
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
ــطح  ــک در س ــی کوچ ــن مصنوع ــن چم ــدد زمی ــکو ۸ ع ــور و س ــرج ن ــی ب ــه عموم ــر دارد مناقص ــان در نظ اداره کل ورزش و جوان

شهرســتانهای ســیرجان و بردســیر بــه شــماره ۱۶۹ و تکمیــل زورخانــه باغیــن بــه شــماره ۱۷۰ و تکمیــل ســالن ورزشــی چنــد منظــوره انــار به 
شــماره ۱۷۱ و تکمیــل ســالن ورزشــی چنــد منظــوره باغابــر بردســیر بــه شــماره ۱۷۲ ، خریــد و نصــب چمــن مصنوعــی زمین فوتبــال ماهان 
و دو عــدد زمیــن مینــی فوتبــال در شهرســتان شــهربابک بــه شــماره ۱۷۳ را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
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اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسـناد مناقصات تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصات محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصات در سـامانه تاریخ ۱۱/۱۶/ ۱۳۹۸ می باشـد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب
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راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : ۰۳44۳۳5۲۱۳۹ 
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عرضه ۸ خودروی جدید در ۳ سال آینده
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت از عرضـه ۸ خـودروی 
جدیـد گـروه خودروسـازی سـایپا در 3 سـال آینـده خبر 
داد.به گزارش ایسـنا به نقل از گروه خودروسـازی سـایپا، 
رضـا رحمانـی در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع 
خـودرو سـایپا و بررسـی برنامه هـای ایـن خودروسـاز در 
زمینـه توسـعه محصـول و عرضـه هشـت خـودرو جدید 
در سـه  سـال آینـده گفت: سـایپا بـا اجرای ایـن برنامه و 
عرضـه خودروهـای جدیـد در سـه سـال آینـده، می تواند 
تـوان رقابـت خـود در بازارهـای داخلی و خارجـی را ارتقاء 
دهـد.وی ادامـه داد: عرضـه محصـوالت جدید سـایپا در 
آینـده، بخشـی از کاسـتی های برجـای مانـده از گذشـته 
را جبـران کـرده و افزایـش سـطح رضایت مردمـی از این 
خودروسـاز را به همـراه خواهـد داشـت.رحمانی در بخش 
دیگـری بیـان کـرد: نهضـت سـاخت داخل مـورد توجه و 

تاکیـد رهبـر معظم انقـاب بـوده و از سیاسـت های کلی 
دولـت اسـت کـه سـایپا در این زمینـه داخلی سـازی 53 

قطعـه را انجام داده اسـت.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره به اینکـه ما در 
صنعـت خـودرو از برنامـه داخلی سـازی جلوتـر هسـتیم 
گفـت: بیـش از ۹۰ درصـد قطعـات محصـوالت آینـده 
سـایپا نیـز در داخـل تولید شـده کـه نشـان می دهد این 
خودروسـاز در طـرح ملـی بومی سـازی، مشـارکتی فعال 
داشـته اسـت.وی در پاسخ به سـؤالی در خصوص برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادامه برنامه افزایش 
تیـراژ تولید محصوالت در گروه خودروسـازی سـایپا نیز، 
گفـت: تـاش می کنیـم با تسـهیل قوانین و امـور مربوط 
بـه تولید داخـل، ضمن حفظ روند افزایش تولید، سـایپا 
بتوانـد تعهـدات خـود بـه مشـتریان را بـا سـرعت هرچه 

بیشـتر پاسـخ دهد.رحمانـی در ادامـه در خصوص توقف 
تولیـد پرایـد ضمن اشـاره به ضـرورت توقـف خودروهای 
قدیمـی بـه دلیل انتظـار مردم از خودروسـازان بـرای ارائه 
محصـوالت جدید، متنوع، باکیفیت و بـه روز افزود: پس 
از توقـف تولیـد یـک مـدل خـودرو پرایـد در امسـال، در 
سـال آینـده تولیـد دو مدل دیگر نیز متوقف خواهد شـد 
و ظرفیـت تولیـد آن هـا، به سـه خودرو جدید بـا امکانات 
بیشـتر و به روزتـر اختصـاص می یابد که بیانگـر تحول در 

سـایپا و صنعت خودرو اسـت.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در پایـان تأکیـد کـرد: 
تـاش ایـن وزارتخانـه بـر رونـق تولیـد و افزایـش تیـراژ 
خودروسـازان متمرکـز شـده تـا از ایـن طریـق، تعهـدات 
برجـای مانـده از قبـل هرچـه سـریع تر بـرآورده شـده و 

جلـب رضایـت مشـتریان را فراهـم کنـد.

از »فرگوسن« تا »نکونام« و 
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وقتــی ایــن نشســت هــا را بــا مصاحبه هــای مربیــان خــارج 
از ایــران بــه ویــژه در لیگ برتــر انگلیــس مقایســه می کنیــم 
ــف واژگان و  ــار ضع ــدت دچ ــه ش ــا ب ــد م ــر می رس ــه نظ ب
ــم  ــی ســاده ترین مفاهی ــات فارســی و حت ــا ادبی آشــنایی ب
ــوالً  ــران معم ــگ ای ــی در لی ــت های مطبوعات هستیم.نشس
ــه  ــد و ن ــازه ای می زن ــه کســی حــرف ت کســالت بار اســت. ن
ادبیــات متفاوتــی بــه کار می بــرد کــه از آن لــذت بــرد. انــگار 
ــه  ــد و دســت ب ــار ســرمربی ها می آین ــف و اجب از ســر تکلی
کلی گویــی می زننــد. اینکــه بایــد تــاش کنیــم ســه امتیــاز 
را بگیریــم و بــازی ســخت اســت و لیــگ فشــرده و .. بعــد 
ــوالً از داور،  ــد معم ــذار کنن ــه را واگ ــر نتیج ــم اگ ــازی ه از ب
ــد  ــد و می گوین ــه می کنن ــاگران و ... گل ــوا، تماش ــن، ه زمی

تقصیــر آنهــا بــود!
وقتــی ایــن نشســت هــا را بــا مصاحبه هــای مربیــان خــارج 
از ایــران بــه ویــژه در لیگ برتــر انگلیــس مقایســه می کنیــم 
ــف واژگان و  ــار ضع ــدت دچ ــه ش ــا ب ــد م ــر می رس ــه نظ ب
ــم  ــی ســاده ترین مفاهی ــات فارســی و حت ــا ادبی آشــنایی ب
هســتیم. اخیــرًا کتابــی در مــورد جمــات کوتــاه و هایکوهــای 
آرســن ونگــر منتشــر شــده کــه جــذاب اســت. صحبت هــای 
ژوزه مورینیــو را می شــود در کاس هــای انگیزشــی تدریــس 
کــرد یــا جمــات یورگــن کلــوپ و گواردیــوال بیشــتر اوقــات 

چنــد وجهــی، طنازانــه و جــذاب اســت.
ــد  ــازی را بای ــن می گفت:»ب ــس فرگوس ــه الک ــن هم ــا ای ب
ــه در کنفرانــس مطبوعاتــی«! او معتقــد  ــرد ن درون زمیــن ُب
بــود کــه مربیــان نبایــد زیاده گویــی کننــد و بــا گفتــن 
ــت  ــیه درس ــان حاش ــم و بازیکن ــرای تی ــات ب ــی جم بعض
ــم را روی  ــه تی ــت ک ــن اس ــی ای ــه مرب ــه وظیف ــد. بلک کنن
دوشــش بگیــرد و بازیکنــان بتواننــد پشــت او پنهــان شــوند 
و خیلــی اوقــات بــه کار بــردن بعضــی جمــات جــز ایجــاد 
حساســیت در تماشــاگران رقیــب، اتحادیــه فوتبــال و البتــه 
ــی و  ــر قلعه نوئ ــان امی ــچ ســودی ندارد.تنــش می داوران هی
جــواد نکونــام مثــل یــک درخــت نخــل، ریشــه عمیق تــری 
از بــازی ســپاهان- فــوالد دارد امــا ایــن بــار دو ســرمربی در 
ــم  ــه ه ــر ب ــگ برت ــل دوم لی ــم فص ــای نی ــن هفته ه آغازی
ــه لطــف دو  ــه ب ــازی محکــم و جــان دار ک ــک ب رســیدند. ی
گل اســتنلی کــی روش و محمــد محبــی در مقابــل تــک گل 
ــه  ــی خاتم ــان اصفهان ــروزی میزب ــا پی حســن بیت ســعید ب

یافــت.
امــا نشســت مطبوعاتــی بعــد از بــازی جنجالــی شــد. 
ــازی ســپاهان  ــام کــه از ایــن نتیجــه و ســبک ب جــواد نکون
دلخــور بــود گفت:»دیــروز گفتــه شــد تیــم مــن از سیســتم 
می کنــم  فکــر  می کنــد.  اســتفاده  کارلــوس کــی روش 
ــه  ــد ب ــه او بگوین ــد ب ــوده و بای منظــور کــی روش اســتنلی ب
ــد. دوم  ــی بیای ــم مل ــه تی ــد ب ــد بتوان او پاســپورت نمی دهن
اینکــه باعــث افتخــار مــن اســت کــه بــا کــی روش )ســرمربی 
ســابق تیــم ملــی( مقایســه بشــوم. بهتــر از ایــن اســت کــه 
بــا افــراد دیگــر مقایســه شــوم و آشــپز بــه کنــار زمیــن بیایــد 
ــه 5۰ ســال  ــا ب ــال م ــدوارم فوتب ــد. امی ــازی کن ــال ب و فوتب

انس طا         1.5۸۹.۲1۰

مثقال طا     ۲1.۸7۰.۲5۰

گرم طای 1۸  5.۰47.1۹۲

گرم طای ۲4   6.7۲۹.۲۰۰

بهار آزادی      4۹.7۰۰.۰۰۰

امامی          4۹.7۹۰.۰۰۰

نیم       ۲5.4۰۰.۰۰۰

ربع         15.4۰۰.۰۰۰

گرمی       ۹.3۲۰.۰۰۰

دالر             134.3۹۰

یورو         14۹.۲۰۰

درهم          36.35۹

لیر ترکیه           1۹.4۲3

دالر استرالیا      77.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
0  تا  12دنبال کنید

خیارکاراندرجهنمقیمتها
خیارکاران جنوب کرمان به علت نبود بازار صادرات ورشکست شده  اند
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نجات یک میلیون قطعه 
ماهی در حاشیه تاالب 

میانگران ایذه
سرپرست اداره حفاظت 

محیط زیست ایذه گفت: حدود یک 
میلیون ماهی که روزهای گذشته به 
دلیل ایجاد یک کانال آب در حاشیه 
تاالب میانگران در آستانه تلف شدن 

قرار داشتند، نجات یافتند.

زلزله آسیبی به آثار 
تاریخی آذربایجان 

غربی وارد نکرد
مدیر کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان غربی گفت: »بر اثر زلزله 

هیچ آسیبی به بناهای تاریخی 
آذربایجان غربی وارد نشده است«.
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یادداشت  مهمان
احسان محمدی

تهران
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نمایشگاه »میراث باستان شناسی 
اسپانیا« را  رایگان ببینید

بازدید از نمایشگاه »میراث باستان شناسی 
اسپانیا« در روزهای دهه فجر رایگان است

وزیر راه و شهرسازی:

از یک روز دیگر پیامک تایید 
مسکن ملی ارسال می شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

ــپاهان و  ــزرگ س ــگاه ب ــردد. باش ــل برنگ قب
ــی  ــک مرب ــه ی ــد ک ــد بدانن ــش بای هواداران
ــت  نبایــد راجــع بــه مربــی حریــف صحب
ــازی  ــم ب ــه بخواه ــوری ک ــر ط ــن ه ــد. م کن
ــرش  ــش زی ــه بک ــی ک ــر کس ــم. مگ می کن
ــورد آن  ــری در م ــس دیگ ــد، ک ــازی می کن ب
ــد. البتــه ایــن اشــکالی هــم  صحبــت می کن

ــدارد.« ن
ــگار  ــی در پاســخ یــک خبرن ــه نوئ ــر قلع امی
گفــت:»  بــود  خواســته  را  او  نظــر  کــه 
آشــپر کیســت؟ نمی دانــم، مــن کارتــون 
نمی بینــم. چــرا از خودشــان نپرســیدید؟ مــا 
فعــا بایــد بــه خاطــر ایــن بــرد خوشــحالی 
ــا متوجــه  ــم ت ــازی را ببینی ــم ب ــم و فیل کنی

نقــاط ضعــف و قوت مــان شــویم.«
ــام از  ــواد نکون ــور ج ــت منظ ــخص نیس مش
ــن  ــه در زمی ــی ک ــا کس ــت. تنه ــپز کیس آش
ــه تنهــا  ــازی ســابقه آشــپزی دارد و آن را ن ب
ــته  ــار از گذش ــا افتخ ــه ب ــرده بلک ــان نک پنه
ــی  ــد طیب ــد محم ــی زن ــرف م ــوارش ح دش
ــتقال  ــا اس ــه ب ــت ک ــپاهان اس ــع س مداف
خوزســتان چهــره شــد. او کــه در ۲۹ ســالگی 
ــتان  ــتقال خوزس ــی اس ــد کاپیتان ــا بازوبن ب
ــورد مســیر  ــار در م ــگ شــد یکب ــان لی قهرم
کار  آشــپزخانه  در  گفــت:»  اش  زندگــی 

ــا  ــتن ظرف ه ــر کاری از شس ــردم و ه می ک
ــز  ــی و تمی ــیب زمین ــدن س ــت کن ــا پوس ی
ــار را انجــام  ــی کــردن ب ــا خال کــردن آنجــا ت
مــی دادم. کار تــا ســاعت ۲ ظهــر ادامــه 
داشــت و در زمــان اســتراحت بــرای تمریــن 
امیدیــه  اســتقال  فوتبــال  باشــگاه  بــه 

می رفتــم«.
اینکــه آیــا نکونــام از ســبک بــازی ایــن 
مدافــع خوشــش نیامــده یــا از شــیوه بــازی 
مســتقیم ســپاهان ناراحــت شــده مســئله ای 
اســت کــه خــودش بایــد بــه آن پاســخ بدهد 
امــا ورود بــه ایــن چالــش هــا و تنــش هــای 
ــاز نمی شــود.  ــوالد امتی ــرای ف غیرضــروری ب
محترمــی  مجموعــه  خوزســتان  فــوالد 
ــطه  ــه واس ــر ب ــال های اخی ــه در س ــت ک اس
و  خوابگاه هــا  و  کمپ هــا  بازیکن ســازی، 
مــدارس فوتبــال و شــیوه تربیــت بازیکنانش 
در فوتبــال ایــران جایــگاه خوبــی پیــدا کــرده 
و امســال هــم بــا مدیرعاملــی ســعید آذری 
و جــذب بازیکنــان سرشــناس قصــد گرفتــن 
ســهیمه آســیایی دارد. ایــن حاشــیه ها و 
جدال هــا جــز بــه هــم ریختــن تمرکــز تیــم 
آیــا دســتاورد دیگــری هــم دارد یــا حــق بــا 
الکــس فرگوســن اســت کــه مســابقه را بایــد 

ــرد؟! ــن ب درون زمی

دبیر شـورای هماهنگی سـمن های محیط زیسـت اسـتان 
اصفهان هشدار داد: وای اگر دیو خفته تاالب گاوخونی بیدار 
 شـود و آثار زیانبارش دامن منطقه مرکزی کشـور را بگیرد.
حشـمت هللا انتخابـی عصـر جمعه در مراسـم گرامیداشـت 
روز جهانـی تاالب هـا که در سـیاه کوه واقع در شـمال تاالب 
گاوخونـی برگـزار شـد، افـزود: بیـش از نیـم قـرن اسـت 
آغشـته  خانگـی  و  صنعتـی، کشـاورزی  پسـاب های  کـه 
بـه انـواع آالینده هـای شـیمیایی و میکروبـی را تحویـل 
تـاالب گاوخونـی می دهیـم و ایـن تـاالب بین المللی امروز 
 دیگـر بـه انباشـتگاهی از انواع سـموم تبدیل شـده اسـت.
وی هشـدار داد: به تاکید کارشناسـان و پژوهشـگران، اگر 
این تاالب بطور کامل خشـک شـود بعضی از ریزگردهایش 
تـا شـعاع ۲۰۰ کیلومتـری و برخـی دیگـر حتـی تـا شـعاع 
5۰۰ کیلومتـری خواهـد رفت و آثار ُمخرب زیسـت محیطی 
 خـود را بـر زیسـتگاه انسـانی مـا تحمیـل خواهـد کـرد.
از  درصـد   5 تنهـا  هم اکنـون  خاطرنشـان کـرد:  انتخابـی 
سـطح ایـن تـاالب را آب فراگرفتـه ولی با توجه بـه ارتفاع 
آب آن در گذشـته کـه حـدود یـک تـا یک و نیـم متر بود، 
در حقیقـت ایـن تـاالب هم اکنـون کمتر از دو هـزارم حجم 

گذشـته اش ّاب دارد.
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این تاالب بین المللی امروز دیگر 
به انباشتگاهی از انواع سموم 
تبدیل شده است

بهدادتاالب

گاوخونیبرسید

45 و
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این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1657 |  یکشنبه  13 بهمن  1398

جلوگیری از اجرای حکم دادگاه در زمینه طالق، جرم استپیام خبر
یک وکیل دادگستری ضمن مخالفت با اعمال محدودیت ثبت طاق گفت: بهتر است به جای 
محدودیت ثبت طاق، اصل رسیدگی ها را درست کنیم.
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خیارکاران در جهنم قیمت ها
خیارکاران جنوب کرمان به علت نبود بازار صادرات ورشکست شده  اند

کشاورزان بوته های خیار را در گلخانه ها خوراک دام کرده اند و شروع به کشت محصوالت جایگزین می کنند تا جلوی 
ضررهای بیشتر گرفته شود.

کشـاورزی با همه پایین و باالیش همچنان 
یکی از اصلی ترین مشـاغل مردم ما اسـت. 
هـر چند بـر طبق آمار چند سـال اخیـر روند 
کاهشـی داشـته اسـت. در پایـش وضعیت 
نیروی کار کشـور و گروه بندی مشـاغل نیز، 
بخش هـای کشـاورزی، صنعـت و خدمـات 
بـه عنـوان فعالیت هـای عمـده اقتصـادی 

مورد بررسـی قـرار می گیرند.
بـر اسـاس آخریـن آمـار سـاالنه اشـتغال 
کشـور، در سـال ۹7 جمعیـت شـاغل بـه 
ایـران ۲3  آمـار  مرکـز  یافته هـای  اسـتناد 
میلیـون و ۸13 هـزار نفـر بـود کـه از ایـن 
میـزان حـدود 1۲ میلیـون نفـر در بخـش 

خدمـات، بیـش از 7 میلیون و 6۰۰ هزار نفر 
در بخـش صنعـت و بالغ بر 4 میلیون و ۲۰۰ 
هـزار نفـر نیـز در بخـش کشـاورزی شـاغل 

. هستند
بررسـی سـهم اشـتغال هـر یـک از عمـده 
اشـتغال  کل  »از  اقتصـادی  فعالیت هـای 
کشـور« حاکـی از آن اسـت کـه در سـال 
درصـد،   5۰.3 خدمـات  بخـش  گذشـته 
بخـش  و  درصـد   3۲ خدمـات  بخـش 
کشـاورزی نیز 17.7 درصد از اشـتغال کشور 
می دهند.نسـبت  اختصـاص  خـود  بـه  را 
اشـتغال هـر یـک سـه بخـش اقتصـادی 
کشـور در سـال های مختلف نشـان می دهد 
بخـش  و  بیشـترین  خدمـات  بخـش 
کشـاورزی نیـز کمتریـن اشـتغال را به خود 

می دهنـد. اختصـاص 
امـا در طـول سـال های گذشـته، در حالی که 

اشـتغال بخـش خدمـات و صنعـت رونـد 
بخـش  اشـتغال  داشـته اند،  صعـودی 
کشـاورزی بـا رونـد کاهشـی مواجـه بـوده 

اسـت.
یکـی از اصلی  تریـن دالیل افت اشـتغال در 
بخش کشـاورزی خشکسالی های پیاپی در 
یک دهه گذشـته اسـت. در همـه چهار دهه 
گذشـته علیرغـم صـرف بودجه های فـراوان 
امـا عبـور کشـاورزی ما از سـنتی بـه مدرن 
بـا کنـدی انجـام شـده اسـت به گونـه ای که 
شـاهد عدم ارتباط سـازمان دهی شده میان 
مراکز تحقیقات کشـاورزی و بدنه کشاورزان 
خصوصـا  کشـاورزان  هسـتیم.  کشـور  در 
گرفتـن  نظـر  در  بـدون  خـرد  مالـکان  در 
روش هـای علمـی و اطاعیه هـای متولیـان 
امـر در خصـوص میزان سـطح زیرکشـت و 
همچنیـن وضعیت بازار محصـول به صورت 

سـنتی اقدام به کشـت محصـول می کنند 
و آنچـه کـه در زمـان برداشـت بـه دسـت 
می آورنـد زحمتـی هسـت کـه بر تن شـان 

مانده.
قانـون  و  میـان سیاسـت گذاران  ایـن  در 
گـذاران نیـز همواره با تغییر مـداوم رویکرد 
هیـچ گاه برنامـه مـدون دراز مدتـی بـرای 

احیای بخش کشـاورزی نداشـته اند. بحران 
آب نیـز مزیـد بـر علـت شـده تا کشـاورزی 
مـورد قهـر بخـش عظیمـی از جامعـه قـرار 
بگیـرد. همـه آنچـه گفتـه شـد باعث شـده 
کـه بـه رغم رشـد مشـاغل بخـش خدمات 
و صنعت، سـهم اشـتغال بخش کشـاورزی 
طـی سـال های مـورد بررسـی )۸4 تـا ۹7( 
کاهـش داشـته اسـت، بـه ایـن ترتیـب که 
جمعیـت 5 میلیون و 1۰۰ هزار نفری شـاغل 
در بخـش کشـاورزی کشـور در سـال ۸4، با 
کاهـش ۹۰۰ هـزار نفـری در پایان سـال ۹7 

بـه 4 میلیـون و ۲۰۰ هـزار نفر رسـید.
سـهم اشـتغال کشـاورزی از ۲4.7 درصد در 
سـال ۸4 بـا کاهـش 7 درصـدی، در پایـان 
سـال گذشـته به 17.7 درصد رسـیده است. 
امـا آیـا همه ایـن دالیل بـرای بی توجهی به 

کشـاورزی توجیه معقولی اسـت؟

خیارکاران جنوب کرمان نقره داغ 
صادرات 

وضعیـت کشـاورزی جنوب کرمـان نمونه ای 
از بی تدبیـری و فاصلـه میـان تصمیم گیران 
و کشـاورزان اسـت. افزایـش صـادرات طـی 
سـال گذشـته موجب شد کشـاورزان جنوب 
کرمـان بـه کشـت محصـول  خیـار ترغیـب 
شـوند امـا در سـال جـاری بـی توجهـی بـه 
بازاریابـی و صـادرات موجـب شـده تقاضـا 
بـرای خریـد بـه شـدت کاهـش یابـد.  بـا 
توجـه بـه افزایش قیمـت نهاده هـای تولید، 

حمـل و نقـل و کارگـر قیمت هـر کیلو خیار 
بـرای جبـران هزینه هـای کشـاورز در مزرعه 
بایـد 3 هـزار تومـان باشـد و در ایـن صورت 
کشـاورز نه سـود می کنـد و نه زیـان و فقط 
هزینه هـای کشـت جبـران می شـود اما هم 
اکنـون هـر کیلو خیـار گلخانه ای رسـمی در 
جنـوب کرمـان 7۰۰ تـا 1,5۰۰ تومـان و هـر 
کیلـو خیـار خوار دار بین 5۰۰ تـا 1,۲۰۰ تومان 
بنـا بـه کیفیـت محصول فـروش مـی رود و 

ایـن یعنی ورشکسـتگی کشـاورزان.
در صـورت برداشـت محصـول هزینه هر نفر 
کارگـر در طـول روز 1۲۰ هـزار تومـان اسـت 
و در چنیـن شـرایطی بهتریـن گزینـه عـدم 
برداشـت محصـول و جایگزینـی بوته هـای 
خیـار بـا محصـوالت جایگزین اسـت و این 
راهـی اسـت کـه اکثـر کشـاورزان در پیـش 

گرفته انـد.
جنـوب اسـتان کرمـان رتبـه نخسـت تولید 
خیـار سـبز در کشـور را دارد و پیـش بینـی 
می شـد کـه در سـال جـاری 45۰ هـزار تـن 
خیار سـبز برداشـت و روانـه بازارهای داخلی 
بـا  امـا عمـاً کشـاورزان  و خارجـی شـود 
سـدی بـه نام عـدم تقاضـا مواجه شـده اند. 
از  گذشـته  سـال های  در  کـه  تقاضایـی 
خـارج مرزهـا و خصوصـا کشـور عـراق برای 
خیـارکاران جنـوب کرمـان می آمـد. امسـال 
اما مهم ترین مشـتری خیـارکاران جنوبی با 
بخشـنامه ای واردات خیـار از ایـران را ممنوع 
کـرده و کشـاورزان جنوب کرمـان مانده اند و 

محصولـی کـه ارزش برداشـت هـم نـدارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شـورای اسـامی نیز در گفتگو با مهر ضمن 
اشـاره بـه نارضایتـی کشـاورزان از وضعیـت 
موجـود و ضـرر هنگفـت کشـاورزان گفـت: 
مشـکل عـدم فـروش محصـول در هفـت 
شهرسـتان جنـوب کرمـان دیـده می شـود 
کـه می توانـد اقتصـاد منطقه را تحـت تأثیر 
شـدید قـرار دهـد. یحیـی کمالـی پـور بیان 
کرد: مسـلمًا بازاریابی محصوالت کشـاورزی 
برعهـده کشـاورز نیسـت و دولـت بایـد در 
ایـن زمینـه اقـدام کنـد.وی گفت: صـادرات 
بسـیاری از کاالهـا بـه عـراق در حـال انجام 
رایزنـی  بـا  می تواننـد  مسـئوالن  و  اسـت 
مناسـب زمینـه صـادرات مجـدد محصوالت 

کشـاورزی را نیـز فراهـم کننـد.
کمالـی پور بیـان کرد: افـت قیمت محصول 
در جنـوب کرمـان می تواند تبعـات غیر قابل 
جبرانی برای اقتصاد منطقه داشـته باشـد. 
ماجـرای خیـارکاران جنوب کرمـان یک هزار 
روایتی اسـت کـه می طلبد مجریـان دولتی 
با اسـتفاده از تدبیر و بهره گیـری از بازوهای 
راه  اقتصـادی  دیپلماسـی  و  کارشناسـی 
خسـارت را بـر مردم ببندند. چـرا که عوارض 
مناطـق  در  اقتصـادی  آسـیب های  ایـن 
مختلـف کشـور در طـول سـال  ها می توانـد 
معضـات اجتماعـی و امنیتی به بـار بیاورد 
کـه بـه وقـت وقـوع هزینـه آن بـرای ایـران 

بسـیار بیشـتر خواهـد بود.

