
خسرو شکیبایی 
تکرار نشدنی است
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گاهـی در زندگـی اتفاقاتـی می افتـد کـه انسـان همـان زمـان نـه قـدرش 
را می دانـد و نـه می دانـد کـه چـه قـدر آن اتفـاق می توانسـته مهـم باشـد. 
یکـی از ایـن اتفاقاتـی کـه برای من و آقای رسـام افتاد آشـنایی با خسـرو 
شـکیبایی بـود؛ ایشـان در یـک شـرایط خاصی دعوت مـا را برای بـازی در 
سـریال »خانـه سـبز« قبـول کـرد و در ادامه اش یعنی  »سـرزمین سـبز« 
هـم حاضـر بود. حتمـا اگر این اتفاق نمی افتاد »خانه سـبز« و »سـرزمین 

سـبز« آن چیـزی کـه امروز هسـت نبود.
سـریال  »خانـه سـبز« یک کار بـه یادماندنی از یک تیـم و بچه های خوب 
اسـت، مخصوصا آقای خسـرو شـکیبایی و قدرت و توانایی ایشـان. آقای 
شـکیبایی بـه انسـجام تیـم سـاخت این سـریال، بسـیار کمک کـرد. من 
واقعا قدرشـناس این اتفاق هسـتم، قدرشـناس آقای شـکیبایی هسـتم، 
قدرشـناس ایـن هسـتم کـه ایـن موقعیـت را بـرای مـن بـه وجـود آورد و 
قدرشـناس ایـن هسـتم کـه بـه نوشـته های مـن روح دادنـد و حرف هایی 
را کـه بـه نظـرم گاه سـنگین و شـعاری بود را تبدیـل به شـعور و آن را قابل 
درک و فهـم بـرای مخاطبـان کردنـد. من همیشـه در مورد آقای شـکیبایی 
و در مقایسـه بـا دیگـر بازیگـران گفتـم کـه آقای شـکیبایی کسـی بـود که 
شـعار را تبدیـل بـه شـعور می کـرد، ایـن در حالی اسـت کـه خیلـی از افراد 
شـعور را تبدیـل بـه شـعار می کننـد و ایـن قـدرت توانایی آقای شـکیبایی 
بـود. کاش بـود، کاش بـود، کاش بود!این سـال ها بارها از من خواسـتند که 
فصـل دیگـر و ادامـه »خانـه سـبز« را بسـازم و من همیشـه بـرای افرادی 
کـه ایـن حـرف را زدند یـک جواب داشـتم، من حاضـرم دوبـاره ادامه این 
سـریال را بسـازم، فقط یک شـرط کوچک دارم. شـرطم این اسـت که یک 
خسـرو شـکیبایی داشـته باشـم و خب چون یقینا چنین فردی نداشـتیم 

و نداریـم، ایـن اتفاق نیفتـاد و نخواهـد افتاد./خبرانالین

انس طال         1.425.210

مثقال طال     17.250.250

گرم طالی 18  3.982.192

گرم طالی 24   5.316.200

بهار آزادی      40.440.000

امامی          41.300.000

نیم       22.480.000

ربع         13.990.000

گرمی       9.590.000

دالر             116.390

یورو         135.200

درهم          32.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 27  تا 40دنبال کنید

سالطین آپارتمان
وزیر مسکن: ما نمی توانیم برای اجاره بهای مسکن، سقف تعیین کنیم

اخیـراً معـاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت کشـور ضمـن انتقـاد از افزایـش قیمـت 
3 برابـری جمـع آوری زباله هـای بیمارسـتانی اعـالم کرده 
شـهرداری ها نبایـد از جمـع آوری پسـماندهای بهداشـتی 
کسـب درآمـد کننـد. مسـعود تجریشـی دربـاره عـدم 
مدیریـت صحیح پسـماندهای بیمارسـتانی گفته اسـت: 
مشـکلی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه 
زباله هـای  را  بیمارسـتانی  پسـماندهای  شـهرداری ها 
خطرنـاک اعـالم کردنـد از همیـن رو  بیمارسـتان ها بایـد 
ایـن زباله هـا  هزینـه بیشـتری بـرای حمـل و امحـاء 
قیمـت  نبایـد  متاسـفانه شـهرداری ها  پرداخـت کننـد. 
زباله های بیمارسـتانی را افزایش می دادند و از جمع آوری 

پسـماندهای بهداشـتی کسـب درآمـد می کردنـد.
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طرح های فاقد ارزیابی 
زیست محیطی، اعتبار 

دریافت نمی کنند
معاون محیط زیست انسانی سازمان 

حفاظت محیط زیست گفت: در جلسه 
شورای عالی محیط زیست، مصوب شد 

سازمان برنامه و بودجه به طرح هایی 
که ارزیابی زیست محیطی نداشته 
باشند، اعتبار اجرا اختصاص ندهد.

توقیف  نفتکش انگلیس 
مطابق با قوانین 
بین المللی است

وزیر امورخارجه ایران توقیف 
نفتکش انگلیسی را مطابق با 
قوانین بین المللی کشتیرانی 

برشمرد و خطاب به لندن تاکید 
کرد که این کشور باید دست از 
شریک جرم بودن در تروریسم 

اقتصادی آمریکا بردارد.
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یادداشت  مهمان
بیژن بیرنگ

تهران
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  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست: شهرداری ها 
نباید از جمع آوری پسماندهای 
بهداشتی کسب درآمد کنند

انتقاد به افزایش 
قیمت جمع آوری 
زباله های بیمارستانی
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مجسمه سرباز  اشکانی 
به زادگاهش برگشت

مجسمه سرباز اشکانی که در موزه بابل نگهداری 
می شد به زادگاهش شهرستان گرگان منتقل شد

مشاور رئیس جمهور:

ظریف بیشتر از ترامپ 
قدرت تصمیم گیری دارد

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

نوبت دوم
آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
UPS یک مرحله ای خرید باطری

مدیریـت درمـان تامین اجتماعی اسـتان کرمـان در نظر دارد . مناقصـه عمومی تعداد 200 عدد باطـری ups ۱2 ولت 
Ah ۱00 آمپـر سـاعت بـه ابعـاد cm ۱7/۵*۳4  و ارتفاعcm 22به شـماره 20۹۸00۵4۳700000۱ را از طریق سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید. کلیه مراحـل برگزاری مناقصـه از طریق دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه 
 www.setadiran.ir گـران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عـدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت 

گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 
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تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/4/2۹می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۵/۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۵/۱۳
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱0 روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۵/۱۵

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــا  الــف: آدرس 
کرمــان بلــوار شــهید عباســپور - روبــروی مصلــی- مدیریت درمــان تامیــن اجتماعــی و تلفــن۱۳- 0۳4-۳27۳۵۹۱0 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02۱-4۱۹۳4 
      دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹7۳7 و  ۸۵۱۹۳7۶۸

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
1398/4-1-MRI  شماره

دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرسـتان بم در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات  
یـک دسـتگاه MRI بـا مشـخصات مندرج در سـایت دانشـگاه خریداری نمایـد لذا از شـرکتهای واجد شـرایط دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اسـناد و اطالعات بیشـتر مناقصه به آدرس اینترنتی  www. Mubam.ac.ir دانشـگاه 

علـوم پزشـکی بـم و یا به آدرس بم- بلوار شـهید رجائی- سـایت اداری- واحد مناقصـات مراجعه نمایند.

*محل نصب دستگاه: بیمارستان پاستور بم
*محـل اعتبـار: اسـناد خزانـه اسـالمی و کمـک هیئـت 

امنـای ارزی کشـور
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳/000/000/000 ریال 

مـورخ  شـنبه  یـک  روز  از  اسـناد:  دریافـت  مهلـت   *
شـنبه  سـه  روز  اداری  وقـت  پایـان  لغایـت   ۹۸/04/۳0

باشـد مـی   ۹۸/0۵/0۸
* محـل و مهلـت تحویـل پـاکات: تـا پایان وقـت اداری 

دبیرخانـه حراسـت  بـه  روز چهارشـنبه مـورخ ۹۸/0۵/0۹ 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم می باشـد

سـاعت  راس   : پـاکات  بازگشـایی  محـل  و  تاریـخ   *
۹ صبـح روز شـنبه مـورخ ۹۸/0۵/۱2 دردفتـر ریاسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی 

باشـد. مـی  بم 
تلفن تماس معاونت غذا و دارو: 0۳4-44۳424۵7

تلفن تماس: )امور مناقصات دانشگاه( 0۳4-44۳44۶0۱

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

۱۳۹۸/4/۳0     
ی ۱۵00

پیاپ
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این صفحه می خوانیم
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از رعایت نکردن مقررات منطقه قرمز از سوی نفت کش انگلیسی در تعجبمپیام خبر
فرمانده پیشین نیروی دریایی انگلیس درواکنش به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران،گفت:کشتیهای انگلیسی مقررات 
مربوط به تردددرمنطقه قرمز رارعایت نمی کنند.الن ویلیام جان وست،گفت انگلیس نباید»تظاهرکندکه ماشگفت زده شده ایم«.وست 
درگفتگو بااسکای نیوز گفت:از اینکه مامقرراتی برای ترابری منطقه قرمزدرمنطقه را که منطقه ای خطرناک بوده وهیچ نفتکشی 
بدون اسکورت به آنجا نمی رودرااجرانکرده ایم درتعجبم و برایم عجیب است کشتیهایی داریم که دقیقاهمین کار رامی کنند.
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سالطین آپارتمان
وزیر مسکن: ما نمی توانیم برای اجاره بهای مسکن، سقف تعیین کنیم

 اجاره  بها مسکن در تهران 2۵ تا 40  افزایش یافت

در شــرایطی کــه هزینه هــای مســکن بیــن 
ــوار را  ــای خان ــد هزینه ه ــا 48 درص 33 ت
»تامیــن  دارد  قصــد  دولــت  می بلعــد، 
ــه  ــه ب ــل همیش ــم مث ــاز ه ــکن« را ب مس
ــا  ــا آی ــد؛ ام ــه کن ــازار حوال ــای ب مکانیزم ه
ــت  ــون اساســی مطابق ــا قان ــد، ب ــن رون ای

دارد؟!
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، »مســکن« 
ــینان  ــه شهرنش ــن دغدغ ــی از مهمتری یک
و  همیشــه  اســت؛  امــروز  بی بضاعــت 
همــواره ایــن دغدغــه و نگرانــی وجــود دارد 
ــرای  ــی ب ــا ســال بعــد، توانایــی مال کــه آی
تامیــن »مســکن متناســب« بــرای خانــوار 
وجــود دارد؟ همــان »مســکن متناســبی« 

ــن  ــون اساســی، تامی ــه در اصــل 31 قان ک
آن بــرای مــردم، بــه خصــوص کارگــران 
ــته  ــت گذاش ــده دول ــینان برعه و روستانش

ــت. ــده اس ش
دغدغــه مســکن در حالــی نســبت بــه 
گذشــته پررنگ تــر شــده کــه شــانه خالــی 
کردن هــای دولــت از زیــر بــار وظایــف 
حاکمیتــی خــود نســبت بــه گذشــته، نمــود 
روزهــای گذشــته،  در  دارد؛  پررنگ تــری 
وزیــر مســکن در مصاحبــه ای گفــت:  دولت 
از اول در بحــث اجــاره و مســکن مــردم 
ــز  ــی نی ــاظ حقوق ــرده و از لح ــت نک دخال
ایــن کار را نمی کنــد. مــا نمی توانیــم بــرای 
ــقف  ــخاص س ــکن اش ــای مس ــاره به اج

تعییــن کنیــم. ســقف اجــاره بهــا و قیمــت 
مســکن در بــازار از ضوابــط و شــرایطی 

ــت. ــازار اس ــه در ب ــد ک ــت می کن تبعی
ایــن اظهــارات در حالــی عنوان می شــود که 
بــه گفتــه غالب کارشناســان اقتصــادی، نرخ 
اجــاره بهــا در ماه هــای گذشــته، رشــد چنــد 
ده  درصــدی را تجربــه کــرده اســت؛ مهــدی 
ســلطان محمــدی از تحلیلگــران ارشــد 
حــوزه مســکن هــم معتقــد اســت: »اجــاره 
بهــا از دو مولفــه قیمــت مســکن و دیگــری 
تــورم عمومــی تاثیــر می گیــرد. اگــر تــورم 
نقطــه بــه نقطــه ماهانــه را در نظــر بگیریــم، 
ــه  ــورم عمومــی نزدیــک ب ســال گذشــته ت
50 درصــد و  افزایــش قیمــت مســکن هــم 

ــوده  ــد ب ــد درص ــاالی ص ــران ب ــهر ته در ش
بنابرایــن بــه طــور طبیعــی اجــاره هــم متاثر 
از ایــن دو عامــل، افزایــش داشــته اســت.«
ــوع  ــه در مجم ــاره ای ک ــرخ اج ــون ن  تاکن
گــزارش شــده، حکایــت از افزایــش 25 
تــا 40 درصــدی دارد کــه ســلطان محمــدی 
تاکیــد مــی کنــد: باتوجــه بــه میــزان تــورم 
و رشــد قیمــت مســکن، چنیــن افزایشــی 

ــل انتظــار اســت. قاب

افزایش کرایه خانه به تنهایی، 
۱4 درصد از افزایش دستمزد

 جلو زده است!
ــکن در  ــاره مس ــدی اج ــش 40 درص افزای
ــار  ــه دور از انتظ ــچ وج ــه هی ــال 98، ب س
نبــوده اســت؛ در پایــان تابســتان 97، دبیــر 
انجمــن انبوه ســازاِن مســکن و ســاختمان 
اســتان تهــران گفــت: قیمــت مســکن طــی 
ســال های 98 و 99 بیــن 25 تــا 35 درصــد 

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
ــت از  ــا، درس ــن پیش بینی ه ــه ای ــال ک ح
ــش  ــد افزای ــر می رس ــه نظ ــده، ب آب درآم
اجــاره بهــا، شهرنشــینان مســتاجر بــه 
ــره داغ«  ــینان را »نق ــوص پایتخت نش خص
کــرده اســت. حســام عقبائــی )نایــب 
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک( ابتدای 
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری گفــت: 
پیش بینــی مــن بــرای ســال جــاری ایــن 
ــهرهای  ــا در ش ــاره به ــرخ اج ــه ن ــت ک اس
بــزرگ 30 درصــد و شــهرهای کوچــک 
ــته  ــال گذش ــا س ــه ب ــد در مقایس 20 درص

ــد.  ــش یاب افزای
اگــر متوســط افزایــش اجــاره بهای مســکن 
در ســال جاری را در کالنشــهرها 40 درصد و 
در ســال گذشــته 30 درصــد در نظــر بگیریم، 

تــا پایــان ســال بــه طــور متوســط 70 درصد 
افزایــش در اجــاره بهــای مســکن خواهیــم 
داشــت؛ ایــن درحالیســت کــه حداقــل 
دســتمزد کارگــران در ایــن بــازه زمانــی، 
19.5 درصــد در ســال 97 و 36.5 درصــد 
در ســال 98 افزایــش یافتــه کــه در مجموع 
ــدای  ــن از ابت ــد! بنابرای ــود 56 درص می ش
ــه  ــروز، افزایــش کرای ــا ام ســال گذشــته ت
ــش  ــد از افزای ــی، 14 درص ــه تنهای ــه ب خان

دســتمزد جلــو زده اســت!
در حالــی کارگــران شهرنشــین بــه خصوص 
ــود  ــت خ ــت و نیس ــین، هس پایتخت نش
ــه  ــاره خان ــی اج ــر گران ــرض خط را در مع
می بیننــد کــه بــه تازگــی از پدیــده بدیعــی 
مســکن«  »ســالطین  عنــوان  تحــت 
پرده بــرداری شــده اســت؛ افشــین پرویــن 
پــور )کارشــناس اقتصــادی( در بــاِب ایــن 
پدیــده می گویــد: در حــال حاضــر بیشــتر از 
500 هــزار خانــه خالــی در تهــران وجــود دارد 
کــه در اختیــار »ســالطین آپارتمان« اســت؛ 
ــک  ــه مال ــود دارد ک ــردی وج ــران ف در ته

ــی اســت! ــه خال بیــش از 10 هــزار خان
ــازار  ــا، ب ــچ کجــای دنی ــد: در هی او می افزای
مســکن مثــل کشــور مــا نیســت! دولت هــا 
ــت  ــی« قیم ــزار مالیات ــتفاده از »اب ــا اس ب

ــد. ــرل می کنن ــکن را کنت مس
ــرل  ــرای کنت ــی ب ــای مالیات ــدان ابزاره فق
ازخالــی  و جلوگیــری  قیمــت مســکن 
مانــدِن آپارتمان هــای مســکونی را بایــد 
بــه غفلــت از اصــل 31 قانــون اساســی 
بیفزاییــم؛ درحالیکــه دولــت از بــرآورده 
ــن  ــه تامی ــود در زمین ــدات خ ــودن تعه نم
مســکن بــرای کارگــران غفلــت کرده اســت، 
اجــاره مســکن،  افزایــش 70 درصــدی 
ــه شــدت  ــران را ب هزینه هــای زندگــی کارگ
متــورم ســاخته اســت؛ خانوارهــای کارگــری 
ســاکِن کالنشــهرها و پایتخــت، بخــش 
عظیمــی از درآمــد خــود را صــرف مســکن 
نمی تواننــد  وجــود  ایــن  بــا  می کننــد؛ 
محلــه و منطقــه محــل زندگــی خــود را بــه 

دلیــل تــورم ســنگین اجــاره بهــای مســکن، 
بــرای ســالهای متمــادی حفــظ کننــد؛ 
الجــرم »ســقوط منطقــه ای« و پــس از 
ــن  ــوار ای ــج ناگ ــینی« نتای آن، »حاشیه نش

ــود. ــد ب ــت خواه وضعی

حِق مسکن؛ حقی فراموش شده!
فرامــرز توفیقــی رئیــس کمیتــه دســتمزد 
کانــون عالــی شــوراها  را  رابطــه بــا »معضل 
مســکن« کارگــران بــه وظایــف دولــت کــه 
در قانــون اساســی بــه صراحــت ذکــر شــده، 
اشــاره می کنــد و می گویــد: در بنــد 12 
ــون اساســی آمــده اســت  اصــل ســوم قان
»دولــت  جمهــوری اســالمی  ایــران  موظــف  
بــه پــی  ریــزی  اقتصــادی  صحیــح  و عادالنه  
ــاد  ــت  ایج ــط اســالمی  جه ــق  ضواب ــر طب ب
ــاه  و رفــع فقــر و برطــرف  ســاختن  هــر  رف
ــه  و  ــای  تغذی ــت  در زمینه  ه ــوع  محرومی ن
ــه   ــم  بیم مســکن  و کار و بهداشــت  و تعمی
اســت.« در فصــل ســوم قانــون اساســی و 
زیــر فصــل »حقــوق ملــت« اصــل ســی و 
یکــم بــا تاکیــد بــر این که داشــتن  مســکن  
متناســب  بــا نیــاز، حــق  هــر فــرد و خانــواده  
ــا  ــرده  ب ــت  را موظــف ک ــی  اســت، دول ایران
رعایــت  اولویــت  بــرای  آنهــا کــه  نیازمندترنــد 
بــه  خصــوص  روستانشــینان  و کارگــران  
ــد.  ــن  اصــل  را فراهــم  کن ــه  اجــرای  ای زمین
در فصــل چهــارم قانــون اساســی )اقتصــاد 
و امــور مالــی( یکبــار دیگــر موضوع مســکن 
مطــرح شــده اســت. در اصــل چهل وســوم 
قانونــی اساســی آمــده اســت؛ »بــرای  
تأمیــن  اســتقالل  اقتصادی  جامعه  و ریشــه  
ــرآوردن   کــن  کــردن  فقــر و محرومیــت  و ب
نیازهــای  انســان  در جریــان  رشــد، بــا حفــظ 
آزادی  او، اقتصــاد جمهــوری  اســالمی  ایــران  
بــر اســاس  ضوابــط زیــر اســتوار می  شــود: 
مســکن ،  اساســی :  نیازهــای   تأمیــن  
درمــان ،  بهداشــت ،  پوشــاک ،  خــوراک ، 
ــرای   ــات  الزم  ب ــرورش  و امکان ــوزش  و پ آم

ــرای  همــه .« ــواده  ب تشــکیل  خان

اتمــی  انــرژی  ســازمان  ســخنگوی 
در واکنــش بــه برخــی اخبــار دربــاره 
ــردو،  ــته ای ف ــات هس ــی تأسیس تعطیل
گفت:ایــن تأسیســات تعطیــل نشــده 

اســت.
»بهــروز کمالوندی«گفت:ایــن تأسیســات 
ــالء در  ــی خ ــز مل ــده و مرک ــل نش تعطی
ایــن مجموعــه فعــال بــوده و تحقیــق و 
ــام  ــالء انج ــیرآالت خ ــعه را روی ش توس

می دهــد.

وی ادامــه داد: شــیرآالت خــالء در صنایع 
پیچیــده هســته ای کاربــرد دارد و دیویــد 
ــی  ــر هســته ای آمریکای ــت تحلیلگ آلبرای
نیــز درگــزارش اخیــر خــود بــه پیشــرفت 

ایــن فنــاوری اذعــان کــرده اســت.
ــا  ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س س
اشــاره بــه قــرار گرفتــن ایــران در ردیــف 
فناوری»کوانتــوم«  دارای  کشــورهای 
گفــت: اتفــاق مهــم و ارزشــمند دیگــری 
ــال  ــی در ح ــرژی اتم ــازمان ان ــه در س ک

هــای  دروازه  بــه  ورود  اســت  وقــوع 
ــوم  ــی کوانت ــا یعن ــاوری دنی ــالب فن انق
ــول  ــده تح ــای آین ــه ه ــه در ده ــوده ک ب
ــادی در توســعه ارتباطــات و ســاخت  زی
ایجــاد  ســریع  فــوق  پردازشــگرهای 

ــرد. ــد ک خواه
کمالونــدی خاطرنشــان کــرد: مرکــز ملــی 
کوانتــوم بــه زودی آزمایــش ارتبــاط ذرات 
کوانتومــی بــا فاصلــه بیــش از یــک متــر 
را انجــام خواهــد داد و ایــران نخســتین 
کشــور خاورمیانــه و جهــان اســالم خواهد 
ــاوری دســته پیــدا  ــه ایــن فن ــود کــه ب ب
کــرده اســت و جــزو معــدود کشــورهای 
ــی و  ــار ذرات کوانتوم ــه مه ــا در عرص دنی

فوتــون هــا قــرار مــی گیــرد.

تاسیسات هسته ای »فردو« 
تعطیل نشده است

توقیف نفتکش انگلیس مطابق 
با قوانین بین المللی است

وزیــر امورخارجــه ایــران توقیــف نفتکــش انگلیســی را کامــال مطابق بــا قوانین 
ــن  ــه ای ــد کــرد ک ــدن تاکی ــه لن ــی کشــتیرانی برشــمرد و خطــاب ب بین الملل
کشــور بایــد دســت از شــریک )جــرم( بــودن در تروریســم اقتصــادی آمریــکا 

بــردارد.
محمــد جــواد ظریــف وزیرامــور خارجــه ایــران در پیامــی توئیتــری بــا اشــاره 
ــس نوشــت:  ــران توســط انگلی ــت ای ــل نف ــک نفتکــش حام ــف ی ــه توقی ب
برخــالف دزدی دریایــی در تنگــه جبل الطــارق، اقــدام مــا در خلیــج فــارس 
اجــرای قوانیــن بین المللــی کشــتیرانی دریایــی اســت.وی ادامــه داد: 
همان طــور کــه در نیویــورک گفتــم، ایــن ایــران اســت کــه امنیــت تنگــه هرمــز 

ــد. ــن می کن ــارس را تامی ــج ف و خلی
ظریــف همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: انگلیــس بایــد شــریک )جــرم( بــودن 
ــکا را متوقــف کند.نیروهــای انگلیســی بیــش  در تروریســم اقتصــادی آمری
ــا  از دو هفتــه پیــش در جبل الطــارق یــک نفتکــش حامــل نفــت ایــران را ب
ایــن ادعــا کــه بــه مقصــد ســوریه در حرکــت بــوده توقیــف کردنــد و تاکنــون 
ــس  ــدام انگلی ــن اق ــران ای ــات ای ــه آزای آن نکرده اند.مقام ــادرت ب ــز مب نی
را غیرقانونــی و مصــداق دزدی دریایــی دانســته اند و وزارت امورخارجــه 

ــد. ــران را فراخوان ــز در واکنــش ســفیر انگلیــس در ته کشــورمان نی

دولت

سیاست

مجلس

سیاست

اثر روانی تحریم ها خنثی شد

برای خروج از برجام برنامه ریزی نمی کنیم

دیدحداکثری درانتخابات پیش رو نیازجامعه است

همکاری قدرت های منطقه، افزایش یافته است

عضـــو مجمـــع تشـــخیص 
مصلحـــت نظـــام بابیـــان اینکـــه 
صنعـــت امســـال شـــروع بـــه 
ــرده،  ــعه کـ ــرفت و توسـ پیشـ
ـــی  ـــا خنث ـــی تحریم ه ـــر روان ـــال اث ـــه امس ـــرد ک ـــار ک اظه
شـــده و اتفاقـــات و صحبت هـــا باعـــث تغییـــر در بـــازار 
نمی شـــود.علی آقامحمـــدی در اولیـــن میـــز تخصصـــی 
تعمیـــق ســـاخت داخـــل در صنعـــت خودرو،افزود:تنهـــا 
ـــی  ـــارد دالری منف ـــاری 30میلی ـــراز تج ـــر ت ـــل تغیی راه ح
کـــه نتیجـــه تحریمهـــای گســـترده آمریـــکا اســـت، توســـعه 
ـــادی  ـــگ اقتص ـــه جن ـــان اینک ـــت.وی بابی ـــل اس تولیدداخ
بـــا آمریکا،جنـــگ بلندمـــدت و قطعـــی اســـت،تصریح 

کرد:آمریـــکا در برجـــام قصـــد نداشـــت تحریم هـــا را بـــردارد 
ـــا  ـــری تحریمه ـــه یکس ـــود ک ـــه ای ب ـــه گون ـــه ب و توافق نام
تعلیـــق شـــدوبایک امضـــای رئیـــس جمهـــور ایـــن کشـــور 
ـــویم،نه  ـــارج ش ـــم خ ـــد از چترتحری ـــت؛بنابراین بای برگش
اینکـــه مشـــکالت خـــود را بـــه صـــورت مقطعـــی حـــل 
ـــدن  ـــت، مع ـــره در وزارت صنع ـــزود: 12 زنجی ـــم.وی اف کنی
ـــی  ـــه خودکفای ـــد ب ـــه بای ـــه هم ـــود دارد ک ـــارت وج و تج
برســـند.آقامحمدی بـــا بیـــان اینکـــه زنجیـــره ســـازی 
می توانـــد قـــدرت تحریم هـــا را از بیـــن ببـــرد، تصریـــح 
کـــرد: اثـــر روانـــی تحریـــم امســـال خنثـــی شـــده و ماننـــد 
ـــث  ـــی باع ـــرف خارج ـــات ط ـــا و اقدام ـــته صحبت ه گذش

بهـــم ریختگـــی بـــازار نمی شـــود.

