
روابط عمومی شهرداری انار

نوبت اول
آگهی مناقصـه

بله اسلتناد بنلد 1 صورتجلسله شلماره 136 ملورخ 98/3/19 شلورای محترم اسلامی، 
شلهرداری انلار قصلد دارد انجلام املور نگهلداری فضای سلبز شلهر انلار را از طریلق مناقصه به 
پیمانلکاران واجد شلرایط واگلذار نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسلناد مربوطه 

در سلاعات اداری بله امور اداری شلهرداری مراجعله نمایند .
1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

2- آخرین مهلت تحویل پاکات استعام تا پایان وقت اداری سه شنبه 98/4/18  می باشد .
3- متقاضلی بایلد مبللغ 120/000/000  ریلال  بله عنلوان ضمانلت شلرکت در مناقصه به حسلاب 
اعاملی شلهرداری واریز و یا ضمانت نامه شلرکت در مناقصه به هملان مبلغ در پاکت مخصوص 

قلرار دهند.
4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

حمایت از کاالی ایرانی  

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

خوشکام مدیر امور اراضی جنوب کرمان

نوبت اول

فراخوان مناقصه  عمومي يک مرحله ای 
با ارزيابي کيفي

 شلركت توزیلع نیروی برق شلمال اسلتان كرملان در نظلر دارد فعالیت مربوط به انتقال نیرو و برقرسلانی  شلبکه و  
تاسیسلات توزیلع نیلروی برق حوزه عملیاتی شلرق کرمان)چملران( را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحلله ای با ارزیابی 

کیفی به شلرح زیلر به پیمانلکار واجد صاحیت واگلذار نماید.

1- ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور /سازمان برنامه و بودجه الزامی میباشد.
2- ارائه گواهینامه تائید صاحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی میباشد.

3- زمللان واریللز وجلله بابللت خریللد اسللناد مناقصلله : از روز سلله شللنبه  بلله تاریللخ  1398/03/28  لغایللت  دو شللنبه مللورخ  
1398/04/03

4- محللل فللروش اسللناد : كرمللان- خیابللان خواجللوی کرمانللی - خیابللان توانیللر - شللركت توزیللع نیللروی بللرق شللمال اسللتان 
کرمللان - سللاختمان شللماره 3 - اداره تللداركات و قرادادهللا  -  تلفللن -03432520003

5- مللدارك مللورد نیللاز جهللت تحویللل اسللناد فیللش واریللزی بلله مبلللغ 500.000  ریللال واریللز بلله حسللاب سللپهر شللماره 
0101824764005 بانللك صللادرات شللعبه صنعتللی كرمللان ،كللد شللعبه 3280

6- زمان تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت 09:00 صبح روز شنبه به تاریخ 1398/04/15 
7- زمان بازگشایی پاکات مناقصه : از ساعت 11:00 صبح روز شنبه به تاریخ 1398/04/15 

8- محللل تحویللل پللاکات مناقصلله: كرمللان ، خیابللان خواجللوی کرمانللی، خیابللان توانیللر ، دبیرخانلله شللركت توزیللع بللرق شللمال 
اسللتان كرمللان.

9- محل بازگشایی پاکات مناقصه  براساس ساعت و تاریخ مندرج در باال و در محل سالن کنفرانس شرکت.
10- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

11- پیشللنهادهای فاقللد امضللاء ،مشللروط ، مخللدوش و پیشللنهاداتی كلله بعللد از موعللد مقللرر واصللل شللود ترتیللب اثللر داده نخواهللد 
شللد و حضللور پیشللنهاد دهنللدگان در جلسلله بللا ارائلله معرفللی ناملله بامانللع میباشللد .                          

12-  مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشد
13- سایر اطاعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

سایت اینترنتی شرکت توزیع  شمال به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطاع رسانی معامات توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR     می باشد 

مبلغ ضمانت نامه شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف
فرايند ارجاع کار  )لاير(

انتقال نيرو و برقرساني شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه 181-98
264,700,000عملیاتی شرق کرمان )به صورت کلید در دست( جنلاب اقلای محمد سلاالر مهرآبادی نماینده مشلاع بند چاه رضا شهرسلتان قلعه 

گنلج خواهشلمند جهلت رویت فرم کارشناسلی بلرآورد  هزینه بله مدیریت املور اراضی 
جنلوب کرملان واقلع در کرملان – جیرفلت – سلازمان جهادکشلاورزی جنلوب کرمان- 

مدیریلت املور اراضلی مراجعله فرمایید ظلرف ملدت 10 روز از چاپ اگهی
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ارزی که هزینه »نان« نشود، 
هزینه جام می شود
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اقتصــادی  جنــگ  دوره  الزامــات  از  ارزی  صرفه جویــی 
اســت. در ایــن دوره الزم اســت مصــارف ارزی بــه حداقــل 
ــارف  ــش مص ــد کاه ــد دی ــاال بای ــد .ح ــش یاب ــود کاه خ
ــه چــه مــواردی اتفــاق خواهــد افتــاد؟ ــا توجــه ب ارزی ب
ــد از  ــی ارزی بای ــه جوی ــه صرف ــاده ک ــا افت ــران ج در ای
ــد. در حــال حاضــر  ــاق بیفت ــن راه ممکــن اتف ســاده تری
ــم برخــی بحــران ارز ۴ هــزار  ــت مــی کنی ــا از ارز صحب ت
ــای اساســی و دارو را  ــن کااله ــرای تامی ــی ب و ۲00 تومان
پیــش مــی کشــند و خواســتار حــذف آن هســتند؛ حــال 
ــع  ــن مناب ــی باشــد، ای ــارت کاف ــر نظ گ ــل ا ــه در عم آن ک
ــه  ــور هزین ــت کش ــردم فرودس ــذای و داروی م ــرای غ ب
ــاد  ــی در ایج ــچ نقش ــه هی ــی ک ــان بخش ــود، هم ــی ش م
مشــکالت و تصمیــم گیــری هــای غلــط نداشــتند. در 
مقابــل کاالهــای لوکــس متعــددی کــه بــا ارز نیمایــی یــا 

ــده اســت. ــا دور مان ــوند از نظره ــی ش ــه م آزاد تهی
ــل و  ــل نق ــون فص ــه اکن ــود ک ــی ش ــه م ــور گفت ــن ط ای
انتقــال تیــم هــای فوتبــال ایــران اســت و هــر روز خبــر 
ــه گــوش مــی  ــا بازیکــن خارجــی ب جــذب یــک مربــی ی
رســد. چنــدی پیــش نیــز بــرای تیــم ملــی پــس از چنــد 
ســال همــکاری بــا مربــی پرتغالــی، یــک مربــی خارجــی 
ــی  ــائل فن ــا مس ــه ب ــخصا در رابط ــد. ش ــذب ش ــر ج دیگ
ــدارم امــا مــی  ــی اطالعــی، نظــری ن ــه دلیــل ب ــال ب فوتب
تــوان حــدس زد از نظــر فنــی مربیانــی کــه از کشــورهای 
صاحــب فوتبــال مــی آینــد، از نظــر فنــی شــرایط بهتــری 
ــی  ــی نم ــورد بحث ــن م ــد. در ای ــی دارن ــان ایران از مربی
تــوان داشــت امــا مســاله ایــن جــا اســت کــه چــه 
ــال  ــای فوتب ــم ه ــی در تی ــش بازده ــرای افزای ــی ب قیمت

