
برنامه »عصر جدید«
و انتظارات پیش رو
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برنامـه عصـر جدیـد در شـبکه ۳ سـیما جالـب و دیدنیـا سـت و 
مـن سـعی کـردم بخش هایـی از آن را مشـاهده کنـم. وجود این 
همه اسـتعداد و از همه نقاط کشـور قابل تقدیر و برنامه سـرگرم 

کننده خوبـی بود.
مجریـان هـم به موقـع طبق معمول جوایـز خود را از صداوسـیما 
دریافـت می  کننـد. مـن بـه داوران کاری نـدارم کـه آیـا درسـت 
قضـاوت می  کردنـد و یـا نـه و آیـا آنهـا خـود جـزو بـه اصطـاح 
سـلبریتی ها بودنـد، یـا نـه و آیـا نحوه برخوردشـان چیـزی را القا 
می  کـرد یـا نـه. اما نکاتی به نظرم رسـید که به شـرح زیر اسـت:
نکتـه اول در نام گـذاری اسـت. چـرا نـام عصـر جدیـد؟ آیـا عصر 
جدیـد فقـط برای اسـتعدادهای فردی و کشـف اسـتعدادهای نو 
و یـا ناشـناخته اسـت؟ آیـا عصر جدید با وسـعت معنایـی آن در 

همیـن خاصه می  شـود؟
نکتـه دوم این کـه آیـا این برنامه فقط برای سـرگرمی بـود؟ البته 
ممکـن اسـت بگوینـد تنهـا سـرگرمی نبـود ولـی به نظر می  رسـد 
وجـه غالـب آن سـرگرمی اسـت آن هـم در ایام تعطیـات نوروز. 

بـه نظـر من سـرگرمی در ۲ مورد اسـت:
۱- بـرای کسـانی که سـخت کار مفیـد می کنند و فعال انـد و برای 
ادامـه فعالیـت بیشـتر نیاز بـه برنامـه تفریحی دارند تـا با ترمیم 

قوا دوباره مشـغول به کار شـوند.
۲- بـرای مصیبـت دیـدگان و محرومان، چه برای از دسـت دادن 
بسـتگان و یـا نداشـتن شـغل و کار و تحمـل محرومیت هایـی 
از ایـن قبیـل. ایـن دومـی خیلـی حسـاس  اسـت و شـاید نیـاز 
بـه نقـد داشـته باشـد. مـن چندین سـال قبـل در هنـد در دهلی 
قدیـم کـه همـه در هـم می لولنـد و در بدتریـن شـرائط زندگـی 
می  کننـد سـیرکی رفتـم کـه خـوب جالـب بـود ولـی آن بـرای 
مردمـی بـود کـه بـا تفکـر سـیکی و طبقاتـی هـر کـس بایـد در 
جایـگاه خـودش باشـد. دهلـی شـهری اسـت کـه از دو قسـمت 
کامـاً متمایـز تشـکیل می  شـود. قسـمتی صددرصـد مـدرن و 
پیشـرفته و قسـمت مهـم و بزرگ تـر کامـاً عقب افتـاده و دارای 
محرومیت هـای مزمـن و انباشـته شـده. و ایـن سـیرک در ایـن 
منطقـه محـروم برگزار شـد. اما در کشـور ما با این همه اسـتعداد 
و هـوش سرشـار و اعتقـادات، انتظـارات و توقعات و در شـرائطی 
کـه مسـائل و گرفتاری هـا بـی  داد می  کنـد آیـا سـرگرمی از مـورد 

دوم توجیـه دارد؟
نکتـه سـوم بـرای دیده شـدن بـود. شـعار عمـده ایـن هنرمندان 
دیـده شـدن بـود کـه حـق هـر هنرمنـد و صاحـب مهارتی اسـت. 
معنـای آن ایـن بـود کـه تاکنـون کسـی بـه آنهـا توجـه نکـرده و 
یـا خـوب توجـه نکـرده اسـت. امـا سـؤال ایـن اسـت کـه ایـن 
طریـق  از  و  برنامه  هایـی  چنیـن  طریـق  از  بایـد  اسـتعدادها 
صداوسـیما شـناخته شـوند. آیا مسـئوالنی در حوزه های گوناگون 
بـه  طـور مرتب مسـئولیت کشـف و ایجاد زمینـه رشـد را ندارند و 
نبایـد امـکان آن را فراهم کند؟ قطعًا بسـیاری دیگـر هم از برنامه 

جـا مانده انـد.
بـه نظـر مـن برنامـه بیشـتر فـردی بـود اگر چـه در بعضـی موارد 
رگه هایـی از همـکاری چنـد نفـره هـم در آن مشـاهده می شـد. 
بیشـتر حول مهارت های ورزشـی و هنری و کشـف خاقیت هایی 
از قبیـل تردسـتی بـود. نشـان از پراکندگـی اسـتعداد در اقصـی 

انس طا         ۱.۲67.۲۱0

مثقال طا     ۱8.990.۲50
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ما را در تلگرام 
 12 تا  20دنبال کنید

»برنده باش«در چالش استفتاء
آیت هللا مکارم شیرازی جوایز مسابقه »برنده باش« را حرام اعالم کرد 

اکوسیسـتم  هـای  دفتـر  کل  مدیـر  کـه  آن طـور 
می رسـد  خبـر  مجلـس  از  می گویـد  تاالبـی کشـور 
دیگـری  کار  بـه  را  تاالب هـا  بودجـه  اسـت  قـرار 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  دهنـد.  اختصـاص 
زخـم  خشکسـالی  از  کشـور  تاالب هـای  تمامـی 
نیازمندنـد. بودجـه  ایـن  بـه  احیـا  بـرای  و   خـورده 
مسـعود باقـرزاده کریمـی، مدیرکل دفتر اکوسیسـتم 
محیـط  زیسـت  حفاظـت  سـازمان  تاالبـی   هـای 
از  زمزمه هایـی  سـیل  وقـوع  از  »بعـد  می گویـد: 
مجلـس شـنیده می شـود کـه اعتبـارات مربـوط بـه 
حفاظـت از تاالب هـا بـه جبـران خسـارات سـیل و 
سـیاب اختصـاص یابـد درحالی که به هیچ عنـوان کار 
درسـتی نیسـت و بایـد این اعتبـارات را حفظ کنیم.«
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تکذیب خرید و 
فروش ملخ در فارس

معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی شیرار، موضوع 

خرید و فروش ملخ در استان 
فارس را شایعه خواند و 

تکذیب کرد.

بهمن کشاورز 
درگذشت

بهمن کشاورز حقوقدان 
برجسته کشورمان، صبح دیروز 

به علت عارضه قلبی دار فانی 
را وداع گفت. بهمن کشاورز 

متولد ۱۳۲۳ سابقه ریاست بر 
کانون وکالی دادگستری مرکز 
و اتحادیه سراسری کانون های 

وکالی دادگستری ایران
)اسکودا( را داشت.
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یادداشت  مهمان
غامرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1430

چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیرکل دفتر اکوسیستم های تاالبی: 
زمزمه هایی از مجلس شنیده می شود که 
اعتبارات مربوط به حفاظت از تاالب ها به 
جبران خسارات سیل اختصاص یابد

زمزمه قطع کردن 

بودجه تاالب ها به 

بهانه بارندگی

2

45 و

قشم؛ میزبان ُسفرای 
فرهنگی »اکو«

ُسفرای کشورهای عضو»اکو«، برای امضای 
تفاهم نامه گردشگری به قشم سفر می کنند

حشمت هللا فالحت پیشه :

فروش نفت را بلوف های 
سیاسی، تعیین نمی کند

آگهی مناقصه عمومی  
شماره 98/2/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظـر دارد "طراحـی، خرید، نصـب و راه انـدازی 6 عدد برج 
روشـنایی ۱8 متری با مشـخصات فنی ذكر شـده در اسـناد مناقصه در محل خطوط 4، 5، 6 و 7 تولید كنسانتره" 
خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی به پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا كلیه متقاضیـان می توانند 
جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را بـه همراه فرم 
پرسشـنامه ارزیابـی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلـود نمایند . مهلت 
تحویل پاكات ساعت 9 الی ۱4 روز چهارشنبه مـــورخ 98/۲/۱8 در محـــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و 
یـا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محل اجرای پروژه روز چهارشـنبه مـورخ 98/۲/۱۱ برای 

مدیریت قراردادها و معامالتمتقاضیان بالمانع می باشـد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

نوبت اول

QCBS فراخوان انتخاب مشاور به روش
شـركت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان كرمان در نظـر دارد انجام فعالیت های خدمات مشـاوره با موضوعات طراحی و نظـارت بر پروژه  

های انتقال نیرو ، برق رسـانی و نوسـازی شـبکه و تاسیسـات  شـبکه برق ، مشـاوره برداشـت ،ثبت و بروزرسـانی اطالعات شـبکه)GIS( و مدیریت 
مصـرف انـرژی هـای تجدید پذیر را به شـرح ذیل به شـرکت های مشـاوره ای واجد صالحیت واگـذار نماید.

۱- ارائه گواهی رتبه بندی  خدمات مشاوره در زمینه  نیرو )توزیع( دارای تاریخ معتبراز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی می باشد .
۲-ارائه گواهی صالحیت ایمنی مرتبط و دارای تاریخ معتبر از اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی می باشد.

۳- محــل خریــد اســناد : كرمــان- خیابــان خواجــوی کرمانــی - خیابــان توانیــر - شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان امــور تــداركات 
،ســاختمان شــماره  ۳ -  تلفــن -0۳4۳۲5۲000۳

 4- مــدارك مــورد نیــاز جهــت تحویــل اســناد : فیــش واریــزی بــه مبلــغ 500.000 ریــال بــه ازاء هــر جلــد اســناد فراخــوان واریــز بــه حســاب ســپهر شــماره 
0۱0۱84۳8۲4008 بانــك صــادرات شــعبه اســتاد علــی اکبــر صنعتــی كرمــان ،كد شــعبه ۳۲80 

5-آدرس محل تحویل پیشنهادات : كرمان ، خیابان خواجوی کرمانی، خیابان توانیر ، دبیر خانه شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان
6- محل برگزاری : شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان - ساختمان شماره یك ، طبقه اول ، سالن كنفرانس شركت 

7- پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ،مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی كــه بعــد از موعــد مقــرر واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد درضمــن درج 
شــماره فراخــوان وســایر مندرجــات روی پــاكات الزامــی اســت و حضــور پیشــنهاد دهندگان)حداکثــر یــک نفــر( در جلســه بــا ارائــه معرفــی نامــه و کارت 

شناســایی بالمانــع اســت. 
8- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان مندرج می باشد. 
۱0-  فرایند انتخاب مشاور به صورت QCBS  می باشد.

تاریخ فروش عنوان فعالیتشماره فراخوان
اسناد

زمان ومحل تحویل 
پاکتهای پیشنهادی

بازگشایی پاکات 
ارزیابی

98-۲4
طراحی پروژه های مربوط به انتقال نیرو ، برق رسانی 
و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

 ۱۳98/0۲/04
لغایت 

۱۳98/0۲/۱0

حداکثر تا ساعت 
08:30 صبح مورخ 

1398/02/22
در محل دبیرخانه 

شرکت

از ساعت 11 صبح 
مورخ 98/02/22 
در محل سالن 

کنفرانس

98-۲5
نظارت بر پروژه های مربوط به انتقال نیرو ،برق رسانی 
و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

98-۲6
مشاوره برداشت ،ثبت و بروز رسانی اطاعات شبکه توزیع 

نیروی برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 
)GIS( شمال استان کرمان

98-27
مشاور مدیریت مصرف و انرژی های تجدید پذیر حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد  

واژه ای بـرای تسـلی شـما در برابر سـنگینی مصیبـت وارده 
پیـدا نمـی شـود، غـم پـرواز عزیزتـان  بـرای مـا هـم ناراحـت 
کننـده اسـت و خـود را در این غم با شـما شـریک مـی دانیم و  
از پـروردگار متعـال مـی خواهیـم به شـما صبر و طاقـت تحمل 

ایـن مصیبـت را عطـا فرماید.

جناب آقای روح اهلل ابوالهادی  

روزنامه پیام ما

نقـاط کشـور داشـت کـه هم نکتـه مثبـت آن بود 
و هـم این کـه ایـن اسـتعداد هـا بدون اطـاع از 
یکدیگـر بـا محرومیـت بـه کار مشـغول اند. ایـن 
برنامـه هشـداری بـود به مسـئوالن که قـدری به 
کل کشـور توجـه و زمینـه رشـد این اسـتعدادها 

را فراهـم کنند.
ایـن نـوع برنامه  ها با همه ویژگی  هـای مثبت آن 
نوعـی خط دهـی و تشـویق بـه سـوی ایـن قبیل 
برنامه  هاسـت. یعنـی نبض جامعـه را اگر بگیری 
بیشـتر بـه سـمت شـعبده بازی  ها، خندوانه هـا، 

جشـنواره های از ایـن قبیـل اسـت و پیـام آن 
این کـه اگـر بخواهـی گلیـم خـود را از آب بیرون 
بکشـی بایـد دنبـال این چنین برنامه هـا بروی و 

اسـتعدادت را در ایـن راه هـا صـرف کنی!
توقـع  ایجـاد  ایـن خاقیـت  همچنیـن کشـف 
بـرای دارنـدگان آن خواهد بودکه حق آن هاسـت، 
ولـی سـؤال ایـن اسـت کـه: آیـا نتیجـه آن کوچ 
از شـهر و دیـار خود و احیانا قرارگرفتن در شـمار 
سـلبریتی  ها و بریـدن از جامعـه نخواهـد بـود؟ 

خبرآناین



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1430 | چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398

»برنده باش« در چالش استفتاء
آیت هللا مکارم شیرازی جوایز مسابقه »برنده باش« را حرام اعالم کرد 

نظرآیت هللا مکارم شیرازی در مورد مسابقه »برنده باش« اعالم شد

بـا  همیشـه  تلویزیونـی  مسـابقات 
شـبهات فراوانـی همـراه بـوده انـد و از 
گـوی  پیامکـی  مسـابقات  بیـن  ایـن 
سـبقت را از بقیـه ربـوده انـد، همیشـه 
کسـانی هسـتند کـه ایـن مسـابقات را 
مجـاز و تعـدادی آنهـا را با حکم شـرعی 
مجـاز نمـی داننـد، برخـی از نظـرات در 
ایـن بـاره آنقـدر تنـد اسـت کـه صـدا و 
سـیما را تشـبیه بـه قمارخانـه ای کـرده 
انـد کـه همیشـه بـاز اسـت و تنهـا بـا 
برداشـتن  و  تلویزیـون  کـردن  روشـن 
توهـم  شـد،  آن  وارد  می تـوان  کنتـرل 

امتحـان  بـه  میـل  و  شـدند  برنـده 
مـی  وا  ایـن  بـه  را  مخاطـب  شـانس، 
دارد کـه سـتاره، مربـع هـای تلویزیونی 
را امتحـان کنـد. بـا سـخت تـر شـدن 
شـرایط اقتصـادی، میل به برنده شـدن 
بـه  اغلـب  هایـی کـه  جایـزه  بـردن  و 
صـورت نقـدی و یـا  به صـورت کاالهای 
بـا ارزش پرداخـت می شـوند، مخاطب 
را  سـنجی ها  نظـر  و  مسـابقات  ایـن 
الزم  البتـه  اسـت،  کـرده  هـم  بیشـتر 
از  بعضـی  براسـاس  اسـت   ذکـر  بـه 
مسـابقات  کـه  صورتـی  در  اسـتفتاات 

پیامکـی طبـق قوانینـی باشـند، مجازاند 
به طـور مثال حضرت آیـت هللا خامنه ای 
در ایـن بـاره فرموده انـد: »اگـر در قبـال 
شـرکت در قرعه کشـی چیـزی دریافـت 
قبـال  در  پـول  نمـودن  و کسـر  نشـود 
هزینه پیامک باشـد، فی نفسـه اشـکال 
جهـت  بـه  مبلغـی  اگـر  ولـی  نـدارد؛ 
می شـود  قرعه کشـی کسـر  در  شـرکت 
بـه نحـوی کـه بـا پـول شـرکت کنندگان 
می دهنـد،  برنـده  بـه  و  تهیـه  جایـزه 
و همـان شـرط   نـدارد  صـورت شـرعی 
مـکارم  آیـت هللا  اسـت.«  حـرام  بنـدی 
شـیرازی هم در پاسـخ به این پرسـش 
برنامه هایـی  بـه  پیامـک  »ارسـال  کـه 
تلویزیونـی  در مسـابقه  جهـت شـرکت 
چـه حکمـی دارد؟«، گفتـه  اسـت: »در 
صورتـی کـه بـرای شـرکت در مسـابقه، 
وجهـی نپردازنـد و مسـابقه مربـوط بـه 
نـدارد.«  اشـکال  باشـد،  مشـروعی  کار 
وزیـر  جهرمـی  آذری  جـواد  محمـد 
ارتباطـات و فناوری اطاعـات نیز در این 
بـاره مـی گویـد: »برخـی از شـهروندان 
بـه عملکـرد تلویزیـون معترضنـد و مـی 
پرسـند چـرا بایـد برنامـه سـازی ماننـد 
کلـوپ هـای بخـت آزمایی انجام شـود.
می کنـد  تبلیـغ  تلویزیونـی  برنامـه ای 
و کسـی شـرکت  می گـذارد  مسـابقه  و 
می آیـد  پیامـک  برایـش  بعـد  می کنـد 
کـه اینقـدر از حسـابت کسـر می شـود، 
فـرد شـاکی می شـود امـا نمی دانـد کـه 
فرزنـدش  دسـت  حـال گوشـی  آن  در 
در مسـابقه شـرکت کـرده  و وی  بـوده 
اسـت.آذری جهرمـی افـزوده اسـت: یـا 
برخـی از مسـابقاتی کـه برگـزار شـده و 
از طریـق صداوسـیما پخـش می شـود 

از  خیلـی  و  نـدارد  درسـتی  ماهیـت 
مـا  بـرای  شـرعی  لحـاظ  از  متدینیـن 
گـزارش می نویسـند کـه ایـن برنامـه ای 
کـه گذاشـتند و می گفتنـد رأی خـود را 
بدهید مثـاً یک پراید جایـزه می دهیم، 
چـه  بخت آزمایـی  برگه هـای  بـا  ایـن 
فرقـی دارد؟ این حوزه دیگـر الزامًا حوزه 
فنـی و موضـوع ارزش افـزوده نیسـت. 
حـال بایـد مقـررات باالدسـتی  بـرای آن 

تکلیـف مشـخص کنـد.«
هاشـمی طبـا عضـو مجمـع تشـخیص 
ایـن  دربـاره  نیـز  نظـام  مصلحـت 
گفـت:  تلویزیونـی  هـای  نظرسـنجی 
یـک  هـم  انقـاب  از  قبـل  »اتفاقـا 
همچیـن چیـزی بود که دیجیتـال نبود؛ 
بلیـت بخـت آزمایـی داشـت کـه مـی 
می کردنـد.« قرعـه کشـی  و  فروختنـد 

 چالش جدید »برنده باش«
مسـابقه  مـورد  در  چالـش جدیـد  امـا 
حضـرت  اسـتفتاء  و  بـاش«  »برنـده 
آیـت هللا مـکارم شـیرازی در مـورد ایـن 
هـای  شـبکه  در  کـه  اسـت،  برنامـه 
و  گشـته  دسـت  بـه  دسـت  مجـازی 
برنامـه  ایـن  بـرای  جدیـدی  حاشـیه 
درسـت  سـیما  و  صـدا  سـاز  حاشـیه 
»برنده بـاش«  برنامـه  اسـت،  کـرده 
اجـرای  بـا  اسـت  صباحـی  چنـد 
از شـبکه سـه سـیما  محمدرضـا گلـزار 
روزهـای  همـان  از  می شـود.  پخـش 
ابتدایـی هـم منتقدیـن و صاحب نظران 
اعتقـاد داشـتند ایـن مسـابقه بـا جوایز 
کـه  اسـت  شـبهه برانگیز  میلیونـی اش 
ایـن هزینه هـا را از کجا بدسـت می آورد 
مجـری  ای کـه  میلیونـی  دسـتمزد  و 
حاشـیه برانگیز  نیـز  می کنـد،  پرداخـت 
ابتـدا  همـان  از  بـاش«  بود.»برنـده 
قـرار بـود بـرگ برنـده مدیر شـبکه سـه 
باشـد. مسـابقه ای کـه محمدرضـا گلـزار 
سوپراسـتار سـینما را برای اولیـن بار به 
عنـوان مجری روی آنتـن تلویزیون آورد 

و می خواسـت بـا اسـتفاده از پتانسـیل 
هـواداران ایـن بازیگـر بـرای تلویزیـون 
مخاطـب جـذب کنـد از ابتـدا بـه خاطر 
مـورد  انتخـاب شـرکت کنندگانش  نـوع 
بـرای  اینکـه کسـانی کـه  بـود.  انتقـاد 
شـرکت در ایـن برنامـه تمایـل داشـتند 
نصـب  را  برنامـه  اپلیکیشـن  بایـد 
جـواب  آن  سـواالت  بـه  و  می کردنـد 
می دادنـد و آنقـدر هزینـه می کردنـد و 
سـوال می خریدند کـه بتوانند بـه عنوان 
»برنـده  اسـتودیوی  بـه  برتـر  نفـرات 
بـاش« راه یابنـد، مـوردی بـود کـه در 
همـان ابتـدا باعث شـد بعضی رسـانه ها  
سـازندگان  هنگفـت  درآمـد  مـورد  در 
برنامـه بنویسـند.این امـا چالشـی نبود 
کـه باعـث توقـف حرکـت ایـن برنامـه 
شـود. حاشـیه بعدی شـاید وقتـی رقم 
خـورد کـه در مسـابقه مردمـی جام جم 
»برنـده  روز جـای  یـک  از  طـی کمتـر 
بـاش« و »نـود« بـه عنـوان برنامه هـای 
محبـوب مـردم جابجـا شـد و پیامکـی 
بـه کسـانی کـه بـه برنامـه »نـود« رای 
داده بودنـد فرسـتاده شـد کـه حکایـت 
از تغییـر رای آنهـا داشـت. اتفاقـی کـه 
مشـخص  از  ارتباطـات  وزارت  گرچـه 
علی رغـم  گفـت،  آن  متخلـف  شـدن 
پرسـش مخاطبـان هیـچ مسـوولی در 
نـداد. توضیحـی  آن  دربـاره  تلویزیـون 

»مهـدی سـالم« رییـس شـبکه امیـد 
هـم در ایـن باره نکتـه ای را عنوان کرده 
انقـاب در سـال 83  رهبـر  اسـت کـه 
یـک مصاحبـه ای دارند و در آن مصاحبه 
ایـن  از  مسـابقه هایی  می کننـد  اعـام 
جنـس را تأییـد نمی کننـد و ایـن گفتار 
در  و  دارد  وجـود  همه جـا  در  معظم لـه 
عیـان توضیح دادنـد و پیگیـری کردند؛ 
ایشـان به صراحت فرمودند: »شـخصی 
تمـاس می گیـرد و به خاطـر هیچی، به 
او جایـزه می دهنـد. یـک روز من دیدم 
در یـک برنامـه  تلویزیونـی پنـج میلیون 
تومـان بـه یـک نفر جایـزه دادنـد؛ برای 

ایـن  کـه به چند سـؤال جـواب داد! این 
سـرگرمِى خیلـی جالبـی نیسـت. پنـج 
میلیـون تومـان، تقریبـًا حقـوق دو سـه 

سـال یـک کارمند متوسـط اسـت.«
سـوال ایـن بـود: »مسـابقه ای حضوری 
بـا عنـوان »مسـابقه بـزرگ برنده باش« 
از طریـق شـبکه سـه سـیمای جمهوری 
اسـامی ایـران در حـال اجـرا و پخـش 
اسـت کـه بـه شـرکت کنندگان در ایـن 
مسـابقه بـه ازای پاسـخ صحیـح به هر 
سـوال، مبلـغ قابـل توجهـی بـه صـورت 
پلکانی)تـا سـقف 100 میلیـون تومـان( 
مجـری  بـا کمـک  کـه  می کنـد  اعطـا 
اختیـار  در  فرصت هایـی کـه  و  برنامـه 
هـر شـرکت کننده قـرار می گیـرد، مبلـغ 
جایـزه غالبـًا از 5 میلیـون تومـان کمتـر 
نیسـت. شـرط حضـور در ایـن برنامـه 
خرید سـوال و پاسـخ درسـت بـه آن ها 
از طریـق اپلیکیشـن به خصوص اسـت 
و در صـورت درسـت بـودن جواب ها، در 
یـک رقابـت فشـرده، 4 نفـر به مسـابقه 

حضـوری دعـوت خواهنـد شـد. 
حـال سـواالت ایـن بودنـد آیـا برگزاری 
اسـت؟آیا  جایـز  مسـابقات  نـوع  ایـن 
شـرکت در ایـن نـوع مسـابقات جایـز 
اسـت؟آیا شـرکت کننده، مالک شـرعی 
آیـت هللا  پاسـخ  شـد؟  خواهـد  جایـزه 
مـکارم شـیرازی اینچنیـن اسـت:»این 
کار قمـار اسـت و کسـانی کـه شـرکت 
می کننـد مالـک آن جوایـز نمی شـوند.« 
ایـن  هـم اسـتفتاهای  از  البتـه پیـش 
بـود  شـده  انجـام  مراجـع  از  دیگـری 
دارنـد شـیوه  اعتقـاد  مراجـع  اغلـب  و 
اجـرای چنیـن مسـابقاتی اشـکال دارد. 
مراجـع  دفاتـر  کـه  اسـت  گونـه  ایـن 
معظـم تقلید، این شـیوه اعطـای جایزه 
بـه برنـدگان را از کل یـا بخشـی از پـول 
دارای  شـرکت کنندگان  شـده  جمـع 
اشـکال دانسـتند و حتـی برخـی نیز آن 
را بـه قمـار یـا امـری نزدیـک بـه قمـار 

تشـبیه کردنـد.

سیاستسیاست 

صفوی: همکاری های اقتصادی و امنیتی، جهان اسالم را 
به صلح و توسعه می رساند 

تحقق دولت الکترونیک مورد تاکید تمام ارکان نظام است

مدیرعامل مؤسسـه آینده پژوهی جهان اسـام 
گفت:بـرای رسـیدن بـه صلح و توسـعه باید به 
سـمت همکاری هـای اقتصـادی و امنیتـی در 
جهـان اسـام برویـم؛ ایـران تنهـا کشـور جهان 

اسـام اسـت که امنیـت درون زا دارد.
سـید حمـزه صفـوی مدیرعامـل مؤسسـه آینـده پژوهـی جهـان اسـام و دبیـر 
تحلیـل  در  شمسـی   ۱4۱4 افـق  در  اسـام  جهـان  آینـده  همایـش  اجرایـی 
چالش هـای جهـان اسـام گفت:یکـی از آسـیب های جهـان اسـام داشـتن 
اطاعـات غلـط نسـبت بـه وضعیـت موجـود و نـگاه اشـتباه نسـبت بـه آینـده 
است.داشـتن تحلیل هـای غیرصحیـح وعدم ارزیابـی و تحلیل نتیجـه اقدامات 

سیاسـی و نظامـی از دیگـر نقـاط رنـج و آسـیب در جهـان اسـام اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تهران بـا تأکید بر ضـرورت آینـده پژوهی در جهان اسـام 
تصریـح کـرد: اکثـر مطالعـات و کارهایـی کـه روی جهان اسـام تاکنـون صورت 
گرفتـه ماهیـت تاریخـی داشـته اند و نهایتًا با نگاه به گذشـته بـه وضعیت فعلی 
پرداخته انـد. در جهـان اسـام کمتـر کارهـای آینـده پژوهـی در دسـتور کار قـرار 

گرفتـه اسـت. مطالعـات آینـده پژوهـی کمـک می کنـد که کشـورهای اسـامی 
بـا انـواع سـناریوهای مختلـف مواجـه باشـند و نتایـج و پیامدهـای هرکـدام از 
سـناریوها را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهنـد و در نهایـت تصمیـم بگیرنـد که 

می خواهنـد در کـدام رونـد و جریـان و بـا چـه نتیجـه ای ایفـای نقـش کنند.
وی بـا بیـان اینکـه »اگـر تیـم مشـاوران نظامی و سیاسـی صدام پیـش از آغاز 
جنـگ بـا ایـران مطالعـات آینـده پژوهـی انجـام می دادنـد هرگـز صـدام جرأت 
حملـه بـه ایـران را نمـی یافت«،خاطرنشـان کرد: اگـر در رژیم بعث عـراق و تیم 
مشـاوران سیاسـی و نظامـی صدام پیـش از آغاز جنگ با ایـران مطالعات آینده 
پژوهـی صـورت می گرفـت و پیش بینـی درسـتی از آینده ایجاد می شـد، شـاید 
هرگـز رهبـری سیاسـی عـراق تصمیـم بـه آغـاز جنـگ بـا ایـران نمی گرفت؛این 
نقطـه ای اسـت کـه به ما هشـدار می دهـد مطالعات آینـده پژوهـی را باید جدی 

بگیریم.
صفـوی همچنیـن بـا بیـان اینکه»درجهـان اسـام یـک قـدرت هژمـون شـکل 
نمی گیرد،امـا قطـب قـدرت جهان اسـام می تواند ظهـور و بـروز کند«،بر ضرورت 

همـکاری و همگرایـی میـان کشـورهای اسـامی تأکیـد کرد .

