
آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری درب بهشــت در نظــر دارد در اجــرای موافقتنامــه هــای شــماره 455229مــورخ 

ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــورخ 98/07/13 س ــماره 380639 م 98/08/19 و ش
کرمــان پــروژه آســفالت بلــوار ورودی شــهر از ســمت کرمــان و رایــن و ادامــه ســاخت پــارک بــام 
بهشــت و اجــرای بغلبنــدی ســنگ و ســیمان رودخانــه عبــوری از مرکــز شــهر را از طریــق مناقصــه 
عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد الشــرایط )شــرکت هــای دارای راه و بانــد یــا ابنیــه ( بــا شــرایط 

ذیــل واگــذار نمایــد.

1-موضوع مناقصه : آسفالت معابر و ادامه ساخت پارک بام بهشت و دیواره سنگ و سیمان
2-محل اجرای پروژه : شهر درب بهشت

3-مدت زمان اجرای پروژه : پایان تیرماه 1399 به مدت 7 ماه
4-مبلغ اعتبار 19/000/000/000 ریال

5-مهلــت و محــل توزیــع اســناد:محل دریافــت اســناد واحــد فنــی شــهرداری درب و بهشــت مــی باشــد و 
مهلــت توزیــع و عــودت اســناد بــه مــدت ده روز از تاریــخ درج آگهــی نوبــت دوم مــی باشــد ) روز انتشــار 

آگهــی محاســبه مــی شــود(
6-مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 950/000/000 ریــال ضمانتنامــه بانکــی کــه داری 3 مــاه  اعتبــار و قابل 
تمدیــد تــا 3 مــاه  دیگــر و یــا فیــش نقــدی بــه حســاب ســیبا 0109847491001 بــه نــام شــهرداری درب 

بهشــت مــی باشــد کــه فیــش واریــزی بایــد بــه تاییــد امــور مالــی برســد
7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: در آگهی نوبت دوم اعالم می گردد

8-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
9-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد

10-هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/000/000 ریال می باشد
11-به پیشنهادات مخدوش ،مشروط ، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

12-در صورتیکــه برنــده مناقصــه از تاریــخ ابــالغ برنــده ظــرف مــدت 7 روز جهــت عقد قــرار داد ننماید ســپرده 
وی بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا نفــر دوم بــه همیــن منــوال عمــل می شــود

13-ارئــه معرفــی نامــه و تصویــر گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاران وتصویــر آخریــن تغییرات شــرکت جهت 
دریافــت اســنادالزامی اســت اطالعــات تکمیلــی در اســناد مناقصــه ذکــر شــده و متقاضیــان مــی تواننــد 
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس : کرمــان شهرســتان جیرفــت ، شــهر درب بهشــت ، خیابــان آزادی 

ساختمانشــهرداری مراجعــه کنند

امید حمزه ای نژاد شهردار درب بهشت

ت اول
نوب

معرفت قدیم را بُعد حجاب کی شود

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سالمت دارش

گر چه به شخص غایبی، در نظرم مقابلی

جناب آقای رزم حسینی
استاندار معزز خراسان رضوی

با سالم
آذر مـاه؛ یـادآور حضـور فرزنـد پـاک و صـادق کرمان زمیـن و آغـاز دوره ای طالیی از تاریـخ عمـران و آبادانی این 

آب و خاک اسـت. 
آری؛ انـگار همیـن دیـروز بـود. آذر مـاه 1392 را مـی گویـم کـه حضرتعالـی قبول مسـئولیت نموده، بـا نهایت 
صداقـت و سـادگی، سـخن از اعتـالی دیـار کریمـان در تمامـی عرصه هـا گفتیـد. و الحـق کـه بـرای تحقق آن 
سـخنان، مردانه ایسـتاده و در این گذر، خسـتگی و نیش خنده های زهر آلود یاوه گویان و حاسـدان را به سـخره 

گرفتـه تـا لباس عمـل بر قامـت آن نّیات بپوشـانید.
ایـن روزهـا در دفتـر خـود، هر بـار که نگاهم بـه آخرین مراحل تکمیـل پل راه آهـن می افتد، هر بار کـه از صفحه 
تلویزیـون تصاویـر بـاغ فتح آبـاد را می بینـم، هر بار کـه از طرح عظیـم آب رسـانی از دریای عمان بـه این منطقه 
حرفـی بـه میـان می آیـد و هر نوبت کـه در داخل شـهر تـردد می کنـم و... بی اختیار با به یـادآوری چهـره صبور، 
نجیـب و سـختکوش جنابعالـی، صد افسـوس از نهادم برمی آید که چـرا کرمان و کرمانیان به واسـطه تنگ نظری 

حاسـدان و خبث بدطینتـان از وجود چنین گوهـری محروم ماند؟
لیـک چـون بـه لطف خداونـد، روزگار گذرانده، سـرد و گرمی های بسـیار دیده، ناظر رفـت و آمد ده ها اسـتاندار در 
ایـن دیـار بوده ام، مسـرور می شـوم که نـام و نّیت و اقدامـات ارزنده تان برای همیشـه در صفحـات زرین تاریخ 

ایـن دیـار در کنـار نام هایی چون گنجعلیخـان، ظهیرالدوله، وکیل الملک و درخشـش، ثبت خواهد شـد.
عزت، سالمتی و توفیق روز افزونتان را در جوار ثامن الحجج )ع( خواستارم.

محمد صنعتی

با احترام
قدردان همیشگی

دیپلماسی، در نبود 
بشکه های نفت
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" بشـکه هـای نفـت تعییـن کننـده جایـگاه و قـدرت کشـورها در بازار 
جهانـی نفـت و نهادهـای بیـن المللـی اسـت ." ایـن عبارتـی اسـت 
کـه بارهـا از سـوی بسـیاری از صاحبنظـران و تحلیـل گـران اقتصادی 
و سیاسـی و از جملـه وزیـر نفـت ایـران در بیـان جایـگاه و میـزان 
تاثیرگذاری کشـورهای نفتی در عرصه های سیاسـی و اقتصادی بین 
المللـی و همچنیـن رایزنـی هـا و چانه زنـی های بیـن المللی مطرح 
شـده اسـت.تجارب تاریخـی و سـوابق کشـورهای نفتـی در بازارهـای 
جهانـی و اوپـک نیـز ایـن واقعیـت را تایید مـی کند. موقعیـت پایدار 
عربسـتان سـعودی در اوپک و بازار نفت و همچنین حضور این کشـور 
در جمـع کشـورهای 20 ، رهبـری روسـیه در جمـع کشـورهای عمـده 
تولیـد کننـده غیراوپـک و همچنیـن نقـش و جایـگاه ایـاالت متحده 
آمریـکا در سـال هـای اخیر در کنترل بازار نفت نیز در این راسـتا قابل 
توجـه اسـت. بـر اسـاس این منطق ایـران که هـم اکنون زیـر تحریم 
هـای نفتـی آمریکا قرار دارد نمی توانـد در تحوالت ، معادالت و فرایند 

تصمیـم گیـری هـای بـازار نفت بـه خصـوص اوپک موثر باشـد.
امـا ایـن واقعیـت باعث نگردیـده که ایران عطـای بـازار جهانی نفت و 
اوپـک را بـه دلیـل کاهش بشـکه هـای نفـت در نتیجـه تحریم های 
اقتصادی به لقایشـان ببخشـد و به بازیگری منفعل و حاشـیه ای در 
ایـن دو حـوزه تبدیل شـود. ایـران در طول 2 سـال اخیـر و دوره قبلی 
تحریـم هـای اقتصـادی بـه خوبی توانسـته جـای خالی بشـکه های 
نفتـی خـود را بـا دیپلماسـی فعـال و کنش گـرا پر کنـد و در معادالت 
بـازار جهانـی نفت و همچنین تحـوالت، روندها و تصمیـم گیری های 

اوپک تاثیرگذار باشـد.
جایـگاه ایـران در نقشـه جهانـی انـرژی کـه ایـن کشـور را بـه عنـوان 
بزرگتریـن دارنـده مجمـوع ذخایـر هیدروکربـوری ) نفـت و گاز ( دنیا 
مـی شناسـد ، عنصـر مهمی در پذیرش نقـش و نفوذ ایـران در عرصه 
جهانـی انـرژی اسـت. دیر یـا زود نفـت ایران بـه بازارهـای جهانی باز 
مـی گـردد و بازارهـای جهانـی بـه انـرژی ایران بـرای ثبـات ، تعادل و 
مهمتـر از آن امنیـت پایـدار انـرژی نیـاز دارنـد. این مهم از نقشـی که 
ایـران در گذشـته بـرای ایجـاد ثبـات و امنیت در بـازار نفـت ایفا کرده 

، مشـخص است. 

انس طال         1.467.210

مثقال طال     20.320.250

گرم طالی 18  4.687.192

گرم طالی 24   6.249.200

بهار آزادی      46.450.000

امامی          46.330.000

نیم       24.780.000

ربع         16.190.000

گرمی       9.290.000

دالر             129.390

یورو         144.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
3   تا  11دنبال کنید

کودک همسری برای تسهیالت
معاون جوانان وزیر  ورزش: بعد از افزایش وام ازدواج، کودک همسری در برخی نقاط کشور تا 4 برابر بیشتر شده است

رییس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی 
کشـور گفـت: بررسـی های صـورت گرفتـه در دریـای 
خـزر و خشـکی اطـراف آن نشـان می دهـد احتمـال 
وقـوع سـونامی در این پهنـه آبی وجـود دارد.علیرضا 
کمیتـه  نشسـت  وچهارمیـن  بیسـت  در  شـهیدی 
هماهنگـی هواشناسـی - آب شناسـی دریـای خـزر 
آینـده  در  اگـر  می دهـد  نشـان  بررسـی ها  افـزود: 
وقـوع  احتمـال  دهـد،  رخ  خـزر  داخـل  زلزلـه ای 
داخـل خشـکی  در  اگـر  امـا  دارد  وجـود  سـونامی 
رخ دهـد ممکـن اسـت امواجـی بـه وجـود آورد کـه 
باعـث شـود سـاحل کـم عرض خزر شـامل شـهرها، 
تاسیسـات و بنـادر تحـت تاثیر این امـواج قرار گیرد 
و خسـاراتی وارد شـود.وی به مخاطرات دریای خزر 
اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه زلزلـه خیـز بـودن 
منطقـه، احتمـال وقوع سـونامی در خزر وجـود دارد.
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عملیات استحفاظی 
قلعه تاریخی بارده 

انجام شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان بن گفت: »عملیات 

استحفاظی قلعه تاریخی بارده از 
توابع شهرستان بن انجام شد.«

آلودگی هوا،محور 
برنامه های 

محیط زیست تهران
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان تهران گفت: این اداره 
قصد دارد امسال با محور موضوع 

»آلودگی هوا، برنامه ها و چالش های 
این حوزه و تبیین قوانین 

موجود« در نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست شرکت کند.
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یادداشت  مهمان
علیرضا سلطانی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1614

چهارشنبه 20 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

رییس سازمان زمین شناسی: با 
توجه به زلزله خیز بودن منطقه 
شمال کشور، احتمال وقوع 
سونامی در خزر  وجود دارد

خطر سونامی، خزر 

را تهدید می کند

2

45 و

ثبت ملی 3 اثر تهران در فهرست 
ملی میراث صنعتی

کارخانه های دخانیات ، مارگارین و زمزم ، واجد شرایط ثبت 
در فهرست آثار ملی شناخته شدند

علی مطهری:

حوادث آبان نشان داد که نبض 

جامعه در دست سران قوا نیست

لینک خرید نسخه الکترونیک
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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دستور رییس جمهور به استانداران برای سرکشی به خانواده ها و افراد پیام خبر
آسیب دیده حوادث آبان ماه

رئیس جمهور در دیدار استانداران سراسر کشور ضمن تشریح و تبیین وضعیت سیاسی، اقتصادی و مناسبات 
بین المللی، بر ضرورت هماهنگی، تالش و تقویت ارتباط استانداران با مردم، نخبگان و جوانان تاکید نمود.
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کودک همسری برای تسهیالت
معاون جوانان وزیر  ورزش: بعد از افزایش وام ازدواج، کودک همسری در برخی نقاط کشور تا 4 برابر بیشتر شده است

در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج، افزایش  کودک همسری زخ داده است

ــان وزارت ورزش  ــور جوان ــاون ام مع
و جوانــان نســبت بــه افزایــش 4 
ــری کــودک همســری در برخــی  براب
نقــاط کشــور بــه دنبــال افزایــش وام 
ــرد  ازدواج هشــدار داد و پیشــنهاد ک
ــن  ــم ای ــش رق ــه در صــورت افزای ک
»تســهیل  ســنی«و  »قیــود  وام، 
بــرای  آن  بازپرداخــت«  نحــوه  در 
شــود.محمدمهدی  لحــاظ  جوانــان 
ــان اینکــه پیشــنهاد  ــا بی ــان ب تندگوی
دولــت بــرای تســهیالت ازدواج در 
ــرای  ــده ب ــال آین ــه س ــه بودج الیح
و  تومــان  میلیــون   30 نفــر  هــر 

ســال  بــه  نســبت  تغییــر  بــدون 
ــه  ــت: البت ــت، گف ــوده اس ــته ب گذش
وام  رقــم  ســال گذشــته   2 طــی 
ازدواج در مجلــس بعــد از مطــرح 
الیحــه  پیشــنهادی  رقــم  شــدن 
ــا بیــان  بوجــه افزایــش یافــت.وی ب
ازدواج  وام  افزایــش  »بــا  اینکــه 
ــی آن  ــت کنون ــرایط بازپرداخ ــا ش ب
موافــق نیســتم« اظهــار کــرد: بــه 
نظــر می رســد بــا شــرایط کنونــی 
ازدواج کمکــی  وام  رقــم  افزایــش 
در  ازدواج  میــزان  افزایــش  بــه 
ممکــن  بلکــه  نمی کنــد،  کشــور 

و  مشــکالت  ســاز  زمینــه  اســت 
شــود. نیــز  دیگــری  آســیب های 

ــان وزارت ورزش  ــور جوان ــاون ام مع
ــن  ــه داد: مشــکل ای ــان ادام و جوان
اســت کــه جوانــان بایــد بتواننــد 
وام  ایــن  بازپرداخــت  پــس  از 
ــن االن  ــه همی ــه طوریک ــد، ب بربیاین
هــم بــا دریافــت وام 30 میلیــون 
تومانــی، برخــی از جوانــان اظهــار 
پــس  از  نمی تواننــد  می کننــد کــه 
وام  ایــن  اقســاط  و  بازپرداخــت 
ــت 60  ــا دریاف ــر زوج ب ــد. ه بربیاین
یــک  حــدود  ازدواج  وام  میلیــون 

ــط  ــان قس ــزار توم ــون و 100 ه میلی
کــه  می کننــد  پرداخــت  ماهیانــه 

ــت.  ــادی اس ــم زی رق

سوء اســتفاده از تسهیالت 
ازدواج

اگــر  کــرد:  تاکیــد  تندگویــان   
نحــوه  کــه  برســیم  جایــی  بــه 
تســهیل  وام  ایــن  بازپرداخــت 
شــود، بــرای مثــال مــدت زمــان 
نظــر  در  اقســاط  بــرای  بیشــتری 
بیــن  حتــی  یــا  شــود  گرفتــه 
دریافــت وام و آغــاز بازپرداخــت آن 
فرصتــی در نظــر گرفتــه شــود، در 
ــد  ــن صــورت افزایــش آن می توان ای
ــد.وی در  ــر باش ــان موث ــرای جوان ب
ادامــه نســبت بــه ســوء اســتفاده از 
تســهیالت ازدواج نیــز هشــدار داد 
می دهــد  نشــان  آمارهــا  و گفــت: 
افزایــش وام مذکــور  از  بعــد  کــه 
موضــوع کــودک همســری نیــز در 
ــش  ــدت افزای ــه ش ــاط ب ــی نق برخ
ــال  ــه س ــبت ب ــل نس ــه و حداق یافت
برخــی  در  موضــوع  ایــن  گذشــته 
4 برابــر بیشــتر  نقــاط کشــور تــا 
شــده اســت.معاون امــور جوانــان 
نشــان  بررســی ها  داد:  توضیــح 
نقــاط  از  برخــی  در  می دهــد کــه 
و  فرهنگــی  فقــر  بــا  کــه  کشــور 
از  هســتیم،  رو  بــه  رو  اقتصــادی 
وام ازدواج بــرای معاملــه کــودکان 
زیــر 15 ســال اســتفاده می شــود. 
بــه نظــر می رســد کــه اگــر قصــد 
ــی  ــرای وام ازدواج تمهیدات ــم ب داری
بیندیشــیم کــه جوانــان بتواننــد از 

ــد  ــد بای ــس بازپرداخــت آن بریاین پ
ــه  ــورد ســنینی ک ــدی هــم در م قواع
دریافــت  را  وام  ایــن  می تواننــد 
ــن  ــا چنی ــود ت ــع ش ــز وض ــد نی کنن
ــد. ــود نیای ــه وج ــز ب آســیب هایی نی
تندگویــان افــزود: آمارهایــی موجــود 
ــال  ــر 15 س ــودکان زی ــه ک ــت ک اس
بــه ویــژه دختــران زیــر ایــن ســنین 
و  اســتفاده کرده انــد  وام  ایــن  از 
ایــن آمــار نســبت بــه ســال گذشــته 
آمارهایــی  اســت.  شــده  برابــر   4
ــده ای  ــه ع ــده ک ــت آم ــه دس ــم ب ه
ــا 45 ســال ســن  ــا بیــش از 40 ت ب
نســبت بــه دریافــت ایــن وام اقــدام 
کرده انــد، بــه همیــن دلیــل فکــر 
ــد دارد  ــذار قص ــر قانونگ گ ــم ا می کن
ــد  ــد بای ــش ده ــغ را افزای ــن مبل ای
ــه ایــن موضــوع هــم فکــر  نســبت ب
کنــد کــه هــم پرداخــت وام تســهیل 
شــود و هــم برخــی قیــود ســنی در 
ــرای  ــان ب ــن جوان ــت س ــورد رعای م

دریافــت وام نیــز لحــاظ شــود.

از هر 1000 ازدواج در 
خوزســتان، 39 مورد زیر 10 

است سال 
معاونــت  برنامه ریــزی  مدیــرکل 
ــان و  ــور زن ــوری در ام ــس جمه رئی
خانــواده بــا بیــان اینکــه از هــر 1000 
ازدواج در خوزســتان، 39 مــورد زیــر 
ــر اســاس  ــت: ب ــال اســت، گف 10 س
سرشــماری ســال 1395، خوزســتان 
دختــران  ازدواج  در  را  دوم  رتبــه 
کمتــر از 10 ســال دارد یعنــی تعــداد 
10 ســال  ازدواج دختــران کمتــر از 
دیگــر  بــه  نســبت  خوزســتان  در 
ــدی  ــاال اســت.بهناز موح ــتان ها ب اس
برنامه ریــزی  شــورای  جلســه  در 
ــاه در اهــواز  خوزســتان کــه 18 آذرم
نــوع  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار 

متفــاوت  جامعــه  هــر  در  آســیب 
اســت؛ در ســند ارتقــای وضعیــت 
ــه  ــده ک ــرر ش ــواده مق ــان و خان زن
شــاخص های  رتبــه  اســتان  هــر 
مختلــف خــود از جملــه در زمینــه 
ــخص  ــل را مش ــی از تحصی بازماندگ
ــرای  ــن ســند ب ــزود: ای ــد.وی اف کنن
ــرح  ــال 96 مط ــار در س ــتین ب نخس
و ســپس شــیوه نامه آن طــرح شــد 
در  آن  موافقت نامــه  نهایــت  در  و 
بهمــن مــاه 96 امضــا و اعتبــارات 
ــالغ  ــتان ها اب ــه اس ــه آن ب ــوط ب مرب
مدیــرکل  ایســنا،  شــد.به گــزارش 
رئیــس  معاونــت  برنامه ریــزی 
ــواده  ــان و خان ــور زن ــوری در ام جمه
اینکــه هــر ســند پنــج  بیــان  بــا 
ــع  ــای آن رف ــش و خالءه ــار ویرای ب
شــده اســت، گفــت: 18 ســند در 
ــه  ــرار گرفت ــب ق ــورد تصوی ــور م کش
هجدهمیــن  نیــز  امــروز  و  اســت 
رونمایــی  خوزســتان  در  ســند 
ــه اهــداف  ــا اشــاره ب شــد.موحدی ب
وضعیــت  ارتقــای  عملیاتــی ســند 
تصریــح کــرد:  خانــواده،  و  زنــان 
ــان  ــود زن ــع موج ــند وض ــن س در ای
شناســایی  اســتان  در  خانــواده  و 
ــل  ــکالت و عل ــت مش ــده و اولوی ش
مشــخص  مشــکالت  تبعــات  و 
برنامه ریــزی  اســت.مدیرکل  شــده 
ــت رئیــس جمهــوری در امــور  معاون
زنــان و خانــواده بیــان کــرد: بــر 
 ،1395 اســاس سرشــماری ســال 
ازدواج  در  را  دوم  رتبــه  خوزســتان 
دارد  ســال   10 از  کمتــر  دختــران 
یعنــی تعــداد ازدواج دختــران کمتــر 
از 10 ســال در خوزســتان نســبت بــه 
ــر  ــاال اســت. از ه ــر اســتان ها ب دیگ
1000 ازدواج در خوزســتان، 39 مــورد 
ــی  ــه برخ ــت البت ــال اس ــر 10 س زی
ــوند. ــت نمی ش ــم ثب ــا ه از ازدواج ه

نماینــده مــردم تهــران تاکیــد کــرد: 
ــدم  ــت ع ــه عل ــو و CFT ب ــح پالرم لوای
ــام  ــی نظ ــت های کل ــا سیاس ــق ب تطاب
در مجمــع نگهــداری شــده مــا هــم تــا 
بهمــن بیشــتر وقــت نداریــم چنانچــه تا 
ــف  ــن تکلی ــح تعیی ــن لوای ــان ای آن زم
نشــود مــا وارد لیســت ســیاه خواهیــم 

شــد.
علــی مطهــری در نطــق میان دســتور 
خــود در جلســه  علنــی امــروز مجلــس 

ــوادث  ــت: ح ــنبه 19 آذر 98( گف )سه ش
ــض  ــه نب ــان داد ک ــاه نش ــان م ــخ آب تل
جامعــه در دســت ســران قــوا نیســت و 
تصمیــم بــدی کــه اتخــاذ شــد و اجــرای 
بدتــری کــه انجــام شــد متأســفانه ایــن 

ــه وجــود آورد. حادثــه تلــخ را ب
مجلــس  در  تهــران  مــردم  نماینــده 
مــا  داد:  ادامــه  اســالمی  شــورای 
ــیم و  ــته باش ــط داش ــل غل ــد تحلی نبای
ــن،  ــردن منافقی ــه گ ــائل را ب ــن مس ای

اگــر  بیندازیــم   .. و  ســلطنت طلب ها 
ــتان  ــط داس ــا در وس ــن گروه ه ــه ای چ
وارد شــدند و اســتفاده کردنــد امــا طبــق 
ــان،  ــی خودم ــراف نهادهــای اطالعات اعت
ــد  ــه بای ــد ک ــه بودن ــر جامع ــوده فقی ت
ــم. ــروه بکنی ــن گ ــال ای ــه ح ــری ب فک

وی افــزود: اگــر جامعه در شــرایط عادی 
بــود، بــه نظــر مــن جــا داشــت کــه مــا 
حتــی رئیس جمهــور را اســتیضاح کنیــم 
امــا مــا امــروز در شــرایط حــاد هســتیم 
ــد  ــه مجلــس می توان ــل کاری ک و حداق
انجــام دهــد ایــن اســت کــه وزیر کشــور 
را بــه عنــوان مســؤول اصلی اجــرای این 
تصمیــم اســتیضاح کنــد و ان شــاءهللا که 

ایــن کار انجــام خواهــد شــد.

حوادث آبان نشان داد که نبض 
جامعه در دست سران قوا نیست

برخورد با فساد و مفسدین
 به  تنهایی کافی نیست

معـاون اول رییـس جمهـور بـا تأکیـد بـر اینکـه برخـورد با فسـاد و مفسـدین 
بـه تنهایـی کافـی نیسـت و حتمـًا بایـد در زمینـه پیشـگیری از فسـاد نیـز 
حرکـت کنیـم تصریح کـرد: شناسـایی و رفـع گلوگاه های فسـادزا نقش مهمی 
اندیشـی  از فسـاد دارد. اسـحاق جهانگیـری در جلسـه هـم  در پیشـگیری 
جمعیت هـا و تشـکل های مـردم نهـاد در حـوزه مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی 
و ارتقـاء سـالمت اداری، بـا اشـاره بـه اینکـه حساسـیت افکار عمومـی جامعه 
نسـبت بـه فسـاد و نیـز وجود اراده جـدی برای مقابلـه با فسـاد در رأس نظام 
گفـت: بایـد بـا همراهـی و همـکاری قـوای سـه گانـه، نهادهـا و تشـکل هـای 
مردمـی کاری کنیـم کـه هزینه فسـاد را در کشـور بـاال ببریم تا سوءاسـتفاده و 
تخلـف بـرای مفسـدین پرهزینـه باشـد.جهانگیری بـا گرامیداشـت روز جهانی 
مبـارزه بـا فسـاد و بـا اشـاره بـه فرمـان هشـت مـاده ای سـال 1380 مقـام 
معظـم رهبـری به سـران قـوا در خصوص مبـارزه همـه جانبه و سـازمان یافته 
بـا مفاسـد اقتصـادی خاطرنشـان کـرد: زمانـی کـه این فرمـان صادر شـد، بی 
تردیـد دامنـه فسـاد بـه انـدازه امـروز گسـترده نبـود، اما یکـی از دغدغـه های 
اصلـی رهبـر معظـم انقـالب ایـن بـود کـه بـا مصادیق فسـاد هـر چنـد هم که 

مقـدار آن کـم باشـد بایـد مبـارزه کرد. 

