مبل
ــط عمومــی اداره  ــل از رواب ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود:  گیــالن، شــهرود امیرانتخابــی ب
ــای در حــال اجــرای تاسیســات گردشــگری در  »طــرح ه
ســطح اســتان 270 پــروژه اســت کــه از میــان بالــغ بــر 200 
پــروژه در روســتاها اســت کــه شــامل هتــل، هتــل آپارتمــان، 
ــع  ــردی و مجتم ــوم گ ــه ســنتی، ب ــر، ســفره خان مهمانپذی

هــای اقامتــی پذیرایــی و... اســت.«
امیــر انتخابــی ادامــه داد: »پــروژه هــای عمرانی زیرســاختی 
انجــام شــده در روســتا ها از ســال 1388 تــا کنــون شــامل 
پــروژه هــای راهســازی، آبرســانی، تامیــن روشــنایی، 
ــه  ــوده و ب ــگری و... ب ــای گردش ــا ه ــازی فض ــه س محوط

ــوده اســت.« ــال ب ــارد ری ــی 200 میلی ــغ تقریب ــزان مبل می
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــاالنه  ــش س ــه افزای ــه ب ــا توج ــت: »ب ــار داش ــالن اظه گی
ــه  ــتان و ب ــه اس ــگران ورودی ب ــافران و گردش ــزان مس می
منظــور رونــق کســب و کار روســتایی و جهــت تســهیل رونــد 
صــدور موافقــت اصولــی اولیــه بــرای افتتــاح اقامتــگاه های 
بوم گــردی، تفاهــم نامــه ای در ســطح اســتانی مابیــن 
معاونــت عمرانــی اســتانداری، بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی و میــراث فرهنگــی گیــالن در تاریــخ 30/9/96 
منعقــد شــده و بــر همیــن اســاس و بــه منظــور پیگیــری 
و تســریع در رونــد رســیدگی بــه درخواســت هــای واصلــه، 
از تاریــخ انعقــاد تفاهــم نامــه تاکنــون، 36 جلســه کمیتــه 
بــوم گــردی اســتان برگــزار شــده کــه در طــی ایــن جلســات 
ــگاه  ــای اقامت ــاخص ه ــه دارای ش ــده ک ــداد 625 پرون تع
بومگــردی و معیــار هــای قرارگیــری گردشــگران در فضــای 
زندگــی روســتایی و... مــورد تاییــد بــوده و موفــق بــه 

ــد.« ــه شــده ان ــی اولی ــت اصول ــت موافق دریاف
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در گیالن

برگزاری سمینار تخصصی گردشگری ایران و اتریش

تیموری: گردشگری ابزاری مناسب برای تعامل و ارتباطات میان فرهنگی بین ملت هاست

معــاون گردشــگری در نشســت با ســفیر 
اتریــش در تهــران کــه در محــل معاونــت 
مقدمــات  شــد،  برگــزار  گردشــگری 
گردشــگری  »ســمپوزیوم  برگــزاری 
ــخ  ــردی« در تاری ــتان و طبیعت گ کوهس
ــومین  ــی س ــز برپای ــاه و نی 3 و 4 مهرم
»کارگــروه فنــی همکارهــای گردشــگری 
ــاه  ــخ 2 مهرم ــش« در تاری ــران و اتری ای
ســال جــاری در تهــران را بررســی کــرد.

ــا اشــتفان  ــوری در نشســت ب ــی تیم ول
حمایــت  از  تشــکر  شــولتس ضمــن 
ســفارت اتریــش در ایــران به منظــور 

بهره منــدی حداکثــری از ظرفیت هــای 
حــوزه گردشــگری نســبت بــه همــکاری 
در هــر دو رویــداد مذکــور اعــالم آمادگــی 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــت: »ب ــرد و گف ک
رویدادهــای مهــم پیــش رو بــا محوریت 
اکوتوریســم خواهــد  و  طبیعت گــردی 
بــود، آشــنایی بــا اقدامــات انجام گرفتــه 
در معاونــت گردشــگری مرتبــط بــا ایــن 
حــوزه شــامل به کارگیــری تــوان فــرا 
بخشــی دســتگاه های ذینفــع در کمیتــه 
به روزرســانی  طبیعت گــردی،  ملــی 
ابــالغ  و  طبیعت گــردی  ملــی  ســند 
بــا ســازمان  همــکاری  بــه زودی،  آن 
 )UNWTO( گردشــگری  جهانــی 
بــا   2020 ســال  شــعار  بــا  مطابــق 

توســعه  و  توریســم  اکــو  عنــوان 
از  میزبانــی  و  روســتایی  گردشــگری 
ــف  ــورهای مختل ــگری کش وزرای گردش
همیــن  تحــت  جهانــی  اجالســی  در 
و  کرمانشــاه  اســتان های  در  عنــوان 
ــه  ــت ک ــان دهنده آن اس ــتان، نش کردس
موضــوع اکوتوریســم همــواره در اولویــت 
برنامه هــای مــا قــرار دارد و گام هــای 
برگــزاری  در  می توانــد  برداشته شــده 
کوهســتان  گردشــگری  ســمپوزیوم 
و طبیعت گــردی کــه قــرار اســت بــا 
همــکاری معاونــت گردشــگری، ســفارت 
اتریــش و دانشــگاه علــم و فرهنــگ 

ــد.« ــذار باش ــود؛ تأثیرگ ــزار ش برگ
ــا  ــگاه م ــه ن ــان این ک ــن بابی او همچنی

بــه حــوزه گردشــگری در کنــار ابعــاد 
اقتصــادی و اجتماعــی آن یــک نــگاه 
غالــب فرهنگــی اســت، اظهــار کــرد: 
»گردشــگری ابــزاری مناســب بــرای 
تعامــل و ارتباطــات میــان فرهنگــی بیــن 

» ملت هاســت.
ــه داد: »شــاید  ــاون گردشــگری ادام مع
ــروز  ــان ام ــه جه ــل این ک ــی از دالی یک
تنش هــای  و  چالش هــا  درگیــر 
روزافــزون شــده اســت، ایــن باشــد 
فرهنگــی  حوزه هــای  مســئولین  کــه 
نبوده انــد  به انــدازه سیاســیون فعــال 
ــا،  ــان ملت ه ــط می ــت رواب ــا تقوی ــا ب ت
دوســتی ها و تعامــالت مســالمت آمیز 
و  جایگزیــن چالش هــا، خصومت هــا 

شــود.« تنش هــا 
او از ایــران به عنــوان مقصــدی فرهنگــی 
بــرای گردشــگران نــام بــرد و گفــت: 
ــگاه گردشــگران قبــل  »وجــود تفــاوت ن
ــین از  ــور و تحس ــه کش ــد از ورود ب و بع
ــن  ــان از ای ــران نش ــی ای ــوه فرهنگ وج
ادعاســت کــه بــه تکــرار در تورهــای 

ورودی شــاهد آن هســتیم.«
گردشــگری  از  بهره منــدی  تیمــوری 
و  پویایــی  بــرای  محــرک  به عنــوان 
زندگــی  کیفیــت  افزایــش  نشــاط، 
و  ایــران  مــردم  میــان  در  اجتماعــی 
تــالش بــرای توزیــع ســفر و انتقــال 
ثــروت بــه اســتان های محــروم و کمتــر 
سیاســت  به عنــوان  را  شناخته شــده 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
گردشــگری  عرصــه  در  صنایع دســتی 
داخلــی و به عنــوان یــک مســئولیت 
گردشــگری  حــوزه  بــرای  اجتماعــی 

عنــوان کــرد.

او تأکیــد کــرد: »ســمپوزیوم گردشــگری 
نیــز  طبیعت گــردی  و  کوهســتان 
فرهنگــی  زوایــای  بــا  هم راســتا 
گفته شــده برگــزار خواهــد شــد، چراکــه 
ایــران یــک ظرفیــت  اکوتوریســم در 
اســت و بــا توجــه بــه این کــه ایــن 
روســتاهای  و  شــهرها  در  ظرفیــت 
کوچــک متمرکــز اســت، لــذا فراینــد 
در  می توانــد  ثــروت  و  ســفر  توزیــع 
ــن  ــوه ای ــتعدادهای بالق ــکوفایی اس ش

بخــش مؤثــر واقــع شــود««
معــاون گردشــگری همچنیــن بــا اشــاره 
ــگری  ــای گردش ــینه همکاری ه ــه پیش ب
و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  میــان 
اتریــش گفــت: »ســومین کارگــروه فنــی 
همکارهــای گردشــگری ایــران و اتریــش 
کــه قــرار اســت هم زمــان در مهرمــاه 
ــود،  ــزار ش ــران برگ ــاری در ته ــال ج س

ســال  خردادمــاه  در  پیــش  چنــدی 
جــاری بــا عنــوان دومیــن نشســت 
کارگــروه مشــترک گردشــگری جمهوری 
ــوع  ــا موض ــش ب ــران و اتری ــالمی ای اس
آمــوزش برگــزار شــد و بخــش نخســت 
ایــن رویــداد نیــز ســال 95 باهــدف 
گردشــگری  ظرفیت هــای  آشــنایی 
طرفیــن در تهــران برپاشــده بــود.«او 
ضمــن اعــالم حمایــت از رونــد برگــزاری 
»بخــش  افــزود:  مذکــور  کارگــروه 
ــای  ــروه همکاره ــومین کارگ ــت س نخس
ایــران و اتریــش بــا موضــوع گردشــگری 
ــداد  ــن روی ــش دوم ای ــتان و بخ کوهس
برگــزار  طبیعت گــردی  محوریــت  بــا 
بخــش  فعالیــن  و  شــد  خواهــد 
خصوصــی و دولتــی طرفیــن بــه تبــادل 
ــن  ــالت در ای ــت تعام ــات و تقوی اطالع

ــت.« ــد پرداخ ــوزه خواهن ح

میــراث  فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایــع  دســتی  و  گردشــگری 
اســتان ســمنان گفــت: »جشــنواره 
ملــی ایــل سنگســر فرصتــی بــرای 
شــناخته  کمتــر  مقاصــد  معرفــی 
اســت.«  ســمنان  اســتان  شــده 
میــراث  مدیــرکل  جمــال  مهــدی 
فرهنگــی ایــن اســتان، بــا بیــان ایــن 
ملــی  »جشــنواره  افــزود:  مطلــب 
ــاه  ــا ۲۴ آبان م ــر از ۲۲ ت ــل سنگس ای
مهدیشــهر  شهرســتان  در  امســال 

می شــود.« برگــزار 

اهمیــت  بــه  توجــه  »بــا  او گفــت: 
ــت  ــزوم حمای صنعــت گردشــگری و ل
ــی از  ــه یک ــر ک ــزرگ سنگس ــل ب از ای
ایل هــای باســابقه تاریخــی در کشــور 
اســت، ایــن جشــنواره در آبان مــاه 

ســال جــاری برگــزار می شــود.«
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  جمــال، 
بــر  مثبــت  اثرگــذاری  را  جشــنواره 
توانمنــد  کشــور،  و  منطقــه  چهــره 
معرفــی  محلــی،  جوامــع  ســازی 
جدیــد  محصــوالت  تبلیــغ  و 
برندســازی،  بــه  گردشــگری،کمک 

و  ضعــف  نقــاط  شناســی  آســیب 
ــایی  ــگری، شناس ــوزه گردش ــوت ح ق
بــازار و مخاطــب  عالیــق و ســالیق 
هــدف گردشــگری، ایجــاد فرصــت 
مقاصــد  معرفــی  بــرای  مناســب 
شــده  معرفــی  کمتــر  گردشــگری 
ارزش هــای  تقویــت  و  حفــظ  و 
عنــوان  محلــی  و  بومــی  فرهنگــی، 
کــرد. مدیــر کل میــراث فرهنگــی، 
ــع دســتی اســتان  گردشــگری و صنای
ــا  ــن جشــنواره ب ــزود: » ای ســمنان اف
ــی  ــعه و آبادان ــن توس ــکاری انجم هم
انجمــن  و  مهدیشــهر  شهرســتان 
برگــزار  سنگســر  ایــل  دیده بانــان 

» . د می شــو

برگزاری جشنواره ملی ایل سنگسر

آثار ثبت جهانی شوشتر 
پاک سازی می شوند

ــهر  ــن ش ــی ای ــت جهان ــار ثب ــازی آث ــتر از پاکس ــی شوش ــگاه جهان ــر پای مدی
ــر داد. ــگری خب ــل گردش ــه دوم فص ــاز نیم ــا آغ ــان ب هم زم

ــار و حضــور  ــاط پاکســازی های آث ــه ارتب ــادری ضمــن اشــاره ب  محمدرضــا به
ــری  ــا قرارگی ــی شوشــتر ب ــرد: »شــهر جهان ــوان ک گردشــگران در شوشــتر عن
ــرس  ــای زاگ ــه از کوه ه ــمه گرفت ــای سرچش ــاهراه ورودی آب ه ــیر ش در مس
ــا، هرســال  ــار بی نظیــر و زیب ــا دربگیــری آث ــزرگ ب ــه کارون ب و پیوســتن آن ب
ــور  ــفانه به ط ــه متأس ــوده ک ــی ب ــی و خارج ــگر داخل ــزاران گردش ــان ه میزب
ــه ای، نخاله هــای ســاختمانی،  ــا انباشــت آورده ای رودخان ــار ب ــن آث ــداوم ای م
زباله هــای شــهری و... دســت وپنجه نــرم می کننــد و درنتیجــه مناظــر 
نازیبــا و نامناســب را بــه دیــد گردشــگران پدیــد مــی آورد.«او افــزود: »ازایــن رو 
بــرای حفــظ حرمــت و صیانــت از آثــار تاریخــی و داشــتن آثــار درخــور شــأن 
و منزلــت ایــن شــهر، پاک ســازی کلــی آثــار جهانــی در شوشــتر در دســتور کار 
قرارگرفتــه کــه توســط تیــم اجرایــی پایــگاه در حــال انجــام اســت.«مدیر پایگاه 
ــز  ــن پاکســازی ها نی ــان انجــام ای ــورد مدت زم ــی شوشــتر در م ــراث جهان می
بیــان کــرد: »پاکســازی جامــع آثــار از اوایــل هفتــه گذشــته آغازشــده اســت و 

ــد.«    ــته باش ــه داش ــدت 30 روز کاری ادام ــه م ــود ب ــی می ش پیش بین

ته
نک

محـرک  به عنـوان  گردشـگری  از  بهره منـدی  تیمـوری 
زندگـی  کیفیـت  افزایـش  نشـاط،  و  پویایـی  بـرای 
بـرای  تـالش  و  ایـران  مـردم  میـان  در  اجتماعـی 
توزیـع سـفر و انتقـال ثـروت بـه اسـتان های محـروم 
وزارت  سیاسـت  به عنـوان  را  شناخته شـده  کمتـر  و 
در  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
عرصـه گردشـگری داخلـی و به عنـوان یـک مسـئولیت 

کـرد. عنـوان  گردشـگری  حـوزه  بـرای  اجتماعـی 
کوهسـتان  گردشـگری  »سـمپوزیوم  کـرد:  تأکیـد  او 
فرهنگـی  زوایـای  بـا  هم راسـتا  نیـز  طبیعت گـردی  و 
اکوتوریسـم  چراکـه  شـد،  خواهـد  برگـزار  گفته شـده 
بـه این کـه  بـا توجـه  ایـران یـک ظرفیـت اسـت و  در 
ایـن ظرفیـت در شـهرها و روسـتاهای کوچـک متمرکز 
اسـت، لـذا فراینـد توزیـع سـفر و ثـروت می توانـد در 
شـکوفایی اسـتعدادهای بالقـوه این بخـش مؤثر واقع 

.   » د شو

میراثمیراث

هزینه های باالی مرمت و الیروبی قنات هاردیف بودجه مقبره الشعرا تبریز احیا شد
مدیـرکل اداره فرهنـگ و ارشـاد 
بـا  آذربایجان شـرقی  اسـالمی 
اشـاره بـه ضـرورت سـاماندهی 
مقبـره الشـعرا تبریـز بـه عنـوان 
یکـی از نمادهـای فرهنگـی، ادبـی و گردشـگری کشـور، 
گفـت: ردیـف بودجـه ایـن اثر تاریخـی فرهنگی احیا شـد.

محمـد محمدپـور اظهار کـرد:  بر این اسـاس، ردیف بودجه 
مسـتقل بـرای اجرای طـرح هـای عمرانی و بنـای یادمان 
ایـن مجموعـه فرهنگی فاخر تبریـز در بودجه سـال ۱۳۹۸ 
لحـاظ شـده که از محـل اعتبارت ملی تخصیـص می یابد.

وی تشـریح کـرد: ردیـف بودجـه مقبـره الشـعرای تبریـز 
چنـد سـال پیـش حـزف شـد امـا در موافقـت نامـه اخیر  

۹.۸ میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای آن لحاظ شـده اسـت که 
البتـه از مقـدار تخصیـص آن خبـر نداریم، ولـی تالش می 
کنیـم تخصیـص آن کامـل شـود زیـرا بـرای اجـرای طـرح 
سـاماندهی مقبـره االشـعرای تبریـز در زمـان مناسـب، به 
اعتبـار کافـی نیـاز اسـت.  وی گفـت: بـر اسـاس تصمیـم 
هـای اتخـاذ شـده اخیـر، مقرر شـده تـا طرح سـاماندهی 
مقبـره االشـعرا تبریـز در ۲ بخـش ادامـه یابـد؛ بخـش 
بنـای یادمـان توسـط اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
آذربایجـان شـرقی آسـیب زدایـی و تکمیل شـود و بخش 
دیگـر طـرح پیرامون یادمان مقبره را شـهرداری ادامه دهد.  

مردم شـناس  پژوهشـگر  یـک 
مالـکان  اینکـه  بیـان  بـا 
پرداخـت  بـرای  قنات هـا 
زیـاد  نسـبتا  هزینه هـای 
نیـاز  حمایـت  بـه  قنات هـا  الیروبـی  و  احیـا  مرمـت، 
دارنـد، عامـل بخشـی از مهاجرت هـای صـورت گرفتـه از 
روسـتاها را از بیـن رفتـن قنات ها دانسـت.محمد مکاری 
)مدیـر گروه مردم شناسـی زیسـت محیطی پژوهشـکده 
مردم شناسـی( در بررسـی و بیان بخشـی از پژوهش اش 
بـا عنـوان »بررسـی نقـش عوامـل انسـانی تاثیرگـذار در 
خشـک شـدن قنات هـای خراسـان«، گفـت:  موضـوع 
قنـات نسـبت بـه بسـیاری از منابـع آبـی ایـران و اینکـه 

اسـتقرار حکومـت و انسـان ها بـه آن بسـتگی داشـته، از 
اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.وی بـا بیان اینکـه قنات 
سرمنشـا همـه مسـائل مربـوط بـه یـک منبـع آبـی مهم 
بـه شـمار می آیـد، عنوان کـرد: در ایـران به علـت نبود آب 
کافـی در تمامـی مناطـق، همـواره قنات هـا نقـش تعیین 
بـه  قنات هـا  از  کننـده ای در کشورداشـته اند و حفاظـت 
عهـده متولیـان مربـوط بـه هر قنـات بوده اسـت. مکاری 
بـا بررسـی قنات هـا از منظـر اجتماعـی و فرهنگـی اظهار 
اجـرای  دلیـل  بـه  ایـران  ارضـی  اصالحـات  در  داشـت: 
قوانیـن خـرده مالکیتـی صـورت گرفتـه، قنـوات بـه مرور 
بـه علـت عـدم رسـیدگی و الیروبـی توسـط خوانیـن و 

مالـکان، دچـار تخریـب و در نهایـت خشـک شـدند.
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 پیام
زیست

خبر

بــه گفتــه قاســم تقــی زاده خامســی -معــاون آب و 
ــدور  ــن آب کری ــت تامی ــرو- در نشس ــر نی ــای وزی آبف
اســتان های  تــا  چابهــار  ســواحل  از  شــرق کشــور 
و  خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی و سیســتان 
بلوچســتان میــزان تخصیــص آب دریــا و شــیرین کــردن 

و نمک زدایــی آن بــه ایــن اســتان ها ابــالغ شــد.
ــه  ــه ب ــا گفت ــه ایرن ــوول ب ــام مس ــن مق ــه ای ــور ک آن ط
ــت  ــکان برداش ــوع ام ــه در مجم ــن تفاهمنام ــب ای موج
یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون مترمکعــب از آب دریــا 
فراهــم می شــود کــه اســتان سیســتان وبلوچســتان 
۲۲۸ میلیــون مترمکعــب، خراســان رضــوی ۱۱۰ میلیــون 
مترمکعــب و خراســان جنوبــی ۶۰ میلیــون متــر مکعــب 
تقــی زاده  برنــد.  مــی  ســهم  آب  ایــن  خروجــی  از 
ــه  ــاس تفاهمنام ــر اس ــد: ب ــه می گوی ــی در ادام خامس
ــه  ــا ب ــب آب دری ــون مترمکع ــدود ۴۰۰ میلی ــده ح یادش
ایــن ســه اســتان تخصیــص مــی یابــد کــه تمــام فرآینــد 
ــود.  ــی ش ــام م ــی انج ــش خصوص ــط بخ ــال توس انتق
مشــارکت دولــت تنهــا در حــوزه پشــتبانی اســت و طــرح 
ــاون  ــود. مع ــی ش ــرا م ــی اج ــش خصوص ــط بخ توس
آب و آبفــای وزیــر نیــرو می افزایــد: مصــرف ایــن 
ــی  ــود و حت ــد ب ــت بســیار خــوب خواه ــرای صنع آب ب
بــرای کشــاورزی در بخــش گلخانهــای و کارهــای مــدرن 
ــده  ــا عم ــد ام ــادی باش ــد اقتص ــی توان ــز م ــاری نی آبی
مصــرف ایــن آب در بخــش صنعــت اســت. ایــن مقــام 
ــر  ــود تغیی ــا وج ــد: ب ــوان می کن ــه عن ــوول در ادام مس
قیمــت هــا نمــی تــوان عــدد دقیــق بــرای بــرآورد قیمــت 
تمــام شــده هــر متــر مکعــب آب تصفیــه و منتقــل شــده 
ــن  ــالم ای ــذا اع ــرد ل ــالم ک ــه اســتان هــای شــرقی اع ب
ــرای اســتخراج قیمــت  ــد مطالعــه مجــدد ب ــرخ نیازمن ن
ــن  ــاره ای ــز درب ــوی نی ــان رض ــتاندار خراس ــت. اس اس