ســـخنگوی وزارت خارجـــه کشـــورمان در 
گفت وگـــو بـــا یـــک رســـانه عربـــی بـــا 
ــتکس  ــازوکار اینسـ ــه سـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
در مرحلـــه اجـــرا اســـت گفـــت کـــه ایـــن 
ســـازو کار بـــدون خریـــد نفـــت ایـــران نمی توانـــد توقعـــات مـــا را بطـــور 
ـــار  ـــه االخب ـــو باروزنام ـــوی،در گفتگ ـــاس موس ـــید عب ـــرآورده کند.س ـــل ب کام
ـــه  ـــت مواج ـــا شکس ـــام ب ـــل برج ـــکار عم ـــه ابت ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب در پاس
ـــد  ـــی بینی ـــه م ـــت 60 روزه را چگون ـــس از مهل ـــام پ ـــت،آینده برج ـــده اس ش
گفت:نمـــی توانیـــم از واژه »شکســـت ابتـــکار عمل«اســـتفاده کنیم.درســـت 
اســـت کـــه برجـــام در وضعیـــت مناســـبی قـــرار نـــدارد امـــا گفتگوهـــا و 
ـــازنده  ـــن س ـــوده اســـت.وی افزود:نشســـت وی ـــق نب ـــا ناموف ـــات ضرورت اقدام
ـــای  ـــته ه ـــان خواس ـــا می ـــی رود،طبیعت ـــمار م ـــه ش ـــو ب ـــه جل ـــی ب ـــود و گام ب
ـــالش  ـــرای آن ت ـــالمی ب ـــوری اس ـــه جمه ـــی ک ـــتاوردهای ملموس ـــران و دس ای
ـــه  ـــت و رو ب ـــای مثب ـــود گامه ـــن وج ـــا باای ـــود دارد ام ـــه وج ـــد فاصل می کن
ـــث  ـــورد بح ـــه م ـــاله ک ـــن مس ـــد.مهم تری ـــاذ ش ـــت اتخ ـــن نشس ـــو در ای جل

ـــه  ـــازوکار ب ـــن س ـــه ای ـــت ک ـــوان گف ـــی ت ـــود و م ـــتکس ب ـــت اینس ـــرار گرف ق
ـــازوکار  ـــن س ـــی از ای ـــادالت مال ـــاهد تب ـــت وش ـــیده اس ـــی رس ـــه اجرای مرحل
ـــال  ـــه دنب ـــی ب ـــن کشـــورهای اروپای ـــه داد:همچنی ـــم بود.موســـوی ادام خواهی
ـــم  ـــات علیرغ ـــتند.این عملی ـــزم هس ـــن مکانی ـــرای ای ـــی ب ـــص اعتبارات تخصی
ـــک  ـــت؛بی ش ـــده اس ـــاز ش ـــت آغ ـــا اس ـــات م ـــر از تواقع ـــه کم ت ـــر اگرچ تاخی
ــزم  ــن مکانیـ ــارات ایـ ــاص دادن اعتبـ ــران و اختصـ ــت ایـ ــدون خریدنفـ بـ
نمی تواندبطـــور کامـــل توقعـــات مـــا رابـــرآورده کندبنابرایـــن از کشـــورهای 
ـــی  ـــران را بررس ـــت ای ـــروش نف ـــوع ف ـــت موض ـــم باجدی ـــی می خواهی اروپای
ـــی  ـــا گامهای ـــده ام ـــرآورده نش ـــل ب ـــور کام ـــارات مابط ـــروز انتظ ـــه ام کنند.تاب
کـــه در ایـــن راســـتا اتخـــاذ شـــد مســـتحق پیگیـــری هستند.ســـخنگوی 
وزارت خارجـــه گفت:مـــا بـــرای خـــروج از برجـــام برنامه ریـــزی نمی کنیـــم 
امـــا بـــا پایـــان مهلـــت شـــصت روزه شـــاهد تثبیـــت گام دوم ایـــران در 
کاهـــش تدریجـــی تعهداتـــش بودیـــم. اگـــر طرف هـــای مقابـــل در حـــل 
مشـــکالت موجـــود بـــا جدیـــت تـــالش نکننـــد ایـــن رونـــد ادامـــه پیـــدا 

خواهـــد کـــرد. ایـــن مســـاله بـــا خـــروج از توافـــق تفـــاوت دارد.

عضوفراکســـیون امیـــد مجلـــس 
ـــای  ـــالمی گفت:نهاده ـــورای اس ش
مســـئول درجریـــان انتخابـــات 
ـــد  ـــری بای ـــد حداکث ـــا دی ـــده ب آین
ـــد. ـــدا کن ـــش پی ـــی افزای ـــارکت سیاس ـــد تامش ـــل کنن عم
ـــرایط  ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــه« ب ـــت پیش ـــمت هللا فالح »حش
ــان  ــی میـ ــی وهمدلـ ــرورت همراهـ ــور وضـ ــر کشـ خطیـ
قـــوای سیاســـی گفت:مجلـــس واقعًاســـعی کـــرده 
ـــه  ـــی کند.درجامع ـــت همراه ـــکالت بادول ـــع مش ـــرای رف ب
مـــا یکـــی ازمؤلفه هـــای محاســـبه رأی توســـط مـــردم 
ـــت  ـــوا اس ـــان ق ـــکاری می ـــی و هم ـــث همراه ـــن بح همی
و افـــرادی کـــه روحیـــه همـــکاری جویانه تـــری دارنـــد 

میـــان مـــردم بیشـــتر محبوبیـــت دارندتـــا کســـانی کـــه 
ــودن  ــک بـ ــد.وی نزدیـ ــی دارنـ ــه جویـ ــعی برمقابلـ سـ
ایـــام انتخابـــات را تهدیـــدی بـــرای تحقـــق ایـــن 
ـــان  ـــت وخاطرنش ـــت دانس ـــان ارکان حاکمی ـــی می همراه
مـــا  جامعـــه  امـــروز  تهدیدسیاســـی  کرد:معتقـــدم 
در شـــرایط انتخابـــات ایجادفضـــای مقابلـــه جویـــی 
ـــدان  ـــب را از می ـــه رقی ـــرای اینک ـــت.برخی ب ـــی اس سیاس
بـــه  را  می کنندحداکثراتهامـــات  خـــارج کنند،ســـعی 
رقبـــا بزنندایـــن باعـــث می شـــود آن روحیـــه همـــکاری 
کـــه بایـــد شـــکل نگیـــرد. مالحظـــات شـــورای نگهبـــان 
می تواندرعایـــت شـــود،اما دیدحداکثـــری نیـــاز جامعـــه 

اســـت.

معـــاون وزیـــر امـــور خارجـــه و رئیـــس 
ـــل  ـــن المل ـــات سیاســـی و بی ـــز مطالع مرک
ـــدرت  ـــروز ابرق ـــت: ام ـــه گف ـــن وزارتخان ای
ـــبات  ـــکل دادن مناس ـــت ش ـــا در موقعی ه
منطقـــه ای نیســـتند بلکـــه قـــدرت هـــای منطقـــه از جملـــه جمهـــوری 
ـــکاری  ـــرای هم ـــتری ب ـــای بیش ـــه فض ـــتان و ترکی ـــران، پاکس ـــالمی ای اس
دارند.ســـید»کاظم ســـجادپور« کـــه بـــرای دیـــدار بـــا پژوهشـــگران 
پاکســـتانی و حضـــور در نشســـت اندیشـــکده هـــای مختلـــف بـــه شـــهر 
ـــکاری  ـــرد هم ـــگ س ـــزود:در دوران جن ـــت اف ـــرده اس ـــفر ک ـــی« س »کراچ
ـــر  ـــی دو اب ـــودی یعن ـــتم عم ـــه سیس ـــود ک ـــی ب ـــه نوع ـــه ای ب ـــای منطق ه
ـــف  ـــق مختل ـــت مناط ـــد وضعی ـــی کردن ـــعی م ـــاال س ـــطوح ب ـــدرت در س ق
ـــال  ـــی 25 س ـــژه ط ـــه وی ـــرد ب ـــگ س ـــس از جن ـــا پ ـــد ام ـــکل بدهن را ش
گذشـــته بـــه مـــرور تحـــوالت چشـــم گیـــری در دنیـــا رخ داد.وی اظهـــار 
داشـــت: طـــی دهـــه هـــای گذشـــته کســـب منافـــع از طریـــق همـــکاری 
ـــدرت  ـــر ق ـــه اب ـــود ک ـــی نب ـــر لزوم ـــی دیگ ـــد یعن ـــر ش ـــم ت ـــی مه ـــای افق ه

هـــا در شـــکل دادن مناســـبات منطقـــه ای یکـــه تـــازی کنند.ســـجادپور 
تاکیـــد کـــرد: قـــدرت هـــای منطقـــه ای بـــه ویـــژه جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران، پاکســـتان و ترکیـــه ظرفیـــت و فضـــای همـــکاری بیشـــتری را 
ـــد.وی درخصـــوص  ـــه هـــر دور دیگـــر در تاریـــخ معاصـــر پیـــدا کردن نســـبت ب
ـــز  ـــات مرک ـــفر هی ـــز گفت:س ـــی نی ـــه کراچ ـــود ب ـــفر خ ـــج س ـــداف و نتای اه
مطالعـــات سیاســـی و بیـــن المللـــی وزارت خارجـــه در قالـــب توســـعه 
ـــت. ـــه انجـــام گرف ـــز پژوهشـــی در منطق ـــا و مراک ـــا موسســـه ه مناســـبات ب
ـــات و توســـعه  ـــح، ثب ـــا مرکـــز صل ـــا ب ـــر امـــور خارجـــه افـــزود: م معـــاون وزی
پاکســـتان قبـــالً بحـــث و گفـــت وگـــو داشـــتیم و در جریـــان ســـفر بـــه 
ـــاره نحـــوه همـــکاری میـــان  کراچـــی همـــراه موسســـه دیگـــری از ترکیـــه درب
ســـه کشـــور در ســـطوح ملـــی و منطقـــه ای رایزنـــی کردیم.کاظـــم ســـجادپور 
گفت:اجمـــاع پژوهشـــگران ســـه کشـــور بـــا توجـــه بـــه روابـــط نزدیـــک 
ـــعه  ـــر توس ـــه ب ـــتان و ترکی ـــتان و پاکس ـــا پاکس ـــران ب ـــه، ای ـــا ترکی ـــران ب ای
بیـــش از پیـــش ایـــن روابـــط و تعمیـــق همـــکاری هـــا میـــان ایـــران، 

ـــود. ـــوف ب ـــه معط ـــتان و ترکی پاکس

رنا
 ای

س:
عک

وکیـل مدافع حمیدبقایـی گفت:امروز دنبال کارهای پزشـکی 
ایشـان بودیـم و مشـخص شـد کـه 20 روز قبل دچار سـکته 

مغـزی شـده ولختـه خون در مغزش رویت شـده اسـت.
مهـران عبـدهللا پـور در این بـاره اظهار کرد: حدود بیسـت روز 
قبـل موکلـم در زنـدان دچار عارضه مغزی شـدند و پزشـکان 
تشـخیص دادنـد کـه نیـاز بـه پیگیـری پزشـکی و مرخصـی 
دارنـد. ایـن رویـه 15 الـی 20 روز طـول کشـید و نهایتا هفته 

قبـل آقـای بقایـی به مرخصـی درمانـی آمدند.

معاون پارلمانی ریاسـت جمهوری از در دسـتور کار قرار گرفتن 
تشـکیل وزارت بازرگانـی در دولت خبر داد.حسـینعلی امیری 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفت:تشـکیل وزارت بازرگانـی در اولویت 
بـرای دولـت و رییس جمهـور اسـت.او ادامـه داد: پیـش از 
ایـن تشـکیل ایـن وزارت بـا ارایه طرحـی از سـوی نمایندگان 
در کمیسـیون اجتماعـی مطـرح و تصویـب شـد، امـا پس از 
آن دولـت از هیـات رییسـه مجلـس خواسـت که اجـرای این 
طـرح بـه دلیـل اینکـه آمادگی بـرای تشـکیل وجود نـدارد، به 
زمـان دیگری موکول شـود تـا تمهیدات برای آن انجام شـود.

بقایی 20 روز قبل دچار 
سکته مغزی شده است

تشکیل وزارت بازرگانی در 
دستور کار دولت قرار گرفت

از  بیشـتر  کرد:ظریـف  خاطرنشـان  رئیس جمهـور  مشـاور 
رئیس جمهـور آمریکا ازقـدرت تصمیم گیری برخوردار اسـت.
حسـام الدیـن آشـنا مشـاور رئیـس جمهـور در واکنـش بـه 
اظهـارات یـک مقـام رسـمی دولـت ایـاالت متحـده آمریـکا 
دربـاره کـم بـودن قـدرت تصمیـم گیـری وزیـر امـور خارجـه 
کشـورمان در حسـاب کاربری خود در توئیتر نوشـت:»واضح 
اسـت کـه ظریـف بیشـتر از رئیـس جمهـور امریـکا از قدرت 
تصمیـم گیـری برخوردار اسـت؛ زیرا ایران هنـوز چیزی را که 
او امضـا کـرده، اجـرا می کنـد و امریـکا چیـزی را کـه رئیس 

جمهـورش امضـا کـرده، نقـض مـی کند«.

وزیـر علـوم، تحقیقات و فناوری گفت: دو مرحله ای شـدن 
کنکـور در دسـت بررسـی اسـت که بـر اسـاس آن، کارنامه 
آزمـون عمومی برای 2 سـال متوالی قابل اسـتفاده خواهد 
بود.منصـور غالمـی دربـاره تفکیـک سـنجش از پذیـرش 
اظهـار داشـت: وزارت علـوم فعـالً بـه دنبـال اجـرای قانون 
فعلـی اسـت کـه قانـون بدی بـرای شـرایط کنونی نیسـت 
و بـر اسـاس آن، اختیـارات کامـل دربـاره تصمیم گیری در 
مـورد نحـوه سـنجش و پذیرش دانشـجو در دانشـگاه های 

کشـور اعـم از دولتی و غیردولتـی را دارد.

ظریف بیشتر از ترامپ 
قدرت تصمیم گیری دارد

دو مرحله ای شدن کنکور 
بررسی می شود
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

اتریش آثار باستانی غارت شده را به روسیه باز می گرداندشاهکارهنری پس از ۷۵ سال به موزه فلورانس بازگشت
ــه بیـــش  ــته نقاشـــی کـ ــر برجسـ یـــک اثـ
ــوزه  ــری مـ ــش از گالـ ــه پیـ ــت دهـ از هفـ
فلورانـــس خـــارج شـــده بود،بـــه لطـــف 
ــا و  ــان ایتالیـ ــر هنری«میـ »دیپلماســـی اثـ

ــد. ــده شـ ــوزه بازگردانـ ــن مـ ــه ایـ ــان بـ آلمـ
ـــالدی(در دوره  ـــدی)1682-1749 می ـــن هایســـوم هلن ـــان ف ـــر ی ـــدان گل اث گل
ـــت  ـــدف محافظ ـــی دوم باه ـــگ جهان ـــان در جن ـــط آلم ـــا توس ـــغال ایتالی اش
از آن،از کاخ مـــوزه پاالتســـو پیتـــی فلورانـــس بـــه مکانـــی دیگـــر منتقـــل 
ـــوی  ـــن تابل ـــازی ای ـــای ن ـــب نشـــینی نیروه ـــا عق ـــان جنگ،ب شـــد.پس از پای
ـــت  ـــری توســـط کشـــتی نیروهـــای اشـــغالگر از ایتالیاخـــارج شـــد و درنهای هن
ـــرش  ـــه همس ـــز آن را ب ـــادو او نی ـــی افت ـــربازان آلمان ـــی از س ـــت یک ـــه دس ب
ـــون  ـــاه ج ـــر م ـــری اواخ ـــته هن ـــر برجس ـــن اث ـــت ای ـــر بازگش ـــه کرد.خب هدی
)اوایـــل تیرمـــاه(در بیانیـــه ای مشـــترک توســـط وزیـــران خارجـــه آلمـــان 
و ایتالیـــا منتشـــر شـــده بـــود، امـــا وزیـــر خارجـــه آلمـــان هایکـــو مـــاس 
ـــه همـــراه  ـــا طـــی مراســـمی رســـمی ب ـــا اســـت ت اعـــالم کـــرد کـــه راهـــی ایتالی

همتـــای ایتالیایـــی خـــود تابلـــوی طبیعـــت بـــی جـــان هیوســـوم را بـــه 
ـــه  ـــرای آن در نظرگرفت ـــد دوم،ب ـــزرگ لورن،لئوپول ـــه دوک ب ـــی ک ـــان مکان هم
ـــی  ـــه پاالتســـو پیت ـــزی ک ـــری اوفیت ـــر گال ـــک اشـــمیت ،مدی ـــود بازگرداند.آی ب
ـــیه  ـــه در حاش ـــر را ک ـــن اث ـــفید ای ـــیاه و س ـــت،عکس س ـــه آن اس زیرمجموع
ـــوده  ـــده بود»رب ـــته ش ـــی نوش ـــی،ایتالیایی و آلمان ـــان انگلیس ـــه زب ـــه س آن ب

ـــت. ـــی آویخ ـــخه اصل ـــگاه نس ـــده«در جای ش
ـــه  ـــی از جمل ـــکار عموم ـــد تااف ـــالش می کن ـــدام ت ـــن اق ـــا ای ـــه ب ـــت ک وی گف
ـــاخته  ـــر آگاه س ـــن اث ـــدن ای ـــده ش ـــه دزدی ـــبت ب ـــوزه را نس ـــدگان م بازدیدکنن
ـــگ  ـــاز جن ـــال 1824تاآغ ـــر از س ـــود.این اث ـــروش آن ش ـــد و ف ـــع خری و مان
ـــش  ـــرض نمای ـــس در مع ـــی فلوران ـــو پیت ـــه پاالتس ـــی دوم در مجموع جهان
ـــداری، و ســـپس  ـــه منظـــور نگه ـــر ب ـــی دیگ ـــه مکان ـــال ب ـــس از انتق ـــا پ بود.ام
در آلمـــان،از سرنوشـــت آن خبـــری در دســـت نبـــود تـــا اینکـــه در ســـال 
ـــا در ازای دریافـــت  ـــه ایتالی ـــوی نقاشـــی ب ـــن تابل 1991 پیشـــنهاد بازگشـــت ای
ـــر  ـــن اث ـــن ای ـــرای فروخت ـــالش ب ـــن ت ـــرح شـــد. آخری ـــت مط ـــی هنگف مبالغ

ـــت. ـــورت گرف ـــال 2016 ص ـــری در س هن

ـــار  ـــد، آث ـــالم کردن ـــش«  اع ـــات » اتری مقام
ـــی  ـــگ جهان ـــان جن ـــه در جری ـــتانی ک باس
ـــن  ـــه ای ـــدند، ب ـــارت ش ـــیه غ دوم از روس

کشـــور بازگردانـــده می شـــوند.
ـــه  ـــتانی را ک ـــر باس ـــت اث ـــوع هش ـــش در مجم ـــبورگ« اتری ـــوزه »زالتس م
ـــوان غنیمـــت جنگـــی  ـــه عن ـــن کشـــور ب توســـط یکـــی از ســـربازان ارتـــش ای
ــوک«  ــهر »تمریـ ــی از شـ ــگ زده یکـ ــیب دیده و جنـ ــوزه آسـ ــک مـ از یـ

ـــد. ـــی گردان ـــاز م ـــیه ب ـــه روس ـــود، ب ـــده ب ـــارج ش خ
ـــه 2000 ســـال پیـــش و تمـــدن »هلنیســـتی«  ـــار ب قدمـــت برخـــی از ایـــن آث
ــاندر  ــیه و »الکسـ ــور روسـ ــر پوتیـــن«  رئیـــس جمهـ بازمی گردد.»والدیمـ
فـــان در بلـــن«  رئیـــس جمهـــور اتریـــش دربـــاره شـــرایط بازگردانـــده 
ـــی  ـــی مالقات ـــوک«، ط ـــی »تمری ـــوزه باستان شناس ـــتانی م ـــار باس ـــدن آث ش
در شـــهر »ســـوچی« بـــه توافـــق رسیدند.مســـئوالن ایـــن مـــوزه پیـــش 
از ایـــن از هویـــت ایـــن آثـــار آگاه بودنـــد. مدیـــر مـــوزه »زالتســـبورگ« 
اتریـــش بیـــان کرد:»بـــه عنـــوان مـــوزه ای کـــه در شـــهر »زالتســـبورگ« 

ـــه  ـــوط ب ـــتانی مرب ـــار باس ـــر روی آث ـــوزه ب ـــن م ـــی ای ـــز اصل ـــرار دارد، تمرک ق
ـــار  ـــن آث ـــه ای ـــود ک ـــخص ب ـــدا مش ـــان ابت ـــت. از هم ـــه اس ـــن منطق همی
ـــش  ـــارج از اتری ـــی خ ـــه جای ـــتی« ب ـــه دوران »هلنیس ـــق ب ـــتانی متعل باس
ـــود  ـــه ن ـــا در ده ـــوزه »زالتســـبورگ«،  آن ه ـــر م ـــه مدی ـــه گفت ـــق دارند.«ب تعل
ـــاط  ـــوک« ارتب ـــی »تمری ـــی و باستان شناس ـــوزه تاریخ ـــا م ـــد ب ـــالش کردن ت

برقـــرار کننـــد، امـــا نامه هـــای آن هـــا بی پاســـخ مانـــد.
زمانـــی کـــه مـــوزه »زالتســـبورگ« قصـــد داشـــت نمایشـــگاهی در ســـال 
ــواهد  ــناد و شـ ــد،  اسـ ــرار کنـ ــا«  برقـ ــه دوران »نازی هـ ــوط بـ 2018 مربـ
ـــد و  ـــف ش ـــار کش ـــن آث ـــی ای ـــت اصل ـــه و هوی ـــاره تاریخچ ـــتری درب بیش
ایـــن مـــوزه بـــار دیگـــر مســـئله بازگردانـــدن ایـــن آثـــار بـــه  کشـــور اصلیشـــان 
ـــق ســـفارت اتریـــش در  ـــده را از طری ـــن پرون ـــار ای ـــا اینب ـــرد،  ام را مطـــرح ک
ـــب  ـــی تصوی ـــان روســـیه در ســـال 1996 قانون ـــرد. پارلم ـــری ک روســـیه پیگی
ــران  ــه جبـ ــده بـ ــارت شـ ــتانی غـ ــار باسـ ــه موجـــب آن آثـ ــه بـ ــرد کـ کـ
ـــط  ـــیه توس ـــراث روس ـــگ و می ـــه فرهن ـــده ب ـــات وارد ش ـــیب ها و صدم آس

ارتـــش آلمـــان،  جـــزو آثـــار باســـتانی ملـــی محســـوب می شـــوند.

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: پروژه مرمت و احیا کاخ موزه باغچه جوق )سردار 
ماکو( شهریور ماه امسال به اتمام می رسد.

جلیل جباری مرمت و مطالعات کاخ موزه باغچه جوق ماکو را نماد عینی همکاری تنگاتنگ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
استان با سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو یاد کرد و افزود: پیش بینی می شود شهریور امسال شاهد اتمام این پروژه 

تاریخی باشیم تا مردم با فرهنگ استان و کشور بتوانند بیشتر با دیرینه تاریخی منطقه آزاد ماکو آشنا شوند.

رنا
 ای

س:
عک

مجسـمه سـرباز اشـکانی کـه در مـوزه بابـل نگهـداری می 
شـد بـرای یـک ماه بـه زادگاهش شهرسـتان گـرگان مرکز 
اسـتان گلسـتان منتقـل شد.سـرباز اشـکانی در دهـه 60 
خورشـیدی در اسـتان گلسـتان کشـف و در سـال 1375 
بـرای نگهـداری و بازدیـد عالقـه منـدان بـه اولیـن مـوزه 
مازنـدران در شهرسـتان بابـل منتقـل شـد. اکنـون پس از 
23 سـال ایـن سـرباز بـا هماهنگـی هـای بـه عمـل آمـده 
بـه مـدت یـک مـاه بـرای بازدیـد عالقـه منـدان میـراث 
فرهنگـی بـه اسـتان گلسـتان منتقـل شـد.زبیده جعفـری 
مدیـر مـوزه بابل گفت: این مجسـمه سـنگی پیکره انسـان 
متعلـق بـه دوره اشـکانی و از جنـس سـنگ آهـک اسـت 
و بـه علـت شـباهت هـای هنـر دوره اشـکانی و ساسـانی 
برخـی کارشناسـان احتمـال داده انـد ایـن اثـر تاریخـی 
شـاید متعلـق به دوره ساسـانی هم باشـد.وی افـزود: این 
مجسـمه سـنگی در سـیالب دهه 60 خورشـیدی در جنگل 
هـای النگـدره روسـتای زیـارت گـرگان بـدون سـر و تـک 
دسـت )عکـس پیوسـت خبـری( کشـف و تحویـل مـوزه 
ایـران باسـتان شـده بود.جعفـری اظهـار داشـت: وقتـی 
اولیـن مـوزه مازنـدران در سـال 1375 در بابل افتتاح شـد 
مـوزه ایـران باسـتان ایـن اثـر تاریخـی را بـه مـوزه بابـل 
تحویـل داد و در زمـان تحویـل دوره تاریخـی را اشـکانیان 
نسـبت دادنـد.وی گفـت: بنا به دسـتور موزه ایران باسـتان 
و هماهنگـی های بـه عمل آمده میـراث فرهنگی مازندران 
و گلسـتان ایـن مجسـمه بـا کمـال دقـت و حساسـیت به 
خاطـر اینکـه صدمه ای به آن وارد نشـود به گلسـتان اعزام 
شـد و تـا پایـان مـرداد مـاه جـاری در معـرض دیـد عالقه 
منـدان گرگانـی قـرار می گیرد.جعفـری بیـان کـرد: این اثر 
تاریخـی بعـد از اتمـام زمـان تعییـن شـده بـه مـوزه بابـل 
بازمـی گردد.مـوزه بابل که در سـال 1375 به عنـوان اولین 
مـوزه مازنـدران فعالیت خود را شـروع کـرد در حال حاضر 
و  مـردم شناسـی  باسـتان شناسـی،  بخـش  دارای سـه 
اسـناد مـی باشـد کـه در این مکان از سـفالینه هـای هزاره 
چهـارم قبـل از میالد مسـیح گرفتـه تا زیـور آالت پیش از 
اسـالم کـه اغلب از نقـاط تاریخی مازندران به دسـت آمده 
بـه نمایـش عمـوم گذاشـته شـد و هـم اکنـون نیـز بـرای 

بازدیـد عالقمنـدان دایر اسـت.

