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نمایش هـای موزیـکال و پرخـرج ایـن سـال ها، بیـش از آنکـه دوسـتدار 
داشـته باشـند، مخالـف و منتقد سـر سـخت داشـته اند.

هـر کـدام از مخالفـان این جریان، دالیلـی دارند که بعضی از آنها درسـت 
و برخـی غیرمنصفانـه اسـت. بـا ایـن وجـود رونـد تولیـد نمایش هـای 
موزیـکال بعـد از »الیـور توئیسـت« ادامـه یافتـه و ایـن روزها بـه »مری 

پاپینز« رسـیده اسـت.
»مـری پاپینـز« را می تـوان نمونـه ای جمـع و جـور، منسـجم، جـذاب و 
در عیـن حـال کامـل شـده تجربه هـای قبلـی دانسـت. اغلـب اعضـای 
گـروه ایـن نمایـش بـه ویـژه احمـد سـلیمانی )کارگـردان( بـا حسـین 
پارسـایی همـکاری کرده انـد امـا نکتـه جالب این اسـت که ایـن نمایش 
اگـر شـباهتی بـه نمایش هـای موزیـکال پارسـایی دارد بیشـتر بـه دلیل 
ماهیـت آثـار و جنس کار موزیکال اسـت. نمایش »مـری پاپینز« هویت 
مسـتقل دارد و اثـری قائـم بـه ذات اسـت. سـلیمانی تـاش کـرده در 
نخسـتین تجربـه اش از این جنس، سـلیقه و نگاه خـود را اعمال کند. در 
یـک داوری منصفانـه می شـود گفـت این نمایش نسـبت بـه »بینوایان« 
تماشـایی تر اسـت. اصـراری بـرای پراکنده گویـی در قصه وجود نداشـته، 
نمایـش  از  شـخصیت ها کمتـر  اسـت،  سـاده  و  سرراسـت  داسـتان 
»بینوایان« هسـتند و پیگیری داسـتان و روابط شـخصیت ها حتی برای 
تماشـاگری کـه فیلم سـینمایی »مری پاپینز« را ندیده، دشـوار نیسـت. 
مثـل اغلـب آثـار موزیکال، بخشـی از اجرا به ترانه ها، موسـیقی و حرکات 

دسـته جمعی گـروه اختصـاص دارد.
در »مـری پاپینـز« ذوق زدگـی بیشـتر موزیکال ها برای افراط در اسـتفاده 
از موسـیقی و ترانـه وجـود ندارد. بـه همین دلیل نمایش کـش نیامده و 
مخاطـب را خسـته نمی کنـد. ضمـن این کـه در »مری پاپینـز«، حرکات 
تنـوع دارنـد و می شـود گفـت بخشـی از جذابیـت نمایش، بـه طراحی و 

اجـرای حـرکات برمی گردد.
شـاید در نگاه اول »مری پاپینز« جذابیت های ظاهری »الیور توئیسـت« 
و »بینوایـان« را نداشـته باشـد، امـا می تـوان گفت ایـن ویژگی ها به نقاط 
مثبـت نمایـش تبدیـل شـده. سـلیمانی بـه داسـتان و روایـت اهمیـت 
داده و بیـش از آنکـه بخواهـد )آگاهانـه یا ناخـودآگاه( به واسـطه حضور 
سـلبریتی ها تماشـاگر بـرای نمایشـش پیـدا کنـد بـه داسـتان پرداخته. 
سـلبریتی ها راهـی بـه ایـن نمایـش ندارنـد و تیـم بازیگـران، بـه مفهوم 
مرسـوم و متـداول سـتاره ای ندارنـد. امـا بازی هـا کم ایـراد اسـت.آرمین 
رحیمیـان )بـرت( دوسـت داشـتنی اسـت و در نقشـی کاما متفـاوت با 

انس طا         1.476.210

مثقال طا     19.290.250

گرم طای 1۸  4.453.192

گرم طای 24   5.93۸.200

بهار آزادی      43.200.000

امامی          44.510.000

نیم       23.4۸0.000

ربع         15.190.000

گرمی       ۸.900.000

دالر             125.390
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درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423
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ما را در تلگرام 
5   تا  10دنبال کنید

خسارتمیلیارددالریآلودگیهوا
معاون وزیر بهداشت: هزینه آلودگی هوا در ایران بیش از ۳0 میلیارد دالر است

پنجم دسـامبر برابر با چهاردهم آذر از سـوی سـازمان 
خواربـار و کشـاورزی ملل متحد به عنـوان روز جهانی 
خـاک نام گـذاری و شـعار امسـال ایـن روز »توقـف 
فرسـایش خـاک، حفـظ آینـده مـا « تعییـن شـده 
اسـت، چـرا که فرسـایش خاک به عنـوان مهم ترین 
چالـش آینـده زیسـت کره مطـرح می شـود. کاظـم 
خـاوازی ، معـاون وزیـر و رئیس سـازمان تحقیقات، 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در مراسـم بزرگداشـت 
روز جهانـی خـاک که دیـروز در سـالن همایش های 
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی 
برگـزار شـد، گفـت: بـر اسـاس اعـام سـازمان های 
جهانـی، هزینـه هـر تـن فرسـایش خـاک حـدود 
2۸دالر اسـت کـه با توجه به 2میلیارد تن فرسـایش 
خـاک در ایـران، بـه  هزینه پنهـان 56میلیـارد دالری 

فرسـایش خـاک خواهیم رسـید.
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بازنگری قانون تعیین 
حریم دریای خزر 

الزامی است
رییس گروه پژوهشی مدیریت 

محیط زیست وزارت علوم معتقد 
است با توجه به افزایش جمعیت و 
ساخت وساز در حریم دریای خزر و 

اهمیت حفاظت از آن، باید مدیریت 
جامع مناطق ساحلی بازنگری شود 

تا شاهد تخریب و تصرف کمتر 
سواحل این حوضه آبی باشیم.

۲ بنای تاریخی در 
شوشتر ثبت ملی شدند

رییس اداره میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری شوشتر 

گفت : مسجد شرف الدین و 
خانه شیخ جعفر شوشتری از آثار 
تاریخی این شهرستان در فهرست 

آثار ملی قرار گرفتند.
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یادداشت  مهمان
محدثه واعظی پور

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1608

چهارشنبه 13 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

رئیس سازمان تحقیقات: 
ساالنه 5۶ میلیارد دالر به صورت 
پنهان برای فرسایش خاک 
هزینه می شود

هزینههایپنهان

فرسایشخاک
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برگزاری نمایشگاه  موزه ای 
مشترک میان ایران و آذربایجان

مونسان:این آمادگی را داریم که با توجه به اشتراکات 
فرهنگی با جمهوری آذربایجان همکاری کنیم 

روحانی:

آمریکا  برای مذاکره 
پیام  خصوصی می فرستد

لینک خرید نسخه الکترونیک

بانک کشاورزی

اطالعیـه
بـه اطـاع مشـتریان محتـرم بانـک کشـاورزی مـی رسـاند باتوجـه به غیـر فعـال شـدن رمزهـای دوم ثابت 
کارت هـای بانکـی از تاریـخ 98/10/15 نسـبت به دریافت نرم افـزار تولید رمز یکبار مصرف از طریق سـایت بانک 

کشـاورزی بـه آدرس www.bki.irوفعال سـازی آن اقـدام فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی   
شماره ک - 98/9-1

دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شهرسـتان بم در نظر دارد واگذاری تامین نیروی انسـانی 
کلینیـک امـام رضـا)ع( به مـدت یکسـال از تاریـخ 98/10/01لغایـت 99/09/۳0از طریـق مناقصه عمومـی یک مرحله 
ای بـه بخـش خصوصـی واگـذار نماید. لـذا از شـرکتهای واجد شـرایط دعوت بعمل می آیـد جهت دریافت اسـناد و 

اطاعات بیشـتر مناقصـه بـه آدرس اینترنتیwww.setadiran.irمراجعه نمایند.

     1
پیاپی ۶08

1۳98/9/1
۳

* مبلغ تقریبی اجرای کار 9/8۳۶/2۶۶/794ریال می باشد.
* مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 491/81۳/۳40 ریال می باشـد که الزامـًا به صورت ضمانت نامـه بانکی در وجه 

دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بم
*مهلـت دریافـت اسـناد در سـامانه سـتاد: از روز سـه شـنبه 98/09/12لغایـت پایـان وقـت اداری روز چهـار شـنبه مـورخ 

98/09/20میباشـد.
*مهلت ارسال پیشنهادات در سامانه ستاد: از روز پنجشنبه مورخ 98/09/21لغایت شنبه مورخ 98/09/۳0میباشد.

بازگشـایی پاکات : راس سـاعت 9 صبح روز یکشـنبه مورخ 98/10/01در دفتر معاونت توسـعه مدیریت و منابع دانشـگاه علوم 
پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بم میباشـد.

تلفن تماس: )امور مناقصات دانشگاه( 44۳44۶01 - 0۳4

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(
ــفالت  ــازی و آس ــی زیرس ــه عموم ــر دارد مناقص ــم در نظ ــهرداری ب ش
بخشــی از معابــر ســطح شــهر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد ، کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
ــا از  ــران و بازگشــایی پاکــت ه ــه پیشــنهاد مناقصــه گ ــا ارائ مناقصــه ت
ــه آدرس :  طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( ب
www.setadiran.ir، انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور 
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه 

محقــق ســازند 
ــت  ــاس فهرس ــال براس ــغ 100/8۶4/0۶۶/588ری ــرای کار مبل ــرآورد اج - ب

بهــای راه، راه آهــن و بانــد فــرودگاه ســال 98 مــی باشــد
- مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد

- ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه میــزان 5/050/000/000در وجــه شــهرداری 
بــم بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه الزامــی مــی باشــد

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است. 

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/9/7 می باشد.
- مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : ســاعت 17:00 مــورخ 

 98/9/1۶
-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 17:00 مورخ 98/9/2۶
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ 98/9/۳0

ــات  ــت اطاع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم اطاع
ــف: آدرس  ــای ال ــت ه ــه پاک ــه و ارائ ــناد مناقص ــوص اس ــتر درخص بیش
ــم امــور قراردادهــا  ــوار شــهید رجایــی ســایت اداری- شــهرداری ب ــم بل ب

 0۳4- تلفــن:44۳45214 
اطاعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه 

مرکــز تمــاس 419۳4 - 021دفتر ثبــت نــام 889۶97۳7- 8519۳7۶8

عبدالمالـک ریگـی در فیلـم »شـبی کـه مـاه کامـل شـد« 
)نرگـس آبیـار( فرصتـی پیدا کرده تـا عیار بازیگـری خود 
را بـه نمایـش بگذارد. طراحی صحنـه و لباس نمایش هم 
از امتیازهـای آن اسـت، گروه از امکانات تـاالر وحدت برای 

فضاسـازی بهترین اسـتفاده را کرده اسـت.
اسـت،  خانوادگـی  و  اخاقـی  پاپینـز«  »مـری  داسـتان 
حتـی می تـوان گفـت مضمـون نمایـش بـا جهانـی که ما 
در آن زندگـی می کنیـم همخوانـی دارد. ایـن روزهـا، اغلب 
خانواده هـا آنچنـان گرفتار تـاش برای ثروت انـدوزی یا به 
دسـت آوردن موقعیت های شـغلی و اجتماعی هسـتند که 

لـذت واقعـی دور هـم بـودن را از دسـت داده اند.
»مـری پاپینـز« دعوتی اسـت از همـه ما تا دوبـاره در کنار 
خانـواده باشـیم، یـا کمی به دنیـای خیال انگیز موسـیقی 
و ترانـه بازگردیـم. شـاید تلخـی رویدادهـای ایـن روزهـا، 
انگیـزه ای بـرای تماشـای یـک نمایـش موزیـکال و شـاد 
برای بسـیاری از شـهروندان باقی نگذاشـته باشد اما تئاتر 
می توانـد تماشـاگرانش را سـاعتی از تلخـی و تیرگـی دور 
کنـد و آنهـا را بـه جهانـی میهمـان کنـد کـه همـه اندوهها، 
تنهایی هـا و دشـواری ها در آن بـا لبخنـد و محبت به پایان 

می رسـد.
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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نباید از سیاست صادرات نفت عدول کردپیام خبر
 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی با بیان این که دربودجه سال آینده باید فروش 
یک میلیون و نیم بشکه نفت در روز را در نظر گرفت، گفت: نباید از سیاست صادرات نفت عدول 
کرد اما در عین حال گسترش صنایع پایین دستی را باید جدی گرفت.
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خسارت میلیارد دالری آلودگی هوا
معاون وزیر بهداشت: هزینه آلودگی هوا در ایران بیش از ۳0 میلیارد دالر است

آلودگی هوا خسارت میلیاردی به کشور می زند

ــت،  ــر بهداش ــت وزی ــاون بهداش مع
ــت،  ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم درم
بهداشــت  ســازمان  بــرآورد  طبــق 
و  مســتقیم  هزینه هــای  جهانــی، 
غیرمســتقیم آلودگــی هــوا در ایــران 
بیــش از 30 میلیــارد دالر و برابــر بــا 
ــی کشــور  ــص مل ــد ناخال 2.4۸ تولی
اســت.به گــزارش روز ســه شــنبه 
وزارت بهداشــت، علیرضــا رییســی 
افــزود: در  ایــن خبــر  اعــام  بــا 
ــژه  ــه وی کانشــهرها، آلودگــی هــوا ب
ــرون  ــر از 2.5 میک ــق کمت ذرات معل
افــراد  بــدن  بافــت  و  ریــه  وارد 
ــه وجــود  شــده و عــوارض زیــادی ب
مــی آورد. وی گفــت:  طــی ســال 

هــای 92 تــا 94 شــاهد کاهــش 
ــم،  ــوا بودی ــای ه ــده ه غلظــت آالین
امــا از ســال 94 تــا 96 افزایــش 
غلظــت و آلودگــی هــوا را داشــته 
ایــم و اکنــون ایــن آلودگــی 3.3 
برابــر حــد مجــاز جهانــی اســت.

رئیســی تصریــح کــرد: هزینــه هــای 
مســتقیم و غیــر مســتقیم تحمیلــی 
ناشــی از آلودگــی هــوا بســیار زیــاد 
مــدارس،  تعطیلــی  کــه  اســت 
دانشــگاه هــا، بــازار بخشــی از آن 
اســت.وی بــا بیــان اینکــه طبــق 
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــرآورد س ب
از  بیــش  ایــران  در  هزینــه  ایــن 
30 میلیــارد دالر و برابــر بــا 2.4۸ 

اســت،  ملــی  ناخالــص  تولیــد 
آمــار،  طبــق  کــرد:  خاطرنشــان 
از  ناشــی  میــر  و  مــرگ  میــزان 
آلودگــی هــوا در تهــران در ســال 
ــراد  ــر از اف ــزار نف ــر 3 ه ــغ ب 97، بال
ــاران  ــه بیم ــود ک ــال ب ــاالی 30 س ب
ــرطان  ــر، س ــی ۸5 نف ــن تنفس مزم
ــی 105۸  ــاران قلب ــر، بیم ــه 96 نف ری
نفــر و ســکته هــای مغــزی 526 
ــر  ــت وزی ــاون بهداش ــر بودند.مع نف
ــر  بهداشــت از تاثیــر آلودگــی هــوا ب
بیــش از 33 هــزار مــرگ ســاالنه 
ــرد:  ــد ک ــر داد و تاکی ــور خب در کش
ــران  ــد ته ــهرهایی مانن ــرای کانش ب
و اصفهــان نیازمنــد برنامــه هــا و 

تمهیــدات ویــژه هســتیم.به گفتــه 
ــرب و  ــوب، غ ــن، در جن وی، همچنی
شــرق کشــور بــا پدیــده غبارآلودگــی 
نیــز مواجــه هســتیم کــه راهکارهــای 
ــه  ــورد توج ــد م ــا بای ــن آلودگی ه ای

ــرد. ــرار گی ق

نمادی  آلودگی هوا؛ 
صنعت ازمنفعت طلبی 

روزهــای  ایــن  تهــران  آلودگــی 
ــت  ــادی از وضعی ــه نم ــد ب ــی توان م
ایــران  اقتصــادی  و  سیاســی 
تاثیــر  بخاطــر  نــه  شــود.  تعبیــر 
آلودگــی بــر ســامت، روح و روان و 
زندگــی شــهروندان بلکــه بــه خاطــر 
تصمیــم  مدیریــت  ناکاراآمــدی 
گیران.ممنوعیــت تــردد ســواری های 
ســنگین و تعطیلــی مــدارس الزمنــد 
ولــی در بهتریــن حالــت مقطعــی 
هســتند تــا راه حلــی ریشــه ای.با 
ــی  ــاد متول ــه 20 نه ــک ب ــه نزدی اینک
ــوا هســتند  ــی ه حــل مســاله آلودگ
ــا  ــده آنه ــره کنن ــی خی ــا ناهماهنگ ام
ــک  ــه ی ــوا ب ــی ه ــود آلودگ ــل خ مث
ــت. ــده اس ــدل ش ــن ب ــده مزم پدی
ــت  ــر اس ــز موث ــارات نی ــود اعتب کمب
توســعه  کارشناســان  چنــد  هــر 
اگــر  معتقدنــد  جهــان  در  پایــدار 
ــد  ــق تولی ــه رون ــه بهان ــا ب ــت ه دول
آلودگــی  حــل  بــرای  اقتصــاد،  و 
ــدا  ــد، بع ــذاری نکنن ــرمایه گ ــوا س ه
دیگــر  شــکلی  بــه  را  آن  هزینــه 
و  انســانی  داد.هزینــه  خواهنــد 
ــران  ــوا در ته ــی ه ــادی آلودگ اقتص
دالر  میلیــارد  نیــم  و  دو  ســاالنه 
ــال گذشــته  ــرآورد س ــن ب اســت. ای

ســازمان بهداشــت جهانــی بــوده.دور 
از ذهــن هــم نیســت. اعــام توقــف 
ــاخت  ــی و س ــای عمران ــت ه فعالی
و ســاز شــهرداری تهــران در ایــن 
روزهــا گواهــی اســت بــر نقــش 
آلودگــی هــوا بــر رکــود اقتصــاد هــر 
چنــد ایــن تبعــات اقتصــادی آن 
بســیار بیشــتر از اینهاست.مشــکل 
تهــران  هــوای  آلودگــی  اصلــی 
فرســوده  ســنگین  خودروهــای 
هــای  موتورســیکلت  و  گازوئیلــی 
ــد  ــا بای ــتند.این ه ــوری هس کاربرات
ــود  ــای خ ــوند و ج ــارج ش از رده خ
را خودروهایــی تــازه و کمتــر آالینــده 
ــوس هــای فرســوده  ــا اتوب بدهند.ام
تهــران از رده خــارج نمــی شــوند 
ــن  ــه خاطــر ای و اگــر هــم بشــوند ب
اســت کــه دیگــر کار نمی کنند.هفتــه 
گذشــته 400 اتوبــوس فرســوده از 
ــذف  ــران ح ــرانی ای ــاوگان اتوبوس ن
جایگزیــن. بــدون  ولــی  شــد 

ــزار  ــی 25 ه ــرای جایگزین ــت ب دول
تهــران کــه  در  اتوبــوس  دســتگاه 
آالینــده  و  فرســوده  آنهــا  نصــف 
و  نکــرده  کمکــی  هیــچ  هســتند 
ــک  ــراه کم ــم ب ــم چش ــهرداری ه ش
هــای دولــت دســت روی دســت 
ــت  ــاکنان پایتخ ــته.بنابراین س گذش
کــه حــاال بایــد بعــد از ســهمینه 
ــودروی  ــای خ ــه ج ــن ب ــدی بنزی بن
و  حمــل  وســایل  بــه  شــخصی 
ــار  ــد ناچ ــی روی بیاورن ــل عموم نق
ــی  ــل آلودگ ــر تحم ــاوه ب هســتند ع
ــه  ــر و ب ــی کوچــک ت ــوا، در ناوگان ه
شــکلی متراکــم تــر رفــت و امــد 
ــاوگان حمــل  ــر از توســعه ن کنند.بغی
و نقــل عمومــی از طریــق اضافــه 
ــده، راه  ــای غیرآالین ــردن خودروه ک
ــای دوده  ــب فیلتره ــر نص ــل دیگ ح
بــر روی اتوبــوس هائیســت کــه دود 

ســیاه اگــزوس آنهــا مســتقیما وارد 
ــود. ــی ش ــهروندان م ــای ش ــه ه ری
ــا 90 درصــد  ــد ت فیلتــر دوده می توان
کربــن ســیاهی را کــه از اگــزوس 
مــی شــود  هــا خــارج  اتوبــوس 
جــذب کننــد. امــا در ایــن مــورد 
ــت جــدی نشــده. شــورای  ــم هم ه
از  یکــی  اینکــه  بهانــه  بــه  شــهر 
فیلترهــا  ایــن  گفــت  آن  اعضــا 
کارایــی ندارنــد از تصویــب پرداخــت 
اعتبــارات الزم بــرای خریــد و نصــب 
ــن  ــودداری کرد.ای ــا خ ــن فیلتره ای
فیلترهــا بایــد از خــارج وارد شــوند. 
امــا در داخــل هــم امــکان تولیــد آن 
هســت ولــی هیــچ ســرمایه گــذاری 
ــت هــم  ــه و دول ــه ســمت آن نرفت ب
ــت.با  ــداده اس ــا ن ــه آنه ــوقی ب مش
ــه  ــش از 2 ســال اســت ک ــه بی اینک
ــاغ  ــر دوده اب ــه نصــب فیلت ــزام ب ال
شــده امــا ایــن قانــون مثــل خیلــی 
ــه  ــن مانده.ب ــر زمی ــر ب ــن دیگ قوانی
ــم  ــل ه ــازی داخ ــت خودروس صنع
امیــدی نیســت. آنهــا ســال گذشــته 
ــه  ــد ک ــت کردن ــئوالن درخواس از مس
ــر  ــد و نصــب فیلت ــه تولی ــزام ب از ال
دوده معــاف شــوند. توجیــه آنهــا 
ــتیم.اما  ــم هس ــه تحری ــود ک ــن ب ای
همیــن خودروســازان ایــن روزهــا 
ــر  ــک خط ــا ی ــند ت ــخت در تاش س
تولیــد ســواری هــای ســبک دیزلــی 
کنند.منفعــت  انــدازی  راه  نیــز 
مشــکل  داخلــی  صنایــع  طلبــی 
دیگــری بــود کــه باعــث شــد تــاش 
موتورســیکلتهای  کاهــش  بــرای 
کاربراتــوری کــه عامــل 20% آلودگــی 
نــاکام  هســتند  تهــران  هــوای 
ــوی  ــیلکت کاربرات ــر موتورس بماند.ه
ــر  ــر کیلومت ــی در ه ــرم آلودگ 15 گ
ایجــاد مــی کنــد. یعنــی 7 برابــر 

ــت. ــورو 2 اس ــودروی ی ــک خ ی

سـخنگوی قـوه قضائیـه گفـت: در منظر 
دسـتگاه قضا صـف معترضان و کسـانی 
کـه بـه گرانـی بنزیـن اعتـراض داشـتند 
و نگـران آینـده بودنـد، از صـف اراذل و 
اوبـاش جـدا اسـت. مـا بـه هیـچ وجـه 
کسـانی که در مقـام اعتراض بـه خیابان 
آمدنـد علیرغـم اینکـه تجمعشـان فاقـد 

مجـوز بـود اراذل و اوبـاش نمی دانیـم.
غامحسـین اسـماعیلی در پانزدهمیـن 
رسـانه  اصحـاب  بـا  خـود  نشسـت 

رسـانه ای  جامعـه  بـه  تسـلیت  ضمـن 
کشـور بـه مناسـبت درگذشـت مرحـوم 
سـیف هللا یزدانـی مدیرمسـئول روزنامـه 
عصـر اقتصـاد، گفـت: از مـردم بصیـر و 
انقابـی ایـران تشـکر می کنـم بـه جهت 
حمایـت  و  مردمـی  راهپیمایی هـای 
نظـام  آرامـش  تثبیـت  در  نظـام کـه  از 
نقش کلیدی داشـت و همچنین تشـکر 
می کنـم که در روزهای اغتشاشـات صف 
خـود را از آنهـا جـدا کردنـد. وی افـزود: 

در منظـر دسـتگاه قضـا صـف معترضان 
و کسـانی کـه بـه گرانـی بنزیـن اعتراض 
داشـتند و نگـران آینـده بودنـد، از صـف 
اراذل و اوبـاش جـدا اسـت. مـا بـه هیچ 
وجـه کسـانی کـه در مقـام اعتـراض بـه 
خیابـان آمدند علیرغم اینکه تجمعشـان 
اوبـاش  و  اراذل  بـود  مجـوز  فاقـد 
و  عمومـی  امـوال  تخریـب  نمی دانیـم. 
غارت فروشـگاه ها و به شـهادت رسـاندن 
مدافعان امنیت و شـهروندان بی گناه کار 
گروهـی خـاص بـود کـه تعـدادی از آنها 
محـرز شـد وابسـته بـه گروه هـای خارج 
نشـین هسـتند و برخی تحـت مدیریت 
رسـانه های بیگانـه خرابی هایـی را رقـم 

زدند.

تعداد کشته ها بسیار کمتر 
از آمار رسانه های بیگانه است

برای محاسبه مالیات باید به حساب های 
بانکی دسترسی داشته باشیم

وزیـر اقتصـاد اظهـار داشـت: در سـال گذشـته درآمـد دولـت از محـل مالیـات 
109 هـزار میلیـارد تومـان بـود که سـال آینـده آن را بـه 160 هزار میلیـارد تومان 
می رسـانیم. فرهاد دژپسـند در جمع خبرنگاران با اشـاره به آخرین تصمیمات 
دولـت نسـبت به حـذف و کاهش معافیت هـای مالیاتی اظهار داشـت: مالیات 
از مـواردی اسـت کـه باید تمـام تصمیمات آن بـا تصویب مجلس اخـذ و اجرا 
شـود. نمی تـوان بـا تصمیم شـورای اقتصـاد و نهادهـای دولتی مرتبط نسـبت 

بـه اجرای آن تصمیـم گرفت.
وی ادامـه داد: دربـاره معافیت هـای مالیاتی به صورت مجموعه ای مسـتقل در 
حـال انجام بررسـی ها و مطالعات هسـتیم. هنـوز تصمیمی در ایـن باره گرفته 
نشـده اسـت.وزیر اقتصـاد دربـاره اخذ مالیـات از هنرمندان تاکید کـرد: در این 
بـاره نمی توانـم اظهارنظر محتوایی کنـم. این موضوع هم در شـورای اقتصاد در 
حـال بررسـی اسـت و در نهایت در مجلس نسـبت بـه آن تصمیم گیری نهایی 
خواهد شـد. دژپسـند گفـت: درباره اخذ مالیـات از هنرمندان درخواسـت کردم 
بـا 25 نفـر از کارشناسـان مشـورت هایی داشـته باشـیم. هنـوز اظهـارات ایـن 
کارشناسـان را بـه صـورت کامل نشـنیدم. پس از اتمام جلسـات مشـاوره ای با 

ایـن کارشناسـان نسـبت به مالیـات هنرمندان تصمیـم می گیریم.

