
شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به اجاره سـکوی زباله برای مدت 
۴مـاه بـا شـرابط زیر اقـدام نمایـد، متقاضیـان مـی توانند ضمن 
بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثر تـا تاریـخ 98/11/17جهـت دریافت 
اسـناد مزایـده و بازدیـد از محل، به نشـانی بم:بلوار شـهید رجایی- 

سـایت اداری-شـهرداری بـم ، امورقراردادهـا مراجعه نمایند.
1- مبلغ پایه اجاره ماهانه 130/000/000یال 

۲- متقاضیـان مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 500/000 ریـال بـه 
حسـاب سـیبا شـماره 0105۶59390003 بنام شـهرداری بم نسبت 

بـه دریافت اسـناد مزایـده اقـدام نمایند.
3- ارائـه ضمانتنامـه بانکـی بـه مبلـغ 5۲/000/000 ریـال بعنـوان 

ضمانـت شـرکت در مزایـده الزامیسـت.
۴- هـرگاه برنـده اول تـا سـوم حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـدند 

سـپرده آنهـا ضبـط خواهد شـد.
5- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶-برنـده مزایـده در زمـان عقـد قـرارداد باید یک فقـره ضمانتنامه 
بانکـی بـه میـزان 10% مبلـغ کل قـرارداد بعنـوان ضمانت حسـن 

انجـام تعهدات بـه شـهرداری ارائـه نماید.
7- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

8- سـایر اطالعـات و جزئیات مربوط بـه مزایده در اسـناد مندرج 
است.

9- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 98/11/۲7 می باشد.
شـماره  بـا  تواننـد  مـی  بیشـتر  اطـالع  جهـت  متقاضیـان 

نماینـد. حاصـل  تمـاس   03۴۴۴3۴5۲11

آگهی مزایـده 

حمید دهقان-سرپرست شهرداری بم

 )نوبت اول(

مناقصه عمومی یک مرحله ای
تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ،خوابگاههای و ساختمان های 

آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه ی 

یــک مرحلــه ای تعمیــر و نگهــداری تاسیســات مرکــزی ،خوابگاههــای و ســاختمان هــای آموزشــی  دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت اقــدام نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه 

نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد.

شماره فراخوان )۲0980911۶8000058(
مهلت دریافت اسناد تا روز1398/11/10

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 1۴ مورخ1398/11/۲0ستاد مرکزی
ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا IR1301۲000000000319۲0۶۴1۲5 بانــک ملــت 

واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴1139981319۶

کد ملی به شماره: 1۴000۲358۶0
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد مرکــزی - 

دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 78۶175۶۴۴7 ارســال نمایــد((

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتشناسه آگهی 750325

یادی از مجتبی مینوی؛ 
تصمیِم بزرگ استاِد نام دار

2

3

جـدای کارنامـۀ درخشـان ادبـی نـام او بـه یـک دلیـل دیگـر هـم در تاریـخ 
معاصر ایران، ثبت شـده که بسـیار نکته آموز و قابل تأمل اسـت.هفتم بهمن 
مـاه- سـالروز درگذشـت یکـی از شـاخص ترین چهره هـای فرهنگـی تاریخ 
معاصـر ایران اسـت: مجتبی مینوی، اسـتاد بـی بدیل ادبیـات و تاریخ پژوه 

و نویسـندۀ نـام دار ایرانی.
احتمـاالً بـرای مخاطـب این پرسـش پدید می آید که نویسـندۀ این سـطور 
چـرا ناگهان، سـراغ سـالروز درگذشـت اسـتاد مجتبی مینوی رفتـه حال آن 
کـه بـر این سـیاق، به مناسـبت های دیگر و سـال گردهای چهـره های دیگر 

هـم بایـد می پرداختـم یا تا پایان سـال بپـردازم.
راز ماجـرا ایـن اسـت کـه نـام مجتبـی مینـوی بـه یک دلیـل دیگر هـم در 
تاریـخ معاصـر ایران، ثبت شـده که جـدای کارنامۀ پربارادبـی او قابل طرح و 

بسـیار نکته آمـوز و قابل تأمل اسـت.
آن نکته هم این اسـت که در سـال 1315 برای تحقیق روانه انگلسـتان شـد 
و در پایـان احسـاس کـرد چنانچـه بازگردد فضا برای کار او مسـاعد نیسـت. 
از سـوی دیگر روز و روزگار بر او دشـوار می شـد و در تصمیمی شـگفت آور 

گوینده رادیو فارسـی و تازه تأسـیس شـدۀ بی بی سـی فارسـی شـد.
ایـن اتفـاق در سـال 1319 رخ داد و بدیـن ترتیـب اسـتاد مجتبـی مینـوی 
دومیـن ایرانـی بـود کـه صـدای او بـه عنـوان گوینـده از رادیـو بـی بی سـی 
شـنیده شـد. نفـر اول »حسـن موقـر بالیوزی« اسـت که مـی تـوان از او به 

عنـوان پایـه گـذار بخـش فارسـی بـی بی سـی یـاد کرد.
جالـب تریـن خبـری کـه »مجتبی مینـوی« خوانـده و در تاریخ ثبت شـده 
اعـام مـرگ جرج ششـم پادشـاه بریتانیـا در متنی اسـت که انگار خـود او 
نوشـته و بـا آیـۀ قـرآن شـروع مـی شـود: » کل نفـس ذائقه المـوت، هیچ 
کس را از مرگ، گریزی نیسـت. چه آن کس که بر خاکسـتر سـیاه نشسـته 

باشـد و چـه آن کـس کـه بر اریکۀ سـلطنت.
همچنان که امروز جرج ششـم، پادشـاه انگلسـتان، دیده از جهان فروبست. 
تا آن زمان که شـّمه ای از احوال ایشـان به سـمع تان برسـد صدای ناقوس 

کلیسـای سنت مری را بشنوید.«
جنبـش ملـی شـدن صنعـت نفـت بـه رهبـری دکتـر محمـد مصـدق کـه 
درگرفـت امـا اسـتاد نـام دار ادبیـات و تاریـخ ایـران کـه طی 9 سـال به یک 
برنـد در ایـن رسـانه تبدیل شـده بـود دیگر نمی خواسـت و نمی توانسـت در 
مناقشـۀ ایران و انگلسـتان، صدای طرف مقابل ایران باشـد و در سال 1328 
همـکاری خـود بـا رادیـو بی بی سـی را قطـع کـرد و بـه ایـران بازگشـت و در 
دانشـگاه تهـران مشـغول بـه کار شـد و مانـد و بـود و کار کرد تا سـال 1355 

خورشـیدی کـه در چنین روزی درگذشـت.

انس طا         1.580.210

مثقال طا     22.090.250

گرم طای 18  5.058.192

گرم طای 2۴   6.800.200

بهار آزادی      ۴9.800.000

امامی          50.010.000

نیم       2۴.900.000

ربع         1۴.7۴0.000

گرمی       9.300.000

دالر             13۴.390

یورو         1۴9.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.۴23

دالر استرالیا      77.8۴8 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
1-   تا  8دنبال کنید

دوقطبی ساختن از مذاکره 
حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی از همه مسائل دوقطبی می سازند 

تا بدون توجه به منافع ملی، منافع حزبی خود را صید کنند
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کارشناسان میراث 
راهی جزیره قشم 

شدند
مدیرکل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری 
استان هرمزگان از بررسی 

واگذاری طرح پرورش میگو 
در جزیره قشم خبر داد

»قره سو« لک لک ها 
را ماندگار کرد

رئیس اداره حیات وحش 
محیط زیست کرمانشاه گفت: 
لک لک ها معموال با شروع 

فصل سرما از عرض های شمالی 
زمین برای زمستان گذرانی به 

عرض های جنوبی سفر می کنند 
و در مسیر کوچ خود در مناطق 
مختلفی از استان توقف دارند.

یم
سن

: ت
س

عک

یادداشت  مهمان
مهرداد خدیر

تهران
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ثبت فارابی و عطار به عنوان دو 
شخصیت برجسته جهانی

 فارابی و عطار نیشابوری به عنوان دو شخصیت برجسته 
جهانی در سال های 2020 و 2021 به یونسکو معرفی می شوند

سخنگوی کمیسیون تلفیق:

یارانه نقدی در سال آینده، 
۷۲ هزار تومان تعیین شد

لینک خرید نسخه الکترونیک

مجتبـی مینـوی زادۀ بهمـن هم بـود: 19 بهمن 1282 در شـهر سـامرا. به این 
خاطـر کـه پـدر او عیسـی شـریعتمداری، طلبـه ای بـود کـه در سـامره نـزد 
محمدتقـی شـیرازی تحصیـل می کـرد و مجتبـی نیز تحصیـات مقدماتی 
خـود را در ایـن شـهر انجـام داد. در سـال 1290 بـه همـراه خانـواده بـه ایـران 
بازگشـت و بـه ادامـه تحصیـل در مـدارس امانـت و افتخاریـه پرداخـت. 
تحصیـات متوسـطه را در دارالفنـون گذرانـد و بـا برخی شـخصیت های ادبی 

آینـده نظیـر صـادق هدایـت هـم درس بود.
در سـال 1298 در پی انتصاب پدر به ریاسـت عدلیه رشـت، به همراه خانواده 

بـه آن شـهر عزیمـت کرد.از سـال 1299 به تحصیـل در دارالمعلمین پرداخت. 
در سـال 1302 در پی اشـتغال پدر در مجلس شـورای ملی به تهران بازگشت.
از همان سـال در مجلس شـورای ملی به عنوان تندنویس به مدت 2 سـال 

مشغول کار بود.
در همیـن دوره آمـوزش زبـان پهلـوی را نزد پروفسـور هرتسـفلد آلمانی آغاز 
کـرد. مجتبـی مینـوی طـی سـال های بعـد بـا محمدعلـی فروغی و حسـن 

تقـی زاده آشـنایی یافت.
در سـال 1307 بـه ریاسـت کتابخانه معارف منصوب شـد کـه بعدتر کتابخانه 

ملی نـام گرفت.
در همیـن دوره بـا محمـد قزوینـی آشـنا شـد و روش نقد تحقیقـی متون را 
نزد او فراگرفت. در سـال 1308 برای اشـتغال در دفتر سرپرسـتی محصلین 
در سـفارت ایـران در لنـدن بـه انگلسـتان عزیمـت کـرد. طـی سـال های بعد 
بـه تکمیـل آموزش زبانهای انگلیسـی و فرانسـه پرداخت و طـی دوره اقامت 
چندسـاله در اروپـا بـا تعـدادی از خاورشناسـان به نـام اروپایـی آشـنایی پیدا 
کرد.در سـال 1312 به ایران بازگشـت و در تهیه و چاپ دورٔه شـاهنامه توسـط 
کتابفروشـی بروخیم شـرکت کـرد و همچنین با محمدعلـی فروغی در تهیه 

خاصٔه شـاهنامه همکاری داشـت.در سـال 1313 در کنگره بین المللی هزاره 
فردوسـی در تهران حضور داشـت و با بسـیاری از خاورشناسـان اروپایی که به 

ایـران آمده بودند آشـنا شـد.
در همـان سـال مجـدداً بـه انگلسـتان رفت و طی 15 سـال بعدی بیشـتر در 
انگلسـتان اقامـت داشـت. اقامـت طوالنی او در این کشـور موجب شـد که با 
تعدادی از خاورشناسـان سرشناس چون والدیمیر مینورسکی، دنیسن راس، 

هارولـد بیلی و والتر هنینگ مراوده داشـته باشـد.

دامپزشـک معتمـد محیط زیسـت مازنـدران علـت تلفـات 
مشـکوک چنـد هـزار بـال پرنـده مهاجـر زمسـتان گذران 
را در تـاالب بین المللـی میانکالـه را مسـمومیت غذایـی 
ایـن  مشـناء   : اکرامـی گفـت  بهرنـگ  اعـام کرد.دکتـر 
مسـمومیت غذایـی نوعـی باکتـری اسـت کـه در پرندگان 
بویـژه از گونـه هـای چنگـر و فامینگـو کـه از جلبـک هـا 
و پانگتـون هـا تغذیـه مـی کننـد ، ایجـاد مـی شـود.وی 
اضافـه کـرد : در حـال حاضـر بیشـترین تلفـات پرنـدگان 
وحشـی در تـاالب بیـن المللـی میانکاله مربوط بـه چنگر 
معمولـی و فامینگوهاسـت کـه منبـع اصلـی تغذیـه آنهـا 
بـه عنـوان پرنـدگان کنـار آبـزی از جلبـک هـا و پانگتـون 
اسـت و ایـن بیمـاری باکتریایـی در آزمایشـگاه داخـل 
اسـتان بـرای مـرگ پرنـدگان مهاجـر زمسـتان گـذران تـا 

حـدودی بـه قطعیـت رسـیده اسـت.

رنا
 ای

س :
عک

 بیشترین تلفات پرندگان وحشی 
در تاالب بین المللی میانکاله 
مربوط به چنگر معمولی و 
فالمینگوهاست

مسموم بودن تاالب 

میانکاله علت احتمالی 

مرگ  فالمینگوها
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پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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 تکرار حوادث هواپیمایی چیست؟پیام خبر
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به وزیر راه و شهرسازی در مورد حوادث اخیر هواپیمایی 
تذکر داد.

سنا
 ای

س:
عک

دوقطبی ساختن از مذاکره 
حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی از همه مسائل دوقطبی می سازند تا بدون توجه به 

منافع ملی، منافع حزبی خود را صید کنند

دیر زمانی اسـت که در کشـور ما همه مسـائل 
در کوتـاه زمـان وارد فضای دوقطبی می شـوند. 
تفاوتی هم ندارد موضوع چه باشـد. همه چیز 
آبـی قرمـز تحلیـل می شـود و مثـل دو سـوی 
سـکوهای اسـتادیوم بـه دو دسـته تقسـیم 
بـاال  دیـوار  از  اسـت کـه  شـعار  و  می شـویم 
مـی رود. در ایـن میـان کسـی هـم حق نـدارد 

سـکوت کنـد. یـا بـا مایـی و یا بـر ما.
ایـن موضـوع در مسـائل سیاسـی پـر رنگ تر 
اسـت. چیـزی کـه توجهـی بـه آن نمی شـود 
منافـع ملـی اسـت. رگ غیـرت ایرانیـان بـر 

سـر موضـوع روز بیـرون می زنـد و در قـدم 
اول شـعار مـرده بـاد و زنـده باد سـر می دهند. 
فرقـی هم نمی کنـد از کدام جایـگاه اجتماعی 
هسـتند. در تاکسـی یا مترو باشـند یا کرسـی 
دانشـگاه دست به تایپ شـده و در شبکه های 
محکـوم  مجـازی  گروههـای  و  اجتماعـی 
می کننـد. در روزهـای گذشـته ایـن ظریف بود 
کـه برای چندمیـن بار به اقتضای شـغلش به 
مسـلخ قضاوت افکار عمومی افتـاد. پاس گل 
داسـتان را هـم ترامـپ داد. در توییتـی که این 
تاجـر عرصـه سیاسـت در پاسـخ بـه مصاحبه 
ظریـف داده بود. مخالفان نفر اول دیپلماسـی 
هـم فرصـت را مغتنم شـمرده و حملـه را آغاز 

کردند.
آنهـا اینگونـه دوسـت داشـتند برداشـت کننـد 

کـه جـواد ظریـف به دنبـال مذاکـره بـا آمریکا 
بـه هر قیمتی اسـت. چیزی که ترامپ سـعی 
در القـای آن داشـت. اتفاقـا موفـق هـم شـد. 
وزارت امـور خارجـه در خصـوص واکنش هـا و 
حاشـیه های اخیـر پیرامـون اعـام »مواضـع 
اصولـی« وزیـر امور خارجـه در گفت وگو با یک 
نشـریه آلمانـی بیانیـه ای صـادر و در آن تاکید 
کـرد کـه ایجـاد دوقطبـی » مذاکـره - عـدم 
مذاکـره » در شـرایط فعلـی سیاسـت خارجی 
و فضـای انتخاباتـی داخلـی، اثـرات مخرب بر 
منافـع ملـی کشـور و اعتمـاد عمومـی جامعه 
خواهـد داشـت. در ایـن بیانیـه آمده بـود:» 1. 
یکـی از اهـداف ایـاالت متحده آمریـکا در نبرد 
دیپلماتیـک بـا جمهـوری اسـامی ایـران آن 
اسـت کـه تصویـری جنگ طلـب از ایـران بـه 

نمایـش گـذارد؛ تصویـری کـه چند ده سـال 
بـرای ایجـاد آن از طریـق نبـرد رسـانه ای و 
جنـگ روانـی تـاش کرده بـود. ایـن تصویر 
نادرسـت و معارض با ذات نظام اسـامی در 
پـی انجـام مذاکـرات برجام بر هـم ریخت و 
جهـان دریافـت کـه امنیتی سـازی جمهوری 
اسـامی ایران یک فریب کاری صهیونیستی 
اسـت و ایـران نه تنها کشـوری قانـون مدار و 
دارای منطقی روشـن و اسـتوار است بلکه در 

صف نخسـت مبارزه با تروریسـم و پدید آوری 
فضـای صلح آمیـز در جهـان قـرار دارد. خروج 
یـک جانبـه ایاالت متحـده از مذاکـرات برجام 
و بیـان ایـن کـه برجـام بـه سـود ایـران بـوده 
و آمریـکا از آن متضـرر شـده اسـت - ضمـن 
نشـان دادن تـوان دیپلماتیـک و منطـق قـوی 
ایـران در دفـاع از حقانیـت و مطالبـات ملـت 
ایـران- عما نشـان داد که به واقـع این ایاالت 
متحـده آمریکاسـت کـه بـه قوانیـن جهانی و 
حقـوق بیـن الملـل وقعی ننهـاده و گریـزان از 
گفت وگـو و ناقـض تعهدات بین المللی اسـت. 
با ترور شـهید سپهبد سـلیمانی قهرمان مبارزه 
بـا تروریسـم برای افـکار عمومی جهـان اثبات 
شـد کـه ایـن دولـت آمریکاسـت کـه در راس 
حامیـان تروریسـم در سـطح جهانـی اسـت. 
در همیـن راسـتا تمامـی تـاش آمریـکا آن 
اسـت کـه موضع برتـر ایـران یعنی«حمایت از 
مذاکـرات قانونـی انجام شـده در برجـام« را از 
دسـت ایـران خـارج کـرده و تصویـری »ضـد 
و  نمایـش گـذارده  بـه  را  ایـران  از  مذاکـره« 
نهایتـا میـز مذاکـره غیـر قانونـی و تحمیلی را 
جایگزیـن برجـام نمایـد. اقدامی که بـا قدرت 
از سـوی رهبـری معظـم انقـاب نفـی و نهـی 
شـده کـه همـواره مـاک عمـل وزارت خارجـه 
جمهوری اسـامی می باشـد. از ایـن رو تاکید 
بـر مذاکـرات قانونـی در چارچـوب کمیسـیون 

مشـترک برجـام در مقابـل مذاکـرات خـارج 
از برجـام  — کـه دولـت قانـون سـتیز آمریـکا 
بدنبـال آن اسـت —  ضـرورت داشـته و نباید 
بـه هیـچ وجـه ایـن سـنگر کـه از مشـروعیت 
بین المللـی برخوردار اسـت، به دولت مسـتکبر 

و قانـون گریـز آمریـکا وانهاده شـود.
2. تاکیـد بـر این کـه ایاالت متحـده اگر مایل 
بـه مذاکـره اسـت بایـد بـه سـر میـز مذاکـره 
کمیسـیون مشـترک  برجـام کـه خـود آن را 
تـرک کـرده بازگشـته و تمامـی تحریـم هـا و 
اقدامـات غیـر قانونـی انجـام شـده را لغـو و 
جبـران نمایـد - در صـورت انجام - شکسـت 
مطلـق آمریـکا در صحنه بین المللـی و دال بر 
قـدرت برتر ایـران در صحنه دیپلماتیک خواهد 
بـود. بنابرایـن چنیـن رویکـردی باید بـا قدرت 
پیگیـری شـده و نباید اجـازه دهیـم آمریکا از 
وضعیـت موجود کـه خواهان گریز از آن اسـت 
خـارج شـود. برخـاف بعضی سـوء برداشـت 
هـا، ایـن موضـع نمـاد قـدرت ایـران بـوده و 
ایـن ایـاالت متحده اسـت کـه مایل اسـت به 
لطایـف الحیل میز برجام را کـه  برای خود تله 

می دانـد برهـم زنـد.
اسـامی  جمهـوری  خارجـه  امـور  وزارت   .3
وظیفـه دفـاع از کیـان و حیثیـت جمهـوری 
توانمندی هـای  از  بهره گیـری  بـا  اسـامی 
حقوقـی و دیپلماتیـک را بـر عهـده دارد و در 
عرصـه بین المللـی نیـز بـا اتـکا بـه حمایت ها 

و رهنمودهـای راهبـردی مقـام معظـم رهبری 
توانسـته اسـت همـدوش بـا محـور مقاومـت 
اقتـدار جمهـوری اسـامی را در منطقه و جهان 
غیرقانونـی  تاش هـای  و  فشـارها  علیرغـم 
ایـاالت متحـده آمریـکا بـه نمایـش گـذارد؛ 
وظیفـه ای کـه بدون توجه به هر فشـاری از هر 

سـو بـا قـدرت بـه انجـام خواهـد رسـانید.
۴.  گاه بـه دلیـل عـدم اطـاع از پیچیدگی هـا 
و نیـز تصمیمـات متخـذه از سـوی نهادهـای 
از  نادرسـت  هایـی  برداشـت  فرادسـتی، 
عملکـرد وزارت امـور خارجـه ترویـج می شـود 
کـه متاسـفانه مـورد سـوء اسـتفاده رسـانه ها 
و نهادهـای سیاسـی بدخواهـان ایـران زمیـن 
قـرار مـی گیـرد. وزارت امـور خارجـه جمهـوری 
اسـامی ایـران ضمـن تقدیـر از حساسـیت 
انقـاب  آرمـان هـای  بـه  هـای عاقه منـدان 
و بهـره بـردن از نقدهـای کارشناسـی انجـام 
شـده، وظیفـه خـود مـی دانـد یـک بـار دیگر 
نسـبت به اسـتفاده جناحی از موضوعات ملی 
هشـدار دهـد. ایجاد دوقطبـی »مذاکره - عدم 
مذاکـره« در شـرایط فعلـی سیاسـت خارجی 
و فضـای انتخاباتـی داخلـی، اثـرات مخرب بر 
منافـع ملـی کشـور و اعتمـاد عمومـی جامعه 
خواهـد داشـت و کسـانی کـه بـرای مطامـع 
انتخاباتـی زودگـذر منافـع و سـرمایه های ملی 
را قربانـی می کنند مسـلما در برابـر خدا، مردم 

و تاریـخ بایـد پاسـخگو باشـند.

سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق گفـت: در 
جلسـه امـروز مقرر شـد در تقسـیم مبلغ 
مـورد نظـر بـرای طـرح یارانـه معیشـتی 
کـه بالـغ بـر 31 هـزار میلیـارد تومـان می 
شـود، تجدیـد نظـر صـورت گرفتـه و 80 
درصـد از ایـن مبلـغ بـه صـورت یکسـان 
میـان تمامی 78 میلیـون ایرانی که یارانه 
نقـدی دریافـت مـی کننـد، توزیع شـود و 
یارانـه نقـدی بـه 72 هـزار تومان برسـد.

»هـادی قوامـی« سـخنگوی کمیسـیون 

آخریـن  خبرنـگاران  جمـع  در  تلفیـق 
مصوبـات کمیسـیون تلفیق بودجه سـال 

1399 را اعـام کـرد.
قوامی خبـر از ترکیب مبالغ یارانه نقدی و 
طـرح یارانـه معیشـتی داد و گفت: ضمن 
بررسـی ردیف 23 تبصـره 1۴ ماده واحده 
الیجـه بودجـه سـال آینـده کشـور مقـرر 
شـد در تقسـیم مبلـغ مـورد نظـر بـرای 
طـرح یارانه معیشـتی که بالغ بـر 31 هزار 
میلیـارد تومـان مـی شـود، تجدیـد نظـر 

صـورت گرفتـه و 80 درصـد از این مبلغ به 
صورت یکسـان میـان تمامی 78 میلیون 
ایرانـی کـه یارانه نقـدی دریافت می کنند، 
توزیـع شـود. وی علت اتخاذ این تصمیم 
را نارضایتـی هـای گسـترده درخصـوص 
نحوه بررسـی حسـاب هـای افـراد جهت 
تعلق یارانه معیشـتی عنوان کـرد و افزود: 
بـر این اسـاس تمامـی 18 میلیون نفری 
که یارانه معیشـتی دریافـت نمی کنند در 
سـال آینده بـه مانند تمامـی ایرانیانی که 
۴5 هـزار تومـان یارانـه نقـدی را دریافـت 
مـی کننـد، مبلـغ دریافتی یارانه هایشـان 
بـا افزایـش 27 هـزار تومـان بـه 72 هزار 

تومـان خواهد رسـید.

یارانه نقدی در سال آینده،
 ۷۲ هزار تومان تعیین شد

دیپلماسی ایران مبتنی بر هویت 
فرهنگی و تاریخی است

ــوری  ــه دیپلماســی جمه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــور خارج ســخنگوی وزارت ام
اســامی ایــران مبتنــی بــر هویــت فرهنگــی و تاریخــی اســت، اظهــار داشــت: 
مــن برخــاف برخــی از دوســتان، مــن تعجــب نکــردم وقتــی آقــای ترامــپ 
تهدیــد کــرد 52 ســایت و مــکان در ایــران از جملــه مراکــز فرهنگــی و تمدنــی 
را مــورد هــدف قــرار می دهــد. کشــوری کــه ســابقه اش شــاید یــک بیســتم 

تاریــخ هفــت هــزار ســاله تمــدن ایــران نیســت.
 ســید عبــاس موســوی در نشســت هم اندیشــی حفاظــت از امــوال فرهنگــی 
ملت هــا و میــراث جهانــی کــه در کتابخانــه ملــی برگــزار شــد، گفــت: مهمترین 
ــد کــه  ــروز می دهن ــی رفتارهایــی از خودشــان ب بازیگــران در عرصــه بین الملل

برگرفتــه از هویــت، پیشــینه، باورهــا و ایدئولــوژی آنهــا اســت. 
وی ادامــه داد: اگــر می گوییــم جمهــوری اســامی ایــران منــادی گفت وگــوی 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــم ک ــر می بینی ــت، اگ ــگ اس ــا و فرهن تمدن ه
پیشــنهاد دهنــده جهــان عــاری از خشــونت و افراطی گــری اســت، اگــر ایــران 
همــواره بــر صلــح، گفت وگــو و تعامــل بــا کشــورهای دنیــا بــه ویژه همســایگان 
خــود تاکیــد می کنــد، اینهــا برگرفتــه از یــک پیشــینه بســیار قــوی و محکمــی 

اســت کــه در آن رشــد و نمــو کــرده اســت. 

ته
نک

ایـاالت متحـده اگـر مایـل بـه مذاکـره اسـت بایـد به سـر میز 
مذاکـره کمیسـیون مشـترک  برجـام که خـود آن را تـرک کرده 
بازگشـته و تمامـی تحریـم هـا و اقدامـات غیـر قانونـی انجام 
شـده را لغو و جبران نماید - در صورت انجام - شکسـت مطلق 
آمریـکا در صحنـه بیـن المللـی و دال بـر قـدرت برتر ایـران در 
صحنـه دیپلماتیک خواهد بـود. بنابراین چنیـن رویکردی باید 
بـا قدرت پیگیری شـده و نبایـد اجازه دهیم آمریـکا از وضعیت 
موجـود کـه خواهـان گریـز از آن اسـت خـارج شـود. برخـالف 
بعضی سـوء برداشـت هـا، این موضع نمـاد قدرت ایـران بوده 
و ایـن ایـاالت متحـده اسـت که مایل اسـت به لطایـف الحیل 

میـز برجـام را کـه  بـرای خـود تلـه می داند برهـم زند.

مجلس

سیاست

مجلس

سیاست

بساط بنزین دو نرخی باید جمع شود

دوقطبی مذاکره - عدم مذاکره اثرات مخرب بر منافع ملی دارد

تضعیف قوا به صالح مملکت نیست

حمله به اموال و میراث فرهنگی حمله به تاریخ است 

مجلـــس  نماینـــده  یـــک 
بـــدون  دولـــت  گفـــت: 
حاصـــل  نتایـــج  ارزیابـــی 
هـــای  خصوصی ســـازی  از 
گذشـــته، همچنـــان اصـــرار بـــر ایـــن موضـــوع دارد و 
ـــن شـــیوه اســـت. حـــال ســـوال  ـــد از ای ـــال درآم ـــه دنب ب
ایـــن اســـت کـــه آیـــا اهـــداف اقتصـــادی ،اجتماعـــی 
ایـــن واگذاری هـــا محقـــق شـــده اســـت یـــا خیـــر؟ 
ــه  ــر بـ ــن روش منجـ ــه ایـ ــازی بـ ــا خصوصی سـ آیـ
بهبـــود مدیریـــت و افزایـــش بهـــره وری شـــده اســـت 
ـــت  ـــن در مدیری ـــتفاده از متخصصی ـــا اس ـــر؟ آی ـــا خی ی
بنـــگاه هـــای واگـــذار شـــده جـــای انتخـــاب هـــای 

ـــی  ـــت دولت ـــه عارضـــه مدیری ـــای ک سیاســـی و زدوبنده
بـــوده را گرفتـــه اســـت یـــا خیـــر؟ مـــی دانیـــد کـــه 

ــت. ــی اسـ ــواالت منفـ ــه سـ ــخ همـ پاسـ
علـــی ابراهیمـــی در نشســـت علنـــی امـــروز مجلـــس 
ـــن  ـــتور خود،ضم ـــان دس ـــق می ـــامی،در نط ـــورای اس ش
تســـلیت فرارســـیدن ایـــام فاطمیـــه و شـــهادت حضـــرت 
ـــی  ـــام و درود ب ـــا س ـــت: ب ـــام هللا علیها(،گف ـــرا )س زه
پایـــان محضـــر ملـــت بـــزرگ ایرانـــو مـــردم شـــریف 
ــزرگ  ــردار بـ ــره سـ ــاد و خاطـ ــازند یـ ــتان شـ شهرسـ
شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی و همرزمـــان شـــهیدش 

را گرامـــی مـــی دارم.

ـــبت  ـــه ای نس ـــه در بیانی ـــور خارج وزارت ام
بـــه اســـتفاده جناحـــی از موضوعـــات 
ـــاد  ـــرد: ایج ـــد ک ـــدار داد و تاکی ـــی هش مل
ـــره« در  ـــدم مذاک ـــره - ع ـــی »مذاک دوقطب
ـــرات  ـــی، اث ـــی داخل ـــای انتخابات ـــی و فض ـــت خارج ـــی سیاس ـــرایط فعل ش
مخـــرب بـــر منافـــع ملـــی کشـــور و اعتمـــاد عمومـــی جامعـــه خواهـــد 

داشـــت.
بـــه گـــزارش اداره کل اطاع رســـانی و امـــور ســـخنگویی وزارت امـــور 
ـــاد  ـــی ایج ـــوص حواش ـــه ای درخص ـــه در بیانی ـــور خارج ـــه، وزارت ام خارج
ـــپیگل  ـــریه آلمانی اش ـــا نش ـــه ب ـــور خارج ـــر ام ـــه وزی ـــد از مصاحب ـــده بع ش
ـــک  ـــرد دیپلماتی ـــکا در نب ـــاالت متحـــده آمری ـــام کرد:یکـــی از اهـــداف ای اع
بـــا جمهـــوری اســـامی ایـــران آن اســـت کـــه تصویـــری جنگ طلـــب از 
ـــاد  ـــرای ایج ـــال ب ـــد ده س ـــه چن ـــری ک ـــذارد؛ تصوی ـــش گ ـــه نمای ـــران ب ای

ـــود. ـــرده ب ـــاش ک ـــی ت ـــگ روان ـــانه ای و جن ـــرد رس ـــق نب آن از طری
ایـــن بیانیـــه می افزایـــد: ایـــن تصویـــر نادرســـت و معـــارض بـــا ذات 

ـــان  ـــم ریخـــت و جه ـــرات برجـــام بره ـــی انجـــام مذاک ـــام اســـامی در پ نظ
ـــکاری  ـــک فریی ـــران ی ـــامی ای ـــوری اس ـــازی جمه ـــه امنیتی س ـــت ک دریاف
ــدار و دارای  ــوری قانونمـ ــا کشـ ــه تنهـ ــران نـ ــت و ایـ ــتی اسـ صهیونیسـ
منطقـــی روشـــن و اســـتوار اســـت بلکـــه در صـــف نخســـت مبـــارزه بـــا 

تروریســـم و پدیـــدآوری فضـــای صلح آمیـــز در جهـــان قـــرار دارد.
ـــاالت متحـــده از  ـــه ای ـــه خـــروج یکجانب ـــان اینک ـــا بی ـــور خارجـــه ب وزارت ام
ـــکا  ـــوده و آمری ـــران ب ـــه ســـود ای ـــان اینکـــه برجـــام ب مذاکـــرات برجـــام و بی
ـــک و  ـــوان دیپلماتی ـــان دادن ت ـــن نش ـــت - ضم ـــده اس ـــرر ش از آن متض
منطـــق قـــوی ایـــران در دفـــاع از حقانیـــت و مطالبـــات ملـــت ایـــران- 
ـــه  ـــت ک ـــده آمریکاس ـــاالت متح ـــن ای ـــع ای ـــه واق ـــه ب ـــان داد ک ـــا نش عم
بـــه قوانیـــن جهانـــی و حقـــوق بیـــن الملـــل وقعـــی ننهـــاده و گریـــزان 
از گفت وگـــو و ناقـــض تعهـــدات بیـــن المللـــی اســـت، تصریـــح کـــرده 
ـــا تروریســـم  ـــارزه ب ـــرور شـــهید ســـپهبد ســـلیمانی قهرمـــان مب ـــا ت اســـت: ب
ـــت  ـــکا اس ـــت آمری ـــن دول ـــه ای ـــد ک ـــات ش ـــان اثب ـــی جه ـــرای افکارعموم ب

ـــت. ـــی اس ـــطح جهان ـــم در س ـــان تروریس ـــه در راس حامی ک

کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
ــورای  ــی مجلـــس شـ فرهنگـ
اســـامی بـــا بیـــان ایـــن 
کـــه تضعیـــف ارکان نظـــام 
ــت  ــک و مملکـ ــاح ملـ ــه صـ ــه بـ ــه گانـ ــوای سـ و قـ
ـــی  ـــات نظارت ـــوا اختاف ـــران ق ـــرد: س ـــد ک ـــت، تاکی نیس

را در جلســـات خصوصـــی حـــل کننـــد.
ـــس  ـــز در مجل ـــردم نی ری ـــده م ـــعودی نماین ـــر مس اصغ
شـــورای اســـامی در تذکـــر شـــفاهی در جلســـه 
علنـــی امـــروز مجلـــس گفـــت: ســـوزاندن کتـــاب در 
ـــد  ـــاز می کن ـــدن آغ ـــا خوان ـــالتش را ب ـــه رس ـــی ک مکتب

ســـازگاری نـــدارد.

ـــوا، تضعیـــف نظـــام و مجلســـی  ـــزود: تضعیـــف ق وی اف
کـــه بایـــد در راس امـــور باشـــد بـــه صـــاح ملـــک و 
مملکـــت نیســـت. ســـران قـــوا بایـــد اختافـــات 

نظارتـــی را در جلســـات خصوصـــی حـــل کننـــد.
ایـــن عضـــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس شـــورای 
ــاعه  ــت را اشـ ــه و تهمـ ــرد: تفرقـ ــوان کـ ــامی عنـ اسـ
ــدارد،  ــی نـ ــت خوشـ ــا عاقبـ ــه بداخاقی هـ ــم کـ ندهیـ
ـــردم  ـــد، م ـــدرت خری ـــش ق ـــا و کاه ـــش قیمت ه افزای
ـــع  ـــع مناب ـــض در توزی ـــد. تبعی ـــراب می کن ـــار اضط را دچ
ـــور  ـــس جمه ـــای رئی ـــت. آق ـــی اس ـــی عدالت ـــی ب عموم
گزارشـــی از توزیـــع بســـته های کمـــک معیشـــتی 60 

ـــد. ـــه دهی ـــردم ارائ ـــه م ـــی ب ـــون ایران میلی

ــار  ــه آث ــا بیــان اینکــه احتــرام ب ظریــف ب
رعایــت  واقــع  در  تمدنــی،  و  فرهنگــی 
حرمــت انســانی و کرامــت ذاتــی انســانی 
ــل،  ــه مقاب ــرد: در نقط ــح ک ــت، تصری اس
ــه  ــه ب ــانیت، حمل ــه انس ــه ب ــی، حمل ــراث فرهنگ ــوال و می ــه ام ــه ب حمل
ــی  ــترک و هم افزای ــاش مش ــت. ت ــخ اس ــه تاری ــه ب ــریت و حمل روح بش
ــرای صیانــت و حمایــت از مراکــز فرهنگــی و مظاهــر تمــدن  بین المللــی ب
ــی  ــا، جامعــه جهان ــه آنه ــد و آســیب رســاندن ب ــا تهدی ــه ب بشــری و مقابل

ــت. ــرده اس ــن ک ــی را تدوی ــل توجه ــازوکارهای قاب ــم و س ــناد مه اس
ــاش  ــت: در ت ــخنانش گف ــری از س ــش دیگ ــه در بخ ــور خارج ــر ام وزی
مشــترک و هــم افزایــی بیــن المللــی بــرای صیانــت و حمایــت از مراکــز 
فرهنگــی و مظاهــر تمــدن بشــری و مقابلــه بــا تهدیــد و آســیب رســاندن 
ــی را  ــل توجه ــازوکارهای قاب ــم و س ــناد مه ــی اس ــه جهان ــا، جامع ــه آنه ب
تدویــن کــرده اســت. بــه عنــوان مثــال، »کنوانســیون 195۴ الهــه در 
خصــوص حفاظــت از امــوال فرهنگــی در مخاصمــات مســلحانه«، آســیب 

ــه میــراث  ــه آســیب رســاندن ب ــه منزل ــه امــوال فرهنگــی هــر ملتــی را ب ب
فرهنگــی تمــام بشــریت و جرمــی نابخشــودنی در نظــر گرفتــه اســت. ایــن 
ــع  ــه امــوال فرهنگــی را من ــراد آســیب ب ــه و ای ــوع حمل کنوانســیون هــر ن
نمــوده و بــر اســاس پروتــکل دوم )1999( آن، حتــی در زمــان مخاصمــات 
ــد  ــی محســوب شــده و نبای ــوال غیرنظام ــی، ام ــوال فرهنگ مســلحانه، ام
مــورد حملــه قــرار گیرنــد. رییــس دســتگاه دیپلماســی خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــی و طبیع ــراث فرهنگ ــت از می ــیون 1972 حفاظ ــن »کنوانس ــم چنی ه
جهــان« همــه کشــورهای متعاهــد را مکلــف مــی دارد تــا از هــر گونــه اقــدام 
ــه میــراث فرهنگــی و طبیعــی  عمــدی کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم، ب
واقــع در ســرزمین ســایر کشــورهای عضــو این کنوانســیون آســیب برســاند، 
ــه  ــی ب ــکل اول الحاق ــر اســاس پروت ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــودداری کنن خ
ــه بناهــای  ــه علی ــوع عمــل خصمان ــو »هــر ن ــه ژن کنوانســیون های چهارگان
تاریخــی، آثــار هنــری یــا اماکــن مذهبــی« کــه بــه عنــوان میــراث فرهنگــی 

ــوع اســت. ــک ســرزمین شــناخته می شــود، ممن ــردم ی ــوی م ــا معن ی

هر
 م

س:
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گزارش
پیام ما

نماینـده مـردم بندرماهشـهر در مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت: دلیـل ایجـاد حادثـه بـرای هواپیمـای کاسـپین در 
فـرودگاه ماهشـهر توسـط تیمـی از متخصصـان در حـال 
بررسـی اسـت و نتیجـه ایـن بررسـی در سـطح عمومـی 
اطاع رسـانی خواهـد شـد. نماینـده مـردم بنـدر ماهشـهر، 
امیدیـه و هندیجـان در مجلـس شـورای اسـامی، ادامـه 
تیمـی  توسـط  حادثـه  ایـن  بـروز  دلیـل  هم اکنـون  داد: 
از متخصصـان در حـال بررسـی اسـت تـا در ایـن مـورد 

اطاعـات دقیـق و کارشناسـانه ارائـه شـود.

رییـس مرکـز روابط عمومی و اطاع رسـانی وزارت بهداشـت، 
کیت هـای  بـودن  موجـود  از  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
تشـخیصی ویـروس کرونا در کشـور خبـر داد و گفـت: تعداد 
بیشـتری کیـت تشـخیصی در روزهـای آتـی بـرای ذخیـره 
اسـتراتژیک وارد کشور می شـود.کیانوش جهانپور روز دوشنبه 
در گفـت  وگـو بـا خبرنگار سـامت ایرنا دربـاره مباحث مطرح 
شـده مبنـی بـر کمبود کیت هـای تشـخیصی ویـروس کرونا 
بیـان کـرد: ایـن کیت های تشـخیصی بـرای کنتـرل ویروس 

کرونـا از آلمـان وارد شـده و اکنـون در کشـور وجـود دارد.

بررسی بروز حادثه برای 
هواپیمای کاسپین در ماهشهر

کیت های تشخیص ویروس 
کرونا در کشور موجود است

یـک نماینـده مجلـس گفـت: وهللا مـا مخالـف مذاکـره با 
دنیـا نیسـتیم، مـا مخالـف ارتباط بـا دنیا نیسـتیم، ما می 
گوییـم بیراهـه نرویـد، کـج راهه نروید، از کسـی کـه عامل 
همـه بدبختی هـای ایـن مـردم اسـت بـا التمـاس مذاکره 
را گدایـی نکنیـد. ذوالنـوری خاطرنشـان کـرد: در جایی که 
آمریـکا بـا التمـاس پـای میـز مذاکـره برجـام آمـد، ایـن 
دسـته گل را آب دادیـد و ایـن بـا را سـر ملـت را آوردیـد. 
امـروز کـه با گدایـی می خواهیـد مذاکـره را از آنهـا بگیرید 

چـه نتیجـه ای بـرای مـردم خواهد داشـت؟

فوریـت طـرح پیگیری حقـوق ایرانیـان از دولت انگلیس بـا دو ماده 
امـروز در مجلس شـورای اسـامی تصویب شـد .طرح یـک فوریتی 
پیگـرد حقوقـی علیه دولـت انگلیس برای جبـران خسـارات وارده به 
اتبـاع ایرانـی بـا امضـای 106 نماینـده به شـرح زیـر اسـت:»ماده 1_ 
بـا توجـه بـه نقـض حاکمیـت ملـی و حقـوق بشـر و کشـتار بالـغ بر 
9 میلیـون نفـر ایرانـی توسـط دولـت انگلیـس در سـال های 1296 تا 
1298 شمسـی مطالـب بـا 1913 تا 1919 میادی کـه با ایجاد قحطی 
آغـاز و منجـر بـه جنایـت علیـه بشـریت گردیـد، دولـت جمهـوری 
اسـامی ایـران مکلـف اسـت کارگروهی به منظـور جمع آوری اسـناد، 
مـدارک تکمیلـی و بـرآورد خسـارات انسـانی و مادی و معنـوی اتباع 

ایرانـی تشـکیل دهد.

وهللا ما مخالف مذاکره 
با دنیا نیستیم

متن طرح پیگیری حقوق 
ایرانیان از دولت انگلیس
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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  پیام4
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از انعقاد تفاهم نامه ای مابین شورای اسامی، شهرداری شهر کرج و 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز برای احیا و بازسازی فضای سبز کاخ مروارید مهرشهر خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

رئیـس سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی بـا بیـان اینکـه 
تاریـخ، فرهنـگ و تمـدن جهـان اسـت،  ایـران عصـاره 
از  سـخن  می کنیـم  فرهنـگ  از  سـخن  وقتـی  گفـت: 
هویـت، ملیـت، باورهـا و دانسـته های ماسـت کـه ارزش 

آفریـن هسـتند و آینـده مـا را رقـم می زننـد.
اشـرف بروجـردی در نشسـت هـم اندیشـی حفاظـت از 
امـوال فرهنگـی ملت هـا و میـراث جهانـی کـه بـا حضـور 
امورخارجـه در کتابخانـه  محمـد جـواد ظریـف - وزیـر 
ملـی برگـزار شـد بـه اهمیـت جایـگاه فرهنـگ و تمـدن 
ایرانـی در عرصـه جهانی پرداخت و گفـت: ایران از دوران 
پیـش از تاریـخ تـا عهـد هخامنشـیان و کـوروش و تـا 
افزائـی  هـم  و  تنیدگـی  درهـم  دوران  و  اسـام  آمـدن 
خدمـات متقابـل اسـام و ایـران بـر قلـه هـای تمـدن 
بشـری درخشـیده اسـت. ایـران خانـه وجـود مـا اسـت 
و تعـرض بـه فرهنـگ و میـراث بشـری موجـود در آن، 
تعـرض بـه کل بشـر اسـت کـه سـهمی از ایـن میـراث 

رند. دا
بروجـردی اضافـه کـرد: فرهنـگ یعنی، عشـق به انسـانها 
در لـوای خدمـت بـه یکدیگـر، یعنی هم آوا شـدن از َپِس 
آوای تارهـای چنـگ و نـی و تار، یعنی چگونه بهزیسـتن 
را آموختـن از پـس فیلـم و تئاتـر، یعنـی باورهـا را بـه 
در  گرفتـن  بـه کار  را  زبـان مشـترک  و  آوردن  در  نظـم 
نمـاد شـعر؛ یعنـی ظرفیت هـای وجـودی را بـه کارگرفتن 
در تجلـی هنرهـای دسـتی و دههـا نمـاد هنـری دیگـری 
کـه توصیـف کننـده لطافـت روح و عشـق بـه انسـان و 

انسـانیت هسـتند.
رئیـس سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایـران ادامه داد: 
نـو، جهـان قـدرت فرهنـگ اسـت و دیپلماسـی  جهـان 
خـود  جـای  سیاسـی  تعامـات  در  آرام  آرام  فرهنگـی 
مشـترک  زبـان  فرهنـگ،  کـه  چـرا  اسـت  بازکـرده  را 
ملتهاسـت، امـروزه فرهنـگ مرزهـا را در نوردیـده و داده 
هـای خـود را بـرای رشـد و توسـعه انسـان بـه اشـتراک 
گذاشـته؛ دیـن، دانـش، زبـان، موسـیقی و فیلـم و ... 
دیپلماسـی  جـای  بـه  اسـت کـه  فرهنگـی  نمـاد  دههـا 
سیاسـی و دیپلماسـی اقتصـادی کار آمـد شـده اسـت.