ــای  ــا امض ــت: ب ــه اس ــا گفت ــگار ایرن ــه خبرن ــوع ب موض
ــتان  ــه اس ــار ب ــواحل چابه ــال آب از س ــه انتق تفاهمنام
هــای شــرق کشــور امیدواریــم هــر چــه زودتــر عملیــات 
ــرح در سیســتان وبلوچســتان شــروع شــود  اجــرای ط
تــا در ادامــه مســیر آب بــه خراســان جنوبــی و خراســان 
ــا رزم  ــود. علیرض ــل ش ــدس منتق ــهد مق ــوی و مش رض
حســینی می افزایــد: مانندالگویــی کــه پیــش از ایــن در 
خلیــج فــارس انجــام شــد و اجــرای آن ســال آینــده آب 

را بــه فــالت ایــران خواهــد رســاند طــرح پیــش رو نیــز 
ــیر  ــی در مس ــی و معدن ــرکتهای صنعت ــارکت ش ــا مش ب
ــه  ــد. ب ــد ش ــرا خواه ــور اج ــرق کش ــه ش ــال آب ب انتق
گفتــه اســتاندار خرداســان رضــوی ایــن طــرح درازمــدت 
ــات  ــد، مطالع ــی خواه ــیار م ــی بس ــع مال ــت و مناب اس
ــی در  ــایت اجرای ــیده و س ــام رس ــه انج ــرح ب ــه ط اولی
منطقــه چابهــار در حــال برپایــی اســت. براســاس برنامــه 
ریــزی هــا و بــا توجــه بــه نحــوه تامیــن مالــی و شــرایط 
ــرح  ــن ط ــا را در ای ــس ه ــوان فاینان ــه بت ــور و اینک کش
جــذب کــرد بــه نظــر مــی رســد رســیدن آب بــه شــرق 

ــد. ــه طــول انجام کشــور ۱۰ ســال ب

انتقال آب دریای عمان به 3 استان
ــط  ــت محی ــاون وق ــه مع ــود ک ــاه ۹۷ ب ــت م اردیبهش
ــا  ــط زیســت ب ــی ســازمان حفاظــت محی زیســت دریای
اشــاره بــه ضــرورت مطالعــات انتقــال آب دریــای عمــان 
ــان  ــای عم ــال آب از دری ــرح انتق ــرای ط ــال اج از احتم
ــزگان و  ــتان، هرم ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــه اس ب
ــه  ــر داد. ب ــده خب ــال آین ــک س ــوی در ی ــان رض خراس
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــن فرشــچی ب گــزارش ایســنا، پروی

در بحــث انتقــال آب دریــای عمــان تاکیــد دارم کــه 
حتمــا اســتان سیســتان و بلوچســتان در اولویــت قــرار 
ــی  ــی و بی آب ــه کم آب ــود: اگرچ ــرده ب ــح ک ــرد، تصری گی
در ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان 
و خراســان رضــوی بیــداد می کنــد امــا سیســتان و 
بلوچســتان بــه دلیــل مجــاورت بــا دریــای عمــان بایــد 
در اولویــت آبرســانی قــرار گیــرد. وی در مــورد ضــرورت 
انتقــال آب دریــای عمــان گفتــه بــود: پیش بینی هــا 
ــده اســتان های  ــا ســه ســال آین ــه ت ــد ک نشــان می ده

امضاء تفاهم نامه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور
با حضور معاون وزیر نیرو تفاهم نامه انتقال آب دریای عمان از سواحل چابهار به استان های 

خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان امضاء شد

اســتاندار خراســان رضــوی می گویــد: بــا امضــای تفاهمنامــه انتقــال آب از ســواحل چابهــار بــه 
اســتان هــای شــرق کشــور امیدواریــم هــر چــه زودتــر عملیــات اجــرای طــرح در سیســتان و 
بلوچســتان شــروع شــود تــا در ادامــه مســیر آب بــه خراســان جنوبــی و خراســان رضــوی و 
ــد الگویــی  ــد: همانن مشــهد مقــدس منتقــل شــود. علیرضــا رزم حســینی در ادامــه می افزای
کــه پیــش از  ایــن در خلیــج فــارس انجــام شــد و اجــرای آن ســال آینــده آب را بــه فــالت 
ایــران خواهــد رســاند طــرح پیــش رو نیــز بــا مشــارکت شــرکت هــای صنعتــی و معدنــی در 

مســیر انتقــال آب بــه شــرق کشــور اجــرا خواهــد شــد.

قاســم تقــی زاده خامســی -معــاون آب و 
آبفــای وزیــر نیــرو- بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــوان  ــی ت ــا نم ــت ه ــر قیم ــود تغیی ــا وج ب
ــام  ــت تم ــرآورد قیم ــرای ب ــق ب ــدد دقی ع
شــده هــر متــر مکعــب آب تصفیــه و منتقــل 
شــده بــه اســتان هــای شــرقی را اعــالم کــرد  
از ایــن  رو اعــالم ایــن نــرخ نیازمنــد مطالعــه 

ــت. ــت اس ــتخراج قیم ــرای اس ــدد ب مج

رنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و تنــوع 
زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
گفــت: گونه هــای مهاجــم غیــر بومــی پــس 
ــتگاه های  ــه زیس ــت ب ــازی در طبیع از رهاس
ــه  ــد. ب ــدی وارد می کنن ــیب ج ــی آس طبیع
ــا،  ــزاری برن ــی خبرگ ــروه اجتماع ــزارش گ گ
شــهاب الدیــن منتظمــی مدیــرکل دفتــر 
ــازمان  ــتی س ــوع زیس ــش و تن ــات وح حی
گفت وگــو  در  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــروه  ــت گ ــط زیس ــوزه محی ــگار ح ــا خبرن ب
اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در 
رابطــه بــا ورود گونه هــای مهاجــم بــه کشــور 
ــرد:  ــار ک ــه گونه هــای بومــی اظه و آســیب ب
ــه دلیــل اطــالع رســانی و  در حــال حاضــر ب
ــوص  ــیت ها درخص ــردم، حساس ــی م آگاه
مهاجــم  یــا  و  بومــی  غیــر  گونه هــای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. او ب ــه اس ــش یافت افزای
همــکاری مراکــز محیــط زیســتی اســتان ها 
ــی  ــی و انتظام ــز بــا دســتگاه های نظام نی
بیشــتر شــده ســت، افــزود: کشــف و ضبــط 
گونه هــای مهاجــم در اســتان ها افزایــش 
ــه دلیــل همــکاری منســجم  یافتــه و ایــن ب
دســتگاه های ذی ربــط اســت. منتظمــی 
گفــت: قاچــاق گونــه مهاجــم الکپشــت 
ــن روز هــا مــورد توجــه  گــوش قرمــز کــه ای
بســیاری از ســودجویان قــرار گرفتــه اســت، 
ــی  ــای بوم ــتگاه گونه ه ــه زیس ــدت ب ــه ش ب
آســیب می رســاند. او بیــان کــرد: حــدود 
اســتان کردســتان  در  الکپشــت  هــزار   ۳
اداره  و  انتظامــی  نیــروی  همــکاری  بــا 
ــد.  ــط ش ــف و ضب ــت کش ــط زیس کل محی
مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و تنــوع 
زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــم ب ــه مهاج ــن گون ــفانه ای ــزود: متاس اف
راحتــی در بازار هــای کشــور خریــد و فــروش 
ــازی  ــا رهاس ــی در رودخانه ه ــس از مدت و پ
ــای  ــه گونه ه ــر ب ــن ام ــه همی ــوند ک می ش
بومــی آســیب می رســاند. گفتنــی اســت 
رهاســازی ایــن حیوانــات در طبیعــت باعــث 
ــی  ــر زیســتگاه های غیربوم ــاری ب ــار زیانب آث
ــی  ــت های بوم ــا الک پش ــت ب ــه رقاب از جمل
ــا  ــه آن ه ــود ب ــه خ ــی ک ــال انگل های و انتق
ــی  ــای بوم ــت ه ــه الک پش ــت دارد ب مقاوم
ــان  ــرگان و گیاه ــر بی مه ــرب ب ــر مخ و تأثی

تاالب هــا شــده اســت.
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اعالم آمادگی ایران برای کنترل کانون های گ

بحرانی گرد و غبار فرامرزی 
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
کشــور در چهاردهمیــن کنفرانــس اعضــای متعاهــد 
موســوم  بیابان زایــی  بــا  مقابلــه  کنوانســیون 
بــه COP۱۴ تأکیــد کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران 
ــه  ــورهای منطق ــژه کش ــه وی ــورها ب ــایر کش ــا س ــکاری ب از هم
ــای  ــرل کانون ه ــار و کنت ــرد و غب ــای گ ــا توفان ه ــارزه ب ــرای مب ب
بحرانــی گــرد و غبــار فرامــرزی اســتقبال و اعــالم آمادگــی 
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــزارش س ــه گ ــد. ب می کن
ــات  ــالس مقام ــخنرانی در اج ــی س ــی ط ــل آقای ــور، خلی کش
عالی رتبــه چهاردهمیــن کنفرانــس اعضــای متعاهــد کنوانســیون 
ــا حضــور وزرای ۱۹۶ کشــور عضــو  ــان زایــی کــه ب ــا بیاب ــه ب مقابل
ــور  ــت کش ــو پایتخ ــی در دهلی ن ــا بیابانزای ــه ب ــیون مقابل کنوانس
هنــد در حــال برگــزاری اســت، ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور 
در ایــن کنفرانــس، از اعــالم آمادگــی کشــورمان بــرای همــکاری 
ــرد  ــی گ ــای بحران ــرل کانون ه ــت کنت ــه جه ــا کشــورهای منطق ب
ــاورزی در  ــاد کش ــر جه ــاون وزی ــر داد. مع ــرزی خب ــار فرام و غب

ســخنرانی خــود، جمهــوری اســالمی ایــران را بــه عنــوان یکــی از 
ــت  ــیون های زیس ــه کنوانس ــد ب ــی متعاه ــه جهان ــای جامع اعض
محیطــی، تغییــرات اقلیمــی و تنــوع زیســتی نــام بــرد و افــزود: 
برنامــه توســعه پایــدار جهــان موســوم بــه جهــان بــدون تخریــب 
ســرزمین کــه بــا هــدف تقویــت عملیــات احیایــی و ایجــاد تعادل 
در زیســت بوم هــا در ســطح جهــان بــه ویــژه در کشــورهای 
ــورت  ــه ص ــواره ب ــران هم ــت، ای ــده اس ــن ش ــر تدوی ــت تاثی تح
داوطلبانــه از آن حمایــت می کنــد. خلیــل آقایــی اظهــار داشــت: 
ــان، در  ــع در ســطح جه ــا و مرات ــت جنگل ه ــود وضعی ــرای بهب ب
ــر و دوراندیشــانه الزم و  ــع نگ ــرد جام ــک رویک ــن ی ــش گرفت پی
ــرداری  ــف بهره ب ــرح توق ــه ط ــه ب ــت. وی در ادام ــروری اس ض
تنفــس  اجــرای طــرح  و  از جنگل هــای هیرکانــی  صنعتــی 
جنــگل اشــاره داشــت و گفــت: در یــک اقــدام منحصــر بــه فــرد 
و پــس از تصویــب در مجلــس شــورای اســالمی، بهره بــرداری از 
ــوار از دو  ــد چــوب و ال ــرای تولی ــی ب ــه هیرکان ــای منطق جنگل ه

ســال پیــش متوقــف شــده اســت.  

خشــکه رودهــا در جهــت اســتحصال آب، ایجــاد عرصه هــای تولیــد 
گیاهــی در بازه هــای ۱۰۰۰ متــری، کنتــرل فرســایش، تولیــد و 
ــت  ــزارش معاون ــه گ ــوند. ب ــاماندهی می ش ــتغال س ــن اش همچنی
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، آبراهه هــای میانــی، فصلــی، 
رودخانه هــای غیــر دائمــی و خشــکه رودها همچــون رودخانه هــای 
دائمــی همــواره دارای آب نیســتند. بلکــه در زمــان بارش هــای 
ــا  ــن آبراه ه ــا ای ــوند. ام ــدار می ش ــد و آب ــان می کنن ــنگین طغی س
ــی  ــه مردم ــیاری را ب ــود بس ــتند و س ــی هس ــز دارای مزیت های نی
ــانند.  ــد، می رس ــی می کنن ــا زندگ ــراف آن ه ــیه و اط ــه در حاش ک
ســاکنین نزدیــک آن هــا بــا ایجــاد نهرهایــی از آن هــا بــرای اهــداف 
ــویی  ــد. از س ــتفاده می کنن ــزارع اس ــاری م ــون آبی ــون همچ گوناگ
ــا  ــا ایجــاد ســازه هایی از آن ه ــز ب برخــی ســازمان های مســئول نی
بــرای اهــداف مختلــف همچــون ســیل گیــر یــا رســوب گیــر بهــره 
ــن آبراهه هــا موضــوع مهمــی اســت،  ــت ای ــه مدیری ــد. البت می برن
زیــرا طغیــان آن هــا آســیب و خســاراتی را بــرای مــردم محلــی بــه 
دنبــال دارد. در کشــورمان بــا توجــه بــه ســطح قابــل توجــه اقلیــم 
ــق  ــر مناط ــوی دیگ ــو و از س ــک س ــک از ی ــه خش ــک و نیم خش
ــدان کــرده  ــه خشــکه رودها را دوچن کوهســتانی، ضــرورت توجــه ب
اســت. وقــوع ســیالب ها و حتــی کاهــش جریان هــای آبــی 
در رودخانه هــای فصلــی تاثیــرات منفــی متعــددی در جوامــع 
ــک ســو  ــدام از ی ــن اق ــا ای ــد. ب ــی ایجــاد می کن روســتایی و محل
تبعــات زیســت محیطی ناشــی از بــروز ســیل و تخریــب و هدررفــت 
خــاک و کاهــش تولیــدات گیاهــی کمتــر می شــود و از ســوی دیگــر 

بــا افزایــش بهــره وری اقتصــادی از مســیل ها، تبعــات اجتماعــی و 
ــر را کاهــش می دهــد.  بعضــًا مهاجــرت در جوامــع روســتایی متاث
ــن موضــوع ســتاد توســعه فناوری هــای  ــت ای ــه اهمی ــا توجــه ب ب
آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط  زیســت معاونــت علمــی و 
ــاوری ریاســت جمهــوری از انجــام طــرح »الگــوی ســاماندهی  فن
ــد  ــرای اســتحصال آب و ایجــاد عرصه هــای تولی خشــکه رودهــا ب
ــا ســاماندهی  ــرده ت ــت ک ــری« حمای ــای ۱۰۰۰ مت گیاهــی در بازه ه
ــی  ــا ســرعت بیشــتری انجــام شــود. عل ــن آبراه هــا در کشــور ب ای
ــاماندهی  ــوی س ــی »الگ ــرح پژوهش ــری ط ــر داوودی راد مج اکب
ــد  ــرای اســتحصال آب و ایجــاد عرصه هــای تولی خشــکه رودهــا ب
ــا  ــرح ب ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــای ۱۰۰۰ متری«ب ــی در بازه ه گیاه
ــان،  ــالم، کرم ــه ای ــور از جمل ــهر کش ــی در ۸ ش ــاد پایلوت های ایج
مشــهد و کرمانشــاه در حــال پیگیــری اســت، گفــت: در حــال حاضر 
فعالیت هــای دو پایلــوت در اســتان مرکــزی در حــال انجــام اســت. 
ــا  ــازه هایی روی آبراهه ه ــاد س ــا ایج ــرح ب ــن ط ــزود: در ای وی اف
ــود.  ــم می ش ــره آب فراه ــکان ذخی ــد ام ــرده بن ــورت پ ــه ص ــا ب ی
البتــه نصــب ســازه و نــوع انتخــاب آن بــر حســب شــرایط منطقــه 
ــردم  ــازی آب م ــره س ــا ذخی ــه وی، ب ــه گفت ــت. ب ــاوت اس متف
ــاغ یــا  می تواننــد بــرای اســتفاده های مختلــف همچــون آبیــاری ب
ــد. در منطقــه اســتان مرکــزی  ــرورش ماهــی از آن اســتفاده کنن پ
ــد  ــل خشکســالی در چن ــه دلی ــرا اســت ب ــال اج ــرح در ح ــه ط ک
ســال شــاهد افــت فعالیت هــای کشــاورزی بودیــم، در برنامــه بــا 
ــت آب  ــکان برداش ــم ام ــر داری ــف در نظ ــازه های مختل ــاد س ایج

ــن  ــه داد: در ای ــم.داوودی ادام ــم کنی ــه فراه ــردم منطق ــرای م را ب
ــا مشــکالتی همچــون کم آبــی، شــرایط نامســاعد  مناطــق مــردم ب
کشــاورزی، اشــتغال و مهاجــرت دســت و پنجــه نــرم کردنــد، و از 
ســویی ســیل، فرســایش و رســوب نیــز مشــکالتی را ایجــاد کــرده 
اســت و در اولویــت برنامه هــای کاری واحــد اجرایــی اســتان »اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان مرکــزی« قــرار داشــتند. 
وی در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: یکــی از مناطــق منتخــب در 
منتهی الیــه جنــوب غربــی اســتان مرکــزی، در شهرســتان شــازند 
و بخــش زالیــان و به نــام آبخیــز زالیــان اســت. ایــن محقــق 

خاطرنشــان کــرد: از مهم تریــن فنــاوری مــورد نظــر در ایــن طــرح 
ــرده  ــق پ ــا از طری ــت و کرانه ه ــر آب درون آبرف ــاد ذخای کالن، ایج
آب بنــد »یــا ســد زیرزمینــی« در بســتر خشــکه رود و اســتفاده از 
ــای  ــازه ها و طرح ه ــار س ــاران، در کن ــر ب ــطوح آبگی ــامانه های س س
اجرایــی متنــوع آبخیــزداری اســت.این محقــق تاکیــد کــرد: 
ــرح  ــم ط ــات مه ــق از موضوع ــردم مناط ــی م ــارکت و همراه مش
»الگــوی ســاماندهی خشــکه رودهــا بــرای اســتحصال آب و ایجــاد 

ــت. ــری« اس ــای ۱۰۰۰ مت ــی در بازه ه ــد گیاه ــای تولی عرصه ه

ــی  ــا بحران ــوکان ب ــط زیســت ب سرپرســت اداره حفاظــت محی
ــادر و در  ــده ن ــن پرن ــت: ای ــرغ، گف ــت میش م ــدن وضعی خوان
ــه  ــوان »چال ــا عن ــکلی ب ــار مش ــران دچ ــراض در ای ــال انق ح
ژنتیکــی« اســت. بــه گــزارش ایرنــا، رحیــم عبدالکریمــی 
در  هم اکنــون  رکوردهــا  آخریــن  براســاس  کــرد:  اظهــار 
ــه دشــت  ــران وجــود دارد ک ــرغ در ای ــال میش م حــدود ۳۰ ب
زیســتگاه های  شــاخص ترین  از  یکــی  بــوکان  »ســووتاو« 
ــن ســال  ــه چندی ــان اینک ــا بی ــه اســت. وی ب زادآوری این گون
اســت،  نکــرده  پیــدا  افزایــش  میش مــرغ  تعــداد  اســت 

خشکه رودها برای استحصال آب و 
اشتغال زایی ساماندهی می شوند
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آلودگی

تاالب

افزایش فرسایش خاکی در پی چرای 
بی رویه شتر ها در تاالب هامون 

تالش پکن برای خروج از فهرست 
آلوده ترین شهرهای جهان

حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
کل  اداره  زیســت  محیــط 
زیســت  محیــط  حفاظــت 
بلوچســتان  و  سیســتان 
گفت:بــه همــت یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان دو کاروان ۴۰۰ نفــری شــتر از پناهــگاه حیــات 
وحــش هامــون بیــرون رانــده شــد. بــه گــزارش 
ــده  ــی فرمان ــد ریگ ــوان، حمی ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــت  ــت اداره کل حفاظ ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
ــه  ــت: ب ــط زیســت سیســتان و بلوچســتان  گف محی
ــتان دو  ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــت ی هم
ــش  ــات وح ــگاه حی ــتر از پناه ــری ش کاروان ۴۰۰ نف
هامــون بیــرون رانــده شــد. او افــزود: یــگان حفاظــت 
ــود  ــای خ ــت زنی ه ــتان در گش ــت اس ــط زیس محی
در پنــاگاه حیــات وحــش هامــون دو کاروان ۴۰۰ 
نفــری از شــتران را در داخــل تــاالب شناســایی و بــه 

بیــرون از تــاالب هدایــت کردنــد. ریگــی افــزود: ادامــه 
ــتان، ورود دام و  ــه سیس ــالی در منطق ــد خشکس رون
ــن مشــکالت و  ــه احشــام از مهمتری ــی روی چــرای ب
تهدید هــای پناهــگاه حیــات وحــش هامــون اســت. 
چــرای بــی رویــه احشــام در محــدوده تــاالب هامــون 
ــاالب  ــب ت ــی مناس ــش گیاه ــودی پوش ــب ناب موج
و افزایــش فرســایش خــاک منطقــه و در نتیجــه 
تشــدید پدیــده گــرد وغبــار در منطقــه سیســتان 
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــرو ی ــود، از این می ش
ــاالب  ــوان در ت ــا تمــام ت ــل ب اســتان و شهرســتان زاب
هامــون بــرای جلوگیــری از نابــودی پوشــش گیاهــی 
ــال  ــا، در ح ــه ی دامه ــی روی ــرای ب ــط چ ــاالب توس ت
گشــت زنــی و مراقبــت هســتند. گفتنــی اســت 
ســومین  هامــون  بین المللــی  تــاالب  و  دریاچــه 
دریاچــه بــزرگ ایــران و هفتمیــن تــاالب بین المللــی 