سیاست

سیاست

سیاست

جامعه

مطهری فهرست اموال خود را اعالم کرد

آمریکا  برای مذاکره پیام  خصوصی می فرستد

اگر افراد ناسالم در پست ها قرار گیرند، ما مسوولیم

رئیس جمعیت هالل احمر استعفا کرد

نماینـده مردم تهران در مجلس 
شـورای اسـامی به درخواسـت 
امـوال  فهرسـت  دانشـجویان 
خـود را اعـام کرد.علی مطهری 
در جمـع دانشـجویان دانشـکده بـرق دانشـگاه خواجـه 
نصیـر در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره علنـی کردن فهرسـت 
امـوال خـود گفـت: مـن یـک خانـه 576 متـری دارم که 
یـک کوچـه پایین تر از حسـینیه ارشـاد اسـت، همچنین 
یـک پـژو پـارس دارم و یـک واحـد آپارتمـان هـم بـرای 
پسـرم گذاشـتم و سـهامی هـم در انتشـارات صـدرا دارم 
کـه ناشـر آثـار اسـتاد مطهری اسـت. البتـه این امـوال را 
قبـل از نمایندگـی داشـتم و بخشـی از آنهـا را هـم پیش 

از انقـاب داشـتم. نماینـده مـردم تهـران در مجلـس در 
دانشـگاه  دانشـجویان  جمـع  در  اظهاراتـش  از  بخشـی 
خواجـه نصیـر دربـاره تصمیـم اخیـر شـورای هماهنگـی 
اقتصـادی سـران قـوا در خصـوص اصـاح قیمـت بنزین 
گفـت: ایـن موضـوع یکـی دوسـالی اسـت کـه در دولـت 
و مجلـس ضرورتـش مطـرح شـده، در برنامـه ششـم و 
بودجـه سـال 98 نیـز مجلـس ایـن اختیـار را بـه دولـت 
داده کـه قیمـت حامل هـای انـرژی را افزایـش دهـد و 
درآمـد حاصلـه را صـرف اشـتغال، حمل و نقـل عمومی و 
نیازمنـدان کنـد. بـه هـر حال با توجـه به اینکه در شـرایط 
تحریـم مـا امـکان واردات بنزیـن را نداریـم رهبـری چند 

بـار پیگیـری ایـن موضـوع را مطـرح کردند.

افـراد  بـه  خدمـت  و  جمهـور، کار  رئیـس 
دارای معلولیـت را موجـب افتخـار دانسـت 
و تاکیـد کـرد: وظیفـه مـا مهارت آمـوزی و 
توانمندسـازی افـراد دارای معلولیـت، ایجاد 
فرصـت برابـر بـرای آنـان و مهیـا کـردن فضایی اسـت کـه این عزیـزان بدون 
دغدغـه و بـا آرامـش بـه زندگـی و فعالیت هـای اجتماعی خـود ادامه دهند.
حجـت االسـام والسـملین حسـن روحانی روز سـه شـنبه و همزمـان با روز 
جهانـی افـراد دارای معلولیـت در دیـدار صمیمـی بـا جمعـی از افـراد دارای 
معلولیـت، نخبـگان معلول و نمایندگان تشـکل های فعـال در حوزه معلوالن، 
ایـن دیـدار را فرصتـی ارزشـمند توصیـف کـرد و گفـت: مهمترین مسـئله در 
ایـن زمینـه نـگاه مـردم و مسـئوالن بـه ایـن قشـر از جامعـه اسـت.رئیس 
جمهـور بـا بیـان اینکه افـراد دارای معلولیت حـدود 10 درصد از مـردم جامعه 
را تشـکیل مـی دهنـد، گفـت: نـگاه ما نسـبت بـه این بخـش از جامعـه باید 
نگاه انسـان های واال و فرهیخته ای باشـد که با مشـکات بیشـتری زندگی 
را مـی گذرانند.روحانـی بـا تاکیـد بـر اینکه مقـام و جایـگاه معلـوالن عزیز از 

نـگاه  انسـانی، اسـامی و اجتماعـی بـا سـایر افراد متفـاوت نیسـت، افزود: 
تفـاوت بیـن افـراد دارای معلولیـت با سـایر اقشـار جامعه این اسـت که آنها 
بـا سـختی و فشـار بیشـتری زندگـی خـود را مـی گذراننـد و ممکـن اسـت 
محدودیـت هـای بیشـتری در فعالیـت هـای خـود داشـته باشـند.رئیس 
جمهـور بـا بیـان اینکـه هیچگونـه محدویتـی از لحـاظ اجتماعـی، شـغلی و 
فعالیـت علمـی نبایـد برای این عزیزان وجود داشـته باشـد، تاکیـد کرد: اگر 
وزارت خانـه یـا دسـتگاهی بـرای این قشـر از جامعه محدودیتی قائل شـده 
کـه دقیـق نبـوده و ناصـواب اسـت، از وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی می 
خواهـم بررسـی کـرده و ایـن نواقـص را برطرف کند. ممکن اسـت در دسـتور 
العمـل هـای اجرایـی نواقضـی وجود داشـته باشـد که بایـد برطـرف کنیم تا 
بـرای افـراد دارای معلولیـت مشـکلی ایجـاد نشـود.رئیس جمهـور موفقیـت 
14 نفـر از دانـش آمـوزان معلـول در کسـب رتبـه دو رقمـی آزمون سراسـری 
دانشـگاه ها در سـال جاری را بسـیار مهم و ارزشـمند دانسـت و افزود: برای 
دولـت افتخـار اسـت کـه بتواند بـرای همه مردم مخصوصا کسـانی کـه دارای 

محدودیتـی هسـتند، کار و تـاش کند.

سـخنگوی شـورای نگهبـان بر 
لزوم رسـیدگی دقیق، مسـتند 
صاحیـت  بـه  مسـتدل  و 
داوطلبـان تاکیـد کـرد و گفت: 
مراقـب باشـیدحقی از کسـی ضایـع نشـود. عباسـعلی 
کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبـان صبح امروز )سـه 
شـنبه( طـی سـخنانی در آئیـن افتتاحیـه رسـمی سـتاد 
مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلـس 
دوره  پنجمیـن  میانـدوره ای  اولیـن  و  اسـامی  شـورای 
مجلـس خبـرگان رهبـری بـا اشـاره بـه سـالروز تصویب 
قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران گفـت: حسـن 
اتفـاق امـروز همزمانـی افتتاح سـتاد مرکزی نظـارت بر 

انتخابـات و سـالروز تصویـب قانـون اساسـی اسـت.وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه امیـدوارم شـاهد برگـزاری انتخاباتی 
پرشـور باشـیم، تصریـح کـرد: شـورای نگهبـان بـه حکـم 
اصـل 99 قانـون اساسـی و البتـه قوانین عـادی دیگر که 
تکالیـف نظارتـی شـورای نگهبـان را تعییـن کـرده، تنهـا 
نهـاد ناظـر بـر انتخابـات اسـت، بنابرایـن هیـچ مقامـی 
امـر  ایـن  در  نمی توانـد  قضایـی  و  اجرایـی  حـوزه  در 
دخالـت کنـد. سـخنگوی شـورای نگهبـان ادامـه داد: در 
کنـار شـورای نگهبـان کـه امـر مهـم نظـارت بـر انتخابات 
را براسـاس قانـون برعهـده دارد، قـوه قضائیـه وظیفـه 
رسـیدگی بـه تخلفـات و هیئت هـای اجرایـی نیـز وظیفه 

اجـرا را برعهـده دارنـد.

مدیــر روابــط عمومــی جمعیــت هــال 
ــدی  ــر پیون ــی اصغ احمــر از اســتعفای عل

ــر داد. ــت خب ــن جمعی ــس ای رئی
ــی عصــر ســه شــنبه در  اســماعیل رمضان
توئیتــی اعــام کــرد: رییــس جمعیــت هــال احمــر بــرای حفــظ ســرمایه 
اجتماعــی ایــن نهــاد و ایجــاد فضایــی مناســب تــر بــرای کار موثــر، 

ــت. ــرده اس ــم ک ــور تقدی ــس جمه ــه ریی ــود را ب ــتعفای خ اس
ــه  ــتعفای وی، ادام ــرش اس ــورت پذی ــت: در ص ــت نوش ــن توئی وی در ای
مســیر قانونــی از ســوی شــورای عالــی هــال احمــر دنبــال خواهــد 
شــد.جمعیت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران وظایــف عمــده ای را در 
ســطح ملــی و بیــن المللــی برعهــده دارد و مــی کوشــد تــا بــه اهدافــی کــه 

ــه عمــل بپوشــاند. ــده اســت، جام ــت آم ــن جمعی در اساســنامه ای
ایــن اهــداف عبــارت از تــاش بــرای تســکین آالم بشــری، تأمیــن احتــرام 
انســان ها و کوشــش در راســتای برقــراری دوســتی و تفاهــم و صلــح 
ــدون  ــان ها ب ــامت انس ــی و س ــت از زندگ ــا و حمای ــان ملت ه ــدار می پای

درنظرگرفتــن هرگونــه تبعیــض میــان آنهــا اســت.جمعیت هــال احمــر در 
حــال حاضــر در زیرمجموعــه خــود دارای چهــار ســازمان فعــال و گســترده 
ــدارکات  ــان، ت ــان، داوطلب ــات، جوان ــداد و نج ــف ام ــای مختل در زمینه ه
ــک  ــی و توانبخشــی، ی ــات درمان ــه خدم ــت در زمین ــک معاون پزشــکی، ی
شــرکت در زمینــه تولیــد محصــوالت نســاجی و ملزومــات امــدادی، یــک 
مؤسســه علمــی کاربــردی و یــک مرکــز پزشــکی ارائــه خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی بــه حجــاج و زائــران عتبــات عالیــات اســت.همچنین دبیرخانــه 
کمیتــه ملــی حقــوق بشردوســتانه جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــا 

ــد. ــت می کن ــر فعالی ــال احم ــت ه ــت جمعی محوری
جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران بــا ســابقه ای بیــش از 90 
ســال در خدمــت رســانی بــه مــردم ایــران و جهــان، از بــدو تأســیس خــود 
تــا بــه حــال در مســیر اهــداف انســان دوســتانه و اصــول هفتگانــه نهضــت 

بیــن المللــی صلیــب ســرخ و هــال احمــر حرکــت کــرده اســت.
ــون دارای 14 مرکــز  ــران، اکن جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ای

ــا اســت. ــی فعــال در 14 کشــور دنی درمان

سنا
 ای

س:
عک

رییـس دیـوان محاسـبات اظهـار داشـت: پرونـده وزارت 
نفـت 12 خوانـده دارد کـه آقـای زنگنـه جـزو خوانده هـا 
نیسـت.عادل آذر در جمـع خبرنگاران دربـاره پرونده وزارت 
نفـت در دیـوان محاسـباتی کشـور اظهـار داشـت: تشـکیل 
پرونـده بـرای دسـتگاه های مختلـف یـک روال اسـت کـه 
بـرای بررسـی موضوعـات انجـام می شـود. در ایـن پرونده 
حسـابرس مـا تشـخیص می دهـد کـه یـک تخلفـی در 
وزارت نفـت رخ داده و از ایـن رو پرونـده تشـکیل شـده 

ست. ا

 » آبـه شـینزو « نخسـت وزیـر ژاپـن در دیدار »سـید عباس 
عراقچی« معاون سیاسـی وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایـران و فرسـتاده ویژه رئیس جمهوری اسـامی ایران تاکید 
کـرد کـه ژاپن کمـاکان از برجـام حمایت می کنـد و برای حل 
مشـکات ایـن قرارداد بین المللی بـه نقش دیپلماتیک خود 
ادامـه خواهـد داد. عراقچـی در آسـتانه نشسـت کمیسـیون 
مشـترک برجـام کـه قرار اسـت 15 آذرمـاه در سـطح معاونان 
وزرای خارجـه در ویـن برگزار شـود، برای گفـت وگو با مقامات 

چینـی و ژاپنـی بـه پکن و توکیو سـفر کرد.

تخلف وزارت نفت توسط 
دادستان تایید شد

ژاپن کماکان از برجام 
حمایت می کند

»سـید عباس عراقچـی« معاون سیاسـی وزیر خارجه و فرسـتاده 
ویـژه رئیـس جمهـوری اسـامی ایـران بـه ژاپـن در مـورد آخریـن 
تحـوالت برجـام گفت: هدف مـا خروج از برجام نیسـت بلکه پس 
از یکسـال صبر و مشـاهده عدم اجرای تعهدات از سـوی کشورهای 
اروپایـی، تصمیـم به کاهـش تعهدات گرفتیم و در صورت برداشـته 
شـدن تحریـم هـا و برخـورداری ایـران از مزایـای ایـن توافـق، بـه 
تعهـدات برجـام بـاز مـی گردیـم. عراقچـی روز سـه شـنبه در دیدار 
»توشـی میتسـو موتگـی« وزیـر امورخارجـه ژاپـن در توکیـو گفت: 
منطقـه خاورمیانـه در شـرایط حساسـی اسـت و همـکاری بـرای 
کاهـش تنـش ها بیـش از هر زمـان دیگری مـورد نیـاز و ضروری 

است.

عضو کمیسـیون فرهنگی و اجتماعی مجلس شـورای اسامی 
بودجـه فرهنگـی سـال آتـی را مایـوس کننـده توصیـف کرد و 
گفـت: بودجـه فرهنگـی سـال 99 در واقـع 19 درصـد از بودجه 
امسـال کمتر شـده اسـت. »فاطمه ذوالقدر« روز سـه شنبه در 
جریـان همایش تقدیر از کتابداران برتر اسـتان تهران با اشـاره 
بـه بودجه سـال آینده کشـور افزود: هفته قبـل بودجه فرهنگی 
را اعـام کردنـد کـه مأیـوس کننـده بـود.در واقـع 19 درصـد از 
بودجـه سـال 9۸ کمتـر شـده، اما ما بـرای بودجه امسـال کلی 

جنگیدیـم تـا به حـوزه فرهنگ اجحاف نشـود.

ایران درصورت برداشته شدن 
تحریم ها به برجام بازمی گردد

بودجه فرهنگی کشور سال 
آینده 19 درصد کم می شود
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

۲ بنای تاریخی در شوشتر ثبت ملی شدندابالغ مراتب ثبت ۴ میراث فرهنگی ناملموس به استاندار تهران

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،   وزیـر 
اسـتاندار  بـه  نامـه ای  در  صنایع دسـتی 
تهـران، مراتـب ثبـت چهـار میراث فرهنگـی 
ناملمـوس را بـه وی ابـاغ کـرد. در نامـه  
ارسـالی از سـوی علی اصغـر مونسـان وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی بـه انوشـیروان محسـنی بندپـی اسـتاندار تهران آمده اسـت: 
در اجـرای مـاده 1 از قانـون تشـکیل سـازمان میراث فرهنگـی و گردشـگری 
مصوب سـال 13۸2 و مواد 11 و 12 از قانون الحاق جمهوری اسـامی ایران 
بـه کنوانسـیون بین المللـی حفـظ میراث فرهنگـی ناملمـوس مصـوب سـال 
13۸4 و مـواد 2 و 3 آیین نامـه اجرایـی قانـون مذکـور مصـوب 6/11/13۸7 
هیئـت محتـرم وزیـران و بـا رعایـت مقـررات آیین نامـه اجرایـی مذکـور، 
میراث فرهنگـی ناملمـوس بـا عنـوان فنـاوری نقاشـی پشـت آینه به شـماره 
1979، آییـن سـقاداری محلـه امامزاده یحیی تهران به شـماره 19۸0، فناوری 
هم جوشـی شیشـه به شـماره 19۸1، فنـاوری تـراش سـنگ های قیمتـی و 
در   05/04/139۸ تاریـخ  در   ،19۸2 به شـماره  )زاویه تراشـی(  نیمه قیمتـی 

فهرسـت ملـی میراث فرهنگـی ناملمـوس به ثبـت رسـیده اسـت. هـر گونـه 
اقـدام موجـب حفـظ و احیـای این میـراث، مورد تأکید اسـت. خواهشـمند 
اسـت دسـتور فرماییـد مراتـب بـرای آگاهی و اجرا بـه مقامات و مسـئوالن 

ذی ربـط ابـاغ شـود و از نتیجـه اقـدام ایـن وزارتخانـه را مطلـع کنیـد.
فرهنگـی گفتـه  فرایندهـای  و  تولیـدات  بـه  ناملمـوس  فرهنگـی  میـراث 
مانده انـد.  باقـی  از نسـل های پیشـین  و  بـا گذشـت زمـان  می شـود کـه 
بخشـی از دارایی هـای فرهنگـی، محصوالتـی ملمـوس ماننـد سـاختمان ها 
یـا کارهـای هنـری هسـتند. بـا ایـن حـال بخش هـای زیـادی از فرهنـگ 
به شـکل ناملموس اسـت؛ مانند ترانه،  موسـیقی، درام،  توانمندی، آشـپزی، 
هنـر صنایع دسـتی و جشـنواره های گوناگون اسـت.این مواردشـکل هایی از 
فرهنـگ به شـمار می رونـد کـه قابـل ثبـت و ضبـط هسـتند ولـی ملمـوس 
نبـوده و قابلیـت ذخیـره در محـل فیزیکـی؛ ماننـد مـوزه را ندارنـد ولـی از 
طریـق ابزارهـا و وسـایلی کـه در آن هـا بـه کار رفته انـد قابـل تجربه کـردن 
هسـتند. ایـن وسـایل فرهنگـی توسـط سـازمان ملـل متحـد گنجینه هـای 

بشـری نامیـده شده اسـت.      

ـــع  ـــی ، صنای ـــراث فرهنگ ـــس اداره می ریی
دســـتی و گردشـــگری شوشـــتر گفـــت : 
مســـجد شـــرف الدین و خانـــه شـــیخ 
ـــن  ـــی ای ـــار تاریخ ـــتری از آث ـــر شوش جعف

شهرســـتان در فهرســـت آثـــار ملـــی قـــرار گرفتنـــد.
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــی روز ســـه ش ـــار محال ـــد چه ـــی محم عل
ـــار  ـــت آث ـــه در فهرس ـــتری ک ـــر شوش ـــیخ جعف ـــه ش ـــرد : خان ـــان ک ـــا بی ایرن
ـــل  ـــه پ ـــوده و در محل ـــار ب ـــه دوره قاج ـــوط ب ـــید مرب ـــت رس ـــه ثب ـــی ب مل
ـــای  ـــی ه ـــتر ویژگ ـــا بیش ـــن بن ـــت. ای ـــده اس ـــع ش ـــتر واق ـــون شوش خراط

ـــی را دارد . ـــی ایران ـــای تاریخ ـــه ه ـــاری خان ـــی و معم فرهنگ
ـــه از یـــک ســـابط تاریخـــی ثبـــت ملـــی  ـــه ایـــن خان وی  ادامـــه داد : ورود ب
ـــه فـــرد  ـــات درب ورودی آن خـــاص و منحصـــر ب انجـــام مـــی شـــود و تزئین
ـــق  ـــه آن در عم ـــه 2 طبق ـــده ک ـــا ش ـــه بن ـــار طبق ـــه در چه ـــن خان ـــت . ای اس

ـــا شـــده اســـت . ـــن )شـــوادان ،شبســـتان( بن زمی
بخشـــی از خانـــه تاریخـــی شـــیخ جعفـــر شوشـــتری اردیبهشـــت مـــاه 

ـــتی و  ـــع دس ـــی ، صنای ـــراث فرهنگ ـــس اداره می ـــرو ریخت.ریی ـــال ف پارس
ـــه  ـــرا ب ـــه اخی ـــز ک ـــن نی ـــرف الدی ـــجد ش ـــزود: مس ـــتر اف ـــگری شوش گردش
ـــه  ـــت ک ـــتر اس ـــتان شوش ـــی شهرس ـــاجد تاریخ ـــید از مس ـــی رس ـــت مل ثب
در دوره صفویـــه و  براســـاس کتیبـــه ســـر درب آن در ســـال یـــک هـــزار 
ـــا  ـــان بن ـــن مســـجد از زم ـــت ای ـــت : تولی ـــا شـــده اســـت .وی گف ـــری بن قم
ـــز  ـــمتی از آن نی ـــوده  و قس ـــن ب ـــرف الدی ـــدان ش ـــاز خان ـــون در اختی تاکن

ـــت . ـــا اس ـــی آن ه ـــگاه خانوادگ ـــه آرام ـــوط ب مرب
ـــازه های  ـــه س ـــت ک ـــتان اس ـــتان خوزس ـــی اس ـــهرهای تاریخ ـــتر از ش شوش
آبـــی آن مجموعـــه ای بـــه هـــم پیوســـته از پل هـــا، بندهـــا، آســـیاب ها، 
آبشـــارها، کانال هـــا و تونل هـــای عظیـــم هدایـــت آب مـــی باشـــد. ایـــن 
ســـازه هـــای آبـــی در دوران هخامنشـــیان تـــا ساســـانیان بـــرای بهـــره 

گیـــری بیشـــتر از آب ســـاخته شـــده اند.
ـــه  ـــی تاریخـــی شوشـــتر« ب ـــوان »نظـــام آب ـــا عن ـــی شوشـــتر ب ســـازه هـــای آب
ـــی  ـــران در فهرســـت میـــراث جهان ـــر ای ـــوان دهمیـــن اث ـــه عن صـــورت یکجـــا ب

ـــه ثبـــت رســـید. ـــا شـــماره 1315 ب یونســـکو ب

 پیام
 میراث

تغییر نام صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به »صندوق توسعه صنایع دستی و فرش و احیا و بهره برداری 
از اماکن تاریخی و فرهنگی« در مکاتبات اداری اعمال شد.

رنا
 ای

س:
عک

»همزمـان با مرمت اضطراری 107 دسـتگاه آسـباد درشهرسـتان 
خـواف در خراسـان رضـوی؛ بـا تدویـن پرونـده ثبـت جهانـی 
آسـبادهای نشـتیفان، این اثر تاریخی در فهرسـت موقت میراث 

جهانـی یونسـکو ثبت شـد.«
 محمـد رکنـی - مدیـر پایگاه میـراث فرهنگی آسـبادهای ایران 
- با بیان که تا کنون 124 آسـباد در شهرسـتان خواف شناسـایی 
شـده کـه ازایـن تعـداد 107 آسـباد بـه صـورت اضطـراری مرمت 
شـده اند، از در دسـتور کار بـودن مرمت تدریجـی این آثار تاریخی 
خبـر داد و افـزود:  12دسـتگاه از آسـبادها ثبت شـده در فهرسـت 

آثـار ملـی نیـز تا کنون بـه طور کامـل احیا شـده اند.
او بـا اشـاره بـه ثبـت موقت آسـبادهای ایران در فهرسـت میراث 
جهانـی و انجـام مراحـل ثبـت جهانـی این اثـر تاریخـی، افزود: 
مرمـت و احیای این آثار تاریخی در شهرسـتان خـواف، می تواند 
نقـش مهمـی در جـذب گردشـگر داشـته باشـد.بنا بـر گـزارش 
روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی خراسـان رضـوی، همچنیـن محمـود باعقیـده - مدیـر 
اداره میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی شهرسـتان 
خـواف؛ نیـز بـا اشـاره بـه ثبت ملـی آسـبادهای قـرار گرفتـه در 
روسـتاهای »خرگـرد«، »تیزاب«، »برآباد« و شـهر »سـنگان« با 
هفت شـماره مختلف در فهرسـت آثـار ملی بیان کـرد: از آنجایی 
کـه ایـن آثـار تحـت حفاظـت و نظـارت اداره میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی قـرار دارد، هرگونـه دخـل و تصرف 
یـا اقـدام عملیاتـی کـه منجر بـه تخریب یـا تغییر هویـت آن ها 
شـود، برابـر مـواد 55۸ تـا 569 قانـون مجازات هـای اسـامی، 
تعزیـرات و مجازات هـای بازدارنـده، جـرم محسـوب می شـود و 
مرمـت و بازسـازی آن هـا فقـط بـا تأییـد و نظـارت اداره میـراث 
فرهنگـی انجـام می شود.آسـبادهای نشـتیفان خـواف یـا همان 
بزرگتریـن  از  یکـی  مشـهد،  نشـتیفان  در  بـادی  آسـیاب های 
مجموعه هـای خشـت، گل و چوبـی تاریخی کشـور و از مجموعه 
آسـبادهای تاریخی جهان محسـوب می شـود که از دوران پیش 
از تاریـخ اسـام در ایـران باقـی مانـده اسـت. ایـن مجموعـه ی 
تاریخـی در شـهر نشـتیفان دسـت در 6 سـده ی گذشـته نیـز بـا 

همیـن نـام در بیـن مردم شـهرت داشـته اسـت.           

