
مناقصه عمومی یک مرحله ای  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری امور تعمیر نگهداری و تاسیسات بیمارستان 

امام خمینی )ره( جیرفت
 ccvm خط انتقال ،تهیه و نصب پست کمپکت با آرایش

کلینیک ویژه کهنوج 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه ی 

ــداری و تاسیســات بیمارســتان امــام خمینــی )ره( جیرفــت اقــدام  ــر نگه ــه ای واگــذاری امــور تعمی عمومــی  یــک مرحل
نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام 

بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه ی 
عمومــی  یــک مرحلــه ای ای خــط انتقــال ،تهیــه و نصــب پســت کمپکــت بــا آرایــش ccvm کلینیــک ویــژه کهنــوج اقــدام 

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

شماره فراخوان )2098091168000061(
مهلت دریافت اسناد تا روز1398/11/17

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ 1398/11/27ستاد مرکزی
ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا IR130120000000003192064125 بانــک ملــت 

واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: 411399813196

کد ملی به شماره: 14000235860
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد مرکــزی - 

دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 7861756447 ارســال نمایــد((

شماره فراخوان )2098091168000063( 
مهلت دریافت اسناد تا روز1398/11/21

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ 1398/12/03ستاد مرکزی
ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا IR130120000000003192064125 بانــک ملــت 

واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: 411399813196

کد ملی به شماره: 14000235860
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد مرکــزی - 

دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 7861756447 ارســال نمایــد((

شناسه آگهی 761675 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتشناسه آگهی 761118 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

آگهي فراخوان شناسایي شركت ها                         
به شماره 98/18/ف

آگهي مناقصه عمومي                          
شماره 98/66/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد پروژه " طراحی و مهندسـی و سـاخت 
یـک دسـتگاه تسـت گریـس FZG" را مطابق با مشـخصات فنـی موجود در اسـناد فراخـوان از طریق 
برگـزاری مناقصـه به شـركت سـازنده واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا كلیـه متقاضیـان می توانند جهت 
  WWW.GEG.IR اخـذ اسـناد فراخـوان شناسـایی شـركت ها و سـازندگان بـه آدرس الكترونیكـی
مراجعـه و اسـناد مذکـور را از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلـود نمایند و پاكت 
خـود را كـه حـاوی مدارك خواسـته شـده جهـت شناسـایی و ارزیابی مناقصه گـران می باشـد، حداكثر 
تـا تاریخ دوشـنبه مـورخ 98/12/5 به نشـانی دفتر كمیسـیون معامـات مجتمع و یـا  دبیرخانه دفتر 

مرکـزی تهران تحویـل نمایند. 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد، "ارائـه خدمـات راهبری، نگهـداری، تعمیـر واحد 
پایلـوت پلنـت و آزمایشـگاه هـای پژوهشـکده سـنگ آهـن و فـوالد " خـود را از طریق برگـزاری مناقصـه عمومی 
بـه پیمانـكار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصه بـه آدرس 
الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمیـن كنندگان از 
قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه ها دانلـود نمایند. مهلـت تحویل پاكات سـاعت 9 الـی 14 روز 
چهارشـنبه مـــورخ 98/11/30 در محـــل دفتركمیسـیون معــامات مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می 
باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محل اجرای موضوع مناقصه روز شـنبه مورخ 98/11/26 مقرر شـده اسـت. شـركت معدنی 

مدیریت قراردادها و معامات و صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبـول هر یـك از پیشـنهادات مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدیریت قراردادها و معامات 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کیانوش،فرصت ها دارد از 
دست می رود

2

3

کیانـوش خـوب تمریـن کـرده و بدنـش هـم در فرم خوبـی قـرار دارد اما به 
نظر می رسـد ذهن او خیلی شـلوغ اسـت.این یک پیشـنهاد اسـت و تقریبا 
در ورزش روز جهـان جـا افتـاده است؛اسـتخدام یـک مشـاور و روانشـناس 
برای ورزشـکاری که ذهن اش پریشـان است.شـاید اسـترس دارد و شاید از 
چیـزی نگران.کیانوش رسـتمی یکی از کسـانی اسـت که حتما فدراسـیون 
باید برایش روانشـناس اسـتخدام کند.فرصت ها دارند یکی پس از دیگری 
از بیـن مـی رونـد و در ایـن میان فقط آمـار پر تعداد»اوت کردن«هاسـت که 
تـوی چشـم مـی زند.این روزها مشـکلی بـا کیانـوش رسـتمی ندارم،یعنی 
قبـا هـم نداشـتم،مطالب موجود اسـت و اگر انتقـادی هم بوده در راسـتای 
تلنگـری بـرای بهتر شـدنش بـوده و بس.بمانـد که بعضی ها کـه در کنارش 
بودنـد گاردهـا را می بسـتند و مشـاوره های غلطی به او مـی دادند.حاال همه 
آن روزهـا تمـام شـده اسـت.چند وقت قبل که بـا او خیلی کوتـاه حرف زدم 
سـوال کرد»دوسـت نـداری در المپیـک مـدال بگیرم؟«گفتـم چرا،تـو مدال 
بگیری،سـهراب مـدال بگیـرد اصـا همه مـدال بگیرند.پرچـم ایـران در وزنه 
بـرداری بـاال بـرود بقیه اهمیتی ندارد.امـروز بعد از چند ماه دوبـاره دارم برای 
کیانوش رسـتمی می نویسـم.وزنه زدن هایش را دیدم.سـه خطـا در حرکت 
یـک ضـرب و تمام.بـاور داشـتم کـه مـی توانـد وزنه هـا را مهـار کند.روحیه 
اش هـم خـوب بـود امـا بـاز نشـد.حذف از جام بیـن المللی فجـر و فرصت 
سـوزی دیگر.شـاید فـردا بـه او زنـگ بزنـم و از خـودش بپرسـم که چـرا با 
وزنـه کمتـری شـروع نکرد تـا در جدول بماند؟سـوال دوم هم این اسـت که 
چـرا ذهـن اش این همه آشـفته اسـت؟چرا می خواهـد زود بـه پایان قصه 
برسـد و چـرا از فدراسـیون درخواسـت نمـی کنـد تـا برایـش یک مشـاور و 
یک روانشـناس اسـتخدام کنند؟این اصا اتفاق بدی نیست.کیانوش؛از من 
سـوال کردی دوسـت ندارم مدال بگیری که جوابم روشـن بود.این مسـابقه 
هم از دسـت رفت،اما باز هم فرصت باقی مانده.می شـود دوباره بلند شـد و 

مـی شـود دوبـاره وزنـه ها را باالی سـر برد،فقـط خودت را پیـدا کن.

انس طا         1.558.210

مثقال طا     21.860.250

گرم طای 18  5.047.192

گرم طای 24   6.723.200

بهار آزادی      49.300.000

امامی          49.380.000

نیم       25.300.000

ربع         15.400.000

گرمی       9.300.000

دالر             133.390

یورو         148.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
3  تا  11دنبال کنید

خطر بالیای طبیعی در ایران باالست
سرعت تبدیل »دانش« تولید شده به »اقدام« در کشور چندین سال طول می کشد
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كشف و ضبط 1۳۵ 
قطعه شی تاریخی و 

بدل در كرمانشاه
مدیر کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
کرمانشاه گفت: 135 قطعه 
شی تاریخی و بدل توسط 

یگان حفاظت میراث فرهنگی 
استان کشف و ضبط شد.
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یادداشت  مهمان
مرتضی رضایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1660

چهارشنبه 16 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان

2

فصل نخست کاوش تپه قال در 
گیالنغرب پایان یافت

رئیس اداره میراث فرهنگی، شهرستان گیالنغرب از اتمام فصل 
اول کاوش های باستان شناسی به منظور الیه نگاری و گاه نگاری 

تپه باستانی قال در این شهرستان خبر داد.

وزیر دفاع:

شهید محسوب شدن 
جان باختگان تشییع سردار 
سلیمانی بحث قانونی دارد

لینک خرید نسخه الکترونیک

مقاصـد  اصلی تریـن  از  یکـی  قشـم  جزیـره 
بکـر  طبیعتـی  اسـت.  ایـران  جنـوب  گردشـگری 
کـه ایـن روزهـا بجـای آنکـه خـود را بـرای بهـار و 
میربانـی از گردشـگران نـوروزی مهیـا کنـد، بخاطـر 
اسـت. دردمنـد  واگذاری هـا  و  سـازها  و   سـاخت 
در روزهـای اخیـر خبـری از جزیـره قشـم فعـاالن 
 1200 واگـذاری   « نگـران کـرد:  را  زیسـتی  محیـط 
هکتـار از اراضـی ایـن جزیـره بـه مالـک خصوصی« 
خبـری بـود کـه در رسـانه های مختلف منتشـر شـد 
و پرسـش های بسـیاری را در مـورد ایـن واگـذاری 
و  زیسـت  محیـط  فعـاالن  خبرنـگاران،  اذهـان  در 

ذی نفعـان حـوزه گردشـگری بـه وجـود آورد.
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واگذاری 1200 هکتار از اراضی 
این جزیره به مالک خصوصی 
پرسش های بسیاری را در مورد آن 
به وجود آورده است

واگذاری  اراضی، 

تیر خالص بر 

ژئوپارک قشم

45 و



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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خطر بالیای طبیعی در ایران باالست
سرعت تبدیل »دانش« تولید شده به »اقدام« در کشور چندین سال طول می کشد

مدیریت بحران در کشور موجب تغییر باورها و رفتارهای فردی و اجتماعی افراد و مسوولین جامعه نشده است

ملـل  سـازمان  ارشـد  هماهنـگ  کننـده 
متحـد بـرای توسـعه مدیریـت اطاعـات 
 )APDIM( اقیانوسـیه بایـا در آسـیا و 
گفـت: میزان آسـیب پذیـری و خطر بایا 
در ایـران همچنـان بـاال اسـت و حداقـل 
معیـار و یـا شـاخص معینـی کـه بتوانـد 
در تعییـن میـزان آسـیب پذیـری امـروز 
کشـور در مقایسـه بـا سـه دهـه پیش به 
متخصصیـن مدیریـت بحـران و سـوانح 

کمـک کنـد، تهیـه نشـده اسـت.
مصطفـی محقق در پاسـخ به این سـوال 
توسـعه  و  علمـی  پیشـرفت  چـرا  کـه 
فنـاوری بـه انـدازه کافـی در افزایش تاب 
آوری و ایمنـی جامعـه و کاهـش خطـر 
بایـا در کشـور تاثیـر گـذار نبـوده اسـت، 

اظهـار داشـت: ایـران بـه عنـوان یکـی از 
آسـیب پذیرتریـن کشـورها دنیـا در برابـر 
مخاطـرات طبیعـی تـاش هـای زیـادی 
در سـه دهـه گذشـته بـرای پیشـگیری و 
کاهـش خطر بایا و نیـز تقویت مدیریت 
بحـران جامع و چند بخشـی بعمـل آورده 
کـه این اقدامات جدی بصـورت زیربنایی 
و در سـطح ملـی پـس از زلزلـه منجیـل 
در ٣١ خـرداد 1369 آغـاز و موجـب ایجاد 
مـوج جدیـدی از حرکـت هـای علمـی، 

قانونگـذاری و سـازمانی شـده اسـت.
وی توضیـح داد: مـوج جدیـد نـه تنهـا 
باعث تشـویق مراکز علمی و  دانشـگاهی 
بـرای ورود بـه حـوزه مدیریـت بحـران و 
کاهـش خطر بایا شـد بلکه موجب شـد 

موسسـات و مراکـز متعدد جدیـدی برای 
آمـوزش و تحقیقـات در حـوزه مدیریـت 
بحـران و کاهـش خطـر بایـا تاسـیس 
تحـوالت،  ایـن  مـوازات  بـه  و  شـوند 
متخصصیـن و مراکز علمـی و تحقیقاتی 
در بسـیاری از رویدادهـای بیـن المللی در 
زمینـه مدیریـت بحـران شـرکت و تاش 
بیـن  اسـتانداردهای  و  مفاهیـم  کردنـد 
المللـی نویـن مدیریت کشـور را بـه داخل 

کشـور منتقـل کنند.
و  علمـی  بخـش  در  داد:  ادامـه  محقـق 
تحقیقاتـی، فعالیت های گسـترده مراکز 
تحقیقاتـی و بعـدا دانشـگاهی عمدتـا در 
زمینـه هـای فیزیکـی و سـازه ای ماننـد 
ایمنـی در برابـر زلزله بوده که با پشـتیبانی 

نهادهای دولتی تبدیل به اسـتانداردهای 
علمـی و اجرایـی مهمـی بـرای ایمـن 
سازی و پیشـگیری از خطر زلزله گردید. 
بـا گذشـت زمـان توجـه مراکـز علمـی و 
مطالعاتـی بـه دیگـر حـوزه هـا مدیریت 
خطـر بایـا ماننـد سـامت و بهداشـت، 
محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی و در 
سـال هـای اخیـر بـه حـوزه اجتماعـی 

گسـترش یافـت.
هماهنـگ کننـده ارشـد سـازمان ملـل 

متحـد بـرای توسـعه مدیریـت اطاعـات 
 )APDIM( اقیانوسـیه بایـا در آسـیا و 
اصلـی  علـل  از  یکـی  داشـت:  اظهـار 
و  ملمـوس  نتایـج  بـه  دسـتیابی  عـدم 
و  پیشـگیری  زمینـه  در  رضایتبخـش 
کاهـش خطر بایـا در کشـورهای در حال 
توسـعه آن است که سرعت ایجاد ریسک 
هـا و خطـرات جدیـد بـه دلیل گسـترش 
آسـیب پذیـری هـای گوناگـون فیزیـک، 
اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـت محیطی، 
بیشـتر از سـرعت اقدامـات پیشـگیرانه و 
کاهنـده ریسـک در این کشورهاسـت. در 
نتیجه خطر بایا در این کشـورها همیشـه 

رو بـه ازدیـاد اسـت.
بطـور  اکنـون  امـا  کـرد:  تصریـح  وی 
خـاص فقـدان تاثیرگـذاری و اثربخشـی 
کافـی اطاعـات و دانـش ایجـاد شـده 
در زمینـه کاهـش خطـر بایـا و مدیریـت 
از جملـه  بحـران دارای علـل و عواملـی 
)دانـش، بـاور و اقـدام(، )اتصـال علـم، 
سیاسـتگذاری و اقـدام(، )شـکاف علـم 
و اقـدام( و )رویکـرد نیـاز محـور در روش 
هـا و مـدل های علمی مدیریـت بحران و 

کاهـش خطـر بایـا( اسـت.
وی گفـت: دانـش تولیـد شـده در حـوزه 

مدیریـت بحـران و کاهـش خطـر بایا به 
دالیـل گوناگـون نتوانسـته موجـب ایجاد 
توافـق و وحـدت نظـر ملـی در خصـوص 
چگونگـی حـل چالـش بـزرگ حـوادث 
و مخاطـرات در کشـور شـود و در نتیجـه 
برنامـه هـا و قوانیـن و مقـررات تدوین و 
تصویب شـده جامعیت و شمولیت کافی 

است.   نداشـته 
محقـق بـا بیـان اینکـه شـکاف »علـم و 
اقـدام« در میـان جامعـه علمـی و بخش 
اجرایـی وجـود دارد، اظهـار داشـت:میزان 
و کیفیـت عرضـه خدمـات و کاالهـا تـا 
حـدود زیـادی تحـت تاثیـر میـزان و نوع 
تقاضـای آن قـرار دارد. از عوامـل اصلـی 
عـدم موفقیت حـوزه علمـی و تحقیقاتی 
کشـور در پیشـگیری و کاهش موثر خطر 
بایـا فقـدان تقاضـای دانش و فـن آوری 
مربوطـه از سـوی سـازمان هـا و نهادهای 

اجرایـی مسـوول در کشـور بـوده اسـت.
وی ادامـه داد: سـرعت تبدیـل »دانـش 
برخـی  در  »اقـدام«  بـه  شـده  »تولیـد 
کشـورهای هـای توسـعه یافتـه بـه چند 
مـاه کاهـش یافتـه اسـت در حالیکـه در 
کشـورهای در حـال توسـعه ایـن تبدیـل 
ممکن اسـت چند سـال و حتـی بیش از 
یـک دهـه بطـول انجامـد. از سـوی دیگر 

بـه دلیـل فقدان سیاسـت و وحـدت نظر 
و  بایـا  بـاره کاهـش خطـر  در  عمومـی 
مدیریـت بحـران کـه در بـاال بـه آن اشـاره 
شـد، بسـیاری از سـازمان هـا و نهادهـای 
مسـوول اجرایی در کشـور به جـای ایجاد 
ارتبـاط علمی-اجرایـی بـا مراکـز علمی و 
دانشـگاهی و اعتمـاد به آنـان و بهره وری 
از دانـش و فـن آوری موجـود، اقـدام بـه 
تاسـیس مراکـز آموزشـی و تحقیقاتـی 
خـاص خـود در زمینـه مدیریت بحـران و 
کاهـش خطـر بایـا نمودنـد که بـه دالیل 
مشـخص اکثرا ناموفق بوده انـد. بنابراین 
جامعـه علمـی و سـازمان هـای اجرایـی 
اعتمـاد  و  جدیـد  درک  بـه  نیـاز  کشـور 
متقابـل بـرای بهره منـدی مؤثـر در عرضه 
و تقاضـای تولیـد دانـش و فنـآوری در 
زمینـه مدیریـت بحـران و کاهـش خطـر 

دارند.   بایـا 
محقـق بـا تاکید بـه رویکرد نیـاز محور در 
روش هـا و مـدل هـای علمـی مدیریـت 
افـزود:  بایـا،  خطـر  و کاهـش  بحـران 
جامعه علمی و دانشـگاهی کشـور در سال 
هـای اخیـر توجـه جدیـدی بـه نیازهـای 
مربـوط بـه مدیریـت بحـران و کاهـش 
خطـر بایـا مبذول کـرده اسـت ولی کافی 

 . نیست

ته
نک

مراکـز علمـی و دانشـگاهی کشـور بایـد خـارج از قالـب 
دیسـیپلین هـای موجـود خـود بـه نیازهـای کشـور نگاه 
کننـد و در صورت نیـاز اقدام به توسـعه روش های علمی 
چنـد بخشـی کننـد. بطور مثـال هنـوز بخش هـای علمی 
زلزلـه، سـیل، خشکسـالی، آسـیب پذیری هـای اجتماعی 
و امثـال آن در کشـور دارای رابطـه و همـکاری سـازمان 
یافتـه کافـی نیسـتند. ایـن همـکاری بـرای تحقـق هدف 
نهایـی کشـور که ایمنی و تـاب آوری افراد و سـرمایه های 
جامعـه در برابـر حـوادث و بایا اسـت ضـروری و اجتناب 

اسـت. ناپذیر 

شکایت دو دانشجوی ایرانی از وزارت امنیت داخلی آمریکاپیام خبر
دو دانشجوی ایرانی که از سوی ماموران کنترل مرزی و گمرکات آمریکا در روزهای اخیر از 
ورودشان به ایاالت متحده منع و بازگردانده شدند، نسبت به این برخورد از وزارت امنیت داخلی 
آمریکا شکایت کردند.

رنا
 ای

س:
عک

ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
شــهید  اینکــه  بیــان  بــا  مســلح 
باختــگان  جــان  شــدن  محســوب 
جبهــه  شــهدای  تشــییع  مراســم 
مقاومــت یــک بحــث قانونــی دارد 
نــزد خداونــد شــهید  آنهــا  گفــت: 
محســوب مــی شــوند و مــا بــا تمــام 
وجــود پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم.
امیــر ســرتیپ حاتمــی روز ســه شــنبه 
در دیــدار بــا خانــواده جــان باختــگان 

مقاومــت  جبهــه  شــهدای  تشــییع 
ــوب  ــهید محس ــزود: ش ــان اف در کرم
مشــکل  یــک  افــراد  ایــن  شــدن 
حقوقــی دارد و زمانــی کــه بــه تهــران 
بــر گــردم،  یــک تیــم حقوقــی را 
ــی  ــوع م ــن موض ــری ای ــور پیگی مام
کنــم ضمــن آنکــه  مقــام معظــم 
رهبــری از همــه مــا مــی خواهنــد کــه 
ــزان  ــن عزی ــه ای ــک ب ــترین کم بیش

ــود. ش

قانونــی  کار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
محکــم روی ایــن موضــوع انجــام 
ــح کــرد: موضــوع  ــم داد تصری خواهی
پرداخــت دیــه آســان تــر از محســوب 
کــردن آنهــا بــه عنــوان شــهید اســت 
مــوارد  ایــن  از  یکــی  بایــد  امــا 
ــه  ــرادی ک ــرا اف ــم، زی ــری کنی پیگی
ــه  ــوند دی ــی ش ــوب م ــهید محس ش

ــرد. ــی گی ــق نم ــا تعل ــه آنه ب
ــای  ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف  وزی
مــا  اولویــت  داد:   ادامــه  مســلح 
پیگیــری شــهید بــودن ایــن عزیــزان 
ملــت  بدانیــد کــه همــه  و  اســت 
ایــن  بازمانــدگان  پشــت  ایــران 

هســتند. حادثــه 

شهید محسوب شدن جان باختگان تشییع 
سردار سلیمانی بحث قانونی دارد

واردات دارو از کانال مالی سوئیس 
موضوعی تبلیغاتی است

معــاون اول رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــار اصلــی مســئولیت تربیــت 
نیــروی انســانی ماهــر بــرای فعالیــت در بــازار کار بــر عهــده دانشــگاه ها و بــه 
ــه ریســک  ــد روحی ــت: بای ــه ای اســت، گف ــی و حرف خصــوص دانشــگاه فن
پذیــری و عــدم تــرس از شکســت را در دانشــجویان تقویــت کنیــم تــا پــس 

از فــارغ التحصیلــی بــه کارآفرینانــی موفــق تبدیــل شــوند.
ــر روز )سه شــنبه( در اجــاس سراســری  ــش از ظه ــری پی  اســحاق جهانگی
روســای دانشــکده ها و آموزشــکده هــای دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور 
کــه در دانشــگاه فنــی و حرفــه ای دخترانــه شــریعتی برگــزار شــد،  بــا تبریــک 
چهــل و یکمیــن ســالگرد دهــه فجــر انقــاب اســامی اظهــار داشــت: پیــروزی 
انقــاب اســامی در زمــان خــود یکــی از بزرگتریــن اتفاقــات دنیــا بــود و ملــت 
بــزرگ ایــران بــا دســت خالــی امــا بــا اتحــاد، هماهنگــی و انســجام توانســت 
بــا رهبــری امــام خمینــی )ره( یــک انقــاب بــزرگ مردمــی را در قرن بیســتم 
ــا  ــزود: انقــاب اســامی ب ــور اف ــروزی برســاند.معاون اول رییس جمه ــه پی ب
ــه منظــور تحقــق خواســته هــای یک صــد ســال  جهــت گیــری اســامی و ب
گذشــته ملــت ایــران بــه پیــروزی رســید تــا مطالبــات و خواســته هــای مــردم 

یعنــی آزادی،  اســتقال،  پیشــرفت و حاکمیــت قانــون را محقــق ســازد.