ــم؟ خــود مــی پردازی
ــی را  ــان خارج ــر مربی ــت باالت ــد کیفی ــی توان ــی نم کس
ــی  ــا در مابق ــد ام ــان کن ــی کتم ــان داخل ــه مربی نســبت ب
ــروات  ــا ک ــودرو ت ــد؛ از خ ــد باش ــی توان ــز م ــا نی کااله
ــه  ــی ک ــی هنگام ــت ول ــر اس ــا باالت ــی ه ــت خارج کیفی
مســاله نــان در کشــور مطــرح اســت، نبایــد تردیــدی بــه 
خــود راه داد کــه اولویــت بایــد ســفره فرودســتان باشــد.
ــورد  ــن مســاله را در م ــوان همی ــی ت ــال م ــوان مث ــه عن ب
خودروهــای خارجــی نیــز مطــرح کــرد؛ بنــز، ب ام و، 
ــای  ــا ماشــین ه ــی و... قطع ــراری، المبورگین ــی، ف مازرات
ــی  ــی نم ــتند ول ــران هس ــی ای ــدات داخل ــری از تولی بهت
ــرج  ــور را خ ــع کش ــه مناب ــن نکت ــرف همی ــه ص ــوان ب ت
واردات ایــن کاالهــا کــرد زیــرا در شــرایطی کــه کشــور بــا 
ــت  ــه رو اس ــردم رو ب ــاری م ــر و گرفت ــط فق ــش خ افزای
ــده گرســنگی در  ــده احتمــاال پدی ــای آین و حتــی در ماهه
ــی  ــر از همیشــه خواهــد شــد، دالر نفت کشــور گســترده ت
خــود را نبایــد بــرای کاالهایــی صــرف کــرد کــه فقــط عــده 
ای مــی تواننــد از آن بهــره منــد شــوند. آن هــم افــرادی 
کــه در بحــران اخیــر نــه تنهــا بــه مشــکلی دچــار نشــدند 

ــزود. ــا اف ــی آنه ــی هــای نجوم ــزان دارای ــر می ــه ب بلک

انس طال         1.335.077

مثقال طال     18.6۲0.000

گرم طالی 18  ۴.308.000

گرم طالی ۲۴   5.7۴۴.000

بهار آزادی      ۴5.۴90.000

امامی          ۴6.750.000

نیم       ۲۴.670.000

ربع         16.۴80.000

گرمی       10.010.000

دالر             133.5۲0

یورو         15۲.500

درهم          36.970

لیر ترکیه           ۲3.060

دالر استرالیا      93.۲70 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 24  تا  37دنبال کنید

طرح حمایتی مستاجران در انتظار تصویب
راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران، در بانک مسکن در حال بررسی است

چنـد سـالی اسـت زنـگ خطـر توسـعه بیابـان در 
دنیـا بـه ویژه در ایـران به صدا درآمده، بر اسـاس 
اعـالم سـازمان ملـل، حـدود 5 میلیـارد هکتـار از 
جهـان  خشـکی  وسـعت  هکتـار  میلیـارد   13.5
ایـن  بـا  اسـت کـه  بیابان زایـی  پدیـده  از  متاثـر 
وضعیـت آب هـا شـور، سـفره های آب زیرزمینـی 
کـم، تاالب هـا خشـک، چشـمه های گـرد و غبـار، 
زیاد و روسـتاها و سـکونتگاه های انسـانی متروکه 
محمـد  ایـن خصـوص  در  تازگـی  بـه  می شـوند. 
درویـش، عضـو هیـأت علمـی مؤسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتـع کشـور بـه مناسـبت روز جهانـی 
در  بیابان زایـی  پدیـده  وضعیـت  بیابان زدایـی، 

ایـران را تشـریح کـرده اسـت. 
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کشف ظروف و 
زيورآالت عصرآهن 

در سگزآباد قزوين
معاون مدیرکل میراث 

فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
قزوین گفت: از سال گذشته تاکنون 

در جریان کاوش های باستان 
شناسی در تپه باستانی سگزآباد 
آثاری چون ظروف،زیورآالت و 

ابزارآالت جنگی مربوط به عصر آهن 
2 و 3 کشف شده است.

سنگ اندازان به 
خرس قهوه ای در 

انتظار حکم دادگاه
مدیر کل محیط زیست استان 
مازندران از احضار متخلفانی که 

منجر به تلف شدن خرس قهوه ای 
در سوادکوه شدند، خبر داد.
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یادداشت  مهمان
مهدی تقوی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1473

سه شنبه 28 خرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

محمد درویش می گوید در ایران 
یک دوازدهم کل فرسایش خاک 
جهان اتفاق می افتد در حالی که 
یک صدم خاک جهان را دارد

میزان فرسایش 

خاک در ایران ۸ برابر 

متوسط جهانی است
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جشنواره موج سواری از ۳۰ 
خرداد در چابهار آغاز می شود
جشنواره موج سواری همراه با دوره های 

آموزشی از ۳۰ خرداد در چابهار آغاز می شود.

حسن روحانی:

فرصت اروپا برای 
جبران بسيار کوتاه است

احتمــاال اقتصــاد فوتبــال از کل اقتصــاد 
ــه ای  ــدارد و هزین ــی ن کشــور ســهم چندان
کــه صــرف ایــن مربیــان و بازیکنــان مــی 
ــون دالر  ــد بیــش از 10، ۲0 میلی شــود نبای
در ســال باشــد ولــی ایــن را مــی تــوان بــه 
عنــوان نمونــه ای از هزینــه هایــی مدنظــر 
روزهــا  تریــن  ســخت  در  کــه  داشــت 
صــرف مــی شــود. آیــا نهــاد متولــی ایــن 
ــود  ــا خ ــات و وزارت ورزش ب ــل اقدام قبی
ــه  ــا چ ــا ب ــول ه ــن پ ــد ای ــیده ان اندیش
ــه  ــه چ ــوند و ب ــی ش ــه م ــکالتی تهی مش
ــد ترامــپ  ــد؟ دونال راحتــی هــدر مــی رون
فشــار حداکثــری  بــرای  را  عــزم خــود 
ــز  ــران نی ــرده و در ای ــزم ک ــران ج ــر ای ب

همچنــان در بــر همــان پاشــنه پیشــین 
ــه  ــر توجی مــی گــذرد. صــرف کیفیــت باالت
ــی  ــع ارزی نم ــردن مناب ــه ک ــده هزین کنن
کــه  اســت  شــرایطی  در  ایــن  شــود. 
ــف  ــا تضعی ــر روز ب ــان ه ــران و کارکن کارگ
معیشــت و قــدرت خریــد دســت و پنجــه 
ــه  ــن هزین ــر روز تامی ــد و ه ــی کنن ــرم م ن
ــل اســت و  ــر از قب ــه ســخت ت ــای اولی ه
بــه نظــر مــی رســد بــاز هــم دولــت قصــد 
انجــام دهــد،  را  تریــن کار  راحــت  دارد 
حــذف  را  اساســی  کاالهــای  ارز  یعنــی 
ــه  ــی ک ــه های ــای هزین ــه ج ــد. کاش ب کن
ــود  ــی ش ــت م ــی« پرداخ ــرای »دیوانگ ب

ــن ــر آنالی ــتند/ خب ــواس داش ــز وس نی
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صهیونیست ها عامل حمله به کشتی ها هستندپیام خبر
عضو ارشد جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی گفت: نقشه شوم صهیونیست ها پشت پرده حمله به کشتی ها در 
دریای عمان است. مهدی چمران در توییتی نوشت: انگلیس و وزیر خارجه او، نوکر حلقه بگوش آمریکا و اسرائیل 
هستند و طوطی وار تهمت های آنها را تکرار می کنند. برای دنیای امروز و ملت ها و مردم ایران این نظرات مضحک 
هیچ ارزشی ندارد و می دانیم که نقشه های شوم صهیونیستی پشت ماجرای آتش سوزی کشتی ها است.

