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نیم

25.890.250

گرم طالی 7.962.200 ۲۴

امامی

56.910.000

ربع

30.500.000
18.600.000

گرمی
دالر

9.600.000
142.390

یورو
درهم

لیر ترکیه

154.200
36.359

آغازششمین فصل پژوهش
باستانشناسی جنوبکرمان

دالر استرالیا

19.423
77.848

تهران
 7تا 18

سال پانزدهم

شماره پیاپی 1675

دوشنبه  5اسفند 1398

قیمت  500تومان

ششمین فصل پژوهشهای باستانشناسی جنوب کرمان از
هفته اول اسفند با همکاری دانشگاه آلمان آغازمیشود و تا
ن  99ادامه دارد.
پایان فروردی 
3

عکس :پاد

کرونا هراسی در فضای مجازی

جهانگیری:

مقابله با ویروس کرونا

ترس از کرونا بیشتر از خود ویروس نگران کننده است .آیا تعطیلی گسترده
مراکز آموزشی ،تجمعها و گرمتر شدن کانون خانوادهها از این التهاب کم می کند؟

نیازمند عزم ملی است
2

فرار بورس از تله شکست

کشف و ضبط تمساح در
ماموریت یگان حفاظت
محیط زیست

16هزار پرنده

کرونا و FATF

مهاجر تلف شدن

یادداشت مهمان

سیدحمیدرضا علوی

لینک خرید نسخه الکترونیک

رییس اداره حفاظت محیط زیست
شهرتهران ازکشف و ضبط تعداد
زیادی گونههای حیات وحش در
بازارخرید و فروش آبزیان نواب و
یک قبضه سالح شکاری درگشت
و پایش ماموران یگان حفاظت این
اداره درارتفاعات تهران خبرداد.

طبق آخرین گزارشها بیش از۱۶هزار
پرنده مهاجردرقالب گونههای

هفته اول اسـفند با اسـترس ،نگرانی و بد اقبالی در ایران آغاز شـد .مهمان
ناخوانده«کرونا» با سـرعت باور نکردنی از قم به تهران رسـید و بعد از درگیر
کـردن شـماری از شـهروندان بـه عرصـه تجـارت منطقـه ای ایـران سـرایت

مختلف تلف شدهاند که این روند تا

اواخرفروردین ادامه دارد

پیـدا کرد.
امـا اتفـاق دوم در پاریـس رخ داد آنهـم در اجلاس نهـاد موسـوم بـه گـروه
اقـدام مالـی یـا  FATFو بازتابهـای ایـن اتفـاق بالفاصلـه در بازارهـای ایران

محیطزیسـت ایران در زمسـتان امسـال شـاهد یـک تراژدی

تمـام عیـار بـود .تـاالب میانکالـه کـه یکـی از محیطهـای

نمایان شـد.
 FATFبعـد از چنـد بـار فرصـت دهـی بـه ایـران و بـی اعتنایـی نهادهـای
تصمیم گیر و کالن کشـور ،این بار نام جمهوری اسلامی را به لیسـت سـیاه
خـود بـرد .تصمیـم FATFسیسـتم بانکی و مالی ایـران را ملـزم می کند تا

مناسـب بـرای زندگی پرندگان مهاجر اسـت ناگهـان با تلفات
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چندیـن هـزار قطعـه از انـواع پرنـدگان مهاجـر روبـهرو شـد.

موزههای تهران و
استانهای در معرض

امـری غیرطبیعـی کـه نگرانی بسـیاری از دوسـتداران محیط

زیسـت و مسـووالن را بهدنبـال داشـت .البتـه بعـد از تـاالب

طبـق اسـتانداردهای جهانـی قوانیـن مربـوط به شـفافیت و پولشـویی را به

میانکالـه تاالبهـای اسـتان گلسـتان نیـز درگیر این مسـاله

در حالـی کـه اتفـاق اول یعنـی ورود کرونـا بـه ایـران ،ماهیـت غافلگیرانـه

زنبورعسـل و کرم ابریشم سـازمان دامپزشکی کشور از تلفات

شـدند .دیـروز مدیـرکل دفتـر مبـارزه بـا بیماریهـای طیـور،

طـور کامل اجـرا کند
داشـت و مثـل یک شـوک فضـای زندگی و اقتصاد ایـران را تحت تاثیر قرار
داد .اتفـاق دوم یعنـی تصمیـم  FATFکاملا پیش بینی شـده بـود و نظام
اقتصـادی و بانکـی ایـران خـود را بـرای این تصمیـم آماده کـرده بود
عبدالناصـر همتـی رئیس کل بانک مرکزی کسـی که در خـط مقدم مواجهه
بـا FATFقـرار دارد ،در چنـد گفـت و گـو و یادداشـت خـود عملکرد یکسـاله
بانـک مرکـزی را شـاهد گرفـت و بـر این اسـاس اطمینـان داد کـه تصمیم
گذاشت.
بـه ایـن صورت بـود که بازار بورس ایران و میلیونها سـهامدار آن صبح شـنبه

پنـج هـزار و ۲۰۰پرنـده مهاجـر در تـاالب میانکالـه  -بخـش

اسـتان گلسـتان  -خبر داد .آقای علیرضا اکبرشـاهی با اعالم

مدیراداره کل موزهها خبرداد:

ایـن خبـر گفتـه اسـت :بررسـیهای میدانی نشـان میدهد

موزهها و اماکن تاریخی زیرنظر

کـه در بخـش دیگـری از تـاالب میانکاله در اسـتان گلسـتان
گومیـر پرنـدگان مهاجـر صـورت گرفتـه که به
تعـدادی از مر 

وزارتخانه میراث فرهنگی،گردشگری

احتمـال زیـاد ناشـی از سـم بوتولیسـم اسـت .بـه گفته وی

و صنایعدستی دراستانهایی که در

البتـه بخشـی از ایـن تلفـات ممکـن اسـت مربـوط به الشـه
پرنـدگان مهاجر میانکاله در اسـتان مازندران باشـد کـه در اثر

جریانـات آبـی به بخش دیگـری از تاالب میانکاله در اسـتان

گلسـتان انتقال یافته اسـت.
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سـوم اسـفند را بـا دلهـره و نگرانـی آغـاز کردنـد .ایـن مـوج اسـترس اولین
عالیـم و نتایـج خـود را در افـت  12هـزار واحـدی شـاخص بـورس و منفـی

تهدیدکروناتعطیلشدند

عکس  :میزان

گـروه  FATFمشـکل جـدی برای تجـارت خارجی و بـازار ارز ایـران نخواهد

و
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جایـی کـه امـروز تب  fatfو کرونا دسـت به دسـت هم دادند تا قیمـت دالر را

پروازهـا و بـاز مانـدن مرزهـای هوایـی و دریایـی آغاز کـرده اند

شـدن سـهم ها نشـان داد.

تا اسـتانه کانال  15هـزار باال رود

آنچـه بـه بازار بورس مربوط می شـود ،امروز شـاخص کل روی عـدد  481هزار

در حالـی کـه بسـیاری از سـهامداران خـرده پا به سـمت فـروش هجوم می

بازار بورس پیچ سـخت سـوم اسـفند را در حالی به سلامت پشت سرگذاشت

واحـد قـرار گرفـت .روی نمـودار تحلیلی شـاخص بـورس طی روزهـای آینده

بردند به فاصله دو سـاعت اتفاقی عجیب و شـاید کم سـابقه در بازار بورس

کـه خبرهـای تـازه از تجـارت منطقـه ای و داد و سـتد ایران با همسـایگانش

در محـدوده  493هـزار تـا  500هـزار واحـد بـا مقاومـت روبـرو خواهد شـد که

رخ داد .شـاخص کل در چرخش مهم از فاز منفی خارج شـد و دوباره مسـیر

چشـم انـداز روزهـای آینـده اقتصـاد ایران را دشـوار کـرده اسـت خبرهایی که

چنـد عامـل مـی تواند باعث شکسـته شـدن این مقاومـت و پرواز بـورس به

صعـود را در پیش گرفت.

حکایـت از ایـن دارنـد کـه برخـی از کشـورهای منطقـه اعـم از عـراق  ،ترکیه ،

باالتـر از  500هـزار واحـد شـود اولـی همپوشـانی بـورس و دالر اسـت و دومی

راز ایـن چرخـش بـزرگ و فـرار بـورس از یـک ریزش شـدید چه بـود؟ این

کویـت و امـارات هراسـان از ورود کرونـا بـه بسـتن مرزهـا ،توقـف پروازهـا و

عملکـرد حقوقـی ها اسـت کـه با پرهیز از عرضه بیشـتر فرصت رشـد و صعود

سـوال اکنـون موضـوع بحث جدی کارشناسـان بازار سـرمایه شـده اسـت

محـدود کـردن مبـادالت اقتصـادی بـا ایـران روی آورده انـد اگرچـه گفته می

را از بـازار سـلب نکنند.

اولیـن دلیـل را می توان در سـخن سـکاندار نظـام بانکی ایـران  ،عبدالناصر

شـود سـفرها و دیپلماتهـای ایـران مذاکـرات گسـترده ای را برای از سـرگیری

در بـازار تجـارت و اقتصـاد ایـران تخلیـه شـده اسـت و لذا تصمیـم اجالس
پاریـس چنـدان اتفـاق غیرمنتظره به حسـاب نمـی آید.
دومیـن اتفاقـی کـه امـروز مانـع از ریـزش بـورس شـد ،نقـش ،آفرینـی
«حقوقـی هـا» بـود .ماه اسـفند به صـورت عرفـی در بازار سـرمایه ایـران به
عنـوان «مـاه عرضـه حقوقـی هـا» نـام گرفته اسـت .امـا حقوقی هـا امروز
بیـش از عرضـه و فـروش نـگاه خـود را بـه سـمت تقاضا و خریـد معطوف
کردنـد و همیـن اقـدام باعـث شـد تـا کفـه معاملات در بـازار امـروز بورس
متعادل شـود
عامل سـوم  ،ورود و حضور نقدینگی باال در بازار بورس اسـت که باعث شـده
بـازار سـرمایه ایران در روزهای پرحادثه اسـفند همچنـان رنگ بهاری به خود
گیـرد .در ایـن میـان نظرسـنجی یک موسسـه معتبـر اقتصادی نیـز بر این
امـر مهـر تاییـد نهـاد که سـهامداران هفتـه اول اسـفند را سـهامداران با رنگ
سـبز و منحنی صعودی شـاخص سـپری خواهند کرد.

بحران کمآبی را جدی بگیریم

همتـی جسـت و جـو کـرد آنجـا که گفـت؛ انرژی منفـی  FATFقبـل از این

امـا در بـازار همجـوار بورس ،یعنی بـازار ارز ،هنوز نشـانی از آرامش دیده نمی

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

هفته تعطیل شدند.
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یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  12قصــب واقــع در خیابــان ولــی عصــر شــهر محــی
آبــاد را از طریــق مزایــده بفــروش برســاند.

سایرجزئیات دراسناد مزایده موجود میباشد:

-1تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  %5قیمت پایه

-2تضمین شرکت درمزایده  :بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریزوجه به حساب سپرده شهرداری

طبق اسناد مزایده

-3مهلت و محل دریافت اسناد  :حداکثرتا تاریخ  98/12/15ازدبیرخانه شهرداری محی آباد
-4زمان گشایش پیشنهادات :ساعت  10صبح مورخ  98/12/17می باشد.

-5قیمت پایه کارشناسی  :به ازا هرمترمربع  4.000.000ریال

ضمنا شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
تلفن شهرداری 33782144-034 :

محمد رضا امیرزاده -شهردار محی آباد
پیا
پی
5
167

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

تامین نیروی انسانی مجموعه کلینیکهای بیمارستان پاستور بم

/5
/12
8
9
13

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانی بــم درنظــردارد مناقصه تامین نیــروی انســانی مجموعه کلینیکهای بیمارســتان
پاســتوربــم بــه شــماره ک 98/12-3-را بــه مــدت یکســال شمســی ازتاریــخ  1399/01/01ازطریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت

برگـزارنمایــد .کلیــه مراحــل برگـزاری مناقصــه ازدریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گـران و بازگشــایی پاکــت هــا از

طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ســتاد بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه
گـران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــورو دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت

درمناقصــه محقــق ســازند .تاریــخ انتشــارمناقصــه درســامانه تاریــخ 1398/12/04می باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :ساعت 14:00روزچهارشنبه تاریخ1398/12/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت 14:00روز شنبه تاریخ1398/12/24

زمــان بازگشــایی پاکــت هــا  :ســاعت 9:00روز یکشــنبه تاریــخ 1398/12/25اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گـزار جهــت دریافــت

اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه مراجعــه بــه ســامانه مذکــور و ارائــه پاکــت هــای الــف،ب،ج  :آدرس بــم بلــوار شــهید

رجائــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم دبیرخانــه حراســت

آگهي مناقصه عمومي
شماره /98/73ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر (سـهامی عـام) در نظـر دارد " خریـد ،جابجایـی و نصـب مجدد تجهیـزات و

سنسـورهای ایسـتگاه هواشناسـی " خـود را از طریـق برگزاری مناقصـه عمومی به پیمانـكار واجد شـرایط واگذار
نمایـد .لذا كلیه متقاضیان میتوانند جهت اخذ اسـناد مناقصه به آدرس الكترونیكـی  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسـناد مذکـوررا بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین كنندگان ازقسـمت تأمیـن كنندگان و مشـتریان -

مناقصـه هـا دانلـود نماینـد  .مهلـت تحویل پاكات سـاعت  9الـی  14روز شـنبه مـــورخ  98/12/17در محـــل
ً
ضمنـا بازدید ازمحـل اجرای
دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـرمرکزی تهـران می باشـد.
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صفحه می خوانیم

ترکیه اعالم کرد که مرزهای خود با ایران را در پی شیوع ویروس «کرونا»

بهطور موقت خواهد بست.

رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام

کــردم ،گروهــی در تــاش بــوده و هســتند تــا بــا ایجــاد فضــای

کــرد :بانــک مرکــزی بــا هیجانات
بــازار ارز هیجانــی برخــورد

معامالتــی در فضــای مجــازی ،در چارچــوب فشــار حداکثــری

سالمت

آمریــکا ایــن تصمیمــات را تکمیــل کننــد و ثبــات بازارهــا از

وزارت بهداشـــت کویـــت

کـــه همـــه عـــاری از ویـــروس و از نظـــر ســـامتی و

اعـــام کـــرد کـــه شـــهروندان

روحیـــه شـــرایط مطلوبـــی دارنـــد.

کویتـــی از ایـــران خـــارج و

وی گفـــت :مـــا بـــا مقامهـــای ایرانـــی ارتبـــاط برقـــرار

بـــه کویـــت بـــاز خواهنـــد

کردهایـــم آنهـــا اطمینـــان دادهانـــد کـــه تمـــام

کننــد.

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت :ایــن بانــک بــا هیجانــات

بـــه گـــزارش ایلنـــا بـــه نقـــل از د نشـــنال ،وزارت

میشـــود .همیـــن اقدامـــات بـــرای همـــه پروازهایـــی

عبدالناصــر همتــی طــی پســت ایســنتاگرامی اظهــار کــرد :در

بــازار هیجانــی برخــورد نمیکنــد بلکــه بــا رویکــرد اصولــی و

بهداشـــت کویـــت اعـــام کـــرده اســـت کـــه پـــس از

کـــه از کشـــورهای آلـــوده بـــه کروناویـــروس صـــورت

خصــوص آن چــه موجــب تصمیــم  FATFبــرای اقدامــات

اســتفاده از امکانــات و روشهــای تجربــه شــده خــود در طــول

درگذشـــت دو نفـــر دیگـــر در اثـــر کرونـــا ویـــروس

میگیـــرد ،انجـــام خواهـــد شـــد .در لبنـــان  ،پـــس

تقابلــی علیــه ای ـران شــد و مطابــق انتظــار موجــب خرســندی

ماههــای گذشــته و بــا رهیافــت صبــر و تدبیــر تالشهــا بـرای

در ایـــران ۷۵۰ ،شـــهروند کویتـــی را از ایـــران بـــاز

از تأییـــد اولیـــن مـــورد کروناویـــروس در یـــک زن

دولــت آمریــکا و موجــه نشــان دادن تحریمهــای ظالمانــه آنهــا

ســفته بــازی از طریــق تحمیــل شــوک بــه بــازار ارز را بــا تقویت

میگردانـــد .اولیـــن پـــرواز صبـــح شـــنبه بـــا انتقـــال

 ۴۵ســـاله لبنانـــی کـــه از شـــهر قـــم ایـــران بـــاز

گردیــد ،صحبتــی نمیکنــم.

اقدامــات در دســت اج ـرا خنثنــی میکننــد و ثبــات الزم را بــه

 ۱۳۰نفـــر در کویـــت بـــه زمیـــن نشســـت و دکتـــر

میگشـــت ،اعتراضهایـــی دربـــاره عـــدم توقـــف

وی افــزود :بــه دنبــال ایــن اقــدام همــان گونــه کــه قبــا تاکیــد

بــازار اعــاده خواهــد کــرد.

بـــازل آل صبـــاح وزیـــر بهداشـــت کویـــت تأییـــد کـــرد

پـــرواز از ایـــران شـــکل گرفتـــه اســـت.

احتکارشده درتهران

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی شـهر تهـران از کشـف  ۵۵۰هـزار

ماسـک احتـکار شـده در یـک انبـار تهـران و برخـی داروخانهها

خبـر داد.محمدعلـی اسـفنانی در گفتوگـو بـا ایسـنا در رابطه با
نظارتهـای سـازمان تعزیـرات حکومتی بر بازار فروش ماسـک

و دسـتکش یکبار مصرف در پی شـیوع ویروس کرونا در کشـور
اظهـار کـرد :ما طی روزهای پنجشـنبه ،شـنبه و همچنیـن امروز

(یکشـنبه) اکیپهـای متعـددی از گشـتهایمان را در سـطح
شـهر اعـزام کردیـم کـه منجـر به این شـد کـه روز گذشـته یک
انبار احتکار ماسـک و مواد ضدعفونی کننده را با حدود  ۵۰۰هزار

عـدد ماسـک در تهران کشـف کنیم.

زمینه مالی برای ما ایجاد نشود
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت :امیــدوارم
اکنــون کــه ایــران در لیســت کشــورهای عــدم همــکار یــا
لیســت ســیاه قــرار گرفتــه مشــکالت جدیــدی در زمینــه
مالــی بــرای مــا ایجــاد نشــود.
حجــت االســام مجیــد انصــاری در گفتوگــو بــا
خبرنــگار ایلنــا دربــاره آخریــن وضعیــت  FATFدر مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت :مجمــع رای نــداد و و
مــا در لیســت ســیاه قــرار گرفتیــم ،بایــد ببینیــم چــه
اتفاقــی میافتــد.

پیوستن به « »FATFقربانی
عدم شفافیت درکشورشد

یـک کارشـناس مسـائل بین الملل ،با اشـاره به فـرار گرفتن
نام ایران در لیسـت سـیاه "  "FATFبا تاکید بر این که این
موضـوع دور زدن تحریمهـا را دشـوارتر و پیچیدهتر میکند و
بـر دشـواری کار بـا اروپا هـم میافزاید ،گفت :پیوسـتن ایران

معـاون اول رییـس جمهـوری بـا تاکیـد
بـر اینکـه پیشـگیری و مقابله بـا ویروس
کرونـا نیازمنـد عـزم ملی و همـکاری همه
دسـتگاهها و آحـاد جامعـه اسـت ،گفـت:
مـردم عزیـز بـا رعایـت نـکات بهداشـتی
کمـک کننـد تـا از انتشـار و تکثیـر ایـن
ویـروس جلوگیـری کنیـم.
اسـحاق جهانگیری روز یکشـنبه در جلسه
سـتاد پیشـگیری و مقابلـه بـا ویـروس
کرونـا بـا اشـاره بـه اینکـه وزیر بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه عنـوان
رییس سـتاد پیشـگیری و مقابله با کرونا

از اختیـارات کامل برخوردار اسـت ،تصریح
کـرد :همـه دسـتگاهها ،نهادهـا و بخـش
خصوصـی مکلـف هسـتند همراهـی و
همـکاری الزم را با این سـتاد بـرای مقابله
بـا ویـروس کرونـا انجـام دهنـد.
وی بـا تاکیـد بـر فعالیـت کمیتههـای
مختلـف ذیـل سـتاد متناسـب بـا
وضعیـت پیـش رو ،افـزود :اسـتانداریها،
دسـتگاههای اجرایـی و نهادهـای مختلف
نیـز بایـد همگـی پـای کار باشـند و پیش
از هـر گونـه تصمیـم گیـری در خصـوص
اقدامـات خـود بـرای مقابلـه بـا ویـروس

وزیــر کشــور از مشــارکت  ۲۴میلیــون و  ۵۱۲هــزار و ۴۰۴نفــر در انتخابــات
کرونـا ،بایـد هماهنگیهـای الزم را بـا این
سـتاد انجـام دهنـد.
در ایـن جلسـه کـه وزرای آمـوزش و
پـرورش ،علوم ،تحقیقات و فنـاوری ،راه و
شهرسـازی ،میراث فرهنگی ،گردشـگری و
صنایع دستی ،دسـتیار ارتباطات اجتماعی
رییـس جمهـوری و سـخنگوی دولـت،
رییـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور
و رییـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل نیـز
حضـور داشـتند ،وزیـر بهداشـت ،درمـان و
آمـوزش پزشـکی گزارشـی از آخرین تعداد
ابتلا به ویروس کرونا در کشـور ارائه کرد و
گفت :براسـاس تصمیم گیریهـای انجام
شـده مـواردی کـه آزمایـش آنهـا مثبـت
شـده در شـرایط ایزولـه و سـایر مـوارد که
مشـکوک بـه ویروس کرونا هسـتند تحت
نظـر قـرار مـی گیرند.

شــعبههایی اســت کــه نهایتــا شــورای نگهبــان تاییــد شــده و مــا اعــام و
ابــاغ کردیــم  ۲۴میلیــون  ۵۱۲هــزار و  ۴۰۴نفــر بــوده اســت.
وزیــر کشــور افــزود :از ایــن رقــم  ۴۸درصــد بانــوان و  ۵۲درصدآقایان هســتند
یعنــی ۴۲.۵۷درصــد میــزان مشــارکت در ایــن دوره بوده اســت.
رحمانیفضلــی اظهارداشــت :برخــی در رســانهها و برخــی افــراد مســائلی
مطــرح کردنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه وزارت کشــور میــزان مشــارکت را از اول
صبــح داشــت چــرا اینهــا را مرتــب اعــام نکــرد؛ ایــن درصورتــی اســت کــه
هــر نــوع اعــام مشــارکت ،بایــد طبــق قانــون فراینــد قانونــی آن طــی شــود و
فراینــد قانونــی آن ایــن بــود کــه حتمــا بایــد مبتنــی بــر تنظیــم صورتجلســه

گرمتر شدن کانون خانوادهها از این التهاب کم می کند؟
گزارش

سـر بـر آورده و سـعی میکنـد قربانـی

شـاید عمر بیمار به پاسـخ نمونه قد ندهد.