سوژه ایران عصاره 
تاریخ و فرهنگ 

تمدن جهان است

بیمه راهنما تصویب شد
تیموری: دوری از اخبار تلخ، یکی از گام های برنامه اقدام فوری گردشگری ایران است

مدیریت گردشگری در ایران سخت تر از استرالیا است

تصویــب  از  گردشــگری  معــاون 
راهنمایــان  »بیمــه  قانــون 
خبــر  مجلــس  در  گردشــگری« 
ــر  ــه ب ــات اضاف ــب مالی داد و تصوی
را  ایرانی هــا  خارجــی  ســفرهای 
منتفــی دانســت و گفــت: مالیــات 
اضافــه ای بــر ســفرهای خروجــی 
بســته نشــده و آنچــه تصویــب شــده 
امــور  ســازمان  توضیحــات  طبــق 
ــی  ــوارض خروج ــان ع ــی، هم مالیات

اســت.
 ولــی تیمــوری در مراســم رونمایــی 
از پوســتر و تندیــس ســیزدهمین 
بین المللــی گردشــگری  نمایشــگاه 

ــاه  ــا 26 بهمن م ــه از 23 ت ــران ک ته
برگــزار خواهــد شــد، بیــان کــرد: 
مصوبــه بیمــه راهنمایــان گردشــگری 
طوالنــی،  پیگیری هــای  از  پــس 
حســاب  بــه  بزرگــی  دســتاورد 
شــرایط  در  مخصوصــا  می آیــد، 
اقتصــادی دولــت کــه بایــد از کمــک 
مجلــس بــرای تصویــب ایــن الیحــه 

ــرد. ــکر ک تش
وی ادامــه داد: مجلــس روز یکشــنبه 
مالیاتــی  معافیــت  قانــون  بــه 
گردشــگر  واردکننــده  آژانس هــای 
از  پیــش  داد.  رأی  نیــز  خارجــی 
ــد  ــر درآم ــات ب ــت مالی ــن معافی ای
ایــن آژانس هــا تصویــب شــده بــود.
صنایــع  ادغــام  بــه  اشــاره  بــا  او 
نمایشــگاه گردشــگری  در  دســتی 

ــرد: اینطــور نیســت  ــار ک ــران، اظه ته
بــرای  اختصاصــی  غرفــه ای  کــه 
یــا گردشــگری  و  صنایــع دســتی 
باشــد. از ســال گذشــته ایــن برنامــه 
اتحــاذ شــد کــه هــر اســتان بــا 
تمــام ظرفیــت در ایــن نمایشــگاه 

شــرکت کنــد.
پررنــگ  حضــور  بــه  تیمــوری 
ــگری  ــگاه گردش ــتان ها در نمایش اس
اشــاره  گذشــته  هماننــد  امســال 
کــرد و افــزود: طیــف عظیمــی از 
گردشــگران کــه بــه ایــران ســفر 
ــا مــردم را  ــدار ب ــزه دی ــد انگی می کنن
دارنــد. در تحقیقــات و نظرســنجی 
ملــی  برنــد  طراحــی  بــرای  کــه 
شــد،  انجــام  ایــران  گردشــگری 
ــه  ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ــن نتیج ای

نخســتین عامــل جــذب گردشــگران 
و  خونگرمــی  ایــران  بــه  خارجــی 
کشــورمان  مــردم  مهمان نــوازی 
تاکیــد  همیــن  بــرای  اســت. 
بــر  تهــران  نمایشــگاه گردشــگری 

مــردم اســت.
معــاون گردشــگری وزارت میــراث 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
تحــوالت  بــه  اشــاره  بــا  دســتی 
سیاســی کــه گردشــگری ایــران را در 
ــرار داده اســت،  ــی ق ــت بحران وضعی
ــاه گذشــته  ــد م ــت: اســترالیا چن گف
گســترده ای  آتش ســوزی  درگیــر 
آن  صنعــت گردشــگری  بــود کــه 
دچــار  وحســتناکی  شــکل  بــه  را 
ــان  ــات نش ــن اتفاق ــرد. ای ــم ک تاط
ــگری دور  ــران از گردش ــد بح می ده
ــوع  ــه وق ــه این ک ــه اضاف ــت، ب نیس
آن خــارج از اراده مــا اســت و در 
هــر مقصــدی می توانــد رخ دهــد، 
امــا آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت 
کــه اینــک کنــار هــم ایســتاده ایم 
و می خواهیــم بــه شــرایط عــادی 
گام  نخســتین  ایــن  برگردیــم. 

ــت. اس
برنامــه  در  کــرد:  اضافــه  وی 
کشــور،  یــک  تصویــر  ریــکاوری 
ــه  ــت ب ــم بازگش ــریع ترین تصمی س
شــرایط عــادی اســت؛ چــرا کــه اگــر 
و کســالت  رکــود  ســکوت،  دچــار 
ســخت  برگشــت پذیری  شــویم، 
خواهــد بــود. او ادامــه داد: مدیریــت 
از  ایــران ســخت تر  گردشــگری در 
ــور  ــت آن کش ــت. دول ــترالیا اس اس
ــغ  ــری، مبل ــت از گردش ــرای حمای ب
کــه  داده  اختصــاص  را  هنگفتــی 
می توانــد  راحت تــر  و  زودتــر 

ریــکاوری کنــد ولــی مــا شــرایط 
اقتصــادی کشــور را درک می کنیــم 
ــدود  ــع مح ــا مناب ــم ب ــعی داری و س
بخــش  در  همــکاران  بــا کمــک  و 
بــه  را  صنعــت  ایــن  خصوصــی، 

برگردانیــم. قبــل  حالــت 
ظریفــت  هــای  بــه  تیمــوری 
در  می توانــد  کــه  گردشــگری 
بحبوحــه ی سیاســی مــورد توجــه 
ــرد  ــرار گی شــخصیت های سیاســی ق
اشــاره کــرد و افــزود: ظرفیــت ایــران 
ــد  ــه ولیعه ــت ک ــاال اس ــدی ب ــه ح ب
ــا  ــر ب ــای اخی ــه در روزه ــوری ک کش
آن دچــار چالــش شــده ایم بــرای 
ــرده  ــل ک ــراز تمای ــران اب ــه ای ســفر ب
بــه تمــدن و  و در ســخنان خــود 
فرهنــگ خــاص مــردم ایــران اشــاره 

ــت. ــرده اس ک
وزارت  در  مســؤول  مقــام  ایــن 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 

صنایــع دســتی، برگــزاری نمایشــگاه 
را  تهــران  گردشــگری  بین المللــی 
راســتای  در  ایــران  دیگــر  پــروژه 
برنامــه اقــدام فــوری و ریــکاوری 
اظهــار  و  دانســت  کشــور  تصویــر 
کــرد: در دنیــا ایــن روال مرســوم 
منطقــه ای  در  وقتــی  کــه  اســت 
پیــش می آیــد، همایــش  بحــران 
تصاویــری  و  برگــزار  بین المللــی 
کــه  می شــود  مخابــره  دنیــا  بــه 
قبلــی  جایــگاه  بــه  آن  طریــق  از 
شــد:   یــادآور  او  برمی گردنــد. 
تهــران  گردشــگری  نمایشــگاه 
کــه یــک روز پــس از جشــن 22 
حضــور  بــا  همزمــان  بهمن مــاه 
ــی از ســایر اســتان ها برگــزار  مهمانان
می شــود، پیــام نشــاط و آمادگــی 
را  مهمان پذیــری  بــرای  ایــران 

می کنــد. مخابــره 

رییـس کمیسـیون ملی یونسـکو، گفت: 
بناهـای  و  میـراث  تخریـب  و  تهدیـد 
بشـریت  روح  بـر  جراحـت  فرهنگـی 
اسـت و جهـان را عـزادار می کند.حجـت 
اندیشـی  هـم  نشسـت  در  ایوبـی  هللا 
حفاظـت از امـوال فرهنگـی ملـت هـا و 
میـراث جهانـی، اظهـار داشـت: در ایـن 
نشسـت جـواد ظریف وزیر امـور خارجه 
ایرانـی  نمـاد حکمـت  دارد کـه  حضـور 
اسـت و پرچـم بهـار را در ایـن زمسـتان 

سـخت در دسـت دارد و قـدم بـه قـدم 
پیـش مـی رود و پرچـم دار بهـار اسـت.
در  اسـت کـه  خـوب  ایـن  وی گفـت: 
جنـگ  طبـل  بـر  عـده ای  جهانـی کـه 
دور  صلـح  و  بـرای گفتوگـو  می کوبنـد 
هـم جمـع شـده ایم کـه قطعـا بی تاثیـر 

نیسـت.
ایوبـی با بیـان اینکه هفتاد سـال پیش 
بعـد از جنـگ جهانـی دوم اندیشـه ای 
آن  در  خاطرنشـان کـرد:  روییـد،  زیبـا 

زمـان بشـر بـه دنبـال آرمان شـهر صلح 
و گفـت و گـو می گشـت و بـا توجـه بـه 
اینکـه می دانسـت جنـگ از ذهن بشـر 
آغـاز می شـود، قصد داشـت آیینه ذهن 
بشـر پـاک کنـد.وی افـزود: بـه همیـن 
تـا  آمدنـد  یونسـکو گردهـم  در  دلیـل 
ضمیـر انسـان را از خشـونت پـاک کنـد 
و اصالت هـا، آیین هـا و خویشـتن آنهـا 
را بـه خودشـان نشـان دهنـد. رییـس 
کمیسـیون ملـی یونسـکو تاکیـد کـرد: 
ایـن سـازمان بـا ثبـت میـراث ملموس 
و غیـر ملمـوس قصـد دارنـد یـاد آوری 
کننـد بشـر خانـواده ای بـزرگ در جهان 
اسـت و ایـن آثـار فرهنگی میـراث همه 

است. بشـر 

تهدید و تخریب میراث فرهنگی 
جراحت روح بشر است

کارشناسان میراث راهی 
جزیره قشم شدند

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان هرمـزگان از 
بررسـی واگـذاری طـرح پـرورش میگـو در جزیره قشـم خبـر داد.رضـا برومند 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، افـزود: بنـا بـه درخواسـت دادسـتان عمومـی و انقاب 
شهرسـتان قشـم نیز فردا)هشـتم بهمن مـاه( واگذاری طرح پـرورش میگو در 
ایـن جزیـره نیـز بررسـی می شـود.وی با بیـان اینکه متولـی رسـیدگی به این 
موضوع سـازمان میراث فرهنگی منطقه آزاد قشـم اسـت، خاطرنشـان کرد: به 
احترام افکار عمومی و بررسـی کارشناسـی به همراه تیم ارزیابی و کارشناسـی 
فـردا راهـی جزیره قشـم شـده و ایـن طرح که طبـق مطالب گفته شـده فضای 
مجـازی موقعیـت جهانـی ژئوپـارک جزیره قشـم را به خطر می اندازد، بررسـی 
مجـدد می شـود.برومند بـا اشـاره بـه اینکـه مختصات گنبـد نمکـی و ژئوپارک 
قشـم در سـازمان منطقـه آزاد قشـم موجـود اسـت و در صورت وجود داشـتن 
طـرح مذکـور در ایـن منطقـه می تـوان مانـع از ادامـه فعالیت شـد، اضافه کرد: 
پرونـده ثبت ژئوپارک قشـم در یونسـکو از سـوی میـراث فرهنگـی منطقه آزاد 
قشـم پیگیـری می شـد و اینکـه محـل اجـرای طـرح در حریـم گنبـد نمکی و 

ژئوپـارک قـرار دارد بایـد از میـراث فرهنگی قشـم اسـتعام گرفته می شـد.    

ته
نک

معـاون گردشـگری ادامـه داد: آمـاده نبودن زیرسـاخت های 
گردشـگری بحثی قدیمی اسـت که با شـرایط موجـود در چند 
روز نمی تـوان مشـکل آن را برطـرف کـرد. معموال هم کشـورها 
در زمـان بحـران و اجـرای برنامه هـای بازآفرینی و احیـاء، روی 
اعتمادسـازی متمرکـز می شـود.تیموری بـه مصوبـه پر سـر و 
صدای اخیر مجلس درباره مالیات بر سـفرهای خروجی اشـاره 
کـرد و گفـت: ایـن موضـوع را پیگیـری کردیم، حتـی نماینده 
سـازمان امـور مالیاتـی را دعـوت کردیم تـا در این بـاره توضیح 
داد کـه اعـالم کردنـد مالیـات جدیـدی بـرای خروج از کشـور 
وضـع نشـده و این مصوبه همـان عوارض خروجی اسـت.او با 
بیـان ایـن امید که صنعت گردشـگری ایـران با اتفاقـات اخیر 
دچـار تالطـم جـدی نخواهد شـد، بـر لـزوم توجه و توسـعه به 
گردشـگری داخلـی تاکید کـرد و افـزود: جمعیت این کشـور 
80 میلیـون نفـر اسـت، نبایـد از ترنـور مالی که ایـن جمعیت 
ایجـاد می کنـد غافـل شـویم. اگـر روی ایـن ظرفیـت توجـه 
شـود، توزیع عادالنه ثـروت و درآمد حتما محقق خواهد شـد.

میراثمیراث

ثبت فارابی و عطار به عنوان دو شخصیت 
برجسته جهانی

تخریب ستون دخمه تاریخی »فقره قا« 

دبیـرکل کمیسـیون ملـی یونسـکو- 

عطـار  و  فارابـی  معرفـی  از  ایـران 

نیشـابوری بـه عنـوان دو شـخصیت 

برجسـته جهانـی در سـالهای 2020 

و 2021 توسـط یونسـکو خبـر داد و گفـت: فارابـی را بـه صـورت 

مشـترک بـا قزاقسـتان ثبت کرده ایـم و عطار نیشـابوری نیز یکی 

از معروف تریـن شـخصیت های ایرانی اسـت که توسـط یونسـکو 

به ثبت رسید.نشسـت تخصصی مراکز فرهنگی میراث مشـترک 

بشـری باعنـوان هم اندیشـی حفاظـت از امـوال فرهنگـی ملت ها 

و میـراث جهانـی، صبـح روز )7 بهمـن مـاه( بـا حضور مسـئوالن 

وزارت میـراث فرهنگـی، سـازمان یونسـکو، وزارت امـور خارجـه، 

اسـاتید دانشـگاه و جمعـی از هنرمنـدان در سـالن همایش هـای 

مرکـز اسـناد در کتابخانه ملـی ایران برگـزار شد.اشـرف بروجردی 

)مشـاور رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی 

ایـران( در ایـن نشسـت با اشـاره به آنکه با همدلی و هم اندیشـی 

فرهنگ بشـری را در مرکزی که منبع حافظه بشـری اسـت، پاس 

می داریـم، گفـت: تمـام اینها برای نسـل امـروز و آینـدگان خواهد 

بـود تـا برای آنها راه عشـق  ورزیدن به انسـان و انسـانیت را یادآور 

شـویم. وقتـی از فرهنـگ می گوییم، سـخن از باورهـا و دیرینگان 

اسـت که به معنای عشـق انسـانها به یکدیگر اسـت. یعنی چگونه 

به زیسـتن را آموختن و باورها را به نظم درآوردن و زبان مشـترک 

را بـه کار گرفتـن. تمـام اینها در نمادهایی مانند شـعر و تجلی هنر 

صنایـع دسـتی برایمـان به یـادگار باقی مانده و خلق میـراث برای 

آیندگان اسـت.

میـراث  اداره  رییـس 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
گفـت:  مهابـاد  گردشـگری 
بخشـی  غیرمجـاز  حفـاران 
ایـن  تاریخـی »فقره قـا«  و  از سـتون دخمـه سـنگی 
مانایی هاسـت،  دوران  بـه  مربـوط  کـه  را  شهرسـتان 
تخریـب کردند.غامرضـا عبـده روز دوشـنبه در گفـت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا اشـاره بـه اینکه ایـن دخمه 
سـنگی فاقـد اشـیای قیمتـی بـوده و تنهـا یـک بنـای 
تاریخـی و باسـتانی به شـمار مـی رود، افـزود: تخریب 
و جسـتجوی غیرمجـاز بـرای یافتـن گنـج و اشـیای 
قدیمـی در آن نشـان دهنده ناآگاهـی تخریب کننـدگان 

اسـت. تاریخـی  بنـای  ایـن 
وی بـا بیـان اینکـه جوامـع محلـی باید بـرای حفاظت 
بیشـتر از ایـن بنا، میراث فرهنگـی را یاری کنند، اضافه 
کـرد: موضـوع تخریـب و لـزوم حفاظـت از ایـن بنـای 
تاریخـی در جلسـه ای بـا حضـور معتمـدان، دهیاری و 
اعضـای شـورای اسـامی روسـتای »اگریقـاش« مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. وی از باغداران و اهالی روسـتای 
»اگریقـاش« خواسـت تـا هرگونـه تردد و حضـور افراد 
ناشـناس را در نزدیکـی ایـن دخمـه تاریخـی بـه اداره 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری مهابـاد 
اطـاع دهنـد تـا از تجـاوز افـراد سـودجو بـه ایـن اثـر 

شـود. جلوگیری 
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در  برف روبـی  روش  مرسـوم ترین  نمک پاشـی، 
کشـور اسـت، که اگـر چه به دلیـل ارزان بودن و در 
دسـترس بـودن بـه ظاهـر مقـرون به صرفه بـه نظر 
بلندمـدت  در  بـه گفتـه کارشناسـان  امـا  می رسـد 
خسـارت های  و  بـود  خواهـد  گـران  و  آسـیب زا 
بسـیاری را بـه ویـژه متوجـه محیط زیسـت می کند. 
بین شـهری  لغزنـده  و  برفـی  مسـیرهای  از  تـردد 
بـوده  زمسـتان  فصـل  مشـکات  از  یکـی  همـواره 
اسـت و این سـختی سـفر برای اسـتان چهارمحال 
و بختیـاری کـه بـه طـور تقریبـی تمامـی محورهای 
برف گیـر  و  سـخت گذر  کوهسـتانی،  آن  ارتباطـی 

می شـود. دوچنـدان  اسـت 
هرچنـد بـا وجـود توصیه هـای پلیس راه و سـازمان 
راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای مبنـی بـر تجهیـز 
از  برخـی  بی توجهـی  زنجیرچـرخ،  بـه  خودروهـا 
بـرف  کـوالک  کنـار  در  توصیـه  ایـن  بـه  راننـدگان 
وقـوع  ترددهـا،  در  بی نظمـی  سـبب  یخبنـدان،  و 
حـوادث رانندگـی و در راه ماندن برخی از مسـافران 
می شـود و ایـن موضـوع می طلبـد تـا بـرای مقابلـه 
بـا یخ زدگـی جاده هـا و تسـهیل در ترددهـا تدبیری 
از  سالهاسـت  کـه  اقدامـی  امـا  شـود  اندیشـیده 
بـر  مبتنـی  می گیـرد  انجـام  امـر  متولیـان  سـوی 

راهـکار علمـی و اسـتاندارد نیسـت.
سالهاسـت کـه در معابـر شـهری و جاده هـای بیـن 
شـهری بـرای آب کـردن بـرف معابر، رفـع یخ زدگی 
از  ارتباطـی  محورهـای  لغزندگـی  از  جلوگیـری  و 
امـا  مخلوطـی از شـن و نمـک اسـتفاده می شـود 
پیامدهـای  غیراسـتاندارد  و  قدیمـی  روش  ایـن 
جـاده ای،  سـازه های  آسـفالت،  روی  بـر  مخربـی 
دارد  زیسـت  محیـط  مهمتـر  همـه  از  و  خودروهـا 
کـه دلیـل ارزان بـودن اسـتفاده از نمـک را غیرقابل 
تاکیـد  آن کارشناسـان  بـر  توجیـه می کنـد. عـاوه 
دارنـد کـه هزینه هـای پنهـان نمک پاشـی بیشـتر از 
اسـتفاده از روش های جدید اسـت و باید اسـتفاده 

از روش هایـی کـه هـم اکنـون در کشـورهای دنیـا 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد را جایگزیـن شـن و 

کـرد. نمک پاشـی 
آلودگـی  جاده هـا،  تدریجـی سـطح  رفتـن  بیـن  از 
زیرزمینـی،  آب هـای  شـدن  شـور  محیط زیسـت، 
سـطح  فـوالدی  سـازه های  و  پل هـا  زنگ زدگـی 
ایـن  در  کـه  خودروهایـی  پوسـیدگی  و  جاده هـا 
اثـرات مخـرب  از  محورهـا تـردد می کننـد بخشـی 

اسـت. جاده هـا  در  نمک پاشـی 
بـودن  برف گیـر  و  کوهسـتانی  موقعیـت  بی شـک 
اسـتان چهارمحـال و بختیـاری سـبب شـده اسـت 
محورهـای  در  نمـک  و  شـن  اسـتفاده  میـزان  تـا 
دیگـر  مناطـق  از  بیشـتر  اسـتان  ایـن  مواصاتـی 
باشـد و همیـن موضـوع پیامدهـای مخـرب آن را 
بیـش از نقـاط دیگـر متوجـه ایـن اسـتان می کنـد. 
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  سرپرسـت  گفتـه  بـه 
جـاده ای چهارمحـال و بختیـاری، از ابتـدای طـرح 
راهـداری زمسـتانی در این اسـتان تاکنون 30 هزار 

ایـن  راهدارخانه هـای  بیـن  در  نمـک  و  شـن  تـن 
اسـتان توزیـع شـده اسـت.

