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همهپرسی درباره آینده

سیاسی ترامپ

روحانی :رهبران  ۴کشــور بزرگ واســطه شدند با رییس جمهورآمریکا مالقات کنم

همهپرســی دربــاره آینــده سیاســی ترامــپ یــاد میکننــد.
کشــور در ســه شــنبه آینــده هســتند .حضــور یــک رئییــس

خیلیهــا از ایــن انتخابــات بــه عنــوان یــک همهپرســی
دربــاره آینــده سیاســی ترامــپ یــاد میکننــد .در میــان
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مربوط به دوره کنونی نیست .ایرانیان قدیم نیز با این
مشکل مواجه بودند اما روش مدیریت این مشکل در

آنهــا در دو مجلــس کنگــره هســتند .چیــن ،ایــران و
عمــده اروپــا هــم خواهــان پیــروزی دموکراتهــا هســتند.
ایــن را از رصــد رســانهها میشــود حــدس زد .در ایــن

روشی که بسیاری معتقدند اکنون نیز باید به آن

ترامــپ در دو ســال آینــده چالشســاز خواهــد بــود.

تمام تمدنها در کنار آبها آغاز شده است و قنات
اختراع بی نظیر و شگفت انگیز ایرانیان که تا به امروز
منحصر مانده است یكی از پیشرفته ترین تكنیکها
برای رسیدن به آب است که باعث شده تمدنها در دل

عکس :میزان

دلیــل آن روشــن اســت .ایــن ســلطه بســیار بــرای

2

برگشت.

میــان ،بــه نظــر میرســد ایــران ایــن بــار بــر خــاف

خواســتار ســلطه حــزب دموکــرات بــر کنگــره اســت.

ایران عضو شورای
حکام اتحادیه
جهانی مخابرات شد

بسیاری معتقدند خشکسالی و کمآبی در ایران

بود که ایرانیان با آن توانستند با کم آبی مقابله کنند

را بدتــر از جمهوریخواهــان هــم میپنداشــتند،

پلیکان به پارک ملی دریاچه

ارومیه خبرداد.

زمان آنها متفاوت بود.حفر قنات یکی از این روشها

چشــم میدیــد و عــدهای نیــز عملکــرد دموکراتهــا

ارومیه از مهاجرت  500قطعه

قنات دیر تمام میشود

آمریــکا اهمیــت ایــن انتخابــات را مضاعــف کــرده اســت.

همیشــه کــه جمهوریخــواه و دموکــرات را بــه یــک

رییس اداره پارک ملی دریاچه

منابع آب زیر زمینی توسط

جمهــور متفــاوت از بقیــه روســای جمهــور در راس قدرت در

خشکسالی ها هم شکل بگیرد.
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همیــن جنــگ قــدرت میــان کنگــره و کاخ ســفید میتوانــد

بکارگیری دانش بومی جوامع محلی

تــا حــدودی سیاســتهای ترامــپ در قبــال ایــران را
تحــت الشــعاع قــرار دهــد .امــا هیــچ تاثیــری در اصــل

در پروژه های آبخیزداری استان کرمان

خصومــت میــان تهــران و واشــنگتن نــدارد .همچنیــن ایــن
چالشهــا در صــورت تــداوم ســلطه جمهوریخواهــان
بــر ســنا بــه عــزل ترامــپ کشــیده نمیشود.بیشــتر

از دانـــش بومـــی جوامـــع محلـــی در

اقلیمـــی کرمـــان و اندوختـــن تجربـــه

نظرســنجیهای معتبــر از پیــروزی قاطــع دموکراتهــا

ســـامان دهـــی  ،برنامـــه ریـــزی

و

هـــا  ،گنجینـــه هایـــی هســـتند کـــه بایـــد

در مجلــس نماینــدگان خبــر میدهنــد .بنیــاد 538

اجـــرای پـــروژه هـــای منابـــع طبیعـــی و

از دانـــش آنـــان در حـــل مشـــکالت

آبخیـــزداری اســـتفاده بهینـــه مـــی شـــود.

و معضـــات عرصـــه هـــا بهـــره بـــرد.

رییـــس اداره آمـــوزش  ،ترویـــج و

ریی ــس اداره آم ــوزش ،تروی ــج و مش ــارکت

مشـــارکت مردمـــی اداره کل منابـــع

مردمـــی اداره کل منابـــع طبیعـــی و

طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان کرمـــان

آبخیـــزداری اســـتان گفـــت :بـــا توجـــه بـــه

در گفـــت وگـــو بـــا پایـــگاه اطـــاع رســـانی

تأکی ــدات مق ــام معظ ــم رهب ــری  ،بخش ــی

روابـــط عمومـــی اداره کل منابـــع طبیعـــی

از اعتبـــارات صنـــدوق توســـعه ملـــی

و آبخیـــزداری اســـتان کرمـــان گفـــت :در

بـــه توانمنـــدی ســـازی جوامـــع محلـــی

اجـــرای پـــروژه هـــای احیایـــی و اصالحـــی

اختصـــاص یافتـــه اســـت کـــه بـــا آمـــوزش

اســـتفاده از دانـــش

و بکارگیـــری تســـهیلگران بومـــی ،تـــاش

بومـــی جوامـــع محلـــی در دســـتور کار

مـــی کنیـــم از تلفیـــق تحقیقـــات میدانـــی

کــه پیشبینــی نمیشــود دموکراتهــا بتواننــد هــم

مدی ــران و مس ــووالن ق ــرار گرفت ــه اس ــت.

و بوم ــی اهال ــی عرص ــه ه ــا  ،ب ــا دان ــش

جعفـــر امیـــر کهریـــزی افـــزود  :بهـــره

نویـــن و تخصصـــی بهتریـــن نتیجـــه را

دو کرســی از آنهــا تصاحــب کننــد ،هــم کرســیهای

منـــدی از دانـــش بومـــی جوامـــع محلـــی

ب ــرای اج ــرای پ ــروژه ه ــا داش ــته باش ــیم.

کــه مرجــع معتبــری در حــوزه افکارســنجی سیاســی در
آمریکاســت ،شــانس ایــن حــزب را  84درصــد دانســته
اســت .بــا ایــن وجــود ،بــه نظــر میرســد کــه رقابتهــا بــر
ســر کرســیهای مجلــس ســنا بســیار تنگاتنــگ اســت،
امــا احتمــاال جمهوریخواهــان اکثریــت ایــن مجلــس را
حفــظ کننــد .حــزب دموکــرات بعیــد اســت بتوانــد حــزب
جمهوریخــواه را از اکثریــت مجلــس ســنا بیانــدازد ،بدیــن
دلیــل کــه اساســا  26کرســی از  35کرســی کــه بر ســر آنها
رقابــت انتخاباتــی وجــود دارد ،در اختیــار حــزب دموکــرات
اســت و فقــط میمانــد  9کرســی جمهوریخواهــان

فعلــی خــود را حفــظ کننــد تــا حائــز اکثریــت شــود.
جبههآرایــی در ایــن دوره انتخابــات بــه اوج خــود رســیده
اســت .بــاراک اوبامــا شــخصا ایالــت بــه ایالــت و شــهر بــه
شــهر بــه دنبــال کســب رای بــرای دمکراتهاســت و دونالــد
ترامــپ نیــز فعالتــر از روســای جمهــور آمریکا کــه انتخابات
در دوران مسئولیتشــان برگــزار میشــد ،کار میکنــد.
ترامــپ بــه شــدت نگــران اســت کــه جمهوریخواهــان
اکثریــت مجلــس نماینــدگان و حتــی ســنا را هــم از دســت

منابـــع طبیعـــی

بـــا توجـــه بـــه نادیـــده گرفتـــن ایـــن

گفتنـــی اســـت  14 :تســـهیلگر بـــا

دانـــش در طـــرح هـــا و پـــروژه هـــا و

گذرانـــدن دوره هـــای آموزشـــی

بـــه

ناهماهنگـــی هایـــی کـــه بوجـــود مـــی

شهرســـتان هـــای اســـتان اعـــزام شـــده

آمـــد در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه و

انـــد و در راســـتای اعتمادســـازی  ،جلـــب

نقـــش بســـزایی در هرچـــه بهتـــر اجـــرا

 ،جـــذب و مشـــارکت مردمـــی و انتقـــال

شـــدن ایـــن طـــرح هـــا ابفـــا مـــی کنـــد.

دانـــش بومـــی و تحقیقـــات میدانـــی

وی اظهـــار داشـــت  :پیشـــینیان مـــا بـــا

بـــه کارشناســـان  ،اجـــرای پـــروژه هـــا را

درک از وضعیـــت آب و هوایـــی و شـــرایط

تســـهیل و آســـان مـــی کننـــد.

بدهنــد .بــه همیــن خاطــر سیاسـت ضــد مهاجرتــی خــود را

کره جنوبی از تحریم های ایران معاف شد

تشــدید کــرده و اخیــرا مخالفــت خــود را بــا اعطــای تابعیت
آمریکایــی بــه تولدیافتــگان در ایــن کشــور اعــام کــرد تــا
سفیدپوســتان تنــدرو بیشــتری را بــه پــای صندوقهــا
بکشــاند .ایــن سیاســت وی بــا واکنــش پــل رایــان رئیــس

بـه گفتـه مقامـات دولتـی کـره جنوبـی ،ایـن

بـه هشـت کشـور اجـازه خریـد نفـت خـام از

کـه شـامل تحریـم واردات نفـت و تبـادالت

اسـتثنا مـی توانـد به مدت  180روز اعطا شـود.

کشـور از تحریـم هـای آمریـکا علیـه تهـران

جمهوریخــواه مجلــس نماینــدگان مواجــه شــد .ترامــپ در

بـا بانـک مرکـزی ایـران اسـت ،معـاف شـده

ایــن کار بــر حفــظ اکثریــت جمهوریخــواه متمرکــز شــود.

خریـداران نفـت ایـران اسـت هفتـه گذشـته

واکنــش بــه ایــن انتقــاد گفــت کــه رایــان بایــد بــه جــای
دموکراتهــا بــه خوبــی توانســتهاند از ایــن سیاســتهای

اسـت ،.کـره جنوبـی کـه یکـی از بزرگتریـن
و پـس از لغـو قراردادهـای مرتبـط بـا انـرژی

توسـط

برخـی

شـرکت

هـای

سـاختمانی

آمریـکا

درخواسـت

ترامــپ بهرهبــرداری کــرده و آرای خاکســتری را بــه نفــع

ایـن کشـور بـا جمهـوری اسلامی بـه دلیـل

گســترده در جریــان "رایگیــری زودهنــگام" در برخــی

کـرد تـا حداکثـر انعطـاف پذیـری خـود

خــود جــذب کننــد .ایــن را میتــوان از البــای اســتقبال
ایالتهــا مشــاهده کــرد کــه جوانــان و غیــر سفیدپوســتان
مشــارکت گســتردهتر از دورههــای قبــل داشــتند .شــرکت
افکارســنجی "تارگــت اســمارت" میگویــد کــه بیــش از
یــک میلیــون و پانصــد هــزار نفــر از افــراد زیــر ســی ســال

مشـکالت

مالـی،

از

را در رابطـه بـا کـره جنوبـی بـه کار گیـرد.

کـره جنوبـی در سـال  2012و دور قبلـی تحریم

هـا کـه در اوایـل سـال  2016لغـو شـد نیـز

بـا واردات مقادیـر محـدودی از نفـت ایـران،

مشـمول معافیـت ایـن تحریـم ها قـرار گرفت.
در مـاه سـپتامبر (شـهریور -مهر) سـال جاری

بـرای نخسـتین بـار از سـال  2012واردات

نفـت کـره جنوبـی از ایـران بـه صفـر رسـید.

یورونیـوز نیـز نوشـت :رئیـس جمهـوری آمریکا

در مـاه مـه سـال جـاری از برجـام بطـور یـک

ایـن مقـام دولتـی کـره جنوبـی کـه بـه دلیـل
شـود ،گفـت :پتروشـیمی کلیـد اقتصاد ماسـت

کشـورهای اروپایـی در تالشـند سـازوکاری

و تاکیـد مـی کنـم اگـر از تحریـم هـای ایـران

لطمـه ای بـه مـا وارد شـود ،چالـش بزرگـی

رای زوهنــگام دادهانــد کــه ایــن آمــار در چهــار ســال قبــل

بـرای اقتصـاد کـره بـه وجـود خواهـد آمـد.

ریختــه شــد/.خبرآنالین

آبـان) اعلام کرد پـس از اعمال مجـدد تحریم

 563هــزار نفــر بــود .بیشــتر ایــن آرا بــه ســبد دموکراتهــا

ایـران را خواهـد داد .طبـق قوانیـن آمریکا این

طرفـه خـارج شـد ام دیگـر طرفهـای ایـن

حساسـیت موضـوع نخواسـته نـام او فـاش

میزبانی پارک ملی

 500قطعه پرنده
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دوســت و دشــمن آمریــکا منتظــر انتخابــات کنگــره ایــن
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دریاچه ارومیه از

بحرانهای آبی

خیلیهــا از انتخابــات میــان دورهای بــه عنــوان یــک

خواهــان پیــروزی جمهوریخواهــان و حفــظ اکثریــت
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مدیریت آب در

صابر گلعنبری

کشــورها ،پیداســت کــه روســیه ،عربســتان و کــره شــمالی

سوئیفت دسترسی
بانکهای ایرانی
را قطع کرد

قنات بهترین روش

یادداشت  مهمان
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ازدوره هخامنشیان است
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طلوع آفتاب

توافـق تاکنـون بـه آن پایبنـد بود هانـد و

بـرای حفـظ روابـط اقتصـادی و مالی بـا تهران
ایجـاد کننـد تـا همچنـان تهـران بـه برجـام

پایبنـد بمانـد .بزرگتریـن مشـتریان نفتـی

ایـاالت متحـده آمریـکا روز جمعـه  2نوامبر (11

ایـران نیـز کـه همـه در آسـیا قـرار دارنـد ،بـه

هـای نفتـی علیـه تهـران ،بـه صـورت موقـت

نفـت ایـران هسـتند.

دنبـال معافیـت از تحریـم هـا بـه منظـور خرید

تلف شدن هفتمین
خرس قهوهای
شاهوار
3

تهران

  8تا  16
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احتمال توقف تولید خودرو بهدلیل
اقتصاد

مشـاور انجمـن خودروسـازان

شـرکت بـزرگ خودروسـازی در شـش ماهه اول سـال

تعییـن

جـاری پنـج هـزار میلیارد تومـان زیان کنند .لـذا به نظر

و

میرسـد اولیـن قـدم وزیـر جدیـد صمـت ایـن باشـد

غیرواقعـی از سـوی شـورای

کـه جلـوی تـداوم ایـن ضـرر و زیانها گرفته شـود.وی

قیمتهـای

نادرسـت

زیـان همـراه باشـد و در صـورت ادامـه ایـن رونـد بـا

و سـرکوب قیمتهـا متوقـف شـود و خودروسـازان

ورشکسـتگی قطعهسـازان ،تولیـد خـودرو نیـز متوقـف

بتواننـد در حاشـیه بـازار فـروش خـود را انجـام دهنـد

اظهـار کـرد:

و چنانچـه قیمـت حاشـیه بـازار باالتـر از قیمـت واقعی

بزرگتریـن مشـکل خودروسـازان ،تولیـد تـوام بـا زیـان

بـود ،مابهالتفـاوت آن بـه خزانـه دولـت پرداخت شـود.

هنگفـت اسـت .قیمتگـذاری تحمیلـی و غیرواقعـی

در دو مـاه گذشـته سـازمان حمایـت مصرفکننـدگان و

کـه چنـد سـالی اسـت توسـط شـورای رقابـت صـورت

تولیدکننـدگان مسـوول بررسـی قیمت تمام شـده انواع

میگیـرد ،بسـیار زیانبخـش بـوده و باعـث شـده دو

خودروهـا بـود کـه ایـن کار بـه اتمـام رسـیده اسـت.

اسلامی

حقـوق بشـر بـوده اسـت کـه ایـران بـه آن پیوسـت در

مهندسـین بـا اشـاره بـه

حالـی کـه بـا بسـیاری از مبانـی ارزشـی و قانونـی مـا

ایـرادات و ابهامـات شـورای

منطبـق نبـود و البتـه پذیـرش آن به معنای آن نیسـت

نگهبـان بـه الیحـه الحـاق

کـه بـه طـور کامـل آن را قبـول داریـم .مـا ایـن مـوارد

ایـران بـه کنوانسـیون مقابله بـا تامین مالی تروریسـم

را تـا جایـی قبـول داریـم که قانـون اساسـیمان اجازه

( )CFTگفـت :معتقـدم در ایـن برهـه ضـرورت دارد

دهـد .از ایـن رو معتقـدم مجموعـه لوایـح چندگانـه

مسـیر را بـاز کنیم تـا این الیحه امضا شـود .محمدرضا

مربـوط بـه  FATFرا بایـد بـا تحفظهایـی تصویـب

باهنـر صبـح روز دوشـنبه در نشسـت هفتگـی خـود بـا

کـرد.ی ادامـه داد :در حـال حاضـر شـورای نگهبـان به

خبرنـگاران بـا اشـاره بـه مطلـب فـوق افـزود :برخـی

ایـن لوایـح وارد شـده اسـت و گفتـه اسـت  CFTبـا

اجـرای  FATFرا بـا برجـام و مذاکـرات هسـتهای بـا

برخـی احـکام اسلامی و قوانیـن مـا منطبـق نیسـت

 5+1و مسـایل دیگـر خلـط میکننـد امـا بایـد گفـت

امـا ایـن ایـرادات بـه معنای نپیوسـتن ایـران به CFT

کـه طبیعـی اسـت برخـی مفـاد کنوانسـیونهای بیـن

نیسـت چـرا کـه اگـر این اتفـاق نیفتـد بـا تحریمهایی

المللـی بـا برخـی از قوانیـن داخلـی و اعتقـادات و

فراتـر از تحریمهـای هسـتهای و حقـوق بشـر مواجـه

مواضـع مـا منطبـق نیسـت .مهمتـر از  FATFاعالمیـه

خواهیـم شـد.

دبیـر

سیاست

مسلح شدن دالر روند

ایران عضو شورای حکام

اتحادیه جهانی مخابرات شد
ایـران بـا  ۱۴۶رای و بـا رایـی باالتـر از کشـورهای پرسـابقه
چـون روسـیه ،آفریقـای جنوبـی و لهسـتان و ...عضـو
شـورای حـکام اتحادیـه جهانـی ارتباطـات شـد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پیامی در اینسـتاگرام
اعلام کـرد :لحظاتـی پیـش پیامکـی از وزیـر ارتباطـات
اندونـزی دریافـت کـردم کـه در آن انتخـاب ج.ا.ایـران بـه
عنـوان عضـو شـورای حـکام اتحادیـه جهانـی ارتباطـات را
تبریـک گفتـه بود.

هنـد احتمـاال از تحریمهـای آمریـکا بـرای واردات نفـت
ایـران معافیـت میگیـرد و ایـن کشـور از شـرایط معافیت
باشـد سـود خواهـد بـرد.

مـوارد دیگـر مربـوط بـه تجـارت دوجانبه کـه هنـد و ایران
روی آن موافقـت کـرده انـد سـود میبـرد.

ایرانـی بـه ایـن سـامانه پیا مرسـان بانکـی را معلـق
کـرده اسـت .بـه نوشـته رویتـرز ،سـوئیفت در بیانیـه
مختصـری کـه دیـروز منتشـر کـرده اشـارهای بـه نام
ایـن بانکهـا و یـا بازگشـت تحریمهـای آمریـکا

صفر برسـاند ،گفـت :آمریکاییهـا مجبور

حمایـت وزارت خارجـه از تالشهـای

شـدند از ادعاهایشـان عقب نشینی کنند.

جمهـوری اسلامی بـرای اسـترداد اموال

محمـد جـواد ظریـف که بـرای پاسـخ به

بابـک زنجانـی بـه کشـور بـود کـه در این

سـواالت حسـینعلی حاجیدلیگانـی

موضـوع نقـش وزارت خارجـه نقـش

و جمعـی دیگـری از نماینـدگان دربـاره

حمایتـی اسـت مـا موظفیـم اقدامـات

ردیابـی امـوال بابـک زنجانی در خـارج از

دسـتگاه قضایـی را پیگیـری کنیـم و

کشـور ،امضـای اسـنادی بعـد از برجام و

درخواسـتهایی که دستگاههای مختلف

ایـن کـه چـرا در مذاکـرات ،زور ایـران بـه

بـرای تخلفـات صـورت گرفتـه داشـتند

پـای قولـی کـه بـه آنهـا داده ایسـتاده اسـت؛ ایـن سـرمایه و اعتمـادی که

خارجـه انجام شـود یا باید حکمی باشـد

میگوییـم البتـه بسـیار گسـترده و وسـیع اسـت ،امـا یـک بخـش آن در

یـا معاضـدت قضایی با آن کشـور داشـته

همیـن اسـت کـه دولـت به مـردم اعتماد دهـد که چگونـه بـه اوراق همانند

باشـیم یا دادخواسـت و شـرایطی باشـد

اسـکناس اعتمـادکننـد و ایـن در جامعـه بسـیار مهـم اسـت و امیدواریـم

کـه وزارت خارجـه آن را دنبـال کنـد .امـا

از ایـن فرصـت بسـیار مناسـب و خوبـی کـه در بـازار سـرمایه ایجـاد شـده
ً
مخصوصـا در ایـن شـرایط بتوانیـم بهرهبـرداری و اسـتفاده بیشـتری کنیم.

چنیـن چیـزی نبـوده اسـت .مـا گـزارش
پیگیریهـای وزارت خارجـه را ارائـه

روحانـی ادامـه داد :در زمینـه سـهام عدالـت ،کاملاً موافق هسـتم که مردم

میکنیـم وزارت خارجـه در ایـن مـوارد

هـم سـودش را بگیرنـد و هـم بتوانند در بـازار تبادل کنند ،چون این سـهام

مسـئول پیگیـری و تسـهیل انجـام کار
اسـت امـا اقـدام بایـد توسـط دسـتگاه
قضایـی ذیربـط انجـام شـود.