سرباز اشکانی به 
زادگاهش برگشت 

نبض تپنده اقتصادکرمان در دل بزرگترین راسته بازار کشور

بازار بزرگ تاریخی کرمان به عنوان طوالنی ترین راسته بازار ایران در تاریخ 2۵ اردیبهشت ۱۳۸0 با شماره ثبت ۳۸۵۶ در 
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

پــس از گذشــت 600ســال از ســاخت 
بابــی  و  بازارکرمــان  تاریخــی  بنــای 
توجهــی هــای صــورت گرفتــه بــه مرمــت 
اغلــب بخشــهای ایــن بــازار مســقف 
تاریخــی طــی ســالیان گذشــته، امــا 
همچنــان کســب و کار درآن از رونــق 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــاده اســت و م نیفت
ــتان در  ــن اس ــاد ای ــده اقتص ــض تپن نب
رگهــای راســته بــازار ایــن شــهر همچنــان 
مــی تپد.بــازار کرمــان در عصــر تیموریــان 
شــکل  اختیــاری  بــازار  بابنانهــادن  و 
گرفــت و پــس از آن در مقاطــع مختلــف 
تاریخــی قســمتهای گرانبهایــی بــه ایــن 
ــدطوری  ــزوده ش ــی اف ــه تاریخ مجموع
کــه امــروز کرمــان بــه گــواه تاریــخ دارای 
ــت. ــور اس ــازار کش ــته ب ــن راس بزرگتری
ــای  ــر فض ــزار و 200مت ــان باه ــازار کرم ب
ــه  ــری ب ــازار مظف ــه بجزب ــقف البت مس

صــورت شــرقی،غربی از میــدان ارگ آغــاز 
شــده و بــه خیابــان میــرزا رضــای کرمانی 
در آنســوی میــدان شــهدا یــا همــان 
ــه  ــود.وجود گنجین ــم می ش ــتاق خت مش
و آثــار تاریخــی فــراوان چــون بــازار 
ــل، ســرای  ــه وکی گنجعلی خــان، مجموع
ســردار، قیصریه هــاو بــازار مســگری، آب 
ــی  ــان را غنای ــازار کرم ــره ب ــا و غی انباره
دوچنــدان بخشــیده اســت.میدان ارگ 
بعنــوان نقطــه آغــاز ورود بــه بــازار کرمــان 
شــناخته می شــود و مــوج جمعیتــی کــه 
ــتند  ــروش کاال هس ــد و ف ــال خری در ح
ــکان  ــن م ــذری را در ای ــر رهگ ــه ه توج
ــازار  ــر ب ــب می کند.سراس ــود جل ــه خ ب
از مغازه هــا و البتــه دســت فروشــانی 
کــه هرکــدام بــه نوعــی کاالهایــی را 
ــرده  ــردم عرضــه ک ــه م ــروش ب ــرای ف ب
اند،سرشــار اســت؛این راســته بــه میــدان 

مشــتاقیه شــهر کرمــان ختــم می شــود.
زمــان  در  کرمــان  ازبــازار  هربخــش 
ــاخته  ــن شهرس ــان ای ــی از فرمانروای یک
ــان  ــیده کرم ــازار سرپوش ــده اســت، ب ش
یکــی از منحصــر بفردتریــن بازارهــای 
ــل  ــه دالی ــی رود و ب ــمار م ــه ش ــران ب ای
و  بــودن  از جملــه طوالنــی  مختلــف 
ســاخت بنــا شــهرت جهانــی یافتــه 
اســت.حمام گنجعلــی خــان یکــی از 
بناهــای مجموعــه گنجعلــی خــان در 
شــهرکرمان اســت کــه در ســال1020 ه.ق 
)1611میــالدی( ســاخته شــده وگنجعلــی 
بیک،ملقــب بــه گنجعلیخــان از حاکمــان 
ــود کــه  ــاس ب کرمــان در زمــان شــاه عب
کارهــای عمرانــی مهمــی در کرمــان انجام 
داد.ســر در حمام،کــه بخشــی بــا نقاشــی 
هــای عهــد صفــوی زینــت شــده و کتیبه 
ــر ســنگ  ــه خــط نســتعلیق ب شــعری ب

مرمرحــک شــده و مصــرع آخــر آن،ســال 
اتمــام بنــا را بــا تبدیــل بــه حــروف 
نــداده  ›کســی  می دهــد،  ابجدنشــان 
نشــان در جهــان چنیــن حمام‹،کــه ســال 
)1020 ه. ق( را نشــان می دهد.بعــد از 
ایــن قســمت بــازار بــه بــازار اختیــاری بــه 
ــازار کرمــان  ــوان چهارمیــن قســمت ب عن
مــی رســیم ایــن قطعــه از انتهــای بــازار 
جنوبــی گنجعلــی خــان آغــاز می شــود و 
تــا اول بــازار وکیل ادامه دارد ودر قســمت 
چــپ بــازار اختیــاری و در غــرب مدرســه 
ــرن  ــده و در ق ــع ش ــان واق ــی خ گنجعل
یازدهــم هجری قمــری از درآمــد موقوفه 
گنجعلیخــان بــه ســعی عبدالباقــی تاجر 
کشــانی بــه اتمــام رســیده اســت.بعد از 
آن در انتهــای بــازار اختیــاری و مجموعــه 
وکیــل واقــع شــده اســت ایــن مجموعــه 
ــد اســماعیل  ــه دســتور محم تاریخــی ب
خــان وکیــل الملــک حاکــم کرمــان 
)1856میــالدی(  1282ه.ق  ســال  در 
ــل  ــان وکی ــی خ ــی قل ــرش مرتض وپس
ثانــی و اوالدش مجموعــه بزرگــی شــامل 
کاروانســرا، بازار، حمام،مســجد را ســاخته 
ــده  ــل خوان ــام وکی ــه ن ــم ب ــوز ه ــه هن ک
ــه  ــه ب ــان ک می شــود. مســجدجامع کرم
نــام مســجدجامع مظفــری نیــز شــهرت 
دارد در همســایگی مشــتاقیه اســت، 
ایــن مســجد توســط بــازار مظفری، بــازار 
ــدان  ــریعتی و می ــان ش ــگاه، خیاب قدم
مشــتاق محصــور شــده و ایــن بناکــه در 
دوران حکومــت امیــر مبارزالدیــن محمــد 
ــر ســاخته  ــر ســر سلســله آل مظف مظف
ــت  ــی اس ــار ایوان ــاجد چه ــده از مس ش
کــه دارای ســر در رفیــع، صحــن، ایــوان و 
شبســتان اســت.بعد از آن بــه بــازار قلعــه 
ــش  ــتین بخ ــوان نخس ــه عن ــود ب محم
ــن  ــیم، ای ــی رس ــمالی-جنوبی م بازارش
بــازار در جنوبــی تریــن بخــش واقــع 

ــش از آن  ــتین بخ ــه نخس ــه ب ــده ک ش
بــازار دروازه ریــگ آبــاد می گوینــد و ایــن 
بــازار،از خیابــان امــام خمینــی )ره( رو به 
روی بــازار قلعــه محمــود آغــاز و بــه چهار 
ــود. ــم می ش ــان خت ــی خ ــوق گنجعل س
مجموعــه بــازار کرمــان شــامل بازارهــای 
ــازار  ــگاه، ب ــازار قدم ــون ب ــری همچ دیگ
عطــاری، بازار مســگری،بازار زرگــری، بازار 
ــت  ــره اس ــا و غی ــازار کفاش ه ــردار، ب س
کــه هنــوز برغــم گذشــت زمــان و در 
دنیــای ماشــینی کنونــی از رونــق تجــاری 
و اقتصــادی خاصــی برخــوردار اســت.در 
ــار تاریخــی  ــز آث ــازار نی ــه ب ــن مجموع ای
خــان  علیمــردان  انبــار  آب  همچــون 
ــع  ــی خــان در ضل پســر کوچــک گنجعل
ــگری  ــازار مس ــل ب ــدان، داخ ــی می غرب
ــروی مدرســه گنجعلیخــان  ــی و روب غرب
واقــع شــده کــه از معمــاری جالبــی 
برخــوردار اســت.باتوجه بــه نیازهــای روز 
و البتــه در ســایه بــی توجهــی مســئوالن 
برخــی بناهــای قدیمــی بــازار ماننــد 

مدرســه ها، کاروانســراها وتیمچه هــا در 
ــتفاده  ــی اس ــت و ب ــب اس ــال تخری ح
ــی  ــارآن برخ ــادر کن ــده اندام ــی مان باق
مکانهــا نیزباتغییــر کاربــری تــا حــدودی 
ــاال  ــرده اند.ح ــظ ک ــود را حف ــات خ حی
ــده  ــض تپن ــوان نب ــه عن ــان ب ــازار کرم ب
ــور  ــروز و ظه ــا ب ــهر ب ــن ش ــاد ای اقتص
ــه  ــد التاســیس و البت خیابان هــای جدی
بــی توجهــی بــه بافــت منســجم قدیمــی 
اطــراف آن در خطــر اســت می طلبــد 
مســئوالن امــر در راســتای تحکیــم ایــن 
ــد.  ــالش کنن ــزی و ت ــه ری ــات برنام حی
ــازار بــزرگ تاریخــی کرمــان بــه عنــوان  ب
در  ایــران  بــازار  راســته  طوالنی تریــن 
ــا شــماره  ــخ 25 اردیبهشــت 1380 ب تاری
ثبــت 3856 در فهرســت آثــار ملــی ایران 
ــا از اهمیــت  ــه ثبــت رســیده و ایــن بن ب
و  گردشــگری  اقتصــادی،  جایــگاه  و 
ــردم اســتان  ــن م فرهنگــی بســیاری بی

ــت. ــوردار اس ــان برخ کرم

شــهردار هیــدج گفــت: مســجد جامــع 
هیــدج پــس از ٣0 ســال تخریــب 

ــد. ش
در  اینکــه  بابیــان  امیــدی  مســعود 
حادثه خیــز  نقطــه  اصــالح  راســتای 
بــا موافقــت مراجــع تقلیــد اعظــام، 
ــب شــد،  ــدج تخری ــع هی مســجد جام
عنــوان کــرد: مســجد جامــع جدیــد تــا 
ــرداری  قبــل از مــاه محــرم مــورد بهره ب

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
وی ادامــه داد: اعتبــاری بالــغ بــر پنــج 
ــراب ســاخت مســجد  ــال ب ــارد ری میلی

جدیــد هزینــه خواهــد شــد.
ــاری  ــادآور شــد: اعتب شــهردار هیــدج ی
نیــز  ریــال  میلیــارد   ٣٢ بــر  بالــغ 
بــرای تملــک و آزادســازی زمین هــا 
ــع  ــجد جام ــراف مس ــای اط و مغازه ه

ــت. ــده اس ــه ش ــم هزین قدی

ــه اهــداف اجــرای  ــا اشــاره ب امیــدی ب
ایــن پــروژه، تصریــح کــرد: ایــن پــروژه 
و  نقطــه حادثه خیــز  اصــالح  جهــت 
ایمنــی جــان شــهروندان و تســهیل 
کــردن  بــرآورده  و  مــرور  و  عبــور 
ــه ســرانجام  انتظــارات مــردم هیــدج ب

ــید. رس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کلنــگ مســجد 
جامــع در ٢٢ بهمن مــاه پارســال بــه 
زمیــن خــورده و تــا پایــان شــهریورماه 
قــرار  بهره بــرداری  مــورد  و  تکمیــل 
ــی از  ــرد: یک ــان ک ــرد، خاطرنش می گی
ویژگی هــای ایــن پــروژه، ســرعت و 

ــت. ــام کار اس ــت در اتم دق

تخریب مسجد جامع »هیدج«
پس از 30 سال

کشف یکی از قدیمی ترین 
مساجد در سرزمین های اشغالی

گروهــی از باستان شناســان در ســرزمین های اشــغالی موفــق بــه کشــف یکــی 
ــه زمــان  از قدیمی تریــن مســاجد روســتایی جهــان شــدند کــه قدمــت آن ب

ــه ایــن ســرزمین بازمی گــردد. ورود اســالم ب
باستان شناســان تخمین زده انــد قدمــت بقایــای ایــن مســجد کــه در جریــان 
ــوب  ــب در جن ــرای نگ ــات« در صح ــهر »راه ــی در ش ــات عمران ــک عملی ی
ــتم  ــا هش ــم ت ــرن هفت ــه ق ــت ب ــده اس ــف ش ــغالی کش ــرزمین های اش س
ــن  ــه ای ــوط ب ــده ای مرب ــزرگ و شناخته ش ــاجد ب ــردد. مس ــالدی بازمی گ می
دوره زمانــی در مکــه و بیت المقــدس وجــود دارد امــا کشــف ایــن مســجد کــه 
ــان  ــه باستان شناس ــه گفت ــد، ب ــی بوده ان ــاورزان محل ــاال کش ــران آن احتم کاب
نــادر اســت.بقایای ایــن مســجد کهــن ســاختاری مربعی شــکل را بــه انــدازه 
یــک پارکینــگ کوچــک نشــان می دهــد کــه محــراب آن بــه ســمت جنــوب 
و مکــه ســاخته شــده اســت.»گیدون آونــی« از باستان شناســان ایــن کاوش 
ــان  ــده از زم ــی شناخته ش ــای قدیم ــن نمونه ه ــی از اولی ــن یک ــد ای می گوی
ــراب در ســال  ــروزی اع ــس از پی ــه ســرزمین های اشــغالی پ ورود اســالم ب
ــی در  ــش مهم ــجد نق ــتا و مس ــف روس ــت و کش ــالد اس ــس از می 636 پ

ــه تاریــخ منطقــه در ایــن دوران متالطــم دارد.  مطالعــات مربــوط ب

ته
نک

پـس از گذشـت ۶00 سـال از سـاخت بنـای تاریخـی بازار 
کرمـان و بـا بـی توجهـی هـای صـورت گرفتـه بـه مرمت 
طـی  تاریخـی  مسـقف  بـازار  ایـن  هـای  بخـش  اغلـب 
سـالیان گذشـته، امـا همچنـان کسـب و کار درآن از رونق 
نیفتـاده اسـت و می تـوان گفت کـه نبض تپنـده اقتصاد 
ایـن اسـتان در رگ هـای راسـته بـازار این شـهر همچنان 

تپد. مـی 
بـازار بـزرگ تاریخی کرمـان به عنوان طوالنی ترین راسـته 
بـازار ایـران در تاریخ 2۵ اردیبهشـت ۱۳۸0 با شـماره ثبت 
۳۸۵۶ در فهرسـت آثـار ملی ایران به ثبت رسـیده اسـت 
و ایـن بنـا از اهمیـت و جایـگاه اقتصادی، گردشـگری و 
فرهنگـی بسـیاری بیـن مردم اسـتان کرمـان برخـوردار 

ست ا

گردشگریمیراث

قهوه دردسرساز در ونیز؛ دو گردشگر آلمانی اخراج شدندفرش های تاریخی خراسان شمالی به استان برگشت
ــرش  ــای فـ ــئول موزه هـ مسـ
ــا  ــمالی گفت:بـ ــان شـ خراسـ
ــوزه  ــتین مـ ــی نخسـ جانمایـ
اســـتان  فـــرش  تاریخـــی 
ــوزه  ــه در مـ ــاال کـ ــت بـ ــهای باقدمـ در شیروان،فرشـ
تهـــران نگهـــداری می شـــد،به ایـــن مـــوزه برگشـــت 
داده شد.قاســـم طالـــب زاده اظهـــار داشـــت:در ایـــن 
مـــوزه کـــه در مســـاحت 300مترمربـــع ســـاخته 
ــتان  ــن اسـ ــی ایـ ــای تاریخـ ــرش هـ ــت فـ شده اسـ
شـــامل گلیـــم، قالیچـــه و فـــرش کـــه در مـــوزه 
تهـــران نگهـــداری می شـــد بـــه ایـــن مـــکان منتقـــل 
داده شـــد.وی بابیـــان اینکـــه زمـــان بهره بـــرداری 
رســـمی از ایـــن مـــوزه هفتـــه دولـــت امســـال 

شـــده  داده  برگشـــت  است،گفت:بیشترفرشـــهای 
ترکمـــن و ســـفره کـــردی مربـــوط بـــه دوره اول 
پهلـــوی اســـت.طالب زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 11 
ـــن  ـــد در ای ـــی دارن ـــت تاریخ ـــه قدم ـــرش ک ـــه ف تخت
ـــت  ـــه عل ـــدند، افزود:ب ـــته ش ـــش گذاش ـــه نمای ـــوزه ب م
ـــه  ـــها ب ـــه فرش ـــال هم ـــکان انتق ـــا ام ـــت فض محدودی
مـــوزه شـــیروان صـــورت نگرفتـــه اســـت امـــا، قـــرار 
ـــازی  ـــی س ـــد غن ـــای بع ـــوزه در دوره ه ـــن م ـــت ای اس
ـــمالی  ـــان ش ـــرش خراس ـــای ف ـــوزه ه ـــئول م شود.مس
از جملـــه اهـــداف ایجـــاد مـــوزه فـــرش را معرفـــی 
ــان  ــرش، بیـ ــش فـ ــتان، نمایـ ــدان اسـ ــار هنرمنـ آثـ
ـــت از  ـــداری و حفاظ ـــرش، نگه ـــت ف ـــه و قدم تاریخچ

ــت. ــره دانسـ ــی و غیـ ــای تاریخـ ــرش هـ فـ

بـــه  آلمانـــی  دو گردشـــگر 
دلیـــل درســـت کـــردن قهـــوه 
زیـــر پـــل ریالتـــو عـــالوه 
 950 ونیـــز  از  اخـــراج  بـــر 
ــی از  ــا یکـ ــدند.ونیز در ایتالیـ ــه شـ ــز جریمـ ــورو نیـ یـ
ـــت  ـــت.درآمد هنگف ـــان اس ـــهرهای جه ـــن ش پربازدیدتری
ــیده  ــی پوشـ ــر کسـ ــگران ورودی بـ ــا از گردشـ ایتالیـ
ـــرای  ـــگر ب ـــذب گردش ـــراط در ج ـــن اف ـــا همی ـــت ام نیس
برخـــی از مناطـــق ایـــن کشـــور دردســـرهایی را ایجـــاد 
ـــا  ـــخت گیری و ی ـــه س ـــی را ب ـــئوالن محل ـــه مس ـــرده ک ک
ـــن  ـــد واداشـــته اســـت.یکی از ای ـــات بازدی ـــش مالی افزای
مناطـــق شـــهر ونیـــز اســـت.این شـــهر رویایـــی روی 
آب هرســـاله میلیون هـــا گردشـــگر را جـــذب می کنـــد 

امـــا هـــر روز نیـــز قوانیـــن ســـخت گیرانه تری در 
ــود. ــال می شـ ــع و اعمـ ــگران وضـ ــن گردشـ ــورد ایـ مـ
هفتـــه نامـــه فرانســـوی»لو پوئن«نوشـــت:وقتی یـــک زوج 
آلمانـــی زیـــر پـــل ریالتـــو نشســـتند و کولـــه پشـــتی 
ــوه را  ــردن قهـ ــت کـ ــاط درسـ ــودند و بسـ ــود را گشـ خـ
چیدنـــد، فکـــرش را هـــم نمی کردنـــد ایـــن اقـــدام 
ـــه و اخـــراج از شـــهر  ـــورو جریم ـــی 950 ی ســـاده و معمول
ـــه  ـــه بیانی ـــر پای ـــد. ب ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــان ب را برایش
شـــهرداری ونیـــز، ایـــن دو گردشـــگر بـــه دلیـــل رفتـــار 
نامتناســـب بـــا قواعـــد گردشـــگری بازداشـــت و مبلـــغ 
ــاس  ــر اسـ ــن بـ ــدند. همچنیـ ــه شـ ــورو جریمـ 950 یـ
قانـــون تـــازه شـــورای شـــهر، از دو گردشـــگر متخلـــف 

خواســـته شـــد تـــا ونیـــز را تـــرک کننـــد.

سنا
 ای

س:
عک
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اخیــرًا معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
ــاد از افزایــش قیمــت  محیط زیســت کشــور ضمــن انتق
3 برابــری جمــع آوری زباله هــای بیمارســتانی اعــالم 
کــرده شــهرداری ها نبایــد از جمــع آوری پســماندهای 
بهداشــتی کســب درآمــد کننــد. مســعود تجریشــی 
پســماندهای  صحیــح  مدیریــت  عــدم  دربــاره 
ــه  بیمارســتانی گفتــه اســت: مشــکلی کــه در ایــن زمین
ــه شــهرداری ها پســماندهای  ــن اســت ک وجــود دارد، ای
بیمارســتانی را زباله هــای خطرنــاک اعــالم کردنــد از 
ــرای  ــتری ب ــه بیش ــد هزین ــتان ها بای ــن رو  بیمارس همی
حمــل و امحــاء ایــن زباله هــا پرداخــت کننــد. متاســفانه 
بیمارســتانی  زباله هــای  قیمــت  نبایــد  شــهرداری ها 
پســماندهای  از جمــع آوری  و  می دادنــد  افزایــش  را 

بهداشــتی کســب درآمــد می کردنــد.
بــه گفتــه وی موضــوع پســماندهای بیمارســتانی در 
جلســه شــورای عالــی کالن شــهرها مطــرح شــد، در 
ــه  ــر هزین ــه اگ ــه رســیدیم ک ــن نتیج ــه ای آن جلســه ب
جمــع آوری پســماندهای بیمارســتانی را کاهــش دهیم یا 
حتــی سوبســید بــرای آن نیــز پرداخــت شــود راحت تــر 
ــم.  ــع آوری کنی ــکی را جم ــماندهای پزش ــم پس می توانی
بنابرایــن مقــرر شــد کــه قیمــت جمــع آوری پســماندهای 
ــال  ــد، در ح ــدا کن ــش پی ــتانی کاه ــتی و بیمارس بهداش
ــا  ــا هســتیم ت ــن آیین نامه ه ــال تدوی ــز در ح حاضــر نی
در کارگــروه کالن شــهرها بــه تصویب برســد. تجریشــی در 
ادامــه بــه خبرگــزاری ایلنــا گفتــه اســت: وقتــی مصوبــات 
را بررســی می کــردم، نمی دانــم چــه چیــزی باعــث 
شــده بــود کــه بــا طــرح ایــن مصوبــه در شــورای شــهر، 
قیمــت جمــع آوری پســماند ســه برابــر شــده بــود. وقتــی 
ــه جمــع آوری پســماند افزایــش پیــدا کــرد، وزارت  هزین
ــه دنبــال ایــن بودنــد کــه از  بهداشــت و  بیمارســتان ها ب

یــک مجــرای قانونــی راهــی پیــدا کننــد کــه پســماندهای 
ــه پســماند  بیمارســتانی را پســماند ویــژه اعــالم کننــد ن
بیمارســتانی  پســماند های  اگــر  چراکــه  خطرنــاک. 
ــه آن نیــز کاهــش  پســماند ویــژه شــود، بنابرایــن هزین
پیــدا می کنــد. بنابرایــن مــا تصمیــم گرفتیــم بــه جــای 
ــاون  ــم. مع ــش دهی ــه را کاه ــا هزین ــر آیین نامه ه تغیی
محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــتان های بســیاری  ــد:  بیمارس کشــور خاطرنشــان می کن

بودنــد کــه در زمینــه پســماند دچــار تخلــف شــده و مــا 
بــه آنهــا اخطــار دادیــم و در برخــی مــوارد حتــی آنهــا را 
بــه دادگاه معرفــی کردیــم، برخــی از ایــن  بیمارســتان ها 
ــت  ــرز پلمــپ هــم پیــش می رفــت و در نهای ــا م ــز ت نی
جمــع آوری  سیســتم  می شــد،  مجبــور  بیمارســتان 
پســماند ماننــد اتــوکالو خــود را اصــالح کنــد. ایــن 
مقــام مســوول بــا اشــاره بــه پســماندهای بیمارســتانی 
در شــهرهای کوچــک، تصریــح می کنــد: در مراکــز 
درمانــی و درمانگاه هــای در شــهرهای کوچــک متاســفانه 
هیــچ نظارتــی بــر جمــع آوری پســماندهای بیمارســتانی 

ــات  ــکان اقدام ــای پزش ــیاری از مطب ه ــت. در بس نیس
ــع آوری  ــوص جم ــه در خص ــود ک ــام می ش ــی انج جراح
ــود.  ــی نمی ش ــچ نظارت ــا هی ــن مطب ه ــماندهای ای پس
مــا تــالش می کنیــم پــس از تعدیــل هزینــه جمــع آوری 
پســماند پایش هایمــان را گســترش دهیــم و از آنجــا کــه 
در شــهر مشــهد جمــع آوری پســماندهای بیمارســتانی بــه 
خوبــی عمــل شــده اســت، در نظــر داریــم شــهر مشــهد 
را بــه عنــوان مرکــز پایــش انتخــاب کــرده و نمونه هــای 
الزم را بــه آنجــا ارســال کــرده تــا در آنجــا بررســی شــود و 