بگیـرد .فعلا بـه گفتـه وزارت بهداشـت

روز گذشـته خبـری منتشـر شـد کـه گویـا

پیام ما

هشـت هموطن را از ما گرفته اسـت .برخی

کیتها توسـط دانشـمندان داخلی ساخته

اخبـار تایید نشـده امـا قربانیها را بیشـتر

شـده اسـت .امـا بـه صـورت عملـی هنـوز

نـاف سـال  ۹۸را بحـران بریدهانـد .در

میداننـد.

کار تشـخیص بـر همـان شـیوه سـابق و

ایـن سـال از بحرانـی بـه بحـران دیگـری

 ۲آزمایشـگاه در پایتخـت بـه کیتهـای

کیتهـای چینـی اسـتوار اسـت.

وارد شـدیم .حـاال آخـر سـالی در دام یـک

تشـخیص کرونا مجهز هسـتند .از بیمارانی

انتشـار اخبـار ضـد و نقیـض و بـدون منبع

نـوع وارداتـی آن افتادهایم.ایـن یکـی امـا

کـه عالئـم بالینـی ابتال بـه این ویـروس را

معتبـر در مورد کرونا و سـابقه بد مسـئوالن

انتظـارش میرفـت .کشـور دوسـت و برادر

دارند ،در سراسـر کشـور نمونه گرفته و برای

در شـفاف حـرف زدن بـا مردم باعث شـده

چیـن آنقـدر بـه ما نزدیک هسـت کـه این

بررسـی بـه تهـران فرسـتاده میشـود .بـه

کـه نگرانی هـای از عاقبـت مبارزه بـا کرونا

ویـروس را از او بـه ما ارث برسـد .خصوصا

ادعای روسـای دانشـگاه علوم پزشکی این

بیشـتر مردم را نگران کند .به نظر میرسـد

کـه نتوانسـتیم تمـاس هوایی خـود را با او

فرآینـد از  ۲۴تـا  ۷۲سـاعت زمـان میبرد.

بایـد بـر خـوی مسـط باشـیم و از انتشـار

قطـع کنیم.

امـا صـف نمونههـا که طوالنـی شـود زمان

اخبـار بی اسـاس و آنچه رنگ شـایعه دارد

حـاال کرونـا ویروس از گوشـ ه و کنار کشـور

پاسـخگویی هـم زیاد میشـود.تا جایی که

خـودداری کنیـم .تـا بـا دفـن بحرانهـا در

بانکهـای کشـور تردید کنند یا هزینههای زیـادی را به بانکهای
کشـور تحمیل نمایند.

سـال  ۹۸بـه به اسـتقبال بهـار برویم.

بحران ماسک و ژل ضد عفونی

اولیـن خبرهـای ورود قطعـی ویـروس بـه

کشـور از روز اول اسـفند شـروع شـد .قـم
خواسـتگاه نخسـت ویروس بـود .جان دو
هموطـن را در ایـن شـهر گرفـت .خبـر کـه
مخابره شـد هموطنان برای تهیه ماسـک و
ژل ضدعفونـی دسـت به کار شـدند .تقاضا
بـر عرضـه غلبـه کـرد و قیمـت ماسـک باال
رفـت و کاال نایـاب شـد .ماجـرا تـا خبـر
احتـکار ناجوانمردانـه ماسـک هـم پیـش
رفـت و سـلطان ماسـک در شـرق تهـران
دسـتگیر شد .سـپس وزارت بهداشت خبر
توزیـع ماسـک رایـگان را منتشـر کرد.

آنکارا به تعهداتش در
سوچی عمل نکرده است
ســخنگوی کرملیــن آنــکارا را بــه عمــل نکــردن بــه
تعهداتــش در توافقنامــه ســوچی دربــاره ادلــب ســوریه
متهــم کرد.بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت

تصویـــب شـــد.

بایـد اطالعرسـانی شـود.وی ادامـه داد :در
جلسـه کمیتـه پیشـگیری و کنتـرل کرونا
مقـرر شـد ،مبلـغ  ۳۰میلیـارد تومـان بـه
وزارت بهداشـت و مبلـغ  ۳میلیـارد تومـان
بـه اسـتانداری قـم بـرای انجـام امـورات
ضـروری پرداخـت شـود.

آیا مدارس و دانشگاهها تا پایان
سال تعطیل میشوند؟

تصمیمگیـری دربـاره تعطیلـی مـدارس

و مراکـز بهداشـت بـه خانوادههـا تحویـل

از کرونـا را کاهـش داد .از طرفـی هـم قـرار
شـد همـکاران در معاونـت آموزشـی یـک

نگرانی از ابتال به کرونا اول ماسک را گران سپس نایاب کرد.

تمامـی اقدامـات از سـوی وزارت بهداشـت

اسـفند مـاه و مـدارس و دانشـگاههای

میتـوان بـا ارائـه آمـوزش ،اسـترس مردم

ســوریه عمــل نکــرده اســت.

درخصـوص شـیوع کرونـا در کشـور گفـت:

تـا آنهـا را در پایگاههای سلامت ،خانهها

ماسـکها را در مراکز بهداشـتی ارائه دهیم،

تعهداتــش در توافقنامــه ســوچی دربــاره اســتان ادلــب

دربـاره اقدامـات پیشـگیرانه ایـن سـازمان

تاکنـون مـدارس کل اسـتان تهـران تـا ۵

در معالجـه بیمـاران تاکیـد کـرد :وقتـی

در کنفرانــس مطبوعاتــی اظهــار کــرد کــه ترکیــه بــه

مدیریـت بحـران کشـور در گفتگـو بـا ایلنا،

بهداشـتی وزارت بهداشت تحویل میدهیم

رییـس هیـات امنای صرفـه جویـی ارزی

النشــره لبنــان ،دیمیتــری پســکوف ،ســخنگوی کرملیــن

«اسـماعیل نجـار» رییـس سـازمان

آمـوزش پزشـکی گذاشـته شـده اسـت.

قـرار میگیـرد.

کمیســـیون فرهنگـــی هیـــات دولـــت

آذربایجـان غربـی و همچنیـن یادمانهای

ماسـکها را خریـداری کرده و بـه معاونت

ایـن اقـدام ایـن مسـاله هم تحـت کنترل

انضبـــاط اجتماعـــی و ایمنـــی راههـــا در

اختصاص بودجه

خوزسـتان ،ایلام ،کرمانشـاه ،کردسـتان،

سـال  ۹۸به عهده وزارت بهداشـت ،درمان و

خانـوار تعـداد زیـادی ماسـک بخـرد کـه با

اســـاتید دانشـــگاه در هفـــت جلســـه مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت.

ماسـک هـم آموزشهایـی ارائـه دهنـد.

عملیاتـی دفـاع مقـدس در اسـتانهای

معالجـه بیمـاران وزارت بهداشـت گفت :ما

طرفـی در حـال حاضـر ممکـن اسـت یک

پیشـــنهاد وزارت کشـــور دربـــاره آییننامـــه

دهنـد و در عین حال دربـاره میزان مصرف

و قطـار) برای بازدیـد از یادمانهای مناطق

اسـتانهای کانـون ویـروس کرونـا تـا آخر

و میتـوان ارائـه ماسـک را کنتـرل کـرد .از

نماینـــدگان دســـتگاههای اجرایـــی ذیربـــط و بخـــش خصوصـــی و

ضدعفونـی کننـده بـه خانوادههـا تحویـل

گروهـی راهیان نور (با اتوبوس ،مینیبوس

رییس هیات امنای صرفـه جویی ارزی در

دهنـد .بـه هـر حـال در ایـن مراکـز بـرای

شـــده نوبـــت ســـوم در جلســـات کمیســـیون تخصصـــی بـــا حضـــور

کشــور باشــد.

و دانشـگاههای کل

هـر خانـواری پرونده مشـخص وجـود دارد

آییننامه انضباط اجتماعی و ایمنی راهها تصویب شد

بیــن هیاتهــای اجرایــی و هیــات نظــارت و تاییــد شــورای نگهبــان و وزارت

برای مقابله با کرونا

تـا کلیـه بانکهـا ،حتـی بانکهـای کشـورهای دوسـت ،در کار با

دولت

شــورای اســامی گفــت :آمــار نهایــی امضــا شــده تاییــد شــده همــه

ی گسترده مراکز آموزشی ،تجمعها و
ترس از کرونا بیشتر از خود ویروس نگران کننده است .آیا تعطیل 

افـزود  :در مجمـوع ،اعمـال تدابیر تقابلی موجب خواهد شـد

تجهیــزات نظامــی بســیار خطرناک هســتند.

خصــوص میــزان مشــارکت مــردم در انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس

کرونا هراسی در فضای مجازی

بـه " "FATFقربانـی عـدم شـفافیت در کشـور شـد .احمدی

وی افــزود :تروریسـتها در ادلــب در حــال دســتیابی بــه

یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی خبــر داد.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران در

عکس :ایسنا

امیدوارم مشکالت جدیدی در

مقابله با ویروس کرونا نیازمند
عزم ملی است

یازدهم  ۵۷/۴۲درصد است

عکس :مهر

ورود بــه دام روانــی ســفته بــازان و ســودجویان مــردم پرهیــز

جملــه بــازار ارز را مجــددا بــه هــم بزننــد.

گشـــت .

اقدامــات الزم قبــل از پــرواز دوشــنبه از ایــران انجــام

کشف  ۵۵۰هزارعدد ماسک

میزان مشارکت درانتخابات مجلس

کویت شهروندان خود را از ایران باز میگرداند

روانــی بــی ثباتــی و نیــز اعــام نرخهــای بــی پایــه و غیــر

نمیکنــد و توصیــه میشــود از

ترکیه مرزهای زمینی خود با ایران را بست

021-88019846

با هیجانات بازار ارز هیجانی برخورد نمیکنیم
اقتصاد

10003432117834

پکیج آموزشـی به عالوه ماسـک و محلول

کشـور بـه ویـژه

اسـتان کانـون کرونا تا پایـان هفته تعطیل
اعلام شـدهاند.

اردوهای راهیان نورتا اطالع

ثانوی لغو شدند

بهمـن کارگـر (رئیـس سـتاد مرکـزی
راهیـان نـور) گفـت :بنابـر اعلام رسـمی
وزیـر بهداشـت و درمان و آموزش پزشـکی
و بـا ابلاغ رئیـس سـتاد کل نیروهـای
مسـلح بـه سـازمانهای نیروهای مسـلح
و دسـتگاههای کشـوری بـه منظـور حفـظ
سلامتی زائریـن عزیـز راهیـان نـور و برای
پیشـگیری از شـیوع و آلودگی بـه ویروس
کرونـا ،مقـرر شـد تـا سـفر و اعزامهـای

دریایـی در اسـتانهای هرمزگان و بوشـهر
تـا اطلاع ثانـوی متوقف شـود.

 ۲۴۶۲قربانی درجهان

مقامـات چیـن اعلام کردنـد :روز گذشـته
حـدود  ۱۰۰نفـر در ایـن کشـور بر اثـر ابتال به
بیمـاری کوویـد ۱۹-جـان خـود را از دسـت
دادند.بـه گـزارش ایسـنا ،بـا مـرگ  ۱۰۰نفـر
دیگـر از افـراد آلـوده بـه کروناویـروس در
چین شـمار تلفـات این ویـروس در جهان
بـه  ۲۴۶۲نفـر افزایش پیـدا کرد.بنابر اعالم
کمیسـیون سلامت چین تمامی قربانیان
روز شـنبه بـه جـز یـک نفـر از سـاکنان
اسـتان هوبئـی بودهانـد کـه کانـون شـیوع
کروناویـروس بـه حسـاب میآیـد.
از مجمـوع قربانیـان کروناویـروس حـدود
 ۲۴۴۲مـورد در چیـن گزارش شـده اسـت.
گفتـه شـده  ۲۰نفـر در خـارج از مرزهـای
چیـن بـر اثـر ابتلا بـه بیمـاری کوویـد۱۹-
جـان خـود را از دسـت دادهاند.همچنیـن
تعـداد قربانیـان ایـن ویـروس کشـنده در
کشـورهای کـره جنوبـی ،ژاپـن ،هنگ کنگ
و ایتالیـا بـه ترتیـب پنـج ،سـه ،دو و دو
گـزارش شـده اسـت .در تایـوان ،فیلیپیـن
و فرانسـه نیـز یـک مـورد فوتـی گـزارش
شـده اسـت.گزارشها حاکـی از آن اسـت
کـه ابتلای  ۱۷۸۲نفـر در خـارج از مرزهای
چیـن بـه کروناویروس تایید شـده اسـت.
روز گذشـته موارد تایید شـده ابتال در چین
 ۶۴۸نفـر افزایـش پیدا کرده و بـه  ۷۶هزار
و  ۹۳۶نفر رسـیده اسـت.به گزارش شـبکه
خبـری  ،CNNهمچنین مجمـوع  ۲۲هزار
و  ۸۸۸نفـر از افـراد آلوده بـه کروناویروس
بهبـود پیـدا کـرده و از بیمارسـتان مرخـص
شـدهاند.

مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند
سالمت

وزیـر بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی

وزیـر بهداشـت اضافـه کـرد :در زمـان حاضـر هـم آمادگـی داریـم و اعلام

گفـت :توصیـه میکنـم مـردم فعلا از

کردیـم کـه گواهـی سلامت بـه تمامـی افـرادی کـه مـی خواهنـد از کشـور

سـفرهای غیرضـروری خـودداری کننـد.

خـارج بشـوند ،بدهیـم کـه االن در فـرودگاه ایـن کار را انجـام مـی دهیم اما

وی افـــزود :قانـــون احـــکام دائمـــی مقـــرر کـــرده اســـت تـــا انضبـــاط

سـعید نمکـی روز یکشـنبه در گفـت و

بـرای اینکـه مبـادا فردی خودش مشـکوک ،خانواده اش سـالم یـا بعلکس

بـــه گـــزارش روز یکشـــنبه پایـــگاه اطالعرســـانی دفتـــر هیـــات

اجتماعـــی و ایمنـــی در راههـــای کشـــور از طریـــق ملزمســـازی

گویـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا در ورودی و خروجـی فـرودگاه ها،

باشـند و ایـن موضـوع مانـع از سـفر جمعـی اش بشـود ،خواهـش کردیـم

دولت،جلس ــه کمیس ــیون فرهنگ ــی دول ــت ب ــه منظ ــور بررس ــی پیش ــنهاد

دســـتگاهها بـــرای فرهنگســـازی در ایـــن زمینـــه تأمیـــن و ارتقـــاء یابـــد

ایسـتگاه هـای قطـار و متـرو بـرای افـرادی که قصد سـفر دارنـد ،تهمیداتی

مـردم  ۲۴سـاعت قبـل از پـرواز در محلـی کـه مـا اعلام مـی کنیـم حضـور

وزارت کشـــور درخصـــوص آییننامـــه اجرایـــی جـــز  ۴بنـــد (ب) مـــاده

و نـــگارش آییننامـــه نیـــز تـــا انـــدازه زیـــادی در جهـــت تحقـــق ایـــن

بـرای پیشـگیری از ابتلا و گسـترش ویروس کرونا اندیشـیده شـده ،اظهار

پیـدا کننـد و بـرای صـدور گواهـی سلامت اقـدام کنند.

 ۴۶قان ــون اح ــکام دائم ــی برنام ــه توس ــعه کش ــور مص ــوب  ۱۳۹۵موض ــوع

دغدغـــه بـــوده اســـت.

داشـت :مـن اوال» توصیـه مـی کنـم کـه مـردم تا مـی تواننـد فعال به سـفر

نمکـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آخریـن آمـار جدیـد بیمـاری کرونـا در

انضبـــاط اجتماعـــی و ایمنـــی راههـــا برگـــزار و آییننامـــه مذکـــور بـــه

ســـیدعباس صالحـــی وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی و رییـــس

نرونـد و ایـن خیلـی کار مناسـبی نیسـت ،امـا مـا اتوبـوس هـا ،قطارهـا و

ایـران چقـدر اسـت ،گفـت :آخریـن آمـاری کـه عـرض کـردم در رابطـه بـا

تصویـــب اعضـــای کمیســـیون رســـید.

کمیســـیون فرهنگـــی دولـــت بـــا اشـــاره بـــه کلیـــات پیشـــنهاد گفـــت:

هواپیماهـا و نظایـر آن را ضـد عفونـی مـی کنیـم.

مـوارد جدیـد  ۱۵مـورد جدیـد اسـت کـه گـزارش و تاییـد شـده کـه  ۳مورد

ابوتـــراب طالبـــی دبیـــر کمیســـیون فرهنگـــی دولـــت بـــا اشـــاره بـــه

بـــا توجـــه بـــه لـــزوم همگرایـــی در مقـــررات کشـــور ،مـــاده ( )۱ابالغیـــه

وی ادامـه داد :مـا تمامـی ورودی هـای کشـور را از همـان اول بـا قطـع

آن آزمایـش شـده و سـه مـورد مـرگ هـم داشـته ایم.ویـروس کرونـا از

خالصــهای از رون ــد بررس ــی پیش ــنهاد ی ــاد ش ــده در دبیرخان ــه کمیس ــیون

پیش ــنهادی ک ــه ب ــه تعاری ــف اختص ــاص دارد بازبین ــی ش ــود و از تعاری ــف

پروازهـا از چیـن بسـتیم و در  ۳۶مبـداء ورودی زمینـی ،هوایـی و دریایـی

دی مـاه گذشـته تـا کنـون بیـش از دو هـزار قربانـی گرفتـه اسـت .تقریبـا

فرهنگـــی اظهارداشـــت :ایـــن پیشـــنهاد پـــس از ارجـــاع بـــه کمیســـیون

رس ــمی اس ــناد باالدس ــتی و ب ــا ارج ــاع ب ــه ای ــن اس ــناد اس ــتفاده ش ــود

ایـن کار را انجـام دادیـم و تمامـی ورودی هـا را چـک کردیـم و تمامـی

تمامـی جانباختـگان از چین،کشـوری کـه ویروس از آنجا شـیوع پیدا کرد،

فرهنگـــی دولـــت در دو نوبـــت بـــه دســـتگاه پیشـــنهاددهنده جهـــت

تـــا متـــن وحـــدت رویـــه بیشـــتری بـــا ســـایر مقـــررات کشـــور داشـــته

مـوارد مشـکوک را بررسـی و ارزیابـی کردیـم و آنهایـی را کـه الزم بـود بـه

هسـتند .چهـار نفـر نیـز در ایـران بـر اثـر ابتلا به ایـن بیمـاری جـان باخته

اصالحـــات اساســـی برگردانـــده شـــده اســـت و در نهایـــت متـــن اصـــاح

باشـــد.

قرنطینـه بردیـم.

انـد .ایـران بعـد از چیـن دومیـن آمـار فوتـی کرونـا در جهـان را دارد.

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

معاون گردشگری و سرمایهگذاری کردستان از اقامت 18هزار و  326گردشگر خارجی از ابتدای سال تا پایان دی  98در مراکز
اقامتی استان خبر داد.

021-88019846

آغاز ششمین فصل پژوهش باستانشناسی
جنوب کرمان
میراث

ث فرهنگـی،
مدیـرکل میـرا 

ششـمین فصـل پژوهشهـای باستانشناسـی جنـوب

گردشـگری و صنایعدسـتی

اسـتان کرمـان بـا مشـارکت پژوهشـگاه میراثفرهنگـی

اسـتان کرمان گفت :ششـمین

و گردشـگری و دانشـگاه توبینگـن آلمـان بـه انجـام

فصـل پژوهـش های باسـتان

میرسـد ،بیـان کـرد« :هیئـت یادشـده به مستندسـازی

شناسـی جنـوب کرمـان از هفته اول اسـفند بـا همکاری

و تکمیـل پژوهشهـای باستانشناسـی خـود خواهـد

دانشـگاه آلمـان آغـاز میشـود و تـا پایـان فروردین 99

پرداخت».مدیـرکل میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع

ادامـه دارد.

دسـتی اسـتان کرمـان افـزود« :طـی پنج فصل گذشـته

بهگـزارش خبرگـزاری مهـر و بـه نقـل از روابـط عمومـی

و در نتیجـه بررسـیهای میدانـی باستانشناسـی،

اداره کل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی

اطالعـات ارزنـدهای از جنـوب اسـتان کرمـان و حـوزه

اسـتان کرمـان ،فریـدون فعالـی بـا اشـاره بـه اینکـه

هلیـلرود بهدسـت آمـده اسـت».

سقز آماده
استقبال از
گردشگران نوروزی

و چیـــن» بهدنبـــال شـــیوع

ایـــن دفتـــر پیشتـــر کمپیـــن «#قوی-بـــاش-

وبـــروس کرونـــا و جلوگیـــری

ووه ــان» را ب ــه منظ ــور هم ــدردی ب ــا م ــردم چی ــن ک ــه

از ســـرایت آن ،لغـــو شـــد.

بیشـــتر از یـــک مـــاه درگیـــر ویـــروس کرونـــا شـــده

دفت ــر بازاریاب ــی و تبلیغ ــات گردش ــگری وزارت می ــراث

بودنـــد ،راهانـــدازی کـــرده بـــود .ایـــن کمپیـــن ۲۳

فرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایـــع دســـتی بـــه دنبـــال

بهمنمـــاه همزمـــان بـــا نمایشـــگاه گردشـــگری تهـــران

اجـــرای «رویـــداد قرنهـــا دوســـتی ،دومیـــن ســـال

بـــا حضـــور ســـفیر چیـــن در ایـــران رونمایـــی شـــد .در

عی ــد به ــاره چینیه ــا در ای ــران» ک ــه متاث ــر از ش ــیوع

جریـــان ایـــن کمپیـــن قـــرار بـــود امضـــا و پیامهـــای

کرونــا در چیــن متوقــف شــد ،تصمیــم گرفتــه بــود روز

مـــردم ایـــران بـــرای همـــدردی بـــا مـــردم چیـــن

دوشـــنبه ،پنجـــم اســـفندماه بـــا حضـــور ســـفیر چیـــن

جمــعآوری و در آخ ــر در می ــدان اصل ــی ش ــهر ووه ــان

در ایـــران و جمعـــی از فعـــاالن گردشـــگری دو کشـــور،

ـ کانـــون انتشـــار ویـــروس کرونـــا در چیـــن ـ نصـــب

برنامـــه شـــب گردشـــگری ایـــران و چیـــن را در مـــوزه

شـــود.
مدیـر اداره کل موزههـا خبـر داد :موزههـا و اماکـن تاریخـی زیرنظـر وزارتخانـه
میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی در اسـتانهایی کـه در معـرض

دهـه  60خورشـیدی ،توسـط مأمـوران

تهدیـد کرونـا قـرار دارنـد تـا پایـان هفتـه تعطیل شـدند.

