
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در نظــر دارد اجــاره اجــاره تعــدادی از 
امــاک میــراث فرهنگی)بــه شــرح جــدول ذیــل( را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد 
مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت Setadiran.ir(( و بــا شــماره مزایــده مرجــع 

)98023( شــماره سیســتمی )5098009009000005( بــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد.

زمان انتشار در سایت: از روزدو شنبه98/8/6ساعت 07:00 اليپنج شنبه 8/16/ 98 ساعت 08:30  
مهلت دریافت اسناد مزایده: روز پنج شنبه 8/16/ 98 ساعت 08:00  

تاریخ بازدید: دو شنبه98/8/6 الي چهارشنبه 8/15/ 98 روزانه از ساعت 09:00 الی 21:00
 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: از روزدو شنبه98/8/6ساعت:8:00  الي پنج شنبه 8/16/ 98 ساعت 08:30

زمان بازگشایی:  شنبه 8/18/ 98 ساعت 10:00
زمان اعام به برنده: یکشنبه 98/8/19ساعت 10:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1.ارائه گواهی عدم سو پیشینه از اداره اماکن نیروی انتظامی 

2.دارا بــودن مجــوز الزم جهــت بهــره بــرداری در قالــب تاسیســات گردشــگری ســفره خانــه ســنتی از مراجــع مربوطــه) جهــت شــرکت در مزایــده 
اجــاره خانــه فخــری راور(

3.دارا بودن مجوز الزم در قالب پارکینگ از مراجع ذیصاح )جهت شرکت در مزایده اجاره پارکینگ (
4.برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت 
ــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از  ــده )ودیع ــن شــرکت در مزای ــه مربوطــه(، پرداخــت تضمی ــده )درصــورت وجــود هزین اســناد مزای

وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
5.کلیــه اطاعــات مــوارد اجــاره شــامل مشــخصات، شــرایط و نحــوه اجــاره در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده، قابــل مشــاهده، بررســی و 

انتخــاب مــی باشــد.
6.عاقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی )توکــن( بــا شــماره های ذیــل تمــاس 

حاصــل نماینــد : مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه:  021-41934
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سامانه)www.setadiran.ir( بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

اطاعــات تمــاس دســتگاه مزایــده گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده و ارائــه پاکــت هــای الــف: کرمــان بلــوار 
جمهــوری اســامی نبــش ســه راه هوانیــروز- شــماره تمــاس: 034-32816504-7 

اطاعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:034-32816504-7 
اطاعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 41934-021 و 034-32516055 

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

نوبت دوم

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

2098000282000008
نگهداری راههای )بزرگراه ،اصلی،فرعی و روستایی( 
سطح حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل 

ونقل جاده ای جنوب کرمان
89،958،000،000

ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز نقد

مقطوع 000, 3,767,160

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای    
)همراه با ارزیابی کیفی(

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی فــوق را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 
برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــات تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 
مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه 

تاریــخ 08/08/ 1398 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19روز پنجشنبه مورخ 09/ 08/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 08/25/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 08/26/ 1398
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مزایده اجاره
شماره )5098009009000005( شماره مزایده مرجع )98023(

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(مبلغ پایه موضوع مزایدهشماره سیستمی مورد اجاره ردیف

102/920/0005/146/000اجاره خانه فخری )شهرستان راور(15198009009000008

324/000/00016/200/000اجاره پارکینگ خیابان قرنی 25198009009000009

252/000/00012/600/000اجاره پارکینگ خیابان تجلی 35198009009000010

شناسه اگهی 644258 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی مفقودی
ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودرو مزدا مــدل 1380 به شــماره 
پــاک 45_479الــف 13 بــا شــماره شاســی d00356 8020شــماره موتور 
415027 متعلــق بــه اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمان 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.
شناسه اگهی 644267

گره کور تعطیات در ایران
2

3

ایـن روزهـا بـه آن مصـرع حافـظ مـی مانـد که " نـه در برابر چشـمی، 
نـه غایـب از نظـری". نـه کار مـی کنیـم، نه تعطیلیـم. نه امـور مملکت 

مـی چرخـد، نـه خلـق هللا فرصتی بـرای سـفر دارند.
 مثـل فایلـی هسـتیم کـه "کات" شـده، ولـی هنـوز "ِپیسـت" نشـده 
اسـت؛ روی هـوا و معلـق. تقریبـا مـی شـود گفـت یـک هفتـه تمـام 
همـه کشـور را تعطیـل کـرده ایـم. قبـول کـه ادارت دولتـی در تمـام 
سـال فیلـی هـوا نمـی کـرده اند کـه ایـن چنـد روز تعطیلی بـه جایی 
برنخـورد، امـا کار چنـد شـهروند در همیـن ادارت معطـل مانده باشـد 
خـوب اسـت؟! ضررهـای اقتصادی کالن کشـور و آسـیب های بخش 
خصوصـی از ایـن تعطیلـی کـه بایـد توسـط اهل فن محاسـبه شـود.

بـرای یـک کار رسـانه ای- تحقیقاتی مدتی قبل موضـوع تعطیالت در 
ایـران را دقیـق تر بررسـی کـردم و خالصه ماجرا این اسـت: گـره کور ! 
نشـان بـه اینکه گالیـه صریح رهبر انقـالب در فروردیـن 81 و در انتقاد 
از تعطیلـی بـی حسـاب و کتـاب کـه موجـب شـده "همـه چرخ هـای 
فعالیـت در کشـور از حرکـت بیفتـد" تا کنون بی پاسـخ مانده اسـت.

تعطیالت و آسیب هایش
البتـه روزهـای تعطیل در کشـور در مجموع کم نیسـت و حتی نسـبت 
بـه برخـی کشـورها بیشـتر هـم هسـت. امـا مـردم تقریبا هیـچ وقت 
راضـی نیسـتند. تعطیـالت در ایـران یـا مثـل نـوروز آنقـدر زیادنـد کـه 
در نهایـت بـه ضـد خـودش تبدیـل مـی شـود و بـه جـای آرامـش در 
روزهـای پایانـی با کسـالت همراه می شـود؛ یـا آنقدر ناگهانـی و کوتاه 

کـه تنهـا مصرف شـان تمیزکـردن انبـاری خانه اسـت!
تعطیلـی هـای کوتـاه و خـارج از برنامـه البتـه روی دیگری هـم دارند 
و آن هـم سـفرهای ناگهانـی و بدون برنامه ریزی با وسـیله شـخصی 
اسـت کـه آمـار تصادفـات را بـه دلیـل ناامـن بودن وسـیله یا سـرعت 

بـاال بـرای رسـیدن بـه مقصد در زمـان کوتـاه، افزایش داده اسـت.
تـا کنـون پلیـس بـرای افزایـش ایمنـی در جاده هـا، سـازمان محیط 
زیسـت بـرای کمـک بـه کاهـش آلودگـی هـوا و سـازمان گردشـگری 
بـرای توسـعه ایرانگـردی در پاییز و زمسـتان به طور رسـمی خواسـتار 

سـاماندهی تعطیـالت در کشـور شـده اند.
کـم نبـوده انـد نمایندگانـی در ادوار مختلـف مجلس که بـرای این کار 
تـالش کـرده انـد، امـا گویا این مسـیر در ایران بن بسـت اسـت. حتی 
سـایت مرکـز گـزارش سـاماندهی تعطیـالت رسـمی در ایـران را کـه 
سـال 82 منتشـر شـده همچنـان با » صرفـا جهت اطـالع نمایندگان« 

طبقـه بنـدی کـرده و در دسـترس عمـوم قرار نداده اسـت.
قفل حل مشکل تعطیالت

شـرح گرفتـاری هـای نابسـامانی  تعطیـالت در ایـران بسـیار زیـاد 
اسـت. یـک نمونـه اش اینکـه به دلیـل تمرکز همـه تعطیـالت در عید 
نـوروز، تقاضـای سـفر بـه اوج مـی رسـد، جـاده هـا زیـر بـار فشـاری 
بیشـتر از ظرفیـت شـان مـی رونـد، هـزاران نفـر مـی میرنـد و معلول 
مـی شـوند، خدمـات نظـام سـالمت در بیمارسـتان هـا تقریبـا بـه 
نزدیکـی صفـر مـی رسـد و اصـال خـدا نکنـد کسـی در تعطیـالت عید، 

نیـاز بـه دکتر داشـته باشـد!
قفـل حـل مشـکل تعطیالت را کسـی بـاز خواهد کـرد که در کنـار همه 

ویژگـی های الزم، شـجاعت و صراحت داشـته باشـد.
مـی دانیـد تعطیـالت نـوروز در ایـران همان 4 روز ابتدای سـال اسـت 
و بقیـه روزهـا، بقیـه مملکـت تعطیـل مـی شـود، چـون مـدارس و 
ایـن  دانـد  نمـی  اسـت. کسـی درسـت هـم  تعطیـل  هـا  دانشـگاه 
تعطیلـی از کجـا آمـده اسـت؟ امـا بایـد کسـی در نظـام آمـوزش و 
پـرورش پیدا شـود و با شـجاعت سـراغ ایـن موضوع بـرود . گرفتاری 
هـای تعطیلـی 2 یـا حتـی 3 هفتـه ای را بـرای مـردم تشـریح کنـد 
و البتـه بدانـد کـه شـهید رجایـی خواسـت کاری بکنـد، اما نتوانسـت.

گویـا در همـان یـک سـال دو مـاه فعالیـت به عنـوان وزیر آمـوزش و 
پـرورش، تصمیـم بـه حل این مشـکل مـی گیـرد و نوروزسـال 1359 
اعـالم مـی کند مـدارس از 5 فروردین بازگشـایی می شـوند کـه البته 

نشدند!
بحـث البتـه کـم کـردن تعطیـالت نیسـت. پیشـنهاد جاگیزیـن، کـم 
شـدن تعطیـالت نـوروز و اضافـه کـردن تعطیـالت زمسـتانی اسـت تا 

انس طال         1.484.28

مثقال طال     17.330.000

گرم طالی 18  3.996.000

گرم طالی 24   5.328.000

بهار آزادی      39.190.000

امامی          39.180.000

نیم       20.250.000

ربع         12.220.000

گرمی       8.210.000

دالر             111.410

یورو         124.480

درهم          31.050

لیر ترکیه           19.840

دالر استرالیا      77.560 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 9 تا  18دنبال کنید

تنش آبی در ۲۰۰ شهر
بیش از 200 شهر ایران در  وضعیت تنش آبی قرار دارند

در ادامـه مبـارزه قـوه قضاییـه بـا فسـاد، خلیـل 
و  مراتـع  هـا،  جنـگل  سـازمان  رییـس  آقایـی 
آبخیـزداری کشـور بازداشـت شـده و بـه سـرعت 
بازداشـت وی بـه اتهام ارتشـا از سـوی دادسـرای 
کارکنـان دولـت تائیـد شـد. ایـن اتفـاق در حالـی 
بعـد  و  قبـل  از  آقایـی  از  نارضایتی هـا  افتـاد کـه 
سـازمان  ریاسـت  صندلـی  بـر  وی  نشسـتن   از 
سـوی  از  بار هـا  کشـور  مرتـع  و  جنـگل  متولـی 
فعـاالن حـوزه منابـع طبیعـی و دانشـگاهیان این 
شـده  داده  نیـز  هشـدار  و  داشـته  وجـود  حـوزه 
بـود. گفتنـی اسـت کـه  کمـی  بعـد از دسـتگیری 
وی، روابـط عمومـی این سـازمان در مـورد ارتباط 
واکنـش  هـا  جنـگل  سـازمان  بـا  وی  بازداشـت 
توسـط  آقایـی،  احضـار  ارتبـاط  و  داده  نشـان 
دادسـرای کارکنـان دولـت بـا سـمت وی در ایـن 

سـازمان را رد کـرده بـود.

4

3

لزوم سازگاری با 
تغییرات اقلیمی در کشور

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی ضمن اشاره 
به اینکه کشور ما 2 برابر متوسط 

جهانی با افزایش دما مواجه 
است، بر لزوم سازگاری با تغییرات 

اقلیمی در کشور تاکید کرد.

مرمت گران بدون 
مرز در تخت جمشید

رضا رحمانی رئیس پژوهشکده 
حفاظت و مرمت آثار فرهنگی 
با اشاره به مرمت کاخ »تچر« 

و »شورا« در فصل دوم مرمت 
تخت جمشید، گفت: هدف ما عاوه 
برمرمت این بناهای تاریخی انتشار 

اطاعات علمی به دست آمده از این 
یافته ها هم است.

آنا
 : 

س
عک

ک
بنا

 تا
س:

عک

یادداشت  مهمان
روح هللا رجایی

تهران
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خلیل آقایی رییس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور به اتهام ارتشا بازداشت شد

پایان آقایی 

بر سازمان جنگل ها

2

45 و

کشف سنگ نگاره ای جدید 
در طاق بستان

تاکنون قدمت و نوع این سنگ نگاره 
مشخص نشده است

ظریف در گفت و گو با الجزیره:

کشورهای منطقه را به 
»صلح هرمز« دعوت می کنم

لینک خرید نسخه الکترونیک

هـم مناطـق سردسـیری گردشـگر بگیرند، هـم مدت 
کمـا و بیهوشـی کشـور در نـوروز کـم شـود، هـم آمـار 
تصادفـات پاییـن بیایـد و هم حق انتخاب سـفر برای 

مـردم بیشـتر شـود و مجموعـه ای دیگـر از مزایـا .
خط شکنی علماء و جامعه مذهبی

خـط شـکنی دیگـر بـرای حـل ایـن مشـکل بایـد از 
جامعـه مذهبـی و از بین علما باشـد. کسـی کـه بیاید 
و بـا صراحـت بگویـد آیـا تعطیل کردن مناسـبت های 
دینـی در ایـن انـدازه بـه توسـعه مناسـک مذهبـی 
کمـک مـی کنـد یـا به ضـد خـودش تبدیل می شـود 

و جـاده شـمال را شـلوغ تـر مـی کنـد؟

کسـی کـه بگویـد آیـا ائمـه رضایـت دارنـد کـه در این 
شـرایط کشـور، کار و تولیـد را نـه بـرای عـزاداری بلکه 
بـه اسـم آن تعطیـل کنیم؟ کسـی کـه بگویـد مدارس 
بایـد باز باشـند،اما به جـای تقویم عادی مدرسـه،مثال 
بچـه هـا در مـدارس بـا اسـوه ائمـه )ع( و پیامبر)ع( 

آشـنا شوند.
بایـد کسـی باشـد کـه بتوانـد پاسـخ آن فعـال بخش 
خصوصـی را بدهـد کـه مـی خواهـد در ایـن هفتـه 
کارش را مثـال در اداره مالیـات دنبـال کنـد و کارمنـد 

محتـرم رفتـه انـد مسـافرت! / خبرآنالیـن
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تنش آبی در 200 شهر
بیش از 200 شهر ایران در  وضعیت تنش آبی قرار دارند

طبق آخرین آمار 233 شهر در معرض تنش آبی  قرار دارند

ــهر در  ــار 233 ش ــن آم ــق آخری طب
)براســاس  آبــی  تنــش  معــرض 
زرد(  و  نارنجــی  قرمــز،  وضعیــت 
ــاس، 140  ــن اس ــد. برای ــرار دارن ق
شــهر در وضعیــت زرد )10 درصــد 
کمبــود آب نســبت بــه آب مــورد 
وضعیــت  در  شــهر   34 و  نیــاز( 
آب  کمبــود  درصــد   20( نارنجــی 
ــاز( و 59  ــورد نی ــه آب م ــبت ب نس
ــش از  ــز )بی ــت قرم شــهر در وضعی
20 درصــد کمبــود آب نســبت بــه 

ــد. ــرار دارن ــاز( ق ــورد نی آب م
از  منظــور  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــزان  ــر می ــرب، حداکث ــش آب ش تن
)اوج(  پیــک  در  نیــاز  مــورد  آب 

حداکثــر  بــه  نســبت  مصــرف 
ــک شــهر اســت.  ــد  ی ــت تولی ظرفی
صــورت  بررســی  اســاس  بــر 
گرفتــه، 59 شــهر کشــور امســال 
ــت  ــش در وضعی ــطح تن ــر س از نظ
قرمــز )یعنــی کمبــود بیش تــر از 
ــک  ــد و در پی ــرار دارن 20 درصــد( ق
احتمــال کمبــود  روزانــه  مصــرف 
دارد.طبــق  وجــود  آن هــا  در  آب 
ایــن آمــار، مصــرف آب شــهری در 
شــهریورماه ســال 1398 نســبت بــه 
ــک  ــته ی ــال گذش ــابه س ــان مش زم
روســتایی  آب  مصــرف  و  درصــد 
در ایــن زمــان نســبت بــه زمــان 
ــد  ــته 0.7 درص ــال گذش ــابه س مش

است.تابســتان  داشــته  رشــد 
ــون نفــر  امســال حــدود 28.6 میلی
از جمعیــت کشــور در 233 شــهر 
ــتند  ــرار داش ــی ق ــش آب ــت تن تح
کــه بارندگی هــای مناســب ســال 
آبــی جــاری و بهبــود ذخایــر ســدها 
موجــب شــد ایــن رقــم نســبت 
میلیــون   6.4 ســال گذشــته  بــه 
نفــر کاهــش پیــدا کنــد.در ایــن 
شــهر   25 آبــی  تنــش  از  ســطح 
از  بیش تــر  تولیــد  کمبــود  دارای 
20 درصــد و دارای مخــزن کافــی 
تولیــد  دارای کمبــود  34 شــهر  و 
کمبــود  و  درصــد   20 از  بیش تــر 
مخــزن هســتند. تابســتان امســال 

ــش در  ــطح تن ــر س ــهر از نظ 34 ش
ــود  ــی کمب ــی )یعن ــت نارنج وضعی
قــرار  درصــد(   20 تــا   10 بیــن 
ــه  ــرف روزان ــک مص ــد و در پی دارن
آن هــا  در  آب  کمبــود  احتمــال 
وجــود دارد. در ایــن ســطح نیــز 
ــن  ــد بی ــود تولی 17 شــهر دارای کمب
20 درصــد و دارای مخــزن  10 تــا 
دارای کمبــود  شــهر   17 و  کافــی 
و  درصــد   20 تــا   10 بیــن  تولیــد 
ــهر  ــتند.140 ش ــزن هس ــود مخ کمب
تابســتان امســال از نظــر ســطح 
تنــش در وضعیــت زرد قــرار دارنــد، 
در پیــک مصــرف ســاعتی احتمــال 
کمبــود آب در آن هــا وجــود دارد. 
بــر اســاس بررســی صــورت گرفتــه 
ــود  14 شــهر ایــن ســطح دارای کمب
ــود  ــد و کمب ــر از 10 درص ــد کمت تولی
مخــازن ذخیــره، هفــت شــهر دارای 
کمبــود تولیــد کمتــر از 10 درصــد 
 119 و  کافــی  مخــزن  دارای  و 
ــد و دارای  ــود تولی ــد کمب ــهر فاق ش

کمبــود مخــزن هســتند.

نیرو  وزارت  برنامه 
برای شهرهای در معرض 

آبی تنش 
ارائــه  حالــی  در  آمــار  ایــن 
نیــرو،  وزارت  کــه  می شــود 
ــوزه  ــود در ح ــه خ ــن برنام مهم تری
بــه صفــر رســاندن تعــداد  را  آب 
آبــی  تنــش  بــا  کــه  شــهرهایی 
 1400 تــا ســال  مواجــه هســتند، 
اعــالم کــرده اســت.  برنامــه ای کــه 
اردکانیان-وزیــر  رضــا  بــه گفتــه 
ــامل  ــه  ش ــوده ک ــل ب ــرو- مفص نی
آب،  تامیــن  طرح هــای  اجــرای 
تصفیــه  احــداث  آب رســانی ها، 
خانه هــا، اصــالح سیســتم بــرای 
کاهــش تلفــات و... می شــود.وی 
ــه اجــرای طــرح  ــن ســوال ک ــه ای ب

مــورد نظــر وزارت نیــرو بــه چــه 
ــت:  ــاز دارد، گف ــرمایه نی ــزان س می
هفته هــای  در  موضــوع  ایــن  بــه 
آینــده خواهــم پرداخــت. هــدف 
ــه  ــق آن ب ــه تحق ــت ک ــی اس بزرگ
ــته  ــم وابس ــی ه ــع مال ــن مناب تامی
ــع  ــدا از مســئله مناب ــا ج اســت. ام
بقیــه  می کنیــم  ســعی  مالــی، 
کنیــم. محقــق  را  نیازمندی هــا 

ســوی  از  حالــی  در  وعــده  ایــن 
اردکانیــان داده شــده اســت کــه 
ــا  ــده ت ــام ش ــات انج ــق مطالع طب
ســال 1400 بایــد آب مــورد نیــاز 
ــن  ــور تامی ــر در کش ــون نف 85 میلی
ایــن جمعیــت  بــرای  شــود کــه 
مترمکعــب  میلیــارد   9 بــه  نیــاز 

دارد. آبــی وجــود  ظرفیــت 

17 کشــور با بیشترین
 استرس آبی 

ایــران،  لبنــان،  اســرائیل،  قطــر، 
عربســتان  کویــت،  لیبــی،  اردن، 
ســعودی، اریتــره، امــارت، ســن 
ــتان،  ــد، پاکس ــن، هن ــو، بحری مارین
ــوانا، از  ــان و بوتس ــتان، عم ترکمنس
ــه در  ــتند ک ــورهایی هس ــه کش جمل
ــا بحــران شــدید  زمــره کشــورهای ب

بی آبــی قــرار دارنــد.
ــط  ــگر محی ــش، کنش ــد دروی محم
زیســت در گفت وگــو بــا ایرناپــالس 
ــران  ــام ای ــن ن ــرار گرفت ــورد ق در م
اگــر  می گویــد:  لیســت  ایــن  در 
کنیــد.  نــگاه  لیســت  ایــن  بــه 
کــه  هســتند  عمدتــًا کشــورهایی 
در کمربنــد خشــک جهــان قــرار 
 25 بیــن  عــرض  یعنــی  دارنــد. 
ــمالی.  ــره ش ــه در نیمک ــا 40 درج ت
ریزش هــای  میــزان  بنابرایــن 
ــی  ــط جهان ــا از متوس ــمانی آنه آس
ــارم  ــک چه ــا ی ــوم ت ــک س ــن ی بی
دیگــر،  ســوی  از  و  اســت  کمتــر 

تبخیرشــان هــم معمــواًل 50 درصــد 
ــت. ــی اس ــط جهان ــش از متوس بی

کشــورهایی  عمدتــًا  این هــا 
توســعه  ســازوکار  کــه  هســتند 
کمتریــن  اینکــه  به جــای  آنهــا 
و  آب  منابــع  بــه  را  وابســتگی 
خــاک داشــته باشــد، بیشــترین 
شــرایط  ایــن  دارد.  را  وابســتگی 
اینکــه  به جــای  شــده  ســبب 
ــع  ــد مناب ــا 45 درص ــر 40 ت حداکث
را  خــود  اســتحصال  قابــل  آبــی 
اســتفاده کننــد، ایــن میــزان بــه 
90 درصــد افزایــش پیــدا  80 تــا 

کنــد.
بــا  چــرا  اینجاســت کــه  ســؤال 
در  هشــدار  همــه  ایــن  وجــود 
آبــی،  وخیــم  وضعیــت  مــورد 
تغییــر  در  تأثیــری  اخبــار  ایــن 
زندگــی  ســبک  و  سیاســت ها 
پاســخ  در  درویــش  نــدارد؟  مــا 
مــا  مســئوالن  وقتــی  می گویــد: 
و  ندارنــد  بــاور  را  کم آبــی  ایــن 
می گوینــد: »بــا چیــزی بــه نــام 
ــه رو نیســتیم، بلکــه  ــود آب روب کمب
هــم در شــمال آب داریــم و هــم در 
ــم و  ــد اراده کنی ــا بای ــوب و تنه جن
ــه  ــزی ب ــم،« چی آب را شــیرین کنی
آب  مصــرف  و  صرفه جویــی  نــام 

نــدارد. معنــا  خردمندانــه 
دیگــر  نکتــه  داد:  ادامــه  وی 
سدســازی  شــرکت های  اینکــه 
چیــزی  تاکنــون  آب  انتقــال  و 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 700 ه ح
ــان  ــب و کارش ــق کس ــه رون در زمین
چگونــه  ســرمایه گذاری کرده انــد، 
از  شــوند  حاضــر  اســت  ممکــن 
ــن کســب و کار چشــم بپوشــند؟  ای
می کننــد  القــا  طــوری  بنابرایــن 
ــا  ــت و ب ــی نیس ــکل کم آب ــه مش ک
احــداث و ذخیــره آب، بحــران حــل 

. د می شــو

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی گفت: قبل از ابتالی چندین نفر در پیام خبر
روستای چنار محمودی لردگان، وزارت بهداشت مستندات قابل قبولی با کمک اپیدمیولوژیست ها 
تولید کرده بود و حدس وجود کانون های ویروس HIV در کشور وجود داشت.