ــم. ــترش دهی ــان را گس ــق نظارت هایم ــن طری از ای
ــاره پســماندهای صنعتــی نیــز می گویــد:  تجریشــی درب
قانــون در خصــوص پســماند های صنعتــی بــه صراحــت 
ــه  ــی وظیف ــماندهای صنعت ــدام پس ــد، انه ــالم می کن اع
ــی  ــای صنعت ــن تولیدکننده ه ــت بنابرای ــده اس تولید کنن
موظــف بــه مدیریــت آن هســتند. در برنامــه چهــارم آمده 
اســت هــر اســتان یــک محــل دفــن پســماند صنعتــی 
ویــژه و خطرنــاک بایــد داشــته باشــد کــه تاکنــون ایــن 
قانــون اجــرا نشــده اســت. در حقیقــت از زمــان اجــرای 

انتقاد به افزایش قیمت جمع آوری زباله های بیمارستانی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: 

شهرداری ها نباید از جمع آوری پسماندهای بهداشتی کسب درآمد کنند

ــی  ــچ نظارت ــفانه هی ــک متاس ــهرهای کوچ ــای در ش ــی و درمانگاه ه ــز درمان ــی: در مراک تجریش
بــر جمــع آوری پســماندهای بیمارســتانی نیســت. در بســیاری از مطب هــای پزشــکان 
اقدامــات جراحــی انجــام می شــود کــه در خصــوص جمــع آوری پســماندهای ایــن مطب هــا 
ــه جمــع آوری پســماند  ــل هزین ــس از تعدی ــم پ ــالش می کنی ــا ت ــی نمی شــود. م ــچ نظارت هی
ــماندهای  ــع آوری پس ــهد جم ــهر مش ــه در ش ــا ک ــم و از آنج ــترش دهی ــان را گس پایش هایم
ــه عنــوان مرکــز  ــه خوبــی عمــل شــده اســت، در نظــر داریــم شــهر مشــهد را ب بیمارســتانی ب

ــم. ــال کنی ــا ارس ــه آنج ــی ب ــرای بررس ــای الزم را ب ــرده و نمونه ه ــاب ک ــش انتخ پای

ــت  ــدم مدیری ــاره ع ــی درب ــعود تجریش مس
صحیــح پســماندهای بیمارســتانی می گویــد:
شــهرداری ها  کــه  اســت  ایــن  مســاله 
زباله هــای  را  بیمارســتانی  پســماندهای 
همیــن رو  از  کردنــد  اعــالم  خطرنــاک 
ــرای  ــتری ب ــه بیش ــد هزین ــتان ها بای بیمارس
حمــل و امحــاء ایــن زباله هــا پرداخــت 

کننــد.
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ــات  علمــی گــروه زیست شناســی  عضــو هی
ــران  ــهید چم ــگاه ش ــوم دانش ــکده عل دانش
بــرای  یک گونــه گیاهــی  اهــواز، گفــت: 
نخســتین بــار در دنیــا، بــا انجــام یــک 
ــیمبار  ــه ش ــجویی در منطق ــی دانش کار علم
شهرســتان مسجدســلیمان کشــف و بــه 
بــه  شــد.  معرفــی  جهــان گیاه شناســی 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــا ب ــزارش ایرن گ
اهــواز، دکتــر  دانشــگاه شــهید چمــران 
ایــن  بیــان کــرد:  پریشــانی  محمدرضــا 
 Tricholepis khuzistanica کــه  گیــاه 
بررســی  بنابــر  دارد  نــام   Parishani
 )Endemic( انجام شــده گیاهــی بومــزاد
ــوده  ــتان ب ــتان خوزس ــیمبار اس ــه ش منطق
و تنهــا در یــک وســعت کوچــک دیــده 
ــا بیــان اینکــه در بخشــی  مــی شــود. وی ب
وضعیــت  گیاه شناســی،  تحقیقــات  از 
مناطــق مختلــف از نظــر فلوریســتیک مــورد 
بررســی قــرار مــی گیــرد، افــزود: در چنیــن 
نقــاط ســخت  ویــژه در  بــه  مطالعاتــی، 
مناطــق  ســخت  دسترســی  بــا  و  گــذر 
مــورد بررســی، احتمــال آن وجــود دارد کــه 
ــع آوری و  ــد جم ــی جدی ــای گیاه ــه ه گون
شناســایی شــود. پریشــانی در خصــوص 
چگونگــی کشــف ایــن گیــاه بیــان کــرد: در 
ــجویان  ــی دانش ــام کار مطالعات ــگام انج هن
ــتماتیک -  ــته سیس ــد رش ــی ارش کارشناس
اکولوژیــک در شهرســتان مسجدســلیمان 
بــرای نخســتین بــار ایــن گیــاه را مشــاهده 
و در ســفر دوم ایــن گیــاه جمــع آوری و 
شــد.  آغــاز  آن  روی  بــر  تحقیقاتــی  کار 
عضــو هیات علمــی گــروه زیست شناســی 
ــه داد:  ــواز ادام ــران اه دانشــگاه شــهید چم
پــس از انجــام مطالعــات الزم مشــخص 
ــد اســت و  ــه ای جدی ــاه نمون ــن گی شــد ای
ــی  ــی معرف ــان گیاه شناس ــه جه ــون ب تاکن
ــرای  ــت: ب ــه گف ــت. وی در ادام ــده اس نش
ــد گیاهــی، قواعــد  ــی نمونه هــای جدی معرف
و قوانینــی وجــود دارد کــه بایــد لحــاظ 
ــن  ــت ای ــرای ثب ــل الزم ب ــه مراح ــود ک ش
نمونــه انجام شــده و درنهایــت به صــورت 
 NORDIC علمــی  مجلــه  در  ای  مقالــه 
چــاپ  بــه   JOURNAL OF BOTANY
بــه  جدیــد  به عنــوان گونــه ای  و  رســید 

جهــان گیاه شناســی معرفــی شــد. 

ش
وح

ت 
ایجاد شکارگاه های خصوصی باعث حیا

محافظت گونه های وحشی از شکار می شود
مديــر کل محیــط زیســت اســتان خراســان شــمالی 
خصوصــی  شــکارگاه های  راه انــدازی  گفــت: 
ــا از  ــی م ــای وحش ــود گونه ه ــث ش ــد باع می توان
خطــر شــکار در امــان بماننــد. بــه گــزارش آنــا، ســید اصغــر 
ــان  ــتان خراس ــای اس ــت جنگل ه ــوص وضعی ــری در خص مطه
شــمالی اظهــار کــرد: جنگل هــای ایــن اســتان در طــول 40 تــا 50 
ســال گذشــته در قالب هــای مختلــف توســعه ای و غیرتوســعه ای 
تخریــب شــده اســت، بنابرایــن ایــن جنگل هــا نیــاز بــه 10 ســال 
حفاظــت کامــل بــدون بهره بــرداری دارد. وی بــا تأکیــد بــر ایــن 
ــل  ــل غیرقاب ــور کام ــه به ط ــن منطق ــای ای ــه جنگل ه ــب ک مطل
بهره بــرداری اســت از قــرق کامــل و ممنوعیــت بهره بــرداری 
جنگل هــای خراســان شــمالی ســخن گفــت و در ادامــه بــه 
ــزود:  ــات وحــش در اســتان پرداخــت و اف ــت شــکار حی وضعی
ــم  ــادر نمی کنی ــکار ص ــرای ش ــه ای ب ــر پروان ــال حاض ــا در ح م
ــروز  ــرای ب ــه را ب ــی چنیــن ممنوعیــت مطلقــی به نوعــی زمین ول
تخلفاتــی در ایــن زمینــه فراهــم می کنــد. مديــر کل محیــط 

زیســت اســتان خراســان شــمالی تصریــح کــرد: در صورتی کــه ما 
برنامــه ای بــرای شــکار نداشــته باشــیم در واقــع شــرایط را بــرای 
شــکارکُش شــدن طرفــداران شــکار فراهــم کرده ایــم. مطهــری در 
ــرای  خصــوص برنامه هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
ــرده  ــار تحصیل ک ــًا از اقش ــه بعض ــکار ک ــوع ش ــاماندهی موض س
نیــز هســتند، گفــت: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در حــال 
حاضــر چنــد برنامــه در ایــن حــوزه دارد کــه یکــی از آنهــا طــرح 
قرق هــای اختصاصــی و مردمــی اســت کــه براســاس آن برخــی 
ــردم تشــکیل  ــا ســرمایه گذاری خــود م از عرصه هــای طبیعــی ب
شــده و در صورتی کــه گونه هایــی بــه تعــداد قابــل قبولــی رســیدند 
مجــوز شــکار بــرای آنهــا صــادر کنیــم تــا منفعــت آن بــه جیــب 
ــه طــرح  ــا بیــان این کــه به منظــور ارائ ــرود. وی ب فــرد خاصــی ن
شــکارگاه های خصوصــی دســتورالعمل هایی از ســوی مراکــز 
ــدازی  ــا راه ان ــزود: ب ــود دارد، اف ــات وج ــرورش حیوان ــر و پ تکثی
ــه ایــن  ــد ب ــه شــکار دارن چنیــن مراکــزی افــرادی کــه تمایــل ب

ــد. ــه می کنن ــق مراجع مناط

ــه خرگوشــناب  ــر منطق ــد ســال اخی ــزارش ایســنا، طــی چن ــه گ ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــتر م ــای الش ــن زباله ه ــل دف ــوان مح ــه عن ب
ــته  ــاحت داش ــر مس ــج کیلومت ــدود پن ــل ح ــن مح ــرد، ای می گی
ولــی فاقــد تاسیســات و امکانــات زیرســاختی بــوده و از هیچ گونــه 
مــاده پوششــی بــرای پوشــاندن زبالــه اســتفاده نمی شــود. در  ایــن 
خصــوص، خدیجــه بهزادیــان، معــاون عمرانــی و برنامه ریــزی 
ــن  ــن پســماند در ای ــه حــدود 50 ت ــدار سلســله گفــت: روزان فرمان
شهرســتان تولیــد و در منطقــه خرگوشــناب و حاشــیه های آن 
ــل،  ــل و نق ــاالی حم ــه ب ــر هزین ــالوه ب ــه ع ــود ک ــره می ش ذخی
عامــل بیماری هــای خطرناکــی بــوده و منجــر بــه ایجــاد مشــکالت 
زیســت محیطــی خواهــد شــد. وی اظهــار کــرد: مخاطــب اصلــی 
موضــوع پســماند، شــهرداری ها، بخشــداری ها و همچنیــن بخــش 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــی مــردم هســتند. بهزادی ــذار یعن ــم و تأثیرگ مه
اینکــه هــر شــخص روزانــه حــدود 800 گــرم زبالــه تولیــد می کنــد، 
افــزود: مــردم بایــد بــه پســماند بــه عنــوان یــک چرخــه توجــه کنند 
و آموزش هــای الزم را در خصــوص تفکیــک زبالــه و اســتفاده کمتــر 
ــدار سلســله بیــان  ــد. معــاون فرمان از شــوینده ها و ســموم را ببینن
کــرد: بــرای اینکــه بتوانیــم در زمینــه مدیریــت پســماند بــه موفقیت 
برســیم مشــارکت مــردم الزم و ضــروری اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
تفکیــک زباله هــا بــه صــورت پایلــوت در یکــی از محله هــای 
شهرســتان اجــرا شــود، ادامــه داد: تــا وقتــی کــه شفاف ســازی در 
بحــث اطالعــات اتفــاق نیافتــد و زیرســاخت های الزم فراهــم نشــود 
ــان  ــم از مــردم انتظــار مشــارکت داشــته باشــیم.  بهزادی نمی توانی

تاکیــد کــرد: اگــر بــه مــردم آمــوزش بدهیــم و برنامه هایــی بــرای 
ــه تفکیــک زباله هایشــان ارائــه دهیــم  تشــویق و ترغیــب مــردم ب
ــا توجــه  حضــور مؤثــری در مدیریــت پســماند خواهنــد داشــت. ب
بــه اینکــه بســیاری از زباله هــا قابــل بازیافــت هســتند، بهتــر اســت 
همــه مــردم بــا رعایــت اصــول بهداشــتی بــه تفکیــک زباله هایــی 
ــک و  ــر از خش ــای ت ــوم، زباله ه ــه، آلومینی ــذ، شیش ــون کاغ همچ
ــی  ــط زندگ ــه محی ــهر و در نتیج ــا ش ــد ت ــا بپردازن ــایر زباله ه س
ســالمی را داشــته باشــند. در ایــن خصــوص محمــود علــی امیــری، 
ــال 89  ــه در س ــان اینک ــا بی ــز ب ــتر نی ــهرداری الش ــت ش سرپرس
ــان  ــای شهرســتان های سلســله و دلف ــن زباله ه ــرای دف ــی ب محل
ــرر شــد  ــرد: مق ــان ک ــه شــد، بی ــه گاوکــش در نظــر گرفت در منطق
ــا اســتفاده از  ــل و ب ــه منتق ــن منطق ــه ای ــای شهرســتان ب زباله ه
ظرفیــت بخــش خصوصــی اســتفاده شــود. وی بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر هرچنــد مــاه یکبــار شــهرداری الشــتر نســبت بــه دفــن 
و ســاماندهی زباله هــای شهرســتان در منطقــه خرگوشــناب اقــدام 
می کنــد، ادامــه داد: انتظــار مــی رود تــا بــا در نظــر گرفتــن مــکان 
جدیــدی بــرای دفــع پســماندهای ایــن شهرســتان، بخشــداری ها 
بــا اســتفاده از امکانــات خــود، شــهرداری را در دفــع زباله هایمذکــور 
یــاری دهنــد تــا مشــکالت شــهری کمتــر شــوند. اگرچــه در چنــد 
ــط زیســت در  ــت شــهری و محی ــزان مدیری ــر برنامه ری ســال اخی
صــدد کنتــرل زبالــه تولیــدی و اثــرات آن بــر محیــط زیســت بودنــد 
امــا یکــی از مشــکالت ایــن بخــش کــه کمتــر بــه آن پرداخته شــده 
ــه  فرهنگ ســازی میــان مــردم بــرای اجــرای فراگیــر تفکیــک زبال

ــد  ــد چرخــه تولی ــن مســاله موجــب شــده رون ــدأ اســت، ای از مب
ــه صــورت  ــد، ب ــه چرخــه تولی ــدن آن ب ــا امحــاء و بازگردان ــه ت زبال
ناقــص اجــرا  شــود. نجمــه منظمــی یکــی از اعضــای شــورای شــهر 
الشــتر نیــز در ایــن خصــوص بــا بیــان اینکــه ســایت دفــن زبالــه 
خرگوشــناب بیشــتر یــک ســایت دفــع و رهاســازی زبالــه اســت، 
گفــت: بارهــا مخاطــرات رهاســازی غیراصولــی زباله هــا در طبیعــت 
ــده  ــالم ش ــه اع ــای منطق ــا در زمین ه ــف آنه ــر مضاع ــژه خط بوی
اســت. وی بــا اشــاره بــه حجــم بــاالی بارندگــی شهرســتان نســبت 
بــه نــرم کشــوری، اضافــه کــرد: شــیرابه های زباله هــای موجــود در 

منطقــه خرگوشــناب تقریبــًا بــدون هیــچ فیلتراســیون طبیعــی وارد 
ــه  ــه می شــوند ک ــن منطق ــی موجــود در ای ســفره های آب زیرزمین
ایــن امــر مخاطراتــی بــرای ســالمت شــهروندان در طوالنــی مــدت 
بــه همــراه خواهــد داشــت. منظمــی بــا اشــاره بــه وجــود گونه هــای 
جانــوری در منطقــه خرگوشــناب، گفــت: تغذیــه آنهــا از پســماندهای 
رهــا شــده در دره خرگوشــناب قطعــًا همــراه بــا مخاطــرات زیســت 
محیطــی و ایجــاد بیمــاری بــرای حیوانــات خواهــد بــود. ایــن عضو 
شــورای شــهر الشــتر در ادامــه انتقــاد کرد: در بســیاری از اوقــات دود 

ــود. ــهر  می ش ــوای ش ــز وارد ه ــا نی ــوزاندن زباله ه س

ــه  ــف از جمل ــای مختل ــاد در بخش ه ــردم نه ــازمان های م س
ــت هســتند  ــت و دول ــان مل ــه ارتباطــی می محیط زیســت حلق
ــادی در ایجــاد  ــر بســیار زی ــا تاثی ــه آنه کــه توجــه دولت هــا ب
انگیــزه و عملکــرد آنهــا دارد، بــا ایــن وجــود، برخــی دولت هــا 
ــه آنهــا  ایــن نهــاد مردمــی را مــوی دمــاغ خــود می داننــد و ب
چنــدان بهــا نمی دهنــد، دولت هــای هوشــمند امــا تــالش 
ــوان  ــت و از ت ــی را تقوی ــرمایه های اجتماع ــن س ــد ای می کنن
آنهــا بــرای عبــور از بحران هــای مختلــف اســتفاده کننــد.
انســان بــه عنــوان موجــودی فعــال در عرصــه محیــط زیســت 

تهدید جدی آلودگی سایت دفن زباله شهری 
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تغذیه دستی 4۵ آبشخور حیات وحش 
استان مرکزی آغاز شد

تولید زباله در کهگیلویه و بویراحمد از 
استاندارد ملی و بین المللی باالتر است

حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
محیــط  حفاظــت  اداره کل 
مرکــزی  اســتان  زیســت 
دســتی  تغذیــه  گفــت: 
45 آبشــخور حیات وحــش بــا اســتفاده از تانکــر 
آغــاز  اســتان  ایــن  در  حفاظت شــده  مناطــق  در 
ــزود:  ــی اف ــاس جودک ــا، عب ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ش
ــدن  ــاری ش ــث ج ــال باع ــوب امس ــای مطل بارش ه
ــش  ــا افزای ــا ب ــد ام ــا ش ــارها و روده آب چشمه س
دمــا در تابســتان آب چشــمه ها و رودهــا کاهــش 
ــد آبشــخورهای حیات وحــش به صــورت  ــه و بای یافت
دســتی تامیــن شــود. وی گفــت: 20 هــزار لیتــر 
آب در هــر 2 روز به صــورت ســیار بــرای منطقــه 
ســیبک و چــکاب در پوشــش منطقــه حفاظت شــده 
ــخور  ــیر 14 آبش ــال و در مس ــتان ارس ــه اس هفتادقل
قــرار می گیــرد تــا حیات وحــش را ســیراب کنــد. 

ــط  ــت محی ــت اداره کل حفاظ ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــه دســتی 45  ــت: تغذی ــزی گف زیســت اســتان مرک
آبشــخور حیات وحــش اســتان مرکــزی ایــن منطقــه 
ــای  ــن بارش ه ــاز اولی ــاه و آغ ــا مهرم حفاظت شــده ت
پاییــزه ادامــه دارد. اســتان مرکــزی در امتــداد زاگرس 
ــای  ــه عرصــه ای برخــوردار از ظرفیت ه ــه ک ــرار گرفت ق
طبیعــی از جملــه انــواع مناطــق زیســتگاهی تاالبــی، 
ــون  ــود دارد. تاکن ــره را در خ ــتانی و غی ــر، کوهس کوی
363 گونــه جانــوری شــامل 53 گونــه پســتاندار، 205 
گونــه پرنــده، 54 گونــه خزنــده، 20 گونــه دوزیســت، 
ــی  ــه گیاه ــزار و 336 گون ــک ه ــزی و ی ــه آب 17 گون
ــدم  ــت. 12 و 25 ص ــده اس ــایی ش ــتان شناس در اس
درصــد از مســاحت اســتان مرکــزی در قالــب 11 
منطقــه تحــت مدیریــت زیســت محیطــی بــه ثبــت 
ــتگاه ها و  ــن زیس ــق از بهتری ــن مناط ــه ای ــیده ک رس

هســتند. حیات وحــش کشــور  پناهگاه هــای 

زیســت  مدیــرکل محیــط 
و  کهگیلویــه  اســتان 
میــزان  گفــت:  بویراحمــد 
ــماند در  ــه و پس ــد زبال تولی
ایــن اســتان بــه خصــوص شــهر یاســوج نســبت بــه 
اســتاندارد ملــی و بیــن المللــی باالســت. بــه گــزارش 
ــر  ــزود: ب ــژاد بســطامی اف ایســنا، محســن جعفری ن
اســاس برخــی آمارهــا ســاالنه حــدود 400تــن زبالــه 
و پســماند در ایــن اســتان تولیــد می شــود کــه البتــه 
ایــن آمــار دقیــق نیســت و پیگیــر آمــار دقیــق تولیــد 
پســماند در اســتان هســتیم. وی اظهارکــرد: در حــال 
حاضــر تفکیــک در مبــدا زبالــه در اســتان کهگیلویــه 
بــه صــورت ســنتی  بلکــه  نداریــم  بویراحمــد  و 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــرکل محی ــوند. مدی ــع می ش دف
دفــع  خاطرنشــان کــرد:  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
ــتان  ــد در اس ــورت 100 درص ــه ص ــه ب ــتی زبال بهداش

ــتان  ــد شهرس ــماند در چن ــایت پس ــه س ــم بلک نداری
باشــت  و  یاســوج، گچســاران  جملــه  از  اســتان 
محصــور بــوده، دارای ترانشــه هســتند، خاکپوشــانی 
و آهــک پاشــی را انجــام می دهنــد. جعفری نــژاد 
ــه  ــه کارخان ــی ک ــرد: در صورت ــح ک ــطامی تصری بس
ــای  ــن زباله ه ــایت دف ــل س ــه در مح ــت زبال بازیاف
یاســوج )دوپشــته دشــتروم (  احــداث و راه انــدازی 
ــا  ــه تنه ــه ن ــه دفــن بهداشــتی زبال ــد ب شــود می توان
ــک  ــتان کم ــاط اس ــایر نق ــه س ــهر یاســوج بلک در ش
کنــد. وی ادامــه داد: میــزان تولیــد پســماند در 
ــهر  ــوص ش ــه خص ــد ب ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس
یاســوج نســبت بــه اســتاندارد ملــی و بیــن المللــی 
وضعیــت خوبــی نــدارد و باالســت. مدیــرکل محیــط 
زیســت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد عنــوان کــرد: 
ــه علــت  ــه در شــهر یاســوج ب ــودن تولیــد زبال ــاال ب ب

ــت. ــهر اس ــن ش ــودن ای ــگرپذیر ب گردش

کاشت نهال، مجازات متخلف محیط زیست
مردی 40ساله به جرم برداشت غیرمجاز شن و ماسه در رضوانشهر به کاشت نهال محکوم شد. به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گیالن، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر 
افزود: مردی 40ساله به جرم برداشت غیرمجاز 2مترمکعب شن و ماسه در یکی از رودخانه های 
این شهرستان به کاشت 5 اصله نهال در اطراف مکان وقوع جرم محکوم شد.

گزارش

کشف یک گونه 
گیاهی در اهواز

ح ها
طرح های فاقد ارزیابی زیست محیطی، اعتبار طر

دریافت نمی کنند
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
ــه گذشــته در جلســه  ــت: هفت ــط زیســت گف محی
ریاســت  بــه  محیط زیســت  عالــی  شــورای 
رئیــس جمهــوری، مصــوب شــد ســازمان برنامــه و بودجــه بــه 
طرح هایــی کــه ارزیابــی زیســت محیطی نداشــته باشــند، اعتبــار 
اجــرا اختصــاص ندهــد. حمیــد ظهرابــی دیــروز در گفــت و گــو با 
خبرنــگار علمــی ایرنــا افــزود: در جلســه شــورای عالــی محیــط 
ــای  ــی طرح ه ــت محیط ــط زیس ــد ضواب ــه تایی ــت مصوب زیس
ــاده 23  ــف م ــد ال ــتناد بن ــه اس ــرمایه ای ب ــی س ــک دارای تمل
قانــون الحــاق برخــی مــواد قانــون تنظیــم برخــی مقــررات مالــی 
دولــت مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه بــر اســاس ایــن مصوبــه 
قــرار شــد منابــع مالــی طرح هایــی کــه مشــمول ارزیابــی اثــرات 
زیســت محیطی هســتند، توســط ســازمان برنامــه و بودجــه 
تامیــن نشــود مگــر اینکــه مجــوز ارزیابی اثــرات زیســت محیطی 
ــد و صــادر  آن طــرح را ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تایی
کــرده باشــد. وی اظهــار داشــت: در واقــع قــرار شــد طرح هایــی 

کــه مشــمول ارزیابــی زیســت محیطی هســتند، دریافــت اعتبــار 
آنهــا منــوط بــه تاییــد گــزارش ارزیابــی زیســت محیطــی توســط 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت شــود. ضمــن اینکــه مجریــان 
ــی و  ــای مکان یاب ــا طرح ه ــان ب ــدند همزم ــف ش ــا مکل طرح ه
امکان ســنجی، مطالعــات ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی و 
تملــک دارایــی را هــم انجــام داده و در اختیــار ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت قــرار دهنــد و ســازمان هــم بایــد طــی حداکثــر 
ــد کــه اگــر  ــا مخالــف خــود را اعــالم کن دو مــاه نظــر موافــق ی
ــی  ــت تلق ــه موافق ــه منزل ــد ب ــر نکن ــالم نظ ــدت اع ــن م در ای
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــط زیســت انس ــاون محی ــود. مع می ش
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــن مصوب ــرد: ای ــد ک ــت تاکی ــط زیس محی
از تخریــب محیط زیســت اســت چــون برخــی پروژه هــای 
عمرانــی قبــل از اینکــه گــزارش ارزیابــی زیســت محیطی طــرح 
را دریافــت کننــد و یــا بــه تصویــب ســازمان محیط زیســت 
ــث  ــه باع ــد ک ــاز می کنن ــود را آغ ــی خ ــت اجرای ــد، فعالی برس

تخریــب محیط زیســت می شــود. 

