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انس طال          1.211.93

مثقال طال      12.740.000

گرم طالی 18  2.978.192

گرم طالی 24 3.970.785

انس نقره              15.30

انس پالتین         828.000

انس پاالدیوم        901.000

بهار آزادی      34.750.000

امامی          38.650.000

نیم           17.900.000

ربع             9.100.000

گرمی         5.100.000

دالر                       ؟

یورو                 120.910

پوند               134.040    

درهم امارات         28.900

لیر ترکیه             16.670

یوان چین           15.460

ین ژاپن               9.630    

دالر کانادا             80.620

دالر استرالیا         70.245 @  p a y a m e m a
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تهران

27  تا 37

معاون حقوقی رییس جمهور:

پرونده هایی در شکایت 
از آمریکا به جریان 

انداختیم
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ماجرای تبدیل مناطق خشک شده 
دریاچه ارومیه به پارک

مدیر دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه: 
روزانهم صبح اریانما فقط نهال کاری کردیم
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در هفتـه گذشـته اظهار نظر نخسـت  وزیر عراق 
دربـاره همراهی آن کشـور با تحریم های آمریکا 
علیـه ایـران بـا وجـود ناچـاری بـا واکنش های 
بسـیاری تندی مواجه شده است. از نمایندگان 
مجلـس و برخـی صاحـب نظـران داخلـی تـا 
تحلیلگـران و مقامـات خارجی جملگـی درباره 
ایـن موضـع گیـری نخسـت وزیـر عـراق ابـراز 
تعجـب کردنـد تا انجـا که ایـن اقـدام العبادی 
را خنجـر از پشـت تعبیر نمودنـد. حال با چنین 
پیـش زمینـه ای خبرهـا حاکی از سـفر قریب 
الوقـوع نخسـت وزیـر عـراق بـه تهـران دارد که 
بـه احتمـال زیـاد در روزهـای اینـده صـورت 
خواهـد گرفـت. در صورت انجام چنین سـفری 
کـه احتمالـش بسـیار باالسـت سـوال مهـم 
اینسـت که العبادی در شـرایط حاد فعلی عراق 
کـه بـا مشـکالت فراوانـی روبروسـت، چـرا تور 
منطقـه ای مـی رود و کدام مسـاله مهـم او را به 

چنیـن کاری مجبـور کرده اسـت. 

ادامه در صفحه 12

داستان این روزهای عراق

شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجام پـروژه های زیر اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت میشـود ضمن بررسـی 
ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ  97/6/10 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و ارایـه پیشـنهادات خـود به نشـانی :بم بلـوار شـهید رجایی- 

سـایت اداری، شـهرداری بـم، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1-شـرکتهای واجـد شـرایط میتوانند بـا پرداخـت مبلـغ 500/000 ریال به 
حسـاب سیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم بابت هر یک از 

پـروژه های فوق نسـبت بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی در وجـه شـهرداری بم بـه عنوان سـپرده 

شـرکت در مناقصـه الزامـی می باشـد.
3-شـرکت کننـدگان باید به طـور جداگانه در مناقصه هر پـروژه که مایلند 

شرکت نمایند.
۴-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها ضبط خواهد شد.

5-ارایه رزومه کاری، سوابق کاری و مدراک شرکت الزامی می باشد.
6-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

7-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03۴۴۴3۴5211 تماس حاصل نمایند.

شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه اســفالت بخشــی از معابــر ســطح شــهر )منطقــه 1( اقــدام نمایــد لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط 
درخواســت میشــود ضمــن بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ  97/06/03 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ارایــه پیشــنهادات 

خــود بــه نشــانی :بــم بلــوار شــهید رجایــی- ســایت اداری، شــهرداری بــم، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
1-شــرکتهای واجــد شــرایط میتواننــد بــا پرداخــت مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب ســیبا شــماره 0105659390003 بنــام شــهرداری بم 

نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه فــوق اقــدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 1/100/000/000 ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3-مدت اجرای کار 6 ماه می باشد.
۴-براورد اولیه اجرای کار براساس فهرست بهای راه و باند سال 97 به مبلغ 21/167/091/36۴ ریال می باشد..

5-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها ضبط خواهد شد
6-ارایه رزومه فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدراک شرکت الزامی است.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.

9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03۴۴۴3۴5211 تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی                         

آگهی تجدیدمناقصه عمومی                    

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

 )نوبت دوم(

پیاده رو سازی نام پروژه
کمربندی ولی عصر

پیاده رو سازی 
بلوار صاحب الزمان

براورد اولیه براساس فهرست 
بهای ابنیه 97)ریال(

13/618/016/2098/167/878/282

مبلغ ضمانت شرکت 
درمناقصه )ریال(

681/000/000410/000/000

6ماه6ماهمدت انجام کار)ماه(

وزش توفان شن در سیستان و بلوچستان و کرمان دست کم 273 نفر را روانه مراکز درمانی کرد
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4تابستان ریگی

در این پیام ما می خوانید

سهم بخش 
خصوصی از واگذاری 
دولتی ها؛ 13 درصد

مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشـی به مقایسه عملکرد قانون 

اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی پرداخته است.این 

دومین گزارش این نهاد پژوهشـی 
است که به واگذاری های صورت 

گرفته در شـش ماهه دوم سال 9۴، 
شـش ماهه اول سال 95 و شش 

ماهه دوم سال 95 می پردازد. 

قنات تاریخی 
شهر آران در معرض 

نابودی
تنهـا قنات تاریخی آران و بیدگل 

واقع در روسـتای محمد آباد کویرات 
در معـرض تخریب و نابودی قرار 

گرفته است.
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 توافق در سطح

تقابل در کف

2

کنوانسیون حقوقی خزر در حالی امضا شد که کماکان 
بر سر محدوده بستر و زیربستر این دریاچه بین کشورهای 
ساحلی خزر اختالف است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ــن  ــا تامی ــارزه ب ــون مب ــالح قان ــه اص الیح
شــنبه  روز  حالــی  در  تروریســم  مالــی 
بــه تاییــد شــورای نگهبــان رســیده کــه 

ــی  ــرای بررس ــس ب ــه مجل ــس دو ماه تنف
الیحــه الحــاق دولــت ایــران بــه کنوانســیون 
مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم یــا 

ــت.  20  ــیده اس ــان رس ــه پای ــم ب CFT ه
ــن  ــی ای ــان بررس ــال در جری ــرداد امس خ
الیحــه برخــی نماینــدگان مخالــف، پیشــنهاد 
مســکوت مانــدن دو ماهــه آن را مطــرح 
ــدگان  ــر نماین ــت دیگ ــا موافق ــه ب ــد ک کردن
روبــرو شــد. حــال بایــد دیــد پــس از 
ــات  ــس در جلس ــس، مجل ــن تنف ــان ای پای
ــه  ــن الیح ــی ای ــود بررس ــده خ ــه آین هفت

می گیــرد؟ ســر  از  را  جنجالــی 

CFT پایان تنفس دوماهه برای بررسی
گام دوم ایران برای خروج از فهرست سیاه 

FATF برداشته می شود؟

FATF از ایــران خواســته بــرای خــروج از لیســت 
ــیون  ــه کنوانس ــران ب ــاق ای ــح الح ــیاه، لوای س
ــالح  ــم، اص ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــارزه ب مب
ــم  ــی تروریس ــن مال ــا تامی ــارزه ب ــن مب قوانی
و مبــارزه بــا پولشــویی و الحــاق ایــران بــه 
با  مبارزه  برای  متحد  ملل  سازمان  کنوانســیون 
جرائم سازمان يافته فراملــی )پالرمــو(  را تــا 

ــاند. ــب برس ــه تصوی ــان ب آب

طرح ترافیک نمایندگان مجلس حذف شدپیام خبر
محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از حذف طرح 
ترافیک نمایندگان مجلس شورای اسالمی به درخواست خودشان خبر داد. او گفته 
که اسامی نمایندگان مجلس که از طرف مدیران مسوول رسانه ها معرفی شده بود به 
درخواست خودشان حذف شد.

پرونده هایی در شکایت 
از آمریکا به جریان انداختیم

ــور  ــی رییس جمه ــاون حقوق ــدی، مع ــا جنی لعی
گفــت کــه در واکنــش بــه اقدامــات آمریکایی هــا، 
بین المللــی  دادگســتری  دادگاه  در  ایــران 
پرونده هایــی را در شــکایت از اقدامــات دولــت 
آمریــکا بــه جریــان انداختــه اســت. بــه گــزارش ایســنا، او اضافــه کــرده کــه 
در رابطــه بــا احکامــی کــه بــه پرونده هایــی بــا موضــوع تروریســتی مربــوط 
ــر  ــاه دیگ ــی آن دو م ــت بررس ــه نوب ــی دارد ک ــران پرونده های ــد، ای می ش
ــه خاطــر  ــدی هــم ب ــران یــک دعــوای جدی اســت. وی ادامــه داده کــه ای
خــروج از برجــام و بازگردانــدن تحریم هــای ثانویــه، در دادگاه دادگســتری 
بین المللــی ثبــت کــرده و رییــس دادگاه دادگســتری بین المللــی هــم 
نامــه اداری را بــه وزیــر دادگســتری آمریــکا ارســال کــرده و خواهــان حفــظ 
ــنبه  ــه در سه ش ــی ک ــرم اتفاق ــه نظ ــا ب ــت ام ــده اس ــود ش ــت موج وضعی
ــه رییــس دادگاه دادگســتری اســت و  ــه گذشــته رخ داده خــالف نام هفت
ــد. ــری باش ــارت دیگ ــه خس ــاء مطالب ــد منش ــوع می توان ــن موض ــود ای خ

رشد ادامه دار بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی

مجموعــه بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی 
ــان  ــان در پای ــارد توم ــزار میلی ــدود 139 ه ــه ح ب
بــه  نســبت  یافتــه کــه  افزایــش  خردادمــاه 
خــرداد ســال گذشــته 37 درصــد رشــد را نشــان 
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــی 139 ه ــته بده ــنا نوش ــه ایس ــور ک ــد. آنط می ده
ــرد.  ــوان بررســی ک ــی ت ــد بخــش م ــزی را در چن ــک مرک ــه بان ــا ب بانک ه
ــه 6500 میلیــارد  اول بدهــی بانک هــای تجــاری اســت کــه در خردادمــاه ب
تومــان رســیده کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال های قبــل کاهــش دارد. بــه 
ــن  ــان و در همی ــارد توم ــه در خــرداد ســال گذشــته 8500 میلی ــه ای ک گون
ــود.  مــاه در ســال 1396 حــدود 19 هــزار میلیــارد تومــان گذاشــته شــده ب
همچنیــن بانک هــای تخصصــی کــه بیشــترین حجــم بدهــی را در اختیــار 
دارنــد، اکنــون حــدود 45 هــزار میلیــارد تومــان بــه بانــک مرکــزی بدهکارند 
کــه ایــن رقــم در خــرداد ســال گذشــته حــدود 50 هــزار میلیــارد تومــان و 
در همیــن مــاه در ســال 1395 تــا 56 هــزار  میلیــارد تومــان بــوده اســت.

و  ارشــاد  وزیــر 
بــه  خارجــه  وزیــر 

#فرزندت_کجاست 
کــه در روزهــای اخیــر 
دادنــد. نشــان  واکنــش  گرفتــه،  شــکل 

ســیدعباس صالحــی، وزیــر ارشــاد در حســاب 
شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: دو پســر و 
ــانس  ــوق لیس ــر اول ف ــر دارم. پس ــک دخت ی
دانشــگاه تهــران اســت. در تهــران زندگــی 
می کنــد. شــغل ثابــت نــدارد. بــا برخــی 
بــه  از موسســات در حوزه هــای پژوهشــی 
صــورت پــروژه ای همــکاری می کنــد. پســر دوم 
خــرداد امســال کارشناســی اش را از دانشــگاه 
اصفهــان گرفتــه اســت. دختــرم کالس چهــارم 
را گذرانــده اســت. در همیــن حــال محمــد 

ــم  ــر خارجــه کشــورمان ه ــف، وزی ــواد ظری ج
ــانس  ــرم لیس ــه پس ــران گفت ــه ای ــه روزنام ب
ــازار دارد  ــت ب ــانس مدیری ــوق لیس ــرق و ف ب
ــی  ــران زندگ ــرش در ته ــر و دخت ــا همس و ب
می کننــد و اســتخدام هیــچ جایــی نیســت و 
در حــوزه مدیریــت بــازار، کار مشــاوره ای انجــام 
ــا  ــی اســت و ب می دهــد. دختــرم طــراح داخل
همســر و دختــرش در تهــران زندگــی می کننــد 
و بیشــتر بــه تربیــت فرزنــدش مشــغول 
اســت و برخــی اوقــات طراحــی داخلــی بــرای 
ــم  ــوام انجــام می دهــد. فرزندان دوســتان و اق
ــازمان  ــن در س ــت م ــه ماموری ــال خاتم بدنب
ملــل متحــد، تحصیالتشــان را فــورا بــه اتمــام 
رســانده و بیــش از شــش ســال اســت کــه بــه 

ایــران بازگشــته اند.

واکنش دو وزیر به #فرزندت_کجاست
صالحی و ظریف پاسخ دادند

حاشیهاقتصاددولت

سهم بخش خصوصی 
از واگذاری دولتی ها؛ 

13 درصد
مرکز پژوهش های مجلس: 

اقدامات انجام شده به 
کاهش نقش دولت در 

اقتصاد منجر نشده است
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی 
اجــرای  قانــون  عملکــرد  مقایســه  بــه 
قانــون   44 اصــل  کلــی  سیاســت های 

اســت. پرداختــه  اساســی 
ــاد پژوهشــی  ــن نه ــن دومیــن گــزارش ای ای
ــه واگذاری هــای صــورت گرفتــه  اســت کــه ب
در شــش ماهــه دوم ســال 94، شــش ماهــه 
اول ســال 95 و شــش ماهــه دوم ســال 95 

می پــردازد. 
نویســندگان ایــن گــزارش نوشــته اند کــه 
ــور  ــی حض ــت فعل ــل وضعی ــی و تحلی بررس
ــدن  ــپری ش ــس از س ــاد پ ــت در اقتص دول
ــاس  ــون در قی حــدود 9 ســال از اجــرای قان
ــا زمــان قبــل از اجــرای قانــون یــاد شــده،  ب
ــات صــورت  ــم اقدام ــه رغ ــد ب نشــان می ده
ــات  ــن اقدام ــال ها، ای ــن س ــی ای ــه ط گرفت
ــش  ــه كاه ــه ب ــت ك ــوده اس ــه ای نب ــه گون ب
ــاد ــت در اقتص ــدازه دول ــد ان ــش و تحدی نق
منجــر شــده و شــرایط را بــرای تحقــق رشــد  
و توســعه اقتصــادی مناســب و پایــدار مهیــا 
كنــد. نقــش پررنــگ دولــت در اقتصــاد 
ــار عوامــل دیگــری چــون اتــكای  ملــی در كن
شــدید بــه درآمدهــای نفتــی و نیــز تشــدید 
تحریم هــای بین المللــی، اقتصــاد ایــران را در 
ســا ل های اخیــر بــا عــدم تــوازن و بی ثباتــی 
ــش  ــت بخ ــن اس ــه روش ــرده آنچ ــه ك مواج
مهمــی از اجــزای قانــون اجرای سیاســت های 
كلــی اصــل چهــل و چهــارم قانــون اساســی و 
در رأس آن سیاســتگذاری صــورت گرفتــه در 
خصــوص ایــن اصــل، بــه درســتی اجرا نشــده 
ــه  ــده ب ــور عم ــته، به ط ــال های گذش و در س
واگــذاری مالكیــت بنگاه هــا، آن هــم بــه نحــو 
غیرصحیــح پرداختــه شــده اســت. براســاس 
از مجمــوع واگذاری هــای صــورت  آمارهــا 
بخــش  ســهم  ســال ها،  ایــن  در  گرفتــه 
ــوده  ــد ب ــدود 13 درص ــا در ح ــی تنه خصوص
ــدان  ــوان در فق ــر می ت ــن ام ــل ای ــه از دالی ك
بخــش خصوصــی توانمنــد و فضــای رقابتــی 
ــی محیــط نامناســب  ــه طــور كل مناســب و ب
كســب وكار نــام بــرد.  در آخریــن گــزارش اتاق 
ــره  ــران از فضــای کســب وکار، نم ــی ای بازرگان
ایــن شــاخص 6.15 در فصــل بهــار بــوده کــه 
بدتریــن نمــره در هفــت فصــل اخیــر اســت.

توافق در سطح ، تقابل در کفسوژه
کنوانسیون حقوقی خزر در حالی امضا شد که کماکان بر سر محدوده 
بستر و زیربستر این دریاچه بین کشورهای ساحلی خزر اختالف است

مذاکره برای تعیین سهم هر کشور از خزر  بیش از دو دهه است که بی نتیجه مانده

ــاحلی  ــورهای س ــران کش ــت س نشس
دریــای خــزر در حالــی بــه پایــان 
ــن  ــالف بی ــن اخت ــه مهم تری ــید ک رس

کشــورها کمــاکان باقــی اســت.
کــه  خــزر  حقوقــی  کنوانســیون  در 
قزاقســتان  اکتائــو  در  گذشــته  روز 
ــران،  ــور ای ــای جمه ــای روس ــه امض ب
و  ترکمنســتان  قزاقســتان،  روســیه، 
ــه  ــه گفت ــه ب ــید، اگرچ ــان رس آذربایج
مهمــی  اصــول  روحانــی  حســن 
ممنوعیــت  بــر  »تصریــح  همچــون 
حضــور نیروهــای مســلح بیگانــه«، 
ــًا  ــوردی صرف ــه دریان ــار هرگون »انحص
پنــج کشــور ســاحلی«،  بــا پرچــم 
»ممنوعیــت دراختیــار قــراردادن قلمــرو 

کشــورهای ســاحلی بــه بیگانــگان برای 
ــور  ــر کش ــه دیگ ــاوز علی ــدام و تج اق
»محیــط  از  »حفاظــت  ســاحلی«، 
زیســت« و »منابــع زنــده آبــی« در 
کنوانســیون حقوقــی خــزر وجــود دارد 
زیربســتر  و  بســتر  »محــدوده  امــا 
هنــوز تعییــن نشــده اســت.« ایــن 
مســاله کــه بــه اســتفاده از بســتر دریــا 
و منابــع زیریــن آن مربــوط اســت، 
اختــالف  محــل  تاکنــون  دیربــاز  از 
ــه  ــوده ک ــزر ب ــاحلی خ ــورهای س کش
ــر  ــر س ــره ب ــش مذاک ــال پی از 21 س
ــه  ــه نتیج ــا ب ــد ام ــروع کردن آن را ش
نرســیدند.  گفتــه می شــود دریــای 
ــکه  ــارد بش ــه 50 میلی ــک ب ــزر نزدی خ
نفــت و  9 تریلیــون مترمکعــب گاز 
طبیعــی دارد و طبیعــی اســت کــه 
کشــورهای ســاحلی خــزر بــه فکــر 
اســتفاده بیشــتر از ایــن منابــع باشــند.

سناریوهای موجود
در  کــه  ســناریویی  اصلی تریــن 
ــیار  ــر آن بس ــر س ــر ب ــال های اخی س
منصــف  »خــط  بــه  شــده  بحــث 
اصــالح شــده« مشــهور اســت. حــدود 
ــان  ــیه، آذربایج ــش روس ــال پی 15 س
امضــا  تفاهم نامــه ای  قزاقســتان  و 
کردنــد کــه بــر اســاس آن  ســهم هــر 
ــول  ــاس ط ــا براس ــف دری ــور از ک کش
ــای  ــود و آب ه ــن می ش ــواحل معی س
ــود.  ــد ب ــترک خواه ــا مش ــطح دری س
ــر  ــال های اخی ــور در س ــه کش ــن س ای
به دنبــال جلــب موافقــت ایــران بودنــد 
ــهم  ــن کار، س ــا ای ــه ب ــا ک ــا از آنج ام
ــن  ــد )کمتری ــر از 13 درص ــران کمت ای
ســهم در میــان کشــورهای ســاحلی 
خــزر( می شــود، مســووالن کشــورمان 
نمی رونــد.  ســناریو  ایــن  بــار  زیــر 
دومیــن ســناریو امــا پیشــنهادی اســت 

کــه  ایــران به دنبــال اجــرای آن اســت. 
ــران پیشــنهاد  در ســال های گذشــته ای
تقســیم مســاوی کــف و ســطح خــزر 
ــه  ــج کشــور ســاحلی را داده ک ــن پن بی
ســهم هــر کشــور 20 درصــد می شــود. 