ت
مل

ه 
خان

س: 
عک

کم فروشی بنزین 
صحت ندارد

شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی اعــالم کــرد: 
ــی انتشــار  ــز مــی رســاند درپ ــان عزی ــه اطــالع هموطن ب
برخــی شــایعات در فضــای مجــازی مبنــی بــر مشــاهده 
کــم فروشــی در جایــگاه هــای عرضــه ســوخت باتوجــه 
ــای انجــام شــده از ســوی  ــرل ه ــا وکنت ــه بازرســی ه ب
شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران، 
هیــچ گونــه کــم فروشــی در جایــگاه هــای عرضــه 
ــی  ــد نم ــت و تایی ــده اس ــزارش نش ــور گ ــوخت کش س

شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه کنتــرل و بازرســی 
رســانی  ســوخت  و  عرضــه  هــای  جایــگاه  مســتمر 
ــز  ــان عزی ــت هموطن ــا، الزم اس ــگاه ه ــوب در جای مطل
جــدا  آن  انتشــار  و  شــایعاتی  چنیــن  بــه  توجــه  از 

خــودداری فرماینــد.

سربازان متخصص در 
معادن جذب می شوند

طــرح  در  نخبــه  ســربازان  جــذب  راهکارهــای 
پایدار)تــاپ( اشــتغال  تولیدوتوســعه  توانمندســازی 

در فــاز اول اجــرای ایــن طــرح، در نشســت وزارت 
ــان  ــوزی کارکن ــارت آم ــرارگاه مه ــده ق ــت و فرمان صم
بحــث  مــورد  مســلح  نیروهــای  ســتاد کل  وظیفــه 
ــورت  ــات ص ــاس تفاهم ــر اس ــرار گرفت.ب ــی ق وبررس
گرفتــه بــا ســتاد کل نیروهــای مســلح و موافقــت 
ــاپ  ــرباز ت ــرح س ــاز اول ط ــری ، ف ــم رهب ــام معظ مق

اجرایــی خواهــد شــد.
معــاون آمــوزش پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت 
ــن  ــاز اول ای ــات ف ــوص جزئی ــارت در خص ــدن و تج مع
طــرح گفــت: درابتــدا 100 نفــر از ســربازان نخبــه ای 
کــه بــه واســطه ای امتیــازات بنیادملــی نخبــگان، ثبــت 
ــت  ــری خدم ــل از کس ــن قبی ــواردی از ای ــا م ــراع ی اخت
در  را  خــود  خدمــت  باقیمانــده  مــاه   6 برخوردارنــد، 

بنگاههــای صنعتیــی ،معدنــی خواهنــد گذرانــد.

ظریف در گفت و گو با الجزیره:
کشورهای منطقه را به 

»صلح هرمز« دعوت می کنم
ــورهای  ــام کش ــه تم ــت ک ــورمان گف ــه کش ــر خارج وزی
ــر  ــک دیگ ــان ی ــازی می ــکار اعتمادس ــه ابت ــه را ب منطق
ــم. ــوت می کن ــز" دع ــح هرم ــکار "صل ــوان ابت ــت عن تح

ــور  ــر ام ــف، وزی ــزارش ایســنا، محمــد جــواد ظری ــه گ ب
ــت  ــرده اس ــفر ک ــه س ــه دوح ــه ب ــورمان ک ــه کش خارج
در گفت وگــو بــا شــبکه الجزیــره گفــت: کشــورهای 
ــوان  ــت عن ــازی" تح ــاد س ــکار "اعتم ــه ابت ــه را ب منطق

ــم. ــی کن ــوت م ــز" دع ــح هرم ــکار "صل ابت
وی همچنیــن گفــت: جنــگ بــه ســود هیــچ کــس 
آمریــکا  رئیــس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد  و  نیســت 
ایــران تحمیــل  نمــی توانــد توافــق یکجانبــه علیــه 
کند.ظریــف در ادامــه در رابطــه بــا توافــق هســته ای 
نیــز گفــت: هــر نــوع توافــق در رابطــه بــا برنامــه هســته 
ای ایــران بایــد منافــع تمــام طــرف هــا را محقــق کنــد.

وزیــر اراتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
گفــت: ایــران بــه عنــوان یکــی از قربانیان 
حمــالت ســایبری، پوشــش دفاعــی 
ــق  ــالت از طری ــن حم ــر ای ــود در براب خ
ــن  ــت برای ــا داده اس ــا ارتق ــامانه دژف س
ــه  ــون حمل ــته 33 میلی ــاس توانس اس
را  ســال گذشــته  یــک  در  ســایبری 
ــامل 10  ــا ش ــامانه های دژف ــع کند.س دف
ســامانه مجــزا و وابســته به هــم اســت، 
ســامانه هایی کــه ماننــد دژی محکــم 

کشــور را از حمــالت ســایبری تــا حــدود 
بســیار زیــادی محافظــت می کنــد. ایــن 
فرماندهــی  و  هدایــت  بــا  ســامانه ها 
مرکــز ماهــر )مرکــز مدیریــت امــداد 
رخدادهــای  عملیــات  هماهنگــی  و 
راه انــدازی  و  بومی ســازی  رایانــه ای( 

ــت. ــده اس ش
ــط  ــز رواب ــنبه مرک ــزارش روز سه ش ــه گ ب
عمومــی و اطــالع رســانی وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، محمــد جــواد آذری 

جهرمــی در ادامــه برنامه هــای خــود 
در قطــر در جلســه وزرا در کنفرانــس 
امنیتــی مونیــخ کــه بــا موضــوع امنیــت 
ــینگر  ــف ایش ــت ول ــه ریاس ــایبری ب س
رییــس کنفرانــس امنیتــی مونیــخ برگزار 
شــد، افــزود: تهدیــدات ســایبری امــروز 
امنیــت شــهروندان و طیــف گســترده ای 
از خدمــات مربــوط به زندگی شــهروندان 
داد:  ادامــه  مــی کنــد. وی  تهدیــد  را 
ــم  ــه تحری ــل ب ــی و توس ــه گرای یکجانب
ــی  ــن الملل ــت بی ــه امنی ــدی علی تهدی
ــتفاده  ــت و اس ــایبری اس ــه س در عرص
از مکانیزم هــای چندجانبــه گرایانــه راه 
حــل مشــکالت امنیــت ســایبری در 

ــی رود. ــه شــمار م ــان ب جه

ایران 33 میلیون حمله سایبری 
را دفع کرد

امکانات مدیریت بحران عادالنه 
توزیع نمی شوند

ــع  ــوه توزی ــاد از نح ــا انتق ــس، ب ــان در مجل ــهرضا و دهاق ــردم ش ــده م نماین
امکانــات مــورد نیــاز جهــت مدیریــت بحــران در کشــور یادآورشــد کــه شــهررضا 
بــه عنــوان شهرســتان معیــن در جنــوب اصفهــان از تجهیــزات الزم جهــت ارائــه 
خدمــات در زمــان وقــوع ســیل بی بهــره است.ســمیه محمــودی در مــورد 
انتشــار خبــری از ســوی ســازمان امــداد و نجــات هــالل احمــر مبنــی بــر اینکــه 
اصفهــان از جملــه 12 اســتانی اســت کــه در معــرض خطــر وقــوع ســیل ناشــی 
ــوع  ــی وق ــاری در پ ــال ج ــاه س ــن م ــت: در فروردی ــرار دارد، گف ــی ق از بارندگ
ــد و  ــان وارد ش ــف اصفه ــتان های مختل ــه شهرس ــادی ب ــارات زی ــیل خس س
ــهررضا،  ــه ش ــتان از جمل ــن اس ــق ای ــدادی از مناط ــم تع ــی ه ــرایط کنون در ش
ــد.  ــرار دارن ــیل ق ــوع س ــر وق ــرض خط ــهر در مع ــمیرم و فریدونش ــان، س دهاق
ــه داد:  ــالمی، ادام ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــهرضا و دهاق ــردم ش ــده م نماین
انتظــار مــی رود کــه جمعیــت هــالل احمــر امکانــات مــورد نیــاز شهرســتان های 
ــد را  ــرار دارن ــیل ق ــوع س ــر وق ــرض خط ــه در مع ــان ک ــتان اصفه ــف اس مختل
تامیــن کنــد. وی تصریــح کــرد: مــا در آغــاز ســال جــاری بــا مشــکالت ناشــی 
ــیراز  ــدازه ش ــه ان ــده ب ــارات وارد ش ــزان خس ــا می ــم، ام ــر بودی ــیل درگی از س
ــود  ــی از نب ــکالت ناش ــا مش ــا ب ــود، ام ــور نب ــوب کش ــمال و جن ــهرهای ش و ش

ــم. ــات مواجــه بودی ــه خدم ــرای ارائ ــزات ب تجهی

سامتارز

سن سکته مغزی به زیر 50 سال رسیدروند قیمت دالر از زبان رییس کل بانک مرکزی 
رییـــس کل بانـــک مرکـــزی 
ارز  اعـــالم کـــرد: قیمـــت 
طـــی شـــش مـــاه اخیـــر از 
ــان  ــزار تومـ ــش از 14 هـ بیـ
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــان کاه ـــزار توم ـــدود 11 ه ـــه ح ب

عبدالناصـــر همتـــی امـــروز در پســـتی ایســـتاگرامی 
اظهـــار کـــرد کـــه طـــی شـــش مـــاه اخیـــر علیرغـــم 
ـــی  ـــرخ دالر کاهش ـــد ن ـــری، رون ـــار حداکث ـــداوم فش ت
ـــت  ـــرخ دالر در اردیبهش ـــه او، ن ـــه گفت ـــت.. ب ـــوده اس ب
مـــاه بـــاالی 14 هـــزار تومـــان بـــود کـــه رفته رفتـــه 
رونـــد کاهشـــی در پیـــش گرفـــت و در خـــرداد مـــاه 
ـــز  ـــرداد نی ـــید. در م ـــان رس ـــزر توم ـــر از 14 ه ـــه کمت ب
ـــت  ـــان برگش ـــزار توم ـــر 12 ه ـــه زی ـــن ارز ب ـــت ای قیم

و از مهـــر مـــاه هـــم بـــا قیمـــت حـــدودی 11 هـــزار 
ـــت  ـــر اس ـــایان ذک ـــت. ش ـــده اس ـــات مان ـــان در ثب توم
ـــال  ـــل از تعطیـــالت قیمـــت دالر وارد کان در روزهـــای قب
ـــار  ـــنبه ب ـــه در روز دوش ـــد ک ـــم ش ـــان ه ـــزار توم 10 ه
ـــه  ـــن زمین ـــت. در ای ـــان برگش ـــزار توم ـــه 11 ه ـــر ب دیگ
ـــزار  ـــر 11 ه ـــه دالر زی ـــد ک ـــان معتقدن ـــی کارشناس برخ
ــم  ــوع مهـ ــت. موضـ ــور اسـ ــرر کشـ ــه ضـ ــان بـ تومـ
آن اســـت کـــه علیرغـــم کاهـــش نـــرخ دالر از روزی 
کـــه همتـــی ســـکان هدایـــت بانـــک مرکـــزی را در 
ـــاال  ـــرخ دالر ب ـــا ن ـــه ب ـــی ک ـــا کاالهای ـــه ام ـــت گرفت دس
رفتـــه بودنـــد هرگـــز از قیمـــت هـــای خـــود عقـــب 
ـــا  ـــا تنه ـــت ه ـــی قیم ـــش جزی ـــد. کاه ـــینی نکردن نش

در خودروهـــای خارجـــی محســـوس بـــود

ــام  ــازمان نظـ ــوزش سـ ــر آمـ مدیـ
پزشـــکی ســـکته مغـــزی را یکـــی 
از شـــایع ترین علت هـــای مـــرگ 
و میـــر و دومیـــن دلیـــل ابتـــال 
ــت:  ــرد و گفـ ــی کـ ــران معرفـ ــزی درایـ ــای مغـ ــه ناتوانی هـ بـ
بـــر اســـاس بررســـی های انجـــام شـــده روزانـــه 400 نفـــر در 
ـــن  ـــق آخری ـــوند و طب ـــزی می ش ـــکته مغ ـــار س ـــورمان دچ کش
ـــکته  ـــار س ـــران دچ ـــر در ای ـــزار نف ـــا 160 ه ـــالیانه 150 ت ـــار س آم
مغـــزی می شـــوند کـــه 15 درصـــد آن منجـــر بـــه مـــرگ 
ــال  ــر 50 سـ ــراد زیـ ــن افـ ــد از ایـ ــدود 30 درصـ ــده و حـ شـ
ـــال  ـــن ســـن ابت ـــزی میانگی ـــا عزی ـــر محمدرض ســـن دارند.دکت
بـــه ســـکته مغـــزی در ایـــران را 50 ســـال دانســـت و اظهـــار 
ـــت  ـــی اس ـــن جهان ـــر از میانگی ـــال کمت ـــم 10 س ـــن رق ـــرد: ای ک

ـــور  ـــزی در کش ـــکته مغ ـــروع س ـــن ش ـــمگیر س ـــش چش و کاه
نشـــان دهنده اهمیـــت آن اســـت. اگـــر درمـــان ســـکته حـــاد 
مغـــزی در چهـــار ســـاعت اولیـــه صـــورت گیـــرد، 30 درصـــد 
بیمـــاران بـــدون ایجـــاد عـــوارض و ناتوانـــی، بهبـــودی کامـــل 
خواهنـــد یافـــت و از ایـــن رو راه انـــدازی مراکـــز جامـــع ویـــژه 

ــادی دارد. ــت زیـ ــزی، اهمیـ ــکته های مغـ ــان سـ درمـ
ــار  ــم آن اظهـ ــذرا و عالیـ ــزی گـ ــکته مغـ ــوص سـ وی در خصـ
ـــز  ـــه مغ ـــانی ب ـــف خون رس ـــذرا، توق ـــزی گ ـــکته مغ ـــرد: در س ک
ــای  ــرد عالمت هـ ــود و فـ ــاد می شـ ــذرا ایجـ ــورت گـ ــه صـ بـ
ـــه  ـــد؛ ب ـــه می کن ـــاعت تجرب ـــر از 24 س ـــزی را در کمت ـــکته مغ س
عنـــوان مثـــال عالمت هایـــی ماننـــد گزگـــز، مـــور مـــور شـــدن 
و یـــا کرختـــی در صـــورت و دســـت و پـــا و حالـــت ضعـــف و 

ــد. ــا احســـاس می کنـ فلجـــی را در دســـت و پـ

رنا
 ای

س:
عک

هواپیماییاقتصاد

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

افزایش بلیط هواپیما زیر سر چارترکنندگانخداحافظی اقتصاد ایران با رشد منفی
طبــق گــزارش صنــدوق بیــن المللــی پــول، اقتصــاد 
ــده از رشــد منفــی خــارج می شــود  ــران ســال آین ای
کــه نشــان دهنــده پایــان رونــد کوچــک شــدن 
اقتصــاد پــس از دو ســال متوالــی اســت. همچنیــن 
لیبــی پایین تریــن و موریتانــی بیشــترین رشــد اقتصــادی در منطقــه را 
ــزارش  ــول در گ ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــزارش ایســنا، صن ــد داشــت.به گ خواهن
ــه و شــمال آفریقــا،  ــداز اقتصــادی منطقــه خاورمیان جدیــد خــود از چشــم ان
ــی  ــل مختلف ــه دالی ــه ب ــورهای منطق ــادی کش ــد اقتص ــه رش ــرد ک ــالم ک اع
ــری  ــی و کس ــاد جهان ــد اقتص ــش رش ــت، کاه ــت نف ــش قیم ــون کاه هم چ

ــود. ــه می ش ــش مواج ــا کاه ــه ب بودج
منطقــه  30 کشــور  اقتصــادی  وضعیــت  شــامل  ایــن گــزارش کــه  در 
خاورمیانــه، قفقــاز، آفریقــای شــمالی و آســیای مرکــزی اســت، نــرخ رشــد 
پیــش بینــی شــده بــرای اقتصــاد ایــران نســبت بــه گــزارش قبلــی تغییــری 
ــد  ــده از رش ــال آین ــران س ــاد ای ــت اقتص ــده اس ــی ش ــش بین ــرده و پی نک

ــارج شــود. ــی خ منف
ــه ســوریه مــد  ــوط ب ــن گــزارش، آمارهــای مرب ــه ذکــر اســت کــه در ای الزم ب

نظــر قــرار نگرفتــه اســت.
موریتانــی بــا رشــد 6.6 درصــدی باالتریــن رشــد اقتصــادی منطقــه در ســال 
ــا رشــد 6.3  ــز ترکمنســتان ب 2019 را خواهــد داشــت. پــس از ایــن کشــور نی
درصــدی، ارمنســتان و جیبوتــی بــا رشــد 6 درصــدی، ازبکســتان بــا رشــد 5.6 
ــا رشــد 5 درصــدی  ــا رشــد 5.5 درصــدی و تاجیکســتان ب درصــدی، مصــر ب
دیگــر کشــورهای پیشــتاز در رشــد اقتصــادی ســال 2019 در منطقــه خواهنــد 

بــود.
لیبــی بــا رشــد منفــی 19.1 درصــدی، پایین تریــن رشــد اقتصــادی منطقــه در 
ســال 2019 را خواهــد داشــت. پــس از ایــن کشــور نیــز ایــران بــا رشــد منفــی 
ــد  ــا رش ــطین ب ــدی، فلس ــی 2.5 درص ــد منف ــا رش ــودان ب ــدی، س 9.5 درص
منفــی 1.6 درصــدی، الجزایــر بــا رشــد منفــی 1.3 درصــدی و عمــان بــا رشــد 

صفــر درصــدی دیگــر کشــورهای دارای رشــد پاییــن خواهنــد بــود.

ــی از  ــت: یک ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــت  ــط، فعالی ــت بلی ــمگیر قیم ــش چش ــل افزای دالی
شــرکت هــای چارتــری اســت، ایــن شــرکت هــا بــا 
انحصارســازی پروازهــای هوایــی، قیمــت بلیــط را در 
ایــام خــاص بــاال مــی برند.مجیــد کیانپــور عضــو کمیســیون عمــران مجلــس 
ــش  ــاد از افزای ــا انتق ــت، ب ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــام خــاص، گفــت: در ســال هــای اخیــر  ــرخ بلیــط پروازهــای هوایــی در ای ن
شــاهد افزایــش قیمــت بلیــط و تالطــم در بــازار پروازهــای هوایــی هســتیم، 
متأســفانه ایرالیــن هــا در ایــام خــاص ماننــد ایــام شــهادت امــام رضــا)ع( 
ــی  ــاال م ــزان چشــمگیری ب ــه می ــا را ب ــط هواپیم ــرخ بلی ــل، ن ــام تعطی ــا ای ی

ــن مســئله موجــب نارضایتــی مســافران شــده اســت. ــد و ای برن
نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: 
ــازار  ــت ب ــاره مدیری ــازی درب ــر راه و شهرس ــد وزی ــود تأکی ــا وج ــفانه ب متأس
ــاهد  ــاز ش ــط، ب ــرخ بلی ــی ن ــش غیرقانون ــا افزای ــه ب ــا و مقابل ــط هواپیم بلی
افزایــش قیمــت هــا در هفتــه جــاری بــرای مقاصــد خــاص از جملــه مشــهد 

ــتیم. ــدس هس مق
ــت  ــط، فعالی ــت بلی ــمگیر قیم ــش چش ــل افزای ــی از دالی ــه داد: یک وی ادام
ــا  ــا ب ــرکت ه ــن ش ــت، ای ــی اس ــای هوای ــری در پروازه ــای چارت ــرکت ه ش
ــاال مــی  ــام خــاص ب ــط را در ای ــی، قیمــت بلی انحصارســازی پروازهــای هوای
ــن  ــت ای ــف فعالی ــده توق ــازی وع ــه وزارت راه و شهرس ــد ک ــر چن ــد، ه برن
ــی  ــای هوای ــوزه پروازه ــا در ح ــری ه ــوز چارت ــا هن ــا را داده، ام ــرکت ه ش

ــتند. ــال هس فع
کیانپــور بــر ضــرورت مقابلــه و ســاماندهی شــرکت هــای چارتــری در کشــور 
ــه حمــل و نقــل هوایــی  تأکیــد کــرد و گفــت: قطعــا فعالیــت چارتــری هــا ب
کشــور آســیب وارد مــی کنــد و ایــن مســئله موجــب بــی اعتمــادی مــردم بــه 

ایرالیــن هــا خواهــد شــد.
ایــن نماینــده در مجلــس دهــم ادامــه داد: افزایــش نــرخ بلیــط هواپیمــا در 
چنــد ســال اخیــر موجــب شــده کــه مــردم بــرای تــردد بیــن شــهری از حمــل 
ــی  ــکالت مال ــئله مش ــن مس ــد و ای ــتفاده کنن ــاده ای اس ــی و ج ــل ریل و نق

بســیاری را بــرای ایرالیــن هــا ایجــاد کــرده اســت.
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

حفاظت و 
مرمت

مذهبی

آئینی سنتی مذهبی؛ بازمانده از قرن چهارممرمت گران بدون مرز در تخت جمشید
پژوهشـــکده  رئیـــس  رحمانـــی  رضـــا 
ـــت  ـــی در گف ـــار فرهنگ ـــت آث ـــت و مرم حفاظ
ـــت کاخ  ـــه مرم ـــاره ب ـــا اش ـــا،  ب ـــا ایرن ـــو ب و گ
تچـــر و شـــورا در فصـــل دوم مرمـــت در 
تخـــت جمشـــید، گفـــت: هـــدف مـــا تنهـــا مرمـــت ایـــن بناهـــای تاریخـــی 
ـــان  ـــه زب ـــت ب ـــن مرم ـــای ای ـــی از یافته ه ـــات علم ـــه انتشـــار اطالع نیســـت، بلک
ـــی  ـــات م ـــن اطالع ـــرا ای ـــت؛ زی ـــداف ماس ـــرء اه ـــز ج ـــی نی ـــی و فارس انگلیس
تونـــد منبـــع علمـــی مناســـبی بـــرای مرمـــت دیگـــر محوطه هـــای تاریخـــی 
ـــاس  ـــر اس ـــت ب ـــه مرم ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــود. وی ب ـــان ش ـــر جه در سراس
ـــی  ـــت: بخش ـــت،  گف ـــام اس ـــال انج ـــال 89 در ح ـــی از س ـــه ای آموزش تفاهنام
ـــون  ـــش دوم اکن ـــزار و بخ ـــته برگ ـــت گذش ـــی در اردیبهش ـــن کارگاه آموزش از ای
ـــه  ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب ـــت. رحمان ـــزاری اس ـــال برگ ـــید در ح ـــت جمش در تخ
ـــر اســـاس حـــوزه تخصـــص شـــان  ـــن کارگاه ب ـــی حاضـــر در ای کارشناســـان ایران
ـــز  ـــی نی ـــان ایتالیای ـــار از کارشناس ـــتین ب ـــرای نخس ـــت: ب ـــدند،  گف ـــاب ش انتخ
ـــص در  ـــراد متخص ـــا اف ـــم ت ـــی( کردی ـــوابق کاری و علم ـــه )س ـــت رزوم درخواس

ـــت  ـــرار نیس ـــت ق ـــن مرم ـــن در ای ـــد. همچنی ـــدا کنن ـــور پی ـــا حض ـــن کارگاه ه ای
تمـــام فعالیـــت هـــا از ســـوی مرمت گـــران ایتالیایـــی انجـــام شـــود بلکـــه 
ـــا  ـــد ت ـــی پردازن ـــت م ـــه مرم ـــر ب ـــار یکدیگ ـــی کن ـــی و ایتالیای ـــان ایران کارشناس
بتـــوان از دانـــش ایـــن کارشناســـان در دیگـــر محوطه هـــای تاریخـــی نیـــز 
اســـتفاده کـــرد.وی ادامـــه داد: بـــا شـــروع کار مرمـــت و حفاظـــت توســـط 
ـــی و  ـــوب زدای ـــازی، رس ـــی پاکس ـــروه ایران ـــرز و گ ـــدون م ـــران ب ـــروه مرمتگ گ
بازنگـــری مرمت هـــای قبلـــی در دو مـــکان ذکـــر شـــده در دســـتور کار قـــرار 
ـــواد  ـــب، م ـــزات مناس ـــود تجهی ـــراه خ ـــی هم ـــرف ایتالیای ـــن ط ـــت، همچنی گرف
و مصالـــح ویـــژه ای نیـــز بـــه ایـــران آورده کـــه در مرمت هـــای ایـــن فصـــل 
در تخـــت جمشـــید اســـتفاده شـــد.مرمتگران بـــدون مـــرز از کشـــور ایتالیـــا 
در حـــال انجـــام فصـــل دوم مرمـــت در تخـــت جمشـــید هســـتند. در ایـــن 
ــران  ــن مرمتگـ ــش از ایـ ــود. پیـ ــت می شـ ــورا مرمـ ــر و شـ ــل کاخ تچـ فصـ
ـــایی و  ـــرداری و شناس ـــه ب ـــید را نمون ـــت جمش ـــنگ های تخ ـــای س بیماری ه
ـــید  ـــت جمش ـــنگ های تخ ـــکالت س ـــل مش ـــرای ح ـــب ب ـــی مناس ـــواد مرمت م

ــد. ــه کرده انـ ــده و گلســـنگ ها را تهیـ ــاد شـ ــیارهای ایجـ ــه شـ از جملـ

بـــا  فرهنگـــی  میـــراث  فعـــال  یـــک 
ـــل  ـــی چه ـــنتی مذهب ـــن س ـــه آئی ـــاره ب اش
هشـــتم آقـــا علـــی عبـــاس) ع( بـــادرود 
ایـــن آئیـــن را مربـــوط بـــه قـــرن چهـــارم 

هجـــری هـــر ســـاله عنـــوان کـــرد.
ـــو  ـــی در گفت وگ ـــراث فرهنگ ـــال می ـــک فع ـــان زواره ی ـــادی طح ـــن ه محس
بـــا ایســـنا، در ایـــن بـــاره گفـــت: روز 28 صفـــر کـــه در بخـــش بـــادرود و 
ـــی  ـــاص زیارت ـــده، روز خ ـــهور ش ـــتم مش ـــل هش ـــه چه ـــوار ب ـــتاهای همج روس