رنا
 ای

س:
عک

طرح حمايتی مستاجران در انتظار تصويب
راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران، در بانک مسکن در حال بررسی است

بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرح ایجاد تسهیات برای مستاجران هستند

بانــک مســکن و دولــت بــه دنبــال تصویب 
ــازار اجــاره  ــی ب ــن مال ــرای تامی طرحــی ب
و ایجــاد تســهیالتی بــرای مســتاجران 
هســتند. مســکن یکــی از نیازهــای اولیــه 
ــرای ادامــه زندگــی اســت  هــر شــهروند ب
ــان  ــه وسع ش ــرادی ک ــان اف ــن می و در ای
بــه خریــد منــزل مســکونی می رســد، بــه 
ــه  ــد و مابقــی نیــز ب ســراغ خریــد می رون

می آورنــد. روی  اجاره نشــینی 
بــا ایــن حــال از حــدود دو ســال گذشــته، 
بــا افزایــش قیمــت مســکن، وضعیــت بــه 
گونــه ای شــده کــه نــه تنهــا خریــد منــزل 
مســکونی بــرای بســیاری از افــراد بــه آرزو 
ــع آن  ــه تب ــه ب ــت، بلک ــده اس ــل ش تبدی
عــده ای از شــهروندان در تأمیــن اجــاره 

ــکل  ــار مش ــز دچ ــود نی ــازل خ ــای من به
شــده اند و در تأمیــن هزینــه اجاره نشــینی 

نیــز بــا مشــکل روبــرو هســتند.
بــر اســاس آخریــن گــزارش بانــک مرکزی 
ــت  ــکن در اردیبهش ــازار مس ــوالت ب از تح
مــاه ســال جــاری، متوســط قیمــت خریــد 
و فــروش یــک متــر مربــع زیربنــای 
ــه شــده از طریــق  واحــد مســکونی معامل
بنگاه هــای معامــالت ملکــی شــهر تهــران 
1۲ میلیــون و 670 هــزار تومــان اســت 
ــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه  کــه نســبت ب
ســال قبــل بــه ترتیــب 1۲.5 و 11۲ درصــد 
می دهد.همچنیــن  نشــان  را  افزایــش 
بررســی شــاخص کرایــه مســکن اجــاری 
در شــهر تهــران و در کل مناطــق شــهری در 

اردیبهشــت مــاه ســال جــاری مویــد رشــد 
بــه ترتیــب معــادل ۲۲.6 و 19.7 درصــدی 
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل اســت. 
بــه ایــن ترتیــب بــا توجه بــه اینکه ســقف 
تســهیالت خریــد مســکن در حــال حاضــر 
80 میلیــون تومــان اســت، بــا ایــن مبلــغ 
ــط  ــت متوس ــا قیم ــوان ب ــران می ت در ته

شــهری حــدود 1۲ متــر خانــه خریــد.
ــن  ــز در ای ــا نی ــاره به ــر، اج ــوی دیگ از س
افزایــش  شــکل  همیــن  بــه  مــدت 
پیــدا کــرده و مســتأجرانی کــه ســاالنه 
قــرارداد خــود را تمدیــد می کردنــد یــا 
ــاب  ــاره انتخ ــرای اج ــری را ب ــه دیگ خان
ــا  ــد، در سررســید قــرارداد خــود ب می کردن
مشــکل افزایــش ناگهانــی قیمت مســکن 

ــدند. ــرو ش روب
از ایــن رو، بانــک مســکن بــه دنبــال ایــن 
ــهیالت  ــت تس ــار پرداخ ــه در کن ــت ک اس
خریــد مســکن، تســهیالتی را بــرای تأمین 
ــه  ــود ارائ ــتریان خ ــه مش ــز ب ــا نی اجاره به
ــن  ــوی ای ــوز از س ــه هن ــی ک ــد؛ طرح ده
بانــک و دولــت بــه مرحلــه نهایــی نرســیده 
و تصمیمــات دقیــق دربــاره آن گرفتــه 

نشــده اســت.

دو طرح پیشنهادی بانک مسکن 
برای مستأجران

بــا ایــن حــال، طــرح بانــک مســکن بــرای 
ــتأجران در  ــت از مس ــاره و حمای ــازار اج ب
ــک در دســت بحــث و  ــن بان ــی در ای حال
ــران  ــووالن و مدی ــه مس ــت ک ــی اس بررس
ــرای  ــیر ب ــی دو مس ــک از ارزیاب ــن بان ای
ــر می دهند.گفتــه می شــود  اجــرای آن خب
راه انــدازی صنــدوق حمایــت از مســتأجران 
ــرای  ــای اج ــی از روش ه ــوان یک ــه عن ب
ــال  ــکن در ح ــک مس ــرح در بان ــن ط ای
بررســی اســت. منابــع صنــدوق حمایــت از 
مســتأجران بــدون اتــکا بــه منابــع دولتــی 
و از محــل پس اندازهــای مردمــی تأمیــن 
ــرای  ــای تســهیالت ب ــد شــد و اعط خواه
پرداخــت تمــام یــا بخشــی از ودیعــه 
ــه  ــکونی ب ــای مس ــن( واحده ــغ ره )مبل
مســتأجران واجــد شــرایط و ســپرده گذاران 

ــدوق انجــام خواهــد شــد.  ــن صن ای
مدیــر امــور طــرح و برنامــه بانــک مســکن 
اعــالم کــرده اســت: هنــوز طرح حمایــت از 
ــدازی شــیوه پرداخــت  ــازار اجــاره و راه ان ب
بانــک  در  مســتأجران  بــه  تســهیالت 
مســکن و دولــت نهایــی نشــده، ایــن 
طــرح هنــوز در مرحلــه مطالعــه قــرار دارد 
و کارشناســان و مســؤوالن بانــک مســکن 

در حــال ارزیابــی مدل هــای مختلفــی 
هســتند کــه به واســطه آنهــا بتــوان بهترین 
روش را بــرای ایــن کار انتخــاب و عملیاتــی 
ــزود:  ــرادی« اف ــن م ــد حس ــرد. »محم ک
راه انــدازی صنــدوق حمایــت از مســتأجران 
بــرای پرداخــت تســهیالت اجــاره مســکن 
ــی  ــع مردم ــر مناب ــه ب ــا تکی ــا ب ــه آنه ب
از  یکــی  متقاضیــان  پس اندازهــای  و 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــورد بررس ــای م روش ه
ــا و  ــه روش ه ــال آنک ــت، ح ــن کار اس ای
مســیرهای دیگــری نیــز در دســت مطالعه 
ــی  ــوز روش نهای ــرار دارد و هن و بررســی ق
بــرای اجــرای ایــن طــرح انتخــاب نشــده 

اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: عــالوه بــر راه 
انــدازی صنــدوق، روش دیگــری کــه هــم 
اکنــون مــورد بررســی و مطالعــه قــرار 
ــان  ــرای متقاضی ــاب ب ــاح حس دارد، افتت
بــه منظــور اســتفاده از امکاناتــی همچــون 
ــا هــدف  دریافــت ســود ســپرده گــذاری ب
توانمندســازی مالــی بــه منظــور افزایــش 
ــه  ــازار اجــاره اســت. ب تــوان پرداخــت در ب
گفتــه مــرادی، ایــن طــرح بــا ایــن هــدف 
ــس  ــا پ ــد ب ــه مســتأجران بتوانن اســت ک
ــداز کــردن مبالغــی در بانــک مســکن و  ان
دریافــت ســود، توانمنــدی مالی بیشــتری 
بــرای حضــور در بــازار اجــاره کســب کننــد.
ــا  ــان ب ــزود: همزم ــی اف ــام بانک ــن مق ای
نهایــی شــدن ایــن طــرح و یــا اجــرای هــر 
طرحــی دیگــر در حــوزه بازار اجاره و یاســایر 
حوزه هــا، همچــون خریــد مســکن بــه 
مــردم اطــالع رســانی خواهــد شــد. هفتــه 
گذشــته، مدیرعامــل و رئیــس هیــأت 
ــون راه  ــت: اکن ــک مســکن گف ــره بان مدی
انــدازی صنــدوق حمایــت از مســتأجران به 
عنــوان یکــی از اشــکال اجــرای ایــن طــرح 
در بانــک مســکن در حــال بررســی اســت.
»ابوالقاســم رحیمــی انارکــی«، مدیرعامــل 
ــک مســکن  ــره بان ــأت مدی ــس هی و رئی
در ایــن بــاره اعــالم کــرد: قــرار اســت 

صندوقــی راه انــدازی شــود کــه بتــوان بــا 
اســتفاده از منابــع آن بــه حمایــت مالــی از 
مســتأجران پرداخــت؛ منابــع ایــن صندوق 
بــدون اتــکا بــه منابــع دولتــی و از محــل 
ــن خواهــد  پــس اندازهــای مردمــی تأمی
ــورد  ــدوق م ــن صن ــت ای شد.شــیوه فعالی
بررســی اســت کــه در ایــن طــرح اعطــای 
تســهیالت بــرای پرداخــت تمــام یــا 
بخشــی از ودیعــه )مبلــغ رهــن( واحدهای 
مســکونی بــه مســتأجران واجــد شــرایط و 