وزیـر راه و شهرسـازی خبـر داد کـه از 
یـک روز دیگـر» 14 بهمن« بـه واجدان 
ملـی  تاییدشـدگان مسـکن  و  شـرایط 
ارسـال  پیامـک  نخسـت،  مرحلـه  در 
می شـود.»محمد اسـامی« در حاشـیه 
برگـزاری مراسـم نمادیـن ورود حضرت 
امـام خمینـی )ره( به ایـران در ترمینال 
خصـوص  در  مهرآبـاد،  فـرودگاه  یـک 
آخریـن وضعیـت مسـکن ملـی گفـت: 
همزمـان بـا ایـام دهـه فجـر تعـدادی 

مـردم  بـه  مهـر  مسـکن  واحدهـای  از 
از  تعـدادی  و  شـده  داده  تحویـل 
کلنـگ  نیـز  مسـکن  ملـی  پروژه هـای 

زنـی خواهـد شـد.
وی در خصـوص اعـام نتیجـه بررسـی 
مرحلـه نخسـت ثبـت نام مسـکن ملی 
گفـت: مـردم از روز 14 بهمـن منتظـر 
نشـان  کـه  باشـد  پیامکـی  دریافـت 

دهنـده پذیـرش آنهـا اسـت.
بـه گفته اسـامی 4۲ درصـد متقاضیان 

مسـکن ملـی در مرحلـه نخسـت حذف 
شـدند و بـرای 5۸ درصـد دیگر پیامکی 
بـرای  را  آنهـا  ارسـال خواهـد شـد کـه 
معرفـی بـه ادارات کل راه و شهرسـازی 
وی  می کنـد.  راهنمایـی  اسـتان ها  
همچنیـن بـه بازدیـد روز گذشـته خـود 
از آزادراه تهـران - شـمال اشـاره کـرد و 
گفـت: وجـه تمایـز ایـن آزادراه بـا دیگر 
شـده،  اجـرا  تاکنـون  کـه  پروژه هایـی 
در  کـه  اسـت  هوشـمندی   سیسـتم 
ایـن آزادراه اسـتفاده مـی شـود؛ آزادراه 
تهـران شـمال با یک سیسـتم مدیریت 
آتش نشـانی،  شـامل  کـه  یکپارچـه 
بـه  اسـت  راه،  پلیـس  هال احمـر، 

صـورت هوشـمند اداره خواهـد شـد.

از یک روز دیگر منتظر پیامک تایید 
مسکن ملی ارسال می شود

با تاکید امام )ره( ساختار سیاسی 
کشور به همه پرسی گذاشته شد

رئیس جمهور با گرامیداشـت سـالروز ورود حضرت امام خمینی)ره( به کشـورمان، 
1۲ بهمن سـال 1357 را روزی بسـیار مهم در تاریخ جمهوری اسـامی ایران دانست 
و گفـت: بی تردیـد راه و مسـیر حضـرت امـام خمینـی)ره( را بـا هدایت هـای مقـام 
معظـم رهبـری ادامـه خواهیـم داد تا به آنچه مطلوب نهضت و انقاب اسـامی بود، 
دسـت یابیم.حجت االسـام والمسلمین  حسـن روحانی روز شنبه در جلسه شورای 
عالـی فضـای مجـازی، با اشـاره بـه اینکه مـردم ایـران در ۲ مقطع منتظر بازگشـت 
و دیـدار امـام و رهبر عزیزشـان بودند، اظهارداشـت: یکـی از این ایام در سـال 134۲ 
بود که امام)ره( را دسـتگیر کردند و ایشـان مدتی را در حصر و زندان سـپری کردند 
و مـردم در ایـن روزهـا در سراسـر کشـور منتظر بازگشـت حضرت امـام)ره( بودند تا 
مجـدداً از هدایت هایشـان بهره منـد شـوند و در نهایـت در 16 فروردیـن 134۲  ایـن 
موضـوع محقـق شـد و امـام بـه قم بازگشـتند و  مردم به همین مناسـبت مراسـم  
زیـادی در شـهرهای مختلـف برگـزار کردنـد. روحانـی در ادامـه بـا بیان اینکـه  امام 
راحـل پـس از 47 روز از پیـروزی انقـاب اسـامی، مردم را پای صنـدوق آراء دعوت 
کردنـد ، گفـت: مـردم به دعوت امام ، در فروردین سـال 5۸ پای صنـدوق رأی آمده 
و بـه جمهـوری اسـامی رأی آری دادنـد، لذا روز 1۲ فروردین بـه عنوان روز جمهوری 
اسـامی ایـران تعییـن گردید.رئیـس جمهـور گفـت: با اینکه نظـام مورد نظـر مردم 
ایـران جمهـوری اسـامی بـود، اما امـام)ره( به این اتفـاق نظر عمومـی اکتفا نکرده 

و تأکید کردند که عنوان و سـاختار سیاسـی کشـور به همه پرسـی گذاشـته شـود.

ته
نک

سـال گذشـته به دلیل بـازار مطلوبـی که خیارکاران داشـتند سـود قابل 
توجهـی کردنـد و بـه همیـن دلیـل اقبـال برای کشـت محصـول خیار 
افزایـش یافـت امـا به یکباره جلـوی صـادرات گرفته شـد.هر روز قیمت 
خیـار کمتـر می شـود چـون دالالن می بینند کـه خیارها در حـال خراب 
شـدن هسـتند و کشـاورز مجبور اسـت بـه هر قیمتـی خیار را بفروشـد.

مسـلمًا بایـد بـه کشـاورزان هشـدار داده می شـد کـه بـا توجه بـه عدم 
صـادرات محصـول ایـن حجم خیار در جنوب کرمان کشـت نشـود و در 
حـال حاضر نیـز باید مسـئوالن بخش بازرگانی در کشـور چاره اندیشـی 

کننـد کـه این ثـروت به بـاد نـرود ویا خـوراک دام ها نشـود.

پارلمان

سالمت

جامعه

جامعه

رای اعتماد به وزیر کشاورزی اسفندماه در مجلس

ویروس شایعه از ویروس کرونا خطرناک تر است

فعال هیچ موردی از کرونا در ایران نداریم

مردم نباید دغدغه تامین آب و برق را داشته باشند

رییسـه  هیـات  سـخنگوی 
اسـامی  شـورای  مجلـس 
اسـفند  پنجـم  اینکـه  بیـان  بـا 
زمـان آغـاز بـکار مجلـس بعـد از 
انتخابـات اسـفندماه مجلـس اسـت، گفت: در نخسـتین روز 
کاری مجلـس ابتـدا گـزارش تفریـغ بودجـه ۹۸ قرائت و بعد 
از آن بررسـی بودجـه ۹۹ در دسـتور کار قـرار خواهـد گرفـت. 
اسـدهللا عباسـی روز شـنبه در تشـریح برنامـه کاری مجلس 
در اسـفندماه اظهارداشـت: طبـق اعـام کمیسـیون تلفیـق، 
گـزارش بودجـه ۹۹ در هفتـه جاری آماده می شـود کـه بعد از 
دریافـت گـزارش، بـه مـدت 1۰ روز نمایندگان فرصـت دارند تا 

پیشـنهادهای خـود را اعـام کننـد.
سـخنگوی هیـات رییسـه مجلـس با بیـان اینکـه آغـاز بکار 

مجلس بعد از انتخابات، پنجم اسـفند خواهد بـود، ادامه داد: 
روز پنجـم اسـفند ابتـدا رییس دیوان محاسـبات گزارشـی از 
تفریـغ بودجـه ۹۸ ارائه خواهد کرد و بعد از آن بررسـی گزارش 
کمیسـیون تلفیـق بودجـه ۹۹ در صحـن علنـی آغـاز خواهـد 
شـد. عباسـی دربـاره زمـان برگزاری جلسـه رای اعتمـاد وزیر 
پیشـنهادی جهاد کشـاورزی با توجه به اینکه زمان سـه ماهه 
سرپرسـتی ایـن وزارتخانـه چهـارم اسـفند به پایان می رسـد، 
خاطرنشـان کـرد: دولـت بایـد در روزهایی که مجلس جلسـه 
داشـت گزینـه پیشـنهادی خـود را معرفـی می کـرد ولـی در 
شـرایط فعلـی دولـت می توانـد درخواسـت یـک ماهه مهلت 
بـرای معرفـی وزیر داشـته باشـد یـا اینکـه گزینـه موردنظر را 
چهـارم اسـفند بـه مجلـس معرفـی کنـد تـا 5 اسـفند اعام 

وصول شـود.

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
مـردم  از  خـود  اینسـتاگرام  صفحـه  در 
خواسـت بـه اخبار کـذب و شـایعات درباره 
ویـروس کرونـا توجـه نکننـد زیـرا بـه گفته 
وی، ویـروس شـایعه می توانـد از ویـروس کرونـا هـم خطرناک تـر باشـد.
سـعید نمکی روز شـنبه در این پسـت اینسـتاگرامی نوشـته اسـت:  در نامه 
ای از دکتـر جهانگیـری خواسـتم تـا هرگونـه تردد بین کشـور ایـران و چین 
تـا اطـاع ثانـوی ممنـوع شـود. عصـر دیـروز جلسـه ای اضطراری تشـکیل 
شـد و بـا حمایت مسـتقیم ایشـان تمـام پروازهـا رفت و برگشـت به چین 

لغو شـد.
وی افـزود:  تا پاسـی از شـب با روسـای دانشـگاه ها در حـال تماس و گفت  
وگـو بـودم و در هیـچ نقطه از کشـور خبـری از کرونـا ویـروس نبود.به گفته 
نمکـی، هرچنـد ویـروس کرونـا مـرز نمی شناسـد امـا تمـام مرزهای کشـور 
تحـت کنتـرل و نظـارت همکارانـم قـرار دارد و شـبانه روز در حـال انجـام 
تسـت های الزم هسـتند. صبـح اول وقـت هـم از معاونانـم خبـر گرفتـم و 

خوشـبختانه هنـوز هـم خبـری از ورود ایـن ویـروس به کشـور نیسـت.
وزیـر بهداشـت افـزود: در ایـن بیـن الزم اسـت یـادآوری کنـم کـه نبایـد به 
اخبـار کـذب و شـایعات دربـاره ایـن ویـروس توجه کنیـد. چراکـه ویروس 
شـایعه می توانـد از کرونـا هـم خطرناک تـر باشـد. بـه شـما اطمینـان مـی 
دهـم کـه هرگونـه مـورد ابتـا بافاصلـه و مسـتقیم به مـردم اطاع رسـانی 
خواهـد شـد. نمکـی ادامـه داد: مـا بـرای کنتـرل ایـن ویروس بـه همراهی 
و همـکاری همـه شـما نیازمندیـم و بـاور داریـم کـه ایـن موضـوع بـا اطاع 
رسـانی صحیـح و بـه موقـع و رعایت نـکات بهداشـتی و پیشـگیرانه محقق 
خواهـد شـد. همـواره تـن درسـت و در امـان باشـید. ویـروس کرونـا اواخر 
دسـامبر گذشـته )آذر/دی( میـادی در بـازار غذاهـای دریایـی شـهر ووهان 
واقـع در اسـتان هوبـی چیـن کـه بـه طـور غیرقانونـی حیوانـات وحشـی 
می فروشـند، آغـاز شـد. ایـن ویـروس اکنـون عاوه بـر 3۰ اسـتان و منطقه 
در چیـن بـه 1۲ کشـور دیگـر از جملـه آمریکا، اسـترالیا، تایلند، کـره جنوبی، 

ژاپـن، کانـادا و فرانسـه هـم سـرایت کرده اسـت. 

محدودکـردن  از  کشـور  وزیـر 
پروازهـا بـه چیـن خبـر داد و 
گفت: بحـث مراقبت هـای ویژه 
بـه خصـوص در مناطـق مـرزی 

می شـود. کنتـرل 
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسـم رونمایی از ماشـین آالت و 
تجهیـزات اهدایـی به شـهرداری هـا و دهیاری های کشـور 

در وزارت کشـور برگزار شـد.
»عبدالرضـا رحمانـی فضلـی« وزیـر کشـور در ایـن مراسـم 
گفـت: وزارت کشـور در دولـت تـاش کـرده اسـت کـه بـه 
مبلمـان شـهری، تجهیـزات و امکانات به ویژه در شـهرهای 
زیـر پنجـاه هزار نفر و به ویژه روسـتاها و دهیـاری ها توجه 

کنـد. او بـا اشـاره بـه اقداماتی که توسـط سـازمان شـهردار 
هـا و دهیاری ها انجام شـده اسـت، گفـت: اقدامات خوبی 
انجـام شـده و کد منابعی که از سـال ۸۲ تـا ۹7 به دهیاری 
هـا اختصـاص داده شـده 1۹ هـزار میلیـارد تومـان اسـت 
کـه 15 هـزار میلیـارد تومـان آن و معـادل ۸1 درصـد در این 
دولـت اختصـاص یافته اسـت که از محل مالیـات بر ارزش 
افـزوده و نظـارت اسـتانداری ها در حال هزینه اسـت. وزیر 
کشـور با اشـاره به خرید تجهیزات اظهار داشـت: در گذشته 
ایـن کمـک بـه صـورت نقـدی بـود و عموما صرف مسـائل 
جـاری مـی شـد، اما اکنون وزارت کشـور به صـورت متمرکز 
سـفارش و تهیه می کند و سـاخت این تجهیزات در داخل 

کشـور انجام می شـود .

ــرای  ــد ب ــردم نبای ــت: م ــرو گف ــر نی وزی
تامیــن دو کاالی راهبــردی و مهــم آب 
تحریــم  شــرایط  در  به ویــژه  بــرق،  و 

باشــند. دغدغــه ای داشــته 
بــه  گــزارش روز شــنبه پایــگاه اطاع رســانی وزارت نیــرو، »رضــا اردکانیــان«  
ــه  ــی و دغدغ ــع نگران ــزود: رف ــر اف ــه فج ــتین روز ده ــا نخس ــان ب هم زم

ــزرگ و مهــم اســت.   ــرق مســوولیتی ب هموطنانمــان از موضــوع آب و ب
ــه دالیــل  ــان اینکــه دوازدهــم بهمــن مــاه و آغــاز دهــه فجــر ب ــا بی وی ب
ــرای همــه مــا بســیار مبــارک اســت، اظهــار کــرد: رهبــر کبیــر  مختلــف ب
ــه  ــت هم ــره دس ــد چی ــک هنرمن ــان ی ــام )ره( بس ــرت ام ــاب، حض انق
ــه »مــا« تبدیــل کــرد و از ایــن طریــق منیــت زورگویــان و  »من«هــا را ب
ــو درآورد و همــواره در ایــن  ــه زان ــا را ب ظالمــان آن زمــان را شکســت، آنه
ــام)ره( و  ــدر ام ــراث گرانق ــن می ــف، ای ــای مختل ــه در بزنگاه ه ــار ده چه

ــه کمــک انقــاب آمــده اســت. ــوده کــه ب حرمــت خــون شــهدا ب
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه ملــت متحــد، هماهنــگ و یکپارچــه ایــران 

ــتادگی  ــم ایس ــای ظل ــای دنی ــل زورگویی ه ــرده در مقاب ــا ک ــا اقتض هرج
ــان در  ــه هم وطن ــور یکپارچ ــاوت حض ــوز ح ــه داد: هن ــت، ادام ــرده اس ک
ــن  ــرباز وط ــل از س ــم تجلی ــور در مراس ــای کش ــهرها و آبادی ه ــه ش هم
ــی  ــزود: راهپیمای ســردار شــهید ســپهبد ســلیمانی در کام هاســت. وی اف
۲۲ بهمــن امســال کــه مصــادف بــا چهلمیــن روز شــهادت ســردار 
ســلیمانی و همرزمــان اوســت بــا شــکوه هــر چــه تمام تــر برگــزار خواهــد 
ــود و  ــق می ش ــاب تزری ــور انق ــه موت ــری ب ــراوان دیگ ــرژی ف ــد و ان ش
ــا«  ــوه ای از »م ــه جل ــی گســترده ک ــی و راهپیمای ــن تجل ــاهد ای ــا ش دنی

ــود. اســت، خواهــد ب
اردکانیــان ادامــه داد: ملــت ایــران نشــان داده کــه بــه هیــچ وجــه متوقــف 
نشــده و هرچنــد درگیــر مشــکاتی هســت امــا از حرکــت در جهــت هــدف 
ــه  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت. وی ب ــداده اس ــیر ن ــر مس ــود تغیی ــی خ قبل
میــزان درکــی کــه از فهــم و آگاهــی و معرفــت هموطنانمــان داریــم توفیــق 
ــا می بایســت  ــار م ــم داشــت، گفــت: مــاک و معی خدمت گــذاری خواهی

اهــداف و آرمان هــای انقــاب باشــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
پیام ما

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلس شـورای اسـامی گفت 
کـه علی رغـم انتشـار اخبـاری مبنـی بـر بازداشـت پروانـه 
سلحشـوری، پـس از مراجعـه وی به دادسـرا بـرای او قرار 
کفالـت صادر شـده اسـت. محمدعلـی وکیلـی در گفت وگو 
بـا ایسـنا، بـا تکذیـب بازداشـت پروانـه سلحشـوری اظهار 
کـرد: مـن روز چهارشـنبه گذشـته بـا دادسـرای فرهنـگ 
و رسـانه تمـاس داشـتم و توافـق بـر ایـن شـد کـه خانـم 
پروانـه سلحشـوری بـه دادگاه مراجعه کند و بـا قرار کفالت 

آزاد شـود  کـه همیـن اتفـاق هـم افتاد.

فرمانـده نیـروی زمینی ارتش گفت: نیـروی زمینی ما پنجمین 
قـدرت زمینـی دنیاسـت و شـما جوانـان و همـه ما بایـد به این 
افتخـار کنیم.امیـر سـرتیپ کیومـرث حیـدری روز )شـنبه( در 
حاشـیه بازدیـد از مرکـز آمـوزش ۰1 در جمع سـربازان آموزشـی 
ایـن مرکـز بـر اهمیت نیـروی زمینـی در تمامـی نبردهـا به ویژه 
جنـگ تحمیلـی و نیز نقش و نحـوه مقابله این نیـرو با داعش 
بـه صـورت برون مرزی تاکید کرد. وی اظهار داشـت: سرنوشـت 
جنـگ مثـل امضـای پایـان یـک نامـه اسـت؛ هیـچ نیرویـی 
نمی توانـد جنـگ را تمـام کند و سرنوشـت جنـگ در زمین رقم 
می خـورد و امضـای پایانـی آن بـا یـد باکفایـت نیـروی زمینی 

است.

پروانه سلحشوری تفهیم 
اتهام شد

نیروی زمینی ارتش، پنجمین 
قدرت زمینی دنیا است

وزیـر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح گفت: فشـارهای 
حداکثـری آمریـکا علیـه ملـت ایـران سیاسـتی شکسـت 
خـورده و بی اثـر بـوده و ملـت رشـید، بصیر و مقـاوم ایران 
هرگـز تسـلیم زیاده خواهی هـای جبهـه اسـتکبار نخواهـد 
پشـتیبانی  و  دفـاع  وزیـر  حاتمـی  سـرتیپ  امیـر  شـد. 
نیروهای مسـلح روز )شـنبه( با حضور در مدرسـه دخترانه 
الزهـراء بخـش نگور منطقه دشـتیاری چابهـار زنگ انقاب 
را در اولیـن روز از دهـه مبـارک فجـر انقـاب اسـامی بـه 

صـدا درآورد.

1۹ زندانـی ایرانـی در کویـت بـرای سـپری کـردن ادامـه 
دوران محکومیـت خـود از زنـدان مرکـزی کویـت بـه ایران 

شـدند. منتقل 
بـا تـاش و پیگیـری سـفارت جمهـوری  اسـامی ایـران 
در کویـت 1۹ زندانـی ایرانـی محبـوس در زنـدان مرکـزی 
کویـت شـامگاه روز جمعـه 13۹۸/11/11 به منظـور گذراندن 
باقیمانـده دوران محکومیـت خـود در ایـران بـه نماینـده 
اعزامـی مراجـع قضایـی جمهـوری  اسـامی ایـران تحویل 

و بـه کشـور منتقـل شـدند.