ترکمانچای دیگری در راه است؟
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــان برخ ــن می در ای
قراردادهــای میــان ایــران و شــوروی در 
ــزر  ــران از خ ــهم ای ــال های دور، س س
معتقدنــد  و  می داننــد  درصــد   50 را 
ــه کشــورهای قزاقســتان،  ــی ک از آنجای
از  پــس  آذربایجــان  و  ترکمنســتان 
ایجــاد شــدند،  فروپاشــی شــوروی 
ــد  ــان 50 درص ــد هم ــران بای ــهم ای س
بمانــد. بســیاری از کارشناســان امــا بــا 
ــزاره  ــر گ ــه »اگ ــرض ک ــش ف ــن پی ای
بــاال صحــت داشــته باشــد«، معتقدنــد 
امــکان ایــن امــر وجــود نــدارد چــرا کــه 
ــه  ــا ب ــه تنه ــر ن ــن ام ــر ای پافشــاری ب
نفــع ایــران نیســت، کــه ممکــن اســت 
ــران و  ــط ای ــران در رواب ــاد بح ــا ایج ب
چهــار کشــور دیگــر، عمــال ســهم ایــران 
را حتــی از حــدود 13 درصــدی کــه در 
ــن  ــد. در ای ــر کن ــد، کمت ــر گرفته ان نظ
میــان امــا مــرور قراردادهــای پیشــین 

میــان ایــران و شــوروی )ترکمانچــای،  
 )1940 قــرارداد  و   1921 قــرارداد 
ســهم 50 درصــدی ایــران از خــزر را 
زمینــه،  ایــن  در  نمی کنــد.  اثبــات 
ــط  ــی، پژوهشــگر رواب ســجاد طباطبای
بین الملــل روز گذشــته در توییتــر خــود 
ــای  ــب ترکمانچ ــه موج ــه ب ــت ک نوش
ــتیرانی  ــق کش ــی ح ــران حت ــور ای کش
ــای خــزر  ــران در دری ــا پرچــم ای آزاد ب
را هــم از دســت داده بــود؛ چــه برســد 
ــع  ــتفاده از مناب ــق اس ــت ح ــه تثبی ب
ــا  ــم صرف ــال 1921 ه ــویه. در س بالس
ــای  ــویه در دری ــتیرانی بالس ــق کش ح
خــزر کــه بــه موجــب ترکمنچــای از مــا 
ــده  ــود مجــددا بازگردان ســلب شــده ب
حــق  بــه  اشــاره ای  امــا  می شــود 
انتفــاع از منابــع نشــده و حتــی خــزر 
ــال  ــه عم »آب آزاد« محســوب شــده ک
بــه ضــرر ماســت. در ســال 1940 هــم 
ــن از  ــه ســهم طرفی ــاره ای ب ــچ اش هی
منابــع خــزر نشــده و تنهــا نکتــه مثبــت 
آن اســتفاده از عنــوان »دریــای ایــران-

شــوروی« در متــن قــرارداد اســت کــه 
آن هــم از نظــر حقوقــی چیــزی را بــه 

ــد. ــر نمی ده ــا تغیی ــع م نف

ــر  ــزر، وزی ــی خ ــیون حقوق ــای کنوانس ــس از امض پ
امــور خارجــه کشــورمان اعالمیــه تفســیری از ایــن 
کنوانســیون بــرای چهــار کشــور دیگــر فرســتاد. در 
ایــن  اعالمیــه تاکیــد شــده کــه در کنوانســیون رژیــم 
ــتر  ــتر و زیربس ــدوده بس ــزر، مح ــای خ ــی دری حقوق
تعییــن نشــده اســت؛ ایــن کار مــی بایســتی متعاقبــا 
و طــی توافــق میــان طــرف هــای ذیربــط انجــام شــود. 
همچنیــن ظریــف اعــالم کــرده کــه جمهــوری اســالمی 
ــان  ــرارداد 1921 می ــاد مربوطــه ق ــررات و مف ــران مق ای
ایــران و جمهــوری سوسیالیســت فدراتیــو روســیه 
ــی  ــی و بحرپیمای ــرارداد  1940 بازرگان ــن ق ــم چنی و ه
میــان ایــران و اتحــاد جماهیــر سوسیالیســت شــوروی 
را یــادآوری و خاطرنشــان مــی کنــد. براســاس ایــن دو 
قــرارداد حــق کشــتیرانی در خــزر بــه طــور مســاوی بیــن 

ــود. ــده ب ــیم ش ــوروی تقس ــران و ش ای

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

ســاماندهی  شــرکت  مدیرعامــل 
تهــران  شــهر  مشــاغل  و  صنایــع 
شــرکت های  کــه  ایــن  بیــان  بــا 
بــا  مقابلــه  حــوزه  در  پیمانــکاری 
بــرای  تنهــا  مــوذی  حیوانــات 
و  تجهیــزات  میــزان  »فعالیــت، 
بــا  منافــذی کــه در حــوزه مقابلــه 
ــن  ــد« از ای ــدود می کنن ــا مس موش ه
می کننــد،  دریافــت  پــول  شــرکت 

گفــت: ورود مــوش های زنده از ســایر 
ــرای  ــران ب ــهر ته ــه ش ــر ب ــاط دیگ نق
ــایعه ای  ــاس ش ــول از اس ــت پ دریاف
ــت:  ــاد افشــار گف بیــش نیســت. فره
بــه تازگــی مرکــز مطالعــات شــهرداری 
تهــران بــا یکــی از شــرکت هــا در ایــن 
حــوزه قــراردادی منعقــد کــرده اســت 
ــم  ــک ســال و نی ــد ظــرف ی ــه بتوان ک
آینــده بــا مبنــای علمــی بــرآوردی 

ســطح  در  موش هــا  جمعیــت  از 
بیاورنــد.  دســت  بــه  تهــران  شــهر 
ــچ  ــته هی ــا در گذش ــالم آماره ــذا اع ل
ــت.  ــته اس ــی نداش ــای علم ــک مبن ی
شــرکت مــا نیــز بــرای شــناخت تنــوع 
زیســتی ایــن حیــوان در ســطح شــهر 
قــراردادی بــا انســتیتو پاســتور ایــران 
منعقــد کــرده اســت کــه تنــوع زیســتی 
جمعیــت مــوش هــا شناســایی شــود. 
ــا ایــن  او اظهــار کــرد: بــرای مبــارزه ب
حیوانــات در ســطح شــهر تهــران از 
اســاتید جانورشــناس نیــز دعــوت بــه 
ــی  ــکیل تیم ــا تش ــم و ب ــل آوردی عم
در ایــن خصــوص بــه دنبــال نیازهــای 

اکولوژیــک ایــن حیــوان هســتیم.

محیــط  حفاظــت  اداره  پایــش  و  نظــارت  معــاون 
ــی  ــم کارشناس ــکیل تی ــران از تش ــتان ته ــت اس زیس
بــرای بررســی وضعیــت دریاچــه نمــک قــم خبــر داد. 
ــک  ــه نم ــی از دریاچ ــای مختلف ــا عکس ه ــن روزه ای
ــی و  ــبکه های اجتماع ــدن آن در ش ــک ش ــم و خش ق
ســایت های مختلــف دســت بــه دســت می شــود. 
ــط  ــی اداره محی ــاون فن ــه احمــد شــفیعی مع ــه گفت ب
ــه  ــوز ب ــم هن ــک ق ــه نم ــم- دریاچ زیســت اســتان ق
طــور کامــل خشــک نشــده اســت و اکنــون نیــز اگــر 
ــار زده  ــه کن ــای ســطح دریاچ ــانتیمتر نمک ه ــد س چن
شــود، بــه آب می رســیم ولــی اگــر ایــن دریاچــه 
ــه  ــد ب ــی برس ــرگ نهای ــه م ــود و ب ــک ش ــال خش کام
ریزگردهــای  تولیــد  200هزارهکتــاری  یــک کانــون 
نمکــی تبدیــل می شــود کــه ایــن موضــوع بــرای 
اســتان قــم، تهــران و اســتان های مرکــزی کشــور 
یــک تهدیــد زیســت محیطــی بــزرگ اســت.با توجــه 
بــه تاثیرگــذاری وضعیــت دریاچــه نمــک قــم بــر 
ــاون  ــتگاری -مع ــد رس ــران محم ــت ته ــط زیس محی
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  پایــش  و  نظــارت 

ــا  ــه آی ــن ســوال ک ــه ای ــران - در پاســخ ب اســتان ته
ــه  ــک و ب ــل خش ــور کام ــه ط ــم ب ــک ق ــه نم دریاچ
ــر  ــت: ب ــل شــده اســت، گف ــار تبدی ــرد و غب ــون گ کان
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــتور مدی ــاس دس اس
ــرای بررســی  ــم کارشناســی ب ــک تی ــران ی اســتان ته
شــد.وی  تشــکیل  قــم  نمــک  دریاچــه  وضعیــت 
تصریــح کــرد: ایــن تیــم کارشناســی بــه زودی از 
ــا  ــاهدات آن ه ــج مش ــد و نتای ــد می کنن ــه بازدی منطق
ــتان  ــار اس ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــروه مقابل در کارگ
تهــران بررســی می شــود. پیــش از ایــن مهــرداد 
ــت  ــط زیس ــی اداره محی ــاون فن ــنی -مع کتال محس
اســتان تهــران- اظهــار کــرده بــود: ایــن موضــوع کــه 
ــی  ــی و زمان ــن مقطــع فصل ــم در ای دریاچــه نمــک ق
ــار شــده  ــون گــرد و غب ــه کان از بیــن رفتــه و تبدیــل ب
اســت را از نظــر علمــی تاییــد نمی کنم.بــه گفتــه 
و  تاالب هــا  تامیــن حق آبــه  بــرای  نگرانی هــا  وی، 
دریاچه هــای اســتان تهــران و اطــراف آن از جملــه 
دریاچــه نمــک قــم وجــود دارد ولــی کشــور مــا 
ــالی اســت  ــر خشکس ــه درگی ــال اســت ک ــن س چندی
ــود.  ــدیدتر می ش ــتان ها ش ــت در تابس ــن وضعی و ای
چنانچــه در فصل هــای بارشــی بــارش بــه انــدازه 

ــود ــا می ش ــه احی ــد دریاچ ــی باش کاف

اجرای طرح هایی  ضرورت 
بــرای احیای حوزه دریاچه نمک

ــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان  ــه گفتــه مدیــرکل مناب ب
قــم، بعــد از خشــک شــدن تدریجــی روان آب هــای 
دریاچــه نمــک، بلورهــای نمــک کــه در ســطح زمیــن قــرار 
ــی  ــا معدن ــی ی ــای عمران ــره برداری ه ــر به ــه در اث گرفت
بتدریــج شکســته می شــود و بــا یــک وزش بــاد بــه 
ــه  ــی ک ــای نمک ــد ریزگرده ــد و می توان ــی آی ــت درم حرک
ــد. از  ــاد کن ــت را ایج ــرب اس ــان مخ ــالمت انس ــرای س ب
ایــن رو تدویــن و ابــالغ طرحــی بــرای احیــای حوزه هــای 
اطــراف دریاچــه نمــک ماننــد دریاچــه ارومیــه ضــروری به 
نظــر می رســد. بنابرایــن بایــد تــالش کــرد تــا طرحــی هــم 
بــرای احیــای ایــن قبیــل دریاچه هــا برنامه ریــزی شــود.

انتقال موش های زنده به 

پایتخت  شایعه است

معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران خبر داد

 اجرای طرح »کاهش« از 

اول آبان در کل پایتخت

ــه از اول  ــرد ک ــالم ک ــران اع ــک شــهرداری ته ــل و ترافی ــاون حمــل و نق مع
ــیدآقایی  ــن پورس ــود. محس ــی می ش ــش )LEZ( اجرای ــرح کاه ــاه ط آبانم
ــا اعــالم اجــرای طــرح کاهــش  ــری خــود ب ــح یکشــنبه در نشســت خب صب
از اول آبانمــاه در همــه ســطح شــهر بــه صــورت 24 ســاعته گفــت: دو 
ــه  ــه هم ــا اســت ک ــم تهرانی ه ــه مه ــک دغدغ ــوا و ترافی ــی ه مســاله آلودگ
ــه  ــان اینک ــا بی ــردد.وی ب ــوع می گ ــن موض ــول ای ــز ح ــا نی ــای م برنامه ه
امــروز برنامــه مــا فــراروی حــل مشــکل آلودگــی هــوا متمرکــز شــده اســت، 
ــی از  ــوارض ناش ــر ع ــر اث ــر ب ــاالنه 5000 نف ــا س ــاس آماره ــر اس ــت: ب گف
ــه 70 درصــد آلودگــی  ــن در حالیســت ک ــد و ای ــوا جــان می دهن آلودگــی ه
ــاون  ــت. مع ــل اس ــل و نق ــایل حم ــردد وس ــی از ت ــز ناش ــران نی ــوای ته ه
ــی  ــه فن ــم در اولیــن گام معاین ــان اینکــه ســعی کردی ــا بی ــران ب شــهردار ته
در تهــران را جدی تــر بگیریــم، ادامــه داد: حــاال از اول آبانمــاه طــرح 
ــای  ــه خودروه ــد هم ــد و بای ــری می یاب ــران تس ــهر ته ــش در کل ش کاه
ــه دوم از  ــه مرحل ــان اینک ــا بی ــند.وی ب ــته باش ــی داش ــه فن ــردد معاین مت
ــی می شــود،  ــه اجرای ــت روز هفت ــه صــورت 24 ســاعته و هف ــاه ب اول آبانم
ــه  ــان جریم ــی را از اول آب ــه فن ــد معاین ــای فاق ــا خودروه ــت: دوربین ه گف
ــه  ــد معاین ــای فاق ــار خودروه ــی در انتظ ــزار تومان ــه 50 ه ــد و جریم می کنن
ــر  ــران خب ــتاندار ته ــته اس ــتور روز گذش ــن از دس ــت. وی همچنی ــی اس فن
داد و گفــت: اســتاندار تهــران طــی نامــه ای بــه همــه کارخانجــات، ارگان هــا 
ــرای تامیــن ســرویس  ــد ب و دســتگاه ها اعــالم کــرده اســت کــه حــق ندارن
ــد  ــان فاق ــه اتوبوس هایش ــد ک ــرارداد ببندن ــی ق ــا پیمانکاران ــان ب کارکنان ش
معاینــه فنــی اســت و امیدواریــم زمســتان امســال شــاهد کاهــش آلودگــی 

ــوا باشــیم. ه

معاون فنی محیط زیست مازندران:

تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت 
دریاچه نمک قم

معـاون نظـارت و پایـش اداره حفاظـت 
محیط زیسـت اسـتان تهران از تشـکیل 
وضعیـت  بررسـی  بـرای  کارشناسـی  تیـم 
دریاچـه نمک قم خبـر داد. محمد رسـتگاری 
حفاظـت  اداره  پایـش  و  نظـارت  -معـاون 
محیـط زیسـت اسـتان تهـران - در پاسـخ به 
ایـن سـوال که آیـا دریاچـه نمک قـم به طور 
کامـل خشـک و بـه کانون گـرد و غبـار تبدیل 
شـده اسـت، گفت: بر اساس دسـتور مدیرکل 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران یـک 
وضعیـت  بررسـی  بـرای  کارشناسـی  تیـم 

دریاچـه نمـک قـم تشـکیل شـد.

ــزد در  ــتان ی ــجویی اس ــکل های دانش ــی و تش ــای علم انجمن ه
ــی کشــور را  بیانیــه ای مشــترک پیرامــون بحــران آب، مدیریــت آب
نیازمنــد تغییــرات جــدی و اساســی دانســتند.در حــال حاضــر بــه 
ــی،  ــوالت اجتماع ــد تح ــا در فرآین ــه ای از رویداده ــل مجموع دلی
اقتصــادی و زیســت محیطــی ناشــی از رویکــرد حاکــم بــر توســعه  
نامــوزون کشــور، مدیریــت منابــع آبــی بــا مشــکالت عمیقــی مواجه 
شــده اســت؛ انجمن هــای علمــی و تشــکل های دانشــجویی 
دانشــگاه های اســتان یــزد بــا صــدور بیانیــه ای پیشــنهادها و 
راهکارهــای الزم را در جهــت شناســایی علــل و کاهــش آثــار مخــرب 

خشکســالی و کــم آبــی ارائــه کردنــد. بخشــی از متــن بیانیــه بدیــن 
شــرح اســت:» مشــکالت عمیــق موجود چــه در بعد عرضــه و تقاضا 
ــه مرحلــه ی بحرانــی و سرنوشــت  و چــه در بعــد کّمــی و کیفــی ب
ســازی رســیده بــه گونــه ای که پایــداری حیات را در سرتاســر کشــور 
در معــرض تهدیــد جــدی قــرار داده اســت.« بــه عبارتــی دیگــر بــا 
توجــه بــه تشــدید بحــران آب در برخــی اســتان های کشــور ماننــد 
سیســتان و بلوچســتان، یــزد، اصفهــان و غیــره و  آثار مخــرب آن بر 
زندگــی مــردم، شــرایط اقلیمــی کشــور و حیــات وحــش، مدیریــت 

آبــی کشــور نیازمنــد تغییراتــی جــدی و اساســی اســت.

طــرح  اصفهــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  محققــان 
بــا  زیســت پاالیی  روش  بــه  انزلــی  تــاالب  »احیــای 
فناوری هــای بومــی« را بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــد کــه مــورد پذیــرش ایــن ســازمان قــرار گرفتــه  ــه کرده ان ارائ
اســت. رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در نامــه ای 
خطــاب بــه رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــورتخصیص 

بودجــه الزم بــه منظــور حمایــت از طــرح و آغــاز فراینــد احیــای 
ــری  ــه کالنت ــی را خواســتار شــد. در بخشــی از نام ــاالب انزل ت
ــی و  ــع رســوبات آل ــده اســت: »مشــکل تجم ــه نوبخــت، آم ب
ــت  ــی اس ــاالب انزل ــای ت ــن تهدیده ــی از مهمتری ــی یک معدن
ــدن  ــال خشک ش ــود، احتم ــوبگذاری موج ــرعت رس ــا س ــه ب ک

ــود دارد. « ــک وج ــده نزدی ــاالب در آین ــل ت کام

نامه »کالنتری« به »نوبخت« برای حمایت از احیای تغییرات جدی در مدیریت آبی کشور ایجاد شود

تاالب انزلی

پیام زیست فرمانده نیروی انتظامی درباره ادعایی که اخیرا درباره عمدی بودن آتش سوزی 
هورالعظیم از سوی کشور عراق مطرح شده است نیز گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی 

در خصوص آتش زدن هورالعظیم توسط عراقی ها به ما نرسیده است.

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019002153 ـ 1397/4/14 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فرهــاد کریمیــان فرزنــد 
هوشــنگ بشــماره شناســنامه 3924 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت 212/23 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــه طبق ــاختمان س س
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی  789 از 12 اصل ــالک فرع پ
389 واقــع در قریــه قلعــه بیــن بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای عیســی عیســوی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/7               
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     آگهی مزایده اموال غیر منقول
             ) اسناد رهنی(

ــدانگ  ــه 9600069 شش ــی کالس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
ــی از 130  ــالک 19 فرع ــان بشــماره پ ــاب آپارتم ــک ب ــان ی عرصــه و اعی
مفــروز و مجــزا شــده از 7- فرعــی از اصلــی قطعــه 12 واقــع در آســتارا 
– خیابــان حکیــم نظامــی غربــی بخــش 31 گیــالن بــه مســاحت 106/61 
مترمربــع کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت 22606 صفحــه 334 دفتــر 
161 بشــماره چاپــی 003218 بنــام یاشــار مجتهــدی اردبیلــی ثبــت 
ــی  ــل م ــدود و مشــخصات آن بشــرح ذی ــه ح ــده اســت، ک ــادر ش و ص
ــت .  ــرقی اس ــمت دوم آن ش ــه قس ــمت، ک ــه قس ــماال در س ــد: ش باش
اول دیواریســت بطــول 9/09 نــه متــرو نــه ســانتیمتر بــه فضــای حیــاط 
خلــوت دوم دیواریســت بطــول 1/32 یــک متــر و ســی و دو ســانتیمتر 
ــول 4/85  ــت بط ــره اس ــوار و پنج ــوم دی ــوت س ــاط خل ــای حی ــه فض ب
چهــار متــر و هشــتاد و پنــج ســانتیمتر بــه فضــای حیــاط خلــوت شــرقا 
ــاد و  ــه طــول 3/72 ســه متــر و هفت در ســه قســمت اول دیواریســت ب
ــول 0/99  ــت بط ــوت دوم دیواریس ــاط خل ــای حی ــه فض ــانتیمتر ب دو س
نــود و نــه ســانتیمتر بــه آپارتمــان قطعــه 13 ســوم دیواریســت مشــترک 
ــه  ــه آپارتمــان قطع ــه ســانتیمتر ب ــاد و ن ــر و هفت ــار مت بطــول 4/79 چه
13 – جنوبــا دیواریســت مشــترک بطــول 4/94 چهــار متــر و نــود و 
ــه  ــا در هشــت قســمت ک ــه 13 غرب ــان قطع ــه آپارتم ــار ســانتیمتر ب چه
قســمت هــای ســوم و پنجــم آن شــرقی ، قســمت هــای دوم و چهــارم 
ــر و  ــار مت ــی، اســت اول دیواریســت بطــول 4/54 چه و ششــم آن جنوب
ــوار اســت  ــو  دی ــه مشــاعی دوم درب ــه راه پل پنجــاه و چهــار ســانتیمتر ب
ــه مشــاعی ســوم  ــه راه پل ــر و هفــده ســانتیمتر ب ــار مت بطــول 4/17 چه
دیواریســت بطــول 0/24 بیســت و چهــار ســانتیمتر بــه راه پلــه مشــاعی 
چهــارم دیواریســت بطــول 1/83 یــک متــر و هشــتاد و ســه ســانتیمتر بــه 
آسانســور پنجــم دیواریســت بطــول 0/92 نــود دو ســانتیمتر بــه آسانســور 