شـهرام ندیمـی در  گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: بـا 
از مسـیرهای  بـودن بسـیاری  بـه کم عـرض  توجـه 
ارتباطـی در اسـتان، میـزان اسـتفاده شـن و نمـک 
داشـته  چشـمگیری  افزایـش  اخیـر  سـال های  در 
اسـت و همیـن موضـوع تهدیـدی بـرای سـازه های 
جـاده ای و محیـط زیسـت پیرامـون ایـن محورهـا 

به شـمار مـی رود.
وی بـا بیـان اینکـه 6 هـزار و ۴00 آبراهـه در طـول 
دارد،  وجـود  اسـتان  ایـن  ارتباطـی  محورهـای 

تصریـح کـرد: اسـتفاده از ایـن میزان نمک سـاالنه 
می کنـد. وارد  آسـیب  آبراهه هـا  ایـن  5درصـد  بـه 
جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  سرپرسـت 
بـر  کـرد:  خاطرنشـان  بختیـاری  و  چهارمحـال 
اسـاس بـرآورد انجـام شـده، سـاالنه 300 آبراهه در 
ایـن اسـتان از بیـن مـی رود کـه تـا 2 دهـه آینـده 

شـد. خواهـد  تخریـب  آبراهه هـا  ایـن  تمـام 
آبراهه هـا بـه مجراهایـی گفتـه می شـود کـه آب و 
بـرف مذاب را از سـطح جـاده بـه زمینه های اطراف 
آن هدایـت می کنـد. یـک کارشـناس حـوزه آب نیز 
در خصـوص تاثیـر منفـی نمـک پاشـی و نفـوذ آن 

محیط زیست قربانی جدال برف و نمک
نمک پاشی، مرسوم ترین روش برف روبی در کشور است اما نمک پاشی، مرسوم ترین روش برف روبی در کشور است

ــا و  ــب جاده ه ــرای تخری ــی ب ــا عامل ــه تنه ــت و ن ــمن خودروهاس ــک دش ــن نم ــر ای ــالوه ب ع
ــز  ــا نی ــودگی خودروه ــی و فرس ــه زنگ زدگ ــر ب ــه منج ــی رود بلک ــمار م ــه ش ــت ب محیط زیس
می شــود.یک تکنســین خــودرو و مکانیــک شــهرکرد نیــز در همیــن خصــوص گفــت: نمــک حــل 
شــده در آب، نقــش کاتالیــزور در فراینــد اکسیداســیون را ایفــا می کنــد و ســرعت ایــن فراینــد را 
افزایــش می دهــد، در واقــع نمــک پــس از حــل شــدن در آب تبدیــل بــه الکترولیــت می شــود و 
زمانــی کــه خــودروی بــا آب و یــخ بــه همــراه نمــک تمــاس پیــدا کنــد، فراینــد انتقــال الکتــرون 

ــه پوســیدگی خــودرو می شــود.     ــرد و منجــر ب بســیار ســریع شــکل می گی

ــودن  ــرض ب ــه کم ع ــه ب ــا توج ــی: ب ندیم
در  ارتباطــی  مســیرهای  از  بســیاری 
ــک  ــن و نم ــتفاده ش ــزان اس ــتان، می اس
ــمگیری  ــش چش ــر افزای ــال های اخی در س
داشــته اســت و همیــن موضــوع تهدیــدی 
محیــط  و  جــاده ای  ســازه های  بــرای 
زیســت پیرامــون ایــن محورهــا بــه شــمار 

ــی رود. م

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
مرکـزی گفـت: در تاش هسـتیم کـه تاالب 
شـکار  حفاظتـی  منطقـه  بـه  اراک  میقـان 

ممنـوع ارتقـا یابـد.
رضـا میرزایـی دوشـنبه هفتم بهمـن ماه در 
نشست مطبوعاتی به مناسب 15 بهمن "روز 
تاالب هـا" بـا اشـاره بـه اینکـه تـاالب میقان 
اراک یکـی از مهمتریـن تاالب هـای مرکـزی 
خوشـبختانه  کـرد:  اظهـار  اسـت،  کشـور 
بـه  پرنـدگان  مهاجـرت  وجـود  بـا  تاکنـون 
ایـن تـاالب مـورد و تلفاتی ناشـی از بیماری 
مشـاهده نشـده اسـت و بـا توجـه بـه مرگ 
شـمار زیـادی پرنـده در تـاالب میانکالـه که 
علـت آن هنـوز از سـوی دامپزشـکی اعـام 
نشـده ایـن موضـوع خطـری بـرای تـاالب 
میقـان نخواهـد بـود چراکـه مهاجـرت از باال 
بـه پاییـن و بـه سـمت تـاالب میقـان تمام 
شـده و بیمـاری دامـن گیـر میقـان نخواهد 

بود.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر موضوع 
مهاجـرت معکـوس پرنـدگان مطرح اسـت، 
گفـت: اگـر تلفاتـی در تـاالب میقـان اراک 
وجـود داشـته تلفـات فیزیکی بـوده و هیچ 

بیمـاری در منطقـه گـزارش نشـده اسـت.
میرزایـی در خصوص صید و شـکار در تاالب 
میقـان اراک بیـان کرد: در سـال جـاری تنها 
مجـوز صید و شـکار پرندگان خشـکی زی به 
صـورت شهرسـتانی در اسـتان صادر شـده و 
حتـی شـمار پروانـه شـکار از 3۴00 مـورد در 
سـال گذشـته بـه کمتـر از هـزار مورد رسـید، 
امـا نکتـه اینجاسـت که بـه هر حـال تخلف 
وجـود دارد، امـا دسـتگاه قضایـی و یـگان 
حفاظـت همـواره بـا قـدرت بـا ایـن مسـئله 
سـال  در  طـوری کـه  بـه  مقابلـه کرده انـد 
جـاری یکـی از شـکارچیان غیـر مجـاز کـه 
اقـدام بـه صید بیـش از 100 پرنـده کرده بود 
بـا برخـورد قاطـع دسـتگاه قضایـی مواجـه 
شـد، بـه طـوری کـه عـاوه بـر ضبط سـاح 
و جـزای نقـدی بـه حبس نیز محکوم شـد. 
البتـه پاسـگاه محیط بانی تاالب که از سـال 
93 هنـوز مـورد اسـتفاده قرار نگرفته اسـت، 
همزمـان بـا روز تاالب در روسـتای داوودآباد 

رسـما افتتـاح می شـود.

ن 
دگا

ارزیابی وضعیت مهاجرت پرندگان به منطقه شورابیلپرن
زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  رئیـــس 
و  پایـــش  اردبیـــل گفـــت:  شهرســـتان 
مهاجـــر  پرنـــدگان  وضعیـــت  ارزیابـــی 
ـــل  ـــورابیل اردبی ـــوع ش ـــکار ممن ـــه ش دریاچ

ــد. ــاز شـ آغـ
ـــل  ـــل ، فاض ـــنیم در اردبی ـــزاری تس ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
عبـــدی در جلســـه پایـــش وضعیـــت پرنـــدگان در اســـتان 
ـــه  ـــای ب ـــش ه ـــر اســـاس پای ـــار داشـــت: ب ـــل اظه اردبی
ـــر  ـــتان نی ـــوزه شهرس ـــای ح ـــاالب ه ـــده از ت ـــل آم عم
ـــر در  ـــدگان مهاج ـــبی از پرن ـــت مناس ـــل، جمعی و اردبی

ـــت. ـــده اس ـــاهده ش ـــق مش ـــن مناط ـــی از ای برخ
وی افـــزود: دریاچـــه شـــورابیل بـــه دلیـــل منطقـــه شـــکار 
ــتراحتگاهی  ــایت اسـ ــگاه و سـ ــودن، پناهـ ــوع بـ ممنـ
ــار  ــزی و کنـ ــر آبـ ــدگان مهاجـ ــرای پرنـ ــبی بـ مناسـ
ـــی  ـــت حفاظت ـــد و از اهمی ـــی آی ـــمار م ـــه ش ـــتان ب اس
و اکولوژیـــک مهمـــی برخـــوردار اســـت کـــه توســـط 

زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  اداره  کارشناســـان 
بصـــورت ســـاالنه  اســـتان  و  اردبیـــل  شهرســـتان 
ـــی  ـــماری م ـــر ش ـــی س ـــن الملل ـــم بی ـــا تقوی ـــق ب مطاب
ـــتان  ـــت شهرس ـــط زیس ـــت محی ـــس حفاظ ـــود. رئی ش
ـــه  ـــک ب ـــد نزدی ـــن بازدی ـــرد: در آخری ـــان ک ـــل بی اردبی
500 قطعـــه پرنـــده از گونـــه هـــای مختلـــف رویـــت شـــد 
ــوع  ــده از نـ ــاهده شـ ــای مشـ ــه هـ ــتر گونـ ــه بیشـ کـ
ـــی،  ـــر، کاکای ـــت و چنگ ـــوده اس ـــبز ب ـــه اردک سرس گون
ـــار  ـــر و کن ـــای آبچ ـــایر اردک ه ـــل، س ـــکا، حواصی خوت
ـــن  ـــده در ای ـــاهده ش ـــای مش ـــه ه ـــر گون ـــزی از دیگ آب

منطقـــه بـــوده اســـت.
عبـــدی تصریـــح کـــرد: عمـــوم شـــهروندان و عاقـــه 
ـــورت  ـــد در ص ـــی توانن ـــت م ـــط زیس ـــه محی ـــدان ب من
ـــط  ـــی مرتب ـــت محیط ـــف زیس ـــه تخل ـــاهده هرگون مش
ـــن 15۴0  ـــماره تلف ـــا ش ـــه ب ـــد بافاصل ـــکار و صی ـــا ش ب

در طـــول شـــبانه روز موضـــوع را گـــزارش کننـــد.

ــات  ــت تلف ــدران عل ــت مازن ــد محیط زیس ــک معتم دامپزش
ــتان گذران  ــر زمس ــده مهاج ــال پرن ــزار ب ــد ه ــکوک چن مش
را در تــاالب بین المللــی میانکالــه را مســمومیت غذایــی 

اعــام کــرد.
دکتــر بهرنــگ اکرامــی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــی  ــمومیت غذای ــن مس ــناء ای ــت : مش ــا گف ــگار ایرن خبرن
نوعــی باکتــری اســت کــه در پرنــدگان بویــژه از گونــه هــای 
چنگــر و فامینگــو کــه از جلبــک هــا و پانگتــون هــا تغذیــه 

ــد ، ایجــاد مــی شــود. مــی کنن
تلفــات  بیشــترین  حاضــر  حــال  در   : اضافــه کــرد  وی 
پرنــدگان وحشــی در تــاالب بیــن المللــی میانکالــه مربــوط 
بــه چنگــر معمولــی و فامینگوهاســت کــه منبــع اصلــی 
ــک  ــزی از جلب ــار آب ــدگان کن ــوان پرن ــه عن ــا ب ــه آنه تغذی
در  باکتریایــی  بیمــاری  ایــن  و  اســت  پانگتــون  و  هــا 
ــر  ــدگان مهاج ــرگ پرن ــرای م ــتان ب ــل اس ــگاه داخ آزمایش
ــت رســیده اســت. ــه قطعی ــا حــدودی ب ــذران ت زمســتان گ
ــن  ــاء ای ــن منش ــا یافت ــدی م ــی بع ــت : بررس ــی گف اکرام
ــی آب  ــث آلودگ ــه باع ــت ک ــاری اس ــاد بیم ــی و ایج آلودگ
ــدگان  ــال پرن ــزار ب ــد ه ــدن چن ــف ش ــه و تل ــاالب میانکال ت

ــت. ــده اس ــذران ش ــتان گ ــر زمس مهاج
ــن  ــت ای ــرح اس ــه مط ــی ک ــی از احتماالت ــزود : یک وی اف
غــذای  و  تــاالب  آب  پیــش  روز  چندیــن  از  اســت کــه 
یــا حتــی  و  خانگــی  فاضــاب  ورود  اثــر  بــر  پرنــدگان 

صنعتــی آلــوده شــده و آلودگــی بــر جلبــک هــا و پانگتــون 
هــا هــم اثــر گذاشــته باشــد و در نتیجــه آن پرندگانــی کــه 
ــده  ــمومیت ش ــار مس ــد دچ ــه کردن ــوده تغذی ــمت آل از قس

ــند. باش
ایــن دامپزشــک توضیــح داد : احتمــاال مــرگ پرنــدگان 
حــدود 10 روز پــس از آلودگــی منبــع غذایــی و مصــرف آن 

ــه دارد. ــان ادام ــده و همچن ــروع ش ش
پرنــدگان  در  بیمــاری  ایــن  بــروز  ســابقه  مــورد  در  وی 
ــار داشــت :  ــه اظه ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی وحشــی در ت
ــابهی 12  ــت مش ــابه وضعی ــا مش ــق اظهارنظره ــه طب ــر چ اگ
ــن  ــات چندی ــه رخ داد و تلف ــز در میانکال ــش نی ــال پی س
هــزار بالــی پرنــدگان را موجــب شــد، ولــی متاســفانه 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای ــی علم ــابقه بررس س
ــی  ــت محیط ــخ زیس ــه تل ــن حادث ــزود : در ای ــی اف اکرام
مــا بــه دنبــال بررســی دقیــق میدانــی و آزمایشــگاهی 
هســتیم تــا بتوانیــم پیــش زمینــه علمــی آن را بــرای 
ــت  ــد محیط زیس ــک معتم ــم. دامپزش ــداری کنی ــده نگه آین
مازنــدران همچنیــن گفــت کــه اکنــون بــا رد قطعــی ارتبــاط 
تلفــات پرنــدگان بــا بیمــاری میکروبــی آنفلوانــزا حــاد 
پرنــدگان و نیوکاســل و باکتریایــی بــودن ریشــه ایــن مــرگ 
ــا  ــدگان ت ــه ســایر پرن ــاری ب ــر ، احتمــال ســرایت بیم و می
حــد زیــادی از بیــن رفــت، ولــی همیــن باکتــری هــا مــی 

ــوند. ــری ش ــاری دیگ ــش از 100 بیم ــل بی ــد عام توانن

دکتــر اکرامــی  در مــورد ابتــاء پرنــدگان بــه بیمــاری 
بوتولیســم بــه عنــوان یکــی از مســمومیت هــای غذایــی کــه 
ــوص  ــه خص ــی و ب ــروهای خانگ ــاء آن از کنس ــتر منش بیش
ــن  ــروز ای ــال ب ــا احتم ــی م ــت : بررس ــت ، گف ــی اس ماه

ــت. ــرده اس ــون رد ک ــاری را تاکن بیم
 وی توضیــح داد : منشــاء ایــن بیمــاری باکتــری بــی 
ــود  ــی ش ــد ســم در روده م ــث تولی ــه باع ــوازی اســت ک ه
ــن  ــث ای ــه بح ــاء روده ای دارد و چنانچ ــی منش ــه نوع و ب
ــر  ــو و چنگ ــز فامینگ ــه ج ــد ب ــد، بای ــرح باش ــاری مط بیم

جلبــک خــوار ، دیگــر گونــه هــا نیــز بــه ایــن بیمــاری آلــوده 
ــایر  ــات س ــه تلف ــتند ک ــادی داش ــات زی ــدند و تلف ــی ش م
ــی  ــات علم ــو هی ــن عض ــود. ای ــمار ب ــت ش ــا انگش ــه ه گون
دانشــگاه آزاد اســامی چالــوس در مــورد دلیــل ممنــوع 
شــدن مصــرف پرنــدگان شــکاری وحشــی هــم گفــت : بــر 
ــاری  ــی بیم ــه برخ ــی ک ــتی در زمان ــول بهداش ــاس اص اس
ــد از مصــرف   ــدگان ایجــاد مــی شــود، بای ناشــناخته در پرن
کننــدگان  مصــرف  ســامت  بــرای  وحشــی  پرنــدگان  

ــود. ــودداری ش خ

ــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز  سرپرســت دانشــگاه عل
نخســتین  در  خوزســتانی ها  نفــس  تنگــی  گفت:عامــل 
ــات انجــام شــده  ــق بررســی  و تحقیق ــزی، طب ــارش پایی ب
روی بیمــاران تنفســی، گــرده درخــت کونوکارپــوس اســت.
بــه گــزارش ایرنــا فرهــاد ابول نژادیــان روز یکشــنبه در 
نشســت شــورای ســامت خوزســتان در سرســرای شــهید 
ــکل  ــل مش ــه دلی ــرد: فرضی ــان ک ــتانداری بی ــی اس رجای
تنفســی بــرای شــهروندان پــس از نخســتین بارندگــی 
ــوی اســت  ــوس ق ــز ناشــی از وجــود درخــت کونوکارپ پایی

مسموم بودن تاالب میانکاله علت احتمالی 
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قره سو لک لک ها را ماندگار کرد

آخرین جزئیات از علت مرگ دلفین در برج میالد

حیـات  اداره  رئیـس 
زیسـت  محیـط  وحـش 
لـک   : گفـت  کرمانشـاه 
لـک هـا معمـوال با شـروع 
فصـل سـرما از عرض های 
بـه  گذرانـی  زمسـتان  بـرای  زمیـن  شـمالی 
مسـیر  در  و  می کننـد  سـفر  جنوبـی  عرض هـای 
کـوچ خـود در مناطـق مختلفـی از اسـتان توقـف 

دارنـد.
حیـات  اداره  رئیـس  خان محمـدی  زمـان  علـی 
وحـش محیـط زیسـت کرمانشـاه بـا بیـان اینکه 
در  می تواننـد  مهاجـرت  بـر  عـاوه  لک هـا  لـک 
یـک منطقـه مانـدگار شـوند، گفت : لـک لک های 
پاالیشـگاه کرمانشـاه بـا توجـه بـه نزدیکـی ایـن 
بـودن  فراهـم  و  سـو  قـره  رودخانـه  بـه  محـل 
شـرایط محیطـی مدت هاسـت کـه در ایـن منطقه 

شـده اند. مانـدگار 
قورباقه هـا،  از  پرنـدگان  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  او 
آبـزی  موجـودات  سـایز  و  کوچـک  ماهی هـای 

تغذیـه می کننـد، گفـت : ایـن پرنـدگان می توانند 
دیگـر  و  ضایعـات گوشـت  از  آبزیـان  بـر  عـاوه 
پـس ماند هـای انسـانی نیـز تغذیـه کننـد، از این 
کرمانشـاه  پاالیشـگاه  در  کافـی  غـذا  وجـود  رو 
می توانـد یکـی از دالیـل ماندگاری ایـن حیوانات 

. شد با
زیسـت  محیـط  وحـش  حیـات  اداره  رئیـس 
کرمانشـاه  پاالیشـگاه  محیـط  گفـت:  کرمانشـاه 
محسـوب  امـن  محیطـی  پرنـدگان  ایـن  بـرای 
می شـوند و آن ها در معرض آزار و شـکار نیسـتند 
بـه همیـن دلیـل بـه راحتـی در این منطقـه زاد و 

می کننـد. بـزرگ  را  خـود  جوجه هـای  و  ولـد 
خـان محمـدی گفـت: هـر سـاله در فصـل سـرما 
بـا توجـه بـه ورود لـک لک هـای مهاجـر جمعیت 
لک لک هـای پایشـگاه کرمانشـاه افزایـش پیـدا 
تـازه  از  بخشـی  دارد  امـکان  حتـی  و  می کنـد 
وارد هـای جـوان نیـز پـس از جفـت گیـری و النه 

سـازی در ایـن منطقـه مانـدگار شـوند .

رئیـس کمیسـیون سـامت 
شـورای  زیسـت  محیـط  و 
شـهر تهـران گفـت: مشـکل 
مـرگ  دلیـل  مـادرزادی 
دلفیـن ۴00 میلیـون دالری در مجموعـه دلفیناریـوم 

اسـت. بـوده  میـاد  بـرج 
بـه گـزارش مشـرق ، زهـرا صدراعظـم نـوری، رئیس 
کمیسـیون سـامت و محیـط زیسـت شـورای شـهر 
مجموعـه  بررسـی  جزئیـات  آخریـن  دربـاره  تهـران 
دلفیناریـوم در بـرج میـاد اظهـار داشـت: براسـاس 
کالبدشـکافی کـه از دلفیـن تلف شـده ایـن مجموعه 
انجـام گرفتـه علـت مـرگ ایسـت قلبـی اعام شـده 
کـه دلیـل آن نارسـایی قلبـی مـادرزادی بوده اسـت.

بیشتر بخوانید:
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دلفیـن دیگـر ایـن مجموعه 
مشـکلی نـدارد و گزارشـی هم در این راسـتا منتشـر 
نشـده اسـت، گفـت: اساسـًا حیوانات بایـد در محیط 
طبیعـی خـود باشـند و مـن مخالفـم کـه آن هـا را 
از طبیعـت اصلـی شـان جـدا کنیـم. قفس، سـیرک، 

بـاغ وحـش و اسـتخر همه باعـث محدودیـت هایی 
بـرای حیوانـات مـی شـود و مخالفـم کـه سـیرک یا 

اسـتخر بـرای دلفیـن هـا راه اندازی شـود.
نـوری ادامـه داد: مجموعـه دلفیناریـوم بـر اسـاس 
داشـته  زیسـت  محیـط  سـازمان  از  کـه  مجـوزی 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و ادامـه فعالیـت ایـن 
مجموعـه نیـز بسـتگی بـه ایـن سـازمان دارد. آن ها 
نظـارت مسـتمر بـر ایـن مجموعـه را خواهند داشـت 
و  اسـت  دلفیناریـوم مسـتقر  در  هـم  دامپزشـک  و 
شـرایط دلفیـن و شـیردریایی را کنتـرل مـی کنـد.

رئیس کمیسـیون سـامت و محیط زیسـت شـورای 
شـهر تهـران در پاسـخ بـه اینکـه آیـا دلفیـن جدیـد 
بـرای ایـن مجموعـه خریـداری مـی شـود یـا خیـر، 
گفـت: بـه مـا اعـام کـرده انـد کـه ادامـه فعالیـت با 
دلفین دیگر و شـیردریایی اسـت و بر اسـاس اعام 
مسـؤوالن دلفیناریـوم قیمـت هر دلفیـن 300 تا ۴00 
میلیـون دالر اسـت کـه هزینـه باالیـی بـوده و خبری 

از خریـد دلفیـن جدیـد ندارم.

احتمال وقوع بهمن در جاده های منتهی به شمال کشور
بر اساس هشدار سازمان هواشناسی، به علت افزایش دما، احتمال وقوع بهمن در جاده های 
ارتباطی منتهی به شمال کشور و اردبیل وجود دارد.