سیاست فشار حداکثری 
آمریکا بی اثر است

انتقال ۱۹ زندانی ایرانی 
از کویت به داخل کشور
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

احتمال اجرایی شدن مصوبه مالیات سفرلزوم تقویت زیرساخت های دیجیتالی گردشگری اردبیل

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
»ایــن  اردبیــل گفــت:  صنایع دســتی  و 
اســتان بــه عنــوان ســرآمد گردشــگری 
زمســتانی کشــور شــناخته شــده اســت.«
به گــزارش میراث آریــا به نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اردبیــل، 10 بهمن مــاه 98، نــادر فاحــی 
ــح  ــگری تصری ــوزه گردش ــال در ح ــاور فع ــرکت های فن ــا ش ــه ب در جلس
ــگری  ــگری، گردش ــوزه گردش ــتان در ح ــی اس ــای معرف ــرد: »کلیدواژه ه ک
زمســتانی و ارزان تریــن مقصــد گردشــگری در کشــور اســت و اردبیــل در 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــن دو حــوزه در ســطح کشــور ســرآمد اســت.«او ب ای
ــتان  ــگری اس ــرای گردش ــازی ب ــتان امتی ــل زمس ــرف و فص ــدگاری ب مان
محســوب می شــود، اظهــار کــرد: »الزم اســت جاذبه هــا در ســطح گســترده 

ــود.« ــی ش ــی معرف ــی و دیجیتال ــبکه های اجتماع ــتر ش ــژه بس به وی
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان متذکــر 
شــد: »گردشــگری دنیــا بــه ســمت گردشــگری دیجیتــال حرکــت می کنــد 

و اگــر مــا خواهــان همراهــی بــا قطــار توســعه گردشــگری هســتیم بایــد 
بــا ایــن رونــد همــراه شــویم.«

ــه  ــاور در ایــن خصــوص اضاف ــه حمایــت از شــرکت های فن ــا اشــاره ب او ب
کــرد: »ضــروری اســت گردشــگری دیجیتالــی اســتان را بــا اســتانداردهای 

جهانــی در حــوزه گردشــگری انطبــاق دهیــم.«
فاحــی متذکــر شــد: »معرفــی جاذبه هــای گردشــگری اردبیــل و بازاریابــی 
محصــوالت صنایع دســتی یکــی از اقداماتــی اســت کــه می تــوان در 
حــوزه دیجیتــال انجــام داد کــه ایــن موضــوع نیازمنــد تولیــد محتواهــای 

ــت.« ــی اس ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــب ب متناس
حــوزه  در  دیجیتــال  فعــاالن گردشــگری  اســت  الزم  او  گفتــه  بــه 
آموزش هــای مســتمر گردشــگری نیــز فعالیــت داشــته باشــند. مدیــرکل 
ــویی  ــزود: »از س ــتان اف ــتی اس ــگری و صنایع دس ــی، گردش میراث فرهنگ
گردشــگری دیجیتــال به عنــوان کســب وکاری اســت کــه می توانــد بــا 
ــطح  ــده دار در س ــغل های آین ــی از ش ــب یک ــزوده مناس ــاد ارزش اف ایج

ــد.« ــل باش اردبی

یـک کارشـناس اقتصـادی گفـت: ممکـن 
اسـت اسـتفاده از مصوبـه مالیات سـفر در 

آینـده اجرایی شـود.
وحیـد عزیـزی کارشـناس امـور اقتصـادی 
در گفتگـو بـا خبرنگارمهـر، دربـاره مالیـات بـر سـفرهای خروجی که توسـط 
نماینـدگان مجلـس بـه تصویـب رسـیده و بـه گفتـه سـازمان امـور مالیاتـی 
همـان عوارضـی اسـت کـه از مسـافران هنـگام خـروج از کشـور دریافـت 
می شـود، گفـت: بـه نظر می رسـد اصـل موضوع مصوبـه چیز جدیـدی نبوده 
اسـت. امـا بسـتگی بـه ایـن دارد کـه سـازمان امـور مالیاتـی و مجلـس در 
سـال های آینـده چه طـور از ایـن الیحـه ای کـه تصویب شـده اسـتفاده کنند.
وی افـزود: آنچـه تصویـب شـده در قالب مالیـات بر ارزش افزوده اسـت که 
در آن آمـده دولـت می توانـد مالیـات بـرای سـفر وضـع کنـد و یـا اینکـه چه 
کسـانی از مالیـات معـاف خواهنـد شـد.این مالیـات بایـد در بودجه سـاالنه 
مشـخص شـود. بـه این صـورت، دسـت مجلـس و سـازمان امـور مالیاتـی 
بـاز شـده تـا مالیـات وضـع کننـد. حـاال دیگـر خودشـان می دانند کـه همان 

نـرخ و همـان روش باشـد یـا اینکـه نـرخ سـازوکار جدیـدی بـرای آن وضـع 
کننـد. البتـه معـاون سـازمان امـور مالیاتـی اعـام کـرده این مالیـات سـفر، 
همـان عـوارض خـروج از کشـور اسـت. منتها مـواد قانونی کمـک می کند که 

زیرسـاخت های قانونـی این تغییـرات آمـاده باشـد.
ایـن کارشـناس اقتصـادی در ادامـه گفـت: بعیـد اسـت مالیـات بـه شـکل 
دیگـری باشـد. اکنـون روی بلیـت هواپیمـا و سیسـتم حمل ونقـل هـم 5 
درصـد گرفتـه می شـود. پـس اتفاق جدیدی نیسـت. مگـر اینکه اعـام کنند 
بلیت هـای لوکـس هزینـه ای اضافه تـر بپردازنـد. ولـی باتوجـه بـه شـرایط 
عمومـی و اعـام سـازمان امـور مالیاتـی، بعیـد اسـت االن چیـزی بـه نـام 
مالیـات از سـفرهای خروجـی، به غیـر از همان عـوارض گرفتـه شـود. مالیات 
از جهاتـی بـا عـوارض متفـاوت اسـت. مالیـات بـه خزانـه مـی رود و محـل 
مصـرف عـوارض شـهرداری و یـا دسـتگاه های دیگـر اسـت. به همیـن دلیل 
ممکـن اسـت تغییـری کـه شـاهد آن باشـیم، این باشـد که نام عـوارض به 

مالیـات تغییـر کنـد و بـه خزانـه دولـت واریز شـود.    

 پیام
باستان شناســان مصری از کشــف مجموعه ای  از مقبره های باســتانی خبر دادند که چندین  میراث

تابوت ســنگی در خود جای داده اند.

رنا
 ای

س:
عک

اسـتاندار کرمانشـاه گفت: »مجموعه میراث جهانی بیسـتون 
بـرای میزبانـی شایسـته از رویـداد کرمانشـاه  ۲۰۲۰ نیـاز بـه 

توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری دارد.«
بـه گـزارش میـراث آریـا و بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
کرمانشـاه هوشـنگ بازوند عصـر روز پنجشـنبه 1۰ بهمن ۹۸ 
در بازدید از سـایت تاریخی و جهانی بیسـتون، در گفت و گو 
با خبرنگاران اظهار داشـت: »کرمانشـاه در سال ۲۰۲۰ میزبان 
رویـداد بسـیار بزرگی در سـطح بین المللی اسـت که طبیعتًا 
بایـد زیرسـاخت های گردشـگری بـرای میزبانی شایسـته از 

وزرا و مسـئوالن گردشـگری دیگر کشـورها باشـیم.«
او بـا بیـان اینکه کرمانشـاه در سـال ۲۰۲۰ میزبان 16۰ کشـور 
جهـان خواهـد بـود، تصریـح کـرد: »بایـد تمهیداتـی در نظر 
گرفـت کـه گردشـگران خاطـره خوبـی از کرمانشـاه داشـته 

باشـند، کـه مبلـغ و معـرف این اسـتان شـوند.«
بازونـد افـزود: »مجموعـه تاریخـی شـهر بیسـتون ظرفیـت 
بسـیار بزرگـی بـرای میزبانی رویـداد بین المللی گردشـگری 

کرمانشـاه ۲۰۲۰ اسـت.«
اسـتاندار کرمانشـاه در ادامـه بـا اشـاره بـه بازدیـد خـود از 
مجموعـه جهانـی بیسـتون اظهـار داشـت: »سـاالنه 7۰۰هزار 
گردشـگر از سـایت تاریخـی بیسـتون بازدیـد می کننـد کـه 

متاسـفانه میـزان اقامـت آن هـا تنهـا 1۰ دقیقـه اسـت.«
او تصریـح کـرد: »بـرای اینکـه میـزان اقامـت گردشـگران 
خصوصـی  بخـش  کمـک  بـا   بایـد  یابـد،  افزایـش 
اسـتاندار  داد.«  توسـعه  را  گردشـگری  زیرسـاخت های 
کرمانشـاه در پایان گفـت: »نورپردازی، اجـرای ویدئومپینگ 
و تـاش بـرای توسـعه کمپینگ هـای گردشـگری در جهت 
توسـعه زیرسـاخت هـا مـی توانـد رضایـت گردشـگران و 
افزایش اقامت آنها را به همراه داشـته باشد.«شـهر بیسـتون 
بـا حـدود 4۰ هـزار نفـر جمعیـت در 3۰ کیلومتـری شـرق 
کرمانشـاه از مناطـق کهـن ایران محسـوب می شـود که آثار 
تاریخـی بـه جـا مانـده از ایـن منطقه امـروز یکـی از مناطق 

دیدنـی و گردشـگری کشـور محسـوب می شـود.

سوژه زیرساخت های 
میراث جهانی 

بیستون توسعه یابد

خانه هنر تبریز در چنبره بخشی نگری

امکان بازپس گیری مکان های کتابخانه ای وجود ندارد

 »خانـه هنـر« تبریـز کـه اکنـون محـل 
رفـت و آمـد فرهیختـگان، پژوهشـگران 
از  اسـت،  فرهنـگ  حـوزه  محققـان  و 
حـدود یکسـال گذشـته بـه خاطـر آنچه 
که مشـکل مالکیـت عنوان می شـود، در 
چنبره بخشـی نگری گرفتار شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنا، خانـه هنر بیـش از ۸۰ 
سـال اسـت که محفل اصحـاب فرهنگ 
و هنـر بوده و نوسـتالژی »کتابخانه ملی 
تبریـز« هنـوز هـم بـر تـن آن سـنگینی 

مـی کند.
سـال   5۰ حـدود  مـدت  بـه  تبریزیـان 
کتـاب  جلـد  هـزار   7۰ مطالعـه  بـرای 
مرجـع اهدایـی بـزرگان و فرهیختـگان 

سـاختمان  بـه  تبریـز  دوسـت  ادب 
مزیـن بـا سـنگ هـای »ایسـپراخون« 
خانـه فرهنـگ در ضلع شـمالی بوسـتان 
مراجعـه  باغـی«  »گولوسـتان  تاریخـی 
کـرده انـد و ایـن بنـای ۲ طبقـه آرمیـده 
در خـاک مقبـره العرفـای »گجیـل« در 
دهـه هـای قبل از شـاخص هـای اصلی 
فرهنگـی کشـورمان محسـوب می شـد.
محتـوای  انتقـال  از  بعـد  خوشـبختانه 
بـه  ملـی   - تبریـز«  ملـی  »کتابخانـه 
معنـای مردمـی در مقابـل دولتـی - بـه 
مرکـزی  کتابخانـه  نوسـاز  سـاختمان 
تبریـز در چهـار راه »اللـه« در اوایـل دهه 
13۸۰، در یـک تصمیـم درسـت و بجـا، 
سـاختمان تاریخـی »خانـه هنـر« تبریز 
بـه مـوزه کاریکاتور - به عنـوان نمایندگی 
فدراسـیون جهانـی کاریکاتـور در آسـیا و 

نیـز نخسـتین مـوزه کاریکاتور قـاره کهن  
- تبدیـل شـد. 

تنهـا  عنـوان  بـه  تبریـز  کارتـون  مـوزه 
مـوزه ایـن هنـر در کشـورمان و یکـی از 
جهـان  کارتون)کاریکاتـور(  مـوزه  پنـج 
در سـاختمان ۸۰ سـاله »خانـه هنـر«، 
آبـروی هنـر کارتـون ایـران به شـمار می 

رود.
البتـه انجمـن کارتـون تبریـز و مـوزه آن 
از سـال 13۸5 بـا صـرف هزینـه هـای 
بهسـازی  و  بازسـازی  بـرای  هنگفـت 
اداره  اعتبـارات  محـل  از  هنـر«  »خانـه 
کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی آذربایجان 
شـرقی در ایـن محـل مسـتقر شـده و 
گنجینـه )مـوزه( آن میزبـان بیـش 1۰۰ 
هـزار نسـخه اصلـی کارتـون از هنرمندان 

بیـش از ۲۰ کشـور جهـان اسـت.

حـال،  بنـای تاریخـی- فرهنگـی »خانه 
هنـر« با مشـکل جدیدی در قالـب اراده 
مدیریـت شـهری برای اسـتقرار شـورای 
اسـامی کان شـهر تبریـز در ایـن محل 
مواجـه شـده و ایـن سـوال را در ذهـن 
دوسـتداران فرهنـگ و هنـر برانگیختـه 
ماننـد  بزرگـی  شـهر  در  آیـا  اسـت کـه 
تبریـز جـا قحط اسـت کـه مـی خواهند 
اسـاس انجمـن و تنهـا مـوزه کاریکاتـور 
ایـران را کـه بـا هـزاران خـون دل خوردن 
هـا و التمـاس کـردن هـا بـه ایـن و آن 
پـا گرفتـه و مایه آبـروی فرهنـگ و هنر 

ایـران در جهـان اسـت، برچیننـد.
آیـا مـی تـوان پذیرفت کـه شـهرداری و 
شـورای شـهر کـه خـود بایـد منـادی و 
حامـی فعالیـت های فرهنگـی - هنری 
باشـند،  تبریـز  ماننـد  کهـن شـهری  در 
و  انجمـن  گرفتـن  پـر  زیـر  جـای  بـه 
مـوزه کارتون)کاریکاتـور(، بـه دنبـال بی 
خانمـان کـردن فعـاالن ایـن هنـر اصیل 
باشـند کـه صـورت به سـیلی سـرخ می 
کننـد و بـا کیسـه خالـی بـرای اعتـای 
پرچـم سـه رنـگ کشـورمان در میادیـن 

بیـن المللـی هنـر مـی کوشـند.
چگونـه مـی تـوان بـاور کـرد کـه عـده 
ای از سـر ناآشـنایی بـا ارزش و جایـگاه 
فرهنـگ و هنـر، بـه عنـوان بسـتر اصلی 
بازنمایـی توانمنـدی های ایران اسـامی 
در عرصـه های جهانی، بـه جای حمایت 
از نهادهـای هنری خودجـوش و مردمی 
ماننـد انجمـن کارتـون تبریـز بـه مثابـه 
افتخـار هنـر کارتـون آسـیا و جهـان، در 
صـدد برچیـدن بـال و پـر فعـاالن جوان 
مدیـرکل  برآینـد.  آن  منـد  عاقـه  و 
آذربایجـان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
جدیـد  مسـائل  خصـوص  در  شـرقی 
مالکیتـی »خانـه هنـر« بـه ایرنـا گفـت: 

ایـن مـکان تاریخـی در اوایـل پیـروزی 
انقـاب اسـامی، بـه ازای تخریب محل 
قبلـی »کتابخانه ملـی« در مجموعه ارک 
تبریـز، بـه عنوان محـل جدیـد کتابخانه 
اداره کل  اختیـار  در  شـهرداری  توسـط 
فرهنـگ و ارشـاد آذربایجان شـرقی قرار 
گرفـت و در حدود سـه دهـه اخیر مامن 
و  فرهنـگ  پژوهشـگران  و  کتابخوانـان 

هنـر بوده اسـت.
محمـد محمدپـور اظهـار کرد: سـاختمان 
بـاغ گلسـتان بـا عنـوان کتابخانـه ملـی 
تبریـز در سـال 137۸ بـا شـماره ۲4۹۸ 
فهرسـت  در  هـم  و  شـده  ملـی  ثبـت 
کتابخانه های دوسـتدار جهانی یونسـکو 
ایـن  بـر  و  دارد  قـرار   1344 سـال  در 
اسـاس اهمیـت فراملـی نیـز دارد و از 
گذشـته دور تاکنـون مامـن اصحـاب و 
دوسـتداران فرهنگ و کتاب بوده اسـت.  

وی ادامـه داد: اکنون نیز این سـاختمان 
بـا کاربـری کتابخانـه و بـا نـام کتابخانـه 
جلـد  هـزار   7۰ بـا  نخجوانـی  بـرادارن 
کتـاب مرجـع فعالیـت می کنـد، اما این 
کتابخانـه و سـاختمان قدیمـی فرهنگی 
بـا مشـکاتی روبـرو شـده و اگـر تخلیه 
شـود تبعـات نامطلوب روانـی، اجتماعی 
و فرهنگـی بـر جامعه می گـذارد. رییس 
انجمـن خیـران کتابخانه سـاز آذربایجان 
کل  اداره  سـابق  کل  مدیـر  و  شـرقی 
آذربایجـان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
نیـز  اوایـل دهـه 7۰ تـا ۸5  از  شـرقی 
بـه ایرنـا گفـت: »خانـه هنر«، اسـتعداد 
اسـتقرار شـورای شـهر یـا بخـش هـای 
اداری شـهرداری تبریـز را ندارد و سـالن 
هـای ایـن مکان بـرای کاربـری فرهنگی 

سـاخته و آمـاده شـده اسـت.

مدیـر کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
گفـت:  آذربایجان غربـی  صنایع دسـتی 
»بـر اثـر زلزله هیچ آسـیبی بـه بناهای 
نشـده  وارد  آذربایجان غربـی  تاریخـی 

است«.
نقـل  بـه  آریـا  میـراث  گـزارش  بـه 
میـراث   کل  اداره  روابـط  عمومـی  از 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع  دسـتی 
جبـاری،  جلیـل  آذربایجـان  غربـی، 
ایـن  اعـام  بـا  اداره  ایـن  مدیـرکل 

پایـش  اسـاس  »بـر  گفـت:  خبـر 
صورت گرفتـه پـس از زلزلـه نهـم بهمن 
۹۸، هیـچ گزارشـی مبنـی بـر تخریـب 
نشـده   وصـول  اسـتان  تاریخـی  آثـار 
اسـت«.او تصریح کرد: »عمـده نگرانی 
آثـار تاریخـی جنـوب اسـتان و  از  مـا 
بویـژه بـه لحـاظ نزدیکـی مسـافت تپه 
تاریخـی حسـنلو بـود کـه خوشـبختانه 
نیـز هیـچ  تاریخـی  بـارزش  اثـر  ایـن 
آسـیبی ندیـده اسـت.«جباری افـزود: 

»همـه همـکاران بـا نظارت هـای بموقع 
وضعیـت  بررسـی  حـال  مسـتمردر  و 
آثـار بـوده و امیدواریـم اینگونـه بایای 
طبیعـی صدمـه ای بـه هیچ یـک از آثار 
و  ابنیـه تاریخـی اسـتان وارد نسـازد.« 
میـراث  فرهنگی،گردشـگری  مدیـر کل 
آذربایجان غربـی  دسـتی  صنایـع   و 
لـرزه در  از وقـوع دو پـس  همچنیـن 
منطقـه سـیلوانای ارومیه طی سـاعات 
پایانـی بامـداد پنجشـنبه نیـز خبـر داد 
و اضافـه کـرد: »ایـن پـس لرزه هـا کـه 
بـه بزرگـی 3/3 و 4/3 ریشـتر بودنـد، 
نیـز موجـب بـروز مشـکل یـا خسـارت 
در آثـار تاریخـی منطقـه نشده اسـت.«    

زلزله آسیبی به آثار تاریخی 
آذربایجان غربی وارد نکرد

ممنوعیت سفر گردشگری 
به چین

معـاون گردشـگری کشـور بـه دنبال جلوگیری از شـیوع ویـروس کرونا اعـام کرد که 
بـا نظـر وزارت بهداشـت دربـاره ممنوعیت سـفر تفریحـی و محدودیت در سـفرهای 
کاری بـه چیـن موافـق هسـتیم.به دنبـال شـیوع ویـروس کرونا تمهیـدات جدیدی 
برای جلوگیری از شـیوع این بیماری در ایران اندیشـیده شـد.علیرضا رئیسی معاون 
وزیـر بهداشـت در مصاحبـه ای اعـام کرده کـه اگرچـه آمادگی های الزم بـرای کنترل 
ایـن بیمـاری در همـه مرزهای کشـور وجـود دارد و همه افـرادی که از ایـران به خارج 
سـفر می کننـد، تحت آموزش پیشـگیرانه قـرار می گیرند اما از هفته آینده سـفرهای 
غیرضـروری بـه چیـن ممنـوع می شـود و بـا کاهـش پروازهـای ورودی و خروجـی 
چیـن و محـدود شـدن این پروازهـا، اقدامات کنترلی در فرودگاه هـا نیز کمتر خواهد 
شـد.همچنین حرمـت هللا رفیعـی رئیـس انجمـن صنفـی دفاتـر خدمات مسـافرت 
هوایـی و جهانگـردی ایـران در نامـه ای بـه علی اصغر مونسـان وزیر میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری نوشـت: متأسـفانه بیماری کرونا وسـعت زیـادی پیدا 
کـرده، در سـطح جهـان نیـز تدابیری در این خصوص اندیشـیده شـده و در ایران نیز 
نگرانی هـای زیـادی را در بیـن همـکاران و شـهروندان ایجاد کرده اسـت. بـا توجه به 
شـرایط موجـود، مسـتدعی اسـت تدابیـری پیش بینی شـود که مدت زمـان کوتاهی 
بـه عنـوان مثـال بـرای دو هفتـه از آوردن توریسـت از مقصـد چین خودداری شـود. 
همچنیـن از ایرالین هـای داخلـی که در مسـیر کشـور چین پـرواز دارند، درخواسـت 
شـود مـدت زمـان کوتاهـی تا رفع کامل نگرانی شـیوع ایـن بیماری مهلـک، از آوردن 

هـر نـوع مسـافر توریسـتی و غیر توریسـتی به مقصد ایـران خودداری شـود.

ته
نک

صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  اداره  مدیـرکل 
دسـتی آذربایجان شـرقی نیز بـه ایرنا گفـت: »خانه هنر« 
تبریـز بنـام کتابخانـه ملـی توسـط کمیتـه ثبت آثـار ملی 
در تهـران ثبـت شـده و در سـطح کشـور نیـز بـه ایـن نـام 
مشـهور اسـت و بر این اسـاس باید با کاربـری کتابخانه به 
ادامـه فعالیـت بپـردازد.   مرتضی آبدار با بیـان اینکه برای 
بناهایـی کـه جـزو آثـار ملـی بـوده و ثبت شـده انـد باید 
از میـراث فرهنگـی نظـر بخواهنـد، اظهـار کـرد: بر اسـاس 
قانـون، کاربـری ایـن مـکان قابـل تغییـر نیسـت و بایـد 
کاربـری کتابخانـه ای خانـه هنـر ادامـه داشـته باشـد اما 
هـر نـوع تغییـر کاربـری بایـد بـه میـراث فرهنگـی اعالم 
شـود.  مدیـرکل امـور کتابخانه هـای عمومـی آذربایجان 
شـرقی نیـز بـه ایرنا گفـت: سـاختمان خانه هنر بـه عنوان 
قانـون  در  و  اسـت  معـروف  ملـی  سـاختمان کتابخانـه 
اشـاره شـده مکانی که کاربـری کتابخانه یـا قرائتخانه دارد 

شـهرداری موظـف اسـت کاربـری آن را تغییـر ندهد.  