سوژه مسیرِ آسبادهای 
نشتیفان برای 

جهانی شدن

برگزاری نمایشگاه  موزه ای مشترک میان ایران و آذربایجان

مونسان: صنایع دستی، محور همکاری ایران و جمهوری آذربایجان است

و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزیــر 
صنایع دســتی بــا اشــاره بــه تجربــه 
برگــزاری  در  ایــران  خــوب  بســیار 
مشــترک  مــوزه ای  نمایشــگاه های 
ــن  ــت: »ای ــف گف ــورهای مختل ــا کش ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــی را داری آمادگ
اشــتراکات فرهنگــی ایــران و جمهــوری 
مــوزه ای  نمایشــگاه   آذربایجــان، 
ــزار  ــن دو کشــور برگ ــن ای مشــترک بی

شــود.«
علــی اصغــر مونســان سه شــنبه 12 آذر 
98 در دیــدار بــا فــواد نقــی اف رئیــس 

ــوری  ــی گردشــگری جمه ــس دولت آژان
آذربایجــان گفــت: »فرهنــگ مشــترک، 
پیشــینه تاریخــی و عاقه منــدی کــه 
ــط  ــعه رواب ــرای توس ــور ب ــن دو کش بی
یــک فرصــت مناســب  دارد،  وجــود 
ــران  ــرای توســعه گردشــگری بیــن ای ب

ــت.« ــان اس ــوری آذربایج و جمه
او افــزود: »در ایــران بیــش از یــک 
میلیــون ســایت تاریخــی داریــم، بیش 
از 600 مــوزه در کشــور وجــود دارد و 24 
اثــر ثبــت جهانــی نیــز داریــم. ایــران از 
آب و هــوای متنوعــی برخــوردار اســت. 
ــف  ــا در اســتان های مختل ــاف دم اخت
گاهــی 30 تــا 40 درجــه اســت، در 
ــای  ــوزه اکوتوریســم دارای ظرفیت ه ح

توریســم  در  و  هســتیم  فراوانــی 
ــورهای دارای  ــزو کش ــز ج ــامت نی س
ــاذق  ــکان ح ــتیم و پزش ــت هس ظرفی
داریــم.  مجهــزی  بیمارســتان های  و 
ــه  ــی اســت ک ــا ظرفیت های ــه این ه هم
می توانــد بــه توســعه گردشــگری بیــن 
ــک  ــان کم ــوری آذربایج ــران و جمه ای

ــد.« کن
گذشــته  »ســال  داد:  ادامــه  او 
ــزار گردشــگر ورودی  ــون و 800ه 7میلی
ــرای امســال و ســال های  داشــتیم و ب
آمــاده  خوبــی  برنامه هــای  آینــده 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
ســرمایه گذاری  دالر  20میلیــارد  کــه 
در بخــش گردشــگری در حــال انجــام 

در  نیــز  هتــل   500 حــدود  و  اســت 
همچنیــن  داریــم،  ســاخت  دســت 
در  بوم گــردی  اقامتــگاه  صدهــا 
ــزو  ــا ج ــه اینه ــه هم ــم ک ــور داری کش
بــه  ایــران  ظرفیت هــای گردشــگری 

می آیــد.« حســاب 
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزیــر 
ــت: »ســال  ــه گف صنایع دســتی در ادام
ــی  ــگر خروج ــون گردش ــته 9میلی گذش
ــد  ــوع می توان ــن موض ــه ای ــتیم ک داش
بــرای جمهــوری  بــازار خــوب  یــک 
می رســد  نظــر  باشــد.به  آذربایجــان 
اگــر شــما موضــوع لغــو روادیــد را 
دهیــد  قــرار  خــود  برنامه هــای  در 
می توانــد بــه توســعه گردشــگری بیــن 
دو کشــور کمــک کنــد.« او افــزود: »بــا 
ــد  ــو روادی ــدف لغ ــازار ه ــورهای ب کش
ــال  ــوان مث ــه به عن ــم ک ــام داده ای انج
ــن  ــرد. ای ــن اشــاره ک ــه چی ــوان ب می ت
ــزای  ــوع وی ــه موض ــت ک ــی اس در حال
الکترونیــک  ویــزای  فرودگاهــی، 
نیــز  تلفیقــی  تورهــای  برگــزاری  و 
می توانــد بــه توســعه گردشــگری دو 

ــد.« ــک کن ــور کم کش
دکتــر مونســان ادامــه داد: »بخــش 
از  دو کشــور  گردشــگران  از  زیــادی 
ــد،  ــردد می کنن ــی ت ــرز زمین ــق م طری
ــه  ــن اســت ک ــن رو پیشــنهادم ای از ای
مســیرهای  در  زیرســاخت ها  تامیــن 
تــردد زمینــی گردشــگران بــه طــور 
گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  جــدی 
ــف  ــه تعری ــد ب ــن کار می توان ــه ای چراک
بســته های ســفر ارزان قیمــت کمــک 
کند.«ایــن مقــام مســئول در ادامــه 
گفــت: »یکــی دیگــر از موضوعاتــی 

ــد مــورد توجــه قــرار گیــرد  کــه می توان
اســت  فم تورهــا  برگــزاری  و  اجــرا 
داریــم کــه  را  آمادگــی  ایــن  مــا  و 
جمهــوری  گردشــگری  آژانس هــای 
ــران بیــش  ــه ای ــا ســفر ب آذربایجــان ب
ــای  ــا و ظرفیت ه ــا جاذبه ه ــش ب از پی

گردشــگری ایــران آشــنا شــوند.«
او در ادامــه گفــت: »یکــی دیگــر از 
ــت  ــه تقوی ــد ب ــه می توان ــی ک موضوعات
روابــط فرهنگــی دو کشــور کمــک کنــد، 
مــوزه ای  نمایشــگاه های  برگــزاری 
ــزاری  ــه برگ ــه تجرب ــت ک ــترک اس مش
ــا  ــترک ب ــوزه ای مش ــگاه های م نمایش
کشــورهای مختلــف را داریــم و نتایــج 
خیلــی خوبــی بــه دنبال داشــته اســت، 
از ایــن رو آمــاده همکاری بــا آذربایجان 
هســتیم.«  نیــز  خصــوص  ایــن  در 
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 

دیگــری  بخــش  در  صنایع دســتی  و 
از صحبت هــای خــود گفــت: »یکــی 
دیگــر از محورهــای همــکاری ایــران 
می توانــد  آذربایجــان  جمهــوری  و 
ایــران  باشــد.  صنایع دســتی  حــوزه 
و  اســت  غنــی  صنایع دســتی  دارای 
صنایع دســتی  متعــدد  رشــته های 
در  آن هــا  از  بســیاری  کــه  داریــم 
دنیــا بی نظیــر اســت. ایــن آمادگــی 
آذربایجــان  در کشــور  داریــم کــه  را 
ــزار  ــتی برگ ــگاه صنایع دس ــک نمایش ی

کنیــم.«
ــتی  ــگاه صنایع دس ــه جای ــپس ب او س
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــا اش ــران در دنی ای
»مــا بیشــترین تعــداد شــهرهای ثبــت 
جهانــی صنایع دســتی را در دنیــا داریــم 
ــا در  ــه اول دنی ــر رتب ــال حاض و در ح
ایــن حــوزه متعلــق بــه ایــران اســت.«

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
اثـر  صنایع دسـتی بوشـهر گفـت: »36 
یـک  در  اسـتان  ایـن  تاریخی فرهنگـی 

سـال اخیـر بـه ثبـت رسـیده اسـت. «
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
بوشـهر،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
محمدحسـین ارسـطو زاده بـا بیـان این 
مجموعـه  همـت  »بـا  افـزود:  مطلـب 
معاونـت میراث فرهنگـی اسـتان در یک 

سـال اخیـر 36 اثـر تاریخـی فرهنگـی  
بوشـهر در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت 

اسـت.« رسـیده 
»اقداماتـی  داد:  ادامـه  زاده  ارسـطو 
کـه اداره کل بـه منظـور تعییـن حریـم 
انجـام  آنهـا  ثبـت  و  تاریخـی  بناهـای 
شـده ایـن زمینـه را فراهـم آورده اسـت 
تاریخـی  آثـار  تهدیـد  و  تخریـب  از  تـا 
جلوگیـری شـود و تاریخچـه و هویـت 
اسـتان کمتـر مورد تعـدی و تفریط افراد 

سـودجو قـرار گیرد.«سـودابه معمـوری 
حریـم  تعییـن  و  آثـار  ثبـت  مسـئول 
و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  اداره کل 
این بـاره  در  هـم  بوشـهر  صنایع دسـتی 
اظهـار کـرد: »هـدف از ثبت آثـار حفظ و 
نگهـداری از آثـار باسـتانی بـه جـا مانده 
از گذشـتگان اسـت تـا با ایـن کار تاریخ 
ملموس تـر  و  بهتـر  اسـتان  تمـدن  و 
برسـد.«  آینـده  نسـل های  به دسـت 
اثـر   17 ثبـت  بـه  اشـاره  بـا  معمـوری 
ناملمـوس در یـک سـال اخیـر تصریـح 
از  مجموعـه ای  ناملمـوس  »آثـار  کـرد: 
هـر  آییـن کهـن  و  رسـوم  فرهنگ هـا، 
اسـتان اسـت کـه در طـول تاریخ سـینه 
بـه سـینه به دسـت ما رسـیده اسـت.«

ثبت ملی 36 اثر 
تاریخی فرهنگی بوشهر

ساماندهی و تکمیل ۶1 منطقه و 
تفرجگاه گردشگری گلستان

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی استان گلسـتان از ساماندهی و 
تجهیز 61 منطقه تفرجگاهی گردشـگری اسـتان با اعتبار 3۸9 میلیارد و 39 میلیون 
ریـال خبـر داد.بـه گزارش میراث آریا به نقـل از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی گلسـتان، ابراهیـم کریمـی امـروز سه شـنبه 12 آذر 9۸ با 
اعـام ایـن خبـر گفـت: »تاکنون 61 منطقه تفرجگاهی گردشـگری اسـتان بـا اعتبار 
3۸9 میلیارد و 39 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی سـرمایه ای اسـتانی و 
ملی سـاماندهی و تجهیز شـده است.«او خاطرنشـان کرد: »این میزان اعتبار از سال 
13۸4 تـا پایـان سـال مالـی 97 توسـط اداره کل میراث فرهنگی اسـتان در سـطح19 
کمپینـگ و چهـار تفرجگاه سـاحلی و همچنین 26 منطقه نمونه گردشـگری سـطح 

اسـتان هزینه شـده است.«
مدیـرکل میراث فرهنگـی گلسـتان یـادآور شـد: »احـداث حـدود 160 آالچیـق و 150 
سـکوی نشـیمن، احـداث و بازسـازی حـدود 120 چشـمه سـرویس بهداشـتی در 
قالـب حـدود 20 بـاب سـاختمان، پنج بـاب سـاختمان نمازخانه، مجتمـع خدماتی 
رفاهـی، اجـرای روشـنایی محوطـه کمپینگ ها و برج نـوری، خرید امتیاز انشـعابات 
آب و برق، زیرسـازی و آسـفالت مسـیر های دسترسـی به کمپینگ های گردشـگری 
به طول تقریبی 15 کیلومتر، اجرای دیواره مالون و سـنگ فرش مسـیر دسترسـی به 

آبشـار های سـطح اسـتان از جملـه ایـن اقدامات بوده اسـت.«

ته
نک

فـواد نقـی اف رئیـس آژانـس دولتـی گردشـگری جمهـوری 
آذربایجـان نیـز در ایـن نشسـت بـا اسـتقبال از توسـعه روابط 
دو کشـور در حـوزه گردشـگری گفـت: »از سـفر به ایران بسـیار 
خوشـحالم، اینجـا اشـتراکات فرهنگـی زیـادی را می بینـم که 
نشـان دهنده نزدیکی فرهنگی بین دو کشـور ایران و آذربایجان 
اسـت. مـا باهـم اشـتراکات فرهنگـی بسـیار زیـادی داریم که 
به عنـوان مثـال می تـوان به برگـزاری مراسـم عید نوروز اشـاره 

کرد.«
او خطـاب بـه دکتـر مونسـان گفـت: »پیشـنهاد شـما را درباره 
لغـو روادیـد بـا مسـئوالن ارشـد جمهـوری آذربایجـان مطرح 
می کنـم؛ ضمن ایـن که در حـال حاضر ویـزای فرودگاهی برای 
گردشـگران ایرانـی در جمهـوری آذربایجان صادر می شـود.«او 
در ادامـه گفـت: »اقداماتـی بـرای ارائـه خدمات هرچـه بهتر به 
گردشـگران دو کشـور کـه از طریـق زمینـی سـفر می کننـد در 
نظـر گرفته شـده اسـت و همـکاری دو کشـور با یکدیگـر در این 

خصـوص نتایـج خوبـی را به دنبـال خواهد داشـت.«

میراثمیراث

طرح راهبردی ویژه ناحیه منفصل توس بررسی شددستگیری 57 نفر متجاوز به میراث فرهنگی
یـــگان حفاظـــت  فرمانـــده 
میراث فرهنگـــی،  اداره کل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
از  گلســـتان  اســـتان 
بـــا  مرتبـــط  جرایـــم  در  نفـــر   57 دســـتگیری 
میراث فرهنگـــی اســـتان در 8مـــاه نخســـت ســـال 

داد. خبـــر  جـــاری 
 ســـرهنگ حســـین گلـــوی روز سه شـــنبه 12 آذر 
98 بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گقـــت: »در راســـتای 
حفاظـــت  یـــگان  ذاتـــی  ماموریت هـــای  انجـــام 
میراث فرهنگـــی، ایـــن افـــراد بـــه جرم هـــای حفـــاری 
ــتفاده  ــروش و اسـ ــد و فـ ــب، خریـ ــاز، تخریـ غیرمجـ

از فلزیـــاب دســـتگیر و بـــرای تشـــکیل پرونـــده بـــه 
ــدند.« ــی شـ ــی معرفـ ــع قضایـ مراجـ

ـــال  ـــت س ـــاه نخس ـــت م ـــرد: »در هش ـــان ک او خاطرنش
ـــام  ـــاز نافرج ـــاری غیرمج ـــورد حف ـــاهد 11 م ـــاری ش ج

ـــم.« ـــتان بودی ـــطح اس در س
فرمانـــده یـــگان حفاظـــت میراث  فرهنگـــی گلســـتان 
تصریـــح کـــرد: »یکـــی از اقدامـــات یـــگان حفاظـــت 
ــته،  ــاه گذشـ ــتان در مـ ــی گلسـ اداره کل میراث فرهنگـ
تامیـــن حفاظـــت از جشـــنواره بین المللـــی اقـــوام 
ــتان گـــرگان و گنبـــد بـــه مـــدت 10 روز  در دو شهرسـ
ـــتان  ـــر دو شهرس ـــه خوشـــبختانه جشـــنواره در ه ـــود ک ب

باشـــکوه برگـــزار شـــد.«

جلسـه بررسـی طرح راهبردی 
تـوس  منفصـل  ناحیـه  ویـژه 
 12 سه شـنبه  امـروز  صبـح 
معاونـت  دفتـر  در   98 آذر 

شـد. برگـزار  میراث فرهنگـی 
بـه گـزارش خبرنـگار میـراث آریا، این جلسـه بـا حضور 
امـور  دفتـر  مدیـرکل  کشـور،  میراث فرهنگـی  معـاون 
پایگاه هـای جهانـی، اعضـای شـورای راهبـردی، مشـاور 
طرح، رئیس کمیسـیون ویژه توسـعه و بهسـازی توس 
شـورای شـهر مشـهد و مدیـران کل حـوزه حفاظـت و 
احیـا بـرای تعیین تکلیـف رویکردهـای حفاظتی عرصه 
بـارو و حرائـم محوطـه فرهنگـی تاریخـی تـوس برگزار 

میراث فرهنگـی  معـاون  طالبیـان  شد.محمدحسـن 
کشـور در ایـن نشسـت بـر رویکردهای حفاظتـی، حفظ 
و  سـاخت  آزادسـازی  باستان شناسـی،  ارزش هـای 
سـازهای غیرمجـاز بـر روی عرصـه و محـدوده حرائـم 
او افـزود:  بـارو تأکیـد کـرد.  تـوس در محـدوده ایـن 
»بـا توجـه بـه مطالعـات تاریخـی، فرهنگـی، اجتماعی، 
باستان شناسـی و جمعیتـی کـه توسـط مشـاور طـرح 
ویـژه انجـام شـده اسـت، بایـد تمهیـدات پهنه بنـدی در 
حـوزه منفصـل تـوس، تأمیـن زمین های معـوض مجاز 
و کاربـری متناسـب، منابـع آزادسـازی و احیـای باروی 
تابـران تـوس در نظـر گرفته شـود و پیگیری آن توسـط 

شـهرداری انجـام شـود.

رنا
 ای

س:
عک

خبر



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 1608 | چهارشنبه  13 آذر   1398

 پیام
زیست

خبر

پنجــم دســامبر برابــر بــا چهاردهــم آذر از ســوی 
ــوان  ــل متحــد به عن ــار و کشــاورزی مل ســازمان خوارب
ــن  ــذاری و شــعار امســال ای ــی خــاک نام گ روز جهان
ــا «  ــده م ــظ آین ــاک، حف ــایش خ ــف فرس روز »توق
ــه  تعییــن شــده اســت، چــرا کــه فرســایش خــاک ب
ــده زیســت کره مطــرح  ــوان مهم تریــن چالــش آین عن
ــاع رســانی ســازمان  ــگاه اط ــزارش پای می شــود.به گ
حفاظــت محیــط زیســت، شــعار روز جهانــی خــاک در 
ســال 2019 توقــف فرســایش خــاک، حفــظ آینــده مــا 
ــی  ــش آگاه ــدف آن افزای ــده اســت و ه ــاب ش انتخ
ــی از  ــوء ناش ــرات س ــورد اث ــا در م ــردم و دولت ه م
فرســایش خــاک اســت. در آینــده، فرســایش خــاک 
ــر  ــود. اگ ــد ب ــره خواه ــت ک ــش زیس ــن چال مهم تری
ــود،  ــت نش ــی حفاظ ــه خوب ــود ب ــای موج از خاک ه
بحــران گرســنگی سرتاســر کــره زمیــن را تحــت 
ســیطره خــود درخواهــد آورد. کاظــم خــاوازی ، معــاون 
و  آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان  رئیــس  و  وزیــر 
ترویــج کشــاورزی در مراســم بزرگداشــت روز جهانــی 
ــازمان  ــای س ــالن همایش ه ــروز در س ــه دی ــاک ک خ
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برگــزار شــد، 
ــی،  ــای جهان ــازمان ه ــام س ــاس اع ــر اس ــت: ب گف
هزینــه هــر تــن فرســایش خاک حــدود 2۸دالر اســت 
کــه بــا توجــه بــه 2میلیــارد تــن فرســایش خــاک در 
ایــران، بــه  هزینــه پنهــان 56میلیــارد دالری فرســایش 
ــا  ــه ب ــان اینک ــا بی ــید.خاوازی ب ــم رس ــاک خواهی خ
محصــوالت  واردات  تــن  میلیــون   10.6 احتســاب 
ــه ای  ــزان فرســایش خــاک هزین ــن می کشــاورزی ای
معــادل 5 برابــر ارزش ایــن واردات بــه کشــور تحمیــل 
می کنــد، گفــت: ایــران جــزو کشــورهای بــا فرســایش 
متوســط بــه بــاال اســت، زیــرا برخــی از عقیــده دارنــد 
ــن در  ــش از 10 ت ــران بی ــاک در ای ــایش خ ــه فرس ک
هکتــار اســت.وی بــا بیــان اینکــه بــرای کاهــش 
ــود دارد،  ــی وج ــای متنوع ــاک روش ه ــایش خ فرس
گفــت: قــدرت تحمــل و فرســایش پذیری خــاک 

)تنظیــم  ســرعت خــاک ورزی بــا فرســایش( در جهــان 
بیــن 2 تــا 2.2 تــن در هکتــار اســت کــه در ایــران بــه 
دلیــل شــرایط آب و هوایــی خشــک و نیمــه خشــک، 
ــن  ــه از میانگی ــرار دارد ک ــار ق ــن در هکت در ســطح 2ت
ــاره  ــور کــرده اســت.خاوازی همچنیــن درب ــی عب جهان
عملکــرد  )افــت  خــاک  فرســایش  تحمــل  حــد 
محصــول و پایــداری آن( نیــز گفــت: فرســایش 
ــرد  ــش عملک ــن در کاه ــا 11 ت ــاک از 1 ت ــدید خ ش

ــه همیــن دلیــل امــروزه  ــر اســت و ب محصــوالت مؤث
ــر از  ــیار مهم ت ــی بس ــت غذای ــاک در امنی ــش خ نق
آمــوزش و  آب اســت.رئیس ســازمان تحقیقــات، 
ترویــج کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر 
رویکردهــای خوبــی در ایــن زمینــه اتخاذ شــده اســت، 
گفــت: تصویــب قانــون حفاظــت از خــاک و همچنیــن 
تأســیس دفتــر خــاک در معاونــت آب و خــاک وزارت 
جهــاد کشــاورزی از ایــن مــوارد بــوده اســت.خاوازی با 
ــه اینکــه در برنامــه ششــم مجلــس شــورای  اشــاره ب
ــون  ــاک در قان ــای خ ــا ردپ ــده ت ــک ش ــامی کم اس

ــال  ــبختانه در ح ــت: خوش ــد، گف ــته باش ــود داش وج
حاضــر کشــاورزان مــا نیــز بــا افزایــش ســطح آگاهــی 

ــد. ــاش می کنن ــدگان ت ــرای آین ــاک ب ــظ خ در حف

بحران گرسنگی در سرتاسر کره زمین 
چالــش  مهم تریــن  خــاک  فرســایش  آینــده،  در 
زیســت کــره خواهــد بــود. اگــر از خاک هــای موجــود 
بــه خوبــی حفاظــت نشــود، بحــران گرســنگی سرتاســر 
کــره زمیــن را تحت ســیطره خود درخواهــد آورد. خاک 
بــه دلیــل نقــش روزافــزون در مســائل توســعه جهانــی 
ماننــد امنیــت غذایــی و ارائــه خدمــات اکوسیســتمی 
ــده  ــه تأمین کنن ــر اینک ــاوه ب ــاک ع ــت دارد. خ اهمی

تصفیه کنندگــی  خاصیــت  اســت،  غذایــی  مــواد 
نیــز دارد و بــه عنــوان یکــی از پاالینده هــای مهــم 
ــاک  ــت خ ــن خاصی ــود. ای ــوب می ش ــت محس طبیع
ــتی آن  ــیمیایی و زیس ــی، ش ــواص فیزیک ــر خ در اث
ــواد  ــه م ــود چرخ ــه وج ــه ب ــود.با توج ــل می ش حاص
ــتر  ــت و بس ــود در طبیع ــتم های موج ــن اکوسیس بی
خــاک بــرای حیــات در زیســت کــره، هرگونــه آلودگــی 
در ایــن محیــط بــه طــور مســتمر بــر دیگــر موجــودات 
ــرای حفاظــت از  ــزی ب ــذارد. برنامه ری ــر می گ ــده اث زن
خــاک الزمــه بقــای نســل بشــر اســت و برخــورداری از 
زمیــن پــاک حــق همگانــی اســت. لــذا بــرای حفــظ 
زمیــن نیــز صیانــت از خــاک الزامــی اســت، صیانــت 

هزینههایپنهانفرسایشخاک
رئیس سازمان تحقیقات: ساالنه 5۶میلیارد دالر به صورت پنهان برای فرسایش خاک هزینه می شود

ایـران جـزو کشـورهای با فرسـایش متوسـط بـه باال اسـت، زیرا برخـی از عقیـده دارند که فرسـایش خـاک در ایـران بیش از 
10 تـن در هکتـار اسـت.وی بـا بیـان اینکـه بـرای کاهش فرسـایش خـاک روش هـای متنوعـی وجـود دارد، قـدرت تحمل و 
فرسـایش پذیری خـاک )تنظیـم  سـرعت خـاک ورزی با فرسـایش( در جهان بین 2 تـا 2.2 تن در هکتار اسـت کـه در ایران به 
دلیـل شـرایط آب و هوایـی خشـک و نیمه خشـک، در سـطح 2تن در هکتار قـرار دارد کـه از میانگین جهانی عبور کرده اسـت. 
فرسـایش شـدید خـاک از 1 تـا 11 تـن در کاهـش عملکـرد محصـوالت مؤثر اسـت و بـه همین دلیل امـروزه نقـش خاک در 
امنیـت غذایـی بسـیار مهم تر از آب اسـت. تصویب قانـون حفاظت از خاک و همچنین تأسـیس دفتر خـاک در معاونت آب و 
خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی از ایـن موارد بوده اسـت. در آینده، فرسـایش خاک مهم ترین چالش زیسـت کـره خواهد بود. 
اگـر از خاک هـای موجـود بـه خوبی حفاظت نشـود، بحران گرسـنگی سرتاسـر کره زمیـن را تحت سـیطره خود درخواهـد آورد.

کاظــم خــاوازی ، معــاون وزیــر و رئیــس 
ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان 
کشــاورزی گفــت: بــر اســاس اعــام ســازمان 
ــایش  ــن فرس ــر ت ــه ه ــی، هزین ــای جهان ه
خــاک حــدود 28دالر اســت کــه بــا توجــه بــه 
2میلیــارد تــن فرســایش خــاک در ایــران، بــه 
ــایش  ــارد دالری فرس ــان 5۶میلی ــه پنه  هزین

ــید. ــم رس ــاک خواهی خ

معـاون محیـط زیسـت طبیعـی اداره کل حفاظـت 

محیـط زیسـت خوزسـتان بـا بیـان اینکـه ترمیـم 

شکسـتگی های دایـک مـرزی هورالعظیـم هنـوز به 

اتمـام نرسـیده، گفت: شـرایط آبی این تـاالب بهبود 

یافتـه و جمعیـت زیـادی از انواع پرندگان زمسـتان 

گـذر بـه آن مهاجـرت کرده اند.سـید عـادل موال سـه 

شـنبه در گفـت وگـو بـا ایرنـا اظهار داشـت: شـرایط 

آبـی تـاالب هورالعظیـم از اواسـط آبان مـاه به دلیل 

افزایـش خروجـی سـد کرخـه و پایان برداشـت آب 

برای کشـت تابسـتانه بهبـود یافتـه و در حال حاضر 

حـدود 45 مترمکعـب برثانیـه آب از انهـار رودخانـه 

کرخـه وارد ایـن تـاالب می شـود.وی بـا اشـاره بـه 

مهاجرت پرندگان زمسـتان گـذر به هورالعظیم گفت: 

تعـداد زیـادی از انـواع پرنـدگان بـه تـاالب مهاجرت 

کرده و گونه های شـاخص همچـون پلیکان، آکراس 

اردک  بلوطـی،  اردک  تاجـدار،  اردک  آفریقایـی، 

پاخاکسـتری و اردک مرمـری در گشـت و کنترل ها 

از  خوبـی  جمعیـت  افـزود:  شـده اند.موال  ثبـت 

فامینگو نیز در این تاالب مشـاهده شـده است.وی 

بـا بیـان اینکه هم اکنـون در حدود ۸0 تـا ۸5 درصد 

هورالعظیـم آبدار اسـت اضافـه کـرد: آب از مخزن 3 

بـه 4 جریـان دارد امـا از بـه انـدازه ای نیسـت کـه از 

مخـزن 4 به مخزن 5 سـرریز شـود، مخزن شـماره 

5 ایـن تـاالب بـه ویـژه بخـش شـرقی ایـن مخزن 

هنـوز خشـک اسـت.به گفتـه وی مخـزن شـماره 5 

زهاب هـای کشـاورزی  تخلیـه  محـل  هورالعظیـم 

اسـت.معاون حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان 

همچنیـن تصریـح کـرد: اگر چـه جاده هـا همچنان 

عامـل محدود کننده در آبگیری هورالعظیم به شـمار 

می آینـد، امـا امیدوار هسـتیم در بارندگی های آینده 

آب بیشـتری وارد هورالعظیم شـود.وی با بیان اینکه 

هنوز سـه نقطـه از شکسـتگی های دایک مـرزی در 

مخزن شـماره یک هورالعظیم ترمیم نشـده اسـت، 

گفـت: از محـل ایـن شکسـتگی ها و لوله هایـی کـه 

جهـاد کشـاورزی بـرای تخلیـه آب هـور جاگـذاری 

کـرده، در مجمـوع 1۸ تا 20 مترمکعـب آب از بخش 

ایرانـی تـاالب وارد بخـش عراقـی می شـود.موال بـا 

اشـاره بـه تقسـیم کار ترمیم دایک مـرزی بین چند 

دسـتگاه اجرایـی اضافه کرد: تعهدات دسـتگاه ها در 

ترمیـم دایک بـه صورت زنجیره ای اسـت و تا وقتی 

یکـی از دسـتگاه ها اقـدام خـود را به اتمام نرسـاند، 

دیگـری نمی توانـد کار خـود را انجـام دهـد، در حـال 

حاضـر ترمیم قسـمتی از دایک مـرزی که مربوط به 

سـازمان آب و بـرق بوده به اتمام رسـیده و شـرکت 

مناطـق نفتخیز جنـوب بایـد کار خود را شـروع کند.

