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خیلی هــا از انتخابــات میــان دوره ای بــه عنــوان یــک 
ــاره آینــده سیاســی ترامــپ یــاد می کننــد.  همه پرســی درب
ــن  ــات کنگــره ای ــکا منتظــر انتخاب دوســت و دشــمن آمری
کشــور در ســه شــنبه آینــده هســتند. حضــور یــک رئییــس 
جمهــور متفــاوت از بقیــه روســای جمهــور در راس قدرت در 
ــات را مضاعــف کــرده اســت.  آمریــکا اهمیــت ایــن انتخاب
ــی  ــک همه پرس ــوان ی ــه عن ــات ب ــن انتخاب ــا از ای خیلی ه
ــان  ــد. در می ــاد می کنن ــپ ی ــی ترام ــده سیاس ــاره آین درب
کشــورها، پیداســت کــه روســیه، عربســتان و کــره شــمالی 
خواهــان پیــروزی جمهوری خواهــان و حفــظ اکثریــت 
آن هــا در دو مجلــس کنگــره هســتند. چیــن، ایــران و 
عمــده اروپــا هــم خواهــان پیــروزی دموکرات هــا هســتند. 
ایــن را از رصــد رســانه ها می شــود حــدس زد. در ایــن 
میــان، بــه نظــر می رســد ایــران ایــن بــار بــر خــاف 
یــک  بــه  را  دموکــرات  و  جمهوری خــواه  همیشــه کــه 
دموکرات هــا  عملکــرد  نیــز  عــده ای  و  می دیــد  چشــم 
می پنداشــتند،  هــم  جمهوری خواهــان  از  بدتــر  را 
خواســتار ســلطه حــزب دموکــرات بــر کنگــره اســت. 
بــرای  بســیار  ایــن ســلطه  اســت.  روشــن  آن  دلیــل 
 ترامــپ در دو ســال آینــده چالش ســاز خواهــد بــود.
همیــن جنــگ قــدرت میــان کنگــره و کاخ ســفید می توانــد 
تــا حــدودی سیاســت های ترامــپ در قبــال ایــران  را 
ــل  ــری در اص ــچ تاثی ــا هی ــد. ام ــرار ده ــعاع ق ــت الش تح
خصومــت میــان تهــران و واشــنگتن نــدارد. همچنیــن ایــن 
چالش هــا در صــورت تــداوم ســلطه جمهوری خواهــان 
نمی شود.بیشــتر  ترامــپ کشــیده  عــزل  بــه  بــر ســنا 
نظرســنجی های معتبــر از پیــروزی قاطــع دموکرات هــا 
 538 بنیــاد  می دهنــد.  خبــر  نماینــدگان  مجلــس  در 
ــی در  ــنجی سیاس ــوزه افکارس ــری در ح ــع معتب ــه مرج ک
ــته  ــد دانس ــزب را 84 درص ــن ح ــانس ای ــت، ش آمریکاس
اســت. بــا ایــن وجــود، بــه نظــر می رســد کــه رقابت هــا بــر 
ــت،  ــگ اس ــیار تنگاتن ــنا بس ــس س ــی های مجل ــر کرس س
ــس را  ــن مجل ــت ای ــان اکثری ــاال جمهوری خواه ــا احتم ام
ــد حــزب  ــد. حــزب دموکــرات بعیــد اســت بتوان حفــظ کنن
جمهوری خــواه را از اکثریــت مجلــس ســنا بیانــدازد، بدیــن 
دلیــل کــه اساســا 26 کرســی از 35 کرســی کــه بر ســر آن ها 
رقابــت انتخاباتــی وجــود دارد، در اختیــار حــزب دموکــرات  
جمهوری خواهــان  کرســی   9 می مانــد  فقــط  و  اســت 
هــم  بتواننــد  دموکرات هــا  نمی شــود  پیش بینــی  کــه 
دو کرســی از آن هــا تصاحــب کننــد، هــم کرســی های 
 فعلــی خــود را حفــظ کننــد تــا حائــز اکثریــت شــود.
ــه اوج خــود رســیده  ــات ب ــن دوره انتخاب ــی در ای جبهه آرای
اســت. بــاراک اوبامــا شــخصا ایالــت بــه ایالــت و شــهر بــه 
شــهر بــه دنبــال کســب رای بــرای دمکرات هاســت و دونالــد 
ترامــپ نیــز فعال تــر از روســای جمهــور آمریکا کــه انتخابات 
می کنــد. می شــد، کار  برگــزار  مسئولیت شــان  دوران   در 
ــان  ــه جمهوری خواه ــت ک ــران اس ــدت نگ ــه ش ــپ ب ترام
اکثریــت مجلــس نماینــدگان و حتــی ســنا را هــم از دســت 
بدهنــد. بــه همیــن خاطــر سیاســت  ضــد مهاجرتــی خــود را 
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 صندوق هــا 
بکشــاند. ایــن سیاســت وی بــا واکنــش پــل رایــان رئیــس 
جمهوری خــواه مجلــس نماینــدگان مواجــه شــد. ترامــپ در 
واکنــش بــه ایــن انتقــاد گفــت کــه رایــان بایــد بــه جــای 
 ایــن کار بــر حفــظ اکثریــت جمهوری خــواه متمرکــز شــود.
ــن سیاســت های  ــی توانســته اند از ای ــه خوب ــا ب دموکرات ه
ــع  ــه نف ــرده و آرای خاکســتری را ب ــرداری ک ــپ بهره ب ترام
ــتقبال  ــای اس ــوان از الب ــن را می ت ــد. ای ــذب کنن ــود ج خ
گســترده در جریــان "رای گیــری زودهنــگام" در برخــی 
ایالت هــا مشــاهده کــرد کــه جوانــان و غیــر سفیدپوســتان 
ــل داشــتند. شــرکت  مشــارکت گســترده تر از دوره هــای قب
ــش از  ــه بی ــد ک ــمارت" می گوی ــت اس ــنجی "تارگ افکارس
یــک میلیــون و پانصــد هــزار نفــر از افــراد زیــر ســی ســال 
رای  زوهنــگام داده انــد کــه ایــن آمــار در چهــار ســال قبــل 
563 هــزار نفــر بــود. بیشــتر ایــن آرا بــه ســبد دموکرات هــا 
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بسیاری معتقدند خشکسالی و کم آبی  در ایران 
مربوط به دوره  کنونی نیست. ایرانیان قدیم نیز با این 
مشکل مواجه بودند اما روش مدیریت این مشکل در 
زمان آن ها متفاوت بود.حفر قنات یکی از این روش ها 
بود که ایرانیان با آن توانستند با کم آبی مقابله کنند 
روشی که بسیاری معتقدند اکنون نیز باید به آن 
برگشت.
تمام تمدن ها در کنار آب ها آغاز شده است و قنات 
اختراع بی نظیر و شگفت انگیز ایرانیان که تا به امروز 
منحصر مانده است یكی از پیشرفته ترین تكنیک ها 
برای رسیدن به آب است که باعث شده تمدنها در دل 
خشکسالی ها هم شکل بگیرد. 

فعالمحیطزیست:
منابعآبزیرزمینیتوسط
قناتدیرتماممیشود

قنات بهترین روش 
مدیریت آب در 
بحران های آبی 
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در  محلـــی  جوامـــع  بومـــی  دانـــش  از 
و  ریـــزی   برنامـــه   ، دهـــی  ســـامان 
ــی و   ــع طبیعـ ــای منابـ ــروژه هـ ــرای پـ اجـ
 آبخیـــزداری اســـتفاده بهینـــه مـــی شـــود.

و  ترویـــج   ، آمـــوزش  اداره  رییـــس 
منابـــع  کل  اداره  مردمـــی  مشـــارکت 
طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان کرمـــان 
ـــانی  ـــاع رس ـــگاه اط ـــا پای ـــو ب ـــت وگ در گف
روابـــط عمومـــی اداره کل منابـــع طبیعـــی 
ــان گفـــت: در  ــتان کرمـ ــزداری اسـ و آبخیـ
ـــی  ـــی و اصاح ـــای احیای ـــروژه ه ـــرای پ اج
دانـــش  از  اســـتفاده  طبیعـــی   منابـــع 
بومـــی جوامـــع محلـــی در دســـتور  کار 
ـــه اســـت. ـــرار گرفت ـــووالن  ق ـــران و مس  مدی

جعفـــر امیـــر کهریـــزی افـــزود : بهـــره 
منـــدی از دانـــش بومـــی جوامـــع محلـــی 
بـــا توجـــه بـــه نادیـــده گرفتـــن ایـــن 
دانـــش در طـــرح هـــا و پـــروژه هـــا و 
ناهماهنگـــی هایـــی کـــه بوجـــود مـــی 
و  گرفتـــه  قـــرار  کار  دســـتور  در  آمـــد 
ــرا  ــر اجـ ــه بهتـ ــزایی  در هرچـ ــش بسـ نقـ
 شـــدن ایـــن طـــرح هـــا ابفـــا مـــی کنـــد.

ــا  ــا بـ ــینیان مـ ــت : پیشـ ــار داشـ وی اظهـ
درک از وضعیـــت آب و هوایـــی و شـــرایط 

تجربـــه  اندوختـــن  و  اقلیمـــی کرمـــان 
هـــا ، گنجینـــه هایـــی هســـتند کـــه بایـــد 
مشـــکات  حـــل  در  آنـــان  دانـــش  از 
بـــرد. بهـــره   و معضـــات عرصـــه هـــا 
رییـــس اداره آمـــوزش، ترویـــج و مشـــارکت 
و  طبیعـــی  منابـــع  کل  اداره  مردمـــی 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــتان گف ـــزداری اس آبخی
تأکیـــدات مقـــام معظـــم رهبـــری ،  بخشـــی 
ملـــی  توســـعه  صنـــدوق  اعتبـــارات  از 
ــی  ــع محلـ ــازی جوامـ ــدی سـ ــه توانمنـ بـ
ـــوزش  ـــا آم ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــاص یافت اختص
و بکارگیـــری تســـهیلگران بومـــی ،تـــاش 
مـــی کنیـــم از تلفیـــق تحقیقـــات میدانـــی 
ـــش  ـــا دان ـــا ،  ب ـــه ه ـــی عرص ـــی  اهال و بوم
نویـــن و تخصصـــی  بهتریـــن نتیجـــه را 
ـــیم. ـــته باش ـــا داش ـــروژه ه ـــرای پ ـــرای اج  ب
بـــا  تســـهیلگر   14  : اســـت  گفتنـــی 
بـــه  آموزشـــی   هـــای  دوره  گذرانـــدن 
ــده  ــزام شـ ــتان اعـ ــای اسـ ــتان هـ شهرسـ
انـــد و در راســـتای اعتمادســـازی ، جلـــب 
ــال  ــی و انتقـ ــارکت مردمـ ــذب و مشـ ، جـ
میدانـــی  تحقیقـــات  و  بومـــی  دانـــش 
بـــه کارشناســـان ، اجـــرای پـــروژه هـــا را 

تســـهیل و آســـان مـــی کننـــد.

ایـن  جنوبـی،  دولتـی کـره  مقامـات  بـه گفتـه 
تهـران  علیـه  آمریـکا  هـای  تحریـم  از  کشـور 
تبـادالت  و  نفـت  واردات  تحریـم  شـامل  کـه 
اسـت، معـاف شـده  ایـران  بانـک مرکـزی  بـا 
بزرگتریـن  از  یکـی  کـه  جنوبـی  کـره  اسـت.، 
هفتـه گذشـته  اسـت  ایـران  نفـت  خریـداران 
و پـس از لغـو قراردادهـای مرتبـط بـا انـرژی 
سـاختمانی  هـای  شـرکت  برخـی  توسـط 
دلیـل  بـه  اسـامی  جمهـوری  بـا  ایـن کشـور 
درخواسـت  آمریـکا  از  مالـی،  مشـکات 
خـود  پذیـری  انعطـاف  حداکثـر  تـا  کـرد 
گیـرد. کار  بـه  جنوبـی  کـره  بـا  رابطـه  در   را 

ایـن مقـام دولتـی کـره جنوبـی کـه بـه دلیـل 
فـاش  او  نـام  نخواسـته  موضـوع  حساسـیت 
شـود، گفـت: پتروشـیمی کلیـد اقتصاد ماسـت 
و تاکیـد مـی کنـم اگـر از تحریـم هـای ایـران 
بزرگـی  چالـش  شـود،  وارد  مـا  بـه  ای  لطمـه 
آمـد. خواهـد  وجـود  بـه  کـره  اقتصـاد   بـرای 

ایـاالت متحـده آمریـکا روز جمعـه 2 نوامبر )11 
آبـان( اعـام کرد پـس از اعمال مجـدد تحریم 
موقـت  صـورت  بـه  تهـران،  علیـه  نفتـی  هـای 

بـه هشـت کشـور اجـازه خریـد نفـت خـام از 
ایـران را خواهـد داد. طبـق قوانیـن آمریکا این 
 اسـتثنا مـی توانـد به مدت 180 روز اعطا شـود.

کـره جنوبـی در سـال 2012 و دور قبلـی تحریم 
نیـز  شـد  لغـو   2016 سـال  اوایـل  در  هـا کـه 
ایـران،  نفـت  از  محـدودی  مقادیـر  واردات  بـا 
مشـمول معافیـت ایـن تحریـم ها قـرار گرفت. 
در مـاه سـپتامبر )شـهریور- مهر( سـال جاری 
واردات   2012 سـال  از  بـار  نخسـتین  بـرای 
رسـید. صفـر  بـه  ایـران  از  جنوبـی   نفـت کـره 
یورونیـوز نیـز نوشـت: رئیـس جمهـوری آمریکا 
در مـاه مـه سـال جـاری از برجـام بطـور یـک 
ایـن  طرف هـای  دیگـر  ام  شـد  خـارج  طرفـه 
و  بوده انـد  پایبنـد  آن  بـه  تاکنـون  توافـق 
سـازوکاری  تاشـند  در  اروپایـی  کشـورهای 
بـرای حفـظ روابـط اقتصـادی و مالی بـا تهران 
برجـام  بـه  تهـران  همچنـان  تـا  کننـد  ایجـاد 
نفتـی  مشـتریان  بزرگتریـن  بمانـد.  پایبنـد 
ایـران نیـز کـه همـه در آسـیا قـرار دارنـد، بـه 
دنبـال معافیـت از تحریـم هـا بـه منظـور خرید 

هسـتند. ایـران  نفـت 

بکارگیریدانشبومیجوامعمحلی
درپروژههایآبخیزداریاستانکرمان

کرهجنوبیازتحریمهایایرانمعافشد

 تلف شدن هفتمین
خرس قهوه ای 

شاهوار

سوئیفت دسترسی 
بانک های ایرانی 

را قطع کرد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیامرسـانه

روزنامه گاردینشـانس موفقیت 
برگزیت نخسـت وزیر بریتانیا را 50-50 

پیش بینی کرده.

خبرگـزاریاسپوتنیکبا تیتر 
'جنـگ اقتصادی' از فروش نفت ایران 

علیرغم تحریم های آمریکا علیه کشـورمان 
خبر داده.

اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
صفحـه ای مختص آغاز تحریم های آمریکا 
علیه ایران باال آورده و نوشـته: عصبانیت 

ایران از آمریکا.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچهوله تیتر یک خود 
را بـا موضوع تحریم های ضدایرانی آورده 

و نوشـته: ایران نفت خواهد فروخت.
آلمان

 مخالفتاتحادیهاروپاباازسرگیریتحریمهاعلیهایرانپیام خبر
کمیسر امور اقتصادی اروپا اعام کرد اتحادیه اروپا مخالف تصمیم آمریکا برای وضع مجدد 
تحریم های نفتی و مالی علیه ایران است.

لم
عا

 ال
س:

عک

تحریم برای گفت و گو
روحانی:رهبران۴کشوربزرگواسطهشدندبارییسجمهورآمریکامالقاتکنم

مایکپومپئوواستیومنوچین،وزیرانخارجهوخزانهداریآمریکا

روزی کــه ترامــپ بــازی انتخابات ریاســت 
ــرد  ــون می ب ــاری کلینت ــوری را از هی جمه
ــرد  ــی می ک ــی پیش بین ــر کارشناس کمت
رییــس جمهــور ماجراجــوی جمهوری خواه 
بــه ایــن شــکل شمشــیر را مقابل ایــران از 
ــی از  ــد.او شــاید در خیل غــاف خــارج کن
ــع  ــی از مواض ــی و خارج ــای داخل حوزه ه
خــود در زمــان انتخابــات پاییــن آمــد امــا 
شــعارهایش در مــورد رویارویــی در ایــران 

را دنبــال کــرد.
ــق وعــده خــود  روز گذشــته ترامــپ مطاب

ــرار  ــم ق ــخص را در تحری ــاد و ش 700 نه
داد. همــه تحریم  هــای قبــل از برجــام 
را برگردانــد تــا بــه قــول خــودش جلــوی 
ــرد.  ــه بگی ــران را در منطق ــی ای زیاده خواه
در  ایــران  جمهــور  رییــس  قبــل  روز 
صحبت هــای خــود از واســطه گــری چنــد 
رییــس دولــت بــرای زمینه ســازی دیــدار 
میــان ترامــپ و خــودش خبــر داد و گفت: 
زمانــی کــه در نیویورک بــودم رهبــران چهار 
کشــور بــزرگ آمدنــد ، واســطه شــدند کــه 
ــات  ــکا ماق ــوری آمری ــس جمه ــا ریی ب
کنــم. ایــن موضــوع واســطه نمــی خواهد. 
مــا بــرای حــرف زدن مشــکلی نداریــم بــه 
شــرطی کــه طــرف مــا برای حــرف، قــول و 

عهــد خــودش ارزش قائــل باشــد.«

می شــد  پیش بینــی  کــه  همانطــور 
تحریم هــای  اصلــی  هــدف  بانک هــا 
ــا  ــام ده ه ــت. ن ــه اس ــرار گرفت ــکا ق آمری
بانــک کــه شــامل تقریبــا تمــام بانک های 
فعــال درایــران می شــود، در فهرســت 
وزارت خزانــه داری آمریــکا دیــده می شــود. 
بانک هــای ملــی، ســپه، تجــارت، ملــت و 
ــه بانک هــای  کشــاورزی، قوامیــن از جمل
تحریم شــده هســتند.در کنــار بانک هــا 
ــز  ــا نی ــه بانک ه ــرکت های زیرمجموع ش
در لیســت تحریم هــا قــرار دارد. امــا در 
آخریــن لحظــات ترامــپ وهمچنیــن روز 
گذشــته ســویفت دسترســی ایران بــه این 
سیســتم را قطــع کــرد. شــرکت های حــوزه 
حمــل و نقــل نیــز از تحریم هــای جدیــد 

ــرکت  های  ــد. ش ــون نماندن ــکا مص آمری
ــا  ــر ت ــی ایران ای ــتی رانی و هواپیمای کش
ماشین ســازی اراک از جملــه مــواردی 
هســتند کــه در لیســت تحریم هــا قــرار 
دارند.ده هــا هواپیمــای ایــران ایــر بــا 
مشــخصات جزیــی از جملــه شــماره 
ســریال هــم در فهرســت تحریم هــا 

دیــده می شــود.

معافشدگانازتحریم
تحریم هــای  از  کشــور ها  از  تعــدادی 
آمریــکا توانســتند معــاف شــوند. مــارک 
پمپئــو وزیــر خارجــه آمریــکا در کنفرانس 
ــت  ــه دول ــرد ک ــام ک ــود اع ــری خ خب
ترامــپ کشــورهای چیــن، هنــد، ایتالیــا، 
تایــوان و  ژاپــن، کره جنوبــی،  یونــان، 
ترکیــه را بــه طــور موقــت از اجــرای 
تحریم هــای نفتــی علیــه ایــران معــاف 
کــرده اســت. همچنیــن نیــروگاه اتمــی 

بوشــهر از محــدوده تحریم هــا معــاف 
ــت. ــده اس ش

ــر امــور خارجــه آمریــکا در اولیــن روز  وزی
ــران  ــه ای ــد علی ــای جدی ــال تحریم ه اعم
گفــت: بعــد از روی کار آمــدن ترامــپ 190 
ــرا  ــورد اج ــران م ــه ای ــم علی ــورد تحری م
ــا مطــرح کــردن  قــرار گرفتــه اســت.وی ب
ــه  ــران در ادام ــه ای ــاس ب ــات بی اس اتهام
ــور  ــن کش ــی ای ــت های ایران هراس سیاس
و متهــم کــردن ایــران بــه ایجــاد بی ثباتــی 
ــاش  ــا در ت ــرد: م ــار ک ــه اظه در خاورمیان
ــه را  ــران در منطق ــار ای ــه رفت ــتیم ک هس
تغییــر دهیــم بــه نحوی کــه تغییــری 180 
درجــه در رفتــار ایــران در ایــن زمینــه ایجاد 

شــود.
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــا بیــان 

ــس  ــدن رئی ــد از روی کار آم ــه »بع این ک
جمهــور ترامــپ 190 مــورد تحریــم در مــورد 
ــروز  ــه و ام ــرار گرفت ــرا ق ــورد اج ــران م ای
نیــز تحریم هــای جدیــد و بیشــتری 
کــرد:  اظهــار  شــد«،  خواهــد  اعمــال 
در همیــن چهارچــوب از مــاه گذشــته 
حــدود 100 شــرکت فعالیت هــای خــود 
ــر شــرکتی  ــد و اگ ــو کرده ان ــران را لغ در ای
ــد و  ــه نکن ــکا توج ــای آمری ــه تحریم ه ب
همچنــان بــه فعالیت هــای خــود بــا ایــران 
ــران  ــا ای ــه ب ــن زمین ــد و در ای ــه ده ادام
همــکاری کنــد بــا تحریم هــای ســنگینی 
روبــرو خواهــد شــد و مجــازات دردناکی در 

ــت. ــد داش ــش رو خواه پی
وزیــر خارجــه آمریــکا گفــت: بیــش از 12 
کشــور بــه ایــران واردات نفــت داشــتند کــه 
ــال  ــد و در ح ــع کرده ان ــود را قط واردات خ
حاضــر بیــش از یــک میلیــون بشــکه از 

ــت و  ــده اس ــته ش ــران کاس ــدات ای تولی
همچنیــن تــا یــک میلیــون دالر از درآمــد 
از دست شــان خــارج  را  ایــران  نفتــی 

کرده ایــم.
ــگار  ــک خبرن ــوال ی ــه س وی در پاســخ ب
ــه ســریال تــاج و  ــاره اشــاره ترامــپ ب درب
ــران  ــای ای ــرای شــروع تحریم ه تخــت ب
گفــت: بــه نظــر مــن حرکــت درســتی بــود 
و مــن بــه شــما می گویــم دولت ترامــپ از 
وقتــی ســر کار آمــده اســت از کمپین های 
انتخاباتــی تاکنون رویه ای یکســان داشــته 
ــه  ــران علی ــار ای ــه رفت ــم ک ــا گفته ای و م
ــم.  ــه را نمی پذیری ــز در منطق ــکا و نی آمری
واکنــش  ایــن پوســتر  بــه  خیلی هــا 
ــش  ــرا واکن ــم چ ــا نمی دان ــته اند ام داش
قاســم ســلیمانی بــه پوســتر را ندیدیــد. او 
کســی اســت کــه خــون آمریکایی هــا روی 

دســتش اســت.