تالش برای ارتقای 
تاالب میقان به 
منطقه حفاظتی

ت
یس
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هوای ۴ شهر ناسالم استم
ـــدا  ـــوا و ص ـــی ه ـــش آلودگ ـــروه پای ـــس گ ریی
محیـــط ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت 
ـــاخص  ـــا ش ـــرج ب ـــهرهای ک ـــوای ش ـــت: ه گف
ــدان 1۴6  ــران 117، اراک 1۴0 و ھمـ 103، تهـ
گروه هـــای  بـــرای  ناســـالم  شـــرایط  در 

حســـاس قـــرار دارد.
شـــهرام ســـپهرنیا روز دوشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا 
خبرنـــگار علمـــی ایرنـــا افـــزود: هـــوای شـــهرهای زابـــل 
ــد  ــن 25، بیرجنـ ــل 25، قزویـ ــاخص 13، اردبیـ ــا شـ بـ
ــواز ۴1،  ــه ۴1، اھـ ــت 35، ارومیـ ــنندج 33، رشـ 28، سـ
ــاه  ــهرکرد ۴5، ایـــام ۴8 و کرمانشـ بندرعبـــاس ۴3، شـ

۴9 پـــاک اســـت.
ــزد  ــهرهای یـ ــوای شـ ــار داشـــت: همچنیـــن هـ وی اظهـ
ــاد 65، تبریـــز  ــیراز 63، خـــرم آبـ ــا شـــاخص 61، شـ بـ
76، بوشـــهر 82، اصفهـــان 83، مشـــهد 87، قـــم 89 و 
ـــرار  ـــول ق ـــل قب ـــرایط قاب ـــول در ش ـــل قب ـــان 98 قاب زنج
دارنـــد. بـــر اســـاس اخطاریـــه ویـــژه آلودگـــی هـــوا در 
ـــا،  ـــداوم آالینده ه ـــدید و ت ـــا تش ـــی، ب ـــازمان هواشناس س

ــی  ــت و صنعتـ ــهرهای پرجمعیـ ــهرها، شـ ــوای کان شـ هـ
روزهـــای سه شـــنبه و چهارشـــنبه 8 و 9 بهمـــن مـــاه در 
ــا قـــرار خواهـــد  ــالم بـــرای تمـــام گروه هـ شـــرایط ناسـ

گرفـــت.
ــت  ــروع انباشـ ــی، شـ ــازمان هواشناسـ ــزارش سـ ــه گـ بـ
ــود  ــد بـ ــاه خواهـ ــن مـ ــنبه 8 بهمـ ــا از سه شـ آالینده هـ
هـــوای  در  آالینده هـــا  غلظـــت  افزایـــش  موجـــب  و 
ـــد  ـــد ش ـــان و اراک خواه ـــرج، اصفه ـــران، ک ـــهرهای ته ش
کـــه در ایـــن وضعیـــت کاهـــش کیفیـــت هـــوا تـــا حـــد 
ناســـالم بـــرای تمـــام گروه هـــای ســـنی خواهـــد رســـید 
و ایـــن شـــرایط تـــا اواســـط چهارشـــنبه 9 بهمـــن مـــاه 

ادامـــه دارد.
ـــودکان،  ـــژه ک ـــه وی ـــان ب ـــه هم وطن ـــی ب ـــازمان هواشناس س
ـــرده  ـــه ک ـــی توصی ـــی و قلب ـــاران تنفس ـــن و بیم ـــراد مس اف
ـــد،  ـــودداری کنن ـــهر خ ـــطح ش ـــروری در س ـــردد غیرض از ت
ـــهری،  ـــردد ش ـــش ت ـــرای کاه ـــدات الزم ب ـــن تمهی همچنی
مدیریـــت نـــوع ســـوخت واحدهـــای صنعتـــی در ســـطح 

ـــود. ـــاذ ش ـــهرها اتخ ـــه کان ش و حوم

ت
یس

ط ز
حی

م

دو  صـــدور  بـــا  هواشناســـی  ســـازمان 
اخطاریـــه  نســـبت بـــه افزایـــش آلودگـــی 
هـــوا در تهـــران و ســـه شـــهر دیگـــر و 
ـــور  ـــمال کش ـــای ش ـــن در جاده ه ـــوع بهم ـــال وق احتم

هشـــدار داد.
بـــه گـــزارش ایســـنا بـــر اســـاس اخطاریـــه ســـازمان 
هواشناســـی روز )8 بهمـــن مـــاه( افزایـــش غلظـــت 
کـــرج،  تهـــران،  شـــهرهای  درهـــوای  آالینده هـــا 
اصفهـــان و اراک )شـــهرهای پرجمعیـــت و صنعتـــی( 
پیش بینـــی می شـــود کـــه کاهـــش کیفیـــت هـــوا تـــا 
ـــی  ـــنی را در پ ـــای س ـــه گروه ه ـــرای کلی ـــالم ب ـــد ناس ح
ـــن  ـــنبه )9 بهم ـــا اواســـط چهارش ـــت ت ـــن وضعی دارد. ای
مـــاه( ادامـــه می یابـــد. در ایـــن شـــرایط خـــودداری 
از تـــردد غیرضـــروری در ســـطح شـــهر بویـــژه بـــرای 
ـــی،  ـــی و قلب ـــاران تنفس ـــن و بیم ـــراد مس ـــودکان، اف ک
ـــهری،  ـــردد ش ـــش ت ـــرای کاه ـــدات الزم ب ـــاذ تمهی اتخ
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این صفحه می خوانیم
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تصریـح کـرد: اسـتفاده از ایـن میزان نمک سـاالنه 
می کنـد. وارد  آسـیب  آبراهه هـا  ایـن  5درصـد  بـه 
جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  سرپرسـت 
بـر  کـرد:  خاطرنشـان  بختیـاری  و  چهارمحـال 
اسـاس بـرآورد انجـام شـده، سـاالنه 300 آبراهه در 
ایـن اسـتان از بیـن مـی رود کـه تـا 2 دهـه آینـده 

شـد. خواهـد  تخریـب  آبراهه هـا  ایـن  تمـام 
آبراهه هـا بـه مجراهایـی گفتـه می شـود کـه آب و 
بـرف مذاب را از سـطح جـاده بـه زمینه های اطراف 
آن هدایـت می کنـد. یـک کارشـناس حـوزه آب نیز 
در خصـوص تاثیـر منفـی نمـک پاشـی و نفـوذ آن 

ایرنـا گفـت:  خبرنـگار  بـه  زیرزمینـی  آب هـای  بـه 
حتـی  و  جانـوران  آب،  خـاک،  بـرای  نمک پاشـی 
مبلمـان شـهری و جـاده ای زیـان آور اسـت چـرا که 
آلودگـی حاصـل از نمـک بـه آب هـای زیرزمینـی و 
سـطحی نفـوذ کـرده و در نهایـت منجـر بـه شـوری 
آب، سـوختگی گیاهـان و نابـودی موجـودات داخل 
خـاک نیـز می شـود کـه در درازمدت اثـرات مخرب 

خـود را بیشـتر نشـان می دهـد.
واسـطه  بـه  نمـک  افـزود:  فاطمـی  سیدهاشـم 
خوردندگـی بـاال عـاوه  بـر اینکـه از نظـر فیزیکی بر 
محیـط زیسـت تاثیـر مخربـی دارد بلکـه از آنجا که 

بیشـترین انحـال را در بیـن عناصـر دارد و سـریع 
در آب حـل می شـود ، سـبب شـور شـدن آب هـای 
زیرزمینـی می شـود و ایـن آب هـا قابلیـت مصرفـی 
خـود را از دسـت می دهنـد و بحـران تامیـن آب را 

می کنـد. تشـدید 
وی تصریـح کـرد: همچنیـن نفـوذ نمـک در خـاک 
ریشـه گیاهـان را می سـوزاند، موجـودات ریـز زنـده 
از جهـات بسـیاری  از بیـن می بـرد و  را  در خـاک 
بـر کیفیـت آب و محیـط زیسـت اطـراف جاده هـا 

منفـی می گـذارد. تاثیـر 
ایـن کارشـناس حـوزه آب توصیه کـرد از روش های 

جایگزیـن بـرای یخ زدایـی جاده هـا اسـتفاده شـود 
و چنانچـه ایـن امـکان وجـود نداشـت در مخلـوط 
بین شـن و نمک از شـن بیشـتری اسـتفاده شـود 
میـزان  بـه کمتریـن  نمـک   از  اسـتفاده  درصـد  و 

ممکـن کاهـش داده شـود.
رییـس اداره نگهـداری ابنیـه فنـی راه هـای اداره کل 
و  چهارمحـال  جـاده ای  راهـداری  و  نقـل  و  حمـل 
بختیـاری نیـز بـه تاثیـر مخـرب نمک بـر جاده ها و 
سـازه های آن اشـاره کـرد و گفـت: اگر چه بـا توجه 
بـه ارزان بـودن و نیـاز نداشـتن بـه فنـاوری خاصی 
در نمک پاشـی جاده هـا، هم اینـک از این روش در 
اسـتان و کشـور اسـتفاده می شـود امـا ایـن روش 

مطلوبـی بـه شـمار نمی رود.
حامـد ایرج پـور افـزود: نمـک یـا سـدیم کلریـد از 
مخرب تریـن عناصـر طبیعـی بـر روی فـوالد اسـت 
و نـه تنهـا بـر پوسـیدگی قطعـات زیریـن خودروها 
نظیـر  جـاده ای  سـازه های  روی  بلکـه  دارد  اثـر 
پل هـا، پایه هـای فلـزی و آسـفالت جـاده نیـز اثـر 

می گـذارد. مخربـی 
روش هـای  کـردن  جایگزیـن  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
بـه جـای نمک پاشـی در جاده هـا، تصریـح  نویـن 
کـرد: در روش هـای جایگزیـن می تـوان بـه جـای 
نمـک از مـوادی نظیـر »کلریـد منیزیـم« و »کلرید 
پتاسـیم« و یـا »اسـتات منیزیم« اسـتفاده کرد که 
نـه تنهـا اثـر مخربـی بـر محیط زیسـت نـدارد بلکـه 
نوعـی کـود نیـز بـرای گیاهـان بـه شـمار مـی رود.
مقابلـه  نویـن  روش هـای  از  اسـتفاده  ایرج پـور، 
قابـل  اعتبـارات  نیازمنـد  را  جاده هـا  یخ زدگـی  بـا 
توجهـی دانسـت و گفت: بـاال بودن هزینه اسـتفاده 
از ایـن روش هـا و در اختیـار نداشـتن دانش بومی 
بـر دولـت تحمیـل  ایـن روش هـا، هزینـه زیـادی 
نمک پاشـی  روش  همـان  رو  همیـن  از  می کنـد 
اداره  دارد.رییـس  قـرار  دسـتورکار  در  همچنـان 
نگهـداری ابنیـه فنـی راه هـای اداره کل حمـل و نقل 
بـا  بختیـاری  و  چهارمحـال  جـاده ای  راهـداری  و 
اشـاره بـه اسـتفاده آزمایشـی »اسـتات منیزیـم« 
و  امسـال  داشـت:  اظهـار  شـهرکرد،  شهرسـتان  در 
شهرسـتان  جاده هـای  از  بخشـی  گذشـته  سـال 
شـهرکرد بـا محلـول اسـتات منیزیـم یخ زدایی شـد 
کـه نتیجـه خوبـی بـه همـراه داشـت امـا اسـتفاده 
از آن در تمامـی محورهـای ارتباطـی اسـتان نیـاز 
بـه اعتبـار قابـل توجهـی دارد کـه در حـال حاضـر 

نیسـت. امکانپذیـر 

نمک یا سدیم کلرید 
از مخرب ترین عناصر 
طبیعی بر روی فوالد 

است و نه تنها بر 
پوسیدگی قطعات 
زیرین خودروها 

اثر دارد بلکه روی 
سازه های جاده ای نظیر 

پل ها، پایه های فلزی 
و آسفالت جاده نیز اثر 

 مخربی می گذارد.
در روش های جایگزین 
می توان به جای نمک 
از موادی نظیر »کلرید 

منیزیم« و »کلرید 
پتاسیم« و یا »استات 
منیزیم« استفاده کرد.

محیط زیست قربانی جدال برف و نمک
نمک پاشی، مرسوم ترین روش برف روبی در کشور است اما نمک پاشی، مرسوم ترین روش برف روبی در کشور است

ــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز  سرپرســت دانشــگاه عل
نخســتین  در  خوزســتانی ها  نفــس  تنگــی  گفت:عامــل 
ــات انجــام شــده  ــق بررســی  و تحقیق ــزی، طب ــارش پایی ب
روی بیمــاران تنفســی، گــرده درخــت کونوکارپــوس اســت.
بــه گــزارش ایرنــا فرهــاد ابول نژادیــان روز یکشــنبه در 
نشســت شــورای ســامت خوزســتان در سرســرای شــهید 
ــکل  ــل مش ــه دلی ــرد: فرضی ــان ک ــتانداری بی ــی اس رجای
تنفســی بــرای شــهروندان پــس از نخســتین بارندگــی 
ــوی اســت  ــوس ق ــز ناشــی از وجــود درخــت کونوکارپ پایی

ــود. ــت ش ــاف آن ثاب ــه خ ــر اینک مگ
وی در خصــوص ویــروس کرونــا نیــز افــزود: تاکنــون 
مــوردی از ویــروس کرونــا در ســطح کشــور مشــاهده نشــده 
امــا در ایــن خصــوص، هشــدار الزم بــه فرودگاه هــای 

ــت. ــده اس ــتان داده ش خوزس
وی بیــان کــرد: در خوزســتان صنایــع آالینــده زیــادی 
بــرای  زیــادی  هزینــه  آلودگی هــا  ایــن  و  دارد  وجــود 
می کنــد؛  ایجــاد  بیمارســتان ها  و  پزشــکی  علــوم 
و  آلوده کننــده  شــرکت های  راهبــردی  شــورای  بایــد 

ــعه  ــه توس ــا در زمین ــود ت ــاد ش ــامت ایج ــده س تهدیدکنن
ــده  ــع آالین ــد و صنای ــک کنن ــامت کم ــاخت های س زیرس
ــن  ــه را تامی ــن زمین ــا در ای ــر نیازه ــا دیگ ــی ی ــع مال مناب
احــداث همراه ســرای  ابول نژادیــان در خصــوص  کننــد. 
بیمــاران در اهــواز بیــان کــرد: مقــرر شــده یــک همراه ســرا 
ــی و  ــع فضــای فیزیک ــزار مترمرب ــا شــش ه ــه ب در 9 طبق
ــتان  ــتان گلس ــاورت بیمارس ــت در مج ــت 200 تخ ــا ظرفی ب
ــد حمایــت  ــه نیازمن اهــواز احــداث شــود کــه در ایــن زمین

هســتیم. دســتگاه ها  تمامــی 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موسســه خیریــه رهــا بــرای 
خواهــد  کمــک  اهــواز  در  ســرا  همــراه  ایــن  ســاخت 
ــان  ــکان همراه ــرای اس ــرا ب ــراه س ــن هم ــزود: ای ــرد اف ک
ــتان  ــد در بیمارس ــادی بای ــان زی ــدت زم ــه م ــی ک بیماران
ــرای  ــی ب ــی کاف ــوان مال ــا ت ــکان و ی بســتری باشــند و ام
اقامــت در هتــل را ندارنــد ســاخته مــی شــود. وی گفــت: 
ســرطان دومیــن دلیــل شــایع مــرگ و میرهــا اســت و 10 
ــرطان ها  ــل س ــه دلی ــه ب ــا در جامع ــد مرگ ه ــا 11 درص ت

ــت. اس
ــزود:   ــه ســرطان های شــایع خوزســتان اف ــا اشــاره ب وی ب
ســرطان پروســتات، پوســت، ریــه، مثانــه و کولورکتــال 
ــردان خوزســتانی، و ســرطان پســتان، پوســت،  ــن م در بی
کولورکتــال، تیروییــد و مغــز در بیــن زنــان خوزســتان 

ــایع  اســت. ش
ــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز  سرپرســت دانشــگاه عل

بیــان کــرد: یکــی از مهم تریــن مســایل در زمینــه ســرطان، 
بحــث خودمراقبتــی اســت کــه می توانــد در پیشــگیری 
ســرطان  شناســایی  باشــد؛  موثــر  ســرطان  درمــان  و 
در مراحــل اولیــه نیــز تــا حــدود زیــادی می توانــد در 

ــد. ــذار باش ــاری تاثیرگ ــار بیم ــری از انتش جلوگی
ابول نژادیــان بیــان کــرد: پــس از کنتــرل بیماری هــای 
عفونــی، عمــده مشــکات و مــرگ و میرهــا ناشــی از 
ــرگ  ــد م ــا 50 درص ــت؛ ۴5 ت ــی اس ــای غیرعفون بیماری ه
ــا  ــی و 10 ت ــب و عروق ــای قل ــی از بیماری ه ــا ناش و میره

ــت. ــرطان ها اس ــل س ــه دلی ــز ب ــد نی 11 درص
ــارزه  ــی مب ــش مل ــن ، پوی ــت بهم ــه نخس ــزود: هفت وی اف
ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــاون بهداش ــت. مع ــرطان ها اس ــا س ب
پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز نیــز بیــان کــرد: بــر اســاس 
دســتور ســازمان جهانــی بهداشــت از ســال 9۴ بــرای 
ریشــه کن کــردن فلــج اطفــال ، بایــد بــه کــودکان در ســن 
ــه  ــود ک ــق ش ــال تزری ــج اطف ــن فل ــی واکس ــار ماهگ چه
ــرای  ــان ب ــادی کــه در ســطح جه ــه دلیــل درخواســت زی ب
دریافــت ایــن واکســن وجــود داشــت تولیــد ایــن واکســن 
بــا وقفــه روبــه رو شــد و بــا تولیــد مجــدد ایــن واکســن، 
ــا  ــن 95 ت ــد فروردی ــودکان متول ــه ک ــد ک ــال مقررش امس

ــد. ــت کنن ــن را دریاف ــن واکس ــهریور 97 ای ش
مهــدی حســینی زاده بیــان کــرد: واکســینه کــردن کــودکان 

از پنجــم بهمــن آغــاز و تــا پایــان امســال ادامــه دارد.

کونوکارپوس عامل حمالت تنفسی 

در خوزستان

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  نباتــات  مدیرحفــظ 

ــخ  ــوم مل ــوج س ــا ورود م ــت: ب ــتان گف ــتان و بلوچس سیس

صحرایــی از مــرز پاکســتان بــه اســتان، از اوایــل آذرمــاه ســال 

ــار از  ــت در ســطح ۴50هکت ــا آف ــارزه ب ــون کار مب جــاری تاکن

ــوج  ــار و فن ــارک، چابه ــرباز، کن ــای س ــتان ه ــی شهرس اراض

ــت. ــده اس ــام ش انج

غامحســین تیمــوری در بازدیــد از نحــوه مراحــل انجــام 

ــا  ــا ملــخ هــای صحرایــی افــزود: در ایــن مرحلــه  ب مبــارزه ب

ــک  ــی در روز از ی ــخ صحرای ــداوم مل ــی م ــه جابجای ــه ب توج

ــی  ــخ صحرای ــا مل ــارزه شــبانه ب ــه دیگــر، مب ــه منطق ــه ب منطق

را در دســتور کار قــرار داده و در بــدو ورود ایــن آفــت در نقــاط 

ــود. ــام می ش ــارزه انج ــرزی مب م

اســتان  نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی  مدیــر حفــظ 

سیســتان وبلوچســتان تصریــح کــرد: ملــخ صحرایــی در 

بهتریــن  مبــارزه شــبانه  و  دارنــد  تحــرک کمتــری  شــبها 

فرصــت بــرای نابــودی آنهــا مــی باشــد.