ششــم دیواریســت مشــترک بطــول 2/86 دو متــر و هشــتاد  و شــش 
ــول  ــم دیواریســت مشــترک بط ــه 14 هفت ــان قطع ــه آپارتم ــانتیمتر ب س
ــتم  ــه 14 هش ــان قطع ــه آپارتم ــانتیمتر ب ــارده س ــر و چه ــج مت 5/14 پن
دیواریســت بطــول 2/24 دو متــر و بیســت و چهــار ســانتیمتر بــه فضــای 
ــه  ــتری ب ــمی دادگس ــی رس ــه کارشناس ــق نظری ــه طب ــوت ک ــاط خل حی
مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی گردیــد، 
پــالک فــوق بصــورت آپارتمــان از قطعــه 12 تفکیکــی بــه مســاحت 106/61 
ــع واقــع در ســمت شــمالی طبقــه ســوم و بصــورت یــک واحــد  مترمرب
ــا  ــه از ســاختمان تجــاری مســکونی ب آپارتمــان مســکونی دو اتــاق خواب
ــاختمان  ــه س ــوده و دارای پروان ــال ب ــت ده س ــا قدم ــی ب ــاختار بتن س
بشــماره 85/9/26 – 19919 و گواهــی پایــان کار بشــماره 50392279 
– 92/1/19 از شــهرداری آســتارا مــی باشــد و دارای انشــعابات آب و 
ــد .  ــی باش ــی م ــگ اختصاص ــاری و پارکین ــد انب ــوده و فاق ــرق و گاز ب ب
2- ششــدانگ یــک بــاب آپارتمــان قطعــه 18 تفکیکــی بشــماره پــالک 
ــل  ــی از اص ــده از 7- فرع ــزا ش ــروز و مج ــی مف ــی از 130 اصل 25 فرع
مذکــور در ســمت شــمالی طبقــه پنجــم واقــع در آســتارا – حکیــم 
ــت و  ــل ثب ــت آن ذی ــه ســند مالکی ــالن ک ــی بخــش 31 گی ــی غرب نظام
ــت  ــی ثب ــدی اردبیل ــار مجته ــام یاش ــر 161 بن ــه 352-22612 دفت صفح
ــی  ــل م ــرح ذی ــخصات آن بش ــدود و مش ــه ح ــت ک ــده اس ــادر ش و ص
ــت  ــرقی اس ــمت دوم آن ش ــه قس ــمت ک ــه قس ــماال : در س ــد . ش باش
اول دیواریســت بطــول 9/09 نــه متــر و نــه ســانتیمتر بــه فضــای حیــاط 
خلــوت دوم دیواریســت بطــول 1/32 یــک کتــر و ســی و دو ســانتیمتر 
ــول 4/85  ــت بط ــره اس ــوار و پنج ــوم دی ــوت س ــاط خل ــای حی ــه فض ب
ــوت .  ــاط خل ــای حی ــه فض ــانتیمتر ب ــج س ــتاد و پن ــر و هش ــار مت چه
شــرقا در ســه قســمت اول دیواریســت بطــول 3/72 ســه متــر و هفتــاد 
و دو ســانتیمتر بــه فضــای حیــاط خلــوت دوم دیواریســت بطــول 0/99 
ــه 19 ســوم دیواریســت مشــترک  ــان قطع ــه ســانتمتربه آپارتم ــود و ن ن
بطــول 4/79 چهــار متــر و نــه ســانتیمتر بــه آپارتمــان قطعــه 19 – جنوبــا: 

دیواریســت مشــترک بطــول 4/94 چهــار متــر و نــود و چهــار ســانتیمتر 
ــا: در هشــت قســمت کــه قســمت هــای  ــه آپارتمــان قطعــه 19 – غرب ب
ــم آن  ــارم و شش ــای دوم و چه ــمت ه ــرقی، قس ــم آن ش ــوم و پنج س
جنوبــی اســت اول دیواریســت بطــول 4/54 چهــار متــر و پنجــاه و چهــار 
ســانتیمتر بــه راه پلــه مشــاعی دوم درب و دیــوار اســت بطــول 4/17 چهار 
ــه مشــاعی ســوم دیواریســت بطــول  ــه راه پل ــر و هفــده ســانتیمتر ب مت
0/24 بیســت و چهــار ســانتیمتر بــه راه پلــه مشــاعی چهــارم دیواریســت 
بطــول 1/83 یــک متــر و هشــتاد و ســه ســانتیمتر بــه آسانســور پنجــم 
دیواریســت بطــول 0/92 نــود و دو ســانتیمتر بــه آسانســور ششــم 
دیواریســت مشــترک بطــول 2/86 دو متــر و هشــتاد و شــش ســانتیمتر 
ــج  ــم دیواریســت مشــترک بطــول 5/14 پن ــه 20 هفت ــان قطع ــه آپارتم ب
ــت  ــتم دیواریس ــه 20 هش ــان قطع ــه آپارتم ــانتیمتر ب ــارده س ــر و چه مت
ــاط  ــای حی ــه فض ــانتیمتر ب ــار س ــت و چه ــر و بیس ــول 2/24 دو مت بط
ــه  ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــط کارش ــی توس ــر ارزیاب ــه براب ــوت ک خل
مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی گردیــد 
ــال و  ــواب و ه ــاق خ ــرد و ات ــان مشــتمل ب ــاب آپارتم ــه بصــورت یکب ک
ــماره 25  ــکونی بش ــری مس ــا کارب ــتی ب ــرویس بهداش ــپزخانه و س آش
ــی مذکــور واقــع در  ــی مفــروز و مجــزی شــده از اصل فرعــی از 130 اصل
آســتارا خیابــان حکیــم نظامــی غربــی در ســمت شــمالی طبقــه پنجــم بــا 
قدامــت ده ســال و دارای پروانــه ســاختمانی شــماره 19919 – 85/9/26 
و پایــان کار شــماره 50392279- 92/1/19 از شــهرداری آســتارا مــی 
ــگ  ــاری و پارکین ــد انب ــرق و گاز و فاق ــعابات آب و ب ــد و دارای انش باش
اختصاصــی مــی باشــد. طبــق ســند رهنــی شــماره 52603 – 92/10/28 
ــک  ــن بان ــال در ره ــغ 2000000000 ری ــال مبل ــتارا درقب ــه 109 آس د فترخان
ــق نظــر کارشــناس رســمی هــر یــک از  ــران زمیــن قــرار گرفتــه و طب ای
ــال  ــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ری ــغ یــک میلی ــه مبل پــالک هــا ب
ارزیابــی شــده کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مســتاجر مــی 
باشــد، پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یــک شــنبه مــورخ 97/6/11 

ــب  ــان امــام جن ــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا – خیاب در اداره ثب
دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده هــر کــدام 
از پــالک هــا از مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال 
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم 
ــرق، گاز اعــم  ــه آب ، ب ــوط ب ــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب ب
ــورد  ــه م ــی ک ــرف در صورت ــتراک و مص ــق اش ــا ح ــعاب و ی ــق انش از ح
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آن ه مزای
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم ازاینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم 
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 
وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 
بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا 
ــردد،  ــل رســمی گ ــده تعطی ــه روز مزای ــا چنانچ ــردد ضمن ــی گ وصــول م
ــرر  ــکان مق ــاعت و م ــان س ــی در هم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع مزای
برگــزار خواهــد شــد و بــه موجــب نامــه شــماره 1011/30 – 97/3/30 بانک 
پــالک هــای مــورد مزایــده دارای بیمــه نامــه آتــش ســوزی و حــوادث 
مــی باشــد ضمنــا مــازاد پــالک هــای فــوق بشــرح ذیــل بازداشــت مــی 
باشــد. 1- بــه موجــب نامــه صــادره از شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی 
آســتارا بشــماره 9510111820400817 – 95/7/18 در قبــال 3719000000 
ــه موجــب نامــه 9510111820401676-  ریــال بازداشــت مــی باشــد 2- ب
ــی دادگســتری آســتارا در  95/12/9 صــاره از شــعبه اجــرای احــکام مدن
ــماره  ــه ش ــر نام ــد. 3- براب ــی باش ــت م ــال بازداش ــال 660000000 ری قب
ــی  9610111820500217 – 96/2/11 صــادره از شــعبه اجــرای احــکام مدن
ــت  ــه ریاس ــر نام ــال 4- براب ــال 500000000 ری ــتارا در قب ــتری آس دادگس
محتــرم اجــرای احــکام مدنــی آســتارا 961011182400190 – 96/2/12 در 

ــد. ــال بازداشــت گردی ــال 871000000 ری قب
تاریخ انتشار: 97/5/21
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آگهی حصر وراثت  
فرزنـد  آبـاد  علـم  بیگـی  عبدالعلـی جعفـر  آقـای 
بشـرح    11 شناسـنامه   دارای  غالمعبـاس 
  97.5.21 مـورخ    970216 شـماره    دادخواسـت 
توضیـح داده شـادروان غالمعبـاس جعفـر بیگـی علـم آبـاد فرزنـد 
علی   بشناسـنامه  2 در تاریخ 1397.3.17 در شهررفسـنجان  فوت 
شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1-عبدالعلـی 
جعفـر بیگـی علـم آبـاد ش ش 3051764094 فرزنـد غالمعبـاس 
متولـد 1356 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی2-عبدالمهدی جعفر 
بیگـی علـم آبـاد ش ش 3051692692 فرزنـد غالمعبـاس متولـد 
جعفـر  مهـدی  متوفی3-محمـد  فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   1341
بیگـی علـم آبـاد ش ش 30522664890 فرزنـد غالمعبـاس متولد 
بیگـی  جعفـر  متوفی4-فاطمـه  فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   1365
علـم آبـاد ش ش 3051646164 فرزنـد غالمعبـاس متولـد 1343 
صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی5-طاهـره جعفـر بیگـی علـم آبـاد 
صـادره   1350 متولـد  غالمعبـاس  فرزنـد   3051750204 ش  ش 
رفسـنجان فرزنـد متوفی6-طیبـه جعفـر بیگـی علـم آبـاد ش ش 
3051759171 فرزنـد غالمعبـاس متولـد 1353 صـادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفی7-بتـول جعفر بیگی علم آبـاد ش ش 3051771971 
فرزنـد غالمعبـاس متولد 1359 صـادره رفسـنجان فرزند متوفی8-
آبـاد ش ش 3050466782 فرزنـد  بیگـی علـم  عصمـت جعفـر 
غالمعبـاس متولـد 1343 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی9-زهـرا 
جعفـری ش ش 13 فرزنـد اسـدا... متولد 1323 صادره رفسـنجان 
همسـر متوفی. لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه 
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر 
آگهـی به شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد 
شـد و هـر وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م-الـف3848
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

آگهی ابالغ وقت دادرسی  
آقـای  بـه  بدینوسـیله 
ابوالفضـل رحمانـی فعـال 
ابـالغ  المـکان  مجهـول 
فاضـالب  و  آب  و  شـرکت  مـی گـردد 
ای  شـکوائیه  رفسـنجان  شهرسـتان 
علیـه شـما دائـر بـر انشـعاب غیـر مجاز 
بـه ایـن دادگاه تقدیـم کـه بـه کالسـه 
بـرای روز سـه شـنبه  و  ثبـت   970617
وقـت   9 سـاعت   1397.6.27 مـورخ 
مراتـب  لـذا  تعییـن گردیـده  رسـیدگی 

حسـب تقاضـای نماینـده اداره شـاکی 
بـه  دادگاه  محتـرم  دادرس  دسـتور  و 
اسـتناد ماده 344 قانون ائین دادرسـی 
کیفـری یـک نوبـت در یکـی از جرایـد 
کثیر االنتشـار درج می گردد لذا از شـما 
دعـوت مـی شـود بـرای وقـت مقـرر در 
جلسـه  دگاه شـرکت نماییـد و اال طبـق 
مقـررات اصـدام و رای غیابـی صادر می 

گردد.م-الـف3945
دفتر شعبه 101 کیفری دو رفسنجان
حامد شهابی نیا

آگهی حصر وراثت  
گروئیـان  زهـره  خانـم 
دارای  محمـد  فرزنـد 
شناسـنامه  2623 بشرح 
970337مـورخ   شـماره   دادخواسـت 
97.5.16 توضیـح داده شـادروان محمـد 
گروئیـان فرزنـد غالمعلی   بشناسـنامه 5 
در تاریخ 97.5.1 در شهررفسـنجان  فوت 
شـده  و وراثـت منحصر حیـن الفوت وی 
فرزنـد  گروئیـان  1-کبـری  از:  عبارتنـد 
 1349 متولـد   12656 ش  ش  محمـد 
صادره رفسـنجان فرزنـد متوفی2-فاطمه 
 1479 محمـد ش ش  فرزنـد  گروئیـان 
فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   1364 متولـد 
متوفی3-علیرضـا گروئیـان فرزنـد محمد 
ش ش 10 متولد 1359 صادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفی4-حسـین گروئیـان فرزند 
متولـد   3040260049 ش  ش  محمـد 

1372 صـادره رفسـنجان فرزند متوفی5- 
حمیـده گروئیـان فرزنـد محمـد ش ش 
12389 متولـد 1367 صـادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی6- زهـره گروئیـان فرزنـد 
محمـد ش ش 2623 متولد 1361 صادره 
رفسـنجان فرزنـد متوفی. لـذا مراتب یک 
کثیراالنتشـار  هـای  روزنامـه  در  نوبـت 
کسـی  چنانچـه  میشـود  آگهـی  محلـی 
از  ای  نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض 
متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل 
واال گواهـی صـادر  دارد  تقدیـم  اختـالف 
خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز 
رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد 
ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

م-الـف3947
دفتر شورای حل اختالف شماره 6 
شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
آقـای محمـد محمـدی محمـد 
دارای  محمـود  فرزنـد  آبـادی 
 3040385143 شناسـنامه  
بشـرح دادخواسـت شـماره  970298 مـورخ  
محمـود  شـادروان  داده  توضیـح    97.5.21
حسـین   فرزنـد  آبـادی   محمـد  محمـدی 
در    96.8.11 تاریـخ  در   11641 بشناسـنامه 
شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصر 
1-محمـد  از:  عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن 
محمـدی محمـد آبادی فرزنـد محمود ش ش 
3040385143 متولد 1375 صادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی2- علـی محمدی محمـد آبادی 
فرزنـد محمـود ش ش 3040666071 متولـد 
متوفـی3-  فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   1382
فاطمـه محمـدی محمد آبـادی فرزنـد محمود 
ش ش 3040353403 متولـد 1374 صـادره 
رفسـنجان فرزنـد متوفی4-زهـرا خلیلـی فخر 
آبـادی فرزند غالمرضـا ش ش 2 متولد 1348 
صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی- لـذا مراتب 
کثیراالنتشـار  هـای  روزنامـه  در  نوبـت  یـک 
محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
نـزد  متوفـی  از  ای  نامـه  وصیـت  یـا  دارد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد 
واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن 
موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

م-الـف3950
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

ی بگیریم
ب را جد

ن آ
بحرا

گفــت:  ســرایان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
نهاده هــای  قیمــت  افزایــش  خشکســالی، 
تهیــه  بــرای  نقدینگــی  کمبــود  و  دامــی 
ــی  ــاز یک ــورد نی ــی م ــه دام ــوراک و علوف خ
شهرســتان  دامــداران  اصلــی  مشــکالت  از 
ســرایان است.موســی ســلیمانی، گفــت: در 6 
ــک 115  ــون ی ــته تاکن ــال گذش ــه دوم س ماه

تــن جــو میــان دامــداران شهرســتان ســرایان 
توزیــع شــده اســت. وی افــزود: ســهمیه جــو 
شهرســتان ســرایان در 6 ماهــه دوم ســال 
گذشــته یــک هــزار و 40 تــن بــوده کــه طــی 
چهــار مرحلــه متناســب بــا تعــداد و نــوع 
دام میــان دامــداران توزیــع شــده اســت. 
مــدت  ســرایان،  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 

ــج  ــورت پن ــه ص ــو را ب ــه ج ــت وج بازپرداخ
ــالم  ــدی اع ــه، 70 روزه و نق ــه ماه ــه، س ماه
کــرد و افــزود: توزیــع جــو در میــان دامــداران 
شهرســتان  دامــی  تشــکل های  توســط 
ــرد:  ــح ک ــلیمانی تصری ــرد. س ــورت می گی ص
نهاده هــای  قیمــت  افزایــش  خشکســالی، 
دامــی و کمبــود نقدینگــی بــرای تهیــه خــوراک 
و علوفــه دامــی مــورد نیــاز یکــی از مشــکالت 
ــداران شهرســتان ســرایان اســت. ــی دام اصل

دامپروری »سرایان« قربانی خشکسالی

کتایون حجتی در حکمی از سوی عیسی کالنتری 
معاون رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان سرپرست دفتر 
توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست منصوب شد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی ســرایان گفــت: 
توزیــع جــو مــدت دار در راســتای مســاعدت 
ــده از  ــارت دی ــایر خس ــداران و عش ــه دام ب
خشکســالی می توانــد بــه حفــظ ســرمایه 
گوشــت  تولیــد  از  حمایــت  دامــداران، 
از  جلوگیــری  و  دامــی  فرآورده هــای  و 
ــک  ــی کم ــای دام ــت نهاده ه ــش قیم افزای

ــد. ــری کن موث

خبر

پیام زیست

ماجرای تبدیل مناطق خشک شده 
دریاچه ارومیه به پارک 

مدیر دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه: ما فقط نهال کاری کردیم

به اعتقاد تجریشی بعضی نمایندگان دانش کافی ندارند و نمی دانند چه می گویند  

مدیـر دفتـر برنامـه ریـزی سـتاد احیـای 
دریاچـه ارومیه در پاسـخ به ایراد وارد شـده 
بـرای تاسـیس پـارک در حوضـه دریاچـه 
نهال هایـی  این هـا  می گویـد:  ارومیـه، 
بـرای مقابلـه بـا گـرد و خـاک هسـتند نـه 
درخت هایـی مثمـر. روح هللا حضـرت پـور 
طالتپـه نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا انتقـاد از نحـوه عملکرد 
سـتاد دریاچـه ارومیـه گفتـه بـود: سـتاد 
احیـای دریاچه ارومیه 600 هکتار از قسـمت 
خشـک شـده دریاچـه را بـه پـارک تبدیـل 
کـرده و بـه همین منظور کل این مسـاحت 
را درخـت کاری و گیـاه کاری می کند و برای 

آبیاری آن  چهار حلقه چاه عمیق در سـاحل 
دریاچـه احداث کرده اسـت. آنطـور که خانه 
ملـت می نویسـد بـه اعتقـاد حضـرت پـور 
طالتپـه، اگـر سـتاد احیـای دریاچـه اجـازه 
دهـد دریاچـه خودش خـود را احیا می کند. 
در همیـن رابطه با مسـعود تجریشـی مدیر 
دفتـر برنامـه ریـزی سـتاد احیـای دریاچه 
واکنـش  در  او  ارومیـه گفت وگـو کردیـم. 
بـه نمایندگانـی کـه عملکـرد سـتاد احیـا را 
ناکارآمـد می داننـد بـه پیـام مـا می گویـد: 
ایـن افراد بهتر اسـت یک دوره سـوادآموزی 
را بگذراننـد. بـه اعتقاد او، دریاچـه ارومیه، از 

اسـاس یـک پـارک ملی اسـت. 

توضیح یک ابهام
نمی دانـم  دقیـق  می گویـد  تجریشـی 
منظـور نماینـده ارومیـه از گفتـن چنیـن 
حرفی چیسـت و کـدام بخـش دریاچه را 

می گویـد. اگـر منظـور جنوب ایـن دریاچه 
و صـد هـزار هکتار زمینی اسـت که شـیب 
آنهـا منفـی شـده و آب در داخـل آن نفـوذ 
نمی کنـد کـه بایـد بگویـم مـا ایـن صـد 
هـزار هکتـار را جـدا کـرده کـه بتـوان برای 
آن برنامـه ای در قالـب احیـای اکولوژیـک 
ارائه کنیم و اکنون نزدیک دو سـال اسـت 
مشـاورین مشـغول کار بر روی آن هستند 
تـا بـا ارائـه نظـر و راحـل تخصصـی بیـان 
کنـد که چـه راه حلهایی در آنجـا می تواند 
شـکل بگیـرد بنابرایـن قـرار نیسـت آنجـا 
آبیاری شـود یا قرار نیسـت آنجـا به زمین 
زراعـی تبدیـل شـود.  تجریشـی در ادامـه 
می گویـد: البتـه ایـن حـدس زیـاد قـوی 
نیسـت و بنظـر مـن منظـور چیـز دیگری 
بـوده اسـت. چراکـه ایـن قسـمت از قبـل 
پـارک بـوده اسـت و االن پوشـش گیاهی 

دارد و ماهـم آن را قـرق کرده ایـم تـا دخل 
و تصرفـی روی آن انجـام نشـود.

ایجاد نهال برای جلوکیری
 از گرد و خاک

بـه اعتقـاد تجریشـی، برخـی نماینـدگان 
مجلـس بـه دلیـل نداشـتن دانـش کافی 
او  می گوینـد.  چـه  نمی داننـد  درسـت،  و 
می گویـد: شـاید منظـور نماینـده ارومیـه 
مناطقـی اسـت کـه در حال ایجاد پوشـش 
گیاهـی در آن هـا هسـتیم چراکه بـه کانون 
گـرد وغبـار تبدیـل شـده اند و در بعضـی 
مناطـق بـرای آبیـاری ایـن نهال هـا حفـر 
هسـتند  نهال هایـی  اینهـا  چـاه کرده انـد. 
بـرای کنتـرل گرد و غبـار و درخـت مثمری 
نیسـتند کـه اسـم درخـت کاری را بتـوان 
روی آن گذاشـت. او مـی گویـد: قـرار بـود 
ایـن نهال ها در دوسـال اول بـا تانکر آبیاری 
شـوند و در سـال سـوم بـا آب بـاران و من 
اکنـون هیچ اطالعـی در مورد نحـوه آبیاری 
آنهـا ندارم.امـا اینهـا فقـط گیاهانـی بـرای 
جلوگیـری از ایجـاد گـرد و غبـار هسـتند و 

گیاهـان مثمـر بـه حسـاب نمی رونـد.

تخلفاتی هم صورت گرفته
تجریشـی در خصـوص ممنـوع بـودن یـا 

نبـودن ایجـاد گیـاه و درخـت در حوضـه 
ارومیـه می گویـد: کاشـت نهـال  دریاچـه 
بـرای جلوگیری از گـرد و خاک ممنوعیتی 
نـدارد. امـا در مصوبـه هیـات وزیـران هـم 
آمـده اسـت کـه توسـعه اراضـی آبـی در 
حوضـه آبریـز دریاچه ارومیه ممنوع اسـت 
نیـز کاری غیـر قانونـی  آبیـاری آن هـا  و 
اسـت . مـا درایـن خصـوص یکمـاه پیش 
مکانهایی را شناسـایی و اسـامی آنهـا را به 
صـورت مکتـوب بـه جهـاد کشـاورزی داده 
ایـم کـه از سـال 93 تـا سـال 97 در ایـن 
مکانهـا توسـعه کشـاورزی صـورت گرفتـه 
اسـت کـه عموما از سـوی جهاد کشـاورزی 

و بخـش خصوصـی بـوده اسـت.