وزیـر امـور خارجه بـا بیان این کـه آمریکا 
می خواسـت فـروش نفـت ایـران را بـه 
صفر برسـاند، گفـت: آمریکایی هـا مجبور 
شـدند از ادعاهایشـان عقب نشینی کنند.
محمـد جـواد ظریـف که بـرای پاسـخ به 
حاجی دلیگانـی  حسـینعلی  سـواالت 
و جمعـی دیگـری از نماینـدگان دربـاره  
ردیابـی امـوال بابـک زنجانی در خـارج از 
کشـور، امضـای اسـنادی بعـد از برجام و 
ایـن کـه چـرا در مذاکـرات، زور ایـران بـه 

آمریکایی هـا نرسـیده اسـت؟ به مجلس 
آمـده بـود، اظهار کـرد: سـوال اول در مورد 
تاش هـای  از  خارجـه  وزارت  حمایـت 
جمهـوری اسـامی بـرای اسـترداد اموال 
بابـک زنجانـی بـه کشـور بـود کـه در این 
نقـش  خارجـه  وزارت  نقـش  موضـوع 
اقدامـات  حمایتـی اسـت مـا موظفیـم 
و  پیگیـری کنیـم  را  قضایـی  دسـتگاه 
درخواسـت هایی که دستگاههای مختلف 
بـرای تخلفـات صـورت گرفتـه داشـتند 

را دنبـال کنیـم کـه وزارت خارجـه ایـن کار 
نبـوده کـه  درخواسـتی  و  داده  انجـام  را 
پیگیـری نکـرده باشـد.وی افـزود: بـرای 
ایـن کـه دههـا ماقـات تنظیـم شـده اما 
بـرای ایـن کـه اقدامـی از سـوی وزارت 
خارجـه انجام شـود یا باید حکمی باشـد 
یـا معاضـدت قضایی با آن کشـور داشـته 
باشـیم یا دادخواسـت و شـرایطی باشـد 
کـه وزارت خارجـه آن را دنبـال کنـد. امـا 
چنیـن چیـزی نبـوده اسـت. مـا گـزارش 
ارائـه  را  خارجـه  وزارت  پیگیری هـای 
مـوارد  ایـن  در  خارجـه  وزارت  می کنیـم 
مسـئول پیگیـری و تسـهیل انجـام کار 
اسـت امـا اقـدام بایـد توسـط دسـتگاه 

قضایـی ذیربـط انجـام شـود.

مسلح شدن دالر روند 

سراشیبی را طی می کند

روحانی:
آمریکاازهمیشهمنزویتراست

رییـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروز خوشـبختانه در ایـن ماجـرا و 
تخلـف اخیـر آمریـکا، آمریکایی هـا از همیشـه منزوی تـر هسـتند، گفـت: 
شـما در سـازمان ملـل دیدیـد کـه اسـتقبال افـکار عمومـی دنیا از سـخنان 
مسـوولین ایرانـی چـه مقـدار و از مسـوولین کاخ سـفید چـه مقـدار بـود.

حجت االسـام و المسـلمین حسـن روحانی روز دوشـنبه در دیدار معاونین 
و مدیـران وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی مـردم بایـد دقیقـًا بدانند دولت 
پـای قولـی کـه بـه آنهـا داده ایسـتاده اسـت؛ ایـن سـرمایه و اعتمـادی که 
می گوییـم البتـه بسـیار گسـترده و وسـیع اسـت، امـا یـک بخـش  آن در 
همیـن اسـت کـه دولـت به مـردم اعتماد دهـد که چگونـه بـه اوراق همانند 
اسـکناس اعتمـاد  کننـد و ایـن در جامعـه بسـیار مهـم اسـت و امیدواریـم 
از ایـن فرصـت بسـیار مناسـب و خوبـی کـه در بـازار سـرمایه ایجـاد شـده 
مخصوصـًا در ایـن شـرایط بتوانیـم بهره بـرداری و اسـتفاده بیشـتری کنیم. 
روحانـی ادامـه داد: در زمینـه سـهام عدالـت، کامـاً موافق هسـتم که مردم 
هـم سـودش را بگیرنـد و هـم بتوانند در بـازار تبادل کنند، چون این سـهام 
بـرای مـردم اسـت و آنهـا باید بتواننـد هر وقـت بخواهند اسـتفاده و جابجا 
کننـد و البتـه ایـن حرکـت خواص اقتصـادی برای تولید کشـور هـم دارد و 

در واگـذاری بـه بـازار سـرمایه و اقتصـاد کمـک می کنـد.

ته
نک

نورمـنالمونـتفرسـتادهویـژهدولـتانگلیـسدرامـور
تجـاریایـران،ضمـنابرازتأسـفازبازگشـتتحریمهای
آمریـکاعلیـهایرانگفـت:انگلیـسوکشـورهایاروپایی
بـهدنبـالایجـادسـازوکارویـژهایهسـتندتـاروابـط
تجـاریبـاایـرانراتـاحـدممکـنضمانـتکننـد.وی
افزود:کشـورهایاروپایـیازجملهانگلیسنـگاهمتفاوتی
دارنـدومعتقدنـدبرجـامکـهمحصـولسـالهامذاکرات
ابهامـات توافـق ایـن دارد. حفـظکـردن ارزش اسـت،
برنامههسـتهایایـرانراازبینبـردودرمنطقهخاورمیانه
امنیـتایجادکـرد.برجـامهمچنینزمینـههمکاریهای
تجـاریمیانایرانوغـربرافراهمکرد.اینسیاسـتمدار
برجـام بـرایحفـظ اروپـا انگلیسـیدربـارهتالشهـای
توضیـحدادکـهاروپـاقانونـیرابـهتصویـبرسـاندتااز
شـرکتاروپایـیدربرابـرتحریمهـایآمریـکاحمایـتو
اکنـونمشـغولایجادسـازوکارمالیویژه)SPV(اسـت

کـهمـراوداتمالـیبـاایـرانراضمانـتکند.

اقتصاد
سیاست

احتمال توقف تولید خودرو به دلیل 
ورشکستگی قطعه سازان

مسیر را برای امضای CFT باز کنیم

خودروسـازان  انجمـن  مشـاور 
تعییـن  گفـت:  ایـران 
و  نادرسـت  قیمت هـای 
شـورای  سـوی  از  غیرواقعـی 
بـا  خـودرو  و  قطعـه  تولیـد  شـده کـه  باعـث  رقابـت 
زیـان همـراه باشـد و در صـورت ادامـه ایـن رونـد بـا 
ورشکسـتگی قطعه سـازان، تولیـد خـودرو نیـز متوقـف 
کـرد:  اظهـار  رشـتی   میرخانـی  شـد.داوود  خواهـد 
بزرگتریـن مشـکل خودروسـازان، تولیـد تـوام بـا زیـان 
غیرواقعـی  و  تحمیلـی  قیمت گـذاری  اسـت.  هنگفـت 
کـه چنـد سـالی اسـت توسـط شـورای رقابـت صـورت 
می گیـرد، بسـیار زیان بخـش بـوده و باعـث شـده دو 

شـرکت بـزرگ خودروسـازی در شـش ماهه اول سـال 
جـاری پنـج هـزار میلیارد تومـان زیان کنند. لـذا به نظر 
می رسـد اولیـن قـدم وزیـر جدیـد صمـت ایـن باشـد 
کـه جلـوی تـداوم ایـن ضـرر و زیان ها گرفته شـود.وی 
ادامـه داد: بایـد بـه طـور کلـی قیمت گـذاری  دسـتوری 
خودروسـازان  و  شـود  متوقـف  قیمتهـا  سـرکوب  و 
بتواننـد در حاشـیه بـازار فـروش خـود را انجـام دهنـد 
و چنانچـه قیمـت  حاشـیه بـازار باالتـر از قیمـت واقعی 
بـود، مابه التفـاوت آن بـه خزانـه دولـت پرداخت شـود. 
در دو مـاه گذشـته سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و 
تولیدکننـدگان مسـوول بررسـی قیمت تمام شـده انواع 
خودروهـا بـود کـه ایـن کار بـه اتمـام رسـیده  اسـت.  

اسـامی  جامعـه  دبیـر 
بـه  اشـاره  بـا  مهندسـین 
شـورای  ابهامـات  و  ایـرادات 
الحـاق  الیحـه  بـه  نگهبـان 
ایـران بـه کنوانسـیون مقابله بـا تامین مالی تروریسـم 
)CFT( گفـت: معتقـدم در ایـن برهـه ضـرورت دارد 
مسـیر را بـاز کنیم تـا این الیحه امضا شـود. محمدرضا 
باهنـر صبـح روز دوشـنبه در نشسـت هفتگـی خـود بـا 
خبرنـگاران بـا اشـاره بـه مطلـب فـوق افـزود: برخـی 
اجـرای FATF را بـا برجـام و مذاکـرات هسـته ای بـا 
1+5 و مسـایل دیگـر خلـط می کننـد امـا بایـد گفـت 
کـه طبیعـی اسـت برخـی مفـاد کنوانسـیون های بیـن 
و  اعتقـادات  و  داخلـی  قوانیـن  از  برخـی  بـا  المللـی 
مواضـع مـا منطبـق نیسـت. مهم تـر از FATF اعامیـه 

حقـوق بشـر بـوده اسـت کـه ایـران بـه آن پیوسـت در 
حالـی کـه بـا بسـیاری از مبانـی ارزشـی و قانونـی مـا 
منطبـق نبـود و البتـه پذیـرش آن به معنای آن نیسـت 
کـه بـه طـور کامـل آن را قبـول داریـم. مـا ایـن مـوارد 
را تـا جایـی قبـول داریـم که قانـون اساسـی مان اجازه 
لوایـح چندگانـه  رو معتقـدم مجموعـه  ایـن  از  دهـد. 
تصویـب  تحفظ هایـی  بـا  بایـد  را   FATF بـه  مربـوط 
کـرد.ی ادامـه داد: در حـال حاضـر شـورای نگهبـان به 
ایـن لوایـح وارد شـده اسـت و گفتـه اسـت CFT بـا 
برخـی احـکام اسـامی و قوانیـن مـا منطبـق نیسـت 
 CFT امـا ایـن ایـرادات بـه معنای نپیوسـتن ایـران به
نیسـت چـرا کـه اگـر این اتفـاق نیفتـد بـا تحریم هایی 
فراتـر از تحریم هـای هسـته ای و حقـوق بشـر مواجـه 

خواهیـم شـد. 

لنا
 ای

س:
عک

گزارش 

ایـران بـا 146 رای و بـا رایـی باالتـر از کشـورهای پرسـابقه  
عضـو  و...  لهسـتان  و  جنوبـی  آفریقـای  روسـیه،  چـون 

شـورای حـکام اتحادیـه جهانـی ارتباطـات شـد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در پیامی در اینسـتاگرام 
اعـام 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.

سـوئیفت اعـام کـرده دسترسـی برخـی از بانک هـای 
بانکـی را معلـق  ایـن سـامانه پیام رسـان  بـه  ایرانـی 
کـرده اسـت. بـه نوشـته رویتـرز، سـوئیفت در بیانیـه  
مختصـری کـه دیـروز منتشـر کـرده اشـاره ای بـه نام 
آمریـکا  تحریم هـای  بازگشـت  یـا  و  بانک هـا  ایـن 
روز  بیانیـه  در  سـوئیفت  اسـت.  نکـرده  ایـران  علیـه 
را  ایرانـی  بانک هـای  بـا  همـکاری  تعلیـق  دوشـنبه 
اقدامـی »تأسـف آور« خوانـده امـا گفتـه ایـن تصمیم 
مالـی  نظـام  انسـجام  و  ثبـات  حفـظ  راسـتای  »در 

جهـان« گرفتـه شـده اسـت.

ایرانعضوشورایحکام
اتحادیهجهانیمخابراتشد

سوئیفتدسترسی
بانکهایایرانیراقطعکرد

هنـد احتمـاال از تحریم هـای آمریـکا بـرای واردات نفـت 
ایـران معافیـت می گیـرد و ایـن کشـور از شـرایط معافیت 
کـه کمـک می کنـد صـادرات بیشـتری بـه ایـران داشـته 

باشـد سـود خواهـد بـرد.
 کارشناسـان هنـدی می گوینـد هند از نظـر تضمین واردات 
از سـوی تهـران، صرفـه جویـی ارز خارجـی، لجسـتیک و 
مـوارد دیگـر مربـوط بـه تجـارت دوجانبه کـه هنـد و ایران 

روی آن موافقـت کـرده انـد سـود می بـرد.

سـخنگوی وزارت بهداشـت ضمـن واکنـش بـه آنچـه کـه 
"افزایـش قیمت شـدید شـیر و لبنیـات در چند مـاه اخیر" 
خوانـد و همچنیـن با اشـاره به تبعات منفی آن بر سـامت، 
از دسـتگاه های نظارتی خواسـت با متخلفیـن این افزایش 
قیمـت برخـورد جـدی داشـته باشـند.ایرج حریرچـی در 
واکنـش بـه آنچـه کـه گرانی شـیر و لبنیات در کشـور عنوان 
می شـود، گفـت: موضـوع مهـم دیگر در مـورد گرانی شـیر و 
لبنیـات در چنـد ماهـه اخیـر اسـت. امـروزه میـزان مصرف 
سـرانه شـیر و فرآورده هـای لبنـی  یکـی از شـاخص های 

مهـم توسـعه اقتصـادی اجتماعی اسـت. 

رشد25درصدی
صادراتهندبهایران

انتقادوزارتبهداشتاز
افزایشقیمتشیرولبنیات
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیامرسـانه

خبرگـزاری فرانس2۴ از اعتراضات 
پس از انتخابات اسـتقال »نیو کالدونیا« 

فرانسه خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز تیتر یک 
خـود را اینگونه خاصه آورده: توفان های 
ایتالیـا، تحریم های ضدایران و انتخابات 

آمریکا میان دوره ای 

روزنامـه نیویورکتایمزتصویر 
یک خـود را به دوندگان ماراتون منهتن 

اختصاص داده.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سیانان تیتر یک خود 
را به روزشـمار انتخابات میان دوره ای 

آمریکا اختصاص داده.
آمریکا

پیام خبر

یم
سن
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موافقتباساختدستک
رسوبگيربندرصيادی

معـاون فنـی و مهندسـی اداره کل 
بنادر و دریانوردی اسـتان سیستان 
و بلوچسـتان گفـت: کمیتـه صدور 
مجـوز سـازه های دریایی سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی بـا صـدور مجـوز سـاخت یـک شـاخه 
دسـتک رسـوبگیر بنـدر صیـادی بریـس متعلق به سـازمان 
شـیات ایـران بمـدت یـک سـال موافقـت کـرد . عبـاس 
آذرپیـکان افـزود:  در کمیته صدور مجوز سـازه هـای دریایی 
سـازمان بـا حضـور کلیه اعضـاء از دیـدگاه فنی و مهندسـی، 
مهندسـی سـواحل، سـازه دریایی و.... مورد بحث و بررسـی 
کارشناسـی قرار گرفت و در نهایت مجوز سـاخت یک شـاخه 
دسـتک رسـوبگیر بمدت یکسـال مورد موافقت قرار گرفت . 

صید

زمینخوارانمازندران
رادرستهمیبلعند

آزاد  دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
اسـامی چالـوس وضعیـت معمـاری 
در مازنـدران را نامناسـب ارزیابـی کـرد 
و گفـت: سـوداگری با تفکیـک اراضی 
و زمیـن خـواری بـه جـان روسـتاهای 
مازنـدران افتـاده و باعـث از بین رفتن 

بافـت خـوب روسـتاها شـده اند.
علـی اصغرزاده، تغییر الگوی اجتماعی 
روسـتاهای مازنـدران را از مهم تریـن 
چالش های اسـتان برشمرد و توضیح 
داد: در ایـن میـان دانشـگاه ها به ویژه 
و  معمـاری  رشـته های  دانشـجویان 
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 
نمی شـد؛  داده  رودخانه هـا  کنـار  در 
در زمـان وقـوع سـیل گذشـته توجـه 
ناکافـی بـه این امر مشـاهده شـد. در 
گذشـته در شـهرهای شـمالی "جوی" 
بـود چـرا  تعریـف و شـناخته شـده 
کـه عـاوه بـر اینکـه آب رودخانه هـا 
بوسـیله آن بـه زمین هـای کشـاورزی 
هدایـت می شـد، در زمان سـیل پاییز 
از منجابـی شـدن زمیـن، جلوگیری و 
آب هـا بـه رودخانـه هدایـت می شـدند.

اصغـرزاده بـا ابـراز تاسـف از اینکـه در 
دانـش جدیـد جغرافیایـی در تفکیک 
ثبت اسـناد، ایـن جوی ها وجـود ندارد 
شـده  دیـده  پاک هـا  انـدازه  تنهـا  و 
اسـت، افـزود: امـروزه ایـن جوی هـا 
بیـن سـاختمان ها، مصـادره و قطـع 
شـده و بـا تفکیک هایـی کـه صـورت 
گرفت ویاهای دیگری سـاخته شدند 
و بـه همین دلیل اسـت وقتی سـیلی 
جاری می شـود خسـارت وارده بسـیار 

اسـت. باال 

قنات بهترین روش مدیریت آب در بحران های آبی 
فعالمحیطزیست:منابعآبزیرزمینیتوسطقناتدیرتماممیشود

خبر

ایرانیاندرزمانگذشتهباحفرقناتکمآبیرامدیریتمیکردند

دریــای خــزر بزرگتریــن پهنــه آبــی بســته در جهان اســت. 
ــا نقــش ژئوپلیتیکــی مهمــی در منطقه آســیای  ایــن دری
در  پژوهشــگران  رو  ایــن  از  می کنــد.  ایفــا  میانــه 
ــای خــزر  مطالعــه ای چالش هــای زیســت محیطــی دری
ــاحلی آن را  ــورهای س ــی کش ــوولیت های بین الملل و مس

ــد. مــورد بررســی قــرار دادن
دریــای خــزر بزرگتریــن پهنــه آبــی کامــا بســته در جهــان 
اســت کــه بــه طــور طبیعــی بــه هیــچ اقیانوســی متصــل 
نیســت. همیــن خصوصیــت باعث شــده کــه ایــن دریا در 

برابــر مشــکات زیســت محیطــی آســیب پذیرتر باشــد.
دریــای خــزر از شــمال بــه روســیه، از جنــوب بــه ایــران، از 
غــرب بــه جمهــوری آذربایجــان و از شــرق بــه جمهــوری 
ــا  ــن دری ترکمنســتان و قزاقســتان محــدود می شــود. ای
از طریــق رودخانه هــای ولــگا، ســپس اتــرک، کامــا 
و ســفیدرود تغذیــه می شــود. در طــول چنــد دهــه 
ــانی  ــی و انس ــل طبیع ــت مشــترک عوام ــته، فعالی گذش
باعــث وخیــم شــدن وضعیــت زیســت محیطــی دریــای 
خــزر شــده اســت. افزایــش فعالیت هــای انســان ماننــد 
ــمالی  ــمت ش ــوص در قس ــه خص ــت و گاز ب ــع نف صنای
دریــای خــزر، ماهی گیــری، کشــاورزی و توریســم، همــراه 
بــا دهه هــا ســوء مدیریــت زیســت محیطــی، منجــر بــه 

ــن آمــدن شــدید کیفیــت آب شــده اســت. پایی
داود هرمیــداس باونــد؛ اســتاد حقــوق بین الملــل و روابــط 
ــای زیســت محیطــی  ــش چالش ه ــل و همکاران بین المل
ــاحلی آن را  ــورهای س ــی کش ــئولیت های بین الملل و مس
ــش  ــگران افزای ــن پژوهش ــه  ای ــه گفت ــد. ب ــی کردن بررس
ســطح آب دریــای خــزر، آلودگــی محیــط زیســت، ظهــور 
گونه هــای بیگانــه، کــم شــدن گونه هــای جانــوری و 
ــی  ــت محیط ــی زیس ــای اصل ــیون چالش ه یوتروفیکاس