ب
فامینگوها، مهمانان جدید تاالب های تاال

بین المللی گنبدکاووس
رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت گنبدکاووس درشـرق 

اسـتان گلسـتان از ورود دو گونـه دیگـر از پرنـدگان مهاجـر 

شـامل پلیکان هـا و فامینگوها به سـه تـاالب بین المللی 

آلمـاگل، آالگل و آجـی گل و برخـی آب بندان هـای محلـی مناطق شـمالی 

ایـن شهرسـتان مـرزی خبـر داد.غامرضا کریمـی روز سه شـنبه در گفت و 

گـو بـا خبرنـگار خبرگزاری جمهوری اسـامی اظهار داشـت کـه محیط بانان 

محیـط زیسـت مسـتقر در تاالب های بیـن المللی این شهرسـتان در چند 

روز گذشـته شـاهد حضـور دو گلـه از پلیکان هـا و فامینگوهـا هـر کدام به 

تعـداد 500 قطعـه در ایـن آبگیرهـای حفاظت شـده بودنـد.وی اضافه کرد: 

بـا افزایـش سـرمای هـوا در مناطق شـمالی، مهاجـرت پرنـدگان مهاجر به 

تاالب هـا و آبگیرهـای مناطق گرمسـیر کشـورمان از جمله سـه تـاالب بین 

المللـی واقـع در مناطـق شـمالی گنبـدکاووس به منظـور زمسـتان گذرانی، 

تخم گـذاری و زادآوری افزایـش خواهـد یافت.کریمـی پیـش بینی کرد که 

در روزهـای آینـده بـه احتمال زیاد گله هـای بزرگتری از پرنـدگان مهاجر از 

دو گونـه قوهـا و غازهـا نیـز برای زمسـتان گذرانی به تاالب هـای بین المللی 

گنبـدکاووس می آینـد.وی یـادآور شـد: حـدود 20 روز پیش نیز نخسـتین 

گـروه از پرنـدگان مهاجر شـامل انـواع اردک بویـژه اردک سـبز، خوتکاها و 

چنگرهـا بـا مجمـوع جمعیت تقریبی سـه هـزار قطعه از مناطق سردسـیر 

وارد سـه تـاالب بین المللـی آلمـاگل، آالگل و آجـی گل، سـد دانشـمند و 

برخـی آب بندان هـای محلـی مناطـق شـمالی گنبـدکاووس شـده بودنـد.

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت گنبدکاووس خاطرنشـان کرد: به دلیل 

بارش هـای خـوب سـال آبـی 9۸ - 97 در منطقـه شـمالی گنبـدکاووس، 

تاالب هـا از وضعیـت آبـی مناسـب بـرای زمسـتان گذرانـی، تخم گـذاری و 

زادآوری پرنـدگان مهاجـر برخوردارند.به گزارش ایرنا، سـه تاالب بین المللی 

واقـع در ناحیـه شـمالی و مـرزی گنبـدکاووس شـامل آالگل، آلمـاگل و 

آجـی گل بـا عمـق تقریبـی دو تـا چهـار متـر، در مجمـوع حدود سـه هزار 

هکتـار مسـاحت دارنـد کـه در ایـن بیـن تـاالب آالگل حـدود 2 هـزارو 500 

هکتـار، تـاالب آلمـاگل حـدود 300 هکتـار و تـاالب آجـی گل حـدود 250 

هکتـار وسـعت دارنـد. ایـن سـه تـاالب گنبـدکاووس در دوم فوریـه 1971 

میـادی برابـر بـا 13 بهمن 1349 باحضور نمایندگانی از 1۸ کشـور در شـهر 

رامسـر اسـتان مازنـدران و انعقـاد معاهـده ای جهانـی کـه سـال ها بعـد به 

کنوانسـیون رامسـر مشـهور شـد، اهمیتی بین المللی یافتند. 

ــای  ــا و چالش ه ــی از دل نگرانی ه ــواره یک ــن آب هم تامی
پیــش روی توســعه در اســتان فــارس بــوده و برداشــت های 
بــی رویــه و تــداوم خشکســالی شــرایطی نابســامان بــرای 
بــه   ، زده  رقــم  اســتان  ایــن  آبخوان هــای  و  دشــت ها 
ــون  ــتان اکن ــن اس ــوان ای ــت در 52 آبخ ــه وضعی ــوری ک ط
بحرانــی اســت و ایــن مناطــق بــه ســمت مــرگ آبخوان هــا 
زیرزمینــی  الیــه    )Aquifer( می روند.آبخــوان  پیــش 
ــرم  ــر و ن ــوذ پذی ــل از ســنگ های نف ــوذ و متخلخ ــل نف قاب
نظیــر شــن، کنگلومــرا، ســنگ آهــک شکســته شــده و شــن 
ــه راحتــی قابلیــت  ــرم اســت کــه از آب اشــباع شــده و ب ن
انتقــال آب را بــه چــاه یــا چشــمه دارد ، خالــی شــدن ایــن 
الیه هــای متخلخــل از آب موجــب فــرو نشســت زمیــن 
ــای   ــی بارندگی ه ــده حت ــن پدی ــا رخ دادن ای ــود و ب می ش
ــم  ــرو نشســته را ترمی ــای ف ــه ه ــد الی ــد هــم نمی توان ممت
ــا  ــرگ آبخوان ه ــدک م ــدک ان ــن رو ان ــد از ای ــر آب کن و پ
رقــم مــی خــورد.آب از طریــق حفــر چــاه در داخــل آبخــوان 
بــا اســتفاده از پمپــاژ برداشــت می شــود و میــزان آب 
برداشــتی اگــر متعــادل باشــد از طریــق بــارش بــه داخــل 
می شــود. جبــران  آبخــوان  ســنگ های  فــرج  و  فــرج 
ــی  ــرای تمام ــوان ب ــل آبخ ــدن آب در داخ ــه ش ــرخ اضاف ن
ــگام  ــه هن ــئله ب ــن مس ــت و ای ــان نیس ــا یکس ــوان ه آبخ
برداشــت آب بایســتی مــورد نظــر قــرار گیــرد. درواقــع 
پمپــاژ ســریع از چــاه حتــی منجــر بــه خشــک شــدن 
چاه هــای مجــاوری می شــود کــه از یــک آبخــوان مشــترک 
ــیاری از  ــان بس ــاد کارشناس ــه اعتق ــت می کنند.ب آب برداش
آبخوان هــا و دشــت های شــرق و جنــوب شــرق فــارس 

ــه ســمت  ــون ب ــارس اکن ــز اســتان ف ــی از مرک و بخش های
ــده فــرو  ــد ، گســترش پدی مــرگ آبخوان هــا پیــش می رون
نشســت زمیــن در مناطقــی از فســا ، داراب ، مرودشــت و 
برخــی از شهرســتان هــای مرکــزی و شــرقی اســتان فــارس 
ــق  ــن مناط ــا درای ــرگ آبخوان ه ــودن م ــش ب ــر در پی بیانگ
ــه  ــر در ایجــاد فرونشســت، ب اســت ، در بیــن عوامــل  مؤث
ــع  ــه برداشــت بیــش از حــد مجــاز از مناب نظــر می رســد ک
آب زیرزمینــی، ضخامــت الیــه رســوبی و ویژگــی هــای 
مهندســی رســوبات، عوامــل اصلــی ایجــاد فرونشســت 
ــه  ــت.از جمل ــارس اس ــتان ف ــای اس ــت ه ــتر دش در بیش
ایجــاد  بحرانــی  در شــرایط  اکنــون  هــم  مناطقــی کــه 
فروچالــه هــا و فــرو نشســت ها قــرار دارنــد روســتای 
ــوه ســفید داراب اســت ، فرونشســت مناطــق روســتایی  ک
ــالی و  ــداوم خشکس ــر ت ــر اث ــه ب ــت ک ــی اس از پدیده های
ــتای  ــت ، 300 روس ــمگیر اس ــارس چش ــی در ف ــم بارش ک
ایــن اســتان اکنــون در معــرض فرونشســت قــرار دارد.

ایــن روســتاها در 20 بخــش و در مناطــق مختلــف اســتان 
ــر  ــرات فرونشســت و تاثی ــد ، بررســی اث ــرار دارن ــارس ق ف
ــات  ــه مطالع ــاز ب ــن مناطــق نی ــر اقتصــاد روســتاها در ای ب
ــی  ــت هللا کریم ــادی دارد.کرام ــی و اقتص ــترده اجتماع گس
آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون  مزیــدی 
منطقــه ای اســتان فــارس  گفــت: در حالیکــه متوســط بلنــد 
ــر اســت  ــارس 306.9 میلیمت ــی در اســتان ف ــدت بارندگ م
اکنــون تقریبــا نصــف ایــن مقــدار بارندگــی در فــارس ثبــت 
آبخوان هــا  و  دشــت ها  در  بحــران  ایجــاد   ، شــود  مــی 
و موجــب  فرونشســت شــده  پدیــده  بــروز  بــه  منجــر 

مهاجــرت کشــاورزان و روســتاییان شــده اســت ، نشســت 
زمیــن در برخــی مناطــق از جملــه دشــت قــره بــاغ  فســا 
کامــا مشــهود اســت.وی بــا بیــان اینکــه شــرایط بــرای 52 
آبخــوان اســتان فــارس اکنــون بحرانــی اســت گفــت: مــرگ 
ــه  ــن و ب ــده فرونشســت زمی ــروز پدی ــب ب ــا موج آبخوان ه
ــت  ــود.معاون حفاظ ــی ش ــرت م ــش مهاج ــال آن افزای دنب
فــارس کاهــش کیفیــت  منطقــه ای  آب  بهره بــرداری  و 
در  و کشــاورزی  از دیگــر چالش هــای حــوزه آب  را  آب 
ــق  ــی از مناط ــت:در برخ ــرد و گف ــام ک ــارس اع ــتان ف اس

ــا  ــت آب چاه ه ــز کیفی ــی ری ــا ن ــز آب داراب ی ــه ری از جمل
بــه حــدی شــور شــده کــه حتــی در بخــش کشــاورزی هــم 
ــع آبخــوان  ــن مناطــق در واق ــل اســتفاده نیســت ، درای قاب
ــم  ــوان رق ــرگ آبخ ــد و م ــرار دارن ــرده ق ــرایط م ــا در ش ه
خــورده اســت.طرح تعــادل بخشــی و پــر کــردن چاه هــای 
ــا اثــرات زیانبــار مــرگ  آب دراســتان فــارس اجــرا شــود ت
ــر  ــاب ناپذی آبخــوان هــا و فرونشســت کــه موضوعــی اجتن

ــد. ــر بیفت ــه تاخی ــدری ب ــل ق اســت حداق

در کشــاورزی اولیــن قــدم بــرای تولیــد هــر محصولــی وجــود 
بــذر و انــدام تکثیــری مناســب اســت. بــذر اندامــی از گیــاه 
ــرای توالــی نســل در آخریــن مرحلــه از حیــات  اســت کــه ب
گیــاه تولیــد می شــود.با توجــه بــه نقــش اســتراتژیک 
حجــم تولیــدات کشــاورزی در امنیــت غذایــی  ملت هــا، 
ــدان  ــت دو چن ــر اهمی ــای اخی ــت آن در دهه ه ــذر و کیفی ب
ــی و  ــه ژنتیک ــال ریخت ــل انتق ــذر مح ــرا ب ــت. زی ــه اس یافت
ــتتر دارد.  ــود مس ــاه در خ ــه آن گی ــت ک ــی اس ــه صفات کلی
ــد،  ــر باش ــی خالص ت ــوص ژنتیک ــر خل ــذر از نظ ــه ب ــر چ ه

سایهزوالبرسرآبخوانهایفارس
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بازنگری قانون تعیین حریم دریای خزر 
الزامی است

عامل انسانی دلیل اصلی آتش سوزی 
جنگل گلستان است

رییـس گروه پژوهشـی مدیریت 
علـوم  وزارت  زیسـت  محیـط 
بـه  توجـه  بـا  اسـت  معتقـد 
افزایش جمعیت و ساخت وسـاز 
در حریـم دریـای خـزر و اهمیـت حفاظـت از آن، بایـد قوانین 
و مصوبـات مربـوط بـه تعییـن حـد و بسـتر دریـای خـزر بـه 
تناسـب ماهیت فیزیکی نوسـانات سـطح تراز آب دریای خزر 
و مدیریـت جامـع مناطـق سـاحلی بازنگـری شـود تا شـاهد 
تخریـب و تصـرف کمتـر سـواحل ایـن حوضـه آبـی باشـیم.
رشـد فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سـواحل 
اقیانوس هـا، دریاهـا، دریاچه هـا و تاالب هـا موجـب تراکـم و 
گسترش جمعیت در مناطق ساحلی طی قرن بیستم و آغازه 
هزاره سـوم میادی شـده است. نبود شناخت صحیح ماهیت 
فیزیکـی سـواحل و تجـاوز به حد بسـتر و حریـم محیط های 
سـاحلی در طـول زمـان بحران هـای جـدی و شـرایط ناگواری 
را بـرای جامعـه انسـانی در مقابل مخاطـرات طبیعی همچون 
سـونامی، مـد حاصـل از توفـان، افزایش سـطح آب دریاها به 
وجود آورده اسـت و از سـوی دیگر فشـار مضاعف دخالت های 
انسـانی بـا سـاخت و سـاز کاربری هـای مختلف در سـواحل، 
سـبب از بیـن رفتـن و تخریـب منابـع طبیعـی بـه شـکل 

فزاینده ای شـده اسـت. برای مثـال در سـواحل جنوبی دریای 
خـزر طـی سـال های 1345 تـا 1357، احـداث شـهرک های 
سـاحلی، ایجـاد مـزارع و باغـات، مجتمع هـای گردشـگری و 
کارخانجـات بـزرگ موجـب از بیـن رفتـن حجـم وسـیعی از 
تپه هـای ماسـه ای و سـایر سـاختارهای حفاظـت طبیعـی 
شـد.پس از آن طـی 1۸ سـال با افزایش سـطح تـراز آب دریا 
بـه میـزان 2.5 متـر سـطح گسـترده ای از منابـع اقتصـادی و 
زیرسـاخت های منطقـه دچـار تخریب و آسـیب جدی شـد و 
دولـت برای جلوگیری از افزایش بحران، هزینه های سـنگینی 
را بـرای سـاخت دیواره هـای حفاظتـی در کرانـه دریـای خـزر 
متحمـل شـد. در یک نـگاه کلی چنین اسـتنباط می شـود که 
نبـود مدیریـت صحیح بر مناطق سـاحلی شـرایط الزم را برای 
از بین رفتن منابع اقتصادی و شـدت آسـیب پذیری فیزیکی 
در سـواحل دریـای خـزر فراهـم می کنـد.در ایـن راسـتا طـی 
چنـد دهـه اخیر شـاهد تصویـب مصوبـات قانونـی و الزامات 
اجرایـی برای سـاماندهی سـواحل و حفاظـت از منابع موجود 
در آن بوده ایـم کـه همایون خوشـروان در گفـت و گو با ایرنا به 
بررسـی رونـد تکاملـی قوانیـن و آیین نامه هـای اجرایی صادر 
شـده بـرای تعیین محـدوده اراضی مسـتحدثه سـاحلی، حد 

بسـتر و حریـم سـواحل دریـای خـزر پرداخت.  

ملـی گلسـتان  پـارک  رییـس 
در  تردیـد  بـدون  کـرد:  اعـام 
روز  دو  از  کـه  آتش سـوزی 
پیـش در بخشـی از ایـن پارک 
در  تنگـراه  روسـتای  باالدسـت  حفاظـت شـده، محـدوده 
نزدیکـی چشـمه قوشـه معـروف بـه دره شـمالی رخ داده، 
انسـانی نقـش داشـته اسـت.مهدی تیمـوری روز  عامـل 
سه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهار داشـت که 
بررسـی های نهایـی علـت آتش سـوزی پارک ملی گلسـتان 
از جهـت عمـدی یـا سـهوی بـودن عامـل انسـانی توسـط 
کارشناسـان در حـال انجـام اسـت.وی گفت: آتش سـوزی 
محدودی که از روز یکشـنبه در پارک ملی گلسـتان رخ داد 
و چنـد سـاعت بعـد مهـار شـده بـود، از روز گذشـته دوبـاره 
شـعله ور شـده و هـم اکنـون بـا تـاش 20 نفـر از نیروهای 
زیسـت  محیـط  همیـاران  طبیعـی،  منابـع  محیط بانـی، 
و برخـی نیروهـای مردمـی و همچنیـن بـه سـبب بـارش 
خفیـف بـاران که از سـاعات بامـداد امروز آغاز شـده، مهار و 
از پیشـروی آتش ممانعت شـده اسـت.تیموری، مسـاحت 

حریـق پـارک ملی گلسـتان را پنـج هکتار عرصـه جنگلی و 
در منطقـه ای بـا شـیب تنـد و سـخت اعـام کـرد و افـزود: 
هـم اکنـون نیروهـای حاضـر در منطقـه در حـال خامـوش 
کـردن آتـش برخـی کنـده درختـان هسـتند و امیدواریـم 
)سه شـنبه(  امـروز  عصـر  تـا  بـاران،  گرفتـن  شـدت  بـا 
شـاهد اطفـای کامـل حریـق در ایـن پـارک ملـی باشـیم.
وی تصریـح کـرد: محـدوده حریـق پـارک ملـی گلسـتان 
زیسـتگاه برخـی گونه هـای حیوانـی ماننـد "مـرال، خـرس 
و پلنـگ" بـوده که فعـا الشـه ای از این حیوانات مشـاهده 
نشـده امـا بـدون تردید آتش بـه برخی گونه هـای گیاهی و 
حیوانـات کوچک، حشـرات و پرندگان خسـارت زده اسـت.
بـه گـزارش ایرنا، پـارک ملی گلسـتان قدیمـی ترین پارک 
ملـی ثبـت شـده در ایـران و پناهگاهـی کـم نظیـر بـرای 
حیـات وحـش اسـت کـه یـک هـزار و 350 گونـه گیاهی و 
302 گونـه جانـوری از جملـه نیمی از گونه های پسـتانداران 
ایـران را در حـدود 900 کیلومتـر مربـع گسـتره خـود جـای 
داده و بـه همیـن دلیـل به عنوان ذخیره گاه زیسـت کره در 

میـراث جهانـی یونسـکو بـه ثبـت رسـیده اسـت.

هیأت ایرانی در اجاس تغییرات آب وهوایی مادرید شرکت کرد
هیأت جمهوری اسامی ایران به ریاست سفیر ایران در اسپانیا در اجاس تغییرات آب وهوایی در 
مادرید شرکت کرد.اجاس تغییرات آب و هوایی صبح دوشنبه به وقت محلی با حضور هزاران تن 
از فعاالن محیط زیستی اعم از نهادهای دولتی شد.

پرندگان مهاجر میهمان 
هورالعظیم شدند

یل
ردب

یک قاده سیاه گوش در اردبیل تلف شدا
ــتاییان و  ــط روس ــه توس ــیاه گوش ک ــاده س ــک ق ی
مامــوران محیــط زیســت در منطقه عنبران شهرســتان 
نمیــن زنده گیــری و تحــت تیمــار قــرار گرفتــه بــود، 
ــد.رییس اداره  ــف ش ــازی تل ــل از رهاس ــی قب لحظات
ــت  ــش اداره کل حفاظ ــات وح ــور حی ــر ام ــارت ب نظ
محیــط زیســت اســتان اردبیــل در بــاره جزییــات ایــن حادثــه گفت: 
جمعــه گذشــته بر اســاس گــزارش واصلــه مردمــی بــه اداره حفاظت 
محیــط زیســت شهرســتان نمیــن مبنــی بــر رویت یــک قــاده گربه 
وحشــی )ســیاه گــوش( در شــهر عنبــران از توابــع شهرســتان نمیــن، 
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــه منطقــه اعــزام شــدند.

ودود رســتم نژاد روز سه شــنبه افــزود: مامــوران یــگان حفاظــت 
ــاهده  ــر مش ــورد نظ ــل م ــور در مح ــس از حض ــت پ ــط زیس محی
ــه همــراه مامــوران نیــروی  ــران ب ــی عنب ــد کــه جمعــی از اهال کردن
انتظامــی وآتش نشــانی در محلــی تجمــع کرده انــد و عنــوان شــده 
کــه یــک قــاده ســیاه گوش وارد مناطــق مســکونی شــده اســت.
وی اظهارداشــت: بافاصلــه حیــوان مذکــور توســط مامــوران حفاظــت 
ــی  ــا هماهنگ ــان روز ب ــر هم ــری و در عص ــت زنده گی ــط زیس محی
دامپزشــک اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اســتان بــه 

قرنطینــه کلینیــک حیــات وحش اســتان منتقــل و بافاصله توســط 
کارشناســان ایــن اداره و دامپزشــک مســتقر مــورد معاینــه بالینــی 
ــن  ــر ای ــه ب ــی ک ــل استرس ــه دلی ــت: ب ــتم نژاد گف ــرار گرفت.رس ق
حیــوان در اثــر تعقیــب و گریــز توســط اهالــی روســتا وارد شــده بــود 
و همچنیــن جراحــت پنجــه پــای جلــو و شکســتگی ناخــن هــا و بر 
اســاس نظــر کارشناســی دامپزشــک اداره نظــارت بــر حیــات وحش 
تصمیــم بــر بســتری و تیمــار ایــن حیــوان گرفتــه شــد کــه بــه مدت 
4۸ ســاعت مــورد مــداوا و تیمــار در کلینیــک حیــات وحــش قــرار 
گرفــت و در ایــن مــدت وضعیــت جســمی حیــوان مذکــور توســط 
تیــم دامپزشــکی و کارشناســی مــورد بررســی و بنــا بــه تشــخیص 
دامپزشــک قــرار شــد در زیســتگاه اصلــی خــود رهاســازی شــود.وی 
افــزود: بــرای انجــام عملیــات بیهوشــی و رهاســازی ایــن گونــه در 
زیســتگاه اصلــی و طبیعــی خــود تیــم کارشناســی متشــکل از یگان 
حفاظــت، اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحش و دامپزشــک حفاظت 
محیــط زیســت اســتان بــه کلینیــک حیــات وحــش اســتان اعــزام 
و پــس از انجــام موفــق بیهوشــی بــا بلوپایپ و طبــق اســتانداردهای 
مــورد عمــل و در چهارچــوب اصــول بیهوشــی، حیــوان مذکــور جهــت 

رهاســازی بــه زیســتگاه اصلــی منتقــل شــد.

گی
ود

آل

رئیـس محیـط  زیسـت شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران 
گفـت: آلودگـی هـوای منطقـه متاثـر از کارخانـه فـوالد 
آلیـاژی نبـوده و ایـن حـرف برگرفتـه از تصویـر ذهنـی 
برخـی مـردم بـود کـه در 6 و 7 سـال اخیـر از راه دورآلودگـی هـوای 
منطقـه را مـی دیدنـد در حالیکـه فوالد آلیاژی قریب به بیسـت سـال 
اسـت کـه در منطقـه بـا 1550 نفـر نیـروی کار در حال تولید اسـت واز 
طـرف سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور تاکنـون چهـاردوره به 
عنـوان صنعـت سـبز برگزیده کشـور معرفی شـده است.سـعید زارعی 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایلنـا تشـریح کرد: ایـن معضل به 
ایـن دلیـل بـود که متاسـفانه 6 یا 7 سـال پیـش با اسـتقرار برخی از 
شـرکت های فـوالدی در شـهرک صنعتـی فـوالد، آن هم بـدون تجهیز 
کنتـرل آلودگـی و یـا بـا تجهیـزات ناقـص در باالدسـت ایـن کارخانـه، 
باعـث ایجـاد آلودگـی در منطقـه اشـکذر شـده بود.بـا تغییراتـی که از 
شـهریورماه سـال 97 در مدیریت اداره کل محیط زیسـت اسـتان یزد 
رخ داد؛ تمـام صنایـع وباالخـص فوالدسـازان اسـتان تحـت کنتـرل و 
نظـارت شـدیدتر محیـط زیسـت قـرار گرفتنـد و بـا نصـب تجهیـزات 
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تصفیه کنندگــی  خاصیــت  اســت،  غذایــی  مــواد 
نیــز دارد و بــه عنــوان یکــی از پاالینده هــای مهــم 
ــاک  ــت خ ــن خاصی ــود. ای ــوب می ش ــت محس طبیع
ــتی آن  ــیمیایی و زیس ــی، ش ــواص فیزیک ــر خ در اث
ــواد  ــه م ــود چرخ ــه وج ــه ب ــود.با توج ــل می ش حاص
ــتر  ــت و بس ــود در طبیع ــتم های موج ــن اکوسیس بی
خــاک بــرای حیــات در زیســت کــره، هرگونــه آلودگــی 
در ایــن محیــط بــه طــور مســتمر بــر دیگــر موجــودات 
ــرای حفاظــت از  ــزی ب ــذارد. برنامه ری ــر می گ ــده اث زن
خــاک الزمــه بقــای نســل بشــر اســت و برخــورداری از 
زمیــن پــاک حــق همگانــی اســت. لــذا بــرای حفــظ 
زمیــن نیــز صیانــت از خــاک الزامــی اســت، صیانــت 

ــی  ــع طبیع ــه مناب ــت از هم ــع صیان ــاک در واق از خ
اســت. یکــی از دالیــل مهــم اهمیــت توجــه بــه خــاک 
ــان  ــن آن، زم ــن رفت ــی و از بی ــری از آلودگ و جلوگی
طوالنــی الزم بــرای تجدیــد منابــع آن اســت، بــه بیــان 
دیگــر، بــرای تشــکیل یــک ســانتیمتر خــاک 700 تــا 
ــرداری  ــت.مدیریت و بهره ب ــان الزم اس ــال زم 1000 س
ــب  ــی و تخری ــری از آلودگ ــاک و جلوگی ــع خ از مناب
ــده  ــال و آین ــای ح ــن چالش ه ــی از مهم تری آن، یک
کشــورهای در حــال توســعه بــه ویــژه کشــورهای واقــع 
ــران  ــه ای ــک از جمل ــه خش ــک و نیم ــه خش در منطق
بــه شــمار مــی رود. نبــود قانونــی جامــع و فراگیــر در 
ــاک،  ــت از خ ــوص حفاظ ــته در خص ــال های گذش س

ــا خــاک را بــه  مدیریــت غیــر علمــی و ســوء رفتــار ب
ــه نحــوی کــه مدیریــت و هماهنــگ  همــراه داشــته ب
کــردن فعالیت هــای اعضــای جامعــه، دســتگاه ها 
و نهادهــای مرتبــط بــرای جلوگیــری از تخریــب و 
آلودگــی و مدیریــت بهینــه خــاک دچــار مشــکل بــود.