ــدوق اســت. ــن صن ــذاران ای ســپرده گ
ــه نظــر می رســد  ــن دو طــرح ب ــن ای از بی
ــتری  ــت بیش ــت، قابلی ــرح نخس ــه ط ک
بــرای اجرایــی شــدن داشــته باشــد، 
ــه  ــتأجران را ب ــاز مس ــد نی ــه می توان چراک
مبلــغ ودیعــه بــا توجه بــه افزایــش قیمت 

ــد. ــن کن مســکن، تأمی
بایــد  دوم  طــرح  در  دیگــر،  ســوی  از 
ســپرده گذاری  کــه  شــود  مشــخص 
ــاره  ــن اج ــرای تأمی ــکن ب ــک مس در بان
بهــا قــرار اســت بــا چــه ســودی بــه 
ســپرده گذاران انجــام شــود و بــه نظــر 
ــک  ــه بان ــاس آن چ ــر اس ــه ب ــد ک می رس
ــود  ــرخ س ــن ن ــرده، ای ــالم ک ــزی اع مرک

نتوانــد بیــش از ۲0 درصــد باشــد.
ــود  ــه س ــی ک ــب، در صورت ــن ترتی ــه ای ب
پرداخــت شــده بــه مشــتریان بانــک 
ــد  ــا، مانن ــرای پرداخــت اجاره به مســکن ب
ســایر بانک هــا باشــد، ایــن طــرح بانــک 
مســکن، عمــالً تغییــری بــا ســپرده گذاری 
در بانک هــای دیگــر نخواهــد داشــت و اگر 
ــا  ــایر بانک ه ــش از س ــود آن بی ــرخ س ن
باشــد، می توانــد بانــک را بــا مشــکل 
ــازاری را  ــر ب ــرده و از ســوی دیگ مواجــه ک
ــپرده ها  ــن س ــود ای ــتفاده از س ــرای اس ب
ایجــاد کنــد. بــا ایــن حــال بایــد دیــد کــه 
دولــت و بانک مســکن در نهایــت کدامیک 
ــد  ــب خواهن ــه تصوی ــن دو طــرح را ب از ای
رســاند؛ حتــی ممکــن اســت ایــن طرح هــا 

هــر دو بــا تغییراتــی همــراه شــوند.

مجلــس  اطالعــات  کمیتــه  رئیــس 
ــاد از سیاســت  ــکا باانتق ــدگان آمری نماین
هــای دولــت ترامــپ دربــاره توافــق 
هســته ای ایــران گفت:خــروج آمریــکا از 
ایــن توافق،نــه تنهــا باعث ثبــات و امنیت 
بیشــتر نشــد،بلکه آمریــکا را منــزوی کرد.
آدام شــف در گفــت وگــو با شــبکه خبری 
ســی بــی اس بــا تکــرار اتهام هــای بدون 
ــه کشــتی  ــران در حادث ــه ای مســتند علی
ــج عمان،گفت:مشــکل اینجــا  هــای خلی

ــد  ــم مابای ــواهد محک ــا وجودش ــت ب اس
متحدانمــان را بــرای هرنــوع پاســخی 
ــان  ــن نش ــزود: ای ــم.وی اف ــد کنی متقاع
ــکا  ــاالت متحــده آمری ــزوای ای ــده ان دهن
اســت. متحــدان مــا بــه آمریــکا هشــدار 
ــای  ــازمان ه ــم س ــی کن ــر م ــد. فک دادن
اطالعاتــی مــا بــه سیاســتگذاران هشــدار 
ــی  ــش ایران ــوع واکن ــن ن ــه ای ــد ک دادن
هــا احتمــاالً نتیجــه سیاســت خــروج از 
ــه  ــق هســته ای اســت.رئیس کمیت تواف

ــکا  ــدگان آمری ــس نماین ــی مجل اطالعات
ادامــه داد:آنچــه مــی بینیــم یــک جدایی 
آمریــکا از متحدانمــان اســت وشــاهدیم 
ــر  ــار یکدیگ ــن در کن ــیه و چی ــه روس ک
قــرار گرفتنــد و از ایــران پشــتیبانی مــی 
کنند.شــف اضافــه کــرد: فکرمــی کنــم در 
بدتریــن شــرایط هســتیم و کارزار فشــار 
ــه شــدت شکســت خــورده  حداکثــری ب
ــه  ــش یافت ــری افزای ــر درگی ــا خط و تنه
ــارات ضــد  ــه اظه ــاره ب ــا اش اســت.وی ب
ایرانــی تــام کاتــن ســناتور جمهوریخــواه 
نظــر  داشــت:از  اظهــار  آمریــکا 
ــداران  ــه از طرف ــن ک ــناتور کات همکارم،س
حملــه بــه ایــران و جنــگ اســت، مجــوز 

ــت. ــره الزم نیس کنگ

خروج از برجام 
به ثبات بيشتر منجر نشد

بن سلمان از سیاست های آمریکا 
در قبال ایران پیروی می کند

شــبکه تلویزیونــی »الجزیــره« قطــر بــا اشــاره بــه چرخــش مواضــع ولیعهــد 
ســعودی دربــاره ایــران از تهدیــد بــه دعــوت بــه صلــح، علــت آن را دنبالــه وری 
»محمــد بــن ســلمان« از مواضــع دولــت آمریــکا در نحــوه تعامــل بــا ایــران 
ــه  ــه مصاحب ــا اشــاره ب ــر« ب ــی کرد.ایــن شــبکه دربرنامــه »مــاورا الخب ارزیاب
بــن ســلمان بــا روزنامــه ســعودی »الشــرق االوســط«، ایــن ســوال را مطــرح 
ــه  ــه عربســتان علی ــی باعــث چرخــش مواضــع خصمان ــه چــه اتفاق ــرد ک ک
ایــران شــده اســت.«عمر عیاصــره« تحلیــل گــر سیاســی اردنــی در پاســخ بــه 
ــن ســلمان در درجــه  ــر ب ــره گفــت: صحبت هــای اخی ــه الجزی ــن ســوال ب ای
اول بــرای مخاطــب داخلــی در کشــورش و در راســتای تاکیــد دروغیــن خــود 
بــر توفیــق در مهــار حمــالت انصــارهللا بــوده اســت.این تحلیــل گــر سیاســی 
ادامــه داد: ایــن چرخــش مواضــع ســریع، نشــانگر ســردرگمی ریــاض و دنباله 
روی از مواضــع متغیــر آمریــکا از تهدیــد نظامــی علیــه ایــران، بــه مذاکــره و 
راه حــل سیاســی اســت.عیاصره خاطــر نشــان کــرد: بــن ســلمان تــوان مقابلــه 
مســتقیم بــا ایــران را نــدارد و بــدون چــراغ ســبز آمریــکا لــب بــه تهدیــد علیــه 
تهــران نمی گشــاید و از آنجــا کــه می دانــد بــه تنهایــی تــوان مقابلــه بــا ایــران 

را نــدارد، مجبــور بــه درخواســت کمــک از جامعــه جهانــی شــده اســت.

