
فرزنداِن سیاه بخِت 
»ازدواج سفید«در راه اند

وزیر کشور:

شرایط سال ۹۸، سخت تر 
از امسال نخواهد بود
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»درآینــدۀ نزدیک،کشــور بــا معضــل هویــت کودکانــی روبــه رو 
ــد.« ــا می آین ــه دنی می شــود کــه از ازدواج ســفید ب

ــر امــور  ایــن هشــدار مدیــرکل دفتــر هماهنگــی و نظــارت ب
ــه  ــت ک ــّدث( اس ــد مح ــان وزارت ورزش و جوانان)امی جوان
ــاره  ــی اش ــدۀ اجتماع ــن پدی ــری از ای ــد دیگ ــه ُبع ــرًا ب اخی

ــرده اســت. ک
امــروز  ازدواج ســفیدی ها همیــن  بگیریــم  فــرض  امــا 
ــد و  ــه کنن ــرداران مراجع ــمی ازدواج و محض ــر رس ــه دفات ب
ــد ازدواج  ــن صــورت، موالی ازدواج شــان شــرعی شــود. در ای
ســفید هــم، فرزنــداِن ازدواج هــای انقطاعــِی شــرعی و ثبــت 
شــده می شــوند. ثبــت احــوال هــم، مســتند بــه ســند 
ــا  ــادر ی ــدر و م ــام پ ــه ن ــان، ب ــرای آن ــه( ب ــه )عقدنام نکاحی
ــا معضــل  ــا آی ــد. ام یکــی از آن هــا شناســنامه صــادر می کن
حــل خواهــد شــد؟ مشــکل موالیــِد ازدواج ســفید یــا حتــی 

ــت. ــت« اس ــر از »هوی ــی فرات ــت/ انقطاع ازدواج موّق
و  قــوم  خــردورزاِن  هرچــه  یــا خوشــبختانه،  متأســفانه 
ــا  ــت. ام ــده اس ــق ش ــد، محّق ــده داده ان ــان وع جامعه شناس
ــی، در  ــِش غرب ــا دان ــت ب ــام ضدی ــان به ن ــان همچن حاکم
ــد  ــند قواع ــتند و می اندیش ــم هس ــا عل ــری ب ــتیزِ بی ثم س

ــت. ــا! اس ــری دو ت ــع بش ــارِ جوام ــر رفت ــم ب حاک
ــر نشــده،  ــوز دی ــم هن ــن  باشــیم و تصــّور کنی ــر خوش بی اگ
ــه  ــه ب ــایند، توج ــرایط ناخوش ــن ش ــن از ای ــرای برون رفت ب

ــر الزم اســت: ــکات زی ن
ــر  ــه و تکفی ــِن بیگان ــه و نفری ــت از نال ــان دس ــف( حاکم ال
و تفســیِق خــودی بردارنــد و واقع بینانــه و فروتنانــه بــه 
عملکــرد خــود بنگرنــد کــه چگونــه -خواســته یــا ناخواســته- 
سبب ســاز ایــن شــکل از ارتبــاط زن و مــرد )هم باشــی/ 
هم بالینــی/ ازدواج ســفید( در جامعــه شــده اند. آنــان نبایــد 
ــاوان ســاختار نادرســت را  ــرد ت انتظــار داشــته باشــند کــه ف

ــد. ــردازد و متقــی بمان بپ
ازدواج ســفید، نــه بــای آســمانی اســت و نــه توطئــۀ بیگانــه؛ 
ــه  ــی )و ن ــرۀ طبیع ــز، ثم ــر چی ــش از ه ــش و پی ــه بی بلک
حقیقــی( جامعــۀ کنونــی ماســت و حاکمــان، مّتهمــان ردیــف 

اّول آن هســتند.
ــد  ــا نمی خواهن ــتند )ی ــه نیس ــوز متوّج ــان هن ــیاری از آن بس
توّجــه کننــد( کــه مثــاً یــک تصمیــم اقتصــادی، چــه پــس 
ــی در ســایر عرصه هــا دارد. حاکمــان، عاجــز از درک  لرزه های
ــِد کنــش  ــاط پدیده هــای اجتماعــی و پیام پیچیدگــی و ارتب
خــود، جزیــره ای تصمیــم می گیرنــد. بــرای نمونــه، روزی کــه 
کارفرمــا قــرارداد »موّقــت« و صــوری کار و دســتمزِد ناچیــز را 
بــه نیــروی کار تحمیــل کــرد و حکومــت هــم چشــم بــر آن 
بســت، بایــد بــه آثــار و پیامدهــای روان شــناختی، فرهنگــی و 

ــودِن می اندیشــید. ــن »موّقتی«ب ــی ای اجتماع
ــون، ازدواج  ــا اکن ــوِء مدیریت ه ــف! س ــه لط ــوع، ب در مجم
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شکایت از سازندگان قطعه
 مشابه سرود »ای ایران«

مدیرکل میراث فرهنگی مشهد در این زمینه با آستان 
قدس، وارد صحبت شده است

وام برای گازسوز شدن
مدیر طرح »سی ان جی«، از پرداخت تسهیالت برای تبدیل خودروهای پر مصرف، خبر داد 
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1۷0 کشور به کاهش 
مصرف پالستیک 

متعهد شدند
1۷0 کشور جهان متعهد شدند تا سال 
2030 میالدی مصرف پالستیک را به 

طور چشمگیری کاهش دهند

محوطه میراث 
جهانی شوش، 

پاکسازی شد

دولت امسال بیش 
از 2 هزار تذکر از 

مجلس گرفت

2

به تازگی گروهی از فعاالن محیط زیسـت در 
اسـتان مازندران نسبت به جاده سازی در تاالب 
میانکاله ابراز نگرانی کرده  اند.چند سـالی است 
که وزارت راه درصدد جاده سـازی در تاالب بین 
المللی میانکاله اسـت اما تاش های فعاالن 
محیط زیسـت نگذاشـته که این  خراش بر پیکر 
تاالب   بیفتد. به اعتقاد  اسـماعیل کهرم فعال و 
اسـتاد پیشکسوت محیط زیست، سال ها است 
که وزارت راه، درصدد تاسـیس این جاده است. 
او به پیام ما می گوید:  »سالهاسـت که وزارت 
راه درصدد تاسـیس  جاده ای در تاالب میانکاله 
اسـت  اما فعاالن محیط زیست با آن مخالف 
هسـتند و از احداث آن جلوگیری می کنند. 
تاکنون کلنگ این جاده زده نشـده است.«

اسماعیل کهرم: فعاالن 
محیط زیست ،اجازه احداث جاده 
در تاالب »میانکاله« را نمی دهند

تعرض به حریم 
»میانکاله«

3

به نام او که جان ها در ید قدرت اوست

برادر گرانمایه سردار سرلشکر 
جناب آقای 

حاج قاسم سلیمانی
در آمیــزه ای از تاثــر و تالــم مصیبت 
وارده را حضــور ارجمنــد جنابعالــی و 
خانــواده معظــم تســلیت و تعزیــت 
خداونــد  نمایــم.از  مــی  عــرض 
ــزرگ  ســبحان مســئلت دارم روح ب
آن فقیــده ســعیده در جــوار رحمــت 
 ، اجــر جمیــل  و  و صبــر  الهــی 
بازمانــدگان  شــکیبایی  پــاداش 

ــد. ــزز باش مع

محمد طاهری
رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت دوم

فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای
 شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه هــای عمومــی دو مرحلــه ای ، بــه شــرح زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. )کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از 
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عدم 

عضویــت قبلی.مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند(

- رشته : آب
 - پایه : 1، 2، 3، 4، 5

 - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی طبق جدول زیر می 
باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: کرمان - خیابان هزار و یکشب - نبش کوچه 21 - 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان - اداره قراردادها. تلفن: 32473983-6 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 

دفتر ثبت نام: 021-41934 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/12/25 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 

98/1/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 98/1/26

مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاء 97 می باشد.

ساعتزمان برگزاریمبلغ تضمينمبلغ برآوردموضوع مناقصهشماره مناقصه

34/29۷/252/6641/720/000/00098/1/279:30آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان بردسیر209۷001235000085

94/451/3۷3/4503/390/000/00098/1/2710آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان جیرفت209۷001235000086

توضیحات : 
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

 سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 کلیه پاکات بایستی از طریق سامانه بارگذاری و پاکت الف عاوه بر سامانه 

بصورت فیزیکی )الک و مهر شده( نیز باید ارائه شود.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای
شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه هــای عمومــی دو مرحلــه ای ، بــه شــرح زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت برگــزار نمایــد. )کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی.

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند( 

 - رشته : آب
 - پایه : 1، 2، 3، 4، 5

 - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی طبق جدول زیر می باشد .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/12/25 می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: کرمان - خیابان هزار و یکشب - نبش 

کوچه 21 - شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان - اداره قراردادها. تلفن: 
 32473983-6

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 
دفتر ثبت نام: 021-41934 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 98/1/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 98/1/26

مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاء 97 می باشد.

ساعتزمان برگزاریمبلغ تضمينمبلغ برآوردموضوع مناقصهشماره مناقصه

56/491/08۷/68۷2/630/000/00098/1/288:30آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان عنبرآباد209۷001235000088

آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان فهرج ) برج 209۷001235000089
80/422/305/5303/110/000/00098/1/289معاذ- فاز 2 یوسف آباد- نوریه- ماهی دشت و ...(

توضیحات : 
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

 سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 کلیه پاکات بایستی از طریق سامانه بارگذاری و پاکت الف عاوه بر سامانه 

بصورت فیزیکی )الک و مهر شده( نیز باید ارائه شود.

نوبت دوم

گــران اســت و دیگــر دردســترس همــگان 
ــادی،  ــی و اقتص ــوغ جنس ــۀ بل ــت؛ فاصل نیس
دســِت کــم دو دهــه اســت؛ آمــوزش جنســی 
دانشــگاه  و  آموزش وپــرورش  و  رســانه  در 
همچنــان »َمگــو« )تابــو( اســت؛ سیاســت های 
ــت؛  ــاری اس ــکن ج ــش مس ــت در بخ نادرس
ــادی  ــاد اقتص ــدۀ فس ــّمی و فلج کنن ــار س اخب
ــت و  ــگ، ُسس ــود؛ فرهن ــاژ می ش ــر روز پمپ ه
بی رمــق اســت و دیگــر نــه الــزام آور اســت  نــه 
مشــترک؛ جامعــه، گســیخته اســت و آشــکارا 
می تــوان زوال پیوندهــای اجتماعــی را دیــد، در 
ایــن شــرایط بایــد منتظــر هــر َجعــل و ابداعــی 

ــود.    ب
قطعــی،  آمــار مجــردان  بــه  نگاهــی گــذرا 
دختــران و پســران زیــر 35 ســال کــه در 
ــون ازدواج  ــا کن ــی ت ــتند ول ــّن ازدواج هس س
جدایــی  از  پــس  کــه  بانوانــی  نکرده انــد، 
ــتی را  ــته و تک زیس ــاز نگش ــدر ب ــۀ پ ــه خان ب
برگزیده انــد، و ســایر آمارهــای مربــوط بــه 
ــر  ــه درک بهت ــران، ب ــی ای ــیب های اجتماع آس

می کنــد. کمــک  هم باشــی 
نیک خواهــان  ســخن  بــه  حاکمــان  ب( 

ــِن  ــر را جایگزی ــگاه کل نگ ــد و ن ــوش فرادهن گ
رویکــرد جزء نگــرِ فــردی )اخاقــی، فقهــی 
ــر -  ــان دیگ ــه بی ــازند. ب ــناختی( س و روان ش
تــا اطــاع ثانــوی - آنــان بایــد دســت از ســر 
ــی  ــد منته ــر رون ــار دیگ ــک ب ــد و ی ــرد بردارن ف
بــه هم باشــی را بررســی کننــد تــا آشــکارا 
دریابنــد ایــن پدیــدۀ اجتماعــی پیامــد قطعــی 
ــن  ــر چنی ــن ســاختارِ ناســازگار اســت )و اگ ای
ــود(. ازدواج ســفید،  ــب ب نمی شــد جــای تعّج
بــروز آشــکارِ تناقض هــاِی بنیادیــِن ایرانیــان در 

ــت. ــانی اس ــط انس ــۀ رواب عرص
ــاز  ــرآوردن نی ــواده، شــیوۀ ب ــاد خان ازدواج و نه
)اعــم از جنســی( در دنیــای ســّنت اســت، 
تــداوم ایــن میــراث در جهــاِن جدیــد نیازمنــد 
گزینش گــری،  ســازواری،  ایجــاد  تفکّــر، 
ــگان  ــدار مــردم، نخب ــی و گفت وگــوی پای همدل
ترســیم  بــرای  تــاش  اســت.  و حکومــت 
بانــوی  و  اســامی-ایرانی  خانــوادۀ  الگــوی 
مســلمان در ایــن راســتا اســت، امــا در فقــدان 
درکــی ژرف از جهــان جدیــد و بنیادهایــش، 
ــش از »آزاده  ــری بی ــن کوشــش ثم ــرًا ای ظاه

ــت.      ــته اس ــداری« نداش نام

ج( حاکمــان چنیــن نیندیشــند کــه اگــر بدیــِل 
ازدواج ســفید(  )بــه جــای  ازدواج ســّنتی، 
ــتن داری،  ــرکوب، خویش ــز، س ــت، پرهی رهبانی
عتبــات  و  عمــره  و  اعتــکاف  نــور،  راهیــان 
بهتــر  حــال  و  روز  بــود،   ... و  دانشــجویی 
پیــدای  و  پنهــان  آســیب های  داشــتیم. 
ــام و شــیوه،  ــه هــر ن ــاز جنســی ب ســرکوب نی
ویران گــر اســت )یــک نمونــۀ آن تّوهــم و 
ــان  ــه بی ــت(. ب ــهدا اس ــا ش ــان ازدواج ب هذی
جایگزینــی  هیــچ  تاکنــون،  ازدواج  دیگــر، 
خردپســند، نهادینــه و مشــروعی در ایــن دیــار 

نداشــته اســت.
د( همانگونــه کــه مســؤوالن ســرانجام اعتیــاد را 
بیمــاری )و نــه جــرم( دانســتند و بــه ضــرورت 
بــرای  معتــادان  میــان  در  ســرنگ  توزیــع 
جلوگیــری از آســیبی جبران ناپذیــر )انتشــار 
بیشــتر ایــدز( پــی بردند، ضــروری اســت دربارۀ 
»ســقط جنیــن« هــم بازاندیشــی کننــد. جامعه 
و حاکمانــش بایــد بــا معلــول و محصــول خــود 
ــوج  ــۀ ســاختاری مع ــر! باشــند. هزین مهربان ت
ــد )ســطح  ــردی بی تّعه )ســطح کان( و زن وم

ــن ــی می پردازد؟/خبرآنای ــه کس ــرد( را چ ُخ
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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وام برای گازسوز شدن
مدیر طرح »سی ان جی«، از پرداخت تسهیالت برای تبدیل خودروهای پر مصرف، خبر داد

به دارندگان خودروهای پر مصرف تک سوخت، تسهیالت ارائه می شود

شــرکت  جــی«  ان  طرح»ســی 
ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی 
اســت کــه  راهکارهایــی  از  یکــی 
ســوخت  مصــرف  بــرای کاهــش 
خودروهــای پــر مصــرف ارایــه شــده 
اســت.دراین طــرح کــه تاکیــد دارد، 
خودروهــای پــر مصــرف از ســوخت 
ســی ان جــی اســتفاده کننــد بــرای 
تبدیــل خــودرو هــای تــک ســوخت 
نیــز تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. ســی ان جــی یا  گاز فشــرده 
و  ایمــن  ســوخت  یــک  طبیعــی 
پــاک در مقایســه بــا ســوختهای 
ــل  ــا گازوئی ــن ی ــل بنزی فســیلی مث
گاز  از  کــه  خودروهایــی  اســت. 

طبیعــی بهــره مــی برنــد، 80 درصــد 
بــه نســبت خودروهایــی بــا ســوخت 
الیــه  تخریــب  در  فســیلی کمتــر 

ــد. ــش دارن اوزون نق
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از وزارت 
نفــت، »حمیــد قاســمی ده چشــمه« 
مدیــر طــرح  ســی ان جی شــرکت 
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ مل
ایــران گفــت: دارنــدگان خودروهــای 
حمل ونقــل  در  کــه  پرمصــرف 
از  هســتند  فعــال  عمومــی 
و  نیســان ها  وانت بارهــا،  جملــه 
اینترنتــی  و  عــادی  تاکســی های 
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
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بــرای ثبت نــام دریافــت وام کــم  
ــد. ــدام کنن ــودرو اق ــل خ ــره تبدی به
ــزان تســهیات  ــه کــرد: می وی اضاف
اعطایــی برحســب مــدل خــودرو 
میلیــون   2.5 میانگیــن  به طــور 
ــه  ــد هزین ــادل 90 درص ــان )مع توم
ــه  ــود ک ــد ب ــودرو( خواه ــل خ تبدی
تنهــا  و  ضامــن  بــه  نیــاز  بــدون 
طبــق  و  ســامانه  در  ثبت نــام  بــا 
ــدن  ــت، مع ــدی وزارت صنع زمان بن
ــد. ــد ش ــت خواه ــارت پرداخ و تج
تســهیات  میــزان  قاســمی 
ــدگان خودروهــای  ــه دارن ــی ب اعطای
حمل ونقــل عمومــی را در مجمــوع 
11 هــزار میلیــارد تومــان اعــام و 

ــهیات از  ــن تس ــرد: ای ــح ک تصری
طریــق کنسرســیومی شــامل بانــک 
ــن  ــک، تامی ــیان و پســت بان پارس
وهم اکنــون  شــده  نقدینگــی 
قابــل  بانــک  پســت  شــعب  در 

دریافــت اســت.
ــرکت  ــی ان جی ش ــرح  س ــر ط مدی
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ مل
آمادگــی  بــر  تاکیــد  بــا  ایــران 
تحویــل  بــرای  خودروســازها 
گفــت:  دوگانه ســوز  خودروهــای 
ــا از  ــل خودروه ــا تبدی ــان ب همزم
طریــق ایــن تســهیات، گواهــی 
بــرای  نیــز  خــودرو  ســامت 

شــد. خواهــد  صــادر  مالــکان 
 2.5 حــدود  افــزود:  قاســمی 
هــزار   800( خــودرو  میلیــون 
احتســاب  بــا  تاکســی  دســتگاه 
یــک  و  اینترنتــی  تاکســی های 
دســتگاه  هــزار   400 و  میلیــون 
وانــت بــار و نیســان( در ســامانه 
کشــور  عمومــی  حمل ونقــل 
اســتعداد تبدیــل شــدن بــه گازســوز 
ــن  ــل ای ــه از محــل تبدی ــد ک را دارن
خودروهــا در مصــرف روزانــه حــدود 
12 میلیــون لیتــر بنزیــن در کشــور، 

شــد. خواهــد  صرفه جویــی 

 کاهش 6 درصدی مصرف 
گازوئیل درکشور 

مدیــر طــرح ســی ان جی شــرکت 
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ مل
همچنیــن از اعــام آمادگــی مدیریت 
ــی  طــرح »ســی ان جی« شــرکت مل
ــرای  ــی ب ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
بــه  تبدیــل  تســهیات  اعطــای 

دارنــدگان خودروهــای دیزلــی خبــر 
ــون  ــن طــرح هم اکن داد و گفــت: ای
در مرحلــه آزمایشــی اســت و ســال 

ــد. ــد ش ــی خواه ــده اجرای آین
قاســمی میــزان تســهیات اعطایــی 
ــی  ــای دیزل ــدگان خودروه ــه دارن ب
را معــادل 100 درصــد هزینــه تبدیــل 
اعــام کــرد و افزود: کاهــش مصرف 
به صرفــه  کشــور،  در  گازوئیــل 
و  ســی ان جی  ســوخت   بــودن 
کاهــش هزینه هــای کامیــون داران 
و آثــار زیســت محیطی جایگزینــی 
ســوخت پــاک بــا فــرآورده گازوئیــل 

ــت. ــای آن اس ــه مزای از جمل
 6 کاهــش  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــور  ــل کش ــرف گازوئی ــدی مص درص
تاکیــد  طــرح  ایــن  اجــرای  بــا 
از  نمونــه  یــک  هم اکنــون  کــرد: 
ــا  ــل شــده و ب ــا تبدی ــن خودروه ای
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــارکت و س مش
خصوصــی تبدیــل ایــن دســته از 

ــترده در  ــورت گس ــه ص ــا ب خودروه
کشــور انجــام خواهــد شــد.