اباغ قانون »حفاظت از خاک«
 از سوی رئیس جمهوری 

بــه منظــور حفــظ و پایــداری خــاک بــه صــورت کمی و 
کیفــی، کاربــری صحیــح و بهره بــرداری بهینــه از خــاک 
و جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی آن و احیــا، اصاح و 
ــوده شــده، الیحــه  بهســازی خاک هــای تخریــب و آل

»حفاظــت از خــاک« بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان 
حفاظــت از محیــط زیســت و وزارت جهادکشــاورزی در 

دســتور کار دولــت قــرار گرفــت. 
ــب در مجلــس  ــت پــس از تصوی ــن الیحــه در نهای ای
شــورای اســامی و تأییــد از ســوی و شــورای نگهبــان، 
در تاریــخ 22 خــرداد 139۸ از ســوی رئیــس جمهوری 
بــا عنــوان »قانــون حفاظــت از خــاک« بــرای اجــرا بــه 

دســتگاه های اجرایــی مربــوط ابــاغ شــد.

پایش خاک کلیدی برای سنجش
 وضعیت خاک

پایــش خــاک، اندازه گیــری و نظــارت دوره ای یــا 
مســتمر پارامترهــا و یــا فاکتورهــای شــاخص آالینــده 
موجــود در منابــع خــاک و منابــع آالینــده بــه منظــور 
تعییــن کیفیــت و کمیــت آنهــا و تطابــق آنهــا بــا 
ــای آن اســت و  ــاک و راهنماه ــت خ ــتاندارد کیفی اس
ــیمیایی  ــی و ش ــتی، فیزیک ــای زیس ــامل پایش ه ش
نشــانگرهای  و  شــاخص ها  از  آنهــا  در  اســت کــه 

خاصــی اســتفاده می شــود.
کلیــدی  و  ارزیابــی  محــور  خــاک،  پایــش 
در  یــا کارکــرد خــوب  بــرای ســنجش وضعیــت 
ــادر اســت هشــدار  ــوده و ق اکوسیســتم های خــاک ب
دهنــده زودهنــگام در تغییراتــی باشــد کــه گونه هــای 
فردی)مثــل انســان(، جمعیت هــا و اکوسیســتم ها 
ــای  ــق ابزاره ــش از طری ــن پای ــد. ای ــد می کنن را تهدی
ــا ســنجش از راه دور انجــام می شــود. سنجشــی و ی
اکنــون بیشــتر توجهــات بــه ســمت مدیریــت و کنتــرل 
ــد  ــه بای ــی اســت، درحالیک معضــات زیســت محیط
قبــل از آنهــا پایــش و ســنجش، مــد نظــر قــرار گیــرد. 
امــروزه موفقیــت و اثربخشــی هــر گونــه برنامــه 
مدیریتــی در حفاظــت و صیانــت از محیــط زیســت و 
منابــع طبیعــی در گــرو پایــش بهینــه و مناســب کمــی 

و کیفــی اســت.
مبنــای  پایــش،  اطاعــات  آنالیــز  جــا کــه  آن  از 
بــه  اطاع رســانی  و  پیش بینــی  و  مدل ســازی 
جامعــه و اولیــای امــور و تصمیم گیــران رده هــای 
ــن رو  ــوند، از ای ــع می ش ــور واق ــی کش ــاالی مدیریت ب
ــت  ــر مدیری ــادی در ام ــت زی ــش و اهمی ــش، نق پای

آلودگــی و حفــظ کیفیــت خــاک ایفــا می کنــد.
از  برخــورداری   1404 ایــران  چشــم انداز  ســند  ر 
ســامت فــردی و ســامت جامعــه و محیــط، همــراه 
بــا بهره منــدی از محیــط زیســت ســالم از جملــه 
ــای خــاک از  ــش آلودگی ه ــم اســت و پای اصــول مه
ابزارهــای صحــت و ســقم آن محســوب می شــود.

خاک به دلیل نقش 
روزافزون در مسائل 
توسعه جهانی مانند 
امنیت غذایی و ارائه 

خدمات اکوسیستمی 
اهمیت دارد. خاک عاوه 

بر اینکه تأمین کننده 
مواد غذایی است، 

خاصیت تصفیه کنندگی 
نیز دارد و به عنوان 
یکی از پاالینده های 

مهم طبیعت محسوب 
می شود. این خاصیت 

خاک در اثر خواص 
فیزیکی، شیمیایی 

و زیستی آن حاصل 
می شود.

هزینههایپنهانفرسایشخاک
رئیس سازمان تحقیقات: ساالنه 5۶میلیارد دالر به صورت پنهان برای فرسایش خاک هزینه می شود

در کشــاورزی اولیــن قــدم بــرای تولیــد هــر محصولــی وجــود 
بــذر و انــدام تکثیــری مناســب اســت. بــذر اندامــی از گیــاه 
ــرای توالــی نســل در آخریــن مرحلــه از حیــات  اســت کــه ب
گیــاه تولیــد می شــود.با توجــه بــه نقــش اســتراتژیک 
حجــم تولیــدات کشــاورزی در امنیــت غذایــی  ملت هــا، 
ــدان  ــت دو چن ــر اهمی ــای اخی ــت آن در دهه ه ــذر و کیفی ب
ــی و  ــه ژنتیک ــال ریخت ــل انتق ــذر مح ــرا ب ــت. زی ــه اس یافت
ــتتر دارد.  ــود مس ــاه در خ ــه آن گی ــت ک ــی اس ــه صفات کلی
ــد،  ــر باش ــی خالص ت ــوص ژنتیک ــر خل ــذر از نظ ــه ب ــر چ ه

محصــول بــه دســت آمــده دارای کیفیــت بهتــر و ارزش 
اقتصــادی بیشــتری اســت.با توجــه بــه اهمیــت علمــی ایــن 
موضــوع در ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی 
و طــب ایرانــی، کارگروهــی بــه عنــوان بــذر و انــدام تکثیــری، 
تشــکیل شــده اســت. فعالیــن عرصــه گیاهــان دارویــی 
ــرای افزایــش کمــی و کیفــی محصــول و حضــور فعــال در  ب
بــازار داخلــی و جهانــی نیــاز مبــرم بــه بــذر مناســب دارنــد و 
ــن  ــن و چهره هــای علمــی ای ــه از متخصصی ــروه ک ــن کارگ ای
حــوزه  تشــکیل شــده اســت، وظیفــه ایجــاد هماهنگــی بیــن 

بخشــی و راهنمایــی و راهبــری فعالیــن گیاهــان دارویــی در 
ــت. ــه اس ــده گرفت ــر عه ــری را ب ــدام تکثی ــذر و ان ــش ب بخ

در روال جــاری، وزارت جهــاد کشــاورزی، متولــی اصلــی 
تامیــن بــذر و ســایر نهاده هــای موردنیــاز تولیــد کننــدگان در 
بخــش کشــاورزی از جملــه در حــوزه گیاهــان دارویــی اســت. 
ــه اینکــه پــس از تشــکیل ســتاد  ــا توجــه ب ــا ایــن همــه ب ب
توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی و طــب ایرانــی در 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، یــک جهــش 
ــه  ــی ب ــان داروی ــل توجــه در حــوزه گیاه ــی قاب کمــی و کیف
ــه  ــتاد نمی توانســت ب ــن س ــرم، ای ــده اســت، الج ــود آم وج
ــذر نیــز بی تفــاوت باشــد.بر ایــن  موضــوع مهمــی همچــون ب
اســاس در کارگــروه بــذر و انــدام تکثیــری، کارشناســان 
ــر آن از  ــاوه ب ــد و ع ــی حضــور دارن ــز علم ــره ای از مراک خب
کلیــه مســئولین بخــش اجرایــی دولتــی در ایــن حــوزه 
ــن بخــش خصوصــی در  ــار فعالی ــا در کن ــوت می شــود ت دع
ــر  ــا همرســانی نظــرات ه ــا ب ــد ت ــروه حضــور یابن ــن کارگ ای
ســه ضلــع دانشــگاه، فعالیــن بخــش خصوصــی و مســئولین 
ــود. ــل ش ــرو حاص ــره وره و پیش ــی به ــک خروج ــی، ی دولت

ــور، الزم  ــی کش ــت غذای ــذر در امنی ــش ب ــه نق ــه ب ــا توج ب
اســت تــا زیســت بوم تخصصــی ایــن حــوزه بــا حضــور 
ــه  ــذری ک ــعه یابد.ب ــان توس ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ش
توســط تولیدکننــدگان گیاهــان دارویــی در حــال حاضــر 
اســتفاده می شــود، بــه دلیــل فقــدان ارقــام ژنتیکــی اصــاح 
شــده اصطاحــًا بــه »تــوده گیاهــان دارویــی« معــروف 
ــذا  ــی مناســب می باشــد. ل ــوص ژنتیک ــد خل ــه فاق اســت ک
ــام  ــی ارق ــاح و معرف ــه اص ــوط ب ــای مرب ــام فعالیت ه انج

ــرای گیاهــان بومــی و ســازگار  ــژه ب ــه وی ــی ب گیاهــان داروی
بــا شــرایط آب و هوایــی کشــورمان از ســوی موسســات 
تحقیقاتــی مربوطــه در وزارت جهــاد کشــاورزی و ســایر 
ــه همیــن خاطــر فعــا  ــط احســاس می شــود. ب ــز ذیرب مراک
گریــزی از اســتفاده از بــذر تــوده ناخالــص گیاهــان دارویــی 
ــیون  ــون سلکس ــری چ ــاذ تدابی ــا اتخ ــد ب ــر چن ــت ه نیس
و خالص ســازی فیزیکــی اولیــه و فــرآوری و عرضــه آن 
بــذور  کیفیــت  می تــوان  مناســب  بســته بندی های  در 
ــد  ــه چــرا بای ــن اســت ک ــا بخشید.پرســش ای ــور را ارتق مذک
ــه  ــی ب ــش خصوص ــاالن بخ ــان و فع ــرکت های دانش بنی ش
ــئله  ــن مس ــادی ای ــه اقتص ــد و توجی ــذر ورود کنن ــوزه ب ح
چگونــه اســت؟ بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه ارزش افــزوده 
نوظهــور حــوزه اصــاح  باالیــی کــه فناوری هــای  بســیار 
بین المللــی  شــرکت های  دارد،  همــراه  بــه  بــذر  تهیــه  و 
ــل توجهــی  ــذر از حاشــیه ســود بســیار قاب فعــال در حــوزه ب
ــه واردات  ــتگی ب ــن وابس ــر ای ــاف ب ــتند. مض ــوردار هس برخ
ــه  ــی دارد ک ــیب ها و ماحظات ــور، آس ــارج از کش ــذر از خ ب
از منظــر اقتصــادی و پدافنــد غیــر عامــل قابــل بررســی 
ــرای ورود  ــبی ب ــیار مناس ــه بس ــذا زمین ــت. ل و واکاوی اس
ــر  ــه بک ــن عرص ــان در ای ــرکت های دانش بنی ــت ش و فعالی
ــی و  ــعه کم ــا توس ــو ب ــا از یک س ــت ت ــم اس ــور فراه در کش
ــرآوری  ــاح، ف ــه اص ــه در زمین ــای مربوط ــی فعالیت ه کیف
و عرضــه اســتاندارد بــذور کشــاورزی بــه ویــژه گیاهــان 
دارویــی بــه توســعه فناورانــه تاش هــای جــاری کمــک 
کننــد و از ســوی دیگــر از مزیت هــای اقتصــادی فــراوان در 

ــوند. ــد ش ــه بهره من ــن زمین ای

فناورینوظهوربذروپدافندغیرعامل

پـس از گذشـت یـک سـال بار دیگر سـر و کله بـوی نامطبـوع در مناطق 
مرکـزی شـهر تهـران پیـدا شـد. بـوی نامطبوعـی کـه هیـچ گاه علـت و 
منشـا اصلی آن بطور کارشناسـی و دقیق پیدا نشـد .به گزارش خبرنگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت؛ روز گذشـته بـاز هم برخـی از شـهروندان تهرانی 
از انتشـار بـوی نامطبـوع در بعضـی از نقـاط پایتخت گـزارش دادند بویی 
کـه سـال گذشـته نیـز در تهـران منتشـر شـد و دسـتگاه های مسـئول 
اظهارنظرهـای مختلفـی در ایـن زمینـه داشـتند امـا منشـا اصلـی آن به 
صـورت دقیق هیچ وقت اعام نشد.سـیده فاطمـه ذوالقدر نماینده مردم 
تهـران کـه سـال گذشـته هم پیگیر بـوی نامطبـوع در تهران شـده بود در 
گفـت و گـو بـا خبرنگار خانه ملت گفـت: از عصر روز گذشـته مجددا بوی 
نامطبوعـی در برخـی نقـاط تهـران گـزارش شـد. مشـابه همـان بویی که 
سـال گذشـته در تهران به استشمام میرسـید.وی تصریح کرد: متاسفانه 
اظهـارات ضـد و نقیضـی از سـوی مسـئوالن در مورد علت بـوی نامطبوع 
مطـرح شـد و هیـچ گاه بطـور واضح و کارشناسـی علت دقیقی بـرای آن 
مطـرح نشـد.ذوالقدر بـا بیـان اینکه عصـر روز گذشـته نیز بـرای دومین 
بـار ایـن بـو در برخـی مناطـق تهـران گـزارش شـده اسـت گفـت: حتمـا 
بایـد کارگروهـی ویژه متشـکل از اسـتانداری، شـهرداری، محیط زیسـت 
بـرای بررسـی علـت و منشـاء آن تشـکیل شـودعضو مجمـع نمایندگان 
تهـران تاکیـد کـرد:  شـرکت آب و فاضاب تهران، شـرکت گاز و سـازمان 
آتـش نشـانی در حال بررسـی علت پخـش این بوی نامطبوع  هسـتند 
،گرچـه پیگیـری هـای سـال گذشـته به نتیجه نرسـید و هیـچ گاه علت 
بـوی نامطبوع مشـخص نشـد اما حتمـا به عنـوان یک شـهروند تهرانی 
پیگیـر علت و ریشـه یابی بوی نامطبـوع در پایتخت خواهم بود.بافاصله 
پـس از انتشـار بـوی نامطبـوع ، محیـط زیسـت اسـتان تهـران، محیـط 
زیسـت شـهرداری تهران، اسـتانداری و برخی دسـتگاه های دیگر نسبت 
بـه انتشـار ایـن بـوی نامطبـوع واکنـش نشـان داده و بررسـی هایی را 
آغـاز کردنـد بطوریکـه شـهبازی مدیرکل دفتـر مخاطرات زمین شناسـی 
سـازمان زمیـن شناسـی نیـز، علـت بوی بـد تهـران را جهت بـاد جنوبی 
دانسـت و گفـت: بی تردید علت بـوی بد تهران وزش بـاد از جنوب همراه 
رطوبـت اسـت.او گفتـه هـر زمـان جهـت بـاد در تهـران به سـمت جنوب 

تغییـر کنـد ایـن بو به مشـام می رسـد.

واقعیت بوی نامطبوع 
تهران چیست؟

خبر پیش بینی دقیق وضع هوا
 در منزل  با هوش مصنوعی

بـا ایسـتگاه هواشناسـی تمپسـت کـه بـر مبنـای هـوش 
مصنوعـی کار می کنـد، وضـع هـوا را در خانـه و بـه طور دقیق 
پیش بینـی کنید.به گـزارش پایـگاه اینترنتـی »نیواطلس«، 
ایسـتگاه هواشناسی تمپسـت )Tempest( یکی از پیشرفته ترین ایستگاه های هواشناسی 
شـخصی موجـود در بـازار اسـت کـه هیچ قطعه محرکی نداشـته و از یک اپلیکیشـن مبتنی 
بـر هـوش مصنوعـی بـرای پیش بینـی دقیـق وضـع هـوا اسـتفاده می کند.ایـن ایسـتگاه 
هواشناسـی هوشـمند که با الکسـا، گوگل هوم و دیگر دسـتیارهای صوتی هوشـمند نیز کار 
می کنـد، چراغ هـای محوطـه را بـر اسـاس روشـنایی محیـط تنظیم کـرده، به سیسـتم های 
هوشـمند خانگـی کمـک می کند تا کارکرد خـود را با شـرایط آب و هوایی بیرون تطبیق دهند 
و از قبـل بـا ارسـال پیامکـی بـه تلفـن کاربـر نسـبت به وقـوع رعد و بـرق هشـدار می دهد. 

چین مزرعه خورشیدی در فضا می سازد
آکادمـی فنـاوری فضایـی چیـن )CAST( اعـام کـرد، 
ایـن کشـور قصـد دارد تـا سـال 2035 یـک نیـروگاه 
مگاواتی خورشـیدی )مزرعه خورشـیدی( با وزن 200 تن 
در فضـا بسـازد.به گزارش خبرگزاری شـینهوا، این مزرعه 
خورشـیدی به علت اسـتقرار در خارج از جو کره زمین قادر به دریافت و ذخیره سـازی 
انـرژی خورشـید بـا بهـره وری بیشـتر و هزینـه کمتـر خواهد بـود. انرژی ذخیره شـده 
توسـط این نیروگاه به امواج میکروویو یا لیزر تبدیل شـده و سـپس به زمین تابانده 
می شـود.از انـرژی حاصـل از این نیـروگاه مگاواتی می تـوان برای اسـتفاده ماهواره ها، 
کمک به سـاکنان مناطق سـیل زده یا زلزله زده، پشـتیبانی از نیروهای امدادی و مناطق 

دوردسـت و کوهستانی اسـتفاده کرد.

میمون ها هنگام خطر 
اطالع رسانی می کنند

پانـک  ماکـس  تکاملـی  انسان شناسـی  محققـان 
واقـع در آلمـان بـا شبیه سـازی شـرایط خطرنـاک بـرای 
میمون هـای منگابی، نحـوه همکاری این میمون هـا را از 
طریـق بـه اشـتراک گذاری اطاعـات، مورد بررسـی قـرار دادند.به گزارش پایـگاه خبری 
سـاینس، برای این منظور محققان مارهای سـمی را شبیه سـازی کرده و در محل عبور 
میمون هـا قـرار دادنـد و واکنـش هریـک از میمون هایـی را که مـار را مشـاهده می کرد، 
ضبـط کردند.ایـن میمون ها در دسـته های بـزرگ با بیش از 100 عضـو زندگی می کنند و 
معموال با مشـاهده خطر به سـایرین هشـدار می دهند. اما مشـخص نیسـت که هدف 
آن هـا از فریـاد زدن، تنهـا ابـزار احسـاس تـرس اسـت یـا قصد آن ها هشـدار به سـایر 
اعضـای گـروه، خودنمایـی بـه عنـوان یک میمون شـجاع یـا اطاع رسـانی در خصوص 
خطـر قریب الوقـوع بـه میمون هایی اسـت کـه در فاصله دورتر گـروه را دنبـال می کنند.

وضع هوا

چین

میمون ها

فضاهای سبز شهری موجب افزایش طول عمر می شوند
انستیتوی سامت جهانی بارسلونا واقع در اسپانیا با همکاری محققان 

دانشگاه ایالتی کلورادو دریافتند فضاهای سبز شهری موجب افزایش طول عمر شهروندان می شود.

بــه گفتــه رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ریــگان سوســمار دم 
تیغــی ایرانــی تنهــا گونــه نــادری از حیــات وحش کــه در دشــت ریگان 
زندگــی می کنــد، پــس از 6ســال بــه تازگــی مشــاهده شــده اســت.
حمــزه ابراهیمــی روز ســه شــنبه در  گفــت و گو بــا خبرنگار ایرنــا افزود 
: ایــن گونــه نــادر منحصــر بــه فــرد کــه 6ســال قبــل در دشــت ســیف 
الدینــی ریــگان مشــاهده شــده بــود بــه تازگــی در دشــت هــای  ایــن 
شهرســتان نیــز مشــاهده شــده اســت. وی بیــان داشــت : سوســمار 
دم تیغــی ایرانــی حــدود 147 ســال پیــش از ســوی محققــی بنــام 
اســتُرچ درحاشــیه کویــر لــوت مشــاهده و توصیــف شــد و  13 ســال 
بعــد هــم محققــی بنــام بوالنــژه حضــور ایــن گونــه کمیــاب سوســمار 
ــت  ــط زیس ــس اداره محی ــرد .رئی ــزارش ک ــگان گ ــی ری را در حوال
ریــگان عنــوان کــرد : ایــن سوســمار دم تیغــی ایرانــی را 6 ســال قبــل 
دانشــجویی عاقــه منــد در دشــت ســیف الدینــی در 65 کیلومتــری 
جنــوب شهرســتان  ریــگان مشــاهده و زنــده گیــری و پــس از کارهای 
مطالعاتــی در همیــن دشــت رهــا کــرد. ابراهیمــی اظهــار داشــت  : بــر 
اســاس قوانیــن و مقــررات ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گونــه 
مذکــور تحــت حمایــت و حفاظــت اســت و چــون در معــرض تهدیــد و 
احتمــال انقــراض نســل قــرار دارد مردم بایــد در حفظ آن بکوشــند.وی 
گفــت : سوســمار دم تیغــی ایرانــی در بخــش شــرقی فــات مرکــزی 
ایــران ،جنــوب غربی پاکســتان و جنوب افغانســتان در زیســتگاههای 
بیابانــی و نیمــه بیابانــی خشــک در دشــتهای ریگــزار، ســنگریزه ای و 
ســنگاخی بــا پوشــش گیاهــی بوتــه ای ،درختچــه ای زندگــی مــی 
کند.رئیــس اداره محیــط زیســت ریــگان افــزود:  ایــن گونــه روزهــای 
گــرم و آفتابــی در اواســط روز فعالیــت  و النــه آن شــامل ســوراخهایی 
اســت کــه در زمیــن حفــر مــی کند.ابراهیمــی گفــت: تاکنــون در ایــران 
بیــش از 125 گونــه سوســمار شناســایی شــده انــد کــه بــه هیــچ وجــه 
ســمی نبــوده و از ارزش بســیار باالیــی در حفــظ و تعــادل اکوسیســتم 
هــا برخــوردار هســتند.به گفتــه ابراهیــم  ایــن سوســمار دم تیغــی بــر 
اســاس شــرایط منطقــه تغییــر رنگ نیــز مــی دهد.شهرســتان ریگان 
بــا  زیســتگاه گونــه هــای نــادر جانوری تــا مرکــز اســتان 2۸5کیلومتر 

فاصلــه دارد.

گونه نادر سوسمار دم تیغی 
در دشت ریگان مشاهده شد

گی
ود

دلیل آلودگی اشکذر، صنایع فوالدی هم جوار با آل
فوالد آلیاژی بود

رئیـس محیـط  زیسـت شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران 
گفـت: آلودگـی هـوای منطقـه متاثـر از کارخانـه فـوالد 
آلیـاژی نبـوده و ایـن حـرف برگرفتـه از تصویـر ذهنـی 
برخـی مـردم بـود کـه در 6 و 7 سـال اخیـر از راه دورآلودگـی هـوای 
منطقـه را مـی دیدنـد در حالیکـه فوالد آلیاژی قریب به بیسـت سـال 
اسـت کـه در منطقـه بـا 1550 نفـر نیـروی کار در حال تولید اسـت واز 
طـرف سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور تاکنـون چهـاردوره به 
عنـوان صنعـت سـبز برگزیده کشـور معرفی شـده است.سـعید زارعی 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایلنـا تشـریح کرد: ایـن معضل به 
ایـن دلیـل بـود که متاسـفانه 6 یا 7 سـال پیـش با اسـتقرار برخی از 
شـرکت های فـوالدی در شـهرک صنعتـی فـوالد، آن هم بـدون تجهیز 
کنتـرل آلودگـی و یـا بـا تجهیـزات ناقـص در باالدسـت ایـن کارخانـه، 
باعـث ایجـاد آلودگـی در منطقـه اشـکذر شـده بود.بـا تغییراتـی که از 
شـهریورماه سـال 97 در مدیریت اداره کل محیط زیسـت اسـتان یزد 
رخ داد؛ تمـام صنایـع وباالخـص فوالدسـازان اسـتان تحـت کنتـرل و 
نظـارت شـدیدتر محیـط زیسـت قـرار گرفتنـد و بـا نصـب تجهیـزات 

کنترل آالیندگی، عملکرد محیط زیسـتی صنایع همجوار شـرکت فوالد 
آلیـاژی نیـز تغییـرات بسـیار چشـمگیری داشـته که بهبـود وضعیت 
آالیندگـی منطقـه در افـکار عمومی از لحـاظ بصری نیز گواه آن اسـت.
وی ادامـه داد: شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران 44 میلیـون دالر صـرف 
ایجـاد تجهیزات کنترل محیط زیسـت )فیلترها، تصفیـه خانه ها و...( 
کـرده و سـاالنه 6 میلیـارد تومـان بـه منظـور راهبـری ایـن تجهیـزات 
هزینـه می نمایـد. اداره محیط زیسـت نیز به صورت سـرزده در 4 دوره 
پایش هـای فصلـی، میـزان آالینده هـای هـوا و پسـاب را نمونه برداری 
و اندازه گیـری می کنـد کـه تمـام خروجی هـای آالینده محیط زیسـت 
ایـن شـرکت پایین تـر از حـد اسـتانداردهای محیـط زیسـتی  کشـور 
اسـت، عاوه بر اینکه به سیسـتم پایش آناین نیز مجهز هسـتیم که 
وضعیـت خروجـی آالینده هـای هوای شـرکت در هر سـاعت از شـبانه 
روز از طریـق اینترنـت قابـل رصـد کـردن و پایـش اسـت.زارعی بیـان 
کـرد:  در مـورد آب مصرفـی دو نـوع مصرف آب در شـرکت وجـود دارد: 
آب شـرب، بهداشـت  وفضـای سـبز ودیگری آب صنعتی؛ بـا توجه به 

تصفیـه خانـه مجهـزی کـه در کارخانه وجـود دارد.