تحریم برای گفتوگو

رییــس جمهــور ماجراجــوی جمهوریخواه
بــه ایــن شــکل شمشــیر را مقابل ایـران از
غــاف خــارج کنــد.او شــاید در خیلــی از
حوزههــای داخلــی و خارجــی از مواضــع
خــود در زمــان انتخابــات پاییــن آمــد امــا
شــعارهایش در مــورد رویارویــی در ای ـران
را دنبــال کــرد.
روز گذشــته ترامــپ مطابــق وعــده خــود

 ۷۰۰نهــاد و شــخص را در تحریــم قــرار

همانطــور کــه پیشبینــی میشــد

آمریــکا مصــون نماندنــد .شــرکتهای

داد .همــه تحریمهــای قبــل از برجــام

بانکهــا هــدف اصلــی تحریمهــای

یرانی و هواپیمایــی ایرانایــر تــا
کشــت 

را برگردانــد تــا بــه قــول خــودش جلــوی

آمریــکا قــرار گرفتــه اســت .نــام دههــا

ماشینســازی اراک از جملــه مــواردی

زیادهخواهــی ایــران را در منطقــه بگیــرد.

بانــک کــه شــامل تقریبــا تمــام بانکهای

هســتند کــه در لیســت تحریمهــا ق ـرار

روز قبــل رییــس جمهــور ایــران در

فعــال درایــران میشــود ،در فهرســت

دارند.دههــا هواپیمــای ایــران ایــر بــا

صحبتهــای خــود از واســطه گــری چنــد

وزارت خزانـهداری آمریــکا دیــده میشــود.

مشــخصات جزیــی از جملــه شــماره

رییــس دولــت ب ـرای زمینهســازی دیــدار

بانکهــای ملــی ،ســپه ،تجــارت ،ملــت و

ســریال هــم در فهرســت تحریمهــا

میــان ترامــپ و خــودش خبــر داد و گفت:

کشــاورزی ،قوامیــن از جملــه بانکهــای

دیــده میشــود.

زمانــی کــه در نیویورک بــودم رهبـران چهار

تحریمشــده هســتند.در کنــار بانکهــا

کشــور بــزرگ آمدنــد  ،واســطه شــدند کــه

شــرکتهای زیرمجموعــه بانکهــا نیــز

بــا رییــس جمهــوری آمریــکا مالقــات

در لیســت تحریمهــا قــرار دارد .امــا در

کنــم .ایــن موضــوع واســطه نمــی خواهد.

آخریــن لحظــات ترامــپ وهمچنیــن روز

مــا بـرای حــرف زدن مشــکلی نداریــم بــه

گذشــته ســویفت دسترســی ایران بــه این

شــرطی کــه طــرف مــا برای حــرف ،قــول و

سیســتم را قطــع کــرد .شــرکتهای حــوزه

عهــد خــودش ارزش قائــل باشــد».

حمــل و نقــل نیــز از تحریمهــای جدیــد

کننـد و البتـه ایـن حرکـت خواص اقتصـادی برای تولید کشـور هـم دارد و
در واگـذاری بـه بـازار سـرمایه و اقتصـاد کمـک میکنـد.

معاف شدگان ازتحریم

تعــدادی از کشــورها از تحریمهــای
آمریــکا توانســتند معــاف شــوند .مــارک
پمپئــو وزیــر خارجــه آمریــکا در کنفرانس
خبــری خــود اعــام کــرد کــه دولــت
ترامــپ کشــورهای چیــن ،هنــد ،ایتالیــا،
یونــان ،ژاپــن ،کرهجنوبــی ،تایــوان و

تجـاری ایـران ،ضمـن ابراز تأسـف از بازگشـت تحریمهای

آمریـکا علیـه ایران گفـت :انگلیـس و کشـورهای اروپایی

بـه دنبـال ایجـاد سـاز وکار ویـژه ای هسـتند تـا روابـط

تجـاری بـا ایـران را تـا حـد ممکـن ضمانـت کننـد.وی

افزود :کشـورهای اروپایـی ازجمله انگلیس نـگاه متفاوتی

دارنـد و معتقدنـد برجـام کـه محصـول سـا لها مذاکرات
اسـت ،ارزش حفـظ کـردن دارد .ایـن توافـق ابهامـات

برنامه هسـتهای ایـران را از بین بـرد و در منطقه خاورمیانه

امنیـت ایجاد کـرد .برجـام همچنین زمینـه همکاریهای

تجـاری میان ایران و غـرب را فراهم کرد.این سیاسـتمدار

انگلیسـی دربـاره تالشهـای اروپـا بـرای حفـظ برجـام

توضیـح داد کـه اروپـا قانونـی را بـه تصویـب رسـاند تا از

شـرکت اروپایـی در برابـر تحریمهـای آمریـکا حمایـت و

اکنـون مشـغول ایجاد سـاز وکار مالی ویژه ( )SPVاسـت

کـه مـراودات مالـی بـا ایـران را ضمانـت کند.

ترکیــه را بــه طــور موقــت از اجــرای

دوشـنبه تعلیـق همـکاری بـا بانکهـای ایرانـی را

تحریمهــای نفتــی علیــه ای ـران معــاف

اقدامـی «تأسـفآور» خوانـده امـا گفتـه ایـن تصمیم

کــرده اســت .همچنیــن نیــروگاه اتمــی

«در راسـتای حفـظ ثبـات و انسـجام نظـام مالـی

بوشــهر از محــدوده تحریمهــا معــاف

جهـان» گرفتـه شـده اسـت.

شــده اســت.

انتقاد وزارت بهداشت از

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در اولیــن روز
اعمــال تحریمهــای جدیــد علیــه ایــران

افزایش قیمت شیر  و لبنیات

گفــت :بعــد از روی کار آمــدن ترامــپ 190
مــورد تحریــم علیــه ایــران مــورد اجــرا
ق ـرار گرفتــه اســت.وی بــا مطــرح کــردن

سـخنگوی وزارت بهداشـت ضمـن واکنـش بـه آنچـه کـه

اتهامــات بیاســاس بــه ایــران در ادامــه

"افزایـش قیمت شـدید شـیر و لبنیـات در چند مـاه اخیر"

سیاســتهای ایرانهراســی ایــن کشــور

خوانـد و همچنیـن با اشـاره به تبعات منفی آن بر سلامت،

و متهــم کــردن ایـران بــه ایجــاد بیثباتــی

از دسـتگاههای نظارتی خواسـت با متخلفیـن این افزایش

در خاورمیانــه اظهــار کــرد :مــا در تــاش

قیمـت برخـورد جـدی داشـته باشـند.ایرج حریرچـی در

هســتیم کــه رفتــار ایــران در منطقــه را

واکنـش بـه آنچـه کـه گرانی شـیر و لبنیات در کشـور عنوان

تغییــر دهیــم بــه نحوی کــه تغییــری 180

میشـود ،گفـت :موضـوع مهـم دیگر در مـورد گرانی شـیر و

درجــه در رفتــار ایـران در ایــن زمینــه ایجاد

لبنیـات در چنـد ماهـه اخیـر اسـت .امـروزه میـزان مصرف
سـرانه شـیر و فرآوردههـای لبنـی یکـی از شـاخصهای

بـرای مـردم اسـت و آنهـا باید بتواننـد هر وقـت بخواهند اسـتفاده و جابجا

نورمـن المونـت فرسـتاده ویـژه دولـت انگلیـس در امـور

روحانی :رهبران  ۴کشور بزرگ واسطه شدند با رییس جمهورآمریکا مالقات کنم

علیـه ایـران نکـرده اسـت .سـوئیفت در بیانیـه روز

مهـم توسـعه اقتصـادی اجتماعی اسـت.

حجت االسلام و المسـلمین حسـن روحانی روز دوشـنبه در دیدار معاونین
ً
دقیقـا بدانند دولت
و مدیـران وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی مـردم بایـد

بـرای ایـن کـه اقدامـی از سـوی وزارت

میخواسـت فـروش نفـت ایـران را بـه

کمتــر کارشناســی پیشبینــی میکــرد

سـوئیفت اعلام کـرده دسترسـی برخـی از بانکهـای

مسـوولین ایرانـی چـه مقـدار و از مسـوولین کاخ سـفید چـه مقـدار بـود.

ایـن کـه دههـا مالقـات تنظیـم شـده اما

آمـده بـود ،اظهار کـرد :سـوال اول در مورد

جمهــوری را از هیــاری کلینتــون میبــرد

بانکهای ایرانی را قطع کرد

شـما در سـازمان ملـل دیدیـد کـه اسـتقبال افـکار عمومـی دنیا از سـخنان

پیگیـری نکـرده باشـد.وی افـزود :بـرای

وزیـر امـور خارجه بـا بیان این کـه آمریکا

روزی کــه ترامــپ بــازی انتخابات ریاســت

سوئیفت دسترسی

تخلـف اخیـر آمریـکا ،آمریکاییهـا از همیشـه منزویتـر هسـتند ،گفـت:

را دنبـال کنیـم کـه وزارت خارجـه ایـن کار

آمریکاییهـا نرسـیده اسـت؟ به مجلس

گزارش

رییـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروز خوشـبختانه در ایـن ماجـرا و

را انجـام داده و درخواسـتی نبـوده کـه

سراشیبی را طی میکند

کارشناسـان هنـدی میگوینـد هند از نظـر تضمین واردات
از سـوی تهـران ،صرفـه جویـی ارز خارجـی ،لجسـتیک و

جامعـه

آمریکا از همیشه منزویتر است

نکته

کـه کمـک میکنـد صـادرات بیشـتری بـه ایـران داشـته

روحانی:

عکس :ایلنا

رشد  ۲۵درصدی
صادرات هند به ایران

تحریمهای نفتی و مالی علیه ایران است.

عکس :العالم

رقابـت باعـث شـده کـه تولیـد قطعـه و خـودرو بـا

ادامـه داد :بایـد بـه طـور کلـی قیمتگـذاری دسـتوری

خواهـد شـد.داوود میرخانـی رشـتی

کمیسر امور اقتصادی اروپا اعالم کرد اتحادیه اروپا مخالف تصمیم آمریکا برای وضع مجدد

مسیر را برای امضای  CFTباز کنیم

ورشکستگیقطعهسازان
ایـران

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مخالفت اتحادیه اروپا با ازسرگیری تحریمها علیه ایران
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گفـت:

10003432117834

شــود.

مایک پومپئو و استیو منوچین ،وزیران خارجه و خزانهداری آمریکا

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــا بیــان

اینکــه «بعــد از روی کار آمــدن رئیــس

تولیــدات ایــران کاســته شــده اســت و

جمهــور ترامــپ  190مــورد تحریــم در مــورد

همچنیــن تــا یــک میلیــون دالر از درآمــد

ایــران مــورد اجــرا قــرار گرفتــه و امــروز

نفتــی ایــران را از دستشــان خــارج

نیــز تحریمهــای جدیــد و بیشــتری

کردهایــم.

اعمــال خواهــد شــد» ،اظهــار کــرد:

وی در پاســخ بــه ســوال یــک خبرنــگار

در همیــن چهارچــوب از مــاه گذشــته

دربــاره اشــاره ترامــپ بــه ســریال تــاج و

حــدود  100شــرکت فعالیتهــای خــود

تخــت بــرای شــروع تحریمهــای ایــران

در ایــران را لغــو کردهانــد و اگــر شــرکتی

گفــت :بــه نظــر مــن حرکــت درســتی بــود

بــه تحریمهــای آمریــکا توجــه نکنــد و

و مــن بــه شــما میگویــم دولت ترامــپ از

همچنــان بــه فعالیتهــای خــود بــا ایـران

وقتــی ســر کار آمــده اســت از کمپینهای

ادامــه دهــد و در ایــن زمینــه بــا ایــران

انتخاباتــی تاکنون رویهای یکســان داشــته

همــکاری کنــد بــا تحریمهــای ســنگینی

و مــا گفتهایــم کــه رفتــار ایــران علیــه

روبــرو خواهــد شــد و مجــازات دردناکی در

آمریــکا و نیــز در منطقــه را نمیپذیریــم.

پیــش رو خواهــد داشــت.

خیلیهــا بــه ایــن پوســتر واکنــش

وزیــر خارجــه آمریــکا گفــت :بیــش از 12

داشــتهاند امــا نمیدانــم چــرا واکنــش

کشــور بــه ایـران واردات نفــت داشــتند کــه

قاســم ســلیمانی بــه پوســتر را ندیدیــد .او

واردات خــود را قطــع کردهانــد و در حــال

کســی اســت کــه خــون آمریکاییهــا روی

حاضــر بیــش از یــک میلیــون بشــکه از

دســتش اســت.

پیام رسـانه
انگلستان

روزنامه گاردین

شـانس موفقیت

برگزیت نخسـت وزیر بریتانیا را ۵۰-۵۰

پیشبینی کرده.

روسیه

خبرگـزاری اسپوتنیک

با تیتر

'جنـگ اقتصادی' از فروش نفت ایران
علیرغم تحریمهای آمریکا علیه کشـورمان
خبر داده.

خاورمیانه

اینترنتی شـبکه خبریالجزیره

صفحـهای مختص آغاز تحریمهای آمریکا
علیه ایران باال آورده و نوشـته :عصبانیت
ایران از آمریکا.

آلمان

خبرگـزاری دویچهوله

تیتر یک خود

را بـا موضوع تحریمهای ضدایرانی آورده
و نوشـته :ایران نفت خواهد فروخت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در هفت ماهه نخست امسال تعداد روزهای همراه با طوفان

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

گردوخاک در زابل نسبت به مدت مشابه سال قبل  500درصد افزایش یافته است

021-26325268

موافقت با ساخت دستک

کشف  10تن چوب جنگلی

رسوبگير بندر صيادی
صید

قاچاق در ساری

معـاون فنـی و مهندسـی اداره کل

چوب

بنادر و دریانوردی اسـتان سیستان

جنگلـی قاچاق از یـک تریلی در

مجـوز سـازه های دریایی سـازمان
بنـادر و دریانـوردی بـا صـدور مجـوز سـاخت یـک شـاخه
دسـتک رسـوبگیر بنـدر صیـادی بریـس متعلق به سـازمان

کالنتـری  13ایـن فرماندهـی در حیـن گشـت زنـی در

شـیالت ایـران بمـدت یـک سـال موافقـت کـرد  .عبـاس

حـوزه اسـتحفاظی بـه یـک دسـتگاه تریلـی حامل چوب

آذرپیـکان افـزود :در کمیته صدور مجوز سـازه هـای دریایی

مشـکوک شـدند.

سـازمان بـا حضـور کلیه اعضـاء از دیـدگاه فنی و مهندسـی،

وی تصریـح کـرد :مامـوران خـودروی مـورد نظـر را

مهندسـی سـواحل ،سـازه دریایی و ....مورد بحث و بررسـی

متوقـف و در بازرسـی از آن  10تـن چـوب جنگلـی قاچاق

کارشناسـی قرار گرفت و در نهایت مجوز سـاخت یک شـاخه

بـه ارزش  100میلیـون ریـال کـه متهـم آن را از جنـگل

دسـتک رسـوبگیر بمدت یکسـال مورد موافقت قرار گرفت .

هـای بخـش کیاسـر برداشـت کـرده بـود ،کشـف کردنـد.

اسلامی چالـوس وضعیـت معمـاری
در مازنـدران را نامناسـب ارزیابـی کـرد

خبرنگار/پیام ما

و گفـت :سـوداگری با تفکیـک اراضی
و زمیـن خـواری بـه جـان روسـتاهای
بافـت خـوب روسـتاها شـدهاند.
علـی اصغرزاده ،تغییر الگوی اجتماعی
روسـتاهای مازنـدران را از مهمتریـن
چالشهای اسـتان برشمرد و توضیح
داد :در ایـن میـان دانشـگاهها به ویژه
دانشـجویان رشـتههای معمـاری و
جغرافیـا بایـد روی ایـن روسـتاها کار
کنند و در زمینه بهینه سـازی روستاها
مطالعات و بررسـی الزم داشته باشند.
وی ادامـه داد :بعضـی از امور در دانش
کهـن مـا وجـود داشـت ،بـه عنـوان
مثال ،در دانش گذشـته اجازه سـاخت
در کنـار رودخانههـا داده نمیشـد؛

بســیاری معتقدنــد خشکســالی
و کمآبــی در ایــران مربــوط
بــه دوره

کنونــی نیســت.

ایرانیــان قدیــم نیــز بــا ایــن
مشــکل مواجــه بودنــد امــا روش
مدیریــت ایــن مشــکل در زمــان
آنهــا متفــاوت بود.حفــر قنــات
یکــی از ایــن روشهــا بــود کــه
ایرانیــان بــا آن توانســتند بــا کــم
آبــی مقابلــه کننــد روشــی کــه

لـودر و بـا همکاری شـرکتهای کاردانان عمارت و شـکیل سـازان

بســیاری معتقدنــد اکنــون نیــز

بلنـد پایـه از نخالـه و زباله پاکسـازی شـد.

بایــد بــه آن برگشــت.
تمــام تمدنهــا در کنــار آبهــا
آغــاز شــده اســت و قنــات

منحصــر مانــده اســت یكــی از

بــا اســتفاده از نیــروی ثقــل از

مــا پدیــده جدیــد و نوظهــوری

پیشــرفته تریــن تكنیکهــا برای

زمیــن خــارج میشــود.

نیســت بلکــه ســابقهای دو یــا

رســیدن بــه آب اســت کــه باعــث

 -آب قنــات در مقابــل آبــی کــه

ســه هــزار ســاله دارد امــا اکنــون

شــده تمدنهــا در دل خشکســالی

از چــاه اســتخراج میشــود،

ســوال اینجاســت کــه در مــردم

هــا هــم شــکل بگیــرد.

ارزانتــر تمــام میشــود.

در زمانهــای گذشــته چگونــه

بهتریــن روش برداشــت آب از

-آب قنــات دائمــی اســت و در

بــا کمــی آب در ســرزمین

زمیــن ،بــه طــوری کــه بــه ذخایر

مواقــع اضطراری کشــت و احتیاج

خشــک خــود ســر میکردنــد

آبــی زمیــن آســیبی نرســد.

زراعــت در مواقــع حســاس بــه

کــه هیچــگاه دچــار بحرانهــای

مزایای حفر قنات در ایران

آب ،قطــع نمیشــود.

اینچنینــی نمیشــدند .پرهیــزگار

ســارا اردو فعــال محیــط زیســت

-منابــع آب زیــر زمینــی توســط

ایــن مســاله را بــه نبــود شــیوه

بــه پیــام مــا از مزایــای ایــن

قنــات دیــر تمــام میشــود و

مدیریــت صحیح در زمــان کنونی

روش در زمــان بحرانهــای کــم

اســتفاده طوالنــی دارد.

مربــوط میدانــد و میگویــد:

لزوم حفظ قناتهای
موجود

طبــق گفتــه پرهیــزگار رییــس

علــت در مناطــق کویــری از قنــات

مــا امــروزه از کانــال کــه میــزان

تعریـف و شـناخته شـده بـود چـرا

تبخیــر و تعــرق آب را بــاال

کـه علاوه بـر اینکـه آب رودخانههـا

میبــرد ،اســتفاده میکنیــم.

بوسـیله آن بـه زمینهـای کشـاورزی

ایــن نشــانهها حاکــی از آن

هدایـت میشـد ،در زمان سـیل پاییز

اســت کــه در گذشــته قــدر آب

از منجالبـی شـدن زمیـن ،جلوگیری و

را بهتــر از مــا میدانســتند و

آبهـا بـه رودخانـه هدایـت میشـدند.

در مصــرف آن مدیریــت خوبــی

اصغـرزاده بـا ابـراز تاسـف از اینکـه در

داشــتند».

دانـش جدیـد جغرافیایـی در تفکیک

محمــد برشــان نیــز بــه عنــوان

ثبت اسـناد ،ایـن جویها وجـود ندارد

کارشــناس حــوزه حــوزه آب و

و تنهـا انـدازه پالکهـا دیـده شـده

متخصــص در امــور قنــات بــه

اسـت ،افـزود :امـروزه ایـن جویهـا

پیــام مــا میگویــد« :کشــور

عکس :تسنیم

و بـه همین دلیل اسـت وقتی سـیلی

کشــور واقــف بودنــد و بــه همیــن

برســانند ایــن درحالیســت کــه

گذشـته در شـهرهای شـمالی "جوی"

گرفت ویالهای دیگری سـاخته شدند

جغرافیایــی و موقعیــت اقلیمــی

تعــرق آب را بــه حداقــل ممکــن

ناکافـی بـه این امر مشـاهده شـد .در

شـده و بـا تفکیکهایـی کـه صـورت

« گذشــتگان مــا بــه شــرایط

اســتفاده میکردنــد تــا تبخیــر و

در زمـان وقـوع سـیل گذشـته توجـه

بیـن سـاختمانها ،مصـادره و قطـع

جاری میشـود خسـارت وارده بسـیار

مــا در قرنهــای متمــادی
بــا خشکســالی مواجــه بــوده
اســت و ایــن موضــوع جدیــدی

ایرانیان در زمان گذشته با حفر قنات کم آبی را مدیریت میکردند

نیســت امــا اکنــون موضــوع

باال اسـت.

میزبانی پارک ملی دریاچه ارومیه
از  500قطعه پرنده

رییــس اداره پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه از
مهاجــرت  500قطعــه پلیــکان بــه پــارک ملــی

اظهــار کــرد :ایــن پرنــده کیســه دار کــه طــول

خــود مهاجــرت مــی کنــد افــزود :براســاس
شــمارش انجــام شــده  500قطعــه از پلیــکان

دریاچــه ارومیــه خبــرداد.