دریــای خــزر هســتند.
افزایــش ســطح آب دریــا، آلودگی هــای تولیــد شــده توســط 
صنایــع را بــه دریــا انتقــال می دهــد و باعــث کاهــش غــذای 
زمین هــا،  بــه  آب  شــدن  نزدیــک  می شــود.  ماهی هــا 
ویرانه هــا  و  زباله هــا  و  می بــرد  بیــن  از  را  ســاختمان ها 
ــاورزی  ــای کش ــن زمین ه ــوند. همچنی ــا وارد می ش ــه دری ب
ــی  ــیب هیدرولیک ــطح آب ش ــش س ــده و افزای ــب ش تخری
آب  پیــش روی  همیــن  می دهــد.  تغییــر  را  رودخانه هــا 
ــود  ــای خــزر را ناب ــی دری ــوب غرب ــوب و جن ــای جن جنگل ه

ــرده اســت. ک
رودخانــه ی ولــگا در روســیه، حــدود 80 درصــد از آب دریــای 
خــزر را تامیــن می کنــد. 95 درصــد آلودگی هــای شــیمیایی 
دریــای خــزر توســط زباله هــای ایــن رودخانــه ایجــاد شــده 
اســت. تقریبــا 90 درصــد از هیدروکربن هــای نفتــی کــه 
بــه دریــا وارد می شــوند از گل حفــاری ناشــی از فراینــد 
اســتخراج نفــت اســت. آلودگــی دریــا ممکــن اســت منجــر 
بــه تغییــرات pH، کاهــش شــفافیت آب، آلودگــی در بســتر 
دریــا، تغییــر میــزان گاز، مــرگ و میــر ماهی هــا شــود. 
ــز ممکــن  ــاری نی ــزان گوشــت ماهی هــای خاوی کاهــش می

ــد. ــی باش ــای نفت ــی از آلودگی ه ــت ناش اس

چهکسیمسوول
چالشهایزیستمحیطی

دریایخزراست؟

ــه از  ــی دریاچــه ارومی ــارک مل رییــس اداره پ
مهاجــرت 500 قطعــه پلیــکان بــه پــارک ملــی 

ــرداد. دریاچــه ارومیــه خب
بهــزاد شــیرپنجه بــا بیــان اینکــه 8 گونــه 
از ایــن پرنــده وجــود دارد و گونــه پلیــکان 
ــوع زیســت  ــه ن ــا توجــه ب ــران ب ــه ای ســفید ب

ــاس  ــزود: براس ــد اف ــی کن ــرت م ــود مهاج خ
ــکان  ــه از پلی شــمارش انجــام شــده 500 قطع
ارومیــه  دریاچــه  ملــی  پــارک  بــه  ســفید 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــد.وی ب مهاجــرت کــرده ان
ــیای  ــا، آس ــه از اروپ ــم الجث ــده عظی ــن پرن ای
ــی شــوند  ــا م ــه و ســیبری وارد کشــور م میان

اظهــار کــرد: ایــن پرنــده کیســه دار کــه طــول 
ــن  ــاری بی ــر و منق ــانتی مت ــدن آن 155 س ب
ــی و  ــا 47 ســانتی دارد در مناطــق مرداب 29 ت
باتاقــی کــم عمــق بیــن 3 تــا 4 عــدد جوجــه 
آوری مــی کند.شــیرپنجه بــا بیــان اینکــه ایــن 
نــوع پرنــده از ماهــی، ســخت پوســتان و گاهــا 
ــه داد:  ــد ادام ــی کن ــه م ــت تغذی از الک پش
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــده ای اجتماع ــکان پرن پلی
صــورت دســته جمعــی زندگــی مــی کنــد و در 
ــر  ــه جزای ــاله ب ــاه هرس ــان م ــر آب ــار و اواخ به

ــد. ــی کنن ــرت م ــه مهاج ــه ارومی دریاچ

تعــداد  گذشــته  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پلیــکان ســفیدی کــه بــه دریاچــه ارومیــه 
ــداد  ــن تع ــتر از ای ــد بیش ــی کردن ــرت م مهاج
ــود تصریــح کــرد: در گذشــته بدلیــل پرآبــی  ب
ــرایط  ــه و ش ــر 9 گان ــه و جزای ــه ارومی دریاچ
و  زیســت  پلیکانهــا  آن  مناســب  زیســتی 
جوجــه اوری مــی کردنــد امــا بدلیــل کــم 
ــه، طــی  ــر 9 گان ــه و جزای ــه ارومی ــی دریاچ آب
ــه  چندســال اخیــر تعــداد کمتــری از ایــن گون

ــد. ــی کن ــت م ــه زیس ــه ارومی در دریاچ

میزبانی پارک ملی دریاچه ارومیه

از 500 قطعه پرنده

دریاچــه ملــی پــارک اداره رییــس
ــکان ــهپلی ــهازمهاجــرت500قطع ارومی
ارومیــه دریاچــه ملــی پــارک بــه
ــه ــتدریاچ ــت:وضعی ــرداد.اوگف خب
ــا ــتوب ــبنیس ــدانمناس ــهچن ارومی
ــکان ــباعام ــکاش ــالقونم ــودبات وج
حاشــیه در پرنــدگان بــرای زیســت
ــت. ــردهاس ــختک ــیارس ــهرابس دریاچ

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در هفت ماهه نخست امسال تعداد روزهای همراه با طوفان 
گردوخاک در زابل نسبت به مدت مشابه سال قبل 500 درصد افزایش یافته است

کشف10تنچوبجنگلی
قاچاقدرساری

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
10 تـن چـوب  از کشـف  سـاری 
جنگلـی قاچاق از یـک تریلی در 

داد.  ایـن شهرسـتان خبـر 
انتظامـی  مامـوران  کـرد:  اظهـار  صفرپـور  ناصرعلـی 
ایـن فرماندهـی در حیـن گشـت زنـی در   13 کانتـری 
حـوزه اسـتحفاظی بـه یـک دسـتگاه تریلـی حامل چوب 

شـدند.  مشـکوک 
را  نظـر  مـورد  خـودروی  مامـوران  کـرد:  تصریـح  وی 
متوقـف و در بازرسـی از آن 10 تـن چـوب جنگلـی قاچاق 
100 میلیـون ریـال کـه متهـم آن را از جنـگل  بـه ارزش 
هـای بخـش کیاسـر برداشـت کـرده بـود، کشـف کردنـد.

چوب

حاشیهآزادراه»قزوین_
تهران«اززبالهپاکسازیشد

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت 
شهرسـتان البـرز گفـت: حاشـیه ی 
آزاد راه »قزوین-تهـران« از زبالـه و 
نخاله سـاختمانی پاکسـازی شـد . 
اکبـر کشـت پرور اظهـار کرد: حاشـیه اتوبان قزوین – تهـران در 
محدوده حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان البرز توسـط دو دسـتگاه 
لـودر و بـا همکاری شـرکتهای کاردانان عمارت و شـکیل سـازان 

بلنـد پایـه از نخالـه و زباله پاکسـازی شـد.
الزامـات  مسـووالن واحـد هـای صنعتـی و کارکنـان در کنـار 
قانونی برای ماحظات زیسـت محیطی یک سـری مسـئولیت 
اجتماعـی همچـون سـایر شـهروندان در قبـال محیـط زیسـت 

دارند.

زباله

آبخوانهای
البرزآبمیروند

آب  شـرکت  مدیرعامـل 
بـا  البـرز  اسـتان  منطقـه ای 
اشـاره بـه وجـود 11 هـزار حلقـه 
چـاه آب در اسـتان، گفـت: متأسـفانه آبخوان ها در حال 
از بیـن رفتـن هسـتند.داود نجفیـان بـا اشـاره بـه اینکه 
ندارنـد، گفـت:  مناسـبی  وضعیـت  اسـتان  آبـی  منابـع 
هسـتند. رفتـن  بیـن  از  حـال  در  آبخوان هـا  متأسـفانه 

وی حفـظ منابـع آبـی اسـتان را بااهمیـت توصیـف کـرد 
و خواسـتار همـکاری بیشـتر جهـاد کشـاورزی به منظـور 
و گفـت:  شـد  منطقـه  مناسـب کشـت  الگـوی  بررسـی 
تراکـم بـاالی کشـت در اسـتان مشـکات زیـادی بـرای 

اسـت. آورده  وجـود  بـه  آبخوان هـا 

البرز

تلفشدنهفتمین
خرسقهوهایشاهوار

رییـس محیط زیسـت شـاهرود 
قـاده  یـک  شـدن  تلـف  از 
خـرس قهـوه ای در اثـر برخـورد 
بـا خودروهـای عبـوری در مسـیر جـاده مجـن خبـر داد 
و گفـت: ایـن هفتمیـن خـرس قهـوه ای اسـت کـه طـی 

می شـود. تلـف   سـال گذشـته  یـک 
علی اکبـر قربانلـو ، ضمـن بیـان اینکه یـک قاده خرس 
قهـوه ای در اثـر برخـورد بـا خودروهای عبـوری در محور 
مجـن شـاهرود تلـف شـد، ابـراز داشـت: ایـن حادثـه 
سـاعت 21 شـب سـیزدهم آبـان مـاه بـه وقوع پیوسـت 
کـه در پـی آن تولـه خـرس از ناحیه سـر به شـدت دچار 

آسـیب دیدگی و درنهایـت تلـف شـد.

خرس

ــد خشکســالی  بســیاری معتقدن
مربــوط  ایــران  در  و کم آبــی  
نیســت.  کنونــی  دوره   بــه 
ایرانیــان قدیــم نیــز بــا ایــن 
مشــکل مواجــه بودنــد امــا روش 
مدیریــت ایــن مشــکل در زمــان 
ــات  ــر قن ــاوت بود.حف آن هــا متف
ــه  ــود ک ــا ب ــن روش ه یکــی از ای
ایرانیــان بــا آن توانســتند بــا کــم 
ــه  ــی ک ــد روش ــه کنن ــی مقابل آب
ــز  ــون نی ــد اکن بســیاری معتقدن

ــت. ــه آن برگش ــد ب بای
تمــام تمدن هــا در کنــار آب هــا 
قنــات  و  اســت  شــده  آغــاز 

اختــراع بــی نظیــر و شــگفت 
انگیــز ایرانیــان کــه تــا بــه امــروز 
ــی از  ــت یك ــده اس ــر مان منحص
پیشــرفته تریــن تكنیک هــا برای 
رســیدن بــه آب اســت کــه باعــث 
شــده تمدنهــا در دل خشکســالی 

ــرد.  ــم شــکل بگی ــا ه ه
بهتریــن روش برداشــت آب از 
زمیــن، بــه طــوری کــه بــه ذخایر 

آبــی زمیــن آســیبی نرســد.
مزایای حفر قنات در ایران

ســارا اردو فعــال محیــط زیســت 
ــن  ــای ای ــا از مزای ــام م ــه پی ب
ــم  ــای ک ــان بحران ه روش در زم

آبــی  می گویــد.
او مزایــای ایــن روش را اینگونــه 

اعــام کــرد:
ــات   -سیســتم اســتخراج در قن

طــوری اســت کــه آب بــدون 
کمــک و صــرف هزینــه فقــط 
ــل از  ــروی ثق ــتفاده از نی ــا اس ب

زمیــن خــارج می شــود.
- آب قنــات در مقابــل آبــی کــه 
می شــود،  اســتخراج  چــاه  از 

ارزانتــر تمــام می شــود.
-آب قنــات دائمــی اســت و در 
مواقــع اضطراری کشــت و احتیاج 
ــه  ــاس ب ــع حس ــت در مواق زراع

آب، قطــع نمی شــود.
-منابــع آب زیــر زمینــی توســط 
قنــات دیــر تمــام می شــود و 

ــی دارد. ــتفاده طوالن اس

لزومحفظقناتهای
موجود

ــس  ــزگار ریی ــه پرهی ــق گفت طب

کشــور،  هواشناســی  ســازمان 
خشکســالی و کــم آبــی در کشــور 
ــوری  ــد و نوظه ــده جدی ــا پدی م
ــا  ــابقه ای دو ی ــه س ــت بلک نیس
ســه هــزار ســاله دارد امــا اکنــون 
ــردم  ــه در م ــوال اینجاســت ک س
در زمان هــای گذشــته چگونــه 
ســرزمین  در  آب  کمــی  بــا 
خشــک خــود ســر می کردنــد 
ــای  ــه هیچــگاه دچــار بحران ه ک
اینچنینــی نمی شــدند. پرهیــزگار 
ــود شــیوه  ــه نب ــن مســاله را ب ای
مدیریــت صحیح در زمــان کنونی 
می گویــد:  و  می دانــد  مربــوط 
» گذشــتگان مــا بــه شــرایط 
جغرافیایــی و موقعیــت اقلیمــی 
کشــور واقــف بودنــد و بــه همیــن 
علــت در مناطــق کویــری از قنــات 
اســتفاده می کردنــد تــا تبخیــر و 
تعــرق آب را بــه حداقــل ممکــن 
ــه  ــت ک ــن درحالیس ــانند ای برس
ــال کــه میــزان  مــا امــروزه از کان
بــاال  را  آب  تعــرق  و  تبخیــر 
می کنیــم.  اســتفاده  می بــرد، 
آن  از  حاکــی  نشــانه ها  ایــن 
ــدر آب  ــته ق ــه در گذش ــت ک اس
و  می دانســتند  مــا  از  بهتــر  را 
ــی  ــت خوب ــرف آن مدیری در مص

داشــتند.« 
ــوان  ــه عن ــز ب محمــد برشــان نی
ــوزه آب و  ــوزه ح ــناس ح کارش
ــه  ــات ب ــور قن ــص در ام متخص
پیــام مــا می گویــد: »کشــور 
متمــادی  قرن هــای  در  مــا 
بــا خشکســالی مواجــه بــوده 
اســت و ایــن موضــوع جدیــدی 
نیســت امــا اکنــون موضــوع 

تغییــر اقلیــم مطــرح اســت 
ــا مســایلی همچــون ســو  کــه ب
چاه هــای  حفــر  مدیریــت، 
نامنظــم  مدیریــت  و  عمیــق 
ترکیــب شــده و خشکســالی 
را تشــدید کــرده اســت.« بــه 
ــای  ــد قنات ه ــه برشــان بای گفت
از  و  کــرد  حفــظ  را  موجــود 
ــا  ــود ام ــرداری نم ــره ب ــا به آنه
متاســفانه در شــرایط موجــود 
ــا  ــط، قنات ه ــت غل ــا مدیری و ب
بــه حــال  و  الیرونــی نشــده 

رهــا شــده اند.« خــود 

مزایایتوجهبهقنواتبه
جایحفرچاه

در ســالهای اخیــر بــه دنبــال کــم 
 آبــی در کشــور، بســیاری بــه 
حفــر چاه هــای مختلــف روی 
آوردنــد و همیــن موضــوع یعنــی 
برداشــت بــی رویــه از ســفره 
وضعیــت  زیرزمینــی  هــای 
و  وخیم تــر  را  آبــی  منابــع 
همچــون  دیگــری  مشــکات 
ــه  ــز ب ــن را نی ــت زمی فرونشس
دنبــال اورد. در همیــن رابطــه 

بســیاری کارشناســان معتقدنــد، 
پایین آمــدن  علــل  از  یکــی 
زیرزمینــی،  آب هــای  ســطح 
متعــدد  و  غیرمجــاز  حفــر 
از  بی رویــه  برداشــت  و  چــاه 
ســفره های زیرزمینــی اســت. 
ــته  ــان، در گذش ــه برش ــه گفت ب
ــز  ــات، آب را از مرک ــر قن ــا حف ب
می آوردنــد  بیــرون  زمیــن 
آب هــای  از  هــم  آب  ایــن  و 
ــون  ــا اکن ــود ام ــر ب ــد پذی تجدی
بــا ایجــاد چــاه، شــیره زمیــن را 
کشــیده و آب را از اعمــاق زمیــن 
همیــن  و  می کشــند  بیــرون 
ســبب  مــرور  بــه  موضــوع 
وقــوع  و  زمیــن  فرونشســت 
شــود.  مــی  بشــری  فجایــع 
ــم  ــی ه ــه آخان ــن رابط در همی
زمان هــای  در  اســت:  معتقــد 
ــاد داشــتند  گذشــته چــون اعتق
آب قنــات آب غیــر مفــت اســت 
در واقــع آبــی اســت کــه بــا 
ــی شــده  ــت اســتحصال م زحم
ــاش  ــم ت ــظ آن ه ــرای حف و ب

ــد. ــی کردن م

ته
نک

بسـیاریمعتقدندخشکسـالیوکمآبـیدرایران
مربـوطبـهدورهکنونـینیسـت.ایرانیـانقدیم
نیـزبـاایـنمشـکلمواجـهبودنـدامـاروش
مدیریـتاینمشـکلدرزمانآنهامتفـاوتبود.
حفـرقناتیکـیازاینروشـهابودکـهایرانیانبا
آنتوانسـتندبـاکـمآبیمقابلـهکنندروشـیکه
بسـیاریمعتقدنـداکنـوننیـزبایدبهآنروشـها

برگشت.
تمـامتمدنهـادرکنارآبهاآغازشـدهاسـتوقنات
اختـراعبـینظیروشـگفتانگیزایرانیـانکهتابه
امـروزمنحصرماندهاسـتیكیازپیشـرفتهترین
تكنیکهابرایرسـیدنبهآباسـتکهباعثشـده
تمدنهادردلخشکسـالیهاهمشـکلبگیرد.
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۴حفارغیرمجازدرنمیندستگیرشدند
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نمین از دستگیری چهار حفار غیرمجاز 
در این شهرستان خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

ــج  ــگاه بافــت تاریخــی بوشــهر از مرمــت پن ــر پای مدی
خانــه تاریخــی در بافــت تاریخــی بوشــهر بــا مشــارکت 
ــر  ــکان خصوصــی خب اداره کل میــراث فرهنگــی و مال

داد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت میــراث فرهنگــی، 
ــای  ــی از بافت ه ــی یک ــهر درحال ــی بوش ــت تاریخ باف
ارزشــمند کشــور محســوب می شــود کــه درحــال 
حاضــر 36 هکتــار از ایــن بافــت تاریخــی در فهرســت 

آثــار ملــی کشــور ثبــت شــده اســت.
فرزانــه اســپرغم مدیــر پایــگاه بافــت تاریخــی بوشــهر 
بــا بیــان این کــه بافــت تاریخــی بوشــهر یکــی از 
ــون  ــم اکن ــه ه ــت ک ــور اس ــمند کش ــای ارزش بافت ه
بیــش از هــزار پــاک ارزشــمند در آن شناســایی شــده 
ــای  ــر بناه ــه اکث ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف اس
ــوط  ــی و مرب ــهر تاریخ ــی بوش ــت تاریخ ــی باف تاریخ
ــده  ــاش ش ــن رو، ت ــتند از همی ــار هس ــه دوره قاج ب
ــه  ــارکتی ب ــای مش ــروژه ه ــت پ ــا تقوی ــاالنه ب ــه س ک

ــم. ــی بپردازی ــای تاریخ ــن بناه ــت از ای حفاظ
وی افــزود: در ســال جــاری پنــج خانــه تاریخــی 
ــراری  ــت اضط ــی مرم ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ب
ــه آســیایی،  ــن بناهــا شــامل خان ــه ای شــده اســت ک
خانــه حیدرپــور، خانــه فــرح بخــش و خانــه امیــری 

می شــود.
او ادامــه داد: بــه دلیــل ارزش هــای معمــاری کــه 
ــن بافــت  بافــت تاریخــی بوشــهر برخــوردار اســت، ای
ــت  ــت و حفاظ ــرای مرم ــتری ب ــه بیش ــد بودج نیازمن
اضطــراری از بناهــای تاریخــی اســت. بــه طــوری کــه 
هــم اکنــون نزدیــک بــه 20 بنــای تاریخــی شناســایی 
شــده کــه در فهرســت آثــار ثتبــی قــرار ندارنــد امــا از 
آنجایــی کــه دارای ارزش هــای معمــاری هســتند الزم 
اســت کــه هــر چــه ســریعتر مــورد مرمــت اضطــراری 

ــد.  قــرار گیرن

سوژه خانههای
تاریخیبوشهر
جانمیگیرند

ریا
ث آ
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پایان ۴0 سال انتظار برای چاپ »بردک سیاه«
اینکتابحاویاطالعاتمهمیازدورههخامنشیاناست

یغماییفرضیهجدیدیدربارهخاستگاههخامنشیانبااتکابهیافتههایباستانشناسیمطرحمیکند

بعد از گذشــت 40 ســال از کاوش های 
هخامنشــی  محوطــه  علمــی 
»بردک ســیاه« بوشــهر بــه سرپرســتی 
ــج  ــاب نتای ــی« کت ــماعیل یغمای »اس
ــی  ــه تاریخ ــن محوط ــی های ای بررس
ــران منتشــر شــد. ــخ ای ــم در تاری مه

یغمایــی در کاوش هــای خــود کــه در 
ــه چــاپ ایــن کتــاب منجــر  نهایــت ب
دوره  از  متفاوتــی  اطاعــات  شــد، 
هخامنشــیان بــه دســت مــی آورد. 
تاریــخ هخامنشــیان هنــوز آمیختــه بــا 
ســواالت و ابهامــات بســیاری اســت. 

