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اسحاق جهانگیری :
ضربه زدن به وحدت ملی 

همسویی با آمریکایی هاست
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فکــر می کنــم صدایــی مثــل صــدای پرویــز بهــرام را دیگــر کمتــر 
 بتوانیم داشــته باشــیم، یک صــدای ماندگار، یک صــدای جاودانه.
حــدود ســال های ســی وهفت، یــا سی وهشــت بــه خاطــر فیلــم 
ــوز  ــا صــدای پرویــز بهــرام آشــنا شــدم. آن زمــان هن ــو« ب »اتلل
بــه کار دوبلــه وارد نشــده بــودم ولــی »اتللــو« را خیلــی دوســت 
داشــتم بههمیــن دلیــل بــه دنبــال صاحــب آن صــدا رفتــم و بــا 
ایشــان آشــنا شــدم. صــدای ایشــان را بســیار دوســت داشــتم و 
همیشــه دوســت داشــتم آن را بشــنوم. بعــد هــم بــه کار دوبلــه 
وارد شــدم و بشــتر بــا خــود ایشــان آشــنا شــدم و در طــول ایــن 
ســال ها چندیــن کار دوبلــه بــا هــم انجــام دادیــم کــه پرویــز بهرام 
 مدیــر دوبــاژ بــود و همیــن همــکاری باعــث افتخــار مــن بــود.
پرویــز بهــرام بســیار آدم فرهیخته،خوش اخــاق، خــوش رو، 
باســواد، مطالعــه کرده، منضبط و با دیســیپلینی بــود، او همچنین 
وکیــل دادگســتری و تحصیــل کــرده بــود و در طــی چنــد ســالی 
کــه در هنرهــای دراماتیــک  کار تئاتــر می کــرد و بعــد از تئاتــر هــم 
ــت هــم انجــام مــی داد.  ــا کار وکال ــار اینه ــه شــد، در کن وارد دوبل
ــران  ــه در ای ــای دوبل ــز اولین ه ــم او  ج ــم بگوی ــا می توان تقریب
بــود. زمانــی کــه می خواســت یــک نقــش را بگویــد سرســری آن 
را قبــول نمــی کــرد؛ پیــش از قبــول هر نقــش حتمــا روی آن فکر 
و مطالعــه می کــرد و بعــد آن نقــش را می گفــت. یــادم هســت 
ــای  ــرد و ویژگی ه ــاره آن ف ــا درب ــک نقــش هفته ه ــرای ی ــه ب ک
ــه  ــه درســتی و ب ــد ب ــا آن را بتوان شــخصیتیش مطالعــه کــرد ت
بهتریــن شــکل ممکــن بگویــد. جــزو مدیــران دوبــاژ درجــه یــک 
بــود، ماننــد هوشــنگ لطیف پــور و علــی کســمایی. ایــن دو عزیــز 
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تشکیل اتاق فکر گردشگری 
معاون گردشگری کشور از تشکیل »اتاق 
فکر گردشگری« با حضور جوانان در حوزه 

گردشگری خبر داد.

انس طا           1.278.210

مثقال طا        18.120.250

گرم طای 18      4.176.192

گرم طای 24     5.572.200

بهار آزادی          45.700.000

امامی               46.019.000

نیم           26.480.000

ربع            16.980.000

گرمی           10.090.000

دالر              137.390

یورو                156.200

درهم             37.359

لیر ترکیه            23.423

دالر استرالیا         95.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
18  تا  33دنبال کنید

افزایشفاصلهتورمیمیاندهکها
فاصله تورمی دهک های هزینه ای، بار دیگر در اردیبهشت ماه افزیش یافته است

رئیـس شـورای جنگل هـا با بیان اینکه احداث سـد 
در مناطـق جنگلـی نه تنهـا درختان و پوشـش گیاهی 
را بـه خطـر می انـدازد بلکـه سیسـتم هیدرولوژیـک 
در جنـگل را نیـز تغییـر می دهـد، می گویـد: »سـدها 
دچـار  را  تاالب هـا  و  جنگل هـا  حق آبـه  می تواننـد 
مشـکل کننـد«. به گفتـه این کارشـناس حوزه جنگل 
در حـال حاضـر در پنـج نقطه از جنگل هـای هیرکانی 
ارزیابی هـای  بـدون  سـدهای کوچـک  اسـت  قـرار 
زیسـت محیطـی احداث شـوند که شـورای جنگل با 
ادارات کل منابـع طبیعـی اسـتان ها مکاتبه کرده و از 
آنهـا خواسـته  اسـت در رابطـه بـا این سـدها فعال تر 

عمـل کنند.
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طرح توسعه شاخص های 
خشکسالی کشاورزی 

اجرایی می شود
طرح توسعه شاخص های 

خشکسالی،توسط ستاد توسعه 
فناوری های آب، خشکسالی، 

فرسایش، محیط  زیست و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 

امسال حمایت می شود.

تشکیل انجمن 
مردم نهاد 

دوستداران میراث
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم از تشکیل نخستین انجمن 

مردم نهاد دوستداران میراث 
فرهنگی جزیره قشم خبر داد.
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رئیس شورای عالی جنگل ها:
در پنج نقطه از جنگل های 
هیرکانی قرار است سدهای 
کوچک بدون ارزیابی های زیست 
محیطی احداث شود.

سدسازیدر

جنگلهای"هیرکانی"
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افزایش فاصله تورمی میان دهک ها
فاصله تورمی دهک های هزینه ای، بار دیگر در اردیبهشت ماه افزیش یافته است

شاخص تورم بخش تولید در دامداری های سنتی به 96 درصد رسید

مرکــز آمــار کــه تــورم اردیبهشــت مــاه را 
34.2 دهــم درصــد اعــام کــرده بــود در 
آمــار جدیــد خــود در رابطــه بــا شــاخص 
قیمــت مصــرف کننــده بــر اســاس 
ــه  ــرد ک ــام ک ــه ای اع ــای هزین دهک ه
بــرای دهک هــای مختلــف در ایــن بــازه، 
33.7 درصــد بــرای دهــک اول تــا 36.6 
درصــد بــرای دهــک دهــم، تــورم در 
نوســان بــوده اســت. همچنیــن محدوده 
تغییــرات تــورم 12 ماهــه در گــروه عمده 
خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات 
بیــن 47.3 درصــد بــرای دهــک اول تــا 
52.4 درصــد بــرای دهــک دهــم اســت. 
ــی  ــر خوراک ــای غی ــروه کااله ــورد گ در م
ــن 23 درصــد  ــورم بی ــز ت ــات نی و خدم
بــرای دهــک اول تــا 33.2 درصــد بــرای 

ــر اســاس  ــوده اســت. ب ــم ب دهــک ده
ایــن آمــار فاصلــه تورمــی دهک هــا 
درصــد   2.9 بــه  مــاه  اردیبهشــت  در 
ــه فروردیــن یــک  رســیده کــه نســبت ب
ــه ی  ــش دارد. فاصل ــد افزای ــد درص واح
تورمــی در گــروه عمــده خوراکی هــا، 
نســبت  دخانیــات  و  آشــامیدنی ها 
ــروه  ــد و در گ ــج درص ــن پن ــه فروردی ب
ــات 1.2  ــی و خدم ــر خوراک ــای غی کااله
ــش داشــته اســت. ــم درصــد افزای ده

 در ادامــه مرکــز آمــار ایــران اعــام 
ــده  ــورم شــاخص تولیدکنن ــرخ ت کــرد: ن
»دامــداری ســنتی« در فصــل زمســتان 
ــه فصــل مشــابه  ســال ١٣٩٧ نســبت ب
ســال ٩6 )تــورم نقطــه بــه نقطــه( حدود 
ــن  ــورم ســاالنه ای ــوده و ت ٩6.٩درصــد ب

ــوده اســت. ــز 5٣ درصــد ب بخــش نی
شــاخص  داد:  گــزارش  آمــار  مرکــز 

قیمــت تولیــد کننــده زراعــت، باغــداری 
و دامــداری ســنتی در فصــل منتهــی بــه 
زمســتان 97 )تــورم ســاالنه( در مقایســه 
ــید،  ــد رس ــه 47.8 درص ــال 96 ب ــا س ب
ــه نقطــه فصــل زمســتان  ــورم نقطــه ب ت

ــود. ــز 60.5 درصــد ب پارســال نی

تورم بخش زراعت و باغداری
در  باغــداری«  و  »زراعــت  شــاخص 
برابــر  زمســتان ســال ١٣٩٧  فصــل 
بــا 316.9 واحــد بــوده کــه نســبت 
بــه فصــل مشــابه ســال 96 حــدود 
42 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــی  ــار فصــل منته ــرات چه ــزان تغیی می
دوره  بــه  نســبت   97 زمســتان  بــه 
مشــابه ســال 96 )نــرخ تــورم ســاالنه( 
ــوده  ــد ب ــد رش ــادل ٤5.٤ درص ــز مع نی
اســت. شــاخص گــروه »غــات« در 
ــا  ــر ب ــال ١٣٩٧ براب فصــل زمســتان س

ــه  ــبت ب ــه نس ــوده ک ــد ب 431.5 واح
فصــل مشــابه ســال 96 حــدود 5.٧٠ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. میــزان 
تغییــرات چهــار فصــل منتهــی بــه 
ــه دوره مشــابه  زمســتان 97 نســبت ب
ــز  ــاالنه( نی ــورم س ــرخ ت ــال 96 )ن س

٢٨.6 درصــد افزایــش یافــت.
و  هــا  »میــوه  گــروه  شــاخص 
میوه هــای آجیلــی« در فصــل زمســتان 
ســال ١٣٩٧ برابــر بــا 232.8 واحــد 
ــابه  ــه فصــل مش ــه نســبت ب اســت ک
ــش  ســال 96 حــدود ٩.٤ درصــد افزای
ــار  ــرات چه ــزان تغیی ــه اســت. می یافت
فصــل منتهــی بــه زمســتان 97 نســبت 
بــه دوره مشــابه ســال 96 )نــرخ تــورم 
ســاالنه( نیــز 5٤.٤ درصــد رشــد داشــته 

اســت.
شــاخص گــروه »ســبزیجات« در فصل 

ــا 460.2  ــر ب ــال ١٣٩٧ براب ــتان س زمس
واحــد اســت کــه نســبت بــه فصــل 
ــد  ــدود ١٠٤.٧ درص ــال 96 ح ــابه س مش
افزایــش یافتــه اســت. میــزان تغییــرات 
ــتان 97  ــه زمس ــی ب ــل منته ــار فص چه
نســبت بــه دوره مشــابه ســال 96 )نــرخ 
تــورم ســاالنه( نیــز برابــر بــا 5١.٨ درصــد 

رشــد داشــته اســت.
شــاخص گــروه »موادخــام طبقــه بنــدی 
ــال  ــتان س ــل زمس ــز در فص ــده« نی نش
ــه فصــل مشــابه ســال  ١٣٩٧ نســبت ب
96 حــدود ٢٩.٣ درصــد افزایــش یافتــه 
ــل  ــار فص ــرات چه ــزان تغیی ــت. می اس
منتهــی بــه زمســتان 97 نســبت بــه دوره 
ــورم ســاالنه(  ــرخ ت مشــابه ســال 96 )ن
نیــز برابــر بــا ٣٤.٢ درصــد افزایــش 

اســت.

در  تولیــد  بخــش  تــورم 
دامــداری هــای ســنتی بــه 96 

درصــد رســید
شــاخص »دامــداری ســنتی« در فصــل 
زمســتان ســال ١٣٩٧ نســبت بــه فصــل 
ــد  ــدود ٩6.٩ درص ــال 96 ح ــابه س مش
افزایــش یافتــه اســت. میــزان تغییــرات 
ــتان 97  ــه زمس ــی ب ــل منته ــار فص چه
نســبت بــه دوره مشــابه ســال 96 )نــرخ 
تــورم ســاالنه( نیــز برابــر بــا 5٣.٠ درصــد 

رشــد داشــته اســت.
شــاخص گــروه »پــرورش بــز و بزغالــه« 
در فصــل زمســتان ســال ١٣٩٧ نســبت 
بــه فصــل مشــابه ســال 96 حــدود 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ١٣٨.6 درص
ــی  ــل منته ــار فص ــرات چه ــزان تغیی می
بــه زمســتان 97 نســبت بــه دوره مشــابه 
ســال 96 )نــرخ تــورم ســاالنه( نیــز برابر 

ــا ٧١.٩ درصــد افزایــش اســت. ب
شــاخص گــروه »پــرورش گاو و گوســاله 
ســنتی« در فصــل زمســتان ســال ١٣٩٧ 
ــدود  ــابه 96 ح ــل مش ــه فص ــبت ب نس
١٠٤.٤ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
ــی  ــل منته ــار فص ــرات چه ــزان تغیی می
بــه دوره  بــه فصــل جــاری نســبت 
مشــابه ســال قبــل )نــرخ تــورم ســاالنه( 
نیــز برابــر بــا 56.٢ درصــد رشــد داشــته 

اســت.
ــره« در  ــفند و ب ــروه »گوس ــاخص گ ش
فصــل زمســتان ســال ١٣٩٧ نســبت 
بــه فصــل مشــابه ســال 96 حــدود 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ١٣٧.6 درص
ــی  ــل منته ــار فص ــرات چه ــزان تغیی می
بــه زمســتان 97 نســبت بــه دوره مشــابه 
ســال 96 )نــرخ تــورم ســاالنه( نیــز برابر 

ــت. ــش اس ــد افزای ــا ٧٣.٤ درص ب

ته
نک

مرکـز آمـار کـه تـورم اردیبهشـت مـاه را 3۴.2 دهـم درصـد 
اعـام کـرده بـود در آمـار جدیـد خـود در رابطـه بـا شـاخص 
قیمـت مصـرف کننده بـر اسـاس دهک های هزینـه ای اعام 
کـرد که بـرای دهک های مختلـف در این بـازه، 33.۷ درصد 
بـرای دهـک اول تـا 3۶.۶ درصـد بـرای دهـک دهـم، تورم 
در نوسـان بوده اسـت. همچنیـن محدوده تغییـرات تورم ۱2 
ماهـه در گـروه عمـده خوراکی هـا، آشـامیدنی ها و دخانیـات 
بیـن ۴۷.3 درصـد بـرای دهـک اول تـا ۵2.۴ درصـد بـرای 
دهـک دهـم اسـت. در مـورد گـروه کاالهـای غیـر خوراکـی 
و خدمـات نیـز تـورم بیـن 23 درصـد بـرای دهـک اول تـا 
33.2 درصـد بـرای دهـک دهـم بـوده اسـت. بـر اسـاس 
ایـن آمـار فاصلـه تورمی دهک هـا در اردیبهشـت ماه بـه 2.۹ 
درصـد رسـیده کـه نسـبت بـه فروردیـن یـک واحـد درصـد 
افزایـش دارد. فاصلـه ی تورمـی در گـروه عمـده خوراکی هـا، 
آشـامیدنی ها و دخانیـات نسـبت بـه فروردین پنـج درصد و 
در گـروه کاالهـای غیـر خوراکـی و خدمـات ۱.2 دهـم درصد 

افزایش داشـته اسـت.

گزارش

ترامپ و اطرافیانش از جنگ عراق درسی نگرفته اندپیام خبر
سناتور آمریکایی با انتقاد از سیاست های ترامپ علیه ایران، جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا 
را نه تنها فاجعه آمیز بلکه غیر قانونی دانست.به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، »برنی سندرز« 
سناتور آمریکایی و نامزد انتخابات آمریکا در تازه ترین اظهارات خود از افزایش تنش میان ایران و 
آمریکا انتقاد و نسبت به وقوع درگیری نظامی میان این دو کشور ابراز نگرانی کرد.

سنا
 ای

س:
عک

ــی و  ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــک عض ی
سیاســت خارجــی مجلــس بــا بیــان 
اینکــه ترامــپ از حیرانی و سرگشــتگی در 
سیاســت خارجــی آمریــکا رنــج می بــرد، 
گفت:بــا ایــن وضعیــت حالــت انســجام 
ــده  ــش دی ــپ و رفتارهای ــری در ترام فک
تحلیلــی  در  جالــی  نمی شــود.کاظم 
از رفتارهــا و اقدامــات اخیــر رئیــس 
جمهــور آمریــکا گفــت: ترامــپ از حیرانــی 
و سرگشــتگی در سیاســت خارجــی اش 
ــه  ــم متوج ــدا ه ــه از ابت ــرد ک ــج می ب رن

او بــود.وی افزود:مشــاوران ترامــپ بــه او 
ــه آن را  ــی می دهند.نمون ــهای غلط آدرس
می تــوان درتصمیماتــی همچــون خــروج 
ــن  ــال آن شــکاف بی ــه دنب ــام و ب از برج
ــی  ــع مجازات های ــکا و وض ــا و آمری اروپ
بــرای چیــن و بعــد از آن در موضــوع 
روســیه دیــد کــه درنهایــت باعــث ایجــاد 
وضعیــت فعلی بــرای آمریکا شــد.جالی 
خاطرنشــان کــرد: اکنــون ترامــپ علیرغم 
ــه دنبــال تــاش  حرفهــای گذشــته اش ب
بــرای حضــور در منطقــه اســت. او همــان 

کســی اســت کــه زمانــی بــه اوبامــا بــرای 
حضــور در عــراق و افغانســتان انتقــاد 
ــه  ــکا آنقــدر هزین می کــرد کــه چــرا آمری
کــرده و نتیجــه بــه دســت نیــاورده 
ــجام  ــت انس ــوان حال ــذا نمی ت ــت. ل اس
فکــری در ترامــپ دیــد کــه بــه دنبالــش 
تحلیــل علمــی درســتی از رفتارهــای 
او کــرد. رئیــس مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور 
ناوهــای آمریکایــی در منطقــه گفــت: 
ــظ  ــال حف ــه خی ــا ب ــون آمریکایی ه اکن
ــد.  ــدا کردن ــه حضــور پی ــت در منطق امنی
ــدارد  ــی ن ــا ارتباط ــه آن ه ــه ب ــال اینک ح
چــون کشــورهای منطقــه مســئول تأمین 
امنیــت هســتند و ایــن انتظــار از مجمــوع 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس مــی رود.

»ترامپ« از حیرانی در سیاست 
خارجی آمریکا رنج می برد

سیدحسن خمینی: 
نفی واقعیت نفی خودمان است

ــا  ــم، م ــر کارهــای ناممکــن پافشــاری کنی ــد ب ــا نبای ــام گفــت: م ــادگار ام ی
بایــد واقعیــت را کنتــرل و مدیریــت کنیــم؛ چــرا کــه نفــی آن نفــی خودمــان 
اســت. حجت االســام و المســلمین سیدحســن خمینــی در دیــدار بــا وزیــر، 
معاونــان و کارکنــان وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: از گذشــته 
عبــرت بگیریــد و اگــر کار اشــتباهی کرده ایــد آن را تکــرار نکنیــم. واقعیــت 
را بایــد مدیریــت کــرد، چــرا کــه نفــی آن نفــی خودمــان اســت.وی بــا بیــان 
ــار کــرد: مــا  ــر گذشــته دقــت کنیــم، اظه ــد ب اینکــه در حــوزه ارتباطــات بای
نبایــد بــر کارهــای ناممکــن پافشــاری کنیــم. نمی گویــم بــا واقعیــات کنــار 
ــد  ــد پن ــز بای ــوب نی ــای خ ــم. از کاره ــرل کنی ــد آن را کنت ــا بای ــم ام بیایی
بگیریــم کــه از مــوارد خــوب آن در حــوزه ارتباطــات، جوانگرایــی اســت کــه 
پــس از ٤٠ ســال رخ داده و امــروز شــاهدیم کــه از ایــن رو، مجموعــه وزارت 
ــر  ــا تاکیــد ب ارتباطــات از ســایر مجموعه هــا توانمندتــر اســت.یادگار امــام ب
ــان اســت،  ــه جوان ــکاء ب ــاب، ات ــخ انق ــم در تاری ــوارد مه ــی از م ــه یک اینک
گفــت: بــر ایــن امــر نقــاط ضعفــی هــم مترتــب هســت، امــا اگــر ایــن عامــل 
ــه فکــر واداریــم و  ــود، حرکتــی ایجــاد نمی شــد. اگــر نیــروی جــوان را ب نب
ــزار  ــان را اب ــه آن ــه اینک ــم، ن ــذار کنی ــان واگ ــه آن ــری را ب ــی تصمیم گی حت

ــم. ــور می کنی ــی عب ــم، از مشــکات فعل کنی

سیاست

دولت

سیاست

سیاست

طرح »معامله قرن« بیشتر شبیه یک بازی است

دلیل تعلل چینی ها برای آغاز تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی

 ارتباط نظامی ایران،آمریکا، عراق و عربستان 
حیاتی است

ضربه زدن به وحدت ملی، همسویی با آمریکایی هاست

یـــک کارشـــناس مســـائل 
آســـیا گفت:طـــرح  غـــرب 
ـــبیه  ـــتر ش ـــرن بیش ـــه ق معامل
ــای  ــا واقعیت هـ ــب بـ ــت و متناسـ ــازی اسـ ــک بـ یـ
ــا بیـــان این کـــه  منطقـــه نیســـت.نصرهللا تاجیـــک بـ
ـــوی  ـــرآوردی از س ـــتباه ب ـــک اش ـــرن ی ـــه ق ـــرح معامل ط
تیـــم دونالـــد ترامـــپ، رییس جمهـــور آمریـــکا اســـت، 
ـــه طراحـــی ایـــن طـــرح  اظهـــار کـــرد: تیمـــی کـــه اقـــدام ب
ـــای آن آشـــنایی  ـــه و واقعیته ـــا شـــرایط خاورمیان کـــرده ب
ـــرح  ـــی ط ـــه هســـته اصل ـــان ای ک ـــدارد.وی بابی ـــی ن کامل
معاملـــه قـــرن مبتنـــی بـــر تحـــرک اقتصـــادی و یـــا 
ـــن  ـــرد: ای ـــان ک ـــر نش ـــت، خاط ـــادی اس ـــعه اقتص توس
ـــی فلســـطین مشـــکل  ـــه مســـاله اصل ـــی اســـت ک درحال

ـــه اینکـــه مـــردم فلســـطین مشـــکل  اقتصـــادی نیســـت ن
اقتصـــادی نداشـــته باشـــند، بلکـــه درحـــال حاضـــر مســـاله 
ـــا  ـــت و ت ـــی اس ـــی و امنیت ـــائل سیاس ـــا مس ـــی آنه اصل
ـــه  ـــطین ب ـــردم فلس ـــود و م ـــل نش ـــوع ح ـــن دو موض ای
ـــرح  ـــه ط ـــند هرگون ـــود نرس ـــی خ ـــوق واقع ـــق و حق ح
اقتصـــادی در ایـــن چارچـــوب خوش خیالـــی اســـت.
ـــت  ـــد محوری ـــاره ش ـــور اش ـــه همان ط ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه قـــرن مســـائل اقتصـــادی اســـت،  ـــی طـــرح معامل اصل
اظهـــار کـــرد: ایـــن طـــرح بیانگـــر عـــدم تجانـــس و 
هماهنگـــی بیـــن دو رویکـــرد اســـت کـــه آیـــا مســـاله اول  
فلســـطین در حـــال حاضـــر  مســـاله سیاســـی و امنیتـــی 
ـــده  ـــث ش ـــوع باع ـــن موض ـــت و ای ـــادی اس ـــا اقتص و ی

ـــد. ـــق بیفت ـــه تعوی ـــرح ب ـــن ط ـــی از ای ـــه رونمای ک

وزیـــر نفـــت تحریم هـــا را دلیـــل احتمالـــی 
چینی هـــا در تعلـــل بـــرای آغـــاز همـــکاری 
بـــا ایـــران جهـــت تکمیـــل فـــاز 11 پـــارس 
جنوبـــی عنـــوان کـــرد و گفت:احتمـــال 
توســـعه میـــدان گازی فـــرزادB توســـط 
ـــرارداد  ـــت ق ـــت وزارت نف ـــن اوصـــاف اولوی ـــا ای ـــی وجـــود دارد ب شـــرکت ایران

ــت. ــا اسـ ــا هندی هـ بـ
ـــاز ١١  ـــاخت ف ـــل س ـــت تکمی ـــن وضعی ـــه آخری ـــت ب ـــر نف ـــه وزی ـــژن زنگن بی
ـــی  ـــت و رایزن ـــان در حـــال صحب ـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: همچن ـــارس جنوب پ
ـــت  ـــد وق ـــا چن ـــا ت ـــه آن ه ـــتیم البت ـــاز ١١ هس ـــل ف ـــرای تکمی ـــا ب ـــا چینی ه ب

ـــد. ـــرک کرده ان ـــور را ت ـــی کش ـــه تازگ ـــه ب ـــد ک ـــران بودن ـــته ای گذش
وزیـــر نفـــت بـــا بیـــان اینکـــه شـــرکت های ایرانـــی نمی تواننـــد تکمیـــل 
ــح  ــوص توضیـ ــن خصـ ــد، درایـ ــت گیرنـ ــی را در دسـ ــاز ١١ پارس جنوبـ فـ
ـــروژه  ـــهم پ ـــد س ـــت و ٨٠ درص ـــی  اس ـــرکت چین ـــیوم، ش ـــر کنسرس داد: رهب
ـــدا  ـــد ابت ـــذا بای ـــی اســـت ل ـــرای شـــرکت  ایران ـــا و ٢٠ درصـــد آن ب ـــرای آن ه ب