و  هــزار   2 از  بیــش  اکنــون  هــم 
489 جایــگاه ســی ان جی در کشــور 
به صــورت  و  شــده  راه انــدازی 
میلیــون   20.5 روزانــه  میانگیــن 
در  ســی ان جی  گاز  مترمکعــب 
کشــور بــه مصــرف می رســد کــه 
معــادل 13 درصــد از ســبد ســوخت 

می دهــد. تشــکیل  را  کشــور 
تعــداد  روزافــزون  افزایــش 
ــا و رشــد شــتابان مصــرف  خودروه
نیازمنــد  کشــور،  در  ســوخت 
مدیریــت صحیــح مصــرف ســوخت 
ــه  ــت ک ــور اس ــل در کش و حمل ونق
افزایــش ســهم گاز طبیعــی در ســبد 
ــوع  بخشــی  ســوخت خودروهــا و تن
ــان  ــن می ــوخت در ای ــبد س ــه س ب
ایفــا  راهگشــا،  و  موثــر  نقشــی 

خواهــد کــرد.

ته
نک

خـودرو  مـدل  برحسـب  اعطایـی  تسـهیالت  میـزان 
 90 )معـادل  تومـان  میلیـون   2.5 میانگیـن  به طـور 
درصـد هزینـه تبدیـل خـودرو( خواهـد بـود کـه بدون 
نیـاز بـه ضامـن و تنهـا بـا ثبت نـام در سـامانه و طبـق 
زمان بنـدی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پرداخـت 

خواهـد شـد.
دارنـدگان  بـه  اعطایـی  تسـهیالت  میـزان  قاسـمی 
خودروهـای حمل ونقـل عمومـی را در مجمـوع 11 هزار 
میلیـارد تومـان اعـالم و تصریـح کـرد: ایـن تسـهیالت 
از طریـق کنسرسـیومی شـامل بانـک پارسـیان و پسـت 
و هم اکنـون در شـعب  نقدینگـی شـده  تامیـن  بانـک 
پسـت بانـک قابـل دریافـت اسـت. همزمان بـا تبدیل 
تسـهیالت، گواهـی سـالمت  ایـن  طریـق  از  خودروهـا 

خـودرو نیـز بـرای مالـکان صـادر خواهـد شـد.

پیام رسـانه

روزنامـه گاردین در تیتر یک خود 
به گزارش تیراندازی مرگبار دو مسـجد در 

نیوزلند و کشـته شدن 49 نفر پرداخته 
است.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
پلیس نیوزلند خبر داده، شـخص تیرانداز 
قصد داشـته حمله خود را همچنان پس 

از دستگیری ادامه دهد.

خبرگزاری الجزیره از بازگشـت 
آرامش به مسـافرین خطوط هوایی 

اتیوپی پس از سـقوط بوئینگ 737 
ماکس خبر داده است.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله از همدردی 

مردم محله  مسـاجد مورد حمله قرار 
گرفته نیوزلندی گزارش داده اسـت.

آلمان

وزارت کشور پاسدار آرای مردم استپیام خبر
مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور مجری انتخابات و پاسدار آرای مردم 
است، تاکید کرد: بنای وزارت کشور بر تفاهم، تعامل و همکاری مستمر با تمامی عوامل اجرایی و 
نظارتی در چارچوب قانون انتخابات است.

هر
 م

س:
عک

وزیـر کشـور بـا بیـان اینکـه انتخابـات 
وحـدت  انسـجام،  موجـب   98 سـال 
خواهـد  کشـور  در  سیاسـی  نشـاط  و 
قطعـًا شـرایط سـال 98،  بـود، گفـت: 
بـود.  نخواهـد   97 سـال  از  سـخت تر 
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی در نشسـت 
صمیمـی بـا علمـا و روحانیـت اسـتان 
بایـد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  هرمـزگان 
بابـت وجـود نعمـت جمهـوری اسـامی 
شـکرگزار خداونـد متعال باشـیم، اظهار 

کـرد: جمهـوری اسـامی ایـران نظامـی 
مبیـن  دیـن  آموزه هـای  بـر  مبتنـی 
نظـام  ایـن  تشـکیل  و  اسـت  اسـام 
مصـداق واقعـی پیـروزی حق بـر باطل 
مـا  از  کـدام  هـر  می شـود.  محسـوب 
راسـتای  در  در طـول عمـر خـود  بایـد 
مقـدس  نظـام  اهـداف  محقـق شـدن 
جمهـوری اسـامی ایـران تـاش کنیم.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه رخدادهـای 
بیـان  کشـور،  در   97 و   96 سـال های 

کـرد: در دی مـاه سـال 96 بـا یکسـری 
اغتشاشـات و ناآرامی هـا مواجه شـدیم 
امـر موجـب شـد کـه غـرب  ایـن  کـه 
بـه ویـژه آمریـکا تحلیـل نادرسـتی از 
شـرایط کشـور ما پیـدا کند. آنهـا به این 
نتیجـه رسـیدند کـه بایـد نارضایتی ها و 
اختافـات را در کشـور مـا تشـدید کنند 
منافقیـن  و  سـلطنت طلب ها  حتـی  و 
دور هـم جمـع شـدند. رئیـس جمهـور 
آمریـکا نیـز با بـی عقلی تمـام به توافق 
بیـن المللـی برجام پشـت کـرد و از آن 
خـارج شـد و تمـام فکـر آنهـا ایـن بـود 
کـه بـا ایـن اقدامـات اتفاقی در کشـور 

مـا رخ دهـد.

شرایط سال ۹۸، سخت تر
 از امسال نخواهد بود

ساز وکار ایرانی متناسب با 
»اینستکس«بزودی ،ثبت می شود

ــرد: ســاز وکار متناســب  ــام ک ــه شــب اع ــزی جمع ــک مرک ــس کل بان  ریی
ــاز وکار  ــام س ــا ن ــی ب ــور اروپای ــه کش ــرف س ــده از ط ــی ش ــال معرف ــا کان ب
ویــژه تأمیــن مالــی و تجــارت )STFI( بــزودی در تهــران ثبــت مــی شــود. 
عبدالناصــر همتــی تأکیــد کــرد: ثبــت ایــن شــرکت بــه هیــچ وجــه بــه معنــای 
ــا  ــا نیســت و م ــی شــدن ســاز وکار اروپ ــرای عملیات ــران ب معطــل شــدن ای
اســتراتژی اتخــاذ شــده خــود را بــرای نحــوه تأمیــن مالــی و تجــارت کشــور در 
شــرایط تحریــم از روش هــا و طــرق ویــژه ای کــه طراحــی کــرده ایــم، بویژه از 

طریــق همســایگان و ســایر شــرکای تجــاری ادامــه مــی دهیــم.
همتــی اضافــه کــرد: بــا مذاکراتــی کــه همــکاران مــن هفتــه گذشــته در تهــران 
ــزی  ــک مرک ــر اینســتکس در بان ــی و مدی ــدگان ســه کشــور اروپای ــا نماین ب
داشــتند، توضیحــات کامــل در مــورد ســاز وکار ایرانــی متناســب بــا ســاز وکار 

اروپایــی داده انــد و مــا منتظــر اقدامــات عملــی از طــرف اروپــا هســتیم.
بــه گــزارش ایرنــا، وزیــران امــور خارجــه ســه کشــور اروپایــی آلمــان، فرانســه 
ــژه پرداخــت  ــال وی ــد کان ــاه گذشــته اعــام کردن و انگلیــس یازدهــم بهمن م
اروپــا و ایــران تحــت عنــوان »ســاز وکار حمایــت از مبــادالت تجــاری ایــران و 
اروپــا‹ موســوم بــه اینســتکس - INSTEX بــه ثبــت رســمی رســیده اســت.

سیاستجامعه

تاثیر FATF بر حوزه سالمتبهره مندی ۹2 هزار زندانی از عفو رهبری
زندان هــا  ســازمان  رییــس 
 24 روز  پایــان  تــا  گفــت: 
زندانیــان  آمــار  اســفند، 
عفــو  بخشــنامه  مشــمول 
ــر  ــزار و پانصــد نف ــود و دو ه ــه ن ــان ب گســترده زندانی
ــن آمــار از  ــق آخری ــر افــزود: طب رســید. اصغــر جهانگی
مشــمولین بخشــنامه عفــو گســترده زندانیــان تــا پایــان 
روز بیســت و چهــارم اســفند 92500 نفــر مشــمول 
اجــرای ایــن بخشــنامه شــدند کــه از ایــن تعــداد 56000 
ــی آزاد و 36500 نفــر مشــمول تخفیــف مجــازات  زندان
ــدام  ــن اق ــت: ای ــا گف ــازمان زندان ه ــدند.رئیس س ش
ارزشــمند و پدرانــه مقــام معظــم رهبــری »مدظلــه 

العالــی« در اعطــای عفــو گســترده بــه زندانیــان کــه بــر 
اســاس رافــت اســامی و در راســتای کاهــش آســیب 
هــای اجتماعــی بــود، حــاوت خاصــی بــه جامعــه بــه 
ویــژه خانــواده هــای زندانیــان بخشــید کــه بازتــاب آن 
ــر  ــژه از رهب ــه وی ــه ب ــان ک ــی آن ــای قدردان ــام ه در پی
ــاٌ مشــهود اســت. ــرد کام ــی گی ــان صــورت م بزرگوارم
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی از آمارهــای مربــوط 
ــه اجــرای بخشــنامه عفــو گســترده گفــت: 5 اســتان  ب
تهــران، خراســان رضــوی، اصفهــان، فــارس و کرمــان بــه 
ترتیــب پنــج اســتان اول کشــور هســتند کــه بیشــترین 
ــد.  ــار دارن ــو را در اختی ــن مشــمول عف ــداد محکومی تع

وزیـر بهداشـت دربـاره تاثیرسـاز 
بـر  اروپـا  اتحادیـه  مالـی  و کار 
قطعـا  گفـت:  سـامت  حـوزه 
ایـن موضـوع تاثیرگـذار اسـت و 
امیدواریم خردمندانه با این پدیده برخورد شود.سـعید نمکی 
در ادامـه نشسـت خبـری خـود در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره 
تاثیـر تصویـب »FATF« و »اینسـتکس« در حوزه سـامت 
گفـت: قطعـا تاثیرگـذار اسـت و امیدواریم خردمندانـه با این 
پدیـده برخـورد شـود. بایـد بدانیم کـه اگر قفل هـای جدیدی 
بـر روابـط بین المللـی مـا زده شـود، ایـن قفل هـا راحت گشـا 
نیسـتند. امـا ما هم در شـرایط سـخت نمی نشـینیم تـا نگاه 
کنیـم. مـا دوران سـخت جنـگ و تحریـم را سـپری کرده ایم 

و مسـیرها و راهکارهـای جدیـدی را ایجـاد می کنیـم. البتـه 
امیـدوارم به بن بسـت جدیدی نرسـیم، امـا باید تاش کنیم 
کـه در راسـتای مصالـح ملـی گـره هـای جدیـدی را در حوزه 
بین المللـی ایجـاد نکنیـم. نمکی در پاسـخ به سـوالی درباره 
وضعیت معیشـتی پزشـکان طرحی و دسـتیاران گفت: ما به 
دنبـال اصـاح معیشـت همکاران مـان چـه طبیبـان طرحی و 
چه دسـتیاران هسـتیم اما ابتدا باید تعهداتی را که داریم، به 
روز کنیـم و سـپس تعهـد جدیـد ایجاد کنیـم، البته وضعیت 
طبیبـان طرحی بهتر از گذشـته اسـت؛ اگرچه اگـر بتوانیم باز 
هم معیشت شـان اصاح می کنیم، اما دسـتیاران در شـرایط 
سـخت معیشـتی هسـتند و امیـدوارم در سـال 98 بتوانیـم 

معیشت شـان را اصـاح کنیـم.

رنا
 ای

س:
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دولـت دوازدهـم در سـال 1397، 2 هـزار و 947 تذکـر از 
مجلـس شـورای اسـامی گرفـت کـه کمتریـن آن بـه وزارت 
دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بـود. لی اصغر یوسـف 
نـژاد عضـو هیـات رییسـه مجلـس اظهـار داشـت: هیـات 
رییسـه مجلس شـورای اسـامی تعـداد تذکرها بـه دولت از 
اول فرودیـن تـا 15 اسـفند 97 را منتشـر کـرد که بر اسـاس 
آمارهـای موجـود، کمترین تذکـر را وزارت دفاع و پشـتیبانی 
نیروهـای مسـلح بـا 33 تذکـر و بیشـترین تذکـر را رییس 

جمهـوری بـا 562 تذکـر از مجلـس دریافـت کـرده اسـت.

رییـس مجلـس شـورای اسـامی گفـت: نسـبتی بـا هیچ 
جریانـی نـدارم کـه بخواهـد بـه هـم بخـورد و البتـه اینکـه 
اصاح طلبـان از مـن در انتخابـات هیئـت رئیسـه حمایـت 
کننـد یـا خیـر موضـوع خیلـی مهمـی هـم نیسـت.علی 
الریجانـی رئیـس مجلـس شـورای اسـامی دربـاره عـدم 
حمایت فراکسـیون امید از وی در انتخابات هیئت رئیسـه 
مجلـس و اینکـه آیـا بـرای حمایـت شـروطی داشـت؟، 
گفـت: شـروطی بـرای مـن قـرار ندادنـد و مذاکره رسـمی 

هـم نداشـتیم، تنهـا تصمیـم آنهـا بـر ایـن بود.

دولت امسال بیش از 
2 هزار تذکر از مجلس گرفت

نسبتی با هیچ جریان 
سیاسی، ندارم

یـک تحلیلگـر ارشـد مسـائل سیاسـت خارجـی بـا اشـاره بـه 
سـفر مدیـر اینسـتکس بـه تهران طـی روزهـای گذشـته تاکید 
کـرد: فیشـر یـک فـرد تکنوکـرات، متخصـص در امـور بانکـی و 
سـازمان های مالـی اسـت کـه بـرای بررسـی و هماهنگ سـازی 
مسـائل فنـی و عملیاتـی اینسـتکس بـه ایـران آمـده اسـت و 
نـه یـک شـخصیت سیاسـی که سـفرش صرفـًا جنبـه نمادین 
یـا نمایشـی داشـته باشـد.علی نصـری با اشـاره به سـفر مدیر 
سـازوکار مالـی ویـژه اتحادیـه اروپـا )اینسـتکس( بـه تهـران 
طـی روزهـای گذشـته گفـت: هـدف سـفر پـر فیشـر به ایـران، 
مذاکـره و همـکاری با همتایـان ایرانی در جهـت عملیاتی کردن 

سـازوکارهای اینسـتکس اسـت.

رؤسـای کانون هـای وکای دادگسـتری ایـران، پیـرو دسـتور العمـل 
اصـاح آئیـن نامه ماده 187 قانون برنامه سـوم توسـعه به رئیس و 
هیـأت رئیسـه مجلس شـورای اسـامی و رئیس قـوه قضائیه نامه 
نوشـتند. در بخشـی از ایـن نامـه امده اسـت کـه  در حـال حاضر در 
اجـرای مـاده یـک قانون کیفیـت اخذ پروانـه وکالت مصـوب 1376 
هر سـاله به طور منظم کمیسـیون تعیین ظرفیت جذب وکیل مورد 
نیـاز مرکـب از رئیـس دادگسـتری کل و رئیـس دادگاه انقـاب هـر 
اسـتان و رئیـس کانـون حوزه های قضائی مربوطه برگزار می شـود به 
نحوی که کثرت عددی مسـئولین محترم قضائی در این کمیسـیون 
عمـاً تصمیم گیـری در خصوص میزان ظرفیت و تعـداد وکیل مورد 

نیـاز در هـر حـوزه را به قوه قضاییه واگذاشـته اسـت.

سفر مدیر »اینستکس« به 
تهران جنبه نمایشی نداشت

نامه رؤسای کانون های وکال 
به مجلس و قوه قضاییه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 از وارد شـدن 
تظاهرات جلیقه زردهای فرانسـوی به 

فازهای جدید اعتراضات خبر داده اسـت.

خبرگـزاری یورونیوز در گزارش 
ویژه خود به پشـت صحنه دالیل حمله 

مسـلحانه به دو مسجد در نیوزلند 
پرداخته است.

روزنامـه نیویورک تایمز نیم تای 
بـاالی صفحه اول خود را کاما به 

تیراندازی مرگبار دو مسـجد در نیوزلند 
اختصاص داده است.

آمریکااروپافرانسه
ویدیویی از خرد کردن تخم مرغ در سر سناتور 

استرالیایی که گفته بود مقصر کشتار مسلمانان در 
عملیات های تروریستی خود مسلمانان هستند 

تیتر سه سی ان ان قرار گرفته است.

آمریکا

 پیام زیست

ie
w 

س:
عک

1۷0 کشور به کاهش مصرف 
پالستیک، متعهد شدند

شـدند  متعهـد  جهـان  170 کشـور 
مصـرف  میـادی   2030 سـال  تـا 
پاسـتیک را بـه طـور چشـمگیری 
کاهـش دهند.بـه گـزارش ایسـنا، در کنفرانس پنـج روزه محیط 
زیسـتی سـازمان ملـل کـه در نایروبـی برگـزار شـد، کشـورهای 
جهـان قطعنامـه ای غیـر الزامـی در مـورد اشـیای دور ریختنـی 
همچون کیسـه های پاسـتیکی صـادر کردند. در پیشـنهاد اولیه 
کـه مـورد مخالفـت چندیـن کشـور از جملـه آمریکا قـرار گرفت 
منـع اسـتفاده از کیسـه های پاسـتیکی یکبـار مصرف تا سـال 

2025 پیشـنهاد شـده بـود.
مطالعـات حاکیسـت که هر سـال بیـش از هشـت میلیون تن 

پاسـتیک وارد اقیانوس هـای جهان می شـود.

پالستیک

مراقب »اشک 
مریم« باشید

از  یکـی  بهـار  فصـل  آسـتانه  در 
نگرانی هـای بخـش گیاهـی سـازمان 
گونـه  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
»اشـک  یـا  واژگـون«  »الله هـای 
مریـم« اسـت. رئیـس گـروه گیاهـی 
ایـن  معرفـی  ضمـن  سـازمان  ایـن 
گونـه گیاهـی مهـم نسـبت بـه چیدن 
الله هـای واژگـون در دامنه های زاگرس 

داد. هشـدار 
مریـم مغانلـو - رئیـس گـروه گیاهی 
دفتـر ذخایر ژنتیکی سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت- ضمـن ابـراز نگرانـی 
نسـبت بـه وضعیـت الله هـای واژگون 
دامنـه هـای زاگـرس و بـا تاکیـد بـر 
اینکـه یکـی از گونه هـای گیاهـی حائز 
واژگـون  اللـه  مـا  کشـور  در  اهمیـت 
اسـت، درگفت وگـو بـا ایسـنا، گفـت: 
متأسـفانه بـه دلیل سـودجویی برخی 
افـراد مشـاهده می شـود کـه در اوایـل 
بهـار و همزمـان با سـال جدیـد، تعداد 
زیـادی از الله هـای واژگـون به صـورت 
شـاخه بریـده و در بعضی اوقـات گیاه 
بـه طـور کامـل از پایه کنده می شـود و 
همراه پیاز آن در سـطح معابر شـهری 
بـه فـروش می رسـد. ایـن کار باعـث 
می شـود جمعیت این گونـه در مناطق 
رویشـگاهی آن بـا تهدید جـدی روبرو 

شود.
وی بـا ایـن توضیح کـه اللـه واژگون با 
 Fritillaria imperialis L. نـام علمـی
شـناخته می شـود، گفـت: از زیباترین 
اسـت   Fritillaria جنـس  گونه هـای 
کـه از اواخـر اسـفندماه و در فروردیـن 
و اردیبهشـت تحـت تأثیـر دمـای هـوا 
بـه گل می نشـیند و در میـان الله های 
ایـران، اللـه واژگون که بـه نام های الله 
سـرنگون و اشـک مریـم نیز شـناخته 
زیبایـی  و  شـهرت  از  اسـت  شـده 

منحصربفـردی برخوردار اسـت.

