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ــر دارد از  ــران در نظ ــی ای ــی دولت ــی بازرگان ــادر تخصص ــرکت م ــی از ش ــه نمایندگ ــان ب ــتان کرم ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم اداره کل غل
ظرفیتهــای موجــود در ســطح اســتان )شهرســتان هــای فاریــاب- قلعــه گنــج- منوجــان- رودبــار جنوب-ارزوئیــه – بافــت - کهنــوج ( در فصــل 
ــد  ــوان مرکــز خری ــران بعن ــی ای ــی دولت ــط شــرکت مــادر تخصصــی بازرگان ــر ضواب ــی در ســال 99 براب ــه هــای روغن ــدم و دان ــی گن ــد تضمین خری
تضمینــی ونگهــداری اســتفاده نمایــد ، لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی وحقیقــی در ســطح اســتان کــه واجــد شــرایط وامکانــات زیــر مــی باشــند 
دعــوت میگــردد تقاضــای خــود را حداکثــر تــا تاریــخ 1398/9/30 بــه  آدرس کرمــان  بلــوار شــهید صدوقــی روبــروی ســتاد فرماندهــی انتظامــی اداره 
کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمــان تحویــل نماینــد . متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ســاعات اداری بــه آدرس 
:کرمــان بلــوار شــهید صدوقــی روبــروی ســتاد فرماندهــی انتظامــی اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمــان  مراجعــه و یــا باشــماره 31 

ــد. ــی 137 و112 تمــاس حاصــل فرماین -32123630 داخل

اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمــان بــه نمایندگــی از شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران در نظــر دارد در فصــل 
خریــد تضمینــی گنــدم در ســال 99 از خدمــات کارکنــان دولــت پــس از ارائــه آمــوزش هــای الزم بعنــوان عامــل تشــخیص و عامــل ذیحســاب 

)عامــل ذیحســاب صرفــًا از پرســنل رســمی دولــت خدمــات کشــوری ( در مراکــز خریــد اســتفاده نمایــد.

شرایط مراکز خرید
1-داشـتن ظرفیـت انبارداری متناسـب با حجم بـرآوردی خریـد مرکز نظیر 
انبار سـاده مسـقف ، انبار نیمه مکانیـزه ، انبار تمام مکانیزه ، سـیلوی فلزی، 

سـیلوی بتنـی وانبار چـادری و توان تخلیـه و بارگیری متناسـب با مرکز.
2-داشـتن محوطـه محصور ، کف محوطه آسـفالت یا بتن بـا درب ورودی 

وخروجـی قابل کنترل
3-دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحا متصل به رایانه وچاپگر.

4-دارا بودن تجهیزات وامکانات مناسب برای تخلیه وبارگیری محموالت
5-دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر
6-دارا بودن بستر ارتباط اینترنتی وتجهیزات مربوط به آن

7-دارا بودن رایانه وچاپگر متناسب با حجم خرید مرکز
8-دارا بـودن نیروی انسـانی مجـرب و مطلع در حوزه هـای کنترل کیفی ، 

بازرگانـی ومالی وانفورماتیک

9-دارا بـودن امکانـات وتجهیـزات کنتـرل کیفـی نظیرترازودیجیتـال بـا 
دقـت 2 رقـم اعشـار ، پنس ، الک )مطابق دسـتور العمل هـای ابالغی به 
تعـداد کافـی( ، رطوبـت سـنج، بمبو )بـه تعداد کافـی( ، میز کار مناسـب 
بـا نور کافی-سـکوی نمونه برداری ، سـینی اسـتاندارد افـت زنی 50*50 
سـانتی متـر ، کاردک ، سـرتاس سـرتخت و ... و فضـای نگهـداری نمونـه 

آزمایش.
10-دارا بودن کاور و امکانات پوشـش مناسـب به منظور حفظ وحراسـت از 

کاال در انبارهـای چادری
11-دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد

12-امکان نگهداری اسناد محموالت خرید وارائه به شرکت 
13- دارا بودن سیستم اطفاء حریق

14- دارا بـودن امکانـات رفاهـی نظیـر نمازخانـه ، سـرویس بهداشـتی ، 
و... آبسـردکن 

لـذا از کلیه افراد واجد شـرایط و سـازمان هـا و ادارات دولتی ترجیحًا افراد 
بـا تجربـه در امـور حسـابداری ، مالـی و بازرگانـی درخواسـت مـی شـود 
تقاضـای همـکاری خـود را بصـورت مامـور در فصل خرید بـه همراه حکم 
کارگزینـی و موافقـت کتبی دسـتگاه اجرایـی حداکثر تا تاریـخ 98/09/30  
بـه آدرس کرمـان : بلـوار شـهید صدوقـی سـه راه سـیلو ، روبـروی سـتاد 

فرماندهـی نیـروی انتظامی و یا فکـس 32123586 ارسـال و در صورت 
نیاز به کسـب اطالعات بیشـتر بـا شـماره  31 - 32123630 داخلی 137 

و 131 تمـاس حاصـل فرمایند.
ضمنـًا حـق ماموریـت  افـراد در قالـب ضوابـط کارکنـان پرداخـت 

خواهـد شـد.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

شماره 98/9/1/1/ز
نوبت اول  آگهی مزایده

شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان در نظــر دارد مقــداری لوازم مســتعمل و اســقاطی را 
از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند لــذا از کلیــه عالقمنــدان شــرکت در مزایده 

دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایــده از تاریــخ 98/09/12 لغایــت 
ســاعت 13 روز شــنبه مورخــه 98/09/16 بــه آدرس رفســنجان، بلــوار امــام رضــا )ع( شــرکت 

آب و فاضــالب رفســنجان دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد. 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 131/000/000 ریال می باشد. 
تاریخ تحویل پیشنهادهای قیمت حداکثر ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 98/09/26 می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 9 روز چهارشنبه مورخه 98/09/27 می باشد. 
هزینه های درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده است. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

جهـت اطالعـات بیشـتر مـی توانید بـا شـماره تلفـن هـای 34281001-3 دفتـر قراردادها تماس 
حاصـل فرمائید.
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ایجاد بانک اطالعاتی فعاالن 
حوزه فاوای ایران

پایـش محیـط کسـب و کار فعـاالن حـوزه فناوری 
اطالعـات کشـور در دوره نهـم هیئـت نماینـدگان و 
کمیسـیون فنـاوری اطالعـات مـورد توجـه جـدی 
قـرار گرفتـه تا یـک بانک اطالعاتی از شـرکت های 
فعـال در ایـن حوزه ایجاد شـود.به گـزارش ایلنا به 
نقـل از فدراسـیون فـاوا، محمدرضـا طالیـی درباره 
دالیـل ایجـاد این بانک گفت: ایـن بانک اطالعاتی 
ایجاد شـده تا بتوانیم ابتدا پتانسـیل های تولیدی 
و خدماتـی شـرکت های ایـن حـوزه در سراسـر 
کشـور را شناسـایی کنیـم، تصمیم بـه ایجاد بانک 
اطالعاتـی از فعـاالن حـوزه فنـاوری اطالعـات در 
سراسـر کشـور گرفتیـم. از همین رو بـرای این کار 
یـک فـرم را در سـایت اتـاق ایـران قـرار دادیـم که 
فعـاالن می توانند مشـخصات خود و شرکت شـان 
را در آن ثبـت کننـد.وی تاکیـد کرد: مـا قصد داریم 
تـا از پتانسـیل اتاق های شهرسـتان ها نیـز در این 
زمینه اسـتفاده کنیم تا با همکاری آنها در سراسـر 
ایـران ایـن کار مطالعاتی صورت گیـرد. فعاالن این 
حـوزه می تواننـد بـا رجـوع بـه سـایت اتـاق ایـران 
کـه یـک فـرم الکترونیکـی در آن طراحـی شـده، 
نسـبت بـه معرفـی مجموعـه خـود اقـدام کننـد.

رییس کمیسـیون فـاوای اتاق ایـران درباره اهداف 
گـردآوری این اطالعـات گفت: ایـن اطالعات برای 
چنـد منظـور گـردآوری می شـود. نخسـت اینکـه 
از طریـق اتـاق بتوانیـم بـا ایـن شـرکت ها ارتبـاط 
برقـرار کنیـم و موانع و مشـکالت آنها را شناسـایی 
کنیـم. در گام بعـدی دنبال آن هسـتیم راهکارها و 
پیشـنهادهای آنها را بشـنویم و در آخر دسته بندی 

مشـخصی از فعالیـن این حوزه داشـته باشـیم.
طالیـی همچنیـن تصریح کـرد: فعاالن حـوزه فاوا 
امـروزه در بخش هـای مختلـف فعالیـت می کنند 
و مـا می خواهیـم کـه هـر مجموعـه حقیقـی و 
حقوقـی را شناسـایی کنیـم تـا ببینیـم در چـه 
زمینـه ای از زیرمجموعه هـای فنـاوری اطالعـات و 
ارتباطـات فعالیت هـای خـود را انجـام می دهنـد.

وی همچنیـن عنـوان کـرد: هـدف اصلـی مـا این 
اسـت کـه ابتـدا پتانسـیل ها شناسـایی شـود و از 
ایـن طریـق با چالش هـا و موانعی کـه این فعاالن 
دسـت بـه گریبـان هسـتند آشـنا شـویم و از ایـن 
اطالعـات بـرای تولید بانک اطالعات فعـاالن حوزه 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اسـتفاده کنیم.

بگذاریم مجلس در 
»رأس امور« بماند
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ــه اســت،  ــام گرفت ــه ۱۰ آذرمــاه کــه روز مجلــس ن ــی ب در حال
نزدیــک مــی شــویم، گاهــی شــنیده مــی شــود مجلــس دیگــر 

راس امــور نیســت.
مجلــس شــورای اســالمی در قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی نهــادی اســت کــه بایــد تبلــور مــردم ســاالری باشــد و 
در عالــی تریــن جایــگاه دموکراســی قــرار گرفتــه و برخواســته 
ــاد پارلمــان هرچــه پیــش  ــت باشــد. متاســفانه نه از اراده مل
رفتــه از آن وزانــت و ســنگینی کــه مجلــس اول داشــت فاصلــه 

گرفتــه و جایــگاه سیاســی اش کمرنــگ شــده اســت.
یــک دلیــل آن بــدون شــک ایجــاد نهادهــای مــوازی در کنــار 
قــوه مقننــه اســت کــه گاهــا وظایــف نظارتــی یــا قانونگــذاری 
مجلــس را بصــورت مــوازی انجــام مــی دهنــد. ورود نهادهایــی 
ــی  ــورای عال ــام، ش ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــون مجم چ
ــا  ــادی ب ــی اقتص ــی هماهنگ ــورای عال ــی، ش ــالب فرهنگ انق
حضــور ســران قــوا بــه وظایــف مجلــس، باعــث مــی شــود کــه 

بــه مــرور زمــان جایــگاه مجلــس تنــزل پیــدا کننــد.
بــه عنــوان مثــال، هــدف از تشــکیل شــورای هماهنگــی 
ــرار  ــر ق ــوده اســت. اگ ــور ب ــر ام ــرای اجــرای بهت اقتصــادی ب
باشــد ایــن شــورا نهــاد فرادســتی تلقــی شــود، در ایــن صــورت 

ــم. ــاز نداری ــس نی ــه مجل ــر ب دیگ
درســت اســت کــه برخــی مــی گوینــد نماینــدگان از افزایــش 
ــدگان از  ــی از نماین ــالع برخ ــا اط ــتند ام ــن داش ــت بنزی قیم
افزایــش قیمــت ســوخت، بــه مفهــوم مشــارکت نماینــدگان در 
تصمیــم گیــری نیســت. مطلــع بــودن نماینــدگان کافــی نبــوده 
اســت بلکــه اظهــار نظــر نماینــدگان از ســوی ملــت در تصمیــم 

گیــری هــا مهــم اســت.
یــا اینکــه مصوبــات شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی را قانــون 
محســوب مــی کننــد. مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه 
مســائلی کــه جنبــه نظارتــی یــا قانــون گــذاری دارد ورود پیــدا 
کــرده اســت. شــورای نگهبــان بــه جــای اظهــار نظــر در مــورد 
ــات مجلــس، کــه بایــد تنهــا دو نکتــه مشــخص شــود  مصوب
و آن هــم مغایــرت یــا عــدم مغایــرت آن مصوبــات بــا شــرع 
و قانــون اساســی اســت؛ بــه مرجلــه قانــون گــذاری وارد 
می شــود. در چنیــن شــرایطی آیــا قــدرت و جایــگاه مجلــس 

کاهــش نخواهــد یافــت؟
برخــی نماینــدگان هــم کــه گرفتــار روابــط پشــت پــرده و رانتــی 
شــده انــد و بــه دنبــال گرفتــن امتیــاز بــرای حــوزه انتخابییــه 
ــف  ــه ضعی ــه ب ــم ب ــن موضــوع ه ــه ای خودشــان هســتند، ک

شــدن جایــگاه مجلــس بیشــتر دامــن زده اســت.
راه بــرون رفــت مجلــس از باتالقــی کــه در آن قرارگرفتــه 
اســت،  بازنگــری اساســی در خصــوص برخــی اصــول  قانــون 
ــام  ــای ام ــدگاه ه ــخنان و دی ــه س ــی ک ــت. زمان ــی اس اساس
ــان  ــم؛ نش ــی کنی ــی م ــس بررس ــورد مجل ــری را در م و رهب
دهنــده ضــرورت در راس امــور بــودن مجلــس اســت. در راس 
ــر در  ــذار و ناظ ــک قانونگ ــاد دموکراتی ــی نه ــودن یعن ــور ب ام
ــی کــه متاســفانه برخــی  ــد مجلــس باشــد درحال کشــور، بای
ــای  ــایر نهاده ــات س ــد تصمیم ــس را در ح ــات مجل تصمیم

ــد. ــوازی مــی دانن م

انس طال         ۱.466.2۱۰

مثقال طال     ۱9.27۰.25۰

گرم طالی ۱۸  4.449.۱92

گرم طالی 24   5.925.2۰۰

بهار آزادی      43.5۰۰.۰۰۰

امامی          44.37۰.۰۰۰

نیم       22.۸2۰.۰۰۰

ربع         ۱5.۱5۰.۰۰۰

گرمی       ۸.۸۸۰.۰۰۰

دالر             ۱23.39۰

یورو         ۱36.2۰۰

درهم          35.359

لیر ترکیه           ۱9.423

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

ما را در تلگرام 
5   تا  15دنبال کنید

کاهش سن رفتارهای پرخطر 
مشاور فرهنگی ایدز  وزارت بهداشت: مصرف روانگردان در نوجوانان، رفتارهای پرخطر جنسی را افزایش می دهد

فرسـودگی و از بیـن رفتگـی مـداوم خـاک سـطح 
زمیـن، فراینـدی اسـت کـه طـی آن ذرات خـاک 
از بسـتر خـود جـدا شـده و بـه کمـک یـک عامـل 
انتقـال دهنـده بـه مکانـی دیگـر حمـل می شـوند. 
ایـن کنـده شـدن ذرات خـاک و انتقـال آن هـا از 
خـاک  فرسـایش  را  دیگـر  جـای  بـه  خـود  جـای 
می گوینـد، عامـل اصلـی فرسـایش خـاک از بیـن 
بسـیاری  در  کـه  اسـت  گیاهـی  پوشـش  رفتـن 
معضـل  یـک  بـه  تبدیـل  هـای کشـور  اسـتان  از 
زیسـت محیطـی شـده اسـت. علیرضـا زاده مبـارک 
کارشـناس ارشـد دفتـر معاونـت آب و خاک وزارت 
میـزان  مـی گویـد:  بـاره  ایـن  در  جهادکشـاورزی 
هکتـار  در  تـن   ۱6.7 ایـران  در  خـاک  فرسـایش 

اسـت کـه چهـار برابـر میانگیـن جهـان اسـت.

5

3

وزارت کشور به 
اجرای قانون هوای 

پاک اهتمام کند
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی 

شورای اسالمی شهر تهران نسبت 
به لزوم اجرای ماده 9 و 10 قانون 
هوای پاک در خصوص افزایش و 

نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
شهری تاکید کرد و از وزارت کشور 

خواست نسبت به اجرای این قانون 
اهتمام کند. 

اقامت بیش از 4 میلیون 
گردشگر در آستارا

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دستی گیالن از اقامت 
بیش از 4 میلیون گردشگر در 
شهرستان آستارا در هشت ماه 

نخست سال جاری خبر داد.
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یادداشت  مهمان
جواد آرین منش

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1606

دوشنبه 11 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

یک سوم خاک زراعی کشور
 به دلیل فرسایش، توانایی 
تولید ندارد

فرسایش خاک 

در ایران ۴ برابر 

میانگین جهانی است

2

45 و

سفر ارزیابان شورای جهانی 
صنایع دستی به شیراز

ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی تا
 15 روز دیگر به شیراز سفر می کنند

رهبر انقالب:

 اگر توان مدیریتی 
ندارید، مسوولیت نپذیرید

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1606 | دوشنبه  11 آذر   1398

برجام دستاوردی بین المللی است و همه موظف به حفظ آن هستندپیام خبر
معاون وزیرخارجه کشورمان از برجام به عنوان دستاورد چندجانبه گرایی یاد کرد و گفت: برجام 
دستاوردی بین المللی است و کشورها نسبت به رعایت، و حفظ آن مسئولیت دارند.

رنا
 ای

س:
عک

کاهش سن رفتارهای پرخطر 
مشاور فرهنگی ایدز  وزارت بهداشت: مصرف روانگردان در نوجوانان، رفتارهای پرخطر جنسی را افزایش می دهد

مشاور فرهنگی ایدز وزارت بهداشت:  سن رفتارهای پرخطر پایین آمده است

وزارت  ایــدز  فرهنگــی  مشــاور 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
ــا  ــج پژوهش ه ــت: نتای ــکی گف پزش
رفتارهــای  ســن  داده کــه  نشــان 
پرخطــر کاهــش یافتــه و در ایــن 
میــان مصــرف الــکل و روانگــردان در 
نوجوانــان، آنهــا را بیــش از پیــش در 
ــی  ــر جنس ــای پرخط ــرض رفتاره مع
قــرار می دهــد. وحیــد جهانمیــری 
روز یکشــنبه در نخســتین کنفرانــس 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ایــدز 
ایــن  در  افــزود:  تهــران  دانشــگاه 
ــم  ــه فیل ــی ک ــد نوجوانان ــن درص بی
بیننــد  مــی  غیراخالقــی  هــای 
ــن متاســفانه  ــوده و ای ــاال ب بســیار ب

ــان  ــن و زی ــط تری ــال غل ســبب انتق
ــان  ــه آن ــات ب ــن اطالع ــش تری بخ
ــرایط  ــن ش ــی در ای ــود. وقت ــی ش م
ــواع  ــه ان ــه ب ــم ک ــی را داری نوجوانان
اطالعــات غلــط دسترســی دارنــد، 
ــه  ــرد. چراک ــکوت ک ــود س ــی ش نم
ایــن اطالعــات غلــط و عــدم  بــا 
اســتفاده از کانــدوم مبتــال بــه انــواع 
ــه  ــوند.  وی ب ــی ش ــا م ــاری ه بیم
ــرد و  ــاره ک ــان اش ــاوم درم ــل مق س
ادامــه داد: از زمانــی کــه ایــدز شــایع 
شــده، ســل نیــز رایــج شــده اســت. 
و وقتــی ســل رایــج شــود دیگــر 
جلــوی آن را نمــی شــود گرفــت و تــر 
ــوزاند.   ــی س ــم م ــا ه ــک را ب و خش

ــال  ــرد: س ــد ک ــری تاکی ــان می جه
ــخص  ــات، مش ــش در مطالع ــا پی ه
شــد 25 درصــد افــرادی کــه تزریــق 
وی«  آی  »اچ  انــد  داشــته  مــواد 
)HIV( مثبــت بودنــد و 5۰ درصــد 
ــا  ــویی ب ــه زناش ــان در رابط ــم زم ه
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــود بودن ــر خ همس
مقطــع،  آن  در  برخــی  ســکوت  و 
ســبب ورود مــا بــه اپیدمــی متمرکــز 
ــا برنامــه هــای کاهــش  ــا ب شــد. ام
آســیب کــه توســط وزارت بهداشــت، 
بهزیســتی و ســازمان زنــدان هــا 
ــروزه درصــد شــیوع  انجــام شــد، ام
ــی  ــدگان تزریق ــرف کنن ــن مص در بی
ــه نصــف دهــه قبــل رســیده  مــواد ب

اســت.وی خاطرنشــان کــرد: اگــر 
بــه موضــوع پیشــگیری، آمــوزش 
و اطــالع رســانی، بــی توجهــی شــود 
شــاهد رایــج شــدن ایــدز در جامعــه 
لــردگان  ماجــرای  بــود.  خواهیــم 
ــر  ــت. اگ ــروار اس ــانه خ ــت نش مش
در لــردگان شــاهد ایــن اتفــاق بــوده 
ــن  ــز ای ــر نی ــهرهای دیگ ــم در ش ای
موضــوع وجــود دارد. همــه ایــران 
ــان  ــد.  جه ــردگان باش ــد ل ــی توان م
ــت  ــر پوس ــرد: زی ــح ک ــری تصری می
کــه  اســت  خبرهایــی  شــهرمان 
ســعی در انــکار آن مــی کنیــم در 
بیمــاری  ایــدز و  حالیکــه مشــکل 
بــدون شــک در  آمیزشــی،  هــای 
ــی و اطــالع  ــا آگاه ــه نخســت ب وهل

ــود. ــی ش ــان م ــانی درم رس

تبعیــض از خود بیماری 
است ویرانگرتر 

وزارت  ایــدز  فرهنگــی  مشــاور 
بهداشــت گفــت: انــگ و تبعیــض 
واژه ای اســت کــه در یــک ثانیــه 
ــان آورد امــا  ــه زب مــی شــود آن را ب
ــی  ــه تاثیرات ــل چ ــد در عم ــد دی بای
خــود  از  تبعیــض  و  انــگ  دارد؟ 
ــاری  ــت. بیم ــر اس ــاری ویرانگرت بیم
از تشــخیص و  بــه راحتــی پــس 
ــود  ــی ش ــرل م ــان کنت ــروع درم ش
ــع بزرگــی  ولــی انــگ و تبعیــض مان
بــرای خدمــت رســانی اســت.وی 
ــگیری  ــت پیش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
بــه ویــژه در نوجوانــان و جوانــان 
ــر  ــه از نظ ــن زمین ــا در ای ــزود: م اف
بســیار  داوطلبانــه  کار  و  آگاهــی 
ــوع آموزشــی  ــزار متن ضعیــف و در اب

ــد  ــری تاکی ــتیم.جهان می ــر هس فقی
یــا  بحــث فشــار خــون  در  کــرد: 
تشــکیل  ملــی  بســیج  دیابــت، 
پرداختــن  در  امــا  دهیــم  مــی 
فقــط  وی«  آی  »اچ  موضــوع  بــه 
در  هایــی  نشســت  برگــزاری  بــه 
ایــن روز اکتفــا مــی کنیم.مشــاور 
ــا  ــت، ب ــدز وزارت بهداش ــی ای فرهنگ
ــح  ــردگان تصری ــه ل ــه حادث اشــاره ب
کــرد: متاســفانه امــروز شــاهد ایــن 
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــتیم ک هس
نمــی  خریــداری  را  منطقــه  ایــن 
ــک  ــا زدن ماس ــده ای ب ــا ع ــد ی کنن
بــه  ابتــال  از  پیشــگیری  در صــدد 
ــه  ــروس »اچ آی وی« هســتند ک وی
ایــن فقــر ندانســتن و عــدم آگاهــی 
بــه  می دهــد.  نشــان  را  جامعــه 
ــا در  ــه بعضــی از کارشناســان م گفت
زمینــه قوانیــن ضــد انــگ و تبعیــض 
ــی از کشــورهای  ــاران، حت ــه بیم علی
منطقــه هــم عقــب هســتیم.  وی بــا 
ــده  ــام ش ــات انج ــه تحقیق ــاره ب اش
اولیــن مصــرف  داد: ســن  ادامــه 
معتــادان  از  درصــد   9۰ در  مــواد 
ســال   ۱۸ زیــر  مطالعــه،  تحــت 
ــه  ــر رابط ــن اگ ــت. همچنی ــوده اس ب
دهــد  رخ  ۱۸ ســال  زیــر  جنســی 
ــی  ــای آمیزش ــاری ه ــه بیم ــال ب ابت
ــل  ــن دلی ــه ای ــر اســت ب ــل ت محتم
کــه فــرد در ایــن ســن هــم از لحــاظ 
فیزیولوژیــک و هــم بلــوغ فکــری 
ــی در  ــی کاف ــت و آگاه ــاده نیس آم
ایــن زمینــه را نــدارد.  جهــان میــری 
تاکیــد کــرد: مــا یــک زمــان طالیــی 
داریــم کــه افــراد زیــر ۱۸ ســال 
آســیب  دچــار  از  آمــوزش،  بــا  را 
ــی دوران  ــم. حت ــات دهی ــدن نج ش
نادیــده گرفتــه  نبایــد  را  کودکــی 
ــی  ــیار مهم ــی دوره بس ــه کودک چراک
اســت و بــا آمــوزش هایــی از جملــه 

شــناخت نقــاط خصوصــی و تفــاوت 
راز خــوب و بــد، نــه گفتــن و... مــی 
تــوان از برخــی آزارهــا پیشــگیری 

ــرد. ک

از صحبــت کردن با جوانان 
نترسیم ایدز  درباره 

کمیتــه  رییــس  خداکرمــی 
تهــران  شــهر  شــورای  ســالمت 
بودجــه  اختصــاص  لــزوم  بــر 
موضــوع  بــه  شــهرداری  فرهنگــی 
در  اطالع رســانی  و  آگاهی بخشــی 
زمینــه ابتــال بــه ایــدز بــرای جوانــان 
ناهیــد  تاکیــد کــرد.  نوجوانــان  و 
خداکرمــی در تذکــر پیــش از دســتور 
شــهر  شــورای  جلســه  در  خــود 
تهــران بــا اشــاره بــه روز جهانــی 
چهــار  در  متأســفانه  گفــت:  ایــدز 
ماهــه اول امســال 1000 مــورد جدیــد 
ایــدز در کشــور  بــه  بیمــار مبتــال 
مســاله  اگــر  و  شــده  شناســایی 
ــود  ــته ش ــا شکس ــی و تابوه اجتماع
ــه  ــال ب ــراد مبت ــایی اف ــزان شناس می
ایــدز چندیــن برابــر خواهــد شــد.وی 
ــه  ــور مجموع ــه حض ــان این ک ــا بی ب
شناســایی  در  شــهری  مدیریــت 
حمایت هــای  و  بیمــاران  ایــن 
الزم از آنهــا حائــز اهمیــت اســت، 
ــه افزایــش  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک اظه
ــق  ــدز از طری ــه ای ــان ب ــار مبتالی آم
نشــده  روابــط جنســی محافظــت 
و تغییــرات فرهنگــی، اجتماعــی و 
جمعیتــی و همچنیــن آمــار قابــل 
ــاکن  ــان س ــان و جوان ــه نوجوان توج
تهــران الزم اســت کــه شــهرداری 
بودجه هــای فرهنگــی – اجتماعــی 
پیشــگیری،  مســیر  در  را  خــود 
آزمایــش  بــه  تشــویق  و  مشــاوره 
ــوق  ــر س ــط پرخط ــراد دارای رواب اف