چینی هـــا اعـــام آمادگـــی کننـــد تـــا کار تکمیـــل فـــاز آغـــاز شـــود، البتـــه 
شـــاید تحریم هـــا علیـــه ایـــران دلیـــل چینی هـــا در تعلـــل بـــرای آغـــاز 

ـــد. ـــران باش ـــا ای ـــکاری ب هم
ـــرای  ـــدی ب ـــا شـــرکت  هن ـــرارداد ب ـــت ق ـــن وضعی ـــاره آخری ـــن درب وی همچنی
ـــی  ـــن مال ـــرای تامی ـــرد: طرحـــی را ب ـــان ک ـــرزادB، بی ـــدان گازی ف توســـعه می
ـــط  ـــائل مرتب ـــر مس ـــرارداد و دیگ ـــاده و ق ـــرزاد B آم ـــدان گازی ف ـــعه می توس

ـــم اســـت. ـــال تنظی ـــه آن در ح ب
ـــا؛  ـــرکت ایرانی/هندی ه ـــط ش ـــرزادB توس ـــدان گازی ف ـــعه می ـــال توس احتم

ـــرارداد ـــاد ق ـــرای انعق ـــت ب ـــت وزارت نف اولوی
ــدان  ــعه میـ ــرای توسـ ــا بـ ــوز هندی هـ ــه هنـ ــرد: اگرچـ ــه کـ ــه اضافـ زنگنـ
ـــن  ـــه آخری ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــد م ـــا قص ـــد ام ـــو نیامده ان ـــرزادB جل گازی ف
ـــان اعـــام آمادگـــی  ـــه اگـــر همچن ـــا آن هـــا انجـــام شـــود البت ـــز ب مذاکـــرات نی
ـــر  ـــد اگ ـــرد، هرچن ـــم ب ـــی پیـــش خواهی ـــک شـــرکت ایران ـــا ی ـــد کار را ب نکردن
شـــرکت هنـــدی جلـــو بیایـــد و اعـــام آمادگـــی کنـــد، آن هـــا در اولویـــت 

ـــود.   ـــد ب ـــدان گازی خواهن ـــن می ـــل ای ـــرای تکمی ـــت ب وزارت نف

»ســـید حســـین موســـویان« 
ـــره  ـــم مذاک ـــابق تی ـــخنگوی س س
ـــاور  ـــن ب ـــر ای ـــته ای ب ـــده هس کنن
اســـت کـــه آمریـــکا، ایـــران، 
ـــم  ـــی منظ ـــط ارتباط ـــک خ ـــد ی ـــتان نیازمن ـــراق و عربس ع
ــود و  ــوءتفاهم های احتمالـــی رفـــع شـ ــا سـ ــتند تـ هسـ
ـــد  ـــت، می توانن ـــار پایتخ ـــه چه ـــد ک ـــل کنن ـــان حاص اطمین
ـــارج  ـــرل خ ـــه از کنت ـــش از آن ک ـــد پی ـــرایط را آرام کنن ش

شـــود.
»ســـید حســـین موســـویان« پژوهشـــگر دانشـــگاه 
ـــده  ـــره کنن ـــم مذاک ـــابق تی ـــخنگوی س ـــتون« و س »پرینس
هســـته ای در مقالـــه ای بـــرای ســـایت »ایـــران فرانـــت 

پیـــج«، ارتباطـــات ایـــران، عربســـتان، آمریـــکا و عـــراق 
را بـــرای پیشـــگیری جنـــگ، حیاتـــی دانست.موســـویان 
بـــاور دارد کـــه گفت وگـــوی چهارجانبـــه میـــان ارتش هـــا 
در مـــورد بحران هـــای منطقـــه می توانـــد راهگشـــای 
اســـتفاده از قابلیت هـــای همـــکاری باشـــد کـــه نتایـــج 
ـــن  ـــدۀ ای ـــن فای ـــت. کمتری ـــد داش ـــی خواه ـــی در پ مثبت
اقـــدام، شکســـتن یخ هـــای بـــزرگ در تنش هـــای 
فزاینـــدۀ کنونـــی میـــان واشـــنگتن-ریاض و تهـــران 
خواهـــد بود.موســـویان نوشـــت: »عـــادل عبدالمهـــدی« 
ـــا  ـــورش ب ـــت کش ـــرده اس ـــام ک ـــراق، اع ـــر ع ـــت وزی نخس
ـــران،  ـــده و ای ـــاالت متح ـــان ای ـــش می ـــش تن ـــدف کاه ه
ـــرد.  ـــد ک ـــران خواه ـــنگتن و ته ـــی واش ـــی را راه هیات های

معـــاون اول رئیس جمهـــور گفـــت: در شـــرایط 
کنونـــی هرکـــس در هـــر موقعیتـــی بـــه 
ـــیر  ـــا در مس ـــد حتم ـــه بزن ـــی ضرب ـــدت مل وح
در  جهانگیـــری  آمریکایی هاست.اســـحاق 
ـــدد  ـــد از نمایشـــگاه محصـــوالت م حاشـــیه بازدی
جویـــان توانمنـــد شـــده کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره(افـــزود: نبایـــد بگذاریـــم 
ـــت  ـــت: دشـــمن مل ـــن زده شـــود.وی گف ـــود در کشـــور دام ـــی خ ـــات ب ـــه اختاف ب
و کشـــور مـــا بـــرای ایـــران خواب هـــای آشـــفته ای دیـــده اســـت کـــه البتـــه 
ـــرون  ـــم بی ـــه ه ـــن مرحل ـــراز از ای ـــر ف ـــران س ـــت ای ـــد و مل ـــد ش ـــر نخواه تعبی
ـــه  ـــی ک ـــه زمان ـــا چ ـــزود: آمریکایی ه ـــور اف ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــد آمد.مع خواه
ـــه  ـــه منطق ـــاو ب ـــی کشـــند و ن ـــه رخ م ـــدرت نظامیشـــان را ب ـــد و ق ـــد می کنن تهدی
ـــد در  ـــره می کنن ـــو و مذاک ـــت از گفتگ ـــه صحب ـــی ک ـــه در زمان ـــتند و چ می فرس
ـــوان  ـــر ت ـــه ب ـــا تکی ـــم ب ـــا می توانی ـــت: م ـــتند.جهانگیری گف ـــض هس ـــال تناق ح
ــای رهبـــری ســـخت ترین  ــای داخلـــی و سیاســـت ها و رهنمودهـ و ظرفیت هـ
ـــرود  ـــم ف ـــر تعظی ـــران س ـــت ای ـــل مل ـــا در مقاب ـــم ت ـــم وادار کنی ـــمنان را ه دش
بـــی ارونـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه دروغ 20 ســـاله آمریکایی هـــا در عرصـــه بیـــن 

الملـــل مبنـــی بـــر تـــاش ایـــران رأی دســـتیابی بـــه ســـاح های هســـته ای 
ــا و  ــزود: گفتگوهـ ــدت افـ ــن مـ ــی از آن در ایـ ــارهای ناشـ ــا و فشـ و تحریم هـ
مذاکراتـــی صـــورت گرفـــت و 6 قـــدرت بـــزرگ دنیـــا بـــا هـــم توافـــق کردنـــد 
ـــپ در  ـــت ترام ـــی اس ـــن در حال ـــی رود ای ـــم نم ـــب ات ـــمت بم ـــه س ـــران ب ـــه ای ک
ـــا را  ـــه راه ه ـــد هم ـــه بگوی ـــته ای ن ـــب هس ـــه بم ـــران ب ـــر ای ـــد اگ ـــن می گوی ژاپ
ـــران  ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــاز می کنیم.مع ـــش ب ـــه روی ب
ـــد  ـــر نش ـــود آن حاض ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــیمیایی اس ـــاح های ش ـــی س ـــود قربان خ
ـــا ســـاختار  ـــد گفـــت: دشـــمنان م ـــن ســـاح ها اســـتفاده کن ـــه دشـــمنش از ای علی
ـــم  ـــد و حک ـــوا دادن ـــری فت ـــی رهب ـــد وقت ـــت نمی فهمن ـــران را درس ـــی ای حکومت
ـــرام  ـــته ای ح ـــاح هس ـــتفاده از س ـــداری و اس ـــه نگه ـــد ک ـــادر کردن ـــی ص حکومت
شـــرعی اســـت و ایـــن فتـــوا در ســـازمان ملـــل ثبـــت شـــد بـــه ایـــن معنـــی 
ـــب هســـته ای  ـــه ســـمت بم ـــدارد ب ـــازه ن ـــق و اج ـــدی در کشـــور ح ـــه اح اســـت ک
ـــس  ـــه آژان ـــود ک ـــن ب ـــته ای ای ـــرات هس ـــه مذاک ـــزود: نتیج ـــری اف ـــرود. جهانگی ب
ـــران  ـــه ای ـــا ســـازمان بیـــن المللیب ـــوان تنه ـــه عن ـــرژی هســـته ای ب ـــی ان بیـــن الملل
ـــه  ـــزارش داد ک ـــار گ ـــازمان 14 ب ـــن س ـــد و ای ـــزارش ده ـــد و گ ـــی کن ـــد بازرس بیای
ـــت. ـــته اس ـــته ای نداش ـــاح هس ـــمت س ـــه س ـــی ب ـــت انحراف ـــچ حرک ـــران هی ای

سنا
 ای

س:
عک

سـید حسـین نقـوی حسـینی عضو کمیسـیون امنیـت ملی 
و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان این 
کـه هـدف آمریـکا جنـگ و مذاکـره با ایـران نیسـت، گفت : 
آمریکایی هـا مـرد جنـگ نیسـتند چـون توانمندی هـای مـا 
و شـرایط خودشـان را بـه خوبـی مـی داننـد کـه اگـر اتفـاق 
بـود.  خواهـد  آمریـکا  متضررتریـن کشـور  بیفتـد  نظامـی 
اظهـار  آمریکایـی،  اقدامـات  و  رفتارهـا  از  تحلیلـی  در  وی 
کـرد: آمریکایی هـا سیاسـت "چمـاق و هویـج" را در پیـش 
گرفته انـد. این سیاسـت سـکه ای دو رو اسـت کـه یک روی 
آن تهدیـد و روی دیگـر آن مذاکـره و تاکیـد بـر اینکـه جنگ 
نظامـی نداشـته و فقـط جنـگ اقتصـادی دارنـد، می باشـد.

وزیـر نفـت گفت:هنـوز هندی هـا بـرای توسـعه میـدان گازی 
فـرزاد B جلـو نیامده انـد امـا قصـد ما این اسـت کـه آخرین 
مذاکـرات نیـز بـا آن هـا انجام شـود البته اگر همچنـان اعام 
آمادگـی نکردنـد کار را بـا یک شـرکت ایرانی پیـش خواهیم 
بـرد، هرچنـد اگر شـرکت هنـدی جلـو بیاید و اعـام آمادگی 
کنـد، آن هـا در اولویـت وزارت نفـت برای تکمیـل این میدان 
گازی خواهنـد بـود. بیژن زنگنه درخصـوص آخرین وضعیت 
تکمیـل سـاخت فاز 11 پـارس جنوبی اظهار داشـت: همچنان 
در حـال صحبـت و رایزنـی بـا چینی هـا بـرای تکمیـل فاز 11 
هسـتیم البتـه آن هـا تـا چنـد وقـت گذشـته ایـران بودند که 

بـه تازگـی کشـور را تـرک کرده اند.

هدف آمریکا مذاکره با 
ایران نیست

مذاکره با هندی ها برای 
B توسعه میدان فرزاد

مشـاور رئیس جمهور به تبیین مشـکل موجـود در حاکمیت 
مذاکـرات  تاریخـی  برهـه  در سـه  آمریـکا  ایـاالت متحـده 

برجـام، خـروج آمریـکا از برجـام و امـروز پرداخـت.
حسـام الدین آشـنا مشـاور رئیس جمهور در حسـاب کاربری 
خـود در توئیتـر نوشت:» مشـکل آمریـکا در مذاکـرات برجام 
ایـن بـود کـه کنگـره و دولـت نمی توانسـتند پیـام واحـدی 
در مـورد شـیوه تعامـل بـا ایـران ارسـال کنند.پـس از خروج 
آمریـکا مشـکل ایـن بود که حتـی از دولت نیز صـدای واحد 

نمی شد. شـنیده 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت، کاغـذ صنعتی را مشـمول ارز 
4200 تومانـی ندانسـت و گفت: در سـال 98 کمـاکان به کاغذ، 
ارز 4200 تومانـی داده خواهد شـد.»رضا رحمانی«درباره بحث 
کاغـذ و سیاسـت های وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـرای 
کنتـرل قیمـت آن در بـازار اظهـار داشـت: بعـد از فرمایشـات  
رهبـر معظـم انقـاب بـا وزارتخانه هـای صمـت و فرهنـگ و 
دولـت چندیـن جلسـه برگـزار کردیـم کـه بـرای سـال 98 ارز 
کاغـذ بـه قیمـت 4200 تومانـی تخصیـص مـی یابـد و ایـن 

امـر اباغ شـد.

تبیین مشکل حاکمیت 
آمریکا از نگاه مشاور روحانی

کاغذ صنعتی مشمول ارز 
۴2۰۰ تومانی نمی شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ادامه گردشگری
یادداشت

»اتللو« دیگر صدا نداردبازار چین اولین ماموریت کمیته تورهای ورودی شد
ـــافرت  ـــات مس ـــر خدم ـــن دفات ـــس انجم رئی
هوایـــی و جهانگـــردی ایـــران گفت:یـــک گـــروه 
ــن  ــای ورودی ایـ ــه تورهـ ــای کمیتـ از اعضـ
انجمـــن بـــه نمایشـــگاه گردشـــگری چیـــن 
ـــت  ـــازار کار کنند.حرم ـــن ب ـــد روی ای ـــن مقص ـــوان اولی ـــه عن ـــا ب ـــد ت می رون
هللا رفیعـــی رئیـــس انجمـــن دفاتـــر خدمـــات مســـافرت هوایـــی و جهانگـــردی 
ـــود  ـــا وج ـــن ب ـــن انجم ـــای ورودی در ای ـــه توره ـــکیل کمیت ـــاره تش ـــران درب ای
ـــان  ـــه تورگردان ـــام جامع ـــه ن ـــوزه ب ـــن ح ـــال در ای ـــه فع ـــک جامع ـــتن ی داش
ـــات  ـــر خدم ـــی دفات ـــن صنف ـــه انجم ـــق ب ـــکل ها متعل ـــه تش ـــور گفت:هم کش
ـــان ایـــران انجـــام  ـــا جامعـــه تورگردان مســـافرتی اســـت مـــا فعالیـــت مـــوازی ب
ـــه  ـــارغ از اینک ـــی ف ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــون س ـــت: اکن ـــم.وی گف ـــداده ای ن
چقـــدر آمارهایـــی کـــه می دهـــد درســـت باشـــد اعـــام می کنـــد کـــه در 
ســـال گذشـــته حـــدود هشـــت میلیـــون نفـــر از ایـــران بـــه کشـــورهای خارجـــی 
ـــات  ـــر خدم ـــدی دفت ـــت ٩٩ درص ـــر فعالی ـــه خاط ـــن ب ـــد ای ـــرده ان ـــفر ک س
مســـافرتی در خـــروج مســـافر از ایـــران اســـت وظیفـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه کار 
ـــتر  ـــد بیش ـــت می کنن ـــه فعالی ـــه در جامع ـــتانی ک ـــم دوس ـــام دهی ـــی انج مل

ـــون  ـــد اکن ـــا گردشـــگر بیاورن ـــوده و از اروپ ـــا ب ـــه در حـــوزه اروپ ـــد ک ـــه دارن عاق
ـــه  ـــه در کمیت ـــی ک ـــد در حال ـــران می آی ـــه ای ـــی ب ـــر اروپای ـــزار نف حـــدود ٣٠٠ ه
تورهـــای ورودی اولویـــت اول مـــا کشـــورهای اروپایـــی نیســـت چـــون همـــه در 
ـــه ســـمت کشـــورهای  ـــم ب ـــاش می کنی ـــا ت ـــد م ـــال شـــده ان ـــوزه فع ـــن ح ای
ـــرای شـــرکت  ـــه چیـــن ب ـــون اولیـــن گـــروه مـــا ب ـــم اکن دیگـــر و آســـیایی بروی
در یـــک نمایشـــگاه گردشـــگری اعـــزام شـــده اســـت تـــا در ایـــن حـــوزه بیشـــتر 
ـــت. ـــداف ماس ـــد واه ـــن مقاص ـــی از مهمتری ـــن یک ـــون چی ـــد چ ـــت کن فعالی
رفیعـــی بیـــان کـــرد: دایـــره فعالیـــت مـــا محـــدود بـــه کشـــور و یـــا آژانس هـــای 
خاصـــی نمی شـــود هـــر دفتـــری کـــه بخواهـــد در ایـــن کمیتـــه حضـــور 
داشـــته باشـــد منعـــی نـــدارد در اساســـنامه انجمـــن ١٨ کمیتـــه تعریـــف شـــده 
ـــا تورهـــای  ـــن کمیته ه ـــا هســـتم یکـــی از ای ـــدازی آنه ـــه در حـــال راه ان ـــود ک ب
ورودی اســـت دیگـــری کمیتـــه حقوقـــی و یـــا کمیتـــه مالـــی اســـت.وی 
ـــاره مقاصـــد گردشـــگری ایرانی هـــا پـــس از افزایـــش نـــرخ دالر  همچنیـــن درب
و یـــورو گفـــت: اکنـــون کشـــورهایی ماننـــد ارمنســـتان آذربایجـــان و گرجســـتان 
نســـبت بـــه ترکیـــه مســـافر بیشـــتری از ایـــران می گیرنـــد چـــون میـــزان ســـفر 

ـــت . ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــه کاه ـــه ترکی ـــا ب ایرانی ه

می کــرد  آنهــا کار  بــا 
در  واالیــی  و جایــگاه 
 دوبلــه و تئاتــر داشــت.
ایشــان کار  بــا  مــن 
می کــردم و خــود همیــن یــک خاطــره بــزرگ اســت. 
ایشــان نقــش »اتللــو« را می گفتنــد و صدایشــان یــک 
صــدای خــاص و درخشــانی بــود کــه در دوبلــه چنیــن 
صدایــی نداشــتیم. خیلی قبل تــر از انقاب یــک بازیگر 
فرانســوی بــود بــه نــام ادی کنســتانتین کــه نقش یک 
ــا  ــه ب ــود ک ــازی می کــرد؛ یــک پلیســی ب پلیــس را ب
حالــت لمپنــی حــرف مــی زد. آقــای بهــرام ایــن نقــش 
ــود  را می گفــت و همیــن بــرای مــن خیلــی جالــب ب
کــه یــک نفــر هــم بتوانــد نقــش اتللــو را بــه آن زیبایی 
بگویــد، هــم جــای یــک پلیــس لمپــن صحبــت کنــد، 
 همیــن باعــث عاقــه مــن بــه آن صــدای زیبــا شــد.
یــک فیلــم ارزنــده ای کــه ایشــان در آن دوبلــه زیــادی 

ــود کــه مــن خــودم هــم  ــم »دانتــون« ب داشــت، فیل
فیلمــی  بهتریــن  و  داشــتم  دیالوگ هایــی  آن  در 
بــود کــه مــن در آن بــا ایشــان همــکاری کــردم. 
ــه  ــرد. دوبل ــت می ک ــپیر صحب ــای اس ــه ج ــان ب ایش
ــودن. ــم ب ــار ه ــرات در کن ــراز خاط ــت؛ پ ــن اس  همی
او در کار گویندگــی هــم بســیار موفــق بــود. وارد 
ــود و یــک برنامــه ای  رادیــو شــد. یــک مــدت آنجــا ب
ــه پلیســی  ــک برنام ــر«، ی ــی دال ــام »جان ــه ن ــود ب ب
و  پخــش می کــرد  را  آن  رادیــو  بعدازظهرهــا  کــه 
داســتان های پلیســی تعریــف می کــرد. اول ایــن 
نقــش را حیــدر صارمــی می گفــت و بعــد از او پرویــز 
بهــرام آن را بــه عهــده گرفــت. بــا اینکــه صــدای 
ــرده  ــر ک ــر کار تئات ــی چــون قبل ت خاصــی داشــت ول
بــود، بــا حس هــا کامــا آشــنایی داشــت. بــه همیــن 
ــا  ــد؛ بعضی ه ــت کن ــه صحب ــود چگون ــد ب ــل بل دلی
می کنــد.  عــوض  را  خــودش  صــدای  می گفتنــد 

امــا او بــه قــدری بــه نقش هــا تســلط داشــت 
کــه آن حــس الزم را بــه مخاطــب القــا می کــرد. 
ــت. ــیاری داش ــارت بس ــود مه ــرام در کار خ ــز به  پروی
ــون  ــل در تلویزی ــان اوای ــا ایش ــه اینه ــر هم ــاوه ب ع
 30 دهــه  فیلم هــای  داشــتند؛  فعالیــت  خیلــی 
ــرد  ــه می ک ــا را دوبل ــز آنه ــد، پروی ــه می آم ــوود ک هالی
نقش هــای  و  قاضــی  وکا،  نقش هــای  بیشــتر  و 
مرتبــط بــا دادگاه را می گفــت. در آن زمــان بســیار 
بــه  تلویزیــون  دوبــاژ  واحــد  می کــرد.  فعالیــت 
ــود و  ــر ب ــه االن فقیرت ــود و نســبت ب ــن صــورت نب ای
بــود. نشــده  درســت  این صــورت  بــه   تجهیــزات 
ــر  ــر کمت ــی را دیگ ــن صدای ــم چنی ــر می کن ــن فک م
بتوانیــم داشــته باشــیم، یــک صــدای مانــدگار، یــک 
صــدای جاودانــه، همــان برنامــه »جــاده ابریشــم« بــا 
صدای او شــکل گرفت و شــناخته شــد. خاطرم هســت 
کــه در تهــران همــه آن را تماشــا می کردنــد. صدایــش 
بســیار خــاص بــود. صدایــی بــه ایــن شــیرینی را االن 
کــه در دوبلــه نداریــم امــا امیــدوارم در آینــده ایــن صدا 

را داشــته باشــیم./خبرآناین

 پیام
 میراث

اعضای شورای اسامی شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران برای ساماندهی و اصاح تابلوهای راهنمای مراکز تاریخی 
و گردشگری را تصویب کردند.اعضای شورای اسامی شهر تهران در جلسه علنی شورای اسامی تهران در جریان بررسی 

طرح الزام شهرداری به شناسایی، ساماندهی و اصاح تابلوهای راهنمایی مراکز تاریخی و گردشگری شهر تهران با 19 
رای موافق از مجموع 19 عضو حاضر در این جلسه، کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

رنا
 ای

س:
عک

فرمانـدار سـمنان از تخلیـه و آزادسـازی کاروانسـرای تاریخـی 
ایـن شـهر کـه در 40 سـال گذشـته بـه عنـوان زنـدان سـمنان 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتـه تـا حداکثـر شـهریور مـاه خبـر 
داد.سـیدعباس دانایـی اظهـار کـرد: تـاش مـا بر این اسـت که 
فرآینـد انتقـال زنـدان هرچـه سـریع تر انجام شـود اما سـازمان 
زندان هـا نیـز تا تجهیـز زندان جدید امـکان آزادسـازی را ندارد.
وی بـا بیـان اینکـه زنـدان جدیـد سـمنان آمـاده شـده افـزود: 
زندان جدید سـاخته شـده فاقد تجهیزات الزم اسـت و حداقل 
بـه پنج-شـش میلیـارد تومان اعتبـار برای تجهیز زنـدان جدید 

نیـاز دارد تـا زندانیـان بـه زندان سـاخته شـده منتقل شـوند.
دانایـی بـا اشـاره بـه دیـدار دقایـق پیـش اسـتاندار سـمنان بـا 
رئیـس سـازمان زندان هـای کشـور گفـت: در ایـن دیـدار دکتـر 
جهانگیـر رئیـس سـازمان زندان هـای کشـور قـول مسـاعد داد 
کـه ظـرف یـک هفتـه آینـده میـزان اعتبـار تخصیصـی ایـن 
سـازمان بـرای تجهیـز زنـدان سـمنان را اعام کند. ضمـن اینکه 
قـول دادنـد کـه نهایت همـکاری برای تسـریع در انتقـال زندان 
سـمنان انجـام شـود.فرماندار سـمنان در خصـوص زمان بنـدی 
دقیـق تخلیـه زنـدان قدیـم سـمنان کـه در مرکـز شـهر واقـع 
شـده اظهـار کـرد: تـا پیـش از ایـن پیمانـکار می توانسـت یـک 
زمان بنـدی مشـخص در خصـوص فرآینـد سـاخت و تکمیـل 
زنـدان ارائـه دهـد اما در حـال حاضر موضـوع تأمیـن تجهیزات 
از سـوی سـازمان زندان هـا اسـت و در حـال حاضـر نمی تـوان 
یـک تاریـخ و زمان بنـدی دقیـق بـرای تخلیـه زنـدان ارائـه داد 
امـا انتظـار مـا بر ایـن اسـت کـه در بدبینانه ترین حالـت، زندان 
سـمنان حداکثـر تا شـهریورماه، منتقـل و کاروانسـرای تاریخی 
آزادسـازی شـود.وی بـا بیان اینکـه فعاً زمان دقیقـی نمی توان 
بـرای فرآینـد خریـد تجهیزات و نصب آنها مشـخص کـرد ادامه 
داد: البتـه بـا توجـه بـه محدودیت هـای اعتبـاری و مشـکات 
مالـی امـکان تاخیرهایـی وجـود دارداما همه مسـؤوالن اسـتان 
در تاشـند کـه هرچـه سـریع تر این مهـم عملی شـود. فرماندار 
تاریخـی  سرنوشـت کاروانسـرای  خصـوص  در  اسـتان  مرکـز 
سـمنان بعـد از آزادسـازی و انتقـال زنـدان گفـت: سـند ایـن 
مجموعـه بـه نـام سـازمان زندان هاسـت و ایـن سـازمان بـرای 

فـروش آن آمادگـی دارد.