دولت

سیاست

سیاست

میراث

آغاز مرحله چهارم ثبت نام مسکن ملی

موضوعات تخصصی، دستخوش کشمکش های سیاسی است

شاخصه های اعتماد از سال ۸۸ روند نزولی داشت

درخواست ۳۸ مورد استیضاح در مجلس دهم

ـــار  ـــازی اظه ـــر راه و شهرس وزی
داشـــت: از ســـاعت 10 صبـــح 
ــکن  ــام مسـ ــروز ثبـــت نـ امـ
اســـتان های  در  ملـــی 
ــتان  ــتان و بلوچسـ ــوب سیسـ ــالم، جنـ ــمنان، ایـ سـ
)حـــوزه ایرانشـــهر(، آذربایجـــان غربـــی و خراســـان 

ــاز شـــد. رضـــوی آغـ
خبرنـــگار  بـــا  گفت وگـــو  در  اســـالمی  محمـــد 
اقتصـــادی ایلنـــا، از آغـــاز مرحلـــه چهـــارم ثبت نـــام 
ـــح  ـــاعت 10 صب ـــت: از س ـــر داد و گف ـــی خب ـــکن مل مس
ــتان های  ــی در اسـ ــکن ملـ ــام مسـ ــت نـ ــروز ثبـ امـ
ــتان  ــتان و بلوچسـ ــوب سیسـ ــالم، جنـ ــمنان، ایـ سـ

)حـــوزه ایرانشـــهر(، آذربایجـــان غربـــی و خراســـان 
رضـــوی آغـــاز شـــد.

وی ادامـــه داد: ایـــن ثبت نام هـــا تـــا ســـاعت 24 روز 
ـــالمی  ـــت. اس ـــد داش ـــه خواه ـــاه ادام ـــه 22 آذرم جمع
ـــه  ـــی ک ـــن ثبت نام های ـــان ای ـــه در جری ـــان اینک ـــا بی ب
ـــون در 9  ـــده تاکن ـــاز ش ـــروز آغ ـــح ام ـــاعت 10 صب از س
ـــت،  ـــیده اس ـــام رس ـــه اتم ـــل و ب ـــت تکمی ـــهر ظرفی ش
گفـــت: تاکنـــون طـــرح اقـــدام ملـــی مســـکن در 13 
ـــر  ـــان ب ـــت و متقاضی ـــیده اس ـــام رس ـــه اتم ـــتان ب اس
ـــی  ـــه شـــروط اصل ـــا توجـــه ب ـــی و ب ـــالم قبل اســـاس اع
ــه  ــد بـ ــرح می تواننـ ــن طـ ــرای ایـ ــده بـ ــن شـ تعییـ

ـــد. ـــه کنن ـــده مراجع ـــالم ش ـــایت اع س

ـــت:  ـــالمی گف ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی
بـــه دلیـــل اینکـــه موضوعـــات تخصصـــی 
ــی  ــای سیاسـ ــمکش هـ ــتخوش کشـ دسـ
ـــکل  ـــوب ش ـــادی مطل ـــه اقتص ـــت، چرخ اس

نمـــی گیـــرد.
ـــتان  ـــه اس ـــاه( ب ـــنبه، 19 آذرم ـــه ش ـــروز، )س ـــح ام ـــه صب ـــی ک ـــی الریجان  عل
کرمانشـــاه ســـفر کـــرده اســـت، در مراســـم افتتـــاح  بخـــش گازی نیـــروگاه 
ســـیکل ترکیبـــی داالهـــو، گفـــت: اینکـــه در اســـالم آبـــاد غـــرب نیروگاهـــی 
ـــی دارد. ـــکر و قدردان ـــای تش ـــده ج ـــداث ش ـــوژی اح ـــطح از تکنول ـــن س در ای

ـــاد در  ـــردم اســـالم آب ـــه م ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــس شـــورای اســـالمی ب رئیـــس مجل
انقـــالب اســـالمی  و در مقابلـــه بـــا رژیـــم بعثـــی پیشـــگام بودنـــد و شـــهدای ایـــن 
شهرســـتان نشـــان دهنـــده جوانمـــردی آنهـــا اســـت، تصریـــح کـــرد: بایـــد  تـــالش 
ـــا  ـــت،  ب ـــود آورده اس ـــه وج ـــور  ب ـــرای کش ـــکا ب ـــه آمری ـــه ای ک ـــم  از گردن کنی

ـــم. ـــور کنی ـــت عب موفقی
ـــه در  ـــی ک ـــای خوب ـــی از کاره ـــه یک ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــوه مقنن ـــس ق رئی

کشـــور صـــورت گرفتـــه، تشـــکیل شـــرکت هـــای تخصصـــی ماننـــد فـــراب اســـت 
ـــن  ـــد از ای ـــران بای ـــه داد: در ای ـــوند، ادام ـــی ش ـــی محســـوب م ـــه ســـرمایه مل ک
گونـــه شـــرکت هـــا حمایـــت بیشـــتری شـــود، چنـــان کـــه  غالـــب افـــراد برخـــوردار 
ـــوان  ـــی ت ـــد و م ـــی رون ـــی م ـــای فن ـــکده ه ـــه دانش ـــاال  ب ـــی ب ـــب هوش از ضری
ـــوب اقتصـــادی،  ـــری چرخـــه مطل ـــه در صـــورت شـــکل      گی انتظـــار داشـــت ک
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــد. وی ب ـــم کنن ـــور فراه ـــرای کش ـــز ب ـــی نی ـــش خوب جه
ـــرمایه  ـــن س ـــه ای ـــد ب ـــه بای ـــدی دارد ک ـــانی توانمن ـــروی انس ـــران نی ـــت ای مل
توجـــه شـــود، عنـــوان کـــرد: شـــرکت هـــای خصوصـــی کـــه در زمینـــه تولیـــد بـــرق 
ـــش  ـــا کاه ـــی ب ـــد تضمین ـــت در خری ـــف دول ـــل ضع ـــه دلی ـــد، ب ـــت دارن فعالی
ـــه طـــوری کـــه خریـــد بـــرق توســـط دولـــت و عرضـــه  انگیـــزه مواجـــه هســـتند، ب
ـــی  ـــزه شـــده اســـت. الریجان ـــن کاهـــش انگی ـــن موجـــب ای ـــت پایی ـــا قیم آن ب
ـــود،  ـــته ش ـــان گذاش ـــردم در می ـــا م ـــد ب ـــور بای ـــائل کش ـــه مس ـــن ک ـــان ای ـــا بی ب
ـــا شـــکل گیـــری چرخـــه اقتصـــادی، شـــغل ایجـــاد مـــی شـــود  ـــح کـــرد: ب تصری
ـــی و  تخصصـــی دســـتخوش کشـــمکش  ـــات مل ـــل اینکـــه موضوع ـــه دلی ـــا ب ام

ـــرد. ـــی گی ـــکل نم ـــوب ش ـــادی مطل ـــه اقتص ـــت ،چرخ ـــی اس ـــای سیاس ه

ســخنگوی دولــت بــا بیــان 
اینکــه شــاخصه هــای اعتمــاد 
در جامعــه مــا از ســال 88 
ــت،  ــته اس ــی داش ــد نزول رون
گفــت: مــن وقتــی ســال 88 شعارنویســی روی در 
ــوع شــعارها  ــن ن ــه ای ــد شــد نوشــتم ک ــا تن ــت ه توال
ــد  ــه خواه ــق در جامع ــای عمی ــه ه ــاد کین ــث ایج باع
شــد.علی ربیعــی طــی ســخنانی در مراســم بزرگداشــت 
روز دانشــجو کــه از ســوی بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
صنعتــی شــریف برگــزار شــد، در واکنــش بــه شــعارهای 
متاســفانه  کــرد:  اظهــار  دولــت  علیــه  دانشــجویان 
چنــدی اســت کــه برخــی تریبــون هــا فقــط عــادت بــه 

ــم  ــن می خواه ــا م ــد، ام ــه کردن ــت را پیش ــت- گف گف
ــه  ــا گفــت و شــنود را تجرب ــن نباشــد و م ــه ای کــه روی
ــعار  ــم ش ــد بازه ــی میخواه ــر کس ــن اگ ــم، بنابرای کنی
ــان  ــاد آرم ــزود: 16 آذر نم ــدارد.وی اف ــرادی ن ــد ای ده
گرایــی اســت کــه شــهدای ســه گانــه آن روز بــرای مــا 
ــی  ــی و آزادی خواه ــتند. عدالت خواه ــادگار گذاش ــه ی ب
ــا  ــردم م ــان م ــر در می ــدای ســده اخی از ســال های ابت
ــه  ــان آن را تجرب ــا و پدرانم ــت و م ــته اس ــود داش وج
کــرده ایــم. ربیعــی ادامــه داد: شــاخصه هــای اعتمــاد 
در جامعــه مــا از ســال 88 رونــد نزولــی داشــته اســت 
و از جملــه در موضــوع اعتمــاد بــه مســئوالن هــم ایــن 

ــان شــروع شــد. ــان زم ــاق از هم اتف

ــس  ــه مجل ــات رئیس ــو هی ــک عض ی
گفــت کــه در مجلــس دهــم درخواســت 
38 مــورد اســتیضاح مطــرح شــده 

ــت. اس
بــه گــزارش ایســنا، علــی اصغــر یوســف نژاد در حاشــیه جلســه علنــی 
ــه توضیحاتــی  ــه ارائ ــگاران ب امــروز سه شــنبه مجلــس در جمــع خبرن
ــت  ــم پرداخ ــس ده ــده در مجل ــرح ش ــتیضاح های مط ــداد اس از تع
ــر  ــار، وزی ــرورش 4 ب ــوزش و پ ــر آم ــم وزی ــس ده ــت: در مجل و گف
اقتصــاد 3 بــار، وزیــر نیــرو 4 بــار، وزیــر راه و شهرســازی 3 بــار، وزیــر 
ــار اســتیضاح  ــار و وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 4 ب ــوم 3 ب عل
شــده اســت. وزیــر کشــور 6 بــار، وزیــر جهــاد کشــاورزی 4 بــار، وزیــر 
ــر ورزش  ــار، وزی ــر صنعــت و معــدن و تجــارت 2 ب ــار، وزی نفــت 2 ب
2 بــار، و وزیــر خارجــه 1 بــار اســتیضاح شــدند کــه بــه طــور کلــی در 

مجلــس دهــم 38 مــورد اســتیضاح داشــتیم.
ــتری،  ــات، دادگس ــات، اطالع ــه وزرای ارتباط ــت ک ــژاد گف ــف ن یوس

ــس  ــاع در مجل ــان و دف ــگ و ارشــاد اســالمی، بهداشــت و درم فرهن
ــدند. ــتیضاح نش ــم اس ده

از  ایــن عضــو هیــات رئیســه مجلــس همچنیــن اظهــار کــرد: 
درخواســت 38 اســتیضاح مطــرح شــده دو مــورد بــه رای عــدم 
اعتمــاد منجــر شــد کــه مربــوط بــه آقایــان کرباســیان و ربیعــی بــود، 
ــار ،  ــدی 2 ب ــرای آخون ــه ب ــه ادامــه خدمــت منجــر شــد ک ــورد ب 4 م
ــن  ــود. همچنی ــار ب ــک ب ــدام ی ــی هــر ک ــای ربیعــی و حجت ــرای آق ب
چهــار مــورد اســتعفا داشــتیم کــه شــامل آقایــان بطحایــی، آخونــدی، 

حجتــی و شــریعتمداری می شــود.
یوســف نژاد در پایــان یــادآور شــد: در حــال حاضــر اســتیضاح زنگنــه 
وزیــر نفــت، رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور و حاجــی میرزایــی وزیــر 

ــرورش در کمیســیون ها در حــال بررســی اســت. ــوزش و پ آم
ــه  ــوز ب ــه هن ــت ک ــان گف ــر ورزش و جوان ــتیضاح وزی ــاره  اس وی درب

ــت. ــده اس ــه داده نش ــات رئیس هی

رنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه ایران هـر گونه 
اسـتفاده ابـزاری و سیاسـی از حقـوق بشـر علیـه کشـورهای 
مسـتقل را مـردود می دانـد، تاکیـد کـرد: رعایت حقـوق مردم 
بـرای جمهوری اسـالمی ایران به عنوان یک نظام مردم سـاالر 
یـک اصـل و از الزامـات امنیـت ملـی اسـت.  »سـید عباس 
موسـوی«  بـا اظهـار تاسـف از بیانیـه نماینده جدیـد اتحادیه 
اروپـا در امـور خارجی و سیاسـت امنیتی، این بیانیه را ناشـی 
از اطالعـات نادرسـت و جهـت دار خوانـد و گفـت: جمهـوری 
از  و سیاسـی  ابـزاری  اسـتفاده  گونـه  هـر  ایـران  اسـالمی 

حقوق بشـر علیـه کشـورهای مسـتقل را مـردود می دانـد.

یک عضو کمیسـیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شـورای اسـالمی گفت: سیاسـت اصالح قیمـت بنزین منجر 
بـه بـه افزایـش قیمت کاالهـا وخدمات شـده و این وضعیت 
مـردم و بـه خصـوص قشـر مسـتضعف را تحـت تاثیـر قـرار 
داده اسـت. لی نجفی خوشـرودی در جلسـه علنی امروز سه 
شـنبه مجلس شـورای اسـالمی خطـاب به رئیـس جمهور و 
هیـات دولـت گفـت: همانطـور که پیـش بینی شـد، افزایش 
جهشـی قیمت بنزین به کاالها و خدمات تاثیر گذاشـت و ما 
شـاهد گـران تر شـدن کاالهـا و خدمات  بودیـم این وضعیت 
معیشـت مردم را به شـدت تحت تاثیر قرار داده به خصوص 

قشـر مسـتضعف در تنگنا قرار گرفتند.

هرگونه استفاده ابزاری از 
حقوق بشر مردود است

آمارهای غیر واقعی دردی 
از مردم دوا نمی کند

ییـس فراکسـیون فنـاوری و نـوآوری مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
بیان اینکه خسـارت های مسـتقیم به کسـب و کارهای حوزه فناوری 
روزانـه بالـغ بـر 2 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شـده اسـت، گفت: 
مجلـس شـورای اسـالمی بایـد زمینه دسترسـی و قطـع اینترنت را 
طـوری محـدود کنـد که آسـیب بـه ایـن فضا و این زیسـت بـوم به 
حداقل برسـد. عضو فراکسـیون امید مجلس ادامـه داد: بنابرگزارش 
هـا، خسـارت های مسـتقیم تنهـا به کسـب و کارهای حـوزه فناوری 
روزانـه بالـغ بـر  2 هـزار و 500 میلیـارد تومـان بـرآورد شـده اسـت، 
یکـی از کارهـای مهـم مجلس شـورای اسـالمی این اسـت که زمینه 
دسترسـی و قطـع اینترنـت را طـوری محـدود کند که آسـیب به این 

فضـا و این زیسـت بـوم به حداقل برسـد.

نماینـده زرتشـتیان در مجلـس شـورای اسـالمی با انتقـاد از 
اینکـه تنهـا 10 درصـد از گردش مالی دولت متعلق به شـرکت 
هـای دانـش بنیـان اسـت، گفـت: نبایـد در مسـیر اشـتغال 
جوانان سـنگ اندازی شود.اسـفندیار اختیاری کسنویه یزد در 
جلسـه علنی امروز )سـه شـنبه 19( مجلس شـورای اسالمی 
در تشـریح مشـکالت شـرکت هـای دانـش بنیـان در حـوزه 
مالکیـت معنـوی گفـت: بیـش از دو دهـه اسـت کـه راجع به 
شـرکت هـای دانـش بنیـان فعالیـت مـی کنیـم و آنهـا را در 

پـارک هـای تحقیقاتـی و علم و فنـاوری مسـتقر کردیم.

ضرر 2500 میلیاردی 
قطعی اینترنت 

نباید در مسیر اشتغال 
جوانان سنگ اندازی کرد



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1614 | چهارشنبه 20 آذر   1398 021-88019846

3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

بازگشت ۳۸۷ کتیبه باستانی به عراقبازخوانی اواخر دوره هخامنشی در موزه ملی ایران

دوره  اواخـــر  ناتمـــام  پروژه هـــای 
در نشســـت تخصصـــی  هخامنشـــی 

مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.
عنـــوان  بـــا  تخصصـــی  نشســـت   
»پروژه هـــای ناتمـــام اواخـــر دوره هخامنشـــی« توســـط آوی باخـــن 
ـــات  ـــه مطالع ـــک( از موسس ـــاور نزدی ـــی خ ـــق زبان شناس ـــر )محق هایم

ــد. ــترالیا، برگزارشـ ــران باستان–اسـ ــه ایـ ــخ و جامعـ تاریـ
در ایـــن نشســـت باخـــن هایمـــر گفـــت: دوره پایانـــی امپراطـــوری 
ـــان مـــورد  ـــه ســـقوط آن منجـــر شـــد در گذشـــته آنچن هخامنشـــی کـــه ب
ـــن دوره  ـــه ای ـــد ب ـــی جدی ـــه اســـت. نگاه ـــرار نگرفت ـــق ق ـــه و تحقی توج
می توانـــد تاریـــخ نـــگاری عصـــر پایانـــی امپراطـــوری هخامنشـــی را 

ـــد. ـــول کن متح
ــکوه  ــق و شـ ــه اوج رونـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــه افـ وی در ادامـ
ــرد  ــتجو کـ ــن دوره جسـ ــل ایـ ــوان در اوایـ ــی را می تـ دوره هخامنشـ
و آثـــار شـــاخص هخامنشـــی همگـــی مربـــوط بـــه آن اســـت، لـــذا 

ــرار  ــگران قـ ــه پژوهشـ ــورد توجـ ــی مـ ــر دوره هخامنشـ ــر اواخـ کمتـ
ـــت  ـــه دس ـــی ب ـــع یونانی-روم ـــه از مناب ـــی ک ـــت و اطالعات ـــه اس گرفت
ـــده  ـــه ش ـــت ارای ـــش ذهنی ـــا پی ـــده و ب ـــراق ش ـــوال اغ ـــیده معم ـــا رس م
اســـت. ایـــن منابـــع بطـــور مغرضانـــه ای، داریـــوش ســـوم، آخریـــن 
پادشـــاه هخامنشـــی را فـــردی ضعیـــف، ناالیـــق و بـــی عالقـــه بـــه 
امـــور حکومـــت معرفـــی کرده انـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه وی 
ـــش از پنجـــاه ســـال  ـــرگ بی ـــان م ـــه در زم ـــود ک ـــه ب ـــا تجرب شـــخصی ب

داشـــت.
همچنیـــن در ایـــن نشســـت ضمـــن مـــورد بحـــث گذاشـــتن ســـه مـــکان 
ـــوم، دروازه  ـــوش س ـــام داری ـــگاه ناتم ـــی آرام ـــی یعن ـــی هخامنش تاریخ
ـــتخوار،  ـــگاه –چاش ـــه قدم ـــوم ب ـــازه موس ـــوم و س ـــیر س ـــام اردش ناتم
ــار دوره  ــه آثـ ــرای مطالعـ ــای الزم بـ ــی و رویکردهـ ــه روش شناسـ بـ
ــه  ــز پرداختـ ــاری نیـ ــن آثـ ــی چنیـ ــیوه های بررسـ ــی و شـ هخامنشـ
شـــد و ســـپس ســـخنران دالیـــل خـــود را بـــرای اینکـــه ایـــن ســـه 

ـــود. ـــه نم ـــد، ارائ ـــی بدان ـــر دوره هخامنش ـــه اواخ ـــوط ب ـــکان را مرب م

ـــگاه  ـــن« دانش ـــوزه » پ ـــان م باستان شناس
»پنســـیلوانیا«  387 تکـــه از کتیبه هـــای 
ـــراق  ـــفارت ع ـــه س ـــتانی را ب ـــفالی باس س

ـــد. ـــل دادن ـــنگتن« تحوی در »واش
ـــن«   ـــوزه »پ ـــان م ـــر، محقق ـــل از آرت نیوزپیپ ـــه نق ـــنا و ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
اعـــالم کردنـــد، کتیبه هـــای باســـتانی کـــه حـــدود یـــک قـــرن پیـــش 
از شـــهر »اور« کشـــف شـــده بودنـــد، در حقیقـــت بـــه عنـــوان اســـنادی 
ـــیدهای  ـــه رس ـــبیه ب ـــزی ش ـــی چی ـــادی یعن ـــای اقتص ـــت تبادل ه ـــرای ثب ب

ــد. ــرار می گرفته انـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــروزی مـ امـ
ـــن  ـــرد: »ای ـــان ک ـــن« بی ـــوزه »پ ـــان م ـــی از محقق ـــورد« یک ـــام هاف »ویلی
کتیبه هـــای ســـفالی تنهـــا بخشـــی از مجموعـــه آثـــاری هســـتند کـــه در 
ــده اند. ایـــن  ــارج شـ ــال ها پیـــش از »اور« خـ ــای سـ ــان کاوش هـ جریـ
کتیبه هـــا در حقیقـــت اســـنادی از تبـــادالت اقتصـــادی دودمـــان ســـوم 
ـــتند.  ـــالد هس ـــش از می ـــا 2000 پی ـــه دوران 2100 ت ـــق ب ـــی متعل »اور« یعن
ایـــن کتبیه هـــا رســـید لوازمـــی هســـتند کـــه بـــراری یـــک قصـــر یـــا 

ـــی  ـــر روی برخ ـــانه هایی از مه ـــوز نش ـــد. هن ـــده بودن ـــداری ش ـــد خری معب
ــود دارد.« ــا وجـ ــن کتیبه هـ از ایـ

ــی  ــه زمانـ ــه در فاصلـ ــی کـ ــای کاوش هایـ ــا در جریان هـ ــن کتیبه هـ ایـ
بیـــن ســـال های 1922 تـــا 1934 بـــا حمایـــت مالـــی مـــوزه »پـــن« و 
مـــوزه »بریتانیـــا«  انجـــام شـــد، کشـــف شـــدند. حـــدود 7,500 تکـــه از 
ـــت  ـــدن از دول ـــت ش ـــرای مرم ـــی ب ـــت توافق ـــفالی تح ـــای س ـــن کتیبه ه ای
عـــراق بـــه فیالدلفیـــا امانـــت داده شـــدند تـــا پـــس از انجـــام مراحـــل 

مرمـــت بـــه عـــراق بازگردانـــده شـــوند.
ـــن  ـــی از ای ـــاره بخش ـــود درب ـــات خ ـــج تحقیق ـــن« نتای ـــوزه » پ ـــان م محقق
ـــر  ـــال 1976 منتش ـــری را در س ـــش دیگ ـــال 1937 و بخ ـــا را در س کتیبه ه
ـــه  ـــه ب ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــای م ـــی از کتیبه ه ـــش اعظم ـــد. بخ کردن
ـــل  ـــوز تحوی ـــه هن ـــای ک ـــته از کتیبه ه ـــده اند. آن دس ـــده ش ـــراق بازگردان ع
داده نشـــده اند بـــه دلیـــل کوچـــک بـــودن و آســـیب دیـــده بـــودن کار را 
ـــوزه  ـــه در م ـــوز 3500 کتیب ـــی هن ـــن یعن ـــد. ای ـــان ســـخت کردان ـــرای محقق ب

ـــد. ـــد مان ـــی خواه ـــن«  باق » پ

 پیام
 میراث

ششمین جلسه کمیته فنی بررسی طرح های سرمایه گذاری و متقاضی صدور موافقت اصولی استان گیالن در معاونت 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن برگزار شد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گفت: ایـران، دارای 
تاریخی پیوسـته اسـت کـه در همه دوره هـای آن ابداعاتی وجود 
داشـته؛ میـراث صنعتی نیز نوعی ابداع اسـت که مـا آنها را ثبت 

و سـپس از آنهـا حفاظت می کنیم.
محمدحسـن طالبیـان، در اختتامیـه نخسـتین همایـش ملی 
ثبـت میـراث صنعتی، با ابراز خرسـندی از برگزاری این همایش 
بـه میزبانـی بندر ماهشـهر گفـت: »جای خوشـحالی اسـت که 
ایـن رویـداد در یکـی از شهرسـتان های بسـیار مهـم خوزسـتان 
و بـا همـت و حمایـت دسـت اندرکاران و مدیریـت شـهری و 
پتروشـیمی برگزار شـده اسـت. این برای ما خیلی اهمیت دارد 
چراکـه نشـان دهنده این اسـت که میراث فرهنگـی فقط محدود 
بـه دوره هـای خـاص نیسـت بلکـه به صـورت پیوسـته، ابداعات 
بشـری را از لحظاتـی قبـل تا انتهای تاریخ شـامل می شـود.«او 
بـا اشـاره بـه وجـود محوطه هـای تاریخـی متعـدد و ناشـناخته 
در شهرسـتان ماهشـهر، بـر معرفـی، ثبـت و تعییـن حریم این 

محوطه هـا تأکیـد کرد.
مهمان نـوازی  جـز  انتظـاری  خوزسـتان  »از  افـزود:  طالبیـان 
و خونگرمـی نمـی رود و مـا نیـز بـه برکـت لطفـی که مسـئوالن 
شهرسـتان ماهشـهر در میزبانی از این همایش داشـتند، سعی 
می کنیـم پرونده هـای ثبتـی ایـن شهرسـتان را در اولویـت قرار 

دهیم.«
او در ادامـه عنـوان کـرد: »وجـود تپه هـای تاریخـی مربـوط بـه 
دوره هـای تاریخـی نشـان دهنده این اسـت که خوزسـتان عالوه 
بـر آثـار صنعتـی دارای ظرفیت  هـای فراوانـی نیـز در حوزه هـای 
دیگـر تاریخـی اسـت کـه بـر همین اسـاس مـا نیز بایـد تالش 
کنیـم تا پرونده های معمـاری، شهرسـازی و بندرگاه های خلیج 
فـارس تـا دریـای مکـران را بررسـی کنیـم تـا یـک کار یکپارچه 
میراث فرهنگـی،  وزارت  میراث فرهنگـی  بیفتد.«معـاون  اتفـاق 
گردشـگری و صنایع دسـتی با بیـان این که هر چیزی کـه دارای 
جنبه نخبگی و ابداع باشـد، میراث فرهنگی محسـوب می شـود 
افـزود: »ایـن رویکرد عـالوه بر ایران در فهرسـت های جهانی نیز 
وجـود دارد تا جایی که در فهرسـت های جهانـی، معماری مدرن 

و میـراث صنعتـی جایـگاه ویژه ای یافته اسـت.«          

سوژه میراث صنعتی 
کشور حفاظت 

می شود

چرا از تورهای آشناسازی خارجی ها شاکی اند؟

بهای ورودی موزه ها و اماکن تاریخی در تیرماه امسال با رأی هیات وزیران برای بازدیدکنندگان خارجی تا 5 برابر گران تر شد. 