صنایع 
میراثدستی

نمایشگاه »میراث باستان شناسی اسپانیا« را نخستین دوره آموزش گیوه بافی
رایگان ببینید رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 

ــع دســتی  گردشــگری و صنای
گفــت:  درگــز  شهرســتان 
آمــوزش  دوره  »نخســتین 
گیوه بافــی اســتان خراســان رضــوی در شهرســتان 
درگــز بــا همــکاری اداره میــراث فرهنگــی، کمیتــه امــداد 
ــا  ــذر شــادی ب ــه ن ــی )ره( و انجمــن خیری امــام خمین
ــزار شــد.« ــال برگ ــون ری ــه200 میلی ــه هزین ــاری ب اعتب
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
خراســان رضــوی، محمــد مــددی امــروز جمعــه 11 
بهمــن مــاه 1398 بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: »گیــوه 

نوعــی کفــش یــا پاپــوش اصیــل ایرانــی اســت و هنــر 
ــع دســتی  گیوه بافــی از اصیــل تریــن رشــته های صنای

ایــران اســت.«
او ادامــه داد: »متاســفانه طبــق بررســی هــای صــورت 
گرفتــه بانــک اطاعاتــی هنرمنــدان شهرســتان درگــز در 
چنــد دهــه اخیــر، هنرمنــدی در ایــن رشــته مشــاهده 
نشــد بــه همیــن دلیــل بــرای فعــال ســازی ایــن هنــر 
ــا همــکاری انجمــن  ــا ب ــر آن شــدیم ت در شهرســتان، ب
خیریــه نــذر شــادی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
ــا و  ــا حضــور اســاتید مجــرب آق یــک دوره آموزشــی ب
ــزار  ــن شهرســتان برگ ــم از اســتان کردســتان در ای خان

کنیــم.«

نمایشـــگاه  از  بازدیـــد 
باستان شناســـی  »میـــراث 
اســـپانیا« در روزهـــای دهـــه 

فجـــر رایـــگان اســـت.
  جبرییـــل نوکنـــده )رییـــس کل مـــوزه ملـــی ایـــران( 
ــر  ــارک فجـ ــه مبـ ــرد: در گرامی داشـــت دهـ اعـــام کـ
باستان شناســـی  »میـــراث  نمایشـــگاه  از  بازدیـــد 
اســـپانیا« بـــرای تمامـــی گردشـــگران داخلـــی و 

ــت. ــگان اسـ ــی رایـ خارجـ
در همیـــن راســـتا هم وطنـــان عزیـــز می تواننـــد از 
ــتثنای  ــه اسـ ــن 13۹۸ بـ ــان روز ۲۲ بهمـ ــا پایـ 1۲ تـ
دوشـــنبه ها از ســـاعت ۹ تـــا 1۸:3۰ بـــدون پرداخـــت 

ـــد. ـــد نماین ـــگاه بازدی ـــن نمایش ـــی از ای ـــه وجه هیچ گون
ـــت  ـــا قدم ـــر ارزشـــمند ب ـــن نمایشـــگاه شـــامل 3۰۰ اث ای
35۰ هـــزار ســـال تـــا دوران معاصـــر فرهنـــگ و هنـــر 
ـــری  ـــار در ســـه گال ـــن آث ـــد. ای ـــت می کن اســـپانیا را روای
بـــه نمایـــش در آمده انـــد: گالـــری اول مشـــتمل بـــر 
ـــرغ  ـــان دوره مف ـــا پای ـــه ســـنگی ت ـــاری از دوران پارین آث
اســـت و قدیمیتریـــن اثـــر بـــا قدمـــت 35۰۰۰۰ هـــزار 
ـــار دوره هـــای  ـــری دوم آث ســـال در آن جـــای گرفتـــه، گال
ـــیحیت،  ـــامی، مس ـــی، اس ـــری، روم ـــی، ایب ـــن، فنیق آه
ـــری ســـوم دوره مـــدرن و معاصـــر  ـــرون وســـطی و گال ق

ـــت. ـــه اس را در برگرفت

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
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خبر

دبیــر شــورای هماهنگــی ســمن های محیــط زیســت 
ــه  ــو خفت ــر دی ــان هشــدار داد: وای اگ اســتان اصفه
تــاالب گاوخونــی بیــدار شــود و آثــار زیانبــارش 

ــرد. ــزی کشــور را بگی ــه مرک ــن منطق دام
مراســم  در  جمعــه  عصــر  انتخابــی  حشــمت هللا 
گرامیداشــت روز جهانــی تاالب هــا کــه در ســیاه کــوه 
واقــع در شــمال تــاالب گاوخونــی برگــزار شــد، افزود: 
بیــش از نیــم قــرن اســت کــه پســاب های صنعتــی، 
کشــاورزی و خانگــی آغشــته بــه انــواع آالینده هــای 
ــی  ــاالب گاوخون ــل ت ــی را تحوی ــیمیایی و میکروب ش
ــر  ــروز دیگ ــی ام ــاالب بین الملل ــن ت ــم و ای می دهی
بــه انباشــتگاهی از انــواع ســموم تبدیــل شــده 

اســت.
و  کارشناســان  تاکیــد  بــه  داد:  هشــدار  وی 
پژوهشــگران، اگــر ایــن تــاالب بطــور کامــل خشــک 
 ۲۰۰ شــعاع  تــا  ریزگردهایــش  از  بعضــی  شــود 
ــعاع 5۰۰  ــا ش ــی ت ــر حت ــی دیگ ــری و برخ کیلومت
ــت  ــرب زیس ــار ُمخ ــت و آث ــد رف ــری خواه کیلومت
محیطــی خــود را بــر زیســتگاه انســانی مــا تحمیــل 

ــرد. ــد ک خواه
 5 تنهــا  هم اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  انتخابــی 
درصــد از ســطح ایــن تــاالب را آب فراگرفتــه ولــی بــا 
توجــه بــه ارتفــاع آب آن در گذشــته کــه حــدود یــک 
ــاالب  ــود، در حقیقــت ایــن ت ــر ب ــا یــک و نیــم مت ت
هم اکنــون کمتــر از دو هــزارم حجــم گذشــته اش ّاب 

دارد.
محیــط  ســمن های  هماهنگــی  شــورای  دبیــر   
زیســت اســتان اصفهــان افــزود: در ســال 7۲ حجــم 
ــادر  ــدود ۲ میلی ــه ح ــاالب ب ــن ت ــود در ای آب موج
مترمکعــب می رســید در حالــی کــه اکنــون تنهــا 

ــود  ــب آب در آن وج ــون مترمکع ــج میلی ــدود پن ح
دارد کــه همیــن مقــدار هــم بشــدت در حــال تبخیــر 

شــدن اســت.
نویســنده کتــاب "پابه پــای زاینــده رود" بــا اشــاره 
بــه رهاســازی حــدود ۲۰ میلیــون مترمکعــب آب 
ــرای زاینــده رود اضافــه کــرد:  در بهمــن ســالجاری ب
حداکثــر پنــج میلیــون مترمکعــب ایــن آب بــه 

ــد. ــی رس ــی م ــاالب گاوخون ت

ــی  ــه گاوخون ــه حقاب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
بــر اســاس مصوبــات شــورای عالــی آب کشــور 176 
میلیــون مترمکعــب تعییــن شــده، الزم اســت ایــن 
مقــدار حقابــه تامیــن شــود تــا دچــار تبعــات گرانبــار 

ــاالب نشــویم. فاجعــه خشــکی ایــن ت
 دبیــر شــورای هماهنگــی ســمن های محیــط زیســت 
اســتان اصفهــان همچنیــن در کنــار بندهــای تاریخــی 
ــی  ــام تاریخ ــاره نظ ــانزده ده"، در ب ــروان" و "ش "م
تقســیم آب زاینــده رود کــه تــا آخریــن روســتا 
موســوم بــه " قلعــه دیــزی" ورزنــه را دربرمــی گرفتــه 

اســت، خاطرنشــان کــرد: نظــام تقســیم آب زاینــده 
ــا  ــوده  و ب ــهم ب ــر حق الس ــی ب ــته مبتن رود در گذش
کــم یــا زیــاد شــده آب ایــن رودخانــه، هــر یــک از 
حقابه بــران هــم بــه انــدازه ســهم خــود آب دریافــت 
مــی کرده انــد یعنــی بــا ازدیــاد آب زاینــده رود، افــراد 
ــهم  ــراد س ــش آن، اف ــا کاه ــتر و ب ــع، آب بیش ذینف
ــود از   ــهم خ ــه، س ــال هم ــد و بهرح ــر می برده ان کمت

ــد. ــت می کرده ان ــه دریاف ــن رودخان ای
انتخابــی افــزود: بــا ایــن حــال، هــم اکنــون به علــت 
تخصیــص آب در باالدســت، بســیاری از حقابــه بــران 
ــاالب  ــت و ت ــط زیس ــه محی ــت از جمل ــن دس پایی

گاوخونــی بــه ســهم و حــق خــود نمــی رســند.
ــمن های  ــوزه س ــده در  ح ــناخته ش ــام ش ــن مق ای
ــرف  ــن مص ــت:ذدر بی ــار داش ــان  اظه ــتان اصفه اس
کننــدگان امــروزی، حــوزه صنعــت، مصــارف شــهری 
ــرای  ــود را ب ــان خ ــاورزی، مودی ــتایی و کش و روس
پیگیــری حقشــان را دارنــد امــا ایــن حــوزه محیــط 
زیســت اســت کــه حقــش ضایــع می شــود و کســی 

ــق آن نیســت. ــر اســتیفای ح ــم پیگی ه
بــا  تاالب هــا  جهانــی  روز  مراســم گرامیداشــت   
آب، شــورای شــهر  مشــارکت کمیتــه تخصصــی 
زیســت  محیــط  اداره  منطقــه ای،  آب  اصفهــان، 

بهدادتاالبگاوخونیبرسید
این تاالب بین المللی امروز دیگر به انباشتگاهی از انواع سموم تبدیل شده است

ــاالب بین المللــی ایــران اســت کــه در کنوانســیون رامســر در  ــاالب گاوخونــی یکــی از ۱۹ ت ت
ــعت  ــع وس ــر مرب ــدود 4۷۶ کیلومت ــا ح ــاالب ب ــت.این ت ــیده اس ــت رس ــه ثب ــال ۱۹۷5 ب س
ــان و ۳۰  ــرقی اصفه ــوب ش ــری جن ــده رود  در ۱4۰ کیلومت ــه زاین ــیر رودخان ــای مس در انته
کیلومتــری شــهر ورزنــه قــرار دارد.کاهــش تبعــات تغییــرات آب و هوایــی، تصفیــه پســاب های 
ــیالب،  ــری از س ــی، جلوگی ــفره های آب زیرزمین ــردن س ــر ک ــده رود، پ ــده در زاین ــاری ش ج
گردشــگری و مباحــث فرهنگــی، تثبیــت شــن های روان و گنجینــه متنــوع زیســتی و ژنتیکــی 

از جملــه ارزش هــا و کارکردهــای تــاالب گاوخونــی اســت.   

انتخابـی: در سـال ۷۲ حجـم آب موجـود در ایـن 
تـاالب بـه حـدود ۲ میلیـادر مترمکعـب می رسـید 
در حالـی کـه اکنـون تنهـا حـدود پنـج میلیـون 
مترمکعـب آب در آن وجـود دارد کـه همین مقدار 
هـم بشـدت در حال تبخیر شـدن اسـت. بـا توجه 
بـه اینکـه حقابـه گاوخونـی بـر اسـاس مصوبـات 
شـورای عالـی آب کشـور ۱۷۶ میلیـون مترمکعـب 
تعییـن شـده، الزم اسـت ایـن مقدار حقابـه تامین 
شـود تا دچـار تبعـات گرانبـار فاجعه خشـکی این 

نشـویم. تاالب 

رنا
 ای

س:
عک

هـوای  آلودگـی  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس 
پژوهشـکده محیـط زیسـت دانشـگاه علـوم 
بـر  مبنـی  خبـری  دربـاره  تهـران  پزشـکی 
در  تهـران  بـه  قرمـز  سوسـک های  هجـوم 
نتیجـه افزایـش آلودگـی هـوا گفـت: مرکـز 
مسـتقل  طـور  بـه  هـوا  آلودگـی  تحقیقـات 
پژوهشـی در ایـن بـاره انجـام نـداده اسـت، 
امـا پژوهش هـای بین المللـی ارتباطـی بین 
افزایـش  و  قرمـز  سوسـک های  افزایـش 

نمی دهـد. نشـان  هـوا  آلودگـی 
بـه  اشـاره  بـا  حسـنوند  صـادق  محمـد 
گفته هایـی مبنـی بـر افزایش سوسـک های 
هـوا  آلودگـی  افزایـش  نتیجـه ی  در  قرمـز 
از  یکـی  محتـرم  اسـتادان  از  یکـی  گفـت: 
دانشـگاه های تهـران کـه حیطه کاری ایشـان 
در زمینـه آلودگـی هـوا نیسـت، بیـان کردنـد 
کـه سوسـک های قرمـز در نتیجـه ی آلودگی 
هـوا زیـاد شـده اند.وی افـزود: ایشـان بایـد 
شـواهد و مسـتندات خـود دربـاره افزایـش 
سوسـک قرمـز در نتیجه ی افزایـش آلودگی 
هـوا ارائـه کننـد تـا مشـخص شـود آیـا این 

بحـث پشـتوانه علمـی دارد یـا خیـر.
مرکـز  در  ایـن کـه  بـر  تاکیـد  بـا  حسـنوند 
علـوم  دانشـگاه  هـوای  آلودگـی  تحقیقـات 
بیـن  ارتبـاط  زمینـه  در  تهـران  پزشـکی 
انجـام  تحقیقـی  هـوا  آلودگـی  و  حشـرات 
نشـده اسـت، گفـت: مطالعاتـی کـه در دنیـا 
انجـام شـده را بررسـی کـردم و بـر اسـاس 
آن هـا هیـچ گونه شـواهد معتبری که نشـان 
دهـد افزایـش آلودگـی هـوا باعـث افزایـش 
سوسـک های قرمـز می شـود وجـود نـدارد.
هـوای  آلودگـی  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس 
علـوم  دانشـگاه  محیط زیسـت  پژوهشـکده 
پزشـکی تهـران اظهـار کرد: بحـث دیگری که 
مطـرح شـده بـود این بود که از سـال 13۸۸ 
آلودگـی هـوا بیشـتر شـده و ایـن رونـد بـر 
افزایـش سوسـک های قرمـز تاثیـر گذاشـته 
اسـت. اگـر کسـی در زمینـه آلودگی هـوا کار 
کـرده باشـد ایـن نکتـه را می داند کـه چنین 
نبـوده کـه از سـال ۸۸ آلودگـی هـوا افزایش 
پیـدا کنـد. براسـاس داده هـای مربـوط بـه 
غلظـت آالینده هـا، حتـی قبـل از آن هـم بـا 
افزایـش آالینده هـای هـوا روبـه رو بوده ایـم 
یعنـی آلودگـی هـوا مشـکلی نیسـت کـه از 

سـال ۸۸ شـروع شـده باشـد.

ب 
گندمان بروجن در کنوانسیون رامسر به عنوان شهر تاال

تاالبی ثبت می شود
چهارمحـال  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
جغرافیایـی  محـدوده  بـه  اشـاره  بـا  وبختیـاری 
شهرسـتان بروجن گفت: شـهر گندمان در کنوانسیون 

می شـود. ثبـت  تاالبـی  شـهر  عنـوان  بـه  رامسـر  بین المللـی 
شـهرام احمـدی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـه 
مناسـبت روز جهانـی تاالب هـا افـزود: تمـام اقدامات و مسـتندات 
بـرای ثبـت ایـن شـهر در کنوانسـیون رامسـر بـه  عنـوان یـک شـهر 

تاالبـی فراهـم شـده اسـت.
وی گفـت: ایـن شـهر بـه منظور احیـاء، حفاظـت و حراسـت تاالب 
گندمـان و کمـک بـه معیشـت پایـدار خانوارهـای حاشـیه تـاالب 
گندمـان در کنوانسـیون بین المللـی رامسـر بـه عنـوان شـهر تاالبـی 
ثبـت می شـود.وی اظهـار داشـت: امسـال همزمـان بـا روز جهانـی 
تـاالب کارگاه آموزش ویـژه دانش آموزان و معلمـان، ایجاد کتابخانه 
تاالبـی و برپایـی نمایشـگاه صنایـع دسـتی تاالبـی در شـهرداری 
گندمـان بـه عنـوان شـهر کاندیـد تاالبـی برگـزار می شـود.احمدی، 
دیگـر  از  را  و گندمـان  چغاخـور  تـاالب  آنایـن  پایـش  افزایـش 

برنامه هـای روز تـاالب و حفـظ و حراسـت از تاالب هـای اسـتان 
عنـوان کرد.

بـه گـزارش ایرنا، ۲ فوریـه مصادف با 13 بهمـن روز جهانی تاالب ها 
نامگذاری شـده است.

 در سـال 134۹ خورشـیدی در شـهر رامسـر، معاهـده ای جهانـی 
بـرای حفاظـت از تاالب هـا بـه تصویـب رسـید کـه بـه کنوانسـیون 

رامسـر معـروف اسـت.
تـاالب بین المللـی گندمـان بـه عنـوان یکـی از 1۰ تاالب برتـر پرنده 
نگـری ایـران  بـا ۹۸۰ هکتـار وسـعت و ۲ هـزار و ۲1۹ متـر ارتفاع از 
سـطح دریـا، در نزدیکـی تـاالب بین المللی چغاخـور و جنوب غربی 
شـهر گندمان شهرسـتان بروجن و در فاصله 6۰ کیلومتری شـهرکرد 
مرکـز اسـتان چهارمحال و بختیـاری قرار دارد.این تـاالب مهمترین 
زیسـتگاه  جانـوری کشـور برای اسـکان دائم پرنـدگان بومی و تخم 
گـذاری پرنـدگان مهاجـر اسـت کـه در دفتـر بین المللـی تحقیقات 
پرنـدگان آبـزی )لنـدن-135۲( بـه ثبـت رسـیده اسـت و سـاالنه 
بیـش از 1۲۰ هـزار پرنـده در ایـن تـاالب زمسـتان گذارنی می کنند.

یکـی از تبعـات ادامـه دار شـدن تلفات پرنـدگان در کنار اعام رسـمی 
توقف آن از سـوی دامپزشـکی ، دامن زدن به تردید در باره علت مرگ 

پرندگان بوده اسـت.
رییـس سـازمان دامپزشـکی کشـور کـه سـه شـنبه هفتـه پیـش بـه 
منطقـه سـفر کرده بود ، علت اولیه مـرگ پرندگان را بیماری میکروبی 
" بوتولیسـم " اعـام و روز بعـد نیـز از سـوی مدیـرکل دامپزشـکی 
مازنـدران بـه عنـوان علت قطعـی اعام شد.بوتولیسـم نوعـی بیماری 
بـرای پرنـدگان و آبزیـان اسـت که بر اثـر دو میکروب "کلوسـتریدیوم 
" و " بوتولینیـوم" ایجـاد مـی شـود و بـه آن مسـمومیت طبیعـی هم 

گفتـه می شـود.
در همـان زمـان زمزمـه هایـی از تردیـد در باره بیماری بوتولیسـم برای 
پرنـدگان وجـود داشـت بویـژه ایـن کـه تنهـا گونـه های مشـخصی از 
پرنـدگان بـر اثـر ایـن بیمـاری تلـف شـدند در حالی کـه آبزیـان بویژه 
ماهیـان بـه عنـوان قربانـی اصلـی ایـن بیمـاری ، هیچگونـه تلفاتـی 

نداشتند.
اکنون نیز مردم محلی و برخی اعضای تشـکل های زیسـت محیطی 
مـی گوینـد کـه بـا اضافـه شـدن برخـی دیگـر از گونـه هـای پرندگان 
وحشـی بـه خصـوص پرنـدگان شـکاری از جملـه کاکایـی بـه تلفات 
جدیـد  در روزهـای جـاری ، تردیـد نسـبت اعام بوتولیسـم بـه عنوان 

علـت مـرگ پرنـدگان افزایش و سـبب نگرانی شـده اسـت.
پیـش از ایـن مدیـرکل دامپزشـکی مازنـدران در مـورد تردیـد برخـی 
کارشناسـان آبـزی پـروری در مورد اعـام بیماری بوتولیسـم به عنوان 
علـت مـرگ پرندگان مهاجر زمسـتان گـذران به خبرنـگار ایرنا توضیح 
داده بـود : کارشناسـان آبـزی پـروری به دلیل این کـه تلفات ماهی در 
تاالب میانکاله گزارش نشـده، احتمال ابتا به بوتولیسـم را مورد تردید 
قـرار دادنـد. بیمـاری بوتولیسـم دارای چندیـن تیپ مختلف اسـت و 

نوعی که در تاالب بین المللی میانکاله مشـاهده شـده، صرفا تاثیرش 
بـر پرنـدگان اسـت و بـه همیـن خاطـر هـم فقـط پرنـدگان را دچـار 
مسـمومیت و سـپس تلـف کـرد و تاثیـری در ماهیان نداشـت ضمن 

ایـن کـه احتمـال انتقـال بـه انسـان را نیز در ایـن تیپ وجود نـدارد.
اگـر چـه افـرادی کـه در بـاره بیماری بوتولیسـم بـه عنـوان علت مرگ 
تردیـد مـی کننـد ، توضیحات بیشـتری نمی دهنـد و احتمال خاصی 
را هـم بـا توجـه بـه رد شـدن بیمـاری هـای فصلـی ماننـد آنفلوانـزا و 
نیوکاسـل به جای بوتولیسـم مطرح نمی کنند ، ولی از ادامه دار شـدن 
تلفـات از یـک سـو و ارائه نشـدن اطاعات بیشـتر از جزییات بیماری 
، چگونگـی شـیوع آن ، اثـرات احتمالـی آن بـر زندگـی مـردم بویژه بر 

مرغـداری هـای خانگـی و غیره نگران هسـتند.
ادامـه داشـتن تلفـات پرنـدگان در میانکالـه را رییـس اداره حیـات 
وحـش محیـط زیسـت مازنـدران هـم در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنا 
تاییـد کـرد و گفـت : اگرچـه آمار تلفات نسـبت به روزهای اول شـیوع 
کاهـش چشـمگیری نشـان می دهـد، ولی همچنـان این رونـد کم و 

بیش ادامـه دارد.
کـوروس ربیعـی افـزود : مـا همـه روزه بـا بسـیج نیروهـای خـود ، 
پاکسـازی الشـه ها از سـطح آب تاالب و کناره ها را انجام می دهیم، 

ولـی بـه نظـر می رسـد کـه تلفـات تمامی نـدارد.
وی گفـت : بـه دلیـل کاهـش بارندگـی در اسـتان طی ماه هـای آذر و 
دی ، میـزان ورودی آب بـه تـاالب میانکالـه نسـبت بـه ماههای فصل 
سـرد سـال گذشـته کاهـش داشـته و در مقابل هـوا نیـز در این مدت 
گرمتـر از گذشـته بـود و احتمـال مـی رود این روند بر راکـد ماندن آب 
و بـروز بیمـاری بوتولیسـم که از سـوی دامپزشـکی اعام شـده، تاثیر 

گذار بوده باشـد.
او افـزود : در شـرایط فعلـی تـداوم تلفـات پرنـدگان بـرای مـا تـا حد 

زیـادی نگـران کننـده شـد و ایـن که نمـی دانیم تـا کی ایـن روند می 
خواهـد ادامـه داشـته باشـد نیز این وضعیـت را برای مـا بدتر می کند 
و امیدواریـم تـا در روزهـای آینـده دامپزشـکی کـه متولـی شناسـایی 
بیماری اسـت، در این بحث اظهار نظری داشـته باشـد. مسئول تشکل 
زیسـت محیطـی دیـده بـان در شـرق مازنـدران هم بـا ابـراز نگرانی از 
ادامـه تلفـات پرنـدگان وحشـی در میانکالـه و ابـراز نگرانی نسـبت به 
ایـن رونـد ، به خبرنـگار ایرنا گفت : ادامه رونـد تلفات پرندگان مهاجر 
زمسـتان گذری و تسـری آنها به برخی از پرندگان شـکاری تا حدودی 
بیماری بوتولیسـم را که نوعی مسـمومیت غذایی از سـوی دامپزشکی 

بـرای ایـن تلفـات اعـام شـده ، بـا تشـکیک مواجه کـرد و ایـن رویه 
نگرانی تشـکل های زیسـت محیطـی و حتی مردم منطقـه را موجب 

شـده است.
حرمنصـوری عبدالمالکـی افزود : بر اسـاس اعام مسـئوالن سـازمان 
دامپزشـکی از جملـه رییـس سـازمان دامپزشـکی کشـور که روز سـه 
شـنبه هشـتم بهمـن مـاه از تـاالب میانکالـه بازدیـد داشـت ، تلفـات 
پرنـدگان بـه صفـر رسـیده و پیـش بینـی شـده بود کـه دیگـر تلفات 
جدیـد رخ ندهـد و ایـن در حالیسـت که واقعیت منطقـه چیز دیگری 

اسـت و تلفـات کم و بیـش ادامـه دارد.

ر چنــد کــه توســعه پــرورش ماهیــان در قفــس می توانــد 
محققــان  مطالعــات  ولــی  بینجامــد،  توســعه  بــه 
می دهــد  نشــان  اقیانوس شناســی  ملــی  پژوهشــگاه 
کــه در صــورت عــدم رعایــت نــکات زیســت محیطی 
ــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.  ــن پروژه هــا ب ــا ای دری
عضــو  مهدی نیــا،  علــی  دکتــر  ایســنا  گــزارش  بــه 
اقیانوس شناســی  ملــی  پژوهشــگاه  علمــی  هیــات 
امــروز در نشســت دســتاوردهای پژوهشــی حوضــه 
ــی  ــه در پژوهشــگاه مل ــارس ک ــج ف ــای خــزر و خلی دری

تلفاتمیانکالهتمامیندارد
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نجات یک میلیون قطعه ماهی در حاشیه 
تاالب میانگران ایذه

شیپور توسعه را از سر گشادش زده ایم

حفاظـت  اداره  سرپرسـت 
محیـط زیسـت ایـذه گفت: 
حـدود یـک میلیـون ماهی 
بـه  گذشـته  روزهـای  کـه 
تـاالب  حاشـیه  در  آب  یـک کانـال  ایجـاد  دلیـل 
داشـتند،  قـرار  شـدن  تلـف  آسـتانه  در  میانگـران 

یافتنـد. نجـات 
عملیـات  حاشـیه  در  شـنبه  روز  امیـری  احمـد 
نجـات ایـن ماهـی هـا در گفـت وگـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا بیـان کـرد:از صبـح امـروز بـا همـکاری اداره 
شـیات، هـال احمـر، آبفا روسـتایی و شـهرداری 
در  گرفتـار  هـای  ماهـی  نجـات  عملیـات  ایـذه 
انتهـای کانـال آب حاشـیه تـاالب میانگـران آغـاز 

. شد
وی افـزود: برخـی از کشـاورزان بـرای جلوگیری از 
ورود آب تـاالب بـه زمیـن هـای کشـاورزی خـود، 
اقـدام بـه حفـر یـک کانال بـرای هدایـت آب کرده 

بودنـد و ماهـی هـا پـس از پایین رفتن سـطح آب 
در انتهـای ایـن کانـال کـه به کـوه منتهی می شـود 

گرفتـار شـده بودند.
ایـذه  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  سرپرسـت 
گفـت: بـا کمـک ارگان هـای مذکـور، حـدود یـک 
میلیـون قطعـه از ماهـی هـای گرفتار شـده در این 
کانـال زندهگیـری و بـه وسـیله تانکـر حمل آب به 

درون تـاالب میانگـران منتقـل شـدند.
ایـن  3۰ هـزار ماهـی در  از مـرگ حـدود  امیـری 
بـارش  بـا وجـود  تادامـه داد:  رخـداد خبـر داد و 
هـا  ماهـی  حمـل  و  زنـده گیـری  بـاران،  شـدید 
زیسـت  محیـط  و  احمـر  هـال  مامـوران  توسـط 
راهـکار  چنـد  افـزود:  وی  دارد.  ادامـه  همچنـان 
همچـون سـنگ چینـی و نصـب تـور در ایـن کانال 
بـرای جلوگیـری از وقـوع مجـدد اینگونـه مسـایل 
در نظـر گرفتـه شـده  کـه پـس از نهایـی شـدن در 

روزهـای آینـده بـه انجـام خواهـد رسـید.