ــد. ده

رییــس مجلــس شــورای اســالمی 
مجلــس  در  حضــور  بــرای  گفــت: 
ریاســت  انتخابــات  و  یازدهــم 
نــدارم. برنامــه ای   ۱4۰۰  جمهــوری 
رســانه  جمــع  در  الریجانــی  علــی 
گفــت:   خارجــی  و  داخلــی  هــای 
کــه  اســت  مجلــس  روز  امــروز 
ــا ســالروز شــهادت شــهید  مصــادف ب
مــدرس اســت کــه ایــن روز را بــه 
مــی  تبریــک  مــردم  و  نماینــدگان 

ــه  ــک فقی ــدرس ی ــهید م ــم، ش گوی
ــی  ــه ویژگ ــود ک ــدی ب ــارز و مجاه مب
اضــالع  و  فــردی  هــای منحصربــه 
یــک  و  داشــت  فکــری  مختلــف 
بســیار  و  منصــف  مــدار  سیاســت 
ــزود:  ــود.وی اف ــزگار ب شــجاع و پرهی
قاطبــه سیاســت مــداران آن زمــان 
ــدرس  ــه م ــتند ک ــا را داش ــن ادع ای
البتــه  اســت،  شــخصیتی  چنیــن 
بودنــد کســانی کــه او را نیــز تخریــب 

مــی کردنــد،  مــدرس درخشــندگی 
ایــران  پارلمــان  تاریــخ  در 
شــد. مجلــس  نمــاد   داشــت کــه 

ــخ  ــرد: او در تاری ــه ک ــی اضاف الریجان
اســت  برجســته  ایــران  مبــارزات 
ــون در  ــردن قان ــم ک ــرای حاک ــرا ب زی
ــام  ــار نظ ــرد و طوم ــالش ک ــور ت کش
برچید.رییــس  را  اســتبدادی  هــای 
اســالمی گفــت:  شــورای  مجلــس 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــی از موضوعات یک
حکومــت عادلــه قایــل بــود ایــن بــود 
ــد در  ــون بای ــی و قان ــون گرای ــه قان ک
ــت  ــی گف ــد او م ــم باش ــور حاک کش
ــچ  ــد هی ــور نباش ــون در کش ــر قان اگ

ــدارد. ــده ای ن فای

برنامه ای برای انتخابات 
ریاست جمهوری ندارم

 اگر توان مدیریتی ندارید، 
مسؤولیت نپذیرید

حضـرت آیـت هللا خامنـه ای بـا اشـاره بـه فرارسـیدن زمـان ثبت نـام انتخابـات 
مجلـس،  تاکیـد کردند: برخی هـا بی محابا بـرای انتخابات مجلس اسم نویسـی 
می کنند.پیـش از آغـاز جلسـه درس خـارج فقـه ضمـن شـرح حدیثـی دربـاره 

شـرط پذیـرش مسـئولّیت، بیاناتـی را مطـرح کردنـد کـه در ادامـه می خوانیـد.
»پیامبـر )ص( بـه ابـی ذر فرمودنـد: مـن هـر چه بـرای خودم دوسـت میـدارم، 
بـرای تـو هـم دوسـت میـدارم. مـن جنابعالـی را در مدیریت، ضعیـف میبینم. 
خیلـی آدم خوبـی هسـتی اما حاال که آدم ضعیفی هسـتی، مواظـب باش بر دو 

نفـر هـم ریاسـت نکنـی و تولیت مـال یتیم را قبـول نکنی.
 ایـن، درس بـرای ماهـا اسـت. بعضـی از مـا بـه مجـّرد اینکـه یک مسـندی یا 
خالـی میشـود یـا ممکـن اسـت خالـی بشـود، فـورًا چشـم میدوزیم بـه  آنجا! 
خـب اّول نـگاه کـن ببیـن میتوانـی یـا نمیتوانی.حـاال بحـث اسم نویسـی برای 
انتخابات مجلس اسـت، گفتند شـروع شـده، همیـن طور بدون محابـا میروند! 
ایـن مطلبـی کـه عـرض میکنم، در مـورد خود این حقیر از همه بیشـتر اسـت و 
آن کسـانی کـه مسـئولّیتی دارنـد هم همیـن جور. هر مسـئولّیتی، هر ِسـَمتی، 
هـر توانایـی ای، در کنـارش یـک مسـئولّیتی دارد، یـک تعّهـدی وجـود دارد. 

میتوانیـد آن تعّهـد را انجـام بدهیـد یـا نـه؟ این خیلـی درِس بزرگی اسـت.

سالمت

جامعه

سیاست

سیاست

پنج استان در صدر شیوع آنفلوآنزا

پیشرفت زنان ایرانی متوقف نخواهد شد

 زمینه برگزاری انتخابات سالم را فراهم می کنیم

انتقاد از شورای نگهبان ضدیت با نظام نیست

وزارت  بهداشــت  معــاون 
بهداشــت بــا بیــان اینکــه ایــن 
آنفلوآنــزا  بیمــاری  از  مــوج 
از دو هفتــه دیگــر فروکــش 
مشــکلی  هیــچ  حاضــر  حــال  در  می کنــد، گفــت: 
از نظــر تامیــن داروهــای آنفلوآنــزا نداریــم. معــاون 
بهداشــت وزارت بهداشــت در پاســخ بــه اینکــه در کــدام 
ــزا  ــروز و شــیوع آنفلوآن اســتان های کشــور بیشــترین ب
وجــود دارد، گفــت: اســتان های گلســتان، مازنــدران، 
کهگیلویــه و بویراحمــد، کرمــان و اهــواز اســتان هایی 
هســتند کــه بیشــترین بــروز و شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزا 
ــد  ــال بای ــن ح ــت. در عی ــده اس ــزارش ش ــا گ در آن ه

توجــه کــرد کــه ایــن مــوج آنفلوآنــزا تــا حــدود دو هفتــه 
دیگــر ادامــه خواهــد داشــت و شــاید طــی ایــن مــدت 
ــش  ــه فروک ــد از دو هفت ــا بع ــود، ام ــم ش ــدیدتر ه ش

ــرد. ــد ک خواه
ــا اشــاره بــه  ــا ایســنا، ب علیرضــا رییســی در گفت وگــو ب
ــزا در  ــاری آنفلوآن ــان بیم ــروز و درم ــت ب ــن وضعی آخری
ــزا نســبت  کشــور، گفــت: امســال بــروز و شــیوع آنفلوان
ــد تفــاوت دارد؛ یکــی اینکــه  ــه ســال های گذشــته چن ب
میــزان ســرعت شــیوع ایــن بیماری بســیار شــدید شــد. 
همچنیــن امســال ویــروس H۱N۱ کــه شــدت بیمــاری 
آن مقــداری بیشــتر اســت، ســهم بیشــتری را در شــیوع 

آنفلوانــزا بــه خــود اختصــاص داده اســت.

امـــور  در  جمهـــوری  رئیـــس  معـــاون 
زنـــان  پیشـــرفت  خانـــواده،  و  زنـــان 
ــره  ــف ثمـ ــای مختلـ ــی را در عرصه هـ ایرانـ
انقـــالب اســـالمی دانســـت و افـــزود: بـــا 
برنامه هـــای مـــدون دولـــت ایـــن رونـــد تـــداوم مـــی یابـــد و اراده ملـــت 
ـــد  ـــه خواه ـــم غلب ـــکالت تحری ـــر مش ـــع ب ـــور قط ـــی بط ـــان ایران ـــران و زن ای

کـــرد.
ـــه  ـــور خارج ـــا وزرای ام ـــد ب ـــه تایلن ـــفر دو روزه ب ـــی س ـــکار ط ـــه ابت  معصوم
ـــو  ـــت وگ ـــدار و گف ـــه دی ـــور جداگان ـــه ط ـــور ب ـــن کش ـــی ای ـــعه اجتماع و توس
ـــواده در  ـــان و خان ـــوری در امـــور زن ـــن ســـفر، معـــاون رییـــس جمه کـــرد.در ای
ـــرن رابطـــه دو  ـــد ق ـــه چن ـــا اشـــاره ب ـــد ب ـــر امـــور خارجـــه تایلن ـــا وزی ـــات ب مالق
ـــه گردشـــگری  ـــوزه اقتصـــادی از جمل ـــط در ح ـــق رواب ـــتار تعمی کشـــور، خواس
ــکا، جنـــگ  ــه آمریـ ــه و ظالمانـ ــای یکجانبـ ــم هـ ــد. وی گفـــت: تحریـ شـ
اقتصـــادی علیـــه ملـــت ایـــران اســـت و یکجانبـــه گرایـــی و تحمیـــل اراده 
ـــدف  ـــری را ه ـــور دیگ ـــر کش ـــت ه ـــن اس ـــه ممک ـــت ک ـــی اس ـــخصی آفت ش

قـــرار دهـــد و موجـــب ناامنـــی در جامعـــه جهانـــی شـــود.ابتکار پیشـــرفت 
ـــمرد و  ـــالمی برش ـــالب اس ـــره انق ـــف را ثم ـــای مختل ـــی در عرصه ه ـــان ایران زن
ـــد  ـــداوم خواه ـــد ت ـــن رون ـــت ای ـــدون دول ـــای م ـــا برنامه ه ـــرد: ب ـــح ک تصری
یافـــت و اراده ملـــت ایـــران و زنـــان ایرانـــی بطـــور قطـــع بـــر مشـــکالت 
ـــز  ـــد نی ـــر خارجـــه تایلن ـــای« وزی ـــه خواهـــد کـــرد.دان پرامـــود وین ـــم غلب تحری
ـــت  ـــرق دانس ـــه ش ـــیاری در منطق ـــکالت بس ـــث مش ـــی را باع ـــه گرای یکجانب

ـــت. ـــته اس ـــورها را دربرداش ـــه کش ـــیاری ب ـــارات بس ـــل خس ـــه تحمی ک
ـــوان  ـــان کشـــورها عن ـــکاری بیشـــتر می ـــل هم ـــی را عام ـــه گرای ـــد جانب وی چن
ــی  ــا »جوتـ ــوری بـ ــاون رییـــس جمهـ ــفر، معـ ــن سـ ــه ایـ ــرد. در ادامـ کـ
ـــدار  ـــد دی ـــانی تایلن ـــت انس ـــی و امنی ـــعه اجتماع ـــر توس ـــش« وزی کرایریک
و گفـــت وگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار، ابتـــکار بـــه وضعیـــت زنـــان ایرانـــی و 
ـــای  ـــواده ه ـــان و خان ـــوق زن ـــه حق ـــه در زمین ـــورت گرفت ـــای ص ـــرفت ه پیش
ـــوزه  ـــالمی در ح ـــالب اس ـــتاوردهای انق ـــان دس ـــا بی ـــرد و ب ـــاره ک ـــی اش ایران
ــه  ــت در زمینـ ــای دولـ ــات و برنامه هـ ــریح اقدامـ ــه تشـ ــان، بـ ــوق زنـ حقـ

حقـــوق و اشـــتغال زنـــان پرداخـــت.

دادسـتان کل کشـور از ستاد 
اسـتعالمات  بـه  پاسـخگویی 
انتخابـات  دوره  یازدهمیـن 
و  کـرد  بازدیـد  مجلـس 
گفـت: مـا وظیفـه داریـم در راسـتای تکالیـف قانونی 
خـود، انتخابـات را رصـد کنیـم و زمینه برگـزاری یک 

فراهـم کنیـم. را  امـن  و  انتخابـات سـالم 
حجـت االسـالم و المسـلمین منتظـری دادسـتان کل 
کشـور از سـتاد بررسی و پاسـخگویی به اسـتعالمات 
یازدهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی 

بازدیـد کرد.
امـروز  از  کـرد:  اظهـار  بازدیـد  ایـن  حاشـیه  در  وی 

شـورای  مجلـس  انتخابـات  نامزدهـای  نـام  ثبـت 
اسـت.  شـده  آغـاز  یازدهـم  دوره  بـرای  اسـالمی 
دادسـتان کل کشـور بـا بیـان اینکـه در امـر انتخابات 
قـوه  متوجـه  وظیفـه  دو  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
قضائیـه اسـت، گفـت: نخسـتین وظیفـه مربـوط بـه 
سراسـر  از  اسـت کـه  اسـتعالماتی  بـه  پاسـخگویی 
کشـور انجـام می گیـرد، در هر دوره ای در دادسـتانی 
دیـده  زمینـه  ایـن  در  الزم  تـدارکات  کشـور  کل 
می شـود و ان شـاءهللا در اولیـن زمـان ممکـن پـس 
از اخـذ نظـر دسـتگاه ها و مراجـع قضایـی مربوطـه 
را  انتخابـات  پاسـخ اسـتعالم وزارت کشـور و سـتاد 

داد. خواهیـم 

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: انتقــاد 
بــه شــورای نگهبــان و شــخص کدخدایــی، 
ــا نظــام نیســت و مــا از انتقــاد  ضدیــت ب
ــران و  ــم. مدی ــتقبال می کنی ــازنده اس س
ســردبیران بیــش از 2۰ رســانه مطــرح کشــور و از جناح هــای مختلــف 
ــروز )شــنبه، 9 آذر 9۸( مهمــان عباســعلی کدخدایــی،  سیاســی، صبــح دی

ــد. ــان بودن ــورای نگهب ــخنگوی ش ــر و س ــام دبی قائم مق
ــادات  ــان نظــرات، پیشــنهادات و انتق ــا موضــوع بی ــن نشســت کــه ب در ای
دربــاره عملکردهــا و اقدامــات شــورای نگهبــان برگــزار شــد، مدیــران 
و ســردبیران ایــن رســانه ها نقطه نظــرات خــود را صریحــًا خطــاب بــه 
ــه،  ــن جلس ــدای ای ــد.در ابت ــان کردن ــان بی ــورای نگهب ــر ش ــام دبی قائم مق
ــن  ــزاری ای ــل برگ ــه دلی ــاره ب ــا اش ــی ب ــخنان کوتاه ــی س ــی ط کدخدای
ــت:  ــور گف ــانه های کش ــران رس ــور مدی ــی از حض ــن قدردان ــت، ضم نشس
ــح و  ــتی صری ــزاری نشس ــرای برگ ــی ب ــد فرصت ــه مترص ــود ک ــی ب مدت
ــم و قصــد داشــتیم کــه  ــران و ســردبیران رســانه ها بودی ــا مدی صمیمــی ب

نظــرات عزیــزان رســانه ای را از نزدیــک بشــنویم؛ البتــه مــا مکــررًا جلســات 
ــار  ــا قصــد داشــتیم این ب ــم، ام ــی رســانه داشــته و داری ــا اهال ــرادی ب انف
بــه صــورت جمعــی، همــه عزیــزان یکجــا و دور هــم نشســته و نظــرات و 

ــد. ــان کنن ــان را بی ــنهادات خودش پیش
وی بــا اشــاره بــه انتخابــات پیــش رو، اظهــار داشــت: حضــرت امــام )ره( بــه 
عنــوان پایه گــذار ایــن نظــام سیاســی، انتخابــات را یــک اصــل می دانســتند 
ــان  ــات بی ــون انتخاب ــددی پیرام ــول متع ــم، اص ــی ه ــون اساس و در قان
ــات  ــرد: انتخاب ــح ک ــان تصری ــورای نگهب ــر ش ــت.قائم مقام دبی ــده اس ش
ــتند و  ــر هس ــه در آن درگی ــه هم ــت ک ــم اس ــی عظی ــش اجتماع ــک کُن ی
هرکــس بــه ســهم خــودش در ایــن کُنــش نقــش دارد. مــا امیدواریــم کــه 
انتخابــات پرشــور و نشــاطی را در اســفندماه شــاهد باشــیم و ایــن مهــم، رخ 
ــات حداکثــری باشــد.در  نمی دهــد مگــر اینکــه مشــارکت مــردم در انتخاب
ادامــه ایــن نشســت، 2۰ تــن از مدیــران و ســردبیران رســانه های مختلــف 
کشــور، نقطه نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات خــود را بــه صــورت صریــح 

ــان گذاشــتند. ــان در می ــام شــورای نگهب ــا قائم مق ب

سنا
 ای

س:
عک

وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت گفت: تصمیـم کارخانه های 
تولیـد السـتیک بـرای توزیـع نکـردن محصـوالت تخلـف 

بـوده و بـا آنهـا برخورد می شـود.
رضـا رحمانـی در واکنـش بـه کمبـود السـتیک در بـازار بـه 
دلیـل تصمیـم کارخانه هـای تولیـدی بـرای توزیـع نکـردن 
محصـوالت، اظهـار داشـت: ایـن موضـوع مربوط بـه بنزین 
اسـت. براسـاس گزارش هـای رسـیده بسـیاری از بنکداران 
از عرضـه کاال خـودداری می کننـد زیـرا می خواهنـد از نـرخ 

دالر پـس از افزایـش قیمـت بنزین آگاه شـوند.

دبیـر سـتاد انتخابـات کشـور بـا بیـان اینکـه از لحظـه ای کـه 
داوطلبـان ثبت نـام انجـام می دهنـد هیأت هـای نظارتـی آنهـا را 
رصـد می کننـد گفت: فقط می توانیـم فعالیت های آشـکار آنها را 
رصد کنیم. سـید اسـماعیل موسوی دبیر سـتاد انتخابات کشور  
گفـت: داوطلبـان از زمانـی کـه نام نویسـی می کننـد بـر اسـاس 
قانـون یـک سـری محدودیت هایـی شامل شـان می شـود. وی 
افـزود: ایـن محدودیت هـا می گویـد تبلیغات از هشـت روز قبل 
از اخـذ رای آغـاز شـده و تا 24 سـاعت قبل از شـروع رای گیری 
ادامـه خواهـد داشـت، بنابرایـن یـک بازه زمانـی هفـت روزه در 
اختیـار داوطلبـان وجـود دارد کـه فعالیت های تبلیغاتـی خود را 

انجـام دهند.

خودداری از عرضه الستیک 
به بازار، تخلف است

هیات های نظارت فعالیت های 
آشکار را رصد می کنند

یـک اسـتاد ژئوپلیتیـک دانشـگاه بـا تاکیـد بـر ایـن کـه 
سیاسـت  و  دیپلماسـی  دسـتگاه  سـطح  در  هـا  رایزنـی 
خارجـی مـا بایـد همیشـگی و مسـتمر انجام شـود، گفت: 
اروپایی هـا نمی خواهنـد برجـام بـه هـم بخـورد تـا ایـران 
وارد فـاز پنجـم شـود بـه همیـن دلیـل چـراغ سـبز نشـان 

می دهنـد امـا بیـان تنـدی هـم دارنـد.
وی افـزود: مـا همـکاری هایـی را با چین و روسـیه داریم 
کـه ایـن همـکاری ها بایـد در مذاکـرات مورد بررسـی قرار 

گرفته و جزئیات آن مشـخص شـود.

اگـر  حتـی  می گویـد:  مالیاتـی  امـور  سـازمان  رئیـس 
پزشـکان کارتخـوان نصـب نکننـد بـه میـزان درآمـد آنهـا 
دسترسـی داریـم و حتمـا مالیـات حقـه را از آنهـا مطالبـه 
خواهیـم کـرد.  رئیس سـازمان مالیاتی در رابطه با سـوالی 
مبنـی بـر اینکـه آیـا بـه حسـاب های بانکـی بـرای درآمـد 
مالیاتـی سرکشـی می شـود یا خیـر؟ اینگونـه توضیح داد 
کـه همـه حاکمیت هـا در همـه دنیـا بـه آمـار و اطالعـات 
پولـی، مالـی، بانکـی و امـالک دسترسـی دارنـد و بایـد به 

آن سرکشـی شـود.  

رایزنی های سیاست 
خارجی باید مستمر باشد

دسترسی به اطالعات 
مالی پزشکان
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری گفت: »گروهی از فعاالن گردشگری کشور لهستان به منظور شرکت در تور آشناسازی به 
میزبانی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ایران آمدند.«

مدیـر کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
اصفهـان در سـومین نشسـت سـامان دهی خانه هـای مسـافر 
اسـتان که صبح امروز یکشـنبه دهم آذر برگزار شـد، از فعالیت 
250 خانـه مسـافر دارای مجـوز رسـمی در این اسـتان خبر داد.
فریـدون هللا یـاری در ایـن نشسـت گفـت: »بـا بررسـی های 
انجام شـده توانسـتیم بیش از 1500 خانه مسـافر را که در سطح 
اسـتان به شـکل غیرمجـاز بـه جـذب گردشـگر مـی پرداختنـد، 
شناسـایی و بـا همـکاری دادگسـتری و نیـروی انتظامـی از 

فعالیـت این مراکـز جلوگیـری کنیم.«
او بـا اشـاره به لزوم تبلیغات علمی و صحیـح در حوزه بازاریابی 
خانه  هـای مسـافر گفـت: »بدون شـک در حال حاضـر با توجه 
به تنوع در سـفرها به ویژه سـفرهای داخلـی نیازمند یک راهبرد 
مشـخص در امر تبلیغات و بازاریابی در حوزه واحدهای اقامتی 
به ویژه خانه های مسـافر هسـتیم تا گردشـگران با هر سـلیقه 
و بـا در نظـر گرفتـن تـوان اقتصـادی خـود بتواننـد بـا آرامـش 
خیـال سـفر کنند.«هللا یـاری بـا اشـاره بـه اینکـه اولویـت مـا 
بـرای اقامـت هتل هـا هسـتند، تصریح کـرد: »در امر تأسـیس 
خانه هـای مسـافر بـه هیـچ عنـوان بـه دنبـال ایجـاد رقابـت با 
هتل هـا نیسـتیم، روی ایـن اصل معتقد هسـتیم، این خانه ها 
بایـد مخصـوص گردشـگرانی باشـد کـه اینگونـه اقامت هـا را 
می پسـندند، همچنیـن فعالیت ایـن مجموعه ها بایـد در ایام و 
فصولی باشـد که گردشـگران بیشتری به سـفر می روند.« مدیر 
کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی استان اصفهان 
گفـت: »بـرای ایجـاد تعـادل در زمینـه جذب گردشـگر توسـط 
هتل هـا و خانه هـای مسـافر معتقدیـم، ایـن اقامتگاه هـا بایـد 
بیشـتر در شهرسـتان ها ایجاد شـوند. در مرکز استان نیز بیشتر 
بـه دنبـال تقویت فعالیت هتل هـا و مهمانپذیرها هسـتیم.« او 
افـزود: »در زمینـه صدور مجوز برای خانه مسـافر با احتیاط گام 
بر می داریم و بیشـتر تالش داریم تا خانه های مسـافر اسـتان 
در ایامـی کـه جشـنوارها برگزار می شـود یا در مناطـق ییالقی و 
شهرسـتان هایی همچـون چـادگان و فریدن ویـا مناطق کویری 

کـه واحدهـای اقامتی کمتـری دارند، ایجاد شـوند.«

سوژه فعالیت 250 
خانه مسافر 

مجاز در استان اصفهان

احیای جاده ابریشم در ایران با تبدیل اقامتگاه های کهن به هتل

مونسان: ایران جزو 3 کشور برتر حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی دنیاست

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
»اجــالس  گفــت:  صنایع دســتی  و 
تمدن هــای کهــن بایــد بــه افزایــش 
ســطح فرهنگــی و گردشــگری میــان 
ــان  ــد. مردم ــک کن کشــورهای عضــو کم
ایــن کشــورها بایــد شــناخت خوبــی 
داشــته  یکدیگــر  فرهنگ هــای  از 
ــت  ــه نیس ــوز این گون ــه هن ــند؛ البت باش
ــن  ــش ای ــرای افزای ــد ب ــا بای و دولت ه

شــناخت کمــک کننــد.«
 دکتــر علی اصغــر مونســان کــه بــرای 
شــرکت در اجــالس تمدن هــای کهــن بــه 
ــا  ــو ب ــود در گفت وگ ــرده ب ــن ســفر ک چی
ــران و  ــت: »ای ــز گف ــال تایم نشــریه گلوب

ــتند  ــن هس ــای که ــزو تمدن ه ــن ج چی
و خوشــبختانه از دیربــاز همیشــه روابــط 
بســیار خوبــی بیــن ایــن دو کشــور وجــود 
داشــته و دارد. در بخــش روابــط فرهنگــی 
ــادی  ــی زی ــترکات فرهنگ ــاری مش و تج
داریــم به طوری کــه تنهــا موضــوع تاریــخ 
بســیار  موضــوع  می توانــد  تمــدن  و 
خوبــی بــرای گســترش گردشــگری میان 

ایــران و چیــن باشــد.«
ــن  ــدن چی ــه تم ــا ب ــزود: »ایرانی ه او اف
ــفر  ــن س ــه چی ــتند و ب ــد هس عالقه من
ــر  ــت بی نظی ــورمان ظرفی ــد. کش می کنن
حــدود  مــا  به طوری کــه  دارد  خوبــی 
ــش  ــی و بی ــایت تاریخ ــون س یک میلی

از 600 مــوزه فعــال در کشــور داریــم. 
موزه هــای ایــران به واســطه تاریــخ کهــن 
کشــورمان بســیار غنــی هســتند، اشــیایی 
بــا تاریــخ بیــش از 10 هــزار ســال داریم و 
عــالوه بــر آن بناهــای تاریخــی متعــددی 
ــه  ــورد عالق ــد م ــه می توان ــود دارد ک وج

ــی باشــد.« گردشــگران چین
ــوزه  ــرد: »ح ــح ک ــان تصری ــر مونس دکت
فرهنــگ ایــران دارای اقــوام گوناگــون 
بــا فرهنــگ، آداب ورســوم و غذاهــای 
ــوع اســت، تمامــی ایــن موضوعــات  متن
گردشــگران  عالقــه  مــورد  می توانــد 