ــران  ــان ای ــه تورگردان ــک عضــو جامع ی
بــا انتقــاد از نحــوه برخــورد بــا تورهــای 
آژانس هــای  بــرای  آشناســازی کــه 
خارجــی در ایــران برگــزار می شــود، 
گفــت: بروکراســی چنــان شــدید اســت 
کــه بــرای دریافــت یــک نامــه حمایتــی 
ــم  ــری کنی ــد پیگی ــل بای ــاه قب از دو م
معترضانــه  نظــر  هــم  نهایــت  در  و 
مســؤوالن اداره کل موزه هــا را بشــنویم 
کــه چــرا ایــن همــه تــور آشناســازی در 

ــود. ــزار می ش ــران برگ ای
ــا ایســنا  ــو ب ــری در گفت وگ ســعید فک

دربــاره برخــورد صــورت گرفتــه بــا تــور 
آشناســازی کــه بــه مــدت یــک هفتــه 
در ایــران برگــزار کــرده و درخواســت 
حمایــت کــرده بــود تــا ورودیــه موزه هــا 
و اماکــن تاریخــی بــرای ایــن گــروه 17 
ــا  ــرد: م ــار ک ــد، اظه ــگان باش ــره رای نف
خیلــی مکاتبــه کردیــم تــا حمایــت 
در  اســتان های  همــه  جلــب کنیــم، 
ــارس و  ــان، ف ــور )اصفه ــن ت مســیر ای
ــران  ــد و فقــط ته ــزد( همــکاری کردن ی
بــود کــه مکاتبــات مــا را بی جــواب 
گذاشــت و از ایــن تــور آشناســازی 
ــرای دیــدن مجموعــه کاخ گلســتان و  ب

ــرد. ــت ک ــه دریاف ــی ورودی ــوزه مل م
اگــر  وزارتخانــه  داد:  ادامــه  وی 

آژانس هــا را در ســفرهای بازاریابــی، 
تورهــای  یــا  و  نمایشــگاهی 
پــس  نکنــد،  حمایتــی  آشناســازی 
چــه نقــش حمایتــی را بــرای خــود 
ــران  ــگری ای ــی گردش ــال بازاریاب در قب
پــول  آن هــا  از  مــا  اســت؟!  قائــل 
نمی خواهیــم امــا حداقــل می توانــد 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــک دلگرم ی
ــور  ــرای آژانســی کــه ت ــه ب بدهــد، وگرن
ــا  ــخت ی ــرده س ــزار ک ــازی برگ آشناس
ســنگین نیســت بهــای ورود بــه اماکــن 
تاریخــی و موزه هــا را هــم بپــردازد. 
دلســردکننده اســت بعــد از دو مــاه 
تلفنــی  تماس هــای  و  نامه نــگاری 
ــه  ــد »چ ــل کنن ــرر، از مســؤوالن نق مک

خبــر اســت ایــن همــه تــور آشناســازی 
ایــن  خــوب  می شــود«.  برگــزار 
ــه  ــد ک ــران بیاین ــه ای ــد ب ــا بای گروه ه
ــد.  ــم بیای ــت ه ــال آن توریس ــه دنب ب
ــد؟! ــی می ده ــه معن ــا چ ــن حرف ه ای

فکــری اظهــار کــرد: بــه عنــوان آژانــس 
کوچــک از ابتــدای ســال تــا حــاال 
ــان خــرج  ــارد توم ــک میلی بیشــتر از ی
بازاریابــی ایــران کرده ایــم، کل ایــن 
ــرکت در  ــرج ش ــط خ ــم فق ــه ه هزین
ــن  ــی و B2B  چی ــگاه خارج دو نمایش
شــده اســت. اگــر مثــل یــک شــرکت 
ــم  ــی کنی ــتیم بازاریاب ــزرگ می خواس ب
کــه هزینه هایمــان بیشــتر از این هــا 
یــک  بــرای  هزینــه  ایــن  می شــد. 
آژانــس توریســتی آن هــم در ایــن 
اســت،  اقتصــادی ســنگین  شــرایط 
ــراث  ــر وزارت می ــط اگ ــن وس ــاال ای ح
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــی  ــن تاریخ ــا و اماک ــه موزه ه از ورودی
ــر  ــازی صرف نظ ــای آشناس ــرای توره ب
ــر دو  ــد؟ اگ ــی می افت ــا اتفاق ــد، آی کن
مــوزه بــه آژانس هــای خارجــی کــه 
قــرار اســت در ادامــه توریســت بــه 
نفروشــند  بلیتــی  بفرســتند،  ایــران 
ــزی  ــد، چــه چی چــه خســارتی می بینن
از جیب شــان مــی رود کــه این همــه 
نگــران هســتند؟ آیــا آن هــا بیشــتر 
ــتوران و  ــا آن رس ــوند ی ــرر می ش متض
هتلــدار کــه ســرمایه شــخصی اش را 
ــتر  ــد بیش ــت و بای ــه اس ــه کار گرفت ب
ــا  ــاب باشــد ام ــر حســاب و کت ــه فک ب
حاضــر اســت خدمــات رایــگان یــا 

تخفیــف کالن بدهــد!؟
ــردان  ــا تورگ ــت: م ــردان گف ــن تورگ ای

از  کــه  کاری  حداکثــر  هســتیم 
بــرای  برمی آیــد  دســت مان 
انجــام  کشــورمان  گردشــگری 
و  میــراث  وازرت  امــا  می دهیــم، 
ــد؟  ــه می کن ــا چ ــرای م ــگری ب گردش
ایــن  بخــش خصوصــی  مــِن  بــاور 
اســت کــه ایــن وزارتخانــه تشــکیل 
ــتر  ــگری بیش ــا و گردش ــه از م ــد ک ش

کنــد. حمایــت 
اماکــن  و  موزه هــا  ورودی  بهــای 
تاریخــی در تیرمــاه امســال بــا رأی 
ــدگان  ــرای بازدیدکنن ــران ب ــات وزی هی
خارجــی تــا 5 برابــر گران تــر شــد. 
ــای  ــه موزه ه ــه، ورودی ــق آن مصوب طب
ــار  ــا و آث ــه ای، کاخ موزه ه ــی، منطق مل
تاریخــی )غیــر منقــول( ثبــت جهانــی و 
شــاخص بــرای بازدیدکننــدگان داخلــی 
بــه مبلــغ 50 هــزار ریــال  حداکثــر 

)5.000 تومــان( و بــرای بازدیدکننــدگان 
یــک  مبلــغ  بــه  حداکثــر  خارجــی 
و  تومــان(   100.000( ریــال  میلیــون 
ورودیــه موزه هــای محلــی، اســتانی 
فرهنگــی   - تاریخــی  آثــار  ســایر  و 
ــدگان  ــرای بازدیدکنن ــول( ب ــر منق )غی
ــال  ــزار ری ــه 40 ه ــر ب ــی حداکث داخل
)4.000 تومــان( و بــرای بازدیدکننــدگان 
خارجــی حداکثــر بــه بــه 500 هــزار 
ریــال )50.000 تومــان( افزایــش یافــت.

افزایــش قیمــت در موقعیــت  ایــن 
را  تورگردان هــا  از  بســیاری  کنونــی 
ــا  ــرکل موزه ه ــا مدی ــرد ام ــرض ک معت
ــاع  ــی در دف ــراث فرهنگ ــت می و معاون
آبان مــاه،  اول  از  و  برخاســتند  آن  از 
درســت در فصــل ســفر گردشــگران 
خارجــی بــه ایــران، آن را بــه اجــرا 

گذاشــتند.

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
تهـران گفـت:  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
»سـه پرونـده میـراث معاصـر صنعتی، 
در فهرسـت ملـی میراث صنعتی کشـور 

شـد.« ثبت 
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
تهـران،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
سه شـنبه  امـروز  جانفشـان  پرهـام 
19 آذر 98 بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: 

دخانیـات  شـامل کارخانـه  آثـار  »ایـن 
در خیابـان قزویـن، کارخانـه مارگاریـن 
در شـهرری و کارخانـه زمـزم در خیابـان 
آزادی تهـران اسـت کـه پـس از طـرح 
در همایـش ملـی ثبـت میـراث در بندر 
ماهشـهر واجد شـرایط ثبت در فهرسـت 

آثـار ملـی شـناخته شـدند.«
او بـا اعالم ایـن که شـهری مانند تهران 
کـه توسـعه آن بـا دوران صنعتی شـدن 
ایـران پیونـد مشـترک و عمیقـی دارد 

خـود  صنعتـی  تاریـخ  حفـظ  در  بایـد 
بیشـتر از گذشـته فعـال باشـد.

بـا  »کارخانـه ای کـه  جانفشـان گفـت: 
تولیـد محصـوالت در چرخـه اقتصـادی 
کنـار  در  می توانـد  دارد  نقـش  کشـور 
فعالیـت خـود بـا داشـتن یـک کاربری 
فرهنگـی مکمـل نیز  به همـان اندازه در 

اقتصـاد ملـی سـهیم باشـد.«
میـراث  ایـن کـه  اعـالم  بـا  جانفشـان 
صنعتی تهران امـروز در اختیار نهادهای 
دولتـی و خصوصـی اسـت خاطرنشـان 
صنعتـی  میـراث  حفـظ  »بـرای  کـرد: 
هم دلـی  و  مشـارکت  یـک  نیازمنـد 
عمومـی بـرای حفـظ ایـن داشـته های 

هسـتیم.« تاریخـی  فرهنگـی 

ثبت ملی ۳ اثر استان تهران
 در فهرست ملی میراث صنعتی

تغییرات تازه در چارت سازمانی 
وزارت میراث فرهنگی

صنایع دسـتی،  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
تغییـرات چـارت سـازمانی ایـن وزارتخانـه را تشـریح کرد.محمـد خیاطیـان، بـا 
سـازمانی  چـارت  از  بخش هایـی  در  تغییراتـی  بـرای  برنامه ریزی هـا  بـه  اشـاره 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفـت: »بعـد از تبدیـل سـازمان 
میراث فرهنگـی بـه وزارت، ایـن وزارتخانـه موظـف شـده اسـت تـا ظـرف یک سـال 

چـارت سـازمانی جدیـد خـود را تبییـن و اعـالم کنـد.«
او افـزود: »از ایـن رو بـر اسـاس برنامه ریزی هـای جدیـد، موضـوع تغییـرات در 
بخش هایـی از چـارت سـازمانی وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
آغـاز شـده اسـت کـه امیدواریـم ایـن تغییـرات نتایـج مثبتـی بـرای ایـن وزارتخانه 
به دنبـال داشـته باشـد.«خیاطیان افـزود: »در اولیـن قـدم لـزوم تشـکیل اداره کل 
برنامه ریـزی، ذیـل معاونت سـرمایه گذاری و امور مجلس آغاز شـده اسـت.« معاون 
توسـعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی با اشاره به برخی 
از اخبـار منتشرشـده دربـاره حـذف اداره کل امـور مجامـع و تشـکل های مـردم نهـاد، 
تصریـح کـرد: »ایـن اداره کل حذف نمی شـود بلکه بـا اداره کل همـکاری و توافق های 
ملـی گردشـگری ادغـام مـی شـود و بـا توجـه به اهمیـت فعالیـت این حـوزه، یک 
نفـر نیـز به عنوان مشـاور وزیـر در امور تشـکل های مردم نهـاد منصوب خواهد شـد.«

ته
نک

در مصوبـه افزایـش نـرخ ورودی موزه ها تبصـره ای وجود 
دارد کـه برای گروه های بیشـتر از 10 نفـر 15 درصد تخفیف 
لحـاظ می کنـد کـه بنـا بـه اظهـارات برخـی راهنمایـان، 
بعضـی از موزه ها و اماکن تاریخـی از اجرای آن خودداری 
می کننـد. از طـرف دیگـر معاونـت گردشـگری در ماه های 
ورودی  شـدن  رایـگان  بـرای  هماهنگی هایـی  گذشـته 
ایـن امـکان در زمـان اجـرای تورهـای آشناسـازی بـرای 
آژانس هـای خارجـی، رسـانه ها و اینفلوئنسـرها داشـته که 
بـا وجـود ایـن، بعضی از اماکن خـود را ملزم بـه همکاری 
ندانسـته اند.تورهای آشناسـازی یا »FAM Trip« معموال 
از سـوی شـرکت ها، آژانس هـای توریسـتی یـا متولیـان 
از  دعـوت  بـا  و کشـوری  شـهری  حـوزه  در  گردشـگری 
عکاسـان، رسـانه ها، بالگرها، مشـاوران و برنامه ریزان سفر 
و مدیـران آژانس هـای مسـافرتی دعـوت می شـود تـا به 
معرفـی جاذبه هـای گردشـگری، تاریخی، زیرسـاخت ها و 

تجهیـزات، جذابیت هـا و سـرگرمی ها بپردازنـد.

میراثمیراث

عملیات استحفاظی قلعه تاریخی بارده انجام شددستگیری حفار غیر مجاز در تهران
یـــگان حفاظـــت  رمانـــده 
ــتان  ــی اسـ ــراث فرهنگـ میـ
ـــر  ـــک نف ـــر داد: ی ـــران خب ته
از عوامـــل تیـــم حفـــاری 
بنایـــی  آذر مـــاه در   18 غیـــر مجـــاز دوشـــنبه 
ـــک  ـــارت کوش ـــه عم ـــک ب ـــه ای نزدی ـــه در نقط متروک
ــد. ــتگیر شـ ــس دسـ ــکاری پلیـ ــا همـ ــقاقی بـ شـ

ـــگان  ـــده ی ـــیفی - فرمان ـــواد س ـــد ج ـــرهنگ محم س
حفاظـــت میـــراث فرهنگـــی اســـتان تهـــران - 
بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: پـــس از دریافـــت 
گـــزارش مردمـــی دربـــاره ی حفـــاری در یـــک 
بنـــای متروکـــه در محـــدوده خیابـــان تقـــوی بـــا 

ـــت و  ـــگان حفاظ ـــنل ی ـــی پرس ـــی های اطالعات بررس
ـــا دریافـــت حکـــم  تاییـــد صحـــت گـــزارش مردمـــی، ب
ــرای  ــی دادسـ ــارم بازپرسـ ــعبه چهـ ــی از شـ قضایـ
ـــا  ـــت ب ـــگان حفاظ ـــات ی ـــم عملی ـــانه تی ـــگ رس فرهن
ـــی از  ـــه یک ـــه خان ـــس از ورود ب ـــس پ ـــکاری پلی هم

عوامـــل تیـــم حفـــاری را دســـتگیر کـــرد.
ــات،  ــان کار تحقیقـ ــا پایـ ــه تـ ــان این کـ ــا بیـ او بـ
ــاری  ــم حفـ ــی تیـ ــزه اصلـ ــرات و انگیـ ــداد نفـ تعـ
ــایی و  ــرای شناسـ ــزود: بـ ــت، افـ ــخص نیسـ مشـ
ـــد مشـــارکت  ـــاز نیازمن ـــر مج ـــاران غی ـــا حف ـــورد ب برخ

عمومـــی و گـــزارش هـــای مردمـــی هســـتیم.

ــی،  ــس اداره میراث فرهنگ رئی
گردشــگری و صنایع دســتی 
گفــت:  بــن  شهرســتان 
»عملیــات اســتحفاظی قلعــه 
تاریخــی بــارده از توابــع شهرســتان بــن انجــام شــد.«

روابط عمومــی  از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش   
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چهارمحــال و بختیــاری، علــی مولــوی در حاشــیه 
بازدیــد از قلعــه تاریخــی داراب خــان بــارده تأکیــد 
کــرد: »بــه دنبــال بارش هــای اخیــر، رطوبــت در یکــی 
از بخش هــای ایــن قلعــه تاریخــی نفــوذ کــرد.«او 
ــا توجــه بــه لــزوم مرمــت اضطــراری بــرای  افــزود: »ب

جلوگیــری از تخریــب بیشــتر بناهــای مرتبــط بــا 
ــدی از  ــا بهره من ــارده و ب ــان ب ــی داراب خ ــه تاریخ قلع
ــه  ــبت ب ــه آن نس ــت ابنی ــتادکاران مرم ــای اس تجربه ه
قســمت های  اســتحفاظی  عملیــات  و  شــمع بندی 
آســیب دیــده انجــام شــد.«مولوی تصریــح کــرد: »در 
ــارده  ــی ب ــه تاریخ ــتحفاظی قلع ــات اس ــرای عملی اج
بهره گیــری  مرمتــی  نویــن  روش هــای  آخریــن  از 
شــد.«قلعه تاریخــی بــارده از امــالک شــخصی خانــواده 
ــتای  ــع در روس ــار و واق ــه دوره قاج ــوط ب ــور، مرب کرمپ
بــارده از توابــع شهرســتان بــن بــوده کــه 11 مــرداد 1384 
بــا شــماره 12404 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 

ــت رســیده اســت. ــه ثب ب

رنا
 ای
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خبر

رییــس ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنی 
کشــور گفــت: بررســی های صــورت گرفتــه در دریــای 
خــزر و خشــکی اطــراف آن نشــان می دهــد احتمــال 
وقــوع ســونامی در ایــن پهنــه آبــی وجــود دارد.

علیرضــا شــهیدی در بیســت وچهارمیــن نشســت 
کمیتــه هماهنگــی هواشناســی - آب شناســی دریــای 
خــزر افــزود: بررســی ها نشــان می دهــد اگــر در 
آینــده زلزلــه ای داخــل خــزر رخ دهــد، احتمــال وقــوع 
ســونامی وجــود دارد امــا اگــر در داخــل خشــکی 
ــه وجــود آورد کــه  رخ دهــد ممکــن اســت امواجــی ب
باعــث شــود ســاحل کــم عــرض خــزر شــامل شــهرها، 
تاسیســات و بنــادر تحــت تاثیــر ایــن امواج قــرار گیرد 
و خســاراتی وارد شــود.وی بــه مخاطــرات دریــای خزر 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه زلزلــه خیــز بــودن 
منطقــه، احتمــال وقــوع ســونامی در خــزر وجــود دارد.

شــهیدی اضافــه کــرد: دریــای خــزر بــه علــت داشــتن 
منابــع غنــی نفــت و گاز بســیار ارزشــمند اســت و 
ــرار  ــورد توجــه کشــورهای حاشــیه خــود ق ــواره م هم
دارد.وی ادامــه داد: ســاحل ایــران در حاشــیه دریــای 
ــی  ــت و جمعیت ــی اس ــک و طوالن ــیار باری ــزر بس خ
حــدود ٥ میلیــون نفــر در ایــن خــط باریــک زندگــی 
ــوع  ــان وق ــر در زم ــک خط ــن ریس ــد، بنابرای می کنن
ــار داشــت:  مخاطــرات افزایــش می یابد.شــهیدی اظه
ــران روی  ــه موقعیــت زمیــن شناســی، ای ــا توجــه ب ب
منطقــه پــر خطــر قــرار دارد. از نظــر مخاطــرات ایــران 
رتبــه ســوم دنیــا را دارد یعنــی از 43 مخاطــره در 
ــرم  ــران دســت و پنجــه ن ــا 34 مخاطــره در ای ــا ب دنی
ــد  ــا در رون ــه نموداره ــرد: البت ــد ک ــم.وی تاکی می کنی
ــا 2010  ــال 1900 ت ــه از س ــد ک ــان می ده ــی نش بررس
بــه رغــم اینکــه تعــداد رخدادهــای مخاطــرات افزایش 
یافتــه امــا تعــداد تلفــات و میــزان خســارات کاهــش 
ــا  ــوان ب ــن نشــان می دهــد می ت ــه ای ــه اســت ک یافت
ــد  شــناخت مخاطــرات خســارات را کاهــش داد و بای
بــه ســمت ایمــن شــدن پیــش رویم.رییــس ســازمان 

زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی گفــت: ایــران از 
نظــر موقعیــت جغرافیایــی تحــت اثــر فشــارش قــرار 
ــر در  ــن فشــارش در زاگــرس 9 میلیمت ــی ای دارد یعن
ــرز و کاســپین ٦ میلیمتــر در  ســال، مرکــزی 13 ، الب
ســال اســت کــه باعــث وقــوع زلزلــه می شــود. البتــه 
ــن آن  ــون زمی ــت چ ــر اس ــرس کمت ــات در  زاگ تلف
ــرز  ــت پالســتیکی دارد امــا تلفــات در الب بخــش حال
بــه علــت ســخت بــودن زمیــن باالتــر اســت.وی افزود: 

خــزر توســط دو دســته گســل فعــال یکــی در بخــش 
البــرز و دیگــری در بخــش " ســیل آب شــیرون " قــرار 
دارد. بــر ایــن اســاس در قســمت های شــمالی کشــور 
ریســک زلزلــه بســیار بــاال اســت، در منطقــه البــرز هــم 
ــوع  ــاهد وق ــته ش ــود دارد، در گذش ــال وج ــل فع گس
ــه یکــی  ــم ک ــه بودی ــن منطق ــادی در ای زلزله هــای زی
از آن ســال 18٥٦ بــا عنــوان زلزلــه کمــس بــود کــه در 
ناحیــه ســمنان، دامغــان و شــاهرود رخ داد و تمدنــی 
را از بیــن بــرد و دیگــری  زلزلــه ری در جنــوب تهــران 
ــترا، شــمال  ــرد: گســل اس ــه ک رخ داد.شــهیدی اضاف

البــرز و خــزر ســه گســل اطــراف دریــای خــزر هســتند 
کــه بررســی کردیــم و نتایــج نشــان داد کــه بــا توجــه 
ــا  ــش، ب ــن بخ ــدد در ای ــای متع ــداد زلزله ه ــه رخ ب
وقــرع زلزلــه احتمــال وقــوع ســونامی در دریــای خــزر 
وجــود دارد.وی گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
در حــال آغــاز طــرح جامــع مطالعــات زمیــن شناســی 
دریــای خــزر هســتیم کــه مباحثــی در زمینــه رســوب 
شناســی، آالیندگــی، زیســت محیطی و گردشــگری در 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد توج آن م

آمادگی سازمان محیط زیست برای ایجاد 
بانک اطالعاتی دریای خزر

معــاون محیط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گفــت: بــر خــالف تاکیــد مفــاد 
ــر  ــران ب ــان کســپکام و کنوانســیون ته ــه می تفاهم نام
تبــادل اطالعــات در زمینــه هواشناســی و آب شناســی 
ــن  ــن کار انجــام نمی شــود از همی ــای خــزر ای در دری
رو ســازمان محیط زیســت آمــاده همــکاری بــرای 
ــه اســت.احمد  ــن زمین ــی در ای ــک اطالعات ــاد بان ایج

خطر سونامی، خزر را تهدید می کند
رییس سازمان زمین شناسی: با توجه به زلزله خیز بودن منطقه شمال کشور، احتمال وقوع 

سونامی در خزر وجود دارد

رییس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور گفت: بررسـی های صورت گرفته در دریای خزر و خشـکی 
اطـراف آن نشـان می دهـد احتمـال وقوع سـونامی در این پهنـه آبی وجود دارد.علیرضا شـهیدی در بیسـت وچهارمین 
نشسـت کمیته هماهنگی هواشناسـی - آب شناسـی دریای خزر افزود: بررسـی ها نشـان می دهد اگر در آینده زلزله ای 
داخـل خـزر رخ دهـد، احتمال وقوع سـونامی وجـود دارد اما اگـر در داخل خشـکی رخ دهد ممکن اسـت امواجی به 
وجـود آورد که باعث شـود سـاحل کم عرض خزر شـامل شـهرها، تاسیسـات و بنادر تحت تاثیـر این امواج قـرار گیرد و 
خسـاراتی وارد شـود.وی بـه مخاطـرات دریای خزر اشـاره کرد و گفت: بـا توجه به زلزله خیز بودن منطقـه، احتمال وقوع 
سـونامی در خـزر وجـود دارد.شـهیدی اضافـه کرد: دریـای خزر به علت داشـتن منابع غنی نفت و گاز بسـیار ارزشـمند 

اسـت و همواره مورد توجه کشـورهای حاشـیه خود قرار دارد.

معـاون محیط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت: آخرین جلسـه کنوانسـیون تهران 
در ترکمنسـتان بـا موضوع »اقتصـاد آبـی« برگزار 
شـده بود کـه نشـان می دهد جهت گیری کشـورها 
بـه سـمت برنامه هـای اقتصـادی و بهره بـرداری از 
خزر معطوف شـده اسـت که البته کشـورها در کنار 
اجـرای برنامه هـای خـود بـر حفاظـت از این عرصه 

آبی هـم تاکیـد کردند.