کاروانسرای تاریخی 
که تنها تا سه ماه دیگر 

زندان می ماند

گنجی در کار نیست...

بررسی هدفمند تپه باستانی سرخرود از سال ۸۶ آغاز شده و در سال ۹۰ به ثبت ملی رسید

ــه دو  ــرد ک ــور نمی ک ــی تص ــاید کس ش
آبــادی شــیرآباد و شــکرآباد کــه بعدهــا 
نــام ســرخرود بــه خــود گرفــت، آنچنــان 
گروه هــای  امــروز  شــود کــه  مهــم 
ــه  ــان خــود را ب باستان شناســی ومحقق
ــت  ــوص قدم ــانده و در خص ــا رس آنج
تپــه ای کــه به»قاکتی«معــروف اســت، 
ــروز در  ــه ام ــه ای ک ــد، تپ ــق کنن تحقی
غیرمجــاز  محاصــره حفــر چاه هــای 
قــرار دارد و کار کاوش را بســیار ســخت 
وشــکرآباد  است.شــیرآباد  کــرده 
ــری از  ــه دو کیلومت ــته در فاصل درگذش
شــهر فعلــی ســرخرود قــرار داشــت، در 
واقــع در آن زمــان، جایــگاه شــهر فعلــی 
ــا و دو روســتا  ســرخ رود در بســتر دری
در اطــراف تپــه بــود.در گذشــته بنــدری 

بــه نــام بنــدر دریابــار در ســرخرود و در 
ــان  ــه در زم ــوده ک ــی ب ــه قاکت ــار تپ کن
ساســانیان بــه دســت رومیــان بــه 
آتــش کشــیده شــد و ایــن واقعــه نســل 
بــه نســل در میــان مــردم اصیــل و 
بومــی ســرخرود نقــل قــول و از آن یــاد 
ــخی  ــل آن را در 6 فرس ــود و مح می ش
آمــل و در کنــار رود هزهــز می داننــد 
ــام قدیمــی رود ســرخرود  کــه همــان ن
ــتم  ــرن هش ــفندیار در ق ــت.ابن اس اس
هجــری از آبــادی شــیرآباددر کنــار تپــه 
و دریــا، رودخانــه بزرگــی کــه متعلــق بــه 
خانــدان »شــیرآ«بوده و کشــتی تــا زیــر 
ــن  ــرده اســت. ای ــاد ک ــه می رفــت، ی تپ
ــی هســتند  ــزرگ خانواده های ــدان ب خان
ــد  ــوز در ســرخرودزندگی می کنن ــه هن ک

ــروف هســتند. ــه شــیراتبار مع ــه ب ک
ــور  ــر تیم ــرن هشــتم هجــری امی در ق
ــس از 120  ــه و پ ــه قاکتی،حمل ــه تپ ب
ــام  ــل ع ــع، قت ــتار فجی ــگ، کش روز جن
ــدان  ــت خان ــت شکس ــردم و در نهای م
مرعشــی، ایــن تپــه ســقوط و بــه دســت 
ــه در  ــز ک ــه هزه ــور می افتد.رودخان تیم
ــود از خــون ســادات  ــع ب ــه واق ــار تپ کن
و مــردم بــه رنــگ ســرخ درآمــد و از آن 
بــه بعــد آبــادی شــیرآباد و شــکر آبــاد را 

ــام ســرخرود شــناختند. ــا ن ب
اولین کلنگ پژوهش هدفمند به زمین 

خورد.
علمــی  سرپرســت  فــاح  میثــم 
قاکتی،بابیــان  تپــه  کاوش  پــروژه 
ــتانی  ــه باس ــی هدفمندتپ ــه بررس اینک
ــده و در  ــاز ش ــال 86آغ ــرخرود از س س
ــید،اظهار  ــی رس ــت مل ــه ثب ــال 90ب س
ــر  ــتندنگاری ب ــروژه مس ــال 91پ کرد:س

ونقشــه  انجــام  تپــه قاکتــی  روی 
بــرداری دقیقــی صــورت گرفــت وطــی 
ســالهای اخیرمنتظــر بودیــم تــا اولیــن 
کلنــگ پژوهــش بــه صــورت هدفمنــد 
ــه زمیــن بخــورد.وی  وسیســتماتیک ب
ــای  ــون دوره ه ــه تاکن ــه اینک بااشــاره ب
تیمــوری  تــا  اســامی  مختلــف 
ــواهد  ــلجوقی باش ــی وس ــد ایلخان مانن
ــاهده  ــفال ها مش ــر روی س ــطحی ب س
کاوش  کرد:ادامــه  شــد،تصریح 
کارشناســان و حفاری هــای غیرمجازی 
ــت  ــه صــورت گرف ــه روی ســطح تپ ک
یکسریســفال ها و آجرهایــی را نمایــان 
کردکــه احتمــال می دهیــم مربــوط 
ــت. ــانی اس ــکانی و ساس ــه دوره اش ب
ــه  ــروژه کاوش تپ ــی پ سرپرســت علم
ــم  ــک تی ــی خاطرنشــان کرد:ی ــا کت ق
ــرای ردگیــری تنبوشــه ها  متخصــص ب

ــی و تاریــخ شــناس  و سیســتم های آب
در ایــن مــکان حضــور دارنــد تــا بتواننــد 
کاوش وبررســی های هدفمنــد را انجــام 
درحــال  اینکــه  بابیــان  دهند.فــاح 
حاضــر درفصــل اول کاوش باشــرایط 
داده ای بســیار ســخت و مشــوش از 
ایم،گفــت:  مواجــه  الیه نــگاری  نظــر 
ــگاری  ــا الیه ن ــای کشــف شــده ب دوره ه
اســتقراری  زمــان  ازقدیمی تریــن 
ــا  ــه دوره اســامی ت ــوط ب ــه مرب محوط
تیموری،ایلخانــی و دوره ســلجوقی را 
ــفته  ــاری آش ــری معم ــته و یکس داش
می شود.سرپرســت  دیــده  ومنظــم 
علمــی پــروژه در ادامــه بیــان کرد:یکــی 
مطالعــات  شــده  انجــام  ازکارهــای 
مکتــوب اســت کــه احتمــاالً بــه جایــگاه 
مرعشــیان  دوران  از  ماهانه ســر  تپــه 
اشــاره دارد و اگــر اینگونــه باشــدبا از 
ــا از  ــت مرعشــی ه ــن حکوم ــن رفت بی
ــل ســکونت   ــه بعــد قاب دوره تیمــوری ب
ــا  ــون ب ــوده و تخریــب شــد کــه تاکن نب

ــوع  ــن موض ــا ای ــفالی م ــای س داده ه
قرابــت داشــته و تقریبــًا از دوره تیموری 
بــه بعــد را مشــاهده نکردیــم.وی افزود: 
آثــار بــه جــای مانــده بــر روی تپــه 
قاکتــی در حــال حاضــر آشــفته اســت 
ــا  ــوره ی ــک ک ــف ی ــر کش و کاوش اخی
ــره ای  ــم دای ــاری نی ــک معم ــف و ی ک
ــه  ــد ک ــل می کن ــگاری را محتم در الیه ن
پــس از پاکســازی آن ذهنیتــی کــه 
بــرای بــرج نگهبانــی وجــود داشــت 
تقریبــًا از بیــن رفت.فــاح تصریــح 
کــرد: ابعادآجــر کشــف شــده در محوطه 
شــده  از١٣*١٣تا٤٠*٤٠مشــاهده 
ــگاری  ــی گاه ن ــده توال ــان دهن ــه نش ک
باستان شناســی و دوره هــای اســتقراری 

ــت. ــه اس ــن منطق در ای
کشف ۵۰ چاه غیر مجاز بر روی محوطه 

تپه قا کتی
کاوشــهای  در  باتاکیدبراینکــه  وی 
ــل  ــن معض ــی بزرگتری ــتان شناس باس
کــه  غیرمجازبــوده  حفاری هــای 
داده هــای  در  ریختگــی  بهــم  باعــث 

مــا می شــود،بیان کــرد: حفاری هــای 
غیرمجاز،تاریخ نــگاری محوطــه را دچــار 
اخــال کــرده اســت، در صورتــی کــه مــا 
ــی  ــه راحت ــم ب ــگاری می توانی ــا الیه ن ب
دوره هــا را تشــخیص دهیــم، بــه عنــوان 
ــاه  ــش از 50 چ ــه، بی ــن تپ ــال در ای مث
ــر  ــا 15 مت ــک ت ــق ی ــا عم ــاز ب غیرمج
وجــود دارد و نقطــه گــذاری نیــز بــر روی 

ــت. ــده اس ــام ش آن انج
ــه  ــروژه کاوش تپ ــی پ ــت علم سرپرس
حفاظتــی  گفت:موضــوع  قاکتــی 
ــه مــردم  محوطــه و آمــوزش عمومــی ب
در ایــن زمینــه بســیار مهــم اســت چــرا 
کــه تپــه قاکتــی اصالــت ایــن منطقــه 
ــدران و شــمال  ــت مازن ــه هوی ــوده و ب ب
ایــران کمــک می کنــد بنابرایــن ممکــن 
انجــام  کــه  کاوش هایــی  در  اســت 
می شــود یــک خــاء تاریخــی پــر شــود 
و در ایــن صــورت قاکتــی یــک پایــگاه 
شــاخص بــرای مطالعــات محوطه هــای 

دیگــر می شــود.

ــن  ــوور ای ــوزه ل ــان م ــاب کارکن اعتص
مــوزه بــزرگ را در شــهر شــهر پاریــس 
هــزاران  و  کشــاند  تعطیلــی  بــه 
ــت  ــد در نهای ــی ناامی ــت خارج توریس
نتوانســتند از ایــن مــوزه دیــدن کننــد.
از  نقــل  بــه  ایســنا  گــزارش  بــه 
ــوور در  ــوزه ل ــان م ــس 24، کارکن فران
ــداد  ــودن تع ــی ب ــه ناکاف ــراض ب اعت
آنهــا در مقایســه بــا شــمار روز افــزون 
ــاب  ــه اعتص ــت ب ــدگان دس بازدیدکنن
ــئوالن  ــل مس ــن دلی ــه همی ــد و ب زدن
»لــوور« اعــام کردنــد کــه ایــن مــوزه 
تعطیــل  روز  یــک  بــرای  اســتثنائًا 

کارگــری  بود.ســندیکای  خواهــد 
اعــام  بیانیــه ای  در  نیــز  فرانســه 
خفه کننــده  لــوور  مــوزه  کــه  کــرد 
شــده اســت و کارکنــان آنهــا نیــز 
تحــت تأثیــر شــمار بیــش از حــد 

دارنــد.  قــرار  بازدیدکننــدگان 
بی ســابقه ای  شــکل  بــه  کارکنــان 
اوضــاع کاری  شــدن  بدتــر  شــاهد 
و بازدیــد از مــوزه هســتند.در ســال 
2018 میــادی بیــش از 10 میلیــون 
بازدیدکننــده از مــوزه لــوور فرانســه 
ــه شــمار  ــی ک ــد و در حال ــدن کردن دی
تــا   2009 ســال  از  بازدیدکننــدگان 

ــد  ــد رش ــش از 20 درص ــروز بی ــه ام ب
داشــته اســت امــا تعــداد کارکنــان 
ــن  ــه همی ــت و ب ــه اس ــش یافت کاه
ــوزه در  ــان م ــر از کارکن ــل 150 نف دلی
مقابــل وزارت فرهنــگ فرانســه تجمــع 
ــبت  ــود را نس ــراض خ ــا اعت ــد ت کردن
ابــزار  بــه کمبــود پرســنل در لــوور 

ــد.  کنن
ــد  ــام کردن ــوور اع ــوزه ل ــئوالن م مس
ــبب  ــه س ــه ب ــانی ک ــت کس ــول بلی پ
ــه مــوزه بیاینــد  تعطیلــی نتوانســتند ب
بویــژه  لــوور  گردانــد.  بازخواهــد  را 
دوشــنبه بســیار شــلوغ اســت چــرا کــه 
ــس  ــای پاری ــدود موزه ه ــه مع از جمل
اســت کــه بــا تعطیلــی دیگــر موزه هــا 

ــت. ــال اس ــان فع همچن

اعتصاب؛ موزه»لوور« را تعطیل کرد

تشکیل »اتاق فکر گردشگری«

ــا حضــور  ــاق فکــر گردشــگری« ب معــاون گردشــگری کشــور از تشــکیل »ات
ــوری  ــی تیم ــر داد.ول ــان متخصــص و خــاق در حــوزه گردشــگری خب جوان
ــش  ــی بخ ــوان متول ــه عن ــازمان ب ــت: س ــور( گف ــگری کش ــاون گردش )مع
گردشــگری کشــور موظــف اســت تــا از ظرفیــت افــراد خــاق و ایــده پــرداز 
ــر اســاس  ــن راســتا و ب ــد در همی ــن بخــش اســتفاده کن ــرای توســعه ای ب
ــر  ــاق فک ــکیل ات ــا تش ــا ب ــم ت ــر داری ــده در نظ ــام ش ــای انج پیش بینی ه
گردشــگری از ظرفیــت نخبــگان گردشــگری در کشــور حداکثــر بهــره را بــرده 
و درهــا را بــه روی صاحبــان فکــر و نــوآوری بــاز کنیــم.او افــزود: بــا تشــکیل 
»اتــاق فکرگردشــگری« بــه دنبــال ایجــاد ســاختارهایی بــرای برقــراری ارتباط 
بیــن صنعــت، دانشــگاه و بــازار بــا حضــور افــراد فعــال و خــوش فکــردر حــوزه 
ــان  ــی شــک حضــور جوان گردشــگری هســتیم.تیموری خاطرنشــان کــرد: ب
دغدغــه منــد و پرانگیــزه در یــک ســاختار هدفمنــد، جریــان مدیریــت و بــه 
اشــتراک گــذاری دانــش و مهــارت شــبکه ســازی را در پــی خواهــد داشــت.
معــاون گردشــگری کشــور بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر مســایل زیــادی در 
ــده  ــا راه حــل افــراد خــاق و صاحــب ای ــازار گردشــگری وجــود دارد کــه ب ب
جهــت یافتــه و در مســیر درســت خــود قــرار خواهــد گرفــت تصریــح کــرد: 
تزریــق اتمســفر خاقیــت و تفکــر بــه گردشــگری، بازتعریــف نقــش نخبــگان 
در ایجــاد گفتمــان گردشــگری کشــور و شناســایی و بازجــذب نخبــگان 
گردشــگری داخــل و خــارج از طریــق ایجــاد شــبکه ارزش از مهمتریــن افــراد 

ایــن طــرح بــه شــمار مــی رود.

ته
نک

میثـم فـاح سرپرسـت علمـی پـروژه کاوش تپـه قاکتـی 
گل محلـه سـرخرود شهرسـتان محمودآبـاد، بـا بیـان اینکه 
بررسـی هدفمنـد تپـه باسـتانی سـرخرود از سـال ۸۶ آغـاز 
شـده و در سـال ۹۰ بـه ثبـت ملـی رسـید، اظهـار کرد: سـال 
۹۱ پروژهمسـتندنگاری بـر روی تپـه قاکتـی انجـام شـد و 
نقشـه بـرداری دقیقـی صورت گرفـت و طی سـال های اخیر 
منتظـر بودیم تـا اولین کلنگ پژوهش به صـورت هدفمند و 

سیسـتماتیک بـه زمیـن بخورد.
سرپرسـت علمـی پـروژه کاوش تپـه قاکتی گفـت: موضوع 
حفاظتـی محوطـه و آموزش عمومـی به مـردم در این زمینه 
بسـیار مهـم اسـت چـرا که تپـه قاکتـی اصالت ایـن منطقه 
بـوده و بـه هویـت مازنـدران و شـمال ایران کمـک می کند .

میراثمیراث

تشکیل انجمن مردم نهاد دوستداران میراث کویرمرنجاب تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفت
ـــتور  ـــه دس ـــاب« ب ـــر »مرنج کوی
وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری 
پوشـــش  تحـــت  اطاعـــات 
ـــر  ـــرار گرفت.ه ـــراه ق ـــن هم تلف
ـــاب  ـــر مرنج ـــه کوی ـــادی ب ـــگری زی ـــای گردش ـــال توره س
ـــگرانی  ـــوص گردش ـــه خص ـــا ب ـــی از آنه ـــه برخ ـــد ک می رون
ـــل  ـــه دلی ـــوند، ب ـــر می ش ـــن کوی ـــور وارد ای ـــدون ت ـــه ب ک
ـــبکه  ـــه ش ـــه ب ـــن منطق ـــن ای ـــرار نگرفت تحـــت پوشـــش ق
ـــرده و  ـــم ک ـــود را گ ـــیر خ ـــراه، مس ـــن هم ـــت و تلف اینترن
ـــر  ـــز گی ـــوارد نی ـــی از م ـــوند.در برخ ـــکل می ش ـــار مش دچ
افتـــادن در کویـــر موجـــب مـــرگ آنهـــا شـــده اســـت.
محمدجـــواد آذری جهرمـــی وزیـــر ارتباطـــات بـــه تازگـــی در 

صفحـــه اینســـتاگرام خـــود بـــا انتشـــار تصویـــری از پشـــت 
ـــام  ـــت ب ـــا پش ـــت: اینج ـــاب نوش ـــرای مرنج ـــام کاروانس ب
ــق  ــرایی در عمـ ــاب اســـت کاروانسـ ــرای مرنجـ کاروانسـ
کویـــر، بـــا آســـمان و شـــب هایی بـــی نهایـــت زیبـــا و 
دوســـت داشـــتنی و مکانـــی بکـــر بـــرای گردشـــگری.
ـــیر  ـــردن مس ـــم ک ـــری از گ ـــدی خب ـــر از چن ـــفانه ه متأس
ــاب  ــگری در مرنجـ ــای گردشـ ــدن گروههـ ــود شـ و مفقـ
می شـــنیدیم. چنـــدی پیـــش مـــردم آران و بیـــدگل، از 
ـــا اینجـــا پوشـــش تلفـــن  ـــا ب وزارت ارتباطـــات خواســـتند ت
ـــا  ـــتور آنه ـــد. دس ـــگران باش ـــان گردش ـــی ج ـــراه منج هم
اجـــرا شـــد و باالخـــره مرنجـــاب هـــم تحـــت پوشـــش 

ـــت. ـــرار گرف ـــراه ق ـــن هم ـــبکه تلف ش

ـــع  ـــراث فرهنگـــی، صنای ـــر می مدی
دســـتی و گردشـــگری ســـازمان 
ــکیل  ــم از تشـ ــه آزاد قشـ منطقـ
ـــاد  ـــردم نه ـــن م ـــتین انجم نخس
ـــر داد. ـــم خب ـــره قش ـــی جزی ـــراث فرهنگ ـــتداران می دوس
ـــراث  ـــده می ـــش ارزن ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــهرکی ب ـــره ش طاه
و  شـــخصیتی  واقعیت هـــای  معرفـــی  در  فرهنگـــی 
ــتداران  ــن دوسـ ــرد: انجمـ ــان کـ ــان بیـ ــی ایرانیـ تاریخـ
ـــان  ـــدادی از جوان ـــور تع ـــا حض ـــم ب ـــی قش ـــراث فرهنگ می
ـــت و معرفـــی فرهنـــگ  ـــا هـــدف صیان فعـــال فرهنگـــی و ب
ــی،  ــراث فرهنگـ ــارت اداره میـ ــا نظـ ــره، بـ ــی جزیـ بومـ
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری ســـازمان منطقـــه آزاد قشـــم 
ـــوان  ـــه عن ـــن ب ـــن انجم ـــه داد: ای ـــد.وی ادام ـــکیل ش تش

یـــک بـــازوی اجرایـــی، وظیفـــه شناســـایی گنجینـــه میـــراث 
ـــره  ـــوس جزی ـــراث ناملم ـــازی می ـــده س ـــاز زن ـــانی و ب انس
را برعهـــده خواهـــد داشـــت.به گفتـــه شـــهرکی، جامعـــه 
ـــی  ـــای بوم ـــدگان دانش ه ـــم، آفرینن ـــره قش ـــی جزی محل
باارزشـــی از جملـــه دریانـــوردی تـــا ســـاخت بادگیرهـــا 
و… بوده انـــد و بـــا تکیـــه بـــر آموزه هـــای دینـــی و 
ــای  ــته اند جنبه هـ ــت توانسـ ــی از طبیعـ ــناخت واقعـ شـ
ـــان  ـــد. وی اذع ـــق کنن ـــارس را خل ـــج ف ـــراث خلی ـــم می مه
ـــاد  ـــردم نه ـــازمان م ـــتین س ـــن نخس ـــن انجم ـــت: ای داش
ـــره اســـت کـــه امســـال  ـــراث فرهنگـــی جزی دوســـتداران می
ـــظ و  ـــذار آن در حف ـــازنده و تأثیرگ ـــای س ـــاهد فعالیت ه ش
ـــور  ـــای کش ـــن جغرافی ـــی جنوبی تری ـــراث فرهنگ ـــا می احی

ـــود. ـــم ب خواهی

سنا
 ای

س:
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 پیام
زیست

خبر

سدسـازی یکی از اقداماتی اسـت که در بسـیاری از موارد 
اجتناب ناپذیـر بـوده و بـرای تامیـن آب شـرب و مصارف 

کشـاورزی و تولیـد برق می بایسـت انجام شـود.
بـدون تردیـد چالش هـای زیـادی بـر سـر راه یـک پروژه 
سدسـازی موفـق قـرار دارد و مسـووالن هـر پـروژه بایـد 
بـرای آنهـا راهکارهـای مناسـبی را در نظر داشـته باشـند.
انسـان همـواره در دوراهـی تامیـن نیازهـا و حفظ محیط 
زیسـت سـرگردان بـوده و در اغلـب موارد تامیـن نیازها را 
مقدم شـمرده و این موضوع سـبب شـده تا طبیعت جور 

تصمیمات نابخردانه او را بکشـد.
از همین روسـت کـه همیشـه سـوال و دغدغـه  شـاید 
اصلـی ای حامیـان و فعـاالن محیط زیسـت این بـوده که 
قبـل و بعـد از سـاخت یـک سـد -از صـدور مجـوز گرفته 
تـا بهره بـرداری آن- آیـا همـه جوانـب آن سـنجیده و در 
نظـر گرفته می شـود تا از خسـارت های سـنگین این گونه 
سـازه ها بر محیط زیسـت جلوگیری شـود؟ در این میان 
نقش سـازمان حفاظت محیط زیسـت در ارزیابی زیست 
محیطـی سدسـازی ها چقـدر تاثیرگـذار و تعیین کننـده 
اسـت؟ یـا بـه عبـارت دقیق تـر صـدور مجـوز  از سـوی 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت برای سـاخت سـدهای 
ارزیابی هـای محیـط  انـدازه  تـا چـه  بـزرگ  و  کوچـک 

زیسـتی را دربـر دارد؟
کامـران پورمقدم، رئیس شـورای جنـگل در این خصوص 
معتقـد اسـت کـه صـدور مجـوز بـرای سـاخت سـدهای 
انجـام  زیسـتی  محیـط  ارزیابی هـای  بـدون  کوچـک 

می شـود. 
ایـن کارشـناس حـوزه جنـگل با اشـاره بـه اینکـه در حال 
حاضـر درخواسـت بـرای سـاخت سـدهای کوچـک در 
منطقه هیرکانی زیاد اسـت، می گوید: »سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت بـه دلیـل ابعاد کوچـک این سـدها اعام 

کـرده کـه نیـاز به ارزیابی زیسـت محیطـی ندارنـد و این 
موضـوع بـرای ما مشـکل ایجـاد کرده اسـت«.