اقتصاد

سیاست

جامعه

دولت

سرمایه گذاری خارجی در كشور ۵۰ درصد افزایش یافت

غیر از زم ۵ نفر دیگر بازداشتند

دروغ، حیثیتی برای كسی باقی نمی گذارد

 وزارتخانه ها، رفع نیاز مردم را در اولویت قرار دهند

و  اقتصـــادی  امـــور  وزیـــر 
دارایـــی گفـــت: در 10 مـــاه 
ســـرمایه  میـــزان  امســـال 
ـــده  ـــت ش ـــی ثب ـــذاری خارج گ
ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــد نســـبت ب ـــور 50 درص در کش
گذشـــته رشـــد داشـــته اســـت.»فرهاد دژپســـند« عصـــر 
ـــش 50  ـــزود: افزای ـــری اف ـــتی خب ـــنبه در نشس ـــه ش س
ـــا  ـــاش ه ـــا وجـــود ت ـــذاری ب ـــن ســـرمایه گ درصـــدی ای
ـــه  ـــق یافت ـــی، تحق ـــرمایه گذاری خارج ـــع س ـــرای قط ب
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــت.وزیر ام اس
ســـیر تاریخـــی تـــاش هـــا بـــرای قطـــع وابســـتگی 
بـــه نفـــت در ســـال های پـــس از پیـــروزی انقـــاب 

اســـامی گفـــت: در ســـال 75 رهبـــر معظـــم انقـــاب 
ـــد. ـــدون نفـــت را صـــادر کردن دســـتور تدویـــن اقتصـــاد ب
ــع  ــرای قطـ ــادی بـ ــاش زیـ ــه داد: تـ ــند ادامـ دژپسـ
درآمدهـــای نفتـــی و تعریـــف راهکارهـــای جایگزیـــن 
ـــای  ـــا درآمده ـــن آنه ـــه مهمتری ـــه اســـت ک صـــورت گرفت
ــی  ــادی و دارایـ ــور اقتصـ ــر امـ ــت. وزیـ ــی اسـ مالیاتـ
ادامـــه داد: در دولـــت هـــای یازدهـــم و دوازدهـــم حتـــی 
ـــه  ـــن بودج ـــرای تامی ـــی ب ـــتم بانک ـــال از سیس ـــک ری ی
عمومـــی اســـتقراض نشـــده اســـت. وی خاطرنشـــان 
ــل  ــش قابـ ــی بخـ ــای مالیاتـ ــون درآمدهـ ــرد: اکنـ کـ
توجهـــی از هزینه هـــای دولـــت را پوشـــش می دهـــد.

ـــرد: در  ـــد ک ـــه تاکی ـــوه قضایی ســـخنگوی ق
ـــی،  ـــم اصل ـــود مته ـــر خ ـــده غی ـــن پرون ای
ـــر  ـــا کیف ـــورد آنه ـــتند و در م ـــر بازداش 5 نف
ـــد روز  خواســـت صـــادر نشـــده و شـــاید چن
ـــم  کیفرخواســـت صـــادر شـــود و ملحـــق  ـــراد ه ـــن اف ـــه ای ـــر نســـبت ب دیگ

ـــود. ـــی ش ـــده اصل ـــه پرون ب
ــد. کار  ــده مطرح انـ ــاد دیگـــری در پرونـ ــراد زیـ ــزود:  افـ ــماعیلی افـ اسـ
تحقیقـــات و بررســـی و راســـتی آزمایـــی اســـناد و مـــدارک و اظهـــارات 
متهـــم ردیـــف اول بررســـی مـــی شـــود کـــه ایـــن اســـناد چقـــدر منطبـــق بـــر 
ـــرف  ـــود مع ـــیدگی خ ـــد رس ـــراد در فراین ـــی اف ـــه برخ ـــت. البت ـــت اس واقعی
ـــود را  ـــات خ ـــی ارتباط ـــت، برخ ـــار ندام ـــا اظه ـــتند و ب ـــاری داش وخوداظه
بیـــان کردنـــد کـــه بـــه لحـــاظ پشـــیمانی انهـــا حتمااقدامـــات قانونـــی 
ـــوز  ـــه هن ـــد ک ـــانی ان ـــم کس ـــر ه ـــی دیگ ـــا گروه ـــوند ام ـــی ش ـــات م مراع

تحقیقـــات درموردشـــان انجـــام مـــی شـــود.
وی دربـــاره علنـــی بـــودن دادگاه  گفـــت: ایـــن موضـــوع بـــه تشـــخیص 

رییـــس دادگاه اســـت.
اســـماعیلی در پاســـخ بـــه ســـؤالی دربـــاره پاکســـازی قوه قضائیـــه 
ــه در  ــورت گرفتـ ــات صـ ــت اقدامـ ــن وضعیـ ــاد و آخریـ ــر فسـ از عناصـ
ایـــن حـــوزه و  آیـــا حکمـــی در ایـــن زمینـــه صـــادر شـــده اســـت یـــا 
خیـــر ؟ گفـــت: در ابتـــدا از اکثـــر همـــکاران زحمتکـــش و پاکدســـت در 
ــا و  ــنگین پرونده هـ ــم سـ ــه حجـ ــه کـ ــف قوه قضائیـ ــای مختلـ بخش هـ
ــر  ــان و عناصـ ــه های خناسـ ــی و وسوسـ ــای قضائـ ــی پرونده هـ پیچیدگـ
ـــاق  ـــا در احق ـــزم و اراده آنه ـــوان در ع ـــچ عن ـــه هی ـــب ب ســـودجو و فرصت طل
ـــرده اســـت،  تشـــکر  ـــاد نک ـــزل ایج ـــم تزل ـــا مظال ـــورد ب ـــردم و برخ ـــق م ح
می کنـــم و عیـــدی مـــا بـــه مـــردم در پایـــان ســـال، عیـــدی خدمـــت 
ـــژه  ـــه وی ـــا ب ـــچ کج ـــده را در هی ـــا مفس ـــوع، م ـــن موض ـــار ای ـــت. در کن اس
ــده ای  ــن مفسـ ــا  کوچکتریـ ــم و بـ ــا برنمی تابیـ ــتگاه قضـ در درون دسـ
کـــه  مطلـــع شـــویم، برخـــورد می کنیـــم. هرجـــا بـــه مـــا مفســـده ای در 
ـــورد  ـــده، برخ ـــزارش ش ـــی گ ـــتگاه قضائ ـــه دس ـــای تابع ـــک از واحده ـــر ی ه

ـــم. ـــدی کردی ج

یـــادگار رهبـــر فقیـــد انقـــاب 
اگرچـــه  گفـــت:  اســـامی 
دروغ در کوتـــاه مـــدت بـــه 
ـــا در  ـــد ام ـــو باش ـــع دروغگ نف
ـــذارد. ـــی نمی گ ـــی باق ـــرای کس ـــی را ب ـــدت حیثیت بلندم
بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از جمـــاران،  همزمـــان 
بـــا چهـــل و یکمیـــن دهـــه فجـــر انقـــاب اســـامی، 
ـــان ســـازمان صـــدا و ســـیمای  ـــران و کارکن رییـــس، مدی
ـــر  ـــرم مطه ـــور در ح ـــا حض ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس جمه
ــاب  ــذار انقـ ــای بنیانگـ ــان هـ ــا آرمـ ــل بـ ــام راحـ امـ
اســـامی تجدیـــد میثـــاق کردند.سیدحســـن خمینـــی 
ـــدار،  ـــن دی ـــامی در ای ـــاب اس ـــر انق ـــر کبی ـــادگار رهب ی

بـــا بیـــان اینکـــه دهـــان بـــه یـــاوه نبایـــد بـــاز کـــرد؛ 
ــد: دروغ  ــر شـ ــت، متذکـ ــوی نیسـ ــنت علـ ــن، سـ ایـ
ـــاه  ـــرد؛ ممکـــن اســـت در کوت برکـــت را از زندگـــی مـــی ب
ــدت  ــا در بلندمـ ــد، امـ ــی باشـ ــع کسـ ــه نفـ ــدت بـ مـ

ــذارد. ــی نمی گـ ــی باقـ ــرای کسـ ــی را بـ حیثیتـ
وی افـــزود: در حکومـــت علـــوی روش هـــا نبایـــد 
ـــام  ـــه ام ـــی ک ـــز حکومت ـــی باشـــد و اصـــا تمای غیراخاق
)ره( بـــه تأســـی از امیـــر المومنیـــن )ع( و پیامبـــر)ص( 
برپـــا کردنـــد، در روش هـــای اخاقـــی اســـت. اگـــر 
ـــود.  ـــی ش ـــوی م ـــت، عل ـــم، حکوم ـــاف کنی ـــان را ص دلم
ـــه در  ـــّره شـــدند، ن ـــروزی هـــا غ ـــر پی ـــه ب ـــر)ص( ن پیامب

ـــد. ـــوش کردن ـــدا را فرام ـــخت خ ـــای س روزه

ــس شــورای اســامی گفــت:  رئیــس مجل
همــت کننــد  بایــد  وزارتخانه هــا  همــه 
را  نیازهــای مــردم  و ســازندگی و رفــع 
دهند.علــی  قــرار  خــود  اولویــت کار  در 
ــانی  ــرح آبرس ــاح ط ــن افتت ــن( در آیی ــنبه )15 بهم ــروز سه ش ــی، ام الریجان
غدیــر در شــادگان، ضمــن تبریــک فــرا رســیدن دهــه فجــر، اظهــار کــرد: دهــه 
فجــر، دهــه بســیار مهمــی در تاریــخ ایــران اســت. انقــاب اســامی در ســال 
57، بــا عنایــت الهــی، رهبــری امــام و همــت مــردم ایــران در ایــن ایــام بــه 
ــه خاطــر کار بزرگــی اســت کــه  پیــروزی رســید. شــیرینی ایــن ایــام نیــز ب
ملــت انجــام داد. مــردم ایــران، آرمان هــا و اهدافــی داشــتند کــه در ایــن 40 
ســال بــه برخــی از ایــن آرمان هــا دســت یافتنــد و برخــی نیــز در ایــن مســیر، 
راه طــی نشــده دارنــد. اقدامــات امــروز، آبادانــی کشــور هســتند کــه یکــی از 
ــد همــت  ــه هــا بای ــی انقــاب اســت.وی افــزود: همــه وزارتخان اهــداف اصل
کننــد و ســازندگی و رفــع نیازهــای مــردم را در اولویــت کار خــود قــرار دهنــد. از 
وزارت نیــرو کــه پــروژه آبرســانی شــادگان را  پیگیــری کــرد، تشــکر می کنــم.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: در وزارت نیــرو، ابتکاراتــی صورت 
گرفتــه کــه بــا تدبیــر، از منابــع بــه درســتی اســتفاده می شــوند. بــه عنــوان 
مثــال وزارت نیــرو در ســال گذشــته بــه جــای ســاخت نیــروگاه و ســد بــرای 
تولیــد بــرق، بــا مــردم گفت وگــو کــرد کــه در بــرق صرفه جویــی کننــد و وزارت 

ــد. ــی کن ــرق صرفه جوی ــگاوات ب ــزار م ــت 323 ه توانس
الریجانــی بــا بیــان این کــه خوزســتان، اســتان بســیار مهمــی اســت و بایــد 
ــز  ــت نی ــرد: وزارت نف ــح ک ــن ســرمایه گذاری ها در آن انجــام شــود، تصری ای
ــه در  ــن نشــان دهنده حســی اســت ک ــادی در خوزســتان دارد و ای ســهم زی
اصــل انقــاب بــود و بــر اســاس آن، آبادانــی کشــور بــه دســت فرزنــدان کشــور 
انجــام می شــود. رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان این کــه یکــی از 
مســائل بســیار مهمــی کــه امــام دنبــال مــی کــرد، آبادانــی کشــور بــود، گفــت: 
امــام بــا جهــاد ســازندگی کار نمادیــن کردنــد تــا جوانــان بــه روســتاها برونــد 
و آن هــا را آبــاد کننــد. ســازندگی کشــور بــه دســت فرزنــدان ایــران، یکــی از 

اهــداف بــزرگ انقــاب اســت کــه بایــد ادامــه پیــدا کنــد.

رنا
 ای

س:
عک

 مدیـر کل آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی اعـام کـرد که 
تهـران همـکاری در بازرسـی هـا را قطـع نکـرده اسـت.

وی در گفـت و گـوی اختصاصی با شـبکه خبـری یورونیوز که 
در بخش فارسـی تارنمای این شـبکه نیز منتشـر شد، ضمن 
تائیـد کاهـش تعهدات هسـته ای ایران، گفـت: اگرچه اوضاع 
کمی غیرمعمول اسـت، اما این سـازمان در ایـران حضور دارد 
و تهران همکاری در بازرسـی ها را قطع نکرده اسـت. گروسـی 
گفـت: از سـویی بازرسـان مـا تائید کرده اند که سـطح انطباق 

با توافق هسـته ای 2015 کاهش یافته اسـت.

سـفیر ایـران در روسـیه و مذاکـره کننـده ارشـد هسـته ای 
ایـن کشـور ضمـن دیـدار و گفـت و گـو تـازه تریـن تحـوالت 
در خصـوص برنامـه جامـع اقدام مشـترک موسـوم به برجام 
را بررسـی کردند.بـه گـزارش روز سـه شـنبه خبرنـگار ایرنـا از 
مسـکو، کاظم جالی با سـرگئی ریابکوف معـاون وزیر خارجه 
روسـیه دیـدار و گفـت  وگو کـرد. در ایـن دیدار، طرفیـن درباره 
موضوعـات مهـم در همکاری هـای دوجانبه، منطقه ای و بین 
المللـی بـه ویـژه در حوزه برجام و همکاری صلح آمیز هسـته 

ای تبـادل نظـر و گفـت وگـو کردند.

تهران همکاری در بازرسی ها 
را قطع نکرده است

ایران و روسیه تازه ترین 
تحوالت در برجام را 

بررسی کردند

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـا تاکید بـر این که دیپلماسـی در 
برابـر قـدرت نظامی نیسـت گفت: برخی دوسـتان فکـر می کنند 
کـه اگـر بپذیریـم دیپلماسـی مهـم اسـت ایـن یعنـی تسـلیم 
شـدن و وا دادن در حالـی کـه ایـن گونـه نیسـت و دیپلماسـی 
در کنـار قـدرت نظامـی اسـت. وی بـا بیـان ایـن کـه هـر ابـزاری 
کـه بـرای پیشـبرد اهداف اسـتفاده شـده در نهایت بـدون نوعی 
گفت وگـو، مذاکـره و دیپلماسـی نتوانسـته نتیجه تاش هـا را به 
ثمر برساند و آن را نهادینه کند ادامه داد: در واقع دیپلماسی ابزار 
بـه ثمـر رسـاندن همـه تاش ها اسـت و هم زمـان ابزار کاسـتن 

از هزینه هاسـت.

سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور بـا صـدور اطاعیـه  ای در 
خصـوص شـیوع بیماری ناشـی از ویـروس کرونـا تاکید کرد 
وضعیـت عمومـی کشـور از منظـر امنیت زیسـتی در شـرایط 
»سـفید« اسـت.در این اطاعیه  آمده اسـت سـازمان پدافند 
غیرعامل کشـور بـا محوریت قرارگاه پدافند زیسـتی کشـور از 
سـاعات اولیه اطاع از شـیوع یک بیماری با منشـا ناشناخته 
در شـهر ووهان اسـتان هوبئی کشـور چین، شورای هماهنگی 
قرارگاه پدافند زیسـتی کشـور را تشکیل داده و وضعیت کشور 

را بـا هوشـیاری کامـل رصـد، پایش و مراقبـت می نماید.

دیپلماسی ما مردم هستند

وضعیت امنیت زیستی 
کشور »سفید« است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

چنار هزارساله نطنز طرح حفاظتی گرفتتقویم رویدادهای گردشگری ۲۰۲۰ سازمان اكو اعالم شد

مدیـرکل بازاریابی و تبلیغات گردشـگری وزارت 
رویدادهـای  تقویـم  گفـت:  میراث فرهنگـی 
گردشـگری 2020 سـازمان اکـو اعـام شـد کـه 
بـه موجـب آن، ایـران چهـار برنامـه مصـوب 
شـورای برنامه ریـزی اکـو را برگـزار می کند.بـه 
گـزارش خبرگـزاری مهـر، محمـد ابراهیـم الریجانی مدیـرکل بازاریابـی و تبلیغات 
گردشـگری وزارت میراث فرهنگـی گفـت: پیرو برگزاری سـی امین اجاس شـورای 
برنامه ریـزی منطقه ای سـازمان همکاری های اقتصـادی )ECO-RPC( در تاریخ 
24 تـا 27 دی در تهـران و حضـور دفتـر بازاریابـی و تبلیغـات گردشـگری در ایـن 
رویداد، مصوبات بخش گردشـگری و تقویم کلی رویدادهای 2020 سـازمان مذکور 
اعام شـد.وی افزود: بر اسـاس مصوبه مذکور معاونت گردشـگری متولی برگزاری 
4 رویـداد شـامل: »ششـمین جشـنواره بین المللـی غذای اکـو - جاده ابریشـم« 
در تاریـخ 9-7 خـرداد 99، »کارگاه آموزشـی آشـپزی« در تاریـخ 9-7 خـرداد 99، 
»مجمع رؤسـای انجمن ها، اتحادیه ها و سـایر ذینفعان گردشـگری اکو« 11-9 تیر 
99 و »سـومین کنفرانس و نمایشـگاه گردشـگری سـامت اکو« نیز در سال پیش 
رو، خواهـد بود.مدیـرکل بازاریابـی و تبلیغـات گردشـگری وزارت میراث فرهنگی در 
ادامـه گفـت:  در حـال حاضر نشسـت های هماهنگی بـا مجری رویدادهـای مذکور 
و تعییـن ریـز برنامه هـا و سـایر ذینفعان آغاز شـده اسـت. بر این اسـاس برگزاری 

»ششـمین جشـنواره بین المللی غذای جاده ابریشـم اکو« و نیز »نشست و کارگاه 
آشـپزی« در حاشـیه آن بـه اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان زنجان، »مجمع رؤسـای انجمن ها، اتحادیه ها و سـایر ذینفعان گردشـگری 
اکـو بـه شـرکت »مـادر تخصصی توسـعه ایرانگـردی و جهانگـردی« و نیـز برپایی 
»سـومین کنفرانس و نمایشـگاه گردشگری سـامت اکو« به اتاق بازرگانی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی ایران سـپرده شـده و تعامـات مورد نظر به منظـور بهره مندی 
حداکثـری از برنامه هـای پیـش رو در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.الریجانی گفت: 
در بیسـت ونهمین نشسـت شـورای برنامه ریزی اکو در آذرماه سـال 1397 موضوع 
انتخـاب پایتخـت گردشـگری کشـورهای عضـو اکو از سـوی ایران پیشـنهاد شـده 
و پـس از ارائـه گـزارش توجیهـی و مکانیـزم انتخـاب پایتخـت از میـان شـهرهای 
کشـورهای عضـو اکـو، موضـوع در نشسـت وزرای گردشـگری اکـو در شـهر خجند 
تاجیکسـتان در تاریـخ 12-11 مهرمـاه 1398 مطـرح و از سـوی وزرای گردشـگری 
کشـورهای عضو مورد تأیید و اسـتقبال قرارگرفته اسـت. در این نشسـت همچنین، 
شـهرهای سـاری و اردبیـل بـه عنوان پایتخت گردشـگری کشـورهای عضـو اکو در 
سـال های 2022 و 2023 انتخاب گردیده اسـت. در همین راسـتا، جمهوری اسامی 
ایـران همچنین میزبانی پنجمین نشسـت وزرای گردشـگری و هفتمین نشسـت 
کارشناسـان ارشـد اکـو را در سـال 2022 همزمانـی با برگـزاری رویداد سـاری 2022 

میزبانی خواهـد کرد.

طـــی بازدیـــد کارشناســـان پژوهشـــکده 
حفاظـــت و مرمـــت آثـــار فرهنگـــی–
تاریخـــی از درختـــان کهنســـال نطنـــز و بـــه 
ـــتان  ـــن شهرس ـــاله ای ـــار هزارس ـــژه چن وی
ــن  ــرای ایـ ــی بـ ــرح حفاظتـ ــی و طـ ــیب شناسـ ــزارش آسـ ــه گـ ارایـ

ــت. ــرار گرفـ ــتور کار قـ ــان در دسـ درختـ
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و 
گردشـــگری، ماندانـــا طیبـــی کارشـــناس پژوهشـــکده حفاظـــت و 
ـــرو  ـــت: پی ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــی ب ـــی –تاریخ ـــار فرهنگ ـــت آث مرم
ــان کهـــن  ــناخت و حفاظـــت درختـ ــی، شـ ــزاری نشســـت »معرفـ برگـ
ــه  ــناس موسسـ ــنویس کارشـ ــی خوشـ ــگاه مصطفـ ــال« در پژوهشـ سـ
تحقیقـــات جنـــگل هـــا و مراتـــع کشـــور بـــه دعـــوت از پژوهشـــکده 
ــد  ــز بازدیـ ــتان نطنـ ــال شهرسـ ــان کهنسـ ــت از درختـ ــت و مرمـ حفاظـ

کـــرد.
طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن بازدیـــد بیشـــتر بـــه جهـــت بررســـی 

ـــورت  ـــز ص ـــن نطن ـــه ره ـــز محل ـــع در مرک ـــال واق ـــت کهنس ـــرایط درخ ش
ـــن و  ـــع ره ـــجد جام ـــار مس ـــت در کن ـــن درخ ـــرد: ای ـــح ک ـــت تصری گرف
ـــاره  ـــه درب ـــل توج ـــکات قاب ـــه و از ن ـــرار گرفت ـــات ق ـــیر قن ـــر روی مس ب
چنـــار رهـــن، می تـــوان بـــه قدمـــت حـــدود یکهـــزار ســـاله و عظیـــم 

الجثـــه بـــودن آن اشـــاره کـــرد.
ــه در تاریـــخ 11/9/  ــار کـ ــل ایـــن چنـ ــزود: داخـ ــناس افـ ایـــن کارشـ
1397 بـــا شـــماره 499 بـــه ثبـــت ملـــی رســـیده بـــه قطـــر حـــدود 5 
ـــت آن  ـــر جذابی ـــود ب ـــن خ ـــه ای ـــوده ک ـــی ب ـــن خال ـــا پائی ـــاال ت ـــر از ب مت

افـــزوده اســـت.
او در پایـــان گفـــت: در ادامـــه ایـــن بازدیـــد طـــی هماهنگـــی هـــای 
ـــع دســـتی و گردشـــگری  ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــا اداره می ـــام شـــده ب انج
ـــورد  ـــز م ـــتان نی ـــن شهرس ـــان کهنســـال ای ـــر از درخت ـــدادی دیگ ـــز تع نطن
بازدیـــد و بررســـی قـــرار گرفتنـــد و در نهایـــت مقـــرر شـــد گـــزارش 
ـــده  ـــاد ش ـــان ی ـــرای درخت ـــی ب ـــرح حفاظت ـــه ط ـــی و ارائ ـــیب شناس آس

ـــود. ـــه ش ـــز ارای ـــی نطن ـــراث فرهنگ ـــه اداره می ـــنویس ب ـــط خوش توس

 پیام
 میراث

از ابتدای سال 98 تا ابتدای بهمن ماه آن، حدود 25میلیارد ریال یارانه تسهیات به سرمایه گذاران بخش خصوصی در سطح 
کردستان اختصاص یافته است. معاون گردشگری و سرمایه گذاری این اداره کل با اعام این خبر گفت: »خوشبختانه کردستان در 

زمینه جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری در وضعیت خوبی است.«

رنا
 ای

س:
عک

معـاون صنایـع دسـتی کشـور گفـت: بـرای اولین بـار 
بودجـه  بـه  مشـخصی  ردیـف   99 سـال  بودجـه  در 
اختصـاص  دسـتی  صنایـع  صنعتگـران  و  هنرمنـدان 

پیـدا کـرد.
نشسـت خبـری »شـهرهای جهانـی صنایـع دسـتی« 
بـا حضـور اسـتانداران اسـتان های همـدان و فارس و 
مدیـران کل میـراث فرهنگـی همـدان، زنجـان، فارس 
و گیان پیش از ظهر روز دوشـنبه ١4 بهمن در سـالن 