سنا
 ای

س:
عک

پنجـاه سـال پـس از تصویـب "اعالمیه جهانی 
حقـوق بشـر )UDHR( " در مجمـع عمومـی 
سـازمان ملـل متحـد در سـال 1948، حامیان 
حقـوق حیوانـات دهـم دسـامبر 1998 را بـرای 
حقـوق  جهانـی  "روز  عنـوان  بـه  بـار  اولیـن 
حیوانـات" اعـالم کردند.هـر روز از گوشـه و کنار 
جهان، اخبار، تصاویر و ویدئوهایی از خشـونت 
علیـه حیوانـات و مـرگ  آنهـا را می بینیـم و 
اختصـاص یـک روز در جهـان بـه حیوانـات و 
تاکیـد بـر حفـظ حقـوق آنهـا می توانـد فرصت 
دیگـر  بـه  فشـارها  بـرای کاهـش  مغتنمـی 
باشـد.تمام  خاکـی  کـره  ایـن  زیسـتمندان 
موجـودات زنـده بـرای داشـتن زندگی طبیعی 
محـق هسـتند و مسـلما بـرای این زندگـی از 
حقوقـی بهره مند هسـتند که بایـد در قبال آنها 
انجـام شـود.در کنـار انسـان ها کـه ایـن زمیـن 
را خانـه اصلـی خـود می داننـد، زیسـتمندان 
دیگـری زندگـی می کنند که عمومـا حقوق آنها 
کمتـر مـورد توجـه قـرار می گیـرد، اما امـروز 10 
دسـامبر مقـارن با دهم آذرمـاه مختص حقوق 
آنهاسـت.یک رفتارشناس حیوانات در گفت وگو 
با ایسـنا، به تشـریح حقوق حیوانـات پرداخت 
و گفـت: بـه لحـاظ اخالقـی و از ُبعـد انسـانی 
حیوانـات برای زیسـت خـود در این کره خاکی 
حقوقـی دارنـد که باید توسـط جامعه انسـانی 
مـورد توجـه قـرار گیرد، امـا دین مبین اسـالم 
نیـز در مهربانـی بـا حیوانـات و برخورد درسـت 
بـا ایـن موجـودات زنده نیـز تاکیـدات فراوانی 
دارد کـه نمی تـوان از آن چشـم پوشـید.دکتر 
سـید نـادر صادقـی راد با اشـاره به برخـی آیات 
و روایـات در خصـوص برخـورد بـا حیوانـات 
بیـان کرد: اگـر حیوانی تشـنه در معرض مرگ 
باشـد و آب به اندازه ای نیسـت که انسـان هم 
حیـوان را سـیراب را کنـد و هـم وضـو بگیـرد، 
حکـم فقهـی می گویـد در برخـی مـوارد بایـد 
حیـوان را سـیراب کـرده و به جـای وضو تیمم 
کـرد و اینجاسـت کـه جایـگاه توجه بـه حقوق 
حیوانـات در دیـن اسـالم کامـال نمایـش داده 
می شـود.وی افـزود: در رام کردن حیوانات باید 
اصولـی مـورد توجـه قـرار گیـرد و از رفتارهـای 
خشـن پرهیـز کرد، حتـی برای ذبـح حیوانات 
نبایـد ایـن عمل در مقابـل حیوان دیگـر انجام 
گیـرد و بـی توجهـی بـه ایـن مـوارد در واقـع 
مصادیقـی از نقـض حقـوق حیوانات اسـت که 

بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.

ت
نانوحسگری که طی یک ربع فلزات سنگین فلزا

را در آب شناسایی می کند
گروهــی از محققــان دانشــگاهی حســگری بــرای 
ــع  ــنگین از مناب ــزات س ــری فل ــایی و اندازه گی شناس
ــن حســگر  ــا ای ــه آنه ــه گفت ــه ب ــد ک آب عرضــه کردن
ــدت 15  ــه م ــد ب ــراه اســت، می توان ــای هم ــر تلفن ه ــی ب ــه مبتن ک
دقیقــه 3 نــوع فلــز ســنگین موجــود در آب را در غلظت هــای پاییــن 
شناســایی کند.فاطمــه عارفــی از محققــان ایــن طــرح در گفت وگــو با 
ایســنا، بــا بیــان اینکه این طرح از ســوی ســمیرا ســاجد، دانشــجوی 
دوره دکتــری دانشــگاه تهــران اجرایــی شــده اســت، گفــت: امــروزه 
وجــود آلودگی هــای فلــزات ســنگین در منابــع آبــی و محیط زیســت، 
ــه تجمــع و  ــد؛ چــرا ک ــد می کن ــه شــدت تهدی ســالمت انســان را ب
عــدم متابولیــزه شــدن ایــن فلــزات در بدن باعــث بــروز بیماری هایی 
ماننــد آســیب سیســتم عصبــی، ناراحتی هــای گوارشــی و عصبــی، 
اینکــه  بیــان  بــا  دردهــای عضالنــی و ســرطان می شــود.وی 
آلودگی هــای ناشــی از ســم فلــزات ســنگین در آب هــای آشــامیدنی 
ســالیانه باعــث مــرگ 3.5 میلیــون نفــر در دنیــا می شــود، خاطــر 
ــیمیایی،  ــموم ش ــا و س ــانی، کوده ــای انس ــرد: فعالیت ه ــان ک نش

پیشــرفت و توســعه صنعــت و عوامــل طبیعــی مانند آتشفشــان ها از 
منابــع ورود فلــزات ســنگین بــه محیــط زیســت بــه شــمار می رونــد.

ــرای شناســایی یون هــای  ــه داد: روش هــای قدیمــی ب ــی ادام عارف
فلــزات ســنگین در آب زمانبــر بــوده و نیــاز به تجهیزات آزمایشــگاهی 
حجیــم، گــران قیمــت، پیچیــده و همچنیــن تعــداد زیــادی نیــروی 
ــه  ــا ب ــن مطالعــات م ــن رو در ای ــده اســت؛ از ای انســانی آموزش دی
ــا اســتفاده از  ــق، ارزان قیمــت و ســریع ب ــه روشــی دقی ــال ارائ دنب
تلفــن همــراه بودیــم تــا هــر کاربــری بتوانــد بــا اســتفاده از آن قــادر 
بــه تشــخیص فلــزات ســنگین در آب باشــد.این محقــق بــا تاکید بر 
اینکــه در ایــن مطالعــات سیســتمی را طراحــی کردیــم کــه بــا نصــب 
بــر روی تلفــن همــراه و بــه همــراه شناســاگرها امــکان شناســایی و 
اندازه گیــری برخــی از فلــزات ســنگین در آب را بــرای کاربــر فراهــم 
ــنگینی  ــزات س ــد فل ــامانه می توان ــن س ــرد: ای ــه ک ــد، اضاف می کن
ــی چــون "آب  ــع آب ــوه"، "ســرب" و "آرســنیک" را از مناب ــد "جی مانن
معدنــی"، "آب دریاچه هــا"، "آب چاه هــای کشــاورزی و "اســتخرهای 

پــرورش ماهــی" شناســایی کنــد.

سـید عبـاس صالحـی درهفتصـد و سـی و پنجمیـن نشسـت شـورای 
فرهنـگ عمومـی کشـور بـا دسـتور کار بررسـی برنامـه ترویـج فرهنـگ 
حفاظـت از محیـط زیسـت، گفـت: فرهنگ نقش بسـزایی در بسـیاری 
امـور دارد و تاکیـدات رهبر معظم انقالب اسـالمی و اسـناد باالدسـتی بر 
فرهنگ به ویژه در موضوع محیط زیسـت نشـان از اهمیت و جایگاه آن 
دارد.وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ادامه داد: هر چقـدر حوزه آگاهی ها 
و مشـارکت های مردمی را به حوزه حفاظت از محیط زیسـت نزدیک تر 
کنیـم موفـق تر عمـل کرده ایم و شـورای فرهنگ عمومی چه در سـتاد و 
چـه در اسـتان های کشـور نیز بـا توجه به نقش فرهنـگ، نقش موثری 

در فرهنـگ سـازی در ایـن زمینه می تواند داشـته باشـد.
صالحـی تصریح کـرد: آموزش، تبلیغات، اطالع رسـانی و همکاری و هم 
افزایی نهادهای رسـمی و غیر رسـمی در حوزه حفاظت از محیط زیسـت 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت و نهادهـا و وزارتخانـه هـای مختلـف 
ظرفیـت هـای زیـادی در ایـن زمینـه دارند که بایـد از ایـن ظرفیت ها با 

هـدف حفاظـت از محیط زیسـت بهـره کافی برد.
وی افـزود: دبیرخانه شـورای فرهنگ عمومی گفـت و گوهایی را در زمینه 
حفاظـت از محیـط زیسـت داشـته و جمـع حاضـر هـم اگر بـا توجه به 
وظایـف فرهنگـی خود در بخش های رسـمی و غیر رسـمی این موضوع 
را دنبـال کنـد بـه طـور قطـع به نتایـج ثمر بخشـی در این زمینـه خواهد 
رسـید.رئیس شـورای فرهنگ عمومی کشـور در ادامه بر افزایش آگاهی 
هـا و حساسـیت هـای مردمـی در حـوزه حفاظـت از محیـط زیسـت و 

مدیریت شـهری تاکیـد کرد.
دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور نیـز در ایـن نشسـت با اشـاره به 

روز شـمار تقویـم، گفت: هفتـم آذر روز نیروی دریایی اسـت. تالشـگران 
ایـن حـوزه بـا تـوان رزمـی و دفاعی باالی خـود مانند سـایر بخش های 
نظامی کشـور با شـجاعت و دلیری از مرزهای دریایی کشورمان حفاظت 
مـی کنند.سـید محمدرضـا موالـی زاده بـه دسـتور ایـن جلسـه مبنی بر 
بررسـی برنامـه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیسـت اشـاره وافزود: 
موضوعات محیط زیسـت بسـیار متنوع اسـت و یکی از این موضوعات 

آلودگی هوا و مدیریت پسـماند شـهری اسـت.
بـرای کاهـش پسـماندهای شـهری نیاز بـه هم افزایـی و بهره گیـری از 

ظرفیـت همـه دسـتگاه هـا از جملـه رسـمی و غیر رسـمی داریم.
در ادامـه ایـن جلسـه مدیرعامـل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری 
تهـران گزارشـی از مجموعـه اقدامـات ایـن سـازمان در حـوزه مدیریـت 

پسـماند شـهری ارائـه کرد.
صدرالدیـن علیپـور گفـت: در این سـازمان از طریق طـرح کاپ )کاهش 
پسـماند( بـه مجموعـه اقداماتی که از شـروع تا پایان مدیریت پسـماند 
بایـد صـورت بگیـرد، پرداختـه می شـود.وی با اشـاره به نقش سـازمان 
هـای مختلـف در تبییـن و فرهنـگ سـازی مدیریـت پسـماند بـه ویژه 
در آگاهـی و مشـارکت هـای مردمی بر مشـارکت سـازمان صدا و سـیما 
در ایـن زمینـه تاکیـد کـرد.او در ادامـه پویش زنـان خانـه دار، پورتال ذره 
بیـن پسـماند، دریافت ایـده های دانش آمـوزی و دانشـجویی در قالب 
برگزاری اسـتارتاپ ها، پاکسـازی کوهسـتان ها از پسماندها به مناسبت 
هـای مختلـف و ... را از دیگـر اقدامـات سـازمان مدیریـت پسـماند 
شـهرداری تهـران برشـمرد.در ادامـه مدیرکل مدیریت پسـماند سـازمان 
حفاظـت از محیـط زیسـت گزارشـی بـا عنـوان ترویج فرهنـگ حفاظت 

محیط زیسـت در زمینه مدیریت پسـماندها ارائه کرد.حسـن پسـندیده 
در ایـن گـزارش بـر نقـش مشـارکت مردمـی و مسـئولیت اجتماعـی و 
آمـوزش در حوزه حفاظت از محیط زیسـت تاکیـد کرد.در بخش دیگری 
از ایـن جلسـه معاون فنی شـرکت کنترل کیفیت هوای شـهردای تهران 
گزارشـی بـا موضـوع برنامـه ترویـج فرهنـگ حفاظت از محیط زیسـت 
بـا تاکیـد بـر آلودگی هـوا ارائه کرد.حسـین شـهبازی گفت: بـرای کنترل 
آلودگـی از مبـداء، قوانیـن مختلفی وجـود دارد که مصوبـه جامع کاهش 
آلودگـی هـوای کالن شـهرها و قانـون هـوای پـاک و آییـن نامـه هـای 
اجرایـی از جملـه ایـن قوانیـن اسـت.وی بـا تاکیـد بـر نقش مشـارکت 

مردمـی در کاهـش آلودگی هوا و مدیریت پسـماند، ادامه داد: مشـارکت 
مـردم در کاهـش آلودگـی هـوا را در دو بخـش مطالبـه گری در راسـتای 
اجرای هر چه بهتر و سـریعتر قوانین و مقررات و مشـارکت در راسـتای 

کاهـش آلودگـی هـوا و انجـام وظایف شـهروندی نیازمندیم.
براسـاس اعـالم وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در ادامـه ایـن جلسـه 
برخـی از اعضـای حاضـر بـه ارائه نظـرات و پیشـنهادهای خـود در زمینه 
چگونگـی اقدامـات و فعالیـت هـا در کاهـش آلودگـی هـوا و مدیریـت 

پسـماند پرداختند.

فیــروز باقــرزاده در جلســه ســتاد احیــای دریاچــه 
ــه  ــن دریاچ ــای ای ــث احی ــه بح ــان اینک ــا بی ــه ب ارومی
از مباحــث حســاس و پرچالــش 12 شهرســتان اطــراف 
ــزود: اجــرای  دریاچــه در آذربایجــان شــرقی اســت، اف
طــرح هــای کانــال کشــی آبیــاری عمومــی در 7 پایــاب 
شهرســتان هــای بنــاب، عجــب شــیر، مراغــه، هریــس، 
ســراب و شبســتر، اصــالح الگــوی کشــت و ســاماندهی 
چــاه هــای غیرمجــاز از عوامــل موثــر در صرفــه جویــی 

فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست 
سرلوحه امور باشد

س
فار

س: 
عک

رنا
 ای

س:
عک

تهران

خلیج 
فارس

آلودگی هایی که دست از سر خلیج فارس 
برنمی دارند

افزایش ۱۰ درصدی مصرف سی ان جی در تهران

آلودگی هـای مختلـف همـواره 
تهدیـد خطرناکـی بـرای خلیج 
فـارس و محیـط زیسـت دریـا 
محسـوب مـی شـوند، اما طی 
دهـه هـای اخیـر نشـت لولـه ها و خطـوط نفتـی و حمله 
لکـه هـای نفـت در ایـن میان به شـکل یک بحـران و در 
فواصـل زمانی کوتاه دسـت از سـر خلیج فارس برنداشـته 
تامیـن  اینکـه  بـر  عـالوه  هـا  اقیانـوس  و  اسـت.دریاها 
کننـده بخشـی از زنجیـره غذایی در دنیا هسـتند، نزدیک 
بـه 90 درصـد اکسـیژن کـره زمیـن را تامیـن مـی کننـد، 
بـه همیـن خاطـر آلـوده کـردن دریاهـا یعنـی صدمـه بـه 
زمیـن، هـوا و سـاکنان آن!مریـم قائمـی، رئیـس مرکـز 
اقیانوس شناسـی خلیج فـارس در گفت وگـو بـا ایسـنا در 
ایـن خصـوص عنـوان کـرد: در منطقـه ای کـه مـا زندگی 
مـی کنیـم، -یعنـی خلیج فـارس- بـه دلیل حساسـیت 
از داشـتن هـزاران  ناشـی  بـودن آن کـه  اسـتراتژیک  و 
ارزش شـیالتی و  بیـن جزرومـدی،  پهنـه هـای  هکتـار 
تنـوع آبزیـان منطقه، وجود اکوسیسـتم های حسـاس و 
منایـع عظیـم انـرژی -نفت و گاز- اسـت اهمیت بسـیار 
باالیـی دارد.وی ادامـه داد: مهـم تریـن منابعـی کـه بـه 

عنـوان منابـع آالینـده خلیج فارس به حسـاب مـی آیند، 
آلودگـی های نفتی هسـتند که بـه روش های مختلف در 
خلیـج فـارس به وجـود می آیند. یکـی از اینها تصادفاتی 
اسـت کـه میـان کشـتی هـای نفتکش اتفـاق مـی افتد، 
و دیگـر عوامـل نیـز برخـورد لنگـر کشـتی هـا بـا خطـوط 
لولـه دریایـی؛ بهـره بـرداری از چـاه هـای نفـت و نشـتی 
کـه از آن هـا رخ مـی دهد، و همینطور نشـت مـواد نفتی 
از اتصـاالت و خطـوط لولـه انتقـال نفـت اسـت کـه اینهـا 
از مـوارد مهـم و عوامـل ایجـاد آلودگـی در خلیـج فـارس 
هسـتند.این مسـئول خاطرنشـان کـرد: آلودگـی در خلیج 
فـارس یـک مسـئله جدید نیسـت و بـه صـورت دوره ای 
و تناوبـی اتفـاق مـی افتـد و متاسـفانه گاها فاصلـه بروز 
ایـن آلودگـی هـا هـم خیلی کـم اسـت، هنگامی کـه این 
آلودگـی هـا اتفـاق مـی افتد محیط زیسـت، اکوسیسـتم 
هـای حسـاس و آبزیـان خلیـج فـارس بـا تهدیـد روبرو 
مـی شـوند همانطـور کـه تـا االن نیـز بـا آن درگیـر بـوده 
اند.قائمـی تاکید کـرد: مهمترین اکوسیسـتم های خلیج 
فـارس آبسـنگ هـای مرجانی و جنگل های حرا هسـتند 
کـه همـه اینهـا تحـت تاثیـر آلودگـی ها بـه ویـژه آلودگی 

هـای نفتـی قـرار دارند.

مدیـر طـرح سـی ان جی شـرکت 

ملـی پخـش فرآورده هـای نفتی 

از رشـد 10 درصـدی مصـرف گاز 

طبیعی خودروهای گازسوز منطقه 

تهـران هم زمـان با اجـرای طرح مدیریت مصرف سـوخت خبر 

داد.بـه گـزارش ایسـنا، بـا اجـرای طـرح سـهمیه بندی بنزیـن 

میانگیـن مصـرف روزانـه گاز طبیعـی فشـرده بـه خودروهـا در 

حالـی روزانـه 2 میلیـون مترمکعـب افزایـش یافتـه اسـت که 

مدیـر طـرح سـی ان جی شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای 

نفتـی ایـران پیـش از این پیش بینـی کرده بود میـزان مصرف 

سـی ان جی در کشـور در بلندمـدت و بـا اجـرای سیاسـت های 

تشـویقی و حمایتی بـه روزانه 24 میلیـون مترمکعب افزایش 

یابد.شـرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نخسـتین 

سـاعت روز جمعـه، 24 آبـان مـاه امسـال، اجرایی شـدن طرح 

مدیریت مصرف سـوخت در کشـور را اعالم کرد؛ هدف از اجرای 

ایـن طـرح کنترل مصـرف بی رویه سـوخت در کشـور، افزایش 

تـوان صادراتـی و پرداخـت منابـع حاصـل از طـرح بـه صـورت 

مسـتقیم بـه اقشـار کم درآمـد اعـالم شـده اسـت.در مجمـوع 

آبان مـاه امسـال 60 میلیـون و 543 هزار مترمکعب گاز طبیعی 

فشـرده )سـی ان جی( بـه خودروهای گازسـوز پایتخـت عرضه 

شـده اسـت که در مقایسـه با مهرماه با 55 میلیون و 64 هزار 

مترمکعـب، حـدود 5 میلیون مترمکعـب )9.9 درصد( افزایش 

نشـان می دهد. این افزایش 10 درصدی در حالی محقق شـده 

اسـت که طرح مدیریت مصرف سـوخت در کشـور در هفت روز 

مانـده بـه پایـان آبان ماه )جمعـه، 24 آبان ماه( اعـالم و اجرایی 

شـد و میزان افزایش در ماه آذر در شـهر تهران و دیگر اسـتان ها 

بیـش از این خواهـد بود.مجموع مصرف گاز طبیعـی خودروها 

در آبان مـاه 603 میلیـون و 317 هـزار و 68 مترمکعـب اعـالم 

شـده و ایـن در حالـی اسـت کـه مجمـوع مصـرف گاز طبیعی 

)سـی ان جی( در خودروهـای گازسـوز در مهرمـاه امسـال 580 

میلیون و 300 هزار و 135 مترمکعب بوده است.حسـن قلی پور 

- مدیـر طـرح سـی ان جی شـرکت ملـی پخـش فرآورده های 

نفتـی - مقـدار مصرف گاز طبیعی فشـرده در خودروهـا را در 16 

روز ابتدایـی آذرمـاه امسـال 340 میلیون مترمکعـب اعالم کرد 

کـه ایـن میزان از مصرف میانگین روزانه 21 میلیون و 250 هزار 

مترمکعب سـی ان جی در کشـور حکایـت دارد.

کمبود ذخایر آبِی کوهستانی برای یک چهارم از جمعیت جهان
نتایج یک مطالعه بین المللی نشان می دهد که زندگی 1.9 میلیارد نفر در جهان به دلیل کاهش 
منابع آبِی کوهستانی در معرض خطر است.

آنها را به حال خود 
ش بگذارید

وح
ت 

11 گورخر ایرانی از ابرکوه به سیاه کوه اردکان حیا
منتقل شدند

ــزد  ــتان ی ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
گفــت : بــرای نخســتین بــار 11 راس گورخــر ایرانــی 
بــا موفقیــت از ســایت پنــج انگشــت بخــش بهمن 
شهرســتان ابرکــوه بــه پــارک ملــی ســیاه کوه شهرســتان اردکان 
منتقــل شــدند.نیره پورمالئــی  عصــر ســه شــنبه در گفــت و گــو 
ــی  ــد از مدت ــا بع ــزود: گورخره ــوه  اف ــا در ابرک ــگار ایرن ــا خبرن ب
قرنطینــه، در طبیعــت کــه زیســتگاه ایــن گونــه جانــوری اســت، 
رهاســازی مــی شــوند.وی بیــان کــرد: در ســایت پنــج انگشــت 
ابرکــوه 24 راس گورخــر وجــود دارد کــه بــا انتقــال  11 راس بــه 
ســیاه کــوه ،  13 راس باقــی مانــده اســت.وی هــدف از انتقــال 
ــت آن از  ــه جمعی ــتگاه هایی ک ــه زیس ــوری را ب ــه جان ــن گون ای
ــی یکــی از  ــزود: گورخــر ایران ــه اســت ذکــر کــرد و اف بیــن رفت
گونه هــای حمایــت شــده بــه شــمار می آیــد و اســتان یــزد یکــی 
از بهتریــن زیســتگاه های آن اســت.وی اظهارکــرد: متاســفانه در 
گذشــته بــر اثــر تخریــب زیســتگاه و شــکار بــی رویــه، چنیــن 
گونــه هــای بــا ارزشــی را از دســت دادیم.پورمالئــی ایجــاد 

ســایت های تکثیــر و پــرورش حیــات وحــش را بهتریــن روش 
بــرای نجــات گونه هــای در حــال انقــراض دانســت و گفــت : در 
اســتان یــزد 2 ســایت تکثیــر و پــرورش گورخــر ایرانــی ایجــاد 
ــایت  ــازی در س ــال و رهاس ــه انتق ــون 2 مرحل ــه تاکن ــده ک ش
ــز انجــام شــده اســت.مرکز شهرســتان اردکان  شهرســتان مهری
در 60 کیلومتــری شــمال غربــی شــهر یــزد قــرار دارد.همچنیــن 
سرپرســت حفاظــت از محیــط زیســت ابرکــوه بــه مناســبت روز 
ملــی محیــط بــان )23 تیــر( امســال بــه خبرنــگار ایرنــا گفتــه 
ــت  ــای حفاظ ــار عرصه ه ــزار هکت ــتان 55 ه ــن شهرس ــود: ای ب
شــده دارد.حســن تیمــوری ، اظهارکــرد: هــم اکنــون کوه هــای » 
عیــش، اعــال و کفــه تاقســتان« از جملــه مناطــق شــکار ممنــوع 
اســت و ســرو 4500 ســاله و ســایت تکثیــر و پــرورش گورخــر 
ایرانــی پنــج انگشــت ابرکــوه تحــت حفاظــت و نظــارت محیــط 
ــکار  ــه ش ــه داد: در منطق ــرار دارد.وی  ادام ــن اداره ق ــان ای بان
ممنــوع گونه هــای ارزشــمندی افــزون بــر یــک صــد رأس قــوچ، 

ــد.  ــی می کنن ــر و … زندگ ــو و جبی ــز، آه میــش، کل، ب

درو
خو

بنزیــن،  قیمــت  افزایــش  از  پــس  درحالــی 
تبلیغــات آب ســوز کــردن خودروهــا مطــرح شــده 
ــه کارشناســان خــودرو از نظــر  ــه گفت ــه ب اســت ک
نمی توانــد  ادعایــی  چنیــن  فیزیکــی  قوانیــن 
صحــت داشــته باشــد و از ســوی دیگــر ســازمان محیــط زیســت 
ــد  ــه صــادر نکرده ان ــن زمین ــز مجــوزی در ای و وزرات صنعــت نی
متقاضیــان  ثبت نــام  بــرای  ایــن ســایتی  بــا وجــود  امــا 
ــت  ــراد اس ــات اف ــت اطالع ــال دریاف ــده و در ح ــدازی ش راه ان
تــا خودروهــا را بــه قیمــت 4.5 میلیــون تومــان آب ســوز کنــد.