دها
س

معــاون آب، خــاک و محیــط زیســت ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور، تأمیــن اعتبــار ســد گلــورد 
و  برنامــه  اولویت هــای ســازمان  از  را  مازنــدران 
بودجــه کشــور دانســت و گفــت: همــه تالشــمان را بــرای تأمیــن 
ــی خــود را طــی  ــه مراحــل پایان ــن ســد ک ــاز ای ــورد نی ــار م اعتب
می کنــد بــه کار خواهیــم گرفــت. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ــورد  وزارت نیرو)پــاون(، "کیومــرث ســبزی" در بازدیــد از ســد گل
ــن طــرح در ســال  ــی ای ــارد ریال ــار 130 میلی ــه اعتب ــا اشــاره ب ب
98 گفــت: برنامــه داریــم ایــن رقــم را در آینــده نزدیــک بــه 230 
میلیــارد ریــال افزایــش دهیــم. "حیــدر داودیــان" معــاون طــرح 
ــت  ــریح وضعی ــا تش ــز ب ــدران نی ــه ای مازن ــعه آب منطق و توس
پیشــرفت ســد و شــبکه گلــورد گفــت: خوشــبختانه همزمــان بــا 
اجــرای ســد، بخــش مهمــی از شــبکه آبیــاری و زهکشــی ایــن 
طــرح کــه در فراینــد اجــرا از تســهیالت بانــک توســعه اســالمی 
ــل آن  ــا تکمی ــه ب ــت ک ــرداری اس ــاده بهره ب ــد، آم ــتفاده ش اس
ــبکه  ــیعی از ش ــش وس ــرای بخ ــال آب ب ــن و انتق ــکان تامی ام
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ــم. ــترش دهی ــان را گس ــق نظارت هایم ــن طری از ای
ــاره پســماندهای صنعتــی نیــز می گویــد:  تجریشــی درب
قانــون در خصــوص پســماند های صنعتــی بــه صراحــت 
ــه  ــی وظیف ــماندهای صنعت ــدام پس ــد، انه ــالم می کن اع
ــی  ــای صنعت ــن تولیدکننده ه ــت بنابرای ــده اس تولید کنن
موظــف بــه مدیریــت آن هســتند. در برنامــه چهــارم آمده 
اســت هــر اســتان یــک محــل دفــن پســماند صنعتــی 
ویــژه و خطرنــاک بایــد داشــته باشــد کــه تاکنــون ایــن 
قانــون اجــرا نشــده اســت. در حقیقــت از زمــان اجــرای 

برنامــه چهــارم تــا ســال گذشــته تنهــا ســه محــل دفــن 
پســماند صنعتــی در کشــور داشــتیم و حتــی در برخــی 
از اســتان ها ایــن پســماندها شناســایی هــم نشــده 
بــوده اســت. وی خاطرنشــان می کنــد: از ســال گذشــته 
اســتان ها را تک تــک شناســایی و تــالش می کنیــم کــه 
تــا پایــان ســال در 4 اســتان جدیــد بــا هماهنگــی وزارت 
ــی  ــماند صنعت ــن پس ــل دف ــتانداری ها مح ــور و اس کش
ایجــاد شــود، مشــکلی کــه تاکنــون وجــود داشــت، ایــن 
ــت نمی شــود  ــه پســماندها مدیری ــا ک ــه از آنج اســت ک

ــد  ــرمایه گذاری می کردن ــه س ــن زمین ــه در ای ــرادی ک اف
بــا کمبــود پســماند مواجــه بودنــد، بنابرایــن یکــی دیگــر 
ــده در  ــایی پســماندهای تولیدش ــا شناس ــات م از اقدام
کشــور اســت. ایــن مقــام مســوول در ادامــه می افزایــد: 
از همیــن رو ســامانه ای از فروردین مــاه در ایــن خصــوص 
ایجــاد کردیــم و بــا هماهنگــی بــا وزارت صنعــت و نفــت 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــک ک ــع ی ــی صنای ــرای تمام ب
اســت و ســعی می کنیــم مبــدا و مقصــد پســماندهایی 
کــه در کشــور جابجــا می شــود را در ایــن ســامانه 

ــر آن  مشــخص کــرده و ســازمان محیــط زیســت نیــز ب
نظــارت کنــد. بــه طــور مثــال اگــر قــرار اســت پســماندی 
ــد  ــود، بای ــال ش ــالن ارس ــراوان در گی ــه س ــلویه ب از عس
ــالم  ــن اع ــل دف ــه مح ــه کارخان ــماند ب ــده پس تولید کنن
کنــد و چنانچــه کارخانــه مدیریــت پســماند قبــول کــرد، 
پــس از آن ادارات ســازمان محیط زیســت در اســتان 
بایــد تاییــد کننــد کــه ایــن پســماندها در ایــن کارخانــه 

ــد امحــاء  شــود. ــت پســماند می توان مدیری
ــد: بنابرایــن تمامــی جابجایی هایــی  وی تصریــح می کن
کــه در سراســر کشــور بــرای پســماندها صــورت می گیــرد 
ــامانه  ــن س ــت در ای ــت و نف ــی وزارت صم ــا هماهنگ ب
کارخانه هــای  و  تولیــدی  کارخانه هــای  و  مشــخص 
ــن  ــز شناســایی می شــوند. بنابرای ــت پســماند نی مدیری
ــه  ــی ک ــماندهای خطرناک ــی پس ــد تمام ــه بع ــن ب از ای
ــارت  ــری و نظ ــل پیگی ــود، قاب ــا می ش ــور جابج در کش

اســت.

تهدید جدی پسماندهای بیمارستانی
بــه عقیــده کارشناســان پســماند محیــط زیســت، دفــع 
زباله هــای عفونــی و بیمارســتانی از مهمتریــن معضــالت 
ــام  ــی انج ــت و اصول ــر درس ــه اگ ــت ک ــینی اس شهرنش
نشــود تبدیــل بــه تهدیــد جــدی بــرای ســالمت عمومــی 
خواهــد شــد. بــه گــزارش ایرنــا، طبــق آمــار ســال 
1395، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــور ب ــتان های کش  بیمارس
منابــع تولیــد پســماندهای بیمارســتانی روزانــه 400 تــن 
پســماند تولیــد می کننــد. پســماندهای بیمارســتانی 
شــامل پســماندهای عفونــی، پســماندهای پاتولوژیــک، 
ــال  ــی و امث ــماندهای داروی ــده، پس ــز و برن ــام تی اجس
ــردن  ــن ب ــتند و از بی ــاک هس ــماندهای خطرن آن، پس
ــت  ــی اس ــده و مهم ــالت نگران  کنن ــی از معض ــا یک آنه
ــهری را  ــران ش ــزان و مدی ــه  ری ــژه برنام ــه وی ــه توج ک
ــی  ــار ســازمان بهداشــت جهان ــر اســاس آم ــد. ب می  طلب
ســاالنه 6 میلیــون نفــر در جهــان بــه خاطــر نبــود 
ــه دلیــل  مدیریــت صحیــح پســماندهای بیمارســتانی ب
ــدز جــان خــود را از  ــه ای ــی از جمل ــه بیماری های ــال ب ابت
11 »قانون مدیریت  ماده  استناد  به  دســت می دهنــد. 
و  ویژه  پسماندهــای  تولیدکننده  مراکز  تمام  پسماند« 
جداسازی  به  نسبت  باید  پزشکی  عفونی  زباله هــای 
ــه  ــن حــال گفت ــا ای ــد. ب ــدام کنن پسماند هــای عفونی اق
انتقــال  و  حمــل  تعرفه هــای  افزایــش  می شــود 
پســماندهای بیمارســتانی منجــر بــه ایجــاد مشــکالتی از 
جملــه تاخیــر در انتقــال پســماندها و زباله هــا در برخــی 

 بیمارســتان ها شــده اســت.

پسماند عفونی از 
خطرناكترین نوع 

پسماند برای سالمت 
بشر است كه براساس 
آمار سازمان بهداشت 

جهانی ساالنه ۶ 
میلیون نفر به خاطر 

تماس با پسماندهای 
عفونی جان خود را 
از دست می دهند 
ولی ساماندهی آن 

مورد غفلت متولیان 
سالمت قرار گرفته و 

هم اکنون ساماندهی 
زباله های عفونی از 

مهمترین چالش های 
کالنشهرهاست.

انتقاد به افزایش قیمت جمع آوری زباله های بیمارستانی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: 

شهرداری ها نباید از جمع آوری پسماندهای بهداشتی کسب درآمد کنند

ــه  ــف از جمل ــای مختل ــاد در بخش ه ــردم نه ــازمان های م س
ــت هســتند  ــت و دول ــان مل ــه ارتباطــی می محیط زیســت حلق
ــادی در ایجــاد  ــر بســیار زی ــا تاثی ــه آنه کــه توجــه دولت هــا ب
انگیــزه و عملکــرد آنهــا دارد، بــا ایــن وجــود، برخــی دولت هــا 
ــه آنهــا  ایــن نهــاد مردمــی را مــوی دمــاغ خــود می داننــد و ب
چنــدان بهــا نمی دهنــد، دولت هــای هوشــمند امــا تــالش 
ــوان  ــت و از ت ــی را تقوی ــرمایه های اجتماع ــن س ــد ای می کنن
آنهــا بــرای عبــور از بحران هــای مختلــف اســتفاده کننــد.
انســان بــه عنــوان موجــودی فعــال در عرصــه محیــط زیســت 

همــواره درصــدد اســتفاده از طبیعــت و منابــع موجــود در 
ــی بشــر،  ــی زیاده خواه ــه ویژگ ــه ب ــا توج ــوده اســت و ب آن ب
ــت و در  ــوان طبیع ــش از ت ــی بی ــه بهره کش ــتفاده ب ــن اس ای
نتیجــه، تخریــب منابــع و طبیعــت منجــر شــد و بعــد از 
ــا ادامــه  ــه ایــن نتیجــه رســید کــه ب مدتــی جامعــه بشــری ب
ــن  ــت را از بی ــط زیس ــت و محی ــا طبیع ــه تنه ــد ن ــن رون ای
ــگ  ــز تن ــش نی ــرای خــود و فرزندان ــه عرصــه را ب ــرد بلک می ب
می کنــد بنابرایــن در صــدد جبــران برآمــد. بــرای جبــران 
ــای  ــه بازوه ــود و ب ــش رو ب ــواری پی خســارات وارده، راه دش

ــغله  ــا مش ــرف دولت ه ــک ط ــون از ی ــت چ ــاز داش ــوی نی ق
خــود را داشــتند و مــردم نیــز در پــی اســتفاده بی رویــه 
چندیــن ســاله از ایــن منابــع، آگاهــی چندانــی در ایــن زمینــه 
ــا  ــد ت ــاد می ش ــه ای ایج ــک حلق ــد ی ــن بای ــتند بنابرای نداش
ایــن اقشــار را ماننــد زنجیــری در کنــار هــم جمــع کنــد و بــر 
ــاد  ــازمان های مردم نه ــان س ــا هم ــمن ها ی ــاس س ــن اس همی
ــروز  ــمن ها ام ــد س ــا رش ــن ب ــت. بنابرای ــکل گرف )NGO( ش
حلقــه واســط ارتبــاط مــردم بــا حکومــت و دولت هــا و جلــب 
ــق  ــف از طری ــور مختل مشــارکت هــر چــه بیشــتر مــردم در ام
ــا  ــوان نهاده ــه عن ــمن ها ب ــرد، س ــورت می گی ــا ص ــن نهاده ای
و موسســاتی کارآمــد و مکمــل بخــش دولتــی در تأمیــن 
اهــداف توســعه از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار هســتند در واقــع 
NGO هــا ســازمان های غیردولتــی و غیرانتفاعــی هســتند 
کــه نــه بــه دولــت وابســته اند و نــه گرایــش سیاســی در 
اساســنامه  دارای  ســازمان ها  ایــن  می شــود،  دیــده  آنهــا 
ــت  ــل ثب ــا از قب ــکیالت آنه ــتند و تش ــدون هس ــوب و م مکت
ــه  ــا ب ــگاه دولت ه ــوه ن ــم، نح ــاله مه ــا مس ــت ام ــده اس ش
ــگاه  ــازوی مکمــل اســت. برخــی دولت هــا ن ــوان ب ــه عن آنهــا ب
چنــدان خوشــایندی بــه ســمن ها ندارنــد و بــه اعتقــاد برخــی 
ــوی  ــمن ها را م ــتمداران، س ــردان و سیاس ــان، دولتم کارشناس
دمــاغ خــود می داننــد و نمی خواهنــد کــه در کارشــان دخالــت 
ــا  ــه آنه ــی ب ــگاه مثبت ــا ن ــوض برخــی دولت ه ــا در ع ــد ام کنن
ــه  ــا ب ــد در بیشــتر امــور از ظرفیــت آنه ــد و ســعی می کنن دارن
عنــوان حلقــه واســط میــان حکومــت؛ دولــت و مــردم اســتفاده 
ــه  ــم ب ــم و دوازده ــت یازده ــگاه در دول ــن ن ــه همی ــد ک کنن
ــر  ــور منج ــتی در کش ــمن محیط زیس ــدود 970 س ــت ح فعالی

ــر سیاســت محیط زیســت  ــش دبی ــد دروی شــده اســت. محم
ریاســت جمهــوری  نهــاد  راهبــردی  بررســی های  مرکــز  در 
دراین بــاره بــه ایرنــا گفــت: ســازمان های مــردم نهــاد یــا 
ــاد  ــد اعتم ــه می توانن ــتند ک ــط هس ــد واس ــه ح ــمن ها حلق س
ملــی را بیــن مــردم، حاکمیــت و دولــت حفــظ کننــد، در هــر 
مردم نهــاد  ســازمان های  فعالیــت  جامعــه ای کــه کیفیــت 
ــند  ــد باش ــری بهره من ــی قوی ت ــه اجتماع ــد، از بدن ــر باش بهت
در  معمــوالً  باشــد  آنهــا کمتــر  روی  امنیتــی  فشــارهای  و 
بحران هــای اجتماعــی و همچنیــن در مواقعــی کــه کشــور 
ــت  ــرار دارد، قابلی ــگان ق ــدی بیگان ــای ج ــرض تهدیده در مع
نشــان  را  خــودش  بیشــتر  آن کشــور  پایــداری  و  حفــظ 
می دهــد و دولت هــا و حاکمیت هــا بــا کمتریــن هزینــه ای 
مقابلــه  بــرای  شایســته تری  عمومــی  بســیج  می تواننــد 
ــا  ــه ب ــه در مواجه ــا اینک ــد ی ــا کنن ــترک ایف ــمن مش ــا دش ب
ــای  ــی از ظرفیت ه ــه و بیابان زای ــیل، زلزل ــد س ــی مانن خطرات
مردمــی اســتفاده کننــد تــا بتواننــد کشــور را دوبــاره بــه 
دفتــر  ســابق  مدیــرکل  برگرداننــد.  متعــادل  وضعیــت 
مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
ــا  ــمند دنی ــی و هوش ــای مترق ــه دولت ه ــن هم ــزود: بنابرای اف
تــالش می کننــد شــرایطی فراهــم کننــد تــا بــا کمتریــن 
هزینــه ممکــن، مــردم داوطلبانــه بخشــی از وقــت خــود را در 
ــی  ــاد در حوزه هــای مختلــف مدن ــب تشــکل های مــردم نه قال
ــوق  ــت از حق ــی، حمای ــراث فرهنگ ــط زیســت، می ــد محی مانن
ــواد مخــدر  ــاد، قاچــاق م ــا اعتی ــه ب ــودکان کار، مقابل ــان، ک زن
ــع  ــب در واق ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــا معطــوف بدارن ــر آنه و نظای

ــود. ــر ش ــت داری کمت ــه حکوم هزین

سازمان های مردم نهاد پل عبور از بحران ها

مدیرعامــل جمعیــت کویــر ســبز کاشــان از آغــاز پویــش 
ــط  ــان« توس ــع درخت ــه قط ــه ب ــوش »ن ــی و خودج اعتراض
ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــت در ای ــط زیس ــتداران محی دوس
ــگاران،  ــع خبرن ــاد در جم ــرو اعتم ــنا، خس ــزارش ایس ــه گ ب
ــه قطــع درختــان کاشــان، توســط  ــه ب اظهــار کــرد: پویــش ن
ــمی  ــت رس ــال فعالی ــتمین س ــتانه بیس ــن در آس ــن انجم ای
ــا محورهــای محیطــی زیســتی  خــود در ســطح شهرســتان ب
و بــه طــور خــاص، اعتــراض بــه قطــع درختــان بــرای اجــرای 
پروژه هــای شــهری ایجــاد شــده اســت. وی افــزود: مدیــران 
ــدد  ــای متع ــود وعده ه ــا وج ــر ب ــال های اخی ــهری در س ش
ــا در  ــا، ام ــع آن ه ــای قط ــه ج ــان ب ــی درخت ــرای جابجای ب
و  ندارنــد  توجهــی  عمرانــی  پروژه هــای  اجــرای  هنــگام 
متأســفانه در یــک پــروژه شــهری، از یــک هــزار و 100 اصلــه 
ــا  ــازمان پارک ه ــی س ــا همراه ــت ب ــط 400 درخ ــت فق درخ
ــف  ــه ک ــده و بقی ــا ش ــا به ج ــهرداری ج ــبز ش ــای س و فض
بــر شــدند. مدیرعامــل جمعیــت کویــر ســبز کاشــان تصریــح 
ــگ  ــه جن ــن شــرایط در ســومین هفت ــه ای ــا توجــه ب ــرد: ب ک
شــهروندی در بــام شــهر کاشــان بــا حضــور ســمن های 
ــعار  ــهروندی و ش ــوزش ش ــدف آم ــا ه ــتی و ب ــط زیس محی
ــتیک در  ــرف پالس ــش مص ــرای کاه ــتیک« ب ــه پالس ــه ب »ن
زندگــی روزمــره شــهروندان برگــزار شــد، اعتــراض خــود 
را بــه گــوش مســئوالن و شــهروندان رســاندیم. اعتمــاد 
گفــت: عضوهــای جمعیــت کویــر ســبز کاشــان در ایــن 
بــرای کاهــش  بــر دعــوت شــهروندان  جشــنواره عــالوه 
ــه  ــای »ن ــن پالکارده ــا در دســت گرفت ــتیک ب مصــرف پالس
ــت  ــتار رعای ــدار« خواس ــعه پای ــان« و »توس ــع درخت ــه قط ب
ــرای  ــی در اج ــت محیط ــای زیس ــا و معیاره ــام مالک ه تم
ــدند. وی  ــان ش ــدار کاش ــعه پای ــهری و توس ــای ش پروژه ه
افــزود: هیچ کــس مخالــف توســعه شــهر نیســت ولــی 
ــدی و  ــه زمان بن ــک برنام ــاس ی ــر اس ــد ب ــعه بای ــن توس ای

ــد. ــی باش کارشناس

مدیرعامل جمعیت 
کویر سبز کاشان خبر داد:

آغاز پویش نه به 
قطع درختان در کاشان

خبر

حمله »گاندو« به یک 
دختربچه روستایی

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: دســت دختــر بچــه ای روســتایی 
از توابــع شهرســتان ســرباز کــه بــرای برداشــتن آب 
بــه نزدیکــی برکــه رفتــه بــود در پــی حملــه »گانــدو« 
آســیب جــدی دیــده اســت. وحیــد پورمــردان در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم 
در چابهــار اظهــار داشــت: دســت دختــر بچــه ای روســتایی از توابــع شهرســتان 
ســرباز واقــع در منطقــه بلوچســتان در جنــوب اســتان سیســتان و بلوچســتان 
کــه بــرای برداشــتن آب بــه نزدیکــی برکــه رفتــه بــود در پــی حملــه »گانــدو« 
ــت،  ــدت جراح ــه ش ــه ب ــا توج ــه وی ب ــه گفت ــت. ب ــده اس ــدی دی ــیب ج آس
پزشــکان قصــد دارنــد دســت آســیب دیده ایــن دختــر بچــه را در پیونــد بزننــد.

رشد گیاه خنجری در محالت 
ــی  ــان زینت ــی گل و گیاه ــکده مل ــس پژوهش رئی
ــر  ــاه غــول پیک ــت: در یــک پدیــده نــادر گی گف
خنجــری )آگاو( معــروف بــه گیــاه قــرن در محــالت 
از توابــع اســتان مرکــزی بــه گل نشســت. بــه 
گــزارش ایرنــا، محمدرضــا شــفیعی افــزود: ایــن گیــاه غــول پیکــر پــس از 20 
ــه دلیــل تغییــرات دمایــی و ژنتیکــی در پایتخــت گل ایــران گل داده  ســال ب
اســت. وی اظهــار داشــت: گیــاه آگاو از خانــواده نرگــس یــا آگاواســه اســت کــه 
گونه هــای مختلفــی دارد و در 300 گونــه مختلــف مشــاهده شــده کــه دو گونــه 
اصلــی آن بیشــتر در فضــای ســبز اســتفاده می شــود. وی گفــت: شــیوه تکثیــر 
ایــن گیــاه از طریــق پاجــوش اســت و ایــن گیــاه دارای برگ هــای پهــن اســت.

سد هراز نیامند اعتبار است
 معــاون امــور آب،کشــاورزی و محیــط زیســت 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور گفــت: امیدواریــم 
بــا تخصیــص اعتبــار مناســب، طــرح هــراز شــتاب 
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــرد. ب ــود بگی ــه خ بیشــتری ب
ــاون  ــبزی مع ــاری ، س ــوان از س ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس گ
امــور آب، کشــاورزی و محیــط زیســت ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور پــس 
از بازدیــد از مؤلفه هــای مختلــف ســد هــراز ضمــن اشــاره بــه بازدیــد پارســال 
ــی در یــک ســال گذشــته در ایــن پــروژه  از ایــن طــرح گفــت: اقدامــات خوب
ــه  ــن طــرح هســتیم ک ــی در ای انجــام شــد و امــروز شــاهد پیشــرفت مطلوب
ــد  ــه رون ــتری ب ــتاب بیش ــاری ش ــای اعتب ــع محدودیت ه ــا رف ــم ب امیدواری

ــروژه ببخشــیم. اجــرای پ

حوادث

گیاهان

سدها

ته سیگار به گیاهان آسیب می زند
محققان دانشگاه انگلیا راسکین واقع در انگلیس دریافتند ته سیگارهایی که در طبیعت انداخته می شوند، قابلیت 

رشد گیاهان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند. به گزارش پایگاه خبری ساینس، در این تحقیقات مشخص 
شد صرف نظر از نوع ته سیگار، پس از گذشت 21 روز از زمان رها شدن آن در خاک، جوانه زنی و رشد طولی و حجم 

توده ریشه گیاه شبدر سفید به ترتیب 27، 28 و 57 درصد کاهش می یابد. 
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امســال بــا جــان گرفتــن تاالب هــای فــارس، دســته های پرنــدگان 
مهاجــر در کنــار آبگیرهــا و تاالب هــای ایــن اســتان فــرود آمدنــد، 
دریاچــه مهارلــو در 25 کیلومتــری جنــوب شــیراز نیــز ایــن روزهــا 
شــاهد پــرواز دســته جمعــی فالمینگوهــا است.امســال بــا پــر آب 
ــرواز دســته جمعی  ــع از پ ــو صحنه هــای بدی شــدن دریاچــه مهارل
ــه  ــه از مناطــق ســیبری و کشــورهای آســیانه میان ــا ک فالمینگوه
خــود را بــه مناطــق گرمســیری فــارس و دریاچــه مهارلــو رســانده 
انــد رقــم خــورده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، لیــال جوالیــی رئیــس 
ــت:  ــارس گف ــت ف ــط زیس ــت محی ــش حفاظ ــات وح اداره حی
بــرآورد می شــود حــدود چهــار تــا پنــج هــزار فالمینگــو در حاشــیه 
دریاچــه مهارلــو زیســت کننــد، ایــن پرنــدگان در صــورت مســاعد 
ــی و  ــق تاالب ــز در مناط ــط پایی ــا اواس ــت ت ــرایط زیس ــودن ش ب
ــر اســاس آمارهــای موجــود  ــدگار هســتند. ب ــو مان دریاچــه مهارل
ــزی از  ــار آب ــزی وکن ــدگان آب ــواع پرن ــه ان ســاالنه بیــش از 70 گون
جملــه فالمینگوهــا بــه اطــراف تاالب هــای دائمــی وفصلــی فــارس 
مهاجــرت می کننــد و پــس از گذرانــدان دوره کــوچ بــه عرض هــای 
شــمالی کــره زمیــن بازمی گردنــد. تــاالب مهارلــو بیــن تاالب هــای 
ــرای زیســت فالمینگوهــا  فــارس امســال شــرایط مناســب تری ب
دارد. هرچنــد خشکســالی های پی درپــی ســال های گذشــته، 
تخریــب تاالب هــا بــه علــت برداشــت های بــی رویــه از آب هــای 
زیرزمینــی و حفــر چاه هــای غیرمجــاز موجــب کاهــش جمعیــت 
وتنــوع پرنــدگان مهاجــر شــده اســت. ســعید محمــودی مدیــر کل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان فــارس نیــز گفــت: زیســت بوم 
تاالب هــای فــارس به گونــه ای اســت کــه در فصــل گرمــا بخشــی 
ــا  ــود، ام ــر می ش ــوا تبخی ــای ه ــبب گرم ــه س ــاالب ب ــم ت از حج
ــای پوشــش گیاهــی و  ــز موجــب احی ــر نی ــد تبخی ــن فرآین همی
ــگان  ــاالب بخت ــر انجیرســتان ها و باغ هــای اطــراف ت اثرگــذاری ب

می شــود.