ـــت. ـــزاده اس ـــن دو امام ای
ـــرم  ـــر اک ـــالله پیامب ـــوار از س ـــن دو بزرگ ـــت ورود ای ـــورد عل ـــزود: در م وی اف
)ص( بـــه منطقـــه و نیـــز شـــهادت آنـــان چنیـــن روایـــت شـــده اســـت : 
ـــزد مامـــون  ـــام رضـــا)ع(در ن ـــاری از طـــرف ام ـــدی اجب ـــول ولیعه »پـــس از قب
ـــه  ـــرت از جمل ـــاران حض ـــاب و ی ـــکل از اصح ـــده ای متش ـــی ، ع ـــه عباس خلیف
ـــه  ـــالم( از مدین ـــا الس ـــاهزاده محمد)علیهم ـــاس و ش ـــی عب ـــا عل ـــرت آق حض
ـــه  ـــس از ورود ب ـــه پ ـــوس شـــدند ک ـــازم ط ـــام ع ـــام هم ـــارت ام ـــه قصـــد زی ب

ـــتور او  ـــون و دس ـــط مام ـــتم توس ـــام هش ـــه ام ـــهادت مظلومان ـــر ش ـــران خب ای
ـــاب  ـــدام از اصح ـــر ک ـــمی ، ه ـــادات هاش ـــاندن س ـــهادت رس ـــه ش ـــر ب ـــی ب مبن
و یـــاران حضـــرت بـــه ســـویی رفتـــه تـــا از گزنـــد دشـــمنان از خـــدا بـــی 
ـــن  ـــزود: ای ـــی اف ـــراث فرهنگ ـــال می ـــند.این فع ـــان باش ـــکار در ام ـــر و ناب خب
دو بزرگـــوار پـــس از طـــی نمـــودن چندیـــن شـــهر و روســـتا وارد کاشـــان 
ـــردم  ـــم و م ـــد. حاک ـــم( آمدن ـــاد قدی ـــادرود )ب ـــهر ب ـــه ش ـــپس ب ـــده و س ش
ـــوده و  ـــارت )ع( ب ـــت و طه ـــت عصم ـــل بی ـــه اه ـــقان ب ـــه از عاش ـــادرود ک ب
قریـــب بـــه چهـــل شـــبانه روز از آن بزرگـــواران پذیرایـــی کردنـــد. ایـــن دو 
بزرگـــوار پـــس از چهـــل شـــبانه روز بـــا نیابـــت انتقـــام خـــون بـــه ناحـــق 
ـــش  ـــر را در پی ـــاران ، راه کوی ـــاب و ی ـــاق اصح ـــه اتف ـــا )ع( ب ـــام رض ـــه ام ریخت
ـــد. ـــت کردن ـــدس حرک ـــهد مق ـــهر مش ـــه ش ـــت ب ـــد عزیم ـــه قص ـــد و ب گرفتن

ـــه  ـــود ک ـــده ب ـــی نش ـــر ط ـــافتی از کوی ـــوز مس ـــه داد: هن ـــان ادام ـــادی طح ه
ـــه  ـــه ب ـــون ، مظلومان ـــون ملع ـــپاهیان مام ـــت س ـــه دس ـــر ب ـــی نابراب در جنگ
ـــییع  ـــادی تش ـــد آب ـــان خال ـــط زن ـــان توس ـــر مطهرش ـــیدند و پیک ـــهادت رس ش

ـــد. ـــن ش ـــگ تدفی ـــکان جن ـــان م ـــه در هم ـــردان منطق ـــت م ـــه هم و ب
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سفرای کشورها مهمان کرمانی ها
امروز قرار است تعدادی از سفرای کشورهای دنیا که در کشورمان هستند به همراه چندین نفر از کارادرهای فرهنگی 

سفارت خانه های به استان کرمان سفر کنند. گفته می شود بازدید از سیرجان، شهربابک، رفسنجان و کرمان در 
دستور کار این بازدید است. این عده جمعه استان کرمان را ترک خواهند کرد.
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حامـد الماسـی  /  سـفر رفتـن یـک مقولـه بسـیار جـذاب و 
پرطرفـدار اسـت، امـا سـفر هـم ماننـد هـر جریـان دیگـری 
دارای آداب و رسـوم به خصوصی اسـت که دانسـتن و رعایت 
برخـی نـکات، مهـم و ضـروری اسـت. خالصه بگویـم که اگر 
پشـتوانه مالـی داریـد و قـرار اسـت مـدت کوتاهـی زندگـی 
بی قیـد و شـرط را تجربـه کنیـد؛ سـفر کنیـد و طبیعـت را 
آنگونـه کـه هسـت، لمـس کنیـد. پیشـنهاد می شـود هرچـه 
سـریع تر انجامـش بدهیـد و قـدم بزرگـی در زندگـی  بردارید 
و در ادامـه می بینیـد کـه تاثیـرش حتـی شـاید تـا مدت های 
طوالنـی روی کیفیـت زندگی تـان احسـاس می شـود! اما اگر 
بـا دیـدن یکـی دو فیلـم ارزشـی غریـزه  پیش تاریخی تـان 
فعال شـده و عشـق به طبیعت خـواب را از چشـمانتان ربوده 
فرامـوش نکنیـد کجاییـم؟ ما در ایران هسـتیم ممکن اسـت 
عشـق بـه طبیعـت و سـفر مدتـی چشـم مـا را روی انـواع 
ادامـه  بـا تحمـل سـختی ها عاشـقانه  ببنـدد و  دشـواری ها 
بدهیـم، امـا در ادامه سـرخورده شـدن و به بیهودگی رسـیدن 
نیـز محتمـل اسـت.  واژه هیچهایـک در ایـران تـا حـد قابـل 
قبولـی بـر سـر زبان ها افتـاده و حـاال بخش اعظمـی از مردم 
بـا ایـن واژه و کلیاتـی ناقـص از ایـن سـبک جابه جایی آشـنا 
هسـتند. شـاید بـه جرات بشـود گفت کـه غالب اهالی سـفر 

و سفردوسـتان ایرانـی ایـن موضـوع را می شناسـند.
اگرچـه هسـتند کسـانی که سـفر می کننـد و هنـوز هیچهایک 
جـزء برنامه هـای سفرشـان اسـت، تمـام قواعد زندگـی را در 
هم می شـکنند، سـاده و زیبـا طی طریق می کننـد و از زندگی 
بـه معنـای واقعـی لـذت می برنـد، امـا نبـود بسـتر مناسـب 
بـرای هرگونـه مقولـه وارداتـی به ویـژه مقـوالت فرهنگـی مـرا 
بـر آن داشـت کـه در ایـن باب هم مشـاهده گر صرف نباشـم. 
-اگـر عاشـق سـفری؟ و پـول کافی نـداری؟ چه چیـز بهتر از 
همچیـن فـازی! شـروع کـن و بـا آدم هـا و ماشین هاشـان 
همـراه شـو و کـم هزینـه به عشـق سـفرت بـرس و حال اش 
را ببـر امـا رعایـت ادب، خوش صحبـت بـودن، خاطره گویـی، 

گاهـی دادن یـک هدیـه، یعنی فرهنگ سـازی!

یادداشت فرهنگ 
مسافرت به 

طریق هیچهایک

کشف سنگ نگاره ای جدید در طاق بستان

محلی که سنگ نگاره در آن قرار دارد

در باالدســت چشــمه محوطــه طاقبســتان 
ــر در  ــدود 2 مت ــدازه ح ــه ان ــه ای ب طاقچ
ــدازه حــدود  ــه ان ــه ب ــر وجــود دارد ک 2 مت
ــت؛  ــه اس ــرو رفت ــوه ف ــر در دل ک ــم مت نی
باســتان شناســان مســتقر در مجموعــه 
ــش  ــه نق ــن طاقچ ــی ای ــمت پایین در قس

ــد. ــرده ان ــدا ک ــد را پی ــته ای جدی برجس
میــراث  کل  اداره  مدیــران  گفتــه  بــه 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
اســتان کرمانشــاه، تاکنــون قدمــت و نــوع 
ایــن ســنگ نــگاره مشــخص نشــده اســت 
و بــرای تعییــن زمــان آن بایــد اقــدام 

هــای الزم انجــام شــود.
مجموعــه  شناســان  باســتان  از  یکــی 
ــن ســنگ  ــاره ای تاریخــی طاقبســتان در ب

ــت:  ــا، اظهارداش ــگار ایرن ــه خبرن ــگاره ب ن
بادقــت در بــاالی چشــمه طاق بســتان بــه 
نقــش ســاده ای از یــک انســان رســیدیم 
ــرده و  ــاال ب ــود را ب ــت خ ــت راس ــه دس ک

شــیئی در دســت دارد.
ــه  ــه ب ــان اینک ــا بی ــد« ب ــوان مومیون »کی
نظــر مــی رســد چنــد حــرف التیــن نیــز در 
ــگاره نوشــته شــده، افــزود:  کنــار ســنگ ن
احتمــال مصنوعــی بــودن قســمت بیضــی 
ــمه  ــاالی چش ــد ب ــه مانن ــکل و طاقچ ش
طاقبســتان کــه ســنگ نــگاره در آن دیــده 

مــی شــود، وجــود دارد.

بررسی های بیشتر آغاز می شود
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری 
خبرنــگار  بــه  هــم  اســتان کرمانشــاه 
ایرنــا گفــت: احتمــال تاریخــی بــودن 

ــرای  ــا ب ــود دارد ام ــنگ نگاره وج ــن س ای
مشــخص شــدن قدمــت و مفهــوم آن نیــاز 

ــم. ــر داری ــق ت ــای دقی ــی ه ــه بررس ب
»علیرضــا برشــاهی« توضیــح داد: باســتان 
شناســان مختلــف و تیــم هــای تخصصــی 
ــا  ــد ت ــق کنن ــر تحقی ــن اث ــر روی ای ــد ب بای
ســابقه و ریشــه آن مشــخص شــود و 

ــا آن نظــر قطعــی داد. ــوان در رابطــه ب بت

فرضیه ای در رابطه با سنگ نگاره
ــتان  ــتقر در طاق بس ــناس مس ــتان ش باس
در ادامــه گفــت وگــوی خــود بــا ایرنــا 
ــی شــدن  ــرای نهای ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
اثبــات ایــن ســنگ نــگاره نیــاز بــه حضــور 
چنــد تیــم تخصصــی اســت، گفــت: یکــی 
از نظریــه هــای مطــرح در بــاره این ســنگ 
نــگاره، ارتبــاط آن بــا آییــن »میتراییســم« 
ــتی در  ــن زرتش ــش از دوران رواج دی و پی

ایــران اســت.
داد:  توضیــح  شــناس  باســتان  ایــن 
وجــود نمادهــای میتراییســم در دیگــر 
بخــش هــای طاق بســتان از جملــه در 
ــال  ــگاره اردشــیر دوم احتم ــار ســنگ ن کن
ارتبــاط ســنگ نــگاره بــا آییــن میتراییســم 
ــزود: در  ــد اف ــد. مومیون ــت مــی کن را تقوی
معابــد میتراییســم آب و پلــه 2 عنصــر 
ــز در  ــا نی ــود م ــی ش ــوب م ــی محس اصل
ــده  ــه کن ــگاره 78 پل ــنگ ن ــن س ــار ای کن
ــتان  ــمه طاقبس ــوه و چش ــده در دل ک ش

را داریــم.
ــر روی  ــج ب ــه تعصــب رای ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــن زرتشــتی در دوران ساســانی گف دی
آییــن  بــا  ساســانی  دوران  پادشــاهان 
میتراییســم در ایــران در افتادنــد و آن را 

ــد. ــود کردن ناب

سنگ نگاره دوم
ــازه پیــدا شــده  ــگاره ت ــر ســنگ ن عــالوه ب
ــگاره  ــک ســنگ ن ــاالی طاق بســتان ی در ب
تاریخــی  ایــن محوطــه  در  نیــز  دیگــر 

وجــود دارد.
ــز  ــر نی ــش ت ــه پی ــگاره ک ــنگ ن ــن س ای
توســط باســتان شناســان شناســایی شــده 
اســت از نظــر ظاهــری تشــابه بســیاری بــا 
ــده دارد و  ــف ش ــازه کش ــگاره ت ــنگ ن س
آن نیــز ســایه یــک انســان را نشــان مــی 
دهــد کــه دســت راســت خــود را بــاال بــرده 

اســت.
کنــار 78  در  نیــز  نــگاره  ســنگ  ایــن 
ــمت  ــوه و قس ــده در دل ک ــده ش ــه کن پل
شــمال شــرقی طــاق کوچــک در مجموعــه 

طاق بســتان نقــش بســته اســت.
بــه گفتــه مدیــر پایــگاه ملــی طاق بســتان، 
کار مطالعاتــی بــر روی ایــن ســنگ نــگاره 
ــن  ــس از تعیی ــت و پ ــده اس ــاز ش ــا آغ ه

ــوان در رابطــه  قدمــت و ویژگــی آن مــی ت
بــا آنهــا اظهارنظــر نهایــی کــرد.

آغاز پروژه مطالعاتی 
در طاق بستان

»ثریــا باباخانــی« همچنیــن از آغــاز پــروژه 
و  آسیب شناســی  ســاختاری،  مطالعــه 
نقش برجســته های  حفاظــت  طــرح 
ســنگی ایــن اثــر زیرنظــر اداره کل میــراث 
صنایع دســتی  و  فرهنگــی، گردشــگری 
ــت  ــان مرم ــط متخصص ــاه و توس کرمانش

ــر داد. ــی خب ــار تاریخ آث
وی افــزود: براســاس شــرح خدمــات 
مصــوب ایــن پــروژه، ابتــدا مطالعــات 
مقدماتــی در مرحلــه یــک بــرای ارائــه 
طــرح حفاظــت انجــام خواهــد شــد و 
از  عملیــات اجرایــی در گام دوم پــس 
ــاس  ــی و براس ــات مقدمات ــام مطالع انج

اجــرا می شــود. از آن  نتایــج حاصــل 
بســتان،  طــاق  ملــی  پایــگاه  مدیــر 
بــه  فتوگرامتــری  و  مســتندنگاری 
ــر  ــه تصاوی ــا ارائ ــگاری ب ــیب ن ــراه آس هم
تخــت و مــدل ســه بعــدی از نقــوش 
ــه  ــه مجموع ــه و عرص ــته و محوط برجس
ــی  ــی فیزیک ــتان، ساختارشناس ــاق بس ط
و شــیمیایی ســنگ هــای محوطــه بــا 

ــیب  ــگاهی، آس ــات آزمایش ــام مطالع انج
شناســی ســنگ ها و شناســایی الگوهــای 
ــوبات  ــته و رس ــوش برجس ــایش نق فرس
ــع  ــت جام ــرح حفاظ ــه ط ــنگ ها، ارائ س
نقــوش برجســته ســنگی طــاق بســتان و 
ــازی  ــرای پاک س ــی ب ــنهادهای اجرای پیش
ــت  ــای نادرس ــالح مداخله ه ــوبات، اص رس
و  تثبیــت  درزهــا،  پرکــردن  و  پیشــین 
استحکام بخشــی ترک هــا و پوســته های 
متــورق ســنگ ها و مرمــت بخش هــای 
اقــدام  مهمتریــن  از  را  شــده  تخریــب 
هایــی دانســت کــه در ایــن پــروژه انجــام 

ــد. ــد ش خواه
باباخانــی گفــت: در ایــن طــرح تمــام مــواد 
و روش هــای پیشــنهادی در چهارچــوب 
ــت  ــم حفاظ ــن عل ــی نوی ــیوه ها و مبان ش
و مرمــت خواهــد بــود. لــذا براســاس 
ــنگ ها،  ــاختار س ــیب ها و س ــناخت آس ش
ایــن  پیشــنهادی  روش هــای  و  مــواد 
طــرح، طــی انجــام آزمون هــای پیرســازی 
ــرای دســتیابی  ــی ب آزمایشــگاهی و میدان
بــه بهتریــن روش حفــظ و مرمــت نقــوش 
برجســته ســنگی بــا رعایــت کمتریــن 
مداخلــه و حفــظ اصالــت نقــوش برجســته 

ــود. ــی ش ــه م ــی و ارائ ــش بین پی

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکه 
آمـار ورود گردشـگران چینـی به اسـتان رو 
بـه افزایش اسـت، ابـراز امیـدواری کرد که 
پـرواز مسـتقیم اصفهـان - پکـن توسـط 

شـرکت های هواپیمایـی برقـرار شـود.
فریـدون الهیـاری در گفـت و گـو بـا ایرنـا 
بـا ارائه آمـاری از بازدید گردشـگران چینی 
از آثـار تاریخـی و جاذبه هـای گردشـگری 
اسـتان اصفهـان از افزایـش چهـار برابـری 
بازدیـد گردشـگران کشـور چیـن از این آثار 
و جاذبه های گردشـگری در 6 ماه نخسـت 

امسـال نسـبت به سـال گذشـته خبر داد. 
لغـو  از  پـس  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـرای  چینـی  گردشـگران  بـرای  روادیـد 
ورود بـه ایـران توسـط دولـت ایـران اظهار 
داشـت: آمارهـا حاکیسـت کـه از ابتـدای 
سـالجاری تـا پایـان مهـر بیش از هشـت 
آثـار تاریخـی و  از  هـزار گردشـگر چینـی 
بازدیـد  اصفهـان  جاذبه هـای گردشـگری 
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل  کرده انـد.   
اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
اصفهـان همچنیـن افـزود: سـال گذشـته 
و حتـی همزمـان بـا ایـام تعطیالت سـال 

تنهـا   ،)1397 بهمـن  چینـی)در  جدیـد 
آثـار  از  چینـی  700 گردشـگر  و  یک هـزار 
تاریخـی و جاذبه های گردشـگری اصفهان 
ایـن در  اضافـه کـرد:  دیـدن کردنـد. وی 

امسـال   مهـر  در  فقـط  اسـت کـه  حالـی 
بیـش از دو هـزار و 800 گردشـگر چینـی از 
جاذبه هـای تاریخی و گردشـگری اصفهان 

کرده انـد.  دیـدن 

 اصفهانی ها به دنبال پرواز 
مستقیم به پکن

تاکید معاون اول رییس جمهور 
بر حفاظت از آثار تاریخی کشور

معــاون اول رییس جمهــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت حفــظ آثــار تاریخــی از اســتاندار 
کرمانشــاه خواســت تــا بــا قاطعیــت از انجــام هرگونــه فعالیــت عمرانــی توســط 
ــاد  ــالم آب ــتان اس ــه« در شهرس ــی »چغاگاوان ــه تاریخ ــتگاهی در محوط ــر دس ه
ــال  ــوص احتم ــده در خص ــاد ش ــی ایج ــی حواش ــد. در پ ــری کن ــرب جلوگی غ
ــرب  ــالم آباد غ ــتان اس ــه در شهرس ــه چغاگاوان ــر محوط ــارت ب ــدن خس وارد ش

ــه اســتاندار کرمانشــاه دســتور مســتقیم داد. ــری ب جهانگی
ــت  ــت: »اهمی ــر اس ــرح زی ــه ش ــری ب ــحاق جهانگی ــتور   اس ــل دس ــن کام مت
حفاظــت از آثــار تاریخــی بــر کســی پوشــیده نیســت. تپــه باســتانی چغاگاوانــه 
دارای ارزش تاریخــی و تمدنــی زیــادی اســت،  از هرگونــه فعالیــت عمرانــی 
توســط هــر دســتگاهی بــدون موافقــت میــراث فرهنگــی بــا قاطعیــت جلوگیــری 
شــود و نتیجــه را اعــالم کنیــد. الزم بــه ذکــر اســت تپــه باســتانی »چغاگاوانــه« در 
ســال 1348 در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت و آثــار حداقــل 
9000 هــزار ســال ســکونت انســان را بــه صــورت متوالــی و پیوســته در خــود جــای 
ــم شــهرداری شهرســتان  ــل تصمی ــه دلی ــه ارزشــمند ب ــن محوط داده اســت. ای
اســالم آبــاد غــرب بــرای احــداث پــل روگــذر در مجــاورت آن در معــرض تهدیــد 
قــرار گرفتــه و موجــب نگرانــی و اعتــراض متخصصــان و دوســتداران فرهنــگ و 

میــراث فرهنگــی کشــور شــده اســت.«

ته
نک

طاق بسـتان یـا بـه کـردی »طـاق وه سـان« مجموعـه ای از 
سـنگ نگاره ها و سـنگ نوشـته های دوره ساسـانی اسـت که 
در ایران در محله طاق بسـتان در شـمال غربی شـهر کرمانشاه 
و در غـرب ایـران واقـع شده اسـت. ایـن مجموعـه در قـرن 
سـوم میادی سـاخته شـده  اسـت و ارزش هنری و تاریخی 
زیـادی دارد. چنـد صحنٔه تاریخی از جمله تاج گذاری خسـرو 
پرویـز، تاج گـذاری اردشـیر دوم، تـاج گذاری شـاهپور دوم و 
سـوم و هم چنین چند سـنگ نوشـته )کتیبه( به خط پهلوی 
و مراسـم شـکار گراز توسـط سـوارکاران و نواختن موسیقی با 

آالت موسـیقی چنـگ در آن حک شده اسـت.

خراسانیزد

وضعیت فعالیت بناهای تاریخی خراسان رضویحفاران غیرمجاز بافت تاریخی یزد به دام افتادند
حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
فرهنگـی  میـراث  کل  اداره 
دسـتگیری  از  یـزد  اسـتان 
شـش حفـار غیـر مجـاز در 
بـه مراجـع  تاریخـی اسـتان و تحویـل آن هـا  بافـت 
سـرهنگ  ایسـنا،  گـزارش  بـه  داد.  خبـر  قضایـی 
»مهـدی رحیـم زاده« بـا اشـاره بـه دسـتگیری شـش 
اظهـار کـرد:  یـزد  تاریخـی  بافـت  حفـار غیرمجـاز در 
حفـاران غیرمجـازی کـه در بافـت تاریخـی بـه قصـد 
کشـف اشـیاء تاریخـی اقـدام بـه حفـاری کردنـد، در 
حیـن کار توسـط مامـوران یـگان حفاظـت شناسـایی، 
بـا  وی  قضایـی شـدند.  مراجـع  تحویـل  و  دسـتگیر 
اشـاره بـه برخـورد مجدانـه مراجـع قضایی بـا حفاران 

غیرمجـاز و متجـاوزان به آثـار و ابنیـه تاریخی، تصریح 
از  تاریخـی متشـکل  بافـت  کـرد: حفـاران غیرمجـاز 
بانـد شـش نفـره از افـراد بومـی بودنـد کـه پـس از  
دسـتگیری آن هـا یـک دسـتگاه فلزیـاب نیز کشـف و 
توقیـف شـد. رحیم زاده از مردم خواسـت تـا در صورت 
مشـاهده مورد مشـکوک حفـاری غیر مجـاز به صورت 
شـبانه روزی بـا شـماره بـه شـماره 03536202777، 
سـتاد خبری یـگان حفاظت اداره کل میـراث فرهنگی 
اسـتان اطـالع دهنـد. بافت تاریخـی یزد به مسـاحت 
743 هکتـار و مسـاحت حریـم 5000 هکتـار در سـال 
84 بـه ثبـت ملـی رسـیده و اسـتان یـزد 1600 اثـر 
تاریخـی ثبـت شـده غیـر منقـول و 600 بنـای تاریخی 

ثبـت شـده ملـی دارد.

ــی  ــای تاریخـ ــا و محوطه هـ بناهـ
خراســـان رضـــوی زیـــر نظـــر 
فرهنگـــی،  میـــراث  وزارتخانـــه 
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی  6 

ــتند. ــال هسـ ــاه فعـ ــان  مـ و 7 آبـ
ـــم  ـــهد در شش ـــهر مش ـــی ش ـــر تعطیل ـــار خب ـــال انتش ـــه دنب ب
آبـــان کـــه کوکـــب موســـوی - معـــاون توســـعه مدیریـــت 
ــوی -  ــان رضـ ــتان خراسـ ــتاندار اسـ ــانی اسـ ــع انسـ و منابـ
اعـــالم کـــرد »پیـــرو تقاضـــای فرمانـــدار مشـــهد و موافقـــت 
اســـتاندار خراســـان رضـــوی کلیـــه مراکـــز آموزشـــی، ادارات 
و دســـتگاه های دولتـــی شـــهر مشـــهد بـــه جـــز بانک هـــا، 
بیمارســـتان ها، مراکـــز درمانـــی، خدمـــات امدادرســـانی 
و اورژانـــس مشـــهد در روز دوشـــنبه ششـــم آبـــان تعطیـــل 

اســـت«، امیـــر ضیاییـــان - مدیـــر روابـــط عمومـــی اداره کل 
میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی خراســـان 
ــای  ــه  بناهـ ــاه همـ ــم آبان مـ ــرد: ششـ ــان کـ ــوی -بیـ رضـ
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــه می ـــر وزارتخان ـــر نظ ـــی زی تاریخ
و صنایـــع دســـتی در اســـتان خراســـان رضـــوی فعـــال 
هســـتند. او همچنیـــن تاکیـــد کـــرد: هفتـــم آبان مـــاه نیـــز 
ـــه   ـــراث فرهنگـــی در ســـال 1394، هم براســـاس بخشـــنامه  می
ـــتند،  ـــال هس ـــه فع ـــن وزارتخان ـــر ای ـــر نظ ـــی زی ـــای تاریخ بناه
امـــا بـــه دلیـــل موقعیـــت جغرافیایـــی »مجموعـــه  آرامـــگاه 
ـــرار  ـــا )ع( ق ـــام رض ـــر ام ـــرم مطه ـــی ح ـــه در نزدیک ـــادری« ک ن
گرفتـــه و دســـته های عـــزاداری در آن محـــدوده حضـــور 

دارنـــد، فقـــط ایـــن مجموعـــه تعطیـــل اســـت.
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 پیام
زیست

خبر

ــی  ــل آقای ــا فســاد، خلی ــه ب ــوه قضایی ــارزه ق در ادامــه مب
رییــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــام  ــه اته ــت وی ب ــرعت بازداش ــه س ــده و ب ــت ش بازداش
ــد.  ــد ش ــت تائی ــان دول ــرای کارکن ــوی دادس ــا از س ارتش
ــی  ــا از آقای ــه نارضایتی ه ــاد ک ــی افت ــاق در حال ــن اتف ای
از قبــل و بعــد از نشســتن  وی بــر صندلــی ریاســت 
ــوی  ــا از س ــور بار ه ــع کش ــگل و مرت ــی جن ــازمان متول س
فعــاالن حــوزه منابــع طبیعــی و دانشــگاهیان ایــن حــوزه 
ــی  ــود. گفتن ــده ب ــز داده ش ــدار نی ــته و هش ــود داش وج
اســت کــه  کمــی  بعــد از دســتگیری وی، روابــط عمومــی 
ــا ســازمان  ایــن ســازمان در مــورد ارتبــاط بازداشــت وی ب
ــی،  ــاط احضارآقای ــش نشــان داده و ارتب ــا واکن ــگل ه جن
توســط دادســرای کارکنــان دولــت بــا ســمت وی در ایــن 
ــر کل  ــمیعی، مدی ــاس س ــود. عب ــرده ب ــازمان را رد ک س
روابــط عمومــی ســازمان جنگل هــا دربــاره خبــر بازداشــت 
خلیــل آقایــی، رئیــس ســازمان جنگل هــا گفــت: آآقایــی 
بــرای پــاره ای از توضیحــات بــه قوه قضائیــه رفتــه اســت.