ــی در فضــای  ــر تبلیغات ــای اخی ــزارش ایســنا، طــی روزه ــه گ ب
مجــازی در زمینــه آب ســوز کــردن خودروهــا دســت بــه دســت 
ــب  ــرای نص ــام ب ــه ثبت ن ــدام ب ــایتی اق ــی آن س ــه ط ــد ک ش
ــه  ــودرو ب ــاز خ ــا نی ــد ت ــا می کن ــوز روی خودروه ــامانه آبس س
بنزیــن برطــرف می شــود. بــر اســاس اطالعــات موجــود هزینــه 
پایــه ایــن ســامانه بــرای نصــب روی خودروهــای داخلــی 4.5 
ــه  ــه ب ــن درحالیســت ک ــان اعــالم شــده اســت ای ــون توم میلی
ــت  ــد صح ــی نمی توان ــن ادعای ــودرو چنی ــان خ ــه کارشناس گفت
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

آمادگی سازمان محیط زیست برای ایجاد 
بانک اطالعاتی دریای خزر

معــاون محیط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گفــت: بــر خــالف تاکیــد مفــاد 
ــر  ــران ب ــان کســپکام و کنوانســیون ته ــه می تفاهم نام
تبــادل اطالعــات در زمینــه هواشناســی و آب شناســی 
ــن  ــن کار انجــام نمی شــود از همی ــای خــزر ای در دری
رو ســازمان محیط زیســت آمــاده همــکاری بــرای 
ــه اســت.احمد  ــن زمین ــی در ای ــک اطالعات ــاد بان ایج

ــت  ــن نشس ــت و چهارمی ــان زاده در بیس ــا الهیج رض
کمیتــه هماهنگــی آب شناســی و هواشناســی دریــای 
ــزر  ــای خ ــزود: دری ــی اف ــازمان هواشناس ــزر در س خ
غنــای زیــادی در زمینــه انــواع منابــع معدنــی دارد از 
ایــن رو از پتانســیل اقتصــادی باالیــی برخــوردار اســت 
بنابرایــن کشــورهای حاشــیه پروژه هــای متعــددی 
را در ارتبــاط بــا ایــن پتانســیل یــا اجــرا کرده انــد 
ــد  ــن رون ــا ای ــه قطع ــتند ک ــرا هس ــال اج ــا در ح و ی
می توانــد بــه خــزر آســیب وارد کند.کمیتــه هماهنگــی 

هواشناســی، آب شناســی و مراقبــت محیطــی دریــای 
ــن  ــه ای بی ــه منطق ــک کمیت ــزر )CASPCOM( ی خ
ــدف  ــه ه ــت ک ــزر اس ــای خ ــیه دری ــورهای حاش کش
برقــراری ارتبــاط علمــی و فنــی بیــن 5 کشــور اطــراف 
خــزر را دنبــال می کنــد. جلســات منطقــه ای ایــن 
ــر  ــی ه ــور چرخش ــه ط ــار و ب ــک ب ــالی ی ــه، س کمیت
ــط  ــزار می شــود.معاون محی ــک کشــور برگ ســال در ی
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــت دریای زیس
ــران  ــیون ته ــه کنوانس ــن جلس ــت: آخری ــار داش اظه

ــزار  ــی« برگ ــاد آب ــوع »اقتص ــا موض ــتان ب در ترکمنس
شــده بــود کــه نشــان می دهــد جهت گیــری کشــورها 
ــرداری از  ــادی و بهره ب ــای اقتص ــمت برنامه ه ــه س ب
خــزر معطــوف شــده اســت کــه البتــه کشــورها در کنــار 
اجــرای برنامه هــای خــود بــر حفاظــت از ایــن عرصــه 
آبــی هــم تاکیــد کردنــد.وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه 
اهمیــت حفاظــت از دریــای خــزر کنوانســیون تهــران با 
هــدف حفاظــت از محیــط زیســت خــزر در ســال 2003 
بــه تصویــب 5 کشــور حاشــیه دریــای خــزر رســید و 
در ســال 1385 تمــام کشــورهای حاشــیه خــزر متعهــد 
شــدند کــه بــه آن پایبنــد باشــند و در پــی آن 22 
مــرداد بــه عنــوان روز جهانــی دریــای خــزر نامگــذاری 
ــزر 400  ــای خ ــه دری ــان اینک ــا بی ــد.الهیجان زاده ب ش
ــی در  ــای باالی ــاحت دارد و از غن ــر مس ــزار کیلومت ه
تنــوع زیســتی برخــوردار اســت، گفــت: در دریــای خزر 
ــن  ــده و ای ــایی ش ــزی شناس ــه آب ــش از 400 گون بی
دریــا عــالوه بــر تنــوع زیســتی از پتانســیل اقتصــادی 
ــرای  خوبــی نیــز برخــوردار اســت کــه ایــن موضــوع ب
ــادی  ــت زی ــای خــزر از اهمی کشــورهای حاشــیه دری
دارد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای حاشــیه 
ــا در  ــاره دری ــددی درب ــای متع ــزر پروژه ه ــای خ دری
ــن  ــد، گفــت: ای حــال اجــرا و در دســت مطالعــه دارن
ــرای  ــیب هایی ب ــد آس ــادی می توانن ــای اقتص پروژه ه
ــن  ــد، در آخری ــته باش ــال داش ــه دنب ــزر ب ــای خ دری
ــتان  ــور ترکمنس ــه در کش ــزر ک ــای خ ــس دری کنفران
برگــزار شــد بیشــتر برنامه هــا در ایــن دریــا بــه 
ــه  ــا نکت ــد ام ــوف می ش ــادی معط ــای اقتص برنامه ه
ــت وزیر  ــج نخس ــر پن ــه ه ــود ک ــن ب ــده ای امیدوارکنن
ــه  ــد ک ــالم کردن ــزر اع ــای خ ــیه دری ــورهای حاش کش
ــد هســتند.الهیجان زاده  ــا پایبن ــه حفــظ محیــط دری ب
ــظ  ــوع در حف ــن موض ــه مهم تری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
محیــط زیســت دریــای خــزر مباحــث مربــوط بــه آب 
اســت، افــزود: پایــش منابعــی کــه بــه دریــای خــزر 
ــا از  ــع آب و بارش ه ــت مناب ــوند و مدیری وارد می ش
ــور  ــه ط ــد ب ــه بای ــادی برخــوردار اســت ک ــت زی اهمی
مــداوم مــورد پایــش و اندازه گیــری قــرار گیرنــد زیــرا 
نتایــج بــه دســت آمــده از آن می توانــد پایه و اساســی 
ــن  ــر ای ــات پژوهشــی در خــزر باشــد، ب ــرای مطالع ب
اســاس ســال 2013 تفاهم نامــه ای بیــن کپســکام 
ــه  ــات ب ــادل اطالع ــا هــدف تب ــران ب و کنوانســیون ته
ــر  ویــژه در حــوزه آب و هواشناســی منعقــد و در آن ب
همــکاری و تبــادل اطالعــات مســتمر تاکیــد شــد امــا 

ــق نشــده اســت.  ــد محق ــوز از آن تاکی هن

دریای خزر 
غنای زیادی در 

زمینه انواع منابع 
معدنی دارد از 

این رو از پتانسیل 
اقتصادی باالیی 

برخوردار است 
بنابراین کشورهای 
حاشیه پروژه های 

متعددی را در 
ارتباط با این 

پتانسیل یا اجرا 
کرده اند و یا در 

حال اجرا هستند 
که قطعا این روند 

می تواند به خزر 
آسیب وارد کند.

خطر سونامی، خزر را تهدید می کند
رییس سازمان زمین شناسی: با توجه به زلزله خیز بودن منطقه شمال کشور، احتمال وقوع 

سونامی در خزر وجود دارد

فیــروز باقــرزاده در جلســه ســتاد احیــای دریاچــه 
ــه  ــن دریاچ ــای ای ــث احی ــه بح ــان اینک ــا بی ــه ب ارومی
از مباحــث حســاس و پرچالــش 12 شهرســتان اطــراف 
ــزود: اجــرای  دریاچــه در آذربایجــان شــرقی اســت، اف
طــرح هــای کانــال کشــی آبیــاری عمومــی در 7 پایــاب 
شهرســتان هــای بنــاب، عجــب شــیر، مراغــه، هریــس، 
ســراب و شبســتر، اصــالح الگــوی کشــت و ســاماندهی 
چــاه هــای غیرمجــاز از عوامــل موثــر در صرفــه جویــی 

ــد در اراضــی  ــره وری تولی ــش به ــی و افزای ــع آب از مناب
ــه اســت. کشــاورزی حوضــه دریاچــه ارومی

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تغییــر الگــوی کشــت در 
ــز دریاچــه ارومیــه یــک ضــرورت اســت و  حوضــه آبری
همــگام بــا آن پیــش بینــی تســهیالت الزم و تخصیــص 
بایــد هوشــمندانه صــورت بگیــرد، اظهــار  اعتبــارات 
ــران  ــووالن و مدی ــای مس ــذاری ه ــت گ ــت: سیاس داش
اســتانی بایــد بــه گونــه ای طــرح ریــزی و هدفگــذاری 

شــود کــه نتایــج ثمربخشــی بــرای دریاچــه بــه همــراه 
ــته باشــد. داش

ــوزش و  ــی، آم ــاورزی حفاظت ــه داد: کش ــرزاده ادام باق
ــع و  ــرداری، توســعه صنای ــره ب ــای به ــام ه ــج، نظ تروی
توســعه گلخانــه هــا بــه عنــوان سیاســت هــای اجرایــی 
دریاچــه  احیــای  راســتای  در  جهادکشــاورزی  وزارت 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــه در دس ارومی
ــت از  ــهیالت و حمای ــای تس ــا اعط ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــد از کشــاورزی  ســرمایه گــذاران بخــش کشــاورزی بای
ــه  ــی حوض ــی زراع ــاد در اراض ــی زی ــاز آب ــنتی و نی س

ــل آورد. ــه عم ــت ب ــه ممانع ــه ارومی دریاچ
باقــرزاده بــا اشــاره بــه اهمیــت مشــارکت هــای مردمــی 
در خصــوص احیــای دریاچــه ارومیــه، ورود بــه مســائل 
ــی را یکــی  ــه آب ــن پهن ــای ای فرهنگــی در راســتای احی
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــد توج ــم و نیازمن ــات مه از موضوع

ــه ویــژه نهادهــای فرهنگــی دانســت.  دولتــی ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم بایــد نســبت بــه ضــرورت 
ــه شــوند،  ــه توجی ــای دریاچــه ارومی ــای احی ــه ه برنام
یــادآوری کــرد: احیــا و نجــات دریاچــه ارومیــه نیازمنــد 
عــزم، اراده و همدلــی همــه مــردم و مســئوالن اســت.

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی آذربایجــان شــرقی بــر ضــرورت اجــرای 

سیســتم هــای نویــن آبیــاری در راســتای احیــای 
مســئوالن  اضافــه کــرد:  و  تاکیــد  ارومیــه  دریاچــه 
ــه  ــته و روحی ــیر گام برداش ــن مس ــد در ای ــتان بای اس
ــه  همــکاری و مشــارکت را در بیــن کشــاورزان برانگیخت

ــد. کنن
 دریاچــه ارومیــه در شــمال غربــی ایــران میــان دو 
اســتان آذربایجــان غربــی و شــرقی قــرار گرفتــه  اســت.
مســاحت ایــن دریاچــه در تابســتان 2015 میــالدی 
حــدود 6 هــزار کیلومتــر مربــع بــود کــه در ردیــف 
نظــر  از  دنیــا  بــزرگ  دریاچــه  پنجمیــن  و  بیســت 
مســاحت قــرار مــی  گرفــت و  بزرگ تریــن دریاچــه 
داخلــی ایــران و دومیــن دریاچــه بــزرگ آب شــور دنیــا 

ــد. ــی ش ــوب م محس
از  بیشــتر  و  بــوده  شــور  بســیار  دریاچــه  ایــن  آب 
رود،  تلخــه  ســیمینه رود،  زرینــه رود،  رودخانه هــای 
گادر، بارانــدوز، شــهرچای، نازلــو و زوال تغذیــه مــی  

ــود. ش
دریاچــه ارومیــه از اواســط دهــه 1380 شــروع بــه 
ــی  خشــک شــدن کــرد و در همیــن راســتا کارگــروه مل
نجــات بــا مدیریــت معــاون اول رئیــس جمهــوری 

ــد. ــکیل ش تش

بهره وری در اراضی کشاورزی حوضه 

دریاچه  ارومیه افزایش یافت

بـه گـزارش پایـگاه اینترنتـی اطلـس نیـوز، کنسرسـیوم شـورای وزیران 
یـک  آذرمـاه(  )اوایـل  نوامبـر  مـاه  پایـان  در  اروپـا  فضایـی  سـازمان 
قـرارداد خدماتـی را بـه کنسرسـیومی بـه رهبـری اسـتارتاپ سوئیسـی 
ClearSpace اعطـا کـرد. هـدف از مأموریـت ClearSpace-1 کـه قرار 
اسـت در سـال 2025 انجـام شـود، جداسـازی و جمـع آوری بی خطـر 
یـک قطعـه زبالـه فضایـی متعلق بـه سـازمان فضایـی اروپاسـت که در 
مـدار پاییـن زمیـن قـرار دارد.زباله هـای فضایـی بـه یـک مشـکل جدی 
مبـدل شـده اند و پرتـاب مکـرر فضاپیمـا و راکـت بـه فضـا توسـط دهها 
کشـور مشـکل یـاد شـده را تشـدید کـرده اسـت. ایـن زباله هـا ابعـاد و 
اشـکال مختلفی دارنـد و تهدیدی برای ماموریت های فضایی محسـوب 
می شـوند. زیـرا برخـورد ناگهانـی ماهواره هـا و راکت هـا بـه آنهـا می تواند 
خسـارت های جـدی ایجـاد کند.»لوک پیگـوت«، بنیانگـذار و مدیر عامل 
اسـتارتاپ سوییسـی ClearSpace می گوید: زمان مناسـب برای انجام 
چنیـن مأموریتـی فرا رسـیده اسـت. مسـئله زباله های فضایـی بیش از 
گذشـته تشـدید شـده اسـت به طوریکه امـروزه نزدیـک بـه 2000 ماهواره 

فعـال و بیـش از 3000 ماهـواره از کار افتـاده در فضـا داریـم.
هـدف ماموریـت ClearSpace-1 جمـع آوری آداپتـور محمولـه ثانویـه 
موشـک »وگا« بـه نـام Vespa اسـت کـه در ارتفـاع حـدود 800 تـا 660 
کیلومتـری مـدار زمیـن در حال گـردش اسـت. Vespa کـه 100 کیلوگرم 
وزن دارد تقریبـا بـه انـدازه یک ماهواره کوچک اسـت. شـکل و سـاختار 
نسـبتا سـاده Vespa، باعـث شـده که ایـن آداپتور هدف مناسـبی برای 
اولیـن ماموریـت جمـع آوری زباله هـای فضایـی اروپـا باشـد؛ پـس از 
جمـع آوری Vespa، ماموریت هـای  دیگـری بـرای جمـع آوری زباله های 
فضایـی چالش برانگیزتر و در نهایـت ماموریت هایی برای جمع آوری چند 
زبالـه فضایـی بـا هم انجـام خواهد شـد.در این ماموریـت، تعقیب کننده 
ClearSpace-1 ابتـدا بـرای انجـام آزمایش هـای مهـم به مـدار پایین 
زمین در ارتفاع 500 کیلومتری پرتاب می شـود و پس از آن ارتفاع گرفته 
و بـه مـدار هـدف می رسـد و در آنجا به کمک بازوهـای رباتیکی که تحت 
کنتـرل سـازمان فضایی اروپا قـرار دارند به آداپتور مورد نظر رسـیده و آن 
را می گیـرد. سـپس ایـن تعقیب کننده و آداپتـور یاد شـده )Vespa( با 

هـم از مـدار زمیـن خـارج شـده و در جو زمین سـوزانده می شـوند.

اجرای اولین ماموریت برای 
جمع آوری زباله های فضایی

خبر
مرغان مهاجر به دره شهر رسیدند

رضا بسـطام: شهرسـتان دره شـهر به سـبب تنوع زیست 
محیطـی، رودخانه هـا، جنگل ها و .. مکان مناسـبی برای 
زمسـتان گذرانـی پرنـدگان مهاجـر هسـتنند.وی تصریح 
کـرد: ایـن پرنـدگان مهاجر که عمدتـا  آبزی و کنـار آبزی 
هسـتند در حاشـیه رودخانه سـیمره اسکان دارند.بسـطام ادامه داد: اغلب این پرندگان 
از نـوع سـاره، اردک و پرسـتوهای دریایـی هسـتند که ایـن روزها در مناطق گرمسـیری 
جنـوب اسـتان دیـده می شـوند.وی یـادآور شـد: از آغـاز فصـل مهاجـرت پرنـدگان بـه 
زیسـت گاه هـای آبی این شهرسـتان، همزمان گشـت های کنترلی و حفاظتی تشـکیل 
و در قالـب تیـم چنـد نفره ، روزانه از پرندگان سرکشـی می کنند.رئیس محیط زیسـت 
دره شـهر بیـان کـرد: نیمـه آبـان و اوایـل آذرمـاه زمـان آغاز مهاجـرت پرندگان اسـت که 

برخـی از پرنـدگان مهاجـر مهاجـرت را زودتر آغـاز می کنند.

البرز صاحب شیر آفریقایی شد
حشـمت هللا کشـیری افزود:  2 قالده شیر آفریقایی برای 
نگهـداری در  مجموعـه فرهنگـی تفریحـی پـارک شـهید 
چمـران کـرج خریـداری شـده کـه امـروز وارد کشـور می 
شـوند و پـس از گذرانـدن دوران قرنطینـه به البـرز انتقال 
می یابند.وی ادامه داد: دوران قرنطینه این شـیرها در تهران و زیر نظر دامپزشـکی انجام 
مـی شود.کشـیری  گفـت: نژادهای حیـات وحش بر اسـاس قانون و موافقت سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت می توانند وارد کشـور شـوند ضمـن اینکه بایدمرکز درخواسـت 

کننـده بتوانـد میکروچیـپ گونه مورد نظر را از کشـور مبـدا بگیرد.
 در سـال های  گذشـته  چند قالده شـیر  از نژادهای دیگری به مجموعه های تفریحی 
و  پـارک وحـش  انتقـال یافتنـد.روز 19 آذر مـاه بـه عنـوان روزجهانـی حمایـت از حقوق 

حیوانات نامگذاری شـده اسـت.

تالِش جهانی برای به رسمیت 
شناختن اعالمیه حقوق حیوانات

"روز جهانـی حقـوق حیوانـات" هـر سـاله در تاریـخ 10 
یـادآوری  هـدف  بـا  مـاه  آذر  بـا 19  دسـامبر مصـادف 
و  انسـانی می شـوند  قربانـی خشـونت های  حیواناتـی 
نیـز بـه منظـور فراخـوان بـه رسـمیت شـناختن اعالمیه 
جهانـی حقـوق حیوانـات )UDAR( برگزار می شـود.به گزارش ایسـنا، هدف ایـن کارزار 
تاریخـی ترغیـب انسـان ها بـه مهربانـی و احترام به تمامـی موجودات دارای احسـاس 
اسـت.هزاران حامـی حقـوق حیوانـات در سرتاسـر جهان امـروز به منظور گرامی داشـت 
سـیزدهمین سـالگرد "روز جهانـی حقـوق حیوانات" شـمع روشـن کـرده و رویدادهایی 
الهام بخـش بـه پا می دارند.پیشـگامان اخالقِی ایـن رویدادها برای یـادآوری میلیاردها 
حیوانـی کـه هـر سـاله در معـرض ظلـم عمـدی بشـر و کشـتار در سراسـر جهـان قـرار 

می گیرنـد، گردهـم می آینـد.

پرندگان

البرز

حیوانات

بخش زیادی از بودجه نهال کاری از محل صندوق توسعه ملی تامین می شود 
سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات نهال کاری از محل صندوق 

توسعه ملی به ادارات کل منابع طبیعی استان ها داده شد و استان ها باید تا پایان سال آن میزان تعهداتی را که 
برای کاشت اجرایی کنند.

رنا
 ای

س: 
عک

ــی  ــا، مجتب ــازمان جنگل ه ــانی س ــالع رس ــز اط ــزارش مرک ــه گ ب
جوهــری در دیــدار خســرو شــهبازی سرپرســت ســازمان جنگل هــا، 
ــوزه  ــادی در ح ــکاران زی ــت: ورزش ــور گف ــزداری کش ــع و آبخی مرات
فدراســیون پهلوانــی و زورخانــه ای آمادگــی دارنــد از هــم اکنــون تــا 
پایــان هفتــه درختــکاری در جــای جــای کشــور همــگام بــا نیروهای 
ــت دو  ــط زیس ــزود: ورزش و محی ــد.وی اف ــکاری کنن ــی نهال مردم
مقولــه بــه هــم پیوســته اســت و هــر دو نــگاه ســالمت محــور بــه 
جامعــه دارند.جوهــری فدراســیون پهلوانــی و زورخانــه ای را به عنوان 
حامــی ســرو ایرانــی نــام بــرد و افــزود: ســرو بــه  عنــوان یــک درخت 
ــداری  ــرما پای ــی در س ــه حت ــت ک ــتوار اس ــبز و اس ــه سرس همیش
می کنــد و نقــش »بتــه جقه«کــه بــر روی البســه ورزشــکاران 
زورخانــه ای تزئیــن شــده نشــان از درخــت ســرو دارد کــه ســرافکنده 
و فروتــن اســت. رییــس فدراســیون پهلوانــی و زورخانــه ای در ادامــه 
ورزشــکاران ایــن فدراســیون را بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد 
نــام بــرد کــه ایــن آمادگــی را دارنــد در راســتای نهضــت نهالــکاری بــا 
شــعار» نهالــکاری همگانــی بــرای ایرانــی سرســبز« ســرو ایرانــی را 
در مــکان هایــی کــه مناســب گســترش فضــای ســبز اســت، کشــت 

. کنند

توجه ورزشکاران به نهال کاری مسؤولیت سازمان 
جنگل ها را زیاد می کند

در ادامــه، خســرو شــهبازی سرپرســت ســازمان جنگل هــا از مالقــات 
بــا رییــس فدراســیون پهلوانــی و زورخانــه ای ابــراز خوشــنودی کرد و 
گفــت: اینکــه اقشــار مختلــف جامعــه بویــژه ورزشــکاران بــه موضوع 
درختــکاری و ایجــاد فضــای ســبز توجــه دارنــد، مایــه خوشــحالی 
اســت و مســؤولیت ســازمان جنگل هــا را دوچنــدان می کنــد. 
ــترده  ــیار گس ــور را بس ــی کش ــع طبیع ــای مناب ــهبازی عرصه ه ش
ــا مشــارکت  ــد و خاطرنشــان کــرد: منابــع طبیعــی ب و وســیع خوان

همگانــی می توانــد بــه توســعه پایــدار دسترســی پیــدا کنــد.

رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای:

پهلوانان در سراسر کشور 
نهال می کارند

رنا
 ای

س:
عک

درو
ادعای آب سوز کردن خودروها چه قدر صحت دارد؟خو

بنزیــن،  قیمــت  افزایــش  از  پــس  درحالــی 
تبلیغــات آب ســوز کــردن خودروهــا مطــرح شــده 
ــه کارشناســان خــودرو از نظــر  ــه گفت ــه ب اســت ک
نمی توانــد  ادعایــی  چنیــن  فیزیکــی  قوانیــن 
صحــت داشــته باشــد و از ســوی دیگــر ســازمان محیــط زیســت 
ــد  ــه صــادر نکرده ان ــن زمین ــز مجــوزی در ای و وزرات صنعــت نی
متقاضیــان  ثبت نــام  بــرای  ایــن ســایتی  بــا وجــود  امــا 
ــت  ــراد اس ــات اف ــت اطالع ــال دریاف ــده و در ح ــدازی ش راه ان
تــا خودروهــا را بــه قیمــت 4.5 میلیــون تومــان آب ســوز کنــد.
ــی در فضــای  ــر تبلیغات ــای اخی ــزارش ایســنا، طــی روزه ــه گ ب
مجــازی در زمینــه آب ســوز کــردن خودروهــا دســت بــه دســت 
ــب  ــرای نص ــام ب ــه ثبت ن ــدام ب ــایتی اق ــی آن س ــه ط ــد ک ش
ــه  ــودرو ب ــاز خ ــا نی ــد ت ــا می کن ــوز روی خودروه ــامانه آبس س
بنزیــن برطــرف می شــود. بــر اســاس اطالعــات موجــود هزینــه 
پایــه ایــن ســامانه بــرای نصــب روی خودروهــای داخلــی 4.5 
ــه  ــه ب ــن درحالیســت ک ــان اعــالم شــده اســت ای ــون توم میلی
ــت  ــد صح ــی نمی توان ــن ادعای ــودرو چنی ــان خ ــه کارشناس گفت

داشــته باشــد.فربد زاوه - کارشــناس خــودرو - در گفت وگــو بــا 
ایســنا بــا بیــان اینکــه ایــن بــرای اولیــن بــار نیســت کــه در دنیــا 
ــرد: بشــر از گذشــته  ــار ک ــد، اظه ــی می کن ــن ادعای کســی چنی
دور تاکنــون عالقه منــد بــوده اســت کــه ماشــین دائمــی بســازد 
و وســیله ای اختــراع کنــد کــه بــدون ورود انــرژی کار کنــد امــا 
ــض  ــرژی را نق ــای ان ــون بق ــی قان ــر فیزیک ــن موضــوع از نظ ای
ــده ای دارای  ــی و پدی ــتگاه مکانیک ــر دس ــه ه ــرا ک ــد چ می کن
اتــالف انــرژی اســت و ایــن موضــوع مانــع از آن می شــود کــه 
ــودرو  ــناس خ ــازیم.این کارش ــی بس ــین دائم ــم ماش ــا بتوانی م
ــاز  ــد بســوزد و نی ــی نمی توان ــه تنهای ــه اینکــه آب ب ــا اشــاره ب ب
ــیژن  ــه اکس ــول آن را ب ــز مولک ــد الکترولی ــی فراین ــه ط دارد ک
ــرژی  ــی از ان ــرد: بخش ــح ک ــم، تصری ــه کنی ــدروژن تجزی و هی
ــیژن و  ــدد اکس ــب مج ــول آب و ترکی ــه مولک ــان تجزی در زم
ــن آزاد  ــی رود بنابرای ــت م ــرارت از دس ــورت ح ــدروژن به ص هی
کــردن انــرژی شــیمیایی از آب نیــاز بــه انــرژی بیشــتری نســبت 
ــون  ــن ســبب نقــض قان ــرژی آزاد شــده دارد و ای ــدار ان ــه مق ب

ترمودینامیــک می شــود.