فجـر سـاختمان وزارت میـراث فرهنگـی برگزار شـد.
معـاون  محمودیـان  پویـا  این نشسـت،  از  بخشـی  در 
صنایـع دسـتی وزارت میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری گفـت: امسـال پـس از ثبـت سـه شـهر 
جهانـی  شـهر  به عنـوان  شـیراز  شـهر  روسـتا،  یـک  و 
صنایـع دسـتی، زنجان شـهر ملیلـه، مایر شـهر منبت 
روسـتای  به عنـوان  قاسـم آباد  روسـتای  و  مبـل  و 
چادرشـب بافی بـا قـدرت بیشـتری رکـورد خودمـان را 
در جهـان حفـظ کردیـم و از ثبـت 10 شـهر جهانـی بـه 
14 شـهر ارتقـاء پیـدا کرده ایـم. اکنـون در رتبـه اول از 
نظـر تعـداد شـهرهای جهانـی قـرار داریـم. پـس از ما 
کشـور چیـن، شـیلی، هنـد و تایلنـد قـرار دارنـد. بقیه 
کشـورها نیز با یک یا دو شـهر توانسـته اند خود را در 
حـوزه ثبـت شـهرهای جهانـی معرفـی کنند. مـا اکنون 
در حـوزه شـهرهای ملـی نیـز 16 شـهر و 7 روسـتای 
از  بایـد  ملـی شـده داریـم. تمـام شـهرهای جهانـی 
میـان شـهرهای ملـی کـه قابلیـت بین المللـی شـدن 
درصـدد  شـیراز  افـزود:  شـوند.وی  انتخـاب  دارنـد، 
افتتـاح مجتمـع تجـارت جهانـی ویـژه صنایـع دسـتی 
و  مبـل  توسـعه  و  تحقیـق  مرکـز  نیـز  مایـر  برآمـد. 
منبـت را ایجـاد کـرد. همچنین رشـته مهندسـی چوب 
در دانشـگاه آزاد مایـر گنجانـده شـد و مـردم در یک 
حرکـت خودجـوش، تنه های درختان خشـک شـده را 
بـا منبـت در ایـن شـهر تزئین کردنـد. در شـهر زنجان 
نیـز خانـه حکیمیـان بـه عنـوان خانـه ملیلـه افتتـاح 
شـد و تورهـای گردشـگری رایـگان ویـژه کارگاه هـای 
شـده  برگـزار  قاسـم آباد  روسـتای  در  چادرشـب بافی 

ست.        ا

سوژه اختصاص بودجه 
مشخص برای 

هنرمندان صنایع دستی

تجاوز به حریم خانه تاریخی الله ای تبریز

طبق اسناد تاریخی خانه »الله ای« متعلق به یحیی ذکاء، از پژوهشگران معاصر، بوده  است

تاریخــی  و  قدیمــی  خانــه  حریــم 
منطقــه  در  کــه  تبریــز  »اللــه ای« 
ــهر  ــن کان ش ــی ای ــی و تاریخ فرهنگ
ماه هــای  اســت، طــی  واقــع شــده 
و  گرفتــه  قــرار  تجــاوز  مــورد  اخیــر 
ســاخت و ســاز غیرمجــاز در جــوار ایــن 

می گیــرد. انجــام  تاریخــی  اثــر 
طبــق قوانیــن مربــوط بــه حفــظ و 
حراســت از آثــار و ابنیــه هــای تاریخی و 
ثبــت شــده، هــر گونــه ساختمان ســازی 
ــزو  ــه ج ــای تاریخــی ک ــراف بناه در اط
ــه  ــل اینک ــه دلی ــتند، ب ــی هس ــار مل آث

حــس زیبایــی شناســی و هویــت ایــن 
ــوع  ــد، ممن ــی افت ــره م ــه مخاط ــار ب آث

اســت.
بــه همیــن منظــور بــرای آثــار تاریخــی، 
ــر  ــر و ب ــی اث ــط متول ــدوده ای توس مح
ــظ  ــرای حف ــی ب ــط قانون ــاس ضواب اس
ــه  ــه از آن ب ــت ک ــده اس ــن ش آن تعیی
عنــوان حریــم اثــر تاریخــی ثبــت شــده 
ــت از  ــه ممانع ــود ک ــی ش ــرده م ــام ب ن
ــث  ــه باع ــی ک ــای مرتفع ــداث بناه اح
ــی  ــط م ــری محی ــد بص ــال در دی اخت
شــوند، در قانــون تصریــح شــده اســت.
قانــون مربــوط بــه حریــم آثــار و ابنیــه 
هــای تاریخــی، حریــم حفاظتی شــامل 
جلوگیــری از فــرو ریختــن و آســیب 

دیــدن کل اثــر تعییــن کــرده اســت 
ــت ،  ــوع فعالی ــر ن ــم ه ــن حری ــا در ای ت
ســازهای  و  ســاخت   و  کاربری هــا 
ــرار  ــرل ق نامناســب تحــت رصــد و کنت

ــرد. بگی
همچنیــن حریــم بصــری بــا هــدف 
طرفــه  دو  دیــداری  ارتبــاط  ایجــاد 
ــم  ــر تاریخــی و حری ــط و اث ــن محی بی
ــر  ــتگی اث ــور پیوس ــه منظ ــردی ب کارب
تاریخــی و محــدوده پیوســته بــه آن 
نیــز بــرای آثــار و خانــه هــای تاریخــی و 

ــت. ــده اس ــف ش ــی تعری قدیم
ــم  ــروز در حری ــه ام ــه ک ــفانه آنچ متاس
داده  روی  تبریــز  ای«  »اللــه  خانــه 
اســت، چشــم پوشــی و زیرپــا گذاشــته 

شــدن تمــام قوانیــن، ضوابــط و مقررات 
فــوق توســط نهادهــای مربوطــه از قبیــل 
و  باشــد  مــی  شــهرداری  خصــوص 
تاکنــون بــه اعترضــات و شــکایات اداره 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
ــز  ــرقی نی ــان ش ــگری آذربایج و گردش
ترتیــب اثــری داده نشــده و ســاخت و 
ــا و  ــر بســیار زیب ــن اث ســاز در جــوار ای

ــه دارد. ــان ادام ــی همچن تاریخ
مدیــرکل  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری آذربایجــان شــرقی در گفــت 
وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا، اظهــار داشــت: 
از حــدود 6 مــاه پیــش کــه مالــک 
ــرداری  ــاک ب ــه خ ــدام ب ــی اق خصوص
ــراث  ــت می ــود، معاون ــرده ب ــل ک از مح
ــری موضــوع  ــه پیگی ــدام ب فرهنگــی اق
ــه  ــای مربوط ــا نهاده ــگاری ب ــه ن و نام
ــان  ــزود: زم ــی اف ــا قوچ ــرد. علیرض ک
نخســتین نامــه ای کــه توســط معاونــت 
میــراث فرهنگــی اســتان بــه شــهرداری 
ارســال شــد 25 تیــر مــاه امســال اســت 
کــه در آن خواســتار توقــف عملیــات 
اجرایــی شــدیم ، امــا متاســفانه ترتیــب 
اثــری بــه ایــن نامــه و 13 نامــه ای کــه 
ــد، داده  ــه ش ــا مکاتب ــا نهاده ــدا« ب بع

نشــد.
ــی،  ــراث فرهنگ ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
ــی  ــوان متول ــه عن ــان شــرقی ب آذربایج
حفــظ و حراســت از آثــار و ابنیــه هــای 
تاریخــی اعتــراض هــای الزم از ســاخت 
ــه  ــی الل ــه قدیم ــم خان ــاز در حری و س
ای تبریــز را پیگیــری مــی کنــد، گفــت: 
ایــن اقــدام مالــک خصوصــی بــه دلیــل 

اینکــه ملــک یــاد شــده بــه طــور کامــل 
ــده  ــع ش ــی واق ــر تاریخ ــم  اث در حری
ــی دارد.  ــرد قانون ــت پیگ ــت، قابلی اس

ــون  ــد تاکن ــر چن ــه داد: ه ــی ادام قوچ
اقدامــات و نامــه نــگاری هــای میــراث 
بــرای  شــرقی  آذربایجــان  فرهنگــی 
توقــف عملیــات اجرایــی در جــوار خانــه 
اللــه ای راه بــه جایــی نبــرده اســت، امــا 
ــام  ــت تم ــل و جدی ــا حساســیت کام ب
موضــوع را از نهادهــای ذی صــاح و 

ــم. ــی کنی ــری م مســئول پیگی
در همیــن ارتبــاط شــهردار منطقــه 8 
ــر  ــار نظ ــز اظه ــی تبری ــی تاریخ فرهنگ
پیرامــون خبــر فــوق را بــه یکــی از 

معاونــان خــود موکــول کــرد.
ــه 8  ــهردار منطق ــازی ش ــاون شهرس مع
فرهنگــی تاریخــی تبریــز نیــز در تمــاس 
ــری تعجــب  ــا در اظهارنظ ــگار ایرن خبرن

آور، اعــام کــرد هیــچ نــوع ســاخت 
ــود  ــده وج ــاد ش ــکان ی ــازی در م و س

ــدارد. ن
داشــت:  اظهــار  رجبــی  اســماعیل 
ــده  ــا بن ــگار ایرن ــاس خبرن ــس از تم پ
ــچ  ــم و هی ــده رفت ــاد ش ــه ی ــه محل ب
ــاز در کل  ــاز غیرمج ــاخت و س ــوع س ن
کوچــه صــدر و حریــم خانــه »اللــه ای« 
ندیــدم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق 
قوانیــن مربــوط بــه حریــم آثــار و ابنیــه 
هــای تاریخــی، بایــد اســتعامات الزم و 
ــل  ــای ذی مدخ ــوی نهاده ــی از س کاف
شــود،  انجــام  فرهنگــی  میــراث  از 
یــادآوری کــرد: نهادهــای مجــوز دهنــده 
ــه  ــه »الل ســاخت و ســاز در حریــم خان
ای« تاکنــون در ایــن زمینــه بــا میــراث 
فرهنگــی آذربایجــان شــرقی مکاتبــه ای 

ــد. ــته ان نداش

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـر کل 
گفـت:  کرمانشـاه  دسـتی  صنایـع   و 
بـدل  و  تاریخـی  شـی  قطعـه   135«
توسـط یـگان حفاظـت میـراث  فرهنگی 
اسـتان کشـف و ضبـط شـد.«به گزارش 
روابط عمومـی  از  به نقـل  و  میراث آریـا 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل 
صنایع دسـتی کرمانشـاه امید قـادری 15 
بهمن مـاه 98 در گفت وگـو بـا خبرنگاران، 
نشـانگر  تاریخـی  »آثـار  داشـت:  اظهـار 

هویـت یک ملـت و حفاظت از آن وظیفه 
داد: »در  ادامـه  اسـت.«او  مـردم  همـه 
همیـن راسـتا بـا تـاش و فعالیت هـای 
مسـتمر و شـبانه روزی نیروی های یگان 
حفاظـت اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 
بـا انجـام کارهای اطاعاتی، فـردی که در 
حـال خریدوفروش اشـیای تاریخی بود، 
شناسـایی شـد.«مدیرکل میراث فرهنگی 
گذشـته  روز  »عصـر  افـزود:  کرمانشـاه 
بـا  میراث فرهنگـی  حفاظـت  یـگان 

ایـن  انتظامـی  نیـروی  همـکاری 
شهرسـتان، طی عملیات غافلگیرانه، فرد 
مذکور را دسـتگیر و تعداد زیادی اشـیای 
تاریخـی و بـدل کـه همراه او بود، کشـف 
شـد.«او ادامـه داد: »صبـح امـروز نیـز 
پـس از اخـذ مجـوز ورود بـه منـزل فـرد 
مذکـور، اشـیای دیگـری کشـف و ضبط، 
کـه درمجموع تعداد 135 شـی ء تاریخی 
و بـدل کشـف شـد.« قـادری بـا اشـاره 
به اینکـه از ایـن تعـداد تنهـا سـه شـی ء 
دارای ارزش تاریخـی بود و مابقی اشـیاء 
بـدل بودنـد، گفت: »یک لیـوان کوزه ای و 
بشـقاب فلـزی مربوط به دوران اسـامی 
و همچنیـن یـک سـکه نقـره ای از دوران 

ایبـری در بیـن آن هـا وجـود داشـت.«

كشف و ضبط 1۳۵ قطعه شی 
تاریخی و بدل در كرمانشاه

فصل نخست کاوش تپه قا 
در گیانغرب پایان یافت

شهرســتان  گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
به منظــور  باستان شناســی  اول کاوش هــای  فصــل  اتمــام  از  گیانغــرب 
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــا در ای ــتانی ق ــه باس ــگاری تپ ــگاری و گاه ن الیه ن
به گــزارش میراث آریــا و به نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی کرمانشــاه ســیروس ادیــب دوشــنبه 14 بهمــن 
ــرب،  ــهر گیانغ ــا در دل ش ــتانی ق ــه باس ــدن تپ ــع ش ــاره به واق ــا اش 98 ب
ــتان  ــتانی اس ــای باس ــن تپه ه ــه قدیمی تری ــه ازجمل ــن تپ ــرد: »ای ــار ک اظه
ــه در الیه هــای  ــواد فرهنگــی ک ــه در ســال های گذشــته براســاس م اســت ک
ــل از  ــای قب ــه هزاره ه ــوط ب ــت آن را مرب ــده قدم ــف ش ــه کش ــطحی تپ س
میــاد می داننــد.«او تصریــح کــرد: »برخــی از باستان شــناس معتقدنــد کــه 
ایــن بنــا مربــوط بــه  دوره مس ســنگی یعنــی هــزاره چهــارم تــا پنجــم قبــل 
ــی هــزاره  ــه دوره نوســنگی یعن ــوط ب ــز آن را مرب ــاد و برخــی دیگــر نی از می
ــی  ــس اداره میراث فرهنگ ــاد می دانند.«رئی ــش از می ــم پی ــا شش ــم ت پنج
ــه  ــن تپ ــت ای ــودن قدم ــوم ب ــه نامعل ــه ب ــرد: »باتوج ــه ک ــرب اضاف گیا نغ
به منظــور  باستان شناســی  کاوش هــای  پیــش کار  از چنــدی  باســتانی، 

ــت.« ــرار گرف ــتور کار ق ــگاری آن در دس ــگاری و گاه ن الیه ن

ته
نک

 خانـه »اللـه ای« تبریـز مربـوط بـه اوایـل دوره پهلـوی 
اسـت کـه کوچـه صـدر نرسـیده بـه میدان شـهید بهشـتی 
تبریـز واقـع شـده اسـت و 20 آذر مـاه سـال 1379 بـه 
شـماره 2919 در فهرسـت آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده 
اسـت.این بنـای تاریخـی به وسـعت 900 مترمربـع در دو 
طبقـه و با زیربنای 600 مترمربعی سـاخته شـده اسـت که 
قسـمت اصلـی آن در سـمت شـمال قـرار گرفتـه و دارای 
دو درب ورودی از طـرف غـرب و جنـوب غربـی بـوده و 
بدنـه شـرقی و غربی حیـاط آن نیز دارای حـوض و باغچه 
اسـت.خانه اللـه ای دارا طـاق نماهای آجری اسـت که در 
قسـمت شـمالی آن حیاط خلوت کوچکی ایجاد شـده که 
نـور فضاهـای داخلـی را تامیـن می  کنـد. یکـی از ویژگی 
هـای جالـب ایـن خانـه تاریخی، ارتبـاط همکف بـه طبقه 
اول اسـت کـه از طریـق راه پلـه کاه فرنگـی صـورت مـی 
گیـرد و در مرکـز طبقـه اول نیـز تـاالری بـزرگ بـه همـراه 

اتاق هـای جانبـی دیگـر قـرار گرفته اسـت.   

حجمیراث

زمان ثبت نام حج 99 اعالم شدقدیمی ترین سازه چوبی جهان كشف شد
در گذشـته، اغلب سازه ها و بناها 
از چـوب سـاخته  اسـتفاده  بـا 
می شـدند؛ این به آن معناسـت 
کـه بسـیاری از ایـن سـازه ها در 
طـول تاریـخ از بیـن رفته اند. بـا این حال باستان شناسـان 
موفـق شـده اند در » جمهـوری چـک« یـک چـاه چوبـی 
کشـف کننـد کـه قدمـت آن بـه عصـر حجـر می رسـد.به 
نظـر می رسـد این چـاه قدیمی ترین سـازه چوبی سـاخت 
بشـر باشـد که تاکنون کشـف شـده است.این سـازه چوبی 
باسـتانی در منطقه ای در نزدیکی  شـهر »اوسـتروف« واقع 
در جمهـوری چـک و در جریان سـاخت و سـاز یک بزرگراه 
جدیـد کشـف شـده است.کارشناسـان  موفـق شـدند این 

سـازه باسـتانی را کـه شـبیه بـه یـک جعبـه چوبـی سـالم 
اسـت، از زیر خاک بیرون بکشـند. این اثر 80  سـانتی متر 
عـرض، 80  سـانتی متر طول و 25 متر ارتفـاع دارد.این چاه 
توسـط افرادی سـاخته شـده که بـه مهارت های پیشـرفته 
سـاخت چنین سـازه ای واقف بوده اند و بررسـی های اولیه 
سـطح آن نشـان می دهد برای سـاخت این اثر از ابزارهای 
پیشـرفته اسـتفاده شـده اسـت.این سـومین چاه متعلق 
بـه اوایـل دوران نوسـنگی اسـت کـه در طـول چهـار سـال 
گذشـته در جمهـوری »چک« کشـف شـده اسـت. بـا این 
حـال طراحـی این سـازه چوبی شـبیه بـه هیچ یـک از آثار 
کشف شـده مشـابه در این منطقه نیسـت و برای سـاخت 

آن از چـوب بلوط اسـتفاده شـده اسـت.      

رییـــس ســـازمان حـــج و 
زیـــارت زمـــان ثبت نـــام در 
کاروان هـــای حـــج تمتـــع 99 
را نهـــم اســـفندماه اعـــام 
شـــورای  در   همچنیـــن  رشـــیدیان  کرد.علی رضـــا 
بـــه  حـــج  و  بعثـــه  هماهنگـــی  و  برنامه ریـــزی 
برنامه هـــای اجرایـــی حـــج 99 اشـــاره کـــرد و از آغـــاز 
مذاکـــرات هیـــأت مســـکن در عربســـتان خبـــر داد و 
ـــای  ـــوض اولویت ه ـــدگان قب ـــی از دارن ـــت: نام نویس گف
ـــه زودی  ـــاز و ب ـــم اســـفندماه آغ ـــده از نه ـــع آین حـــج تمت
ـــد شـــد. ـــام خواه ـــی حـــج مشـــخص و اع ـــت نهای قیم
او افـــزود: برنامه ریـــزی بـــرای حوزه هـــای حمـــل 

ــی  ــکی و هواپیمایـ ــدارکات، پزشـ ــه، تـ ــل، تغذیـ ونقـ
انجـــام و در زمـــان مناســـب اجرایـــی خواهـــد شـــد.   
او در ادامـــه گفـــت: دهـــه مبـــارک فجـــر، پاسداشـــت 
روزهـــای پرافتخـــار بهـــاری اســـت کـــه در ســـایه 
رشـــادت ها و اســـتقامت ایـــن ملـــت و خـــون پـــاک 
ــام  ــاور نظـ ــه درخـــت تنـ ــروز تبدیـــل بـ ــهیدان امـ شـ

جمهـــوری اســـامی ایـــران شـــده اســـت.
وی افـــزود: ایـــن دوران، تجلـــی اراده، عظمـــت و 
ـــه  ـــت ک ـــه آن اس ـــری مدبران ـــت و رهب ـــن مل ـــدت ای وح
ـــزت،  ـــم ع ـــتادند و پرچ ـــتکبار ایس ـــلطه اس ـــل س در مقاب
ـــرزمین  ـــن س ـــراز ای ـــر ف ـــود را ب ـــتقال خ ـــرف و اس ش

برافراشـــتند.
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 پیام
زیست

خبر

جزیره قشـم یکـی از اصلی ترین مقاصد گردشـگری جنوب 
ایـران اسـت. طبیعتی بکر کـه این روزها بجـای آنکه خود را 
بـرای بهار و میربانی از گردشـگران نـوروزی مهیا کند، بخاطر 

سـاخت و سـازها و واگذاری ها دردمند است.
در روزهـای اخیـر خبـری از جزیـره قشـم فعـاالن محیـط 
زیسـتی را نگـران کـرد: » واگذاری 1200 هکتـار از اراضی این 
جزیـره بـه مالک خصوصـی« خبری بـود که در رسـانه های 
مختلـف منتشـر شـد و پرسـش های بسـیاری را در مـورد 
ایـن واگـذاری در اذهان خبرنگاران، فعاالن محیط زیسـت و 

ذی نفعـان حـوزه گردشـگری به وجـود آورد.
بـرای بررسـی ابعاد کامـل ماجرا بهتر اسـت کمی به عقب تر 
برگردیم. »همشـهری آناین« 22 خرداد  98 در گزارشـی  از 
صـدور مجوزهـای بی رویه راه انـدازی مزرعه میگـو در جزیره 
قشـم خبـر داده و بـه روایـت اهالـی روسـتای گردشـگری 
»کانـی« در نزدیکـی غار نمکی اسـتناد کرده بود. بر اسـاس 
ایـن گـزارش احـداث ایـن مـزارع تابحـال باعـث تخریـب 
بخشـی از »قبرسـتان قدیمـی موغاکـو«، »آب انبـار تاریخی 
یـادگار امـام« و »سـد ماتـی آب شـیرین روسـتای کانی« 
شـده و ادامـه سـاخت این مجموعـه می توانـد باعث اخال 

بیشـتر در اکوسیسـتم منطقه شود.
بـا اسـتناد بـه ایـن روایـت و گـزارش این رسـانه مشـخص 
می شـود، صـدور ایـن مجوزهـا تنهـا بـه دو مـاه اخیـر کـه 
مسـاله پررنـگ تـر مطـرح شـده، محـدود نمی شـود و از 
اوایـل سـال 98 حداقل مسـئوالن محلـی از این قضیه خبر 

داشـته اند.
امـا در همـان زمان »فاطمه شـهرکی« سرپرسـت وقت اداره 
گردشـگری، میـراث فرهنگـی و صنایع دسـتی منطقـه آزاد 
قشـم در همیـن گزارش گفتـه »اطاعی از قضیه نـدارم و تا 
به روسـتا سـفر نکنـم نمی توانم دربـاره آن نظـری بدهم. به 

محـض بازدیـد از منطقـه نظر خـود را اعـام می کنم.«

امـا بی تردیـد بـرای پی بردن بـه ابعاد مهم ایـن قضیه بهتر 
اسـت اول بیشـتر در مـورد »ژئوپـارک قشـم« و اهمیتـش 

بدانیم.
دکتـر »ترنـر« اسـترالیایی عضـو وقـت »گـروه متخصصان 
مشـورتی شـبکه جهانـی یونسـکو« در ژوئـن 2005 پـس از 
بازدیـدی از جزیـره قشـم در ایـن  گزارشـی 37 صفحـه ای 
از ویژگی هـای ژئوپـارک قشـم سـخن می گویـد و در پایـان 
اعـام می کنـد »ایـن فضـا شایسـتگی ایـن را دارد تـا در 

شـبکه  جهانـی ژئوپارک هـای یونسـکو قـرار گیـرد و بـه این 
وسـیله و بـا رونـق گردشـگری منطقه بـه بهبود وضـع مردم 
کمـک کنـد.« عضویـت ژئوپـارک قشـم در یونسـکو حـدود 
هفـت سـال طول کشـید، اما دی مـاه 1391 ژئوپارک قشـم 
بـه دلیـل عـدم اعمـال معیارهـای ثبت جهانـی ژئوپـارک از 
فهرسـت یونسـکو خارج شـد. نصب تابلو و عائم راهنمایی، 
احـداث راه هـای دسترسـی، سـاخت اماکـن اقامتـی مانند 
هتـل و مجموعـه عوامل پشـتیبانی برای حضور گردشـگران 
در منطقـه از جملـه درخواسـت های یونسـکو بود کـه باید در 
ژئوپـارک قشـم ایجـاد می شـد، امـا بـه آن توجـه نشـد؛ به 

همیـن دلیـل در سـال 91 ژئوپـارک قشـم با دریافـت کارت 
قرمـز از سـوی یونسـکو از ایـن فهرسـت خارج شـد.