چینــی باشــد.«
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 

جــاده  دربــاره  بیــان  صنایع دســتی  و 
کــه  »همان طــور  گفــت:  ابریشــم 
و  شــمالی  بخــش  دو  هــر  می دانیــد 
جنوبــی ایــن جــاده از کشــور ایــران عبــور 
به طوری کــه گردشــگران  اســت  کــرده 
ــم  ــاده ابریش ــیر ج ــادی مس ــار زی و تج
اروپــا  بــه  ســفر  بــرای  آســیا  از  را 
ــتم  ــحال هس ــد. خوش ــاب می کردن انتخ
ابتــکار  ایــن  چیــن  رئیس جمهــوری 
جالــب را انجــام داده اســت و پــروژه 
ــاده  ــن ج ــای ای ــرای احی ــدی را ب کمربن

می کنــد.« اجــرا 
او افــزود: »مــا هــم در ایــران بــرای 
احیــای جــاده ابریشــم تــالش می کنیــم 
ــق آن  ــرای تحق ــود را ب ــای خ و برنامه ه
ــی  ــای قدیم ــم. اقامتگاه ه ــروع کردی ش
بســیاری در مســیر ایــن جــاده قــرار 
ــتراحت از آن  ــرای اس ــار ب ــتند و تج داش
اســتفاده می کردنــد، مــا آن هــا را مرمــت 
ــه  ــد ب ــگران جدی ــت گردش ــرای اقام و ب
هتــل تبدیــل کردیــم و بــه زودی پرونــده 
ایــن آثــار را بــرای ثبــت جهانــی بــه 

یونســکو ارســال می کنیــم.«
ــزار  ــرد: »35ه ــار ک ــان اظه ــر مونس دکت
اثــر تاریخــی ایــران در فهرســت آثــار 
ملــی کشــورمان بــه ثبــت رســیده اســت، 
نگهــداری و مرمــت ایــن آثــار را مــا انجام 
می دهیــم. قانــون ایــران از ایــن موضــوع 
ــد،  ــت می کن ــت و حفاظ ــدت حمای به ش
ــن  ــی در ای ــه بســیار خوب ــن تجرب بنابرای
حــوزه داریــم و کارهــای مشــترک زیــادی 
حــوزه  کشــورهای  بــا  می توانیــم  را 

تمدن هــای کهــن انجــام دهیــم ایــن 
ــد یــک موضــوع جدیــد  موضــوع می توان

ــن باشــد.« ــران و چی ــن کشــور ای بی
او افــزود: »ایــن دو کشــور می تواننــد 
بــا  مشــترکی  مرمت هــای  و  کاوش 
هــم انجــام دهنــد و تجربیــات خــود 
مــا  منتقــل کننــد  زمینــه  ایــن  در  را 
همچنیــن  می کنیــم.  آمادگــی  اعــالم 
ــل  ــه تبدی ــدی در زمین ــای جدی تجربه ه
ــه  ــک ب ــر ســطح ی ــی زی ــای تاریخ بناه

داریــم.« گردشــگران  اقامتگاه هــای 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
وجــود  بــه  اشــاره  بــا  صنایع دســتی 
ــران،  ــار فاخــر فرهنگــی تاریخــی در ای آث
ــف  ــورهای مختل ــرد: »از کش ــح ک تصری
برگــزاری  بــرای  را  درخواســت هایی 
مشــترک  مــوزه ای  نمایشــگاه های 
ســال گذشــته  به طوری کــه  داشــتیم 

مــوزه لــوور در ایــران و بــه شــکل متقابــل 
مــوزه ملــی ایــران در فرانســه برنامه هایی 
ــا کشــورهای  ــد. همچنیــن ب را اجــرا کردن
فرانســه، هلنــد، ارمنســتان، کــره جنوبــی 
و حتــی چیــن نمایشــگاه های مشــترکی 
نیــز برگــزار کردیــم کــه بــا اســتقبال 
زیــادی روبــرو شــد، ایــن مــورد می توانــد 
بیــن  مشــترک  موضــوع کاری  یــک 
ــر مونســان  ــن باشــد.« دکت ــران و چی ای
ــا  ــازار گردشــگری چیــن ب بیــان کــرد: »ب
ــا 8 میلیــون  ــازار ایــران ب 150میلیــون و ب
ــن دو  ــی اســت و ای ــازار بزرگ گردشــگر ب
ــی  ــازار مشــترک خوب ــد ب کشــور می توانن
را تشــکیل دهنــد. ایــران و چیــن در 
بناهــای تاریخــی و موزه هــا  موضــوع 
فرصت هــای خوبــی در اختیــار دارنــد تــا 
ــد.« ــد گســترش دهن ــازار را بتوانن ــن ب ای

ــه و ســملقان دســتور  دادســتان مان
ــع و قمــع درختــان کاشــته شــده  قل
ــوی،  ــی ری ــدوده تاریخ ــر روی مح ب
از آثــار مربــوط بــه دوران هخامنشــی 
در غــرب خراســان شــمالی، را صــادر 

کــرد.
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع دســتی خراســان  شــمالی 
اخطارهــای  علی رغــم  گفــت: 
مامــوران یــگان حفاظــت میــراث 

فرهنگــی، فــردی ســودجو اقــدام 
ــر روی  ــان ب ــن درخت ــت ای ــه کش ب
ــار تاریخــی محوطــه ریــوی کــرده  آث
ــای  ــت پیامده ــی توانس ــه م ــود ک ب
تخریبــی و ویرانگــری بــرای ایــن 
ــد. ــته باش ــتانی داش ــدوده باس مح

ــا  ــار داشــت: ب علــی مســتوفیان اظه
ایــن شــخص  دادســتان،  دســتور 
متخلــف موظــف شــد عــالوه بــر 
کاشــت،  دســت  درختــان  کنــدن 
نســبت بــه بازگردانــدن ایــن منطقــه 

ــد. ــدام کن ــابق اق ــع س ــه وض ب
محوطــه تاریخــی ریــوی در ســال 
۱346 بــا شــماره 72۰ در فهرســت 
ثبــت  بــه  ملــی  تاریخــی  آثــار 
رســیده و بــا توجــه بــه کاوش هــای 
بــه  آن کــه  در  شناســی  باســتان 
کشــف آثــار و بقایــای اســتقراری 
از یــک شــهر دوران هخامنشــی و 
ــا  ــد ت ــرر ش ــد، مق ــکانی انجامی اش
در آینــده ایــن شــهر تاریخــی بــا 
ــی،  ــراث فرهنگ ــت اداره کل می حمای
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
فرمانــداری  شــمالی،  خراســان 
موسســه  و  ســملقان  و  مانــه 
ــایت  ــه س ــان، ب ــی آلم باستان شناس
تبدیــل شــود. مــوزه گردشــگری 

دستور دادستان مانه وسملقان به 
قطع درختان شهر هخامنشی

دودکش دانشگاه بوعلی سینا 
در آستانه ثبت

مـدان بـا داشـتن پیشـینه  تاریخی چنـد هزار سـاله و در جایـگاه یکـی از کهن ترین 
شـهرهای ایـران دارای بافت هـای تاریخی فراوانی بوده که متأسـفانه حجـم زیادی از 
آن در طـول قرن هـا از بیـن رفته یا دسـت خوش آسـیب شـده اما هنوز هـم می توان 

ردپای تاریـخ را دید.
از آنجـا کـه بافت هـای واجـد ارزش میراث فرهنگـی، بـه نوعـی نشـان دهنـده هویت 
تاریخـی همـدان هسـتند حفـظ آن ها یـک ضرورت به نظر می رسـد کـه از جنبه های 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی حائـز اهمیـت اسـت. مدیـرکل میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری استان همدان در نشسـت تخصصی »بررسی بافت های 
واجـد ارزش میراث فرهنگـی همـدان« کـه در دفتـر ایسـنا برگـزار شـد، بیـان کـرد: 
بافت هـای واجـد ارزش میراث فرهنگـی همـدان از دو منظـر ارزشـی و حقوقـی قابل 
توجـه هسـتند و اگـر بـا نـگاه اقتصادی تحلیـل و بـا دیـدگاه کاربـردی کالن ارزیابی 
شـوند، می توانیـم از مزیت هـای گردشـگری آن بهـره الزم را ببریم.علـی مالمیر حفظ 
بافت در جهت توسـعه گردشـگری را یک ضرورت دانسـت و توضیح داد: در اسـتان 
همـدان ظرفیت هـای طبیعـی و تاریخی فراوانی وجود دارد و از آنجا که محور توسـعه 
اسـتان بر مبنای گردشـگری تعریف شـده اسـت، بایـد ظرفیت های موجود شـکوفا 
شـود همچنیـن امـروزه همـه عالقمندیـم فضاهـای تاریخـی و معمـاری و تجـارب 

گذشـته را در کنـار برخـورداری از خدمـات مـدرن تجربه کنیم.

ته
نک

 مونسـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس گـزارش سـازمان جهانـی 
گردشـگری، ایـران مقصد ارزانی برای سـفر گردشـگران خارجی اسـت، 
افزود: »در سـال گذشـته ایـران به عنوان دومین کشـور به لحاظ رشـد 
گردشـگر در جهان معرفی شـده اسـت، گردشـگری فرهنگـی، تاریخی، 
اکـو توریسـم، سـالمت و درمانـی بسـیار می توانـد بـرای گردشـگران 
چینـی مناسـب باشـد. پزشـکان متخصـص و متبحـر زیـادی داریـم 
کـه عمل های بسـیار پیشـرفته زیـادی مانند پیونـد اعضا، قلـب، کبد، 
نابـاروری و عمـل زیبایـی به ویـژه بـرای خانم هـا انجـام می دهنـد که 
بسـیار ارزان و رقابتـی اسـت.«او تصریح کـرد: »با توجه بـه ارزان بودن 
سـفر به ایران بر اسـاس اعالم سـازمان جهانی گردشـگری، گردشـگران 
چینـی می تواننـد هـم بـرای گـردش و تفریـح و هـم بـرای کارهـای 
درمانی خود به کشـورمان سـفر کنند و از آب های معدنی بسـیار خوب 
آن بهره منـد شـوند. کشـورمان در مناطـق برفی آب هـای معدنی گرم و 

در مناطـق کویـری، آب هـای معدنی سـرد دارد.«

میراثگردشگری

موزه ملی ایران، میزبان همایش اسپانیایی هااقامت بیش از 4 میلیون گردشگر در آستارا
میراث فرهنگــی  مدیــرکل 
و صنایع دســتی  گردشــگری 
بیــش  اقامــت  از  گیــالن 
در  گردشــگر  4میلیــون  از 
شهرســتان آســتارا در هشــت مــاه نخســت ســال 
گفــت:  امیر انتخابــی  شــهرود  داد.  خبــر  جــاری 
ــه  ــی ، رتب ــت و انزل ــس از رش ــتارا پ ــتان آس »شهرس
ســوم جــذب گردشــگر اقامــت کننــده در اســتان 
گیــالن را بــه خــود اختصــاص داده اســت.«او افــزود: 
آســتارا  شهرســتان  کنــون  تــا   98 فروردیــن  »از 
ــوده  ــون و 312هــزار و 251 گردشــگر ب ــان 4میلی میزب
ــه مــدت مشــابه  ــه رشــد 79/8 درصــدی نســبت ب ک

می دهــد.« نشــان  را  ســال گذشــته 
ــرد: »در هشــت ماهــه ســال  ــح ک ــی تصری امیرانتخاب
جــاری، 577 هــزار و 882 گردشــگر خارجــی از مــرز 
زمینــی آســتارا وارد ایــن شهرســتان شــده اند کــه 
رشــد 5/45 درصــدی را نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
ــی  ــرکل میراث فرهنگ ــد.« مدی ــان می ده ــته نش گذش
 : بیــان کــرد  صنایع دســتی گیــالن  و  گردشــگری 
ــر  ــزار نف ــا 9۱ه ــتارا ب ــدر آس ــرزی بن ــتان م »شهرس
بــا  لوندویــل  و  مرکــزی  بخش هــای  در  جمعیــت 
ــای خــزر، در غــرب  ــوار ســاحلی دری ــر ن 5/18 کیلومت
ــع  ــان واق ــوری آذربایج ــرز جمه ــالن و م ــتان گی اس

ــت.« ــران اس ــگرپذیر ای ــق گردش ــده و از مناط ش

ملـــی  مـــوزه  کل  مدیـــر 
ایـــران از برگـــزاری همایـــش 
»میـــراث باســـتان شناســـی 
ـــوزه  ـــی م ـــه میزبان ـــپانیا« ب اس
مـــادر کشـــور، سه شـــنبه ۱2 آذر بـــا حضـــور اســـتادان 
دانشـــگاه آلیکانتـــه و کارشناســـان مـــوزه باســـتان 

ــر داد. ــه خبـ ــی آلیکانتـ شناسـ
جبرییـــل نوکنـــده - مدیـــر کل مـــوزه ملـــی ایـــران - 
ـــراث  ـــگاِه »می ـــال نمایش ـــه دنب ـــه ب ـــش را ک ـــن همای ای
تاریخـــی- آثـــارِ  اســـپانیا« کـــه  باستان شناســـی 
ــش  ــه نمایـ ــپانیا را بـ ــه از اسـ ــن منطقـ ــی ایـ فرهنگـ
ــاِد بســـتری مناســـب بـــرای  درآورده، زمینه ســـاز ایجـ

ـــل دانســـت و  ـــایر مل ـــدن س ـــگ و تم ـــا فرهن ـــنایی ب آش
ـــپانیا«   ـــی اس ـــراث باستان شناس ـــش »می ـــت: همای گف
ـــه  ـــود و ب ـــزار می ش ـــگاه برگ ـــتای آن نمایش ـــز در راس نی
ـــتانی و  ـــدن باس ـــف تم ـــوه مختل ـــاد و وج ـــی ابع معرف

ــردازد. ــپانیا می پـ ــی اسـ غنـ
وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه حضـــور پژوهشـــگران و 
ـــرد:  ـــار ک ـــش آزاد اســـت، اظه ـــن همای صاحبنظـــران در ای
ـــا ۱2 و  ـــح ۱۰ ت ـــت صب ـــش ۱2 آذر  در دو نوب ـــن همای ای
بعـــد ازظهـــر ۱4 تـــا ۱6 بـــا حضـــور اســـاتید دانشـــگاه 
آلیکانتـــه و کارشناســـان مـــوزه باســـتان شناســـی 
ــتان  ــران باسـ ــوزه ایـ ــالن نشســـت مـ ــه در سـ آلیکانتـ

برگـــزار می شـــود.

گردشگری

کیفیت خدمات به گردشگران در مشهد افزایش می یابد
میــراث   مدیــرکل  مشــترک  نشســت  در 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
فــرودگاه  مدیــرکل  و  رضــوی  خراســان 
ــش  ــر افزای ــهد ب ــمی نژاد مش ــهید هاش ش

کیفیــت خدمــات بــه زائــران امام رضــا )ع( تاکیــد شــد.
ــراث  ــی اداره کل می ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــا  ب ــزارش میراث آری به گ
ــل  ــوی، ابوالفض ــان رض ــتی خراس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
ــا مدیــرکل فــرودگاه شــهید هاشــمی  مکرمی فــر در نشســت مشــترک ب
نــژاد مشــهد اظهــار کــرد: »مشــهد به واســطه وجــود بــارگاه امــام 
هشــتم)ع( و ظرفیت هــای فرهنگــی، هنــری و گردشــگری ســالیانه 

ــت.« ــی اس ــی و خارج ــگر داخل ــر و گردش ــا زائ ــان میلیون ه میزب
ــد  ــد بای ــا مقص ــدا ت ــران از مب ــه زائ ــات ب ــت خدم ــزود: »کیفی او اف
ــه  ــران ارائ ــه زائ ــدس ب ــهد مق ــه در مش ــی ک ــد و خدمات ــش یاب افزای

می شــود بایــد بــا ســایر نقــاط کشــور متفــاوت باشــد.«
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان 
ــهد  ــرواز در مش ــش از 25۰ پ ــه بی ــه روزان ــه این ک ــاره ب ــا اش ــوی ب رض
ــر و گردشــگر  ــرد: »در راســتای جــذب زائ ــح ک ــام می شــود، تصری انج
خارجــی، پــرواز باکــو - مشــهد، حیدرآبــاد - مشــهد و همچنیــن 

ــد.« ــد ش ــرار خواه ــه زودی برق ــکک ب ــنبه و  بیش ــه دوش ــهد ب مش
او افــزود: »تشــکل های گردشــگری خراســان رضــوی آمــاده همــکاری 
ــی،  ــی و خارج ــای داخل ــش پروازه ــگر، افزای ــذب گردش ــه ج در زمین

ــران  ــه زائ ســامان دهی گردشــگران ســالمت و افزایــش خدمت ســانی ب
و گردشــگران اســت.«

ــهید  ــی ش ــرودگاه بین الملل ــرکل ف ــی مدی ــی بن ــود امان ــن محم همچنی
هاشــمی نــژاد مشــهد در ایــن نشســت بــه افزایــش  خدمــات رفاهــی، 
ــه داد:  ــرد و ادام ــد ک ــران تاکی ــرای زائ ــفر ب ــهیل س ــازی و تس زیباس
»برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد ترمینــال خارجــی مناســب بــرای پذیرایــی 
ــد ســوم فــرودگاه مشــهد  از گردشــگران و زائــران خارجــی و ایجــاد بان

در دســتور کار اســت.«



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1606 | دوشنبه  11 آذر   1398

 پیام
زیست

خبر

ــطح  ــاک س ــداوم خ ــی م ــن رفتگ ــودگی و از بی فرس
زمیــن، فراینــدی اســت کــه طــی آن ذرات خــاک 
ــل  ــک عام ــک ی ــه کم ــده و ب ــدا ش ــود ج ــتر خ از بس
ــی دیگــر حمــل مــی شــوند.  ــه مکان ــده ب انتقــال دهن
ایــن کنــده شــدن ذرات خــاک و انتقــال آن هــا از جــای 
خــود بــه جــای دیگــر را فرســایش خــاک می گوینــد و 
عامــل اصلــی فرســایش خــاک از بیــن رفتــن پوشــش 
گیاهــی اســت کــه در بســیاری از اســتان هــای کشــور 
تبدیــل بــه یــک معضــل زیســت محیطی شــده اســت. 
ــت  ــر معاون ــارک کارشــناس ارشــد دفت علیرضــا زاده مب
ــاره مــی  ــن ب آب و خــاک وزارت جهادکشــاورزی در ای
ــن  ــران ۱6.7 ت ــاک در ای ــایش خ ــزان فرس ــد: می گوی
در هکتــار اســت کــه چهــار برابــر میانگیــن جهــان 
اســت.علیرضا زاده مبــارک اظهــار داشــت: اســتفاده بــی 
رویــه از منابــع خــاک، تبدیــل جنــگل هــا بــه مراتــع و 
تبدیــل مراتــع بــه اراضــی کشــاورزی، تغییــر کاربــری 
ــوع ســیالب هــای  ــی آن وق اراضــی کشــاورزی و در پ
ســهمگین بــه علــت لختــی زمیــن موجب شــده اســت 
کــه خــاک مرغــوب دچــار فرســایش شــود.وی افــزود: 
پایــداری تولیــد نیــاز بــه خــاک مناســب دارد امــا هــم 
اکنــون بــا اســتفاده نادرســت از آن و همچنیــن طــرح 
هــای افزایــش تولیــد موجــب  شــده اســت کــه خــاک 
مناســب را از دســت بدهیــم.وی اظهــار داشــت: شــدت 
فرســایش مــی توانــد بــا شــیوه هــای مدیریتــی 
مناســب و روش هــای ســازه ای ماننــد ســاخت آبــراه 
ــه  ــدی کاهــش یابد.ســاخت ســکوهای پل ــراس بن و ت
ماننــد بــر روی دامنــه کــوه هــا و تپــه ماهورهــا را تراس 
بنــدی مــی گوینــد کــه شــیوه مناســب بــرای فرســایش 
ــا بیــان اینکــه حــدود یــک ســوم  خــاک اســت.وی ب
خــاک زراعــی کشــور هــم اکنــون توانایــی بــرای تولیــد 
ــه ای در  ــورت لک ــه ص ــون ب ــم اکن ــت: ه ــدارد گف را ن
پهنــه هایــی از کویــر اراضــی کشــاورزی وجــود دارد کــه 
بایــد ایــن ســطح را حفــظ کنیــم کــه اگــر از بیــن بــرود 
جبــران ناپذیــر اســت.وی بــا بیــان اینکه بیــش از نیمی 

از خــاک اراضــی کشــاورزی کشــور مــاده آلــی کمتــر از 
نیــم درصــد دارد گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه بایــد 
ــی  ــاده آل ــا 2درصــد خــاک م ــه طــور متوســط ۱.5 ت ب
داشــته باشــد.زاده مبــارک اظهــار داشــت: بــه طــور کلی 
از 2۰ میلیــون هکتــار عرصــه  کشــور کــه زیــر کشــت و 
ــا  ــار در کالس یــک، ب زرع مــی رود، 7.۸ میلیــون هکت
مرغوبیــت بــاال قــرار دارد و مابقــی در کالس 2 تــا چهــار 

می شــود. درجه بنــدی 

میانگین فرسایش خاک در کشور 15 تن 
در هکتار است

و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل  محمدی مقــدم  علــی 
ســومین  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  آبخیــزداری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاک، ب ــی خ ــتانی روز جهان ــش اس همای
اینکــه خــاک بــه عنــوان عامــل اصلــی در  بحــث 
ــرد:  ــار ک ــت اســت، اظه ــز اهمی کشــاورزی بســیار حائ
کنــده شــدن ذرات خــاک و انتقــال آن هــا از جــای خود 
ــه  ــد ک ــاک می گوین ــایش خ ــر را فرس ــای دیگ ــه ج ب
عامــل اصلــی فرســایش خــاک از بیــن رفتــن پوشــش 

چهارمحــال  در  خــاک  فرســایش  اســت.  گیاهــی 
وبختیــاری بســیار بیشــار از  میانگیــن جهانــی اســت. 
ــال و  ــزداری چهارمح ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــی،  ــرایط توپوگراف ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــاری گف بختی
پســتی و بلنــدی اســتان متاســفانه تمــام مناطــق آن 
مســتعد فرســایش خــاک هســتند، بــه گونــه ای کــه در 
ــودی کــه از منطقــه خــارج  ــار بارندگــی آب گل آل هــر ب
می کنــد. تشــدید  را  خــاک  فرســایش  می شــود 

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحــال 
ــی  ــع خاک ــت از مناب ــر حفاظ ــد ب ــا تاکی ــاری ب وبختی

اســتان  در  خــاک  فرســایش  هم اکنــون  گفــت: 
فرســایش خــاک زیــاد اســت.علی محمــدی مقــدم در 
ســومین همایــش اســتانی روز جهانــی خــاک افــزود: 
میانگیــن جهانــی فرســایش خــاک 5 تــن در هکتــار 
ســال و در  کشــور مــا  ۱5 تــن در هکتــار اســت.به گفتــه 
ــار و  ــن در هکت وی، فرســایش خــاک در اســتان 2۰ ت
ــار  ــن در هکت ــز  25 ت ــای آبخی ــی از حوضه ه در بخش
در ســال اســت.وی گفــت: عمــق حاصل خیــزی خــاک 
ــه دلیــل  ــا ۱۰ ســانتیمتر اســت کــه ایــن خــاک ب 5 ت
ــترس  ــی ، از دس ــان بارندگ ــه در زم ــی منطق توپوگراف

فرسایش خاک در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است
یک سوم خاک زراعی کشور هم اکنون به دلیل فرسایش، توانایی تولید ندارد

شـدت فرسـایش مـی توانـد بـا شـیوه هـای مدیریتـی مناسـب و روش هـای سـازه ای مانند سـاخت آبـراه و تـراس بندی 
کاهـش یابد.سـاخت سـکوهای پلـه ماننـد بـر روی دامنه کوه هـا و تپه ماهورهـا را تراس بندی می گویند که شـیوه مناسـب 
بـرای فرسـایش خـاک اسـت.وی بـا بیان اینکه حدود یک سـوم خـاک زراعی کشـور هم اکنـون توانایی بـرای تولیـد را ندارد 
گفـت: هـم اکنـون بـه صورت لکـه ای در پهنـه هایی از کویـر اراضی کشـاورزی وجود دارد کـه باید این سـطح را حفظ کنیم که 
اگـر از بیـن بـرود جبـران ناپذیر اسـت.وی بـا بیان اینکه بیـش از نیمی از خاک اراضی کشـاورزی کشـور ماده آلـی کمتر از نیم 
درصـد دارد گفـت: ایـن در حالی اسـت کـه باید به طور متوسـط 1.5 تا 2درصد خاک ماده آلی داشـته باشـد.زاده مبارک اظهار 
داشـت: بـه طـور کلـی از 20 میلیـون هکتـار عرصه  کشـور که زیر کشـت و زرع مـی رود، 7.8 میلیـون هکتـار در کالس یک، با 

مرغوبیـت بـاال قـرار دارد و مابقـی در کالس 2 تـا چهار درجه بندی می شـود.

علیرضـا زاده مبـارک کارشـناس ارشـد دفتـر معاونـت 
آب و خـاک وزارت جهادکشـاورزی مـی گویـد: میـزان 
فرسـایش خـاک در ایـران 16.7 تن در هکتار اسـت که 
چهـار برابـر میانگیـن جهـان اسـت. اسـتفاده بـی رویه 
از منابـع خـاک، تبدیـل جنـگل هـا بـه مراتـع و تبدیل 
مراتـع بـه اراضـی کشـاورزی، تغییـر کاربـری اراضـی 
کشـاورزی و در پـی آن وقـوع سـیالب های سـهمگین 
بـه علـت لختـی زمیـن موجـب شـده اسـت کـه خاک 

مرغـوب دچار فرسـایش شـود.