هوا
ی 

دگ
آلودگی هوا،محور برنامه های محیط زیست تهران آلو

ــران  ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
گفــت: ایــن اداره کل قصــد دارد تــا امســال بــا 
ــا و  ــران، برنامه ه ــوای ته ــی ه ــوع آلودگ ــور موض مح
ــود  ــن موج ــن قوانی ــوزه و تبیی ــن ح ــای ای چالش ه
ــی  ــوزش و مشــارکت عموم ــش آم ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــه گــزارش  در نمایشــگاه بین المللــی محیــط زیســت شــرکت کند.ب
ایســنا ســعید محمــودی در نخســتین نشســت هماهنگــی محیــط 
زیســت اســتان تهــران بــرای حضــور در نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن 
المللــی محیــط زیســت کــه دیــروز برگــزار شــد با تاکیــد برشــعار این 
دوره از نمایشــگاه بــا عنــوان  محیــط زیســت، مســئولیت اجتماعــی 
،80 میلیــون محیــط بــان اظهــار کــرد: ایــن نمایشــگاه می توانــد بــا 
تأکیــد بــر رویکــرد آمــوزش و توجــه بــه نقــش مشــارکت عمومــی 
در فرهنگســازی و از طرفــی تبییــن دقیــق اهــداف توســعه پایــدار، 
رویــدادی متفــاوت از ســایر ادوار گذشــته نمایشــگاه باشــد.وی 
محورهــای اصلــی فعالیــت ایــن نمایشــگاه بخصــوص هــوا و تغییــر 
اقلیــم، مدیریــت آب و پســاب، مدیریــت پســماند، تنــوع زیســتی، 
مدیریــت زیســت بومــی، مدیریــت پایــش محیط زیســت، مدیریت 
ســبز، مســئولیت پذیری اجتماعــی و ارتقــای فرهنــگ محیــط 

زیســتی را مهــم و جــزو چالش هــای حــوزه محیــط زیســت دانســت 
و گفــت: آگاهــی جامعــه و مخاطبــان نمایشــگاه از ایــن معضــالت 
بــرای کاهــش چالش هــای محیــط زیســتی کشــور اثربخــش اســت 
ــگ  ــای فرهن ــی و ارتق ــئولیت پذیری اجتماع ــیر مس ــن مس و در ای
محیــط زیســتی می توانــد مهمتریــن محــور قلمــداد شــود.محمودی 
بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری ایــن دوره نمایشــگاه با محوریــت و عزم 
جــدی ســازمان محیط زیســت و دبیری پژوهشــکده محیط زیســت 
و توســعه پایدارســازمان، اتفــاق خوب و امیدبخشــی اســت،اظهارکرد: 
ــا دو رویکــرد عمومــی و اختصاصــی برگــزار  ایــن نمایشــگاه بایــد ب
شــود و در موضوعــات تخصصــی نمایشــگاه، ارائــه خدمــات و آخرین 
فناوری هــای ســازگار بــا محیــط زیســت همچنیــن تجــارب جهانــی 
موفــق در حــوزه محیــط زیســت مهــم اســت.مدیرکل حفاظت محیط 
ــت  ــط زیس ــای محی ــریح برنامه ه ــران در تش ــتان ته ــت اس زیس
اســتان تهــران بــرای شــرکت در ایــن دوره نمایشــگاه گفــت: محیــط 
ــا محــور موضــوع  ــا امســال ب زیســت اســتان تهــران برنامــه دارد ت
آلودگــی هــوای تهــران، برنامه هــا و چالش هــای ایــن حــوزه و تبییــن 
قوانیــن موجــود بــا توجــه بــه نقــش آمــوزش و مشــارکت عمومی در 

ایــن نمایشــگاه شــرکت کنــد.
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 اطالع
 رسانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابــر آرا صــادره هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیــده اســت.لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا 
بشــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روزآگهی 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورتیک
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 

ــم نمایند. تقدی
امالک واقع در بخش سیزده 13 کرمان شهرستان زرند

پــالک 2533 فرعــی مجــزی شــده از 37 فرعــی از 2368 اصلــی 
آقــای حســین همتــی ســراپرده فرزنــد ســبزعلی بــه شــماره شناســنامه 
1 صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 395/42 مترمربــع 
واقــع در زرنــد_ خیابــان عالمــه کوچــه 2 خریــداری از مالــک اولیــه آقای 

محمــد ذکائــی زرنــدی.
پــالک 1898 فرعــی از 2389 اصلــی آقــای مهــران حبیــب پــور زرنــدی 
فرزنــد عبــاس به شــماره شناســنامه 4824 صــادره از زرند در ششــدانگ 
خانــه بــه مســاحت 60/418 مترمربــع واقــع در زرنــد خیابان ابــوذر کوچه 

10 خریــداری از مالــک اولیــه آقــای علــی ســلطان زاده بهاءآبادی.
پــالک 4 فرعــی از 5429 اصلــی آقــای عبــاس برزگــرزاده زرنــدی فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــد در ی ــادره از زرن ــنامه 5594 ص ــماره شناس ــه ش ــدی ب مه
مغــازه بــه مســاحت 53/25مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان اســدآبادی 

خریــداری از مالــک اولیــه آقــای محمــد برزگــرزاده زرنــدی.
پــالک 5 فرعــی از 5429 اصلــی آقــای عبــاس برزگــرزاده زرنــدی فرزنــد 
مهــدی بــه شــماره شناســنامه 5594 صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه 
ــدآبادی  ــان اس ــد خیاب ــع در زرن ــع واق ــاحت 183/25 مترمرب ــه مس ب

خریــداری از مالــک اولیــه آقــای محمــد برزگــرزاده زرنــدی.
ــی آقــای یاســر اســماعیلی جرجافکــی  پــالک 4 فرعــی از 5738 اصل

فرزنــد اســدا... بــه شــماره شناســنامه 273 صــادره از زرنــد در ششــدانگ 
ــاحت 43/26  ــه مس ــاور ب ــاختمان مج ــه س ــاق ب ــت الح ــن جه زمی
مترمربــع واقــع در زرنــد خ چمــران خریــداری از مالــک اولیــه شــهرداری 

زرنــد.
پــالک 27 فرعــی از 6091 اصلــی آقــای امیــد ســیف الدینــی فرزنــد ایرج 
ــگ مشــاع از  ــد در چهاردان ــه شــماره شناســنامه 5331 صــادره از زرن ب
ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت 56/60 مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان 

فلســطین خریــداری از مالــک اولیــه خانــم بتــول موســوی کســروی.
ــد  ــدی فرزن ــی زرن پــالک 5 فرعــی از 6290 اصلــی آقــای مهــدی برهان
ــد در ششــدانگ کارگاه  ــه شــماره شناســنامه 5 صــادره از زرن محمــد  ب
تعویــض روغنــی بــه مســاحت 358/20 مترمربــع واقــع در زرنــد بلــوار 
ــدی. فــردوس خریــداری از مالــک اولیــه آقــای علــی حســن زاده زرن

 پــالک 991 فرعــی از 7561 اصلــی آقــای مهــدی عربــزاده چاکینی فرزند 
ــدانگ  ــد در شش ــادره از زرن ــنامه 1354 ص ــماره شناس ــه ش ــود ب محم
تعمیــرگاه )ســوله( بــه مســاحت184/93مترمربع واقــع در زرنــد خیابان 
امیرکبیــر خریــداری از مالــک اولیــه خانــم هایــده محرابــی زاده هنرمنــد.
پــالک 2506 فرعــی از 7566 اصلــی آقــای محمدجــواد ســلطانی 
ــه شــماره شناســنامه 3080076362 صــادره  ــد حســن ب ــی فرزن چاکین
ــع واقــع در  ــه مســاحت 279/13 مترمرب ــه ب ــد در ششــدانگ خان از زرن
زرنــد خیابــان پرســتار کوچــه 1 خریــداری از مالــک اولیــه آقــای مجتبــی 

حکمــت.
ــای  ــی آق ــالک 2505 فرعــی مجــزی شــده از 2 فرعــی از 7566 اصل پ
محمدرضــا درگاهــی زرنــدی فرزنــد رمضــان به شــماره شناســنامه 4552 
ــع  ــه مســاحت 368/66 مترمرب ــه ب ــد در ششــدانگ خان صــادره از زرن
واقــع در زرنــد بلــوار دفــاع مقــدس کوچــه 4 خریــداری از مالــک اولیــه 

ورثــه آقــای فضــل هللا ابراهیمــی
م الف 179

تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 1398/9/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1398/10/4

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــاده 3 و م ــی موضــوع م اگه
ــر رای شــماره 139860319008001792  و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی براب
هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای رضــا عباســی نــژاد موســی آبــاد فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 8 صــادره 
ــی از 7566  ــالک 2507فرع ــع پ ــه مســاحت 371/25مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی از زرن
اصلــی واقــع در زرنــد بلــوار آیــت ا... هاشــمی کوچــه 11 خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
محمــود یــزدان پنــاه فدایــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/ الــف 177
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/9/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/10/4

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــون و مــاده 13آئیــن نامــه قان آگهــی موضــوع مــاده3 قان
ثبتــی واراضی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای شــماره139860319079000667-

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  98/09/09هیــات 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر رودبــار 
ــد  ــد حام ــژاد فرزن ــدار ن ــای مانیاراقت ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــوب تصرف جن
ــه  ــر طبق ــتمل ب ــه مش ــاب خان ــک ب ــوب دری ــار جن ــادره ازرودب ــنامه .ص ــماره شناس بش
فوقانــی بــه مســاحت 227متــر مربــع پــالک 1571فرعــی از188- اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 188اصلــی قطعــه ســه واقــع دررودبــار جنــوب –بلــوار انتظــام  –روبــروی 
ــا  ــی ، مهس ــین مهیم ــای عبدالحس ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــی  خری ــتاد فرمانده س
ــب  ــوم مرات ــور اطــالع عم ــه منظ ــده اســت.لذا ب ــرادی محرزگردی ــگ م ــه بی مهیمی،فاطم
دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــاراولین  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:768-   تاریــخ انتشــار نوبــت 

اول:98/09/20 – تاریــخ انتشــارنوبت دوم :98/10/04
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی

آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی واراضی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای شــماره13986031909000349-
98/02/10و رای اصالحــی بشــماره 139860319091001697-98/7/29هیــات اول موضــوع 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنبــر آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقای/غالمرضــا درینــی فرزنــد امیــن الــه بشــماره شناســنامه 106بــا کــد ملــی 
3030800271صــادره ازجیرفــت درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 274/26متــر 
ــی  ــالک 45- اصل ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از45- اصل ــالک - فرع ــع پ مرب
ــاس  ــمی اقای/عب ــک رس ــداری از مال ــان  خری ــش 45کرم ــع دربخ ــک واق ــه ی قطع
امیــری محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م 15روزآگه
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت 
ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:2379-   تاریــخ انتشــار نوبــت اول:98/09/20 

ــخ انتشــارنوبت دوم :98/10/04 – تاری
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي و 
سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و 
مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتـي و اراضي 

و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکـی  که برابـر اراء هياتهای  
حـل اختـالف  موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيـت ثبتي اراضي 
و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مسـتقر در واحد ثبتي  ناحیه  دو 
شهرسـتان كرمان  تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی 
انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیده اسـت  به ترتیب شـماره 
پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش محل  وقوع  ملک و مشـخصات 
مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیان ثبـت ( واقعدر بخشـهای  ) 3-2-
6-28(  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل اگهی  میشـود تا  در 
صورتي كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالكيت 
متقاضيـان اعتراضـي داشـته باشـند بتواننـد از تاريخ انتشـار اولين 
آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و 
پـس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 
سـند مالكيت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم 
سـند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور مانع مراجع متضرر به دادگاه 

نخواهـد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

32  فرعـی از  3301 اصلـی مجـزی شـده از  1  فرعـی از  3301  
اصلـی  –  خانـم حکیمـه ترابـی  فرزنـد  نعمت هللا  به شناسـنامه 
شـماره 80  صـادره از  ماهـان   در ششـدانگ  یکبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 340/8 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان شـهید  
اخالقـی روبروی غربی 9 خریـداری از محل مالکیت خود متقاضی  

- ردیـف  349
15624  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  845  فرعـی از  
3968  اصلـی  –  خانـم طاهـره اشـرف گنجوئـی فرزنـد  اکبـر بـه 

شناسـنامه شـماره 173  صادره از  کرمان و اقای محمد مهتری زاده 
فرزنـد فـرج هللا به شناسـنامه 1275صـادره از تهران  در ششـدانگ  
یکبـاب خانـه  به المناصفه  به  مسـاحت 248 متـر مربع  به ادرس 
کرمـان  سراسـیاب فرسـنگی خیابـان شـهید مغفـوری کوچـه 15 
شـرقی 1  درب سـوم  خریداری از محل مالکیت اسـدهللا گنجعلی 

خانی حاکمـی – ردیفهـای3136و3137
15631  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی 
از  3968  اصلـی  –  اقـای  غالمرضـا تـرک زاده ماهانـی  فرزنـد  
حسـین به شناسـنامه شـماره 240  صادره از  ماهان   در ششدانگ  
یکبـاب خانـه  بـه  مسـاحت 220/46 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  
سراسـیاب فرسـنگی خیابان شـهیدان ماهانی کوچـه 15 جنوبی 3 
خریـداری از محـل مالکیـت عبـاس ابراهیمی پـور - ردیـف  1062

15822  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از  
3968  اصلـی  –  اقـای  محمـد حسـین جعفـری نـژاد فرسـنگی 
فرزنـد  محمـد به شناسـنامه شـماره 2287  صـادره از  کرمـان   در 
ششـدانگ  یکباب مغازه  به  مسـاحت 75/6 متر مربع  به ادرس 
کرمان  سراسـیاب فرسـنگی خیابان شـهیدان ماهانی نبش کوچه 
29 خریـداری از محـل مالکیـت علـی علـی احمدی  - ردیـف  674
15875  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی 
از  3968  اصلـی  –  خانـم فاطمـه زارع فوسـکی فرزنـد  علـی 
بـه شناسـنامه شـماره 3466  صـادره از  کرمـان   درقسـمتی از  
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت 156/54 متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان  بلـوار شـهیدان محمدی کوچه5 انتهای کوچه سـمت 
چـپ خریـداری از محـل مالکیـت اسـفندیار دانشـگر – ردیـف1008  
15998  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از  
3968  اصلـی  –  خانـم افسـانه جعفـری محمـود ابـادی فرزنـد  
نصـرهللا به شناسـنامه شـماره 18  صـادره از  کرمان   در ششـدانگ  
یکباب خانه  به  مسـاحت 122 متر مربع  به ادرس کرمان  بزرگراه 
امـام بلـوار شـهیدان محمـدی کوچـه16 اواسـط کوچه سـمت چپ  

خریـداری از محـل مالکیـت باقر مقتـدر  - ردیـف  1328

15999  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از  
3968  اصلـی  –  اقـای  حسـین محبـی فـر فرزنـد  محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 13  صـادره از  گلبـاف   در ششـدانگ  یکبـاب 
خانـه  بـه  مسـاحت 242/82 متـر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان 
دسـتغیب کوچـه 55 بعـد از چهار کوچه درب هشـتم  خریـداری از 

محـل مالکیـت قاسـم رشـید فرخـی  - ردیـف  322
16006  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  718  فرعـی از  
3968  اصلـی  –  اقـای  عبـاس زارعـی کشـیتوئیه  فرزند  علی به 
شناسنامه شماره 64  صادره از  شهداد   در ششدانگ  یکباب خانه  
به  مسـاحت 167 متر مربع  به ادرس کرمان  سراسـیاب فرسـنگی 
خیابـان شـهید ابراهیمـی شـمالی نبش کوچـه صادقـی  درب دوم   
خریـداری از محـل مالکیت حسـین اشـرف گنجوئی - ردیـف  1061
16035  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی 
از  3968  اصلـی  –  اقـای خلیـل جهـان ابـادی فرزنـد  مرتضـی 
بـه شناسـنامه شـماره 16674  صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  
یکبـاب سـاختمان تجاری مشـتمل بـر طبقه فوقانی به  مسـاحت 
67/83 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان سراسـیاب فرسـنگی خیابان 
شـهیدان ماهانـی کوچـه 17  خریـداری از محـل مالکیت ماشـاهللا 

فتحـی زاده   - ردیـف  858
16047  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  767  فرعـی 
از  3968  اصلـی  –  خانـم زهـرا جعفـری ابگرمـی فرزنـد  قاسـم 
بـه شناسـنامه شـماره 1  صـادره از  گلبـاف   در ششـدانگ  یکبـاب 
خانـه بـه  مسـاحت 216/1 متـر مربع  بـه ادرس کرمان سراسـیاب 
فرسـنگی  کوچه صادقی بن بسـت دوم سـمت راست انتهای کوچه  

خریـداری از محـل مالکیـت احمـد صادقی نـژاد  - ردیـف  129
16071  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعـی از  
3968  اصلـی  –  اقـای یاسـر شـیخ زاده گوکـی فرزنـد  قاسـم به 
شناسـنامه شـماره 2013  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب 
خانـه بـه  مسـاحت 352/5 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابان 
قدوسـی کوچـه 11امتـداد کوچه  خریداری از محـل مالکیت مرجان 

کالنتـری خاندانـی  - ردیـف  242
16087  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعـی از  
3968  اصلـی  –  اقـای احـد کمـال زاده ماهانـی   فرزنـد  محمـد 
بـه شناسـنامه شـماره 13476  صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  

یکبـاب خانـه به  مسـاحت 182 متر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان 
قدوسـی کوچـه15 سـمت چپ نبش بن بسـت اول   خریـداری از 

محـل مالکیـت محمـد یـزدی زاده  - ردیـف  363
16099  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  717  فرعـی از  
3968  اصلـی  –  خانـم مـژده پـور ابراهیمی گوکـی فرزند  محمود 
به شناسـنامه شـماره 124  صادره از  گلباف   در ششـدانگ  یکباب 
خانـه مشـتمل بر طبقـه فوقانی  بـه  مسـاحت 178/53 متر مربع  
به ادرس کرمان سراسـیاب  خیابان شـهید ابراهیمی نبش کوچه 5   
خریـداری از محـل مالکیت سـهراب علیزاده شـر کائلو - ردیـف  1111
233  فرعـی از  3980 اصلـی مجـزی شـده از  17  فرعـی از  
3980  اصلـی  –  خانـم مهدیـه قطـب الدینـی   فرزنـد  یدالـه بـه 
شناسـنامه شـماره 953  صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب 
خانـه بـه  مسـاحت 307/51 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابان 
سـربازکوچه39 انتهـای کوچـه سـمت راسـت   خریـداری از محـل 
مالکیـت  حسـین عبـدهللا یـار خبیصـی  و عصمـت علـی نـژاد - 

ردیـف  175 
5915  فرعـی  مجـزی از 127 فرعـی از 3982 اصلـی– اقای محمد 
ابراهیمـی   فرزنـد عبدالرضا  به شناسـنامه شـماره 289  صـادره از  
کرمـان در  ششـدانگ  یکبـاب  خانه  مشـتمل بر طبقـه فوقانی  به  
مسـاحت 554/99 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان مـدرس 
کوچـه6 پـالک 16 خریداری از محل مالکیت محمد جواد شـعبانی  

- ردیـف  959
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

20590  فرعـی از 1783  اصلـی  –  اقـای محمـد حسـیبی   فرزند  
اکبـر  به شناسـنامه شـماره  847  صـادره از کرمان   در ششـدانگ  
یکباب  مغازه مشـتمل بر طبقه فوقانی  به مسـاحت  53/5  متر 
مربـع  بـا قیـد بـه اینکـه مـوازی  19/33 متـر مربـع از ششـدانگ  
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقف  و در اجـاره  متقاضی  قـرار  دارد  
بـه ادرس کرمـان خیابـان خورشـید کوچـه 78  خریـداری از محـل 

مالکیت ماشـاهللا بنـا زاده - ردیـف 2546
21059  فرعـی از  1783  اصلـی  –  اقـای محمـد جـواد قاسـمی  
فرزنـد  حسـن بـه شناسـنامه شـماره  411  صـادره از کرمـان   در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت  169 متر مربـع  با قید به 
اینکـه مـوازی  61/08 متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضا 

متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان  
خیابـان شـهید رجایـی کوچـه25 خریـداری از محل مالکیت سـید 

کاظـم طباطبایی- ردیـف 899
21200  فرعی  از  1783  اصلی  –  اقای حسـین منصوری   فرزند  
علی  به شناسـنامه شـماره  348  صادره از کرمان   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  245/75  متـر مربع  با قیـد به اینکه 
مـوازی  88/82 متـر مربع از ششـدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان خیابـان 
جهـاد کوچـه 71اواسـط کوچـه سـمت چـپ خریـداری از محـل 

مالکیـت میـرزا ابراهیـم خان میر حسـینی وکیلی - ردیـف 1360
21282  فرعـی  از  1783  اصلـی  –  اقـای افشـین کارگـر   فرزنـد  
محمـد رضـا  بـه شناسـنامه شـماره  716  صـادره از رفسـنجان  و 
از  شناسـنامه 33صـادره  بـه  حسـین  رضـا کارگرفرزنـد  محمـد 
رفسـنجان  در ششـدانگ  یکباب  خانه به المناصفه  به مسـاحت  
375  متـر مربـع  بـا قید بـه اینکه مـوازی  135/53 متـر مربع از 
ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف  و در اجاره  متقاضی  
قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان بلـوار جهـاد خیابـان یاسـین کوچـه 
14خریداری از محل مالکیت سـید حسـین طباطبایـی – ردیفهای 

1400و1399
21283  فرعـی  از  1783  اصلـی  –  اقـای افشـین کارگـر   فرزنـد  
محمـد رضـا  بـه شناسـنامه شـماره  716  صـادره از رفسـنجان   در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه به مسـاحت  375  متـر مربع  با قید به 
اینکـه مـوازی  135/53 متر مربع از ششـدانگ  عرصه مورد تقاضا 
متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان 
خیابـان پـرده کـر کـره قطعـه 20 خریـداری از محل مالکیت سـید 

حسـین طباطبایـی - ردیف 1397
21307  فرعی  از  1783  اصلی  –  اقای محمد حسین عبدالعلی 
زاده سراسـیابی   فرزند  جواد به شناسـنامه شـماره  14  صادره از 
کرمـان و خانـم زهـرا فـرح بخـش  فرزنـد محمد به شناسـنامه 12 
صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه المناصفـه بـه 
مسـاحت  466/7  متـر مربـع با قید به اینکه مـوازی  168/67متر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه متعلق بـه وقف ودر اجـاره متقاضی قرار 
دارد بـه ادرس کرمـان خیابـان  جهـاد کوچه 44 خریـداری از محل 

مالکیت ماشـاهللا بنـا زاده  - ردیفهـای1260و1261

21316  فرعی  از  1783  اصلی  –  اقای نصرت هللا قانونی   فرزند  
اکبـر بـه شناسـنامه شـماره  592  صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه دوبلکـس به مسـاحت  321/5  متر مربـع به ادرس 
کرمان خیابان بهمنیار کوچه 30سـمت چپ درب دوم  خریداری از 

محـل مالکیت محمد علی غفـوری - ردیف 359
1312  فرعـی از  2786  اصلـی  –  اقـای محمـد رضـا زنگـی ابادی 
فرزند  مهدی به شناسـنامه شـماره  2980779490  صادره از کرمان   
در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت 127/34  متـر مربـع با 
قیـد بـه اینکه مـوازی  19/23 متـر مربع از ششـدانگ  عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس 
کرمـان  شـرف ابـاد بلوار قائم سـی متـری طهمورثی  خریـداری از 

محـل مالکیـت  عبـدهللا طهمورثـی  -  ردیف  911
1313  فرعـی از  2786  اصلـی  –  اقـای مهـدی زنگی ابادی فرزند  
عبـاس بـه شناسـنامه شـماره  15  صـادره از کرمان   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه به مسـاحت 160/6  متر مربع با قیـد به اینکه موازی  
24/25 متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقف  
و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان  شـرف اباد بلوار 
قائـم سـی متـری طهمورثـی  خریـداری از محل مالکیـت  عبدهللا 

طهمورثـی  -  ردیف  912
22747  فرعـی از  2787  اصلـی  –  اقـای حمیـد موذنـی فرزنـد  
کرامـت بـه شناسـنامه شـماره  2980069213  صـادره از کرمان   در 
ششـدانگ  یکباب  مغازه به مسـاحت 80/03  متر مربع  به ادرس 
کرمـان  خیابـان مالک اشـتر جنوبی بعـد از کوچه 11  خریـداری از 