حفاظـت  سـازمان  رئیـس 
محیـط زیسـت کشـور گفت: 
هـای  برنامـه  بـا  امـروزه 
گرفتـار  را  کشـور  نادرسـت 
کـرده و البتـه گرفتـاری تنهـا بـه خشـک شـدن چنـد 

شـود نمـی  ختـم  دریاچـه  و  تـاالب 
عیسـی کانتری پیش از ظهر روز گذشـته در همایش 
روز جهانـی تـاالب هـا کـه در تـاالر مولـوی دانشـگاه 
کردسـتان برگـزار شـد، اظهـار داشـت: محیط زیسـت 
امـروز جهـان و ایـران بـه خاطـر افزایـش جمعیـت و 

مصـرف بـه شـدت در معـرض تهدید اسـت.
وی افـزود: در کشـور مـا تـا چنـدی پیـش، محیـط 
زیسـت را علمـی فانتـزی و تشـریفات مـی دانسـتند 
تـا اینکـه محیط زیسـت مشـکات خود را بـر جامعه 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس  کـرد.  تحمیـل 
زیسـت کشـور بـا بیـان اینکه زیـاده خواهی انسـان و 
جامعـه روز بـه روز فشـار را بر محیط زیسـت وارد می 

کنـد، تصریـح کـرد: امـروز هوای سـالم نعمت اسـت 
در حالـی کـه تـا دیـروز هوای سـالم حق مسـلم همه 
بـود و قـرار نبـود گـرد و غبـاری وجود داشـته باشـد.

وی عنـوان کـرد: چند سـال پیش در مطالعـات منابع 
آب کشـور هیـچ حقـی بـر حفـظ حـق آبـه زیسـت 
مـورد  آب  و  نداشـت  وجـود  هـا  داده  در  محیطـی 
اسـتفاده و حـق آبـه محیـط زیسـت مـورد مطالعـه 

قـرار نمـی گرفـت.
کانتـری بـا بیـان اینکـه تـاالب هـا و رودخانـه های 
کشـور نخسـتین قربانیـان محیـط زیسـت هسـتند، 
آب  کمبـود  زیرزمینـی،  هـای  آب  اتمـام  گفـت: 
آشـامیدنی، خشـک شـدن آب هـا و دریاچـه هـا از 
کـرد:  اظهـار  وی  اسـت.  زیسـت  محیـط  مشـکات 
بـه  انقابـی  ظاهـر  بـه  و  ال  ایـده  هـای  خواسـته 
مصیبـت هـای دائمـی بـرای کشـور و مـردم تبدیـل 
بایـد سـالیان طوالنـی آن را تحمـل کنیـم. شـده و 

آلودگی صوتی در ۸ نقطه تهران خطرناک است
بر اساس اطاعات ایستگاه های ثابت سنجش صوت در تهران، در ۸ نقطه، آلودگی صوتی در 
مرحله خطرناک قرار دارد.

گزارش
ایرنا

آیا سوسک های قرمز  به 
تهران حمله می کنند؟

ب
احداث سایت پرنده نگری در حاشیه تاالب تاال

»توپراق کندی«
هاشــم میــرزا نــژاد رئیــس حفاظــت محیــط 
ــگار  ــه خبرن ــاد ب ــارس آب ــتان پ ــت شهرس زیس
از  »توپــراق کنــدی«  تــاالب  می گویــد:  مهــر 
ــاد  ــارس آب ــتان پ ــل و شهرس ــتان اردبی ــم اس ــای مه تاالب ه
ــان و  ــود از میهمان ــاله خ ــر س ــی ه ــده و پذیرای ــوب ش محس
گردشــگران داخلــی و خارجــی را وامــدار طبیعــت بکــر و دیدنــی 

ــت. ــه اس منطق
از میلیون هــا قطعــه پرنــده  ایــن تــاالب  از میزبانــی  وی 
ــگان حفاظــت  ــوران ی ــزود: مأم ــر داد و اف ــاب مهاجــر خب کمی
محیــط زیســت شهرســتان پــارس آبــاد بــا گشــت های مــداوم 
بــه صــورت شــبانه روزی از تــاالب »توپــراق کنــدی« محافظــت 

می کننــد.
ــاالب مــورد توجــه  ــن ت ــژاد ادامــه داد: از آنجــا کــه ای ــرزا ن می
ــه طبیعــت و پرنــدگان اســت، تعــداد زیــادی  عاقــه منــدان ب
از دوســتداران حیــات وحــش همــه روزه از ایــن تــاالب بازدیــد 
می کننــد و در ایــن راســتا احــداث ســایت پرنــده نگــری 

ــت  ــازمان حفاظ ــر س ــای مدنظ ــاالب از برنامه ه ــیه ت در حاش
ــط زیســت  ــط زیســت اســت.رئیس اداره حفاظــت محی محی
شهرســتان پــارس آبــاد افــزود: طــی سرشــماری انجــام یافتــه 
از تــاالب »توپــراق کنــدی« در ســال جــاری بیــش از 1۰ گونــه 
ــاالب سرشــماری شــد. ــه تعــداد هــزار و 5۰۰ قطعــه در ت ــده ب پرن
وی ادامــه داد: چنگــر، خوتــکا، اردک ســر ســبز، اردک ارده ای، 
اردک ســر حنایــی، کفچــه نــوک، طاووســک، بــاکان کوچــک، 
ــراق  ــاالب »توپ ــه در ت ــتند ک ــی هس ــزرگ از پرندگان ــاکان ب ب

ــد. ــت می کنن ــدی« زیس کن
ــای  ــن تاالب ه ــاص تری ــی از خ ــدی« یک ــراق کن ــاالب »توپ ت
ــان  ــتقبال از میهمان ــرای اس ــود را ب ــای خ ــد زیب ــور لبخن کش
ــارس  ــتان پ ــل و شهرس ــتان اردبی ــر در اس ــگران حاض و گردش
ــای  ــوع گونه ه ــاظ تن ــه از لح ــی ک ــد؛ تاالب ــغ نمی کن ــاد دری آب
ــزد عــام و خــاص  ــوری و زیبایی هــای بکــر زبان گیاهــی و جان
بــوده و ســالیانه میزبــان هــزاران پرنــده مهاجر از شــمال کشــور 

روســیه نیــز اســت.
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رئیس انجمن متخصصان محیط زیسـت ایران گفت: 
بخـش سـاختمان بزرگ تریـن مصرف کننـده انـرژی 
در جهـان اسـت. رشـد 4۲ درصـدی مصرف انـرژی در 
سـاختمان های مسـکونی از دالیل این موضوع اسـت. استفاده بهینه 
از انـرژی متضمـن اسـتمرار حیـات و توسـعه پایـدار جامعـه اسـت. 
منظـور از بهینه سـازی مصـرف انـرژی ، انتخـاب الگوهـا و بکارگیری 
روش هایـی در مصرف انرژی اسـت کـه از منظر اقتصاد ملی مطلوب 
باشـد و دوام انـرژی را تضمیـن کند. در این راسـتا، فرهنگ سـازی و 
اطاع رسـانی بـه عمـوم مـردم در این زمینـه یکی از نـکات کلیدی در 
مصـرف درسـت انـرژی اسـت. پـروژه بهینه سـازی انـرژی و محیـط 
زیسـت در سـاختمان )EEEB( بـا همـکاری پژوهشـکده علـوم و 
فناوری شـریف در جهت آموزش و فرهنگ سـازی، پانزده کارگاه را در 

فرهنگسـراهای سراسـر تهران برگـزار می کند.
محمدحسـن سـعیدی، رئیس پژوهشـکده علوم و فناوری دانشگاه 
صنعتـی شـریف، به عنـوان اولین سـخنران در افتتاحیـه کارگاه های 
مدیریـت و بهینه سـازی مصـرف انرژی در سـاختمان گفـت: یکی از 
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این صفحه می خوانیم
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گاوخونــی بــه ســهم و حــق خــود نمــی رســند.
ــمن های  ــوزه س ــده در  ح ــناخته ش ــام ش ــن مق ای
ــرف  ــن مص ــت:ذدر بی ــار داش ــان  اظه ــتان اصفه اس
کننــدگان امــروزی، حــوزه صنعــت، مصــارف شــهری 
ــرای  ــود را ب ــان خ ــاورزی، مودی ــتایی و کش و روس
پیگیــری حقشــان را دارنــد امــا ایــن حــوزه محیــط 
زیســت اســت کــه حقــش ضایــع می شــود و کســی 

ــق آن نیســت. ــر اســتیفای ح ــم پیگی ه
بــا  تاالب هــا  جهانــی  روز  مراســم گرامیداشــت   
آب، شــورای شــهر  مشــارکت کمیتــه تخصصــی 
زیســت  محیــط  اداره  منطقــه ای،  آب  اصفهــان، 

شهرســتان اصفهــان و تشــکل های زیســت محیطــی 
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن اس ای

ــدگان  ــدادی از نماین ــن تع ــم همچنی ــن مراس در ای
تشــکل های زیســت محیطــی اســتان یــزد هــم 
بــرای اعــام همبســتگی بــا فعــاالن محیــط زیســتی 

ــتند. ــور داش ــان حض اصفه
ــه ای  ــدور بیانی ــا ص ــران ب ــی، حاض ــم پایان در مراس
در بــاره احتمــال صــدور مجــوز اســتخراج امــاح 
ــد. ــدار دادن ــی هش ــاالب گاوخون ــتر ت ــی از بس معدن
تــاالب گاوخونــی یکــی از 1۹ تــاالب بین المللــی 
ــال  ــر در س ــیون رامس ــه در کنوانس ــت ک ــران اس ای

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب 1۹75 ب
ایــن تــاالب بــا حــدود 476 کیلومتــر مربــع وســعت 
زاینــده رود  در 14۰  انتهــای مســیر رودخانــه  در 
کیلومتــری جنــوب شــرقی اصفهــان و 3۰ کیلومتــری 

ــرار دارد. ــه ق شــهر ورزن
کاهــش تبعــات تغییــرات آب و هوایــی، تصفیــه 
پســاب های جــاری شــده در زاینــده رود، پــر کــردن 
ســفره های آب زیرزمینــی، جلوگیــری از ســیاب، 
ــت شــن های  ــی، تثبی گردشــگری و مباحــث فرهنگ
روان و گنجینــه متنــوع زیســتی و ژنتیکــی از جملــه 

ــی اســت. ــاالب گاوخون ــای ت ــا و کارکرده ارزش ه

بــا اینکــه حقابــه زیســت محیطــی تــاالب گاوخونــی 
اســت  مترمکعــب  میلیــون   176 ســال  هــر  در 
به خاطــر بحــران مبتابــه زاینــده رود و بــه گفتــه 
منصــور شیشــه فروش مدیــرکل ســتاد مدیریــت 
بحــران اســتان اصفهــان، هــم اکنــون تنهــا حــدود 5 
ــی مرطــوب اســت . ــاالب بین الملل ــن ت درصــد از ای
ــون  ــدود ۲۰ میلی ــر ح ــازی اخی ــه رهاس ــه ب ــا توج ب
مترمکعــب آب بــرای زاینــده رود گفتــه می شــود 
ــی  ــه گاوخون ــب آن ب ــون مترمکع ــج میلی ــدود پن ح
انــدک  رطوبــت  از  بخــش  ضمن اینکــه  می رســد 
تامیــن  پســاب  طریــق  از  تــاالب  ایــن  کنونــی 

 . د می شــو
در مراســم گرامیداشــت روز جهانــی تاالب هــا کــه  
ــن  ــاالب بی ــمال ت ــع در ش ــوه واق ــیاه ک ــار س در کن
ــت  ــای زیس ــد، گروه ه ــزار ش ــی برگ ــی گاوخون الملل
محیطــی محیطــی اســتان اصفهــان و نماینــدگان 
ــه  ــردم ورزن ــزد و م ــی ی ــت محیط ــمن های زیس س
ــن شــهر  ــان ســپیدپوش ای ــی از زن بخصــوص جمع

ــتند. ــور داش حض

شــهر ورزنــه در یکصــد کیلومتــری شــرق 
اصفهــان قــرار دارد.

عکــس،  مســابقه  منتخبــان  از  مراســم  ایــن  در 
شــعر و نقاشــی ویــژه احیــای تــاالب گاوخونــی کــه 
ــل  ــز تجلی ــود نی ــده ب ــزار ش ــازی برگ در فضــای مج
ــی  ــه معن ــدراج گاو را ب ــگ آنن ــد. در فرهن ــل آم بعم
بــزرگ و خــان را بــه معنــی چــاه آورده اســت و 
ــرد  ــان می ب ــدا گم ــد. دهخ ــزرگ می دان ــاه ب آن را چ
ــتاییان  ــته روس ــرا در گذش ــد زی ــه باش ــه گاوخان ک
ــد. ــه اینجــا می آوردن ــرای چــرا ب گاوهــای خــود را ب
 Gabae( گاو  از  اســت  مرکــب  گاوخونــی  واژه 
ــروف  ــای مع ــترابو در جغرافی ــه اس ــا Gavae( ک ی
خویــش اصفهــان را بــدان نامیــده و ایــن واژه بعــدا 
بــه گبــی، گــی و جــی تبدیــل گردیــده اســت. و خانی 
ــی چشــمه،  ــه معن ــه ب ــوی( ک ــک Xanik پهل )خانی
حــوض و آبگیــر اســت و در آثــار قدمــای زبــان 
ــال  ــن احتم ــاد ای ــر بنی ــه کار رفته اســت. ب ــراوان ب ف
گاوخانــی بــه معنــای آبگیــر جــی )اصفهــان( اســت.
پــدر فرهنــگ آننــدراج گاو را بــه معنــی بــزرگ و خــان 
ــزرگ  ــی چــاه آورده اســت و آن را چــاه ب ــه معن را ب
می بــرد کــه گاوخانــه  دهخــدا گمــان  می دانــد. 
باشــد زیــرا در گذشــته روســتاییان گاوهــای خــود را 

ــد.  ــا می آوردن ــه اینج ــرا ب ــرای چ ب

با اینکه حقابه 
زیست محیطی تاالب 
گاوخونی در هر سال 

۱۷۶ میلیون مترمکعب 
است به خاطر بحران 

مبتالبه زاینده رود و به 
گفته منصور شیشه فروش 

مدیرکل ستاد مدیریت 
بحران استان اصفهان، هم 
اکنون تنها حدود 5 درصد 

از این تاالب بین المللی 
مرطوب است . با توجه 
به رهاسازی اخیر حدود 

۲۰ میلیون مترمکعب 
آب برای زاینده رود گفته 

می شود حدود پنج میلیون 
مترمکعب آن به گاوخونی 

می رسد   

بهدادتاالبگاوخونیبرسید
این تاالب بین المللی امروز دیگر به انباشتگاهی از انواع سموم تبدیل شده است

ر چنــد کــه توســعه پــرورش ماهیــان در قفــس می توانــد 
محققــان  مطالعــات  ولــی  بینجامــد،  توســعه  بــه 
می دهــد  نشــان  اقیانوس شناســی  ملــی  پژوهشــگاه 
کــه در صــورت عــدم رعایــت نــکات زیســت محیطی 
ــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.  ــن پروژه هــا ب ــا ای دری
عضــو  مهدی نیــا،  علــی  دکتــر  ایســنا  گــزارش  بــه 
اقیانوس شناســی  ملــی  پژوهشــگاه  علمــی  هیــات 
امــروز در نشســت دســتاوردهای پژوهشــی حوضــه 
ــی  ــه در پژوهشــگاه مل ــارس ک ــج ف ــای خــزر و خلی دری

اقیانوس شناســی برگــزار شــد، بــا تاکیــد بــر توجــه 
بــه مقــررات زیســت محیطی در پــرورش ماهیــان در 
قفــس، افــزود: در صورتــی کــه نــکات زیســت محیطــی 
بــا  نشــود،  رعایــت  قفــس  در  ماهیــان  پــرورش  در 
ــه در اســپانیا  ــه ای ک ــه گون شکســت مواجــه می شــود، ب
ــا صــادر شــده اســت. ــن قفس ه ــع آوری ای دســتور جم
وی ورود پســاب حاصــل از پــرورش ماهیــان در قفــس 
ــرز  ــان ه ــترده از ماهی ــتفاده گس ــی، اس ــط آب ــه محی ب
بــرای تغذیــه ماهیــان، راهیابــی گونــه پرورشــی بــه 

ــن گونه هــای بومــی  ــرار گرفت ــا و در خطــر ق ــط دری محی
ــان  ــرورش ماهی ــای پ ــرای پروژه ه ــای اج را از چالش ه
زیســت  اثــرات  شــد:  یــادآور  و  دانســت  قفــس  در 
ــادی  ــس بســتگی زی ــان در قف ــرورش ماهی ــی پ محیط
بــه گونــه ماهیــان پرورشــی، نــوع غــذا و عملیــات نــوزاد 

ــی دارد. گاه
زیســت  چالش هــای  بــه  همچنیــن  مهدی نیــا 
ــان در  ــوع آبزی ــذا و مدف ــزش غ ــی از ری ــی ناش محیط
ــواد حاصــل از  ــه داد: م ــرد و ادام ــا اشــاره ک بســتر دری
ــا  ــه متابولیکــی از طریــق مدفــوع وارد محیــط دری تجزی
فلس هــای  و  موکوس هــا  آن  بــر  عــاوه  می شــود، 
کنــده شــده از ماهیــان در هنــگام تمیــزکاری تورهــا وارد 

می شــود. دریــا 
ــگ  ــگ کن ــات انجــام شــده در هن ــه وی، مطالع ــه گفت ب
ــن  ــی 1.۸ ت ــن ماه ــر ت ــه ازای ه ــه ب ــد ک نشــان می ده
ــی وارد  ــرورش ماه ــای پ ــق توره ــذی از طری ــواد مغ م

ــود. ــا می ش ــط دری محی
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانوس شناســی، 
ــات اســتفاده شــده در  ــر آن ترکیب ــرد: عــاوه ب ــار ک اظه
ســاخت قفس هــا ماننــد تثبیت کننده هــا، رنگدانه هــا، 
نرم کننده هــا و مــواد ضــد جلبــک تورهــا نیــز بــه داخــل 

آب وارد می شــود.
اقیانوس شناســی،  ملــی  پژوهشــگاه  محقــق  ایــن 

ــد  ــان می ده ــا نش ــی های م ــرد: بررس ــان ک ــر نش خاط
کــه در خصــوص مــواد مغــذی الزم اســت کــه عــاوه بــر 
بررســی تغییــرات اقلیمــی بــه ســطح تروفیکــی مناطــق 
ــکان مناســب  ــون م ــه شــود، چ ــف توج ــاق مختل و اعم
ــر اســاس تروفیکــی آن منطقــه  ــد ب اســتقرار قفــس بای
صــورت گیــرد و مکان هایــی کــه دارای ســطح تروفیکــی 
ــس از  ــی را پ ــکوفایی جلبک ــکان ش ــتند، ام ــی هس باالی

ــت. ــد داش ــروری خواهن ــت آبزی پ فعالی
ــول  ــودن ســیلیس محل وی اضافــه کــرد: در دســترس ب
غالــب  روی گونه هــای  بــر  بــارزی  تاثیــر  می توانــد 

ــد. ــته باش ــون داش ــع فیتوپانکت جوام
بــه گفتــه وی، نتایــج مربــوط بــه ســیلیکات بــا گــزارش 
ســازمان شــیات همخوانــی خوبــی دارد، ولــی در اکثــر 
ایســتگاه ها بــا افزایــش عمــق، از ســطح بــه عمــق 
نشــان  توجهــی  قابــل  افزایــش  ســیلیکات  میــزان 

می دهــد.
مهدی نیــا، نیتــرات را یکــی از مهمتریــن منابــع ازت 
بــرای شــکوفایی فیتــو پانکتون هــا در زیســت بــوم 
دریایــی دانســت و افــزود: بررســی مــا نشــان داد کــه در 
ــق بیشــتر  ــرات آب در عم ــزان نیت ــام ایســتگاه ها می تم

اســت.
بــه گفتــه وی، میــزان نیتــرات بــا افزایــش عمــق بیشــتر 

شــده اســت. 

شکستپروژه"پرورشماهیاندرقفس"در
صورترعایتنکردننکاتزیستمحیطی

درحالی کـه برخـی گمانه زنی هـا دربـاره تعطیلـی مرکـز بازپـروری 
حیـات وحـش پـارک پردیسـان و انتقـال گونه هـای آن بـه بـاغ  
مدیریـت  دفتـر  مدیـرکل  می شـود،  مطـرح  وحش هـای کشـور 
حیـات  وحـش سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت می گویـد: ایـن 
مرکـز تعطیـل نمی شـود البتـه قصـد نداریـم آن را بـه بـاغ وحش 
تبدیـل کنیم.شـهاب الدین منتظمـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا  بـا 
بیـان اینکـه مرکـز بازپـروری حیـات وحش پـارک پردیسـان قرار 
اسـت کـه در چارچـوب رسـالت سـازمانی مـا بـه کار خـود ادامـه 
دهـد، اظهـار کـرد: مـا نمی خواهیـم کـه این مرکـز بازپـروری را به 
بـاغ وحـش تبدیـل کنیم بنابرایـن گونه هایی که قابلیت رهاسـازی 
دارنـد را در زیسـتگاه خـود رهـا می کنیـم. سـایر گونه هـا را نیـز به 
بـاغ وحش هـا یـا مراکز نگهـداری از حیـات وحش کـه مجوزهای 
الزم را دارنـد، تحویـل می دهیم.مدیـرکل دفتـر مدیریـت حیـات  
وحـش سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ادامه داد: بـه ادارات کل 
محیـط زیسـت در اسـتان ها نیـز اعـام کرده ایـم گونه هایـی که به 
هـر دلیلـی در اختیـار آن ها قرار می گیرد را درصـورت برخورداری از 
سـامت کافـی در زیسـتگاه رهاسـازی کننـد و در غیـر این صورت 
فقـط گونه هایـی را کـه نیاز بـه درمـان، مراقبت و قرنطینـه دارند را 
بـه تهـران و مرکز بازپـروری حیات وحش پارک پردیسـان انتقال 
واگـذاری گونه هـای  شـرایط  دربـاره  ادامـه  در  منتظمـی  دهنـد. 
مرکـز بازپـروری حیـات وحـش پـارک پردیسـان بـه بـاغ وحش 
و مراکـز نگهـداری از حیـات وحـش توضیـح داد: در درجـه اول 
مـا گونه هایـی کـه قابلیـت واگـذاری دارنـد را بـه اسـتان ها اعـام 
می کنیـم و پـس از آن مراکـزی کـه مجوزهـای الزم و شـرایط 
نگهـداری از آن گونه هـا را دارنـد بـرای درخواسـت تحویـل گونـه 
بـه ادارات کل اسـتانی مراجعـه می کننـد. مـا نیـز پـس از تاییـد 
اداره کل اسـتان گونـه حیوانـی را در اختیـار مراکـز نگهـداری و باغ 

وحش هـا قـرار می دهیـم.