دولت

سیاست

سیاست

دولت

بی طرفی ، سياست وزارت کشور در انتخابات 

فرصت اروپا برای جبران بسيار کوتاه است

اسرائيل ۸۰ تا ۹۰کالهک هسته ای دراختياردارد

توليداورانيوم تا ۱۰روزآينده از مرز ۳۰۰کيلوگرم عبورخواهد کرد

ـــر کشـــور  معـــاون سیاســـی وزی
ـــی وزارت  ـــت اصول گفت:سیاس
ــفند  ــات اسـ ــور در انتخابـ کشـ

ـــت. ـــی اس ـــی طرف ـــال ب امس
ـــتاندار  ـــه اس ـــم و معارف ـــم تکری ـــرف در مراس ـــال ع جم
ــداد  ــن رخـ ــار کرد:مهمتریـ ــه و بویراحمد،اظهـ کهگیلویـ
ـــی  ـــت اصول ـــت و سیاس ـــفند اس ـــات اس ـــال انتخاب امس

وزارت کشـــور در ایـــن زمینـــه بی طرفـــی اســـت.
وی اظهـــار کرد:بـــه اســـتاندار،فرمانداران و بخشـــداران 
ــق  ــه حـ ــچ وجـ ــه هیـ ــم بـ ــرض می کنـ ــتان عـ اسـ
ـــرف  ـــی ط ـــا ب ـــخصی را ندارند،م ـــچ ش ـــداری از هی جانب
ــن  ــت ایـ ــدار درسـ ــد امانتـ ــع بایـ ــتیم و در واقـ هسـ

ــوری اســـالمی و  ــام مقـــدس جمهـ ــه نظـ امانتـــی کـ
مـــردم تحـــت عنـــوان حـــق النـــاس در اختیـــار مـــا 

قـــرار دادنـــد،  باشـــیم.
ـــرد:دوم  ـــان ک ـــور خاطرنش ـــر کش ـــی وزی ـــاون سیاس مع
قانـــون مـــداری اســـت؛آنچه کـــه مبنـــای کار مـــا 
ــررات  ــون و مقـ ــت قانـ ــون و رعایـ ــود قانـ ــد بـ خواهـ
ــالم و  ــات سـ ــزاری انتخابـ ــوم برگـ ــود. سـ ــد بـ خواهـ

بـــدون شـــائبه اســـت،
 تـــالش خواهیـــم کـــرد انتخاباتـــی ســـالم و بـــدون 
ــدم  ــی و مقـ ــور اصلـ ــم و محـ ــزار کنیـ ــه برگـ خدشـ
انتخابـــات بخشـــداران و فرمانـــداران هســـتند کـــه 

ــد. ــت کننـ ــد رعایـ موظفنـ

ــه اراده  ــان اینکـ ــا بیـ ــور بـ ــس جمهـ رئیـ
ایـــران تقویـــت روابـــط صمیمـــی بـــا 
ــژه  ــا و بویـ ــه هـ ــه عرصـ ــه در همـ فرانسـ
نبایـــد  اســـت،تاکید کـــرد:  اقتصـــادی 
اجـــازه داد هیـــچ عاملـــی مانـــع گســـترش روابـــط و همـــکاری هـــای 

مشـــترک تهران-پاریـــس شـــود.
ــت  ــگام دریافـ ــی هنـ ــن روحانـ ــلمین  حسـ ــالم و المسـ ــت االسـ حجـ
ـــران  ـــد فرانســـه در ته ـــو« ســـفیر جدی ـــی یب ـــپ ت ـــای »فیلی ـــتوارنامه آق اس
ـــده  ـــرای آین ـــنی را ب ـــق روش ـــالهای اخیر،اف ـــه در س ـــران و فرانس ـــت: ای گف
ـــریع در  ـــاظ تس ـــن لح ـــد و بدی ـــرده ان ـــیم ک ـــود ترس ـــترک خ ـــط مش رواب

ـــت. ـــروری اس ـــات، ض ـــرای توافق اج
ـــال  ـــک س ـــی ی ـــران ط ـــتنداری ای ـــر و خویش ـــه صب ـــاره ب ـــا اش ـــی ب روحان
ـــران اثـــرات و  ـــرای جب ـــا ب ـــه درخواســـت فرانســـه و اتحادیـــه اروپ گذشـــته ب
ـــی حســـاس  ـــکا از برجـــام، اظهارداشـــت: شـــرایط کنون تبعـــات خـــروج آمری
ـــر اعضـــای برجـــام،  ـــار دیگ ـــان فرصـــت دارد  در کن اســـت و فرانســـه همچن

ـــود را  ـــی خ ـــش تاریخ ـــود دارد، نق ـــه وج ـــی ک ـــیار کوتاه ـــت بس و در فرص
ـــن  ـــن رفت ـــد از بی ـــی تردی ـــه ب ـــد چـــرا ک ـــا کن ـــق ایف ـــن تواف ـــظ ای ـــرای حف ب

ـــان نیســـت.  ـــه و جه ـــران، فرانســـه، منطق ـــع ای ـــه نف ـــام، ب برج
ـــام  ـــس، انج ـــا پاری ـــی ب ـــط صمیم ـــران رواب ـــرد: اراده ته ـــد ک ـــی تاکی روحان
ـــات  ـــرای ثب ـــه ب ـــدات در مســـاله برجـــام و همـــکاری و مشـــارکت فعاالن تعه

ـــا تروریســـم اســـت. ـــارزه ب ـــه مب ـــژه ادام ـــه و بوی ـــت منطق و امنی
ــات از  ــی موضوعـ ــه برخـ ــرد کـ ــد کـ ــن تاکیـ ــور همچنیـ ــس جمهـ رئیـ
ـــای  ـــی هواپیماه ـــات یدک ـــکی، قطع ـــزات پزش ـــه واردات دارو و تجهی جمل
ـــا  ـــه ه ـــی کارخان ـــات برخ ـــا قطع ـــی و ی ـــواد غذای ـــارت م ـــافربری، تج مس
کـــه بـــر نیازمنـــدی هـــا و اشـــتغال مـــردم اثـــر مـــی گذارنـــد، فـــرای 
ـــت  ـــاد محدودی ـــتند و ایج ـــه هس ـــط دوجانب ـــی رواب ـــام و حت ـــاله برج مس
ـــانی  ـــال غیرانس ـــکا کام ـــوی آمری ـــا از س ـــل کااله ـــن قبی ـــت در ای و ممنوعی
بـــوده و نشـــان از جنـــگ اقتصـــادی گســـترده ای اســـت کـــه آمریـــکا 

علیـــه تـــک تـــک آحـــاد مـــردم ایـــران آغـــاز کـــرده اســـت.

ـــالم  ـــی اع ـــک موسســـه بین الملل ی
ـــک  ـــرائیل بین80تا90کاله ـــرد اس ک
هســـته ای در اختیـــار دارد امـــا ایـــن 

ـــد. ـــان می کن ـــاله راکتم مس
ـــاالنه  ـــزارش س ـــتکهلم  درگ ـــح اس ـــی صل ـــه بین الملل مؤسس
ـــرائیل  ـــد کرداس ـــان تأکی ـــاره ســـالح هســـته ای درجه خوددرب
ـــته ای  ـــه هس ـــق زرادخان ـــدم تعلی ـــدت ع ـــت طوالنی م سیاس
خـــود رادنبـــال می کند.بـــر اســـاس ایـــن گزارش،هشـــت 
کشـــور آمریکا، روســـیه،انگلیس، فرانســـه، چین،  هنـــد،  
پاکســـتان،  کره شـــمالی و رژیـــم صهیونیســـتی تـــا اوایـــل 
ــته ای  ــک هسـ ــزار و 865 کالهـ ــدود 13هـ ــال ۲019 حـ سـ
در اختیـــار داشـــته اند کـــه ســـه هـــزار و 750مـــورد آن 

مورداســـتفاده قـــرار گرفتـــه وحدود2هـــزار مـــورد آن بـــرای 
ـــور  ـــداری می شـــود.گزارش مذک ـــت هشـــدارعملیاتی نگه حال
ـــا  ـــن 80ت ـــم بی ـــن رژی ـــت ای ـــد اس ـــرائیل معتق ـــاره اس درب
90 کالهـــک هســـته ای دراختیـــار دارد.اســـرائیل سیاســـت 
ـــه  ـــش گرفت ـــود را در پی ـــوان هســـته ای خ ـــاره ت ســـکوت درب
و از ارائـــه هرنـــوع اطالعاتـــی در ایـــن زمینـــه به رغـــم 
اجمـــاع گســـترده جهانـــی بـــر ایـــن موضـــوع خـــودداری 
می کند.»زیـــو اســـنیر«رئیس ســـازمان انـــرژی اتمـــی 
رژیـــم صهیونیســـتی دراظهاراتـــی کم ســـابقه در ســـپتامبر 
ـــود  ـــته ای خ ـــات هس ـــم تأسیس ـــن رژی ـــرد ای ـــالم ک ۲018 اع
ـــد. ـــترش می ده ـــران گس ـــای ای ـــا تهدیده ـــه ب ـــرای مقابل راب