تراز دریاچه افزایش یافته
تجریشـی در پاسـخ بـه ایرادات وارد شـده 
بـه سـتاد احیا و متهم شـدن به کـم کاری 
می گویـد: تـراز دریاچـه ارومیـه نسـبت به 
شـروع کار سـتاد احیـا حداقل 20 سـانتی 
متر افزایش داشـته اسـت . تراز دریاچه در 
20 سـال منتهی به سـال 93، هشـت متر 
کاهش تراز داشـته اسـت و در 4 سال عمر 
فعالیـت سـتاد احیـا، 20 سـانت افزایـش 

داشـته است.

تجریشــی در خصــوص ممنــوع بــودن یــا نبــودن 
ایجــاد گیــاه و درخــت در حوضــه دریاچــه ارومیــه 
از  جلوگیــری  بــرای  نهــال  می گویــد: کاشــت 
گــرد و خــاک ممنوعیتــی نــدارد. امــا در مصوبــه 
ــعه  ــه توس ــت ک ــده اس ــم آم ــران ه ــات وزی هی
ــه  ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــی در حوض ــی آب اراض
ــر  ــز کاری غی ــا نی ــاری آن ه ــت و آبی ــوع اس ممن
ــاه  ــوص یکم ــن خص ــا درای ــت . م ــی اس قانون
پیــش مکانهایــی را شناســایی و اســامی آنهــا 
را بــه صــورت مکتــوب بــه جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــا ســال 97 در ای ــم کــه از ســال 93 ت داده ای
ــه اســت  ــا توســعه کشــاورزی صــورت گرفت مکانه
ــاد کشــاورزی و بخــش  ــا از ســوی جه ــه عموم ک

ــت. ــوده اس ــی ب خصوص

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

هر
 م

س:
عک

رییس 
محیــط  ســازمان 
گفــت:  زیســت 

سیاست های 
ــه  ــیب ب ــث آس ــا باع ــی و تحریم ه بین الملل
ــات  ــرای نج ــت. ب ــده اس ــت ش ــط زیس محی
ــوی برداشــت  ــد جل ــر بای خــاک هرچــه زودت
ــران را  ــری، ای ــت.  کالنت ــه آب را گرف ــی روی ب
ــا دانســت  ــاک در دنی ــایش خ ــه دار فرس رتب
و گفــت: فرســایش  خــاک یکــی از مــوارد 
حســاس فــرا ســرزمینی  اســت. حداقــل 
30 ســال بــه طــول می انجامــد تــا یــک 
ــرد  ــکل گی ــور ش ــاک کش ــر از خ ــانتی مت س
ــه در  ــتیم ک ــورهایی هس ــه کش ــا از جمل و م

زمینــه فرســایش  خــاک در رده هــای بــاال 
قــرار داریــم. ســاالنه حــدود 10 تــا 11 تــن در 
ــی  ــم میل ــزی حــدود 6 ده ــی چی هکتار)یعن
متــر در ســال( فرســایش خــاک داریــم. 
ــه طــور متوســط عمــر  وی در ادامــه گفــت: ب
ــدود 25  ــا ح ــور م ــاک در کش ــایش خ فرس
ــع 230  ــر مرب ــی در هــر مت ســال اســت، یعن
کــه  داریــم  خــاک  فرســایش  میلی متــر 
ــاک در  ــایش  خ ــی فرس ــل اصل ــان عام انس
کشــور اســت. او بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع 
ــر  ــد فرسایشــی خــاک را ب ــی رون ــت اصل عل
داشــت بــی رویــه از آبهــای کشــور دانســت و 
ــر  ــای زی ــردن ســفره ه ــی ک ــه داد:  خال ادام

اســت.  خــاک  قاتــل  آب  از  زمینــی 

برای نجات خاک باید جلوی 
برداشت بی رویه آب را بگیریم

خبر

تابستان ریگی
وزش توفان شن 

در سیســتان و بلوچستان و 
کرمان دست کم 273 نفر 

را روانه مراکز درمانی کرد
ظهــر یکشــنبه وزش توفــان شــن در ریــگان 
بلوچســتان، ســبب شــد  و  و سیســتان 
ــی شــده  ــز درمان ــادی راهــی مراک ــده زی ع
ــل شــوند.  ــن شهرســتانها تعطی و ادارات ای
در شــهرهای  روز شــنبه  از  توفــان  وزش 
اســتان سیســتان و بلوچســتان آغــاز شــد 
ــار  ــرد و غب ــت ذرات گ ــیدن غلظ ــا رس و ب
بــه 60 برابــر حــد مجــاز، تــا ظهــر روز 
ــی  ــز درمان ــی مراک ــر راه یکشــنبه  246 نف
شــدند. مشــابه همیــن وضعیــت همچنیــن 
در جازموریــان و ریــگان اســتان کرمــان 
بــا وزش  از روز یکشــنبه  برقــرار اســت. 
توفــان در ایــن مناطــق جنوبــی اســتان 
کرمــان و رســیدن غلظــت ذرات گــرد و 
ــر  ــاز،  27  نف ــد مج ــر ح ــه 12براب ــار ب غب
ــن  ــد. ای ــه کردن ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ب
وضعیــت، ادارات شهرســتان های آغشــته 
بــه گــرد و غبــار را بــه تعطیلــی کشــاند 
درشهرســتان های  یکشــنبه  روزهــای  و 
ــون،  ــل، هیرمند،هام ــامل زاب ــتان ش سیس
ریــگان  شهرســتان  و  نیمــروز  و  زهــک 
در اســتان کرمــان تعطیــل اعــالم شــد. 
در  وضعیــت  ایــن  می رســد  بنظــر  امــا 
ــته  ــه داش ــده ادام ــر ش ــتان های ذک شهرس
باشــد چراکــه بــه گفتــه رییــس گــروه 
هشــدار و پیــش بینی اداره کل هواشناســی 
ــاد  سیســتان و بلوچســتان، پدیــده وزش ب
شــدید در برخــی نقــاط مســتعد توفــان 
ــده در  ــه آین ــان هفت ــا پای ــاک ت ــرد و خ گ
تــداوم  بلوچســتان  و  شــمال سیســتان 
دارد بــه طــوری کــه در ایــن مــدت ســرعت 
ــر ســاعت  ــر ب ــه بیــش از 100 کیلومت ــاد ب ب
ــه  ــده ب ــالم ش ــای اع ــد. در خبره ــی رس م
صــورت دقیــق منشــا وزش ایــن توفان هــا 
بیــان نشــده اســت امــا بنظــر می رســد 
علــت ایــن وضعیــت، بادهــای 120 روزه 
در  کــه  بادهــا  ایــن  باشــد.  سیســتان 
ایــران بــرای  بخــش شــرقی ســرزمین 
ــا  ــرداد ت ــا از 15 خ ــال وعموم ــی از س مدت
15 مهرمــاه حاکمیــت می یابنــد، دنبالــه 
ــتند و  ــتان هس ــمی هندوس ــای موس باده
از طریــق افغانســتان و خصوصــًا در بیابــان 
تــار ایــن كشــور قــدرت یافتــه و بــا عبــور از 
نواحــی كــم ارتفــاع افغانســتان وارد ایــران 

ــود. ــی ش م
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میــراث  ثبــت  تخصصــی  کمیتــه  در 
طبیعــی ملــی،  بــا تاییــد کارشناســان 
اســتان های  از  اثــر   9 صاحب نظــران  و 
ــزد واجــد  ــدران و ی ــل، ســمنان، مازن اردبی
ارزش ثبــت در فهرســت آثــار ملــی طبیعی 
کشــور قــرار گرفت.فرهــاد نظــری مدیــرکل 

احيــای  و  و حفــظ  آثــار  ثبــت  دفتــر 
ميــراث معنــوي و طبيعــی بــا اعــالم ایــن 
ــرح شــده در  ــر مط ــت: »از 16 اث ــر گف خب
کمیتــه ثبــت میــراث طبیعــی ملــی 9 اثــر 
ــدران، دو  ــر از اســتان مازن ــار اث شــامل چه
اثــر از اســتان اردبیــل، یــک اثــر از اســتان 

ســمنان و دو اثــر از اســتان یــزد بــا تاییــد 
صاحبنظــران واجــد ارزش ثبت در فهرســت 
آثــار ملــی- طبیعــی شــناخته شــد.« 
نظــری غــار شــگفت در روســتای هفتهــر 
ــا دومیلیــون ســال قدمــت و دو درخــت  ب
ــتان  ــه شهرس ــتای طاحون ــال روس کهنس
ــال از  ــا 700 س ــت 400 ت ــا قدم ــکذر ب اش
اســتان یــزد، آبشــار 7 پلــه ای شهرســتان 
بابــل، تــاالب کرچنــگ قائــم شــهر بــا 
حــدود 12 هکتــار وســعت و دو درخــت 
ــا  ــا 299 ت ــهر  ب ــرخدار بهش ــال س کهنس

470 ســال قدمــت از اســتان مازنــدران را از 
جملــه آثــار واجــد ارزش ثبــت در فهرســت 
آثــار ملــی طبیعــی برشــمرد. بــه گفتــه او 
دودکــش هــای جــن منطقــه قیزیــل قایــا 
فیروزآبــاد  و چنــار کهنســال روســتای اونار 
معــروف بــه پیربابــا با قدمــت 300 تــا 350 
ســال قدمــت از اســتان اردبیــل و چشــمه 
ــه  ــوط ب ــمنان  مرب ــرخه س ــاب در س تلخ
دوران دوم و ســوم زمیــن شناســی از دیگر 
ــود  ــار مــورد بررســی در ایــن نشســت ب آث

ــرار گرفــت. ــد ق کــه مــورد تایی

ــع در روســتای  ــدگل واق ــات تاریخــی آران و بی ــا قن تنه
محمــد آبــاد کویــرات در معــرض تخریــب و نابــودی قرار 

گرفتــه اســت.
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می ــوری ریی ــد ن مجی
ــا  ــو ب ــدگل در گفــت و گ دســتی و گردشــگری آران و بی
ــی  ــا قدمت ــات ب ــن قن ــار داشــت: ای ــر اظه ــگار مه خبرن
ــراث  ــه از می ــت ک ــی اس ــا قنات ــال تنه ــش از 200 س بی
گذشــتگان باقــی مانــده و هنــوز در آن آب جــاری اســت 
ــودی و  ــرض ناب ــل اســتفاده غیرمجــاز در مع ــی بدلی ول

ــه اســت. ــرار گرفت تخریــب ق
وی ادامــه داد: حریــم قنــات طبــق برنامــه هــای 
میــراث فرهنگــی از 50 تــا 70 متــر و طبــق مصوبــه 
ــا برخــی  ــر اســت ام ــش از 14 مت ــاد کشــاورزی بی جه
ــه  ــی روی میل ــم حت ــتن حری ــا شکس ــاورزان ب از کش
قنــات اقــدام بــه کاشــت و برداشــت محصــوالت پــر آب 
کرده اند.رییــس اداره  میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــه اداره  ــه برنام ــا اشــاره ب ــدگل ب و گردشــگری آران و بی

میــراث فرهنگــی بــرای ثبــت ملــی ایــن قنــات تاریخــی 
گفــت: اقدامــات اولیــه بــرای تشــکیل پرونــده در 
دســت اقــدام اســت امــا تــا زمــان ثبــت، ایــن میــراث 
ــی شــود.وی ناآگاهــی و  ــدای اصول ــد نگه ارزشــمند بای
ــای  ــن ه ــظ زمی ــن حف ــدم اطــالع رســانی و همچنی ع
کشــاورزی را دلیــل اصلــی شکســتن حریــم قنــات بیان 
کــرد و افــزود: مــردم و کشــاورزان خــود بایــد از میــراث 
گذشــتگان خــود بــه بهتریــن نحــو مراقبــت کنند.گفتنــی 
اســت روســتای تاریخــی محمــد آبــاد از توابــع بخــش 
کویــرات آران و بیــدگل و در فاصلــه 40 کیلومتــری 
مرکــزی شهرســتان آران و بیــدگل واقــع اســت.این 
ــه  ــرد ک ــی گی ــورت م ــی ص ــی در حال ــات تخریب اقدام
ــران  ــر ای ــوان بیســتمین اث ــه عن ــی ب ــات ایران ــازده قن ی
ــد. ــی یونســکو ثبــت گردی ــار میــراث جهان در لیســت آث

اســامی قنــات هــای ثبــت شــده »قصبــه گنابــاد، 
ــاد، آســیاب آبــی میــرزا  بلــده فــردوس، زارچ حســن آب
نصــرهللا مهریــز، جوپــار کرمــان، اکبرآبــاد و قاســم 
ــاد  ــون در اردســتان، وزوان و مزدآب ــم، م ــروات ب ــاد ب آب
اصفهــان و ابراهیــم آبــاد اراک« را در شــش اســتان 
خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی، یــزد، کرمــان، 

آمــار،  می شــود.طبق  شــامل  اصفهــان  و  مرکــزی 
تعــداد قنــات هــای فعــال 36 هــزار و 300 رشــته بــوده 
ــزار و 7800  ــات 21 ه ــای قن ــوره ه ــول ک ــوع ط و مجم
کیلومتــر و مجمــوع طــول میلــه هــای قنــات 158 هــزار 
ــات زارچ  ــن زده شــده اســت. قن ــر تخمی و 268 کیلومت
ــا 71 کیلومتــر  ــا قدمــت بیــن 2000 تــا 3000 ســال و ب ب
طــول بــه عنــوان یکــی از بلندتریــن قنــات هــای ایــران 
ــز در  ــن مــادر چــاه نی شــناخته مــی شــود. عمیــق تری
ــه  ــرار دارد ک ــه ق ــات قصب ــام قن ــا ن ــاد ب شهرســتان گناب

ــد. ــی رس ــی م ــه دوره هخامنش ــر آن ب ــخ حف تاری

9 اثر در فهرست آثار طبیعی 
ایران ثبت ملی شدند

کشف یک آتشدان 

ساسانی در کرمان

»بـه دنبـال پیگیری هـای طرح هـای مطالعاتی مرحوم شـهریار عـدل در منظر 
فرهنگـی بـم؛ سرپرسـت و مجـری طرح بررسـی و شناسـایی »قـالع« منظر 
فرهنگـی بـم از کشـف یک آتشـکده ی باقی مانده از دوره ساسـانی در شـمال 
غـرب شهرسـتان ریـگان در اسـتان کرمـان خبـر داد.«لیـال فاضل، کارشـناس 
پایـگاه میـراث جهانـی بم و منظر فرهنگـی آن اعالم کـرد: در جریان مطالعات 
باستان شناسـی در ناحیـه منظـر فرهنگی بم و در راسـتای اجـرای طرح مطالعه 
قـالع و مسـتندنگاری آثـار تاریخـی ناحیـه منظـر فرهنگـی بم، آتشـکده ای از 
دوره ساسـانی در شـمال غـرب شهرسـتان ریگان کشـف شـد کـه ویژگی های 
معمـاری مذهبـی دوره ساسـانی را در خـود دارد.او بـا بیـان ایـن کـه ایـن 
آتشـکده در روسـتای »میرآباد امامقلی« از توابع بخش نگین کویرشهرسـتان 
ریـگان قـرار گرفتـه، توضیـح داد: ایـن بنـا دارای ویژگی های معمـاری مذهبی 
دوره ساسـانی و دارای اتـاق مربـع مرکـزی و راهـروی پیرامونـی اسـت که در 
سـطح پاییـن  تـری نسـبت بـه زمین  هـای اطـراف قـرار گرفتـه و از دور قابـل 
دیـدن نیسـت.به گفتـه ی ایـن باستان شـناس؛ وجـود یـک آتشـدان در ایـن 
بنـا اهمیـت آن را نسـبت بـه نمونه های مشـابه شناسـایی شـده  و بـا توجه به 
مناقشـه جـدی در مـورد معمـاری مذهبـی دوره ساسـانی دو چنـدان می  کند. 
آن  طـور که ایسـنا نوشـته وی این بنا را یکی از مهمتریـن یافته  های معماری 
مذهبـی ساسـانی نـه تنهـا در ناحیـه منظر فرهنگی بـم بلکه در سـطح  قلمرو 
فرهنگـی ایـران در دوره ساسـانی می داند و ادامه می دهد:آتشـکده میرآباد در 
مجموعـه ای از آثـار دوره ساسـانی قرار دارد و در فاصلـه 30 متری جنوب  غرب 

آن بقایـای قلعـه  ای وسـیع از دوره ساسـانی باقی مانده اسـت.

قنات  تاریخی شهر آران در معرض نابودی
میراث فرهنگی آران و بیدگل:

این قنات به دلیل استفاده غیرمجاز در حال تخریب است

رییـس اداره  میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری آران و بیـدگل بـا 
اشـاره بـه برنامـه اداره میـراث فرهنگـی بـرای 
ثبـت ملـی این قنـات تاریخی گفـت: اقدامات 
اولیـه بـرای تشـکیل پرونـده در دسـت اقـدام 
اسـت اما تا زمـان ثبـت، این میراث ارزشـمند 
ناآگاهـی و  بایـد نگهـدای اصولـی شـود. وی 
عـدم اطـالع رسـانی و همچنیـن حفـظ زمیـن 
های کشـاورزی را دلیل اصلی شکسـتن حریم 
قنـات بیـان کـرد و افزود: مـردم و کشـاورزان 
خـود باید از میراث گذشـتگان خـود به بهترین 

نحـو مراقبـت کنند.

دستگیری 13 حفار غیر مجاز در بردسکن
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بردسکن گفت: از ابتدای امسال 

تاکنون 13 نفر از حفاران غیر مجاز، در بردسکن دستگیر شده اند.

پیام میراث

لنا
:ای

س
عک

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيت 
ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي- )) آگهي موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکـی  کـه برابـر اراء 
تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  اختـالف   حـل  هياتهـای  
فاقـد سـند رسـمي  و سـاختمانهاي  اراضـي  ثبتـي  وضعيـت 
كرمـان   شهرسـتان  دو  ناحیـه   ثبتـي   واحـد  در  مسـتقر 
انهـا  ثبتـی  عملیـات  ادامـه  و  پذیرفتـه  انهـا  ثبـت  تقاضـای 
ترتیـب  بـه  اسـت   گردیـده  تجویـز  مذکـور  قانـون  مطابـق 
شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک 
و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقـع                                                                                                                                             
در بخشـهای  ) 2-3- 6 (  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح 
ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتي كه  شـخص  یا اشـخاصی  
نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضيـان اعتراضي داشـته 
باشـند بتواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نمايند.بديهـي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد شد.شـایان ذکـر اسـت 

صـدور و تسـلیم سـند مالکیـت بر اسـاس قانـون مذکـور مانع 
مراجـع متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود .

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان
15308  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  888  فرعی  از  
3968  اصلـی  –  خانـم  فاطمـه  بیتـا افتخـاری عبـاس ابـادی  
فرزنـد  احمـد   بـه شناسـنامه شـماره   54  صـادره از  کرمان  در  
ششـدانگ  یکباب  مغازه    به  مسـاحت   40/15  متر مربع  به 
ادرس کرمـان  ابتـدای جـاده ماهـان  خریـداری از محل مالکیت  

سـید محمـد علـی ابراهیمی پور فرسـنگی  - ردیـف  1661
15309  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  888  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  آقـای  احمـد افتخـاری عبـاس ابـادی  فرزنـد  
ایازخان  به شناسـنامه شـماره   15  صادره از  زرند  در  ششـدانگ  
یکبـاب  کارگاه  بـه  مسـاحت   585/60  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان  ابتـدای جـاده ماهـان  خریـداری از محل مالکیت  سـید 

محمـد علـی ابراهیمی پور فرسـنگی  - ردیـف  1664
15311  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  888  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  خانـم  فاطمـه  صبـا افتخـاری عبـاس ابـادی  
فرزنـد  احمـد   بـه شناسـنامه شـماره   15519  صـادره از  طهران  
در  ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه    بـه  مسـاحت   67/75  متـر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان  ابتدای جـاده ماهان  خریـداری از محل 
مالکیـت  سـید محمـد علـی ابراهیمی پور فرسـنگی  - ردیـف  1660

15312  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  888  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  خانـم  فاطمـه  بیتـا افتخـاری عبـاس ابـادی  
فرزنـد  احمـد   بـه شناسـنامه شـماره   54  صـادره از  کرمان  در  
ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه   بـه  مسـاحت   434/55  متـر مربع  
بـه ادرس کرمـان  ابتدای جـاده ماهان  خریداری از محل مالکیت  

سـید محمد علـی ابراهیمی پور فرسـنگی  - ردیـف  1657
15474  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  803  فرعـی  
از  3968  اصلـی  –  خانـم عصمـت رمیـار  فرزنـد  حسـین  
بـه شناسـنامه شـماره   671  صـادره از  فهـرج  در  ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  مشـتمل بـر طبقـه  فوقانـی  بـه  مسـاحت   
192/16  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  کوچه  صیاد  
شـیرازی 27  خریـداری از محـل مالکیـت  احمـد فتحـی زاده   

- ردیـف  0289
15478  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  994  فرعی  از  
3968  اصلـی  –  اقـای  منصـور اشـرف گنجوئـی  فرزنـد  محمد 
حسـین  بـه شناسـنامه شـماره   2363  صـادره از  کرمـان  در  
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   200/70  متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  بلـوار شـهید  ماهانـی  کوچـه 23  
خریـداری از محـل مالکیـت  محمـد نـوروزی   - ردیـف  1876

15542  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  888  فرعـی  
از  3968  اصلـی  –  خانـم  فاطمـه  بیتـا افتخـاری عباس ابادی  
فرزنـد  احمـد   بـه شناسـنامه شـماره   54  صـادره از  کرمان  در  
ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه  بـه  مسـاحت   42  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان  ابتـدای جـاده ماهـان  خریـداری از محل مالکیت  

سـید محمـد علـی ابراهیمـی پور فرسـنگی  - ردیـف  1659

15554  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعی  از  
3968  اصلـی  –  اقـای  رسـول  نخعـی بغیجانـی  فرزند  حمید  
بـه شناسـنامه شـماره   4  صـادره از  راور  در  ششـدانگ  یکبـاب  
خانـه  بـه  مسـاحت   199/50  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
سراسـیاب  بلـوار امـام  صـادق  کوچـه 6  بـن بسـت اول  سـمت  
راسـت  خریـداری از محـل مالکیـت  سـید عبـاس ابراهیمی پور 

فرسـنگی    - ردیـف  0882
15562  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  
از  3968  اصلـی  –  اقـای  فرامـرز مهـری ماهانـی  فرزنـد  
ایـرج  بـه شناسـنامه شـماره   8754  صـادره از  کرمـان  و 
اقـای  منصـور مقدمـی نیـا  فرزنـد  محمـود  بـه شناسـنامه 
شـماره   4759  صـادره از  کرمـان  بالمناصفـه  در  ششـدانگ  
یکبـاب  مغـازه  بـه  مسـاحت   146/20  متـر مربـع  به ادرس 
کرمـان  خیابـان  دسـتغیب  نبـش  کوچـه  10 خریـداری از 

محـل مالکیـت  رخشـنده اهورائـی - ردیـف 0631  و 0632
15564  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  آقـای  صالـح سـبک خیـز   فرزند  غالمعباس  
بـه شناسـنامه شـماره   3269  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   235/13  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان  شـهرک  صنعتـی  بعـد از کارخانـه  تـور  و طنـاب  اولین  
کوچـه  سـمت  چـپ   خریـداری از محـل مالکیت  سـید  جالل  

عمرانـی   - ردیـف  0999
15630  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  749  فرعـی  
فرزنـد   زاده   عبـاس  خانـم سـکینه    – اصلـی   از  3968  
حسـین  بـه شناسـنامه شـماره   236  صـادره از  کرمـان  در  

ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت   189/53  متـر 
مربـع  بـه ادرس کرمان  سراسـیاب  خیابان  شـهیدان ماهانی  
خیابـان  شـهید بختیـاری  خریداری از محـل مالکیت  عباس 

اشـرف گنجوئـی - ردیـف  1278
15670  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  938  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  خانـم صدیقـه رضـوی خورنـدی  فرزند  سـید 
جواد  به شناسـنامه شـماره   11  صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  
یکباب  خانه  به  مسـاحت   250/50  متر مربع  به ادرس کرمان  
سراسـیاب  فرسـنگی  کوچـه ده بـاال  شـرقی  3  فرعـی  دوم 
خریـداری از محـل مالکیـت  اصغـر زنگـی  ابادی  - ردیـف  1294

5  فرعی از  4230  اصلی  –  آقای علی اسـماعیلی مزارعی  
فرزنـد  محمـد  بـه شناسـنامه شـماره   6  صـادره از  کرمـان  
در  ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت   296  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان خیابـان سـرباز  کوچـه  27  اخریـن خانـه  
سـمت  راسـت   خریـداری از محـل مالکیـت  علـی خیـاط 

پیشـه - ردیف  1056
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

49  فرعی از  2777  اصلی  مجزی شـده از  1  فرعی  از  2777  
اصلـی  –  خانـم پاینـده نظریـه  فرزنـد  محمـد   بـه شناسـنامه 
شـماره   307  صادره از  کرمان   در  ششـدانگ  یکباب  مغازه  به  
مسـاحت  56/90  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  خورشـید   
بیـن  کوچـه  45  و 47  خریـداری از محـل مالکیـت  رسـتم  

زعیـم   - ردیـف  1142
23284  فرعـی از  2787  اصلـی  –  آقـای غالمعبـاس  باقـری 
چاروک  فرزند  درویشـعلی  به شناسـنامه شـماره  192   صادره از 

رفسـنجان  در ششـدانگ  یکباب  خانه  مشتمل بر طبقه  فوقانی  
به مسـاحت  205/78  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  ابوذر 
جنوبـی   کوچـه  18  چهـار کوچـه  دوم  سـمت راسـت  خریداری 

از محـل مالکیـت  محمود پورزاده  حسـینی -  ردیف  0707
23431  فرعـی از  2787  اصلـی  –  آقـای ابراهیـم بذر افشـانی   
فرزنـد  محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  251  صادره از کرمـان   در 
ششـدانگ  یکباب  مغازه  مشـتمل بر دو باب اطاق  مسـکونی  به 
مسـاحت  325/68  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  باقدرت 
غربی ابتدای  کوچه  شـماره  4  خریداری از محل مالکیت  ربابه  

مصباح  ایراندوسـت   -  ردیف  0773
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2181  فرعی از  20 اصلی  –  آقای احسـان  حسـن پور عسـکری   
فرزند  سـبز علی  به شناسـنامه شـماره 13886   صادره از کرمان  
در ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت  372/02  متر مربع به 
ادرس کرمـان  قائـم  آبـاد  کوچـه مولـوی  18  خریـداری از محل 

مالکیـت  محمد حسـن  نظریـان   -  ردیف  0950
2198  فرعـی از  20 اصلـی  –  آقـای داود شـادروان  فرزنـد  نجف  
به شناسـنامه شـماره 217   صادره از بافت  در ششـدانگ  یکباب  
مغازه  مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت  87/25  متر مربع 
بـه ادرس کرمـان  جـاده تهران  کوچه  مسـجد  نظریان  خریداری 

از محـل مالکیـت  محمد  حسـن  نظریـان   -  ردیف  0260
تاریخ انتشار نوبت اول :  دوشنبه 1397/05/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :   دوشنبه 1397/05/22
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان   
محمود مهدی زاده -  م الف 578

آگهی مرحله بیست و چهارم سال 1397) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001843 مــورخ 1397/4/11 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی شــهرزاد میرزائــی فرزنــد عــزت 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 1094 ص ــماره شناس بش
زمیــن بــه مســاحت 553/76 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقد 
ــی  ــی از 1 اصل ــالک 1063 فرع ــع پ ــاحت 30/48 مترمرب ــه مس ــوز ب مج
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 21 باقیمانــده فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
قریــه دولــه مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق عــزت میرزایــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/22         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/6  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001891 مــورخ 1397/4/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای خانعلــی خورســندی 
ــال در  ــادره از ماس ــنامه 11 ص ــماره شناس ــی بش ــد فتح ــکوه فرزن طاس
ــع  مشــتمل  ــه مســاحت 1219 مترمرب ــن ب ششــدانگ یــک قطعــه زمی
ــع پــالک 225 فرعــی از  ــه مســاحت 130 مترمرب ــه ب ــاب خان ــر یــک ب ب
19 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 54 فرعــی از 19 اصلــی واقــع 
در قریــه طاســکوه بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی فتحــی 
خورســندی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/22   
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/6  
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 آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی  
بــه  و دادخواســت  و ضمائــم 
مــراد  حاجــت  خانــم  آقــای/ 

مقصــودی
سنکاشــکن  ســعید  محمــد  آقــای/  خواهــان 
فرزنــد جعفــر  بــا وکالــت آقــای رحیــم ســلیتی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای حاجــت مــراد 
مقصــودی بــه خواســته مطالبــه وجــه مطــرح کــه 
ــده کالســه   ــه شــماره پرون ــاع و ب ــن شــعبه ارج ــه ای ب
 2 شــعبه   960978 بایگانــی  و   9609986110500932
ــت و  ــتان اهــواز  ثب ــی  شهرس ــی حقوق دادگاه عموم
 10:00 وقــت رســیدگی مــورخ 1397/09/05 ســاعت 
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آیی 73 قان
المــکان بــودن خوانــده فــوق الذکــر و درخواســت 
از جرایــد  یکــی  در  نوبــت  یــک  مراتــب  خواهــان 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده فــوق الذکــر 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــی  ــخه ثان ــود ، نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. فــوق جه
منشــی شــعبه دوم  دادگاه عمومــی )حقوقــی( 
شهرســتان اهــواز- حــالج پــور               5831

              برگ اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه 1- نــام : عبــاس  نــام 
خانوادگــی : جنادلــه نــام پــدر: رســتم  نشــانی محــل 
اقامــت : اهــواز- کــوی انقــالب خ ســروش شــمالی کوچــه برهــان 
پ 156  -- مشــخصات محکــوم علیــه نام:علــی  نــام خانوادگــی: 
غــزالوی  نــام پــدر: حمــاد نشــانی محــل اقامــت : اهــواز – بلــوار 

پردیــس خ اندیشــه 2 پشــت دانشــگاه پیــام نــور پ 24 
ــماره 9709976944000036   ــه ش ــب دادنام ــه-- بموج ــوم ب محک
مــورخ 97/1/27 قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 12 
مجتمــع شــماره 2 اهــواز محکــوم علیــه  علــی غــزالوی  محکــوم 
ــران 14 در  ــه شــماره 165 ج 52  ای ــل ب ــال ســند اتومبی ــه انتق ب
حــق محکــوم لــه عبــاس جنادلــه حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
ــران 14 و  ــماره 165 ج 52 ای ــه ش ــل ب ــند اتومبی ــال س ــه انتق ب
هزینــه دادســی بــه مبلــغ 148/750 ریــال در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی دارد بعــالوه نیــم عشــر دولتــی./. بــه اســتناد مــاده 
29 قانــون شــوراهای حــل اختــالف محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــرا  ــع اج ــاد آن را بموق ــرف ده روز مف ــه ظ ــالغ اجرایی ــس از اب پ
ــا انجــام  ــه و ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ــا ترتیب بگــذارد و ی
تعهــد و مفــاد رأی بدهــد در غیــر اینصــورت طبــق قانــون اجــرای 
ــی از ســوی اجــرای احــکام شــورای  ــدام قانون ــی اق احــکام مدن

حــل اختــالف صــورت مــی پذیــرد.
قاضــی شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــماره دو 
شهرستان اهواز                                      5830

و  رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه ابوالقاســم 

یحیــی فرزنــد  بیکــی  خــان 
ــم  ــده ابوالقاس ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــی دادخواس ــد عامل ــان نوی خواه
ــر  ــه خســارت تاخی ــه – مطالب ــه وج ــه خواســته مطالب ــی ب ــان بیگ خ
ــه  ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــته مط ــن خواس ــه – تامی تادی
شــماره پرونــده کالســه 9609982610300489 شــعبه 3 دادگاه عمومــی 
حقوقــی کــرج ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/7/10 ســاعت 10 
ــون  ــاده 73 قان ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک تعیی
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس آئی
درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
ــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود  ــه دفت آگهــی ب
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد. ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ جه
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کرج 

 فاطمه جنتی فر                                                                  5824

            اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب: هــادی آخرتــی رودپشــتی 
– اقامتــگاه و آدرس: مجهــول المــکان  - همســر قانونــی 
جنابعالــی فاطمــه برزگــر زاده بــا مراجعــه بــه دفتــر طــالق 
ــای  ــام تقاض ــی خم ــی حقوق ــالق از دادگاه عموم ــه ط ــه دادنام و ارائ
اجــرای صیغــه طــالق را دارد بدینوســیله بــه جنابعالــی اخطــار مــی شــود 
ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت در ایــن دفترخانــه حضــور پیــدا 

کنــد در غیــر ایــن صــورت طبــق قانــون عمــل خواهــد شــد.
سردفتر طالق چهار خمام       5825
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

عروسی عشایر »کرمانج«   /   ایرنا
مرگ بیش از 700 نفر نخل در شهر خنافره از توابع شادگان   

 باشگاه خبرنگاران جوان

دریاچه ُنئور دریاچه ای بین شهرستان تالش
چهلمین جشنواره ساالنه بالون در بریستول انگلیس / metro      و شهر اردبیل و خلخال   ایسنا زاینده رود در عهد قاجار این شکلی بود

عکس نشنال جئوگرافیک مسیحیان پروتستان را با پوشش متفاوت و 
عجیبشان در شهر ساراگوسای اسپانیا نشان می دهد

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از انتظامی 
نوشت: اوضاع مطبوعات به دالیل زیادی خیلی 
خوب نیست، مطبوعات اگر تغییر نکنند به فنا 

می روند

روزنامه مهدتمدن به نقل از مدیر بانک 
مسکن آذر بایجان شرقی نوشت: استقبال 

گسترده زوج های جوان از تسهیالت مسکن اول

روزنامه افسانه در گزارشی به رشد تکدی گری 
در کالنشهر ها پرداخته است.

روزنامه خبر شمال  در گزارشی کوتاه به 
درخشش این روزنامه در هفتمین جشنواره 

مطبوعات و خبرگزاری های مازندران پرداخته 
است.

روزنامه دریا نوشت: توسعه گردشگری دریایی 
مسوولیت اجتماعی سازمان بنادر است.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان نوشت: 

جنوب کرمان کانون توجه مطبوعات کشور شده 
است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

مقبرة الشعراء یکی از آرامستان های تاریخی شهر تبریز واقع در محله سرخاب   /  فارس عروسی عشایر »کرمانج«   /   ایرنا

خسارت امواج خزر در آستارا    /  مهر پوشش جالب دختر قزاق در استقبال از روحانی  /  ایرنا      metro / چهلمین جشنواره ساالنه بالون در بریستول انگلیس

در  پرونـده ای  سـی ان ان  خبرگـزاری 
ارتبـاط بـا کارمنـد شـرکت هواپیمایـی آمریکایی 
کـه هواپیمـای خالـی را دزدیـد و آن را به زمین 

زد کار کـرده اسـت.

شـماره  در  تایمـز  نیویـورک  روزنامـه 
جدیدش گزارشـی دارد از جاسوسـی که توانسـته به 
عمـق داعـش نفوذ کنـد. از قول او نوشـته: برایم دعا 

. کنید

ایـران  داده  اسـپوتنیکخبر  خبرگـزاری 
دومیـن بسـته از اورانیـوم غنی شـده بـرای راکتـور 

هسـته ای تهـران را دریافـت کـرده اسـت.

روزنامه سـاندی تلگراف نوشـته: آمریکا 
بـه بریتانیـا هشـدار داده بـه ایران پشـت کند و به 

سـوی ترامپ برگردد.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
تظاهـرات هـزاران نفـر در تل آویـو، سـرزمین های 
اشـغالی نسـبت بـه »قانـون دولـت ملـت« خبـر 

داده.

خبرگـزاری یورونیـوز از بـا موفقیـت بـه هـوا 
فرسـتادن »فضاپیمـای تاریخـی« ناسـا خبـر داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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80 کانون پرخطر ماالریا در سراوان سم پاشی می شودپیام ایران
 مدیر گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: راند دوم عملیات سم 
پاشی کانونهای پرخطر ماالریا در شهرهای سراوان وسوران آغاز وتا پایان مرداد ماه 
ادامه خواهد داشت .

ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  عامـل  مدیـر 
خوزسـتان گفـت: بـرای اولیـن بـار در تاریـخ 
صنعـت بـرق خوزسـتان، پیـک مصـرف بـرق 
در تابسـتان 97 منفـی بـوده و کاهـش 2/3 

را نشـان می دهد.محمود دشـت بـزرگ اظهار 
بـرای  را  درصـدی  پنـج  پیـک  رشـد  کـرد: 
سـال 97 پیـش بینـی کـرده بودیـم امـا بـا 
هـای  شـرکت  مصـرف  مدیریـت  اقدامـات 

افزایـش  تنهـا  نـه  مـردم  همراهـی  و  بـرق 
رشـدی نداشـتیم بلکـه تا امـروز کاهش 2/3 
درصدی داشـته ایم.وی ادامه داد: بیشـترین 
نیـاز مصـرف مربـوط بـه تاریـخ 6 مـرداد ماه 
بـا هفـت هـزار و 790 مـگاوات بـود کـه اگـر 
محدودیـت  شـهری  مصـرف  و  صنایـع  بـه 
نمی دادیـم بـا عبـور از پیـک هشـت هـزار و 
بـه مصـرف هشـت   96 220 مگاواتـی سـال 

می رسـیدیم. مـگاوات   270 و  هـزار 

تاریخ سازی »کاهش مصرف برق 

خوزستان« در سال 9۷

دردی به پهنای مرزهای 
سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان حدود 300 کیلومتر با کشور محصور در خشکی افغانستان هم مرز است

با وجود اینکه مشکالت ناشی از انسداد مرز به خوبی آشکار 
اسـت اما دولت سـعی دارد تـا تجـارت را در چارچوب های 
قانونی حفظ کند.اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان با اشاره 
بـه خشکسـالی های مسـتمر دو دهـه اخیـر در این منطقه 
اظهـار داشـت: کاهش نزوالت جوی و تغییـر اقلیم باعث از 
بیـن رفتن زمینه اشـتغال در حوزه کشـاورزی، دامـداری و 
مهاجرت روسـتاییان و عشـایر به شـهرها شده اسـت، که با 
راه انـدازی بازارچه هـای مرزی و بهره بـرداری حداکثری از 
مرز باید شـرایط اسـتفاده مرزنشـینان از این ظرفیت فراهم 
شـود.دانیال محبـی با بیان اینکه سیسـتان و بلوچسـتان 
بـر اسـاس تصویب نامه های هیـات دولت در سـال 1396 
دارای 13 بازارچـه مصـوب اسـت، ادامـه داد: هـم اینـک 
هفـت بازارچـه در امـر صـادرات و واردات کاال فعـال و 6 
بازارچـه جدیـد تـا کنـون فعال نشـده اسـت که ایـن مهم 

باید هرچه سـریعتر تحقـق یابد.

مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان 
مصـرف بـرق در یکـی دو هفتـه آینـده را حسـاس 
دانسـت و افـزود: بـا همراهـی مـردم و اقدامـات 
مدیریـت مصـرف پیش بینـی مصرف هفت هـزار و 
900 مـگاوات را بـرای دو هفتـه پیـش رو کـرده ایم 
و از پیـک سـال قبـل عبـور نخواهیـم کرد.دشـت 
بـزرگ افـزود: مقـدار پیک مصـرف در سـاعت 16 و 
1۴ دقیقـه هفت هـزار و ۴55 مگاوات بوده  اسـت.

بـا  بلوچسـتان  و  سیسـتان  مـردم   
داشـتن طوالنـی ترین مرزهای کشـور، 
دریـا  لـب  بـر  لبانـی  تشـنه  همچـون 
از مزیـت هـای  تنهـا  نـه  هسـتند کـه 
مـرزی آنچنـان کـه باید بهره نمـی برند 
بلکـه ایـن مـرز، معضالت زیـادی برای 
آنـان به ارمغان آورده اسـت. سیسـتان 
و بلوچسـتان بـه عنـوان وسـیع تریـن 
اسـتان  بـه  شـمال  از  کشـور  اسـتان 
خراسـان جنوبـی، از جنـوب بـه دریـای 
عمـان بـا بیـش از 310 کیلومتـر مـرز 
آبـی، از شـرق بـا کشـورهای پاکسـتان 
مـرز  کیلومتـر   1100 بـا  افغانسـتان  و 
خشـکی و از سـمت غـرب بـا اسـتان 
هـای کرمان و هرمزگان همجوار اسـت. 
طریـق  از  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان حـدود 
در  محصـور  کشـور  بـا  کیلومتـر   300
خشـکی افغانسـتان هـم مـرز اسـت و 
در واقـع تنهـا راه مناسـب، امـن و کوتاه 
افغانسـتان و کشـورهای آسـیای میانه 

همیـن  آزاد  آبهـای  بـه  رسـیدن  بـرای 
اسـتان اسـت.

ایـن اسـتان بـا 19 شهرسـتان حـدود 
از  و  دارد  نفـر جمعیـت  میلیـون   2.8
آنجایـی کـه روند 20 سـاله خشکسـالی 
بـر آن حاکـم شـده اسـت مردم چشـم 
روزگار  بـرای گذرانـدن  مـرز  بـه  امیـد 
دارنـد اما برخی مشـکالت و محدودیت 
هـا سـبب شـده تـا تنهـا برخـی افـراد 
بتواننـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کننـد. 
قـرار گرفتـن ایـن اسـتان در جـوار دو 
نیـز  و  پاکسـتان  افغانسـتان و  کشـور 
در اختیـار داشـتن تنهـا بندر اقیانوسـی 
ایـران اسـالمی سـبب شـده تـا مزیـت 
هـای تجـاری مـرزی بسـیاری در ایـن 

بخـش از کشـور ایجـاد شـود.
مـردم ایـن اسـتان در گذشـته بصورت 
سـنتی و از طریق داد و سـتد بسـیاری 
هـای  مـردم کشـور  بـا  را  هـا  کاال  از 
همجـوار مبادلـه مـی کردنـد و از ایـن 
طریـق درآمـد مطلوبـی نیـز داشـتند و 

هـم اینـک نیـز موقعیـت جغرافیایـی 
شـمال  تـا  شـده  سـبب  اسـتان  ایـن 
بـه جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان بـه 
عنـوان یـک کریـدور اصلـی در مسـیر 
میانـه  آسـیای  هـای  ترانزیـت کشـور 
بـه آب هـای آزاد جهـان در نظـر گرفتـه 

شـود.
دلیـل  بـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
آسـیای  کشـورهای  بـا  همجـواری 
میانـه و دسـت داشـتن در آب هـای 
آزاد جهانـی بـه عنـوان کوتاهتریـن راه 
ارتباطی کشـورهای حوزه آسـیای میانه 
بـا جهـان شـناخته مـی شـود کـه بهـره 
گیـری از ایـن مزیت مـی تواند آن را به 
سـکوی اقتصـادی منطقـه تبدیـل کند.