آن طـور کـه پورمقـدم به ایسـنا گفته سدسـازی در منطقه 
هیرکانـی یکـی از مشـکاتی اسـت که سـازمان جنگل ها 
بـا آن روبه روسـت بـه طـوری کـه در رابطه با سـد السـک 
محیـط زیسـت بـر اسـاس ارزیابی هـای خـود اقـدام بـه 
صـدور مجـوز کرده اسـت. بـه گفتـه وی مکان یابـی اولیه 
و ابعـاد فنـی سـد السـک در ابتـدا بـه گونـه ای بـود کـه 

چیـزی حدود 400 هکتار تخریب جنگل را در پی داشـت. 
همچنین بخشـی از رویشـگاه شمشـاد در باالدست حوزه  

ایـن سـد تخریب می شـد. 
بـا این وجود محیط زیسـت برای احداث این سـد مجوز 
صـادر کـرده بـود ولـی سـازمان جنگل هـا بـا احداث سـد 
السـک در مـکان اولیـه ای کـه در نظـر گرفتـه شـده بـود، 
مخالفـت کـرد. رئیـس شـورای جنگل با اشـاره بـه اینکه 
سـازمان جنگل هـا تاکیـد بـر کاهـش ارتفـاع تـاج سـد 
داشـت، صریحـًا مـی گویـد بـا مخالفـت اولیه سـازمان، 
مسـاحت تخریـب جنـگل از 400 هکتـار بـه 94 هکتـار 

کاهـش پیـدا کـرد و رویشـگاهی کـه ممکـن بـود تحـت 
تأثیـر قـرار گیـرد از خطـر خـارج شـد. پورمقـدم در ادامه 
می گویـد طـی مکاتبـات اخیـر بـا اداره کل منابـع طبیعی 
اسـتان گیـان تاکید کرده ایم که درخواسـت بـرای احداث 
سـد بایـد در همـان مراحـل اولیـه مطالعـه و جانمایی با 
هماهنگی و موافقت سـازمان جنگل ها انجام شـود و این 
در حالـی اسـت که هم اکنـون تعداد سـدهای کوچکی که 
درخواسـت مجـوز بـرای آنهـا صـادر می شـود زیاد اسـت. 
وی تاکید می کند ما به سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
اعـام کردیـم کـه هرگونـه فعالیتـی در حـوزه جنـگل باید 
همـراه بـا ارزیابـی زیسـت محیطـی باشـد چراکه سـبب 
تخریـب رویشـگاه های جنگلی می شـود. رئیس شـورای 

جنـگل بـا بیـان اینکـه احـداث سـد در مناطـق جنگلـی 
نه تنهـا درختـان و پوشـش گیاهـی را بـه خطـر می انـدازد 
بلکه سیسـتم هیدرولوژیـک در جنگل را تغییـر می دهد، 
می گویـد: »سـدها می تواننـد حق آبه جنگل هـا و تاالب ها 

را دچـار مشـکل کنند.«
بـه گفتـه ایـن کارشـناس حوزه جنـگل در حـال حاضر در 
پنـج نقطـه از جنگل هـای هیرکانـی قـرار اسـت سـدهای 
کوچـک بـدون ارزیابی هـای زیسـت محیطـی احـداث 
شـوند کـه شـورای جنـگل بـا ادارات کل منابـع طبیعـی 
اسـتان ها مکاتبه کرده و از آنها خواسـته  اسـت در رابطه با 
ایـن سـدها فعال تر عمل کننـد و در مرحله ای کـه در حال 
ضرورت سـنجی و شناسـایی هسـتند حتمـًا گزارش های 

سدسازیدرجنگلهایهیرکانیادامهدارد
رئیس شورای عالی جنگل ها: در پنج نقطه از جنگل های هیرکانی قرار است سدهای کوچک بدون ارزیابی های زیست محیطی احداث شود

رئیــس شــورای جنــگل هــا بــا بیــان اینکــه احــداث ســد در مناطــق جنگلــی نه تنهــا درختــان 
ــز  ــگل را نی ــک در جن ــتم هیدرولوژی ــه سیس ــدازد بلک ــر می ان ــه خط ــی را ب ــش گیاه و پوش
تغییــر می دهــد، می گویــد: »ســدها می تواننــد حق آبــه جنگل هــا و تاالب هــا را دچــار 
ــه گفتــه ایــن کارشــناس حــوزه جنــگل در حــال حاضــر در پنــج نقطــه از  مشــکل کننــد«. ب
ــدون ارزیابی هــای زیســت محیطــی  ــرار اســت ســدهای کوچــک ب ــی ق جنگل هــای هیرکان
احــداث شــوند کــه شــورای جنــگل بــا ادارات کل منابــع طبیعــی اســتان ها مکاتبــه کــرده و 

ــر عمــل کننــد. ــا ایــن ســدها فعال ت از آنهــا خواســته  اســت در رابطــه ب

ــگل  ــورای جن ــس ش ــدم، رئی ــران پورمق کام
بــر ایــن بــاور اســت کــه صــدور مجــوز بــرای 
ســاخت ســدهای کوچــک بــدون ارزیابی های 
ــه  ــه گفت ــط زیســتی انجــام می شــود. ب محی
ــه  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ وی س
ــام  ــدها اع ــن س ــک ای ــاد کوچ ــل ابع دلی
کــرده کــه نیــاز بــه ارزیابــی زیســت محیطــی 

ــد. ندارن

رنا
 ای

س:
عک

ــرگ  ــد م ــام کرده ان ــزی اع ــات مال مقام
آخریــن کرگــدن ســوماترایی ایــن کشــور، 
ــای  ــاش ه ــه ت ــه ب ــزرگ ب ــه ای ب ضرب
ــن  ــات ای ــرای نج ــی ب ــئوالن مالزیای مس
ــه  ــراض ک ــر انق ــدت در خط ــه ش ــه ب گون
کرگــدن  کوچک تریــن  و  قدیمی تریــن 
جهــان نیــز بــه شــمار مــی رود، وارد کــرده 
اســت. بــه گــزارش ایســنا، بــه گفتــه 
مقامــات حیــات وحــش مالــزی، "تــام"، 
ــزی روز  آخریــن کرگــدن ســوماترایی مال
گذشــته )دوشــنبه( در یــک زیســتگاه 
"بورنئــو"ی  بخــش  در  حیــات وحــش 
ایالــت "صبــاح" مالــزی و در ســن 30 
ایــن کرگــدن  اســت.  مــرده  ســالگی 
ــدی  ــای کب ــه از بیماری ه ــود ک ــی ب مدت

و کلیــوی رنــج می بــرده اســت.
در  مالــزی  طبیعــت  جهانــی  صنــدوق 
از  بــرای  را  خــود  ناراحتــی  توییتــی 
ــرده  ــام ک ــدن اع ــن کرگ ــت دادن ای دس
ــون  ــه اکن ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش و ب
ــاده در  ــدن ســوماترایی م ــک کرگ ــا ی تنه
ــه  ــدی ب ــاز ج ــر نی ــود دارد ب ــزی وج مال
حفاظــت از طبیعــت و حیــات وحــش 
 2015 ســال  در  مالــزی  کــرد.  تاکیــد 
ــادی انقــراض کرگــدن ســوماترایی را  می
در حیــات وحــش اعــام کــرد و از همــان 
زمــان بــا مقامــات اندونــزی بــرای کمــک 
ــِی  ــاح مصنوع ــق لق ــارورِی از طری ــه ب ب
ــاده ای  ــوماترایی م ــدن س ــان"، کرگ "ایم
کــه تنهــا جانــور باقــی مانــده از ایــن 
ــرده  اســت. ــکاری ک ــه اســت، هم زیرگون
ســوماترایی  کرگدن هــای  گذشــته  در 
دامنه هــای  تــا  میانمــار  و  تایلنــد  از 
زندگــی   هیمالیــا  کوه هــای  شــرقی 
بــه  آن هــا  جمعیــت  امــا  می کرده انــد 
جنگل هــای  در  کرگــدن   80 از  کمتــر 
ــوماترا"  ــی "س ــره اندونزیای ــم جزی پرتراک
ــش  ــو" کاه ــی "بورنئ ــش اندونزیای و بخ
یافــت کــه همیــن جمعیــت نیــز از ســوی 

می شــود.  تهدیــد  شــکارچیان 
از دســت رفتــن زیســتگاه ها و تبدیــل 
هم چنیــن  و  جــاده  بــه  جنگل هــا 
ــوان  ــن حی ــز ای ــای کشــاورزی نی زمین ه
ــرار داده  ــراض ق ــر انق ــرض خط را در مع

ــت. اس

لی
سا

شک
طرح توسعه شاخص های خشکسالی کشاورزی خ

اجرایی می شود
شــاخص های  توســعه  طــرح 
پیاده ســازی  و  خشکســالی،طراحی 
خشکســالی  پیش بینــی  و  پایــش  الگــوی 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــوی معاون ــاورزی از س کش
ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــط س ــب و توس ــوری تصوی جمه
آب،خشکســالی، فرســایش و محیط زیســت ایــن معاونــت، 
امســال اجــرا می شــود. بــه گــزارش روز سه شــنبه معاونــت 
توســعه  طــرح  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
ــوی  شــاخص های خشکســالی، طراحــی و پیاده ســازی الگ
ــور  ــه منظ ــاورزی ب ــالی کش ــی خشکس ــش و پیش بین پای
ــری از خشکســالی در کشــور و بخــش کشــاورزی و  جلوگی
ــوع  ــت. وق ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــی در دس ــع طبیع مناب
ــه حــوادث طبیعــی  خشکســالی در پهنه هــای کشــور از جمل
ــور  ــی از کش ــاالنه در بخش ــاوب، س ــور متن ــه به ط ــت ک اس
ــع  ــیب از وقای ــترین آس ــان بیش ــن می ــد. در ای رخ می ده
اقتصــادی،  مختلــف  بخش هــای  بیــن  در  خشکســالی 

تولیــدی و اجتماعــی بــه بخــش کشــاورزی وارد می شــود.
ــش  ــدات بخ ــش تولی ــع طبیعی،کاه ــم مرات ــش حج کاه
نیازهــای  بــرای  منابــع آب  دیــم کشــاورزی و کاهــش 
اســت  مــواردی  دیگــر  از  نیــز  آبــی  کشــاورزی  آبــی 
کاهــش  می شــوند.  حــادث  خشکســالی ها  در  کــه 
ــه  ــاورزی ک ــدی کش ــه بخــش تولی ــالی ب ــرات خشکس اث
و  تدویــن  نیازمنــد  اســت،  کشــور  بخــش  مهم تریــن 
اجــرای برنامــه مدیریــت ریســک خشکســالی اســت و 
ــاخص های  ــف ش ــن و تعری ــوع، تبیی ــن موض ــاز ای پیش نی
خشکســالی کشــاورزی متناســب بــا شــرایط اقلیمــی و 
ــه  ــه ب ــا توج ــتا و ب ــن راس ــت. در همی ــور اس ــی کش طبیع
اهمیــت موضــوع، طــرح الگویــی توســعه شــاخص های 
پیش بینــی  و  پایــش  ســامانه  خشکســالی کشــاورزی، 
در ســال 98 مــورد تصویــب معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــعه  ــتاد توس ــط س ــه و توس ــرار گرفت ــوری ق ــت جمه ریاس

می شــود. اجرایــی  خشکســالی  و  آب  فناوری هــای 

مقایســه تــراز آب فعلــی تــاالب هورالعظیــم بــا زمــان 
ــه  ــاع آب ب ــد ارتف ــان می ده ــته نش ــال گذش ــابه در س مش
میــزان و دو متــر و 68 ســانتیمتر افزایــش یافتــه اســت، 
طبــق بررســی داده هــای تــراز آب ایــن تــاالب در 30 ســال 
گذشــته، چنیــن افزایشــی در تــراز آب ایــن تــاالب در 
ــت  ــوان گف ــته و می ت ــوع پیوس ــه وق ــادی ب ــه 90 می ده
کــه شــرایط فعلــی ایــن تــاالب از نظــر میــزان آب موجــود 
ــت. ــته اس ــال گذش ــش از 20 س ــرایط بی ــابه ش در آن مش
ــگاری  ــر آبن ــی ســلطانپور مدی ــه از ســوی عل در گزارشــی ک
ســامی  فائــزه  و  ســازمان  ایــن  جزرومــدی  امــور  و 
امــور جــزر و مــد و جریــان ســنجی  اداره  کارشــناس 
ــت:  ــده اس ــده؛ آم ــه ش ــور ارائ ــه برداری کش ــازمان نقش س
هورالعظیــم یکــی از بزرگ تریــن تاالب هــای ایــران اســت. 
ــران و  ــاالب در غــرب اســتان خوزســتان و  مــرز ای ــن ت ای
ــن  ــه حــدود یک ســوم ای ــه طــوری ک ــع شــده ب ــراق واق ع
تــاالب در ایــران و دوســوم آن در کشــور عــراق اســت، 
ــیار  ــی بس ــوری و گیاه ــع جان ــدگاه مناب ــاالب از دی ــن ت ای
ــه  ــوای منطق ــل ه ــری در تعدی ــش موث ــوده و نق ــی ب غن

ــد.  ــا می کن ایف
دلیــل کاهــش  بــه  اخیــر  ســال های  در  تــاالب  ایــن 
آب هــای ورودی بــا کم آبــی روبــه رو بــوده بــه طــوری 
تبعــات  و  شــده  خشــک  آن  از  بزرگــی  بخــش  کــه 
ــن  ــه از ای ــود آورده ک ــه وج ــیاری را ب ــت محیطی بس زیس
ــی  ــن زیســتگاه های گیاه ــن رفت ــه از بی ــوان ب ــه می ت جمل

و جانــوری و همچنیــن وقــوع ریزگردهــا اشــاره کــرد، 
ســیاب فروردیــن 98 اگرچــه متاســفانه خســارات زیــادی 
ــا ورود آب  ــرده ام ــتان وارد ک ــتان خوزس ــور در اس ــه کش ب
بــه ایــن تــاالب موجــب شــد تــا ایــن زیســتگاه بــا ارزش 

ــد.  ــات یاب ــه و حی ــات یافت ــی نج ــرگ تدریج از م
درخصــوص  متعــددی  اخبــار  ســیل،  وقــوع  زمــان  در 
ــه  ــد ک ــر ش ــم منتش ــه هورالعظی ــری از ورود آب ب جلوگی
بــا توجــه بــه حجــم آب ورودی نمی توانســت صحیــح 
ــای  ــی و داکت ه ــیرهای دسترس ــود مس ــی وج ــد ول باش
ــع آب  ــا توزی ــد ت ــب می ش ــاالب موج ــل ت ــدد در داخ متع
نتوانــد بــه ســرعت و بــه صــورت متــوازن انجــام شــود. بــا 
ــد  ــاالب نشــان می ده ــن ت ــر موجــود از ای ــه تصاوی این هم
کــه آب بخــش زیــادی از  ایــن تــاالب را فــرا گرفتــه 

اســت.
ــا  ــه ب ــاالب در مقایس ــن ت ــرات ای ــه، تغیی ــن مطالع در ای
ــراز آن  ــاالب و ت ــتردگی ت ــر گس ــته از نظ ــال های گذش س
ــواره ای  ــات ماه ــه اســت. مطالع ــرار گرفت ــورد بررســی ق م
و  ســنتینل  ماهــواره  روز  بــه  تصاویــر  از  اســتفاده  بــا 
جیســون  ارتفاع ســنجی  ماهــواره  داده هــای  همچنیــن 
ــیل  ــال س ــه دنب ــاالب ب ــن ت ــه ای ــه پهن ــد ک ــان می ده نش
اخیــر بــه طــور قابــل ماحظــه ای و تــراز آب نیــز بــه شــدت 
افزایــش یافتــه اســت بــه طــوری کــه ارتفــاع آب از پاییــز 
ســال گذشــته تاکنــون بــه میــزان ســه و نیــم متــر اضافــه 
شــده اســت، همچنیــن مقایســه تــراز آب فعلــی ایــن 

ــت  ــته )اردیبهش ــال گذش ــابه در س ــان مش ــا زم ــاالب ب ت
ــر  ــزان دو مت ــه می ــاع آب ب ــه ارتف ــد ک ــان می ده 97( نش
و 68 ســانتیمتر افزایــش یافتــه اســت. بررســی داده هــای 
تــراز آب ایــن تــاالب در 30 ســال گذشــته نشــان می دهــد 
کــه چنیــن افزایشــی در تــراز آب ایــن تــاالب در دهــه 90 
ــوان گفــت کــه  ــن می ت ــوع پیوســته و بنابرای میــادی به وق
ــاالب از نظــر میــزان آب موجــود در  ــی ایــن ت شــرایط فعل
آن، مشــابه شــرایط بیــش از بیســت ســال پیــش اســت.
مقایســه تصاویــر اخیــر ماهــواره ای از ایــن تــاالب در 

ــن  ــر اردیبهشــت ســال گذشــته همچنی ــا تصاوی مقایســه ب
نشــان دهنده گســترش پهنــه آبــی ایــن تــاالب اســت. 
تصاویــر ســال گذشــته از ایــن تــاالب نشــان می دهــد کــه 
بخــش عراقــی ایــن تــاالب در قســمت های جنوبــی کامــا 
ــز در حــال خشــک  خشــک شــده و در بخــش شــمالی نی
ــاالب  ــن ت ــی ای ــا ایــن همــه، بخــش ایران شــدن اســت. ب
بــا توجــه بــه تغییــر سیاســت های کشــور در خصــوص 
شــرایط   1393 ســال  از  تــاالب  ایــن  حق آبــه  تامیــن 

ــت. ــده اس ــری ش ــه و آبگی ــری یافت بهت

تدویــن  تهــران:  شــورای  زیســت  محیــط  رئیــس کمیتــه 
ــه  ــرای مقابل ــدار ب ــک سیســتم پای ــه ســیل و ایجــاد ی نظام نام

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــیاب بای ــا س ب
و  پنجــاه  بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما 
ــهری  ــات ش ــت و خدم ــط زیس ــه محی ــه کمیت ــتمین جلس هش
ــا حضــور رئیــس، مشــاوران و  ــران ب شــورای اســامی شــهر ته
اعضــای ایــن کمیتــه برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن جلســه کــه 
بــه منظــور ارائــه گــزارش درخصــوص هشــدار های وقــوع ســیل 
در حوضــه آبخیــز مشــرف بــه تهــران و بررســی ســاز و کار هــای 

افزایشبیشازدوونیممتریترازآب
تاالبهورالعظیم
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آالیندگی

آالیندگی

آالیندگی پتروشیمی تبریز در جلسه شورای 
شهر بررسی می شود

سازمان محیط زیست هیچ شاخصی برای 
پایش های زیست محیطی ندارد

شــهر  شــورای  ســخنگو 
شــرکت  از  گفــت:  تبریــز 
پتروشــیمی تبریــز دعــوت 
شــده  تــا دوشــنبه هفتــه 
آینــده مدیرعامــل ایــن شــرکت در کمیســیون محیــط 
زیســت و خدمــات شــهری شــورای شــهر حضــور یافته 
ــا آالیندگــی ایــن  و توضیحــات مخصــوص در رابطــه ب
ــم  ــنیم، کری ــزارش تس ــه گ ــد.  ب ــه کنن ــرکت را ارائ ش
صــادق زاده بــه مســئله آالیندگی شــرکت پتروشــیمی و 
پاالیشــگاه تبریــز اشــاره کــرد و اظهارداشــت: از شــرکت 
ــا دوشــنبه  ــز دعــوت شــده اســت ت پتروشــیمی تبری
ــده مدیرعامــل ایــن شــرکت در کمیســیون  هفتــه آین
ــهر  ــورای ش ــهری ش ــات ش ــت و خدم ــط زیس محی
ــا  ــه ب ــه و توضیحــات مخصــوص در رابط حضــور یافت
ــد. وی ادامــه داد:  ــه کنن آالیندگــی ایــن شــرکت را ارائ
در ایــن جلســه مســئول درآمــد و عــوارض شــهرداری، 
ــان اداره  ــتان، کارشناس ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی

دارائــی و اعضــای کمیســیون محیط زیســت و خدمات 
شــهری حضــور خواهنــد داشــت تــا هــم مســاله 
آالیندگــی و هــم بحــث عــوارض آالیندگــی متوجــه این 

ــود.  ــی ش ــرکت، بررس ش
ــه خشــک شــدن  ــز، ب ســخنگوی شــورای شــهر تبری
فضــای ســبز اطــراف منطقــه کجــوار و نارضایتــی مــردم 
ایــن منطقــه از آالیندگــی شــرکت پتروشــیمی تبریــز 
ــوار و  ــه کج ــردم منطق ــت: م ــراز داش ــرد و اب ــاره ک اش
ــرکت  ــد و ش ــج می برن ــی رن ــن آالیندگ ــراف از ای اط
پتروشــیمی می توانــد از محــل عــوارض آالیندگــی 
پــارک محلــه ای بــزرگ درســت کنــد، چنانکــه در داخــل 
محوطــه ایــن شــرکت فضــای ســبزی بــزرگ ســاخته 

شــده اســت. 
ــن شــرکت  ــه مــدارک ارســال شــده از طــرف ای وی ب
اشــاره کــرد و خاطرنشــان ســاخت: ایــن مــدارک کــه 
متعلــق بــه چنــد ســال پیــش اســت، نشــان می دهــد 

کــه ایــن واحــد آالیندگــی نــدارد.

ــردم عســلویه در  ــده م نماین
مجلــس بــا بیــان اینکــه 
زیســت  محیــط  ســازمان 
بــرای  شــاخصی  هیــچ 
نــدارد، گفــت:  محیطــی  زیســت  هــای  پایــش 
ــه  ــت ک ــی اس ــه مردم ــق ب ــی متعل ــوارض آالیندگ ع
بــا آالینــده هــا زندگــی مــی کننــد. بــه گــزارش 
فــارس، ســکینه الماســی نماینــده مــردم عســلویه در 
ــا  ــورای اســامی در تشــریح نشســت ب ــس ش مجل
محمــود واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور، اظهار 
داشــت: در جلســه فــوری کــه امــروز با مســئول دفتر 
رئیــس جمهــور بــرای رســیدگی بــه موضــوع عــوارض 
آالیندگــی منطقــه ویــژه انرژی پــارس، داشــتیم، بنده 
مطــرح کــردم کــه اگــر قــرار اســت عــوارض آالیندگــی 
عســلویه بــه اســتان هــای همجــوار تعلــق گیــرد بهتــر 
اســت فلرهــای آالینــده جمــع آوری و پاالیشــگاه 
هــا و پتروشــیمی هــا مجوزهــای زیســت محیطــی 

خــود را بــه روز کننــد. وی افــزود: اولویــت حــق 
عــوارض آالیندگــی بــا مــردم جنــوب اســتان بوشــهر و 
شهرســتان هایــی اســت کــه بیشــترین تاثیرپذیــری 
ــهر  ــتان بوش ــردم اس ــق م ــس از آن ح ــد و پ را دارن
ــورای  ــس ش ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس ــت. عض اس
ــت  ــات نشس ــر جزئی ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
مذکــور، بیــان کــرد: عــوارض آالیندگــی حــق کســانی 
ــود  ــای خ ــه ه ــی و ری ــر زندگ ــر فل ــه در زی اســت ک
ــتی  ــای پوس ــاری ه ــد و بیم ــی دهن ــت م را از دس
ــه هــم  ــن نکت ــرد: ای ــه ک ــد. الماســی اضاف ــه ان گرفت
عنــوان شــد کــه وقتــی ســازمان محیــط زیســت هیچ 
شــاخصی بــرای پایــش نــدارد و در اتــاق خلوتــی در 
تهــران تصمیــم مــی گیرنــد، مســلم اســت کــه مــا بــا 
تمــام تــوان مقاومــت مــی کنیــم. وی افــزود: در ایــن 
جلســه همچنیــن عنــوان کــردم کــه تصمیماتــی کــه 
مربــوط بــه مســائل حیاتــی مــردم منطقــه اســت باید 

ــق و علمــی اتخــاذ شــود. ــا بررســی هــای دقی ب

گونه هایی از پرندگان و پستانداران در معرض خطر هستند
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بیش از 14 درصد از پستانداران و 9 درصد از 
پرنده های استان در معرض خطر انقراض هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  تورج همتی 
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 11 گونه پستاندار، 31 گونه پرنده و 1 گونه 
خزنده که در استان زیست می کنند در معرض تهدید جدی انقراض نسل هستند.