بـا گذشـت پنج سـال از این اتفاق تلـخ، این ناحیه ی پانصد 
میلیون سـاله، دوباره در سـال 96 و پس از پیگیری های دو 
سـاله کارشناسـان ایرانی، در نشست فرانسه یونسکو به این 
سـازمان ملحق شـد. بـه این ترتیـب ژئوپارک قشـم دوباره 
و تـا سـال 1400 می توانـد بخشـی از 127 ژئوپارک یونسـکو 
باشـد؛ امـا ایـن پایـان کار نیسـت؛ زیـرا تغییرات انسـانی و 
متعهد نبودن کشـورها نسـبت به قول و قرارشـان با یونسکو 
می توانـد باعـث دریافـت کارت زرد و سـپس قرمـز شـود؛ 

اتفاقـی کـه بـا توجه بـه رویدادهـای اخیر در جزیره قشـم و 
بازدید بعدی کارشناسـان و بازرسـان یونسکو در بهار سال 99 

از ژئوپارک قشـم محتمل اسـت.
حـال بـه گزارش های منتشرشـده در طول امسـال برگردیم: 
22 آبـان 98 خبرگـزاری مهـر در ایـن گزارش هشـدار داده با 
توجـه بـه مجوزهـای اخیر صادرشـده بـرای مـزارع پرورش 
میگـو، خطـر گرفتـن کارت قرمـز یونسـکو بـه شـدت ایـن 

منطقـه را تهدیـد می کند.
»علیرضـا امـری کاظمـی« مدیر ژئوپـارک جهانی قشـم در 
همیـن گـزارش می گویـد: » چنـدی پیش سـازمان منطقه 

واگذاری  اراضی، تیر خالص بر ژئوپارک قشم
واگذاری 1200 هکتار از اراضی این جزیره به مالک خصوصی پرسش های بسیاری را در مورد این واگذاری به وجود آورده است

ــارک  ــتین ژئوپ ــران، نخس ــوب ای ــزگان در جن ــتان هرم ــم اس ــره قش ــع در جزی ــم واق ــارک  قش ژئوپ
خاورمیانــه اســت کــه از ســال 1385 بــه عضویــت شــبکه جهانــی ژئوپارک هایتحــت حمایــت یونســکو 
ــارت و  ــا نظ ــی و ب ــع محل ــط جوام ــایت های آن توس ــارک و ژئوس ــن ژئوپ ــت.حفاظت از ای درآمده اس
ــرد.  ــورت می گی ــبز ص ــگری س ــای گردش ــق فعالیت ه ــم از طری ــارک قش ــت ژئوپ ــوزش مدیری آم
ــن  ــره زمی ــناختی ک ــتی و زمین ش ــم زیس ــوع عظی ــانگر تن ــه نش ــت ک ــی اس ــا محوطه های ژئوپارک ه
هســتند. ژئوپارک هــای جهانــی یونســکو، مناطقــی هســتند کــه از طریــق برنامه هــای اجرا شــده توســط 
ــد. ــج می کنن ــناختی را تروی ــوع زمین ش ــه ای، تن ــدار منطق ــعه پای ــت توس ــور تقوی ــی به منظ ــع محل جوام

فرمانـدار قشـم: در بررسـی های اولیـه، عملیـات 
اجرایـی دربخشـی از سـایت 300 هکتـاری پرورش 
میگـو بـه دلیـل همجـواری بـا گنبـد نمکـی و غار 
نمکـدان متوقـف شـده اسـت. همچنیـن سـایت 
492 هکتـاری مزرعه پرورش میگـو از نزدیک مورد 
بررسـی قـرار گرفـت کـه بررسـی های اولیـه نشـان 
از آن دارد کـه فاصلـه مناسـب بـا حریم ژئوسـایت 
نمکـدان نیـز رعایت شـده اسـت و مشـکل خاصی 

نداشـت.« وجود 

سنا
 ای

س:
عک

ــا و  ــاالب ه ــی ت ــا روز جهان ــان ب همزم
ــت  ــط زیس ــت از محی ــور حفاظ ــه منظ ب
ــه  ــای دریاچ ــه ه ــا، زبال ــه ه و رودخان
دوســتداران  مشــارکت  بــا  بزنــگان 
روســتای  اهالــی  و  زیســت  محیــط 

بزنــگان پاکســازی شــد.
صداوســیما  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مرکــز خراســان رضــوی، رئیــس محیــط 
رودخانــه  گفــت:  ســرخس  زیســت 
حفاظــت شــده کشــف رود، رودخانــه 
ــگان از  ــی بزن ــی مل ــر طبیع ــن و اث تج
دارای  اهمیــت و  تــاالب هــای حائــز 
گیاهــی  و  جانــوری  زیســتی  تنــوع 

ــت. اس
ــر طبیعــی  موســی غــام زاده افــزود: اث
در  تــاالب  مهمتریــن  بزنــگان  ملــی 
تغییــرات  دلیــل  بــه  قبــل  ســالهای 
بــر  حاکــم  خشکســالی  و  هوایــی  و 
حــال  در  و  نابــودی  بــه  رو  منطقــه 
خشــک شــدن بــود کــه بــا اجــرای 
پــروژه هــای زیســت محیطــی از قبیــل 
ــازاد کشــاورزی در خــارج  ــال آب م انتق
ــه گــذاری  ــق لول از فصــل کشــت از طری
ــی  ــی ب ــا و چشــمه کل ب ــی آنه و الیروب

از مــرگ حتمــی نجــات یافــت.
او ادامــه داد: بــا احیــا دریاچــه بزنــگان 
هــزاران  حضــور  شــاهد  امســال  در 
ــزی از  ــار آب ــزی و کن ــر آب ــده مهاج پرن
ــت  ــه، آنوق ــر، تنج ــکا، چنگ ــل خوت قبی
و اردک سرســبز در دریاچــه هســتیم 
باعــث شــده اســت گردشــگران  کــه 
زیــادی در قالــب تــور پرنــده نگــری در 
ــگان حضــور  ــام ســال در دریاچــه بزن ای

بیابنــد.
او بــا اشــاره بــه نقــش و مشــارکت 
ــاالب  ــا ت ــن احی ــگان و کمپی ــردم بزن م
تصریــح  دریاچــه  نجــات  در  بزنــگان 
کــرد: تــاالب هــا عــاوه بــر تغذیــه 
منابــع آب هــای زیرزمینــی، تلطیــف 
جلوگیــری  و  ســیاب  کنتــرل  هــوا، 
امنیــت  تامیــن  از فرســایش خــاک، 
نقــش  جانــوران،  و  انســان  غذایــی 
ــق  ــت و رون ــب اکوتوریس ــی در جل مهم
ــردم و  ــدار م ــتغال پای ــادی و اش اقتص
جوامــع محلــی منطقــه خواهــد داشــت.

ش
وح

ت 
بی توجهی پیمانکاران به جمع آوری سگ های حیا

ولگرد در ارومیه
رئیـس کمیسـیون خدمـات شـهری، محیط زیسـت 
و گردشـگری شـورای اسـامی شـهر ارومیـه گفت: 2 
پیمانـکار جمـع آوری و نگهـداری سـگ هـای ولگـرد 
در ارومیـه وجـود دارد، ولـی بـا بـی مهری ایـن پیمکانـکاران مواجه 

. هستیم
بـه گـزارش خبرگـزاری فارس، در پی انتشـار اخبـاری مبنی بر حمله 
سـگ هـای ولگـرد بـه دانـش آمـوزان، طـی سـاعات ابتدایـی روز 
در شـهرک شـهریار ارومیـه، سـخنگو و رییـس کمیسـیون خدمات 
شـهری، محیط زیسـت و گردشـگری شـورای اسامی شـهر، از این 

امـر ابراز بـی اطاعـی کرد.
حسـین پناهـی بـا بیـان اینکه مشـکل سـگ هـای ولگرد یکـی از 
مشـکات جدی تمام شهرهاسـت، تصریح کرد: با توجه به اینکه 2 
پیمانـکار جمـع آوری و نگهـداری سـگ های ولگـرد در ارومیه وجود 
دارد، ولـی ایـن پیمانکاران اخیرا رغبتی برای جمـع آوری و نگهداری 

سـگ ها ندارند.
وی یادآور شـد: سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری ارومیه نیز در 

مـواردی اقـدام بـه جمـع آوری و نگهـداری این سـگ ها در سـایت 
دفـن زبالـه نازلو مـی کند .

سـخنگوی شـورای اسـامی شـهر ارومیـه بـا بیـان اینکـه امـروزه 
نگهـداری سـگ در خانـه به یـک فرهنگ تبدیل شـده اسـت، ادامه 
داد: بـا ایـن حـال، وجـود سـگ های بـدون صاحـب در خیابـان ها 
قابـل قبـول نیسـت و باید مدیریـت اصولی در این خصـوص انجام 
گیرد. پناهی با بیان اینکه اخیرا در بخشـی از باغ وحش ارومیه نیز 
مکانـی بـرای این منظـور در نظر گرفته شـده اسـت، گفت: جمعیت 
سـگ هـا هـر روز افزایـش می یابـد و از سـوی دیگر سـازمان های 
مـردم نهـاد حامـی حیوانـات به ایـن موضـوع ورود پیـدا نمی کنند.

وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکه قشـر حسـاس جامعـه به ویـژه زنان 
شـاغل و دانـش آمـوزان در سـاعات اولیـه صبح از منـزل خارج می 
شـوند، احتمال آسـیب روحی و جسمی ناشـی از وجود حیوانات در 

محـل زندگی این افراد، بیشـتر اسـت.
سـخنگوی شـورای اسـامی شـهر ارومیـه تاکیـد کـرد: الزم اسـت 

شـهرداری بـا جدیـت بـه موضـوع ورود پیـدا کنـد.

مرجـع ملی سـازمان های مردم نهاد در کنوانسـیون حفاظـت از تاالب ها 
بـا اشـاره به تلف شـدن 12 هـزار پرنده مهاجـر در تـاالب میانکاله گفت: 
نهادهـای مسـوول نـه تنهـا اطاعـات ایـن موضـوع را شـفاف توضیـح 
نمی دهنـد بلکه فضای کارشناسـی را نیز سـنگین کرده انـد بطوری که در 
حـال حاضـر مـا به عنـوان فعاالن حـوزه تاالب هـا هنوز علـت اصلی این 

تلفـات را به طـور دقیـق نمی دانیم.
حسـین رفیـع در گفـت و گـو با ایسـنا افـزود: دیدگاه هـای مختلفی در 
زمینـه تلف شـدن پرندگان مهاجر در میانکاله وجـود دارد اما یکجا بیان 
نشـده و مورد نقد و بررسـی قرار نگرفته اسـت تا مسووالن و کارشناسان 
بـا تبـادل نظـر بـه نتیجـه واحـدی برسـند. به همیـن علـت نمی توانیم 

به صـورت دقیـق دربـاره دالیـل و خسـارات این اتفـاق اظهارنظر کنیم.
رفیـع ابـراز امیـدواری کرد کـه در روزهای آینده دالیل کارشناسـی شـده، 
دقیـق و مـورد تاییـد صاحبنظران در ایـن مورد به صورت رسـمی اعام و 
زمینـه تحقیـق و پژوهـش برای جلوگیـری از تکـرار آن در همه تاالبهای 

کشـور فراهم شود.
وی بـا بیـان اینکـه بحث هـای متعـددی دربـاره ایـن تـاالب مطـرح 
اسـت،گفت: میانکالـه در 10 تـا 12 سـال اخیـر تحـت تأثیـر جریانـات 
اقتصـادی صـرف اسـت که با وجـود مخالفت فعاالن و اسـتادان محیط 
زیسـتی بـا کلیـت آن ها، شـاهد اقدامات چالـش برانگیز متعـدد در آن 

. هستیم
مرجـع ملی سـازمان های مردم نهاد در کنوانسـیون حفاظـت از تاالب ها 
در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود با اشـاره بـه اینکه کنوانسـیون 
حفاظـت از تاالب هـا حدود 50 سـال پیش در شـهر رامسـر ایران شـکل 
گرفـت،  اظهـار کـرد: یکی از اهداف این کنوانسـیون، حفاظـت از تاالب ها 

در کنـار بهره بـرداری خردمندانـه از آن بود یعنی این اولین پیمان جهانی  
اسـت کـه بـه واژه »بهره بـرداری« نیـز اشـاره می کنـد امـا در کنـار آن بر 

انجـام خردمندانـه این کار تأکید کرده اسـت.
وی ادامـه داد: تصـرف تاالب هـا شـرط »خردمندانـه« بودن اسـتفاده از 
آن هـا را دچـار تردید می کند. تصرف ممکن اسـت سـودجویانه باشـد و 
یـا ناآگاهانـه این کار انجام شـود. وی درباره تعـداد تاالب هایی که تحت 
تأثیـر تغییـرات کاربـری و تصـرف واقع شـده اند، گفت: بیشـتر تاالب ها 
به طـور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم تحـت تأثیر این اقدامات هسـتند اما 
میـزان تغییـر کاربـری و تصرفـات در هریک از تاالب ها متفاوت اسـت.
مرجـع ملـی سـازمان های مردم نهاد در کنوانسـیون رامسـر )حفاظت از 
تاالب هـا( در پاسـخ بـه این پرسـش ایسـنا که چـرا بیشـتر تصرفات و 
تغییـرات کاربـری تاالب ها در شـمال کشـور اتفـاق می افتد، اظهـار کرد: 
البته بخشـی از این اقدامات در تاالب های شـمال کشـور اتفاق می افتد 
امـا سـایر تاالب هـای کشـور نیـز از این اقدامـات بی تأثیر نیسـتند. ولی 
بـه علـت تقاضـای زیاد در شـمال کشـور بویـژه در مناطق تاالبـی از یک 
سـو و شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی خـاص از سـوی دیگـر و قیمـت 
بـاالی زمین در شـمال کشـور به همـراه کمبود زمیـن، نهادهای مختلف 
و افـراد سـودجو مبـادرت بـه تصرف و تغییـر کاربری زمین هـای تاالبی 
مـی کننـد و در مـواردی نیز خشـک کـردن تـاالب و تبدیل زمیـن آن به 
کاربری هـای دیگـر مشـاهده شـده اسـت. رفیـع افـزود: ایـن تصرفات 
نیـز بـه همیـن خاطر اتفـاق می افتد و همیشـه کار مردم عادی نیسـت 
و گاهـی ایـن تصرفـات از طریـق برخـی نیروهـا یـا از طریـق نهادهـای 
ذینفـع مانند شـیات، کشـاورزی و صنایع و معـادن و ... اتفاق می افتاد 
چراکـه ایـن نهادهـا خـود را بـه نوعـی محـق می داننـد و بـا توجیه های 

مختلف همچون توسعه کشـاورزی، گردشگری، صنعتی، کارآفرینی و... 
بـه تصـرف تاالب هـا روی می آورند. بخش دیگری از تصرفـات از طریق 
دسـتگاه ها نظامـی و انتظامـی صورت می گیـرد که آن ها دلیـل این کار 

خـود را مباحـث امنیتـی و نظامی ذکـر می کنند.
مرجع ملی سـازمان های مردم نهاد در کنوانسـیون بین المللی رامسـر با 
اشـاره بـه اینکه نـوع تصرف متفـاوت اسـت، گفت: یک تصـرف نظامی  
اسـت کـه نـه تنهـا بر معیشـت تأثیـر مثبـت نمی گـذارد بلکـه در برخی 
مـوارد تأثیـر منفـی نیـز بر اقتصـاد جوامع محلـی دارد اما ممکن اسـت 
درعیـن حـال بـه امنیـت کشـور کمـک کنـد کـه مـی تـوان آن را نیـز با 

ماحظـات زیسـت محیطی همـراه کرد.
وی ادامـه داد: یـک سـری تصرفـات از سـوی صنایع اتفـاق می افتد که 
غالبـا بـدون مجوزهای محیط زیسـتی و اجتماعی اسـت و امـکان دارد 
کـه در کوتاه مـدت تأثیـر اولیه خوبی به همراه داشـته باشـد امـا در بلند 
مـدت تأثیـر منفی بسـیار زیـاد و غیـر قابل جبرانـی بر جـای می گذارد 
یعنـی مـا بعضی وقت هـا مصالح کوتاه مدت را فـدای مصالح بلندمدت 
می کنیـم کـه نـه تنهـا اثـرات اقتصـادی منفـی دارد بلکـه بر سـامت و 

تندرسـتی اجتمـاع نیز تأثیـر می گذارد.

ــرق  ــت ش ــط زیس ــی آب و محی ــز پژوهش ــگر مرک پژوهش
طوالنــی  و شــکاف های  درز  نیشــابور شــاهد  در  گفــت: 
و  شــکاف ها  و  درز  هســتیم،  کیلومتــر   15 بــر  بالــغ 
فرونشســت های دشــت نیشــابور بــا افــت ســطح آب هــای 

زیرزمینــی در ارتبــاط هســتند.
عنــوان کــرد:  ایســنا  بــا  در گفت وگــو  میثــم مجیــدی 
افزایــش شــدید افــت ســطح آب زیرزمینــی، افزایــش 
ــی،  ــت فعل ــر وضعی ــًا دو براب ــزان تقریب ــه می شــوری آب ب
تغذیــه  چشــمگیر  کاهــش  زمیــن،  نشســت  تشــدید 

انتقاد از نحوه اطالع رسانی درباره دالیل مرگ 
پرندگان میانکاله

پرنده

محیط 
زیست

رصد جرایم مرتبط با قوانین محیط زیست 
در فضای مجازی

سرشماری 1۵۰ هزار پرنده مهاجر در خوزستان

ــن  ــا قوانی ــط ب ــم مرتب جرای
ــای  ــت در فض ــط زیس محی
امضــای  بــا  مجــازی 
ــان  تفاهمنامــه همــکاری می
پلیــس فتــا و ســازمان محیــط زیســت رصــد و 
ــگاه  ــزارش روز ســه شــنبه پای پایــش می شــود.به گ
خبــری پلیــس، ســردار وحیــد مجیــد رئیــس 
پلیــس ســایبری هــدف از امضــای ایــن تفاهمنامــه 
همــکاری بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
کشــور را ضــرورت حفــظ محیــط زیســت در فضــای 
ســایبر عنــوان کــرد و گفــت: مشــاهده برخــی اخبــار، 
عکــس و فیلــم هــا در خصــوص انتشــار آگهــی هــای 
فــروش غیرمجــاز حیوانــات وحشــی و نــادر، تصاویــر 
و کلیــپ هــای حیــوان آزاری، شــکار حیــات وحــش و 
زائــل کــردن جنــگل هــا و تخریــب محیــط زیســت در 
فضــای مجــازی بــر امنیــت عمومی کشــور، تشــویش 
ــی و ناســالم ســازی فضــای مجــازی  ــان عموم اذه

ــا  ــس فت ــه داد: پلی ــه ســزایی دارد.وی ادام ــر ب تاثی
بــا هــدف توزیــع مســئولیت تامیــن امنیــت فضــای 
مســئولیت  ســازمان،  بــرون  و  درون  در  مجــازی 
ســازی در ســازمان هــای مســئول، توســعه مشــارکت 
ــم فضــای  ــرل جرای ــان در کنت ــال ســایر ذی نفع فع
ــور انســجام بخشــی،  ــه منظ ــن ب ــازی و همچنی مج
ــی بیشــتر در خصــوص رصــد و  ــم افزای ــز و ه تمرک
پایــش فضــای مجــازی و مقابلــه بــا جرایــم مرتبــط 
ــا  ــه ای را ب ــت، تفاهمنام ــط زیس ــن محی ــا قوانی ب
ــد  ــور منعق ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کرد.ســردار مجیــد گفــت: براســاس ایــن تفاهمنامــه، 
ــط زیســت  ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــگان حفاظ ی
ــط  ــور محی ــی در ام ــط خــاص قضائ ــوان ضاب ــه عن ب
ــا پشــتیبانی فنــی و آموزشــی  ــد ب زیســت مــی توان
پلیــس فتــا نســبت بــه رصــد، شناســایی و پیگیــری 
ــای  ــدام و در فض ــود اق ــت خ ــوزه ماموری ــم ح جرای

ــردازد. ــت بپ ــای ماموری ــه ایف ــازی ب مج

طبیعــی  محیــط  معــاون 
حفاظــت محیــط زیســت 
خوزســتان گفــت: 150 هــزار 
قطعــه پرنــده در سرشــماری 
پرنــدگان مهاجــر و زمســتانه آبــزی و کنــار آبــزی در 
ــدند  ــاهده ش ــتان مش ــای خوزس ــا و آبگیره تاالب ه
کــه ایــن آمــار 20 درصــد نســبت بــه پارســال کاهــش 
ــوال سه شــنبه در گفــت  ــادل م داشــته است.ســید ع
وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا، دلیــل کاهــش آمــار پرنــدگان 
ــی  ــدم دسترس ــال را ع ــماری امس ــر در سرش مهاج
ــاد آب  ــق زی ــیع، عم ــی وس ــش آب ــل پراکن ــه دلی ب
افــزود:  عنــوان کــرد.وی  زیســتگاه ها  امنیــت  و 
ــم،  ــاالب هورالعظی ــدگان در ت ــداد پرن ــترین تع بیش
بیشــترین تنــوع در تــاالب شــادگان و بیشــترین 
ــذه مشــاهده  ــدون ای ــاالب بن کاهــش جمعیــت در ت
ــا 79  شــده اســت. مــوال اضافــه کــرد: هورالعظیــم ب
ــدگان را در  هــزار و 700 قطعــه بیشــترین تعــداد پرن

ــود اختصــاص داده اســت. ــه خ ــن سرشــماری ب ای
وی ادامــه داد: امســال 31 هــزار و 251 قطعــه در 
تــاالب بامــدژ، هشــت هــزار و 360 قطعــه در تــاالب 
شــادگان و 10 هــزار و 900 قطعــه در تــاالب میانگــران 
شــمارش شــده اســت.موال بیشــترین جمعیــت 
ــا  ــانان ب ــی س ــه مرغاب ــوط ب ــده را مرب ــمارش ش ش
ــرد و  ــوان ک ــه عن ــزار قطع ــر 88 ه ــغ ب ــی بال جمعیت
گفــت: در ایــن سرشــماری 97 گونــه پرنــده شــمارش 
ــم مشــاهده شــده  ــه در هورالعظی ــه 67 گون شــده ک
مارگــردن،  حواصیــل،  غــول  وی  اســت.به گفتــه 
ــری،  ــدار، اردک مرم ــی، اردک تاج ــراس آفریقای آک
پلیــکان ســفید و پلیــکان خاکســتری گونه هــای 
حائــز اهمیتــی بودنــد کــه در ایــن سرشــماری 
مشــاهده شــده اند. وی افــزود: ایــن سرشــماری هــر 
ســاله از اول ژانویــه )11 دی مــاه( بــه مــدت 16 روز 
انجــام مــی شــود کــه امســال در 42 ایســتگاه، در 14 

ــر اســتان اجــرا شــده اســت. ــاالب و آبگی ت

تلف شدن یک گونه نادر  از گربه سانان در تصادف جاده ای
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از تلف شدن یک لینکس در روستای اغشت شهرستان 
ساوجباغ خبر داد.