بـا  ارتبـاط  دریچـه  افغانسـتان  کشـور 
کشـورهای آسـیای میانـه اسـت و مرز 
میلـک در ایـن قسـمت اسـتان سـبب 
صـادرات  حجـم  بیشـترین  تـا  شـده 
کشـور از این نقطه انجام شـود و نیز در 
قسـمت جنوب سیبسـتان و بلوچستان 

پایانـه مـرزی میرجـاوه قـرار دارد که بر 
اسـاس آمـار موجـود بیشـترین حجـم 
انجـام  قسـمت  ایـن  از  واردات کشـور 

شـود. می 
محـدوده  در  میلـک  مـرزی  پایانـه 
 261 فاصلـه  در  و  هیرمنـد  شهرسـتان 
جـوار  در  زاهـدان،  شـمال  کیلومتـری 
و  پریـان  مشـترک  مـرزی  رودخانـه 
نزدیکی شـهر زرنج مرکـز والیت نیمروز 
اسـاس  بـر  دارد کـه  قـرار  افغانسـتان 
مصوبـه شـورای عالـی امنیـت ملـی در 
سـال 84 در زمینـی به مسـاحت 12.5 
هکتـار، بـا هدف توسـعه حمل مسـافر 
و ترانزیت کاال در جنوب شـرق کشـور و 
توسـعه مبـادالت منطقه ای، سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی ایجاد 
معـدن  صنعـت،  سـازمان  شـد.رییس 
و تجـارت سیسـتان و بلوچسـتان بـه 
مـرزی  پایانـه  گفـت:  ایرنـا  خبرنـگار 
بـرای  را  فرصـت  بهتریـن  میلـک 
کشـورهای آسـیای میانه و افغانسـتان 
بـه منظور توسـعه ترانزیـت از طریق آب 

هـای آزاد فراهـم کـرده اسـت.
نـادر میرشـکار ادامـه داد: ایـن پایانـه 
بیشـترین حجـم صـادرات کشـور را بـه 

خـود اختصـاص داده که نشـان دهنده 
ظرفیـت بسـیار بـاالی آن اسـت و نیـز 
بیشـترین  میرجـاوه  مـرزی  پایانـه 

دارد. را  واردات کشـور 
وی افـزود: درآمدهـای حاصـل از ایـن 
بازارچـه هـا بـه حسـاب خزانـه واریـز 
مـی شـود و تنهـا سـهمی از آن بـرای 
مـورد  پایانـه  خـود  هـای  زیرسـاخت 
قـرار مـی گیـرد. سرپرسـت  اسـتفاده 
معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی و 
سیسـتان  اسـتانداری  منابـع  توسـعه 
نامـه  آییـن  نیـز گفـت:  بلوچسـتان  و 
بازارچـه  سـامان دهـی مبادلـه کاال در 
بـه  گذشـته  سـال  در  مـرزی  هـای 
تصویـب هیـات وزیـران رسـیده اسـت 
اسـتان  چهـار  در  آن  اسـاس  بـر  کـه 
مـرزی کشـور مجـوز فعالیـت برخـی از 
در گذشـته  مـرزی کـه  بازارچـه هـای 
بودنـد،  فعـال  مـرزی  گـذر  طـور  بـه 
صـادر شـد.علیرضا نـورا بـا بیـان اینکه 
سـهم اسـتان از بازارچـه هـای جدیـد 
کشـور 6 بازارچـه اسـت، افـزود: دولـت 
بیشـترین تعـداد بازارچـه هـای جدیـد 
را بـر اسـاس شـرایط بـه ایـن اسـتان 

اسـت. داده  اختصـاص 

اصفهان

مدیرعامل جدید شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر انتخاب شد

ــد  ــل جدی ــر عام ــره، مدی ــات مدی در نشســت هی
 شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر انتخاب شــد.
ــوالد  ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــره ش ــات مدی هی
گل گهــر، ضمــن تقدیــر از زحمــات مهنــدس 
ســلطانی، مهنــدس محمــد محیاپــور را بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد ایــن 

ــد. ــاب کردن ــرکت انتخ ش
پیــش از ایــن محمــود ســلطانی زاده مدیرعاملــی شــرکت توســعه آهــن و 

فــوالد گل گهــر را بــر عهــده داشــت.
محمــد محیاپــور از  مهندســین توانمنــد، موفــق و از مدیران بومی شهرســتان 
ــع  ــرداری مجتم ــره ب ــاون به ــن مع ــش از ای ــه پی ــد ک ــی باش ــیرجان م س
ــود دارد. ــه خ ــز در کارنام ــازی را نی ــه س ــت گندل ــوده و مدیری ــر ب  گل گه
ــرکت  ــی از ش ــر یک ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــت ش ــی اس گفتن
هــای وابســته ی شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر مــی باشــد کــه حجــم 

زیــادی از فــوالد چشــم انــداز 98 منطقــه گل گهــر را تامیــن مــی کنــد.

افزایش ظرفیت تلمبه خانه نفت 
صادراتی اهواز 750 

خیـز  نفـت  مناطـق  ملـی  تولیـد شـركت  مدیـر 
جنـوب از نوسـازی یـك دسـتگاه توربیـن گازی 
در تلمبـه خانـه نفـت صادراتی اهـواز خبر داد كه 
در نتیجـه آن ظرفیـت پمپـاژ نفـت ایـن واحـد 
750 هـزار بشـكه در روز افزایـش یافت.سـعید كوتـی اظهـار داشـت: این 
فنـی سـال های  اشـكال  و  آسـیب هـای شـدید  دلیـل  بـه  توربیـن كـه 
متمـادی از مـدار عملیـات خـارج بـود بـا تـالش شـبانه روزی و همـت 
كاركنـان مدیریـت هـای مهندسـی و سـاختمان، تعمیـرات تجهیـزات و 
ماشـین آالت فرآینـدی، تولیـد، شـركت بهـره بـرداری نفـت و گاز كارون، 
آغاجـاری و سـایر ادارات نوسـازی شـد و ایـن توربیـن هـم اكنـون در 
حـال كار اسـت.وی گفـت: ایـن توربیـن از نـوع سـولزر مـی باشـد كـه 
بازسـازی و نوسـازی كامـل آن در مناطـق نفـت خیـز جنـوب و به دسـت 
توانمنـد متخصصـان داخلـی صـورت گرفـت كـه ایـن كار دسـتاوردهای با 

ارزشـی بـه همـراه داشـته اسـت.

بـرداری  بهـره  معـاون 
مـس  مجتمـع 
اسـتان  سرچشـمه 
کرمان گفـت: با اجرای 
طـرح هـای توسـعه اسـتان، تولیـد کنسـانتره 
در سـال 1401 از 600 هزارتـن فعلـی بـه بیـش 
از یـک میلیـون و 60 هـزار تـن خواهـد رسـید. 
محمـد  ضیاءالدینـی معـدن مس سرچشـمه را 
یکـی از معادن بـزرگ پروفیلی  در دنیا دانسـت 
و اظهـار داشـت: حـدود 50 سـال پیش شـرکت 
آمریکایـی هـا با اکتشـاف ایـن معـدن ،ذخیره 
اولیـه آن را بـه طـور تقریبـی 283 میلیـون تن 
سـنگ معدنی بـا عیـار2/1 درصد بـرآورد کردند. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن طـرح 20 سـاله گفـت: 
کارخانـه تغلیـظ شـماره یـک قدیـم بـا ظرفیت 

تولید سـاالنه 360 هزار تن سـنگ کنسـانتره راه 
انـدازی و بدنبـال آن کارخانـه ذوب بـا ظرفیـت 
تولیـد140 هزارتـن آنـد ایجاد شـد . ضیاءالدینی 
تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکه سیسـتم کوره 
هـا قدیمـی و با تکنولـوژی ریورب بود، در سـال 
1361 پاالیشـگاهی بـا ظرفیـت 158 هـزار تـن 
کاتـد راه انـدازی کردیـم کـه قابـل افزایـش تـا 
240 هزار تن کاتد در سـال اسـت. ضیاء الدینی 
ادامه داد: در زمان حاضر 600 میلیون تن سـنگ 
سـولفوریک از معدن سرچشـمه استخراج شده 
 820 بـه  معـدن  سـنگ  باقیمانـده  ذخیـره  و 
میلیـون تن رسـیده ضمـن اینکه در سـال 90 با 
راه انـدازی فـاز دوم کارخانـه تغلیـظ ظرفیت آن 

بـه150 هزارتـن افزایـش یافتـه اسـت. 

تولید کنسانتره مس سرچشمه 
افزایش می یابد

سرچشمهاهوازسیرجان

کاهش مصرف آب در 
اصفهان به رغم کاهش 

20 درصدی تولید آب
اسـتان  فاضـالب  و  آب  مدیرعامـل شـرکت 
روز  گرامیداشـت  مناسـبت  بـه  اصفهـان 
و مسـوواالن  در جمـع خبرنـگاران  خبرنـگار 
رسـانه ملـی و بـا حضـور در جشـن بـزرگ 
اعضای خانه مطبوعات ،  این قشـر را بسـیار 
موثـر در پیشـبرد اهـداف دانسـت و اعـالم 
کرد:خبرنـگاران بـا اطـالع رسـانی شـفاف و 
بهنـگام و نیـز بـا پی گیـری مطالبـات به حق 
مـردم ،مدیـران اجرایـی در خدمـت رسـانی 

مطلـوب  بـه مـردم یـاری مـی کننـد.
هاشـم امینـی بـا بیـان اینکـه خبرنـگاران بـا 
اعمـال تکنیـک و  ظرافـت خبری مـی توانند 
پلی ارتباطی  میان مردم و مسـووالن باشـند 
رسـالتی  بـا  خاطرنشـان سـاخت:خبرنگاران 
شـفاف  بـا  تواننـد  مـی  دارنـد  برعهـده  کـه 
سـازی  رویدادها بسـتر رشـد وتوسـعه کشور 

را در تمـام زمینـه هـا مهیـا سـازند.
وی بـه نقـش اصحـاب رسـانه در سـازگاری 
مـردم بـا کـم آبـی پرداخـت و تصریـح کـرد: 
هـم اکنـون فعـاالن عرصـه اطـالع رسـانی با 
توجـه بـه حلقـه ارتباطـی کـه بیـن مـردم و 
کنـار مسـووالن  در  بایـد  مسـووالن هسـتند 
صنعـت آب و فاضـالب مـردم را ترغیـب بـه 

سـازگاری بـا کـم آبـی نماینـد.
امینـی بـا اینکـه در تابسـتان سـال جـاری 
هنـگام پیـک مصـرف آب، اصحـاب رسـانه 
سـازگاری  در  بسـزایی  همـکاری  و  تعامـل 
اصفهـان  در  آبـی  کـم  بحـران  بـا  مـردم 
سـال  درتابسـتان  داشـت:  اظهـار  داشـتند 
جـاری کـه شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان با 
چالـش کـم آبی مواجه شـد اصحاب رسـانه 
در تنویـر افـکار عمومـی بـه جهت سـازگاری 
بـا کـم آبـی نهایـت همـکاری را بـا شـرکت 
جـای  کـه  داشـته  اصفهـان  اسـتان  آبفـا 
تقدیـر و تشـکر دارد.مدیرعامـل شـرکت آب 
بـه  اشـاره  بـا  اسـتان اصفهـان  و فاضـالب 
غلبـه بـر بحـران کم آبـی در فصل تابسـتان 
در  توانسـتیم  اظهارداشت:خوشـبختانه 
و  ،همـکاری  همدلـی  بـا  تابسـتان  فصـل 
برچالـش  مسـووالن  و  مـردم  هماهنگـی  
بـدون  کنیـم  غلبـه  اسـتان  در  آبـی  کـم 
اینکـه  شـاهد هیـچ گونـه تنـش اجتماعـی 
در حـوزه آب شـرب بـوده  باشـیم. امینـی 
افزود:مسـئواالن امر در شـرکت آبفا اسـتان 
اصفهـان اعتقـاد به شـفاف سـازی در حوزه 
کاری خـود دارنـد و بـدون پـرده بـا مردم و 
بـه صـورت شـفاف  در زمینـه فعالیـت خود 
پاسـخگوی مطالبـات بـه حق مردم هسـتند
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پیام ایران ایجاد مرکز توسعه حبوبات درخرم آباد
مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد از ایجاد مرکز توسعه حبوبات در این شهرستان خبر داد.

 مراد بیرانوند  اظهار کرد: برای توسعه کشت حبوبات در شهرستان برنامه های زیادی 
داریم.

 نو
ان

رم
س ک

عک

گاز
ت 

رک
ش

س:
عک

مدير عامل شـركت بهره بـرداري نفت 
و گاز مـارون در گفتگويـي به تشـريح 
عملكـرد 3 ماهـه نخسـت سـال 97 

ايـن شـركت پرداخت.
مهنـدس جهانگيـر پورهنـگ ميانگين 
توليـد شـركت بهـره بـرداري نفـت و 
گاز مـارون در فصـل بهـار را »درخـور 
گفـت:  و  كـرد  توصيـف  تحسـین« 
عليرغـم گرمـاي بـي سـابقه حـوزه ي 
روزانـه   توليـد  بـا  عملياتـي شـركت، 

نفـت  بشـكه  هـزار   563 از  بيـش 
خـام، تحقـق 101/8 درصـد تحقـق را 
نسـبت به ميزان 553 هزار بشـكه اي 
برنامـه شـده تجربـه كرديـم كـه ايـن 
مهـم محقـق نمـي شـد جز بـا همت 
و همدلـي تـك تـك كاركنـان شـركت 
در سـايه تعهـد، دانـش و اعتمـاد بـه 
سـازندگان و تاميـن كننـدگان داخلي.

وي افـزود: در مـدت مذكـور، روزانـه 
60668 بشـكه پساب حاصل از فرايند 

بـه چـاه هـاي دفعـی  را  نمكزدايـي 
تزريـق كرديـم كه بـه عبارتـي ميتوان 
گفـت ايـن كميـت، معـادل 99 درصد 
اقدامـي  بـوده كـه  هـا  پسـاب  ايـن 
درخـور توجـه در راسـتاي صيانـت از 
محيـط زيسـت پيرامونـي و رفاه حال 
مجـاوران عزيز واحدهـاي عملياتي به 
شـمار مي آيد.پورهنگ به اسـتحصال 
نفـت بـا اسـتفاده از دسـتگاه هـاي 
تفكيـك گـر و فـرآورش سـيار نفـت 
اشـاره كـرد و اذعان داشـت: از ابتداي 
سـال تـا اول تيـر مـاه، در مجمـوع با 
 34475 ، MOT و MOS اسـتفاده از
بشـكه نفـت اسـتحصال و بـه چرخـه 

توليـد برگردانـده شـد.

تولید نفت در بهار امسال، 
تحقق 101/8 درصدی داشت

برگزاری دوره آموزشی 

کاربردهای GIS در صنعت گاز 

ایــن دوره آموزشــی بــا هــدف آشــنایی کارکنــان بــا ســامانه اطالعــات مكانــی 
و نحــوه عملکــرد ایــن نــرم افــزار و اســتفاده از آن در مــوارد مرتبــط برگــزار 

گردیــد.
فــالح مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان ضمــن بیــان خبــر فــوق ادامــه 
داد: بــا توجــه بــه اهمیــت خطــوط گاز به عنــوان یکــی از شــریانهای حیاتــی و 
انتقــال و عرضــه انــرژی، وجــود یــک سیســتم یکپارچــه اطالعاتــی بــه روز که 
بــا در اختیــار داشــتن ابزارهــای الزم بتوانــد عهــده دار ارائــه انــواع داده هــای 
ــرای کســب اطالعــات جعرافیایــی در روی  ــاط ب ــاز و ارتب توصیفــی مــورد نی
ــی،  ــای اطالعات ــیاری از نیازه ــخگوی بس ــد پاس ــی توان ــد ، م ــه باش نقش
تحلیلــی و برنامــه ریــزی بخــش خطــوط گاز بخصــوص در شــرایط بحــران 

باشــد.
ــانی از  ــای گازرس ــره وری فعالیته ــی و به ــش کارای ــه داد افزای ــالح ادام ف
طریــق بکارگیــری تکنولــوژی نویــن یکــی از اهــداف مهــم و اساســی شــرکت 
گاز اســتان کرمــان اســت. از آنجــا کــه بیشــتر سیاســتها، طرحهــا ، و عملیــات 
روزمــره در بخــش طراحــی خطــوط گاز بــه اطالعــات مکانــدار دقیقــی نیــاز 
دارد ، سیســتمی کــه بتوانــد تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز شــرکت گاز را در 
ــودمند  ــیار س ــد ، بس ــازماندهی نمای ــرد آورده و س ــینی گ ــام ماش ــک نظ ی
خواهــد بــود کــه طــی دوره مذکــور ایــن مــوارد و ســرفصل هــای متعــددی 
ارائــه گردیــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه تبییــن نقشــه راه GIS شــرکت 
ــی  ــی و منطق ــی فیزیک ــدل مفهوم ــند م ــریح  س ــان، تش ــتان کرم گاز اس
مدیریــت گازرســانی،   کاربردهــای نــرم افــزار ، آشــنایی بــا اصــول و مبانــی 
GIS ، ویرایــش داده هــا ، آشــنایی بــا دســتگاه GNSS، برچســب گــذاری، 
ســمبل گــذاری ، کار بــا جــداول توصیفــی ، آمــاده ســازی نقشــه بــرای پــالت 

و … اشــاره نمــود.

ــازی  ــازی و بهس ــازمان نوس ــل س ــوندآوه، مدیرعام رش
شــهر قزویــن گفــت: پــروژه بازآفرینــی ســبزه میدان 
آغــاز  بــا  از دولتخانــه صفــوی  بــه عنــوان بخشــی 
اجــرای طــرح بازپیرایــی پیــاده روی ضلــع شــمال ایــن 

ــد. ــاز ش ــدان آغ می
و  نوســازی  ســازمان  مدیرعامــل  آوه،  رشــوند  آرش 
بهســازی شــهر قزویــن گفــت: پــروژه احیــای دولتخانــه 
ــام  ــت مق ــر برک ــفر پ ــات س ــتای مصوب ــوی در راس صف
معظــم رهبــری بــه قزویــن در ســال 1382 مطــرح 

ــل  ــه دالی ــا ســال 1395 و ب ــن موضــوع ت ــا ای شــد؛ ام
مختلــف در دســتور کار قــرار نگرفــت.وی افــزود: در 
ــال 95 در  ــاه س ــرداد م ــم خ ــه در هیجده ــه ای ک جلس
اســتانداری و بــا حضــور معــاون وقــت ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور و بــا 
ــن  ــی قزوی ــت تاریخ ــای باف ــی پروژه ه ــوع بررس موض
ــوی  ــه صف ــدوده دولتخان ــای مح ــر احی ــد، ب ــزار ش برگ
در  مختلــف  دســتگاه های  وظایــف  شــرح  و  تأکیــد 

ــد. ــخص ش ــدوده مش ــن مح ــای ای ــه احی زمین

مبــادر ثانــی در دیــدار بــا شــهردار آبیــک، ضمــن ابــراز آمادگی 
مخابــرات منطقــه قزویــن بــر ایجــاد زیرســاخت هــای 
پایــش تصویــری گفــت: مخابــرات منطقــه قزویــن تاکنــون 
ــاخت و  ــتانداری، زیرس ــا اس ــده ب ــام ش ــم انج ــق تفاه طب
بســتر فیبرنــوری را بــرای کلیــه دســتگاه هــای اداری اســتان 
ــه ســزایی در  ــم، نقــش ب ــن مه ــه ای ــرده اســت ک ایجــاد ک

ارائــه خدمــات الکترونیــک بــه شــهروندان را داشــته اســت. 
مدیــر مخابــرات منطقــه قزویــن ارائــه بســتر فیبرنــوری بــه 
شــهرداری در راســتای خدمــات بهینــه بــر بســتر الکترونیــک 
را از وظایــف اصلــی مخابــرات برشــمرد و بــرای رســیدن بــه 
ایــن هــدف ، خواســتار هماهنگــی الزم بیــن دســتگاه هــای 

اجرایــی اســتان گردیــد. 

آمادگی ایجاد زیرساخت پایش تصویریآغاز اجرای پروژه بازآفرینی سبزه میدان قزوین
 شهر آبیک را داریم

مدیرکل کمیته امداد  سیستان و بلوچستان عنوان کرد:

آمار باالی حاشیه نشینی در  چابهار
امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
و  سیسـتان  اسـتان 
بلوچستان ادامه داد: با جلوگیری 
از پذیـرش انتقـال پرونـده هـای 
مددجویـی از شـهرهای بـزرگ به 
کوچـک و تشـویق خانـواده های 
سـاکن در این مناطق به بازگشت 
به شـهرهای محل سـکونت قبلی 
خـود از طریق اعطای تسـهیالت و 
مسـکن می تـوان گام بلندی برای 
کمک به کاهش حاشـیه نشـینی 

برداشـت .

اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
سیســتان و بلوچســتان در ســفر بــه 
شهرســتان چابهــار ضمــن دیــدار بــا 
نهــاد،  ایــن  مددجویــان  امدادگــران، 
ــداری  ــاون سیاســی اجتماعــی فرمان مع
و مدیــران بانــک هــای عامــل در جلســه 
و  افرادنیازمنــد  اداری گفــت:  شــورای 
مددجویــان ســاکن در شــهرها در صــورت 
بازگشــت بــه روســتا از تســهیالتی بــرای 
در  مســکن  ســاخت  و  اشــتغال زایی 
ــتان و  ــتان سیس ــتایی اس ــق روس مناط

. می شــوند  بهره منــد  بلوچســتان 
ــه  ــن جلس ــادی ، در ای ــدی عب ــید مه  س
روحیــه  داشــتن  بــر  تاکیــد  ضمــن 
ــان  ــه محروم ــانی ب ــداد رس ــادی، ام جه
جامعــه را در شــرایط کنونــی خدمــت در 
ــه  ــت: هم ــت و گف ــالب دانس ــنگر انق س
خــط  ســربازان  واقــع  در  امدادگــران 
ــوری  ــه ط ــاد هســتند، ب ــن نه ــدم ای مق
کــه سنگرشــان میــز ، قدرتشــان صبــوری 
ــادی  ــر جه ــم و تفک ــان قل ــلحه ش و اس

ــت . اس
ــی کــردن خدمــات  ــت ارزیاب ــا مثب وی ب
ــظ  ــر حف ــه ب ــن منطق ــده در ای ــه ش ارائ

بــا  مواجهــه  در  آرامــش  و  صبــوری 
افــزود:  و  تاکیــد  هــدف  جامعــه 
امدادگــران بایــد ســنگ صبــور مشــکالت 
مرتفــع  بــرای  و  باشــند  مددجویــان 
دریــغ  هیــچ کوششــی  از  آن  کــردن 
نکننــد، کمــا اینکــه در زمــان جنــگ 
ــراوان  ــتگی های ف ــود گذش ــاهد از خ ش
ســربازان انقــالب بودیــم و در ایــن زمــان 
کــه دشــمن باهدف هــای واهــی ،افــکار 
پلیــدی را در ذهــن می پرورانــد، موجــب 
آرامــش و امنیــت خانــواده هــای تحــت 

ــند . ــت باش حمای
وی افــزود: دشــمن مــی خواهــد بــا 
بهــره جویــی از فقــر نیازمنــدان آن هــا را 
ــن  ــه ای ــد ک ــرار ده ــالب ق ــل انق در مقاب
امــر مســئولیت امدادگــران را دو چنــدان 
ــی  ــظ یکپارچگ ــن حف ــد، بنابرای ــی کن م
ــه  ــات کمیت ــه خدم ــوع بخشــیدن ب و تن
ــا آن  ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه ــداد یک ام

اســت .
اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
ــینی در  ــیه نش ــاالی حاش ــار ب ــه آم اینک
ــای  ــی از پدیده ه ــار یک ــتان چابه شهرس

ــه  ــه اســت، ادام ــن منطق ــایند ای ناخوش
ــال  ــرش انتق ــری از پذی ــا جلوگی داد: ب
ــهرهای  ــی از ش ــای مددجوی ــده ه پرون
ــواده  ــویق خان ــک و تش ــه کوچ ــزرگ ب ب
بــه  مناطــق  ایــن  در  ســاکن  هــای 
ــه شــهرهای محــل ســکونت  بازگشــت ب
قبلــی خــود از طریــق اعطــای تســهیالت 
و مســکن می تــوان گام بلنــدی بــرای 
ــینی و  ــیه نش ــش حاش ــه کاه ــک ب کم
فقــر و بســیاری از  مشــکالت اجتماعــی 

برداشــت .
ــت  ــزوم حمای ــه ل ــاره ب ــا اش ــادی ب عب
بازمانــده  آمــوزان  دانــش  ترغیــب  و 
از تحصیــل کــه بــه دالیــل مشــکالت 
ــد  ــل را ندارن ــه تحصی ــوان ادام ــی ت مال
ــی  ــان اصل ــه رابط ــددکاران ک ــزود: م اف
مددجویــی  جامعــه  و  امــداد  کمیتــه 
ــع  ــه موق ــاء ب ــا احص ــد ب ــتند، بای هس
ــاع  ــا، ارج ــواده ه ــای خان ــدی ه نیازمن
ایجــاد  مربــوط،  بــه حوزه هــای  آنهــا 
ارتبــاط مســتمر و پایــدار بــا سرپرســتان 
خانــوار و تهیــه بانــک اطالعاتــی مناســب 
و بــروز، مانــع از تــرک تحصیــل دانــش 

ــوند . ــوزان ش آم

در ادامــه ایــن جلســه محمدرضــا میری، 
معــاون حمایــت و ســالمت خانــواده 
ــوه  ــر نح ــد ب ــن تاکی ــز ضم ــتان نی اس
پاالیــش و پذیــرش در خواســت های 
متقاضیــان بــرای تحــت حمایــت افــزود 
از 50  بیــش  اینکــه  بــه  بــا توجــه   :
درصــد از خانــواده هــای تحــت حمایــت 
سرپرســت  فاقــد  چابهــار  شهرســتان 
 30 از  بیــش  همچنیــن  و  هســتند 
ــام  ــوان انج ــدف ت ــه ه ــد از جامع درص
کار را بــر اســاس ســن خــود دارنــد، 
ــای  ــزی ه ــه ری ــات و برنام ــد اقدام بای
پایــدار  اشــتغال  زمینــه  در  شایســته 

آنــان توســط اداره صــورت پذیــرد.

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001849 مــورخ 1397/4/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید مهدی هاشــمی شــال 
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 227 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
ــر یــک  ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 544/51 مترمرب ــن ب ــه زمی یــک قطع
بــاب خانــه دوبلکــس بــه مســاحت 431/4 مترمربــع پــالک 201 فرعــی از 
37 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 58 فرعــی از 37 اصلــی واقــع 
درقریــه دلیجــان بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق لطــف الــه رضاپــور 
دلیجــان  محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل دو نوبــت ب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/7          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/22  
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی        5230

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001862 مــورخ 1397/4/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی ســلطانی چپــه زادی 
فرزنــد قلیــچ بشــماره شناســنامه 309 صــادره از ماســال در ســه دانــگ 
ــه مســاحت  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــان ی ــه و اعی ــاع از ششــدانگ عرص مش
18/44 مترمربــع پــالک 1149 فرعــی از 32 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 40 و 42 متصــل بــه هــم فرعــی از 32 اصلــی واقــع درقریــه بنــه 
ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبدالحســین مرزبانی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/7     
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/22  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001864 مــورخ 1397/4/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای قلیــچ آقــا ســلطانی چپــه 
ــه  ــال در س ــادره از ماس ــنامه 190 ص ــماره شناس ــش بش ــد ابی زادی فرزن
دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب مغازه به مســاحت 
18/44 مترمربــع پــالک 1149 فرعــی از 32 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 42 و 40 متصــل بــه هــم فرعــی از 32 اصلــی واقــع درقریــه بنــه 
ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبدالحســین مرزبانی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/7        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/22  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022002191 مــورخ 1397/4/30 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد مقــدس زاده فرزند 
ــک  ــران در ششــدانگ ی ــادره از ته ــنامه 4406 ص ــس بشــماره شناس یون
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 305 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب انباری 
فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع پــالک 1759 فرعــی از 25 اصلــی 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 25 اصل ــالک 1 فرع ــروز و مجــزی شــده از پ مف
میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق خیرالــه اســتوار محــرز 
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت . ل گردی
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/22        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/6  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
ــات اول  ــورخ 1397/4/19 هی ــماره 139760318022001962 م ــر رای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا خاکــزاد فرزنــد 
یوســف بشــماره شناســنامه 4 صــادره از صومعــه ســرا در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 500 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقد 
ــی  ــی از 31 اصل ــالک 563 فرع ــع پ ــاحت 21/85 مترمرب ــه مس ــوز ب مج
ــه هــم فرعــی از 31  مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 47 و 48 متصــل ب
اصلــی واقــع در قریــه چالــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی محمدعلــی مرزبانــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــه مراجــع  ــراض ، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/22            
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/6  

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی               5817
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این صفحه می خوانیم
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 سرگرمی

گفـت:  بوشـهر  اتمـی  نیـروگاه  طـرح  مجـری 
هشـت هـزار نیـروی بومـی آمـوزش دیـده در 
طـرح های سـاخت نیـروگاه هـای جدیـد اتمی 
محمـود  شـوند.  مـی  بـه کار  مشـغول  بوشـهر 
مدیـرکل  بـا  درنشسـت  روزشـنبه  جعفـری 
آمـوزش فنی حرفه ای اسـتان بوشـهر افزود: در 
ایـن ارتبـاط تربیـت نیروی انسـانی بومـی ماهر 
و  نیـاز  براسـاس  اتمـی  نیـروگاه  موردنیـاز 
پیشـرفت فـاز دوم ایـن مجموعـه انجـام خواهد 
شـد. وی بیـان کـرد: بـرای برگـزاری سـودمند 
هـای  کارگاه  کمبودهـای  آموزشـی  هـای  دوره 
آموزشـی بـا کمـک نیـروگاه اتمی بوشـهر تامین 
قـرار  ای  حرفـه  و  فنـی  آمـوزش  اختیـار  در  و 

می گیرد. 
جعفـری ادامـه داد: در پـروژه سـاخت فـاز دوم 
نیـروگاه اتمـی بوشـهر 80 هـزار میلیـارد ریـال 
کارسـاختمانی وجود دارد که در توسـعه کسـب و 
بوشـهر  اسـتان  بـرای  بسـیار خوبـی  رونـق  کار 

اسـت. وی یادآور شـد: حرفه های آرماتوربندی، 
قالـب بنـدی، سـنگ کاری، کاشـی کاری دیوار و 
کـف، آجرچینـی و جوشـکاری از اولویـت هـای 
اسـت.  بوشـهر  اتمـی  نیـروگاه  دوم  فـاز  کاری 
مجـری طـرح نیـروگاه اتمی بوشـهر تاکیـد کرد: 
در ایـن ارتبـاط خروجـی آمـوزش هـای فنـی و 
حرفـه ای بایـد بـا صالحیـت فنـی بـاال و برابر با 

استاندارد های جهانی باشد. 
وی افـزود: بـرای ارتقـای کیفیـت آمـوزش های 
مهارتـی ارائـه شـده مـورد نیـاز نیـروگاه اتمـی 
بوشـهر گواهینامـه مشـترک پایـان دوره مهـارت 
آموختـگان بـه 2 زبـان روسـی و فارسـی بـرای 
اشـتغال در نیـروگاه صادر شـود. جعفـری گفت: 
یـک  ایرانـی  التحصیـل  فـارغ  هـر  بایـد شـعار 
مهـارت سـرلوحه کاری آموزش فنـی و حرفه ای 
قـرار گیـد تـا در راسـتای توانمندسـازی نیـروی 
انسـانی گامـی مهـم برداشـته شـود. مدیـر کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان بوشـهر گفـت: 

آمـوزش هـای مهارتـی از ابتدای سـال جاری در 
12 حرفـه آموزشـی بـرای توانمندسـازی نیـروی 
انسـانی مـورد نیـاز نیـروگاه اتمـی برگـزار شـده 
از هشـت  افـزود:  دراهکـی  عبدالمجیـد  اسـت. 
هـزار نیرویـی کـه در 2 سـال آینـده در مراکـز 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای آمـوزش مـی بینند با 
توجـه بـه کیفیـت آموزش هـا حداقل پنـج هزار 
بوشـهر  اتمـی  نیـروگاه  در  بایـد  آن هـا  از  نفـر 

مشغول به کار شوند.

هشت هزار نفر درنیروگاه بوشهر 
شاغل می شوند

خبرسوژه

بیش از 22 درصد صادرات 
غیرنفتی کشور مربوط به حوزه 

فوالد است
معـاون وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت نیزدر مراسـم دهمین 
نمایشـگاه بین المللـی متالورژی، فـوالد و ریخته گری گفت: 
سـال گذشـته 9 میلیـارد دالر صـادرات در مجموعـۀ زنجیـرۀ 
فـوالد و صنایـع معدنـی انجـام شـد و این بدان معنی اسـت 
کـه بیـش از 22 درصد صادرات غیرنفتی کشـور بـه این حوزه 

تعلق دارد.
مهـدی کرباسـیان بـا اشـاره بـه اینکه حـدود 60 درصـد تولید 
کشـور در حـوزۀ فـوالد بـه اسـتان اصفهـان تعلـق دارد، اظهـار 
کـرد: فوالد، محور توسـعۀ هر کشـور به حسـاب مـی آید و در 
واقـع توسـعۀ کشـور بـدون وجـود تولیـد یـا تأثیرگـذاری در 

فوالد، ممکن نخواهد شد.
وی در ادامـه بـه موضـوع اقتصـاد مقاومتـی و طـرح آن در 
داخل کشـور از چند سـال گذشـته تاکنون اشـاره کرد و ادامه 
داد: صنعـت فـوالد یکـی از محـوری تریـن و اصلـی تریـن 
موضوعـات در اقتصـاد مقاومتـی اسـت؛ چراکـه در زنجیـرۀ 
فـوالد، از سـنگ آهـن و گاز که نعمـت های خدادادی اسـت، 
ارزش افـزوده و اشـتغال ایجـاد میشـود.معاون وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت افـزود: در حـال حاضـر فـوالد کشـور تقریبا 
خودکفـا شـده و از صفـر تـا 100 محصـوالت فـوالدی در داخل 
کشـور تولید مـی شـود.وی در ادامه به اهمیـت جایگاه فوالد 
اشـاره و تصریح کرد: فوالد در ارزآوری، تولید، اشـتغال، آینده 
و توسـعۀ کشـور بسـیار مهم اسـت. کشـور ما پیش از این در 
حـوزۀ فـوالد وابسـته بـود و از کشـورهای مختلـف ازجملـه 
بحریـن گندلـه وارد میکـرد؛ امـا امـروز عـالوه بـر اینکـه طـی 
چهار سـال گذشـته، تولید گندله در کشـور 120 درصد افزایش 
یافته، صادرکنندۀ آهن اسـفنجی و فوالد نیز شـده که تمامی 
ایـن مـوارد نشـان دهنـدۀ ایـن اسـت کـه در زنجیرۀ فـوالد و 
ارزش افزوده سـرمایه گذاری های بسـیار خوبی شـده است.

کرباسـیان با اشـاره به تحقـق میزان پیش بینی شـدۀ تولید 
فـوالد کشـور اظهـار کـرد: در سـال 93 زمانـی که طـرح جامع 
فـوالد را مجـددا در ایمیـدرو و شـرکت فوالد بـه روزآوری می 
کردیـم، برخـی کارشناسـان معتقـد بودند تولیـد 55 میلیون 
تنـی در چشـم انداز 1404 مانند یک رؤیاسـت؛ امـا با اعداد و 
ارقام نشـان دادیم که این کار شـدنی اسـت.وی ادامه داد: در 
سـال 92 ظرفیـت تولیـد فـوالد کشـور 21 میلیون تـن بود که 
در حـال حاضـر بـه 32 میلیـون تـن رسـیده و امیدواریـم تـا 

پایان سال جاری به 35 میلیون تن برسد.

دیدار مدیرعامل شركت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب با 

نمایندگان تشكل ها
نشســت مدیرعامــل شــركت ملــی 
بــا  جنــوب  خیــز  نفــت  مناطــق 
انجمــن  و  هــا  تشــكل  نماینــدگان 
اســتان  كارفرمایــی  صنفــی  هــای 
ایــن  شــد.در  برگــزار  خوزســتان 
مدیرعامــل  دفتــر  در  نشســت کــه 
شــركت ملــی مناطــق نفــت خیــز 
و  مشــكالت  شــد،  برگــزار  جنــوب 
چالش هــای پیمانــكاران تاسیســاتی، 
ســازندگان  و  عمرانــی  خدماتــی، 
تجهیــزات صنعــت نفــت و راهكارهــای 
متقابــل  هــای  همــكاری  افزایــش 
قــرار  نظــر  تبــادل  و  بحــث  مــورد 
ملــی  شــرکت  گرفت.مدیرعامــل 
مناطــق نفــت خیــز جنــوب بــا اشــاره 
بــه نامگــذاری ســال جــاری از ســوی 
نــام  بــه  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــی«، حمایــت  ــت از كاالی ایران »حمای
و  ســازندگان  از  جانبــه  همــه 
بویــژه اســتان  پیمانــكاران داخلــی 
خوزســتان را  اولویــت اصلــی ایــن 
ــا  ــور ب ــی پ شــركت برشــمرد.بیژن عال
ــه اجــرای طــرح توســعه 28  اشــاره ب
مخــزن نفتــی در ایــن شــركت اظهــار 
همــه  طــرح  ایــن  در  داشــت: 
ــام كاال و  ــد تم ــف ان ــكاران موظ پیمان
ــزات نفــت و گاز و هــر آنچــه در  تجهی
ــود را از  ــی ش ــد م ــل كشــور تولی داخ
ــن  ــد و ای ــن كنن ــی تامی ــع داخل مناب
موضــوع در اســناد مناقصــه درج شــده 
و آنهــا موظــف بــه رعایــت آن هســتند.
ــون  ــه اینكــه هــم اكن ــا اشــاره ب وی ب
تجهیــزات  و  قطعــات  از  درصــد   40
مــورد نیــاز در اســتان خوزســتان و 80 
ــی  ــد م ــور تولی ــد آن در كل كش درص
شــود، از همــكاری موثــر ســازندگان و 
ــن شــركت  ــا ای ــی ب ــكاران داخل پیمان

قدردانی كرد.

رنا
:ای

س
عک

طرح بهورز سیار در مناطق عشایری کشور احیاء شود
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: طرح بهورز سیار برای حضور در 
مناطق عشایری احیاء شود. محمدعلی دریک اظهار کرد: 95 درصد جمعیت عشایری 
تحت پوشش واحدهای بهداشتی هستند.

افقی
1 - آن بخش از تقاضا که از سوی مصرف 

کنندگان جهت مصرف یک کاال انجام می 

 پذیرد - اسب چاپار.

 2 - تاریخ - دهان - برادر تازی - به جز.

3 - دختر شعیب پیامبر - عایدی از کار - 

 نگهدارنده اتومبیل.

 4 - باعث فراموشی - بوی ماندگی - رجال.

 5 - مادر عرب - گل - موثر - عود.

6 - سینمای سوخته - بی کس - نشان 

 ورزشی.

 7 - کنجد کوبیده - داالن - دوستی.

 8 - کاال و مال التجاره - وسط.

9 - سازمان جاسوسی آمریکا - سیاره زحل 

 - جداشونده.

 10 - سخن چین - کمیاب - گیاه سرشوی.

11 - خاندان - وطن و زادگاه - درود - تخم 

 مرغ انگلیسی.

 12 - غرامت - رها و آزاد - دانشمند و دانا.

13 - محل خرید و فروش اوراق بهادار - 

 تورم - گرسنه نیست.

14 - عقیده و نظر - نقش هنری - حرف 

 نداری - دارای آهنگ.

15 - بوی ناخوش - نخست وزیر انگلیس 

که دفتر محلی بازار بورس لندن را در چین 

افتتاح کرد.

عمودی 
1 - تپانچه - کدر و تیره - مدیر بازاریابی 

 جهانی شرکت هولت پاکارد آمریکا.

 2 - سخن - حیله گری - جزیره جنوبی.

3 - رنج آور - درجه افزایش پایین تر از 

 سرگرد - سیاهرگ.

4 - بر عهده گرفتن کاری - سفال - به هم 

 ساییده شده.

5 - سودای ناله - سندی که مطابق آن 

شخص متعهد می شود مبلغ معینی را در 

وجه یا حواله کرد شخصی دیگری بپردازد - 

 موجود زنده - مجرای خون.

6 - وام ها - معامله ای که شخص با 

پرداخت پولی طبق قراردادی مسوولیت حفظ 

کاال یا سرمایه یا حفظ جان خود را به عهده 

 دیگری یا بنگاهی بگذارد - حلق.

 7 - واحد شمارش شتر - آزاد - روشنایی.

8 - اشاره به دور - دومین قدرت نفتی 

 جهان - شاید.

 9 - نوعی کامیون - مردم - مرد جوان.

10 - خاطر و حافظه - ورم عضوی - از 

شرکت های قطعه سازی زیرمجموعه جنرال 

 موتورز آمریکا.

11 - آب بسته - از دنیا رفتن - اهلی و 

 رام - دشنام.

12 - کافه رستوران - ضمیر اجتماعی - 

 ممکن و آسان.

13 - واحد طول انگلیسی - اقتصاددانی که 

معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز 

جامعه را افزایش دهد یعنی در مسیر توسعه 

 اقتصادی قرار گرفته است.

14 - از 5 تیم برتر فوتبال جهان در سال 

 2008 - از حروف الفبای یونانی - داستانسرا.

15 - استانی در ایران که در سال 1379 رتبه 

43 را از 100 به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی 

کسب کرد - جوئیدنی در معدن - هزار 

کیلوگرم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

سـرایار، بزرگ  تریـن مرجع اجـاره آنالین 
ویـال و اقامتـگاه در ایـران اسـت. در ایـن 
سـامانه به صورت هوشـمند امـکان اجاره 
ویال در شـمال و سـایر نقاط ایران فراهم 

sarayar.com .شده اسـت

طبـق آنچـه کـه اسـپاتیفای در نسـخه ی 
آزمایـش می کنـد،  مخصـوِص اسـترالیا 
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه در آینـده 
کاربـراِن رایـگان امکان رد کـردن تبلیغات 

را داشـته باشـند.

بـر اسـاس تازه تریـن آمـار گمـرک ایران 
از تجـارت خارجی در چهار ماهه نخسـت 
سـال جـاری، یـک میلیـون و 357 هزار 
و 936 دسـتگاه گوشـی تلفـن همـراه به 
بـه کشـورمان  دالر  میلیـون  ارزش 228 

وارد شـده است.

معرفی
سرایار

خبر
اسپاتیفای

آمار
تلفن همراه

کامبیز دیرباز، بازیگر تصویر زیر را در کنار محمود بصیری، 
پیشکسوت سینما و تلویزیون به اشتراک گذاشته.

@dirbaz_kambiz

کیهان کلهر، موزیسین از برگزاری دومین جشنواره 
منطقه ای کهن آوای تنبور و موسیقی مناطق کردنشین 

خبر داده.
@kayhan_kalhor

علی شریعتی می گوید:
در صــف تحويــل بــار پــرواز بغــداد امــروز ديــدم چمــدان عراقی هــا مملــو از دارو اســت 

. سیاســت ارزی غلــط اســت.!
قاچاق سوخت كم بود دارو هم اضافه شد!.

سیاوش می گوید:
توجیــه عربســتان بــرای زدن اتوبوســی بــا 30 کــودک اینــه کــه ســپر انســانی حوثی هــا 
بــود. چجــوری اتوبــوس در حــال حرکــت می تونــه ســپر انســانی یــک ســکوی ثابــت موشــکی 

باشه؟ 

دویل می گوید:
اگــر دنبــال ایــن هســتید کــه تعــداد آزار و تجاوزهــای جنســی کــم بشــه باید دقــت کنید 
کــه اغلــب چنیــن افــرادی آدم هایــی خیلــی معمولیند و دچــار بیمــاری و اختالل خاصی نیســتند 

کــه کنتــرل رفتارشــون رو تــا حــدی یا کامــال از دستشــون خــارج کنه.
پس موثرترین روش اینه که به آدم ها آموزش داد که تجاوز نکنند و آزار نرسونند!