رئیس کمیسـیون حمل و نقل و ترافیک شورای 
اسـالمی شـهر تهـران توضیحاتـی را در خصوص 
نصـب فیلتـر دوده بـر روی اتوبوس های شـهری 
ارائـه کرد.علیخانـی پیـش از آغـاز صحـن علنـی 
شـورای اسـالمی شـهر تهران در جمع خبرنگاران 
در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص نصـب فیلتـر 
دوده گفـت: آن چـه کـه ما بـا آن مخالفـت کرده 
بودیم و مسـتندات آن نیز موجود اسـت موضوع 
دالل هـا در خرید فیلتر دوده بود خوشـبختانه در 
همیـن زمینه دولت الزاماتـی را قرار داد که نصب 
اتوبوس هـا  سـازنده های  توسـط  دوده  فیلتـر 
انجـام شـود.وی ادامـه داد: بـا تحقق ایـن اقدام 
دالل هـا حـذف شـدند و شـرکت های سـازنده 
فیلترهـای  از  امـروز  کابیـن  دو  اتوبوس هـای 
مناسـبی اسـتفاده می کننـد کـه هزینـه آنهـا نیز 
از محـل اعتبـارات مدیریـت شـهری در سـال 
97 تامیـن می شـود. بـه ایـن ترتیـب تذکـرات 
مـا جـواب داد و فرآینـدی کـه در گذشـته وجود 
داشـت، اصـالح شـد.رئیس کمیسـیون حمل و 
نقـل و ترافیک شـورای اسـالمی شـهر تهـران در 
خصـوص موضـوع آلودگی هـوا و دسـتگاه هایی 
کـه در این حوزه مسـئولیت بر عهـده دارند اظهار 
کـرد: قوانیـن و مصوبـات زیـادی در ایـن حـوزه 
وجـود دارد در بسـیاری از ایـن مصوبـات نامـی 
از شـهرداری تهـران عنـوان نشـده امـا نکته قابل 
توجـه این اسـت کـه بسـیاری از قوانیـن در این 
حـوزه اجـرا نشـده و مجلـس بایـد پیگیـر علت 
عدم اجرای این قوانین باشـد. مدیریت شـهری 
تـالش خـود را در ایـن حـوزه انجـام داده اسـت. 
متولـی تعطیلـی مـدارس نیـز شـهرداری تهران 
نیسـت و دسـتگاه دیگـری در ایـن خصـوص 
تصمیـم گیـری می کنـد.وی ادامـه داد: در مـورد 
اجـرای طـرح محـدوده کاهـش آلودگی هـوا نیز 
مـا اعـالم کردیـم کـه بایـد منتظـر باشـیم تـا در 
فصـل پاییز نتیجـه اجرای این طرح را مشـاهده 
کنیـم. باید ببینیم در فصل پاییز این طرح تاثیر 
گـذار بوده اسـت یا خیر؟.علیخانـی در خصوص 
افزایـش نـرخ کرایه ها نیز تصریح کـرد: افزایش 
نـرخ کرایه هـا بـه حـق اسـت؛ رانندگان تاکسـی 
گناهـی نکردنـد کـه از جیب خـود کرایه مـردم را 
بدهنـد، البتـه سـهمیه ای برای آنهـا در نظر گرفته 
شـده ولـی بایـد سـازمان تاکسـیرانی بررسـی 
کارشناسـی انجـام دهـد و بـا توجه بـه پیمایش 
میـزان مصـرف اضافه تاکسـی ها را احصـاء کند.

هوا
 و 

نشست آب وهوایی مادرید به دنبال آب
اجرای توافق پاریس

نشسـت آب وهوایـی »کاپ 25 مادریـد« در شـرایطی 

از امـروز در اسـپانیا آغـاز بـه کار می کنـد کـه مهمتریـن 

هـدف آن تکمیـل آیین نامـه پیمـان آب وهوایـی پاریس 

و اجرای آن از سـال 2۰2۰ اسـت.هدف اصلی اجالس دو هفته ای »کاپ 

25 مادریـد«، تکمیـل آیین نامـه توافـق پاریـس اسـت تـا پـس از پنج 

سـال از امضای آن از سـال 2۰2۰ اجرایی شـود. این آیین نامه مشـتمل 

بـر رویه هـا، سـازوکارها و نهادهایـی اسـت کـه مفـاد پیمـان آب وهوایی 

پاریـس از طریـق آنها اجرا خواهند شـد. گرچه ایـن آیین نامه در اجالس 

پارسـال »کاتویـس« لهسـتان نهایـی شـد اما برخـی از مسـائل الینحل 

باقـی مانـد و قـرار شـد مذاکره کننـدگان در مدت یک سـال، آنهـا را حل 

و فصـل کنند.مهمتریـن مسـاله، بـازار جدیـد کربـن بـوده که قرار اسـت 

ذیل توافق پاریس تشـکیل شـود.البته مسـائل حل نشـده دیگری نیز 

وجـود دارد کـه از جملـه آنـان می تـوان بـه تضمیـن شـفافیت رویه هـا 

و روش هـای گـزارش اطالعـات اشـاره کـرد. کشـورهای در حـال توسـعه 

نیـز تـالش خواهنـد کـرد تا مسـاله ضـرر و زیان، بررسـی شـده و توجه 

بیشـتری به آن معطوف شـود.این کشـورها درصددند سـازوکاری را برای 

جبران خسـارت ناشـی از سـوانح طبیعی مرتبط با تغییـرات آب وهوایی 

)ماننـد توفـان و سـیل( تعریـف کنند.عـزم کشـورها در زمینـه مبـارزه با 

تغییـرات اقلیمـی نیز زیر ذره بین ناظـران خواهد بود و انتظـار می رود در 

نشسـت مادرید، کشـورهای بیشـتری در این زمنیه اقـدام کنند.به دلیل 

آنکـه چارچـوب پیمان نامٔه سـازمان ملل در تغییر اقلیـم محدودیت های 

غیرالـزام آوری را بـرای انتشـار گازهای گلخانه ای کشـورها تعییـن کرده و 

سـازکاری الـزام آور در ایـن زمینـه وجود نـدارد، در توافـق پاریس که ذیل 

چارچوب پیمان نامه سـازمان ملل در تغییر اقلیم در سـال 2۰۱5 تصویب 

شـد همه کشـورها متعهد شـدند تالش ها برای جلوگیری از گرم شـدن 

کـره زمیـن بـه میـزان ۱.5 درجه باالتر از دمای گذشـته از صنعتی شـدن 

و افزایـش تامیـن مالـی اقدامات آب و هوایی را افزایش دهند.نشسـت 

مادریـد آخریـن اجالس تغییرات آب وهوایی اسـت که پیـش از ورود به 

سـال 2۰2۰ برگزار می شـود  و در آن بسـیاری از کشـورها باید طرح های 

جدیـد آب وهوایـی خـود را ارائـه دهنـد.در میان بسـیاری از مسـائلی که 

در ایـن زمینـه بایـد بـه آنها پرداخته شـود مسـاله تامین مالـی اقدامات 

آب وهوایـی در سراسـر جهان اسـت.

هفتــاد و نهمیــن جلســه کمیتــه محیــط زیســت و خدمــات 
ــن  ــا حضــور رئیــس و مشــاوران ای ــران ب شــهری شورای شــهر ته
ــاد  ــده شــبکه تشــکل های محیــط زیســتی مردم نه ــه، نماین کمیت
و مدیرعامــل و معاونــان شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهران و مشــاور 
اجتماعــی معاونــت حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران برگزار 
ــه موضــوع بررســی  ــه ب ــن جلســه ک ــا، در ای ــزارش ایلن شــد.به گ
برنامــه حمایت طلبــی دربــاره نوســازی اتوبوســرانی )پیگیــری 
ــاوگان  ــودگی ن ــزارش از فرس ــه گ ــت( و ارائ ــات دول ــات هی مصوب
ــت،  ــاص داش ــه اختص ــق 22 گان ــک مناط ــه تفکی ــرانی ب اتوبوس
ســید آرش حســینی میالنــی گفــت: وضعیــت تهــران و کشــور در 
شــرایط خاصــی قــرار دارد و آلودگــی هــوای تهــران نیــز بــه گونــه ای 
ــارغ از  ــد و ف ــم دهن ــه دســت ه ــه دســت ب ــد هم ــه بای اســت ک
ــا یکدیگــر متحــد شــویم  تفــاوت ســلیقه ها و حتــی کدورت هــا ب
ــوزه  ــهروندان در ح ــت ش ــود وضعی ــرای بهب ــی ب ــوان اقدام ــا بت ت
ــل عمومــی و  ــژه در توســعه حمــل و نق ــه وی ــت شــهری ب مدیری
ــرات و  ــه تذک ــا اشــاره ب ــا آلودگــی هــوا انجــام داد.وی ب ــه ب مقابل
ــرای پرداخــت  ــه دولــت ب انتقــادات مکــرر شــورای شــهر تهــران ب
ســهم خــود در حــوزه توســعه حمــل و نقــل عمومــی اظهــار داشــت: 
متاســفانه طــی ســال های گذشــته، دولــت اقــدام موثــری در حــوزه 
نوســازی و اضافــه کــردن نــاوگان اتوبوســرانی انجــام نــداده اســت 
ــده اســت در  ــه ش ــهری دوخت ــت ش ــه مدیری ــا ب و چشــم ها تنه
حالــی کــه اینکــه فقــط از مدیریــت شــهری انتظــار داشــته باشــیم، 
دور از انصــاف اســت.این عضــو شــورای شــهر ادامــه داد: مدیریــت 
شــهری در مســئله جابجایــی شــهروندان و حمــل و نقــل عمومــی 

ــه  ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــه شــدت تحــت فشــار اســت و ای ب
طــور طبیعــی، هــر ســاله تعــدادی از نــاوگان ایــن حــوزه فرســوده 
ــد جایگزینــی است.حســینی  و از رده خــارج می شــوند کــه نیازمن
میالنــی بــا بیــان اینکــه فرهنگســتان علــوم پزشــکی در ســال 95 
ــوا  ــی ه ــا آلودگ ــه ب ــوزه مقابل ــی در ح ــی خوب ــه حمایت طلب برنام
منتشــر کــرد کــه می توانــد الگــوی مناســبی در حــوزه حمایــت از 
اتوبوســرانی باشــد، تصریــح کــرد: مــا بــا مجموعــه ای از مصوبــات و 
قوانیــن در حــوزه توســعه حمــل و نقــل عمومــی روبــه رو هســتیم 
کــه عمدتــا اجــرا نشــده اند. از ســوی دیگــر، کشــور بــا تنگناهــای 
اقتصــادی روبــه رو اســت کــه همیــن مســئله طراحــی ســازوکارهای 
ــل  ــل و نق ــرای توســعه حم ــع الزم ب ــن مناب ــرای تامی ــدی ب جدی
ــان  ــت، پیم ــن نشس ــه ای ــازد.در ادام ــروری می س ــی را ض عموم
ســنندجی مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهران، فرســودگی 
نــاوگان اتوبوســرانی را مهمتریــن چالــش پیشــروی ایــن شــرکت 
دانســت و بــه تشــریح وضعیــت نــاوگان اتوبوســرانی شــهر تهــران 
ــه تفکیــک مناطــق پرداخــت. ــا ب از نظــر وضعیــت فرســودگی آنه

وی گزارشــی از اقدامــات حمایتــی دولــت از نوســازی نــاوگان 
اتوبوســرانی در یــک دهــه گذشــته ارائــه داد و آخریــن رایزنی هــای 
ــازی و  ــوص نوس ــا درخص ــت و بانک ه ــا دول ــران ب ــهرداری ته ش
خریــد اتوبــوس و اجرایــی کــردن مصوبــه نوســازی ۱9۰۰۰ دســتگاه 
اتوبــوس را تشــریح کرد.ایــن مقــام مســئول در شــهرداری تهــران، 
کمبــود قطعــات یدکــی و اقــالم اســتراتژیک، غیراقتصــادی بــودن 
ــد اتوبوس هــای  ــت در خری ــه، نوســانات ارزی، محدودی ــرخ کرای ن
تک کابیــن و دوکابیــن، فوریــت نوســازی مخــازن گاز اتوبوس هــا، 

عــدم واریــز یارانــه بلیــت و ســهم دولــت مصــوب در قانــون بودجــه 
و عــدم تحقــق درآمدهــای شــهرداری از محــل مصوبات دولــت را از 
مهمتریــن مســائل و مشــکالت موجــود بــر ســر راه نوســازی ناوگان 
اتوبوســرانی از ســوی شــهرداری تهــران برشمرد.ســنندجی در پایان، 
راهکارهایــی هماننــد اخــذ مصوبــه تغییــر مالک فرســودگی نــاوگان 
از ســن اتوبــوس بــه دریافــت گواهــی معاینــه فنــی، ملــزم شــدن 
بانک هــا جهــت قبــول عاملیــت انتشــار و فــروش اوراق مشــارکت، 
ــع  ــرای رف ــن و... ب ــرخ بنزی ــش ن ــت ســهم حاصــل از افزای دریاف
بخشــی از مشــکالت بــر ســر راه تامیــن منابــع الزم بــرای خریــد 

اتوبــوس و تجهیــز شــرکت واحــد اتوبوســرانی ارائــه کرد.مســائل و 
موانــع قانونــی بــر ســر راه تجهیــز و نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی، 
ــی، توجــه  ــع مال ــن مناب ــرای تامی ــد ب طراحــی ســناریوهای جدی
بــه مســائل فنــی بــه ویــژه ضــرورت اخــذ معاینــه فنــی از ســوی 
اتوبوس هــا، ضــرورت مشــارکت بیشــتر بخــش خصوصــی در حــوزه 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــکاری ب ــی، هم ــل عموم ــل و نق حم
ــد  ــائلی بودن ــه مس ــوس و ون از جمل ــی ب ــهم مین ــش س و افزای
ــه  ــان کمیت ــاوران و کارشناس ــوی مش ــه، از س ــن جلس ــه در ای ک

محیطزیســت مطــرح شــد.

ــه  ــور ب ــهرهای کش ــهروندان کالنش ــرای ش ــز ب ــر پایی ــاه آخ م
ــی شــود؛  ــوده ســپری م ــردم پایتخــت ســخت و آل ــژه م وی
ــا  ــردم ب ــرما، م ــل س ــه فص ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــاله ب ــر س ه
ــا  ــه ت ــده ای ک ــتند. پدی ــه هس ــوا مواج ــی ه ــده آلودگ پدی
کنــون علیرغــم وقــوع ســالیانه، توســط دولت هــا و ادوار 
ــاده  ــی پی ــل توجه ــه قاب ــرای آن برنام ــس ب ــف مجل مختل
ســازی نشــده اســت. هرســال بــه انتظــار مــی نشــینیم 
ــای  ــه ه ــود و در کمیت ــرار ش ــاق تک ــن اتف ــرما ای ــا در س ت
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــری کنیم.ب ــم گی ــی تصمی ــرار مقطع اضط

دولت اقدام موثری نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی نکرده است

آبخیزداری

میاندشت

افزایش ۲۰ درصدی جمعیت آهوان 
میاندشت در جاجرم

تقویت منابع  آبی قنات ها با اجرای 
عملیات آبخیزداری  

نتایج سرشـماری پاییـزه پناهگاه 
میاندشـت  وحـش  حیـات 
نشـان  جاجـرم  شهرسـتان  در 
می دهـد کـه جمعیـت آهـوان در 
ایـن خطـه نسـبت به پارسـال 2۰ درصـد افزایش یافته اسـت.

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت جاجـرم در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا و بـدون اشـاره بـه شـمار آهوان سرشـماری 
شـده اظهار داشـت: امسـال، با توجه به بارندگی های مناسـبی 
کـه داشـتیم، وضعیت مراتع در میاندشـت خوب بـوده و تولید 
علوفه در عرصه ها بیشـتر شـده اسـت. سـیدمحمد موسـوی 
اظهـار داشـت: بـر این اسـاس آهـوان در یافتن غذا با مشـکل 
رو بـه رو نشـده و شـرایط بـرای زیسـت آنـان مسـاعد بـوده 
اسـت.وی بـا بیـان اینکـه امسـال، کشـاورزان هـم اعتراضی از 
حضـور آهـوان در مـزارع و بـاغ هـا نداشـته انـد گفت: امسـال، 
شـکارهای غیرمجـاز آهـوان هم کاهـش یافته اسـت و جوامع 
محلـی و روسـتاییان، کمتر به شـکار اقـدام کرده اند. موسـوی 
اظهـار داشـت: پاییـز پارسـال، بیشـترین جمعیـت آهوانـی 
کـه در سرشـماری، مشـاهده شـدند، در روسـتاهای اطـراف 

میاندشـت بـوده اسـت، زیرا کاهـش تولید علوفـه و فقر مراتع 
ایـن گونـه از وحـوش را بـه مناطق روسـتایی کشـانده بـود.وی 
اظهـار داشـت: امسـال وضعیـت مناسـب مراتع سـبب شـد تا 
آهـوان کمتـر به مناطق روسـتایی کشـانده شـوند به طـوری که 
95 درصـد از آهـوان سرشـماری شـده در عرصـه هـای تحـت 
مدیریـت مشـاهده شـدند. وی گفـت: محیـط بانـان عـالوه بر 
سرشـماری پسـتانداران، مشـاهده گونـه هـای دیگـر همچون 
کفتـار، کاراکال، گـرگ و گربـه وحشـی را ثبـت کـرده انـد که در 
این میان، مشـاهدات نشـان می دهد جمعیت گربه وحشـی 
در مقایسـه با پارسال، بیشتر شـده است. رئیس اداره حفاظت 
محیط زیسـت جاجرم افزود: میاندشـت، تنها زیسـتگاه مولد 
یوزپلنـگ در کشـور اسـت و جمعیـت آهـوان به عنـوان طعمه 
این گونه ارزشـمند، دارای اهمیت اسـت. شهرسـتان جاجرم در 
اسـتان خراسـان شـمالی واقع شـده و پناهگاه حیات وحش 
میاندشـت و پـارک ملـی ضامن آهو در این شهرسـتان یکی از 
زیسـتگاه هـای اصلی یوزپلنگ آسـیایی اسـت.از دیگر حیات 
وحـش شـاخص مناطـق ایـن شهرسـتان مـی تـوان بـه آهو، 

پلنـگ، گـرگ، کفتـار، بزمجـه و هوبـره اشـاره کرد.

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، 
کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع 
آبـی  منابـع   تقویـت  گفـت: 
عملیـات  اجـرای  بـا  قنات هـا 
دارد  قـرار  جنگل هـا  سـازمان  دسـتور  کار  در  آبخیـزداری 
و در برنامـه جامـع قنات هـا سـازمان جنـگل هـا موظـف 
شـد  سـاالنه 5 درصـد قنات هـای کشـور را  تحـت پوشـش 
فعالیت هـای آبخیـزداری قـرار دهـد و امیدواریـم سـازمان 
برنامـه اعتبـارات الزم را تأمیـن کنـد.  بـه گـزارش مرکـز 
اطالع رسـانی سـازمان جنگل ها، خسـرو شـهبازی در سـی 
و چهارمین جلسـه سـتاد ملـی آبخیـزداری و  آبخوان داری 
خاطرنشـان کـرد: آبخیـزداری یـک دانـش کاربـردی بـه 
و  اسـت  زیسـتی  منابـع  از  پایـدار  بـرداری  بهـره  منظـور 
توجـه بـه  آبخیـزداری شـهری به عنـوان یـک زیرشـاخه از 
آبخیـزداری امروز برای مدیریت کالن شـهرها یک ضرورت 
اسـت.  شـهبازی اسـتفاده از تکنولـوژی و دانـش روز دنیـا 
در اجـرای طرح هـای آبخیـزداری را امـری الزم دانسـت 
و تصریـح کـرد: اقدامـات  مکانیکـی و احـداث سـازه های 
سـنگی، مالتـی در ایران همانند کشـورهای برتر دنیا اسـت 
و اقداماتـی کـه سـازمان جنـگل هـا در  بخـش آبخیزداری 

انجـام می دهـد، بـر گرفته از علـم روز دنیاسـت. وی افزود: 
رهبـر معظـم انقـالب نسـبت بـه اقدامـات آبخیـزداری در 
نظـرات  و  دارنـد  راسـخ  اعتقـاد  پوشـش گیاهـی  ایجـاد 
و  علمـی  پشـتوانه های  دارای  ایشـان  رهنمودهـای   و 
ریاسـت  همچنیـن گفـت:  اسـت.  شـهبازی  کارشناسـی 
جمهـوری نیـز در میـان چندیـن طـرح مهـم و اولویـت دار 
کشـور به پروژه هـای آبخیزداری و  آبخـوان داری توجه ویژه 
و خـاص داشـته اند کـه اینها همـه نمایانگر اهمیـت اجرای 
آبخیـزداری در کشـور اسـت.  ایـن مسـئول  طـرح هـای 
منابـع طبیعـی کشـور، کنتـرل سـیل و کاهـش خسـارات 
ناشـی از آن را از کارکردهـای آبخیـزداری برشـمرد و افزود: 
 دسـتگاه های متولـی بایـد بـرای خـروج آب هایـی کـه بـه 
دریاهـا می ریزنـد و در اسـتان های سـاحلی و مـرزی از 
دسـترس خـارج می شـوند  چاره اندیشـی کننـد. از ایـن رو 
آبخیـزداری نیـز می توانـد و بایـد بـرای ذخیره سـازی این 
آب هـا وارد عمـل شـود.  شـهبازی در ادامـه بـر تشـکیل 
تعاونـی هـای چنـد منظـوره در جوامـع روسـتایی تاکیـد 
کـرد و بهـره گیـری از ظرفیـت زنـان  و  اسـتفاده از دانـش 
بومـی را امـری الزم و ضـروری در اجـرای طرح هـای منابع 

طبیعـی دانسـت.  

دولت برای تعطیلی ادارات در روزهای آلوده مقاومت می کند
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از مقاومت شدید دولت برای تعطیلی ادارت 
و بخش خصوصی در روزهای آلوده پایتخت گالیه کرد.

تاکسیرانی میزان 
مصرف بنزین 

تاکسی ها را احصاء کند

ان
رخت

نگذاریم نسل درختان شمشاد در کشور منقرض شودد
سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــار  ــزار هکت ــاد ه ــه هفت ــک ب ــت: نزدی ــور گف کش
درختــان شمشــاد در 2 میلیــون هکتــار از عرصه های 
جنگلــی شــمال اســتقرار یافته انــد و پراکندگــی 
دارنــد کــه اکنــون دچــار بیمــاری و آســیب شــدید 
ــن  ــراض ای ــالش دارد از انق ــا ت ــگل ه ــازمان جن ــده اند و س ش
گونــه ارزشــمند جلوگیــری کند.بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی 
ســازمان جنگل هــا، دکتــر خســرو شــهبازی در هفدهمیــن جلســه 
ســتاد ملــی مدیریــت پایــدار منابــع طبیعــی منطقــه هیرکانــی و 
طــرح ملــی نجــات شمشــاد افــزود: شمشــادها و تکثیــر آن بــرای 
ســازمان جنگل هــا مهــم اســت و در خصــوص پیشــرفت اقدامــات 
و برنامــه زمانبنــدی بایــد اقدامــات فنــی همچــون نگهــداری بــذر، 
انتقــال نهــال و ضــد عفونــی کــردن آن مــورد توجــه قــرار گیــرد.