»اسـحاق جهانگیری« در دوازدهمین جلسـه 
شـورای فنـاوری اطاعـات کـه بـه ریاسـت 
وی برگـزار شـد، به تاثیـر اجـرای کامل طرح 
دولـت الکترونیـک در ارتقـای رضایتمنـدی 

مـردم از خدمـات دولتـی تاکیـد کـرد.
وی اظهارداشـت: تبـادل اطاعـات بیـن دسـتگاهی یکی از ضـرورت های تحقق 
دقیـق و کامـل دولت الکترونیک اسـت و دسـتگاه ها باید با لحاظ همه شـرایط 
الزم بـرای حفاظـت از اطاعـات خصوصـی شـهروندان در زمینه اشـتراک گذاری 
اطاعـات در سـامانه هـای ملـی مرکـز ملـی تبـادل اطاعـات، همـکاری کامل و 

جدی داشـته باشند.
معـاون اول رییـس جمهـوری ادامـه داد: تعلـل در همـکاری بـرای ایجـاد دولت 

الکترونیـک از هیـچ دسـتگاه و نهـادی پذیرفته نیسـت. 
جهانگیـری همچنیـن گفت:شـفافیت اطاعاتی که در نتیجه اجـرای کامل دولت 
الکترونیک ایجاد می شـود ضمن تسـهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشـمگیری 

بر پیشـگیری و مقابله با مفاسـد دارد.

وی یـادآور شـد: دولـت الکترونیـک از سـوی دیگـر کمـک بزرگـی بـه برقـراری 
عدالـت در عرصـه هـای مختلـف مـی کنـد و گامـی موثر نیـز در اجـرای اقتصاد 
مقاومتـی و تقویـت اقتصـاد کشـور در برابر تکانـه های خارجـی و داخلی خواهد 
بود.ثبـت نـام الکترونیکـی کارت سـوخت یکـی از خدمات ملمـوس الکترونیک 
اسـت محمدجـواد آذری جهرمـی وزیـر ارتباطات و فنـاوری اطاعات نیـز در این 
جلسـه گفـت: رییـس جمهـوری در دیـدار نـوروزی ابتـدای سـال تاکید کـرد که 
امسـال بایـد در ازای 12 مـاه، حداقـل 12 خدمـت ملموس الکترونیـک به مردم 
ارائـه شـود.وی تصریـح کـرد: یکـی از نمونه هـای خدمت ملمـوس الکترونیک، 

ثبـت نـام الکترونیکـی کارت سـوخت از مـردم بود. 
وی افـزود: مـردم بـرای ثبـت نـام دور جدیـد کارت سـوخت بـدون نیـاز به هیچ 
گونـه مراجعـه حضـوری، در مدت بسـیار کوتاهـی از طریق تلفن همـراه خود در 
سـامانه دریافت کارت سـوخت ثبـت نام کردند و هیچ هزینـه ای نیز نپرداختند.
در ایـن جلسـه وزیـر آمـوزش و پـرورش، معـاون رییـس جمهـوری و رییـس 
سـازمان امـور اسـتخدامی کشـور، دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی حضـور 

داشتند.

سنتکام در فهرست نیروهای تروریستی قرار گرفتپیام خبر
فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا )سنتکام(، نیروها و سازمان یا نهادهای تحت اختیار این 
فرماندهی با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسامی در فهرست نیروهای تروریستی قرار گرفت 
و هر گونه کمک به آنها همکاری در اقدام تروریستی است.

سنا
:ای

س
عک

ــدم  ــاره ع ــی درب ــم در گزارش ــریه تای نش
ایــران  نفتــی  معافیت هــای  تمدیــد 
ایجــاد  بــا  اقــدام  ایــن  نوشــت کــه 
همچــون  کشــورهایی  در  مشــکاتی 
نتیجــه  ترکیه،چیــن وعــراق می توانــد 
تایــم  باشد.نشــریه  معکــوس داشــته 
دونالــد  نوشــت:»تصمیم  بــاره  درایــن 
ــای  ــه اعط ــان دادن ب ــرای پای ــپ، ب ترام
ایــران  علیــه  تحریم هــا  از  معافیــت 
نفــت کــه  بــزرگ  بــه چنــد خریــدار 
جدیدتریــن اقــدام واشــنگتن در راســتای 

فشــار  اعمــال  بــرای  سیاســت هایش 
حداکثــری بــر تهــران اســت باخشــم قابل 
ــران مواجــه شــد.  ــی ازســوی ای پیش بین
امــا برخــی مقامــات اطاعاتی،دفاعــی 
ــراه  ــه هم ــکا ب ــه آمری و وزارت امورخارج
کارشناســان هشــدار داده انــد ایــن اقــدام 
ــه دار  ــاد مشــکات ادام ــا ایج ــد ب می توان
در کشــورهایی همچــون عــراق، ترکیــه 
پــی  در  نتیجــه ای معکــوس  و چیــن 
داشــته باشــد.یونان، ایتالیــا و تایــوان 
پیــش از ایــن درپاســخ بــه تحریم هــای 

آمریکاعلیــه ایــران خریــد نفــت از تهــران 
چیــن،  امــا  بودنــد  متوقــف کــرده  را 
ــه  ــه ب ــد و ترکی ــی، هن ــره جنوب ــن، ک ژاپ
واردات نفــت ایــران ادامــه دادند.ایــن 
تحریم هــای اقتصــادی تاکنــون صــادرات 
ــش داده  ــدودی کاه ــران را تاح ــت ای نف
ــن  ــی در ای ــذاری خارج ــرمایه گ ــر س و ب
ــر  ــوده اســت.پمپئو وزی کشــور تأثیرگذارب
امورخارجــه آمریــکا دریــک کنفرانــس 
ــکا  ــت آمری ــی گفــت: هــدف دول مطبوعات
مجــاب کــردن ایــران بــرای مذاکــره مجدد 
بــر ســر توافــق هســته ای، مذاکــره دربــاره 
موشــک های بالســتیک و پایــان حمایــت 
از گروه هایــی اســت کــه واشــنگتن آنهــا را 

می خوانــد. تروریســت 

عدم تمدید معافیت از تحریم های 
ایران، نتیجه معکوس دارد

لغو معافیت  نفتی از تحریم های 
ایران،شامل عراق نمی شود

یــک منبــع نزدیــک بــه دولــت عــراق در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری بغدادالیــوم 
گفــت: تصمیــم دونالــد ترامپ،رئیــس جمهــور آمریــکا مبنــی برلغــو معافیت های 
نفتــی 8 کشــور ازتحریم هــای ایــران بــه هیــچ وجــه عــراق را شــامل نمی شــود 
زیــرا ایــن تحریم هــا تنهــا مختــص بــه واردات نفــت خــام اســت وعــراق نفــت 
خــام را وارد نمی کنــد بلکــه امســال جــزو تولیدکننــدگان اساســی بــود.وی افــزود: 
ایــن تصمیــم آمریــکا همچنیــن واردات مــواد غذایــی از ایران را شــامل نمی شــود 
زیــرا تنهــا مربــوط بــه واردات نفتــی اســت.این منبــع در ادامــه گفت:واشــنگتن 
چنــد وقــت پیــش مهلــت 45 روزه بــرای وارد کــردن گاز از ایــران بــه عــراق داده 
ــراق  ــرا ع ــت زی ــد یاف ــش خواه ــت افزای ــن مهل ــه ای ــد ک ــان دادن ــود و اطمین ب
بــرای فعــال کــردن نیروگاه هــای بــرق خــود درایــن مــدت از گازایــران بــی نیــاز 
نیســت وقطــع ایــن واردات خســارت 4000 مگاواتــی از تولیــد بــراق بــرای عــراق 
بــه دنبــال خواهــد داشــت، فصــل تابســتان در راه اســت و ایــن مســاله بــه هیــچ 
وجــه امــکان پذیرنیســت.پیش از ایــن رزاق محیبس،عضــو کمیســیون انــرژی 
پارلمــان عــراق گفت:مــا از دولــت می خواهیــم کــه اقدامــات ســریعی در رابطــه 
ــکا  ــای آمری ــران اتخــاذ کند.تحریم ه ــه ای ــکا علی ــای آمری ــده تحریم ه ــا پرون ب

یکجانبــه اســت و عــراق ملــزم بــه پایبنــدی بــه آنهــا نیســت.

سیاستسیاست

ایران ظرفیت راهبردی توسعه اقتصادآسیادولت، موظف به اقدام علیه آمریکا شد 
ــد  ــف شـ ــات مکلـ وزارت اطاعـ
ــم  ــانی در تصمیـ ــامی کسـ اسـ
آمریـــکا مبنـــی بـــر تروریســـت 
مشـــارکت  ســـپاه  نامیـــدن 
ـــدگان  ـــد. نماین ـــی کن ـــه معرف ـــوه قضائی ـــه ق ـــتند را ب داش
ــدام  ــرح اقـ ــات طـ ــی جزئیـ ــه بررسـ ــس در ادامـ مجلـ
متقابـــل در برابـــر اعـــام ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی 
ـــاالت متحـــده  ـــوان ســـازمان تروریســـتی توســـط ای ـــه عن ب
آمریـــکا مـــواد ۱0، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱4 را تصویـــب کردند.طبـــق 
ـــف اســـت  مـــاده ۱0 ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور مکل
ـــاالنه  ـــون را س ـــن قان ـــرای ای ـــرای اج ـــاز ب ـــورد نی ـــع م مناب
ـــون  ـــن قان ـــری ای ـــتگاه های مج ـــنواتی دس ـــه س در بودج
پیـــش بینـــی و تخصیـــص ۱00 درصـــد را صـــادر کنـــد.

طبـــق مـــاده ۱۱دولـــت وکلیـــه دســـتگاه های مشـــمول ایـــن 
ـــود را  ـــزارش عملکردخ ـــاه یکبارگ ـــر چهارم ـــون موظفنده قان
ـــرای  ـــی ب ـــت خارج ـــی وسیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــه کمیس ب
ــر  ــه کنند.بـ ــامی ارائـ ــورای اسـ ــس شـ ــرح در مجلـ طـ
ـــتگاه های  ـــایر دس ـــات و س ـــاده ۱۲وزارت اطاع ـــاس م اس
ــن  ــه در ایـ ــانی را کـ ــامی کسـ ــد اسـ ــی موظفنـ اطاعاتـ
ــوه  ــه قـ ــایی و بـ ــته اند شناسـ ــارکت داشـ ــم مشـ تصمیـ
ــی  ــون مقتضـ ــدام قانـ ــا اقـ ــد تـ ــی کننـ ــه معرفـ قضائیـ
بـــه عمـــل آید.طبـــق مـــاده ۱۳کلیـــه تکالیـــف مرتبـــط 
بانیروهـــای مســـلح مقـــرر در ایـــن قانـــون بـــر اســـاس 
ــد. ــرا می باشـ ــل اجـ ــوا قابـ ــی کل قـ ــر فرماندهـ تدابیـ
ـــی  ـــم نهای ـــان تنظی ـــون از زم ـــن قان ـــاده ۱4ای ـــاس م براس

الزم االجـــرا اســـت.

ـــخیص  ـــع تش ـــو مجم ـــک عض ی
مصلحـــت نظـــام گفت:ایـــران 
برخـــاف برخـــی کشـــورهای 
نفـــت خیز،تحـــت ســـلطه آمریـــکا 
ـــود  ـــت خ ـــع مل ـــق بامناف ـــوده و اراده ای مســـتقل و مطاب نب
ـــد  ـــه رش ـــد ب ـــی می توان ـــن موقعیت ـــا چنی ـــن ب دارد؛ بنابرای
ـــد  ـــک کن ـــال گســـترش اســـت، کم ـــروز در ح ـــه ام ـــن ک چی
ـــه  ـــردی ب ـــی راهب ـــیا ظرفیت ـــاد آس ـــعه اقتص ـــرای توس و ب
حســـاب بیایـــد. غامعلـــی حـــداد عـــادل کـــه در رأس 
هیأتـــی بلندپایـــه ازمجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام 
ـــک  ـــی طـــرح »ی ـــن اجـــاس جهان ـــرای شـــرکت در دومی ب
ـــر  ـــت، عص ـــرده اس ـــفر ک ـــن س ـــه پک ـــک جاده«ب کمربند،ی
دوشـــنبه بـــا ســـونگ تائـــو وزیـــر بین الملـــل ونماینـــده 

ارشـــد حـــزب حاکـــم چیـــن دیدارکرد.درایـــن ماقـــات 
ـــا  ـــط جامع،ب ـــتن رواب ـــت:اراده ایران،داش ـــادل گف ـــداد ع ح
ــرا  ــت؛ چـ ــور اسـ ــردی دو کشـ ــدت و راهبـ ــات، درازمـ ثبـ
کـــه ایـــران و چیـــن دو تمـــدن کهـــن و آســـیایی انـــد 
کـــه چندیـــن هـــزار ســـال اســـت بـــه همیـــن نـــام در 
ـــی  ـــه تاریخ ـــم رابط ـــروز ه ـــته و ام ـــور داش ـــاره حض ـــن ق ای
بـــا یکدیگـــر را ادامـــه می دهند.ایـــن عضـــو مجمـــع 
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام بـــا اشـــاره بـــه موقعیـــت 
جغرافیایـــی و ژئوپلتیکـــی ایـــران درطـــول تاریخ،کشـــورمان 
ــد و  ــم خوانـ ــاده ابریشـ ــر ازجـ ــم و مؤثـ ــه ای مهـ را حلقـ
افزود:اقـــدام رئیـــس جمهـــور چیـــن در احیـــای جـــاده 
ابریشـــم بـــرای ملـــت ایـــران معنـــادار ومـــورد اســـتقبال 

وحمایـــت جمهـــوری اســـامی اســـت.

ب
خا

انت
س: 

عک

در جلسـه علنـی امـروز سه شـنبه، سـوال خادمـی نماینـده 
ایـذه از وزیـر نفـت مطـرح شـد، مبنـی بـر ایـن کـه چـرا 
سیاسـت های گازی کشـور در بخـش خدمـات گاز رسـانی به 
روسـتاها و بخش هـای مختلـف کشـور و در گرفتـن سـهم 
بـازار گاز دنیـا غیـر عادالنـه و ضـد منافع ملی بوده اسـت.بعد 
از پاسـخ های زنگنـه، خادمـی گفـت کـه از توضیحـات وزیـر 
قانـع نشـده اسـت. به همیـن دلیل پاسـخهای وزیـر به رأی 
مجلـس گذاشـته شـد کـه نماینـدگان بـا ۱۱۲رأی موافق، 54 
رأی مخالـف و ۳ رأی ممتنـع از مجمـوع ۱97 نماینده حاضر 

در مجلـس از پاسـخ های وزیـر قانـع شـدند.

مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  محمودی«عضـو  »سـمیه 
مـردان  ازدواج  حاصـل  افزود:فرزنـدان  اسـامی  شـورای 
خارجـی بـا زنان ایرانی کـه باتکلیف هسـتند و هیچ هویتی 
در کشـور ندارنـد بایـد تعییـن تکلیـف شـوند،این مـی تواند 
یـا ازطریـق اعطـای تابعیـت یا صـدوراوراق شناسـایی معتبر 
باشـد. وی بـه ارسـال الیحـه اعطـای تابعیـت بـه فرزنـدان 
ایرانـی بـا مـردان خارجـی توسـط  حاصـل ازدواج مـادران 
دولت به مجلس شـورای اسـامی اشـاره و خاطرنشـان کرد: 
بایـد کار کارشناسـی دقیـق درمـورد ایـن الیحـه در مجلـس 
انجام شـود که در صورت تصویب راه های سـوء اسـتفاده از 

ایـن قانـون گرفته شـود.

نمایندگان از پاسخ های 
وزیر نفت قانع شدند

هیچ فرد بی هویتی 
نباید در کشور  باشد

بهمن کشاورز حقوقدان برجسته کشورمان، درگذشت. 
کریـم کشـاورز فرزنـد بهمـن کشـاورز- بـه ایسـنا گفـت کـه 
پـدرش صبـح امـروز به علـت عارضه قلبـی دار فانـی را وداع 
گفتـه اسـت.بهمن کشـاورز متولـد ۱۳۲۳ که سـابقه ریاسـت 
اتحادیـه سراسـری  و  مرکـز  دادگسـتری  کانـون وکای  بـر 
کانونهـای وکای دادگسـتری ایـران) اسـکودا( را داشـت. در 
رسـیدگی بـه پرونده غامحسـین کرباسـچی، بهمن کشـاورز 
بـه عهـده داشـت.آثار و  را  وکالـت شـهردار پیشـین تهـران 
اسـتاد  و  حقوقـدان  ایـن  از  ارزشـمندی  حقوقـی  تالیفـات 

دانشـگاه برجـای مانـده اسـت.

رئیـس کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس 
تاکیـد کـرد کـه هیـچ گاه فـروش نفت ایـران به کمتـر از یک 

میلیون بشـکه در روز نخواهد رسـید.
حشـمت هللا فاحت پیشـه در مطلبـی در صفحـه توئیتـر خود 
نوشـت: »کـف فـروش نفـت ایـران را مناسـبات دو جانبـه 

تعییـن می کنـد نـه بلوف هـای سیاسـی ترامـپ و پمپئـو. 
هیچـگاه فـروش نفـت ما به کمتـر از یک میلیون بشـکه در 

روز نخواهد رسـید«.

بهمن کشاورز درگذشت

فروش نفت را بلوف های 
سیاسی تعیین نمی کند
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبرخبر

هوشمندسازی بن کارت های نمایشگاه کتاب تهراندرخشش خوشنویسان ایرانی در یازدهمین دوره مسابقه »ارسیکا« 
هنرمنـدان خوشـنویس ایـران در یازدهمیـن 
دوره مسـابقه خوشنویسـی ارسـیکا در ترکیـه 
درخشـیدند و بیشـترین رتبه هـا را در خطـوط 
مختلـف خوشنویسـی جهـان اسـام کسـب 

کردند.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس بـه نقـل از روابـط عمومـی معاونـت هنـری وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، معـاون امـور هنـری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
موفقیـت هنرمنـدان خوشـنویس ایرانـی را در یازدهمیـن دوره مسـابقه ارسـیکا 
)مرکز تحقیقات فرهنگ، تاریخ و هنر سـازمان همکاری اسـامی( ترکیه تبریک 

گفت. 
در  ایـران  هنرمنـدان خوشـنویس  نوشـت:  پیامـی  در  سـیدمجتبی حسـینی 
یازدهمین دوره مسـابقه خوشنویسـی ارسـیکا در ترکیه درخشـیدند و بیشـترین 
رتبه ها را در خطوط مختلف خوشنویسـی جهان اسـام کسـب کردند. درخشـش 
۱8 هنرمند خوشـنویس ایران اسـامی در خط نسـتعلیق، محقق، ثلث، نستعلیق 
جلی و کوفی بیانگر ظرفیت و توانمندی هنرمندان خوشنویسـی ایران اسـامی در 

منطقه اسـت که می تواند همچنان هویت و فرهنگ ایرانی اسـامی را با پشـتوانه 
ارزشـمند گذشـته در روزگار امـروز بیان کند.

وی در ادامـه ایـن پیام نوشـته اسـت: در سـال های اخیر، برنامه هـا و طرح هایی 
در زمینـه هنرهـای اسـامی در منطقـه و از سـوی کشـورهای منطقـه اجـرا شـده 
اسـت اما کسـب بیشـترین رتبه ها توسـط هنرمندان ایران در این رویداد و حتی 
در خطوطـی کـه خاسـتگاه ایرانـی نـدارد؛ حکایـت از ایـن دارد کـه همچنـان هنر 
خوشنویسـی در کشـور ما بالنده اسـت و ضرورت دارد از این ظرفیت برای حفظ 

و تقویـت جایـگاه ایـران در منطقه و کشـورهای جهان اسـام بهره گرفته شـود.
حسـینی خاطرنشـان کرده اسـت: رویدادها و برنامه هایی با حضور خوشنویسان 
کشـورمان و هنرمندان خوشنویس کشورهای منطقه و جهان اسام، فرصت هایی 
را بـرای تعامـل بین المللـی هنرمنان و تقویت جایگاه خوشنویسـی ایـران فراهم 
می کنـد. ضـرورت دارد نهادهـای دولتـی و عمومـی و تشـکل های غیردولتـی 
خوشنویسـی نیـز امکان و توان خـود را به دور از فعالیت های پراکنده، در راسـتای 
حفـظ و تقویـت اعتبار هنر خوشنویسـی ایران اسـامی در منطقـه معطوف کنند.

سـی و دومیـن نمایشـگاه بین المللـی کتـاب 
دومیـن  و  سـی  اجرایـی  معـاون   ، تهـران 
از  تهـران  کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه 
هوشمندسـازی بـن کارت های خریـد کتاب در 

داد.  خبـر  تهـران  نمایشـگاه کتـاب  از  دوره  ایـن 
مهـدی اسـماعیلی راد بـا توجـه بـه آغـاز بـه کار بخـش اجرایی در اسـفند ماه سـال 
گذشـته گفـت: کل متـراژ نمایشـگاه کتـاب در ایـن دوره حـدود 110 هـزار متـر مربع 
اسـت و حـدود 1500 ناشـر در بخـش عمومـی شـرکت دارنـد. 350 ناشـر در بخش 
کودک، 500 ناشـر در بخش دانشـگاهی، 109 ناشـر در بخش آموزشـی و 100 ناشـر 
نیـز در بخـش دیجیتـال در سـی و دومیـن نمایشـگاه بیـن المللـی کتـاب تهـران 

حضـور دارند.
وی افـزود: اتفـاق مهمـی که بـرای اولین بار در برگزاری نمایشـگاه کتـاب تهران رخ 
داده اسـت، قـرار گرفتـن تمامی بخش های نمایشـگاه کتاب به جز بخش ناشـران 
دانشـگاهی در مکان هـای مسـقف اسـت کـه از هرگونـه آسـیب و بـارش بـاران در 

امان باشـند.

اسـماعیلی راد با اشـاره به حضور فعال ناشـران خارجی در سـی و دومین نمایشـگاه 
کتـاب تهـران عنـوان کـرد: حدود 800 ناشـر خارجی در ایـن دوره از نمایشـگاه کتاب 
تهـران حضـور دارنـد که شـامل 150 ناشـر عرب و 650 ناشـر التین اسـت. همچنین 
حـدود 138 هـزار عنـوان کتـاب در بخـش خارجـی ارائه شـده اسـت و از 30 کشـور 
بـه نمایشـگاه کتـاب آمده انـد. 41 هـزار عنـوان از این کتاب هـا از سـال 2016 تا 2019 
اسـت.معاون اجرایی سـی و دومین نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران یادآور شـد: 
نکتـه مهمـی کـه بایـد در بخـش اجرایـی بـه آن اشـاره کـرد، بحـث شفاف سـازی 
یارانه هـا اسـت کـه در سیاسـت های کان وزارتخانـه قرار داشـت و به صـورت منظم 
نیـز در حـال انجـام اسـت و50 درصـد از آن انجـام شـده و امید داریم که سـال های 

آینـده بـه طـور کامل به نتیجه برسـد. 
وی افـزود: همچنیـن در راسـتای سیاسـت های کان سـی و دومیـن نمایشـگاه 
بین المللـی کتـاب تهـران این بوده اسـت که تا حد امـکان بن کارت های ارائه شـده 
بـه صورت دیجیتال و هوشـمند باشـد و بـن کارت های فیزیکی حذف شـوند. امید 
داریـم تـا سـال آینـده تمامـی بـن کارت ها بـه صـورت دیجیتال بـه عاقه منـدان و 

دوسـتداران کتاب ارائه شـود.
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نهمین نشست »سه سرزمین، 
یک زبان« برگزار  شد

نهمین نشسـت »سـه  سـرزمین، 
یـک زبان« بـا حضور کریسـتوفر 
کلوبلـه از آلمان، روبرت پروسـر از 
اتریـش و رافائل اوروایدر از سـوئیس عصر روز سـه شـنبه 

در مرکـز فرهنگـی و بین الملـل شـهر کتـاب برگزار  شـد.
شـهر کتـاب بـا همـکاری رایزنی هـای فرهنگـی ایـن سـه 
کشـور از سـال ۱۳90 در اردیبهشـت هر سـال و به مناسبت 
برگـزاری نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهران، میزبان سـه 
شـاعر و نویسـنده  از آلمـان، اتریـش و سـوئیس بـوده کـه 
عـاوه بر داسـتان خوانی به تعامل با نویسـندگان، شـاعران 

و عاقه منـدان ایرانـی می پردازنـد.

گردشگری

زیورآالت دست ساز، هنر 
ایران باستان 

اگـر بـه موزه جواهـرات ملی ایران سـری 
زده باشـید، بـه طـور حتم جال و شـکوه 
هنـر کهـن ایرانـی در سـاخت زیـورآالت 
چشـمانتان را خیـره کـرده اسـت.۲هزار 
فـات  میاد،سـاکنان  از  پیـش  سـال 
ایران،سـاختن جواهـرات و زیـور آالت را 
بـا دانـه و مهـره هـای رنگـی آغـاز کردند 
و بدینگونـه، عاقـه خـود را بـه تزئینـات 
دادند.جواهـرات  نشـان  آالت  زیـور  و 
وزیـور آالت ایـران باسـتان امـروز در نقاط 
بسـیاری از دنیا چشـم بیننـدگان را خیره 
زیـورآالت  ای کـه  بیننـده  مـی کند،هـر 
ایرانی را در موزه های مشـهور بین المللی 
مشـاهده می کنـد خاقیـت و توانمندی 
حیـرت انگیزسـازندگان ایرانی درسـاخت 
قـرار مـی  را مـورد تحسـین  جواهـرات 
دهد.درایـران باسـتان لبـاس یـک ایرانی 
متشـخص، مزّیـن بـه گردنبنـد و بازوبند 
بـوده و فـرد، دشـنه ای نیـز در زیر لباس 
بهمـراه داشـته اسـت مردها گـردن بندی 
برگـردن داشـتند که عمومـًا از جنس فلز 
بـوده است.دسـت بندهایی نیز اسـتفاده 
مـی شـد،اما سـاخت زیـورآالت در ایـران 
از  از هـزاره دوم پیـش  ازدوره مادهـا و 
میـاد مرسـوم و متـداول شـد.جواهرات 
و زیـور آالت در ایـران از دیربـاز بـه عنـوان 
قطعه ای از لباس در میان اقوام مختلف 
مطرح بوده اسـت.ایل قشقایی و عربهای 
منطقـه خوزسـتان بیشـترین اسـتفاده 
بـوده  وزیـورآالت  ازجواهـرات  کننـدگان 
قشـقایی  مـردم  درمیـان  اند.جواهـرات 
شـامل گردنبندمیخک،گردنبند مهـره ای، 
عنبردان،قاب قرآن، النگو و دسـتبند مهره 
ای، گیسـوبند و بازوبنـد اسـت.این روزها 
نیـز هنرمندان کمی نیسـتند کـه به دنبال 
زنـده نگاه داشـتن این هنـر اصیل ایرانی 
اندبـه همیـن سـبب سـاخت زیـورآالت 
دسـت سـاز را پیشـه خـود قـرار داده اند. 