تعرض به حریم »میانکاله«
اسماعیل کهرم: فعاالن محیط زیست اجازه احداث جاده 

در تاالب »میانکاله« را نمی دهند

خبر

»میانکاله« اولین تاالب رامسر جهان است

ــک بررســی  ــج ی ــه نتای ــتناد ب ــا اس ــد ب ــل متح ــازمان مل س
مبســوط هشــدار داده اســت کــه آلودگــی هــوا، خــاک، آب های 
زیرزمینــی و دریاهــا موجــب مــرگ میلیون هــا نفــر در جهــان 
ــه  می شــود. ایــن ســازمان از دولت هــا خواســته اســت کــه ب

طــور جــدی جلــوی ایــن رونــد را بگیرنــد.
ــه روز  ــد ک ــل متح ــازمان مل ــزارش س ــن گ ــر تازه تری ــا ب بن
ــن  ــره زمی ــی ک ــده، آلودگ ــر ش ــنبه( منتش ــته )پنج ش گذش
بــه حــدی رســیده اســت کــه ســامتی انســان ها را بــه 
ــزارش  ــن گ ــرار می دهــد. ای ــد ق ــورد تهدی ــزون م شــکل روزاف
می گویــد: یــا مــا موفــق می شــویم جلــوی ادامــه ایــن رونــد را 
بگیریــم یــا میلیون هــا نفــر در نقــاط مختلــف جهــان از جملــه 
آســیا و آفریقــا تــا نیمــه قــرن حاضــر بــه مــرگ زودرس دچــار 

خواهنــد شــد.
ــازمان  ــت س ــط زیس ــم انداز محی ــزارش چش ــمین گ در "شش
ــر در  ــون نف ــرگ 9 میلی ــت م ــده اســت: عل ــل متحــد" آم مل
ــوده اســت.  ــط زیســت ب ــی محی ــادی آلودگ ســال 2015 می
ســازمان ملــل متحــد از هفــت ســال پیــش گزارشــی دربــاره 
ــد  ــن می ده ــره زمی ــط زیســت ک ــت محی ــی وضعی پیش بین
کــه بــا روشــی مشــابه بــا پژوهش هــای کارشناســان شــورای 

ــه می شــود. ــی تهی ــرات اقلیم تغیی
عنــوان گــزارش امســال )GEO-6( »محیــط زیســت ســالم، 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــت؛ عنوان ــالم« اس ــردم س م
ــاب  ــه" انتخ ــیار "خوش بینان ــان بس ــت در جه ــط زیس محی
شــده زیــرا در اصــل گــزارش بــه ایــن برمی گــردد کــه تــا چــه 
انــدازه محیــط زیســتی آلــوده و بیمــار، ســامتی انســان ها را 
بــه خطــر انداختــه اســت.این گــزارش بــه پنــج حــوزه اصلــی 
ــامیدنی،  ــوری، آب آش ــوع جان ــوا، تن ــامل ه ــه ش ــه ک پرداخت
ــزارش  ــده گ ــگران تهیه کنن ــود. پژوهش ــاک می ش اوزون و خ
ــه بیشــتر اســت.  ــد کــه آلودگــی دو حــوزه اول از بقی می گوین
آلودگــی هــوا و گازهــای گلخانــه ای در حــال حاضــر بیشــترین 
قربانــی را می گیــرد و علــت بیماری هــای مختلــف و مهاجــرت  
میلیون هــا نفــر اســت.تنوع جانــوری نیــز از ایــن شــرایط بــه 
ــودی  ــب زیســتگاه ها و ناب ــه تخری ــده و ب شــدت آســیب دی
بخــش قابــل توجهــی از جانــواران مختلــف از جملــه حشــرات 
منجــر شــده اســت. خســاراتی کــه بســیار شــدیدند امــا تاثیــر 
مســتقیم آن بــر زندگــی انســان ها هنــوز بــه اندازه ســایر مــوارد 
آشــکار نشــده اســت.بنا بــر ایــن گــزارش از ســال 1970 تا ســال 
2014 نزدیــک بــه 60 درصــد مهــره داران از بیــن رفته انــد. بســته 
ــا 42 درصــد بی مهــرگان در  ــه زیســتگاه های مختلــف 25 ت ب
معــرض خطــر نابودی انــد. ایــن گــزارش همچنیــن می افزایــد 
کــه مــرگ زودهنــگام ســاالنه شــش تــا هفــت میلیــون نفــر 
ــه خاطــر آلودگــی هواســت. خطرناک تریــن  ــا ب در جهــان تنه
آلودگــی هــم ذرات ریــز معلــق در هــوا بــر اثــر ســوزاندن چــوب، 
زغــال، ِپِهــن و نفــت اســت.گزارش فــوق در عیــن حــال نشــان 
می دهــد کــه در برخــی عرصه هــا نیــز پیشــرفت هایی حاصــل 
ــواد  ــی م ــر از بعض ــتفاده کم ت ــه در اس ــت. از جمل ــده اس ش
شــیمیایی و تشــدید قوانیــن مربــوط بــه جلوگیــری از آلودگــی 
هــوا امــا ایــن پیشــرفت ها بــر اثــر بدتــر شــدن وضعیــت در 
ــعه و  ــال توس ــورهای در ح ــژه در کش ــه وی ــا ب ــایر حوزه ه س

ــد. ــر بوده ان ــا بی تاثی ــور عم ــای نوظه اقتصاده

میلیون ها  نفر 
در جهان قربانی آلودگی 
محیط زیست  می شوند

مــاده 90 قانــون معــادن کــه بــا تاکیــد بر تســهیل در 
رونــد اســتقرار و فعالیــت واحدهــای فــراوری صنایع 
معدنــی تصویــب شــده اســت مــی توانــد در صورت 
اجــرای درســت و کامــل، مامنــی برای توســعه پاک 
و کاهــش آالیندگــی هــا در ایــن صنعــت اســت. بــر 
اســاس مــاده 90 آییــن نامــه اجرایی قانــون معادن، 

بهــره بــرداران معادنــی کــه احــداث واحد کانــه آرایی، 
فــرآوری و صنایــع معدنــی حســب درخواســت آنهــا 
در طــرح بهــره بــرداری بــه تصویــب برســد نیــازی 
ــد در  ــد و مجازن ــیس ندارن ــواز تاس ــدور ج ــه ص ب
محــدوده پروانــه مربوطــه نســبت بــه ایجــاد واحــد 
ــد  ــی موظفن ــای اجرای ــدام و دســتگاه ه ــور اق مذک

بــا ایــن قبیــل بهــره بــرداران نظیــر ســایر دارنــدگان 
جــواز تاســیس، رفتــار کننــد.

ــی  ــه ســال 95 شــورای عال همچنیــن پیــرو مصوب
معــادن، بــرای متقاضیــان احــداث واحدهــای 
مذکــور، اســتعام عرصــه مــورد نظــر جهت اســتقرار 
واحدهــای کانــه آرایــی، فــرآوری و صنایــع معدنی از 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه اســتناد ماده 
ــاک مصــوب ســال 96 و اخــذ  ــوای پ ــون ه 11 قان
موافقــت ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
)در صــورت عــدم وقــوع در محــدوده موافقــت 

قبلــی( الزامــی اســت.

بــر اســاس ایــن مــاده قانونــی اگــر بهــره  بــرداری 
در کنــار معــدن خــود یــک واحــد فــرآوری احــداث 
ــدارد و  ــواز تاســیس ن ــن ج ــه گرفت ــازی ب ــد نی کن
ــای  ــایر واحده ــرای س ــه ب ــا شــرایطی ک ــق ب مطاب
ــوق ها  ــد از مش ــی توان ــت م ــم اس ــوزدار فراه مج
ــه  ــد  شــود. از جمل ــره  من ــت به و حمایت هــای دول
مزایــای اجــرای ایــن مــاده قانونــی مــی تــوان بــه 
حــذف بوروکراســی اداری بــرای اخــذ پاســخ از 
بیــش از 12 اســتعام از ارگان هــای دولتــی اشــاره 
کــرد کــه بــا اجــرای ایــن قانــون تعــداد اســتعام ها 

ــد. ــه 2 مــورد کاهــش مــی یاب ــر ب حداکث

ماده ۹0 قانون معادن، راهی 
برای توسعه پاک

ــد  ــداث واح ــه اح ــی ک ــرداران معادن ــره ب  به
کانــه آرایــی، فــرآوری و صنایــع معدنــی 
حســب درخواســت آنهــا در طــرح بهره بــرداری 
ــواز  ــدور ج ــه ص ــازی ب ــد نی ــب برس ــه تصوی ب
تاســیس ندارنــد و مجازنــد نســبت بــه ایجــاد 
واحــد مذکــور اقــدام و دســتگاه هــای اجرایــی 
ــا ایــن قبیــل بهــره بــرداران نظیــر  موظفنــد ب
ســایر دارنــدگان جــواز تاســیس، رفتــار کننــد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

بعد از ماهی قرمز، سمندر لرستان و الک پشت های مردابی، حاال نوبت به فروش »سنبل آبی« در بازارهای نوروزی رسیده است؛ 
گونه ای گیاه زینتی که برای تزئین سفره هفت سین خریداری می شود و مورد اقبال قرار گرفته؛ اما به دلیل جذب آالینده ها، فلزات 

سنگین و مواد سمی می تواند باعث ابتا به سرطان شود. 

۷ نکته محیط زیستی 
درباره ماهی  قرمز چینی

طوالنـی  قرمزسـال های  ماهی هـای 
اسـت کـه مهمانـان کوچـک مـا سـر 
هسـتند؛  هفت سـین  سـفره های 
مهمانانـی کـه هر چند بی آزار به نظر می رسـند اما رها سازیشـان در 
آب ها و اکوسیستم های طبیعی مشکات بی شمار محیط زیستی 
بـه همـراه دارد بنابراین نگهداری از آن هـا در تنگ های خانگی و رها 
نکردنشـان در آب هـا بهتریـن راهـکار برای کاهـش خطرات محیط 
زیسـتی این گونه از ماهیان اسـت.میاد خسروی محقق گونه های 
غیربومـی آبـزی می گویـد: از جمله آثار سـوء زیسـت محیطی رها 
کـردن ماهی هـای قرمـز در آب هـای طبیعـی می توان بـه افزایش 
آلودگـی و تیرگـی آب بـه دلیل تغذیه از گیاهان و مـواد آلی موجود 

در بسـتر آب و از بیـن بـردن گیاهـان آبـزی اشـاره کرد.

ماهی

تاالبی که 5 ماه در سال آب 
آن صورتی است

تـاالب صورتی لیپـار در سـواحل مکران 

از معـدود پدیده هـای منحصـر به فـرد 

گردشـگری ایـران اسـت کـه همتایـان 

انگشت شماری در جهان دارد.سواحل مکران؛ سواحل اقیانوسی ایران، 

از جاسـک هرمزگان در غرب تا بندر گواتر سیسـتان و بلوچسـتان در 

شـرق، به گواه کارشناسـان گردشـگری یکی از مستعدترین و بکرترین 

مناطق جهان برای گردشـگری و کاوشـگری است.در محدوده سواحل 

مکـران حداقـل 400 جاذبـه طبیعی، جانـوری و تاریخی بکر و طبیعی 

شناسـایی شـده. جاذبه هـای طبیعـی و تاریخی این منطقـه از پدیده 

منحصـر به فـرد گل فشـان در غرب تـا تاالب صورتی در شـرق بـه گواه 

کارشناسـان از معـدود جاذبه هـای گردشـگری اسـت کـه همتایـان 

انگشـت شـماری در جهـان دارند.

تاالب

چالش مجازِی جمع آوری 
زباله های واقعی

شـبکه های  در  اقدامـی  تازگـی  بـه 
اجتماعـی موجـب شـده تـا کاربران 
محیـط  پاکسـازی  بـرای  گامـی 

بردارنـد. زبالـه  از  زیسـت 
بـه گـزارش ایسـنا، در ایـن اقـدام، افـراد جایی پـر از زبالـه را در 
اطـراف محـل زندگی شـان پیـدا و سـپس پاکسـازی می کننـد 
 trashtag  # هشـتگ  بـا  را  بعـدش  و  قبـل  عکس هـای  و 

)آشـغالتگ( در شـبکه های اجتماعـی همرسـانی می کننـد.
ایـده اولیـه ایـن چالـش بـه سـال 2015 برمی گـردد. "اسـتیون 
رین هولـد"، فعـال محیـط زیسـت در مطلبـی کـه بـرای معرفی 
ایـن طـرح نوشـت گفت: هـدف مـا، ایجاد تغییرات محسـوس 
در محیـط زیسـت بـا اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی  اسـت.

زباله

اجرای طرح های فناورانه حوزه 
آب در مناطق عشایری

دبیر سـتاد توسـعه فناوری های آب، 
محیـط  و  فرسـایش  خشکسـالی، 
زیسـت معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاسـت جمهـوری گفت: در راسـتای اجـرای اقتصـاد مقاومتی، 
طرح هـای فناورانـه زود بـازده حـوزه آب در مناطـق عشـایری و 
محـروم اجرایـی می شـود. »نادرقلـی ابراهیمـی« دربـاره اجرای 
ایـن طرح هـای فناورانـه اظهـار کـرد: در راسـتای اجـرای اقتصاد 
مقاومتـی، ایـن سـتاد بـا همـکاری بنیاد علـوی و کمیتـه امداد 
امـام خمینـی )ره( مقدماتـی را فراهـم کـرده تا بـرای واحدهای 
کوچـک در حـوزه پـرورش ماهـی و ایجـاد گلخانه هـای کوچک 
در محیـط روسـتایی و در قالـب زنجیـره ارز، طرح هـای فناورانه 

زودبـازده در مناطـق عشـایری و محـروم اجرایـی شـود.

آب

ــه تازگــی گروهــی از فعــاالن  ب
اســتان  در  زیســت  محیــط 
ــاده  ــه ج ــبت ب ــدران نس مازن
میانکالــه  تــاالب  در  ســازی 

ــد. ــرده  ان ــی ک ــراز نگران اب

چندساله تالش 
چنــد ســالی اســت کــه وزارت 
ــازی در  ــاده س ــدد ج راه درص
ــه  ــی میانکال ــاالب بیــن الملل ت
تاش هــای  امــا  اســت 
زیســت  محیــط  فعــاالن 
ــراش  ــن  خ ــه ای ــته ک نگذاش

بــر پیکــر تــاالب   بیفتد.بــه 
ــی  ــار اول ــن فعاالن،ب ــه ای گفت

ــر  ــن خط ــه ای ــت ک نیس
میانکالــه  گــوش  بیــخ 
بــه  می شــود.  احســاس 
اعتقــاد  اســماعیل کهــرم فعال 
ــط  ــوت محی ــتاد پیشکس و اس
زیســت، ســال ها اســت کــه 
تاســیس  درصــدد  راه  وزارت 
ایــن جــاده اســت. او بــه پیــام 
مــا می گویــد:  »سالهاســت 
کــه وزارت راه درصدد تاســیس  
ــه  ــاالب میانکال ــاده ای در ت ج
اســت  امــا فعــاالن محیــط 
زیســت بــا آن مخالف هســتند 

و از احــداث آن جلوگیــری می 
کننــد. تاکنــون کلنــگ ایــن 
اســت.  نشــده  زده  جــاده 
امــا متاســفانه ایــن تــاالب 
قــرار  تعــرض  معــرض  در 
ــرز  ــا درســت روی م دارد. مث
میانکالــه کارخانــه پتروشــیمی 
تاســیس شــده و از طرفــی 
ــن  ــی ای ــان حوال ــم  در هم ه
ــداث  ــکا اح ــروگاه ن ــاالب نی ت
شــده اســت. ایــن هــا ســبب 
میشــود هرچــه اکســیژن ایــن 
تــاالب تولیــد میکنــد نیــروگاه 
ــازوت آن را  ــد م ــا تولی ــکا ب ن
کــه  آنطــور  امــا  بســوزاند.« 

دهــد  مــی  گــزارش  مهــر  
بیل هــای مکانیکــی بــا تجــاوز 
بــه حریــم تــاالب میانکالــه 
جــاده ای  یــا  پــل  ســاخت 
ــاز  ــوراده را آغ ــره آش ــه جزی ب
ــرح  ــی در ط ــه حت ــد ک کرده ان
گردشــگری  بحــث  برانگیــز 
آن  از  اســمی  آشــوراده هــم 

نبــود. فــرزاد علیــزاده
فعــال محیــط زیســت اینگونــه 
اســت  روزی  می گوید:چنــد 
مکانیکــی  بیل هــای  کــه 
بــه تــاالب  در حــال تجــاوز 
مــوج  ســوی  از  میانکالــه 
مــرزی  بازارچــه  شــکن های 
بنــدر ترکمــن هســتند.بیل ها 
حریــم  از  متــر   800 حــدود 
ســنگریز  جــاده  را  تــاالب 
ــغول  ــان مش ــاخته و همچن س

. هســتند
ــتاد  ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
آشــوراده  نجــات  مردمــی 
جدی تریــن  از  )ســمنا( کــه 
مخالفــان طــرح گردشــگری در 
جزیــره آشــوراده اســت گفــت: 
محلــی  همــکاران   گــزارش 
ایــن ســتاد، اخبــار فعــاالن 
و  منطقــه  زیســت  محیــط 
از  حاکــی  ســمنا  تحقیقــات 
کمــال  در  اســت کــه  ایــن 
خبــر  نابــاوری  و  شــگفتی 
ــه  ــل صحــت دارد ک احــداث پ
ــت  ــا معاون ــاس ب ــس از تم پ
ســازمان  طبیعــی  محیــط 
زیســت  محیــط  حفاظــت 
پیگیــری  قــول  دفتــر  ایــن 
داد و مشــخص شــد ســازمان 

شــهرداری ها  همیــاری 
مشــغول احداث پــل از بنــدر 
ترکمــن بــه ســوی آشــوراده 

اســت.

اولین تاالب 
لمللی  بین ا

اولیــن  میانکالــه  تــاالب 
ثبــت  المللــی  بیــن  تــاالب 
ــای  ــت تاالب ه ــده در فهرس ش
در  رامســر  کنوانســیون 
ایــن   اســت.   1354 ســال 
ــا هــدف حفــظ  کنفوانســیون ب
آن  پرنــدگان  و  تاالب هــا 

اســت. شــده  ایجــاد 
ایــن  قوانیــن  بــا  مطابــق 
ــاالب   ــه ت ــد ب کنوانســیون، نبای
هــای ثبــت شــده در فهرســت 
صــورت  تعرضــی  هیــچ  آن 

بگیــرد.

میانکاله اهمیت 
منطقــه میانکالــه دارای ســه 
شــاخص بین المللــی اســت. 
آنطــور کــه همشــهری گــزارش 
از  منطقــه  ایــن  می دهــد 
حیــات  پناهــگاه  یک ســو 
ــود و  ــوب می ش ــش محس وح
از ســوی دیگــر در کنوانســیون 

نخســتین  به عنــوان  رامســر 
ســایت ایــران بــه ثبت رســیده 
نــام  برایــن،  اســت. عــاوه 
انســان  برنامــه  میانکالــه در 
یونســکو  مســکون  کــره  و 
انســان  به عنــوان ذخیــره گاه 
و کــره مســکون درج شــده 
ــه ســازمان  ــن آنک اســت؛ ضم
ــرای  حفاظــت محیط زیســت ب
ایــن منطقــه برنامــه جامــع 
مدیریــت دارد و آن را به عنــوان 
ــرده  ــن ک ــی تعیی زون حفاظت
جــاده  احــداث  بــا  اســت. 
امــن  منطقــه  میانکالــه،  در 
حیات وحــش،  پناهــگاه  و 
زیســت  عملکــرد  و  ارزش 
از دســت  را   محیطــی خــود 
تمــام گونه هــای  و  می دهــد 
خطــر  بــا  منطقــه  زیســتی 
می شــوند؛  مواجــه  جــدی 
اصلی تریــن  آنکــه  ضمــن 
ــان  ــزی ماهی ــم  ری ــل تخ مح
تخریــب  خــزر  خاویــاری 
میانکالــه  زیــرا  می شــود 
90درصــد  تخم ریــزی  محــل 
ماهیــان جنــوب خــزر و منشــأ 

ماهیــان خاویــاری اســت.

ته
نک

اسـتاد  و  فعـال  کهـرم  اسـماعیل  گفتـه   بـه 
کـه  »سالهاسـت  زیسـت،   محیـط  پیشکسـوت 
وزارت راه درصـدد تاسـیس  جـاده ای در تـاالب 
میانکالـه اسـت  امـا فعـاالن محیط زیسـت با آن 
مخالـف هسـتند و از احـداث آن جلوگیـری مـی 
کننـد. تاکنـون کلنگ این جاده زده نشـده اسـت. 
امـا متاسـفانه ایـن تـاالب در معرض تعـرض قرار 
دارد. مثـال درسـت روی مـرز میانکالـه ،کارخانـه 
پتروشـیمی تاسـیس شـده و  در همـان حوالـی 
نیـروگاه »نکا« احداث شـده اسـت. این ها سـبب 
میشـود هرچه اکسـیژن ایـن تاالب تولیـد میکند 
نیـروگاه نـکا بـا تولید »مـازوت« آن را بسـوزاند.« 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از مدیر 
کل تبلیغات اسـامی گلستان نوشت: 

رسـانه ها، افسران فرهنگی میدان مبارزه 
هستند. 

روزنامـه کاغذوطن به نقل از 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرستان عنبرآباد 

نوشـت: کشت گیاه دارویی »کاسنی« 
بـرای اولین بار در جنوب کرمان

روزنامـه اصفهان امروز  به نقل 
از رهبر انقاب اسـامی در دیدار با اعضای 
خبرگان نوشـت: ضرورت بسیج حداکثر در 

مقابل هجمه دشمن 

روزنامه افسانه به نقل از امام جمعه اصفهانجنوب کرمانمازندران
شیراز نوشت: معنویت برای برخی به دکان 

تبدیل شده است.

فارس

مسجد صبحگاهی، یک گاراژ و یک کافه ثبت ملی شدند
3 اثر منقول شهر تهران در جلسه ثبت آثار غیرمنقول واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی کشور 
تشخیص داده شد.