وی بــا تاکیــد بــر زادآوری طبیعــی شمشــاد در عرصــه گفــت: در 
جایــی کــه نهــال کاری انجــام می شــود شــرایط اقلیمــی منطقــه 
و نــوع خــاک مــورد بررســی و آنالیــز قــرار گیرد.شــهبازی ظرفیــت 
ــالم  ــه اع ــون اصل ــا ۱۰۰ میلی ــاالنه ت ــور را س ــال در کش ــد نه تولی
کــرد و افــزود: اکنــون آنچــه کــه تولیــد می شــود چیــزی حــدود 

ــی در گفــت و  ــال اســت.پیش تر، رضــا بیان ــه نه ۱۰ میلیــون اصل
ــا بیــان اینکــه در شــمال کشــور حــدود 4۰ هــزار  ــا ب ــا ایرن گــو ب
هکتــار از جنگل هــای شمشــاد خشــک شــده اســت، گفتــه بــود: 
در ســال های گذشــته تیم هــای مختلــف گیاه پزشــکی داخلــی و 
خارجــی از اراضــی شمشــاد بازدیــد کــرده انــد و بــر ایــن اســاس 
ــتان  ــان رود« اس ــتان و »می ــتان گلس ــاد« اس ــون در »قرن آب اکن
ــن  ــت، همچنی ــام اس ــال انج ــادها در ح ــاء شمش ــالن احی گی
خزانه هــای تولیــد نهــال شمشــاد در بســیاری از مکان هــا ایجــاد 
شــده تــا در زمــان مناســب نهــال کاشــت شود.شــهبازی توصیــه 
ــا و  ــه تعاونی ه ــده ب ــن ش ــط تعیی ــا ضواب ــتان ها ب ــرد: نهالس ک
ــال،  ــد نه ــش تولی ــر افزای ــالوه ب ــا ع ــود ت ــذار ش ــکل ها واگ تش
بخــش قابــل توجهــی از آن بــه صــورت رایــگان در اختیــار منابــع 
ــع و  ــا، مرات ــگل ه ــازمان جن ــت س ــرار گیرد.سرپرس ــی ق طبیع
آبخیــزداری کشــور در ادامه خواســتار شناســنامه دار کــردن مناطقی 
ــگام  ــزود: در هن ــد، شــد و اف ــرار گرفته ان ــال کاری ق ــورد نه ــه م ک
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت محیطی م ــکات زیس ــت ن ــال کاری رعای نه
ــد گلدان هــای پالســتیکی در طبیعــت رهــا شــوند. ــه و نگذارن گرفت

ب
تاال

هــم زمــان بــا ســفر هفتــم آذرمــاه رضــا اردکانیــان 
ــد  ــب آب از س ــون مترمکع ــرو، 4۰ میلی ــر نی وزی
درود زن رهــا شــد تــا بــه تــاالب بختــگان برســد، 
مقــدار آبــی کــه از نظــر مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــه ایــن  ــا بخشــی از حقاب زیســت اســتان فــارس تنه
ــش از  ــه بی ــان اینک ــا بی ــی ب ــت.حمید ظهراب ــاالب اس ت
ــگان   ــه بخت ــاالب و دریاچ ــه ت ــب حقاب ــر مکع ــون مت 42 میلی
ــتان  ــه اس ــرو ب ــر نی ــان وزی ــا اردکانی ــفر رض ــا س ــان ب همزم
فــارس از ســد درودزن بــر بســتر ایــن تــاالب رهــا شــد افــزود: 
ایــن حقابــه  بــا پیگیــری هــای بــه عمــل آمــده و تصویــب در 
شــورای حفاظــت منابــع آب اســتان فــارس رهــا شــده و البتــه 
ــه واقعــی بســیار  ــر اســاس ارزیابی هــای انجــام شــده، حقاب ب
فراتــر از ایــن میــزان اســت.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــی از  ــدن آب گروه های ــا ش ــخ ره ــرد: از تاری ــه ک ــارس اضاف ف
ــبانه  ــورت ش ــه ص ــتان ب ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
روزی بــرای کنتــرل و نظــارت بــر حســن اجــرای عملیــات، بــا 
دســتگاه هــای متولــی همــکاری کردنــد .وی  بیــان داشــت: بــر 
اســاس مــاده 4 آییــن نامــه جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی 
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این صفحه می خوانیم
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اســتان  در  خــاک  فرســایش  هم اکنــون  گفــت: 
فرســایش خــاک زیــاد اســت.علی محمــدی مقــدم در 
ســومین همایــش اســتانی روز جهانــی خــاک افــزود: 
میانگیــن جهانــی فرســایش خــاک 5 تــن در هکتــار 
ســال و در  کشــور مــا  ۱5 تــن در هکتــار اســت.به گفتــه 
ــار و  ــن در هکت وی، فرســایش خــاک در اســتان 2۰ ت
ــار  ــن در هکت ــز  25 ت ــای آبخی ــی از حوضه ه در بخش
در ســال اســت.وی گفــت: عمــق حاصل خیــزی خــاک 
ــه دلیــل  ــا ۱۰ ســانتیمتر اســت کــه ایــن خــاک ب 5 ت
ــترس  ــی ، از دس ــان بارندگ ــه در زم ــی منطق توپوگراف

ــد  ــن امــر باعــث کاهــش تولی خــارج می شــود کــه ای
و راندمــان تولیــدات کشــاورزی می شــود. مدیــرکل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان، ب ــرداری اس ــی و آبخی ــع طبیع مناب
اینکــه آب و خــاک 2 مولفــه مهــم بخــش کشــاورزی و 
توســعه اســت، اظهــار داشــت: در حوضــه آب اقدامــات 
خوبــی انجــام شــده بــه گونــه ای کــه در 2 ســال گذشــته 
از محــل صنــدوق توســعه ملــی نیــز اعتباراتــی در حــوزه 
آبخیــزداری انجــام شــده اســت. محمــدی مقــدم، بــه 
اهمیــت خــاک و حفــظ خــاک در کشــور تاکیــد کــرد و 
گفــت: حفــظ خــاک از آب مهــم تــر اســت، بــه دلیــل 

اینکــه آب را بــه شــیوه های مختلــف می تــوان بــه 
دســت آورد، امــا بــرای تشــکیل یــک ســانتیمتر خــاک 

ــاز اســت. صدهــا ســال فرصــت نی

حال خاک خوب نیست
ــی  ــاد کشــاورزی خراســان جنوب ــازمان جه ــس س رئی
ــاره گفــت: فرســایش و آلودگــی خــاک  نیــز در ایــن ب
ــر  ــت و اگ ــرداران اس ــره ب ــناخت به ــدم ش ــه ع نتیج
شــناخت کافــی توســط متخصصــان بخــش کشــاورزی 
ــی  ــه شــود.غالمرضا قوســی، در همایــش روز جهان ارائ
ــاک  ــوری آب و خ ــرد: ش ــار ک ــتان اظه ــاک در اس خ

ــان  ــاورزی خراس ــش کش ــعه بخ ــای توس از چالش ه
ــت اســت  ــر و مدیری ــد تدبی ــه نیازمن ــی اســت ک جنوب
ــد  ــره وری، تولی ــش به ــداف مدنظــر و افزای ــه اه ــا ب ت
ــاک  ــت خ ــزود: اهمی ــم.وی اف ــت یابی ــد دس و درآم
بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت و 95 درصــد غــذای 
ــدم  ــا ع ــود ام ــن می ش ــاک تامی ــتر خ ــان از بس انس
آگاهــی و شــناخت نســبت بــه خــاک موجــب نابــودی 
و آســیب بــه آن می شــود.رئیس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی خراســان جنوبــی بیــان کــرد: فرســایش و 
ــرداران  ــره ب آلودگــی خــاک نتیجــه عــدم شــناخت به
اســت و اگــر شــناخت کافــی توســط متخصصــان 
بخــش کشــاورزی ارائــه شــود و ترویــج ایــن مهــم در 
ــه ســطح  ــش را ب ــن دان ــرد و ای ــرار گی ــا ق ــت م اولوی
جامعــه و بهــره بــرداران منتقــل کنیــم، ایــن تهدیــدات 
کاهــش می یابد.قوســی اظهــار کــرد: 4۸۰ هــزار هکتــار 
اراضــی اســتان مســتعد توســعه کشــاورزی اســت کــه 
مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه در زمینــه تقویــت مواد 
عالــی خــاک کار کنیــم چــرا کــه نقــش بــه ســزایی در 

ــره وری دارد. ــای به ــرد و ارتق ــش عملک افزای

ساالنه 2.5 میلیارد تن فرسایش خاک در 
کشور اتفاق می افتد

ــن  ــتان قزوی ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــاک  ــایش خ ــن فرس ــارد ت ــاالنه 2.5 میلی ــت: س گف
در کشــور ضــرورت اســتفاده از فنــاوری هــای زیســت 
ــژاد  ــاس ن ــن عب ــرده است.حس ــتر ک ــی را بیش محیط
ــر اســاس  ــروزه ب ــی ام ــای توســعه یافتگ ــزود: مبن اف
میــزان بهــره منــدی از فناوری اســت و در شــرایط فعلی 
جهــان هرچــه کشــوری ثروتمنــد امــا از تکنولــوژی بــی 
بهــره باشــد نمی تــوان آن را توســعه یافتــه تلقــی کــرد. 
ــورها  ــی کش ــروت واقع ــع ث ــه منب ــه کرد:س وی اضاف
ــی  ــر ژنتیک ــی و ذخای ــع طبیع ــانی، مناب ــروی انس نی
ــوان و  ــای ج ــا داشــتن نیروه ــا ب هســتند و کشــور م
ــار  ــاال در کن ــتی ب ــوع زیس ــی و تن ــی غن ــع طبیع مناب
موقعیــت جغرافیایــی مناســب ایــن ظرفیــت را بــرای 
رســیدن بــه توســعه پایــدار دارد. عباس نــژاد ادامــه داد: 
صرفــا داشــتن ایــن ســه منبــع، شــرط کافــی نیســت 
ــب  ــن در قال ــای نوی ــوژی ه ــال تکنول ــه دنب ــد ب و بای
ــروزه  ــه ام ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــاوری رف ــت فن زیس
ــه  ــم ک ــده ای داری ــکالت عم ــت مش ــط زیس در محی
بــه واســطه عــدم توجــه بشــر امــروزی اتفــاق افتــاده 
اســت گفــت: بــه طــور مثــال ســاالنه 2.5 میلیــارد تــن 
ــا 5۰  ــد و م ــاق می افت فرســایش خــاک در کشــور اتف

ــم. ــاک می دهی ــایش خ ــه فرس ــارد دالر هزین میلی

ساالنه 2.5 میلیارد 
تن فرسایش خاک در 
کشور ضرورت استفاده 
از فناوری های زیست 
محیطی را بیشتر کرده 
است. سه منبع ثروت 
واقعی کشورها نیروی 
انسانی، منابع طبیعی 

و ذخایر ژنتیکی هستند 
و کشور ما با داشتن 

نیروهای جوان و منابع 
طبیعی غنی و تنوع 
زیستی باال در کنار 

موقعیت جغرافیایی 
مناسب این ظرفیت را 
برای رسیدن به توسعه 

پایدار دارد.

فرسایش خاک در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است
یک سوم خاک زراعی کشور هم اکنون به دلیل فرسایش، توانایی تولید ندارد

ــه  ــور ب ــهرهای کش ــهروندان کالنش ــرای ش ــز ب ــر پایی ــاه آخ م
ــی شــود؛  ــوده ســپری م ــردم پایتخــت ســخت و آل ــژه م وی
ــا  ــردم ب ــرما، م ــل س ــه فص ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــاله ب ــر س ه
ــا  ــه ت ــده ای ک ــتند. پدی ــه هس ــوا مواج ــی ه ــده آلودگ پدی
کنــون علیرغــم وقــوع ســالیانه، توســط دولت هــا و ادوار 
ــاده  ــی پی ــل توجه ــه قاب ــرای آن برنام ــس ب ــف مجل مختل
ســازی نشــده اســت. هرســال بــه انتظــار مــی نشــینیم 
ــای  ــه ه ــود و در کمیت ــرار ش ــاق تک ــن اتف ــرما ای ــا در س ت
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــری کنیم.ب ــم گی ــی تصمی ــرار مقطع اضط

چنــد روزی اســت شــاخص آالیندگــی تهــران هماننــد برخــی 
کالنشــهرها بــه عــدد ۱5۰ رســیده و بــرای چندمیــن بــار 
ــات  ــان تصمیم ــا در می ــی کشــانده؛ ام ــه تعطیل ــدارس را ب م
مقطعــی مســئوالن و مصوبــات دقیقــه نــودی کمیتــه اضطــرار 
ــل  ــل تأم ــود قاب ــز خ ــرای آن نی ــر اج ــارت الزم ب ــدم نظ و ع
اســت کــه از مشــهودترین آنهــا تــردد کامیونهــا و خودروهــای 
ــردد  ــت ت ــم ممنوعی ــی رغ ســنگین دودزا در ســطح شــهر عل
ــوی اســت ایــن مــورد و بســیاری مــوارد  ــا اطــالع ثان ــا ت آنه
روزهاســت در محاصــره  تهــران  باعــث شــده کــه  دیگــر 

آلودگــی هــوا قــرار گرفتــه اســت.یکی از مصوبــات همیشــگی 
ــی  ــدید آالیندگ ــگام تش ــوا در هن ــی ه ــرار آلودگ ــه اضط کمیت
ســنگین  خودروهــای  و  تــردد کامیونهــا  ممنوعیــت  هــوا 
در درون شــهر تهــران اســت؛ امــا اگــر در همیــن روزهــا 
مشــاهده  بزنیــد  خیابانهــا  در  دوری  آلــوده  شــب های  و 
ــه تــردد کامیونهــا در شــهر بــا شــب های  خواهیــد کــرد ک
ــی  ــه گوی ــن مصوب ــال ای ــدارد و اعم ــی ن ــچ تفاوت ــادی هی ع
علــی  جایــی کــه  تــا  می شــود  تکــرار  عــادت  بــه  بنــا 
ــران  ــهردار ته ــل ش ــل و نق ــاون حم ــاور مع ــینلو مش پیرحس
پیــش از ایــن در گفتگــو بــا ایســنا بــا طــرح پرسشــی 
مبنــی بــر چرایــی تــردد کامیون هــای دودزا در روزهــای 
سالهاســت  گفــت:  ممنوعیــت،  رغــم  بــه  تهــران  آلــوده 
ــای  ــرل خودروه ــنتی کنت ــای س ــیوه ه ــتفاده از ش ــه اس ک
ــن کــردن،  ــراری ایســت بازرســی، کمی ــف همچــون برق متخل
ــه  ــا توج ــده و ب ــوخ ش ــدارک و ... منس ــتی م ــرل دس کنت
بــه حجــم خودروهــا و تاثیــری کــه آالیندگــی آنهــا بــر 
ســالمتی شــهروندان دارد، ضــروری اســت کــه از شــیوه های 
ــردم  ــالمتی م ــع س ــه نف ــاختی ب ــزه و زیرس ــی مکانی کنترل
شــهر اســتفاده شــود.وی در حقیقــت بــا انتقــاد از آنچــه 
ــا  ــورد ب ــرل و برخ ــرای کنت ــور ب ــس راه ــکاری پلی ــدم هم ع
ــری  ــتار بهره گی ــد، خواس ــده خوان ــای دودزا و آالین کامیون ه
نفــع  بــه  هوشــمند  مکانیــزه  زیرســاخت های  از  کامــل 
ــام  ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــد. ب ــهر ش ــردم ش ــالمتی م س
ــی ســنگین و نیمه ســنگین در شــهر  شــده، خودروهــای دیزل
تهــران مســبب تولیــد آالینده هــای اکســیدهای گوگــرد و 
و  آن ذرات معلــق هســتند  و مهم تریــن  ازت  اکســیدهای 

ــت  ــی وضعی ــی هواشناس ــاس پیش بین ــر اس ــه ب ــی  ک هنگام
هــوا  آلودگــی  اضطــرار  کمیتــه  می شــود،  ســاکن  هــوا 
تشــکیل و ممنوعیــت تــردد خودروهــای ســنگین دیزلــی 
ــرر شــد از  ــان مق ــه روز ۱9 آب ــی می شــود ک مصــوب و اجرای
ــران  ــا در ته ــردد کامیون ه ــه ت ــان هفت ــا پای دوشــنبه  شــب ت
۱9 آبــان مــاه ســال  ممنــوع شود.پیرحســینلو پیشــتر در 
ــه  ــا آنک ــود: "ب ــته ب ــری نوش ــی توییت ــز در پیام ــاری نی ج
ــه ورود  ــا آخــر هفت ــود از دیشــب ت ــه ب ــم گرفت ــت تصمی دول
ــس  ــال پلی ــد، عم ــوع باش ــا ممن ــران مطلق ــه ته ــا ب کامیون ه
ایــن تصمیــم را اجــرا نکــرده اســت. واقعیــت تلــخ اینکــه از 
ســاعت ۱۰ دوشــنبه  شــب تــا 6 صبــح روز بعــد، 3۸3۸ تــردد 
کامیــون عمدتــا دودزا در دوربین هــای ورودی- خروجــی 
ــهم  ــاره س ــنا، درب ــزارش ایس ــت."به گ ــده اس ــت ش ــهر ثب ش
آالیندگــی خودروهــای ســنگین در آلودگــی هــوای تهــران 
رقــم هــای بســیاری از 3۰ درصــد تــا 7۰ درصــد عنــوان 
ــری،  ــن کله ــد حس ــه محم ــیاری از جمل ــت و بس ــده اس ش
ــردودی  ــران از م ــداری اســتان ته ــل راه ــل و نق ــاون حم مع
2۰ درصــد خودروهــای ســنگین در آزمــون هــای معاینــه 
لــزوم  عاملــی کــه می توانــد  دو  اســت  داده  فنــی خبــر 
ــای شــبانه  ــای ســنگین در تردده ــا دودزاه ــع ب برخــورد قاط
ــدارس و دانشــگاه  ــه م ــوده ک ــای آل ــن روزه ــژه در ای ــه وی ب
ــد  ــی تردی ــد. ب ــدان کن ــانده، دو چن ــی رس ــه تعطیل ــا را ب ه
ــرح  ــرای ط ــون اج ــی همچ ــای ترافیک ــت ه ــال محدودی اعم
ســایر  و  شــهروندان  بــرای  منــازل  درب  از  فــرد  و  زوج 
ــان  ــد همزم ــبک بای ــای س ــرای خودروه ــا ب ــت ه محدودی

ــود. ــال ش ــز اعم ــنگین نی ــای س ــرای خودروه ب

پای لنگ قانون در برخورد با کامیون های دود زا 

رییـس پـارک ملی گلسـتان اعـالم کـرد: با انجـام سرشـماری پاییزه 
حیـات وحـش بـا محوریـت گونه هـای علفخـوار، بیـش از پنـج هـزار 
راس قـوچ و میـش، کل و بـز و آهـو در ایـن پـارک شناسـایی و 
سرشـماری شـدند.مهدی تیموری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشـت: سرشـماری پاییـزه حیـات وحش پـارک ملی گلسـتان هفته 
گذشـته با حضور فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت کشـور و مدیر 
کل اسـتان، گروه هـای سرشـماری متشـکل از مجموعـه مدیریـت و 
کارکنـان یـگان حفاظـت محیـط زیسـت پارک ملی گلسـتان و سـایر 
شـهرهای اسـتان در مدت چهار روز انجام شـد.وی افزود: سرشـماری 
پاییـزه امسـال حاکـی از آن اسـت کـه با وجـود تلف شـدن 2۰۰ راس 
قـوچ و میـش در جریـان سـیل اوایل سـالجاری،  جمعیـت گونه های 
شـاخص علفخـوار پـارک ملی گلسـتان با محوریت قـوچ و میش، کل 
و بز و آهو در مقایسـه با سـال گذشـته ۱۰ تا ۱5 درصد افزایش داشـته 
اسـت.رییس پارک ملی گلسـتان ادامه داد: در این سرشـماری بیش 
از 3۰۰ راس گـوزن بومـی و منحصـر بـه فـرد بـه نام مرال قرمـز در این 
ذخیـره گاه زیسـت کره شناسـایی شـد کـه جمعیـت آن در مقایسـه با 
پارسـال ۱5 درصد رشـد داشـته اسـت.تیموری خاطرنشـان کرد: مرال 
قرمـز گونـه  شـاخص از حیوانـات علفخوار به حسـاب می آیـد که برای 
جنگل هـای هیرکانـی بسـیار مهـم اسـت چرا کـه این گونه در گذشـته 
در سـواحل دریـای خـزر و ارتفاعـات البـرز می زیسـت کـه متاسـفانه 
امـروزه نسـل آن در شـمال غـرب و غرب کشـور از بین رفتـه و فقط در 
چنـد منطقه تحـت مدیریت جنگل هـای هیرکانی زندگـی می کند.وی 
افزود: همچنین در این سرشـماری ۱9 قالده گرگ، سـه قالده پلنگ و 
یـک قـالده خرس در پارک ملی گلسـتان مشـاهده شـد.رییس پارک 
ملـی گلسـتان تاکیـد کـرد: بـرای ایـن مجموعـه، افزایـش گونه هـای 
علفخـوار بسـیار مهـم اسـت زیـرا همـراه بـا آن جمعیـت گونه هـای 
گوشـتخوار ماننـد پلنگ، گرگ و خـرس نیز افزایـش می یابد.تیموری 
سیاسـت مردمـی کـردن حفاظـت محیـط زیسـت را عامـل مهمی در 
افزایـش جمعیـت گونه هـای علفخوار در پارک ملی گلسـتان دانسـت 
و از مشـارکت جوامـع محلـی و همیـاران طبیعت که همواره پشـتیبان 

محیط بانـان بودنـد، قدردانـی کرد.

پنج هزار راس حیوان 
علف خوار در پارک ملی 

گلستان سرشماری شدند

خبر ترمیم صخره های مرجانی با 
استفاده از بلندگوهای زیر آب

یـک گـروه بین المللـی از محققـان بـه سرپرسـتی محققـان 
اسـتفاده  بـا  دریافتنـد  انگلیـس،  در  واقـع  اگزتـر  دانشـگاه 
ترمیـم  بـرای  را  ماهی هـا  می تـوان  آب  زیـر  بلندگوهـای  از 
صخره هـای مرجانـی آسـیب دیـده تحریـک کـرد. به گـزارش 
پایـگاه خبـری سـاینس دیلی، صخره های مرجانی سـالم میزبان گونه های متنوعـی از جانداران 
هسـتند و یک زیسـت بوم متراکم و پرتحرک محسـوب می شـوند. در مقابل مرجان های آسیب 
دیـده بـه یـک فضای سـاکن و بـی صدا تبدیل می شـوند و این وضعیت یک مشـکل جدی در 
مسـیر مبارزه آن ها برای بقا محسـوب می شـود. بر اسـاس این تحقیقات که به مدت 4۰ روز و 
همزمان با دروه مهاجرت ماهیان جوان به زیسـتگاه های مرجانی انجام گرفت، مشـخص شـد 
بـا پخـش کـردن هیاهـو و صـدای صخره های مرجانی سـالم به همراه سـایر نشـانه هایی که در 
آب هـای اطـراف دارنـد، می تـوان ماهی های جوان را به صخره های مرجانی آسـیب دیده کشـاند.

تحویل فالمینگو مصدوم به 
محیط زیست بندرترکمن

ــن و  ــت بندرترکم ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
ــه  ــد ب ــی عالقه من گمیشــان گفــت: شــهروند بندرترکمن
حیــات وحــش، یــک قطعــه فالمینگــو مصــدوم را برای 
درمــان و تیمــار بــه ایــن اداره تحویــل داد.علــی بیانــی 
ــده زخمــی  ــار داشــت: ایــن پرن ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن روز یکشــنبه در گفــت و گــو ب
پــس از ثبــت اطالعــات مورفولوژیکــی و بیومتــری بــه اداره امــور حیــات وحــش اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان انتقــال داده مــی شــود.به گفتــه وی 
بــا توجــه بــه احتمــال شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزا در بیــن پرنــدگان مهاجــر، اقدامــات 
پیشــگیرانه در ایــن خصــوص در حــال انجــام اســت و در همیــن راســتا بــا همــکاری 

اداره دامپزشــکی از همــه گونــه هــای مصــدوم تحویلــی خونگیــری مــی شــود.

دانش بنیان ها ۱۰۰ میلیارد تومان 
تفاهم نامه در صنعت آب منعقد کردند

رییــس ســتاد خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری گفــت: در ایــن رویــداد 
ــان  ــارد توم ــه ارزش ۱۰۰ میلی ــه ب ــون 26 تفاهم نام ــا کن ت
در صنعــت آب بــه امضــا رســیده اســت.نادرقلی ابراهیمــی 
ــالی،  ــوزه خشکس ــان در ح ــش بنی ــرکت های دان ــازمان ها و ش ــع، س ــی صنای در گردهمای
فرســایش و محیــط زیســت اظهــار داشــت: عمــده مباحــث مــورد توجــه زیســت محیطــی 
و آب حاکمیــت اســت و ایــن رویــداد باعــث شــده بخــش خصوصــی بــرای حــل مشــکالت 
ــه ۸5  ــرد: ارائ ــوان ک ــا عن ــه موضــوع برخــی تفاهم نامه ه ــا اشــاره ب وارد عمــل شــود.وی ب
ــال در  ــارد ری ــه ارزش ۱۰۰ میلی ــتا ب ــا در 4۰ روس ــیرین کن ه ــوص آب ش ــج در خص پکی
خوزســتان، ارائــه طــرح بــرای غشــاهای ســرامیکی بــه ارزش 3۰ میلیــارد ریــال و اســتفاده 
ــی  ــات برخ ــاورزی از موضوع ــای کش ــی و زمین ه ــق اراض ــن دقی ــی ای اس و تعیی از ج

ــت.  ــوده اس ــا ب تفاهم نامه ه

صخره ها

فالمینگو

آب

نصب تابلوهای 2زبانه برای معرفی جنگل های هیرکانی 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی با اشاره به برنامه ریزی ها در جهت حفاظت و 

معرفی جنگل های جهانی هیرکانی، گفت: در محدوده های تردد مسافران، تابلوهای دوزبانه به منظور معرفی این 
میراث طبیعی به گردشگران در استان نصب می شود.

ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــی ش ــارت مال ــه و نظ ــه بودج ــس کمیت رئی
تهــران نســبت بــه لــزوم اجــرای مــاده 9 و ۱۰ قانــون هــوای پــاک 
در خصــوص افزایــش و نوســازی نــاوگان حمل ونقــل عمومــی 
شــهری تاکیــد کــرد و از وزارت کشــور خواســت نســبت بــه اجــرای 
ایــن قانــون اهتمــام کند.مجیــد فراهانــی روز یکشــنبه در یکصــد و 
ــون هــوای پــاک  ــه قان ــا اشــاره ب ــاد و نهمیــن جلســه شــورا ب هفت
گفــت: یکــی از ابزارهــای کاهــش آلودگــی هــوا توســعه و نوســازی 
ــتفاده از  ــودن اس ــن نم ــی و جایگزی ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ن
ــین و  ــک سرنش ــای ت ــای خودروه ــه ج ــی ب ــل عموم ــل و نق حم
ــاده 9  ــق م ــاس مطاب ــن اس ــر همی ــت: ب ــت.وی گف ــخصی اس ش
قانــون هــوای پــاک مصــوب مجلس شــورای اســالمی، وزارت کشــور 
موظــف اســت بــا همــکاری وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و 
ــوری اســالمی  ــرک جمه ــی )گم ــور اقتصــادی و دارای ــارت و ام تج
ــا  ــهری ب ــی ش ــل عموم ــاوگان حمل ونق ــازی ن ــه نوس ــران(، زمین ای
ــدت  ــت را ظــرف م ــر جمعی ــزار نف ــاالی 2۰۰ ه ــت شــهرهای ب اولوی
5 ســال از محــل منابــع درآمــدی مــاده )6( ایــن قانــون از طریــق 
کمــک بالعــوض، یارانــه، تســهیالت یــا صفــر نمــودن ســود بازرگانــی 
خودروهــای  و  بنزینی)هیبریــدی(  ـ  برقــی  خودروهــای  واردات 
الکتریکــی و موتورســیکلت برقــی، بــه انجــام برســاند.فراهانی 
ــون وزارت   ــن قان ــاده ۱۰ ای ــق م ــن مطاب ــر ای ــالوه ب ــه داد: ع ادام
کشــور موظــف اســت از محــل درآمدهــای عمومــی شــهرداری ها و 
ــون بودجــه )هریــک به میــزان پنجــاه  بودجــه عمومــی خــود در قان
درصــد(، نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی درون شــهری را بــه میــزان 
ســاالنه پنــج درصــد)5%( بــا اولویــت کالنشــهرها و شــهرهای بــاالی 
ــران  ــورای ته ــو ش ــد.  عض ــش ده ــت افزای ــر جمعی ــزار نف 5۰۰ ه
ــدم  ــاهد ع ــا ش ــی م ــف قانون ــن وظای ــم ای ــفانه برغ ــزود: متاس اف
ــس  ــوس توســط وزارت کشــور پ ــک دســتگاه اتوب ــی ی ــن حت تامی
ــر  ــرد: ب ــان ک ــر نش ــم.  وی خاط ــوده ای ــون ب ــن قان ــب ای از تصوی
همیــن اســاس بــه عنــوان نماینــده مــردم شــریف تهــران بــا توجــه 
بــه اهمیــت موضــوع در اجــرای بنــد 2 مــاده ۸۰ قانــون شــوراهای 
اســالمی کشــور، دربــاره اجــرای مــاده 9 و ۱۰ قانــون هــوای پــاک در 
خصــوص افزایــش و نوســازی نــاوگان حمل ونقــل عمومــی شــهری  

ــه وزیــر محتــرم کشــور تذکــر مــی دهــم. ب

عضو شورای تهران:
وزارت کشور به اجرای قانون 

هوای پاک اهتمام کند

ب
تاالب بختگان حقابه بیشتری می خواهدتاال

هــم زمــان بــا ســفر هفتــم آذرمــاه رضــا اردکانیــان 
ــد  ــب آب از س ــون مترمکع ــرو، 4۰ میلی ــر نی وزی
درود زن رهــا شــد تــا بــه تــاالب بختــگان برســد، 
مقــدار آبــی کــه از نظــر مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــه ایــن  ــا بخشــی از حقاب زیســت اســتان فــارس تنه
ــش از  ــه بی ــان اینک ــا بی ــی ب ــت.حمید ظهراب ــاالب اس ت
ــگان   ــه بخت ــاالب و دریاچ ــه ت ــب حقاب ــر مکع ــون مت 42 میلی
ــتان  ــه اس ــرو ب ــر نی ــان وزی ــا اردکانی ــفر رض ــا س ــان ب همزم
فــارس از ســد درودزن بــر بســتر ایــن تــاالب رهــا شــد افــزود: 
ایــن حقابــه  بــا پیگیــری هــای بــه عمــل آمــده و تصویــب در 
شــورای حفاظــت منابــع آب اســتان فــارس رهــا شــده و البتــه 
ــه واقعــی بســیار  ــر اســاس ارزیابی هــای انجــام شــده، حقاب ب
فراتــر از ایــن میــزان اســت.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــی از  ــدن آب گروه های ــا ش ــخ ره ــرد: از تاری ــه ک ــارس اضاف ف
ــبانه  ــورت ش ــه ص ــتان ب ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
روزی بــرای کنتــرل و نظــارت بــر حســن اجــرای عملیــات، بــا 
دســتگاه هــای متولــی همــکاری کردنــد .وی  بیــان داشــت: بــر 
اســاس مــاده 4 آییــن نامــه جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی 

ــازمان  ــوب 27/۱۱/97، س ــا مص ــاالب ه ــران ت ــل جب ــر قاب غی
حفاظــت محیــط زیســت وظیفــه نظــارت در تخصیــص و 
ــی  ــت در تمام ــط زیس ــا را دارد.محی ــاالب ه ــه ت ــن حقاب تامی
عملیــات رهــا ســازی و پایــش رودخانــه کــر و میــزان تحقــق 
حقابــه تــاالب هــای کمجــان، بختــگان و طشــک نظــارت کامــل 
خواهــد داشــت.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت فــارس 
گفــت: حقابــه تــاالب بختــگان بســیار فراتــر از میــزان آب رهــا 
ــا 7۰۰  ــن 3۰۰ ت ــف بی ــع مختل ــاس مناب ــر اس ــوده و ب ــده ب ش
ــف از  ــای مختل ــال ه ــا س ــب ب ــب متناس ــر مکع ــون مت میلی
نظــر بــارش اعــالم شــده اســت. مطالعــات مربــوط بــه تعییــن 
ــک  ــای طش ــاالب ه ــر و ت ــه ک ــی رودخان ــت محیط ــاز زیس نی
ــه  ــه ک ــام گرفت ــیراز انج ــگاه ش ــکاری دانش ــا هم ــگان ب و بخت
ــه  ــزان حقاب ــی و می ــازمان نهای ــد س ــس از تایی ــزارش آن پ گ
تــاالب بختــگان دقیقــا مشــخص خواهــد شــد.تاالب و دریاچــه 
ــی  ــتانه پرندگان ــتگاه زمس ــر آب زیس ــال های پ ــگان در س بخت
ــی،  ــک، مرغاب ــی، آب چلی ــر دریای ــا، کبوت ــو، درن ــد فالمینگ مانن
ــه  ــیبری ب ــت های س ــیه و دش ــه از روس ــت ک ــوده اس ــاز ب غ

ــد. ــرت می کنن ــران مهاج ای

ین
 زم

مصرف گوشت برای تغذیه کره زمین حیاتی استکره
محققـان بـا تاکیـد بر اینکه گوشـت بـرای تغذیـه کره 
زمیـن حیاتـی اسـت، هشـدار می دهنـد کـه گیاه خوار 
شـدن اقدامـی سـازگار بـا محیـط زیسـت نیسـت.
رورال  »کالـج  و  »ادینبـورگ«  دانشـگاه  محققـان 
اظهـار   )Scotland's Rural College( اسـکاتلند« 
داشـتند، کشـاورزان بـه واسـطه ادعاهـای پشـتیبانی نشـده 
البی گـران محیـط زیسـت که تبلیغ می کنند »گوشـت مضر اسـت«، 
احسـاس ناخوشـایندی دارند.ایـن محققـان کـه در پانلـی در مرکـز 
لنـدن صحبـت می کردنـد، اسـتدالل کردند که گوشـت برای سـالمت 
فیزیکـی و روانـی کودکان به ویژه کودکان کشـورهای در حال توسـعه 
مهـم اسـت و گفتنـد کـه دوری از دامداری باعث بهبـود کاربری زمین 
نمی شود.پروفسـور »جـوف سـیم« مدیـر آکادمی جهانی کشـاورزی 
و امنیـت غذایـی در دانشـگاه ادینبـورگ گفـت: اغلـب این اسـتدالل 
مطـرح می شـود کـه گیاه خوار شـدن می تواند اسـتفاده از زمیـن را به 
حداقل برسـاند اما مطالعات مدل سـازی انجام شـده نشـان می دهد 
کـه اینگونـه نیسـت.وی افـزود: مـا احسـاس می کنیـم در حالی که 
تولید دام یک سـری هزینه و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیسـت 
محیطـی دارد امـا احتماال اخیرا به هزینه ها بیش از مزایا توجه شـده 

اسـت.وی تاکید کرد که گوشـت فواید اجتماعی زیادی دارد. گوشـت 
یـک منبـع مهـم پروتئیـن، انـرژی و ریـز مغذی هاسـت؛ به طوریکـه 
حتـی مقادیـر کمی از مواد غذایی که از منابع حیوانی تهیه می شـوند 
تأثیـر بسـیار مهمـی در رشـد کـودکان دارند. ایـن تاثیر به ویـژه برای 
تکامل شـناختی جسـمی کودکان کشـورهای در حال توسـعه بسـیار 
حائز اهمیت است.پروفسـور »مایک کافی« ار کالج رورال اسـکاتلند 
نیـز افـزود کـه گیاه خوار شـدن عملـی کامال غیـر ضروری اسـت. اگر 
همـه گیاه خـوار می شـدند برای محیط زیسـت انگلیـس ویرانگر بود. 
پـرورش حیوانات بـرای غذا به افزایش تنوع زیسـتی کمک می کند. 
وی خاطرنشـان کـرد کـه اکنـون محققـان در تالشـند تـا گاوهـای 
دوسـتدار محیـط زیسـت پـرورش دهند؛ گاوهایی که سـریعتر رشـد 
می کننـد و کمتـر غـذا می خورنـد؛ گاوهایی که می تواننـد ردپای کربن 
ایـن بخـش را  با کاهش مقدار متانی که توسـط گاوها آزاد می شـود، 
پایین آورند.پروفسـور کوفی اظهار داشـت که اختالف انتشـار گازهای 
متـان از بهتریـن و بدتریـن گاوها حـدود 3۰ درصد اسـت و اگر همه 
کشـاورزان انگلیس از کارآمدترین حیوانات اسـتفاده کنند این اقدام 

می توانـد انتشـار کربـن را تقریبـًا بـه یک سـوم کاهـش دهد.
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- شهر اصفهان، قمشه کنونی 

9 - تکبر، غرور - بسیار درخشان - مقابل 
کیفی - سقف فرو ریخته، ره آورد زلزله

 ۱۰ - حسرت، دریغ، اندوه سخت - درخت 
خرما - كوتاه، ناقص، نابالغ، غير هادی

 ۱۱ - حالل و روا، خالص و صاف، بوی خوش 

- تفاوت داشتن - حیوان نجیب، حیوان 
مسابقه

 ۱2 - نشت درهم - شركت نفتی فرانسه - 
ذره باردار، نمد زین

 ۱3 - كجاست؟ - از پی كسی رفتن، پیروی 
كردن - چاشنی اصلی غذا، ملح - چهره 

۱4 - رنگ ناخن، زینت ناخن، خانه سنگ 
پشت - عود - کشوری جزیره ای در 

اقیانوسیه
 ۱5 - ظرف آزمایشگاهی - نام دخترانه - 

گناه، بزه
عمودی 

 ۱ - بیم، رعب - بیگانه - جمع وكیل
 2 - اموزگار، نشاندار - صدای گوسفند - 

گستردن - پسوند شباهت
 3 - فیلسوف اهل چک - برگه چاپی، قبض 

رسید چاپی، قبض پرداخت پول - همگی، 
بز نر، کچل

 4 - همراه خم، همنشین خم - نام قدیم 
بندرعباس - حرف دوم یونانی، از الفبای یونانی

 5 - خشک است و بسيار جدی، خشك 
مزاج - نو پدید آمده - نسیه نیست

 6 - جمع ندیم، همنشینان - کالم تنفر، حرف 
بیزاری - لبا س - ضمیر متصل ملکی 

 7 - دریافت مفاهیم - اثر اسدی طوسی
 ۸ - لقمه چرب گربه - آذری زبان، رها كردن، 

شكاف - معادل فارسی آیفون 
9 - صدای پنچری - شریعت، مذهب، قرض 

و وام - در امان بودن، آسایش و آسودگی، 
پلیس حافظ آن است - حرف پیروزی، ضمیر 

غایب، جانشین او
 ۱۰ - از مزه ها - ظاهر عمارت، روكار ساختمان 

- انصار، دوستان، رفقا
 ۱۱ - هزارو صدو یازده - وزیدن - دست و 

پایی كه بی حركت باشند

 ۱2 - تاجر شکسپیر - پایتخت تبت - درخت 
كریسمس

 ۱3 - مغازه - کوه های بلند و پابرجا - تلخ، 
پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن 

بر چیزی

 ۱4 - یكی از دو جنس، مذکر، جنس به ظاهر 
قوی - معجزه موسی - باشگاه آلمانی مهدوی 

كیا، باشگاه آلمانی هاشمیان
 ۱5 - وقت، وقت و زمان، زمان - انتباه، 

آگاهی - بانگ و آواز

جدول شماره 1606

 اطالع
 رسانی

هيـأت موضـوع قانون تعييـن تكليف وضعيت 
ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 آئين نامـه قانون 
تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد 

سند رسـمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  امالکـی  کـه برابـر آراء 
هيأت هـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی  ناحیـه یـک  كرمـان  تقاضـای ثبـت 
آن هـا پذیرفتـه و ادامه عملیات ثبتـی آن ها مطابق قانون مذکور 
تجویـز گردیـده اسـت، بـه ترتیب شـماره پالک فرعـی از اصلی  
و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالک یـا مالکین 
) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )۱-4-۸(  ثبتـی 
شهرسـتان کرمان  به شـرح ذیل آگهی  می شـود تا  در صورتی 
كـه  شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت بـه صـدور سـند مالكيت 
متقاضيان اعتراضی داشـته باشـند بتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اين اداره تسـليم 
و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضايـی تقديم نمايند. 
بديهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. شـایان 
ذکر اسـت صدور و تسـلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور 

مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

459 فرعـی از 4657 اصلـی - آقای غالمرضا کارگرراوری فرزند 
شـکراله به شناسنامه شـماره 759 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکبـاب خانـه به مسـاحت ۱7۸/4۰ متـر مربع بـه آدرس کرمان 
خیابـان کارگـر کوچه ۱3 شـرقی 5 پالک ۱5 خریـداری از محل 

مالکیت حسـینعلی رئوفی - ردیف   ۰774

۱6427 فرعـی از 4776 اصلـی - خانم کوکب ناظمی معزآبادی 
فرزنـد قاسـم بـه شناسـنامه شـماره 22 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یکباب خانه مسـکونی تجاری به مسـاحت 34/۸۰ 
متـر مربـع بـه آدرس کرمان خیابـان مدیریت نبـش کوچه 37 

خریـداری از محـل مالکیت همایـون کیانیان - ردیـف   ۰6۱۱
۱6495 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 93 فرعـی از 
4776 اصلـی - خانـم حبیبـه قاسـمی زاده خبیصـی فرزنـد 
ماشـاءهللا به شناسـنامه شـماره 29۸۰3622۸۱ صادره از کرمان 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۰4/۱۱ متـر مربـع به 
آدرس کرمان خیابان فیروزآباد کوچه 25 شـرقی 4 خریداری از 
محـل مالکیـت کتایـون و مهیـن دخت سروشـیان - ردیـف  ۱۰22
۱6496 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 93 فرعـی از 
4776 اصلـی - خانـم نجمـه قاسـمی زاده فرزند ماشـاءهللا به 
شناسـنامه شـماره 29۸۰۰946۸4 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکبـاب خانـه به مسـاحت ۱۰5/۸6 متـر مربع بـه آدرس کرمان 
خیابـان فیروزآبـاد کوچـه 25 شـرقی 4 خریـداری از محـل 

مالکیـت کتایـون و مهیـن دخـت سروشـیان - ردیـف   ۱۰23
۱655۱ فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 227 فرعـی از 
4776 اصلـی - آقـای حمیـد زینلـی گوهری فرزنـد محمد به 
شناسـنامه شـماره ۱35 صـادره از ماهـان و خانـم زهـره مهاجر 
فرزنـد مجیـد بـه شناسـنامه شـماره ۱۰79۱ صـادره از کرمـان 
بالمناصفـه در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ۱9۰/۱3 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه امـام رضـا کوچـه 3 شـرقی 7 
خریـداری از محـل مالکیت سـید محمد عمرانـی - ردیف  های 

 ۱3۱۸ و ۱33۰
۱656۰ فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از ۱25 فرعـی از 
4776 اصلـی - خانـم مهدیـه اسـدی خانوکـی فرزند حسـین 
جـان بـه شناسـنامه شـماره ۱25۱ صـادره از زرند در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۰4/۱ متـر مربـع بـه آدرس کرمان 

بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای خیابـان پردیـس خیابـان سـجاد 
کوچـه سـوم سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیت سـید 

نصرالـه عمرانـی - ردیـف   ۰۸73
۱6565 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از ۱۱9 فرعـی از 
4776 اصلـی - خانـم معصومـه تینونـی درختنجانـی فرزنـد 
حسـین به شناسـنامه شـماره 4 صادره از کرمان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه به مسـاحت ۱7۰/45 متـر مربع بـه آدرس کرمان 
بلـوار آیـت الـه خامنـه ای خیابان 2۰ متـری امام سـجاد کوچه 
27 خریـداری از محـل مالکیـت سـید جـالل عمرانـی - ردیف  

۰۱45 
۱6574 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 93 فرعـی از 
4776 اصلـی - خانـم مهدیـه قاسـمی زاده خبیصـی فرزنـد 
در  از کرمـان  بـه شناسـنامه شـماره 493 صـادره  ماشـاءاله 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۰3/22 متـر مربـع بـه 
آدرس کرمان خیابان فیروزآباد کوچه 25 شـرقی 4 خریداری از 
محـل مالکیـت کتایـون و مهیـن دخت سروشـیان - ردیـف   ۰3۱6
۱65۸2 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از ۸7 فرعـی 
از 4776 اصلـی - آقـای ابوالفضـل اسـدی فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 26۸ صادره از زرند در ششدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت ۱32 متـر مربع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیت اله 
خامنـه ای کوچـه 27 منـزل سـوم سـمت راسـت خریـداری از 

محـل مالکیـت کامیار سروشـیان - ردیـف   ۰۱۰۰
۱65۸3 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای محمـد طهماسـبی 
جرکـی فرزند غالمحسـین به شناسـنامه شـماره 73 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به 
مسـاحت ۱۸3/65 متر مربع بـه آدرس کرمان خیابان مدیریت 
کوچـه 4۱ سـمت راسـت درب دوم خریـداری از محـل مالکیت 

همایـون کیانیان - ردیـف   ۰232
۱65۸5 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از ۱۱9 فرعـی از 
4776 اصلـی - آقـای مرتضی طهماسـبی جرکی فرزند محمد 
بـه شناسـنامه شـماره 6۱ صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت ۱52/9۰ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان جاده 
سـیدی خیابان امام سـجاد انتهای کوچه 27 خریداری از محل 

مالکیـت محمدباقر نجابتـی - ردیف   ۰3۰۸
۱6596 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از ۱25 فرعـی از 
4776 اصلـی - خانـم لیـال زینلی چترودی فرزنـد غالمرضا به 
شناسـنامه شـماره ۸49 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 2۰6/5 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار 
آیـت الـه خامنـه ای 2۰ متـری امام سـجاد کوچـه 7 درب دوم 
خریـداری از محـل مالکیـت سـید عباس عمرانـی - ردیـف   ۰72۱
۱6597 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از ۱35 فرعـی از 
4776 اصلـی - آقـای ایمـان حسـینی بیدوئـی فرزنـد صفـر 
بـه شناسـنامه شـماره 4۸24 صـادره از کرمـان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 25۱/6 متر مربـع بـه آدرس کرمان 
بلـوار آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 33 سـه درب بـه آخر سـمت 
راسـت خریـداری از محـل مالکیـت بی بی نیره بهرام پـور فرزند 

غالمحسـین - ردیـف   ۰395
۱6599 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از ۸7 فرعـی از 
4776 اصلـی - آقـای مهـران شـاهرخی فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 29۸۰۱33۸۰9 صادره از کرمان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱5۱/2 متـر مربـع بـه آدرس کرمان 
بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای خیابـان پردیـس کوچـه ۱ سـمت 
راسـت فرعی دوم خریداری از محل مالکیت کامیار سروشـیان 

- ردیـف   ۰4۱7
۱66۰6 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای رضـا شـورآبادی تکابـی 
فرزنـد احمـد بـه شناسـنامه شـماره 962 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 
۱29/۱ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای 
کوچـه 5۱ خریـداری از محـل مالکیـت سـید جـالل عمرانی - 

ردیـف   ۰۰64
۱۸52 فرعـی از 4۸۱۱ اصلـی - آقای حسـین اسـالمی کوهپایه 
فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره ۱ صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یکباب مغازه مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 
۱3۱/۸7 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان سـده بین کوچه 
7 و 9 خریـداری از محـل مالکیـت محمـد عبدالرحیمـی بلـوچ 

- ردیـف  ۱۱46

4۱7 فرعـی از 4۸25 اصلـی - خانـم شایسـته اللهی چترودی 
فرزنـد نعمـت الـه بـه شناسـنامه شـماره 354۸9 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی 
بـه مسـاحت 392/45 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان فیروزآباد 
کوچـه ۱۱ فرعـی اول سـمت راسـت قطعه دوم بعد از بن بسـت 
سـمت چپ خریـداری از محـل مالکیت منوچهر سروشـیان - 

ردیـف   ۰۰۱4
4 فرعـی از 5۱۰9 اصلـی - خانم زهرا پورشـیخعلی اندوهجردی 
از شـهداد در  بـه شناسـنامه شـماره ۱2 صـادره  فرزنـد رضـا 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱74/95 متـر مربـع به 
آدرس کرمـان چهارراه شـهید باهنـر بلوار شـهدای خانوک کوچه 
3 کوچـه پرسـتو کوچـه یـک سـمت چـپ خریـداری از محـل 

مالکیـت بهمـن یزدانـی - ردیـف  ۰2۱6
مهـدوی  فخرالدیـن  آقـای   - اصلـی  از 52۰9  فرعـی   3۰۱3
 6۸ شـماره  شناسـنامه  بـه  محمدحسـین  فرزنـد  خانوکـی 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 299 
متـر مربـع کـه مـوازی 52/33 متر مربـع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه 
آدرس کرمـان خیابـان مدیریـت کوچـه 3۰ جنب پارک شـهید 
فـرح رو خریـداری از محـل مالکیت عـزت اله سـاالر کالنتری 

- ردیـف  ۱۱4۰
3۰23 فرعـی از 52۰9 اصلـی - آقای عباس کرمانی درختنجانی 
فرزنـد هاشـم بـه شناسـنامه شـماره ۱4 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱9۰/65 متـر مربـع کـه 
مـوازی 33/36 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا 
متعلـق بوقـف و در اجاره نامبرده قرار دارد بـه آدرس کرمان بلوار 
آیـت الـه خامنه ای کوچه 26 سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت عـزت اله سـاالر کالنتـری - ردیـف  ۱4۰3
3۰27 فرعـی از 52۰9 اصلـی - خانـم معصومـه طالبـی زاده 
سـردری فرزنـد محمود به شناسـنامه شـماره 3323 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب مغـازه مشـمل بـر طبقـه فوقانی 
بـه مسـاحت 49/4۱ متـر مربـع که مـوازی ۸/65 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 

قـرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابـان حکیـم روبـروی کوچـه 2 
خریـداری از محـل مالکیت سـیدمحمد کاظم عمرانـی - ردیف  

۱435
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

3۸۸ فرعـی از ۱ اصلـی و ۸3۱ فرعـی از 2 اصلـی - آقـای 
روح الـه سـاالر کریمـی فرزند اله رسـان به شناسـنامه شـماره 
۱57 صادره از عنبرآباد در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
4۰5/4 متـر مربـع که مـوازی 2۰۰/5۸ متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف می باشـد )میـزان ۱52/6۰ 
متـر مربـع در محـدوده پـالک ۱ اصلی بـوده و مـوازی 66/2۸ 
متـر مربـع از عرصـه پالک مـورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد 
و میـزان 252/۸۰ متـر مربـع در محـدوده پـالک 2 اصلی بوده 
و مـوازی ۱34/3 متـر مربـع از عرصـه پـالک مـورد تقاضـا 
متعلـق بوقـف می باشـد( بـه آدرس کرمـان شـرف آبـاد کوچه 
4۰ فاطمیـه غربی منزل پنجم سـمت چپ خریـداری از محل 

مالکیـت اکبر ابوالحسـنی - ردیـف ۱337
۸2۸ فرعـی از 2 اصلـی - خانـم رقیه انجم شـعاع فرزند علی 
بـه شناسـنامه شـماره ۱353 صـادره از کرمـان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۰3/۸7 متـر مربـع کـه مـوازی 
55/۱۸ متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد به آدرس کرمان شـرف آباد 
کوچـه 25 فرعـی 2 خریـداری از محـل مالکیـت احمد سـبزه 

مـو - ردیـف ۰495
7233 فرعـی از 4 اصلـی - خانـم اعظم کرمـی فرزند علی به 
شناسـنامه شـماره 5۰6 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 277 متـر مربـع کـه مـوازی 46/7۱ متـر 
مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره 
نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بزرگراه امام رضـا بلوار امام 
حسـن مجتبـی انتهـای کوچه ۱4 سـمت راسـت خریـداری از 
محـل مالکیـت حسـین رشـید فرخـی فرزنـد علـی - ردیـف 

۱576
5۰6۰ فرعـی از 9 اصلـی - آقـای عبـاس تـاژ فرزنـد خدامـراد 
بـه شناسـنامه شـماره ۸ صـادره از بافـت در ششـدانگ یکباب 

خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 25۰ متـر مربع 
بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان کمیـل کوچـه ۱۸ 
خریـداری از محـل مالکیـت اختـر کرباسـی - ردیـف ۰693

5633 فرعـی از ۱۰ اصلـی - آقای محسـن ایـران منش فرزند 
محمـد بـه شناسـنامه شـماره 29۸۰۱۸455۱ صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 24۰/۰7 متـر مربـع 
کـه مـوازی 4۱/45 متر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان 
بلوار امام حسـن کوچه 49 نرسـیده به مسـکن مهر خریداری 
از محـل مالکیـت حسـن زراعتـکار ابوالحسـنی فرزنـد سـیف 

الـه - ردیـف ۱333
۱424 فرعـی از ۱2 اصلـی مجزی شـده از 2 فرعـی از ۱2 اصلی 
- مسـجد و حسـینیه امـام سـجاد )ع( در ششـدانگ یکباب 
مسـجد و حسـینیه )اداره اوقاف( به مسـاحت ۱۰۸3/42 متر 
مربـع بـه آدرس کرمان بلـوار جمهوری خیابـان خوارزمی کوچه 
۱5 خریـداری از محـل مالکیـت خـدا رحم آمیغـی - ردیف ۰۰96
۱433 فرعـی از ۱2 اصلـی مجـزی شـده از 2۰ فرعـی از ۱2 
اصلـی - آقـای ناصـر قائینـی حصاروئیـه فرزنـد علـی مـردان 
بـه شناسـنامه شـماره 524 صادره از شـهربابک در ششـدانگ 
یکبـاب خانه مشـتمل بـر طبقات فوقانی به مسـاحت 2۰۰ متر 
مربـع کـه مـوازی ۱۱9/65 متر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس 
کرمـان بلـوار جمهوری خیابـان خوارزمی کوچـه ۱۰ خریداری از 

محـل مالکیـت رمضـان ایالقی - ردیـف ۰9۸2
36۸3 فرعـی از ۱3 اصلـی - آقـای یونس خضـری فرزند رضا 
به شناسـنامه شـماره ۱59 صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 3۱5/۱۰ متـر مربع کـه مـوازی 7۸/76 متر 
مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره 
نامبـرده قـرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهـوری خیابان وصال 
کوچـه 5 خریـداری از محـل مالکیـت حـاج محمـود حائری - 

ردیف ۰452
3۸74 فرعـی از ۱3 اصلـی - آقای محمد موالئی باغینی فرزند 
درعلی به شناسـنامه شـماره 7۰2 صادره از کرمان در ششـدانگ 

یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 246/4 متر مربـع که مـوازی 6۱/6 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قرار دارد بـه آدرس کرمان بلـوار جمهوری خیابان 
صادقیـه کوچـه ۱7 خریـداری از محـل مالکیـت محمـد ایالقی 

- ردیـف ۱329
۱5۱ فرعـی از 26 اصلـی - آقـای امیرحسـین اسـدی فرزنـد 
محمـد به شناسـنامه شـماره 29۸۰۱4695۱ صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 
92/4 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان جـاده اختیارآبـاد بعـد از 
شـهرک شهرداری حسـین آباد خان خریداری از محل مالکیت 

اکبر شـیخ شـعاعی اختیارآبـادی - ردیـف ۰65۱
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۱446 فرعـی از ۱ اصلـی مجزی شـده از ۱۰6۸ فرعـی از ۱ اصلی 
- خانم طاهره سـادات شـجاع الشـریعه فرزند سـیدمهدی به 
شناسـنامه شـماره 53۰ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب 
خانـه به مسـاحت 53۸/۸4 متر مربع بـه آدرس کرمان چترود 
خیابـان ولیعصـر کوچـه 34 خریـداری از محـل مالکیـت باقر 