در  230هکتــار  ســطح  در  تاکنــون  کــرد:  بیــان  تیمــوری 

ــار  ــارک، 100هکت ــتان کن ــرباز،100هکتار در شهرس ــتان س شهرس

ــوج کار  ــار نیــز در شهرســتان فن ــار و20هکت در شهرســتان چابه

مبــارزه بــا ایــن آفــت صــورت گرفتــه و کار رصــد و مبــارزه بــا 

ــه دارد. ــان ادام ــی همچن ــخ صحرای مل

اســتان  نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی  مدیــر حفــظ 

ــا  ــارزه ب ــت مب ــل اهمی ــن بدلی سیســتان وبلوچســتان همچنی

ایــن آفــت خطرنــاک از همــه بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی 

ملــخ  دســتجات  هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در  خواســت 

ــه نزدیکتریــن مرکــز جهــاد کشــاورزی شهرســتان  مراتــب را ب

ــد. ــام کنن اع

مبارزه با ملخ صحرایی 
در ۴50 هکتار از اراضی 

سیستان و بلوچستان

خبر
سه ایستگاه سنجش آالیندگی 

استان سمنان تا اسفند فعال می شود
اســتان  محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
ســمنان گفــت: ســه ایســتگاه  ســنجش آالیندگــی 
در شــهرهای ســمنان، گرمســار و شــاهرود تــا 

ابتــدای اســفند امســال فعــال می شــود.
امیــر عبــدوس روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا، ابــراز داشــت: 
دســتگاه های ســنجش آالیندگــی در شــهرهای ســمنان و گرمســار، بــه 
ــای  ــا تاش ه ــون ب ــا اکن ــود، ام ــاده  ب ــات، از کار افت ــی قطع ــل خراب دلی
انجــام شــده و تامیــن اعتبــار، دســتگاه های ســنجش آالیندگــی تــا پایــان 

ــود. ــال می ش ــاره فع ــال دوب ــن امس بهم
ــمنان و  ــهرهای س ــی در ش ــنجش آالیندگ ــتگاه های س ــه داد: دس وی ادام
ــار و ذرات محیطــی، میــزان گازهــای  ــر پایــش گــرد و غب گرمســار عــاوه ب
موجــود در هــوا ماننــد دی اکســید کربــن، مونــو اکســید کربــن، اوزن و دی 

ــد. ــش می کن ــروژن را پای ــید نیت اکس
ــتگاه  ــرد: ایس ــان ک ــمنان بی ــتان س ــت اس ــت محیط زیس ــرکل حفاظ مدی
ســنجش آالیندگــی هــوا در شــاهرود نیــز در دهــه فجــر امســال بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
ــاهرود ذرات  ــوا در ش ــی ه ــنجش آالیندگ ــتگاه س ــرد: ایس ــح ک وی تصری
محیطــی و میــزان گــرد و غبــار در محیــط را مــورد پایــش و ارزیابــی قــرار 

می دهــد.
عبــدوس خاطرنشــان کــرد: عمــده منشــا  آالیندگــی هــوا در اســتان 
ســمنان بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی و همجــواری بــا کویــر، مربــوط بــه 
ذرات محیطــی ماننــد ریزگردهــا و گــرد و غبــار اســت و طبــق بررســی های 
ــوای اســتان در  ــی ه ــا در حــدود 10 درصــد منشــا آلودگ ــام شــده تنه انج
طــول یــک ســال مربــوط بــه آالیندگــی گازهایــی ماننــد دی اکســید کربــن 
اســت.مدیرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان ســمنان یــادآور شــد: بــرای 
راه انــدازی دوبــاره 2 ایســتگاه ســنجش آالیندگــی هــوا در ســمنان و 
ــوع حــدود 10  ــد در شــاهرود در مجم ــدازی ایســتگاه جدی گرمســار و راه ان

ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری میلی
ابتدایــی و پیــش دبســتانی چهــار شهرســتان ســمنان،   مدرســه های 
ــه دلیــل آلودگــی هــوا ناشــی  ســرخه، گرمســار و آرادان نهــم آذر امســال ب
ــی  ــی از آلودگ ــد. بخش ــل ش ــار تعطی ــرد و غب ــر گ ــه غی ــده ب ــواد آالین از م
شــهر ســمنان  در آذرمــاه امســال بــه دلیــل اســتفاده زیــاد از ســوخت های 
فســیلی بــرای گرمایــش در بخــش مســکونی و صنعتــی و در نتیجــه 
ــر  ــی دیگ ــوا  و بخش ــید و آب در ه ــن دی اکس ــدن گاز کرب ــد ش متصاع
ــمنان  ــتان س ــه اس ــور ب ــهرهای کش ــوا از کان ش ــده ه ــال ذرات آالین انتق
ــت  ــود ایســتگاه ثاب ــه دلیــل نب ــود کــه میــزان آالیندگــی ب گــزارش شــده ب
ســنجش آالیندگــی هــوا، میــزان آالیندگــی بــه وســیله دســتگاه های ســیار 

ــت. ــرار می گرف ــنجش ق ــورد س م

هوا

ممنوعیت تجارت حیات وحش در چین با تشدید شیوع کروناویروس
اداره نظارت بر بازار کشور، وزارت کشاورزی و دفتر جنگلداری چین در بیانیه ای مشترک از ممنوعیت تجارت 

حیوانات وحشی در سراسر این کشور در بازارها، سوپرمارکت ها، رستوران ها و پلتفورم های تجارت الکترونیکی به 
دلیل شیوع کروناویروس جدید خبر دادند.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان قزویـن گفـت: پرونـده 
نیـروگاه بـرق شـهید رجایـی قزویـن بـه علـت عـدم توجـه بـه 

اخطارهـای ارسـال شـده در دادگاه مـورد بررسـی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا در قزویـن، حسـن عبـاس نـژاد اظهـار 
کـرد: نیـروگاه برق شـهید رجایی به علت افت فشـار گاز در کشـور 
بـه ویژه در اسـتان مجبور به اسـتفاده از سـوخت مـازوت صدر در 

صـدی در نیروگاه بخار شـده اسـت.
مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان افـزود: ایـن نیـروگاه بـا توجـه 
بـه اینکـه مجبـور اسـت از سـوخت مـازوت اسـتفاده کنـد بایـد 
ماحظـات زیسـت محیطـی و اسـتانداردهای خروجـی دود کش 
را رعایـت کنـد امـا بـا توجـه بـه اخطارهایـی که بـه مسـئوالن این 

نیـروگاه داده شـد بـه ایـن موضـوع بـی توجهـی کردنـد.
عبـاس نـژاد خاطرنشـان کرد: مسـئوالن ایـن نیـروگاه موظفند که 
یـک برنامـه زمـان بنـدی شـده بـرای کاهـش آلودگـی بدهنـد که 

عمـاً اتفـاق نیفتاد.
وی اضافـه کـرد: پس از تذکر فراوان مقامات ارشـد اسـتان و نامه 
نـگاری هـای متعـدد اداره کل حفاظت محیط زیسـت بـه نیروگاه 
بـرق شـهید رجایی برای رعایـت اسـتانداردهای آالیندگی، به علت 
بـی توجهـی بـه اخطارهـای صـادر شـده و اهمیت سـامت مردم 
مجبـور بـه ارسـال پرونده ایـن نیروگاه بـه دادگاه شـدیم و منتظر 

اعـام نظر مراجـع عالی قضائی هسـتیم.
ایـن مسـئول بیـان کـرد: هـم اکنـون مسـئوالن اسـتان در حـال 
پیگیـری بـرای تأمیـن گاز نیروگاه برق شـهید رجایی هسـتند، اما 

فعـاً موفـق نشـده اند.
 مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان دربـاره آلودگـی شـهر آبیک هم 
گفـت: ایـن شـهر به علـت عوامل انسـانی و طبیعی دچـار آلودگی 
شـده اسـت و دو هفتـه پیـش بـه عنـو ان یکـی از آلـوده تریـن 

شـهرهای کشـور معرفی شـد.

پرونده نیروگاه شهید رجایی 
قزوین به دستگاه قضا 

ارسال شد
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تشدید آلودگی هوا و احتمال وقوع بهمن، موضوع م
دو اخطاریه هواشناسی

دو  صـــدور  بـــا  هواشناســـی  ســـازمان 
اخطاریـــه  نســـبت بـــه افزایـــش آلودگـــی 
هـــوا در تهـــران و ســـه شـــهر دیگـــر و 
ـــور  ـــمال کش ـــای ش ـــن در جاده ه ـــوع بهم ـــال وق احتم

هشـــدار داد.
بـــه گـــزارش ایســـنا بـــر اســـاس اخطاریـــه ســـازمان 
هواشناســـی روز )8 بهمـــن مـــاه( افزایـــش غلظـــت 
کـــرج،  تهـــران،  شـــهرهای  درهـــوای  آالینده هـــا 
اصفهـــان و اراک )شـــهرهای پرجمعیـــت و صنعتـــی( 
پیش بینـــی می شـــود کـــه کاهـــش کیفیـــت هـــوا تـــا 
ـــی  ـــنی را در پ ـــای س ـــه گروه ه ـــرای کلی ـــالم ب ـــد ناس ح
ـــن  ـــنبه )9 بهم ـــا اواســـط چهارش ـــت ت ـــن وضعی دارد. ای
مـــاه( ادامـــه می یابـــد. در ایـــن شـــرایط خـــودداری 
از تـــردد غیرضـــروری در ســـطح شـــهر بویـــژه بـــرای 
ـــی،  ـــی و قلب ـــاران تنفس ـــن و بیم ـــراد مس ـــودکان، اف ک
ـــهری،  ـــردد ش ـــش ت ـــرای کاه ـــدات الزم ب ـــاذ تمهی اتخ

مدیریـــت نـــوع ســـوخت واحدهـــای صنعتـــی در 
ــود. ــه می شـ ــهرها توصیـ ــه کان شـ ــطح و حومـ سـ

ـــری در  ـــه دیگ ـــا صـــدور اخطاری ســـازمان هواشناســـی ب
پـــی افزایـــش قابـــل توجـــه دمـــا در برخـــی مناطـــق 
ـــا  ـــاه( ت ـــروز )8 بهمـــن م ـــر ام آورده اســـت:  از بعدازظه
ـــوع  ـــاه( احتمـــال وق ـــه )11 بهمـــن م اواخـــر وقـــت جمع
ــمال  ــه شـ ــای ارتباطـــی بـ ــداد جاده هـ بهمـــن و انسـ
کشـــور و اردبیـــل پیش بینـــی می شـــود. در ایـــن 
ـــروری و  ـــای غیرض ـــردد و توقف ه ـــز از ت ـــرایط پرهی ش
ـــات،  ـــه ارتفاع ـــود ب ـــز از صع ـــی، پرهی ـــاط در رانندگ احتی
ــال  ــداری، هـ ــه راهـ ــن بـ ــود همچنیـ ــه می شـ توصیـ
ــروی  ــه نیـ ــانی بـ ــاع رسـ ــس راه، اطـ ــر ، پلیـ احمـ
هوایـــی ســـپاه، ارتـــش و پلیـــس راه جهـــت ایجـــاد 
امـــواج فراصوتـــی بـــا پـــرواز روی مناطـــق مســـتعد 

ریـــزش بهمـــن توصیـــه ویـــژه می شـــود.

ت
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ط ز
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پاالیشگاه و نیروگاه شازند، عامل اصلی بوی م
نامطبوع در اراک

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
از  ناشــی  آلودگــی  حرکــت  گفــت:  مرکــزی 
ســوخت  از  اســتفاده  و  پاالیشــگاه  فعالیــت 
باعــث  اراک،  ســمت  بــه  نیــروگاه  در  مــازوت 

شــد. شــهر  ایــن  در  نامطبــوع  بــوی  انتشــار 
جمــع  در  مــاه  بهمــن  هفتــم  دوشــنبه  میرزایــی  رضــا 
خبرنــگاران در خصــوص علــت بــوی نامطبــوع کــه شــب 
گذشــته در اراک استشــمام شــد، افــزود: میــزان انتشــار 
ــا  ــت، ام ــان اس ــال یکس ــرم س ــرد و گ ــل س ــی در فص آلودگ
ــی  ــی م ــن باق ــی در ســطح زمی در فصــل ســرد ســال آلودگ
ــرما در  ــدت س ــل ش ــه دلی ــاق ب ــن اتف ــب همی ــد و دیش مان

داد. رخ  اراک 
ــداد  ــا 2:30 بام ــه ت ــته ک ــب گذش ــش ش ــزود: در پای وی اف
اراک  بــه ســمت  بــو کــه  ایــن  منشــاء  داشــت،  ادامــه 
باقــی مانــد،  اراک  بــود و کامــا روی ســطح  در حرکــت 

بودنــد. شــازند  نیــروگاه  و  پاالیشــگاه 
میرزایــی بــا بیــان اینکــه در فصــل گــرم ســال بــو و آالینــده 

ــی  ــدا م ــال پی ــر انتق ــای باالت ــرض ه ــه ع ــه ســرعت ب ــا ب ه
ــم  ــا خواهی ــی ه ــو و آلودگ ــه ب ــر متوج ــع کمت ــد و در واق کنن
ــروگاه  ــعل نی ــته از 72 مش ــب گذش ــرد: در ش ــان ک ــد، بی ش
ــوا  ــد و ســرمای ه ــازوت مصــرف کردن 10 مشــعل ســوخت م

ــه ســمت اراک ســرازیر شــود. ــو ب باعــث شــد کــه ب
ــروگاه شــازند طــی ســال  ــرد: پاالیشــگاه و نی ــح ک وی تصری
ــه  ــی در زمین ــی خوب ــت محیط ــات زیس ــر اقدام ــای اخی ه
ــرد  ــی گودگ ــد و حت ــه انجــام رســانده ان پســماند و پســاب ب
اســتحصالی پاالیشــگاه از 50 تــن بــه ۴00 تــا 700 تــن رســیده 
کــه بوســیله خطــوط ریلــی حمــل مــی شــود، امــا در فصــل 
ســرد ســال امــکان اورهــال وجــود نــدارد و اگــر ایــن اورهــال 
ــه کمتریــن حــد مــی  انجــام مــی شــد قطعــا آلودگــی هــا ب

رســید.
ــان  ــزی بی ــتان مرک ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــته  ــب گذش ــوع ش ــوی نامطب ــار ب ــی انتش ــع اصل ــرد: منب ک
ــو از  ــد کــه البتــه میــزان ب پاالیشــگاه و نیــروگاه شــازند بودن

ــد. ــر ش ــاعت 2۴ کمت س
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 اطالع
 رسانی

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

برابــر رای صــادره از هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی
اقــای حمیــد  بامعــارض  و  مالکانــه  ثبتــی رفســنجان تصرفــات  واحــد 
ــاحت  ــه مس ــاز ب ــه س ــه نیم ــدانگ خان ــد در شش ــد مجی ــا فرزن ــی نی فتح
222.3 متــر مربــع قســمتی از پــاک 1 فرعــی از 1910 اصلــی واقــع در 
رفســنجان  نشــانی  بــه  9 کرمــان  بخــش  رفســنجان  شــیخ  ده  اراضــی 
ــی  ــهاد محل ــق استش ــینی و طب ــاه حس ــهید ش ــان ش ــان خیاب ــان ارس خیاب
ــذا  ــده اســت ل ــک رســمی ســید جــواد هجــری محــرز گردی ــت مال از مالکی
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز اگهــی مــی 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــا اشــخاصی نســبت ب ــی شــخصی ی شــود در صورت
بنــام متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن اگه اولی
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م و پ
ــت در  ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص مالیک
تاریخ انتشــار نوبت اول: ســه شنبه 1398.11.8 

تاریخ انتشــار نوبت دوم :چهارشــنبه 1398.11.23 
رئیس اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان رفســنجان-ابوالفضل تیموری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون م ــاده 3 وقان ــی موضــوع م اگه
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات دوم موض 13986031900800198۴ هی
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ثبت
حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــود 
برومنــد فرزنــد شــمس الدیــن بشــماره شناســنامه 126 صــادره از زرنــد در یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 316/72مترمربــع پــاک 32 فرعــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــاک 12 فرعــی  از 2۴30 اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان مصلــی 
ــژاد  ــن اکبرن ــای حس ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــماره 2 خری ــه ش ــرقی کوچ ش
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی مح
فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
اگهــی 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 
ــدت  ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
ــد  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک

ــف 20۴ شــد. م/ ال
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/10/2۴- تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/11/8

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ب/98/۴5-5۲
نوبت اول

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98.11.8 می باشد.
مبلغ برآورد: ۴.930.000.000 ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۲۴۶.500.000 ریال به صـورت ضمانت نامه 
بانکـی شـرکت در )فرایند ارجـاع کار( در وجه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: مـورخ 98.11.8 لغایـت 

98.11.13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 98.11.۲۴

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری سـاعت 1۲ روز پنجشـنبه 
مورخ 98.11.۲۴ به دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11:30 روز شنبه تاریخ 98.11.۲۶
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی  با حفظ قدرت خرید

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 
خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـا

آدرس: کرمـان بلـوار ۲۲ بهمـن شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان  
03۴-33۲۲۲9۶0 تلفـن: 

- اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: مرکز 
0۲1-۴193۴ تماس 

دفتر ثبت نام: 889۶9738 و 851937۶8 

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خرید تابلـو فرمان سـتاره مثلـث را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
بـه شـماره ۲0980059۶3000080 برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت 
هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت 

عـدم عضویـت قبلی،مراحـل ثبـت نام درسـایت مذکـور ودریافت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

 فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات هندبــال شــهر محمــود 
آبــاد نمونــه درتاریــخ  1398/04/18بــه شــماره ثبــت 1039 بــه 
شناســه ملــی 14008454066 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
ــر جهــت اطــاع عمــوم  ــه شــرح زی ــده کــه خاصــه آن ب گردی
ــم و گســترش  ــردد. 1. موضــوع موسســه: 1. تعمی ــی میگ آگه
ــطح  ــش در س ــت پوش ــی تح ــای ورزش ــته ه ــا رش ــته ی رش
ــذب  ــف، ج ــان و کش ــری مربی ــه کارگی ــق ب ــتان از طری شهرس
آموزشــی،  برگــزاری کاســهای   .2 اســتعدادها  پــرورش  و 
ــذ  ــا اخ ــف ب ــنی مختل ــای س ــی در رده ه ــی و تکمیل توجیه
ــال اســتان  ــات هندب ــا هی ــی ب ــوز از فدراســیون و هماهنگ مج
 .3 قزویــن  اســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره کل  و  قزویــن 
ــا  ــف ســنی ب ــای مختل ــزاری مســابقات اســتانی در رده ه برگ
توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون و بــا هماهنگــی 
هیــات اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 4. 
انتخــاب، معرفــی و پیــش بینــی الزم جهــت آمــاده نمــودن و 
ــه مســابقات  ــم هــای ورزشــی شهرســتان ب ــراد و تی ــزام اف اع
5. اجــرای مقــررات و آییــن نامــه هــای ابــاغ شــده از ســوی 
ــر نحــوه فعالیــت  فدراســیون در ســطح شهرســتان و نظــارت ب
هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه 6. 
ــا درجــه  ــه کاس هــای ارتق ــان اســتان ب ــزام داوران و مربی اع
ــات اســتان و اداره کل  ــا هماهنگــی هی ــی ب آموزشــی و توجیه

ــان اســتان قزویــن 7. کوشــش در بهــره گیــری  ورزش و جوان
از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته یــا رشــته 
ــان در  ــت آن هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمای
ــی  ــی و هماهنگ ــاد ارتباط ــررات 8. ایج ــن و مق ــدود قوانی ح
ــته  ــا رش ــته ی ــه در رش ــی ک ــی و غیردولت ــات دولت ــا موسس ب
ــت  ــتان فعالی ــطح اس ــش در س ــت پوش ــی تح ــای ورزش ه
ــالیانه  ــی س ــم ورزش ــه وتقوی ــم برنام ــه و تنظی ــد 9. تهی دارن
بــا توجــه بــه تقویــم ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری هیــات 
اســتان و هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای 
مســتقل تابعــه و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان قزویــن 10. تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیــاز بــر 
اســاس ضوابــط فدراســیون 11. کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی 
ــا  و تجهیزاتــی بــه هیئــت هــای شــهر هــاو بخشــهای تابعــه ب
هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
ــا در  ــت ه ــه فعالی ــزارش کلی ــال گ ــه و ارس ــن 12. تهی قزوی
ــه  ــیون مربوط ــتان و فدراس ــات اس ــه هی ــتان ب ــطح شهرس س
ــوز  ــتناد مج ــن باس ــتان قزوی ــان اس و اداره کل ورزش و جوان
ــادره از اداره  ــت 96 ص ــورخ 26 اردیبهش ــماره 214961064 م ش
ــت  ــت موضــوع فعالی ــان اســتان قزوین.)ثب کل ورزش و جوان
مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد( 2. 
مــدت موسســه : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود. 3. مرکــز 

اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان قزویــن ، بخــش مرکــزی 
ــری  ــان 24مت ــع ادارات ، خیاب ــه، مجتم ، شــهر محمودآبادنمون
طبقــه همکــف کدپســتی   ،  0 پــاک   ، بســیج  خیابــان   ،
ــرکا :  ــرکه ش ــهم الش ــزان س ــامی و می 3413194387 4. اس
فاقــد ســرمایه میباشــد. 5. اولیــن مدیــران : 5-1. آقــای رحیــم 
رحیــم لــو بــه شــماره ملــی 4310135536 بــه ســمت رئیــس 
ــه  ــی ب ــری درگ ــم مه ــل5-2 . خان ــره و مدیرعام ــت مدی هیئ
شــماره ملــی 0453487750 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
ــت  ــارج از هیئ ــور )خ ــی پ ــی تق ــی نق ــای عل ــره 5-3. آق مدی
مدیــره( بــه شــماره ملــی 6309752871 بــه ســمت خزانــه دار 
5-4. آقــای اکبــر باقــری )خــارج از هیئــت مدیــره( بــه شــماره 
ملــی 5889661035 بــه ســمت دبیــر ، بــرای مــدت چهــار ســال 
ــه اوراق و  ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــد. 6. دارن ــاب گردیدن انتخ
ــل:  ــدآور شــرکت ازقبی ــی و تعه ــادار و بانک اســناد رســمی و به
چــک، ســفته، بــروات و قراردادهــا بــه امضــاء رئیــس هیــات 
مدیــره و خزانــه دار همــراه بــا مهرشــرکت ونامــه هــای عــادی 
واداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا نایــب رئیــس هیــات 
همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد. 7. اختیــارات مدیــر 

ــق اساســنامه.  ــل : طب عام
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )749983( 528

ــورین  ــدود س ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
ــماره  ــه ش ــخ 1398/08/11 ب ــان درتاری ــدگار پرنی مان
ــت  ــی 14008730330 ثب ــه مل ــه شناس ــت 2449 ب ثب
ــه آن  ــه خاص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی و امض
بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :تهیــه و تولیــد مــواد اولیــه، خریــد 
ــی  ــواع موادغذای ــدی ان ــته بن ــع، بس ــروش، توزی و ف
و بهداشــتی،طبخ و توزیــع غــذا بــه کلیــه ادارات 
شــرکت  خصوصــی  و  دولتــی  بیمارســتانهای  و 
دولتــی  و  خصوصــی  مزایــدات  و  مناقصــات  در 
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از 
ــه  ــت ب ــخ ثب ــط مــدت فعالیــت : از تاری مراجــع ذیرب
ــه  ــتان کهگیلوی ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح م
ــوق  ــش س ــه ، بخ ــتان کهگیلوی ــد ، شهرس وبویراحم
ــه  ــماره 13 ، کوچ ــری ش ــه کانت ــوق، محل ــهر س ، ش
ــه  ــاک 20 ، طبق ــاهد 11 ، پ ــه ش ــری ( ، کوچ )8 مت
همکــف کدپســتی 7573157994 ســرمایه شــخصیت 
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 100000000 ریــال نقــدی 
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای 
ــی 4240089824  ــه شــماره مل عبدالصمــد یاوراصــل ب
آقــای  الشــرکه  ســهم  ریــال   99000000 دارنــده 

ســیدحمید قوامــی پــور بــه شــماره ملــی 6009547520 
ــت  ــا هیئ ــرکه اعض ــهم الش ــال س ــده 1000000 ری دارن
ــی  ــه شــماره مل ــره آقــای عبدالصمــد یاوراصــل ب مدی
4240089824و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه 
ــه مــدت  ــل ب ــه ســمت مدیرعام مــدت نامحــدود و ب
ــه شــماره  ــور ب ــای ســیدحمید قوامــی پ نامحــدود آق
ملــی 6009547520و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
ــدگان حــق امضــا :  ــدت نامحــدود دارن ــه م ــره ب مدی
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از 
ــود  ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ قبی
اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و 
اداری باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر 
ــل  ــر عام ــارات مدی ــی باشــد. اختی ــر م شــرکت معتب
ــا  ــام م ــر االنتشــار پی ــه کثی ــق اساســنامه روزنام : طب
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت 
ــدور  ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک ــوع فعالی موض

ــد.  ــی باش ــت نم ــه فعالی پروان
اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کهگیلویه وبویراحمد 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت 
529  )750371(
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــهاد محل ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ــی ب ــاز حصارخان ــم گل ن خان
مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 10 همــدان مدعــی اســت کــه ســند 
مالکیــت 8شــعیر زمیــن پــاک 8/1277 واقــع در حــوزه دو همــدان 
ذیــل ثبــت 88023 صفحــه 305 دفتــر امــاک 470 ســابقه ثبــت دارد 
و نــزد کســی در بیــع شــرط نیســت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود 
ــه مــاده 120 آئیــن نامــه  ــه اســتناد تبصــره الحاقــی ب ــذا ب گردیــده ل
ــی  ــی مدع ــر کس ــا ه ــود ت ــی ش ــی م ــیله آگه ــت بدینوس ــون ثب قان
انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت 10 روز  بــه اداره ثبــت اســناد 
ــا ســند  ــت و ی ــه اصــل ســند مالکی ــن ارائ ــه و ضم ــاک مراجع و ام
ــد در صــورت انقضــاء  ــود را تســلیم نمای ــی خ ــراض کتب ــه اعت معامل
مــدت واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض 
ــام  ــه ن ــی ب ــند المثن ــود س ــه نش ــت ارائ ــند مالکی ــل س ــه اص چنانچ