گزارش 
ایسنا

پاکسازی دریاچه 
تبزنگان

یس
ط ز

حی
پروژه های عمرانی بدون پیوست زیست محیطی م

اجرا نخواهد شد
رئیـــس ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت 
بـــدون  عمرانـــی  هـــای  پـــروژه  گفـــت: 
پیوســـت زیســـت محیطـــی اجـــرا نخواهـــد 

شـــد.
عیســـی کانتـــری در جمـــع خبرنـــگاران در حاشـــیه 
ــل  ــاه در محـ ــن مـ ــورای اداری در 14 بهمـ ــزاری شـ برگـ
اســـتانداری خراســـان شـــمالی اظهارکـــرد: طبـــق برنامـــه 
ــم  ــام معظـ ــد مقـ ــر از آن تاکیـ ــعه و باالتـ ــم توسـ ششـ
رهبـــری اســـت کـــه بـــه طـــور کلـــی بـــه پـــروژه هایـــی 
کـــه پیوســـت زیســـت محیطـــی نداشـــته باشـــند و 
ـــازه  ـــد، اج ـــم کنن ـــت را فراه ـــط زیس ـــب محی ـــه تخری زمین

ــود. ــت داده نشـ فعالیـ
وی افـــزود: ایـــن ســـازمان طبـــق قانـــون طـــی دو مـــاه 
ـــادر  ـــرا را ص ـــرای اج ـــوز الزم ب ـــی و مج ـــا را بررس ـــرح ه ط
ـــیده  ـــه 45 روز رس ـــدت ب ـــن م ـــون ای ـــه اکن ـــرد ک ـــی ک م

ـــت. اس

کانتـــری ادامـــه داد: سیاســـت دولـــت توســـعه پایـــدار 
ـــای  ـــه ه ـــام برنام ـــدار تم ـــعه پای ـــتای توس ـــت و در راس اس
ـــد. ـــی کن ـــال م ـــی را دنب ـــت محیط ـــته زیس ـــا بس ـــعه ب توس
ـــاد  ـــه ای ایج ـــت کارخان ـــرار اس ـــر ق ـــرد: اگ ـــح ک وی تصری
ــت  ــی رعایـ ــت محیطـ ــای زیسـ ــته هـ ــد بسـ ــود، بایـ شـ
شـــود تـــا مشـــکات زیســـت محیطـــی ایجـــاد نشـــود.

رئیـــس ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت تاکیدکـــرد: 
اگـــر در گذشـــته نیـــز احیانـــا در ایـــن ارتبـــاط کوتاهـــی 

هایـــی انجـــام شـــده، بایـــد جبـــران شـــود.
ـــات  ـــت حی ـــدی جمعی ـــش 23 درص ـــه از افزای وی در ادام

ـــر داد. ـــتان خب ـــی گلس ـــارک مل ـــش در پ وح
ـــکاری  ـــه هم ـــم نام ـــورای اداری، تفاه ـــه ش ـــان جلس در پای
ـــت  ـــازمان حفاظ ـــمالی و س ـــان ش ـــتانداری خراس ـــن اس بی
ــای  ــروژه هـ ــعه پـ ــرای توسـ ــور بـ ــت کشـ ــط زیسـ محیـ
حفاظـــت محیـــط زیســـت و مســـائل زیســـت محیطـــی 

ایـــن اســـتان امضـــاء شـــد.

گی
ود

آل

پلیــس ایتالیــا در کمتــر از 3 ســاعت 162 
ــع  ــون من ــی از قان ــل تخط ــه دلی ــده را ب رانن

ــرد. ــه ک ــان جریم ــردد در می ت
ــت از  ــت موق ــن ممنوعی ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ســاعت 10:00 صبــح روز گذشــته )یک شــنبه( بــه 
ــاش  ــر در ت ــل عص ــا اوای ــد و ت ــاز ش ــی آغ ــت محل وق
بــرای کاهــش آلودگــی هــوای ایــن شــهر ادامــه داشــت.
در همیــن حــال پلیــس ایــن شــهر ظــرف تنهــا دو ســاعت 
و نیــم افــرادی را کــه از ایــن ممنوعیــت ســرپیچی کــرده  

بودنــد بــا جریمه هــای 164 یورویــی مجــازات کــرد.
ــن  ــوان آلوده تری ــه عن ــادی ب ــال 2008 می ــان در س می
هــوا  آلودگــی  و  دود  و  شــد  شــناخته  اروپــا  شــهر 
ــوب  ــهر محس ــن ش ــدی در ای ــکل ج ــک مش ــان ی هم چن

. د می شــو
ــر  ــاعت 12:30 ظه ــی در س ــانه های محل ــزارش رس ــه گ ب
ــرل رودی  ــورد کنت ــی 621 م ــت محل ــه وق ــته ب روز گذش
ــا  ــدگان آنه ــه رانن ــت ک ــورت گرف ــی ص ــردد خودروهای ت
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این صفحه می خوانیم
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اتفاقـی کـه بـا توجه بـه رویدادهـای اخیر در جزیره قشـم و 
بازدید بعدی کارشناسـان و بازرسـان یونسکو در بهار سال 99 

از ژئوپارک قشـم محتمل اسـت.
حـال بـه گزارش های منتشرشـده در طول امسـال برگردیم: 
22 آبـان 98 خبرگـزاری مهـر در ایـن گزارش هشـدار داده با 
توجـه بـه مجوزهـای اخیر صادرشـده بـرای مـزارع پرورش 
میگـو، خطـر گرفتـن کارت قرمـز یونسـکو بـه شـدت ایـن 

منطقـه را تهدیـد می کند.
»علیرضـا امـری کاظمـی« مدیر ژئوپـارک جهانی قشـم در 
همیـن گـزارش می گویـد: » چنـدی پیش سـازمان منطقه 

آزاد قشـم بـا سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان هرمـزگان 
توافق نامـه ای را امضـاء کردنـد کـه موضـوع آن اسـتعام 
صـدور هرگونـه مجـوز از منطقـه آزاد قشـم بـود ولـی بعد از 
آن توافق نامـه مشـاهده کردیـم مجوزهایی که داده می شـد 
بدون اطاع و اسـتعام از این سـازمان انجام گرفته اسـت. 
حتـی تعـداد ایـن مجوزهـا نسـبت بـه قبـل از توافق نامـه 
بیشـتر هم شـد!  اکنـون مجوزها بـدون اطاع مـا در حریم 
ژئوسـایت هـا داده شـده اسـت. برخـی از این واگـذاری ها 

فعـال شـده و برخـی دیگـر هنـوز فعال نیسـتند.«
علیرضـا امـری کاظمی کـه تنها عضو ایرانی کمیته مشـورتی 

شـبکه جهانـی ژئوپارک هـا اسـت در ادامـه گفتگویـش بـا 
ایـن خبرگـزاری اضافـه می کنـد: »اکنـون 15 مجـوز از ایـن 
مجوزهایـی کـه صـادر شـده قطعا با ژئوسـایت های قشـم 
تداخـل دارد. البتـه مـی دانیم که تعداد این مجوزها بیشـتر 
اسـت و اکثـرا در حـوزه پـرورش میگـو هسـتند. بنابراین یا 
بایـد ایـن مجوزهـا باطـل شـود و یـا بررسـی مجـدد انجام 
گیـرد. مـا بارها با جهاد کشـاورزی اسـتان جلسـه گذاشـته 
ایـم و بـه توافق هم می رسـیم ولـی دوباره بعد از آن شـاهد 
صـدور مجـوز هسـتیم! بـه همین دلیـل از طریـق مدیریت 
حقـوق سـازمان منطقـه آزاد قشـم مراجعـه قضایـی را در 

جریـان گذاشـته ایـم و منتظر اقدام هسـتیم.«
امـری کاظمـی که بـه دلیل تحصیـات تخصصـی مرتبط و 
مسئولیتش در کمیته مشورتی یونسکو و مدیریت ژئوپارک 
قشـم کامـا به خطـرات موجـود حـول کارت قرمز یونسـکو 
آگاه اسـت، دقیقـا 15 روز بعـد از ایـن گفت وگـو بـا حکـم 
مدیرعامـل منطقـه آزاد قشـم، سرپرسـت اداره گردشـگری، 
میراث فرهنگی و صنایع دسـتی منطقه آزاد قشـم می شود؛ 
اتفاقـی کـه قاعدتا باید نویـد دهنده ی رخدادهـای خوبی در 

جهـت تغییـر باشـد اما ایـن اتفاق هنـوز رخ نداده اسـت.
علیرضـا امـری کاظمـی در ایـن گفت وگـو با تسـنیم در یکم 
شـهریور 98 می گوید: » ژئوپارک قشـم در حال حاضر دارای 
کارت سـبز از سـازمان جهانـی ژئوپارک هاسـت و در سـال 
آینـده مجددا ارزیابی دوره ای توسـط یونسـکو انجام خواهد 
شـد کـه به دلیل رعایـت اسـتانداردها در این بـاب، ژئوپارک 
قشـم یک بار دیگر نیز کارت سـبز دریافت خواهد کرد و در 

لیسـت جهانی باقـی می ماند.«
سـوال اصلـی اینجاسـت بـا توجـه بـه خبری شـدن صـدور 
مجوزهـای بی رویـه در قشـم برای مزرعه هـای پروش میگو 
در ابتـدای سـال 98 و آگاهـی از وجود خطـرات تهدیدکننده 
از حـال و وضعیـت خـوب  ژئوپارک هـا چگونـه می تـوان 

ژئوپـارک قشـم سـخن گفت؟
از طرفـی بـه نظـر می رسـد دسـتگاه قضایـی هـم تـا حـد 
زیـادی از ایـن وضعیت و روند آگاه بوده اسـت. در گزارشـی 
که خبرگزاری تسـنیم از سـفر حجت االسام رئیسی رییس 
دسـتگاه قضـا در 11 مهـر 98 بـه اسـتان هرمـزگان منتشـر 
کـرده اسـت، از تاکیـد و توصیـه او به مقامـات قضایی برای 
برخـورد بـا ایـن پدیـده باخبـر می شـویم: » حجت االسـام 
رئیسـی به دادسـتان و رئیس دادگسـتری هرمزگان دستور 
پیگیـری مـوارد خـاص محیـط زیسـتی را داد و تاکیـد کرد 
مـوارد خـاص محیـط زیسـتی کـه بـه دریـا آسـیب وارد 
کرده انـد را سـریعا احصـاء کـرده و مورد بررسـی قـرار دهید. 
حجت االسـام سـیدابراهیم رئیسـی با بیان اینکه سـاحل و 
دریـا و مناظـر طبیعـی متعلـق به عمـوم مردم اسـت گفت: 
حفـظ دریـا و محیـط  زیسـت از حقـوق عامه و مـورد تاکید 
رهبـری اسـت و بـه هیـچ فـردی اجـازه تعـرض بـه محیط 
زیسـت در قالـب دریاخـواری، کوه خـواری، جنگل خـواری و 
سـایر مـوارد داده نخواهـد شـد. عـاوه بـر تاکیـدات ویژه و 
شـفاف رئیس قوه قضا، حجت االسـام حسـن درویشـیان 
رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور نیـز کـه در ایـن سـفر 
اسـتانی رئیـس قـوه قضائیـه را همراهـی می کـرد صحبت 
از چالش هـا و آسـیب هایی کـه مـردم قشـم رنـج می دهـد 

به میـان آورد.

مشکل اصلی در نحوه 
دیگر واگذاری ها است 
که خارج از اختیارات 

سازمان منطقه آزاد قشم 
و توسط استان هرمزگان 
و عمدتا جهاد کشاورزی 
استان به عنوان متولی 
شیات انجام می شود. 

زمین های زیادی از 
محدوده ژئوپارک، 

محیط زیست و میراث 
فرهنگی بدون استعام 

راسا واگذار شده که 
کاربری تعریف شده 

برای آن ها مزارع 
پرورش میگو بوده 

است. 

واگذاری  اراضی، تیر خالص بر ژئوپارک قشم
واگذاری 1200 هکتار از اراضی این جزیره به مالک خصوصی پرسش های بسیاری را در مورد این واگذاری به وجود آورده است

ــرق  ــت ش ــط زیس ــی آب و محی ــز پژوهش ــگر مرک پژوهش
طوالنــی  و شــکاف های  درز  نیشــابور شــاهد  در  گفــت: 
و  شــکاف ها  و  درز  هســتیم،  کیلومتــر   15 بــر  بالــغ 
فرونشســت های دشــت نیشــابور بــا افــت ســطح آب هــای 

زیرزمینــی در ارتبــاط هســتند.
عنــوان کــرد:  ایســنا  بــا  در گفت وگــو  میثــم مجیــدی 
افزایــش شــدید افــت ســطح آب زیرزمینــی، افزایــش 
ــی،  ــت فعل ــر وضعی ــًا دو براب ــزان تقریب ــه می شــوری آب ب
تغذیــه  چشــمگیر  کاهــش  زمیــن،  نشســت  تشــدید 

آب هــای زیرزمینــی و بــه طــور قطــع افزایــش هزینه هــای 
و  بهره بــرداری  چاه هــای  از  برخــی  تخریــب  و  پمپــاژ 
در پــی آن تخریــب ســکونت گاه های مجــاور آن هــا، از 
ــع  ــرداری از مناب ــی در بهره ب ــد کنون ــه رون ــای ادام پیامده

ــت. آب اس
وی ادامــه داد: بخش هــای وســیعی از دشــت نیشــابور تــا 
ــه لحــاظ  ــز ب ــه لحــاظ افــت ســطح آب و نی ســال 1420 ب
ــاد  ــیار زی ــیب پذیری بس ــته آس ــع آب در دس ــت مناب کیفی
و زیــاد قــرار خواهنــد گرفــت، در واقــع ادامــه رونــد کنونــی 

ــات و  ــی از معض ــی، موج ــع آب زیرزمین ــت از مناب برداش
ــع و  ــا مناب ــط ب ــای مرتب ــدی را در بخش ه ــیب های ج آس

مصــارف آب مواجــه خواهــد نمــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه بیــان کــرد: در صــورت ادامــه رونــد 
ــه لحــاظ  ــًا مناطــق شــرقی دشــت نیشــابور ب ــی تقریب کنون
ــارج  ــد خ ــرداری و تولی ــه بهره ب ــطح آب از چرخ ــت س اف
خواهنــد شــد و مناطــق غربــی و جنوبــی دشــت بــه لحــاظ 

ــوند. ــارج می ش ــد خ ــه تولی ــی از چرخ کیف
مجیــدی افــزود: چنانچــه میــزان برداشــت فعلــی از منابــع 
ــه  ــوان ب ــم، می ت ــا حــدود 40 درصــد کاهــش دهی آب را ت
حفــظ وضعیــت کنونــی و پیشــگیری از بــروز وضعیــت 
مهم تریــن  آتــی کمــک کــرد،  ســال های  در  اســفناک 
ــای  ــت ســطح آب ه ــط زیســتی ناشــی از اف ــوارض محی ع
زیرزمینــی را می تــوان مســائل کیفــی آب، اثــرات بــر 

ــود. ــوان نم ــن عن ــت زمی ــه و نشس ــتم منطق اکوسیس
وی اظهــار کــرد: شــرایط کنونــی موجــب شــده در نیشــابور 
ــر  ــر 15 کیلومت ــغ ب ــی بال ــکاف های طوالن ــاهد درز و ش ش
دشــت  فرونشســت های  و  شــکاف ها  و  درز  باشــیم. 
ــاط  ــی در ارتب ــای زیرزمین ــطح آب ه ــت س ــا اف ــابور ب نیش
ــن درز و شــکاف ها بیشــتر در حاشــیه دشــت  هســتند، ای
ــمال  ــکاف ها در ش ــن ش ــوند. ای ــاهده می ش ــابور مش نیش
شــرقی دشــت وجــود دارنــد و اگــر در کنــار یکــی از 
ســازه های حیاتــی اتفــاق بیفتــد و یــا بــه ســمت یکــی از 
آن هــا حرکــت کنــد بــدون شــک دچــار جابه جایــی خطــوط 
ــی  ــاخت های طول ــال و زیرس ــط انتق ــای خ ــی، لوله ه ریل

ــد شــد. خواه

بحرانــی  آســتانه  اســتاندارد  هرچنــد  مجیــدی گفــت: 
شــدن نشســت زمیــن 4 میلی متــر اعــام شــده ولــی 
بــه طــور متوســط ســاالنه دشــت نیشــابور 120 میلیمتــر بــا 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــت هم فرونشس
ــکات  ــه مش ــا ب ــه تنه ــن ن ــت زمی ــه داد: نشس وی ادام
ــر  ــش ذخای ــث کاه ــه باع ــد، بلک ــن می زن ــی آب دام کیف
ــه  ــع و ب ــن مناب ــه ای ــش تغذی ــز کاه ــی و نی آب زیرزمین
هــم خــوردن الگــوی جریانــات ســطحی و زیرســطحی 
قــادر  تمام نشــدنی،  چرخــه ای  همچــون  می شــود کــه 
هســتند بــه طــور کلــی توســعه و پایــداری منابــع آب را در 
ــی  ــز پژوهش ــگر مرک ــن پژوهش ــد. ای ــن ببرن ــه از بی منطق
ــی ها در  ــق بررس ــت: طب ــرق گف ــت ش ــط زیس آب و محی
حــال حاضــر منابــع آب شــیرین در دشــت نیشــابور بســیار 
در معــرض خطــر بــوده و تــا ســال 1420 گســتره وســیعی 
از دشــت نیشــابور و منابــع آب زیرزمینــی در معــرض 
ــی  ــه معن ــوع ب ــن موض ــرد، ای ــرار می گی ــتر ق ــوری بیش ش
ــوب  ــاورزی مرغ ــی کش ــد اراض ــش از 40 درص ــروج بی خ
ایــن دشــت از چرخــه تولیــد بــوده و تهدیــد جــدی بــرای 
تامیــن آب ســالم و مرغــوب بــه منظــور مصــارف شــرب و 

ــت. ــت اس بهداش
ــوری  ــش ش ــل در افزای ــن عام ــرد: مهم تری ــرح ک وی مط
آب زیرزمینــی افــت ســطح آب اســت کــه ســبب انباشــت 
ــدم  ــن ع ــده، همچنی ــف دشــت ش ــاط مختل ــوری در نق ش
ــت  ــل اف ــه دلی ــی ب ــی از آب زیرزمین ــک اضاف ــروج نم خ
ــاح را در آب  ــایر ام ــز س ــک و نی ــادل نم ــطح آب، تع س

ــت. ــرده اس ــن ب ــابور از بی ــی نیش زیرزمین

شکاف های 15 کیلومتری در دشت نیشابور

فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت از لغـو مجوز شـکار برای 
اتبـاع خارجـی در سـال جاری خبر داد.سـرهنگ جمشـید محبت 
خانـی در خصـوص لغـو فـروش مجـوز شـکار بـه اتبـاع خارجـی 
گفت: بنا به دسـتور رییس سـازمان حفاظت محیط زیسـت  و با 
احتـرام بـه افکار عمومی و جوامع دانشـگاهی کشـور امسـال هیچ 
مجـوز شـکاری بـرای اتبـاع خارجی صـادر نخواهد شـد.به گزارش 
پایـگاه اطـاع رسـانی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، فرمانده 
یـگان حفاظـت محیط زیسـت، در خصوص تعداد سـهمیه  شـکار 
در نظـر گرفتـه شـده بـرای اتبـاع خارجـی در سـال جـاری گفـت: 
امسـال تعـداد مجوزهای شـکار برای اتبـاع غیر ایرانـی 200 مجوز 
بـود کـه بـا دسـتور مسـتقیم رییـس سـازمان محیط زیسـت لغو 
شـد. ی ادامـه داد: طبـق برنامـه ریـزی معاونـت محیـط زیسـت 
طبیعـی سـازمان حفاظت محیط زیسـت برای صـدور مجوز 447 
مجـوز شـکار چهارپـا برنامـه ریـزی شـده بـود کـه 40 درصـد آن 
بـرای شـکارچیان خارجـی در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه 12 درصد 
از آن صـادر شـده و امـکان لغـو آن وجـود نـدارد امـا بـه دسـتور 
آقـای کانتـری باقـی ایـن 40 درصـد از مجوزهـا صـادر نخواهـد 
شـد.فرمانده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان اینکـه طبق 
هـای  پروانـه  زیسـت،  محیـط  حفاظـت  سـازمان  دسـتورالعمل 
شـکار بـرای حیوانـات بـاالی 9 سـال صـادر خواهـد شـد افـزود: 
فرماندهـان یـگان موظـف شـده انـد بر سـن حیوانات شکارشـده 
نظـارت دقیـق داشـته باشـند تـا جانـوری با سـن کمتر از 9 سـال 
شـکار نشـود.طبق برنامـه ریـزی معاونـت محیـط زیسـت طبیعی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـرای صـدور مجـوز 447 مجوز 
شـکار چهارپـا برنامـه ریـزی شـده بـود کـه 40 درصـد آن بـرای 
شـکارچیان خارجـی در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه 12 درصـد از آن 
صـادر شـده و امـکان لغـو آن وجـود نـدارد امـا بـه دسـتور آقـای 

کانتـری باقـی ایـن 40 درصـد از مجوزهـا صـادر نخواهد شـد.

لغو صدور مجوز شکار برای 
اتباع خارجی در سال جاری

طرح جامع ؛ جاده میان بر
برای نجات میانکاله

خبر

مـرگ  آذربایجان شـرقی  ای  منطقـه  آب  مدیرعامـل 
دسـته جمعی پرنـدگان مهاجـر در تـاالب بین المللـی 
میانکالـه در شـرق مازندران طی دو هفته گذشـته یک 
بـار دیگـر تبعـات نبود طـرح جامع را برای چنین منطقـه ای با حـدود 70 هزار هکتار 
وسـعت و در اختیـار داشـتن عنـوان " ذخیـرگاه زیسـت کـره جهانـی " نشـان داده 

است.
تـاالب میانکاله با مسـاحت 68 هـزار هکتاری یکی از ذخیرگاه ها زیسـت کره جهان 
در ایـران اسـت و بیـن 130 تـا 150 گونـه پرنـده بومـی و غیر بومی را بـا حداقل یک 

میلیـون بال جمعیـت میززبانی می کند.
این منطقه در سـال های اخیر گذشـته از آسـیب دیدن از خشکسـالی ، با مشکات 
عدیـده دیگـری ماننـد آتش سـوزی هـای زنجیـره ای ، تصـرف هـای غیرقانونی ، 

کاهـش حـق آبه و غیـره مواجه بوده اسـت.
اگرچـه محیـط زیسـت اسـتان مازنـدران از نـگاه عامه و حتی کارشناسـان زیسـت 
محیطـی و تشـکل هـای مرتبـط متولـی اول و تـا آخـر ایـن تـاالب بیـن المللـی و 
پناهـگاه حیـات وحش محسـوب می شـد، ولـی مخاطـرات تهدیدی بر پیکـره آن 
نشـان داده کـه ایـن سـازمان بـا وجود ایـن که خـود را متولی اصلی بر این زیسـت 
بـوم مـی دانـد، ولی به دالیلی مختلـف از جمله دلیل کمبود امکانـات و تجهیزات ) 
آتش نشـان، لودر، بولدزرو سـایر ادوات ( و تکنولوژی روز ) دوربین های نظارتی (، 
نیـروی انسـانی مورد نیاز ) متناسـب با وسـعت تـاالب و پناهـگاه( و از همه مهمتر 
نداشـتن ضمانـت اجرایـی الزم بـرای انجـام وظایفـش بـا انـواع و اقسـام تهدیدها 
مواجـه شـد کـه کـم تریـن نتیجـه آن مرگ دسـته جمعـی پرنـدگان در هفته های 
اخیـر و خشـک شـدن حـدود 20 درصـد از مسـاحت ایـن پهنـه زیسـت محیطـی 
بـوده اسـت. تهدیدهـای پیـش روی تـاالب بین المللـی میانکاله به عنـوان یکی از 
ذخیرگاههـای زیسـت کـره جهـان در شـمال ایـران موجب شـد تا پـس از موفقیت 
دولـت در احیـای دریاچـه ارومیـه و کاهـش مخاطـرات آن پهنه آبی بـه عنوان یکی 
از زیسـت بـوم هـای مهـم ایـران و جهـان،  احیـاء تاالب بیـن المللـی میانکاله نیز 
در دسـتور کار قـرار گیـرد ، ولـی بـروز  نقـاط ضعفـی در اجـرای تمـام و کمـال ایـن 
طـرح کـه طبـق مصوبه شـورای عالی محیط زیسـت در ابتـدای دولت تدبیـر و امید 
نیـز اجرایـی مـی شـد، این بـار بـا ورود مجدد دولـت، طـرح جامع حفاظـت از این 
تـاالب بـا حضـور وزارتخانـه هـای جهادکشـاورزی، نیـرو، صنایـع و معادن، سـازمان 
محیطزیسـت به ریاسـت معاون اول رییس جمهوری به تصویب برسـد که به نظر 
مـی رسـد مـی تواند در صـورت اجرای کامل این تـاالب بین المللـی را از تهدیدهای 

پیـش رو نجـات دهد.
کارشناسـان زیسـت محیطی نبود طـرح جامع حفاظت را مهمتریـن نقطه ضعف و 
علـت اصلـی بروز برخی مخاطرات سـال هـای اخیر بر پیکره این زیسـت بوم ایران 
در شـمال کشـور دانسـتند و خشک شـدن حدود 20 درصد از مساحت این پهنه آبی 
در یـک دهـه گذشـته به دلیل صدور مجوزهـای بی رویه پرورش ماهـی ، حفر چاه، 
افزایـش سـطح مزارع کشـاورزی آبـی در باال دسـت، ورود آالینده های کشـاورزی و 

صنعتـی بـه داخل تاالب و بسـیاری از تهدیدهـای دیگر بیان کردند.

