
فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي نوبت اول
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی پروژهـای بـه شـرح ذیـل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نمایـد. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/03/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت14 روز 1398/03/13 تا تاریخ 

 1398/03/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز سه شنبه تاریخ 1398/04/04

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/04/05     
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعـات بیشـتر در خصوص 

اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: آدرس: جیرفـت – حـد فاصـل سـیلو و 
پلیـس راه، بلـوار ورودی شـهرك صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و 
سـایت  www.jkerman.mrud.ir و پایـگاه ملـی اطالع رسـانی مناقصات كشـور 

 )http://iets.mporg.ir(
اطالعـات تمـاس سـامانه جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تمـاس 

و85193768    نـام 88969737  ثبـت  دفتـر  و    021-41934

فهرست بهابرآورد )لاير(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره 

160/ج97/3
ایاب و ذهاب عوامل نظارتی در پروژه های راهسازی و مسکن اداره کل راه و 

شهرسازی جنوب استان کرمان
541،000،000
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به صورت مقطوع10،815،201،214

161/ج97/3
تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی همراه با گالسبید جهت ایمن سازی 

پروژه های راهسازی قابل افتتاح جنوب کرمان)تجدید(
291،000،0005،801،053،440

راه، راه آهن و باند  
فرودگاه سال 1398

راه، راه آهن و باند  925،000،00018،500،000،000احداث قسمتی از ساب بیس و بیس و آسفالت محور پل بهادرآباد- رودبار)تجدید(162/ج97/3
فرودگاه سال 1398 و 
فهرست بهای تجمیعی

1،504،000،00030،075،064،486اجرای دستک های پل دوم هلیل و بستن بین کوله های آن163/ج97/3

303،000،0006،045،258،238تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی محور کنزته- کنوایی- کدرنگ164/ج97/3

486،000،0009،716،787،759تکمیل سالن ورزشی حسین آباد)تجدید(165/ج97/3
ابنیه، تاسیسات مکانیکی 
و تاسیسات برقی سال 
1398 و بخشنامه سرجمع

قاسم احمدی شهردار قلعه گنجاداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

قاسم احمدی شهردار قلعه گنج

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری قلعه گنج 

تجدید آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری قلعه گنج 

شـهرداری قلعه گنج در نظر دارد جهت بهسـازی ، زیرسـازی و آسـفالت کلیه مسـیرهای حفاری شـده توسـط شـرکت گاز در سطح شـهر و محالت به 
طـول ۲۴۸ کیلومتـر و بـا عرضهـای ۷۰ و ۹۰ سـانتی متر که زیر سـازی شـامل مخلوط ریزی, آب پاشـی و کوبیـدن به ضخامت هر الیه ۱۵ سـانتیمتر با 

تراکـم ۱۰۰ درصـد و آسـفالت گـرم بـه ضخامـت ۵ سـانتیمتر از کوبیدگی بـا میزان حداقـل ۵۰ کیلوگرم قیر در هر تن آسـفالت گـرم با اعتباری بـه مبلغ ۵۲ 
میلیـارد ریـال از محل درآمدهـای عمومی داخلی شـهرداری انجام دهد.

 بنابرایـن از کلیـه پیمانـکاران و شـرکت هـای واجد شـرایط کـه دارای رتبه بندی و صالحیت سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی بوده، دعوت بـه عمل می آید، 
جهـت دریافـت اسـناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شـهرداری مراجعه و اسـناد مناقصـه را دریافت نمایند.

شـهرداری قلعـه گنـج در نظـر دارد جهـت اجـرای عملیـات زیرسـازی و آسـفالت بلـوار جمهـوری حد فاصل میـدان امام حسـین )ع( تـا میدان 
ولیعصـر،  هـر دو الیـن شـامل مخلـوط ریزی، آبپاشـی و کوبیـدن به ضخامت هـر الیه ۱۵ سـانتی متر با تراکـم ۱۰۰ درصد با آسـفالت گـرم به ضخامت 

۵ سـانتیمتر پـس تـز کوبیدگـی  بـا میـزان حداقـل ۵۰ کیلوگرم قیر در هر تن آسـفالت گـرم با اعتبـاری بـه مبلـغ   20,000,000,000 از محـل درآمدهای عمومی 
داخلی شـهرداری انجـام دهد.

 بنابرایـن از کلیـه پیمانـکاران و شـرکتهای واجـد شـرایط کـه دارای رتبـه بنـدی و صالحیت از سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی بـوده، دعوت به عمـل می آید، 
جهـت دریافـت اسـناد مناقصه؛ به واحـد امور قراردادهـای شـهرداری مراجعه و اسـناد مناقصه را دریافـت نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
۱- ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ  ۲,6۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریــال یــا  واریــز 
نقــدی بــه حســاب ۰۱۰۵6۰6۷6۹۰۰۹ نــزد بانــک ملــی بــه نام شــهرداری 

قلعــه گنــج  بابــت شــرکت در مناقصــه
 ۲ - هزینه درج آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ــاکات پیشــنهادی ۷   ۳- آخریــن مهلــت دریافــت اســناد و تحویــل پ
روزکاری  پــس از درج ایــن  آگهــی مــی باشــد.

 ۴- مبلــغ ســپرده برنــدگان، نفــرات اول تــا ســوم تــا انجــام تشــریفات 
قانونــی و انعقــاد قــرارداد مســترد نخواهــد شــد.

ــب  ــه ترتی ــان ب ــپرده آن ــدگان، س ــک از برن ــر ی ــراف ه ــورت انص و در ص
بــه اســتناد مــاده ۸ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها؛ ضبــط مــی گــردد.
ــر  ــب اث ــه پیشــنهادات مخــدوش و خــط خــورده و ناقــص ترتی  ۵ - ب

ــد.  ــد ش داده نخواه
6- سایر جزئیات و اطالعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 ۸- جلســه کمیســیون معامــالت جهــت بازگشــایی پــاکات در  اولیــن 
روز کاری پــس از پایــان مهلــت تحویــل پــاکات راس ســاعت ۱۰ صبــح، 

درمحــل دفتــر شــهردار مــی باشــد.

شرایط شرکت در مناقصه:
ــز  ــا واری ــال ی ــغ ۷۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ری ــه مبل ــت نامــه بانکــی ب ــه ضمان ۱- ارائ
نقــدی بــه حســاب ۰۱۰۵6۰6۷6۹۰۰۹ نــزد بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری 

ــه ــرکت در مناقص ــت ش ــج باب قلعه گن
 ۲- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد

ــنهادی ۷  ــاکات پیش ــل پ ــناد تحوی ــت اس ــت دریاف ــن مهل ۳- آخری
ــد  ــی باش ــی م ــن آگه ــس از درج ای روزکاری پ

   ۴- مبلــغ ســپرده برنــدگان نفــرات اول تــا ســوم تــا انجــام تشــریفات 
قانونــی و انعقــاد قــرارداد مســترد نخواهــد شــد و در صــورت انصــراف هر 

ــن  ــاده ۸ آیی ــه اســتناد م ــب ب ــه ترتی ــان ب ــدگان، ســپرده آن ــک از برن ی
نامــه مالــی شــهرداری هــا ضبــط مــی گــردد. 

۵- بــه پیشــنهادات مغــدوش و خــط خــورده و ناقــص  ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد. 

 6- سایر جزئیات و اطالعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است.
 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 ۸- جلســه کمیســیون معامــالت، جهــت بازگشــایی پــاکات ، در اولیــن 
روز کاری پــس از پایــان مهلــت تحویــل پــاکات راس ســاعت ۱۰ صبــح در 

محــل دفتــر شــهردار مــی باشــد .

آگهی مناقصه عمومی   
شماره 98/8/ع

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد )) انجــام ســرویس وتســت  تــپ چنجــر و 
آنالیــز روفــن و تعویــض روغــن ترانســفورماتورهای پســت ۲۳۰/۲۰کیلوولــت(( در مجتمــع خــود را از طریــق 
برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نماید.لــذا کلیــه متقاضیــان مــی تواننــد جهــت 
ــرم  ــراه ف ــه هم ــور را ب ــناد مذک ــه و اس ــیwww.GEG.ir  مراجع ــه آدرس الکترونیک ــه ب ــناد مناقص ــذ اس اخ
پرسشــنامه ارزیابــی تامیــن کننــدگان از قســمت تأمیــن کننــدگان و مشــتریان  منافســه هــا دانلــود نماینــد، 
ــاکات ســاعت ۹ الــی۱۴ روز شــنبه مــورخ ۹۸/۳/۲۵در محــل دفتــر کمیســیون معامــالت  مهلــت تحویــل پ
مجتمــع و بــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد، ضمنــا بازدیــد از محــل اجــرای پــروژه روز شــنبه مورد 

مدیریت قراردادها و معامالت۹۸/۳/۲۵ بــرای متقاضیــان  بالمانــع مــی باشــد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شخصیت »تماشاگرنماها« 
را زیر سوال نبریم!

2

3

بازی پرسپولیس سپاهان و این بار آتش زدن خودروی یک عکاس و 
 شکسـته شـدن و تخریب خودروهایی که پالک آنها نمره تهران بود!
دو  حقـوق  خبرنـگاری کـه  و  عـکاس  تـا کجـا؟  و کـدورت  کینـه 
میلیونـی هـم نمـی گیـرد کجـای معـادالت شـما قـرار دارد کـه باید 
خـودروی پرایـد یـا 206 او را آتـش بزنیـد؟ اصال متوجـه رفتارهای 
تـان هسـتید؟ همـه ایـن کارهـا را تماشـاگرنماها کـرده انـد؟ آیـا 
چنـد هـزار نفـری کـه در ورزشـگاه بودنـد و فحاشـی مـی کردنـد 
بـرای  لقـب  ایـن  حداقـل  بگذاریـم  بودنـد؟  نمـا  تماشـاگر  همـه 
تماشـاگرنماها باقـی بماند!چـرا عـادت کـرده ایـم خودمـان را گـول 
بزنیـم و بـرای اینکـه هـواداری مثـال در تبریـز یـا اصفهان از دسـت 
مـان ناراحـت نشـود رفتارهـای نابهنجـار آنها را الپوشـانی مـی کنیم 
و سـالیان سـال اسـت که می نویسـیم: »تماشـاگر نما« اصال کدام 
تماشـاگرنما، کـدام مخرب؟ سـال هاسـت کـه تیم هـای تهرانی در 
شهرسـتان بـا مشـکل روبـرو مـی شـوند و تیـم هـای شهرسـتانی 
چشـم  بوده،کـوری  سـر  بوده،شکسـتن  خـورد  و  تهـران.زد  در 
 بـوده و حـاال آتـش زدن ماشـین هـم بـه آن اضافـه شـده اسـت.
داشـتم واکنـش میلیـون ها هـم وطن به حـرف هایی کـه کوبیاک 
بازیکـن تیـم ملـی والیبـال لهسـتان علیـه ایرانـی هـا زده بـود را 

خواندم. مـی 
همـه چنـان سـینه سـپر کرده بودنـد که فرهنـگ ما فالن اسـت،بی 
تمـدن شـمایید و هـزار و یـک نسـبت دیگر کـه هیچ کدام شـان را 

حداقـل در کل کل هـای امـروزی در فوتبـال ایـران ندیده ام

انس طال         1.302.210

مثقال طال     18.270.250

گرم طالی 18  4.225.192

گرم طالی 24   5.950.200

بهار آزادی      45.430.000

امامی          46.360.000

نیم       26.280.000

ربع         16.990.000

گرمی       10.190.000

دالر             135.390

یورو         154.200

درهم          37.359

لیر ترکیه           23.423

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

ما را در تلگرام 
 17 تا  29دنبال کنید

تورم تولید 47/5 درصد شد
سکه در ۱۰ سال گذشته، 2000 درصد افزایش قیمت داشته است

آشـوراده و توسـعه گردشـگری منطقـه یکبـار دیگر 
کـه  شـده  تبدیـل  مناقشـه  محـل  بـه  حالـی  در 
سـازمان محیط زیسـت می گوید سـایت پشـتیبان 
آشـوراده در سـاحل بندرترکمـن فاقـد مجـوز اسـت 
در  گردشـگری  توسـعه  می گوینـد  برخـی  امـا 
مازنـدران بـه راحتـی و بـدون دخالـت سـازمان و 
اتفـاق می افتـد. سـازمان  اداره کل  بـا مجوزهـای 
محیـط زیسـت می گویـد ایجـاد جاده برای سـایت 
پشـتیبان آشـوراده فاقـد مجوز اسـت امـا گویا این 
اتفـاق در اسـتان همسـایه توقفی نداشـته و پروژه 
بـه گـزارش  اجراسـت.  حـال  در  محـدوده  آن  در 
اسـتانی  سـفر  در  و   1393 سـال  آذرمـاه  مهـر، 
طـرح گردشـگری  اجـرای  بـود کـه  رئیس جمهـور 
آشـوراده از سـوی حسـن روحانی وعده داده شـد.
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معاون سازمان محیط زیست: 
ایجاد جاده برای سایت پشتیبان 
آشوراده فاقد مجوز است.

جاده سازی سایت 

پشتیبان آشوراده 

متوقف شد
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شکایت ایران به ایکائو از روند سوخت رسانی در فرودگاه های خارجیپیام خبر
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری خبر دادموضوع عدم سوخت رسانی به شرکت های هواپیمایی 
ایرانی در برخی فرودگاههای بین المللی به دبیرکل ورئیس شورای ایکائو منعکس شده است.مرتضی دهقان با اشاره به 
اشکاالتی که درسیستم سوخترسانی به پروازهای ایرانی دربرخی فرودگاه های بین المللی به وجود آمده است،گفت:متأسفانه 
تحریمهای آمریکاعلیه هواپیمایی کشوری برخالف مقررات بین المللی وشعارهای بشردوستانه آمریکا و هم پیمانانش است. 
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س:
عک

تورم تولید 47/5 درصد شد
سکه در ۱۰ سال گذشته، دو هزار درصد افزایش قیمت داشته است

سرمایه گذاری در بازار طال یکی از گزینه های اصلی سرمایه گذاری در کشور است

آمــار  مرکــز  تریــن گــزارش  تــازه 
کــه  دهــد  مــی  نشــان  ایــران 
میانگیــن تــورم تولیدکننــده در چهــار 
ــتان  ــل زمس ــه فص ــی ب ــل منته فص
ســال 139٧ نســبت بــه دوره مشــابه 
درصــد   ٤٧.٥ معــادل  قبــل  ســال 

بــوده اســت.
ــن شــاخص  ــرات میانگی درصــد تغیی
چهــار  در  تولیدکننــده  قیمــت  کل 
ــتان  ــل زمس ــه فص ــی ب ــل منته فص
دوره  بــه  نســبت   139٧ ســال 
ــورم  مشــابه ســال قبــل )میانگیــن ت
تولیدکننــده( معــادل ٤٧,٥ درصــد 
ــار  ــورم چه ــه ت ــبت ب ــه نس ــوده ک ب
فصــل منتهــی بــه فصــل پاییــز ســال 
افزایــش  درصــد(   3٤.8(  139٧

داشــته  اســت.
تولیدکننــده،  قیمــت  کل  شــاخص 
بــه   ،139٧ زمســتان  فصــل  در 
ــه  ــبت ب ــه نس ــید ک ــدد ٤12.2 رس ع
ــل )3٧9. ( 8.8  شــاخص فصــل قب
مشــابه  فصــل  و شــاخص  درصــد 
ــد  ــل )2٤٧.9(، ٦٦.3 درص ــال قب س
درصــد  اســت.  داشــته   افزایــش 
کل  شــاخص  میانگیــن  تغییــرات 
ــل  ــار فص ــده در چه ــت تولیدکنن قیم
منتهــی بــه فصــل زمســتان ســال 
139٧ نســبت بــه دوره مشــابه ســال 
ــده(  ــورم تولیدکنن ــن ت ــل )میانگی قب
کــه  بــوده  درصــد   ٤٧.٥ معــادل 
فصــل  چهــار  تــورم  بــه  نســبت 
منتهــی بــه فصــل پاییــز ســال 139٧ 

داشــته   افزایــش  درصــد(   3٤.8(
ــت. اس

شــاخص قیمــت تولیدکننــده  بخــش 
زمســتان  فصــل  در  کشــاورزی، 
139٧، بــا ٦.2 درصــد کاهش نســبت 
ــل )9.٤2٥(  ــل قب ــاخص فص ــه ش ب
بــه عــدد 399.٤ رســید. شــاخص 
ایــن بخــش در فصــل مــورد بررســی 
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 
ــی  ــان م ــش نش ــد افزای ٦٧.٤ درص
دهــد. درصــد تغییــرات میانگیــن 
شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخــش 
ــی  ــل منته ــار فص ــاورزی در چه کش
 139٧ ســال  زمســتان  فصــل  بــه 
ــل  ــه دوره مشــابه ســال قب نســبت ب
)میانگیــن تــورم تولیدکننــده بخــش 

درصــد   ٤8.8 معــادل  کشــاورزی( 
ــار  ــورم چه ــه ت ــبت ب ــه نس ــوده ک ب
فصــل منتهــی بــه فصــل پاییــز ســال 
افزایــش  درصــد(   39.3(  139٧

ــت. ــته  اس داش
ــده  بخــش  شــاخص قیمــت تولیدکنن
معــدن، در فصــل زمســتان 139٧، 
نســبت  افزایــش  درصــد   ٦,٧ بــا 
ــل )38 .٤(  ــل قب ــاخص فص ــه ش ب
ــه  و  ٦ .٧ درصــد افزایــش نســبت ب
ــل  ــال قب ــابه س ــل مش ــاخص فص ش
٥.9 رســید.   ٤ بــه عــدد   )2٥2.٧(
ــن شــاخص  ــرات میانگی درصــد تغیی
قیمــت تولیدکننــده بخــش معــدن 
در چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل 
زمســتان ســال 139٧ نســبت بــه 
ــن  ــل )میانگی ــال قب ــابه س دوره مش
تــورم تولیدکننــده بخــش معــدن( 
معــادل ٥ .9 درصــد بــوده کــه نســبت 
ــه  ــی ب ــل منته ــار فص ــورم چه ــه ت ب
 ٤1.9(  139٧ ســال  پاییــز  فصــل 

ــت. ــته  اس ــش داش ــد( افزای درص
ــده  بخــش  شــاخص قیمــت تولیدکنن
ــتان 139٧،  ــل زمس ــت، در فص صنع
ــه  ــا 1٤,1 درصــد افزایــش نســبت ب ب
شــاخص فصــل قبــل )٤2 .٤( بــه 
ــن  ــاخص ای ــید. ش ــدد ٤٧9.9 رس ع
بررســی  مــورد  فصــل  در  بخــش 
ــابه  ــل مش ــاخص فص ــه ش ــبت ب نس
ســال قبــل )2٥3.٦( 89.2 درصــد 
ــد  ــد. درص ــی ده ــان م ــش نش افزای
تغییــرات میانگیــن شــاخص قیمــت 
تولیدکننــده بخــش صنعــت در چهــار 
ــتان  ــل زمس ــه فص ــی ب ــل منته فص
دوره  بــه  نســبت   139٧ ســال 
ــورم  ــل )میانگیــن ت مشــابه ســال قب
تولیدکننــده بخــش صنعــت( معــادل 
ــه  ــبت ب ــه نس ــوده ک ــد ب ٦٤.٦ درص
تــورم چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل 
ــد(  ــال 139٧ )٤٧.3 درص ــز س پایی

ــت. ــته  اس ــش داش افزای
ــده بخــش  شــاخص قیمــت تولیدکنن
 ،139٧ زمســتان  فصــل  در  بــرق 
ــه  ــبت ب ــش نس ــد کاه ــا ٤,٦ درص ب
شــاخص فصــل قبــل )12 .٥( بــه 
ایــن  11٥. رســید. شــاخص  عــدد 
بررســی  مــورد  فصــل  در  بخــش 
ســال  مشــابه  فصــل  بــه  نســبت 
قبــل. 2 درصــد افزایــش نشــان مــی 
قیمــت  میانگیــن شــاخص  دهــد. 
تولیدکننــده بخــش بــرق در چهــار 
ــتان  ــل زمس ــه فص ــی ب ــل منته فص
دوره  بــه  نســبت   139٧ ســال 
ــورم  مشــابه ســال قبــل )میانگیــن ت
تولیدکننــده بخــش بــرق( معــادل 
داشــته کــه  افزایــش  درصــد   ٤.٧
نســبت بــه تــورم چهــار فصــل منتهــی 
ــال 139٧، ) .8  ــز س ــه فصــل پایی ب
درصــد( افزایــش داشــته  اســت.

ــده بخــش  شــاخص قیمــت تولیدکنن
فصــل  در  خدمــات  اختصاصــی 
درصــد   ٥.9 بــا   ،139٧ زمســتان 
افزایــش نســبت بــه شــاخص فصــل 
 328.٥ عــدد  بــه   )1.  31( قبــل 
در  بخــش  ایــن  رســید. شــاخص 
بــه  بررســی نســبت  فصــل مــورد 
فصــل مشــابه ســال قبــل 31. درصــد 
ــد  ــد. درص ــی ده ــان م ــش نش افزای
تغییــرات میانگیــن شــاخص قیمــت 
اختصاصــی  بخــش  تولیدکننــده 
منتهــی  فصــل  چهــار  در  خدمــات 
 139٧ ســال  زمســتان  فصــل  بــه 
ــل  ــه دوره مشــابه ســال قب نســبت ب
ــده بخــش  ــورم تولیدکنن )میانگیــن ت
 22.2 معــادل  خدمــات(  هــای 
ــورم  ــه ت ــبت ب ــه نس ــوده ک ــد ب درص
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل پاییــز 
ســال 139٧ )1٦.٧ درصــد( افزایــش 
داشــته  اســت. ایــن افزایــش تــورم 
ــر  در بخــش تولیــد  تاثیــر خــود را ب

ــذارد. ــی گ ــم م ــازار ه ب

 ســرمایه گذاری در بازار طال 
یکــی از گزینه های اصلی 
سرمایه گذاری در کشور 

ــت  ــه قیم ــری ک ــه تاثی ــه ب ــا توج ب
ــر  ــه صــورت غیــر مســتقیم  ب طــال ب
ــوع   ــن موض ــن ای ــازار دارد وهمچنی ب
کــه مســکوکات طــال همــواره بــه 
از مهم تریــن عالقــه  یکــی  عنــوان 
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــا ب ــدی ه من
ــادی  ــش زی ــی رود، بخ ــمار م ــه ش ب
از خانواده هــای ایرانــی بــا هــدف 
ــا حفــظ قــدرت  ســرمایه گــذاری و ی
ــل  ــنتی تمای ــور س ــه ط ــود ب ــول خ پ
دارنــد کــه بــه ایــن بــازار وارد شــوند.
بازدهــی باالتــر طــالی خــام، کارکــرده 
و ســکه نســبت بــه ســود بانکــی 
باعــث شــده اســت کــه ســرمایه 
گــذاری در بــازار طــال بــه عنــوان 
ــرمایه  ــی س ــای اصل ــی از گزینه ه یک
گــذاری در کشــور شــناخته شــود.

ــه نظــر می رســد کــه بخــش عمــده  ب
ســرمایه گــذاری در بــازار طــال و ســکه 
ــا  ــردم ب ــناخت م ــدم ش ــی از ع ناش
بازارهــای مالــی جدیــد  مــی باشــد، 
بــه همیــن دلیــل بــا فرهنــگ ســازی 
خانواده هــای  می تــوان  آمــوزش  و 
ایرانــی را بــه ســوی بازارهــای مالــی 
بــورس  ماننــد  ســازنده  و  مولــد 

ــوق داد. س
بهــای ســکه تمــام بهــار آزادی در 
10 ســال گذشــته رشــد حــدود 20 
برابــری )حــدود دو هــزار درصــد( 
از  کــه  بطــوری  کــرده  تجربــه  را 
میانگیــن 241 هــزار و 500 تومــان در 
ــه چهــار میلیــون و 798  ســال 88 ب
فروردیــن  در  تومــان   800 و  هــزار 

امســال افزایــش یافتــه اســت.