ایــن ســوال ها  مهمتریــن  از  یکــی 
باشــد کــه خاســتگاه  ایــن  شــاید 
ــی در  ــت؟ یغمای ــیان کجاس هخامنش
ــاره  ایــن کتــاب فرضیــه جدیــدی درب
ــه  ــکا ب ــا ات ــیان ب ــتگاه هخامنش خاس
مطــرح  باستان شناســی  یافته هــای 

. می کنــد
ســال  در  بــار  نخســتین  بــرای  او 
دل  در  را  تاریخــی  محوطــه    55
کشــف  دشتســتان  نخلســتان های 
کــرد کــه ایــن محوطــه اســرار مگویــی 
افشــا  را  هخامنشــیان  دوران  از 
ــا  ــن یافته ه ــاس ای ــر اس ــرد، ب می ک
ایــران  بومی هــای  »هخامنشــیان 
ــه  ــای اورال ب ــه اینکــه از دری ــد ن بودن

ایــران مهاجــرت کــرده باشــند.«
ایــن  بســیار  اهمیــت  وجــود  بــا 
محوطــه تاریخــی، بخــت یــارِ »بــردک 
ــه  ــاب ب ــد از انق ــود و بع ــیاه« نب س
فراموشــی ســپرده شــد تــا اینکــه 
آغــاز  دوم کاوش  فصــل  ســرانجام 
شــد و امــروز ایــن محوطــه تاریخــی 
ــاپ  ــدارد و چ ــی ن ــال و روز خوش ح
ــل  ــه دالی ــا ب ــا مدت ه ــم ت ــاب ه کت
مختلــف کــه یکــی از آن هــا نبــود 
میراث فرهنگــی  مســئوالن  حمایــت 
تاخیــر  بــه  بــود  آن  چــاپ  بــرای 

ــاد. افت
در کاخ بــردک ســیاه باستان شناســان 
اشــیایی  کاخ  بقایــای  بــر  عــاوه 

همچــون یــک خنجــر زنانــه از عــاج و 
ــد  ــزار تزیینــی برخوردن چنــد قطعــه اب
ــان در کاخ  ــکونت زن ــان از س ــه نش ک
ــر آن  اســت. از ســوی دیگــر عــاوه ب
چهــار قطعــه ســنگین طــا بــاالی ســه 
کیلوگــرم کــه بــه نظــر می رســد از 
مصالــح در یــا ســنگ بنــای کاخ بــوده 
کشــف شــده اســت. در ســال 84 
هــم نقــش برجســته حکاکــی شــده 
از داریــوش اول بــا ســنگ نوشــته ای 
ــو  ــی ن ــان بابل ــی و زب ــط میخ ــا خ ب

کشــف شــد.
ــاب  ــن کت ــی« ای ــه ی »یغمای ــه گفت ب
چهــار بــار سانســور شــده تــا بــه 
ــه  ــی ک ــت. در حال ــیده اس ــاپ رس چ
ــه اداره  ــل ب ــزارش آن ســال های قب گ
میــراث فرهنگــی بوشــهر تحویــل داده 
شــده بــود و ایــن کتــاب در کتابخانــه 

ــد. ــه و ورق ورق ش ــرار گرفت ق
ــن یافته هــا حــاال  ــق ای ــات دقی اطاع
ــردک ســیاه چــاپ شــده  ــاب ب در کت
و دریچــه  جدیــدی بــه روی تایــخ 

ــد. ــوده ش ــیان گش هخامنش
هشــت  در  کــه  کتــاب  ایــن 
چنــد  »چشــم اندازی  بخــش 
»کاوش«،  دشتســتان«،  بــه 
و  »گاهنــگاری  »ســفالینه ها«، 
»بررســی  ســنجش ها«،  نخســتین 
شهرســتان  کهنــه  ده  محوطــه 
ــش  شــبان کاره«، »شناســایی و آزمای
»ماکروســکوپی  و  میکروســکوپی« 
کانســار باســتانی پــوزه پلنگــی« ، 
پیوســت و چکیــده انگلیســی ترجمــه 
همــراه  بــه  روســتایی،  کــوروش 
ســفید  و  ســیاه  و  رنگــی  تصاویــر 

اســت. شــده  چــاپ 
اســماعیل یغمایــی نویســنده ایــن 
آورده  »کاوش«  بخــش  در  کتــاب 
ــد  ــردک ســیاه یکــی از چن اســت: »ب
محوطــه انگشــت شــماری اســت کــه 
ــان  ــتیابی باستان شناس ــش از دس پی
مجــاز  غیــر  خاک بــرداران  بیگانــه، 
در  آن  آثــار  شــدن  آشــکار  یــا 
آب رســانی،  سدســازی،  راه ســازی، 
ــر  ــا دیگ ــازی ی ــاورزی و خانه س کش
یــک  نخســت  ساخت وســازها، 
آن گام  بــه  ایرانــی  باستان شــناس 
ــرده،  ــی ک ــایی و بررس ــاده، شناس نه
ــه  ــه کاوش آن پرداخت ــگ زده و ب کلن
گونــه  ایــن  متأســفانه  اســت. 
تعدادشــان  ایــران  در  محوطه هــا 
یــک  انگشــتان  انــدازه  بــه  حتــی 

نمی رســد.« هــم  دســت 

ــتانی  ــیاه« کاخ زمس ــردک س »کاخ ب
عصــر  بــه  مربــوط  اول،  داریــوش 
 12 در  و  اســت،  هخامنشــی 
برازجــان  کیلومتــری شــمال شــهر 
میــان نخلســتانهای روســتای درودگاه 
ــاپور  ــه ش ــی دو رودخان ــل تاق و مح
و دالکــی قــرار دارد، و بعــد از کاخ 
کــوروش بنــا شــده و فاقــد ظرافت هــا 
و ترکیــب خــاص رنگ هــای ســیاه و 
ســفید کاخ هــای برازجــان و پاســارگاد 
اســت. ظاهــری کاخ ســنگ ســیاه 
و  معمــاری  هنــر  لحــاظ ســبک  از 
ترکیــب رنگ هــای ســیاه و ســفید 
نشــان  آن  ظاهــری  مشــخصات  و 
می دهــد کــه ایــن کاخ بعــد از کاخ 

شده اســت. ســاخته  برازجــان 

اراضـی  در  اضطـراری  گمانه زنـی 
قمی آبـاد منجـر بـه کشـف آثـاری شـد 
کـه به احتمـال فـراوان بـه دوران اوایل 
اسـامی خصوصـا عصر سـلجوقیان می 

رسـد.
در  سرپرسـت کاوش  علیئـی  میثـم   
منطقـه  روسـتای قمـی آبـاد بـا اعـام 
ایـن خبـر گفـت: »ایـن تپـه  کوچک در 
یـک ملـک خصوصی، کنـار تپـه   اصلی 
قـرار گرفته اسـت و با توجه به سـاخت 

و سـازهای انجام شـده در داخل ملک، 
کاوش اضطـراری در این تپه در دسـتور 

کار قـرار گرفـت.«
او افـزود: »بخش هـای قابـل توجهی از 
تپـه تخریب شـده و فضـای باقی مانده 
همیـن  بـه  نداشـت  وسـعتی  چنـدان 
دلیـل، بـا توجـه بـه شـرایط تپـه و جدا 
افتـادن آن از بخـش اصلـی، چند گمانه 
ایـن  شـد.«به گفتـه  زده  آن  روی  بـر 
باسـتان شناس، کاوش در تپه  یاد شده 

منجـر بـه کشـف آثـاری – بـه احتمـال 
اسـامی،   اوایـل  دوران  از   – فـراوان 
شـد.او  سـلجوقیان  عصـر  خصوصـا 
تصریـح کرد: »بـا گمانه زنی هـای ایجاد 
شـده در محـل، آثار سـفالی شـاخص و 
اشـیاء شیشـه ای، همچنیـن آثـاری بـه 
شـکل آوار بـه دسـت آمد.«سرپرسـت 
هیـات باسـتان شناسـی بـا اشـاره بـه  
آثـار بـه دسـت آمـده از ایـن تپـه اظهار 
داشـت: »ایـن بخش از تپـه، مربوط به 
اوایـل دوران اسـامی اسـت، هرچند در 
بررسـی های سـطحی تپه  اصلی روسـتا 
کـه در بیـرون از اراضـی خصوصـی قرار 
گرفتـه اسـت، آثـاری از دوران قبـل از 

اسـام نیـز بـه دسـت آمد.«

کشف آثار دوران اسالمی 

در تپه قمی آباد

رعایتضوابطدرعرصهوحریم
کاخگلستانالزامیاست

بــا وجــود آنکــه رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــه در  ــی ک ــیگارچی و بناهای ــرای س ــظ س ــزوم حف ــر ل ــا ب ــگری باره گردش
عرصــه و حریــم میــراث جهانــی قــرار دارنــد تاکیــد کرده اســت امــا اینبــار در 
توییــت خــود بــر لــزوم رعایــت ضوابــط در عرصــه و حریــم کاخ گلســتان و 
بــازار تهــران تاکیــد کرد.مدتــی اســت کــه ســاخت و ســازهایی کــه در کوچــه 
ــود  ــام ش ــرار اســت انج ــت، ســرای ســیگارچی و ناصرخســرو ق ــه دول تکی
ــم و  ــه، حری ــازها در عرص ــاخت و س ــن س ــه ای ــت چراک ــاز شده اس خبرس
حریــم منظــری کاخ گلســتان و خیابــان 15 خــرداد 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 125 ســاله 
ــازار  ــی گلســتان و در محــدوده ب ــم کاخ جهان ــم در حری ســیگارچی را آن ه
ثبــت ملــی تهــران در شــهریور 97 صــادر کــرده بــود. بــر آن اســاس ســاخت 
دو طبقــه زیرزمیــن و ایجــاد یــک کریــدور شــبه تجــاری بــا 5/10 متــر ارتفــاع 
صــادر شــده کــه بــه طــور واضــح بــه زیرزمیــن اشــاره نکــرده و اعــام شــده 
تــا از زیــر ایــن بنــا راهــی بــه ایســتگاه متــرو متصــل شــود و یــک کریــدور 

ایجــاد شــود.

ته
نک

اینباستانشـناستوانسـتشهرافسـانهای»تموکن«رادر
دشسـتانپیداکند،امامتاسـفانهنبودحفاظتهـایالزماز
سـویمسـئوالنمیراثفرهنگیبوشـهراینشـهرتاریخیرا

درمعـرضتخریبوویرانیقـرارداد.
یافتههـاییغماییحکایتازآنداردکه»کاخبردکسـیاه«
کاخزمسـتانیداریوشاولهخامنشـیاست.دراینمنطقه
همچنیـندوکاخ»چرخـاب«وکاخ»سـنگسـیاه«هماز
دورههخامنشـیوجـوددارد.هـرچنـدبـهاعتقـادیغمایـی
تعـدادایـنکاخهـابیشـتربودهکـهبـهدلیـلبیتوجهیها
ازبیـنرفتـهاسـت.اینباستانشـناسمعتقـداسـتکـه
»دشتسـتانسـرزمینمـادریهخامنشـیانبـودهونقش
نخلهایـیکـهبـرسـکههایهخامنشـیحکشـدهداللت
براسـتنادآنهابرسـرزمینمادریشـاندارد.درکاخبردک
سـیاهباستانشناسـانعالوهبربقایایکاخاشیاییهمچون
یـکخنجـرزنانهازعـاجوچندقطعـهابزارتزیینـیبرخوردند

کهنشـانازسـکونتزناندرکاخاسـت.

گردشگریمیراث

دهمین نمایشگاه گردشگری پارس برگزار می شودمشکل اقامتگاه در جوار آرامگاه کوروش حل شد
مـدرن  اقامتـگاه  نبـود 
اقامـت  امـکان  گردشـگری و 
گردشـگران خارجـی و داخلی 
جهانـی  مجموعـه  کنـار  در 
پاسـارگاد از معضـات سـال هـای گذشـته بـوده کـه 
بـه گفتـه شـهردار پاسـارگاد بـا احـداث اقامتـگاه این 
دوشـنبه  روز  اسـفندیاری  بهنـام  شـد.  رفـع  کمبـود 
در گفـت و گـو بـا ایرنـا اعـام کرد:سـاخت اقامتـگاه 
شـهرداری پاسـارگاد در جوار آرامـگاه کوروش از اوایل 
خـرداد 97 آغـاز شـده و از ابتـدای آذر ماه امسـال به 
بهره برداری خواهد رسـید. شـهردار پاسـارگاد با اشاره 
بـه اینکـه چشـم انداز ایـن اقامتـگاه آرامـگاه کوروش 
مراجعـه  بـا  تواننـد  مـی  منـدان  اسـت، گفت:عاقـه 
)پاسـارگاد(  مادرسـلیمان  شـهرداری  سـایت  بـه 

pasargadcity.ir و یـا madarsoliman.ir نسـبت 
بـه رزرو ایـن اقامتـگاه بـی نظیـر اقـدام کننـد و ایـن 
ابتـدای  همـان  در  هـا(  سـایت  شـدن  امکان)فعـال 
آذرمـاه فراهـم خواهـد شـد. اسـفندیاری بیـان کـرد: 
بالـغ  تاکنـون  اقامتـگاه  ایـن  هزینـه سـاخت و سـاز 
بـر پنـج میلیـارد ریـال بـوده اسـت. وی ادامـه داد: 
ورودی شـهر  در  تجـاری  تبلیغـات  امـکان  همچنیـن 
برندهـای  امیدواریـم  و  اسـت  فراهـم  پاسـارگاد 
معـروف تجـاری از نصـب تبلیغـات خـود در تابلوهای 

اسـتقبال کننـد.  تجـاری 
پادشـاه هخامنشـی  بنیانگـذار و نخسـتین  کـوروش، 
بـود کـه از سـال 559 تـا 529 قبـل از میـاد به مدت 
از آسـیا حکومـت  نواحـی گسـترده ای  بـر  30 سـال 

 . کرد

نمایشـگاه  دهمیـن 
پـارس  گردشـگری 
معرفـی  بـر  تمرکـز  بـا 
گردشـگری  ظرفیت هـای 
آذر 97  تـا 24   21 از  سـامت و گردشـگری مذهبـی 
خبـری  می شود.نشسـت  برگـزار  فـارس  اسـتان  در 
بـا  پـارس  گردشـگری  بـزرگ  نمایشـگاه  دهمیـن 
و  برنامه ریـزی  معـاون  اربابـی  حسـین  حضـور 
مصیـب  میراث فرهنگـی،  سـازمان  سـرمایه گذاری 
فـارس،  اسـتان  میراث فرهنگـی  مدیـرکل  امیـری 
و  بازاریابـی  مدیـرکل  الریجانـی  ابراهیـم  محمـد 
و جمشـید حمـزه زاده  معاونـت گردشـگری  تبلیغـات 
برگـزار شد.حسـین  ایـران  هتلـداران  جامعـه  رییـس 
اربابـی معـاون سـرمایه گذاری و برنامه ریـزی سـازمان 

و گردشـگری  گفـت:  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی، 
»یکـی از دغدغه هـای بزرگ مـا در حوزه هـای مختلف 
ثـروت  بـه  میراث فرهنگـی  تبدیـل  میراث فرهنگـی، 
بـه حـوزه حفاظـت  زیـادی  بسـیار  توجـه  مـا  اسـت، 
گذشـته  امـا  داریـم  میراث فرهنگـی  از  نگهـداری  و 
دنیـا هویـت  امـروز در  ایـن جنبـه میراث فرهنگـی  از 
مالـی نیـز پیـدا کـرده اسـت.«او تصریح کـرد: »نقش 
ایـن تبدیـل کـردن میـراث فرهنگـی  نمایشـگاه ها در 
بـه ثـروت در کشـور مـا کم اهمیت دیده شـده اسـت، 
بسـیاری از کشـورهای بـزرگ دنیـا بیـش از دوسـوم 
اقتصادشـان بـر حـوزه نمایشگاه هایشـان شـکل گرفته 
اسـت، تنهـا امیـد مـا ایـن اسـت کـه ایـن را یـادآور 
شـویم کـه ثـروت و میراثـی کـه داریـم باید بـه نحوی 
بـه دنیـا نشـان بدهیـم تـا تبدیـل بـه ثـروت شـود.«

نا 
یر

: ا
س

عک

گزارش

پیامرسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از 
مدیر کل اسـتاندارد گیان نوشت: صدور 
نخسـتین نشان استاندارد حال دراستان

روزنامـه کاغذوطنبه نقل از مدیر 
جهاد کشـاورزی شهرستان کهنوج نوشت: 

تولـد اولین بره های طرح به نژادی در 
کهنوج

روزنامـه اصفهانزیبابه نقل از 
معاون عمران شـهرداری نوشت: اجرای 

227 پـروژه عمرانی در اصفهان 

روزنامه بامدادجنوب  نوشت: رد اصفهانجنوبکرمانمازندران
CFT گل به خودی بود.

بوشهر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران برگزاریسومیندوهآموزشیتوانمندسازیتشکلهایمردمنهادمنطقهیککشوردرگلستان
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از برگزاری سومین دوه آموزشی توانمند سازی 

تشکل های مردم نهاد منطقه یک کشور در گلستان خبر داد.

حضــرت  بیمارســتان  مســمومیت  مدیرگــروه 
علی اصغــر)ع( شــیراز بــا اشــاره بــه اســتفاده از روش های 
جدیــد در درمــان مســمومیت ها، از موفقیــت ایــن مرکــز 
ــر  ــر مســمومیت ها نظی ــر اث ــرگ ب ــی در کاهــش م درمان

ــر داد. ــج، خب ــرص برن ــا ق ــمومیت ب مس
حضــرت  بیمارســتان  گفــت:  صناعــی زاده  حســین 
خدمــات  دهنــده  ارائــه  مرکــز  تنهــا  علی اصغــر)ع( 
تخصصــی در حــوزه مســمومیت های دارویــی و شــیمیایی 
در فــارس اســت، اگــر چــه پاســخگوی مراجعــان از 

جنــوب کشــور نیــز محســوب می شــود.
او میانگیــن مراجعــات روزانــه بــه بخــش مســمومیت های 
ــا  ــام و ب ــر اع ــر)ع( شــیراز را 19 نف بیمارســتان علی اصغ
بیــان اینکــه شــمار مســمومیت های دارویــی و شــیمیایی 
در فــارس افزایــش داشــته اســت، اضافــه کــرد: بــه طــور 
میانگیــن جمعیتــی بیــش از 2600 نفــر ماهیانــه در ایــن 
مرکــز درمانــی پذیــرش می شــوند کــه از ایــن تعــداد 550 
ــیمیایی  ــی و ش ــمومان داروی ــان را مس ــر از آن ــا 600 نف ت

ــد. ــکیل می دهن تش
ایــن متخصــص مســمومیت گفــت: مســمومیت بــا 
ــموم  ــادول، س ــادون و ترام ــر مت ــی نظی ــاط داروهای اخت
شــیمیایی ماننــد حشــره کش ها، ســموم دفــع آفــات 
نباتــی، علف کش هــا و انــواع گــزش، از مــواردی مراجعــه 

ــی اســت. ــز درمان ــن مرک ــه ای ــده ب کنن
ــا بیــان اینکــه در گذشــته توصیــه می شــد  صناعــی زاده ب
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 اســت . مدیرگــروه مســمومیت های 
ــر)ع( شــیراز، شستشــوی  بیمارســتان حضــرت علی اصغ
بــا  مواجهــه  قدیمــی  روش هــای  دیگــر  از  را  معــده 
ــروزه  ــن روش ام ــرد: ای ــه ک ــان و اضاف ــمومیت ها بی مس
در مــورد اکثــر افــراد دچــار مســمومیت تجویــز و توصیــه 
نمی شــود، ایــن روش امــکان دارد بــه دلیــل حــل شــدن 
قــرص، کپســول و مــواد جامــد ســمی، وضعیــت بیمــار 
ــه  ــرد ک ــه ک ــراد توصی ــه اف ــی زاده ب ــد. صناع ــر کن را بدت
ــن  ــده، از روغ ــمومیت ش ــار مس ــرد دچ ــا ف ــه ب در مواجه
ــوان اقــدام پیــش بیمارســتانی اســتفاده  ــه عن کرچــک ب
شــود، گفــت: خورانــدن روغــن کرچــک بــه فــرد مســموم 

ــود. ــوب می ش ــم محس ــکار مه ــک راه ی

صناعــیزادهتصریــحکــرد:ایــنروشمنســوخ
شــدهومناســبتریــناقــدام،انتقــالبیمــار
بــهنزدیــکتریــنمرکــزدرمانــیاســت.
بیمارســتان مســمومیتهای مدیرگــروه
ــرد: ــهک ــیرازاضاف ــر)ع(ش ــرتعلیاصغ حض
ایــنروشامــروزهدرمــورداکثــرافــراددچــار
نمیشــود، توصیــه و تجویــز مســمومیت
دلیــلحــل بــه دارد امــکان ایــنروش
شــدنقــرص،کپســولومــوادجامــدســمی،

ــد. ــرکن ــاررابدت ــتبیم وضعی

برگزاریمانورپدافندغیرعامل
توسطشرکتبرقخوزستان

پدافنـد  هفتـه  مناسـبت  بـه 
بـا هـدف سـنجش  و  غیرعامـل 
و  مراکـز  آمادگـی  سـطح 
و  عملیاتـی  دسـتگاه های 
حسـاس اسـتان مانـور پدافنـد غیرعامـل  توسـط شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق خوزسـتان برگـزار شـد.رضا غضنفری، 
مدیـر عامـل ایـن شـرکت  گفـت بـا توجه بـه لـزوم ارتقاء 
سـطح آمادگی مراکز، تاسیسـات و دسـتگاه های عملیاتی 
و حسـاس اسـتان  در زمـان بـروز حادثـه و بحـران، ایـن 
شـرکت در یـک عملیات هماهنگ، مانـور پدافند غیر عامل 
را بـا قطـع برق این مراکز و دسـتگاه ها و اسـتفاده از مولد 

نمـود. برگـزار  اضطـراری  هـای 

خوزستان

شناساییچاهدارانی
کهآبمیفروشند

مرکـز  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
لرسـتان از شناسـایی چاه دارانـی 
خبـر  می فروشـند،  آب  کـه 
کـرد:  اظهـار  بیرانونـد   داد. مـراد 
متأسـفانه برخـی از کسـانی کـه چـاه کشـاورزی دارنـد، 
اقـدام بـه انتقـال و فـروش آب می کننـد.وی ادامـه داد: 
همین باعث می شـود کشـاورزان سـایر اسـتان ها بـه اینجا 
بیاینـد و بعضـًا محصـوالت آب دوسـت کشـت می کننـد. 
بیرانونـد بـا بیـان اینکـه چـاه داران بـا قیمـت گـزاف آب را 
بـه فـروش می رسـانند، تصریح کـرد: این افراد شناسـایی 
و بـه آب منطقـه ای معرفـی شـده اند امـا هنـوز برخـورد 

اسـت. نگرفتـه  آنچنانـی صـورت 

لرستان

طرحویژهپلیسدر
خراسانرضویآغازشد

از  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
پایـان عملیات ویـژه پلیس برای 
اربعیـن و آغـاز آماده باش پلیس 
بـرای ایـام شـهادت پیامبـر اکرم 
)ص( و امام حسـن)ع( و امام رضا )ع( خبر داد. سـردار 
حسـین اشـتری در حاشـیه مراسم تشییع شـهدای گمنام 
در سـتاد ناجـا برگـزار شـد، بـا حضـور در جمع خبرنـگاران 
اظهـار کـرد: مسـیر شـهادت و ایثارگـری همـواره در نیروی 
انتظامـی بـاز بـوده و نیـروی انتظامـی در راسـتای حفـظ 
آرمان هـای  از  دفـاع  و  شـهروندان  از  حفاظـت  امنیـت، 
انقـاب همچنان سـاالنه تعدادی شـهید و جانبـاز را تقدیم 

انقـاب می کنـد.