ــد شــد . متقاضــی صــادر و تســلیم خواه
موسی حنیفه
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــهاد محل ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ــان ب ــکینه حصارخ ــم س خان
مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 10 همــدان مدعــی اســت کــه ســند 
مالکیــت 56 شــعیر زمیــن پــاک 8/1277 واقــع در حــوزه دو همــدان 
ذیــل ثبــت 70659 صفحــه 374 دفتــر امــاک 400 ســابقه ثبــت دارد 
و نــزد کســی در بیــع شــرط نیســت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود 
ــه مــاده 120 آئیــن نامــه  ــه اســتناد تبصــره الحاقــی ب ــذا ب گردیــده ل
ــی  ــی مدع ــر کس ــا ه ــود ت ــی ش ــی م ــیله آگه ــت بدینوس ــون ثب قان
انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت 10 روز  بــه اداره ثبــت اســناد 
ــا ســند  ــت و ی ــه اصــل ســند مالکی ــن ارائ ــه و ضم ــاک مراجع و ام
ــد در صــورت انقضــاء  ــود را تســلیم نمای ــی خ ــراض کتب ــه اعت معامل
مــدت واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض 
ــام  ــه ن ــی ب ــند المثن ــود س ــه نش ــت ارائ ــند مالکی ــل س ــه اص چنانچ

ــد شــد . متقاضــی صــادر و تســلیم خواه
موسی حنیفه
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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص طرفــه راه تجــارت پــارس 
درتاریــخ 1398/09/10 بــه شــماره ثبــت 13922 بــه شناســه 
ملــی 14008802943 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم 
آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :انجــام و ارئــه خدمــات 
ــه ، آب ، راه  ــاختمان و ابنی ــای س ــته ه ــکاری در رش پیمان
ــات ،  ــرو و ارتباط ــزات ، نی ــات و تجهی ــری ، تاسیس و تراب
مرمــت آثــار باســتانی و اشــیاء تاریخــی ، اجــرای عملیــات 
راهســازی ، بانــد فــرودگاه ، تونــل و تجهیــز و نگهــداری فنــی 
ــد آســفالت و شــن  ــات تولی ــل ،عملی ــل و نق سیســتم حم
ــد  ــات تولی ــد کارخانج ــوط تولی ــدازی خط ــه . راه ان و ماس
ــرداری  آســفالت و شــن و ماســه ، محوطــه ســازی ، خاکب
و خاکریــزی ،بهســازی و نوســازی بافــت فرســوده شــهری 
ــداث  ــا ارزش ،گاردیل.اح ــت ب ــاء باف ــهری و احی ــر ش و غی
ــی،  ــات داخل ــه و تزئین ــی بازســازی ابنی ســوله مخــازن بتن
نقشــه بــرداری –انجــام امــور الکتریــکال و مکانیــکال 
ــی ،  ــد و فــروش و واردات و صــادرات کاالهــای بازرگان خری
ــه خدمــات  ــی ارائ ــارات بانکــی ارزی و ریال اخــذ وام و اعتب
تامیــن نیــروی انســانی جهــت حمــل و نقــل ، امــور دفتــری 
ــتوران ،  ــپزخانه و رس ــور آش ــداری ام ــر و نگه و اداری ،تعمی
طراحــی ، محاســبه ، اجــرا و بهــره بــرداری امــور ســاختمانی 

و عمرانــی و تاسیســاتی اعــم از ســاختمانهای بتنــی و فلــزی 
ــه کشــی آب،گاز و فاضــاب ،دکوراســیون  ،جوشــکاری ، لول
داخلــی ، خارجــی ، و محوطــه ســازی و سیســتمهای 
حــرارت مرکــزی تهویــه مطبــوع ، اعــان و اطفــاع حریــق ، 
آسانســور و اجــرای مجتمــع هــای مســکونی ، اداری، تجاری 
و صنعتــی در بخــش خصوصــی و دولتــی در جهت پیشــروی 
اهــداف شــرکت و فعالــت شــرکت امــور پیمانــکاری مربــوط 
ــری  ــی ، آج ــم از چوب ــه اع ــاختمانها و ابنی ــاخت س ــه س ب
ــذ  ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــزی درص ــی ، فل ــنگی ، بتن ، س
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ 
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، 
شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، محلــه 
پیشــاهنگی ، خیابــان اتحاد]شــهیدان جعفــر وحســین 
ــان شــهید خرمــرودی ، پــاک 105 ، طبقــه  ــادی[ ، خیاب عب
شــخصیت  ســرمایه   6515937364 همکــف کدپســتی 
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی منقســم 
ــام  ــا ن ــهم آن ب ــداد 100 س ــی تع ــهم 10000 ریال ــه 100 س ب
عــادی مبلــغ 350000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی 
بانکــی شــماره 98126 مــورخ 1398/08/22 نــزد بانــک 
ملــی شــعبه مهدیــه همــدان بــا کــد 6112 پرداخــت گردیــده 
اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا 

هیئــت مدیــره آقــای مهــدی زارعــی بــه شــماره ملــی 
3874125440و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و 
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای 
ــی 3875496868و  ــه شــماره مل ــر مســعود ســلیمی ب امی
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
ــه  ــی 5020037761و ب ــماره مل ــه ش ــدی ب ــادر عب ــای ن آق
ــدگان  ــه مــدت 2 ســال دارن ــره ب ــت مدی ســمت عضــو هیئ
ــادی و اداری  ــه اســناد و اوراق ع حــق امضــا : امضــای کلی
ــدی  ــای مه ــا امضــای آق ــا ب ــدآور و قرارداده ــادار و تعه و به
ــارات  ــر اســت. اختی ــر شــرکت معتب ــا مه زارعــی ، همــراه ب
ــان  ــای پیم ــان آق ــنامه بازرس ــق اساس ــل : طب ــر عام مدی
ــه ســمت  ــه شــماره ملــی 0061092118 ب ســرمدی جهانــی ب
ــای  ــی آق ــال مال ــک س ــدت ی ــه م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ب
ــه  ــی 4051843696 ب ــه شــماره مل ــب ب ــی حبی ــن بابائ امی
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه 
ــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت  کثیــر االنتشــار پی
ــه  ــه منزل ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی ــد. ثب ــن گردی تعیی

ــه فعالیــت نمــی باشــد.  اخــذ و صــدور پروان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 
543  )752305(
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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

برای گازرسانی به مددجویان دیشموک تسهیالت بالعوض پرداخت می شود
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( دیشموک گفت: به مددجویان تحت پوشش این نهاد در بخش 

دیشموک برای گازرسانی و نصب علمک تسهیات باعوض پرداخت می شود.

مصـرف سـوخت CNG بـا آغـاز اجرای طـرح افزایش 
قیمـت بنزیـن بـا اسـتقبال خودروهـای دوگانـه سـوز 
مواجـه شـد و میـزان آن نسـبت بـه قبـل از اجـرای 
طـرح، ماهیانـه بیش از 6میلیون متـر مکعب افزایش 

است. داشـته 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمان 
مهنـدس فـاح ضمـن اعـام ایـن خبـر  گفـت: بـا 
افزایـش قیمـت بنزیـن، گرایـش مصرف کننـدگان بـه 
اسـتفاده از گاز طبیعـی فشـرده، افزایش یافته اسـت 
بـه طـوری کـه پـس از اجـرای طـرح سـهمیه بنـدی 
 CNG سـوخت، در سـالجاری تا کنون مصرف سوخت

در اسـتان 50 درصـد بیشـتر شـده اسـت. 
مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان ادامـه داد،گاز به 
صـورتCNG، سـوخت پـاک و ارزان تری در مقایسـه 

با سـایر سـوخت ها اسـت و  اسـتفاده از این سوخت 
از لحـاظ اقتصـادی مقـرون به صرفـه بـوده  و بـه طـور 
قابـل ماحظـه ای سـبب کاهش میـزان آلودگی هوا و 

محیط زیسـت می شـود.
 CNG وی گفـت: در حـال حاضـر 77جایگاه سـوخت
بـه  صـورت شـبانه روزی در اسـتان کرمان فعال اسـت،  
و مصـرف CNG در خودروهـای سـواری دوگانـه سـوز 
بـه طـور میانگیـن در روز بـه 630هـزار مکعـب رسـیده 
اسـت کـه تـا پیـش از از اجـرای طـرح سـهمیه بندی 
بنزیـن به  طور میانگیـن روزانه350هـزار مترمکعب گاز 
طبیعـی فشـرده )سـی ان جی( در جایگاه هـای عرضـه 

اسـتان توزیع می شـد.
فـاح ، بـا اشـاره به اینکـه بایـد امکانات و بسـترهای 
الزم بـرای اسـتفاده از CNG در اسـتان فراهـم شـود، 

تصریـح کـرد: گاز CNGنسـبت بـه سـایر سـوخت ها، 
پـاک و ارزان اسـت و مصـرف کننـدگان باید سیسـتم 
CNG  خـودروی خـود را در مراکـز معتبر و اسـتاندارد 
LPG)گاز  گاز  از  عنـوان  هیـچ  بـه  و  نماینـد  نصـب 
نکننـد و در  بـه جـای گاز CNG  اسـتفاده  مایـع(، 
هنـگام سـوخت گیـری در جایـگاه هـای CNG همـه 

شسرنشـین هـا از خـودرو پیـاده شـوند.
ایشـان در خاتمـه افزودنـد: شـرکت گاز اسـتان کرمان 
هـم اکنـون در مناطـق جنوبـی و کمتـر برخـوردار از 
جایـگاه هـای CNG باتوجـه بـه توسـعه گازرسـانی و 
رشـد مصرف کننـدگان از گاز طبیعی زیر سـاخت های 
الزم بـه منظـور راه انـدازی جایـگاه های جدید توسـط 

بخـش خصوصـی را فراهـم آورده اسـت.

مشـترک  هـدف  گفـت:  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 
اقتصـادی  فعـاالن  و  اسـتان  مسـئوالن  همـه 
شـدن  قـوی  سیاسـی  سـلیقه  هـر  از  فـارغ 
اسـت. فرهنگـی  و  اقتصـادی  عرصه هـای   در 
اسـتانداری  عمومـی  روابـط  کل  اداره  گـزارش  بـه 
همایـش  در  رزم حسـینی  علیرضـا  رضـوی،  خراسـان 
معین هـای اقتصـاد مقاومتـی کـه بـا حضـور نماینـده 
اقتصـادی  امـور  مشـاور  و  اسـتان  در  فقیـه  ولـی 
معین هـای  از  جمعـی  و  رهبـری  معظـم  مقـام  دفتـر 
گرامیداشـت  ضمـن  شـد،  برگـزار  مقاومتـی  اقتصـاد 
یـاد و خاطـره سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی 
اظهـار کـرد: هـدف مشـترک همـه مسـئوالن اسـتان و 
فعـاالن اقتصـادی فـارغ از هـر سـلیقه سیاسـی، قـوی 
اسـت. فرهنگـی  و  اقتصـادی  عرصه هـای  در   شـدن 
وی بـا بیـان اینکـه بـرای تعالـی کشـور، نظام و اسـتان 
همـه بایـد متحـد باشـیم، افـزود: پذیرفتن مسـئولیت 
داوطلبانـه  مشـارکت  یـک  مقاومتـی  اقتصـاد  معیـن 

 اسـت تـا همـه در راسـتای توسـعه پایـدار گام بردارند.
امـر  بـرای  همـه  افـزود:  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 
از  جلوگیـری  و  اشـتغالزایی  توانمدسـازی،  مقـدس 
آسـیب های  تـا  شـده ایم  جمـع  هـم  دور  مهاجـرت 
شـویم. و قـوی  کـرده  پیـدا  کاهـش   اجتماعـی 
رزم حسـینی اضافـه کـرد: برقـراری عدالـت اجتماعـی، 
اعتقـادی  و  فرهنگـی  شـاخص های  ارتقـاء  و  امنیـت 
فرهنگـی  اقتصـادی  توسـعه  مثلـث  مـدل  توسـط 
کـردن  دلسـرد  رویکـرد  از  وی  اسـت.  پذیـر  امـکان 
نتایـج  بـه  نسـبت  مقاومتـی  اقتصـاد  معین هـای 
الگـوی مثلـث توسـعه اقتصـادی فرهنگـی بـه عنـوان 
نـام  اهـداف ترسـیم شـده،  مانعـی در مسـیر تحقـق 
بـرد و افـزود: عـده ای در ایـن مسـیر بـا القـاء روحیـه 
فعـاالن  و  اسـتان  مدیریـت  می خواهنـد  منفی گرایـی 
اسـت کـه  حالـی  در  ایـن  را خسـته کننـد  اقتصـادی 
 معین هـا داوطلبانـه در ایـن مسـیر مشـارکت کرده انـد.
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار   

بایـد  منفی گرایی هـا  و  مخالفت هـا  همـه  علی رغـم 
فرهنگـی  اقتصـادی  توسـعه  مثلـث  اجـرای  مسـیر 
را دنبـال کنیـم، ابـراز کـرد: مـا مدیـون مردمیـم و در 
گام دوم انقـاب بایـد بـا یـک روش جدیـد در سـبک 
 اداره کشـور بـرای رفـع نیازهـای مـردم تـاش کنیـم.
مسـئولیت  اجـرای  راسـتای  در  گفـت:  رزم حسـینی   
توانمندسـازی مـردم معین هـا انتظار تشـویق و حمایت 
از کسـی نداشـته باشـند و فقـط بـرای رضـای خـدا کار 
 کنند. این همان منش سـردار شـهید سـلیمانی اسـت.
 وی با تاکید بر اینکه معین ها باید سـبک سـردار شهید 
سـلیمانی یعنـی مقاومـت و ایسـتادگی را دنبـال کننـد، 
متذکر شـد: سـبک ایـن شـهید واالمقام سـبک آزادگی 
 بـود کـه در تمـام زندگـی او جاری بود و مشـاهده شـد.
 اسـتاندار خراسـان رضـوی حرکـت های جهـادی را رمز 
اسـتمرار نظام جمهوری اسـامی دانسـت و خاطرنشان 
کـرد: تـا زمـان تـداوم فعالیـت در اسـتان بـا تمـام قوا 

ایـن الگـو را جلـو خواهیم بود

افزایش 50درصدی مصرف سوخت CNG در استان کرمان   هدف الگوی مثلث توسعه قوی شدن در عرصه های اقتصادی و فرهنگی است

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي نوبت اول
مناقصه عمومي

ــر اســاس بودجــه مصــوب شــورای  شــهرداری رفســنجان در نظــر دارد  ب
محتــرم اســالمی شــهر، احــداث بوســتان واقــع در خیابــان 15 خــرداد را  از 
طریــق  برگــزاری مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای 
ــه و توانایــی انجــام كار را دارنــد،  واجــد صالحیــت و دارای شــرایط کــه تجرب
دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت  اســناد و اطــالع از شــرایط شــركت 
در مناقصــه بــه دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در شــهرداری مرکــزی بــه آدرس 
ــه نشــانیwww.rafsanjan.ir مراجعــه و  ــا ب ــان تختــی ی رفســنجان خیاب
پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری مــورخ1398/11/۲۶ بــه دبیرخانــه 
شــهرداری مركــزی تســلیم  نمایند.ضمنــًا شــهرداری در رد یــا قبــول تمــام یا 

هریــک از پیشــنهادات مختــار اســت.
تلفن های تماس : 3۴۲58701-۴- 03۴

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت اولب/98/۴۴-5۲

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98.11.9 می باشد.
مبلغ برآورد: 17.99۶.31۶.000 ریال

مبلـغ تضمین شـرکت در مناقصه: 899.815.800 ریـال به صورت ضمانت نامه بانکی شـرکت در )فرایند ارجاع 
کار( در وجه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ 98.11.9 لغایت 98.11.15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 98.11.۲8

آخریـن مهلـت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری سـاعت 15 روز دوشـنبه مـورخ 98.11.۲8 به دبیرخانه 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 98.11.۲9
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی  با حفظ قدرت خرید

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه 
پاکت هـا

آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان  تلفن: 03۴-33۲۲۲9۶0
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 0۲1-۴193۴

دفتر ثبت نام: 889۶9738 و 851937۶8 

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد کابـل تخت مسـی افشـان را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت بـه شـماره ۲0980059۶3000079 برگـزار نمایـد. کلیه مراحـل برگزاری 
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه 

گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی،مراحـل ثبـت نام درسـایت مذکـور ودریافت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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 

 / اول  هیــات   139860331057001764 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  دوم موضــوع قان
ــی  ــد ثبت ــد ســند رســمی مســتقر در واح و ســاختمانهای فاق
حــوزه ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه 
ــوب  ــد یعق ــور فرزن ــرداد مص ــای مه ــی اق ــارض متقاض بالمع
بشــماره شناســنامه 222 صــادره از کــرج در ســه دانــگ 
ــی  ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاع از شش مش
بــه مســاحت110متر مربــع بــه پــالک 1261 فرعــی از 362 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــهر خری ــد ش ــع در محم ــی واق اصل
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت ل ــوب مصــور محــرز گردی ــای یعق آق
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب خ
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 
ــف :  98/1149/ف ــد .م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س

تاریخ انتشار نوبت اول :  98/11/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/23 

رئیس ثبت اسناد و امالک – منصور هدایتکار                    486 

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 139860301060003274 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
محســن ســلگی فرزنــد علــی حســین بــه شــماره شناســنامه 
ــای  ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع 6327 صــادره از در ششــدانگ ی
احداثــی در آن بــه مســاحت 95/32 مترمربــع پــالک شــماره 
ــران  ــاد ته ــه خیرآب ــع در قری ــی واق ــی از 12 اصل 2772 فرع
ــداری  ــت و خری ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب بخــش ح
ــع و مالکیــت مشــاعی  ــر مرب ــدار 21/85 مت رضــا ســلگی بمق
ــع در ازای ســهمی  ــر مرب ــدار 73/47 مت محســن ســلگی بمق
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــذا ب ــه محــرز گردیــده اســت ل مالکان
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ب
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــف ــد . 713 ث / م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/23

رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی          502 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 665 
فرعی مفروز از - 10/159 اصلی بخش 

32 گیالن
بدینوســیله بــه اطــالع صاحبــان حقــوق و مجاوریــن 
ــع در  ــی واق ــروز از 10/159 - اصل ــی مف ــالک 665 فرع پ
قریــه خشــکه دهنــه بخــش 32 گیــالن مــی رســاند کــه 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــد حــدود ششــدانگ ی ــات تحدی عملی
مزروعــی کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی بخشــی پــارک 
ــه مســاحت 4758  ــی مســکونی ب و فضــای ســبز و الباق
ــی  ــای عل ــای آق ــورد تقاض ــوق م ــماره ف ــع بش ــر مرب مت
پریــان خریــداری از مالــک رســمی محــرم بوســتانیان کــه 
در اجــرای مــاده 3 قانــون و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمیت یافتــه و رای بــه صــدور ســند 
مالکیــت آن صــادر شــده اســت در ســاعت 9 صبــح مــورخ 
ــد  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش 1398/12/1 در مح
ــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی  ــه حــدود ی چنانچــه نســبت ب
داشــته باشــند اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت 30 
روز از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه اداره ثبــت آســتارا تســلیم 
و دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم نماینــد 
ــی  ــده قانون ــا نماین ــت ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص در غی
ــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع  وی ب
ــع وی  ــه نف ــی ب ــات ثبت ــه عملی ــت متبوع ــه ثب ــی ب قضائ
ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا عــدم حضــور اشــخاص ذوی 

ــود .  ــع از انجــام کار نخواهــد ب ــوق مان الحق
تاریخ انتشار 1398/11/08
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــاب  ــم رب ــت خان ــا وکال ــیروانی ب ــم آذر ش ــی خان ــوی اصل ــوص دع در خص
ــور  ــه طرفیــت 1 – زهــره 2 – شــیرزاد 3 – زان ــی ب باقــری و خدامعلــی خان
ــته  ــره بخواس ــیروانی و غی ــی ش ــم جملگ ــه 6 – خان ــولماز 5 – ثبین 4 – س
ــه  ــوم ب ــالن مق ــش 31 گی ــع در بخ ــماره 731 واق ــمی ش ــند رس ــال س ابط
مبلــغ 51/000/000 ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی اعــم از هزینــه 
دادرســی و حــق الوکالــه و دعــوی جلــب ثالــث خانــم آذر شــیروانی بــا وکالت 
خانــم ربــاب باقــری و خدامعلــی خانــی بــه طرفیــت 1 – زهــره 2 – شــیرزاد 
3 – زانــور 4 – ســولماز 5 – ثبینــه 6 – خانــم جملگــی شــیروانی و غیــره بــه 
پرونــده کالســه 940497مطروحــه در شــعبه ســوم دادگاه عمومــی و حقوقــی 
آســتارا و ابطال اســناد شــماره 25993 مــورخ1347/2/12 دفترخانــه 3 مهاباد 
و نیــز ســند قطعــی 42021 مــورخ 1359/6/31 دفترخانــه 6 آســتارا و 35606 
مــورخ 1355/5/5 دفترخانــه 6 آســتارا و 46484مــورخ 1361/5/2 دفترخانــه 
ــتارا و  ــه 6 اس ــورخ 1367/1/9 دفترخان ــماره 62188 م ــند ش ــتارا و س 6 اس
پالکهــای فرعــی 1 فرعــی مجــزی شــده از پــالک 731 بخــش 31 گیــالن و 
نیــز 2 فرعــی مجــزی شــده از 731 بخــش 31 گیــالن مقــوم بــه 21/000/000 
ــه دادرســی و  ــی اعــم از هزین ــه انضمــام کلیــه خســارات وارده قانون ریــال ب
حــق الوکالــه وکیــل در پرونــده کالســه 9409981820800464 بشــماره بایگانــی 
940497 درشــعبه ســوم عمومــی حقوقــی آســتارا ثبــت و تحــت رســیدگی 
مــی باشــد و بــه لحــاظ مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان ردیــف 1 الــی 6 
بــا رعایــت مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی از خوانــدگان صدراالشــاره 
دعــوت مــی شــود بــه روز دادرســی شــنبه مــورخ 1398/12/10 ســاعت 10:30 
در دفتــر شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی آســتارا حاضــر و نســخه ثانــی 
ــی  ــد موضــوع جلســه رســیدگی م ــت نماین ــم را دریاف دادخواســت و ضمائ
باشــد.تاریخ انتشــار آگهــی تــا جلســه رســیدگی یــک مــاه مــی باشــد در غیــر 