محـل مالکیـت  ابراهیم مـرادی عجمـی  -  ردیف  296
22748  فرعـی از  2787  اصلـی  –  اقـای سـعید موذنـی فرزنـد  
کرامـت بـه شناسـنامه شـماره  2980357987صـادره از کرمـان   
در ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه بـه مسـاحت 77/72  متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان  خیابـان مالـک اشـتر جنوبـی بعـد از کوچـه 11  
خریـداری از محـل مالکیـت  ابراهیـم مـرادی عجمـی  -  ردیف  295
23834  فرعـی از  2787  اصلـی–  اقـای عبدالـه زینلـی کرمانـی   
فرزنـد  کرامـت    بـه شناسـنامه شـماره  91  صـادره از رابـر  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 101/57  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان  خیابان مالک اشـتر جنوبی کوچه24 سـمت راسـت 

خریـداری از محـل مالکیـت  حسـن ودیعتـی -  ردیـف  224

23998  فرعـی از  2787  اصلـی–  اقـای عبـاس سـلطانی نـژاد    
فرزند  حبیب هللا     به شناسـنامه شـماره  7  صادره از بافت    در 
ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت 110/8  متر مربع  به ادرس 
کرمـان  خیابـان مالـک اشـتر جنوبی کوچـه 28 خریـداری از محل 

مالکیـت  حسـن ودیعتـی   -  ردیف  287
5  فرعـی از  2823  اصلـی–  خانـم حکیمـه ایرانمنـش   فرزنـد  
ماشـاهللا   به شناسـنامه شـماره  3  صادره از کرمان    در ششدانگ  
یکبـاب  خانـه به مسـاحت 114 متر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان 
خورشـید کوچـه42 غربـی 6 جنوبی 3  خریـداری از محل مالکیت 

خـود متقاضـی -  ردیف  1090
2865  فرعـی از  2942  اصلـی–  اقـای محمـد مهدی زمانی محی 
ابادی    فرزند  نادر  به شناسـنامه شـماره  6070044223  صادره از 
کرمان در ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت 249/69 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان   خیابان گلدشـت کوچه 34 پـالک 15  خریداری 

از محـل مالکیت عبدالحمیـد هدایت -  ردیف  552
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1964  فرعی از  20  اصلی  –  خانم سـبا بیگلری   فرزند  علیرضا  
بـه شناسـنامه شـماره  2980937746  صـادره از کرمان نسـبت به 
دو دانـگ  واقـای  امیرمحمـد بیگلری فرزند علیرضا به شناسـنامه 
2981211137 صـادره از کرمـان نسـبت بـه چهـار دانـگ  مشـاع از 
ششـدانگ  یکبـاب  تعمیـرگاه  بـه مسـاحت  1227/98 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  بزرگراه خلیج فـارس خیابان مولوی  خریداری از 
محـل مالکیـت غالمرضا و غالمعلـی نظریان  -  ردیفهـای205و278

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان
2  فرعـی از  1344  اصلـی  –  اقـای علـی  شـادمان  فرزنـد  اکبـر  
به شناسـنامه شـماره  20416  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یک 
بـاب خانـه  بـه مسـاحت 316/6  متر مربـع  به ادرس کرمـان راین  
بلـوار معلـم کوچـه 12  خریـداری از محل مالکیت افـاق پور افضلی  

-  ردیـف  782
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه1398/09/02
تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه1398/09/16

محمود مهدی زاده -رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان   م.الف 1207

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

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات کاراتــه شــهر اقبالیــه 
ــه  ــه شناس ــت 1074 ب ــماره ثب ــه ش ــخ1398/07/23  ب درتاری
دفاترتکمیــل  ذیــل  امضــا  و  ثبــت  ملــی 14008697678 
گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع 
ــترش  ــم و گس ــوع :1.تعمی ــردد. 1. موض ــی میگ ــوم آگه عم
ــطح  ــش در س ــت پوش ــی تح ــای ورزش ــته ه ــا رش ــته ی رش
شهرســتان از طریــق بــه کارگیــری مربیــان و کشــف، جــذب و 
پــرورش اســتعدادها2.برگزاری کاســهای آموزشــی، توجیهــی 
ــوز از  ــذ مج ــا اخ ــف ب ــنی مختل ــای س ــی در رده ه و تکمیل
ــن  ــتان قزوی ــه اس ــات کارات ــا هی ــی ب ــیون و هماهنگ فدراس
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 3.برگــزاری  و 
ــه  ــا توج ــنی ب ــف س ــای مختل ــتانی در رده ه ــابقات اس مس
ــی  ــا هماهنگ ــیون و ب ــم فدراس ــت تقوی ــط و رعای ــه ضواب ب
ــن  ــتان قزوی ــان اس ــتان و اداره کل ورزش و جوان ــات اس هی
4.انتخــاب، معرفــی و پیــش بینــی الزم جهــت آمــاده نمودن و 
اعــزام افــراد و تیــم هــای ورزشــی شهرســتان بــه مســابقات5.
ــاغ شــده از ســوی  ــای اب ــه ه ــن نام ــررات و آیی اجــرای مق
فدراســیون در ســطح شهرســتان و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت 
هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه6.
اعــزام داوران و مربیــان اســتان بــه کاس هــای ارتقــا درجــه 
آموزشــی و توجیهــی بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل 

ورزش و جوانــان اســتان قزوین7.کوشــش در بهــره گیــری از 
ــا رشــته  ــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته ی خدمــات داوطلبان
هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمایــت آنــان در 
ــا  ــن و مقررات8.ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی ب حــدود قوانی
موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته یــا رشــته هــای 
ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت دارنــد9.
ــا توجــه  ــم ورزشــی ســالیانه ب ــم برنامــه وتقوی ــه و تنظی تهی
ــا همــکاری هیــات اســتان  ــم ورزشــی فدراســیون ب ــه تقوی ب
و هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای 
ــان  ــی اداره کل ورزش و جوان ــا هماهنگ ــه و ب ــتقل تابع مس
ــر  ــاز ب ــورد نی ــای م ــه ه ــکیل کمیت ــن 10.تش ــتان قزوی اس
اســاس ضوابــط فدراســیون 11.کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی 
ــه  ــهای تابع ــاو بخش ــهر ه ــای ش ــت ه ــه هیئ ــی ب و تجهیزات
بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان 
ــت  ــه فعالی ــزارش کلی ــال گ ــه و ارس ــن 12.تهی ــتان قزوی اس
ــیون  ــتان و فدراس ــات اس ــه هی ــتان ب ــطح شهرس ــا در س ه
مربوطــه و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن باســتناد 
مجــوز شــماره 214961064 مــورخ 26 اردیبهشــت 96 صــادره 
از اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزوین)ثبــت موضــوع 
ــت  ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک فعالی
نمــی باشــد(. 2. مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 

3. مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان قزویــن ، 
ــه  ــور آب ، کوچ ــه موت ــه، محل ــهر اقبالی ــزی ، ش ــش مرک بخ
ســامت 4 ، خیابــان تختــی ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف 
کدپســتی 3417344367 4. اســامی و میــزان ســهم الشــرکه 
شــرکا :فاقــد ســرمایه مــی باشــد. 5. اولیــن مدیــران : 1-5 
آقــای صفرعلــی بیگدلــی بــه شــماره ملــی 4371570501 
ــم  ــره و مدیرعامــل 5-2 خان ــت مدی ــه ســمت رئیــس هیئ ب
نگیــن عموجانــی بــه شــماره ملــی 4311538820 بــه ســمت 
ــه  ــاری ب ــای داود دم ــره 5-3 آق ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نای
ــه  ــره( ب ــات مدی ــارج از هی ــی 4324680124)خ ــماره مل ش
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــدی قربان ــای مه ــر 5-4 آق ــمت دبی س
4311108850)خــارج از هیــات مدیــره( بــه ســمت خزانــه دار 
ــدگان حــق  ــد. 6. دارن ــدت 4 ســال انتخــاب گردیدن ــرای م ب
امضــا :کلیــه اوراق واســناد رســمی وبهــادار وبانکــی وتعهــدآور 
شــرکت ازقبیــل: چــک، ســفته، بــروات وقراردادهــا بــه امضــاء 
رئیــس هیــات مدیــره وخزانــه دار همــراه بــا مهرشــرکت ونامه 
ــا نایــب  ــه امضــاء رئیــس هیــات و ی هــای عــادی واداری ب
رئیــس همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد 7. اختیــارات 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )691989( 8996

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

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

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کاهدوز محله سنگ اصلی 96 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 499 مفــروز از 5 در مالکیــت آقــای حســن کریمــی 
ــه  ــاری ب ــر انب الحشــری ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــت مرحــوم حســین کریمــی  ــع از مالکی مســاحت 472/14 مترمرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صدور ســند 

مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
8375  همایون فالحتکار  

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

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

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کاهدوز محله سنگ اصلی 96 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 500 مفــروز از 5 در مالکیــت آقــای رســول کریمــی 
الحشــری ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی 
بــه مســاحت 492/30 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم حســین کریمــی 
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صدور ســند 

مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار  8374
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

رضـا پنجابـی اظهـار داشـت: 30 هـزار و 
634 خانـوار در زاهـدان، 137 خانـوار در 
زابـل، 13 هزار و 779 خانوار در ایرانشـهر 
و 726 خانوار روسـتایی تاکنون از نعمت 
گاز در سیسـتان و بلوچسـتان بهره منـد 

شدند.
وی گفـت: هماینـک در زاهدان 14 هزار و 
467، زابل 467، ایرانشـهر 12 هزار 574، 
محمـدان 524 و روسـتایی 541 علمک 

گاز نصب شده است.
و  سیسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
بـه  توجـه  بـا  افـزود:  بلوچسـتان 
لوله گذاری هـای انجـام شـده در سـطح 

شـهر زاهدان این شـرکت آماده واگذاری 
تعداد بیشـتری اشـتراک به شـهروندان 

متقاضی است.
میلیـون  پنـج  وام  تخصیـص  بـه  وی 
جهـت کمـک  متقاضیـان  بـه  تومانـی 
هزینـه لوله کشـی و خرید اشـتراک گاز 
نیز اشـاره و بیان کـرد: تعرفه های مرتبط 
بـا حق انشـعاب مطابـق تعرفه شـرکت 
ملی گاز ایران و براسـاس زیربنای منزل 
محاسـبه و قابـل پرداخـت اسـت که در 
بـرای  معافیت هـا  برخـی  مـورد  ایـن 
جانبـازان، کمیتـه  شـهدا،  خانواده هـای 

امداد و بهزیستی اعمال می شود.

بیش از 45 هزار مشترک در سیستان و 
بلوچستان از نعمت گاز بهره مند شدند

58 هزار و 994 حلقه الستیک در استان مرکزی توزیع شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: 58 هزار و 994 حلقه 

الستیک سنگین و نیمه سنگین امسال با نرخ مصوب دولتی در نقاط مختلف این استان توزیع شده است.

ــرز  ــتان الب ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
و  فناورانــه  واحدهــای  بیــن  تفاهم نامــه   210 گفــت: 
ــرز  ــتارتاپی الب ــی اس ــداد مل ــی در روی ــای صنعت واحده

ــد. ــد ش منعق
ــداد  ــزاری روی ــن روز از برگ ــی در دومی ــن فرش محمدامی
ــع کوچــک  ــه و اســتارت آپی صنای ــای نوآوران ــی طرح ه مل
کــه در بــه میزبانــی اســتان البــرز در حــال برگــزاری 
اســت، اظهــار داشــت: بــرای برگــزاری ایــن رویــداد ملــی 
در مرحلــه اول 82 ایــده از 31 اســتان کشــور دریافــت 
ــده از  ــان ای ــا را صاحب ــن ایده ه ــورد از ای ــه 6 م ــد ک ش

ــد. ــه کردن ــرز ارائ ــتان الب اس
ــرز  ــتان الب ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیر عام
بــا بیــان اینکــه بعــد از بررســی های انجــام شــده 30 
ایــده از 18 اســتان کشــور انتخــاب و بــه مرحلــه دوم 
داوری راه پیــدا می کننــد، بیــان کــرد: در دومیــن روز 
برگــزاری ایــن رویــداد ملــی 10 ایــده برتــر بــا نظــر داوران 
از میــان ایــن 18 ایــده انتخــاب می شــود کــه ایــن ایدهــا 

در قالــب کلیپ هــای 6 تــا 10 دقیقــه ارائــه می شــود.
فرشــی بــا بیــان اینکــه ایده هــای اســتارتاپی در بســیاری 
واحدهــای  مشــکالت  گره گشــای  می توانــد  مواقــع  از 
جــزو  البــرز  اســتان  کــرد:  عنــوان  باشــد،  صنعتــی 
ــوده و  ــرو ب ــوزه پیش ــن ح ــه در ای ــت ک ــتان هایی اس اس
ــوع  ــای متن ــتان ایده ه ــودن اس ــی ب ــه صنعت ــه ب ــا توج ب
ــوی  ــی از س ــای صنعت ــرای واحده ــتقبالی ب ــل اس و قاب
واحدهــای فناورانــه ارائــه شــده کــه مــورد اســتقبال قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــرز  ــتان الب ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیر عام
ــزاری  ــتین روز از برگ ــزاری در نخس ــه برگ ــان اینک ــا بی ب
رویــداد ملــی طرح هــای نوآورانــه و اســتارت آپــی صنایــع 
کوچــک  دیــروز بیــش از 210 تفاهم نامــه بیــن واحدهــای 
ــد  ــه نیازمن ــدی ک ــی و تولی ــای صنعت ــه و واحده فناوران
 500 روز گذشــته  فنــاوری هســتند منعقــد شــد،گفت: 
نیازمنــد  صنعتــی  واحدهــای  بیــن  طرفــه  دو  جلســه 
فنــاوری و واحدهــای فناورانــه برگــزار شــد کــه ایــن 
قراردادهــا نقــش مهمــی در در حــل مشــکالت واحدهــای 

تولیــدی و صنعتــی دارد.

همدان_سـاراپرویزی سـاالر/ همزمـان بـا گرامیداشـت هفتـه 
حمـل و نقـل و راهـداری ، راننـدگان و راهـداری 3 مجتمـع 
خدماتـی رفاهـی بیـن راهی در اسـتان همـدان به بهره بـرداری 

رسـد. می 
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان همدان گفت: 
مجتمـع خدماتی رفاهی بهاران در محور اسـدآباد – داشـبالغ با 
آورده شـخصی 38 میلیـون ریـال و 330 میلیـون تومان کمک 
هـای بالعـوض در زمینی به مسـاحت 10 هـزار مترمربع احداث 

است.  شده 
مصطفـی پناهنـده، افتتاح مجتمـع خدماتی رفاهـی والیت در 
زمینـی بـه مسـاحت 6 هـزار متـر مربـع در محور تویسـرکان – 

همـدان را از دیگـر مجتمع هـای قابل افتتاح ایـن هفته عنوان 
کـرد و یـادآور شـد: بـرای این طرح نیـز مبلغ 30 میلیـارد ریال 
از محل آورده شـخصی هزینه شـده و 345 میلیون تومان نیز 

کمـک بالعوض بوده اسـت.
 وی ادامـه داد: مجتمـع خدماتـی رفاهـی طلـوع نیز بـا 10 هزار 
مترمربع مسـاحت در محور جوکار – تویسـرکان از دیگر مجتمع 
هـای قابـل افتتـاح اسـت کـه بـرای ایـن طـرح نیز مبلـغ 35 
میلیـارد ریـال از محل آورده شـخصی هزینه شـده و مبلغ 350 

میلیـون تومـان هم کمـک بالعوض بوده اسـت.
 ایـن مسـئول تأکید کرد: در هـر 3 مجتمع کاربری های داخلی 
شـامل رسـتوران، غرفـه هـای تجـاری، نمازخانـه، سـرویس 

بهداشـتی، تعمیـرگاه و جایگاه سـوخت ایجاد شـده اسـت.
 مدیـرکل راهـداری اسـتان همـدان یادآور شـد: با بهـره برداری 
از ایـن 3 مجتمـع، زمینه اشـتغال 34 نفر فراهم شـده اسـت.
 هـم اکنـون 32 مجتمـع خدماتی رفاهـی بین راهـی فعال در 
اسـتان همـدان وجـود دارد کـه بـا افتتاح ایـن 3 طرح، شـمار 

مجتمـع هـای اسـتان بـه 35 باب می رسـد.
حمیـد پرورشـی خـرم معـاون راهـداری اسـتان بـا تأکیـد بـر 
اینکه آبادانی و توسـعه روسـتاها نقش بسـیار مهمی در توسعه 
و شـكوفایی تولیـد ملـی دارد، اظهـار داشـت: طـرح ملـی ابـرار 
بـه منظـور آسـفالت را ههـای روسـتایی در اسـتان وارد مرحلـه 
عملیاتـی شـده و در قالـب ایـن طرح قـرار اسـت 21 کیلومتر از 

راه های روسـتایی اسـتان آسـفالت شـود.
 او بـا اشـاره بـه اینکه خوشـبختانه تمامی روسـتا های باالی 20 
خانوار اسـتان آسـفالت شـده اند، افزود: در طرح ابرار قرار است 
تعـدادی از راه هـای روسـتا های زیـر 20 خانوار اسـتان آسـفالت 

شوند.
 پرورشـی خـرم بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح در حـال حاضـر در 

راه هـای اولویـت دار روسـتا یی 5 شهرسـتان اسـتان در حـال 
اجراسـت، یـادآور شـد: روسـتای قشـالق شهرسـتان فامنیـن، 
روسـتای هـادی آبـاد شهرسـتان نهاونـد، روسـتای دمورچـی 
شهرسـتان رزن، روستای سیاه گله شهرسـتان اسدآباد , نهنجه 
مالیـر و روسـتای تکمـه داش شهرسـتان همدان روسـتا هایی 

هسـتند کـه طـرح ابـرار در آن هـا در حـال انجام اسـت.
 معـاون راهـداری اسـتان همـدان ادامـه داد: تاکنـون عملیـات 
زیرسـازی ایـن روسـتا ها بـا 2 و نیـم میلیـارد تومـان از محـل 
اعتبـارات ملـی بـه اتمـام رسـیده و بـه زودی نیـز آسـفالت آن 

انجـام می شـود.
ایـن مسـئول بـا بیـان اینکه عملیـات مربـوط به اجـرای طرح 
ابـرار بـه شـکل امانـی و با بهـره گیـری از امکانات ایـن اداره کل 
انجـام می شـود، بیـان کـرد: بـرای اجـرای ایـن طـرح 40 نفر از 
همـکاران و 30 دسـتگاه از ماشـین آالت ایـن اداره کل فعالیـت 

دارند.
26 آذر مـاه در تقویـم کشـور به نام هفته حمـل و نقل، رانندگان 

و راهداری نامگذاری شـده است.

 افتتاح ۳ مجتمع خدماتی رفاهی هم زمان 
با هفته حمل و نقل و راهداری در استان همدان 

اصفهان 

حمایت مجمع نمایندگان استان اصفهان از احداث نورد گرم 2 فوالد مبارکه 
جلسـۀ مجمع نمایندگان استان اصفهان 
در فـوالد مبارکـه تشـکیل شـد و طی آن 
در  اصفهـان  اسـتان  مـردم  نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـالمی بـر اهمیـت 
تکمیـل طـرح شـهید خـرازی و احـداث نورد گـرم 2 این شـرکت تأکید 

کردند.
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، در ایـن جلسـه کـه عصـارزادگان فرمانـدار 
شهرسـتان مبارکـه، حمیدرضـا عظیمیـان مدیرعامـل فـوالد مبارکـه و 
جمعـی از معاونـان ایـن شـرکت نیـز در آن حضـور داشـتند، مدیرعامل 
فوالد مبارکه ضمن قدردانی از تالشـها و اقدامات ملی نمایندگان اسـتان 
اصفهـان در مجلـس شـورای اسـالمی، گـزارش مبسـوطی از اقدامات و 
دسـتاوردهای ایـن شـرکت در سـال 98 و برنامههـای توسـعهای گـروه 

فـوالد مبارکـه ارائـه کـرد کـه مـورد توجه حاضـران واقع شـد.
در جریـان برگـزاری ایـن جلسـه، خبرنـگار فـوالد بـا برخـی نماینـدگان 

حاضـر گفتوگـو کـرده کـه ماحصـل آن را در ادامـه میخوانیـد.
در ایـن جلسـه، نماینـدگان اسـتان اصفهـان مباحـث بسـیار مهـم و 
قابلتوجهی را مورد بررسـی قرار دادند. فوالد مبارکه همواره درحالتوسـعه 
بـوده و هماکنـون پروژۀ احداث و راهاندازی خط نورد گرم شـمارۀ 2 را در 
دسـتور کار خود قرار داده اسـت. این پروژه اهمیت بسـیار ویژهای دارد. 
نماینـدگان معتقدند اجرایی شـدن این پروژه میتواند به رفع مشـکالت 
بسـیاری از شـرکتهای پاییندسـت کمک کند. همچنین با اجرای آن در 
سـایۀ رعایـت اسـتانداردهای الزم، بـرای حدود 8 تا 12 هـزار نفر فرصت 
شـغلی ایجـاد خواهـد شـد؛ ازاینـرو همـۀ نمایندگان بـا نگاه ملـی از آن 
حمایـت میکننـد. در جریان اجـرای این پـروژه، همانگونه که مدیرعامل 

فـوالد مبارکـه نیـز متذکر شـده اسـت، از حداکثـر توان داخلی اسـتفاده 
خواهـد شـد. ایـن امـر بـا در نظر گرفتـن میزان اشـتغالی که بـه همراه 

خواهـد داشـت از مهمترین مزایای طرح اسـت.
وظیفـۀ مـا نمایندگان مجلس این اسـت کـه اجازه ندهیـم این فرصت 
از دسـت بـرود. بیـش از 12 سـال اسـت کـه ایـن پـروژه بـه بهانههـای 
مختلـف بـه تأخیر افتـاده و بیش از این تأخیر جایـز نخواهد بود. تمام 
تـالش مـا بر این اسـت که با خودکفایـی و بینیاز کردن کشـور از واردات 
محصوالتـی کـه امـکان تولیـد آنهـا در داخـل کشـور وجـود دارد، افتخار 
دیگـری در عرصۀ صنعت برای جمهوری اسـالمی ایـران بیافرینیم. الزم 
اسـت از کارگـران خـط مقـدم جبهـۀ اقتصـادی و تالشـگران شـاغل در 
فـوالد مبارکـه که در ایـن افتخارآفرینیها ایفای نقش کردند تشـکر کنم.
 از زمانـی کـه در جریان مقدمات اجرایی شـدن این پروژه قرار گرفتهام، 

دو جلسـه با حضور مسـئوالن مربوطه در وزارت صنعت داشـتهایم. همۀ 
مسـئوالن بایـد بـه ایـن امـر تعهـد ملـی داشـته باشـند و نبایـد بـه آن 

باشند. بیاعتنا 
بـا راهانـدازی ایـن خـط بـه خودکفایـی در تولیـد ورقهـای خـاص بـا 
کیفیتهـای گوناگـون و انـواع مختلف دسـت پیـدا خواهیم کرد و کشـور 
از واردات انـواع ورق بینیـاز خواهـد شـد. عـالوه بـر این، راهانـدازی این 
پـروژه موجـب امیدآفرینـی و تقویـت روحیۀ جوانـان خواهـد. در انجام 
ایـن پـروژه، اسـتانداردهای زیسـتمحیطی را در نظـر خواهیم داشـت و 
براسـاس شـناختی کـه از مدیران فـوالد مبارکـه داریم، اطمینـان داریم 
کـه بـا اینگونـه مسـائل کمافیالسـابق بـا دغدغـه و حساسـیت برخورد 
خواهنـد کـرد. همـۀ مسـئولین باید همـواره در نظر داشـته باشـند که با 
اجرایی شـدن این پروژه از خامفروشـی فوالد پیشـگیری خواهد شـد. 
بـه همیـن دلیـل اگر در داخل کشـور مجموعه هـای اجرایی بهقـدر الزم 
همراهـی و همـکاری نکننـد، برحسـب وظیفـه پیگیری خواهیـم کرد و 

هیچگونـه تعلـل و تأخیـر در انجـام این پـروژه پذیرفتنی نیسـت.

44تن زعفران خراسان رضوی 
در طرح حمایتی خریداری 

شده است
مدیـرکل تعـاون روسـتایی خراسـان رضـوی 
گفـت: 44تن زعفران در طرح حمایتی زعفران 
خریـداری شـده که 800 کیلوگـرم آن به صورت 
 سـپرده بـورس کاالیی خریداری شـده اسـت. 
بـه گـزارش روزنامـه پیـام مـا،  ایـرج ناصری 
مقـدم در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا افـزود:   بـا 
ابالغ وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان مرکزی 
تعـاون روسـتایی و هماهنگـی هـای الزم بـا 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و تامیـن 
بودجـه از سـوی سـازمان مدیریـت و برنامـه 
ریـزی کشـور خرید حمایتی زعفـران ازتاریخ8 
آبـان مـاه زیرنظـر کارگـروه طـرح حمایتـی 
اسـت.  شـده  شـروع  اسـتان  در   زعفـران  
وی گفـت: تـا نیمه آذرمـاه در مراکـز خرید44 
تـن زعفـران از کشـاورزان زعفـران کار اسـتان 
تاکنـون بیـش  خریـداری شـده اسـت کـه 
 از21 تـن بـه مرکـز اسـتان حمل شـده اسـت. 
مدیـرکل تعـاون روسـتایی خراسـان رضـوی 
دربـاره وضعیـت پرداخـت  وجه به کشـاورزان 
حمایتـی   درطـرح  زعفـران  دهنـده  تحویـل 
افـزود:  تاکنـون دو چـک لیسـت معـادل 17 
تـن نهایـی شـده  کـه در مرحلـه اول پرداخت 
20 درصـد تامین اعتبارشـده  و تا نیمـه آذر 50 
 درصـد چک لیسـت ها پرداخت شـده اسـت.