ــت.  ــان اس جه

پکــن، پایتخــت چیــن در 
 ۲۰۰ فهرســت  از  دارد  نظــر 
شــهر آلــوده جهــان در ســال 
 )۲۰۱۹( میــالدی  جــاری 
ــز حاکــی از آن اســت کــه  خــارج شــود و داده هــا نی
غلظــت دودهــای خطرنــاک در مــاه اوت بــه کمتریــن 
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــزان خــود رســیده اســت. ب می
داده هــای مربــوط بــه شــرکت فنــاوری کیفیــت هــوای 
ــت  ــرار اس ــن ق ــان داده پک ــوئیس نش ــتقر در س مس
امســال میــزان ذرات کوچــک PM۲.۵ را کــه بــه ریــه 
آســیب جــدی وارد می کننــد، نســبت بــه ســال ۲۰۱۸ 
میــالدی تــا حــدود ۲۰ درصــد و نســبت به ســال ۲۰۱۷ 
ــا حــدود ۳۰ درصــد کاهــش دهــد. پکــن  ــالدی ت می
علیــه آلودگــی هــوا اســت کــه در ســال ۲۰۱۴ میــالدی 
ــع  ــی صنای ــی و جابجای ــرای تعطیل ــده و ب ــاز ش آغ
آالینــده، بهبــود اســتانداردهای ســوخت و انتشــار 

و کاهــش مصــرف زغــال ســنگ در ســطح شــهر 
ــن  ــا ای ــت. ب ــرده اس ــالش ک ــراف آن ت ــق اط و مناط
ــالدی  ــال ۲۰۱۹ می ــهر در س ــوای ش ــت ه ــال کیفی ح
احتمــااًل بیــش از چهــار برابــر باالتــر از میانگیــن 
ــر  راهنمــای غلظــت PM۲.۵ ســاالنه ۱۰ میکروگــرم ب
متــر مکعــِب ســازمان جهانــی بهداشــت و هم چنیــن 
باالتــر از اســتاندارِد ۳۵ میکروگــرِم ملــی موقــت 
چیــن خواهــد بــود.در هشــت ماهــه نخســت امســال  
بــه صــورت  پکــن  در   PM۲.۵ غلظــت میانگیــن 
درصــد   ۱۹.۳ یعنــی  میکروگــرم،   ۴۲.۶ ســاعتی 
ــار  ــن آم ــت. ای ــوده اس ــته ب ــال گذش ــر از س پایین ت
ــال  ــابه س ــدت مش ــن در م ــی از میانگی ــر از نیم کمت
۲۰۰۹ میــالدی اســت. دولــت چیــن اعــالم کــرده کــه 
ــه آلودگــی هــوا در ســال  در طــول کمپیــن خــود علی
۲۰۱۹ میــالدی اقدامــات مؤثرتــر و هدفمندتــری را 

ــرد. ــد ک ــاذ خواه اتخ

دستگیری 2 شکارچی غیر مجاز در آمل
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل از دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز به همراه 
کشف و ضبط ۲ قبضه اسلحه شکاری قاچاق، ۴قطعه پرنده خوتکا، ۱ قطعه پرنده چنگر در منطقه 
دابودشت این شهرستان خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی کشاورزیان افزود: 
پرونده این شکارچیان جهت رسیدگی و اعمال قانون به مراجع قضایی ارسال خواهدشد.

گزارش

قاچاق الک پشت 
گوش قرمز

ب
مخالفت محیط زیست با لوله گذاری دایک مرزی تاال

برای تخلیه آب هورالعظیم به عراق
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل  سرپرســت 
ــرای  ــالش هــا ب ــه ت ــه ادام ــا اشــاره ب خوزســتان ب
مســدود کــردن دایــک مــرزی هورالعظیــم، گفــت: 
ــرای  ــه گــذاری دایــک مــرزی ب ــه لول ــاد کشــاورزی اقــدام ب جه
خــروج آب هورالعظیــم بــه ســمت عــراق کــرده کــه بــا مخالفــت 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــه رو شــده اســت. ب ــط زیســت، روب شــدید محی
ــه  ــی ک ــکاف های ــم ش ــد ترمی ــاره رون ــرفی درب ــواد اش محمدج
ــود، اظهــار  در دایــک مــرزی بعــد از ســیل اخیــر ایجــاد شــده ب
ــی  ــتگاه های ــی از دس ــتان یک ــاورزی خوزس ــاد کش ــت: جه داش
اســت کــه مکلــف بــود ۲ نقطــه از دایــک مــرزی را ترمیــم کنــد، 
ــود  ــرده ب ــذاری ک ــه گ ــه لول ــدام ب ــا اق ــکاف ه ــل ش ــا در مح ام
کــه ایــن مســاله بــا مخالفــت شــدید ســازمان محیــط زیســت 
روبــرو شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه لولــه گــذاری 
ــه  ــده و آب را ب ــام ش ــاالب انج ــک ت ــماره ی ــزن ش ــا در مخ ه
ــد،  ــی کن ــه م ــاالب تخلی ــی ت ــمت عراق ــمت قس ــه س ــدت ب ش
ــرگ  ــور و م ــی از ه ــدن بخش ــک ش ــث خش ــرایط باع ــن ش ای

ــودن  ــدی ب ــایعه عم ــاره ش ــرفی درب ــود. اش ــان ش ــر آبزی و می
اقــدام جهــاد کشــاورزی بــه منظــور توســعه کشــاورزی و آبــزی 
پــروری بــا خشــک کــردن ایــن قســمت از تــاالب، توضیــح داد: 
دربــاره عمــدی بــودن ایــن اقــدام هنــوز نمــی تــوان بــا قطعیــت 
صحبــت کــرد امــا جهــاد کشــاورزی اصــرار بــر لولــه گــذاری ایــن 
نقــاط داشــته اســت. بــه گفتــه وی یکــی از شــکاف هــای لولــه 
گــذاری شــده اکنــون مســدود شــده امــا جهــاد کشــاورزی هنــوز 
ــد کــه  ــل مســدود کــردن نقطــه دیگــر مقاومــت مــی کن در مقاب
ــن مســاله تعییــن  ــرار اســت نشســت کارشناســی برگــزار و ای ق
تکلیــف شــود. وی گفــت: جهــاد کشــاورزی معتقــد اســت کــه بــا 
توجــه بــه وســعت کشــت شــلتوک در منطقــه، ایــن لولــه گــذاری 
مانــع برگشــت زهــاب بــه اراضــی مــی شــود، در صورتــی کــه مــا 
مخالــف ایــن نظــر هســتیم زیــرا ایــن قســمت دایــک در گذشــته 
مســدود بــوده و تاکنــون شــاهد چنیــن اتفاقــی نبودیــم. وی در 
بخــش دیگــری از صحبت هایــش مــرگ و میــر گســترده ماهــی 

ــم را رد کــرد. ــر در هورالعظی هــا در تابســتان اخی
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خراســان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
شــمالی گفــت: ۹۵۱ مــورد تصــرف غیرمجــاز در 
حریــم و بســتر رودخانــه هــای اســتان طــی پنــج 
ماهــه امســال، شناســایی شــده انــد کــه تــا بــه کنــون ۲۰ هــزار 
ــه  ــتر رودخان ــم و بس ــده در حری ــرف ش ــن تص ــع زمی ــر مرب مت
ــه گــزارش ایســنا، ســیدعقیل  هــای اســتان آزاد شــده اســت. ب
مرتضــوی، در نشســت شــورای حفاظــت از حقــوق بیــت المــال 
ــرای  ــن راســتا ۷۶۵ مــورد اخطــار ب ــار کــرد: در همی اســتان اظه
متخلفــان صــادر شــده و ۲۰ هــزار متــر مربــع زمیــن تصــرف شــده 
ــح  ــت. وی تصری ــده اس ــا آزاد ش ــتر رودخانه ه ــم و بس در حری
ــف  ــده تخل ــاری ۱۵ پرون ــال ج ــدای س ــاه ابت ــج م ــرد: در پن ک
مربــوط بــه تصــرف در بســتر رودخانه هــا توســط مرجــع قضایــی 
ــت.  ــیدگی اس ــت رس ــز در دس ــده نی ــده و ۲۹ پرون ــیدگی ش رس
وی هم چنیــن گفــت: ۳۳ هکتــار از زمین هــای تملــک شــده در 
ســد شــیروان کــه توســط متخلفــان تصــرف و کشــت شــده بــود 
ــان خــارج شــد. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای  از تصــرف آن
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در بحــث انتقــال آب دریــای عمــان تاکیــد دارم کــه 
حتمــا اســتان سیســتان و بلوچســتان در اولویــت قــرار 
ــی  ــی و بی آب ــه کم آب ــود: اگرچ ــرده ب ــح ک ــرد، تصری گی
در ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان 
و خراســان رضــوی بیــداد می کنــد امــا سیســتان و 
بلوچســتان بــه دلیــل مجــاورت بــا دریــای عمــان بایــد 
در اولویــت آبرســانی قــرار گیــرد. وی در مــورد ضــرورت 
انتقــال آب دریــای عمــان گفتــه بــود: پیش بینی هــا 
ــده اســتان های  ــا ســه ســال آین ــه ت ــد ک نشــان می ده

ــوی  ــان رض ــزگان و خراس ــتان، هرم ــتان و بلوچس سیس
ــال آب حتمــا  ــد و انتق ــاز دارن ــی نی ــع آب ــه مناب ــا ب حتم

ــرد. ــد صــورت گی بای

چاره ای جز انتقال آب نیست
ــی ســازمان  ــط زیســت دریای ــاون محی ــان مع در آن زم
ــوع  ــن موض ــه ای ــخ ب ــت در پاس ــط زیس ــت محی حفاظ
کــه تعــدادی از کارشناســان انتقــال آب را گزینــه مــردود 
بــرای تامیــن منابــع آبــی می داننــد، گفتــه بــود: ســازمان 
ــن  ــال آب را آخری ــم انتق ــت ه ــط زیس ــت محی حفاظ

گزینــه می دانــد امــا بایــد دقــت کنیــم کــه هــر دریایــی 
ــه  ــا ب ــت م ــن عل ــه همی شــرایط خــاص خــود را دارد. ب
ــم.  ــه گفتی ــارس ن ــج ف ــزر و خلی ــای خ ــال آب دری انتق
دریــای عمــان بــه خصــوص شــمال شــرقی آن شــرایط 
متفاوتــی دارد ضمــن اینکــه چــاره دیگــری بــرای تامیــن 
ــچی  ــم. فرش ــق نداری ــن مناط ــاز ای ــورد نی ــع آب م مناب
بــا اشــاره بــه اینکــه آبگیــری سیســتان و بلوچســتان از 
دریــای عمــان اشــکالی نــدارد، می افزایــد: عمــق دریــای 
ــت  ــا وضعی ــرایط آن ب ــت و ش ــاد اس ــی زی ــان خیل عم

بســته دریــای خــزر و نیمــه بســته خلیــج فــارس 
ــاال  ــق ب ــر عم ــالوه ب ــان ع ــای عم ــت. دری ــاوت اس متف
ــه  ــم ک ــد می کن ــاط دارد و تاکی ــد ارتب ــوس هن ــا اقیان ب
ــری  ــن ســه اســتان و جلوگی ــران خشــکی ای ــرای جب ب
از نابــودی آن هــا چــاره دیگــری جــز انتقــال آب وجــود 
ــد  ــی دارن ــه آب زیرزمین ــتان ها ن ــن اس ــون ای ــدارد چ ن
نــه می تــوان بــه بارش هــای ایــن منطقــه امیــدوار بــود.

مصارف آب انتقالی از دریای عمان
ــزی  ــود: برنامه ری ــه ب ــن فرشــچی در آن زمــان گفت پروی
شــده کــه آب منتقــل شــده بیشــتر بــرای مصــارف 
شــرب و بعــد بــرای مصــارف صنعــت و کشــاورزی 
ســازمان  دریایــی  زیســت  محیــط  معــاون  باشــد. 
حفاظــت محیــط زیســت در مــورد میــزان آب مــورد نیــاز 
بــرای انتقــال از دریــای عمــان در ادامــه می افزایــد: 
میــزان آب مــورد نیــاز بــرای انتقــال در دســت مطالعــه 
اســت همچنیــن مســائلی مثــل عمــق و روش آبگیــری، 
ــتقرار آن،  ــل اس ــیرین کن و مح ــوژی آب ش ــوع تکنول ن
ــد  ــدن تلخ آبه هــا بای ــال آب و محــل بازگردان مســیر انتق
مــورد مطالعــه قــرار گیــرد کــه در دســت انجــام اســت و 
حــدود شــش مــاه دیگــر بــه اتمــام می رســد. بــه گفتــه 
فرشــچی حــدود پنــج مــاه بعــد از پایــان مطالعــات کار 
ــه اســتان های سیســتان  ــای عمــان ب ــال آب از دری انتق
و بلوچســتان، هرمــزگان و خراســان رضــوی آغــاز خواهــد 
ــزات وارد و   ــات، تجهی ــا مطالع ــان ب ــه همزم ــد البت ش
ــه  ــا اشــاره ب ــی انجــام می شــود. وی ب کارهــای مقدمات
اینکــه مطالعــات مربــوط بــه انتقــال آب دریــای عمــان 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه اس ــه ای س را آب منطق
انجــام  رضــوی  خراســان  ویــژه  بــه  و  هرمــزگان 
می دهنــد، تاکیــد می کنــد: مطالعــات بایــد انجــام شــود 
ــا قبــل از ارائــه نتایــج کلیــه مطالعــات نمی تــوان در  و ت
این بــاره نظــر قطعــی داد. معــاون وقــت محیــط زیســت 
دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در آن زمــان 
گفتــه بــود: بــا اینکــه در مــورد انتقــال از دریــای عمــان 
ــیاری  ــروط بس ــرط و ش ــا ش ــم ام ــری نداری ــاره دیگ چ
ــال آب گذاشــته شــده اســت و  ــه مجــوز انتق ــرای ارائ ب
معاونــت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه 
ــت  ــا جدی ــتی ب ــط زیس ــای محی ــات کاره ــام جزیی تم
ــری  ــتگاه های مج ــه دس ــت البت ــد داش ــارت خواه نظ
انتقــال آب هــم بــه دلیــل ســرمایه گذاری کالنــی کــه در 
جریــان اجــرای ایــن طــرح دارنــد، خودشــان را مجــاب 
کرده انــد کــه تمــام مراحــل توســعه را بــا محیــط زیســت 

ــد. ــو ببرن جل

معاون آب وزیر نیرو 
می گوید: به موجب 

تفاهمنامه انتقال 
آب دریای عمان، در 

مجموع امکان برداشت 
یک میلیارد و 200 

میلیون متر مکعب 
از آب دریا فراهم 

می شود که استان 
سیستان وبلوچستان 

228 میلیون 
مترمکعب، خراسان 
رضوی 110 میلیون 

مترمکعب و خراسان 
جنوبی ۶0 میلیون 

مترمکعب از خروجی 
این آب سهم می برند.

امضاء تفاهم نامه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور
با حضور معاون وزیر نیرو تفاهم نامه انتقال آب دریای عمان از سواحل چابهار به استان های 

خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان امضاء شد

ــی  ــا بحران ــوکان ب ــط زیســت ب سرپرســت اداره حفاظــت محی
ــادر و در  ــده ن ــن پرن ــت: ای ــرغ، گف ــت میش م ــدن وضعی خوان
ــه  ــوان »چال ــا عن ــکلی ب ــار مش ــران دچ ــراض در ای ــال انق ح
ژنتیکــی« اســت. بــه گــزارش ایرنــا، رحیــم عبدالکریمــی 
در  هم اکنــون  رکوردهــا  آخریــن  براســاس  کــرد:  اظهــار 
ــه دشــت  ــران وجــود دارد ک ــرغ در ای ــال میش م حــدود ۳۰ ب
زیســتگاه های  شــاخص ترین  از  یکــی  بــوکان  »ســووتاو« 
ــن ســال  ــه چندی ــان اینک ــا بی ــه اســت. وی ب زادآوری این گون
اســت،  نکــرده  پیــدا  افزایــش  میش مــرغ  تعــداد  اســت 

ــت  ــن جمعی ــی افزایــش نیافت ــزود: یکــی از علت هــای اصل اف
ــد  ــب زیســتگاه، رون ــی چــون تخری ــار عوامل ــه در کن ــن گون ای
رو بــه رشــد فعالیت هــای کشــاورزی و نبــود مدیریــت جامــع 
مناطــق زیســتگاهی، بســته بــودن جمعیــت و بــه تبــع آن 
چالــه ژنتیکــی اســت. وی در خصــوص برنامــه عملیاتــی 
در  برنامــه  ایــن  گفــت:  میش مــرغ،  از  حفاظــت  بــرای 
ســال های گذشــته توســط اســاتید دانشــگاه اراک تدویــن 
و توســط ســازمان محیــط زیســت نیــز تصویــب و جهــت 
ــی  ــن محــل زندگ ــا اجــاره زمی ــد ی ــه خری ــالغ شــد ک اجــرا اب

ایــن پرنــده، تکثیــر مصنوعــی و افزایــش ســطح آگاهــی 
کشــاورزان بخشــی از ایــن برنامــه اســت کــه هنــوز در مرحلــه 
ــم. وی در مــورد آخریــن وضعیــت طــرح  ــرار داری ــه آن ق اولی
خریــد اراضــی کشــاورزی دشــت »ســووتاو حمامیــان« بــوکان 
ــار  ــت، اظه ــران اس ــرغ در ای ــش م ــتگاه می ــن زیس ــه آخری ک
کــرد: ســال گذشــته جهــت خریــد ایــن اراضــی پنــج میلیــارد 
ــارات  ــن اعتب ــفانه ای ــا متاس ــد ام ــالغ ش ــوب و اب ــال مص ری
ــه نشــد. سرپرســت اداره حفاظــت  ــی جــذب و هزین ــه دالیل ب
ــش  ــات می ــز تحقیق ــوص مرک ــوکان در خص ــت ب ــط زیس محی
مــرغ ایــن شهرســتان نیــز اضافــه کــرد: ســاختمان ایــن 
مرکــز تحــت عنــوان ایســتگاه مطالعــات زیســت محیطــی 
ــاری، در حــال  ــود ردیــف اعتب ــه علــت نب ســاخته شــده امــا ب
می شــود  اســتفاده  آن  از  محیط بانــی  عنــوان  بــه  حاضــر 
و کاربــری مرکــز تحقیقــات را نــدارد کــه امیــد اســت در 
ــرد.  ــرار گی ــت ق ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتور کار س دس
ــی و  ــارات مل ــذب اعتب ــده را ج ــن پرن ــات ای ــا راه نج وی تنه
ــارکت  ــرغ و مش ــی میش م ــه عمل ــرای برنام ــی، اج بین الملل
ــی  ــه ژنتیک ــرد.  چال ــوان ک ــی عن ــع محل ــازی جوام و آگاه س
)همخونــی( عارضــه ای اســت کــه بــا توجــه بــه کوچــک شــدن 
بــه وجــود می آیــد؛  ازدیــاد آمیزش هــای فامیلــی  گلــه و 
ــه  ــر ایــن عارضــه صفــات منفــی در گل بدیــن معنــی کــه در اث
ــدا  ــده کاهــش پی ــی پرن ــروز کــرده و قــدرت زنده مان بیشــتر ب
ســرخ  لیســت  در  حاضــر  حــال  در  میش مــرغ  می کنــد. 
)IUCN( بــا درجــه حفاظتــی آســیب پذیر قــرار دارد و اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان غربــی چنــد ســالی اســت 
ــده در  ــوان پناهــگاه ایــن پرن ــه عن کــه دشــت »ســووتاو« را ب

اســتان بــه عنــوان منطقــه شــکار ممنــوع اعــالم کــرده اســت. 
ــت  ــی »دش ــه معن ــی ب ــان محل ــه در زب ــووتاو« ک ــت »س دش
ــانی از  ــت انس ــم جمعی ــم ک ــل تراک ــه دلی ــت ب ــوخته« اس س
یــک ســو و از ســویی دیگــر کمبــود آب در ایــن منطقــه بــرای 
زیســت و جوجــه آوری میش مــرغ بســیار مناســب بــوده و 
ــون  ــه مســتعدترین منطقــه و کان بیــش از یــک دهــه اســت ب
ــرغ  ــت. میش م ــده اس ــل ش ــور تبدی ــرغ کش ــت میش م زیس
ــره  ــواده هوب ــدگان راســته درســانان، خان ــرگ( از رده پرن )چی
پرنــدگان  بزرگتریــن  جــزو  اســت کــه   Otis جنــس  از  و 
گیاه خــوار بــوده و بــا جثــه بــزرگ و بال هــای کشــیده و 
ــب  ــان لق ــرواز جه ــه پ ــادر ب ــده ق ــنگین ترین پرن ــوان، س پرت
ــیده،  ــای کش ــردن و پاه ــده دارای گ ــن پرن ــت. ای ــه اس گرفت
روی  و  اســت  رنگارنــگ  پرهــای  و  پهــن  منقــار  و  بال هــا 
بهــار  فصــل  در  میش مــرغ  می کنــد؛  النه ســازی  زمیــن 
تخم گــذاری می کنــد و در هــر دوره تخم گــذاری نیــز ۲ تــا 
۲۷ روز جوجه هــا  ۲۵ تــا  چهــار تخــم می گــذارد؛ پــس از 
ــدی دارد  ــوی و بلن ــرغ پاهــای ق ــد. میــش م ــا می آین ــه دنی ب
ــم  ــت ه ــی اس ــود. گفتن ــم می ش ــت خت ــه انگش ــه س ــه ب ک
ــده  ــتگاه پرن ــن زیس ــوکان مهم تری ــوتاو« ب ــت »س ــون دش اکن
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــکان ب ــن م ــت. ای ــور اس ــرغ در کش میش م
زیســتگاه  مهم تریــن  بــه  خــود  بفــرد  منحصــر  و  مطلــوب 
ــت.  ــل شده اس ــور تبدی ــطح کش ــرغ در س ــادر میش م ــده ن پرن
ــه وســعت ۴۰۰  ــه تپــه ماهــوری ب دشــت ســوتاو کــه یــک پهن
ــوکان  ــتان ب ــع شهرس ــان از تواب ــتای حمامی ــار را در روس هکت
از  قطعــه   ۲۵ تــا   ۲۰ پذیــرای  ســاالنه  می شــود،  شــامل 