یـگان حفاظـت میراثفرهنگی در جنگل

با توجه به توصیههای اکید بهداشـتی در شـرایط کنونی و ضرورت پیشـگیری

النگدره گرگان شناسـایی و ضبط شـد».

مناسـب از خطـر ابتلا بـه بیمـاری ،وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی اطالعیهای

او خاطرنشـان کـرد« :ایـن اثـر پـس

میراثفرهنگـی،

 98بـا اعلام ایـن خبـر گفـت« :پیکـره

گردشـگری و صنایعدسـتی گلسـتان

سـنگی سردار ساسـانی که سـال جاری

از انتقـال قطعـی پیکـره سـنگی سـردار

در موزه باستانشناسـی گـرگان رونمایی

ساسـانی از اسـتان مازندران به گلسـتان

شـد ،بـا موافقـت وزیـر میراثفرهنگـی،

سرپرسـت

معرض تهدید کرونا تعطیل شدند

«شـــب گردشـــگری ایـــران

در استان گلستان ماندگار شد
ادارهکل

موزههای تهران و استانهای در

فـــرش تهـــران برگـــزار کنـــد.

پیکره سنگی سردار ساسانی

سوژه
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شب گردشگری ایران و چین لغو شد
گردشگری

گردشـگری و صنایعدسـتی خبـر داد.

میراثفرهنگـی اسـتان مازنـدران بـرای

بـه گـزارش میراثآریـا بهنقـل از

همیشـه به اسـتان گلسـتان و سرزمین

روابطعمومـی ادارهکل میراثفرهنگـی،

مـادریاش منتقـل شـد».

گردشـگری و صنایعدسـتی گلسـتان،

او یـادآور شـد« :پیکـره سـنگی سـردار

احمد تجری امروز یکشـنبه  4اسفندماه

ساسـانی پـس از وقـوع سـیل در اوایـل

مبنـی بـر تعطیلـی برنامههـای هنـری و سـینمایی در سراسـر کشـور صـادر و

از کشـف درزمانـی کـه هنـوز اسـتان

اعلام کـرد کـه برنامههـای هنـری و سـینمایی تـا پایـان هفته تعطیـل خواهد

گلسـتان از مازنـدران جـدا نشـده بـود،

بـود ،بـه دنبـال آن نیـز مـدارس و دانشـگاههای تهران و  ۱۰اسـتان دیگـر که در

بـه مـوزه بابـل منتقـل شـد که بـا تالش

معـرض تهدید کرونا هسـتند ،تعطیل اعالم شـدند.محمدرضا کارگـر  -مدیر اداره

ادارهکل میراثفرهنگـی ،گردشـگری

کل موزههـا -نیـز شـب گذشـته (سـوم اسـفند) به ایسـنا اعلام کـرد ،وضعیت

و صنایعدسـتی اسـتان گلسـتان ،ایـن

فعالیـت موزههـا بررسـی میشـود .وی صبـح امروز (یکشـنبه چهارم اسـفند)

پیکـره بـرای نمایـش به مدت یـک ماه

در گفتوگـو بـا ایسـنا تاکیـد کـرد :موزههـا و اماکـن تاریخـی زیرنظـر وزارتخانه

به گرگان بازگشـت و  9مهر سـال جاری

میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی در تهـران و اسـتانهایی کـه در

در آیینـی در موزه باستانشناسـی گرگان

معـرض تهدید هسـتند ،تعطیل شـدند.او ادامـه داد :این تعطیلی شـامل تهران

از آن رونمایـی شـد و در ایـن مـدت بـا
اسـتقبال چشـمگیر هـم اسـتانیها و

عکس :مهر

بـا موافقـت وزیـر میراثفرهنگـی،

گردشـگری و صنایعدستی و با همکاری

مسـافران و گردشـگران همـراه بـود».

عروسکهای شرق اصفهان سفیران صلح شدند
رئیـس اداره میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی
شهرسـتان سـقز از آمادگـی کامـل ایـن شهرسـتان بـرای

«هنرمندســرای بومگــردی هورشــید»

اسـتقبال و پذیرایی از گردشـگران و مسـافران نوروزی سـال

در شــرق اصفهــان روز گذشــته میزبــان

 99خبـر داد.

گــروه صلــح و دوســتی «جایجــاگات»

بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی ادارهکل

از هنــد بــود ،هنرمندســرایی کــه

میراثفرهنگی ،گردشـگری و صنایعدسـتی استان کردستان،

تســهیلگر و احیاگــر نقــش و نمادهــا

صالح نصراللهی گفت« :این شهرسـتان با داشـتن جاذبههای

از میــراث ناملمــوس شــرق اصفهــان

تاریخـی همچـون کاخ دژ باسـتانی زیویـه ،حمـام تاریخـی

بــوده و حــاال  2نمــادواره از عروسـکها

حاجی صالح ،مسـاجد تاریخی دومناره ،شـیخ مظهر ،ترجان

را بــه عنــوان ســفیران صلــح ایــن شــهر

و تمبربیـگ ،عمارتهـای تاریخـی کمانگـر و فیض هللا بیگی

بــا گــروه صلــح و دوســتی جایجــاگات

و جاذبههـای طبیعـی همچـون رودخانـه زرینـه رود ،رودخانه

روانــه ژنــو ســوییس کــرده اســت.

جغتو ،دریاچه سـد شـهید کاظمی و کوهسـتانهای سر سبز

گــروه صلــح و دوســتی جایجــاگات

هـر سـاله پذیـرای تعـداد زیـادی از مسـافران و گردشـگران

از ملیــت هــای مختلــف بــا آرمــان

نـوروزی بوده و با برنامهریزیهای انجام شـده توسـط سـتاد

«عدالــت ،صلــح و دوســتی بیــن ملــت

فرزانــه ســلیمانی نیســیانی  ،پژوهشــگر

هــا» از دهلــی نــو راهــی شــدند و قــرار

هنــرو احیاگــر نقــش و نمــاد هــای

اســت بــا گــذر از ایــران ،ارمنســتان،

میــراث ناملمــوس شــرق اصفهــان در

شــد ها ند .

گرجســتان ،بلغارســتان ،صربســتان،

گفـت و گــو بــا ایرنــا خبــر از ثبــت ملــی

بوســنی و هرزگویــن ،کرواســی ،ایتالیــا

دو نمــادواره «اســفندبانو» و «گاوچــاه»

پنجــم اســفند مــاه روز زن و زمیــن در

و ســوییس پیــام آور صلــح و دوســتی

داد و گفــت :آخریــن دســتآورد مــا

فرهنــگ ایــران اســت ،ایــن جشــن

باشــند.

ازمیــراث ناملمــوس شــرق اصفهــان،

بهانــه خوبــی شــد تــا بــه مناســبت ایــن

ایــن گــروه در ایــران بــا گــذر از اســتان

بازآفرینــی عروســکهای بومــی و

روز و حضــور گــروه صلــح و دوســتی

هــای فــارس ،بوشــهر ،هرمــزگان،

محلــی و نقــش و نمادهایــی اســت

جایجــاگات در ایــران و اصفهــان

کرمــان و یــزد بــه اصفهــان رســیدند .در

کــه در ایــن عروســکها نمــود یافتــه

دیــدار و گردهمایــی بــا دوســتداران

ایــن ســفر و راهپیمایــی صلحجویانــه

اســت.

فرهنــگ اصفهــان و فعــاالن محیــط

و

بــه گفتــه وی نمــادواره «اســفند بانــو»

زیســت بــا موضــوع زن ،زمیــن و

«گاوچــاه» ،از عروســکهای شــرق

و «گاوچــاه» در پروســه ثبــت ملــی

صلــح داشــته باشــیم.

اصفهــان بــه عنــوان پیــامآوران صلــح

موفــق بودهانــد و ایــن دو نمــاد بــه

مدیــر هنرمندســرای بومگردی هورشــید

همــراه ایــن گــروه خواهنــد شــد.

عنــوان ســفیران صلــح منطقــه شــرق

یادآورشــد :کمپیــن جایجــاگات در

دو

نمــادواره

«اســفند

ســال  ۲۰۱۴در هنــد راهانــداری شــده و
کشــور جهــان در ارتبــاط اســت .چهــار
نفــر از رهبــران ایــن گــروه در شــهرهای
جنــوب و جنوبغربــی ایــران تــا تبریــز

اسـتاندارد و مجـاز شـامل پنج هتـل و چهـار مهمانپذیر وجود

پیــادهروی خواهنــد داشــت .اعضــای

دارد کـه با قابلیت اسـکان و پذیرایی روزانه  380نفر مشـغول

هیــات مدیــره گــروه جایجــاگات

فعالیت هستند».

همــراه بــا دبیــران اجرایــی گــروه،

نصراللهـی تصریـح کـرد 19« :واحـد و مجتمـع پذیرایـی

پروانــه امیریــان و پویــان خوشــبخت

نراهـی در مسـیرهای مواصالتـی سـقز و هشـت دفتـر
بی 

دو شــب در اصفهــان حضــور داشــتند

خدمـات مسـافرتی و گردشـگری بـرای ارائـه خدمـات بـه

و بــا اهالــی فرهنــگ و هنــر و فعــاالن

گردشـگران فعـال هسـتند».

محیــط زیســت در محــل هنرمندســرای

رئیـس اداره میـراث فرهنگی سـقز اضافـه کرد« :در راسـتای

بومگــردی هورشــید دیــدار و گفــت و

نظـارت بـر فعالیـت ایـن مراکز گردشـگری به شـکل منظم و

گــو داشــتند .ایــن فعــال فرهنگــی

برنامهریـزی شـده از ایـن واحدهـا بازدید میشـود .از ابتدای

هــدف از ایــن گردهمایــی را معرفــی

سـال تـا کنون حـدود  350مـورد بازدیـد از این مراکز داشـیم

اصفهــان بــه عنــوان شــهر دوســتدار
صلــح و دوســتی بیــن ملتهــا

عکس :ایرنا

و درمـان ،نیـروی انتظامـی ،بازرگانـی و تعزیـرات حکومتـی
تشـدید شـده است».

خوانــد و همچنیــن دربــاره آنچــه کــه
در ایــن گردهمایــی گذشــت ،گفــت:

عروسک اسفندبانو ،نماد زن و زمین به عنوان سفیر صلح اصفهان به گروه جایجاگات معرفی شد

حمایتهای دولت از صنعت گردشگری ادامه مییابد
گردشگری

در زمینـه هـای فرهنگـی و هنـری غنـی هسـتند و تشـابهات

زیـادی هـم دارند و ازسـویی موضـوع راهپیمایی و سـفرگروه
جایجـاگات هـم دوسـتی و صلـح اسـت سـعیمان بـرایـن
اسـت کـه در معرفـی جاذبههـای فرهنگـی و هنـری اصفهـان
بـرای اثرگـذاری بیشـتر به وجـه تمایزهـای فرهنگـی بپردازیم

و از ایـن دریچـه اصفهـان را بیشـتر معرفـی کنیم.سـلیمانی

همچنیـن افزود :گـروه صلح و دوسـتی جایجـاگات از جاذبه
هـای فرهنگـی ،تاریخـی و هنـری اصفهـان ،مـوزه صلـح و هم

چنیـن فعـاالن و تولیـد کننـده هـای عرصـه فرهنـگ و هنرو
صنایـع دسـتی دیـدارکردند.همچنیـن گـروه صلح و دوسـتی

جایجـاگات ضمـن دیـدار و نشسـت بـا مدیـرکل میـراث
فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری اصفهـان مقـرر شـد
همـکاری هـا و رایزنی هایی را برای برگزاری نمایشـگاه هنرهای

سـنتی اصفهـان در ژنو داشـته باشـند.

بــا بیســت و پنــج هــزار عضــو بــا پنجاه

سـال  99اسـتقبال میکند».

و همراهـی دیگـر مراجـع نظارتـی ذیربـط همچون بهداشـت

و

وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه ایــن کــه

او افـزود« :در حـال حاضر در این شهرسـتان  9واحد اقامتی

سـتاد اجرایی خدمات سـفر بازدیدهـای نظارتی با هماهنگی

اصفهـان گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه هـردو کشـورهنـد و ایران

جایجــاگات

اجرایـی خدمات سـفر این شهرسـتان از گردشـگران نوروزی

و بـا نزدیـک شـدن به ایـام تعطیلات نـوروز و در قالب طرح

مـدت کوتـاه حضـور گـروه صلـح و دوسـتی جایجـاگات در

اهــدا

بانــو»

فرهنگـی و ورزشـی آنهـا تـا پایـان هفته تعطیـل اعالم شـدهاند.

وی دربـاره معرفـی جاذبههـای فرهنگـی و هنری اصفهـان در

اصفهــان بــه گــروه صلــح و دوســتی
معرفــی

و همـهی اسـتانهایی میشـود کـه قبلا مـدارس ،دانشـگاهها و فعالیتهـای

نکته

خبر
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پیام
میراث

نشســت هماندیشــی فعــاالن بخــش

بــا حضــور وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی و وزیــر

خصوصــی گردشــگری بــا حضــور

اقتصــاد و دارایــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

وزرای میراثفرهنگــی ،گردشــگری و

در ایــن نشســت فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت گردشــگری و

صنایعدســتی ،و اقتصــاد و امــور دارایــی،

رؤســای انجمنهــا و تشــکلهای حرفــهای گردشــگری مســائل خــود

عصــر روز شــنبه  3اســفند  98در محــل دفتــر وزیــر اقتصــاد و دارایــی

را مــورد بــه مــورد در حضــور دو وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و

برگــزار شــد.

صنایعدســتی و اقتصــاد و دارایــی در میــان گذاشــتند.

بهگــزارش خبرنــگار میراثآریــا ،در ایــن نشســت کــه معــاون گردشــگری

در ایــن نشســت بعــد از صحبتهــای بخــش خصوصــی ،دکتــر

وزارت میراثفرهنگــی ،رئیــس کل گمــرک ،رئیــس ســازمان امــور

علیاصغــر مونســان وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی

مالیاتــی کشــور و جمعــی از مدیــران بخــش دولتــی و خصوصــی حضــور

و فرهــاد دژپســند وزیــر اقتصــاد و دارایــی توضیحاتــی را در خصــوص

داشــتند ،راهکارهــای حمایتــی دو وزارت میراثفرهنگــی ،گردشــگری و

حمایتهــای دولــت و ایــن وزارتخانــه از صنعــت گردشــگری و بخــش

صنایعدســتی و وزارت اقتصــاد و دارایــی از فعــاالن بخــش خصوصــی

خصوصــی ایــن صنعــت ارائــه دادنــد .ایــن دو عضــو کابینــه دولــت

صنعــت گردشــگری مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــر ادامــه حمایتهــای

تدبیــر و امیــد بــا اشــاره بــه نقــش صنعــت گردشــگری در اقتصــاد و

دولــت و ایــن دو وزارتخانــه از صنعــت گردشــگری تأکیــد شــد.

اهمیــت ایــن صنعــت ،بــر حمایتهــای هرچــه بیشــتر دولــت از صنعــت

در ایــن نشســت کــه رؤســای انجمنهــا و تشــکلهای حرفــهای

گردشــگری تأکیــد کردنــد و دربــاره تــداوم ایــن حمایــت هــا قــول

گردشــگری کشــور نیــز حضــور داشــتند چالشهــای اقتصــاد گردشــگری

مســاعد دادنــد.

کنشــگران فرهنگــی و زیســت محیطــی

از چالشهــا و دغدغههایشــان نســبت

ســفرای صلــح و دوســتی در طــول

بــه خشــونت و در مقابــل آن از صلــح

تاریــخ فرهنگــی اصفهــان اســت و

و زمینــو تجربــه هــای زیســت آنهــا کــه

اینکــه ایــن ســفیران چــه تاثیــری

منجــر بــه صلــح و دوســتی شــده گفـت

در صلــح پایــدار و صلــح جهانــی

وگــو کردنــد.

د ا شــتها ند .

وی تصریــح کــرد  :مــا در کشــورهای

ایــن پژوهشــگر هنــر ،بنیانگــذار اولیــن

در حــال توســعه هســتیم و ممکــن

عروســک خانــه بومــی و محلــی در

اســت چالشهــای مشــترکی داشــته

شــهر اصفهــان اســت و هنرمندســرای

باشــیم و بنابرایــن میتــوان از

هورشــید را هــم بــا الهــام از همیــن

تجربههایچندســویه بهــره بــرد اینکــه

عروســکها و نمادوارههــا ایجــاد

چگونــه میتــوان چالشهــا را بــه

کــرده اســت .بــه گفتــه ســلیمانی

فرصــت تبدیــل کــرد و روح صلــح و

تعامــل بیــن هنرمنــدان و فعــاالن

دوســتی را در مســائل و مشــکالت

حــوزه فرهنــگ و هنــر اصفهــان بــا

اجتماعــی چــه بــه لحــاظ سیاســی

ســایر شــهرها و جامعــه بینالمللــی

و اقتصــادی حــل کــرد و فضــای آرام

کــه از دغدغههــای هنرمندســرای

تــوام بــا امنیــت در جامعــه ایجــاد کــرد.

بومگــردی هورشــید اســت.

وی افــزود :یکــی از محورهــای ایــن
گردهمایــی و گفــت و گــو ،معرفــی

تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری قزوین
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری

بــه صــورت مســتمر و بــا حضــور نماینــدگان میراثفرهنگــی ،گردشــگری

و صنایعدســتی و دبیــر ســتاد اجرایــی

و صنایــع دســتی ،تعزیــرات حکومتــی ،صنعــت ،معــدن ،تجــارت،

خدمــات ســفر اســتان قزویــن از اجــرای

دامپزشــکی ،علــوم پزشــکی ،نیــروی انتظامــی ،ســتاد اقامــه نمــاز،

طــرح تشــدید نظــارت بــر تاسیســات

راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای و شــرکت پخــش فرآوردههــای

گردشــگری ســطح اســتان در آســتانه فــرا رســیدن نــوروز  99خبــر داد .

نفتــی در قالــب بازدیــد مشــترک بــه صــورت هفتگــی انجــام میشــود،

بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی میراثفرهنگــی،

موضوعاتــی چــون نحــوه ارائــه خدمــات ،نــرخ اغذیــه ،رعایــت

گردشــگری و صنایعدســتی قزویــن علیرضــا خزائلــی بــا اعــام ایــن

اصــول بهداشــتی ،کیفیــت مــواد غذایــی ،نــرخ نامههــای مصــوب،

خبــر گفــت« :بهمنظــور بررســی نحــوه ارائــه خدمــات در تأسیســات

پروانــه بهرهبــرداری و ...مــورد بررســی قــرار میگیــرد ».مدیــر کل

گردشــگری اســتان اعــم از مراکــز اقامتــی و پذیرایــی شــامل هتلهــا،

میراثفرهنگی،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان قزویــن در ادامــه

مهمــان پذیرهــا ،اقامتگاههــای بومگــردی و خانــه مســافرها،

بیــان کــرد« :مرحلــه دوم فعالیــت گشــتهای نظارتــی ســتاد اجرایــی

توقفگاههــای بینراهــی ،نمازخانههــا ،ســرویسهای بهداشــتی،

خدمــات ســفر اســتان از نیمــه دوم اســفند آغــاز و تــا پایــان تعطیــات

واحدهــای تجــاری جنــب عوارضــی ،جایگاههــای عرضــه ســوخت و...

نــوروز  ۹9ادامــه خواهــد داشــت کــه ضمــن ارائــه راهنماییهــای الزم

در آســتانه فــرا رســیدن ایــام نــوروز طــرح تشــدید نظــارت بــر فعالیــت

بــه کارکنــان و مدیــران تأسیســات گردشــگری ســطح اســتان بــرای رفــع

ایــن اماکــن از  15بهمــن مــاه آغــاز شــد».

نواقــص و معایــب موجــود از طریــق تذکــر شــفاهی یــا اخطــار کتبــی بــا

خزائلــی اظهــار داشــت« :در ایــن بازدیدهــا کــه بــا هــدف رفــع نواقــص

متخلفــان برخــورد قانونــی میشــود».

گردشگری

تجهیزاتــی ،بهداشــتی و ایمنــی توســط کارشناســان نظــارت ایــن اداره کل
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مرگ مشکوک  ۳گوزن زرد ایرانی در یزد
حیات
وحش

فعــاالن محیــط زیســت از

تلفــات در هفتــه گذشــته داشــته اســت کــه بــه

تلفــات گورخــر در گــوراب

دلیــل اینکــه نــوع تلفــات تــا حــدی مشــکوک

مهریــز خبــر دادهانــد.

بــوده مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

میگوینــد

وی تأکیــد کــرد :در اداره کل محیــط زیســت

گورخرهــای ایــن ســایت مشــکلی ندارنــد امــا ســه

اســتان یــزد ،خودمــان دامپزشــک داریــم امــا

مســئوالن

گــوزن زرد ایرانــی بــه دلیــل مشــکوکی در منطقــه

بــرای اینکــه نتیجــه قطعیتــر و دقیقتــر بشــود

دیگــری از اســتان یــزد تلــف شــدهاند.

نمونهبرداریهایــی از الشــههایی کــه ایــن

اعظــم حبیبیپــور معــاون فنــی اداره کل حفاظــت

اتفــاق برایشــان افتــاده هــم انجــام دادیــم و

محیــط زیســت اســتان یــزد ضمــن تکذیــب خبــر

بــه دامپزشــکی دادیــم کــه بررســی کنــد و علــت

تلــف شــدن گورخرهــا تصریــح کــرد :مــا هیــچ

مــرگ را مشــخص کنــد.

تلفاتــی در ســایت گورخــر گــوراب مهریــز نداشــتیم

حبیبیپــور افــزود :تیــم دامپزشــکی کــه شــامل

امــا در ســایت گوزنهــا تلفــات داشــتیم.

دامپزشــک خودمــان و همچنیــن دامپزشــک

حبیبیپــور توضیــح داد :یــک ســایت گــوزن زرد

اســتان یــزد و شهرســتان خاتــم اســت روی ایــن

ایرانــی در جنــگل بــاغ شــادی شهرســتان خاتــم

موضــوع بیشــتر کار میکننــد تــا نتیجــه مشــخص

داریــم کــه از مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان

شــود کــه علــت تلفــات چــه بــوده اســت و ایــن

محیــط زیســت اســت .ایــن مجموعــه ســه مــورد

نتیجــه بــه صــورت رســمی اعــام شــود.