 
گزارش

مرگ آخرین کرگدن 
ه هاسوماترایی نرِ مالزی

خان
ود

میزان آنتی بیوتیک رودخانه های جهان از حد مجاز ر
گذشت

ــس  ــع در انگلی ــورک واق ــگاه ی ــان دانش محقق
موجــود  آنتی بیوتیک هــای  میــزان  دریافتنــد 
تــا  جهــان  رودخانه هــای  از  برخــی  آب  در 
300 برابــر بیش تــر از حــد مجــاز ایمنــی اســت.
در ایــن تحقیقــات بــا بررســی و اندازه گیــری میــزان 14 
آنتی بیوتیــک متــداول در رودخانه هــای 72 کشــور جهــان 
ــن  ــد از ای ــد در 65 درص ــخص ش ــاره مش ــش ق ــع در ش واق
رودخانه هــا آنتی بیوتیــک وجــود دارد و در برخــی از آن هــا 
ــر  ــت. ب ــاز اس ــد مج ــر از ح ــیار باالت ــواد بس ــن م ــزان ای می
ــرای  اســاس یافته هــای ایــن تحقیقــات، مترونیــدازول کــه ب
ــرد دارد، بیــش از ســایر  ــی کارب ــان عفونت هــای باکتریای درم
و  دارد  وجــود  رودخانه هــا  آب  در  آنتی بیوتیک هــا  انــواع 
در یکــی از رودخانه هــای بنــگادش میــزان آن 300 برابــر 
ــک  ــی بیوتی ــن آنت ــن متداول تری ــت. همچنی ــاز اس ــد مج ح
بــرای  کــه  اســت  تری متوپریــم  رودخانه هــا  در  موجــود 
درمــان عفونت هــای مجــاری ادراری کاربــرد دارد و در 307 

مــورد از 711 رودخانــه مــورد بررســی شناســایی شــده اســت.
مجمــوع  تراکــم  شــد  مشــخص  تحقیقــات  ایــن  در 
یکــی  و  تیمــز  رودخانــه  در آب  آنتی بیوتیک هــای موجــود 
در  نانوگــرم   233 بــه   لنــدن  شــهر  در  آن  شــاخه های  از 
لیتــر  می رســد کــه 170 برابــر کمتــر از بنــگادش اســت.
ــا  ــن اندازه گیری ه ــده از ای ــت آم ــه دس ــات ب ــان اطاع محقق
ــه توســط موسســه  ــا ســطح مجــاز آنتی بیوتیــک در آب ک را ب
ــوع  ــه ن ــته ب ــده و بس ــر ش ــی AMR منتش ــات صنعت تحقیق
آنتی بیوتیــک از 20 تــا 32 هــزار نانوگــرم در لیتــر تعییــن 

ــد.  ــه کردن ــت، مقایس ــده اس ش
ــک  ــاوز آنتی بیوتی ــوارد تج ــترین م ــان، بیش ــه محقق ــه گفت ب
ــا  ــت، ام ــا اس ــیا و آفریق ــای آس ــاز در رودخانه ه ــد مج از ح
نیــز  جنوبــی  و  شــمالی  اروپا،آمریــکای  در  رودخانه هایــی 
دارای مقادیــر نگران کننــده ای از آنتی بیوتیک هــا هســتند و 
ــک  ــا ی ــک در رودخانه ه ــاز آنتی بیوتی ــر غیرمج ــود مقادی وج

ــت. ــی اس ــکل جهان مش

ان
یاه

گ

رئیـس کل دادگسـتری گلسـتان از دادسـتان 
هـا خواسـته، در نشسـت هایـی بـا فرمانداران، 
زیسـت،  محیـط  کشـاورزی  جهـاد  مسـئوالن 
منابـع طبیعـی و دهیاران از آنـان بخواهند برای پیشـگیری 
از آتـش زدن بقایـای گیاهـی از هم اکنون چاره اندیشـی و 

راه هـای جایگزیـن بـه کشـاورزان معرفـی کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا، هـادی هاشـمیان همچنیـن دادسـتان 
هـا را مکلـف کـرد، به عنـوان مدعـی العموم کسـانی که کاه 
و کلـش و بقایـای محصـوالت کشـاورزی را آتـش می زنند 
تعقیـب  تحـت  عمومـی  بهداشـت  علیـه  تهدیـد  اتهـام  بـه 

قضایـی قـرار دهند.
رئیـس شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال اسـتان بـا بیان 
ایـن کـه بـر اسـاس قانـون کسـانی کـه بقایـای گیاهـی را 
آتـش مـی زننـد تحـت پیگـرد قرار مـی گیرنـد، افـزود: بر 
اسـاس مـاده دو قانـون جلوگیـری از آلودگـی هـوا مصوب 
1374، پخـش و انتشـار هرگونـه مـواد آلـوده کننـده هـوا 
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جنـگل بـا بیـان اینکـه احـداث سـد در مناطـق جنگلـی 
نه تنهـا درختـان و پوشـش گیاهـی را بـه خطـر می انـدازد 
بلکه سیسـتم هیدرولوژیـک در جنگل را تغییـر می دهد، 
می گویـد: »سـدها می تواننـد حق آبه جنگل هـا و تاالب ها 

را دچـار مشـکل کنند.«
بـه گفتـه ایـن کارشـناس حوزه جنـگل در حـال حاضر در 
پنـج نقطـه از جنگل هـای هیرکانـی قـرار اسـت سـدهای 
کوچـک بـدون ارزیابی هـای زیسـت محیطـی احـداث 
شـوند کـه شـورای جنـگل بـا ادارات کل منابـع طبیعـی 
اسـتان ها مکاتبه کرده و از آنها خواسـته  اسـت در رابطه با 
ایـن سـدها فعال تر عمل کننـد و در مرحله ای کـه در حال 
ضرورت سـنجی و شناسـایی هسـتند حتمـًا گزارش های 

اولیه خود را به سـازمان جنگل ها ارسـال کنند تا سـازمان 
جنگل هـا بتوانـد از همـان مراحـل اولیـه نظـر دهد. 

آن طـور که پورمقدم می گوید سـازمان جنگل ها در مرحله 
اول بـا احـداث سـد السـک مخالفـت کـرد و بـه همیـن 
دلیـل ایـن سـد را بـه مـکان دیگری کـه آسـیب کمتری 
داشـته باشـد، منتقـل کردنـد ولی بـه هر حـال مطالعات 
اولیـه و اقدامـات الزم بـرای احـداث آن انجـام شـده بود 
و در مرحلـه نهایـی بـه سـازمان جنگل هـا گزارش های آن 
ارسـال شـد ایـن در حالیسـت کـه نظـر سـازمان بایـد در 
همـان مطالعـات جانمایـی و مراحل ابتدایی دیده شـود.

هفت فاکتور احداث سدسازی
در سـال 2000 کمیسـیون جهانـی سـد )WCD( در یـک 

ماموریت علمی اصول و قوانین سدسـازی را مجددا مورد 
ارزیابی قرار داده و مجموعه ای از اشـتباهات بحران آفرین 

را در زمینه سدسـازی منتشـر کرد.
۱- انتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد

دالیـل بسـیار زیـادی وجـود دارد کـه یک رودخانـه گزینه 
نامناسـبی برای سـاخت سـد باشـد. جنس خاک بسـتر 
رود، میـزان لرزه خیـز بـودن محـدوده، طبیعـت جانـوری 
منطقـه و بسـیاری از عوامـل دیگـر بایـد برای هـر رود به 

طـور کامل مـورد بررسـی قـرار بگیرد.
2- بی توجهی به تغییرات جریان آب پایین دست

در  پایین دسـت  جریان هـای  نقـش  بـه  توجـه  بـا 
در  حاصل خیـز،  دلتاهـای  تشـکیل  و  رسـوب گذاری 

صـورت تغییر بیـش از حـد در روند ایـن جریان ها، ثبات 
مورفولوژیـک رودخانـه دچـار مشـکات جـدی می شـود.

3- غفلت از تنوع زیستی
در بسـیاری از کشـورها، گونه هـای زیسـتی زیـادی که در 
جریان هـای پایین دسـت زندگـی می کننـد و در بـاالی 
آنهـا سـد سـاخته شـده، در خطـر نابـودی هسـتند و این 
موضـوع در مناطقـی که ماهی گیـری و کشـاورزی جزئی 
از معیشـت سـاکنان محسـوب می شـود عواقب انسـانی 

داشـته و باعـث مهاجرت شـده اسـت.
۴- سیاست ها و محاسبات اقتصادی اشتباه

در زمـان انجـام محاسـبات معموال هزینه های زیسـتی و 
منطقـه ای مـورد کم توجهـی قـرار می گیرنـد و بـه همیـن 
دلیل اکثر پروژه های سدسـازی در مراحل ابتدایی بسـیار 

سـودآور تلقی می شـوند.
متاسـفانه زمانـی کـه موضـوع پیاده سـازی عملـی پروژه 
بـه پایـان می رسـد مشـکاتی کـه بـا بی توجهـی دیـده 
نمی شـوند خود را نشـان می دهند و به همین دلیل اکثر 
صاحب نظـران معتقدنـد کـه هزینـه واقعـی سـاخت یک 
سـد در زمان مطالعه آن به درسـتی محاسـبه نمی شـود.

۵- ناتوانی در جلب رضایت عمومی منطقه
یکـی از مهم تریـن مـواردی کـه بایـد توسـط مسـئوالن و 
قبـل از آغاز پروژه سدسـازی مورد توجـه قرار بگیرد جلب 
رضایـت عمومی سـاکنان منطقه اسـت کـه در صورتی که 
مـورد توجه قرار نگیرد می تواند برای مسـئوالن مشـکات 

عدیـده ای ایجاد کند.
۶- سوءمدیریت در خطرات و تاثیرات

انجـام  زمینـه  ایـن  در  نابخشـودنی کـه  خطـای  یـک 
می شـود، قربانـی کـردن اصـول و قواعـد بـرای پایـان 
تـاش  شـرکت ها  از  بعضـی  پروژه هاسـت.  سـریع تر 
می کننـد تا با ایجاد شـرایط اضطـراری و القای حس نیاز 
کاذب، پروژه های سدسـازی را سـریع تر به پایان برسـانند 
و بـه همیـن دلیـل بسـیاری از ماحظـات ایمنـی نادیده 
گرفتـه می شـود و ایـن موضوع سـبب کاهش عمر سـد، 
عـدم کارکـرد بهینـه و در نهایت شکسـت برنامه ها شـود.

۷- ساخت و ساز بی رویه سد
تاثیرگـذاری منابـع آب در زندگـی بشـر  بـه  بـا توجـه 
بسـیاری از نگاه هـا بـه مقولـه سدسـازی جنبه سیاسـی 
پیـدا کـرده اسـت و بسـیاری از دولت هـا بـرای تامیـن 
آب مناطـق از سدسـازی های بی رویـه حمایـت می کنند. 
ایـن سدسـازی های بی رویـه کـه  بیشـتر بـرای اهـداف 
کوتاه مدت و تامین آب مناطق مختلف سـاخته می شوند 
مشـکات زیسـت محیطی عدیـده ای بـه وجود مـی آورد.

رئیس شورای 
مکان یابی  جنگل: 
اولیه و ابعاد فنی 

سد السک در 
ابتدا به گونه ای 

بود که چیزی 
حدود ۴۰۰ هکتار 

جنگل  تخریب 
را در پی داشت. 

از  همچنین بخشی 
رویشگاه شمشاد در 
باالدست حوزه  این 
سد تخریب می شد. 
با این وجود محیط 
زیست برای احداث 
این سد مجوز صادر 

کرده بود.

سدسازیدرجنگلهایهیرکانیادامهدارد
رئیس شورای عالی جنگل ها: در پنج نقطه از جنگل های هیرکانی قرار است سدهای کوچک بدون ارزیابی های زیست محیطی احداث شود

تدویــن  تهــران:  شــورای  زیســت  محیــط  رئیــس کمیتــه 
ــه  ــرای مقابل ــدار ب ــک سیســتم پای ــه ســیل و ایجــاد ی نظام نام

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــیاب بای ــا س ب
و  پنجــاه  بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما 
ــهری  ــات ش ــت و خدم ــط زیس ــه محی ــه کمیت ــتمین جلس هش
ــا حضــور رئیــس، مشــاوران و  ــران ب شــورای اســامی شــهر ته
اعضــای ایــن کمیتــه برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن جلســه کــه 
بــه منظــور ارائــه گــزارش درخصــوص هشــدار های وقــوع ســیل 
در حوضــه آبخیــز مشــرف بــه تهــران و بررســی ســاز و کار هــای 

مشــارکت مردمــی بــرای حفاظــت از کوهســتان اختصــاص 
ــر  ــیاب های اخی ــه س ــی ب ــینی میان ــید آرش حس ــت، س داش
در کشــور طــی دو ماهــه اول امســال اشــاره کــرد و گفــت: 
ــه شــرایط کوهســتان ها را  ــر، توجــه ب ــاه اخی ســیاب های دو م
نســبت بــه گذشــته افزایــش داد. در ایــن مــدت در 23 اســتان 
کشــور از جملــه تهــران شــاهد بارش هــا و ســیاب هایی بودیــم 
کــه خوشــبختانه تهــران توانســت از خســارت های ناشــی از 
ــت  ــط زیس ــه محی ــس کمیت ــد. رئی ــدا کن ــات پی ــیاب نج س
ــد در  ــون بای ــه اکن ــئله ای ک ــت: مس ــران گف ــهر ته ــورای ش ش

ــه  ــن نظام نام ــرد، تدوی ــرار گی ــهری ق ــت ش ــتور کار مدیری دس
ســیل و ایجــاد یــک سیســتم پایــدار بــرای مقابلــه بــا ســیاب 
ــیاب های  ــر س ــا در براب ــه آمادگی ه ــان اینک ــا بی ــت وی ب اس
ــال  ــفند س ــت: اس ــار داش ــد، اظه ــش یاب ــد افزای ــی بای احتمال
ارائــه گــزارش  ضــرورت  خصــوص  در  را  تذکــری  گذشــته، 
ــی و  ــر ســیاب های احتمال عملکــرد از ســوی شــهرداری در براب
همچنیــن بکارگیــری و راه انــدازی هشــدار ســریع در مواجهــه بــا 
ــه  ــی مــن در آن زمــان، نســبت ب ــه نگران ســیاب دادم کــه البت
ــود. ــریعتی ب ــر و ش ــای ولیعص ــور خیابان ه ــی در مح آبگرفتگ
بــر ضــرورت فعال ســازی  تاکیــد  بــا  عضــو شــورای شــهر 
ــرد:  ــح ک ــیاب ها تصری ــا س ــه ب ــی در مقابل ــای مردم ظرفیت ه
ــهر از  ــورای ش ــهری ش ــات ش ــت و خدم ــط زیس ــه محی کمیت
ــته  ــا، آب و ســیاب ها داش ــه رود دره ه ــه خاصــی ب ــدا توج ابت
اســت. گزارش هــای مختلفــی از ایــن موضوع هــا در کمیتــه 
محیــط زیســت در حــال بررســی اســت تــا بــا مشــخص شــدن 
ــا  ــوان ســاز و کار مناســبی در رابطــه ب ــوت و ضعــف بت ــاط ق نق
ــه  ــی ادام ــینی میان ــت. حس ــت یاف ــا دس ــت رود دره ه مدیری
ــاز و کاری  ــاد س ــی ایج ــال بررس ــران در ح ــهرداری ته داد: ش
ــه الزم اســت  ــرای هماهنگی هــای حــوزه آب شــهری اســت ک ب
ــد  ــًا م ــاد کشــاورزی حتم ــه ای و جه ــب مشــارکت آب منطق جل
ــل  ــه دلی ــه ب ــا ک ــوزه رود دره ه ــه در ح ــرد از جمل ــرار گی ــر ق نظ
ــادی مناســب  ماهیــت فرابخشــی ضــروری اســت چارچــوب نه
و فراگیــر حمایتــی بــرای اقدامــات مشــترک ایجــاد شــود. 

وی بــا اشــاره بــه ورود شــورای شــهر نســبت بــه حفاظــت 
آمادگــی  اســت  ضــروری  خاطرنشــان کــرد:  کوهســتان  از 
ــز ایجــاد شــود.  ــر ســیاب نی ــرای حفاظــت در براب فرابخشــی ب
ســخنگوی کمیســیون ســامت، محیــط زیســت و خدمــات 
شــهری شــورای شــهر ایجــاد هماهنگــی بــرای پیگیــری از 
ــت و  ــران دانس ــان بح ــی در زم ــراز آمادگ ــران را هم ت ــوع بح وق
ابــراز داشــت: ثبــت جبهــه جنوبــی کوهســتان توچــال بــه عنــوان 
یــک میــراث طبیعــی موجــب افزایــش حفاظــت از ایــن منطقــه 
و ارتقــای پیش گیــری از وقــوع بحــران در آن خواهــد شــد. 
گروه هــای مردم نهــاد نیــز در توچــال در حــال انجــام اقدامــات 
الزم بــرای ثبــت ایــن میــراث ارزشــمند هســتند. در ادامــه ایــن 
ــاک  ــت خ ــزداری و حفاظ ــئوالن آبخی ــرکل و مس ــت، مدی نشس
ســازمان جنگل هــا و مراتــع، گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده 
ــا  ــریح و ب ــران را تش ــهر ته ــه ش ــرف ب ــز مش ــه آبخی در حوض
ــه  ــد ک ــان کردن ــه بی ــی صــورت گرفت ــرات اقلیم ــه تغیی اشــاره ب
تغییــرات اقلیمــی موجــب افزایــش شــدت بارندگــی و تشــدید 
خســارت های ناشــی از آن در کشــور شــده اســت در حالــی 
ــدت  ــری، از ش ــوزه پیش گی ــی در ح ــا اقدامات ــوان ب ــه می ت ک

خســارت ها جلوگیــری کــرد. 
ــد  ــا ســیل، تاکی ــه ب ضــرورت آموزش هــای شــهروندی در مقابل
ــم  ــه حری ــا ب ــا تجاوز ه ــه ب ــیل، مقابل ــه س ــن نظام نام ــر تدوی ب
رود دره هــا، جلوگیــری از برداشــت شــن و ماســه از بســتر 

ــد. ــرح ش ــت مط ــن نشس ــا در ای رودخانه ه
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ــی هــوا و تغییــر اقلیــم وضعیــت شــاخص  رئیــس مرکزمل
ــبت  ــال 97 نس ــی س ــتان ها ط ــز اس ــوا در مراک ــی ه آلودگ
بــه ســال 96 را تشــریح کــرد. بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، 
محمــد مهــدی میرزایــی قمــی رئیــس مرکــز ملــی هــوا و 
تغییــر اقلیــم در خصــوص وضعیــت شــاخص آلودگــی هــوا 
ــت:  ــال 96 گف ــه س ــتانی ســال 97 نســبت ب ــز اس در مراک
در شــهرهای تبریــز 7 درصــد، اراک 5 درصــد، کــرج 17 
ــان 10  ــد، اصفه ــران 19 درص ــد، ته ــهد 6 درص ــد، مش درص
درصــد، همــدان 14 درصــد، ایــام 1 درصــد، زاهــدان 2 
ــه 3  ــورد 1 درصــد، ســنندج 45 درصــد، ارومی درصــد، بجن
درصــد، قزویــن 15 درصــد، قــم 60 درصــد، خــرم آبــاد 51 
درصــد، بنــدر عبــاس 1 درصــد وضعیــت مطلوبیــت شــاخص 
ــش  ــاخص 100( افزای ــر از ش ــالم کمت ــای س ــداد روزه )تع
ــا  ــای ب ــداد روزه ــد تع ــواز 17 درص ــهر اه ــته و در ش داش
شــاخص باالتــر از 100 کاهــش نشــان داده اســت. میرزایــی 
ادامــه داد: شــهرهای شــیراز 30 درصــد، یــزد 1 درصــد، 
شــهرکرد 3 درصــد، کرمــان 23 درصــد، بوشــهر 18 درصــد، 
کرمانشــاه 14 درصــد، بیرجنــد 3 درصــد، یاســوج 12 درصــد 
ــوب داشــته اند. ــا وضعیــت مطل کاهــش تعــداد روزهــای ب
ــه ایــن ترتیــب از مجمــوع هشــت کان شــهر یــک شــهر  ب
ــوا  ــت ه ــت کیفی ــش مطلوبی ــهر افزای ــت ش ــش و هف کاه
ــق  ــرد: طب ــح ک ــته اند. وی تصری ــال 97 داش ــی س را در ط
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــده از عوامل ــل آم ــه عم ــی های ب بررس
ــت،  ــوده اس ــال 97 ب ــوا در س ــت ه ــت کیفی ــود مطلوبی بهب
عــاوه بــر بهبــود وضعیــت اقلیــم کشــور در ســال 97 
نســبت بــه ســال 96 می تــوان بــه نظــارت دقیــق بــر 
ــود  ــور بهب ــه منظ ــه ب ــورو 4 ک ــد ســوخت اســتاندارد ی تولی
کیفیــت هــوای کانشــرها انجــام شــده اســت، اشــاره کــرد.

تشریح روند تغییرات 
شاخص آلودگی هوا 

در مراکز استان ها

خبر
دستگیری شکارچیان کبک

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفت: 
مامــوران یــگان حفاظــت ایــن اداره 2 شــکارچی 
متخلــف زنــده گیــری کبــک را در اطــراف ایــن 
شهرســتان دســتگیر کردنــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــاد  ــت مهاب ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــای ی ــزود: نیروه ــخنور اف ــاروق س ف
ــاد  ــع در محــور مهاب ــات »ســلوک« واق ــن شــکارچیان را در ارتفاع توانســتند ای
بــه ســمت سردشــت دســتگیر کننــد. وی ادامــه داد: از ایــن شــکارچیان الشــه 
ســه بــال کبــک وحشــی، پنــج رشــته تــور دام مخصــوص زنــده گیــری کبــک 
و 2 دســتگاه ضبــط صــوت نیــز کشــف شــد. وی افــزود: پــس از اطمینــان از 
ســامتی کبــک هــای کشــف شــده از ایــن شــکارچیان، آنهــا در پناهگاه مناســبی 

ــی شــوند. ــا م ــت ره ــن شهرســتان در طبیع در ای

۳۸۲۶ قطعه پرنده در تاالب 
زریبار مریوان شمارش شدند

ــط زیســت  ــش اداره حفاظــت محی کارشــناس پای
مریــوان از مشــاهده و سرشــماری ســه هــزار و 
ــار  ــده در تــاالب بیــن المللــی زریب 826 قطعــه پرن
در ســال جــاری خبــر داد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حبیــب هللا 
ــی، 390  ــر معمول ــه چنگ ــده از گون ــه پرن ــزار و 66 قطع ــت: 2 ه ــتانی گف دبس
قطعــه اردک سرســبز، 18 قطعــه غــاز خاکســتری و 142 قطعــه کشــیم کوچــک 
ــن و  ــای فروردی ــاه ه ــوان در م ــار مری ــی زریب ــن الملل ــاالب بی ــه ت در محوط
اردیبهشــت امســال مشــاهده و شــمارش شــدند. وی اضافــه کــرد: بــر اســاس 
ــوک  ــدگان چنگــر ن ــه پرن ــداد گون ــن مــدت تع سرشــماری انجــام شــده در ای
ســرخ، کشــیم بــزرگ، یلــوه و حواصیــل خاکســتری بــه ترتیــب 96، 52، 54 
و 12 قطعــه بــوده اســت. وی تاکیــد کــرد: 14 قطعــه ســنقر تاالبــی، 12 قطعــه 
بــاکان، 11 قطعــه بوتیمــار و ســه قطعــه ماهــی خــورک از دیگــر گونــه هــای 

ــار اســت. ــاالب زریب ــدگان سرشــماری شــده در ت پرن

جزیره کیش مقصد الک پشت ها 
شــده  حفاظــت  ســایت  النه هــای  تعــداد 
 35 بــه  تــا کنــون  پشــت های کیــش  الک 
ــزاري  ــزارش خبرگ ــه گ ــت. ب ــیده اس ــه رس الن
صداوســيما مركــز كيــش، روابــط عمومــی ســازمان منطقــه آزاد كيــش 
ــي در  ــای درياي ــت ه ــذاری الک پش ــاله   تخمگ ــر س ــرد: ه ــام ك اع
ــه  ــا اواســط خــرداد ادام ــی شــود و ت ــاز م ــش از اواخــر اســفند آغ كي
ــون  ــا کن ــود و ت ــفند ب ــذاری 27 اس ــم گ ــن تخ ــز اولی ــال نی دارد. امس
تعــداد النــه هــای ســايت حفاظــت شــده الک پشــت هــای کیــش بــه 

ــت. ــیده اس ــه رس 35 الن

شکارچیان

پرندگان

دوزیستان

حمله دو پلنگ به یک گله گوسفند در ارتفاعات سفیدکوه الشتر
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلسله از حمله دو قاده پلنگ به یک گله گوسفند در ارتفاعات سفیدکوه این 

شهرستان خبر داد. به گزارش برنا، علیرضا رحیمی گفت: در این حمله 10 رأس میش و 2 رأس قوچ تلف شدند که 
بنابر اظهار نظر دامدارانی که در محل حضور داشتند این تعداد گوسفند توسط دو قاده پلنگ دریده شده بودند.