ــر  ــارات  اخی ــی اظه ــای خارج ــانه ه رس
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا دربــاره ســاز و 
کار حمایــت از مبــادالت تجــاری ایــران و 
اروپــا موســوم بــه اینســتکس را بازتــاب 
ــد  ــر زدن ــو تیت ــل از پمپئ ــه نق ــد و ب دادن
کــه ایــن ســاز و کار در رابطــه بــا کاالهایی 
کــه تحریــم نیســتند »مشــکلی« ایجــاد 
ــور  ــر ام ــو وزی ــک پمپئ ــد. مای ــی کن نم
خارجــه آمریــکا در برلیــن پــس از دیــدار 
بــا هایکــو مــاس همتــای آلمانــی خــود 

گفــت کــه واشــنگتن ســد راه ســاز و کار 
اروپایــی نخواهــد شــد بــه شــرط اینکــه 
ایــن ســاز و کار تنهــا بــه تأمیــن کاالهــای 
از  معــاف  کاالهــای  و  دار  اولویــت 
تحریم هــای آمریــکا اختصــاص داشــته 
در  آسوشــیتدپرس  باشــد.خبرگزاری 
ــارات  ــن اظه ــاب خــود از ای ــزارش بازت گ
خارجــه  امــور  وزیــر  نوشــت:  پمپئــو 
ــن  ــا بی ــی ه ــا لفاظ ــان ب ــکا همزم آمری
ــن کشــور  ــران و همســایگان عــرب ای ای

کــه از ســوی آمریــکا حمایــت مــی 
شــوند، بــه آلمــان و ســوئیس ســفر کــرد 
تــا عنــوان کنــد کــه کشــورش بــه دنبــال 
جنــگ بــا ایــران نیســت.این رســانه 
ــه  ــه ب ــفر ک ــن س ــزود: ای ــی اف آمریکای
دنبــال اظهــارات ترامــپ و ابــراز تمایــل او 
ــا رهبــران ایــران انجــام  بــرای مذاکــره ب
شــد،گمانه زنــی هــا دربــاره اینکــه آمریکا 
ممکــن اســت بــه دنبــال گشــودن کانالــی 
بــرای ارتبــاط با جمهوری اســالمی باشــد 
ــرده اســت. آسوشــیتدپرس  را مطــرح ک
خاطرنشــان کــرد گــزارش ســازمان بیــن 
المللــی انــرژی اتمــی نشــان مــی دهــد 
ــه توافــق هســته  ــان ب ــران همچن ــه ای ک

ــد اســت. ــال 2015 پایبن ای س

ساز وکار تجاری ایران- اروپا 
مشکلی ایجاد نمی کند

الحاق ایران به کنوانسیون لغو 
تصدیق مجدد اسنادخارجی

دبیــرکل ســازمان حقــوق بین الملــل خصوصــی گفت:عضویــت در ایــن کنوانســیون 
ــی  ــذاری خارج ــرمایه گ ــرای س ــور ب ــک کش ــت ی ــاخصهای مطلوبی ــی از ش یک
می گیــرد. قــرار  مدنظــر  بین المللــی  ودرارزیابی هــای  می شــود  محســوب 
ــا علیرضــا  برناســکنی دبیــرکل ســازمان حقــوق بین الملــل خصوصــی در دیــدار ب
ــه تدویــن بیــش ازچهــل  ــا اشــاره ب ــد ب ــدی ســفیر کشــورمان در هلن کاظمــی اب
کنوانســیون و ســندبین المللــی در حــوزه حقــوق بیــن الملــل خصوصــی توســط 
ســازمان مزبــور،از خبــر تصویــب و الحــاق کشــورمان بــه کنوانســیون لغــو تصدیــق 
مجــدد اسنادخارجی)آپوســتیل(بعنوان خبــری مســرت بخش بــرای اتبــاع و بخش 
ــاخصهای  ــی از ش ــیون یک ــن کنوانس ــت در ای ــردو گفت:عضوی ــاد ک ــی ی خصوص
ــود و در  ــی محســوب می ش ــذاری خارج ــرمایه گ ــرای س ــور ب ــک کش ــوب ی مطل
ــه  ــه ب ــه ســفری ک ــرد.وی بااشــاره ب ــرار می گی ــل مدنظــر ق ــای بین المل ارزیابی ه
ــاالی بخــش حقوقــی ایران،اظهــار امیــدواری کردایــن  ایــران داشــته و ظرفیــت ب
زمینــه ای بــرای همکاری هــای رو بــه رشــد آینــده کشــورمان بــا این ســازمان باشــد.
علیرضــا کاظمــی ابــدی ســفیر جمهوری اســالمی ایــران در هلنــد   اظهــار کرد:اجرای 
ایــن کنوانســیون ها از لحــاظ اداری و حقوقــی نیــاز بــه تغییــر فرایندهــای معمــول 
ــه بررســی  ــا در مرحل ــا دولت ه ــه ســازمان ب ــذا همــکاری دبیرخان ــی دارند؛ل داخل

ــرای اجــرای آن هــا ضــروری اســت. کارشناســی و همچنیــن آمادگــی ب

سیاست

دولت

دولت

سیاست

تنها جرم ایران حمایت ازقدس وفلسطین است

کمیته امداد۶هزارمیلیاردتومان وام قرض الحسنه، پرداخت می کند

برخی مسائل به دولت فعلی، ربطی ندارد

نقدی که  برای تسویه حساب باشد، به جامعه  آسیب جدی می زند

خارجـــه  وزیـــر  معـــاون 
ـــر  ـــه اگ ـــان اینک ـــا بی ـــوریه ب س
نبـــود  ایـــران  حمایت هـــای 
ســـوریه نمی توانســـت چنیـــن صفحـــات درخشـــانی از 
ـــران  ـــا جـــرم ای ـــه ثبـــت برســـاند گفـــت: تنه مقاومـــت را ب
ـــت  ـــالمی حمای ـــی و اس ـــورهای عرب ـــی کش ـــق برخ در ح
از قـــدس و مســـاله فلســـطین اســـت.فیصل مقـــداد، 
معـــاون وزیـــر خارجـــه ســـوریه در حاشـــیه مراســـمی 
ـــه  ـــران در دمشـــق ب ـــوری اســـالمی ای ـــفارت جمه ـــه س ک
مناســـبت روز جهانـــی قـــدس برگـــزار کـــرده بـــود در 
ـــان گفـــت: روز  ـــری العهـــد لبن ـــگاه خب ـــا پای گفـــت وگـــو ب
ـــه  ـــدارد؛ روزی ک ـــی ن ـــح و معرف ـــه توضی ـــاز ب ـــدس نی ق
امـــام خمینـــی )ره( آن را بنیـــان نهـــاد و امـــروز در تمـــام 

ـــه  ـــه در آن مـــردم ب ـــد، روزی ک ـــزار می کنن ـــا آن را برگ دنی
ــتابند.وی افـــزود:  یـــاری مســـتضعفین جهـــان می شـ
ـــاری  ـــور ی ـــه منظ ـــا ب ـــرای حافظه ه ـــی ب ـــن روز محرک ای
ــر  ــا نفـ ــد. میلیون هـ ــد مانـ ــدس و آزادی آن خواهـ قـ
ــا  ــد تـ ــاجد می رونـ ــا و مسـ ــه میدان هـ ــن روز بـ در ایـ
حمایـــت خـــود از مســـاله فلســـطین را اعـــالم کننـــد.
مقـــداد ضمـــن تقدیـــر از جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
تاکیـــد کـــرد: اگـــر حمایت هـــای ایـــران از ســـوریه در 
ــت  ــوریه نمی توانسـ ــود، سـ ــال ها نبـ ــن سـ ــول ایـ طـ
ایـــن صفـــات درخشـــان پیـــروزی و مقاومـــت را بـــه 
ـــن  ـــم ای ـــران علیرغ ـــالمی ای ـــاند.جمهوری اس ـــت برس ثب
شـــرایط ســـخت در کنـــار ســـوریه مقاومـــت کـــرد تـــا 

توطئـــه دشـــمن را بـــا شکســـت مواجـــه کنـــد.

رییـــس کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی 
میلیـــارد  6هـــزار  پرداخـــت  از  )ره( 
اشـــتغال  قرض الحســـنه  وام  تومـــان 
ـــال  ـــداد در س ـــه ام ـــان کمیت ـــه مددجوی ب
98 خبـــر داد.ســـید پرویـــز فتـــاح بـــا 
ــارد  ــه 1400 میلیـ ــد بودجـ ــد در صـ ــال 97 صـ ــه در سـ ــان اینکـ بیـ
تومانـــی بـــرای ارائـــه تســـهیالت قرض الحســـنه اشـــتغال بـــه 
ــن  ــت: ایـ ــار داشـ ــد، اظهـ ــذب شـ ــداد جـ ــه امـ ــان کمیتـ مددجویـ
ــته 2  ــال گذشـ ــت؛ سـ ــابقه اسـ ــور بی سـ ــذب در کشـ ــزان جـ میـ
هـــزار و 400 میلیـــارد تومـــان بـــه مددجویـــان وام ارائـــه کردیـــم و 
در نتیجـــه 135 هـــزار نفـــر از ایـــن وام هـــا اســـتفاده کردنـــد کـــه 

تعـــداد قابـــل توجـــه بـــود.
رییـــس کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( افـــزود: بـــه دلیـــل 
ـــس  ـــژه مجل ـــت وی ـــا عنای ـــهیالت ب ـــه تس ـــا در ارائ ـــت م ـــرد مثب عملک
ســـقف وام اشـــتغال کـــه در گذشـــته 1,400 میلیـــارد تومـــان بـــود، 
در ســـال 98 بـــه 3,500 میلیـــارد تومـــان یعنـــی دو و نیـــم برابـــر 

افزایـــش یافـــت.

فتـــاح ادامـــه داد: دولـــت نیـــز حمایـــت مناســـبی را از مـــا بـــرای 
همـــکاری بانک هـــا دارد کـــه بـــا ایـــن اوصـــاف امیدواریـــم بتـــوان 
ــره 16 و  ــل تبصـ ــی از محـ ــارد تومانـ ــال 98 وام 3500 میلیـ در سـ
2 هـــزار میلیـــارد تومـــان وام اشـــتغال پایـــدار از محـــل صنـــدوق 
ــان  ــارد تومـ ــرد و همچنیـــن 500 میلیـ ــعه ملـــی را جـــذب کـ توسـ
هـــم خودمـــان تامیـــن کنیـــم و میـــزان وام اشـــتغال زایی حـــدود 
ـــتغال  ـــهیالت اش ـــن تس ـــود و بنابرای ـــان می ش ـــارد توم ـــزار میلی 6 ه

نســـبت بـــه ســـال گذشـــته دو برابـــر بیشـــتر اســـت.
ـــق  ـــام رون ـــه ن ـــال 98 ب ـــه س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــادآور ش وی ی
تولیـــد نامگـــذاری شـــده بنابرایـــن می تـــوان در ســـال 98 نســـبت 
ـــای  ـــان گام ه ـــتغال مددجوی ـــق اش ـــیر رون ـــته در مس ـــال گذش ـــه س ب

ـــد.  ـــش یاب ـــتغالزایی افزای ـــار اش ـــم و آم ـــری برداری بهت
رییـــس کمیتـــه امـــداد خمینـــی )ره( افـــزود: البتـــه ســـقف 
ـــته  ـــال گذش ـــه در س ـــه ای ک ـــه گون ـــه ب ـــش یافت ـــز افزای ـــهیالت نی تس
ـــه  ـــت ب ـــوی دول ـــر از س ـــال حاض ـــا در ح ـــود ام ـــان ب ـــون توم 20 میلی
50 میلیـــون تومـــان رســـیده کـــه بـــا توجـــه بـــه افزایـــش تـــورم 

نیـــاز بـــود ســـقف تســـهیالت افزایـــش یابـــد.

یـــک فعـــال سیاســـی بـــا 
ــی  ــت فعلـ ــه وضعیـ ــاره بـ اشـ
ــال  ــه هرحـ ــت: بـ ــور گفـ کشـ
بـــزرگان بایـــد برخـــی آقایـــان 
را نصیحـــت کننـــد کـــه رعایـــت مصالـــح ملـــی را بیشـــتر 
ـــه  ـــخ ب ـــزاده در پاس ـــن مهرعلی ـــته باشند.محس ـــر داش مدنظ
ـــر دولـــت  ـــاره اعمـــال فشـــار برخـــی سیاســـیون ب ســـوالی درب
گفت:بـــه نظـــر مـــن مشـــکالت دو دســـته هســـتند؛یک 
ـــت  ـــدت اس ـــائل درازم ـــه مس ـــوط ب ـــکالت مرب ـــته از مش دس
ـــی  ـــه ط ـــت ک ـــی اس ـــات و اقدامات ـــی از تصمیم ـــی ناش یعن
چهـــار دهـــه اخیـــر گرفتـــه شـــده اســـت. ایـــن مشـــکالت بـــه 
ــرات  ــور و تفکـ ــاختار اداری کشـ ــد تصمیم گیری ها،سـ رونـ
حاکـــم بـــر کشـــور در مقاطـــع مختلـــف برمی گـــردد کـــه 

ـــت. ـــوده اس ـــذار ب ـــی اثرگ ـــت فعل ـــر وضعی ـــه ب ـــه الی ـــه ب الی
ایـــن فعـــال سیاســـی اصالح طلـــب در بیـــان مثالـــی در مـــورد 
تاثیـــر تصمیمـــات گذشـــته بـــر ایجـــاد شـــرایط فعلـــی گفـــت: 
ـــه  ـــائلی از جمل ـــی مس ـــان فعل ـــر در زم ـــد اگ ـــه می دانن هم
بیـــکاری و عـــدم امـــکان تامیـــن شـــغل وجـــود دارد،بـــه 
دلیـــل سیاســـتهای دهـــه شـــصت در جهـــت فرزنـــدآوری 
ـــدم و  ـــی گن ـــه درحـــوزه خودکفای ـــوده اســـت.یا اینک بیشـــتر ب
گوشـــت و چگونگـــی اســـتفاده آب کشـــاورزی هـــم مســـائل و 
ـــد  ـــاورزی بای ـــرای کش ـــود دارد. ب ـــن دســـت وج ـــی از ای دالیل
از 30 ســـال پیـــش کار می کردیـــم کـــه کشـــاورزی مـــا از 
ـــرف آب  ـــا مص ـــود ت ـــل ش ـــدرن تبدی ـــه م ـــنتی ب ـــت س حال
ـــه دولـــت امـــروز هیـــچ  کمتـــر شـــود. ایـــن دســـت مســـائل ب

ـــم. ـــرف بزنی ـــه ح ـــد منصفان ـــدارد، بای ـــی ن ارتباط

یـــک فعـــال سیاســـی اصالح طلـــب بـــا بیـــان 
ــرد  ــدن پدیده،رویکـ ــده شـ ــوب دیـ ــه خـ اینکـ
عالمانـــه و مشـــفقانه بـــرای اصـــالح و رعایـــت 
نقـــد  شـــاخص های  مهم تریـــن  از  اخـــالق 
اســـت،گفت:اگر نقـــد ابـــزاری بـــرای تســـویه حســـاب باشـــد، می توانـــد بـــه 
ـــد  ـــه نق ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــا ظریفی ـــدی بزند.غالمرض ـــیب ج ـــه آس جامع
ـــدا  ـــد ابت ـــرد:در نق ـــار ک ـــت، اظه ـــی اس ـــع مدن ـــالح جوام ـــل اص ـــن عام مهمتری
بایـــد یـــک پدیـــده بـــه درســـتی دیـــده شـــده و نقـــاط ضعـــف و قـــوت آن 
ـــا  ـــپس ب ـــود و س ـــناخته ش ـــی و زمانه اش،ش ـــای مفهموم ـــاس جغرافی ـــر اس ب
ـــک  ـــد از ی ـــاس نق ـــالح شود.اس ـــده اص ـــه آن پدی ـــه و مصلحان ـــرد عالمان رویک
ـــایی  ـــود را شناس ـــای خ ـــه ضعفه ـــود تاجامع ـــل می ش ـــی حاص ـــزام اجتماع الت
ـــرای  ـــه داد:ب ـــد.وی ادام ـــدام کن ـــا اق ـــالح آن ه ـــع و اص ـــه رف ـــبت ب ـــرده و نس ک
نهادینـــه شـــدن نقـــددر جامعـــه بایـــد ایـــن مســـاله در لیســـت تربیتـــی و 
ـــی  ـــوزش عال ـــودک، مدرســـه و آم ـــرد و خانواده،مهدک ـــرار گی ـــه ق آموزشـــی جامع
ـــود  ـــهروندان خ ـــه ش ـــه ب ـــه ای ک ـــر جامع ـــد بپردازد.ه ـــگ نق ـــوزش فرهن ـــه آم ب
ـــوده و  ـــاوت نب ـــی تف ـــود ب ـــراف خ ـــط اط ـــه محی ـــبت ب ـــه نس ـــد ک ـــوزش ده آم

ـــی آورد. ـــی بدســـت م ـــی بزرگ ـــالش کنند،ســـرمایه اجتماع ـــور ت ـــرای اصـــالح ام ب
ـــه  ـــالح جامع ـــه اص ـــد ب ـــه نق ـــان اینک ـــا بی ـــن ب ـــی همچنی ـــال سیاس ـــن فع ای
ـــم  ـــد فراه ـــرای نق ـــت ب ـــه ظرفی ـــه ای ک ـــرد: جامع ـــان ک ـــک می کند،خاطرنش کم
ــه می شـــود.جامعه ای  نمی کند،بـــا انباشـــت ضعف هـــا و نارســـایی ها مواجـ
ــرد. ــرار می گیـ ــالل قـ ــی و اضمحـ ــرض فروپاشـ ــود در معـ ــد نمی شـ ــه نقـ کـ
ــه و  ــرد عالمانـ ــده، رویکـ ــدن پدیـ ــده شـ ــوب دیـ ــح کرد:خـ ــان تصریـ ظریفیـ
مشـــفقانه بـــرای اصـــالح و رعایـــت اخـــالق از مهم تریـــن شـــاخص های نقـــد 
ـــه  ـــرد عالمان ـــا رویک ـــد ب ـــالش می کن ـــه ت ـــت بلک ـــب نیس ـــت.نقددنبال تخری اس
و مشـــفقانه دنبـــال اصالح گـــری باشـــد وبـــا رعایـــت اخـــالق دنبـــال ایـــن 
ـــری  ـــزرگ و بخـــش دیگ ـــده را ب ـــی از پدی ـــک بخش ـــت ی ـــه بی جه ـــت ک نیس
ـــفقانه  ـــه و مش ـــه عالمان ـــدی ک ـــه نق ـــان اینک ـــا بی ـــد.وی ب ـــوه ده ـــک جل را کوچ
ــاد  ــکل ایجـ ــه مشـ ــرای جامـ ــت نکند،بـ ــی را رعایـ ــول اخالقـ ــوده و اصـ نبـ
ـــت  ـــده اس ـــارج ش ـــود خ ـــی خ ـــیر اصل ـــه از مس ـــدی ک ـــن نق می کند،گفت:چنی
بـــه جـــای حـــل مشـــکالت منجـــر بـــه تزاحـــم نهادهـــا، افـــراد و جریان هـــا 
شـــده و نوعـــی عـــداوت و دشـــمنی را رقـــم می زند.اگـــر نقـــد ابـــزاری بـــرای 

تســـویه حســـاب باشـــد،می تواند بـــه جامعـــه آســـیب جـــدی بزنـــد.
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نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی نوشـت: 
طرح ممنوعیت سـاخت سـالح هسـته ای را بـه مجلس ارائه 

خواهـم کرد.
»محمـود صادقی« با اسـتناد بـه فتوای مقـام معظم رهبری 
درباره حرمت شـرعی سـاخت سالح هسـته ای از ارائه طرحی 
در ایـن زمینـه به مجلس شـورای اسـالمی خبـر داد و توئیت 
کـرد: باتوجـه بـه فتـوای رهبـری بـه حرمت شـرعی سـاخت 
سـالح هسـته ای، طرح ممنوعیت سـاخت سـالح هسته ای را 

بـه مجلس شـورای اسـالمی ارائـه خواهم کرد.

یک عضوهیات رئیسـه کمیسـیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلـس شـورای اسـالمی تاکیـد کـرد نشسـت "مکه"تنهابـرای 
کشـورهای کوچک وفقیر عرب فایده داشـته اسـت،اماعمالتوفیقی 
بـرای سـعودی ها درپـی نداشـت محمـد جـواد جمالی با اشـاره به 
اجـالس سـران سـازمان همکاری اسـالمی در مکه،اظهـار کرد:اخیرًا 
آمریکایی هـا در روزهایـی کـه مـا نامگـذاری کـرده و کارهایـی را بـه 
صـورت نمادین انجام می دهیم،اقداماتـی را انجام می دهند.مثالً در 
آسـتانه روز "قدس"موضوع "معامله قرن" را مطرح کردند و اجالس 
"مکـه" هم در همین روز برگزار شـد. یا اینکـه در روز "13 آبان" یعنی 
روز مبـارزه با اسـتکبار جهانی این قبیل اقدامـات را انجام می دهند.

طرحی برای ممنوعیت 
ساخت سالح هسته ای

نشست »مکه« توفیقی 
برای سعودی ها نداشت

شـورای نگهبـان الیحـه اصـالح قانـون تعییـن تکلیـف تابعیت 
فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجـی را 
اسـتمهال کرد.شـورای نگهبـان الیحـه تابعیـت فرزنـدان زنـان 
ایرانـی را اسـتمهال کردبـه گزارش خبرنـگار پارلمانـی خبرگزاری 
فـارس،  شـورای نگهبـان 5 طـرح و الیحـه را اسـتمهال و تائیـد 
کرد.بر این اسـاس شـورای نگهبان، دو مصوبه مجلس به شـرح 

زیـر را اسـتمهال کرد:
1( الیحـه اصـالح قانون تعیین تکلیف تابعیـت فرزندان حاصل 

از ازدواج زنـان ایرانی بـا مردان خارجی
2( الیحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری 

بین جمهوری اسـالمی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ

وزیـر امـور خارجـه آلمان بر اهداف مشـترک کشـورش و آمریکا 
در مـورد ایـران تاکیـد کرد.بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از رویتـرز، 
»هایکـو مـاس«، وزیر امـور خارجه آلمان درباره دیـدار میان او و 
پمپئـو گفـت: با وجـود اختالف ها بـا آمریکا تعامـالت نزدیکی با 
این کشـور داریـم.وی افـزود: هر دو می خواهیم مانع دسـتیابی 
ایران به سـالح هسـته ای شـویم.هایکو ماس تاکید کرد: آلمان 
و ایـاالت متحـده در حـال حاضـر در موضـوع ایـران راه هـای 
متفاوتـی را می رونـد امـا در عیـن حـال مـا هـر دو در ایـن مورد 

اهـداف روشـن و مشـترکی داریم.

شورای نگهبان الیحه تابعیت 
فرزندان زنان ایرانی را تأیید کرد

آلمان وآمریکادرموضوع ایران 
راههای متفاوتی می روند
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

ویالهای ساحلی دولتی در اختیار مردم قرار می گیردچشمه علی دامغان، امسال ثبت جهانی می شود
مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ــمنان  ــتان سـ ــگری اسـ ــتی و گردشـ دسـ
ــی الزم  ــات اداری و عمرانـ ــت: اقدامـ گفـ
ـــی  ـــمه عل ـــی چش ـــت جهان ـــتای ثب در راس
ـــی در  ـــاغ مل ـــه ب ـــل آن ب ـــان و تبدی دامغ
حـــال انجـــام اســـت.مهدی جمـــال افـــزود: چشـــمه علـــی دامغـــان 
ـــع  ـــد رف ـــکو نیازمن ـــازمان یونس ـــی در س ـــت جهان ـــه ثب ـــیدن ب ـــرای رس ب
مشـــکالت زیرســـاختی اســـت کـــه تـــا پایـــان ســـال 98 ایـــن امـــر 
انجـــام می شـــود.وی ادامـــه داد: تاکنـــون 80 درصـــد از مراحـــل الزم 
ـــت.جمال  ـــده اس ـــام ش ـــر انج ـــر فاخ ـــن اث ـــی ای ـــت جهان ـــور ثب ـــه منظ ب
اضافـــه کـــرد: انجـــام مکاتبـــات اداری، رفـــع مشـــکالت زیرســـاختی 
در بعضـــی از بخش هـــا و حـــل مشـــکالت اقامتـــی از اقداماتـــی 
ــال  ــکو در حـ ــی در یونسـ ــمه علـ ــت چشـ ــور ثبـ ــه منظـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ـــه  ـــات اولی ـــون مکاتب ـــم اکن ـــرد: ه ـــان ک ـــر نش ـــت.وی خاط ـــری اس پیگی
ـــده  ـــام ش ـــکو انج ـــازمان یونس ـــا س ـــی ب ـــار مل ـــت آث ـــط اداره کل ثب توس
اســـت و مشـــکالت موجـــود بـــا تمـــام تـــوان در حـــال رفـــع اســـت.
ـــکو،  ـــازمان یونس ـــر در س ـــن اث ـــت ای ـــس از ثب ـــت: پ ـــار داش ـــال اظه جم

می توانیـــم شـــاهد تخصیـــص اعتبـــار و پیشـــرفت قابـــل توجـــه ایـــن 
بنـــا باشـــیم کـــه نتیجـــه آن حضـــور گردشـــگران داخلـــی و خارجـــی 
در ایـــن مجموعـــه اســـت.وی تصریـــح کـــرد: چشـــمه علـــی دامغـــان 
مربـــوط بـــه دوره قاجاریـــه و یکـــی از مجموعه هـــای تفریحـــی بـــی 
ـــاهد  ـــی، ش ـــت جهان ـــا ثب ـــم ب ـــه امیدواری ـــت ک ـــان اس ـــهر دامغ ـــر ش نظی
رونـــق روزافـــزون ایـــن مجموعـــه باشـــیم.مدیر کل میـــراث فرهنگـــی، 
ــه  ــت: مجموعـ ــمنان گفـ ــتان سـ ــگری اسـ ــتی و گردشـ ــع دسـ صنایـ
ــت  ــل ثبـ ــی در مراحـ ــمه علـ ــون چشـ ــز همچـ ــطامی نیـ ــد بسـ بایزیـ
جهانـــی در ســـال 98 است.چشـــمه علـــی دامغـــان بـــا شـــماره 830 
ــأت  ــه هیـ ــال 1386 در جلسـ ــی ثبـــت و در سـ ــار ملـ ــت آثـ در فهرسـ
ـــمه  ـــب شد.چش ـــگری تصوی ـــه گردش ـــه نمون ـــوان منطق ـــه عن ـــران ب وزی
ــتانگاه های  ــن تابسـ ــوا تریـ ــوش آب و هـ ــی از خـ ــان یکـ ــی دامغـ علـ
ــکل از  ــان متشـ ــمال دامغـ ــری شـ ــه در 30 کیلومتـ ــت کـ ــران اسـ ایـ
بناهـــای تاریخـــی و بـــاغ پیرامـــون آن بـــه همـــراه چشـــمه جوشـــان 
ـــر  ـــه اواخ ـــوط ب ـــی مرب ـــا ارزش تاریخ ـــای ب ـــه، دوبن ـــت.این مجموع اس

ــه دارد. ــه و اوایـــل دوره قاجاریـ دوره صفویـ

ـــور  ـــه منظ ـــه ب ـــت ک ـــدران گف ـــتاندار مازن اس
از ســـاحل خـــزر  بهتـــر  بهـــره گیـــری 
راهـــکاری بـــرای در اختیـــار گذاشـــتن 
ســـاحل  حاشـــیه  دولتـــی  ویالهـــای 
بـــه مـــردم در دســـت تدویـــن اســـت.
احمـــد حســـین زادگان فـــزود: در حالـــی کـــه اکنـــون تمـــام وقـــت از 
ایـــن ویالهـــا اســـتفاده نمـــی شـــود، بـــه دلیـــل اســـتقبال مســـافران، 
ـــت.وی  ـــده اس ـــوار ش ـــزر دش ـــاحل خ ـــه س ـــادی ب ـــردم ع ـــی م دسترس
توضیـــح داد: پیشـــنهاد مـــا بـــه دســـتگاههایی کـــه در ســـاحل خـــزر 
ـــود را در  ـــای خ ـــد ویاله ـــه بای ـــود ک ـــن ب ـــد، ای ـــال دارن ـــدران وی در مازن
ـــات  ـــن امکان ـــد از ای ـــه بتوانن ـــا هم ـــد ت ـــرار دهن ـــردم ق ـــام م ـــار تم اختی
ــت:  ــار داشـ ــدران اظهـ ــی دولـــت در مازنـ ــده عالـ ــتفاده کنند.نماینـ اسـ
ـــیه  ـــی حاش ـــای دولت ـــاس آن ویاله ـــد براس ـــه بای ـــکاری ک ـــزودی راه ب
ــار عمـــوم مـــردم قـــرار گیـــرد؛ پـــس از  خـــزر در مازنـــدران در اختیـ
بررســـی از ســـوی دســـتگاههای دارای ویـــال، نهایـــی و ابـــالغ خواهـــد 
ــتان  ــوع را در تابسـ ــن موضـ ــه ایـ ــرد کـ ــد کـ ــین زادگان تاکیـ شد.حسـ
ــه  ــافران بـ ــی مسـ ــا دسترسـ ــد تـ ــی کنـ ــی مـ ــاری عملیاتـ ــال جـ سـ

ـــدران  ـــزر در مازن ـــاحل خ ـــر س ـــود.از 338 کیلومت ـــر ش ـــان ت ـــاحل آس س
حـــدود 50 کیلومتـــر در اختیـــار ویالهـــای خصوصـــی و دولتـــی قـــرار 
دارد.طبـــق بررســـی اولیـــه افـــزون بـــر 70 دســـتگاه دولتـــی و غیـــر 
ــا در  ــا و ارگان هـ ــا، نهادهـ ــازمان هـ ــه، سـ ــم از وزارتخانـ ــی اعـ دولتـ
ـــتان  ـــی تابس ـــا ط ـــه تنه ـــد ک ـــال دارن ـــزر وی ـــای خ ـــی دری ـــاحل مازندران س
و تعطیـــالت عیـــد در اختیـــار کارکنـــان ایـــن دســـتگاهها قـــرار مـــی 
گیـــرد و در بیشـــتر فصـــول ســـال بـــا وجـــود هزینـــه هـــای گـــزاف 
ـــازمان  ـــی س ـــته برخ ـــنوات گذش ـــه در س ـــت.اگر چ ـــی اس ـــداری خال نگه
ـــاره  ـــورت اج ـــه ص ـــن را ب ـــن اماک ـــال ای ـــای دارای وی ـــه ه ـــا و وزارتخان ه
ای در اختیـــار مـــردم قـــرار دادنـــد، ولـــی ایـــن ویالهـــا بیشـــتر پـــس 
از تعطیـــالت تابســـتانی در اختیـــار مـــردم عـــادی قـــرار مـــی گرفـــت.
اســـتاندار مازنـــدران همچنیـــن آزادســـازی ســـاحل را یکـــی از طـــرح 
ـــمال  ـــه ش ـــن خط ـــد در ای ـــر و امی ـــت تدبی ـــی در دول ـــق اجرای ـــای موف ه
ـــی  ـــای دولت ـــر ویاله ـــی اکث ـــرایط فعل ـــت: در ش ـــرد و گف ـــان ک ـــور بی کش
ـــرار  ـــزر ق ـــاحل خ ـــر س ـــارج از 60 مت ـــه در خ ـــق برنام ـــی طب ـــر دولت و غی
گرفتنـــد و ایـــن برنامـــه بایـــد بـــرای ســـایر ویالهایـــی کـــه تاکنـــون 

اجرایـــی نشـــده نیـــز عملیاتـــی شـــود.