عقب ماندگی استان مرکزی از بازار گیاهان دارویی
مرکــزی رییس کمیســیون

گیاه

قطعــا تــا ســال  2050رقــم قابــل توجهی خواهد شــد،

آب ،کشــاورزی و محیــط

چ ـرا کــه می ـزان گرایــش دنیــا بــه ســمت گیاهــان

زیســت اتــاق بازرگانی اراک

دارویــی در حــال افزایــش اســت و بســیاری داروهای

گفــت :میـزان گرایــش دنیا

شــیمیایی تــا آن زمــان حــذف خواهــد شــد ،امــا

بــه ســمت گیاهــان دارویــی در حــال افزایــش اســت

در کشــور و همچنیــن در اســتان مرکــزی بــه ایــن

و بســیاری داروهــای شــیمیایی تــا آن زمــان حــذف

موضــوع توجــه زیــادی نشــده و قطعــا از ایــن بــازار

خواهــد شــد ،امــا در کشــور و همچنیــن در اســتان

عقــب مانــده ایــم.

مرکــزی بــه ایــن موضــوع توجــه زیــادی نشــده و

جاللونــدی بیــان کــرد :در حــال حاضــر بیــش از 7

قطعــا از ایــن بــازار عقــب مانــده ایــم.

هـزار گونــه گیــاه در جهــان وجــود دارد کــه  2500گونــه

مجتبــی جاللونــد در گفــت وگــو با ایســنا ،اظهــار کرد:

آن دارویــی اســت و  700گونــه دارویــی در ایــران

در حــال حاضــر تولیــد گیاهــان دارویــی در اســتان

قابلیــت تولیــد شــدن دارد .رییــس کمیســیون آب،

مرکــزی مزیــت صادراتــی نــدارد البتــه ممکــن اســت

کشــاورزی و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی اراک بــا

در ســال هــای آینــده ایــن مزیــت ایجــاد شــود.

بیــان اینکــه از اســتان مرکــزی در ســال گذشــته 5

وی افــزود :در ســال گذشــته ســطح زیــر کشــت

تــن گیــاه دارویــی صــادر شــده ،گفــت :درخصــوص

گیاهــان دارویــی در اســتان تقریبــا  300هکتــار بــوده

محصــول زعفـران مشــکل فــروش و بازاریابــی وجود

و امســال ایــن میـزان تولیــد بــه  950هکتــار رســیده

دارد و مشــکل اصلــی ،صــادرات محصــول بــه صــورت

و میـزان محصــول تولیــدی بالــغ بــر  550تن اســت.

خــام اســت .این محصــول خــام در کشــورهای دیگر

رییــس کمیســیون آب ،کشــاورزی و محیــط زیســت

فــرآوری شــده و بــا برنــد همــان کشــور بــه فــروش

اتــاق بازرگانــی اراک تصریــح کــرد :تجــارت جهانــی

مــی رســد ،بــر همیــن اســاس ایجــاد بــازار بـرای آن

گیاهــان دارویــی در ســال  2017حــدود  124میلیــارد

نیازمنــد برنامــه ریــزی مناســب اســت.

دالر بــوده کــه ایــن می ـزان عــدد ســنگینی اســت و

آبـــادان

از پایـــش

رودخانههـــای

ارونـــد رود و بهمنشـــیر بـــه صـــورت

بارش

رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت

021-88019846

ماجـرای تلـف شـدن پرندگان مهاجـردرشـبه جزیره 68هـزارهکتـاری میانکالـه ازدیماه امسـال آغاز

شـد .درروزهـای ابتدایـی گمانهـای بسـیاری دربـاره این تـراژدی مطرح میشـد .برخی منشـأ این کار

را انتقام شـکارچیان از محیطزیسـت میدانسـتند چراکه سـازمان حفاظت محیطزیسـت اقداماتی برای
جلوگیـری ازشـکارغیرقانونـی پرندگان مهاجـرانجام داده بود .برخی دیگرهم این مسـاله را یک اشـتباه

انسـانی عنـوان میکردنـد .درنهایت این اتفاق موجب خسـارت بزرگی شـد .البته درهمـان روزهای اول

نیزمسـووالن محیطزیسـت اسـتان مازنـدران به مردم هشـداردادند کـه ازخرید پرندگان وحشـی که در
بازارهـای محلی فروخته میشـوند ،خـودداری کنند .همچنین بازارعرضه پرندگان مهاجـردرفریدونکنار
هم تا مشـخص شـدن علت دقیـق تلفات ،تعطیل شـد.

گزارش

شـدن علـت مـرگ و میـر پرنـدگان در ایـن اسـتان
مراتـب بـه اطلاع عمـوم مـردم میرسـد.
رخـداد فاجعـه تلفـات پرنـدگان در تـاالب میانکالـه
موجـب نگرانـی فعـاالن عرصـه دام و طیـور شـد.

محیطزیسـت ایـران در زمسـتان امسـال شـاهد یـک
تـراژدی تمـام عیـار بـود .تـاالب میانکالـه کـه یکـی از
محیطهـای مناسـب بـرای زندگـی پرنـدگان مهاجـر

برخـی از ایـن افـراد نگـران بودنـد کـه شـاید شـیوع
یـک بیمـاری واگیـردار علـت ایـن حادثـه باشـد و در
نتیجـه ادامـه مسـیر پرنـدگان مهاجـر و توقـف آنهـا

اسـت ناگهـان بـا تلفـات چندیـن هـزار قطعـه از انـواع
پرنـدگان مهاجـر روبـهرو شـد .امـری غیرطبیعـی
کـه نگرانـی بسـیاری از دوسـتداران محیـط زیسـت
و مسـووالن را بهدنبـال داشـت .البتـه بعـد از تـاالب
میانکالـه تاالبهـای اسـتان گلسـتان نیـز درگیـر
ایـن مسـاله شـدند .دیـروز مدیـرکل دفتـر مبـارزه بـا
بیماریهـای طیور ،زنبورعسـل و کرم ابریشـم سـازمان
دامپزشـکی کشـور از تلفـات پنـج هـزار و ۲۰۰پرنـده
مهاجـر در تـاالب میانکالـه  -بخش اسـتان گلسـتان -
خبـر داد .آقـای علیرضـا اکبرشـاهی با اعلام این خبر
گفتـه اسـت :بررسـیهای میدانـی نشـان میدهـد کـه
در بخش دیگری از تاالب میانکاله در اسـتان گلسـتان
تعـدادی از مرگومیـر پرنـدگان مهاجـر صـورت گرفتـه
کـه بـه احتمـال زیـاد ناشـی از سـم بوتولیسـم اسـت.
بـه گفتـه وی البتـه بخشـی از این تلفات ممکن اسـت
مربـوط بـه الشـه پرنـدگان مهاجـر میانکالـه در اسـتان
مازنـدران باشـد کـه در اثـر جریانـات آبـی بـه بخـش
دیگـری از تـاالب میانکالـه در اسـتان گلسـتان انتقـال
یافتـه اسـت .مدیـرکل دفتـر مبـارزه بـا بیماریهـای
طیـور ،زنبورعسـل و کرم ابریشـم سـازمان دامپزشـکی
کشـور همچنیـن از ادامه بررسـیهای میدانی سـازمان
دامپزشـکی دربـاره علـت مـرگ ایـن پرنـدگان گفـت و
تاکیـد کـرد :اکنون سـازمان دامپزشـکی کشـور در حال
بررسـی میدانـی و نمونهبـرداری آزمایشـگاهی از وجود
سـم بوتولیسـم و سـایر بیمـاری طیـور در پرنـدگان
مهاجـر تلـف شـده در تـاالب میانکاله اسـتان گلسـتان
اسـت .اکبرشـاهی ادامـه داد :در صـورت مشـخص

اکبرشـاهی :ررسـیهای میدانـی نشـان میدهـد
کـه دربخـش دیگـری ازتـاالب میانکاله دراسـتان
گومیـر پرنـدگان مهاجـر
گلسـتان تعـدادی از مر 
صـورت گرفتـه کـه بـه احتمـال زیاد ناشـی از سـم
بوتولیسـم اسـت .به گفتـه وی البته بخشـی از این
تلفـات ممکـن اسـت مربـوط بـه الشـه پرنـدگان
مهاجر میانکاله در اسـتان مازندران باشـد کـه در اثر
جریانـات آبـی به بخش دیگـری ازتـاالب میانکاله
در اسـتان گلسـتان انتقـال یافته اسـت.
در تاالبهـای اسـتانهای دیگـر منجـر بـه شـیوع
بیمـاری و در نتیجـه بـه خطـر افتـادن پرنـدگان دیگـر
شـود .ایـن در حالی اسـت که مدیـرکل دفتر مبـارزه با
بیماریهـای طیور ،زنبورعسـل و کرم ابریشـم سـازمان
دامپزشـکی کشـور بـا تاکیـد براینکه سـم بوتولیسـم به
هیـچ وجـه قابـل سـرایت و تهدیـدی بـرای پرنـدگان
بومـی و صنعتـی منطقـه بـه شـمار نمـیرود ،بـه ایرنـا
گفـت :هیـچ نگرانـی بـرای واحدهـای صنعتـی و
بومـی اسـتانهای شـمالی کشـور وجـود نـدارد .آقـای
اکبرشـاهی دربـاره این مسـاله نیز توضیح داده اسـت:
بوتولیسـم یـک نـوع سـم ناشـی از رشـد باکتـری در

پیشبینی بارشهای شدید برای استان مرکزی
مسـئول واحـد پیشبینـی هواشناسـی اسـتان

سـیالب در برخـی از مسـیل هـا و بـاال آمـدن آب رودخانـه ها

16هزار پرنده مهاجر تلف شد

طبق آخرین گزارشها بیش از۱۶هزارپرنده مهاجردرقالب گو
فضـای کـم اکسـیژن ماننـد کنسـروهای مـواد غذایـی
اسـت و مشـابه بیماریهای ویروسـی هماننـد آنفلوآنزا
و نیوکاسـل کـه توسـط بـاد ،جریـان آب و وسـایل
قابـل انتقـال نیسـت .وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر
سـاله  ۲۰۰گونـه متفـاوت از پرنـدگان مهاجـر بـه تاالب
بینالمللـی میانکالـه مهاجـرت میکننـد اظهارداشـت:
طبـق آخریـن گزارشهـا تـا ۲۵بهمنمـاه جـاری بیش
از ۱۶هـزار پرنـده مهاجـر در قالـب گونههـای مختلـف
تلـف شـدهاند کـه احتمـال ادامـه ایـن رونـد تـا اواخر
فروردیـن مـاه سـال آینـده وجـود دارد .مدیـرکل دفتر
مبـارزه بـا بیماریهـای طیـور ،زنبورعسـل و کـرم

ابریشـم سـازمان دامپزشـکی کشـور افـزود :برو

بوتولیسـم در تاالبهـای جلگـهای و جلبکـی مخ

ایـران نیسـت بلکـه در دیگر کشـورها نیـز روی م

امـا بایـد عوامل بروز این مسـأله در تغییر اکوس

تـاالب میانکالـه از جهـات مختلـف از جملـه ک

آبرسـانی ،سـیل ،فاضلاب ،پسـابهای صنع

کشـاورزی بررسـی شـود16.هزار پرنـده مهاج

ماههـای اخیـر در تاالبهـای شـمال کشـور
شـدهاند .ایـن تعـداد پرنده هـر کدام میتواننـد

بـرای توزیـع آلودگـی در آبهـا و در نتیجـه بی

دیگـر پرنـدگان شـود .بـه عبـارت دیگـر الشـه پر

تصویربرداری آکوستیک از بستر دریا
مدیـر گـروه ژئوفیزیـک دریـای مدیریـت

بـرای توسـعه اسـکله و جلوگیـری از نشسـت احتمالـی

مرکـزی گفـت :بـا ورود سـامانه بارشـی از فـردا

و آبرگرفتگـی معابـر شـهری وجـود دارد.

زمینشناسـی دریایـی سـازمان زمینشناسـی

اسـکله ،ایـن برداشـتها کـه جـزو مطالعـات اولیـه توسـعه

شـب بـه اسـتان مرکـزی ،وقـوع بارشهـای

وی اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه بـارش بـرف در روز چهارشـنبه

و اکتشـافات معدنـی از برداشـت سـاید اسـکن

بنـادر اسـت ،مـورد نیـاز مدیریـت توسـعه بنـدر امیرآبـاد بـود.

اختلال در تـردد در جـاده های کوهسـتانی و مناطق سردسـیر

سـونار در حوضچـه اسـکله امیرآبـاد اسـتان

وی دربـاره اهـداف ایـن پـروژه علمـی و تحقیقاتـی ،گفـت:

شـدید پیشبینـی میشـود.
با

رییس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار گفت :نوزدهمین دوره از نمایشگاه بینالمللی

محیط زیست به دنبال بخشنام ه وزارت علوم و توصیه وزارت بهداشت به تعویق افتاد.

دریا

پایش
رودخانههای اروند
رود و بهمنشیر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

برگزاری نمایشگاه بینالمللی محیط زیست به تعویق افتاد

رضـا مـرادی یکشـنبه چهـارم اسـفندماه در گفتوگـو

بویـژه گردنههـای زالیـان و قاقـان پیشبینـی میشـود و از

ایسـنا بیـان کرد :نقشـه هـای هواشناسـی حاکی از ورود

مازنـدران خبـر داد.

گسل

خبر

پیام
زیست

10003432117834

بررسـی بسـتر دریـا و مطالعـات زمینشناسـی دریایـی در

ه

روز سـه شـنبه تـا پنجشـنبه نیـز رونـد کاهـش دمـا احتمـال

به

گـزارش ایسـنا ،مهنـدس محمدرضـا انسـانی سـاید

پروژههـای عمرانـی مانند اسکلهسـازی و سـاخت مو جشـکن

یـک سـامانه بارشـی قـوی بـه کشـور از فـردا پنجم اسـفندماه

میر و د .

اسـکن سـونار را تصویربـرداری آکوسـتیک از بسـتر دانسـت

و جا یگـذاری کابلهـای زیردریایـی از ضروریـات و قـدم

اسـت کـه بدنبـال آن بـارش قابـل مالحظـهای را در اسـتان

مسـئول واحـد پیشبینـی هواشناسـی اسـتان مرکـزی گفـت:

و افـزود :اجـرای پـروژه برداشـت سـاید اسـکن سـونار در

اول اجـرای پـروژه اسـت.

پیمــان

مرکـزی دریافـت خواهیـم کـرد.

براسـاس پیـش بینیهـای صـورت گرفتـه ،روز دوشـنبه وزش

حوضچـه اسـکله امیرآبـاد جهـت توسـعه و پیشبینـی

مدیـر گـروه ژئوفیزیـک دریـای مدیریـت زمینشناسـی

ســازمان

فقــر ژئو

ســازمان

دورههـــای ماهانـــه خبـــرداد.

وی بـا بیـان اینکـه بارشهـای ایـن سـامانه از عصـر یـا شـب

بـاد نسـبتا شـدید را شـاهد خواهیـم بـود و شـامگاه دوشـنبه

نشسـت احتمالـی اسـکله انجـام شـد.

دریایـی ادامـه داد :چنانچـه بهرهبـردار ،در هـر مرحلـهای از

بـــه گـــزارش خبرنگارگـــروه اســـتا نهای

فـردا فعالیـت خـود را در اسـتان آغـاز خواهـد کـرد ،افـزود:

بارشهـا از جنـوب اسـتان آغـاز می شـود و تـا روز چهارشـنبه

وی اجـرای ایـن طـرح را در راسـتای درخواسـتی از سـوی

سـاخت و یـا بهرهبـرداری از ایـن قبیـل پروژههـا بـا مـوارد

اظهــار د

از

بارشهـا در ابتـدا بـه صـورت بـاران خواهـد بود ،اما بـه تدریج

ادامـه خواهد داشـت.

یـک شـرکت مشـاور بـه عنـوان بخـش خصوصـی فعـال در

پیشبینـی نشـد های مواجه شـود ،بـاز زمینشناسـی دریایی

گســلها

اداره

از سـه شـنبه شـب و روز چهارشـنبه در برخی از مناطق شـاهد

مـرادی تصریـح کـرد :هواشناسـی اسـتان ،بـا توجـه بـه

ایـن زمینـه دانسـت و خاطر نشـان کـرد :بر اسـاس توافقات

و بسترشناسـی دریـا تنهـا راه کمـک بـرای برنامهریـزی و

اســتفاده

حفاظـــت محیـــط زیســـت آبـــادان

بـارش بـرف خواهیـم بود.

شـرایط پیشبینـی شـده اطالعیـه و اخطارهای الزم را منتشـر

صـورت گرفتـه ،مقـرر شـد ایـن برداشـتها بنـا بـر نیـاز

رفع مشـکل اسـت کـه بر همیـن اسـاس دفتر زمینشناسـی

کشــور و

گفـــت :منابـــع آبـــی ایـــن شهرســـتان

مـرادی بـا اشـاره بـه اینکـه در برخـی از مناطـق مختلـف

کـرده اسـت و توصیـه میکنیـم دسـتگا ههای اجرایـی و

سـازمان بنـادر و دریانـوری انجـام شـود که بر همین اسـاس

دریایـی بـا تکیـه بـر دانـش و تجربه کارشناسـان خـود و نیز

دماونــد

بـــه صـــورت دورههـــای ماهانـــه بدســـت

اسـتان ،بـارش  ۴۰تـا  ۱۲۰میلیمتـری پیشبینـی میشـود،

خدما ترسـان آمادگـی الزم را داشـته باشـند ،همچنیـن مـردم

در ایـن راسـتا گـروه ژئوفیزیـک دریـا در دفتر زمینشناسـی

تجهیـزات پیشـرفته مطالعـات دریایـی در ایـن زمینـه آمـاده

وی اظهــ

کارشناســـان محیـــط زیســـت ایـــن اداره

بیـان کـرد :امـکان بـارش هـای بیشـتر در برخـی از مناطـق

از سـفرهای غیرضـروری و توقـف در مسـیل هـا و حاشـیه

دریایـی ،بـا تجهیـزات مربـوط عـازم ایـن ماموریـت شـد و

خدمترسـانی اسـت.

دارد بنابر

مـــورد نمونـــه بـــرداری و پایـــش کیفـــی

جنـوب و جنو بغـرب اسـتان محتمـل اسـت و احتمـال وقـوع

رودخانههـا اجتنـاب کننـد.

برداشـتهای مـورد نظـر را انجـام داد .انسـانی ادامـه داد:

و چگونگـ

باشـــگاه

خبرنـــگاران

آبادان،فتحـــی

نیـــا

جـــوان
رئیـــس

قـــرار میگیـــرد.
او

افزود:بـــه

همیـــن

منظـــور

کارشناس ــان ای ــن اداره در بهم ــن م ــاه از
رودخانههـــای ارونـــد رود و بهمنشـــیر
در آبـــادان نمونـــه بـــرداری کردنـــد.
رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت
آبـــادان در ادامـــه گفـــت :پایـــش کیفـــی
آب فراینـــد نمونـــه بـــرداری و انـــدازه
گیـــری و ســـنجش شـــاخصهای
کیفـــی آب بصـــورت میگیـــرد و هـــدف
نظـــارت کیفـــی بـــر منابـــع آبـــی و
شناســـایی و بررســـی آلودگیهـــا
و منابـــع آالینـــده آب اســـت کـــه
باعـــث شـــناخت مـــا از خســـارات و
آســـیبهای بالقـــوه بـــر زیســـتگاه آبـــی
و آگاهـــی و برنامـــه ریـــزی در جهـــت
رفـــع و کاهـــش آلودگیهـــا خواهـــد
شـــد.
فتحـــی نیـــا در پایـــان افـــزود :در

ایســـتگاه مختلـــف رودخانـــه ارونـــد
و بهمنشـــیر در محلهـــای ورود
فاضال بهـــای شـــهری ،صنعتـــی و
بیمارســـتانی مـــورد ســـنجش و مقایســـه
ق ــرار گرف ــت و نتای ــج ب ــه دس ــت آم ــده
در جلســـات برنامـــه ریـــزی شـــهری و
اســـتانی از جملـــه شـــورای حفاظـــت
کیفـــی کارون مـــورد اســـتفاده و اســـتناد
قـــرار میگیـــرد.

زبالههای الکترونیکی معضل کشورهای

جهان در سال ۲۰۲۰

زبالههــای الکترونیکــی از جملــه مخربتریــن عوامــل محیــط

مــردم ایجــاد کــرده اســت :مســئوالن ســازمانهای داخلــی

زیســت و در عیــن حــال دارای مــوادی ارزشــمند بــرای بازیافــت

و بینالمللــی در هــر کشــور بــرای کاهــش اثــر مخــرب

هســتند.

زبالههــای الکترونیکــی چــه سیاســتی را در پیــش گرفتهانــد؟

توســعه و رشــد تولیــد فناوریهــای مختلــف اگرچــه مزایــای

بــرای بازیافــت حجــم عظیــم زبالههــای الکترونیکــی چــه بایــد

بســیاری دارد؛ امــا از ســویی موجــب افزایــش سرســامآور حجم

کــرد؟ آیــا میتــوان از مــواد زیســتتخریبپذیر بــرای تولیــد

زبالههــای الکترونیکــی در جهــان شــده اســت .زبالههــای

دســتگاههای الکترونیکــی اســتفاده کــرد؟

الکترونیکــی ازجملــه آســیبزنندهترین و مخربتریــن نــوع

در ادامــه ایــن گــزارش ابتــدا آخریــن آمــاری را کــه دانشــگاه

زبالههــای بــرای محیطزیســت هســتند و در صــورت بازیافــت

ســاوتهمپتون در مــورد میــزان حجــم زبالههــای الکترونیکــی

نشــدن میتواننــد ســالهای بســیار زیــادی را بــدون تغییــر

منتشــر کــرد را بیــان و پــسازآن ضمــن عنــوان مثالهایــی

حالــت در طبیعــت باقــی بماننــد.
ً
تقریبــا تمامــی ســاکنان کشــورهای
هماکنــون در جهــان

تــاش میکنیــم تــا پاســخی مناســب بــرای ســؤالهای بــاال
ارائــه دهیــم:

مختلــف از دســتگاههای الکترونیکــی ماننــد تلفــن همــراه،

بــر اســاس تحقیقــات جدیــد دانشــگاه ســاوتهمپتون

رایانــه ،تبلــت و  ...اســتفاده میکننــد .ایــن دســتگاهها دارای

انگلیــس ۳۷ ،درصــد لوازمخانگــی کوچــک (اتــو ،کتــری،

عمــر محــدودی هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه شــرکتهای

توســتر ،جاروبرقــی و  ۲۲ ،)...درصــد لوازمخانگــی بــزرگ

بــزرگ فنــاوری هرســاله دســتگاهها و تجهیزاتــی جدیــد را

(فریــزر ،یخچــال ،ماشــین لباسشــویی ،اجــاقگاز و۱۴ ،)...