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

سرپرسـت میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان سـمنان از مسـجد تاریخانه دامغان بـه عنوان یکی 
از زیباتریـن و منحصربـه فردتریـن مسـاجد ایـن اسـتان 
نـام بـرد و گفـت: تاریخانـه یکـی قدیمـی تریـن بناهـای 
مذهبـی و از اولین مسـاجد ایران اسـت .مهـدی جمال در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا اظهار کرد: سـاخت ایـن بنای 
مهـم اسـامی به قـرن دوم برمی گردد و از ایـن رو در زمره 
چنـد مسـجد نخسـت ایـران قـرار می گیـرد .وی بـا اشـاره 
بـه تاریـخ سـاخت این بنا خاطرنشـان کرد: تاریخ سـاخت 
مسـجد تاریخانـه بیـن سـال هـای 130 تـا 170 هجـری 
قمـری بـوده اسـت .این مدیـر اجرایی با اشـاره به اهمیت 
تاریخانـه بـه عنـوان نمونه ای کامل از مسـاجد قـرون اولیه 
اسـامی اضافـه کـرد: تنهـا مسـجدی در ایران کـه بنای آن 
بـه قبـل از تاریخانـه دامغـان برمی گردد مسـجد فهرج یزد 
اسـت کـه سـاخت آن را منتسـب بـه قـرن اول هجـری 
می داننـد . وی بـا اشـاره بـه وجـود شـواهدی در خصوص 
قدمـت بیشـتر ایـن بنـا گفـت: این مسـجد بـر روی بنایی 
که سـاخت آن به قبل از اسـام برمی گشـته سـاخته شده 

و از ایـن منظـر هـم اهمیت ویـژه ای دارد.
سرپرسـت میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان سـمنان  در پاسـخ به پرسـش ایسـنا در خصوص 
اهمیـت خـاص ایـن بنـای تاریخـی گفـت: جـدا از این که 
ایـن مسـجد قدیمی تریـن یا یکی از قدیمی ترین مسـاجد 
کشـور اسـت اهمیـت خـاص دیگـر آن در ایـن اسـت کـه 
تاریخانه یکی از اولین مسـاجدی اسـت که در سـاخت آن 

منـاره نیـز وجود داشـته اسـت .
وی ادامـه داد: در واقـع منـار بـه عنـوان یکـی از عناصـر 
تشـکیل دهنـده مسـاجد در قـرن اولیـه اسـامی معمـول 
می شـود و تاریخانـه نیز یکـی از اولین نمونه های مسـاجد 

بـا منـاره در ایران اسـت.
وی بـا بیـان این کـه ارتفاع کنونـی مناره تاریخانـه  26 متر 
اسـت ادامـه داد: برای دسترسـی به باال در ایـن مناره بلند 

و زیبا 86 پله تعبیه شـده اسـت.

سوژه مسجدی کهنسال 
با ستون هایی به 

شیوه کاخ های ساسانی

سنا
 ای

س:
عک

شکایت از سازندگان قطعه مشابه سرود »ای ایران«

سرایش سرود ملی »ای ایران«، به سال 1323 برمی گردد

چــه  هــر  و  آهنــگ  شــعر،  ریتــم 
کــه حــس و حــال ایرانی هــا را بــا 
»ایــران« پیونــد مــی داد، در قطعــه ای 
ــدس  ــتان ق ــه آس ــد ک ــنیده می ش ش
رضــوی حــدود یــک مــاه و نیــم پیــش 
آن را منتشــر کــرد. امــا نــه بــه عنــوان 
ســرود جدیــد ملــی کشــور، بلکــه 
ریتمیــک بــودن قطعــه بــا ســرود 
ملــی ایــران، آن قــدر نزدیــک بــود کــه 
ناخــودآگاه ایــن حــس را بــه شــنونده 

می کــرد. القــاء 
 انتشــار ایــن قطعــه کــه بــه نظــر 

فضــای  در  نخســت  می رســید 
مجــازی دســت بــه دســت شــده، 
همــراه  بــه  شــدیدی  واکنش هــای 
ــره  ــأت مدی ــه هی ــدی ک ــت، به ح داش
اقــدام  ایــن  نیــز  موســیقی  خانــه 
را یــک دخــل و تصــرف غیرقانونــی 
»ای  ملــی  ســرود  تحریــف کام  و 
ایــران« دانســت و در بیانیــه ای اعــام 
کردنــد کــه از مســئوالن و ضابطــان 
عمــل  بــا  تــا  خواســته اند  قضائــی 
اخــاق  از  دور  بــه  و  غیرقانونــی 
قانونــی کنــد. برخــورد  ســازندگان، 
ــیقی  ــه موس ــه خان ــی از بیانی در بخش
و  زیبــا  اســت کــه »ســرود  آمــده 
ملــی »ای ایــران« کــه بــه ثبــت ملــی 

رســیده، جــزو میــراث معنــوی ایــران 
شــناخته شــده و همچــون دیگــر آثــار 
ــر  ــل تغیی ــر قاب ــمند و غی ــی ارزش مل
ــوان  ــوان نمی ت ــچ عن ــه هی ــت و ب اس
در آن دخــل و تصرفــی ایجــاد کــرد و 
ــه  ــی کشــور ب ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــی در  ــار مل ــی آث ــی اصل ــوان متول عن
ــه ایــن حرکــت  ــد نســبت ب کشــور بای

ــد. ــان ده ــی نش ــش مقتض واکن
کام  هــر  جایگزینــی  و  تحریــف 
دیگــری روی آن آهنــگ بــه نوعــی 
جعــل و تحریــف یــک ترانــه ملــی 
تنهــا  نــه  و  اســت  خاطره انگیــز  و 
را  ایرانــی  میلیون هــا  احساســات 
بلکــه  کــرد  خواهــد  دار  جریحــه 

داشــت.«  خواهــد  قانونــی  پیگــرد 
معــاون   - طالبیــان  محمدحســن 
ســازمان  میراث فرهنگــی 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
ــن  ــت ای ــد از گذش ــگری - بع گردش
ــه اقدامــات در  مــدت زمــان نســبت ب
حــال انجــام توســط ایــن ســازمان بــه 
ایســنا توضیــح می دهــد. خبرنــگار 
ــازمان  ــت س ــه خواس ــد: ب وی می گوی
میــراث فرهنگــی، مدیــرکل میــراث 
ــا  ــه ب ــن زمین ــهد در ای ــی مش فرهنگ
آســتان قــدس وارد صحبــت شــده 
ــود را  ــاش خ ــا ت ــع م ــت، در واق اس
می کنیــم تــا ســازندگان آن قطعــه 
متوجــه حــق معنــوی ســرود »ای 
بــا  را  آن ســرود  و  باشــند  ایــران« 
توجــه بــه کپی هــای انجــام شــده، 

ــد. ــو کنن لغ
نمی دانــم  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ســازندگان ایــن قطعــه قصــد داشــتند 
آن را بــه عنــوان ســرود ملــی معرفــی 
کننــد یــا نــه، توضیــح می دهــد: مهــم 
ایــن اســت کــه نبایــد ایــن کپــی 
ــف و  ــق مؤل ــک ح ــر ی ــد، آن اث می ش
ــن  ــه همی ــوی دارد، ب ــق معن ــک ح ی
دلیــل نامــه ی شــکایت را نوشــتیم 
ــراث  ــازمان می ــی س ــز حقوق و از مرک
ــن  ــری ای ــت پیگی ــی درخواس فرهنگ
ــر از  ــوی دیگ ــم و از س ــاق را کردی اتف
ــان  ــی خراس ــراث فرهنگ مســئوالن می
بــا  زمینــه  ایــن  در  تــا  خواســتیم 
آســتان قــدس صحبــت کننــد کــه 
ــت  ــوی و ثب ــوق معن ــًا حق ــد حتم بای

ــود. ــظ ش ــر حف ــن اث ــی ای مل
طالبیــان اضافــه می کنــد: از نخســتین 

روز مطــرح شــدن ایــن بحــث، کارهای 
ــتیم  ــد داش ــد، قص ــاز ش ــی آغ حقوق
پیــش  خوبــی  بــه  کارهــا  قــدری 
انجــام  اقدامــات  ســپس  و  بــرود 
ــبختانه  ــم، خوش ــرح کنی ــده را مط ش
امــروز وارد مراحــل مثبــت در ایــن 
ســرایش  شــده ایم.  پیگیری هــا 
ــه ســال  ــران«، ب ــی »ای ای ســرود مل
1323 برمی گــردد. دورانــی کــه ایــران 
متفقیــن  نیروهــای  اشــغال  تحــت 
ــردم  ــران م ــهر ته ــطح ش ــود و در س ب
روزانــه شــاهد رفتــار خشــن نیروهــای 
ــا  ــی ها ب ــوص انگلیس ــه خص ــق ب متف
شــهروندان ایرانــی بودنــد. گل گاب 
کــه بــا نــام پــدر علــوم طبیعــی ایــران 
ــاون  ــال ها مع ــود و س ــناخته می ش ش
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران 
ــراید. ــعر را می س ــن ش ــود، روزی ای ب

نخســتین اجــرای ایــن ســرود در 27 
مهــر مــاه 1323 در تــاالر دبســتان 
نظامــی دانشــکده افســری بــا صــدای 
خیابــان  در  بنــان«  »غامحســین 
اســتانبول دو شــب متوالــی برگــزار 
آنقــدر  ایــران«  »ای  ســرود  شــد. 
اثــر کــرد کــه شــنوندگان تکــرار آن 
ــرا  ــار اج ــه ب ــدند و س ــتار ش را خواس
ــرود  ــن س ــر ای ــتقبال و تأثی ــد. اس ش
باعــث شــد کــه وزیــر فرهنــگ وقــت، 
هیــأت نوازنــدگان را بــه مرکــز پخــش 
ــه ای از  ــا صفح ــرد ت ــوت ک ــدا دع ص
ــران  ــو ته ــر روز از رادی ــط و ه آن ضب
پخــش شــود. اجراهــای بعــدی ایــن 
 1337 ســال های  بــه  مربــوط  اثــر 
برنامــه گل هــا اســت  تــا 1342 در 
ــرود  ــن س ــان ای ــین بن ــه غامحس ک

را خوانــد.

حمــام حــاج صالحــی، تنهــا حمــام 
ــه  ــت ک ــقز اس ــتان س ــی شهرس تاریخ
در ســال جــاری بــه مــوزه تبدیــل شــد.
ــوی  ــار صف ــح از آث ــاج صال ــام ح حم
شــهر ســقز اســت کــه در دوران زندیــه 
هــم تغییراتی در آن داده شــده اســت. 
ــام  ــن  حم ــه قدیمی تری ــام ک ــن حم ای
شــامل  می شــود،  محســوب  ســقز 
بینــه،  چــون  مختلفــی  بخش هــای 
ســربینه، گرمخانــه، خزینــه، خلوتی هــا 

ــه  دلیــل  و مخــزن ســوخت اســت و ب
مالکیــت یکــی از بــزرگان ســقز بــه  
نــام حاجــی صالــح و فرزنــدان وی بــر 
ــت  ــده اس ــروف ش ــام مع ــن ن آن بدی
.ایــن حمــام مجموعــه کاملــی اســت، 
ــام را  ــک حم ــای ی ــه ویژگی ه ــه هم ک
دارد و شــامل بخش هــای مختلفــی 
گرمخانــه،  ســربینه،  بینــه،  چــون 
ــون انبار)مخــزن  ــه، خلوتی هــا، ت خزین
ــاری و  ــام(، سیســتم آبی ســوخت حم

فاضــاب اســت .
قدمــت ایــن حمــام بــه دوران صفویــه 
آن  از  بخش هایــی  امــا  برمی گــردد 
ــاق شــده  ــا الح ــه بن ــه ب در دوران زندی
و در واقــع قدیمی تریــن حمــام بــه 
جــا مانــده در شــهر ســقز اســت.در 
ــم  ــه اس ــخصی ب ــان ش ــی از زم مقطع
ــب  ــال صاح ــه از رج ــح ک ــی صال حاج
ســقز بــوده نســبت بــه خریــد ایــن بنــا 
ــام  ــه حم ــن رو ب ــرده و از همی ــدام ک اق
حــاج صالــح مشــهور شــده اســت، امــا 
بــا توجــه بــه ســبک معمــاری و دیگــر 
شــواهد موجــود، بانــی حمــام شــخص 
ــوده  ــح ب ــی صال ــر از حاج ــری غی دیگ

اســت.

گذری بر حمام تاریخی »سقز« 
که به موزه تبدیل شد

جاده های مازندران، رنگ و بوی 
نوروزی گرفت

جــاده هــای مازنــدران از صبــح روز شــنبه بــا اســتقرار نیروهــای پلیــس راه ، 
راهــداری ، اورژانــس 115 و هــال احمــر رنــگ و بــوی نــوروزی گرفــت . اکیــپ 
هــای انتظامــی و خدمــات رســان بــه مســافران نــوروزی بــا برگــزاری رزمایش 
ــران  ــتان و مدی ــی اس ــده انتظام ــتاندار ، فرمان ــور اس ــوروزی در حض ــرح ن ط
ــه  ــه خدمــات ب ــرای ارائ ــط عــازم مناطــق تعییــن شــده ب دســتگاههای ذیرب
مســافران نــوروزی شــدند.ازندران در تعطیــات نــوروزی مهــم تریــن مقصــد 
ســفر گردشــگران و مســافران اســت . براســاس آمارهای رســمی در تعطیات 
نــوروزی گذشــته دســتکم 15 میلیــون نفــر شــب اقامــت در ایــن اســتان ثبــت 
شد.اســتاندار مازنــدران در مراســم آغــاز اجــرای طــرح نــوروزی جــاده هــای 
اســتان گفــت : افزایــش ســفرهای نــوروزی بــه ایــن اســتان بایــد زمینــه ســاز 
جــذب ســرمایه گــذاری خصوصــی بــرای تامیــن زیرســاخت هــا شــود. احمــد 
حســین زادگان افــزود : ســفر چندیــن میلیونــی مســافر در تعطیــات نــوروزی 
و تابســتانی فرصــت مناســبی بــرای نشــان دادن قابلیــت هــای ایــن اســتان 
بــرای ســرمایه گــذاری اســت. وی گفــت : بــرای جــذب ســرمایه گــذاری در 
حــوزه زیرســاختی گردشــگری بایــد ظرفیــت هــای اســتان بــه درســتی تبیین 

شــود و نــوروز مــی توانــد فرصــت مناســبی بــرای ایــن کار باشــد. 

ته
نک

ــا  ــرود ب ــن س ــی ای ــرای رادیوی ــز اپ ــال 1350 نی در س
ــران  ــی ای ــون مل ــو تلویزی ــزرگ رادی همــکاری ارکســتر ب
ــفندیار  ــی اس ــی و خوانندگ ــاد فخرالدین ــری فره ــا رهب ب
ــر  ــن اث ــر از ای ــرای دیگ ــد. دو اج ــام ش ــی انج ــره باغ ق
ــا  ــری ب ــار و دیگ ــین سرش ــدای حس ــا ص ــی ب ــز یک نی
صــدای رشــید وطــن دوســت موجــود اســت. در ســال 
1369 گلنــوش خالقــی، دختــر روح هللا خالقــی کــه بــرای 
بیســت و پنجمیــن ســالروز درگذشــت پــدرش در تهــران 
بــود، ایــن ســرود را بــا تنظیمــی دوبــاره بــرای ارکســتر، 
تکخــوان و آواز گروهــی تنظیــم کــرد کــه در آلبــوم »مــی 
نــاب« توســط انتشــارات ســروش منتشــر شــد. تکخــوان 
در ایــن نســخه، رشــید وطندوســت اســت. در شــصتمین 
ســالگرد ســاخت ایــن ســرود در مهــر مــاه 1383 
ــرد  ــرا ک ــدت اج ــاالر وح ــران آن را در ت ــی ای ــتر مل ارکس
کــه تمامــی ۷00 نفــر جمعیــت حاضــر در ســالن آن را بــا 

ــد. هــم خواندن

میراثمیراث

دستگیری سارقان کتیبه» قلعه سنگی« محوطه میراث جهانی شوش، پاکسازی شد
آییـــن پاکســـازی محوطـــه 
جهانـــی  میـــراث  پایـــگاه 
ــر  ــان باسراسـ شـــوش همزمـ
ــژن  ــد. بیـ ــزار شـ ــور برگـ کشـ
حیـــدری زاده مدیـــر پایـــگاه میـــراث جهانـــی شـــوش 
ـــن  ـــار داشـــت: »ای ـــروز شـــنبه 25 اســـفندماه 97 اظه ام
مراســـم بـــا هـــدف اســـتقبال از مهمانـــان نـــوروزی و 
پیشـــواز ســـال جدیـــد در محوطـــه میـــراث جهانـــی 
انجمن هـــای  ســـمن ها،  حضـــور  بـــا  و  شـــوش 
در  فرهنگـــی  میـــراث  دوســـتداران  و  مردم نهـــاد 

ــد.« ــزار شـ ــفندماه 97 برگـ ــه اسـ ــن جمعـ چهارمیـ
او گفـــت: »باتوجـــه بـــه این کـــه 24 اســـفندماه بـــه 

محوطه هـــای  هم زمـــان  پاکســـازی  روز  عنـــوان 
ـــتقبال  ـــرای اس ـــی ب ـــراث فرهنگ ـــی و می ـــراث جهان می
ـــای  ـــافران در محوطه ه ـــدگان و مس ـــور بازدیدکنن از حض
ـــه شـــده اســـت،  ـــر گرفت باســـتانی سراســـر کشـــور درنظ
ـــگاه  ـــور در پای ـــر کش ـــا سراس ـــان ب ـــه همزم ـــن برنام ای
میـــراث جهانـــی شـــوش نیـــز اجـــرا شـــد.«حیدری 
زاده ضمـــن مهـــم برشـــمردن ایـــن قبیـــل برنامه هـــا 
خاطرنشـــان کـــرد: »بـــه طـــور قطـــع  تـــاش در 
راســـتای حفـــظ مواریـــث فرهنگـــی و بافت هـــای 
ـــای  ـــگان و الزم اســـت انجمن ه ـــی برعهـــده هم تاریخ
ـــای  ـــن برنامه ه ـــود در ای ـــهم خ ـــه س ـــز ب ـــاد نی مردم نه

فرهنگـــی مشـــارکت جوینـــد.«   

فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر 
اسـتان اصفهـان از دسـتگیری 
سـارقان کتیبه قلعه سنگی )دژ 
بهمـن( شهرسـتان سـمیرم در 
جنـوب اسـتان اصفهان کـه در سـال 1394 به سـرقت رفته 
بـود خبـر داد. فریـدون هللا یاری مدیر کل میـراث فرهنگی 
اسـتان اصفهـان بـا اعـام ایـن مطلب افـزود: بـا عنایت به 
سـرقت یک کتیبـه از مجموع کتیبه های قلعه سـنگی )دژ 
بهمن( در جنوب سـمیرم در سـال 1394 که در ارتفاع زیادی 
و بـه صـورت کامـا حرفـه ائی توسـط سـارقان انجام شـده 
بـود، از آن تاریخـی تا کنون پیگیری ایـن عمل مجرمانه در 
دسـتور کار یـگان حفاظـت اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 

و نهادهـای اطاعاتـی و امنیتـی اسـتان بـه ویـژه نیـروی 
انتظامی اسـتان و شهرسـتان سـمیرم قرار گرفـت.او گفت: 
بـا پیگیریهـای بـه عمل آمـده توسـط نهادهای مسـئول به 
ویـژه یـگان حفاظـت ، اداره میـراث فرهنگـی شهرسـتان و 
پرسـنل خـدوم نیروی انتظامـی ردیابی سـارقان این کتیبه 
تاریخی، انجام شـده اسـت.هللا یاری همچنین خاطر نشان 
کـرد: بـا پیگیریهـای به عمـل آمـده و دریافت اخبـار واصله 
بـه ویژه توسـط پرسـنل خـدوم پلیـس آگاهی شهرسـتان 
سـمیرم و همچنین با همکاری صمیمانه دادسـتان محترم 
شهرسـتان، عملیات ره گیری سـارقان در شهرستان »آباده« 
در شـمال اسـتان فـارس انجـام و در چنـد روز گذشـته دو 
نقر از عاملین سـرقت این کتیبه تاریخی دسـتگیر شـدند.

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام استان ها برداشت مرکبات گیالن رو به پایان است
رییس سازمان جهادکشاورزی استان گیان گفت: محصول 95 درصد باغ های 

مرکبات گیان تاکنون برداشت شده است.