پدرام سلطانی می گوید:
همــكارى دولــت عــراق بــا تحریم هــای آمریــکا موجــب كاهــش ورود دالر از ايــن كشــور 

بــه ایــران شــده اســت و افزايــش نــرخ ارز بخشــى بــه ايــن موضــوع برمى گــردد.
وقتى كشور "دوست و برادر" اينگونه رفتار مى كند ما از ديگر كشورها چه انتظارى داريم؟

اسماعیل آذری می گوید:
خونــه بــه خونــه بچه هــا را جمــع مــی کــردم، آقایــی از دور داد زد چــرا بچه هــا را از کار 

دور می کنــی و نمــی ذاری کار کنــن؟
ــد پیــش شــما  ــد، بعــد می آین ــا فکرشــان کار کن ــد ت ــاب بخوانن عــرض کــردم 2ســاعت دو کت

ــد! جسمشــان کار کن

نکیسا می گوید:
ــال صــف  ــروش دالر  و ط ــرای ف ــد کاهــش ارزش پولشــون  ب ــه بع ــردم ترکی ــه م اگ

ــد باختیــم! کشــیدند بایــد بگــم باختیــم، ب

رضا الفت نسب می گوید:
همیشــه دغدغــه ام ایــن بــود کــه در اکوسیســتم کســب وکارهای اینترنتــی رقبــا بتواننــد 

در کنــار هــم بــرای اشتراکاتشــان بجنگند
ــرای یــک هــدف  ــا هــم ب ــه هــم بلکــه ب ــر علی ــه ب ــه ن امــروز اســنپ و تپ ســی در یــک جبه

ایســتاده اند 
وجود اتحادیه این اتحاد و به وجود آورده است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

این پل کریم خان است. ۴6سال پیش به عنوان پل موقت 
برای عبور کاروان مسابقات آسیایی ساخته شد اما با یک بار 
مرمت هنوز سرجایش ایستاده! نه مثل پل 6ساله صدر کج شده 

نه مثل متروی قم که برای بار دوم حادثه آفرید ریزش کرده.
@mohammadmosaed

این هفته پنج شنبه قصد داریم در مسیر کودتای 28 مرداد در 
تهران حرکت کنیم و داستان کودتا را در تهران روایت کنیم.

@febrahimzade

مردم انگلیس در اعتراض به سانسور و جانبداری، 200هزار توییت 
با هشتگ #BBCswitchoff (BBC را خاموش کن( زده و 

کانال هایش را تحریم کردند. 
@ehsanmansuri

به مناســبت بیســت و چهارمین ســالروز تولد همراه اول، این اپراتور به تمامی 
مشــترکین دائمی و اعتباری خود در 7 ســطح متفاوت بســته دیتای یک روزه از 
100 مگابایــت تــا 100 گیگابایــت هدیه می دهــد. این طرح از 19 مرداد تا پایان 26 

مرداد 97 به مدت یک هفته اجرا می شــود.

           دادنامه
پرونــده کالســه 9709981825100089 شــعبه 
ــش  ــتان تال ــی شهرس ــی حقوق 1 دادگاه عموم
تصمیــم نهایــی شــماره 9709971825100517 – 
خواهــان: ســهیال اســالمی میــل آغــاردان فرزنــد علــی نیــاز 
– خوانــده: رضــا شــرعی فرزنــد ابوالفضــل – خواســته: طــالق 
ــده  ــه در اوراق پرون ــا مداق ــه درخواســت زوجــه – دادگاه ب ب
ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد 

ــه صــدور رای مــی نمایــد ــادرت ب متعــال بشــرح ذیــل مب
رای دادگاه

ــد  ــاردان فرزن ــل آغ درخصــوص دعــوی ســهیال اســالمی می
علــی نازبــه طرفیــت شــوهرش بــه نــام رضــا شــرعی فرزنــد 
ابوالفضــل بــه خواســته صــدور حکــم بــه الــزام خوانــده  بــه 
طــالق بدیــن شــرح خواهــان خواســته اش را در جلســه اول 
دادرســی توضیــح داده کــه در 89/1/29 بــه عقــد خوانــده در 
آمــده و چندیــن ســال بــا همدیگــر زندگــی نمودنــد حاصــل 
ــه  ــح داده ک ــان توضی ــت خواه ــوده اس ــدی نب ازدواج فرزن
ــزل مشــترک  شــوهرش حــدود دو ســال پیــش او را از من
ــداده و بــه  ــه او ن بیــرون کــرده و تاکنــون هیــچ نفقــه ای ب
ــت حاصــل  ــه محکومی ــه و مهری ــدم پرداخــت نفق ــل ع دلی
نمــوده و گفتــه شــوهرش در طــول دوران زندگــی بارهــا 
ــرار داده  ــرح ق ــرب و ج ــورد ض ــرده و او را م ــوا ک ــا او دع ب
ــزل  ــه او را از من ــت ک ــال اس ــر دو س ــغ ب ــون بال ــه چ حالی
مشــترک بیــورن کــرده و بــه او نفقــه نــداده و الــزام وی بــه 
پرداخــت نفقــه نیــز مقــدور نبــوده لــذا او در عســر و حــرج 
اســت بنابرایــن صــدور حکــم بــه الــزام خوانــده را بــه طــالق  
ــل  ــیدگی از مح ــه رس ــده اســت دادگاه در ادام ــتار ش خواس

ــی را الزم دانســته  ــده تحقیقات ــی خوان ــت اعالم ــه اقام اقام
کــه از طریــق ارســال نیابــت بــه تهــران نیابــت انجــام 
گرفتــه و پاســخ واصلــه داللــت دارد کــه پــدر خوانــده گفتــه 
ــدش از کشــور خــارج شــده و یــک و نیــم ســال  کــه فرزن
اســت کــه از او هیــچ خبــری ندارنــد پــس از وصــول پاســخ 
ــه داوری را صــادر نمــود و  نیابــت دادگاه قــرار ارجــاع امــر ب
از طریــق نشــر آگهــی خوانــده دعــوت بــه حضــور در دادگاه 
دال بــر تعرفــه داور شــده کــه علیرغــم نشــر آگهــی و مضــی 
ــه  ــداده اســت ک ــی در خصــوص داور انجــام ن ــت اقدام مهل
ــون  ــاده 28 قان ــز در اجــرای م ــده نی ــه جــای خوان دادگاه ب
ــده و  ــه اوراق پرون ــوده ک ــن نم ــواده داور تعیی ــت خان حمای
نظــرات داوران اســحاب دعــوای داللــت برایــن دارد کــه آنهــا 
در رفــع شــقاق یــا انصــراف خواهــان از خواســته اش توفیقی 
نداشــته و بــا نوعــی مصلحــت را در جدایــی دانســته انــد دو 
نفــر گــواه نیــز در جلســه فــوق العــاده داگاه حاضــر شــدندو 
ــر دو ســال اســت کــه  ــغ ب ــد  کــه خواهــان بال گواهــی دادن
ــوده و  ــری نب ــچ خب ــده هی ــت و از خوان ــدرش اس ــزل پ من
بــه خواهــان نفقــه ای در طــول ایــن ایــام پرداخــت ننمــوده 
اســت اینــک ایــن دادگاه بــا نگــرش در اوراق پرونــده و 
ــی و  ــات انجــام شــده و لحــاظ نظــرات داوران انتخاب اقدام
ــان در انصــراف خواهــان از  ــق آن ــه شــده و عــدم توفی تعرف
ــه  ــده ب خواســته اش و دادنامــه متضمــن محکومیــت خوان
پرداخــت نفقــه پیوســت پرونــده و توجهــا بــه پاســخ نیابــت 
واصلــه از تهــران و عنایــت بــه اظهــارات پــدر خوانــده در مــورد 
ــس  ــی منعک ــور انتظام ــه مام ــه در صورتجلس ــدش ک فرزن
گردیــده بدلیــل انجــام خواهــان بالــغ بــر دو ســال بالتکلیــف 
ــده  ــن دو ســال خوان ــوده و در طــول ای ــدرش ب ــزل پ در من

ــایر  ــداده و س ــام ن ــت را انج ــف زوجی ــایر وظای ــه و س نفق
ــورد  ــه شــده از ســوی خواهــان در م ــر ارائ ــدارک و تصاوی م
خوانــده ایــن دادگاه خوســته خواهــان را قابــل اجابــت و او را 
در عســر و حــرج تشــخیص مســتندا بــه مــواد 1151 – 1150 
– 1146 – 1144 – 1133 – 1130- 1129 قانــون مدنــی و مــواد 
33- 31 – 30 – 29- 28- 27- 20- 4 قانــون حمایــت 
خانــواده حکــم بــه الــزام خوانــده بــه طــالق خواهــان صــادر و 
اعــالم مــی دارد در خصــوص حقوقــی مالــی خواهــان گفتــه 
ــی  ــا را م ــه آنه ــه رای صــادر شــده ک ــه و نفق ــورد مهری در م
خواهــد از ســایر حقــوق مالــی در قبــال طــالق صرنظــر و بــه 
شــوهرش بــذل مــی نمایــد نــوع طــالق بائــن خلعــی نوبــت 
اول اســت مــدت ده ســه طهــر اســت بــرای زوج در مــدت 
عــده حــق رجوعــی نیســت طرفیــن فاقــد اوالد مــی باشــند 
زوجــه حســب گواهــی پزشــکی قانونــی فاقــد حمــل اســت 
رعایــت ســایر شــرایط صحــت اجــرای صیغــه طــالق برعهــده 
ــار  ــدت اعتب ــی باشــد م ــالق م ــه ط ســردفتر مجــری صیغ
ــی  ــالغ رای فرجام ــخ اب ــاه از تاری ــش م ــالق ش ــم ط حک
ــردفتر  ــه س ــت ب ــی اس ــام خواه ــت فرج ــای مهل ــا انقض ی
ــاع زوج  ــه طــالق درصــورت امتن ــی در اجــرای صیغ نمایندگ
از حضــور در دفترخانــه داده مــی شــود رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن 
دادگاه و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از انقضــاء مهلــت 
ــرم  ــد نظــر خواهــی در محاکــم محت ــل تجدی واخواهــی قاب
ــت 20 روز  ــرف مهل ــوده و ظ ــالن ب ــتان گی ــر اس ــد نظ تجدی
پــس از انقضــاء مهلــت تجدیــد نظــر خواهــی قابــل فرجــام 

خواهــی در دیــوان محتــرم عالــی کشــور اســت.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تالش            5820
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بهزاد عبدی آهنگ ساز شناخته شده سینمای 

ایران، موسیقی فیلم سینمای »ضربه فنی« 
به کارگردانی غالمرضا رمضانی را می سازد.

فاميل دور : خوبي يه جوون اينه که 
واس هر کاري مشورت ميکنه،

بديش هم اينه که 
حرف ديگران رو تصميمش اثر نميذاره!

فیلم :کاله قرمزی

نمایشگاهموسیقی  دیالوگ

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه طنز نیمروز از این پس به صورت 

سراسری در تمام کشور توزیع می شود

پیه سوز چشم من سرشمع ایوان تو باد
جان من پروانٔه شمع شبستان تو باد

هر پریشانی که آید روز و شب در کار من
از سر زلف دالویز پریشان تو باد

مرغ دل کو طائر بستانسرای عشق شد
همدم بلبل نوایان گلستان تو باد

جان سرمستت که گشت از صافی وصلت خراب
بی نصیب از دردی دلگیر هجران تو باد
سرمٔه چشم جهان بین من خاکی نهاد

از غبار رهنورد باد جوالن تو باد
تا بود گوی کواکب در خم چوگان چرخ
گوی دلها در خم زلف چو چوگان تو باد

ای رخ بستان فروزت الله برگ باغ حسن
عندلیب باغ جان مرغ خوش الحان تو باد

آنکه همچون الله از مهرش دل پرخون بسوخت
سایه پرورد سهی سرو خرامان تو باد

هرکه چون خواجو صف آرای سپاه بیخودیست
چشم خون افشان او سقای میدان تو باد
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طنزیمات

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو گفت:»نگــران ذائقــه مــردم 

هســتیم.« طنزیماتچــی انگشــتش را بــر دیــواره تغــار مالیــد و توی 

دهانــش گذاشــت. بــا خــود گفت:»نــه! نشــد.« کشــک هــا را به هم 

زد. دوبــاره انگشــتش را تــوی دهانــش گذاشــت و مکیــد. صــدای 

شــاهد عینکــی را از پشــت ســرش شــنید کــه مــی گفت:»جنــاب 

طنزیماتچــی! کار شــما از نظر بهداشــتی اشــکال دارد.« طنزیماتچی 

طبــق معمــول مثــل فنــر از جــا پریــد. فریــاد زد:»تــو از جــان مــن 

چــه مــی خواهــی؟ تــو کار و زندگــی نــداری؟ خــاک بــر ســر من که 

بــرای خــودم ســرِ خــر درســت کــردم. تــو اصــالً چــه کاره ای کــه دم 

بــه ســاعت...« مخاطــب خــاص پنجــره اتاقــش را بــاز کرد. ســرش 

را بیــرون آورد. خمیــازه ای کشــید و گفــت:»واه! چــی شــده؟ چــرا 

خشــونت؟« طنزیماتچــی دســت هایــش را بــر دهانــه تغــار مالیــد 

ــن خرمگــس از راه  ــزی نیســت مخاطــب خــاص! ای و گفت:»چی

رســید و مــا را از رســالت مــان بازداشــت. الســاعه مــی پرانمــش!« 

مخاطــب خــاص پنجــره را بســت. طنزماتچــی رو به شــاهد عینکی 

کــرد و گفت:»تــا ســه مــی شــمارم، اگــر تــا پایــان ضــرب العجــل 

تعییــن شــده ایــن محــل را بــه نقطــه نامعلومــی تــرک کــردی کــه 

ــاورم  ــو در بی ــاری از ت ــان دم ــورت آن چن ــن ص ــر ای ــچ. در غی هی

کــه...« شــاهد عینکــی پشــت کلــه اش را خاراند و گفت:»نیــازی به 

تهدیــد نیســت قربــان! مــن خــودم مــی روم.« و بــا خــودش غرغر 

کرد:»تهدیــد مــی کنــد مــردک تغــار بــر کــف! فــوق فوقــش تــوی 

آن تغــار نیــوز زهــوار در رفتــه علیــه مــا مــی نویســد. حــاال کــه چی؟ 

ــد؟« طنزیماتچــی  ــی بین ــه رســانه م ــن دوره و زمان ــوی ای ــی ت ک

کــه غرغرهــای شــاهد عینکــی را شــنیده بــود، داد زد:»همــان یــک 

مخاطبــی کــه دارم مــی ارزد بــه همــه شــاهدان عینکــی تاریــخ!« 

ناگهــان صــدای جیــغ کوتاهــی از پشــت ســرش شــنید. مخاطــب 

خــاص بــود کــه از شــدت هیجــان از خــود بــی خــود شــده بــود. 

لــب هــای بــاد کــرده اش را روی هــم انداخــت و گفت:»طنزیماتچی 

جــون! فکــر نمــی کــردم ایــن قدر بــرات عزیــز باشــم. تغــار جونتون 

پایــدار!« تغــار تکانــی خــورد و بلنــد گفت:»مرســی مخاطــب 

خــاص، هــدف مــا جلــب ذائقــه شماســت.« طنزماتچــی بــا انــدوه 

گفت:»حقیــر را ببخشــید ای مخاطــب خــاص! صدایــم دم صبحــی 

بلنــد شــد. از شــما چــه پنهــان مدتــی اســت کــه نگــران ذائقه شــما 

هســتم. اگــر ممکــن اســت مقــداری از کشــک هــای موجــود در 

تغــار را بخوریــد ببنیــم کــه ذائقــه شــما چگونــه اســت.« مخاطــب 

خــاص؛ ناخــن الک زده اش را بــر دهانــه تغــار مالیــد. دل تغــار غنج 

رفــت. مخاطــب خــاص؛ انگشــت در دهــان کــرد و گفت:»اوهــوووم! 

چــه کشــکی!« شــاهد عینکــی کــه از پشــت دیــوار ایــن صحنــه را 

مــی دیــد، از همــان راه دور فریــاد زد:»ایــن طنزیماتچــی از صبــح 

تــا حــاال صــد بــار دیــواره تغــار را لیســیده« و کفــش هایــش را بــه 

دســت گرفــت و فــرار کــرد. مخاطــب خــاص قهــر کــرد. تغــار در 

خــود فــرو رفــت. طنزیماتچــی دنبــال شــیوه ای دموکراتیــک بــرای 

ــد و  ــر آم ــا شــاهد عینکــی و مخاطــب خــاص ب ــاره ب ــاط دوب ارتب

ســازمان غــذا و دارو همچنــان نگــران ذائقــه مــردم اســت.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

نگران ذائقه 
مخاطب خاص

ادامه یادداشت از صفحه 1
نکتـه حائـز اهمیت اینکـه او قبل از سـفر به تهران 
بـه انکارا مـی رود و با مقامات ترک دیدار و گفتگو 
خواهـد نمـود و سـپس بـا سـفر بـه تهـران ایـن 
فراینـد دیپلماتیـک را تکمیـل خواهد کـرد. درباره 
اهـداف این سـفر نکات فراوانی تاکنون ابراز شـده 
اسـت ولـی به نظر می رسـد بـا طرح چنـد گزینه 

بهتـر بتوان به پاسـخ دسـت یافت:
روابـط متالطـم دوجانبـه  پیگیـری  اول:  گزینـه 
برخـی بـر ایـن باورنـد که سـفر العبادی بـه تهران 
در راسـتای روابـط دو جانبـه بـوده و بـا توجـه بـه 
مشـکالت معیشـتی و اعتراضـات خیابانـی بویژه 
کمبـود آب و بـرق در جنـوب عـراق در هفتـه های 

گذشـته ایـن سـفر بنوعـی تجدیـد تعهـدات دو 
طـرف بـرای حـل معضـالت اخیـر خواهـد بـود.

گزینه دوم: 
کالف سـردر گـم ائتالف هـای انتخاباتـی با توجه 
به گذشـت چند ماه از انتخابات عراق و کشـمکش 
جنـاح هـای سیاسـی بـرای آرایـش جدیـد در 
صـدر حاکمیـت و بـه نتیجـه نرسـیدن رایزنی ها 
و گفتگوهـای ائتـالف هـای پیروز انتخابـات اخیر 
پارلمانی، سـفر نخسـت وزیر عراق برای مساعدات 
تهـران در گـره گشـایی از این بن بسـت سیاسـی 

در بغداد اسـت.
گزینه سوم: دست رد واشنگتن بر سینه العبادی

نظـر بـه مذاکـرات و بده بسـتان هـای رایج بعمل 

آمـده در عرصه تحـوالت عراق، العبـادی تاکنون با 
وجود شـانس باالی ابقا در پسـت نخست وزیری 
اینـک بـه ایـن نتیجه رسـیده که این نـگاه خیلی 
نزدیـک به حقیقت نبـوده و او به دالیل مختلف از 
این موقعیت در حال دور شـدن اسـت و اکنون با 
سـفر به تهران برای باقی ماندن درجایگاه نخسـت 
وزیـری تـالش می کنـد.در میان گزینه های سـه 
گانـه بـه نظـر می رسـد آخرین گزینـه قرینه های 
بهتـری بـرای فهـم سـفر العبـادی بـه تهـران ارائه 
مـی دهـد چرا کـه:- نخسـت وزیـر عـراق تاکنون 
بابـت ایـن جایـگاه خیالـی راحـت داشـته ولـی 
مدتـی اسـت کـه بـا توجـه بـه اظهـارات و مواضع 
سـیال او نظر بازیگران مهم تحـوالت عراق همانند 

تهـران ، واشـنگتن تغییر یافتـه و روند تحوالت به 
افـراد دیگـری میل کرده اسـت.- برنـدگان پیروز 
عـراق پـس از انتخابـات رایزنـی هـای مختلفـی 
داشـته انـد و بـا سـفر بـه کشـورهای گوناگـون به 
مدلهـای متفاوتـی از دولت ائتالفی اندیشـیده اند 
کـه شـاید اکنـون ائتـالف بـا العبـادی خیلی مهم 
نباشـد.- سـفر همزمان العبادی به آنـکارا و تهران 
بـا توجـه به چالش هـای ترکیه و ایـران با آمریکا 
ایـن سـوال را بـه ذهـن متبادر می سـازد کـه چرا 
العبـادی در شـرایط فعلـی بـه دو کشـور مخالـف 
سیاسـت های آمریکا در منطقه سـفر کرده اسـت 
و ایـن هم رمز مهم این سـفر اسـت کـه می تواند 

بخـت العبـادی را بـار دیگر بگشـاید./ خبرآنالین

شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه پیــاده روســازی خیابــان مــدرس اقــدام نمایــد لذا از شــرکتهای واجد شــرایط درخواســت میشــود 
ضمــن بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ  97/06/03  جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ارایــه پیشــنهادات خــود بــه نشــانی :بــم 

بلــوار شــهید رجایــی- ســایت اداری، شــهرداری بــم، امــور قراردادهــا مراجعــه نمایند.
1-شــرکتهای واجــد شــرایط میتواننــد بــا پرداخــت مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب ســیبا شــماره 0105659390003 بنــام شــهرداری بــم 

نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه فــوق اقــدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 318/000/000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3-مدت اجرای کار ۴ ماه می باشد.
۴-براورد اولیه اجرای کار براساس فهرست بهای ابنیه سال 97 مبلغ 6/3۴9/22۴/000 ریال می باشد..
5-ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

6- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها ضبط خواهد شد
7- ارایه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی میباشد.

8- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03۴۴۴3۴5211 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدیدمناقصه عمومی                    

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(