نظر محیط زیست درباره 
واگذاری حیوانات پارک 

پردیسان

خبر
تاالب بین المللی آجی گل از 

زباله پاکسازی شد
بـه مناسـبت روز جهانـی تاالب هـا و بـه همـت فعاالن 
و سـازمان های مـردم نهـاد حامـی محیـط زیسـت، 
طـرح پاکسـازی از زباله تـاالب بین المللی آجی گل در 

بخـش مـرزی داشـلی برون شهرسـتان گنبـدکاووس انجام شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، این طرح روز جمعـه و به مناسـبت روز جهانی تاالب ها 
بـا مشـارکت بیـش از 5۰ نفـر از دوسـتداران محیط زیسـت فعال در سـازمان های 
مـردم نهـاد و برخـی از مـردم محلـی شـهر مـرزی اینچه بـرون بـا حضـور در تاالب 

آجـی گل انجـام و زباله هـای رها شـده در حاشـیه ایـن تاالب جمع آوری شـد.
رییـس اداره محیـط زیسـت دریایـی و تاالب های اداره کل محیط زیسـت اسـتان 
گلسـتان در حاشـیه ایـن برنامـه در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا اظهارداشـت: همه 
سـاله بـه مناسـبت 13 بهمـن بـه عنـوان روزجهانـی تاالب هـا، برنامـه ای بـا حضور 
فعـاالن و گروه هـای حامـی محیـط زیسـت برگـزار می شـود کـه امسـال بـا هدف 
حضـور حداکثـری دوسـتداران محیط زیسـت و اسـتفاده از روز تعظیـل ) جمعه(  

ایـن برنامـه دو روز جلوتـر به اجرا گذاشـته شـد.
وحیـد خیرآبـادی افزود: هدف اصلـی برنامه ریزی در روز تاالب ها، آشـنایی هرچه 
بیشـتر و بهتـر جوامـع محلـی، فعاالن ایـن عرصه، دانشـجویان و مـردم با اهمیت 

تاالب هـا تـا بـرای حفاظت از این ذخیره گاه های زیسـتی بسـیج شـوند.
وی گفـت: براسـاس شـعار سـال جـاری روز جهانـی تاالب هـا، معیشـت جوامـع 
محلـی بـه وجـود ایـن مکان هـا بسـتگی دارد و زندگـی در تاالب ها شـکوفا خواهد 
شـد کـه جایـگاه ایـن محیط هـا به دلیل وجـود 5 تـاالب بین المللی در گلسـتان 
ویـژه اسـت. خیرآبـادی بیان کـرد: تاالب هـای آلمـاگل، آالگل، آجی گل، گمیشـان 
و بخشـی از خلیـج گـرگان کـه بـه عنـوان تـاالب در کنوانسـیون رامسـر بـه ثبـت 
رسـیده، بـرای نگهـداری مطلوب تر نیـاز بهتوجه همگان دارد و تنهـا حفاظت دولتی 
نمی توانـد ثمربخـش باشـد.رییس اداره محیط زیسـت دریایی و تاالب هـای اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت گلسـتان تصریـح کـرد: در برنامـه امـروز، دو بحـث 
کاس آموزشـی بـرای حاضـران با کارکردهـای تاالب، پرنده نگـری در تاالب آلماگل 

و پاکسـازی حاشـیه تـاالب آجی گل از پسـماند زبالـه در دسـتورکار بود.
وی عنـوان کـرد: برنامه هـای امـروز بـا حضـور جمعـی از فعـاالن دوسـتدار محیـط 
زیسـت در قالـب سـازمان های مردم نهـاد "سـبزگامان دکتر بسـکی" گنبـدکاووس، 
"اینجـا زمیـن من اسـت" از شهرسـتان گـرگان و یک گـروه از شهرسـتان کردکوی 
برگـزار شـده اسـت. رییـس اداره محیـط زیسـت دریایـی و تاالب هـای اداره کل 
محیط زیسـت گلسـتان خاطرنشـان کرد: بـرای نگهداری تاالب هـا از قبیل الیروبی 
و حفاظـت، وزارتخانه هـای مختلـف اعتبـارات خـاص خـود را دارنـد امـا سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت در راسـتای پیگیری برنامه های مدیریت زیسـت محیطی 
چهـار تـاالب بین المللی آالگل، آلماگل، آجی گل و گمیشـان در یک طرح 5 سـاله، 
بودجـه ای سـاالنه تخصیـص داده مـی شـود که در سـال جـاری مبلغ ایـن بودجه 

سـه میلیـارد و 5۰۰ میلیون ریال اسـت.

تاالب

دستگیری ۲ شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده کولگ مهران
ایام-مدیرکل حفاظت محیط زیست ایام از کشف الشه یک رأس کل وحشی از دو شکارچی متخلف در منطقه 

حفاظت شده کولگ شهرستان مهران خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل حفاظت از محیط زیسـت اسـتان کردستان خواستار اختصاص 
ردیـف بودجـه  بـرای تقویـت یگان حفاظـت بـرای اطفای حریق شـد و 
گفـت: امکانـات اطفـاء حریـق در پناهگاه حیـات وحش زریبـار مریوان 
بسـیار کم اسـت.فریبا رضایی پیش از ظهر امروز در همایش روز جهانی 
تاالب هـا کـه به مناسـبت ثبت تاالب زریبار در کنوانسـیون رامسـر که در 
محـل تـاالر مولوی دانشـگاه کردسـتان برگزار شـد، از همه مسـوولین و 
کسـانی کـه بـرای نهایـی شـدن تـاالب زریبار به عنـوان هفتمیـن تاالب 

بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی ثبت شـد، قدردانی کرد.
وی افـزود: بـرای اینکـه کارهـای پژوهشـی در اولویـت ایـن تـاالب بـه 
منصـه ظهور برسـد به ردیف های اعتباری نیازمندیـم و این مهم حمایت 

خـاص و مسـوولیت خطیـری را می طلبد.
مدیـرکل حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان کردسـتان گفـت: مباحـث 
محیـط زیسـتی یـک بحـث چندجانبـه و هماهنگـی بیـن بخشـی را 
می طلبـد و بایـد دسـتگاه های مرتبط  برای مراقبت از ایـن تاالب اهداف 
خاصـی را دنبـال کننـد. رضایـی بـه اقدامـات ایـن سـازمان در راسـتای 
حفاظـت از تـاالب زریبـار اشـاره کرد و گفت: اسـتقرار  مرکز اطاع رسـانی 
و نصـب المـان تـاالب زریبـار، اجـرای پـروژه خط انتقـال آب سـد گاران 
در راسـتای برداشـت های بی رویـه در آب تـاالب، اجرای برنامه نقشـه راه 
سـیبا توسـط اسـتان کردسـتان برای اولین بـار در کشـور، اجـرای پروژه 
سیسـتم های نویـن حفاظتـی در دسـت اجـرا جهت حفاظـت فیزیکی 
در تـاالب زریبـار بـا اسـتفاده از دوربین هـای مـدار بسـته، انسـداد ورود 
فاضاب هـای روسـتایی بـه تـاالب و محله اسـتادیوم و سردوشـی ها به 
رودخانـه کلیـن کبـود و جلوگیـری از ورود آن بـه تـاالب زریبـار، اجـرای 
پروژه هـای آبخیزداری به تاالب، سـاماندهی اسـکله های قایقرانی مجاز 
و محکوم کردن اسـلحه های غیر مجاز، کشـف و دسـتگیری متخلفین 
در حـوزه شـکار و حاملیـن اسـلحه غیـر مجـاز و پیشـگیری و مقابله با 
سـاخت و سـازهای غیرمجـاز  از جملـه اقدامـات انجـام شـده در ایـن 
راسـتا بوده است. رضایی خاطرنشـان کرد: افتتاح پروژه مرکز تحقیقات 
گونه هـای گیاهـی و جانـوری  معرض خطر در غرب کشـور  یکی دیگر از 
اقدامات این سـازمان طی سـفر استانی رئیس سـازمان محیط زیست 

کشـور به کردسـتان بوده اسـت.

امکانات اطفاء حریق در 
پناهگاه حیات وحش زریبار 

بسیار کم است
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بخش ساختمان بزرگ ترین مصرف کننده انرژی م
در جهان است

رئیس انجمن متخصصان محیط زیسـت ایران گفت: 
بخـش سـاختمان بزرگ تریـن مصرف کننـده انـرژی 
در جهـان اسـت. رشـد 4۲ درصـدی مصرف انـرژی در 
سـاختمان های مسـکونی از دالیل این موضوع اسـت. استفاده بهینه 
از انـرژی متضمـن اسـتمرار حیـات و توسـعه پایـدار جامعـه اسـت. 
منظـور از بهینه سـازی مصـرف انـرژی ، انتخـاب الگوهـا و بکارگیری 
روش هایـی در مصرف انرژی اسـت کـه از منظر اقتصاد ملی مطلوب 
باشـد و دوام انـرژی را تضمیـن کند. در این راسـتا، فرهنگ سـازی و 
اطاع رسـانی بـه عمـوم مـردم در این زمینـه یکی از نـکات کلیدی در 
مصـرف درسـت انـرژی اسـت. پـروژه بهینه سـازی انـرژی و محیـط 
زیسـت در سـاختمان )EEEB( بـا همـکاری پژوهشـکده علـوم و 
فناوری شـریف در جهت آموزش و فرهنگ سـازی، پانزده کارگاه را در 

فرهنگسـراهای سراسـر تهران برگـزار می کند.
محمدحسـن سـعیدی، رئیس پژوهشـکده علوم و فناوری دانشگاه 
صنعتـی شـریف، به عنـوان اولین سـخنران در افتتاحیـه کارگاه های 
مدیریـت و بهینه سـازی مصـرف انرژی در سـاختمان گفـت: یکی از 

اهـداف پژوهشـکده آمـوزش، اشـاعه و ترویـج فرهنـگ حفاظـت از 
محیـط زیسـت، انـرژی و آب اسـت. بدیهی اسـت که بـدون آموزش 
بـه آحـاد جامعـه این هـدف قابل دسـترس نیسـت. در این مسـیر 
نقـش شـهرداری و گروه هـای مـردم نهاد می تواند بسـیار مؤثـر واقع 

شود.
علـی وطنی مشـاور معاون علمـی و فناوری رئیس جمهـور و مجری 
ملی پروژه بهینه سـازی انرژی و محیط زیسـت در سـاختمان نیز با 
اشـاره بـه اهمیـت آموزش و فرهنگ سـازی بـه این نکته اشـاره کرد: 
مجموعـه ذخایـر نفت و گاز ایران برترین در جهان و امانتی اسـت که 
خداونـد در اختیـار مـا قرار داده اما آیا درسـت اسـت کـه چون ذخایر 
وجـود دارنـد آن هـا را بسـوزانیم؟ در هفتـه گذشـته بـه علـت برودت 
هوا، شـاهد بیشـترین مصـرف گاز در طـول تاریخ ایـران بودیم. حال 
ایـن سـوال پیش می آیـد که آیا ما همـه انرژی را به درسـتی مصرف 
کرده ایـم یـا هـدر داده ایـم؟ اگر مـا بـه یادگارهای پیشـینیان افتخار 
می کنیـم بایـد خـود نیز بـا کار نیـک و خداپسـندانه برای نسـل های 

آینـده یـادگاری بـه جـا گذاریم که آنـان به ما افتخـار کنند.
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جاده های عشایری، مسیری برای دسترسی م
شکارچیان به زیستگاه ها

شهرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
فیروزکـوه بـا بیـان اینکـه سـازمان امور عشـایر در این 
شهرسـتان و سـایر مناطق کشور بیشـتر راه هایی که در 
گذشـته محـل عبـور عشـایر بـوده اسـت را تبدیل بـه جاده 
عشـایری کـرده اسـت،گفت: انجام چنیـن اقدامی موجب شـد 
تـا خودروهـا بتوانند از باالتریـن ارتفاعات که مناطق مرتعی هسـتند، 
عبـور کننـد. در نتیجـه دسترسـی شـکارچیان و گردشـگران را به این 

زیسـتگاه ها آسـان کرده انـد.
فرشـاد فیروزنیا در گفت و گو با ایسـنا تاکید کرد: یکی از مشـکات 
بیشـتر زیسـتگاه های کشـور و از جملـه شهرسـتان فیروزکـوه تعـدد 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  اسـت.رییس  عشـایری  راه هـای 
شهرسـتان فیروزکـوه در بخـش دیگری از صحبت هایش با اشـاره به 
اینکـه سـعید محمـودی - مدیـر کل محیط زیسـت اسـتان تهران- 
مخالـف صـدور مجوز شـکار چهارپایان، پرندگان و صید ماهی اسـت، 
گفـت: اسـتان تهـران وسـعت کمی نسـبت بـه جمعیت خـود دارد و 
حـدود یـک پنجـم جمعیـت کشـور در ایـن اسـتان جمـع شـده اند 
بنابرایـن بـا کمبـود منابـع مواجـه و در واقـع دچـار فقر منابـع در این 
اسـتان هسـتیم.وی ادامـه داد: در اسـتان تهـران بـا کمبـود منابـع 

حیـات   وحـش، معـادن و سـایر منابـع رو بـه رو هسـتیم.
رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان فیروزکـوه بـا بیان 
اینکـه هـدف سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت حفظ تنوع زیسـتی 
جانـوری و فلـور گیاهی اسـت، گفـت: با توجه به کمبود منابع اسـتان 
تهـران نسـبت به جمعیت آن ما در تاش هسـتیم تـا در فیروزکوه و 
سـایر زیسـتگاه های حائز اهمیت سراسـر کشـور گونه های زیستی را 
حفـظ و از انقـراض آن جلوگیـری کنیم تا هم به طبیعت و نسـل های 
آینـده آسـیبی وارد نشـود و هم نسـل های بعد بتواننـد از این حیات 
وحـش بهره منـد شـوند.فیروزنیا در بخـش دیگـری از صحیت هـای 
خـود بـا تأکیـد بر اینکه مشـارکت مردمی و فعال کردن سـازمان های 
مـردم نهـاد تنهـا راه نجـات محیـط زیسـت اسـت، اظهـار کـرد: باید 
طـوری فرهنگ سـازی شـود تـا تـک تـک مـردم در حـوزه محیـط 
زیسـت احسـاس تکلیـف کننـد. مـردم همانطور که در هشـت سـال 
دفـاع مقـدس بسـیجی وار  از مـرز و نامـوس و وطـن دفـاع کردنـد، 
االن نیـز محیـط زیسـت یـک همت ملـی را می طلبد تا مردم دسـت 
در دسـت هـم دهنـد و بـا تـراز فرهنگی یکسـانی نسـبت بـه محیط 

زیسـت احسـاس تکلیف کنند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13۹۸6۰31۹۰۰5۰۰۰444 مورخ 
13۹۸/1۰/۲4هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای غامحسـین باقری فرزند جعفر بشـماره شناسـنامه 6۹۰صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ بـه مسـاحت 55۲6/3۰ متـر مربع پـاک 15۸5 فرعی 
مفـروز و مجـزی از 75۰ فرعـی از 47 اصلـی واقع در بخش ۲6 کرمان به آدرس سـیرچ ابتدای 
جـاده ناصـر آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای عبدالمصـد قوامی فرزنـد عبدالحمید محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الـف 155۹
تاریخ انتشار نوبت اول۹۸/11/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/11/۲7

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره13۹۸6۰31۹۰14۰۰۲۲۹6-۹۸/۰6/۰5هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقای غامحسـین سـیدی مرغکی  
فرزنـد نظربشـماره شناسـنامه ۲7صـادره ازبـم در ششـدانگ یک بـاب خانه  به مسـاحت 
346متـر مربـع پـاک -فرعـی از57۹- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲۰فرعی 
از57۹ -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای امـان هللا عامـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۸/11/13 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۸/11/۲7

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
موضـوع  دوم  شـماره13۹۸6۰31۹۰4۰۰۲۲۹3-۹۸/۰6/۰5هیات  برابـررای  رسـمی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی اقـای محمـد سـیدی مرغکی  فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 
1۸صـادره ازبـم در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲1۰مترمربـع پـاک 
-فرعـی از57۹- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲۰فرعـی از57۹ -اصلی 
قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفت  بخـش 45کرمان  خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای امـان هللا عامـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:۹۸/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/11/۲7
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره13۹۸6۰31۹۰14۰۰۰717-۹۸/۰۲/۲3هیات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی اقای جـواد کمالی 
زیرکی فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 361صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب 
خانـه وباغچـه  بـه مسـاحت 153۰متـر مربع پـاک -فرعـی از5۰4- اصلی مفـروز و 

مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از5۰4 -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کهورآبـاد 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقای ابراهیـم کمالی زیرکی  
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد .  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/11/۲7
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
موضـوع  اول  شـماره13۹۸6۰31۹۰14۰۰۲4۲5-۹۸/۰6/۰۹هیات  برابـررای  رسـمی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی خانـم فریبـا کـرد  فرزند اکبربشـماره شناسـنامه 3۹3صـادره ازجیرفت  
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲5۲/۸1متـر مربـع پـاک -فرعـی 
از54۹- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 6فرعـی از54۹ -اصلـی قطعه دو 
واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم کشورکردسـتانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .   تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:۹۸/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/11/۲7-م الـف :616 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی- اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
13۹۸6۰31۹۰۰5۰۰۰۲51 مورخ13۹۸/۰7/11هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ایرج مازاده خبیصی فرزند مهدی بشـماره 
شناسـنامه 36۸7 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 534/۰6 متر مربع 
پـاک 3 فرعـی از 1۰51 اصلـی واقـع در بخش ۲3 کرمـان به آدرس شـهداد – خیابان طالقانی 
کوچه مسـجد آیت هللا بروجردی خریداری از مالک رسـمی محمد رمضان زاده خبیصی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1566
تاریخ انتشار نوبت اول۹۸/11/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/11/۲7

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 13۹۸6۰31۹۰۰5۰۰۰۲51 مورخ13۹۸/۰7/11هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای ایـرج مـازاده خبیصـی 
فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 36۸7 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه 
مسـاحت 534/۰6 متـر مربـع پـاک 3 فرعـی از 1۰51 اصلـی واقـع در بخـش ۲3 کرمـان 
بـه آدرس شـهداد – خیابـان طالقانـی کوچه مسـجد آیـت هللا بروجردی خریـداری از مالک 
رسـمی محمـد رمضـان زاده خبیصـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1566
تاریخ انتشار نوبت اول۹۸/11/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/11/۲7

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــل ب ــه شــرح ذی ــورد تقاضــا ب ــک م مل
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . آقــای طالــب رمضانــی عنبــران فرزنــد رمضــان 
بــه شــماره شناســنامه 3479 صــادره از اردبیــل بــه شــماره 
ــاز  ــه غیرمج ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی 1464666903 در شش مل
محوطــه کاربــری بــا کســر معبــر مســکونی بــه مســاحت 126/84 
ــاس  ــع در عب ــی واق ــی از 7 اصل ــالک 5397 فرع ــع پ مترمرب
آبــاد بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نــوروز علــی 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــق بدیه ــینی میرزان ــد حس محم
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــع  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/13
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح هی
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش 
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1- رأی شــماره 139860330002020056 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430002002256 
آقای/خانــم  تیمــور بهرامــی فرزنــد رضــا در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره 43 فرعــی از 2214 اصلــی واقــع 
ــداری از رضــا غفــاری ثبــت دفتــر 458  در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خری

صفحــه 77. )م الــف 5059 (
2- رأی شــماره 139860330002025234 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000690 
آقای/خانــم  روح الــه خیرالهــی فرزنــد رســتم در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 113/05 مترمربــع پــالک شــماره 1953/84 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت دفاتــر 230 و 

214 صفحــات 178 و 325. )م الــف 5058 (
3- رأی شــماره 139860330002025743 مربــوط بــه پرونده کالســه 1398114430002000298 
آقای/خانــم  رضــا ســیاحی زاده فرزنــد ماشــااله در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
ــع  ــی واق ــالک شــماره 2633/36 اصل ــع پ ــا شــده بمســاحت 76 مترمرب در آن احــداث بن
ــی  ــل زارع ــطه از خلی ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ

ــف 5057 ( ســهامیه. )م ال
4- رأی شــماره 139860330002025541 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000471 
ــن  ــه زمی ــی در قســمتی از ششــدانگ قطع ــد صاحبعل ــم ســعیدی فرزن ــم  ابراهی آقای/خان
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره 2281 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از بتــول زنــد ثبــت دفتــر 

306 صفحــه 205. )م الــف 5056 (
5- رأی شــماره 139860330002026739 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000499 
آقای/خانــم  ســمیه قرئلــی فرزنــد ناصــر در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 

ــی واقــع در  ــع پــالک شــماره 2527/138 اصل ــا شــده بمســاحت 99/81 مترمرب احــداث بن
بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند رســمی شــماره 37559 مــورخ 98/2/16 

دفترخانــه 46 قــم. )م الــف 5055 (
6- رأی شــماره 139860330002025230 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000757 
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از شش ــی در قس ــد ارجعل ــری فرزن ــی بیگل ــم  قربانعل آقای/خان
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 69/62 مترمربــع پــالک شــماره 2272/2/8 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمدجــواد 

صادقــی. )م الــف 5054 (
7- رأی شــماره 139860330002027015 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000585 
ــد رزاق در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در  ــم  بــالل علــی پــور فرزن آقای/خان
ــع پــالک شــماره فرعــی از 1974 اصلــی واقــع  ــا شــده بمســاحت 97 مترمرب آن احــداث بن
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مهــدی و فتــح الــه شــاکری 

خریــداری نمــوده اســت. )م الــف 5053 (
8- رأی شــماره 139860330002025997 مربــوط بــه پرونده کالســه 1392114430002002271 
ــد ســید جــالل در قســمتی از ششــدانگ  ــژاد فرزن ــم  ســید مصطفــی موســوی ن آقای/خان
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 84 مترمربــع پــالک شــماره 1877/127 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید 

رشــید موســوی نــژاد ثبــت دفتــر 179 صفحــه 521. )م الــف 5052 (
9- رأی شــماره 139860330002025124 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1391114430002004699 
ــن  ــم در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمی ــد ابراهی ــو فرزن ــم  محمدتقــی قراگوزل آقای/خان
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 108/81 مترمربــع پــالک شــماره 2379 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت دفتــر 544 

صفحــه 281. )م الــف 5051 (
10- رأی شــماره 139860330002026016 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1391114430002010068 
آقای/خانــم  تیمــور عزیــزی فرزنــد گیــو در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره 2143 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از صحبــت الــه فرجــی ثبــت دفتــر 

236 صفحــه 79. )م الــف 5050 (
11- رأی شــماره 139860330002008606 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1391114430002007759 
آقای/خانــم  مرتضــی نصیــری فرزنــد ایــوب در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 100 مترمربــع پــالک شــماره 52 فرعــی از 1957 - اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی 

مــع الواســطه از ســید احمــد رضــوی برقعــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5049 (
12- رأی شــماره 139860330002024407 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000412 
آقای/خانــم  فاطمــه قرئلــی فرزنــد ناصــر بــا قییومیــت زهــرا ســلم آبــدی فراهانــی فرزند صفر 
در 2/625 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
70 مترمربــع پــالک شــماره 1765 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 

خریــداری مــع الواســطه از حســینعلی برقعــی و پــری چهــر برقعــی. )م الــف 5047 (
13- رأی شــماره 139860330002024406 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000411 
آقای/خانــم  زهــرا ســلیم آبــادی فراهانــی فرزنــد صفــر در 3/375 دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 70 مترمربــع پــالک شــماره 
1765 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

حســینعلی برقعــی و پــری چهــر برقعــی. )م الــف 5048 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
ــدت  ــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف م ــه دو ق ــت اســناد منطق ــه اداره ثب خــود را ب
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت 
کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 1398/11/29  تاریخ انتشار اول: 1398/11/13 

650 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات موضوع ماده 6 آئین نامه اجرایی 
قانون الحاق مواد موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
نظــر بــه اینکــه طبــق آراء صــادره بــا تســلیم اســناد عــادی و تصرفــات مفــروزی اشــخاص ذیــل کــه بــه تاییــد 
شــورای اســالمی روســتای بهــرام آبــاد میباشــد و اســامی متقاضیــان کــه تصرفــات مفــروزی آنهــا واقــع در 
روســتای بهــرام آبــاد بخــش 12 تهــران احــراز گردیــده طبــق بنــد ) ج ( مــاده 7 آئیــن نامــه اجرایــی تبصــره 2 
مــاده 8 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــواد مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه 
مســکن بشــرح ذیــل مراتــب بــرای یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتــراض داشــته باشــند از تاریــخ انتشــر آگهــی ظــرف مــدت بیســت روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تحویــل و در مــدت بیســت روز هــم دادخواســت خــود را 
بــه دادگاه صالحــه محلــی اعــالم نماینــد و رســید گواهــی دریافــت دارنــد و بــه اداره ثبــت اسالمشــهر تحویــل 
نماینــد. بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت قانونــی و عــدم وصــول واخواهــی در اجــرای مفــاد صــادره 

مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مفــروزی بنــام متقاضیــان خواهــد شــد .
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اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه / محکــوم لهــم : نــام : بانــک مهــر اقتصــاد شــعبه 
ــدون  ــت فری ــی باوکال ــاء ایمان ــید ضی ــت س ــا مدیری ــاری ب ــهید انص ش
حاجــی زاده نشــانی : اســتان گیــان - شهرســتان رشــت – رشــت – بلــوار 
شــهید انصــاری – روبــروی مرکــز آمــوزش باهنــر – مدیریــت شــعب بانــک 
ــام  ــام و ن ــم : ن ــه / محکــوم علیه ــر اقتصــاد مشــخصات محکــوم علی مه
ــا  ــد رض ــدر : محم ــام پ ــمخی ن ــواد زاده خس ــدی ج ــی : 1 - مه خانوادگ
ــری  ــوار ضیاب ــت – بل ــت – رش ــتان رش ــان – شهرس ــتان گی ــانی اس نش
ــن : 09118302057 2  ــد 2 تلف ــل – واح ــی پیکس ــاالی عکاس ــاز 2 ب – ف
ــام پــدر محمــد ابراهیــم نشــانی :  – محمــد رضــا جــواد زاده خســمخی ن
اســتان گیــان – شهرســتان رشــت – شــهر رشــت – بلــوار قلــی پــور – ک 
ــه /  ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین 23 پ 3 مش
محکــوم لهــم : نــام و نــام خانوادگــی : پریســا کوهــی نــام پــدر : محمــد 
ــاراه  ــت – چه ــهر رش ــت – ش ــتان رش ــان – شهرس ــتان گی ــانی : اس نش
میکائیــل – نرســیده بــه میــدان دکتــر حشــمت –ســاختمان آرســن – ط 7 
– و 2 نــوع رابطــه وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم : بانــک مهــر اقتصــاد 
شــعبه شــهید انصــاری بــا وکیــل مدیریــت ســید ضیــاء ایمانــی بــا وکالــت 
ــم  ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــه : بموج ــوم ب ــی زاده محک ــدون حاج فری
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره 13980344001622088 و ش ــه ش ــه ب مربوط
9709971325801224 حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه مبلــغ 
ــغ  ــی و مبل ــه دادرس ــته و هزین ــل خواس ــت اص ــال باب 140/270/288 ری
ــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت  2/466/600 ریــال و حــق الوکال
تاخیــر تادیــه از تاریــخ رســید چــک 97/11/13 لغایــت اجــرای حکــم در 
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد . چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه 
قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا نمایــد هزینــه اجــرا از وی اخــذ میگــردد .