مشهد

افزایشفوتهایناشی
ازسوختگیدرفارس

قانونـی  پزشـکی  مدیـرکل 
اسـتان فـارس اعـام کـرد کـه 
در  امسـال  نخسـت  مـاه   6 در 
بـا سـال قبـل، فـوت  مقایسـه 
درصـد   3.1 حـدود  فـارس  در  سـوختگی  از  ناشـی 
افزایـش یافتـه است.سـعید غامـزاده گفـت: در 6 ماه 
اول سـال گذشـته 64 مـورد و امسـال 66 مـورد فـوت 
قانونـی  پزشـکی  مراکـز  توسـط  سـوختگی  از  ناشـی 
اسـتان فـارس تاییـد شـده اسـت. غامـزاده همچنین 
گفـت: از کل 66 فـوت شـده بر اثر سـوختگی، 35 نفر 

بودنـد. زن  مابقـی  و  مـرد 

فارس

ایجادآرامشروانیدرجامعه
ازاهدافمهمدستگاهقضایی

اختـاف  حـل  شـوراهای  رییـس 
خوزسـتان گفـت: از اهداف بسـیار 
مهم دسـتگاه قضایی پیشگیری از 
وقـوع جـرم و ایجاد آرامـش روانی 
در جامعـه اسـت. عبدالعبـاس زبیـدی نیـا معـاون قضایی و 
رئیـس شـوراهای حـل اختـاف خوزسـتان در آئیـن معارفـه 
رئیـس جدیـد دادگسـتری و معـاون دادسـتان عمومـی و 
انقـاب شـادگان ، ایجاد آرامـش روانی در جامعـه را از اهداف 
بسـیار مهـم دسـتگاه قضایـی دانسـت و بیـان کرد: دسـتگاه 
قضایـی بـرای ایجـاد امنیـت پایـدار در جامعـه تاشـهای 
گسـترده ی مـی کنـد و ایجاد آرامـش روانی و پیشـگیری از 

وقـوع جـرم از اهـداف ایـن دسـتگاه مـی باشـد.

خوزستان

بهـزاد هرمـزی رییـس هیـات مدیره 
و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب 
روسـتایی اسـتان گلسـتان بـا حضور 
در فرمانـداری شهرسـتان گالیکـش با 
مایلی فرماندار این شهرسـتان دیدار و 
درباره مسـائل و مشکات آبرسانی در 
روسـتاهای شهرستان گالیکش بحث 

و گفتگـو نمود .
عمومـی  روابـط  گـزارش  زندی-بـه 
روسـتایی  فاضـاب  و  آب  شـرکت 
اسـتان گلسـتان در این دیدار فرماندار 
شهرسـتان گالیکـش اظهـار داشـت: 
آبرسـانی به روسـتاها یکـی از مباحث 
مهـم پیش رو در کشـور می باشـد که 
مـی بایسـت توجـه ویژه هـای به این 
بخـش شـدهه و بـا تـاش مضاعـف 
ارائـه  و  مشـکات  کاهـش  شـاهد 
مطلوبتـر خدمـات بـه مـردم باشـیم .
مدیرعامـل شـرکت آبفار گلسـتان نیز 
در این نشسـت گزارشـی از فعالیتهای 
انجام شـده برای آبرسانی به روستاها 
و پـروژه هـای در دسـت اقـدام ایـن 
شـرکت در شهرسـتان گالیکش را ارائه 

. نمود 
همراهـی  خواسـتار  همچنیـن  وی 
، بخشـداران و  و همـکاری فرمانـدار 
دهیاران در راسـتای آگاهی بخشـی به 
روسـتاییان عزیـز جهـت صرفه جویی 

و مدیریـت مصـرف آب گردیدنـد.
امـور  مدیریـت  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
آبفـار شهرسـتان گالیکـش 50 روسـتا 
بـا 9660 خانـوار و جمعیتـی بالـغ بـر 
32680 نفـر را تحـت پوشـش خـود 

. دارد 
بـه  نشسـت  ایـن  از  پـس  هرمـزی 
همـراه معاونیـن شـرکت بـا حضـور 
شهرسـتان  آبفـار  امـور  مدیریـت  در 
گالیکـش بـا کارکنـان دیـدار و پس از 
آن از تاسیسـات آبرسـانی شهرسـتان 

فـوق بازدیـد نمـود. 

افزایشمواردگرگان
مسمومیتدارویی
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نفس های صنعت طالی ایران به شماره افتاد

صنعتطالیایرانقدمتیبهاندازهتمدناینسرزمینکهندارد

در حالـی صنعـت طـای ایـران قدمتـی 
ایـن سـرزمین کهـن  تمـدن  انـدازه  بـه 
دارد کـه ایـن روزهـا فعاالن ایـن حوزه در 
حیـن تـاش بـرای بقـای آن در شـرایط 
بایـد پیشـرفت و  اقتصـادی،  نامناسـب 
توسـعه کشورهای همسـایه و نوپا در این 

صنعـت را شـاهد باشـند.
ایـران یکـی از کشـورهای ثروتمنـد دنیـا 
پشـتوانه  تنهـا  می شـود کـه  محسـوب 
منابـع  تاکنـون  آن  اقتصـادی  و  مالـی 
غنـی نفتی بوده اسـت، منابع سـودآوری 
و  سیاسـی  خیزهـای  و  افـت  اگـر  کـه 
نظـر  در  هـم  را  اقتصـادی  تحریم هـای 
نگیریـم، دیـر یـا زود بـه پایان می رسـد.
البتـه چنـد سـالی اسـت کـه دولتمـردان 
وابسـتگی  از  خـروج  بـرای  تـاش  در 
اقتصـادی کشـور بـه نفـت هسـتند ولـی 

در ایـن میـان بـه نظـر می آید توجـه الزم 
را بـه ثـروت اسـتراتژیک طـا بـه عنـوان 
سـرمایه ای نسـبتًا پایـدار و بـا دوام برای 
کشـورمان ندارنـد، سـرمایه ای کـه حتـی 
بـا صـادرات مصنوعـات آن بـه خـارج از 
کشـور، معـادل وزن آن طـای خـام بـه 
آن  صـادرات  و  بازمی گـردد  کشـورمان 
نـه تنهـا چیـزی از ثروت هـای کشـورمان 
کـم نخواهـد کـرد بلکـه موجـب معرفـی 
داخـل  در  تولیـد  رونـق  و  ظرفیت هـا 

می شـود. کشـورمان 
ایـن در حالـی اسـت کـه از سـوی دیگـر 
صنعـت طـای ایـران قدمتـی بـه انـدازه 
نـه  و  دارد  ایـن سـرزمین کهـن  تمـدن 
تنهـا افـرادی خبـره و بـا تجربـه در ایـن 
هنرصنعـت پـرورش یافته انـد کـه عامـه 
ایـن  در  سـرمایه گذاری  بـا  نیـز  مـردم 
حـوزه خـو گرفته انـد بـه طوری تـا چندی 
پیـش بسـیاری از مـردم بـه ویـژه بانوان 
و  بانک هـا  آمـدن  کار  روی  علی رغـم 
سـپرده گذاری های بانکـی، بـاز هـم طا را 

بـه عنـوان یـک اندوخته ی مالـی مطمئن 
می کردنـد. نگهـداری  و  خریـداری 

متاسـفانه بـا ایـن وجـود، اوضـاع حاکـم 
بـر اقتصـاد کشـورمان نـه تنهـا نتوانسـته 
منجـر به توسـعه اقتصادی و سـرمایه ای 
صنعـت داخلـی طـای کشـور شـود بلکه 
بقـای ایـن صنعت را نیز بـه خطر انداخته 
و ایـن وضعیـت تـا حدی اسـت که مردم 
نیـز کمتـر تمایلـی بـه سـرمایه گذاری در 
ایـن حـوزه یافته انـد بـه طـوری کـه ایـن 
روزهـا سـایه ی رکـود بر سـر ایـن صنعت 

اسـت. افتاده 
تاثیـر ایـن وضعیـت به ویژه در شـهرهای 
ماننـد یـزد که بـه طا بـه عنـوان صنعتی 
پایدار، پاک و درآمدزا وابسـته هسـتند و 
جمعیـت زیـادی نیز از این طریق کسـب 
و کار می کننـد، بسـیار محسـوس تر بـوده 
بـه نحـوی که عاوه بـر شـرایط اقتصادی 
نامطلوب، قوانین غیرکارشناسـی و سـایر 
فشـارهای وارده بـر فعـاالن ایـن صنـف، 
ادامـه ایـن رونـد را بـرای آنهـا غیرقابـل 

تحمل کرده اسـت.نه تنهـا در حال حاضر 
حـوزه،  ایـن  فعـاالن  از  زیـادی  بخـش 
بیـکار شـده اند بلکـه اکنون سـرمایه های 
عظیـم بـه کار گرفتـه شـده بـرای تامیـن 
زیرسـاخت های اشـتغالزایی در این حوزه 
نیـز بااسـتفاده مانده و خـاک می خورند 
و ایـن در حالـی اسـت کـه مسـئوالن بـه 
اشـتغال  زیرسـاخت های  ایجـاد  دنبـال 

. هستند
افتـادن  خطـر  بـه  از  جـدای  متاسـفانه 
فعالیـت و دوام ایـن صنـف کـه محـدود 
آن  بین المللـی طـای  برنـد  و  یـزد  بـه 
نمی شـود، بسـیاری از صنف های وابسته 
به این حوزه نیز ممکن اسـت در شـرایط 
رکـود حاکم بـر این بازار از رونق و کسـب 
و کار بیافتنـد.آن طـور کـه ایسـنا نوشـته 
یکـی از طاسـازان یـزدی کـه نخواسـت 
نامـی از وی فـاش شـود، در گفـت   وگـو 
بـا خبرنگار ایسـنا، بـا بیان ایـن که اغلب 
کارگاه های طاسـازی به دنبال نوسـانات 
بـازار طـا و ارز و همچنیـن افزایـش نرخ 
برخـی اقـام مصرفـی وارداتـی در حالت 
رکـود و تعطیلـی به سـر می  برنـد، در این 
بـاره تصریح می کنـد: به دنبال نوسـانات 
از  بسـیاری  قیمـت  ارز،  بـازار  در  اخیـر 

مـواد مصرفـی صنعـت طاسـازی ماننـد 
موم هـای  النگـو،  تـراش  الماس هـای 
ریخته گـری و رنگ هـای مـورد اسـتفاده 
در ایـن صنعت کـه از خارج از کشـور وارد 
می  شـد، نسـبت بـه قبـل چندیـن برابـر 
شـده که با اجرت دسـت کنونـی، تولید را 

غیـر مقـرون بـه صرفـه کرده اسـت.
وی افزایـش قیمـت طا را نیـز دلیلی بر 
عـدم تمایـل افراد به سـرمایه   گـذاری در 
ایـن صنعـت و خریـد جواهـرات عنـوان 
می کنـد و می گویـد: ایـن روزها بسـیاری 
از آنهایـی کـه در ایـن حـوزه اقـدام بـه 
خریـد می  کننـد نیـز بیشـتر بـه سـمت 
ایـن  ولـی  آورده انـد  روی  خـام  طـای 
دسـته افـراد نیـز بـه دلیـل عـدم ثبـات 
قیمـت بـازار، متضـرر و نسـبت بـه آینده 

ایـن بـازار نـا امیـد شـده اند.
این طاسـاز یزدی با اشـاره به مشـکات 
پیرامـون کاهـش تولیـدات طـا در بـازار 
یـزد، بیـان می  کنـد: بـا توجـه بـه کاهش 
ابزارفروش هـا،  بـازار،  در  طـا  تولیـد 
طاسـازی  دسـتگاه های  تولیدکننـدگان 
و حتـی فروشـندگان طـای آب   شـده 
نیـز دیگـر بـه ایـن حـوزه خدمـات ارائـه 

نمی کننـد.

ته
نک

رییـساتحادیـهطـالوجواهریـزدخریدطالیآبشـدهوسـکه
ازسـویمـردمرانیـزمعضلـیبـرایایـنصنـفذکروباهشـدار
درمـوردامـکانتقلبیبودنآنهـادرهیاهوینوسـاناتاقتصادی
بـازار،تصریـحمی کنـد:طالهـایآبشـدهوسـکه  هایخریداری
شـدهقاعدتـًابایدبعدازکاهشنوسـاناتاقتصادیتوسـطمردم
بـهفـروشبرسـدولـیدرآنزمـانمتوجـهتقلبهـاوضررهای
احتمالـیدرایـنرابطهخواهندشـد.ویدراینموردبـابیاناین
کـهطالهایسـاختهشـدهبـانظـارتصنایعدسـتی،اسـتانداردو
اتحادیـهبـهبـازارعرضـهمـی  شـود،تاکیدمیکنـد:هـرچندطال
درشـرایطکنونـیوباوجودمسـائلمرتبطبامالیـاتآندیگربه
عنوانسـرمایهبهشـمارنمیآیـدامابسـیاریازافرادبـرایفراراز
مالیـاتارزشبرافزودهواجرتسـاختجواهراتاقدامبهخرید
طالیآبشـدهوسـکهمی  کننددرحالیکههیـچنظارتیدرمورد
اصالـتآنهـاوجـودنـداردوممکناسـتمتحملخسـارت  های

سـنگین  تریدرایـنموردشـوند.

گزارش

و  آب  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 
فاضـاب خوزسـتان گفـت: شکسـتگی 
بحـث  در  مشـکلی  مـارد  خاکـی  سـد 
ایجـاد  آبـادان  و  خرمشـهر  آب  کیفـی 
نمی کنـد زیـرا آب شـرب ایـن دو شـهر 
از طریـق طـرح غدیـر در حـال تامیـن 
اسـت و مسـاله خاصـی در ایـن زمینـه 

وجـود نـدارد.
مهـرداد قنواتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
بـه شکسـتگی سـد خاکـی  اشـاره  بـا 
سـد  کـرد:  اظهـار  خرمشـهر  در  مـارد 
خاکـی مارد توسـط سـازمان آب و برق 

خوزسـتان بـرای جلوگیـری از ورود آب 
شـور دریـا بـه رودخانـه کارون احـداث 
بـر  گذشـته  روز  چنـد  بـود کـه  شـده 
اسـاس اعـام سـازمان آب و بـرق بـه 
دلیـل افزایـش دبـی رودخانـه کارون و 

بـا برنامه ریـزی قبلـی بـاز شـد.
وی افـزود: شکسـتگی کـه در این سـد 
بـه وجود آمـده مشـکلی در بحث کیفی 
آب خرمشـهر و آبـادان ایجـاد نمی کنـد 
زیـرا آب ایـن دو شـهر از طریـق طـرح 
غدیـر در حـال تامیـن اسـت و مسـاله 

خاصـی در ایـن زمینـه وجود نـدارد.

و  آب  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 
در  تصریـح کـرد:  فاضـاب خوزسـتان 
صورتـی کـه طـرح غدیـر پایـدار باشـد 
و مسـاله ای بـرای آن بـه وجـود نیایـد، 
مشـکلی در بحـث کیفیـت آب شـرب 
نخواهـد  وجـود  خرمشـهر  و  آبـادان 
داشـت و شکسـتگی سـد مـارد نیـز اثر 

نـدارد. آب  بحـث کیفـی  در  چندانـی 
قنواتـی ادامـه داد: 100 درصد آب شـرب 
خرمشـهر و بخـش اعظمی از آب شـرب 
تامیـن  غدیـر  طـرح  طریـق  از  آبـادان 
می شـود و وجـود و نبـود سـد خاکـی 
مـارد اثـر چندانـی در بحـث کیفیـت آب 

شـرب ایـن دو شـهر نـدارد.

 شکستگی در سد مارد خوزستان
ترافیکمهرانبهایالم

پرحجماماروان

ــوی و  ــت ج ــن وضعی ــا آخری ــور ناج ــک و راه ــرل ترافی ــز کنت ــس مرک ریی
ترافیکــی راه هــای کشــور را تشــریح کــرد و گفــت: ترافیــک مهــران بــه ایــام 

پرحجــم امــا روان اســت.
ــای  ــاران در برخــی محوره ــارش ب ــه ب ــا اشــاره ب ــی ب ــادر رحمان ســرهنگ ن
ــارش  ــون شــاهد ب ــم اکن ــرد: ه ــای گذشــته اظهارک شــمالی کشــور در روزه
بــاران در اکثــر محورهــای گیــان هســتیم، همچنیــن مــه گرفتگــی همــراه بــا 
کاهــش دیــد نیــز در محــدوده ولــی آبــاد محــور کرج-چالــوس و ارتفاعــات 
ــه ســنگین  ــک نیم ــان ترافی ــا بی ــن ب ــراز مشــاهده می شــود.وی همچنی ه
ــی  ــد جنوب ــت: بان ــران گف ــتان ته ــای اس ــی و کاری در ورودی ه صبحگاه
آزادراه کرج-قزویــن در محــدوده پایانــه شــهید کانتــری 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.

همداناصفهان

ابتالی 7 درصد همدانی ها به بیماری خاموشدستگیری سارقان طالفروشی اصفهان
اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
شناسـایی  از  اصفهـان 
سـارق   3 دسـتگیری  و 
نیـم  و   2 کـه  مسـلح 
شـهر  در  طافروشـی  یـک  از  را  طـا  کیلوگـرم 
خبـر  بودنـد،  شـده  متـواری  و  سـرقت  اصفهـان 
اظهـار  بیگـی"  معصـوم  "مهـدی  سـردار  داد.، 
پلیـس  پیـش کارآگاهـان  روز   20 داشـت: حـدود 
500 گـرم  و  2 کیلـو  سـرقت  از  اصفهـان  آگاهـی 
از یـک طافروشـی در شـهر"اصفهان" مطلـع  طـا 
در  ویـژه  به صـورت  را  موضـوع  پیگیـری  و  شـدند 
بررسـی های  در  افـزود:  قراردادنـد.وی  کار  دسـتور 
به عمـل  آمـده مشـخص شـد 3 سـارق مسـلح بـا 

و  شـده    طافروشـی  یـک  وارد  پوشـیده  صـورت 
بـه  را  طا هـا  فروشـنده،  وجـرح  ضـرب   از  پـس 
سـرقت بـرده و متـواری می شوند.سـردار معصـوم 
بیگـی اضافـه کـرد: کارآگاهـان موفـق شـدند هر 3 
سـارق را کـه غیربومـی بودند شناسـایی و بـا اعزام 
را  آن هـا  مختلـف  شـهر   3 در  عملیاتـی  اکیـپ   3
بـه  اشـاره  بـا  انتظامـی  مقـام  کنند.ایـن  دسـتگیر 
 6 مبلـغ  بـه  را  مسـروقه  طا هـای  سـارقان  اینکـه 
میلیـارد ریـال بـه یـک مال خـر در اسـتان تهـران 
فروختـه بودنـد، بیـان داشـت: تمامی حسـاب های 
سـارقان مسـدود و یـک دسـتگاه سـواری پـارس 
طا هـا  فـروش  از  ایسـوزو کـه  یـک کامیونـت  و 

شـدند. توقیـف  نیـز  بـود  خریداری شـده 

بیماری هـای  گـروه  رییـس 
بهداشـتی  معاونـت  غیرواگیـر 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
اعـام کـرد: حـدود 7  همـدان 
درصـد جمعیـت شـهری کل اسـتان همـدان دیابـت دارند.