ســفید بــه پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه

بهــزاد شــیرپنجه بــا بیــان اینکــه  8گونــه

مهاجــرت کــرده انــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه

از ایــن پرنــده وجــود دارد و گونــه پلیــکان

ایــن پرنــده عظیــم الجثــه از اروپــا ،آســیای

ســفید بــه ایــران بــا توجــه بــه نــوع زیســت

میانــه و ســیبری وارد کشــور مــا مــی شــوند

تراکـم بـاالی کشـت در اسـتان مشـکالت زیـادی بـرای
آبخوا نهـا بـه وجـود آورده اسـت.

دارند.

انگیــز ایرانیــان کــه تــا بــه امــروز

-سیســتم اســتخراج در قنــات

بررسـی الگـوی مناسـب کشـت منطقـه شـد و گفـت:

اجتماعـی همچـون سـایر شـهروندان در قبـال محیـط زیسـت

کمــک و صــرف هزینــه فقــط

اعــام کــرد:

و خواسـتار همـکاری بیشـتر جهـاد کشـاورزی بهمنظـور

قانونی برای مالحظات زیسـت محیطی یک سـری مسـئولیت

خشکســالی و کــم آبــی در کشــور

او مزایــای ایــن روش را اینگونــه

وی حفـظ منابـع آبـی اسـتان را بااهمیـت توصیـف کـرد

مسـووالن واحـد هـای صنعتـی و کارکنـان در کنـار الزامـات

اختــراع بــی نظیــر و شــگفت

آبــی میگویــد.

متأسـفانه آبخوانهـا در حـال از بیـن رفتـن هسـتند.

از تلـف شـدن یـک قلاده
خـرس قهـو های در اثـر برخـورد

بـا خودروهـای عبـوری در مسـیر جـاده مجـن خبـر داد
و گفـت :ایـن هفتمیـن خـرس قهـو های اسـت کـه طـی
یـک سـال گذشـته تلـف میشـود.
علیاکبـر قربانلـو  ،ضمـن بیـان اینکه یـک قالده خرس
قهـو های در اثـر برخـورد بـا خودروهای عبـوری در محور
مجـن شـاهرود تلـف شـد ،ابـراز داشـت :ایـن حادثـه
سـاعت  ۲۱شـب سـیزدهم آبـان مـاه بـه وقوع پیوسـت
کـه در پـی آن تولـه خـرس از ناحیه سـر بهشـدت دچار

چه کسی مسوول
چالشهای زیست محیطی
دریای خزراست؟

بسـیاری معتقدند خشکسـالی و کمآبـی  درایران

مربـوط بـه دوره  کنونـی نیسـت .ایرانیـان قدیم

نیـز بـا ایـن مشـکل مواجـه بودنـد امـا روش

مدیریـت این مشـکل در زمان آنها متفـاوت بود.

حفـر قنات یکـی از این روشـها بود کـه ایرانیان با

دریــای خــزر بزرگتریــن پهنــه آبــی بســته در جهان اســت.

آن توانسـتند بـا کـم آبی مقابلـه کنند روشـی که

ایــن دریــا نقــش ژئوپلیتیکــی مهمــی در منطقهآســیای
میانــه ایفــا میکنــد .از ایــن رو پژوهشــگران در

بسـیاری معتقدنـد اکنـون نیـزباید به آن روشـها

مطالعــهای چالشهــای زیســت محیطــی دریــای خــزر

برگشت .

و مســوولیتهای بینالمللــی کشــورهای ســاحلی آن را

تمـام تمدنهـا درکنارآبها آغازشـده اسـت و قنات

مــورد بررســی قــرار دادنــد.

اختـراع بـی نظیرو شـگفت انگیزایرانیـان که تا به

دریــای خــزر بزرگتریــن پهنــه آبــی کامــا بســته در جهــان

امـروزمنحصرمانده اسـت یكی ازپیشـرفته ترین

اســت کــه بــه طــور طبیعــی بــه هیــچ اقیانوســی متصــل
نیســت .همیــن خصوصیــت باعث شــده کــه ایــن دریا در

تكنیکها برای رسـیدن به آب اسـت که باعث شـده

برابــر مشــکالت زیســت محیطــی آســیبپذیرتر باشــد.

تمدنها در دل خشکسـالی ها هم شـکل بگیرد.

دریــای خــزر از شــمال بــه روســیه ،از جنــوب بــه ایــران ،از
غــرب بــه جمهــوری آذربایجــان و از شــرق بــه جمهــوری

تغییــر اقلیــم مطــرح اســت

بســیاری کارشناســان معتقدنــد،

کــه بــا مســایلی همچــون ســو

یکــی از علــل پایینآمــدن

حفــر چاههــای

ســطح آبهــای زیرزمینــی،

عمیــق و مدیریــت نامنظــم

حفــر غیرمجــاز و متعــدد

مدیریــت،

ترکیــب شــده و خشکســالی

چــاه و برداشــت بیرویــه از

را تشــدید کــرده اســت ».بــه

ســفرههای زیرزمینــی اســت.

گفتــه برشــان بایــد قناتهــای

بــه گفتــه برشــان ،در گذشــته

موجــود را حفــظ کــرد و از

بــا حفــر قنــات ،آب را از مرکــز

آنهــا بهــره بــرداری نمــود امــا

زمیــن

میآوردنــد

متاســفانه در شــرایط موجــود

و ایــن آب هــم از آبهــای

و بــا مدیریــت غلــط ،قناتهــا

تجدیــد پذیــر بــود امــا اکنــون

الیرونــی نشــده و بــه حــال

بــا ایجــاد چــاه ،شــیره زمیــن را

خــود رهــا شــدهاند».

کشــیده و آب را از اعمــاق زمیــن

مزایای توجه به قنوات به
جای حفر چاه

در ســالهای اخیــر بــه دنبــال کــم

آبــی در کشــور ،بســیاری بــه
حفــر چاههــای مختلــف روی
آوردنــد و همیــن موضــوع یعنــی
برداشــت بــی رویــه از ســفره
هــای زیرزمینــی وضعیــت
منابــع آبــی را وخیمتــر و
مشــکالت دیگــری همچــون
فرونشســت زمیــن را نیــز بــه
دنبــال اورد .در همیــن رابطــه

وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته تعــداد

بــدن آن  155ســانتی متــر و منقــاری بیــن

پلیــکان ســفیدی کــه بــه دریاچــه ارومیــه

 29تــا  47ســانتی دارد در مناطــق مردابــی و

مهاجــرت مــی کردنــد بیشــتر از ایــن تعــداد

باتالقــی کــم عمــق بیــن  3تــا  4عــدد جوجــه

بــود تصریــح کــرد :در گذشــته بدلیــل پرآبــی

آوری مــی کند.شــیرپنجه بــا بیــان اینکــه ایــن

دریاچــه ارومیــه و جزایــر  9گانــه و شــرایط

نــوع پرنــده از ماهــی ،ســخت پوســتان و گاهــا

زیســتی مناســب آن پلیکانهــا زیســت و

از الک پشــت تغذیــه مــی کنــد ادامــه داد:

جوجــه اوری مــی کردنــد امــا بدلیــل کــم

پلیــکان پرنــده ای اجتماعــی اســت کــه بــه

آبــی دریاچــه ارومیــه و جزایــر  9گانــه ،طــی

صــورت دســته جمعــی زندگــی مــی کنــد و در

چندســال اخیــر تعــداد کمتــری از ایــن گونــه

بهــار و اواخــر آبــان مــاه هرســاله بــه جزایــر

در دریاچــه ارومیــه زیســت مــی کنــد.

دریاچــه ارومیــه مهاجــرت مــی کننــد.

رییـس محیطزیسـت شـاهرود

آسـیبدیدگی و درنهایـت تلـف شـد.

نکته

فاطمه نامجو

منابـع آبـی اسـتان وضعیـت مناسـبی ندارنـد ،گفـت:

محدوده حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان البرز توسـط دو دسـتگاه

طــوری اســت کــه آب بــدون

خرس

منطقـهای اسـتان البـرز بـا

از بیـن رفتـن هسـتند.داود نجفیـان بـا اشـاره بـه اینکه

اکبـر کشـت پرور اظهـار کرد :حاشـیه اتوبان قزوین – تهـران در

ســازمان هواشناســی کشــور،

شـرکت

آب

چـاه آب در اسـتان ،گفـت :متأسـفانه آبخوانها در حال

نخاله سـاختمانی پاکسـازی شـد .

فعال محیط زیست :منابع آب زیر زمینی توسط قنات دیر تمام میشود

مدیرعامـل

خرس قهوهای شاهوار

اشـاره بـه وجـود  ۱۱هـزار حلقـه

آزاد راه «قزوین-تهـران» از زبالـه و

قنات بهترین روش مدیریت آب در بحرانهای آبی

عضـو هیـات علمـی دانشـگاه آزاد

مازنـدران افتـاده و باعـث از بین رفتن

شهرسـتان البـرز گفـت :حاشـیه ی

ایـن شهرسـتان خبـر داد.
ناصرعلـی صفرپـور اظهـار کـرد :مامـوران انتظامـی

زمینخواران مازندران
را درسته میبلعند

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت

زباله

تلف شدن هفتمین

البرز آب میروند
البرز
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آبخوا نهای

تهران» از زباله پاکسازی شد

سـاری از کشـف  10تـن چـوب

و بلوچسـتان گفـت :کمیتـه صدور

خبر

حاشیه آزاد راه «قزوین_

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان

3

پیام خبر

10003432117834

بیــرون

بیــرون میکشــند و همیــن
موضــوع بــه مــرور ســبب
فرونشســت زمیــن و وقــوع
فجایــع بشــری مــی شــود.
در همیــن رابطــه آخانــی هــم
معتقــد اســت :در زمانهــای
گذشــته چــون اعتقــاد داشــتند
آب قنــات آب غیــر مفــت اســت
در واقــع آبــی اســت کــه بــا
زحمــت اســتحصال مــی شــده
و بــرای حفــظ آن هــم تــاش
مــی کردنــد.

ترکمنســتان و قزاقســتان محــدود میشــود .ایــن دریــا
از طریــق رودخانههــای ولــگا ،ســپس اتــرک ،کامــا
و ســفیدرود تغذیــه میشــود .در طــول چنــد دهــه
گذشــته ،فعالیــت مشــترک عوامــل طبیعــی و انســانی
باعــث وخیــم شــدن وضعیــت زیســت محیطــی دریــای
خــزر شــده اســت .افزایــش فعالیتهــای انســان ماننــد
صنایــع نفــت و گاز بــه خصــوص در قســمت شــمالی
دریــای خــزر ،ماهیگیــری ،کشــاورزی و توریســم ،همــراه
بــا دهههــا ســوء مدیریــت زیســت محیطــی ،منجــر بــه
پاییــن آمــدن شــدید کیفیــت آب شــده اســت.
داود هرمیــداس باونــد؛ اســتاد حقــوق بینالملــل و روابــط
بینالملــل و همکارانــش چالشهــای زیســت محیطــی
و مســئولیتهای بینالمللــی کشــورهای ســاحلی آن را
بررســی کردنــد .بــه گفتــه ایــن پژوهشــگران افزایــش
ســطح آب دریــای خــزر ،آلودگــی محیــط زیســت ،ظهــور
گونههــای بیگانــه ،کــم شــدن گونههــای جانــوری و
یوتروفیکاســیون چالشهــای اصلــی زیســت محیطــی
دریــای خــزر هســتند.
افزایــش ســطح آب دریــا ،آلودگیهــای تولیــد شــده توســط
صنایــع را بــه دریــا انتقــال میدهــد و باعــث کاهــش غــذای
ماهیهــا میشــود .نزدیــک شــدن آب بــه زمینهــا،
ســاختمانها را از بیــن میبــرد و زبالههــا و ویرانههــا
بــه دریــا وارد میشــوند .همچنیــن زمینهــای کشــاورزی
تخریــب شــده و افزایــش ســطح آب شــیب هیدرولیکــی
رودخانههــا را تغییــر میدهــد .همیــن پیــشروی آب
جنگلهــای جنــوب و جنــوب غربــی دریــای خــزر را نابــود
کــرده اســت.

رییــس اداره پــارک ملــی دریاچــه

ارومیــه از مهاجــرت  500قطعــه پلیــکان
بــه پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه

خبــرداد .او گفــت  :وضعیــت دریاچــه

ارومیــه چنــدان مناســب نیســت و بــا

وجــود باتــاق و نمــک اشــباع امــکان

زیســت بــرای پرنــدگان در حاشــیه

دریاچــه را بســیار ســخت کــرده اســت.

رودخانـهی ولــگا در روســیه ،حــدود  ۸۰درصــد از آب دریــای
خــزر را تامیــن میکنــد ۹۵ .درصــد آلودگیهــای شــیمیایی
دریــای خــزر توســط زبالههــای ایــن رودخانــه ایجــاد شــده
اســت .تقریبــا  ۹۰درصــد از هیدروکربنهــای نفتــی کــه
بــه دریــا وارد میشــوند از گل حفــاری ناشــی از فراینــد
اســتخراج نفــت اســت .آلودگــی دریــا ممکــن اســت منجــر
بــه تغییــرات  ،pHکاهــش شــفافیت آب ،آلودگــی در بســتر
دریــا ،تغییــر میــزان گاز ،مــرگ و میــر ماهیهــا شــود.
کاهــش میــزان گوشــت ماهیهــای خاویــاری نیــز ممکــن
اســت ناشــی از آلودگیهــای نفتــی باشــد.

پیام رسـانه
فرانسه

خبرگـزاری فرانس۲۴

از اعتراضات

پس از انتخابات اسـتقالل «نیو کالدونیا»
فرانسه خبر داده.

اروپا

خبرگـزاری یورونیوز

تیتر یک

خـود را اینگونه خالصه آورده :توفانهای

ایتالیـا ،تحریمهای ضدایران و انتخابات
میاندورهای آمریکا

آمریکا

روزنامـه نیویورک تایمز

تصویر

یک خـود را به دوندگان ماراتون منهتن
اختصاص داده.

آمریکا

خبرگـزاری سیانان

تیتر یک خود

را به روزشـمار انتخابات میاندورهای
آمریکا اختصاص داده.

4

پیام میراث
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مـدرن

 pasargadcity.irو یـا  madarsoliman.irنسـبت

گردشـگری و امـکان اقامـت

بـه رزرو ایـن اقامتـگاه بـی نظیـر اقـدام کننـد و ایـن

گردشـگران خارجـی و داخلی

امکان(فعـال شـدن سـایت هـا) در همـان ابتـدای

در کنـار مجموعـه جهانـی

آذرمـاه فراهـم خواهـد شـد .اسـفندیاری بیـان کـرد:

پاسـارگاد از معضلات سـال هـای گذشـته بـوده کـه

هزینـه سـاخت و سـاز ایـن اقامتـگاه تاکنـون بالـغ

بـه گفتـه شـهردار پاسـارگاد بـا احـداث اقامتـگاه این

بـر پنـج میلیـارد ریـال بـوده اسـت .وی ادامـه داد:

کمبـود رفـع شـد .بهنـام اسـفندیاری روز دوشـنبه

همچنیـن امـکان تبلیغـات تجـاری در ورودی شـهر

اقامتـگاه

نبـود

در گفـت و گـو بـا ایرنـا اعلام کرد:سـاخت اقامتـگاه

پاسـارگاد فراهـم اسـت و امیدواریـم برندهـای

شـهرداری پاسـارگاد در جوار آرامـگاه کوروش از اوایل

معـروف تجـاری از نصـب تبلیغـات خـود در تابلوهای

بهره برداری خواهد رسـید .شـهردار پاسـارگاد با اشاره
بـه اینکـه چشـم انداز ایـن اقامتـگاه آرامـگاه کوروش

بـود کـه از سـال  559تـا  529قبـل از میلاد به مدت

اسـت ،گفت:عالقـه منـدان مـی تواننـد بـا مراجعـه

 30سـال بـر نواحـی گسـترده ای از آسـیا حکومـت

بـه سـایت شـهرداری مادرسـلیمان (پاسـارگاد)

کرد .

خانههای
تاریخی بوشهر
جان میگیرند

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

در تپه قمیآباد

نمایشـگاه

میراثفرهنگـی ،صنایعدسـتی و گردشـگری گفـت:

پـارس

«یکـی از دغدغههـای بزرگ مـا در حوزههـای مختلف

معرفـی

میراثفرهنگـی ،تبدیـل میراثفرهنگـی بـه ثـروت

گردشـگری

اسـت ،مـا توجـه بسـیار زیـادی بـه حـوزه حفاظـت

سلامت و گردشـگری مذهبـی از  21تـا  24آذر 97

و نگهـداری از میراثفرهنگـی داریـم امـا گذشـته

در اسـتان فـارس برگـزار میشود.نشسـت خبـری

از ایـن جنبـه میراثفرهنگـی امـروز در دنیـا هویـت

دهمیـن نمایشـگاه بـزرگ گردشـگری پـارس بـا

مالـی نیـز پیـدا کـرده اسـت».او تصریح کـرد« :نقش

حضـور حسـین اربابـی معـاون برنامهریـزی و

نمایشـگاهها در ایـن تبدیـل کـردن میـراث فرهنگـی

سـرمایهگذاری سـازمان میراثفرهنگـی ،مصیـب

بـه ثـروت در کشـور مـا کم اهمیت دیده شـده اسـت،

امیـری مدیـرکل میراثفرهنگـی اسـتان فـارس،

بسـیاری از کشـورهای بـزرگ دنیـا بیـش از دوسـوم

محمـد ابراهیـم الریجانـی مدیـرکل بازاریابـی و

اقتصادشـان بـر حـوزه نمایشگاههایشـان شـکل گرفته

تبلیغـات معاونـت گردشـگری و جمشـید حمـزهزاده

اسـت ،تنهـا امیـد مـا ایـن اسـت کـه ایـن را یـادآور

رییـس جامعـه هتلـداران ایـران برگـزار شد.حسـین

شـویم کـه ثـروت و میراثـی کـه داریـم باید بـه نحوی

اربابـی معـاون سـرمایهگذاری و برنامهریـزی سـازمان

بـه دنیـا نشـان بدهیـم تـا تبدیـل بـه ثـروت شـود».

گردشگری

دهمیـن

گردشـگری
بـا

تمرکـز

ظرفیتهـای

بـر

کاخ گلستان الزامی است

بــا وجــود آنکــه رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری بارهــا بــر لــزوم حفــظ ســرای ســیگارچی و بناهایــی کــه در

منجـر بـه کشـف آثـاری – بـه احتمـال

عرصــه و حریــم میــراث جهانــی قــرار دارنــد تاکیــد کردهاســت امــا اینبــار در
توییــت خــود بــر لــزوم رعایــت ضوابــط در عرصــه و حریــم کاخ گلســتان و

خصوصـا عصـر سـلجوقیان شـد.او

بــازار تهــران تاکیــد کرد.مدتــی اســت کــه ســاخت و ســازهایی کــه در کوچــه

تصریـح کرد« :بـا گمانهزنیهـای ایجاد

تکیــه دولــت ،ســرای ســیگارچی و ناصرخســرو قــرار اســت انجــام شــود

شـده در محـل ،آثار سـفالی شـاخص و

قمیآبـاد منجـر بـه کشـف آثـاری شـد

کاوش اضطـراری در این تپه در دسـتور

کـه به احتمـال فـراوان بـه دوران اوایل

کار قـرار گرفـت».

هیـات باسـتان شناسـی بـا اشـاره بـه

اسلامی خصوصـا عصر سـلجوقیان می

او افـزود« :بخشهـای قابـل توجهی از

آثـار بـه دسـت آمـده از ایـن تپـه اظهار

رسـد.

تپـه تخریب شـده و فضـای باقی مانده

داشـت« :ایـن بخش از تپـه ،مربوط به

میثـم علیئـی سرپرسـت کاوش در

چنـدان وسـعتی نداشـت بـه همیـن

اوایـل دوران اسلامی اسـت ،هرچند در

منطقـ ه روسـتای قمـی آبـاد بـا اعلام

دلیـل ،بـا توجـه بـه شـرایط تپـه و جدا

بررسـیهای سـطحی تپ ه اصلی روسـتا

ایـن خبـر گفـت« :ایـن تپـ ه کوچک در

افتـادن آن از بخـش اصلـی ،چند گمانه

کـه در بیـرون از اراضـی خصوصـی قرار

یـک ملـک خصوصی ،کنـار تپـ ه اصلی

بـر روی آن زده شـد».به گفتـه ایـن

گرفتـه اسـت ،آثـاری از دوران قبـل از

قـرار گرفته اسـت و با توجه به سـاخت

باسـتان شناس ،کاوش در تپ ه یاد شده

اسلام نیـز بـه دسـت آمد».

اراضـی

خبرســاز شدهاســت چراکــه ایــن ســاخت و ســازها در عرصــه ،حریــم و
حریــم منظــری کاخ گلســتان و خیابــان  ۱۵خــرداد و پهنــه بــازار قــرار دارنــد.
مهرمــاه ســال جــاری بــود کــه خبرهایــی مبنــی بــر صــدور مجــوز تخریــب
ســرای تاریخــی «منیرالســلطنه» یــا «ســیگارچی» منتشــر شــد کــه بــر آن
اســاس شــورای فنــی تهــران مجــوز تخریــب و نوســازی ســرای  ۱۲۵ســاله
ســیگارچی را آن هــم در حریــم کاخ جهانــی گلســتان و در محــدوده بــازار
ثبــت ملــی تهــران در شــهریور  ۹۷صــادر کــرده بــود .بــر آن اســاس ســاخت
دو طبقــه زیرزمیــن و ایجــاد یــک کریــدور شــبه تجــاری بــا  ۵/۱۰متــر ارتفــاع
عکس :ایرنا

و سـازهای انجام شـده در داخل ملک،

شـکل آوار بـه دسـت آمد».سرپرسـت

گمانهزنـی

رعایت ضوابط در عرصه و حریم

فـراوان – از دوران اوایـل اسلامی،

اشـیاء شیشـهای ،همچنیـن آثـاری بـه

اضطـراری

در این شهرستان خبر داد.