 پیام
 میراث

فرماندار آران و بیدگل گفت: اثر تاریخی شهر زیرزمینی نوش آباد )اویی( بزرگترین دستکند جهان در آستانه عید سعید فطر 
به روی گردشگران بازگشایی شد.اسماعیل بایبوردی  افزود: پس از پلمب شهر زیرزمینی نوش آباد به علت فقدان هماهنگی 

متولیان مجموعه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع به سرعت در دستور کار قرار گرفت و پیگیری های 
الزم در این زمینه انجام شد. فرماندار آران و بیدگل همچنین اضافه کرد: شهر زیرزمینی از امروز به روی گردشگران بازگشایی 

می شود اما قرار است تا زیر نظر اداره کل موزه ها قرار گیرد.

اسـتان کردسـتان، دارای قرآن هـای خطـی متعـددی اسـت، کـه 
متاسـفانه تعـداد کمـی از آنهـا در ویتریـن نگهـداری می شـود، 
حفاظـت از قرآن هـای خطـی حفاظـت از هنـر و تاریـخ اسـالمی 
اسـت و ارزش نسـخ خطـی بـا قرارگیـری در کنج خانه هـا نمایان 
نمی شـود. شهرسـتان سـقز بـا قدمـت تاریخـی و سـابقه دیرین 
دارای 1٥ قـرآن خطـی اسـت کـه از این تعداد، فقط قرآن مشـهور 
مـوالن آبـاد در محفظـه شیشـه ای محافظـت می شـود . ایـن در 
حالـی اسـت کـه ارزش قرآن هـای خطـی غیـر از بحـث قدسـی 
بودن، مسـائلی دیگـر چون ارزش تاریخی و هنـری را در برخواهد 
گرفـت.از منظـر کارشناسـان هنـری، بیشـترین هنـر اسـالمی در 
دوره هـای مختلـف در قرآن هـای خطـی بـه کار رفتـه از ایـن نظـر 
چـه در خـط و چـه در تذهیـب و سـایر هنرهـای بـه کار بسـته در 
متـون، می توان این آثار را سـرآمد دیگر نسـخ خطـی در دوره های 
مختلـف دانسـت.قرآن های خطـی عمومـًا بـه دسـتور شـاهان و 
امیـران کتابـت می شـده و عـالوه بـر تمـام و کمال بـودن از حیث 
هنـری، از منظـر تاریخـی نیز ارزشـمند و قابل مطالعه اند.از سـوی 
دیگـر، پاسـداری از قـرآن به عنوان ارزشـمندترین سـند اسـالمی 
بسـیار با اهمیت و ضروری اسـت که میراث فرهنگی در راسـتای 
حفاظـت از آنهـا اقدام کرده اسـت تا مردم قرآن هـای خطی را که 
در منـزل نگـه می دارند،تحویل این سـازمان در شهرسـتان شـود.
حمیـد گاللـی پور،رئیـس اداره میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و 
گردشـگری سـقز ،بابیان اینکـه درحال حاضر فقط قـرآن تاریخی 
عنـوان  نگهـداری می شـود  در محفظـه شیشـه ای  آبـاد  مـوالن 
کـرد: 1٥ نسـخه خطـی قـرآن در حـال تکمیـل پرونـده اسـت و 
در فهرسـت ثبـت آثار ملـی قـرار دارد.سیدمحسـن علوی،مدیرکل 
قرآن هـای خطـی  تعـداد  اسـتان کردسـتان،  فرهنگـی  میـراث 
ونفیس در روسـتاهای اسـتان کردسـتان را10موردبرشمرده وگفته 
اسـت: اسـتان کردسـتان،دارای قرآن های خطی متعددی اسـت، 
کـه متاسـفانه تعداد کمـی از آنهـا در ویترین نگهداری می شـود و 
ازجملـه می تـوان بـه تاریخی تریـن و نفیس تریـن قـرآن موجود 
در اسـتان کردسـتان، قـرآن تاریخی »نگل« مربوط بـه اوایل قرن 
پنجـم اشـاره کرد.همچنیـن قرآن تاریخی »شـوی« در روسـتایی 
بـه ایـن نام در شهرسـتان بانـه از دیگـر قرآن هـای دارای ویترین 
اسـت.با این وجود شـواهد حاکی از آن اسـت که تعداد قرآن های 
خطی نزد مردم در روسـتاها بیشـتر از تعدادی اسـت که مسئوالن 
عنـوان مـی کننـد . همچنان کـه با تازگی مـردم روسـتای »کویره 
گویـز« یک نسـخ قـرآن خطـی مربوط بـه دوره قاجاریـه در قطع 
وزیـری و بـا خـط نسـخی را بـرای مرمـت بـه میـراث فرهنگـی 

سـپردندواکنون بـدون ویتریـن در روسـتا نگهداری می شـود.

گنجینه های مقدسی که 
در کنج خانه های قدیمی 

پنهان است

نخستین غار- موزه خصوصی ایران را بشناسیم

نخستین غار- موزه خصوصی ایران با عنوان »وزیری« در شمال پایتخت واقع شده است

خصوصــی  غار-مــوزه  نخســتین 
ــان  ــری«در لواس ــا عنوان»وزی ــران ب ای
در  شــمیرانات  شهرســتان  توابــع  از 
شــده کــه  واقــع  پایتخــت  شــمال 
دکتــر  هــای  ســازه  دســت  آن  در 
ــمه  ــری-از مجس ــمند وزی ــر هوش ناص
بــرای  کشــورمان  برجســته  ســازان 
درآمــده  نمایــش  بــه  بازدیدعمــوم 
اســت؛ فعالیــت ایــن مــوزه ســال 84 
ــل  ــال تکمی ــدام در ح ــد و م ــاز ش آغ
و توســعه اســت.وقتی 10 کیلومتــر از 
شــهر لواســان بــه ســمت روســتای 
کنــد علیــا و ســفلی و ســپس بوجــان 
ــن  ــار ای ــپ کن ــمت چ ــت کنید،س حرک
جــاده سرســبز،درِ چوبــی و قدیمــی 
ــک  ــک طــرف آن ســرِ ی ــه ی ــی ک بزرگ
شــیر خشــمگین و طــرف دیگــرش 

ــار  ــته غ ــا نوش ــری ب ــنگ مرم ــه س تک
ــان را  ــرار دارد، توجهت ــری ق ــوزه وزی م
ــا دو  ــاغ ب ــد.در ورودی ب ــب می کن جل
ــان  ــمت چپت ــوید؛ س ــه می ش راه مواج
آن  روی  آهنــی کــه  تابلــو کوچــک 
ــما را  ــده ش ــک ش ــروع بازدید«ح »ش
ــا پــس از پاییــن  ــد ت ــی می کن راهنمای
رفتــن از ســه پلــه در مســیری کــه 
»گــذر عشــق« نــام دارد حرکــت کنیــد.
بــرای ورود بــه غــار بایــد از دهــان شــیر 
ــت و  ــس از رطوب ــور کنید؛پ ــده عب درن
ســرمای غــار کــه کامــالً محســوس 
اســت مقابــل خودمجســمه نشســته 
ــاب  ــه کت ــی ک ــاس محل ــا لب ــردی ب م
شــاهنامه فردوســی را در دســت دارد و 
اطرافــش را چند ســاعت دیــواری از کار 
ــر روی  ــه ب ــد ک ــه می بینی ــاده گرفت افت

یکــی از ســاعت ها نوشــته شــده:»اینجا 
ــود«. ــی ش ــف م ــان متوق زم

پای صحبت استاد وزیری
ــه  ــد ک ــف می کن ــمندوزیری تعری هوش
ــه  ــار ب ــرای اولیــن ب 14 ســال پیــش ب
لواســان آمــده و زمیــن فعلــی غــار 
مــوزه را بــه مســاحت یکهــزار و 200 
متــر در حالــی کــه زمینــی خاکــی 
ــداری  ــود خری ــوه ب ــک ک ــه ی در دامن
ــی  ــوزه خصوص ــار م ــن غ ــرده و اولی ک
ایــران را در ایــن شــهر افتتــاح کــرد.وی 
ــنگفرش  ــن را س ــدا زمی ــد: ابت می گوی
ــار در  ــدن غ ــه کن ــروع ب ــپس ش و س
ــازران  ــه چالن ــه ب ــوه کردک ــن ک دل ای
مشــهور اســت .بــه گفتــه وزیــری غــار 
فعلــی 200 متــر مســاحت دارد کــه بــه 
یکهــزار و 200 متــر مســاحت زمیــن 

مجســمه  اســت.این  شــده  افــزوده 
از کمــی کنــده  افــزود: پــس  ســاز 
ــذار  ــری واگ ــه کارگ ــار، کار را ب کاری غ
و ســاخت دهانــه غــار را بــه شــکل 
کــه  ارژن  دشــت  در  ایرانــی  شــیر 
85 ســال پیــش منقــرض شــدآغاز 
کردم.وزیــری بــا اشــاره بــه اولیــن 
مجســمه ایــن غــار مــوزه اظهارداشــت: 
اثــر  اولیــن  متــری  چهــار  رســتم 
ایــن کارگاه در طبقــه دوم غــار مــوزه 
ــت بســته اســت.وی اظهارداشــت:  قام
ــی  ــای بامعنای ــرب المثل ه ــی از ض یک
کــه در ورودی ایــن مــوزه نوشــته ام 
»دیگــران کاشــتند ومــا خوردیم،مــا 
بکاریــم دیگــران بخورند«اســت کــه 
ــن  ــم ای ــق بگوی ــن طری ــتم از ای خواس
نــاب  تاریــخ  انتقــال  بــرای  را  آثــار 
ســاخته ام. آینــدگان  بــرای  ایرانــی 

ــون 9  ــت: تاکن ــد اظهارداش ــن هنرمن ای
مجســمه آهنــی و ســنگی از بانــوان 
ــر  ــا گل نظی ــاخته ام و نامشــان را ب س
گل بانــو، گلچهــره، گلنــاز، گل بهــار و …
آغــاز کــرده ام تــا بتوانــد طراوت،رویش 
شــوم.  یــادآور  را  بانــوان  زایــش  و 
ــو  ــید بان ــه خورش ــن ب ــری همچنی وزی
اشــاره می کنــد کــه از آثــار مــورد عالقــه  
اوســت و آن را ســاخته تــا زنــان را 
بــه خوشــید زندگــی تشــبیه کنــد و 
توضیــح مــی دهــد: »خانــه اگــر قصــر 
ــی در آن حضــور  ــی زن هــم باشــد وقت
نــدارد یعنــی گرمــا نــدارد و بــی فایــده 
ــی خواســتم  ــد: »م اســت«وی می گوی
ــوزه را دور از شــهر بســازم  ــار م ــن غ ای
تــا مــردم را بــرای دیــدن طبیعــت 
از شــهرهای شــلوغ بیــرون بکشــم، 
ــدن کــوه  ــا کن همچنیــن می خواســتم ب
بــه انســان ها نشــان دهــم ســن و 

ــه اســت و وقتــی بخواهیــم  ســال بهان
ــی هــر کاری را داریم«.هوشــمند  توانای
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــد دارد ب ــری تاکی وزی
شــهر زیرزمینــی ایــن باغچــه را خریــده 
و همــواره قصــد گســترش غــار را دارد؛ 
ایــن هنرمنــد نمونــه بارهــا در کالم 
خــود تکــرار کــرد »دیگــران کــوه را 
می کننــد تــا گنــج در بیاوردنــد امــا 
ــوه  ــر ک ــه زی ــم ب ــج ه ــا گن ــن صده م

ــرم« ــی ب م

سوابق این مجسمه ساز
وزیــری بــا اشــاره بــه تحصیــالت و 
افتخــارات خــود در زمینــه هنــر توضیــح 
ــه  ــم ب ــدرک دیپل ــذ م ــس از اخ داد: پ
ــا رفتــم و ســال  دانشــکده هنرهــای زیب
1350 در رشــته مجســمه سازی در مقطع 
کارشناســی فــارق التحصیــل شــدم.وی 
افــزود: پــس از چندیــن ســال فعالیــت 
مســتمر در ایــن حــوزه موفــق بــه کســب 
ــگ و  ــاری از وزارت فرهن ــرای افتخ دکت

ارشــاد اســالمی نیــز شــدم.به گفتــه 
ایــن هنرمنــد، آثــار بســیاری از وی نظیــر 
سنگتراشــی، مجســمه ســازی، طبیعــت 
جمشــیدیه  پــارک  در   … و  ســازی 
قلعــه  زنجــان،  رختشــوخانه  تهــران، 
پارک هــای  لرســتان،  االفــالک  فلــک 
پردیســان، همــدان، جانبــازان و… قابــل 
مشــاهده اســت.این غــار مــوزه همــواره 
در حــال توســعه و تکمیــل اســت و 
ــی  ــا و خالقیت ــا، ایده ه ــی هزینه ه تمام
کــه در آن بــه کار رفتــه توســط مالــک آن 
انجــام می شــود. شهرســتان شــمیرانات 
البــرز بــا آب و هوایــی  در ارتفاعــات 
ــهر  ــکل از ش ــرد، متش ــتانی و س کوهس
ــک،  ــه ی ــش )منطق ــا تجری ــمیران ی ش
بخــش اعظمــی از منطقــه ســه و شــمال 
و شــرق منطقــه دو تهــران( و دو بخــش 
لواســانات و رودبــار قصــران بــا جمعیتــی 
ــمال و  ــر در ش ــزار نف ــر 600 ه ــزون ب اف

ــرار دارد. ــران ق ــرقی ته ــمال ش ش

عتبــات  بازســازی  ســتاد  رییــس 
ــین  ــام حس ــرم ام ــعه ح ــات، توس عالی
ــن  ــت ای ــت نخس ــال را اولوی )ع(در کرب
ــت  ــاز نخس ــت: ف ــمرد و گف ــتاد برش س
ــن  ــرم در اربعی ــن ح ــعه ای ــرح توس ط
پــالرک،  می شود.حســن  بهره بــرداری 
توضیــح داد: فــاز نخســت طــرح توســعه 
حــرم امــام حســین)ع( بــه نــام صحــن 
عقیلــه بنی هاشــم حضــرت زینــب )س( 
ــع  ــزار مترمرب ــه 160 ه ــت ک ــن اس مزی

زیربنــا داردو در 4 طبقــه درحــال ســاخت 
ــرادران عراقــی و تولیــت حــرم  اســت. ب
مطهــر امــام حســین )ع(، زمیــن مــورد 
نیــاز ایــن پــروژه را خریــداری کرده انــد.
ــرای  ــرفت اج ــه پیش ــان این ک ــا بی او ب
حضــرت  بنی هاشــم  عقیلــه  صحــن 
زینــب )س( در کربــال، اولویــت نخســت 
و  اجرایــی  عملیــات  در  ســتاد  ایــن 
ــادآور  ــت، ی ــردم اس ــارکت م ــب مش جل
زینــب )س(  شــد: صحــن حضــرت 

ــینی،تل  ــه گاه حس ــل خیم ــد فاص در ح
زینبیــه، قتلــگاه و بــاب القبلــه قــرار دارد 
ــال  ــی کارزار کرب ــه اصل ــًا نقط ــه دقیق ک
و شــهادت یــاران امــام حســین )ع( 
اســت.پالرک در جریــان بازدیــد از طــرح 
توســعه حــرم مطهــر امــام حســین )ع(، 
گفــت: صحــن حضــرت زینــب )س( 
ــی  ــر زیارت ــی و غی ــامل فضــای زیارت ش
ــوده و از طریــق ورودی هــای ســرداب،  ب
بــاب الــراس شــریف و بــاب القبلــه 
ــی متصــل خواهــد شــد.  ــه حــرم کنون ب
اجــرای اســکلت ســازه صحــن در دو 
طبقــه زیریــن و دو طبقــه روی زمیــن در 
حــال اتمــام اســت تــا در ابعیــن آمــاده 

ــود. ــران ش ــکان زائ ــی و اس پذیرای

فاز اول حرم امام حسین )ع( تا 
اربعین بهره برداری می شود

میامی میزبان سیزدهمین جشنواره 
گردشگری دشت شقایق های کالپوش

سرپرســت نمایندگــی میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
میامــی گفت:ســیزدهمین جشــنواره گردشگری»ســفر بــه دشــت شــقایق های 
ــیدمحمدصادق  ــزار می  شود.س ــاه برگ ــرداد م ــم خ ــه هفده ــوش« جمع کالپ
ــزاری ســیزدهمین جشــنواره گردشــگری »ســفر  ــه برگ ــا اشــاره ب ــان ب رضوی
بــه دشــت شــقایق هــای کالپوش«گفــت: ایــن جشــنواره از ســاعت 9 صبــح 
ــتان  ــوش شهرس ــش کالپ ــوش بخ ــاد کالپ ــین آب ــتای حس ــا 12 در روس ت
ــرح،  ــاد و مف ــای ش ــرای برنامه ه ــزود: اج ــود.وی اف ــزار می ¬ش ــی برگ میام
موســیقی ســنتی و بازدیــد از مناطــق نمونــه گردشــگری از جملــه برنامه هــای 
ــن جشــنواره را آشــنایی  ــزاری ای ــن جشــنواره اســت.رضویان هــدف از برگ ای
ــق  ــژه مناط ــه وی ــی ب ــتان میام ــی شهرس ــای طبیع ــا جاذبه ه ــگران ب گردش
ــری  ــه 140 کیلومت ــوش در فاصل ــش کالپ ــوان کرد.بخ ــگری عن ــه گردش نمون
ــوش آب و  ــبز و خ ــه سرس ــن منطق ــت. ای ــع اس ــی واق ــهر میام ــمال ش ش
ــار  ــع و 34 هــزار هکت ــار مرت ــگل، 30 هــزار هکت ــار جن ــا 14 هــزار هکت هــوا ب
ــرای کشــاورزی و  ــی و اراضــی مســتعد ب ــا بارندگــی کاف ــزارع زیرکشــت ب م
جنــگل داری، در فصــل بهــار بــا دشــت های مملــو از گل شــقایق، در شــهریور 
ــرای گردشــگران اســت. ــا پذی ــا مناظــر زیب ــا گل هــای آفتابگــردان و ب ــاه ب م
قــرار گرفتــن در مجــاورت پناهــگاه حیات وحــش خوش ییــالق و پــارک ملــی 

ــه اســت. ــن منطق ــای گردشــگری ای ــر قابلیت ه گلســتان از دیگ

ته
نک

باعنـوان  ایـران  خصوصـی  غار-مـوزه  نخسـتین 
»وزیـری« در لواسـان از توابع شهرسـتان شـمیرانات 
در شـمال پایتخـت واقع شـده که در آن دسـت سـازه 
مجسـمه  از   - وزیـری  هوشـمند  ناصـر  دکتـر  هـای 
سـازان برجسـته کشـورمان- بـرای بازدیـد عمـوم بـه 
نمایـش درآمـده اسـت؛ فعالیـت این موزه سـال ۸۴ 
آغـاز شـد و مـدام در حـال تکمیـل و توسـعه اسـت

هوشـمند وزیـری تاکیـد دارد بـا هدف ایجاد شـهر 
زیرزمینـی ایـن باغچـه را خریـده و همـواره قصـد 
گسـترش غـار  را  دارد؛ ایـن هنرمنـد نمونـه بارهـا 
در  کالم خـود تکـرار کـرد »دیگران کـوه را می کنند 
تـا گنـج در بیاوردنـد امـا مـن صدهـا  گنـج هم به 

برم«. کـوه مـی  زیر 

میراثمیراث

کولر موزه ها را روشن کنید!ثبت قلعه سنگان اشنویه درفهرست آثارملی 
میـــراث  اداره  رییـــس 
ــتی  ــع دسـ ــی، صنایـ فرهنگـ
اشـــنویه  گردشـــگری  و 
گفت:قلعـــه ســـنگان ایـــن 
شهرســـتان در راســـتای حفـــظ و حراســـت از ایـــن 
اثـــر تاریخـــی، در فهرســـت آثـــار ملـــی کشـــور 
بـــه ثبـــت رســـید.روناک تاســـا افـــزود: قلعـــه 
ــری  ــنگان در 5.3 کیلومتـ ــی سـ ــروف و تاریخـ معـ
ــه  ــه قلعـ ــع و بـ ــنویه واقـ ــتان اشـ ــوب شهرسـ جنـ
»موســـی خـــان« مشـــهور اســـت کـــه بـــا قدمتـــی 
بیـــش از 150 ســـال یکـــی از آثـــار تاریخـــی مهـــم 
در شـــمال غـــرب کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود.وی 
ــی  ــا های طوالنـ ــی سـ ــه طـ ــن قلعـ ــه کرد:ایـ اضافـ
محـــل ســـکونت ســـران ایـــل »زرزا« بـــوده و 

ــن  ــکونت ایـ ــال سـ ــد از صدهاسـ ــون بعـ ــم اکنـ هـ
ــت. ــده اسـ ــب شـ ــی از آن تخریـ ــل، بخش هایـ ایـ
وی بیـــان کرد:قلعـــه ســـنگان بـــر بـــاالی تپـــه ای 
ــطح  ــر از سـ ــاع 30 متـ ــه ارتفـ ــکل بـ ــره ای شـ دایـ
ــر و  ــزار متـ ــاحت 2 هـ ــه مسـ ــی بـ ــا در زمینـ دریـ
ــش  ــرار دارد و دارای بخـ ــا قـ ــر زیربنـ ــا 700 متـ بـ
ــرقی  ــع شـ ــه ضلـ ــت کـ ــی اسـ ــی و بیرونـ اندرونـ
ـــه  ـــن قلع ـــی ای ـــع غرب ـــردان و ضل ـــیمن م ـــل نش مح
محـــل نشـــیمن زنـــان اســـت.رئیس اداره میـــراث 
فرهنگـــی اشـــنویه افـــزود:در حـــال بررســـی و 
تکمیـــل پرونـــده و ارائـــه مســـتندات بـــرای هفـــت 
محوطـــه تاریخـــی دیگـــر در ایـــن شهرســـتان 
ــور در  ــی کشـ ــار ملـ ــت آثـ ــت در فهرسـ ــت ثبـ جهـ

ســـال 1398 هســـتیم.