سی
شنا

هوا
 

هشدار سازمان جهانی هواشناسی؛ گرم ترین 
دهه ثبت شد

کارشناسـان سـازمان جهانـی هواشناسـی هم زمـان بـا 
برپایـی اجـاس آب وهوایـی سـازمان ملـل در مادریـد 
اسـپانیا، بـا ارائـه گزارشـی هشـدار دادنـد، دهه گذشـته 
روز  بـوده است.براسـاس گـزارش  گرم تریـن سـال های کـره زمیـن 
سه شـنبه خبرگـزاری رویتـرز، ایـن سـازمان در گـزارش خـود، تصویـر 
تیـره و تـار از آب شـدن یخ هـا، مـوج گرماهـای ویرانگـر و بـاال آمـدن 
سـطح دریاهـا ارائـه کـرده اسـت.در گـزارش سـاالنه ارزیابـی وضعیـت 
آب وهوای زمین که سـازمان جهانی هواشناسـی )WMO( مسـتقر در 
ژنـو ارائـه داد بـر خطراتـی تاکیـد می شـود که محـور گفت وگوهـای دو 
هفتـه ای در نشسـت آب وهوایـی مادریـد اسـت.این مذاکـرات، تقویت 
توافـق آب وهوایـی 2015 پاریـس بـرای جلوگیـری از گرمایـش فاجعه 
 )Petteri Taalas( » بـار زمیـن را هدف قـرار می دهد.» پتری تـاالس
دبیـرکل سـازمان جهانی هواشناسـی در بیانیه ای اعام کـرد، موج گرما 
و سـیل کـه پیـش از ایـن پدیده هایـی بودنـد کـه »هـر قـرن یکبـار« 
رخ مـی داد اکنـون بـه طـور منظم تـری رخ می دهـد. کشـورها از باهاما 
تـا ژاپـن و موزامبیـک دچـار توفان هـای موسـمی ویرانگـر هسـتند. 

آتش سـوزی جنگل ها سراسـر منطقه آتانتیک و اسـترالیا را فرا گرفته 
اسـت.  گـزارش جدیـد نشـان می دهـد متوسـط دمـای زمیـن در پنج 
سـال )بیـن سـال های 2015 تـا 2019( و در بـازه زمانـی 10 سـاله )2010 
تـا 2019 میـادی( بـه طـور حتم باالترین رقم را به ثبت رسـانده اسـت.
سـال 2019 میـادی به احتمـال زیاد از نظر باالترین درجـه گرما در رتبه 
دوم یا سـوم خواهد بود.  آب دریاها در مقایسـه با آغاز دوران صنعتی، 
اسـیدی تر شـده و این امر اکوسیسـتم دریایی را تخریب کرده اسـت.
یخ های قطب شـمال تقریبا در پایین ترین سـطح در ماه های سپتامبر 
و اکتبر )شـهریور و مهر( قرار داشـتند و قطب جنوب چند بار در سـال 
شـاهد پایین بودن بی سـابقه سـطح یخ ها بوده اسـت.در این گزارش، 
تغییـرات آب وهوایـی عامـل اصلـی افزایش قحطـی در جهـان پس از 
یـک دوره کاهـش یکنواخـت اعام و یادآور شـده در سـال 201۸ بیش 
از ۸20 میلیـون نفـر در جهـان از گرسـنگی رنـج می بردند.بایای ناشـی 
از تغییـرات آب وهوایـی، میلیون هـا نفر را در سـال جاری میـادی آواره 
کـرده و روی الگوهـای بـارش از هند تا شـمال روسـیه و مرکز آمریکا و 

بسـیاری دیگـر از مناطق تاثیر گذاشـته اسـت. 
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 2 - سحاب، مادر باران، میغ - قلعه محكم - 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   139۸6031900۸001565
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـود احمـدی فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 12 در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 543/72 مترمربـع پـاک 1 فرعـی از ۸76 اصلـی واقـع در زرنـد _ ریحانشـهر خیابان 
امـام نبـش کوچـه 34 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بی بـی سـلطانی رق آبادی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الف 170
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/9/13- تاریخ انتشار نوبت دوم9۸/9/27

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی 
برابـر رای شـماره139۸60319079000604- 9۸/0۸/19هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای حامد سـاالری نـژاد فرزند محمدرضا بشـماره شناسـنامه . 
صـادره از جیرفـت در یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر طبقه فوقانـی به مسـاحت 330 متر مربع پـاک 701 
فرعـی از190- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1 فرعـی از  190 اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبـار 
جنـوب –انتهـای بلـوار معلم خیابان جدید االحـداث بخش46کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای رضا 
سـالمی محرزگردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:75۸ -   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/0۸/2۸ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/09/13
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

 هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139۸60319012000010 هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم مهـری شـریف سـیرجانی فرزند علی اصغر بشـماره شناسـنامه 26 صـادره از 
سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 2۸92/96 مترمربع پاک 976 اصلـی واقع در بخش 
37 کرمان به آدرس سـیرجان عباس اباد بیشـت خریداری از مالک رسـمی آقای علی اصغر غفوری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاريخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۸/0۸/2۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۸/09/13

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و اماک/ م الف:55۶

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

شهر کهنوج
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده 3قانون و 
مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف و ضعیت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  ثبتـی و 
برابـر رای شـماره 1966019002002556هیـات موضوع 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 

ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر کهنـوج تصرفـات مالكانـه 
بامعـارض متقاضـی اقـای نـور علـی احمـدی خـواه 
شناسـنامه245  بشـماره  مـراد  فرزنـد  کهنعلـی 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ 
4۸9/۸۸مترمربـع پاک37-فرعـی از 495- اصلی 
مفـروز ومجـزی شـده از پـاک 17فرعـی از 495-
قلعـه گنـج  درگلدشـت  واقـع  چهـار  قطعـه  اصلـی 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم حسـن احمـدی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 

شـود
بـه صـدور سـند  نسـبت  اشـخاص  در صورتـی کـه 
مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
انقضـای  در صـورت  اسـت  بدیهـی  نماینـد.  تقدیـم 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقـررات 
سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبت 
نوبـت دوم 139۸/9/13  انتشـار  اول 139۸/۸/29تاریـخ 
اصغر نارویی - ریس اداره ثبت اسناد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز 
گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیان و امـاک مورد تقاضا بشـرح زیر بـه منظور 
اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضائـی تقدیـم نماینـد.
اماک واقع در بخش 16 کرمان شهرسـتان کوهبنان

 2 از  فرعـی   1039 و   103۸ پـاک  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  فرعـی   2611 پـاک 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  نمایندگـی  بـا  ایـران  اسـامی  جمهـوری  دولـت  اصلـی 
امـوزش پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان - مرکـز بهداشـتی درمانـی شـماره 
دو شهرسـتان کوهبنـان )بـا معرفـی آقـای حمیدرضـا تهامـی بموجـب معرفـی نامـه 
شـماره 97/37/۸94- 97/4/9 بـه عنـوان نماینـده( به شناسـه ملـی 14003417920 
در ششـدانگ سـاختمان اداری بـه مسـاحت397۸/6مترمربع واقـع در کوهبنـان بلوار 

امـام خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد شـکوهیان یـزدی کوهبنانـی
پـاک 1623 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 655 فرعـی از 1۸ اصلـی خانـم 
فاطمـه بابائـی فیروزآبـادی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از کوهبنـان 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 240/15 مترمربـع واقـع در کوهبنـان خیابـان برهـان 

الدیـن کوچـه 20 خریـداری از مالـک رسـمی اقـای غامعلـی امیـری اپـورواری
م/ الف 164

تاریخ انتشـار نوبت اول: چهارشنبه 9۸/۸/29
تاریخ انتشـار نوبت دوم: چهارشنبه 9۸/9/13

حسـین توحیدی نیا-   رئیس اداره ثبت اسـناد و اماک شهرستان زرند

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس مصوبه شـماره 854 
مـورخ  98/08/1۳ شـوراي محتـرم اسـامي شـهر ، نسـبت بـه 
واگـذاري امـور مربوط به نقليـه موتوري سـبك)تامين خودرو و 
تعـدادی راننـده پایه یـک جهـت خودروهای سـنگین( از طريق 
برگـزاري مناقصـه عمومـي اقـدام نمايد. لـذا از کلیه شـرکتهای 
واجـد صاحيـت و دارای شـرایط الزم کـه تجربـه و توانايي انجام 
كار را دارنـد، دعـوت بعمـل          مـي آيد جهت دريافت وتحويل 
اسـناد و اطاع از شـرايط شـركت در تجدید مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شـهرداری مرکزی به آدرس رفسـنجان خيابان 
تختي يا به نشـانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشـنهادات 
خـود را تـا پايـان وقـت اداري روز شـنبه مـورخ 98/09/2۳ بـه 
دبيرخانه شـهرداري مركزي تسليم  نمایند.ضمنًا شهرداری در رد 

یـا قبول تمام یـا هریک از پیشـنهادات مختار اسـت.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي تجدید 
مناقصه عمومی

نشر آگهی
خواهان احمد علی مبین پور

دادخواستی تحت عنوان مطالبه 
علیه خوانده  اسماعیل رحیمی

تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 9  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت 
ــت  ــه عل ــن، ب ــح تعیی ــورخ 18/ 10 /98 ســاعت 00 :  10 صب رســیدگی م
ــاده 73  ــتفاد از م ــت و مس ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آیی قان
کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع بــه 
ــل خــود نســخه دوم  ــام نشــانی کام ــن اع ــه و ضم ــر شــورا مراجع دفت
دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی 

حاضــر شــود. 
شماره پرونده:414-9-98

8706 حوزه 9 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1691 

نشر آگهی
خواهان احمد علی مبین پور

دادخواستی تحت عنوان مطالبه فاکتور
علیه خوانده  عمران فیلی

ــت  ــس از ثب ــه پ ــوده ک ــوزه 2  نم ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــم ش تقدی
وقــت رســیدگی مــورخ 21/ 10 /98 ســاعت 30 :  15 صبــح تعییــن، 
ــده و درخواســت و مســتفاد  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن ــون آیی ــاده 73 قان از م
ــده پــس از نشــر  یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوان
ــانی  ــام نش ــن اع ــه و ضم ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــاع ب ــی و اط آگه
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در 

ــت رســیدگی حاضــر شــود.  ــوت جه ــرر ف ــت مق وق
م الف/  1692

8707 حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

نشر آگهی
خواهان احمد علی مبین پور

دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه
علیه خوانده  نقی ابدلی

تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 10 نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت 
ــت  ــه عل ــن، ب ــح تعیی ــورخ 28/ 10 /98 ســاعت 45 :  11 صب رســیدگی م
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 قانون 
آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر شــورا  ــه دفت ــی و اطــاع ب ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت آگه
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
8705 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1695 

نشر آگهی
خواهان احمد علی مبین پور

دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه
علیه خوانده  عباس شعبانی

تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت 
ــت  ــه عل ــن، ب ــح تعیی ــورخ 28/ 10 /98 ســاعت 00 :  12 صب رســیدگی م
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 قانون 
آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر شــورا  ــه دفت ــی و اطــاع ب ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت آگه
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
8708 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1694 

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 یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــور را براســاس گ ــون مذک قان

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139860330001012872 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001744 آقای/خانــم ســید قاســم تکیــه ای فرزنــد 
آقاحســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 176/10 
ــت  ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــاک شــماره 11233  اصل ــع پ مترمرب
قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مصطفــی ولــی ورثــه مهــدی 

ــف 4126 ( ــی. )م ال ــا ول ــه غامرض ــی ورث ول
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001009354 شــماره  رأی  2ـ 
1397114430001001577 آقای/خانــم ســید مهــدی حســینی علــوی فرزنــد 
ســیدعلی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 58/98 مترمربــع 
پــاک شــماره 10303  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعی 

ــف 4125 ( ــم. )م ال ــه 5 ق ــورخ 97/08/27 دفترخان شــماره 129154 م
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330001010709  3ـ 
1398114430001000747 آقای/خانــم محمدعلــی یوســفی فــر فرزنــد 
حســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 57/49 مترمربــع 
پــاک شــماره 2 فرعــی از 10409  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از هــادی نقــی بابائــی ســند صــادره در 
دفتــر 137 صفحــه 251 و دفتــر 194 صفحــه 103 بــه موجــب ســند قطعــی 
ــف 4170 ( ــم. )م ال ــه 5 ق ــورخ 1376/07/26 دفترخان شــماره 73421 م
4ـ رأی شــماره 139860330001011365 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
فرزنــد  عبداللهــی  مســعود  آقای/خانــم   1396114430001000124
محمدعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 140/96 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 11395 اصل ــماره 8 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از رضــا عموئــی ســند 

صــادره در دفتــر 286 صفحــه 22. )م الــف 4169 (
5ـ رأی شــماره 139860330001011869 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001106 آقای/خانــم عبــاس قائــم پنــاه فرزنــد برجعلــی 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 65/84 مترمربــع پــاک 
شــماره 446 فرعــی از 11578 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از محمــد تقــی ادیبــی گرکانــی ســند 

صــادره در دفتــر 186 صفحــه 447. )م الــف 4168 (
6ـ رأی شــماره 139860330001012486 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد صفرعل ــفیعی فرزن ــوب ش ــم ای 1398114430001000306 آقای/خان
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 78/71 مترمربــع پــاک 
شــماره 11237  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 

عــادی مــع الواســطه از علــی ســزاوار. )م الــف 4167 (
7ـ رأی شــماره 139860330001012220 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001056 آقای/خانــم رضــا مومــن نســب فرزنــد محمــود 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 195/82 مترمربــع پــاک 
ــم. ســند قطعــی  ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 11005  اصل
شــماره 17133 مــورخ 1397/10/02 دفترخانــه 75 قــم. )م الــف 4166 (

8ـ رأی شــماره 139860330001012491 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد محمدعل ــی فرزن ــد فربه ــم احم 1398114430001001044 آقای/خان
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 72/81 مترمربــع پــاک 
شــماره 3317  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره 
ــه 178  ــر 75 صفح ــات 487 و 478 و 481 و دفت ــر 245 صفح در دفت
بــه موجــب ســند قطعــی شــماره 94221 مــورخ 1382/07/06 دفترخانــه 

ــف 4165 ( ــم. )م ال 15 ق
9ـ رأی شــماره 139560330001011739 مربــوط بــه پرونــده کاســه 

فرزنــد  حیــدری  محمدعلــی  آقای/خانــم   1392114430001000886
 67/53 بمســاحت  ســاختمان  بــاب  یــک  ششــدانگ  در  نصرالــه 
مترمربــع پــاک شــماره 7594  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــل  ــر 274 صفحــه 61 ذی ــت مشــاعی صــادره در دفت طــی ســند مالکی

ثبــت 43079. )م الــف 4164 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001012732 مرب 10- رأی ش
ــی در   ــد مصطف ــدادی فرزن ــم داود بغ 1398114430001001118 آقای/خان
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 69 مترمربــع پــاک شــماره 
6 فرعــی از 10290  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــد ســند  ــار معتم ــه ســلطان خــوش گفت ــع الواســطه از فاطم ــادی م ع
ــی شــماره  ــه موجــب ســند قطع ــر 237 صفحــه 155 ب صــادره در دفت

ــف 4163 ( ــم. )م ال ــه 6 ق ــورخ 1359/10/10 دفترخان 48902 م
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را 
ــت  ــه اداره ثب ــراض ب اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعت
بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه 
ــه  ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان صــدور ســند ب

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام  مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/09/13 
تاریخ انتشار دوم: 1398/09/30

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه یک قم  8728

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل متقاضــی محــرز گردی
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری

ــد .  ــم نماین ــی تقدی قضای
ــه شــماره شناســنامه 71  ــوب ب ــد ای ــری فرزن ــم ســکینه اب خان
صــادره از لوندویــل بــه شــماره ملــی 2619351006 در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی 
بــه مســاحت 211/39 مترمربــع پــاک 3261 فرعــی مفــروز  از 
2 اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش 32 گیــان خریــداری 
از مالــک رســمی علــی ثابــت بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــع  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/28

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی           8719

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 دو قــم 
ــون  ــق قان ــای تشــکیلی طب ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان تصرف
ــود در  ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس مذک

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب پرون
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002014802 شــماره  رأی   -1
1397114430002001405 آقای/خانــم  غامرضــا رســتمی فرزنــد عبــاس در 
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
62/36 مترمربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 2295 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از حســین کــرد. )م الــف 4137 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002022560 شــماره  رأی   -2
1397114430002001875 آقای/خانــم  حســن ســلم آبــاد فرزنــد علــی یــار در 
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت  ــع پــاک شــماره 1877/184 اصل 48/50 مترمرب
قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند رســمی ثبــت دفتــر 318 صفحــه 450 بــه 

ــف 4136 ( ــم. )م ال ــه 69 ق ــورخ 96/11/22 دفترخان ــماره 84794 م ش
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002019613 شــماره  رأی   -3
1397114430002002181 آقای/خانــم  علیرضــا ســعیدی فرزنــد محمــد حســن 
در قســمتی از / ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان کــه در آن احــداث بنــا 
ــع پــاک شــماره فرعــی از 1741 اصلــی واقــع در  شــده بمســاحت 80 مترمرب
ــامیان  ــین اس ــادی از وراث عبدالحس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب بخ

)خوردچیــان((. )م الــف 4135 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002022538 شــماره  رأی   -4
ــی در  ــد قنبرعل ــت فرزن ــرا قنبردوس ــم  زه 1396114430002001354 آقای/خان
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
81 مترمربــع پــاک شــماره قطعــه 21 از یــک از 1938 اصلــی واقــع در بخــش 

ــی  ــطه از قنبرعل ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق دو ثب
قنبردوســت. )م الــف 4134 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002022084 شــماره  رأی   -5
1396114430002001722 آقای/خانــم  قــدرت الــه ملکــی فرزنــد خدایار در ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 166/84 
مترمربــع پــاک شــماره 2217 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عــادی خریــداری از خدایــار ملکــی ثبــت در دفتــر 530 صفحــه 150. )م الــف 4132 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002022081 شــماره  رأی   -6
1396114430002001721 آقای/خانــم  خدایــار ملکــی فرزنــد ولــی یــار در 
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی ــگ مشــاع از ششــدانگ قطع ســه دان
بمســاحت 166/84 مترمربــع پــاک شــماره 2217 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ثبــت قــم. مالکیــت خدایــار ملکــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت در دفتــر 

530 صفحــه 150. )م الــف 4133 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002021969 شــماره  رأی   -7
1398114430002000922 آقای/خانــم  عبــدهللا رشــیدی داراب فرزنــد کتابعلــی 
در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
ــم.  ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق ــاک شــماره 1846/3 اصل ــع پ 98 مترمرب
ــورخ 65/07/12  ــه شــماره 65230 م ــت متقاضــی طــی ســند رســمی ب مالکی

ــف 4131 ( ــم. )م ال ــه 3 ق دفترخان
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002022650 شــماره  رأی   -8
ــمتی  ــاس در قس ــد عب ــی فرزن ــی قربان ــم  تق 1395114430002001389 آقای/خان
ــا شــده بمســاحت 140 مترمربــع  از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی  پــاک شــماره 2319 اصل
خریــداری از محمــد حســینعلی زاده ثبــت دفتــر 183 صفحه 280. )م الــف 4135 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002022669 شــماره  رأی   -9
1397114430002001411 آقای/خانــم  فاطمــه عشــیر اوی خینــی فرزنــد هــادی 
در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 

89/19 مترمربــع پــاک شــماره قطعــه نهــم از 2277 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از قاســم محبــوب 
هیــر 86 متــر و حاجــی مرتضــی دهقانــی ســانیچ 3/19 متــر. )م الــف 4129 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002019776 شــماره  رأی   -10
1398114430002000802 آقای/خانــم  طــاء کمیجانــی بزچلوئــی فرزنــد آقــا گل 
در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
ــم.  ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 1921 اصل ــاک ش ــع پ 135 مترمرب
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســین آرزومنــد ثبــت شــده 

ــف 4128 ( ــه 300. )م ال ــر 304 صفح در دفت
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002021624 شــماره  رأی   -11
ــی در  ــد محمدعل ــی آزاد فرزن ــم  حمــزه عل 1398114430002000476 آقای/خان
ــا شــده بمســاحت  قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
164/11 مترمربــع پــاک شــماره 2378 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از علــی اکبربیــک محمــدی ثبــت در دفتــر 334 

ــف 4127 ( ــه 371. )م ال صفح
ــده اســت پــس از نشــر  ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه 
عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
ــس از  ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــم تســلیم و رســید آن را اخ ــه دو ق منطق
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
ــه  ــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم ب ــرا ب مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن
ــع از مراجعــه  ــون مذکــور مان ــر اســاس قان توضیــح اســت کــه صــدور ســند ب

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(  
تاریخ انتشار اول: 1398/09/13       تاریخ انتشار دوم: 1398/09/30
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست ضمائم 
بــه کاســه پرونــده :98/پ/697 وقــت رســیدگی 98/10/22 ســاعت 9 خواهــان 

مجیــد دبیــری خوانــده : فریــدون یــاری خواســته مطالبــه وجــه
خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاههــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
ــت  ــن شــده بعل ــت رســیدگی تعیی ــده و وق ــد ارجــاع گردی ــم پرن ــه شــعبه نه ب
مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت  خواهــان و دســتور دادگاه و بــه 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن ــون ایی ــاده 73 قان ــز م تجوی
ــن ،  ــخ نشــر اخری ــده از تاری ــا خوان ــی شــود ت ــی م ــد کثیراالنتشــار اگه از جرای
ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت 
رســیدگی حضــور بهــم رســاند چنانچــه بعــدا اباغــی بوســیله آگهــی الزم شــود 

ــود . فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت ان ده روز خواهــد ب
 8696 مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف پرند  

اگهی فقدان سند مالکیت
 خانـم فاطمـه باقـری با تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده دفتر اسـناد 
رسـمی 141رفسـنجان مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ اپارتمـان 
پـاک 2042 فرعـی از 1۸17  اصلـی واقـع در رفسـنجان بخـش 9کرمـان کـه 
سـند ان ذیـل ثبـت دفتـر امـاک الکترونیکـی 139620319009005017 بـه نـام فاطمـه 
باقـری فرزنـد حـاج حسـین صادر و تسـلیم شـده اسـت و به علـت جابه جایـی مفقود 
گردیـده لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120آییـن نامـه قانون ثبـت مراتب 
جهـت اطـاع عمـوم یـک نوبـت در روزنامـه اگهـی تـا چنانچـه شـخصی مدعـی انجـام 
معاملـه یـا وجـود اسـناد مالکیـت نـزد خـود می باشـد مـی تواند ظـرف مـدت 10روز از 
تاریـخ انتشـار اگهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیر صـورت پس از 
سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی  اسـناد مالکیـت المثنـی بـه نـام مالک 

صـادر خواهد شـد.م_الف4500
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان رفسنجان- ابوالفضل تیموری

حصر وراثت
معصومــه قهرمانــی بــه شــماره شناسناســنامه   4900670308 مطابــق دادخواســت تقدیمــی بــه 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ــده 465/6/98از ای ــه پرون کالس
ــخ  98/9/3   ــه شــماره شناســنامه 1255در تاری ــی ب ــم قهرمان ــه شــادروان عظی ــح داده ک توضی
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
1- ســکینه محمدی     ش ش 1372 ت ت 1356  ص هشــترود همســر متوفی 2- معصومه 
ــد متوفــی 3- محمدرضــا  ــی     ش ش  4900670308 ت ت 1377  ص شــهریار فرزن قهرمان
قهرمانــی     ش ش 4901077333 ت ت 1381 ص تهــران فرزنــد  متوفــی 4- ترجمــان 
لطفــی     ش ش 674 ت ت 1332 ص هشــترود مــادر  متوفــی 5- نصــرت قهرمانــی     ش 
ش 6 ت ت 1318 ص هشــترود پــدر  متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام 
ــور حســبی در یــک  ــون ام ــاده 361 قان ــور را باســتناد م ــی، درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
ــزد او  ــا وصیتنامــه ای از متوفــی ن ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــد ت ــت آگهــی مــی نمای نوب
ــی  ــم دارد و اال گواه ــعبه تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــرف م ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش

مربــوط صــادر خواهــد شــد.ف/28
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/1688            8746

قرار تجدید ترکه
تاریخ: شماره دادنامه:      شماره پرونده: 

ــه شــماره شناســنامه 313  ــاری ب ــرزاده به ــه اینکــه شــادروان می ــا توجــه ب ب
در تاریــخ 88/5/10 فــوت نمــوده اســت و وراث حیــن الفــوت وی عبارتنــد از:

1- حســین نایبــی ندوشــن ش ش 81219 فرزنــد متوفــی 2- یحیــی نایبــی 
ندوشــن ش ش 27236  فرزنــد متوفــی 3- محمــد باقــر نایبــی ندوشــن ش 
ــی ندوشــن ش ش 23300  ــی 4- محمدرضــا نایب ــد متوف ش 23298  فرزن
فرزنــد متوفــی 5- ناصــر نایبــی ندوشــن ش ش 4900109231  فرزنــد متوفــی 
6- محمــد بهــاری ش ش 4901589660  فرزنــد متوفــی 7- ابوالفضــل بهــاری 
ــن ش ش  ــی ندوش ــس نایب ــی 8- نرگ ــد متوف ش ش 4901589652 فرزن
ــد  ــن ش ش 20498 فرزن ــی ندوش ــیرین نایب ــی 9- ش ــد متوف 5415 فرزن
ــی 11- منظــر  ــد متوف ــی ندوشــن ش ش173 فرزن ــدی نایب ــی 10- مه متوف
محمــد نژنــد خــاص ش ش 12157 مــادر متوفــی  12-  آقــا و خانــم شــیرین 
نایبــی ندوشــن-نرگس نایبــی ندوشــن بــه شــماره شناســنامه 5415-20498  
نســبت بــا متوفــی فرزنــد درخواســت تحریــر و ترکــه نمــوده شــورا  بــا احــراز 
ســمت متقاضــی و بــا اســتناد مــاده 210 قانــون امــور حســبی قــرار تحریــر و 

ترکــه متوفــی یــاد شــده را صــادر و اعــالم مــی نمایــد.
مقــرر اســت دفتــر روز 98/10/11 ســاعت 00: 16 معینــی بــرای اجــرای تحریــر 
ــن  ــای ای ــه قض ــه حوض ــع ک ــخاص ذینف ــه و اش ــه ورث ــن و کلی ــه معی و ترک
شــورا حضــور دارنــد بــا ارســال اضحاریــه و ابــالغ و نیــز نســبت بــه یــک نوبــت 
نشــر یــک آگهــی در روزنامــه کثیــر انتشــار اقــدام و از کلیــه ورثــه ونماینــدگان 
آنهــا و بســتانکاران و مدیونیــن بــه مکفــی و هــر شــخصی کــه حقــی کــه بــر 
ــت شــرکت  ــی در شــورا جه ــه دارد خواســته شــود در روز و ســاعت معین ترک
ــردد  ــت گ ــت دق ــت نوب ــن وق ــورد تعیی ــوند. در م ــه حاضــر ش ــر ترک در تحری
اجــرای تحریــر ترکــه کمتــر از یــک مــاه و بیشــتر از ســه مــاه از تاریــخ آگهــی 

فاصلــه نداشــته باشــد.
حوزه 6  حل اختالف شورای شهرستان قدس  8747

برگه اجرائیه
محکــوم لــه : مســعود نــوری   آدرس:شهرســتان قــدس میــدان بهــاران خ شــرعیان کوچــه 9 

دی لبیــک 7 پــالک3
محکوم علیه: آرش میر    آدرس :مجهول المکان

محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 385مــورخ  3/ 98/4  شــورای حــل اختــالف قــدس حــوزه 
10  کــه وفــق دادنامــه شــماره 385 شــعبه10 دادگاه شهرســتان قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت. 
حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 100/000/000ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته 
ــه  ــغ 2/090/000ب ــز مبل ــک 97/2/4 و نی ــید چ ــخ سررس ــر از تاری ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ب
ــم عشــر در  ــی دارد.وپرداخــت نی ــالم م ــان صــادر و اع ــه دادرســی در حــق خواه ــوان هزین عن

حــق صنــدوق دولــت
امضا رئیس حوزه 5 شورای حل اختالف م الف/ 1698             8748
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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

۶0 هزار نفر از جمعیت کهگیلویه زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند
مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد گفت: 60 هزار نفر از جمعیت 131 هزار نفری شهرستان کهگیلویه زیر 

پوشش خدمات تامین اجتماعی ستند.
عباس نورمحمدی در دیدار با فرماندار شهرستان کهگیلویه اظهار داشت: این تعداد شامل 17 هزار بیمه شده اصلی و 

2 هزار 50 نفر بازنشسته و مستمری بگیر هستند.