ســـخنگوی ســـازمان انـــرژی اتمـــی گفـــت: 
تولیـــد اورانیـــوم تـــا 10 روز آینـــده) تـــا 
ـــور  ـــرم عب ـــرز 300 کیلوگ ـــاه(از م ـــم تیرم شش
خواهـــد کرد.»بهـــروز کمالونـــدی« در محـــل 
ـــر شـــده و شـــمارش  ـــوم ۴ براب ـــد اورانی ـــنگین اراک افزود:تولی ـــع آب س مجتم
ـــه  ـــاز شـــده اســـت.وی ادام ـــرم آغ ـــرز 300 کیلوگ ـــرای گذشـــت از م ـــوس ب معک
داد: از امـــروز بـــه مـــدت 10 روز یعنـــی تـــا ششـــم تیرمـــاه از مـــرز 300 کیلوگـــرم 
عبـــور خواهیـــم کرد.کمالونـــدی بیـــان کـــرد: بـــه محـــض اعـــالم، ســـرعت 
ـــی  ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــخنگوی س ـــم کرد.س ـــریع تر خواهی ـــازی را س ـــی س غن
ـــه  ـــکل گرفت ـــمندی ش ـــرفت های ارزش ـــنگین پیش ـــوزه آب س ـــرد: در ح ـــان ک بی
کـــه نمونـــه بـــارز آن در حـــوزه بهداشـــت و درمـــان و تشـــخیص بیماری هـــا 
اســـت.وی ادامـــه داد: بـــرای اروپایی هـــا هنـــوز فرصـــت هســـت امـــا اگـــر 
ـــا  ـــد ی ـــا نمی توانن ـــه ی ـــت ک ـــن اس ـــی آن ای ـــد معن ـــت می خواهن ـــتر فرص بیش
ـــا  ـــرد: اروپایی ه ـــان ک ـــدی بی ـــل کنند.کمالون ـــان عم ـــه تعهداتش ـــد ب نمی خواهن
اظهـــار عجـــز کردنـــد کـــه توانایـــی انجـــام تعهـــدات را ندارنـــد و جمهـــوری 

اســـالمی بیشـــتر از ایـــن صبـــر نخواهـــد کرد.ســـخنگوی ســـازمان انـــرژی 
ـــاس گام  ـــر اس ـــده ب ـــام ش ـــدام انج ـــام دو اق ـــس از انج ـــه داد: پ ـــی ادام اتم
ـــور از  ـــات گام دوم )عب ـــی، انجـــام اقدام ـــت مل ـــی امنی ـــه شـــورای عال اول بیانی
ـــد  ـــان نخواه ـــا دو روز زم ـــک ی ـــش از ی ـــی ســـازی 3.7 درصـــد( بی ـــزان غن می
ـــت  ـــم اس ـــی مه ـــورهای اروپای ـــرای کش ـــر ب ـــت: اگ ـــار داش ـــدی اظه برد.کمالون
ـــوری  ـــات جمه ـــد و اقدام ـــود را بکنن ـــالش خ ـــد ت ـــد بای ـــظ کنن ـــام را حف برج
ـــناریوهای  ـــرد: س ـــح ک ـــت.وی تصری ـــام اس ـــوب برج ـــال در چارچ ـــالمی کان اس
مختلـــف در اختیـــار مســـئوالن نظـــام قـــرار دارد و »اورهـــال« خوبـــی روی 
ـــش از  ـــت بی ـــش ظرفی ـــی افزای ـــده و آمادگ ـــام ش ـــنگین انج ـــه آب س کارخان
ـــته  ـــازار نداش ـــده ب ـــم آین ـــاه و نی ـــا ۲ م ـــر ت ـــزود: اگ ـــت.کمالوندی اف ـــن اس ای
ـــت:  ـــذرد.وی گف ـــم بگ ـــن ه ـــد از 130 ت ـــنگین می توان ـــر آب س ـــیم ذخای باش
آنچـــه در برجـــام پذیرفتیـــم ایـــن بـــود کـــه اورانیـــوم مـــازاد بـــه بازارهـــای 
ـــه را  ـــن عرض ـــر ای ـــا دیگ ـــت م ـــن اس ـــا ممک ـــود ام ـــه ش ـــی عرض ـــن الملل بی
ـــم دور  ـــی ه ـــه خیل ـــی ک ـــه در زمان ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــم و ای ـــف کنی متوق
ـــانیم. ـــرف برس ـــه مص ـــده را ب ـــد ش ـــنگین تولی ـــام آب س ـــوان تم ـــت می ت نیس

رنا
:ای

س
عک

یـک فعـال سیاسـی اصـالح طلـب گفـت: جوانـان نمـی 
خواهند در انتخابات مجلس ابزار باندهای سیاسـی شـوند 
محمدعلـی ابطحـی در توییتـی نوشـت: حضـور جوانـان به 
عنـوان کاندیـدا بـرای مجلس یک ضرورت اجتنـاب ناپذیر 
اسـت. مهمتریـن مانـع ورود جوانـان بـه صحنـه قـدرت، 
تفـاوت سـبک زندگـی جوانـان با تعریف رسـمی از سـبک 
زندگـی اسـت. مانـع دیگـر اسـتفاده باندهـای سیاسـی از 
جوانـان اسـت کـه دسـت بـه کار شـده انـد و جوانـان نمی 

خواهنـد ابـزار جنـاح ها شـوند.

مشـاور مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا بـا بیـان 
اینکـه سیاسـت دولـت آمریـکا درقبـال ایـران کامـالً تحـت 
تأثیـر جـان بولتون اسـت، گفت کـه ایران حـق دارد تهدید به 
خـروج از برجـام کند.بـه گزارش ایسـنا،ناتالی توچی، مشـاور 
ویـژه فدریکاموگرینی،دربـاره اولتیماتـوم ایران بـه اروپا مبنی 
بـر اینکـه اگـر اروپایی هـا بـرای حفـظ برجـام کاری نکننـد، 
تهـران از ایـن توافـق خـارج خواهدشـد،گفت:من وقتی خود 
راجـای ایرانی هامی گـذارم، تمـام چیـزی که می توانـم بگویم 
ایـن اسـت کـه اگـر یـک تصمیـم گیرنـده در ایـران بـودم 

احتمـاالً همیـن تهدیـدات را مطـرح می کـردم.

جوانان نمی خواهند ابزار 
باندهای سیاسی شوند

انتظارات ایران از برجام 
مشروع است

نانسـی پلوسـی رئیس مجلس نماینـدگان آمریـکا درگفتگو 
بـا شـبکه سـی ان ان اظهـار کرد:مـا نـه تمایلـی بـه جنـگ بـا 
را  تحریک آمیـزی  شـرایط  می خواهیـم  ونـه  داریـم  ایـران 
رقـم بزنیـم کـه پاسـخی در پـی داشـته باشد.پلوسـی در 
ادامـه بـا زیـر سـوال بـردن انگیـزه ترامـپ بـرای آغـاز جنگ 
چیسـت؟چرا  ایرانیـان  تحریـک  بـرای  او  افزود:انگیـزه 
رئیس جمهـور بـه توافق هسـته ای پشـت کرد؟بـدون در نظر 
گرفتـن مسـائلی کـه رئیس جمهـور اوبامـا بر سـرش مذاکره 

کرد،منطـق ترامـپ بـرای ایـن کارهـا چـه بـوده اسـت؟ 

بـه  نسـبت  مجلـس  منفـی  رای  بـه  ارتباطـات  وزیـر 
عملکـردش واکنش نشـان داد. محمدجـواد آذری جهرمی 
در توییتـی نوشـت: در فوتبـال وقتی خطا مـی کردیم، داور 
کارت زرد مـی داد. امـا در عرصـه سیاسـت فضـا متفاوته! 
تجربـه جالبـی بـود. 83 بـه 83 ،امـا خـوب بیسـت نظـر 
ممتنـع هـم موافـق حسـاب نمیشـه، بایـد بیشـتر تـالش 
کنیـم هـر چند محدودیـت های بودجه ای زیاده. در سـال 
گذشـته نصـف بودجـه تخصیـص گرفـت، امـا عملکـرد دو 