روایت نان هایی که از آب در می آید میراث

گورستان لنج ها در نزدیکی روستای بوالخیر بوشهر

»تیمــو« نــام خانــه ی قاجــاری یــک یونانی االصــل و مالــک 
مدیــر شــرکت فــرش کرمــان در دوره پهلــوی در محلــه 
زرتشتی نشــین های کرمــان اســت، کــه از ســال ها قبــل 
ــرقت های  ــه س ــده، بلک ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــا ب ــه تنه ن
ــاق  ــه اتف ــن  خان ــرش از ای ــت ف ــه صنع ــوط ب ــادی مرب زی
افتــاده و تــا کنــون هیــچ کــس نســبت بــه آن هــا اعتراضــی 
نکــرده اســت.به جــرأت می تــوان گفــت بیــش از 50 درصــد 
ــاردی  ــی میلی ــون مبالغ ــا کن ــد ت ــور هرچن ــتان های کش اس
بــرای خســارت های وارد شــده از ســیل بــه محوطه هــا 
ــان  ــا همچن ــد، ام ــام کرده ان ــود اع ــی خ ــای تاریخ و بناه
ــان  ــای تاریخی ش ــماری از بناه ــداد انگشت ش ــد تع معتقدن
ــی  ــؤوالن میراث ــم مس ــاید ه ــد. ش ــدی دیده ان ــیب ج آس
ــه  ــود ب ــه خ ــت ک ــی اس ــای تاریخ ــمت بناه ــان س دیدش
ــا  ــد ت ــار می گیرن ــان اعتب ــد و برای ش ــه می کنن ــا توج آن ه
ــه ای ماننــد »تیمــو« مدیــر شــرکت  ــه خان مرمــت شــوند، ن
ــه اش کــرده. فــرش کرمــان کــه ســال ها بی توجهــی مخروب
امیــد ابراهیمــی - دوســتدار میــراث فرهنگــی کرمــان - در 
ــی از  ــو« را یک ــه ی تاریخــی »تیم ــا ایســنا خان ــو ب گفت وگ
بناهــای تاریخــی و ارزشــمند در محلــه ی زرتشــتی های 
کرمــان معرفــی می کنــد کــه هــر چنــد در فهرســت آثــار ملــی 
بــه ثبــت نرســیده و ســرقت های زیــادی از ایــن بنــا انجــام 
ــود  ــده ب ــان ســرپا باقــی مان ــه همچن شــده، امــا خــود خان
ــن( کــه  ــی فروردی ــه پایان ــان )هفت ــر در کرم ــا ســیِل اخی ت

ــرده اســت. ــه را از بیــن ب بخــش زیادتــری از خان
ایــن  اصلــی  بخش هــای  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــیابی  ــای س ــته در بارش ه ــه گذش ــی هفت ــه ی تاریخ خان
ــاس  ــد: براس ــه می ده ــت، ادام ــده اس ــب ش ــان تخری کرم
گفته هایــی کــه بیــن مــردم قدیمــی شــهر و برخــی از 
ــوش  ــود، نق ــنیده می ش ــان ش ــرش در کرم ــای ف قدیمی ه
ــوده کــه بعــد از  ــه ب اصلــی فــرش کرمــان نیــز در ایــن خان
ــال های  ــز در س ــا نی ــود، آن ه ــال خ ــه ح ــدن آن ب ــا ش ره

ــت. ــه اس ــرقت رفت ــه س ــته ب گذش
ــد  ــه تیمــو، چن ــاغ منســوب ب ــه ب ــان این کــه خان ــا بی وی ب
عمــارت بــا تزئینــات معمــاری بســیار شــاخص از دوره قاجار 
داشــته اســت، اظهــار می کند:بــا وجــود تاش هــای فعــاالن 
ــه،  ــن خان ــه ای ــرای رســیدگی ب ــراث فرهنگــی اســتان ب می
اداره میــراث فرهنگــی کرمــان هیــچ توجــه و رســیدگی بــه 
ــل در  ــت اصی ــا هوی ــای ب ــن بن ــرانجام ای ــا س ــرد، ت آن نک
کرمــان در باران هــای اخیــر بــه شــدت آســیب دیــده اســت.
او نســبت بــه لــزوم انجــام اقدامــات حفاظتــی بــرای ایــن 
ــد  ــل تاکی ــب کام ــری از تخری ــرای جلوگی ــای تاریخــی ب بن

می کنــد.
بــه گفتــه ی ایــن فعــال میــراث فرهنگــی، دوســتداران 
میــراث فرهنگــی در سرکشــی هایی کــه چنــد ســال گذشــته 
ــرش رو  ــاوت ف ــوش متف ــا نق ــته اند، ب ــه داش ــن خان از ای
بــه رو شــده اند، امــا در سرکشــی های بعــدی خبــری از 
ــن  ــه بزرگتری ــاره ب ــا اش ــت.او ب ــوده اس ــا نب ــن نقش ه ای
اظهــار  کرمــان،  در  قدیمــی  فرش هــای  تولیدکننــدگان 
ــتر در کار  ــل - بیش ــی االص ــو - یونان ــرج تیم ــد: ج می کن
طراحــی فــرش بــود و بعدهــا بــه تولیــد فــرش نیــز پرداخت 
و نقــِش فــرش را بــا تغییراتــی در رنگ بنــدی بــاز آفرینــی 
کــرد. او در حالــت کلــی فقــط چهــار تختــه از فرشــی را بــاز 
ــن  ــار بهتری ــر در اختی ــال حاض ــه در ح ــد ک ــی می کن آفرین
کلکســیونرهای فــرش ایــران و کرمــان محفــوظ است/ایســنا

»تیمو«قربانی سیل شد

نسـخه  هـزاران  از  یونانـی  کارشناسـان  از  تیمـی 
خطـی آسـیب پذیر شـامل برخـی از نسـخه های 
اولیـه کتـاب مقـدس مسـیحیان بـا یـک فرآینـد 
پیچیـده  رونـد  پیچیده،عکسـبرداری کردند.ایـن 
شـامل تصویربرداری از این نسـخه هـای خطی با 
نـور قرمـز، سـبز و آبـی و ادغام تصاویر با نـرم افزار 

رایانـه ای اسـت تـا تصویـر رنگـی واحد بـا کیفیت 
بـاال به وجـود آید. هرچنـد این صومعه از سـده ها 
جنـگ و خونریزی،جـان بـه در بـرده، درمنطقه ای 
واقـع اسـت که تروریسـت هـا تعـداد زیـادی آثار 
باسـتانی وفرهنگی و اسـناد مختلف را درسـوریه و 
عـراق از بین بـرده انـد.در همین حال،کارشناسـان 

در نظـر دارنـد اولیـن آرشـیو دیجیتـال از مجموعه 
چهـار هـزار و 500 نسـخه خطـی ایـن کتابخانـه را 
تهیـه کننـد و ایـن کار را بـا دیجیتالی کـردن حدود 
یک هـزار و یک صـد نسـخه خطـی بـه زبـان های 
آشـوری و عربـی آغاز کرده اند.براسـاس اعام این 
سـازمان، صومعـه سـنت کاتریـن در سـده ششـم 
تاسـیس شـد و قدیمی ترین صومعه مسـیحیان 
اسـت کـه همچنان مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد. 
سـازمان یونسـکو، منطقـه ای را کـه صومعـه در 
آن واقـع اسـت،با اسـتناد بـه تقدسـش در ادیـان 

اسام،مسـیحیت و یهودیت،بـه عنـوان میـراث 
جهانـی نامگـذاری کرده اسـت.. برجسـته ترین 
نسـخه خطـی در ایـن کتابخانـه، نسـخه یونانی 
انجیـل مربـوط به سـده چهارم اسـت که قدیمی 
انجیـل عهـد  از  مانـده  باقـی  تریـن مجموعـه 
جدیـد را شـامل می شـود.صفحات این نسـخه 
خطی میان چند موسسـه تقسـیم شـده است. 
کتابخانه یوسـی ال ای اعام کـرد که چاپ آناین 
نسـخه های خطـی تمام رنگـی را از پاییز سـال 

۲0۱9 شـروع مـی کند.

تهیه آرشیو دیجیتالی 
از نسخه های خطی در مصر

کشف بقایای 
یک قتل  عام در آالسکا

باستان شناسـان بقایای ۲8 جسـد 
را در دهکـده ای کوچـک واقـع در 
 ۳50 کـه  کردنـد  کشـف  آالسـکا 
سـال پیش از این در آتش سـوخت و سـاکنانش قتل  عام 
شدند.باستان شناسـان در کنـار کشـف بقایای سـاکنین این 
روسـتا، نزدیـک به 60 هزار آثار باسـتانی را هـم که اطاعاتی 
درخصـوص نحـوه زندگـی ایـن افـراد ارائـه می دهد، کشـف 
کردند.ایـن آثـار باسـتانی، بقایـای نقاب هـای چوبـی را هـم 
شـامل می شـود. ایـن نقـاب که نیمـی از آن چهـره یک مرد 
و نیـم دیگـر آن تصویـر یک شـیر ماهـی را نشـان می دهد، 

بیانگـر اعتقـادات مـردم ایـن دهکده اسـت

میراث

قدمت منطقه »اورامان«
به 60 هزار سال پیش،برمی گردد

و  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری کردسـتان گفت:بـا توجـه 
بـه کاوش هـای باسـتان شناسـی کـه 
در منطقـه اورامـان انجـام دادیـم مشـخص شـد قدمـت ایـن 
منطقـه بـه 60 هزار سـال پیش برمی گردد.محسـن علـوی اظهار 
کـرد: میـراث فرهنگـی نقـش هویتـی دارد و اگـر از بیـن بـرود 
جایگزینـی بـرای آن وجـود ندارد.علـوی عنـوان کرد:باتوجـه بـه 
توسـعه سدسـازی در استان،کاوش های باسـتان شناسی خوبی 
در نزدیکـی سـدهای تلـوار و داریـان انجـام دادیم که مشـخص 
شـدقدمت ایـن منطقـه بـه 60 هـزار سـال پیـش برمی گـردد و 
تاریـخ جدیـدی را از قدمـت کردسـتان بـرای مـا مشـخص کرد.

میراث

قشم؛میزبان 
ُسفرای فرهنگی اکو

اکـو،از  فرهنگـی  موسسـه  رییـس 
میزبانی منطقه آزاد قشـم از سـفرای 
کشـورهای عضـو اکـو بـرای امضـای 
تفاهمنامـه گردشـگری و همـکاری هـای فیمابیـن آنهـا خبـر 
داد.محمدمهـدی مظاهـری« با اشـاره بـه امضـای تفاهمنامه 
همـکاری بـا دبیرخانـه مناطـق آزاد کشـور ،یادآورشـد :کار را از 
کیـش آغـاز کـرده و در قشـم موضـوع گردشـگری را تعقیـب 
می کنیـم از ایـن رو و بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه منعقـده به 
زودی سـفرای کشـورهای عضـو اکـو در جزیـره قشـم حضـور 
مـی یابند تـا به دنبـال آن تفاهمنامه همکاری میان موسسـه 

اکـو و منطقـه آزاد قشـم نیـز امضـا و نهایـی شـود. 

گردشگری

حفظ فضای اطراف دانشگاه 
تهران در طرح توسعه 

آبـادی«  احمـد  نیلـی  »محمـود 
کنفرانـس  در  شـنبه  سـه  روز 
بیـن المللـی حفـظ میـراث قـرن 
بیسـتم در محل باغ موزه نگارسـتان شـهر تهران افزود: در 
قالـب طرح توسـعه دانشـگاه تهران این محل به دانشـگاه 
نسـل سـوم و کارآفریـن که ارتبـاط جدی با شـهر و جامعه 

دارد توسـعه داده خواهـد شـد. 
طـرح  بـرای  دانشـگاه  اطـراف  فضـای  اظهارداشـت:  وی 
توسـعه، بخشـی از میـراث تاریـخ معاصـر را در خـود جای 
داده و بسـیاری از مراکـز عبـادی ادیـان مختلـف نیـز در 

آن قـرار دارد. 

میراث

ــاحل  ــه ای از س ــه در گوش ــت ک سال هاس
کمتــر  فارس،آنجــا کــه گــذر  خلیــج 
بــه ِگل نشســته اند. کســی می افتــد، 
خرجشــان بــاال رفتــه ودیگــر بــه کار 
دلشــان  پــاروی  نمی آیند.ناخداهــا 
را  فرسوده شــان  گذاشــته اند،لِنج های 
درگوشــه ای رهــا کــرده و هــر از گاهــی هــم 
گذرشــان بــه آن نزدیکــی بیفتد،راهشــان را 
ــق  ــه رفی ــا چشمشــان ب ــد ت کــج می کنن
دریایــی بــه ِگل نشسته شــان نیفتــد.
جنــازه متاشی شــده لنج هــای چوبــی 
ــفید  ــی وس ــای آب ــایه ای از رنگ ه ــا س ب
بــزرگ  میخ هــای  جــای  اتاقک ها،بــا 
آن  از  دیگــر  تعادلــی کــه  و  زنــگ زده 
چیــزی باقــی نمانــده اســت،هر روز آبــی 
دریــا را مــرور می کنند.بــا ایــن حــال 
همچنــان ابهــت دارنــد و نظــر مســافرهای 
گــذری جــاده را بــه خودشــان جلــب 
می کنند.حــاال کمتــر کســی در بوشــهر 
ــه ســاخت  ــج دســتی می ســازد. هزین لِن
ــود.  ــام می ش ــران تم ــان گ و نگهداری ش

ــی از  ــت یک ــه سال هاس ــم ک ــی ه آنهای
پــس مخارجــش  از  دارنــد  را  لنج هــا 
بــر نمی آینــد و کشــتی فایبــر ِگاس 
جایگزینــش می کنندلنج هــای قدیمــی 
»محمــد  روســتای  در  جایــی  هــم  را 
ــه  ــی ک ــان جای ــا می کنند؛هم عامری«ره
ــی و  ــای چوب ــه »گورســتان لنج ه ــاال ب ح

قدیمی«معــروف شــده اســت.
ــادی از  ــرات زی ــر خاط ــای بوالخی ناخداه
لنج هــا یابــه اصطــاح خودشــان »جهــاز« 
ــی  ــی دارند.بعض ــاز قدیم ــای دست س ه
ــه ِگل  ــا ب ــده ت ــد نســل چرخی ــا چن از آنه
ــه  ــون هزین ــم چ ــی ه ــته اند، برخ نشس
نگهداری شــان را نداشــته اند، رهایشــان 

کرده انــد.
اســماعیل بوالخیــری یکــی از ناخداهــای 
اســت کــه  بوشــهر  در  بوالخیــر  بنــدر 
کار  چوبــی  لنج هــای  روی  ۳۳ســال 
ــدرش  ــل از او پ ــال دارد.قب ــرده و 5۲س ک
ــد  ــا چن ــر اجدادش.ت ــوده و دیگ ــدا ب ناخ
ســال پیــش روی لنــج دست ســازی 

کــه داشــته کارمی کــرده امــا ازوقتــی 
ــه ســمت اســکله ای کــه  ــه ب آن را فروخت
می انــدازد  لنگــر  جدیــدش  صاحــب 
نمــی رود. دلــش می گیرد.طاقــت دیدنش 
ــدارد. ناخــدا بوالخیــری می گویــد:»در  را ن
بوشــهر کمترکســی بــه لنج هــای قدیمــی 
وفــادار مانــده اســت گرچه محکم ترنــد اما 
هزینــه تعمیرشــان خیلــی باالســت. حــاال 
همــه ســراغ کشــتی های فایبــر گاس 
می رونــد و لنج هــای تمــام  چوبشــان 
نزدیکــی روســتا  رهــا  را در ســاحلی 
می کننــد و می رونــد. جایــی کــه حــاال بــه 
آن گورســتان لِنج هــا می گویند.بهتریــن 
ــدارک و مجــوز  ــا م ــه ب ــن اســت ک کار ای
ــج دیگــر  ــد یــک لن کشــتی رانی کــه دارن
جایگزیــن کنند.شســتن و گافی)هنــر 
خــرج  تومــان  لنج ســازی(میلیون ها 
دارد.عمــر مفیــد لنج هــای فایبــرگاس 
ــم  ــال ه ــا ۲0 س ــا ت ــت ام ــال اس ۱5 س
می تــوان از آنهــا کار کشــید. درعــوض 
ــل کار  ــد نس ــرای چن ــی ب ــای چوب لنج ه

ــل  ــه قب ــم ک ــی داری ــا لِنج های می کردند.م
از بدنیــا آمــدن مــن ســاخته شــده اند 
لنج هــای  می کننــد.  هــم کار  هنــوز  و 
چوبــی و دست ســاز امنیــت بیشــتری 
ــر  ــرگاس ظاه ــتی های فایب ــد و کش دارن
امــا  نمی دهنــد  آب  و  دارنــد  تمیــزی 
ــد،  ــد؛ تعــادل ندارن خطــرات دیگــری دارن
لنج هــای  می گیرندامــا  آتــش  زود 
چوبــی انعطاف پذیــر بودنــد و وقتــی دریــا 
هــم  نمی دادند.هنــوز  آب  بــود  خــراب 
ــی  ــار وقشــم، لنج هــای چوب ســمت چابه
ــه  ــر هزین ــال اگ ــرای مث ــازند. ب را می س
ــارد  ــک میلی ــرگاس ی ــک کشــتی فایب ی
باشــد، لنج هــای چوبــی2 تا3میلیــارد 
ــا هــر  ــد چــون ب ــه برمی دارن تومــان هزین
چوبــی نمی شــود آن را ســاخت، بایــد 
چــوب ســاج باشــد کــه آن را هــم از هنــد 
ــون  ــم را ۱80 میلی ــن لنج وارد می کنند.م
تومــان فروختــم و کشــتی فایبرگاســم را 
کــه بزرگ تــر اســت ۳70 میلیــون تومــان 

ــدم« خری
رفتــه  مدرســه  دبیرســتان  دوم  تــا  او 
دریــا  بــه  پــدرش  بــا  تابســتان ها  و 
ــاد  ــتی را ی ــم کار روی کش ــی زده و کم ک م
شــغل  می شــود  همــان  و  می گیــرد 
آینــده اش. بعدهــا خــودش یکــی ازهمــان 
ــرد. ــاز را می خ ــی دست س ــای چوب لنج ه
ناخــدا، ســال ها روی لنــج صیــادی کار 
می کــرده امــا چــون صیــادی کار ســخت و 
خســته کننده ای اســت،حاال فقــط باربــری 

می کنــد ومی گویــد:»کار روی لنج هــای 
صیــادی ســختی های خــودش را دارد. 
ــه و  همیشــه خیــس آب هســتی،در خان
روی کشــتی بــه فکــر امــرار معاشــی امــا 
ــر از کار روی لنج هــای  ــن حــال بهت ــا ای ب
ــتی های  ــدا روی کش ــت. ناخ ــری اس بارب
دارد. راحت تــری  اعصــاب  صیــادی 
ــادی  ــه صی ــا ب ــی بن ــای قدیم روی لنج ه
ــادی  ــای زی ــان آدم ه ــری بودنش ــا بارب ی
ــه  ــا ب ــواس دری ــر ح ــان در می آوردند.اگ ن
لنج هــای صیــادی باشــد می تــوان بــا 
ملوانــان بیشــتری بیــن هفــت تــا هشــت 

ــا رفــت« ــه دری نفــر ب
روی  کــه  می دهد:»زمانــی  ادامــه  او 
لنج هــای صیــادی کار می کردم،گاهــی 
ــم  ــا می انداختی ــه دری ــه ب ــوری ک ــر ت ه
وقت هــا  بعضــی  و  می کردیــم  ضــرر 
هــم ماهــی می گرفتیــم. هــر چــه از 
ــیم  ــا تقس ــن ملوان ه ــم بی آب می گرفتی
می کردیــم. روزهایــی بــود کــه ماهــی 
ــر از  ــج دیگ ــک لن ــم، گاهــی ی نمی گرفتی
روی تــور رد می شــد و آن را خــراب یــا گــم 
می کــرد. بایــد بدانــی تــور را چــه موقــع از 
آب بیــرون بکشــی در غیــر ایــن صــورت 
ــای داخــل آن خــراب می شــوند. ماهی ه
ناخدابوالخیــری هشــت ســالی می شــود 
ــدارد و حــاال فقــط  دیگــر لنــج صیــادی ن
باربــری می کنــد. او میگوید:تــا جایــی کــه 
بــدن یــک ناخــدا کشــش داشــته باشــد 

ــد.  ــا بزن ــه دری ــد دل ب می توان

ته
نک

ناخـدا بوالخیـری می گویـد:»در بوشـهر کمتـر کسـی بـه 
لنج هـای قدیمـی وفـادار مانـده اسـت گرچـه محکم ترنـد 
امـا هزینـه تعمیرشـان خیلـی باالسـت. حـاال همه سـراغ 
کشـتی های فایبرگالس می روند و لنج های تمام چوبشـان 
را در سـاحلی نزدیکـی روسـتا  رهـا می کننـد و می رونـد. 

جایـی کـه حـاال بـه آن گورسـتان لِنج هـا می گوینـد
ناخـدا می گویـد:»کار روی لنج هـای صیـادی سـختی های 
خودش را دارد. همیشـه خیس آب هسـتی، در خانه و روی 
کشـتی بـه فکر امـرار معاش هسـتی اما با این حـال بهتر از 

کار روی لنج هـای باربری اسـت.

میراث معاصر را با همکاری مالکان حفظ می کنیم
شهردار تهران با بیان اینکه بسیاری از آثار میراث معاصر که در اختیار بخش خصوصی است در معرض تهدید قرار 

دارد، گفت: شهرداری تاش می کند با کمک و همکاری مالکان، این میراث را حفظ کند.
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خبر

 
آن طــور کــه مدیــر کل دفتــر اکوسیســتم های تاالبــی 
کشــور می گویــد از مجلــس خبــر می رســد قــرار 
اســت بودجــه تاالب هــا را بــه کار دیگــری اختصــاص 
دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی تاالب هــای 
کشــور از خشکســالی زخــم خــورده و بــرای احیــا بــه 

ایــن بودجــه نیازمندنــد.
مســعود باقــرزاده کریمــی مدیــرکل دفتــر اکوسیســتم 
 هــای تاالبــی ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت 
از  زمزمه هایــی  وقــوع ســیل  از  »بعــد  می گویــد: 
مجلــس شــنیده می شــود کــه اعتبــارات مربــوط بــه 
ــیل و  ــارات س ــران خس ــه جب ــا ب ــت از تاالب ه حفاظ
ــوان  ــه به هیچ عن ــد درحالی ک ــاص یاب ــیاب اختص س
ــارات را حفــظ  ــن اعتب ــد ای کار درســتی نیســت و بای

ــم.« کنی

کهرم: چیزی از محیط زیســت نمی فهمند
در همیــن رابطــه اســماعیل کهــرم اســتاد پیشکســوت 
ــا پیــام مــا می گویــد:  محیــط زیســت در گفت وگــو ب
ــاالب  ــا ت ــت و احی ــه حفاظ ــد بودج ــه بخواهن » اینک
نشــانه  دهنــد  اختصــاص  دیگــری  جــای  بــه  را 
ــط زیســت  ــزی از مســائل محی ــه چی ــن اســت ک ای

. نمی فهمنــد
تاالب هــای مــا اکنــون حفاظــت می خواهنــد. االن 
ــون  ــی همچ ــد از تاالب ــه نگذارن ــت ک ــن اس ــان ای زم
ــای  ــمت زمین ه ــه س ــند و ب ــال بکش ــان  کان پریش
زراعــی ببرنــد. همیــن اتفاقــی کــه بــرای تــاالب 
ــال  ــک کان ــا ی ــود   و ب ــم رخ داده ب ــان اراک ه میق
40 کیلومتــری آب آن را بــرای زراعــت می بردنــد. 
تاالب هــای مــا اکنــون  بــه حفاظــت نیــاز دارنــد  تــا 
دچــار ســوانحی همچــون آتــش ســوزی نشــوند.  یــا 
ــی  ــد و در آن ماه ــه آم ــر میانکال ــر س ــه ب ــی ک اتفاق

گیــری می کردنــد. جلوگیــری از همــه ایــن رخدادهــا 
ــاز دارد. ــار نی ــه بودجــه و اعتب ب

ــن  ــده اند. ضم ــا ش ــبتا احی ــون نس ــا اکن ــا م تاالب ه
اینکــه در حــال حاضــر در اوایــل فصــل بهــار هســتیم 
و همــه تاالب هــا بــه ظاهــر  پــرآب هســتند. بــه 
محــض ورود بــه تابســتان ایــن آب هــا تبخیــر شــده  

و تاالب هــا مجــدد ا از آب تهــی می شــوند. 
دوره  وارد  کــه  نمی دانیــم  هنــوز  مــا  همچنیــن 

ــانه  ــا نش ــن بارش ه ــه ای ــا اینک ــده لیم ی ــالی ش ترس
ــوان  ــن ســوال  را می ت ــه ای ــر اســت ک ــک ســال ت ی

در اواخــر تابســتان پاســخ داد.
ســوال مــن ایــن اســت کــه مگــر تاالب هــای مــا چــه 
ــور  ــا در کل کش ــد؟ م ــه دارن ــار و بودج ــزان اعتب می
ــرض  ــا در مع ــی آن ه ــه همگ ــم  ک ــاالب داری 252 ت
خشکســالی بــوده و مبتــا بــه کــم آبــی شــده اند. بــه 
طــور مثــال تــاالب ارومیــه در جریــان  بارندگی هــای 
اخیــر کمــی پــرآب شــده اســت امــا بــا ایــن وجــود 
هنــوز ماننــد گذشــته خــود نشــده اســت. در گذشــته  

عمــق بعضــی قســمت های  ایــن دریاچــه بــه 20 
متــر می رســیده کــه امــروز خبــری از  آن وجــود 

ــدارد. ن
ــه از  ــد ک ــی دارن ــه نیروهای ــاز ب ــا نی ــن تاالب ه  ای

ــد.« ــت کن ــا حفاظ آن ه
ــرف  ــاالب ص ــت از ت ــه حفاظ ــرم، بودج ــه که ــه گفت ب

ــود: ــر می ش ــور زی ام
ــن  ــه ای ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــی رودخانه های -الیروب

تاالب هــا بریــزد.
- اســتخدام گارد بــرای مراقبــت از تاالب هــا، نیزارهــا 

و جلوگیــری از شــکار پرندگان.چراکــه خــاک، آب، 
علفــزار  و پرنــده تاالب هــا ارزشــمند اســت و بایــد از 
آن هــا حفاظــت شــود. بایــد اعتباراتــی داده شــود تــا 
ماموریــن تــاالب قایــق بخرنــد و بدیــن وســیله از دور 

تــا دور تــاالب حفاظــت کننــد.

باران به تاالب ها جان داد
طبیعــی  اکوسیســتم های  غنـــی ترین  تـاالب هـــا 
تامیــن  تاالب هــا  کارکــرد  عمده تریــن  هســتند. 
امنیــت غذایــی، حفــظ تعــادل و تــراز ســطح آب هــای 
ــل  ــن عام ــه مهم تری ــی ک ــت؛  آب های ــی اس زیرزمین

زمزمه  قطع کردن بودجه تاالب ها به بهانه بارندگی
مدیرکل دفتر اکوسیستم های تاالبی: زمزمه هایی از مجلس شنیده می شود که اعتبارات مربوط به حفاظت 

از تاالب ها به جبران خسارات سیل اختصاص یابد

ــد  ــد: » اینکــه بخواهن ــا می گوی ــام م ــا پی ــو ب ــط زیســت در گفت وگ ــرم اســتاد پیشکســوت محی اســماعیل که
بودجــه حفاظــت و احیــا تــاالب را بــه جــای دیگــری اختصــاص دهنــد نشــانه ایــن اســت کــه چیــزی از مســائل 

ــد. ــط زیســت نمی فهمن محی
تاالبهــای مــا اکنــون حفاظــت می خواهنــد. االن زمــان ایــن اســت کــه نگذارنــد از تاالبــی همچــون پریشــان  کانــال 
بکشــند و بــه ســمت زمین هــای زراعــی ببرنــد. همیــن اتفاقــی کــه بــرای تــاالب میقــان اراک هــم رخ داده بــود   
ــاز  ــه حفاظــت نی ــون  ب ــا اکن ــد. تاالب هــای م ــرای زراعــت می بردن ــری آب آن را ب ــال 40 کیلومت ــک کان ــا ی و ب
دارنــد  تــا دچــار ســوانحی همچــون آتــش ســوزی نشــوند.  یــا اتفاقــی کــه بــر ســر میانکالــه آمــد و در آن ماهــی 
گیــری می کردنــد. جلوگیــری از همــه ایــن رخدادهــا بــه بودجــه و اعتبــار نیــاز دارد.تاالب هــا مــا اکنــون نســبتا 

ــده اند.« ــا ش احی

تاالبــی  اکوسیســتم های  دفتــر  مدیــرکل 
ــد  ــت: بع ــت گف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
ــنیده  ــس ش ــی از مجل ــیل زمزمه های ــوع س از وق
ــه حفاظــت از  ــوط ب ــارات مرب می شــود کــه اعتب
تاالب هــا بــه جبــران خســارات ســیل و ســیالب 
ــوان کار  ــه به هیچ عن ــد درحالی ک ــاص یاب اختص
درســتی نیســت و بایــد ایــن اعتبــارات را حفــظ 

کنیــم.
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ــهری  ــور ش ــعه ام ــران و توس ــاون عم مع
و روســتائی وزیــر کشــوربا اشــاره بــه 
از ســیل  ناشــی  و خســارات  آســیب ها 
و  شــهرها  زیرســاخت های  بــر  اخیــر 
اولویت بنــدی  بــر  کشــور  روســتاهای 
بــا  مناطــق  در  الزم  طرح هــای  تهیــه 
ــاال در ســطح کشــور تاکیــد  خطرپذیــری ب
و از آمادگــی وزارت کشــور بــرای همــکاری 
ایــن  تدویــن  زمینــه  در  هماهنگــی  و 

داد. خبــر  طرح هــا 
بــه گــزارش ایســنا مهــدی جمالی نــژاد 
اســتان   ۲5 در  ســیل  وقــوع  افــزود: 
ســال  پایانــی  روزهــای  طــی  کشــور 
بیــش  امســال  فروردیــن  و  گذشــته 
و  همــکاری  ضــرورت  پیــش  از 
مســئول  دســتگاه های  همفکــری 
کاهــش  جهــت  برنامه ریــزی  بــرای 
طبیعــی  حــوادث  از  ناشــی  مخاطــرات 
راســتا  ایــن  در  و  می دهــد  نشــان  را 
ــور شــهری  ــران و توســعه ام ــت عم معاون
ســازمان  و  کشــور  وزارت  روســتائی  و 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور بــا 
توجــه بــه وظایــف خــود آمــاده همــه 
ــا  ــل ب ــری و تعام ــکاری و همفک ــوع هم ن
دســتگاه های مســوول، نهادهــای عمومــی 
ــا  غیردولتــی و مراکــز علمــی، پژوهشــی ب
ــهرها و  ــی ش ــطح ایمن ــای س ــدف ارتق ه
روســتاها و کاهــش خطرپذیــری آن هــا و 
ــه  ــاندن خســارات وارده ب ــل رس ــه حداق ب

اســت. زیرســاختها 
وی بــا بیــان اینکــه در جریــان ســیل 
اخیــر برخــی اماکــن عمومــی، منــازل 
روســتایی  و  شــهری  زیرســاخت های  و 
ــه وقــوع  ــق اولی مناطــق ســیل زده در دقای
حادثــه دچــار آســیب های زیــادی شــدند، 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه گســتردگی 
آبریــز  و وضعیــت حوضه هــای  پهنه هــا 
و شــرایط اســتقرار جمعیــت در آن هــا،  
بیــش  اخیــر  اتفاقــات  آسیب شناســی 
ــران  ــه عمــوم مدی از هــر زمــان دیگــری ب
و مســووالن ضــرورت برنامه ریــزی الزم 
ــرات  ــگیری از خط ــی و پیش ــت آمادگ جه

ناشــی از ســیل را یــادآور می کنــد.