قاضی شعبه 18 شورای حل اختالف شهرستان رشت 
 افشین طهماسبی  628

ــتان  ــی اس ــات قایقران ــاری هی ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
ــه  ــت 989 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1397/12/20 ب ــن درتاری قزوی
شناســه ملــی 14008217429 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم 
ــا  ــم و گســترش رشــته ی آگهــی میگــردد. 1. موضــوع :.تعمی
ــتان از  ــطح اس ــش در س ــت پوش ــی تح ــای ورزش ــته ه رش
ــرورش  ــذب و پ ــف، ج ــان و کش ــری مربی ــه کارگی ــق ب طری
اســتعدادها.برگزاری کاســهای آموزشــی، توجیهــی و تکمیلــی 
ــیون  ــوز از فدراس ــذ مج ــا اخ ــف ب ــنی مختل ــای س در رده ه
ــن  ــتان قزوی ــان اس ــا اداره کل ورزش و جوان ــی ب و هماهنگ
.برگــزاری مســابقات اســتانی در رده هــای مختلــف ســنی بــا 
توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون و بــا هماهنگی 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .انتخــاب، معرفــی 
ــراد و  ــزام اف ــودن و اع ــاده نم ــت آم ــی الزم جه ــش بین و پی
تیــم هــای ورزشــی اســتان بــه مســابقات.اجرای مقــررات و 
آییــن نامــه هــای ابــاغ شــده از ســوی فدراســیون در ســطح 
ــای  ــت ه ــای هیئ ــت ه ــوه فعالی ــر نح ــارت ب ــتان و نظ اس
شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه.
اعــزام داوران و مربیــان اســتان بــه کاس هــای ارتقــا درجــه 
آموزشــی و توجیهــی بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان قزوین.کوشــش در بهــره گیــری از خدمــات داوطلبانــه 

مــردم جهــت پیشــبرد رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت 
پوشــش و ترغیــب و حمایــت آنــان در حــدود قوانیــن و 
ــی  ــا موسســات دولت ــی ب مقررات.ایجــاد ارتباطــی و هماهنگ
ــای ورزشــی تحــت  ــا رشــته ه ــه در رشــته ی ــی ک و غیردولت
ــم  ــه و تنظی ــت دارند.تهی ــتان فعالی ــطح اس ــش در س پوش
برنامــه وتقویــم ورزشــی ســالیانه بــا توجــه بــه تقویــم 
ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری هیئــت هــای شهرســتان هــا، 
شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه و بــا هماهنگــی اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .تشــکیل کمیتــه هــای 
ــی،  ــک مال ــیون .کم ــط فدراس ــاس ضواب ــر اس ــاز ب ــورد نی م
فنــی، پشــتیبانی و تجهیزاتــی بــه هیئــت هــای شهرســتانها، 
ــان  ــی اداره کل ورزش و جوان ــا هماهنگ ــه ب ــهای تابع و بخش
ــه فعالیــت هــا  ــه و ارســال گــزارش کلی ــن .تهی اســتان قزوی
در ســطح اســتان بــه فدراســیون مربوطــه و اداره کل ورزش و 
ــان اســتان قزویــن باســتناد مجــوز شــماره 214961064  جوان
مــورخ 26 اردیبهشــت 96 صــادره از اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان قزویــن شــماره مجــوز 214961064 تاریــخ مجــوز 
فعالیــت  موضــوع  صادرکننده)ثبــت  مرجــع   1396/02/26
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی 
ــدت نامحــدود 3.  ــه م ــت ب ــخ ثب ــدت : از تاری باشــد(. 2. م
مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان قزویــن ، بخــش 

مرکــزی ، شــهر قزویــن، بلــوار آیــت الــه خامنــه ای ، کوچــه 
ــف  ــه همک ــاک 0 ، طبق ــم ، پ ــتان یک ــه گلس ــم ، کوچ پنج
ــی  ــرمایه م ــد س ــه فاق ــتی 3415937977 4.موسس کدپس
ــه  ــران : 5-1 آقــای مســعود بهرامــی ب باشــد. 5. اولیــن مدی
شــماره ملــی 4322105653 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 
و مدیرعامــل 5-2 خانــم مــه نــوش مهرنــگار بــه شــماره ملــی 
4324275122 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره 3-5 
آقــای امیــر حســین ممتــازی بــه شــماره ملــی 4310858279 
بــه ســمت دبیر)خــارج از اعضــای هیــات مدیــره ( 5-4 آقــای 
ــه  ــی 4310076041 ب ــماره مل ــه ش ــدم ب ــفی مق ــدی یوس مه
ــرای مــدت 4  ــه دار) خــارج از اعضــا ی هیات(ب ســمت خزان
ســال انتخــاب گردیدنــد. 6. دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق 
ــل:  ــدآور شــرکت ازقبی ــی وتعه ــادار وبانک واســناد رســمی وبه
چــک، ســفته، بــروات وقرارداد هــا بــه امضــاء رئیــس هیــات 
ــادی  ــا مهرشــرکت ونا مه هــای ع ــراه ب ــه دار هم ــره وخزان مدی
واداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا نایــب رئیــس هیــات 
همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد. 7. اختیــارات مدیــر 

ــق اساســنامه  عامــل : طب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 
677  )756749(

اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه / محکــوم لهــم : نــام : بانــک مهــر اقتصــاد شــعبه 
ــدون  ــت فری ــا وکال ــی ب ــاء ایمان ــید ضی ــت س ــا مدیری ــهید انصــاری ب ش
حاجــی زاده نشــانی : اســتان گیــان - شهرســتان رشــت – رشــت – 
بلــوار شــهید انصــاری – روبــروی مرکــز آمــوزش باهنــر – مدیریــت شــعب 
ــام  ــم : ن ــه / محکــوم علیه ــر اقتصــاد مشــخصات محکــوم علی ــک مه بان
ــان  ــتان گی ــانی : اس ــی نش ــن چوکام ــدی الک ــی : 1 –مه ــام خانوادگ و ن
ــوپر  ــرا – س ــه جورس ــازار – کوچ ــر ب ــت – پی ــت – رش ــتان رش - شهرس
مارکــت گلرنــگ تلفــن : 09119370537 2 – علــی عنایتــی نــام پــدر 
ــچ  ــت – پی ــت – رش ــتان رش ــان - شهرس ــتان گی ــانی : اس ــین نش حس
ســعدی – بــن بســت گلســتان – ســاختمان فاطیمــا – واحــد 12 تلفــن : 
09119313914 مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / 
محکــوم لهــم : نــام و نــام خانوادگــی : پریســا کوهــی نــام پــدر : محمــد 
ــاراه  ــت – چه ــهر رش ــت – ش ــتان رش ــان – شهرس ــتان گی ــانی : اس نش
میکائیــل – نرســیده بــه میــدان دکتــر حشــمت –ســاختمان آرســن – ط 
ــر  ــک مه ــم : بان ــوم له ــه / محک ــوم ل ــل محک ــه  وکی ــوع رابط 7 – و 2 ن
ــا وکیــل مدیریــت ســید ضیــاء ایمانــی  اقتصــاد شــعبه شــهید انصــاری ب
بــا وکالــت فریــدون حاجــی زاده محکــوم بــه : بموجــب درخواســت اجــرای 
حکــم مربوطــه بــه شــماره 1398034001625519 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9709971325801262 حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه مبلــغ 
56/491/240 ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی و مبلــغ 
ــارت  ــی و خس ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــال و ح 1/404/100 ری
تاخیــر تادیــه از تاریــخ رســید چــک 97/11/13 لغایــت اجــرای حکــم در 
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد . چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه 
قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا نمایــد هزینــه اجــرا از وی اخــذ میگــردد .
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مقاوم سازی اولویت بنیاد مسکن استان مرکزی
نشست مقاوم سازی ستادهای بازسازی استان مرکزی به ریاست مدیرکل بنیاد مسکن استان و  با حضور مدیران بنیاد مسکن در شهرستان ها در 
سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن برگزار شد. مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با اشاره به اهمیت مقاوم سازی اظهار کرد: مقاوم سازی در گام 
اول یک  پیشگیری است برای کاهش خسارت باهای طبیعی و روستاییان می بایست از این طرح استقبال کنند. رضا فرح اظهار کرد: با توجه به 
خسارات احتمالی در حوادث با کمک تسهیات بانکی باید از تمام ظرفیت و امکانات استان برای مقاوم سازی منازل روستایی استفاده کنیم، این 

آمادگی را برای آینده داشته باشیم زیرا حوادث غیرقابل پیش بینی هستند.

ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــیون عمران،حم ــس کمیس ریی
ــه خــط  ــرد ک ــام ک ــرج اع شــورای اســامی شــهر ک
ــه مســافران درون  ۲ قطــار شــهری کــرج ســال ۹۹ ب

ــد. ــات دهــی مــی کن شــهری خدم
ــار  ــت : ۲ رام قط ــار داش ــمی اظه ــاج قاس ــدی ح مه
طــی ســال های گذشــته بــرای ایــن خــط خریــداری 
ــرار  ــران ق ــروی ته ــار مت ــی در اختی ــه مدت ــده ک ش
گرفتنــد.وی ادامــه داد: بــرای جلوگیــری از اســتهاک 
ــه اســتان  ــا ب ــن قطاره ــراوان ای ــری ف ــا پیگی ــا ب آنه
ــن  ــت: ای ــمی گف ــاج قاس ــد .ح ــده ش ــرز بازگردان الب
ــط ۲  ــی از خ ــازی بخش ــان آماده س ــا زم ــا ت قطاره
لوکوموتیوســازی  کارخانه هــای  در  کــرج  متــروی 
مپنــا در شهرســتان فردیــس اســتان البــرز نگهــداری 
ــرار  ــت: ق ــان داش ــورا بی ــو ش ــد.این عض ــد ش خواه
ــرج ســال  اســت بخشــی از خــط ۲ قطــار شــهری ک
آینــده راه انــدازی شــود و مــا ناچاریــم تــا زمــان بهــره 
ــا  ــرکت مپن ــا را در ش ــط، قطاره ــن خ ــرداری از ای ب
نگهــداری کنیم.خــط ۲ قطــار شــهری کــرج بــه طــول 
ــر از ســال ۸5 عملیــات احــداث آن آغــاز  ۲7 کیلومت
ــط  ــن خ ــل ای ــر از تون ــون 15 کیلومت ــه تاکن ــده ک ش
حفــاری شــده اســت.در اواخــر دهــه 7۰، خــط متروی 
تهــران بــه میــدان شــهید ســلطانی کــرج متصــل شــد 
کــه روزانــه بیــش از 3۰۰ هــزار مســافر در ایــن مســیر 
جابجــا مــی شــود.همچنین پــس از آن 6 خــط ریلــی 
ــی شــد کــه خــط یــک بیــن  ــرای کــرج پیــش بین ب
ــه  ــدان شــهید ســلطانی و منطقــه گلشــهر کــرج ب می
ــه  ــی صادقی ــط ریل ــداد خ ــر در امت ــول 1۰ کیلومت ط
تهــران- میــدان شــهید ســلطانی احــداث و در نیمــه 
اول دهــه ۸۰ زیــر بــار ترافیــک ریلــی رفــت .عملیــات 
خــط ۲ قطــار شــهری کــرج بــه طــول ۲7 کیلومتــر از 
ســال ۸5 بیــن کمالشــهر کــرج و شهرســتان شــهریار 
اســتان البــرز آغــاز شــد کــه قــرار بــود کــه ایــن خــط 
ــی  ــه علل ــا ب ــا بن ــرداری شــود ام ــره ب در ســال ۹۰ به
ــه  ــل آن ب ــاخت و تکمی ــی، س ــود نقدینگ ــد کمب مانن
ــوز  ــدود 13 هن ــت ح ــا گذش ــون ب ــاد .اکن ــر افت تاخی
15 کیلومتــر از تونــل ۲7 کیلومتــری ایــن خــط بیــن 
میــدان دانشــگاه خوارزمــی در غــرب کــرج و میــدان 
ــهر  ــن کانش ــرقی ای ــوب ش ــلطانی در جن ــهید س ش
ــتگاه  ــدوده 13 ایس ــن مح ــه در ای ــده ک ــاری ش حف
ــار شــهری  ــات ســاخت خــط ۲ قط وجــود دارد.عملی
کــرج بــا اســتفاده از اعتبــارات ملــی و مدیریــت 
شــهری کــرج آغــاز شــد کــه تحریــم هــا و مشــکات 
مالــی دولــت و کاهــش درآمدهــای مدیریــت شــهری 
ــل آن شــده اســت.اینک حــدود  ــدی تکمی ســبب کن
6 ایســتگاه خــط ۲ قطــار شــهری در مرحلــه تکمیــل 
قــرار دارد و پیــش بینــی مــی شــود تــا خــرداد مــاه 
ســال ۹۹ بخشــی از ایــن پــروژه بهــره بــرداری شــود.
ــا  ــه آنه ــا مطالع ــرج تنه ــروی ک ــر مت ــار خــط دیگ چه
ــرای  ــرج ب ــهرداری ک ــت.اکنون ش ــده اس ــام ش انج
نگهــداری ۲ رام قطــار ماهانــه 3۰ میلیــون تومــان بــه 
شــرکت لوکوموتیــو ســازی مپنــا واقــع در شهرســتان 

ــد فردیــس پرداخــت مــی کن بــا تولیــد بیــش از 73 هــزار  و 5۰۸ تــن تختــال 
 RH ــا ســیکل گاز زدایــی تحــت خــأ در واحــد ب
ناحیــۀ فوالدســازی و ریختهگــری مــداوم، رکــورد 
جدیــدی در دیمــاه ســال جــاری بــه ثبــت رســید.
دانیــال نظــری، رئیــس واحــد متالــورژی ثانویــه 
ــورد  ــر، رک ــن خب ــه، ضمــن اعــام ای ــوالد مبارک ف
ــزان 55  ــه می ــد را ب ــن واح ــد در ای ــی تولی قبل
ــاه  ــهریور م ــه ش ــوط ب ــن و مرب ــزار و ۲۸3 ت ه
ســال جــاری دانســت و گفــت: واحــد گاز زدایــی 
ــد  ــیکل تولی ــن در س ــرار گرفت ــل ق )RH( بهدلی
ــوردار  ــزایی برخ ــت بس ــژه از اهمی ــای وی فوالده

اســت.
ــوز  ــر نس ــش عم ــات، افزای ــش توقف وی از کاه
و برنامهریــزی مناســب و همچنیــن از تــاش 

و  فوالدســازی  ناحیــۀ  کارکنــان  مضاعــف 
ــل  ــن عوام ــوان مهمتری ــداوم بهعن ــری م ریختهگ
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــام ب ــت ن ــن موفقی ــب ای کس
ــل، 33 درصــد  ــد قب ــزان تولی ــورد نســبتبه می رک
ــان  ــاص را نش ــای خ ــد فوالده ــش در تولی افزای

میدهــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، کارکنــان ناحیــۀ 
فــوالد  مــداوم  ریختهگــری  و  فوالدســازی 
ــه افتخــار دیگــری  مبارکــه در همیــن مــاه نیــز ب
دســت یافتند.رئیــس گــروه فنــی تولیــد ناحیــۀ 
ایــن  در  مــداوم  ریختهگــری  و  فوالدســازی 
خصــوص گفــت: در دیمــاه همچنیــن رکــورد 
لولههــای  مخصــوص  فــوالد  ماهانــۀ  تولیــد 
انتقــال نفــت و گازتــرش گریــدAPI X6۰ نیــز بــا 

ــورد  ــه رک ــبت ب ــن نس ــزار و 7۹ ت ــد 43 ه تولی
قبلــی کــه در آبانمــاه و بــه میــزان ۲1 هــزار و 531 
تــن بــه ثبــت رســیده بــود، بــا  1۰۰ درصــد رشــد، 
بهبــود یافــت. محمدعلــی شــفیعی تصریــح کــرد: 
بــا توجــه بــه بینیــاز شــدن کشــور از واردات ایــن 
نــوع فــوالد، ایــن رکــورد بــرای پروژههــای نفــت و 
گاز کشــور و همچنیــن ذینفعــان فــوالد مبارکــه از 

ــت. ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس اهمی
وی ثبــت ایــن دو رکــورد ارزشــمند را مرهــون 
ــه،  ــختکوش ناحی ــان س ــف کارکن ــاش مضاع ت
مرکــز نســوز، کنتــرل کیفــی، برنامهریــزی تولیــد، 
متالــورژی و روشــهای تولیــد، آزمایشــگاه و ســایر 
واحدهــای پشــتیبانیکننده دانســت و صمیمانــه از 

ــی کــرد. ــا قدردان آنه

 ثبت دو رکورد جدید در ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه 

توزیع ۳۸۰۰ بسته نوشت افزار میان 
دانش آموزان كم بضاعت

هـای  مسـئولیت  بـه  عمـل  راسـتای  در 
تعـداد   ، منطقـه  در  نفـت  وزارت  اجتماعـی 
دانـش  میـان  افـزار  نوشـت  بسـته   3۸۰۰
ی  حـوزه  شـهرهای  بضاعـت  کـم  آمـوزان 
و گاز  نفـت  بـرداری  بهـره  عملیاتـی شـرکت 

. شـد  توزیـع  مسجدسـلیمان 
توجـه  در  شـرکت  ایـن  اقدامـات  ادامـه  در 
و  شـهروندان   ، نفعـان  ذی  بـه  رسـیدگی  و 
مجـاوران صنایـع و تأسیسـات صنعـت نفـت 
پـرورش  و  آمـوزش  اداره  هماهنگـی  بـا   ،
تعـداد 3۸۰۰ بسـته نوشـت افـزار میان دانش 
آمـوزان مـدارس مختلـف تعـدادی از شـهرها 
و روسـتاهای حـوزه ی عملیاتـی این شـرکت 

توزیـع شـد .
ایـن و در  از  شـایان ذکـر اسـت کـه پیـش 
بهـره  شـرکت  نیـز   13۹7 و   13۹6 سـالهای 
بـه  مسجدسـلیمان  گاز  و  نفـت  بـرداری 

ترتیـب ۲17۰ و 3۰۰۰ بسـته نوشـت افـزار را 
توزیـع  بضاعـت  آمـوزان کـم  دانـش  میـان 
بـرداری نفـت و  بهـره  کـرده اسـت .شـرکت 
شـرکت   5 از  یکـی  مسجدسـلیمان کـه  گاز 
بهـره بـردار تابع شـرکت ملـی مناطـق نفتخیز 
جنوب در گسـتره ای بوسـعت ۲7۰۰۰ کیلومتر 
سـالیان  طـی   ، نمایـد  مـی  فعالیـت  مربـع 
اخیـر توجهـات ویـژه ای بـه حوزه مسـئولیت 
هـای اجتماعـی داشـته و موفـق به بهسـازی 
و مرمـت بیـش از 75۰ کیلومتر راه روسـتایی 
 - مدرسـه   3۰ حـدود  بهسـازی  و  تعمیـر   -
توزیـع سـالیانه بیـش از 5۰۰۰۰ نهـال و نشـاء 
و  ورزشـی  تأسیسـات  و  اماکـن  سـاخت   -
فرهنگـی و همچنیـن امـداد رسـانی و ارائـه 
وقـوع  در  شـهروندان  بـه  مختلـف  خدمـات 
حوادث سـیاب 13۹۸ خوزسـتان و زلزله تیر 

. اسـت  داشـته  مسجدسـلیمان   13۹۸

طلسم قطار شهری کرج 
سال ۹۹ شکسته می شود  هفت میلیون روستایی از آب پایدار بهره مند شدند

یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی

معـاون امـور آب و آبفای وزیر نیرو  در حاشـیه 
در  مشـهد  فاضـاب  و  آب  صنعـت  نمایشـگاه 
بزرگتریـن  از  یکـی  گفـت:  خبرنـگاران  جمـع 
دسـتاورد هـا بهرمنـدی هفـت میلیـون و صـد 
اسـت. پایـدار  آب  بـه  روسـتایی  نفـر   هـزار 
بـه گـزارش روزنامـه پیام مـا، قاسـم تقی زاده 
خامسـی، معـاون امـور آب و آبفـای وزیـر نیرو 
هـزار   ۹۰۰ یازدهـم  دولـت  ابتـدای  در  افـزود: 
برخـوردار  پایـدار  آب  از  کشـور  در  روسـتایی 
بودنـد کـه این میـزان اکنون بـه هفـت میلیون 
و 1۰۰ هـزار نفـر رسـیده و امیـد اسـت تا سـال 
14۰۰ و پایـان دولـت تدبیر و امید، سـه میلیون 
آب  نعمـت  از  دیگـر  روسـتایی  هـزار   ۲۰۰ و 
پایـدار بهره منـد شـوند کـه در مجموع تـا پایان 
سـیصد  و  میلیـون  ده  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
 هـزار نفـر از آب پایـدار بهـره منـد مـی شـوند.
تدبیـر  دولـت  ابتـدای  در  کـرد:  اضافـه  وی 
سـد   144 بـه   13۹۲ سـال  در  امیـد  و 
ایـن  ابتـدای  و  از  داشـت  وجـود  بـزرگ 
سـاخته  بـزرگ  سـد   37 تاکنـون  دولـت 
تـا  دیگـر  سـد   33 و  شـده  بهره بـرداری  و 
می شـود. بهره بـرداری  آمـاده   14۰۰  سـال 
ابتـدای  در  گفـت:  نیـرو  وزیـر  معـاون 
خانـه  تصفیـه   11۹ امیـد   و  تدبیـر  دولـت 
 13۹۲ سـال  ابتـدای  و از  وجودداشـت 
دیگـر  آب  خانـه  تصفیـه   3۰ تاکنـون 
 ۲۸ سـاخت   14۰۰ سـال  تـا  و  شـده  سـاخته 
می رسـد. اتمـام  بـه  دیگـر  آب  خانـه   تصفیـه 
دولـت  ابتـدای  افـزود:در  خامسـی  زاده  تقـی 

و از  فاضـاب   تصفیه خانـه   16۸ بـه  یازدهـم 
خانـه  تصفیـه   64 تاکنـون   13۹۲ سـال 
 14۰۰ سـال  تـا  و  شـده  سـاخته  فاضـاب 
خانـه  تصفیـه   6۲ دولـت  ایـن  پایـان  و 
بهره بـرداری می رسـد. بـه  نیـز   فاضـاب دیگـر 
وی ادامـه داد: ابتـدای سـال 13۹۲ بـه حـدود 
دو میلیـون هکتـار زمیـن بـا سیسـتم آبیـاری 
پیشـرفته وجـود داشـت و در ایـن دولت ۲7۹ 
هـزار هکتـار زمیـن دیگر بـه این میـزان اضافه 
هکتـار  هـزار   75 نیـز   14۰۰ سـال  تـا  و  شـد 
زمیـن کشـاورزی دیگـر در کشـور زیر پوشـش 

قـرار می گیـرد. آبیـاری  پیشـرفته  سیسـتم 
ترسالی  دوره  آغاز 

در چهار اسـتان کشور
تغییـرات  از  جـدا  نیـرو گفـت:  وزیـر  معـاون 
کـه  شـده  باعـث  سـیل  پدیـده  اقلیمـی 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  ماننـد  اسـتانهایی 
جـزء  قبـا  کـه  فـارس  و  یـزد  کرمـان، 
بـه  خشکسـالی  و گرفتـار  آب  اسـتانهای کـم 
دوره  دارای  می رفتند جزء اسـتانهای  شـمار 
خامسـی  زاده  شـوند.تقی  محسـوب  ترسـالی 
اردبیـل،  ماننـد  اسـتانهایی  مقابـل  در  افـزود: 
و  کهگیلویـه  گلسـتان،  غربـی،  آذربایجـان 
شـوند  محسـوب  اسـتانهایی  جـزء  بویراحمـد 
که ایـن  هسـتند  خشکسـالی  گرفتـار  کـه 
اسـت. اقلیمـی  تغییـرات  دهنـده  نشـان   امـر 
رضـوی  خراسـان  داد: اسـتان  ادامـه  وی 
دارد امسـال  کـه  آبـی  کمبـود  وجـود  بـا 
بـه  داشـته  مناسـبی  بارندگـی  وضعیـت 