اینصــورت دادگاه تصمیــم قضائــی مقتضــی اتخــاذ مــی نمایــد . 
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آگهی ابالغ اخطاریه 
نظــر بــه اینکــه آقایــان معرفــت ابتــن و فیــروز جــان فــزا و نریمــان حیاتجــو طبــق درخواســت وارده شــماره 121/98/9706 
مورخــه 1398/10/03 منضــم بــه نامــه شــماره 98/7069/ص/5 مورخــه 1398/10/01 شــهرداری آســتارا بــوارده فــوق الذکــر 
تقاضــای افــراز قدرالســهمی خــود از پــالک 7/505 واقــع در قریــه عبــاس ابــاد بخــش 32 گیــالن را نمــوده انــد و اعــالم 
داشــته انــد ســایر مالکیــن مشــاعی مجهــول المــکان مــی باشــند. لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکین مشــاعی پــالک مرقوم 
بشــرح اســامی ذیــل اخطــار مــی گــردد جهــت شــرکت در معاینــه محلــی و تهیــه نقشــه افــرازی کــه از طریــق ایــن اداره 
بعمــل خواهــد آمــد روز راس ســاعت 10 صبــح مورخــه 98/12/4 درمحــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند بدیهــی اســت 
عــدم حضــور هریــک از مالکیــن مشــاع مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بــود و نتیجــه افــراز نیــز از طریــق انتشــار در 
روزنامــه ابــالغ خواهــد شــد. اســامی مالکیــن مشــاع –کــوروش و عزیــز حــدادی – ناصر حــدادی خانقــاه – شــرکت تعاونی 
مســکن کارکنــان دولــت شهرســتان آســتارا-صمد عیــن الهــی – شــهال یعقوبــی امامجایی-فریده فتح الهی-شــهریار مســلم 
پــور – نینــاز زمانــی – پریــوش حســین زاده ناطقــی – پرویــن عزیــزی گورابــی – رشــید قربانــی – ظریفــه ساســانیان – اژدر 
ســلطانی فخــر – شــجاعت انســانپور خطبــه ســرا – زولفعلــی ییالقــی – حســن آبــاد پــور – داود نــوری زاده – ابراهیــم 
ــرز صــدق کار – رضــا  ــر بهشــتی – عزیزســالم – فرام ــز صالحــی – خیب ــن – کامبی ــه بی ــی قلع ــر نجف ــوری زاده – صاب ن
جانشــین – اروجعلــی نگهــدار – فریبــا ســفرکار – تــورج محمــد زاده – عیســی گنجــی پــور – انــور حســینی خانقــاه –علــی 
کاویانــی – بهــرام امــدادی – عــادل خورشــیدی – علــی خــان محمــدی – یوســف میرزایــی – شــهریار ســلطانی – عزیــز 
بامــی نیــا – شــاه حســین ســهراب نــژاد – فرشــاد فرجــی – مهــرداد پــور بهــرام – منوچهــر اســدی بیگــزاده- شــاپور آزادمــرد 
– شــیرین ســبیلی – زینــب حــق بیــن – غفــور مهــری خطبــه ســرا – عــادل اصــالن پــور – ثمرپــور اصــالن – ملــک ســیما 
عبادالهیــان – اســکندر بردبــار – آســیه دیــاری پــور – پوراندخــت تردیــدی – نازیــال و منیــژه رهبــر – ایراندخــت شــاپوری 
– یدالــه کوهــی – معــراج نشــانی – حاتــم فرشــته پــور – حســن حــق بیــن – ایاصلــت گلــزاری – رضــا جانشــین – اژدر 
ســلطانی فخــر – صابــر نجفــی – محســن خجســته – رشــید قربانــی – یعقــوب امامچایــی – رضــا ســزاوار – علــی اصغــر 
صادقــی شبســتری – ســیده رقیــه میــر افشــار حقــی – خرامــان دهنیــا – پریــوش عزیــزی گورابــی – پریــوش حســین 
زاده ناطقــی – اروجعلــی نگهــدار – منوچهــر اســدی – انــور حســینی خانقــاه – عیســی گنجــی پــور – تــورج محمــد زاده بنــه 
حــور – فرشــاد فرجــی – مهــرداد پــور بهــرام – حســین ســهراب نــژاد – کامبیــز صالحــی – یوســف میرزایــی- علــی خــان 
محمــدی – ســیده رقیــه میــر رفتــار – عزیــز بامــی نیــا – بهنــام یدالــه کوهــی – عــادل کوهــی – نیلوفــر فیاضــی – ماهــرخ 
میــر محمــدی – جاویــد میــر محمــدی – مســعود علــی دخــت شــکیبا – شــالله یعقوبــی امامچایــی – ســیده رقیــه میــر 

رفتــار حقــی – وحــدت عاطفــی – شــهریار ودادی – فاطمــه عابــد – جاویــد میــر محمــدی تاریــخ انتشــار : 98/11/08
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک عادی 
و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده 
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلس 
شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخذ ســند 
مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور 

در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کاجان سیاهکل سنگ 34 بخش 16 گیالن

1-پــالک 311 مفــروز از 23 در مالکیــت خانــم زریــن تــاج نوربخــش 
کاشــکی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن و یکبــاب ســاختمان احداثــی 
بــه مســاحت 1140/91 مترمربــع بــه مالکیــت اقــای حســین جمشــیدی 
دیلمــی لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن 
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی 
ــه مــدت دو مــاه  ــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ب داشــته باشــد مــی توان
ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل  اعتــراض خــود را ب
ــی صالحــه دادخواســت  ــه مراجــع قضای ــاه  ب ــک م و ظــرف مــدت ی
تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر 
اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود .
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رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
526  همایون فالحتکار 

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کرف پشته سیاهکل سنگ اصلی 30 بخش 16 گیان

1-پــاک 1242 مفــروز از 9 در مالکیــت خانــم بمانــی قاســمی 
صوفیانصــر ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل برمحوطــه به مســاحت 
205 مترمربــع بــه مالکیــت اقایــان اکبــر پرتــوی و موســی جمشــیدی 
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صدور ســند 

مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
 تاریخ نوبت اول : 98/11/08 تاریخ نوبت دوم : 98/11/23 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 525  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه اســتناد رای شــماره 139860318013002028 مورخــه  چــون ب
1398/07/17 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون 
تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک 
بــاب انبــاری بــه مســاحت 303/35 مترمربــع بــه شــماره پــاک 
فرعــی 1240 مفــروز از پــاک 11 ســنگ اصلــی 30 واقــع در قریــه 
کــرف پشــته بخــش 16 گیــان در مالکیــت آقــای شــعبان ربــی 
و خانــم عــذرا طاهــروردی هرکــدام بــه نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ ) مشاعابالســویه ( اســتقرار یافتــه تحدیــد 
حــدود پــاک فــوق هنــوز بــه عمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه 
تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز 
چهارشــنبه مــورخ 98/11/30 ســاعت 10 صبــح در محــل وقــوع 
ــی  ــه کس ــذا چنانچ ــد ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــک ش مل
ــی  ــوق واخواه ــاک ف ــی پ ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــبت ب نس
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض 
ــد  ــت نمای ــید دریاف ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب خ
بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر 
ــه ایــن  ــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب داده نخواهــد شــد ضمن
ــه مرجــع ذیصــاح  اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت ب
قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده 
ــه و گواهــی  ــه دادگاه مربوطــه مراجع ــد ب ــی توان ــی وی م قانون
ــلیم  ــت تس ــه اداره ثب ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ع
ــی  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــدون توجــه ب ــت ب ــد  اداره ثب نمای

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد تاریــخ انتشــار 98/11/08 را براب
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

524  همایون فالحتکار 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــا ارائــه اســناد  و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کرف پشته سیاهکل سنگ اصلی 30 بخش 16 گیان

1-پــاک 1242 مفــروز از 9 در مالکیــت خانــم معصومــه کوهــی 
ــه  ــر ســاختمان احداثــی ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
مســاحت 302/06 مترمربــع بــه مالکیــت اقــای حســین جمشــیدی 
ــوی دیلمــی  ــوی دیلمــی و پوراندخــت پرت ــب پرت ــو زین دیلمــی و بان
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک از تقاضــای مــدت قان

ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
 تاریخ نوبت اول : 98/11/08 تاریخ نوبت دوم : 98/11/23 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 523  همایون فالحتکار 

آگهی حصروراثت
عابــد  دوســت  ضیافــت  ســیروس  اقــای 
بشــماره شناســنامه 88 فرزنــد رمضــان از 
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
حــوا خانــم موســوی کیاســرایی فرزنــد احمــد 
در تاریــخ 1364/5/2 در شهرســتان ســنگر 
روســتای کیاســر فــوت نمــوده اســت و ورثــه 
ــد  ــر تعرفــه شــده ان ــه شــرح زی آن مرحــوم ب
ــوک  ــیده مل ــی : س ــام خانوادگ ــام و ن : 1-  ن
ــنامه 421  ــماره شناس ــرائی ش ــوی کیاس موس
نــام پــدر میــر رجــب فرزنــد متوفــی – فــوت 
ــماره  ــوی ش ــور موس ــی پ ــر عل ــده 2 – می ش
ــد  ــر رجــب فرزن ــدر می ــام پ شناســنامه 996 ن
وراث  از  غیــر  بــه  فــوت شــده   – متوفــی 
نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس 
ــریفات  ــام تش ــت و انج ــه دادخواس از ماحظ
ــه شــماره 980402 مفــاد  ــی و ثبــت آن ب قانون
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــراض دارد و  ــد چنانچــه هــر شــخص اعت نمای
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ی
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر 
شــعبه  ســوم شــورای حــل اختــاف    رشــت 
ــی  ــن صــورت گواه ــر ای ــد در غی تســلیم نمای
ــد شــد . ــر درخواســت خواه ــت براب حصروراث

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم 
521 شهری سنگر 

آگهی ابالغ اخطاریه 
نظــر بــه اینکــه خانــم فریباســفرکار و اقایــان رضــا جانشــین و اروجعلــی نگهــدار طبــق درخواســت وارده شــماره 
ــه نامــه شــماره 98/6196/ص/5 مورخــه 1398/09/02 شــهرداری آســتارا  121/98/10977 مورخــه 1398/11/02 منضــم ب
بــوارده فــوق الذکــر تقاضــای افــراز قدرالســهمی خــود از پــاک 7/505 واقــع در قریــه عبــاس ابــاد بخــش 32 گیــان را 
نمــوده انــد و اعــام داشــته انــد ســایر مالکیــن مشــاعی مجهــول المــکان مــی باشــند. لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن 
مشــاعی پــاک مرقــوم بشــرح اســامی ذیــل اخطــار مــی گــردد جهــت شــرکت در معاینــه محلــی و تهیــه نقشــه افــرازی 
کــه از طریــق ایــن اداره بعمــل خواهــد آمــد روز راس ســاعت 10 صبــح مورخــه 98/12/4 درمحــل وقــوع ملــک حضــور بهــم 
رســانند بدیهــی اســت عــدم حضــور هریــک از مالکیــن مشــاع مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بــود و نتیجــه افــراز 
نیــز از طریــق انتشــار در روزنامــه ابــاغ خواهــد شــد. اســامی مالکیــن مشــاع –کــوروش و عزیــز حــدادی – ناصــر حــدادی 
خانقــاه – شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان دولــت شهرســتان آســتارا-صمد عیــن الهــی – شــها یعقوبــی امامجایــی-
فریــده فتــح الهی-شــهریار مســلم پــور – نینــاز زمانــی – پریــوش حســین زاده ناطقــی – پرویــن عزیــزی گورابــی – رشــید 
قربانــی – ظریفــه ساســانیان – اژدر ســلطانی فخــر – شــجاعت انســانپور خطبــه ســرا – زولفعلــی ییاقــی – حســن آبــاد 
پــور – داود نــوری زاده – ابراهیــم نــوری زاده – صابــر نجفــی قلعــه بیــن – کامبیــز صالحــی – خیبــر بهشــتی – عزیزســام 
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مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیرو پایگاه های بهداشتی مناطق شهری و حاشیه نشین 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه ی جیرفت
یــک مرحلــه ای تامیــن نیــرو پایــگاه هــای بهداشــتی مناطــق شــهری و حاشــیه نشــین تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم 

پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی جیرفــت اقــدام نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد.

شماره فراخوان )۲0980911۶800005۶(
مهلت دریافت اسناد تا روز1398/11/08

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 1۴ مورخ1398/11/19ستاد مرکزی
ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا IR1301۲000000000319۲0۶۴1۲5 بانــک ملــت 

واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴1139981319۶

کد ملی به شماره: 1۴000۲358۶0
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد مرکــزی - 

دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 78۶175۶۴۴7 ارســال نمایــد((
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتشناسه آگهی 750378

مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری انجام امور خدمات عمومی پشتیبانی و نگهبانی ستاد 

مرکزی و خدمات پشتیبانی مرکز بهداشت جیرفت
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه 

عمومــی یــک مرحلــه  ای واگــذاری انجــام امــور خدمــات عمومی پشــتیبانی و نگهبانی ســتاد مرکــزی و خدمات پشــتیبانی 
مرکــز بهداشــت جیرفــت اقــدام نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

)ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد.

شماره فراخوان )۲0980911۶8000057(
مهلت دریافت اسناد تا روز1398/11/08

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 1۴ مورخ1398/11/19ستاد مرکزی
ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا IR1301۲000000000319۲0۶۴1۲5 بانــک ملــت 

واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴1139981319۶

کد ملی به شماره: 1۴000۲358۶0
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد مرکــزی - 

دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 78۶175۶۴۴7 ارســال نمایــد((
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتشناسه آگهی 7508۴7

امیر
در سینماهای کور در حال اکران است.

محرمانه
تا 20 بهمن در تماشاخانه سپند 

در حال اجرا است.

وامانده تهران
تا 29 اسفند در خانه نمایش مهرگان 

در حال اجرا است.

 اندازه هاتو که بدونی همیشه محترمی 
اندازه »گلیمت« اندازه »دهنت« اندازه »جیبت« 

اندازه »محبت کردنت« 
 حواسمون به اندازه ها باشه.        

کاله قرمزی  

نمایشفیلمنمایش دیالوگ

  با درد دردنوشان درمان چه کار دارد
با نالٔه خموشان الحان چه کار دارد

در شهر بی نشانان سلطان چه حکم داند
در ملک بی زبانان فرمان چه کار دارد
دریا کشان غم را از موج خون مترسان
با اهل نوح مرسل طوفان چه کار دارد
از دفتر معانی نقش صور فرو شوی

با نامٔه الهی عنوان چه کار دارد
زلف سیه چه آری در پیش چشم جادو

با ساحران بابل ثعبان چه کار دارد
بر خاک کوی جانان بگذر ز آب حیوان
کانجا که خضر باشد حیوان چه کار دارد
خسرو چگونه سازد منزل بصدر شیرین

بر مسند سالطین دربان چه کار دارد
ریحان گلشن جان عقلست و نزد جانان
چون روح در نگنجد ریحان چه کار دارد
از مهر خان چه داری چشم وفا و یاری
در دست زند خوانان فرقان چه کار دارد
گفتم که جان خواجو قربان تست گفتا
در کیش پاکدینان قربان چه کار دارد

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زادروز و سالمرگ شاه عباس که با لشکر 
خراسان به قزوین رفت و با کودتا، 

ـ او بود که پیاده به  قزلباش را برانداخت 
مشهد، زیارت مرقد امام هشتم رفت

شـاه عباس یکـم از دودمان صفویـان )درویش 
هـا( کـه 27 ژانويـه 1571 بـه دنيـا آمـده بـود 
در 57 سـالگی در 19 ژانويـه 1629 فـوت شـد. 
]درویـش یـک واژه پارسـی اسـت کـه وارد زبان 
های دیگر شـده اسـت به معنـای فردی معنوی 
کـه بـه مـال دنیـا نظـر نـدارد[. شـاه اسـماعیل 
َسـردودمان صفویـان )درویـش هـا( بـود کـه 
شـیعه دوازده امامـی را مذهـب رسـمی ایـران 
بـاز کـرد.  ایرانیـان  تاریـخ  اعـام و فصلـی در 
شـاه عبـاس كـه بـه رغـم ُخردسـالی از جانـب 
پـدر، فرمانـدار خراسـان ـ خراسـان بزرگتر ـ بود 
و درشـهر هـرات حاكـم نشـين خراسـان وقـت 

بسـر مـي ُبرد هنـوز جوانی بیش نبود که شـنيد 
سـران قزلباش پـدر نابيناي او ـ سـلطان محمد 
را آلـت دسـت قـرار داده و مـادرش خیرالنسـاء 
ِبگُـم ملقـب بـه »َمهـِد ُعليـا« را كـه مازندرانـی 
بـا  بـود و مانـع سـوء اسـتفاده هـاي ايشـان 
وارد سـاختن اتهـام نـاروا )سـاختگی(، كشـته 
و جسـدش را بـه بیابانـی در قزویـن )پایتخـت 
از شـنیدن  بودنـد. وی پـس  انداختـه  وقـت( 
ایـن خبـر و مشـورت بـا دو ژنرالی کـه در هرات 
بودنـد، بـا لشـكر خراسـان و ُمرشـدقلی خـانـ  
یکـی از ایـن دو ژنـرال بـه قزويـن شـتافت، در 
اکتبـر 1587 كودتـا كـرد و در اکتبـر 1588 در 
17 سـالگی تاجگذاری و شـاه شـد. وی به رغم 
رسـم وقـت، ریش خـودرا مـی تراشـید و اجازه 
داده بـود کـه دیگـران هـم اگـر بخواهنـد؛ ریش 
بتراشـند. او تـا پایـان ُعمـر، ریـش نگذاشـت. 
شـاه عبـاس در هـرات و در زمانـی کـه پـدرش 

حاکـم خراسـان بـود بـه دنیا آمـده بـود. هرات 
هـا  ]انگلیسـی  بـود.  خراسـان  نشـین  حاکـم 
سـه قـرن بعـد بـا دادن اعـان جنـگ بـه ایران 
و لشکرکشـی بـه بوشـهر و خوزسـتان، دولـت 
تهـران را وادار بـه دسـت برداشـتن از هـرات و 
مناطـق تاجیک نشـین جنـوب آمودریـا کردند[. 
پـدر شـاه عبـاس پیش از پادشـاه شـدن حاکم 
فـارس شـده بـود ولـی پسـر او همچنـان در 
هـرات مـی زیسـت کـه شـاهزاده نشـین ایران 
از  خیرالنسـاء  شـوهر  محمـد  سـلطان  بـود. 
جوانـی دچـار ضعـف بینایـی بـود. وی بیش از 
سیاسـت و امـور دولتـی، عاقـه مند بـه ادبیات 
فارسـی بود، شـعر می سـرود و در هرات جلسه 
شـعرخوانی داشـت. شـاه عبـاس در زمانـی بـر 
جـای پدر نشسـت کـه مداخلـه سـران قزلباش 
در امـورات دولتـی و کشـمکش هـای داخلی به 

اوج خـود رسـیده بـود،

بازی مرگ 
تا 6 اسفند در  تماشاخانه سیمرغ  

در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

روسـتای محـو شـده اولیـن اثـر برنـار کی رینـی اسـت کـه در ایـران 
منتشـر شـده اسـت. او متولد 1978 در بلژیک و دارای مدرک دکترای 
حقـوق اسـت. در حـال حاضـر در شـهر بورگویـن – فرانسـه اسـتاد 
دانشـگاه بورگویـن اسـت. برنـار کی رینـی بـا نقدهایـی کـه در برخـی 
مجـات منتشـر کـرده توانسـته در زمینه ادبیات اسـم و رسـمی برای 
خـودش دسـت و پـا کنـد. احتماال این کتـاب او یکی از چالشـی ترین 

رمان هایـی خواهـد بـود کـه تـا بـه حـال خوانده ایـد.
»شـاتیون- اهالـی  روایـت  شـده  محـو  روسـتای  رمـان  داسـتان 
آن-بی یـر«، روسـتایی کوچـک – هـزار نفـری – در مرکـز فرانسـه 
اسـت کـه بـا اتفاقـی عجیـب روبـه رو می شـوند. ایـن اتفـاق نتایـج 
هولناکـی در زندگـی آن هـا بـه بـار مـی آورد. یـک روز صبـح کـه اهالی 
روسـتا بـرای رفتـن بـه سـرکار در شـهرهای اطـراف )نزدیک تریـن 
شـهر در فاصلـه پنجـاه کیلومتـری روسـتا قـرار دارد( از خانـه خـارج 
خـارج  می بیننـد کـه  آن هـا  و  داده  رخ  عجیـب  اتفـاق  می شـوند، 
شـدن از روسـتا امکان پذیـر نیسـت! ماشین هایشـان در محـدوده ی 
خاصـی از روسـتا خـراب می شـود، تمـام راه هـای ارتباطـی با شـهرها 
و روسـتاهای اطـراف، تلفن هـا، اینترنـت و سـایر راه هـای ارتباطـی 
 قطـع می شـود و اهالـی شـاتیون عمـا در روسـتا حبـس شـده اند.
اهالـی شـاتیون کـه صبـح زود بیـدار شـده بودنـد، به سـمت تلفن هـا، 
تلویزیون هـا و کامپیوترهایشـان هجـوم بردند. هیچ چیـز کار نمی کرد. 
آن هـا همچنـان انـگار در جزیـره ای در محاصـره ی آب هـای خطرنـاک 
گیـر افتـاده بودنـد. سرخوشـی شـب گذشـته محـو شـده بـود. دوباره 
هرکـدام بیـرون زدنـد تـا گپ بزننـد، خبر بگیرنـد و خاطرجمع شـوند؛ 
می آمدنـد،  وجـود  بـه  دیگـری  از  بی معنی تـر  یکـی  یاوه بافی هـا 
می چرخیدنـد، از بیـن می رفتنـد و دوبـاره جـان می گرفتنـد. برخـی 
می گفتنـد وقتـی همه چیـز تمـام شـود اقامـه ی دعـوا خواهنـد کـرد 
بـدون اینکـه بداننـد علیـه چـه کسـی. در ادامـه رمـان روسـتای محو 
شـده نویسـنده بـه مشـکاتی می پـردازد کـه در پـی این اتفـاق پیش 
می آیـد، مشـکاتی ماننـد: کمیابـی و نایابـی، سـهمیه بندی سـوخت، 
برقـراری نظـام کوپنـی، افسـردگی، ناامیـدی، وحشـت اهالـی و در 

نهایـت احسـاس محو شـدگی.

روستای محو شده
نویسنده: برنار کی رینی

ترجمه: ابوالفضل هللا دادی
انتشارات: نشر نو

قهوت را بخور 
آرام گوش كن 

شاید با هم دوباره قهوه ای 
نخوریم

و فرصت دیگری نباشد
برای حرف ردن

نزار قبانی             
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عادله امينيان