پرواز فالمینگوها بر فراز 
دریاچه مهارلوی شیراز
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دها
تأمین اعتبار سد گلورد مازندران جزو اولویت های س

سازمان برنامه و بودجه کشور است
معــاون آب، خــاک و محیــط زیســت ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور، تأمیــن اعتبــار ســد گلــورد 
و  برنامــه  اولویت هــای ســازمان  از  را  مازنــدران 
بودجــه کشــور دانســت و گفــت: همــه تالشــمان را بــرای تأمیــن 
ــی خــود را طــی  ــه مراحــل پایان ــن ســد ک ــاز ای ــورد نی ــار م اعتب
می کنــد بــه کار خواهیــم گرفــت. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ــورد  وزارت نیرو)پــاون(، "کیومــرث ســبزی" در بازدیــد از ســد گل
ــن طــرح در ســال  ــی ای ــارد ریال ــار 130 میلی ــه اعتب ــا اشــاره ب ب
98 گفــت: برنامــه داریــم ایــن رقــم را در آینــده نزدیــک بــه 230 
میلیــارد ریــال افزایــش دهیــم. "حیــدر داودیــان" معــاون طــرح 
ــت  ــریح وضعی ــا تش ــز ب ــدران نی ــه ای مازن ــعه آب منطق و توس
پیشــرفت ســد و شــبکه گلــورد گفــت: خوشــبختانه همزمــان بــا 
اجــرای ســد، بخــش مهمــی از شــبکه آبیــاری و زهکشــی ایــن 
طــرح کــه در فراینــد اجــرا از تســهیالت بانــک توســعه اســالمی 
ــل آن  ــا تکمی ــه ب ــت ک ــرداری اس ــاده بهره ب ــد، آم ــتفاده ش اس
ــبکه  ــیعی از ش ــش وس ــرای بخ ــال آب ب ــن و انتق ــکان تامی ام

ــد.  ــد ش ــم خواه ــد فراه ــت س ــن دس ــاری پایی ــزار هکت 25 ه
ــیالب  ــرل س ــد در کنت ــن س ــش ای ــه نق ــاره ب ــا اش ــان ب داودی
گفــت: در ســیالب اخیر)فروردیــن 98( اگرچــه جــاده دسترســی 
ــرای  ــن ســد مســدود و مشــکالتی را ب روســتاهای باالدســت ای
مــردم منطقــه ایجــاد کــرد، امــا از خســارات ســنگین بــه مناطــق 
ــود. ــری نم ــت جلوگی ــاورزی پایین دس ــی کش ــکونی و اراض مس
معــاون طــرح توســعه آب منطقــه ای مازنــدران احــداث و تکمیــل 
پــل اصلــی واقــع در دریاچــه ســد را از اولویت هــای ایــن شــرکت 
در تکمیــل ایــن پــروژه برشــمرد و گفــت: به دلیــل قطــع راه 
ارتباطــی بــا محدودیــت آبگیــری مواجــه هســتیم کــه در شــرایط 
ــر مکعــب  ــون مت موجــود فقــط امــکان آبگیــری حــدود 7 میلی
ــل  ــیالب، پ ــر س ــوع ه ــا وق ــه ب ــان اینک ــا بی ــود دارد. وی ب وج
آب نمــای ارتباطــی روســتاییان بــه زیــر آب رفتــه و ایــن شــرکت 
جهــت رفــع مشــکالت مــردم منطقــه و همچنیــن افزایــش تــراز 
ــل از  ــا قب ــه ت ــرده ک ــداث ک ــد را اح ــت جدی ــل موق ــری، پ آبگی

ــد رســید. ــرداری خواه ــه بهره ب ــت ب ــه دول هفت

ت
یس

ط ز
حی

بررسی محیط زیستی نواحی ۱22 گانه م
شهرداری تهران

مدیــرکل محیــط زیســت شــهرداری تهــران گفــت: 
ــط  ــات محی ــا و اقدام ــد دوره ای از فعالیت ه بازدی
زیســتی نواحــی 122 گانــه شــهرداری تهــران بــه 
ــت  ــهری جه ــران ش ــگام مدی ــری به هن ــور تصمیم گی منظ
بهبــود عملکــرد توســط اداره کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار 
ــور  ــن علی پ ــنا صدرالدی ــزارش ایس ــه گ ــود. ب ــی ش ــام م انج
گفــت: فعالیت هــا، اقدامــات و پروژه هــای محیــط زیســتی 
مناطــق 22گانــه شــهرداری تهــران در تمامــی حوزه هــای مرتبــط 
ــم کارشناســی و تخصصــی اداره  ــط زیســت توســط تی ــا محی ب
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــد و بررس ــورد بازدی ــت م ــط زیس کل محی
وی افــزود: بازدیدهــای تخصصــی محیــط زیســتی مناطــق 
ــور  ــا هــدف تســریع و تســهیل ام ــران ب ــه شــهرداری ته 22گان
ــهریور  ــا ش ــت و ت ــده اس ــاز ش ــا آغ ــرای پروژه ه ــد اج در رون
ــت  ــود کیفی ــور بهب ــه منظ ــه ب ــه دارد ک ــاری ادام ــال ج ــاه س م
اقدامــات و فعالیــت هــای محیــط زیســتی، نتایــج آن بــه اطــالع 
ــط زیســت و  ــرکل محی شــهرداران مناطــق خواهــد رســید. مدی

توســعه پایــدار در ادامــه اظهارکــرد: بازدیدهــای دوره ای از مناطــق 
به صــورت فصلــی و بــه منظــور بررســی نحــوه فعالیــت پروژه هــا 
ــود  ــع موج ــائل و موان ــع مس ــی و رف ــی و کم ــاظ کیف ــه لح ب
ــا اشــاره بــه شــعار مدیریــت شــهری  صــورت مــی گیــرد. وی ب
»تهــران شــهری بــرای همــه« گفــت: توجــه بــه مســائل محیــط 
ــازی و  ــی، شهرس ــای عمران ــام فعالیت ه ــار تم ــتی در کن زیس
ــد دوره  ــذا بازدی ــت، ل ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــره از اهمی غی
ــران  ــگام مدی ــری به هن ــم گی ــا و در نتیجــه تصمی ای از پروژه ه
شــهری بــا در نظــر گرفتــن مشــکالت موجــود منجــر بــه 

ــا خواهــد شــد.  ــروژه ه ــوب پ ــح و مطل پیشــرفت صحی
در همیــن راســتا، کارشناســان اداره کل محیــط زیســت و توســعه 
ــط  ــروژه هــای محی ــران، از فعالیت هــا و پ ــدار شــهرداری ته پای
زیســتی مناطــق 1 و 18 اعــم از ســوله هــای بازیافــت و تفکیــک 
پســماند، تجهیــزات خورشــیدی موجــود در ســاختمان نواحــی و 
بوســتان هــای انــرژی، پکیــج هــا و سیســتم هــای تصفیــه آب 

و فضــالب بازدیــد کردنــد.
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سودوکو شماره ۱۵00

پاسخ سودوکو شماره ۱4۹۹

افقی
1- آنکــه بر توانایی هــای خودتکیه کند - 

ریاضت کش هندی

2- خانه هــای ریز عکس - نوعی 

شــیرینی  - ستاره شناسی

3- منطقــه صنعتــی آلمان - چه وقت؟ 

- برتــر و بهتر - امیدواری

4- پشــت سرهم - نام مبارک امام 

چهارم

5- ثروتمنــد - حــرف مفعولی - گزند و 

صدمــه - خدای دروغین

6- زن شــوهر مرده - برهنه و عریان - 

نیاز بر  اضافه 

7- بعــد از هفــت - گیاه زیره رومی - 

واحد پــول پاپوا گینه نو

8- خاندان - چاپلوســی کردن - برادر 

بزرگتــر - باال آمدن آب دریا

9- محمــد بــن زکریای رازی را در مغرب 

زمین به این نام می شناســند - رودی 

در اســتان کرمان - پایتخت چین

10- قیچــی - مقابــل دیو - دارای صدا 

یا عالمت مد

11- حرف پیروزی - دعوت شــده - 

راندن مزاحم - آش پشــت پا

12- جهنــم - فیلمی از ابراهیم 

حاتمی کیا

13- پــدر ادریس نبی )ع( - قطعه 

اســتوانه ای وسط چرخ - دختر لک - 

واحد شمارش چارپا

14- خنــده آور - پول عراق - 

نشین صحرا

15- نمک اســید ازتیک - قهرمانان 

داســتان کلیله و دمنه

عمودی 
1- دارای شــک و تردید - ساز دهنی

2- هر نوع آســیب روحی یا جســمی - 

به ســرعت - راز نهفته

3- مخفف کاربراتور - طال - ســعی و 

کوشش

4- دریا - جواب هوی - ســهل انگارى 

- ویتامیــن انعقاد خون

5- شــخص و ذات - مادر - دشــمنی و 

ناسازگاری

6- آگاه و بیــدار - آلوچــه کوهی - پایه، 

خانه ستون 

7- منقــار کوتــاه - بنایی تاریخی در 

اصفهان - جوان نیســت

8- دشــت بلند و هموار - خاشــاک - 

طایفــه ایرانی - آگاه و بصیر

9- پرنده ای کوچک و ســیاه رنگ - 

دارای ســر و وضع مرتب - حرف ندا

10- جســتجو کردن - کشــتی جنگی - 

دارای حرکت آهسته

11- دارای گنجایــش زیاد - نوعی ماده 

آرایشی - گوشت آذری

12- رودی در فرانســه - الیاف ساقه 

مــوز فیلیپینی - مســکوک نقره - آغوش

13- عزب بودن - پســوند زندگی کردن 

نمایشی کوتاه  -

14- بلندترین نقطه - جذاب و دوســت 

داشــتنی - ادامه یافتن

15- تعهد کردن - از شــهرهای استان 

کرمانشاه

جدول شماره ۱۵00

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

اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139860319014000101 -98/01/21 هیـات اول  موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اداره اوقـاف وامـور خیریـه جیرفـت در ششـدانگ یک باب مسـجد 
وحسـینیه سـید الشـهدا مسـاحت750متر مربـع پـالک - فرعـی از 600- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک - فرعـی از600- اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضـی قنـات خـداداد سـاردوئیه  جیرفت 
بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اداره اوقـاف وامـور خیریـه جیرفـت  محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/04/16- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/04/30-
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱7۳

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
اصالحـی  شـماره139860319014001281 -98/03/30 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  جعفر شـیرزادی دلفاردفرزند عبدالرضابشـماره 
شناسـنامه 226صـادره از جیرفـت درششـدانگ یک باب خانـه وباغچه به مسـاحت2331/12متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 1224- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از1224- اصلی 
قطعـه 6 واقـع دراراضـی گوهرسـتان دلفـارد جیرفـت بخش34کرمان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای حسـن برنـا محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دریـک  نوبت آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یک ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/04/16
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۶۳

هيـأت موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئيـن نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی (( 

در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  امالکـی  کـه برابـر آراء هيأت هـای  
حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  كرمان  
تقاضـای ثبـت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتـی آن ها مطابق قانون مذکور 
تجویـز گردیـده اسـت، بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش 
محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( 
واقـع در بخش هـای  )1-4-8(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بـه شـرح ذیـل 
آگهـی  می شـود تـا  در صورتـی كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور 
سـند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشـته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم و پـس از اخذ 
رسـيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضايی تقديم نمايند. بديهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذكور و 
عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. شـایان 
ذکر اسـت صدور و تسـلیم سند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور مانع مراجعه 

متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱ کرمان

16456  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 34 فرعـی از 4776 اصلی 
–  خانـم اکـرم عـرب ناصـری فرزنـد علـی  به شناسـنامه شـماره  3  صادره 
از  کرمـان و آقـای سـید حسـین محسـنی پـور خبیصی فرزند سـید عباس  
به شناسـنامه شـماره  501  صادره از  کرمان بالمناصفه  در ششـدانگ یکباب  
خانـه  به مسـاحت 149/7 متـر مربع به آدرس کرمان بزرگـراه آیت اله خامنه 
ای کوچـه 29 کوچـه امام سـجاد 15 انتهای کوچه خریـداری از محل مالکیت 

محمد رشـید فرخـی - ردیف هـای 1024 و 1025 
16476  فرعـی  از  4776  اصلـی مجـزی شـده از 42 فرعـی از 4776 اصلی 
–  خانم فلورا رشید فرخی فرزند محمد  به شناسنامه شماره  14030  صادره 
از  کرمـان در ششـدانگ یـک قطعـه باغ پسـته ای غیر محصور  به مسـاحت 
32555 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان ابتـدای جاده کوهپایه اراضی سـعیدی 

خریـداری از محـل مالکیـت رضـا رشـید فرخـی ) ضمنـًا حق ارتفاقـی بدین 
نحـو کـه با حـق عبـور از راه های اشـتراکی فی مابین سـایر مالکین مشـاعی 

می باشـد.( - ردیـف 11798
16482  فرعـی  از  4776  اصلـی –  آقـای محمدعلـی دهاقیـن بذرافشـان 
فرزند حسـین  به شناسـنامه شـماره  8420  صادره از  کرمان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 716/75 متـر مربع بـه آدرس کرمان جـاده قدیم 
زرنـد بعـد از دانشـگاه بلداالمیـن کوچـه سـنگ فروشـی خریـداری از محـل 

مالکیت جمشـید آمیغـی  - ردیـف 1356
16499  فرعـی  از  4776  اصلـی –  خانـم نسـیبه کاظمـی ارجاسـی فرزنـد 
بمانعلی  به شناسـنامه شـماره  114  صادره از  کرمان و آقای مهدی کافی زاده 
درختنجانی فرزند غالمعباس  به شناسـنامه شـماره  3590  صادره از  کرمان 
بالمناصفه  در ششـدانگ یکباب  خانه  به مسـاحت 265 متر مربع به آدرس 
کرمـان بلـوار امـام رضا )ع( کوچه 8 سـمت چپ درب دوم خریـداری از محل 

مالکیت رسـتم و شـاهرخ کیانیان - ردیف های 0232 و 0233 
16507  فرعـی  از  4776  اصلـی –  خانـم مریـم رام فرزنـد دادالـه  بـه 
شناسـنامه شـماره  4  صادره از  شهداد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
178/5 متـر مربـع بـه آدرس کرمان بلوار سـیدی کوچه بهشـت خریـداری از 

محـل مالکیت سـید محمدرضـا عمرانی - ردیـف 0733
16508  فرعی  از  4776  اصلی مجزی شده از 128 فرعی از 4776 اصلی –  
آقای رسـول پشـته شیرانی فرزند حسین  به شناسنامه شـماره  15  صادره از  
کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 276/85 متر مربـع به آدرس 
کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچه 39 خیابـان امام سـجاد کوچه 31 

خریـداری از محل مالکیت محمد رشـید فرخـی - ردیف 1491
26  فرعـی  از  4827  اصلـی –  آقـای مجتبـی صیفـوری طغرالجردی فرزند 
حسـین  به شناسـنامه شـماره  2  صادره از  زرند در ششـدانگ یکباب خانه 
مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 157/8 متر مربع به آدرس کرمان بلوار 
شـهدای خانـوک کوچـه 26 خریـداری از محل مالکیت سـروش سروشـیان 

- ردیف 1450
971  فرعـی  از  5117  اصلـی –  آقـای رحیـم حسـینخانی  فرزنـد عباس  به 
شناسـنامه شـماره  174  صادره از  رابر در ششـدانگ یکباب خانه به مساحت 
147/60 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان شـهرک جنـت خیابان همـت کوچه 5 

خریـداری از محـل مالکیـت محمـد مهـدی و علی محمـد سـاالرکالنتری - 
1370 ردیف 

3003  فرعـی  از  5209  اصلـی  –  آقـای سـید محمدمهدی امیرجهانشـاهی 
سیسـتانی  فرزند سـید محمدحسـین به شناسـنامه شـماره  271  صادره از  
کرمـان و خانـم مطهـره شـیخ بهائی فرزند ابوالقاسـم  به شناسـنامه شـماره  
622  صـادره از  کرمـان بالمناصفـه  در ششـدانگ یکبـاب  خانه به مسـاحت 
306/05  متـر مربـع کـه مـوازی 53/56 متر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابان 
مدیریـت بیـن کوچـه 8 و 10 خریـداری از محـل مالکیـت عـزت الـه سـاالر 

کالنتـری - ردیف هـای 0822 و 0823
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

822  فرعی  از  2  اصلی –  خانم کلثوم سـادات طبیب فرزند سـید یوسـف  
بـه شناسـنامه شـماره  59  صـادره از بردسـیر در ششـدانگ یکبـاب  خانـه  
بـه مسـاحت 374/20 متـر مربـع که مـوازی 198/80 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد به آدرس کرمان 
شـرف آبـاد کوچـه 27 پـالک 545 خریـداری از محـل مالکیت بهـرام نوذری 

- ردیـف  1362 
7072  فرعـی  از  4  اصلـی –  آقـای افـراز روشـن پـور  فرزنـد  سـعید  بـه 
شناسـنامه شـماره  3080111699  صـادره از زرنـد  و  آقـای سـیروس روشـن 
پـور  فرزنـد  سـعید  بـه شناسـنامه شـماره  3080173902  صـادره از زرنـد  و 
آقای امین روشـن پور  فرزند  سـعید  به شناسـنامه شـماره  3080345533  
صادره از زرند  بالسـویه هر کدام  نسـبت  به  دو دانگ  مشـاع  از ششـدانگ  
یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 646/50  متر مربع  کـه مـوازی 109/02 متر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار 
دارد  بـه آدرس  کرمـان  بلـوار امام حسـن شـهرک یاس سـفید خریـداری از 
محـل مالکیـت حسـین رشـید فرخی )ضمنـًا منافـع و حق السـکون و حق 
فسـخ ملـک فـوق الذکـر مـادام العمـر آقـای سـعید روشـن پـور متعلـق به 

مشـارالیه می باشـد( - ردیف هـای  0988  و 0989  و 0990
7122  فرعـی  از  4  اصلـی –  آقـای مجیـد یوسـفی زاده ارجاسـی  فرزنـد  
حسـین  به شناسـنامه شـماره  251  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب 
خانـه مشـتمل بـر طبقـات فوقانی به مسـاحت 264  متـر مربع  کـه موازی 
44/52 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه آدرس  کرمـان  بلـوار امـام حسـن انتهـای کوچه 
8 انتهـای شـرقی 2 سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت اسـدهللا موال 

زاده - ردیـف 0116
7147  فرعـی  از  4  اصلـی –  آقـای علـی حاجـی زاده  فرزنـد  مسـعود  بـه 
شناسـنامه شـماره  1205  صـادره از بافـت  و آقـای اسـماعیل مهـدوی راینی 

فرزنـد ناصـر  بـه شناسـنامه شـماره  2263  صـادره از  کرمـان بالمناصفـه از 
ششـدانگ  یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 230  متر مربـع  که مـوازی 38/78 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد  به آدرس  
کرمان  بلوار کوثر شـهرک زیتون کوچه اول قطعه دوم سـمت چپ خریداری 

از محـل مالکیـت یونس ذهـاب ناظـوری - ردیف هـای 1368 و 1369
7165  فرعـی  از  4  اصلـی –  خانـم فاطمـه حسـن زاده سـبلوئی  فرزنـد  
حسـین  به شناسـنامه شـماره  707  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب 
مغـازه مشـتمل بـر محوطـه )کارگاه( بـه مسـاحت 187/58  متـر مربـع  که 
مـوازی 31/63 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و 
در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه آدرس  کرمـان طاهرآبـاد بلـوار امـام حسـن 
بیـن کوچـه 14 و 16 خریـداری از محـل مالکیـت یونـس ذهـاب ناظـوری - 

ردیـف 1274
7984  فرعی  از  4  اصلی –  آقای غالمرضا حسینی ابارقی  فرزند  علی  به 
شناسـنامه شـماره  198  صادره از تربت جام  در ششدانگ  یکباب ساختمان 
به مسـاحت 312  متر مربع  که موازی 52/61 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قرار دارد  بـه آدرس  کرمان بلوار 
امـام حسـن کوچـه 10 قطعه 16 پشـت منازل دادگسـتری خریـداری از محل 

مالکیت عباس مهرابیـان - ردیف 0936
572   فرعـی از  5  اصلـی –  آقـای  مجتبـی صانعـی  فرزنـد  هوشـنگ  بـه  
شناسـنامه شـماره  516  صـادره از  سـیرجان  و آقـای  مهـدی صانعی فرزند 
هوشـنگ  به  شناسـنامه شـماره  84 صادره از  سـیرجان و آقای محمدرضا 
صانعی فرزند  هوشنگ  به  شناسنامه شماره   11379  صادره از  سیرجان  و 
خانم  مهری صانعی  فرزند  هوشـنگ  به  شناسـنامه شـماره  285  صادره از  
سیرجان  و خانم  مهناز صانعی  فرزند هوشنگ  به  شناسنامه شماره  479  
صـادره از  سـیرجان بالسـویه هـر کـدام  نسـبت  به  نـوزده سـهم و یک پنج 
سـهم  مشـاع  از نود و شـش  سـهم  از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت  
475 متـر مربـع بـه آدرس  کرمـان  بلـوار جمهوری اسـالمی کوچـه 15 غربی 
3 پـالک 5 خریـداری  از محـل مالکیـت  اختر کرباسـی - ردیف هـای 0067 

و 0068 و 0069 و 0070 و 0071
5369  فرعی  از  5  اصلی –  آقای حسـین کناری کرمانی  فرزند  غالمرضا  
بـه شناسـنامه شـماره  2980009628  صـادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب 
سـاختمان مشـتمل بـر فوقانی و زیرزمین بـه مسـاحت 143/85  متر مربع 
بـه آدرس  کرمـان طاهرآباد بلوار امام حسـن )ع( کوچـه 7 غربی 2 خریداری 

از محـل مالکیت اختر کرباسـی - ردیف 1707
5630  فرعـی از 10 اصلـی –  آقـای محمدرضـا فـرح بخـش  فرزنـد علـی 
بـه شناسـنامه شـماره  30 صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 359/25  متر مربع که موازی 62/02 متر مربع از ششـدانگ عرصه 

مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس  کرمان بلوار 
امیرکبیـر کوچـه 4 شـمالی 8 روبـروی شـرقی 3 خریـداری از محل مالکیت 

علـی محمد جعفـری - ردیـف  0189
3538  فرعـی از 13 اصلـی –  آقـای جـالل بینـش نیا فرزند محمدحسـین 
به شناسـنامه شـماره  702 صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان 
بـه مسـاحت 205/82  متـر مربع کـه مـوازی 51/46 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قـرار دارد به آدرس  کرمان 
بلـوار جمهـوری پشـت تاالر سـرو درب پنجم سـمت چپ خریـداری از محل 

مالکیـت عباس مهرابیان - ردیـف  2862
2266  فرعـی از 14 اصلـی –  خانـم فاطمـه کاظـم زاده ارجـاس  فرزنـد 
غالمعبـاس به شناسـنامه شـماره  1107 صـادره از  کرمان در ششـدانگ واحد 
تجـاری بـه مسـاحت 162/85  متـر مربـع کـه مـوازی 13/57 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به 
آدرس  کرمـان بلـوار امام حسـن حد فاصل کوچـه 57 و 59 - 1100 متر مانده 
بـه زیرگـذر راه آهـن خریداری از محل مالکیت ماشـاهللا ابوالحسـنی و محمد 

نـژاد مالیـری - ردیـف  0050
7270  فرعـی از 15 اصلـی –  شـهرداری کرمـان به شناسـه 14002736620 در 
ششـدانگ زمیـن جهـت الحـاق بـه پالک هـای تفکیکـی از 15 اصلی بخش 
4 بـه مسـاحت 2674/30  متـر مربع  بـه آدرس  کرمان بلـوار هوانیروز غدیر 
3 جنـب فنس هـای هوانیروز )حسـب دسـتور شـماره 97/1101/3507 مورخ 
1397/04/16 اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان( - ردیف  0582

140  فرعـی  از  26  اصلـی –  آقـای حسـین حـق وردی  فرزنـد علـی بـه 
شناسـنامه شـماره  914   صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  انبار به مسـاحت  
272/95 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار هوانیـروز روبـروی پـل زیرگـذر 
طاهرآبـاد خیابـان 18 متـری خریـداری از محـل مالکیت احمـد پورابراهیمی  

- ردیـف  1116
61  فرعـی  از  44  اصلـی مجـزی شـده از 9 فرعـی از 44 اصلـی –  آقـای 
حسـن زنگـی آبـادی  فرزنـد مهـدی بـه شناسـنامه شـماره  55   صـادره از  
کرمان  در  ششـدانگ باغ پسـته  به مسـاحت  41386 متر مربع به آدرس 
کرمـان زنگـی آبـاد - صفـی آبـاد خریـداری از محـل مالکیت رمضـان زنگی 

آبـادی - ردیـف  0430
47  فرعی  از  46  اصلی –  آقای محمدحسـین زنگی آبادی  فرزند حسـن 
بـه شناسـنامه شـماره  469   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانـه  
بـه مسـاحت  278/4 متـر مربـع کـه مـوازی 17/4 متـر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد به آدرس کرمـان زنگی آباد خیابان 
شـهید باهنـر روبروی بسـیج خریـداری از محل مالکیت سـید هـادی ترابی 

موسـوی - ردیف  1456

48  فرعـی  از  46  اصلـی –  آقـای محمـد زنگـی آبـادی  فرزنـد رمضـان 
بـه شناسـنامه شـماره  20   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانـه  
بـه مسـاحت  1047/1 متـر مربـع کـه مـوازی 65/44 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد به آدرس کرمـان زنگی آباد خیابان 
کربـالی 5 جنـب مسـجد امام حسـین خریـداری از محل مالکیت شـیرین 

نـوذری - ردیـف  0790
47  فرعی  از  48  اصلی –  آقای محسـن فتح هللا نژاد زنگی آبادی  فرزند 
علی به شناسـنامه شـماره  52   صادره از  کرمان  در  ششـدانگ یکباب خانه  
بـه مسـاحت  287/2 متـر مربع بـه آدرس کرمان کمربندی کاظـم آباد نبش 

کوچـه غربـی 22 خریداری از محل مالکیت عباس کمالـی - ردیف  1470
48  فرعی  از  48  اصلی –  آقای محسـن فتح هللا نژاد زنگی آبادی  فرزند 
علی به شناسـنامه شـماره  52   صادره از  کرمان  در  ششـدانگ یکباب خانه  
بـه مسـاحت  195/9 متـر مربع بـه آدرس کرمـان کمربندی کاظـم آباد نبش 

کوچـه غربـی 22 خریداری از محل مالکیت عباس کمالـی - ردیف  1471
49  فرعی  از  48  اصلی –  آقای محسـن فتح هللا نژاد زنگی آبادی  فرزند 
علی به شناسـنامه شـماره  52   صادره از  کرمان  در  ششـدانگ یکباب خانه  
بـه مسـاحت  109/5 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان کمربندی کاظـم آباد نبش 

کوچـه غربـی 22 خریداری از محل مالکیت عباس کمالـی - ردیف  1472
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۸ کرمان