ــت. ــادر اس ــده ن ــوع پرن این ن

گرفتار شدن میش مرغ ایرانی در »چاله ژنتیکی«

ــا بیــان اینکــه متولــی آبشــارها در  یــک فعــال محیــط زیســت ب
ایــران وزارت نیــرو اســت، گفــت: وزارت نیــرو به عنــوان بخشــی از 
حاکمیــت ایــران متولــی یکــی از زیباتریــن اجــزای طبیعــت ایــران 
ــه گــزارش ایســنا،  ــل نیســت. ب ــرای آن قائ ــا ارزشــی ب اســت ام
ــه  ــان اینک ــا بی ــران« ب ــش در »شــب آبشــارهای ای ــد دروی محم
آبشــارها وزن مهمــی در طبیعــت ایــران دارنــد و یکــی از عیارهــای 
طبیعــت ایــن ســرزمین محســوب می شــوند، گفــت: آبشــارها بــه 
ــهور  ــای مش ــه کتابخانه ه ــد ک ــمندی می مانن ــی ارزش ــخ خط نس
ــه داد: آبشــارها محصــول  ــه آن هــا فخــر می فروشــند. وی ادام ب
تــاب آوری منحصــر به فــرد رودخانه هــا اســت. رودخانه هایــی 
کــه در مســیر خــود برخــوردار از آبشــار هســتند، کیفیت آبزیانشــان 
بــه مراتــب بهتــر خواهــد بــود. ســرزمین مــا به عنــوان یــک کشــور 
جــوان از نظــر زمین شناســی از تفــاوت ارتفاعــی بســیار درخــوری 
برخــوردار اســت و آبشــارهای ارزشــمندی دارد کــه برخــی از آنهــا 
ــد  ــه بی نظیــر هســتند مانن ــوب  شــرقی و خاورمیان در آســیای جن
ــار  ــی در کن آبشــارهایی کــه از شــاهان کوه ســرازیر می شــود. وقت
ایــن آبشــارها قــرار می گیریــد یــا تصاویــر آنهــا را می بینیــد، بــاور 
ــش  ــع شــده اند. دروی ــران واق ــن آبشــارها در ای ــه ای ــد ک نمی کنی
تاکیــد کــرد: برگــزاری نشســت هایی ماننــد شــب آبشــارهای 
ایــران در گفتمان هــای رایــج مــردم چــه در ســطح دانشــگاه ها و 
چــه در صحــن مجلــس خالــی اســت، اگــر ایــن اتفــاق می افتــاد 
شــاید روزگار آبشــارهای مــا این گونــه نبــود. ایــن کنشــگر محیــط  
ــه  ــا ک ــرد: هرج ــارها اظهارک ــت آبش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــت ب زیس
آبشــار وجــود داشــته باشــد، طبیعــت حیــات  وحــش و پرنــدگان 
ــه  ــون ب ــد چ ــدا می کن ــش پی ــی افزای ــل توجه ــرز قاب ــه ط آن ب
ــوری را در  ــع آب درخ ــد و مناب ــه می افزای ــت منطق ــت زیس کیفی

ــد. ــرار می ده ــدگان ق ــار پرن اختی

یک فعال محیط زیست 
مطرح کرد:

انتقاد از بی توجهی وزارت 
نیرو به آبشارها

خبر

محکومیت سه محیط بان به 
پرورش و رهاسازی کبک

ســه تــن از محیط بانــان در شهرســتان ســرعین بــه 
ــرای  ــاره اج ــع درب ــالف واق ــزارش خ ــه گ ــل ارائ دلی
از ســوی  زیســت محیطی  یــک محکــوم  حکــم 
ــت  ــک در طبیع ــازی کب ــرورش و رهاس ــه پ دادگاه،ب
محکــوم شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، ایــن ســه محیط بــان دربــاره اجــرای حکــم 
یــک شــکارچی غیرمجــاز بــه دادگاه گــزارش غیــر واقــع ارائــه داده بودنــد. ایــن 
شــکارچی بــه خاطــر شــکار ســه قطعــه کبــک بــه رهاســازی ۶ قطعــه کبــک در 
طبیعــت محکــوم و در حالــی کــه حکــم را اجــرا نکــرده بــود، محیط بانــان طــی 

ــد. ــه دادگاه گــزارش کــرده بودن صورتجلســه ای اجــرای حکــم را ب

کشف ۵ قبضه تفنگ شکاری
ــن  ــاالب بی ــیه ت ــکاری در حاش ــگ ش ــه تفن ۵قبض
المللــی امیرکالیــه الهیجــان از شــکارچیان کشــف و 
ضبــط شــد. بــه گــزارش نــدای گیــالن از الهیجــان، 
علــی امیــری، گفــت: ۵ قبضــه تفنــگ شــکاری 
ــف  ــکارچیان متخل ــان از ش ــه الهیج ــی امیرکالی ــن الملل ــاالب بی ــیه ت در حاش
کشــف و ضبــط شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــکار پرنــدگان در تــاالب 
ــن شــکارچیان  ــف ای ــده تخل ــزود: پرون ــوع اســت، اف ــه الهیجــان ممن امیرکالی
بــرای ســیر مراحــل مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل شــده اســت. 
تــاالب بیــن المللــی امیرکالیــه بــا هــزار و ۲۳۰ هکتــار وســعت زیســتگاه ۱۱ گونــه 

ــدگان وحشــی مهاجــر اســت. ماهــی پناهــگاه زمســتانه پرن

رهاسازی یک بهله دلیجه
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
بلوچســتان گفت:یــک بهلــه دلیجــه پــس از درمــان 
و تیمــار بــه دامــان طبیعــت بازگردانــده شــد. حمیــد 
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی ــی فرمان ریگ
سیســتان بلوچســتان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار  گــروه اســتان هــای باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از زاهــدان، گفــت: یــک بهلــه دلیجــه پــس از درمــان و تیمــار 
بــه دامــان طبیعــت بازگردانــده شــد. ریگــی افــزود: یکــی از دوســتداران طبیعــت 
ایــن پرنــده را کــه بــه دلیــل جراحــت قــادر بــه پــرواز نبــود بــه ایــن اداره تحویــل 
داده بــود، محیــط بانــان پــس از تیمــار و بهبــودی دلیجــه مذکــور را در طبیعــت 
ــره  ــکاری؛ از تی ــدگان ش ــه از پرن ــد. دلیج ــازی کردن ــا س ــتان ره ــن شهرس ای

شــاهینیان و از پرنــدگان حمایــت شــده اســت.

پرندگان

شکارچیان

پرندگان

تعدادی جانور وحشی در قم کشف و رهاسازی شدند
رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: تعدادی جانور وحشی از گونه های مختلف 
در قم کشف و در دامان طبیعت رهاسازی شدند. به گزارش ایسنا، محمدرضا عابدی مقدم گفت: طی چند روز گذشته 
با همکاری یگان حفاظت محیط زیست تعدادی جانور وحشی از متخلفان کشف و یا توسط دوستداران محیط زیست 

به این اداره کل تحویل داده شده اند.

سنا
 ای

س:
عک

اســتاندار گیــالن، یکــی از مهم تریــن اهــداف اجــرای طــرح زراعــت 
ــی  ــای هیرکان ــرداری از جنگل ه ــش بهره ب ــران کاه ــوب را جب چ
ــوان  ــه عن ــی ب ــای هیرکان ــت از جنگل ه ــزود: حفاظ ــت و اف دانس
ــه  ــی ضــروری اســت. ب ــت شــده بین الملل ــی ثب ــر طبیع ــک اث ی
ــت  ــن نشســت ســتاد زراع ــزارش ایســنا، ارســالن زارع در اولی گ
ــن  ــاالی ای ــای ب ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــالن، ب ــتان گی ــوب اس چ
اســتان در زراعــت چــوب، اظهــار کــرد: ظرفیت هــای گیــالن بایــد 
بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گیــرد. اســتاندار گیــالن زراعــت 
ــت  ــدزا دانس ــتغالزا و درآم ــادی اش ــت اقتص ــک فرص ــوب را ی چ
ــای  ــی از چالش ه ــکاری یک ــئله بی ــروز مس ــرد: ام ــح ک و تصری
اســتان و کشــور اســت و بایــد بــه دنبــال کاهــش نــرخ بیــکاری 
ــرای  ــای اج ــی از ویژگی ه ــیم. زارع یک ــتغال باش ــش اش و افزای
ــت و  ــت دانس ــط زیس ــت از محی ــوب را حفاظ ــت چ ــرح زراع ط
عنــوان کــرد: کاهــش بهره بــرداری از جنگل هــای طبیعــی از 
ــه چــوب از طــرف دیگــر،  ــع ســلولزی ب ــاز صنای یــک طــرف و نی
ــه  ــاق مواج ــاز و قاچ ــر مج ــت غی ــد برداش ــا تهدی ــا را ب جنگل ه
می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه زراعــت چــوب بایــد بــا نــگاه رونــق 
ــرا  ــتغال اج ــاد اش ــادی و ایج ــن اقتص ــد، تامی ــت و درآم معیش
شــود، خاطرنشــان کــرد: از طریــق زراعــت چــوب می توانیــم 
ــرای  ــروج ارز ب ــم و از خ ــش دهی ــی را افزای ــص مل ــد ناخال تولی
واردات چــوب مــورد نیــاز صنایــع و کارخانجــات جلوگیــری کنیــم. 
ایــن مقــام مســئول خواســتار تصویــب شــیوه نامه اجرایــی طــرح 
ــد کــرد:  مذکــور و اصــالح مقــررات و دســتورالعمل ها شــد و تاکی
بــر اســاس تکلیــف قانونــی تــا پایــان برنامــه ششــم بایــد ۶۶۰۰ 
هکتــار صنوبــرکاری در گیــالن داشــته باشــیم لــذا فرمانــداران بــا 
شناســایی اراضــی ملــی و مشــتثنیات مغفــول مانــده کــه مســتعد 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــریع در اج ــب تس ــت موج ــوب اس ــت چ زراع

شــوند.

در اولین نشست ستاد زراعت 
چوب استان گیالن اعالم شد:

ضرورت حفاظت از 
جنگل های هیرکانی
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ه ها
خان

ود
شناسایی 951 فقره تصرف غیرمجاز در حریم ر

رودخانه های خراسان شمالی
خراســان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
شــمالی گفــت: ۹۵۱ مــورد تصــرف غیرمجــاز در 
حریــم و بســتر رودخانــه هــای اســتان طــی پنــج 
ماهــه امســال، شناســایی شــده انــد کــه تــا بــه کنــون ۲۰ هــزار 
ــه  ــتر رودخان ــم و بس ــده در حری ــرف ش ــن تص ــع زمی ــر مرب مت
ــه گــزارش ایســنا، ســیدعقیل  هــای اســتان آزاد شــده اســت. ب
مرتضــوی، در نشســت شــورای حفاظــت از حقــوق بیــت المــال 
ــرای  ــن راســتا ۷۶۵ مــورد اخطــار ب ــار کــرد: در همی اســتان اظه
متخلفــان صــادر شــده و ۲۰ هــزار متــر مربــع زمیــن تصــرف شــده 
ــح  ــت. وی تصری ــده اس ــا آزاد ش ــتر رودخانه ه ــم و بس در حری
ــف  ــده تخل ــاری ۱۵ پرون ــال ج ــدای س ــاه ابت ــج م ــرد: در پن ک
مربــوط بــه تصــرف در بســتر رودخانه هــا توســط مرجــع قضایــی 
ــت.  ــیدگی اس ــت رس ــز در دس ــده نی ــده و ۲۹ پرون ــیدگی ش رس
وی هم چنیــن گفــت: ۳۳ هکتــار از زمین هــای تملــک شــده در 
ســد شــیروان کــه توســط متخلفــان تصــرف و کشــت شــده بــود 
ــان خــارج شــد. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای  از تصــرف آن

خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد: بــا حمایــت دســتگاه 
قضایــی و بــا حفــر یــک خنــدق حفاظتــی بــه عمــق و عــرض ســه 
متــر و طــول ۱.۵ کیلومتــر، دسترســی متخلفــان بــه ایــن زمیــن 
هــا کــه در مخــزن ســد شــیروان در محــدوده روســتای "خــدر" 
ــرای  ــح کــرد: ب ــود، قطــع شــد. مرتضــوی تصری تصــرف شــده ب
تامیــن فضــای مــورد نیــاز دریاچــه ســد شــیروان کــه مخــزن آن 
گنجایــش ۹۲ میلیــون متــر مکعــب آب را دارد ۳۵۰ هکتــار زمیــن 
ــه ازای آن پرداخــت شــده  ــا ب ــه م ــک و هزین ــا ســال ۷۸ تمل ت
ــع و  اســت. گفتنــی اســت بســتر قانونــی رودخانه هــا جــزو مناب
ــک  ــد تمل ــی« محســوب می شــود و کســی نمی توان ــوال »مل ام
قانونــی بــر آن داشــته باشــد امــا حریــم کّمــی رودخانــه، پهنــه ای 
ــه  ــی رودخان ــر در دو طــرف بســتر قانون ــا ۲۰ مت ــا عــرض دو ت ب
اســت کــه بــرای دسترســی و انتفــاع کامــل از بســتر رودخانــه در 
نظــر گرفتــه شــده اســت.بر پایــه قانــون هرگونــه ســاخت وســاز 

ــوع اســت. ــه و مناطــق حفاظــت شــده ممن ــر رود خان در براب

هوا
 و 

خسارت 14 هزار میلیارد ریالی آب
به نخلستان های استان کرمان

شــمال  جهادکشــاورزی  ســازمان  مدیرباغبانــی 
بــه  خســارت  میــزان  گفــت:  کرمــان  اســتان 
نخلســتان های اســتان بــه دلیــل عــدم تلقیــح در 
اثــر طوفان هــای شــدید و بــاران و نوســانات دمایــی 
و همچنیــن عارضــه خشــکیدگی خوشــه بــه دلیــل گرمــای 
ــه ارزش  ــده ک ــرآورد ش ــن ب ــزار ت ــاه ۹۵ ه ــابقه در مردادم بی س
اقتصــادی آن حداقــل ۱۴ هــزار میلیــارد ریــال اســت. بــه گــزارش 
ایســنا، مهــدی لطفعلــی زاده بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ســطح 
زیــر کشــت نخلســتان های اســتان بــه جــزء منطقــه جنــوب ۲۷ 
ــار،  ــم ۸۹۱۹ هکت ــه در شهرســتان ب ــوده ک ــار ب ــزار و ۷۲۷ هکت ه
نرماشــیر ۶۶۱۰ هکتــار، فهــرج ۵۳۲۴ هکتــار، ریــگان ۴۴۳۰ 
ــه  ــار اســت. ب ــه ۴۵۳ هکت ــار و ارزویی ــار، کرمــان ۱۹۹۱ هکت هکت
ــه  ــزء منطق ــه ج ــتان )ب ــای اس ــد خرم ــزان تولی ــه وی، می گفت
ــه حــدود ۲۰ درصــد محصــول  ــن اســت ک ــزار ت ــوب( ۱۷۰ ه جن
تولیــدی کشــور را بــه خــود اختصــاص می دهــد. لطفعلــی زاده بــا 
بیــان اینکــه صــادرات خرمــا از گمــرک کرمــان و ســایر اســتان ها 

انجــام می شــود، افــزود: میــزان صــادرات خرمــا از گمــرک 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــن اس ــزار ت ــدود ۱۰ ه ــان ح کرم
ارقــام عمــده اســتان شــامل مضافتــی، پیــارم، خاصویــی، قصــب، 
ــرداران  ــداد بهره ب ــرد: تع ــح ک ــت، تصری ــه ای اس ــروت و هلیل ک
ــا  ــی زاده ب ــر اســت. لطفعل ــزار نف ــا در شــمال اســتان ۱۸ ه خرم
اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه عارضــه خشــکیدگی خوشــه خرمــا 
ــی  ــن پیش بین ــزار ت ــدود ۷۰ ه ــا ح ــد خرم ــزان تولی ــال می امس
ــن  ــزار ت ــد ۱۷۰ ه ــزان تولی ــته می ــال گذش ــت: س ــود، گف می ش
بــوده اســت و کاهــش تولیــد در ســال جــاری بــه دلیــل افزایــش 
ــاد  ــان و وزش ب ــر طوف ــح در اث ــاه مــرداد و عــدم تلقی ــا در م دم
ــن اســت. نخلســتان های اســتان  ــی در فروردی و نوســانات دمای
ــد  ــور را تولی ــای کش ــد از کل خرم ــه ۱۶ درص ــک ب ــان نزدی کرم
ــه  ــوع درج ــول از ن ــت محص ــه کیفی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی کنن م
یــک و مرغوبتریــن خرمــای کشــور محســوب مــی شــود و پــس 
ــی  ــوالت صادرات ــن محص ــی از مهمتری ــا یک ــز خرم ــته نی از پس

ــان اســت. اســتان کرم
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حبیـب امیـن زاده در جلسـه سـتاد اقتصـاد 
مقاومتـی اسـتان اعـالم کـرد: در پنـج ماهه 
نخسـت سـال ۹۸  تعـداد ۹۳ واحد تولیدی 
جدید بـا حجـم سـرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد 
تومـان و اشـتغال مسـتقیم یک هـزار و ۳۰۰ 
نفر و غیرمسـتقیم ۲ هزار نفر راه اندازی شده 
اسـت و رتبـه دوم کشـور را در صـدور پروانـه 
خـود  بـه  کشـور  در  ایجـادی  بهره بـرداری 

اختصاص دادیم.
توسـعه ای  طـرح   ۱۳۰ راه انـدازی  از  وی 
واحدهـای صنعتـی اسـتان در پنـج ماهـه 
نخسـت سـال ۹۸ با  افزایش سرمایه گذاری 
۷۶۰ میلیـارد تومـان و افزایـش اشـتغال ۲ 
هـزار و ۲۰۰ نفـر ناشـی از اجـرای طرح هـای 

توسعه ای در استان خبر داد.

جـواز  فقـره   ۵۸۰ اضافـه کـرد:  امیـن زاده 
شـروع  بـرای  ایجـادی  تاسـیس 
شـهرک های  داخـل  در  سـرمایه گذاری 
صنعتـی بـا پیش بینـی سـرمایه گذاری  ۵ 
پیش بینـی  و  تومـان  میلیـارد  و ۷۰۰  هـزار 
اشـتغال ۱۸ هزار نفر صادر شـده اسـت که از 
رشـد ۵۰ درصد نسـبت به مدت مشابه سال 

قبل دارد.
جـواز  فقـره   ۶۰ صـدور  از  همچنیـن  وی 
توسـعه ای بـرای افزایـش ظرفیـت و تنـوع 
محصـوالت تولیـدی واحدهـای صنعتـی بـا 
 ۲۶۰ سـرمایه گذاری  افزایـش  پیش بینـی 
میلیـارد تومـان، افزایـش اشـتغال یک هزار 
نفر و کسـب رتبه اول اسـتان در صـدور جواز 

توسعه ای در کشور خبر داد.

رئیس سـازمان صمـت آذربایجان شـرقی با 
سـرمایه گذاری  رصـد  و  پایـش  بـه  اشـاره 
بیش یک هـزار و ۵۰۰ طرح در دسـت اجرای 
اسـتان، تهیـه گـزارش پیشـرفت فیزیکی از 
جوازهای تاسـیس در حال اجرا در اسـتان و 
هدف گـذاری راه اندازی بیـش از ۵۰۰ طرح تا 
پایان سـال اعالم کرد: حجم سـرمایه گذاری 
دسـت  در  طرح هـای  شـده  پیش بینـی 
اجـرای اسـتان ۱۴ هـزار میلیـارد تومـان و 

پیش بینی اشتغال آنها ۴۵ هزار نفر است.  
وی خاطرنشـان کرد: در این مـدت ۵۰ واحد  
تولیـدی اسـتان جهت تامین مالـی از محل 
تسـهیالت تبصـره ۱۸ بـه بانک هـای طـرف 
قرارداد عاملیت اسـتان بـه ارزش ۱۱۰ میلیارد 

تومان معرفی شده است.

واحـد  معرفـی ۱۱۰  از  امیـن زاده همچنیـن 
تولیـدی از محـل باقیمانده تسـهیالت رونق 
تولیـد سـال ۹۷ و رونـق تولیـد سـال ۹۸ در 
پنـج ماهـه امسـال و پرداخـت ۲۰ میلیـارد 
محـل  از  صنعتـی  واحـد   ۴۵ بـه  تومـان 
باقیمانده تسـهیالت رونق تولید سـال ۱۳۹۷ 

توسط بانک ها خبرداد.
بانک هـای  پرداختـی  اعـالم کـرد: کل  وی 
اسـتان به معرفی شـدگان از محل تسهیالت 
 ۱۶۵ واحدهـا  بـه   ۹۷ سـال  تولیـد  رونـق 
میلیـارد تومـان بـه ۷۲ واحـد صنعتـی بوده 

است.