دهمین نمایشگاه گردشگری پارس برگزار میشود

کشف آثار دوران اسالمی
در

مسئول میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری شهرستان نمین از دستگیری چهار حفار غیرمجاز

عکس :میراث آریا

خـرداد  97آغـاز شـده و از ابتـدای آذر ماه امسـال به

تجـاری اسـتقبال کننـد.
کـوروش ،بنیانگـذار و نخسـتین پادشـاه هخامنشـی

سوژه

 4حفار غیرمجاز در نمین دستگیر شدند

021-26325268

مشکل اقامتگاه در جوار آرامگاه کوروش حل شد
میراث

10003432117834

پایان  ۴۰سال انتظار برای چاپ «بردکسیاه»

خانــه تاریخــی در بافــت تاریخــی بوشــهر بــا مشــارکت
اداره کل میــراث فرهنگــی و مالــکان خصوصــی خبــر

علمــی

داد.

محوطــه

هخامنشــی

«بردکســیاه» بوشــهر بــه سرپرســتی

بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت میــراث فرهنگــی،

«اســماعیل یغمایــی» کتــاب نتایــج

بافــت تاریخــی بوشــهر درحالــی یکــی از بافتهــای

بررســیهای ایــن محوطــه تاریخــی

ارزشــمند کشــور محســوب میشــود کــه درحــال

مهــم در تاریــخ ایــران منتشــر شــد.

حاضــر  36هکتــار از ایــن بافــت تاریخــی در فهرســت

یغمایــی در کاوشهــای خــود کــه در

آثــار ملــی کشــور ثبــت شــده اســت.

نهایــت بــه چــاپ ایــن کتــاب منجــر

فرزانــه اســپرغم مدیــر پایــگاه بافــت تاریخــی بوشــهر

شــد ،اطالعــات متفاوتــی از دوره

بــا بیــان اینکــه بافــت تاریخــی بوشــهر یکــی از

هخامنشــیان بــه دســت مــیآورد.

بافتهــای ارزشــمند کشــور اســت کــه هــم اکنــون

تاریــخ هخامنشــیان هنــوز آمیختــه بــا

بیــش از هــزار پــاک ارزشــمند در آن شناســایی شــده

ســواالت و ابهامــات بســیاری اســت.

اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر بناهــای

دشسـتان پیدا کند ،اما متاسـفانه نبود حفاظتهـای الزم از

یکــی از مهمتریــن ایــن ســوالها

ایــران مهاجــرت کــرده باشــند».

شــاید ایــن باشــد کــه خاســتگاه

بــا وجــود اهمیــت بســیار ایــن

چنــد قطعــه ابــزار تزیینــی برخوردنــد

هخامنشــیان کجاســت؟ یغمایــی در

محوطــه تاریخــی ،بخــت یــا ِر «بــردک

ایــن کتــاب فرضیــه جدیــدی دربــاره

ســیاه» نبــود و بعــد از انقــاب بــه

خاســتگاه هخامنشــیان بــا اتــکا بــه

فراموشــی ســپرده شــد تــا اینکــه

چهــار قطعــه ســنگین طــا بــاالی ســه

یافتههــای باستانشناســی مطــرح

ســرانجام فصــل دوم کاوش آغــاز

کیلوگــرم کــه بــه نظــر میرســد از

میکنــد .

شــد و امــروز ایــن محوطــه تاریخــی

مصالــح در یــا ســنگ بنــای کاخ بــوده

او بــرای نخســتین بــار در ســال

حــال و روز خوشــی نــدارد و چــاپ

کشــف شــده اســت .در ســال ۸۴

 ۵۵محوطــه تاریخــی را در دل

کتــاب هــم تــا مدتهــا بــه دالیــل

هــم نقــش برجســته حکاکــی شــده

نخلســتانهای دشتســتان کشــف

مختلــف کــه یکــی از آنهــا نبــود

از داریــوش اول بــا ســنگ نوشــتهای

کــرد کــه ایــن محوطــه اســرار مگویــی

حمایــت مســئوالن میراثفرهنگــی

بــا خــط میخــی و زبــان بابلــی نــو

از دوران هخامنشــیان را افشــا

بــرای چــاپ آن بــود بــه تاخیــر

کشــف شــد.

میکــرد ،بــر اســاس ایــن یافتههــا

افتــاد.

بــه گفتــهی «یغمایــی» ایــن کتــاب

«هخامنشــیان بومیهــای ایــران

در کاخ بــردک ســیاه باستانشناســان

چهــار بــار سانســور شــده تــا بــه

بودنــد نــه اینکــه از دریــای اورال بــه

عــاوه بــر بقایــای کاخ اشــیایی

چــاپ رســیده اســت .در حالــی کــه

کاخ زمسـتانی داریوش اول هخامنشـی است .دراین منطقه

همچنیـن دو کاخ «چرخـاب» و کاخ «سـنگ سـیاه» هم از

دوره هخامنشـی وجـود دارد .هـرچنـد بـه اعتقـاد یغمایـی

تعـداد ایـن کاخهـا بیشـتر بوده کـه بـه دلیـل بیتوجهیها

از بیـن رفتـه اسـت.این باستانشـناس معتقـد اسـت کـه

«دشتسـتان سـرزمین مـادری هخامنشـیان بـوده و نقش

نخلهایـی کـه بـر سـکههای هخامنشـی حک شـده داللت
براسـتناد آنها برسـرزمین مادریشـان دارد .درکاخ بردک

سـیاه باستانشناسـان عالوه بر بقایای کاخ اشیایی همچون

یـک خنجـرزنانه ازعـاج و چند قطعـه ابزارتزیینـی برخوردند
که نشـان از سـکونت زنان در کاخ اسـت.

میــراث فرهنگــی بوشــهر تحویــل داده
شــده بــود و ایــن کتــاب در کتابخانــه
قــرار گرفتــه و ورق ورق شــد.
اطالعــات دقیــق ایــن یافتههــا حــاال

حفاظــت از ایــن بناهــای تاریخــی بپردازیــم.

در کتــاب بــردک ســیاه چــاپ شــده

وی افــزود :در ســال جــاری پنــج خانــه تاریخــی

و دریچــه جدیــدی بــه روی تایــخ

بــا مشــارکت بخــش خصوصــی مرمــت اضطــراری

هخامنشــیان گشــوده شــد.

شــده اســت کــه ایــن بناهــا شــامل خانــه آســیایی،

ایــن

خانــه حیدرپــور ،خانــه فــرح بخــش و خانــه امیــری

کتــاب

بخــش

میشــو د .

بــه

او ادامــه داد :بــه دلیــل ارزشهــای معمــاری کــه

در

هشــت

«چشــماندازی

چنــد

کــه

دشتســتان»،

«ســفالینهها»،

بافــت تاریخــی بوشــهر برخــوردار اســت ،ایــن بافــت

«کاوش»،

«گاهنــگاری

و

نخســتین ســنجشها»« ،بررســی

نیازمنــد بودجــه بیشــتری بــرای مرمــت و حفاظــت

محوطــه

اضطــراری از بناهــای تاریخــی اســت .بــه طــوری کــه

ده

کهنــه

شهرســتان

شــبانکاره»« ،شناســایی و آزمایــش

هــم اکنــون نزدیــک بــه  20بنــای تاریخــی شناســایی

میکروســکوپی» و «ماکروســکوپی
کانســار باســتانی پــوزه پلنگــی» ،

عکس :ایرنا

قــرار گیرنــد.

یافتههـای یغمایی حکایت ازآن دارد که «کاخ بردک سـیاه»

گــزارش آن ســالهای قبــل بــه اداره

کــه ســاالنه بــا تقویــت پــروژه هــای مشــارکتی بــه

اســت کــه هــر چــه ســریعتر مــورد مرمــت اضطــراری

در معـرض تخریب و ویرانی قـرار داد.

کــه نشــان از ســکونت زنــان در کاخ
اســت .از ســوی دیگــر عــاوه بــر آن

تاریخــی بافــت تاریخــی بوشــهر تاریخــی و مربــوط

آنجایــی کــه دارای ارزشهــای معمــاری هســتند الزم

سـوی مسـئوالن میراث فرهنگی بوشـهراین شـهرتاریخی را

همچــون یــک خنجــر زنانــه از عــاج و

بــه دوره قاجــار هســتند از همیــن رو ،تــاش شــده

شــده کــه در فهرســت آثــار ثتبــی قــرار ندارنــد امــا از

ایجــاد شــود.

نکته

مدیــر پایــگاه بافــت تاریخــی بوشــهر از مرمــت پنــج
بعد از گذشــت  ۴۰ســال از کاوشهای

تــا از زیــر ایــن بنــا راهــی بــه ایســتگاه متــرو متصــل شــود و یــک کریــدور

این باستانشـناس توانسـت شهرافسـانهای «تموکن» را در

این کتاب حاوی اطالعات مهمی از دوره هخامنشیان است
گزارش

صــادر شــده کــه بــه طــور واضــح بــه زیرزمیــن اشــاره نکــرده و اعــام شــده

پیوســت و چکیــده انگلیســی ترجمــه
کــوروش روســتایی ،بــه همــراه

یغمایی  فرضیه جدیدی درباره خاستگاه هخامنشیان با اتکا به یافتههای باستانشناسی مطرح میکند

تصاویــر رنگــی و ســیاه و ســفید

چــاپ شــده اســت.

«کاخ بــردک ســیاه» کاخ زمســتانی

اســماعیل یغمایــی نویســنده ایــن

داریــوش اول ،مربــوط بــه عصــر

کتــاب در بخــش «کاوش» آورده

هخامنشــی

۱۲

اســت« :بــردک ســیاه یکــی از چنــد

کیلومتــری شــمال شــهر برازجــان

محوطــه انگشــت شــماری اســت کــه

میــان نخلســتانهای روســتای درودگاه

پیــش از دســتیابی باستانشناســان

و محــل تالقــی دو رودخانــه شــاپور

بیگانــه ،خا کبــرداران غیــر مجــاز

و دالکــی قــرار دارد ،و بعــد از کاخ

یــا آشــکار شــدن آثــار آن در

کــوروش بنــا شــده و فاقــد ظرافتهــا

راهســازی ،سدســازی ،آبرســانی،

و ترکیــب خــاص رنگهــای ســیاه و

کشــاورزی و خانهســازی یــا دیگــر

ســفید کاخهــای برازجــان و پاســارگاد

یــک

اســت .ظاهــری کاخ ســنگ ســیاه

باستانشــناس ایرانــی بــه آن گام

از لحــاظ ســبک هنــر معمــاری و

نهــاده ،شناســایی و بررســی کــرده،

ترکیــب رنگهــای ســیاه و ســفید

کلنــگ زده و بــه کاوش آن پرداختــه

و مشــخصات ظاهــری آن نشــان

گونــه

میدهــد کــه ایــن کاخ بعــد از کاخ

ساختوســازها،

اســت.

نخســت

متأســفانه

ایــن

محوطههــا در ایــران تعدادشــان

اســت،

و

در

برازجــان ســاخته شدهاســت.

حتــی بــه انــدازه انگشــتان یــک
دســت هــم نمیرســد».

پیام رسـانه
مازندران

روزنامـه خبرشمال

به نقل از

مدیر کل اسـتاندارد گیالن نوشت :صدور

نخسـتین نشان استاندارد حالل دراستان

جنوب کرمان

روزنامـه کاغذوطن

به نقل از مدیر

جهاد کشـاورزی شهرستان کهنوج نوشت:

تولـد اولین بره های طرح بهنژادی در
کهنوج

اصفهان

روزنامـه اصفهان زیبا  

به نقل از

معاون عمران شـهرداری نوشت :اجرای
 227پـروژه عمرانی در اصفهان

بوشهر

روزنامه بامداد جنوب
 CFTگل به خودی بود.

نوشت :رد

10003432117834

برگزاری سومین دوه آموزشی توانمند سازی تشکل های مردم نهاد منطقه یک کشوردرگلستان
تشکل های مردم نهاد منطقه یک کشور در گلستان خبر داد.

برگزاری مانورپدافند غیرعامل

توسط شرکت برق خوزستان
خوزستان

بـه مناسـبت هفتـه پدافنـد
غیرعامـل و بـا هـدف سـنجش
سـطح

آمادگـی

دسـتگاههای

مراکـز

عملیاتـی

و

021-26325268

طرح ویژه پلیس در

شناسایی چاهدارانی

که آب میفروشند
لرستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی مرکـز
لرسـتان از شناسـایی چاهدارانـی
کـه

آب

میفروشـند،

خبـر

و

حسـاس اسـتان مانـور پدافنـد غیرعامـل توسـط شـرکت

متأسـفانه برخـی از کسـانی کـه چـاه کشـاورزی دارنـد،

توزیـع نیـروی بـرق خوزسـتان برگـزار شـد.رضا غضنفری،

اقـدام بـه انتقـال و فـروش آب میکننـد.وی ادامـه داد:

مدیـر عامـل ایـن شـرکت گفـت بـا توجه بـه لـزوم ارتقاء

همین باعث میشـود کشـاورزان سـایر اسـتانها بـه اینجا
ً
بعضـا محصـوالت آبدوسـت کشـت میکننـد.
بیاینـد و

و حسـاس اسـتان در زمـان بـروز حادثـه و بحـران ،ایـن

بیرانونـد بـا بیـان اینکـه چـاهداران بـا قیمـت گـزاف آب را

شـرکت در یـک عملیات هماهنگ ،مانـور پدافند غیر عامل

بـه فـروش میرسـانند ،تصریح کـرد :این افراد شناسـایی

را بـا قطـع برق این مراکز و دسـتگاه ها و اسـتفاده از مولد

و بـه آب منطقـهای معرفـی شـدهاند امـا هنـوز برخـورد

هـای اضطـراری برگـزار نمـود.

آنچنانـی صـورت نگرفتـه اسـت.

گرگان

اربعیـن و آغـاز آمادهباش پلیس

و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب
روسـتایی اسـتان گلسـتان بـا حضور

در حالـی صنعـت طلای ایـران قدمتـی

مایلی فرماندار این شهرسـتان دیدار و

بـه انـدازه تمـدن ایـن سـرزمین کهـن

درباره مسـائل و مشکالت آبرسانی در

دارد کـه ایـن روزهـا فعاالن ایـن حوزه در

روسـتاهای شهرستان گالیکش بحث

حیـن تلاش بـرای بقـای آن در شـرایط

و گفتگـو نمود .

نامناسـب اقتصـادی ،بایـد پیشـرفت و

زندی-بـه گـزارش روابـط عمومـی

توسـعه کشورهای همسـایه و نوپا در این

شـرکت آب و فاضلاب روسـتایی

صنعـت را شـاهد باشـند.

اسـتان گلسـتان در این دیدار فرماندار

ایـران یکـی از کشـورهای ثروتمنـد دنیـا

شهرسـتان گالیکـش اظهـار داشـت:

محسـوب میشـود کـه تنهـا پشـتوانه

آبرسـانی به روسـتاها یکـی از مباحث

مالـی و اقتصـادی آن تاکنـون منابـع

مهـم پیش رو در کشـور می باشـد که

غنـی نفتی بوده اسـت ،منابع سـودآوری

مـی بایسـت توجـه ویژه هـای به این

کـه اگـر افـت و خیزهـای سیاسـی و

بخـش شـدهه و بـا تلاش مضاعـف

تحریمهـای اقتصـادی را هـم در نظـر

شـاهد کاهـش مشـکالت و ارائـه

نگیریـم ،دیـر یـا زود بـه پایان میرسـد.

مطلوبتـر خدمـات بـه مـردم باشـیم .

البتـه چنـد سـالی اسـت کـه دولتمـردان

مدیرعامـل شـرکت آبفار گلسـتان نیز

در تلاش بـرای خـروج از وابسـتگی

در این نشسـت گزارشـی از فعالیتهای

اقتصـادی کشـور بـه نفـت هسـتند ولـی

انجام شـده برای آبرسانی به روستاها

اول سـال گذشـته  64مـورد و امسـال  66مـورد فـوت

در سـتاد ناجـا برگـزار شـد ،بـا حضـور در جمع خبرنـگاران

ناشـی از سـوختگی توسـط مراکـز پزشـکی قانونـی

اظهـار کـرد :مسـیر شـهادت و ایثارگـری همـواره در نیروی

اسـتان فـارس تاییـد شـده اسـت .غالمـزاده همچنین

انتظامـی بـاز بـوده و نیـروی انتظامـی در راسـتای حفـظ

گفـت :از کل  66فـوت شـده بر اثر سـوختگی 35 ،نفر

امنیـت ،حفاظـت از شـهروندان و دفـاع از آرمانهـای

مـرد و مابقـی زن بودنـد.

انقلاب همچنان سـاالنه تعدادی شـهید و جانبـاز را تقدیم

در ایـن میـان بـه نظـر میآید توجـه الزم

بـه عنـوان یـک اندوختهی مالـی مطمئن

را بـه ثـروت اسـتراتژیک طلا بـه عنـوان
ً
نسـبتا پایـدار و بـا دوام برای
سـرمایهای

خریـداری و نگهـداری میکردنـد.
متاسـفانه بـا ایـن وجـود ،اوضـاع حاکـم

کشـورمان ندارنـد ،سـرمایهای کـه حتـی

بـر اقتصـاد کشـورمان نـه تنهـا نتوانسـته

بـا صـادرات مصنوعـات آن بـه خـارج از

منجـر به توسـعه اقتصادی و سـرمایهای

کشـور ،معـادل وزن آن طلای خـام بـه

صنعـت داخلـی طلای کشـور شـود بلکه

کشـورمان بازمیگـردد و صـادرات آن

بقـای ایـن صنعت را نیز بـه خطر انداخته

نـه تنهـا چیـزی از ثروتهـای کشـورمان

و ایـن وضعیـت تـا حدی اسـت که مردم

کـم نخواهـد کـرد بلکـه موجـب معرفـی

نیـز کمتـر تمایلـی بـه سـرمایهگذاری در

ظرفیتهـا و رونـق تولیـد در داخـل

ایـن حـوزه یافتهانـد بـه طـوری کـه ایـن

کشـورمان میشـود.

روزهـا سـایهی رکـود بر سـر ایـن صنعت

ایـن در حالـی اسـت کـه از سـوی دیگـر

افتاده اسـت.

صنعـت طلای ایـران قدمتـی بـه انـدازه

تاثیـر ایـن وضعیـت به ویژه در شـهرهای

تمـدن ایـن سـرزمین کهـن دارد و نـه

ماننـد یـزد که بـه طال بـه عنـوان صنعتی

تنهـا افـرادی خبـره و بـا تجربـه در ایـن

پایدار ،پاک و درآمدزا وابسـته هسـتند و

هنرصنعـت پـرورش یافتهانـد کـه عامـه

جمعیـت زیـادی نیز از این طریق کسـب

مـردم نیـز بـا سـرمایهگذاری در ایـن

و کار میکننـد ،بسـیار محسـوستر بـوده

حـوزه خـو گرفتهانـد بـه طوری تـا چندی

بـه نحـوی که عالوه بـر شـرایط اقتصادی

پیـش بسـیاری از مـردم بـه ویـژه بانوان

نامطلوب ،قوانین غیرکارشناسـی و سـایر

علیرغـم روی کار آمـدن بانکهـا و

فشـارهای وارده بـر فعـاالن ایـن صنـف،

سـپردهگذاریهای بانکـی ،بـاز هـم طال را

ادامـه ایـن رونـد را بـرای آنهـا غیرقابـل

رییـس اتحادیـه طلا و جواهریـزد خرید طالی آب شـده و سـکه

درمـورد امـکان تقلبی بودن آنهـا درهیاهوی نوسـانات اقتصادی

بـازار ،تصریـح میکنـد :طالهـای آب شـده و سـکههای خریداری

ً
قاعدتـا باید بعد ازکاهش نوسـانات اقتصادی توسـط مردم
شـده

بـه فـروش برسـد ولـی در  آن زمـان متوجـه تقلبهـا و ضررهای

تحمل کرده اسـت.نه تنهـا در حال حاضر
بیـکار شـدهاند بلکـه اکنون سـرمایههای
عظیـم بـه کار گرفتـه شـده بـرای تامیـن
زیرسـاختهای اشـتغالزایی در این حوزه

و کار بیافتنـد.آن طـور کـه ایسـنا نوشـته
یکـی از طالسـازان یـزدی کـه نخواسـت
نامـی از وی فـاش شـود ،در گفـت وگـو
بـا خبرنگار ایسـنا ،بـا بیان ایـن که اغلب
عکس :اقتصاد نیوز

کارگاههای طالسـازی به دنبال نوسـانات

فـوق بازدیـد نمـود.

بـازار طلا و ارز و همچنیـن افزایـش نرخ
برخـی اقلام مصرفـی وارداتـی در حالت
رکـود و تعطیلـی به سـر میبرنـد ،در این

صنعت طالی ایران قدمتی به اندازه تمدن این سرزمین کهن دارد

بـاره تصریح میکنـد :به دنبال نوسـانات
اخیـر در بـازار ارز ،قیمـت بسـیاری از

ترافیک مهران به ایالم
پرحجم اما روان

شکستگی در سد مارد خوزستان
معـاون بهرهبـرداری شـرکت آب و

خوزسـتان بـرای جلوگیـری از ورود آب

فاضلاب خوزسـتان گفـت :شکسـتگی

شـور دریـا بـه رودخانـه کارون احـداث

سـد خاکـی مـارد مشـکلی در بحـث

شـده بـود کـه چنـد روز گذشـته بـر

کیفـی آب خرمشـهر و آبـادان ایجـاد

اسـاس اعلام سـازمان آب و بـرق بـه

نمیکنـد زیـرا آب شـرب ایـن دو شـهر

دلیـل افزایـش دبـی رودخانـه کارون و

از طریـق طـرح غدیـر در حـال تامیـن

بـا برنامهریـزی قبلـی بـاز شـد.

اسـت و مسـاله خاصـی در ایـن زمینـه

وی افـزود :شکسـتگی کـه در این سـد

وجـود نـدارد.