معرفــی میکننــد کاربــران دســتگاههای قدیمــی خــود را

درصــد صفحهنمایــش (تلویزیــون ،نمایشــگر رایانــه و،)...

کنــار گذاشــته و مدلهــای جدیدتــر را خریــداری میکننــد.

 ۹درصــد رایانههــای کوچــک (تلفــن همــراه ،لپتــاپ) و ۱

شــرکتهای بزرگــی همچــون گــوگل ،سامســونگ ،اپــل

درصــد چــراغ همــه زبالههــای الکترونیکــی جهــان در ســال

و نامهــای دیگــر صنعــت تولیــد قطعــات رایانــهای بــا

 ۲۰۲۰میــادی را تشــکیل میدهنــد .زبالههــای الکتریکــی
ً
تقریبــا همــه بخشهــای محیطزیســت را تخریــب میکننــد

ســرمایهگذاریهای میلیــارد دالری هــر روز دســتگاههای
جدیــدی را تولیــد یــا تواناییهــای محصــوالت گذشــته خــود را

و امــروزه شــاهد آن هســتیم کــه ایــن زبالههــا مناطــق

افزایــش میدهنــد .ایــن رشــد فزاینــده تولیــد دســتگاههای

شــهری ،آبهــای آزاد و ســواحل را آلــوده کردهانــد .زبالههــای
ً
فــورا از
الکترونیکــی بــه دلیــل تخریبکنندگــی بــاال بایــد

انســانها را در برگرفتــه ســؤالهای بزرگــی را در ذهــن

چرخــه طبیعــت خــارج شــوند .عملیاتهــای جمــعآوری،

الکترونیکــی کــه امــروزه دیگــر تمامــی حوزههــای زندگــی

عکس:ایرنا

ایـــن پایـــش پارامترهایـــی ،چـــون
دمـــا ،شـــوری PH، EC ،و  TDSدر ۲

انجــام ش

دفــع و بازیافــت زبالههــای الکترونیکــی هزینههــای بســیار

میلیــون رایانــه شــخصی و  ۳۲میلیــون تلویزیــون بــود .هــر

بـا تو

ســنگینی دارنــد .دســتگاههای الکترونیکــی ماننــد تلفــن

ســال بیــش از  ۱۳۰میلیــون تلفــن همــراه در آمریــکا و ۱۰۵

پنجش

همــراه پــس از جم ـعآوری توســط افــرادی متخصــص بازشــده

میلیــون از ایــن دســتگاهها در اتحادیــه اروپــا بــه پایــان عمــر

واقـع

و قطعــات ارزشــمند آنهــا جــدا میشــوند و ســپس بقیــه

میرســد و دور ریختــه میشــوند .ســازمانهای جهانــی

شـمال

دســتگاه بازیافــت و یــا دفــع میشــود.

در ســال  ۲۰۱۱میــادی پیشبینــی کــرده بودنــد کــه حجــم

یخزدگ

بــرای درک هزینههــای بازیافــت زبالههــای الکترونیکــی

زبالههــای الکترونیکــی تــا ســال  ۲۰۲۰در کشــورهای آفریقــای

باشند

بــه ایــن آمــار توجــه کنیــد :شــهروندان ســاکن در اتحادیــه

جنوبــی و چیــن  ۲۰۰تــا  ۴۰۰درصــد و در هنــد تــا  ۵۰۰درصــد

بـه گـ

اروپــا تنهــا در ســال  ۲۰۰۵میــادی  ۹,۳میلیــون تــن زبالــه

افزایــش مییابــد.

کشـاو

الکترونیکــی تولیــد کردنــد .ایــن حجــم از زبالــه شــامل ۴۰

 ۵اسـ

پیام
زیست

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رد وجود بیماری نیوکاسل و آنفلوآنزا در پرندگان مهاجر بندرترکمن

مدیرکل دامپزشکی گلستان با رد فرضیه بیماری نیوکاسل و آنفلوآنزا پرندگان در علت مرگ پرندگان مهاجر در

بندرترکمن ،گفت :نمونهها برای تشخیص بیماری به مرکز سمشناسی در تهران ارسال شده است.

علیرضا رفیعیپور،
رییس سازمان
دامپزشکی کشور هم
چندی قبل گفته بود:
مستندات میدانی و
نمونههای آزمایشگاهی
از میانکاله نشان میدهد
که با راکد شدن آب

021-88019846

بـرای حفـظ ،بهسـازی و احیـای تاالبهـا بـه ویـژه
تـاالب بینالمللـی میانکالـه جلسـات متعـددی در
ریاسـت جمهـوری صـورت گرفتـه اسـت کـه بایـد حـق
آبـه ،کنتـرل پسـابها و الیروبـی انجـام شـود .ایـن
در حالـی اسـت کـه آقـای علیرضـا رفیعیپـور ،رییـس

تـاالب و باتالقـی شـدن آن اکسـیژن کاهـش یافته که
تـاالب شـده کـه همیـن امـر محیطـی را بـرای تولیـد
باکتـری کلوسـتریدیوم بوتولینـوم ایجـاد کـرده اسـت.

اکسیژن کاهش یافته

و حشـرات تـاالب ،مرگومیـر پرنـدگان مهاجـر منجـر
شـده اسـت .بوتولیسـم؛ سـمی فلجکننـده و کشـنده

که موجب فساد ریشه

در دنیاسـت کـه بهواسـطه باکتـری کلوسـتریدیوم

بوتهها و درختچههای

بوتولینـوم تولیـد و میتوانـد بـا ورود در بـدن انسـان

کلوستریدیوم بوتولینوم
ایجاد کرده است.

و موجـودات زنـده در محیطهـای کماکسـیژن ماننـد
دسـتگاه گـوارش و مکانهایـی کـه زخمهـای عمیـق
دارند ،رشـد کنـد .ماجرای تلف شـدن پرنـدگان مهاجر
در شـبه جزیـره 68هـزار هکتـاری میانکالـه از دیمـاه
امسـال آغـاز شـد .در روزهـای ابتدایـی گمانهـای
بسـیاری دربـاره ایـن تـراژدی مطـرح میشـد .برخـی
منشـأ ایـن کار را انتقـام شـکارچیان از محیطزیسـت
میدانسـتند چراکـه سـازمان حفاظـت محیطزیسـت
اقداماتـی بـرای جلوگیری از شـکار غیرقانونـی پرندگان

دند

مهاجـر انجـام داده بـود .برخی دیگر هم این مسـاله را
یـک اشـتباه انسـانی عنـوان میکردنـد .در نهایـت این
اتفـاق موجـب خسـارت بزرگـی شـد .البتـه در همـان

ونههای مختلف تلف شدهاند که این روند تا اواخرفروردین ادامه دارد

وز سـم

تلـف شـده خـود تبدیـل بـه معضلـی شـده اسـت کـه

میتوانـد موجـب تشـدید سـم در آب شـود .مدیـرکل

ختـص

بایـد بـرای آن کاری کرد .اکبرشـاهی جمـعآوری درباره

دفتـر مبـارزه بـا بیماریهـای طیـور ،زنبورعسـل و کرم

میدهد

معضـل جمـعآوری الشـه پرنـدگان تلـف شـده نیـز

ابریشـم سـازمان دامپزشـکی کشـور همچنین با اشـاره

سیسـتم

گفتـه اسـت :ورود توکسـین بـه گلوالی و کشـندگی

بـه اینکـه سـازمان متبوعـش بـا همـکاری سـازمان

کاهـش

سـم و فسـادپذیری گیاهـان و الشـه حشـرات باعـث

حفاظـت محیطزیسـت تلاش دارد تـا راهـکاری بـرای

عتـی و

افزایـش مـرگ و میر پرندگان مهاجر شـده اسـت .وی

تسـریع جمـعآوری الشـهها بیابـد ،اظهـار داشـت :بـا

جـر در

بـا بیـان اینکـه رویـداد بـروز سـم بوتولیسـم در حدود

نمونهگیریهـای صـورت گرفتـه احتمـال بیمـاری

ر تلـف

۱۶هـزار هکتـار از تـاالب میانکالـه روی داده اسـت،

آنفلوآنـزای فـوق حـاد پرندگان و نیوکاسـل منفی شـده

منبعی

افـزود :در ایـن شـرایط پرنـدگان مهاجـر دچـار فلجـی

اسـت و نگرانـی در ایـن خصـوص وجـود نـدارد .وی

یمـاری

شـده و بـا خفگـی در آب فـرو میرونـد کـه همیـن

بـا بیـان اینکـه نمونهگیـری در خصـوص بیماریهـای

رندگان

امـر جمـعآوری الشـهها را بـا مشـکل روبـهرو کـرده که

مختلـف طیـور بهطـور مسـتمر انجـام میشـود گفـت:

معــاون فنــی ســازمان نقش ـهبرداری کشــور

همچنیــن مدیــرکل ژئــودزی و نقشــهبرداری زمینــی

 GNSSدارد .ایــن موضــوع نســبت بــه

در حــال حاضــر هیــچ ایســتگاهی بــرای پایــش

گفــت :شــهر تهــران فقــط یــک ایســتگاه

موقعیــت اســتراتژیک پایتخــت ،گســل

هــای فــراوان و جمعیــت ســاکن در آن ،گویــای

وماتیــک تهــران در ایــن زمینــه اســت.

ســازمان نقشــهبرداری کشــور نیــز اظهــار داشــت:
فعالیــت آتشفشــان دماونــد نداریــم؛ اگرچــه ســازمان
نقشــهبرداری کشــور بــه صــورت مــوردی ،ایــن

آتشفشــان را بررســی میکنــد امــا حتــی ســازمان

بکتــاش روز یکشــنبه در نشســت مشــترک

مدیریــت بحــران هــم حوالــی ایــن آتشفشــان

ن پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران

عبدالرضــا ســعادت بــا اشــاره بــه فرونشســت تــا ۲۰

ن نقشــه بــرداری بــا رییــس و معاونیــن

داشــت :مطالعــات ایــن ســازمان در زمینــه

ای موجــود در کشــور و لرزهنــگاری بــا

ه از نتایــج  ۱۴۵ایســتگاه  GNSSدر سراســر
همچنیــن مطالعــات رفتارشناســی آتشفشــان

اســت.

ـار داشــت :شــهر تهــران موقعیــت خاصــی

رایــن بایــد در خصــوص رخــداد فرونشســت

ــی جلوگیــری از آن برنامــه ریزیهــای الزم

ســانتیمتر در ســال در جنــوب غــرب تهــران ،گفــت :در
برخــی مناطــق دنیــا فرونشســت  ۴میلیمتــر در ســال

را بحــران میداننــد .بــا ایــن حســاب ،فرونشســت در
تهــران از مــرز بحــران هــم گذشــته اســت.

بــه گفتــه وی ،فــردگاه امــام خمینــی بــا فرونشســت
 ۱.۸ســانتیمتری در ســال روبروســت .همچنیــن ســطح

آب زیرزمینــی در تهــران ســاالنه یــک مترونیــم کاهــش

مییابــد.

خـودداری کننـد .همچنین بـازار عرضه پرنـدگان مهاجر
در فریدونکنـار هـم تـا مشـخص شـدن علـت دقیـق
تلفـات ،تعطیـل شـد .البتـه برخـی از محیطبانـان نیـز
اعلام کردنـد کـه در سـالهای گذشـته چنیـن تلفاتـی
در جنگلهـا مشـاهده شـد کـه تلـف شـدن بعضـی از
پرنـدگان حساسـیت بـه جلبـک آلگـورال بـوده اسـت.
جلبـک آلگـورال یـک جلبـک درون آبزی اسـت که بعد
از بررسـیهای انجـام شـده معلـوم شـد کـه چنگرهـا
(نـام گونـهای از پرنـدگان) بدنشـان بـه ایـن سـم
عـادت نداشـته اسـت.

کاهـــش تولیـــد زبالـــه در پایتخـــت خبـــر
داد و گفـــت :حجـــم زبالـــه تولیـــد شـــده در

پایتخـــت روزانـــه کمـــی بیـــش از پنـــج تـــن تخمیـــن زده مـــی شـــود.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر  ،زهـــرا صدراعظـــم نـــوری بـــا اشـــاره
ب ــه اج ــرای ط ــرح کاپ (کاه ــش پس ــماند) در پایتخ ــت اظه ــار ک ــرد:
ایـــن طـــرح بخشـــی از طـــرح جامـــع مدیریـــت پســـماند اســـت کـــه
مقدمـــات اجرایـــی شـــدن آن فراهـــم شـــده اســـت.
او بـــا بیـــان اینکـــه مراحـــل اولیـــه اجـــرای ایـــن طـــرح در حـــال
انجـــام اســـت ،اضافـــه کـــرد :در ایـــن طـــرح تمـــام تـــاش ایـــن
اســـت کـــه پســـماند کمتـــری تولیـــد و پســـماندها بـــه صـــورت
مدیریـــت شـــده تفکیـــک شـــود.
رئی ــس کمیس ــیون محی ــط زیس ــت و خدم ــات ش ــهری ش ــورای ش ــهر
تهـــران ادامـــه داد :در ایـــن طـــرح پســـماندها از طریـــق سیســـتم
 MRFدر چهـــار نقطـــه شـــهر تهـــران جداســـازی و تفکیـــک مـــی

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــهر تهــران از کشــف

شـــوند؛ بـــه ایـــن وســـیله شـــیرابه هـــا جمـــع آوری و ســـاماندهی

و ضبــط تعــداد زیــادی گونههــای حیــات وحــش در بــازار

مـــی شـــوند تـــا بـــه یـــک معضـــل محیـــط زیســـتی تبدیـــل نشـــوند.

خریــد و فــروش آبزیــان نــواب و یــک قبضــه ســاح شــکاری

او بـــا بیـــان اینکـــه فراهـــم کـــردن مقدمـــات اجـــرای ایـــن طـــرح

در گشــت و پایــش مامــوران یــگان حفاظــت ایــن اداره در

پیش ــرفت خوب ــی داش ــته اس ــت ،عن ــوان ک ــرد :در ح ــال حاض ــر ق ــرار

ارتفاعــات تهــران خبــر داد.

اســـت  ۱۰۰۰باکـــس شـــامل ســـه مخـــزن بـــه عنـــوان محـــل تخلیـــه

بــه گــزارش ایســنا مســعود زنــدی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت:

زبالـــه در اختیـــار ســـازمان هـــا و مؤسســـات قـــرار گیـــرد؛ در فازهـــای

روز گذشــته مامــوران یــگان حفاظــت ایــن اداره حیــن گشــت

بعـــدی  ۲۰۰هـــزار خانـــوار تحـــت آمـــوزش هـــای الزم و فرهنگســـازی

و پایــش مراکــز خریــد و فــروش حیوانــات در تهــران موفــق

قـــرار خواهنـــد گرفـــت .صدراعظـــم نـــوری بـــا تاکیـــد بـــر کاهـــش

بــه کشــف و ضبــط تعــداد  ۸الکپشــت گــوش قرمــز  ۵ ،بلبــل

قابـــل توجـــه پســـماند تولیـــد شـــده در تهـــران گفـــت :آمارهـــا حاکـــی

خرمــا ۶ ،کبوتــر چاهــی ،یــک تمســاح ۲ ،ایگوانــا و یــک

از آن اســـت کـــه در حـــال حاضـــر حجـــم زبالـــه تولیـــد شـــده در

عــدد الکپشــت ســفید چینــی الک نــرم شــدند.

پایتخـــت روزانـــه کمـــی بیـــش از  ۵تـــن تخمیـــن زده مـــی شـــود،

وی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن گونههــا بــا توجــه بــه

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در گذشـــته بیـــن  ۶.۵تـــا  ۸.۵تـــن زبالـــه

شــرایط مطلــوب بــرای رهاســازی در زیســتگا ههای طبیعــی

در پایتخ ــت تولی ــد م ــی ش ــده و ام ــروز ش ــاهد کاه ــش ح ــدود ی ــک

تهــران رهاســازی شــدند ،اظهارکــرد :بقیــه گونــه هــای کشــف

و نیـــم تنـــی تولیـــد زبالـــه هســـتیم .رئیـــس کمیســـیون محیـــط

شــده جهــت انجــام اقدامــات کنترلــی بــه مرکــز نگهــداری

زیســـت و خدمـــات شـــهری شـــورای شـــهر تهـــران بـــه عوامـــل

حیــات وحــش پــارک پردیســان منتقــل شــدند.

کاه ــش تولی ــد زبال ــه در پایتخ ــت اش ــاره ک ــرد و گف ــت :یک ــی از ای ــن

زنــدی در ادامــه بــه گشــت و پایــش مســتمر مامــوران

عوامـــل بـــه موضـــوع تفکیـــک زبالـــه بـــر میگـــردد ،زبالههـــای تـــر

اجرایــی در مناطــق تحــت مدیریــت تهــران اشــاره کــرد و

و خشـــک ،زبالههـــای حجیـــم ،زبالههـــای الکترونیکـــی ،شیشـــه

گفــت :در پایــان هفتــه گذشــته مامــوران حیــن گشــتزنی

و… و .امـــروز از یـــک دیگـــر بـــه خوبـــی تفکیـــک و در محلهـــای

در ارتفاعــات شــمال تهــران نیــز موفــق بــه کشــف و ضبــط

مخصـــوص دپـــو میشـــوند .البتـــه بخشـــی از ایـــن موضـــوع بـــه

یــک قبضــه ســاح شــکاری گلولــه زنــی بــه همــراه  ۴عــدد

وضعیـــت معیشـــت و اقتصـــاد مـــردم نیـــز بـــر میگـــردد.

فشــنگ شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی حفاظــت محیــط زیســت اســتان

تاکید سازمان محیط زیست بر جمعآوری و امحای
صحیح پسماندهای «کرونا»

مدیـر کل دفتـر مدیریـت پسـماند سـازمان حفاظت

زیسـت در ادامـه بـا بیـان اینکـه ابزارهایـی کـه بـرای مبتالیـان بـه

محیـط زیسـت ضمـن اشـاره بـه اینکـه قوانیـن

کروناویـروس مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد بـه دلیـل آنکـه

مشـخصی بـرای جمـعآوری و امحـای پسـماندهای

میتواننـد سـبب انتقال ویروس شـوند جـزو پسـماندهای عفونی

عفونـی بیمارسـتانی وجـود دارد ،تاکیـد کـرد :الزم اسـت

قلمـداد میشـوند ،تصریـح کـرد :وزارت بهداشـت و مراکـز درمانـی

که ایـن قوانیـن در بیمارسـتانهایی که بـرای درمـان مبتالیان به

موظـف هسـتند کـه تمهیـدات الزم را بـرای عـدم انتشـار آلودگـی

ت بیشـتری اجرایی
کروناویـروس در نظر گرفته شـده اسـت با دق 

آنهـا بـه محیـط بیـرون اتخـاذ کنند.پسـندیده افزود :چهار دسـته

شود.حسـن پسـندیده در گفـت و گـو بـا ایسـنا با اشـاره بـه اینکه

پسـماند اصلـی اعـم از پسـماندهای عفونـی ،پسـماندهای تیـز و

بـر اسـاس منابـع تولیدکننـده پسـماند ،شـیوههای مختلفـی برای

برنـده ،پسـماندهای شـیمیایی و دارویـی و پسـماندهای عادی در

مدیریـت آنهـا پیشبینـی شـده اسـت ،اظهـار کـرد :بـرای مثـال

بیمارسـتانها تولید میشـود .بـرای مدیریت تمام این پسـماندها

دسـتور العملهـای مشـخصی در زمینـه جمـعآوری و امحـای

و بـا توجـه بـه اثـری کـه روی محیـط زیسـت دارنـد الزاماتـی در

پسـماندهایی کـه در انتقـال بیماریهـا و عفونتهـا تاثیرگـذار

مراحـل جمـعآوری ،نگهـداری ،حمـل و نقل ،بیخطرسـازی و امحا

هسـتند ،وجـود دارد.وی بـا بیان اینکـه وزارت بهداشـت نیز ضوابط

وجـود دارد .مدیـر کل دفتـر مدیریـت پسـماند سـازمان حفاظـت

مشـخصی بـرای ضدعفونـی کـردن تجهیـزات و بیخطرسـازی

محیـط زیسـت در پایـان تاکیـد کـرد :توصیه مـا به کارکنـان وزارت

پسـماندهای بیمارسـتانی دارد ،تصریـح کـرد :نظـارت بـر حسـن

بهداشـت و دانشـگاههای علـوم پزشـکی ایـن اسـت کـه باتوجـه

اجـرای ایـن ضوابـط در بیمارسـتانها و مراکـز درمانـی برعهده این

بـه نـوع ویـروس کرونـا ضوابطـی کـه پیـش از این بـرای مدیریت

وزارتخانـه اسـت.

پسـماندهای عفونـی وجـود داشـته اسـت را بـا دقـت و تدابیـری

مدیـر کل دفتـر مدیریـت پسـماند سـازمان حفاظـت محیـط

بیشـتری اجرایـی کنند.

سرمازدگی و یخزدگی در مزارع و باغات؛

کشاورزان مراقب باشند
لرسـتان ،اصفهـان ،خوزسـتان ،چهارمحـال و بختیـاری ،کهگیلویـه و

وجـه بـه ورود سـامانه بارشـی به کشـور از دوشـنبه  ۵اسـفند تا

بـارش برف در اسـتان های غرب کردسـتان ،چهارمحـال و بختیاری،

شـنبه  ۸اسـفندماه ،شاهد کاهش محسـوس دما در استانهای

نـوار غربـی اصفهـان و بـارش بـاران ،گاهـی رعـد و بـرق در غـرب

در شـمال غـرب ،غـرب ،مرکـز ،جنوب غـرب ،دامنههـای البرز،

کرمانشـاه ،جنوب مرکزی ،جنوب همدان ،ایالم ،لرسـتان ،خوزستان،

ل شـرق ،شـرق و جنـوب شـرق کشـور خواهیم بود کـه موجب

کهگیلویـه و بویراحمـد خواهیـم بود.

گی و سـرمازدگی در مزارع میشـود؛ بنابراین کشـاورزان مراقب

همچنین روز سهشـنبه  ۶اسـفندماه شـاهد بارش باران و در ارتفاعات

د.

بـارش برف در نیمه جنوبـی آذربایجان غربی ،نیمه جنوبی آذربایجان

ـزارش سـازمان هواشناسـی ،بـر اسـاس اطالعیـه هواشناسـی

شـرقی ،نیمـه جنوبـی اردبیـل ،گیلان ،مازندران ،گلسـتان ،خراسـان

ورزی این سـازمان ،با ورود سـامانه های بارشـی در روز دوشنبه

شـمالی ،خراسـان رضـوی ،کردسـتان ،زنجـان ،قزوین ،البـرز ،تهران

ـفند مـاه شـاهد بـارش بـاران ،گاهی رعـد و بـرق و در ارتفاعات

و سـمنان ،در اسـتان هـای کرمانشـاه ،همـدان ،مرکـزی ،قـم ،ایالم،

کشف و ضبط تمساح در
ماموریت یگان حفاظت
محیط زیست

تخلــف محیــط زیســتی بویــژه در ایــام پایانــی ســال موضــوع
را بالفاصلــه بــا تلفــن گویــای  ۱۵۴۰بــه محیــط زیســت اطــاع
دهنــد.