برابـر بـاز هم میشـه

نه باایران جنگ داریم ونه 
می خواهیم آنها را تحریک کنیم

واکنش آذری جهرمی پس از 
دریافت کارت زرد از مجلس
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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احداث گنبد سلطانيه بامصالح مقاوم،
ايمنی اين اثر را تضمين کرده است

سطوح خشکسالی شديد ايران، ۳۰ برابر می شود

ـــلطانیه  ـــد س ـــی گنب ـــراث جهان ـــگاه می ـــس پای رئی
بـــا  ســـلطانیه  تاریخـــی گنبـــد  گفت:بنـــای 
محاســـبات دقیـــق و بابهـــره گیـــری از مصالـــح 
ـــی  ـــن موضـــوع ایمن ـــاوم ســـاخته شـــده و همی مق
ـــون  ـــا مص ـــن لرزه ه ـــژه زمی ـــه وی ـــون ب ـــرایط گوناگ ـــر ش ـــر را در براب ـــن اث ای
ـــراث  ـــگاه می ـــون پای ـــم اکن ـــزود: ه ـــران اف ـــی انی ـــته است.میرموس ـــه داش نگ
ـــای  ـــف و همکاری ه ـــای مختل ـــتفاده از ظرفیت ه ـــا اس ـــالش داردب ـــی ت جهان
بیـــن بخشـــی؛اقدام های مؤثـــری در ارتبـــاط بـــا گنبـــد جهانـــی ســـلطانیه 
و بـــه ویـــژه کارهـــای انجـــام گرفتـــه گذشـــته را انجـــام دهـــد.وی اظهـــار 
ــتی و  ــگاه های شهیدبهشـ ــی از دانشـ ــته محققانـ ــال گذشـ ــت:طی سـ داشـ
حتـــی از کشـــور ایتالیـــا بـــرای ارزیابـــی وضعیـــت گنبدســـلطانیه حضـــور 
ـــن  ـــم بزند.ای ـــری را رق ـــج بهت ـــر بخـــش می تواندنتای ـــای اث ـــه کاره داشـــتند ک
ـــار  ـــرای نخســـتین ب ـــه ب ـــود ک ـــه داد:اواخـــر مهرســـال گذشـــته ب مســـئول ادام
ـــکار  ـــراث معماری)ایس ـــازه های می ـــت س ـــی مرم ـــن الملل ـــه بی ـــای کمیت اعض

ـــتحکام  ـــت و اس ـــت مقاوم ـــی وضعی ـــور ارزیاب ـــه منظ ـــا ب ـــور ایتالی ـــا(از کش س
گنبدســـلطانیه از ایـــن بنـــای تاریخـــی بازدیـــد کردند.انیـــران افزود:بازدیدهـــای 
ـــی  ـــی ب ـــر تاریخ ـــن اث ـــازه های ای ـــان داد س ـــه نش ـــن کمیت ـــه ای ـــام گرفت انج
ـــس  ـــات الزم پ ـــده اطالع ـــرر ش ـــرار دارد و مق ـــبی ق ـــت مناس ـــر در وضعی نظی
ـــه  ـــه کمیت ـــازه بنا،ب ـــا س ـــاط ب ـــاری در ارتب ـــات رفت ـــی و مطالع ـــی نهای از بررس
ـــی  ـــگاه جهان ـــاس پای ـــن اس ـــر ای ـــان کرد:ب ـــود.وی بی ـــال ش ـــده ارس ـــاد ش ی
ـــه لحـــاظ شـــاهد  ـــا را ب ـــا ســـاز و کارهـــای انجـــام داده، همـــواره ایســـتایی بن ب
ـــه  ـــد ک ـــرار می ده ـــال(مورد بررســـی ق ـــول س ـــاختمان در ط ـــرکات س گچی)ح
ـــرد:  ـــان ک ـــر نش ـــت.وی خاط ـــته اس ـــود نداش ـــاص وج ـــوردی خ ـــون م ـــا کن ت
ـــود  ـــوب می ش ـــورها محس ـــادی کش ـــعه اقتص ـــم توس ـــن مه ـــگری رک گردش
ـــه و  ـــه توج ـــت ک ـــت نیس ـــروش نف ـــر از ف ـــز کمت ـــل از آن نی ـــد حاص و در آم
ـــش از گذشـــته ضـــروری اســـت. ـــوزه بی ـــن ح ـــذاری بیشـــتر در ای ســـرمایه گ

ـــال  ـــاه س ـــی و تیرم ـــراث مل ـــت می ـــال 1310 در فهرس ـــلطانیه در س ـــد س گنب
ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــی ثب ـــراث جهان ـــت می 138۴ در فهرس

ـــم  ـــا ک ـــازگاری ب ـــی س ـــروه مل ـــر کارگ دبی
آبـــی گفـــت: تـــا ســـال ۲090، ســـطوح 
خشکســـالی های  پوشـــش  تحـــت 
ــی  ــا 30 برابر،فراوانـ ــن 10 تـ ــدید بیـ شـ
ــر و  ــا دو برابـ ــالی ها تـ ــوع خشکسـ وقـ
متوســـط تـــداوم خشکســـالی ها بیـــن ۲ تـــا 6 برابـــر افزایـــش پیـــدا 

مـــی کنـــد.
ـــران  ـــا بح ـــه ب ـــی و مواجه ـــراث فرهنگ ـــت »می ـــی، درنشس ـــه زهرای بنفش
ــت:  ــه گفـ ــر منطقـ ــم بـ ــر اقلیـ ــرات تغییـ ــه اثـ ــاره بـ ــا اشـ ــیل« بـ سـ
ــش  ــت پوشـ ــطوح تحـ ــال ۲090، سـ ــا سـ ــود تـ ــی می شـ ــش بینـ پیـ
خشکســـالی های شـــدید بیـــن 10 تـــا 30 برابـــر، فراوانـــی وقـــوع 
ــا دو برابـــر و متوســـط تـــداوم خشکســـالی ها بیـــن  خشکســـالی ها تـ

۲ تـــا 6 برابـــر افزایـــش یابـــد.
ـــال  ـــا س ـــرد: ت ـــح ک ـــی تصری ـــم آب ـــا ک ـــازگاری ب ـــی س ـــروه مل ـــر کارگ دبی
ــک  ــق خشـ ــرداری در مناطـ ــره بـ ــل بهـ ــع آب قابـ ــزان منابـ ۲050، میـ
عرض هـــای میانـــی بیـــن 10 تـــا 30 درصـــد کاهـــش خواهـــد یافـــت.

ــالی ها، کاهـــش منابـــع آب  وی در ادامـــه افزایـــش فراوانـــی خشکسـ
ـــش پتانســـیل مهاجـــرت  ـــی و افزای ـــت غذای شـــرب، کاهـــش ســـطح امنی
و اختالفـــات فرامـــرزی، افزایـــش فراوانـــی طوفان هـــای گـــرد و 
غبـــار، افزایـــش شـــدت بارش هـــا، افزایـــش ســـرعت بـــاد و میـــزان 
ــی آب و از  ــن، آلودگـ ــش زمیـ ــیالب ها، رانـ ــش سـ ــا و افزایـ بارش هـ
بیـــن رفتـــن اراضـــی کشـــاورزی را از شـــاخص های تغییـــر در الگـــوی 