بـه وجود آمـده مشـکلی در بحث کیفی

مهـرداد قنواتـی در گفتوگـو بـا ایسـنا،

آب خرمشـهر و آبـادان ایجـاد نمیکنـد

عکس :جماران

بـا اشـاره بـه شکسـتگی سـد خاکـی

زیـرا آب ایـن دو شـهر از طریـق طـرح

مـارد در خرمشـهر اظهـار کـرد :سـد

غدیـر در حـال تامیـن اسـت و مسـاله

خاکـی مارد توسـط سـازمان آب و برق
رییــس مرکــز کنتــرل ترافیــک و راهــور ناجــا آخریــن وضعیــت جــوی و
ترافیکــی راههــای کشــور را تشــریح کــرد و گفــت :ترافیــک مهــران بــه ایــام
پرحجــم امــا روان اســت.
ســرهنگ نــادر رحمانــی بــا اشــاره بــه بــارش بــاران در برخــی محورهــای
شــمالی کشــور در روزهــای گذشــته اظهارکــرد :هــم اکنــون شــاهد بــارش
بــاران در اکثــر محورهــای گیــان هســتیم ،همچنیــن مــه گرفتگــی همــراه بــا
کاهــش دیــد نیــز در محــدوده ولــی آبــاد محــور کرج-چالــوس و ارتفاعــات
هــراز مشــاهده میشــود.وی همچنیــن بــا بیــان ترافیــک نیمــه ســنگین
صبحگاهــی و کاری در ورودی هــای اســتان تهــران گفــت :بانــد جنوبــی
آزادراه کرج-قزویــن در محــدوده پایانــه شــهید کالنتــری تــا پــل فردیــس و
بانــد جنوبــی آزاد راه تهران-کــرج از پــل فردیــس تــا گرمــدره ترافیــک نیمــه
ســنگین اســت.
ســرهنگ رحمانــی در پایــان بــه راننــدگان توصیــه کــرد بــا ســرعت مطمئنــه
رانندگــی کننــد و قبــل از آغــاز ســفر از ســامت خــودروی خــود مطلــع شــوند.
وی دربــاره ترافیــک محــور مهــران بــه ایــام نیــز اظهــار کــرد :ایــن محــور از
ترافیــک پرحجــم امــا روان برخــوردار اســت.

خاصـی در ایـن زمینـه وجود نـدارد.

اصفهان

جنــوب کشــور نیــز محســوب میشــود.
او میانگیــن مراجعــات روزانــه بــه بخــش مســمومیتهای
بیمارســتان علیاصغــر(ع) شــیراز را  19نفــر اعــام و بــا

مـواد مصرفـی صنعـت طالسـازی ماننـد
الماسهـای تـراش النگـو ،مومهـای
ریختهگـری و رنگهـای مـورد اسـتفاده
در ایـن صنعت کـه از خارج از کشـور وارد
میشـد ،نسـبت بـه قبـل چندیـن برابـر
شـده که با اجرت دسـت کنونـی ،تولید را
غیـر مقـرون بـه صرفـه کرده اسـت.
وی افزایـش قیمـت طال را نیـز دلیلی بر
عـدم تمایـل افراد به سـرمایه گـذاری در
ایـن صنعـت و خریـد جواهـرات عنـوان
میکنـد و میگویـد :ایـن روزها بسـیاری
از آنهایـی کـه در ایـن حـوزه اقـدام بـه
خریـد میکننـد نیـز بیشـتر بـه سـمت
طلای خـام روی آوردهانـد ولـی ایـن
دسـته افـراد نیـز بـه دلیـل عـدم ثبـات
قیمـت بـازار ،متضـرر و نسـبت بـه آینده
ایـن بـازار نـا امیـد شـدهاند.
این طالسـاز یزدی با اشـاره به مشـکالت
پیرامـون کاهـش تولیـدات طلا در بـازار
یـزد ،بیـان میکنـد :بـا توجـه بـه کاهش
تولیـد طلا در بـازار ،ابزارفروشهـا،
تولیدکننـدگان دسـتگاههای طالسـازی
و حتـی فروشـندگان طلای آب  شـده
نیـز دیگـر بـه ایـن حـوزه خدمـات ارائـه
نمیکننـد .

در فــارس افزایــش داشــته اســت ،اضافــه کــرد :بــه طــور
میانگیــن جمعیتــی بیــش از  2600نفــر ماهیانــه در ایــن
مرکــز درمانــی پذیــرش میشــوند کــه از ایــن تعــداد 550
تــا  600نفــر از آنــان را مســمومان دارویــی و شــیمیایی
تشــکیل میدهنــد.
ایــن متخصــص مســمومیت گفــت :مســمومیت بــا
اختــاط داروهایــی نظیــر متــادون و ترامــادول ،ســموم
شــیمیایی ماننــد حشــرهکشها ،ســموم دفــع آفــات
نباتــی ،علفکشهــا و انــواع گــزش ،از مــواردی مراجعــه
کننــده بــه ایــن مرکــز درمانــی اســت.
صناع ـیزاده بــا بیــان اینکــه در گذشــته توصیــه میشــد
بــه محــض برخــورد بــا بیمــار مســموم ،فــرد را بــه
اســتفراغ وادار کنیــم ،تصریــح کــرد :ایــن روش منســوخ
شــده و مناســب تریــن اقــدام ،انتقــال بیمــار بــه نزدیــک
تریــن مرکــز درمانــی اس ـت .مدیرگــروه مســمومیتهای
بیمارســتان حضــرت علیاصغــر(ع) شــیراز ،شستشــوی
معــده را از دیگــر روشهــای قدیمــی مواجهــه بــا
مســمومیتها بیــان و اضافــه کــرد :ایــن روش امــروزه
در مــورد اکثــر افــراد دچــار مســمومیت تجویــز و توصیــه
نمیشــود ،ایــن روش امــکان دارد بــه دلیــل حــل شــدن
قــرص ،کپســول و مــواد جامــد ســمی ،وضعیــت بیمــار
را بدتــر کنــد .صناعــیزاده بــه افــراد توصیــه کــرد کــه
در مواجهــه بــا فــرد دچــار مســمومیت شــده ،از روغــن
کرچــک بــه عنــوان اقــدام پیــش بیمارســتانی اســتفاده
یــک راهــکار مهــم محســوب میشــود.

فاضلاب خوزسـتان تصریـح کـرد :در

صناعـیزاده تصریــح کــرد :ایــن روش منســوخ

صورتـی کـه طـرح غدیـر پایـدار باشـد

شــده و مناســب تریــن اقــدام ،انتقــال بیمــار

و مسـالهای بـرای آن بـه وجـود نیایـد،

بــه نزدیــک تریــن مرکــز درمانــی اســت.

مشـکلی در بحـث کیفیـت آب شـرب
آبـادان و خرمشـهر وجـود نخواهـد

مدیرگــروه مســمومیتهای بیمارســتان

داشـت و شکسـتگی سـد مـارد نیـز اثر

حضــرت علیاصغــر(ع) شــیراز اضافــه کــرد:

چندانـی در بحـث کیفـی آب نـدارد.

ایــن روش امــروزه در مــورد اکثــر افـراد دچــار

قنواتـی ادامـه داد 100 :درصد آب شـرب

مســمومیت تجویــز و توصیــه نمیشــود،

خرمشـهر و بخـش اعظمی از آب شـرب

ایــن روش امــکان دارد بــه دلیــل حــل

آبـادان از طریـق طـرح غدیـر تامیـن
میشـود و وجـود و نبـود سـد خاکـی

شــدن قــرص ،کپســول و مــواد جامــد ســمی،

مـارد اثـر چندانـی در بحـث کیفیـت آب

وضعیــت بیمــار را بدتــر کنــد.

شـرب ایـن دو شـهر نـدارد.

صـورت پوشـیده وارد یـک طالفروشـی شـد ه

بیــان اینکــه شــمار مســمومیتهای دارویــی و شــیمیایی

شــود ،گفــت :خورانــدن روغــن کرچــک بــه فــرد مســموم

معـاون بهرهبـرداری شـرکت آب و

دستگیری سارقان طالفروشی اصفهان
فرمانـده انتظامـی اسـتان

در فــارس اســت ،اگــر چــه پاســخگوی مراجعــان از

سـنگینتری درایـن مورد شـوند.

رکـود حاکم بـر این بازار از رونق و کسـب

دارد .

تخصصــی در حــوزه مســمومیتهای دارویــی و شــیمیایی

اصالـت آنهـا وجـود نـدارد و ممکن اسـت متحمل خسـارتهای

بخـش زیـادی از فعـاالن ایـن حـوزه،

مســمومیت

بیمارســتان

حضــرت

علیاصغــر(ع) تنهــا مرکــز ارائــه دهنــده خدمــات

طالی آب شـده و سـکه میکنند در حالی که هیـچ نظارتی درمورد

به این حوزه نیز ممکن اسـت در شـرایط

هرمـزی پـس از ایـن نشسـت بـه

قضایـی بـرای ایجـاد امنیـت پایـدار در جامعـه تالشـهای

حســین صناعــیزاده گفــت :بیمارســتان حضــرت

مالیـات ارزش بر افزوده و اجرت سـاخت جواهرات اقدام به خرید

نمیشـود ،بسـیاری از صنفهای وابسته

 32680نفـر را تحـت پوشـش خـود

بسـیار مهـم دسـتگاه قضایـی دانسـت و بیـان کرد :دسـتگاه

مســمومیت بــا قــرص برنــج ،خبــر داد.

عنوان سـرمایه به شـمار نمیآیـد اما بسـیاری از افراد بـرای فرار از

بـه یـزد و برنـد بینالمللـی طلای آن

بـا  9660خانـوار و جمعیتـی بالـغ بـر

رئیـس جدیـد دادگسـتری و معـاون دادسـتان عمومـی و
انقلاب شـادگان  ،ایجاد آرامـش روانی در جامعـه را از اهداف

درمانــی در کاهــش مــرگ بــر اثــر مســمومیتها نظیــر

ت آن دیگربه
درشـرایط کنونـی و با وجود مسـائل مرتبط با مالیـا 

فعالیـت و دوام ایـن صنـف کـه محـدود

آبفـار شهرسـتان گالیکـش  50روسـتا

رئیـس شـوراهای حـل اختلاف خوزسـتان در آئیـن معارفـه

جدیــد در درمــان مســمومیتها ،از موفقیــت ایــن مرکــز

اتحادیـه بـه بـازارعرضـه مـی  شـود ،تاکید میکنـد :هـرچند طال

هستند .

و مدیریـت مصـرف آب گردیدنـد.

در جامعـه اسـت .عبدالعبـاس زبیـدی نیـا معـاون قضایی و

علیاصغــر(ع) شــیراز بــا اشــاره بــه اســتفاده از روشهای

کـه طالهای سـاخته شـده بـا نظـارت صنایعدسـتی ،اسـتاندارد و

متاسـفانه جـدای از بـه خطـر افتـادن

الزم بـه ذکـر اسـت مدیریـت امـور

وقـوع جـرم و ایجاد آرامـش روانی

مدیرگــروه

احتمالـی در ایـن رابطه خواهند شـد.وی در این مورد بـا بیان این

دنبـال ایجـاد زیرسـاختهای اشـتغال

روسـتاییان عزیـز جهـت صرفه جویی

مهم دسـتگاه قضایی پیشگیری از

افزایش موارد
مسمومیت دارویی
در فارس

ازسـوی مـردم را نیـزمعضلـی بـرای ایـن صنـف ذکرو با هشـدار

و ایـن در حالـی اسـت کـه مسـئوالن بـه

دهیاران در راسـتای آگاهی بخشـی به

خوزسـتان گفـت :از اهداف بسـیار

وقـوع جـرم از اهـداف ایـن دسـتگاه مـی باشـد.

نیـز بالاسـتفاده مانده و خـاک میخورند

و همـکاری فرمانـدار  ،بخشـداران و

خوزستان

رییـس شـوراهای حـل اختلاف

گسـترده ی مـی کنـد و ایجاد آرامـش روانی و پیشـگیری از

انقلاب میکنـد.

وی همچنیـن خواسـتار همراهـی

آن از تاسیسـات آبرسـانی شهرسـتان

در  6مـاه نخسـت امسـال در

افزایـش یافتـه است.سـعید غالمـزاده گفـت :در  6ماه

حسـین اشـتری در حاشـیه مراسم تشییع شـهدای گمنام

نمود .

گالیکـش بـا کارکنـان دیـدار و پس از

اسـتان فـارس اعلام کـرد کـه

ناشـی از سـوختگی در فـارس حـدود  3.1درصـد

(ص) و امام حسـن(ع) و امام رضا (ع) خبر داد .سـردار

شـرکت در شهرسـتان گالیکش را ارائه

در مدیریـت امـور آبفـار شهرسـتان

قانونـی

مقایسـه بـا سـال قبـل ،فـوت

بـرای ایـام شـهادت پیامبـر اکرم

و پـروژه هـای در دسـت اقـدام ایـن

همـراه معاونیـن شـرکت بـا حضـور

مدیـرکل

پزشـکی

ازاهداف مهم دستگاه قضایی

نکته

گزارش

فارس

پایـان عملیات ویـژه پلیس برای

نفسهای صنعت طالی ایران به شماره افتاد

بهـزاد هرمـزی رییـس هیـات مدیره

در فرمانـداری شهرسـتان گالیکـش با

مشهد

ایجاد آرامش روانی درجامعه

از سوختگی در فارس

فرمانـده نیـروی انتظامـی از

www.payamema.ir
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افزایش فوتهای ناشی

خراسان رضوی آغاز شد

داد.مـراد بیرانونـد اظهـار کـرد:

سـطح آمادگی مراکز ،تاسیسـات و دسـتگاههای عملیاتی

پیام ایران

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از برگزاری سومین دوه آموزشی توانمند سازی

5

ابتالی  7درصد همدانیها به بیماری خاموش
و

همدان

بیماریهـای

خـود تحـت مراقبت هسـتند ،اظهـار کـرد :در مراکز خدمات

غیرواگیـر معاونـت بهداشـتی

جامـع پزشـکی مراجعـان براسـاس سـن مـورد آزمایـش

پزشـکی

و غربالگـری قـرار میگیرنـد؛ آزمایشهـای تشـخیص

همـدان اعلام کـرد :حـدود 7

بیمـاری دیابـت در صورتیکـه قنـد خـون باالی  125باشـد
در  2مرحلـه و اگـر بـاالی  200باشـد در یـک مرحلـه انجام

رییـس گـروه

شناسـایی

پـس از ضـرب وجـرح فروشـنده ،طالهـا را بـه

سـارق

سـرقت بـرده و متـواری میشوند.سـردار معصـوم

نیـم

بیگـی اضافـه کـرد :کارآگاهـان موفـق شـدند هر ۳

کیلوگـرم طلا را از یـک طالفروشـی در شـهر

سـارق را کـه غیربومـی بودند شناسـایی و بـا اعزام

درصـد جمعیـت شـهری کل اسـتان همـدان دیابـت دارند.

اصفهـان سـرقت و متـواری شـده بودنـد ،خبـر

 ۳اکیـپ عملیاتـی در  ۳شـهر مختلـف آ نهـا را

راضیهسـادات میرمعینـی در رابطـه بـا اهمیـت تشـخیص

میشـود.رئیس گـروه بیماریهـای غیرواگیـر معاونـت

داد ،.سـردار "مهـدی معصـوم بیگـی" اظهـار

دسـتگیر کنند.ایـن مقـام انتظامـی بـا اشـاره بـه

دیابـت در مراحـل ابتدایـی بیمـاری ،بیـان کـرد :هـدف

بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان بـا الزامـی

داشـت :حـدود  ۲۰روز پیـش کارآگاهـان پلیـس

اینکـه سـارقان طالهـای مسـروقه را بـه مبلـغ ۶

مسـئوالن بهداشـت ،تشـخیص ایـن بیمـاری در مراحـل

دانسـتن انجـام آزمایشهـای سـالیانه بـرای افـراد بـاالی

آگاهـی اصفهـان از سـرقت  ۲کیلـو و  ۵۰۰گـرم

میلیـارد ریـال بـه یـک ما لخـر در اسـتان تهـران

ابتدایـی و کنتـرل آن اسـت چـرا کـه دیابـت هنـگام بـروز

 30سـال ،مطـرح کرد :مصـرف دخانیات ،دیابـت بارداردی،

طلا از یـک طالفروشـی در شـهر"اصفهان" مطلـع

فروختـه بودنـد ،بیـان داشـت :تمامی حسـا بهای

عـوارض خـود ،هماننـد کاهـش عملکـرد کلیـه و ضعیـف

ژن خانوادگـی و عادتهـای نامناسـب غذایـی از جملـه

شـدند و پیگیـری موضـوع را بهصـورت ویـژه در

سـارقان مسـدود و یـک دسـتگاه سـواری پـارس

شـدن چشـم ،خـود را نشـان میدهـد و بـه همیـن علـت

مـوارد موثـر در بـروز و تشـدید بیمـاری دیابـت اسـت این

دسـتور کار قراردادنـد.وی افـزود :در بررسـیهای

و یـک کامیونـت ایسـوزو کـه از فـروش طالهـا

بـه آن بیمـاری خامـوش میگوینـد.وی بـا بیـان اینکـه

درحالیسـت کـه بـروز دیابـت از نـوع  2آن در سـنین باالی

بهعمـل آمـده مشـخص شـد  ۳سـارق مسـلح بـا

خریدار یشـده بـود نیـز توقیـف شـدند.

در سیسـتم بهداشـتی ،بیمـاران دیابتـی بـه تناسـب سـن

 30سـال ،بیشـتر پدیـدار میشـود.
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الكترونيك درسطح توزيع
نيروي برق شمال كرمان
معاونيــن شــرکت بــا تقديــر از كاركنان و
مديــران بخاطــر كســب رتبــه برتــر در
جشــنواره شــهيد رجايــي گفــت:
بحمدالــه بــا تــاش و همــت همــكاران
راســتاي ســند چشــم انــداز1404
فعاليــت خدمــات دولــت الكترونيــك
بصــورت كاربــردي در ســطح مركــز
اســتان ايجــاد شــد.وي بــا اشــاره بــه
ســند اســتراتژيك شــركت در افــق 1404
و كاهــش مراجعــات حضــوري،
شناســايي و الكترونيكــي كــردن ارايــه
خدمــات بــه مــردم را حايــز اهميــت
دانســت و بــا اشــاره بــه حجــم وســيع
خدماترســاني بهتريــن راه بــراي
گســترش و پيادهســازي خدمــات
دولــت الكترونيــك را مشــاركت و كار
جمعــي در ايــن خصــوص عنــوان كــرد و
گفــت« :انتظار ميرود همه همــكاران در
ايــن عرصــه فعــال شــده و كمــك كننــد
تــا بتوانيــم بــا توجــه بــه كمبــود بودجــه
بــا بهرهگيــري از مشــاركت و خــرد
جمعــي كارهــاي وســيعي كــه برعهــده
انجــام دهيم».محمــود شــهبا اظهــار
زمينــه بــراي انجــام

برنامههــاي كالن شــركت در خصــوص
پيادهســازي خدمــات الكترونيــك در
امورهــا ي اجرايــي در جهــت انجــام
بخشــي از تكاليــف صنعــت بــرق در
حــوزه

دولــت

و

هوشمندســازي فراهــم شــده اســت.
هدشد.

کلنگ زنی می شود

امســال و تــاش بــرای تعــادل بخشــی در توســعه مرکــز
اســتان خبــر داد و گفــت:در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی
انقالب شهربازی گرگان کلنگ زنی می شود.
عبدالرضــا دادبــود در آییــن کلنــگ زنــی و آغــاز عملیــات
اجرایــی پــروژه تقاطــع غیرهمســطح روگــذر محــور افســران

سـرگرد مالحسـینی گفت:پوشـش حـوزه

فرمانـده پلیـس راه بـم زاهـدان افـزود :هـر

حـال فعالیتنـد و نمـی تـوان گفـت کمبـود

اسـتحفاظی پلیـس راه بم-زاهـدان در

زمـان فـرد خاطـی جـان و مـال مـردم را به

نداریـم امـا اگـر بتـوان فاصلـه دوربین های

12محـور فرعـی و اصلی از جملـه محور بم-

خطـر بیندازد اعمـال قانون خواهد شـد و به

ثابـت را کمتر کرد و این فاصله به 10کیلومتر

کرمـان  74کیلومتر،بـم –رسـتم ابـاد

شدت با ان فرد خاطی برخورد می شود.

برسـد اثربخشـی بهتـری برجـای خواهـد

25کیلومتـر ،بـم –جیرفـت 41کیلومتـر،

فرمانـده پلیـس راه درخصـوص قاچـاق

گذاشت.

دارزیـن –دهبکـری  28کیلومتر و محورهای

سـوخت عنـوان کـرد :ایـن افـراد تمکیـن به

فرمانـده پلیـس راه بـم زاهـدان در مقایسـه

دریجان،دولـت

قانـون ندارنـد و بدلیـل اینکـه رانندگـی انهـا

هفـت ماهـه اول سـالهای  96و 97

اباد،اسـپیکان،کرک و نارتیـج ،نظام شـهر و..

انتحـاری و مخاطـره امیـز اسـت و جهـت

خاطرنشـان کرد:به صـورت کلی در تصادفات

در مجمـوع حـدود 150کیلومتـر اسـت که به

حفـظ جـان راننـدگان دیگـر ماموریـن

جرحـی  ،فوتـی و خسـارتی 35درصـد

طـور میانگیـن مـی تـوان تمـام محورهـای

راهنمایـی و رانندگـی فعلا تعقیـب و گریـز

افزایـش داشـته ایم امـا در تعـداد متوفیان

اصلـی را بـه صـورت 24سـاعته ومحورهـای

انجـام نمیدهنـد و اگـر پالک هـا مخدوش

42درصـد کاهـش و از  100درصـد تصادفـات

فرعـی را از طریـق تیمهـای گشـت تحـت

نباشد به تیم های بعدی اعالم میشود

 45.5درصد علت انها واژگونی  ،خسـتگی و

پوشـش قـرار داد تـا خلاء نیروهای پلیس

مالحسـینی اظهارداشـت 12:دوربین ثابت به

خـواب الودگـی بـوده اسـت کـه 52.8درصد

در روسـتاها دیـده نشـود و مـردم بداننـد که

صـورت رفـت و برگشـت و تیم های گشـتی

تصادفـات در محورهـای اصلـی و  42درصد

پلیس در همه جا حضور دارد.