شـجاع الشـریعه - ردیف ۰۱47
۱44۸ فرعـی از ۱ اصلـی مجزی شـده از 767 فرعـی از ۱ اصلی 
- آقای سـید محمدباقر شـجاع الشـریعه فرزند سـیدمهدی به 
شناسـنامه شـماره 27 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه به مسـاحت 32۰/63 متـر مربع بـه آدرس کرمان چترود 
خیابان ولیعصر بلوار جدید االحداث جنب پاسـگاه خریداری از 

محـل مالکیـت ایران وزیری نسـب - ردیـف ۰۱4۸
22 فرعـی از ۱۸۰ اصلـی - آقای مسـعود فرمنش فرزند قاسـم 
به شناسـنامه شـماره 6۱۸ صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب 
خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 3۱۰/۸5 متر مربـع بـه آدرس کرمان 
کوهپایه روسـتای ده شـیب خریداری از محل مالکیت محمود 

رضـا روحـی - ردیف ۰۱۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱39۸/۰۸/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱39۸/۰9/۱۱

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فرم.الف 1178

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

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-برابر رای شـماره ۱39۸6۰3۱9۰۰5۰۰۰237 مـورخ ۱39۸/۰7/۱۰ 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فروغ موسـی نـژاد خبیصـی فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه 3۰ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه و باغ به مسـاحت 35۸۰ متـر مربع پالک 
۱5۸2فرعی مفروز و مجزی از 2۱9 فرعی از 47 اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سـیرچ –پل مسـجد جامع 
کوچه سـرو یک کوچه باغ تیرک خریداری از مالک رسـمی آقای علی حسـنی سـیرچی محرز گریده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصله ۱5روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن اگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 
سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف۱265-تاريخ انتشـار نوبـت اول:9۸/9/۱۱- تاريخ انتشـار نوبـت دوم:9۸/9/25
ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضوع ماده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱39۸6۰3۱9۰۱4۰۰3۰۱9-
9۸/۰7/22هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر 
ناصـری کـراء فرزنـد حبیب هللا بشـماره شناسـنامه ۱2صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یـک قطعه باغچه 
سردسـیری به انضمام چند اسـتخر پرورش ماهی مشـتمل بر اعیانی به مسـاحت 334۱/۸۰متر مربع 
پـالک -فرعـی از۱5۸۰- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از ۱5۸۰-اصلـی قطعـه 6 واقع 
در در اراضـی کراءدلفـارد جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی خانـم صفیـه نـادری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه ۱5روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:452  تاریخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰9/۱۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۰9/25
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضوع ماده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱39۸6۰3۱9۰۱4۰۰2455-
9۸/۰6/۱3هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
نعمت اله شـفیعی  فرزند علیجان بشـماره شناسـنامه 62۱صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه 
مشـتمل بربـاغ بـه مسـاحت 27۰7/59متر مربـع پالک -فرعـی از535- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک ۱6فرعـی از 535-اصلـی قطعـه 5 واقـع در در اراضـی بـاب بیـدان سـربیژن سـاردوئیه جیرفت  
بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی آقای درویش سـربیژنی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:463
تاریخ انتشار نوبت اول:9۸/۰9/۱۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :9۸/۰9/25

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱39۸6۰3۱9۰۱4۰۰2۱۸۸-

9۸/۰6/۰3هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای رضا 
مهـدوی فرزنـد اکبر بشـماره شناسـنامه ۱6۱9صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
39۰/۰5متـر مربـع پـالک -فرعـی از39- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 94فرعـی از 39-اصلی 
قطعه یک واقع در در اراضی سـروتمین جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسـمیاقای 
نجـف مهـدوی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱5روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:464-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰9/۱۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۰9/25
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱39۸6۰3۱9۰9۱۰۰۰523-
۱39۸/۰2/3۰هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای ابراهیـم نوزائـی فرزند خلیل بشـماره شناسـنامه 3۱9صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یـک باب خانه 
مسـکونی بـه مسـاحت ۸67متـر مربع پـالک - فرعـی از5۰- اصلی بخـش 45کرمان قطعـه یک واقع 
در اراضـی شـهر عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای  مجیـد ابراهیمـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله ۱5روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2367-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:9۸/۰9/۱۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۰9/25
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی قانون الحاقی وساماندهی وحمایت تولید وعرصه مسکن 
نظـر بـه اینکـه دراجرای قانـون فوق الذکر شـهر کهوروئیه جیرفت مشـمول قانـون مذکور 
گردیـده وبافـت مسـکونی به موجـب آرای هیئت در ملکیت مالک قرار گرفته وبه اسـتناد 
مـاده ۱۰اییـن نامـه فانـون الحاقـی در یکـی از روزنامه های محلـی انتشـار در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتـراض داشـته باشـند میتوانند از 
تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت 2۰روز اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض درخواسـت خود را به مرجع قضائی تسـلیم نماید بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مهلـت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .

از قطعه 2واقع در بخش 45کرمان 
پـالک 9۱3فرعـی از 564-اصلی ملکی خانم عذرا بهادر ششـدانگ یکباب خانه بمسـاحت 3۰2متر مربع 

واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت -تاریخ انتشـار :9۸/۰9/۱۱روز: دوشـنبه 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت

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

ملک جیرفت 
هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  اصالحـی  آگهـی 
۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 

شماره۱39۸6۰3۱9۰۱4۰۰225۸-9۸/۰6/۰4هیات 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
جیرفـت   ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای وحیـد 
شناسـنامه  منصوربشـماره  فرزنـد  پـور  افشـاری 
5۸7صـادره ازکرمـان  در ششـدانگ دو بـاب مغـازه 
مشـتمل برطبقـه فوقانـی  بـه مسـاحت ۸2/۱۰متـر 
مربـع پـالک 92۸2فرعـی از574- اصلـی مفـروز و 
از 574 -اصلـی  از پـالک 65فرعـی  مجـزی شـده 
جیرفـت   ابـاد  اراضـی کالغ  در  در  واقـع  دو  قطعـه 
بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
غالمحسـین نخعـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دریک نوبت آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی 
تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یک ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
صـادر  مالکیـت  سـند  ت  مقـررا  طبـق  اعتـراض 

الـف:465 ./م  خواهدشـد 
 تاریخ انتشار نوبت اول:9۸/۰9/۱۱ 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره ۱39۸6۰3۱9۰۰5۰۰۰25۸ مورخ ۱39۸/۰7/۱4 
هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محسـن ارشـلو رابری فرزنـد مهدی 
بشـماره شناسـنامه 37۰3 صـادره از بافـت در ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 72۰ متر مربع پـالک ۱5۸3 فرعی 
مفروز ومجزی از 2۰7 فرعی از 47- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سـیرچ- رودخانه سـرو)۱( خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـد توسـنگ زاده محـرز گریده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصله ۱5روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشند 
مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف۱263

تاريخ انتشار نوبت اول:9۸/9/۱۱- تاريخ انتشار نوبت دوم:9۸/9/25
ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 2092—  ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــماره  ــهبازی ش ــود آلبوش ــات  محم ــورخ98/07/23 تصرف 1398  م
ــد ســوادی دارای کــد ملــی  شناســنامه 699 صــادره از شــادگان فرزن
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــماره 1899166963 شش ش
ــی 2694  ــاک 2692 ال ــدانگ پ ــع در قســمتی از شش ــر مرب 200 مت
در بخــش 2 اهــواز اخبــار خروجــی  بنــام جاســم صالحــی زاده برابــر 
ــزده روز  ــه پان ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــور مرات ــون مزب ــاده 3 قان م
ــه  ــس نســبت ب ــر ک ــا ه ــردد ت ــی گ ــی م ــوم آگه ــاع عم ــت اط جه
تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید  را مســتقیمًا ب
ــاه  ــک م ــف اســت ظــرف مــدت ی ــد و معتــرض مکل دریافــت نماین
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضائــی تقدیــم 
ــل  ــه اداره ثبــت محــل تحوی ــم دادخواســت اخــذ و ب و گواهــی تقدی
ــد  ــراض در موع ــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت ع ــد. بدیه نماین
مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد 

ــف:   5/2115 ــماره م/ال ــود. ش نم
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/25(                                           

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/11(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله          8017

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــه اســتناد م ــزارش کارشناســان و ب ــور را براســاس گ ــون مذک قان

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001010080 شــماره  رأی  1ـ 
آقای/خانــم ســیدعباس ســید میرزائــی فرزنــد   1397114430001001594
سیدحســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 34238 متــر مربع 
پــاک شــماره 11507  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 
شــماره 161885 مــورخ 1397/09/18 دفترخانــه 8 قــم. )م الــف 3780 (

2ـ رأی شــماره 139860330001010919 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001000768 آقای/خانــم احمــد اســماعیلی فرزنــد حســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 80/46 مترمربــع پــاک 
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم.  شــماره 14 فرعــی از 10587  اصل
ــی  ــند قطع ــب س ــه موج ــه 240 ب ــر 259 صفح ــادره در دفت ــند ص س
شــماره 33175 مــورخ 1360/09/15 دفترخانــه 16 قــم. )م الــف 3779 
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001010716 مرب (3ـ رأی ش
ــد حســن در  ــی فرزن ــده حافظ ــم زبی 1398114430001001100 آقای/خان
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 114/22 مترمرب ششــدانگ یــک ب
شــماره 9437  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 
الــف  )م  قــم.   40 دفترخانــه   1396/08/01 مــورخ   22088 شــماره 
3778 (4ـ رأی شــماره 139860330001011428 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1397114430001002254 آقای/خانــم علــی الماســی فرزنــد 
ــاب ســاختمان بمســاحت 152/39  ــک ب غامحســین در ششــدانگ ی
ــت  ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره 10275  اصل ــع پ مترمرب
ــند  ــان س ــی رضوی ــطه از مصطف ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق

ــف 3777 ( ــه 494. )م ال ــر 421 صفح ــادره در دفت ص
5ـ رأی شــماره 139860330001011525 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001008 آقای/خانــم مهــدی شــاپوری فرزنــد احمــد 
ــع پــاک  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 50 مت در ششــدانگ یــک ب
شــماره 1173 فرعــی از 1 فرعــی از 11135  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از عبدالــه توســلی دفتــر 

ــف 3758 ( ــه 90. )م ال 197 صفح
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001009868 مرب 6ـ رأی ش
ــد  ــون فرزن ــدری شاهس ــره خ ــم زه 1397114430001000403 آقای/خان
ــع  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 118 مت ــک ب رضــا در ششــدانگ ی
پــاک شــماره 1 فرعــی از 10789  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
ــه 59  ــورخ 1396/12/26 دفترخان ــی شــماره 42511 م ــم. ســند قطع ق

ــف 3759 ( ــم. )م ال ق
ــس  ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــت رســمی صــادر  ــرر ســند مالکی ــد مق ــی و انقضــاء موع از نشــر آگه
ــب  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ــردد ب گ
ــع  ــه اشــخاص ذینف ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــم  ــک ق ــه ی ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــت اول اعت نوب
ــلیم  ــس از تس ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس تس
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم 
بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از 
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 98/08/25  تاریخ انتشار دوم: 98/09/11
محمدرضا ادیبان 

8023  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم  

شورای حل اختالف شهرستان ایالم
ــتم  ــعبه هش ــیدگی ش ــع رس ــه 336/98/8 مرج ــخ:               كاس ــه تاری ب

ــه   ــماره دادنام ش
ــدان  ــام- می ــه نشــانی: ای ــی ب ــد نجفعل ــم زهــرا شــیرزادی فرزن خواهــان: خان

ــور 3 ــت ك ن فاتحــان میمــك خ عدال
خوانده: خانم شیما فتاحی زالن فرزند عبدالرضا به نشانی: مجهول المكان

خواسته: مطالبه طلب
ــاال  ــده ب ــه طرفیــت خوان ــوق ب ــه خواســته ف گردشــكار: خواهــان دادخواســتی ب
ــه كاســه فــوق و  ــه ایــن شــعبه و ثبــت ب تقدیــم داشــته كــه پــس از ارجــاع ب
جــری تشــریفات قانونــی در وقــت مقــرر فــوق شــعبه بــه تصــدی اعضــا تشــكیل 
ــر  ــه شــرح زی ــم رســیدگی را اعــام و ب ــده خت ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب و ب

ــد: ــدور رأی می نمای ــه ص ــادرت ب مب
»رأی شورا«

در خصــوص دعــوی خواهــان خانــم زهــرا شــیرزادی بــه طرفیــت خوانــده خانــم 
شــیما فتاحــی زالن خواســته مطالبــه طلــب بــه مبلــغ 99/450/000 ریــال و 
ــه اســتناد تصویــر  ــذا ایــن شــورا ب ــه كارشناســی ل هزینه هــای دادرســی و هزین
گــزارش كارشــناس منتخــب از طــرف خواهــان ارائــه شــده اســت و نیــز از طرفــی 
بدلیــل عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی و عــدم ارائــه دلیــل و مدركــی 
ــرون  ــان را مق ــارات خواه ــورا اظه ــذا ش ــد ل ــود باش ــه خ ــت ذم ــد برائ ــه موی ك
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 515 و 519 و 198 قان ــتناد م ــی و باس ــت تلق ــه صح ب
مدنــی و مــواد 219-221 قانــون مدنــی و مــواد 310 و 314 قانــون تجــارت 
ــه دادرســی  ــال و هزین ــغ 99/450/000 ری ــه مبل ــده ب ــه محكومیــت خوان حكــم ب
و هزینــه كارشناســی صــادر و اعــام مــی دارد رأی شــورا غیابــی و ظــرف مــدت 
ــن شــعبه و ســپس ظــرف  ــل واخواهــی در همی ــاغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
همیــن مــدت قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاكــم عمومــی حقوقــی شهرســتان 

ــد.  ــام می باش ای
8628 ولی پور- قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف ایالم 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
حســب پرونــده کاســه 960038 اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بــه موجــب دادنامــه شــماره 
ــم شــهربانو جمالــی  9409971830100542 -1394/04/29 صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی ماســال دعــوی خان
کلرمــی بــا وکالــت اقایــان امیــر رضــا فومنــی و امیرحســین ســندی بطرفیــت احــد از ورثــه مرحــوم محمد علیپــور به 
نــام خانــم نســرین علیپــور دایــر بــر مطالبــه مبلــغ 441/868/789 ریــال از بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی 
و حــق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه در حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر بــه مبلــغ 22/093/439 
ریــال در حــق صنــدوق دولــت کــه در همیــن راســتا امــوال غیــر منقولــی از محکــوم علیــه تعرفــه کــه بــه حیطــه 
توقیــف درآمــده وتوســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیف اجمالــی گردیده اســت : 
مقــدار 77/96 ســهم مشــاع از 4210 ســهم از 10000 ســهم از ششــدانگ پــاک ثبتــی شــماره 540 فرعــی از 
29 اصلــی بخــش 26 گیــان شــامل یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 72/2 متــر مربــع بــا یــک بــاب انبــاری 
بــه مســاحت 10/3 متــر مربــع و یــک واحــد مســکونی بــه مســاحت هــای 70/7 متــر مربــع از پــاک فرعــی 
503 و یــک واحــد مســکونی بــه مســاحت 56/5 متــر مربــع از پــاک فرعــی 539 ملکــی اقــای طهمــورث 
علیپــور واقــع در شــاندرمن نرســیده بــه مســجد جامــع جنــب لــوازم بهداشــتی هرمــز علیپــور کــه بــا توجــه 
بــه وضعیــت فعلــی و موقعیــت جغرافیایــی و نــوع کاربــری ارزش مقــدار 77/96 ســهم مشــاع از 4210 ســهم 

از ششــدانگ پــاک فــوق الذکــر مبلــغ 65/930/772 ریــال بــراورد شــده اســت . 
بنــا برایــن مقــرر شــده امــاک موصــوف از طریــق مزایــده حضــوری در روز چهارشــنبه مورخــه 1398/09/27 
از ســاعت 10 الــی 11 در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد . قبــل از موعــد 
مقــرر هــر یــک از شــرکت کننــدگان بــه دفتــر اجــرا مراجعــه و مبلــغ ده درصدقیمــت پایــه را واریــز و رســید 
دریافــت نمــوده و رســید مربوطــه را بــه همــراه قیمــت پیشــنهادی بصــورت مکتــوب در وقــت مقــرر بــه 
دفتــر اجــرا ارائــه نماینــد و درخواســت افــراد بــدون پیوســت فیــش فاقــد اعتبــار مــی باشــد برنــده مزایــده 
مجموعــا مــی توانــد ده درصــد قیمــت پیشــنهادی خــود را تودیــع و نســبت بــه الباقــی ظــرف مــدت یکمــاه 
اقــدام نمایــد و چنانچــه برنــده مزایــده ظــرف مــدت یکمــاه نتوانــد باقیمانــده را پرداخــت کنــد ده درصــد 
واریــزی پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد 
و وجــوه واریــزی کلیــه شــرکت کننــدگان کــه در مزایــده برنــده نشــده انــد نیــز بــه انهــا مســترد خواهــد شــد 
و همچنیــن کســانی کــه تمایــل بــرای شــرکت در مزایــده را دارنــد مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از برگــزاری 

مزایــده بــه دفتــر اجــرا مراجعــه تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد .
سید رحیم مهرجوی – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال  8623
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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

تیم رباتیک گناوه به عنوان نماینده ایران در رقابت های کشور فنالند حضور یافت
تیم رباتیک آموزشگاه روبیان سیستم بندرگناوه تحت نظارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یکی از 
نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در رقابت های بین المللی "فولک ریس" ) اتومبیل های خودران هوشمند( 

در کشور فنالند حضور یافت.

بـه گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان کرمـان ، مهندس 
فـالح ضمـن اعـالم ایـن خبـر افـزود: از ابتـدای سـال ۱39۸ 
تاکنـون ۱45۰کیلومتـر شـبکه تغذیـه و توزیـع گاز طبیعـی در 
اسـتان کرمـان اجـرا شـده اسـت کـه بـر ایـن مبنـا تقریبـا دو 
برابـر شـبکه گذاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل در 
سـطح اسـتان را شـاهد هسـتیم .مدیـر عامـل شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان ادامـه داد تاکنـون 2۰۰۰كیلومتر خطـوط انتقال 
در  توزیـع  و  تغذیـه  شـبکه  ۱7۰۰۰ کیلومتـر  از  بیـش  و  گاز 
سـطح اسـتان اجـرا شـده کـه بحمـدهللا با تـالش مهندسـین 
کارکنـان و پیمانـکاران مجموعـه گاز اسـتان با گذشـت هشـت 
مـاه از سـال جـاری  93درصـد از تعهدات شـبکه گـذاری طبق 
بودجـه مصـوب سـال 9۸ ابالغـی از سـوی شـرکت ملـی گاز 
ایـران محقـق گردیـده اسـت. وی افزود خوشـبختانه امسـال، 
بـا سـرعت  اسـتان  در سـطح  اجـرای طرح هـای گازرسـانی 
زیـادی در حـال  انجـام می باشـد ،که گاررسـانی بـه ۱3 محور 
صنعتـی اسـتان نیـز در دسـت اقدام میباشـد و امیـد می رود 
بـا گازرسـانی بـه صنایـع کوچـک و بـزرگ اسـتان گام موثری 
در جهـت پیشـبرد اهـداف اقتصـادی جامعـه ، رونـق تولیـد ، 
کشـاورزی و نهایتـًا اشـتغالزایی در سـطح اسـتان برداشـته 
شـود. ایشـان ادامـه دادنـد بـا تـالش و برنامـه ریـزی هـای 
صـورت گرفتـه در امـر توسـعه گازرسـانی ، میـزان برخـورداری 
خانوارهـای شـهری و روسـتایی از نعمـت گاز طبیعـی درحـال 
افزایـش اسـت کـه در حـال حاضر 93درصـد خانوار شـهری و 
44درصـد خانـوار روسـتایی واجد شـرایط گازرسـانی از نعمت 
گاز طبیعـی بهـره منـد و بیـش از 642۰۰۰مشـترک در سـطح 
اسـتان جـذب گردیده اسـت. مهنـدس فالح گفت   گازرسـانی 
بـه 399 روسـتا و ۱7 شـهر نیـز در دسـت اجـرا مـی باشـد که 
امیدواریـم تـا پایـان سـال ۱39۸ میـزان بهـره منـدی خانـوار 
شـهری و روسـتایی اسـتان از نعمـت گاز طبیعی بـه 77درصد 
افزایـش یابـد.  وی در خاتمـه بیـان کـرد: درکنـار توسـعه کمی 
شـبکه گازرسـانی در اسـتان، افزایش کیفیت خدمت رسـانی و 
رضایتمنـدی مشـترکین نیـز بطـور مسـتمر در دسـتور کار ایـن 

شـرکت  قـرار دارد .

نهایـی )صـدور( گواهینامـه »سیسـتم مدیریـت  ممیـزی 
کیفیـت آزمایشـگاه« آبفـای جیرفـت مطابـق بـا الزامـات 
اسـتاندارد  ایـزو  ۱7۰25 در روزهـای 2۸ و 29 آبـان مـاه 
صـورت گرفـت و در خاتمـه آزمایشـگاه آبفـای جیرفت حائز 
شـرایط دریافـت گواهینامـه ایـزو ۱7۰25 معرفـی و اعـالم 

. شد
در ایـن نشسـت که با حضور سـه نفـر از ممیزین اسـتانهای 
تهران)خانـم فرهادپـور از شـرکت مهندسـی آبفـای کشـور، 
اهـواز )خانـم مظفـری، ممیـز  ممیـز بخـش مدیریتـی(، 
بخش شـیمی( و خراسـان رضوی )آقای برغمدی، سرممیز 
و ممیـز بخـش میکروبی( برگزار شـد، بعـد از اعالم تعدادی 
از یافتـه هـای حاصلـه در طول فرآیند ممیـزی و اعالم قابل 
اطمینـان بـودن نتایـج آزمـون هـای انجـام گرفتـه در واحـد 
آزمایشـگاه توسـط ایـن تیـم، آزمایشـگاه آبفـای جیرفـت 

شایسـته دریافـت ایـن گواهینامه تشـخیص داده شـد.
ابراهیـم نـژاد معاون بهره برداری شـرکت آبفا اسـتان کرمان 
ضمـن تشـکر از مدیـر امـور آبفـا جیرفـت از تـالش هـای 
فشـرده و بـی وقفـه مسـئول آزمایشـگاه و کارکنـان بخـش 
میکروبـی و شـیمی آبفـا جنـوب و همچنیـن دفتـر کنتـرل 
کیفـی آزمایشـگاه مرکـزی شـرکت قدردانـی کـرد  و گفـت:  
اسـتاندارد بین المللـی ایـزو ۱7۰25  شـامل کلیـه الزاماتـی 
اسـت کـه آزمایشـگاه ها بایـد آنهـا را انجـام دهند تـا بتوانند 
اثبـات کننـد که یک سیسـتم کیفیـت الزم را بـه کار گرفته و 
از نظـر فنـی صالحیت داشـته و قـادر به فراهـم آوردن نتایج 

معتبر اسـت.
معـاون بهـره بـرداری شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان افزایـش 
اطمینـان از صحـت نتایـج ارائه شـده در اجرای آزمایشـات، 
اسـتاندارد کـردن روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشـگاه 

هـا، امکان پذیرش آزمایشـگاه شـرکت به عنوان آزمایشـگاه 
مرجـع از سـوی مؤسسـات اسـتاندارد و کسـب اطمینـان از 
کالیبراسـیون مستمر تجهیزات آزمایشـگاهی و ارتقاء سطح 
مشـتری مـداری را از اهـم مزایـای اخـذ اسـتاندارد ۱7۰25 

ISO عنـوان کرد.
وی ضمـن تبریـک به کلیـه همکاران شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان، بـا تأکیـد بـر اینکـه اخـذ اسـتاندارد ایـزو ۱7۰25 
از  اطمینـان  موجـب  شـرکت  مرکـزی  آزمایشـگاه  توسـط 
صحت پایش کنترل کیفی آب اسـت، گفت: این اسـتاندارد 
شـامل کلیـه الزاماتـی اسـت کـه آزمایشـگاه هـای آزمـون و 
کالیبراسـیون بایـد آن هـا را برآورده سـازند تـا بتوانند اثبات 
کننـد کـه یک سیسـتم کیفیت مطلـوب را بـه کار گرفته و از 
نظـر فنـی صالحیـت داشـته و قـادر بـه فراهـم آوردن نتایج 

اسـت. معتبر 

کسب گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ توسط آزمایشگاه آبفا جیرفت

96کیلومتر از  راه های
ایالم بهسازی شد

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جاده 

ای ایـالم گفـت: 96 کیلومتـر از راه هـای 

تاکنـون  امسـال  ابتـدای  از  اسـتان 

بهسـازی شـده اسـت.

نـورهللا دلخـواه  اظهـار داشـت: در ایـن 

مدت)ابتدای سـال تاکنـون( 27۰ هزار 

مترمربـع عملیـات لکـه گیـری و بیش 

از ۱2۰ هـزار تن آسـفالت بـرای عملیات 

بهسـازی و روکش آسـفالت رویه راه ها 

صرف شـده اسـت.

بـه گفتـه وی بـرای اجـرای بهسـازی 

و لکـه گیـری ایـن میـزان از راه هـای 

اسـتان اعتبـاری معـادل 36۰ میلیـارد 

اسـت.مدیرکل  شـده  هزینـه  ریـال 

ای  جـاده  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری 

ایـالم یـادآور شـد: از ابتدای سـالجاری 

تاکنـون نقـاط حادثه خیـز متعـددی در 

سـطح اسـتان شناسـایی شـده اسـت 

اصـالح  بازسـازی،  آنهـا  از  برخـی  کـه 

و برخـی نیـز تـا پایـان سـال جـاری 

ایمـن سـازی می شـود.دلخواه بـا بیان 

اینکـه سـه هزار و 2۰۰ کیلومتـر جاده در 

حـوزه اسـتحفاظی ایـن اسـتان وجـود 

دارد، گفـت: امسـال 92 نقطـه مسـتعد 

بـروز حـوادث جـاده ای و تصـادف در 

قالـب فعالیـت هـای امانی راهـداری و 

پیمانی ایمن سـازی شـده است.وی از 

شناسـایی 67 نقطـه حادثـه خیز دیگر 

در اسـتان خبـر داد و افـزود: پیگیـری 

هـای الزم جهـت تامین اعتبـار از منابع 

ملـی و اسـتانی بـرای رفـع ایـن نقـاط 

در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.دلخواه 

و  راهـداری  اداره کل  اینکـه  بیـان  بـا 

حمـل و نقل جـاده ای ایالم مسـئولیت 

نگهـداری از یـک هـزار و 64۸ کیلومتـر 

راه روسـتایی را بـر عهـده دارد، گفـت: 

لکه گیـری،  آسـفالت،  روکـش  انجـام 

خط کشـی، شـانه سـازی، ایمن سازی 

و  اخطـار  تابلـوی  نصـب  راه،  حاشـیه 

اجـرای روشـنایی در گردنه هـا در نقـاط 

مختلـف راه هـای ایـن اسـتان از دیگـر 

اقدامـات ایـن اداره کل اسـت.