آب خاکستری قم، کجا می رود؟آب
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان قــم گفــت: بایــد اســتفاده از 
پســاب فاضــاب بــرای صنعــت بــه عنــوان یکــی از 
سیاســت های اصلــی اســتان در دســتور کار قــرار 

ــرد. گی
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر علــی جــان صــادق پــور در دیــدار 
دکتــر محســن بهشــتی معــاون امــور عمرانــی اســتانداری قــم بــا 
اشــاره بــه اینکــه شــبکه فاضــاب پردیســان تقریبــًا تکمیــل شــده 
اســت، عنــوان کــرد: تنهــا مشــکل در ایــن منطقــه نبــود تصفیه خانــه 
اســت؛ البتــه قول هایــی بــرای تأمیــن زمیــن و اعتبــارات ســاخت 

تصفیه خانــه داده شــده کــه هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان قــم بــا تأکیــد بــر اینکــه 
در حــال حاضــر مشــکل دفــع فاضــاب پردیســان به صــورت موقتی 
ــری  ــدی و تصمیم گی ــه ج ــتار توج ــت، خواس ــده اس ــرف ش برط

ســریع در ایــن خصــوص قبــل از بــه وجــود آمــدن بحــران شــد.
ــی آب  ــرح بازچرخان ــرای ط ــزوم اج ــه ل ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
خاکســتری در مجتمع هــای بــزرگ گفــت: شــرکت آب و فاضــاب 
ــن ســاختمان ها  ــار ای ــا مشــوق های الزم را در اختی آمادگــی دارد ت

قــرار دهــد امــا در ایــن خصــوص نیازمنــد همــکاری چندجانبــه اداره 
راه و شهرســازی، نظــام مهندســی و شــهرداری هســتیم.

دکتــر صــادق پــور بــا بیــان اینکــه آب خاکســتری حــدود 60 درصــد 
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــکیل می ده ــی را تش ــای خانگ ــم فاضاب ه حج
حفــظ ذخایــر آب شــرب، کمــک بــه آبیــاری فضــای ســبز و عــدم 
ــرای  ــای اج ــه مزای ــد از جمل ــاب جدی ــه فاض ــداث تصفیه خان اح
طــرح بازچرخانــی آب خاکســتری اســت. وی خاطرنشــان کــرد: در 
ــدازه  ــه ان ــم ب ــای فاضــاب ق ــت تصفیه خانه ه حــال حاضــر ظرفی
شــبکه هایی اســت کــه در شــهر ایجــاد شــده و در صــورت اجــرای 
شــبکه فاضــاب در مناطــق دیگــری از شــهر، نیــاز بــه تصفیه خانــه 

جدیــد داریــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان قــم در ادامــه بــا 
ــته  ــال های گذش ــتمر س ــالی های مس ــه خشکس ــر اینک ــد ب تأکی
ــی  ــزوم صرفه جوی ــت، ل ــر نیس ــر جبران پذی ــای اخی ــا بارندگی ه ب
ــد  ــع موجــود را متذکــر شــد و گفــت: بای ــه از مناب و اســتفاده بهین
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت ب ــرای صنع ــاب ب ــاب فاض ــتفاده از پس اس

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــتان در دس ــی اس ــت های اصل سیاس

ــرا  ــد چ ــازان بودن ــر سدس ــر اخی ــیل های ویرانگ ــده س برن
ــت  ــزداری و مدیری ــترده آبخی ــات گس ــدان عملی ــه در فق ک
حوضه هــای آبخیــز در مناطــق مختلــف کشــور، ســدها 
ــوان  ــه عن ــا ب ــا از آن ه ــد ت ــودی نشــان دهن توانســته اند خ
ــود.  ــرده ش ــیل نامب ــرل س ــی کنت ــای اصل ــی از راهکاره یک
ــرل ســیل و  ــی کنت ــکار اصل ــازی راه ــا سدس ــا واقع ــا آی ام

ــت؟ ــور اس ــره آب در کش ذخی
ــادی رو  ــای زی ــا چالش ه ــران ب ــه در ای ــازی همیش  سدس
ــوان  ــه عن ــوده اســت. طرفــداران سدســازی آن را ب ــه رو ب ب
ــی  ــورها معرف ــی کش ــعه یافتگ ــاخص های توس ــی از ش یک
ــکاری  ــل ان ــه ســدها نقــش غیرقاب ــد ک ــد و می گوین می کنن
در تامیــن آب شــرب و توســعه کشــاورزی در کشــور خشــک 

و نیمــه خشــکی مثــل ایــران دارنــد.
در حــال حاضــر نیــز کــه در فقــدان عملیــات گســترده 
مناطــق  در  آبخیــز  مدیریــت حوضه هــای  و  آبخیــزداری 
ــد  ــف کشــور، ســدها توانســته اند خــودی نشــان دهن مختل
طرفــداران آن نقــش ســد را در کنتــرل ســیل برجســته 
ــان  ــز در جری ــوری نی ــس جمه ــه ریی ــا اینک ــد. کم می کنن
ســیل اخیــر گفتــه بــود کــه اگــر ســد کرخــه، گتونــد، 
ــتان  ــروز اس ــود، ام ــور نب ــهید عباس پ ــد ش ــا و س کارون ه

خوزســتان چــه وضعــی پیــدا می کــرد؟
امــا منتقــدان سدســازی بــر ایــن باورنــد کــه ســدها از طرفی 
تاالب هــا و رودخانه هــای کشــور را تهدیــد می کننــد و از 
طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس آمــار ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری تبخیــر در ایــران ســه برابــر 
متوســط جهانــی اســت و ســاالنه ۲50 میلیــون متــر مکعــب 

خــاک بــه ســدها وارد می شــود ایــن کار توجیــه اقتصــادی 
ــری  ــای دیگ ــا راهکاره ــد ب ــدارد و بای ــی ن و زیســت محیط
ــد در  ــن ســیاب بای ــم همچنی ــره کنی آب را در کشــور ذخی
ــرل  ــزداری کنت ــات آبخی ــط عملی ــز توس ــای آبخی حوضه ه

شــود نــه در پاییــن دســت توســط ســدها.
در ایــن راســتا ابوالقاســم حســین پور - مدیــرکل دفتــر 
جنگل هــا،  ســازمان  آبخــوان داری  و  ســیاب  کنتــرل 
ــن  ــنا ضم ــا ایس ــو ب ــت و گ ــزداری- در گف ــع و آبخی مرات
ــده ای اســت  ــت ســیاب کار پیچی ــه مدیری ــه اینک اشــاره ب
ــم و  ــه کنی ــیل مقابل ــا س ــکار ب ــک راه ــا ی ــا ب ــد تنه و نبای
ســایر راهکارهــا را نادیــده بگیریــم، تصریــح کــرد: مدیریــت 
به صــورت جامــع در ســطح حوضه هــای  بایــد  ســیاب 
ــی،  ــش گیاه ــای پوش ــود. احی ــه ش ــر گرفت ــز در نظ آبخی
حفــظ خــاک، رعایــت حریــم رودخانه هــا، نــوع شهرســازی 
اثرگــذار  ســیل  مدیریــت  بــر  عمرانــی  فعالیت هــای  و 

ــتند. هس
وی ادامــه می دهــد: مقولــه آبخیــزداری، آبخــوان داری و 
سدســازی بایــد به صــورت جامــع در راســتای مدیریــت 
ــای  ــدام در ج ــر ک ــه ه ــوند چراک ــده ش ــیل دی ــک س ریس

ــتند. ــر هس ــل یکدیگ ــود مکم خ
ــا منطــق  ــد ب ــه حســین پور سدســازی در کشــور بای ــه گفت ب
ــزداری  ــات آبخی ــار آن عملی ــش رود و در کن ــدال پی و اعت
ــود و  ــام ش ــیل انج ــت س ــب مدیری ــوان داری در قال و آبخ
ــرزمینی  ــتعداد س ــت و اس ــا ظرفی ــب ب ــی متناس ــر بخش ه
ــن اســاس کاهــش آســیب پذیری  ــر ای ــا ب ــد ت توســعه یاب

ــد. ــاق افت ــر ســیل اتف کشــور در براب

ــازمان  ــوان داری س ــیاب و آبخ ــرل س ــر کنت ــرکل دفت مدی
ــتماتیک  ــرش سیس ــر نگ ــزداری ب ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
آمایــش  اســاس  بــر  برنامه ریــزی  و  اکوسیســتم  بــه 

ــرد. ــد ک ــرزمینی تاکی س
ــور،  ــای کش ــم بارش ه ــه حج ــه ب ــا توج ــت ب ــی اس گفتن
ــد در ســدها  ــب آب بای ــر مکع ــارد مت ــدود 40 میلی ــا ح تنه
ذخیــره شــود تــا حق آبــه طبیعــت ضایــع نشــود. پیــش از 
ــزداری و  ــر آبخی ــرکل دفت ــز هوشــنگ جــزی -مدی ــن نی ای

حفاظــت خــاک ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری- 
اظهــار کــرده بــود کــه ســدها راهــکار کنتــرل ســیل نیســتند 
ــم  ــن کار را انجــام دهی ــرل ســیل ای ــه کنت ــه بهان ــد ب و نبای
چراکــه سدســازی های غیراصولــی بــه مراتــب خطــرات 

ــد. ــه ســیل دارن بیشــتری نســبت ب
همچنیــن بــه گفتــه وی در ایــران از تکنیک هــای نفــوذ آب 
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــت شــده و ب ــن غفل ــه درون زمی ب

سدســازی در کشــور رواج دارد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط  زیســت اســتان ســمنان  از تعطیلــی تنهــا 
مرکــز دفــن زبالــه بیمارســتانی اســتان خبــر داد و گفــت: یکــی دو ماه 
اســت کــه اجــازه پذیــرش زبالــه ایــن مرکــز بــه دلیــل تخلفــات نیــز 

لغــو شــده اســت.
ــی  ــدوس در پاســخ سرنوشــت زباله هــای بیمارســتانی فعل ــر عب امی
ــع آوری و  ــتانی جم ــای بیمارس ــر زباله ه ــال حاض ــرد: در ح ــار ک اظه
ــداری  ــتان ها نگه ــان بیمارس ــاً در هم ــود و فع ــازی می ش بی خطرس
ــرش  ــرای اجــازه پذی ــس از فراهــم شــدن شــرایط ب ــا پ می شــود ت

به نام سیل به کام سد؟!
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ارومیه 

ورود دریاچه ارومیه به مرحله دوم 
فرایند احیا

تکذیب خرید و فروش ملخ در فارس

میزبــان  تبریــز  دانشــگاه 
نشســتی یکــروزه بــا عنــوان 
ــا  ــمن ه ــی س ــم اندیش »ه
در زمینــه احیــای دریاچــه 
ارومیــه« بــود کــه مهــم تریــن دســتاورد آن تاییــد 
خبــر خــروج دریاچــه ارومیــه از کمــا، تثبیــت 
وضعیــت و ورود آن بــه مرحلــه دیگــری از فرآینــد 
ــرکت  ــا، ش ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ــود. ب ــا ب احی
اندیشــی  »هــم  یکــروزه  نشســت  در  کننــدگان 
ــه احیــای دریاچــه ارومیــه« در  ســمن هــا در زمین
روز -دوشــنبه-، بــا اشــاره بــه افزایــش 70 ســانتی 
متــری تــراز آب دریاچــه ارومیــه در ســال جــاری و 
ــزوم  ــر ل ــی، ب ــه آب وضعیــت امیدوارکننــده ایــن پهن
پرهیــز از راضــی شــدن بــه وضعیــت موجــود و 
ــتاد  ــوب س ــای مص ــه ه ــبرد برنام ــت از پیش غفل

ــد.  ــد کردن ــا تاکی احی

تــاش بــرای نهادینــه و اجرایــی کــردن راهکارهــای 
اجتماعــی و اهمیــت مضاعــف ایــن موضــوع در 
مقایســه بــا مســایل ســازه ای در طــرح هــای 
احیــای دریاچــه ارومیــه از دیگــر نــکات مــورد 

ــود.  ــروزه ب ــت یک ــن نشس ــد ای تاکی
هــای  کانــون  درصــدی   95 کنتــرل  امــکان 
ریزگردهــای اجتماعــات پیرامونــی دریاچــه ارومیــه 
ــکات مــورد  ــه دلیــل افزایــش تــراز آب از دیگــر ن ب
اشــاره در ایــن نشســت تخصصــی زیســت محیطــی 

ــود.  ب
مدیــر دفتــر برنامــه  ریــزی و تلفیــق ســتاد احیــای 
ــی  ــداوم بارندگ ــه ت ــاره ب ــا اش ــه ب ــه ارومی دریاچ
ــن  ــای ای ــرای احی ــت ب ــات دول ــز اقدام ــا و نی ه
دریاچــه، گفــت: هــم اکنــون کــف دریاچــه ارومیــه 
ــه نشــانه ای  ــت ســال ۱۳94 برگشــته ک ــه وضعی ب

ــا اســت. ــرای احی ــزرگ ب ب

بهداشــتی  معــاون 
علــوم  دانشــگاه 
شــیراز  پزشــکی 
موضــوع خریــد وفــروش ملــخ در برخــی 
ــارس را  ــتان ف ــی اس ــای جنوب ــتان  ه شهرس
تکذیب کرد.عبدالرســول  و  خوانــد  شــایعه 
همتــی در گفت وگــو بــا ایســنا، اخبــار منتشــر 
شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  در  شــده 
ــخ  ــروش مل ــد و ف ــر خری ــی ب ــی مبن اجتماع
اســتان  برخــی شهرســتان های جنوبــی  در 
فــارس بــه ویــژه "گــراش" را شــایعه خوانــد.
ــوع  ــدن موض ــایع ش ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــل انتش ــه دلی ــخ ب ــروش مل ــد و ف خری
ــه  ــره ب ــن حش ــته های ای ــه دس ــار حمل اخب
مــزارع در کشــور مطــرح شــده اســت، گفــت: 
مــا در حــال تهیــه بیانیــه ای بــا هــدف ارتقــاء 
ــخ و مصــرف  ــردم در خصــوص مل ــی م آگاه

ــتیم. ــی آن هس خوراک

ــی  ــی مبن ــال گزارش های ــن ح ــی در عی همت
بــر صیــد ملــخ زنــده در برخــی نقــاط اســتان 
ــه  ــه ب ــرد: اینک ــه ک ــد و اضاف ــارس را تایی ف
ایــن  خوراکــی  اســتفاده  شــرعی  لحــاظ 
اطــاع  بــی  دارد،  شــرایطی  چــه  حشــره 

هســتم.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــرف  ــه مص ــرد ک ــد ک ــن تاکی ــیراز همچنی ش
اســت،  خطرنــاک  مــرده،  ملــخ  خوراکــی 
گفــت: ملخ هــا بــر اثــر سمپاشــی از بیــن 
رفتــه و بقایــای آن در ســطح مــزارع و مراتــع 
ــا  ــه ب ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــده اســت. همت پراکن
وجــود ســامانه  ارتباطــی در حــوزه بهداشــت، 
اطــاع رســانی ســریع در خصــوص بــروز 
ــود  ــام می ش ــتی انج ــکل بهداش ــه مش هرگون
مشــکل  بــروز  خصــوص  در  تاکنــون  امــا 
ــام  ــی اع ــخ، گزارش ــرف مل ــطه مص ــه واس ب

ــت. ــده اس نش

اقدامات اجرایی دانشگاه تهران در جهت تحقق اهداف »دانشگاه سبز«، در حوزه سیستم های 
حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع اعام شد.
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تصور پر شدن سفره های آب زیرزمینی، آ
ساده انگارانه است

آب  شــرکت  زیرزمینــی  آب هــای  اداره  رئیــس 
منطقــه ای اســتان قــم، پــر شــدن ســفره های 
زیرزمینــی را بــا بارش هــای اخیــر، ســاده انگارانــه و 
غیــر علمــی دانســت.رضا محمــدی در گفــت و گــو بــا 
ــای  ــا بارش ه ــر ب ــای اخی ــرد: در روزه ــوان ک ــگار ایســنا عن خبرن
ــام  ــم انج ــه در ســطح کشــور و اســتان ق ــاد و گســترده ای ک زی
شــد، برخــی اخبــار و نقــل قول هایــی مبنــی بــر حــل مشــکات 
خشکســالی کشــور و جبــران کســری مخــازن آب زیرزمینــی بــه 
گــوش می رســد کــه الزم اســت در ایــن زمینــه توضیحاتــی ارائــه 
شــود تــا ذهنیــت اشــتباهی بــرای مــردم ایجــاد نشــود.همه آبــی 
کــه در زیــر زمیــن اســت و بــه عنــوان منابــع آب زیرزمینــی تلقــی 
ــطوح  ــا و س ــت؛ آب از دری ــه آب اس ــی از چرخ ــود، بخش می ش
مرطــوب بخــار شــده و بــه آســمان مــی رود، بخــار آب موجــود در 
هــوا متراکــم شــده و ابــر تشــکیل می شــود و ســپس از طریــق 

ــردد. ــر می گ ــن ب ــه ســطح زمی ــارش ب ب
ــوذ  ــن نف ــه زمی ــن آب ب ــی از ای ــرد: بخش ــوان ک ــدی عن محم

ــه صــورت روان اب در ســطح زمیــن  ــد و بخشــی دیگــر ب می کن
جــاری می شــود و بخــش اعظــم آن نیــز دوبــاره تبخیــر می شــود 

ــردد. ــاز می گ ــمان ب ــه آس و ب
رئیــس اداره آب هــای زیرزمینــی شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــمان در  ــه آس ــوی ب ــزوالت ج ــت ن ــر و برگش ــت: تبخی ــم گف ق
ــر  ــاد اســت و ب ــی زی ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــتان ق اس
ــت. ــده اس ــام ش ــد اع ــدود 84 درص ــا ح ــات ت ــاس گزارش اس

ایــن کارشــناس منابــع آب اظهــار کــرد: بخشــی از آبــی کــه در اثــر 
ــیدن  ــل از رس ــود قب ــازل می ش ــتان ن ــوی در اس ــای ج ریزش ه
یــا بافاصلــه پــس از رســیدن بــه ســطح زمیــن و قبــل از نفــوذ 
ــار می شــود، بخشــی از روان اب  ــه روان اب بخ ــل شــدن ب تبدی
ــدل می شــود،  ــه بخــار مب ــز در مســیر حرکــت ب ایجــاد شــده نی
ــق  ــرای ملح ــطحی را ب ــای س ــه الیه ه ــم ک ــی ه ــی از آب بخش
ــوذ عمقــی  ــل از نف ــد قب ــی طــی می کن ــر زمین ــه آب زی شــدن ب
تبخیــر می شــود، بنابرایــن تنهــا بخــش کمــی از آن صــرف تغذیــه 

ــود. ــی می ش ــع آب زیرزمین مناب

خر
گور

ــد حفاظــت محیط زیســت اســتان  ــرکل جدی مدی
مرکــز  یــک  ایجــاد  تــا  داد:  وعــده  ســمنان 
تکثیر،نگهــداری و رهاســازی کامــا اســتاندارد 
آســیایی  جدیــد  گورخرهــای  ملحق شــدن  از 
بــه ســایت نگهــداری گورخــر پــارک ملــی کویــر 

جلوگیــری کنــد.
جهانــی  اســتانداردهای  بــه  اشــاره  بــا  عبــدوس  امیــر 
افــزود:  حیات وحــش  تکثیــر  و  نگهــداری  ســایت های 
ــدا از  ــتاندارد ج ــازی اس ــداری و رهاس ــز تکثیر،نگه ــک مرک ی
اســتانداردهای حفاظتــی به گونــه ای طراحــی می شــود کــه 
ــر و  ــداری ، تکثی ــا نگه ــه ت ــال و قرنطین ــل از انتق ــه مراح کلی

رهاســازی بــدون اســتفاده از بیهوشــی انجــام شــود.
استانداردســازی  تــا  داد  اطمینــان  مســوول  مدیــر  ایــن 
ــه  ــد و از جمل ــای جدی ــال گونه ه ــایت از انتق ــن س ــل ای کام

گورخرهــای ایرانــی بــه ایــن ســایت جلوگیــری کنــد.
ــمنان از  ــتان س ــت اس ــت محیط زیس ــد حفاظ ــرکل جدی مدی
ــر  ــن ســایت خب ــرای استانداردســازی ای ــرح ب ــک ط ــه ی تهی
ــاز  ــورد نی ــارات م ــری اعتب داد و گفــت: در حــال حاضــر پیگی
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و جلوگیــری از شــکار پرندگان.چراکــه خــاک، آب، 
علفــزار  و پرنــده تاالب هــا ارزشــمند اســت و بایــد از 
آن هــا حفاظــت شــود. بایــد اعتباراتــی داده شــود تــا 
ماموریــن تــاالب قایــق بخرنــد و بدیــن وســیله از دور 

تــا دور تــاالب حفاظــت کننــد.

باران به تاالب ها جان داد
طبیعــی  اکوسیســتم های  غنـــی ترین  تـاالب هـــا 
تامیــن  تاالب هــا  کارکــرد  عمده تریــن  هســتند. 
امنیــت غذایــی، حفــظ تعــادل و تــراز ســطح آب هــای 
ــل  ــن عام ــه مهم تری ــی ک ــت؛  آب های ــی اس زیرزمین

تولیــد محصــوالت کشــاورزی در ســرزمینی مثــل 
ــل توجهــی از تــاالب هــای  ایــران اســت. بخــش قاب
کشــور در بارندگی هــای اخیــر پــرآب شــدند؛ بــا 
آبگیــری تاالب هــا کانون هــای گــرد و غبــار هــم 
مهــار شــد.باوجود این،تــداوم حیــات تاالب هــا در 

ــت. ــزی اس ــه ری ــرو برنام گ
آنطــور کــه همشــهری می نویســد 270 تــاالب بــا 
مســاحت تقریبــی 3میلیــون هکتــار در ایــران وجــود 
ــل  ــار آن به دلی ــون هکت ــک میلی ــدود ی ــه ح دارد ک
ــارش،  ســوءمدیریت منابــع آب و خــاک و کاهــش ب

ــدند و  ــل ش ــرد تبدی ــای ریزگ ــه کانون ه ــک و ب خش
درعیــن حــال معیشــت بومیــان منطقــه را کــه ســال ها 
از ایــن راه گــذران امــور می کردنــد بــا تهدیــدی جــدی 
ــاران در روزهــای  ــارش ب ــد ب مواجــه ســاختند. هرچن
در  دردناکــی  اتفاقــات  بــا  ســال جاری  ابتدایــی 
بعضــی اســتان ها همــراه شــد و همچنــان نیــز ادامــه 
ــم  ــا رق ــرای تاالب ه ــی را ب ــت خوب ــا وضعی دارد، ام
ــاری  ــای به ــور از باران ه ــای کش ــی تاالب ه زد. تمام
ــده  ــاره زن ــا را دوب ــاق، تاالب ه ــن اتف ــد. ای ــره بردن به
مختلــف  اســتان های  در  را  ریزگــرد  و کانون هــای 

ــمندی  ــت ارزش ــا فرص ــدن تاالب ه ــرد. پرش ــار ک مه
ــای  ــوان برنامه ه ــه به عن ــرای مســئوالن اســت، آنچ ب
ــی  ــود، ط ــان ب ــه مدنظرش ــرف بودج ــاله و ص چندس
2 هفتــه و به صــورت طبیعــی محقــق شــد . بــه 
ــه آن  ــی کــه ب ــی گاوخون ــاالب بین الملل ــال ت طــور مث
باتــاق نیــز گفتــه می شــود بــا 476کیلومتــر وســعت 
ــا پیــش از  ــرار دارد و ت ــان ق ــوب شــرق اصفه در جن
ــده  ــوان تلطیف کنن ــاران به عن خشــکیدگی و کاهــش ب
هــوای اصفهــان نقــش مهمــی را بــازی می کــرد، 
ــه  ــل شــدن ب ــر در حــال تبدی ــا در ســال های اخی ام
ــدون  ــال ها،  ب ــی س ــت. گاوخون ــار اس ــون گردوغب کان
ــه روزگار ســپری می کــرد و تــا پیــش  دریافــت حقاب
از بارندگی هــای روزهــای اخیــر بیــش از 90درصــد آن 
خشــک شــده بــود، امــا هم اکنــون براســاس تصاویــر 
ماهــواره ای حــدود 50درصــد حجــم آن پــرآب شــده و 
ــرای  ــان فعالیت هــای الزم ب البتــه قــرار اســت همچن

ــاالب انجــام شــود. ــه ایــن ت تامیــن حقاب

تهدید بر پیکره اکوسیستم تاالب ها
ایــران  باقــر زاده کریمــی، تاالب هــای  بــه گفتــه 
ــی،  ــاالب گاوخون ــل ت ــزی مث ــات مرک ــش ف در بخ
در  ســه گانه  هامون هــای  و  پریشــان  بختــگان، 
ــارش  ــود ب ــا کمب ــا ب ــتان، نه تنه ــتان و بلوچس سیس
ــه سدســازی و  ــه شــدند ک ــه گذشــته مواج در 2 ده
توســعه کشــاورزی در باالدســت ســبب محدود شــدن 
منابــع آبــی ایــن تاالب هــا شــد و ایــن اکوسیســتم ها 

ــرد. ــد جــدی مواجــه ک ــا تهدی را ب
در  کــه  تاالب هایــی  بــر  تهدیــد  ایــن  اثــرات 
کمتــر  شــده اند،  واقــع  کوهســتانی  محیط هــای 
نســبت  کوهســتانی  تاالب هــای  چــون  اســت 
از  مرکــزی  فــات  در  واقع شــده  تاالب هــای  بــه 
ــی  بارش هــای بیشــتری برخوردارنــد. مشــکل اصل
تاالب هــای ســاحلی جنــوب کشــور  آلودگــی به ویــژه 
ــواحل  ــت. در س ــا اس ــأ دری ــا منش ــی ب ــی نفت آلودگ
ــا آلودگی هــای ناشــی  شــمال کشــور هــم تاالب هــا ب
ــع  ــموم دف ــه س ــه ب ــاورزی آمیخت ــای کش از زهاب ه
آفــات و کودهــای شــیمیایی و نیــز فاضاب هــای 
خانگــی مواجــه هســتند. بــرای نمونــه، کمبــود آب در 
تــاالب انزلــی چشــمگیر نیســت امــا ورود آالینده هــا 

و رســوبات ایــن تــاالب را تهدیــد می کنــد.
اکنــون نوبــت آن اســت کــه بــا برنامه ریــزی درســت 
در فعالیتهــای کشــاورزی، نــوع کشــت، جلوگیــری از 
ــه  ــده ب ــه و... آب وارد ش ــن حقاب ــاه، تأمی ــر چ حف

ــود. ــظ ش ــا حف تاالب ه

بودجه حفاظت از تاالب 
صرف امور زیر می شود: 
الیروبی رودخانه هایی 

که قرار است به این 
تاالب ها بریزد.

- استخدام گارد برای 
مراقبت از تاالب ها، 

نیزارها و جلوگیری از 
شکار  پرندگان.چرا که 

خاک، آب، علفزار  و پرنده 
تاالب ها ارزشمند است و 
باید از آنها حفاظت شود. 
باید اعتباراتی داده شود 
تا مامورین تاالب قایق 

بخرند و بدین وسیله 
از دور تا دور تاالب 

حفاظت کنند.