یوســف جهانــی  افــزود: از ۱۴ هــزار هکتــار 
باغ هــای میــوه ایــن شهرســتان ۲ هــزار هکتــار 

مربوط به تاکســتان می باشد.
از  عــادی هــر ســال  در شــرایط  وی گفــت: 
تاکســتان های منطقــه حــدود ۳۰ هــزار تــن 

برداشت می شود. انگور 
ــار داشــت: امســال بدلیــل ســردی  ــی اظه جهان
ــار  ــل به ــرف در اوای ــگام ب ــارش نابهن ــوا و ب ه
ایــن  تولیــد  میــزان  می شــود  پیش بینــی 

محصول ۴۰ درصد کاهش داشــته باشد.
ــاران در روزهــای  ــارش ب وی گفــت: هــر چنــد ب

ــه  ــاره ب ــر موجــب وارد شــدن خســارت دوب اخی
امســال  امــا   ، منطقــه شــده  تاکســتان های 
بــا  مقایســه  در  تولیــدی  محصــول  کیفیــت 

ســال های قبل بسیار مناسب است.
ــن  ــور در ای ــب انگ ــم غال ــه رق ــان اینک ــا بی او ب
ــار  ــه می باشــد، اظه شهرســتان کشمشــی بی دان
ارقــام دیگــری همچــون شــاهانی،  داشــت: 
صاحبــی، خلیلــی، یاقوتــی، نــورس، آلــدرق، 
گلیــن بارماقــی، رســمی و ســلطانی در ایــن 

شهرســتان استحصال می شود.
بی دانــه  کشمشــی  انگــور  افــزود:  جهانــی   
ــر  ــالوه ب ــی دارد و ع مشــگین شــهر شــهرت مل
ــه ســایر مناطــق  ــل ب ــاز اســتان اردبی ــن نی تامی

کشــور نیز ارسال می شود.
مدیــر جهــاد کشــاورزی مشگین شــهر گفــت: 
افزایــش  هــدف  بــا  اخیــر  ســال  چنــد  در 
در  روســیمی  روش  از  اســتفاده  بهــره وری 
در  و  یافتــه  رواج  شهرســتان  تاکســتان های 
ــتان ها  ــد از تاکس ــدود ۲۰ درص ــر ح ــال حاض ح

رو سیمی شده اند.
کیلومتــری   ۹۰ در  مشگین شــهر  شهرســتان   
ــزار  ــودن ۱۴ ه ــا دارا ب ــل ب ــی اردبی ــمال غرب ش
هکتــار بــاغ میــوه و ســاالنه بــا تولیــد ۳۰۰ هــزار 
ــل را  ــتان اردبی ــه اول اس ــوه رتب ــواع می ــن ان ت

بخود اختصاص داده اســت.

داشــت:  اظهــار  پــور  شمســی  حســن 
بــازار  تنظیــم  مصوبــه کارگــروه  براســاس 
 ۴۰ دانش آمــوزی  دفاتــر  قیمــت  کشــور، 
ــان،  ــرگ ۲۵۰۰ توم ــان، ۶۰ ب ــرگ ۱۷۰۰ توم ب
ــرگ  ــه ۱۰۰ ب ــان و دفترچ ــرگ ۳۴۰۰ توم ۸۰ ب

۴۲۰۰ تومان تعیین شــده است.
ــا  ــه وی، نوشــت افــزار دانشــآموزان ب ــه گفت ب
۵ تــا ۱۰ درصــد تخفیــف از ۲۶ تــا ۳۰ شــهریور 
معتبــر  و  زنجیــره ای   فروشــگاه های  در 

اســتان توزیع خواهد شد.
معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت ، 
معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری 
بــازار  تنظیــم  اخیــر  تصمیــم  بــا  افــزود: 
اســتان تصمیمــات الزم بــرای تأمیــن نوشــت 
و  دســت  دور  نقــاط  دانشــآموزان  افــزار 

محروم  اســتان نیز گرفته شد.
شمســی پــور تصریــح کــرد: بــا برنامــه ریــزی 
انجــام شــده ســهمیه نوشــتافزار دانشــآموزان 
عشــایر  و  ســختگذر  روســتایی  مناطــق 
کوچــرو نیــز در قالــب بســته هــای از پیــش 
تعییــن شــده بــا همــکاری ســازمان امــوزش 
وپــرورش اســتان و عشــایری در زمــان مقــرر 
ــع  ــرایط توزی ــوزان دارای ش ــش آم ــن دان بی

خواهد شد.
ــام  ــزی انج ــه ری ــا برنام ــرد: ب ــد ک وی تاکی
شــده امســان در توزیــع لــوازم نوشــت افــزار 
در اســتان فراوانــی وجــود دارد و هیــچ گونــه 
ــتان  ــطح اس ــع آن در س ــی در توزی محدودیت

وجود ندارد. 

صادرات از گمرکات آذربایجان شرقی
 90 درصد افزایش یافت

برداشت انگور از تاکستان های 
مشگین شهر آغاز شد

440 هزار جلد دفترچه برای دانش آموزان 
چهارمحال و بختیاری تامین شد

بوشهرخراسان رضوی 

بوشهری ها 10 میلیارد ریال به 
جشن عاطفه ها کمک کردند

احمــد لطفــی افــزود: جشــن عاطفه هــا از روز نخســت 
ــردم  ــه م ــه دارد ک ــاه ادام ــا ۱۰ مهرم ــاز  و ت ــهریورماه آغ ش
ــن  ــت ای ــه نخس ــهر در مرحل ــتان بوش ــوکار اس ــر و نیک خی

جشن مشارکت قابل توجهی داشتند.
ــتان  ــوز اس ــزار و ۲۰۰ دانش آم ــش ه ــرد: ش ــح ک وی تصری
بوشــهر از خدمــات کمیتــه امــداد بهره منــد هســتند و بــرای 
ــال  ــزار ری ــغ ۸۰۰ ه ــوزان مبل ــش آم ــن دان ــر از ای ــر نف ه
شــده  واریــز  آنــان  به حســاب  تحصیلــی  کمک هزینــه 

است.
لطفــی افــزود: در ایــن راســتا بــرای افــراد یادشــده ۱۵ 
نوشــت افزار،  و  تحصیلــی  کمک هزینــه  ریــال  میلیــارد 
ــده  ــه ش ــی هزین ــات تحصیل ــایر ملزوم ــش و س ــف، کف کی

است.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان بوشــهر 
گفــت: مرحلــه دوم جشــن عاطفه هــا ۱۰ مهرمــاه در مــدارس 
ــا  ــوکاران ب ــر و نیک ــوزان خی ــش آم ــود و دان ــزار می ش برگ
دانــش  بــرای  را  خــود  مــدارس کمک هــای  در  حضــور 

آمــوزان مددجو تحویل مدیران مدارس می دهند.
ــع  ــا جم ــای انجام شــده ب ــا برنامه ریزی ه ــرد: ب ــان ک وی بی
آوری کمــک هــای مردمــی عــالوه بــر ۸۰۰ هــزار ریــال کمیتــه 
ــال   ــون ری ــه میلی ــادل س ــوز مع ــر دانش آم ــرای ه ــداد ب ام
و  پوشــاک، کفــش، کیــف  قالــب  در  تحصیلــی  بســته 

لوازم التحریر تحویل می شود.

امدادرسانی به 1001 نفر از 
عزاداران حسینی با 40 

تیم  عملیاتی هالل احمر
شــامل  عملیاتــی  تیــم   ۴۰ تعــداد 
اعضــای  و  نجاتگــران  امدادگــران، 
احمــر  هــالل  جمعیــت  داوطلــب 
ــک  ــزار و ی ــه یکه خراســان رضــوی ب
ــزاداران تاســوعای حســینی  ــر از ع نف
ــورا  ــرده و در روز عاش ــانی ک امدادرس
ــتند. ــوگواران هس ــت س ــز در خدم  نی

ــالل  ــی ه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
احمــر خراســان رضــوی، تعــداد ۱۳۸ 
ــو  ــتار و عض ــر، پرس ــر، نجاتگ امدادگ
ــالل  ــت ه ــد جمعی ــب و کارمن داوطل
شــهرهای  در  اســتان  احمــر 
ــواف، داورزن،  ــتان، خ بردسکن،بجس
رشتخوار،ســبزوار، فریمــان، قوچــان، 
ــه والت و  ــهد، م ــمر، کالت، مش کاش
بــه  خدمت رســانی  بــه  نیشــابور 
عــزاداران ســرور و ســاالر جوانــان 

اهل بهشــت پرداختند.
ــون ۹۸۱  ــار خ ــرل فش ــن کنت همچنی
ــرل  ــورد کنت ــزاداران و ۲۰ م ــر از ع نف
در  تاســوعا  روز  در  خــون  قنــد 
جمعیــت  ســالمت  ایســتگاه های 
رضــوی  خراســان  احمــر  هــالل 

انجام شد.
ــورد  ــداد ۶۵ م ــزارش تع ــن گ بنابرای
مــورد   ۲ و  ســرپایی  امدادرســانی 
ــن  ــی در ای ــز درمان ــه مراک ــال ب انتق

روز صورت پذیرفت.
هــالل  جمعیــت  امــدادی  گــروه 
احمــر مشــهد نیــز هم اینــک و در 
ظهــر روز عاشــورا در محوطــه میــدان 
شــهدای مشــهد و در نزدیکــی حــرم 

مطهر رضوی مســتقر شده است.

سودوکو شماره 1543

پاسخ سودوکو شماره 1542

افقی
۱- از پرفروش ترین كتاب های خارجی 

امسال نوشته »خالد حسینی«

۲- رسا - وسیله تهویه هوا - پرتابه

۳- درس عبرت آموز - رود مرزی - 

دست افزار نجار و بنا و سنگتراش

۴- آدم بخیل - خرس آسمانی - عایدی از 

كار - پیشوند سال و روز

۵- عالمت مصدر جعلی - پروتئین گیاهی - 

پرنده سعادت - درخت بی میوه

۶- طرف - از حروف الفبای فارسی - 

بزرگواران

۷- وام ها - پسر مازندرانی - بی كس

۸- شهر بی قانون - سوخت كثیف - معدن

۹- بخشی از پا - خبر دادن - شادی

۱۰- از انواع اشعه - از بنادر جنوبی ایران - 

قورباغه

۱۱- اسم - روز تازی - اتحادیه شركت های 

هواپیمایی دنیا - افزونی برنج

۱۲- معاون هیتلر - دین برتر - تصدیق 

روسی - تحمل و طاقت

۱۳- مسافر - نظر و عقیده - واحد پول 

سابق فنالند

۱۴- دایه - مركز عدسی - بزرگ قوم

۱۵- اقتصاددان آمریكایی متولد 

۱۹۱۸میالدی كه جایزه نوبل اقتصادی را 

دریافت كرد.

عمودی 
۱- رتبه ای كه كشور گرجستان از نظر رشد 

اقتصادی در جهان دارد. نرخ رشد اقتصادی 

گرجستان ۸/۵درصد است - خرج خانواده 

- نوعی  ساز كوبه ای

۲- دیدار مكان مقدس - زنگ كاروان - 

رموز

۳- تركیب آلی متبلور سفیدرنگ - این 

كشور در آینده ای نزدیك به جمع كشورهای 

دارای رشد اقتصادی باال خواهد پیوست - به 

جا آوردن

۴- عقیده انتخاباتی - درخت سهی - 

جانشین او - صوت تصدیق

۵- آب دهان - مخفف »نه از« - سخنگوی 

وزارت خارجه ایاالت متحده

۶- صوت شگفتی - فراوان - گیاه صابونی 

- كجا است

۷- شایسته - این كشور دارای رتبه چهارم 

از نظر نرخ تورم در جهان است نرخ تورم این 

كشور ۱۵/۵درصد است - تا زمانی كه

۸- سركش - نوعی ساز - بهشت

۹- پیوسته و بدون فاصله - دوزنده عبا - 

دخان

۱۰- خودنمایی - زمینه - خرسند - رد و 

انكار

۱۱- خرمافروش - مزه دهان جمع كن - 

كامل

۱۲- آرزو - دوشاب - بهره پول كه وام ده از 

بدهكار می گیرد - رنگ آسمان

۱۳- رییس جمهوری آمریكا - بندری كه 

واردات عمده برنج ایران از آنجا آغاز می شود 

- كافه

۱۴- گواهان - سگ بیمار - خرس 

استرالیایی

۱۵- منقار كوتاه - از توابع استان ایالم كه قرار 

است به زودی در آنجا منطقه ویژه اقتصادی 

تاسیس شود - رییس جمهوری جدید كنیا.

جدول شماره 1543

 پیام
استان ها

313کودک در کرج تحت حمایت بهزیستی قرار گرفتند
رئیس بهزیستی شهرستان کرج گفت: امسال  با حکم دادگاه ۳۱۳ کودک کرجی به دلیل نداشتن 
توان مالی خانوادگی زیر چتر حمایتی بهزیستی قرار گرفتند.

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

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

آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای اصالحی شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۳۹۸-۹۸/۰۵/۲۰هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه دررودی 
فرزنـد کنـاری بشـماره شناسـنامه ۳۰۲۰۱۴۲۷۰۹صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب بـه مسـاحت 
۲۵۰/۲۰متـر مربـع پـالک - فرعـی از۶۳۹- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۶۳۹ اصلـی قطعـه 
یـک واقـع دراراضـی ده سوسـن بخش۴۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجید وعبدالحسـین 
ابراهیمـی محرزگردیـده اسـت.)که در اگهـی قبلـی اشـتباها از مالکیـت همایـون نخعـی ذکـر گردیـده بود 
کـه بشـرح فـوق اصـالح میگردد(لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۲۶۶-  مصیـب حیدریـان - رئیـس ثبـت اسـناد امـالک - تاریـخ انتشـار 

نوبـت اول:۹۸/۰۶/۲۳ 

مفقودی 
کلیـه مـدارک )شناسـنامه ماشـین، سـند، بیمه، پـالک( سـواری پژو۴۰۵مدل۱۳۹۲ 

بـه شـماره  موتـور۰۲۶۲۰۳۶K۱۲۴ و شـماره شاسـی نقـره ای - متالیـک رنـگ 

NAAM۰۱CA۳DR۰۱۲۹۰۱ بـه شـماره پالک۴۳د۳۹۹ایـران ۹۵متعلـق به مه بی بی 

همرزهـی مفقـود واز درجـه اعتبـار سـاقط گردیده اسـت .
رودبار جنوب 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۵۳۵-۱۳۹۸/۰۶/۱۴هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـید کرامت موسـوی خلیجی فرزند سـید حیدربشـماره 
شناسـنامه ۲۳۵بـا کـد ملـی ۳۰۳۱۰۴۴۲۰۷صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت ۱۷۸۸متر 
مربـع پـالک - فرعـی از۴۵- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از ۴۵- اصلـی قطعـه یـک واقـع 
دراراضـی خداآفریـن عنبرابـاد بخش۴۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲۲۷۰-  مصیب حیدریـان -  رئیس ثبت 

اسـناد امـالک - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۶/۲۳ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۷/۰۷

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی اسماعیلی)بلوک (

بدینوسـیله بـه اطـالع  صاحبـان سـهام شـرکت 
تعاونـی بلـوک اسـماعیلی میرسـاند کـه جلسـه 
روز شـنبه  مجمـع عمومـی عـادی آن شـرکت 
مـورخ ۹۸/۰۷/۱۳ راس سـاعت ۱۰صبح در محل 
خواهشـمند  میگـردد،  تشـکیل  شـرکت  دفتـر 
اسـت درتاریـخ و سـاعت تعییـن شـده در محل 

مذكـور حضـور بـه هـم رسـانید .
کلیـه سـهامداران موظفنـد کپـی کارت ملـی یـا 
شناسـنامه به انضمام دفترچـه عضویت را همراه 

باشند داشـته 

در  سـهامدار  وکیـل  عنـوان  بـه  اشـخاصی کـه 
جلسـه شـرکت می کننـد ، بایـد وکالتنامه کتبی 
مـورد تائیـد هیئـت مدیره همراه داشـته باشـند

دستور جلسه:
و  شـرکت  مالـی  وضعیـت  گـزارش  ارائـه   -۱

حسابرسـی گـزارش  تصویـب 
۲- تصمیم در خصوص پمپ بنزین شرکت
۳- انتخاب بازرسان برای مدت یک سال 

هیات مدیره شرکت تعاونی 

نوبت اول
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

۶0 درصد صادرات فراورده های دامی خراسان رضوی تخم مرغ است
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در پنج ماه سال جاری بیش از ۱۰ 

هزار تن انواع کاال و فراورده های خام دامی این استان پس از نظارت های بهداشتی دامپزشکی به مقصد ۲۷ کشور 
جهان صادر شده که ۶ هزار تن آن تخم مرغ بوده است.

ــور  ــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان ام ــر جه ــاون وزی مع
عشــایر بــا اشــاره بــه تاثیــر بارش هــای موثــر بهــار امســال 
ــود  ــا بهب ــت: امســال ب ــدات کشــاورزی، گف ــود تولی در بهب
علوفــه، تولیــد گوشــت قرمــز در مناطــق عشــایری کشــور 

۲۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
کرمعلــی قندالــی در حاشــیه بهره بــرداری از طرح هــای 
کشــاورزی ایــن اســتان کــه بــا حضــور وزیــر جهــاد 
کشــاورزی انجــام گرفــت، افــزود: ۲۵ درصدگوشــت قرمــز 
کشــور از ســوی عشــایر تولیــد می شــود کــه امســال 

ــتیم. ــش هس ــن بخ ــد در ای ــش تولی ــاهد افزای ش
ــتن  ــار داش ــا در اختی ــور ب ــایر کش ــرد: عش ــح ک وی تصری
۲۳ میلیــون راس دام ســاالنه ۱۹۰ هــزار تــن گوشــت قرمــز 

ــد. ــد می کنن تولی
قندالــی بــا اشــاره بــه جمعیــت یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
نفــری عشــایر، افــزود: ایــن جمعیــت ســاالنه ۶ میلیــون 
ــد و  ــی را تولی ــی و باغ ــی، دام ــوالت لبن ــواع محص ــن ان ت

ــد. ــازار می کن ــه ب روان
 رئیــس ســازمان امــور عشــایر کشــور بــا بیــان اینکــه ۳۵ 
میلیــون هکتــار از مراتــع کشــور در اختیار عشــایر قــرار دارد، 
اظهــار داشــت: تولیــد ســاالنه ۳۵ هــزار تــن شــیر و تولیــد 
ــای  ــر فعالیت ه ــور از دیگ ــتی کش ــع دس ــد صنای ۳۵ درص

اقتصــادی ایــن جمعیــت بــه شــمار مــی رود.
قندالــی بــا بیــان اینکــه تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه 
۵۰ هــزار خانــوار عشــایر از منابــع انــرژی خورشــیدی 
ــی از  ــون نیم ــرد: تاکن ــان ک ــوند، خاطرنش ــد می ش بهره من
ایــن برنامــه محقــق شــده و منابــع انــرژی خورشــیدی در 
اختیــار ۲۵ هــزار خانــوار عشــایری قــرار داده شــده اســت.

ــه جامعــه  وی از اعطــای ۵۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت ب
عشــایری کشــور در ســالجاری خبــر داد و گفــت: همچنیــن 
در بحــث آبرســانی شــرب بــه عشــایر ۳۴۰ میلیــارد ریــال 

اعتبــار تخصیــص داده شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا ۱۲۶ 
هزارنفــر جمعیــت عشــایری بــه همــراه یــک میلیــون و ۶۰۰ 
هــزار راس دام ســبک درون کــوچ و بــرون کــوچ، دومیــن 

اســتان عشــایری کشــور بعــد از اســتان فــارس اســت.
ــا  ــرح ب ــاورزی ۵۳ ط ــاد کش ــور وزیرجه ــا حض ــان ب همزم
اعتبــاری بیــش از یکهــزار و ۶۵۰ میلیاردریــال واشــتغالزایی 

۴۲۸ نفــر افتتــاح و کلنــگ زنــی شــد.
ــواع  ــن ان ــون ت ــک میلی ــش از ی ــاالنه بی ــون س ــم اکن ه
ــی و شــیالت در چهارمحــال و  محصــوالت کشــاورزی، لبن

ــود ــی ش ــد م ــرداری تولی ــزار بهره ب ــا ۶۶ ه ــاری ب بختی

ــگار  ــا خبرن علــی امیــر زاده روز یکشــنبه در گفــت وگــو  ب
ایرنــا بــا اشــاره بــه اینکــه بنیــاد نیکــوکاری بریــن در تهــران 
فعالیــت دارد بیــان کــرد: ایــن مدرســه در اوایــل امســال 
در ایــن شهرســتان در مــدت زمــان ۲ مــاه ســاخته شــد.

ــت  ــتدار طبیع ــبز دوس ــدارس س ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــت م ــا رعای ــتی در آنه ــط زیس ــول محی ــتند و اص هس
ــاخت،  ــل س ــدارس مح ــن م ــاخت ای ــت: در س ــود گف ش
ــورد  ــم م ــه و اقلی ــید در منطق ــور خورش ــش ن ــزان تاب می
ــه  ــن مدرس ــاخت ای ــس از س ــزود: پ ــت.وی اف ــر اس نظ
در مسجدســلیمان در نقــاط دیگــر کشــور نیــز درخواســت 

ــت. ــده اس ــبز داده ش ــه س ــاخت مدرس س
مدیــر طــرح هــای صنعتــی ســازی بنیــاد نیکــوکاری بریــن 
ادامــه داد: دیــواره و جــداره ایــن مدرســه عایــق هســتند و 
انــرژی هــای گرمایــی و یــا ســرمایی را ذخیــره، و باعــث 

ــواره هــای ایــن  ــرژی مــی شــوند؛ دی کاهــش مصــرف ان
مــدارس ســه الیــه و بــه صــورت کامپوزیــت ســاخته مــی 
شــوند.امیر زاده بــا اشــاره بــه انتخــاب شهرســتان مســجد 
ســلیمان بــرای ســاخت مدرســه ســبز گفــت: بــر اســاس 
گــزارش هایــی کــه دریافــت کردیــم مســجد ســلیمان بــه 
لحــاظ ســرانه آموزشــی و تعــداد مــدارس ایمــن شــرایط 

نامناســبی نســبت بــه میانگیــن کشــوری دارد.
وی گفــت: مدرســه ســبزی کــه در مســجد ســلیمان 
ســاخته شــد ســه کالســه و در مســاحت ۱۲۸ مترمربــع و 

ــد. ــاخته ش ــاد س ــن بنی ــن ای ــک خیری ــا کم ب

17 مدرسه توسط بنیاد نیکوکاری برین در 
خوزستان در حال ساخت است

مدیــر طــرح هــای صنعتــی ســازی بنیــاد نیکــوکاری بریــن 

ــعه و  ــازی ، توس ــت اداره کل نوس ــا درخواس ــه داد: ب ادام
ــا ۷۱  ــه ب ــاخت ۱۷ مدرس ــتان س ــدارس خوزس ــز م تجهی
میلیــارد ریــال کــه توســط ایــن اداره کل تامیــن مــی شــود 
توســط ایــن بنیــاد در خوزســتان در حــال ســاخت اســت.