»بعضـــی موزه هـــا غیرقابـــل 
ایـــن  شـــده اند«  تحمـــل 
خانـــم  گردشـــگر  یـــک  را 
می گویـــد کـــه ترجیـــح داده 
بـــود تعطیـــالت آخـــر هفتـــه را در یکـــی از موزه هـــا 
ـــا تحمـــل فضـــای بســـته  ـــا شـــدت گرم ـــد ام ســـپری کن
ـــگران  ـــتر گردش ـــود و بیش ـــرده ب ـــن ک ـــوزه را غیرممک م
گردشـــگران  بـــرای  مـــوزه  داد.ورودی  فـــراری  را 
خارجـــی 15 هـــزار تومـــان و بـــرای بازدیدکننـــده 
ایرانـــی 2,500 تومـــان اســـت. یـــک بازدیدکننـــده 
ایرانـــی از ایـــن مـــوزه بـــه ایســـنا می گویـــد: قطعـــًا 
ــاخت  ــات و زیرسـ ــرای تأمیـــن امکانـ ــغ بـ ایـــن مبلـ
ــه  ــا بـ ــت امـ ــم اسـ ــا کـ ــتر در موزه هـ ــی بیشـ رفاهـ
نظـــر می رســـد همیـــن مقـــدار انـــدک هـــم یـــا 

درســـت  جـــای  در  نمی رســـد،یا  موزه هـــا  بـــه 
ــن  ــل همیـ ــا مثـ ــتر موزه هـ ــود. بیشـ ــه نمی شـ هزینـ
آبگینـــه سیســـتم سرمایشـــی ندارنـــد، نمی شـــود 
یـــک لحظـــه در آن هـــا طاقـــت آورد.یـــک راهنمـــای 
ــگر از  ــدادی گردشـ ــراه تعـ ــه همـ ــه بـ ــگری کـ گردشـ
ــور  ــاهد حضـ ــد: شـ ــرد می گویـ ــد می کـ ــوزه بازدیـ مـ
ـــم  ـــوزه بودی ـــن م ـــی از ای ـــگر خارج ـــروه گردش ـــک گ ی
ـــتند  ـــتر نتوانس ـــه بیش ـــد دقیق ـــا چن ـــدت گرم ـــه از ش ک
ـــی زود آن  ـــد و خیل ـــوزه را تحمـــل کنن فضـــای بســـته م
ـــوری  ـــگری کش ـــت گردش ـــرای صنع ـــد. ب ـــرک کردن را ت
کـــه بـــه مـــوزه و آثـــار تاریخـــی و فرهنگـــی وابســـته 
ـــت  ـــه دریاف ـــی ک ـــی رود در ازای پول ـــار م ـــت و انتظ اس
ــن  ــد، ایـ ــه دهـ ــی را ارائـ ــات حداقلـ ــد، خدمـ می کنـ

اتفـــاق اصـــالً خـــوب نیســـت..
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یکبــار  منطقــه  گردشــگری  توســعه  و  آشــوراده 
ــده  ــل ش ــه تبدی ــل مناقش ــه مح ــی ب ــر در حال دیگ
کــه ســازمان محیــط زیســت می گویــد ســایت 
پشــتیبان آشــوراده در ســاحل بندرترکمــن فاقــد 
توســعه  می گوینــد  برخــی  امــا  اســت  مجــوز 
بــدون  و  راحتــی  بــه  مازنــدران  در  گردشــگری 
ــاق  ــای اداره کل اتف ــا مجوزه ــازمان و ب ــت س دخال
می گویــد  زیســت  محیــط  ســازمان  می افتــد. 
ایجــاد جــاده بــرای ســایت پشــتیبان آشــوراده 
فاقــد مجــوز اســت امــا گویــا ایــن اتفــاق در اســتان 
ــروژه در آن محــدوده  ــی نداشــته و پ همســایه توقف
در حــال اجراســت. بــه گــزارش مهــر، آذرمــاه ســال 
1393 و در ســفر اســتانی رئیس جمهــور بــود کــه 
اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده از ســوی حســن 
می رفــت  شــد. وعده ای کــه  داد  وعــده  روحانــی 
ــا  ــودن آشــوراده شــود ام ــه ب ــان دو دهــه متروک پای
بــه ســرعت بــه مناقشــه ای جــدی بیــن دوســتداران 
ــگری  ــای گردش ــرای طرح ه ــان اج ــت و موافق طبیع
ــازمان  ــووالن س ــات، مس ــن مناقش ــد. ای ــل ش تبدی
حفاظــت از محیــط زیســت، میــراث فرهنگــی و 
اســتانداری گلســتان را پــای میــز مذاکــره نشــاند تــا 
بــرای انجــام مطالعــات و اجــرای طــرح گردشــگری 
بــا ضوابــط محیــط زیســت تفاهم نامــه  مطابــق 
ــرای اجــرای  ــان ماجــرا ب ــد. امــا ایــن پای امضــا کنن
ــاه  ــرداد م ــود و در م ــوراده نب ــگری آش ــرح گردش ط
ــور  ــاون اول رئیس جمه ــری، مع 94 اســحاق جهانگی
ــرح  ــرای ط ــر اج ــار دیگ ــتان، یکب ــه گلس ــفر ب در س
گردشــگری آشــوراده را وعــده داد و چنــد روز پــس 
از آن، کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای اســالمی 
هــم آن را )اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده( 
مصــوب کــرد. حــاال وعــده رئیس جمهــور بــرای 
ــه ســن 6  ــا ب اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده پ
ســالگی می گــذارد و همچنــان خبــری از اجــرای 
طــرح گردشــگری آشــوراده نیســت. طرح ســایت 

ــاخت و  ــار س ــود ب ــرار ب ــه ق ــوراده ک ــتیبان آش پش
ســازهای ســنگین در جزیــره آشــوراده را در ســاحل 
ــازمان  ــتور س ــا دس ــد ب ــه دوش بکش ــن ب بندرترکم

ــت. ــف اس ــت متوق ــط زیس ــت از محی حفاظ

ســایت پشتیبان مجوز نداشت
آن طــور کــه معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع 
زیســتی محیــط زیســت بــه خبرگــزاری مهــر گفتــه،  
دلیــل توقــف ایــن طــرح نداشــتن مجــوز از ســازمان 

ــد  ــه حمی ــط زیســت اســت. به گفت ــت از محی حفاظ
ــتان  ــتان گلس ــت اس ــاس درخواس ــر اس ــی ب ظهراب
یــا   10 از  بیــش  آشــوراده  طبیعت گــردی  طــرح 
12 ســال در حــال بررســی، مکاتبــه و پیگیــری 
ــی انجــام  ــت ســال گذشــته توافقات اســت و در نهای
شــد.به طــوری کــه بارگذاری هــای ســنگینی کــه 
ــاق  ــود در آشــوراده اتف ــدا درخواســت شــده ب در ابت
ــه و  ــهربازی، بازارچ ــتخر، ش ــل، اس ــل هت ــد مث بیفت
ســایر فعالیت هایــی کــه بــه ســاخت و ســازهای 
گســترده نیــاز داشــت، بــه درخواســت ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت قــرار شــد از برنامــه حــذف 
ــی در  ــود. ظهراب ــل ش ــن منتق ــهر بندرترکم ــه ش و ب
ــد مســووالن اســتان گلســتان تصــور  ــه می گوی ادام
ــل  ــتیبان و… در داخ ــایت پش ــون س ــد چ می کردن
ــه اجــرای  ــد ب جزیــره آشــوراده نیســت شــروع کردن
طرح هــا بــدون اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط 

ــد. ــات کار باش ــان جزئی ــت در جری زیس
ــتی  ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع
می کنــد،  تصریــح  زیســت  محیــط  ســازمان 
در  می کردنــد  احــداث  جــاده ای کــه  متأســفانه 
می رســد  به نظــر  و  داشــت  قــرار  تــاالب  حریــم 

می خواســتند اســکله ای بــه ســمت دریــا ایجــاد 
ــا ســازمان حفاظــت محیــط  ــد؛ کــه هیچ کــدام ب کنن
ــی  ــه ظهراب ــه گفت ــود. ب ــده ب ــگ نش ــت هماهن زیس
ــم  ــوی آن را بگیری ــه جل ــود ک ــا ب ــی م ــه قانون وظیف
بــه همیــن خاطــر از طریــق ســتاد بــه محیــط 
زیســت مازنــدران و گلســتان مکتــوب اعــالم کردیــم 
کــه جلــوی فعالیــت بــدون مجــوز در حریــم تــاالب 

را بگیرنــد.

اصرار ما بر توســعه گردشگری آشوراده
در همیــن زمینــه امــا نماینــده مــردم علی آبادکتــول 
ــر  ــزاری مه ــه خبرگ ــالمی ب ــورای اس ــس ش در مجل

جاده سازی سایت پشتیبان آشوراده متوقف شد
معاون سازمان محیط زیست: ایجاد جاده برای سایت پشتیبان آشوراده فاقد مجوز است.

ــگ  ــه کلن ــد روزی ک ــالمی می گوی ــورای اس ــس ش ــول در مجل ــردم علی آبادکت ــده م نماین
ــراض  ــت اعت ــتاندار وق ــه اس ــد ب ــن زده ش ــر زمی ــن ب ــاحل بندرترکم ــتیبان در س ــایت پش س
ــتان  ــت اس ــا مالکی ــد ت ــوراده زده می ش ــد در آش ــگ بای ــتم کلن ــاد داش ــه اعتق ــردم چراک ک
ــته  ــال های گذش ــا در س ــث م ــی بح ــدهللا قره خان ــه اس ــه گفت ــد. ب ــات می ش ــوراده اثب ــر آش ب
ــود؛  ــن زده می ش ــرح در بندرترکم ــگ ط ــا کلن ــت ام ــوده اس ــوراده ب ــر آش ــت ب ــات مالکی اثب
خطــای اصلــی همیــن جــا بــود چــرا کــه مــا در ســواحل بندرترکمــن رســتوران و… داشــتیم 

ــوده و هســت. ــر توســعه گردشــگری آشــوراده ب امــا اصــرار مــا ب

حمیــد ظهرابــی، معــاون محیــط زیســت 
ــت  ــط زیس ــتی محی ــوع زیس ــی و تن طبیع
مــی گویــد مســووالن اســتان گلســتان تصــور 
می کردنــد چــون ســایت پشــتیبان در داخــل 
ــرای  ــه اج ــدام ب ــت اق ــوراده نیس ــره آش جزی
طرح هایــی کردنــد بــدون آنکــه ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت در جریــان جزئیــات 

ــرد. ــرار گی کار ق

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس گــروه مــوزه تاریــخ طبیعــی ســازمان 
ــط  حفاظــت محیــط زیســت از کشــف و ضب
7هــزار و 800 مــورد زنــده گیــری غیرمجــاز مــار 
ــاز  ــکار غیرمج ــورد ش ــزار م ــرب و 66 ه و عق
پرنــدگان و پســتانداران، طــی یــک ســال 
اخیــر خبــرداد. برنامــه »زمیــن 360 درجــه« با 
موضــوع حیــاط خشــکیده وحش و بــا حضور 
فرهــاد صادقــی راد رئیــس گــروه مــوزه تاریــخ 
طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از 
آنتــن رادیــو گفــت و گــو پخــش شــد. صادقی 
ــا اشــاره  ــن 360درجــه« ب ــه »زمی راد در برنام
ــار  ــم تاکســیدرمی اظه ــه پیشــینه ای از عل ب
ــی  ــیدرمی مومیای ــم تاکس ــادر عل ــت: م داش
گــران مصــری هســتند کــه مــرده هــای 
خــود را در زمــان هــای قدیــم بــه روش هــای 
مختلــف بــه خــاک مــی ســپردند. وی افــزود: 
ــا  ــان امــوات خــود را در ابتــدا ب برخــی مصری
ــس  ــد و پ ــی کردن ــظ م ــی حف روش مومیای
ــه مــرور  از آن در تابــوت مــی گذاشــتند کــه ب
ــم  ــه عل ــا ب ــل و بعده ــن کار تکمی ــان ای زم
تاکســیدرمی تبدیــل شــد. رئیــس گــروه موزه 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــخ طبیع تاری
زیســت بــا بیــان اینکــه تاکســیدرمی بــه طــور 
کلــی بــه معنــای مرتــب کــردن پوســت اســت 
ــای تحــت اللفظــی تاکســیدرمی  گفــت: معن
یعنــی خشــک کــردن صحیــح نیســت. 
ــی اســت  پروســه تاکســیدرمی بســیار طوالن
ــدان  ــان هنرمن ــای جه ــت ه و تاکسیدرمیس
بســیار نــادر و تعــداد محــدودی هســتند. 
یــک تاکسیدرمیســت بایــد به مجموعــه فنون 
ــمه  ــی و مجس ــد نقاش ــری مانن ــی و هن علم
ســازی مســلط باشــد، از این روز تعداد آنها در 
دنیــا یــک بــه ده میلیــون برآورد شــده اســت. 
صادقــی راد بــا اشــاره بــه فوایــد تاکســیدرمی 
بــرای انســان هــا عنــوان کــرد: در گذشــته های 
دور متــداول بــود کــه یــک ســیمی را همــراه با 
کاه و نمــک وارد بــدن پرنــده مــی کردنــد امــا 
مــوزه هــای فعلــی در راســتای بهــره بــرداری از 
علــم، تنــوع زیســتی و آشــنایی مخاطبــان بــا 
انــواع موجــودات از نزدیــک اســت. وی افــزود 
ــه هــای تاکســیدرمی در مخــازن جهــت  نمون
مطالعــات علمــی رشــته هــای تخصصــی 

نگهــداری مــی شــوند.

س ها
انو

اسیدی شدن اقیانوس ها و توسعه ظرفیت اقی
منطقه ای در مشاهدات اقیانوسی

 18( اقیانوس هــا  جهانــی  روز  بــا  هم زمــان 
خردادمــاه(، کارگاه  علمــی آموزشــی »اســیدی 
ــه ای  ــت منطق ــا و توســعه ظرفی شــدن اقیانوس ه

و در  متخصصــان  حضــور  بــا  اقیانوســی«  مشــاهدات 
 عالقه منــدان داخلــی و خارجــی بــه مطالعــات اقیانوس شناســی 
ــا محوریــت مرکــز منطقــه ای اقیانوس شناســی غــرب آســیا  و ب
زیــر نظــر یونســکو  برگــزار می شــود.  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بــه  جــوی،  عوامــل  و  اقیانوس شناســی  ملــی  پژوهشــگاه 
مناســبت روز جهانــی دریــا و اقیانوس دو کارگاه علمی-آموزشــی 
و یــک میزگــرد تخصصــی و چهــار فعالیــت نمونه بــرداری 
ایــن  محققــان  هم زمــان  توســط  به طــور  اقیانوس شناســی 
پژوهشــگاه برگــزار می شــود.  بهــروز ابطحــی رئیــس پژوهشــگاه 
ایــن  تشــریح  در  جــوی  علــوم  و  اقیانوس شناســی  ملــی 
ــا، کارگاه  ــی اقیانوس ه ــا روز جهان ــان ب ــت: هم زم ــا گف برنامه ه
توســعه  و  اقیانوس هــا  شــدن  »اســیدی   علمی-آموزشــی 
ظرفیــت منطقــه ای در مشــاهدات اقیانوســی« بــا حضــور 

متخصصــان و  عالقه منــدان بــه مطالعــات اقیانوس شناســی 
غــرب  اقیانوس شناســی  منطقــه ای  مرکــز  محوریــت  بــا  و 
ــر از مدرســان  ــا  تدریــس دو نف آســیا تحــت نظــر یونســکو و ب
کمیســیون بیــن دولتــی اقیانوس شناســی از کشــور آلمــان 
ــن  ــو« و  همچنی ــی« و »کاتریناش ــتین اسنس ــام »کریس ــه ن ب
ــات  ــای هی ــدرس و اعض ــی م ــم قائم ــح و مری ــل صال ابوالفض
علمــی پژوهشــگاه در تاریــخ 18 و 19 خــرداد 1398 برگــزار 
 می شــود.  وی هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه را توســعه ظرفیــت 
و دانــش کشــورهای غــرب آســیا در مشــاهدات اقیانوســی عنوان 
 کــرد و افــزود: در یکصــد ســال اخیــر و بــا توســعه فعالیت هــای 
صنعتــی بــا پدیــده افزایــش غلظــت گازهــای گلخانــه ای و 
ــتیم و  ــه هس ــن مواج ــو زمی ــن در ج ــید کرب ــژه دی اکس به وی
ــب شــیمیایی  ــر ترکی ــری را ب ــرات انکارناپذی ــش، اث ــن افزای ای
اقیانوس هــا و دریاهــا داشــته کــه  در نتیجــه آن تنــوع زیســتی 
ــفید  ــد س ــواهدی مانن ــه و ش ــرار گرفت ــر ق ــی تحــت تأثی دریای
ــت. ــده  اس ــرح ش ــرای آن مط ــی ب ــنگ های مرجان ــدن آبس ش

جشــنواره گل محمــدی اللــه زار بردســیر از 29 تــا 31 خــرداد برگــزار 
ــه مناســبت  ــدار بردســیر ب ــری فرمان مــی شــود. در نشســت خب
ــن  ــال ای ــه امس ــد ک ــالم ش ــه زار، اع ــدی الل ــنواره گل محم جش

جشــنواره ثبــت ملــی شــده اســت. 
در ایــن جلســه، نخســت فرمانــدار بردســیر بــه وضعیــت کنونــی 
ــر  ــزار نف ــیر 83ه ــت: بردس ــت و گف ــیر پرداخ ــتان بردس شهرس
ــتایی  ــادی روس ــط آب ــهر دارد. 400نق ــش و 5 ش ــت، 4بخ جمعی
دارای ســکنه و همچنیــن 100دهیــاری در روســتاهای ایــن منطقــه 

ــود دارد.  وج
بردســیر 268نفرشــهید، 380جانبــاز و 26 آزاده دارد. مجیــد نجــف 
ــت  ــت: محوری ــتان گف ــن شهرس ــتغال ای ــوص اش ــور در خص پ
ــروری  ــاورزی و دامپ ــت، کش ــه صنع ــر پای ــیر ب ــتغال بردس اش
اســت. کشــاورزی بردســیر 50هکتــار دارد کــه 15هــزار هکتــار آن 

ــود.  ــام می ش ــن انج ــاری نوی ــورت آبی ــه ص ب
یــک میلیــون دام ســبک و ســنگین هــم در بردســیر وجــود دارد 
کــه بــه مــوازات شــهربابک رتبــه اول در دامــداری و دامپــروری را 
ــه  ــوالد در کشــور ب ــر ف دارد. همچنیــن بردســیر جــز ده شــهر برت

ــد. ــاب می آی حس
25واحــد گالب گیــری  ادامــه گفــت:  در  بردســیر  فرمانــدار 
صنعتی،ســنتی و دو کارخانــه تولیــد آب معدنــی در بردســیر 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند.  بیدخــان و اللــه زار هــم از نقــاط 
ملــی گردشــگری هســتند کــه در ســال گذشــته شــاهد 350هــزار 

ــم.  ــیر بوده ای ــه بردس ــگر در منطق ــر گردش نف
ــه  ــا ب ــطح دری ــر از س ــزار مت ــاع 3ه ــا ارتف ــه زار  ب ــن الل همچنی
ــوان از قابلیــت رشــته  ــران مطــرح شــده و مــی ت ــام ای ــوان ب عن
ــگر  ــذب گردش ــرای ج ــت ب ــیر و باف ــه زار بردس ــزار در الل ــوه ه ک
اســتفاده کــرد. نجــف پــور در خصــوص تاریــخ کشــت گل 
محمــدی مــی گویــد: همایــون صنعتــی اولیــن بنیانگــذار کاشــت 
گل محمــدی در بردســیر بــوده و در حــال حاضــر بالــغ بــر 30هــزار 
نفــر در ایــن خصــوص  معیشــت دارنــد. آب در منطقــه اللــه زار در 
درجــه حــرارت 85جــوش مــی آیــد و اســانس گل محمــدی اللــه 
زار بیــن  25تــا50 درصــد بهتــر از کاشــان و داراب اســت و قابــل 

ــا هیــچ نقطــه از ایــران نیســت.  مقایســه ب
فرمانــدار بردســیر ضمــن اعــالم ایــن که امســال ســیزدهمین دوره 
ــه داد: در  ــود ادام ــزار می ش ــه زار برگ ــدی الل ــنواره گل محم جش
حــال حاضر3هــزار و 500 هکتــار گل محمــدی بــه صــورت بــارور در 
منطقــه اللــه زار وجــود دارد کــه معمــوال برابــر بــا 5تــن در هکتــار 
ــن  ــزار ت ــر، 7ه ــای اخی ــه بارندگی ه ــه ب ــا توج ــته دارد، ب برداش
تولیــد بــرای ســال جــاری پیــش بینــی مــی شــود. اللــه زار  رتبــه 
اول کشــوری در زمینــه تولیــد گالب و رتبــه دوم کشــوری از لحــاظ 
عملکــردی را دارد. گالب اللــه زار تــا بــه حــال 5/2 میلیــون یــورو 
ــته  ــس و … ارز آوری داش ــه، انگلی ــان، فرانس ــورهای آلم از کش

اســت. 
ــه ارزآوری ایــن محصــول صادراتــی، برنامــه  ــا توجــه ب امســال ب
ریــزی شــده 20 درصــد گل محمــدی بردســیر بــه صــورت غنچــه 
برداشــت شــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه جشــنواره گل محمــدی بــر 
ــر مثبــت دارد نجفــی می گویــد: 13 ســال  گردشــگری منطقــه اث
اســت کــه ایــن جشــنواره هــر ســاله در اللــه زار اجــرا می شــود امــا 

متاســفانه زیرســاخت های گردشــگری منطقــه بردســیر و اللــه زار 
بــه دلیــل حجــم بــاالی گردشــگر کامــل نبــوده و جوابگــوی نیــاز 
مــردم نیســت، در همین جــا از ســرمایه گذاران جهــت همــکاری در 
احــداث اقامتگاه هــای بومگــردی ، رســتوران و… دعــوت می کنــم. 
ــنواره گل  ــزاری جش ــکان برگ ــه در م ــان اینک ــا بی ــور ب ــف پ نج
ــه مواجــه هســتیم و در حــال  ــود غرف ــا کمب محمــدی بردســیر ب
رایزنــی بــرای افزایــش غرفه هــای ایــن جشــنواره هســتیم افــزود: 
ــم در اجــرای برنامه هــای جشــنواره گل  ــا داری امســال بیشــتر بن

ــم.  ــان اســتانی اســتفاده کنی ــدان و مجری محمــدی از هنرمن

بــه گفتــه فرمانــدار بردســیر جشــنواره گل محمــدی امســال 
ــرداد  ــود،که 29 خ ــزار می ش ــاری برگ ــاه ج 29، 30 و 31 خردادم
ــرداد  ــمی و 31 خ ــاح رس ــرداد افتت ــی، 30 خ ــردم محل ــرای م ب
ــیر در  ــدار بردس ــد. فرمان ــد ش ــزار خواه ــنواره برگ ــه جش اختتامی
ــر  ــوص تاثی ــو« در خص ــان ن ــگار »کرم ــوال خبرن ــه س ــخ ب پاس
آالیندگــی کارخانه هــای فــوالد بــر کشــاورزی منطقــه گفــت: طبــق 
ــزان  اســتعالماتی کــه از ســازمان محیــط زیســت داشــته ایم، می
آالیندگــی ایــن کارخانه  هــا باالتــر از حــد مجــاز نبــوده مگــر ایــن 

ــد. ــر کن ــده حــد اســتاندار تغیی ــه در آین کــن ک

ــزون  ــب روزاف ــده تخری ــا پدی ــا ب ــن روزه ــی، ای ــه جهان جامع
ــرای  ــه ب ــط زیســت و عــدم وجــود راه حل هــای جامعــی ک محی
جامعــه الــزام آور باشــند روبروســت. پژوهشــگران کشــور در 
ــه دانــش  ــر ب ــه آموزش هــای پایــه ای و مؤث ایــن خصــوص، ارائ

ــد. ــرار داده ان ــر ق ــوزان را مدنظ آم
بــه گــزارش ایســنا، کــره زمیــن از ابتــدای پیدایــش خــود 
تاکنــون حــوادث زیســت محیطی بســیاری را تجربــه کــرده 
ــر،  ــده دیگ ــش عم ــی و بخ ــأ طبیع ــا منش ــی از آن ه ــه بخش ک
منشــأ انســانی داشــته اســت. بخشــی از ایــن تخریــب و 

ثبت ملی جشنواره گل محمدی الله زار بردسیر
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راه اندازی سامانه مکان پایه ارزیابی توان 
اکولوژیک کل کشور

قوچ ارمنی، تحت حمایت انجمن راگبی 
زنجان قرار گرفت

سرپرســت دفتــر توســعه 
پایــدار و اقتصــاد محیــط 
ــه دو  ــان اینک ــا بی زیســت ب
ــوان  ــا عن ــوت ب ــروژه پایل پ
ایجــاد ســامانه مــکان پایــه ارزیابــی تــوان اکولوژیک 
کل کشــور در اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان 
ــت:  ــه اســت، گف ــرار گرفت ــان در دســتور کار ق و کرم
ــه  ــال 98 ب ــان س ــا پای ــر ت ــا حداکث ــروژه ه ــن پ ای
پایــان خواهــد رســید و ســعی خواهیــم کــرد در 
ــه  ــی شــود. ب ــروژه عملیات ــن پ تمــام اســتان هــا ای
ــر  ــت دفت ــی سرپرس ــون حجت ــا؛  کتای ــزارش برن گ
توســعه پایــدار و اقتصــاد محیــط زیســت بــا اشــاره 
ــوان اکولوژیــک  ــی ت ــه اهمیــت شناســایی و ارزیاب ب
ســرزمین گفــت: دو پــروژه پایلــوت بــا عنوان"ایجــاد 
ــک کل  ــوان اکولوژی ــی ت ــه ارزیاب ــکان پای ســامانه م
ــتان و  ــتان و بلوچس ــای سیس ــتان ه ــور در اس کش