راه  شناسـی  گیـاه  و  گردشـگری  تفریحـی  مجموعـه 
 ابریشـم میزبـان گردشـگران نـوروزی مشـهد مـی شـود.
 ، اصغـری  ما،نفیسـه  پیـام  روزنامـه  گـزارش  بـه 
مدیربهـره بـرداری مجموعـه گردشـگری و گیاهشناسـی 
ایـن  گفـت:  خبـری  نشسـت  اولیـن  در  ابریشـم  راه 
و  داخلـی  بـا سـرمایه گـذاران  از سـال 1396  مجموعـه 
شـاخص کشـور  مجموعـه  دومیـن  عنـوان  بـه  خارجـی 
اسـت. کـرده  آغـاز  را  خـود  فعالیـت  حـوزه  ایـن   در 
هـدف گسـترش صنعـت  بـا  ایـن مجموعـه  وی گفـت: 
علـوم  بـا  آشـنایی  و  دسـتی  صنایـع  گردشـگری، 
بـرای  تحقیقـی  آموزشـی،  جنبه هـای  و  گیاهشناسـی 
و  تعلیـم  کشـاورزی،  پزشـکی،  علـوم  رشـته های 
 ارتقـای فرهنـگ گیـاه درمانـی راه انـدازی شـده اسـت.
اصغـری افـزود: در ایـن مجموعه دهکده صنایع دسـتی با 
سـازه های اصیـل ایرانـی )هتل کپرکرمان( سـاخته شـده 
کـه مورد تائید یونسـکو قـرار گرفته و همچنین کلکسـیون 
گیاهـان دارویـی معطـر، بـاغ سـنتی کـودکان، جشـنواره 
آبشـار  و  صخـره ای  بـاغ  داوودی،  گل هـای  تخصصـی 
و مرکـز طـب سـنتی فعالیـت خـود را در جهـت ترویـج 
مـی کننـد. آغـاز  امسـال  نـوروز  از   فرهنـگ گردشـگری 
وی بـا بیـان اینکـه بـاغ گیاهـان گرمسـیری)تروپیکال( 
نمایـش  بـاغ  اولیـن  عنـوان  بـه  شناسـی  دربـاغ گیـاه 
کشـوری در ایـران احـداث  شـده  که یک شـرکت ایرانی، 
فرانسـوی مجـری ایـن طرح اسـت، افزود: بـاغ تروپیکال 
کـه ویـژه گیاهـان و میوه هـای اسـتوایی اسـت و در آن 
سـازه های  دارد کـه  وجـود  متعـدد گیاهـی  هـای  گونـه 
شـود. مـی  افتتـاح  بـه زودی  و  رسـیده  پایـان  بـه   آن 
سـاخته  فـاز  دو  در  تروپیـکال  بـاغ  داد:  ادامـه  وی 
می شـود کـه فـاز نخسـت بـا اعتبـار 103 میلیـارد تومـان 
بهـره  بـه  آینـده  سـال  در  دوم  فـاز  و  رسـید  اتمـام  بـه 
بـرداری  مـی رسـد کـه اعتبـار مـورد نیـاز آن را باتوجـه 
 بـه عـدم ثبـات نـرخ ارز و دالر هنـوز مشـخص نیسـت.
اصغـری گفـت: باغ طبیعت و شـادی کودکان به مسـاحت  
شـش هـزار و 300 متـر بـا هدف رشـد خاقیت کـودکان و 
 بازی با طبیعت و هنر در طبیعت در نظر گرفته شده است.
اصغـری گفـت:  بـاغ راه ابریشـم  سـوم فروردیـن مـاه 
بـا  نـوروزی  افتتـاح  مـی شـود  و ویژه برنامه هـای   98
مشـارکت شـهرداری مشـهد و سـازمان میـراث فرهنگـی، 
بـاغ  در  رضـوی  خراسـان  و گردشـگری  دسـتی  صنایـع 
گیاه شناسـی و مجموعـه تفریحی گردشـگری راه ابریشـم 

مشـهد برگـزار می شـود .

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان همـدان بـا تأکیـد بر عـزم تعزیـرات حکومتی 
و دادسـتانی در برخـورد بـا متخلفیـن ، گفـت: طـرح نظارتی ویـژه آرد و نان ازسـوی 

تعزیـرات حکومتـی اسـتان همـدان درحال اجراسـت .
 علیرضـا حسـن  پـور با اشـاره بـه نارضایتـی مـردم از وضعیـت نانوایی هـا، اظهارکرد: 
باتوجـه بـه نارضایتـی مـردم از وضعیـت نانوایی ها نظارت بـر نانوایی هـا و جلوگیری 
از عرضـه خارج از شـبکه آرد توسـط اکیپ های گشـت مشـترک تعزیـرات حکومتی 

بـا حضور نماینده دادسـتانی در دسـتور کار قـرار دارد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه سیاسـت  هـای سـازمان تعزیـرات حکومتـی مبنـی 
برکنتـرل و نظـارت بـر مایحتـاج عمومی مردم، گشـت مشـترک تعزیـرات حکومتی 
همـدان بـا حضـور معـاون اجرایـی ایـن اداره کل و با همراهـی نمایندگان دادسـتان 
همـدان اقـدام بـه بازرسـی میدانـی از نانوایی ها و برخـی کارخانجـات تولیدی کیک 
وکلوچـه اسـتان همـدان کـرده کـه مشـکاتی همچـون بهداشـت محیط ، وجـود آرد 
مازاد برسـهمیه  و کم فروشـی برخی نانوایی ها مشـاهده شـد. وی یادآور شـد: مقرر 
شـد تخلـف برخـی از ایـن واحدهـا عاوه بر تشـکیل پرونـده در تعزیـرات حکومتی 

موضـوع درسـتاد تنظیـم بازار و شـورای تأمین اسـتان نیز بررسـی شـود.

 نارضایتی مردم همدان 
از نانوایی ها

نصب تجهیزات جدید در 
پست»بیدبلند«خلیج فارس

پسـت بیـد بلنـد خلیـج فـارس شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان از حالت 
تیافـی خـارج و بـا ورود و خروجـی شـدن خطـوط آن باعـث پایداری شـبکه 
و سـهولت در بهـره بـرداری از پسـت شـد.مدیر امـور بهـره بـرداری ناحیـه 
شـرق ایـن شـرکت گفـت: پسـت جدیـد االحـداث بید بلنـد خلیج فـارس در 
شهرسـتان بهبهـان بـا سـطح ولتـاژ 230.20 کیلـو ولـت و بـا ظرفیـت منصوبه 
170 مـگا ولـت آمپـر وظیفـه تامیـن انـرژی مـورد نیـاز پاالیشـگاه بیـد بلنـد 
خلیـج فـارس را بـر عهده داشـته و در تیرماه سـال جاری با نصـب چهار دکل 

بصـورت تیافـی برقـدار گردید.
محمـد سـلبی بیـان کـرد: جهـت افزایـش و پایـداری شـبکه و سـهولت در 
فرایندهـای بهـره بـرداری از پسـت و خطـوط در بهمن ماه امسـال بـا افزایش 
تعـداد خطـوط ورودی و خروجـی، پسـت از حالـت تیافی خـارج و خطوط به 

صـورت ورودی و خروجـی شـدند.
وی اضافـه کـرد: ایـن پسـت تامیـن بـرق پاالیشـگاه بیـد بلند خلیـج فارس 
را بـر عهـده دارد کـه یکـی از بزرگتریـن پاالیشـگاه هـای کشـور و خاورمیانـه 
مـی باشـد و نقـش اساسـی در تامیـن انـرژی، اشـتغال و رونـق اقتصـادی 

منطقـه دارد.

راه اندازی مرکز نظارت 
تصویری در فهرج 

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
فهـرج از راه انـدازی مرکز نظارت 
تصویـری و نصـب دوربیـن های 
مـدار بسـته در تعـدادی از تقاطع 
ها و اماكن عمومی این شـهر خبر داد.  سـرهنگرغامرضا 
بهـروزه در ایـن خصـوص بیـان داشـت: نصـب دوربیـن 
در معابـر سـطح شـهر فهـرج اقـدام مؤثـری در راسـتای 

امنیت شـهر اسـت.
وی اظهـار داشـت: كنتـرل ترافیـك و افزایـش امنیـت بـا 
گسـترش پهنـه نظـارت و ایجـاد بانـك اطاعاتـی متمركز 
از مزیـت هـای نصـب دوربیـن ها می باشـد كه بـه ایجاد 

شـرایط ایمـن تـر در شـهر كمك مـی كند.

نیروی 
انتظامی

مجموعه تفریحی 
»راه ابریشم« مشهد،  میزبان 

گردشگران نوروزی

رنا
 ای

س:
عک

بازار قدیمی کرمان در حصارمشکالت گردشگری

بازار کرمان قدمتی 600 ساله دارد

کرمــان بــازاری بــه قدمــت 600 ســاله دارد، 
ظــروف  از  سرپوشــیده،  بنــای  ایــن  در 
و  ایرانــی  طاهــای  تــا  گرفتــه  مســی 
خارجــی، دیــده مــی شــود. بــازاری هــا 
خــود هرکــدام خشــتی از قــد بــازار هســتند، 
هرچنــد کــه دیگــر اثــری از چکــش زن 

ــود. ــی ش ــده نم ــازار دی ــای ب ه
ــدان  ــان از می ــزرگ کرم ــازار ب ــه ب ــد ک هرچن
ارگ )چهــاراه کاظمــی( شــروع مــی شــود و 
تــا میــدان مشــتاقیه ادامــه دارد امــا نمــی 
ــبیه  ــای آن ش ــته ه ــه راس ــت هم ــوان گف ت
مردمــان گذشــته، بــه حرفــه خــود مشــغول 
هســتند، بــه یــاد دارم کــه ده ســال پیــش، 
هــا  کفــاش  بــازار  از  را  هایمــان  کفــش 
ــازار  ــه ب ــه ب ــال ک ــا امس ــم ام ــی خریدی م
ــی  ــش فروش ــازه از کف ــا دو مغ ــم تنه رفت
ــه  ــود و هم ــده ب ــی مان ــته باق ــن راس در ای

ــد. ــده بودن ــن آن ش ــان جایگزی طافروش
ــازار هنــوز بــوی قدیــم مــی دهــد، اگــر از  ب
ورودی نــرده دار ســه راه شــمال و جنوبــی، 
ــم  ــی بگذاری ــرپوش کاهگل ــر س ــه زی ــا ب پ
ــام  ــه مش ــاک ب ــوش خ ــوی خ ــا ب ــه تنه ن
ــرده  ــذر ک ــور گ مــی رســد بلکــه انعــکاس ن
نورگیــر از زرهــا هــم بــه چشــم مــی رســد.
همیــن راســته کــه بــه  بــازار طافــروش هــا 
معــروف اســت، بــه مجموعــه گنجعلیخــان و 
بــازار وکیــل ختــم مــی شــود، کــه کماجــدان 
ــر  ــزرگ( زی ــای ب ــگ ه ــزرگ )دی ــای ب ه
طــاق هــای قدیمــی گنجعلیخــان، نشــان از 

ــد. ــازار مســگرها مــی دهن ب
ســه طــرف حیــاط حــوض دار گنجعلیخــان، 
مغــازه هایــی اســت کــه همــه مــس و 
ظــروف ایــن جنــس را مــی فروشــند، و 
در ایــن میــان، مــرد پیــری در یــک مغــازه 

قدیمــی )شــاید تنهــا مغــازه قدیمــی( هنــوز 
چکــش مــی کوبــد و مشــخص اســت از 
ــده هــای مســگران اســت. تمایلــی  ــاز مان ب
ــج  ــام رن ــگار تم ــدارد و ان ــرف زدن ن ــه ح ب
ــه  ــرم گرفت ــس ف ــه م ــه تیک روزگارش را ب
ــد  ــه چن ــم ک ــان ه ــه فروش ــد. پت ــی کوب م
حجــره کمتــر از مســگران هســتند، بخشــی 
ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــازار را ب از ب

در ضلــع دیگــر بــازار گنجعلیخــان، بــازار 
ــازار میــدان قلعــه،  ــازار مســگری و ب ارگ، ب
بــزرگ  بــازار  چهارســوق  همــان  یعنــی 
هــم  بــه  تقاطــع  یــک  در  هســتند کــه 
درب  اگرچــه،  قلعــه  بــازار  در  می رســند. 
ــا در  ــت، ام ــته اس ــا بس ــازه ه ــتر مغ بیش
ــان،  ــان افغ ــا مردم ــازه ه ــده مغ ــی مان باق
ــی فروشــند.  ــار خــود را م ــای دی پارچــه ه
اختیــاری  بــازار  بــه  دیگــه کــه  راســته 
معــروف اســت و انتهــای آن بــه وکیــل 
ختــم مــی شــود، شــاید بیشــترین حجــره 
هایــش خواروبــار باشــد. بعــد از آن هــم در 
ــه  ــوراک و پوشــاک فروخت ــازار خ ــن ب همی
ــازار سرپوشــیده )وکیــل( کــه  مــی شــود، ب
تمــام مــی شــود در قدمــگاه )بــازار ســرباز( 
جــدا از مــرغ، ماهــی و میــوه، حیــوان زنــده 

ــد. ــی رس ــروش م ــه ف ــم ب ه

مشــتری ثابت با وجود گرانی
یکــی از ملیلــه فروشــان مســی و نقــره ای 
کــه میخواهــد اســمش در همشــهری ذکــر 
ــه  ــاال رفت ــا ب ــت ه ــد: قیم ــی گوی ــود، م نش
اســت و مــردم توانایــی خریــد ندارنــد، امــا 
بــا ایــن حــال، ملیلــه هــای نقــره مشــتری 
ــوص  ــد، در خص ــود را دارن ــت خ ــای ثاب ه
اجنــاس مســی هــم، نمونه هــای ترکــی 
ــره در  ــت نق ــد. قیم ــروش بیشــتری دارن ف
ســال گذشــته تــک رقمــی بــود امــا امســال 
ــد  ــد امســال مانن ــاید عی ــی شده،ش دو رقم
گل  شــاخه  یــک  االن  نباشــد،  گذشــته 

نقــره از 35هــزار تومــان شــروع میشــود و 
ــه بیشــتر از یــک میلیــون،  یــک جــام ملیل

ــی خــورد. قیمــت م

مسی ماشینی  ظروف 
سازها دست  جایگزین 

حــاج  قدیمــی گنجعلیخــان کــه  مســگر 
علــی اشــرفی نــام دارد مــی گویــد: خیلــی 
وقــت اســت کــه ظــروف مســی، ماشــینی 
هســتند و از اصفهــان، بــه کرمــان مــی 
ــازار  ــادی ب ــت اقتص ــه از وضعی ــد. او ک آین
راضــی نیســت مــی گویــد: فــروش امســال 
ــد  ــرای خری ــی ب ــردم پول ــوده، م ــوب نب خ
ــد  ــرای خری ــدی ب ــم قص ــر ه ــد. اگ ندارن
مــس داشــته باشــند، صرفــا ظــروف اســت 
ــی  ــه ای نم ــی هزین ــایل تزئین ــرای وس و ب
کننــد، او تاکیــد دارد کــه همــه اجنــاس 
ــه  ــزی ک ــا چی ــت و تنه ــی اس ــی ایران مس
وارداتــی نیســت مــس اســت و ادامــه مــی 
دهــد: هنــوز مشــخص نیســت کــه وضــع و 
اوضــاع عیــد امســال بــه چــه شــکل باشــد. 

ــد. ــر باش ــم کمت ــگر ه ــاید گردش ش

500نان خور از یک مغازه
مــرد پتــه فــروش هــم از اوضــاع بــازار 
همــان  گویــد:  مــی  و  اســت  ناراضــی 
ــد مــا  ــواده هــا دارن مشــکلی کــه همــه خان
هــم داریــم. اگرچــه از ایــن مغــازه 500نفــر 
ــران شــده و  ــخ گ ــا ن ــد، ام ــی خورن ــان م ن
ــه  ــت. او ک ــده اس ــر ش ــم کمت ــروش ه ف
از بیــان اســمش امتنــاع مــی کنــد، در 
خصــوص وضعیــت تخمینــی گردشــگری 
ــه  ــد: اگرچ ــی گوی ــی م ــو م ــال ن ــد س عی
مــردم  ولــی  شــده،  گــران  چیــز  همــه 
خوشــی خــود را دارنــد، بــه نظــر مــی رســد 
ــد  ــدار ترن ــت پول ــهر از دول ــن ش ــردم ای م
فقــط نمــی داننــد کــه چگونــه خــرج کننــد.
تمایــل  اســت همشــهری  ذکــر  بــه  الزم 
بیشــتری  هــای  فروشــنده  بــا  داشــت 

ــا  ــازه داره ــت مغ ــا اکثری ــد ام ــت کن صحب
نداشــتند. زدن  حــرف  بــرای  رضایتــی 

خطــوط ریلی و پرواز های 
محدود مشــکل عمده کم کاری 

گردشگری
میــراث  اداره کل  عمومــی  روابــط  مدیــر 
فرهنگــی اســتان کرمــان هــم وضعیــت 
ــی  ــه م ــد و ادام ــاک میدان ــی را خطرن گران
دهــد: گردشــگری داخلــی در کل کشــور 
بــه دلیــل بــاال رفتــن قیمــت ارز و کــم 
ــه خــارج از کشــور،  ــت ســفر ب شــدن قابلی
بیشــتر شــده اســت و ســفرهای داخلــی در 
ــا  ــه، مطمئن ــا گرفت ــردم ج ــوار م ــبد خان س
ــد  ــره نخواه ــی به ــاق ب ــن اتف ــان از ای کرم
ــت  ــش قیم ــال افزای ــر ح ــه ه ــا ب ــود. ام ب
هــا در رونــد گردشــگری تاثیــر گــذار اســت. 
کرمــان بــه دلیــل فاصلــه ای کــه بــا مرکــز 
کشــور و دیگــر اســتان هــا دارد و همچنیــن 
جــاده ای خســته کننــده کویــری نســب بــه 
ــر ایــن تعــداد  دیگــر شــهرها دارد، عــاوه ب
هــم   هــای محــدودی  پــرواز  و  قطارهــا 
خوبــی  اســت گردشــگری  ممکــن  دارد، 
چــه ایرانــی و چــه خارجــی نســبت بــه 

ــد. ــته باش ــر نداش ــهرهای دیگ ش

نفس های آخر بازار مســگری 
وبــه دنبال آن پته کرمان

خصــوص  در  افضلــی  مهــدی  محمــد 
وضعیــت بــازار هــم مــی گویــد: در هــر 
صــورت امســال  قیمــت صنایــع دســتی 
افزایــش پیــدا کــرده و از طــرف دیگــر 
ــر  ــای آخ ــس ه ــان نف ــازار کرم مســگری ب
خــود را مــی کشــد، ایــن بــازار زمانــی کارگاه 
بود،امــا در حــال حاضــر فقــط یــک مغــازه 
ــای آن  ــه کارگره ــت ک ــه کار اس ــغول ب مش
ایرانــی نیســتند. میــراث فرهنگــی هــم 
ــرا  ــد کار خاصــی انجــام دهــد زی نمــی توان
ــه انجــام کار ندارنــد،  کــه جوانــان رغبتــی ب
ــی  ــش خصوص ــرای بخ ــن ب ــر ای ــاوه ب ع
ــه وارد  ــت ک ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــم مق ه
ایــن حــوزه شــود، شــاید اگــر اجنــاس 
ــد  ــان بیاورن ــه کرم ــر ب ــهرهای دیگ را از ش
ســود بیشــتری هــم داشــته باشــد، در 
ــرای  ــان را ب ــس کرم ــم م ــر ه ــال حاض ح
ــاره از  ــد و دوب ــه اصفهــان مــی برن تولیــد ب

همــان جــا بــرای فــروش بــه کرمــان برمــی 
گرداننــد.