ــدای  ــدارس ابت ــن م ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر زاده ب امی
ــن  ــزود: ای ــرداری مــی رســند اف ــره ب ــه به ــر امســال ب مه
مــدارس در شهرســتان هــای ایــذه، باغملــک، اللــی، 
ــتند. ــاخت هس ــت س ــلیمان در دس ــجد س ــکا و مس اندی

وی گفــت: ایــن مــدارس بــر اســاس آییــن نامــه مــدارس 
صنعتــی ســاز در حــال ســاخت هســتند، و در مقابــل ســیل 

و زلزلــه مقــاوم هســتند.

ساخت چهار مدرسه درمناطق زلزله زده و سیل 
زده خوزستان

امیــر زاده گفــت: بنیــاد نیکــوکاری بریــن ســاخت 
ــه زده  ــتان زلزل ــه در شهرس ــه کالس ــه س ــه مدرس س
مســجد ســلیمان و یــک مدرســه ۶ کالســه در منطقــه 
ســیل زده بامــدژ از توابــع بخــش مرکــزی اهــواز 

ــره  ــه به ــال ب ــر امس ــدای مه ــا ابت ــرده و ت ــاز ک را آغ
ــند. ــی رس ــرداری م ب

شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر  بــه گفتــه 
ایــن  مــدارس  درصــد   ۶۱  ، ســلیمان  مســجد 
شهرســتان فرســوده اســت کــه جــان دانــش آمــوزان 

ایــن منطقــه را تهدیــد مــی کنــد.
بــر اســاس اعــالم اداره کل  نوســازی ، توســعه و 
تجهیــز مــدارس خوزســتان بــر اثــر وقــوع زمیــن لــرزه 
ــلیمان ۴۰۰  ــجد س ــال در مس ــر امس ــخ ۱۷ تی در تاری
میلیــارد ریــال بــه مــدارس ایــن شهرســتان خســارت 

وارد شــد.
ســرانه اســتاندارد فضــای آموزشــی و پرورشــی در 
کشــور ۸.۳۹ مترمربــع اســت و متوســط ایــن ســرانه 
در کل کشــور ۵.۱۸ مترمربــع اســت کــه ایــن رقــم در 
ــه  ــتان رتب ــت؛ خوزس ــع اس ــتان ۴.۸۳ مترمرب خوزس

ــی را دارد. ــای آموزش ــزان فض ــور در می ۲۳ کش

نخستین مدرسه سبز ایران در مسجدسلیمان ساخته شد

دندان های کالس اولی های 
هرمزگان معاینه می شود

برخـی مـردم بـه دنـدان بـه  عنـوان 
عضـوی از بـدن اهمیـت نمـی  دهنـد 
و ایـن باعـث می  شـود رسـیدگی به 
ایـن عضـو مهـم بـدن را در اولویـت 

سـالمت خـود قـرار ندهنـد.
 بـا توجـه بـه اینکـه خدمـات دندان 
 پزشـکی هزینـه  بـر اسـت و برخی از 
مردم تـوان پرداخت ایـن هزینه ها را 
ندارنـد، اما هزینه های پیشـگیری به  
مراتـب کمتـر از خدمـات تخصصـی 
بـه  نسـبت  را  مـردم  بایـد  اسـت، 
سـالمت دهان و دندان و پیشـگیری 

از بیمـاری هـای آن آگاه کـرد.
طبق اعالم وزارت بهداشـت ، امسـال 
طـرح مدرسـه های بدون پوسـیدگی 
انـدازی  راه  بـا  دولـت  سـوی  از 
کلینیک هـای درمانـی بـرای کودکان، 
زنـان باردار و شـیرده به عنـوان گروه 
هـدف و افـراد نیازمند مرمـت دندان 
از  ناشـی  مشـکالت  بـرای کاهـش 
بهداشـت دهـان و دنـدان پیگیـری 

می شـود.
رییـس دبیرخانـه سیاسـت گـذاری 
در  جمعـه  روز  هرمـزگان  سـالمت 
گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهـار داشـت: 
بـرای  الزم  هـای  ریـزی  برنامـه 
اجـرای طـرح دهـان و دنـدان عاری 
آمـوزان  دانـش  بـرای  پوسـیدگی  از 
انجـام شـده  اسـتان  اول در  کالس 

اسـت.
بـر  تاکیـد  بـا  حیرانـی  علـی  دکتـر 
ضـرورت اجـرای ایـن طـرح، افزود : 
بیشـتر افـراد جامعه به نوعـی درگیر 
یـک مشـکل مشـخص در دهـان و 
دنـدان خود هسـتند کـه بـا پیگیری 
رونـد درمان از سـنین پایـه می توان 
مانـع از بـروز بیمـاری های ناشـی از 

مشـکالت دهـان و دنـدان شـد.

تولید گوشت قرمز هرمزگان 
مناطق عشایری 20 
درصد افزایش یافت

عدم استقبال مردم از حمل و نقل عمومی 
عامل افزایش ازدحام ترافیکی

تقاطع های غیرهمسطح در شهر کرمان در کاهش ازدحام ترافیک تاثیر به سزایی داشته  اند

شـهر کرمـان وسـعتی ۱۴ هـزار هکتـاری دارد و 
جمعیتـش طبـق سرشـماری سـال ۹۵ برابـر 
بـا ۷۳۸ هـزار و ۷۲۴ نفـر اسـت. کرمـان از آن 
دسـت شـهرهایی اسـت که برای بهبود وضعیت 
ترافیکـی و حمـل و نقـل، طرحی را بـه نام طرح 
جامـع حمـل و نقـل را در دسـتور کار خـود دارد. 
این طور که مشـخص اسـت نقشـه طرح جامع 
حمل و نقل شـهری کرمان از سـال ۸۸ شـروع 
شـده و در سـال ۹۵ تصویـب شـده اسـت، در 
ایـن طـرح جـز بـه جـز شـهر و خیابان هـا مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه و افـق شـهری کرمـان را تا 
یک میلیون نفـری  جمعیـت  بـا  را   ۱۴۱۰ سـال 
اکثریـت  بنابرایـن  اسـت،  کـرده  پیش بینـی 
سـاخت  ازجملـه  شـهر  عمرانـی  پروژه هـای 
پل هاهـا )تقاطع هـای غیرهمسـطح( در حـال 
تبعیـت کـردن از ایـن طرح هسـتند تا بـه آنچه 

نتیجـه ایـن بررسـی ها بـوده دسـت پیـدا کنند.
زیرگـذر آزادی، پـل خیابان رسـالت ، پل خیابان 
بـاغ ملـی و … از آن دسـت تقاطع هـای غیـر 
هم سـطحی هسـتند که طبـق این طرح شـروع 
و به بهره برداری رسـیده اند و مسـلمًا آنچه مردم 
از اتمـام ایـن پروژه ها انتظار داشـتند، تأثیر آن ها 
در کاهـش ازدحـام ترافیـک بـود. هـر چنـد مـا 
پیام هایـی از انتقـادات مـردم در خصـوص جابه 
جایـی ترافیک دریافت می کنیم، اما مسـوولین 
و کارشناسـان مربـوط، بـر ایـن بـاور هسـتند که 
تقاطع هـای غیرهمسـطح میـزان نقـاط برخورد 
را کاهـش داده انـد و تأثیـر بسـزایی در کاهـش 
ازدحـام ترافیـک داشـته اند. همچنیـن بـا توجه 
بـه ایـن کـه زندگی شـهری منحصر به اسـتفاده 
از ماشـین های شخصی ما نیسـت بلکه وسایل 
نقلیـه و اسـتفاده از آن ها باعـث کاهش ترافیک 
می شـود، امـا متاسـفانه در کرمـان مـا مـردم 
تمایلـی بـه اسـتفاده از وسـایل نقلیـه عمومـی 

ندارند.
در ایـن گـزارش »کرمان نو«سـعی دارد وضعیت 
ترافیـک شـهری را پـس از احـداث تقاطع هـای 

غیـره مسـطح و راه هـای بهبـود آن را از دیـدگاه 
مسـوولین بررسـی کند.

رییس پلیـس راهور فرماندهـی انتظامی کرمان 
در خصـوص قبـل و بعـد احـداث پلـی ماننـد 
زیرگـذر آزادی به ما می گوید:»احـداث پل آزادی 
قطعـًا در کاهـش ازدحام ترافیـک تأثیرگذار بوده 
اسـت، در حال حاضر کسـانی که قصد داشـتند 
از خیابـان بهمنیار و به خیابـان خواجو بروند و یا 
برعکـس ترافیـک دور میـدان را تجربه نمی کنند 
بـه خیابـان  افـرادی کـه قصـد رسـیدن  یـا  و 
اسـتقالل از طـرف بلـوار جمهـوری را داشـته اند 
به ماشـین های دور میـدان اضافه نمی شـوند.«

نیاز به بهبود زیرساخت
 ترافیک شهری

»وجـود  می دهـد:  ادامـه  نجفـی«  »یوسـف 
ایـن زیرگـذر اشـکاالتی را هـم بـه وجـود آورده 
بـه طور مثـال بـرای شـهروندان زحمت درسـت 
کرده، ماشـین های مسـیر خیابان بهمنیـار برای 
رسـیدن بـه میـدان آزادی بایـد از خیابـان زهـره 
کرمانـی و ۲۰ متـری نـادر برونـد و دلیلـش هم 

تکمیـل نشـدن ایـن قسـمت از پـل بـه دلیـل 
آزاد سـازی و تملـک اسـت کـه در نزدیکی دیگر 
پل هـا هم شـاهد چنین مشـکالتی هسـتیم.«

»نجفـی« در خصوص وضعیت ترافیک شـهری 
می گویـد: »بایـد بدانیم، یکـی از الزامات زندگی 
ولـی  اسـت،  ترافیـک  و شهرنشـینی  شـهری 
بایـد در نظـر داشـت کـه خیلـی از خـودرو تـک 
سرنشـین هسـتند و باعـث افزایـش خـودرو 
بایـد  صـورت  هـر  در  می شـوند.  ترافیـک  و 
زیرسـاخت های ترافیکی شـهر تقویت شوند، به 
طـور مثـال خیلـی از مناطـق احتیاج به گـذرگاه 
عابـر پیـاده دارد، امـا ایـن امکان فراهم نیسـت، 
در خیلـی از مناطـق بایـد دوربیـن نصـب شـود، 
خـط کشـی ها هنـوز مشـکل دارنـد، در بعضـی 
حتـی  و  دارد  وجـود  تابلـو  خیابان هـا کمبـود 
ایسـتگاه های اتوبوس و تاکسـی آن طور که باید 
سـاماندهی نشـده اند، اما همه این موارد به این 
معنا نیسـت که کاری انجام نشـده، بلکه مساله 
ایـن اسـت کـه تالش بسـیار شـده ولی هنـوز با 

وضعیـت مطلـوب فاصلـه داریم.«
ایـن مقـام مسـوول یـادآور شـد: »می تـوان بـا 
برپایـی نمایشـگرهای شـهری و بـا اسـتفاده از 
رادیـو پیـام مسـیرهای پرتـردد را اطالع رسـانی 
نهایتـًا آن چیـزی کـه خـود مـردم  امـا  کـرد، 
متأسـفانه  اسـت.  مهـم  می کننـد  انتخـاب 
وضعیـت ترافیکـی مـا بـا حـد مطلـوب فاصلـه 
نیسـت.  مناسـب  چنـدان  وضعیتمـان  دارد، 
تخلفـات زیادی در معابر شـهری دیده می شـود 
مـن جمله تخلفـات سـاکن، توقف هـای دوبله، 
پـارک مـورب، توقـف در محل ممنـوع، توقف در 
ایسـتگاه تاکسـی و یا توقفاتی که منجر به سـد 
معبـر می شـوند، کـه یـک بخش قضیـه مربوط 
به رفتار رانندگی شـهروندان اسـت و یک بخشی 
هـم مربوط به زیرسـاخت های ترافیکی ماسـت 

کـه بایـد بهبـود پیـدا کنند.«

نتیجه کامل پس از اتمام
دبیرشـورای ترافیـک اسـتان نسـبت بـه نقـش 
پل هـا در کاهـش ترافیـک بـه مـا مـی گویـد:» 
پل هـا و یـا تقاطـع غیـر همسـطح بایـد کامـل 
آن هـا  تاثیـرات ۱۰۰درصـدی  تـا شـاهد  شـوند 
در عبـور و مـرور شـهری باشـیم، ولـی اگـر آمار 
تردد هـا را از قبـل و بعـد بررسـی کنیم می بینیم 
کـه تعـداد نقـاط برخـورد کاهـش پیـدا کـرده 

اسـت.«
»متاسـفانه  داد:  ادامـه  کریـم دادی«  »داوود 
مشـکل مهمـی که در شـهر مـا وجـود دارد عدم 
اسـتقبال مـردم از حمـل و نقـل عمومی اسـت، 
آمار خودروهای شـخصی نسـبت به قبل خیلی 
بـاال رفتـه و بـا ایـن کـه سیسـتم یکپارچـه ای 
از حمـل و نقـل عمومـی را دارا هسـتیم، امـا 
متاسـفانه نسبت به سایر شـهرها از حمل و نقل 

شـهری اسـتفاده کمتـری داریـم.«
خـود  کارشناسـی  دیـدگاه  از  »کریـم دادی« 
وضعیـت معابـر شـهری را نامطلـوب دانسـت 
و گفت:»دلیـل ایـن وضعیـت بـه االن برنمـی 
گـردد و بـه سـال های قبل مربوط اسـت، تملک 
امـالک در مسـیر، در وضعیـت معابـر تأثیرگـذار 

اسـت، امـا متاسـفانه هزینه هـا بـاال اسـت.«
ایـن مقام مسـوول بـرای بهبـود وضعیت حمل 
و نقـل شـهری پیشـنهاد داد: »ضمـن اجـرای 
دقیـق طـرح حمـل و نقل بایـد، فرهنگ سـازی 
الزم جهـت اسـتفاده از حمـل و نقـل عمومـی 
انجـام شـود تـا این مهـم توسـعه پیدا کنـد. در 
هـر صـورت عـالوه بـر منابـع انـرژی مـا، وقت و 
جـان مـردم هم مـورد تهدید قرار گرفته اسـت.« 
بـه گفته »کریـم دادی« بهتر اسـت مراکز جاذب 
سـفر در مرکز شـهر کمتر و در سـطح شـهر دیده 

شوند.

ساختار شهر قدیمی است
یـا  و  پل هـا  اسـت،  کـه مشـخص  طـور  ایـن 
تقاطع هـای غیرهمسـطح زمانـی ثمـره نهایـی 
می دهنـد کـه  نشـان  شـهروندان  بـه  را  خـود 
بـه طـور کامـل اجـرا شـده باشـند، امـا در عیـن 
کاهـش  در  آنهـا  تأثیـر  منکـر  نمی تـوان  حـال 
فعلـی ازدحـام ترافیـک باشـیم. مشـکلی کـه 
باعـث افزایـش ازدحـام ترافیـک شـده اسـت، 
عـدم اسـتقبال مـردم از نـاوگان حمـل و نقـل 
عمومـی اسـت کـه مدیرعامـل سـازمان حمل و 
نقـل شـهرداری دلیـل آن را مشـکالت مالـی و 

همچنیـن سـاختار قدیمـی شـهر می دانـد.
»علـی زنگی آبادی« می گوید: »متاسـفانه شـهر 
کرمـان سـاختاری قدیمـی دارد که تغییـرات در 
آن، هـم نظـرات مثبـت و هـم نظـرات منفـی را 
بـه دنبـال دارد، سـاختار شـهری مربوط بـه االن 
نیسـت و از سـال های قبـل مشـکالت وجـود 
داشـته، در حـال حاضـر خیابان هایی در شـهر از 
۵۰ سـال پیـش وجـود دارند کـه در طرح تملک 
و آزادسـازی قـرار دارند، اما مشـکالت بودجه ای 
و همچنیـن عدم همکاری بعضـی از مردم مانع 

اصلی کار هسـتند.«
به گفتـه »زنگی آبادی« مـردم از ناوگان عمومی 
اسـتفاده نمی کننـد و دالیـل قانـع کننـده ای هم 
دارنـد، جـدا از فرسـوده بـودن اتوبوس هـا کـه 
مشـکل آن پرداخـت نکـردن مبلـغ سـالیانه از 
طرف دولت به شـهرداری کرمان اسـت، شلوغی 
میـدان آزادی تـا چهـارراه طهماسـب آبـاد هـم 
باعـث شـده که مـردم وقـت خـود را در ترافیک 
نگذارنـد. بـه همین دلیل طرحـی را در نظر داریم 
تـا یـک خـط ویـژه بـرای اتوبوس هـای میـدان 
آزادی تا میدان شـهدا ایجاد شـود که زمان سـفر 

مسـافر در اتوبـوس کمتر شـود.

گزارش 
راضیه زنگی آباد /کرمان نو
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فرزنــد  جعفــری  ســعید  آقای/خانــم    1397114430002002366
نصرالــه در ســه دانــگ از ششــدانگ بمســاحت ششــدانگ 96 
مترمربــع پــاک شــماره 1/92  فرعــی از 1982 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ سندرســمی/ ســندمالکیت 
ــرده اســت   ــداری ک ــور خری مشــاعی مع الواســطه از محــرم نعمــت پ

. )م الــف 2650 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 2ـــرأی شــماره 139860330002011395 مرب
1391114430002015700 آقای/خانــم  مهــدی جعفــری فرزنــد نصرالــه 
در ســه دانــگ از  ششــدانگ بمســاحت 96 مترمربــع پــاک شــماره 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 1/92  فرعــی از1982اصل
نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از 

محــرم نعمــت پورخریــدای کــرده اســت. )م الــف 2651 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002011937 مرب ــرأی ش 3ـ
ــه   ــد عبدال ــار رشــید فرزن ــی ی ــم  عل 1397114430002002507 آقای/خان
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــی از  ــده 2  فرع ــماره باقیمان ــاک ش ــع پ ــاحت 103/82 مترمرب بمس
2167 اصلــی کــه بــه پــاک 455 فرعــی از 2167 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از ابوالفضــل احســانی 

مالــک رســمی خریــداری کــرده اســت رســمی. )م الــف 2652 (

ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ــرأی شــماره 139860330002012124 مرب 4ـ
ــر در  ــد اکب ــج فرزن ــی خل ــم  عل 1397114430002002537 آقای/خان
ــا شــده  قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1857 اصلــی واقــع 
ــا  ــطه از رض ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ

ــف 2653 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک الیاســی خری
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ــرأی شــماره 139860330002008905 مرب 5ـ
1393114430002000459 آقای/خانــم  عبدالــه مــردان زاده  فرزنــد 
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــن در قس ــن یامی اب
احــداث بنــا شــده بمســاحت 96/90 مترمربــع پــاک شــماره 1  فرعــی 
از 2184 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ 
ــعلی  ــطه از شمس ــاعی مع الواس ــت مش ــند مالکی ــمی/ س ــند رس س

ــف 2654 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک آزادی خری
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
ــب در دو  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید 
ــه اداره  آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــه مرجــع قضائ ــود را ب ــه و دادخواســت خ ــه دادگاه مراجع ــت ب ثب
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب اســت ک

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/06/06 تاریخ انتشار دوم: 98/06/23

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
5721  منطقه دو قم 

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

ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان 
ــون مذکــور را براســاس گــزارش  ــق قان پرونده هــای تشــکیلی طب
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـــرأی شــماره 139860330001006843 مربــوط بــه پرونــده 
ــکری  ــم عس ــم ابراهی ــه 1398114430001000079 آقای/خان کاس
اصــل فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 101/81 متــر مربــع پــاک شــماره 3763  اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 142886مــورخ 97/12/16 دفتــر 

ــف 2655 ( ــم. )م ال ــه 7 ق خان
2ـــرأی شــماره 139860330001003808 مربــوط به پرونده کاســه 
1398114430001000040 آقای/خانــم ســعید اســمی خانــی فرزنــد 
ــاحت146/30  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــلم در شش مس
ــی واقــع در بخــش یــک  ــع پــاک شــماره 10273 اصل متــر مرب
ــه  ــر خان ــم. ســند قطعــی 23742 مــورخ 96/02/19 دفت ــت ق ثب

ــف 2656( ــم.  )م ال 55 ق
3ـــرأی شــماره 139860330001003982 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001000706 آقای/خانــم منیــر فتحــی  فرزنــد 
اصغــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 96/27 متر 
مربــع پــاک شــماره 15 فرعــی از 11395 اصلــی واقــع در بخــش 
ــر 371  ــت مشــاعی صــادره در دفت ــم. ســند مالکی ــت ق ــک ثب ی
ــه موجــب ســند قطعــی 41379 مــورخ 98/11/01  صفحــه 443 ب

دفتــر 59 قــم. )م الــف 2657 (
4ـــرأی شــماره 139860330001006428 مربــوط بــه پرونــده 

ــر  ــی ف ــه متق ــم عالی ــه 1398114430001000242 آقای/خان کاس
ــاب ســاختمان بمســاحت  فرزنــد مجتبــی  در ششــدانگ یــک ب
ــع  ــی واق ــی از 10379اصل ــاک شــماره 4 فرع ــع پ ــر مرب 167 مت
ــت مشــاعی صــادره در  ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب در بخــش ی
دفتــر 273 صفحــه 118 بــه موجــب ســند قطعــی 50077 مــورخ 

ــف 2658 ( ــم. )م ال ــه 29 ق ــر خان 98/09/14 دفت
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001006155 مرب ــرأی ش 5ـ
1394114430001000910 آقای/خانــم میــاد حســین زاده نکوئــی  فرزند 
غامرضــا در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 111/48 متــر 
مربــع پــاک شــماره 2 فرعــی از 10349 اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریداری مــع الواســطه از اســماعیل و 