کرمــان" در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. وی ادامــه 
داد: ایــن پــروژه هــا حداکثــر تــا پایــان ســال 98 بــه 
پایــان خواهــد رســید و تــالش خواهیــم کــرد در تمام 
اســتان هــا عملیاتــی شــود. حجتــی بــا بیــان اینکــه 
یکــی از نقــاط ضعــف گزارشــات آمایــش ســرزمین 
و ارزیابــی تــوان اکولو ژیــک، عــدم ارائــه برنامــه 
کاربــردی ودقیــق اســت، تصریــح کــرد: ایــن ضعــف 
ــدم  ــات ورودی،ع ــت اطالع ــدم دق ــی از ع ــا ناش ه
تطبیــق مقیــاس هــای داده هــا، عــدم کفایــت 
ــوژی  ــتفاده از متدول ــدم اس ــود و ع ــای موج داده ه
ــه شــرح  ــا اشــاره ب ــه روز دنیــا اســت. وی ب هــای ب
وظایــف دفتــر توســعه پایــدار، آمــار و اقتصــاد محیط 
زیســت تصریــح کــرد: شــرح خدمــات ارزیابــی تــوان 
ــت  ــط زیس ــش محی ــر آمای ــاق فک ــک در ات اکولوژی
ــاتید و  ــور اس ــا حض ــک ب ــوان اکولوژی ــی ت و ارزیاب

ــت ــرار گرف ــری ق ــورد بازنگ ــران م صاحب نظ

ــی اداره  ــط عموم ــر رواب مدی
کل حفاظــت محیط زیســت 
گفــت:  زنجــان  اســتان 
ــا  ــان ب ــی زنج ــن راگب انجم
انتخــاب قــوچ ارمنــی بــه عنــوان نمــاد حیــات وحش 
ــوب  ــتان محس ــن اس ــا ارزش ای ــای ب ــه از گونه ه ک
مــی شــود، بطــور رســمی بــه جمــع حافظــان حیــات 
ــا، امجــد باقــری  ــه گــزارش ایرن وحــش پیوســت. ب
بــا بیــان اینکــه زنجــان در حمایــت از حیــات وحــش 
افــزود: طــی ســالهای  اســت،  پیشــتاز  همــواره 
گذشــته، اداره کل ورزش و جوانــان، هیــات والیبــال، 
ــه ترتیــب لــک  هیــات کوهنــوردی اســتان زنجــان ب
لــک، آهــو و کل را و تعــدادی از صنایــع نیــز از جملــه 
شــرکت ملــی ســرب و روی و مجتمــع معدنــی 
انگــوران بــه ترتیــب آهــو و قــوچ ارمنــی را بــه عنــوان 
نمــاد ترویجــی خــود انتخــاب کردنــد کــه ایــن نشــان 

ــه محیــط زیســت اســت. ــژه ب از توجــه جــدی و وی
ــوری  ــای جان ــار داشــت: حفاظــت از گونه ه وی، اظه
یکــی از اصلــی تریــن برنامه هــای ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت کشــور اســت و ایــن اداره کل در 
حفاظــت و حمایــت از حیــات وحــش زنجــان از 
هیــچ تــالش و کوششــی فروگــذار نیســت. باقــری بــا 
بیــان اینکــه در صــورت انقــراض گونه هــای جانــوری، 
ــود را از  ــای خ ــت ه ــا و جذابی ــی ه ــت زیبای طبیع
ــوری و  ــای جان ــایر گونه ه ــات س ــت داده و حی دس
حتــی انســان نیــز مــورد تهدیــد قــرار خواهــد گرفــت 
افــزود: ایــن اداره کل بــه منظــور حفاظــت و حراســت 
از حیــات وحــش زنجــان، بــه همــکاری عمــوم مــردم 
ــه  ــکاران ک ــدان و ورزش ــئوالن، هنرمن ــژه مس ــه وی ب
ــژه ای  ــگاه وی ــوم، دارای جای ــن عم ــه و بی در جامع
ــه  ــه خــود ب ــه وظیف ــد ب ــا بتوان ــاز دارد ت هســتند، نی

ــد. ــوب و رضایتبخــش عمــل کن نحــو مطل

ملخ های جنوب کشور پشت دروازه تهران نیستند
رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه ملخ های جنوب کشور 
پشت دروازه تهران نیستند، گفت: موضوع ملخ های جنوب کشور تحت کنترل است. به گزارش 
مهر، زهرا صدراعظم نوری با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر هجوم ملخ ها به پایتخت اظهار 
کرد: اینکه گفته می شود ملخ ها پشت دروازه تهران هستند به هیچ وجه صحت ندارد.

راضیه زنگی آبادی 
خبرنگار /پیام ما 

کشف ۸۷۰۰ مورد 
زنده گیری غیرمجاز 

مار و عقرب

یع
اکثر واحدهای فوالدی یزد، مشکل صنا

زیست محیطی دارند
رئیــس اداره نظــارت و پایــش محیــط زیســت یــزد 
گفــت: اندازه گیــری دودکــش واحدهــای فــوالدی 
ــه سیســتم فــرار دود، نشــان مــی دهــد،  مجهــز ب
90 درصــد فــرار دود در ایــن واحدهــا، زیــر حــد اســتانداردهای 

زیســت محیطــی اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، دامــون ســلیمانی زاده بــا اشــاره بــه فعالیــت 
بیــش از 35 واحــد فــوالدی در اســتان یــزد، اظهــار کــرد: 
واحدهــای تولیــدی فــوالد و صنایــع شــیمیایی بیشــترین 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــتان دارن ــت اس ــی را در صنع آلودگ
تولیــد فــوالد بــه روش قــوس الکترونیکــی و فوالدهــای القایــی 
متأســفانه  افــزود:  می شــود،  مشــاهده  بیشــتری  آلودگــی 
قرارگیــری ایــن واحدهــای فــوالدی بــر اســاس بــاد غالب اســت 
کــه آلودگی هــای آن بــه ســمت مناطــق شــهری می آیــد. رئیــس 
اداره نظــارت و پایــش محیــط زیســت یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرل  ــتم کنت ــی از سیس ــرل آلودگ ــرای کنت ــزرگ ب ــای ب فوالده
نویــن اســتفاده می کننــد و توانســتند تــا حــد زیــادی آلودگــی 

ــای  ــتم های فوالده ــت: سیس ــد، گف ــرل کنن ــود را کنت ــد خ واح
القایــی کــه همــان فوالدهــای کوچــک هســتند درســت کار 
نمی کنــد کــه ایــن امــر معضــل اصلــی محیــط زیســت اســت. 
ــن  ــی درســت سیســتم های ای ــدم کارای ــه ع ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــرد: هم ــح ک ــود، تصری ــرار دود می ش ــه ف ــر ب ــا منج واحده
واحدهــا بــه سیســتم کنتــرل آلودگــی مجهــز هســتند کــه 
ایــن سیســتم ها 70 درصــد آلودگی هــا را جــذب می کننــد 
ــی اســت.  ــرار 30 درصــد آلودگ ــط زیســت ف ــا مشــکل محی ام
ــن  ــا ممک ــن پراکنش ه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلیمانی زاده ب س
اســت در هنــگام تخلیــه، شــارژ یــا عــدم کارایــی هــود بــه وجــود 
ــرای نصــب سیســتم  ــا ب ــار واحده ــرد: اجب ــد، خاطرنشــان ک آی
مخصــوص فــرار دود از اقــدام مهــم محیــط زیســت بــرای 
مقابلــه بــا فــرار دود اســت. وی افــزود: داشــتن نیــروی محیــط 
زیســت فعــال، مدیریــت پســماند و فضــای ســبز کافــی کــه از 
الزامــات اســتقرار واحدهــای فــوالدی اســت، هــم نقــش قابــل 

ــی دارد. ــش آلودگ ــی در کاه توجه

ه ها
زبال

قزویــن  اســتان  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
ــرای  ــدأ را ب ــه از مب ــک زبال ــون، تفکی ــت: قان گف
شــهرداری ها الــزام کــرده کــه اجــرای ایــن قانــون 
ــه طــور میانگیــن  در اســتان قزویــن بســیار ضعیــف اســت و ب
ــن  ــد. حس ــد می رس ــج درص ــر از پن ــه کمت ــتان ب ــن اس در ای
پســندیده در گفت وگــو بــا ایلنــا در قزویــن اظهــار کــرد: امســال 
شــاهد بارش هــای خوبــی در اســتان قزویــن بودیــم کــه 
ــد ایــن نعمــت و موهبــت الهــی را پــاس بداریــم امــا بایــد  بای
ــا  ــد بارش ه ــت رون ــن اس ــه ممک ــال هایی ک ــرای س ــه ب همیش
ماننــد امســال نباشــد آمــاده باشــیم. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
مدیریــت منابــع آب در اســتان قزویــن افــزود: مدیریــت 
ــژه  ــه وی ــف ب ــای مختل ــع آب در حوزه ه ــرف مناب ــح مص صحی
ــاورزی،  ــرف کش ــای مص ــالح الگوه ــی و اص ــای زیرزمین آب ه
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــی بس ــارف خانگ ــهری و مص ــی، ش صنعت
ــط  ــر کل محی ــرد. مدی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک اس
ــه عقب افتادگی هــای برنامــه ای  زیســت اســتان قزویــن از جمل
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می خواســتند اســکله ای بــه ســمت دریــا ایجــاد 
ــا ســازمان حفاظــت محیــط  ــد؛ کــه هیچ کــدام ب کنن
ــی  ــه ظهراب ــه گفت ــود. ب ــده ب ــگ نش ــت هماهن زیس
ــم  ــوی آن را بگیری ــه جل ــود ک ــا ب ــی م ــه قانون وظیف
بــه همیــن خاطــر از طریــق ســتاد بــه محیــط 
زیســت مازنــدران و گلســتان مکتــوب اعــالم کردیــم 
کــه جلــوی فعالیــت بــدون مجــوز در حریــم تــاالب 

را بگیرنــد.

اصرار ما بر توســعه گردشگری آشوراده
در همیــن زمینــه امــا نماینــده مــردم علی آبادکتــول 
ــر  ــزاری مه ــه خبرگ ــالمی ب ــورای اس ــس ش در مجل

پشــتیبان  ســایت  کلنــگ  کــه  روزی  می گویــد 
در ســاحل بندرترکمــن بــر زمیــن زده شــد بــه 
اســتاندار وقــت اعتــراض کــردم چراکــه اعتقــاد 
ــا  ــد ت ــوراده زده می ش ــد در آش ــگ بای ــتم کلن داش
اثبــات می شــد.  بــر آشــوراده  اســتان  مالکیــت 
بحــث  قــره خانــی گفتــه  اســدهللا  آن طــور کــه 
ــته  ــال های گذش ــوع و در س ــن موض ــوص ای درخص
اثبــات مالکیــت بــر آشــوراده بــوده اســت امــا 
ــگ طــرح در بندرترکمــن زده می شــود؛ خطــای  کلن
ــواحل  ــا در س ــه م ــرا ک ــود چ ــا ب ــن ج ــی همی اصل
اصــرار  امــا  داشــتیم  رســتوران و…  بندرترکمــن 

و  بــوده  آشــوراده  توســعه گردشــگری  بــر  مــا 
ــس  ــول در مجل ــردم علی آبادکت ــده م ــت. نماین هس
ــخ  ــه پاس ــد ک ــه می گوی ــالمی در ادام ــورای اس ش
اســتاندار وقــت گلســتان ایــن بــود کــه نیــروی 
دریایــی نبــود، در آشــوراده مصالــح نداشــتیم و 
ــردم  ــالم ک ــم اع ــان ه ــان زم ــم؛ هم ــکله نداری اس
بایــد کلنــگ  بــرای توســعه گردشــگری منطقــه 
در جزیــره آشــوراده زده می شــد امــا متأســفانه 
ــتانداری  ــووالن در اس ــد و مس ــام نش ــن کار انج ای
ــا  ــا و مجوزه ــام قول ه ــد تم ــالم کردن ــتان اع گلس
ــی مســووالن  ــارات قــره خان ــر اظه را گرفته ایــم. بناب

اســتانداری گلســتان در حالــی مدعــی هســتند 
ــایت  ــرح س ــرای ط ــرای اج ــای الزم ب ــه مجوزه ک
ــط  ــت از محی ــوراده از اداره کل حفاظ ــتیبان آش پش
زیســت گلســتان اخــذ شــده کــه عــده ای نامــه امیــر 
عبــدوس، مدیــرکل ســابق محیــط زیســت گلســتان 
را ارائــه طریــق می داننــد نــه مجــوز و معتقدنــد 
ــارات  ــزو اختی ــرح ج ــن ط ــرای ای ــوز ب ــدور مج ص
ــط  ــت از محی ــت.مدیرکل حفاظ ــوده اس اداره کل نب
ــای  ــه حرف ه ــن زمین ــا در ای ــتان ام ــت گلس زیس
ــن ســازمان  ــق بی ــه وی تواف ــه گفت ــری دارد.  ب دیگ
ــط زیســت و اســتانداری گلســتان  حفاظــت از محی
ــار از  ــگری در 22 هکت ــرح گردش ــرای ط ــرای اج ب
ــل  ــی مراح ــال ط ــام و در ح ــوراده انج ــی آش اراض
قانونــی نظیــر تنظیــم قــرارداد و اخــذ ضمانــت 
ــوز در آشــوراده هیــچ فعالیتــی  نامه هــا اســت و هن

ــت.  ــاده اس ــاق نیفت اتف
محمدرضــا کنعانــی در ادامــه می گویــد جــاده ای 
ــگاه  ــدوده پناه ــن و در مح ــاحل بندرترکم ــه در س ک
ــده  ــداث ش ــه اح ــاالب میانکال ــش و ت ــات وح حی
خــارج از توافــق ســازمان و اســتانداری گلســتان 
ــاده تخریــب  ــه گفتــه وی آنچــه اتفــاق افت اســت. ب
قانــون  بــا  مطابــق  و  اســت  پناهــگاه  و  تــاالب 
ــس  ــری، رئی ــر کالنت ــت و دکت ــرم اس ــا ج تاالب ه
ســازمان دســتور اکیــد بــر توقــف طــرح تــا تعییــن 

ــد.  ــوع را داده ان ــف موض تکلی
اســتان  زیســت  محیــط  مســوول  مقــام  ایــن 
گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه احــداث جــاده خــارج 
از توافــق بیــن ســازمان و اســتانداری انجــام شــده 
هیــچ  بررســی ها  اســاس  بــر  می گویــد  اســت 
ــرای احــداث جــاده مذکــور صــادر نشــده  مجــوزی ب
ــن اداره کل  ــارات ای ــارج از اختی ــوز خ ــدور مج و ص
ــوع  ــد موض ــد بای ــح می کن ــت. وی تصری ــوده اس ب
آشــوراده و جــاده را از هــم تفکیــک کنیــم و بازهــم 
ــق اســتانداری  ــم جــاده خــارج از تواف ــد می کن تاکی
ــوز  ــازمان هن ــر س ــاده از نظ ــت و ج ــازمان اس و س
ــی  ــه کنعان مجــوز دریافــت نکــرده اســت. آن طــور ک
زیســت  محیــط  معاونــت  طریــق  از  می گویــد 
تعییــن  پیگیــر  ســازمان  تاالب هــای  و  دریایــی 
ــا  ــرر شــده اســت ت ــف موضــوع هســتیم و مق تکلی
ــتان، ادارات  ــتانداری گلس ــور اس ــا حض ــه ای ب جلس
ــدران و  ــتان و مازن ــت گلس ــط زیس ــاظ محی کل حف
ــوع زیســتی  ــی و تن ــط زیســت طبیع ــت محی معاون

ــود. ــزار ش ــازمان برگ س

حفاظت محیط زیست 
گلستان: جاده ای که 
در ساحل بندرترکمن 
و در محدوده پناهگاه 
حیات وحش و تاالب 
میانکاله احداث شده 

خارج از توافق سازمان 
و استانداری گلستان 

است. آنچه اتفاق 
افتاده تخریب تاالب و 
پناهگاه است و مطابق 
با قانون تاالب ها جرم 
است و دکتر کالنتری، 
رئیس سازمان دستور 
اکید بر توقف طرح تا 

تعیین تکلیف موضوع 
را داده اند.

جاده سازی سایت پشتیبان آشوراده متوقف شد
معاون سازمان محیط زیست: ایجاد جاده برای سایت پشتیبان آشوراده فاقد مجوز است.

ــزون  ــب روزاف ــده تخری ــا پدی ــا ب ــن روزه ــی، ای ــه جهان جامع
ــرای  ــه ب ــط زیســت و عــدم وجــود راه حل هــای جامعــی ک محی
جامعــه الــزام آور باشــند روبروســت. پژوهشــگران کشــور در 
ــه دانــش  ــر ب ــه آموزش هــای پایــه ای و مؤث ایــن خصــوص، ارائ

ــد. ــرار داده ان ــر ق ــوزان را مدنظ آم
بــه گــزارش ایســنا، کــره زمیــن از ابتــدای پیدایــش خــود 
تاکنــون حــوادث زیســت محیطی بســیاری را تجربــه کــرده 
ــر،  ــده دیگ ــش عم ــی و بخ ــأ طبیع ــا منش ــی از آن ه ــه بخش ک
منشــأ انســانی داشــته اســت. بخشــی از ایــن تخریــب و 

ــه  ــوم نســبت ب ــدم آگاهــی و اطــالع عم ــا ناشــی از ع آلودگی ه
مســائل زیســت محیطی اســت. ازایــن رو، آگاه ســازی عمومــی و 
ــا ارزش و اهمیــت محیــط زیســت  آمــوزش جامعــه در رابطــه ب
ــاس  ــر اس ــت. ب ــم اس ــری مه ــری ام ــات بش ــه حی ــرای ادام ب
ــت  ــط زیس ــت از محی ــران، حفاظ ــی ای ــون اساس ــل 50 قان اص
ــن  ــم ای ــا به رغ ــی دانســته شــده اســت؛ ام ــه عموم ــک وظیف ی
ــدت  ــران به ش ــت در ای ــط زیس ــت محی ــی وضعی ــح قانون تصری
ــی کاوش  ــا اندک ــاد متخصصــان، ب ــه اعتق ــده اســت. ب نگران کنن
ــع  ــکالت و موان ــن مش ــی از مهم تری ــه یک ــت ک ــوان دریاف می ت

ــود  ــران، نب ــط زیســت در ای ــت از محی ــود در عرصــه حفاظ موج
آگاهــی و اطالعــات در میــان تمامــی الیه هــای اجتمــاع اســت. 
در دهه هــای اخیــر، ابعــاد اجتماعــی تهدیــدات زیســت محیطــی 
مــورد توجــه اکثــر محققــان حــوزه علــوم انســانی ازجملــه 
علــوم تربیتــی، علــوم اجتماعــی، روان شناســی و اقتصــاد قــرار 
ــاط مثبــت و قــوی بیــن  ــه اســت. تحقیقــات گذشــته ارتب گرفت
را  زیســت محیطی  رفتارهــای  و  زیســت محیطی  آگاهی هــای 
ــاره  ــرادی کــه آگاهــی بیشــتری درب ــد. درواقــع اف نشــان داده ان
ــت و  ــط زیس ــه محی ــبت ب ــد، نس ــت محیطی دارن ــائل زیس مس
ــئوالنه ای  ــای مس ــه، رفتاره ــاس ترند و درنتیج ــائل آن حس مس
ــن  ــد. در همی ــش می گیرن ــت در پی ــط زیس ــه محی ــبت ب نس
راســتا، محققانــی از دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم و دانشــگاه 
ــه در آن  ــد ک ــام داده ان ــه ای را انج ــا، مطالع ــکی فس ــوم پزش عل
وضعیــت دانــش، نگــرش و رفتارهــای مســئوالنه زیســت محیطی 
در بیــن دانــش آمــوزان مــدارس دخترانــه ارزیابــی شــده اســت.
در ایــن توصیفــی- تحلیلــی، 330 نفــر از دانــش آمــوزان دختــر 
ــه جمــع آوری  ــالم مشــارکت داشــته اند ک متوســطه اول شــهر ای
ــا اســتفاده از پرسشــنامه و دو چک لیســت  اطالعــات از آن هــا ب
جهــت بررســی رفتارهــای زیســت محیطی دانــش آمــوزان و نیــز 
ــای  ــه اســت. یافته ه ــورت گرفت ــه( ص ــت مدرس ــی وضعی ارزیاب
ــزان  ــن می ــی داری بی ــاط معن ــه ارتب ــه نشــان داد ک ــن مطالع ای
ــا  ــدر آن ه ــغل پ ــا ش ــوزان ب ــش آم ــت محیطی دان ــش زیس دان
ــش  ــن دان ــترین میانگی ــه بیش ــورت ک ــت؛ بدین ص ــود داش وج
مربــوط بــه دانش آموزانــی بــود کــه پــدر ایشــان بیــکار و 

ــود کــه  ــی ب ــه دانش آموزان ــوط ب کمتریــن میانگیــن دانــش مرب
ــرد! ــی کار می ک ــاغل خصوص ــا در مش ــدر آن ه پ

در ایــن خصــوص، زینــب غضنفــری، پژوهشــگر مرکــز تحقیقــات 
ــالم  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــی اجتماع ــیب های روان آس
ــه  ــن مطالع ــد: »در ای ــق می گوین ــن تحقی ــش در ای و همکاران
ارتبــاط معنــی داری بیــن رفتــار دانش آمــوزان در خصــوص 
ــود؛  ــرار ب ــا برق ــی آن ه ــه تحصیل ــت محیطی و پای ــائل زیس مس
پایه هــای  در  دانش آمــوز  رفتــن  بــاال  بــا  بدین صــورت کــه 
تحصیلــی از میانگیــن رفتــار وی کاســته می شــد«. آن هــا 
ــوص  ــوزان در خص ــش آم ــی دان ــد: »آگاه ــن می افزاین همچنی
ــد(  ــط )54/21 درص ــطح متوس ــت محیطی در س ــائل زیس مس
ــی  ــای ناکاف ــای آموزش ه ــد گوی ــود می توان ــن خ ــه ای ــود ک ب
باشــد.  زیســت محیطی  مســائل  خصــوص  در  جامعــه  بــه 
مســائل  بــه  عالقه منــد  را  خــود  دانش آموزانــی کــه  ولــی 
رفتــار  و  دانــش  از  بودنــد،  معرفــی کــرده  زیســت محیطی 
زیســت محیطی بهتــری نیــز برخــوردار بودنــد«. غضنفــری و 
ــد:  ــه نتایــج مطالعــه خــود اعتقــاد دارن ــا توجــه ب همکارانــش ب
»نیــاز ضــروری بــه آمــوزش مســائل زیســت محیطی بــه دانــش 
ــن  ــردا احســاس می شــود«. ای ــوان آینده ســازان ف ــوزان به عن آم
یافته هــا کــه بــار دیگــر بــر اهمیــت آمــوزش مســائل مربــوط بــه 
حفاظــت از محیــط زیســت بــه اقشــار مختلــف مــردم بــه ویــژه 
ــه  ــته ب ــش« وابس ــریه »پای ــاره دارد، در نش ــوزان اش ــش آم دان
ــاد دانشــگاهی منتشــر شــده  ــوم بهداشــتی جه پژوهشــکده عل

 اســت.