ایــن  متاســفانه  دهــد:  مــی  ادامــه  او 
آســیب بــه پتــه هــم رســیده اســت، زنــان 
افغــان وارد کار شــده انــد و فروشــنده هــم 
بــه دلیــل ســود بهتــر از همیــن دوزنــده هــا 
ــری  ــتمزد کمت ــرا دس ــد، زی ــک میگیرن کم
ــد.  ــی دارن ــای ایران ــه دوز ه ــه پت نســبت ب
ــان  ــه کرم ــت پت ــه از اصال ــم ک ــدار ه خری
خبــر نــدارد و فکــر مــی کنــد نمونــه اصلــی 
)دســت دوز کرمانــی(را خریــداری کــرده 
ــان  ــه کرم ــدت پت ــا در دراز م اســت. مطمئن

ــد. ــی بین آســیب جــدی م

تبلیغــات در چالش گرانی کاغذ
ایــن مقــام مســوول در خصــوص تبلیغــات 
ــی  ــتان م ــه اس ــگر ب ــذب گردش ــت ج جه
گویــد: اقدامــات مــا بــرای تبلیغــات از 
ــروع  ــی ش ــرزی و داخل ــای فرام ــبکه ه ش
هــای  محــل  از  تهیــه کنندگانــی  شــده، 
مختلــف بــرای تهیــه برنامــه از جاذبــه هــای 
ایــن شــهر بــه کرمــان مــی آینــد کــه هزینــه 
زیــادی هــم بــرای میــراث فرهنگــی اســتان 
ــا  ــه ه ــن برنام ــود ای ــا وج ــی ب ــدارد، ول ن
مــی تــوان گفــت، تبلیغــات بــرای شــهر در 
ــکلی  ــرار دارد، مش ــذ ق ــی کاغ ــش گران چال
کــه در حــال حاضــر میــراث بــا هزینــه 
مســافر،  ورود  ،هنــگام  تبلیغــات  بــاالی 
مثــل بروشــورهای تبلیغاتــی مواجــه اســت.  
ــه  ــری نســبت ب ــج براب ــه ای پن کاغــذ هزین
ــق  ــه از طری ــته، اگرچ ــته داش ــال گذش س
فضــای مجــازی اقداماتــی داشــته ایــم 
ــا  ــذ راهنم ــد کاغ ــت دارن ــردم دوس ــی م ول
را بــه دســت بگیرند.بخــش خصوصــی هــم 
ــی  ــاال تمایل ــه هــای ب ــن هزین ــل ای ــه دلی ب
ــدارد. ــات را ن ــن تبلیغ ــرکت در ای ــرای ش ب
ــا  ــی ب ــال رایزن ــود، در ح ــن وج ــا ای ــا ب ام
معیــن هــای اقتصــادی ،شــرکت هــای 
ــهرهای  ــدام ش ــا هرک ــتیم، ت ــی، هس معدن
پوشــش  تبلیغاتــی  جهــت  از  را  خــود 
ــه  ــد هزین ــال بای ــن ح ــا ای ــی ب ــد ول دهن
ــر  ــده را در نظ ــود آم ــه وج ــاالی ب ــای ب ه
ــه  ــند ک ــی پرس ــه م ــردم همیش ــت. م داش
ــد  ــی کن ــد نم ــان رش ــگری کرم ــرا گردش چ
اســت کــه  مشــکاتی  همیــن  دلیلــش 

ــد. ــان ش بی

ته
نک

ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــازه های ــان، مغ ــوض دار گنجعلیخ ــاط ح ــرف حی ــه ط س
مــس و ظــروف ایــن جنــس را مــی فروشــند، و در ایــن میــان، مــرد پیــری 
در یــک مغــازه قدیمــی )شــاید تنهــا مغــازه قدیمــی( هنــوز چکــش مــی کوبــد 
و مشــخص اســت از بــاز مانــده هــای مســگران اســت. تمایلــی بــه حــرف زدن 
نــدارد و انــگار تمــام رنــج روزگارش را بــه تیکــه مــس فــرم گرفتــه مــی کوبــد. 
پتــه فروشــان هــم کــه چند حجــره کمتــر از مســگران هســتند، بخشــی از بــازار را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد.در ضلــع دیگــر بــازار گنجعلیخــان، بــازار ارگ، بــازار 
مســگری و بــازار میــدان قلعــه، یعنــی همــان چهارســوق بــازار بــزرگ هســتند 
کــه در یــک تقاطــع بــه هــم میرســند. در بــازار قلعــه اگرچــه، درب بیشــتر مغــازه 
هــا بســته اســت، امــا در باقــی مانــده مغــازه هــا مردمــان افغــان، پارچــه هــای 
دیــار خــود را مــی فروشــند. راســته دیگــه کــه بــه بــازار اختیــاری معــروف اســت 
ــش  ــره های ــترین حج ــاید بیش ــود، ش ــی ش ــم م ــل خت ــه وکی ــای آن ب و انته
خواروبــار باشــد. بعــد از آن هــم در همیــن بــازار خــوراک و پوشــاک فروختــه می 
شــود، بــازار سرپوشــیده )وکیــل( کــه تمــام مــی شــود در قدمــگاه )بازار ســرباز( 

جــدا از مــرغ، ماهــی و میــوه، حیــوان زنــده هــم بــه فــروش مــی رســد.

گزارش
همشهری

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در اجـرای مصوبات شـماره 3190/ه مـورخ 86/06/14 و 4089/ه مـورخ  23/ 90/01 و 
بخشـنامه ابالغـی بـه شـماره 609/95 /4513۷ مـورخ 95/11/23 سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن به صـورت اجاره قطعـه زمین به 
مسـاحت ۷500 مترمربـع قسـمتی از پـالک 28 فرعی مفروز و مجزی شـده از 5 فرعـی از 211۷ اصلی بخـش 9 کرمان داخل حریم 
شـهر رفسـنجان بـا کاربـری صنعتی با اجاره بهاء یکسـاله 10/800/000 ریـال را از طریق آگهـی فراخوان عمومی دارد ، لذا بدینوسـیله 
از کلیـه متقاضیانـی کـه دارای مجوزهـای الزم و موافقتنامـه اصولـی از مراجـع ذیربـط مـی باشـند و تقاضای واگـذاری زمین فوق 
الذکـر را دارنـد. دعـوت مـی شـود ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ انتشـار آگهـی درخواسـت خـود را بـا موافقتنامه اصولی و سـایر 
مجـوز مربوطـه را در پاکـت الک مهـر شـده بـه دبیرخانـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان واقـع در خیابان شـهید کامیاب 

روبـروی یخدان مویدی تسـلیم و رسـید دریافـت دارند .

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
محمد مهدی بلوردی - مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 

آگهی فراخوان عمومی

ضمنا این اداره کل با توجه به شرایط ذیل نسبت به بررسی پیشنهادات اقدام خواهد نمود:
1- توان مالی و فنی متقاضیان می بایست به تائید این اداره کل برسد.

2- کلیه هزینه های برگزاری فراخوان برعهده متقاضی منتخب فراخوان می باشد.
3- به درخواست های مخدوش واصله خارج از مهلت مقرر و کسانی که زمان موافقت اصولی آنها منقضی شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- این اداره کل در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار است و هیچ گونه اعتراضی مسموع نمی باشد.
5- به استناد بند 6 ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس کارمندان دولت حق شرکت در فراخوان را ندارند.

6- تکمیل فرم پیشنهاد قیمت که از طریق دبیرخانه این اداره کل تحویل متقاضیان خواهد گردید، الزامی است و به همراه مدارک می بایست تحویل گردد.
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سودوکو شماره 1412

پاسخ سودوکو شماره 1411

افقی
1-ازبازیگران خانم)ســالهای برف و 

 بنفشه(-فلزپرطرفدار

2-توســعه و گسترش-اخوی-خدارا 

 بــه بزرگی یاد كردن

 3-تیرانداز-گریــز -زمان بی آغاز

4-نوعی نــان ضخیم-دورویی ضربه 

 فوتبالی

دادن-باورنكردن  5-الفت 

 6-عامــت تعجب-غایت-النگو

7-منــزل آذری-كبوترصحرایی-به 

 پارچه می زنند تا ســفت و براق شــود

8-از جهات اربعه-موجب فشــارخون 

در بدن و اكســیژن رسانی به 

 سلولها-قصدكردن

9-ثروتمند-پرنده حال گوشــت-

 وسط

10-پــل الكتریكی-گنجایش-نفی 

 عرب

 11-خوابیــدن اندك-بخت آزمایی

 12-گشــاده-ازآالت موسیقی-خمیده

13-افســار-پناهگاه-زمینی كه در آن 

 زراعت شود

14-ازضمایرجمع-نــخ بافتنی-برج 

فلكی  اول 

15-برداشــت محصول-از آثار ارنست 

ی همینگو

عمودی 
1-عضــوی در صورت-اضطراب و 

 نگرانی-از عایم نگارشــی

 2-زندانیان-انبان-مزدور

3-نرمی و تازگی-چشــم و هم 

 چشــمی - نام كوچك زرتشت

 4-ســنگینی و وقار-عنایت كننده

5-روســتای تاریخی كاشان-

 جداكننده حق از باطل-جنس خشــن

6-راز-دعــا از روی تضرع-فیلمی 

 ســاخته _محمد درمنش(

7-یك حرف و ســه حرف-جیوه-

 كشــورآفریقایی همسایه الجزایر

8-كمیابی-چپاول و یغما-اشــاره 

 به دور

9-طول-متكبر و خودپســند-ظاهر 

 ساختمان

و شیوه-زگیل-حرف  10-طرز 

 پیروزی

11-نشــانه مصدرجعلی-برابر-

تركمن  ازطوایف 

نرمی  رزمی-به  12-ازورزشهای 

 رفتاركردن

13-ازســازها-ازقالبهای شعر فارسی-

 بوی خوش

14-از آفــات درختان میوه-مطابق 

 قاعده-برودت

15-ازدین برگشتن-پســت فطرتی-

تازی نفی 

جدول شماره 1412

اسـتاندار خراسـان رضـوی گفـت: نبایـد 
دسـت رد بـه سـینه سـرمایه گذار زد، اگر 
سـرمایه گذار  کـه  شـود  مانـع  قانونـی 
ایجـاد شـغل و کارآفریـن کار کنـد، بایـد 

آن قانون را در سطل آشغال انداخت.
علیرضـا رزم حسـینی در جلسـه شـورای 
اجتماعـات  سـالن  در  اسـتان  اداری 
اسـتانداری، اظهـار کـرد: در آغـاز سـال 
گذشـته  سـنوات  اسـاس  بـر  جدیـد 
روز  در  رهبـری  معظـم  مقـام  میزبـان 
پنجشـنه سـاعت 15  خواهیـم بـود کـه 
همـه مـا از سـخنرانی عمومـی ایشـان 
بهـره خواهیـم بـرد. همه مردم خراسـان 
بـه  هسـتند،  اسـتان  سراسـر  در  کـه 
ماننـد  و  می آینـد  ایشـان  اسـتقبال 

سـنوات گذشـته بـا جمعیت باشـکوه به 
اسـتقبال مقـام معظـم رهبـری می رویم 
را   1398 سـال  راهبـرد  نیـز  ایشـان  و 

ترسیم خواهند فرمود.
وی در خصـوص مهم تریـن اتفاقاتـی که 
در  عنـوان کـرد:  داد،  رخ   97 سـال  در 
اوایـل سـال در 18 اردیبهشـت، ترامپ از 
برجـام خـارج شـد. ترامـپ و آمریـکا از 
معاهـده معتبـر بین المللـی کـه توسـط 
بـه  بـود،  شـده  تاییـد  امنیـت  شـورای 
صـورت یک جانبـه خـارج شـد و اعتبـار 
خـود را در سـطح بین المللـی به نمایش 
گذاشـت کـه تـا چـه میـزان بـه قوانیـن 
بین المللـی پایبند اسـت. ترامـپ آبروی 
آن هـا  دیـد  و  ریخـت  دنیـا  در  را  خـود 

نسبت به ترامپ تغییر کرد.
رزم حسـینی افـزود: بعـد از ایـن اتفـاق 
دولـت و نظـام بـر اسـاس برنامه هایـی 
کـه داشـت، تـاش کـرد تـا آمـار ایـن 
خـروج را بـه حداقـل برسـاند و در 9 ماه 
گذشـته سـعی کـرد مدیریـت اقتصـاد، 
بحران و مسـایل منطقـه ای را کنترل کند 
باشـیم.  داشـته  را  آسـیب  حداقـل  تـا 
بدیهـی اسـت شـاید شـرایط موجـود در 
موجـب  کـه  یمـن  و  سـوریه  عـراق، 
تخریـب آمریکایی هـا در منطقـه شـده، 
موجـب رفتارهـای آن هـا اسـت. اقتـدار 
شـد کـه  بـه گونـه ای  منطقـه  و  ایـران 

آمریکا را از منطقه خارج کرد.
بیـان کـرد:  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 

یـک  عنـوان  بـه  مهم تـر  بسـیار  اتفـاق 
نقطـه درخشـان، 40 سـالگی انقاب بود. 
کاسـتی ها  تمـام  علیرغـم  مـا  مـردم 
وفـاداری کردنـد، حضور فعالی در کشـور 
اعـام  و  داشـتند  ویـژه خراسـان  بـه  و 
کردنـد کـه وفـادار هسـتند و نارضایتی ها 

خـود  آرمان هـای  از  دسـت  امـا  دارنـد 
برنمی دارنـد. پیـام مقـام معظـم رهبری 
در آغـاز دهـه پنجـم و گام دوم بسـیار 
اسـت.  مهـم  و  راهبـردی  تاثیرگـذار، 
امیـدوارم متولیـان آن بـرای عملیاتـی و 

کاربردی کردن آن گام هایی بردارند.

رییس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان زنجان 
گفـت: در حـال حاضر 9 معدن سـرب و روی در اسـتان 
فعال اسـت. ناصر فغفوری در هفدهمین جلسـه سـتاد 
اقتصـاد مقاومتی اسـتان زنجـان، اظهار کـرد: 41 معدن 
آهـن در اسـتان زنجـان وجـود دارد که 453 نفـر در این 

معـادن مشـغول بـه کار هسـتند کـه ذخیـره احتمالـی 
معـادن آهـن اسـتان زنجـان 36 میلیـون تـن بـوده و 
ذخیـره حتمی معـادن آهن اسـتان زنجـان 21 میلیون 
تـن اسـت کـه سـاالنه 1.38 تـن آهـن از ایـن معـادن 

استخراج می شود.
ایـن مسـوول ادامـه داد: واردات تجهیـزات تولیـدی و 

لـوازم یدکـی، تامیـن ارز مـورد نیـاز بـرای واردات مـواد 
اولیـه از جملـه فروآلیاژ، از جمله مشـکات این صنعت 
در اسـتان زنجان اسـت.وی با اشـاره به اینکه در اسـتان 
زنجـان 22 معـدن مـس فعـال اسـت، گفـت: 4.1 تـن 
ذخیـره احتمالـی و 2.5 تـن ذخیره حتمـی این معدن 
اسـت.فغفوری بـا بیـان اینکـه پنـج جـواز تاسـیس در 
حـوزه معدن مس در اسـتان زنجان صادر شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: این معادن تا پنج سـال آینده مـواد مورد 
نیـاز صنایـع را در اسـتان زنجـان تامیـن می کنـد و 52 
واحـد صنعتـی در حوزه مس در اسـتان زنجان فعالیت 
دارد کـه بیشـتر ایـن واحدهـا در شـهرک صنعتی ناجی 
دایـر بـوده و زمینـه اشـتغال 540 نفـر را فراهـم کـرده 
اسـت.رییس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 

زنجـان با اشـاره بـه اینکه تامین مـواد اولیـه واحدهای 
ذوب از جمله مشـکات این صنایع اسـت، یادآور شـد: 
بـه دنبـال تامین ایـن مواد از شـرکت مس سرچشـمه 
کرمـان هسـتیم. همچنین تامیـن بوته گرافیتـی نیز از 
دیگر مشـکات موجود در این حوزه اسـت.وی با اشـاره 
بـه اینکـه 9 معدن سـرب و روی در اسـتان زنجان فعال 
اسـت، گفـت: ذخیـره ایـن معادن در اسـتان زنجـان 11 
تـن حتمـی و 24 میلیون تن احتمالی اسـت که زمینه 
اشـتغال 667 نفـر را فراهـم کـرده اسـت. بایـد توجـه 
داشـت کـه عـدم امـکان ارز از طریـق بانک ها بـه خاطر 
تحریم هـا، لـزوم ارائه تعهد برگشـت حاصـل از صادرات 
بـه همـه  امـکان صـادرات شـمش  و محدودیـت در 

کشورها، از جمله مشکات این بخش است.

چهـار فـاز جدیـد 13، 22، 23 و 24 پـارس جنوبـی 
)روز یکشـنبه 26 اسـفند( درآئینی بـا حضور حجت 
االسـام حسـن روحانـی رئیـس جمهـوری بهـره 
برداری رسـمی می شـوند. طرح توسـعه فازهای 13، 
22 تـا 24 پـارس جنوبی از ظرفیت تولید روزانه 113 
میلیـون مترمکعب گاز غنـی، 100 میلیون مترمکعب 
گاز متـان، 150 هـزار بشـکه میعانـات گازی، 800 تن 
گوگـرد گرانـول، سـاالنه 2 میلیـون و 100 هـزار تـن 
گازمایـع و دو میلیـون تـن اتـان بـه عنـوان خوراک 
اصلی صنایع پتروشـیمی برخوردار اسـت. در شرایط 
فعلـی ظرفیـت تولیـد گاز غنی ایران از میـدان گازی 
میلیـون   600 روزانـه  جنوبـی  پـارس  مشـترک 
مترمکعب در روز اسـت که با احتسـاب بهره برداری 
از ایـن چهـار فـاز جدیـد ایـن ظرفیـت از مـرز 700 
میلیـون مترمکعـب در روز عبـور می کنـد. براسـاس 

ایـن گـزارش عـاوه بر این هم اکنـون ظرفیت تولید 
روزانـه گاز شـیرین در منطقـه پـارس جنوبـی حدود 
570 میلیـون مترمکعب اسـت که با بهره بـرداری از 
ایـن فازهـای جدید ایـن ظرفیت نیز به حـدود 670 
میلیـون مترمکعـب در روز می رسـد، ضمـن آنکـه 
ظرفیـت تولیـد میعانـات گازی از 810 هـزار بشـکه 
فعلـی بـه 960 میلیـون مترمکعـب در روز خواهـد 
تولیـدی  محصـوالت  مهمتریـن  از  یکـی  رسـید. 
فازهـای جدیـد پـارس جنوبـی گاز اتان اسـت که به 
عنـوان خـوراک مجتمع هـای الفینـی و در نهایـت 
تولیـد محصـوالت مختلـف پلیمـری شـامل انـواع 
پلی اتیلن سـبک، سـنگین، سـبک خطی، پروپیلن 
و غیـره مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد کـه بـا بهـره 
بـرداری از فازهـای جدید این ظرفیـت از 6 به حدود 

هشت میلیون تن در سال افزایش می یابد. 

قانونی که مانع ایجاد شغل شود را باید به 
سطل آشغال ریخت

فعالیت 9 معدن 
»سرب« و »روی« در زنجان

4 فاز جدید پارس جنوبی
آماده افتتاح است

آذربایجانخراسان

اعالم قیمت میوه شب عید 
در آذربایجان شرقی

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی آذربایجـان شـرقی گفت: 
هـر کیلوگـرم پرتقـال درجـه یـک شـمال 3000 تومـان و هر 
کیلوگـرم سـیب زرد و قرمز درجه یـک 5400 تومان در محل 
غرفه هـای نـوروزی بـه فـروش خواهـد رسـید.اکبر فتحـی 
اظهـار کـرد: میـوه شـب عید بـه حد کافـی تأمین شـده و از 

روز شنبه 25 اسفند ماه 97 قابل عرضه است.
وی افـزود: میـوه شـب عیـد امسـال همانند سـال های قبل 
شـامل دو قلـم سـیب و پرتقـال اسـت کـه توسـط سـازمان 
تعـاون روسـتایی آذربایجان شـرقی به موقع تأمین شـده و 
در سـردخانه های اسـتان بـه حـد کافی موجود اسـت.فتحی 
اظهـار کـرد: قیمـت میوه هـای تنظیـم بـازاری شـب عید در 
اسـتان ها و شهرسـتان های مختلـف بـر اسـاس وضعیـت 
بـازار هـر منطقـه متفـاوت اسـت و در آذربایجـان شـرقی بر 
اسـاس تصمیـم کمیتـه راهبری میوه شـب عید اسـتان هر 
کیلوگـرم پرتقـال درجـه یـک شـمال 3,000 تومـان و هـر 
کیلوگـرم سـیب زرد و قرمز درجه یـک 5,400 تومان در قالب 
ایـن طـرح در غرفه هـای از پیـش تعییـن شـده بـه مصرف 
کنندگان عرضه خواهد شـد.رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
تصریـح کـرد: میوه هـای شـب عیـد در 152 غرفه در سـطح 
اسـتان بـه عرضـه خواهند رسـید از ایـن تعـداد 41 غرفه در 
سـطح شهرسـتان تبریـز و مابقـی در سـایر شهرسـتان ها 
خواهـد بـود.وی بـه خالص بـودن وزن میوه ها هنـگام خرید 
تاکیـد کـرد و گفـت: فروش میـوه در محـل غرفه های عرضه 
میـوه بـه صـورت خالـص خواهـد بـود و وزن سـبدها از وزن 
میوه هـا کسـر خواهـد شـد و یـا بـر اسـاس مصوبـه تعییـن 
و  تومـان  مبلـغ 1,500  پرتقـال  ازای هـر جعبـه  بـه  شـده، 
هرجعبه سـیب 2,700 تومان از قیمت مشـخص شـده کسـر 
خواهـد شـد.رئیس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان افزود: 
میوه هـای سـیب و پرتقـال به مقـدار کافی تأمیـن و ذخیره 
سـازی شـده کـه عملیـات توزیـع پـس از تأییـد کیفیـت 
توسـط شـرکت بازرسـی I.G.I از تاریـخ اعامـی بـا نظـارت 
نمایندگان سـازمان جهادکشـاورزی استان آذربایجان شرقی، 
تعـاون روسـتایی، اسـتانداری، معاونـت بازرسـی و نظـارت 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت و تعزیـرات حکومتـی 

استان عرضه خواهد شد.  