ــم و  ــچ اطالعــی نداری ــاره بازداشــت وی هی ــا درب ــه م البت
ــر  ــرکل دفت ــر. مدی ــا خی ــم بازداشــت شــده اند ی نمی دانی
روابــط عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان جنگل هــا 
ــا آن فراخوانــده  افــزود: موضوعــی کــه آقایــی در ارتبــاط ب

ــدارد. ــا ربطــی ن ــه ســازمان جنگل ه ــود، ب شــده ب
ــٔه  ــوزٔه انتخابی ــدٔه ح ــی نماین ــک بالغ ــی کهلی ــل آقای خلی
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــم مجل ــهر در دورٔه شش مشگین ش
بوده اســت. وی  معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و بــا 
انتصــاب محمــود حجتــی  رئیــس ســازمان جنــگل هــا، 

ــد. ــزداری ش ــع و آبخی مرات
ــد،  ــروع ش ــال ش ــر امس ــی از مه ــراف آقای ــی اط  حواش
مهــر امســال خبــری مبنــی بــر تجمــع کارکنــان ســازمان 
جنگل هــا مقابــل مجلــس منتشــر شــد کــه باعــث ایجــاد 
حواشــی گســترده ای بــرای آقایــی شــد، امــا 2 روز بعــد این 
اتفــاق ، ســازمان مذکــور ایــن حواشــی را تکذیــب نمــوده و 
جوابیــه ای صــادر کــرد و باعــث شــد عکســی از وی کــه یقه 
ــر  ــاره کــرده اســت، در رســانه ها تیت خــود را در مجلــس پ

اخبــار شــود.

مخالفت فعاالن محیط زیست
 با انتخاب »آقایی«

ســازمان  ریاســت  بــه  وی  انتخــاب  زمــان  در  امــا   
جنگل هــای بســیاری از اســتادان منابــع طبیعــی و فعــاالن 
محیــط زیســت طــی نامــه ای از حجتــی درخواســت 
کردنــد از حضــور افــراد غیرتخصصــی و بــدون زمینه هــای 
ــی،  ــل آقای ــن حــوزه همچــون خلی ــی در ای اجــرای و عمل

ــن  ــه ای ــد و کــس دیگــری را ب در انتخابــش بازنگــری کن
ــد. ســمت برگزین

 بــرای نمونــه در آذر 96 بیــش از 50 تــن از اســاتید 
نامــه ای  در  کشــور  طبیعــی  منابــع  دانشــکده های 
ــاد کشــاورزی و ســران  ــر جه ــه وزی ــاب ب سرگشــاده خط
نظــام، در مخالفــت بــا انتصــاب خلیــل آقایــی بــه ســمت 
ریاســت تشــکیالت متولــی منابــع طبیعــی ایــران هشــدار 
داده بودنــد! امــا عــدم توجــه بــه نظــر کارشناســان و 
دانشــمندان کشــور در تصمیــم گیری هــا و انتصابــات 
مدیریتــی طــی دهه هــای گدشــته، آثــار زیــان بــاری را بــر 

ــل  ــت. دلی ــته اس ــای گذاش ــر ج ــور ب ــوم کش ــت ب زیس
ــی  ــع طبیع ــگاهی مناب ــص و دانش ــع  متخص ــن جم ای
کشــور خســارت های وارده بــه منابــع طبیعــی در اثــر ایــن 
انتخــاب بــود و در نامــه گفتــه بودند:»یقینــًا هــر فــرد فاقــد 
ــی  ــع طبیع ــرت مناب ــا مدی ــط ب ــه مرتب ــص و تجرب تخص
ــل ناآشــنایی و  ــه دلی ــی ب ــدس آقای ــاب مهن ــه جن از جمل
عــدم تجانــس، بــا مخالفــت قاطــع امضاکننــدگان و بدنــه 
ــکالت  ــش مش ــث افزای ــوده و باع ــه ب ــی مواج کارشناس
ایــن ســازمان حســاس و حــوزه مربوطــه خواهنــد شــد.« 
ــه  ــه ب ــود »باتوج ــده ب ــوان ش ــه عن ــن نام ــه ای در خاتم
چالش هــای جــدی محیط زیســت و منابــع طبیعــی 

کشــور و ســیر قهقرایــی خــاک، آب و تنــوع زیســتی کــه 
ــه  ــت ب ــا عنای ــرار داده و ب ــد ق ــورد تهدی ــن را م ــان میه کی
شــعار دلگــرم کننــده محیط زیســتی دولــت محتــرم، 
بایــد فــردی متخصــص، آشــنا و کار آزمــوده  را بــرای ایــن 

ــد.« ــر بگیری ــم در نظ ــازمان مه س

بیکاری 2 هزار و دویست جنگلبان 
آقایــی در دوران مدیریــت خــود، آشــکارا دســتور بــه توقــف 
بررســی پرونده هــای زمیــن خــواری و جنــگل خــواری در 
سراســر کشــور را داد. وی همچنیــن 2200 جنگلبــان را از کار 
ــان خــودداری  ــا آن ــرارداد ب ــاره ق ــرد و از اخــذ دوب ــکار ک بی

کــرد و اعتــراض ایــن جنگلبانــان را بی پاســخ گذاشــت.

پایان آقایی بر سازمان جنگل ها
خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اتهام ارتشا بازداشت شد

قوانینـی کـه آقایـی در طـول مدیریت خود وضع کـرد، راه را بـرای زمین خـواران باز و اراضـی ملی را به زمین کشـاورزی 
تبدیـل کرد.بـه طور مثال خلیل آقایی رئیس سـازمان جنگل هـا در اقدامی عجیب، در میان مردم »دوزه« سـیمکان از 
توابع جهرم واقع در اسـتان فارس از مدیران اسـتانی خواسـت که پرونده های شـکایتی که از سـوی اداره منابع طبیعی 
برای بررسـی تصرف اراضی ملی در دادگاه تشـکیل شـده، پیگیری نشـود. این دسـتور شـفاهی که مکتوب نشده است، 
اسـتعفای دو نفر از مسـئوالن اداره منابع طبیعی جهرم را به دنبال داشـت.تاثیر مدیریت وی بر جنگل ها و مراتع کشـور 
مخـرب بـود و تعلـل او در اطفای حریق جنگل های ارسـباران موجب نابودی بیـش از 300هکتار از این اراضی شـد. این 

مدیـر سـازمان جنگلـداری مجوز قطع بیـش از 14هزار درخت بلوط زاگرسـی را برای احداث سـد خرسـان را صادر کرد.

غـام محمـد زارعی عضو کمیسـیون و معادن مجلس 
شـورای اسـامی در  مـورد مجـوز صـادر شـده از طـرف 
آقایـی مبنـی بـر قطـع بیـش از 14هـزار درخـت بلوط 
زاگرسـی بـرای احـداث سـد خرسـان گفت:»نابـودی 
یـک هـزار و 400  هکتـار جنـگل از نـوع بلـوط چندیـن 
هـزار سـاله و 6 هـزار هکتار اراضـی کشـاورزی و باغی و 
همچنین مختـل کردن زندگـی مردم از دسـتاوردهای 

اجرای سـد خرسـان سـه اسـت.«

رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت نقده گفت: 
بیـش از چهـار هـزار قطعـه فالمینگـو در تاالب ها 
و آبگیرهـای این شهرسـتان مشـغول اسـتراحت 

و تغذیه هسـتند.
اکبـر محمدیـان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا 
هـای  تـاالب  در  فالمینگوهـا کـه  ایـن  افـزود: 
»درگه  سـنگی«، »سـولدوز« و »حسنلو« سکنی 
گزیده انـد تـا زمانـی کـه شـرایط اقلیمـی )آب و 
هوایـی( فراهم باشـد، در این تاالب ها و سـواحل 
دریاچـه ارومیـه مانـدگار خواهند بـود و در صورت 
بـروز سـرما و یخبنـدان بـه عرض هـای جنوبی تر 

مهاجـرت می کننـد.
وی اظهار کرد: تاالب های نقده از اکوسیسـتم های 
کم نظیـر آبـی کشـور بـه ویـژه بـرای مهاجـرت 
فصلی گونه هـای مختلف پرنـدگان و تخم گذاری 
و جوجـه آوری آنهـا محسـوب می شـود و سـاالنه 
شـاهد کـوچ انواع پرنـدگان بـه  ویـژه فالمینگوها 

است.
او اضافـه کرد: این شهرسـتان با برخـورداری از 12 
تـاالب فصلـی و نیم فصلـی و پنج تـاالب دایمی، 
بسـتر مناسـبی برای مهاجـرت پرنـدگان آبزی و 

کنارآبزی محسـوب می شـود.
محمدیـان ادامـه داد: یکـی از دالیل مهم افزایش 
و مهاجـرت ایـن پرنـدگان بـه تاالب هـای ایـن 
ارومیـه اسـت کـه  احیـای دریاچـه  شهرسـتان 
ایـن  و تخم گـذاری  بقـا  بـرای  کمـک شـایانی 

پرنـدگان از جملـه فالمینگوهـا کـرده اسـت.
رییـس اداره محیط زیسـت نقـده افـزود: افزون 
بـر فالمینگوهـا انـواع پرنـدگان آبـزی نظیـر، قو، 
اردک سرسـفید و انـواع مرغابـی  و اردک هـا از 
شـمال و جنوب کـره زمین برای زمسـتان گذرانی 
و جوجه آوری به تاالب های این شهرسـتان سـفر 
می کننـد کـه تـا اواخـر اسـفند در ایـن تاالب هـا 

اقامـت دارند.
نقـده بـا بیـش از 17 تـاالب فصلـی نیـم فصلـی 
و دائمـی پناهگاه بسـیار مناسـبی بـرای پرندگان 
محسـوب می شـود؛ از میـان ایـن تعـداد پنـج 
تاالب در قالب سـه سـایت در کنوانسـیون رامسر 
بـه عنـوان زیسـتگاه جهانی شـناخته می شـود.

تاالب هـای بین المللـی و فصلی نقده با پوشـش 
زیسـت  مسـاعد  شـرایط  و  نیـزاری  و  گیاهـی 
محیطـی، همـواره بـه عنـوان یکـی از مراکـز مهم 
مهاجـرت، تخمگـذاری و جوجـه آوری پرنـدگان 
آبـزی و کنـار آبـزی در کشـور بـه شـمار مـی رود.

نقـده در جنوب آذربایجان غربـی و 100 کیلومتری 
مرکز اسـتان واقع شـده است.

ران
32 درصد خودروها در تست آالیندگی مراکز ته

معاینه فنی تهران مردود شدند
سرپرسـت سـتاد معاینه فنـی خودروهای تهـران بابیان 
اینکـه 952 هـزار دسـتگاه خـودرو از ابتـدای امسـال تـا 
پایـان مهـر بـه مراکـز معاینـه فنـی پایتخـت مراجعـه 
کرده انـد، گفـت: 32 درصـد ایـن خودروهـا در آزمـون آالیندگـی مـردود 

شدند.
بـه گـزارش ایرنا از روابط عمومی سـتاد معاینه فنـی خودروهای تهران، 
حسـین مقدم توضیح داد: هشـت درصد در آزمون هم راسـتایی چرخ 
هـا، پنـج درصـد در آزمون کمـک فنر، 12 درصـد در آزمون تسـت ترمز و 

14 درصـد در نواقـص عیوب ظاهری مردود شـدند.
وی ادامـه داد: حـدود 39 درصـد از خودروهـای مذکـور بـه علـت نقص 
فنـی بـرای اخـذ معاینه فنـی بیـش از یکبار بـه مراکـز مراجعه کـرده اند.

سرپرسـت معاینـه فنـی در خصوص وضعیـت مراجعـات و طول صف 
در مراکـز نیـز گفـت: بـا افزایـش سـاعات کاری مراکـز و مدیریت صف 
شـهروندان مـی تواننـد در کمتـر از نیم سـاعت نسـبت بـه معاینه فنی 

خـودرو خود اقـدام کنند.
مقـدم همچنیـن در خصـوص اقبـال و اسـتفاده شـهروندان از سـامانه 

نوبـت دهـی آنالیـن توضیـح داد: حـدود 2 سـال از راه انـدازی ایـن 
سـامانه مـی گـذرد و در حال حاضر شـهروندان از تمامـی ظرفیت های 
تعریـف شـده در ایـن سـامانه اسـتفاده مـی کننـد و حتی زمـان های 

تعییـن شـده سـه تـا چهـار روز پـس از هـر تاریـخ تکمیل اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: تعـداد تمـاس هـای مردمـی در هنـگام قطعـی 
سـامانه نوبـت دهـی مراکـز معاینـه فنـی کـه گاهـا بـرای بروز رسـانی 
توسـط سـازمان فنـاوری شـهرداری تهران اتفاق مـی افتد نشـان از کارا 

بـودن این سـامانه اسـت.
مقـدم همچنیـن از تغییر حدود مجـاز آزمون آالیندگـی در مراکز معاینه 
فنـی خبـر داد و گفـت: از چند ماه گذشـته حدود مجاز اعالمی سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت کـه تعییـن آن از وظایـف قانونی آن سـازمان 
اسـت در یـک آیتـم تغییراتـی داشـته کـه به صـورت سیسـتماتیک از 
ابتـدای آبـان مـاه ایـن تغییـرات در سـامانه ملـی معاینه فنی سـیمفا 
اعمـال و اصـالح شـده و تمامی خودروها براسـاس حـدود مجاز جدید 

مـورد ارزیابـی و کنتـرل قرار مـی گیرند.

در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد  اســتانی  دفتــر  رییــس 
آذربایجان غربــی بــا اعــالم اینکــه مســاحت نگیــن آبــی آذربایجــان 
بــه 2 هــزار و 785 کیلومترمربــع رســیده، بیــان کــرد: وســعت ایــن 
ــه زمــان مشــابه ســال گذشــته یک هــزار و 139  دریاچــه نســبت ب

ــع بیشــتر اســت. کیلومترمرب
فرهــاد ســرخوش در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بیــان کــرد: تــراز 
ــزار و 271  ــه یک ه ــش ب ــن پای ــق آخری ــز طب ــه نی ــه ارومی دریاچ
ــان  ــا زم ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــیده اس ــانتی متر رس ــر و 24 س مت

ــش دارد. ــانتی متر افزای ــر و 2 س ــک مت ــته ی ــال گذش ــابه س مش
ــن  ــه کمتری ــبت ب ــه نس ــه ارومی ــراز دریاچ ــه ت ــالم اینک ــا اع وی ب
ــش  ــانتی متر افزای ــر و 21 س ــرای آن یک مت ــده ب ــت ش ــطح ثب س
یافتــه، افــزود: ایــن دریاچــه بــه دلیــل حــل شــدن نمــک در برخــی 
ــزان  ــر می ــن ام ــده و همی ــر ش ــانتی متر عمیق ت ــا 113 س ــاط ت نق

ــش داد. ــته را کاه ــتان گذش ــر آب در تابس تبخی
ــودن  ــه دلیــل بســته ب ــراز دریاچــه در فصــل گرمــا ب وی کاهــش ت
ــزان  ــد می ــزود: هرچن ــد و اف ــی خوان ــز را طبیع ــه آبری ــن حوض ای
ــزان  ــق و می ــش عم ــل افزای ــه دلی ــه ب ــه ارومی ــر در دریاچ تبخی
ورودی آب نســبت بــه ســال گذشــته کمتــر شــده اســت ولــی تــراز 
ــد کاهشــی خــود ادامــه  ــه رون ــا آغــاز فصــل بارش هــا ب دریاچــه ت

مــی دهــد.
ســرخوش اضافــه کــرد: بارش هــا و کاهــش محســوس دمــای هــوا 
ســبب شــده اســت تــا رونــد تبخیــر آب دریاچــه ارومیــه در روزهــای 

گذشــته بــه شــدت کاهــش یابد.

در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد  اســتانی  دفتــر  رییــس 
آذربایجان غربــی بــا بیــان اینکــه قبــل از تشــکیل ایــن ســتاد تــراز 
دریاچــه ارومیــه ســاالنه بــه طــور متوســط 40 ســانتی متر کاهــش 
ــالش  ــار و ت ــص اعتب ــزی، تخصی ــرد: برنامه ری ــان ک ــت، بی می یاف
ــد خشــک  ــرای احیــای ایــن دریاچــه، رون دولــت تدبیــر و امیــد ب

ــرد. ــف ک ــدن آن را متوق ش
وی اضافــه کــرد: هــر ســاله شــاهد کاهــش نزدیــک بــه 70 
ــا  ــا هســتیم ام ــه در فصــل گرم ــه ارومی ــراز دریاچ ســانتی متری ت

ایــن مقــدار در زمــان بارش هــا جبــران می شــود.
ســرخوش بــا اعــالم اینکــه طرح هــای مهــم انتقــال آب بــه دریاچــه 
ــرداری می رســد، افــزود:  ــه بهره ب ــان ســال جــاری ب ــا پای ارومیــه ت
در صــورت بهره بــرداری از ایــن طرح هــا، تــراز دریاچــه ارومیــه 

ــد. ــه یــک متــر افزایــش می یاب ســاالنه نزدیــک ب
ــه  ــال آب ب ــای انتق ــه طرح ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب وی همچنی
دریاچــه ارومیــه هنــوز بــه بهره بــرداری نرســیده اســت، اضافــه کــرد: 
ــرداری  ــه بهــره ب ــه دریاچــه ب امســال چندیــن طــرح انتقــال آب ب
ــان  ــی آذربایج ــن آب ــای نگی ــزایی در احی ــش بس ــه نق ــد ک می رس

خواهــد داشــت.
ــان  ــا بی ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی
اینکــه 30.5 کیلومتــر از تونــل انتقــال آب از جنــوب آذربایجان غربــی 
بــه دریاچــه حفــر شــده اســت، گفــت: حــدود پنــج کیلومتــر بــرای 
ــرداری  ــه بهره ب ــرح ب ــن ط ــا ای ــت ت ــی  اس ــل باق ــن تون ــام ای اتم

برســد.

وی بــا اعــالم اینکــه طبــق آخریــن صــورت وضعیــت، بــرای طــرح 
انتقــال آب از جنــوب آذربایجان غربــی بــه دریاچــه ارومیــه بیــش از 
12 هــزار میلیــارد ریــال هزینــه شــده، بیــان کــرد: بــرای اتمــام ایــن 

طــرح 6 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هیــچ مشــکلی در تامیــن اعتبــار ایــن 
ــوب  ــال آب از جن ــرح انتق ــت: ط ــار داش ــدارد، اظه ــود ن ــرح وج ط
آذربایجان غربــی بــه نگیــن آبــی آذربایجــان تــا پایــان ســال آینــده 

بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.
ــن  ــه همچنی ــای دریاچــه ارومی ــر اســتانی ســتاد احی رییــس دفت

درخصــوص خــط انتقــال کانــال بتنــی روبــاز ایــن طــرح، بیــان کــرد: 
طــول ایــن خــط انتقــال نیــز 11 کیلومتــر اســت کــه هم اکنــون 60 
ــا تونــل خــط انتقــال  درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و همزمــان ب

ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ب
ــاالنه  ــرح س ــن ط ــرداری از ای ــس از بهره ب ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــوب آذربایجان غرب ــب آب از جن ــون مترمکع ــش از 650 میلی بی
ــس از  ــرد: پ ــه ک ــود، اضاف ــه وارد می ش ــه ارومی ــره دریاچ ــه پیک ب
اتمــام طرح هــای انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه ســاالنه یــک متــر 

ــد. ــش می یاب ــه افزای ــراز دریاچ ت

تهــران- ایرنــا- دانشــمندان آمریکایــی بــا از بیــن بــردن 
ــدی  ــیمیایی جدی ــاده ش ــین، م ــای پیش ــت روش ه محدودی
ســاختند کــه بــا کنتــرل نیــاز گیاهــان بــه آب آنــان را در برابــر 

خشکســالی مقــاوم می کنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی فیــز، یــک تیــم تحقیقاتــی 
ــاده  ــک م ــکا ی ــاید آمری ــی ریورس ــگاه ایالت ــت دانش ــا هدای ب
 OP یــا   )Opabactin( ُاپاباکتیــن  نــام  بــه  شــیمیایی 
آب کمــک  داشــتن  نگــه  در  بــه گیاهــان  ســاخته اند کــه 
ــترده  ــن گس ــن رفت ــوی از بی ــد جل ــر می توان ــن ام ــد. ای می کن

وقتی امید بر فراز دریاچه ارومیه 
سوسو می زند

کرمانشاه

هواشناسی

لزوم سازگاری با تغییرات اقلیمی در کشور

پرونده قضایی برای عامل آلوده کننده 
رودخانه قره سو تشکیل می شود

مدیـرکل پیش بینـی و هشـدار 
هواشناسـی  سـازمان  سـریع 
ضمـن اشـاره بـه اینکـه کشـور 
مـا دو برابـر متوسـط جهانـی با 
افزایـش دمـا مواجه اسـت، بر لزوم سـازگاری بـا تغییرات 
اقلیمـی در کشـور تاکید کـرد. صادق ضیاییان ضمن اشـاره 
بـه تغییـر اقلیـم در ایـران و افزایـش گرما گفـت: باتوجه به 
اینکـه طبیعـت کشـور مـا خشـک و نیمـه خشـک اسـت، 
افزایـش دمـا منجـر بـه افزایش تبخیـر و تعرق می شـود و 

ایـن بـه معنـای از دسـت دادن آب کشـور اسـت.
 از طرفـی دیگـر طـی 50 سـال اخیـر تعـداد سـال های 
خشـک مـا در کشـور از نظـر بـارش بیشـتر از ترسـالی ها 
بـوده اسـت، همچنین سـناریوهای اقلیمی نشـان می دهد 
کـه در دهه هـای آینـده تعـداد سـالهای خشـک ما بیشـتر 

شـد. خواهد 
مدیرکل پیش بینی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی 
بـا بیان اینکه اقلیم یک کشـور یا منطقه شـامل سـال های 
خشـک و سـال های تـر اسـت، اظهـار کـرد: بـرای مثـال 
می تـوان بخشـی از آنچـه کـه در بهار امسـال در ایـران اتفاق 

افتـاد را بـه تغییـر اقلیم نسـبت دهیـم. تغییر اقلیـم عالوه 
بـر گـرم شـدن دمـای کره زمیـن تبعاتـی را بـه دنبـال دارد 
کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه بارش هـای سـیل آسـا، 
امـواج گرمایی و امواج سـرمایی اشـاره کرد.ضیاییـان که در 
برنامـه ای رادیویـی صحبت می کرد افزود: دانشـمندان طی 
تحقیقـات جهانـی بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه مناطقی 
ماننـد کشـور مـا دو برابـر متوسـط جهانـی بـا افزایـش دما 
مواجـه هسـتند بنابراین بایـد بتوانیم خود را بـا اقلیم آینده 
سـازگار کنیـم.در ادامـه ایـن برنامـه رضا ارجمنـدی - عضو 
هیئـت مدیـره انجمـن متخصصـان محیـط زیسـت ایران 
- بـا بیـان اینکـه تغییـر اقلیـم بـا گذشـت زمـان رخ داده 
اسـت، تصریح کرد: خشکسـالی و کمبـود بارندگی از جمله 
تاثیـرات تغییـر اقلیـم اسـت. کشـور مـا در منطقه خشـک 
و نیمـه خشـک قـرار گرفتـه و بـه همیـن دلیـل تغییـرات 

اقلیمـی و خشکسـالی بـرای ما محسـوس تر اسـت.
بـه گفتـه ارجمندی در حـال حاضر میـزان آمادگی مـا برای 
سـازگاری بـا تغییـرات اقلیمـی محسـوس نیسـت و الزم 
اسـت کـه آحـاد مـردم در جریـان جزئیـات ایـن تغییـرات 

قـرار گیرند.

مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای 
پرونـده  تشـکیل  از  کرمانشـاه 
قضایـی بـرای عامـل آلوده کننـده 
مسـبب  و  قره سـو  رودخانـه 
مـرگ و میـر آبزیـان در کرمانشـاه خبـر داد و گفـت: سـالمت 
رودخانـه تحـت کنترل بـوده و اوضـاع رو به بهبود اسـت.»بهرام 
درویشـی« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا با اشـاره بـه مرگ و 
میـر ناگهانـی آبزیـان رودخانه قره سـو در روزهای اخیـر، افزود: 
پـس از پیگیـری شـرکت آب منطقـه ای و اداره کل حفاظـت 
محیط زیسـت کرمانشـاه مشـخص شـد، دلیل اصلـی آلودگی 
ایـن رودخانـه، ورود پسـاب یکـی از شـرکت های تولیـدی بوده 
کـه درصـد زیـادی از این پسـاب بـه صـورت خـام وارد رودخانه 
رازآور از سرشـاخه شـده اسـت.وی با بیان اینکه شـدت آلودگی 
بـه حـدی بـوده کـه مقـدار COD و BOD رودخانـه بسـیار باال 
و مقـدار DO )اکسـیژن محلـول( کـه علت اصلی مـرگ و میر 
شـده حـدود صفـر بـوده اسـت، گفـت: اکنـون اداره کل محیـط 
و کارشناسـی های  بـه مسـتندات  توجـه  بـا  اسـتان  زیسـت 
انجـام شـده اقـدام به تشـکیل پرونده بـرای عامل آلـوده کننده 

از طریـق مراجـع قضایـی کـرده و موضـوع در دسـت پیگیـری 
اسـت.مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای کرمانشـاه اظهار داشت: 
بـا اقدام هـای اصالحـی، اکنـون وضعیـت سـالمت رودخانـه 
است.درویشـی  بهبـود  بـه  رو  اوضـاع  و  بـوده  تحـت کنتـرل 
درخصـوص اجـرای طـرح سـاماندهی رودخانه قره سـو افزود: 
شـرکت آب منطقه ای کرمانشـاه از سـال73 تاکنون با استفاده 
از اعتبـارات ملـی اقـدام بـه سـاماندهی رودخانـه قـره سـو در 
مقطـع عبـوری از درون شـهر کرمانشـاه به طـول هفت کیلومتر 

بـا اعتبـاری بیـش از 200 میلیـارد ریـال کـرده اسـت.
وی ادامـه داد: در سـال جـاری، نیـز با هماهنگی سـتاد بحران، 
مبلـغ 70 میلیـارد ریـال از محـل خسـارت سـیل بـرای الیروبی 
و سـاماندهی رودخانـه و سرشـاخه های آن در نقـاط خسـارت 

دیـده اختصـاص یافته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای کرمانشـاه اضافـه کـرد: بـا 
هماهنگی اسـتانداری و دادگسـتری برای تعـدادی از متجاوزان 
بـه بسـتر، تشـکیل پرونـده شـده و 67 بنـای غیرمجـاز کـه  در 
سـال های گذشـته در بسـتر رودخانه ساخته شـده اند، تخریب 

و مالـکان آنهـا مکلـف بـه جابجایی شـده اند.

خیزش موج های چهار متری در دریای عمان 
بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، احتمال افزایش ارتفاع موج بین دو و نیم تا چهار متر و 
احتمال خسارت به تاسیسات دریایی و ساحلی دریای عمان به ویژه مناطق شرقی آن وجود دارد.

تاالب های نقده میزبان 
هزاران قطعه فامینگو

ت
دش

جمع آوری 51 واحد آالینده و غیرمجاز پاک
در شهرستان پاکدشت
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ــی  ــد صنعت ــش واح ــورد پای ــت از 970 م پاکدش
ــده و  ــد آالین ــع آوری 51 واح ــی و جم و غیرصنعت
ــر داد. ــون خب ــال تاکن ــدای س ــتان از ابت ــن شهرس ــاز در ای غیرمج

بــه گــزارش ایســنا، محمودرضــا ســعیدپور بــا اعــالم ایــن 
خبــر گفــت: پایــش مراکــز خدماتــی و صنعتــی یکــی از 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــت اس ــط زیس ــی محی ــای اصل ماموریت ه
ــرای بررســی وضعیــت محیــط زیســتی و جلوگیــری  مســتمر ب
انجــام  واحدهــا  ایــن  احتمالــی  تخلفــات  و  آالیندگــی  از 

. د می شــو
وی بــا بیــان اینکــه کنتــرل و نظــارت بــر واحدهــای تولیــدی و 
ــی براســاس گشــت های شــبانه روزی انجــام می شــود،  خدمات
افــزود: بــرای واحدهایــی کــه الزامــات محیــط زیســتی را 
رعایــت نکننــد، اخطاریــه صــادر و در صــورت عــدم اقــدام 
مثبــت از ســوی متصدیــان اینگونــه واحدهــا، موضــوع از طریــق 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــری حقوق ــت پیگی ــی تح ــتگاه قضای دس

ــع محیــط زیســت  ــر اهمیــت حفــظ مناب ــد ب ــا تاکی ســعیدپور ب
از تأثیــرات مخــرب آلودگی هــا، تصریــح کــرد: طــی هفــت مــاه 
اول ســال جــاری عــالوه بــر شناســایی 81 واحــد جدیــد، بیــش 
از 970 مــورد پایــش محیــط زیســتی توســط کارشناســان ایــن 

اداره در حــوزه اســتحفاظی شهرســتان صــورت پذیرفــت.
ــت  ــتان پاکدش ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ادامــه داد: همچنیــن در ایــن مــدت بــرای 441 واحــد اخطاریــه 
ــده و  ــد آالین ــده و 51 واح ــالغ ش ــادر و اب ــتی ص ــط زیس محی

ــع آوری شــد. ــاز از ســطح شــهر و روســتاها جم غیرمج
ــط زیســت  ــط عمومــی حفاظــت محی ــزارش رواب ــر اســاس گ ب
مــورد   229 تصریــح کــرد:  پایــان  در  وی  تهــران،  اســتان 
ــف،  ــای مختل ــه از ارگان ه ــتعالم های واصل ــه اس ــخگویی ب پاس
ــتی و 19  ــط زیس ــات محی ــی تخلف ــری حقوق ــورد پیگی 120 م
مــورد پلمــب واحدهــای آالینــده از دیگــر اقدامــات انجــام شــده 

ــود. ــت ب ــتان پاکدش ــت شهرس ــط زیس ــوزه محی در ح

لی
شما

ن 
سا

خرا

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان شـمالی 
گفـت: کاهـش طعمـه در طبیعـت، علت اصلـی حمله 
پلنـگ بـه دام های روسـتاییان اسـتان اسـت و در این 
سـال ها شـکارهای غیرمجـاز سـبب شـده تـا جمعیـت گونه هـای 

مختلـف طعمـه پلنـگ، کاهـش یابد.
 سـیداصغر مطهـری بـه خبرنـگار ایرنـا اظهار کـرد: چوپانان بـا انتقال 
گله هـا به عرصه های طبیعی و زیسـتگاه های حیـات وحش، احتمال 
حملـه پلنـگ بـه دام را افزایـش می دهنـد کـه در ایـن خصـوص باید 

مراقبـت و دقت کافی داشـته باشـند.  
وی گفـت: حضـور گله هـا در زیسـتگاه های طبیعـی حیـات وحـش، 
عامـل اصلـی حادثه هـای حملـه وحـوش بـه دام اسـت و بیشـتر 
داده  پلنـگ رخ  زیسـتگاه های  و  در عرصه هـای طبیعـی  حادثه هـا 

است.  
وی افـزود: بیشـتر ایـن حادثـه ها در خـارج از مناطـق تحت مدیریت 
محیـط زیسـت رخ مـی دهـد و از علت هـای اصلی آن، شـکار طعمه 
گوشـتخواران از جملـه گونـه هـای قوچ و میـش، کل و بز و گراز اسـت.
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این صفحه می خوانیم
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کشــور و ســیر قهقرایــی خــاک، آب و تنــوع زیســتی کــه 
ــه  ــت ب ــا عنای ــرار داده و ب ــد ق ــورد تهدی ــن را م ــان میه کی
شــعار دلگــرم کننــده محیط زیســتی دولــت محتــرم، 
بایــد فــردی متخصــص، آشــنا و کار آزمــوده  را بــرای ایــن 

ــد.« ــر بگیری ــم در نظ ــازمان مه س

بیکاری 2 هزار و دویست جنگلبان 
آقایــی در دوران مدیریــت خــود، آشــکارا دســتور بــه توقــف 
بررســی پرونده هــای زمیــن خــواری و جنــگل خــواری در 
سراســر کشــور را داد. وی همچنیــن 2200 جنگلبــان را از کار 
ــان خــودداری  ــا آن ــرارداد ب ــاره ق ــرد و از اخــذ دوب ــکار ک بی

کــرد و اعتــراض ایــن جنگلبانــان را بی پاســخ گذاشــت.

  پیــش از ایــن درگیــری عــزت هللا یوســفیان نماینــده آمــل 
و خلیــل آقایــی معــاون پارلمانــی وزیــر کشــاورزی در 18 
ــود  ــه خ ــا را ب ــانه ه ــای رس ــه ه ــم توج ــرداد 1395 ه خ

جلــب کــرده بــود.
آقایــی را مــردم بــا یقه درانــی اش در زمــان نمایندگــی 
ــق  ــگام نط ــال 95 هن ــالمی در س ــورای اس ــس ش مجل
ــی  ــن علن ــل در  صح ــده آم ــار نماین ــی پورمخت محمدعل
ــه  ــه شــروع ب ــس شــورای اســالمی می شناســند ک مجل
عربده کشــی و پاره کــردن یقــه خــود، بــرای نمایــش 
پاکدســتی اش کــرد. گفتــه شــده، خلیــل آقایــی بــر 
ــای  ــی از مقام ه ــزل یک ــج و ع ــوع واردات برن ــر موض س

محلــی، بــا نماینــده آمــل درگیــر شــد. بــا این همــه برخــی 
منابــع خبــری می گوینــد او در مجلــس شــورای اســالمی 
یقــه خــودش بــرای تصویــب طــرح تغییــر کاربــری اراضی 

ــرد! ــاره ک ــم پ ــم و ده ــت نه ــی در دول جنگل
آقایــی عضــو ارشــد اعتمــاد ملــی از نماینــدگان مجلــس 
ششــم و از دوســتان نزدیــک محمــود حجتــی وزیــر 
کشــاورزی اســت کــه باوجــود انتقادهــا بــه عنــوان رئیــس 
ــول  ــد و در ط ــوب ش ــع منص ــداری و مرات ــازمان جنگل س
ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــی در مجل ــای نمایندگ ــال ه س
ــادمالی و  ــری، فس ــی، درگی ــابقه فحاش ــت اش س مدیری
ــواران  ــع طبیعی خ ــواران و مناب ــگل خ ــع جن ــن مناف تأمی

دارد.

دستور توقف رسیدگی به پرونده های
 زمین خواری!

قوانینــی کــه آقایــی در طــول مدیریــت خــود وضــع کــرد، 
ــه زمیــن  ــی را ب ــاز و اراضــی مل ــرای زمین خــواران ب راه را ب

کشــاورزی تبدیــل کــرد.
بــه طــور مثــال خلیــل آقایــی رئیــس ســازمان جنگل هــا 
ــان مــردم »دوزه« ســیمکان از  در اقدامــی عجیــب، در می
توابــع جهــرم واقــع در اســتان فــارس از مدیــران اســتانی 
ــوی اداره  ــه از س ــکایتی ک ــای ش ــه پرونده ه ــت ک خواس
ــی در  ــی مل ــرف اراض ــی تص ــرای بررس ــی ب ــع طبیع مناب
دادگاه تشــکیل شــده، پیگیــری نشــود. ایــن دســتور 
شــفاهی کــه مکتــوب نشــده اســت، اســتعفای دو نفــر از 
مســئوالن اداره منابــع طبیعــی جهــرم را بــه دنبــال داشــت.

تاثیــر مدیریــت وی بــر جنگل هــا و مراتــع کشــور مخــرب 
ــباران  ــای ارس ــق جنگل ه ــای حری ــل او در اطف ــود و تعل ب
موجــب نابــودی بیــش از 300هکتــار از ایــن اراضــی شــد. 
ــزار  ــع 14 ه ــوز قط ــداری مج ــازمان جنگل ــر س ــن مدی ای
ــان را  ــد خرس ــداث س ــرای اح ــی ب ــوط زاگرس ــت بل درخ

صــادر کــرد.
غــالم محمــد زارعــی عضــو کمیســیون و معــادن مجلــس 
ــرف  ــده از ط ــادر ش ــوز ص ــورد مج ــالمی در  م ــورای اس ش
ــوط  ــت بل ــزار درخ ــش از ه ــع بی ــر قط ــی ب ــی مبن آقای
ــودی  ــان  گفت:»ناب ــد خرس ــداث س ــرای اح ــی ب زاگرس
ــن  ــوط چندی ــوع بل ــگل از ن ــار جن ــزار و 400  هکت ــک ه ی
هــزار ســاله و 6 هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی و باغــی و 
ــل کــردن زندگــی مــردم از دســتاوردهای  ــن مخت همچنی

اجــرای ســد خرســان ســه اســت.«
حــاال بایــد منتظــر بــود تــا اتهام هــای او مشــخص شــود و 
معلــوم شــود آیــا در البــه الی آنهــا، قربانــی کــردن انفــال، 
معاملــه بــر ســر جنگل هــا و مراتــع و منابــع ملــی و طبیعی 

وجــود دارد؟!
ــر اســتعفای  ــی ب ــی مبن ــی خبرهای بعــد از بازداشــت آقای
ــاد کشــاورزی در فضــای مجــازی منتشــر شــد  ــر جه وزی
و در ادامــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــا صــدور اطالعیــه ای 
ادعــای برخــی رســانه هــا مبنــی بــر اســتعفای وزیــر جهــاد 

کشــاورزی را تکذیــب کــرد.
متــن ایــن اطالعیــه بــه شــرح زیــر اســت: در پــی انتشــار 
ادعــای اســتعفای وزیــر جهــاد کشــاورزی در برخــی رســانه 
هــا، بــه آگاهــی مــی رســاند، مهنــدس محمــود حجتــی 
وزیــر جهــاد کشــاورزی در حــال حاضــر مشــغول پیگیــری 
ــه  و مدیریــت مســائل بخــش کشــاورزی اســت و هرگون

خبــر اســتعفای ایشــان قویــا تکذیــب مــی گــردد.

آقایی عضو ارشد اعتماد 
ملی از نمایندگان 

مجلس ششم و از 
دوستان نزدیک محمود 

حجتی وزیر کشاورزی 
است که باوجود انتقادها 
به عنوان رئیس سازمان 

جنگلداری و مراتع 
منصوب شد و در طول 

سال های نمایندگی در 
مجلس شورای اسامی 

و مدیریت اش سابقه 
فحاشی، درگیری، 

فسادمالی و تأمین 
منافع جنگل خواران و 
منابع طبیعی خواران  را 

دارد.

پایان آقایی بر سازمان جنگل ها
خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اتهام ارتشا بازداشت شد

تهــران- ایرنــا- دانشــمندان آمریکایــی بــا از بیــن بــردن 
ــدی  ــیمیایی جدی ــاده ش ــین، م ــای پیش ــت روش ه محدودی
ســاختند کــه بــا کنتــرل نیــاز گیاهــان بــه آب آنــان را در برابــر 

خشکســالی مقــاوم می کنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی فیــز، یــک تیــم تحقیقاتــی 
ــاده  ــک م ــکا ی ــاید آمری ــی ریورس ــگاه ایالت ــت دانش ــا هدای ب
 OP یــا   )Opabactin( ُاپاباکتیــن  نــام  بــه  شــیمیایی 
آب کمــک  داشــتن  نگــه  در  بــه گیاهــان  ســاخته اند کــه 
ــترده  ــن گس ــن رفت ــوی از بی ــد جل ــر می توان ــن ام ــد. ای می کن

ــر خشکســالی را گرفتــه و  ســاالنه محصــوالت کشــاورزی در اث
بــه کشــاورزان کمــک کنــد تــا بــا وجــود تغییــرات اقلیمــی بــه 

کار کشــت و زرع ادامــه دهنــد.
ــگاه  ــی در دانش ــلول گیاه ــوژی س ــاتید بیول ــر از اس ــان کاتل ش
می گویــد:  پژوهــش  ایــن  ارشــد  مولــف  و  ریورســاید 
ــل  ــیل، عام ــه س ــبت ب ــدک نس ــالف ان ــا اخت ــالی ب »خشکس
اولیــه در از بیــن رفتــن ســاالنه محصــوالت کشــاورزی در 
جهــان اســت. ایــن مــاده شــیمیایی یــک ابــزار جدیــد جالــب 
ــه  ــی ب ــع آب ــطح مناب ــودن س ــن ب ــگام پایی ــه هن ــه ب ــت ک اس

کشــاورزان در مدیریــت محصــوالت کمــک می کنــد.«
عنــوان  بــا  میــالدی   2013 ســال  در   OP اولیــه  نســخه 
ــداع شــد  ــر اب ــم کاتل ــن Quinabactin توســط تی کوییناباکتی
ــرد  ــاده از کارک ــن م ــود. ای ــود ب ــوع خ ــه از ن ــن نمون ــه اولی ک
ــان در  ــه گیاه ــا ABA ک ــی ابســیزیک اســید ی ــون طبیع هورم
واکنــش بــه تنــش خشکســالی از خــود ترشــح می کننــد، 
ــاه را  ــک گی ــد ی ــرعت رش ــون ABA س ــد. هورم ــد می کن تقلی
ــتر  ــی بیش ــر آب ــاه دیگ ــب گی ــن ترتی ــد و بدی ــش می ده کاه
ــرده هــم نمی شــود. از آب در دســترس مصــرف نکــرده و پژم

بــه گفتــه کاتلــر، »دانشــمندان مدت هاســت کــه می داننــد 
ABA می توانــد میــزان تحمــل  اســپری کــردن هورمــون  
ــن حــال  ــا ای ــر خشکســالی را افزایــش دهــد. ب آن هــا در براب
ــش از  ــد بی ــاورزان بیای ــه کار کش ــه ب ــرای آن ک ــن روش ب ای

ــت.« ــران اس ــدار و گ ــدازه ناپای ان
طبیعــی  هورمــون  بــرای  موفــق  جایگزینــی  کوییناباکتیــن 
ــوان  ــه عن ــاده ب ــن م ــا از ای ــه نظــر می رســد. کمپانی ه ABA ب
ــون  ــرده و تاکن ــتفاده ک ــتر اس ــات بیش ــرای مطالع ــی ب مبنای
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــر کرده ان ــاس آن پ ــت  براس ــن پتن چندی
از  اهمیــت  حائــز  برخــی گیاهــان  مــورد  در  کوییناباکتیــن 

ــود.   ــر نب ــدم موث ــه گن جمل
وقتــی ABA بــه یــک مولکــول گیرنــده هورمــون در یــک 
ــکیل  ــم تش ــد محک ــود، دو پیون ــل می ش ــی متص ــلول گیاه س
را  ماننــد دســت هایی کــه دو دســتگیره  می شــود درســت 

ــتگیره  ــی از آن دو دس ــا یک ــن تنه ــند، کوییناباکتی ــه باش گرفت
را می گیــرد. محققــان میلیون هــا مولکــول مقلــد هورمــون 
ــت  ــال می رف ــه احتم ــد ک ــرار دادن ــورد بررســی ق ــف را م مختل
جســتجوها  ایــن  بگیرنــد.  را  دســتگیره ها  ایــن  هــردوی 
 OP ــداع ــه اب ــیمی ب ــی ش ــنی مهندس ــی چاش ــا کم ــراه ب هم

ــد. ــی ش منته
 ABA برابــر   10 و  می گیــرد  را  دســتگیره ها  دوی  هــر   OP
نیــز قــدرت دارد؛ حقیقتــی کــه آن را بــه یــک ابرهورمــون 
ــریعی  ــذاری س ــاده اثرگ ــن م ــالوه، ای ــه ع ــد. ب ــل می کن تبدی
ــد ســاعت، پیشــرفت  ــا در ظــرف چن ــر تنه ــم کاتل ــز دارد. تی نی
ــد،  ــان آزاد می کنن ــه گیاه ــی ک ــم آب ــی را در حج ــل توجه قاب
ــل  ــریع عم ــدر س ــه OP اینق ــی ک ــد. از آنجای ــاهده کردن مش
ــاف  ــالی انعط ــا خشکس ــورد ب ــاورزان در برخ ــه کش ــد، ب می کن

می دهــد. بیشــتری 
بــه گفتــه کاتلــر، کاری کــه مــا می توانیــم انجــام دهیــم 
بــا  نزدیــک  آینــده  پیش بینــی  نمی تواننــد،  گیاهــان  و 
یــک دقــت معقــول اســت. اگــر بدانیــم احتمــال وقــوع 
ــری   ــرای تصمیم گی ــی را ب ــان کاف خشکســالی وجــود دارد، زم
در مــورد روش هایــی کــه می توانــد بازدهــی محصــوالت را 
ــی از  ــتفاده از OP یک ــت. اس ــم داش ــد، خواهی ــش ده افزای

ایــن روش هاســت.
Science منتشــر شــده  جزئیــات ایــن پــروژه در مجلــه 

ــت.  اس

ابداع یک ماده شیمیایی برای مقاوم سازی 
گیاهان در برابر خشکسالی

معـاون آبخیـزداری، امور مراتع و بیابان سـازمان جنگل ها، مشـارکت و 
حضـور مـردم را در انجـام عملیات هـای آبخیـزداری اصلی مهـم عنوان 
کـرد و ایجـاد پوشـش گیاهـی و اقدامـات جنـگل کاری بـا توجـه بـه 
شـرایط اقلیمـی و میـزان پراکندگـی بارش هـا را یکـی از اولویت هـا 

دانست.
خسـرو شـهبازی در جلسـه سـتاد هماهنگـی آبخیـزداری بـا مـرور 
اجمالـی بـر اقدامـات و فعالیت هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری، بـه  
نقـش مشـارکت مـردم در پروژه هـا اشـاره و بـر اصالحـات تداخـالت 
اراضـی، کاداسـتر، ایجـاد راهـکار بـرای کمبـود مراتـع و رفـع چالـش با 
مـردم، اسـتفاده از کارگرهـای محلی در قالب ماده 29، توسـعه گیاهان 
دارویی و... تأکید کرد.شـهبازی با تشـریح اهـداف اقدامات آبخیزداری 
و آبخـوان داری، پرداختـن بـه نقـاط ضعـف و خألهـا را در کنـار ایـن 
اقدامـات، یـک ضرورت دانسـت.معاون آبخیـزداری سـازمان جنگل ها 
در پایـان بـه اسـتمرار اقدامـات آموزشـی ترویجـی تأکید کـرد و افزود: 
بازدیـد از سـایر اسـتان هـا و پروژه هـای موفـق ترویجـی، اسـتفاده از 
سـوخت فسـیلی و انـرژی نـو، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و ایجـاد 
تشـکل ها، اسـتفاده از تـوان همیـاران طبیعـت و تغییر معیشـت مردم 
کـه منجـر بـه ایجـاد اشـتغال شـود، از اولویت هـای برنامه های آتـی 
سـتاد  جلسـه  نهمیـن  و  بیسـت  در  ایـن گـزارش،  است.براسـاس 
حجـت  آبخـوان داری،  و  آبخیـزداری  طرح هـای  اجـرای  هماهنگـی 
االسـالم رضـا افسـربیگی از معتمدیـن و فعالیـن روسـتای جـواش 
شهرسـتان مرند، حسـن جمشیدی تسـهیلگر روسـتای اردکلو و مهناز 
سـرایی رئیـس ترویـج اداره کل منابـع طبیعـی آذربایجـان شـرقی، 
گزارشـی از اقدامـات مشـارکتی منابع طبیعی بـا جوامع محلـی را ارائه 
کردنـد.  آبخیـزداری، مطالعـه ویژگی هـای یـک حوضه آبخیـز و فرآیند 
بررسـی و اجـرای طرح هـا و برنامه هـا بـا هـدف توزیـع پایـدار منابـع 
حوضـه آبخیـز و تضمیـن پایـداری کارکردهـای آن باتوجه بـه تأثیـری 

اسـت کـه بـر جوامـع گیاهـی و جانـوری و انسـانی آن حوضـه دارد.
بیسـت و نهمیـن جلسـه سـتاد اجـرای طـرح هـای آبخیـزداری بـه 
ریاسـت معـاون آبخیـزداری، امـور مراتـع و بیابـان سـازمان جنگل هـا، 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور با حضـور معاونین، مدیران و اعضای سـتاد 

آبخیـزداری برگزار شـد.  

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها:
مشارکت مردم اصول انجام 
پروژه های آبخیزداری است

خبر
ایجاد پوشش گیاهی با توجه به شرایط 

اقلیمی صورت گیرد
معـاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیـزداری مشـارکت و حضـور مـردم را در انجام 
عملیات هـای آبخیـزداری، یـک اصـل عنـوان دانسـت و 
گفـت: ایجـاد پوشـش گیاهـی و اقدامات جنـگل کاری با 
توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و میـزان پراکندگـی بارش هـا از اولویت هـای ایـن سـازمان 
اسـت کـه مـورد توجـه قـرار می گیرد.به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی سـازمان جنگل ها 
مراتـع و  آبخیـزداری، خسـرو شـهبازی در بیسـت و نهمین جلسـه سـتاد اجـرای طرح 
هـای آبخیـزداری در امسـال، بـا مـرور اجمالـی اقدامـات و فعالیت هـای آبخیـزداری و 

آبخوانـداری، بـه نقـش مشـارکت مـردم در اجـرای پروژه هـا تاکیـد کرد.