2223  فرعی از 1 اصلی مجزی شده از 553 فرعی از 1 اصلی –  آقای قاسم 
امینائـی چتـرودی فرزنـد کاظم به شناسـنامه شـماره  7 صـادره از  کرمان در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 2522/31  متر مربع بـه آدرس  
کرمـان چتـرود خیابـان شـهید باهنـر کوچـه 5 خریـداری از محـل مالکیـت 

محمود گوکـی زاده - ردیـف  0775
20  فرعی از 8 اصلی –  آقای رحمان شـجاع آبادی تکابی فرزند حسـین به 
شناسـنامه شـماره  6 صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
225/75  متـر مربـع بـه آدرس  کرمـان کیلومتر 8 جاده زرنـد روبروری مرکز 
آمـوزش کشـاورزی روسـتای اژدر آبـاد کوچـه 8  خریـداری از محـل مالکیت 

عبـاس اژدری - ردیف  1417
20  فرعـی از 180 اصلـی –  آقـای محمدرضـا عزیـزی فرزنـد ابراهیـم بـه 
شناسـنامه شـماره  10 صادره از  بیرجند در ششـدانگ یکباب خانه و باغچه به 
مسـاحت 1498/03  متر مربع به آدرس  کرمان کوهپایه ده شـیب خریداری 

از محـل مالکیـت محمود زارع فوسـکی - ردیـف  1474
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1398/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1398/04/30

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر م.الف ۵۳2

آگهی مرحله ششم سال 1398) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 

و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139860319014000433 -98/02/14 هیات دوم  موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک 

جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  سـید احمد کارآموز فرزند سـیدعباس بشـماره شناسـنامه 

67صـادره از بـم درششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچه  به مسـاحت920متر مربع پـالک - فرعـی از 79- اصلی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 8فرعـی از79- اصلـی قطعـه یـک  واقـع دراراضـی سـقدر جبالبـارز جیرفـت 

بخش34کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای زینل عبداللهی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم 

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به 

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 

مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/04/16- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/04/30

 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۶۶

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014001087 -98/03/12 هیـات دوم  موضوع قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت 

ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  منصور سـعیدی گراغانی  فرزند عبدالرسـول  بشـماره 

شناسـنامه 1116صادره از جیرفت  درششـدانگ یک باب خانه و باغ  به مسـاحت7100متر مربع پالک - فرعی از 

2- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 18 فرعـی از2- اصلی قطعه یـک واقع دراراضی زیپـا جبالبارز جیرفت 

بخش34کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای امر هللا سـعیدی گراغانی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 

اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 

قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 

مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/04/16- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/04/30

 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱70

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهررودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-اگهی 

موضـوع مـاده 3قانـون  و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره139860319079000074-98/2/4 هیات اول موضوع قانون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی  حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار 

جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای حسـن خانچه فرزند موسـی شـماره شناسـنامه 49 صـادره از 

رودبـار جنـوب در ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 267مترمربع پـالک 1518فرعی 

از 188 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188-اصلی قطعه سـه واقع در  رودبار جنوب-بلوار شـهید پیکان 

قطعه سـه بخش 46کرمان خریداری از مالک رسـمی مهسـامهیمی و فاطمه بیگ مرادی محرز گردیده اسـت لذا 

بـه طـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 

سـند متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 

بـه ایـن اداره تسـلیم  و پـس اخـذ  رسـید. ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض ، داد خواسـت خود را 

بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انفضـای این مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق  

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد- تاریخ انتشـار نوبت اول 98/4/15تاریخ انتشـار نوبـت دوم 98/4/30

علی رحمانی خالص م الف:۶۳0

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

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و امــاک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و 
پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 
مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت 
اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 
ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب قان

مــی گــردد. قریــه کــرف پشــته ســنگ اصلــی 30 بخــش 16 گیــان 
ــرا  ــم حمی ــت خان ــده در مالکی ــروز از 17 باقیمان ــاک 1231 مف 1- پ
بســر بــرده ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بلوکــی 
ــت مرحــوم حســنی  ــع از مالکی ــه مســاحت 325/14 مرب ــی ب احداث
ــوق و  ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ــرده ل ــر ب بس
مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش واخواه
ــتان  ــناد شهرس ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 
ــه  مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر ب

ــود. ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/15      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل     3954

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

سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و 
امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه 
صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب
جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد. قریــه کــرف پشــته ســنگ اصلــی 
ــده در  ــروز از 17 باقیمان ــاک 1232 مف ــان  1-پ ــش 16 گی 30 بخ
ــن  ــه زمی ــک قطع ــرده ششــدانگ ی ــان بســر ب ــای رحم ــت آق مالکی
ــع از  ــاحت 625/45 مرب ــه مس ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــتمل ب مش
مالکیــت مرحــوم حســنی بســر بــرده لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران 
ــه اصــل و حــدود و  ــن مشــاع نســبت ب ــوق و مالکی ــان حق و صاحب
مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه انتش
ــه  ــاه ب ــک م ــدت ی ــل و ظــرف م اســناد شهرســتان ســیاهکل تحوی
مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره 
ــس از تقاضــای مــدت  ــر اینصــورت پ ــد در غی ــل نمای ــه تحوی متبوع
قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب مراجــع متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/15      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل     3955

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860327001000047 مورخــه 1398/02/02 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک زنجــان  تصرفــات 
مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمدعلــی بهرامــی  
فرزنــد احمدآقــا  بــه شــماره شناســنامه 591 صــادره از ســلطانیه 
ــی  ــاک 24 اصل ــه پ ــه 0/072 شــعیر از 96 شــعیر ب در عرص
واقــع در زنجــان بخــش 7 خریــداری از مالــک رســمی آقــای 

ــت .  ــده اس ــرز گردی ــلیمی مح ــی س محمدعل
بموجــب نامــه شــماره 97/1323021 مــورخ 1397/12/25 
اداره اوقــاف 8 شــعیر از 96 شــعیر پــاک مذکــور وقــف عــام 

مــی باشــد .
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن  آگه ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری توانن
اعتــراض خــود را بــه ایــن  اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/04/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/30
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860327001000176 مورخــه 1398/03/07 هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــه  فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحی
یــک زنجــان  تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی خانــم الهــام باقــری  
فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 1454  صــادره از کــرج در ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 537/98 متــر مربــع پــاک 624 فرعــی 
از 24 اصلــی واقــع در زنجــان بخــش 7 زنجــان محــرز گردیــده اســت  . 
بموجــب نامــه شــماره 98/200859 مــورخ 1398/03/02 اداره اوقــاف و امــور 
خیریــه اســتان زنجــان بــا توجــه بــه پرداخــت ســهم موقوفــه و تبدیــل بــه 

احســن شــدن صــدور ششــدانگ عرصــه و اعیــان بامانــع مــی باشــد . 
بموجــب نامــه 28/117 مــورخ 1398/3/4 بنیــاد مســکن انقــاب 
ــاری و  ــکونی و تج ــری مس ــا کارب ــور ب ــک مذک ــلطانیه مل ــامی س اس

ــد . ــی باش ــی م کارگاه
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــه صــدور ســند مالكیــت  ــی كــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن  
ــلیم و  ــن  اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/04/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/30
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مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختاف پرند

خواهــان/ شــاکی رســول عــرب زاده محــل اقامــت: پرنــد شــهرک آفتــاب بلــوک5 واحــد  54خوانــده ، متشــاکی 
ــادی 1-آرش – آزیتــا – مرتضــی –مهــدی – امیــر-  هوشــنگ مرجانــی  ورثــه مرحــوم محمــد حســین مهــد آب

محــل اقامــت: مجهــول المــکان موضــوع: الــزام بــه تنظیــم ســند یــک دســتگاه خــودرو پــژو 405 بــه شــماره شــهربانی 
77 ایــران 473 ق 93 مقــوم بــر ســی میلیــون ریــال بانضمــام هزینــه دادرســی گردشــکار: در وقــت پرونــده کاســه 
فــوق تحــت نظــر مــی باشــد و ختــم رســیدگی اعــام مــی گــردد. بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی گــردد.
رای شــورا در خصــوص طــرح دعــوی خواهــان آقــای رســول عــرب زاده بطرفیــت خوانــدگان 1- ورثــه مرحــوم محمــد 
حســین مهــد آبــادی بنــام آرش – آزیتــا – مرتضــی – مهــدی – امیــد و آقــای هوشــنگ مرجانــی دائــر بــر تنظیــم ســند 
یــک دســتگاه خــودرو پــژو 405 بــه شــماره شــهربانی 77 ایــران 473 ق 93 و شــماره موتــور 1315،124KD مقــوم بــر 
ســی میلیــون ریــال بانضمــام هزینــه دادرســی بــا عنایــت بــر جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و شــرح مــا وقــع بدیــن 
صــورت کــه خوانــده ردیــف دوم آقــای هوشــنگ مرجانــی بــدوا دادخواســتی بــه شــماره کاســه 97/پ 991/9 بطرفیــت 
آقــای رســول عــرب زاده تنظیــم و تحویــل شــورا نمــوده اســت کــه پــس از تعییــن وقــت و اولین جلســه رســیدگی آقای 
رســول عــرب زاده دادخواســت بــه شــماره کاســه 97/پ1109/9 بــا موضــوع جلــب ثابــت بطرفیــت ورثــه مرحــوم محمــد 
حســین مهــد آبــادی تنظیــم و اذعــان داشــته اســت کــه اینجانــب یکدســتگاه پــژو 405 بــا مشــخصات فــوق الذکــر را از 
آقــای مهــد آبــادی خریــداری نمــوده ام پــس از فــک پــاک خــودرو را بــه آقــای هوشــنگ مرجانــی فروختــه ام پــس 
از آن جهــت انجــام انتقــال ســند متوجــه شــدیم کــه آقــای مهــد آبــادی فــوت نمــوده اســت و ورثــه ی ایشــان حاضــر 
بــه انتقــال ســند بــه وراث لهــذا  بــا توجــه بــر اینکــه ورثــه علیرغــم  ابــاغ قانونــی در جلســه ی رســیدگی حضــور نیافتــه 
و دلیــل و مدرکــی محکــم پســند دال بــر ایفــای تعهــد بــه شــورا ارائــه و اقامــه  ننمــوده انــد و همچنیــن بــا عنایــت بــر 
جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و اســتعام بعمــل آمــده از پلیــس راهبــر در خصــوص احــراز هویــت  مالــک اصلــی 

خــودرو فــوق الذکــر شــورا ادعــای قــرار داد تشــخیص داده و مســتند آن
بــه مــاده 220/219 قانــون مدنــی حکــم بــر محکومیــت ورثــه مرحــوم محمــد حســین مهــد آبــادی بــه تنظیــم ســند 
مالکیــت خــودرو بــا مشــخصات فــوق الذکــر در متــن دادنامــه و حضــور در دفترخانــه ســند و کلیــه هزینــه هــای 
دادرســی بــه مبلــغ 845000 ریــال در حــق آقــای هوشــنگ مرجانــی صــادر و اعــام مــی دارد  رای صــارده غیابــی 
تلقــی و ظــرف مهلــت 20 روز قابــل واخواهــی در شــوار و پــس از آن ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 

خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی دادگســتری ربــاط کریــم مــی باشــد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم      4419

آگهی حصر وراثت 
شــماره  بــه  امشــی  نجــی  ر ا ن ــب  ن ی ز ــم  ن خا
شناســنامه 580 فرزنــد عبــاس از ایــن شــورا در 
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده  و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان پرویــز جهانــی 
یــخ  ر تا در  نــد صفــر محمــد  فرز یی  ویشــکا
89 در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده  /6 /15
اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل 
ــی   ــی امش ــب نارنج ــد: 1- زین ــده ان ــه ش تعرف
ــدر: عبــاس نســبت: همســر  ــام پ ش ش 580 ن
نــی ویشــکایی  ش  2- حســن جها متوفــی 
ــبت:  ــز  نس ــدر: پروی ــام پ ش 2580392971 ن
فرزنــد متوفــی  3- زهــرا جهانــی ویشــکایی  
یــز    و پر  : پــدر م  نــا  2580 063390 ش ش 
نســبت: فرزنــد متوفــی و  بــه غیــر از وراث 
ــس  ــک پ ــری ندارد.این ــه دیگ ــاال ورث ــرده ب نامب
از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات 
ــاد  ــماره 980440 مف ــه ش ــت آن ب ــی و ثب قانون
در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــعبه  ــر ش ــه دفت ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش
دوم شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم 
نمایــد. در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت 

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

احمد علی محمد زاده      4518

اداره كل راه و  شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــي طبــق جــدول ذيــل  از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزاري مناقصه از 
دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكت هــا از طريق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهد 

شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي ، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي راه جهــت شــركت در مناقصه محقق ســازند.

دارا بودن  رتبه 4  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در راه و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : تاريخ 98/04/27

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت14/00 مورخه   98/04/31
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت14/00 مورخه   98/05/12

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 08/00 مورخه   98/05/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف

 آدرس : ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

شركت مجتمع گازپارس جنوبی

آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابینوبت دوم

 شماره فراخوان ستاد ايران مبلغ ضمانت نامه )به ريال( مبلغ برآورد )به ريال( پروژهرديف

 عمليات اجرايی باقيمانده تقاطع غيرهمسطح وليعصر واقع در محور 1
 2098003377000143 4,469,000,000 89,370,386,301فريدونکنار-آمل

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران

4472

 اطالع
 رسانی
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

یک هزار و 7۵0 بسته لوازم خانگی بین سیل زدگان شادگان توزیع شد
فرماندار شهرستان شادگان گفت: یکهزار و 750 بسته لوازم خانگی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( بین سیل زدگان 

شادگان توزیع شد. سعید حاجیان اظهار داشت: مرحله نخست کمک های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در قالب بسته های 
لوازم خانگی بین سیل زدگان شادگان توزیع شد.وی افزود: این بسته های لوازم خانگی که شامل یخچال، قالی، اجاق گاز، پتو و وسایل 

آشپزخانه، سرویس قابلمه و بسته های فرهنگی می باشد امروز بین خانواده های آسیب دیده در مناطق سیل زده شادگان توزیع شد.

مدیــر آب و فاضــالب منطقــه 4 اصفهــان بــا توجــه بــه مهــار پیاپی 
ــاه اول  ــه م ــه گفت:درس ــن منطق ــالب در ای ــبکه فاض ــه ش حادث
ســال جــاری ، حــوادث شــبکه فاضــالب کنــار گــذر اتوبــان شــهید 
چمران،خیابــان اللــه، اوحــدی و عطــار در اســرع وقــت مهــار شــد
ــوادث را  ــن ح ــوع ای ــل وق ــح دلی ــین صال ــد حس ــید محم س
فرســودگی شــبکه فاضــالب دانســت و عنــوان کــرد: قدمت شــبکه 
فاضــالب در منطقــه بــه بیــش از 40 ســال مــی رســد و خوردگــی 

ناشــی از فرســودگی شــبکه باعــث بــروز حادثــه گردیــد
وی بــه یکــی دیگــر از عواملــی کــه منجــر بــه وقــوع حادثــه شــد 
پرادخــت و اظهــار داشــت:در ماههــای اخیــر کــه بارندگــی قابــل  
ــی از  ــطحی ناش ــای س ــفانه آبه ــت متاس ــورت گرف ــی ص توجه
بارندگــی هــا بــه شــبکه فاضــالب هدایــت شــدند کــه ایــن امــر 
ــم زد ــی را رق ــه شــبکه وارد نمــود و حوادث شــوک هیدرولیکــی ب
صالــح   بــا اشــاره بــه وقــوع حــوادث  در ایــن منطقــه افــزود: در 
بهــار ســال جــاری کلکتــور 1600 خیابــان الله،کلکتــور 1000 خیابــان 
اوحدی،کلکتــور150-70 خیابــان چمــران دچــار حادثــه شــدند کــه 
عمــق ،قطــر و دبــی زیــاد   از مهمتریــن عواملــی بــود کــه بایــد در 

مهــا ر ایــن حــوادث در نظــر گرفتــه مــی شــد.
ــرد و  ــاره ک ــالب اش ــبکه فاض ــر ش ــش از 9 مت ــق بی ــه عم وی ب
تصریــح نمود:عمــده تاسیســات فاضــالب در عمــق 9 متــری بــا 
قطــر 1600 و1000 میلیمتــر بــوده کــه فاضــالب بــا دبــی بســیارباال در 
آن جریــان داشــته امــا بــا ایــن وجــود ایــن حــوادث ، بــا تــالش و 

تخصــص کارکنــان در کوتاهتریــن زمــان ممکــن رفــع شــد.
ــی از  ــه را یک ــان الل ــه خیاب ــوع حادث ــه 4 وق ــا منطق ــر آبف مدی
ــن  ــان کرد:ای ــبکه فاضــالب دانســت و بی ــوادث ش ــن ح بزرگتری
حادثــه بدلیــل ریــزش منهــول فاضــالب رخ داد و  حجــم زیــادی 
فاضــالب در ایــن شــبکه در جریــان بــود امــا بــدون کوچکتریــن 
پــس زدگــی ،بــا هماهنگــی پلیــس راهــور بــدون ایجــاد ترافیــک 

ســنگینی  مهــار شــد
ــرآورد  ــر ب ــه 4 را 800 کیلومت وی طــول شــبکه فاضــالب در منطق
کــرد و خاطــر نشــان ســاخت:طول شــبکه فاضــالب در منطقــه 4 
حــدود 800کیلومتــر اســت کــه بخــش زیــادی از ایــن شــبکه بــه 
دلیــل قدمــت بیــش از 40 ســال نیــاز بــه بازســازی دارد چــرا کــه 
جنــس لولــه هــای بــکار رفتــه بتنــی ســت کــه بــه مــرور زمــان 

دچــار خوردگــی گردیــده اســت.
صالــح بــه پــروژه بازســازی شــبکه فاضــالب منطقــه 4 اشــاره کــرد 
و اعــالم کرد:مقــرر گردیــد در قالــب طرحــی بیــش از 5هــزار و 500 
کیلومتــر از شــبکه فرســوده فاضــالب در ایــن منطقــه ، بــا اعتباری 

بالــغ  بــر 20 میلیــارد تومــان بازســازی شــود
وی  ادامــه داد: اعتبــار مــورد نیــاز بازســازی شــبکه فاضالب منطقه 
ــاری  ــارات ج ــی و اعتب ــاس خارج ــق فاین ــده از طری ــرار ش 4 ق

تامیــن گــردد

ــازمان  ــی س ــر باغبان ــه ای-اراک/ مدی قهی
ــت:  ــزی گف ــتان مرک ــاد کشــاورزی اس جه
بــا توجــه بــه کیفیــت و کمیــت بــاالی 
مرکــزی،  اســتان  در  تولیــدی  نهالهــای 
ایــن مهــم باعــث شــده تــا ســایر اســتانها 
تمایــل زیــادی جهــت خریــد نهــال از 
اســتان مرکــزی را داشــته باشــند و آمــار 
از  مرکــزی  اســتان  نهالهــای  صــادرات 
افزایــش چشــمگیری برخــوردار شــود کــه 
ــرای اســتان  ــی ب ــن مزیــت بســیار خوب ای

ــی رود.  ــمار م ــه ش ب
ــی اصغــر زارعــی افــزود: 15 نهالســتان  عل
دارای مجــوز در اســتان در حــال فعالیــت 
سردســیری  نهالســتان   7 هســتند کــه 
کــه شــامل یــک نهالســتان پســته، دو 
ــون  ــتان زیت ــار نهالس ــار، چه ــتان ان نهالس
و یــک کشــت بافــت در ســطح اســتان 

ــت.  ــود اس موج
ــی  ــزی ط ــتان مرک ــرد: در اس ــراز ک وی اب
تولیــد  نهــال  میلیــون  دو  ســال  یــک 

ــال  ــن نه ــر تامی ــالوه ب ــه ع ــود ک ــی ش م
ــایر  ــه س ــتان ب ــطح اس ــاز در س ــورد نی م
شــود،  مــی  عرضــه  هــم  اســتان ها 
ــاد  ــه ایج ــق ب ــال موف ــه امس ــن اینک ضم
شــدیم،  پیونــدی  گــردوی  نهالســتان 
همچنیــن 30 هــزار نهــال از ارقــام اصــالح 
ــه  شــده در اســتان تولیــد شــده و قــادر ب

عرضــه بــه ســایر اســتانها هســتیم.
 زارعــی ادامــه داد: امســال اقــدام بــه 
ورود پایــه هــای رویشــی و کشــت بافــت 
کردیــم کــه بــه زودی عرضــه و توزیــع 
ــد از  ــرای پیون ــد شــد و از ســویی ب خواه
نهــال هــای سردســیری کــه در 4 اســتان 
تهیــه  اســت،پیوندک  موجــود  کشــور 
ــازار  ــه ب ــال گواهــی شــده ب ــم و نه می کنی

می دهیــم. ارائــه 

ــاد کشــاورزی  ــی ســازمان جه ــر باغبان مدی
ــکاران اســتان مرکــزی  اســتان گفــت: نهال
خــود قــادر بــه تولیــد نهــال کشــت بافتــی 
هســتند کــه ایفــا کننــده ایــن نــوع کشــت 
ــن  ــد،  ضم ــی باش ــالت م ــتان مح شهرس
اینکــه بــا توجــه بــه درخواســت نهالســتان 
بنیــاد تعــاون زنــدان ایشــان خواســتار 
نظــر  در  بــا  امــا  شــدند  مــادری  بــاغ 
گرفتــن شــرایط بــاغ مــادری و مجــوز 
نهــال  پیونــد  بــه  اقــدام  وزارتخانــه  از 
گواهــی شــده خواهیــم کــرد بــا توجــه بــه 
اعتبــارات در نظــر گرفتــه شــده توســط 
وزارتخانــه بتوانیــم بــه عنــوان یکــی از 
نهالســتان هــای غــرب کشــور فعالیــت 

ــم.  ــاز کنی ــود را آغ خ

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

 صادرات گسترده نهال از استان مرکزی

هشت هزار معلول البرزی 
در چرخه مستمری بگیری

وحدت و همدلی در سایه آرامش 
رمز عبور از شرایط فعلی 

 پـس ازسـال هـا انتظـار بـا نـگاه ویـژه دولـت » تدبیـر و امیـد« 
هشـت هـزار معلـول اسـتان البـرز وارد چرخـه مسـتمری بگیـری 

. ند شد
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان البـرز گفـت: ایـن معلـوالن بیـن پنـج 
تـا 10 سـال در انتظـار ورود بـه چرخـه حمایتـی بهزیسـتی بـرای 
مسـتمری بگیـری بودنـد کـه بـا تخصیـص اعتبـارات الزم و نـگاه 
ویـژه دولـت مشـکل آنـان از محـل هدفمنـدی یارانـه هـا مرتفـع 
شد.اسـدهللا حیـدری افـزود: بـا توجـه بـه بعـد خانـوار بـرای هـر 
ریـال  6 هـزار  تـا  ریـال  400 هـزار  و  بیـن یـک میلیـون  معلـول 

مسـتمری ماهانـه درنظـر گرفتـه شـده اسـت.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان البـرز خاطرنشـان کرد: با اضافه شـدن 
ایـن هشـت هـزار نفـر شـمار معلـوالن مسـتمری بگیـر بهزیسـتی 

اسـتان البـرز بـه 15 هـزار نفر رسـید.
اکنـون 30 هـزار معلـول زیر چتـر حمایتی بهزیسـتی اسـتان البرز 

قـرار دارند.

کرمانشاه میزبان کارگاه آموزشی مربیان 
جام باشگاه های کتاب و کتابخوانی شد

بیـر اجرایـی جـام باشـگاه هـای کتـاب و کتابخوانی 
کـودک و نوجوان کرمانشـاه با اشـاره بـه فعالیت جام 
باشـگاه کتابخوانی در اسـتان در سـال گذشـته گفت: 
توسـعه فعالیـت هـای باشـگاه هـای کتابخوانـی در 

سـال جـاری در دسـتور کار اسـت.
بـه گـزارش  خبـر نـگار روزنامـه پیـام مـا ) شـیوا 
اداره کل  از  روابـط عمومـی  نقـل  بـه  شـیرزادی ( 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمانشـاه؛ پریسـا 
محمـدی روز چهارشـنبه )٢6تیر( در کارگاه آموزشـی 
مربیـان و تسـهیلگران جـام باشـگاههای کتـاب و 
کتابخوانـی اسـتان در کرمانشـاه اظهـار داشـت: ایـن 
کارگاه بـه منظـور آمـوزش تسـهیل گـران و مربیـان 
باشـگاه هـای کتابخوانـی اسـتان بـا حضـور فعـاالن، 

عالقـه منـدان و کارشناسـان حـوزه کتـاب آغـاز شـد.
دبیـر اجرایـی جام باشـگاه هـای کتـاب و کتابخوانی 
کـودک و نوجـوان کرمانشـاه ادامـه داد: باشـگاه های 
کتابخوانـی بر اسـاس چهـار گروه سـنی در تیم های 
حداقـل ٨ و حداکثـر ١٥ نفـره تشـکیل و بـا مدیریت 
و هدایـت مربـی کتابخوانی اداره می شـود و بچه ها، 

کتابخوانـی خـالق را یاد مـی گیرند.
وی بـه نحـوه فعالیـت جام باشـگاه هـای کتابخوانی 
اشـاره کـرد و افـزود: فعالیـت هـای ماننـد نامـه بـه 
نویسـنده، نامه به شـخصیت های داسـتان، نوشـتن 
ادامـه داسـتان، تصویرسـازی بـر اسـاس محتـوای 
داسـتان، طراحی جلد و سـایر فعالیـت های خالقانه 
از جملـه اهـداف و فعالیت های اسـت که بر اسـاس 

عالقـه بچه ها در جام باشـگاه هـای کتابخوانی دنبال 
می شـود.