زمزمه  قطع کردن بودجه تاالب ها به بهانه بارندگی
مدیرکل دفتر اکوسیستم های تاالبی: زمزمه هایی از مجلس شنیده می شود که اعتبارات مربوط به حفاظت 

از تاالب ها به جبران خسارات سیل اختصاص یابد

مدیــرکل حفاظــت محیــط  زیســت اســتان ســمنان  از تعطیلــی تنهــا 
مرکــز دفــن زبالــه بیمارســتانی اســتان خبــر داد و گفــت: یکــی دو ماه 
اســت کــه اجــازه پذیــرش زبالــه ایــن مرکــز بــه دلیــل تخلفــات نیــز 

لغــو شــده اســت.
ــی  ــدوس در پاســخ سرنوشــت زباله هــای بیمارســتانی فعل ــر عب امی
ــع آوری و  ــتانی جم ــای بیمارس ــر زباله ه ــال حاض ــرد: در ح ــار ک اظه
ــداری  ــتان ها نگه ــان بیمارس ــاً در هم ــود و فع ــازی می ش بی خطرس
ــرش  ــرای اجــازه پذی ــس از فراهــم شــدن شــرایط ب ــا پ می شــود ت

ایــن زباله هــا، پســماند بیمارســتانی بــه مراکــز جدیــد منتقــل شــود.
ــا  بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا، امیــر عبــدوس در نشســت خبــری ب
اصحــاب رســانه اســتان اظهــار کــرد: در مجمــوع ســاالنه ۱98 هــزار تن 

انــواع پســماند در ایــن اســتان تولیــد می شــود.
ــود ۱4  ــه وج ــاره ب ــا اش ــتان ب ــت اس ــت محیط زیس ــرکل حفاظ مدی
ــه زباله هــای  ــن اســتان ب ــه و ۱۲ شــهرک صنعتــی فعــال در ای ناحی
ویــژه صنعتــی تولیــدی در ایــن واحدهــا اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
ــل  ــو قاب ــای ن ــا تکنولوژی ه ــی ب ــژه و صنعت ــماندهای وی ــده پس عم

بازیافــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه الــزام شــهرک های صنعتــی دارای واحدهــای 
فاضــاب زا بــه برخــورداری از سیســتم تصفیــه فاضــاب اســتاندارد 
ــه  ــهرک ک ــج ش ــتان پن ــی اس ــهرک صنعت ــوع ۱۲ ش ــت: از مجم گف

ــد. ــتقرار دارن ــا اس ــاب زا در آنه ــای فاض واحده
وی بــا بیــان اینکــه داری سیســتم تصفیــه فاضــاب هســتند. البتــه 
ــتم  ــتان داری سیس ــه اس ــی چهارده گان ــی صنعت ــدام از نواح هیچ ک
ــهرک های  ــا ش ــی و ی ــه داد: نواح ــتند ادام ــاب نیس ــه فاض تصفی
ــه  ــد ک ــاب زا موظفن ــای فاض ــتقرار واحده ــورت اس ــی در ص صنعت

ــد. ــرد ایجــاد کنن ــه فاضــاب اســتاندارد منف سیســتم تصفی
عبــدوس از برخــورداری چهــار مرکــز شهرســتان و یــک شــهر اســتان 
ــر داد و  ــه فاضــاب شــهری خب ــه خان ــع آوری و تصفی از شــبکه جم
ــودن عمــده ایــن شــبکه ها اضافــه  ــه در حــال احــداث ب ــا اشــاره ب ب
ــا  کــرد: شــبکه جمــع آوری فاضــاب شــهری شــهمیرزاد دارای 75 ت
85 درصــد پیشــرفت فیزیکــی و تصفیه خانــه آن نیــز داری 40 درصــد 

پیشــرفت فیزیکــی اســت.
ــهری در  ــاب ش ــه فاض ــت تصفیه خان ــن وضعی ــاره آخری ــا اش وی ب
مرکــز اســتان گفــت: شــبکه جمــع آوری فاضــاب شــهری ســمنان و 
ــا 75 درصــد پیشــرفت فیزیکــی اســت.  ــه آن دارای 60 ت تصفیه خان
ــز 85  ــاهرود نی ــهری ش ــاب ش ــع آوری فاض ــبکه جم ــن ش همچنی
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و تصفیه خانــه آن نیــز در حــال حاضــر 

فعــال اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــمنان ب ــتان س ــت محیط زیســت اس ــرکل حفاظ مدی

شــبکه جمــع آوری فاضــاب شــهری و تصفیــه خانــه فاضــاب 
ــد  ــی دارن ــرفت فیزیک ــد پیش ــدام ۲5 درص ــر ک ــان ه ــهری دامغ ش
افــزود: مهــدی شــهر در بیــن شــهرهای اســتان کامل تریــن شــبکه و 
تصفیه خانــه فاضــاب را دارد و ایــن شــبکه تقریبــًا تمامــی ایــن شــهر 
ــرف  ــه مص ــز ب ــاب آن نی ــدی فاض ــش دارد و آب تولی را تحت پوش

ــد. ــمنان می رس ــهرداری س ــبز ش ــای س فض
ــا  ــی در دنی ــت پســماندهای صنعت ــد بازیاف ــه فرآین ــاره ب ــا اش وی ب
ــای  ــت زباله ه ــوژی بازیاف ــتم ها و تکنول ــبختانه سیس ــت: خوش گف
ــوری  ــه ط ــد ب ــدا می کنن ــری پی ــت بهت ــر روز وضعی ــن بخــش ه ای
کــه عمــده پســماندهای ویــژه امــروزه در کشــورهای مختلــف بازیافت 

می شــود.
ــل از  ــیدی حاص ــای اس ــت لجن ه ــه بازیاف ــاره ب ــا اش ــدوس ب عب
ــه  ــزی ک ــا مرک ــت: تنه ــا در اســتان ســمنان گف ــه دوم روغن ه تصفی
در اســتان اقــدام بــه بازیافــت ایــن پســماند ویــژه می کــرد اخیــرًا بــه 
دالیلــی خلعیــت شــده و بــزودی مجــوز بازیافــت آن بــه افــراد دیگری 

داده خواهــد شــد.
ــات و از  ــی تخلف ــل برخ ــه دلی ــز ب ــن مرک ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
جملــه دفــن زبالــه بــه جــای بازیافــت، تعطیــل شــده افــزود: البتــه 
روش هــای جدیــد بازیافتــی در ایــن بخــش در دنیــا مرســوم شــده 
ــوز وارد کشــور نشــده اســت امــا  کــه ماشــین آالت مــورد نیــاز آن هن
شــرکت هایی در اســتان بــرای ایجــاد ایــن مرکــز و خرید ماشــین آالت 
نویــن بازیافــت اعــام آمادگــی کردنــد کــه در آینــده نزدیــک مجوزهای 

الزم بــرای آنهــا نیــز صــادر خواهــد شــد.

تعطیلی تنها مرکز پذیرش پسماند 
بیمارستانی در سمنان

بســتر قانونــی رودخانه هــا جــزو منابــع و امــوال »ملــی« 
ــر آن  ــی ب ــک قانون ــد تمل محســوب می شــود و کســی نمی توان
ــا عــرض  ــه، پهنــه ای ب داشــته باشــد امــا حریــم کّمــی رودخان
دو تــا ۲0 متــر در دو طــرف بســتر قانونــی رودخانــه اســت کــه 
ــر  ــه در نظ ــتر رودخان ــل از بس ــاع کام ــی و انتف ــرای دسترس ب

ــه شــده اســت. گرفت
از شــهرهای  تعــدادی  در  اخیــر  وقــوع ســیل های  از  بعــد 
ــی و  ــم کیف ــه، حری ــتر رودخان ــل بس ــی مث ــران، اصطاحات ای
ــا توســط کارشناســان و مســئوالن  ــه باره ــی رودخان ــم کّم حری
مطــرح شــد. بــرای آگاهــی دقیق تــر از تعریــف و معنــای ایــن 
ــتاد  ــب - اس ــم بنی حبی ــر، محمدابراهی ــات تکرارپذی اصطاح
ــا  ــو ب ــت و گ ــع آب- در گف ــدس مناب ــران و مهن ــگاه ته دانش

ــه اســت. ــه پرداخت ــن زمین ــی در ای ــان نکات ــه بی ــنا ب ایس
ــًا  ــه الزام ــی رودخان ــتر طبیع ــا بس ــه ب ــی رودخان ــتر قانون  بس
ــف  ــه تعری ــی رودخان ــتر طبیع ــه بس ــا اینک ــت. ب ــی نیس یک
ــش از  ــه آن بخ ــه ب ــی رودخان ــتر قانون ــدارد، بس ــخصی ن مش
ــد  ــی فرآین ــه ط ــود ک ــه می ش ــه گفت ــیابی« رودخان ــه س »پهن
ــی،  ــتر قانون ــوالً بس ــود. معم ــخص می ش ــی مش ــی و قانون فن
ــرای دوره بازگشــت ۲5 ســاله اســت  ــه ســیلگیر ســیاب ب پهن
نظــر  اســاس  بــر  می توانــد  ســیل  بازگشــت  دوره  البتــه 
ــا بیشــتر از ۲5 ســال باشــد.  کارشناســان وزارت نیــرو کمتــر ی
بســتر قانونــی رودخانه هــا، جــزو منابــع و امــوال »ملــی« 
ــر آن  ــی ب ــک قانون ــد تمل محســوب می شــود و کســی نمی توان
داشــته باشــد.حریم کّمــی رودخانــه، پهنــه ای بــا عــرض دو تــا 
۲0 متــر در دو طــرف بســتر قانونــی رودخانــه اســت کــه بــرای 
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــل از بســتر رودخان ــاع کام دسترســی و انتف
شــده اســت. ایــن بخــش می توانــد تملــک خصوصــی داشــته 
باشــد ولــی محدودیت هایــی در کاربــری و اســتفاده از آن 
ــه آن  ــه ای تابع ــرکت های آب منطق ــرو و ش ــوی وزارت نی از س
ــری ایجــاد شــده  ــه کارب ــم ک ــوش نکنی ــال می شــود. فرام اعم
ــه  ــه از جمل ــتر رودخان ــه بس ــت را ب ــی دول ــد دسترس نمی توان

ــد. ــی محــدود کن ــرای الیروب ب

بستر قانونی و حریم 
رودخانه ها  کجاست؟

خبر
جهانی  اقلیم  تغییر  پیامدهای 

بر کشت درخت سیب 
اعضــای هیئــت علمــی و دانش آموختــگان گــروه آب و 
هواشناســی  دانشــگاه حکیــم ســبزواری در پژوهشــی 
مشــترک، »پیامدهــای تغییــر اقلیــم جهانــی بر کشــت 
درخــت ســیب در ایــران« را بررســی کردند.بــه گزارش ایســنا، در تشــریح ایــن پژوهش 
ــی،  ــش جهان ــش گرمای ــی و افزای ــرات آب و هوای ــه تغیی ــه ب ــا توج ــده اســت: ب آم
محصــوالت کشــاورزی و درختــان میــوه بــه شــدت آســیب پذیر هســتند و هــر نــوع 
تغییــر در پارامترهــای اقلیمــی، تولیــد و عملکــرد درختــان میــوه را بــه خطر می انــدازد. 
ــه شــرایط  ــه ب ــی ک ــاط بســیار باالی ــل ارتب ــه دلی ــدات باغــی ب ــوه و تولی ــان می درخت

اقلیمــی دارنــد، بــه تغییــرات آب و هوایــی حساســیت باالیــی نشــان می دهنــد.

سرعت باالی ذوب شدن 
در»گرینلند« یخ  توده های 

ــخ  ــای ی ــد توده ه ــه نشــان می ده ــک مطالع ــج ی  نتای
در منطقــه گرینلنــد ســریع تر از آنچــه کارشناســان تصــور 
می کردنــد در حــال ذوب شــدن اســت.به گــزارش ایســنا، 
تغییــرات اقلیمــی موجــب شــده پهنه هــای یــخ در منطقــه گرینلنــد بــا ســرعت قابــل 

توجهــی ذوب شــود کــه در افزایــش ســطح آب دریاهــا تاثیــر چشــمگیری دارد.
ــا شــهرهای ســاحلی در  ــش ســطح آب دریاه ــی و افزای ــای جهان ــن دم ــاال رفت ــا ب ب
تمامــی نقــاط جهــان در معــرض خطــر قــرار می گیرنــد. 40 تــا 50 درصــد از مــردم جهان 
در شــهرهایی ســکونت دارنــد کــه در برابــر بــاال آمــدن ســطح آب دریاهــا آســیب پذیرند.

سدگیالن غرب کرمانشاه 
سرریزکرد

کرمانشــاه  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــتان  ــد اس ــی ۱۲ س ــه تمام ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
در وضعیــت ســرریز قــرار دارنــد، گفــت: ســد 
گیانغــرب نیــز امســال بــرای نخســتین بــار در ۱4 ســال اخیــر ســرریز شــده 
اســت.به گــزارش ایســنا، بهــرام درویشــی اظهــار کــرد: میــزان بارندگی هــای 
ــون را 746  ــاه( تاکن ــدای مهرم ــاری )ابت ــی ج ــال آب ــدای س ــتان از ابت اس
ــه ســال  میلیمتــر دانســت و افــزود: میــزان بارندگی هــای اســتان نســبت ب
آبــی گذشــته ۱۲0 درصــد و نســبت بــه مــدت متوســط بلندمــدت 7۲ درصــد 

ــه اســت. ــش یافت افزای

پژوهش

یخ

سد

 بر اثر شکستن قسمتی از سیل بند رودخانه »نیاتک« در شهرستان هیرمند، برخی از روستاهای این شهرستان دچار 
آبگرفتگی شدند به گونه ای که تاکنون سه روستای »داشک«، »علی رمرودی« و »آبیل« به دلیل ورود سیاب، تخلیه 

شدند.

رنا
 ای

س:
عک

ــاور  ــدارد و ب ــوا« ن ــران »ه ــتیم ته ــال ها نوش ــه س ــه ک ــان نرفت یادم
کردیــم کــه داســتان دنبالــه دار تشــدید آلودگــی هــوا در روزهــای ســرد 
ــی  ــا زمان ــوا تنه ــه داســتان آلودگــی ه ــم ک ــاور کردی ــدارد. ب ــی ن پایان
مســئوالن امــر را بــه تکاپــو مــی انــدازد کــه شــاخص های آلودگــی هــوا 
بــاالرود و آن هــا در جلســات متعــدد خــود کــه دســت آخــر بــه تعطیلی 
مــدارس و اجــرای طرح هــای ضربتــی مــی انجامیــد، یادشــان بیایــد 
ــا پاییــن رفتــن شــاخص ها  ــا ب کــه دچــار آلودگــی هــوا هســتیم ام
بــاز موضــوع را از یــاد ببرنــد و تــا ســال بعــد هــم خــدا بــزرگ اســت!
یادمــان نرفتــه که ســالهای ســال هــر پاییز و زمســتان، منتظــر آلودگی 
هــوا و ذرات معلــق و.. می ماندیــم و مســئوالن هــم مثــل هــر ســال 
ــی  ــا آلودگــی هــوا خســارت جان ــد ت هشــدار پشــت هشــدار می دادن
کمتــری داشــته باشــد. پــای صحبــت مســئوالن کــه می نشســتیم، 
دســت آخــر بــه ایــن نتیجــه می رســیدیم کــه ای بابــا، زورمــان کــه بــه 
آن وزراتخانــه و ایــن نهــاد و آن ســازمان و کارخانــه کــه نمی رســد امــا 
ســال گذشــته و امســال داســتان آلودگــی هــوا متفــاوت بــود چراکــه 
ــاال زده و بجــای  مســئوالن شــهری و شــهروندان آســتین همــت را ب
غرغــر، توصیــه و نصیحــت همــراه بــا بــاد و بــاران، اقدامــات جــدی در 
راســتای کاهــش آلودگــی هــوا انجــام داده انــد کــه نتیجــه اش ســال 
ــه جــای  ــورد زد و ب ــوب هــوا رک ــود کــه کیفیــت مطل ــن ب گذشــته ای
آســمان تیــره همیشــگی در ســالهای قبــل، آســمانی آبــی بیشــتری را 
دیدیــم و هــوای ســالم تری را تنفــس کردیم.بــه گــزارش ایســنا ســال 
97، بــرای آســمان تهــران و مــردم، هــوای پــاک بســیار خــوش یمــن 
بــود، بگونــه ای کــه هــوای پایتخــت طــی ســال 97 بــا ۳06 روز هــوای 
ــا  ــن ســال ب ــران در ای ــن اســاس هــوای ته ــوب رکــورد زد و برای مطل
۲8 روز هــوای پــاک و ۲78 روز هــوای ســالم، وضعیــت مطلوبــی را از 
ســر گذرانــد. در حالــی پایتخت نشــینان ســال گذشــته ۳06 روز هــوای 
مطلــوب تنفــس کردنــد کــه ایــن آمــار طــی 7 ســال اخیــر بی ســابقه 
ــت 59 روز  ــه گذش ــالی ک ــی س ــت ط ــوای پایتخ ــن ه ــود همچنی ب

ــود. ــرای گروه هــای حســاس ب ناســالم ب

»هوای پاک« 
دیگر آرزو نیست

هر
س:م

عک

خر
توقف انتقال گورخرهای جدید به پارک ملی کویر گور

ــد حفاظــت محیط زیســت اســتان  ــرکل جدی مدی
مرکــز  یــک  ایجــاد  تــا  داد:  وعــده  ســمنان 
تکثیر،نگهــداری و رهاســازی کامــا اســتاندارد 
آســیایی  جدیــد  گورخرهــای  ملحق شــدن  از 
بــه ســایت نگهــداری گورخــر پــارک ملــی کویــر 

جلوگیــری کنــد.
جهانــی  اســتانداردهای  بــه  اشــاره  بــا  عبــدوس  امیــر 
افــزود:  حیات وحــش  تکثیــر  و  نگهــداری  ســایت های 
ــدا از  ــتاندارد ج ــازی اس ــداری و رهاس ــز تکثیر،نگه ــک مرک ی
اســتانداردهای حفاظتــی به گونــه ای طراحــی می شــود کــه 
ــر و  ــداری ، تکثی ــا نگه ــه ت ــال و قرنطین ــل از انتق ــه مراح کلی

رهاســازی بــدون اســتفاده از بیهوشــی انجــام شــود.
استانداردســازی  تــا  داد  اطمینــان  مســوول  مدیــر  ایــن 
ــه  ــد و از جمل ــای جدی ــال گونه ه ــایت از انتق ــن س ــل ای کام

گورخرهــای ایرانــی بــه ایــن ســایت جلوگیــری کنــد.
ــمنان از  ــتان س ــت اس ــت محیط زیس ــد حفاظ ــرکل جدی مدی
ــر  ــن ســایت خب ــرای استانداردســازی ای ــرح ب ــک ط ــه ی تهی
ــاز  ــورد نی ــارات م ــری اعتب داد و گفــت: در حــال حاضــر پیگی

ــه  ــم ک ــا داری ــه بن ــن این ک ــن ســایت هســتیم. ضم ــرای ای ب
ــتفاده  ــز اس ــی نی ــش خصوص ــت بخ ــرح از ظرفی ــن ط در ای

ــم. کنی
ــرح  ــن ط ــوان ای ــان فراخ ــد اع ــه فرآین ــان این ک ــا بی وی ب
بــه زودی اعــام می شــود، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
قــرار گرفتــن ایــن ســایت در پــارک ملــی کویــر کــه ســاالنه 
ــرمایه گذاران  ــادی دارد، س ــی زی ــی و خارج ــگران داخل گردش
ــرح  ــبی از ط ــی مناس ــد درآمدزای ــی می توانن ــش خصوص بخ
ــد  ــرای بازدی ــی را ب ــوان بخش ــه می ت ــرا ک ــند چ ــته باش داش
درآمــد  ایجــاد  آن  محــل  از  و  تعبیــه  آن  در  گردشــگران 
ــن و  ــت خیری ــتفاده از ظرفی ــکان اس ــه ام ــن آن ک ــرد. ضم ک

دوســتداران حیات وحــش نیــز وجــود دارد.
وی بــا بیــان این کــه برخــی خیریــن از هم اکنــون بــرای 
کمــک بــه اجــرای ایــن طــرح اعــام آمادگــی کردنــد اضافــه 
کــرد: حــوزه محیط زیســت ظرفیــت خوبــی بــرای اســتفاده از 
خیریــن دارد کــه بنــا داریــم در صــورت نیــاز از ایــن ظرفیــت 
در راســتای حفاظــت بهتــر از گونه هــای در معــرض خطــر 

ــم. ــره بگیری به

ک
همکاری محققان برای شناسـایی »بلوم جلبکی« جلب

ــات  ــا مطالع ــاور ب ــی از شــرکت های فن ــان یک محقق
خــود در شــمال شــرقی جزیــره کیــش، بلــوم جلبکی 
)کشــند ســبز( در ســطح آب را مشــاهده کردنــد کــه 
ــذی  ــواد مغ ــد م ــش از ح ــش بی ــه افزای ــر ب ــن ام ای
)نیتــرات، فســفات و ســیلیکات( در محیــط آبــی مربــوط 
می شــود و بــه گفتــه آنهــا روش رس پاشــی تنهــا بــرای دو هفته 
از بلــوم جلبکــی جلوگیــری می کنــد و نیــاز بــه پایــش دائــم دارد.

ــراً در  ــی اخی ــوزه اقیانوس شناس ــان ح ــنا، محقق ــزارش ایس ــه گ ب
حیــن تحقیقــات دریایــی بــا شــکوفایی جلبکــی )کشــند ســبز( در 

ســطح آب هــای خلیــح فــارس مواجــه شــدند.
ایــن محققــان در نمونه بــرداری از آب هــای خلیــج فــارس در منطقــه 
ــر  ــه در اواخ ــش ک ــره کی ــوب شــرقی جزی ــا جن شــمال شــرقی ت
دی ۱۳97 انجــام شــد، لکه هــای ســبز رنگــی  بــه وســعت ۲ تــا ۳ 

کیلومتــر را بــه صــورت پراکنــده مشــاهده کردنــد.
ایــن محققــان معتقدنــد فــرم ســبز رنــگ از عوامــل رایج شــکوفایی 
جلبکــی اســت و معمــوالً باعــث تغییــر رنــگ آب در ماه هــای 
متفــاوت ســرد ســال می شــود. ایــن گونــه جلبکــی در دامنــه  دمایی 
۲5 تــا ۳0 درجــه ســانتی گراد مشــاهده می شــود و عمدتــًا در 

ــود. ــکوفا می ش ــروف" ش ــای "یوت آب ه
پدیــده پوتریفیکاســیون پاســخ اکوسیســتم بــه افزایــش بیــش از 
حــد مــواد مغــذی )نیتــرات، فســفات و ســیلیکات( در یــک محیط 
ــرای  آبــی اســت. ایــن مــواد می تواننــد در جایــگاه مــواد مغــذی ب
ارگانیســم ها از طریــق کــود شــیمیایی یــا پســاب وارد آب شــده یــا 
بــه صــورت طبیعــی ســبب افزایــش بیــش از حــد آن مــواد شــوند.
دکتــر حمیــد رضایــی، محقــق اقیانوس شناســی در گفت وگــو 
ــی شــکوفایی جلبکــی در  ــت کنون ــه وضعی ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب ب
آب هــای خلیــج فــارس، گفــت: مطالعــه نمونــه آب هــای برداشــت 
ــوط  ــن شــکوفایی مذکــور مرب ــه نشــان می دهــد ای شــده از منطق
 )Noctiluca scintillans( »ناکتی لــوکا ســنتیان«  بــه گونــه 
ایــن گونــه  اســت.   ) Dinophyceae ( رده  «داینوفیســه« ها  از 
پراکنــش جهانــی دارد و بــه دو صــورت »ســبز« و »قرمز« مشــاهده 
ــر  ــک از اواخ ــن جلب ــه شــکوفایی ای ــان اینک ــا بی می شــود. وی ب
نوامبــر آغــاز شــد و بــه ســمت جزیــره »فــارور« رفتــه اســت، ادامــه 
داد: در ایــن پدیــده رنــگ آب بســیار ســبز شــده اســت و در اطــراف 
قفس هــای پــرورش ماهــی نیــز مشــاهده شــده بــود و مزرعــه داران 

ماهــی در قفــس را از ایــن وضعیــت نگــران کــرده بــود.



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1430 | چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398

سودوکو شماره ۱4۳0

پاسخ سودوکو شماره ۱4۲9

افقی
۱- از الیــاف طبیعــی - اثری از »ناظم 

 حکمت« نویســنده اهل ترکیه

 ۲- گل نومیــدی - بنــدر معروف برزیل

۳- بخیه درشــت - داروی مالیدنی - 

 کنج ها و گوشــه ها

4- ســازمان های دولتی - ضربه ای 

دفاعی در فوتبال - ماه هشــتم ســال 

 شمسی

5- درخت ســایه گستر - رمانی از 

 »ماری رنولت« نویســنده فرانسوی

6- بســیار زیاد - از زیور آالت زنانه - 

روشنایی  سوره 

7- کمک و مســاعدت - واژه ترکیب 

 ســاز در آغاز کلمات - تازه و جدید

8- نــام قدیم اتریش - زیرک و با 

 تدبیر

9- نفــس بلنــد - ایالتی در ینگه دنیا 

 - طایی

۱0- شــتر بارکش - اهل ساری - 

 جامه حج

۱۱-  عضو فرهنگســتان - صحت و 

 درستی

۱۲- نژاد اعراب - نشــانه یا گواه 

 چیزی - از ســاجقه روم

۱۳- از عوامــل بیمــاری زا - فلز مایع 

 - رنج و بیماری

۱4- مورخ انگلیســی سده هجدهم 

صاحب »تاریخ نزول و ســقوط 

 امپراتــوری روم« - درخت آزاده

۱5- پســیکوتراپی - عنکبوت سمی

عمودی 
۱- فلش - تابلویی از »اگوســت 

 رنوار« نقاش نامدار فرانســوی

۲- محل درآمد مســتمر - از جزایر 

 ژاپن

۳- کافــی - ترجمان احزاب - به 

 آرزو رسیده

 4- پیش فاکتور - کتاب شــعر

5- نهضت ادبی، هنری و فلســفی بر 

پایــه تخیــات و عواطف و امور طبیعی 

 - هوای زمستانی

6- جمله های قرآنی - پیشــکش 

 ها - مروارید

7- هســتی - رهبر کاتولیک ها - 

 پنجــره رو به حیــاط - مفقود و ناپیدا

8- اثــر پــا - رهایی از اندوه - ویژگی 

های درونی و شــخصیتی - حرف 

 گزینش

9- عــدد بهم زدنی! - تعظیم و 

احتــرام - مرکز اتریش - ترس و 

 بزدلی

۱0- جایــگاه ویــژه - پایتخت نیجریه 

 - میوه کرک دار

۱۱- مفتوح و گشــاده - فرایند تشــکیل 

 شدن یون ها

۱۲- فروغ ها و پرتوها - وســیله ای 

ژیمناستیک ورزش   در 

۱۳- گذرگاه شــهری - اشباع شده - 

بازی تنیس  واحد 

۱4- کاخ های دوگانه فرانســه - زن 

با  با

۱5- یــگان هوایی نیروی زمینی - 

رایج و مرسوم

جدول شماره ۱4۳0

 اطالع
 رسانی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

 : مـورخ  سـامانه  در  مناقصـه  انتشـار  تاریـخ 
باشـد. مـی   98.0۲.04

مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: 
سـاعت ۱9 تاریـخ 98.0۲.۱۲ و مهلـت زمانی ارائه 
پیشـنهاد : سـاعت ۱9 تاریخ 98.0۲.۲۳ و تاریخ 
تحویـل ضمانتنامـه به دبیرخانه شـرکت سـاعت 

۱5 مـورخ 98.0۲.۲۳.

زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: بـه ترتیـب سـاعت 
تاریـخ  شـنبه  سـه  روز   ۱0:۳0 و   ۱0:00  ،9:۳0

.98.0۲.۲4
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت 
دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد 

مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: 
آدرس: کرمان-بلـوار ۲۲ بهمـن- شـرکت آب و 

فاضالب شـهری اسـتان کرمان-دفتر قراردادها و 
تلفـن 0۳4۳۳۲۲۲۲8۲

اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام 
تمـاس:  مرکـز  سـامانه:  در  عضویـت  مراحـل 

0۲۱-4۱9۳4
دفتر ثبت نام: 889697۳8 و 85۱9۳768

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره۱۳9760۳۱90۱4007068 -97/۱۲/۱۳ هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  هادی سـاالری طوحـان  فرزندایاز بشـماره شناسـنامه 
74صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت490متر مربـع پاک - فرعـی از 8- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از8- اصلـی قطعـه یـک واقع دراراضـی گز آبـاد  جیرفت بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای  مونـس سـنجری جبالبارز محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱5 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۲/04- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۲/۱8
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۳۳

اگهی فقدان سند مالکیت
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  امیـری   فرامـرز  آقـای  خانـم/ 
استشـهادیه از دفتر اسـناد رسمی شـماره ۱94سیرجان 
مدعـی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ پاک ۲7۳  
فرعـی از 5980 اصلـی واقـع در بخـش ۳6 کرمان بنام 
خانـم آقـای فرامـرز امیـری ثبـت و سـند مالكیـت صـادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت که بعلـت جابجایـی مفقود گردیـده لذا بدسـتور تبصره 
یـک اصاحـی مـاده ۱۲0 آییـن نامـه قانون ثبـت مراتب جهـت اطاع 
مـردم آگهـی مـی شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معامله بـا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ۱0 روز از تاریـخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد 
اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت و قانونـی و عـدم  در غیـر 
واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد . م 

الـف 96-تاریـخ انتشـار : ۱۳98/0۲/04
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  امیـری   فرامـرز  آقـای  خانـم/ 
استشـهادیه از دفتر اسـناد رسمی شـماره ۱94سیرجان 
مدعـی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ پـاک ۲04  
فرعـی از 5980 اصلـی واقـع در بخـش ۳6 کرمان بنام 
خانـم آقـای فرامـرز امیـری ثبـت و سـند مالكیـت صـادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت که بعلـت جابجایـی مفقود گردیـده لذا بدسـتور تبصره 
یـک اصاحـی مـاده ۱۲0 آییـن نامـه قانون ثبـت مراتب جهـت اطاع 
مـردم آگهـی مـی شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معامله بـا وجود 
سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظـرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشـار 
روزنامـه گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر 
اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت و قانونـی و عـدم واخواهـی 

سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهد شـد . 
تاریخ انتشار : ۱۳98/0۲/04

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  امیـری   فرامـرز  آقـای  خانـم/ 
استشـهادیه از دفتر اسـناد رسمی شـماره ۱94سیرجان 
مدعـی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ پاک ۲54  
فرعـی از 5980 اصلـی واقـع در بخـش ۳6 کرمان بنام 
خانـم آقـای فرامـرز امیـری ثبـت و سـند مالكیـت صـادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت که بعلـت جابجایـی مفقود گردیـده لذا بدسـتور تبصره 
یـک اصاحـی مـاده ۱۲0 آییـن نامـه قانون ثبـت مراتب جهـت اطاع 
مـردم آگهـی مـی شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معامله بـا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ۱0 روز از تاریـخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد 
اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت و قانونـی و عـدم  در غیـر 
واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد . م 

الـف 95-تاریـخ انتشـار : ۱۳98/0۲/04
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  امیـری   فرامـرز  آقـای  خانـم/ 
استشـهادیه از دفتر اسـناد رسمی شـماره ۱94سیرجان 
مدعـی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ پـاک ۳60  
فرعـی از 5980 اصلـی واقـع در بخـش ۳6 کرمان بنام 
خانـم آقـای فرامـرز امیـری ثبـت و سـند مالكیـت صـادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت که بعلـت جابجایـی مفقود گردیـده لذا بدسـتور تبصره 
یـک اصاحـی مـاده ۱۲0 آییـن نامـه قانون ثبـت مراتب جهـت اطاع 
مـردم آگهـی مـی شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معامله بـا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ۱0 روز از تاریـخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد 
اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت و قانونـی و عـدم  در غیـر 
واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد . م 

الـف 97-تاریـخ انتشـار : ۱۳98/0۲/04
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
 از طرف وحید شرقی

مفقـودی
شناســنامه ماشــین پیــکان وانــت مدل۱۳90نــوک مدادی 
متالیــک رنــگ بــه شــماره  موتور۱۱4900۳۲۳۱۳وشــماره 
ــالک  ــماره پ ــه ش ــی NAAA۳6AA4BG۲5۱۱۲0ب شاس
56ق689ایــران 65متعلــق بــه فاطمــه مومنــی کهنعلــی 

مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان در نظر دارد مناقصه های عمومی :

-اجـرای خـط بـرق 5 حلقـه چاه کرمـان را بـا بـرآورد 9.7۳۲.۱76.۱۲4 ریال با مبلغ تضمین شـرکت در مناقصـه 487.000.000 ریال بـا حداقل تعداد 
شـرکت کنندگان دونفر به شـماره ۲09800596۳0000۱4 در سـامانه ستاد.

-اجـرای خـط ۱000 چـدن داکتیـل کرمان را بـا بـرآورد ۱0.694.96۲.59۳ ریال همراه با ارزیابی با مبلغ تضمین شـرکت در مناقصـه 5۳5.000.000 ریال و 
با حداقل تعداد شـرکت کنندگان دو نفر و به شـماره ۲09800596۳0000۱5 در سـامانه سـتاد.

-خـط بـرق چاههـای کهنـوج و ایسـتگاه پمپاژ قلعـه گنـج را بـا بـرآورد 7.۳۳9.۳۳4.789 ریال همراه بـا ارزیابی بـا مبلغ تضمین شـرکت در مناقصه 
۳67.000.000 ریـال و بـا حداقـل تعداد شـرکت کننـدگان دو نفر و به شـماره ۲09800596۳0000۱6 در سـامانه سـتاد.

را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید.کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در 

صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

شماره 5 /الف/۲-98 م
نوبت اول 

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 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
ــل  ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــدارک موجــود در پرون ــه اســتناد م ــزارش کارشناســان و ب گ

ــد.  ــد نموده ان تایی
1ـ رأی شــماره 139760330002034916 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430002001838 
ــد شــیخعلی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه  ــم التفــات میرزائــی فرزن آقای/خان
ــی از  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 114 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک زمی
1975 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی 

ــف 6178 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــدی شــاکری خری مع الواســطه از مه
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001022707 شــماره  رأی  2ـ 
ــاب  ــک ب ــد در ششــدانگ ی ــد امی ــدی فرزن ــر احم ــای اکب 1396114430001001412 آق
ســاختمان بمســاحت 94/60 متــر مربــع پــاک شــماره 1/478 اصلــی واقــع در بخــش 
چهــار حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع الواســطه 

از علــی اســماعیلی صــادره در دفتــر 16 صفحــه 247. )م الــف 6179 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002033647 شــماره  رأی  3ـ 
از/  قســمتی  در  رحیــم  فرزنــد  رشــیدی  آقــای مســلم   1392114430002000528
ــع  ــر مرب ــاحت 114 مت ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع شش
ــک اداره  ــت مل ــم بخــش حــوزه ثب ــع در ق ــی واق ــاک شــماره فرعــی از 1866 اصل پ
ــر ســند  دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی براب

الــف 5872 ( باشــد. )م  دارای مالکیــت مــی   88/11/25  – 14689
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002005924 شــماره  رأی  4ـ 
1391114430002010396 آقــای علــی بیرامــی فرزنــد علــی جــان در قســمتی از / 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 144 متــر مربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 1743 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از علــی رنجبــر و جــواد رنجبــر و رضــا عطائــی 

ــف 6141 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002026153 شــماره  رأی  5ـ 
1391114430002008580 آقــای علــی محمــد حیــدری فرزنــد حســین در قســمتی از/ 
ــر  ــا شــده بمســاحت 43/6 مت ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
مربــع پــاک شــماره فرعــی از 1770 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
ــرده  ــداری ک ــر خری ــن رنجب ــطه از حس ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع اداره دو ق

اســت. )م الــف 6140 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002012412 شــماره  رأی  6ـ 
1391114430002005976 آقــای علــی بابایــی فرزنــد حســن در قســمتی از / ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 60 مت ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ی
شــماره 424 فرعــی از 1953 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 
ــداری  ــی خری ــد رضــوی برقع ــادی / مع الواســطه از ســید احم ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق

کــرده اســت. )م الــف 6139 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034740 شــماره  رأی  7ـ 
1392114430002000581 آقــای نیــت علــی روح پــرور فرزنــد علــی محمــد در قســمتی 
از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 74/03 متــر 
مربــع پــاک شــماره فرعــی از 1937 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 

35446 – 62/05/24 دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 6138 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030685 شــماره  رأی  8ـ 
1391114430002006416 آقــای محمــد نظــری فرزنــد ولــی در قســمتی از/ ششــدانگ 
ــع پــاک  ــا شــده بمســاحت 79/30 مترمرب یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــم بخــش ح ــع در ق ــی واق ــده  1955 اصل ــی از باقیمان شــماره فرع
ــرده  ــداری ک ــاس افســر خری ــع الواســطه از عب ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع اداره دو ق

اســت. )م الــف 6137 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034327 شــماره  رأی  9ـ 
ــی در قســمتی  ــد محمدتق ــی خورشــید فرزن ــای محمدعل 1396114430002001795 آق

ــا شــده بمســاحت 104 متــر  از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2213 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
ــرده  ــداری ک ــیاه خری ــه س ــع الواســطه از عبدال ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع اداره دو ق

اســت. )م الــف 6136 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034290 شــماره  رأی  10ـ 
1396114430002001796 آقــای علــی خورشــید فرزنــد مردعلــی در قســمتی از/ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 متــر مربــع 
ــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره  پــاک شــماره فرعــی از 2213 اصل
ــرده  ــداری ک ــرک زاده خری ــم ت ــع الواســطه از ابراهی ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع دو ق

اســت. )م الــف 6135 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034558 شــماره  رأی  11ـ 
ــد حجــی مرتضــی در  ــی ســانیح فرزن ــه دهقان ــای امــر ال 1394114430002000484 آق
قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 150 
متــر مربــع پــاک قطعــه هشــتم مجــزی شــده از 2277 اصلــی واقــع در قــم بخــش 
حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مرتضــی دهقــان 

ــف 6013( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــانیچ خری س
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را 
اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه 
و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل 
ــع از  ــون مذکــور مان ــر اســاس قان ــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند ب ــد الزم ب نماین

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/01/20      تاریخ انتشار دوم: 1398/02/04
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/09/01  ــماره 139760301059001725/94/334 م ــر رای ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسامشــهر 
ــد  ــی فرزن ــادر بابائ ــای به ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــه شــماره  ــاق ب ــنامه 204 صــادره از چاراوایم ــه شــماره شناس ــم ب رحی
ــا  ــگ یــک قطعــه زمیــن ب ــه شــش دان ــی 6369611905 نســبت ب مل
ــاک 23943  ــه پ ــع ب ــاحت 143/56 مترمرب ــه مس ــی ب ــای احداث بن
فرعــی از 46 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پــا ک 17 
ــاد واقــع در بخــش  فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آب
12 تهــران خریــداری از مالــک رســمی ، بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان 
ــب در دو  ــوم مرات ــور اطــاع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت . ل محــرز گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل نوبــت ب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــاک اسامش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض ، دادخواســت خــود را  بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت تحویــل نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت متقاضــی 

صــادر خواهــد شــد. م/الــف8
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/02/04
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700336 شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بشــماره پــاک دویســت و هفــده فرعــی از 
ده اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از هشــتاد و چهــار فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در آســتارا – بلــوار جانبــازان جــال آبــاد 
خ آزادگان کــوی 5 )شــهید باهنــر(  در بخــش ســی و دو گیــان بــه مســاحت دویســت و چهــل هفــت متــر مربــع کــه ســند 
مالکیــت آن بشــماره چاپــی 818620  بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 139520318010002539 بنــام مخمــل نکونــام ثبــت 
گردیــده اســت  طبــق ســند رهنــی شــماره 9263- 96/4/22  دفتــر خانــه 1304 تهــران در قبــال مبلــغ یــک میلیــارد ریــال 
در رهــن آقــای مرتضــی کاظمــی راد قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال دیواریســت 
بطــول 10/30 متــر بــه کوچــه شــرقا دیــوار مشــترک بطــول 23 متــر بشــماره دویســت و هیجــده فرعــی از ده اصلــی جنوبــا 
دیواریســت بطــول 10/10 متــر بــه نهــر قنبــر غربــا دیــوار مشــترک بطــول 25/50 متر بشــماره دویســت و شــانزده فرعــی از ده 
اصلــی و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ دو میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق دارای 
یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی یــک طبقــه بــر روی پیلــوت بــا زیــر بنــای 194 متــر مربــع ) همکــف 90 متــر مربــع 
و طبقــه فوقانــی اول 104 متــر مربــع بــا قدمــت حــدودا 7 ســال بــا ســاختار اســکلت بتنــی بــدون نمــا ســازی ســربندی 
چوبــی بــا پوشــش ورق ازبســت ســیمانی مــی باشــد. طبقــه همکــف بصــورت پارکینــگ و پیلــوت بــدون درب ورودی و 
ســیمانکاری  دیوارهــا و کفســازی آن انجــام نشــده و طبقــه فوقانــی اول یــک واحــد مســکونی دو خوابــه مســتقل بــر هــال 
و نشــمن بــا کفســازی ســرامیک و دیوارهــای داخلــی ســفید کاری شــده و آشــپزخانه کاشــیکاری شــده بــا کــف ســرامیک 
ــر  ــوده کــه براب ــرق و گاز ب ــه ســاختمان و گواهــی پایــان کار دارای انشــعابات آب و ب و ســرویس بهداشــتی و دارای پروان
گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف خانــم مخمــل نیکــو نــام مدیــون پرونــده اجرایــی مــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 
12 روز یکشــنبه مــورخ 98/2/29 در اداره ثبــت اســناد و امــاک واقــع در اســتارا- خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از 
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد.مزایده از مبلــغ دو میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال شــروع  و بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی  هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم  از حــق 
ــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و  ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنه انشــعاب و ی
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، 

مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 98/2/4
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آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول فروش ما 
ترک 

ــی و رای صــادره از  ســوی  ــده کالســه 400/14/91 اجرای ــه موجــب پرون ب
شــعبه  14 دادگاه حقوقــی کــرج محکــوم لهــم 1- فــرح روز 2-خــوش روز 
ــد کالهــی شــفاف    2-  ــه حمی ــاز شــهرتین کالهــی شــفاف علی 3- مهن
حمیــد کالهــی و غیــره محکــوم علیــه  محکــوم اســت بــه فــروش پــالک 
ثبتــی 149/4192  و تقســیم وجــه حاصــل مــا بیــن طرفیــن پرونــده طبــق 
قانــون ارث بــا توجــه بــه اینکــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ گردیــده 
و در مهلــت مقــرر نســبت بــه اجــرای حکــم اقــدام ننمــوده اســت بنــا بــه 
ــه  ــه و هزین ــوم ب ــتیفای محک ــور اس ــه منظ ــه و ب ــوم ل در خواســت محک
ــه  ــت ال ــه مرحــوم رحم ــق ب ــور متعل ــک مذک ــگ مل ــی 6 دان ــای اجرای ه
کالهــی شــفاف از ســوی ایــن اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی 
دادگســتری کــرج بشــرح ذیــل توصیــف و ارزیابــی شــده و مقــرر گردیــد 
کــه در مــورخ 98/3/1 از ســاعت 9 الــی 10 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
مدنــی شــعبه دادگســتری کــرج از طریــق مزایــده بفــروش برســد مزایــده 
از قیمــت 7/000/000/000 ریــال طبــق نظریــه کارشناســی شــروع مــی شــود 
بــه هــر شــخصی حقیقــی و یــا حقوقــی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
ــس  ــی المجل ــده ف ــه مزای ــد وج ــد. ده درص ــد ش ــه خواه ــد فروخت نمای
بصــورت وجــه نقــد و یــا چــک بانکــی تضمیمــی از خریــدار اخــذ و الباقــی 
ظــرف یــک مــاه از وی وصــول و پــس از انجــام مراحــل قانونــی صــدور 
ــل خواهــد شــد. در  ــدار منتق ــام خری ــه ن ــده ب ــورد مزای حکــم تملیــک م
ــد،  ــده را پرداخــت ننمای ــدار وجــه مزای ــرر خری ــت مق ــه در مهل ــی ک صورت
ــط  ــت ضب ــع دول ــه نف ــده ب ــه هــای مزای ســپرده وی پــس از کســر هزین
ــده  ــال بعه ــه هــای نقــل و انتق ــه هزین ــد مــی گــردد کلی ــده تجدی و مزای
محکــوم علیــه اســت کــه از محــل فــروش پرداخــت خواهــد شــد. طرفیــن 
مــی تواننــد ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ مزایــده نســبت بــه نحــوه 
انجــام مزایــده اعتــراض نماینــد کــه در اینصــورت تــا رســیدگی بــه 

اعتــراض از ســوی دادگاه مــورد  مزایــده، بــه نــام خریــدار منتقــل نخواهــد 
شــد. ضمنــا طالبیــن بشــرکت در مزایــده  مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از 
مزایــده بــا اطــالع از مــال مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد مــال مــورد مزایــده 

و بهــای آن طبــق نظــر کارشناســی بدیــن شــرح اســت:
ــارک  ــروی پ ــدرا روب ــال ص ــوار م ــرج بل ــده: ک ــل مزای ــزاری مح آدرس برگ
ــورد   ــک م ــرج مل ــی ک ــای حقوق ــماره 2 دادگاه ه ــاختمان ش ــوت س نب
مزایــده و بهــای آن طبــق نظــر کارشــناس بدیــن شــرح اســت:   نظریــه 
کارشناســی   1- ملــک فــوق الذکــر عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه 
ــی  ــند چاپ ــور دارای س ــانی مذک ــه در نش ــت ک ــکونی اس ــاختمان مس س
002889 ســری ت شــش دانــگ بــه مســاحت دویســت و ســی و چهــار 
متــر مربــع حســب مندرجــات.... پرونــده  اجرائیــات بشــماره 4192 فرعــی 
مفــروز و مجــزی از پــالک 149 اصلــی بــه شــماره ثبتــی 600502 و صفحــه 
382 در شــماره دفتــر امــالک 1389 اداره ثبــت اســناد کــرج ناحیــه یــک 
بــه نــام مالــک در متــن ســند قــرار گرفتــه اســت.2- عرصــه ملــک مزبــور 
بــه مســاحت 234 متــر مربــع و حــدود ثبتــی آن بــه شــرح ســند مالکیــت 
مــی باشــد. 3-ســازه ملــک بنــای قدیمــی بــا حــدود 16 متــر مربــع زیــر 
زمیــن و مســاحت حــدود 70 متــر مربــع همکــف و طــاق ضربــی و نمــای 
ــارت اســت از  ــی ملــک عب اجرایــی و ســیمانی حــدود و مختصــات مکان
ــدا  ــرق ج ــعاب ب ــده دارای انش ــاد ش ــک ی s39utm 497406     4-  مل
اختصاصــی  انشــعاب آب مشــترک و انشــعاب گاز جداگانــه دارد، ملــک در 
زمــان بازدیــد خالــی از ســکنه بــود.   سیســتم بخــاری و آبگرمکــن بــا گاز 
شــهری و ســرمایش کولــر اســت   نظریــه   بــا توجــه بــه جمیــع جهــات، 
ــک و ... ارزش کل شــش  ــت و مســاحت مل راه هــای دسترســی، موقعی
ــال  ــغ 7/000/000/000 ری ــه مبل ــوف ب ــک موص ــان مل ــه و اعی ــگ عرص دان
هفــت میلیــارد ریــال معــادل هفتصــد میلیــون تومــان ارزیابــی و تعییــن 

مــی گــردد.  م الــف 98/78695 الــف 
1683 اجرای احکام مدنی شعبه 14 دادگاه حقوقی کرج      

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیــأت  شــماره97/12/19-7960318020003721-  رأی  برابــر 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک کالچــای تصرف ــت مل ثب
خانــم لیلــی مهــرزاد ســالکجائی فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 328 صــادره از رودســر و کدملــی 6319431687 
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 233/02 مترمربــع پــالک 3074 فرعــی 
از 142 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه 284تفکیکــی از 
اصلــی مذکــور واقــع در قریــه نــوده بخــش 29 گیــالن خریــداری 
ــه  ــذا ب از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت. ل
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــد. بدیهــی اســت در صــورت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض یــا عــدم ارائــه 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــت طب ــم دادخواس ــی تقدی گواه

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/1/21       
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حسین میرشکار  1182

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

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

فاقــد ســند رســمی
 1397/12/  14-  139760318019007174 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی  هیــات اول موضــوع قان
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات بــال معــارض 
متقاضــی نصیــر شــریفی قوســجین فرزنــد جبرائیــل بــه 
ــک  ــدانگ ی ــال در شش ــادره از خلخ ــنامه 2 ص ــماره شناس ش
ــه و محوطــه بــه مســاحت 264/32 متــر مربــع   بــاب خان
پــالک فرعــی 69 از 110 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 7 واقــع در قریــه ییالقــی کلــه ســرا بخــش 27 گیــالن 
ــداری از مالــک رســمی آقــای خــداورن شــادکام بداغــی  خری
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
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 داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــول  ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ــق مق ــراض طب اعت
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آگهی مزایده فروش اجرا اموال منقول )مرحله دوم(
ــی و  در راســتای اجــرای  ــون اجــرای احــکام مدن ــه موجــب مــواد 138-114-122-118 قان ب
حکــم در پرونــده اجرایــی  961256  اجــرا در نظــر دارد در جهــت اســتیفا حقــوق محکــوم لــه 
آقــای الــه وردی جانشــین امــوال تعرفــه ذیــل موضــوع محکومیــت آقــای حســین نــور الــه 
پــور از طریــق مزایــده بفــروش برســاند. لــذا در صــورت تمایــل افــراد قبــل از موعــد مزایــده) 
پنــج روز( بــه اجــرای احــکام مدنــی شــورا مســتقر در دادگســتری مراجعــه تــا امــکان تعرفــه 
آن فراهــم گــردد.  مشــخصات امــوال منقــول: 1- ســنگ آنتیــک حصیــری بــه مقــدار 100 متــر 
مربــع 2- ســنگ آنتیــک معمولــی بــه مقــدار 130 متــر مربــع اولــی هــر متــر مربــع 800/00 
ریــال دومــی 400/000 ریــال  -  قیمــت پایــه کــه مزایــده از آن شــروع مــی گــردد: ارزش ریالــی 
کل امــوال تعرفــه شــده 132/000/000 ریــال   - زمــان و مــکان جلســه مزایــده : روز یکشــنبه 
مــورخ 1398/02/15 ســاعت 10 صبــح مــی باشــد.   نکتــه قابــل توجــه در مزایــده: در صــورت 
ــه حســاب  ــده شــدن خریــدار مــی بایســت 10 درصــد بهــای فــروش را فــی المجلــس ب برن

ســپرده دادگســتری واریــز و قبــض آنــرا بــه اجــرا ارائــه نمایــد.
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف آستارا فراغتی     1679

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/09/01  ــماره 139760301059001717/94/335 م ــر رای ش براب
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
ــد  ــی فرزن ــادر بابائ ــای به ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــه ش ــاق ب ــادره از چاراوایم ــنامه 204 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب رحی
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــه شــش دان ــی 6369611905 نســبت ب مل
بنــای احداثــی بــه مســاحت 46/32 مترمربــع بــه پــالک 23944 
ــال ک 5  ــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پ ــی مف ــی از 46 اصل فرع
ــاد واقــع در بخــش  ــه موســی آب فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قری
12 تهــران خریــداری از مالــک رســمی ، بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی مح
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــراض داشــته باشــند  ــت متقاضــی اعت ــه صــدور ســند مالکی نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــالک اسالمش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض ، دادخواســت خــود را  بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
ــد . بدیهــی اســت  ــل نماین ــه اداره ثبــت تحوی ــم دادخواســت را ب تقدی
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
ــت متقاضــی  ــررات ســند مالکی ــق مق ــم دادخواســت طب ــی تقدی گواه

ــف: 7 صــادر خواهــد شــد. م/ال
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برگ اجرائیه 
ــام خانوادگــی :زکــی زاده  ــا وکالــت رضــا کهــن خاکــی  ن ــه:  هــادی ب مشــخصات محکــوم ل
قریــه علــی نــام پــدر: اکبــر شــغل -   نشــانی محــل اقامــت: اراضــی خانــم انصــاری خیابــان 
ــه موجــب  ــه:  ب ــزار شــهدای  چهارصــد دســتگاه ســاختمان داریــوش واحــد 6 محکــوم ب گل
دادنامــه شــماره 478 مــورخ 96/7/10  شــورای حــل اختــالف محمــد شــهر  حــوزه 60  محکــوم 
ــیصد و  ــغ س ــت مبل ــان و پرداخ ــون توم ــده میلی ــت هیج ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
ــه  ــر تادی ــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخی ــوان هزین ــه عن ــان ب ــج هــزار توم شــصت پن
ــه از ســوی اجــرای  ــت اجــرای حکــم  ک ــم داد خواســت مــورخ 96/4/7 لغای ــخ تقدی از تاری
احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر دیوانــی بــه عهــده 
ــدر -   ــام پ ــین زاده  ن ــد  حس ــه: امی ــوم علی ــخصات محک ــد. مش ــی باش ــه م ــوم علی محک

نشــانی مجهــول المــکان 
1682 رئیس حوزه 60 شورای حل اختالف 

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول فروش ما 
ترک 

ــی و رای صــادره از  ســوی  ــده کالســه 400/14/91 اجرای ــه موجــب پرون ب
شــعبه  14 دادگاه حقوقــی کــرج محکــوم لهــم 1- فــرح روز 2-خــوش روز 
ــد کالهــی شــفاف    2-  ــه حمی ــاز شــهرتین کالهــی شــفاف علی 3- مهن
حمیــد کالهــی و غیــره محکــوم علیــه  محکــوم اســت بــه فــروش پــالک 
ثبتــی 149/4192  و تقســیم وجــه حاصــل مــا بیــن طرفیــن پرونــده طبــق 
قانــون ارث بــا توجــه بــه اینکــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ گردیــده 
و در مهلــت مقــرر نســبت بــه اجــرای حکــم اقــدام ننمــوده اســت بنــا بــه 
ــه  ــه و هزین ــوم ب ــتیفای محک ــور اس ــه منظ ــه و ب ــوم ل در خواســت محک
ــه  ــت ال ــه مرحــوم رحم ــق ب ــور متعل ــک مذک ــگ مل ــی 6 دان ــای اجرای ه
کالهــی شــفاف از ســوی ایــن اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی 
دادگســتری کــرج بشــرح ذیــل توصیــف و ارزیابــی شــده و مقــرر گردیــد 
کــه در مــورخ 98/3/1 از ســاعت 9 الــی 10 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
مدنــی شــعبه دادگســتری کــرج از طریــق مزایــده بفــروش برســد مزایــده 
از قیمــت 7/000/000/000 ریــال طبــق نظریــه کارشناســی شــروع مــی شــود 
بــه هــر شــخصی حقیقــی و یــا حقوقــی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
ــس  ــی المجل ــده ف ــه مزای ــد وج ــد. ده درص ــد ش ــه خواه ــد فروخت نمای
بصــورت وجــه نقــد و یــا چــک بانکــی تضمیمــی از خریــدار اخــذ و الباقــی 
ظــرف یــک مــاه از وی وصــول و پــس از انجــام مراحــل قانونــی صــدور 
ــل خواهــد شــد. در  ــدار منتق ــام خری ــه ن ــده ب ــورد مزای حکــم تملیــک م
ــد،  ــده را پرداخــت ننمای ــدار وجــه مزای ــرر خری ــت مق ــه در مهل ــی ک صورت
ــط  ــت ضب ــع دول ــه نف ــده ب ــه هــای مزای ســپرده وی پــس از کســر هزین
ــده  ــال بعه ــه هــای نقــل و انتق ــه هزین ــد مــی گــردد کلی ــده تجدی و مزای
محکــوم علیــه اســت کــه از محــل فــروش پرداخــت خواهــد شــد. طرفیــن 
مــی تواننــد ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ مزایــده نســبت بــه نحــوه 
انجــام مزایــده اعتــراض نماینــد کــه در اینصــورت تــا رســیدگی بــه 

اعتــراض از ســوی دادگاه مــورد  مزایــده، بــه نــام خریــدار منتقــل نخواهــد 
شــد. ضمنــا طالبیــن بشــرکت در مزایــده  مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از 
مزایــده بــا اطــالع از مــال مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد مــال مــورد مزایــده 

و بهــای آن طبــق نظــر کارشناســی بدیــن شــرح اســت:
ــارک  ــروی پ ــدرا روب ــال ص ــوار م ــرج بل ــده: ک ــل مزای ــزاری مح آدرس برگ
ــورد   ــک م ــرج مل ــی ک ــای حقوق ــماره 2 دادگاه ه ــاختمان ش ــوت س نب
مزایــده و بهــای آن طبــق نظــر کارشــناس بدیــن شــرح اســت:   نظریــه 
کارشناســی   1- ملــک فــوق الذکــر عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه 
ــی  ــند چاپ ــور دارای س ــانی مذک ــه در نش ــت ک ــکونی اس ــاختمان مس س
002889 ســری ت شــش دانــگ بــه مســاحت دویســت و ســی و چهــار 
متــر مربــع حســب مندرجــات.... پرونــده  اجرائیــات بشــماره 4192 فرعــی 
مفــروز و مجــزی از پــالک 149 اصلــی بــه شــماره ثبتــی 600502 و صفحــه 
382 در شــماره دفتــر امــالک 1389 اداره ثبــت اســناد کــرج ناحیــه یــک 
بــه نــام مالــک در متــن ســند قــرار گرفتــه اســت.2- عرصــه ملــک مزبــور 
بــه مســاحت 234 متــر مربــع و حــدود ثبتــی آن بــه شــرح ســند مالکیــت 
مــی باشــد. 3-ســازه ملــک بنــای قدیمــی بــا حــدود 16 متــر مربــع زیــر 
زمیــن و مســاحت حــدود 70 متــر مربــع همکــف و طــاق ضربــی و نمــای 
ــارت اســت از  ــی ملــک عب اجرایــی و ســیمانی حــدود و مختصــات مکان
ــدا  ــرق ج ــعاب ب ــده دارای انش ــاد ش ــک ی s39utm 497406     4-  مل
اختصاصــی  انشــعاب آب مشــترک و انشــعاب گاز جداگانــه دارد، ملــک در 
زمــان بازدیــد خالــی از ســکنه بــود.   سیســتم بخــاری و آبگرمکــن بــا گاز 
شــهری و ســرمایش کولــر اســت   نظریــه   بــا توجــه بــه جمیــع جهــات، 
ــک و ... ارزش کل شــش  ــت و مســاحت مل راه هــای دسترســی، موقعی
ــال  ــغ 7/000/000/000 ری ــه مبل ــوف ب ــک موص ــان مل ــه و اعی ــگ عرص دان
هفــت میلیــارد ریــال معــادل هفتصــد میلیــون تومــان ارزیابــی و تعییــن 