 شکارچی فیروزکوهی به تامین علوفه 

زمستانه حیات وحش محکوم شد
شهرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  سرپرسـت 
فیروزکـوه گفـت: تامین علوفـه حیوانات وحشـی درفصل 
سـرد بـه میـزان 500 کیلوگـرم در مـاه و پاکسـازی منطقه 
حفاظـت شـده از زبالـه، حکـم شـکارچی غیرمجـاز اعالم 
شد.فرشـاد فیروزنیـا با اشـاره به اینکه با پیگیـری این اداره در مرجع قضایی شهرسـتان 
فیروزکـوه خوشـبختانه حکم محکومیـت یک نفر شـکارچی غیر مجاز جانوران وحشـی 
حفاظت شـده صادر شـد، افزود: قاضی شـعبه 101 دادگاه کیفری 2 این شهرسـتان برای 
متخلـف رای محکومیتـی مبنـی بـر تامیـن علوفـه حیوانـات وحشـی درفصـل سـرد به 
میـزان 500 کیلوگـرم ماهانـه و بـه مدت دو سـال و همچنین پاکسـازی منطقه حفاظت 

شـده از زبالـه بـا نظـارت اداره محیط زیسـت شهرسـتان فیروزکـوه را صـادر کرد.

شکارچیان غیرمجاز تاالب صوفیکم 
گلستان دستگیر شدند 

مسـوول روابـط عمومـی اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
گـرگان گفـت: با حضور بـه موقع محیط بانان 2 شـکارچی 
غیرمجـاز در تـاالب صوفیکـم گلسـتان قبـل از هـر گونـه 

موفقیت در شـکار دسـتگیر شـدند.
 محسـن محسـنی در گفتگـو با خبرنـگار ایرنا اظهـار داشـت : از این متخلفـان 2 قبضه 

سـالح شـکاری دولول و 14 تیر فشـنگ سـاچمه زنی کشـف و ضبط شـد.
وی گفـت : بـا توجـه به سـرد شـدن هوا، زیسـتگاه هـای آبـی و آب بندان هـای منطقه 
میزبـان خیـل بیشـماری از پرنـدگان مهاجـر آبـزی و کنار خواهد شـد و بـه همین دلیل 

اقدامـات و گشـت هـای بازدارنده محیط بانان تشـدید شـده اسـت.

اقلیم

شکارچی

شکارچی

شاخص سنجش کیفیت هوای پایتخت سختگیرانه تر شد
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به دستوالعمل های صادره از سوی 

سازمان حفاظت محیط زیست، چگونگی محاسبه و اعمال شاخص کیفیت هوا برای برخی از پارامترها تغییر کرد و 
سخت تر شد.

رئیـس گروه پژوهشـی مدیریت محیط زیسـت وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری گفـت: دریـای خزر منبع بسـیار غنـی از منابع آبی اسـت که در 
آینـده و در شـرایط بحـران کم آبـی می توانـد بـرای برون رفـت از آن کمک 
کنـد بنابرایـن بیاییم این پهنه آبی ارزشـمند را برای آینـدگان حفظ کنیم.

همایـون خوشـروان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار علمـی ایرنـا بـه پـروژه 
انتقـال آب دریـای خـزر به سـمنان اشـاره کرد و افـزود: انتقـال آب خزر 
بـه سـمنان عـالوه بـر تبعـات اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی بـه لحاظ 
زیسـت محیطـی کار درسـتی نیسـت زیـرا حیـن بهره بـرداری و در زمان 
احـداث تاسیسـات، مشـکالت عدیـده ای در مناطـق سـاحلی و حتی در 
منطقـه مقصـد می توانـد رقـم بخـورد. در واقـع مهم ترین مشـکالت این 

انتقـال بحـث نمک هـای حاصـل از فرآینـد شیرین سـازی اسـت.
ایـن مـدرس دانشـگاه بـا اشـاره بـه اینکـه انتقـال آب دریـای خـزر، 
می توانـد نوعـی نـگاه جزیـره ای به منافع یک اسـتان باشـد، گفـت: اگر 
بخواهیـم بـرای آب دریـای خـزر برنامه ریزی داشـته باشـیم بهتر اسـت 
ایـن برنامه ریـزی بـرای اسـتحصال آب مورد نیاز سـه اسـتان باشـد چرا 
که سـه اسـتان شـمالی کشـور با گرم شـدن کره زمین و کاهش بارندگی 
خـود درگیر مشـکالت عدیـده منابع آبی هسـتند، بنابراین اگر قرار باشـد 
اسـتانی از این آب برخوردار باشـد اولویت با اسـتان های سـاحلی اسـت 

کـه بایـد از ایـن فرآیند اسـتفاده کنند.
مدیـر سـابق مرکز ملـی مطالعات و تحقیقـات دریای خزر اظهار داشـت: 
دریـای خـزر را بایـد بـه عنـوان یـک ظرفیـت مناسـب بـرای رفـع بحران 
کم آبـی کشـور در سـال های آتـی تصـور کنیـم اما نـه اینکـه االن تصمیم 
بگیریـم کـه آب ایـن دریـا را فقـط بـه یـک اسـتان تخصیص دهیـم در 
حالـی که اسـتان های دیگر کشـور هم بـا چالش کم آبی مواجه هسـتند. 
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت چاره اندیشـی بـرای رفـع کم آبی کشـور، گفت: 
مهم تریـن کار بـرای مقابلـه بـا ایـن بحران این اسـت کـه در ابتـدای امر، 
کشـاورزی را کـه بیـش از 90 درصـد میزان آب های تجدیدپذیـر را به خود 

اختصـاص داده، تحـت مدیریـت دقیق قـرار دهیم. 

دریای خزر را برای آینده 
حفظ کنیم 

لی
شما

ن 
سا

کاهش طعمه علت حمله پلنگ به دام های خرا
خراسان شمالی 

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان شـمالی 
گفـت: کاهـش طعمـه در طبیعـت، علت اصلـی حمله 
پلنـگ بـه دام های روسـتاییان اسـتان اسـت و در این 
سـال ها شـکارهای غیرمجـاز سـبب شـده تـا جمعیـت گونه هـای 

مختلـف طعمـه پلنـگ، کاهـش یابد.
 سـیداصغر مطهـری بـه خبرنـگار ایرنـا اظهار کـرد: چوپانان بـا انتقال 
گله هـا به عرصه های طبیعی و زیسـتگاه های حیـات وحش، احتمال 
حملـه پلنـگ بـه دام را افزایـش می دهنـد کـه در ایـن خصـوص باید 

مراقبـت و دقت کافی داشـته باشـند.  
وی گفـت: حضـور گله هـا در زیسـتگاه های طبیعـی حیـات وحـش، 
عامـل اصلـی حادثه هـای حملـه وحـوش بـه دام اسـت و بیشـتر 
داده  پلنـگ رخ  زیسـتگاه های  و  در عرصه هـای طبیعـی  حادثه هـا 

است.  
وی افـزود: بیشـتر ایـن حادثـه ها در خـارج از مناطـق تحت مدیریت 
محیـط زیسـت رخ مـی دهـد و از علت هـای اصلی آن، شـکار طعمه 
گوشـتخواران از جملـه گونـه هـای قوچ و میـش، کل و بز و گراز اسـت.

مطهـری گفـت: شـکارچیان و دامـداران، سـبب کاهـش جمعیت این 
گونـه هـا می شـوند و بعضـا کشـاورزان برای حفاظـت از مـزارع خود 
اقـدام بـه کشـتن گـراز مـی کننـد کـه بـه دنبـال آن،  طعمـه پلنـگ 
کاهـش یافتـه و پلنـگ بـه علـت نبود طعمـه اصلـی، بـرای تغذیه به 

دام روی مـی آورد.
مطهـری بـا تاکیـد بـر اینکه زمینـه حملـه پلنگ را خـود انسـان مهیا 
مـی سـازد گفـت: از دامـداران و کشـاورزان انتظـار مـی رود دام هـا و 
زمیـن کشـاورزی کـه سـابقه تخریب توسـط حیـات وحـش را دارند،  

بیمـه کنند.
وی افـزود: دامـداران بایـد مراقبت هـای الزم از دام خـود را داشـته 
باشـند و محـل نگهـداری دام را در برابـر حملـه احتمالـی وحـوش 

کنند. مصـون 
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت خراسـان شـمالی گفت: حمله پلنگ 
و یـا سـایر وحـوش، بیشـتر در عرصه هـای طبیعی و خـارج از محیط 
روسـتا بـوده اسـت و ایـن بدان معنا اسـت کـه دامـدار، مراقبت های 

الزم از دام خود را نداشـته اسـت.

رق
مزارع بادی دریایی می توانند بیش از نیاز جهان  ب

برق تولید کنند
یـک مطالعـه کـه بـه تازگـی انجام شـده اسـت، نشـان 
بهتریـن  در  بـادی  توربین هـای  نصـب  می دهـد 
سـایت های دریایـی جهـان، می تواند بیـش از نیاز جهان 
بـرق تولیـد کند.به گـزارش پایگاه اینترنتی سـی.ان.ان، ایـن مطالعه که 
توسـط محققـان آژانـس بین المللـی انرژی )IEA( انجام شـده اسـت، 
نشـان می دهـد مـزارع بـادی دریایی حتـی اگـر در مناطق بادخیـز و در 
آب هـای کـم عمق نزدیک سـواحل سـاخته شـوند، به تنهایـی می توانند 

بیـش از نیـاز جهـان بـرق تولیـد کنند.
بـر اسـاس ایـن تجزیـه و تحلیـل، در صـورت سـاخت مـزارع بـادی در 
تمـام سـایت های قابل اسـتفاده  این مـزارع می توانند 36 هـزار تراوات 
سـاعت بـرق در سـال تولیـد کننـد کـه این مقـدار بـه راحتی نیـاز فعلی 
بـرق جهـان را کـه 23 هـزار تراوات سـاعت بـرق اسـت، بـرآورده می کند.

»فاتـح بیـرول« مدیـر اجرایـی آژانـس بین المللـی انـرژی می گویـد: 
سـهم مـزارع بـادی دریایی در حـال حاضر تنهـا 0.3 درصـد از تولید برق 

در جهـان اسـت. امـا پتانسـیل آن بسـیار زیاد اسـت.
ایـن مطالعـه پیش بینـی می کنـد صنعـت بـادی دریایـی در 20 سـال 

آینـده 15 برابـر رشـد خواهـد کرد تا به عنـوان یک صنعت یـک تریلیون 
دالری ظاهـر شـود و ثابـت خواهـد کـرد که انقـالب بزرگ انـرژی بعدی 
خواهـد بود.ایـن آژانـس اوایل هفته گذشـته اعالم کرد کـه منابع جهانی 
انـرژی تجدیدپذیـر سـریعتر از حـد انتظار رشـد می یابنـد و می توانند در 
5 سـال آینـده 50 درصـد گسـترش یابنـد کـه این امر با شـتاب بیشـتر 

با انـرژی خورشـیدی انجام می شـود.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده اسـت که سـاخت سـایت های 
مـزارع بـادی تنها در نزدیکی سـاحل، بیش از مقـدار کل انرژی مصرفی 
امـروزی در سراسـر جهـان را تولید مـی کند اما حداکثر پتانسـیل تولید 
بـرق مـزارع بـادی کـه در نقاطی دور از سـاحل سـاخته می شـوند، بدون 
در نظـر گرفتـن مشـکالت در زمینـه انتقال و ذخیـره انرژی تولید شـده 
بیـش از 120 هـزار گیـگاوات یـا 11 برابـر تقاضـای جهانـی بـرق در سـال 

است.   2040
براسـاس اعـالم آژانـس جهانـی انـرژی، انـرژی بـاد می توانـد افزایش 
تقاضـا بـرای انـرژی پاک را در حیـن تالش جهان بـرای کاهش مصرف 

کربن، برآورده سـازد.
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 اطالع
 رسانی

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 

انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو ماه اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 15 کرمان شهرستان زرند

پالک 1 فرعی از 242 اصلی آقای محمد کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 5 صادره از زرند در موازی 
8 سـهم از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ بـه مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقـع در زرند روسـتای 

بنـان – ده محمـد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی آقـای ولـی الـه کمسـاری بنانـی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 4 صـادره از زرند در 
موازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند 

روسـتای بنـان – ده محمـد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی آقـای روح الـه کمسـاری بنانـی فرزنـد مصیـب بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از زرند در 
موازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند 

روسـتای بنـان – ده محمـد مومـن خریداری از مالک رسـمی خانم سـکینه کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی خانـم زهـرا کمسـاری بنانـی فرزند انشـاءاله بشـماره شناسـنامه 367 صـادره از زرند در 
موازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند 

روسـتای بنـان – ده محمـد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پالک 1 فرعی از 242 اصلی خانم فاطمه کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 2 صادره از زرند در موازی 
4 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ بـه مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربـع واقـع در زرنـد 

روسـتای بنـان – ده محمـد مومـن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی خانـم معصومـه کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه3 صـادره از زرند در 
4 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربـع واقـع در زرند - 

روسـتای بنـان – ده محمـد مومـن خریـداری از مالک رسـمی آقـای حسـین کمسـاری بنانی.م /الف 148
انتشار نوبت اول : چهارشنبه 98/7/24-انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 98/8/8

حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت
آقای حسـن حسـنی زاده  فرزند محمد دارای شناسـنامه 316 بشـرح دادخواسـت شـماره 153.98مورخ 
98.7.30 توضیـح داده شـادروان محمـد حسـنی زاده  فرزنـد حسـن  بشناسـنامه 225 در تاریـخ 

1383.6.19 در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1-عباسـعلی حسـنی زاده  فرزند محمد متولد 1345کد ملی 3051911437 فرزند متوفی2- محمداسـماعیل  حسـنی 
زاده  فرزنـد محمـد متولـد 1347کـد ملـی 3051141976 فرزنـد متوفی3-حسـن  حسـنی زاده  فرزنـد محمـد متولـد 
1349کـد ملـی 3050661453 فرزنـد متوفی4-سـعید حسـنی زاده  فرزند محمد متولـد 1354کد ملـی 3050662050 
فرزنـد متوفـی5- فاطمـه حسـن زاده  فرزنـد محمـد متولـد 1330کـد ملـی 3051908452 فرزنـد متوفـی6- سـکینه 
حسـینی زاده دولـت ابـاد  فرزنـد محمـد متولد 1332کـد ملـی 305659947فرزنـد متوفی7-معصومه  حسـینی زاده  
فرزنـد محمـد متولـد 1341 فرزند متوفی8-زهرا فخار اسـمعیل اباد  فرزند رمضـان متولد 1309 کدملـی 3050579552 

متوفی همسر 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر اگهی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی 
صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
 دفتر شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان رفسنجان شهر صفائیه

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 214 
فرعی از - 23 اصلی بخش 32 گیالن

ــن  ــوق و مجاوری ــان حق ــه اطــاع صاحب بدینوســیله ب
پــاک 214 فرعــی از 23 - اصلــی واقــع در قریــه 
ــات  ــه عملی ــاند ک ــی رس ــان م ــیچ بخــش 32 گی س
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه شــماره فــوق 
ــداری از  ــی خری ــگر عرفان ــای عس ــای آق ــورد تقاض م
ــم ساســانیان کــه در اجــرای  ــمی ابراهی مالــک رس
مــاده 3 قانــون و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 
ــند  ــدور س ــه ص ــه و رای ب ــمیت یافت ــند رس ــد س فاق
مالکیــت آن صــادر شــده اســت در ســاعت 11:30 
صبــح مــورخ 1398/09/02 در محــل شــروع و بــه 
ــا  ــدود ی ــه ح ــبت ب ــه نس ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته باشــند اعتــراض 
کتبــی خــود را ظــرف مــدت 30 روز از تاریــخ تحدیــد 
ــت آســتارا تســلیم و دادخواســت  ــه اداره ثب حــدود ب
ــد در غیــر  ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــاح قضائ ب
ــی وی  ــده قانون ــا نماین ــت ی ــی ثب ــورت متقاض اینص
ــم دادخواســت از مرجــع  ــه گواهــی عــدم تقدی ــا ارائ ب
قضائــی بــه ثبــت متبوعــه عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی 
ــدم حضــور اشــخاص  ــا ع ــت ضمن ــد یاف ــه خواه ادام

ــود .  ــد ب ــام کار نخواه ــع از انج ــوق مان ذوی الحق
تاریخ انتشار 1398/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
7534  عباس نوروزی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
3258 فرعی از - 2/345 اصلی بخش 

32 گیالن
بدینوســیله بــه اطــاع صاحبــان حقــوق و مجاوریــن پــاک 
ــل  ــه لوندوی ــع در قری ــی واق ــی از 1/281 - اصل 977 فرع
بخــش 32 گیــان مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــد 
حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب 
ــی بخشــی تجــاری  ــر احتمال ــا کســر معب ــری ب ــه کارب خان
خدماتــی والباقــی مســکونی بــه شــماره فــوق مــورد 
ــداری  ــه خری ــژاد ویزن ــرداد شــریفی ن ــای مه تقاضــای آق
ــاده 3  ــرای م ــه در اج ــیبانی ک ــام ش ــک رســمی غ از مال
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــون و م قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمیت یافتــه و رای بــه صــدور ســند مالکیــت آن صــادر 
ــورخ 1398/09/09  ــح م ــاعت 9:30 صب ــت در س ــده اس ش
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه نســبت 
ــند  ــته باش ــی داش ــی ادعای ــوق ارتفاق ــا حق ــدود ی ــه ح ب
ــخ  ــدت 30 روز از تاری ــرف م ــود را ظ ــی خ ــراض کتب اعت
تحدیــد حــدود بــه اداره ثبــت آســتارا تســلیم و دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی بــا ارائــه 
ــه  ــی ب ــع قضائ ــم دادخواســت از مرج ــدم تقدی ــی ع گواه
ثبــت متبوعــه عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی ادامــه خواهــد 
یافــت ضمنــا عــدم حضــور اشــخاص ذوی الحقــوق مانــع از 

ــود .  ــد ب ــام کار نخواه انج
تاریخ انتشار 1398/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی   7537

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
215 فرعی از - 23/16 اصلی بخش 

32 گیالن
ــن  ــوق و مجاوری ــان حق ــاع صاحب ــه اط ــیله ب بدینوس
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 23/16 - اصل ــاک 215 فرع پ
ــات  ــه عملی ــاند ک ــی رس ــان م ــش 32 گی ــیچ بخ س
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــوق  ــه شــماره ف ــری مســکونی ب ــه کارب ــاب خان ــر یکب ب
مــورد تقاضــای آقــای اســمعیل ساســانیان خریــداری از 
مالــک رســمی ابراهیــم ساســانیان کــه در اجــرای مــاده 
3 قانــون و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی
رســمیت یافتــه و رای بــه صــدور ســند مالکیــت آن صادر 
شــده اســت در ســاعت 9:30 صبــح مــورخ 1398/09/02 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه 
ــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته  نســبت ب
ــی خــود را ظــرف مــدت 30 روز از  ــراض کتب باشــند اعت
ــه اداره ثبــت آســتارا تســلیم و  تاریــخ تحدیــد حــدود ب
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد 
ــی  ــده قانون ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب در غی
وی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع 
قضائــی بــه ثبــت متبوعــه عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی 
ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا عــدم حضــور اشــخاص ذوی 

ــود .  ــع از انجــام کار نخواهــد ب الحقــوق مان
تاریخ انتشار 1398/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
 عباس نوروزی  7538

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
213 فرعی از - 23 اصلی بخش 32 

گیالن
ــن  ــوق و مجاوری ــان حق ــاع صاحب ــه اط ــیله ب بدینوس
پــاک 213 فرعــی از 23 - اصلــی واقــع در قریــه ســیچ 
ــد  ــات تحدی ــه عملی ــی رســاند ک ــان م بخــش 32 گی
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــدود شش ح
یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه شــماره فــوق مــورد 
ــداری از  ــدم خری ــی مق ــای حســن میرزائ تقاضــای اق
مالــک رســمی ابراهیــم ساســانیان کــه در اجــرای مــاده 
3 قانــون و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد ســند  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق
رســمیت یافتــه و رای بــه صدور ســند مالکیــت آن صادر 
شــده اســت در ســاعت 10:30 صبــح مــورخ 1398/09/02 
ــه  ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش در مح
نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته 
باشــند اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت 30 روز از 
تاریــخ تحدیــد حــدود بــه اداره ثبــت آســتارا تســلیم و 
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند 
در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی 
وی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع 
قضائــی بــه ثبــت متبوعــه عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی 
ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا عدم حضــور اشــخاص ذوی 

الحقــوق مانــع از انجــام کار نخواهــد بــود . 
تاریخ انتشار 1398/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
 عباس نوروزی  7533

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و انباری 
ومحوطــه بــه مســاحت 2504 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
174 مجــزی شــده از 43 از ســنگ اصلــی 21 واقــع در قریــه 
هنزنــی بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای جمشــید 
اعتمــادی هینزنــی فرزنــد قوچعلــی انتقالــی ملــک از مالــک 
ــذا  رســمی آقــای مصطفــی نعمتــی محــرز گردیــده اســت ل
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــای جمشــید  ــام آق ــه ن ــد حــدود اختصاصــی ب آگهــی تحدی
ــن و  ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ــی منتشــر و ب ــادی هینزن اعتم
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/09/06 راس ســاعت 10 
ــد. چنانچــه  ــه عمــل خواهــد آم ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــاک  ــت اســناد و ام ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه 

اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار : 1398/08/08

 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  - فردین نور زاده    7539

آگهی ابالغ
ــد بهــرام شناســنامه  ــدان فرزن ــه آقــای شــاهین عباســی جوکن بدیــن وســیله ب
ــره  ــدان پیس ــش - جوکن ــاکن تال ــش س ــادره از تال ــماره 2620252687 ص ش
محلــه ابــاغ مــی شــود کــه خانــم آیــار نجفیــان جهــت وصــول مبلــغ 
ــدرج در ســند ازدواج شــماره 22757  ــه من ــه اســتناد مهری 2/500/000/000 لاير ب
دفتــر 93 تالــش علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه 
9800240 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1398/6/17 مامــور 
محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای 
بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در 
یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف 
مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه 
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمائیــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت .
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی تالش فردین نورزاده صیقل سرائی          7557

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
ــدی   ــن محم ــری دی ــان : صغ ــت رســیدگی : 98/9/9  ســاعت 8:30  خواه وق

ــه خســارت  ــم بیگــی موضــوع : مطالب ــه ابراهی ــده : راضی خوان
خواهــان دادخواســتی تســلیم شــورای حــل اختــاف نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه اول شــورای ربــاط کریــم ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده 
بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و 
ــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از  بتجویــز مــاده 73 قان
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی  
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دفتــر شــورای حــل اختــاف مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خوانــده خــود نســخه دوم دادخواســت وضمائــم را دریافــت نمایــد 
و در وقــت مقــر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســانید چنانچــه بعــدا اباغــی 
بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بود . 
7556 مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 976/24
ــا  ــا لی ــم ه ــه اســامی خان ــن عســل ب ــی آیلی اعضــای شــرکت تعاون
شــهیدی و هایــده بخشــنده و ســیما شــهیدی و آقایــان یحیــی هنــری 
و رضــا شــهیدی برابــر گواهــی صــادره از اداره کل ثبــت اســناد وامــاک 
ــه  ــورخ 1398/07/16 ب ــماره  139830918559000014 م ــه ش ــان ب گی
ــت ششــدانگ  ــوده اســت ســند مالکی ــام نم ــه و اع ــن اداره مراجع ای
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر درختــان کیــوی بــه مســاحت 2912/65 
مترمربــع بــه شــماره فرعــی 976 مفــروز از پــاک 415 واقــع در قریــه 
چوبــر ســنگ اصلــی 24 بخــش 28گیــان ذیــل ثبــت و صفحــه 
293/16573 دفتــر 147/27 بنــام رضــا شــهیدی ثبــت و صــادر گردیــده 
ــورخ 91/11/23  ــی شــماره 7996 م ــر ســند قطع اســت و ســپس براب
ــم لیــا  ــا امضــای خان ــه متقاضــی المثنــی ب ــه 173 تالــش ب دفترخان
رشــیدی بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل منتقــل 
ــن  ــت بدی ــده اس ــود گردی ــی مفق ــر جابجائ ــه در اث ــت ک ــده اس گردی
لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده 
ــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه  ــذا ب اســت ل
ــوم  ــب فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرق ــت مرات ــون ثب اصاحــی قان
ــه  ــا چنانچ ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــوم در ی ــاع عم ــت اط جه
ــا   ــزد خــود ی ــوم در ن ــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرق شــخص ی
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات 
رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده  روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد 
در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف 
قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــام وراث مالــک اقــدام نمــوده خواهــد شــد. ــه ن ب
رونوشت: سناد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(