علــی نادریــان فرزنــدان حســین نادریــان. )م الــف 2659 (
ــت  ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت 
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه 
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــذ و  ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ــه ی ــناد منطق ــت اس ثب
ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
ــح  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــی آن و گواه
اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
ــام مــا( ــده – پی ــود. )اقتصــاد آین ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب

تاریخ انتشار اول: 98/06/06 تاریخ انتشار دوم: 98/06/23
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

5722  منطقه یک قم 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760316001003962 مــورخ 1397/08/20 
مــورخ   139860316001000672 شــماره  اصاحــی  رأی  و 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع  قان ــأت اول/ دوم موض 97/3/7 هی
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
ــد  ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــک تصرف ی
مــرادی پاســاری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 392 
صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 17.20 متــر مربــع در محــدوده پــاک 502 فرعــی 
از 2072 – اصلــی واقــع در بخــش دو شــهر کرمانشــاه بــه 
آدرس خیابــان دانشــجو کوچــه 8 متــری طالقانــی کوچــه 
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــاک 11 مح ــان پ ــهید حیدری ش
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب منظــور اطــاع عمــوم مرات
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/08

جعفر نظری – رئیس ثبت اسناد و امالک                        6130

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مــورخ   139860316014001086 شــماره  رأی  برابــر   
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــأت اول موضــوع قان 1398/06/11 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیه 
ــار  ــای مازی ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان دو تصرف
ــنامه 3240515210  ــماره شناس ــراد بش ــد گلم ــی فرزن کرم
صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــاک 11 و 19 اصل ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب 111.38 مت
واقــع در بخــش ســه حومه شهرســتان کرمانشــاه بــه آدرس 
ــاد پشــت مســجد امیرالمؤمنیــن کوچــه یوســف  دولــت آب
آبــاد خریــداری مــع الواســطه از زراع صاحــب نســق آقــای 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــودی مح ــه کب ــر مل ــی اکب عل
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــب ب ــی مرات ــاع عموم ــور اط منظ
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/07
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آگهی  فقدان سند مالكیت 
ســند مالكیــت یــك و نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 165 متر 
مربــع تحــت پــاك 389 فرعــی از 3191 – اصلــی 
بخــش 4 شمالشــرق قزویــن ذیــل ثبــت صفحــه 
348 دفتــر 473 بــه شــماره چاپــی 200672 بنــام 
مهــدی كارتــاب صــادر و تســلیم گردیــده اســت . 
ــرم شــهادت  ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــك ب ســپس مال
ــهل  ــت س ــه عل ــند ب ــدان س ــی فق ــهود مدع ش
انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
ــتناد  ــه اس ــب ب ــه مرات ــوده ك ــود را نم ــی خ المثن
مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
ــه نحــوی از هــر  ــا هركــس ب اعــام مــی گــردد ت
ــه ملــك مذكــور حقــی داشــت و  انحــاء نســبت ب
یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود 
ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی 
ــن اداره  ــه ای ــه ب ــن مراجع ــدت ده روز ضم ــا م ت
ــت   ــه اصــل ســند مالكی ــا ارائ ــراض خــود را ب اعت
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف 
مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائه نشــود 
اداره ثبــت المثنــی ســند مالكیــت را طبــق مقررات 
صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد كــرد ایــن 
ــر  ــل منتش ــرح ذی ــه ش ــت ب ــك نوب ــی در ی اگه

ــخ انتشــار : 98/6/23                              ــد شــد . تاری خواه
رییس اداره اسناد و امالك منطقه 1 قزوین 

6153  حسن غالمحسینی 

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

اداره ثبــت اســناد و امــاک  هیــأت حــل اختــاف مســتقر در 
ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای  منطقــه دو قــم تصرفــات مالکان
ــان و  ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب تش
ــد  ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــدارک موجــود در پرون ــه اســتناد م ب

نموده انــد. 
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ــرأی شــماره 139860330002011397 مرب 1ـ
فرزنــد  جعفــری  ســعید  آقای/خانــم    1397114430002002366
نصرالــه در ســه دانــگ از ششــدانگ بمســاحت ششــدانگ 96 
مترمربــع پــاک شــماره 1/92  فرعــی از 1982 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ سندرســمی/ ســندمالکیت 
ــرده اســت   ــداری ک ــور خری مشــاعی مع الواســطه از محــرم نعمــت پ

. )م الــف 2650 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 2ـــرأی شــماره 139860330002011395 مرب
1391114430002015700 آقای/خانــم  مهــدی جعفــری فرزنــد نصرالــه 
در ســه دانــگ از  ششــدانگ بمســاحت 96 مترمربــع پــاک شــماره 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 1/92  فرعــی از1982اصل
نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از 

محــرم نعمــت پورخریــدای کــرده اســت. )م الــف 2651 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002011937 مرب ــرأی ش 3ـ
ــه   ــد عبدال ــار رشــید فرزن ــی ی ــم  عل 1397114430002002507 آقای/خان
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــی از  ــده 2  فرع ــماره باقیمان ــاک ش ــع پ ــاحت 103/82 مترمرب بمس
2167 اصلــی کــه بــه پــاک 455 فرعــی از 2167 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از ابوالفضــل احســانی 

مالــک رســمی خریــداری کــرده اســت رســمی. )م الــف 2652 (

ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ــرأی شــماره 139860330002012124 مرب 4ـ
ــر در  ــد اکب ــج فرزن ــی خل ــم  عل 1397114430002002537 آقای/خان
ــا شــده  قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1857 اصلــی واقــع 
ــا  ــطه از رض ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ

ــف 2653 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک الیاســی خری
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ــرأی شــماره 139860330002008905 مرب 5ـ
1393114430002000459 آقای/خانــم  عبدالــه مــردان زاده  فرزنــد 
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــن در قس ــن یامی اب
احــداث بنــا شــده بمســاحت 96/90 مترمربــع پــاک شــماره 1  فرعــی 
از 2184 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ 
ــعلی  ــطه از شمس ــاعی مع الواس ــت مش ــند مالکی ــمی/ س ــند رس س

ــف 2654 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک آزادی خری
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
ــب در دو  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید 
ــه اداره  آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــه مرجــع قضائ ــود را ب ــه و دادخواســت خ ــه دادگاه مراجع ــت ب ثب
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب اســت ک

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/06/06 تاریخ انتشار دوم: 98/06/23
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ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان 
ــون مذکــور را براســاس گــزارش  ــق قان پرونده هــای تشــکیلی طب
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـــرأی شــماره 139860330001006843 مربــوط بــه پرونــده 
ــکری  ــم عس ــم ابراهی ــه 1398114430001000079 آقای/خان کاس
اصــل فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 101/81 متــر مربــع پــاک شــماره 3763  اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 142886مــورخ 97/12/16 دفتــر 

ــف 2655 ( ــم. )م ال ــه 7 ق خان
2ـــرأی شــماره 139860330001003808 مربــوط به پرونده کاســه 
1398114430001000040 آقای/خانــم ســعید اســمی خانــی فرزنــد 
ــاحت146/30  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــلم در شش مس
ــی واقــع در بخــش یــک  ــع پــاک شــماره 10273 اصل متــر مرب
ــه  ــر خان ــم. ســند قطعــی 23742 مــورخ 96/02/19 دفت ــت ق ثب

ــف 2656( ــم.  )م ال 55 ق
3ـــرأی شــماره 139860330001003982 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001000706 آقای/خانــم منیــر فتحــی  فرزنــد 
اصغــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 96/27 متر 
مربــع پــاک شــماره 15 فرعــی از 11395 اصلــی واقــع در بخــش 
ــر 371  ــت مشــاعی صــادره در دفت ــم. ســند مالکی ــت ق ــک ثب ی
ــه موجــب ســند قطعــی 41379 مــورخ 98/11/01  صفحــه 443 ب

دفتــر 59 قــم. )م الــف 2657 (
4ـــرأی شــماره 139860330001006428 مربــوط بــه پرونــده 

ــر  ــی ف ــه متق ــم عالی ــه 1398114430001000242 آقای/خان کاس
ــاب ســاختمان بمســاحت  فرزنــد مجتبــی  در ششــدانگ یــک ب
ــع  ــی واق ــی از 10379اصل ــاک شــماره 4 فرع ــع پ ــر مرب 167 مت
ــت مشــاعی صــادره در  ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب در بخــش ی
دفتــر 273 صفحــه 118 بــه موجــب ســند قطعــی 50077 مــورخ 

ــف 2658 ( ــم. )م ال ــه 29 ق ــر خان 98/09/14 دفت
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001006155 مرب ــرأی ش 5ـ
1394114430001000910 آقای/خانــم میــاد حســین زاده نکوئــی  فرزند 
غامرضــا در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 111/48 متــر 
مربــع پــاک شــماره 2 فرعــی از 10349 اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریداری مــع الواســطه از اســماعیل و 

علــی نادریــان فرزنــدان حســین نادریــان. )م الــف 2659 (
ــت  ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت 
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه 
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــذ و  ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ــه ی ــناد منطق ــت اس ثب
ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
ــح  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــی آن و گواه
اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
ــام مــا( ــده – پی ــود. )اقتصــاد آین ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب

تاریخ انتشار اول: 98/06/06 تاریخ انتشار دوم: 98/06/23
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

5722  منطقه یک قم 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760316001003962 مــورخ 1397/08/20 
مــورخ   139860316001000672 شــماره  اصاحــی  رأی  و 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع  قان ــأت اول/ دوم موض 97/3/7 هی
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
ــد  ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــک تصرف ی
مــرادی پاســاری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 392 
صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 17.20 متــر مربــع در محــدوده پــاک 502 فرعــی 
از 2072 – اصلــی واقــع در بخــش دو شــهر کرمانشــاه بــه 
آدرس خیابــان دانشــجو کوچــه 8 متــری طالقانــی کوچــه 
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــاک 11 مح ــان پ ــهید حیدری ش
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب منظــور اطــاع عمــوم مرات
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/08
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مــورخ   139860316014001086 شــماره  رأی  برابــر   
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــأت اول موضــوع قان 1398/06/11 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیه 
ــار  ــای مازی ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان دو تصرف
ــنامه 3240515210  ــماره شناس ــراد بش ــد گلم ــی فرزن کرم
صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــاک 11 و 19 اصل ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب 111.38 مت
واقــع در بخــش ســه حومه شهرســتان کرمانشــاه بــه آدرس 
ــاد پشــت مســجد امیرالمؤمنیــن کوچــه یوســف  دولــت آب
آبــاد خریــداری مــع الواســطه از زراع صاحــب نســق آقــای 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــودی مح ــه کب ــر مل ــی اکب عل
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــب ب ــی مرات ــاع عموم ــور اط منظ
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/07
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آگهی  فقدان سند مالكیت 
ســند مالكیــت یــك و نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 165 متر 
مربــع تحــت پــاك 389 فرعــی از 3191 – اصلــی 
بخــش 4 شمالشــرق قزویــن ذیــل ثبــت صفحــه 
348 دفتــر 473 بــه شــماره چاپــی 200672 بنــام 
مهــدی كارتــاب صــادر و تســلیم گردیــده اســت . 
ــرم شــهادت  ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــك ب ســپس مال
ــهل  ــت س ــه عل ــند ب ــدان س ــی فق ــهود مدع ش
انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
ــتناد  ــه اس ــب ب ــه مرات ــوده ك ــود را نم ــی خ المثن
مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
ــه نحــوی از هــر  ــا هركــس ب اعــام مــی گــردد ت
ــه ملــك مذكــور حقــی داشــت و  انحــاء نســبت ب
یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود 
ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی 
ــن اداره  ــه ای ــه ب ــن مراجع ــدت ده روز ضم ــا م ت
ــت   ــه اصــل ســند مالكی ــا ارائ ــراض خــود را ب اعت
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف 
مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائه نشــود 
اداره ثبــت المثنــی ســند مالكیــت را طبــق مقررات 
صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد كــرد ایــن 
ــر  ــل منتش ــرح ذی ــه ش ــت ب ــك نوب ــی در ی اگه

ــخ انتشــار : 98/6/23                              ــد شــد . تاری خواه
رییس اداره اسناد و امالك منطقه 1 قزوین 

6153  حسن غالمحسینی 

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

اداره ثبــت اســناد و امــاک  هیــأت حــل اختــاف مســتقر در 
ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای  منطقــه دو قــم تصرفــات مالکان
ــان و  ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب تش
ــد  ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــدارک موجــود در پرون ــه اســتناد م ب

نموده انــد. 
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ــرأی شــماره 139860330002011397 مرب 1ـ
فرزنــد  جعفــری  ســعید  آقای/خانــم    1397114430002002366
نصرالــه در ســه دانــگ از ششــدانگ بمســاحت ششــدانگ 96 
مترمربــع پــاک شــماره 1/92  فرعــی از 1982 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ سندرســمی/ ســندمالکیت 
ــرده اســت   ــداری ک ــور خری مشــاعی مع الواســطه از محــرم نعمــت پ

. )م الــف 2650 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 2ـــرأی شــماره 139860330002011395 مرب
1391114430002015700 آقای/خانــم  مهــدی جعفــری فرزنــد نصرالــه 
در ســه دانــگ از  ششــدانگ بمســاحت 96 مترمربــع پــاک شــماره 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 1/92  فرعــی از1982اصل
نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از 

محــرم نعمــت پورخریــدای کــرده اســت. )م الــف 2651 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002011937 مرب ــرأی ش 3ـ
ــه   ــد عبدال ــار رشــید فرزن ــی ی ــم  عل 1397114430002002507 آقای/خان
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــی از  ــده 2  فرع ــماره باقیمان ــاک ش ــع پ ــاحت 103/82 مترمرب بمس
2167 اصلــی کــه بــه پــاک 455 فرعــی از 2167 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از ابوالفضــل احســانی 

مالــک رســمی خریــداری کــرده اســت رســمی. )م الــف 2652 (

ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ــرأی شــماره 139860330002012124 مرب 4ـ
ــر در  ــد اکب ــج فرزن ــی خل ــم  عل 1397114430002002537 آقای/خان
ــا شــده  قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1857 اصلــی واقــع 
ــا  ــطه از رض ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ

ــف 2653 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک الیاســی خری
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب ــرأی شــماره 139860330002008905 مرب 5ـ
1393114430002000459 آقای/خانــم  عبدالــه مــردان زاده  فرزنــد 
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــن در قس ــن یامی اب
احــداث بنــا شــده بمســاحت 96/90 مترمربــع پــاک شــماره 1  فرعــی 
از 2184 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ 
ــعلی  ــطه از شمس ــاعی مع الواس ــت مش ــند مالکی ــمی/ س ــند رس س

ــف 2654 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک آزادی خری
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
ــب در دو  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید 
ــه اداره  آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــه مرجــع قضائ ــود را ب ــه و دادخواســت خ ــه دادگاه مراجع ــت ب ثب
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب اســت ک

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/06/06 تاریخ انتشار دوم: 98/06/23

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
5721  منطقه دو قم 

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

ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان 
ــون مذکــور را براســاس گــزارش  ــق قان پرونده هــای تشــکیلی طب
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـــرأی شــماره 139860330001006843 مربــوط بــه پرونــده 
ــکری  ــم عس ــم ابراهی ــه 1398114430001000079 آقای/خان کاس
اصــل فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 101/81 متــر مربــع پــاک شــماره 3763  اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 142886مــورخ 97/12/16 دفتــر 

ــف 2655 ( ــم. )م ال ــه 7 ق خان
2ـــرأی شــماره 139860330001003808 مربــوط به پرونده کاســه 
1398114430001000040 آقای/خانــم ســعید اســمی خانــی فرزنــد 
ــاحت146/30  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــلم در شش مس
ــی واقــع در بخــش یــک  ــع پــاک شــماره 10273 اصل متــر مرب
ــه  ــر خان ــم. ســند قطعــی 23742 مــورخ 96/02/19 دفت ــت ق ثب

ــف 2656( ــم.  )م ال 55 ق
3ـــرأی شــماره 139860330001003982 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001000706 آقای/خانــم منیــر فتحــی  فرزنــد 
اصغــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 96/27 متر 
مربــع پــاک شــماره 15 فرعــی از 11395 اصلــی واقــع در بخــش 
ــر 371  ــت مشــاعی صــادره در دفت ــم. ســند مالکی ــت ق ــک ثب ی
ــه موجــب ســند قطعــی 41379 مــورخ 98/11/01  صفحــه 443 ب

دفتــر 59 قــم. )م الــف 2657 (
4ـــرأی شــماره 139860330001006428 مربــوط بــه پرونــده 

ــر  ــی ف ــه متق ــم عالی ــه 1398114430001000242 آقای/خان کاس
ــاب ســاختمان بمســاحت  فرزنــد مجتبــی  در ششــدانگ یــک ب
ــع  ــی واق ــی از 10379اصل ــاک شــماره 4 فرع ــع پ ــر مرب 167 مت
ــت مشــاعی صــادره در  ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب در بخــش ی
دفتــر 273 صفحــه 118 بــه موجــب ســند قطعــی 50077 مــورخ 

ــف 2658 ( ــم. )م ال ــه 29 ق ــر خان 98/09/14 دفت
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001006155 مرب ــرأی ش 5ـ
1394114430001000910 آقای/خانــم میــاد حســین زاده نکوئــی  فرزند 
غامرضــا در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 111/48 متــر 
مربــع پــاک شــماره 2 فرعــی از 10349 اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریداری مــع الواســطه از اســماعیل و 

علــی نادریــان فرزنــدان حســین نادریــان. )م الــف 2659 (
ــت  ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت 
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه 
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــذ و  ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ــه ی ــناد منطق ــت اس ثب
ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
ــح  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــی آن و گواه
اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
ــام مــا( ــده – پی ــود. )اقتصــاد آین ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب

تاریخ انتشار اول: 98/06/06 تاریخ انتشار دوم: 98/06/23
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

5722  منطقه یک قم 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760316001003962 مــورخ 1397/08/20 
مــورخ   139860316001000672 شــماره  اصاحــی  رأی  و 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع  قان ــأت اول/ دوم موض 97/3/7 هی
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
ــد  ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــک تصرف ی
مــرادی پاســاری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 392 
صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 17.20 متــر مربــع در محــدوده پــاک 502 فرعــی 
از 2072 – اصلــی واقــع در بخــش دو شــهر کرمانشــاه بــه 
آدرس خیابــان دانشــجو کوچــه 8 متــری طالقانــی کوچــه 
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــاک 11 مح ــان پ ــهید حیدری ش
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب منظــور اطــاع عمــوم مرات
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/08
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مــورخ   139860316014001086 شــماره  رأی  برابــر   
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــأت اول موضــوع قان 1398/06/11 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیه 
ــار  ــای مازی ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان دو تصرف
ــنامه 3240515210  ــماره شناس ــراد بش ــد گلم ــی فرزن کرم
صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــاک 11 و 19 اصل ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب 111.38 مت
واقــع در بخــش ســه حومه شهرســتان کرمانشــاه بــه آدرس 
ــاد پشــت مســجد امیرالمؤمنیــن کوچــه یوســف  دولــت آب
آبــاد خریــداری مــع الواســطه از زراع صاحــب نســق آقــای 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــودی مح ــه کب ــر مل ــی اکب عل
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــب ب ــی مرات ــاع عموم ــور اط منظ
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/07
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آگهی  فقدان سند مالكیت 
ســند مالكیــت یــك و نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 165 متر 
مربــع تحــت پــاك 389 فرعــی از 3191 – اصلــی 
بخــش 4 شمالشــرق قزویــن ذیــل ثبــت صفحــه 
348 دفتــر 473 بــه شــماره چاپــی 200672 بنــام 
مهــدی كارتــاب صــادر و تســلیم گردیــده اســت . 
ــرم شــهادت  ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــك ب ســپس مال
ــهل  ــت س ــه عل ــند ب ــدان س ــی فق ــهود مدع ش
انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
ــتناد  ــه اس ــب ب ــه مرات ــوده ك ــود را نم ــی خ المثن
مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
ــه نحــوی از هــر  ــا هركــس ب اعــام مــی گــردد ت
ــه ملــك مذكــور حقــی داشــت و  انحــاء نســبت ب
یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود 
ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی 
ــن اداره  ــه ای ــه ب ــن مراجع ــدت ده روز ضم ــا م ت
ــت   ــه اصــل ســند مالكی ــا ارائ ــراض خــود را ب اعت
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف 
مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائه نشــود 
اداره ثبــت المثنــی ســند مالكیــت را طبــق مقررات 
صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد كــرد ایــن 
ــر  ــل منتش ــرح ذی ــه ش ــت ب ــك نوب ــی در ی اگه

ــخ انتشــار : 98/6/23                              ــد شــد . تاری خواه
رییس اداره اسناد و امالك منطقه 1 قزوین 

6153  حسن غالمحسینی 

آب 

جارو 

نیست 

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

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

برابــر رای شــماره 139860331011001501 مــورخ 1398/06/13 هیــات موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ناحیــه ســه کــرج تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد رضــا صمــدی بــه شــماره 
ــد عبدالکریــم در ششــدانگ یــک  شناســنامه 11547 صــادره از تهــران فرزن
ــع  ــاحت 1216/56 مترمرب ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
ــا  ــرز و ب ــع در الب ــی واق ــی از 142 اصل ــماره 920 فرع ــالک ش ــروز از پ مف
ــادر  ــا مالکیــت مالــک اولیــه آقــای ن خریــداری از اقــای داود اصغــری و ب
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  ــذا ب کمــال زاده تاییــد مــی نمایــد ل
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد بدیهــی  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین اعتــراض دادخواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک اســت در صــورت انقضــای م