نیـز بـه دوربیـن بهمـراه دارنـد در محورها در

محـور فرعـی روسـتایی و5درصـد فرعـی و

فرعـی

 بزرگــراه شــهید کالنتــری اظهــار کــرد :تــاش مــی کنیــمبــا درک شــرایط موجــود کارهــای بزرگــی بــرای شــهر
گــرگان انجــام دهیــم هرچنــد مــی دانیــم برداشــتن قــدم
های بزرگ در این شرایط کار سختی است.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب اســامی  ۴۰پــروژه در گــرگان بــه بهــره
بــرداری مــی رســد ،افــزود :همچنیــن در ایــن ایــام
عملیــات اجرایــی  ۱۵پــروژه بــزرگ و ســرمایه گــذاری آغــاز
می شود.

و

روسـتایی

شــهردار گــرگان ادامــه داد :در اجــرای پــروژه هــا و برنامــه
هــای شــهری ســعی کــرده ایــم تمــام نقــاط شــهر را
ببینیــم و از ظرفیــت بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاران
استفاده کنیم.
وی اضافــه کــرد :در بعضــی از برنامــه هــا و پــروژه هــای
بعضــی مــوارد از ظرفیــت بخــش خصوصــی و خیریــن
بهره برده ایم.
دادبــود بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاکنــون خیریــن نصــب ۳۰
نیمکــت شــهری و ســاخت یــک ســرویس بهداشــتی را در
هــای مختلــف ســرمایه گــذاری در شــهر گــرگان ورود و بــا
ســرمایه گــذاران مذاکــره کردیــم و تــا پایــان ســال پــروژه
های زیادی را آغاز می کنیم.
وی از کلنــگ زنــی شــهر بــازی گــرگان در ایــام دهــه فجــر
امســال خبــر داد و خاطرنشــان کــرد :بــا شــعار افتخــار بــه
گذشــته و امیــد بــه آینــده پــروژه هــای مختلفــی را برنامــه
ریــزی کــرده ایــم کــه اعتقــاد داریــم هرچنــد در تعــادل
بخشــی توســعه گــرگان موثــر اســت امــا تنهــا مختــص
گرگان نیست.

البرز

جلسه هم اندیشی مالکین

شهرک کوثر با شهردار هشتگرد
در ایــن جلســه مالکیــن ضمــن تشــکر از زحمــات
مســئولین  ،رفــع مشــکل مالکیــت را حاصــل تــاش
جمعی مردم و مســؤالن دانستند .
امیــر بهمنــی شــهردار هشــتگرد نیــز ضمــن تشــکر از
ســعه صــدر مالکیــن  ،خواســتار مشــارکت در ســاخت و
ابادانی این شــهرک شد .
بهمنــی گفــت  :انشــاهللا همــه بــا هــم بــرای ســاخت
ایــن شــهرک تــاش خواهیــم نمــود و بــی شــک منافــع
آن برای مالکین و شــهرداری خواهد بود .
علــی شــجری پــور رییــس شــورای اســامی شــهر نیــز
 ،اتحــاد و همدلــی مالکیــن را از عوامــل مهــم رفــع
مشکل دانست .
شــجری پــور گفــت  :رفــع مشــکل مالکیــت ایــن
اراضــی کــه ســالیان متمــادی موجــب نارضایتــی

موضــوع را از طریــق مبــادی ذیربــط پیگیــری نمــوده
ایــم و اکنــون رفــع مشــکل و ابــاغ رای هیئــت نظــارت
مبنــی بــر ابطــال مــاده  ۳۳قانــون حفــظ اراضــی در
خصــوص شــهرک کوثــر  ،موجــب خرســندی همــه
گردیده است .
شــجری پــور تمــام تــوان شــورا و شــهرداری را در
ســاخت ایــن شــهرک دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد
کــه تــا پایــان دوره شــورای پنجــم شــاهد آبادانــی و
ســکونت در ایــن شــهرک خواهیــم بــود .ســید مهــدی
میرغفــاری نایــب رئیــس شــورا و رئیــس کمیســیون
فضــای ســبز هــم از بررســی کاربریهــای موجــود و ارائــه
طــرح هــای الزم بــرای احــداث فضاهــای ســبز در ایــن
شــهرک خبــر داد و گفــت  :همــکاران مــا در شــهرداری
تمهیــدات الزم را بــرای شــروع کار عمرانــی و پیگیــری
درخواســتهای شــهروندان در خصــوص صــدور مجــوز
ســاخت در نظــر گرفتــه انــد و مــا نیــز احــداث فضاهــای
ســبز ایــن شــهرک را در دســتور کار کمیســیون مربوطــه
قــرار خواهیــم داد تــا بتوانیــم بــا بررســی کارشناســانه در
ایــن زمینــه گام برداریــم .علــی جــوادی رییــس
کمیســیون عمــران شــورای اســامی شــهر هشــتگرد
گفــت  :مراحــل نقشــه بــرداری از ایــن اراضــی توســط
شــهرداری صــورت گرفتــه و ماشــین االت عمرانــی
شــهرداری آمــاده شــروع عملیــات در ایــن شــهرک مــی
باشــند  .جــوادی گفــت  :علــی رغــم کمبودهــای مالــی ،
خوشــبختانه پــروژه هــای متعــدد عمرانــی در شــهر در

رامیــن جعفــری از اجــرای عملیــات بهســازی و
روکــش آســفالت خیابــان طالقانــی و عملیــات
آســفالت معابــر شــهرک بوعلــی و کوچــه علمــدار
 ۵شــهر باغیــن بــه مســاحت بیــش از  ۲۲۰۰۰هــزار
مترمریــع خبــر داد .شــهردار باغیــن بــا بیــان

اینکــه پــروژه خیابــان طالقانــی حدفاصــل بولــوار
امــام خمینــی (ره) تــا خیابــان انقــاب اجــرا
شــده اســت ،گفــت :در طــی اجــرای ایــن پــروژه
خیابــان طالقانــی شــهر باغیــن در دو مرحلــه کــه
مرحلــه اول آن  ۷۰۰۰مترمربــع آســفالت رگالژی و

ذوب آهن اصفهان تندیسصرفهجویی

بیشـترین سـاعات تصادفـات 8شـب تـا12

اصلـی را خواهنـد داشـت و بایـد بیشـتر

شـب بـوده و خودروهـای سـواری و وانـت

مراقـب فرزنـدان خود باشـند و رعایت مردم

65درصد وموتورسـیکلت 25درصد سهم در

در کنـار برخوردهـای پلیـس مـی توانـد

تصادفات را داشـته اند .سـرگرد مالحسینی

تاثیرگذاری بهتری داشته باشد.

مرحلــه دوم نیــز  ۷۰۰۰مترمربــع روکــش کامــل

جهــت تــردد دســتجات عــزاداری و شــهروندانمان

آسفالت صورت گرفت.

آماده نماییم.

وی اضافــه کــرد :خیابــان مذکــور یکــی از

جعفــری از آســفالت شــهرک بوعلــی ،کوچــه

مســیرهای اصلــی شــهر مــی باشــد کــه روزانــه

علمــدار  ۵و معابــر فرعــی آن هــا خبــر داد و

حجــم بســیار زیــادی از تــردد را تحمــل مــی کنــد

گفــت :طــی ایــن عملیــات بیــش از ۱۵۰۰۰

و بــا توجــه بــه خرابــی بیــش از انــدازه خیابــان

مترمربــع از معابــر اصلــی شــهر باغیــن بــا توجــه

طالقانــی و علــی رغــم هزینــه بــاال و کمبودهــا

بــه برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده و تــردد

تصمیــم گرفتیــم بــرای افزایــش عمــر آســفالت،

بــاالی ایــن مســیرها زیرســازی و آســفالت شــد.

بطــور کامــل آســفالت رگالژی ریختــه و ســپس

وی گفــت :متأســفانه نداشــتن برنامهریــزی

خیابــان روکــش شــود کــه بــا توجــه بــه کمبــود

بعضــی از ادارههــا در اصــول و زمــان حفــاری و

وقــت و عــدم انجــام تعهــدات توســط پیمانــکار بــا

بیتوجهــی در نظــارت و رعایــت نکــردن اصــول،

رایزنــی و پیگیــری هــای فــراوان موفــق شــدیم

عــاوه برایجــاد مشــکل بــرای شــهروندان ،هزینــه

حداقــل مرحلــه اول را قبــل از تاســوعا و عاشــورا

ترمیم و بهســازی را نیز افزایش میدهد.

سودوکو شماره 1306

در مصرف انرژی را کسب نمود

ذوب آهـن اصفهـان موفـق بـه کسـب تندیـس و لوح
تقدیـر صرفه جویـی در مصرف انرژی از طرف سـازمان
یونیدو شد .
ایـن موفقیـت در خصـوص پـروژه هـات شـارژینگ
ماشـین ریختـه گری شـماره  5و نـورد  500و همچنین
سیستم هوای فشرده حاصل گردیده است .

لـوح و تندیـس مذکور بـه مهندس ایرانپـور مدیر پروژه
و مدیـر عامـل شـرکت مهندسـی پویـش سـاخت بـه
نمایندگی از ذوب آهن اصفهان اهداء شد .
همچنیـن در همایش مذکور که نمایندگان بسـیاری از
صنایـع و همچنیـن وزارتخانـه هـای صنعت،معـدن و
تجارت و خارجه و سـازمان بهینه سـازی مصرف انرژی
کشـور حضـور داشـتند  ،نماینـده ذوب آهـن در پنـل
تخصصـی مربوطـه حضورپیـدا نمـوده و درخصـوص
پـروژه هـای اجـرا شـده مربـوط بـه صرفـه جویـی در

پاسخ سودوکو شماره 1305

مصـرف انرژی در ذوب آهن اصفهان توضیحاتی را ارائه
نمود .
شـایان ذکـر اسـت یونیـدو سـازمان توسـعه صنعتـی
سـازمان ملل با نام اختصاری  UNIDOاز سـازمانهای
تخصصـی سـازمان ملـل متحـد اسـت  .هـدف اولیـه
یونیـدو ،ارتقاء و شـتاب بخشـیدن به توسـعه صنعتی
کشـورهای در حـال توسـعه و کشـورهایی اسـت کـه
اقتصـاد آنهـا در حـال گـذار محسـوب میشـود .ایـن
سـازمان بهطـور عمده بـا دولتها ،اتحادیههای کسـب
و کار و شـرکتهای انفرادی کشـورهای در حال توسـعه
کار میکند.یونیـدو (United Nations Industrial
 )Development Organizationدر سـال  1966بـه
عنـوان یکـی از برنامههـای سـازمان ملل متحـد بنیان
گذاشـته شـد و در سـال  1985به عنوان یک سـازمان
تخصصی ملل متحد معرفی شد.

جدول شماره 1306

شــهروندان گردیــده دغدغــه همیشــگی شــورا بــوده
اســت و در حــد تــوان مــا نیــز بعنــوان نماینــدگان مــردم

ارگ جدیـد را شـامل میشـوند و همچنیـن

قانونـی خواهد کرد اما خانـواده ها نیز نقش

طی یک ماه گذشته

عمرانــی و خدماتــی ،شــهرداری مســتقیم ورود کــرده و در

شــهر گــرگان برعهــده گرفتــه انــد ،تصریــح کــرد :در حــوزه

اختصاصـی ماننـد منطقـه ویـژه اقتصـادی

اظهارداشـت :پلیـس بـا ایـن افـراد برخـورد

اجرای بیش از  ۲۲۰۰۰مترمربع آسفالت

عکس :شهرداری باغین

مــا گذاشــته شــده را بــه نحــو احســن

الكترونيــك

خواب الودگی است

عکس:پیام ما

در بخــش خدمــات مشــتركين و در

داشــت:

شهربازی گرگان دهه فجر

شــهردار گــرگان از بهــره بــرداری از  ۴۰پــروژه در دهــه فجــر

محمــود شــهبا در نشســت شــوراي

خبر داد.

علت 45درصد تصادفات محور بم کرمان

گرگان

توسعه ارائه خدمات

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدیر فرودگاه اراک از راهاندازی پرواز اراک – تهران و انجام اولین پرواز در  5آذرماه سال جاری

021-26325268
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کرمان

10003432117834

اولین پرواز اراک-تهران  5آذر انجام می شود

افقی

 - 1حســا بهای یورو خارج از منطقه
یورو  -ترازنامه
 - 2قصــد و همــت  -پرچم و بیرق -
خواب خوش
 - 3روشــنیبخش  -از اوراق بهادار -
ماهی تازی
 - 4دیــوار قلعه  -عضو پرواز -
اقیانــوس کبیر  -عدد فوتبالی
 - 5آخــر هر چیز  -حرف آرزو -

تصدیق انگلیســی  -حجر

دربــاره ماهیت و علل ثروت ملل»

 - 6روزگار  -رییــس بانکمرکزی

 -برکه

ا نگلیس

 - 11عــدد مجهــول  -گالبی  -ملتها

 - 7مایه آبادانی  -نهر  -کجاســت -

 -خاتون

ســیاهی شهر از دور

 - 12خدای باســتان  -پادشاه مغولی

 - 8شــبیه  -حزن و اندوه -

 -پول خرد هندوســتان  -نیرنگ

پراکندگی  -سگها

 - 13تنهایــی  -حاکــم  -آنچه مورد

 - 9مهیــب  -حــرف راندن حیوانات -

نیاز است

گرفتــاری  -امر بر رفتن

 - 14آبــزی متنوع  -نورگیر -

 - 10اقتصاددان اســکاتلندی متولد

عملیات جنگی

 1723میالدی صاحــب کتاب «تحقیق

 - 15الگــو  -تولیــد ناخالص داخلی
این کشــور  2تریلیون دالر است

عمودی

 - 1از شــاخصهای اقتصادی که در

آن افت اقتصادی نمایان میشــود
 یکی از پیشــروان سرمایهگذاری ونویســنده روزنامه سهام
 - 2مســاوی  -محافظ راه  -نامراد
 - 3برتــر  -گوهر  -یکباره
 - 4رفوزگــی  -ارز آفریقــای جنوبی -
پول قدرتمند آســیایی
 - 5بخشــنده  -زینترو  -همراه
عروس
 - 6نامجــرب  -لطیف

حــال اجــرا بــوده و آســفالت معابــر  ،جدولگــذاری ،

 - 7طرف و جهت  -عشــق فرنگی

بهســازی بوســتانها و نیــز احــداث بــازار دائمــی عرضــه

 -جنگ و ســتیز  -اثر مشــهور «امیل

صنایــع دســتی از جملــه آنهاســت و آمادگــی الزم بــرای

زوال» نویســنده فرانسوی

اجرای شــبکه معابر شــهرک کوثر نیز وجود دارد .

 - 8ناپــدری  -لوکس  -درس

کشــیدنی  -قوت الیموت

 - 11بنیانگذاری  -یکدســت بازی

آلبانی

 - 9باهوش  -شــیرین  -درس

تنیس  -خدای ســفر و تجارت

 - 14عقیــده درونی  -از میو هها -

خوانــده  -مجرای خون

 - 12برابر و یکســان  -خدمتکار مرد

درخت زبان گنجشک

 - 10ظلمانی  -بزرگترین کشــور

 -ارز کشــور تایلند

 - 15وزیــر دارایی ژاپن  -نام ارز

صادرکننــده برنج در جهان

 - 13ننر  -اندیشــه  -پایتخت کشــور

جدید ونزوئال

10003432117834

پ
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ن
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021-26325268

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان(سهامی خاص)

شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد ارائـه خدمات پاسـخگویی بـه خطوط تلفـن  122را
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نوبت اول

شرکت گازاستان کرمان درنظردارد  مناقصه ای را  با شرایط ذیل  برگزارنماید

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد

بـا بـرآورد  5.513.094.120ریـال از محـل اعتبارات داخلـی از طریق برگـزاری مناقصه بـه پیمانکار واجد

از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن بــه شــماره 33239661

شـرایط (شـرکتهای خدماتـی) واگـذار نماید.لـذا از کلیـه شـرکتهای خدماتـی کـه دارای گواهـی صالحیت

یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــه در بلــوار  22بهمــن  -حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه

پایـان وقـت اداری  97.8.26جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه دفتـر امـور قراردادهـای شـرکت آبفا

ســایت پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه آدرس  http://iets.mporg.irدریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن ،مــدارک

معتبـر در رشـته مربوطـه و گواهـی صالحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند ،دعـوت مـی شـود حداکثر تا

(در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  16-7و چهارشــنبه هــا  ) 15-7اقــدام و دفترچــه اســتعالم ارزیابــی کیفــی را نیــز از

مــورد نیــاز را جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانــه تهیــه ،تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا  14روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ

کرمـان واقـع در بلـوار  22بهمـن ابتـدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند.

آخریــن نوبــت آگهــی بــه ،دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد .بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه

ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد (.نــوع تضمین شــرکت در مناقصــه  :یکــی از تضامین

-مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 275.700.000 :ریـال به صـورت ضمانتنامه بانکـی و یا واریـز وجه نقد به

معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه) متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب

حسـاب سـپرده شـرکت آبفا کرمان می باشـد.

اطالعــات بیشــتر بــه ســایت  www.nigc-kerman.irو پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات  http://iets.mporg.irمراجعــه و الزامــا

-آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهای حـاوی مـدارک ارزیابـی پیمانـکاران  ،تضمین شـرکت در فرایند ارجـاع کار و

نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.

پیشـنهاد قیمت بـه دبیرخانه شـرکت :سـاعت  15مـورخ 97.9.6

-افتتاح پاکتهای الف و ب و ج :ساعت  9صبح چهارشنبه مورخ 97.9.7

مدت زمان اجرا(روز)

1095

تاریخ چاپ نوبت اول

97/8/15

شماره مجوز

1397.3903

کد فراخوان

تعداد مرحله

یک

تاریخ چاپ نوبت دوم

97/8/19

مبلغ تضمین(ریال)

2/660/000/000

3.178.992

 -حداقل تعداد پاکتهای پیشنهاد قیمت جهت افتتاح دو پاکت الزامی می باشد.

آدرس :کرمان-بلوار  22بهمن –شرکت آب و فاضالب استان کرمان -دفتر قراردادها

موضوع  :واگذاری خدمات بهره برداری در شهرستان جیرفت

مدیریت روابط عمومی و اموزش همگانی
آگهی حصروراثت

شناسـنامه278
شـماره970528

بشـرح
مـورخ

دادخواسـت

 1397.8.14توضیـح

داده شـادروان علـی ابراهیـم زاده فرزنـد حسـین
بشناسـنامه  5در تاریـخ 1395.12.25در شـهر رفسـنجان فـوت
و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

-1مهـدی ابراهیـم زاده فرزنـد علـی ش ش 2980118915
متولـد 1368فرزنـد متوفی-2زهـرا ابراهیـم زاده فرزنـد علـی
ش ش 278متولـد 1358فرزنـد متوفـی -3محمـد ابراهیـم

متوفی-5ملیحـه ابراهیـم زاده فرزنـد علـی ش ش5800متولـد
 1365فرزنـد متوفی-6محدثـه ابراهیـم زاده فرزنـد علـی ش

میشـود چنانچـه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه
شـورای حـل اختلاف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد
و هـر وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد
ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

دفتر شورای حل اختالف شماره  5شهرستان رفسنجان

زاده فرزنـد علـی ش ش2900متولـد  1361فرزنـد متوفـی-4

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانون تعیین
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابررای شـماره  139460319002006426مـورخ  94/10/05هیات اول
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک رودبار
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم مریـم مداحی
نـژاد فرزند محمد بشـماره شناسـنامه  464صـادره از رودبارجنوب در
یـک بـاب خانه به مسـاحت  556/14متـر مربع پلاک  347فرعی

مجـزی شـده از پلاک  186اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب
– روسـتای صولوئیـه بخـش  46کرمـان خریداری از مالک رسـمی
آقـای جعفـر خـاوش محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع
عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف
مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر
خواهـد شـد  .م.الف 673

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد
سـند رسـمی برابـررای شـماره1397603190790004912مورخ/12
97/06هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض
متقاضـی خانـم ملوک خـرد نژاد فرزند سـید محمد نقی بشـماره
شناسـنامه  45116صـادره از یـزد بمیـزان دو دانـگ مشـاع از
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 246458

علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک

رســمی

متـر مربـع پلاک  30فرعـی از  256اصلـی قطعـه سـه واقـع در
رودبـار جنـوب روسـتای محمـد آبـاد کتکـی بخـش  46کرمـان
خریـداری ملـک رسـمی آقای اسلام احمـدی (شـمبوئی) محرز
گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت
بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت
یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع
قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر
خواهد شـد

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  ،لــذا مشــخصات متقاضیــان
وامــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
نوبــت آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعت ـراض خــود را بــه اداره ثبــت
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعت ـراض ،دادخواســت خــود
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .ردیــف  -1آقــای محمــد
جعفــر هاشــمی فرزنــد فــرخ شــماره شناســنامه  99صــادره
از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619633941در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی بــه مســاحت 9005/82
مترمربــع پــالک  3138فرعــی از  -2اصلــی واقــع در لوندویــل
بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی شــیرینعلی
شــاهد .ردیــف  -2وراث مرحومیــن خدیجــه و حــوا نســاء زریــن
(مشــاعا بالســویه) فرزنــدان لطیــف در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مزروعــی کاربــری مســکونی و باغــات بــه مســاحت 2050
مترمربــع پــالک  5253فرعــی از  -7اصلــی واقــع در قریــه
عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
خــود متقاضیــان  .ردیــف  -3خانــم شــهناز لقمانــی فرزنــد

حـوزه ثبـت ملک عنبرآبـاد تصرفـات مالکانـه و بالمعارض

متقاضیـان ذیـل محـرز گردیـده اسـت .لذابمنظـور اطلاع

پهلـوان گمـركان فرزنـد دادشـاه و از محل مالکیت رسـمی

غالمحسـین ابراهیمـی محـرز گردیـد.