توزیع آب بسته بندی 
در شهرهای بحرانی

مدیرعامـل آبفـای خراسـان رضـوی گفت: 
چنـد راهـکار بـرای مشـکل آب شـهرهای 
بحرانـی وجود دارد که یکـی از آن ها توزیع 
آب بسـته بندی اسـت. ابراهیـم علـوی در 
جلسـه بررسـی چالش های کمـی و کیفی 
خراسـان  اسـتان  شـهرهای  شـرب  آب 
رضـوی با حضور رییس مجمع نمایندگان، 
با تشـریح شـرایط تامین آب، اظهـار کرد: 
عـدم همخوانـی تولیـد و مصـرف، پائیـن 
بـودن تعرفـه آب، هزینـه سـنگین اجرای 
پروژه هـا، درآمـد پایین و افت سـفره های 
زیرزمینـی چالش های بخـش آب در این 
اسـتان پهناور اسـت. هفته ای یک جلسـه 
بـا مدیـران آب منطقـه ای بـه منظـور رفـع 
اولویـت  بـا  و  آب  موجـود  مشـکات 
شـهرهای مواجـه بـا تنـش آبـی تشـکیل 
و  تابسـتان 98  در  افـزود:  می شـود.وی 
پیـک مصـرف، 30 شـهر اسـتان بـا کمبود 
آب مواجـه شـوند کـه از این تعـداد گلبهار، 
قوچـان ، رضویـه، نیشـابور و شـاندیز بـه 
لحـاظ برخـورداری از منابـع آب شـرب در 
شـرایط قرمـز و 25 شـهر نیـز در موقعیت 
زرد قـرار دارند.علوی با اشـاره بـه ارائه چند 
راهـکار از جملـه توزیـع آب بسـته بندی در 
برخـی شـهرها، عنوان کـرد: بایـد تامین و 
تسـریع در تخصیـص منابـع مالـی مـورد 
نیـاز طرح هـا و پروژه هـای تامیـن آب در 
اسـتان بـا مسـاعدت و پیگیـری مجمـع 
نماینـدگان انجـام شـود. نقـش گروه ها و 
جمعیت هـای مردم نهاد در تبیین شـرایط 
آبـی بـرای شـهروندان مهـم بـوده و هدف 
راهبـردی آبفـا ایجـاد و ترویـج فرهنـگ 
مدیریـت مصـرف آب در بین اقشـار مردم 

به ویژه دانش آموزان است.    
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پایداری برق شهرستان های »یاسوج« و »سی سخت« 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات توسعه پست 132.20 کیلو ولت مختار 
یاسوج این شرکت از 60 به 90 مگا ولت آمپر با هدف تامین انرژی برق مورد نیاز شهرستان های 
»یاسوج« و »سی سخت« استان کهگیلویه و بویراحمد به پایان رسید.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139660319014001923 -96/04/03 هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای مهدی افشـار منـش فرزندمحمد بشـماره شناسـنامه 
327 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ زمیـن مشـتمل برگلخانـه وخانـه بـه مسـاحت45871/43متر مربـع پـاک 
468 فرعـی از 12- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از12- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی 
طوهـان جیرفـت  بخـش45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای چراغعلی افشـار منش محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:1397/12/12- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 - جـواد فاریابـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک – م الف :1226

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1395114419014000982 -95/01/22 هیـات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای رمضـان غامحسـین کهـوری فرزنـد عباس بشـماره 
شناسـنامه 20 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت205/55متر مربـع پـاک - فرعـی 
از 574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک744 فرعـی از574- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی جیرفـت 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـن رسـتمی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـارنوبت اول:1397/12/12- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 

97/12/26 -               جـواد فاریابـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک – م الـف :1360

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014005828 -97/10/25 هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حـوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای میـاد مقبلـی هنـزاء  فرزنـد جانشـین بشـماره شناسـنامه 
3020335736صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت78/54متر مربـع پـاک - فرعـی 
از 574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1 فرعـی از574- اصلـی قطعـه 5واقـع در اراضـی بـاب سـواران 
سـاردوئیه  جیرفـت بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جانشـین مقبلـی هنـزاء محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:97/12/12- 
تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26-       جـواد فاریابـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک – م الف :1357

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014006182 -97/11/11 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتی حـوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای احسـان کریمـی مـارزی فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 
7304 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت308متر مربـع پاک - فرعـی از 565- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از565- اصلـی قطعه دو واقع در اراضـی بهجرد جیرفـت بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رمضـان مجـاز محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـارنوبت اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسـناد امالک – م الف :1361

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014004967 -97/09/10 هیـات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتی حـوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای مظفـر مجـازی دلفـارد فرزنـد اکبر بشـماره شناسـنامه 161 
صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت472متر مربـع پـاک - فرعـی از 1222- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از1222- اصلـی قطعـه 6واقـع در اراضـی سـر شـنگان دلفاردجیرفـت 
بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـن برنـا محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـارنوبت اول:1397/12/12- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 

97/12/26 -          جـواد فاریابـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک – م الـف :1367

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 139760319014005906-02/11/97 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای رحمـت هللا صالحـی سـر بیـژن فرزنـد بیگمیرزا بشـماره شناسـنامه 

1419 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 50/1920
مترمربـع پـاک فرعـی از 535- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 9 فرعـی از 535 - اصلـی قطعـه 5واقع 
در اراضـی آورس مـراد سـربیژن سـاردوئیه جیرفـت بخـش 34 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مـراد 
صالـح پـور محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید. 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 

تاریخ انتشـار نوبت اول : 12/12/97    -  تاریخ انتشـار نوبت دوم :26/12/97
جواد فاریابی -رییس ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان جیرفت
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــور را براســاس گ ــون مذک قان

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  شــماره 139760330001019736  رأی  1ـ 
ــد در ســه  ــد محم ــرد فرزن 1394114430001000672 اســماعیل کریمــی تلگ
ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
184/53 متــر مربــع نســبت بــه قســمتی از پاک شــماره 1 فرعــی از 10845 
اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســهم االرث 
متقاضــی از ســند 56324 مــورخ 41/7/16 دفتــر خانــه 8 قــم بــه موجــب 
گواهــی حصــر وراثــت دادنامــه 86 مــورخ 69/1/29 نســبت بــه 84 ســهم 
و ســند رســمی بــه شــماره 123643 مــورخ 91/12/28 دفتــر خانــه 15 قــم 

نســبت بــه 8/09 ســهم  دارای مالکیــت مــی باشــد.)م الــف 5607(
2ـ رأی شــماره 139760330001018247 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1394114430001000671 رضــا کریمــی تلگــرد فرزنــد محمــد در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 
ــاک شــماره 1 فرعــی از  ــه قســمتی از پ ــع نســبت ب ــر مرب 184/53 مت
10845 اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم 
ســهم االرث متقاضــی از ســند 56324 مــورخ 41/7/16 دفتــر خانــه 8 قــم 
بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت دادنامــه 86 مــورخ 69/1/29 نســبت 
ــورخ 91/12/28  ــماره 123643 م ــه ش ــمی ب ــند رس ــهم و س ــه 84 س ب
دفتــر خانــه 15 قــم نســبت بــه 8/09 ســهم  دارای مالکیــت مــی باشــد. 

ــف 5608( )م ال
3ـ رأی شــماره 139760330001019861 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــگ  ــین در دو دان ــد حس ــی فرزن ــن غام 1397114430001000806 محس

ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 128  ــک ب مشــاع از ششــدانگ ی
ــی از 10533  ــماره 9 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــه قس ــبت ب ــع نس ــر مرب مت
ــم ســند  ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــک حــوزه ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
ــند  ــه موجــب س ــه 31 ب ــر 206 صفح ــادره در دفت ــت مشــاعی ص مالکی
قطعــی 60293 مــورخ 82/12/20 دفترخانــه 14 قــم دارای مالکیــت مــی 

ــف 5659( ــد. )م ال باش
4ـ رأی شــماره 139760330001019865 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001000807 محمــد فتحــی فرزنــد علــی در دو دانــگ مشــاع 
ــر  ــدانگ 128 مت ــاحت شش ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی از شش
مربــع نســبت بــه قســمتی از پــاک شــماره 9 فرعــی از 10533 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند مالکیــت 
ــی  ــند قطع ــب س ــه موج ــه 31 ب ــر 206 صفح ــادره در دفت ــاعی ص مش
60293 مــورخ 82/12/20 دفترخانــه 14 قــم دارای مالکیــت مــی باشــد. 

ــف 5660( )م ال
5- رأی شــماره 139760330001019302 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001000805 محمدرضــا غامــی فرزنــد حســین در دو دانــگ 
ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 128  ــک ب مشــاع از ششــدانگ ی
ــی از 10533  ــماره 9 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــه قس ــبت ب ــع نس ــر مرب مت
ــم ســند  ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــک حــوزه ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
ــند  ــه موجــب س ــه 31 ب ــر 206 صفح ــادره در دفت ــت مشــاعی ص مالکی
قطعــی 60293 مــورخ 82/12/20 دفترخانــه 14 قــم دارای مالکیــت مــی 

ــف 5661( ــد. )م ال باش
6- رأی شــماره 139760330001018230 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
در  حســین  فرزنــد  پــور  رهبــر  ســیداحمد   1395114430001001158
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 140/58 متــر مربــع نســبت 
ــع در  ــی واق ــک اصل ــی از ی ــماره 223 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــه قس ب
ــادی  ــه ع ــه نام ــم مبایع ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــوزه ثب ــار ح بخــش چه

ــداری کــرده اســت.  ــی خری ــه حاجــی آقاجان مــع الواســطه از نعمــت ال
)م الــف 5662(

7- رأی شــماره 139760330001018246 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001000501 آقــای علیرضــا غفاریــان فردوئــی فرزنــد عبــاس 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 136 متــر مربــع نســبت 
ــده 10969اصلــی واقــع در بخــش  ــه قســمتی از پــاک شــماره باقیمان ب
یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند رســمی بــه شــماره 189343 
مــورخ 97/7/3 دفتــر خانــه 3 قــم دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 

)5663
8- رأی شــماره 139760330001021107 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001000580 خانــم مهــری کریمــی مغانــی فرزنــد حســین در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 135/74 متــر مربــع نســبت 
بــه قســمتی از پــاک شــماره 11525 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ناصــر فراهانــی خریــداری کــرده 

اســت. )م الــف 5803(
9- رأی شــماره 139760330001022267 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی در  ــد محمدعل ــدی فرزن ــعود احم ــای مس 1397114430001001450 آق
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 242 متــر مربــع نســبت بــه 
قســمتی از پــاک شــماره 10588 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از طوبــی وحیــدی اربابــی احــدی از 
وراث راضیــه وحیــدی اربابــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5804(

10- رأی شــماره 139760330001021024 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001528 آقــای حســین رفیعــی مقــدم فرزنــد یدالــه در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 138/50 متــر مربــع نســبت 
بــه قســمتی از پــاک شــماره 8 فرعــی از 11395 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از رضــا عموئــی صــادره 

در دفتــر 286 صفحــه 22 خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5805(

11- رأی شــماره 139760330001019222 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001000318 آقــای مظفــر محمدیــان گرمجانــی فرزنــد اصغــر 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 39/90 متــر مربــع نســبت 
بــه قســمتی از پــاک شــماره باقیمانــده 11240 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ســیداحمد رضــوی 
ــف  ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــه 319 خری ــر 172 صفح ــادره در دفت ص

)5806
12- رأی شــماره 139760330001019075 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
در  یــدهللا  فرزنــد  قاســمی  حســن  آقــای   1394114430001001097
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 109/46 متــر مربــع نســبت 
بــه قســمتی از پــاک شــماره 36 فرعــی از 10596 و 10597 اصلــی واقــع 
ــی  ــع الواســطه از عل ــادی م ــه ع ــه نام ــم مبایع ــت ق ــک ثب در بخــش ی

ــف 5807( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــریفی خری ــر ش اکب
ــده اســت پــس از  ــرر گردی ــه و از آنجائیکــه مق ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
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 از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
ــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را  ــت اســناد منطق ــه اداره ثب خــود را ب
ــت  ــه اداره ثب ــراض ب ــس از تســلیم اعت ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ اخ
بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
ــه توضیــح اســت کــه  ــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم ب ــرا ب گواهــی آن
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ص

ــود. )گویــه و پیــام مــا( دادگاه نخواهــد ب
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/12/11  
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1397/12/26

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم   3909

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
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 139760318019006045 ـ 1397/11/1 هیــأت 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
محســن جانــی فرزنــد اســرافیل بشــماره شناســنامه 163 صــادره 
ــه  ــاری ب ــه و انب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــش شش از تال
مســاحت 853 مترمربــع پــاک فرعــی 9914 از 8 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــاک 181 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 
ــی  ــی جان ــای مرتضــی قل ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری گی
ــب در  ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب ــده اســت. ل محــرز گردی
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی  دادخواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/12     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/26
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                3929

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

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

ــون  ــأت اول موضــوع قان ــر رأی شــماره 139760318019006732 ـ 1397/11/28 هی براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــا  ــه بامعــارض متقاضــی لی ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
ــش ششــدانگ  ــور بشــماره شناســنامه 10 صــادره از تال ــد منج ــوه فرزن حســینی میانک
ــاک فرعــی  ــع پ ــه مســاحت 314/85 مترمرب ــاری ب ــه و محوطــه و انب ــاب خان ــک ب ی
ــان بخــش  ــه مری ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 146 واقــع در قری 922 از 2 اصل
ــده اســت.  ــژاد محــرز گردی ــو فرهادن ــای بان ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری 28 گی
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 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 
ــی اســت در  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/12      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/26
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مفقودی
ــه  ــژ ب ــگ ب ــدل 1382 رن ــی م ــی - ك ــپ پ ــد تی ــودروی ســواری پرای ــرگ ســبز خ ب
شــماره موتــور : M13514741 و شــماره شاســی 2014812 و شــماره پــاك 79 ایــران 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــم انســیه نیــك بخــش مفقــود گردی ــام خان ــه ن 197 س 99 ب
ــد.                                                                4398 ــی باش ــاقط م س

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
 استان بوشهر

آگهی مناقصه عمومی     

4389
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی ایالم
عنوان پروژه و محل اجرا:

آخریــن مهلــت فــروش و عــودت اســناد مناقصــه: متقاضیــان مــی توانننــد بــا معرفــی نامــه کتبــی نســبت بــه خریــد و دریافــت اســناد 
ــناد و  ــه اس ــزده روز کاری کلی ــدت پان ــی بم ــر اگه ــخ نش ــه و از تاری ــگاه مراجع ــه دانش ــدت دوازده روز کاری ب ــی بم ــر آگه ــس از نش پ

ــه اداره حراســت دانشــگاه تحویــل نماینــد. مــدارک ب
محل دریافت اسناد: ایالم – بلوار آزادی – ستاد دانشگاه – اداره ساختمان – امور قراردادها – شماره تماس 08433334470

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مقدار)کیلوگرم( /عنوان پروژهردیف
مبلغ تضمین شرکت برآورد اولیه)ریال(مترمربع

در مناقصه )ریال(
محل اجرا/ 

احداث

واجد شرایط 
شرکت در 

مناقصه
نوع مناقصه

1

خرید سرب 
خالص با 

ضخامت 2 
میلی متر با 

درجه خلوص 
 99/99

درصد دارای 
شناسنامه 
و آنالیز و 
تاییدیه 
سازمان 

انرژی اتمی

146/625/000 ریال 115002/932/500/000 کیوگرم
ضمانتنامه بانکی

شهرستان 
ایالم – 

بیمارستان 
شهید 

مصطفی 
خمینی 

شهر ایالم 
– ساختمان 
آنژیو گرافی

یک مرحله ای-

2

تکمیل 
ساختمان 
دانشکده 

پزشکی

3/398/920/000 ریال 425594/945/856/707 مترمربع
ضمانتنامه بانکی

شهرستان 
ایالم – 
پردیس 
دانشگاه 

علوم 
پزشکی 
بانگنجاب

شرکت رشته 
ابنیه پایه 
5 و رشته 
تاسیسات 
و تجهیزات 
پایه 4 توأمان

یک مرحله ای

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
ــل  ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس گ

ــد.  تاییــد نموده ان
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002028971 شــماره  رأی  1ـ 
1391114430002011430 وهــب بابالوئــی فرزنــد مظاهــر در قســمتی از/ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 70 متــر مربــع پــاک شــماره 4 
فرعــی از 1999 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از حســن ســبز آبــادی بزچلوئــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5605(
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002019808 شــماره  رأی   -2
1396114430002001461 علــی اصغــر جعفــری فرزنــد حســین در قســمتی از/ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 70 متــر مربــع پــاک شــماره 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق ــی از 2443 اصل 248 فرع
ــف 5606( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری ــری هیزج ــر جعف ــی اصغ ــطه از عل الواس
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
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 
ــت  ــی نوب ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری ــدت 2 م ــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف م ذینف
اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــاه پــس از تســلیم اعت و ظــرف مــدت یکم
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــند ب ــه صــدور س ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب نماین

ــود. )گویــه و پیــام مــا( مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد ب
تاریخ انتشارنوبت اول:  1397/12/11      تاریخ انتشارنوبت دوم:  1397/12/26 

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم  3910

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

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

ــأت  ــماره 139760318019006726 ـ 1397/11/28 هی ــر رأی ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی ایلنــاز 
ــنامه 556 صــادره  ــه بشــماره شناس ــد عطاءال ــاوی فرزن داداشــی ن
ــه و  ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــش در ســه دان از تال
محوطــه بــه مســاحت 659/50 مترمربــع پــاک فرعــی 1607 از 93 
ــاو  ــه ن ــع در قری ــاک 173 واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف اصل
ــه  ــای ســیف ال ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری بخــش 27 گی
خــوش طالــع نــاوی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو 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 اعتــراض، 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/12     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/26
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعيين تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجـرای مـواد مذكـور بدینوسـیله اماکـی کـه برابـر آراء 
هیأتهـای حـل اختـاف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی گلباف کـه ادامه 
عملیـات ثبتـی آنهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیده اسـت بـه ترتیب 
شـماره پـاک فرعـی از اصلـی وبخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات 

مالـک واقـع در بخـش 27 کرمـان بشـرح ذیل:
 1-پـاک 19 فرعـی از 1119- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت احمـد 
از گلبـاف در  بـه شـماره شناسـنامه 17 صـادره  هادیـزاده فرزنـد محمـد 
ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 44/74 مترمربـع واقـع در گلباف 

خیابـان ولیعصـر جنـب کمیتـه امـداد مالـک رسـمی احمـد هادیـزاده 
احمـد  مالکیـت  بخـش 27 کرمـان  از 2502-اصلـی  فرعـی  پـاک4   -2
گلبـاف  از  صـادره   17 شناسـنامه  شـماره  بـه  محمـد  فرزنـد  هادیـزاده 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 671/06مترمربع واقـع در گلباف 
خیابـان منتظـری محلـه عبـاس آبـاد مالـک رسـمی قنبـر هادیـزاده گوکـی
 لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي 
مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف 
مـدت يـك مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضايـي تقديـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذكور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/26

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 1603

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسـناد وامالک حوزه ثبت 

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد 
شـماره139760319014005835  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   97/10/26-
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در  مسـتقر  رسـمی 
آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت 
شناسـنامه  بشـماره  مـراد  فرزنـد  الدینـی   احمـد شـجاع 
154صـادره از رابـردر ششـدانگ یـک بـاب خانـه و باغچـه 
سردسـیری بـه مسـاحت567 متـر مربـع پـاک - فرعـی 
از 819- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی 
از819- اصلـی قطعـه دوواقـع در بـاغ ابراهیـم سـاردوئیه 
رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش34کرمـان  جیرفـت 
آقـای محمدرضـا شـجاع الدینـی محـرز گردیـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
باشـند  اعتراضـی داشـته  صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
نماینـد  تقدیـم  مراجـع قضایـی  بـه  را  ،دادخواسـت خـود 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
صـادر  مالکیـت  سـند  ت   مقـررا  طبـق  اعتـراض  وصـول 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/12/12- تاریـخ 

-97/12/26 دوم:  نوبـت  انتشـار 

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسـناد امالک
م الف :1336

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

ملک جیرفت 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد 
شـماره139760319014006143  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   97/11/11-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
جیرفـت  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در  مسـتقر 
حسـن  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
شناسـنامه  بشـماره  حسـین   فرزنـد  سـاردو  شـاهرخی 
346 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
از 556- اصلـی  مسـاحت457متر مربـع پـاک - فرعـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از556- اصلـی 
قطعـه 5 واقـع در اراضـی سـنگ سـفید سـاردوئیه جیرفت  
بخـش34 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مـراد 
مشـایخی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
مالکیـت  سـند  صـدور  بـه  نسـبت  اشـخاص  صورتـی کـه 
تاریـخ  از  تواننـد  باشـند مـی  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 
97/12/26 دوم:  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  اول:1397/12/12- 