همدان_سـارا پرویزی سـاالر/ دفتر اشـتغال بهزیسـتی اسـتان 
همـدان بـرای دومین سـال متوالی جز پنج اسـتان برتر کشـور 

در حوزه اشـتغال قـرار گرفت.
معاون مشـارکتهای مردمی، اشـتغال و موسسـات خیریه اداره 
کل بهزیسـتی اسـتان با اشـاره به اینکه دفتر اشتغال بهزیستی 
اسـتان بـرای دومیـن سـال متوالی جز پنج اسـتان برتر کشـور 
در حـوزه اشـتغال قـرار گرفته اسـت گفت: سـقف تسـهیات از 
200میلیـون ریـال به 500 میلیـون ریال افزایش یافته اسـت که 
این امر باعث تشـویق کارفرمایان در ایجاد اشـتغال و اسـتفاده 
از مـدد جویـان عامـل موثـر در پیشـرفت اشـتغال اسـتان مـی 
باشـد .حمیداله فارسـی گفت: توسعه کارآفرینی در کشور ضمن 
فراهم آوردن زمینه رشـد و توسـعه پایدار، مسـائل و مشـکات 
جـاری از جملـه فقـر، نابسـامانی اجتماعـی و فرهنگـی معضل 

انبوه سـایر بیـکاران را مرتفـع خواهد کرد.
وی خاطر نشـان کرد: اداره کل بهزیسـتی استان  نیز بعنوان یک 
سـازمان تسـهیل گر در امر اشـتغال و بر اسـاس دسـتورالعمل 
آمـاده سـازی شـغلی حمایتهای بـه گروههای هـدف خود پس 
از آمـاده سـازی شـغلی از قبیـل پرداخـت تسـهیات ، مشـوق 
هـای بیمـه ای  نظیر پرداخت حق بیمه سـهم کارفرما، پرداخت 
حـق بیمه خویـش فرمایی و معرفی به مراکـز غیردولتی تحت 
نظارت جهت اشـتغال بکار و.. در راسـتای توانمندی افراد تحت 
پوشـش خـود  ارائـه مـی نمایند که عمده اشـتغال هـای ایجاد 
شـده در هـر سـال از طریق پرداخت تسـهیات قرض الحسـنه 
اشـتغال زایی می باشـد که شـرایط پرداخت تسـهیات با توجه 

بـه اباغیـه بانک مرکـزی اعام مـی گردد .
معاون مشـارکتهای مردمی، اشـتغال و موسسـات خیریه اداره 
کل بهزیسـتی اسـتان گفـت: تعهـد اسـتان در بخـش ایجـاد 
اشـتغال 1۸00نفـر بـوده که تعـداد 962تعهد و تسـهیات 200الی 
500میلیـون ریـال پرداخـت شـده اسـت .وی در ادامـه افـزود 
پرداخت تسـهیات در سـایر بخش ها و سـند راهبردی و ثبت 
در سـامانه رصـد دفترریاسـت جمهـوری 612 نفر تعهـد بوده که 
تعـداد 6۸2نفـر از مزایـا بهـره منـد شـده اند شـایان ذکر اسـت 
در حـوزه سـند راهبـردی 112در صـد بیشـتر پرداخت تسـهیات 

انجام شـده اسـت .
معـاون پیشـگیری و امـور فرهنگـی بهزیسـتی اسـتان همدان 
سـن طایی تشـخیص و درمان تنبلی چشـم را 6-3 سـالگی 
اعـام کرد و عنـوان کرد: چنانچه این اختال به موقع شناسـایی 
و درمـان شـود بعـد از 9 سـالگی قابـل درمـان نخواهـد بـود، 
بنابراین هر اندازه سـن تشـخیص تنبلی چشـم پایین تر باشـد 
درمـان کوتاه تـر و مؤثرتـر خواهـد بود و هر چه سـن تشـخیص 
باالتـر رود درمـان به مراتـب دشـوارتر و طوالنی تـر خواهـد شـد، 
پـس ضـروری اسـت کلیه کودکان از سـن سـه سـالگی سـالی 

یک بـار معاینه شـوند.
کوکاییـان بـا بیـان اینکه غربالگری بینایی در سـه سـطح انجام 
می شـود، تشـریح کـرد: غربالگـری، سـطح نخسـت اسـت، در 
سـطح دوم، تشـخیص )افراد مشـکوک به بینایی سنجی ارجاع 
داده می شـوند( صـورت می گیـرد چنانکـه در ایـن مرحلـه طـی 
قـراردادی کـه سـازمان بهزیسـتی بـا بینایی سـنج ها در سـطح 
اسـتان بسته  اسـت، کلیه خدمات بینایی سـنجی  و تشـخیصی 
به صورت رایگان انجام می شـود، در سـطح سـوم نیـز افرادی که 
نیـاز بـه عینـک و یـا حتی جراحی چشـم داشـته و تـوان مالی 

نداشـته باشـند، کمک هزینـه به آن هـا پرداخت می شـود.

در پنجمیـن جشـنواره فرهنگی هنری بلوط، 
شـرکت فـوالد خوزسـتان به عنوان شـرکت 
برتـر در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی و 
کمـک رسـانی در حادثه سـیل سـال جاری 
کشـور، تندیـس ملـی مسـئولیت  پذیـری 

اجتماعـی را دریافـت کـرد.
پنجمیـن جشـنواره فرهنگی هنـری بلوط با 
محوریـت تجلیـل از سـازمان ها، شـرکت ها 

و افـراد مسـئولیت پذیر در مناطق سـیل زده 
کشـور از 9 لغایت 12 آذرماه 9۸ در دانشـگاه 
تهـران در حـال برگزاری شـد. علی محمدی 
مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان بـا حضـور در 
مراسـم افتتاحیـه ایـن جشـنواره، تندیـس 
ملی مسـئولیت پذیری اجتماعی را به پاس 
مثال زدنـی  نقش آفرینـی  و  ویـژه  اهتمـام 
گـروه فـوالد خوزسـتان در یاری رسـانی بـه 

هموطنـان سـیل زده، دریافـت نمود.
فـوالد  ایـن گـزارش حاکیسـت، شـرکت   
خوزسـتان در حادثـه سـیاب سـال جـاری 
کشـور در راسـتای حمایـت هرچـه بیشـتر 
از سـیل زدگان، بیـش از 2۸0 میلیـارد ریـال 
بـرای ترمیـم مسـیرهای ارتباطـی، اسـکان 
سـاکنان مناطـق خسـارت دیـده، مسـائل 
درمانـی، آموزشـی و فرهنگـی، تامیـن اقام 
اساسـی و مـورد نیـاز ایـن خانوارهـا هزینـه 

کـرده اسـت.
 علـی محمدی مدیرعامل فوالد خوزسـتان، 
ضمـن تبریک این دسـتاورد گفت: شـرکت 
گام  و  کمک رسـانی  خوزسـتان  فـوالد 
برداشـتن در مسیر آبادانی استان را رسالت 

خـود می دانـد. خدمـت جهـادی همچنـان 
ادامـه دارد و فـوالد خوزسـتان در کنار مردم 
شـریف منطقـه اسـت. از تـک  تـک فـوالد 
مـردان تشـکر مـی کنم و بـر خـود می بالم 
همکارانـی دارم کـه ثابـت کردند در شـرایط 
سـخت شـبانه روز در کنـار هـم  وطنان خود 
هسـتند. گفتنی اسـت، جشـنواره یاد شـده 
بـا افتتـاح بخـش نمایشـگاهی که شـامل 
بخش هـای لبـاس و غذای محلـی، صنایع 
دسـتی و گردشگری، مشـاهیر و… است و 
تـا 12 آذرمـاه 9۸ بـا حضور شـخصیت های 
مختلـف،  حوزه هـای  در  ملـی  برجسـته 
و  جـذاب  برنامه هـای  اجـرای  بـا  همـراه 

متنـوع برپـا بود.

دانشــگاه  بین الملــل  دانشــجویان  اداره  رئیــس 
فردوســی گفــت: پنجمیــن جشــنواره »فرهنــگ ملــل« 
ــت  ــن 30 ملی ــالم بی ــت س ــاد و رقاب ــدف اتح ــا ه ب
ــود . ــی ش ــزار م ــهد برگ ــی مش ــگاه فردوس  در دانش
ــؤذن زاده،  ــب م ــا، زین ــام م ــه پی ــزارش روزنام ــه گ ب
ــل  ــگ مل ــی فرهن ــن جشــنواره بین الملل ــر پنجمی دبی
در نشســت خبــری پنجمیــن جشــنواره »فرهنــگ 
ــت: شعارامســال  جشــنواره »دیپلماســی  ــل«  گف مل
ــت. ــن الملل«اس ــط بی ــدار رواب ــعه پای ــی، توس  علم
وی گفــت: 14 تــا 16 آذرمــاه همزمــان بــا بزرگداشــت 
هفتادمیــن ســالگرد تأســیس دانشــگاه فردوســی 
ــزار  ــل برگ ــگ مل ــنواره فرهن ــن جش ــهد، پنجمی مش

بین الملــل  دانشــجویان  اداره  می شــود.رئیس 
دانشــگاه فردوســی بــا بیــان اینکه دانشــگاه فردوســی 
ــان  ــجو دارد، خاطرنش ــزار دانش ــدود 24 ه ــهد ح مش
کــرد: حــدود دو هــزار و 100 نفــر از ایــن دانشــجویان، 
هســتند.. جهــان  کشــور   30 از  و   بین المللــی 
ــام  ــه تم ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــؤذن زاده ب م
تــاش مــا ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان بین المللــی 
در باالتریــن ســطح اســت، گفــت : بــا توجــه بــه رشــد 
حــال،  بــه  تــا   1395 از  بین المللــی  دانشــجویان 
مطابــق  ارائــه خدمــات کیفــی  دانشــگاه،  هــدف 
اســت. بین المللــی  و  علمــی  اســتانداردهای   بــا 
وی گفــت: دانشــگاه فردوســی مشــهد در جــذب 

دانشــجوی بین المللــی و قرادادهــا و تفاهم نامه هــا 
بــا دانشــگاه های بین المللــی و همچنیــن جــذب 
ــی  ــات خوب ــادل دانشــجو اقدام ــادل اســتاد و تب و تب
ــه افزایــش ســطح دانشــگاه  ــر ب ــن ام ــه ای داشــته ک
 در رتبــه بندی هــای بیــن المللــی کمــک می کنــد.
دانشــگاه  بین الملــل  دانشــجویان  اداره  رئیــس 
فردوســی بیشــترین دانشــجویان بین المللی دانشــگاه 
ــوان  ــتان عن ــراق و افغانس ــور ع ــی را از دو کش فردوس
کــرد و افــزود: همچنیــن از کشــورهای ســوریه، لبنــان، 
 فلســطین، آمریــکا و روســیه هــم دانشــجویانی داریم.

ــذب  ــی در ج ــگاه فردوس ــداف دانش ــی از اه وی یک
نیروهــای  تربیــت  را  بین المللــی  دانشــجویان 
ــد از  ــد بع ــه بتوان ــت ک ــدی دانس ــص و متعه متخص
برگشــت به کشورشان در بازســازی، آبادانی و گسترش 
ــد. ــا کنن ــری ایف ــش موث ــم نق ــح و عل ــای صل  مرزه

افزایــش  درصــد   35 کــرد:  اظهــار  زاده  مــؤذن 
ســال گذشــته  بــه  نســبت  خارجــی  دانشــجوی 

دادیــم. افزایــش  را  زیرســاخت مان  و   داشــتیم 
دانشــگاه  بین الملــل  دانشــجویان  اداره  رئیــس 
فردوســی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 700 دانشــجوی 
بــه  مشــغول  دانشــگاه  ایــن  در  افغانســتانی 
تحصیــل هســتند، متذکــر شــد: بیشــتر دانشــجویان 
و کنکــوری  پــرداز  شــهریه  بورســیه،  افغانســتانی 
هســتند و دانشــجوهایی کــه از طریــق کنکــور وارد 
 می شــوند اغلــب رتبه هــای کنکــور باالیــی دارنــد.

دوســت  متفــاوت  ملیت هــای  افــزود:  مــؤذن زاده 
دارنــد فرهنــگ خــود را بــه دیگــران بشناســانند و ایــن 
ــد آن را  ــه بتوانن جشــنواره فرصــت مناســبی اســت ک
ــی و  ــش ورزش ــر بخ ــاوه ب ــد؛ ع ــش بگذارن ــه نمای ب
ــذاب  ــش ج ــتی بخ ــع دس ــی و صنای ــگاه مل نمایش
ســت کــه  غــذا  جشــنواره  داریــم کــه  دیگــری 
دانشــجویان ســایر ملــل بــه معرفــی و طبــخ غذاهــای 

ــد. ــی پردازن ــود م ــای خ ــت ه ملی

 در پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بلوط

شرکت فوالد خوزستان تندیس ملی 
مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت کرد

 پنجمین جشنواره »فرهنگ ملل« 
 با هدف اتحاد و رقابت سالم برگزار می شود 

100 تن ماهی در استخرهای 2 منظوره 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری تولید شد

منصـوری   بختیاری،پرویـز  و  چهارمحـال  جهادکشـاورزی  سـازمان 
در  منظـوره  دو  فعـال  اسـتخر   15 اسـتان  ایـن  در   : داشـت  اظهـار 
بخـش تامیـن آب کشـاورزی، مبـادرت بـه پرورش ماهی قـزل آال نیز 

کرده انـد، کـه امسـال برداشـت از ایـن مـزارع آغـاز شـد.
بـه گفتـه وی، پـرورش ماهـی در اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی، 
و  امـاح  و  شـده  غنـی  اسـتخر،  از  خروجـی  آب  می شـود  موجـب 
برخـی از مـواد مـورد نیـاز گیاهـان را بـه صـورت محلـول بـه گیـاه 

برسـاند.
کـرد:  تصریـح  بختیـاری  و  چهارمحـال  آبزیـان  و  شـیات  مدیـر 
پـرورش ماهـی در اسـتخرها در فصـل کشـاورزی عـاوه بـر افزایـش 
دارد. را  بخـش  در  بهـره وری  و  تولیـد  افزایـش  درآمـد کشـاورزان، 

پروانـه  دارای  ماهـی  پـرورش  مزرعـه   400 فعالیـت  از  منصـوری، 
بهره بـرداری خبـر داد و تصریـح کـرد: بیـش از 99 درصـد مـزارع در 

اسـت. کارون  سرشـاخه های  حوضـه 
چهارمحـال و بختیـاری سرچشـمه رودخانه هـای کارون و زاینـده رود 
اسـت کـه سـاالنه بـا تولید 24 هـزار تن ماهی سـردآبی، این اسـتان 

مقـام نخسـت تولیـد ماهی قزل آالی کشـور را دارد.

1075 مددجوی 
کمیته امداد هرمزگان 
مهارت های اشتغال را 

فرا گرفتند
کمیتـه  وخودکفایـی  اشـتغال  معـاون 
هرمـزگان  خمینـی)ره(  امدادامـام 
گفـت: ایـن دوره هـای آموزشـی در سـه 
بـه  مقدماتـی  آموزش هـای  سـرفصل 
مهارت آمـوزی 36۸  نفـر،   239 تعـداد 
نفـر و پایدارسـازی و توسـعه طرح هـای 
اشـتغال به تعـداد 46۸ نفر بوده اسـت.
بـرای  افـزود:  خسـروانی  عبدالرضـا 
برگـزاری ایـن دوره های آموزشـی افزون 
بـر سـه میلیـارد و ۸10 میلیـون ریـال 
بیـان  اسـت.وی  شـده  هزینـه  اعتبـار 
داشـت: تعـداد 1۸6 نفـر از مددجویـان 
ایـن نهـاد امسـال با تخصیـص اعتباری 
افـزون بـر 5۸0 میلیـون ریـال از طریـق 
ارائـه خدمـات کاریابـی درسـالجاری در 
بنگاه هـای اقتصـادی اسـتان هرمـزگان 
شـدند.معاون کمیتـه  بـه کار  مشـغول 
ایـن  اظهارداشـت:  هرمـزگان  امـداد 
نهـاد آمادگـی دارد تـا متناسـب بـا نیـاز 
کارفرمایـان، نیـروی کار را آمـوزش دهـد 
نیروهـای  وهمچنیـن کارفرمایانـی کـه 
کار موردنیـاز خـود را از بیـن مددجویـان 
آموزش دیـده ایـن نهـاد تامیـن نماینـد 
کننـد می توانند از تسـهیات بـدون بهره 
تا سـقف 2 میلیـارد و500 میلیـون ریال 
بهـره منـد شـوند یـا بـه مـدت 2 سـال 
از بسـته تشـویقی ایـن نهـاد در قالـب 
پرداخـت حق بیمه سـهم کارفرمـا از این 

نهـاد اسـتفاده نماینـد.
و  کاربـردی  آموزش هـای  خسـروانی، 
بـازار محـور را الزمـه ی اشـتغال پایـدار 
امـداد عنـوان کـرد  مددجویـان کمیتـه 
و گفـت: ایجـاد و ارتقـای دانـش فنـی 
مددجویـان  حرفـه ای  ومهارت هـای 
مقدماتـی،  آموزش هـای  ازطریـق 
تکمیلـی  آموزش هـای  مهارت آمـوزی، 
فنـی و حرفـه ای، کارآفرینـی و ترویجی 
متناسـب بـا نیازهـای شـغلی، به منظور 
کاریابـی و افزایـش بازدهـی طرح هـای 
پایـدار  اشـتغال  زمینـه ی  اشـتغال، 
فراهـم  را  مددجویـان  خودکفایـی  و 

می سـازد.

کسب رتبه دوم دفتر هرمزگان
اشتغال بهزیستی استان 

همدان در ۶ ماهه اول 98

قانونحمایتازحقوقمعلوالن؛

بارقهامیدبرایمعلوالنگیالن

اشتغال و فراهم کردن محیطی برای اشتغال زایی از خواست های معلولین است 

قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن 
بـه تصویـب مجلـس شـورای  سـال ۸3 
اسـامی رسـید اما برخی از مواد آن اجرایی 
نشـد، بازنگـری ایـن قانـون کـه حـدود دو 
سـال طول کشـید در اسفندماه سـال 96 در 
مجلـس تصویـب و در سـال 97 بـه تاییـد 

شـورای نگهبان رسـید.

قانون حمایت  از حقوق معلوالن
بر اسـاس قانون حمایـت از حقوق معلوالن، 
دولت موظف اسـت زمینه های الزم را برای 
تامیـن حقـوق معلـوالن، فراهـم و حمایـت 
هـای الزم را از آنهـا بـه عمـل آورد، منظـور از 
معلــول در این قانون به افرادی اطـاق می 
شـود که به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی 
سـازمان بهزیسـتی بـر اثر ضایعه جسـمی، 
ذهنـی، روانـی یـا تـوام، اختـال مسـتمر و 

قابـل توجهـی در سـامت و کارآیی عمومی 
شـان ایجاد و موجب کاهش اسـتقال فرد 
در زمینـه هـای اجتماعی و اقتصادی شـود.
بـر اسـاس ایـن قانـون، تمامـی وزارتخانـه 
ها، سـازمان ها، موسسـات و شـرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی و انقابی موظفند 
در طراحـی، تولید و احداث سـاختمان ها و 
اماکـن عمومـی و معابر و وسـایل خدماتی 
بـه نحـوی عمل کنند که امکان دسترسـی و 
بهـره منـدی از آنها بـرای معلوالن )مناسـب 
سـازی( همچـون افـراد عادی فراهم شـود.

پروانـه  صـدور  از  موظفنـد  هـا  شـهرداری 
احـداث و یـا پایـان کار بـرای آن تعـداد از 
سـاختمان هـا و اماکـن عمومـی و معابری 
کـه اسـتانداردهای تخصصـی مربـوط بـه 
معلـوالن را رعایـت نکـرده انـد، خـودداری 

کند، سـازمان بهزیستی کشـور مجازست بر 
امر مناسـب سـازی سـاختمان هـا ، اماکن 
دولتـی و عمومـی دسـتگاه هـای مذکـور در 
مـاده فـوق نظارت و گـزارش هـای اقدامات 

آنهـا را درخواسـت کنـد.
حمایتـی،  توانبخشـی،  خدمـات  تامیـن 
آموزشـی و حرفه آموزی مورد نیاز معلوالن با 
مشـارکت خانواده های معلـوالن و همکاری 
بخـش غیـر دولتـی )خصوصـی، تعاونـی، 
خیریـه( و پرداخـت یارانه )کمک هزینه( به 
مراکـز غیـر دولتـی و خانواده ها، گسـترش 
مراکـز خـاص نگهـداری، آموزشـی و تـوان 
بخشـی معلـوالن واجـد شـرایط )معلـوالن 
نیازمنـد، معلـوالن بـی سرپرسـت، معلوالن 
مجهـول الهویـه، معلوالن با ناهنجـاری های 
رفتـاری( بـا همـکاری بخش غیـر دولتی و 

پرداخت تسـهیات اعتبـاری و یارانه )کمک 
هزینـه( بـه آنهـا، تامیـن و تحویل وسـایل 
کمـک توانبخشـی مـورد نیـاز افـراد معلول، 
گسـترش کارگاه هـای آموزشـی، حمایتی و 
تولیدی معلوالن و ارائه خدمات توانبخشـی 
حرفه ای به معلوالن و توانمندسـازی آنها از 
جملـه دیگـر مـوارد قانون حمایـت از حقوق 

معلوالن اسـت.
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور 
مجوزهـای  از  درصـد  سـه  اسـت  موظـف 
اسـتخدامی سـاالنه وزارتخانـه ها، سـازمان 
و  هـا  شـرکت  دولتـی،  موسسـات  هـا، 
نهادهـای عمومـی و انقابـی را کسـر و در 
اختیار سـازمان بهزیسـتی کشـور قـرار دهد 
تا نسـبت بـه برگـزاری آزمـون اسـتخدامی 
اختصاصـی بـرای معلـوالن واجـد شـرایط 
بـا همـکاری سـازمان مدیریـت و برنامـه 
ریزی کشـور اقـدام و معلوالن واجد شـرایط 
پذیرفتـه شـده را حسـب مـورد به دسـتگاه 

مربوطـه معرفـی کنـد.
مـوارد مطـرح شـده تنهـا بخشـی از قانـون 
حمایـت از حقـوق معلـوالن اسـت کـه بـا 
اجـرای دقیـق و کامـل آن بخـش قانـون 
توجـه ای از مشـکات ایـن قشـر کاهـش 

یابد. مـی 

مناسب سازی از مهمترین 
خواسته های معلوالن

هـدف از مناسـب سـازی ایجـاد محیطـی 
بـدون مانـع و قابل دسترسـی بـرای حضور 
و مشـارکت افـراد دارای معلولیت در جامعه 
اسـت کـه ایـن مهـم موجـب مـی شـود تا 
فرصـت های برابر در برخـورداری از امکانات 

بـرای آنهـا فراهم شـود.
مناسـب سـازی یکی از مهمترین مشکات 
معلـوالن اسـت کـه در برخـی مـوارد موجب 
عـدم حضـور آنهـا در جامعـه و در نتیجـه 
منـزوی شـدن آنها می شـود، مریم صفری 
فر با 3۸ سـال سـن یکی از معلوالن گیانی 
اسـت که مناسـب سـازی را به عنـوان یکی 
از مهمتریـن و اصلـی ترین مشـکات افراد 

دچـار معلولیـت عنـوان می کند.
ایـن معلـول کـه به دلیـل بی توجهـی و بی 

احتیاطـی در تزریـق واکسـن در سـن پنـج 
سـالگی دچـار معلولیت شـده، بـه خبرنگار 
ایرنـا گفت: معلوالن به دلیل مناسـب نبودن 
معابـر عمومـی بـرای انجـام فعالیـت هـای 
روزمـره خـود با مشـکل مواجهنـد، در حالی 
که با مناسـب سـازی اماکن عمومـی، افراد 
دچـار معلولیت می توانند ماننـد افراد عادی 

در جامعـه فعالیت داشـته باشـند.
مهـم  نیـاز  را  معابـر  سـازی  مناسـب  وی 
در  کـرد:  خاطرنشـان  و  عنـوان  معلـوالن 
قانـون جامع حمایـت از معلوالن،به موضوع 
بنابرایـن  شـده  تاکیـد  سـازی  مناسـب 
مسـئوالن و دسـت انـدرکاران اجـرای ایـن 
قانـون بایسـتی بـه ایـن مهـم توجـه جدی 
داشـته باشـند تا از این طریق گوشـه ای از 
مشـکات معلـوالن بـرای حضـور در جامعه 

بـرای انجـام کارهایشـان کاهـش یابـد.