راضیه سـادات میرمعینـی در رابطـه بـا اهمیـت تشـخیص 
هـدف  بیـان کـرد:  بیمـاری،  ابتدایـی  مراحـل  در  دیابـت 
ایـن بیمـاری در مراحـل  مسـئوالن بهداشـت، تشـخیص 
ابتدایـی و کنتـرل آن اسـت چـرا کـه دیابـت هنـگام بـروز 
عـوارض خـود، هماننـد کاهـش عملکـرد کلیـه و ضعیـف 
شـدن چشـم، خـود را نشـان می دهـد و بـه همیـن علـت 
اینکـه  بیـان  بـا  بیمـاری خامـوش می گوینـد.وی  آن  بـه 
در سیسـتم بهداشـتی، بیمـاران دیابتـی بـه تناسـب سـن 

خـود تحـت مراقبت هسـتند، اظهـار کـرد: در مراکز خدمات 
جامـع پزشـکی مراجعـان براسـاس  سـن مـورد آزمایـش 
تشـخیص  آزمایش هـای  می گیرنـد؛  قـرار  غربالگـری  و 
بیمـاری دیابـت در صورتی کـه قنـد خـون باالی 125 باشـد 
در 2 مرحلـه و اگـر بـاالی 200 باشـد در یـک مرحلـه انجام 
معاونـت  غیرواگیـر  بیماری هـای  گـروه  می شـود.رئیس 
الزامـی  بـا  همـدان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی 
دانسـتن انجـام آزمایش هـای سـالیانه بـرای افـراد بـاالی 
30 سـال، مطـرح کرد: مصـرف دخانیات، دیابـت بارداردی، 
از جملـه  غذایـی  نامناسـب  عادت هـای  و  خانوادگـی  ژن 
مـوارد موثـر در بـروز و تشـدید بیمـاری دیابـت اسـت این 
درحالیسـت کـه بـروز دیابـت از نـوع 2 آن در سـنین باالی 

پدیـدار می شـود. بیشـتر  30 سـال، 

ان
مار

 ج
س:

عک
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افقی
1 - حســاب های یورو خارج از منطقه 

 یورو - ترازنامه

2 - قصــد و همــت - پرچم و بیرق - 

 خواب خوش

3 - روشــنی بخش - از اوراق بهادار - 

تازی  ماهی 
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 اقیانــوس کبیر - عدد فوتبالی
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دربــاره ماهیت و علل ثروت ملل« 

 - برکه

11 - عــدد مجهــول - گابی - ملت ها 

 - خاتون

12 - خدای باســتان - پادشاه مغولی 

 - پول خرد هندوســتان - نیرنگ

13 - تنهایــی - حاکــم - آنچه مورد 

است  نیاز 

14 - آبــزی متنوع - نورگیر - 

جنگی  عملیات 
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عمودی 
1 - از شــاخص های اقتصادی که در 
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 6 - نامجــرب - لطیف

7 - طرف و جهت - عشــق فرنگی 

- جنگ و ســتیز - اثر مشــهور »امیل 

 زوال« نویســنده فرانسوی

8 - ناپــدری - لوکس - درس 

 کشــیدنی - قوت الیموت

9 - باهوش - شــیرین - درس 
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15 - وزیــر دارایی ژاپن - نام ارز 

ونزوئا جدید 

جدولشماره1306

حـوزه  ماحسـینی گفت:پوشـش  سـرگرد 
در  بم-زاهـدان  راه  پلیـس  اسـتحفاظی 
12محـور فرعـی و اصلی از جملـه محور بم-

ابـاد  –رسـتم  کیلومتر،بـم   74 کرمـان 
41کیلومتـر،  –جیرفـت  بـم  25کیلومتـر، 
دارزیـن –دهبکـری 28 کیلومتر و محورهای 
دریجان،دولـت  روسـتایی  و  فرعـی 
اباد،اسـپیکان،کرک و نارتیـج، نظام شـهر و.. 
در مجمـوع حـدود 150کیلومتـر اسـت که به 
طـور میانگیـن مـی تـوان تمـام محورهـای 
اصلـی را بـه صـورت 24سـاعته ومحورهـای 
فرعـی را از طریـق تیمهـای گشـت تحـت 
پوشـش قـرار داد تـا خـاء نیروهای پلیس 
در روسـتاها دیـده نشـود و مـردم بداننـد که 

پلیس در همه جا حضور دارد.

فرمانـده پلیـس راه بـم زاهـدان افـزود: هـر 
زمـان فـرد خاطـی جـان و مـال مـردم را به 
خطـر بیندازد اعمـال قانون خواهد شـد و به 

شدت با ان فرد خاطی برخورد می شود.
قاچـاق  درخصـوص  راه  پلیـس  فرمانـده 
سـوخت عنـوان کـرد: ایـن افـراد تمکیـن به 
قانـون ندارنـد و بدلیـل اینکـه رانندگـی انهـا 
انتحـاری و مخاطـره امیـز اسـت و جهـت 
ماموریـن  دیگـر  راننـدگان  جـان  حفـظ 
راهنمایـی و رانندگـی فعـا تعقیـب و گریـز 
انجـام نمیدهنـد و اگـر پاک هـا مخدوش 

نباشد به تیم های بعدی اعام میشود 
ماحسـینی اظهارداشـت:12 دوربین ثابت به 
صـورت رفـت و برگشـت و تیم های گشـتی 
نیـز بـه دوربیـن بهمـراه دارنـد در محورها در 

حـال فعالیتنـد و نمـی تـوان گفـت کمبـود 
نداریـم امـا اگـر بتـوان فاصلـه دوربین های 
ثابـت را کمتر کرد و این فاصله به 10کیلومتر 
برسـد اثربخشـی بهتـری برجـای خواهـد 

گذاشت.
فرمانـده پلیـس راه بـم زاهـدان در مقایسـه 
 97 و   96 سـال های  اول  ماهـه  هفـت 
خاطرنشـان کرد:به صـورت کلی در تصادفات 
35درصـد  خسـارتی  و  فوتـی   ، جرحـی 
افزایـش داشـته ایم امـا در تعـداد متوفیان 
42درصـد کاهـش و از 100 درصـد تصادفـات 
45.5 درصد علت انها واژگونی ، خسـتگی و 
خـواب الودگـی بـوده اسـت کـه 52.8درصد 
تصادفـات در محورهـای اصلـی و 42 درصد 
محـور فرعـی روسـتایی  و5درصـد فرعـی و 

اختصاصـی ماننـد منطقـه ویـژه اقتصـادی 
ارگ جدیـد را شـامل میشـوند و همچنیـن 
بیشـترین سـاعات تصادفـات 8شـب تـا12 
شـب بـوده و خودروهـای سـواری و وانـت 
65درصد وموتورسـیکلت 25درصد  سهم در 
تصادفات را داشـته اند. سـرگرد ماحسینی 

اظهارداشـت: پلیـس بـا ایـن افـراد برخـورد 
قانونـی خواهد کرد اما خانـواده ها نیز نقش 
بایـد بیشـتر  اصلـی را خواهنـد داشـت و 
مراقـب فرزنـدان خود باشـند و رعایت مردم 
توانـد  مـی  پلیـس  برخوردهـای  کنـار  در 

تاثیرگذاری بهتری داشته باشد.

ــازی و  ــات بهس ــرای عملی ــری از اج ــن جعف رامی
ــات  ــی و عملی ــان طالقان ــفالت خیاب ــش آس روک
ــر شــهرک بوعلــی و کوچــه علمــدار  آســفالت معاب
5 شــهر باغیــن بــه مســاحت بیــش از 22000 هــزار 
مترمریــع خبــر داد. شــهردار باغیــن بــا بیــان 

ــوار  ــان طالقانــی حدفاصــل بول اینکــه پــروژه خیاب
امــام خمینــی )ره( تــا خیابــان انقــاب اجــرا 
شــده اســت، گفــت: در طــی اجــرای ایــن پــروژه 
ــان طالقانــی شــهر باغیــن در دو مرحلــه کــه  خیاب
مرحلــه اول آن 7000 مترمربــع آســفالت رگاژی و 

ــل  ــش کام ــع روک ــز 7000 مترمرب ــه دوم نی مرحل
آسفالت صورت گرفت.

از  یکــی  مذکــور  خیابــان  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه  ــه روزان ــد ک ــی باش ــهر م ــی ش ــیرهای اصل مس
حجــم بســیار زیــادی از تــردد را تحمــل مــی کنــد 
ــان  ــدازه خیاب ــی بیــش از ان ــه خراب ــا توجــه ب و ب
ــا  ــاال و کمبوده ــه ب ــم هزین ــی رغ ــی و عل طالقان
ــر آســفالت،  ــش عم ــرای افزای ــم ب ــم گرفتی تصمی
ــپس  ــه و س ــفالت رگاژی ریخت ــل آس ــور کام بط
ــود  ــه کمب ــا توجــه ب ــه ب ــان روکــش شــود ک خیاب
وقــت و عــدم انجــام تعهــدات توســط پیمانــکار بــا 
ــق شــدیم  ــراوان موف ــای ف ــری ه ــی و پیگی رایزن
ــل از تاســوعا و عاشــورا  ــه اول را قب حداقــل مرحل

جهــت تــردد دســتجات عــزاداری و شــهروندانمان 
آماده نماییم.

بوعلــی، کوچــه  آســفالت شــهرک  از  جعفــری 
علمــدار 5 و معابــر فرعــی آن هــا خبــر داد و 
 15000 از  بیــش  عملیــات  ایــن  طــی  گفــت: 
مترمربــع از معابــر اصلــی شــهر باغیــن بــا توجــه 
ــردد  ــده و ت ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــه برنام ب
بــاالی ایــن مســیرها زیرســازی و آســفالت شــد.

برنامه ریــزی  نداشــتن  متأســفانه  گفــت:  وی 
ــاری و  ــان حف ــول و زم ــا در اص ــی از اداره ه بعض
ــول،  ــردن اص ــت نک ــارت و رعای ــی در نظ بی توجه
عــاوه برایجــاد مشــکل بــرای شــهروندان، هزینــه 

ترمیم و بهســازی را نیز افزایش می دهد.

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 5 و نـورد 500 و 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 

مصـرف انرژی در ذوب آهن اصفهان توضیحاتی را ارائه 
نمود .

شـایان ذکـر اسـت یونیـدو سـازمان توسـعه صنعتـی 
سـازمان ملل با نام اختصاری UNIDO از سـازمان های 
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 می شـود. ایـن 
سـازمان به طـور عمده بـا دولت ها، اتحادیه های کسـب 
و کار و شـرکت های انفرادی کشـورهای در حال توسـعه 
 United Nations Industrial( می کند.یونیـدو  کار 
Development Organization( در سـال 1966 بـه 
عنـوان یکـی از برنامه هـای سـازمان ملل متحـد بنیان  
گذاشـته شـد و در سـال 1985 به عنوان یک سـازمان 

تخصصی ملل متحد معرفی شد.

علت۴5درصدتصادفاتمحوربمکرمان
خوابالودگیاست

اجرایبیشاز22000مترمربعآسفالت
طییکماهگذشته

ذوبآهناصفهانتندیسصرفهجویی
درمصرفانرژیراکسبنمود

گرگانکرمان

شهربازیگرگاندههفجر
کلنگزنیمیشود

شــهردار گــرگان از بهــره بــرداری از 40 پــروژه در دهــه فجــر 
امســال و تــاش بــرای تعــادل بخشــی در توســعه مرکــز 
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــت:در چهلمی ــر داد و گف ــتان خب اس

انقاب شهربازی گرگان کلنگ زنی می شود.
ــات  ــی و آغــاز عملی ــود در آییــن کلنــگ زن عبدالرضــا دادب
اجرایــی پــروژه تقاطــع غیرهمســطح روگــذر محــور افســران 
- بزرگــراه شــهید کانتــری اظهــار کــرد: تــاش مــی کنیــم 
ــهر  ــرای ش ــی ب ــای بزرگ ــود کاره ــرایط موج ــا درک ش ب
گــرگان انجــام دهیــم هرچنــد مــی دانیــم برداشــتن قــدم 

های بزرگ در این شرایط کار سختی است.
ــالگرد  ــن س ــبت چهلمی ــه مناس ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــه بهــره  ــروژه در گــرگان ب پیــروزی انقــاب اســامی 40 پ
بــرداری مــی رســد، افــزود: همچنیــن در ایــن ایــام 
عملیــات اجرایــی 15 پــروژه بــزرگ و ســرمایه گــذاری آغــاز 

می شود.
شــهردار گــرگان ادامــه داد: در اجــرای پــروژه هــا و برنامــه 
ــهر را  ــاط ش ــام نق ــم تم ــرده ای ــعی ک ــهری س ــای ش ه
ببینیــم و از ظرفیــت بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاران 

استفاده کنیم.
وی اضافــه کــرد: در بعضــی از برنامــه هــا و پــروژه هــای 
عمرانــی و خدماتــی، شــهرداری مســتقیم ورود کــرده و در 
ــن  ــی و خیری ــش خصوص ــت بخ ــوارد از ظرفی ــی م بعض

بهره برده ایم.
دادبــود بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاکنــون خیریــن نصــب 30 
نیمکــت شــهری و ســاخت یــک ســرویس بهداشــتی را در 
شــهر گــرگان برعهــده گرفتــه انــد، تصریــح کــرد: در حــوزه 
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 
ــادل  ــد در تع ــم هرچن ــاد داری ــه اعتق ــم ک ــرده ای ــزی ک ری
ــص  ــا مخت ــا تنه ــر اســت ام ــرگان موث بخشــی توســعه گ

گرگان نیست.

توسعهارائهخدمات
الكترونيكدرسطحتوزيع
نيرويبرقشمالكرمان

محمــود شــهبا در نشســت شــوراي 
معاونيــن شــرکت بــا تقديــر از كاركنان و 
ــر در  ــه برت ــب رتب ــر كس ــران بخاط مدي
گفــت:   رجايــي  شــهيد  جشــنواره 
بحمدالــه  بــا تــاش و همــت همــكاران 
در بخــش خدمــات مشــتركين و در 
انــداز1404  چشــم  ســند  راســتاي 
ــك  ــت الكتروني ــات دول ــت خدم فعالي
بصــورت كاربــردي در ســطح مركــز 
ــه  ــا اشــاره ب اســتان  ايجــاد شــد.وي ب
ســند اســتراتژيك شــركت در افــق 1404 
حضــوري،  مراجعــات  كاهــش  و 
ــه  ــردن اراي ــي ك ــايي و الكترونيك شناس
ــت  ــز اهمي ــردم را حاي ــه م ــات ب خدم
دانســت و بــا اشــاره بــه حجــم وســيع 
بــراي  راه  بهتريــن  خدمات رســاني 
خدمــات  پياده ســازي  و  گســترش 
دولــت الكترونيــك را مشــاركت و كار 
جمعــي در ايــن خصــوص عنــوان كــرد و 
گفــت: »انتظار مي رود همه همــكاران در 
ايــن عرصــه فعــال شــده و كمــك كننــد 
تــا بتوانيــم بــا توجــه بــه كمبــود بودجــه 
بــا بهره گيــري از مشــاركت و خــرد 
ــده  جمعــي كارهــاي وســيعي كــه برعه
ــه نحــو احســن  مــا گذاشــته شــده را ب
ــار  ــهبا  اظه ــود ش ــام دهيم.«محم انج
انجــام  بــراي  زمينــه  داشــت:  
ــوص   ــركت در خص ــاي كان ش برنامه ه
پياده ســازي خدمــات الكترونيــك در 
امورهــا ي اجرايــي در جهــت انجــام 
بخشــي از تكاليــف صنعــت بــرق در 
و  الكترونيــك  دولــت  حــوزه 
ــت. ــده اس ــم ش ــازي فراه هوشمندس

هدشد. 
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جلسههماندیشیمالکین
شهرککوثرباشهردارهشتگرد

زحمــات  از  تشــکر  ضمــن  مالکیــن  جلســه  ایــن  در 
مســئولین ، رفــع مشــکل مالکیــت را حاصــل تــاش 

جمعی مردم و مســؤالن دانستند .
ــکر از  ــن تش ــز ضم ــتگرد نی ــهردار هش ــی ش ــر بهمن  امی
ســعه صــدر مالکیــن ، خواســتار مشــارکت در ســاخت و 

ابادانی این شــهرک شد .
ــاخت  ــرای س ــم ب ــا ه ــه ب ــاهللا هم ــت : انش ــی گف  بهمن
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 
نارضایتــی  موجــب  متمــادی  ســالیان  کــه  اراضــی 
بــوده  شــهروندان گردیــده دغدغــه همیشــگی شــورا 
اســت و در حــد تــوان مــا نیــز بعنــوان نماینــدگان مــردم 
ــوده  ــری نم ــط پیگی ــادی ذیرب ــق مب ــوع را از طری موض
ــاغ رای هیئــت نظــارت  ایــم و اکنــون رفــع مشــکل و اب
ــی در  ــظ اراض ــون حف ــاده 33 قان ــال م ــر ابط ــی ب مبن
همــه  خرســندی  موجــب   ، شــهرک کوثــر  خصــوص 

گردیده است .
در  را  و شــهرداری  تــوان شــورا  تمــام  پــور  شــجری 
ــدواری کــرد  ــار امی ــن شــهرک دانســت و اظه ســاخت ای
ــی و  ــاهد آبادان ــم ش ــورای پنج ــان دوره ش ــا پای ــه ت ک
ــدی  ــید مه ــود .س ــم ب ــهرک خواهی ــن ش ــکونت در ای س
ــیون  ــس کمیس ــورا و رئی ــس ش ــب رئی ــاری نای میرغف
فضــای ســبز هــم از بررســی کاربریهــای موجــود و ارائــه 
ــرای احــداث فضاهــای ســبز در ایــن  طــرح هــای الزم ب
ــهرداری  ــا در ش ــکاران م ــت : هم ــر داد و گف شــهرک خب
ــری  ــی و پیگی ــروع کار عمران ــرای ش ــدات الزم را ب تمهی
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 
رییــس  جــوادی  .علــی  برداریــم  گام  زمینــه  ایــن 
کمیســیون عمــران شــورای اســامی شــهر هشــتگرد 
ــن اراضــی توســط  ــرداری از ای ــت : مراحــل نقشــه ب گف
عمرانــی  االت  ماشــین  و  صــورت گرفتــه  شــهرداری 
شــهرداری آمــاده شــروع عملیــات در ایــن شــهرک مــی 
باشــند . جــوادی گفــت : علــی رغــم کمبودهــای مالــی ، 
ــهر در  ــی در ش ــدد عمران ــای متع ــروژه ه ــبختانه پ خوش
حــال اجــرا بــوده و آســفالت معابــر ، جدولگــذاری ، 
ــی عرضــه  ــازار دائم ــداث ب ــز اح ــتانها و نی بهســازی بوس
ــرای  ــه آنهاســت و آمادگــی الزم ب صنایــع دســتی از جمل

اجرای شــبکه معابر شــهرک کوثر نیز وجود دارد .

 پیام
استان ها

ن
غی

 با
ی

دار
هر

 ش
س:

عک

اولینپروازاراک-تهران5آذرانجاممیشود
مدیر فرودگاه اراک از راه اندازی پرواز اراک – تهران و انجام اولین پرواز در 5 آذرماه سال جاری 
خبر داد.
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فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-70(
شرکتگازاستانکرماندرنظرداردمناقصهایراباشرایطذیلبرگزارنماید

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد 
از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن بــه شــماره 33239661 
یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــه در بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه 
)در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا  7-15 ( اقــدام و دفترچــه اســتعام  ارزیابــی کیفــی را نیــز  از  
ــه مفــاد آن،  مــدارک  ــا توجــه ب ــه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافــت و ب ــی اطــاع رســانی مناقصــات ب ــگاه مل ســایت پای
مــورد نیــاز  را  جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانــه تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ 
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 
معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب 
اطاعــات بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و الزامــا 

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

کدفراخوان1397.3903شمارهمجوز97/8/15تاریخچاپنوبتاول1095مدتزماناجرا)روز(

2/660/000/0003.178.992مبلغ تضمین)ریال(97/8/19تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

موضوع : واگذاری خدمات بهره برداری در شهرستان جیرفت

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

نوبتاول

روابطعمومیشرکتگازاستانکرمان
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-  آگهـی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی - برابـررای شـماره 139760319079000477 مـورخ 97/06/11هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند  رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک رودبار جنوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
دادعبـاس چـکاوک فرزنـد دادی بشـماره شناسـنامه 10748 صـادره از کهنـوج در یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت 1076 متـر مربع پـاک 376 فرعـی از 187 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 187 اصلـی قطعـه سـه واقع در رودبـار جنوب – روسـتای حیدرآباد  بخش بخش 
46 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای دادی دژبند سـنجری محرز گردیده اسـت.  لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/01- تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/08/15

علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالکم.الف655  

قانـون  موضـوع  هـای  هیـات  آرای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سندرسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک عنبرآبـاد تصرفـات مالکانـه و بامعارض 
متقاضیـان ذیـل محـرز گردیـده اسـت .لذابمنظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در جرایـد 
کثيراالنتشـار و محلـی آکهـی میگردد ، چنانچه شـخص یا 
اشـخاصی اعم از حقیقی و حقوقی نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضیان ذیل اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره ثبت اسـناد و اماک عنبراباد تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید ، ظرف مدت یکماه از تاريخ تسـليم اعتراض 
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.