ناصـری مقـدم  افـزود: چـک لیسـت دوم 
پایـان  تـا  نیـز  هـای کشـاورزان  پرداختـی 
بـه  و  شـود  مـی  پرداخـت  و  آمـاده  هفتـه 
میـزان زعفرانـی کـه در سـامانه نهایـی ثبـت  
طـرح  تاپایـان  هـم  درصـد   50 شـود  مـی 
 یعنـی 30 آذر مـاه تامیـن اعتبـار مـی شـود. 
زعفـران  بـورس کاالیـی  سـپرده  دربـاره  وی 
خراسـان رضـوی گفـت:  از44 تـن زعفـران 
صـورت   بـه  800 کیلوگـرم  شـده  خریـداری 
بـوده کـه پرداختـی  سـپرده کاالیـی بـورس 
 آن نیـز بـه کشـاورزان تامیـن شـده اسـت. 
مدیرکل تعاون روستایی خراسان رضوی درباره 
خریـد زعفـران توسـط چینی ها خاطر نشـان 
کـرد: دراین زمینـه اطالعی نداریـم زیرا نظارت 
بـر صـادرات و واردات وظیفـه سـازمان صمت 
 اسـت و آنهـا متولـی نظـارت بـر بازار هسـتند. 
وی گفـت: دربـاره خرید زعفران توسـط چینی 
هـا، نمیتـوان اظهار نظر کرد زیرا وظیفه شـبکه 
زعفـران   حمایتـی  خریـد  روسـتایی  تعـاون 

است.

انعقاد 210 تفاهم نامه خراسان رضوی 
بین واحدهای فناورانه و 

واحدهای صنعتی 

تجلیل از 2۱ انجمن و فعال زیست محیطی کشور

برگزاری دومین جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش با حضور منتخبینی از 11 استان

دومیــن دوره جایــزه محیــط زیســتی 
دکتــر رادمنــش بــا معرفــی و تقدیــر 
از منتخبیــن 11 اســتان کشــور برگــزار 
دومیــن  اختتامیــه  مراســم  شــد. 
ــر  ــط زیســتی دکت ــزه محی دوره جای
ــد و  ــزار ش ــران برگ ــش در ته رادمن
ــالی  ــر ارس ــش از 91 اث ــان بی از می
بــه دبیرخانــه جایــزه، هیــات داوری 
را  فــرد  و  انجمــن   21 نهایــت  در 
منتخــب دریافــت جایــزه معرفــی 
ــازده  ــی از ی ــور منتخبین ــود. حض نم
اســتان فــارس، لرســتان، تهــران، 
سیســتان، کهگیلویــه ، خوزســتان، 
مازنــدران،  کردســتان،  بوشــهر، 
دومیــن  در  هرمــزگان  و  گلســتان 
ــر  ــط زیســتی دکت ــزه محی دوره جای
رادمنــش از افزایــش ســطح کمــی و 

کیفــی آن حکایــت دارد.
ایــن  در  رادمنــش  محمــد  دکتــر 

موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  مراســم 
بیــان  زیســت  محیــط  تخریــب 
داشــت: محیــط زیســت هنــوز بــرای 
ــیه  ــث حاش ــک بح ــردم ی ــتر م بیش
ای اســت کــه بــه گمانشــان از شــکم 
ــز  ــرای عــده ای نی ســیری اســت، ب
یــک بحــث روشــنفکری اســت.  وی 
افــزود: ایــن افــراد در نشســت هــای 
خصوصــی شــان از فلســفه، سیاســت 
و مســائل اجتماعــی ســخن مــی 
گوینــد و گریــزی بــی عمــل هــم بــه 
ــد. مســایل زیســت محیطــی می زنن

بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  رادمنــش 
محیــط  تخریــب  اندکــی  عــده 
زیســت یــک تهدیــد جــدی و در 
حــد مــرگ و زندگــی اســت تصریــح 
کــرد: تخریــب محیــط زیســت بــرای 
ــی را  ــان حالت ــدک هم ــده ان ــن ع ای
دارد کــه مــا در دره ای بســیار شــیب 

هولنــاک  ســیلی  و  نشســته  دار 
در  ســهمگین  رانــش  یــک  یــا  و 
ســر  روی  شــدن  خــراب  حــال 
ــط  ــب محی ــت تخری ــت. واقعی ماس
ــش  ــا ران ــاک و ی ــیل هولن از آن س
ــر اســت.  ــاک ت ســهمگین هــم هولن
همایــش  ایــن  عنــوان کــرد:  وی 
ــا شــده  ــر از کســانی برپ ــرای تقدی ب
ــرد ســهمگین ســهیم  ــن نب ــه در ای ک
هســتند و امیــدوارم ایــن تقدیــر 
از مــا  انــدک  را هرچنــد  و تشــکر 
در  را  و جهــاد خودشــان  بپذیرنــد 
ــت  ــته تقوی ــش از گذش ــن راه بی ای

نماینــد.
محســن خیرالهــی دبیــر جایــزه محیــط 
زیســتی دکتــر رادمنــش نیز خاطرنشــان 
ســاخت: ایــن جایــزه بعنــوان فرآینــدی 
مردمــی و بــا مدیریــت بخــش خصوصی 
ســاز و کاری اســت بــرای شناســایی، 

همــه  از  و حمایــت  تقدیــر  معرفــی، 
کســانی کــه بصــورت گروهــی یــا فــردی 
خــود  ســرزمین  پاسداشــت  بــرای 
داوطلبانــه تــالش مــی کنند. وی بــا بیان 
ــر و تشــکر از اقدامــات و  ــن کــه تقدی ای
فعالیــت افــراد موجــب انگیــزه بخشــی 
ــی  ــو م ــه جل ــای رو ب ــت حرکته و تقوی
شــود افــزود: هــدف اصلــی ایــن جایــزه 
نیــز همیــن بــوده و امیدواریــم تــا ضمن 
ــه فعالیتهــای  تحــرک بخشــی بیشــتر ب
داوطلبانــه در حــوزه محیــط زیســت، 
ــات  ــتر اقدام ــتردگی بیش ــداوم و گس ت
محیــط زیســتی را در ســطح کشــور 

ــیم. ــاهد باش ش
خیرالهــی ضمــن ابــراز امیــدواری 
ــا و  ــمن ه ــتر س ــارکت بیش ــه مش ب
دوره  در  زیســت  محیــط  فعالیــن 
ــت  ــط زیس ــزه محی ــی جای ــای آت ه
داشــت:  اظهــار  رادمنــش  دکتــر 
از  رادمنــش  دکتــر  اصلــی  هــدف 
ــدد  ــات متع ــت و انجــام اقدام حمای
محیــط زیســتی همگرایــی و هــم 
افزایــی بیشــتر ســمن هــا بــوده 
گونــه  هــر  از  اســتقبال  ضمــن  و 
بهبــود  بــرای  راهــکار  و  پیشــنهاد 
بــا  آتــی  ســالهای  در  برنامــه، 
رســانی  اطــالع  دامنــه  گســترش 
تــر  قــوی  دبیرخانــه  تشــکیل  و 
انتظــار مــی رود تــا ضمــن اســتقبال 
ــط  ــای محی ــراد و گروهه ــتر اف بیش
زیســتی، پاسداشــت فعالیــت هــای 
را  آنــان  داوطلبانــه  و  صادقانــه 

داشــت. خواهیــم 
محمــد  دکتــر  اســت  گفتنــی 
رادمنــش پزشــک متخصــص متولــد 
ســاکن  و  بویراحمــد  شهرســتان 
ــوده کــه سالهاســت در کنــار  اهــواز ب
ــود در  ــی خ ــای تخصص ــت ه فعالی
زمینــه پوســت و مــو بــه صــورت 
داوطلبانــه بخشــی از وقــت و درآمــد 
خــود را بــه ترویــج فرهنــگ محیــط 

ــد. ــی ده ــاص م ــتی اختص زیس
ــزه  ــن دوره جای ــج داوری دومی نتای

محیــط زیســتی دکتــر رادمنــش بــه 
شــرح ذیــل مــی باشــد:

برتر جایزه اول:برندگان  رده 
1-انجمــن خزنــدگان پــارس بــه   
مدیریــت هانیــه غفــاری 2-موسســه 
ایــده نــو دوســتدار هرمــزگان بــه 

ــی ــم اقبال ــت مری مدیری

دوم:برندگان  رده 
جایزه ویژه 

 الف(برنــدگان حقیقی
حســین  شــجره،  دینــار  ملــک 
افشــون،  علیرضــا  نمــا،  داســتان 
محمــود کشــاورز، احمــد قالونــد، 
ناصــر حســن  دهکــردی،  شــهرام 

قالــب موسســه و  ب(برنــدگان در 
ــواداران کارون  ــن ه ــن 1-انجم انجم
ــت نســرین  ــه مدیری زالل شوشــتر ب

ــتانی بوس
2-انجمــن ســفیران بانــگ زمیــن 

ــوراد ــدی نیک ــت ه ــه مدیری ب
ــتان  ــه شهرس ــبز تمیش ــون س 3-کان
بــه مدیریــت معصومــه  کردکــوی 

ــاورز  کش
طبیعــت  دوســتدارن  4-موسســه 
جهــان نمــا بــه مدیریــت محمــد 

مخدومــی
ــن  ــاران ترکم ــراک ب ــکل یاپ  5-تش

ــوری ــی پ ــره قل ــت منی ــه مدیری ب

سوم:برندگان  رده 
تقدیر شایسته 

فرشــاد   : حقیقــی  الف(برنــدگان 
نــژاد کریمــی، آریــا لطفــی، مینــا 
ــی،  ــفیع ربیع ــد ش ــیروانی، محم ش

علــی نجــات روســتا
انجمــن  قالــب  در  ب(برنــدگان 
میــراث  1-انجمــن  موسســه  و 
مدیریــت  بــه  کازرون  پریشــان 

پــور  ســیاح  جــواد  محمــد 
ــه  ــرس ب ــه کاران زاگ ــن دان 2-انجم

ــروزی ــرز پی ــت فرام مدیری
3-انجمــن ســبز اندیشــان کاکــی 

ــتاد ــد اس ــت محم ــه مدیری ب

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

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه چالکسرا محله سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 1339 مفــروز از 74 در مالکیــت آقــای علــی کریمــی 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــع از مالکیــت کاســگل  ــه مســاحت 229/26 مترمرب نیمــه ســاخت ب

ــرائی  ــدی چالکس عب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم  مــدت یــک مــاه  ب
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م ــس از تقاض پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8387

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

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

ــی مــی گــردد . 15 روز جهــت عمومــی آگه
قریه حاجی رودبار سنگ اصلی 100 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 971 مفــروز از 23 در مالکیــت آقــای جــواد کمالــی زاده  
ــه مســاحت  ــاری ب ــر انب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــور  ــم پ ــت موســی ابراهی ــع از مالکی 210/57 مترمرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

8386  همایون فالحتکار  

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

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

ــی مــی گــردد . 15 روز جهــت عمومــی آگه
قریه کوجیل سنگ اصلی 86 بخش 16 گیان 

ــان   ــد بهری ــای مجی ــت آق ــروز از 85 در مالکی ــاک 452 مف 1 - پ
ــاحت 214/51  ــه مس ــاری ب ــا انب ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــور  ــمی پ ــه قاس ــمیع ال ــت س ــع از مالکی مترمرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8385

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

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

ــی مــی گــردد . 15 روز جهــت عمومــی آگه
قریه چالکسرا سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان 

ــی   ــی کریم ــای عل ــت آق ــروز از 63 در مالکی ــاک 1305 مف 1 - پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 

ــور  ــع از مالکیــت ســیده فاطمــه ســیدنی ن 145/67 مترمرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

8384  همایون فالحتکار  

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

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

ــی مــی گــردد . 15 روز جهــت عمومــی آگه
قریه پله شاه سنگ اصلی 21 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 30 مفــروز از 18 در مالکیــت آقــای محمدرضارجبــی  
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه شــرط تجمیــع بــا پــاک مجــاور 
ــی  ــعبان ضمام ــوم ش ــت مرح ــع از مالکی ــه مســاحت 500 مترمرب ب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8382
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گویند بخواب تا 
به خوابش بینی

ای بیخبران چه جای خواب 
است مرا

ابوسعید ابوالخیر

عکس نوشت

عکس:
محمد خضری مقدم

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما به بررسی تهدید معدن کاوی 
بر کوه ها پرداخته است.

سال گشت

مردی که...
تا 24 دی در مجموعه تئاتر دیوار 

چهارم در حال اجرا است.

گروه آوای بیداد
23 آذر در  فرهنگسرای نیاوران

 برگزار می شود.

فرانکنشتاین
 تا 03 دی در تئاترشهر - سالن اصلی 

در حال اجرا است.

من روزی یه آهنگ با ناهارم می خورم 
یکی با شامم، من آدما رو فقط تو ماشینم 

می بینم، نه تو دفتر اونا نه تو دفتر من

حکم

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

نه آخر تو آنی که ما را زیانی
نه آخر توانی که ما را زیانی

مگر زین بسودی که ما را بسودی
وزین بر زیانی که ما را زیانی

چو ما را بهشتی چه ما را بهشتی
چو ما را جهانی چه ما را جهانی
چراغ چه راغی و سرو چه باغی
که دل را امانی و جانرا امانی

نه خورشید بامی که خورشید بامی
نه عین روانی که عین روانی
تو آن کاردانی که آن کاردانی

که از دلستانی ز دل دل ستانی
تو چشمی و چشم از جفای تو چشمه

تو جانی و جان بی وفای تو جانی
تو ماه و مرا پیکر از دیده ماهی
تو خان و مرا خانه از گریه خانی
تو در کار و در کار خواجو نبینی

تو بر خوان و هرگز بخوانم نخوانی

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

لغو قرارداد تقسیم ایران 
از سوی لنین

از یازدهـم تـا چهاردهـم دسـامبر سـال 1917 )دهـه 
آخـر آذر 1296 هجـری خورشـیدی( دولـت انقـالب 
اعالمیـه  چنـد  در  روسـیه  ای(  )تـوده  بلشـویكی 
جداگانـه قراردادهـای تحمیلـی دولـت تزاری روسـیه 
بـه ایـران و امتیـاز هـای كسـب شـده از ایـران را لغو 
و از بدهـی هـای پولـی ایـران بـه روسـیه صـرف نظر 

. كرد
دسـامبر   14 در  ای كـه  اعالمیـه  در  لنیـن شـخصا   
1917 بـه امضـای او صـادر شـده بـود عهدنامـه اوت 
تقسـیم  بـر  دایـر  روسـیه  و  انگلسـتان  سـال1907 
ایـران بـه دو منطقـه نفـوذ و یـك منطقـه بـی طـرف 
فـی مابیـن و ضمائـم محرمانـه آن را سـاقط از درجـه 
اعتباراعـالم داشـت و تاكیـد كـرد كه هرگونـه قرادادی 
ارضـی  تمامیـت  ملـی،  اسـتقالل، حاكمیـت  بـا  كـه 
را محـدود  آن  و  داشـته  مغایـرت  ایرانیـان  آزادی  و 
كنـد از ایـن لحظـه بـی اثـر و كان لـم یكـن اسـت 
خارجـی كـه  وجـود  دیگـر  و  پـاره كـرده  را  همـه  و 

بتـوان بـه آنها اسـتناد كـرد نخواهنـد داشـت.مقامات 
مفلـوك و نـاآگاه دولـت وقت تهـران غفلـت كردند كه 
بخواهنـد؛ اکنـون کـه نظـام تـزاری روسـیه از میـان 
رفتـه، قراردادهـای گلسـتان و تركمـن چـای كـه بـا 
میانجـی گـری انگلسـتان تنظیـم شـده بـود لغـو و 
مناطـق متصرفـه بـه وطـن بازگردانـده شـوند. تردیـد 
نبـود دولـت انقالب روسـیه كه در آن زمـان در مناطق 
شـمال ارس بـا دشـواری هـای متعـدد رو بـه رو بود 

ایـن خواسـت را مـی پذیرفـت.
در پـی اعالمیـه لنیـن، تروتسـكی بـه عنـوان كمیسـر 
بـه  كـه  داشـت  اعـالم  روسـیه  مسـلح  نیروهـای 
عهدنامـه  طبـق  بـر  كـه  روسـیه  نظامـی  واحدهـای 
انگلسـتان و روسـیه مبنـی بـر تقسـیم ایـران در ایـن 
كشـور مسـتقر شـده اند دسـتور خروج فوری از ایران 
را داده اسـت. سـران انقـالب روسـیه سـپس بـرای 
جلـب اعتمـاد ایرانیـان بـه حرفهـای خـود »براویـن« 
دیپلمـات روسـیه را بـه تهـران فرسـتادند تـا افـكار 
عمومـی ایـران را حضـورا از ماوقـع آگاه سـازد و بـه 

عنـوان نماینـده سیاسـی روسـیه در ایـران بمانـد.
 20 روز پـس از صـدور اعالمیه لنین نیروهای روسـیه 

بـه فرماندهـی ژنـرال باراتف ایـران را تـرك گفتند. در 
همـان روز كـه آخرین واحـد روس از ایران خارج می 
شـد، نیروهـای انگلیسـی چنـد شـهر را در كرمانشـاه 
بـه  باالخـره  ایـران  تصـرف كردنـد كـه دولـت وقـت 
خـود جـرات داد و در بهمـن همیـن سـال از دولـت 
انگلسـتان خواسـت كـه بـا توجـه بـه لغـو عهدنامـه 
دوجانبـه 1907 از سـوی لنیـن كـه بـا كنـار رفتـن یك 
طـرف قضیـه، از صـورت عهدنامـه خـارج شـده اسـت 
لنـدن هـم لغو آن را اعـالم دارد و نیروهای انگلیسـی 
را از قلمـرو ایـران بیـرون بـرد، واحـد نظامی»اس پی 
آر« را كـه افـراد آن ایرانـی ولـی مـزد بگیر انگلسـتان 
و زیـر نظـر افسـران انگلیسـی هسـتند منحـل سـازد؛ 
بـه عـالوه ، باشـركت نماینـدگان ایـران در مذاكـرات 
صلـح ورسـای مخالفـت نكنـد و بپذیـرد كـه از كاالی 
انگلیسـی وارده بـه ایـران عوارض گمركی گرفته شـود 
و دخالـت خـود را در امـور گمركـی ایـران تعدیـل كند 
و درآمـد گمـركات را پـس از برداشـت اقسـاط طلـب 
خـود بـه ایـران مسـترد دارد. بدبختـی بزرگـی اسـت 
كـه یـك دولـت باسـتانی بـر گمـركات خـود هـم حق 

دخالت نداشـته باشـد.

بازی تاج و تخت
تا 14 دی در   خانه نمایش مهرگان 
)سالن شماره 1( در حال اجرا است.

نمایش

آقـای کالیـن دوسـت و رفیـق زیـاد دارد؛ امـا با تعداد بسـیار کمـی از آن¬ها 

رفـت و آمـد جـدی دارد. آدمـی اجتماعی؛ امـا از نوع خاص خودش اسـت. 

بدیـن صـورت کـه  از تایم سـپری کـردن با دیگـران لـذت فـراوان می¬برد. 

امـا اوقـات تنهایـی¬اش را هم بـا چیزی عوض نمی¬کنـد. خالصه این¬که 

ایشـان خیلـی کـم پیـش می¬آید که بـه خانة یکی از دوسـتانش بـرود که 

گویـا همیـن هفتـة پیـش ایـن اتفاق نـادر پیـش آمـد. یعنی آقـای کالین 

دعـوت شـد و تصمیم گرفت دعوت این دوسـت نیکـش را اجابت کرده و به 

خانـة او بـرود. از آن¬جـا که اولین بار بود به آن¬جـا می رفت؛ طبیعتًا آدرس 

را جویـا شـده¬بود و پـس از کسـب آن غـام غام گویـان راهی آن¬جا شـد. 

ولـی هنگامی¬کـه بـه آدرس مورد نظر رسـید دچـار گمراهی شـد. در آدرس 

ارسـالی نوشـته¬ بـود بلـوک شـماره هفـت؛ امـا در شـهرک مـورد نظـر روی 

دیـوار نوشـته شـده¬بود: »به سـمت بلوک هفت« دچار مشـکل شـده¬بود 

و نمی دانسـت بایـد بـه معلم-هـای دوران ابتدایـی¬اش فحـش بدهـد که 

خوانـدن اعـداد را درسـت یـادش ندادنـد یا به مسـئولین این شـهرک؟ آخر 

هـر چـه می-گشـت بلوک¬هـای 11، 13 و 9 بودند. اما بلوک کوفتی شـماره 

هفـت کـه مد نظرش بـود گویی موجودیت نداشـت. برگشـت و دیـواری که 

آدرس بر رویش نوشـته شـده¬بود را دوباره نگاه کرد و به خودش گفت:»به 

مقدسـات قسـم که این¬جا نوشـته بلوک شـماره 7 از این طرف است.« اما 

هـر چـه تحقیـق می¬کـرد، یافت می¬نشـد. تصمیم گرفت از کسـی کمک 

بگیـرد. از آن مردهـا نبـود کـه در آدرس پرسـیدن مغرور و یک¬دنده باشـد. 

مثل بچه آدم وقتی گم می¬شـد، می¬پرسـید و جنسـیت هم اصالً برایش 

مهـم نبـود. چـون  کـه معتقد بـود زن و مرد فرقی بـا هم ندارنـد. اتفاقا تنها 

جنبنـده¬ای کـه در آن حوالـی وجـود داشـت، یـک دختـر خانـم نحیـف و 

باریـک بـود کـه گویا انتظار کسـی را می¬کشـید. دنـده را در جهتی قـرار داد 

کـه سالشـیس* بـه عقـب بـرود و رفـت و رفت تا جلـوی پای خانـم مورد 

نظـر ترمـز کرد. با ادب و احترام و عذرخواهی از این¬که مزاحم وقت ایشـان 

شده¬اسـت، پرسـید:»بلوک هفتم کجاسـت؟« باریکه خانم با دسـت اشاره 

کـرد که وارد بال اشـتباهی شـهرک شده¬اسـت و باید برگـردد و به آن یکی 

بـال بـرود، بلوک هفت آنجاسـت. آقـای کالین در حالی کـه زیر لب و خیلی 

نحیف به دوسـتش که پاسـخگوی تلفن نبود و  عوامل اجرایی سـاختمان 

کـه این¬گونـه آدرس نوشـته¬بودند، حرف¬های قشـنگ مـی¬زد از باریکه 

خانـم تشـکر کـرد و روانه آن یکی بال شـهرک شـد.

در آن بـال گویـا تنهـا چیـزی کـه نصیبـش شـده¬بود بلـوک هـای 14،17 ، 

22 و 21 بـود. خیلـی دلـم می¬خواسـت در آن لحظه هـم میدیدمش. آخر 

وقتی عصبی می شـود به جای اینکه ترسـناک شـود ناز و کیوت می¬شـود. 

خالصـه بـاز هـم دور زده و بـه سـمت همـان بـال اول رفته¬بـود تا بـار دیگر 

بـا دقـت بیش¬تـری بگـردد و دیده¬بـود که باریکـه خانم همچنـان انتظار 

می¬کشـد و در حالـی کـه بـا دسـت نشـانش می¬دهـد ریز ریـز میخندد. 

آقـای کالیـن ایسـتاد تـا علت خنـده و نبـودن بلـوک هفتـم در آن یکی بال 

را جویـا شـود کـه وی به ایشـان گفته¬بود:»حقت اسـت. تا تو باشـی دیگر 

مزاحـم دختـر مـردم نشـوی!« حاضـرم حقـوق سـه روزم را بدهـم ولی این 

بـار دیگـر بتوانـم قیافـه¬اش را در آن لحظـه ببینم. خیلی دلـم می¬خواهد 

بگویـم ایشـان از ماشـین پیاده شـد و در حالـی که چپ و راسـت به صورت 

آن متوهـم چـک مـی¬زد بـه وی می¬فهمانـد که هر کسـی که جلـوی پای 

آدم ترمـز می¬زنـد دلیلـش ایـن  نیسـت که بخواهـد مزاحمت ایجـاد کند.  

ولـی خـب دنیـای واقعـی چیز دیگری اسـت و آقـای کالین بـه مقوله کظم 

غیض اشـراف جالبی دارد. هیچی نگفته¬بود و شیشـه را باال داده و راهش 

را کشـیده¬بود. ولی با خودش فکر کرد چرا ملت در این سـرزمین عجایب 

ایـن قـدر مریـض شـده¬اند؟ اکثر تفاسـیر به حـدی کج و غلـط بین برخی 

از آن¬هـا برداشـت می شـود کـه پنداری فقـط یک چیزی از آن شـنیده¬اند 

و بویـی از مفهـوم آن¬هـا مثـالً همین فمنیسـم نبرده¬اند و هر چیـزی را با 

چیـز دیگر قاطـی می¬کنند. 

ولـی وقتـی کـه باألخره بلوک شـماره هفـت که انـگار قایم شـده¬بود را پیدا 

کرده¬بـود از مصاحبـت بـا دوسـتانش خیلـی لـذت برده¬بـود و آن¬قـدر 

خندیده¬بودنـد کـه ایـن غـم را بـا خـود شسـته و برده¬بود.

* سالشیس: نام ماشین آقای کالین

فمنیسم من،فمنیسم تو

ناصر شجاعی
طنزپرداز

کالین در سرزمین عجایب 