ــف 7654 ا ف ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . م ال مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/8
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مجیــد نایــاب ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق 
ــت دو ســهم مشــاع از  ــه ســند مالکی ــوده اســت ک ــالم نم شــده اع
یــازده ســهم ششــدانگ زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 495 
ــی  ــی از 151 اصل ــماره 495 فرع ــه ش ــی ب ــه 2 تفکیک ــع قطع مترمرب
مفــروز از پــالک 307 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی حــوزه 
ثبتــی شهرســتان کــرج مــورد ثبــت 1040937 صفحه 272 جلــد 3980 
ــی  ــت جابجای ــه عل ــت و صــادر و ب ــوق ثب ــک ف ــام مال ــه ن امــالک ب
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــای ص ــده و تقاض ــود گردی ــزل مفق من
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی بــه مــاده 
ــا  ــی شــود ت ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام 120 آیی
چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد بدیهــی اســت 
چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت 
ــق  ــی طب ــت المثن ــند مالکی ــردد س ــه نگ ــند ارائ ــل س ــراض اص اعت
مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . م الــف 98/9988 اف
6158 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 

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

هیــات   1398/06/05 مــورخ   139860301059001008/95/154 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
آقــای ولــی الــه ربیعــی فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره شناســنامه 10 صــادره از بهارســتان 
بــه شــماره ملــی 4911343303 نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
احداثــی بــه مســاحت 24/90 مترمربــع بــه پــالک 38890 فرعــی از 42 اصلــی مفروز 
و مجــزی شــده در قســمتی از پــالک 4327 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه 
قاســم آبــاد شــاهی بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای بایرامعلــی 
بایرامــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 476 م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/07/06

6135   رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی 

مفقودی
ــه شــماره  ــر 12 ب ــول كالیب ــر 2 ل ــه پ ــدل كوســه ت ــل ســالح شــكاری م مجــوز حم
ســالح 296665 و كــد 013218734719 بــه نــام آقــای علــی اكبــر رحمانــی مفقــود 

ــار ســاقط مــی باشــد . ــده و از درجــه اعتب گردی
6152 قزوین 

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

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

برابــر رای شــماره 139860331011001501 مــورخ 1398/06/13 هیــات موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ناحیــه ســه کــرج تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد رضــا صمــدی بــه شــماره 
ــد عبدالکریــم در ششــدانگ یــک  شناســنامه 11547 صــادره از تهــران فرزن
ــع  ــاحت 1216/56 مترمرب ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
ــا  ــرز و ب ــع در الب ــی واق ــی از 142 اصل ــماره 920 فرع ــالک ش ــروز از پ مف
ــادر  ــا مالکیــت مالــک اولیــه آقــای ن خریــداری از اقــای داود اصغــری و ب
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  ــذا ب کمــال زاده تاییــد مــی نمایــد ل
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد بدیهــی  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین اعتــراض دادخواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک اســت در صــورت انقضــای م

ــف 7654 ا ف ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . م ال مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/8
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مجیــد نایــاب ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق 
ــت دو ســهم مشــاع از  ــه ســند مالکی ــوده اســت ک ــالم نم شــده اع
یــازده ســهم ششــدانگ زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 495 
ــی  ــی از 151 اصل ــماره 495 فرع ــه ش ــی ب ــه 2 تفکیک ــع قطع مترمرب
مفــروز از پــالک 307 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی حــوزه 
ثبتــی شهرســتان کــرج مــورد ثبــت 1040937 صفحه 272 جلــد 3980 
ــی  ــت جابجای ــه عل ــت و صــادر و ب ــوق ثب ــک ف ــام مال ــه ن امــالک ب
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــای ص ــده و تقاض ــود گردی ــزل مفق من
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی بــه مــاده 
ــا  ــی شــود ت ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام 120 آیی
چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد بدیهــی اســت 
چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت 
ــق  ــی طب ــت المثن ــند مالکی ــردد س ــه نگ ــند ارائ ــل س ــراض اص اعت
مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . م الــف 98/9988 اف
6158 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 

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

هیــات   1398/06/05 مــورخ   139860301059001008/95/154 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
آقــای ولــی الــه ربیعــی فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره شناســنامه 10 صــادره از بهارســتان 
بــه شــماره ملــی 4911343303 نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
احداثــی بــه مســاحت 24/90 مترمربــع بــه پــالک 38890 فرعــی از 42 اصلــی مفروز 
و مجــزی شــده در قســمتی از پــالک 4327 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه 
قاســم آبــاد شــاهی بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای بایرامعلــی 
بایرامــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 476 م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/07/06

6135   رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی 

مفقودی
ــه شــماره  ــر 12 ب ــول كالیب ــر 2 ل ــه پ ــدل كوســه ت ــل ســالح شــكاری م مجــوز حم
ســالح 296665 و كــد 013218734719 بــه نــام آقــای علــی اكبــر رحمانــی مفقــود 

ــار ســاقط مــی باشــد . ــده و از درجــه اعتب گردی
6152 قزوین 

رای دادگاه
عمومـی  دادگاه   1 شـعبه   9709983427101432 کالسـه  پرونـده 

رفسـنجان شهرسـتان  دادگسـتری  حقوقـی 
تصمیم نهایی شـماره ۹۸۰۹۹۷۳۴۲۷۱۰۰۸۰۹

خواهـان خانـم نسـرین سـرباز بردسـیری فرزنـد محمـود بـا وکالـت 
اسـتان کرمـان  نشـانی  بـه  دارا  فرزنـد  ابـادی  بهـرام  حزینـی  کامبیـز 
شهرسـتان رفسـنجان شـهر رفسـنجان بلـوار مـدرس میـدان امیـر کبیر 
بـرج شیشـه ای طبقـه ۶ دفتـر وکالـت و خانـم نغمـه ایرانمنـش فرزند 
حسـن به نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان رفسـنجان شـهر رفسـنجان 

خ عدالـت خ بنفشـه کوچـه ۱۴ انتهـای
خوانـده آقـای مجیـد حیـدری زاده فرزنـد محمـد بـه نشـانی مجهـول 

المـکان
خواسـته طالق به درخواست زوجه

گردشـکار/دادگاه بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده و بـا اسـتعانت 
از خداونـد متقـال ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح ذیـل مبـادرت 

بـه صـدور رای مینمایـد

رای دادگاه
آقـای  وکالـت  بـا  سـربازی  نسـرین  خانـم  دادخواسـت  خصـوص  در 
زاده  حیـدری  مجیـد  آقـای  طرفیـت  بـه  ایرانمنـش  خانـم  و  حزینـی 
بـه خواسـته طـالق بـا عنایـت بـه محتویـات پرونـده از جملـه تصدیـق 
مصـدق نکاحنامـه شـماره ۴۴۱۵ دفتـر رسـمی ثبـت ازدواج شـماره ۲۱ 
نـکاح  عقـد  سـبب  بـه  زوجیـت  علقـه  وجـود  رفسـنجان  ثبتـی  حـوزه 
دائـم محـرز اسـت و امـا در مـورد خواسـته نظـر بـه مفـاد دادخواسـت 
تقدیمـی و اظهـارات خواهـان کـه از طریـق واتسـاپ در تاریخ ۹۸.۴.۴ 
توسـط قاضـی رسـیدگی کننـده بـه پرونـده اسـتماع گردیـده مبنـی بـر 
اینکه)مجموعـا هفـت سـال اسـت همسـرم زندگـی مشـترک را تـرک 
نمـوده در ایـن مـدت زمان کوتاهـی باهم بویـم و زوج چند سـال ایران 
بـود و چنـد سـال کانـادا در ایـن چند سـال نفقـه من و فرزند مشـترک 
ایـن طریـق  از  نـداده اسـت خـودم تدریـس زبـان فرانسـه دارم و  را 
مخـارج خـود را تامیـن مـی نمایـم سـال قبـل به ایـران آمـدم و خودم 

بـرای طـالق وکیـل گرفتـم و تقاضـای طـالق دارم( و نظـر بـه اظهـارات 
وکیـل زوجـه در جلسـات رسـیدگی و بـا عنایت بـه اینکـه زوج  علیرغم 
ابـالغ قانونـی از طریـق نشـر آگهـی در جلسـه حاضر نشـده و الیحه ای 
ارسـال ننمـوده اسـت لیکـن حسـن مسـتندات پرونـده از جمله:گواهی 
گواهـان تعرفـه شـده از ناحیـه زوجـه همگـی مویـد صحـت اظهـارات 
زوجـه مـی باشـد و بـا توجـه بـه اینکـه داوران منتخـب نیـز نتوانسـته 
انـد موجبات سـازش فـی مابیـن طرفین را فراهـم آورند علیهـذا تحقق 
عسـر و حـرج و وقـوع زوجه  در شـرایطی کـه عادتا زندگـی را برای وی 
غیـر قابـل تحمـل و بـا مشـقت زیـاد همـراه سـاخته و تحقـق شـروط 
ضمـن العقـد بنـد هـای ۱ و ۸ بـرای دادگاه ثابـت اسـت و با اسـتناد به 
قاعـده فقهـی نفـی حـرج و قاعـده الضـرر و مـاده ۱۱۳۰ قانـون مدنـی 
حکـم بـه الـزام زوج بـه طـالق صـادر و اعـالم مـی نمایـد زوجـه  مـی 
توانـد حداکثـر ظـرف شـش مـاه از تاریخ ابـالغ دادنامـه قطعیـت یافته 
بـه یکـی از دفاتـر رسـمی ثبـت طـالق مراجه و نسـبت به اجـرای صیغه 
طـالق و ثبـت ان  اقـدام نمایـد رعایـت شـرایط اجـرای صیغـه طالق به 
عهـده مجـری صیغـه  طـالق خواهـد بـود نـوع طـالق قضائـی و بائـن 
اسـت عهـده ایـن طـالق از تاریخ وقوع ان سـه طهـر می باشـد حضانت 
فرزندمشـترک بـا زوجـه اسـت زوجـه عکـس، فیلـم جشـن و جهیزیه 
ای نـزد زوج نـدارد زوجـه اظهـار داشـته حاملـه نمی باشـد و با اسـتناد 
بـه مـاده ۵۹ آئیـن نامه اجرائـی قانون حمایـت خانواده سـردفتر طالق 
مکلـف اسـت گواهـی معتبـر پزشـک متخصـص یـا پزشـک قانونـی در 
مـورد وجـود یـا عـدم جنیـن را از متقاضـی اخـذ و مفـاد ان را در سـند 
و دفتـر طـالق ذکـر کنـد رای صـادره غیابـی و ظـرف مهلـت بیسـت روز 
پـس از ابـالغ  قابـل واخواهـی در ایـن شـعبه و سـپس ظـرف بیسـت 
روز قابـل اعتـراض و رسـیدگی در محاکـم محتـرم تجدیـد نظـر مرکـز 

اسـتان کرمـان اسـت.م-الف ۴۴۴۳

پور محمدی مهدی 
رئیس شـعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رفسـنجان
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فیلم ُرما ۲۵شهریور در سینماتک
خانه هنرمندان اکران می شود

نقش و نقل عاشورا
تا ۲۵شهریور در گالری باغ موزه هنر ایرانی  

در حال اجرا است.

نمایشگاهنقد و بررسی

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه تخصصی دنیای سالمت منتشر شد.

به زبان خواب 
از ۲۷  تا ۳۱ شهریور در تئاتر

 مستقل تهران برگزار می شود.

برمودا 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

موسیقی مجلسی
 از اول تا ۱۵مهر در خانه نمایش مهرگان 

)سالن شماره ۲( برگزار می شود.

آقای مجری : بگو ببینم، ما برای چی هر 
سال خانه تکانی می کنیم؟

کاله قرمزی : برای اینکه پدر خودمان را در 
بیاریم!

کاله قرمزی

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

آه کز آهم مه و پروین بسوخت
اختر بخت من مسکین بسوخت
آتش مهرم چو در دل شعله زد
برفلک بهرام را زوبین بسوخت

سوختم در آتش هجران او
پشه را بین کز غم شاهین بسوخت

ای بسا خسرو که او فرهادوار
در هوای شکر شیرین بسوخت
شمع را بنگر که با سیالب اشک
هر شبم تا روز بر بالین بسوخت
چند سوزی ایکه میسازی کباب

بس کن آخر کاین دل خونین بسوخت
کام جان از قبلٔه زردشت خواه

گر دلت چون آذر برزین بسوخت
چون تو در بستان برافکندی نقاب
الله را دل بر گل و نسرین بسوخت
همچو خواجو کس نمی بینم که او
در فراق روی کس چندین بسوخت

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ضرب سكه »داريك« در ايران 
در 2 هزار و 50۶ سال پیش

ضــرب ســكه »داريــك« در ايــران در ۲ هــزار 
و ۵۰۶ ســال پیــش

ــش از  ــال ۴۸۸ پي ــپتامبر س ــم س »چهارده
ميــالد« را روزی بــه دســت داده انــد کــه در 
ــران  ــت اي ــزرگ شــاه وق ــوش ب آن روز داري
دســتور ضــرب ســكه ای را داد بــا وزن و 
ــا  ــت، ت ــّخص و یکنواخ ــار مش ــکل و عی ش
ــان  ــه موّرخ ــرد ك ــران قرارگي ــول اي ــد پ واح
ــك  ــود آن را داري ــاي خ ــي در كتاب ه يونان
نوشــته  داريــوش(  بــه  Daric )منتســب 
تــا زمــان رواج داريــك، معامــالت  انــد. 
اجنــاس  مبادلــه  صــورت  بــه  تجــاري 
پيچيــده  مــي گرفــت كــه كاري  صــورت 
داشــت.  نوســان  هميشــه  بــازار  و  بــود 
ــه کاال  ــرای مبادل ــال ب ــم از ط ــر ه ــل دیگ مل
ــه  ــی ن ــد ول ــی کردن ــتفاده م ــات اس و خدم
ــار و وزن و  ــا عی بصــورت ســکه یکنواخــت ب

شــکل واحــد. بــه عبــارت دیگــر تــا ســپتامبر 
۴۸۸ پیــش از میــالد، بازرگانــان و افــراد 
ــه« را  ــیله مبادل ــالِی »وس ــار ط ــکل و عی ش

تعییــن مــی کردنــد نــه دولت هــا.
ايجــاد  دســتور  همزمــان  داريــوش   
پســتخانه را در ايــران صــادر كــرد كــه تاريــخ 
نــگاران وي را مبتكــر »ُپســت« و ارتبــاط 
ــد. ــي كرده ان ــان معرف ــخ جه ــتي در تاري پس

 ۴۸۸ ســپتامبر  در  همچنیــن  داريــوش 
پيــش از ميــالد دســتور ايجــاد يــك ارتــش 
ــود  ــرده ب ــادر ك ــران ص ــراي اي ــي را ب دائم
كــه مورخــان معاصــر از آن بــه نــام »ســپاه 
جاويــدان« نــام بــرده انــد. بــه ايــن ترتيــب، 
ــد كــه  ايرانيــان نخســتين ملــت جهــان بودن
بــه اهميــت وجــود يــك ارتــش دائمــي پــي 
بــرده و آن را بــه وجــود آورده بودنــد. پيــش 
از آن، هنــگام جنــگ دســت بــه جمــع آوري 
ــي  ــش دائم ــک ارت ــي شــد و ي ــرو زده م ني
ــدا  ــت. بع ــود نداش ــی وج ــوم واقع ــه مفه ب
اســكندر و ســپس روميــان ايــن ابتــكار 

ــد. ــاس كردن ــوش را اقتب داري
دســتور  ســال  هميــن  در  داريــوش      
را در تخــت  تــاالر صــد ســتون  ســاختن 
جمشــيد داده بــود كــه محــل اجتمــاع و 
ــز  ــد هــاي عمومــي باشــد و ني ــد و بازدي دي
بــه ســارد  راه طوالنــي شــوش  ســاختن 

را. مديترانــه(  )ســاحل 
ــه ســال پيــش از آن دســتور تقســيم  وي ك
متعــدد  هــاي  ُاســتان  بــه  ايــران  اداری 
پــس  دو ســال  بــود  داده  را  )ســاتراپي( 
آن  قــراردادن  و  داريــك  ســكه  ضــرب  از 
بــه عنــوان وســيله معامــالت درگذشــت. 
جهــت  آن  از  را  ســاتراپ  واژه  داريــوش 
بدانــد  »ُاســتاندار«  كــه  كــرد  انتخــاب 
نــه ســرور  ايالــت خــود اســت  نگهبــان 
ــوش  ــا داری ــی ب ــم ایران ــردم. ناسیونالیس م
گــذارد.  وجــود  عرصــه  بــه  پــا  بــزرگ 
کــوروش بــزرگ تفکّــر جهانــی و پیامبرگونــه 

داشــت.

فیلم در سکوت 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

سینما

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

کتاب 

شـرمنده نبـاش دختـر جدیدتریـن اثـر ریچـل هالیـس اسـت کـه بـا 

خریـد حـق انتشـار در ایـران از سـوی انتشـارات کتـاب کولـه پشـتی 

منتشـر شـده اسـت. ایـن کتـاب یـک برنامه بـدون شرمسـاری برای 

رسـیدن به اهداف اسـت که ایده اصلی نوشـتن آن به گفته نویسـنده 

بـا گـوش دادن بـه یک آهنگ شـروع شـد.

اینکـه درنهایـت  تـا  ایـن آهنـگ گـوش می کـردم  بـه  در همه حـال 

سـوالی بـه ذهنـم رسـید: مـن از چـه چیـزی متاسـف و شـرمنده 

نیسـتم؟

آمـده  جلـد کتـاب  پشـت  متـن  از  قسـمتی  در 
اسـت:

مـن آدم هـای مبـارزی را کـه هیاهـو به پـا می کنند دوسـت دارم. من 

عاشـق کسـی هسـتم کـه به خاطـر خواسـته هایش شـرمنده نیسـت 

و اجـازه نمی دهـد دیگـران ناامیـد و منصرفـش کننـد. منظـورم ایـن 

نیسـت کـه ایـن افـراد هرگـز نترسـیده اند، منظـورم ایـن نیسـت کـه 

هرگـز در دام نظـرات دیگـران گرفتـار نشـده اند، نـه، آنهـا هـم انسـان 

هسـتند و مثـل همـه مـا گاه دچـار نبـوِد اعتمـاد بـه نفـس شـده اند، 

امـا وقتـی نوبـت عمـل فرا رسـیده اسـت، شـک بـه دلشـان راه نداده 

و دودل نشـده اند، فقـط سرشـان را پاییـن انداختـه و بـدون توجـه به 

دیگـران بـه کارشـان ادامـه داده انـد. مبـارز بی پـروا از نظـر مـن یعنی 

ایـن؛ یعنـی حاضریـد بـرای رسـیدن بـه خواسـته تان – هـر چیزی که 

هسـت – تـالش کنیـد و منتظـر نمانده ایـد تـا کسـی آن را دو دسـتی 

تقدیمتـان کنـد و می دانیـد کـه این خواسـته متعلق به شماسـت و به 

آن دسـت خواهیـد یافت.

ایـن کتـاب هـم مانند اثـر قبلـی نویسـنده – کتاب خـودت باش 
دختـر – رتبـه یـک پرفروش ترین کتـاب نیویورک تایمز را کسـب 
کـرده اسـت. از کتـاب خـودت بـاش دختـر بیشـتر از هفتصـد و 

پنجـاه هـزار نسـخه به فـروش رفته اسـت.

خالصه کتاب شرمنده نباش دختر
ریچـل هالیـس در کتـاب شـرمنده نبـاش دختـر کـه یـک کتاب 
در زمینـه خودسـازی زنـان، موفقیـت، خوشـبختی و عزت نفـس 
ایـده کلـی صحبـت می کنـد.  یـک  دربـاره  محسـوب می شـود 
اینکـه اگـر کاری را بـه خاطـر خـودت انجـام دادی و هیچ کـس 
آن را درک نکـرد، شـرمنده نباشـی. هالیـس اعتقـاد دارد اگـر 
شـما بتوانیـد کاری بکنیـد کـه باعث احسـاس خـوب در درونتان 
شـود ایـن کار ارزشـمند اسـت و »قدرتمندتریـن و دلنشـین ترین 

احسـاس دنیاسـت.« و بـه هیـچ وجـه نبایـد شـرمنده باشـید.
رویایتـان هرچـه هسـت متعلـق بـه شماسـت، نـه مـن. مجبـور 
نیسـتید چیـزی را توجیـه کنیـد، چـون تـا زمانـی کـه بـه دنبـال 
تاییـد و تصدیـق دیگـران نباشـید نیازی بـه اجازه آنهـا ندارید. در 
واقـع، وقتـی ایـن نکتـه را درک کنیـد و بـه ایـن بـاور برسـید کـه 
نیـازی نیسـت رویایتان را بـرای بقیه توجیه کنیـد و برایش دلیل 
بیاوریـد، آن وقت اسـت کـه به طور واقعی وارد مسـیری شـده اید 
کـه بـه آن کـس کـه مقـدر شـده باشـید ختـم می شـود. )کتاب 

شـرمده نبـاش دختـر – صفحـه ۱۰(
کتـاب در سـه بخـش اصلی نوشـته شـده اسـت. در بخـش اول 
کـه عنـوان آن »بهانه هایـی که بایـد کنار بگذارید« اسـت، هالیس 
دربـاره بهانه هایـی صحبـت می کنـد که بیشـتر مردم آن هـا را باور 
کرده انـد. در حـدی کـه دیگـر شـاید بـه چشـم یـک بهانـه بـه آن 
نـگاه نمی کننـد. اشـکال مختلـف ایـن بهانه هـا بررسـی می شـود 
و در نهایـت بـا دیـدی جدیـد تـالش می کند شـما را از شـر آن ها 

خـالص کند.

شرمنده نباش دختر
نویسنده: ریچل هالیس

ترجمه: هدیه جامعی
انتشارات: کتاب کوله پشتی

 دارم نگاه می کنم 

 و چیزها در من می روید.

 در این روز ابری چه روشنم.

همه رود های جهان 

 به من می ریزد. 

 به من که با هیچ پر می شوم. 

 خاک انباشته از زیبایی است.

سهراب سپهری

عکس نوشت

عکس: 
حسین افشاری