در  تاکنـون  امسـال  ابتـدای  از  کـه  طـوری 
 16 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه 
 53 طبیعی خـود  دوره  بـه  نسـبت  و  درصـد 
اسـت. داشـته  بارندگـی  افزایـش   درصـد 
وی گفت: آب پشـت سـدهای خراسـان رضوی 
نسـبت بـه سـال گذشـته 44 درصـد افزایـش 
می دهـد کـه  نشـان  شـرایط  ایـن  و  داشـته  
خراسـان رضـوی دوره خشکسـالی خـود را بـه 

خوبـی مدیریـت کـرده اسـت.
و  صنایـع  تولیـد  حـوزه  در  خودکفایـی کامـل 
نزدیـک آینـده  در  فاضـاب  و  آب   تجهیـزات 
معـاون امـور آب و آبفـای وزیـر نیـرو همچنین 
خودکفـا  لولـه کامـا  خطـوط  تولیـد  افـزود:در 
تولیـد  داخـل  در  نیازهـا  تمـام  و  هسـتیم 
میشـود و تقریبـا تمـام تجهیـزات مـورد نیاز ما 
در آب و فاضـاب و کشـاورزی تولیـد داخلـی 
اسـت بـه جـز بخـش کوچکـی از تجهیـزات و 
بـه  ای کـه  خانـه  تصفیـه  بـزرگ  هـای  پمـپ 
تدریج سـاخت آن در کشـور آغاز شـده و طبق 
گزارشـی کـه  دریافـت کـردم در آن بخـش نیز 
تولیداتـی شـده و در حـال تسـت اسـت و بـه 

زودی بـه خودکفایـی کامـل مـی رسـیم.
آب انتقالـی از دریای عمان 

دارد صنعتی  مصارف 
اولویتهـای  گفـت:  نیـرو  وزیـر  معـاون 
منابـع  آب،  تامیـن  بـرای  وزارتخانـه  ایـن 
بازچرخانـی  سـطحی،  آبهـای  زیرزمینـی، 
از  آب  و تامیـن  اسـت  بهینـه  مصـرف  و  آب 
ماننـد  اسـتانهایی  بـه  آن  اختصـاص  و  دریـا 

خراسـان رضـوی، خراسـان جنوبـی، سیسـتان 
کشـور  شـرقی  خـط  در  کـه  بلوچسـتان  و 
می گیـرد. قـرار  بعـدی  اولویـت   هسـتند در 
قـرار  اسـتان  سـه  افزود: ایـن  زاده  تقـی 
انتقـال  پـروژه  یکدیگـر  مشـارکت  بـا  اسـت 
میـزان  کننـد،  اجـرا  را  عمـان  دریـای  از  آب 
بـه اسـتانداران  بـه هـر اسـتان  تخصیـص آب 
اسـتانها  و برخـی  اسـت  شـده  ابـاغ  آنهـا 
بیشـتری  مطالعـه  پـروژه  ایـن  مـورد  در  بایـد 
کننـد و پـس از تصویـب مطالعـه آنهـا توسـط 
سـاخت  بـرای  سـرمایه گذار  وزارتخانـه، 
شـود. گرفتـه  نظـر  در  آب  انتقـال   خطـوط 
لولـه ای  خـط  اینـک  داد: هـم  ادامـه  وی 
بـه کرمـان ایجـاد شـده  از خلیـج فـارس  کـه 
و  اسـت  صنعـت  حـوزه  آب  تامیـن  بـرای 
دریـای  از  کـه  لولـه ای  خـط  طـور  همیـن 
ایجـاد  رضـوی  خراسـان  سـمت  بـه  عمـان 
دارد. صنعتـی  نیز مصـارف  شـد   خواهـد 
بـه سـوال یکی  پاسـخ  نیـرو در  معـاون وزیـر 
نظـری  اختـاف  هیـچ  گفـت:  خبرنـگاران  از 
دریـای  از  آب  انتقـال  پـروژه  دربـاره 
نـدارد. وجـود  نیـرو  وزارت  بدنـه  در   عمـان 
حمایـت  پـروژه  ایـن  از  وزارتخانـه  و  نـدارد 
شـاید  پـروژه  ایـن  بـا  و مخالفـت  می کنـد 
وزارت  کـه  باشـد  محیطـی  زیسـت  نظـر  از 
مجـوز  اخـذ  بـدون  را  طرحـی  هیـچ  نیـرو 
آورد. نمـی  در  اجـرا  بـه  آن  محیطـی   زیسـت 
تقـی زاده افزود: دولـت در پـروژه انتقـال آب 
از دریـای عمـان بـه جـز تصویـب طـرح هیـچ 
دخالتـی نـدارد لـذا مدیـران اسـتانی باید خود 
را  پـروژه  اجـرای  زمینـه  و  شـوند  عمـل  وارد 
فراهـم کننـد و ایـن پروژه بـه طـور قطـع بایـد 
بـه مرحلـه اجـرا درآیـد و میزان اجرایی شـدن 
دارد. مدیـران  فعالیـت  بـه  بسـتگی  هـم   آن 
سـهم  از  درصـد   3۰ کـرد:  اضافـه  وی 
انتقـال  پـروژه  اجـرای  بـرای  سـرمایه گذاری 
شـرکت  بـه  مربـوط  عمـان  دریـای  از  آب 
منطقـه  بـه  مربـوط  آن  درصـد  و  1۰  ایمیـدرو 
آزاد چابهـار اسـت و بـرای 6۰ درصـد باقیمانـده 
نیـز بایـد سـرمایه گذار بیابنـد و در ایـن راسـتا 
شـرکتهایی سـهام را خریـداری کـرده و در این 

می کننـد. مشـارکت  پـروژه 
پسـاب مهمتر از انتقال آب از دریا

اسـتانهای  در  گفـت:  نیـرو  وزیـر  معـاون 
خراسـان رضـوی، خراسـان جنوبی و سیسـتان 
مصـرف  آب  زیـادی  مقـدار  بلوچسـتان  و 
بهینـه  بایـد مصـرف  مـا  اولویـت  می شـود کـه 
ایـن آب باشـد و در ایـن راسـتا وزارت جهـاد 
الگـوی  اصـاح  بـه  نسـبت  بایـد  کشـاورزی 
گلخانـه ای  شـود، تولیدات  عمـل  وارد  کشـت 
بیـن  در  آب  بهینـه  مصـرف  و  یابـد  افزایـش 
بیـان  بـا  زاده  شـود.تقی  ترویـج  شـهروندان 
شـهروندان  توسـط  آب  مصـرف  میـزان  اینکـه 

مشـهدی مناسـب اسـت افزود: هم اینک شهر 
شـرب  آب  مکعـب  متـر  میلیـون   ۲5۰ مشـهد 
میـزان  ایـن   14۲۰ افـق  در  دارد کـه  مصرفـی 
بایـد بـه 4۰۰ میلیـون مترمکعـب برسـد که 65 
آب  مترمکعـب  میلیـون   4۰۰ از  درصـد   7۰ تـا 
بایـد بـه پسـاب تبدیـل شـود.وی ادامـه داد: 
مشـهد می توانـد از محـل ایـن 4۰۰ میلیون آب 
مصرفـی خـود ۲5۰ میلیـون مترمکعـب پسـاب 
بـه دسـت آورد، ایـن پسـاب ارزشـمند اسـت 
پسـاب  مترمکعـب  میلیـون   ۲5۰ تامیـن  زیـرا 
 5۰ مترمکعبـی  هـر  نهایت بـرای  در  می توانـد 
هـزار ریـال تمـام شـود اما آبـی کـه بخواهد از 
تامیـن  از  بیشـتری  منتقـل شـود هزینه  دریـا 
پسـاب دارد.معـاون وزیـر نیـرو گفـت: مدیران 
کننـد  تـاش  بایـد  رضـوی  خراسـان  اسـتان 
احـداث  بـه  ترغیـب  را  خصوصـی  بخـش  کـه 
تصفیه خانـه در مشـهد نماینـد زیـرا دولـت بنـا 
نـدارد در کارهایـی کـه بـرای بخـش خصوصـی 
آب  تولیـد  کنـد،  اسـت دخالت  اقتصـادی 
در  می توانـد  خانه هـا  تصفیـه  ایـن  توسـط 
قـرار  صنعـت  و  بخشـهای کشـاورزی  اختیـار 
سـرمایه گذاری  بـرای  جذابـی  عـدد  گیـرد کـه 
اسـت.تقی زاده افـزود: در هـر مکانـی کـه آب 
مصـرف می شـود بایـد تولیـد پسـاب در کنـار 
آن لحـاظ شود. پسـاب مایعـی حیاتـی اسـت 
کـه می تـوان از آن بـرای آبیـاری فضـای سـبز 
و  آب  و بازچرخانـی  کـرد  اسـتفاده  شـهری 
مشـهد  ماننـد  شـهرهایی  بـرای  پسـاب  تولیـد 
دارند ضـروری  زیـادی  فاصلـه  دریـا  از  کـه 
اسـت.وی مصـرف بهینـه در بخش کشـاورزی، 
بازچرخانـی آب و تولیـد پسـاب و انتقـال آب 
از دریـا را مـواردی مهـم دانسـت کـه بایـد بـه 
تـا مشـکل آب  رونـد  مـوازات یکدیگـر پیـش 
خراسـان  رضـوی،  خراسـان  اسـتان  سـه  در 
شـود. رفـع  بلوچسـتان  و  سیسـتان  جنوبـی، 

یکپارچه سـازی شرکتهای آب و 
فاضالب شـهری و روستایی

و  آب  شـرکتهای  گفـت:  نیـرو  وزیـر  معـاون 
فاضاب شـهری و روسـتایی یکپارچه شـدند و 
بـه تدریـج مدیـران آنهـا در اسـتانهای مختلـف 
مدیـران  نیـز  و تاکنـون  می شـوند  معرفـی 
شـده اند.تقی  منصـوب  اسـتان   6 شـرکتهای 
تقویـت  بـرای  یکپارچگـی  افزود: ایـن  زاده 
حـوزه آب و فاضـاب کشـور صـورت می گیـرد 
زیـرا شـرکتهای آبفـای شـهری از نظـر نیـروی 
شـرکتهای  از  قوی تـر  درآمـد  و  انسـانی 

هسـتند روسـتایی 
سراسـر  در  روسـتا  هـزار  اضافـه کـرد: 1۰  وی 
کشـور وجـود دارد کـه هنـوز آب پایـدار در آنهـا 
برقـرار نیسـت که تـاش می شـود بتـوان همـه 
ایـن روسـتاها را از نعمـت آب پایـدار برخوردار 

. کرد

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ب/۹۸/4۳-5۲
نوبت اول

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸.۱۱.۱۳ می باشد.
مبلغ برآورد: ۱۰.5۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 5۲۶.5۰۰.۰۰۰ ریال به صـورت ضمانت 
نامـه بانکـی شـرکت در )فراینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضالب 

اسـتان کرمان
مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصـه از سـایت: مـورخ ۹۸.۱۱.۱۳ لغایت 

۹۸.۱۱.۱۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز دوشنبه تاریخ ۹۸.۱۱.۲۸

آخریـن مهلـت تحویل پاکت )الـف( : به صورت حضوری سـاعت ۱5 روز دو 
شـنبه مـورخ ۹۸.۱۱.۲۸ بـه دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان 

باشد. می 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹روز سه شنبه تاریخ ۹۸.۱۱.۲۹

محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی  با حفظ قدرت خرید 
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان کرمان  

تلفن: ۰۳4-۳۳۲۲۲۹۶۰
- اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: 

مرکز تمـاس ۰۲۱-4۱۹۳4
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸5۱۹۳۷۶۸ 

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد تابلـو کنتـرل هوشـمند چـاه را از طریـق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت بـه شـماره ۲۰۹۸۰۰5۹۶۳۰۰۰۰۷5 برگـزار نمایـد. کلیه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد 
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم عضویـت قبلی،مراحل ثبت نام درسـایت مذکـور ودریافت گواهی امضـای الکترونیکی 

را جهـت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

 آگهی مناقصه عمومی
اجرائیه  یک مرحله ای

مشــخصات محکــوم لــه / محکــوم لهــم : نــام : بانــک مهــر اقتصــاد شــعبه 
ــدون  ــت فری ــا وکال ــی ب ــاء ایمان ــید ضی ــت س ــا مدیری ــاری ب ــهید انص ش
حاجــی زاده نشــانی : اســتان گیــان - شهرســتان رشــت – رشــت – بلــوار 
شــهید انصــاری – روبــروی مرکــز آمــوزش باهنــر – مدیریــت شــعب بانــک 
ــام  ــام و ن ــم : ن ــوم علیه ــه / محک ــوم علی ــخصات محک ــاد مش ــر اقتص مه
خانوادگــی : 1 – بــه داد دادمهــر نــام پــدر ســید رضــا نشــانی اســتان گیــان 
ــان 47 کوچــه فــاح  – شهرســتان رشــت – شــهر رشــت – رشــتیان – خیاب
دوســت ســاختمان علیرضــا 2 – اســماعیل وحــدت دوســت شهرســتانی نــام 
ــی نشــانی : اســتان گیــان – شهرســتان رشــت – شــهر رشــت  ــدر رمضان پ
چهــار راه گلســار شــهرداری منطقــه 2 3 – حســین کاظمــی دلچــه نــام پــدر 
ــت  ــهر رش ــت – ش ــتان رش ــان – شهرس ــتان گی ــانی : اس ــین نش غامحس
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــار راه گلســار شــهرداری منطقــه 2 مشــخصات نماین چه
قانونــی محکــوم لــه / محکــوم لهــم : نــام و نــام خانوادگــی : پریســا کوهــی 
ــهر  ــت – ش ــتان رش ــان – شهرس ــتان گی ــانی : اس ــد نش ــدر : محم ــام پ ن
رشــت – چهــاراه میکائیــل – نرســیده بــه میــدان دکتــر حشــمت –ســاختمان 
آرســن – ط 7 – و 2  نــوع رابطــه وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم : بانــک 
مهــر اقتصــاد شــعبه شــهید انصــاری بــا وکیــل مدیریــت ســید ضیــاء ایمانــی 
بــا وکالــت فریــدون حاجــی زاده محکــوم بــه : بموجــب درخواســت اجــرای 
حکــم مربوطــه بــه شــماره 1398034001621409 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9709971325801222 حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه مبلــغ 
75/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی و مبلــغ 1/706/900 
ریــال و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ رســید چــک 97/11/4 لغایــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و 
اعــام مــی نمایــد . چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم 

را اجــرا نمایــد هزینــه اجــرا از وی اخــذ میگــردد .
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اجرائیه 
ــک  ــام : بان ــم : ن ــوم له ــه / محک ــوم ل مشــخصات محک
ــتان اراک  ــزی شهرس ــتان مرک ــانی اس ــاد نش ــر اقتص مه
ــدان شــهدا – سرپرســتی اســتان مرکــزی  شــهر اراک می
ــام و  ــم : ن ــوم علیه ــه / محک ــوم علی ــخصات محک مش
ــانی  ــینی نش ــین حس ــید حس ــی : 1 – س ــام خانوادگ ن
اســتان گیــان شهرســتان رشــت – رشــت کمربنــدی 
شــهید بهشــتی – کوچــه بیانــی – جنــب آژانــس حشــمت 
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــزل شــخصی مشــخصات نماین – من
قانونــی محکــوم لــه / محکــوم لهــم : نــام و نــام خانوادگی 
: پریســا کوهــی نــام پــدر : محمــد نشــانی : اســتان گیــان 
– شهرســتان رشــت – شــهر رشــت – خیابــان مطهــری – 
ســاختمان ســهند طبقــه دوم دفتــر وکالــت اقــای احمــد 
بــزرگ نیــا نــوع رابطــه وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم 
ــه : بموجــب درخواســت  : بانــک مهــر اقتصــاد محکــوم ب
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 13980340001625046 
ــم  ــه 9809971325800244حک ــه مربوط ــماره دادنام و ش
بــر محکومیــت خوانــده ردیــف دوم  اقــای ســید حســین 
حســینی بــه مبلــغ 50/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
و هزینــه دادرســی و مبلــغ 3/857/750 ریــال و حــق 
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال
تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 97/8/2 لغایــت 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد 
. چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم 

ــه اجــرا از وی اخــذ میگــردد . ــد هزین را اجــرا نمای
قاضی شعبه 18 شورای حل اختالف شهرستان رشت 
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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 97/91 / 139860301059001441 مــورخ 97/07/30 هیــات اول موضوع 
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــه بامعــارض  مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اسامشــهر تصرفــات مالکان
متقاضــی آقــای علیرضــا نوربخــش فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه 38901 صــادره 
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــه ششــدانگ ی ــی 0058599436 نســبت ب ــران بشــماره مل از ته
ــی  ــه پــاک 29253 فرعــی از 42 اصل ــع ب ــر مرب ــی بمســاحت 61/64 مت ــای احداث بن
مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پــاک 496 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه 
قاســم آبــاد شــاهی بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی ســید ابوالفضــل 
موســوی زاده محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــه مراجــع  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ظــرف مــدت ی
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 721 م الــف 
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تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/27                                                 678

آگهی مفقودی 
ــفید  ــگ س ــدل ۱۳۸۷ رن ــان م ــواری نیس ــت خودروس ــند مالکی ــی وس ــند کمپان س
vq30621242Bروغنــی بــه شــماره پــاک ۷۸۳و۹۸ ایــران ۷۷ وبــه شــماره موتــور

وشــماره شاســی pklHA33cD614716بنــام ســعید خســروی بــه کــد ملــی 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــت واز درج ــده اس ــود گردی ۴۱۳۲۳۱۳۹۷۲ مفق
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سال گذشته در این تاریخ پیام ما

 به  خط نامرئی فقر پرداخته است.
سال گشت

آدم، آدم است؟  
تا ۲۲ بهمن در تاالر محراب 

در حال اجرا است.

نبرد میزها
تا 1۸ بهمن در  گالری Ag پسیان 

برگزار می شود.

  است
تا 3۰ بهمن در تئاتر مستقل تهران 

در حال اجرا است.

توو وجود هر کدوم از ما یه هیتلر هست یه 
ماندال، جامعه ست که باعث میشه کدومو 

بیرون بیاریم.

النتوری

نمایشگاهنمایشنمایش دیالوگ

 
وه که از دست سر زلف سیاهت چه کشیدست
آنکه دزدیده در آن دیده خونخوار تو دیدست
چون کشد وسمه کمان دو کمان خانه ابروت

گر چه پیوسته کمان بر مه و خورشید کشیدست
جفت این طاق زمرد شد از آنروی چو گیسو

طاق فیروزٔه ابروی تو پیوسته خمیدست
سر زلفت ببریدند و بباالت خوش افتاد

یا رب آن شعر سیه برقد خوبت که بریدست
آن خط سبز که از شمع رخت دود برآورد

دود آهیست که در آتش روی تو رسیدست
ای خوش آن صید که وقتی بکمند تو در افتاد

خرم آنمرغ که روزی بهوای تو پریدست
باد را بر سر کوی تو مجالست و مرا نیست
خنک آن باد که بر خاک سر کوت وزیدست

رقمی چند بسرخی که روان در قلم آمد
اشک شنگرفی چشمست که بر نامه چکیدست
خواجو از شوق رخت بسکه کند سیل فشانی
همه پیرامنش از خون جگر الله دمیدست

خواجوی کرمانی 

برخورد نزدیک در نیویورک
تا ۲۲ بهمن در تماشاخانه استاد جمشید 

مشایخی در حال اجرا است.
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کتاب 

کتـاب آینـۀ تـال اثـر سـودابه فرضـی پـور، همزمـان بـا سـی امین 

تهـران منتشـر شـده اسـت. بین المللـی کتـاب  نمایشـگاه 

ایـن رمـان از زبـان یـک زن بیـان مـی شـود. زنـی کـه بـا پسـربچه 

خـود زندگـی مـی کنـد و بـا رضایت از شـوهر خود جدا شـده اسـت. 

تمـام تـاش او این اسـت کـه زندگی خوبی برای پسـر خود بسـازد. 

زندگـی کـه شایسـه او باشـد و بـرای خوشـحال کـردن پسـر خـود 

حاضـر اسـت هـر کاری بکنـد، حتـی درسـت کـردن کبـاب در حمـام 

خانـه!! شـغل زن داسـتان برگـزاری و تدارک موارد الزم برای مراسـم 

هـا و جشـن هـای کوچـک اسـت و کتاب هم در یک جشـن شـروع 

می شـود.

رفتـه رفتـه مشـکات و سـختی هـای زندگـی بـه او روی مـی آورند، 

در حـدی کـه دیگـر از عهـده مخـارج خود برنمـی آیند. تـا اینکه یک 

پیشـنهاد خـوب بـرای برگـزاری یـک جشـن عروسـی بـزرگ را بـه 

دسـت مـی آورد و…

داسـتان کتـاب آینـۀ تـال بـه صورت سـوم شـخص و از زبـان همین 

زن بیـان مـی شـود. )از اون در کتـاب اسـمی بـرده نمی شـود.(

درباره کتاب آینۀ تال
در بهتریـن حالـت ممکـن، ایـن کتـاب یـک کتـاب نزدیـک بـه 
متوسـط اسـت!! ایـن کتـاب در مورد سـختی های زندگی اسـت. 
سـختی هـا و مشـکاتی کـه ممکـن اسـت بـرای هر زنـی پیش 
بیایـد. امـا آیـا واقعـا نوشـتن یـک کتـاب پیرامـون ایـن مسـئله 
جذابیتـی دارد؟ میشـه گفـت همـه مـا در زندگـی مشـکات و 
مسـائل خـاص خـود را داریـم. این مشـکات ممکنـه در کارمون 
باشـه و یـا در زندگـی و یـا هـر چیز دیگـه ای. حاال ممکنه شـغل 
یکـی معلمی باشـه، شـغل یکی دیگه فروشـندگی و یـا مثل این 

کتـاب شـغلمون برگـزاری مراسـم هـا و جشـن ها باشـه.
مـی خـوام بگـم که کتـاب آینـۀ تـال پیرامـون همین مشـکاتی 
اسـت کـه همـه مـا کـم و بیـش تجربـه کردیـم. بنابرایـن شـاید 
شـب موقع اسـتراحت دوست نداشـته باشـیم کتابی بخوانیم که 
دوبـاره بـه همیـن مسـائل پرداختـه اسـت، مخصوصـا کـه کتاب 
هیـچ دیـد متفـاوت و خاصـی ارائـه نمی کند. فلسـفه خسـاصی 
نـدارد، زاویـه دیـد آنچنانـی از مسـائل بـه مـا نمـی دهـد و در کل 
فقـط روایتـی اسـت از ایـن سـختی هـا و پیـچ و خـم هـای روزمره.
قسـمت هـای خوبی هم در کتـاب آینۀ تال وجـود داره اما خیلی 
خیلـی کـم هسـتند. از جمله قسـمت های خوب کتـاب می تونم 
بـه مکالمـه زن داسـتان و دختـری بگم کـه با آیفـون خانه با هم 
صحبـت مـی کردنـد. در ایـن بخش کتـاب، نویسـنده بـه زیبایی 
معصومیـت کودکانـه ای رو بـه نمایش میذاره که من به شـخصه 

خیلی دوسـت داشتم.
در نهایـت بایـد بگـم، ایـن کتـاب یـک کتـاب درددل هسـتش. 
کتابـی کـه به نظر من نویسـنده فقط دوسـت داشـته یک سـری 
مشـکات را بیـان کنـد و بـه اعتقاد مـن زن ها بهتر ایـن کتاب را 

درک خواهنـد کـرد. قسـمت هایـی از کتـاب آینۀ تال
بـی پولـی مثـل جانـوری مـوذی روی زمیـن مـی خـزد و نـم نم 
نزدیـک مـی شـود. یکباره خیـز برنمـی دارد تا گلویت را بچسـبد. 
فیـش فیـش مـی کنـد، بـه تنـش پیـچ و خم مـی دهـد و توی 

بـی خبـرِی تـو از راه می رسـد.
بـی پـول کـه باشـی، تفریـح هـای مجانی را هـم از خـودت دریغ 

مـی کنی.
تنهـا حسـن مسـتاجر بودن شـاید این باشـد که خاطـرات آدم را 

طبقـه بندی مـی کند.
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