محیط 
زیست

گرتا تونبرگ، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل 2020 شد
گرتا تونبرگ فعال نوجوان محیط زیست برای دومین سال متوالی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد.

رنا
 ای

س:
عک

رییــس اداره محیــط زیســت نقــده بــا اشــاره بــه کاهــش دمــای 
هــوا طــی روزهــای گذشــته گفــت: بــر اثــر کاهــش قابــل توجــه 
ــن شهرســتان شــامل حســنلو،  ــی ای ــاالب بین الملل ــا، ســه ت دم

ــخ  بســته اســت. ــولدوز ی ــنگی و س درگه  س
اکبــر محمدیــان روز سه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: 30 درصــد از مســاحت تــاالب ســولدوز و کل ســطح 
تاالب هــای درگــه ســنگی و حســنلو طبــق مشــاهده کارشناســان 

ــت. ــه شده اس ــی مواج ــا یخ زدگ ــت ب ــط زیس محی
ــزی  ــوا، برنامه ری ــرمای ه ــش س ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای تامیــن غــذای پرنــدگان را ضــروری کرده اســت، اظهــار کــرد: 
پرنــدگان بومــی و مهاجــر در فصــل زمســتان بــا مشــکل مواجــه و 
تامیــن غــذای آنهــا بــه یکــی از دغدغه هــای دوســتداران محیــط 
ــن  ــل ای ــرای ح ــات الزم ب ــه اقدام ــود ک ــل می ش ــت تبدی زیس

مشــکل انجــام شــده اســت.
ــه فعالیــت خــوب تشــکل های محیــط زیســتی  ــا اشــاره ب وی ب
در نقــده بیــان کــرد : در طــول فصــل زمســتان امســال نیــز نظیــر 
ــه  ــدام ب ــط زیســتی، اق ــار تشــکل محی ــته، چه ــال های گذش س
ــه کوهســتان های منطقــه  ــد کــه ایــن اقــدام ب دانه پاشــی کرده ان

بــرای تغذیــه حیوانــات وحشــی نیــز تعمیــم یافته اســت.
نقــده بــا 17 تــاالب فصلــی، نیم فصلــی و دائمــی پناهــگاه 
ــن  ــات وحشــی محســوب می شــود؛ از ای ــرای حیوان مناســبی ب
میــان، پنــج تــاالب در قالــب ســه ســایت در کنوانســیون رامســر 

ــود. ــناخته می ش ــی ش ــتگاه جهان ــوان زیس ــه عن ب
ــا پوشــش گیاهــی و  ــده ب ــی نق ــل  و فصل ــن المل ــای بی تاالب ه
نیــزاری و شــرایط مســاعد زیســت محیطــی، همــواره بــه عنــوان 
یکــی از مراکــز مهــم مهاجــرت، تخمگــذاری و جوجــه آوری 

ــه شــمار مــی رود. ــان ب ــزی در جه ــار آب ــزی و کن ــدگان آب پرن

3 تاالب بین المللی 
در نقده یخ بست
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گی
ود

جریمه سنگین پلیس ایتالیا برای تخطی از مقررات آل
زیست محیطی

پلیــس ایتالیــا در کمتــر از 3 ســاعت 162 
ــع  ــون من ــی از قان ــل تخط ــه دلی ــده را ب رانن

ــرد. ــه ک ــان جریم ــردد در می ت
ــت از  ــت موق ــن ممنوعی ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ســاعت 10:00 صبــح روز گذشــته )یک شــنبه( بــه 
ــاش  ــر در ت ــل عص ــا اوای ــد و ت ــاز ش ــی آغ ــت محل وق
بــرای کاهــش آلودگــی هــوای ایــن شــهر ادامــه داشــت.
در همیــن حــال پلیــس ایــن شــهر ظــرف تنهــا دو ســاعت 
و نیــم افــرادی را کــه از ایــن ممنوعیــت ســرپیچی کــرده  

بودنــد بــا جریمه هــای 164 یورویــی مجــازات کــرد.
ــن  ــوان آلوده تری ــه عن ــادی ب ــال 2008 می ــان در س می
هــوا  آلودگــی  و  دود  و  شــد  شــناخته  اروپــا  شــهر 
ــوب  ــهر محس ــن ش ــدی در ای ــکل ج ــک مش ــان ی هم چن

. د می شــو
ــر  ــاعت 12:30 ظه ــی در س ــانه های محل ــزارش رس ــه گ ب
ــرل رودی  ــورد کنت ــی 621 م ــت محل ــه وق ــته ب روز گذش
ــا  ــدگان آنه ــه رانن ــت ک ــورت گرف ــی ص ــردد خودروهای ت

بــه روز "پیــاده روی یک شــنبه" پایبنــد نماندنــد. ایــن 
ــن  ــا معلولی ــی ی ــه برق ــایل نقلی ــامل وس ــت ش ممنوعی
ــوص  ــه خص ــا ب ــی از خیابان ه ــن برخ ــود. هم چنی نمی ش
ــیروی آث  ــن س ــگاه س ــه ورزش ــی ب ــور دسترس ــه منظ ب

ــده اســت. ــاز مان ــان ب می
ــا در  ــردد خودروه ــه ت ــت ک ــاری نیس ــتین ب ــن نخس ای
ــن  ــد ای ــده هرچن ــوع ش ــان ممن ــهری می ــدوده ش مح

ــدارد. ــهروندان ن ــن ش ــادی بی ــت زی ــرح محبوبی ط
مــاه گذشــته میــادی چندیــن شــهر ایتالیــا از جملــه رم 
و هم چنیــن میــان وســایل نقلیــه دیزلــی را پــس از 
ــوع  ــت ممن ــور موق ــه ط ــوا ب ــی ه ــطح آلودگ ــش س افزای

ــد. اعــام کردن
تولیــد  بی بی ســی،  خبــری  شــبکه  گــزارش  بــر  بنــا 
گازهــای گلخانــه ای وســایل نقلیــه رایج تریــن منبــع ریــز 
ــوان   ــا عن ــه ب ــت ک ــامتی اس ــرای س ــاک ب ذرات خطرن

می شــوند.  شــناخته    2.5  PM و   PM10s

هوا
 و 

وزش باد شدید در 6 استانآب
ســریع  هشــدار  و  بینــی  پیــش  مدیــرکل 
ــه وزش  ــن اشــاره ب ســازمان هواشناســی ضم
ــاد شــدید در 6 اســتان کشــور طــی روز )15  ب
بهمــن( گفــت: ســامانه بارشــی جدیــدی از 
ــه کشــور  ــج شــنبه )17 بهمــن( ب اواخــر وقــت پن

می شــود. وارد 
صــادق ضیاییــان در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان ایــن کــه 
ــر اســاس تحلیــل آخریــن نقشــه هــای هواشناســی روز  ب
)15 بهمــن( در شــمال غــرب کشــور بــه ویــژه اســتان های 
ــارش  ــرز ب ــات الب ــتان و ارتفاع ــی و کردس ــان غرب آذربایج
پراکنــده بــاران و بــرف رخــداد، اظهــار کــرد: ایــن وضعیــت 
تــا فــردا )16 بهمــن( ادامــه دارد و عــاوه بــر مناطــق ذکــر 
ــز  ــمالی نی ــان ش ــتان خراس ــمالی اس ــق ش ــده در مناط ش

بــارش پراکنــده بــاران را شــاهد خواهیــم بــود.
ســازمان  ســریع  هشــدار  و  بینــی  پیــش  کل  مدیــر 
هواشناســی ادامــه داد: روز )15 بهمــن( وزش بــاد شــدید 
شــرق  قــم،  اردبیــل، گیــان،  اســتان های  بــرای  نیــز 
اســتان  شــرقی  نیمــه  و  شــمالی  خراســان  ســمنان، 

خراســان رضــوی پیــش بینــی شــده بــود.
بــه گفتــه ضیاییــان، از روز پنــج شــنبه )17بهمــن( بــا ورود 
ــوب  ــد در شــمال غــرب، غــرب و جن ســامانه بارشــی جدی
غــرب کشــور بــارش پراکنــده بــاران و بــرف و گاهــی 
ــرق رخ  ــد و ب ــتعد رع ــق مس ــدید و در مناط ــاد ش وزش ب

می دهــد.
ــر  ــه ایــن کــه از روز جمعــه )18 بهمــن( ب ــا اشــاره ب وی ب
ــارش افــزوده می شــود، تصریــح کــرد:  گســتره و میــزان ب
ــای  ــه ه ــات و دامن ــده ارتفاع ــر ش ــق ذک ــر مناط ــاوه ب ع
زاگــرس مرکــزی، البــرز، شــمال شــرق و ســواحل شــمالی 

ــد شــد. ــر خواهن ــز متاث کشــور نی
ضیاییــان بــا بیــان ایــن کــه رونــد افزایــش نســبی دمــای 
ــر  ــب و در دیگ ــه ش ــا جمع ــور ت ــی کش ــه غرب ــوا در نیم ه
مناطــق بــه ویــژه نیمــه شــرقی تــا شــنبه شــب )19 
ــای  ــرب دری ــردا غ ــروز و ف ــت: ام ــه دارد، گف ــن( ادام بهم
خــزر مــواج اســت و فــردا از ارتفــاع امــواج در خلیــج 

فــارس کاســته می شــود.
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افقی
  1 - ســتیزه، پیکار، نزاع - کام 

تنفــر، حرف بیزاری - دكان كوچك، 

فروشــگاه فلزی، كیوسك روزنامه 

فروشــی - سفیدی آخر شب، در 

ایران دهه ی آن معروف اســت 2 - 

فرمانــده بدن - بیماری ریوی، نت 

بیمار - زیر انداز خفته - با ســور می 

آید، همنشــین ســور 3 - همسر مرد - 

یاســمن، گل ســفید - زگیل - نشانه 

جمع، بله شــیرازی، بله بی ادب 4 - 

درونــی - گاو تبتــی - آینده 5 - دوار 

بــه هم ریخته - شــبانگاه - هولناك، 

ترســناك 6 - ضمیر اشاره، اشاره به 

دور، از خواهــران برونته - پیدا كرده 

شــده، گریخته، رها شده - نوعی 

خواهر و برادر - بخشــنده 7 - آلوی 

كوهی - ســنگ چاقو تیز کنی - 

زندگانی، پایــدار ماندن - حرف تعجب، 

تعجب زنانه، گشــوده 8 - سو وارونه 

- حملــه و هجوم  - خونبها - پشــته 

و تــل  9 - نــام بحری در عروض - 

کنــد ذهنی - پــوالد 10 - پیچ تنظیم 

صدا - مزاحم تابســتانی، حشــره سمج 

- قریحــه 11 - پویــش مکن - بیتا 

بــدون ب - کاه لبــه دار 12 - ضمیر 

داخلی، داخل، دوم شــخص مفرد - 

آبکش  - كشــوری عربی، كشــور مبارك 

- روشــنایی، از شهرهای استان سر 

ســبز مازندران 13 - بســتنی به کمر، 

به کمر میبندند - آســان - بی شــرم 

- خداوند، چاشــنی غذا 14 - نیزه 

ها - سكســكه - قصاص 15 - مدافع 

ســپاهان - بورس درهم - مگس

عمودی 
 1 - شــتر، جمله ها، ریســمان كلفت - 

انس گرفته - پیشــرو شــرع 2 - خوب 

و نیکو  - نســل درهم - یار عذرا 

3 - ســم - مغز حرام - گل و لجن 

4 - مرکز کردســتان - قاره سرسبز، 

فرنگ - گشــودن معما، پاسخ به 

جدول 5 - خاندان، زائو ترســان، سرخ 

كمرنگ - نام بازیگر 6 - گشــادگی، 

منبســط شدن، فراخی - راه درودگری 

7 - دریاچه مســجد ســلیمان ، دریاچه 

مســجد ســلیمان  - تخم گیاه - خوب 

8 - ناســزا، فحش - اثری از اســتیون 

گریــن - بهــر وارونه 9 - نوعی زغال 

ســنگ، زغال سنگ مرغوب - کلم - 

رفاقت - سرود دســته جمعی، ناشنوا، 

آب شــرعی 10 - ظرف تقطیر مایعات 

- نــام قدیمی رودخانه جیحون 11 

- پــاداش عمــل، مکافات عمل، کیفر - 

گریبــان لباس - اثری كه روی چیزی 

باقــی بمانــد 12 - پرنده کوکو خان، 

مرغــی شــبیه کبوتر - ته چک - صبر 

و شــکیبایی  13 - هواپیمای عجول، 

هواپیمای ســریع الســیر - باطل  - 

اســتوار كردن كار، استواری - نفس 

خســته 14 - پیرو دین موســی )ع( - 

پســر 15 - نقاش المانی قرن نوزدهم 

مولف جنگ هونها - دانشــگاهی در 

فرانسه

جدول شماره 1660

 اطالع
 رسانی

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شـماره13956031901200846هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای وحیـد نـوری فرزند 
مهدی بشـماره شناسـنامه 1627صادره از سـیرجان در یک باب خانه به مسـاحت 204/73متر 
مربـع پـاک 7فرعـی از 86اصلی واقع در خیابـان خواجوی کرمانی بخـش 36 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی محمـود بارانـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:601- 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1398/11/1 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :1398/11/16
 محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد اماک 

آگهی مزایده نوبت دوم
بـه موجـب اجرائیـه کاسـه 970709 اجرای احکام حقوقی دادگسـتری بم صـادره از 
شـعبه سـوم دادگاه عمومـی حقوقـی بم له حمید رئیسـی و عليه بابـک اللهی مبنی 
بـر فـروش یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پـژو 405، که توسـط محکـوم علیه معرفی و توسـط 

کارشـناس دادگسـتری بـه شـرح ذیـل ارزیابی و توقیـف احتمالی گردیده اسـت .
مـورد بازدیـد جهـت فـروش یـک دسـتگاه پـژو 405 بـه رنـگ نقـره ای مـدل 1394 به شـماره 
انتظامـی 343 ط 63 ايـران 38 بـا مالکیـت خانم فرحناز جال آبادی کـه در پارکینگ ارگ واقع 
در بلوار دانشـگاه ازاد توقیف می باشـد که توسـط کارشـناس بازدید و مشـاهده گرديد 1- موتور 
خامـوش 2. اتـاق سـالم 3- خـودرو فاقـد رنـگ خوردگی 4- شیشـه ها سـالم 5- السـتیکها 
60درصد7- درب جلو سـمت راسـت نیاز به صافکاری دارد 8- بیمه نامه شـخص ثالث تا مورخ 

1398/08/09 اعتبـار داشـته و در حـال حاضـر فاقد اعتبار می باشـد.
مبلـغ قیمـت خـودرو بـا توجه بـه بـازار روز خـودرو به ملبـغ پانصدوپنجـاه میلیون ریـال معادل 
مبلـغ پنجـاه و پنـج میلیـون تومـان ارزیابـی گردیـه مقرر گردیـد خودروی فـوق در روز دوشـنبه 

مـورخ 1398/11/28
از سـاعت 9 تـا 11 صبـح از طریـق مزایـده در دفتـر اجـرای احکام مدنی دادگسـتری بـم واقع در 
بلـوار خلیـج فـارس به فروش برسـد قیمت پایه از بهای ارزیابی شـدن شـروع  و به کسـانی که 
باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نماید فروخته خواهد شـد10 درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلس 
از ببرنـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت حداکثـر تـا یک ماه نسـبت بـه پرداخـت باقیمانده 
ثمـن معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر ایـن صـورت 10 درصـد اولیـه بنفـع صنـدوق دولـت ضبـط و 

مزایـده تجدید مـی گردد.
متقاضیـان در صـورت تمایـل مـی تواننـد پنـج روز قبل از موعـد مزایده بـه این اجـرا مراجعه تا 

ترتیـب بازدیـد آنان از خـودروی مورد مزایـده داده شـود.م/الف145
شیده- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره139660319062000787  هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم هاجـر زاهدی فرزند  جواد بشـماره شناسـنامه 263 صـادره از 
گلبـاف در یـک بـاب خانـه به مسـاحت279/15 متر مربع پـاک 1 فرعـی از 1466 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک 1466 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان شـهید طالقانـی کوچه شـهید ترابی 
خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه ترابی  و محرزگردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 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 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1508
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/16

حسین توحیدی نیامحمد مقصودی-رییس ثبت اسناد و اماک گلباف

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 139860319005000329 مورخ 1398/09/05 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضـی آقای عرفان 
امین گوهری فرزند علی بشـماره شناسـنامه 2980871737 صادره از کرمان در ششـدانگ کارگاه به 
مسـاحت 1913/60 متـر مربـع پـاک 1 فرعـی از 1879 – اصلی واقع در بخش 23 کرمـان به آدرس 
شـهداد – میدان امام حسـین بلوار شـهید باهنر خریداری از مالک رسـمی آقای علی قاسمی زاده و 
خانم بتول قاسـمی زاده  محرزگردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 
طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1592-تاریخ انتشـار نوبـت اول98/11/16-

تاریخ انتشـار نوبت دوم:98/11/30
ابراهیم سیدی رئیس اسنادو اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

 برابـر رای شـماره 139860319062000665  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقـای  محمـد حسـین نـوروزی گوکـی فرزند فرزند  حسـین بشـماره شناسـنامه 
3180005327صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 455/26 متر مربع 
تحـت پـاک یکفرعـی از 2258 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـاب کوچه 7 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای /خانـم حاجیـه و رمضـان حـاج خلیلـی گوکی 
محرزگردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1594
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/16-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/30

محمد مقصودی- رییس ثبت اسناد و اماک گلباف

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
139860319008002184 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک زرنـد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای ناصر سـلطانی اکبرآبادی 
فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 954 صـادره از زرند در یک بـاب خانه مخروبه 
بـه مسـاحت 705/18مترمربـع پـاک 3006 فرعی مفروز و مجزی شـده از پاک 

29 فرعـی از 2431 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار تختـی خریداری از مالک رسـمی 
آقای حسـن شهرآشـوب محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 216

تاریخ انتشار نوبت اول98/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/11/30

حسین توحیدی نیا-0رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

مفقودی 
وانـت  نقلیـه  وسـیله  سـند 

شـماره   بـه  مـدل1385  پیـکان 

شاسـی  موتور11285031197وشـماره 

99ب  پـاک  شـماره  12195897بـه 

511ایـران 54متعلـق بـه محمـد عباس 

زاده درنـدی فرزنـد حسـین ش ش 1با 

کد ملـی 5619928055 مفقود واز درجه 

اعتبـار سـاقط گردیـده اسـت .منوجـان

هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی

)) آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد 

ســند رســمی (( 
ــر  ــه براب ــن وســیله  امالکــی  ک ــور بدی ــواد مذک در اجــرای  م
آراء هیأت هــای  حــل اختــالف  موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی  ناحیــه یــک  کرمــان  تقاضــای ثبــت 
آن هــا پذیرفتــه و ادامــه عملیــات ثبتــی آن هــا مطابــق قانــون 
مذکــور تجویــز گردیــده اســت، بــه ترتیب شــماره پــالک فرعی 
از اصلــی  و بخــش محــل  وقــوع  ملــک و مشــخصات مالــک یــا 
ــای  )8-4-1(   ــع در بخش ه ــت ( واق ــان ثب ــن ) متقاضی مالكی
ثبتــی شهرســتان کرمــان  بــه شــرح ذیــل آگهــی  می شــود تــا  
در صورتــی کــه  شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت به صدور ســند 
مالكیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند بتواننــد از تاریــخ 
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
ــک  ــدت ی ــس از اخــذ رســید، ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ای
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت 
صــادر خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت صــدور و تســلیم ســند 
مالكیــت بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

3 فرعــی از 4009 اصلــی - خانــم افشــان ســبزواری نــژاد فرزنــد 
ــنجان در  ــادره از رفس ــماره 703 ص ــنامه ش ــه شناس ــش ب دان
ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 285/45 متــر مربــع بــه 
آدرس کرمــان خیابــان شــهدای دارلــک کوچــه 3 خریــداری از 

محــل مالكیــت کبــری صالحــی نــژاد - ردیــف  1254
13426 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای علــی کدخــداده خانــی 
ــه شناســنامه شــماره 8 صــادره از شــهداد در  ــد عبــاس ب فرزن
ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 199 متــر مربــع به 
آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 41 ســمت 
ــداری از محــل  ــه آخــر کوچــه خری ــده ب راســت ســه درب مان

مالكیــت شــاپور کیانیــان - ردیــف  4423
16601 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 129 فرعــی از 
4776 اصلــی - خانــم فاطمــه مؤمنــی رق آبــادی فرزنــد علــی 
ــدانگ  ــد در شش ــادره از زرن ــماره 1462 ص ــنامه ش ــه شناس ب
یكبــاب خانــه بــه مســاحت 215/2 متــر مربــع بــه آدرس کرمان 
خیابــان امــام ســجاد)ع( کوچــه 33 خریــداری از محــل مالكیت 

جلیــل رشــیدفرخی - ردیــف  1321
ــی از  ــی مجــزی شــده از 87 فرع ــی از 4776 اصل 16620 فرع
ــاس  ــد عب ــه وردی فرزن ــوج ال ــم فی ــای میث ــی - آق 4776 اصل
ــت در  ــنامه شــماره 3020955246 صــادره از جیرف ــه شناس ب
ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 191/9 متــر مربــع بــه 
آدرس کرمــان خیابــان امــام ســجاد کوچــه 2 خریــداری از محل 

مالكیــت کامیــار سروشــیان - ردیــف  0552

16627 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 148 فرعــی از 
4776 اصلــی - آقــای علیرضــا گریكــی پــور فرزنــد محمدعلــی 
به شناســنامه شــماره 49 صــادره از کرمان در ششــدانگ یكباب 
خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 359/05 متــر 
مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای خیابــان 
رز کوچــه کربــال فرعــی ســوم ســمت چــپ خریــداری از محــل 

مالكیــت غالمحســین بهــرام پــور - ردیــف  0892
ــری  ــا ناص ــای وحیدرض ــی - آق ــی از 4776 اصل 16635 فرع
گــوکان فرزنــد پیرمحمــد بــه شناســنامه شــماره 223 صــادره 
از زاهــدان در ششــدانگ یكبــاب مغــازه بــه مســاحت 48/9 متــر 
مربــع بــه آدرس کرمــان خیابــان مدیریــت حــد فاصــل کوچــه 
ــت  ــل مالكی ــداری از مح ــی خری ــزار فروش ــازه اب 40 و 42 مغ

ــف  0764 ــان - ردی شــاپور کیانی
1887 فرعــی از 4811 اصلــی - آقــای مختــار موســی جعفرآباد 
فرزنــد مریــد بــه شناســنامه شــماره 261 صــادره از جیرفــت در 
ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 229/27 متــر مربــع بــه 
آدرس کرمــان خیابــان مصلــی کوچــه 7 بعــد از چهــار کوچــه 
فرعــی اول ســمت راســت خریــداری از محــل مالكیــت محمــد 