هر
 م

س: 
عک

مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت قــم گفــت: اســتقرار 
واحدهــای هیدروکربنــی از ســال 95 در ایــن اســتان باتکلیــف 
بــوده کــه در کارگــروه آمایــش و شــورای برنامــه ریــزی نســبت 

ــد شــد. ــف خواه ــن تکلی ــن مســئله تعیی ــه ای ب
بــه گــزارش ایرنــا، ســید رضــا موســوی مشــکینی روز ســه 
شــنبه در جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در ســالن 
ــه داد:  ــم ادام ــلفچگان ق ــادی س ــژه اقتص ــه وی ــات منطق جلس
ــت  ــر ممنوعی ــی ب ــتان مبن ــش اس ــروه آمای ــه ای در کارگ مصوب
اســتقرار واحدهــای هیدروکربــن در ســال 95 تصویــب شــده امــا 
هنــوز بــه تصویــب شــورای برنامــه ریــزی اســتان نرســیده اســت. 
ــت  ــش در ممنوعی ــروه آمای ــال 95 کارگ ــه س ــزود: مصوب وی اف
برنامــه  در شــورای  بایــد  هیدروکربنــی  واحدهــای  اســتقرار 
ریــزی اســتان موردبررســی قــرار بگیــرد تــا وضعیــت متقاضیــان 
ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش مشــخص شــود. وی همچنیــن 
در ادامــه تأکیــد کــرد: مدیریــت زبالــه هــای صنعتــی بــر عهــده 
ــاد  ــد از انعق ــد بع ــدگان بای ــوده و تولیدکنن ــدی ب واحدهــای تولی
قــرارداد بــا شــرکت هــای تخصصــی نســبت بــه خــروج و نابــودی 
ــد. موســوی مشــکینی افــزود: اســتقرار کــوره  آن هــا اقــدام کنن
ــز  ــلفچگان نی ــادی س ــژه اقتص ــه وی ــوز در منطق ــه س ــای زبال ه
از مســائلی بــوده کــه بایــد ازنظــر زیســت محیطــی بــه صــورت 
دقیــق مــورد پایــش و بررســی قــرار بگیــرد. منطقــه ویــژه 
ــوان  ــه عن ــم، ب ــهر ق ــری ش ــلفچگان در 50 کیلومت ــادی س اقتص
مهــم تریــن و نزدیــک تریــن منطقــه ویــژه اقتصــادی بــه مرکــز 
ــع در مســیر جــاده ابریشــم،  سیاســی - اقتصــادی کشــور، واق
راه آهــن سراســری و بزرگــراه هــای اصلــی شــمال - جنــوب و 
شــرق - غــرب ایــران اســت و بــرای برقــراری ارتبــاط بــا اروپــا، 
ــد،  ــور تولی ــه منظ ــارس ب ــج ف ــه و خلی کشــورهای آســیای میان

ــاز دارد. ــی ممت ــت کاال، موقعیت ــادرات و ترانزی ص

مدیرکل حفاظت از محیط زیست 
قم خبر داد: 

تعیین تکلیف واحدهای 
جدید هیدروکربنی در قم

رنا
 ای

س:
عک

ان
یاه

ماموریت دادستان های گلستان برای پیشگیری از گ
آتش زدن بقایای گیاهی

رئیـس کل دادگسـتری گلسـتان از دادسـتان 
هـا خواسـته، در نشسـت هایـی بـا فرمانداران، 
زیسـت،  محیـط  کشـاورزی  جهـاد  مسـئوالن 
منابـع طبیعـی و دهیاران از آنـان بخواهند برای پیشـگیری 
از آتـش زدن بقایـای گیاهـی از هم اکنون چاره اندیشـی و 

راه هـای جایگزیـن بـه کشـاورزان معرفـی کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا، هـادی هاشـمیان همچنیـن دادسـتان 
هـا را مکلـف کـرد، به عنـوان مدعـی العموم کسـانی که کاه 
و کلـش و بقایـای محصـوالت کشـاورزی را آتـش می زنند 
تعقیـب  تحـت  عمومـی  بهداشـت  علیـه  تهدیـد  اتهـام  بـه 

قضایـی قـرار دهند.
رئیـس شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال اسـتان بـا بیان 
ایـن کـه بـر اسـاس قانـون کسـانی کـه بقایـای گیاهـی را 
آتـش مـی زننـد تحـت پیگـرد قرار مـی گیرنـد، افـزود: بر 
اسـاس مـاده دو قانـون جلوگیـری از آلودگـی هـوا مصوب 
1374، پخـش و انتشـار هرگونـه مـواد آلـوده کننـده هـوا 

بیـش از حـد مجـاز از منابـع تجـاری، خانگـی و متفرقه در 
هـوای آزاد ممنـوع اسـت و متخلـف به عنـوان تهدیـد علیه 
بهداشـت عمومـی تحـت تعقیـب قضایـی قـرار مـی گیـرد.

بـه گفتـه وی، همچنیـن بـه صراحـت در مـاده 45 قانـون 
حفاظـت و بهـره بـرداری از جنـگل هـا ومراتـع کشـور اگـر 
آتـش ناشـی از آتـش زدن کاه و کلـش مـزارع بـه جنـگل 
هـا سـرایت کنـد، مرتکـب بـه حبـس تادیبـی از دو مـاه تا 

یـک سـال محکـوم می شـود.
هاشـمیان بیـان کـرد: بـر اسـاس اعـام نظـر کارشناسـان 
و  زیسـت  محیـط  آلودگـی  بـر  عـاوه  مـزارع  زدن  آتـش 
تخریـب منابـع خاکـی و آتـش گرفتـن درختـان حاشـیه 
جـاده هـا، در برخـی مـوارد سـبب سـرایت آتش بـه جنگل 

هـا و مراتـع نیـز شـده اسـت.
رونـد  قضایـی،  دسـتگاه  ورود  بـا  گذشـته  هـای  سـال 
سـوزاندن بقایـای گیاهـی در زمیـن های کشـاورزی کاهش 

اسـت. یافتـه 

ان
دگ

کشف 180 پرنده از متخلفین در شیرازپرن
و فـروش  متخلفیـن شـکار و صیـد و خریـد 
پرنـده  قطعـه   180 بـا  پرنـدگان  مجـاز  غیـر 
بـه دام نیروهـای انتظامـی و یـگان حفاظـت 

افتادنـد. شـیراز  در  زیسـت  محیـط 
بـه گـزارش برنـا؛ ابراهیـم حیدری رودبالـی رئیس 
گفـت:  شـیراز  شهرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره 
ایـن پرنـدگان بـا بازرسـی یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
بـه  موسـوم  شـیراز  بـازار  جمعـه  از  انتظامـی  نیروهـای  و 
بـازار شـیطان کشـف شـدند. وی ادامـه داد: ایـن پرنـدگان 
شـامل طرقـه، سـهره، هدهـد و بلبـل اسـت کـه مطابـق بند 
)ج( مـاده 10 قانـون شـکار و صید، هرگونـه خرید، فروش، 
عرضـه، حمـل، زنـده گیری و شـکار جانوران وحشـی و اجزا 
آنهـا نظیـر پوسـت، شـاخ و غیره جـرم اسـت و مرتکبین با 
حکـم دادگاه بـه جـزای نقـدی و حبـس تعزیری تا شـش 
محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس  شـوند.  مـی  محکـوم  مـاه 
زیسـت شهرسـتان شـیراز بیـان کـرد: ایـن مجـازات بـرای 
پرنـدگان شـکاری و جانـوران کمیـاب و در معـرض خطـر 
انقـراض و همچنیـن مرتکبیـن شـکار در مناطـق حفاظـت 

شـده، پناهـگاه هـای حیـات وحـش و پـارک هـای ملی تا 
سـه سـال حبـس افزایـش مـی یابد.

ایـن مسـوول ادامـه داد : عـاوه بـر اینکـه هرگونـه خریـد، 
فـروش و عرضـه جانـوران وحشـی جـرم اسـت، پرندگانـی 
کـه بـرای فـروش بـه جمعـه بـازار شـیراز آورده می شـوند 
شـرایط خوبـی ندارنـد و چـون از سـایه بـان مناسـبی بـر 
روی قفـس هـا اسـتفاده نمـی شـود اغلـب موجـب تلـف 
شـدن تعـداد زیـادی از ایـن پرنـدگان مـی شـود. جمعـه 
بـازار مسـتعمل فروشـان )شـیطون(  بـه  بـازار شـیراز کـه 
شـهرت دارد بـا قدمتـی 60 سـاله بـدون حداقـل امکانـات 
در یـک زمیـن خاکـی و غیـر بهداشـتی در جنـوب شـرقی 
شـیراز،جمعه هـا پذیـرای حـدود 200 هزار نفر بازدیـد کننده 
از اقشـار مختلـف مـردم اسـت. در بیـن مـردم رسـم بـر 
ایـن اسـت کـه اگر فـردی چیـزی بخواهـد که در مغـازه ها 
یافـت نشـود فـورا آدرس بـازار شـیطون را به او مـی دهند، 
از  بسـیاری  در  نایـاب  اجنـاس  یافتـن  بـرای  روش  ایـن 
مـوارد کارسـاز اسـت طـوری کـه در ایـن بـازار همـه چیـز با 

قیمتـی بـه نسـبت ارزان یافـت مـی شـود.
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سودوکو شماره ۱۴۵۹

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۵۸

افقی
1- مجتمع و متحد - نرســيده

2- عقــل و خــرد - واحد بازي تنيس 

- ســود - خروس مازندراني

3- نيلوفــر هنــدي - اکنون - همراه 

لرز

4- گريســتن - بزرگي - سه يار 

هم قد

5- پيشــوند فعل مضارع - باد مايم 

- رويانيــده تر - کوچک

6- جمشــيد در کتاب هندوان - 

مخفف من را

7- رودي در روســيه - بازار

8- خبر گزاري اتريش - ســال آذري

9- از مناطق کشــور انگلســتان - چه 

ر بسيا

10- ســنگين نيست - شيوه

11- پشــته خاک - پول خرد آلمان - 

لباس شــنا - پايان کار

12- غــارت کردن - فلک - مادر بزرگ

13- مخالــف - نقره گداخته - آب 

شرعي

14- درد و الم - پســتان حيوانات - 

پدر بــزرگ، نيا - آبراهي کوچک

15- از پادشــاهان ساساني - کشوري 

در قاره سياه

عمودی 
1- از صفات شمارشــي - آگاه و مطلع

2- واحدي در شــيمي - دريا - 

گرفتني از هوا - پســت

3- پنبه دانه - پاپاســي - حرف 

ستثنا ا

4- پيچ و تاب - تهي انگليســي - 

پلنگ يوز 

5- بــي حــس، کرخت - قاره پهناور - 

زينــت پدر - ته و بن

6- ســوره چهل و هشتم قرآن - 

درخت کنار

7- عمومي تر - اســتخوان پاشــنه پا

8- رخنــه، تباهــي - زمين پر آب و 

علف

9- راه گــم کرده - بوي خوب زير 

آهو شکم 

10- مثــل و ماننــد - حرف به حرف

11- ابزار نســاج - سرشت، خو - 

هفــت روز هفته - جامد

12- اســتخوان - معشوقه رامين - 

گنجشک

13- لنگه در - وســيله سنجش - 

تهران پادگان 

14- پهلو به پهلو شــدن - سرود 

دســته جمعي - ايزد، فرشــته - برز

15- تف - بي ريخت و زشــت

جدول شماره ۱۴۵۹

اطالع رسانی

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت نیتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره 1397603190790000843- 
97/10/18 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علی سـنجری 
فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 4071 صـادره از کهنوج در یـک باب خانه 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـاغ بـه مسـاحت 300 متـر مربـع پـاک 1472 
فرعـی از 188 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 97 فرعـی 188 اصلی 
قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب - جنب میدان کشـاورز خریـداری از مالک 
رسـمی شـرکت تعاونی چند منظـوره کارکنان آموزش و پـرورش رودبار جنوب 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید. ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 
خواهـد. م الـف 571-تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 98/02/25- تاریـخ انتشـار 

علی رحماني خالص - رئیس ثبت اسناد و اماکنوبـت دوم 98/03/08

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

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139760319014005992 -97/11/06 هیـات دوم  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای ناصـر علـی زاده سـلجوقی  فرزنـد منصـور 
بشـماره شناسـنامه 3صـادره از بـم  درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت377 متـر مربـع پاک- فرعـی از 572- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک  - فرعـی از572- اصلـی قطعه دو واقـع دراراضی صاحب 
آبـاد جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خـود متقاضی  
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۹۵

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000037-
98/02/02هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای جال سـنجری 
فـرد فرزند اسـداله بشـماره شناسـنامه399صادره ازرودبار جنوب درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 430متر مربـع پـاک 1500فرعـی از188- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 188- اصلی قطعه سـه واقـع دررودبار جنوب  
-بلـوار شـهید پیـکان –کوچه شـماره 5خریداری از مالک  رسـمی خانـم ایران 
دخـت خـدادادی –فاطمه بیگ مرادی –مهسـا مهیمی –محمد مهدی مهیمی  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:567- تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000039-
98/02/03هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
رودبـار جنـوب تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی خانم کبـری زرمهرفرزند 
جمعه بشـماره شناسـنامه7صادره ازرودبار جنوب درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 285متر مربع پاک 1506فرعـی از188- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک 188- اصلی قطعه سـه واقـع دررودبار جنوب شـهرک انقاب 
– کوچـه فجـر 9خریـداری از مالکیـن رسـمی آقایـان عبـد الحسـین ،محمد 
مهدی ،خانم مهسـا همگی مهیمـی وخانم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:544-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139760319014007086 
-97/12/14 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم زهـرا 
مـرادی سـرجاز فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه 59صـادره از جیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت379 متـر مربع پـاک- فرعی 
از 1204- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  1فرعـی از1204- اصلی 
قطعـه 6واقـع دراراضـی گربه دلفـارد جیرفـت بخش34کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای بهرام سـعیدی  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۹۴

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر 
رای اصاحـی شـماره139860319014000458 -98/02/15 هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی بنیاد شـهید شهرسـتان جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه  بـه مسـاحت4378  متـر مربع 
پـاک149 فرعـی از 535- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  
16 فرعـی از535- اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضـی سـربیژن سـاردوئیه 
جیرفـت بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای امـان هللا 
عامـری محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتب دریک  
نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۱۱۱

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000034-98/02/02هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم زهـرا محمـد علـی زابلی فرزنـد خان محمد بشـماره 
شناسـنامه 5360001577صـادره ازرودبـار جنـوب درششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 408متـر مربع پـاک 1502فرعـی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 188- اصلـی قطعـه سـه بخـش 46کرمـان واقـع در رودبـار جنـوب –
خیابـان کار ودانـش جنب مدرسـه کار ودانش خریداری از مالکین رسـمی آقایان 
عبـد الحسـین ،محمـد مهـدی ،خانم مهسـا همگی مهیمـی وخانـم فاطمه بیگ 
مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:543-  تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014007076 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   97/12/13-
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای علیجـان ذاکری 
نـژاد فرزنـد تیمـور  بشـماره شناسـنامه 1011صـادره از جیرفـت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت200 متـر مربـع پـاک- فرعـی از 579- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  12 فرعـی از579- اصلـی قطعـه دوواقـع 
دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خود 
متقاضـی  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۷۵

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

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی اصاحـی 
تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای اصاحی 
قانـون  موضـوع  دوم   هیـات   98/02/14- شـماره13986031901400045 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در  مسـتقر 
بشـماره  هللا  عیـن  فرزنـد  رشـیدی   سـاره  خانـم  متقاضـی  بامعـارض 
شناسـنامه 3020254051صـادره از جیرفـت درششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت307/55  متـر مربـع پـاک9081 فرعـی از 574- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پاک  1202 فرعـی از574- اصلی قطعـه دوواقع دراراضی 
کرامـت  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش45کرمـان  جیرفـت 
دهدشـتی  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتب دریک  
نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
آگهـی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۹۹

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1397603190790000986-
97/12/07هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای چـراغ مهنی فرزند 
رسـتم  بشـماره شناسـنامه413صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 293متر مربع پـاک 1501فرعی از188- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پاک 97فرعی از 188- اصلی قطعه سـه واقع دررودبارجنوب میدان 
کشـاورز- کوچـه البرزخریداری از مالک رسـمی شـرکت تعاونـی چند منظوره 
فرهنگیـان آمـوزش وپـرورش رودبار جنـوب محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:551-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/02/25 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014007072 
-97/12/13 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مریم 
جیرفـت  از  2107صـادره  شناسـنامه  بشـماره  قربانعلـی   فرزنـد  مائـی 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت323/17 متـر مربـع پـاک- 
فرعـی از 564- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  - فرعی از564- 
بخش45کرمـان  جیرفـت  دراراضـی کهوروئیـه  واقـع   دو  قطعـه  اصلـی 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم کوکـب پارسـا مطلـق  محـرز گردیـده 
 15 فاصلـه  بـه  نوبـت  دردو  مراتـب  عمـوم  اطـاع  منظـور  بـه  اسـت.لذا 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم98/3/22
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۸۷

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014000449 
-98/02/14 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم سـکینه 
بـدوی دلفـارد فرزنـد سـیف هللا  بشـماره شناسـنامه 167صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت1298/56 متـر مربـع پـاک- 
فرعـی از 1230- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک  - فرعـی از1230- 
اصلـی قطعـه 6واقـع دراراضی اسـام آباد دلفـارد جیرفـت بخش34کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای شـکر هللا بدوئـی محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۱۰۸

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره1397603190790001035-
97/12/18هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای عنایت 
یوسـفی نـژاد دلفـارد فرزنـد آلمـان بشـماره شناسـنامه1609صادره ازعنبـر 
آبـاد  دریـک قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه مسـاحت 48853متـر مربـع 
پاک42فرعـی از171- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 171- اصلی 
واقـع دررودبـار جنـوب بهادر آباد قطعه سـه بخـش 46کرمان خریـداری از 
مالک رسـمی خانم زینب بیژن پور محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:555-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014000093 
-98/01/21 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی آقای احمد هللا 
توکلـی فرزنددادعلی بشـماره شناسـنامه 3صادره از جیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 260  متـر مربـع پـاک- فرعـی از 574- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  65 فرعـی از574- اصلی قطعه 
دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای غامحسـین نخعـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۹2

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014000751 
-98/02/24 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای فرهاد 
مقبلـی هنزائـی فرزند پنجعلی  بشـماره شناسـنامه 322صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت443/17  متـر مربـع پـاک-  
فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک  90 فرعی از574- 
اصلـی قطعه دوواقـع دراراضی جیرفت بخش45کرمـان خریداری از مالک 
رسـمی آقـای سـید احمـد سـادات حسـینی محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۸۸

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319079000035-
98/02/02هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم ام البنین 
طیـاری بردسـیری فرزنـد علی اکبربشـماره شناسـنامه49صادره از بردسـیر  
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 308متـر مربع پـاک 1503فرعی 
از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 188- اصلـی قطعـه سـه 
واقـع دررودبـار جنـوب– بلوار شـهید پیـکان – کوچه اندیشـه 4خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای عبد المهـدی مهیمی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:556-   تاریـخ انتشـار 

نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139860319014000750 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای معیـن صباحـی گراغانـی فرزند حسـن  
بشـماره شناسـنامه 224صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت881/71متر مربـع پـاک- فرعی از 1- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک  8 فرعـی از1- اصلـی قطعـه یـک واقـع درخیابـان حسـام عارفـی 
اراضـی محمـد آبـاد مسـکون جبالبـارز جیرفـت بخش34کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم سـکینه حسـام عارفـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۹۰

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014000023 -98/01/08 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای مصطفـی مشـایخی سـاردو فرزنـد رحمـن  بشـماره 
شناسـنامه 3020103363صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت392/60 متـر مربع پاک- فرعـی از 594- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک  - فرعـی از594- اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضـی باغ سـاوند سـاردوئیه 
جیرفـت بخش34کرمان ضمنا موازی هشـت سـهم مشـاع از پـاک مذکور وقف 
ودر مالکیـت اداره اوقـاف میباشـد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای بابـا جـان 
میرزائـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۱۰۰

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319079000038-
98/02/02هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای عبد الرضا 
آهـوی زریـن فرزند حسـن  بشـماره شناسـنامه482صادره ازرودبـار جنوب 
درششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 307متر مربع پـاک 1505فرعی 
از188- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 188- اصلی قطعه سـه واقع 
دررودبارجنـوب بلـوار شـهید پیـکان –کوچـه اندیشـه 5خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای عبدالمهـدی مهیمـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:566-  ع تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014004531 
-97/08/13 هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای  حاجی 
کریمـی مسـکونی فرزنـد محمدبشـماره شناسـنامه 229صـادره از جیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانه وباغچه به مسـاحت 1743متـر مربع پاک - 
فرعـی از 10- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 43فرعـی از10- اصلی 
قطعـه یـک واقـع دراراضـی سـاویدان جبالبـارز جیرفـت بخش34کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه امیـر والب ارسـان طیاری محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/08- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/03/22

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۷۱

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014006270 -97/11/14 هیـات اول  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای  مسـلم امیری دومـاری فرزند 
عـوض شـماره شناسـنامه 23صادره از جیرفت درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 170متر مربع پاک 
- فرعـی از 581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از581- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
حسـین آبـاد جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیم سـیدیان  محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/03/08- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/03/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۶۴

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139860319014000432 
-98/02/14 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای علی 
صالحـی سـربیژن  فرزنـد عطا بشـماره شناسـنامه 28صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت250 متر مربع پـاک- فرعی از 
574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک  65 فرعـی از574- اصلی 
قطعـه دوواقـع دراراضـی کاغ آباد جیرفـت بخش45کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای حسـین قرشـی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/3/8- تاریخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۱۰۱

شماره 2۰/ج/۹۸/۰3مآگهی مناقصـه
 نوبت دوم

شــرکت آب وفاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه بــه شــرح جــدول زيــر را بــه صــورت جداگانــه از محل 
اعتبــارات داخلــی  بــا  برگــزاری مناقصــه عمومــي  بــه پیمانــکاران واجــد شــرايط واگذارنمایــد لــذا از کلیــه شــركت هــاي پيمانــكاري  
دارای گواهــی صاحیــت در رشــته آب بــا حداقــل رتبــه ۵  یــا  مجــوز در رشــته امــور بهــره بــرداری  از تاسیســات  آب و خطــوط  انتقــال  
و مخــازن  آب  از آب و فاضــاب کشــور و گواهــی صاحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دريافــت 
اســناد مناقصــه  تــا پايــان وقــت اداري ۹۸.۰3.۰۹ بــه  مدیریــت دفتــر قراردادهــاي شــرکت مراجعــه نماینــد. مشــخصات ایــن 

مناقصــه درســایت شــرکت مهندســی آب وفاضــاب بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود میباشــد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف

راهبری، بهره برداری ،نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع  حوادث 1
790.800.000ریال۱۵.۸۱۴.۸۰2.۷۶۵ ریالواتفاقات  شبکه شهرستان بم و توابع ، ریگان و توابع  

-آخرین  مهلت  تسلیم  پیشنهاد  قیمت ، ضمانتنامه و سایر مدارک: ساعت  ۱۵ مورخ ۹۸.۰3.۱۹
-تاریخ افتتاح پاکت های الف ،ب  و ج ساعت: ۱۰:۰۰مورخ ۹۸.۰3.2۰

-ضمنا حداقل پاکات برای باز گشایی مناقصه:۱  پاکت میباشد .

تشخیص پارکینسون با استفاده از نوار مغز
در حال حاضر نحوه تشخیص این بیماری توسط یک متخصص مغز و اعصاب و با بررسی انجام یک سری 
کارها توسط بیمار صورت می گیرد؛ این کارها شامل نوشتن، نقاشی کردن، راه رفتن و صحبت کردن می شود. 
متخصصان مغز و اعصاب همچنین صورت و اندام بیمار را بررسی می کنند تا عائم لرزش و مشکات بیان 
چهره را بررسی می کنند.