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسـناد امالک – م 
الف :1352

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014004924 -97/09/07 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در  مسـتقر  رسـمی 
متقاضـی آقـای حسـین رکـن آبـادی فرزنـد درمحمدبشـماره شناسـنامه 1 صـادره از چنـاران در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت155متر مربـع پـاک - فرعـی از 574- اصلـی مفـروز 
و مجـزی شـده از پـاک 89فرعـی از574- اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی جیرفـت بخش45 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اصغـر گیانـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار 

نوبـت دوم: 97/12/26 -
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسـناد امالک – م الف :1339

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره139760319014005949 -97/11/03 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم تـوران سـاالری چینـه فرزند روشـن 
بشـماره شناسـنامه 976 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت500متر مربـع پـاک - فرعـی از 1202- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک 16 فرعـی از1202- اصلـی قطعـه 6 واقـع در اراضـی کراءدلفـارد جیرفـت بخـش34 کرمان خریـداری از مالک رسـمی خانم 
معصومـه تاتـاری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 
اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 -                          جـواد فاریابـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک – م الـف :1218

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره139760319014006056 -97/11/05 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد مشـایخی پـور فرزندعنایـت الـه 
بشـماره شناسـنامه 8599 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت386/14متر مربـع پاک - فرعـی از 564- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از564- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کهوروئیـه جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
محمـد علـی ایرجـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 
اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 -                     جـواد فاریابـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک – م الـف :1215

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره139760319014006178 -97/11/11 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم نوشـین شـریفی راینـی فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه 17547 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت1111/83متر مربع پـاک - فرعـی از 556- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 23 فرعـی از556- اصلـی قطعـه 5 واقـع در اراضـی قنـات محمد شـاه سـاردوئیه جیرفـت بخش34 کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای  فتـح هللا شـریفی راینـی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 - جـواد فاریابـی- رئیس ثبت اسـناد امـالک – م الف :1205

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره139760319014005902 -97/11/02 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای سـجاد شـبرنگ زاده فرزند ابراهیم بشـماره 
شناسـنامه 5517 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت275متر مربـع پـاک - فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک1193 فرعـی از574- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی جیرفـت بخـش45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین شـریفی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:1397/12/12- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 -          جـواد فاریابـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـالک – م الف :1208

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت آگهـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014005950 -97/11/03 هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم سـهیا 
رضائـی زاده فرزنـد قاسـم بشـماره شناسـنامه 12836صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب 
مغـازه بـه مسـاحت58/26متر مربـع پـاک - فرعـی از 556- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک - فرعـی از556- اصلـی قطعه 5 واقع در اراضی سـنگ سـفید سـاردوئیه جیرفت بخش34 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای خدامـراد امیـری گور محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت 
صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 - 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسـناد امالک – م الف :1225

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139760319014005820 -97/10/25 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای حجت هللا 
بدوئـی دلفـارد فرزنـد سـیف هللا بشـماره شناسـنامه 119صـادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب 
خانـه مشـتمل برباغچـه بـه مسـاحت1531/5متر مربـع پـاک - فرعـی از 1230- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از1230- اصلـی قطعـه 6 واقـع در اراضـی اسـام آبـاد دهنـه 
زورک دلفـارد جیرفـت  بخـش34 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای شـکر هللا بدوئـی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 - 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1233

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139760319014005795 -97/10/24 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم گوهـر 
شـاهرخی سـاردو فرزنـد غـام بشـماره شناسـنامه 111 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ کارگاه 
آهنگـری بـه مسـاحت250/60متر مربـع پـاک - فرعـی از 574- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 35 فرعـی از574- اصلـی قطعه دو واقـع در اراضی جیرفـت  بخش45کرمان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای گلبـاز امیـری قنـات سـامان محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1397/12/12- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 - 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1224

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014005167 -97/09/18 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای رضـا 
شـیروانی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 1723صـادره از جیرفت در ششـدانگ یـک قطعه باغ 
بـه مسـاحت6679متر مربـع پـاک 8فرعـی از 516- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک - فرعی 
از516- اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی ده پیـش سـفلی جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای لطفعلـی شـاهرخی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 - 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1222

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014006051 -97/11/08 هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین 
رودبـاری فرزنـد کناربشـماره شناسـنامه 266 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت397/75متر مربع پاک - فرعی از 546- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک - فرعی 
از546- اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی پشـت لـر جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای هدایـت شـریفی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادرخواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:1397/12/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 97/12/26 - 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1211

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکـی کـه برابر اراء هیأتهـای حل اختاف موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسمیمسـتقر در واحـد ثبتـی گلبـاف  کـه ادامه عملیـات ثبتی آنهـا مطابق قانـون مذکور 

تجويـز گردیـده اسـت بـا شـماره پـاک فرعـی از اصلی وبخـش و محل وقـوع ملک و مشـخصات مالک بشـرح ذیل:
1- پـاک 1059 فرعـی از 83 - اصلـی بخـش 26 کرمـان مالکیـت آقای محسـن اکبری جوشـانی فرزند غامحسـین به شـماره شناسـنامه 
1317 صـادره از گبـاف درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 709/29مترمربع واقع در گلباف دهسـتان جوشـان میـدان ابوالفضل خيابان 

جلگه خریداری از مالک رسـمی محمد پورشـیخ جوشـانی 
2- پـاک 32 فرعـی از 1306-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیت خانـم طیبه قهرمانی فرزند غامعباس به شـماره شناسـنامه 5937 صادره 
از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 51 متـر مربع واقـع در گلباف خیابـان انقاب جنب بانک مسـکن خریـداری از مالک 

رسـمی آقای محمد اسـماعیل اسفندیاری
3- کچپـاک یکفرعـی از 1455- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت اقـای نصـرهللا شـیخ زاده گوکـی فرزند نمک به شـماره شناسـنامه 109 
صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 328/96متر مربع واقـع در گلبـاف محله محرابی کوچه شـهید امیـر مجاهدي 

بـن بسـت بـاغ نـو خریـداری از مالک رسـمی آقای نصـرهللا شـیخ زاده گوکی
4- پـاک یکفرعـی از 1492- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت آقـای عبـاس هابیلـی فرزنـد قاسـم به شـماره شناسـنامه 224 صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 420/13متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان انقـاب محلـه کـوش کوچـه شـهید میرتاج 

الدينـي جنـب مسـجد صاحـب الزمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رضا پـور غامحسـین زاده
5- پـاک2 فرعـی از 1492- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت خاتـم مهدیـه ایرانمنـش فرزنـد نوراله به شـماره شناسـنامه 137صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 773/90 متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان انقـاب محله کـوش کوچه شـهید میرتاج 

الدينـي جنـب مسـجد صاحـب الزمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای رضـا پورغامحسـین زاده
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی  به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و  پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/11          تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/26

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف1618

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت دوم
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصـه عمومی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی 
شهرسـتان هـای اسـتان » بـه شـماره مناقصـه 209۷001235000084   را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. )کلیه 
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.( 

رشته : آب 
پایه : 5، 4، 3، 2، 1

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/۷۷0/000/000 ریال

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 9۷/12/22 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14روز شنبه تاریخ 98/1/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز دو شنبه تاریخ 98/1/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/1/2۷

مبلغ برآورد: 63/449/42۷/049 ریال براساس فهرست بهاء 9۷ می باشد.
 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 
خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: کرمـان - خیابان هـزار و 

یکشـب - نبـش کوچـه 21 - شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان 
- اداره قراردادهـا

 تلفن: 324۷3983-6 
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه:مرکز تماس  

دفتر ثبت نـام:021-41934 
توضیحات:

 ورود پیشـنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسـیون مجاز می باشـد .سـایر موارد 
در اسـناد مناقصه درج گردیده است.

 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکـت الف عـالوه بر سـامانه 

بصـورت فیزیکـی )الک و مهـر شـده( نیـز بایـد ارائه شـود.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت دوم
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای ، » خریـد سـیم خـاردار و فنـس 
گالوانیـزه« بـه شـماره مناقصـه 209۷001235000083   را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. )کلیـه مراحل 
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس: www.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت 

قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.( 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/3۷5/000/000 ریال

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 9۷/12/22 می باشد. 
ــنبه  ــاعت 14روز ش ــایت: س ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل

تاریــخ 98/1/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز دو شنبه تاریخ 98/1/26

ــخ  ــنبه تاری ــه ش ــح روز س ــاعت 8:30 صب ــا: س ــت ه ــایی پاک ــان بازگش زم
98/1/2۷

مبلغ برآورد: 4۷/500/000/000 ریال می باشد.
 اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر 
در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: کرمــان - خیابــان 

هــزار و یکشــب - نبــش کوچــه 21 - شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
کرمــان - اداره قراردادهــا
 تلفن: 324۷3983-6 

اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در 
نــام:021-41934  ثبــت  دفتــر  تمــاس   ســامانه:مرکز 

توضیحات:
 ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.

کلیــه پــاکات بایســتی از طریــق ســامانه بارگــذاری و پاکــت الــف عــالوه بــر 
ســامانه بصــورت فیزیکــی )الک و مهــر شــده( نیــز بایــد ارائــه شــود.
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سال گذشته در  پیام ما خطر 
آوارگی 700 میلیون نفر بر اثر بی آبی را 
هشدار دادیم. بی آبی یکی از بزرگترین 

تهدیدهای زندگی بشریت است.

رمان  آدم نما نوشته ضحی کاظمی به 

همراه رمان پیراهنی بر آب نوشته 
لیا باقری منتشر شد.

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره ی نوروزی بخارا منتشر شد. 

اولین پوستر ژن خوک، فیلم جدید 
سعید سهیلی رونمایی شد.

حبیب کاوش تهیه کننده، 
فیلم نامه نویس و کارگردان سینمای ایران 

که جمعه 24 اسفند درگذشت امروز 
تشییع می شود.

مستند تلویزیونی ایرانگرد با اجرا و 
تهیه کنندگی جواد قارایی در ایام نوروز روی 

آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت. این 
مجموعه در 15 قسمت 10 دقیقه ای تولید شده و به معرفی مناطق 

مختلف ایران می پردازد. 

- من همیشه سعی کردم از همه چیز سر 
 در بیارم...

+ خوب نیست... بعضی وقتا باید به روی 
خودت نیاری که میدونی!

بهمن

سینماسینماتلویزیون دیالوگ

مرا ز مهر رخت کی مالل خواهد بود
که عشق لم یزل و الیزال خواهد بود

در آن زمان که امید بقا خیال بود
خیال روی توام در خیال خواهد بود

از آنطرف که توئی گر فراق خواهی جست
ازین طرف که منم اتصال خواهد بود
نظر بفرقت صوری مکن که در معنی

میان لیلی و مجنون وصال خواهد بود
براستان که سرما چنین که در سر ماست

بر آستان شما پایمال خواهد بود
بهر دیار که محمل رود ز چشم منش

گذار بر سر آب زالل خواهد بود
کسی که بر سر کوی تو باشدش حالی

ز خاک کوی تو صبرش محال خواهد بود
ز قیل و قال گذر کن که در چمن زین پس

حدیث بلبل شیرین مقال خواهد بود
بباغ بادٔه گلگون چرا حرام بود

اگر بگلشن رضوان حالل خواهد بود
مکن مالمت خواجو که مهر او هر روز

چو حسن ماهرخان بر کمال خواهد بود

خواجوی کرمانی 

 اگر عشق

 تنها اگر عشق

طعم خود را دوباره در من 

 منتشر کند

 بی بهاری که تو باشی

حتی لحظه ای 

 ادامه نخواهم داد

منی که تا دست هایم را 

به اندوه فروختم

پابلو نرودا

عکس نوشت

عکس: 
محسن کابلی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

بوی ضدیت با ایران، به رغم 
وجود عهدنامه

امپراتـور  میـادی،   568 سـال  مـارس   17
نیـان كـه  ژوسـتَین دوم ]جانشـین ژوسـتی 
در سـال 565 درگذشـته بـود[ بـه رغـم مفـاد 
ایـران  امپراتـوری  دو   561 سـال  عهدنامـه 
طوایـف  سـركرده  بـا  شـرقی(،  )روم  روم  و 
میانـه )شـمال سـیردریا(  آسـیای  زرد  شـبه 
معاهـده دوسـتی و كمـك متقابل امضـاء كرد 
كـه بـوی ضدیـت بـا ایـران از آن بـه مشـام 
مـی رسـید عهدنامـه سـال 561، دولـت روم 
شـرقی را خراجگـزار ایـران كـرده بـود و حـق 
بـا طـرف ثالـث بـر ضـد  هـم پیمـان شـدن 
ایـران را از آن دولـت سـلب كـرده بـود. ارتش 
از  را  ایـران در سـال 566 طوایـف شـبه زرد 
قلمـرو ایـران در آسـیای میانـه بیـرون رانـده 
بـود و خسروانوشـیروان ـ شـاه وقـت ایـران 
عقـد  بـرای  طوایـف  ایـن  سـركرده  پیشـنهاد 
قـرارداد را رد كـرده و اعـام داشـته بـود كـه 

ایـران تنهـا بـا دولـت هـا معاهـده امضـاء می 
كنـد نـه طوایـف. سـركرده ایـن طوایـف پس 
ژوسـتَین  متوجـه  پاسـخ،  ایـن  دریافـت  از 
دوم شـده بود. خسروانوشـیروان بسـال 579 

درگذشـت.

روزی که روس ها اصفهان 
را اشغال نظامی كردند

نیروهـای روسـیه كـه بـه بهانـه بیـرون رانـدن 
آلمانـی هـا و عثمانـی ها، با نقـض اعامیه بی 
طرفـی ایـران در قبال دولت هـای متحارب در 
جنـگ جهانـی اول، وارد ایران شـده بودند 27 
اسـفند 1294 )18 مارس 1916( شـهر مركزی 
ایـران ـ اصفهـان را متصـرف و به اشـغال خود 
بـرای  اصفهـان  ترتیـب،  ایـن  بـه  آوردنـد.  در 
قرارگرفـت.  روسـیه  نفـوذ  منطقـه  در  مدتـی 
روس هـا که جنگ جهانـی اول باعث پیروزی 
انقاب بلشـویکی و تغییر نظام روسـیه شد در 
پـی آغـاز آن جنگ که تزار روسـیه با شـتافتن 
بـه کمـک دولـت همنـزاد خـود ـ بلگـراد آن را 

وارد  بـود،  داده و سراسـری کـرده  گسـترش 
مناطـق شـمال غربـی و غـرب تـا مرکـز ایـران 
شـده بودنـد تـا بـه قـول خودشـان، در اینجـا 
مانـع ورود و پیشـرفت عثمانـی ـ متحد آلمان 
و نیـز سـرکوب ایرانیـان هـوادار آلمـان شـوند. 
ایرانیـان از دیرزمـان نسـبت بـه آلمانـی هـای 

همنـزاد احسـاس دوسـتانه داشـته اند.

زادروز پلیس تهران
بـرای پایـان یافتـن ناامنـی در تهـران كـه در 
سـه مـاه آخـر سـال 1291 هجری خورشـیدی 
بـه چشـم مـی خـورد و از واحـد كمكـی 380 
نفـری نیـروی ژانـدارم هـم كاری بـر نیامـده 
بـود، دولـت وقـت بـرای رفـع نگرانی سـاكنان 
پایتخـت و برگـزاری آیین های نـوروزی بدون 
دلواپسـی، 27 اسـفند مـاه اعام کـرده بود که 
از 29 اسـفند نظمیـه تهـران )پلیـس تهـران( 
بـه سـبك اروپـا با هشـت كانتـری آغـاز بكار 
خواهـد كـرد و 29 اسـفند مقامـات دولـت در 
مراسـم گشـایش كانتـری هـای بهارسـتان و 

بـازار حضـور یافتند.  

با پایان آخرین مراحل فیلمبرداری، 

فیلم سینمایی سوم آذرشهر
این روزها تدوین نهایی خود را زیر نظر  

بهمن کیارستمی به انجام می رساند.

سینما

طنزیمات

اوسـتا تغـار؛ وسـط زمیـن و هـوا معلـق بـود کـه صـدای تغارخـان، فضـا را 

خراشید.

-تغارجان! داماد جان!

-بله تغارخان بزرگ!

-ایـن اوسـتا تغـار رو بیـار پاییـن. بـذار بـره پـی زندگیـش اسـتراحت 

کنـه. ریـس  و  راسـت  رو  شـما  تغـاردان  بیـاد  بایـد  فـردا   کنـه. 

-چشم تغارخان!

تغارجـان؛ تـاب آخـر را بـه اوسـتا تغـار داد. اوسـتا تغـار؛ تـاب هـای آخر را 

خـورد و بـر زمیـن عمـود شـد. تغارجـان؛ بیـخ ریسـمان را گرفـت. گرهش 

را بـاز کـرد. اوسـتا تغـار آهسـته آهسـته پاییـن آمـد و روی زمیـن قـرار 

گرفـت. برخاسـت و تلوتلوخـوران از در بیـرون رفـت. تغارجـان؛ سـرخوش 

از انتقـام، سـوت زنـان، آبـی بـه سـر و رویـش زد و گرد کشـک هـا را پاک 

 کـرد. اوسـتا تغـار از داشـتن چنیـن دامـادی احسـاس غـرور مـی کـرد.

-داماد من!

-بله، پدر زن جان!

یاال بیا تو با هم یه فنجون کشک بزنیم.

-اومدم تغارخان بزرگ!

تغارخان؛ پاهایش را به دیواره اتاق زده بود. تغارجان؛ به دیوار رو به رو تکیه 

زد. تغارناز از کشکدارخانه شاهد ماجرا بود و از این که پدر و شوهرش رابطه 

خوبی دارند، خوش حال شـد. »کشـک ریز« را برداشـت. فنجان ها را پر از 

 کشک کرد و جلوی مردان تغاردان گذاشت. تغارجان؛ دست تغارناز را گرفت.

کـو؟! خـودت  کشـک  فنجـون  بشـین!  بیـا  هـم   -خـودت 

تغارناز؛ سکوت کرد. تغارخان سرش را پایین انداخت. با تحکم گفت:

-کشکت رو بخور!

تغارجـان کـه از خـوش رفتـاری هـای اخیر پدرزنـش دل توی دلـش آمده 

بـود، جرأت کرد بپرسـد:

-تغارخـان! بـرای مـن یه سـؤال پیـش اومده. ایـن یکـی دو روزی که من 

بـه تغارسـتان اومـدم، تغارناز تـا حاال برای خودش فنجون کشـک نیـاورده!

-ُخب! نباید هم بیاره. در تغارسـتان این رسـم نیسـت. ماده تغارها باید در 

همان کشـکدارخانه کشـک شـون رو بخورن نه در اتاق و در جمع مردها...

تغارناز؛ لبخند کم جانی زد. روبان دور سرش را مرتب کرد و گفت:

-آره تغارجـان، تـو راحـت باش! من همون جا از سـر کشـک ریـز یه خورده 

خوردم... کشک 

-از سر کشک ریز؟!

-آره دیگـه ایـن جـا رسـمه! مـا مـاده تغـارا وقتی که کشـک رو آمـاده می 

کنیـم، هـر چنـد ثانیـه ای یـک بـار، کشـک هـا رو مـزه مـزه مـی کنیـم تا 

همـون طـوری که شـما می خواین بشـه. تا کشـک ها جا بیفتـه ما چند تا 

قاشـق مـی خوریـم کـه جمعش میشـه تقریبـاً یه فنجـون! یک سـهم کامل!

-یعنی کشک جا نیفتاده می خورین؟!

تغارخان؛ بی حوصله گفت:

-تغارجان عزیز، تو کارت به ماده

تغارها نباشه. کارای مهم تری هست.

تغارجان؛ کله اش را خاراند و زیر لب گفت:

-آخه، کشِک جا نیفتاده برای سامتی مضرّه!

تغارخان؛ پرسید:

-مضرّه! مطمئنی؟!

-آره! پـدرزن جـان! بـه مـرور زمان روی انحنای سـتون فقـرات تأثیر منفی 

میذاره!

انداخـت. تغارنـاز  فقـرات  سـتون  انحنـای  بـه  نگاهـی   تغارخـان؛ 

-این که طوریش نیست.

تغارجان؛ بی اختیار نگاهی به ستون فقرات تغارناز انداخت:

-درسـته! دلیلش سـال ها دوری از تغارسـتان و خوردن کشـک جا افتاده 

در سـرزمین آدم هـا بوده!

تغارخـان؛ سـرش را بـه سـمت تغارنـاز برگردانـد. چشـم هایـش از حدقـه 

بیـرون زد. دهانـه اش لرزیـد. رنگـش برگشـت.

-تغارناز؟! کشک جا افتاده؟!

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

کشِک جا نیفتاده