دبیـر اجرایی جام باشـگاه هـای کتابخوانـی کودک و 
نوجـوان کرمانشـاه همچنیـن گفت: خروجی باشـگاه 
هـای کتابخوانـی کـه بـه صـورت گروهـی آمـاده می 
بـه محـک داوری گذاشـته مـی شـود و در  شـود 
جشـنواره هـای باشـگاه هـای کتابخوانـی اسـتانی و 
کشـوری شـرکت داده و نهایـت باشـگاه برگزیـده و 

برنـده جـام معرفـی و تقدیـر خواهـد شـد.
فعالیـت  ایـن  رقابتـی کـردن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بـه منظـور ایـده پـردازی بیشـتر در میـان کـودکان 
و نوجوانـان اسـت، اذعـان کـرد: ١١٧ جـام باشـگاه 
کتابخوانـی شـامل ٥0 باشـگاه در کرمانشـاه و  6٧  
باشـگاه دیگر در سـطح دیگر شهرسـتان های استان 

در سـال ٩٧ فعـال شـدند.
و تجـارب خوبـی  اینکـه دسـتاوردها  بیـان  بـا  وی 
در سـال گذشـته در جـام باشـگاه هـای کتابخوانـی 
اسـتان بـه دسـت آمـد، افـزود: در سـال جـاری نیـز 

بنـا داریـم با تعداد کارشناسـان، متخصصـان و عالقه 
مندان بیشـتری در جهت فعالیت کودکان و نوجوانان 
در جـام باشـگاه هـای کتابخوانـی همـکاری داشـته 

باشیم.
ایـن کارگاه آموزشـی بـه همـت اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسالمی کرمانشاه و با همکاری دفتر مطالعات 
و برنامه ریـزی فرهنگـی و کتاب خوانـی معاونت امور 
فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا حضور 
١٧0نفـر از مروجـان کتاب خوانـی، کتابـداران، معلمان، 
فعـاالن  و  حـوزه کتابخوانـی  مربیـان، کارشناسـان 

فرهنگـی شهرسـتان های اسـتان برگـزار شـد.
معرفـی برنامه جـام باشـگاه های کتاب خوانی کودک 
و نوجـوان، ضرورت به کارگیری روش های مشـارکتی، 
اصـول و مبانـی تسـهیل گری و تفاوت هـای آن بـا 
مربی گـری، شـیوه های ارزیابـی مشـارکتی ادبیـات 
کـودک، بررسـی نمونه هـای ترویـج کتاب خوانـی، و 
تمرین مستندسـازی و اطالع رسـانی پیوسته ازجمله 

سـرفصل های آموزشـی در ایـن کارگاه اسـت

ونـد  عظیـم  اصغـر  علـی  مهنـدس 
در  کریـم  ربـاط  شـهرداری  سرپرسـت 
اولیـن گفتگـوی خبـری پس از حواشـی 
بـه وجود آمـده در شـهرداری ربـاط کریم 
از بررسـی وضعیت موجود و اتخاذ تدابیر 
الزم بـه منظور پیشـبرد امـورات مجموعه 
مدیریت شـهری با مردم سـخن گفت  .
بنـا بـر ایـن گـزارش وی صبـح امـروز بـا 
دفتـر  در  شـهروندان  از  زیـادی  تعـداد 
شـهردار مالقـات کـرد و ضمـن دسـتور 
گفتگویـی  در  هـا  درخواسـت  بررسـی 

صمیمانـه بـا خبرنگار ما هرگونه حواشـی 
در مجموعـه مدیریـت شـهری را مانـع 
اجـرای برنامه هـا دانسـت و در پیامـی ، 
تعامـل و همراهـی در سـایه آرامـش را 
رمـز پیشـبرد اهـداف مجموعـه مدیریت 

شـهری خوانـد.
ایشـان شـهروندان را سـرمایه های عظیم 
بـرای یـک شـهر خوانـد و تصریح کـرد : 
نباید اختالفات و کج سـلیقگی ها تبدیل 
بـه حواشـی شـوند چرا کـه این امـر مانع 
خدمـت رسـانی صادقانـه بـه شـهروندان 

خواهد شـد.
سرپرسـت شـهرداری ربـاط کریـم ادامـه 
بـا  ای  جداگانـه  جلسـات  طـی  داد: 
مسـئولین واحدهـای مختلف شـهرداری 
خصوصـا حـوزه هـای خدماتـی و اطـالع 
از نحـوه ارائـه خدمـات بـه شـهروندان ، 
جهـت  الزم  هماهنگـی  و  برنامه ریـزی 
حفـظ شـرایط موجـود انجـام و تصمیـم 

گیـری هـای الزم اتخـاذ شـد.
عظیـم ونـد در پایـان گفت : دسـت همه 
مسـولین و دلسـوزان شـهر ربـاط کریـم 
را بـه گرمـی میفشـارم و معتقـد هسـتم 
قانـون بـرای همـه فصـل الخطاب اسـت 
و در سـایه آرامـش و همدلـی اسـت کـه 
میتـوان بـی منت بـه مردم خدمـت کرد.

هزار تن مرغ در 
چهارمحال و بختیاری 

آماده توزیع است
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتانداری 
از آمـاده شـدن توزیـع یـک هـزار تـن 
گوشـت مـرغ بـرای عرضـه بـه بـازار 

ایـن اسـتان خبـر داد. مصـرف در 
هللا کـرم نصیـری در جلسـه تنظیـم 
بـازار چهارمحـال و بختیـاری از تولیـد 
و آمـاده توزیـع 500 هـزار قطعـه مـرغ 
بـاالی 40 روز تولیدی در مرغدای های 
اسـتان خبـر داد و تصریـح کـرد: بـا 
برنامـه ریـزی انجام شـده ایـن میزان 
مـرغ گـرم بـا قیمـت مصـوب هرکیلو  
129هـزار ریـال بـه صـورت گسـتره در 

سـطح بـازار توزیـع خواهـد شـد.
بـه گفتـه وی،بـه منظـور تامیـن مـواد 
بـازار  پروتئینـی اسـتان و تعـادل در 
مصـرف روزانـه افـزون بر 60 تـن مرغ 
گـرم  و منجمـد در بـازار بـا قیمـت 
مصـوب در ایـن اسـتان توزیـع خواهد 
صنعـت  سـازمان  شد.سرپرسـت 
و  چهارمحـال  تجـارت  و  معـدن   ،
بختیـاری نیز در این جلسـه  از نظارت 
کامـل بـر توزیـع مایحتـاج مـردم بـه 
ویـژه مـاده پروتئینی خبـر داد. محمد 
کاظـم منـزوی ، بـه نبـود محدودیـت 
عرضـه گوشـت مـرغ گـرم و سـرد  در 
طـول سـال جـاری اشـاره و تصریـح 
کـرد: بـا هماهنگـی هـای انجام شـده 
بـا سـازمان جهادکشـاورزی، نهـاده و 
خوراک مورد نیاز طیور و دام اسـتان با 
قیمت مصوب تامین و ذخیره سـازی 
شـده اسـت. وی تصریح کـرد: با روند 
جوجه ریزی در مرغداری های اسـتان 
، هیـچ گونـه مشـکلی بـرای تامیـن 
گوشـت مـرغ در طـول سـال جـاری 

وجـود نـدارد. 

مهار پیاپی چهار حادثه خبر 
شبکه فاضالب در محور 

شمال اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

نابسامانی زندگی معلوالن جیرفتی

مسکن  و شغل مشکالت اصلی معلوالن جیرفتی

از جمعیـت 308 هـزار نفـری شهرسـتان 
جیرفـت، 3 هـزار و 496 نفـر، معلـول 
هسـتند کـه تحـت پوشـش بهزیسـتی 
قـرار دارنـد و از این تعـداد 2 هزار و 351 

مـرد و هـزار و 300 زن هسـتند.
الهـام پیپـر| از تعـداد کل معلـوالن ایـن 
دارای  نفـر   230 و  هـزار   2 شهرسـتان 
و  شـدید  خیلـی  و  شـدید  معلولیـت 
نیـز دارای معلولیـت  2 هـزار و87 نفـر 

هسـتند. خفیـف  و  متوسـط 
و  جسـمی  افـراد  ایـن  معلولیـت  نـوع 
حرکتی، ذهنی، اعصاب و روان، شـنوایی 
کـه  معلـول  اسـت.یک  گفتـاری  یـا  و 
مشـکل بینایی دارد می گوید:»بیشترین 
مشـکالت ما مشکل اشـتغال، مسکن و 

هسـتند بیمه 

بیمـه مـا مثـل بیمـه سـالمت و خدمات 
درمانـی اسـت و در این میـان معلولینی 
هسـتند کـه بیماری هـای حـاد دارنـد و 
در پرداخـت هزینه هـای درمانـی خـود، 
روشـندل  هسـتند.«این  مشـکل  دچـار 
ضمـن درخواسـت از مـردم و مسـووالن 
تقاضـا  مسـووالن  و  مـردم  گفـت:»از 
دارم توانایی هـای معلـوالن را درک کننـد 
و نـگاه آنهـا نسـبت بـه معلـوالن ماننـد 
افـراد سـالم در جامعه باشـد چـرا که در 
جامعـه معلوالنـی هسـتند کـه بـا وجـود 
معلولیـت دچـارای توانمندهـای زیـادی 

هسـتند.«

مسکن  و شغل مشکالت اصلی 
معلوالن جیرفتی

»مینـا درینی« مؤسـس و مدیـر انجمن 
حمایـت از معلولیـن یاران همـراه فردای 
جیرفـت هـم می گویـد:» انجمـن یـاران 
همـراه حمایـت از معلولیـن شهرسـتان 

جیرفـت، یکی از مؤسسـه های خیریه ای 
و  توانمندسـازی  منظـور  بـه  اسـت کـه 
مهـارت آمـوزی بـه معلـوالن راه انـدازی 
شـده اسـت.«مینا درینـی، بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه یکی از عمده مشـکالت معلوالن 
نداشـتن مسـکن و شـغل اسـت افـزود: 
»سـال گذشـته با کمـک اداره بهزیسـتی 
شهرسـتان جیرفـت و اداره بنیاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی بـه تعـدادی از معلوالن 
تسـهیالت سـاخت مسـکن داده شـد و 

ایـن افـراد االن صاحب خانـه هسـتند.
امـا متأسـفانه مشـکلی کـه وجـود دارد، 
در مهندسـی این سـاختمان ها، وضعیت 
جسـمی معلولیـن در نظـر گرفتـه نشـده 
و  دارنـد  پلـه  سـاختمان ها  و  اسـت 
معلـوالن را بـا مشـکل روبـرو کرده انـد. 
نوبـت  در  معلـوالن  از  دیگـری  تعـداد 
دریافـت تسـهیالت مسـکن هسـتند اما 
در ایـن بیـن افـراد معلولـی هسـتند کـه 
اجاره نشـین هسـتند و هیـچ منبـع مالی 

بـرای سـاخت مسـکن ندارنـد.«

معلوالن هنرمند دلسرد 
هستند

معلـوالن  داد:»مـا  ادامـه  درینـی 
توانمنـدی داریـم کـه در زمینـه صنایـع 

می کننـد. فعالیـت  دسـتی 
متأسـفانه بـه دلیـل عـدم بـازار فـروش 
دلگـرم  معلولیـن  دست سـاز،  آثـار 
نیسـتند کـه تولیـدات خـود را افزایـش 

دهنـد.
معلولیـن  مختـص  بازارچـه ای  چنانچـه 
حتـی بـه شـکل جمعـه بـازار راه انـدازی 
شـود، تـا آنهـا بتواننـد آثـار خـود را بـه 
فـروش برسـانند، قطعـا به اشـتغال آنها 

می شـود. کمـک 
چنانچـه مـکان مشـخصی بـرای فروش 
در اختیـار معلولیـن هنرمنـد قـرار گیـرد، 
میـل و رغبـت آنهـا بـه تولید آثار دسـتی 

بیشـتر می شـود.«

مناسب سازی فضای شهری 
کشور برای معلوالن

معلـوالن نیـز ماننـد سـایر افـراد جامعـه 
یکسـری مشـکالت دارنـد کـه حـل این 
مشـکالت نیازمنـد نگاه ویـژه حمایتی از 

نهاست. آ
و  پیگیـری  سـتاد  دبیرخانـه  رییـس 
بهزیسـتی  سـازی  مناسـب   هماهنگـی 
بـا اشـاره بـه مناسب سـازی 30 درصـد 
فضاهـای شـهری کشـور بـرای معلـوالن 
مناسـب  اپلیکیشـن  زودی  بـه  گفـت: 
سـازی در سطح کشـور راه اندازی خواهد 

. شد
ظهـر  سـرایی  مومـن  ابراهیـم کاظمـی 
پنجشـنبه در بازدیـد از فضـای مناسـب 
اظهـار کـرد: در بحـث  سـازی معلـوالن 
مناسـب سـازی بـرای معلـوالن کارهـا و 
انجـام مـی  اقدامـات خوبـی در کشـور 

دهیـم.«

راه اندازی اپلیکیشن 
مناسب سازی در کشور

و  پیگیـری  سـتاد  دبیرخانـه  رییـس 

سـازمان  مناسب  سـازی  هماهنگـی 
بهزیسـتی کشـور در ادامـه از راه انـدازی 
سـطح  در  مناسب سـازی  اپلیکیشـن 
کشـور در آینده نزدیک خبر داد و توضیح 
داد: بـر اسـاس ایـن طرح، افـراد معلول 
نیـاز  مناسب سـازی  بـه  سـالمند کـه  و 
داشـته باشـند از طریـق این اپلیکیشـن 
در  مناسب سـازی  اماکـن  تمامـی  بـه 
سـطح کشـور دسترسـی پیـدا خواهنـد 

کـرد کـه ایـن اقـدام بـی نظیـر اسـت.
داشـت:  ابـراز  سـرایی  مومـن  کاظمـی 
بیـش از 30 درصـد از فضاهـای شـهری 
در سـطح کشـور بـرای معلـوالن مناسـب 

سـازی شـده اسـت.
و  پیگیـری  سـتاد  دبیرخانـه  رئیـس 
سـازمان  سـازی  مناسـب   هماهنگـی 
بهزیسـتی تصریـح کـرد: اگـر شـهرداری 
را  شـهری  سـازی  مناسـب  قانـون   13
کـه بـر عهـده دارد از جملـه پیـاده روهـا 
هـای  ایسـتگاه  متـرو،  هـا،  پـارک  و 
اتوبـوس، صـدور پروانـه بـرای دسـتگاه 
هایـی که مناسـب سـازی نکردنـد، حمل 
ونقـل و … را بـه خوبـی اجـرا کنـد 70 
درصـد مناسـب سـازی کشـور بـه صورت 

اصولـی و خـوب انجـام شـده اسـت.
کاظمـی مومـن سـرایی در ادامـه اظهـار 
شـهید  خیابـان  رفسـنجان،  در  داشـت: 
کشـور  در  پایلـوت  عنـوان  بـه  بهشـتی 
بـرای معلـوالن انتخـاب شـده کـه دارای 
و…  سـینما  تفریحـی،  مراکـز  مسـجد، 
اسـت تـا یـک معلـول، جانباز و سـالمند 
بتوانـد از آن محیـط اسـتفاده کنـد. ایـن 
فضا مناسـب سـازی شـده و یک معلول 
و ناتـوان غیـر از این چیـزی نمی خواهد 
جـز فضایـی کـه آزادانه و مسـتقل بتواند 
اسـتفاده کنـد و آرامـش داشـته باشـد 
و اگـر ایـن طـرح بـه نـوع خوبـی اقـدام 
شـود مـی توانیـم در اسـتان های دیگـر 

کرد. معرفـی 
وی اضافه کرد: در شهرسـتان رفسـنجان 
شـهرداری پیشـتاز بـوده و فعالیت هـای 

خوبـی انجـام می دهد.

گزارش 
الهام پی پر /کرمان نو

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی برابــر رای شــماره 139860309068000745 مــورخ 
ــده كالســه 1397114409068000250 هیــات  1398/03/22 پرون
اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ــه بالمعــارض  ثبــت ملــك منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالكان
متقاضــی مالكیــت خانــم الهــه رســتمی بــه شناســنامه شــماره 
4360178107 كــد ملــی 4360178107 صــادره خدابنــده فرزنــد 
ســیفعلی در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع  ــی واق ــالك 5 اصل ــرازی پ ــوم اف ــه س ــع قطع ــر مرب 150 مت
ــن  ــه دو قزوی ــك منطق ــت مل ــوزه ثب ــش 5 ح ــن بخ در قزوی
ــده  ــرز گردی ــد و مح ــعلیان تایی ــی عباس ــداری از غالمعل خری
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل اس
بــه فاصلــه 15 روز اگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت 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 
ــراض ،  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری رســید ، ظــرف مــدت یــك م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/14
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محدوده ابری
در سینماهای کشور در حال اکران است.

زیرین و رویین 
تا 4مرداد در گالری ویستا پالس در 

حال اجراست.

از من نشان توسط گروه »آن« 4مرداد 
ماه در فرهنگسرای نیاوران سالن خلیج 

فارس برگزار می شود.

سیمین: اون نمیفهمه که تو پسرشی!
نادر: من که میفهمم اون پدرمه...

جدایی نادر از سیمین

نمایشگاه فیلمکنسرت دیالوگ
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کتاب 

رمـان عامـه پسـند آخرین کتـاب چارلز بوکفسـکی، نویسـنده امریکایی 

اسـت کـه در آلمـان بـه دنیا آمـد. او مـادری آلمانـی و پـدری امریکایی 

داشـت. بوکفسـکی چنـد مـاه بعـد از انتشـار کتـاب از دنیا رفـت. حجم 

نوشـته های ادبی بوکفسـکی بسـیار زیاد اسـت اما بوکفسـکی بیشـتر از 

آنکه یک رمان نویس باشـد، یک شـاعر اسـت. او هزاران شـعر سـرود و 

صدها داسـتان کوتاه و چندین رمان نوشـته اسـت. سـردبیر مجله تایمز 

بـه چارلـز بوکفسـکی »ملک الشـعرای فرودسـتان آمریـکا« لقـب داده 

اسـت. ولـی در واقـع بزرگ ترین تحسـین کننـدگان بوکفسـکی اروپایی 

هسـتند. مثـال ژان پـل سـارتر و ژان ژنـه بـه او لقـب بزرگ تریـن شـاعر 

آمریـکا را داده اند.

بوکفسـکی نویسـندگی را ابتدا با داسـتان های کوتاه آغاز کرد. چند سـال 

بعـد بـه سـرودن شـعر روی آورد. نوشـتن رمـان را از سـال 1970 شـروع 

کـرد. پیـش از آن بـرای گـذران زندگـی در ادارٔه پسـت کار می کـرد. بـه 

پیشـنهاد مدیـرِ یـک انتشـارات کارش را رها می کند و مشـغول نوشـتن 

رمان می شـود.  بوکفسـکی به درخواسـت مارتیـن، مدیر انتشـارات، یک 

رمـان می نویسـد تا حقـوق صـد دالری اش قطع نشـود.

بوکفسـکی تقریبا در همه عمر 73 سـاله اش زندگی سخت و پرمشقتی 

داشـت و گوشـه ای از این زندگی سـخت را در کتاب سـاندویچ ژامبون که 

بـه نحـوی اتوبیوگرافی خود اوسـت، آورده اسـت. پیشـنهاد می کنیم اگر 

بـه بوکفسـکی عالقه داریـد و قصد دارید رمان هـای او را بخوانید از کتاب 

سـاندویچ ژامبون شروع کنید.

پشـت جلـد رمـان عامـه پسـند نیـز قسـمتی از متـن کتـاب آمده 
است:

روز بعد باز دوباره برگشـته بودم دفتر. احسـاس بیهودگی می کردم 
و اگـر بخواهـم رک حـرف بزنـم حالـم از همه چیز به هـم می خورد. 
نـه مـن قـرار بـود بـه جایـی برسـم و نـه کل دنیـا. همه ی مـا فقط 
ول می گشـتیم و منتظـر مـرگ بودیـم. در ایـن فاصله هـم کارهای 
کوچکـی می کردیـم تا فضاهـای خالی را پر کنیم. بعضـی از ما حتا 
ایـن کارهـای کوچک را هـم نمی کردیم. ما جزء نباتـات بودیم. من 
هـم همین طـور. فقـط نمی دانـم چـه جور گیاهـی بودم. احسـاس 

می کـردم که یک شـلغمم.

عامه پسند
نویسنده: چارلز بوکفسکی

ترجمه: پیمان خاکسار
انتشارات: جهان نو

ای ماه قیچاقی شبست از سر بنه بغطاق را
بگشای بند یلمه و در بند کن قبچاق را
در جان خانان ختا کافر نمیکرد این جفا

ای بس که در عهد تو ما یاد آوریم آن جاق را
شد کویت ای شمع چگل اردوی جان کریاس دل
چون میکشی چندین مهل در بحر خون مشتاق را

تاراج دلها میکنی در شهر یغما میکنی
بر خسته غوغا میکنی نشنیده ئی یاساق را

در پرده از ناراستی راه مخالف میزنی
بنواز باری نوبتی چون میزنی عشاق را
ای ساقی سوقی بیار آن آفتاب راوقی

باشد که در چرخ آوریم آنماه سیمین ساق را
هر صبحدم کاندر غمش جام دمادم در کشم

چشمم بیاد لعل او در خون کشد آیاق را
سلطان گردون از شرف در پای شبرنگش فتد
چون ماه عقرب زلف من برسر نهد بنطاق را
تا آن نگار سیمبر در وی وطن سازد مگر

بنگارم از خون جگر خلوتگاه آماق را
نوئین بت رویان چین خورشید روی مه جبین

گر زانکه پیمان بشکند من نشکنم میثاق را

خواجوی کرمانی 

تئوری بی نظمی
در گالری والی تا اول مرداد  

در حال اجراست.

نمایشگاه

 آنچنان آلوده ست 

 عشق غمناکم با بيم زوال 

 که همه زندگيم می لرزد 

 چون ترا می نگرم

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
امید زوار

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با 
ارزیابی کیفی 9-98

4456

اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح ذیل اقدام نماید:

مهلت و نشانی خرید اسناد مناقصه:
ــخ 1398/04/29  ــه نشــانی SETADIRAN.IR     از تاری ــران ب ــق ســامانه ســتاد ای ــاً از طری ــوق الذکــر صرف ــت اســناد مناقصــات ف دریاف

ــل دســترس مــی باشــد. لغایــت 1398/04/31   قاب
مهلت و نشانی تسلیم پیشنهادها:

پيشنهادها باید حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ 1398/05/14 در سامانه SETADIRAN.IR    ارائه گردد.
توجــه: مناقصــه گــران مــی بایســت پاکــت الــف ) اصــل ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه ( را بــه صــورت مهــر و مــوم شــده حداکثــر تــا 

ــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان قــم تحویــل نماینــد. ــه دبيرخان تاریــخ 1398/05/14 ب
تاریخ بازگشایی پاکت استعالم کیفی:

پاکت ارزیابی کيفی مناقصه گران راس ساعت 9 مورخ 1398/05/15 باز و مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.
محل و زمان افتتاح پیشنهاد مناقصه) الف، ب، ج(:

ــكيل و  ــل ســالن جلســات اداره کل راه و شهرســازي قــم تش ــيون مناقصــه راس ســاعت 9 صبــح مــورخ 1398/05/19 و در مح کميس
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــيدگي ق ــورد رس ــاز و م ــده ب ــول گردی ــرر وص ــد مق ــا موع ــه ت ــنهاداتي ک پيش

همچنيــن متقاضيــان محتــرم جهــت کســب اطالعــات بيشــتر مــي تواننــد بــه اداره پيمــان و رســيدگي و یــا بــه ســایت اینترنتــي اداره کل راه و 
شهرســازي اســتان قــم qom.mrud.ir و یــا پایــگاه ملــي اطــالع رســاني مناقصــات بــه نشــاني iets.mporgir مراجعــه نماینــد. ارائــه کــد 

کاربــري ثبــت نــام در پایــگاه اطــالع رســاني مناقصــات جهــت درج اطالعــات برنــده مناقصــه الزامــي مــي باشــد.
ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازي استان قم به آدرس: قم، 75 متری عماریاسر، بلوار تعاون، مجتمع ادارات تلفن تماس: 02537780026 

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/4/30 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/29 
شناسه آگهی :537042

معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم 

نوبت دوم

نوع و مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد)بریال(موضوعردیف
در مناقصه )بریال(

رشته مرتبط و حداقل 
رتبه گواهی صالحیت 
پیمانکاری مورد نیاز

عملیات اجرایی مجتمع 2-5-98
ضمانت نامه بانکی یا واریز 148/747/103/548تجاری محله 2 پردیسان

رتبه 4- ابنیهوجه-4/943/000/000

اداره کل راه و شهرسازی استان قم

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

نوع تضمين: تضمين معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یك یا ترکيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ج، چ و ح ماده 4 آیين نامه تضمين معامالت دولتي ) شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94/09/22 مي باشد.
کليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایي پــاکات و مراحــل بعــد از آن از طریــق ســامانه تــدارکات الكترونيكــي دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد 

شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــي مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
محل تحويل پاكت الف: ایالم- بلوار مدرس- اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ایالم- واحد دبيرخانه

)ضروري است ارائه پيشنهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد در غير این صورت پاکت پيشنهادي مفتوح نمي گردد(.
جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتي: www.setadiran.ir مراجعه نمایيد.

تلفن تماس: 08433362922- 08433330195- 08433338400- اداره پيمان و رسيدگي  فاکس: 3341638
*** هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم
4531

مهلت رشته مورد نیاز  مبلغ تضمین
ريال برآورد  مدت

اجرا موضوع مناقصه  شماره
مناقصه

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: 1398/04/31
آخرين مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/12
تاريخ بازگشايی پاكات: 1398/05/13 ساعت 10

 اشخاص حقیقی
 و حقوقی دارای

مجوز
397/050/000 7/941/000/000 15 روز  مناقصه خريداری الستیک مورد نیاز

دستگاه های اداره كل 83/98/24

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: 1398/05/07
آخرين مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/09
تاريخ بازگشايی پاكات: 1398/05/12 ساعت 10

 اشخاص حقیقی
و حقوقی

 مطابق اسناد
مزايده 340/000/000  مزايده فروش دو دستگاه خودروی

سواری پژو 83/98/05

 مطابق اسناد
مزايده 15/000/000 300/000/00 يک سال

 مزايده اجاره كانکس پیش ساخته جهت
 بوفه اغذيه فروشی در محوطه پايانه

مرزی مهران
83/98/03

 استان ایالم

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف 

بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم.