مــی گــردد.  م الــف 98/78695 الــف 
1683 اجرای احکام مدنی شعبه 14 دادگاه حقوقی کرج      

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیــأت  شــماره97/12/19-7960318020003721-  رأی  برابــر 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک کالچــای تصرف ــت مل ثب
خانــم لیلــی مهــرزاد ســالکجائی فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 328 صــادره از رودســر و کدملــی 6319431687 
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 233/02 مترمربــع پــالک 3074 فرعــی 
از 142 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه 284تفکیکــی از 
اصلــی مذکــور واقــع در قریــه نــوده بخــش 29 گیــالن خریــداری 
ــه  ــذا ب از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت. ل
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــد. بدیهــی اســت در صــورت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض یــا عــدم ارائــه 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــت طب ــم دادخواس ــی تقدی گواه

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/1/21       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1398/2/4
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

فاقــد ســند رســمی
 1397/12/  14-  139760318019007174 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی  هیــات اول موضــوع قان
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات بــال معــارض 
متقاضــی نصیــر شــریفی قوســجین فرزنــد جبرائیــل بــه 
ــک  ــدانگ ی ــال در شش ــادره از خلخ ــنامه 2 ص ــماره شناس ش
ــه و محوطــه بــه مســاحت 264/32 متــر مربــع   بــاب خان
پــالک فرعــی 69 از 110 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 7 واقــع در قریــه ییالقــی کلــه ســرا بخــش 27 گیــالن 
ــداری از مالــک رســمی آقــای خــداورن شــادکام بداغــی  خری
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
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 داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــول  ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ــق مق ــراض طب اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه 98/02/04   
تاریخ انتشار نوبت دوم:18  /98/02
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آگهی مزایده فروش اجرا اموال منقول )مرحله دوم(
ــی و  در راســتای اجــرای  ــون اجــرای احــکام مدن ــه موجــب مــواد 138-114-122-118 قان ب
حکــم در پرونــده اجرایــی  961256  اجــرا در نظــر دارد در جهــت اســتیفا حقــوق محکــوم لــه 
آقــای الــه وردی جانشــین امــوال تعرفــه ذیــل موضــوع محکومیــت آقــای حســین نــور الــه 
پــور از طریــق مزایــده بفــروش برســاند. لــذا در صــورت تمایــل افــراد قبــل از موعــد مزایــده) 
پنــج روز( بــه اجــرای احــکام مدنــی شــورا مســتقر در دادگســتری مراجعــه تــا امــکان تعرفــه 
آن فراهــم گــردد.  مشــخصات امــوال منقــول: 1- ســنگ آنتیــک حصیــری بــه مقــدار 100 متــر 
مربــع 2- ســنگ آنتیــک معمولــی بــه مقــدار 130 متــر مربــع اولــی هــر متــر مربــع 800/00 
ریــال دومــی 400/000 ریــال  -  قیمــت پایــه کــه مزایــده از آن شــروع مــی گــردد: ارزش ریالــی 
کل امــوال تعرفــه شــده 132/000/000 ریــال   - زمــان و مــکان جلســه مزایــده : روز یکشــنبه 
مــورخ 1398/02/15 ســاعت 10 صبــح مــی باشــد.   نکتــه قابــل توجــه در مزایــده: در صــورت 
ــه حســاب  ــده شــدن خریــدار مــی بایســت 10 درصــد بهــای فــروش را فــی المجلــس ب برن

ســپرده دادگســتری واریــز و قبــض آنــرا بــه اجــرا ارائــه نمایــد.
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف آستارا فراغتی     1679

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/09/01  ــماره 139760301059001717/94/335 م ــر رای ش براب
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
ــد  ــی فرزن ــادر بابائ ــای به ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــه ش ــاق ب ــادره از چاراوایم ــنامه 204 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب رحی
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــه شــش دان ــی 6369611905 نســبت ب مل
بنــای احداثــی بــه مســاحت 46/32 مترمربــع بــه پــالک 23944 
ــال ک 5  ــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پ ــی مف ــی از 46 اصل فرع
ــاد واقــع در بخــش  ــه موســی آب فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قری
12 تهــران خریــداری از مالــک رســمی ، بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی مح
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــراض داشــته باشــند  ــت متقاضــی اعت ــه صــدور ســند مالکی نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــالک اسالمش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض ، دادخواســت خــود را  بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
ــد . بدیهــی اســت  ــل نماین ــه اداره ثبــت تحوی ــم دادخواســت را ب تقدی
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
ــت متقاضــی  ــررات ســند مالکی ــق مق ــم دادخواســت طب ــی تقدی گواه

ــف: 7 صــادر خواهــد شــد. م/ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/02/04

1133 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی  

برگ اجرائیه 
ــام خانوادگــی :زکــی زاده  ــا وکالــت رضــا کهــن خاکــی  ن ــه:  هــادی ب مشــخصات محکــوم ل
قریــه علــی نــام پــدر: اکبــر شــغل -   نشــانی محــل اقامــت: اراضــی خانــم انصــاری خیابــان 
ــه موجــب  ــه:  ب ــزار شــهدای  چهارصــد دســتگاه ســاختمان داریــوش واحــد 6 محکــوم ب گل
دادنامــه شــماره 478 مــورخ 96/7/10  شــورای حــل اختــالف محمــد شــهر  حــوزه 60  محکــوم 
ــیصد و  ــغ س ــت مبل ــان و پرداخ ــون توم ــده میلی ــت هیج ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
ــه  ــر تادی ــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخی ــوان هزین ــه عن ــان ب ــج هــزار توم شــصت پن
ــه از ســوی اجــرای  ــت اجــرای حکــم  ک ــم داد خواســت مــورخ 96/4/7 لغای ــخ تقدی از تاری
احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر دیوانــی بــه عهــده 
ــدر -   ــام پ ــین زاده  ن ــد  حس ــه: امی ــوم علی ــخصات محک ــد. مش ــی باش ــه م ــوم علی محک

نشــانی مجهــول المــکان 
1682 رئیس حوزه 60 شورای حل اختالف 

مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد ســایپا تیــپ SE 111 مــدل 1393 
  NAS431100 E 5769284 بــه شــماره موتــور 5026666 و شــماره شاســی
بــه شــماره پــاك 79 ایــران 958 ص 27 بــه نــام آقــای ســید مصطفــی 
رضائــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.      1697

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

وجود مارهای سمی، خطری در مناطق سیل زده سیستان
مدیرعامل جمعیت هال احمر سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل سیاب در منطقه سیستان، خروج مارهای 

سمی از النه هایشان پس از سیابی شدن مناطقی در شمال سیستان و بلوچستان ، تهدیدی برای ساکنان این 
منطقه شده است. 

محسـن سـتاری، رئیـس محیطزیسـت شـرکت فـوالد مبارکـه دربـارۀ 
دسـتاوردهای زیسـتمحیطی فـوالد مبارکه گفت: شـرکت فـوالد مبارکه 
در حـوزۀ محیطزیسـت بـر سـه محـور صرفهجویـی در مصـارف انرژی، 
و  صنعـت  در  شـهری  پسـابهای  بازچرخانـی  و  تصفیـه  جمعـآوری، 
همچنیـن کاهـش تولیـد ضایعـات و حرکـت به سـمت پسـماند صفر 

متمرکز شـده اسـت.
سـتاری بـه اقدامـات انجامشـده در حـوزۀ انـرژی اشـاره و بیـان کـرد: 
مطالعاتـی درخصـوص امـکان بازیابـی حرارتـی از گازهـای خروجـی 
دودکشـها و مشـخصا واحـد نیـروگاه انجام شـده و پروژهـای در قالب 

مکانیسـم توسـعۀ پـاک تعریف شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ذهنیـت اشـتباهی کـه در مـورد صنایـع فـوالد وجـود 
دارد، تأکیـد کـرد: اینکـه فـوالد صنعتی آالینده اسـت دیدگاهـی مربوط 
بـه نیـم قـرن گذشـته اسـت و بـا تغییـر رویکـرد مدیـران و طراحـان 
واحدهـای فـوالدی، امـروز صنعـت فـوالد در جهـان صنعتـی دوسـتدار 

است. محیطزیسـت 
رئیـس محیطزیسـت شـرکت فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه اقدامـات 
ایـن شـرکت در حـوزۀ کاهـش مصـارف افـزود: در این حوزه، شـاخص 
مصـارف هـر ناحیـه تعریـف شـده اسـت. عـاوه بـر ایـن، بـا تکمیل و 
توسـعۀ سیسـتمهای تصفیـۀ پسـاب، مشـخصا سیسـتمهای مـدرن 
تصفیـۀ پسـاب ماننـد واحدهـای RO شـرکت فـوالد مبارکـه بـه دنبال 
ایـن اسـت کـه سـهم بازچرخانـی پسـابهای تصفیهشـده را در خطـوط 

تولیـدی افزایـش دهـد.
سـتاری بـا تأکیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر تمامی پسـابهای شـرکت 
تصفیـه میشـود و در بخـش کشـاورزی و آبیـاری فضـای سـبز موجود 
در شـرکت اسـتفاده میشـود، ادامـه داد: این شـرکت در یـک مرحله با 
توسـعۀ تصفیهخانههای خود توانسـت ۲0 درصد از پسـاب تصفیهشـده 
را بـه ابتـدای خـط بازگردانـد؛ ضمـن اینکـه بـا تکمیـل و راهانـدازی 
سیسـتمهای اسـمز  معکـوس قـادر خواهـد بـود در ایـن راه گامهـای 
مهمتـری بـردارد.وی بـا اشـاره بـه اهمیـت مسـائل زیسـتمحیطی در 
مجموعـۀ فـوالد مبارکـه گفـت: محصـوالت فـــــــــــوالدی ازجملـه 

معـدود محصوالتـی اسـت کـه ۱00 درصـد امـکان بازیافـت دارد.
سـتاری بـا تأکیـد بـر اینکـه فـوالد مبارکـه از ابتـدای راهانـدازی، اثرات 
زیسـتمحیطی فعالیتهایـش در منطقـه را بـا کمـک تیـم دانشـگاهی و 
سـازمان محیطزیسـت مورد بررسـی قـرار داده، تصریح کـرد: بر همین 
مبنـا، این شـرکت زیرسـاختها را بـرای کنترل آالیندهها، تصفیه پسـابها 

و مدیریـت پسـماند در نظر داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در مـورد کاهـش ضایعـات نیـز تاشـهای بسـیاری 
صـورت گرفتـه اسـت تصریـح کرد: ایـن شـرکت فرایندهای فـرآوری و 
فـروش ضایعـات را دنبال میکند تـا بتواند از فراوری سـرباره، محصول 
جانبـی بـا ارزشـافزوده ایجـاد کند.او با اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر 
چندیـن شـرکت در راسـتای فـراوری و تبدیـل ضایعات به یـک ماده با 
ارزش بـا فـوالد مبارکه همـکاری میکنند، ادامه داد: فـراوری ضایعات و 
اسـتفادۀ مجـدد از آنهـا بهجای مواد طبیعی و خام در سـیکل تولید، در 

کاهـش مصـرف منابـع طبیعی نیـز به میـزان قابلتوجهی مؤثر اسـت.

خسـارت هـا به دام هـا و اماکن نگهداری 
هـای  راه  و  مسـکونی  واحدهـای  دام، 
اسـت. در جریـان  وارد شـده  عشـایری 
بـارش هـای شـدید اواخر سـال گذشـته، 
6 هـزار راس دام سـبک عشـایر بومـی 
گلسـتان و عشـایر کوچنـده اسـتان های 
خراسـان شـمالی، رضـوی و سـمنان کـه 
درمنطقـه حضـور داشـتند، تلـف شـدند.
جامعـه  بـه  وارده  خسـارات  گـزارش 

بحـران  مدیریـت  سـتاد  بـه  عشـایری، 
گلسـتان و اسـتان هایـی کـه عشـایر در 
منطقه داشتند، اعام شده و هم اکنون در 
انتظار جبران خسـارت و تامین اعتبار الزم 
 برای بهسـازی راه های عشایری هستیم.
گلسـتان  اسـتان  عشـایری  جمعیـت 
افـزون بـر ۲0 هـزار نفـر اسـت کـه ۱۱ هزار 
خانـوار  هـزار   ۲ حـدود  شـامل  آن  نفـر 
عشـایر از اسـتان های خراسـان شـمالی، 

عشـایر  از  بقیـه  و  سـمنان  و  رضـوی 
بومـی منطقـه هسـتند کـه در مجمـوع 
دارنـد. سـبک  دام  راس  هـزار   750 
گنبـدکاووس  بـرون  داشـلی  بخشـدار 
از  قدردانـی  بـا  جلسـه  درایـن  نیـز 
مـردم،  خـوب  همراهـی  و  همـکاری 
در  نظامـی  نیروهـای  و  مسـئوالن 
سـیل  هـای  بـاران  بحـران  مدیریـت 
سـال گذشـته  پایانـی  روزهـای  آسـای 
خسـارات  از  امسـال، گزارشـی  اوایـل  و 
 وارده بـه ایـن بخـش مـرزی ارائـه داد.
گفـت:  شـیرمحمدلی  نظـر  حاجـی 
براثـر بـارش هـای سـیل آسـا تـوام بـا 
روزهـای  توفـان  و  بـاد  شـدید  وزش 
سـنگینی  خسـارات   ،97 سـال  پایانـی 

زراعـت  و  دام  مسـکن،  حـوزه  سـه  بـه 
شـد. وارد  مـرزی  بخـش  ایـن   مـردم 
اعـام دهیـاران  بـر اسـاس  افـزود:  وی 
۳0 روسـتای ایـن بخـش مـرزی 754 
واحـد مسـکونی عمومـا خشـتی و گلـی 
درصـدی   ۱00 تـا   40 خسـارت  دچـار 
شـدند و تعـداد 99۳ راس دام مربـوط 
باالخـص  بومـی  عشـایر  و  مـردم  بـه 
ماسـانکوب  بنـد،  آق  روسـتای  سـه  در 
شـد. تلـف  چشـمه  قلیـچ  آرتـق   و 
بـر  عـاوه  کـرد:  اضافـه  شـیرمحمدلی 
تلـف شـدن دام هـا، 4۳9 واحـد طویلـه 
نگهـداری دام و 68۳ واحـد انبار نگهداری 
خـوراک دام نیـز در ایـن بخـش مـرزی 

دچـار خسـارت شـدند.

سیل 600 میلیارد ریال به عشایر 
گلستان خسارت زد

گام بلند زیست محیطی 
ذوب آهن اصفهان 

راه اندازی سیستم تصفیه آب سیار»حمیدیه«
با همکاری شرکت آبفا استان کرمان

ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشـور ،در سـالی که از سـوی مقام 
معظـم رهبـری تحـت عنـوان »رونـق تولید« نـام گذاری شـده،حفظ تولیـد فعلـی و ارتقاء 
آن را بـا رعایـت کلیـه اسـتانداردهای مختلـف هـدف قرار داده اسـت.این شـرکت در راسـتا 
و در جهـت عمـل بـه مسـئولیت هـای اجتماعی خویش بـه منظور رفـع آالیندگـی از باتری 
شـماره ۳ کک سـازی نسـبت بـه تعویـض درب هـای این باتری بـا تکنولوژی کامـاً بومی 
اقـدام نمـوده اسـت.مهندس علیرضـا رضوانیان مدیر تولیـدات کک و مواد شـیمیایی ذوب 
آهـن اصفهـان با اشـاره به اینکـه رفع آالیندگی از سـلول های باتری شـماره۳)تعویض درب 
هـای فیکـس( از اولویـت های اصلـی ذوب آهن اصفهـان و مدیریت تولیـدات کک و مواد 
شـیمیایی اسـت ، گفـت: علت بـروز این آالیندگی کیفیـت پایین درب های موجـود بر روی 
باتری،نقص در سیسـتم های تمیز کننده و جمع آوری غبارهای ماشـین های شـارژ اسـت.
وی افزود : در این راسـتا تغییر اساسـی درب ها از فیکس به فلکسـیبل) انعطاف پذیر( در 
دفتر فنی مدیریت کک سـازی انجام گرفت و پس از یک دوره آزمایشـی سـه ماهه نتیجه 
مثبـت آن بـه ثمـر نشسـت. در حـال حاضـر نیز عملیات سـری سـازی درب هـای موجود 
بـا همـکاری کارگاه هـای سـاخت و برنامـه ریـزی مدیریـت های خریـد و مالی در دسـتور 
کار قـرار دارد .مدیـر تولیـدات کک و مـواد شـیمیایی شـرکت خاطر نشـان کـرد : ذوب آهن 
اصفهـان همـواره فراتـر از قانون به مسـئولیت های اجتماعی خویش عمل نموده و سـامت 
جامعـه پیرامـون را همـواره مد نظـر دارد. لذابه موازات همت برای حفظ تولیـد و افزایش آن 
،عمل به مسـئولیت های اجتماعی که حفظ محیط زیسـت در صدر آن ها اسـت، سـرلوحه 

فعالیـت ها می باشـد.

سـتاری با تأکید بر اینکه در حال حاضر تمامی پسابهای 
شـرکت تصفیه میشـود و در بخش کشـاورزی و آبیاری 
فضای سـبز موجود در شـرکت استفاده میشـود، ادامه 
داد: ایـن شـرکت در یـک مرحله با توسـعۀ تصفیه خانه 
هـای خـود توانسـت ۲0 درصد از پسـاب تصفیه شـده 
را بـه ابتـدای خـط بازگرداند؛ ضمـن اینکه بـا تکمیل و 
راهانـدازی سیسـتم های اسـمز  معکوس قـادر خواهد 
بـود در ایـن راه گام هـای مهمتـری بردارد.وی با اشـاره 
به اهمیت مسـائل زیسـت محیطـی در مجموعۀ فوالد 
مبارکـه گفـت: محصـوالت فـوالدی ازجملـه معـدود 
محصوالتـی اسـت که ۱00 درصـد امکان بازیافـت دارد.

گلستان 
کرمان

وزارت نیرو تا رفع تمام مشکالت در کنار مردم 
خواهد ماند

اختصاص بیش از 3600 تن قیررایگان به شهرداري 
استان کرمان 

معـاون هماهنگـی توزیـع شـرکت 
توانیـر گفـت : وزارت نیـرو تـا رفـع 
تمام مشـکات در کنار مردم خواهد 
مانـد تـا آرامـش بـه زندگـی آنهـا 
برگـردد. بـه گـزارش روابـط عمومی 
شـرکت توزیـع نیـروی برق گلسـتان ؛ محمـود رضا حقـی فام در 
بازدید از مناطق سـیل زده شهرسـتان آق قای گلسـتان افزود : در 
ابتـدا مبالغـی را بصـورت تنخـواه در اختیار شـرکت توزیـع نیروی 
برق گلسـتان قرارداده شـده اسـت تـا موارد ضـروری را رفع نمایند 
ولـی بـرای مقاوم سـازی شـبکه های توزیع بـرق ، اعتبـارات الزم 

براسـاس نیـاز آنهـا تخصیـص داده خواهد شـد.
معـاون هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر اظهـار داشـت: در حـال 
حاضـر در اسـتان گلسـتان مشـکل عمـده و بحرانـی نداریـم ولی 
نگـران این هسـتیم که بـا توجه به اینکـه آب در این مناطق جمع 
شـده اسـت احتمال آن را دارد که در آینده ، شـبکه های برق این 

مناطـق دچار مشـکل شـود و حتـی در اثـر وزش بـاد و طوفان در 
برخـی مـوارد منجربه سـقوط پایه هـای بتنی خواهد شـد که می 
بایسـت همکاران ما در این اسـتان به این نقاط سرکشـی نمایند 
و مقـاوم سـازی نماینـد که پـس از فروکـش نمودن آب ،نسـبت 
به پایداری شـبکه های برق بصورت اساسـی اقدامـات الزم انجام 
خواهـد پذیرفت.حقـی فـام در رابطـه بـا تشـویق هـای مالـی و 
مسـاعدتهای ویژه ، مختص همکاران آسـیب دیده در سیل گفت: 
ایـن مـوارد را طی گزارشـی بـه وزیر محترم نیرو ارائـه خواهم نمود 
و انشـاله خبرهای خوبی جهت جبران بخشـی از خسارتهای وارده 
به منازل مسـکونی ، لوازم خانگی و ... این همکاران اعام خواهد 
شـد.وی درپایان در رابطه با اسـتان گلسـتان گفت: گلسـتان نماد 
همدلی و صمیمیت اسـت و بحران ها همیشـه همدلی را بیشـتر 
مـی نمایـد و قابـل تحسـین اسـت و به جهـت تحمـل این همه 
مشـکات بوجـود آمـده ناشـی از سـیل ضمـن خـدا قـوت از تک 

تـک آنها تشـکر مـی کنم .

در دوسـال گذشـته بیـش از ۳600  
تـن  قیـر رایـگان توسـط اداره كل 
راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان بـه 
شـهرداری های 5 شهر استان جهت 
آسـفالت  معابـر محـات هـدف  بازآفرینـی شـهری اختصاص 
یافتـه اسـت . به گـزارش روابط عمومی اداره كل راه وشهرسـازی 
اسـتان كرمـان ، مهنـدس  حاجـی زاده با اعـام این خبر گفت :  
این میزان قیر جهت آسـفالت معابر محات فیروز آباد وشـهرك 
صنعتـی در كرمـان ، آبـاده ومكی آباد در سـیرجان، رحمت آباد و 
رسـتم آباد در رفسـنجان ، هفده شـهریور، اسـد آبادی  ومصلی 
در زرنـد و  همچنیـن  بافـت نـاكار آمـد شـهر بـم درنظـر گرفته 

شـده اسـت . معـاون مسـكن و باز آفرینـی شـهری اداره كل راه 
وشهرسـازی اسـتان كرمـان افـزود : از ۳600 تـن قیر اختصاص 
یافته ، شـهر داری ها تا كنون نسـبت به تحویل كمتر از هزار تن 
جهـت اجـرای آسـفالت اقـدام كرده انـد  . وی با  اشـاره به اینكه 
بیشـترین  هزینـه اجـرای آسـفالت مربـوط بـه قیر بـوده و قیر 
اختصـاص یافتـه، رایـگان اسـت ، تصریح كرد : شـهرداری های 
شـهر های كرمان ، سـیرجان  ، رفسـنجان  ، زرند و بم حد اكثر 
تـا ۲ مـاه دیگـر بـرای تحویـل بیـش از ۲600 تن قیـر باقیمانده 
وقـت دارنـد .  تـا كنون ۱۳ محله در شـهرهای کرمان، سـیرجان 
و رفسـنجان بـه عنـوان محـات هـدف  بـاز آفرینی شـهری  به 
تصویب سـتاد باز آفرینی شـهری اسـتان كرمان رسـیده است .

فعالیـت  بـه  توجـه  بـا 
اسـتان  معیـن  سـتاد 
شهرسـتان  در  کرمـان 
آسـیب  و  حمیدیـه 
دیدگـی بخـش هایـی از شـبکه آب و فاضاب 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  منطقـه،  ایـن  در 
اسـتان کرمـان بیشـترین کمـک تجهیزاتـی و 
تأسیسـاتی را بـه شـهر حمیدیـه کـرده اسـت.
نصـب  بـرای  لولـه  متـر  هـزار   ۱5 حـدود 
سـه  کامـل،  اتصـاالت  همـراه  بـه  انشـعابات 
یـک  اینـچ،   ۱۳ کـش  کـف  پمـپ  دسـتگاه 
دسـتگاه پمـپ شـناور 55 کیلـو وات همـراه با 

بـرای  پرکلریـن  بشـکه   ۱0 الکتروموتـور، 
کلرزنـی  کامـل  پکیـج  یـک  آب،  گندزدایـی 
مایـع و ۲ مخـزن 5 هـزار لیتـری آب به عنوان 
تجهیزاتـی اسـت کـه تاکنون  از سـوی شـرکت 
آبفـا اسـتان کرمـان در اختیـار مسـئولین آب 
شهرسـتان  روسـتایی  و  شـهری  فاضـاب  و 

اسـت. گرفتـه  قـرار  حمیدیـه 
ابراهیـم مقدمـی از مدیران حـوزه بهره برداری 
در حمیدیـه  اسـتان کرمـان کـه  آبفـا  شـرکت 
حضـور یافتـه اسـت با اشـاره بـه مطالـب فوق 
حمیدیـه  شهرسـتان  فاضـاب  و  آب  افـزود: 
دچـار مشـکات عدیده ای اسـت و روباز بودن 

شـبکه فاضـاب و آب آشـامیدنی نامناسـب از 
جملـه مهمتریـن مشـکات اسـت.

آب  تأمیـن  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  مقدمـی 
آشـامیدنی سـالم بـرای مـردم منطقـه گفـت: 
مـردم ایـن منطقـه از آب معدنی بـرای مصرف 
شـرب اسـتفاده مـی کننـد و با توجه بـه نقش 
آب شـیرین کـن در تأمیـن آب شـرب سـالم 
و بهداشـتی در مواقـع بحرانـی، سـتاد معیـن 
و  مـردم  بـه  بـا هـدف کمـک  اسـتان کرمـان 
گرفـت  تصمیـم  هـا  آن  بـه  رسـانی  خدمـت 
بعـد  را  حمیدیـه  سـیار  آب  تصفیـه  سیسـتم 
از 5 سـال عـدم اسـتفاده مجـددا راه انـدازی 

. کند
سیسـتم  انـدازی  راه  اهمیـت  بیـان  بـا  وی 
مـردم  هـای  هزینـه  کاهـش  در  آب  تصفیـه 
اضافـه کـرد: ایـن سیسـتم قـادر اسـت حـدود 
80 هـزار لیتـر آب آشـامیدنی سـالم را روزانـه 

آب  هـای  پاکـت  صـورت  بـه  و  تصفیـه کنـد 
قـرار  مـردم  اختیـار  در  لیتـری  یـک  معدنـی 

دهـد.
بـه  آب  تصفیـه  سیسـتم  داشـت:  اظهـار  وی 
روش RO آب و فاضـاب روسـتایی حمیدیـه 
خرابـی  دلیـل  بـه  5 سـال گذشـته  حـدود  از 
بـدون اسـتفاده مانـده بود کـه با صـرف هزینه 
معیـن  سـتاد  توسـط  میلیونـی   40 تـا   ۳5
اسـتان کرمـان، خدمتـی مانـدگار بـرای مـردم 

شـهر حمیدیـه صـورت گرفتـه اسـت.
شـایان ذکـر اسـت ایـن دسـتگاه قابـل حمـل 
و جابـه جایـی توسـط خـودرو مـی توانـد در 
امکانـات  گونـه  هیـچ  کـه  بحرانـی  شـرایط 
ژنراتـور  وسـیله  بـه  نیسـت  موجـود  شـهری 
در  موجـود  هـای  آالینـده  کلیـه  موجـودش 
آب  بـه  تبدیـل  را  آب  و  را گرفتـه  آبـی  هـر 

کنـد. آشـامیدنی 

کرمان

نخل های »شادگان« 
خفه شده اند

مدیـر اداره جهـاد کشـاورزی شـادگان 
بـا بیـان اینکـه سـطح آب در برخـی 
از مـزارع نخیـات بـه بیـش از ۲ متـر 
رسـیده اسـت، گفـت: تـا کنـون بیـش 
از یـک هـزار و 400 هکتـار از نخیـات 
خفـه  و  رفتـه  آب  زیـر  بـه  شـادگان 
گفت وگـو  در  منیعـات  شـده اند.خلیل 
بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
و  شـادگان  تـاالب  آب  آمـدن  بـاال 
پیشـروی آن بـه سـمت روسـتاها و 
مزارع شهرسـتان، وضعیـت آبگرفتگی 
نخیـات روز به روز در حال بدتر شـدن 
اسـت.وی افزود: تا کنـون بیش از یک 
هـزار و 400 هکتـار از نخیات شـادگان 
بـه زیـر آب رفته انـد و بـا توجـه بـه 
شـرایطی کـه وجود دارد احتمـاالً حدود 
۲ هـزار هکتار از نخیات شهرسـتان به 
زیـر آب خواهنـد رفـت زیرا سـطح آب 
روز به روز در حال افزایش اسـت.مدیر 
اداره جهاد کشـاورزی شـادگان تصریح 
کـرد: ایـن حجـم آب باعـث شـده تـا 
نخیـات شـادگان بـه زیـر آب بروند و 
خفه شـوند. شرایط نخیات شهرستان 
بـا توجـه بـه وضعیتـی کـه وجـود دارد 
مناسـب نیست و خسـارت های زیادی 
بـه آن هـا وارد شـده اسـت امـا در حال 
حاضـر بـا توجه به اینکه نمی تـوان وارد 
مزارع شـد در خصوص میزان خسارت 

نمی تـوان اظهـار نظـر کـرد.
عنـوان کـرد: سـطح آب در  منیعـات 
برخـی از مـزارع نخیات به بیـش از ۲ 
متر رسـیده و این مسـاله باعث شـده 
تـا حیـات نخل هـا بـه خطـر بیافتـد و 
بسـیاری از آن ها را از بین ببرد. گزارش 
خسـارت ها را روز به روز به بخش هایی 
کـه الزم اسـت ارائـه می کنیم تـا زمانی 
کـه سـطح آب فروکش کنـد و بتوانیم 
از میـزان خسـارت ها  بـرآورد دقیقـی 

داشـته باشیم.