1-برابر رای شـماره 139760319014003169- 1397/5/28 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 242/80  مترمربع 
مفـروز قسـمتی از پـاک 43 - اصلـی بخـش 45 کرمان 
واقـع در اراضـی خضـر آبـاد عنبرابـاد بنـام آقـای شـهرام 
کرمشـاهی فرزنـد نـواب و از محـل مالکیت رسـمی آقای 

دادمـراد نخعـی محـرز گردید.
 -139760319014003133 شـماره  رای  برابـر   -2
1397/5/25 ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 250 
مترمربـع مفـروز قسـمتی از پاک 50- اصلـی بخش 45 
کرمـان واقـع در اراضـی عنبراباد بنام خانـم فاطمه قصری 
بلـوچ فرزنـد پنجعلـی و از محـل مالکیـت اقـای مجیـد 

ابراهیمـی محـرز گردیـد.
 -139760319014003170 شـماره  رای  برابـر   -3
1397/5/28 ششـدانگ سـه باب مغازه تجاری مشتمل 
بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 80/116 مترمربـع مقروز 
قسـمتی از پـاک 50- اصلـی بخـش 45 کرمـان واقـع 
در اراضـی عنبرابـاد بنـام خانـم سـمیه عمرانـی سـاردو 
فرزنـد عطـاء و از محـل مالکیـت مجیـد ابراهیمی کسـر 

گردیـده اسـت.
 -139760319014003069 شـماره  رای  برابـر   -4
1397/5/23 بصـورت ششـدانگ یک قطعـه باغ مرکباتی 
مشـتمل بـر خانه بـه مسـاحت 4547 مترمربع قسـمتی 
از  از 14 فرعـی  از پـاک 305- اصلـی مفـروز و مجـزا 
305- اصلـی بخـش 34 کرمـان واقـع در اراضـی زمیـن 

انبـاری، گمـرکان جبالبـارز جنوبـی عنبراباد بنـام خانم صنم 
پهلـوان گمـركان فرزنـد دادشـاه و از محل مالکیت رسـمی 

غامحسـین ابراهیمـی محـرز گردیـد.
مـوازی   139760319014000446 شـماره  رای  برابـر   -5
هشـت سـهم و پنجاه و نه صدم سـهم مشـاع از 96 سـهم 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ و زمیـن مزروعی به مسـاحت 
كل 104002 متـر مربـع( قسـمتی از بـاک 32- اصلـی 
مفـروز مجـزا از پـاک 9 فرعـی از 32- اصلـی بخـش 45 
کرمـان واقـع در اراضی احمدابـاد طیـاری عنبرابادبنام آقای 
محمدبهـروز فرزنـد حسـن و از محل مالکیت رسـمی اقای 

کامبوزیـا سـنجرى محـرز گردید.
مـورخ   1397660319014003170 شـماره  رأی  6-برابـر 
1397/5/28ششـدانگ یکبـاب خانـه و باغچـه بمسـاحت 
357مترمربـع پـاک ، فرعـی از 49- أصلـي بخـش 45 
کرمـان واقـع در اراضی محمداباد عنبراباد بنـام اقای مهدی 

سـاالری سـهران فرزنـد علـی و از
محل مالکیت رسمی خانم فرخنده امیری محرزگردید.

مـورخ   139760319014003022 شـماره  بـرای  7-برابـر 
1397/5/21 بصـورت ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 
425 مترمربـع پـاک – فرعـی از 47- اصلـی بخـش 45 
کرمـان واقـع در اراضی احمداباد عنبراباد بنـام اقای ابراهیم 
احمـد یوسـفی سـرحدی فرزنـد مـرادو از محـل مالكيـت 
رسـمي اقـای غامحسـین پـور حـق وردی محـرز گردیـد .

8-برابـر رأی شـماره 139760319014002074 – 1397/4/6 
بصورت ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل برباغ به مساحت 
2385 مترمربـع پـاک - فرعـی از 417- اصلی بخش34 
کرمـان واقـع در قطعـه 2و3 در اراضی مردهک )گرم سـاالر 
رضـا ( بنـام آقـای حسـین غامعلـی پـور گرمـی فرزنـد 
خدارسـان و از محـل مالکیـت اقـای حسـین غامعلی پور 

گرمی محـرز گردید.
  -  139760319014003463 شـماره  رای  برابـر   -9
بصـورت ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 140/19 
مترمربـع پـاک - فرعـی از 49 - اصلـی بخـش 45 
کرمـان واقـع در قطعـه یـک اراضـی محمدابـاد عنبراباد 
بنـام آقـای محمدرضـا اشـرف ابـادی فرزنـد ناصـر و از 
امیـری محـرز  آقـای عبـاس  محـل مالکیـت رسـمی 

گردیـد . م.الـف 1943
تاریخ انتشار نوبت اول 15/8/97

 تاریخ انتشار نوبت دوم 30/8/97

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

رودبارجنوب 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی  برابـررای شـماره1397603190790004912مورخ12/
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 بامعـارض 
متقاضـی خانـم ملوک خـرد نژاد فرزند سـید محمد نقی بشـماره 
از  دانـگ مشـاع  بمیـزان دو  یـزد  از  شناسـنامه 45116 صـادره 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 246458 

متـر مربـع پـاک 30 فرعـی از 256 اصلـی قطعـه سـه واقـع در 
رودبـار جنـوب روسـتای محمـد آبـاد کتکـی بخـش 46 کرمـان 
خریـداری ملـک رسـمی آقای اسـام احمـدی )شـمبوئی( محرز 
گردیـده اسـت  لـذا بـه منظـور اطـاع 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 

شـد  خواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/08/15
علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالکم.الف6۴0

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

رودبارجنوب 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابررای شـماره 139460319002006426 مـورخ 94/10/05 هیات اول 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند  رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم مریـم مداحی 
نـژاد فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 464 صـادره از رودبارجنوب در 
یـک بـاب خانه به مسـاحت 556/14 متـر مربع پـاک 347 فرعی 
از 186 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 187 اصلـی مفـروز و 

مجـزی شـده از پـاک 186 اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب 
– روسـتای صولوئیـه  بخـش 46 کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای جعفـر خـاوش محـرز گردیـده اسـت.  لـذا بـه منظـور اطـاع 
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  
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/01

علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالک

آگهیحصروراثت 
دارای  علـی  فرزنـد  زاده  ابراهیـم  زهـرا  خانـم 
دادخواسـت  بشـرح  شناسـنامه278   
توضیـح   1397.8.14 مـورخ   شـماره970528  
داده شـادروان  علـی ابراهیـم زاده فرزنـد حسـین  
بشناسـنامه 5  در تاریـخ 1395.12.25در شـهر رفسـنجان  فـوت 

از: عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر  وراثـت  و  شـده  
 2980118915 ش  ش  علـی  فرزنـد  زاده  ابراهیـم  1-مهـدی 
علـی  فرزنـد  زاده  ابراهیـم  متوفی2-زهـرا  1368فرزنـد  متولـد 
ابراهیـم  فرزنـد متوفـی3- محمـد  ش  ش278 متولـد1358 
زاده فرزنـد علـی ش  ش2900متولـد 1361 فرزنـد متوفـی4-

زهـره ابراهیـم زاده فرزنـد علـی ش  ش497 متولـد 59  فرزنـد 
متوفی5-ملیحـه  ابراهیـم زاده فرزنـد علـی ش  ش5800متولـد 
1365 فرزنـد متوفی6-محدثـه  ابراهیـم زاده فرزنـد علـی ش  

متوفـی. فرزنـد   1371 متولـد  ش3040236695  
لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامـه های کثیراالنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 
شـورای حـل اختـاف 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.
دفترشورایحلاختالفشماره5شهرستانرفسنجان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
-برابـررای شـماره139760319079000491 مورخ97/06/12هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند  رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک رودبار جنـوب تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای سـید محمد تقی خرد 
نـژاد فرزنـد سـید علی اکبر بشـماره شناسـنامه 6 صـادره از یزد در میزان سـه دانگ مشـاع از 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 246458متر مربـع پـاک 30 فرعی از 
256 اصلـی مغـروز و مجـزی شـده از پـاک 256 اصلـی قطعه سـه واقع در رودبـار جنوب – 
روسـتای محمد آباد کتکی بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای اسـام احمدی 
)شـمبوئی( محـرز گردیـده اسـت  لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/01-تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/08/15

علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالکم.الف639

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی - برابـررای شـماره139760319079000538مورخ97/06/26هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند  رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی خانـم فاطمـه خـوروش فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1029 صـادره از کهنوج 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 126 متـر مربـع پـاک 1271 فرعـی از 188 اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 188 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب شـهرک انقاب – 
کوچـه فجـر 14 بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی 
محـرز گردیـده لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 

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

علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالکم.الف636

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی -برابـررای شـماره 139760319079000411 مورخ 97/05/21هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند  رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای حسـین 
سـاالری فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 374 صـادره از جیرفـت در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 542 متـر مربـع پـاک 1269 فرعـی از 188 اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
188 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب – خیابـان هفـده شـهریور – کوچـه شـهید 
دسـتوری بخـش بخـش 46 کرمـان خریداری از مالک رسـمی عبدالحسـین ،محمد مهدی 
،مهسـا مهیمـی و خانـم فاطمه بیگ مـرادی محرز گردیده اسـت  لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد -تاریخ انتشـار نوبـت اول : 97/08/01-تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 97/08/15
علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالکم.الف657

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

برابـررای شـماره139760319079000537مورخ26 /97/06هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند  رسـمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای اسـفندیاربامری جاز 
فرزند درویش بشـماره شناسـنامه 1210 صادره از رودبار جنوب در یک باب خانه به مسـاحت 
462 متـر مربـع پـاک 1273 فرعـی از 188 اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 188 اصلی 
قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب- بلـوار والیت- کوچه شـماره 3 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای عبدالحسـین ، محمد مهدی مهیمی و خانم مهسـا مهیمی،فاطمه بیـگ مرادی محرز 
گردیـده اسـت لـذا به منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/01-تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/08/15

علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالکم.الف656

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
- برابـررای شـماره139760319079000493مورخ97/06/12هیات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند  رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای علیرضـا وفائی فرزند 
حسـن بشـماره شناسـنامه1342 صادره از یزد در میزان یک دانگ مشـاع از ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت 246458 متر مربع پاک 30 فرعـی از 256 اصلی مغروز 
و مجـزی شـده از پـاک 256 اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب – روسـتای محمد آباد 
کتکـی بخـش 46 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای اسـام احمدی )شـمبوئی( محرز 
گردیـده اسـت  لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/01- تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/08/15

علیرحمانیخالصرئیسثبتاسنادوامالکم.الف638

مدیریتروابطعمومیواموزشهمگانی

 آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

شـرکتآبوفاضـالباسـتانکرمـاندرنظـرداردارائـهخدماتپاسـخگوییبـهخطوطتلفـن122را
بـابـرآورد5.513.09۴.120ریـالازمحـلاعتباراتداخلـیازطریقبرگـزاریمناقصهبـهپیمانکارواجد
شـرایط)شـرکتهایخدماتـی(واگـذارنماید.لـذاازکلیـهشـرکتهایخدماتـیکـهدارایگواهـیصالحیت
معتبـردررشـتهمربوطـهوگواهـیصالحیـتایمنـیادارهکارراداراباشـند،دعـوتمـیشـودحداکثرتا
پایـانوقـتاداری97.8.26جهـتدریافـتاسـنادمناقصـهبـهدفتـرامـورقراردادهـایشـرکتآبفا

کرمـانواقـعدربلـوار22بهمـنابتـدایبلوارسـاوهمراجعـهنمایند.

-مبلـغتضمیـنشـرکتدرمناقصـه: 275.700.000 ریـال به صـورت ضمانتنامه بانکـی و یا واریـز وجه نقد به 
حسـاب سـپرده شـرکت آبفا کرمان می باشـد.

-آخریـنمهلـتتسـلیمپاکتهایحـاویمـدارکارزیابـیپیمانـکاران،تضمینشـرکتدرفرایندارجـاعکارو
پیشـنهادقیمتبـهدبیرخانهشـرکت: سـاعت 15 مـورخ 97.9.6

-افتتاحپاکتهایالفوبوج: ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 97.9.7 
-حداقلتعدادپاکتهایپیشنهادقیمتجهتافتتاحدوپاکتالزامیمیباشد.

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

شماره۴5/الف/8-97م
نوبتاول

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
فاقدسندرسمی

قانــون   3 مــاده  موضــوع  آگهــی 
ثبــت  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض

رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف  آراء صــادره هیــات موضــوع  برابــر 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه و بالمعــارض  مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکان
ــذا مشــخصات متقاضیــان  ــده اســت ، ل متقاضیــان محــرز گردی
وامــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
نوبــت آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــالک مح ــناد و ام اس
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
ــد  ــای محم ــف 1- آق ــد. ردی ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضای را ب
جعفــر هاشــمی فرزنــد فــرخ شــماره شناســنامه 99 صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــی 2619633941 در شش ــماره مل ــه ش ــتارا ب از آس
قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی بــه مســاحت 9005/82 
ــل  ــع در لوندوی ــی واق ــی از 2- اصل ــالک 3138 فرع ــع پ مترمرب
بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی شــیرینعلی 
شــاهد. ردیــف 2- وراث مرحومیــن خدیجــه و حــوا نســاء زریــن 
ــه  ــک قطع ــف در ششــدانگ ی ــدان لطی )مشــاعا بالســویه( فرزن
زمیــن مزروعــی کاربــری مســکونی و باغــات بــه مســاحت 2050 
مترمربــع پــالک 5253 فرعــی از 7- اصلــی واقــع در قریــه 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی ــاد بخ ــاس آب عب
خــود متقاضیــان . ردیــف 3- خانــم شــهناز لقمانــی فرزنــد 

ــماره  ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 7467 ص ــماره شناس ــم ش عظی
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی 2619245184 در س مل
ــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه  قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــی  ــی از 8- اصل ــالک 2754 فرع ــع پ مســاحت 197/63 مترمرب
مفــروز و مجــزی شــده از 433 و 434 فرعــی از 8 اصلــی واقــع 
در قریــه ویرمونــی بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
رزاق اســدالهی. ردیــف 4- خانــم شــهین باغچــه ســرائی فرزنــد 
ــماره  ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 28 ص ــماره شناس ــیروس ش س
ملــی 2619786304 در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ صیفــی 
کاری کاربــری بــاغ بــه مســاحت 1570/89 مترمربــع پــالک 1161 
ــی از 11  ــروز و مجــزی شــده از 43 فرع ــی مف ــی از 11- اصل فرع
اصلــی واقــع در قریــه باغچــه ســرا بخــش 32 گیــالن خریــداری 
ــم  ــف 5- خان ــرائی. ردی ــه س ــیروس باغچ ــمی س ــک رس از مال
ــد ســیروس شــماره شناســنامه 706  ــا باغچــه ســرائی فرزن مین
ــه شــماره ملــی 2619286298 در ششــدانگ  صــادره از آســتارا ب
ــاحت  ــه مس ــات ب ــری باغ ــیفی کاری  کارب ــاغ س ــه ب ــک قطع ی
ــروز و  ــی مف ــی از 11- اصل ــالک 1162 فرع ــع پ 1445/34 مترمرب
مجــزی شــده از 43 فرعــی از 11 اصلــی  واقــع در قریــع باغچــه 
ــک رســمی ســیروس  ــداری از مال ــالن خری ســرا بخــش 32 گی
باغچــه ســرائی  ردیــف 6- آقــای مهــران ســپهردار فرزنــد 
جبرائیــل شــماره شناســنامه 2 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 
ــدانگ  ــعیر شش ــاع از 96 ش ــعیر مش 2619977231 در 93/5 ش
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری 
مســکونی بــه مســاحت 358/98 مترمربــع  پــالک 1344 فرعــی 
ــداری از  ــالن خری ــش 32 گی ــه بخ ــع در قلع ــی واق از 12- اصل
ــم ســارا  ــف 7- خان ــران ردی ــری عنب ــراء رنجب ــک رســمی ام مال
صمــدی نمیــن فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 4537 صــادره 
از اردبیــل بــه شــماره ملــی 1464970440 در 93/5 شــعیر مشــاع 

از 96 شــعیر ششــدانگ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 298/66 مترمربــع پــالک 1345 
فرعــی از 12- اصلــی واقــع در قلعــه بخــش 32 گیــالن خریــداری 
ــم  ــم مری ــف 8- خان ــه. ردی ــبزعلی طنطن ــمی س ــک رس از مال
ــد معرفــت شــماره شناســنامه 16 صــادره از آســتارا  ــی فرزن وصل
ــاع از 96  ــعیر مش ــی 2619861684 در 93/5 ش ــماره مل ــه ش ب
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــعیر ششــدانگ ششــدانگ ی ش
ــع  ــه مســاحت 166/22 مترمرب ــاب ســاختمان یــک طبقــه ب یکب
ــش 32  ــه بخ ــع در قلع ــی واق ــی از 12- اصل ــالک 1347 فرع پ
ــل.  ــی اص ــادی مکتب ــمی میره ــک رس ــداری از مال ــالن خری گی
ردیــف 9- میریوســف ســیدی اصــل عنبــران فرزنــد عظیــم 
شــماره شناســنامه 2617 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 
2619400961 در 93/5 شــعیر مشــاع از 96 شــعیر ششــدانگ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری 
ــی  ــالک 1348 فرع ــع پ ــه مســاحت 128/09 مترمرب مســکونی ب
از 12- اصلــی واقــع در قلعــه بخــش 32 گیــالن خریــداری 
ــای  ــف 10- آق ــران. ردی ــدار عنب ــی پای ــمی صاحبعل ــک رس از مال
محبــوب ســعادتی فرزنــد عیســی شــماره شناســنامه 23 صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــی 2619734551 در شش ــماره مل ــه ش ــتارا ب از آس
ــع  ــاحت 250 مترمرب ــه مس ــکونی ب ــری مس ــن کارب ــه زمی قطع
پــالک 298 فرعــی از 22- اصلــی واقــع در قریــه گیلــده بخــش 
32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع مراجع ــت مان مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/8/15            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/8/30
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا- عباس نوروزی               9220

                            دادنامه
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   1 شــعبه   9709981825100158 پرونــده کالســه 
ــان:  ــی شــماره 9709971825100810 – خواه ــم نهای ــش تصمی ــتان تال شهرس
ــدی  ــماعیل امی ــده: اس ــمعیل – خوان ــد اس ــت فرزن ــاری شکردش ــلمه توم س
کلنگســتانی فرزنــد عنایــت الــه – خواســته: طــالق بــه درخواســت زوجــه – دادگاه بــا مداقــه 
در اوراق پرونــده ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بشــرح ذیــل 

ــه صــدور رای مــی نمایــد ــادرت ب مب
رای دادگاه

درخصــوص دعــوی ســلمه تومــاری شکردشــت فرزنــد اســمعیل بــه طرفیــت شــوهرش بــه 
نــام اســماعیل امیــدی کلنگســتانی فرزنــد عنایــت الــه بــه خواســته صــدور حکــم بــه الــزام 
ــه طــالق بدیــن شــرح خواهــان خواســته اش را توضیــح داده کــه در 86/7/17  ــده ب خوان
خوانــده او را عقــد خــود در آورده و فقــط 8 مــاه بــا همدیگــر زندگــی مشــتکر نمودنــد امــا 
ــر 8 ســال اســت کــه او در  ــغ ب ــده او را بالتکلیــف رهــا نمــود  و اینــک بال بعــد از آن خوان
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 8 ســال 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 الــزام خوانــده را بــه طــالق خواســتار شــده 
اســت و در مــورد محــل اقامــت بســتگانخوانده گفــت کــه شــوهرش اصالتــا اهــل ماســال 
بــوده ولــی در تهــران زندگــی مــی کردنــد و چــون مــدت کوتاهــی بــا خوانــده زندگــی کــرده 
ــدارد و هــم چنیــن ادامــه  ــده ن ــا ســکونت بســتگاه خوان اصــال آدرســی از محــل اقامــت ی
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 
ــماره 97/4/21-970-8889  ــه ش ــه نام ــود ک ــتعالم نم ــده اس ــت خوان ــوص وضعی در خص
واصلــه از زنــدان داللــت بــر ایــن دارد کــه خوانــده برابــر نامــه محکومیــت اجــرای احــکام 
تالــش بــه اتهــام ســرقت و ضــرب و جــرح مشــارکت در ســرقت مســلحانه بــه 8 ســال و 

ســه مــا حبــس و رد مــال محکــوم شــده کــه از تاریــخ 90/6/22 در حیــن اســتفاده از امتیــاز 
ــاز مرتکــب غیبــت شــده اســت )ص 29( ســه نفــر گــواه نیــز از ســوی خواهــان در  رای ب
ــزل مــادرش  ــر 8 ســال اســت کــه من ــغ ب ــد کــه خواهــان بال دادگاه حاضــر شــدند و گفتن
ــرادرش تامیــن مــی نمایــد و خبــری از خوانــده نمــی باشــد  اســت و خــرج او را مــادرو ب
در ادامــه رســیدگی دادگاه قــرار ارجــاع امــر بــه داوری را صــادر نمــوده کــه تالــش داوران در 
ــد  ــی دانســته ان ــوده و مصلحــت را در جدائ ــی ثمــر ب انصــراف خواهــان از خواســته اش ب
اینــک ایــن دادگاه بــا نگــرش در اوراق پرونــده و عنایــت بــه محتویــات پرونــده و مــودای 
ــال و  ــدت 8 س ــه م ــل ب ــده حداق ــوی خوان ــی از س ــرک زندگ ــراز ت ــهود و اح ــهادت ش ش
ــر  ــوق الذک ــه شــماره ف ــان و لحــاظ نام ــه خواه ــده ب ــه از ســوی خوان ــدم پرداخــت نفق ع
ــا  ــه نظریــه داوران خواســته خواهــان را قابــال جابــت و منطبــق ب ــدان تالــش و توجــه ب زن
مقــررات و موازیــن قانونــی تشــخیص و او را در عســروحرج دانســته لــذا مســتندا بــه مــواد 
1151- 1150-1146-1144-1133-1130-1129 قانــون مدنــی و مــواد 33 -29-30-31-32-