آگهی حصر وراثت 
خانــم فاطمــه خــوش رفتــار ســروندانی بــه شــماره شناســنامه 34 
ــد شــجاع از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت  فرزن
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــجاع خــوش رفتــار 
ــتان  ــخ 97/12/27 در شهرس ــین در تاری ــد حس ــروندانی فرزن س
ــل  ــه شــرح ذی ــه آن مرحــوم ب ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورث
ــروندانی ش ش  ــار س ــوش رفت ــرا خ ــد.1- زه ــده ان ــه ش تعرف
3342 نــام پــدر: شــجاع   نســبت: فرزنــد 2-لیــا خــوش رفتــار 
ســروندانی ش ش 6 نــام پــدر: شــجاع نســبت: فرزنــد 3- طیبــه 
ــدر:  ــام پ ــنامه 3583 ن ــماره شناس ــروندانی ش ــار س خــوش رفت
شــجاع نســبت: فرزنــد 4- کبــری خــوش رفتــار ســروندانی 
ــد 5-  ــبت: فرزن ــجاع نس ــدر: ش ــام پ ــنامه 807 ن ــماره شناس ش
ــام  ــنامه 34 ن ــماره شناس ــروندانی ش ــار س ــوش رفت ــه خ فاطم
پــدر: شــجاع نســبت: فرزنــد 6- مریــم خــوش رفتــار ســروندانی 
ــد 7-  ــد ر: شــجاع نســبت: فرزن ــام پ شــماره شناســنامه 248 ن
رقیــه خــوش رفتــار ســروندانی شــماره شناســنامه 57 نــام پــدر: 
ــروندانی  ــژاد س ــض ن ــو بی ــاه بان ــد 8- م ــبت: فرزن ــجاع نس ش
شــماره شناســنامه 27 نــام پــدر: شــجاع نســبت همســر متوفــی 
و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک پــس 
ــدات  ــی و تعه از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانون
ــور را  ــتی مزب ــاد در خواس ــماره 9809985272700059  مف ــه ش ب
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــاف  ــر شــعبه دوم  شــورای حــل اخت ــه دفت ــاه ب ــک م ظــرف ی
ــت  ــی حصــر وراث ــر اینصــورت گواه ــاد در غی رشــت تســلیم نمی

ــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.  براب
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر               2917

آگهی حصر وراثت 
خانــم مریــم آقــا بیگــی ســراوانی به شــماره شناســنامه 
3284 فرزنــد محمــد از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــد  ــی فرزن ــی مژده ــم عمران ــه خان ــادروان معصوم ش
ــوت  ــنگر ف ــتان س ــخ 88/4/7 در شهرس ــی در تاری عل
نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه 
ــراوانی ش ش  ــی س ــا بیگ ــعبان آق ــد: 1- ش ــده ان ش
نســبت:  2112 نام پدر: محمد   
فرزنــد 2- مریــم آقــا بیگــی ســراوانی ش ش 3284 
ــا  ــین آق ــد 3- حس ــبت: فرزن ــد نس ــدر: محم ــام پ ن
پــدر: محمــد  نــام  بیگــی ســراوانی ش ش 2115 
ــراوانی ش  ــی س ــا بیگ ــان اق ــد 4- رمض ــبت: فرزن نس
ش 2113 نــام پــدر: محمــد نســبت: فرزنــد 5- معــزز 
ــد  ــدر: محم ــام پ ــراوانی ش ش 2114 ن ــی س ــا بیگ آق
نســبت: فرزنــد 6- رقیــه اقــا بیگــی ســراوانی ش ش 
3283 نــام پــدر: محمــد نســبت : فرزنــدو بــه غیــر از 
ــک پــس  ــدارد. این ــه دیگــری ن ــاال ورث ــرده ب وراث نامب
از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و 
ــاد در  ــماره 9809985272700209  مف ــه ش ــدات ب تعه
ــد  ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی خواســتی مزب
چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم  شــورای حــل اختــاف رشــت 
تســلیم نمیــاد در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــر درخواس براب
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر  2918

ابالغیه 
مشــخصات: ابــاغ شــونده حقیقــی 1- نــام 
فرهــاد  فــاراب خلخالــی نــام پــدر: جلیــل 
کدپســتی -  کــد ملــی: 2593020334 نشــانی: 
اســتان گیــان – رشــت – پیــر بــازار خانــه 
محلــه مرغــداری فــاراب تلفــن: 09132347248  
حضــور:  تاریــخ   - شــهرداری  منطقــه 
1398/04/12 ســاعت حضــور: 14:30درخصــوص 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــلقی حقیق ــرام باش ــوی به دع
و  چــک  وجــه  مطالبــه  بــر  مبنــی  شــما 
مطالبــه خســارت دادرســی خســارت تاخیــر 
ــیدگی  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــه در وق تادی
در ایــن شــعبه حاضــر شــوید.این اباغنامــه 
ــده  ــاغ ارســال گردی ــه ســامانه اب ــرای شــما ب ب
ــد و  ــه کنی ــاغ مراجع ــامانه اب ــه س ــت.* ب اس
ــود،  ــری خ ــز کارب ــه و رم ــتفاده از شناس ــا اس ب
اطاعــات ایــن اباغیــه را از قســمت »دریافــت 
ــخ  ــماره و تاری ــودن ش ــا وارد نم ــماره« ب ــا ش ب
ــد.*  ــاهده کنی ــت و مش ــه دریاف ــدور اباغی ص
چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه ، حســاب 
کاربــری )شناســه و رمــز( دریافــت ننمــوده 
ایــد جهــت ثبــت نــام، بــه یکــی از دفاتــر 
خدمــات الکترونیکــی قضائــی و در صــورت 
عــدم دسترســی بــه نزدیکتریــن واحــد قضائــی 
ــه  ــه منزل ــه ب ــدم مراجع ــد.* ع ــه نمایی مراجع
اســتنکاف از قبــول اوراق قضائــی بــوده و ابــاغ 
محسوب می شود.                                          2916
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139860319014000357 -98/02/10 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  علیرضا 
رضـوی ابراهیمـی  فرزند حسـین شـماره شناسـنامه 232صادره 
از کرمـان درششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی  به مسـاحت 
197870متـر مربـع پـاک - فرعـی از 360- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از360- اصلـی قطعـه دو واقـع 
دراراضـی داروئیـه  جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای لطفعلـی فـروزان ابراهیمـی محـرز گردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/08- تاریـخ انتشـار نوبت دوم: 

98/03/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۱۱۵

مدیرعامل شرکت گاز استان ایام: ارسال دومین محموله کمک به سیل زدگان
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایام، عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایام  با ابراز 
تأسف عمیق از خسارات وارد آمده به سیل زدگان گفت: از همان روز های اولیه حادثه غم انگیز سیل در بخش 

ماژین از توابع شهرستان دره شهر کارکنان شرکت گاز استان ایام بصورت خودجوش جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی را شروع کردند

با حضور سرپرست دانشگاه و مدیر کل دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری ایام

بررسی »سند ارتقاء وضعیت زنان استان« 

بـا حضـور سرپرسـت دانشـگاه علـوم 
پزشـکی، مدیـر کل دفتـر امـور بانـوان 
معـاون  اسـتانداری،  خانـواده  و 
رئیـس  و  درمـان  مدیـر  بهداشـتی، 
مرکز مشـارکت های اجتماعی، مشـاور 
و  بانـوان  امـور  در  دانشـگاه  رئیـس 
نماینـدگان بانـوان شـاغل در دانشـگاه 
در حـوزه هـای مختلـف، "سـند ارتقاء 
سـتاد  در  اسـتان"  زنـان  وضعیـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـام  مـورد 

قـرار گرفـت. بررسـی 
سرپرسـت  جلسـه  ایـن  ابتـدای  در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـام ضمـن 
امـور  بـه مدیـر کل دفتـر  خیرمقـدم 
اظهـار  اسـتانداری  خانـواده  و  بانـوان 
داشـت: ارتقـاء وضعیـت شـغلی زنان 
دغدغـه  همـواره  شـغلی  محیـط  در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـوده اسـت.
داد:  ادامـه  کریمیـان  محمـد  دکتـر 
خوشـبختانه دیـدگاه جامعـه به قشـر 
تفـاوت  گذشـته  بـه  نسـبت  بانـوان 
محسوسـی پیدا کـرده و امروز شـاهد 
حضـور و درخشـش بانـوان در تمامـی 

هسـتیم. عرصه هـا 
دانشـگاه  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
بانـوان،  بـه  نـگاه  پزشـکی  علـوم 
نـگاه جنسـیتی نیسـت بلکـه تـاش 
می کنیـم کـه شـرایط را بـرای رشـد و 
ارتقا هر چه بیشـتر بانوان در مقایسـه 

فراهـم سـازیم. را  آقایـان  بـا 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  سرپرسـت 
ایـام در خاتمـه سـخنان خود یـادآور 
شـد: دانشـگاه تمـام تاش خـود را به 
راه تدویـن  تـا در  کار خواهـد گرفـت 
"سـند ارتقـاء وضعیـت زنـان اسـتان" 

تمـام اطاعـات و داشـته هـای خود 
دسـت  و  تدوینگـران  اختیـار  در  را 

انـدرکاران ایـن سـند قـرار دهـد.
در ادامـه نیز مدیرکل دفتـر امور بانوان 
ضمـن  ایـام  اسـتانداری  خانـواده  و 
تبریـک انتصـاب دکتـر کریمیـان بـه 
علـوم  دانشـگاه  سرپرسـت  عنـوان 
و  طاعـات  قبولـی  آرزوی  و  پزشـکی 
عبـادات مـردم روزه دار اسـتان عنـوان 
زنـان  وضعیـت  ارتقـاء  "سـند  کـرد: 
اسـتان" از یـک سـال اخیر آغاز شـده 
و در ایـن راه بـرای پویایـی هـر چـه 
بیشـتر ایـن سـند نیازمنـد همـکاری 
ویژه دانشـگاه علوم پزشـکی هستیم.
سـند  ایـن  افـزود:  شـادیوند  مریـم 
بـا  رابطـه  در  اولیـه  اطاعـات  شـامل 
کار،  نیـروی  همچـون  حوزه هایـی 
تحصیـات، ورزش، ازدواج، بهداشـت 
و درمـان، آسـیب هـای اجتماعـی و 
... می باشـد کـه بـا نگاهـی دقیـق و 
مشـکات  و  آسـیب ها  کارشناسـانه؛ 
و راهکارهایـی را در ایـن زمینـه بیـان 

. می کنـد
یـک  کـرد:  بیـان  بـه  ادامـه  در  وی 
سـرفصل از این سـند مربـوط به حوزه 
بهداشـت و درمـان اسـت کـه در ایـن 
پژوهـش  و  بررسـی  بـه  نیـاز  راسـتا 
دارد و از متولیـان و مسـئوالن حـوزه 
سـامت اسـتان انتظـار داریـم در این 

عرصـه مـا را یـاری کننـد.
در ادامـه نیـز دکتـر نریمانـی مشـاور 
رئیـس دانشـگاه در امـور بانوان ضمن 
امـور  دفتـر  مدیـرکل  بـه  خیرمقـدم 
بانـوان و خانواده اسـتانداری ابراز کرد: 
بانـوان بـه عنـوان نیمـی از جمعیـت 
جامعـه؛ نقـش آنـان در زندگـی افـراد 
اسـت.  پررنـگ  و  برجسـته  بسـیار 

وی افـزود: انتظـار بانـوان شـاغل در 
دسـتگاه ها و ارگان ها، برداشـته شـدن 
اسـتقرار شایسـته  و  نـگاه جنسـیتی 
کـه  اسـت  دسـتگاه ها  در  سـاالری 
خوشـبختانه گام های بسـیار خوبی در 
سـطح اسـتان در این راسـتا برداشـته 
بانـوان  از  بسـیاری  انتصـاب  و  شـده 
ایـن  گویـای  مدیریتـی  مناصـب  در 

واقعیـت اسـت.
در ادامـه نیـز دکتـر ناصری فـر معاون 
بهداشـتی دانشـگاه ضمـن خیرمقـدم 
و  بانـوان  امـور  دفتـر  مدیـرکل  بـه 
نقـش  بـه  اسـتانداری؛  خانـواده 
خدمات دهی دانشـگاه به تمام اقشـار 
اشـاره کـرد  بانـوان  جامعـه خصوصـًا 
و گفـت: در دانشـگاه علـوم پزشـکی 
خوشـبختانه تفاوتـی در ارائـه خدمات 
بیـن بانـوان و آقایـان وجـود نـدارد.

از  آمـاری  ارائـه  بـه  ادامـه  در  وی 
جمعیـت  از  تفکیکـی  اطاعـات 
اسـتان بـر اسـاس بانـوان و آقایان در 

پرداخـت. مختلـف  عرصه هـای 
همچنیـن دکتـر صادقـی فـر مسـئول 
اجتماعـی  هـای  مشـارکت  مرکـز 
دانشـگاه ضمـن تقدیـر از خدمـات و 
تاشـهای مدیـرکل دفتـر امـور بانـوان 
و خانواده اسـتانداری در راسـتای ارج 
نهـادن بـه قشـر بانـوان در جامعـه؛ بـا 
بیـان اینکـه حـوزه بانـوان، حـوزه ای 
نوپا اسـت، ابـراز کرد: عرصه سـامت، 
عرصه رفتار و تفکر اسـت و نیاز اسـت 
سـطح  در  دانشـگاهی  حـوزه  در  کـه 
اسـتان روی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
عـاوه بـر ارائـه خدمـات بهداشـتی و 
درمانـی؛ در مقوله آمـوزش و پژوهش 

نیـز حسـاب ویـژه ای بازشـود.

نرمش اقتصاد مازندران با 
صادرات فوالد سخت از بندر 

امیرآباد
12هـزار تـن فـوالد اسـتوانه ای توپـر از بندرامیرآبـاد بـه مقصـد کشـور روسـیه صـادر می 

شود.
مدیـر منطقـه ویـژه اقتصـادی بندرامیرآبـاد بـا اعـام ایـن خبـر گفـت  730 تـن  فـوالد 
اسـتوانه ای توپر به کشـور روسـیه از طریق کشـتی صادر شـده و قرار اسـت 12 هزار تن 

دیگـر از ایـن محمولـه طـی چنـد نوبت به این کشـور ارسـال شـود.
مهنـدس رضوانـی اظهـار داشـت صـادرات فـوالد از بندرامیرآباد که در گذشـته نیز سـابقه 
دارد نقطـه عطفـی مـی باشـد کـه مـی تواند به تنـوع بخشـیدن کاالهـای صادراتی کمک 

شـایانی نماید.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در منطقـه ویـژه اقتصـادی بندرامیرآبـاد پتانسـیل 
ترانزیـت و صـادرات کاال بـه خوبـی شناسـایی و بهره بـرداری می گردد افـزود با اقدامات 
شـاخص انـدازه گیـری شـده و تنـوع کاالیی امیدورایم در سـال رونق تولید شـاهد رشـد 

بیـش از پیـش صـادرات در بنـدر امیرآباد باشـیم.

حضور مدیر امور 
آبفار نكاء در 

همایش دهیاران 
بخش هزار جریب

همایـش دهیاران روسـتاهای بخـش هزار 
جریـب شهرسـتان نـکاء با حضور بخشـدار 
و برخـی از مدیـران شهرسـتانی در راسـتای 
بررسـی و رفـع مشـکات روسـتاهای ایـن 

بخـش در بخشـداری هـزار جریـب نـکاء برگـزار شـد.
در ایـن همایـش مهنـدس الیـاس صحراگـرد  مدیـر  امـور آبفار شهرسـتان نـکاء ضمن 
بیـان بخشـی از عملکـرد ایـن امـور به ویژه در سـیل اخیر بـر اهمیت کلر زنـی تاکید کرد 
و بـا اشـاره بـه اسـتفاده بهینـه  و مدیریت مصرف اظهار داشـت : آب بـا زحمات و هزینه 
زیـادی تولیـد مـی شـود و با توجه بـه حمایت دولت از روسـتاییان، آب بهای روسـتایی 
بسـیار نـازل اسـت و همیـن امـر موجب اسـتفاده بـی رویه مشـترکین شـده و حتی از 
آب آشـامیدنی در بخـش کشـاورزی اسـتفاده مـی کنند کـه یقینا این امـر باعث تحمیل 
هزینـه سـنگین بـه شـرکت و کمبـود آب شـرب و بروز چالـش در خدمات رسـانی بهینه 

به مشـترکین خواهد شـد.
مهنـدس صحـرا گـرد در ادامـه سـخنانش بـا اعـام آمادگـی آبفـار شهرسـتان نـکاء  در 
راسـتای نظـارت بـر نصـب کنتـور در روسـتاهای غیـر تحت پوشـش بخش هـزار جریب 
جهـت جلوگیـری از هـدر رفـت آب از همـکاری و تعامـل ایـن امور بـرای تحویـل کلر  به 

تمامـی روسـتاها و آمـوزش مـورد نیـاز در ایـن خصوص خبـر داد .

خراسـان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  مدیـر    
رضـوی درنشسـتی کـه بـا حضـور سـه متولـی طرح 
ابتـکاری" سـبز آمـوز" برگـزار شـد، اظهـار داشـت:  
پایلـوت طـرح  فـاز  آمیـز  موفقیـت  پایـان  از  پـس 
سـبز آمـوز درمشـهد، بـه منظـور اسـتمرار و اجـرای 
گسـترده تـر آن در فـاز دوم بـا همراهـی سـه جانبه 
و  پـرورش  و  زیسـت،آموزش  محیـط  حفاظـت 

شـد. ریـزی  برنامـه  شـهرداری 
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل حفاظـت محیط 
همتی،مدیـرکل  رضوی،تـورج  خراسـان  زیسـت 
محیـط زیسـت خراسـان رضـوی درایـن نشسـت که 
بـه منظـور هـم اندیشـی و تبـادل نظـر در راسـتای 
اجـرای فـاز دوم طـرح سـبزآموز برگـزار شـد،ضمن 
اشـاره بـه بازخوردهای مثبت و برجسـته فازنخسـت 
طـرح سـبز آمـوز در ارتقـای سـواد و بینـش محیـط 
آمـوزش  قبیـل  ایـن  ترویـج  و  توسـعه  زیسـتی، 
دانـش  میـان  در  و طبیعـت محـور  ابتـکاری  هـای 
روش  مطلوبتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  را  آمـوزان 
و  کـودکان  بـه  بینـش  و  دانـش  انتقـال  هـای 
نوجوانان دانسـت و از شـهرداری مشـهد به واسـطه 
آمـوزش  و  سـبزآموز  طـرح  از  میزبانـی  و  حمایـت 
و پـرورش بـه واسـطه همراهـی هـای ارزشـمند در 
اجـرای طـرح تجلیـل کـرد.  وی تصریـح کـرد: طبق 
برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفته،ادامـه این طرح 
اجرایـی کـه بـرای نخسـتین بـار درکشـور، روزهـای 
پایانـی سـال گذشـته درمشـهد آغـاز شـد، مبتنی بر 
رویکردهـای نویـن آموزشـی و در مقیاسـی بسـیار 

وسـیع تـر برگـزار
 می شود.

و  اجتماعـی  سـازمان  رئیـس  و  شـهردار  معـاون 
اجـرای  درادامـه  نیـز  مشـهد  شـهرداری  فرهنگـی 
برنامـه هـای آموزشـی در حـوزه محیـط زیسـت را 
یکـی از اولویـت هـای شـهرداری دانسـت و افـزود: 
در راسـتای بسـتر سـازی توسـعه آمـوزش هـا بـه 
دانـش  همـه  دسترسـی  منظـور  شـهربه  سراسـر 
از  ، کـه  میدانـی  هـای  آمـوزش  ایـن  بـه  آمـوزان 
فضـای تئـوری فاصلـه گرفتـه و بـه طبیعـت برونـد 

داریـم.         آمادگـی 
 گفتنـی اسـت طـرح سـبز آمـوز بـا هـدف آمـوزش 
و  کـودکان  بـه  شـهری  زیسـت  محیـط  فرهنـگ 
نوجوانـان در سـال 1397 تعریـف و در فـاز نخسـت 
از سـه منطقـه  آمـوزان منتخـب  )الگویـی( دانـش 
شـهر  برخـوردار  کـم  و  برخـوردار  نیمـه  برخـوردار، 
مشـهد،تحت  آبـاد  وکیـل  بـاغ  مـکان  در  را  مشـهد 
در  آور  نشـاط  و  آموزشـی  هـای  برنامـه  پوشـش 
تنـوع  خـاک،  آب،  حیاتـی  منبـع  چهـار  راسـتای 

قـرارداد. پسـماند  و  زیسـتی 

رئیــس ســازمان پســماند شــهرداری 
کــرج گفــت: طرح هــای مختلفــی جهت 
تفکیــک زبالــه در اســتان البــرز در حــال 
ــد  ــا منطقــه حلقــه دره بتوان اجراســت ت
ســال هــای دیگــری میزبــان زبالــه های 

اســتان باشــد.
احمــد خیــری، رئیس ســازمان پســماند 
ــدود  ــه ح ــت: روزان ــرج گف ــهرداری ک ش
یــک هــزار و 500 تــن زبالــه تر و خشــک 
در اســتان البــرز تولیــد مــی شــود و در 

ــه شــهر کــرج ایــن رقــم   مناطــق ده گان
بــه 800 تــن مــی رســد کــه کاهــش ایــن 
مقــدار نیازمنــد فرهنــگ ســازی و عــزم 
جــدی اســت.رئیس ســازمان پســماند 
ــش از  ــرد: بی ــار ک ــرج اظه ــهرداری ک ش
ــا  بیســت ســال اســت کــه حلقــه دره ب
مســاحتی بالــغ بــر 120 هکتــار بــه عنوان 
یــک منطقــه اســتراتژیک میزبــان زبالــه 
ــای  ــی ه ــت و آلودگ ــتان اس ــای اس ه
ــود را دارد  ــاص خ ــی خ ــت محیط زیس

و فنــاوری هایــی نیــز در آن جــا بــه 
ــا اشــاره  ــه مــی شــود.خیری ب کار گرفت
ــه  ــل حلق ــال تکمی ــت در ح ــه ظرفی ب
ــش در  ــال پی ــد س ــرد: چن ــان ک دره بی
کارگــروه پســماند اســتان، پیــش بینــی 
هایــی جهــت راه انــدازی ســایت شــماره 
ــه  ــا ب ــه صــورت گرفــت ام دو دفــن زبال
دلیــل عــدم انجــام مطالعــات تکمیلــی 
و پیوســت هــای زیســت محیطــی، ایــن 
ــرد:  ــوان ک ــد.وی عن ــی نش ــرح اجرای ط
ــش  ــت کاه ــود را جه ــاش خ ــام ت تم
دفــن بهداشــتی زبالــه بــه کار مــی 
گیریــم تــا ظرفیــت  حلقــه دره در ســال 
هــای آینــده نیــز بتوانــد پاســخگوی نیاز 

ــرز باشــد. اســتان الب

طرح های جدید تفکیک زباله 
درکرج 

۸۰۰ طرح اشتغال زایی بنیاد برکت 
در استان کهگیلویه و بویراحمد

بنیـاد برکـِت سـتاد اجرایـی فرمان حضـرت امـام)ره( 800 طرح اشـتغال زایی را در 
روسـتاها و مناطـق محـروم اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد ایجـاد و بـه بهره برداری 

می رسـاند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد برکت، ایـن بنیـاد بـه منظـور محرومیت زدایی و 
توانمندسـازی اقتصـادی و اجتماعـی مناطق محـروم و کم برخودار، در سـال جاری 
اقـدام بـه راه انـدازی 800 طرح اشـتغال زایی با قابلیت ایجاد بیـش از 2240 فرصت 
شـغلی در شهرسـتان های چاروسا، کهگیلویه، باشـت، بویراحمد و دیشموک استان 
کهگیلویـه و بویراحمـد می کنـد. ایـن تعـداد طرح هـای کارآفرینـی در قالـب مـدل 
اشـتغال زایی  حمایتـی  )سـرمایه گذاری  »سـحاب«  اجتماع محـور  اشـتغال زایی 
برکـت( و در رشـته هایی هم چـون پـرورش دام سـبک و سـنگین، زنبـورداری، 
تولیـد پوشـاک، صنایـع دسـتی، پـرورش طیـور و قالی بافـی ایجـاد خواهـد شـد. 
براسـاس ایـن گـزارش، بـرای ایجـاد و راه انـدازی 800 طـرح اشـتغال زایی مذکـور 
بالـغ بـر 720 میلیـارد ریـال اعتبـار پیش بینـی شـده اسـت. هم چنین بـرای ایجاد 
و بهره بـرداری از ایـن تعـداد طـرح، 9 تسـهیل گر و مجـری بـه عنـوان مجریـان 
نظـام طرح هـای اشـتغال زایی اجتماع محـور بنیـاد برکت در مناطق محروم اسـتان 
کهگیلویـه و بویراحمـد فعالیـت خواهنـد کـرد. بنیـاد برکـِت سـتاد اجرایـی فرمان 
حضـرت امـام)ره( سـال گذشـته نیـز 200 طـرح اشـتغال زایی بـا قابلیـت ایجـاد 
450 فرصـت شـغلی را در 23 روسـتای شـهر چاروسـا بـا اعتبـاری بالـغ بـر 180 
میلیارد ریال به بهره برداری رسـانده بود که امسـال چهار شـهر باشـت، دیشـموک، 
کهگیلویـه و بویراحمـد بـه شـهرهای هـدف ایـن بنیـاد بـرای اشـتغال زایی افزوده 
شـده اسـت. این تعـداد طرح اشـتغال زایی از میـان 950 طرح پیشـنهادی و پس 
از بازدیـد تسـهیل گران و طـی مراحـل اهلیت سـنجی فنـی و اعتباری انتخـاب و به 
بهره بـرداری رسـیده اند. اهلیـت متقاضیـان بـا معیارهایـی هم چـون فقدان شـغل، 
برخـورداری از مهارت هـای حداقلـی، دارا بـودن امکانات اولیه ماننـد محل نگهداری 
دام، قـادر بـودن بـه اخـذ تسـهیات در سیسـتم بانکـی کشـور و ... سـنجیده و به 
تأییـد می رسـد. گفتنی اسـت، بنیـاد برکِت سـتاد اجرایی فرمان حضـرت امام)ره( 
بـا هـدف محرومیت زدایـی و توانمندسـازی اقتصـادی و اجتماعـی مناطق محروم 
و کم برخـودار، اشـتغال زایی و ایجـاد فرصت هـای کارآفرینـی در ایـن مناطـق را در 

سـرلوحه ی اقدامـات خـود قرار داده اسـت.