 -5برابـر رای شـماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۴۴۶مـوازی
هشـت سـهم و پنجاه و نه صدم سـهم مشـاع از  ۹۶سـهم

عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز در جرایـد

اشـخاصی اعم از حقیقی و حقوقی نسـبت به صدور سـند

مفـروز مجـزا از پلاک  ۹فرعـی از  -۳۲اصلـی بخـش ۴۵

کثيراالنتشـار و محلـی آکهـی میگردد  ،چنانچه شـخص یا

مالکیت متقاضیان ذیل اعتراضی داشـته باشـند می توانند

كل  ۱۰۴۰۰۲متـر مربـع) قسـمتی از بلاک  -۳۲اصلـی

کرمـان واقـع در اراضی احمدابـاد طیـاری عنبرابادبنام آقای

از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود

محمدبهـروز فرزنـد حسـن و از محل مالکیت رسـمی اقای

از اخذ رسـید  ،ظرف مدت یکماه از تاريخ تسـليم اعتراض

-6برابـر رأی شـماره  1397660319014003170مـورخ

را به این اداره ثبت اسـناد و امالک عنبراباد تسـلیم و پس
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم نماینـد .

بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.

-1برابر رای شـماره 1397/5/28 -۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۱۶۹

ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت  242/80مترمربع

مفـروز قسـمتی از پلاک  - ۴۳اصلـی بخـش  ۴۵کرمان

واقـع در اراضـی خضـر آبـاد عنبرابـاد بنـام آقـای شـهرام

کرمشـاهی فرزنـد نـواب و از محـل مالکیت رسـمی آقای
برابـر

شـماره

رای

کامبوزیـا سـنجرى محـرز گردید.

1397/5/28ششـدانگ یکبـاب خانـه و باغچـه بمسـاحت

۳۵۷مترمربـع پلاک  ،فرعـی از  -۴۹أصلـي بخـش 4۵

کرمـان واقـع در اراضی محمداباد عنبراباد بنـام اقای مهدی

سـاالری سـهران فرزنـد علـی و از

محل مالکیت رسمی خانم فرخنده امیری محرزگردید.

کرمـان واقـع در اراضـی عنبراباد بنام خانـم فاطمه قصری
بلـوچ فرزنـد پنجعلـی و از محـل مالکیـت اقـای مجیـد
ابراهیمـی محـرز گردیـد.

-٣

شـماره

برابـر رای

-۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۱۷۰

 1397/5/28ششـدانگ سـه باب مغازه تجاری مشتمل

بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت  80/116مترمربـع مقروز

قسـمتی از پلاک  -۵۰اصلـی بخـش  ۴۵کرمـان واقـع
در اراضـی عنبرابـاد بنـام خانـم سـمیه عمرانـی سـاردو
فرزنـد عطـاء و از محـل مالکیـت مجیـد ابراهیمی کسـر
گردیـده اسـت.
-۴

برابـر

رای

شـماره

-۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۰۶۹

 1397/5/23بصـورت ششـدانگ یک قطعـه باغ مرکباتی

 -۳۰۵اصلـی بخـش  ۳۴کرمـان واقـع در اراضـی زمیـن

قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی  -برابـررای شـماره  139760319079000477مـورخ 97/06/11هیـات اول موضـوع

-برابـررای شـماره 139760319079000491مورخ97/06/12هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک رودبار جنوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای

ثبـت ملـک رودبار جنـوب تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای سـید محمد تقی خرد

مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

دادعبـاس چـکاوک فرزنـد دادی بشـماره شناسـنامه  10748صـادره از کهنـوج در یـک باب

نـژاد فرزنـد سـید علی اکبر بشـماره شناسـنامه  6صـادره از یزد در میزان سـه دانگ مشـاع از

متقاضـی خانـم فاطمـه خـوروش فرزند محمد بشـماره شناسـنامه  1029صـادره از کهنوج

خانـه بـه مسـاحت  1076متـر مربع پلاک  376فرعـی از  187اصلی مفروز و مجزی شـده

ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 246458متر مربـع پلاک  30فرعی از

در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  126متـر مربـع پلاک  1271فرعـی از  188اصلـی مفروز

از پلاک  187اصلـی قطعـه سـه واقع در رودبـار جنوب – روسـتای حیدرآباد بخش بخش

 256اصلـی مغـروز و مجـزی شـده از پلاک  256اصلـی قطعه سـه واقع در رودبـار جنوب –

و مجـزی شـده از پلاک  188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب شـهرک انقالب –

 46کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای دادی دژبند سـنجری محرز گردیده اسـت .لذا

روسـتای محمد آباد کتکی بخش  46کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای اسلام احمدی

کوچـه فجـر  14بخـش  46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی

بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که

(شـمبوئی) محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله

محـرز گردیـده لـذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می

اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از

15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی

شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از

اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این

اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض،

اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض،

قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض

دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت

دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد

تاریخ انتشار نوبت اول  -97/08/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/08/15 :

علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف655

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

رسـمي اقـای غالمحسـین پـور حـق وردی محـرز گردیـد .

بصورت ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل برباغ به مساحت

 ۲۳۸۵مترمربـع پلاک  -فرعـی از  -۴۱۷اصلی بخش34

کرمـان واقـع در قطعـه 2و 3در اراضی مردهک (گرم سـاالر
رضـا ) بنـام آقـای حسـین غالمعلـی پـور گرمـی فرزنـد

خدارسـان و از محـل مالکیـت اقـای حسـین غالمعلی پور
گرمی محـرز گردید.

 -9برابـر رای شـماره - ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۴۶۳
بصـورت ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 140/19
مترمربـع پلاک  -فرعـی از  - ۴۹اصلـی بخـش ۴۵

کرمـان واقـع در قطعـه یـک اراضـی محمدابـاد عنبراباد
بنـام آقـای محمدرضـا اشـرف ابـادی فرزنـد ناصـر و از

محـل مالکیـت رسـمی آقـای عبـاس امیـری محـرز
گردیـد  .م.الـف 1943

تاریخ انتشار نوبت اول 15/8/97

عظیــم شــماره شناســنامه  7467صــادره از آســتارا بــه شــماره
ملــی  2619245184در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک

بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  298/66مترمربــع پــالک 1345

قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه

فرعــی از  -12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری

مســاحت  197/63مترمربــع پــالک  2754فرعــی از  -8اصلــی

از مالــک رســمی ســبزعلی طنطنــه .ردیــف  -8خانــم مریــم

فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامه

فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون

فاقد سـند رسـمی -آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

رسـمی -برابـررای شـماره  139760319079000411مورخ 97/05/21هیـات اول موضوع قانون

برابـررای شـماره139760319079000537مورخ97/06/ 26هیـات اول موضـوع قانـون تعیین

 -برابـررای شـماره139760319079000493مورخ97/06/12هیات اول موضـوع قانـون تعییـن

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد ثبتی حوزه

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه

ثبتـی حـوزه ثبـت ملک رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای حسـین

ثبـت ملـک رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای اسـفندیاربامری جاز

ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای علیرضـا وفائی فرزند

سـاالری فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه  374صـادره از جیرفـت در یـک بـاب خانـه بـه

فرزند درویش بشـماره شناسـنامه  1210صادره از رودبار جنوب در یک باب خانه به مسـاحت

حسـن بشـماره شناسـنامه 1342صادره از یزد در میزان یک دانگ مشـاع از ششـدانگ یک

مسـاحت  542متـر مربـع پلاک  1269فرعـی از  188اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک

 462متـر مربـع پلاک  1273فرعـی از  188اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک  188اصلی

قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت  246458متر مربع پالک  30فرعـی از  256اصلی مغروز

 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب – خیابـان هفـده شـهریور – کوچـه شـهید

قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب -بلـوار والیت -کوچه شـماره  3خریداری از مالک رسـمی

و مجـزی شـده از پلاک  256اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب – روسـتای محمد آباد

دسـتوری بخـش بخـش  46کرمـان خریداری از مالک رسـمی عبدالحسـین ،محمد مهدی

آقـای عبدالحسـین  ،محمد مهدی مهیمی و خانم مهسـا مهیمی،فاطمه بیـگ مرادی محرز

کتکـی بخـش  46کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای اسلام احمدی (شـمبوئی) محرز

،مهسـا مهیمـی و خانـم فاطمه بیگ مـرادی محرز گردیده اسـت لذا به منظـور اطالع عموم

گردیـده اسـت لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود

گردیـده اسـت لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود

مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور

در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می

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

سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به

تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و

تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک

پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به

پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به

مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت

اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد

صـادرخواهـد شـد -تاریخ انتشـارنوبـت اول -97/08/01 :تاریخ انتشـارنوبـت دوم 97/08/15 :

تاریخ انتشار نوبت اول -97/08/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/08/15 :

تاریخ انتشار نوبت اول  -97/08/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/08/15 :

علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف657

دادنامه

پرونــده کالســه  9709981825100158شــعبه  1دادگاه عمومــی حقوقــی
شهرســتان تالــش تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709971825100810خواهــان:
ســلمه تومــاری شکردشــت فرزنــد اســمعیل – خوانــده :اســماعیل امیــدی

مفــروز و مجــزی شــده از  433و  434فرعــی از  8اصلــی واقــع
در قریــه ویرمونــی بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
رزاق اســدالهی .ردیــف  -4خانــم شــهین باغچــه س ـرائی فرزنــد

شــعیر ششــدانگ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر

ســیروس شــماره شناســنامه  28صــادره از آســتارا بــه شــماره

یکبــاب ســاختمان یــک طبقــه بــه مســاحت  166/22مترمربــع

مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد

ملــی  2619786304در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ صیفــی

پــالک  1347فرعــی از  -12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش 32

کاری کاربــری بــاغ بــه مســاحت  1570/89مترمربــع پــالک 1161

گیــالن خریــداری از مالــک رســمی میرهــادی مکتبــی اصــل.

درخصــوص دعــوی ســلمه تومــاری شکردشــت فرزنــد اســمعیل بــه طرفیــت شــوهرش بــه

فرعــی از  -11اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  43فرعــی از 11

ردیــف  -9میریوســف ســیدی اصــل عنبــران فرزنــد عظیــم

اصلــی واقــع در قریــه باغچــه سـرا بخــش  32گیــالن خریــداری

شــماره شناســنامه  2617صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی

از مالــک رســمی ســیروس باغچــه ســرائی .ردیــف  -5خانــم

 2619400961در  93/5شــعیر مشــاع از  96شــعیر ششــدانگ

مینــا باغچــه ســرائی فرزنــد ســیروس شــماره شناســنامه 706

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری

صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619286298در ششــدانگ

مســکونی بــه مســاحت  128/09مترمربــع پــالک  1348فرعــی

یــک قطعــه بــاغ ســیفی کاری کاربــری باغــات بــه مســاحت

از  -12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری

 1445/34مترمربــع پــالک  1162فرعــی از  -11اصلــی مفــروز و

از مالــک رســمی صاحبعلــی پایــدار عنبــران .ردیــف  -10آقــای

مجــزی شــده از  43فرعــی از  11اصلــی واقــع در قریــع باغچــه

محبــوب ســعادتی فرزنــد عیســی شــماره شناســنامه  23صــادره

ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســیروس

از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619734551در ششــدانگ یــک

باغچــه ســرائی ردیــف  -6آقــای مهــران ســپهردار فرزنــد

قطعــه زمیــن کاربــری مســکونی بــه مســاحت  250مترمربــع

جبرائیــل شــماره شناســنامه  2صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی

پــالک  298فرعــی از  -22اصلــی واقــع در قریــه گیلــده بخــش

 2619977231در  93/5شــعیر مشــاع از  96شــعیر ششــدانگ

 32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی .بدیهــی

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتـراض

مســکونی بــه مســاحت  358/98مترمربــع پــالک  1344فرعــی

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند

از  -12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری از

مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

مالــک رســمی امــراء رنجبــری عنبــران ردیــف  -7خانــم ســارا

تاریخ انتشار نوبت اول 97/8/15 :

صمــدی نمیــن فرزنــد حســن شــماره شناســنامه  4537صــادره

تاریخ انتشارنوبت دوم 97/8/30 :

از اردبیــل بــه شــماره ملــی  1464970440در  93/5شــعیر مشــاع

رونوشت آگهی حصروراثت

پوربه ـرام در تاریــخ  97/8/3در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی

دشــتیاری متعلــق بــه مرحــوم خــداوردی قاســم زاده ( مــورث محکــوم علیهــم) بــا مشــخصات

گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :پریــرخ خوشــنو دارای ســند ســجلی

زیــر :حــدودات اربعــه :شــماال :متصــل بــه ملــک شــالیزاری بــرادران ســلیمانی – شــرقا :متصــل

شــماره  1صــادره از حــوزه  3تالــش نســبت همســر -2باقــر پــور بهـرام دارای ســند ســجلی

بــه شــالیزار رحمــان ســلیمانی – جنوبــا :متصــل بــه نهــر آببــر و در ورای آن جــاده آســفالته

شــماره  2620218977صــادره از حــوزه  1رشــت نســبت پســر  -3محمــود پــور برالمــر دارای

تکــی تــازه آبــاد ،غربــا :بــه ملــک شــالیزاری حمیــد حاجیــان محــدود و متصــل مــی باشــد.

ســند ســجلی شــماره  2620415081صــادره از حــوزه  1رشــت نســبت پســر اینــک بــا انجــام

پیرامــون ملــک موصــوف بــدون چپــر و حصــار بــوده کــه بــه وســیله یــک تــب مــرز از ملــک

تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی

همجــواران متمایــز مــی باشــد همچنیــن ملــک موصــوف بــا توجــه بــه اســتعام بــه عمــل آمــده

نمایــد تــا کســی اعت ـراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر

از اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان تالــش بــه اســتناد نقشــه جــات اجرایــی جــزء

اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه  7تالــش واقــع خیابــان

مستســنیات اشــخاص مــی باشــد .النهایــه بــا عنایــت بــه آنچــه تشــریح کردیــد ضمــن لحــاظ

طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو هــر وصیتنامــه جــز ســری

کلیــه عوامــل موثــر در تعییــن عادلــه و روز آمــد معاماتــی از قبیــل مســاحت و طــول و عــرض
قطعــه مذکــور موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی معبــر ارتباطــی کاربــری آن وضعیــت توپوگرافــی
(شــیب و همــوار) و ســایر مزایــا و محدودیــت هــای مرتبــط بــا موضــوع اســتقارر هرمترمربــع
از عرصــه ملــک موصــوف بــه مبلــغ  700/000ریــال و کل آن بــه مســاحت  1850مترمربــع بــه

ابالغیه

می ـزان  1/295/000/000ریــال معــادل یــک صــد و بیســت و نــه میلیــون و پانصــد هــزار تومــان

مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی  -1ملــوک مفیــد – خواهــان حمایــل
احســانی بطرفیــت خوانــده ملــوک مفیــد بــه خواســته مطالبــه وجــه
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه
 – 9709985257600385شــعبه  4شــورای حــل اختــاف شهرســتان آســتارا ثبــت و وقــت
رســیدگی مــورخ  97/9/27ســاعت  9تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع
مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و
درخواســت کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر
فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان آستارا

از ســوی کارشــناس رســمی بــرآورد و اعــام گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف روز چهارشــنبه
مــورخ  97/8/30ســاعت  11صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی
دادگســتری تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه
کســانیکه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد
مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا
یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع
دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز قبــل از
موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــرا جـرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده
شــود ( ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد).
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نــام اســماعیل امیــدی کلنگســتانی فرزنــد عنایــت الــه بــه خواســته صــدور حکــم بــه الـزام
خوانــده بــه طــالق بدیــن شــرح خواهــان خواســته اش را توضیــح داده کــه در 86/7/17
خوانــده او را عقــد خــود در آورده و فقــط  8مــاه بــا همدیگــر زندگــی مشــتکر نمودنــد امــا
بعــد از آن خوانــده او را بالتکلیــف رهــا نمــود و اینــک بالــغ بــر  8ســال اســت کــه او در
منــزل پــدرش اســت و ازخوانــده بــی اطــالع مــی باشــد و درطــول ایــن ایــام خوانــده هیــچ
نفقــه ای بــه او نــداده اســت و در طــول ایــن  8ســال خوانــده یــا بســتگان وی هیــچ خبــری
از او نگرفتــه انــد و مدعــی گردیــد کــه او بالتکلیــف بــوده و درعســر و حــرج اســت بــا بــذل
کلیــه حقــوق مالــی از دادگاه صــدور حکــم بــه ال ـزام خوانــده را بــه طــالق خواســتار شــده
اســت و در مــورد محــل اقامــت بســتگانخوانده گفــت کــه شــوهرش اصالتــا اهــل ماســال
بــوده ولــی در تهـران زندگــی مــی کردنــد و چــون مــدت کوتاهــی بــا خوانــده زندگــی کــرده
اصــال آدرســی از محــل اقامــت یــا ســکونت بســتگاه خوانــده نــدارد و هــم چنیــن ادامــه
داده کــه شــوهرش بعــد از مدتــی از ازدواج بــه حبــس محکــوم شــده و ســالیانی در حبــس
بــوده و بعــد ازآزادی از حبــس بــاز خبــری از او نگرفتــه و آدرس از خــود بــه او نــداده اســت
خوانــده علــی رغــم ابــالغ از طریــق نشــر آگهــی و مضــی مهلــت در جلســات دادگاه حاضــر
نشــده و الیحــه دفاعیــه ای ارســال ننمــوده اســت در ادامــه رســیدگی دادگاه از زنــدان تالــش

تالــش بــه اتهــام ســرقت و ضــرب و جــرح مشــارکت در ســرقت مســلحانه بــه  8ســال و

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان تالش
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علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف656

علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف638

آگهــی فقــدان  /از بیــن رفتــن ســند
مالکیــت ( موضــوع مــاده 120
آ.ق.ثبــت)

ســه مــا حبــس و رد مــال محکــوم شــده کــه از تاریــخ  90/6/22در حیــن اســتفاده از امتیــاز
رای بــاز مرتکــب غیبــت شــده اســت (ص  )29ســه نفــر گــواه نیــز از ســوی خواهــان در
دادگاه حاضــر شــدند و گفتنــد کــه خواهــان بالــغ بــر  8ســال اســت کــه منــزل مــادرش
اســت و خــرج او را مــادرو ب ـرادرش تامیــن مــی نمایــد و خبــری از خوانــده نمــی باشــد
در ادامــه رســیدگی دادگاه قـرار ارجــاع امــر بــه داوری را صــادر نمــوده کــه تالــش داوران در
انص ـراف خواهــان از خواســته اش بــی ثمــر بــوده و مصلحــت را در جدائــی دانســته انــد
اینــک ایــن دادگاه بــا نگــرش در اوراق پرونــده و عنایــت بــه محتویــات پرونــده و مــودای
شــهادت شــهود و احــراز تــرک زندگــی از ســوی خوانــده حداقــل بــه مــدت  8ســال و
عــدم پرداخــت نفقــه از ســوی خوانــده بــه خواهــان و لحــاظ نامــه شــماره فــوق الذکــر
زنــدان تالــش و توجــه بــه نظریــه داوران خواســته خواهــان را قابــال جابــت و منطبــق بــا
مقــررات و موازیــن قانونــی تشــخیص و او را در عســروحرج دانســته لــذا مســتندا بــه مــواد
 1129-1130-1133-1144-1146-1150 -1151قانــون مدنــی و مــواد -29-30-31-32- 33
 4-20-27-28قانــون حمایــت خانــواده حکــم بــه الـزام خوانــده بــه طــالق خواهــان صــادر
و اعــالم مــی دارد زوجــه ( خواهــان) از کلیــه حقــوق مالــی اش در قبــال طــالق صرنفظــر و
بــه خوانــده بــذل نمــوده اســت نــوع طــالق بائــن خلعــی اســت مــدت عــده ســه طهــر اســت
در مــدت عــده ب ـرای خوادنــه حــق رجــوع نمــی باشــد طرفیــن بائــن خلعــی اســت مــدت
عــده ســه طهــر اســت در مــدت عــده بـرای خوانــده حــق رجــوع نمــی باشــد طرفیــن فاقــد
اوالد مشــترک هســتند زوجــه حســب گواهــی پزشــکی قانونــی فاقــد حمــل اســت رعایــت
ســایر شـرایط صحــت اجـرای صیغــه طــالق بــر عهــده ســردفتر مجــری صیغــه طــالق اســت
مــدت اعتبــار حکــم طــالق شــش مــاه از تاریــخ ابــالغ رای فرجامــی یــا انقضــاء مهلــت
فرجامخواهــی اســت پــس از قطعیــت دادنامــه و تقاضــای اج ـرای آن و معرفــی خواهــان
بــه دفترخانــه و امتنــاع زوج از حضوربــه ســردفتر نمایندگــی در اج ـرای صیغــه طــالق داده
مــی شــود رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت  20روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن
دادگاه و ظــرف مهلــت  20روز پــس از انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر خواهــی
در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن بــوده و ظــرف مهلــت  20روز پــس از انقضــاء
مهلــت تجدیــد نظــر خواهــی قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان محتــرم عالــی کشــور اســت.
رئیس شعبه اول حقوقی تالش – حسین جورجمالی