عبدالرحمانــی بلــوچ - ردیــف  0809
3030 فرعــی از5209 اصلــی - آقــای مصطفــی محمــدی 
ســرکوئیه فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره 760 صــادره از 
کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 246/15 متــر 
مربــع کــه مــوازی 43/08 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مورد 
تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس 
کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 20 ســمت راســت 
درب 13 خریــداری از محــل مالكیــت عــزت الــه ســاالرکالنتری 

ــف  1480 - ردی
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

379 فرعــی از 1 اصلــی و 826 فرعــی از 2 اصلــی - خانــم 
مریــم بشــر دوســت فرزند عیســی بــه شناســنامه شــماره 1682 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یكب ــان در شش ــادره از کرم ص
143/26 متــر مربــع کــه مــوازی 68/47 متــر مربع از ششــدانگ 
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف می باشــد )میــزان 78/75 
ــوازی  ــه م ــوده ک ــی ب ــالک 1 اصل ــدوده پ ــع در مح ــر مرب مت
34/20 متــر مربــع از عرصــه پــالک مــورد تقاضــا متعلــق بوقف 
ــع در  ــرار دارد و میــزان 64/51 متــر مرب و در اجــاره نامبــرده ق
محــدوده پــالک 2 اصلــی بــوده کــه مــوازی 34/27 متــر مربع از 
عرصــه پــالک مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف می باشــد( بــه آدرس 
ــان حجــت انتهــای کوچــه مســجد  ــاد خیاب ــان شــرف آب کرم
ــداری از محــل مالكیــت علــی فــوالدی -  ــر 1 خری نبــش غدی

ــف 0257 ردی
ــد  ــر فرزن ــا منتظ ــای غالمرض ــی - آق ــی از 10 اصل 5716 فرع
ــان در  ــادره از کرم ــماره 964 ص ــنامه ش ــه شناس ــود ب محم
ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 211/7 متــر مربــع 
کــه مــوازی 36/55 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضا 
متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان 
بلــوار جمهــوری خیابــان کمیــل کوچــه 30 خریــداری از محــل 

مالكیــت حســن ذهــاب ناظــوری - ردیــف  1551
5718 فرعــی از 10 اصلــی - خانــم نرگــس ایــران منــش 
ــه شناســنامه شــماره 1610 صــادره از کرمــان  ــد اصغــر ب فرزن
در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 192/37 متــر مربــع 
کــه مــوازی 33/21 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضا 
متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان 
بلــوار جمهــوری خیابــان کمیــل کوچــه 23 ســمت چــپ نبش 
کوچــه اللــه خریــداری از محــل مالكیــت بی بــی فاطمــه نشــاط 

ــف  0725 - ردی
ــای محمدحســین دوســت  ــی - آق 5748 فرعــی از 10 اصل
ــماره 11254  ــنامه ش ــه شناس ــم ب ــد قاس ــدی فرزن محم
ــدی  ــت محم ــا دوس ــای محمدرض ــان و آق ــادره از کرم ص
فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره 2980458503 صــادره 
ــه  از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان ب
مســاحت 273/9 متــر مربــع کــه مــوازی 47/29 متــر 
ــف و  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص ــع از شش مرب
در اجــاره نامبــردگان قــرار دارد بــه آدرس کرمــان طاهرآبــاد 
ــل  ــه 43 و 47 داخ ــل کوچ ــد فاص ــن ح ــام حس ــوار ام بل
ــی  ــداری از محــل مالكیــت برفعل کوچــه ســمت چــپ خری

ایرانمنــش - ردیف هــای 0514 و 0515
660 فرعــی از 16 اصلــی - آقــای محمــد افشارحســین آبــادی 
ــت در  ــه شناســنامه شــماره 92 صــادره از باف ــوض ب ــد ع فرزن
ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 190 متــر مربع که 
ــورد تقاضــا  ــع از ششــدانگ عرصــه م ــر مرب ــوازی 31/67 مت م
متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان 
بلــوار جمهــوری خیابــان شــهید شــیروانی کوچــه 5/1 بعــد از 
ــت  ــداری از محــل مالكی ــار کوچــه اول ســمت چــپ خری چه
محمــد ایالقــی - بــا عنایــت بــه اینكــه قباله هــای عــادی ارائــه 
ــورد تقاضــا در  ــوده و م ــی ب ــالک 13 اصل ــه پ ــوط ب شــده مرب
محــدوده مــرز پــالک 13 و 16 اصلــی قــرار داشــته لذا قســمتی 
ــی و قســمتی در  ــالک 13 اصل ــا در محــدوده پ ــورد تقاض از م
محــدوده پــالک 16 اصلــی قــرار گرفتــه و نســبت بــه پــالک 16 

اصلــی ایــن رای قابلیــت اجــرا دارد - ردیــف  0241
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

7 فرعــی از 166 اصلــی - خانــم ملــوک صالحــی فرزنــد 
ماشــااله بــه شناســنامه شــماره 1 صــادره از کرمــان در 
ــر  ــاحت 394/81 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یكب شش
مربــع بــه آدرس کرمــان کوهپایــه روســتای تینــان خریــداری 
ــی  ــق ارتفاق ــاً ح ــی )ضمن ــااله صالح ــت ماش ــل مالكی از مح
بدیــن نحــو کــه بــا حــق عبــور ممــر آب می باشــد( - ردیــف 

1335
21 فرعــی از 180 اصلــی - آقــای محســن صدقــی فرزنــد رضــا 
ــدانگ  ــان در شش ــادره از کرم ــماره 323 ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــه آدرس  ــع ب ــر مرب ــاحت 925/01 مت ــه مس ــه ب ــاب خان یكب
کرمــان کوهپایــه روســتای ده شــیب پاییــن خریــداری از محــل 

مالكیــت محمــود صالحــی فرزنــد ابراهیــم - ردیــف 4776
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1398/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1398/11/30

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان 
کرمان
عیسی حافظی فر/ م الف 1597

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

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان كرمان
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

درنگی بر طاق های تصادفی
بعد از 10 سال پرستاری از همسری که بر اثر تصادف ویلچرنشین شده از او جدا می شود با اینکه بهترین دوران 

زندگی اش را صرف نگهداری از او کرده ولی خانه نشینی و بدخلقی همسر باعث می شود تا طاق تنها راه رهایی از 
این وضعیت باشد.

همزمــان  بــا ایــام هللا دهــه مبــارک فجــر و بــا حضــور 
دکتــر ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، ســه فرونــد آمبوالنــس دریایــی پیشــرفته بــه 
نــاوگان فوریتهــای پزشــکی اســتان هرمــزگان پیوســت.
دکتــر نمکــی از طریــق ارتبــاط بیســیم و بــا گفتــن )بــا 
نــام و یــاد خــدا و تبریــک ســالگرد شــکوهمند انقــاب 
ــازه  ــی اج ــهید رجای ــدر ش ــرل بن ــرج کنت اســامی( از ب
ــی از  ــس دریای ــد آمبوالن ــه فرون ــن س ــه آب ای ورود ب
ــه صــورت  ــه دریــا را گرفــت و فعالیــت آنهــا ب اســکله ب
ــای پزشــکی هرمــزگان آغــاز  ــاوگان فوریته رســمی در ن

شــد.
ــه  ــزگان روز س ــکی هرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش  ریی
ــس  ــن آمبوالن ــاق ای ــص و الح ــم ترخی ــنبه در مراس ش
هــا در بندرشــهید رجایــی گفــت: یکــی از مهمتریــن 
اولویتهــای بهداشــت و درمــان در اســتان تســهیل و 
ــت  ــر اس ــردم جزای ــه م ــانی ب ــات رس ــریع در خدم تس
آمبوالنــس هــای  نیــز توســعه  راســتا  و در همیــن 

ــرار دارد. ــژه ق ــه وی ــورد توج ــی م ــی و هوای دریای
ایــن  داشــت:  اظهــار  فرشــیدی  حســین  دکتــر 
آمبوالنس هــای دریایــی از نــوع بســیار پیشــرفته و 
مجهــز بــه تجهیــزات آی ســی یــو، امکانــات بیمارســتانی 
بــا قابلیــت امدادرســانی بــه ســه بیمــار در شــرایط 
عــادی و 10 بیمــار در شــرایط بحرانــی هســتد و امــکان 
ــد. ــز دارن ــی را نی ــد آب و هوای ــرایط ب ــت در ش حرک

ــد آمبوالنــس  وی اعتبــار هزینــه خریــد ایــن ســه فرون
ــل  ــال و از مح ــارد ری ــر 510 میلی ــزون ب ــی را اف دریای

ــرد. ــام ک ــی اع ــارات اســتانی و مل اعتب
ــر  ــکی از عص ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
روز گذشــته بــه منظــور بهــره بــرداری از 117 طــرح 
بهداشــتی و درمانــی بــا اعتبــار 220 میلیــارد تومــان بــه 

ــت. ــرده اس ــفر ک ــزگان س ــتان هرم اس
دانشــکده  جملــه  از  هــا  طــرح  ایــن  از  بخشــی 
ــده خطــی  ــی، دســتگاه شــتاب دهن پرســتاری و مامای
انــرژی بــاال، بخــش دیالیــز و بخــش بــی آی ســی یــو 
ــره  ــورد به ــته م ــدی روز گذش ــهید محم ــتان ش بیمارس

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ب
بخــش دیگــری از طــرح هــا امــروز در شهرســتان 
ــر و بندرلنگــه در غــرب اســتان  هــای بســتک، بندرخمی

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــزگان ب هرم

ــوع ســیل در اســتان سیســتان و بلوچســتان و  ــی وق در پ
ــان شــرکت  ــت و کارکن ــوب کشــور، مدیری بخشــهایی از جن
فــوالد مبارکــه بــا درک صحیــح از شــرایط هموطنان ســیلزده 
در فصــل ســرد ســال، بــا راهبردهــای مدیریــت ارشــد 
ــدند  ــراه ش ــی هم ــئولیتهای اجتماع ــه مس ــرکت در زمین ش
ــا  ــاری آنه ــه ی ــود ب ــوق خ ــی از حق ــص بخش ــا تخصی و ب

ــتافتند. ش
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــازماندهی ف ــانی و س ــروی انس ــاون نی مع
بیــان ایــن مطلــب گفــت: یکــی از محوریتریــن موضوعــات 
و  احســان  بــه  توجــه  کریــم،  قــرآن  در  مطرحشــده 

نیکــوکاری و انفــاق در راه خداســت و بیــش از 100 آیــه 
ــن رو و  ــت. از ای ــده اس ــازل ش ــات ن ــن موضوع ــارۀ ای درب
بــا توجــه بــه بــاور کارکنــان شــرکت بــه آموزههــای دینــی و 
اخاقــی، پــس از ایــن کــه از ســوی مســئوالن ســتاد بحــران 
ــیلزده  ــان س ــاز هموطن ــام موردنی ــور، اق ــر کش و هاالحم
معرفــی شــد، گــروه فــوالد مبارکــه بــرای امدادرســانی اعــام 

ــرد. ــی ک آمادگ
عبــاس اکبــری محمــدی افــزود: بــه درخواســت کارکنــان در 
کوتاهتریــن زمــان ممکــن تمهیــدات الزم بــرای جمعــآوری 
کمکهــای نقــدی همــکاران اندیشــیده شــد تــا انفــاق 

ــود  ــوق خ ــی از حق ــص بخش ــا تخصی ــد ب ــدگان بتوانن کنن
ــدام  ــیلزده اق ــریف س ــان ش ــق و هموطن ــای خال در راه رض

ــد. نماین
ــه در  ــوالد مبارک ــازماندهی ف ــانی و س ــروی انس ــاون نی مع
ــک  ــال کم ــزار ری ــارد و 500 ه ــآوری 2 میلی ــه از جمع ادام
ــی  ــده در نواح ــای منتشرش ــل برگهه ــل تکمی ــدی از مح نق
شــرکت و کســر از حقــوق کارکنــان خبــر داد و افــزود: بهطــور 
قطــع تــا پایــان بهمنمــاه، مبالــغ اهدایــی ســایر کارکنــان نیز 

بــه ایــن مبلــغ افــزوده خواهــد شــد.
ــر  ــاوه ب ــه ع ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد: ش ــان ک وی خاطرنش
ــص  ــا تخصی ــود ب ــان خ ــت و کارکن ــدی مدیری ــک نق کم
چنــد دســتگاه کامیــون و تریلــر دیوارهــدار بــه هاالحمــر و 
ادارۀ کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان بــرای ارســال 
کمکهــای غیرنقــدی مــردم شــریف اســتان و آمادهســازی 
ــندانه  ــر خداپس ــن ام ــه در ای ــن مردان ــت کاپش 5580 دس

ــرده اســت. مشــارکت ک

ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــور محرمان ــت و ام ــر حراس ــر دفت ــور مدی ــا حض ــن ب ــن آئی ــان، ای کرم
ــر  ــدادی از کارشناســان دفت ــرق شهرســتان نرماشــیر و تع ــر ب شــرکت، مدی

ــد. ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــاه س ــن م ــنبه 13 بهم ــت روز یکش حراس
ــتان  ــی شهرس ــروی انتظام ــده نی ــی، فرمان ــدار دریجان ــن دی ــدای ای در ابت
نرماشــیر، ضمــن تشــکر از مدیــر عامــل و همچنیــن مدیریــت برق شهرســتان 
ــی،  ــروی انتظام ــکاران نی ــاش هــای هم ــه ت ــادن ب نرماشــیر ضمــن ارج نه
بیــان نمــود: صنعــت بــرق در برقــراری امنیــت جامعــه نقــش بــی بدیلــی را 

اجــرا مــی کنــد.
وی افــزود: طــی ســالیان گذشــته شــرکت بــرق جنــوب کرمــان و همچنیــن 
مدیریــت بــرق شهرســتان نرماشــیر در خصــوص بــه حداقــل رســاندن 

خاموشــی هــا، رفــع افــت ولتــاژ و تامیــن بــرق پایــدار و مطمئــن، اقدامــات 
ــد. ــام دادن برجســته ای را انج

ــی  ــل و هماهنگ ــرد: تعام ــان ک ــود خاطرنش ــخنان خ ــه س ــی در ادام دریجان
بیــن همــکاران در مدیریــت بــرق شهرســتان نرماشــیر و نیــروی انتظامــی در 
زمینــه مقابلــه بــا معارضیــن شــبکه هــا و تجهیــزات بــرق و انشــعاب هــای 

غیــر مجــاز قابــل تقدیــر مــی باشــد.
وی ضمــن بیــان عملکــرد نیــروی انتظامــی ایــن شهرســتان تصریــح 
نمود:نیــروی انتظامــی وظیفــه مقابلــه بــا ســارقان تجهیــزات و شــبکه بــرق و 
همچنیــن انشــعاب هــای غیــر مجــاز بــرق را بــر عهــده دارد و در ایــن راســتا 
آمادگــی شــبانه روزی پلیــس آگاهــی و کانتــری هــای شهرســتان خــود را 

اعــام مــی داریــم.

قریــه میرزایــی مدیــر دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت توزیــع بــرق 
جنــوب اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اهمیــت انــرژی 
بــرق در امنیــت جامعــه بیــان نمــود: کارکنــان صنعــت بــرق بــه صــورت شــبانه 
ــا تمامــی  ــو هســتند ت ــه مــردم شــریف در تکاپ روزی در خدمــت رســانی ب
ــد بیمارســتان هــا، کانتــری  ــه خصــوص مراکــز حســاس مانن مشــترکین ب
ــوردار  ــرق برخ ــت ب ــبانه روزی از نعم ــور ش ــه ط ــی ب ــای دولت ــا و ارگان ه ه

باشــند.
همچنیــن موحــدی مدیــر بــرق شهرســتان نرماشــیر ضمــن قدردانــی 
صمیمانــه از از فرماندهــی و پرســنل تاشــگر و خــدوم نیــروی انتظامــی در 
تامیــن امنیــت جامعــه اظهــار داشــت: نقــش نیــروی انتظامــی در جامعــه، 
بــی بدیــل و بســیار مهــم و کارســاز مــی باشــد و مــا بــه نمایندگــی تمامــی 
ــرق جنــوب بابــت دســتگیری ســارقان  مســئولین شــرکت توزیــع نیــروی ب
ــگر  ــنل تاش ــط پرس ــی توس ــات قضای ــه مقام ــل ب ــرق و تحوی ــزات ب تجهی

ــم. ــی نمائی ــی م ــی تشــکر و قدردان ــروی انتظام نی
ــر از فرماندهــی،  ــوح تقدی ــا اعطــای ل ــرق ب ــران ب ــدار مدی ــن دی ــان ای در پای
مدیــران ســتادی و روســای کانتــری نیــروی انتظامــی شهرســتان نرماشــیر 

تجلیــل بــه عمــل آمــد. 

 اهدای بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال كمک 

نقدی كاركنان فوالد مباركه به هموطنان سیل زده 

 تجلیل از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نرماشیر 
توسط شركت توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان

بازدید مدیر كل تأمین اجتماعی استان خوزستان از 
شركت صنایع كاغذ پارس

همزمـان بـا گرامیداشـت دهـه مبـارک فجر سـید محمد مرعشـی 
مدیر کل تأمین اجتماعی اسـتان خوزسـتان از شـرکت صنایع کاغذ 
پـارس هفـت تپـه بازدید و با مدیـران و کارگران دیـدار و گفتگو کرد.
سـید محمد مرعشـی مدیر کل تأمین اجتماعی اسـتان خوزستان 
در دیـدار بـا مدیـران و کارگـران شـرکت صنایع کاغذ پارس با اشـاره 
باینکـه در سـال رونق تولید و برقراری اشـتغال پایـدار در واحدهای 
صنعتـی اسـتان گفـت : رویکـرد اصلـی و هـدف متعالـی سـازمان 
تأمین اجتماعی حمایت از کارفرمایان و کارگرانی اسـت که علیرغم 
مشـکات موجود بویژه تحریه های تحمیلی اسـتکبار توانسـته اند 
بـا بهـره منـدی از تخصـص نیـروی انسـانی و منابع داخلـی تولید 
را تـداوم بخشـند چـرا کـه تولیـد ملی مقدمـه ای بر اشـتغالزایی و 
امنیـت اسـت . مرعشـی ابـراز امیـدواری کـرد تـا همچون گذشـته 
ایـن سـازمان بتوانـد در سـایه تعامـل و همدلـی یـاور نیـروی کار و 

پشـتیبان کارفرمایـان و کارآفرینـان ایران اسـامی باشـد.همچنین 
شـاپور ابراهیمـی مدیـر داخلی شـرکت صنایع کاغذ پـارس با اعام 
اینکـه در سـال 1392 بـرای بهـره وری باالتـر و بازسـازی بزرگتریـن 
کارخانـه کاغـذ کشـور سـهام ایـن شـرکت را بـه بخـش خصوصـی 
واگذار گردیده گفت : صنعت سـلولزی یا خمیر و کاغذ برای کشـور 
صنعتـی راهبـردی محسـوب می گـردد و بعنـوان نمادی از توسـعه 
و پیشـرفت جامعـه بشـمار مـی رود وی با تقدیر از سـازمان تأمین 
اجتماعـی در همراهـی بـا تولید کنندگان و مسـاعدتهای بعمل آمده 
از سـوی شـعبه هفـت تپـه افـزود : در حـال حاضـر تعـداد 700 نفر 
پرسـنل این شـرکت بیمه شده سـازمان تأمین اجتماعی هستند و 
امیدواریم در راسـتای ایجاد توسـعه پایدار بتوانیـم در آینده نزدیک 

بزرگتریـن تأمیـن کننده خمیـر و کاغذ در خاورمیانه باشـیم.

راه اندازی 55 طرح 
شیاتی ویژه دهه فجر در 

سیستان و بلوچستان 
آغاز شد

عیسـی میرانی  شـاهرودی اظهار داشت: 
ایـن طرح هـا شـامل ایجـاد تاسیسـات 
پـروری  آبـزی  مجتمع هـای  زیربنایـی 
بالـغ  اعتبـاری  بـا  در شهرسـتان زهـک 
ریـال  میلیـون   300 میلیـاردو   32 بـر 
ماهـی  بچـه  تولیـد  افزایـش  جهـت 
پـروژه  همجـوار،  اسـتان های  و  اسـتان 
در  ماهـی  پـرورش  اسـتخرهای  ایجـاد 
شهرسـتان های زابـل، زهـک، نیمـروز و 
قصرقنـد بـا اعتبـار بالـغ بـر 2 میلیـارد و 
اسـتخر  احـداث  و  ریـال  میلیـون   400
پرورش ماهی زینکالیوم )اسـتخر پیش 
سـاخته( در شهرسـتان زابـل بـا اعتباری 
بالـغ بـر یـک میلیـاردو 60 میلیـون ریال 
الرو  رسـانی  وزن  بـه  اسـت.وی گفـت: 
شهرسـتان های  در  گرمابـی  ماهیـان 
زاهـدان، سـراوان، سـرباز و زابـل هر کدام 
یـک مورد، زهـک 15 مورد، هامون سـه و 
هیرمنـد 9 مـورد بـا اعتباری بالـغ بر یک 
میلیـارد و 15 میلیـون ریـال )هـزار و یک 
و نیـم میلیـون ریـال(، پـرورش پـرواری 
ماهـی قـزل آال در سیسـتم مداربسـته 
قـزل  پـرورش  و  خـاش  شهرسـتان 
شهرسـتان های  در  رنگیـن کمـان  آالی 
مسـتعد پـرورش از نظـر آب و هوایـی و 
بـه نمایندگـی از تعـداد 69 باب اسـتخر، 
در شهرسـتان  هـای زهـک سـه مـورد، 
هیرمنـد 2 مـورد و زابـل و خـاش از دیگر 
دهـه  در  بهره بـرداری  آمـاده  طرح هـای 

فجـر امسـال اسـت.
مدیرکل شـیات سیسـتان و بلوچستان 
)آبهـای داخلی( افـزود: حفر کانال جهت 
دسترسـی آسـان صیـادان بـه صیدگاه ها 
در دریاچـه هامـون از شهرسـتان نیمـروز 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 400 میلیـون ریال و 
سـاخت و تجهیز فروشـگاه عرضه آبزیان 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 2 میلیـارد و 450 
میلیـون ریـال از طـرح هـای دیگـر قابل 

اسـت. افتتاح 

سه فروند آمبوالنس دریایی سیستان و بلوچستان
پیشرفته به ناوگان فوریت های 

پزشکی هرمزگان پیوست

اعالم آمادگی كمیسیون اقتصادی شورای اسالمی مشهد 
برای مناظره درباره پروژه های تجاری منطقه ثامن

اعام آمادگی رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسامی شهر مشهد برای مناظره درباره پروژه های تجاری منطقه ثامن

شـورای  اقتصـادی  کمیسـیون  رییـس 
خـود  آمادگـی   مشـهد  شـهر  اسـامی 
هـای  پـروژه  دربـاره  مناظـره  بـرای  را 
کـرد. اعـام  ثامـن  منطقـه   تجـاری 
نـوروزی  احمـد  مـا،  پیـام  گـزارش  بـه 
لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا  خبـری  نشسـت  در 
شـفافیت وآگاهـی بخشـی جامعـه افـزود: 
اگـر فضـای شـفافیت و آزادی بیـان نباشـد 
می یابـد،  گسـترش  جامعـه  در  فسـاد 
وظیفـه رسـانه ایـن اسـت کـه تصمیماتـی 
را  کـه در حیـات خلـوت گرفتـه  می شـود 
 عیـان کنـد تا مسـووالن پاسـخگو باشـندو.
وی  بـا بیـان اینکـه تصویب طـرح پرداخت 
پـاداش به افشـاکنندگان فسـاد نیـز بیانگر 
اعتقـاد شـورای پنجـم بـه شـفافیت اسـت 
گفـت: شـرکت شـرق با هـدف ارائـه الگوی 
سـاماندهی سـرمایه های خـرد و افزایـش 
مشـارکت بـا مصوبه دولتـی در منطقه ثامن 