فردین نورزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تالش      7536

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص دعــوی آقایــان و خانــم هــا ســعید و عزیــز و ریحــان و 
گل شــان جملگــی توکیلــی و هاجــر حبیبــی جلــه کــران بــا وکالــت 
ــا  ــا 1- باب ــم ه ــان و خان ــت آقای ــان بطرفی ــیروس عزیزی ــای س آق
کشــی شــاهمارپور 2- گل بابــا شــاهمارپور 3- مهــدی پیرمــوذن 4- 
وکیــل حمــزه زاده نــوران 5- ســامت رضایــی 6- اداره ثبــت اســناد 
ــاز  ــی 9- نی ــوی 8- راز توکیل ــی الموس ــدث عل ــاک 7- مح و ام
ــه  ــوم ب ــول( مق ــی غیرمنق ــت )مال ــات مالکی ــی بخواســته اثب توکیل
ــال  ــال ابط ــک 60/180/000 ری ــه ای مل ــال ارزش منطق 3/100/000 ری
ــه 3/100/000  ــوم ب ــک اســت( مق ــند مل ــند رســمی )موضــوع س س
ــوم  ــد مق ــع ی ــال خل ــک 60/180/000 ری ــه ای مل ــال ارزش منطق ری
بــه 3/100/000 ریــال ارزش منطقــه ای ملــک 60/180/000 ریــال قلــع 
ــاک  ــع در پ ــتحدثات واق ــع مس ــع و قم ــتحدثات )قل ــع مس و قم
290 و 291 فرعــی از 28 اصلــی واقــع در حیــران بخــش 32 گیــان 
مقــوم بــه پنجــاه و یــک میلیــون ریــال بــا احتســاب کلیــه خســارات 
ــق  ــی و ح ــه کارشناس ــی هزین ــه دادرس ــه هزین ــن جمل ــی م قانون
الوکالــه وکیــل( مقــوم بــه 51/000/000 ریــال ارزش منطقــه ای ملــک 
ــوم  ــعبه س ــه 950275 ش ــده کاس ــوع پرون ــال موض 60/180/000 ری
دادگاه عمومــی حقوقــی آســتارا ثبــت و تحــت رســیدگی مــی باشــد 
و بــه لحــاظ مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان ردیــف 3 و 4 و 7 الــی 
9 دعــوت مــی شــود بــه روز دادرســی دوشــنبه مــورخ 1398/9/25 
ســاعت 10:45 در دفتــر شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی آســتارا 
ــد .  ــم را دریافــت نماین ــی دادخواســت و ضمائ حاضــر و نســخه ثان
ــی باشــد  ــاه م ــک م ــا جلســه رســیدگی ی ــی ت ــخ انتشــار آگه تاری

در غیــر ایــن صــورت دادگاه تصمیــم قضایــی اتخــاذ مــی نمایــد.
سید جعفر یوسفی 

7535  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی آستارا 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 851 ب ــنامه ش ــتمی دارای شناس ــاح رس ــای فت آق
بــه كاســه 37/98/5  از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــان و  ــد علی خ ــتمی فرزن ــن رس ــادروان حس ــه ش ــح داده ك ــن توضی و چنی
مرجــان بــه شناســنامه شــماره 436 در تاریــخ 1375/02/28 در اقامتــگاه 
ــه: ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب دائم

ــی  ــد متوف ــد 1336 فرزن ــماره 851 متول ــنامه ش ــه شناس ــتمی ب ــاح رس 1- فت
ــه  ــه ب ــن و نجیم ــد حس ــتمی فرزن ــدام رس ــه 2- گل ان ــن و نجیم ــد حس فرزن
ــی  ــه همت ــی توك ــی  3- ب ــد متوف ــد 1344 فرزن شناســنامه شــماره 852 متول
فرزنــد حســن و نجیمــه بــه شناســنامه شــماره 850 متولــد 1341 فرزنــد متوفــی 
4- شمســیه همتــی فرزنــد حســن و نجیمــه بــه شناســنامه شــماره 5 م 
متولــد 1339 فرزنــد متوفــی 5- فلك نــاز همتــی فرزنــد حســن و نجیمــه بــه 
شناســنامه شــماره 600 متولــد 1332 فرزنــد متوفــی 6- ماهیــه همتــی فرزنــد 
حســن و نجیمــه بــه شناســنامه شــماره 697 متولــد 1336 فرزنــد متوفــی 7- 
عصمــت جمالــی فرزنــد كانتــر و شاپســند بــه شناســنامه شــماره 7262 فرزنــد 
ــه شناســنامه شــماره  ــد حســن و عصمــت ب متوفــی 8- راضیــه رســتمی فرزن
277 متولــد 1357 فرزنــد متوفــی  9- منــور رســتمی فرزنــد حســن و عصمــت 
بــه شناســنامه شــماره 231 متولــد 1364 فرزنــد متوفــی 10- خدیجــه همتــی 
ــد  ــد 1349 فرزن ــماره 1038 متول ــنامه ش ــه شناس ــت ب ــن و عصم ــد حس فرزن
متوفــی 11- مرضیــه همتــی فرزنــد حســن و عصمــت بــه شناســنامه شــماره 191 
متولــد 1354 فرزنــد متوفــی 12- بهــرام همتــی فرزنــد حســن و عصمــت بــه 

ــد متوفــی ــد 1353 فرزن شناســنامه شــماره 14460 متول
ــت  ــك نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب این
آگهــی می نمایــد تــا هــر كســی اعتراضــی دارد و یــا وصیت نامــه ای از متوفــی 
نــزد وی می باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــك مــاه بــه شــورا 

تقدیــم دار و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
7553 دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ونسخه ثانی 
دادخواست
موضوع آگهی اباغ وقت رسیدگی

نظــر بــه اینکــه خانــم زهــرا شــیرزادی دادخواســتی به 
خواســته مطالبــه طلــب بطرفیــت خانــم شــیما فتاحی 
ــه  ــه کاس ــعبه ب ــن ش ــوده ودر ای ــم نم ــی تقدی ذالن
ــاعت ۱۷  ــرای تاریخ۲۰/۸/۹۸س ــت وب ۸/۹۸/۳۳۶ ثب
ــکان  ــول الم ــاظ مجه ــه لح ــده ب ــت گردی ــن وق تعیی
بــودن خوانــده ودرخواســت خواهــان وبــه تجویــز 
مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
ــای کثیراالنتشــار نشــر  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک نوب
ــده مذکــور قبــل از وقــت رســیدگی در دفتــر  ــا خوان ت
ــم را دریافــت و  ــی وضمائ شــعبه حاضــر ونســخه ثان
در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر شــود در غیــر 
ــاذ  ــیدگی واتخ ــی رس ــورت غیاب ــورا بص ــورت ش اینص

تصمیــم خواهــد نمــود. 
شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان ایالم      7551

آگهی ابالغ 
ــژاد کــه  ــر بهرامــی ن ــه وراث مرحــوم اکب بدیــن وســیله ب
ــد از  ــر دادنامــه شــماره 9809975257600223 عبارتن براب
آقایــان آرش بشــماره شناســنامه ۲۶۱۰۰۰۷۷۹۵ و محمــد 
بشــماره شناســنامه ۱۴۴۸ و حســین بشــماره شناســنامه 
و   ۲۸۰۳ شناســنامه  بشــماره  ســولماز  خانمهــا  و   86
ــماره  ــاره بش ــنامه ۴۱۲۳ و به ــماره شناس ــه بش ــره ب خاط
ــنامه ۲  ــماره شناس ــه ش ــز ب ــنامه ۶۱۷ و روح انگی شناس
ــده  ــم فری ــر و خان ــدان اکب ــژاد فرزن ــی ن ــی بهرام جملگ
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــم ب ــد عبدالرحی حســین زاده فرزن
اردبیــل خ شــهدا  ۷۵۴۰ )همســر( جملگــی ســاکن 
ــاغ  ــاک ۱۷ اب ــه -پ ــر امیری ــرات - آخ ــت مخاب - پش
مــی شــود کــه خانــم فریــده حســین زاده جهــت وصــول 
مبلــغ 263/567/568 ریــال بــه اســتناد مهریــه منــدرج 
ــه ۲۰۷ ازدواج  ــر خان ــماره ۱۷۷۰۲ دفت ــند ازدواج ش در س
آســتارا علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده 
اجرائــی بــه کاســه ۹۸۰۰۱۹۰ در ایــن اداره تشــکیل شــده 
و طبــق گــزارش مــورخ 98/6/27 مامــور ابــاغ در آدرس 
اعامــی شــناخته نشــده ایــد، لــذا بنــا بــه تقاضــای وکیــل 
ــاد  ــرا مف ــه اج ــن نام ــاده ۱۸ و ۱۹ آئی ــق م ــتانکار طب بس
اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیر 
االنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت 
ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی 
گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، 

ــان خواهــد یافــت. ــی جری ــات اجرائ عملی
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 

7540  عباس نوروزی 

آگهی مفقودی
ســفید  بــرگ  مالکیــت  ســند  ماشــین  کارت 
– ســفید  رنــگ   1397 مــدل  پــژو  خــودرو 
33ایــران  896ل  پــاک  شــماره  بــه  روغنــی 
124k1287743وشــماره  موتــور  شــماره  بــه   98
شاســی   NAAN01CE7JH339871بنــام آقــای 
ــی  ــه کدمل ــران ب ــد صیدمی ــیرخانی فرزن ــال ش جم
4530102051مفقــود گردیــده اســت واز درجــه اعتبــار 
ســاقط مــی باشــد)ایام(                7552

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019003942 - 1398/06/26 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم مهدیــه رنجبــر فرزنــد 
اکبــر بــه شــماره شناســنامه 1729 صــادره از ســیرجان در 
ــاحت 1035   ــه مس ــه ب ــه ومحوط ــاب خان ــدانگ یکب شش
مترمربــع پــاک فرعــی 482 از 6 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــاک 116 واقــع در قریــه طــول گیــان  بخــش 
ــت  ــای رحم ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری 28 گی
الــه رضائــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه صــدور ســند  ــی کــه اشــخاص نســبت ب شــود در صورت
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08
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 فردین نورزاده         7251

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019003932 - 1398/06/25 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
بامعــارض متقاضــی آقــای مهــدی ابــوذر فرزنــد احمــد بــه 
شــماره شناســنامه 321 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 345  مترمرب ــه ب ــه ومحوط یکبابخان
از  شــده  مجــزی  و  مفــروز  اصلــی   8 از   10056 فرعــی 
ــان  ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری ــاک 543 واق پ
ــی محــرز  ــای محــرم قربان ــک رســمی آق ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  کــه اشــخاص نســبت ب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  قضایــی تقدیــم نماین
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــت صــادر خواهــد شــد .  مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 
 فردین نورزاده  7253

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019003934 - 1398/06/25 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای جــواد قوامــی فرزنــد 
ــش  ــادره از تال ــنامه 2666 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب رجبعل
ــاب ســاختمان تجــاری و مســکونی دو  در ششــدانگ یکب
ــع پــاک  ــه مســاحت 848/24  مترمرب طبقــه ومحوطــه ب
فرعــی 10054 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 
304 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــان خریــداری 
ــده  ــی محــرز گردی ــای نصــرت رحمان ــک رســمی آق از مال
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م و پ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  ــد بدیه ــم نماین تقدی
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

 1398/06/26  -  139860318019003943 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ثبت
ــد حســین  متقاضــی آقــای فخرالدیــن حســنی میانکوهــی فرزن
یکبابخانــه  در  تالــش  از  بــه شــماره شناســنامه 13 صــادره 
ــی 521  ــالک فرع ــع پ ــاحت 1029/18  مترمرب ــه مس ــه ب ومحوط
از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 175 واقــع در قریــه 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری ــوه بخــش 28 گی میانک
عباســقلی باالخانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

برابــر رای شــماره 139860318019003610 - 1398/06/07 هیــات 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
رضــا نظامــی ریــک فرزنــد نظــام بــه شــماره شناســنامه 8 صــادره 
از تالــش در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه ومحوطــه 
ــی  ــی 224 از 41 اصل ــالک فرع ــع پ ــاحت 5000  مترمرب ــه مس ب
ــی  ــه ییالق ــع در قری ــالک 112 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــای  ــمی آق ــالن خریــداری از مالــک رس ریــک بخــش 28 گی
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــفقت دهق ش
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7255 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318019003933 - 1398/06/25 هی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــه بالمعــارض متقاضــی خانــم  ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
نســرین لطفــی زاد طــوالرود پائیــن فرزنــد پاشــا بــه شــماره 
شناســنامه 287 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر بنــای مســکونی بــه مســاحت 271/74  مترمربــع پــالک 
فرعــی 10055 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 602 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری واق
ــده اســت  ــه اســدی طــوالرود محــرز گردی ــرت ال ــای عب رســمی آق
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از تاریــخ  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  98/08/08

7256 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

ــات  ــماره 139860318019003935 - 1398/06/25 هی ــر رای ش براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  تالــش  ملــک  ثبــت 
ــه شــماره  ــد نورخــان ب ــدان فرزن ــا جوکن ــه کیشــی نی ــی ال ــای نب آق
شناســنامه 83 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر بنــای مســکونی بــه مســاحت 235/40  مترمربــع پــالک 
فرعــی 4476 از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 72 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ ــه جولن ــع در قری واق
ــده اســت  ــه میرمســعودی محــرز گردی رســمی آقــای ســید روح ال
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از تاریــخ  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7257 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318019003613 - 1398/06/09 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
حاتــم جوادنیــاء ریــک فرزنــد رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــازه و محوط ــاب مغ ــدانگ یکب ــش در شش ــادره از تال 2016 ص
بــه مســاحت 306/24  مترمربــع پــالک فرعــی 223 از 41 اصلــی 
ــی  ــه ییالق ــع در قری ــالک 64 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــه روح روح ال
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7258 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318019003614 - 1398/06/09 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
حاتــم جوادنیــاء ریــک فرزنــد رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان ــش در شش ــادره از تال 2016 ص
مســاحت 107/17  مترمربــع پــالک فرعــی 222 از 41 اصلــی 
ــی  ــه ییالق ــع در قری ــالک 64 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــه روح روح ال
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7259 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 
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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

کشمش پشت دروازه های صادرات
شهری که بیش از نیم قرن در تولید و صادرات کشمش سابقه دارد، امروز دستخوش مشکالتی شده 

که حضورش در بازارهای جهانی را متزلزل کرده و از وضع برخی قوانین دست و پا گیر رنج می برد.

مدیـرکل اوقـاف و امورخیریـه خراسـان رضـوی گفـت: بـه مناسـبت 
 هفتـه وقـف 15 پـروژه عمرانـی افتتـاح و یـا کلنـگ زنـی می شـود.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری اقتصادی مشـهد عمـران، حجت االسـالم 
محمـد احمـد زاده، مدیـرکل اوقـاف و امورخیریه خراسـان رضوی در 
نشسـت خبـری بـه مناسـبت هفتـه وقـف افـزود: در این هفتـه 15 
پـروژه عمرانـی افتتـاح و یـا کلنگ زنی  می شـود و حـدود 10 نیروگاه 
خورشـیدی بـا ظرفیـت قریـب به  هـزار کیلـووات و همچنیـن واحد 
 پـرورش دام سـبک موقوفـه عبـدهللا رضـوی نیـز افتتـاح می شـود.

وی دربـاره  رونـق تولیـد و ارتقـاء بهـره وری موقوفـات کـه منجـر 
سـرمایه گذاری  فرصت هـای   : گفـت  می شـود،   اشـتغال  بـه 
پـروژه  مختلـف  حوزه هـای  در  و  احصـا کردیـم  را  موقوفـات  در 
 تعریـف شـده اسـت کـه بخشـی از آن هـا عملیاتـی شـده اسـت.

  احمد زاده  خاطر نشان کرد : یکی از مزیت های نسبی اوقاف، زمین 
اسـت و بـا اسـتفاده از اراضـی ای که در اختیار وقف اسـت، به سـمت 
ایجـاد چرخه های تولید رفتیم. ابتـدا با تثبیت منابع آب با روش های 
 نویـن و بعـد هـم ایجـاد چرخه تولید کـه ارزش افـزوده خوبـی دارد.

احمدزاده با اشـاره بـه وقف های حوزه زیارت، افزود: کاروان سـراهایی 
که در مسیرها وجود داشته، برای زائران ساخته می شوند و موقوفاتی 
در حـوزه بقـاع متبرکـه و امـام زادگان وجـود دارنـد که اوقـاف آن ها را 
 اداره می کنـد و خـود ایـن اماکن مذهبی زیارتگاه نیز وقف هسـتند..

وی  بـا بیـان اینکـه دهـه وقـف از چهـارم تـا 13 آبان مـاه خواهـد 
بـود، اظهـار کـرد: ایـن دهـه بـرای تجلیـل و گرامی داشـت سـنت 
 پیامبـر اسـالم)ص( در ایجـاد و پایه گـذاری وقـف در اسـالم اسـت.

 مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریـه خراسـان رضـوی بـا اشـاره بـه 
برنامه هـای اجرایـی در دهـه وقف، افـزود: اندازی 49 ایسـتگاه های 
واقـف در سـطح اسـتان، همایش یاوران وقف جهـت تکریم واقف ها 
 در سـطح اسـتان و شهرسـتان از جمله برنامه های دهه وقف اسـت.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مجمـوع موقوفـات اسـتان 25 هـزار و 524 
موقوفـه اسـت، گفـت: برگـزاری 11نمایشـگاه در سـطح اسـتان، یک 
 نمایشـگاه در مشـهد، افتتاح و کلنگ زنی 15 پروژه عمرانی هسـتند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسـان رضوی با بیان اینکه از ابتدای 
سـال 98 تـا کنـون حـدود 121 وقـف جدید ثبت شـده اسـت، گفت: 
موقوفـات مذهبی، مسـاجد و موضوعات اجتماعی بیشـترین سـهم 
 در وقف هـای جدیـد در سـال جـاری را بـه خـود اختصـاص داده اند.

 همچنین ، حجت االسـالم جمال ایزدی،معاون فرهنگی و اجتماعی 
اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه خراسـان رضوی با بیـان اینکه در طول 
سـال بـه طـور میانگیـن 270 وقـف جدیـد داشـته ایـم، اظهـار کـرد: 
 در دهـه وقـف سـال گذشـته  21 وقـف جدیـد ثبـت شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ثمـرات دهـه وقف بعدا مشـخص می شـود، 
افـزود: خراسـان رضـوی در وقـف جدیـد رتبـه برتـر را دارد و یکـی از 
علت هـای ایـن برتـری راه انـدازی دفتـر مشـاوره وقـف در اسـتان 

می باشـد..

اکبــر بهنامجــو  در جلســه شــورای عالــی 
ــزود: احــداث  ــل اف ــادن اســتان اردبی مع
و  مــس  کنســانتره  تولیــد  کارخانــه 
مــس کاتــدی همــراه بــا ایجــاد شــهرک 
ســرمایه گذاری  بــا  معــدن  صنعتــی 
شــرکت ممرادکــو آغــاز می شــود کــه 
ــان  ــارد توم ــت آن  50 میلی ــاز نخس در ف
ســرمایه گذاری توســط ایــن شــرکت 
از محــل  هــم  تومــان  میلیــارد  و 50 
تســهیالت دولتــی تامیــن خواهــد شــد.

وی بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های الزم 
ــتان  ــی اس ــتگاه های اجرای ــوی دس از س

انجــام می شــود،گفت: عملیــات اجرایــی 
ــم از راه،  ــاخت های الزم اع ــن زیرس تامی
بــرق، آب و گاز بصــورت موقــت و دایمــی 

ــک شــروع می شــود. ــده نزدی در آین
ــه  ــن کارخان ــزود: ای ــل اف ــتاندار اردبی اس
 3500 تولیــد  ظرفیــت  اول  فــاز  در 
تــن کنســانتره مــس در ســال را بــا 
اشــتغال زایی مســتقیم 100 نفــر  دارد 
راه انــدازی  آینــده  ســال  یــک  تــا  و 

. د می شــو
ــی  ــو یک ــرکت ممرادک ــه داد: ش وی ادام
از شــرکت های معتبــر بــرای ایــن کار 

اســت و بــا راه انــدازی کارخانــه کاتــد 
مــس قــادر اســت ســاالنه بــا تولیــد 800 
ــر  ــرای  150 نف ــول ب ــن محص ــن از ای ت

ــد. ــغل کن ــاد ش ایج
 بهنامجــو  بــا بیــان اینکــه تمامــی 
دســتگاه های اجرایــی بــرای تکمیــل 
فرمانــداری  بــا  بایــد  پــروژه  ایــن 
ــزود:  ــد، اف ــکاری کنن ــهر هم مشگین ش
بــرای حــل مشــکل معارضــان احتمالــی 
منطقــه و بــرآورد خســارات عشــایر از 
ــه  ــتگاه های متبوع ــرا دس ــق چ ــت ح باب

اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.

کارخانه تولید کنسانتره مس در استان اردبیل راه اندازی می شود اهدای کتاب گامی موثر برای 
محرومیت زدایی در عرصه مطالعه است

امیـر هالکویـی افـزود: اهمیت مطالعـه در کاهش آسـیب های اجتماعی بـه عنوان یکی 
از نیازهـا و ضرورت هـای جامعـه می طلبـد که شـهروندان در طرح های فرهنگـی از جمله 

اهـدای کتاب مشـارکت کنند.
وی اظهـار داشـت: در ایـن راسـتا یکـی از اقدامات مهـم اداره کل کتابخانه هـا اجرای طرح 
"بحـار کتـاب، انـوار دانایـی" بـود کـه بـه مـدت حـدود سـه مـاه در کشـور اجـرا شـد و در 
ایـن راسـتا بیـش از  350 هـزار جلـد کتـاب از سـوی شـهروندان و ناشـران بـرای تجهیز 

کتابخانه هـای مناطـق محـروم اهدا شـد.
وی اظهـار داشـت: اکنـون بیـش از 300 بـاب کتابخانـه عمومـی در اسـتان اصفهـان دایر 

اسـت کـه 30 درصـد آن در مناطـق محـروم احـداث شـده اسـت.
هالکویـی بـا اشـاره بـه اسـتقبال از کتابخانه هـای عمومی اسـتان اصفهان افـزود : اکنون 
در تمام شـهرهای اسـتان و روسـتاهای با جمعیت مشـخص، کتابخانه تاسـیس شـده 
اسـت هـر چنـد با چشـم انداز همچنـان فاصلـه ای وجـود دارد ولـی اسـتقبال از کتاب و 

کتابخوانـی مطلـوب و در سـه سـال اخیـر هـم افزایش یافته اسـت.
ایـن مسـئول با بیـان اینکه کتـاب ضامن حفظ میراث فرهنگی و توسـعه دانش بشـری 
اسـت گفت: در این راسـتا نیاز اسـت تا با کمک خیران و شـهروندان به توسـعه و تجهیز 

کتـاب در تمام مناطق اسـتان اقدام شـود.
وی بـا اشـاره بـه گران شـدن قیمـت کاغذ و در پـی آن قیمت کتاب، اجرای مسـتمر طرح 

اهـدای کتـاب را از برنامه های این اداره کل در طول سـال برشـمرد.

100 باشگاه جدید 
کتابخوانی در دشتی 

ثبت شد
رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
شهرستان دشتی روز دوشنبه در کارگاه 
کتاب خوانـی  باشـگاه های  تشـکیل 
ویـژه معلمـان مدرسـه های ابتدایی در 
دبسـتان قلـم یـک خورموج گفـت: در 

سـال های اخیـر شـهر
خورمـوج در حـوزه جـام باشـگاه های 
کتـاب سـرآمد بـوده و باشـگاه کتـاب 
خورمـوج  قلـم  دبسـتان  از  شـکیبا 
کشـوری  برگزیـده  باشـگاه  بعنـوان 

شـد. انتخـاب 
حمید زارعی افزود: شهرسـتان دشـتی 
در سـال های گذشـته در زمینه باشـگاه 
کتابخوانـی رتبـه برتـر اسـتان بوشـهر 
از  یکـی  بعنـوان  و  را کسـب کـرده  
شهرسـتان های موفق و برتر کشـور در 

ایـن بخـش معرفی شـده اسـت.
باشـگاه های  کـرد:  بیـان  وی 
کتاب خوانـی نقـش بسـیار مهمـی در 
توسـعه و ترویـج فرهنـگ مطالعـه و 
کتاب خوانـی به ویـژه در بیـن کـودکان 
و نوجوانـان شهرسـتان دشـتی دارنـد.