آموزش در حوزه کاهش
پسماند باید از مدارس
آغاز شود

رییـس اداره محیط زیسـت انسـانی اسـتان تهران گفـت :آموزش در
زمینه پسـماند بهتر اسـت از دوران ابتدایی ،دبسـتان ،پیشدبستانی
و از طریـق آنهـا بـه خانوادههـا منتقـل میشـود و در نهایـت نتیجه

کـرد کـه از سهشـنبه  ۶اسـفندماه تا پنجشـنبه  ۸اسـفندماه ،کاهش

بویراحمـد ،شـمال فـارس نیـز بـارش بـاران ،گاهی رعـد و بـرق و در

ناگهانـی دمـا بیـن  ۶تـا  ۱۰درجـه در اسـتانهای واقـع در شـمال

ارتفاعات بارش برف و چهارشنبه  ۷اسفندماه شاهد بارش باران و در
ارتفاعات بارش برف در خراسـان شـمالی ،گلسـتان ،شـرق مازندران،

اسـفندماه تا صبح جمعه  ۹اسـفندماه کاهش ناگهانی دما بین  ۶تا

چهارمحـال و بختیـاری و شـمال کهگیلویه و بویراحمـد خواهیم بود.

 ۱۰درجـه در اسـتانهای اردبیـل و سـواحل دریای خزر و از پنجشـنبه

ایـن شـرایط موجـب بروز بـارش باران شـدید ،رعـد وبرق ،بـاال آمدن

 ۸اسـفندماه تا شـنبه  ۱۰اسـفندماه کاهش ناگهانی دما بین  ۱۰تا ۱۵

آب رودخانههـا و بـارش تگـرگ در مناطـق مسـتعد مـی شـود کـه

درجـه در اسـتانهای واقـع در شـمال شـرق و کاهش  ۵تـا  ۱۰درجه

احتمـال ایجـاد خسـارت بـه مـزارع و باغات را بـه همـراه دارد .از این

در اسـتانهای واقع در شـرق و جنوب شـرق کشـور رخ می دهد که

رو سـازمان هواشناسـی توصیه کرده تا کشـاورزان از الیروبی کانال ها

موجـب سـرمازدگی و یخزدگـی در مـزارع و باغات میشـود.

و زهکـش هـای مـزارع و باغـات به منظـور خروج آبهای سـطحی

هواشناسـی کشاورزی سـازمان هواشناسـی توصیه کرد که کشاورزان

ناشـی از بـاران خـودداری کنند .هدایت آب هـای روان به انهار آبیاری

و باغـداران از دادن کـود سـرک اوره در مـزارع گنـدم و جـو بـا توجـه

بـا هـدف تغذیه سـفره های زیرزمینی ،تنظیم شـدت نـور گلخانه ها

بـه کاهـش دمـای هـوا اجتنـاب کننـد ،همچنیـن اتخـاذ تدابیـر و

بـا توجه بـه ابرناکی ،خـودداری از به کارگیری روغن ولـک در باغات،

تمهیـدات الزم جهـت مقابلـه و جلوگیری از خسـارت سـرمازدگی به

اسـتقرار کندوهـای زنبور عسـل باالتر از سـطح زمین بـرای جلوگیری

مزارع و باغات ،تخلیه آب سیسـتم های آبیاری تحت فشـار و سـم

از آبگرفتگـی آنهـا ،بـه کارگیـری پوشـش مناسـب روی کندوهـای

پاشهـا بـرای جلوگیـری از یـخ زدگی ،خـودداری از انجـام عملیات

زنبور عسـل ماننـد برزنت های روغن اندودشـده ،خـودداری از چرای

هـرس درختـان ،شـخم و پاکنـی باغـات ،تنظیـم دمـای سـردخانه

دام در حاشـیه رودخانـه هـای فصلـی و حاشـیه دره هـا بـا توجه به

خ زدگی
هـا و انبارهـای نگهـداری سـیبزمینی بـرای جلوگیـری از ی 

احتمال سـیالبی شـدن آنها ،خـودداری از تردد عشـایر در ارتفاعات

محصـول ،مراقبـت الزم از گوسـاله هـای تـازه متولـد شـده و تنظیم

بـا توجـه به احتمـال وقوع صاعقه ،جلوگیری و کنتـرل ورود آب باران

جیـره غذایـی و ممانعـت اسـتفاده دام از آب یـخ زده در آبشـخورها،

بـه اسـتخرهای پـرورش ماهـی و میگـو ،غذا نـدادن در اسـتخرهای

تنظیـم جیـره غذایـی آبزیـان و شکسـتن یخ سـطح آب اسـتخرها

غیر مسـقف پرورش ماهیان گرم آبی و سـردآبی و اسـتقرار ماشـین

بـرای هوادهـی ماهیـان سـردآبی ،ایجاد پوشـش بـر روی نهال های

آالت و ادوات کشـاورزی در مکانهای سرپوشـیده برای جلوگیری از

جـوان و درختـان آسـیب پذیر (پالسـتیک سـیاه ،گونـی و نایلون) و

گ زدگی را جـدی بگیرند.
اسـتهالک و زنـ 

پایــان از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده هــر گونــه

و مهـد کـودک شـروع شـود چراکه آمـوزش در کـودکان زودتر نهادینه

غـرب ،غـرب ،مرکـز ،جنوب غـرب و دامنههـای البرز ،از چهارشـنبه ۷

همچنیـن ایـن سـازمان بـا توصیـف کاهـش محسـوس دمـا اعالم

تهــران ،رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــهر تهــران در

عکس :ایسنا

شــود.

ایســتگاهی نــدارد.

وحشـی کـه در بازارهـای محلـی فروختـه میشـوند،

محیط زیست

تهران پر از گسل فقط یک ایستگاه ژئوماتیک دارد

روزهـای اول نیـز مسـووالن محیطزیسـت اسـتان
مازنـدران بـه مردم هشـدار دادند که از خریـد پرندگان

خدمـــات شـــهری شـــورای شـــهر تهـــران از

خبر

عکس :ایسنا

برای تولید باکتری

پسماند

از میانکالـه نشـان میدهـد کـه بـا راکـد شـدن آب

تاالب و باتالقی شدن آن

همین امر محیطی را

رییـــس کمیســـیون محیـــط زیســـت و

بـود :مسـتندات میدانـی و نمونههـای آزمایشـگاهی

وی ادامـه داد :رشـد ایـن میکـروب و آلودگـی گیاهان

داخل تاالب شده که

حجم زباله تولید شده درپایتخت
روزانه پنج تن تخمین زده می شود

سـازمان دامپزشـکی کشـور هـم چنـدی قبـل گفتـه

موجـب فسـاد ریشـه بوتههـا و درختچههـای داخـل
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انجـام تغذیـه کمکـی در کندوهـای زنبور عسـل را جـدی بگیرند.

بخشتـر اسـت.فاطمه اکبرپـور در گفـت و گـو بـا ایسـنا با اشـاره به
اینکـه آمـوزش ،اطالعرسـانی و تنویـر افـکار عمومـی بایـد در حـوزه
پسـماند از ابتدا یعنی مرحله تولید پسـماند شـروع شـود ،اظهار کرد:
الزم اسـت در جهـت کاهـش تولید پسـماند هـم با هدف کاسـتن از
حجم و وزن آن و هم افزایش آگاهی و شناخت از کاالها و چگونگی
مصـرف آنها تلاش کنیم.
وی ادامـه داد :کاالهایـی را بایـد بـرای مصـرف انتخـاب کنیـم کـه از
کیفیـت خوبـی برخوردار هسـتند تا دیرتر وارد چرخه پسـماند شـوند
همچنیـن الزم اسـت متناسـب بـا میـزان نیاز روزانـه خـود و خانواده
کاال و مـواد غذایـی را خریـداری و مصـرف کنیـم چراکه اگـر بیش از
نیـاز کاال تهیـه شـود بعـد از مدتی کـه تاریخ مصـرف آن کاال منقضی
یـا مـواد غذایی فاسـد و به پسـماند تبدیل میشـود.اکبرپور با اشـاره
بـه ضـرورت کاهش عوامل خطرناک پسـماند از مبدا گفت :قسـمت
عمـدهای از زبالههـای شـهری کـه بـه لحـاظ آالیندگـی بیشـتر مـورد
توجـه هسـتند ،شـیرآبههای تولیـد شـده از زبالههـای تـر اسـت
کـه عوامـل خطرنـاک موجـود در آن ماننـد میکـروب و پارامترهـای
شـیمیایی را بیشـتر منتقـل میکننـد بنابرایـن بـرای کاهـش عوامل
خطرنـاک پسـماند در مرحله تولید باید سـعی شـود تا رطوبـت آن را
کـم کنیـم.وی در ادامه با بیان یک مثـال به چگونگی کاهش رطوبت
پسـماند پرداخـت و اظهـار کـرد :بـا اقداماتی سـاده میتـوان این کار
را انجـام داد .بـه عنـوان مثـال میتوانیـم تفالـه چای را در یک سـبد
خالـی قـرار دهیـم تـا خشـک یـا رطوبـت آن کم شـود و پـس از آن
تفالـه را وارد سـطل زبالـه کنیم.

6

اطالع
رسانی

نظــر بــه دســتور مــواد یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی
کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک فارســان مــورد
رســیدگی و رأی آن صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امــالک واقــع در ابنیــه فارســان بــه شــماره پــالک ثبتــی  416اصلــی چهارمحــال و بختیــاری
بخش دَه:
 2861فرعــی  -آقــای فریــدون رحمانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  132.09متــر
مربــع قســمتی از پــالك  519و  520فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از حــاج علیــداد معین
 3530فرعــی  -آقــای فرهــاد زلكــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  172.94متر
مربــع قســمتی از پــالك  678فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از خداكــرم شــیروانی
 3634فرعــی  -خانــم فرزانــه مالكــی فارســانی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت
 139.19متــر مربــع قســمتی از پــالك  560فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از حــاج
قریــب خــان مالكــی
 4113فرعــی  -خانــم اشــرف نبــی زاده فارســانی ششــدانگ یکبــاب خانــه و مغــازه بــه
مســاحت  199.73متــر مربــع قســمتی از پــالك  515فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه
از صفــی هللا قاســم پــور
 4149فرعــی  -آقــای علیرضــا احمــدی فارســانی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ســفتكاری
بــه مســاحت  265.38متــر مربــع قســمتی از پــالك  721فرعــی خریــداری شــده مــع
الواســطه از علــی نــاز صالحــی
امــالک واقــع در قریــه فارســان بــه شــماره پــالک ثبتــی  417اصلــی چهارمحــال و
بختیــاری بخــش دَه:
 1856فرعــی -آقــای كیامــرث قاســم پــور فارســانی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 248.57مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای امــام قلــی غفــاری فارســانی
 2710فرعــی -خانــم زهــرا ســلطانی پــور نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک
جیرفت

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

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

021-88019846
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان
چهارمحال و بختیاری (سری )84

10003432117834

یکبــاب خانــه بــه مســاحت  200.03مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حــاج

 2679فرعــی -آقــای مرتضــی فاضلــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  292.05متــر

الواســطه از بهمــن صالحــی فــرد

الــه مــراد نبــی زاده فارســانی

مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حیــدر فاضلــی فارســانی

 4451فرعــی -خانــم تــوران نصیــری نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب

 2710فرعــی -آقــای یاســر مردانــی كرانــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ

 2919فرعــی -آقــای جعفــر خاشــئی ورنامخواســتی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت

ســاختمان و مغــازه هــای متصلــه بــه مســاحت  400.69متــر مربــع خریــداری شــده مــع

یکبــاب خانــه بــه مســاحت  200.03مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حــاج

 219.64متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای شــعبانعلی فاضلــی فارســانی

الواســطه از میرزامحمــد بهرامــی نــژاد

الــه مــراد نبــی زاده فارســانی

 3019فرعــی -آقــای مســیب محمــدی ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  24.05متــر

 5163فرعــی -آقــای اســفندیار احمدیــان ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  250متــر

 3253فرعــی -آقــای فرهــاد حیــدری سورشــجانی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت

مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای قنبــر فاضلــی فارســانی

مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از ســیف الــه احمدیــان جونقانــی

 286.33مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای الــه مــراد نبــی زاده فارســانی

 3065فرعــی -آقــای چنگیــز داودی فارســانی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 165.27

 5179فرعــی -آقــای احمدرضــا قاســمی جونقانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت

 3372فرعــی -آقــای كــورش خســروی فارســانی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای شــهباز فاضلــی فارســانی

 142.22متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از میرزامحمــد بهرامــی نــژاد

 3383فرعــی -آقــای ســید وحیــد حســینی شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت

 4131فرعــی -آقــای عنایــت الــه احمــدی عیســی آبــادی ششــدانگ یــك قطعــه زمیــن
محصــور كــه بــا پــالك  2459فرعــی توأمـ ً
ـا تشــكیل یكبابخانــه را میدهــد بــه مســاحت 101.35

 5190فرعــی -آقــای پرویــز خلیلــی جونقانــی ششــدانگ یــك قطعــه زمیــن كشــاورزی

 179.23مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای رضــا نــادری فارســانی

بــا حقابــه برابــر قانــون توزیــع عادالنــه ابهــا و نحــوه توزیــع آن بــه مســاحت 75299.30

 205.35مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای خســرو خســروی فارســانی

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای قنبــر فاضلــی فارســانی

متــر مربــع كــه متقاضــی خــود را برابــر گواهــی حصــر وراثــت شــماره  683/80مــورخ

 3384فرعــی -آقــای هومــان اســكندری فارســانی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت

امــالک واقــع در باباحیــدر بــه شــماره پــالک ثبتــی  432اصلــی چهارمحــال و بختیــاری

 1380/04/13شــعبه ســوم محاكــم عمومــی فارســان خــود را احــدی از وراث حیــن الفــوت

 134.65مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای ســهراب محمــدی فارســانی

بخــش دَه:

آقــای عبدالحســین خلیلــی جونقانــی معرفــی نمــوده كــه مشــارالیه برابــر خالصــه معملــه

 3388فرعــی -آقــای اصغــر امامــی شــش دانــگ یکبــاب كارگاه كارواش بــه مســاحت

 3583فرعــی -خانــم طــال علیمردانــی بیرگانــی ششــدانگ یكبابخانــه بــه مســاحت 74.89

شــماره  49474مــورخ  1351/04/29دفترخانــه شــماره  69شــهركرد مالــك رســمی پــالك

 213.30مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای نورعلــی معیــن فارســانی

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حــاج محمدرضــا نظــری باباحیــدری

-463اصلــی مــی باشــد.

 3392فرعــی -آقــای شــهریار قاســمی كرانــی شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت

 3584فرعــی -آقــای ســیدرمضان مرتضــوی باباحیــدری ششــدانگ یكبابخانــه بــه مســاحت

 5220فرعــی -آقــای رضــا كشــاورز جونقانــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان دامــداری نیمــه

 224.43مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای نجــف خســروی فارســانی

 503متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حــاج محمدرضــا نظــری باباحیــدری

تمــام بــه مســاحت  2958.69متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از عوضعلــی

 3399فرعــی -آقــای ســجاد رفیعــی كرانــی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت

 3595فرعی-آقــای ولــی هللا محســنی باباحیــدری ششــدانگ یكبــاب ســاختمان جایــگاه

یارمحمــدی جونقانــی

 302.26مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حیــدر یداللهــی و رحیــم فارســانی

ســوخت بــه مســاحت  3850متــر مربــع متقاضــی بــه موجــب ســند شــماره  13345مــورخ

تاریخ انتشار نوبت اول  :دوشنبه 1398/12/05

 3464فرعــی -خانــم مهشــید عزیــزی فارســانی شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت

 1397/02/17دفترخانــه اســناد رســمی شــماره  42فارســان بــه میــزان  21ســهم مشــاع از

تاریخ انتشار نوبت دوم  :سه شنبه 1398/12/20

 172.39مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقای خســرو خســروی فارســانی

 12/26224ســهم از  96شــعیر ششــدانگ قریــه باباحیــدر مالكیــت دارد

اكبر یزدانی سودجانی

 3645فرعــی -آقــای داود بهرامــی فارســانی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 180

امــالک واقــع در قریــه جونقــان بــه شــماره پــالک ثبتــی  463اصلــی چهارمحــال و بختیــاری

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان

1396

مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای نورعلــی معیــن فارســانی

بخــش دَه:

توجه :

امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت فارســان بــه شــماره پــالک ثبتــی  420اصلــی چهارمحــال

 2713فرعــی -آقــای نورمحمــد جهانبــاززاده جونقانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت

شــهروندان محتــرم حــوزه ثبتــی فارســان  ،ایــن اداره آمادگــی تعویــض اســناد مالكیــت

و بختیــاری بخــش دَه:

 186.77متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از الــه كــرم رحیــم پــور جونقانــی

دفترچــه ای بــا اســناد مالكیــت كاداســتری را بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در

 2556فرعــی -آقــای یحیــی شــیروانی فارســانی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت

 3148فرعــی -آقــای محمــد قنبرپــور نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب

سیســتم كاداســتری و بانــك جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمالــی

 314.57متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای احمــد شــیروانی فارســانی

ســاختمان تجــاری مســكونی بــه مســاحت  197.69متــر مربــع خریــداری شــده مــع

بــر علیــه شــما را در مــدت زمــان محــدودی دارد

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

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

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

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

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

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و

مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون

مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف

مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف

مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف

مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف

اصالحـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون

فاقدسند رسمی برابررای شـماره-139860319014004542

برابررای شـماره-98/11/17-139860319014004922هیات

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع

وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی
برابررای شـماره-98/11/13-139860319014004826هیات

دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

متقاضـی خانـم فرشـته گـودرزی سـرجاز فرزنـد محمـود

بشـماره شناسـنامه 293صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ

یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 180متر مربع پلاک  -فرعی
از -579اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 19فرعـی
از - 579اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت
بخـش 45کرمـان خریداری از مالک رسـمی نـوروز فرخی

محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب

دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی

کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای
-98/10/28هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای علی نـاز امیر محمودی
فرزنـد خانجـان بشـماره شناسـنامه 76صـادره ازجیرفـت

در ششـدانگ یـک بـاب خانـه نیمـه سـازبه مسـاحت

53/05متـر مربـع پلاک  -فرعی از -574اصلـی مفروز و

مجـزی شـده از پلاک 2174فرعـی از - 574اصلی قطعه

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع

وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

متقاضـی خانـم صغـری خواجوئـی فرزند عباس بشـماره

شناسـنامه 603صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب

خانـه وباغچـه به مسـاحت 1680متر مربع پلاک  -فرعی
از -21اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  -فرعـی از

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

متقاضـی خانـم زهـرا دولـت کردسـتانی فرزنـد حسـن
بشـماره شناسـنامه 607صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک

مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند

مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

متقاضـی خانـم بـی بـی طیبـه مهدویـان فرزندسـید

برابـررای

شـماره-98/09/25-139860319014004081

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه
بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد حمـزه فرزنـد محمـد

از -1201اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  -فرعـی

پلاک  -فرعـی از -574اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از

از -348اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -فرعـی

جیرفـت بخـش 34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی

جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی

بـاب خانـه بـه مسـاحت 315متـر مربـع پلاک  -فرعـی

اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی

مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند

مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از

ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 647/22متر مربع

بـاغ بـه مسـاحت 27741متـر مربـع پلاک  -فرعـی

پلاک 100فرعـی از - 574اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی

از - 348اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی کهـن بلـوک

اقـای علـی اکبـر حمـزه محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور

اقـای عبدهللا حمزه محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع

اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی

مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند

مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از

نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصالحـی

اسـمعیل بشـماره شناسـنامه 355صـادره ازسـیرجان در

اقـای جلال خواجوئـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله

برابررای شـماره-98/09/21-139860319014003998هیات

وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی

بشـماره شناسـنامه 243صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ

اقـای سـید علی قرشـی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور

اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی

صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می

دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

برابررای شـماره-98/11/13-139860319014004804هیات

- 21اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی جالل اباد سـاغری

دوواقـع دراراضـی جیرفـت بخش 45کرمان خریـداری از

15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به

وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی

وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی

از - 1201اصلـی قطعـه 6واقـع دراراضی پشـت خـان دلفارد

جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی

مالـک رسـمی اقـای مرتضی کمالـی محرزگردیده اسـت.

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی

جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی

شـماره98/08/19-139860319014003376هیات

و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی

ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض

حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض

متقاضـی اقـای عیسـی فرخـی فرزنـد کرامـت بشـماره
شناسـنامه 244صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب

خانه به مسـاحت 243/32متر مربـع پالک 3263فرعی
از -579اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پلاک 28فرعی
از- 579اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجرد جیرفت
بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ

کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی

عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتی

آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره

تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را

تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را

انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه

تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع

مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود

ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع

ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع

ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع

ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع

و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ

صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق

مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند

مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت

تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از

قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند

مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -668:تاریخ انتشـار

نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:
جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد  .تاریخ انتشـار

نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:
جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک
قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای
مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -656:تاریخ انتشـار

نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:
جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک
قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند

مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -672:تاریخ انتشـار

نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:

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

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک
قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند

مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -695:تاریخ انتشـار

نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

آگهـی اصالحـی موضـوع ماده 3قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند

نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند

سـند رسمی

واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصالحـی شـماره-139860319014004557
98/10/29هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد

سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

متقاضـی اقـای محمـد مشـایخی امجزفرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 185صـادره ازجیرفت
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مخروبـه بـه مسـاحت 365/25متـر مربـع پلاک 9286فرعـی

از -574اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 1216فرعـی از- 574اصلـی قطعـه دو واقـع در

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین

رسـمی برابـررای شـماره-98/11/02-139860319014004654هیات دوم موضـوع

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

متقاضی اقای افضل ایزد خواه فرزند مرید بشـماره شناسـنامه 5صادره ازجیرفت

در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 280متر مربع پلاک  -فرعـی از-1212

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  -فرعـی از - 1212اصلـی قطعـه 6واقـع

محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دریک نوبت آگهی می شـود در صورتی که

انتشـار آگهـی بـه مـدت یکمـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف

آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،

انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از

بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت

قضایـی تقدیـم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول

مراجـع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند .

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع

صـادر خواهدشـد /.م الـف -654:تاریخ انتشـار نوبـت اول98/12/05:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد

سـند رسمی

آگهـی اصالحـی موضـوع ماده 3قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصالحـی شـماره-139860319014004554
98/10/29هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد

سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

متقاضی خانم شـیفته علی توکلی فرزند پرویزشماره شناسـنامه 3020171008صادره ازجیرفت در
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن جهت الحـاق به پلاک مجاوربه مسـاحت 62/16متـر مربع پالک

-فرعـی از -575اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک  -فرعـی از- 575اصلی قطعـه دو واقع

دراراضی قلعه جمشـید جیرفت بخش 45کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای سـید محمد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای
شـماره-98/10/30-139860319014004588هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن

تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای
حسـین آلپلـو سـاردو فرزندعلی جـان بشـماره شناسـنامه 328صـادره ازجیرفت

صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند

نماینـد  .بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند

مالکیـت صادر خواهدشـد /.م الف -678:تاریخ انتشـار نوبـت اول98/12/05:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد

سـند رسمی

آگهـی اصالحـی موضـوع ماده 3قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصالحـی شـماره-139860319014004036
98/09/24هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای

فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض

متقاضـی اقـای یدالـه گیالنـی فرزنـد حبیب الـه بشـماره شناسـنامه 3808صـادره ازجیرفت در
ششـدانگ یک باب مغازه مشـتمل بردوطبقه به مسـاحت 73متر مربع پالک 101فرعی از-580

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 293فرعـی از- 580اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی
سـبز پوشـان جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای جواد درویـش زاده
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دریک نوبت آگهی می شـود در صورتی که

اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ
انتشـار آگهـی بـه مـدت یکمـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند .
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت

صـادر خواهدشـد /.م الـف -655:تاریخ انتشـار نوبـت اول98/12/05:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد

سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی

واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139760319014004461

34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اداره اوقـاف وامـور خیریـه محرزگردیـده اسـت.لذا

بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که

اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

پاسخ سودوکو شماره 1674

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع
قضایـی تقدیـم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م الـف -697:تاریخ

انتشـار نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

افقی

 - 1بیالن  -مجموع کاالها و خدمات
تولید شده در یک اقتصاد منهای صادرات
بهعالوه واردات
 - 2مبلغی که دولت ساالنه بیش از درآمد
خود هزینه میکند  -بندر اوکراین
 - 3مساوی  -جزیره جنوبی  -شکارچی
 - 4خالص  -فرار حیوانات  -حرف
صریح  -از بتهای زمان جاهلیت
 - 5خودنمایی  -سرپرست  -قسمتی

از نام «جواهر لعل»  -تکرار حرف

سیروسفر

تونهم
بیس 

 - 11دور دهان  -باال رفتن سطح عمومی

 - 6مالکیت در دارایی یک شرکت  -ماوا

قیمتها  -قرارگاه  -گرب ه تازی

 -حیوان نجیب

 - 12پیروزی  -وسط  -ساز شاکی -

 - 7شیوه و طریقت  -تمجید  -ابزار

درسخوانده

دست نجار

 - 13پسوند مکتبساز  -درجهدار ارتش

 - 8غذای مخصوص زندانیان و اسیران -

 -تردید و دو دلی

همتایان  -منسوب به روز آغاز

 - 14تباه شدن  -مرجع پولی کل در یک

 - 9شخص  -برگ ترخیص کاال -

کشور که مسوولیت کارهای اساسی چون

سرپوش مردان

صدور پول رایج و نظارت بر تنظیم عرضه

 - 10طبق مسین  -مخفف کاه  -محل

اعتبار در اقتصاد را به عهده دارد
 - 15از هنرپیشگان معروف صدا و سیما
 بهرهای که هم به اصل پول و هم به بهرهآن تعلق میگیرد

عمودی

 - 1افشاندن  -برداشتن کنترل دولت از

روی یک صنعت
 - 2امر به رسیدن  -شوربا  -میهمانی -
بخشی از تخممرغ

 نیمصدای گربه - 5غرور و تکبر  -شاهد  -فرود -
مرطوب

اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف-679:

سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف -670:تاریخ انتشـار

آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،

 - 7سازش  -از درآمدهای شهرداری -

تاریـخ انتشـار نوبـت

انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت

سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین

اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از

قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض

بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صورت

نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور

 - 6ابتدا  -تکیه  -پرنده تنها  -کله

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را

رسـمی خـود متقاضی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو

بالمعـارض متقاضـی خانـم معصومـه سـمندری بحـر آسـمان فرزنـد محمـود بشـماره

از - 575اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی قطغوئیـه تـل آهکـی سـاردوئیه جیرفـت بخـش

تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض

-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی جیرفـت بخش 45کرمـان خریـداری از مالک

 - 4پایین  -همراه پیچ  -گوشت آذری

991/05متـر مربـع پلاک  -فرعـی از -575اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 1فرعی

صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می

پالک  -فرعی از -574اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 3163فرعی از 574

-97/08/10هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

شناسـنامه 639صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ اعیانـی یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت

15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه

سودوکو شماره 1675

 - 3خط کج  -آقایی  -نقاش و صورتگر

فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه

جدول شماره 1675

از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم

مالک رسـمی خانم سـکینه حسـامعارفی محرزگردیده است.

تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:

در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان تجـاری سـه طبقه بـه مسـاحت 80مترمربع

موسـوی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دریک نوبت آگهی می شـود در

مسـکون جبالبارزجیرفـت بخـش 34کرمـان خریـداری از

اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

قطعـه یـک واقـع درخیابـان خلیج فـارس اراضی محمـد اباد

بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -680:تاریخ

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

صـادر خواهدشـد  .تاریـخ انتشـار نوبـت اول98/12/05:

اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 8فرعـی از یک -اصلی

رسـمی اقـای میـرزا حسـین قرشـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطلاع عموم

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف-669:

انتشـار نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:

مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت

خانـه بـه مسـاحت 116/37متر مربع پلاک  -فرعی ازیک-

فرعـی از -574اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 65فرعـی از - 574اصلـی

نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور

اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ

تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی

شناسـنامه 777صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب

ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 250متـر مربـع پلاک -

مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت

سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم

متقاضـی خانم میترا صباحی گراغانی فرزند حسـن بشـماره

متقاضـی اقـای محمـد قاعـدی فرزنـد غالمرضـا بشـماره شناسـنامه 946صـادره

دراراضـی قنـات مومن دلفارد جیرفـت بخش 34کرمان خریداری از مالک رسـمی

اراضـی جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای سـید احمد حسـینی نژاد

نوبـت اول – 98/12/05:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/19:

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

قطعـه دو واقـع دراراضـی کالغ آبـاد جیرفت بخـش 45کرمان خریـداری از مالک

اقـای غالمحسـین بازیار محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو

مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -699:تاریخ انتشـار

اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار آگهی

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن

رسـمی برابـررای شـماره-98/11/13-139860319014004803هیات دوم موضـوع

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای

فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139860319014004642

اول

عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یک

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای
-98/11/02هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

کرامـت فرخـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت

سـاختمانهای فاقد سند رسمی

پروردگار
 - 8حمله  -التزام اشخاص به ادای

مبلغ به اجرت معلوم در مقابل انجام عمل

عالمت استمرار  -نشناختن کسی

 - 13ماه نو  -محل خرید و فروش  -از

معین طبق قرارداد  -بزرگراهی در تهران

 - 11افزونی برنج  -دادوستدکننده پول -

مقامات عالیرتبه بانک مرکزی ایسلند

 - 9عالمت جمع فارسی  -زن اهل جهنم

بازار بیرونق  -نزدیکترین ابر به زمین

 - 14پوشیده داشتن  -تقویت رادیویی -

 -شهر آذری

 - 12از حروف الفبای فارسی  -همان

دانه خوشبو  -الغر و تکیده

 - 10مادر ترکی  -پول قدرتمند ژاپن -

بس است  -رنجآور  -حیا و آزرم

 - 15بیپایان  -سرازیری

10003432117834

 ۵۰۰هزار ماسک احتکار شده در پایتخت کشف شد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف یک محموله ماسک احتکار شده در منطقه گلبرگ تهران خبر داد و

گفت :در این کشفیات بیش از  ۵۰۰هزار ماسک از محتکران کشف و ضبط شد.

021-88019846

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد :

بهینــه بــه عمــل آیــد.

تمام توان و ظرفیت های این شرکت در خدمت صنعت نفت کشور است

مهنــدس ســید عبدالــه موســوی در

آییــن رونمایــی از دســتگاه حفــاری

مــی کننــد ،قدردانــی کــرد.

بتوانــد در شــرایط تحریــم هــای

موســوی افــزود :شــرکت ملــی حفــاری

ظالمانــه  ،انجــام وظایــف محولــه و

صنعتــی اهــواز ،ابتــدا بــه وزیــر

تعامــل و ارتبــاط بــا ســازندگان،

ایــران را پاســخگو و ارائــه خدمــات

ملــی نفــت ایــران و ســایر مدیــران و

و شــرکت هــای دانــش بنیــان موفــق

و ســازندگان و ســایر مدعویــن خیــر

و تجهیــز پرمصــرف

ســنگین خشــکی  72فتــح در منطقــه

نفــت ،اســتاندار ،مدیرعامــل شــرکت

مســئوالن ،رئیــس جهــاد دانشــگاهی

مقــدم گفــت.
وی

همچنیــن

از

ســازندگان

و

صنعتگــران داخلــی کــه بــه عنــوان

بــازوی صنعــت نفــت نفــش بــی بدیلــی
در تامیــن نیازهــای ایــن صنعــت ایفــا

اصفهان
لیزری درواحد نورد گرم
فوالد مبارکه

بـرای اولیـن بـار دسـتگاه عـرض سـنج

لیـزری بـا تـوان انـدازه گیری اسـلب داغ به
دسـت توانمنـد کارشناسـان مکانیـک ،بـرق

و اتوماسـیون و ابـزار دقیـق فـوالد مبارکـه

طراحی و سـاخته شده و با موفقیت در خط
نـورد گرم مورد بهره بـرداری قرار گرفت .علی

حاجیـان نـژاد ،مدیـر ناحیـۀ نورد گـرم فوالد

مبارکـه ضمـن تأییـد ایـن خبر گفـت :توان

بـاالی تیـم مهندسـی فـوالد مبارکه بـه ویژه
مهندسـان بلندهمت نورد گـرم باعث افتخار

و غـرور اسـت.

وی افـزود :ضخامـت سـنج مذکـور کـه کار

طراحـی ،سـاخت و نصـب آن بـه دسـت
توانـای کارشناسـان داخلـی انجام شـد ،بعد

از قفسـه هـای فینیشـینگ نصـب گردید و
هماکنـون بـا موفقیـت در حال بهـره برداری

اسـت .سـاخت عـرض سـنج لیـزری کـه

صنعتگــران و مراکــز علمــی ،پژوهشــی
بــه مهندســی و ســاخت بیــش هفــت
هــزار قطعــه

نمایــد.

وی گفــت :بــا اهتمــام وزیــر محتــرم
نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت
ایــران و تــاش جمعــی متخصصــان و

کاربــردی در دســتگاه هــا و تجهیــزات

کارکنــان خــدوم ایــن شــرکت ،تــاش

مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری

ظرفیــت هــای شــرکت در بخــش

موجــب شــده کــه نــاوگان ایــن شــرکت

پشــتبانی صنعــت حفــاری اســتفاده

حفــاری گردیــده اســت.

ایــران اظهــار کــرد :ایــن همــکاری

بــه عمــل آمــده تــا از قابلیــت هــا و

هــای عملیاتــی ،فنــی و مهندســی و

موســوی افــزود :ایــن شــرکت همچنین
را بســیج تــا بتوانــد در طــرح توســعه

پیشــبرد و تحقــق اهــداف کالن صنعــت

امکانــات و نیروهــای تخصصــی خــود

تــوان و قــادر بــه حفــاری تــا عمــق

جنــوب و چــاه هــای اکتشــافی نقــش

شــش هــزار متــر اســت توســط جهــاد

آفرینــی کنــد.

دانشــگاهی کشــور در چارچــوب قــرار

داد ســاخت ســه دســتگاه حفــاری ،71

مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری اظهار

کــرد :در همیــن راســتا انتظــار مــی رود

 72و  73فتــح ســاخته شــده اســت

نــاوگان ایــن شــرکت کــه بــا پیوســتن

عملیــات قــرار گرفــت و دســتگاه 73

بــا پــی جویــی هــای بــه عمــل آمــده

کــه دکل  71پیــش از ایــن در مــدار

دســتگاه حفــاری  72فتــح کــه

نیــز در ســال  99بــه ایــن شــرکت

امــروز رونمایــی شــد بــه بیــش از 70

تحویــل خواهــد شــد.

دســتگاه حفــاری افزایــش مــی یابــد

معـاون بازرگانـی سـازمان صمـت اسـتان کرمانشـاه بـا بیـان اینکه

برنامههایـی بـرای تنظیم بازاردرزمینه سـایرکاالهـا و خدمات مرتبط
بـا ایـام نـوروزهـم داریـم ،گفـت :ازجملـه ایـن مـوارد میتـوان به

غذایـی ،حوزه حمل و نقـل درون و برون شـهری ،هتلها ،خبازیها،

بـه گفتـه معـاون بازرگانـی سـازمان

اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان

وی ادامـه داد :از ایـن تعـداد 200

کرمانشـاه ،تاکنـون بیـش از  780واحد

غرفـه مربـوط بـه نمایشـگاه کرمانشـاه

تومـان 1416 ،تـن شـکر ( بـا سـهمیه

صنفـی در اسـتان بـرای برپایـی فروش

و مابقـی مربـوط بـه هفـت شهرسـتان

 50درصـد بـرای مصـرف خانگـی و 50

فوقالعـاده بـرای بـازار شـب عیـد اعالم

دیگـر شـامل قصرشـیرین ،اسلام

درصـد بـرای صنـف و صنعت) بـا قیمت

آمادگـی کردهانـد.

آبادغـرب ،صحنـه ،کنـگاور ،روانسـر،

کیلویـی  4700تومـان 270 ،تن گوشـت

احسـان القرخانـی در جلسـه روز (4

هرسـین و سـرپلذهاب اسـت.

مـرغ بـا قیمـت کیلویـی  12هـزار و 900

اسـفند) کارگـروه تنظیـم بـازار اسـتان

معـاون بازرگانی سـازمان صمت اسـتان

تومـان و  270تـن گوشـت قرمـز بـا

کرمانشـاه بـا اشـاره بـه تمهیداتـی کـه

کرمانشـاه از تعییـن واحدهـای صنفـی

قیمـت کیلویـی  40هـزار تومـان در نظـر

بـرای تنظیـم بـازار شـب عید کرمانشـاه

بـرای برپایـی فـروش فوقالعـاده در

گرفتـه شـده اسـت.

در نظـر گرفتـه شـده ،اظهـار کـرد :در

سـطح اسـتان نیـز خبـر داد و عنـوان

وی یـادآور شـد :بنـا داریـم ایـن اقلام

نمایشـگاه

کـرد :تاکنـون  780واحـد صنفـی مجوز

در نمایشـگاه بهـاره ،میادیـن میـوه و

فروش بهـاره موافقت شـود 676 ،غرفه

فـروش فوقالعـاده دریافـت کردهانـد.

ترهبـار،

زنجیـرهای،

نمایشـگاهی بـرای هشـت شهرسـتان

باقرخانـی دربـاره تامیـن اقالم اساسـی

تعاونیهـای مصـرف و شـبکه توزیـع

فروشـگاههای

دارد ،نویدبخـش دسـتیابی بـه موفقیتهـای

ارزشـمندتر و باعـث افتخـار ناحیۀ نـورد گرم

و فـوالد مبارکـه است.کارشـناس تعمیـرات
سیسـتم هـای انـدازه گیـری نـورد گـرم نیز

در ایـن خصـوص افـزود :دسـتگاه هـای

اندازهگیری نقش بسـیار مهمی در سیستم
اتوماسـیون ایفـا میکننـد .در هر قسـمت از
خـط نـورد گـرم متناسـب بـا مشـخصات
محصـول ،محاسـبات انجـام میشـود
و تجهیـزات بـا ایـن محاسـبات کنتـرل

میگردنـد .بـه عنـوان مثـال ،فاصلـۀ بیـن
فکهـای سـاید گایدهـا متناسـب بـا عـرض

محصـول تنظیم میشـوند؛ لذا انـدازه گیری
عـرض محصـول در چندین قسـمت از خط
نـورد گرم انجـام میپذیرد .طـول و ضخامت

تختـال در خـط نـورد گرم ثابـت ،ولی عرض

متناسـب با سـفارش مشـتری متغیر است

ساسانی  :خواستار برپایی کالس آموزشی برای اصناف در زمینه پیشگیری از کرونا شد.

خشکشـویی و قالیشـوییها ،تعمیـرات و خدمـات مرتبط بـا خودرو
اشـاره کرد.باقرخانی سـپس به شـایعاتی که درباره وضعیت شـکردر

بـازارمطـرح اسـت نیزاشـاره کرد و گفت :براسـاس اعالم مسـئولین

کشـورتـا خرداد سـال آینده شـکربـا ارز 4200تومانـی تامین خواهد

شـد و مشـکلی درایـن زمینـه نداریم کـه افزایش قیمـت رخ بدهد.

وی همچنیـن از افزایـش قابـل توجـه قیمت انـواع آهـن آالت طی

یـک هفتـه اخیرهـم خبرداد کـه از 9تـا  25درصد درانـواع مختلف

شـامل پروفیـل ،میـل گرد ،تیرآهـن و  ...بوده اسـت.
منتخـب اصنـاف عرضـه شـود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل

اخیـر هـم خبر داد کـه از  9تا  25درصد

معـاون بازرگانی سـازمان صمت اسـتان

در انـواع مختلـف شـامل پروفیـل ،میل

کرمانشـاه بـا بیـان اینکـه برنامههایـی

گـرد ،تیرآهـن و  ...بوده اسـت.

بـرای تنظیـم بـازار در زمینـه سـایر

در ادامـه رضـا سـلیم ساسـانی رئیـس

کاالهـا و خدمـات مرتبـط بـا ایـام

اتـاق اصنـاف کرمانشـاه بـا بیـان اینکـه

نـوروز هـم داریـم ،گفـت :از جملـه ایـن

 2700مترمربـع فضـا بـرای نمایشـگاه

مـوارد میتـوان بـه محصـوالت لبنـی و

بهـاره کرمانشـاه در نظـر گرفتـه شـده،

پروتئینـی ،آجیل و خشـکبار ،شـیرینی،

گفـت :اگرچـه بـرای برپایـی ایـن

مـواد غذایـی ،حـوزه حمل و نقـل درون

نمایشـگاه آمادگـی داریـم ،امـا اگـر

و بـرون شـهری ،هتلهـا ،خبازیهـا،

صلاح مدیریـت ارشـد اسـتان بـا هدف

خشکشـویی و قالیشـوییها ،تعمیـرات

پیشـگیری از بیمـاری کرونـا عـدم

و خدمـات مرتبـط بـا خـودرو اشـاره

برپایـی نمایشـگاه اسـت ،مـا نیـز کامال

کرد .

موافقیـم.وی افـزود :تمـام مقدمـات

باقرخانـی سـپس بـه شـایعاتی کـه

برپایـی نمایشـگاه فراهـم اسـت و اگـر

بــه هنــگام بارگیــری از طریــق دریچــه هــای بــاالی

دربـاره وضعیـت شـکر در بـازار مطـرح

بـا برگـزاری آن موافقـت شـود ،زمان در

اسـت نیز اشـاره کرد و گفت :بر اسـاس

نظـر گرفته شـده بـرای نمایشـگاه  20تا

مخــزن مقــدار قابــل توجهــی بخــارات هیدروکربنــی از

اعلام مسـئولین کشـور تـا خرداد سـال

 25اسـفند اسـت.

آینـده شـکر بـا ارز  4200تومانـی تامین

ساسـانی همچنیـن بـا اشـاره بـه وجود

خواهـد شـد و مشـکلی در ایـن زمینـه

 60هـزار واحـد صنفـی در کرمانشـاه،

نداریـم کـه افزایـش قیمـت رخ بدهـد.

خواسـتار برپایـی کالس آموزشـی بـرای

وی همچنیـن از افزایـش قابـل توجـه

اصنـاف در زمینـه پیشـگیری از کرونـا

قیمـت انـواع آهن آالت طی یـک هفته

شد .

گـران و بازگشـایی پاکـت هـا ازطریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در

1398/12/07

زمان بازگشایی پاکت ها  09:00 :روزدوشنبه تاریخ 1398/12/19

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزارجهـت دریافت اطالعات بیشـتردرخصوص

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه
دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی
طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد
مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
 -1رأی شــماره  139860330002027152مربــوط بــه پرونــده کاســه

اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت درسـامانه  :مرکز

 1398114430002000944آقای/خانــم جعفــر ملیــح فرزنــد محرمعلــی
در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  56/40مترمربــع پــاک شــماره  2323اصلــی واقــع در
بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه
از حســن و فاطمــه و زهــره و طوبــی همگــی هندیانــی وراث صفیــه
هندیانــی ( .م الــف ) 5413
 -2رأی شــماره  139860330002020089مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1398114430002001425آقای/خانــم احمــد ســلمانی گیــوی فرزنــد
ســلمان در ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  94/65مترمربــع پــاک شــماره  744اصلــی واقــع در بخــش
دو ثبــت قــم .ســند مالکیــت مشــاعی متقاضــی ص415و 532دفتــر
246و( . 206م الــف ) 5414
 -3رأی شــماره  139860330002025542مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1397114430002002188آقای/خانــم ســید علــی علــوی بخشــایش
فرزنــد ســید مهــدی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  93مترمربــع پــاک شــماره 1823/2
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع
الواســطه از مروتعلــی نجــف پــور ( .م الــف ) 5415
 -4رأی شــماره  139860330002025940مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1397114430002001748آقای/خانــم الهــام حیطــاوی فرزنــد کاظــم

یــاد شــده بــه صــورت مایــع و بــه وســیله تانکرهــای
حمــل و نقــل جــاده ای بارگیــری مــی شــود.