آیا دانش آموزان در قبال محیط زیست 
رفتار مسووالنه ای دارند؟

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ســاوه گفــت: 
بــا توجــه بــه فــرا رســیدن فصــل زادآوری و تولیــد مثــل پرنــدگان 
هرگونــه اقــدام بــه شــکار در منطقــه حفاظت شــده خرقــان ممنوع 
ــزارش  ــه گ ــی شــود. ب ــی م ــورد قانون ــان برخ ــا خاطی اســت و ب
ایرنــا، هــادی رســتم خانــی افــزود: صیــد ماهــی از رودخانــه ها و 
منابــع آبــی منطقــه حفاظــت شــده خرقــان نیــز بــه دلیــل اینکــه 
در فصــل تولیــد قــرار دارنــد، مجــاز نیســت. وی یــادآور شــد: هــر 
ســال از مهــر مــاه بــر اســاس ضوابــط، مجوزهایــی محــدود بــرای 
شــکار پرندگانــی ماننــد کبــک، باقرقــره و کبوتــر داده می شــود. 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ســاوه اظهــار 
ــد  ــی مانن ــوری متنوع ــای جان ــه گونه ه ــن منطق ــت: در ای داش
ــط  ــط محی ــه توس ــد ک ــی می کنن ــش زندگ ــوچ و می ــز، ق کل، ب
ــرار  ــت ق ــت حفاظ ــه تح ــاوه و زرندی ــتان های س ــان شهرس بان
ــز  ــره نی ــا قرق ــن و ب ــک بلدرچی ــای کب ــه ه ــکار گون ــد و ش دارن
ــی  ــت دارد. رســتم خان ــت شــده ممنوعی ــه حفاظ ــن منطق در ای
توضیــح داد: گــروه هــای گشــت شهرســتان هــای ســاوه، 
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــی ب ــع طبیع ــگان مناب ــرش و ی ــه و تف زرندی
ــد.  منطقــه حفاظــت شــده خرقــان همــکاری بیــن بخشــی دارن
وی توضیــح داد: شــماری از شــکارچیان و صیــادان متخلــف 
ــه  ــان در منطق ــای محیط ب ــراف نیروه ــا اش ــال ب ــدای امس از ابت
شــکار ممنــوع خرقــان بــه چنــگال قانــون گرفتــار آمــده انــد و بــا 
ــس  ــی شــدند. رئی ــی معرف ــه مراجــع قضای ــده ب تشــکیل پرون
ــو،  اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان ســاوه، افــزود: باالمب
ــه  ــالن از گونه هــای ارزشــمند گیاهــی منطق ــارچ دنب باریجــه و ق
حفاظــت شــده خرقــان محســوب می شــود کــه وظیفــه حفاظــت 
ــده  ــه عه ــان ب ــده خرق ــت ش ــدوده حفاظ ــر در مح ــن ذخای از ای
ــن  ــوری ای ــای جان ــه ه ــت: گون ــت. وی گف ــت اس ــط زیس محی
ــز رصــد می شــوند. ــه حفاظــت شــده از نظــر بهداشــتی نی منطق

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان ساوه:

شکار پرندگان منطقه خرقان 
در فصل زادآوری،ممنوع است

خبر
دستگیری صیادان متخلف 

در رودخانه هراز
رئیــس اداره محیــط زیســت آمــل از دســتگیری 
یــک گــروه ســه نفــره صیــاد غیــر مجــاز آبزیــان 
ــا؛  ــزارش برن ــه گ ــر داد. ب ــراز خب ــه ه در رودخان
ــگان  ــوران ی ــت مام ــی گش ــن افــراد در پ ــت: ای ــاورزیان گف ــدی کش مه
ــا  ــه از آنه ــدند ک ــتگیر ش ــی دس ــاز ماه ــر مج ــد غی ــال صی ــت در ح حفاظ
ــری و 21  ــته دام ماهیگی ــج رش ــالیک(، پن ــری )س ــور ماهیگی ــته ت 2 رش
دســتگاه لنســر کشــف و ضبــط شــد. وی گفــت کــه از ایــن افــراد متخلــف 
12 قطعــه ماهــی صیــد شــده هــم کشــف شــد کــه هفــت قطعــه از آن زنــده 

ــه هــراز رهاســازی شــد. در رودخان

مبارزه با ملخ ها در استان تهران
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان تهــران از مبــارزه 
ــران  ــتان ته ــتان اس ــش شهرس ــا در ش ــا ملخ ه ب

ــر داد. خب
بــه گــزارش ایســنا، منصــور درجاتــی در تشــریح آخریــن جزئیــات مقابلــه بــا 
ــرودگاه  ــی از ف ــا در مناطق ــا ملخ ه ــارزه ب ــت: مب ــران گف ــا در اســتان ته ملخ ه
امــام، اراضــی ربــاط کریــم و دشــت ورامیــن در مناطــق پاکدشــت و شــریف آباد 
صــورت گرفتــه اســت. بــر اســاس گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری تهــران، 
ــده شــده اند،  ــی کــه در اســتان های مختلــف کشــور دی وی اظهارکــرد: ملخ های
هشــت نــوع هســتند کــه از ایــن تعــداد ســه تــا چهــار نــوع آن هــا در اســتان 

ــده شــده اند. ــران دی ته

کشف ادوات صید ماهی
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شوشــتر از 
ــان  ــا جری ــی ب ــد ماه ــط ادوات صی ــف و ضب کش
بــه  داد.  خبــر  شهرســتان  ایــن  در  الکتریکــی 
گــزاش باشــگاه خبرنــگاران جــوان بهــروز نجاتــی، 
ــد  ــر صی ــی ب ــت مبن ــط زیس ــاران محی ــانی همی ــالع رس ــی اط ــت: در پ گف
ــه دز، بالفاصلــه مأمــوران ایــن اداره  ــا شــوک الکتریکــی در رودخان ماهــی ب
بــا گشــت زنــی در رودخانــه، قایــق متخلفــان را در حالــی کــه از قبــل 
واژگــون و از محــل متــواری شــده بودنــد شناســایی شــد. وی بیــان داشــت: 
ــتگاه  ــک دس ــرق، ی ــور ب ــتگاه موت ــک دس ــق، ی ــور قای ــتگاه موت ــک دس ی
ــا  ــق آن ه ــه قای ــی ک ــه ای از متخلفان ــه ماهــی رودخان الکتروشــوکر و 9 قطع

ــد. ــط گردی ــود کشــف و ضب ــون شــده ب ــه واژگ در رودخان

شکارچیان

حشرات

آبزیان

13 گونه جانوری با ارزش چهارمحال و بختیاری؛ در حال انقراض
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: 13 گونه جانوری با ارزش استان در حال انقراض است.

به گزارش تابناک شهرام احمدی با اشاره به اینکه هم اکنون 294 گونه جانوری در زیستگاه های چهارمحال و 
بختیاری زیست می کنند، تصریح کرد: متاسفانه 13 گونه جانوری با ارزش استان در حال انقراض است. 
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نماینــده مــردم آســتارا در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــط و  ــر ضواب ــق ب ــماند منطب ــت پس ــت بازیاف ــر صنع ــرای ه اج
معیارهــای قانونــی و زیســت محیطــی در گیــالن، منعــی نــدارد 
و انتقادهــا صرفــا بــرای مقابلــه بــا هــر اقــدام صنعتــی مغایــر بــا 
محیــط زیســت اســت. ولــی داداشــی روز شــنبه در مصاحبــه بــا 
خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد: انتقــاد اخیــر اینجانب در خصــوص راه 
انــدازی صنعــت بازیافــت پســماند کلــره واحدهــای پتروشــیمی 
اســتان خوزســتان در اســتان گیــالن، هشــداری بــرای خــودداری 
ــر  ــت و اگ ــت اس ــط زیس ــا محی ــر ب ــدام مغای ــه اق ــر گون از ه
ــی و  ــط قانون ــق ضواب ــع و مطاب ــع و مان ــی، جام ــه ای علم برنام
معیارهــای زیســت محیطــی در گیــالن اجــرا شــود، بــدون شــک 
ــد. وی  ــد ش ــی خواه ــز منته ــی نی ــتغالزایی و درآمدزای ــه اش ب
ادامــه داد: طبیعــی اســت کــه در چنیــن وضعیتــی هیــچ مقــام 
مســئولی بــا راه انــدازی ایــن قبیــل طرح هــای مفیــد مخالفــت 
ــه  ــر گون ــری از ه ــرای جلوگی ــط ب ــا فق ــرد و انتقاده ــد ک نخواه
آســیب جزئــی یــا کلــی بــه بدنــه محیــط زیســت گیــالن اســت.
ــت  ــل از طبیع ــی بدی ــالن سرســبز، ســرمایه ای ب ــزود: گی وی اف
بفــرد اســت و حفــظ و  زیبایی هــای منحصــر  خــدادادی و 
صیانــت آن، رســالتی همگانــی اســت و همــه بایــد در قبــال ایــن 
ــی ارزشــمند، احســاس مســئولیت  ــع مل ــم و مناب ــه عظی گنجین
ــان  ــر، متولی ــان ام ــی شــک کارشناس ــت: ب ــم. داداشــی گف کنی
محیــط زیســت اســتان و طرح هــای بازیافــت پســماند، بــا دقــت 
نظــر مضاعــف و دلســوزی بیشــتر بــه طبیعــت، بــه رونــد اجــرای 
ــد داشــت  ــرل مســتمر خواهن ــی نظــارت و کنت طرح هــای صنعت
تــا خــدای نکــرده، بــه مشــکل زیســت محیطــی منتهــی نشــود.
ــه  ــر زبال ــالن از آســیب هایی نظی ــط زیســت گی ــزود: محی وی اف
ــرح  ــر ط ــرای ه ــزی و اج ــه ری ــد در برنام ــرد و بای ــج می ب رن

ــود. ــی ش ــی بررس ــال آلودگ ــزرگ، احتم ــک و ب ــی کوچ صنعت

اجرای صنعت بازیافت 
منطبق بر ضوابط قانونی، 

بالمانع است
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ه ها
تفکیک زباله از مبدأ در استان قزوین زبال

به کمتر از ۵ درصد می رسد
قزویــن  اســتان  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
ــرای  ــدأ را ب ــه از مب ــک زبال ــون، تفکی ــت: قان گف
شــهرداری ها الــزام کــرده کــه اجــرای ایــن قانــون 
ــه طــور میانگیــن  در اســتان قزویــن بســیار ضعیــف اســت و ب
ــن  ــد. حس ــد می رس ــج درص ــر از پن ــه کمت ــتان ب ــن اس در ای
پســندیده در گفت وگــو بــا ایلنــا در قزویــن اظهــار کــرد: امســال 
شــاهد بارش هــای خوبــی در اســتان قزویــن بودیــم کــه 
ــد ایــن نعمــت و موهبــت الهــی را پــاس بداریــم امــا بایــد  بای
ــا  ــد بارش ه ــت رون ــن اس ــه ممک ــال هایی ک ــرای س ــه ب همیش
ماننــد امســال نباشــد آمــاده باشــیم. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
مدیریــت منابــع آب در اســتان قزویــن افــزود: مدیریــت 
ــژه  ــه وی ــف ب ــای مختل ــع آب در حوزه ه ــرف مناب ــح مص صحی
ــاورزی،  ــرف کش ــای مص ــالح الگوه ــی و اص ــای زیرزمین آب ه
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــی بس ــارف خانگ ــهری و مص ــی، ش صنعت
ــط  ــر کل محی ــرد. مدی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک اس
ــه عقب افتادگی هــای برنامــه ای  زیســت اســتان قزویــن از جمل

ــه  ــدأ دانســت و ادام ــه از مب ــک زبال ــن را تفکی در اســتان قزوی
ــت  ــاد مدیری ــایت محمدآب ــه س ــه ب ــال زبال ــه انتق داد: در زمین
یکپارجــه و متمرکــزی در اســتان قزویــن وجــود دارد امــا اصــل 
ــی  ــازی، آموزش ــای فرهنگ س ــرای طرح ه ــی اج ــوع یعن موض
ــی  ــدأ خیل ــه از مب ــک زبال ــه تفکی ــی در زمین و مشــارکت مردم
ــون،  ــرد: قان ــه ک ــندیده اضاف ــرد. پس ــرار نمی گی ــه ق ــورد توج م
ــه  ــرده ک ــزام ک ــهرداری ها ال ــرای ش ــدأ را ب ــه از مب ــک زبال تفکی
ــف اســت  ــن بســیار ضعی ــون در اســتان قزوی ــن قان اجــرای ای
ــه از مبــدأ در اســتان  ــه طــور میانگیــن میــزان تفکیــک زبال و ب
بــه کمتــر از پنــج درصــد می رســد. وی ســاماندهی و مدیریــت 
ــدأ را از اولویت هــای نخســت  ــه از مب پســماندها و تفکیــک زبال
اداره کل محیــط زیســت اســتان قزویــن ذکــر و خاطرنشــان کرد: 
ــی در  ــن تصمیمات ــت پســماند اســتان قزوی ــروه مدیری در کارگ
ــی  ــی و اجرای ــای عملیات ــه برنامه ه ــده ک ــذ ش ــه أخ ــن زمین ای
بایــد امســال بــه طــور جــدی پیگیــری و مــورد توجــه قــرار گیــرد 

ــد پســماند در اســتان باشــیم. ــا شــاهد کاهــش تولی ت

ان
دگ

6 هزار و ۲۰۰ فالمینگو در تاالب شادگان در پرن
خوزستان سرشماری شدند

معــاون محیــط طبیعــی حفاظــت محیــط زیســت 
قطعــه   400 و  هــزار  ســه  گفــت:  خوزســتان 
فالمینگــوی بالــغ و 2 هــزار و 800 قطعــه جوجــه 
فالمینگــو در تــاالب شــادگان سرشــماری شــد. بــه گــزارش 
ایرنــا، ســید عــادل مــوال بــا اشــاره بــه فرارســیدن فصــل 
جوجــه آوری پرنــدگان ســاحلی و کنــار ســاحلی، بیــان کــرد: بــر 
ــو«،  ــه »فالمینگ ــذاری گون ــه گ ــن اســاس سرشــماری و حلق ای
هماننــد  خــوار«  و »ســلیم خرچنــگ  »کاکایــی صورتــی« 
ــر  ــا اواخ ــده و ت ــاز ش ــرداد آغ ــل خ ــته، از اوای ــال های گذش س
ایــن مــاه ادامــه می یابــد. وی بــا بیــان اینکــه امســال بــا توجــه 
ــیاری از  ــرای بس ــاعدی ب ــرایط مس ــب، ش ــای مناس بارندگی ه
پرنــدگان در ســواحل و آبگیرهــای خوزســتان بــه وجــود آمــده، 
افــزود: کارشناســان و محیــط بانــان در هفتــه گذشــته ســواحل 
ــه آوری  ــل جوج ــوان مح ــه عن ــه ب ــادگان ک ــاالب ش ــی ت جنوب
فالمینگوهــا شناســایی شــده را سرشــماری و موفــق شــدند 10 
تــا 15 درصــد از جوجه هــا را حلقــه گــذاری کننــد. بــه گفتــه وی 

ــاالب  ــز در ت ــا نی ــای فالمینگوه ــی از تخم ه ــل توجه ــداد قاب تع
ــد. ــل نشــده ان ــه جوجــه تبدی ــوز ب ــه هن شــادگان وجــود دارد ک
مــوال در ادامــه گفــت: فالمینگوهــا بــه زندگــی در آب شــور 
ــت  ــرایط زیس ــی و ش ــاز غذای ــه نی ــن اینک ــد، ضم ــه دارن عالق
)آب وســیع و خشــکی(، خوریــات تــاالب شــادگان در محــدوده 
شهرســتان آبــادان محــل مناســبی بــرای زندگــی آنهاســت. وی 
ــاالب  ــوغ در ت ــس از بل ــا پ ــن فالمینگوه ــای ای ــزود: جوجه ه اف
ــد. ــرت می کنن ــا مهاج ــن آنه ــد و والدی ــی می مانن ــادگان باق ش
وی مهمتریــن تهدیــد فالمینگوهــا را برهــم زدن زیســتگاه ایــن 
گونــه بیــان کــرد و گفــت: افزایــش شــوری آب و نبــود تعــادل 
میــان آب شــور و شــیرین در تــاالب شــادگان کــه در ســال های 
ــاالب بوجــود  ــن ت ــه ای ــه دلیــل تامیــن نشــدن حقاب گذشــته ب
آمــده بــود، از جملــه مــواردی اســت کــه باعــث آســیب رســاندن 
بــه ایــن پرنــدگان شــده اســت. مــوال ادامــه داد: در ســیل اخیــر 
ــا  ــتگاه فالمینگوه ــع آن زیس ــه تب ــادگان و ب ــاالب ش ــرایط ت ش
ــا بیشــتر شــده اســت. ــش آنه ــر و گســترده تر شــده و پراکن بهت
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افقی
1- داســتان معروفی از »هانری بردو« 

 نویسنده فرانسوی - جوان

2- نهامــی - از حروف یونانی - به پا 

 خواستن

 3- خانم - پاکی - باالتر از ســرهنگ

4- ظرف مکان و زمان - کیف ســفر 

- پایتخت فالســفه - جانوری از راسته 

 خزندگان

5- بــی بــاک و دلیر - پایه ها و رتبه 

ها - عالمت منفی که بیشــتر بر سر 

 اسم می آید

6- شــمردن - چاشنی تفنگ - هدف 

 و نشانه

7- پــول کم ارزش قدیمی - ابزاری در 

 نجاری - درنگ کردن

8- نزدیک شــدن - پستاندار حشره 

خوار بی دندان آســیایی و آفریقایی که 

 طولش به یک متر می رســد - ثروتمند

9- بســیار بخشنده - برای این که - 

 ســقف یا گنبد گچ بری شده

10- کالن - شســت و شوی بدن در آب 

 سرد - اصل هر چیز

11- دهان - کیســه پول - مقابل بخار 

 و مایع

12- نوعی از کشــت - ران و سرین - 

 انتهای جهنم - گوشــت خالص

13- حد نصاب ورزشــی - فن و طرز 

 عمل - خنک

14- بلنــد مرتبه - باز آمدن - امضای 

 اختصاری

15- باالخانه - روز قیامت

عمودی 
1- مطیــع و پیرو - کتابی از »مارگریت 

 وست« فرانسوی

2- گرو بســتن - نوعی حربه دسته دار 

شــبیه ساطور - آن که شغل و پیشه 

 ای ندارد

3- مرکز اســتان کردستان - ابر سفید 

 - تألیف کننده

4- فاضــالب - تختگاه - جرم و گناه 

 - مسیر و جاده

 5- پير و فرتوت - دریچه - خاکســتر

6- میــوه کال - میوه ای با طعم 

 شــیرین و کمی گس - حرف ندا

7- ظریــف و باریک - روغن جال - 

 بایگانی

8- جانوری گوشــتخوار شبیه سمور - 

 مضطرب و دلواپس - قدم

9- ســخن و گفتار - چارپایان - 

 مایحتاج و ضروری

10- تصدیــق آلمانی - خود را به نادانی 

 زدن - بــی زنی و تنهایی

 11- کوهان شــتر - مرطوب - پرز

12- شــکافتن - فارسی زبان - متولی 

 وقف - بوستان

13- ضرباهنگ - شکســته بند - 

 محبوب

14- پیدا نشــدنی - مثل و شبیه - 

 ویران و بایر

15- سیاســت مبتنی بر توسعه و 

بســط نفوذ و تجاوز خوار یک کشور 

بر کشــورهای دیگر - محل به خاک 

سپردن

جدول شماره ۱۴6۲

 اطالع
 رسانی

آگهی مزایده نوبت اول 
 بـه موجـب اجرائيـه كالسـه 970050 از اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری رودبـار جنوب 
لـه اقـای امـان هللا بنـی اسـدی و عليـه ورثـه  مرحـوم محمـد نـار وئـی مبنـي بـر فروش 
امـالک کـه توسـط محكـوم عليهم معرفی و توسـط کارشـناس دادگسـتری به شـرح ذيل 
ارزیابـی و توقيـف گردیـده اسـت. مـورد بازدیـد: فـروش امـالک تجـاری و مسـکونی با شـماره پالک 
هـای ثبتـی 44, 1160, 19, 20 فرعـی از 188 اصلـي جمعـا به مسـاحت 4293.81 متر مربع با مالکیت 
مرحـوم محمـد ناروئـی واقـع در رودبار - بلـوار امام که در تاريخ 97/07/07 از طریق اداره ثبت و اسـتاد 
شهرسـتان رودبـار بازداشـت و بـا توجه به قيمـت روز جمعا به مبلـغ 16/941/600/000)شـانزده میلیارد 
و نهصـدو چهـل و یـک میلیـون و ششـصد هـزار لاير ( ارزیابـی گردیـده اسـت مقـرر گردیـد امـالک 
موصـوف در روز یـک شـنبه مـورخ 98/04/09 از سـاعت 9 تـا 11 صبـح از طریق مزایـده در دفتر اجرای 
احـکام مدنـی دادگسـتری رودبـار واقـع در بلـوار عدالـت به فروش برسـد قیمـت پایه از بهـای ارزیابی 
شـدن شـروع و بـه کسـانی کـه باالترین قیمـت را پیشـنهاد نماید فروخنـه خواهد شـد 10 درصد مبلغ 
پیشـنهادی فـي المجلـس از برنـده دریافـت و نامبـرده مكلـف اسـت حداکثـر تـا یک ماه نسـبت  به 
پرداخـت باقیمانـده ثمـن معاملـه اقـدام نماید در غیـر این صـورت 10 درصد اوليه بنفع صنـدوق دولت 
ضبـط و مزایـده تجدیـد میگـردد. متقاصیـان در صورت تمایل مـی توانند پنج روز قبـل از موعد مزایده 
بـه ایـن اجـرا مراجعـه تا ترتيـب باردید آنان از ملـک موثر مزایده داده شـود. اجرای احکام شـعبه اول 

دادگاه عمومـی )حقوقـی (شهرسـتان رودبار جنـوب .م الف :584

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139760319091000881-97/12/06هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم اختر احمـدی نیا 
فرزنـد مـراد بشـماره شناسـنامه 408صادره ازبم درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 393متر مربع 
پـالک - فرعـی از48- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 48 اصلـی قطعـه یک بخـش 45کرمان 
واقـع در عبـاس آبـاد عنبرآبـاد خریداری از مالک رسـمی خانم فرخنـده امیری  محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2119- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/03/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/03/27
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139860319091000347-98/02/10هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آباد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم هاجـر امیری زاخت  فرزند مراد بشـماره 
شناسـنامه 922صـادره از--- درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 170.37متر مربع پـالک - فرعی 
از45- اصلـی بخـش 45 کرمـان  قطعـه یـک واقـع در خـدا آفریـن عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای سـید محمـد موسـوی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:2121-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/03/12 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/03/27
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی
در پرونــده کالســه ایــن شــعبه اقــای  

ــی   ــد عل ــد محم ــزاده فرزن ــا علی غالمرض
دایــر بــر توهیــن ، تهدیــد موضوع شــکایت 
ــوروزی فرســنگی فرزنــد علــی تحــت تعقیــب  مریــم ن
قــرار گرفتــه اســت بــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن 
متهــم و در اجــرای مقــررات 174 قانــون آییــن دادرســی 
کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد تــا ظــرف مهلــت 
یــک مــاه پــس از انتشــار ایــن اگهــی در شــعبه ســوم 
دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب کرمــان واقــع در 
بلــوار 22 بهمــن حاضــر شــوید نتیجــه عدم حضــور صدور 
فــرار غیابــی و اتخــاذ تصمیــم قانونــی مــی باشــد .
دادیار شعبه سوم- دادیار دادسرای عمومی انقالب کرمان سینا 
بنی اسدی  م.الف ۱۴۱

آگهی
 در اجــرای مــاده 174 قانــون آئیــن دادرســی 
ــد  ــقاوی فرزن ــرم قش ــای ک ــه آق ــری ب کیف

ــی 6599583636 ــد مل ــا ک ــی ب رمضانعل
2محمدحســین حیــدری فرزنــد جانعلــی بــا شــماره ملــی 
7013600124 ابــالغ مــی گــردد جهــت دفــاع از اتهــام 
ــی  ــرداری اینترنت ــارکت در کالهب ــر مش ــی ب ــش مبن خوی
بــه مبلــغ 1800000000موضــوع شــکایت خانــم ســپیده ثمــره 
جهانــی ظــرف یــک مــاه پــس از انتشــار ایــن اگهــی در 
ــالب  ــی و انق ــرای عموم ــی دادس ــتم بازپرس ــعبه هش ش
کرمــان واقــع در بلــوار بیســت و دو بهمــن بهمــن حاضــر 
ــاذ  ــی و اتخ ــرار غياب ــدور ق ــدم حضور'ص ــه ع ــود نتیج ش

تصمیــم قانونــی مــی باشــد. 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب کرمان 
م.الف ۱۴۲

)۴۸۷۱۱۷(

آگهی تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شـرکت دام گسـترش پایدار مشـرق زمین شـرکت سـهامی خاص به 
شـماره ثبت ۱۵6۵۸ و شناسـه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۳۳۴ به اسـتناد صورتجلسه مجمع 
عمومـی عادی بطـور فوق العـاده مـورخ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ : خانم نگین شـاه محمودی 
کوهبنانی به شـماره ملـی ۲۹۸۰۰۵۳۱6۳ ، آقای محمد مهدی عبدخدائی به شـماره 
ملـی ۲۹۹۳۸6۲۳۰۸ ،خانـم اسـماء عبدخدائـی بـه شـماره ملـی ۲۹۹۲۸۹6۱۰۱ به 
سـمت اعضـا ءهیئـت مدیـره بـه مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد. اداره کل ثبت 
اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

اکبر  محیاپور-معاون مدیر کل در آموزش و 
پرورش شهرستان سیرجان

آگهی مزایده 
مدیریـت آمـوزش و پـرورش شهرسـتان سـیرجان در نظـر دارد 

یـک باپ اطـاق واقـع در درمانگاه فرهنگیـان رابه صـورت اجاره یک 
سـاله جهـت معاینـات واگـذار نمایـد. متقاضیـان مـی توانند جهت 
دریافـت اسـناد مزایـده بـه آمـوزش وپرورش شهرسـتان سـیرجان 
مهلـت  نماییـد  مراجعـه  جنـگل حضـوری  سـردار  بلـوار  در  واقـع 
دریافـت اسـناد از تاریـخ ۹۸/۳/۱۱لغايـت ۹۸/۳/۱۷مـی باشـد و 
مهلـت تکمیـل و تحویـل اسـناد از تاریـخ ۹۸/۳/۱۸ لغایـت پایـان 
وقـت اداری ۹۸/۳/۲۷مـی باشـد و تاریـخ بازگشـایی پاکـت های 
مزایـده سـاعت ۱۰ صبح مـورخ ۹۸/۳/۲۸در دفتـر مديريت آموزش 
و پـرورش مـی باشـد نـوع ومبلـغ تضمیـن واریـز ۵)پنـج درصد( 
مبلـغ بـرآورده شـده سـاالنه بـه حسـاب ۲۱۷۳۱۲۳۸۲۹۰۰۵ نـزد 
بانـک ملـی بـه نـام وجـوه سـپرده آمـوزش و پـرورش بـا ضمانـت 

نامـه معتبـر بانکـی می باشـد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
بــه موجــب پرونــده کالســه 971921 و 974883 صــادره از 
شــعبه 2 دادگاه خانــواده کــرج لهــا: معصومــه جــروی فرزند 
محمــد علیــه: وراث مرحــوم غالمرضــا وکیلــی بنامهــای 
فرزنــدان  وکیلــی  غالمحســین  و  وکیلــی  غالمحســن 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــد ب ــه محکومن ــوم علی ــهملعلی محک س
ــغ 345/998  ــه و مبل ــت مهری ــال باب 272/838/283 ری
ریــال بابــت خســارت دادرســی در پرونــده 971921و مبلــغ 
420/000/000 ریــال بابــت اجــرت المثــل و مبلــغ 3/924/000 
ــده 974883 در  ــی در پرون ــارت دادرس ــت خس ــال باب ری
ــم عشــر  ــت نی ــج درصــد باب ــغ پن ــا و مبل حــق محکــوم له
ــه اینکــه اجرائیــه صــادره بــه محکــوم  ــا توجــه ب دولتــی، ب
ــه اجــرای  ــت مقــرر نســبت ب ــالغ شــده و در مهل ــم اب علیه
ــوم  ــه درخواســت محک ــا ب ــوده اســت بن ــدام ننم ــم اق حک
ــی  ــه اجرائ ــه و هزین ــوم ب ــتیفای محک ــور اس ــه منظ ــه ب ل
ــه ای  ــک قولنام ــگ مل ــش دان ــم از ش ــگ و نی ــک دان ی
متعلــق محکــوم علیــه از ســوی ایــن اجــرا توقیــف و توســط 
ــه شــرح زیــر توصیــف و  کارشــناس رســمی دادگســتری ب
ــورخ 1398/03/23 از  ــت در م ــرر اس ــده و مق ــی ش ارزیاب
ســاعت 9 الــی 10 صبــح در محــل اجــرای احــکام مجتمــع 
خانــواده کــرج از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد مزایــده 