اشتغال و فراهم کردن محیطی 
برای اشتغال زایی دیگر خواسته 

معلوالن
بـرای  فراهـم کـردن محیطـی  و  اشـتغال 
اشـتغال زایی از دیگـر خواسـته هـای افـراد 
دچار معلولیت در اسـتان گیان اسـت، برای 
بسـیاری از معلـوالن بـا وجـود تحصیـات 
دانشـگاهی امـکان اشـتغال فراهم نیسـت، 
بسـیاری دیگر از افـراد دچار معلولیت نیز با 
وجـود برخـورداری از مهـارت در زمینـه های 
مختلـف صنایـع دسـتی و هنـری سـرمایه 

الزم بـرای اشـتغال زایی را ندارنـد.
در  ضعـف  دچـار  زاهـدی کـه  معصومعـه 
ایرنـا، مـی  بـه خبرنـگار  پاهایـش شـده، 
گویـد: اشـتغال افراد دچار معلولیـت نیاز به 
توجـه ویـژه دارد، معلـوالن زیـادی با زحمت 
و مشـقت تحصیـات دانشـگاهی را گذرانده 

انـد امـا اکنـون بیکار هسـتند.
سـه  اسـتخدام  قانـون  بـه  اشـاره  بـا  وی 
درصـدی بـرای معلـوالن در راسـتای قانـون 
بیـان  از حقـوق معلـوالن  جامـع حمایـت 
داشـت: اجرای دقیق این قانـون در کاهش 
نقـش  معلولیـت  دچـار  افـراد  مشـکات 
بسـزایی دارد که امیدواریم مسـئوالن به این 

مهـم توجـه جـدی داشـته باشـند.

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع    
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
اول  شـماره139۸60319091001722-9۸/0۸/01هیات 
اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع 
وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی خانـم نصـرت انصـاری فـرد فرزند صادق بشـماره 
شناسـنامه 533با کد ملـی 6069550773صـادره ازعنبرآباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 693/74متـر 
مربـع پـاک - فرعـی از4۸- اصلـی مفـروز و مجزی شـده 
از پـاک 4۸-اصلـی قطعه یک واقـع درعنبرآبادعبـاس اباد 
بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانـم فرخنده 
امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:2371-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/09/13 – تاریخ 

9۸/09/27: دوم  انتشـارنوبت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع    
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
شماره139۸60319091001330-9۸/05/13هیات اول موضوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای 
حسـین شـهبازی فرزنـد دادعبـاس بشـماره شناسـنامه 1با 
کـد ملـی 6069۸۸2504صـادره ازمردهک درششـدانگ یک 
بـاب خانه مشـتمل بـر باغچه  بـه مسـاحت 1647/73متر 
مربـع پـاک - فرعـی از372- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 1فرعـی از 372-اصلـی قطعـه سـه واقـع 
رسـمی  مالـک  از  مردهـک  خریـداری  در شـیب جـوی 
دادعباس شـهبازی  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2370-  تاریخ انتشـار 
9۸/09/27: انتشـارنوبت دوم  تاریـخ  اول:9۸/09/13 –  نوبـت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع    
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
موضـوع  اول  شـماره139۸60319001242-9۸/05/05هیات 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم 
عصمـت نادری فرزند سـیف هللا بشـماره شناسـنامه 325با 
کـد ملـی 606954۸69۸صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 1۸2مترمربع پاک - فرعـی از49- 
اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک 49-اصلی قطعه یک 
واقـع درمحمدآباد بی بی شـهری بخش45کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی اقای محمود شـیرانی محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2372-  تاریـخ 
دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:9۸/09/13  نوبـت  انتشـار 

9۸/09/27:
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع    
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
اول  شـماره139۸6031909100142۸-9۸/05/23هیات 
اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع 
وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
بشـماره  یوسـف  فرزنـد  مایـی   علـی  اقـای  متقاضـی 
شناسـنامه 4بـا کـد ملـی 3031527471صـادره ازجیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 40۸/76متـر 
مربـع پـاک - فرعـی از50- اصلـی مفـروز و مجزی شـده 
از پـاک –فرعـی از 50-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی 
عنبرآبـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای 
امیـر رئیسـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2373- تاریخ انتشـار 
9۸/09/27: انتشـارنوبت دوم  تاریـخ  اول:9۸/09/13 –  نوبـت 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

حصر وراثت
معصومــه قهرمانــی بــه شــماره شناسناســنامه   4900670308 مطابــق دادخواســت تقدیمــی بــه 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ــده 465/6/98از ای ــه پرون کالس
ــخ  98/9/3   ــه شــماره شناســنامه 1255در تاری ــی ب ــم قهرمان ــه شــادروان عظی ــح داده ک توضی
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
1- ســکینه محمدی     ش ش 1372 ت ت 1356  ص هشــترود همســر متوفی 2- معصومه 
ــد متوفــی 3- محمدرضــا  ــی     ش ش  4900670308 ت ت 1377  ص شــهریار فرزن قهرمان
قهرمانــی     ش ش 4901077333 ت ت 1381 ص تهــران فرزنــد  متوفــی 4- ترجمــان 
لطفــی     ش ش 674 ت ت 1332 ص هشــترود مــادر  متوفــی 5- نصــرت قهرمانــی     ش 
ش 6 ت ت 1318 ص هشــترود پــدر  متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام 
ــور حســبی در یــک  ــون ام ــاده 361 قان ــور را باســتناد م ــی، درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
ــزد او  ــا وصیتنامــه ای از متوفــی ن ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــد ت ــت آگهــی مــی نمای نوب
ــی  ــم دارد و اال گواه ــعبه تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــرف م ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش

مربــوط صــادر خواهــد شــد.ف/28
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/1688            8746

قرار تجدید ترکه
تاریخ: شماره دادنامه:      شماره پرونده: 

ــه شــماره شناســنامه 313  ــاری ب ــرزاده به ــه اینکــه شــادروان می ــا توجــه ب ب
در تاریــخ 88/5/10 فــوت نمــوده اســت و وراث حیــن الفــوت وی عبارتنــد از:

1- حســین نایبــی ندوشــن ش ش 81219 فرزنــد متوفــی 2- یحیــی نایبــی 
ندوشــن ش ش 27236  فرزنــد متوفــی 3- محمــد باقــر نایبــی ندوشــن ش 
ــی ندوشــن ش ش 23300  ــی 4- محمدرضــا نایب ــد متوف ش 23298  فرزن
فرزنــد متوفــی 5- ناصــر نایبــی ندوشــن ش ش 4900109231  فرزنــد متوفــی 
6- محمــد بهــاری ش ش 4901589660  فرزنــد متوفــی 7- ابوالفضــل بهــاری 
ــن ش ش  ــی ندوش ــس نایب ــی 8- نرگ ــد متوف ش ش 4901589652 فرزن
ــد  ــن ش ش 20498 فرزن ــی ندوش ــیرین نایب ــی 9- ش ــد متوف 5415 فرزن
ــی 11- منظــر  ــد متوف ــی ندوشــن ش ش173 فرزن ــدی نایب ــی 10- مه متوف
محمــد نژنــد خــاص ش ش 12157 مــادر متوفــی  12-  آقــا و خانــم شــیرین 
نایبــی ندوشــن-نرگس نایبــی ندوشــن بــه شــماره شناســنامه 5415-20498  
نســبت بــا متوفــی فرزنــد درخواســت تحریــر و ترکــه نمــوده شــورا  بــا احــراز 
ســمت متقاضــی و بــا اســتناد مــاده 210 قانــون امــور حســبی قــرار تحریــر و 

ترکــه متوفــی یــاد شــده را صــادر و اعــالم مــی نمایــد.
مقــرر اســت دفتــر روز 98/10/11 ســاعت 00: 16 معینــی بــرای اجــرای تحریــر 
ــن  ــای ای ــه قض ــه حوض ــع ک ــخاص ذینف ــه و اش ــه ورث ــن و کلی ــه معی و ترک
شــورا حضــور دارنــد بــا ارســال اضحاریــه و ابــالغ و نیــز نســبت بــه یــک نوبــت 
نشــر یــک آگهــی در روزنامــه کثیــر انتشــار اقــدام و از کلیــه ورثــه ونماینــدگان 
آنهــا و بســتانکاران و مدیونیــن بــه مکفــی و هــر شــخصی کــه حقــی کــه بــر 
ــت شــرکت  ــی در شــورا جه ــه دارد خواســته شــود در روز و ســاعت معین ترک
ــردد  ــت گ ــت دق ــت نوب ــن وق ــورد تعیی ــوند. در م ــه حاضــر ش ــر ترک در تحری
اجــرای تحریــر ترکــه کمتــر از یــک مــاه و بیشــتر از ســه مــاه از تاریــخ آگهــی 

فاصلــه نداشــته باشــد.
حوزه 6  حل اختالف شورای شهرستان قدس  8747

برگه اجرائیه
محکــوم لــه : مســعود نــوری   آدرس:شهرســتان قــدس میــدان بهــاران خ شــرعیان کوچــه 9 

دی لبیــک 7 پــالک3
محکوم علیه: آرش میر    آدرس :مجهول المکان

محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 385مــورخ  3/ 98/4  شــورای حــل اختــالف قــدس حــوزه 
10  کــه وفــق دادنامــه شــماره 385 شــعبه10 دادگاه شهرســتان قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت. 
حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 100/000/000ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته 
ــه  ــغ 2/090/000ب ــز مبل ــک 97/2/4 و نی ــید چ ــخ سررس ــر از تاری ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ب
ــم عشــر در  ــی دارد.وپرداخــت نی ــالم م ــان صــادر و اع ــه دادرســی در حــق خواه ــوان هزین عن

حــق صنــدوق دولــت
یمامضا رئیس حوزه 5 شورای حل اختالف م الف/ 1698             8748
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کاین در سرزمین عجایب 

ناصر شجاعی 
طنزپرداز

آقـای کایـن؛ مبتـا بـه بیمـاری گائـوت یـا همـان 
نقـرس یـا بـه عبـارت دیگـر بیمـاری بچـه پولدارهـا 
می باشـد. بـا ایـن تفـاوت کـه ایشـان نـه تنهـا بچـه 
از بچگـی هـم میانـه خیلـی  بلکـه  نیسـت،  پولـدار 
خوبـی با گوشـت و غذاهای گوشـتی نداشـته اسـت. 
در هـر صـورت گاهـی اوقـات بیماری هـا از آن جـا کـه 
خیلـی زبـان نفهـم تشـریف دارنـد، زیـاد خودشـان 
را گرفتـار مسـئله فهمیـدن یـا نفهمیـدن یک مسـئله 
نمی کننـد و اهمیـت آن چنانـی نمی دهنـد کـه طـرف 
اصـاً گوشـت می خـورد یـا نـه؟! فقـط بـا خودشـان 
می گوینـد: »جونننـن!« عجـب سـوژه نـازی بیـا بـه 
پیشـش رفتـه و دوسـتش بشـویم. در هر صـورت تا 
آن جـا کـه من اطـاع موثـق دارم آقای کایـن اآلن بر 
روی تخـت بیمارسـتان و منتظـر گرفتـن دارو و دکتر 
می باشـد. وی دفعـه اولـش نیسـت کـه بـه واسـطه 
ایـن بیمـاری گذرش به بیمارسـتان افتاده اسـت و آن 

شـب کـه بعـد از چنـد وقـت سـفره دلـش را بـاز کرد 
و شـروع کـرد بـه گفتن خاطراتـی چند از بیمارسـتان 
رفتنـش، ایـن اتفاقـات برایـم جالـب بودنـد. آقـای 
کایـن گویـا در بخـش داخلـی آقایان بسـتری شـده 
بـود و اذعـان می کـرد کـه هـم اتاقـی اش از بیمـاری 
ریـوی رنـج می برده اسـت. وی کـه بـه دلیـل تنگـی 
نفـس و مسـائل این چنینـی بـه راحتی نمی توانسـت 
خـواب بـرود. گویـا به هـزار و یک بدبختـی و قرص و 
ادا و کلـک باألخـره خـواب رفته و صـدای خر و پفش 
بـه هـوا رفته بـود. ایشـان می گفت خوشـحال شـدم 
کـه طفلـک خـواب رفتـه و کمـی از دردش کـم شـده 
بـود. چـون از درد  قفسـه سـینه و بـی تابـی بـه خود 
می پیچیـد و خلـوت تنهایـی ما بـا خودمـان را خراب 
می کـرد. دقیقـًا همیـن جاهـا بـود کـه آقـای کایـن 
قسـم می خـورد یکـی از  به کارهـای بیمارسـتان یـا 
همـان نیروهـای خدماتی عزیز سـراغ مـرد مادر مرده 
را گرفتـه، بیـدارش کـرده و ازش مؤدبانـه خواهـش 
کـرده کـه لطفـًا میـز جلـوی تختـت را تمیز نگـه دار! 
چـون در ایـن صـورت بـه مـا گیـر می دهنـد. طبیعتـًا 
آقـای کایـن قیافه-اش در آن لحظه دیدنی شـده بود 
و پوکـر فیـس نازی را ادا می کرده اسـت. شـنیده بود 
کـه بیمـار را از خواب بیدار می کننـد تا قرص خوابش 
را بخـورد؛ ولـی اینجوریـش را ندیده بـود که الحمدهللا 
ایـن را هـم دیـد. گویـا بنـده خـدا هـم پا شـده بود و 
روی تختـش نشسـته بـود و در حالـی که کلـه اش را 
می خارانـد بـا یک لبش فحش مـی داد و با لب دیگر 

 می گفـت: »زننـن بیـا ببیـن ایـن آقـا چـی میگـه؟«
برایـش  جالبـی  اتفـاق  هـم  کایـن  آقـای  خـود 
افتاده بـود. ایـن طـور  کـه شـب بسـتری بـه محـض 
اینکـه بـه تختـش رسـید پرسـتار مربوطـه بـدو بـدو 
نسـبت بـه نصـب برانـول یـا همـان آنژیوکـت اقـدام 
فـوری کـرده بـود. سـپس آقـای کایـن با خـود فکر 
کـرده اسـت کـه البـد نیـاز بـه گرفتـن ُسـُرم دارد و با 
خـود گفتـه بـود ِشـت. سـپس هر چـی منتظر شـده 
بود که سـرم را بیاورند خبری نشـده بود و اثری از آن 
نبـود کـه نبـود. وقتی کـه از یکی از پرسـتارها پرسـید 
سـرم من احیانًا فراموش نشـده؟ جواب شـنید شـما 
اصـاً سـرم بـرات تجویـز نشـده بـرادر و ایـن برانـول 
باید تو دسـتت باشـه! وقتی پرسـیده بود چرا؟ گفته 
بودنـد کـه قانـون بیمارسـتان اینجوریـه. آقـای کاین 
متوجـه نشـد که فقط در سـرزمین عجایـب این گونه 
اسـت کـه برانـول بـه دسـتی می زننـد که قرار نیسـت 
سـرم بگیـرد یـا همه جـای دنیـا همین گونه اسـت و 
خـودش بی سـواد بـازی در آورده و غر الکـی می زند؟ 
در هـر صـورت ایشـان بـه چشـم مـن آدم منصفـی 
اسـت و ایـن را هـم در ادامـه شـنیدم کـه از تجربـه 
بسـتری شـدنش بـه خوبـی یـاد می کنـد، چـون هم 
دکتـر مربوطـه و هم پرسـتارها انصافًا بـه بهترین نحو 
مراقبت هـا و سـرویس های الزم را انجـام داده بودند. 
نیـز می تـوان  در سـرزمین عجایـب  باالخـره حتـی 

اتفاقـات نیـک و خوبـی را شـاهد بود.
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یکــی از شــایعاتی کــه پــس از اعــام افزایــش 
ــد،  ــش ش ــودرو پخ ــازار خ ــن درب ــرخ بنزی ن
توقــف فــروش و تحویــل خــودرو توســط 
روشن شــدن  تــا  داخلــی  خودروســازان 
تاثیــرات تغییــر قیمــت بنزیــن برنــرخ کلــی 
تــورم و نیــز نــرخ تــورم دربخــش خــودرو بود. 
تقــارن ایــن شــایعه باناآرامی هــای کشــور 
مزیــد برعلــت شــد تــا واســطه های خودرویــی 
غیرمنطقــی  قیمت هــای  به اعــام  شــروع 
بــرای خودروهــای داخلــی کنند و شــایعه به راه 
بیندازنــد کــه فــروش و تحویــل خودروســازان 
بــرای چندهفتــه متوالــی یــا حتی بیــش از آن 
ــان  ــا درســت درهم ــل خواهــد شــد. ام تعطی
روزهــا، ســایپا بــا استمراربخشــی به رونــد 
فــروش و تحویــل خــود و اعــام برنامه هــای 

مکــرر و متنــوع روزانــه بــرای فــروش و 
پیش فــروش نقــدی و اعتبــاری، اجــازه نــداد 

ــار دیگــر قرمــز شــود. ــازار ب وضعیــت ب

فروش پشت فروش
گــروه خودروســازی ســایپا درروز یکشــنبه 26 
آبــان شــرایط فــروش و پیش فــروش نقــدی 
و اعتبــاری محصــوالت خــود را اعــام کــرد کــه 
ــواده  ــای 151 و 111 از خان براســاس آن مدل ه
ــک و  ــاینا، کویی ــا، س ــای تیب ــد، خودروه پرای
ــاد دردو مــدل  ــت نیســان زامی کوییــک آر، وان
بــا  وانت نیســان  دوگانه ســوز،  و  تک ســوز 
ــتاندارد  ــطح اس ــا س ــزل ب ــد دی ــور جدی موت
یــورو5 و وانــت دوکابیــن دودیفرانســیل ریــچ 
ــری  ــری درجلوگی ــت موث عرضــه شــد و حرک
امــکان  افزایــش  و  واســطه ها  ثبت نــام  از 

ــی خــودرو  ــده نهای ــرای مصرف کنن ــام ب ثبت ن
بــود. به ویــژه آنکــه ســه محصول متفــاوت 
تیبــا2 پــاس  کوییــک آر )پارس خــودرو(، 
)زامیــاد( و نیســان دیزل یــورو5 )زامیــاد( 

بــرای نخســتین بار عرضــه می شــدند.
به فاصلــه ســه روز از ایــن فروش، ســایپا درروز 
چهارشــنبه 29 آبــان نیــز درراســتای جلوگیری 
از برهــم خــوردن نظــم بــازار و همچنیــن 
به تعادل رســاندن قیمــت محصــوالت خــود 
ــروش  ــروش و پیش ف ــکان ف ــازار آزاد، ام درب
نقــدی و اعتبــاری همــه محصــوالت مذکــور را 

ــه داد. ارائ
ــازی  ــروه خودروس ــت، گ ــن حرک ــداد ای درامت
و  فــوری  فــروش  ادامــه  از  ســایپا 
پیش فــروش 12 محصــول خــود خبــر داد کــه 

ــکان  ــام دالالن، ام ــری از ثبت ن ــن جلوگی ضم
ــی خــودرو  ــده نهای ــرای مصرف کنن ــام ب ثبت ن

فراهــم می کــرد. را 
ســایپا روز دوشــنبه هفتــه بعــد نیــز درهمیــن 
ــن  ــداف، درجدیدتری ــان اه ــا هم ــتا و ب راس
ــروش  ــود، پیش ف ــوری خ ــروش ف ــرح ف ط
اقســاطی کوییــک را نیــز آغــاز کــرد و امــروز 
نیــز ادامــه فــروش فــوری و پیش فــروش 12 

ــه دارد. محصــول خــود را دربرنام

تحویل پشت تحویل
ــزار  ــایپا حــدود 50 ه ــروه خودروســازی س گ
ــاه 9۸  ــتریان درمهرم ــودرو به مش ــتگاه خ دس
تحویــل داده و هرچنــد آمــار مربــوط به تحویــل 
ــت،  ــده اس ــر نش ــروه منتش ــن گ ــاه ای آبان م
همین میــزان  درحــدود  می رســد  به نظــر 
خــودرو نیــز در مــاه گذشــته تحویل مشــتریان 
شــده باشــد؛ چراکــه بــا توجــه به تاکیــد 
مدیریــت ارشــد گــروه، اجرای سیاســت عرضه 
مســتمر محصــوالت و تســریع درتحویــل 
خودروهــای معــوق درســایپا باجدیــت دنبــال 

می شــود.
ســایپا ضمــن پاســخ گویی کامــل به همــه 
تعهــدات مربــوط به ســال 97 بــرآن اســت بــا 
تســریع در تحویــل خودروهــای قابــل تولیــد، 
تعهــدات برجای مانــده از گذشــته را روزبــه روز 

کاهــش دهــد.
ــتقیم و  ــور مس ــدی عب ــه تولی ــرای برنام اج
نهضــت تکمیــل کاری خودروهــای ناقــص 
درســطح گــروه خودروســازی ســایپا، شــرایط 
ــودرو  ــل خ ــه تحوی ــه را درزمین ــن مجموع ای
ــام  ــر اع ــود بخشــیده و بناب به مشــتریان بهب
ــا  ــی را ب ــه کنون ــت روی ــدد اس ــران، درص مدی
هــدف کاهــش فاصله میــان قیمــت کارخانه و 

بــازار، از بیــن بــردن التهابــات قیمتــی و خروج 
کنتــرل قیمت هــا از دســت واســطه ها ادامــه 

دهــد.

داخلی سازی توان سایپا 
را برای فروش باال برد

اســتمرار  بــرای  را  ســایپا  تــوان  آنچــه 
ــاال  ــودرو ب ــل خ ــروش و تحوی ــای ف برنامه ه
ــرده، جمــع آوری گســترده خودروهــای کــف  ب
داخلی ســازی  افزایــش ســهم  و  کارخانــه 

درخطــوط تولیــد اســت.
گــروه خودروســازی ســایپا باهمیــن رویکــرد، 
داخلی ســازی  قــرارداد  انعقــاد  ضمــن 

تعمیــق  درمیزســوم  خــود  محصــوالت 
ســاخت داخل، تولیــد 14 قطعــه دیگــر از 
محصــوالت خــود را به شــرکت های ایرانــی 
ــوم  ــزاری میزس ــان برگ ــرد. درجری ــذار ک واگ
تعمیــق ســاخت داخل درصنعت خــودرو، گــروه 
ــی  ــایپا درمجموعه قراردادهای ــازی س خودروس
 575 ارزش  بــه  داخلــی  ســازندگان  بــا 
ــود را  ــوالت خ ــری محص ــان، ارزب میلیاردتوم
ــورو کاهــش  ــون ی ســاالنه بیــش از 47 میلی

می دهــد.
میزســوم تعمیق  اهــداف  تحقــق  بــا 
دســتاوردهای  بااحتســاب  ســاخت داخل، 
از  قطعــه   53 درمجمــوع  قبلــی،  دومیــز 

محصــوالت ســایپا بــا کاهــش ارزبری ســاالنه 
ــت. ــده اس ــازی ش ــورو بومی س 150میلیون ی
باداخلی ســازی قطعــات میزســوم، 41۸ یــورو 
بــرای تولیــد هردســتگاه خــودرو تیبــا کاهــش 
ــری محقــق خواهــد شــد کــه بابرگــزاری  ارزب
دومیــز چهــارم و پنجــم درآینــده ایــن رقــم بــه 

ــورو خواهــد رســید. 600 میلیون ی
ــایپا  ــازی س ــروه خودروس ــت گ ــی اس گفتن
تعمیــق  تخصصــی  ســه میز  درمجمــوع 
توانســته  خــودرو،  قطعــات  ســاخت داخل 
ــود را  ــوالت خ ــاز محص ــورد نی ــه م 53 قطع

کنــد. داخلی ســازی 

استمرار فروش »سایپا« در روزهای ناآرام

خودروساز نارنجی  پوش اجازه نداد بازار قرمز شود

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 
شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه معامالت شرکت ،اتاق292 : تا ساعت  15:30روزشنبه به تاريخ  98/09/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز يكشنبه به تاريخ 98/09/24

دريافت اسناد: ساِيت اِينترنِتي
   WWW.abfaesfahan.ir   شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir  پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا:  6680030-8 3 -  031

شركت آب وفاضالب استان اصفهان)داخلي 395 ( 
  8703

شرکت شهرکهای صنعتی فارس

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمينبرآورد)ريال (اعتبار

)ريال (

12.125.974.955607.000.000جاریاجرای بخش دوم خط انتقال فاضالب زيباشهر منطقه مبارکه)با ارزيابی کيفی(115-3-98/6 

11.015.494.915551.000.000جاریاجرای بخش سوم خط انتقال فاضالب زيباشهر منطقه مبارکه  )با ارزيابی کيفی(124-3-98/8

4.726.899.917237.000.000جاریحصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان )با ارزيابی کيفی(140-3-98/8

1.819.740.29891.000.000جاریخط انتقال فاضالب زيباشهرمنطقه مبارکه155-3-98/3

اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب محله نکو آباد شهر ديزيچه 168-3-98/6
25.287.318.1551.265.000.000جاریمنطقه مبارکه)با ارزيابی کيفی(

5.887.881.087295.000.000جاریتوسعه شبکه فاضالب جی شير منطقه يک اصفهان )با ارزيابی کيفی(208-3-98/3

4.998.469.725250.000.000جاریعمليات اجرايی آسفالت و ترميم ترانشه در سطح منطقه سه اصفهان227-3-98

آگهی فراخوان )فراخوان 98-15 (
بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزویــن در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری فرهنگــی در 
اراضــی شهرســتان البــرز ، ناحیــه شــهری مهــرگان ، تحــت پــاک ثبتــی 57 فرعــی از 33 اصلــی بخــش 14 قزویــن زون b3 ، بــه 
شــرح جــدول ذیــل از طریــق فراخــوان عمومــی در قالــب مــاده 100 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت بصــورت اجــاره 

بــه شــرط تملیــک )25% نقــد الباقــی در اقســاط 5 ســاله( بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط صرفــا بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیــک 
دولــت )setadiran.ir( واگــذار نمایــد.

تاریخ انتشار :  98/9/12 و 98/9/13   مهلت دریافت اسناد مزایده :  98/9/16    تاریخ بازدید :   98/9/17   مهلت ارسال پیشنهاد :  98/9/25
تاریخ بازگشایی :   98/9/26      تاریخ اعالم به برنده :  98/9/26

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده / فراخوان دستگاه اجرایی
ــده ، ارســال  ــت اســناد مزای ــده شــامل دریاف ــد مزای ــه مراحــل فراین ــوده و کلی ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــا از طری ــزاری فراخــوان صرف برگ

ــی باشــد . ــر م ــکان پذی ــق ام ــن طری ــرم از ای ــران محت ــده گ ــودن مزای ــده ب پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برن
کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی وانتخاب می باشد.

ــامانه             ــایت س ــه س ــن( ب ــی )توک ــی الکترونیک ــت گواه ــام و دریاف ــت ن ــوه ثب ــاع از نح ــت کســب اط ــی بایســت جه ــوان م ــرکت درفراخ ــه ش ــدان ب عاقمن
ــد . ــد نماین ــل نماین ــاس حاص ــی 5  تم ــن41934-021    داخل ــا تلف ــه و ب ــر  مراجع ــده گ ــل مزای ــام / پروفای ــت ن ــش ثب )www.setadiran.ir( بخ

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

نوبت دوم

  8675

شماره عنوان
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایه 
هرمتر 

مربع)ریال(

قیمت کل 
)ریال(

سپرده شرکت در 
آدرسفراخوان  )ریال(
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اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین شرکت شهرکهای صنعتی فارس