رشد 84 درصدی اجرای ایالم 
شبکه تغذیه و توزیع گاز 
طبیعی در استان کرمان

مدیر منطقه 3 شهرداری کرج :

کرج نیازمند ناوگان جدید حمل و نقل

کالنشهر کرج نیازمند نوسازی ناوگان حمل و نقل است

اخبـار  بنزیـن،  جدیـد  نـرخ  اعـالم  از  بعـد 

ناخوشـایندی از تخریـب امـوال عمومـی در 

بعضـی نقـاط اسـتان البـرز شـنیده شـد و 

مهرشـهر کـرج یکـی از ایـن مناطـق بـود.

بـا گشـت و گـذار در منطقـه 3 کـرج، بجـز 

بواسـطه  کـه  سـاختمان  و  بانـک  چنـد 

تخریـب در حـال بازسـازی بـود، تغییـری 

دلیـل  شـد.  نمـی  دیـده  منطقـه  ظاهـر  در 

آن مدیریـت منطقـه 3 شـهری کـرج بـود 

کـه در شـب هـای ناآرامـی کـرج  ، ضمـن 

حضـور شـبانه روزی و آمـاده بـاش پرسـنل 

شـهرداری، اوضـاع منطقـه را کنتـرل کـرد.

بـه گفتـه شـهردار منطقـه 3، بعـد از پایـان 

خدمـات  کار  هـا،  درگیـری  و  شـلوغی ها 

شـهری منطقـه در نیمه هـای شـب هدایـت 

می شـد کـه قبـل از روشـنایی هـوا، سـیما و 

منظـر آشـفته شـهر، سـاماندهی شـود .

آرایـی،  علـی  مدیریتـی  روحیـه  همیـن 

شـهردار منطقـه 3 کـرج کـه هـم راسـتا بـا 

مدیریت علی کمالی زاده، شـهردار کالنشـهر 

و شـورای شـهر کـرج اسـت، منجربـه اتخاذ 

تصمیمـی مهـم بـرای کمـک به سـاماندهی 

حمـل و نقـل و کنتـرل قیمـت سـوخت بـه 

عنـوان مهمتریـن دغدغـه کشـور شـد.

همـه  تحریـم  سـوخت،  گرانـی  مشـکالت 

جانبـه، رکـورد تولیـد، عـدم تکمیـل پـروژه 

متـروی شـهری کرج و ... وظیفـه  مدیریت 

شـهری کـرج را در انتخـاب بهترین ناوگان و 

مناسـب با شـرایط و جمعیـت، حائز اهمیت 

مـی کنـد و "شـرکت یـاوران خـودرو شـرق" 

قـادر اسـت ایـن امـکان را برای تمـام مردم 

ویـژه  بـه  و  البرزنشـینان  جملـه  از  ایـران 

شـهروندان کرجـی فراهـم کنـد. 

)سـهامی  شـرق  خـودرو  یـاوران  شـرکت 

خـاص( نماینـده انحصـاری و تولیـد کننـده 

انـواع اتوبـوس هـای MAN در ایران اسـت. 

دارنـده  تنهـا  مـان،  مـدرن  هـای  اتوبـوس 

اتوبـوس  صنعـت  در  یوروپنـج  اسـتاندارد 

سـازی ایـران اسـت. همچنین مینـی بوس 

هـای جدیـد بـا سـوخت گازوئیـل تولیـدی 

ایـن شـرکت مـی توانـد جایگزیـن تاکسـی 

شـده و جابجایـی مسـافر را از 4 سرنشـین 

ایـن  افزایـش دهـد کـه در  بـه 2۱ مسـافر 

صـورت عـالوه بر کاهش ترافیـک در مصرف 

سـوخت بنزیـن، صرفـه جویـی خواهد شـد.  

مدیریـت کالنشـهر کرج با هدف سـاماندهی 

حمـل و نقـل شـهری الزم اسـت بـا آینـده 

مسـیر  اتخـاذ کنـد کـه  تصمیمـی  نگـری، 

شـود.  خـارج  بنزیـن  مصـرف  از  سـوخت 

عـوارض  و  ترافیـک  مشـکل  آن  بـر  عـالوه 

ناشـی از آن مـی توانـد بـا جایگزینـی تـردد 

خـودرو شـخصی بـه سـمت حمـل و نقـل 

عمومـی بـا بیـش از 4 سرنشـین هدایـت 

 . د شو

در ایـن ارتبـاط، شـهردار و شـورای شـهر در 

کـرج همیشـه این دغدغه را داشـته و دارند 

کـه ضمـن سـاماندهی حمل و نقل کالنشـهر 

کـرج، خدماتی در راسـتای تغییر سـوخت و 

حجـم ترافیـک ایفـاء کنند.

بـا توجـه به تاکید اسـتاندار البـرز در آخرین 

جلسـه تنظیـم بـازار اسـتان البـرز مبنـی بـر 

کنتـرل و سـاماندهی قیمـت حمـل و نقـل 

شـهری کـرج، ایـن شـرایط زمانـی محقـق 

بـه  عمومـی  نقـل  و  حمـل  شـود کـه  مـی 

سـمت سـوخت هـای غیـر بنزینی رفتـه و با 

اسـتفاده از سـوخت گازوئیـل و گاز، بتواننـد 

قیمـت هـا را کاهـش دهنـد.

بـه عـالوه بـا درنظـر گرفتـن اشـتغالی کـه 

از نوسـازی خدمـات حمـل و نقـل شـهری 

کـرج، ایجـاد مـی شـود، مـی تـوان امیدوار 

بـود کـه شـهروندان البـرز و کـرج بـا تدبیـر 

امـکان  ایـن  از  شایسـته مدیریـت شـهری 

بهـره منـد شـوند.

مدیـر منطقـه 3 شـهرداری کرج با اشـاره به 

گرانـی سـوخت کـه در روزهـای اخیـر یکـی 

از دغدغـه هـای مـردم شـده اسـت، ایجـاد 

نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی را از مهمترین 

دانسـت  شـهری  مدیریـت  راهکارهـای 

نگرانـی  شـدن  کـم  بـرای  بایـد  گفـت:  و 

شـهروندان فکـری بـه حال مصرف سـوخت 

و مدیریـت فرهنگـی حمـل و نقـل داشـت 

نقـل متناسـب  اگـر سیسـتم حمـل و  لـذا 

بـا تمـام متقاضیـان شـهر باشـد لزومـی بـه 

اسـتفاده خـودرو شـخصی نخواهـد بـود.

آرایـی امکانـات نـاوگان حمل و نقل شـهری 

پیوسـتگی  عامـل  مهمتریـن  عنـوان  بـه  را 

و گفـت:  برشـمرد  ایـن شـبکه  از  اسـتفاده 

تاکسـی  قطـار شـهری،  بی.آر.تـی.  ترامـوا، 

در  هسـتند کـه  همیـار  ای  مجموعـه   ... و 

اختیـار شـهروندان قرار مـی گیرنـد بنابراین 

اگـر نـوع وسـیله نقلیـه عمومـی، متناسـب 

بـا اقتصـاد و سـلیقه افـراد، انتخـاب و تهیه 

حمـل  و  سـوخت  موضـوع  تنهـا  نـه  شـود 

نـگاه  ایـن  بلکـه  شـود  مـی  حـل  نقـل،  و 

مدیریتـی منجربه فرهنگسـازی اسـتفاده از 

حمـل و نقـل عمومـی خواهـد شـد.

نـاوگان  کـردن  فراهـم  داد:  ادامـه  وی 

رضایتمنـدی  بـا  متناسـب  نقـل  و  حمـل 

از  اسـتفاده  فرهنـگ  ایجـاد  بـا  جامعـه 

اقشـار  تمـام  در  عمومـی  نقلیـه  وسـیله 

هـم  اجتماعـی  تفاخـر  منجربـه  جامعـه، 

خواهـد شـد و ایـن موضـوع در صورتـی 

محقـق مـی شـود کـه بـا ایجـاد شـرایط 

نـاوگان  از  اسـتفاده  انگیـزه  متناسـب، 

حمـل و نقـل عمومـی را بـرای صاحبیـن 

وسـیله شـخصی مـدرن هـم فراهـم کـرد 

و بـه دنبـال تغییـر نـگاه طبقـه برخـوردار 

بـود. عمومـی  نقلیـه  وسـیله  بـه  نسـبت 

وی در پاسـخ بـه سـوال مبنی بـر تعامل با 

سـایر مناطـق و شهرسـتان هـای اقمـاری 

بـا موضـوع نـاوگان حمـل و نقـل شـهری، 

تصریـح کـرد: باید بـا کار میدانی، محاسـبه 

کـرد چنددرصـد از سـفرها درون منطقـه یا 

بـرون منطقه ای اسـت و متناسـب بـا نیاز 

منطقـه، شـبکه بهـم پیوسـته حمـل و نقـل 

سـازمان  فعالیـت  علیرغـم  و  ایجـاد کـرد 

مسـتقل حمـل و نقـل شـهری کـرج مـی 

توانـم بـه عنوان مصـرف کننده و شـهروند، 

صـدای نیـاز خـود و شـهروندان را به گوش 

شـهری  نقـل  و  حمـل  سـازمان  مسـئوالن 

بـر  عـالوه  اقـدام  ایـن  چراکـه  برسـانم 

رفـع نیـاز جابجایـی شـهروندان و کاهـش 

مصـرف بنزیـن، ایجـاد اشـتغال مسـتقیم 

۱۰۰ نفـر را فراهـم خواهـد کـرد. 

بازدید مدیرمنطقه 3 شهرداری 
کرج از مجتمع "مان"

آرایـی در حاشـیه بازدیـد از شـرکت یـاوران 

خـودرو شـرق، گفت: ایـن دغدغـه مدیریت 

شـهری کرج اسـت کـه بتـوان وسـیله نقلیه 

عمومی را در شـرایطی که وضعیت و شـرایط 

کشـور مـی طلبـد در دسـترس شـهروندان 

قـرار دهـد. ایـن موضـوع پیـش از گرانـی 

بنزیـن نیـز مطرح شـد و دغدغه پیشـگیرانه 

مدیریـت شـهری کـرج بـود و حضـور امروز 

مـن در ایـن مجتمـع مـی توانـد بـه نوعـی 

نسـبت بـه فـردا نیز، تصمیـم پیشـگیرانه به 

آید. حسـاب 

شـهرداری  مسـتقل  نهادهـای  بـه  وی 

اشـاره کـرد و گفـت: سـازمان هـای ذیربط 

نهایـی  گیرنـده  تصمیـم  موضـوع،  ایـن 

بـه عنـوان مدیـری کـه  امـا مـن  هسـتند 

مـی  نیـز  دارم  را  موضـوع  ایـن  دغدغـه 

مطالبـه  ایـن  و  باشـم  مطالبـه گـر  توانـم 

گـری از منظـر شـهروندی مـی توانـد برای 

حائـز  تصمیـم  ایـن  اتخـاذ  در  تسـریع 

باشـد. اهمیـت 

مدیـر منطقـه 3 شـهرداری کـرج، گفـت: 

ایـن تصمیـم مربـوط بـه شـهر و منطقه و 

محـدوده مـا نیسـت و بایـد تمـام مناطق 

و شـهرهای دیگـر ایـن تصمیـم را اتخـاذ 

هـای  شـرکت  طلبـد کـه  مـی  لـذا  کننـد 

تولیـد کننـده بـه رونـد خدمـات دهـی و 

سـرویس بیشـتر، متمایـل شـوند چراکـه 

سیسـتم حمـل و نقـل شـهری مـی تواند 

عـالوه بـر فعالیـت خـود بـه عنـوان عنصر 

شـرکت  بنابرایـن  شـود  مطـرح  هویتـی، 

هـای تولیـد کننـده بـه صورت تـک بعدی 

بـه محصـول خـود نـگاه نکننـد. 

تخصیص اعتبار دولت برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل 

شهری
شـرق  خـودرو  یـاوران  شـرکت  مدیرعامـل 

سـاماندهی  بـرای  گفـت:  جلسـه  ایـن  در 

شـهری  نقـل  و  حمـل  نـاوگان  نوسـازی  و 

و  شـهرداران  بیـن  تعامـل  نیازمنـد 

تولیدکننـدگان اسـت امـا در حـال حاضـر بـا 

توجـه بـه مشـکالت اقتصاد کشـور، وضعیت 

نیسـت. مناسـب  هـا،  شـهرداری  مالـی 

وی افـزود: طبـق آخریـن جلسـه ای کـه در 

موضـوع  ایـن  گردیـد  برگـزار  وزارت کشـور 

ملـی  توسـعه  صنـدوق  از  شـد کـه  مطـرح 

بـرای نوسـازی نـاوگان حمـل و نقل شـهری 

بـرای خریـد هر دسـتگاه اتوبـوس ۱4۰ هزار 

دالر ارز، تعلـق مـی گیـرد و اگـر این موضوع 

محقـق شـود، کمـک بزرگـی بـه شـهرداری 

هـا خواهـد شـد و آورده شـهرداری کاهـش 

خواهـد یافـت. 

اینکـه  بـا عنـوان  مدیرعامـل مجتمـع مـان 

بـه  درصـدد کمـک  اعتبـار  ایـن  بـا  دولـت 

 ۱4۰ افـزود: تخصیـص  شـهرداری هاسـت، 

هـزار دالر از طرفـی کمـک دولـت بـه تولیـد 

کننـده اسـت کـه بـا وارد کـردن شاسـی و 

لـوازم مـورد نیـاز در چرخـه تولید و اشـتغال 

کشـور سـهیم باشـد و این امتیاز، می تواند 

شـهرداری هـا را نیـز مجـاب کنـد کـه ایـن 

انتخـاب مسـیر مناسـبی خواهـد بـود.

ابالغیه
بدینوســیله اقــای ســید 

بــه  نبــوی  عبــاس 

واســطه فــراری بــودن 

ــن  ــون آئی ــاده ۱74 قان ــتای م در راس

ــود  ــی ش ــالغ م ــری اب ــی کیف دادرس

کــه آقــای علــی اســماعیلی مقــدم بــه 

ــالمی  ــی اس ــرکت تعاون ــت از ش وکال

مجتمــع صنعتــی رفســنجان علیــه 

شــما شــکایتی دائــر بــر تخریــب 

عمــدی ایجــاد مزاحمــت ملکــی و 

ــه  ــوده ک ــرح نم ــق مط ــت از ح ممانع

بــه شــماره کالســه9۸۰6۰4 شــعبه 

ــنجان  ــرای رفس ــی دادس دوم بازپرس

ــورخ 9۸.9.27  ــرای م ــده و ب ــت ش ثب

وقــت رســیدگی تعیــن شــده لذا شــما 

بــرای وقــت مقــرر فــوق جهــت دفــاع 

از خــود در ایــن مرجــع حاضــر شــوید 

ــررات  ــر مق ــور براب ــدم حض ــه ع نتیج

ــی  ــادر م ــما ص ــی ش ــت غیاب مجرمی

گردد.م_الــف4497

بارپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و 
انقالب رفسنجان_محمد قریب طرزه

آگهی ابالغ وقت تحقیق
بدینوســیله بــه اقــای امیــن رجبعلــی پــور رنجبــر فرزنــد علــی و بــه واســطه معلــوم 
نبــودن محــل اقامــت در راســتای مــاده ۱74 قانــون آییــن دادرســی کیفــری ابــالغ مــی 
شــود کــه آقایــان احمــد خیــر اندیــش فرزنــد حســن و ســجاد خضــری پــور فرزنــد 
علــی علیــه شــما شــکایتی مبنــی بــر ایــراد جــرح عمــدی بــا چاقــو مطــرح نمــوده کــه بــه شــماره 
کالســه ۱39۸.۸۰7۸.۰3۰۱99.۱63)کالنتــری ۱۱(شــعبه اول بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب 
رفســنجان ثبــت گردیــده لــذا ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ نشــر اگهــی جهــت اخــذ دفــاع از 
اتهــام انتســابی و اخریــن دفــاع احضــار مــی گردیــد نتیجــه عــدم حضــور برابــر مقــررات اعــالم جلــب 

دادرســی و تقاضــای محکومیــت غیابــی خواهــد بود.م_الــف4495

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان_رضایی

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــش دارای شناس ــه بخ ــه  ش ــم فاطم خان
969 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 602/98 از 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــن دادگاه درخواس ای
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســنجر ساســولی  
بشناســنامه404 در تاریــخ98/8/27 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 

ــه ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
 1- متقاضــی فــوق الذکــر خانــم  نــام فاطمــه نــام 
خانوادگــی شــه بخــش  نــام پــدر جمــان  شــماره 
شناســنامه 969  2- نعمــت الــه ساســولی    ن پ:   
ســنجر      ش ش:  0410254851      ت ت: 1370  
( 3-جمشــید  متوفــی  )فرزنــد  ورامیــن  از  صــادره 
ساسولی        ن پ : سنجر       ش ش :0410365890          
ت ت :1372 صــادره از ورامیــن )فرزنــد متوفــی (  
4-ســحر ساســولی         ن پ : ســنجر         ش ش   
: 0410919349         ت ت :1381 صــادره از ورامیــن 
ــان هللا ساســولی      ن پ :  ــی ( 5- ام ــد متوف ) فرزن
ســنجر        ش ش : 3660092339     ت ت : 1368 

ــی ( ــد متوف ــل ) فرزن ــادره از زاب ص
ــت  ــی درخواس ــریفاتی مقدمات ــام تش ــا انج ــب ب اینجان
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــور را یکمرتب مزب
اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی دارا باشــد 
ــم  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــی ظــرف یکم ــخ نشــر آگه از تاری
ــف ــد. 378خ / م ال ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه

رئیس حوزه یک شورای حل اختالف شهر جواد آباد 
8629  احمد النچری 
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میراث فرهنگی: امیر رجبی
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رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
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فرآیند شماره 2-16/ج/98

نوبت دوم

آگهی برگزاری مزایده عمومی 
اجاره دریاچه سد جيرفت به منظور صید ماهی 

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد برگزاری مزایـده عمومی اجاره دریاچه سـد جیرفت به 
منظـور صیـد ماهی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده را با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی 

)setadiran.ir(  و با شـماره فرآیند 2-16/ج/98  بصورت الکترونیکی به فروش برسـاند .
زمان انتشار در سایت : 98/9/12                         
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/9/19 ساعت 10 

تاریخ بازدید: 98/09/13 الی 98/09/27                
آخرین مهلت ارسـال پیشـنهاد قیمت: 98/09/30 

 10 ساعت 
زمان بازگشایی: 98/09/30 ساعت: 15: 10            

زمان اعالم برنده: 98/09/30 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد: 

1-برگـزاری مزایـده صرفا از طریق سـامانه تدارکات 
باشـد و کلیـه مراحـل  الکترونیکـی دولـت مـی 
فراینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد 
مزایـده  در  شـرکت  تضمیـن  پرداخـت   ، مزایـده 
)ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد قیمـت، بازگشـایی 

پـاکات، اعـالم بـه برنـده، واریـز وجـه مزایده و 
تحویـل کاال در بسـتر سـامانه از این طریـق امکان 

پذیـر می باشـد.
2-پیشـنهاد مـی گـردد قبـل از ارائـه پیشـنهاد از 

محـل موضـوع مزایـده بازدیـد بعمـل آوریـد.
3-عالقمنـدان بـه شـرکت در مزایده می بایسـت 
جهـت ثبـت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی 
)توکـن ( بـا شـماره هـای ذیـل تمـاس حاصـل 

فرمائیـد .
 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 - 021

 اطالعـات تماس دفتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در 
سـایت سـامانه )www.setadiran.ir(  بخش " 

ثبـت نام / پروفایـل مزایده گر"موجود اسـت. 

شناسه آگهی: 67۸747 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

آگهی مزایده عمومی
مزایده گزار : سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

موضوع مزایده شماره مزایده 

فروش خودرهای سبک وخودروهای اسقاطی21/98/01

دریافت اسناد

محل 
1-از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

2-از طریق سایت ملی مناقصات کشور

از تاریخ 98/09/11تا تاریخ 98/09/17زمان 

تحویل )ضمانت 
نامه (

مکان 
جیرفت خیابان ازادی –سازمان جهاد کشاورزی –امور 

پیمانها ومناقصات 

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/09/28زمان 

گشایش پیشنهادها

مکان 
جیرفت خیابان ازادی –سازمان جهاد کشاورزی –امور 

پیمانها ومناقصات

ساعت 10صبح پنجشنبه 98/09/30زمان 

وزارت جهاد کشاورزی

توضیحات :
ــدارکات  ــامانه ت ــق س ــتی از طری ــدگان بایس ــرکت کنن ــوق ش ــه ف ــرکت در مناقص ــت ش جه
ــتیبانی  ــز پش ــاس مرک ــماره تم ــه آدرس )www.setadiran.ir(ش ــت ب ــی دول الکترونیک

ــد ــدام نماین ــامانه :27341934-021اق ــری س وراهب
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نوبت اول

سال گذشته در این تاریخ

پیام ما به بررسی نرخ تورم 
در کرمان پرداخت.

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره 34۰ مجله تجارت منتشر شد.

حشره 
تا ۰3 دی در عمارت نوفل لوشاتو-

سالن 2 در حال اجرا است.

گروه انسو 
)رونمایی از آلبوم اوربیتون(

 2۰ آذر در فرهنگسرای نیاوران - سالن 
خلیج فارس اجرا می شود.

پنجره ای رو به آسمان 
تا ۱۰ دی در تماشاخانه سپند 

)سالن شماره ۱( در حال اجرا است.

فامیل دور:راه رفتـنی را، باید رفت!
در بستنی را، باید بست!

پسر عمه زا: در بستنی رو باید لیسید…!

سریال کاله قرمزی

موسیقینمایشنمایش دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قانون بسیار مهم منع مقامات ایران  
از مذاكره با بیگانه درباره نفت

دوم دسـامبر سـال ۱944 میالدی )۱۱ آذر ماه ۱323 

خورشـیدی( دكتـر محمـد مصـدق نماینـده تهـران 

هنـگام تسـلیم طـرح مهـم خـود كـه چنـد نماینـده 

دیگـر هـم آنـرا امضـاء كـرده بودند بـه مجلس مبنی 

بـر محـدود كـردن مذاكـره مقامـات دولتـی در زمینه 

نفـت بـا بیگانگان نطق مهمـی ایراد كـرد و نیاز جهان 

به نفت و بازی های سیاسـی و اعمال نفوذ ناشـی از 

آن و مسـا ئل مربوط دیگر را برشـمرد و طرح، همان 

روز بـه تصویب رسـید.به موجب این طـرح كه قانون 

شـده اسـت هیچ مقـام ایرانی حق مذاكـره با بیگانه 

بـر سـر نفـت، جـز فـروش آن را نـدارد و متخلفان به 

3 تـا ۸ سـال زنـدان و محرومیـت ابـد از خدمـات 

دولتـی محكـوم خواهند شـد.در پـی تصویب همین 

طـرح بـود كه معـاون اول وزارت امور خارجه شـوروی 

كـه بـرای مذاكـره درباره امتیـاز نفت شـمال ایران به 

تهـران آمـده بود دسـت خالـی از ایـران رفت.

2 نمونه از زورگویی و مداخله 
انگلیسی ها در امور ایران

دوم دسـامبر۱9۱2 )۱۱ آذر ۱29۱( و پنج سـال پس از 
تقسـیم ایران به دو منطقه نفوذ انگلسـتان و روسـیه 
]طبـق سازشـنامه سـن پترزبورگ،آگوسـت ۱9۰7[، با 
اینكه انگلیسـی ها درمنطقه نفوذشـان ازجمله کرمان 
و فـارس بـرای خـود، نیروی نظامی »اس. پـی. آر.« 
را بـه وجـود آورده بودنـد بـه مقامـات فارس شـدیدا 
اعتـراض كردنـد كـه چـرا در راه كازرون بـه شـیراز 
دزدان بـه یـك كاروان دسـتبرد زده اند، زیـرا كه اموال 
ــ سـه هنـدی تبعـه انگلسـتان هـم ضمـن این  دوـ 
دسـتبرد سـرقت شـده اسـت!. این اعتراض از سوی 
كنسـول )قنُسـل( انگلسـتان در شـیراز بعمـل آمـده 

بود. كنسـولهای انگلسـتان در شـهرهای منطقه نفود، 
مداخله وسـیع در امور اعمال می كردند و در حقیقت 
در آنجـا همه كاره بودند. سـرقت راه كازرون پنجم آذر 
آن سـال روی داده بود.هشت سال بعد، دوم دسامبر 
سـال 1920 )11 آذر 1299( دولت انگلسـتان به دولت 
وقـت تهران اخطـار كرد كه امور نیروی قـزاق از لحاظ 
اداری و تـداركات و تسـلیحات و آمـوزش بایـد در 
دسـت افسـران و كاركنـان اعزامـی انگلسـتان باشـد 
و دولـت ایـران همـه هزینـه هـا از جملـه دسـتمزد 
ایـن انگلیسـی هـا را بپـردازد!. این اخطار در آسـتانه 
كودتـای فوریـه )سـوم اسـفند آن سـال( داده شـده 
بـود. لنیـن قبـال قـرارداد 1907 انگلسـتان و روسـیه 
مبنـی بر تقسـیم ایران میـان آن دو قـدرت و ضابطه 
فرماندهی افسـران روس بر نیروی قـزاق ایران را لغو 
كرده بود و در نتیجه، انگلسـتان یكه تاز میدان ایران 
شـده بـودـ  ایرانی کـه آن زمان دچار ضعف ناشـی از 

شایسـته نبودن مقاماتـش بود.

غریبه های کامل 

تا ۱۸ آذر در خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی 
در حال اجرا است.

نمایش

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

رسیتال پیانوی دلبر حکیم آوا
۱4 آذر در تاالر رودکی اجرا می شود.

کنسرت