آب

پس از یک دهه آب شیرین وارد شبکه توزیع 
شهر "خور" شد

ــواد  ــد ج ــمیرا خدری-محم س
فیــروزی بــا اشــاره بــه در مــدار 
قــرار گرفتــن آب شــیرین در 
شــبکه توزیــع آب شــرب شــهر 
خــور گفت:دریــک دهــه اخیــر بدنبــال وقــوع خشکســالی 
ــع   ــا منب ــه تنه ــاب ک ــمه بازی ــی چش ــتان، آبده در  اس
ــیار  ــت بس ــور اس ــهر خ ــیرین  ش ــده آب ش ــن کنن تامی
ــان  ــا پای ــال 88 ت ــه از س ــود بطوریک ــه ب ــش یافت کاه
ــهر  ــع ش ــبکه توزی ــیرین وارد ش ــر آب ش ــال 97 دیگ س
خــور نگردیــد. وی ادامــه داد: در ســال آبــی جــاری 
بدنبــال بارندگــی هــای قابــل توجــه در  ایــن شهرســتان 
،از ابتــدای ســال 98 آب شــیرین وارد شــبکه توزیــع 

ــد از آب شــیرین در  ــره من ــردم به ــور شــد و م شــهر خ
ــزان آبدهــی  ــه می ــروزی ب ــای خــود شــدند فی ــه ه خان
چشــمه بازیــاب پرداخــت و عنــوان کــرد: براســاس دبــی 
ســنجی هــای صــورت گرفتــه در زمــان ترســالی آبدهــی 
ایــن چشــمه بــه بیــش از 20 لیتــر در ثانیــه مــی رســد و 
در زمــان خشکســالی حــدود یــک لیتــر در ثانیــه اســت. 
ــر  ــد ســال اخی ــه در چن ــان اینک ــا بی ــا خــور ب ــر آبف مدی
ــه  ــاب ب بدلیــل وقــوع خشکســالی آبدهــی چشــمه بازی
حــدود یــک لیتــر در ثانیــه کاهــش یافــت عنــوان کــرد:در 
ــیار  ــاب بس ــمه بازی ــی چش ــه آبده ــک ک ــالهای خش س
کاهــش یافــت مــردم از شــیرهای برداشــت موجــود در 

ــد. ــن نمودن ــاز را تامی شــهر آب شــیرین موردنی

انتصاب عضو هیات 
مدیره بیمه ایران

باحکم وزیـر اقتصاد، 
محمـد رضایـی عضو 
هیـات مدیـره بیمـه 

شـد. ایران 
آقـای رضایـی از مدیـران بـا سـابقه صنعـت 
بیمـه و بیمـه ایران اسـت که رده هـای متعدد 
مدیریتـی را در ایـن صنعـت طی کرده اسـت.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران

اطاع 
رسانی

فوالد مبارکه در گلریزان برای 
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد 

محمـود اکبری معاون فـروش و بازاریابی فوالد 
مبارکـه  درهشـتمین مراسـم گلریـزان شـرکت 
ایـن  فـوالد مبارکـه و شـرکتهای زیرمجموعـۀ 
شـرکت، ویـژۀ آزادسـازی زندانیـان جرائـم غیرعمـد گفـت: حضـور در این 
مراسـم پرفیـض عـاوه بـر این کـه فرصتـی برای کمـک به همنـوع فراهم 
مـی آورد، باعث می شـود این سـنت حسـنه را در خود زنده نگـه داریم و به 
جوانـان و فرزنـدان خـود نیـز بیاموزیم کـه در کنـار کار و فعالیت اقتصادی 
روزمـره، بایـد بـه فکـر عزیزانی باشـیم کـه به دالیلـی از حضور سرپرسـت 
خانـواده در کنـار خـود محـروم شـده اند و ممکـن اسـت بـه ناهنجاری هـا 
و آسـیب های اجتماعـی دچـار شـوند. اینجاسـت کـه کمـک تک تـک مـا 
می توانـد در نجـات جامعـه مؤثـر واقـع شـود. طـی سـال هایی کـه ایـن 

اصفهان

مسئول جدبد انجمن موسیقی 
شهرستان اسامشهر معرفی شد

انجمـن  رئیـس  طـرف  از  حکمـی  طـی 
مجیـد  آقـای  تهـران  اسـتان  موسـیقی 
عزیـزی بعنوان مسـئول انجمن موسـیقی 
شهرسـتان اسامشـهر بـه مـدت ٢ سـال 
منصـوب گردیـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره فرهنـگ وارشـاد 
اسـامی اسامشـهر، آقـای عزیزی مدرس و کارشـناس موسـیقی و 
نوازنـده سـاز  تـار و سـه تـار می باشـد کـه موسـیقی را از اواخر سـال 
1379 نـزد داریـوش پرنیـاکان، نویـد قزوینـه و کیـوان سـاکت آغـاز 
نموده اسـت.  گفتنی اسـت: ایشـان در سـال 1386 برای نواختن  به 
دوره های عالی ردیف موسـیقی  محسـن نفر راه یافت و با شرکت در 
کاسـهای آزاد هنرسـتان و دانشـکده موسـیقی، یک دوره آنالیز ردیف 
میـرزا عبـدهللا را نـزد شـادروان محمد رضا لطفی سـپری نمـوده و  در 

جشـنواره هـای مختلـف موسـیقی شـرکت فعال داشـته اسـت

اسامشهر

معاون مالی جدید بانک 
صادرات ایران منصوب شد

طـی حکمی از سـوی حجت اله صیدی، 
احمـد فاضلـی بـه عنـوان معـاون مالی 
جدیـد بانـک صـادرات ایـران منصـوب 
شـد. بـه گـزارش روابط عمومـی بانـک 
صـادرات ایران، در مراسـمی با حضور اعضـای هیئت مدیره، معاونان، 
مدیـران امـور و روسـای برخـی ادارات تخصصـی حـوزه مالـی و 
حسـابداری، حکـم معاونـت مالـی بانـک صـادرات ایـران توسـط 
حجت الـه صیـدی بـه احمـد فاضلـی اعطـا شـد. مدیرعامـل بانـک 
صـادرات ایـران در این مراسـم که با قدردانـی از زحمات و تاش های 
شـاهین صالـح محمـدزاده معـاون مالـی سـابق بانـک همـراه بود، 
شـرایط امـروز گزارشـگری مالـی در نظـام بانکـی را مورد اشـاره قرار 
داد و بـر ضـرورت ارتقـای تـوان قضاوت در تفسـیر صورت های مالی 

بانک هـا بـا وجـود مقـررات و ضوابـط فعلـی تاکیـد کرد.

بانک 
صادرات

عملیات آبرسانی به 
شهرک امام علی )ع( 
بروات به اتمام رسید 

عملیـات آبرسـانی بـه شـهرک امام 
علـی )ع( بـروات بـا اجـرای 6500 
متـر   8300 و  انتقـال  خـط  متـر 
شـبکه آبرسـانی بـه اتمـام رسـید.
احمـد  کرمـان-  آبفـا  خبرنـگار 
بیانـی مدیـر امـور آب و فاضـاب 
منظـور  بـه  بـم گفـت:  شهرسـتان 
آبرسـانی به شـهرک امام علی )ع( 
بـروات، در مهـر مـاه سـال گذشـته 
بـا حضور مهنـدس پاکـروح معاون 
فنـی و توسـعه شـرکت مهندسـی 
آب و فاضـاب کشـور ، فرمانـدار و 
نماینده شهرسـتان بـم ، مدیرعامل 
اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت 
مسـئولین  از  جمعـی  و  کرمـان 
عملیـات  اجـرای  ، کلنـگ  محلـی 
آبرسـانی بـه این شـهرک بـه زمین 
زده شـد. وی افـزود: هـم اکنـون 
ایـن عملیـات بـا اجـرای 6500 متر 
خـط انتقال چـدن داکتیل  و 8300 
متـر شـبکه آبرسـانی پلـی اتیلـن 
در اقطـار )63،90 و 110 میلیمتـر( 
بـه اتمـام رسـیده و بـه زودی وارد 
مـدای مـی شـود. بیانـی در ادامـه 
بیـان داشـت: بـا بهـره بـرداری از 
ایـن طرح در فاز اول بـه 1000 واحد 
آبرسـانی  شـهرک  ایـن  مسـکونی 

مـی شـود.

خبر
مدیرکل محیط زیست خراسان 

رضوی خبرداد:
اجرای فاز دوم طرح 
ابتکاری "سبزآموز"  

بزودی در خراسان رضوی
گزارش

آگهی حصر وراثت 
خانــم فاطمــه خــوش رفتــار ســروندانی بــه شــماره شناســنامه 34 
ــد شــجاع از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت  فرزن
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــجاع خــوش رفتــار 
ــتان  ــخ 97/12/27 در شهرس ــین در تاری ــد حس ــروندانی فرزن س
ــل  ــه شــرح ذی ــه آن مرحــوم ب ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورث
ــروندانی ش ش  ــار س ــوش رفت ــرا خ ــد.1- زه ــده ان ــه ش تعرف
3342 نــام پــدر: شــجاع   نســبت: فرزنــد 2-لیــا خــوش رفتــار 
ســروندانی ش ش 6 نــام پــدر: شــجاع نســبت: فرزنــد 3- طیبــه 
ــدر:  ــام پ ــنامه 3583 ن ــماره شناس ــروندانی ش ــار س خــوش رفت
شــجاع نســبت: فرزنــد 4- کبــری خــوش رفتــار ســروندانی 
ــد 5-  ــبت: فرزن ــجاع نس ــدر: ش ــام پ ــنامه 807 ن ــماره شناس ش
ــام  ــنامه 34 ن ــماره شناس ــروندانی ش ــار س ــوش رفت ــه خ فاطم
پــدر: شــجاع نســبت: فرزنــد 6- مریــم خــوش رفتــار ســروندانی 
ــد 7-  ــد ر: شــجاع نســبت: فرزن ــام پ شــماره شناســنامه 248 ن
رقیــه خــوش رفتــار ســروندانی شــماره شناســنامه 57 نــام پــدر: 
ــروندانی  ــژاد س ــض ن ــو بی ــاه بان ــد 8- م ــبت: فرزن ــجاع نس ش
شــماره شناســنامه 27 نــام پــدر: شــجاع نســبت همســر متوفــی 
و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک پــس 
ــدات  ــی و تعه از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانون
ــور را  ــتی مزب ــاد در خواس ــماره 9809985272700059  مف ــه ش ب
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــاف  ــر شــعبه دوم  شــورای حــل اخت ــه دفت ــاه ب ــک م ظــرف ی
ــت  ــی حصــر وراث ــر اینصــورت گواه ــاد در غی رشــت تســلیم نمی

ــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.  براب
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر               2917

آگهی حصر وراثت 
خانــم مریــم آقــا بیگــی ســراوانی به شــماره شناســنامه 
3284 فرزنــد محمــد از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــد  ــی فرزن ــی مژده ــم عمران ــه خان ــادروان معصوم ش
ــوت  ــنگر ف ــتان س ــخ 88/4/7 در شهرس ــی در تاری عل
نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه 
ــراوانی ش ش  ــی س ــا بیگ ــعبان آق ــد: 1- ش ــده ان ش
نســبت:  2112 نام پدر: محمد   
فرزنــد 2- مریــم آقــا بیگــی ســراوانی ش ش 3284 
ــا  ــین آق ــد 3- حس ــبت: فرزن ــد نس ــدر: محم ــام پ ن
پــدر: محمــد  نــام  بیگــی ســراوانی ش ش 2115 
ــراوانی ش  ــی س ــا بیگ ــان اق ــد 4- رمض ــبت: فرزن نس
ش 2113 نــام پــدر: محمــد نســبت: فرزنــد 5- معــزز 
ــد  ــدر: محم ــام پ ــراوانی ش ش 2114 ن ــی س ــا بیگ آق
نســبت: فرزنــد 6- رقیــه اقــا بیگــی ســراوانی ش ش 
3283 نــام پــدر: محمــد نســبت : فرزنــدو بــه غیــر از 
ــک پــس  ــدارد. این ــه دیگــری ن ــاال ورث ــرده ب وراث نامب
از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و 
ــاد در  ــماره 9809985272700209  مف ــه ش ــدات ب تعه
ــد  ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی خواســتی مزب
چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم  شــورای حــل اختــاف رشــت 
تســلیم نمیــاد در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــر درخواس براب
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر  2918

ابالغیه 
مشــخصات: ابــاغ شــونده حقیقــی 1- نــام 
فرهــاد  فــاراب خلخالــی نــام پــدر: جلیــل 
کدپســتی -  کــد ملــی: 2593020334 نشــانی: 
اســتان گیــان – رشــت – پیــر بــازار خانــه 
محلــه مرغــداری فــاراب تلفــن: 09132347248  
حضــور:  تاریــخ   - شــهرداری  منطقــه 
1398/04/12 ســاعت حضــور: 14:30درخصــوص 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــلقی حقیق ــرام باش ــوی به دع
و  چــک  وجــه  مطالبــه  بــر  مبنــی  شــما 
مطالبــه خســارت دادرســی خســارت تاخیــر 
ــیدگی  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــه در وق تادی
در ایــن شــعبه حاضــر شــوید.این اباغنامــه 
ــده  ــاغ ارســال گردی ــه ســامانه اب ــرای شــما ب ب
ــد و  ــه کنی ــاغ مراجع ــامانه اب ــه س ــت.* ب اس
ــود،  ــری خ ــز کارب ــه و رم ــتفاده از شناس ــا اس ب
اطاعــات ایــن اباغیــه را از قســمت »دریافــت 
ــخ  ــماره و تاری ــودن ش ــا وارد نم ــماره« ب ــا ش ب
ــد.*  ــاهده کنی ــت و مش ــه دریاف ــدور اباغی ص
چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه ، حســاب 
کاربــری )شناســه و رمــز( دریافــت ننمــوده 
ایــد جهــت ثبــت نــام، بــه یکــی از دفاتــر 
خدمــات الکترونیکــی قضائــی و در صــورت 
عــدم دسترســی بــه نزدیکتریــن واحــد قضائــی 
ــه  ــه منزل ــه ب ــدم مراجع ــد.* ع ــه نمایی مراجع
اســتنکاف از قبــول اوراق قضائــی بــوده و ابــاغ 
محسوب می شود.                                          2916

مراسـم بـه میزبانی فوالد مبارکه برگزار شـده اسـت شـاهد ایـن بوده ایم که 
مشـتریان فوالد مبارکه دوشـادوش سایر تأمین کنندگان، سازندگان قطعات 
و پیمانـکاران شـرکت در ایـن مراسـم پرفیـض حضـور داشـته اند و به خوبی 
نشـان داده انـد کـه بـا رویکردهای هلدینگ فـوالد مبارکـه در همۀ بخش ها، 

خاصـه آنچـه مربوط به سـامت جامعه اسـت، همسـو هسـتند.

ایرج ترابی مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در ادامه
ضمـن قدردانـی از پیمانـکاران، شـرکای تجـاری کسـب وکار و ذی نفعـان 
فـوالد مبارکـه کـه همه سـاله ایـن دعـوت را بـا حضـور پرشـور خـود لبیک 
می گوینـد، بایـد گفت امسـال علی رغم شـرایط اقتصادی حاکـم بر فضای 
کسـب وکار شـرکت ها و واحدهـای صنعتـی کـه به نوعـی بـا فـوالد مبارکـه 
همـکاری می کننـد، شـاهد حضـور حماسـی تر مدیـران عامـل و نمایندگان 
شـرکت ها در ایـن جشـن گلریـزان بودیـم. درک بـاال و تشریک مسـاعی 
ایـن عزیـزان بـا خانواده هایـی کـه سرپرستشـان ناخواسـته در زنـدان بـه 
سـر می بـرد، مایـۀ مباهـات و نشـان دهندۀ آن اسـت کـه مردم مـا به قول 
سـعدی شیرین سـخن، خـود را اعضای یک پیکـر می دانند و هنـگام بروز 

درد و سـختی بـرای سـایر همنوعـان، خـود را جـدا از آنـان نمی داننـد
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سه اثر نمایشی جدید »پیکر زن، میدان 
نبرد«، »آپ آرت مان« و »دقیقا 9 سال 
و 3 ماه و 20 روز پیش کجا بودی؟« 

در عمارت نوفل لوشاتو روی 
صحنه می روند.

احمد مهران فر به نمایش 
»مولن روژ« به کارگردانی حسین 

پارسایی پیوست.

داستان »از خیرم بگذر !« نوشته ساناز 
سیداصفهانی و کتاب »هنر ظریِف به هیچ 
نشمردن« نوشته مارک منسون با ترجمه 

نریمان افشاری منتشر شد.

- همین قوانین بودن که مارو زنده نگه 
 داشتن.

+ اون زندگی کردن نبود، فقط نمردن بود...!

غارنشین ها | 2۰۱3

نمایشنمایشکتاب دیالوگ

کتاب 

کتـاب دسـته ی دلقک هـا اثـر لویـی فردینـان ِدتـوش کـه »سـلین« 

نـام مسـتعار اوسـت می باشـد. نویسـنده ای فرانسـوی کـه اولیـن 

کتاب خود را در سـن 38 سـالگی منتشـر کرد و بافاصله با انتشـار 

کتابـش تمـام جامعـه ی ادبـی را انگشـت بـه دهان کـرد. اولیـن اثر 

سـلین سـفر بـه انتهـای شـب بود.

در ابتـدای کتـاب دسـته ی دلقک هـا خـود سـلین مقدمـه ای نوشـته 

اسـت کـه در آن همـه خواننـدگان کتابـش را بـه صبـور بـودن دعـوت 

همان طـور  نکننـد.  قضـاوت  زود  می خواهـد  آن هـا  از  و  می کنـد 

کـه گفتـه شـد سـفر بـه انتهـای شـب اولیـن رمـان سـلین بـود، 

امـا منتقـدان رمـان مـرگ قسـطی او را بهتریـن اثـرش می داننـد، 

منتقدانـی کـه زمانی مرگ قسـطی را به شـدت کوبیده بودند. سـلین 

در ایـن مـورد می نویسـد:

مـرگ قسـطی، اگر یادتان باشـد، بـا چنان موجـی از مخالفت روبه رو 

شـد کـه از نظـر شـدِت نفـرت و کینـه و غـرض ورزی شـبیهش کم تر 

دیـده شـده بـود! همـه منتقدهـای ادبی از سـر تـا ته، ریز و درشـت، 

فراماسـون ها،  کشیش دوسـت ها،  و  کشـیش ها  کلهم اجمعیـن، 

جهود هـا، آقایـان محتـرم و بانـوان محترمـه، عینکی هـا، پچ پچو هـا، 

ورزشـکارها، خارِشـکی ها، همـه »لژیون«دارهـا، همـه و همـه تـف و 

لعنتـش کردنـد، همـه علیهـش سـینه جـر دادنـد و کف بـه لـب آوردند.

خاصه کتاب دسته ی دلقک ها:
دسـته ی دلقک هـا کتابی سـت بـا دنیایـی مملـو از دروغ و دزدی 
و ریـا و تزویـر. صفاتـی زشـت کـه سـلین منشـا همـه آن هـا را 
بـا جنـگ مرتبـط می دانـد و بـا وجـود لحـن طنزآمیـز خـاص 
خـود، فضایـی سـیاه و تاریـک را بـه تصویـر می کشـد. فضایـی 
کـه اگـر چـه به طـور صریـح به جنـگ و بمبـاران اشـاره نداشـته 
ولـی همیـن سـیاهی خـود یادآوری سـت از صـدای بمـب و گریه 
کـودکان و آدم هـای گریـزان و خانه هـای ویـران و در ایـن بیـن 
دسـته ای دلقـک کـه چـون بازیگـران نمایشـی از جنـگ فراری انـد.
بگویـم، بگویـم کـه دلـم می خواهـد وقتـی  را  مـن یـک چیـز 
مـردم همیـن طـوری ولم کنند کنـار پیـاده رو… جلو بیمارسـتان 
النـدن… ولـم کننـد و همـه بگذارنـد و برونـد… چـون دیگـر آدم 
چشـمش هیـچ چیـز را نمی بینـد… فکـر کنـم این طوری آسـته 
آسـته از بیـن مـی روم و محو می شـوم… فکری سـت کـه همین 
طـوری زده بـه سـرم… امیـد و اعتقاد به سـایه… البتـه که هیچ 
مبنایـی نـدارد… ایـن را می شـود گفـت… دارم شـوخی می کنم، 
یـک برداشـت سـاده… یک جـور خودپسـندی گذرا… بخـار روی 

شیشـه، معلـق… ای! روزگار!…

جماتی از متن کتاب دسته ی دلقک ها:
بـا کولـه بـار توصیه هـای پـدر مـادر راه افتادیم توی عالـم وجود. 
اما در مقابل مسـایل زندگی به دردی نخوردند. دچار دردسـرهایی 
شـدیم یکـی از یکـی افتضـاح تـر. بـه هـر جزایی کـه بـود از این 
معرکـه هـای نحـس سـر بیـرون آوردیـم، امـا درب و داغـان، 
پوزمـوروک مثـل خرچنـگ پـس َپَسـکی، دسـت و پـا شکسـته. 
گاهـی هـم از حـق نگذریـم، توانسـتیم خـوش بگذرانیـم، بـا هر 
گُهـی کـه بـود، امـا مـدام بـا این دلشـوره کـه مبـادا بدبختـی ها 
دوبـاره شـروع بشـود…که همیشـه هـم دوبـاره شـروع شـد…
یادمـان باشـد! اغلـب شـنیده یـم کـه می گوینـد جوانـی را توهم 
بـه بـاد مـی دهـد. جوانی مـا بـدون توهم به بـاد رفت!…بـاز هم 
آسـمان و ریسـمان!…به نظـر مـن که…هـر چـه هسـت از همان 
اول اسـت. از همـان اول حقیـر بـه دنیا آمده ایـم، از همان اولش 

بودیم. باختـه 

دسته ی دلقک ها
نویسنده: لویی فردینان سلین

ترجمه: مهدی سحابی
انتشارات: مرکز

مختلف االضاع از 19 خرداد در 
 تماشاخانه سپند اجرا می شود

 نویسنده: سهند خیرآبادی
کارگردان: نادر فاح

چشم به راه میرغضب
 با نهایی شدن گروه بازیگران و 

عوامل اجرایی اش در حال سپری 
کردن تمرین های نهایی و در آستانه اجرا بعد از ماه رمضان است.

رسانه در آینه تصویر
شماره هفتاد و سوم مجله »سینما و ادبیات« ویژه سینمای اتحاد 

شوروی و کارگردان مطرح آندری تارکوفسکی منتشر شد.

نمایشنمایش

مرا دلیست که تا جان برون نمی آید
تاب طره جانان برون نمی آید

چو ترک مهوش کافر نژاد من صنمی
ز خیلخانه خاقان برون نمی آید

چو روی او سمن از بوستان نمی روید
چو لعل او گهر از کان برون نمی آید
نمی رود نفسی کان نگار کافر دل

بقصد خون مسلمان برون نمی آید
تو از کدام بهشتی که با طراوت تو
گلی ز گلشن رضوان برون نمی آید
برون نمی رود از جان دردمند فراق
امید وصل تو تا جان برون نمی آید

حسود گو چو شکر می گداز و میزن جوش
که طوطی از شکرستان برون نمی آید
ببوی یوسف مصر ای برادران عزیز
روانم از چه کنعان برون نمی آید

به قصد جان گدا هر چه می توان بکنید
که او ز خلوت سلطان برون نمی آید

چه سود در دهن تنگ او سخن خواجو
که هیچ فایده از آن برون نمی آید

خواجوی کرمانی 

 عامِت خانه  بودِن من،

همین پنجره  رو به جنوِب آفتاب 

 است.

 تا تو نیایی !

 پرده را نخواهم کشید ....

عکس نوشت

عکس: 
امین جعفری پور

سال گذشته در پیام ما از تعرض به 
حریم دریاها در شمال کشور با ساخت و 
ساز بی رویه ویا نوشتیم. دردی که هنوز 

درمان نشده است.

سال گشت

نوبت دوم 

اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

مزایده 
گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- خیابان شهید کامیاب)ابوحامد( - خیابان شهید رضوانی نژاد- ساختمان شماره 2-کد پستی 7614634698 -شناسه ملی 14000180063 -کد اقتصادی 

411114657314 -  تلفن 03432222124 – 03432220049 – فاکس : 2 - 03432220170

مورد شماره فراخوانردیف
نشانیمزایده

پاک ثبتی

کاربری 
مساحت 

عرصه )متر 
مربع( 

قیمت پایه مزایده 
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در فراینده 
ارجاع کار)ریال( 

پاک 
فرعی

پاک مفروز 
و مجزا 
شده 

پاک 
اصلی

بخش

زمین١2098003501000004
بردسیر – خیابان ولی 
عصر – پشت زور خانه 

٣٠٨٢٣١/٠٠٠/٠٠٠11/550/000مسکونی٣٢١10534٢٠

زمین22098003501000005
بردسیر – خیابان ولی 
عصر – پشت زور خانه

٢٣٩186/400/000٩/٣٢٠/٠٠٠مسکونی٣٢٢10534٢٠

زمین32098003501000006
بردسیر – خیابان ولی 
عصر – پشت زور خانه

359٢6٢/٧٠٠/٠٠٠13/135/000مسکونی32510534٢٠

زمین4٢٠٩٨٠٠٣5٠١٠٠٠٠٠٧
بردسیر – خیابان ولی 
عصر – پشت زور خانه

742٣٧١/٢٠٠/٠٠٠18/560/000مسکونی535٢٠---٢٠٢

450٣٧٧/٢٠٠/٠٠٠18/860/000مسکونی٨٨1511٢٠بردسیر بلوار حقگوزمین 5٢٠٩٨٠٠٣5٠١٠٠٠٠٠٨

٣٠٠266/800/00013/340/000مسکونی1341511٢٠بردسیر بلوار حقگوزمین6٢٠٩٨٠٠٣5٠١٠٠٠٠٠٩

فراخوان مزایده  عمومی
فروش زمین مسکونی در شهرستان بردسیر 

بـا عنایـت بـه اینکـه کلیـه مراحـل انجام مزایـدات) اعم از دریافت اسـناد، ارائه تضمین، ارسـال پیشـنهاد قیمت، بازگشـایی پـاکات و اعـام برنـده (در اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمـان بـه صـورت الکترونیکـی در سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( برگزار مـی گـردد، متقاضیان محترم بایسـتی جهت ثبـت نام در 
سـامانه مذکـور و دریافـت نـام کاربـری و رمز عبور بـه سـایت www.setadiran.ir و جهـت اخذ توکن )امضـای الکترونیکی( به دانشـگاه علمی کاربـردی بازرگانی 

به نشـانی کرمـان - خیابان زریسـف- کوچه شـماره ۶ مراجعـه فرمایند.

www.setadiran.ir محل و مهلت دریافت اسناد تحویل پیشنهادها و گشایش پیشنهادها مطلبق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