دادنامه

9237

طاهــره محمدیــاری و شــعبان محمدیــاری (مالــک) طبــق
درخواســت بــه شــماره وارده  2471مــورخ  1397/8/2اعــالم
داشــته نظــر بــه اینکــه پــالک ثبتــی  54/7925اصلــی ( کــه
عباتســت از ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان
واقــع در طبقــه دوم بلــوک  1بــی  4قطعــه  450تفکیکــی
بمســاحت  61/34مترمربــع پــالک  267و  109فرعــی از 54
اصلــی مفــروز از پــالک  4127فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل ثبــت
 102958و  46007صفحــه  267و  109دفتــر  742و  293بــا
ســریال چاپــی  352498و  352497الــف  91بنــام شــعبان و
طاهــره محمدیــاری ثبــت و صــادر شــده اســت بــه علــت بــی
احتیاطــی مفقــود گردیــده اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند
المثنــی ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا
وفــق مــاده  120آئیــن نامــه اصالحــی ق .ثبــت مصــوب 80/11/8
مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی
مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن اداره
مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه
اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم
وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه المثنــی ســند مالکیــت پــالک
مذکــور طبــق مقــررات و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .م/
الــف1848:

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر
سادات حسینی

دادنامه

تاریــخ  97/7/16پرونــده کاســه 2/97ح 277/شــماره دادنامــه  -238مرجــع

پرونــده کاســه  9609986115100486شــعبه  16دادگاه خانــواده شهرســتان

رســیدگی کننــده :حــوزه دوم حقوقــی شــورای حــل اختــاف چهاردانگــه – خواهــان:

اهــواز تصمیــم نهایــی شــماره  9609976115100942خواهــان  :آقــای
رســول قاســمی قاســموند فرزنــد رســتم بــا وکالــت خانــم نســرین طرفــی عنبــری

ماهــو خزائــی – چهاردانگــه گلشــهر –  10متــری دوم – کوچــه ســلمان فیــض – پ
 – 45خوانــده :کیــوان یــادگاری – مجهــول المــکان – خواســته :الــزام بــه تنظیــم ســند – گردشــکار:

فرزنــد احمــد بــه نشــانی اســتان خوزســتان -شهرســتان اهــواز -اهــواز امانیــه

خواهــان دادخواســتی بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم شــورا نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن

خ ســقراط شــرقی جنــب تامیــن اجتماعــی ســاختمان آراد طبقــه  7واحــد – 26

شــعبه ثبــت و طــی کاســه فــوق تحــت رســیدگی قــرار گرفتــه و بــا رعایــت تشــریفات آییــن

خوانــده  :آقــای مریــم کــرم پــور فرزنــد احمــد علــی بــه نشــانی مجهــول المــکان
– خواســته الــزام بــه تمکیــن

دادرســی در وقــت فــوق العــاده  /مقــرر شــورا بتصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل اســت و بــا
بررســی جمیــع اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه انشــا رای
مــی نمایــد

«رأی دادگاه»
در خصــوص دادخواســت خواهــان آقــای رســول قاســمی قاســموند فرزنــد رســتم بــا
وکالــت خانــم نســرین طرفــی عنبــری علیــه خوانــده خانــم مریــم کــرم پــور فرزنــد
احمــد علــی دائــر بــر الــزام وی بــه تمکیــن و بازگشــت بــه زندگــی مشــترک پــس
از جــری تشــریفات قانونــی حســب تصویــر مصــدق ســند رســمی ازدواج شــماره
 25733تنظیمــی در دفترخانــه شــماره  58مســجد ســلیمان وجــود علقــه زوجیــت
بیــن طرفیــن محــرز بــوده از آنجــا کــه خواهــان اعــام کــرده وســایل و امکانــات

رای شورا
درخصــوص دعــوی خواهــان ماهــو خزائــی بطرفیــت کیــوان یــادگاری بخواســته الــزام خوانــده بــه
تنظیــم ســند رســمی نســبت بــه  6دانــگ یکدســتگاه موتــور ســیکلت بــه شــماره انتظامــی ای ـران
 96256 -127بــه انضمــام هزینــه دادرســی مقــوم بــه  20/000/000ریــال نظــر بــه اینکــه مســتندات
پیوســت دادخواســت و دالیــل اقامــه داللــت بــر واگــذاری موضــوع خواســته از ســوی خوانــده بــا
تعاقــب ایــادی بــه خواهــان داشــته و خوانــده دفــاع موثــری در قبــال دعــوی و مســتندات آن بــه
عمــل نیــاورده و در نتیجــه دالیــل یــاد شــده مصــون از تعــرض باقیمانــده و دعــوی عنــوان شــده
فاقــد ای ـراد شــکلی و عــدم دفــاع ماهــوی بــوده و اینکــه برابــر جوابیــه اســتعام پلیــس راهــور

زندگــی را فراهــم کــرده و پــس از وقــوع عقــد ازدواج تمکیــن و ایفــاء وظایــف

ســابقه و مالکیــت رســمی خوانــده بــر موتــور ســیکلت مــورد تنــازع محــرز و مســجل اســت لــذا

زناشــویی از وظایــف هــر زوجــه ای بــوده و خوانــده دلیلــی کــه از مشــروع بــودن

شــورا بــا وارد تشــخیص دادن دعــوی مطروحــه بــه اســتناد مــواد  219و220و223و338و339

عــدم تمکیــن وی باشــد ارائــه ننمــوده اســت فلــذا خــود قرینــه ای بــر صحــت
ادعــای خواهــان اســت لــذا خواســته خواهــان را موجــه تشــخیص بــه اســتناد مــواد
 1102و  1114و  1257قانــون مدنــی حکــم بــه الــزام خوانــده بــه تمکیــن صــادر و
اعــام مــی دارد رای صــادره حضــوری ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد
نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان خوزســتان مــی باشــد.

رییس شعبه  16دادگاه خانواده اهواز -جرفی پور

9284

قانــون مدنــی و مــواد  198و  519قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور
مدنــی حکــم بــر الــزام خوانــده بــه حضــور در دفترخانــه اســناد رســمی و انتقــال رســمی موتــور
ســیکلت بــه شــماره انتظامــی  96256ایـران  127بــه نــام خواهــان و پرداخــت هزینــه دادرســی بــه
مبلــغ  460/000ریــال در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت
 20روز پــس از ابــاغ قابــل واخاوهــی درایــن شــورا و پــس از انقضــای مــدت واخواهــی ظــرف 20
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی بخــش چهاردانگــه مــی باشــد .م/الــف1849 :

قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه – محسن اعراب

9241

بحران کمآبی را جدی بگیریم

پــور بهـرام فرزنــد اقبــال دارای شــماره شناســنامه  2620218977از ایــن شــورا
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم اقبــال

قاضی شورای حل اختالف حوزه  7تالش -محمد تقی عباسی

رای دادگاه

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول

 1850مترمربــع واقــع در تالــش – جــاده تکــی تــازه آبــاد بعــد از کارخانــه برنجکوبــی

و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابـراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.

در اوراق پرونــده ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بشــرح ذیــل

واصلــه از زنــدان داللــت بــر ایــن دارد کــه خوانــده برابــر نامــه محکومیــت اج ـرای احــکام

مدنــی تالــش موضــوع فــروش یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت تقریبــی

9236

کلنگســتانی فرزنــد عنایــت الــه – خواســته :طــالق بــه درخواســت زوجــه – دادگاه بــا مداقــه

در خصــوص وضعیــت خوانــده اســتعالم نمــود کــه نامــه شــماره 97/4/21-970-8889

درخصــوص پرونــده اجرایــی کاســه  970363مطروحــه در شــعبه اج ـرای احــکام

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

بــه شــماره ملــی  2619861684در  93/5شــعیر مشــاع از 96

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا -عباس نوروزی

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

وصلــی فرزنــد معرفــت شــماره شناســنامه  16صــادره از آســتارا

9220

تاریخ انتشار نوبت اول -97/08/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/08/15 :

علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف639

تاریخ انتشار نوبت اول  -97/08/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/08/15 :

علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف636

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

تاریخ انتشار نوبت دوم 30/8/97

از  96شــعیر ششــدانگ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل

در کاســه پرونــده  970471حــوزه  7شــورای حــل اختــاف تالــش آقــای باقــر

رویا بهمن دوست

فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضوع مـاده  3قانـون و مـاده  ۱۳آئین نامه

فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده  3قانون و مـاده  ۱۳آئین نامه قانون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

کرمـان واقـع در اراضی احمداباد عنبراباد بنـام اقای ابراهیم

مترمربـع مفـروز قسـمتی از پالک  -۵۰اصلـی بخش ۴۵

 1397/5/25ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۵۰

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی -آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده ۱۳
آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای

 ۴۲۵مترمربـع پلاک – فرعـی از  -۴۷اصلـی بخـش ۴۵

-8برابـر رأی شـماره 1397/4/6 – ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۰۷۴

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

فاقـد سـند رسـمی  -برابـررای شـماره139760319079000538مورخ97/06/26هیات اول

 1397/5/21بصـورت ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت

-۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۱۳۳

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

-7برابـر بـرای شـماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۰۲۲مـورخ

احمـد یوسـفی سـرحدی فرزنـد مـرادو از محـل مالكيـت

از پلاک  -۳۰۵اصلـی مفـروز و مجـزا از  ۱۴فرعـی از

علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف640

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

انبـاری ،گمـرکان جبالبـارز جنوبـی عنبراباد بنـام خانم صنم

ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ و زمیـن مزروعی به مسـاحت

مشـتمل بـر خانه بـه مسـاحت  ۴۵۴۷مترمربع قسـمتی

تاریخ انتشار نوبت اول 97/08/01 :

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبــت
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند

سـاختمان هـای فاقـد سندرسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی

-۲

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/09/01 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/08/15 :

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

دادمـراد نخعـی محـرز گردید.

تاریخ انتشار نوبت اول 97/08/15 :

از  186اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  187اصلـی مفـروز و

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

برابـر آرای هیـات هـای موضـوع قانـون

ش 3040236695متولـد  1371فرزنـد متوفـی.
لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامـه های کثیراالنتشـار محلی آگهی

روابط عمومی شرکت گازاستان کرمان

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
فاقد سند رسمی

زهـره ابراهیـم زاده فرزنـد علـی ش ش 497متولـد  59فرزنـد

خانـم زهـرا ابراهیـم زاده فرزنـد علـی دارای

شـده

www.payamema.ir

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ()97-70
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روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :صابر خدیشی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

فاطمه خواجویی

مدیر مسوول و سردبیر :روح ا ...خدیشی

سال چهاردهم

سه شنبه  15آبان 1397

شماره پیاپی 1306

چاپ کرمان :مهدوی ()03432134838

زنان :راضیه زنگیآبادی

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

09216691294

 021-88332428روابط عمومی :عبادی زاده 09373128240

سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-44259139بازرگانی :جمعه فرسنگی

09391999161

@payamema
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نشانی تهران :مجیدیه شمالی ،خیابان منصوری ،خیابان جهانپناه ،پالک  -۷واحد ۱۲

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

تماس ،021-22317469 , 021-26325268 :نمابر021-89776547:

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

www.payamema.ir/akhlagh

فیلم

کردن ،ازش دور شد...

زیر نور ماه

آگهیهای تهران :مجید مهربان

محیطزیست :فاطمه نامجو

رسانه :یاس حسنیه

آییننامه اخالق حرفهای پیامما:

خدا خیلی بزرگتر از اونه که بشه با گناه

دیالوگ

دبیر عکس :یاسر خدیشی

میراث فرهنگی :امیر رجبی

گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

کارگردان مجموعهی شرایط خاص
از تدوین نهایی آخرین قسمتهای این

فیلم

فیلم سینمایی دارکوب

سینما

به کارگردانی

بهروز شعیبی توسط موسسه هنرهای

مجموعه ی کمدی و همچنین آغاز پخش آن

عرضه شد.

و مجددا از روز جمعه هجدهم آبانماه دایر خواهند بود.

خواجوی کرمانی

چسبندگی مدیریتی

دال ســود عالم زیانی نیرزد
همای ســپهر استخوانی نیرزد
بریــن خوان هر روزه این قرص زرین

بام ذهن آدمی،

یاسر سیستانی نژاد

حیاط خانه خداست

طنزیماتچی

از خیال بگو...

براهــل معنی بنانی نیرزد
ٔ
گلدسته باغ گیتی
چو فانیســت
به نوباوهٔ بوســتانی نیرزد

صــدای اصالحــات نوشــت«:چرا برخــی بــه میــز
مدیریــت،

چســبندگی

شنبه همزمان با شب رحلت حضرت
مجتبی (ع) از ساعت  17تعطیل هستند

عکس نوشت

طنزیمات

سینماهای سراسر کشور از امروز سه
رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن

تصویری سوره ،در شبکه نمایش خانگی

پس از ایام صفر خبرداد.

پیام ما دیروز

توزیع:موسسه اطالعات ()02129999

چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770

دبیر تحریریه :رضا عبادی زاده

09357973092

ایمیلnews@payamema.ir :

دنیای مجازی :سروش بیات پور

طراحی نامواره :محمد خضری مقدم

09382399083

سامانه پیامکی10003432117834 :

استانها :تیوا صمدیان

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

چراغی کزو شــمع مجلس فروزد

دارنــد؟»

بدرد دل دودمانی نیرزد

طنزیماتچــی وارد شــد .تغــار را دیــد کــه هنــوز روی میــز

زبــان درکش از کار عالم که عالم

تحریریــه نشســته اســت.

به آمد شــد ترجمانی نیرزد

تغــار! مگــر قــرار نبــود هــر چــه ســریع تــر اینجــا راتــرک کنــی و بــه خانــه بــروی؟

بقاف بقا آشــیان کن چو عنقا

تغــار؛ ســتون فقراتــش را ایــن ور و آن ور کــرد .خــودش

که این خاکدان آشــیانی نیرزد

را بــاال کشــید.

زمانــی بیا تا دمی خوش برآریم

-چــرا قربــان! قــرار بــود؛ امــا بــه ایــن میــز چســبیده

که بــی ما زمانه زمانی نیرزد

ام.

برافروز شــمع دل از آتش عشق

-چســبیده ای؟ چه طور؟

که شــمع خرد شمعدانی نیرزد

عکس:

 -مــا تغــارا وقتــی کــه طوالنــی مــدت جایــی مــی

چو خواجو گر اهل دلی جان برافشــان

شیرین مفتی الشیعه

نشــینیم ،مایعــی چســبناک از قســمت تحتانیمــون

چه یــاری بود کو بجانی نیرزد

ترشــح مــی کنــه کــه مانــع از جداییمــون از نقطــه مذکــور
میشــه .بنــده هــم بــه همیــن عارضــه دچــار شــدم.
طنزیماتچــی دســتی بــه قســمت تحتانــی تغــار گرفــت.
مقــداری تکانــش داد .چســبیده بــود .طنزیماتچــی بــه

سپاهیان ایران

فکــر فــرو رفــت .گلولــه کشــکی از دهانــه تغــار برداشــت
و روی تختــه ســیاه نوشــت«:بیکاری+خمیازه*مخاطب

پیش به سوی قسطنطنیه

تغــار! بــا هــر فرمولــی کــه حســاب مــی کنــم مــیبینــم تــو اآلن بایــد در خانــه کنــار تغارنــاز نشســته
باشــی!
نمــی دونــم قربــان ،مــن کــه هــر کار مــی کنــم از ایــنمیــز کَنــده نمیشــم .استفســاریه ای بــه انجمــن تغــاران
بــدون مــرز بفرســتین بلکــه حقوقدانــان مشــکل منــو
حــل کنــن .بــه لحــاظ فیزیکــی کــه همــه تالشــهای مــن
بــی نتیجــه بــوده!
طنزیماتچــی دســتهایش را بــه کمــر زد .قــدری فکــر
کــرد .ناگهــان چشــمهایش بــرق زد .میــز را گرفــت و
بــاال کشــید .پایــه میــز از زمیــن بلنــد شــد .خندیــد.
دســت افشــان کــرد.
تغــار جــان اآلن وانــت کرایــه مــی کنــم و بــا همیــنمیــز مــی فرســتمت خانــه تغارنــاز! میــز هــم باشــد

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

خــاص= تغارنــاز»

واحدهایـی از ارتـش ایـران كـه مامـور تصـرف

قسـطنطنیه (اسـتانبول) و پایـان دادن بـه
حكومـت رومیان بر گوشـه شـمال غربی آسـیا
شـده بودند ششـم نوامبر سـال  608میالدی از
كوههـای تـوروس (ترسـوس واقـع در جنـوب
غربـی ترکیـه امـروز) گذشـتند .فرماندهـی
ارتـش امپراتـوری ایـران پـس از بازگرفتـن
سـوریه ،نیروهـای خـودرا مرکـب از سـه سـپاه
را دو دسـته کـرده بـود؛ یـك سـپاه مامـور
تصـرف مابقـی فلسـطین و دو سـپاه راهـی
تصـرف قسـطنطنیه شـده بودنـد و سـپاهیانی
كـه مامـور تصـرف قسـطنطنیه شـده بودنـد در
ایـن روز ازكوههـای توروس گذشـته بودند .این
خبـر ،فوكاس امپراتـور بیزانتین (روم شـرقی)
را سـخت نگـران كـرد و در پـی ایـن تزلـزل ،و
چنـد شـكس نظامی پـی در پی قبلـی از ایران،
كشـور او دچـار هرج ومرج شـد بـه گونه ای كه

هراكلیـوس  Heracliusحكمران رومی شـمال
آفریقـا با كشـتی خودرا به قسـطنطنیه رسـانید
تـا امپراتـوری را نجـات دهـد .پـس از رسـیدن
هراکلیـوس بـه سـاحل قسـطنطنیه ،افسـران
ارتـش و بزرگان شـهربه او پیوسـتند و فوكاس
را گرفتـه تسـلیم وی كردند که پنجـم اکتبر 610
میلادی بـه دسـت خـود و در برابـر جمـع اورا
کشـت و امپراتـور شـد .سـپاهیان ایـران که به
دروازه هـای قسـطنطنیه رسـیده بودند دسـتور
بازگشـت دریافـت کردنـد .در آن زمـان نـه تنها
ارتـش ایـران ،بلكـه طوایف آلوار و اسلاو نیز از
شـمال ،قسـطنطنیه را تهدیـد می كردند .سـپاه
دیگـر ایـران پـس از تصـرف همه فلسـطین از
جملـه اورشـلیم (بیت المقـدس) ،صلیب اصل
را از این شـهر به تیسـفون فرسـتاد .فوکاس که
یک افسـر ارتش روم شـرقی بود در سـال 602
میلادی بـا نوعـی کودتـا ،موریـس Maurice
امپراتـور وقـت را برکنـار و برجایـش نشسـته و
 8سـال زمامـداری کـرده بود .فـوکاس پس از
پیـروزی در کودتـا موریس و پسـرش را اعدام

کـرده بود.

جنگ انگلستان با ایران
بر سر هرات

ششـم نوامبـر سـال  1856میلادی ـــ شـش
روز پـس از اعالن جنگ انگلسـتان بـه ایران بر

نمایش

نمایش پرواز 745
به نویسندگی و کارگردانی مرجان
پورغالمحسین که با  60عروسک اجرا

میشود نیمه آبان ماه در آلمان روی صحنه میرود.

سـر هـرات [کـه یکـم نوامبـر صـادر شـده بود]،
نیروهـای انگلیسـی مسـتقر در هنـد بـا سـی
کشـتی نیروبـر و هفـت رزمنـاو عـازم جنـگ با
ایـران شـدند .ایـن نیـرو مرکـب از چند لشـکر
انگلیسـی ـ هنـدی و گروهانهـای مهنـدس
و میـن گـذار از مـدرس و بمبئـی (مومبـای)
عـازم ایـران شـدند .ایـن عملیـات ضـد ایـران
ِ
«سـر جیمـز آوتـرام James
را سرلشـکر
 »Outramفرماندهـی مـی كرد[ .ژنـرال اوترام
قبلا در جنـگ بـا افغانهـا شـرکت کـرده بـود،
منطقـه ِسـند و شـهر لوکنو را تصرف و شـورش
مسـلحانه ضـد انگلیسـی هندیـان را سـرکوب
کـرده بـود] .در آن زمـان ُلـرد «پالمرسـتون»
نخسـت وزیـر انگلسـتان بـود.

کادوی عروســی تــان!
تغــار؛ رودســت خــورده بــود .طنزیماتچــی بیــرون رفــت.

تغــار شــروع کــرد بــه پایــه هــای میــز ُتــف کــردن.
کشــک هــای چســبناک ،پایــه هــای میــز را زمینگیــر
کــرد .صــدای پــای طنزیماتچــی و راننــده وانــت آمــد.
آقای راننــده بفرمایید داخل!تغــار خــود را بــه خــواب زد .طنزیماتچــی و راننــده

سال گشت

سال گذشته پیام ما

کتاب

در درباره مشکالت برای ثبت جهانی

شدن آثار تاریخی در کشور و تطبیق
آن ها با معیارهای جهانی نوشتیم.

تــکان نخــورد .دوبــاره تــاش کردنــد .نشــد کــه نشــد.
دره ای رفــت .چشــمهایش
کــرد و رفــت .تغــار؛ دهانــه ّ
را مالیــد.
جنــاب طنزیماتچی! وانت کرایه کردین؟طنزیماتچــی زیرچشــمی پایــه هــای میــز را دیــد زد

تغــار قهقهــه ای زد و دوباره خوابید.

باستان شناسی دشتستان ،برازجان و
فرهنگی و گردشگری منتشر شد.

راننــده وانــت عــرق پیشــانی اش را گرفــت .خداحافظــی

تغارنیــوز بیــرون رفــت.

راستین هخامنشیان بر پایه کاوشهای

روستای دورودگاه توسط پژوهشگاه میراث

وانــت دو ســر میــز را گرفتنــد و بــاال کشــیدند .میــز؛

و نــگاه چــپ چپــی بــه دهانــه تغــار انداخــت و از

کاخ بردک

سیاه ،فرضیه خاستگاه

رسانه درآینه تصویر
ماهنامه اندیشهپویا از سهشنبه پانزدهم آبان در دکههای
مطبوعاتی سراسر کشور منتشر میشود