ــه  ــود و ب ــی ش ــروع م ــال ش ــت 731/963/695 ری از قیم
ــت را  ــن قیم ــه باالتری ــی ک ــی و حقوق ــخص حقیق ــر ش ه
ــه  ــد وج ــد ده درص ــد ش ــه خواه ــد فروخت ــنهاد نمای پیش
مزایــده فــی المجلــس بصــورت وجــه نقــد یــا چــک بانــک 
تضمینــی از خریــدار اخــذ و الباقــی ظــرف یــک مــاه از وی 
ــی و  ــل قانون ــام مراح ــس از انج ــد و پ ــد ش وصــول خواه
صــدور حکــم تملیــک مــورد مزایــده بنــام خریــدار منتقــل 
ــه  ــدار وج ــرر خری ــت مق ــه در مهل ــد شــد در صورتیک خواه
مزایــده را پرداخــت ننمایــد ســپرده وی پــس از کســر 
ــده  ــط و مزای ــت ضب ــع دول ــه نف ــده ب ــای مزای ــه ه هزین
ــه  تجدیــد مــی گــردد کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال ب
ــروش پرداخــت  ــه اســت و از محــل ف ــوم علی ــده محک عه
ــه از  ــک هفت ــرف ی ــد ظ ــی توانن ــن م ــد طرفی ــد ش خواه
ــه نحــوه انجــام مزایــده اعتــراض  تاریــخ مزایــده نســبت ب
ــراض از  ــه اعت ــا رســیدگی ب ــن صــورت ت ــه در ای ــد ک نماین
ســوی دادگاه مــورد مزایــده بــه نــام خریــدار منتقــل 
ــده مــی  ــه شــرکت در مزای ــن ب ــا طالبی نخواهــد شــد ضمن
تواننــد ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده بــا اطــالع ایــن اجــرا 
ــده  ــد چنانچــه روز مزای ــد نماین ــده بازدی از مــال مــورد مزای
مصــادف بــا ایــام تعطیــل باشــد روز بعــد در همــان ســاعت 
ــده:  ــورد مزای ــک م ــد.این مل ــد ش ــزار خواه ــکان برگ و م

ــاد بلــوار عبــاس آبــاد  کــرج جــاده محمــد شــهر عبــاس آب
روبــروی نانوایــی بربــری مشــخصات ملــک مــورد مزایــده: 
ــامل  ــوف ش ــه ای موص ــک قولنام ــت مل ــرح اس ــن ش بدی
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ش
مســاحت تقریبــی 165 متــر مربــع کــه شــامل یــک طبقــه 
همکــف مســکونی بــه مســاحت تقریبــی 82 متــر مربــع و 
یــک طبقــه زیرزمینــی بــه مســاحت تقریبــی 15 متــر مربــع 
مــی باشــد بنــای موصــوف دارای پوشــش کــف از ســیمان 
و موکــت، دو خوابــه )کــه یکــی از خوابهــا تبدیــل بــه جهــت 
آرایشــگاه زنانــه شــده اســت( وکابیــت  بــه میــزان حــدود 
ــه دارای  ــارات محکــوم ل ــر حســب اظه ــزی کــه ب 1 متــر فل

ــد. ــی باش ــرق و آب و گاز م ــعابات ب انش
ــایر  ــن س ــر گرفت ــه در نظ ــت ب ــی باعنای ــه کارشناس نظری
ــی  ــت و چگونگ ــک و موقعی ــی مل ــر در ارزیاب ــل موث عوام
دسترســیها و شــرایط روز بــازار و بــدون در نظــر گرفتــن هــر 
گونــه واگذاریهــا و بدهــی بــه اشــخاص حقوقــی و حقیقــی 
ملــک قولنامــه ای موصــوف بابــت شــش دانــگ عرصــه و 
اعیــان بــر پایــه نــرخ مزایــده بــه مبلــغ 2/850/000/000 ریــال 
معــادل دویســت و  هشــتاد و پنــج میلیــون تومــان مــورد 

ــف 66913 ــی و اعــالم مــی گــردد. م ال ارزیاب
داورز شعبه اول اجرای احکام مجتمع خانواده کرج    3031

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

سند رسمی 
ــات  ــماره 13986031820000383 -1398/2/8 هی ــر رای ش براب
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبــت 
ــم  ــارض متقاضــی خان ــه بالمع ــات مالکان ــک کالچــای تصرف مل
معصومــه حیــدر پــور فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه 
بصــورت  ملــی 2691417374  و کــد  رودســر  از  26 صــادره 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر  منــزل مســکونی و 
انبــاری بــه مســاحت 746/87 متــر مربــع پــالک 661 فرعــی از 
222 اصلــی مفــروز و مجــزی  از 399 فرعــی از اصلــی مذکــور 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 29 گی ــا بخ ــاد علی ــم آب در قاس
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــاعی مح ــت مش ــمی از مالکی رس
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت تس
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  
مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 98/3/12     

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/26
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای   

حسین میر شکار      3067

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860313008000075 مــورخ 1398/2/9 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی 
ــک  ــی مل ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
حاجــی  امیــن  آقــای  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  پیرانشــهر 
ــد عثمــان بشــماره شناســنامه 16643 صــادره از نقــده  عباســی فرزن
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 130 متــر مربــع پــالک 
ــالک 426  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 26 اصل 2905 فرع
ــداری از  ــهر خری ــه در پیرانش ــش 22 ارومی ــی بخ ــی از 26 اصل فرع
ــالک  ــاعی پ ــن مش ــادی از مالکی ــنه آح ــم حس ــر ابراهی ــای خض آق
مذکــور مــع الواســطه محــرز گردیــده اســت. . لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب در دو نوب
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــت  ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م انقض

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/12     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/27

3051 قائم مقام رئیس واحد ثبتی  حبیب الهامی    

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 362 
فرعی مفروز از 28 اصلی بخش 32 گیالن 
چنانچــه بــه اطــالع صاحبــان حقــوق و مجاوریــن پــالک 
362 فرعــی مفــروز از 28 اصلــی واقــع در قریــه حیــران 
علیــا ســنگ اصلــی 28 بخــش 32 گیــالن مــی رســاند  
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــات تحدی ــه عملی ک
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه جدیــد االحــداث 
ــر  ــاحت 908/27 مت ــات بمس ــکونی و باغ ــری مس کارب
مربــع بشــماره فــوق مــورد تقاضــای آقــای عــادل 
ــرای  ــه در اج ــی ک ــین آفتاب ــق عبدالحس ــی از نس آفتاب
ــون تعییــن  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان مــاده 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه و رای ب ســند رســمیت یافت
آن صــادر شــده اســت در ســاعت 9 صبــح مــورخ 
ــد. ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــل ش 1398/04/11 در مح
چنانچــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی 
ــدت  ــرف م ــود را ظ ــی خ ــراض کتب ــند اعت ــته باش داش
ــت آســتارا  ــه اداره ثب ــد حــدود ب ــخ تحدی 30 روز از تاری
تســلیم و دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی 
ــا  ــت ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــم نماین تقدی
ــم  ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی وی ب ــده قانون نماین
دادخواســت از مرجــع قضایــی  بــه ثبــت متبوعــه 
عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا 
ــام  ــع از انج ــوق مان ــخاص ذوی الحق ــور اش ــدم حض ع

ــود. ــد ب کار نخواه
رئیس ثبت اسناد و امالک استارا   

3036 عباس نوروزی    

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیف مســتقر 
ــنندج  ــتان س ــاك شهرس ــناد و ام ــت اس در ثب
ــل  ــان ذی ــه بامعــارض متقاضی تصرفــات مالکان
ــذا بدیــن وســیله مشــخصات  ــده، ل تاییــد گردی
امــاک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت 
اطــاع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی 
آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین 
آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم م
تســلیم نماینــد وپــس از اخذ رســید ظــرف مدت 
یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــوده و  ــم نم ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب خ
گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی 
ــور وعــدم  اســت درصــورت انقضــای مــدت مذک
وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات 

صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع 
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.

))بخش 3((
1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی آبــی 
ــماعیل  ــد اس ــدم فرزن ــدی مق ــاد زن ــام فره بن
شــماره شناســنامه 62 صــادره ســنندج کــد 
ــگ از  ــبت دو دان ــه نس ــی 3732842576 ب مل
ــد  ــادی فرزن ــت آب ــم آرام دول ــدانگ و خان شش
عبدالبدیــع شــماره شناســنامه 61 صادره ســنندج 
کدملــی 3733230231 بــه نســبت چهــار دانگ 
ــی  ــاک 102 فرع مشــاع از ششــدانگ تحــت پ
از 2719اصلــی بخــش 3 ســنندج بــه مســاحت 
1509/2مترمربــع کــه 55 مترمربــع آن در حریــم 
رودخانــه مــی باشــد به آدرس ســنندج روســتای 

گرمیــدر  شــماره: 9444/م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/02/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/12

رئیس ثبت منطقه یک سنندج 
2559  بهنام قباد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه و 
ــه شــماره فرعــی  ــع ب محوطــه مســاحت 444/14 متــر مرب
ــع در  ــی 92واق 434 مجــزی شــده از 399  از ســنگ اصل
قریــه کلــه ســرا بخــش 27 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای 
ــی  ــیروس انتقال ــد س ــرا فرزن ــه س ــک وش کل ــران نی مه
ــرز  ــی مح ــهراب عطائ ــای س ــمی آق ــک رس ــک از مال مل
ــون  ــذا اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قان ــده اســت ل گردی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه 
ــاع  ــه اط ــر و ب ــرا  منتش ــه س ــک وش کل ــران نی ــام مه ن
ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند  کلیــه مجاوریــن و صاحب
کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1398/05/01 
راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم 
ــی  ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
ــه  ــور و ارائ ــس از گذشــت مــدت مزب ــر اینصــورت پ در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

ــی را ادامــه خواهــد داد. ــات ثبت عملی
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده      3038

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860318019000835 -1398/02/22 هیــات 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــند رســمی مس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض  متقاضــی آقــای 
فریبــرز باکــرم مریــان فرزنــد ســیروس بــه شــماره شناســنامه 969 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــش در دو دان ــادره از تال ص
زمیــن مشــتمل بــر قســمتی از یــک دســتگاه ســوله بــه مســاحت 
2407/16 متــر مربــع پــاک فرعــی 4446 از 10 اصلــی مفــروز و 
ــدان بخــش 28  ــه جولن مجــزی شــده از پــاک 593 واقــع در قری
ــرز  ــری مح ــروز امی ــای فی ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری گی
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  به فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/12   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/26

رئیس اداره ثبت اسناد  و امالک تالش فردین نور زاده            3034

آگهی حصر وراثت 
آقــای گــد اعلــی فاضــل پــور کیاســرائی بــه شــماره شناســنامه 1792 فرزنــد اکبــر از ایــن شــورا در 
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســیده رقیــه حســینیان 
نشــرودکلی فرزنــد ســید محمــود در تاریــخ 94/12/29 در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و 
ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد: 1-گداعلــی فاضــل پــور کیاســرایی   ش ش 
ــام  ــرایی ش ش 1794 ن ــور کیاس ــل پ ــد فاض ــد 2- محم ــبت : فرزن ــر   نس ــدر: اکب ــام پ 1792 ن
ــر   ــدر: اکب ــام پ ــرایی ش ش 2086 ن ــور کیاس ــل پ ــماعیل فاض ــد 3- اس ــبت: فرزن ــر  نس پدر:اکب
ــد  ــر نســبت: فرزن ــدر: اکب ــام پ ــرایی ش ش 2321 ن ــور کیاس ــل پ ــا فاض ــد 4- رض نســبت: فرزن
ــا  ــد 6- لی ــبت : فرزن ــر  نس ــد ر: اکب ــام پ ــرایی ش ش 1665 ن ــور کیاس ــل پ ــهربانو فاض 5- ش
ــور  ــب فاضــل پ ــد 7- زین ــر   نســبت: فرزن ــدر: اکب ــام پ ــور کیاســرایی   ش ش 2202 ن فاضــل پ
کیاســرایی ش ش 78 نــام پــدر: اکبــر  نســبت: فرزنــد و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری 
ــه شــماره  ــدات ب ــی و تعه ــام تشــریفات قانون ــه دادخواســت و انج ــس از ماحظ ــک پ ــدارد. این ن
9709985272701568  مفــاد در خواســتی مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 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 برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد. 
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر     3037

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860318019000280 -1398/01/25 هیــات 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای 
بابــا نجفــی فرزنــد نــوروز بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از تالــش 
در ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه و بــاغ کیــوی بــه مســاحت 
ــروز و  ــی مف ــی 1363 از 16 اصل ــاک فرع ــع پ ــر مرب 17049/60 مت
ــش 28  ــار بخ ــه لیس ــع در قری ــاک 695 واق ــده از پ ــزی ش مج
گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای عیــن الــه اکبــری محمــود 
آبــاد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/12    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/26
رئیس اداره ثبت اسناد  و امالک تالش فردین نور زاده    3035

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــای  ــت آق ــال ســند بطرفی ــه خواســته ی انتق ــی دادخواســتی ب ــد حاتم ــای امی ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــه  ــه کاس ــعبه ب ــن ش ــوده و درای ــم  نم ــی  تقدی ــدری ریحان ــک حی ــی ۲_مال ــا الباج ۱_محمدرض
ــول  ــاظ مجه ــه لح ــده وب ــت گردی ــن وق ــاعت ۱۶:۰۰تعیی ــخ ۹۸/۴/۱۱ س ــرای تاری ــت وب ۹۵/۹۸/۶ثب
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان  وبــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، 
ــده مذکــور قبــل از وقــت  ــا خوان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار نشــر ت
رســیدگی در دفتــر شــعبه حاضــر ونســخه ثانــی وضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی 

حاضــر شــود در غیــر اینصــورت شــورا بصــورت غیابــی رســیدگی واتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود.
3097 شعبه ۶ شورای حل اختالف شهرستان ایالم 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

فرماندار سمنان : قیمت میوه در شهر سمنان ساماندهی می شود
 سید عباس دانایی در سومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان در سالن اجتماعات فرمانداری افزود: 

قیمت میوه در بازار این شهر گران و عرضه آن نیز با کیفیت پایین است که نیاز به ساماندهی دارد.
وی بیان کرد: میوه با همکاری دستگاه های متولی از مبادی ذیربط مستقیم از اول تیر تنها به صورت تجمیعی 

عرضه می شود.

ــاه  ــت: در 6م ــان گف ــتان کرم ــار اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
اخیــر بــا تــالش پرســنل شــرکت آبفــار اســتان کرمــان 
ــه تیــم هــای عملیاتــی 190روســتای  وتــالش هــای مجاهدان

ــدند. ــل ش ــالم متص ــرب س ــبکه آب ش ــه ش ــتان ب اس
ــان،  ــتان کرم ــار اس ــرکت آبف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهنــدس علــی رشــیدی بــا اشــاره بــه منابــع مالــی محــدود 
ایــن شــرکت در ســال جــاری اظهــار داشــت: درهمیــن مــدت 
ــه  ــق شــدیم ب ــران شهرســتانی موف ــالش پرســنل ومدی ــا ت ب

190 روســتای اســتان آب ســالم را برســانیم.
ــتا  ــداد روس ــن تع ــه ای ــانی ب ــرای آبرس ــان داشــت: ب وی بی
429میلیــارد ریــال اعتبارهزینــه شــده اســت وبــا ایــن حجــم 
مختلــف  روســتاهای  در  و600نفــر  57هــزار  جمعیــت  کار 
براهمیــت  تاکیــد  بــا  اند.رشــیدی  شــده  آبــدار  اســتان 
ــختی  ــا س ــرد: ب ــار ک ــتاها اظه ــی در روس ــق زندگ آب دررون
ــروژه  ــرای پ ــکاری دراج ــای پیمان ــم ه ــه تی ــادی ک ــای زی ه
لولــه  راســتا 483کیلومتــر  درایــن  هــا متحمــل شــدند 
ــی اجــرا شــد.رئیس  ــال و شــبکه داخل ــوط انتق ــذاری خط گ
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــار اســتان کرم ــره شــرکت آبف ــت مدی هیئ
ــاد  ــرم ایج ــتایی الج ــاط روس ــی نق ــه برخ ــانی ب ــرای آبرس ب
مخــزن ذخیــره آب در برنامــه قــرار گرفــت واحــداث 6هــزار 
ــه  ــن برنام ــازی درهمی ــره س ــزن ذخی ــب مخ و860مترمکع
ــن  ــه ای ــرای آبرســانی ب ــرد: ب انجــام شــد.وی خاطرنشــان ک
190روســتا 5ایســتگاه پمپــاژ دربرخــی پــروژه هــا ونیــز حفــر 

ــد. ــی ش ــاه آب اجرای ــه چ وتجهیز14حلق
ــای  ــروژه ه ــن پ ــم تری ــه مه ــرد: ازجمل ــد ک ــیدی تاکی رش
آبرســانی درایــن مــدت آبرســانی بــه 45روســتا درســفر وزیــر 
نیــرو بــود کــه جمعیــت 13هــزار و500نفــر را درجنــوب کرمــان 
ــه نعمــت آب شــرب  ــی ب ــای محــروم جنوب در شهرســتان ه

رســانید.
45روســتا  ایــن  بــه  آبرســانی  اعتبــار  بیــان کــرد:  وی 
155میلیــارد ریــال بــود کــه عمــده آن از محــل صنــدوق 

توســعه تامیــن شــد.
اظهارکــرد:  کرمــان  اســتان  آبفــار  شــرکت  مدیرعامــل 
همچنیــن کلنــگ زنــی همزمــان 8مجتمــع آبرســانی بــا 
ــه  ــر برنام ــان دیگ ــوب کرم ــز درجن ــال نی ــارد ری اعتبار120میلی

مهــم آبرســانی شــرکت درایــن 6مــاه بــود.
رشــیدی بــا اشــاره بــه 11هــزار و200نفــری هــدف تامیــن آب 
بــرای ایــن روســتاها گفــت: ایــن طــرح هــا در 56روســتا در 

دســت اجــرا اســت.

مسوول جدید انجمن موسیقی شهرستان اسالمشهر، معرفی شد
انجمــن  رئیــس  طــرف  از  حکمــی  طــی 
موســیقی اســتان تهــران مجیــد عزیــزی 
موســیقی  انجمــن  مســئول  بعنــوان 
شهرســتان اسالمشــهر بــه مــدت 2 ســال 

گردیــد. منصــوب 
ــگ  ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
وارشــاد اســالمی اسالمشــهر، آقــای عزیــزی 

مــدرس و کارشــناس موســیقی و نوازنــده 
ســاز  تــار و ســه تــار مــی باشــد کــه موســیقی 
داریــوش  نــزد   1379 ســال  اواخــر  از  را 
ــاکت  ــوان س ــه و کی ــد قزوین ــاکان، نوی پرنی

ــت. ــوده اس ــاز نم آغ
 گفتنــی اســت: وی در ســال 1386 بــرای 
ردیــف  عالــی  هــای  دوره  بــه  نواختــن  

بــا  نفــر راه یافــت و  موســیقی  محســن 
و  هنرســتان  آزاد  کالســهای  در  شــرکت 
دانشــکده موســیقی، یــک دوره آنالیــز ردیــف 
میــرزا عبــدهللا را نــزد شــادروان محمــد رضــا 
لطفــی ســپری نمــوده و  در جشــنواره هــای 
مختلــف موســیقی شــرکت فعــال داشــته 

ــت. اس

۷۵ درصد تکنولوژی 
صنعت فوالد کشور 

بومی سازی شده است
فوالد،جلسـه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
همکاری هـای  دفتـر  شـــورای عالی 
شـرکت فـوالد مبارکه و دانشـگاه اصفهان 
بـا حضور مهنـدس عظیمیـان مدیرعامل 
شـرکت، معاون تکنولـوژی، مدیر تحقیق 
و توسـعه و رئیـس دانشـگاه اصفهـان به 
همراه معاون آموزشـی، معاون پژوهشـی 
و مدیـر واحـد ارتبـاط بـا صنعـت ایـن 
دانشـگاه تشـکیل شـد. در ایـن دیـدار 
مهنـدس عظیمیـان بـا تأکید بـر اهمیت 
تعامـل صنعـت و دانشـگاه تصریـح کرد: 
در  می توانـد  دانـش  از چـراغ  اسـتفاده 
و  تولیـد  چرخـۀ  و  تکنولـوژی  توسـعۀ 
اقتصـاد کشـور نقـش به سـزایی داشـته 

. شد با
و  چشـم انداز  در  این کـه  بیـان  بـا  وی 
مبارکـه  فـوالد  جدیـد  هدف گذاری هـای 
و  روز  فنـی  دانـش  بـه  دسـت یابی 
تکنولوژی فوالد ترسـیم شـده است ادامه 
داد: به گونـه ای برنامه ریـزی کرده ایـم  تـا 
پنـج سـال آینـده بـه ایـن هـدف مهم و 
خاطرنشـان  وی  برسـیم.  تعیین کننـده 
بزرگ تریـن  مبارکـه  فـوالد  اینکـه  کـرد: 
خاورمیانـه  و  فـوالد کشـور  تولیدکننـدۀ 
اسـت خـوب اسـت، ولـی کافی نیسـت؛ 
بایـد از ایـن مرحلـه عبور کنیـم و صاحب 
تکنولـوژی شـویم. در ایـن صورت اسـت 
کـه می توانیـم مجموعـۀ کاملـی باشـیم.
وی ضمـن ابراز خرسـندی از دسـت یابی 
بـه دانـش فنـی تولیـد گندلـه و آهـن 
کـرد:  تصریـح  کشـور  در  اسـفنجی 
دانـش  بـه  اتـکا  بـا  حاضـر  حـال  در 
درصـد   75 داخلـی  شـرکت های  فنـی 
تکنولـوژی تولیـد فوالد را کسـب کرده ایم 
و نیـاز بـه تـالش بیشـتری اسـت که به 
100 درصـد تکنولـوژی بومـی دسترسـی 
امـر  ایـن  تحقـق  بـرای  و  پیـدا کنیـم 
از دانـش داخلـی  راهـی جـز اسـتفاده 
تولیـد  دانشـگاه ها  در  به خصـوص  کـه 
می شـود نداریـم و ایـن بـرای صنعـت 

فـوالد کشـور یـک الـزام اسـت.