28-27-20-4 قانــون حمایــت خانــواده حکــم بــه الــزام 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 بــرای خوادنــه حــق رجــوع نمــی باشــد طرفیــن بائــن خلعــی اســت مــدت 
عــده ســه طهــر اســت در مــدت عــده بــرای خوانــده حــق رجــوع نمــی باشــد طرفیــن فاقــد 
اوالد مشــترک هســتند زوجــه حســب گواهــی پزشــکی قانونــی فاقــد حمــل اســت رعایــت 
ســایر شــرایط صحــت اجــرای صیغــه طــالق بــر عهــده ســردفتر مجــری صیغــه طــالق اســت 
ــت  ــا انقضــاء مهل ــالغ رای فرجامــی ی ــخ اب ــاه از تاری ــار حکــم طــالق شــش م مــدت اعتب
فرجامخواهــی اســت پــس از قطعیــت دادنامــه و تقاضــای اجــرای آن و معرفــی خواهــان 
بــه دفترخانــه و امتنــاع زوج از حضوربــه ســردفتر نمایندگــی در اجــرای صیغــه طــالق داده 
مــی شــود رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
دادگاه و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن بــوده و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از انقضــاء 
مهلــت تجدیــد نظــر خواهــی قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان محتــرم عالــی کشــور اســت.
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ــند  ــن س ــن رفت ــدان / از بی ــی فق آگه
 120 مــاده  موضــوع   ( مالکیــت 

آ.ق.ثبــت(
)مالــک( طبــق  طاهــره محمدیــاری و شــعبان محمدیــاری 
درخواســت بــه شــماره وارده 2471 مــورخ 1397/8/2 اعــالم 
ــه  ــی ) ک ــی 54/7925 اصل ــالک ثبت ــه پ ــه اینک ــر ب ــته نظ داش
ــان  ــک دســتگاه آپارتم ــت ششــدانگ ی عباتســت از ســند مالکی
تفکیکــی   450 قطعــه   4 بــی   1 بلــوک  دوم  طبقــه  در  واقــع 
بمســاحت 61/34 مترمربــع پــالک 267 و 109 فرعــی از 54 
اصلــی مفــروز از پــالک 4127 فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل ثبــت 
102958 و 46007 صفحــه 267 و 109 دفتــر 742 و 293  بــا 
ــعبان و  ــام ش ــف 91 بن ــی 352498 و 352497 ال ــریال چاپ س
ــی  ــت ب ــه عل ــده اســت ب ــادر ش ــت و ص ــاری ثب ــره محمدی طاه
ــند  ــدور س ــای ص ــذا تقاض ــت ل ــده اس ــود گردی ــی مفق احتیاط
المثنــی ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا 
وفــق مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی ق. ثبــت مصــوب 80/11/8 
ــی  ــه کس ــا چنانچ ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــب در ی مرات
ــا اعتراضــی داشــته باشــد از  ــوده ی ــرای خــود ب مدعــی حقــی ب
ــن اداره  ــه ای ــدت ده روز ب ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی مراجعــه و ضمــن ارائ
اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل 
ــه المثنــی ســند مالکیــت پــالک  ــا ســند معامل ســند مالکیــت ی
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. م/ مذکــور طبــق مقــررات و ب

ــف:1848 ال
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             رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970471 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف تالــش آقــای باقــر 
پــور بهــرام فرزنــد اقبــال دارای شــماره شناســنامه 2620218977 از ایــن شــورا 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم اقبــال 
پوربهــرام در تاریــخ 97/8/3 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــجلی  ــند س ــنو دارای س ــرخ خوش ــه: 1- پری ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث گفت
شــماره 1 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت همســر 2-باقــر پــور بهــرام دارای ســند ســجلی 
شــماره 2620218977 صــادره از حــوزه 1 رشــت نســبت پســر 3- محمــود پــور برالمــر دارای 
ســند ســجلی شــماره 2620415081 صــادره از حــوزه 1 رشــت نســبت پســر  اینــک بــا انجــام 
ــاه آگهــی مــی  ــه مــدت یــک م ــت ب ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب تشــریفات قانون
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا کســی اعتــراض  دارد و ی ــد ت نمای
اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان 
طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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                         ابالغیه
ــل  ــان حمای ــد – خواه ــوک مفی ــی 1- مل ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب مش
احســانی بطرفیــت خوانــده ملــوک مفیــد بــه خواســته مطالبــه وجــه 
پرونــده کاســه  شــماره  بــه  و  ارجــاع  شــعبه  ایــن  بــه  مطــرح کــه 
9709985257600385 – شــعبه 4 شــورای حــل اختــاف شهرســتان آســتارا ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ 97/9/27 ســاعت 9 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
درخواســت کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ف
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان آستارا 
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       آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
درخصــوص پرونــده اجرایــی کاســه 970363 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام 
مدنــی تالــش موضــوع فــروش یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت تقریبــی 
1850 مترمربــع واقــع در تالــش – جــاده تکــی تــازه آبــاد بعــد از کارخانــه برنجکوبــی 
دشــتیاری متعلــق بــه مرحــوم خــداوردی قاســم زاده ) مــورث محکــوم علیهــم( بــا مشــخصات 
زیــر: حــدودات اربعــه: شــماال: متصــل بــه ملــک شــالیزاری بــرادران ســلیمانی – شــرقا: متصــل 
ــفالته  ــاده آس ــر و در ورای آن ج ــر آبب ــه نه ــل ب ــا: متص ــلیمانی – جنوب ــان س ــالیزار رحم ــه ش ب
ــان محــدود و متصــل مــی باشــد.  ــه ملــک شــالیزاری حمیــد حاجی ــا: ب ــاد، غرب ــازه آب تکــی ت
ــه وســیله یــک تــب مــرز از ملــک  ــوده کــه ب ــدون چپــر و حصــار ب پیرامــون ملــک موصــوف ب
همجــواران متمایــز مــی باشــد همچنیــن ملــک موصــوف بــا توجــه بــه اســتعام بــه عمــل آمــده 
از اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان تالــش بــه اســتناد نقشــه جــات اجرایــی جــزء 
مستســنیات اشــخاص مــی باشــد. النهایــه بــا عنایــت بــه آنچــه تشــریح کردیــد ضمــن لحــاظ 
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 
ــه  ــع ب ــه مســاحت 1850 مترمرب ــال و کل آن ب ــغ 700/000 ری ــه مبل ــک موصــوف ب از عرصــه مل
میــزان 1/295/000/000 ریــال معــادل یــک صــد و بیســت و نــه میلیــون و پانصــد هــزار تومــان 
از ســوی کارشــناس رســمی بــرآورد و اعــام گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف روز چهارشــنبه 
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــعبه اج ــر ش ــده در دفت ــق مزای ــح از طری ــاعت 11 صب ــورخ 97/8/30 س م
ــه  ــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و ب دادگســتری تالــش ب
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 5 روز قبــل از 
موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــرا جــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده 

شــود ) ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد.(
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان تالش   9238

                               دادنامه
پرونــده کاســه 9609986115100486 شــعبه 16 دادگاه خانــواده شهرســتان 
اهــواز تصمیــم نهایــی شــماره 9609976115100942 خواهــان : آقــای 
رســول قاســمی قاســموند فرزنــد رســتم بــا وکالــت خانــم نســرین طرفــی عنبــری 
ــه  ــواز امانی ــواز- اه ــتان اه ــتان- شهرس ــتان خوزس ــانی اس ــه نش ــد ب ــد احم فرزن
ــد 26 –  ــه 7 واح ــاختمان آراد طبق ــی س ــن اجتماع ــب تامی ــرقی جن ــقراط ش خ س
ــه نشــانی مجهــول المــکان  ــد احمــد علــی ب ــور فرزن ــده : آقــای مریــم کــرم پ خوان

ــه تمکیــن ــزام ب – خواســته ال
»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 
ــر مصــدق ســند رســمی ازدواج شــماره  ــی حســب تصوی از جــری تشــریفات قانون
25733 تنظیمــی در دفترخانــه شــماره 58 مســجد ســلیمان وجــود علقــه زوجیــت 
ــات  ــرده وســایل و امکان ــام ک ــان اع ــه خواه ــوده از آنجــا ک ــن محــرز ب ــن طرفی بی
ــف  ــاء وظای ــن و ایف ــد ازدواج تمکی ــوع عق ــس از وق ــرده و پ ــم  ک ــی را فراه زندگ
ــودن  ــه از مشــروع ب ــی ک ــده دلیل ــوده و خوان ــف هــر زوجــه ای ب زناشــویی از وظای
ــت  ــر صح ــه ای ب ــود قرین ــذا خ ــت فل ــوده اس ــه ننم ــد ارائ ــن وی باش ــدم تمکی ع
ادعــای خواهــان اســت لــذا خواســته خواهــان را موجــه تشــخیص بــه اســتناد مــواد 
ــادر و  ــن ص ــه تمکی ــده ب ــزام خوان ــه ال ــم ب ــی حک ــون مدن 1102 و 1114 و 1257 قان
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 16 دادگاه خانواده اهواز- جرفی پور  9284

                              دادنامه
دادنامــه 238- مرجــع  پرونــده کاســه 2/97ح/277 شــماره  تاریــخ 97/7/16 
ــده: حــوزه دوم حقوقــی شــورای حــل اختــاف چهاردانگــه – خواهــان:  رســیدگی کنن
ــض – پ  ــری دوم – کوچــه ســلمان فی ــه گلشــهر – 10 مت ــی – چهاردانگ ــو خزائ ماه
45 – خوانــده: کیــوان یــادگاری – مجهــول المــکان – خواســته: الــزام بــه تنظیــم ســند – گردشــکار: 
ــن  ــه ای ــس از ارجــاع ب ــه پ ــوده ک ــم شــورا نم ــاال تقدی ــده ب ــت خوان ــان دادخواســتی بطرفی خواه
ــن  ــت تشــریفات آیی ــا رعای ــه و ب ــرار گرفت ــیدگی ق ــوق تحــت رس ــه ف ــی کاس ــت و ط ــعبه ثب ش
ــا  ــر تشــکیل اســت و ب ــده زی ــرر شــورا بتصــدی امضــا کنن ــاده / مق ــوق الع ــت ف دادرســی در وق
ــه انشــا رای  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی ــام و ب ــم رســیدگی را اع ــده خت ــع اوراق پرون بررســی جمی

مــی نمایــد
رای شورا

درخصــوص دعــوی خواهــان ماهــو خزائــی بطرفیــت کیــوان یــادگاری بخواســته الــزام خوانــده بــه 
تنظیــم ســند رســمی نســبت بــه 6 دانــگ یکدســتگاه موتــور ســیکلت بــه شــماره انتظامــی ایــران 
127- 96256 بــه انضمــام هزینــه دادرســی مقــوم بــه 20/000/000 ریــال 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 
ــه اســتعام پلیــس راهــور  ــر جوابی ــوده و اینکــه براب ــراد شــکلی و عــدم دفــاع ماهــوی ب فاقــد ای
ســابقه و مالکیــت رســمی خوانــده بــر موتــور ســیکلت مــورد تنــازع محــرز و مســجل اســت لــذا 
ــواد 219 و220و223و338و339  ــتناد م ــه اس ــه ب ــوی مطروح ــخیص دادن دع ــا وارد تش ــورا ب ش
قانــون مدنــی و مــواد 198 و 519 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 
ــور  ــه اســناد رســمی و انتقــال رســمی موت ــه حضــور در دفترخان ــده ب ــزام خوان ــر ال ــی حکــم ب مدن
ســیکلت بــه شــماره انتظامــی 96256 ایــران 127 بــه نــام خواهــان و پرداخــت هزینــه دادرســی بــه 
مبلــغ 460/000 ریــال در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
20 روز 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/الــف: 1849 
قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه – محسن اعراب   9241
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طنزیمات

میــز  بــه  برخــی  نوشــت:»چرا  اصاحــات  صــدای 

دارنــد؟« چســبندگی  مدیریــت، 

طنزیماتچــی وارد شــد. تغــار را دیــد کــه هنــوز روی میــز 

تحریریــه نشســته اســت.

ــا را  ــر اینج ــه ســریع ت ــر چ ــود ه ــرار نب ــر ق ــار! مگ -تغ

ــروی؟ ــه ب ــه خان ــی و ب ــرک کن ت

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

را بــاال کشــید.

ــز چســبیده  ــن می ــه ای ــا ب ــود؛ ام ــرار ب ــان! ق -چــرا قرب

ام.

-چســبیده ای؟ چه طور؟

- مــا تغــارا وقتــی کــه طوالنــی مــدت جایــی مــی 

تحتانیمــون  قســمت  از  مایعــی چســبناک  نشــینیم، 

ترشــح مــی کنــه کــه مانــع از جداییمــون از نقطــه مذکــور 

ــدم. ــار ش ــه دچ ــن عارض ــه همی ــم ب ــده ه ــه. بن میش

طنزیماتچــی دســتی بــه قســمت تحتانــی تغــار گرفــت. 

ــه  ــود. طنزیماتچــی ب ــداری تکانــش داد. چســبیده ب مق

فکــر فــرو رفــت. گلولــه کشــکی از دهانــه تغــار برداشــت 

ــه ســیاه نوشــت:»بیکاری+خمیازه*مخاطب  و روی تخت

خــاص= تغارنــاز«

ــی  ــم م ــی کن ــاب م ــه حس ــی ک ــر فرمول ــا ه ــار! ب -تغ

بینــم تــو اآلن بایــد در خانــه کنــار تغارنــاز نشســته 

ــی!  باش

-نمــی دونــم قربــان، مــن کــه هــر کار مــی کنــم از ایــن 

میــز کَنــده نمیشــم. استفســاریه ای بــه انجمــن تغــاران 

ــو  ــکل من ــان مش ــه حقوقدان ــتین بلک ــرز بفرس ــدون م ب

حــل کنــن. بــه لحــاظ فیزیکــی کــه همــه تاشــهای مــن 

بــی نتیجــه بــوده!

ــر  ــدری فک ــر زد. ق ــه کم ــتهایش را ب ــی دس طنزیماتچ

ــت و  ــز را گرف ــرق زد. می ــمهایش ب ــان چش ــرد. ناگه ک

ــد.  ــد. خندی ــد ش ــن بلن ــز از زمی ــه می ــید. پای ــاال کش ب

ــرد. ــان ک ــت افش دس

ــن  ــا همی ــم و ب ــی کن ــه م ــت کرای ــار جــان اآلن وان -تغ

ــد  ــم باش ــز ه ــاز! می ــه تغارن ــتمت خان ــی فرس ــز م می

ــان! ــی ت کادوی عروس

تغــار؛ رودســت خــورده بــود. طنزیماتچــی بیــرون رفــت. 

ــردن.  ــف ک ــز ُت ــای می ــه ه ــه پای ــرد ب ــروع ک ــار ش تغ

ــر  ــز را زمینگی ــای می ــه ه ــبناک، پای ــای چس ــک ه کش

ــد. ــت آم ــده وان ــی و رانن ــای طنزیماتچ ــدای پ ــرد. ص ک

-آقای راننــده بفرمایید داخل!

تغــار خــود را بــه خــواب زد. طنزیماتچــی و راننــده 

ــز؛  ــیدند. می ــاال کش ــد و ب ــز را گرفتن ــر می ــت دو س وان

ــه نشــد.  ــد. نشــد ک ــاش کردن ــاره ت ــکان نخــورد. دوب ت

راننــده وانــت عــرق پیشــانی اش را گرفــت. خداحافظــی 

ــه دّره ای رفــت. چشــمهایش  کــرد و رفــت. تغــار؛ دهان

ــد. را مالی

-جنــاب طنزیماتچی! وانت کرایه کردین؟

طنزیماتچــی زیرچشــمی پایــه هــای میــز را دیــد زد 

و نــگاه چــپ چپــی بــه دهانــه تغــار انداخــت و از 

تغارنیــوز بیــرون رفــت.

تغــار قهقهــه ای زد و دوباره خوابید.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

چسبندگیمدیریتی

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

سال گذشته پیامما
در درباره مشکات برای ثبت جهانی 
شدن آثار تاریخی در کشور و تطبیق

 آن ها با معیارهای جهانی نوشتیم.

کاخبردکسیاه، فرضیه خاستگاه 
راستین هخامنشیان بر پایه کاوش های 

باستان شناسی دشتستان، برازجان و 
روستای دورودگاه توسط پژوهشگاه میراث 

فرهنگی و گردشگری منتشر شد. 

کتابسالگشت

رسانهدرآینهتصویر
ماهنامه اندیشه پویا از سه شنبه پانزدهم آبان در دکه های 

مطبوعاتی سراسر کشور منتشر میشود

فیلم سینمایی دارکوب به کارگردانی 
بهروز شعیبی توسط موسسه هنرهای 

تصویری سوره، در شبکه نمایش خانگی 
عرضه شد. 

سینماهای سراسر کشور از امروز سه 
شنبه همزمان با شب رحلت حضرت 

رسول اکرم )ص( و شهادت امام حسن 
مجتبی )ع( از ساعت 17 تعطیل هستند 

و مجددا از روز جمعه هجدهم آبان ماه دایر خواهند بود.

کارگردان مجموعه ی شرایطخاص 
از تدوین نهایی آخرین قسمت های این 

مجموعه ی کمدی و همچنین آغاز پخش آن 
پس از ایام صفر خبرداد.

خدا خیلی بزرگتر از اونه که بشه با گناه 
کردن، ازش دور شد...

زیرنورماه
سینمافیلمفیلم دیالوگ

دالســودعالمزیانینیرزد

همایســپهراستخوانینیرزد

بریــنخوانهرروزهاینقرصزرین

براهــلمعنیبنانینیرزد

چوفانیســتگلدستٔهباغگیتی

بهنوباؤهبوســتانینیرزد

چراغیکزوشــمعمجلسفروزد

بدرددلدودمانینیرزد

زبــاندرکشازکارعالمکهعالم

بهآمدشــدترجمانینیرزد

بقافبقاآشــیانکنچوعنقا

کهاینخاکدانآشــیانینیرزد

زمانــیبیاتادمیخوشبرآریم

کهبــیمازمانهزمانینیرزد

برافروزشــمعدلازآتشعشق

کهشــمعخردشمعدانینیرزد

چوخواجوگراهلدلیجانبرافشــان

چهیــاریبودکوبجانینیرزد

خواجوی کرمانی 

 بامذهنآدمی،

 حیاطخانهخداست

ازخیالبگو...

عکس نوشت

عکس:
شیرینمفتیالشیعه

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سپاهیانایران
پیشبهسویقسطنطنیه

واحدهایـی از ارتـش ایـران كـه مامـور تصـرف 
بـه  دادن  پایـان  و  )اسـتانبول(  قسـطنطنیه 
حكومـت رومیان بر گوشـه شـمال غربی آسـیا 
شـده بودند ششـم نوامبر سـال 608 میادی از 
كوههـای تـوروس )ترسـوس واقـع در جنـوب 
فرماندهـی  گذشـتند.  امـروز(  ترکیـه  غربـی 
بازگرفتـن  از  پـس  ایـران  امپراتـوری  ارتـش 
سـوریه، نیروهـای خـودرا مرکـب از سـه سـپاه 
مامـور  سـپاه  یـك  بـود؛  دسـته کـرده  دو  را 
راهـی  سـپاه  دو  و  فلسـطین  مابقـی  تصـرف 
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 Heraclius حكمران رومی شـمال 
آفریقـا با كشـتی خودرا به قسـطنطنیه رسـانید 
تـا امپراتـوری را نجـات دهـد. پـس از رسـیدن 
افسـران  بـه سـاحل قسـطنطنیه،  هراکلیـوس 
ارتـش و بزرگان شـهربه او پیوسـتند و فوكاس 
را گرفتـه تسـلیم وی كردند که پنجـم اکتبر 610 
میـادی 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 اسـاو 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 
 Maurice میـادی بـا نوعـی کودتـا، موریـس
امپراتـور وقـت را برکنـار و برجایـش نشسـته و 
8 سـال زمامـداری کـرده بود. فـوکاس پس از 
پیـروزی در کودتـا موریس و پسـرش را اعدام 

بود. کـرده 

جنگانگلستانباایران
برسرهرات

ششـم نوامبـر سـال 1856 میـادی ـــ شـش 
روز پـس از اعان جنگ انگلسـتان بـه ایران بر 
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 
مهنـدس  گروهانهـای  و  هنـدی  ـ  انگلیسـی 
و میـن گـذار از مـدرس و بمبئـی )مومبـای( 
عـازم ایـران شـدند. ایـن عملیـات ضـد ایـران 
 James آوتـرام  جیمـز  »ِسـر  سرلشـکر  را 
Outram« فرماندهـی مـی كرد. ]ژنـرال اوترام 
قبـا در جنـگ بـا افغانهـا شـرکت کـرده بـود، 
منطقـه ِسـند و شـهر لوکنو را تصرف و شـورش 
مسـلحانه ضـد انگلیسـی هندیـان را سـرکوب 
ُلـرد »پالمرسـتون«  بـود[. در آن زمـان  کـرده 

نخسـت وزیـر انگلسـتان بـود.

نمایش پرواز7۴5 
به نویسندگی و کارگردانی مرجان 

پورغامحسین که با 60 عروسک اجرا 
می شود نیمه آبان ماه در آلمان روی صحنه می رود.

نمایش