تشـکیل و بنـده که بـه عنوان نماینـده وزارت 
راه و شهرسـازی و بـدون هیـچ سـهامی در 
ایـن شـرکت مامـور بـودم از سـال ورود بـه 
شـورای پنجـم از تمـام شـرکت ها اسـتعفا 
 دادم و هیـچ منفعـت مالـی از آنهـا نـدارم..
نـوروزی افزود: شـرکت شـرق طبـق مصوبه 
دولت مبنی بر تشـکیل شـرکت های مسکن 
سـازان ابتـدا بـا نـام شـرکت ثامن تشـکیل 
شـد کـه سـهم دولـت 49 درصـد اسـت و 
در خـرداد 82 مصـوب شـد پروژه هایـی بـه  
شـکل مردمـی دنبـال شـود و از ایـن رو  بـا 
امضای وزرای وقت راه و شهرسازی، اقتصاد، 
کشـور، فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و رییس 
برنامه ریـزی کشـور  و  مدیریـت  سـازمان 
دربـاره  اجـرای پروژه تجاری، اقامتی "سـارا" 
ایـن شـرکت تصمیم گیـری شـد.  توسـط 
وی ضمـن ارائـه مسـتنداتی خاطـر نشـان 
پروژه هـای  بـرای  شـرکت  ایـن  در  کـرد: 

تـا  شـد  داده  فراخـوان  "ایمـان"  و  "سـارا" 
سـرمایه گذاران بـه  شـکل تهاتـری در ایـن 
پـروژه همـکاری  کننـد  کـه سـه شـرکت 
 اجـرای کار را در ایـن 2 پروژه بر عهده گرفتند.
سـهامداران  اینکـه  بیـان  بـا  نـوروزی   
دسـتگاه های  از  همـه  شـرق  شـرکت 
دولتـی هسـتند گفـت: در پـروژه سـارا نیـز 
شـرکت عمـران و مسـکن سـازان شـرق که 
 دولتـی اسـت از جملـه سـهامداران اسـت..
شـورای  اقتصـادی  کمیسـیون  رییـس 
اسـامی شـهر مشـهد افـزود: در پروژه سـارا 
معابـر مویرگی نیز حسـاب شـده و در سـال 
اخـذ  پـروژه  ایـن  تجمیعـی  سـند   1392
شـده  اسـت و هیـچ منفعتـی از ایـن پـروژه 
 بـرای بنـده و مدیـران شـرکت وجود نـدارد..
وی ادامـه داد: نامگـذاری پـروژه نیز توسـط 
شـهرداری و در حـدود 10 سـال قبـل انجـام 
شـده و ارتباطـی بـه مـن نـدارد ولـی برخی 

مطـرح کرده انـد کـه پـروژه را به نـام دخترم 
سـارا نامگـذاری کـرده ام در حالـی که هنگام 
 نامگـذاری پـروژه بنده در شـهرداری نبوده ام.
وی  ضمـن اعـام آمادگـی بـرای مناظـره 
حاضـرم  گفـت:  هـا  پـروژه  ایـن  دربـاره 
هـر  و  تلویزیونـی  رادیویـی،  مناظـره  در 
مناظـره دیگـری در خصـوص ایـن پـروژه 
کنـم. شـرکت  شـده  مطـرح  مسـایل   و 
نـوروزی افـزود: پـروژه سـارا تنهـا پـروژه ای 
اسـت کـه از ابتدا همـه مسـایل و ضوابط در 
آن رعایت شده  و در این پروژه 15 هزار و 160 
مترمربع آزادسـازی صورت گرفته و پروژه در 
 12 هزار  و 60 متر مربع زمین اجرا می شود..
توافـق کلـی، پروانـه و کلیـه   : افـزود  وی 
محاسـبات ایـن پـروژه بـر اسـاس طـرح 
طـرح  مشـاور  ضوابـط  و  بـوده  مصـوب 
نوسـازی بافـت پیرامـون حرم مطهـر رضوی 
 در معمـاری ایـن پـروژه لحاظ شـده  اسـت.
سـرمایه گذاران  جـذب  بـرای  گفـت:  وی 
عمومـی  افـکار  اعتمادسـازی   نیازمنـد 
هسـتیم، بـه قراردادها پایبند باشـیم و برای 
 افکار عمومی پاسـخ محکم داشـته  باشـیم.
شـورای  اقتصـادی  کمیسـیون  رییـس 
اسـامی شـهر مشـهد افـزود: البتـه برخـی 
غیرمنطقـی  خواسـته های  سـرمایه گذاران 
در  ولـی  نمی شـود  پذیرفتـه  کـه  دارنـد 
مجمـوع تـاش می شـود زمینـه فعالیـت 
بـرای سـرمایه گذاران تسـهیل شـود و تمـام 
 حقـوق آنـان را بـه رسـمیت می شناسـیم.
بـه برخـی اختـاف نظرهـا  بـا اشـاره  وی 
پیرامونـی  بافـت  نوسـازی  طـرح  دربـاره  
حـرم مطهـر رضـوی گفـت: نـگاه مـدرن و 
بافـت وجـود  ایـن  سـنت گرا در خصـوص 
طـرح  در  بازنگـری  بـه  معتقـد  و  دارد 
مطهـر  حـرم  پیرامـون  بافـت  نوسـازی 
رضـوی هسـتیم امـا حقـوق سـرمایه گذاران 
شـود.. حفـظ  بایـد  مکتسـبه  حقـوق   و 
وی گفـت: قـرار اسـت بـرای اولین بـار برای 
فضـای خدماتـی بافت پیرامـون حرم مطهر 
رضـوی 31 هزار میلیارد ریال اوراق مشـارکت 
منتشـر شـود کـه بازپرداخـت اصـل و سـود 
50 درصـد از ایـن مبلـغ بـر عهـده دولـت و 
 50 درصـد نیـز بـر عهـده شـهرداری اسـت.

از  مسـتنداتی   ارارایـه   ضمـن  نـوروزی   
بـه معرفـی و  تـا کنـون  سـالهای گذشـته 
شـفاف سـازی پروژه تجـاری، اقامتی سـارا 
کـه  از بزرگتریـن پروژه هـای طرح بهسـازی 
و نوسـازی بافت فرسـوده اطراف حرم مطهر 
حضـرت امـام رضـا )ع( اسـت، پرداخـت و 
افـزود: ایـن پـروژه با مسـاحت 12هـزار و 60 
متـر مربـع در 12 طبقـه تجـاری، اقامتـی در 
حاشـیه بولـوار 50 متری شارسـتان رضوی و 
 ضلع شـمالی خیابان نواب صفـوی قرار دارد.
 وی  خاطـر نشـان کـرد : طـرح نوسـازی و 
بازسـازی بافت فرسـوده منطقـه ثامن نیز با 
13 هزار پاک از سال 71 در دستور کار است 
و هنگام آغاز طرح 70 درصد سـاختمان های 
مسـکونی این بافت بیش از 20 سال قدمت 
داشـت کـه با گذشـت دو دهه از آغـاز اجرای 
نوسـازی ایـن بافـت، ایـن طـرح هم اکنـون 
 حـدود 50 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
تیـر   19 مصوبـه  طبـق   : افـزود  نـوروزی 
و  معمـاری  عالـی  شـورای  سـال 96  مـاه 
شهرسـازی بـه منظـور جلوگیـری از تـداوم 
اقدامـات مخالـف بـا حفاظـت از حیثیـت 
مـکان و ارزش هـای ملمـوس و ناملمـوس 
بافـت تاریخـی - فرهنگـی پیرامـون حـرم 
مطهـر رضـوی از آن تاریـخ طـرح نوسـازی 
مصـوب  رضـوی  مطهـر  حـرم  بهسـازی  و 
 سـال 1387 لغـو و اجـرای آن متوقف شـد.
 وی گفـت :امـا آبـان مـاه امسـال اسـتاندار 
راه  نقشـه  کـرد  اعـام  رضـوی  خراسـان 
مطهـر  حـرم  پیرامـون  بافـت  بازسـازی 
رضـوی مـورد توافـق وزارت راه و شهرسـازی 
و شـهرداری مشـهد قـرار گرفتـه  و وزارت راه 
و شهرسـازی و شـهرداری مشـهد به صورت 
مشـترک تـا پایان امسـال نسـبت بـه تهیه 
طـرح تفصیلـی جدیـد بـا در نظـر گرفتـن 
مبانـی شهرسـازی و دغدغه هـای موجود در 
بافـت پیرامـون حـرم مطهـر رضوی اقـدام و 
آن را در شـورای عالی شهرسـازی و معماری 
بـه تصویـب می رسـانند واجـرای 50 درصـد 
طـرح نوسـازی و بهسـازی ایـن بافـت بـر 
عهـده شـهرداری و اجـرای 50 درصـد دیگـر 
آن از طریـق شـرکت بازآفرینـی بافـت های 

فرسـوده برعهـده دولـت اسـت.

آگهی فقدان سند مالکیت
احترامــًا پیــرو آگهــی شــماره 97/10293 مــورخ 1397/08/30 بــا توجــه 
ــود آگهــی اصالحــی  ــه درســتی ذکــر نگردیــده ب ــام مالــک ب ــه اینکــه ن ب
ــوان  ــه عن ــیری ب ــدی بش ــای مه ــردد: آق ــی گ ــادر م ــر ص ــرح زی ــه ش ب
نماینــده حقوقــی کمیتــه امــام خمینــی)ره( طبــق درخواســت بــه شــماره 
وارده 7191 مــورخ 1397/08/09 و بــا تقدیــم دو بــرگ فــرم استشــهادیه 
ــه شــماره 637912 مــورخ 1397/08/23 دفتــر  محلــی مصــدق شــده ب
ــالک  ــدانگ پ ــت شش ــند مالکی ــه س ــتند ک ــی هس ــاه مدع 149 کرمانش
باقیمانــده از باقیمانــده 515 فرعــی از 94 اصلــی ) کــه در راســتای اجــرای 
ــناد و  ــت اس ــازمان ثب ــورخ 1391/01/29 س ــازی 23511 م ــتاندارد س اس
ــورخ  ــماره 97/7260 م ــه ش ــت ب ــی ثب ــی بایگان ــور و گواه ــالک کش ام
ــر  ــالح و تغیی ــی اص ــی از 94 اصل ــالک 12771 فرع ــه پ 1397/08/10 ب
یافــت( واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه شــماره ثبــت 36048 
ــتاد  ــام س ــه ن ــند 756097 ب ــماره س ــل ش ــه 424 ذی ــر 178 صفح دفت
ــماره  ــه ش ــی ب ــند قطع ــر س ــپس براب ــادر س ــام ص ــان ام ــی فرم اجرای
ــی )ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــه کمیت ــورخ 1373/07/27 ب 132983 م
منتقــل گردیــده اســت کــه بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود شــده اســت؛ 
ــت  ــه تح ــه ک ــی یافت ــال قطع ــع آن انتق ــر مرب ــدار 12000 مت ــًا مق ضمن
 پــالک 6656 فرعــی افــراز گردیــده اســت؛ لــذا مراتــب طبــق مــاده 120 
آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه فــرد 
یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد آنــان 
میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 10 روز مراتــب را بــه ایــن 
اداره اعــالم دارنــد در غیــر ایــن صــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــار ســاقط و  طبــق مقــررات اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درجــه اعتب

ابطــال خواهــد شــد.
جعفر نظری -مدیر حوزه ثبت اسناد و امالک کرمانشاه ناحیه یک

801 از طرف علیرضا محمدیان 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه شــماه  آقــای ظهیــر حیــدری طبــق درخواســت ب
تقدیــم  بــا  و  مــورخ 1398/10/24  وارده 42315 
ــی مصــدق شــده  ــرم استشــهادیه محل ــرگ ف دو ب
 172 دفتــر   1398/10/24 مــورخ   9954 بشــماره 
مالکیــت  ســند  اســت کــه  مدعــی  کرمانشــاه 
ششــدانگ اعیــان پــالک 6915 فرعــی مفــروز 
و مجــزی شــده از 7288 فرعــی از 56 اصلــی ) 
قطعــه 12 تفکیکــی( بخــش یــک حومــه کرمانشــاه 
ــر 1/687  ــه 381 دفت ــت 130144 و صفح ــل ثب ذی
ــرده صــادر و تســلیم گردیــده و بموجــب  ــام نامب بن
ــورخ 1392/11/30  ــی شــماره 263064 م ســند رهن
ــی  ــی م ــک مل ــن بان ــاه در ره ــک کرمانش ــر ی دفت
باشــد کــه بــه علــت ســهل انــگاری ســند مالکیــت 
ــذا  بشــماره ســریال 296610 مفقــود شــده اســت ل
مراتــب طبــق مــاده 120- آییــن نامــه قانــون ثبــت 
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه فــرد 
یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــان میباش ــزد آن ــت در ن مالکی
ــن  ــه ای ــب را ب ــدت 10 روز مرات ــه م ــی ب ــن آگه ای
ــه  ــبت ب ــورت نس ــر اینص ــد در غی ــالم دارن اداره اع
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام 
ــاقط و  ــار س ــه اعتب ــه از درج ــت اولی ــند مالکی و س

ــد شــد.  ــال خواه ابط
جعفر نظری 

 مدیر حوزه ثبت اسناد و امالک کرمانشاه ناحیه یک
802 از طرف علیرضا محمدیان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای منصــور نمامــی دارای شناســنامه شــماره 6 
بشــرح دادخواســت بــه کالســه 1/313/98 از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان آســیه مــرادی 
بشناســنامه 74 در تاریــخ 1398/06/18 اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ دائمــی خــود ب

الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :
ــی  ــه ش مل ــیه ب ــد آس ــی فرزن ــور نمام 1- منص
اســد   -2 متوفــی(  )فرزنــد   3341517839
نمامــی فرزند آســیه بــه ش ملــی 3341521836 
)فرزنــد متوفــی( 3- حیــدر نمامــی فرزنــد 
3341529713)فرزنــد  ملــی  ش  بــه  آســیه 
ــه  ــیه ب ــد آس ــی فرزن ــز نمام ــی( 4- پروی متوف
متوفــی(  )فرزنــد   3340804915 ملــی  ش 
ــی  ــه ش مل ــد آســیه ب ــی فرزن 5- نرگــس نمام
طــاوس   -6 متوفــی(  3340805725)فرزنــد 
نمامــی فرزنــد آســیه بــه ش ملــی 3340805717 

ــی( ــد متوف )فرزن
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا وصیــت نامــه از  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
ــخ نشــر نخســتین  ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
ــه دادگاه تقدیــم دارد و اال  آگهــی ظــرف یکمــاه ب

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شورای حل 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره3929  شناســنامه  دارای  علیرضایــی  هاجــر  خانــم 
شــورا  بــه کالســه731/98/5ازاین  دادخواســت  شــرح  بــه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــر ب ــک وجواه ــد مل ــی فرزن ــد علیرضای ــادروان محم ــه ش ک
شناســنامه شــماره 302در تاریــخ 58/10/16در اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گغتــه و ورثــه آن مرحــوم منصــر اســت بــه:
ــد  ــی 4500003045فرزن ــد مل ــه ک ــی ب ــم علیرضای ــی خان 1طوب
2-جعفــر  متوفــی.  فرزنــد   1309 متولــد  وفاطمــه  محمــد 
ــد محمــد وفاطمــه  ــی 4500647147فرزن ــه کــد مل ــی ب علیرضای
ــد  ــه ک ــی ب ــی 3- غالمرضــا علیرضای ــد متوف ــد 1320فرزن متول
ملــی 4500650326فرزنــد محمــد وفاطمــه متولــد 1322 فرزنــد 
ــه شــماره شناســنامه  ــه ب ــی ب ــد علیرضای متوفــی 4- عبدالحمی
186فرزنــد محمــدو صغــری متولــد 1328 فرزنــد متوفــی 
ــد   ــد محم ــی 450013981رزن ــد مل ــه ک ــی ب ــد علیرضای 5- مجی
وصغــری متولــد 1334 فرزنــد متوفــی 6- هاجــر علیرضایــی بــه 
کــد ملــی 40003287فرزنــد محمــد وفاطمــه متولــد 1314 فرزند 
متوفــی 7-صغــری خانــم علــی پــور بــه کــد ملــی 32556403 
فرزنــد محمــد اســمعیل وســلطنت متولــد 1300 همســر متوفــی 
ــد اســد  ــه کــد ملــی 4500003027 فرزن 8-فاطمــه علیرضایــی ب

ــی. ــواد 1284 همســر متوف ــگ و شمســه مت بی
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه نوب
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــی باش ــزد وی م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
814 دفترشعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم  

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 
 139804019063000379.1:

حســین  اقــای  بــه  بدینوســیله 
فیــاض فرزنــد محمــد مهــدی بــه شــماره 
ملــی 3040028219 بدهــکار پرونــده کاســه 
ابــاغ  برابــر گــزارش مامــور  9800394 کــه 
ــه  ــردد ک ــی گ ــاغ م ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ش
برابــر ســند ازدواج شــماره 6827 بابــت مهریــه 
ــا علــی  ــم اتن ــه خان مبلــغ 11564171696 لاير ب
ــه  ــی باشــد ک ــکار م ــادی بده ــزدی شــفیع اب ی
در ایــن خصــوص بســتانکار در خواســت صــدور 
ــی  ــریفات قانون ــس از تش ــوده و پ ــه نم اجرائی
اجرائیــه صــادر ودر حــال حاضــر پرونــده در ایــن 
ــاده 18  ــق م ــذا طب ــی باشــد ل ــرح م ــرا مط اج
ــه  ــاد اســناد رســمی ب ــی مف ــه اجرای ــن نام ائی
ــن  ــخ انتشــار ای ــردد از تاری ــاغ مــی گ شــما اب
ــوب  ــه محس ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک اگه
اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ 
روز  و متشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده 
ــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در  نســبت ب
ــری  ــی دیگ ــار اگه ــدون انتش ــر اینصــورت ب غی
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ عملی

ــف 4563 ــد .م ال ــد ش ــب خواه تعقی
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علی 
خسرو انجم



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
علیرضاشفیعی، محمدرضا وزیری 

جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانمدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

نوبت دومنوبت دوم

 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه ویدئو آندوسکوپی FULL HD شامل متعلقات ذیل :مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه آرتروسکوپی LED FULL شامل متعلقات ذیل: 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه آرتروسکوپی 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه ویدئو آندوسکوپی 

تعدادشرحردیف

١FULL HD ١مانیتور مدیکال 25 اینج به باال با تکنولوژی

2FULL HD ١ویدئو پرسسور با  تکنولوژی

١هد دوربین )کمرا هد(٣

١منبع نور سرد4

١کابل نور سرد5

2لنز ٣0 درجه قابل اتوکاو6

١لنز صفر درجه  قابل اتوکاو7

١کوپلر با بزرگنمایی 16 تا 28 سانتیمتر8

١ترالی مخصوص جهت استقرار  تجهیزات فوق9

١شیور١0

تعدادشرحردیف

١
مانیتور مدیکال 25 اینج به باال با تکنولوژی 

LED
١

2
ویدئو پرسسور با تکنولوژی FULL HD به همراه 

منبع نور
١

١ویدئو گاستروسکوپ٣

١ویدئو کلونوسکوپ4

5Leakage Tester١

6
ترالی  مخصوص جهت استقرار  تجهیزات 

ذکر شده
١

١کپچر7

یـک دسـتگاه به شـماره 2098005437000012 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از طریق دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
 www.setadiran.ir پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت عـدم عضویت قبلـی ، مراحل ثبت نام در سـایت 

مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/11/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/11/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/12/01

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/12/03
اطاعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطاعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه 
پاکـت هـا الف: آدرس کرمان بلوار شـهید عباسـپور – روبـروی مصلی –مدیریت درمان تامیـن اجتماعی  و  
کدپسـتی 7614656419 تلفن03432735910- الی 13 و آقای حاتمی (شـماره موبایل 09133430096)

 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934
دفتر ثبت نام :  88969737 و 85193768

یک دسـتگاه به شـماره 2098005437000014 را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
 www.setadiran.ir پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت 

مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/11/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/11/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/12/01

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/12/03
اطاعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافت اطاعـات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و 
ارائـه پاکـت هـا الـف: آدرس کرمان بلوار شـهید عباسـپور – روبـروی مصلـی –مدیریت درمـان تامین 
اجتماعـی  و  کدپسـتی 7614656419 تلفن03432735910- الی 13 و آقای حاتمی (شـماره موبایل 

(09133430096
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934

دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768
شناسه اگهی 759737شناسه اگهی 759737

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

نوبت دوم

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی ست تصویر آرتروسکوپی LED FULL شامل متعلقات ذیل: 

یک دسـتگاه به شـماره 2098005437000013 را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
 www.setadiran.ir پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت 

مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/11/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/11/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/12/01

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/12/03
اطاعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافـت اطاعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و 
ارائـه پاکـت هـا الـف: آدرس کرمـان بلوار شـهید عباسـپور – روبـروی مصلـی –مدیریت درمـان تامین 
اجتماعـی  و  کدپسـتی 7614656419 تلفـن03432735910- الی 13 و آقای حاتمی (شـماره موبایل 

(09133430096
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934

دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768
شناسه اگهی 759737

تعدادشرحردیف

١FULL HD ١مانیتور مدیکال 25 اینج به باال با تکنولوژی

2FULL HD ١ویدئو پرسسور با  تکنولوژی

١هد دوربین )کمرا هد(٣

١منبع نور سرد4

١کابل نور سرد5

2لنز ٣0 درجه قابل اتوکاو6

١لنز صفر درجه  قابل اتوکاو7

١کوپلر با بزرگنمایی 16 تا 28 سانتیمتر8

١ترالی مخصوص جهت استقرار  تجهیزات فوق9

نوبت دوم

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه رادیولوژی ستون زمینی دیجیتال: 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه رادیولوژی ستون زمینی دیجیتال 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

یک دستگاه به شماره 2098005437000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت 
www. اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/11/15 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/11/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/12/01
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/12/03

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور 
– روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی 7614656419 تلفن03432735910- الی 13 و آقای حاتمی (شماره موبایل 

(09133430096
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934

دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768
شناسه اگهی 759737

نوبت دومنوبت دوم

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه رادیولوژی موبایل دیجیتال: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه رادیولوژی ستون سقفی دیجیتال: 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه رادیولوژی ستون سقفی دیجیتال 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه رادیولوژی موبایل دیجیتال 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانمدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

یک دستگاه به شماره 2098005437000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/11/15 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/11/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/12/01
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/12/03

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور 
– روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی 7614656419 تلفن03432735910- الی 13 و آقای حاتمی (شماره موبایل 

(09133430096
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934

دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768

یک دستگاه به شماره 2098005437000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/11/15 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/11/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/12/01
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/12/03

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور 
– روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی 7614656419 تلفن03432735910- الی 13 و آقای حاتمی (شماره موبایل 

(09133430096
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934

دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768
شناسه اگهی 759737

شناسه اگهی 759737

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید ست تصویر آرتروسکوپی 

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری امور تعمیر نگهداری و تاسیسات بیمارستان 

آیت هللا کاشانی جیرفت
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه ی 

عمومــی  یــک مرحلــه ای واگــذاری امــور تعمیــر نگهــداری و تاسیســات بیمارســتان آیــت هللا کاشــانی جیرفــت اقــدام نماید. 
شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبــت 

نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 
شماره فراخوان )2098091168000062(

مهلت دریافت اسناد تا روز1398/11/17
آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ 1398/11/27ستاد مرکزی

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR130120000000003192064125 بانک ملت واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره: 411399813196

کد ملی به شماره: 14000235860
))همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسـال ، به نشـانی جیرفت - میدان شـاهد - سـتاد مرکزی - دبیرخانه دانشـگاه 

- کد پسـتی 7861756447 ارسال نماید((
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتشناسه آگهی 760856