اصفهان 
۱۹۰روستای استان 

کرمان در6 ماه اخیر 
آبرسانی شدند

تولید کارت ملی هوشمند در کشور 
بومی سازی می شود 

تولید کارت ملی در کشور تا پایان سال ۹۸

کشـور  احـوال  ثبـت  سـازمان  رییـس 
گفـت: یکی از مسـائل زیربنایی توسـعه 
یـک کشـور وجـود سـازمان ثبـت احوال 
قـوی اسـت و مقـام معظـم رهبـری نیز 
انـد بـر  بارهـا در سـخنانی کـه داشـته 
مسـئله بحـث هویـت در ابعـاد مختلـف 
و دقـت در اسـناد هویتـی تاکید داشـته 
مراسـم  در  نیـا  درخشـان  حمیـد  انـد. 
تکریـم و معارفـه مدیـرکل ثبـت احـوال 
سـالن  در  چهارشـنبه  صبـح  کـه  البـرز 
میـالد کـرج برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه 
از  را  البـرز  پرتـالش  اسـتاندار  اینکـه 
دانشـجویی  دوران  و  قبـل  سـال   33
شناسـم،  مـی  تهـران  دانشـگاه  در 
افـزود: دکتـر شـهبازی فـردی متدیـن، 
فرهیختـه و تالشـگر اسـت که در پسـت 
کشـور  وزارت  مختلـف  مقاطـع  و  هـا 

اسـت. را کـرده  نظـام  خدمتگـزاری 
تاکیـد  البـرز  اسـتاندار  داد:  ادامـه  وی 
داشـت کـه مدیـرکل سـابق ثبـت احوال 

البـرز همچنـان در ایـن پسـت حضـور 
داشـته باشـد چراکـه از نیروهـای بومی 

و کارآمـد اسـتان اسـت.
تعامـل  و  همراهـی  از  نیـا  درخشـان 
سـازنده اسـتاندار البـرز در حـوزه هـای 
احـوال  ثبـت  سـازمان  بـا  مختلـف 
قدردانـی کـرد و گفـت: دکتـر شـهبازی 
از بهتریـن اسـتانداران کشـور اسـت کـه 
رییـس جمهور نیز در وصف شایسـتگی 
ایشـان صحبـت هایـی داشـته انـد.وی 
افـزود: در سـازمان ثبت احـوال تحوالت 
شـگرفی در سـال های اخیر داشـته ایم 
بـه نحـوی کـه پوسـت انـدازی کـرده و 
ایـن اداره کل تحولـی عمـده بـه خـوب 
الکترونیکـی و مکانیـزه  دیـده و کامـال 

شـده اسـت.
از  یکـی  کـرد:  اضافـه  مسـئول  ایـن 
مسـائل زیربنایـی توسـعه یـک کشـور 
وجـود سـازمان ثبـت احوال قوی اسـت 
در  بارهـا  نیـز  رهبـری  مقـام معظـم  و 

سـخنانی کـه داشـته اند بارها بر مسـئله 
بحـث هویـت در ابعـاد مختلـف و دقت 

در اسـناد هویتـی تاکیـد داشـته انـد.
درخشـان نیـا در ادامـه بـا بیـان اینکـه 
ملـی  هوشـمند  کارت  عظیـم  پـروژه 
در کشـور کـه بـه عنـوان یکـی از امـور 
اسـت،  شـده  اجرایـی  مهـم  زیربنایـی 
افـزود: اکنـون در گام هـای پایانـی این 

هسـتیم. پـروژه 
از  حاضـر  حـال  در  کـرد:  اشـاره  وی 
میلیونـی   62 شـرایط  واجـد  جمعیـت 
حـدود 11 میلیـون نفـر مانـده اسـت کـه 
بـرای دریافـت کارت ملی هوشـمند ثبت 
نـام کننـد و بیـش از 51 میلیـون نفـر 

ثبـت نـام خـود را انجـام داده انـد.
کشـور  احـوال  ثبـت  سـازمان  رئیـس 
افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه اعتبـار کارت 
هـای قبلی که غیرهوشـمند بود امسـال 
به پایان رسـیده اسـت سـازمان تصمیم 
دارد کـه پروژه کارت های ملی هوشـمند 

را در سـال 98 بـه اتمـام برسـاند.
وی بیـان کـرد: مـردم اگـر بخواهنـد از 
دسـتگاه هـای اجرایـی و دولتی خدمت 
دریافـت کننـد بایـد تکمیـل ثبـت نـام 
کارت ملی هوشـمند خـود را انجام دهند 
تـا بـر اسـاس کـد رهگیـری آنهـا بتوانند 
دریافـت ایـن خدمات را داشـته باشـند.
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  درخشـان نیا 
خوشـبختانه پـروژه کارت ملی هوشـمند 
اسـت،  شـده  سـازی  بومـی  کشـور  در 
گفـت: اکنـون تعـدادی کارت اولیـه کـه 
در داخـل تولیـد شـده اسـت و ارایه این 
کارت هـا را بـه تکیـه بر تولیدات کشـور 
تولیـد  خودمـان  هموطنـان  توسـط  و 

شـده شـروع کـرده ایـم.
وی بیـان کـرد: قـرار اسـت تولیـد کارت 
هـای ملـی هوشـمند بـا تکیـه بـر تـوان 
تولیـدات داخلـی بـه تولیـد انبوه برسـد 
هـا  کارت  تحویـل  در  کـه  تاخیـری  و 
هوسشـمند ملـی بـه نـردم داشـته ایـم 
را بـا همـکاری دیگـر دسـتگاه اجرایـی 
یـا  و  دارایـی  و  اقتصـاد  وزارت  ماننـد 
چاپخانـه های دولتی جبـران می کنیم.
کشـور  احـوال  ثبـت  سـازمان  رئیـس 
افـزود: یـک پـروژه مهـم دیگـر پایـگاه 
عظمیـم  و  کشـور  جمعیـت  اطالعـات 
اسـت،  ایـران  ای  داده  پایـگاه  تریـن 
اطالعـات مدیریتی بیـش از 111 میلیون 
از سـال یکهـزار و  ایـن پایـگاه  نفـر در 
297 تـا کنـون زنـده و فوت شـده در آن 
نگهـداری مـی شـود و تمامـی دسـتگاه 

هـا بـر مبنـای آن خدمـت مـی کننـد.
هـزار   200 از  بیـش  در  داد:  ادامـه  وی 
دسـتگاه   200 از  بیـش  کشـور  نقطـه 
وزارتخانـه  و  اجرایـی کشـور  و  دولتـی 
همگـی بـه صـورت برخـط بـر  پایـگاه 
متصـل  کشـور  جمعیـت  اطالعـات 
هـزار   6 از  بیـش  اسـامی  و  هسـتند 
اسـتعالم را ایـن پایـگاه بصـورت برخـط 
و آنالیـن پاسـخ مـی دهـد که نشـان از 

دارد. پایـگاه  ایـن  اهمیـت 
درخشـان نیا اشـاره کـرد: یکـی از پروژه 
هـای مهـم دیگـر سـامانه تغییر نشـانی 
یکصدمیـن  مناسـبت  بـه  کـه  اسـت 
ثبـت  سـازمان  تاسـیس  سالگشـت 

احـوال کـه سـوم دیمـاه بـود در سـال 
نمایـی شـد. رو  گذشـته 

وی در خصـوص کار این سـامانه و دلیل 
اجـرای آن گفت: در آن بر اسـاس قانون 
کدپسـتی  و  ملـی  شـماره  اختصـاص 
 1376 سـال  ملـی  اتبـاع  تمـام  بـرای 
و همچنیـن مصوبـه  آن  نامـه  آییـن  و 
کـه  اطالعـات  فنـاوری  عالـی  شـورای 
رییـس جمهـور ریاسـت آن را بـر عهـده 
دارد تمـام دسـتگاه هـای دولتی مکلف 
هسـتند طـرف یکسـال برای اجـرای آن 
بـه مردم تکلیـف کنند کـه هرگونه تغییر 
نشـانی خـود را به ثبـت و احـوال اطالع 

. هند د
کشـور  احـوال  ثبـت  سـازمان  رئیـس 
تاکیـد کـرد: ایـن سـامانه از نظـر نـرم 
افـزاری طراحی شـده اسـت و مردم می 
تواننـد بصـورت رایـگان وارد آن شـده و 
هرگونـه تغییر نشـانی خـود را ثبت کنند 
و اگر نشـانی کـه به سـازمان اعالم کرده 
انـد بـا ادرس هایـی کـه بـرای دریافـت 
هـر سـندی اعـالم مـی کننـد مغایـرت 
ممنـوع  را  ان  سیسـتم  باشـد  داشـته 
الخدمـات مـی کنـد و بایـد اسـناد الزم 
ماننـد سـند خانـه و ... را ارایـه دهنـد تا 

نشـانی صحیـح درج شـود.
وی ادامـه داد: تمـام پیـام هـای دولـت 
و دسـتگاه هـای اجرایـی به شـهروندان 
از طریـق ایـن سـامانه اسـت و یکـی از 
کارهایـی  اسـت کـه تحولـی عظیـم در 
کشـور ایجـاد مـی کند؛ چون مـی توانیم 
جمعیـت آمـاری جابجایـی در شـهرها و 
مهاجـرت بیـن شـهرها را بخوبی داشـته 
باشـیم و یکـی از فاکتورهـای مهم برای 

رعایـت حقوق شـهروندی اسـت.
پیـش  در  بـه  اشـاره  بـا  نیـا  درخشـان 
داشـتن اصـالح قانـون ثبـت احـوال در 
کشـور توضیـح داد: کاری بسـیار مهـم 
اسـت که بیسـت سـال اسـت دنبال آن 
بـوده ایـم کـه اکنـون بـر اسـاس اعمال 
نقطـه نظـرات قـوی تیـم هـای علمی و 
کارشناسـی به نتیجه رسـیده اسـت و بر 
اسـاس آن متناسـب بـا تحوالتـی که در 
سـازمان ثبـت احـوال داشـته ایـم ایـن 

تغییـرات را اعمـال مـی کنیـم.

نوبت اول 
آگهی های شماره   

 23 /ج/3- 98م   و   24/الف/ 3- 98م 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـردارد مناقصـات مشـروحه به شـرح جـدول زیر را بـه صـورت جداگانه از محـل اعتبـارات داخلی  با  

برگـزاری مناقصـه عمومـی  بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط واگذارنمایـد لـذا از کلیه شـركت های پیمانـكاری  کـه دارای گواهـی صالحیت در رشـته آب یا  
مجـوز در رشـته امـور بهـره بـرداری  از تاسیسـات  آب و خطـوط  انتقـال  و مخـازن  آب  از آب وفاضالب کشـور و گواهی صالحیـت ایمنـی اداره کار را دارا 
مـی باشـند دعـوت مـی شـود جهت دریافت اسـناد مناقصـه  تا پایـان وقـت اداری 98.3.20 بـه  مدیریت دفتـر قراردادهای شـرکت مراجعـه نمایند. 

مشـخصات ایـن مناقصه درسـایت شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب بـه آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشـد.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد )ریال(شماره آگهیشرح کارردیف

1
راهبری،  بهره برداری ،نگهداری وتعمیر تاسیسات آب ورفع  

حوادث واتفاقات  شبکه شهرستان شهربابک وتوابع 
3.492.550.978174.700.000 23/ج/3-98 م

2
راهبری ، نگهداری وتعمیر تاسیسات آب ورفع حوادث شبکه 

آب شهرستان  بافت  وتوابع
403.600.000  8.070.940.682   24/الف/3-98 م 

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده ذیل اقدام نماید.

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: 1398/03/19
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 1398/03/19
تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/03/20 ساعت 10

نــوع تضمیــن: تضمیــن معتبــر شــرکت در فراینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف، ب،پ، ج،چ، ح مــاده 4 
آئیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی )شــماره 123402/ت 50659 ه مــورخ 94/09/22 مــی باشــد.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات و مراحل بعدی از آن تا پرداخت صورت وضعیت از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
محل تحویل پاکت الف- ب- ج :

ایالم – بلوار مدرس – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم – واحد دبیرخانه 
)ضروری است ارائه پیشنهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد در غیر اینصورت پاکت پیشنهادی مفتوح نمی گردد.(

جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
تلفن تماس 08433362922-  08433330195-08433338400 – اداره پیمان و رسیدگی     فاکس 3341628

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل  جاده ای استان ایالم هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
3054

مبلغ تضمین - ریالمدت اجراموضوع مناقصهشماره مزایده

استقرار کانکس پیش ساخته جهت بوفه اغذیه فروشی در محوطه پایانه 83/98/03
115/000/000 سالمرزی مهران

ری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم اداره کل راهدا

آخرین  مهلت  تسلیم  پیشنهاد  قیمت  :   ساعت  ۳۰ مورخ ۹۸.۳.۳۰
 تاریخ افتتاح پاکت های الف وب  وج ردیف ۱ ساعت  ۹:۳۰مورخ  ۹۸.۴.۱   و ردیف ۲  ساعت ۱۰  مورخ ۹۸.۴.۱

ضمنا حداقل پاکات پیشنهاد  قیمت  برای باز گشایی  در ردیف ۱  مناقصه ۱پاکت  و در ردیف ۲ مناقصه  ۲ پاکت  میباشد 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری 

)سری 75(
نظــر بــه دســتور مــواد  یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون 
فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره 
ــده  ــورد رســیدگی و رأی آن صــادر گردی ــالک فارســان م ــت اســناد و ام ثب

جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
الــف: امــالك واقــع در قریــه راســتاب  بــه شــماره پــالك ثبتــی 402 اصلــی 

چهارمحــال وبختیــاری  و فرعــی هــای ذیــل: 
593  - فرعــی بنــام آقــای  ســهراب رضائــی  ششــدانگ یكبــاب ســاختمان 
دامــداری  بــه مســاحت  2600 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از 

اســفندیار پریــزن
ــی  ــی 416 اصل ــالک ثبت ــماره  پ ــه ش ــان  ب ــه  فارس ــع در ابنی ــالک واق ام

چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:
107 فرعــی - آقــای رضــا عبــاس پــور ششــدانگ یکبــاب خانــه مخروبــه بــه 
مســاحت 574.62 متــر مربــع تمامــت پــالك 107 فرعــی خریــداری شــده 

مــع الواســطه از حســین باقــری و نامــدار باقــری 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــان شش ــرا توكلی ــم زه ــی - خان 3124 فرع
مســاحت 182.81 متــر مربــع قســمتی از پــالك 515 فرعــی خریــداری شــده 

مــع الواســطه از غالمرضــا امیریــان 
ــدانگ  ــادی شش ــی آب ــی عیس ــی رئیس ــف عل ــای نج ــی - آق 3699 فرع
ــالك 211/1  ــع قســمتی از پ ــر مرب ــه مســاحت 236.51 مت ــه ب ــاب خان یکب
فرعــی متقاضــی بــا ارائــه ســند رســمی شــماره 30329 مــورخ 1383/02/30 
ــگ  ــه دان ــزان س ــان می ــهر فارس ــماره 45 ش ــمی ش ــناد رس ــه اس دفترخان
ــه  ــا ارائ ــن ب ــوده همچنی ــداری نم ــوق را خری ــالك ف مشــاع از ششــدانگ پ

مبایعــه نامــه عــادی مــورخ  1386/02/05 میــزان دودانــگ مشــاع از 
ششــدانگ را از مالــك رســمی آقــای علــی اســدپور و مبایعــه نامــه عــادی 
مــورخ 1368/07/20 میــزان یكدانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالك فــوق را از 
دیگــر مالــك رســمی آقــای قیصــر بالیــده خریــداری نمــوده و اظهــار نمــوده 

ــدارد. ــردگان دسترســی ن ــه نامب كــه ب
ــاع از  ــگ مش ــه دو دان ــبت ب ــلطانی نس ــر س ــای اصغ ــی - آق 4068 فرع
ــمتی از  ــع قس ــر مرب ــاحت 134.81 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــادی  ــورهللا ارش ــطه از ن ــع الواس ــده م ــداری ش ــی خری ــالك 579 فرع پ

4068 فرعــی - آقــای صــادق ســلطانی نســبت بــه یــك و نیــم دانــگ مشــاع 
ــع قســمتی از  ــر مرب ــه مســاحت 134.81 مت ــه ب ــاب خان از ششــدانگ یکب

پــالك 579 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از نــورهللا ارشــادی 
4068 فرعــی - خانــم شــهربانو عزیزیــان نســبت بــه دو و نیــم دانــگ مشــاع 
ــع قســمتی از  ــر مرب ــه مســاحت 134.81 مت ــه ب ــاب خان از ششــدانگ یکب

پــالك 579 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از نــورهللا ارشــادی 
ــی  ــی 417 اصل ــالک ثبت ــماره  پ ــه ش ــان  ب ــه  فارس ــع در قری ــالک واق ام

ــش َده: ــاری  بخ ــال و بختی چهارمح
3012 فرعــی- خانــم ســمن گل بالیــن پرســت شــش دانــگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 429.60 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از 

ــادری فارســانی ــد ن ــای محم آق
3270 فرعــی- آقــای خــداداد امامــی كرانــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
از شــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن كــه بــا پــالك 949 فرعــی توامــا تشــكیل 
ــع خریــداری شــده مــع  ــه مســاحت 68.61 مترمرب ــه را میدهــد ب یكبابخان

الواســطه از آقــای علــی بابــا مالكــی فارســانی
ــگ مشــاع از  ــه ســه دان ــه قاســمی نســبت ب ــم تهمین ــی- خان 3270 فرع
شــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن كــه بــا پــالك 949 فرعــی توامــا تشــكیل 
ــع خریــداری شــده مــع  ــه مســاحت 68.61 مترمرب ــه را میدهــد ب یكبابخان

ــا مالكــی فارســانی الواســطه از آقــای علــی باب

 امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 420 
اصلــی چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:

1589 فرعــی- خانــم فاطمــه كریمــی گلــه شــش دانــگ یكبــاب ســاختمان 
ــای  ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری ــه مســاحت 313.13 مترمرب ب

قنبــر فاضلــی فارســانی
ــاب  ــگ یكب ــش دان ــانی ش ــیروانی فارس ــهرام ش ــای ش ــی- آق 2362 فرع
ــداری  ــع خری ــاحت 28.02 مترمرب ــه مس ــكونی ب ــاری مس ــاختمان تج س

ــانی ــیروانی فارس ــراد ش ــای م ــع الواســطه از آق شــده م
2852 فرعــی- آقــای علــی یوســفی حاجیــور شــش دانــگ یكبــاب 
ــع الواســطه از  ــداری شــده م ــع خری ــه مســاحت 149 مترمرب ســاختمان ب

ــی  ــا مالك ــی باب ــای عل آق
4017 فرعــی- خانــم خــاور پشــكو شــش دانــگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 
215.51 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حــاج بابــا 

ــانی ــیروانی فارس ش
ــگ مشــاع  ــه ســه دان ــژاد نســبت ب ــوذر ســعیدی ن ــای ن 4036 فرعــی- آق
از شــش دانــگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 137.39 مترمربــع خریــداری 

شــده مــع الواســطه از آقــای جبــار امینــی فارســانی
4047 فرعــی- آقــای یاســر آگشــته فارســانی شــش دانــگ یكبــاب خانــه 
ــای  ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــاحت 96.22 مترمرب ــه مس ب

ــادی ــا ارش عزیزآق
4078 فرعــی- آقــای عزیزالــه امینــی فارســانی شــش دانــگ یــك قطعــه 
ــاختمان را  ــاب س ــكیل یكب ــًا تش ــی توام ــالك 1169 فرع ــا پ ــه ب ــن ك زمی
ــع الواســطه از  ــداری شــده م ــع خری ــه مســاحت 34.03 مترمرب میدهــد ب

ــی ــعبانعلی فاضل ــای ش آق
امــالک واقــع در باباحیــدر بــه شــماره  پــالک ثبتــی 432 اصلــی چهارمحــال 

و بختیــاری بخــش َده:
1032 فرعــی- آقــای ســیدرحمان میراحمــدی باباحیــدری ششــدانگ 

ــداری شــده مــع  ــع خری ــه مســاحت 225.96 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب
ــمی ــگر هاش ــای سیدعس ــطه از آق الواس

3430 فرعــی- آقــای هوشــنگ امینــی فارســانی نســبت بــه 15684 ســهم 
ــا حــق اســتفاده   ــاغ مشــجر ب مشــاع از 27181ســهم ششــدانگ یكــدرب ب
ــام آن  ــوه انج ــا و نح ــی شــدن آبه ــون مل ــق قان ــك طب ــه خونی از آب مزرع
بــه مســاحت 27181.15 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 

خــداداد میراحمــدی
3518 فرعــی- آقــای حســین عبداللهــی هارونــی ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــای  ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــاحت 162.64 مترمرب ــه مس ب

شــاه محمــد باقــری
امــالک واقــع در روســتای فیــل آبــاد بــه شــماره  پــالک ثبتــی 434 اصلــی 

چهارمحــال و بختیــاری بخــش َده:
ــاختمان كارگاه  ــاب س ــیروانی ششــدانگ یكب ــح ش ــای عبدالصال 2145- آق
تجــاری بــه مســاحت 251/55 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه 

از رحیــم بــذرا فیــل آبــادی
امــالک واقــع در روســتای ده چشــمه بــه شــماره  پــالک ثبتــی 442 اصلــی 

چهارمحــال و بختیــاری بخــش َده:
1506- دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بنمایندگــی وزارت نیــرو - شــركت 
ــه  ــك قطع ــاری ششــدانگ ی ــال و بختی ــتان چهارمح ــه ای اس آب منطق
بیشــه غیرمثمــر بــه مســاحت 23062.65متــر مربــع خریــداری شــده مــع 

ــدرت هللا حســینی ــای ق الواســطه از آق
ــی  ــی 463 اصل ــالک ثبت ــماره  پ ــه ش ــان ب ــه جونق ــع در قری ــالک واق ام

چهارمحــال و بختیــاری بخــش َده:
2642 فرعــی- آقــای خــدادا مختــاری جونقانــی ششــدانگ یکبــاب 
ــطه  ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــر مرب ــاحت 177.28 مت ــه مس ــه ب خان

از خدارحــم مختــاری
3948 فرعــی- خانــم بیگــم اســكندری نــژاد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 266.05 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از جمشــید 
اســكندری نــژاد

4072 فرعــی- آقــای عبدالحســین كریمــی پــور جونقانــی ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 314.72 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از 

حیــدر حیــدری جونقانــی
2974 فرعــی- خانــم خورشــید بیننــده جونقانــی ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 154.14 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه 

ــی ــی جونقان ــه بیضای ــض ال از فی
یکبــاب  ششــدانگ  جونقانــی  خنجــری  افســر  خانــم  فرعــی-   5060
ســاختمان بــه مســاحت 200 متــر مربــع متقاضــی بموجــب گواهــی حصــر 
ــی  ــعبه اول دادگاه حقوق ــورخ 1387/07/3 ش ــماره 1006/87 م ــت ش وراث
فارســان خــود را مالــك رســمی پــالك 463 اصلــی معرفــی نمــوده اســت.

ــن  ــه زمی ــك قطع ــدانگ ی ــت شش ــی دوس ــتم تراب ــای رس ــی- آق 5062 فرع
ــه  ــا ب ــی شــدن آبه ــون مل ــق قان ــا حــق اســتفاده از آب چــاه طب كشــاورزی ب
مســاحت 2900 متــر مربــع متقاضــی بموجــب خالصــه معاملــه انتقــال قطعــی 
ــه حصــر  ــه 69 شــهركرد و دادنام ــورخ 1351/04/29 دفترخان شــماره 49311 م
وراثــت شــماره 189/62 مالــك رســمی مشــاعی پــالك 463 – اصلــی می باشــد
5096 فرعــی- آقــای خــداداد مختــاری جونقانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 154.92 متــر مربــع خریداری شــده مــع الواســطه از خدارحــم مختاری

تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 1398/02/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یكشنبه 1398/03/12 

علی رحیمی پردنجانی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان2575
ــی  ــن اداره آمادگ ــان ، ای ــی فارس ــوزه ثبت ــرم ح ــهروندان محت ــه : ش توج
ــتری را  ــت كاداس ــناد مالكی ــا اس ــه ای ب ــت دفترچ ــناد مالكی ــض اس تعوی
بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در سیســتم كاداســتری و بانــك 
ــه  ــر علی ــی ب ــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمال جامــع امــالك ب

ــدودی دارد ــان مح ــدت زم ــما را در م ش

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان چهــار 
طبقــه و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 327 متــر مربــع بــه 
شــماره فرعــی 435 مجــزی شــده از 399 ســنگ اصلــی 92واقــع 
ــای  ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف ــش 27 گی ــرا بخ ــه س ــه کل در قری
ــران  ــای کام ــیروس و اق ــد س ــرا فرزن ــه س ــک وش کل ــان نی پیم
نیــک وش کلــه ســرا فرزنــد ســیروس و آقــای محمــد امیــن نیــک 
ــد ســیروس انتقالــی ملــک از مالــک رســمی  ــه ســرا فرزن وش کل
ــاده  ــتناد م ــذا اس ــده ل ــرز گردی ــداغ مح ــی ب ــهراب عطائ ــای س آق
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان ــن نام 13 آئی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
بــه نــام آقایــان پیمــان و کامــران و محمــد امیــن شــهرت جملگــی 
نیــک وش کلــه ســرا منتشــر و بــه اطــالع کلیــه مجاوریــن و 
ــد حــدود پــالک  ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدی صاحب
ــل  ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 1398/05/01 راس س ــوف از م موص
ــن  ــک از مجاوری ــر ی ــد چنانچــه ه ــد آم ــل خواه ــه عم شــروع و ب
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیدی 
ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد 
ــر مــاده 86  ــد و براب و امــالک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماین
آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
ــه دادگاه  ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس از تاری
محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور 
و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــه اعتــراض عملیــات  ــدون توجــه ب نماینــده قانونــی او ایــن اداره ب

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     3039
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سال گذشته در پیام ما درباره آب 
بر بودن هندوانه نوشتیم. صادرات 

محصوالت آب بر، صادرات پنهان آب است.

مغزهای کوچک زنگ زده به 
کارگردانی هومن سیدی در بخش "بدون 

محدویت" هجدهمین جشنواره فیلم 
ترانسیلوانیا در کشور رومانی به روی پرده 

می رود.

فیلمسال گشت

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه مصور قهوه ویژه خرداد منتشر شد.

سهراب کاشف جانشین موقت فریدون 
شهبازیان بعنوان رهبر میهمان ارکستر ملی 

شد. در اجرای 31 خرداد قرار است 

حسام الدین سراج بعنوان خواننده 
این ارکستر را همراهی کند.

شبکه نمایش قصد دارد این هفته در بخش 
صحنه گران ، فیلم هایی را با  فیلم برداری 

محمود کالری پخش کند. 

دوازدهمین جشنواره موسیقی 

نواحی ایران با موضوع منظومه های 
تغزلی و عاشقانه به دبیری احمد صدری 16 

تا 19 آبان در کرمان برگزار می شود.

جامعه ما جامعه مدرن نماِی ناُمدرنیته 
 ست!

ناُمدرنیته پست مدرن نیست یا ضد 
مدرنیته نیست! ما ناُمدرنیته ی مدرن نما 

هستیم!

در مدت معلوم

فیلمموسیقیموسیقی دیالوگ

هجدهمین دوره جشنواره 

بین المللی فیلم ایمجین 

ایندیا 2019 در کشور اسپانیا با 
برگزیده شدن سینماگران ایرانی در سه بخش به کار خود پایان داد.
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آگهی دعوت سهامداران  
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت دیده بان نت )سهامی خاص(
بدینوســیله از کلیــه شــرکاء شــرکت دیــده بــان نــت )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت6۲۹۸و شناســه 

ملــی۱۰6۳۰۱۲۷6۳۱ دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در جلســه مجمــع عــادی بطــور فــوق العــاده شــرکت کــه در ســاعت 
ــتی  ــد پس ــرقی و ک ــینای ش ــن س ــان اب ــان خیاب ــه آدرس کرم ــرکت ب ــی ش ــل قانون ــورخ ۹۸/۳/۲۹در مح ــح م ۹ صب

ــانید. ــم رس ــور به ــود حض ــی ش ــکیل م :۷6۱۴۷۳۳۷۸۵ تش

۱-ارائه برنامه کاندیدهای هیئت مدیره
 ۲- تصمیم گیری در خصوص ورود به بازار بورس

ــذاری  ــرمایه گ ــوه س ــزان و نح ــوص می ــری در خص ــم گی  ۰۳ تصمی
ــرکت ــای ش ــذاری ه ــرمایه گ ــر س ــران و دیگ ــر ته دفت

۴- تصمیــم گیــری در خــود حقــوق اعضــاء هئیــت مدیــره )مولــف و 
غیــر موظــف و ســهامداران شــاغل در شــرکت ( 

۵- تعیین تعداد اعضای هئیت مدیره
6 - انتخاب اعضای منبت مدیره

دستور جلسه مجمع عمومی بطورفوق العاده

با تشکر هئیت مدیره شرکت
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