بــاالی دریچــه هــا در هــوای اطــراف منتشــر میگــردد
کــه بــا توجــه بــه ترکیــب درصــد مــواد تشــکیل دهنــده
محصــوالت فــوق الذکــر (ایــن مــواد هیدروکربنــی)
قابلیــت انتشــار ،انفجــار ،اشــتعال ،آتــش ســوزی و
انتشــار در محیــط را مــی توانــد بــه همــراه داشــته
باشــد .همچنیــن انتشــار بخــارات هیدروکربنــی باعــث

و پنــج میلیــارد ریــال ســرمایهگذاری ریالــی انجــام
زیســت و اجــرای مســئولیتهای اجتماعــی بــوده
اســت کــه رویکــرد و هــدف ویــژه مدیریــت ارشــد

شــماره پــاک 16ص 165ای ـران  45متعلــق بــه وحیــد نــادری خــادم بــا

بمســاحت  91/50متر(بــه اســتثنای ثمنیــه اعیانــی )مربــع پــاک شــماره
 1868اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مالکیــت متقاضــی طــی

 1397114430002000560آقای/خانــم اســمعیل دوهنــدو فرزنــد ایــوب

ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت دفتــر 541صفحــه ( . 42م الــف ) 5416

در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده

 -5رأی شــماره  139860330002026589مربــوط بــه پرونــده کاســه

بمســاحت  98/86مترمربــع پــاک شــماره  2266/41اصلــی واقــع در

 1391114430002013371آقای/خانــم کبــری نجفــی فرزنــد علــی در

بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از

3دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا

وراث بتــول عموعبداللهــی ثبــت دفتــر  204صفحــه ( . 296م الف ) 5435

شــده بمســاحت  53مترمربــع پــاک شــماره 28فرعــی از 1913اصلــی

 -10رأی شــماره  139860330002025452مربــوط بــه پرونــده کاســه

واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع

 1397114430002001596آقای/خانــم صفــر علــی آمــره بزچلویــی فرزنــد
محمــد در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا

 -6رأی شــماره  139860330002026588مربــوط بــه پرونــده کاســه

شــده بمســاحت  149/33مترمربــع پــاک شــماره  1965اصلــی واقــع

 1391114430002013370آقای/خانــم جعفــر ملکــی فرزنــد محمــد در

در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه

3دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا

از وراث محمــد رضویــان ( .م الــف ) 5436

شــده بمســاحت  53مترمربــع پــاک شــماره 28فرعــی از 1913اصلــی

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از

واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع

نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد

الواســطه از زهــرا خلیلــی ( .م الــف ) 5440

بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت

 -7رأی شــماره  139860330002027009مربــوط بــه پرونــده کاســه

بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته

 1398114430002000667آقای/خانــم محرمعلــی امیــری مفتخــر فرزنــد

باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض

علــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا

خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ

شــده بمســاحت  162/56مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2207اصلــی

و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه

واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .ســند رســمی بــه نــام متقاضــی انتقالــی

مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا

88565مــورخ 95/11/26دفتــر 41قــم ( .م الــف ) 5433

بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند

 -8رأی شــماره  139860330002025469مربــوط بــه پرونــده کاســه

بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد

 1397114430002002664آقای/خانــم فــرح باباخانــی فرزنــد ذکــر علــی

بــود( .اقتصــاد آینــده  -پیــام مــا)

در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده

تاریخ انتشار اول1398/12/05 :

بمســاحت  114مترمربــع پــاک شــماره  1942/255اصلــی واقــع در

تاریخ انتشار دوم1398/12/20 :

بخــش دو ثبــت قــم .مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی

کشــورهای منطقــه صــادر مــی گــردد کــه محصــوالت

و یکصــد هــزار یــورو ســرمایهگذاری ارزی و بیســت

کــد ملــی  3031809750مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

ثبــت دفتــر  235صفحــه( . 108م الــف ) 5434

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

کــه درحــال حاضــر بخــش عمــده ایــن محصــوالت بــه

شــشماه بــه طــول انجامیــد میــزان یــک میلیــون

 12490074759و شــماره شاســی  NAACN1CM2BF753560بــه

 -9رأی شــماره  139860330002026408مربــوط بــه پرونــده کاســه

الواســطه از زهــرا خلیلــی

هیدروکربنــی از قبیــل  ,PGH ,A80 A92مــی باشــد

بــرای اجــرای ایــن طــرح کــه مــدت دو ســال و

ســند ماشــین ســمند مــدل 1390ســفید رنــگ بــه شــماره موتــور

دفترثبت نام  ۸۸۹۶۹۷۳۷و ۸۵۱۹۳۷۶۸

( .م الــف ) 5441

حــدود یــک هــزار تــن تولیــد مــی شــود ترکیبــات

تصویــب رســید و عملیــات اجرایــی آن آغــاز گردیــد.

مفقودی – قلعه گنج

مهدی خراسانی-شهردارخواجو شهر
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

پتروشــیمی شــازند کــه بــه طــور متوســط روزانــه

گرفــت کــه ایــن هزینــه در راســتای حفــظ محیــط

اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـا الف  :آدرس خواجوشـهربلـوارامام خمینـی (ره)

در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده

یکــی

از محصــوالت

اســتراتژیک

و

ارزشــمند

هیدروکربنــی در مجتمــع پتروشــیمی شــازند بــه

صـورت عـدم عضویـت قبلـی  ،مراحل ثبت نام درسـایت مذکـورو دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1398/12/17

محتــرم مرکــزی و معاونیــن اســتاندار،

واحــد  VRUجمــع آوری ایمــن و بازیافــت بخــارات

 ۸۰لیترآب در هفته

شـهرداری خواجوشـهر در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای آسـفالت معابر و کوچه های سـطح شـهر خواجوشـهر سـال ۹۸

تمـاس 021-41934

پــروژه کهــاب ( )VRUبــا حضــور آقــازاداه اســتاندار

محاســبه مــی گــردد .بــا اجــرای طــرح احــداث

مساوی است با صرفه جویی

بـه شـماره  ۲۰۹۸۰۹۱۱۰۹۰۰۰۰۰۱را ازطریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزارنماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه

تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ 1398/11/28می باشد.

هیدروکربنــی شــرکت پتروشــیمی شــازند بــا عنــوان

هدررفــت مقادیــر قابــل توجهــی ترکیبــات ارزشــمند

جلوگیری از چکه کردن آب

تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خواجوشهر سال ۹۸

مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه ازسـایت  :سـاعت  18:00روزچهارشـنبه تاریخ

پتروشــیمی شــازند ،پــروژه جمــع آوری بخــارات

ً
تقریبــا حــدود دو هــزار لیتــر در روز
مــی گردیــد کــه

نوبت دوم

شـهرداری خواجوشـهر امور قراردادها و تلفـن 034-42362370

افتتاح پروژه کهاب
پتروشیمی شازند

محصـوالت لبنـی و پروتئینـی ،آجیـل و خشـکبار ،شـیرینی ،مـواد

مـورد نیـاز مـردم نیـز خاطرنشـان کـرد:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 72فتــح کــه دو هــزار اســب بخــار

نگهداشــت تولیــد در مناطــق نفتخیــز

از کـوره هـای پیشـگرم در دمـای بـاال را

تختـال اشـتباه وارد خـط تولیـد شـود.

وی گفــت :دســتگاه حفــاری ســنگین

پــروژه هــای مربــوط بــه حفــظ و

توانایـی اندازه گیـری عرض تختال خروجی

و امـکان دارد در اثـر اشـتباهات انسـانی،

نفــت موفــق عمــل نمایــد.

هــای میادیــن مشــترک و اجــرای

 850تـن برنـج بـا قیمت کیلویـی 6800

صورتیکـه

خصوصــی فعــال در ایــن عرصــه در

میادیــن نفــت و گاز خاصــه در حــوزه

برای برپایی فروش فوقالعاده نوروزی

بـا

بــه طــور کامــل بــه کارگیــری و ضمــن
تعامــل بــا دیگــر شــرکت هــای بخــش

اعالم آمادگی بیش از  780واحد صنفی کرمانشاه

برگـزاری

سال پانزدهم | شماره پیاپی  | 1675دوشنبه  5اسفند 1398

نکته

طراحی و ساخت عرضسنج

در بیــش ازیــک دهــه گذشــته در

تامیــن نیازهــای شــرکت ملــی نفــت

7

پیام
استان ها

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی
متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد
مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139860330001016227مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001493آقای/خانــم
مرتضــی شــیرودی فرزنــد مختــار در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  150مترمربــع پــاک
شــماره  11195اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره  25232مــورخ 1398/08/27
دفترخانــه 29قــم( .م الــف ) 5404
 -2رأی شــماره  139860330001015934مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001569آقــای/
خانــم محمدباقــر عبداللهــی فرزنــد محمدحســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 112/50
مترمربــع پــاک شــماره  10981اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره 19022
مــورخ  1397/07/11دفترخانــه 87قــم( .م الــف ) 5405
 -3رأی شــماره  139860330001015793مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001000907آقای/خانــم
رضــا صفــری ورزنــه فرزنــد علــی اکبــر در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 63/70
مترمربــع پــاک شــماره  10293اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع
الواســطه از طوبــی دری در دفتــر 68صفحــه( .325م الــف ) 5406
 -4رأی شــماره  139860330001015959مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001000799آقای/خانــم
خدیجــه حبیبــی فرزنــد معرفــت الــه در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 55/30
مترمربــع پــاک شــماره  11004اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند صــادره در دفتــر  556صفحــه
 57بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  7285مــورخ  1386/09/08دفترخانــه  42قــم ( .م الــف ) 5407
 -5رأی شــماره  139860330001015983مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001623آقــای/
خانــم حمدالــه چراغــی فرزنــد مرشــدعلی در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 60
مترمربــع پــاک شــماره 170فرعــی از  11285اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
مــع الواســطه از هــادی بیگدلــی ســند صــادره در دفتــر  315صفحــه( .415م الــف ) 5408
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 -6رأی شــماره  139860330001015812مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001541آقای/خانــم
علــی آقــا شــاکری راد فرزنــد الــه رضــا در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  114مترمربــع

پتروشــیمی شــازند را محقــق ســاخته اســت .طراحــی،
نظــارت و اجــرای ایــن طــرح تحــت مدیریــت امــور
طر حهــای توســعه و تــاش مجدانــه و همــکاری
کارشناســان متخصــص بخــش هــای مختلــف شــرکت
پتروشــیمی شــازند بــه ســرانجام رســیده اســت.

پــاک شــماره 3فرعــی از  11239اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند صــادره در دفتــر
الکترونیکــی  139620330001006739بــه موجــب ســند قطعــی شــماره 40242مــورخ 1396/03/24
دفترخانــه 52قــم( .م الــف ) 5409
 -7رأی شــماره  139860330001015808مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001543آقــای/
خانــم سیدحســین جعفــری ملیــح فرزنــد ســیدابراهیم در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
بمســاحت  114مترمربــع پــاک شــماره 3فرعــی از  11239اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم.
ســند صــادره در دفتــر الکترونیکــی  139620330001006739بــه موجــب ســند قطعــی شــماره 40242
مــورخ 1396/03/24دفترخانــه 52قــم( .م الــف ) 5410
 -8رأی شــماره  139860330001015212مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001345آقــای/
خانــم احمــد بیدگلــی فرزنــد کاظــم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  200مترمربــع پــاک
شــماره  10621اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره  76001مــورخ 1377/12/20
دفترخانــه  16قــم( .م الــف ) 5411
 -9رأی شــماره  139860330001015784مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001061آقای/خانــم
ســیدمهدی افضلــی قمــی فرزنــد ســیدداود در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت
 72/20مترمربــع پــاک شــماره 1فرعــی از  11188اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســندقطعی
شــماره  131872مــورخ  1398/05/24دفترخانــه  5قــم( .م الــف ) 5412
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر
ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم
و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه
و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد
بــود( .اقتصــاد آینده-پیــام مــا)
تاریخ انتشار اول1398/12/05 :
تاریخ انتشار دوم1398/12/20 :

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
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دوشــنبه  5اســفند 1398
توزیع:موسسه اطالعات ()02129999
چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

دیالوگ

رسانه

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

گرافیک :ندا صفاریان

مدیر مسوول :روح ا ...خدیشی

محیطزیست :نیما افشار

فناوری :رضا بهرام نژاد

دبیر عکس :یاسر خدیشی

زنان :تیوا صمدیان

دبیر تحریریه :نجمه سعیدی

میراث فرهنگی :امیر رجبی

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان

علیرضاشفیعی ،محمدرضا وزیری نسب گروه4 :
جدول :شیوا کرمی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

طنز :یاسر سیستانی نژاد

 021-77264000-1بازرگانی :مهال تشکری

تماس مدیرمسوول ۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶ :سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-88283174روابط عمومی :جمعه فرسنگی

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

09137642104

payamema_daily

09391999161

www.payamema.ir

@payamema

@payamema

نشانی :تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک  / 324نمابر021-89776547:

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان -میدان ازادی  -خیابان شهید بهشتی  -شهید بهشتی  - ۱۰نبش شرقی  / ۲تماس 034-32487477 :

آییننامــه اخــاق حرفــهای پیاممــا:

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

www.payamema.ir/akhlagh

خوشبختی تو دیدن چیزای کوچیکه ...

طال و مس

مجله چهلچراغ

کتاب

عاشقانههای مردانه

تازهترین آنتولوژی فریده حسنزاده

فیلم

ادامه فعالیت سینماها

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

شــماره پیاپــی 1675

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی

اداری  :راضیه زنگی آبادی،

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

تمام برنامههای بیستمین جشنواره

نمایش

منوط به کسب

نظر از مراجع ذیصالح است

تئاتر تجربه

منتشر شد.

 4اسفند منتشر شد.

جاذبه

برج قربان

این بنا در شهر همدان از یك برج  12ضلعی

کتاب

ی شكل تشكیل شده و روی
آجری با گنبد هرم 

کتاب آزادی

این دنیا انقدر کثیفه که

دیالوگ

نوشته ویرجینیا وولف منتشر شد.

به تعویق افتاد.

با اشکهای تو هم پاک نمیشه ...

مادر

طاق سردابه این برج سنگنوشتهای وجود دارد
كه قدمت آن به سال  1009هـ.ق میرسد.

روز زن و زمين (روز فداكاري) در

طراحـی
خ ّیـام نیشـابوری تقویـم تـازه ایرانـی را ّ

کرد و شـش ماه اول سـال خورشـیدی را  31روزه

ایرانزمین در اسفندماه ،از هزاران سال

نوشـت ،بخشـی از مراسم «اسـفندگان» از پنجم

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

پیش  -تالش جمشيدنوشروان مهتا
براي رسمي کردن آن در هندوستان

در ایـران باسـتان روزهـای هـر مـاه دارای نـام
اختصاصـی بـود و بـرای مثـال؛ دوم هـر مـاه،
(اسـپند و در لهجه
بهمن و پنجم هر ماه ،اسـفند
َ
سـپندارمت) .از هـزاران سـال پیـش در
پهلـوی؛
َ
ایرانزمین ،روز اسـفند از ماه اسفند ـ پنجمین روز
از مـاه اسـفند ،روز «مِ هـرورزی» و محبـت کـردن
و همچنیـن روز «زن و زمیـن» بـوده ،اسـفندگان
و قبلا «سـپندارمذگان» خوانـده شـده و برگزار ،و
در ایـن روز؛ تحکیـم مِ هـرورزی تشـویق و ازجمله
حامـی و رسـتگارکننده بانـوان شوهردوسـت و
درسـتکار اسـت .رسـم بـوده کـه در ایـن روز،
نامـزدی هـا و ازدواج ها صورت گیـرد .در این روز،
اگـر جنگـی در جریـان بـود ،نظامیـان ایـران آرام
مـی گرفتنـد و بـزرگان ایـران ،مـردم ـ داخلـی و
خارجـی را تشـویق بـه دوسـتی و رفتـار برادارانه و
انسـانی بـا یکدیگر مـی کردنـد .از زمانی کـه عُ َمر

و زمین» شـود .در آن زمان هندوسـتان مستعمره
ّ
«هندوستان انگلیس»
[متعلقه] انگلسـتان بود و
ِ

اسـفندماه به  29بهمن ماهِ هر سـال منتقل شـده

خوانده می شـد که در سـال  1947تجزیه شـد و

اسـت« .اسـفندگان» ربطی بـه «مِ هـرگان» که در

از بطن آن ،پاکسـتان مرکب از مسـلمانان هند به

مِ هرمـاه هرسـال برگزار می شـود نـدارد .از آنجا که

وجـود آمد کـه کراچی در منطقه سـند ،بندر بزرگ

بخش بزرگداشـت «زن و زمین» سراسـری شده

آن اسـت .جمشیدنوشـروان که به میهـن نیاکان

[پارسـیان به سراسـر جهان برده انـد] همچنان در

(ایرانزمیـن) عشـق مـی ورزید این تلاش خودرا

پنجـم اسـفندماه باقـی مانـده و برگزار می شـود.

از سـال  1918آغـاز کـرده بـود .وی کـه  12سـال

شماره ب 98/51-52/نوبت دوم

شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی خرید کابل تخت مسـی افشـان را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولـت بـه شـماره  2098005963000089برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گران
و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت (سـتاد) بـه آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی ،مراحـل ثبت نام درسـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت
درمناقصه محقق سـازند.

برگـزاری مراسـم و گرفتـن جشـن بـه مناسـبت

شـهردار کراچی (در آن زمان یک شـهر هندوستان

دمـت تمـدن ایرانیـان را ثابـت و
اسـفندگان ،قِ َ

در ایالـت ِسـند) بـود و مـدارس و بناهـای متعدد

جهانیان را نسـبت به آن وادار به تعظیم و احترام

در آنجا سـاخت و به یادگار گذاشـت و پیشاهنگی

تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ  98.12.5می باشد.

مـی کنـد .اینـک بسـیاری از کشـورها و عمدتا به

پسـران را بـه وجـود آورد یکـم آگوسـت  1952در

ان باسـتان؛ روز مـادر ،روز زن ،روز
اقتبـاس از ایـر ِ

درگذشـت.مورخان تاریـخ قـرون
 66سـالگی
ِ

مبلغ تضمین شـرکت درمناقصـه 899.815.800 :ریـال به صورت ضمانت

برگـزاري مراسـم ايـن روز ّ
ملـی بویـژه در بخـش

قدیـم و وسـطا «زن ايرانـي» را نمونـه نجابـت،

نامـه بانکـی شـرکت در (فراینـد ارجـاع کار) دروجه شـرکت آب و فاضالب

وفـاداري ،شـرافت ،اخلاق ،فـداكاري ،گذشـت و

اسـتان کرمان

«زن و زمیـن» آن كمرنـگ شـد ،ولـي آن گروه از

مهربانـي توصیـف کـرده انـد كـه ايـن خصلت ها

مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصـه ازسـایت  :مـورخ  98.12.5لغایت

پارسـيان که در پی حمله عرب جالی وطن کردند

بایـد همچنان حفظ شـود .در تاريـخ ملل ديگر به

98.12.8

آدرس :کرمـان بلـوار 22بهمـن شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان تلفن:

و ایرانیان زرتشـتي نسـبت به آن وفادار مانده اند
كـه بـه نظر می رسـد به تدريـج دوبـاره دارد رونق

ان دولتمردان
مـوارد متعـدد از بـي وفايـي همسـر ِ

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روزدوشنبه تاریخ 98.12.19

و سياسـتمداران معـروف اشـاره شـده اسـت كـه

آخریـن مهلـت تحویـل پاکت (الـف)  :به صـورت حضوری سـاعت  15روز

اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضوریت درسـامانه:

مـي گيـرد« .جمشیدنوشـروان مهتا» نخسـتین

تاريـخ باشـكوه ايـران عـاري از اين ناپاكيهاسـت

دوشـنبه مورخ  98.12.19به دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان

شـهردار کراچی که یک پارسـی بود تالش بسـیار

كـه افتخاري اسـت بزرگ و نشـانه تمـدن ايراني

می باشـد.

محیـط زیسـت و  ...دارنـد .پـس از ساسـانيان،

در خانـواده ،و بـاور برایـن بـوده اسـت کـه خداوند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

کـرد کـه پنجم اسـفند در شـبه قاره هنـد روز «زن

احداث ساختمان اوراژنس  115بین راهی چاه حسن شهرستان رودبار جنوب
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت درنظــردارد بــا رعایــت قانــون ازطریــق مناقصــه

ی عمومــی یــک مرحلــه ای احــداث ســاختمان اوراژنــس  115بیــن راهــی چــاه حســن شهرســتان رودبارجنــوب اقدام

نمایــد .شــرکت هــای واجدالش ـرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) مراجعــه نمــوده و

مناقصه گزار

شماره فراخوان

((همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال  ،بــه نشــانی جیرفــت  -میــدان شــاهد  -ســتاد مرکــزی -

دبیرخانــه دانشــگاه  -کــد پســتی  7861756447ارســال نمایــد))

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

مرکز تمـاس 02141934

دفترثبت نام 88969738 :و 85193768

نشانی

موضوع

سرمایهای (حفاظت فیزیکی ،نظارت

و خدمات ایاب و ذهاب اداره کل راه و
شهرسازی استان کرمان)

دریافت اسناد

گشایش پیشنهاد ها

نوبت اول

کرمان -بلوار شهید صدوقی -رو به روی سه راه فارابی -کد پستی  -7617899596شناسه ملی
14000275775

تضمین شرکت در مناقصه
مدت (روز)

کلیه پروژه های تملک داراییهای

تحویل پیشنهاد ها

کد ملی به شماره14000235860 :

034-33222960

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

واریــز گــردد.

کد اقتصادی به شماره411399813196 :

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت ها

نام

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف :ساعت  14مورخ 1398/12/17ستاد مرکزی

ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا  IR130120000000003192064125بانــک ملــت

قدرت خرید

اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در

فراخوانمناقصـه

2098003501000181

مهلت دریافت اسناد تا روز1398/12/07

محل تامین اعتبار :اسـناد خزانه اسلامی بـا سررسـید  1401.3.18با حفظ

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

اقــدام بــه ثبــت نــام درمناقصــه مذکــورنماینــد.

شماره فراخوان ()2098091168000068

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10روزسه شنبه تاریخ 98.12.20

مبلغ برآورد17.996.316.000 :ریال

مناقصه عمومی یک مرحله ای

شناسه آگهی 782481 :

نوبت اول

365

نوع
بر اساس آیین نامه
تضمین معامالت
دولتی

برآورد

مبلغ

مبلغ (لاير)

(ریال)

660/000/000

13/096/800/000

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفته

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد ،به مدت دو هفته

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

زمان

طبق اسناد مناقصه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

مبانی

بر اساس براورد آزاد