کتاب هـای  مطالعـه  افـزود:  زارعـی 
خـوب به انسـان شـیوه زندگـی کردن، 
رفتارهـای خـوب چطـور اندیشـیدن را 
می آمـوزد و بـه انسـان کمـک می کند 

تـا خـط فکـری خـود را پیـدا کنـد.
زیـاد  مطالعـه  بـا  کـرد:  اضافـه  وی 
کتاب هـای خـوب انسـان هیـچ  وقت 
در زندگـی واقعـی غافلگیر نمی شـود و  

یـاد می گیـرد چطـور رفتـار کنـد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
شهرسـتان دشـتی ادامـه داد: ذهـن 
انسـان به صـورت ناخـودآگاه سرشـار 
از کلمه هـا و لغت هاسـت و بـه صورت 
ناخـودآگاه قـادر به توضیـح و باز کردن 

است. مسـایل 

بوشهر
به مناسبت هفته وقف 15 
پروژه عمرانی افتتاح و یا 

 کلنگ زنی می شود

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایام:

کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها 
با ارجاع به داور ممکن می شود

عبدالوهاب بخشنده : مهمترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختافات حقوقی افراد رجوع به داوری است

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معاونـت 
دادگسـتری اسـتان ایـالم  گفـت: کاهـش 
و  دادگسـتری ها  بـه  پرونده هـا  ورودی 
منتفـی شـدن هزینه هـای دادرسـی مردم 

داور ممکـن می شـود. بـه  ارجـاع  بـا 
اظهـار  ایـالم  در  بخشـنده  عبدالوهـاب 
داشـت: مهمتریـن راهکارهـای تسـریع در 
افـراد  حقوقـی  اختالفـات  فصـل  و  حـل 

اسـت. داوری  بـه  رجـوع 
بـه گفتـه معاونت پیشـگیری از وقوع جرم 
دادگسـتری اسـتان ایـالم برگـزاری کالس 
آموزشـی بـه جهـت تربیت افـراد متقاضی 
برای داوری در سـطح اسـتان ایـالم برگزار 
کـه خروجـی آن تربیـت داوران قضایـی 
نتیجـه کاهـش  در  و  اسـتان  در  مجـرب 

و  دادگسـتری ها  بـه  پرونده هـا  ورودی 
منتفـی شـدن هزینه هـای دادرسـی مردم 

است.
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معاونـت 
ایـالم  تصریـح کـرد:  اسـتان  دادگسـتری 
داوری  آمـوزش  جامـع  دوره  مباحـث 
و  مبانـی  شـامل  ایـالم  در  مقدماتـی 
مفاهیم )آشـنایی با روش هـای جایگزین 
بـا  آشـنایی  اختـالف،  فصـل  و  حـل  در 
چالش هـای  داوری،  مزایـای  داوری(، 
داوری  انـواع  داوری،  پیشـینه  داوری، 
تشـکیل مرجـع داوری و نصب و همچنین 
ماعیـت،  انـواع،  داوری،  موافقت نامـه 
اعتبـار، محتـوا، آثـار و مقایسـه بـا اسـناد 

اسـت. مشـابه 

بخشـنده در ادامـه گفت: یکـی از مهمترین 
فصـل  و  حـل  در  تسـریع  راهکارهـای 
اختالفـات حقوقـی افـراد رجوع بـه داوری 
اسـت کـه ایجـاد نظـم عمومـی، حقوقی و 
کاهـش بـار مسـایل حقوقـی و قضایـی را 

بـه دنبـال دارد.
)در  داوری  مزایـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مقایسـه با رسـیدگی های مراجـع قضایی( 
قاضـی  انتخـاب  امـکان  کـرد:  بیـان 
و  حاصلـه  اختـالف  بـه  رسـیدگی کننده 
امـکان  رسـیدگی کننـده،  قضـات  تعـداد 
انتخـاب قاضـی با سـابقه تر، بـا تحصیالت 
باالتـر، مطمئن تـر و متخصص تـر نسـبت 
بـه موضـوع دعـوا، ارزان تـر بودن رسـیدگی 
از طریـق داوری و عـدم نیـاز بـه وکیـل و 

پرداخـت حق الوکالـه از مزایـای اسـتفاده 
اسـت. داوری  از  شـهروندان 

حکـم،  صـدور  و  رسـیدگی  در  سـرعت 
حفـظ  دعـوا،  طرفیـن  کرامـت  حفـظ 
اسـرار شـخصی و تجـاری طرفیـن دعـوا، 
طرفیـن،  بـرای  داوری  رای  مقبولیـت 
مقبولیـت رای داوری بـرای طرفیـن نیـز 
از مزایـای دیگـر داوری بـوده کـه معاونـت 
دادگسـتری  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری 

اشـاره کـرد. آن  بـه  ایـالم  اسـتان 
نیـز  معایبـی  دارای  را  داوری  بخشـنده 
عنـوان کـرد و گفـت: بـرای غلبه بـر معایب 
داوری کـه احتمـااًل در پرونده های ارجاعی 
بـه داور متصـور اسـت آمـوزش و نظـارت 
الزم اسـت کـه ایـن دوره آغـازی بـر مهیـا 
کـردن زمینـه بـرای اسـتفاده از داوری در 

پرونده هـای قضایـی اسـت.
در  داوری  قانونـی  جایـگاه  ادامـه  در  وی 
بیـان کـرد و  را  قانـون دادرسـی عمومـی 
گفـت: قانـون آئیـن دادرسـی دادگاه هـای 
کـه  مدنـی  امـور  در  انقـالب  و  عمومـی 
رسـیدگی  نحـوه  تکلیـف  تعییـن  مرجـع 
بـه دعـاوی حقوقـی میـان شـهروندان و 
حـل اختالفـات حاصلـه اسـت، ضمـن به 

جایگزیـن  و  داوری  شـناختن  رسـمیت 
شـدن آن به جـای رسـیدگی های قضایـی 
رسـمی به طـور مفصـل در مـواد 454 تـا 
داوری  مختلـف  جوانـب  بیـان  بـه   501

اسـت. پرداختـه 
بخشـنده گفـت: باالتـر از قانـون یاد شـده، 
برنامه هـای پنـج سـاله توسـعه جمهـوری 
اسـالمی ایـران به ویـژه آخریـن برنامه پنج 
سـاله توسعه شـوری)1396-1400( ضمن 
به رسـمیت شـناختن ایـن نهـاد، مجموعه 
دولـت را مکلـف کـرده اسـت کـه بـا توجه 
بـه آثـار مثبـت فـراوان داوری، بـرای رشـد 
و گسـترش ایـن نهـاد مترقی اقـدام کرده، 
جـای  بـه  داوری  بـه  مراجعـه  فرهنـگ 
مراجعـه به دادگسـتری را گسـترش دهد.

وقـوع  از  پیشـگیری  معاونـت 
ایـالم،  اسـتان  دادگسـتری  جـرم 
بـه  شـهروندان  ترغیـب  فرهنگ سـازی، 
اسـتفاده از داور در پرونده هـا و تشـکیل 
نیـز  را  ایـالم  اسـتان  در  داوران  کانـون 
اقـدام  دسـت  در  برنامه هـای  دیگـر  از 
در  داور  از  اسـتفاده  تحقـق  راسـتای  در 
ریاسـت  تدابیـر  اجـرای  و  پرونده هـای 
بـرد. نـام  زمینـه  ایـن  در  قضائیـه  قـوه 

ته
نک

سـرعت در رسـیدگی و صدور حکم، حفظ کرامت طرفیـن دعوا، حفظ 
اسـرار شـخصی و تجـاری طرفیـن دعـوا، مقبولیـت رای داوری برای 
طرفیـن، مقبولیت رای داوری برای طرفین نیـز از مزایای دیگر داوری 
بوده که معاونت پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری استان ایام به 
آن اشـاره کرد.بخشـنده داوری را دارای معایبی نیز عنوان کرد و گفت: 
بـرای غلبه بـر معایـب داوری که احتمـااًل در پرونده هـای ارجاعی به 
داور متصـور اسـت آمـوزش و نظارت الزم اسـت که ایـن دوره آغازی 
بـر مهیا کردن زمینـه بـرای اسـتفاده از داوری در پرونده های قضایی 
اسـت.وی در ادامه جایگاه قانونی داوری در قانون دادرسـی عمومی 
را بیـان کـرد و گفـت: قانـون آئیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومی و 
انقـاب در امـور مدنـی که مرجـع تعیین تکلیـف نحوه رسـیدگی به 
دعـاوی حقوقـی میـان شـهروندان و حـل اختافات حاصله اسـت، 
ضمـن بـه رسـمیت شـناختن داوری و جایگزیـن شـدن آن به جای 
رسـیدگی های قضایـی رسـمی به طور مفصل در مـواد 454 تـا 501 به 

بیان جوانـب مختلف داوری پرداخته اسـت.

ــماره 759  ــوز ش ــاس  مج ــر اس ــر دارد ب ــنجان در نظ ــهرداري رفس ش
مــورخ 98/07/24 شــوراي محتــرم اســامی شــهر،  نســبت بــه خریــد و 
نصــب فضــای ذخیــره ســازی SANSTORAGE  را از طریــق برگــزاری 
مناقصــه عمومــی  اقــدام نمايــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان کــه شــرایط و 
توانايــي انجــام كار را دارنــد، دعــوت بعمــل مــي آيــد جهــت دريافــت 
اســناد و اطــاع از شــرايط شــركت در مناقصــه بــه دفتــر امــور قراردادهــا 
ــي  ــان تخت ــنجان، خياب ــه آدرس رفس ــزي ب ــهرداري مرك ــع در ش واق
ــه و پيشــنهادات خــود را  ــه نشــانی www.rafsanjan.ir مراجع ــا ب ي
ــه  ــه دبيرخان ــورخ 98/08/18  ب ــنبه  م ــت اداري روز ش ــان وق ــا پاي ت
شــهرداري مركــزي تســليم نماينــد. ضمنــًا شــهرداری در رد یــا قبــول 

تمــام یــا هریــک از پیشــنهادات مختــار اســت .

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت دوم
آگهي  

مناقصه عمومي

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

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

 1398/06/26  -  139860318019003943 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ثبت
ــد حســین  متقاضــی آقــای فخرالدیــن حســنی میانکوهــی فرزن
یکبابخانــه  در  تالــش  از  بــه شــماره شناســنامه 13 صــادره 
ــی 521  ــالک فرع ــع پ ــاحت 1029/18  مترمرب ــه مس ــه ب ومحوط
از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 175 واقــع در قریــه 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری ــوه بخــش 28 گی میانک
عباســقلی باالخانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7254 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318019003610 - 1398/06/07 هیــات 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
رضــا نظامــی ریــک فرزنــد نظــام بــه شــماره شناســنامه 8 صــادره 
از تالــش در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه ومحوطــه 
ــی  ــی 224 از 41 اصل ــالک فرع ــع پ ــاحت 5000  مترمرب ــه مس ب
ــی  ــه ییالق ــع در قری ــالک 112 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــای  ــمی آق ــالن خریــداری از مالــک رس ریــک بخــش 28 گی
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــفقت دهق ش
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7255 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318019003933 - 1398/06/25 هی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــه بالمعــارض متقاضــی خانــم  ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
نســرین لطفــی زاد طــوالرود پائیــن فرزنــد پاشــا بــه شــماره 
شناســنامه 287 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر بنــای مســکونی بــه مســاحت 271/74  مترمربــع پــالک 
فرعــی 10055 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 602 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری واق
ــده اســت  ــه اســدی طــوالرود محــرز گردی ــرت ال ــای عب رســمی آق
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از تاریــخ  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  98/08/08

7256 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

ــات  ــماره 139860318019003935 - 1398/06/25 هی ــر رای ش براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  تالــش  ملــک  ثبــت 
ــه شــماره  ــد نورخــان ب ــدان فرزن ــا جوکن ــه کیشــی نی ــی ال ــای نب آق
شناســنامه 83 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر بنــای مســکونی بــه مســاحت 235/40  مترمربــع پــالک 
فرعــی 4476 از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 72 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ ــه جولن ــع در قری واق
ــده اســت  ــه میرمســعودی محــرز گردی رســمی آقــای ســید روح ال
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از تاریــخ  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7257 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318019003613 - 1398/06/09 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
حاتــم جوادنیــاء ریــک فرزنــد رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــازه و محوط ــاب مغ ــدانگ یکب ــش در شش ــادره از تال 2016 ص
بــه مســاحت 306/24  مترمربــع پــالک فرعــی 223 از 41 اصلــی 
ــی  ــه ییالق ــع در قری ــالک 64 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــه روح روح ال
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7258 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318019003614 - 1398/06/09 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
حاتــم جوادنیــاء ریــک فرزنــد رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان ــش در شش ــادره از تال 2016 ص
مســاحت 107/17  مترمربــع پــالک فرعــی 222 از 41 اصلــی 
ــی  ــه ییالق ــع در قری ــالک 64 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــه روح روح ال
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/08

7259 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 

طاهــری  محمــد  ســوی  از  حکمــی  طــی 
ــد  ــان، حام ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
یوســف زاده بــه عنــوان سرپرســت امــور آبفــا 

شــد. منصــوب  کهنــوج  شهرســتان 
خبرنــگار آبفــا کرمان-طــی جلســه ای بــا حضــور 
فرمانــدار شهرســتان کهنــوج، معــاون مالــی و 
ــا  ــط عمومــی شــرکت آبف ــر رواب پشــتیبانی و مدی
اســتان کرمان،مراســم تودیــع مدیــر ســابق و 
ــوج  ــا شهرســتان کهن معارفــه سرپرســت امــور آبف

ــد. ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــداری ای ــل فرمان در مح
و  مالــی  معــاون  ابتــدای جلســه ســاالری  در 
بــا  اســتان کرمــان،  آبفــا  شــرکت  پشــتیبانی 
ــات انجــام شــده توســط  ــه گزارشــی از اقدام ارائ
کهنــوج  شهرســتان  در  اســتان  آبفــا  شــرکت 

گفــت: طــرح آبرســانی بــه شهرســتان کهنــوج 
مــدت  میــان  آب  مشــکالت  رفــع  هــدف  بــا 
امیدواریــم  و  اســت  شــده  اجــرا  شهرســتان 
بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه مشــکل آب 

گــردد. مرتفــع  شهرســتان 
ــا اســتان  ــی و پشــتیبانی شــرکت آبف معــاون مال
ــکاری  ــی از هم ــن قدردان ــه ضم ــان در ادام کرم
خــوب فرمانــدار و ســایر مســئولین شهرســتان 
کهنــوج بــا امــور آب و فاضــالب ایــن شــهر ، 
ــدی  ــوب و رضایتمن ــات مطل ــت: خدم ــار داش اظه
ــن  ــی ای ــف ذات ــی و وظای ــداف اصل ــردم از اه م

ــت. ــرکت اس ش
وی هــدف از تغییــرات در شــرکت را اســتفاده 
و  سیســتم  ها،پویایــی  پتانســیل  از  بیشــتر 

و  کــرد  عنــوان  شــرکت  سیاســتهای  پیشــبرد 
ــرکت  ــان ش ــه کارکن ــی هم ــه اصل ــزود: دغدغ اف
ــتیم  ــدوار هس ــت و امی ــردم اس ــه م ــت ب ،خدم
ایــن تغییــر و تحــوالت در شــرکت بــه ارتقــاء 
ســطح خدمــات بــه مشــترکین منجــر شــود.

ــن  ــز ضم ــوج نی ــدار کهن ــدی فرمان ــه عی در ادام
از زحمــات کارکنــان شــرکت،  تقدیــر و تشــکر 
مقــدس  نظــام  در  مســئولیت  داشــت:  اظهــار 
ــی  ــت و م ــت اس ــک امان ــالمی ی ــوری اس جمه
ــه مردمــی صــورت  ــا هــدف خدمــت ب بایســتی ب

ــد. ــام دارن ــن نظ ــرو ای ــه دل در گ ــرد ک گی
از جملــه  فاضــالب  و  آب  افــزود: شــرکت  وی 
در  اســت کــه  رســانی  خدمــت  دســتگاههای 
ــرار دارد  ــردم ق ــا م ــتقیم ب ــاط مس ــل و ارتب تعام

و کارکنــان شــرکت  مدیــران  کــه خوشــبختانه 
ــد کــه  ــی عمــل نمــوده ان ــه خوب آب و فاضــالب ب

جــای تقدیــر و تشــکر دارد.
ــاز  ــک نی ــه آب ی ــان اینک ــا بی ــوج ب ــدار کهن فرمان
اســت،  اســتراتژیک  کاالی  یــک  و  ضــروری 
گونــه  هیــچ  از  کهنــوج  فرمانــداری  افــزود: 
همــکاری بــا شــرکت آب و فاضــالب فروگــذار 

نخواهــد کــرد.
آبفــا  امــور  اســبق  مدیــر  بهرامــی  ادامــه  در 
کهنــوج گزارشــی از عملکــرد امــور آب و فاضــالب 
بــر  تصــدی خــود  زمــان  در  کهنــوج  در شــهر 
ــف زاده  ــد یوس ــپس حام ــه و س ــور ارائ ــن ام ای
سرپرســت امــور آبفــا ، برنامــه هــای خــود را 

تشــریح نمــود.
ــات  ــپاس از خدم ــوح س ــداء ل ــا اه ــان ب در پای
ــم سرپرســتی یوســف زاده  ــر و حک ــی تقدی بهرام

ــالغ شــد. ــه وی اب ب

 سرپرست امور آبفا شهرستان کهنوج منصوب شد
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هزارتو در سینماهای کشور 
در حال اکران است. 

خروش خموش
10 آبان در فرهنگسرای نیاوران، سالن 

خلیج فارس اجرا می شود.

----

کنسرتفیلم

نمایشگاه زخم های دوست داشتنی من
از 10 تا 16 آبان در گالری آریانا اجرا می شود. 

قصه قصر یخی تا 30 آبان در خانه 
موزه استاد عزت هللا انتظامی در حال اجرا 

است. 

قارچ تا 15 آبان در تماشاخانه ایران
 تماشا در حال اجرا است. 

سه کیلو 250گرم تا 10 آبان در عمارت 
نوفل لوشاتو_ سالن 1 در حال اجرا است. 

فکر می کنم اگه من به دری زدم و اونی 
نشد که میخواستم بشه البد" قسمت"

 خرافه نیست...!

شهرزاد

نمایش نمایش نمایش دیالوگ

دیشب همه منزل من کوی مغان بود
وز نالٔه من مرغ صراحی بفغان بود

همچون قدحم تا سحر از آتش سودا
خون جگر از دیدٔه گرینده روان بود

با طلعت آن نادرٔه دور زمانم
مشنو که غم از حادثٔه دور زمان بود
بی شهد شکر ریز وی از فرط حرارت

چون شمع شبستان دل من در خفقان بود
باز از فلک پیر باومید وصالش

پیرانه سرم آرزوی بخت جوان بود
از جرعٔه می بزمگه باده گساران

چون چشم من از خون جگر الله ستان بود
ناگاه ز میخانه برون آمد و بنشست

آن فتنه که آرام دل و مونس جان بود
در داد شرابی ز لب لعل و مرا گفت

در مجلس ما بی می نوشین نتوان بود
چون دید که از دست شدم گفت که خواجو
هشدار که پایت بشد از جای و چنان بود

خواجوی کرمانی 

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

کتاب 

 game of دیویـد بنیـوف را بیشـتر بـه عنـوان خالـق و کارگـردان سـریال

thrones و نـگارش فیلمنامـه آثـارى نظیر تـروى، بادبادک بـاز و ایکس من 

مى شناسـیم. امـا وى پیـش از این هـا کارش را با نوشـتن ادبیات داسـتانى 

آغـاز کـرده بود. رمان شـهر دزدهـا آخرین تجربه نویسـندگى وى بوده و یکى 

از تحسـین شـده هاى نیویـورک تایمـز و لس آنجلـس تایمز اسـت.

روی جلد کتاب شهر دزدها می خوانیم:

نمی دانسـتم بـه طـرف چوبـه ی دار می رویم یا اتـاق بازجویی. تـا خود صبح 

یـک لحظـه نخوابیده بودم. از شـب گذشـته روی بام کایـروف بجز جرعه ای 

کـه از بطـری کتابـِی خلبـان آلمانـی نوشـیده بـودم هیـچ مایعـی وارد بدنم 

نشـده بـود. محـل برخـورد پیشـانی ام به سـقف سـلول بـه اندازه ی مشـت 

یـک نـوزاد ورم داشـت. صبـح خیلـی مزخرفـی بـود. یکـی از مزخرف ترین 

صبح هـای عمـرم. امـا دلم می خواسـت زنده بمانـم. دلم می خواسـت زنده 

بمانـم و می داسـنتم توانـش را نـدارم کـه بـا حفـظ آبـرو بـا اعدامـم رودررو 

شـوم. احتمـاال به پـای مامور اعدام یـا جوخه ی آتش می افتـادم و التماس 

می کـردم بـه جوانی ام رحـم کنند.

رمان شهر دزدها

شـهر دزدهـا روایـت پدربزرگ نویسـنده )دیوید( از سرگذشـتش در روسـیه 

پدربزرگـش می خواهـد  از  ابتـدای رمـان دیویـد  نازی هاسـت. در  گرفتـار 

تـا ماجـرای لنینگـراد قحطـی زده را برایـش بازگـو کنـد. پیرمـرد هم شـروع 

می کنـد بـه تعریـف ماموریتـی که از سـوی کلنل سـازمان امنیت ملـی به او 

واگـذار شـده بـود. ماموریتـی کـه اگـر در آن شکسـت می خوردنـد راهی جز 

مـرگ پیـش رو نداشـتند. ماموریتى بـه ظاهر ناممکن که حاصلش عشـق، 

مـرگ و زندگـى در سـرماى طاقـت فرسـاى روسـیه یخـزده بود.

»بیشـتر حرف هایـش دربـاره ی یـک بـازه ی زمانـی یـک هفتـه ای در سـال 

1942 بـود؛ اولیـن هفتـه از سـال جدیـد؛ یعنـی همـان هفتـه ای کـه بـا 

مادربزرگـم آشـنا شـد، بـا بهترین دوسـتش آشـنا شـد و دو افسـر نـازی را 

به قتـل رسـاند.«

شهر دزدها
نویسنده: دیوید بنیوف

ترجمه: رضا اسکندری آذر
انتشارات: هیرمند

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم
براســاس نظریــه کمیســیون تشــخیص اراضــی موضــوع مــاده 12 قانــون زمیــن شــهری ،2 قطعــه زمیــن بــه شــرح جــدول پیوســت ، در اجــرای مــاده 12 قانــون زمیــن 
شــهری مــوات اعــام گردیــده اســت. لــذا بــه موجــب مــاده واحــده قانــون تعییــن مهلــت اعتــراض بــه نظریــه وزارت مســکن و شهرســازی مجمــع محتــرم تشــخیص 
مصلحــت نظــام ، كســانی كــه نســبت بــه تشــخیص فــوق اعتــراض دارنــد ، ظــرف مــدت ســه مــاه بعــد از تاریــخ دومیــن آگهــی مهلــت دارنــد تــا اعتــراض خــود را بــا 
ارائــه مــدارك مثبتــه و رســمی بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نماینــد و در صــورت عــدم اعتــراض در مهلــت قانونــی نظریــه صــادره قطعــی و الزم االجــرا اســت.

شماره 
نظریه

تاریخ 
مساحت پاکنوعیتنظریه

مترمربع
حریم 
کروکیمختصاتشهرمحدوده

98
/3

29

98
/7

/8

موات

پالک 
 1630
اصلی 
بخش 

37کرمان

سیرجانحریم479.3

 )3254890.302 و 369528.353 ()3254880.341 و 369528.346 (
)3254863.758 و 369533.132 ()3254858.378 و 369537.891(
)3254857.084 و 369543.054 ()3254854.954 و 369543.997 (

)3254851.055 و 369543.992 ()3254837.011 و 369530.088 (
)3254842.488 و 369527.078 ()3254847.411 و 369532.925(
)3254852.791 و 369535.821 ()3254853.619 و 369530.856 (
)3254861.688 و 369526.717 ()3254870.379 و 369524.441(
)3254878.656 و 369520.924 ()3254890.203 و 369520.337 (
)3254905.018 و 369521.840()3254890.302 و 369528.353(

98
/3

24

98
/7

/7

موات

پالک  
 2319
اصلی 
بخش 
29کرمان

)3221971 و 633817( )3221965 و 633860 ( )3221909 و 633855 (بممحدوده2688
)3221908 و 633808(

98
/3

27

98
/7

/7

موات

7فرعی 
از 2427 
اصلی 
بخش 

13
کرمان

)3409437 و 460130( )3409466 و 460176 ( )3409507 و 460121 ()3409496 زرندمحدوده2967.54
و 460091(

شـهرداری بـم در نظـر دارد اجـاره مجموعـه معاینـه فنی خود را شـامل مرکـز معاینه فنـی خودروهـای سـبک وکارواش را از طریق مزایـده عمومی و با 
جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایده ، با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت ) www.setadiran.ir( (و با شـماره مزایـده)5098090062000002( 

بـه صـورت الکترونیکی با شـرایط زیر واگـذار نماید.

آگهی مزایده اجاره شماره 980۴     

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(

1- قیمت پایه اجاره یک ماه جمعا مبلغ 225/000/000ریال می باشد.
2- مدت قرارداد یک سال می باشد.

3-تضمیــن شــرکت در مزایــده مبلــغ 135/000/000ریــال بــه صــورت 
ــی ــه بانک ضمانتنام

4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
زمان انتشار در سایت : مورخ 98/7/28ساعت 8:00

مهلت دریافت اسناد مزایده : مورخ 98/8/11ساعت 17:00
تاریخ بازدید از تاریخ98/7/29 تا98/8/9

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :مورخ 98/8/18ساعت 17:00
زمان بازگشایی : مورخ 98/8/21ساعت 10:00

زمان اعام به برنده: مورخ98/8/22ساعت 10:00
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

ا- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد 
مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد 
ــن  ــرم از ای ــران محت ــده گ ــودن مزای ــده ب ــت برن قیمــت و اطــاع از وضعی

طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
 2-کليــه اطاعــات مــوارد اجــاره شــامل مشــخصات شــرایط و نحــوه اجــاره 
در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخــاب 

. میباشد 
3-عاقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و 
دریافــت آگهــی الکترونیکی)توکــن( بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس حاصل 

ئید. نما
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 41934 – 021

 آموخته ام که وابسته نباید شد 

نه به هیچ کس، نه به هیچ 

 رابطه اى

واین لعنتى نشدنى ترین کارى 

 بود که 

آموخته ام !

آنا گاوالدا

عکس نوشت

عکس: 
ناصر بیات