صرفه جویی خبر
در مصارف انرژی
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سیالب؛ هشداری برای گیالن 

سیالب گیالن را تهدید می کند

سـیاب سـهمگینی که از آخریـن روزهای 
کشـورمان  از  مناطقـی  در  سـال گذشـته 
جاری شـد و تا همین اواخر نیز خوزسـتان 
و لرسـتان را درنوردیـده؛ هشـداری اسـت 
کـه بایـد در گیان نیز جدی گرفته شـود و 
مهمتریـن عامل پیشـگیری از آن عاوه بر 
ضـرورت توجه بـه آبخیزداری، سـاماندهی 
بموقـع تاالب ها و رودخانه هاسـت. گیان 
و مردمانـش فصـل بهـار امسـال از بـارش 
هایـی بـا همـان میـزان در برخـی اسـتان 
هـای کشـور کـه منجـر بـه سـیل شـد، به 
سـامت عبـور کردنـد امـا همچنـان بیـم 
از  ناشـی  هـای  آسـیب  مـورد  در  هایـی 
سـیاب برای واحدهای مسـکونی حاشیه 

رودخانـه هـا در گیـان وجـود دارد.
طبـق آمـار دفتر مطالعـات پایـه منابع آب 
وزارت نیـرو؛ پربـاران تریـن اسـتان هـا در 
سـال آبـی 97 - 98 بـه ترتیـب شـامل 
و  میلیمتـر، کهگیلویـه  بـا 9۳9  لرسـتان 

بـا  میلیمتـر، گیـان   9۲7 بـا  بویراحمـد 
8۱۲ میلیمتـر، چهارمحـال و بختیـاری بـا 
8۱۲ میلیمتـر، ایـام بـا 76۳ میلیمتـر، 
کرمانشـاه بـا 6۲7 میلیمتـر، گلسـتان بـا 
575 میلیمتـر، مازندران با 5۳7 میلیمتر، 
خوزسـتان بـا 5۳۲ میلیمتر و کردسـتان با 

506 میلیمتـر بـوده انـد.
در کنـار ضـرورت پرداختـن بـه دالیل وقوع 
سـیاب در کشـور ، موضوعـی کـه اهمیتی 
کمتـر از ایـن مهـم نـدارد؛ توجـه بـه انجام 
اقدامـات اصولی و کارشناسـی برای مقابله 
بـا وقـوع سـیل اسـت. بـه گفتـه محمـد 
اکبـرزاده مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان؛ 
4۲8 واحـد مسـکونی در حریـم رودخانـه 
های گیان شناسـایی شـده کـه در صورت 
بـارش های سـیل آسـا، بـه طور جـدی در 

معـرض خطر هسـتند.
در  سـیاب  گذشـته  سـال  خردادمـاه 
کاکرود شهرسـتان رودسـر جـان چهار نفر 

از شـهروندان کـه البتـه خانـه شـان را بـر 
بسـتر رودخانـه بنـا کـرده بودنـد، گرفـت و 
تاثـر و انـدوه زیـادی را برای مـردم برجای 

گذاشـت. 
گیـان دارای 54 رودخانـه اصلـی اسـت 
کـه در شـرایط بارندگـی شـدید، احتمـال 
طغیـان آنهـا وجـود دارد. اگرچـه بـا تدبیـر 
سـاماندهی  نامـه  شـیوه  صـورت گرفتـه؛ 
آب بنـدان هـا و رودخانـه هـا طـی سـال 
ابـاغ  از سـوی اسـتاندار گیـان  گذشـته 
شـد ولی در عیـن حال؛ مصطفی سـاالری 
هجدهـم فروردیـن ماه امسـال بـه املش 
سـفر کـرد و بـا اشـاره بـه اینکـه 9 واحـد 
مسـکونی روسـتای لیلیـم بخـش مرکزی 
ایـن شهرسـتان براثـر رانش زمین آسـیب 
دیـده، گفت کـه پیش بینی می شـود تعداد 
دیگری از واحدها در معرض آسـیب دیدن 
باشـند کـه بایـد بـرای حـدود ۲0 خانـوار یا 

بیشـتر چاره اندیشـی کنیـم. 

 افزایش 87 درصدی بارش 
باران در گیالن طی امسال 

نسبت به بلندمدت 
افزایـش  از  هواشناسـی گیـان  مدیـرکل 
بـارش بـاران در نواحـی جلگـه ای اسـتان 
نسـبت بـه دوره آمـاری بلندمـدت طی بازه 
زمانـی اول تـا هفدهـم فروردین ماه سـال 

جـاری خبـر داده اسـت. 
محمـد دادرس روز سـه شـنبه در گفـت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: طـی بـازه 
اول تـا هفدهـم فروردیـن مـاه، در نواحـی 
جلگـه ای اسـتان بـه طـور متوسـط حدود 
90 میلیمتـر بـاران باریده که ایـن میزان در 
مقایسـه بـا دوره آمـاری بلنـد مـدت ، 87 
درصـد بیشـتر اسـت. وی اظهـار کـرد: طی 
مـدت یـاد شـده؛ بیشـترین مقـدار بارش 
۱06 میلیمتر از ایسـتگاه آسـتارا و کمترین 
میـزان از منجیـل بـه میـزان 6۱ میلیمتـر 

گزارش شـده اسـت. 
مدیـرکل هواشناسـی گیـان میـزان ثبـت 
شـده بـارش بـاران در شـهر رشـت از اول 
تـا هفدهـم فروردیـن مـاه را 9۱ میلی متر 

ذکرکرد. 
دادرس بـه بـارش بـاران در مناطـق جنوبی 
و مرتفـع اسـتان نیـز اشـاره و اضافـه کرد: 
در ایسـتگاه هـای مرتفـع و نیـز نواحـی 
جنوبـی اسـتان شـامل جیرنـده، دیلمان و 
ماسـوله بـارش قابـل ماحظه و بـه ترتیب 
یکصـد، 70 و 97 میلـی متـر بـاران ثبـت 

است.  شـده 
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن افزایش بارش 
در اسـتان و بویـژه نواحـی جنوبـی و نیـز 
سـد  آبریـز  حوضـه  در  بـارش  افزایـش 
سـفیدرود اسـتان های کردسـتان، اردبیل، 
منابـع  تامیـن  نظـر  از  قزویـن  و  زنجـان 
آب مـورد نیـاز بـرای حوضـه کشـاورزی ) 
اختصاصـًا محصـول برنـج( حائـز اهمیتی 

فـراوان اسـت. 
دادرس ادامـه داد: بـا بـارش های امسـال 
بـه نظر می رسـد چالش کمتـری در فصل 
هـای بهار و تابسـتان بـرای تامیـن آب در 
محـدوده تحـت آبیاری سـد وجود داشـته 

باشد. 
گیـان؛  هواشناسـی  مدیـرکل  گفتـه  بـه 
هـای  مـدل  آخریـن خروجـی  براسـاس 
اقلیمـی پیش بینی می شـود که متوسـط 
بارش بهار امسـال در حد نرمال و متوسـط 
دمـا نیـز در حد نرمـال و نیم تـا یک درجه 

باالتـر از نرمـال باشـد. 

 پیشرفت 70 درصدی ساماندهی 
رودخانه های گیالن

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای گیـان 
نیـز در گفـت وگـو بـا ایرنـا، گیـان را دارای 
880 پهنـه ) یـک هـزار و 845 قطعه( آب 
بنـدان بـا مسـاحت مجمـوع 9 هـزار و ۱۱0 
هکتـار در ۱6 شهرسـتان اسـتان عنـوان و 
تصریـح کـرد: بیشـترین سـطح آب بندان 
هـای ایـن اسـتان مربـوط بـه شهرسـتان 
آسـتانه اشـرفیه بـا مسـاحت دو هـزار و 
۱۳۲ هکتـار ) ۲۳ و چهـار دهـم درصـد از 
سـطح کل آب بنـدان هـای گیان( اسـت. 
حاضـر  حـال  در  افـزود:  خرمـی  وحیـد 
شـماری از آب بنـدان هـای گیـان کـه از 
لحاظ سـاختار فیزیکی مملو از رسـوبات و 
پوشـش انبـوه گیاهـی و نیازمند بهسـازی 
بـوده انـد، در حـال الیروبـی و سـاماندهی 
هسـتند. وی بیـان کـرد: آب بنـدان هـا از 
طریـق کاهـش زمـان تمرکـز حوضـه های 
آبریـز و ذخیره روان های سـطحی موجب 
کاهـش احتمال وقوع سـیاب و همچنین 
کاهـش حجـم سـیاب ورودی )یـا عـدم 
ورود( به مناطق مسـکونی و ... می شـوند 
آب  سـاماندهی  و  الیروبـی  صـورت  در  و 
بنـدان ها، احتمال وقوع سـیل و همچنین 
کاهـش حجـم سـیاب بـه مراتـب کمتـر 
خواهـد شـد.خرمی تصریـح کـرد: حجـم 
بنـدان هـای گیـان در یـک  ذخیـره آب 
مرحلـه آبگیـری در حدود یک هـزار و 409 
میلیـون مترمکعـب بـوده که بـا ذخیره آب 
حاصـل از نـزوالت جوی در فصـول پاییز و 
زمسـتان ) بـه طـور عمده فصل زمسـتان( 
آب مـورد نیـاز بیـش از 40 هـزار هکتـار از 
اراضـی شـالیزاری اسـتان را در فصل بهار و 

تابسـتان تامیـن مـی کند. 

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول فروش ما 
ترک 

ــی و رای صــادره از  ســوی  ــده کالســه 400/14/91 اجرای ــه موجــب پرون ب
شــعبه  14 دادگاه حقوقــی کــرج محکــوم لهــم 1- فــرح روز 2-خــوش روز 
ــد کالهــی شــفاف    2-  ــه حمی ــاز شــهرتین کالهــی شــفاف علی 3- مهن
حمیــد کالهــی و غیــره محکــوم علیــه  محکــوم اســت بــه فــروش پــالک 
ثبتــی 149/4192  و تقســیم وجــه حاصــل مــا بیــن طرفیــن پرونــده طبــق 
قانــون ارث بــا توجــه بــه اینکــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ گردیــده 
و در مهلــت مقــرر نســبت بــه اجــرای حکــم اقــدام ننمــوده اســت بنــا بــه 
ــه  ــه و هزین ــوم ب ــتیفای محک ــور اس ــه منظ ــه و ب ــوم ل در خواســت محک
ــه  ــت ال ــه مرحــوم رحم ــق ب ــور متعل ــک مذک ــگ مل ــی 6 دان ــای اجرای ه
کالهــی شــفاف از ســوی ایــن اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی 
دادگســتری کــرج بشــرح ذیــل توصیــف و ارزیابــی شــده و مقــرر گردیــد 
کــه در مــورخ 98/3/1 از ســاعت 9 الــی 10 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
مدنــی شــعبه دادگســتری کــرج از طریــق مزایــده بفــروش برســد مزایــده 
از قیمــت 7/000/000/000 ریــال طبــق نظریــه کارشناســی شــروع مــی شــود 
بــه هــر شــخصی حقیقــی و یــا حقوقــی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
ــس  ــی المجل ــده ف ــه مزای ــد وج ــد. ده درص ــد ش ــه خواه ــد فروخت نمای
بصــورت وجــه نقــد و یــا چــک بانکــی تضمیمــی از خریــدار اخــذ و الباقــی 
ظــرف یــک مــاه از وی وصــول و پــس از انجــام مراحــل قانونــی صــدور 
ــل خواهــد شــد. در  ــدار منتق ــام خری ــه ن ــده ب ــورد مزای حکــم تملیــک م
ــد،  ــده را پرداخــت ننمای ــدار وجــه مزای ــرر خری ــت مق ــه در مهل ــی ک صورت
ــط  ــت ضب ــع دول ــه نف ــده ب ــه هــای مزای ســپرده وی پــس از کســر هزین
ــده  ــال بعه ــه هــای نقــل و انتق ــه هزین ــد مــی گــردد کلی ــده تجدی و مزای
محکــوم علیــه اســت کــه از محــل فــروش پرداخــت خواهــد شــد. طرفیــن 
مــی تواننــد ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ مزایــده نســبت بــه نحــوه 
انجــام مزایــده اعتــراض نماینــد کــه در اینصــورت تــا رســیدگی بــه 

اعتــراض از ســوی دادگاه مــورد  مزایــده، بــه نــام خریــدار منتقــل نخواهــد 
شــد. ضمنــا طالبیــن بشــرکت در مزایــده  مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از 
مزایــده بــا اطــالع از مــال مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد مــال مــورد مزایــده 

و بهــای آن طبــق نظــر کارشناســی بدیــن شــرح اســت:
ــارک  ــروی پ ــدرا روب ــال ص ــوار م ــرج بل ــده: ک ــل مزای ــزاری مح آدرس برگ
ــورد   ــک م ــرج مل ــی ک ــای حقوق ــماره 2 دادگاه ه ــاختمان ش ــوت س نب
مزایــده و بهــای آن طبــق نظــر کارشــناس بدیــن شــرح اســت:   نظریــه 
کارشناســی   1- ملــک فــوق الذکــر عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه 
ــی  ــند چاپ ــور دارای س ــانی مذک ــه در نش ــت ک ــکونی اس ــاختمان مس س
002889 ســری ت شــش دانــگ بــه مســاحت دویســت و ســی و چهــار 
متــر مربــع حســب مندرجــات.... پرونــده  اجرائیــات بشــماره 4192 فرعــی 
مفــروز و مجــزی از پــالک 149 اصلــی بــه شــماره ثبتــی 600502 و صفحــه 
382 در شــماره دفتــر امــالک 1389 اداره ثبــت اســناد کــرج ناحیــه یــک 
بــه نــام مالــک در متــن ســند قــرار گرفتــه اســت.2- عرصــه ملــک مزبــور 
بــه مســاحت 234 متــر مربــع و حــدود ثبتــی آن بــه شــرح ســند مالکیــت 
مــی باشــد. 3-ســازه ملــک بنــای قدیمــی بــا حــدود 16 متــر مربــع زیــر 
زمیــن و مســاحت حــدود 70 متــر مربــع همکــف و طــاق ضربــی و نمــای 
ــارت اســت از  ــی ملــک عب اجرایــی و ســیمانی حــدود و مختصــات مکان
ــدا  ــرق ج ــعاب ب ــده دارای انش ــاد ش ــک ی s39utm 497406     4-  مل
اختصاصــی  انشــعاب آب مشــترک و انشــعاب گاز جداگانــه دارد، ملــک در 
زمــان بازدیــد خالــی از ســکنه بــود.   سیســتم بخــاری و آبگرمکــن بــا گاز 
شــهری و ســرمایش کولــر اســت   نظریــه   بــا توجــه بــه جمیــع جهــات، 
ــک و ... ارزش کل شــش  ــت و مســاحت مل راه هــای دسترســی، موقعی
ــال  ــغ 7/000/000/000 ری ــه مبل ــوف ب ــک موص ــان مل ــه و اعی ــگ عرص دان
هفــت میلیــارد ریــال معــادل هفتصــد میلیــون تومــان ارزیابــی و تعییــن 

مــی گــردد.  م الــف 98/78695 الــف 
1683 اجرای احکام مدنی شعبه 14 دادگاه حقوقی کرج      

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیــأت  شــماره97/12/19-7960318020003721-  رأی  برابــر 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک کالچــای تصرف ــت مل ثب
خانــم لیلــی مهــرزاد ســالکجائی فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 328 صــادره از رودســر و کدملــی 6319431687 
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 233/02 مترمربــع پــالک 3074 فرعــی 
از 142 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه 284تفکیکــی از 
اصلــی مذکــور واقــع در قریــه نــوده بخــش 29 گیــالن خریــداری 
ــه  ــذا ب از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت. ل
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــد. بدیهــی اســت در صــورت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض یــا عــدم ارائــه 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــت طب ــم دادخواس ــی تقدی گواه

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/1/21       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1398/2/4
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

فاقــد ســند رســمی
 1397/12/  14-  139760318019007174 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی  هیــات اول موضــوع قان
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات بــال معــارض 
متقاضــی نصیــر شــریفی قوســجین فرزنــد جبرائیــل بــه 
ــک  ــدانگ ی ــال در شش ــادره از خلخ ــنامه 2 ص ــماره شناس ش
ــه و محوطــه بــه مســاحت 264/32 متــر مربــع   بــاب خان
پــالک فرعــی 69 از 110 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 7 واقــع در قریــه ییالقــی کلــه ســرا بخــش 27 گیــالن 
ــداری از مالــک رســمی آقــای خــداورن شــادکام بداغــی  خری
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
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 داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــول  ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ــق مق ــراض طب اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه 98/02/04   
تاریخ انتشار نوبت دوم:18  /98/02

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک تالش فریدن نور زاده    1678

آگهی مزایده فروش اجرا اموال منقول )مرحله دوم(
ــی و  در راســتای اجــرای  ــون اجــرای احــکام مدن ــه موجــب مــواد 138-114-122-118 قان ب
حکــم در پرونــده اجرایــی  961256  اجــرا در نظــر دارد در جهــت اســتیفا حقــوق محکــوم لــه 
آقــای الــه وردی جانشــین امــوال تعرفــه ذیــل موضــوع محکومیــت آقــای حســین نــور الــه 
پــور از طریــق مزایــده بفــروش برســاند. لــذا در صــورت تمایــل افــراد قبــل از موعــد مزایــده) 
پنــج روز( بــه اجــرای احــکام مدنــی شــورا مســتقر در دادگســتری مراجعــه تــا امــکان تعرفــه 
آن فراهــم گــردد.  مشــخصات امــوال منقــول: 1- ســنگ آنتیــک حصیــری بــه مقــدار 100 متــر 
مربــع 2- ســنگ آنتیــک معمولــی بــه مقــدار 130 متــر مربــع اولــی هــر متــر مربــع 800/00 
ریــال دومــی 400/000 ریــال  -  قیمــت پایــه کــه مزایــده از آن شــروع مــی گــردد: ارزش ریالــی 
کل امــوال تعرفــه شــده 132/000/000 ریــال   - زمــان و مــکان جلســه مزایــده : روز یکشــنبه 
مــورخ 1398/02/15 ســاعت 10 صبــح مــی باشــد.   نکتــه قابــل توجــه در مزایــده: در صــورت 
ــه حســاب  ــده شــدن خریــدار مــی بایســت 10 درصــد بهــای فــروش را فــی المجلــس ب برن

ســپرده دادگســتری واریــز و قبــض آنــرا بــه اجــرا ارائــه نمایــد.
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف آستارا فراغتی     1679

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/09/01  ــماره 139760301059001717/94/335 م ــر رای ش براب
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
ــد  ــی فرزن ــادر بابائ ــای به ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــه ش ــاق ب ــادره از چاراوایم ــنامه 204 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب رحی
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــه شــش دان ــی 6369611905 نســبت ب مل
بنــای احداثــی بــه مســاحت 46/32 مترمربــع بــه پــالک 23944 
ــال ک 5  ــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پ ــی مف ــی از 46 اصل فرع
ــاد واقــع در بخــش  ــه موســی آب فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قری
12 تهــران خریــداری از مالــک رســمی ، بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی مح
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــراض داشــته باشــند  ــت متقاضــی اعت ــه صــدور ســند مالکی نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــالک اسالمش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض ، دادخواســت خــود را  بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
ــد . بدیهــی اســت  ــل نماین ــه اداره ثبــت تحوی ــم دادخواســت را ب تقدی
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
ــت متقاضــی  ــررات ســند مالکی ــق مق ــم دادخواســت طب ــی تقدی گواه

ــف: 7 صــادر خواهــد شــد. م/ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/02/04

1133 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی  

برگ اجرائیه 
ــام خانوادگــی :زکــی زاده  ــا وکالــت رضــا کهــن خاکــی  ن ــه:  هــادی ب مشــخصات محکــوم ل
قریــه علــی نــام پــدر: اکبــر شــغل -   نشــانی محــل اقامــت: اراضــی خانــم انصــاری خیابــان 
ــه موجــب  ــه:  ب ــزار شــهدای  چهارصــد دســتگاه ســاختمان داریــوش واحــد 6 محکــوم ب گل
دادنامــه شــماره 478 مــورخ 96/7/10  شــورای حــل اختــالف محمــد شــهر  حــوزه 60  محکــوم 
ــیصد و  ــغ س ــت مبل ــان و پرداخ ــون توم ــده میلی ــت هیج ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
ــه  ــر تادی ــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخی ــوان هزین ــه عن ــان ب ــج هــزار توم شــصت پن
ــه از ســوی اجــرای  ــت اجــرای حکــم  ک ــم داد خواســت مــورخ 96/4/7 لغای ــخ تقدی از تاری
احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر دیوانــی بــه عهــده 
ــدر -   ــام پ ــین زاده  ن ــد  حس ــه: امی ــوم علی ــخصات محک ــد. مش ــی باش ــه م ــوم علی محک

نشــانی مجهــول المــکان 
1682 رئیس حوزه 60 شورای حل اختالف 
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براسـاس نظريـه کميسـيون تشـخيص اراضـي موضـوع مـاده 12 قانون زمين شـهري ،3 قطعـه زمين به شـرح جدول پيوسـت ، در اجـراي ماده 12 قانـون زمين 
شـهري مـوات اعـالم گرديده اسـت. لـذا به موجب مـاده واحده قانـون تعيين مهلت اعتـراض به نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم تشـخيص مصلحت 
نظـام ، كسـاني كـه نسـبت بـه تشـخيص فـوق اعتـراض دارند ، ظرف مدت سـه مـاه بعـد از تاريخ دوميـن آگهي مهلـت دارند تا اعتـراض خود را بـا ارائه مـدارك مثبته 

و رسـمي بـه مراجـع ذيصـالح قضايـي تسـليم نمايند و در صـورت عدم اعتـراض در مهلت قانونـي نظريه صـادره قطعي و الزم االجرا اسـت.
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اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان                   

نوبت دوم

بحران کم آبی را جدی بگیریم

ویلیـام تکـری در سـال ۱8۱۱ در نزدیکـی کلکتـه بـه دنیـا آمـد. در 

پنج سـالگی بـه انگلسـتان رفـت و مشـغول بـه تحصیـل شـد. مدتی 

پـس از شـروع تحصیـل در کالـج ترینیتـی در کمبریـج، از ادامـٔه آن 

منصـرف شـد و بـه آلمـان رفـت و بـا گوتـه آشـنا شـد. سـال ها بعـد 

بـه پاریـس رفـت و بـا مادربـزرگ خـود در آنجـا زندگی کرد. نقاشـی 

می کـرد و بـه نویسـندگی می پرداخـت. آثـار زیـادی از او بـر جـای 

مانـده کـه مهم ترین آن بازار خودفروشـی اسـت. وی در سـال ۱86۳ 

در پنجاه وسه سـالگی بـه مرگـی ناگهانـی درگذشـت.

در قسمتی از پشت جلد کتاب 
بازارخودفروشی شعری از حافظ آمده است:

در راه ما شکسته  دلی می خرند و بس

بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است

خالصه کتاب بازار خودفروشی:
بازار خودفروشـی )Vanity Fair( سرگذشـت یک دورٔه بیسـت سـاله 

) از ۱8۱۱ تـا ۱8۳0( را در فضایـی واقعـی و بـا شـخصیت هایی غیـر 

واقعـی در برمی گیـرد. در شـرایطی که طبقـٔه بـورژوآ به نوعی حاکمیت 

جامعـه را در دسـت گرفته اسـت.

حکایـت زندگـِی خانواده هـای اشـرافی در برابـر خانواده هـای فقیـر 

انگلیسـی اسـت. محوریـت داسـتان دو  شـخصیت بـه نام هـای آملیا 

و بکـی، دو دختـر از طبقـٔه متمـّول و تهی دسـت هسـتند کـه درگیـر 

خوش قلـب  و   رئـوف  دختـر  آملیـا،  می شـوند.  زیـادی  ماجراهـای 

همسـر  و  بکـی  بدجنسـی های  اسـیر  بارهـا  کـه  اسـت  داسـتان 

خیانتـکارش می شـود و بکـی بـا مکـر و   دسیسـه های زنانـه بـا پسـر 

می خـورد. رقـم  این گونـه  داسـتان  و  می کنـد  ازدواج  رئیسـش 

امـا ایـن صرفـًا ظاهـر ماجراسـت، خواننـده از همـان ابتدای داسـتان 

بـا چیـزی فراتـر از یک داسـتان سـادٔه عشـقی مواجه می شـود؛ بازار 

خودفروشـی داسـتان مردمـی عـادی اسـت و قهرمـان نـدارد. بـازار 

خودفروشـی شـرح دردهـا و رنج هـا و خوشـی های طبقـات گوناگـون 

جامعـه اسـت کـه دچـار حـرص و طمـع و حسـادت و کینـه شـده اند.

جمالتی از متن کتاب بازار 
خودفروشی:

اگـر مـردم بچه هـا را به حال خـود بگذارند، اگر معلمان سربه سـِر 
آنهـا نگذارنـد، اگر پدر و مادرها اصرار نداشـته باشـند کـه افکار آنها 
را بـه راه معیـن بکشـانند و بـر احساسـات آنهـا سـلطه یابند – بر 
افـکار و احساسـاتی کـه برای همـگان معمایی به شـمار می آید – 
حـرف من این اسـت کـه اگر پدرهـا و مادرها و معلم هـا فرزندان 
خـود را اندکـی آزاد می گذاشـتند زیـان کمتـری به بـار می آمـد، 
گرچـه شـاید مبلـغ کمتـری از صرف ونحـو التین یـاد می گرفتند. 

)رمان بـازار خودفروشـی – صفحه 7۳(
بازار خودفروشـی جایی اسـت بسـیار یاوه و خبث آمیز و احمقانه 
و انباشـته از انـواع مزخرفـات و  نادرسـتی ها و خودنمایی هـا و 
گرچـه آن معلـم اخاقـی کـه بـر پشـت جلـد خودنمایـی می کند 
)تصویر دقیق چاکر خاکسـار شماسـت( نه پوشـیدن ردا را توصیه 
می کنـد و نـه آویختـن واکسـیل را بلکـه فقـط پوشـیدن همـان 
لبـاس نوکرانـٔه احمقانـه را کـه همـگان او بـه آن ملبسـند توصیـه 
می کنـد، امـا آخـر توجه داشـته باشـید کـه هرکس مکلف اسـت 
تـا جایـی کـه از حقیقت آگاه اسـت حقیقت گو باشـد؛ خـواه کاه 
زنگوله دار بر سـر داشـته باشـد یـا کاه پارویی، و مقـداری مطالب 
نامطبـوع الزامـًا در ضمـن ادای این تکلیف پیـش می آید. )رمان 

بـازار خودفروشـی – صفحه ۱۱7(

بازار خودفروشی
نویسنده: ویلیام تکری
ترجمه: منوچهر بدیعی

انتشارات: نیلوفر

کتاب 

گروه همایون پرنیا با همراهی 
علیرضا افتخاری 7 اردیبهشت برای 

حمایت از سیل زدگان به روی صحنه 
می رود.

فراخوان شرکت در نهمین جشنواره 

کتابخوانی رضوی با انتخاب و 
معرفی ۱۲ اثر به عنوان منابع، منتشر 

شد.

 نمایش والهاال از ۳ تا 7 اردیبهشت در 
 خانه نمایش دا اجرا می شود

 کارگردان: مانی مهدی پور

 ذهن من بر اثر رکود فاسد میشه. 
 من کار می خوام! مسئله می خوام

مشکل ترین معماها و پیچیده ترین 
نوشته های رمزی رو به من بده تا سر کیف 

بیام. ولی از تکرار یکنواخت روزمرگی بیزارم!

شرلوک هلمز

جشنوارهفیلمنمایش دیالوگ

نقش رویت بچه رو از دل پر خون برود
با خیال لبت از چشم چو جیحون برود
بچه افسون دل از آن مار سیه برهانم

کان نه ماریست که از حلقه بافسون برود
از سر کوی توام روی برون رفتن نیست

هر کرا پای فرو رفت بگل چون برود
دیده غیرت برد از دل که مقیم در تست
در میانشان چو نکو در نگری خون برود
چون دلم در سر آنزلف سیه خواهد شد

به چه روی از سر آن هندوی میمون برود
جانم از ملک درون عزم سفر خواهد کرد
ای دل غمزده بشتاب که اکنون برود

خواجو از چشم پر آب ار گهر افشان گردد
عقد گوهر دلش از لؤلؤ مکنون برود

خواجوی کرمانی 

 پلک بر هم بگذار..

 آری..

 که دنیا با تمام گیاهان خود

 به پیشواز دلتنگی رود..

عکس نوشت

عکس: 
روزبه کنعانی
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هر ساله بحث خشکسالی یکی 
از دغدغه های مهم به حساب 

می آمد. سال گذشته در پیام ما از برطرف نشدن 
خشکسالی ها نوشتیم.

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
یادنامه ی استاد ایرج افشار، ایران شناس، کتاب شناس، 

مجله نگار و عاشق ایران، در سازندگی آدینه.