بالیـــا عنـــوان کـــرد.
ـــار  ـــی و آث ـــازه های تاریخ ـــر س ـــم ب ـــر اقلی ـــرات تغیی ـــریح اث ـــا تش وی ب
ملـــی، نشســـت زمیـــن، فرســـایش و آلودگـــی ناشـــی از طوفان هـــای 
ــازه ها،  ــدن سـ ــک شـ ــر و خشـ ــیکل های تـ ــر سـ ــار، تغییـ ــرد و غبـ گـ
ــدید،  ــای شـ ــر یخبندان هـ ــدت و تواتـ ــش شـ ــی، افزایـ ــواج گرمایـ امـ
ـــق ســـاحلی  ـــا در مناط ـــدن ســـطح آب دریاه ـــاال آم ـــدات ناشـــی از ب تهدی
ــیمیایی، افزایـــش  ــواد شـ ــی، افزایـــش غلظـــت نمـــک و مـ و خوردگـ
خســـارات ناشـــی از بارش هـــای ســـیل آســـا و ســـیالب ها و افزایـــش 
ـــن  ـــه ای ـــیالب را از جمل ـــط س ـــده توس ـــل ش ـــح حم ـــوبی و مصال ـــار رس ب

ـــد. ـــار خوان آث

 پیام
 میراث

محمد ابراهیم  الریجانی مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری با اعالم خبر برگزاری کمیته فنی مشترک همکاری های 
گردشگری ایران و عراق افزود:این نشست با موضوع گردشگری سالمت، همکاری های مرزی، ساماندهی و  امنیت گردشگران 

و زائران، تسهیل در صدور روادید و خدمات کنسولی، برگزاری تورهای تلفیقی بین ایران، افغانستان و عراق، آموزش فعاالن 
گردشگری عراقی توسط طرف ایرانی و معرفی و تبلیغات جاذبه های گردشگری دو طرف برگزار می شود.

رنا
 ای

س:
عک

معاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دسـتی 
و گردشـگری سیسـتان و بلوچسـتان گفت: جشـنواره موج 
سـواری همـراه بـا دوره هـای آموزشـی از 30 خـرداد در 
چابهـار آغـاز مـی شـود.مجتبی میرحسـینی در ایـن بـاره 
اظهـار داشـت: مقدمات این جشـنواره از روزهای سه شـنبه 
و چهارشـنبه بـا حضور شـرکت کننـدگان و برگـزاری کالس 
برگـزار  آموزشـی  دوره هـای  و  داوران  سـمینار  داوری، 
می شـود.وی گفـت: همزمـان بـا مراسـم افتتاحیـه ایـن 
جشـنواره برنامه هـای آئینـی از جملـه موسـیقی محلـی، 
برپایـی نمایشـگاه صنایـع دسـتی، سـیاه چـادر عشـایری 
بـه منظـور  و غـذای محلـی در مـکان اجـرای جشـنواره 
معرفـی ظرفیت هـای اسـتان بـه مهمانـان و گردشـگران، 
ارائـه می شـود.معاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری سیسـتان و بلوچستان افزود: 
هـدف از برگـزاری این برنامه های گردشـگری توزیع سـفر 
در تابسـتان اسـت کـه بـا پدیده جدیـد موج سـواری نگاه 
را بـه سیسـتان و بلوچسـتان معطوف کـرده و عالقه مندان 
گردشـگری ورزشـی را بـه منطقه جذب کنـد.وی بیان کرد: 
اجـرای این گونـه برنامه ها به لحـاظ اجتماعی نوعی حس 
تعلـق خاطر و شـور و نشـاط اجتماعی بـرای جامعه محلی 
بوجـود مـی آورد و از طرفـی بـا افزایش حضور گردشـگران، 
شـاهد افزایـش اقامـت در تأسیسـات گردشـگری از جمله 
اقامتگاه هـای بـوم گـردی و ایجاد اشـتغال پایـدار خواهیم 
بود.میرحسـینی ادامـه داد: بـرد بین المللی موج سـواری، 
فرصـت بازاریابـی بیـن المللـی فراهـم می کنـد واز ایـن 
طریـق شـاهد افزایـش حضـور گردشـگران خارجـی نیـز 
در اسـتان خواهیـم بـود.وی گفـت: صنعـت گردشـگری در 
عصـر کنونـی یکـی از منابـع مهم درآمـد و از جملـه عوامل 
مؤثـر بـر مبـادالت فرهنگـی بین کشورهاسـت و بـه عنوان 
گسـترده ترین صنعـت خدماتـی جهـان جایـگاه ویـژه ای 
دارد، از ایـن رو بسـیاری از کشـورها در پـی افزایش بیش 
از پیـش منافـع خـود از ایـن فعالیت بین المللی هسـتند. 
وی خاطرنشـان کـرد: نقـش گردشـگری بـه عنـوان منبـع 
جدیـد بـرای اشـتغال، کسـب درآمـد، جـذب ارز و تقویـت 
زیرسـاخت های اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی، موجـب 
رشـد و توسـعه دیگـر صنایـع شـده اسـت بـه نوعـی کـه 
می تـوان قـرن ۲1 را قـرن گردشـگری نامیـد و همیـن امر 
لـزوم توجـه بـه ایـن صنعـت بسـیار راهبـردی و مهـم را 

بیـش از پیـش نشـان می دهـد.

جشنواره موج سواری 
30خرداد در چابهار

 آغاز می شود

مطالعات ثبت جهانی »هورامان« درکردستان پايان يافت

هورامان نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی و آداب و رسوم بسیار خاص در استان کردستان است 

مدیــر پایــگاه منظــر فرهنگــی، تاریخــی 
اورامــان گفــت: مطالعــات ثبــت جهانــی 
پایــان  اســتان  ایــن  در  هورامــان 
ــی  ــه اجرای ــون وارد مرحل ــه و اکن یافت

ــت. ــده اس ــتاها ش ــاماندهی روس س
پویــا طالــب نیــا اظهــار داشــت: اجــرای 
ســاماندهی روســتاها نیــاز بــه تشــکیل 
ــژه متشــکل از اســتانداری  کارگــروه وی
فرهنگــی،  میــراث  کردســتان، 
ــوزه  ــای ح ــداری و بخشــداری ه فرمان
اســتحفاظی دارد تــا بــا یــک مدیریــت 
واحــد کارهــا بــه بهتریــن شــیوه انجــام 

ــود. ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کار ســاماندهی 
ــورت  ــه ص ــه ب ــن منطق ــتاهای ای روس
نمونــه در روســتای دوالب انجــام شــده 
ــت  ــرح موفقی ــن ط ــزود: ای ــت، اف اس

آمیــز بــوده و بــرای ســایر روســتاها از 
ــرد. ــرداری ک ــوان الگوب آن می ت

ــن  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــا ب ــب نی طال
ــی،  ــردم شناس ــب م ــات در قال مطالع
طبیعــی،  علــوم  شناســی،  باســتان 
هــوار  و  تاریخــی  اســناد  معمــاری، 
ــادآور  ــت، ی ــده اس ــام ش ــینی انج نش
شــد: ســاماندهی روســتاها نیازمنــد 
ــی  ــه ط ــا بلک ــت ت ــژه اس ــارات وی اعتب
بــرای  الزم  مــدارک  آینــده  مــاه   ۲
تهــران ارســال شــود تــا اســتان بــا 
آمادگــی کامــل منتظــر بررســی های 

باشــد. کارشناســان 
بیــش از 500 اثــر باســتانی مربــوط بــه 
ــا اواخــر دوران  ــه ســنگی ت دوران پارین
تاریخــی  منطقــه  ایــن  در  اســالمی 

ــت. ــده اس ــایی ش شناس

منظــر  پایــگاه  کــرد:  اضافــه  وی 
ــدد  ــان درص ــی هورام ــی، تاریخ فرهنگ
مطالعــات  ایــن  خروجــی  از  اســت 
ــده ثبــت  کــه در راســتای تدویــن پرون
جهانــی هورامــان مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد، اطلــس باســتان شناســی 
ــن  ــه و تدوی ــات را تهی ــه هورامان منطق

ــد. کن
مدیــر پایــگاه منظــر فرهنگــی، تاریخــی 
ــه تاریخــی  ــن منطق ــت: ای ــان گف اورام
تاریخــی  و  فرهنگــی  جغرافیــای  از 
ــن  ــه همی ــوده و ب وســیعی برخــوردار ب
ــایی  ــار شناس ــی آث ــز پراکندگ ــل نی دلی
روســتای   80 از  بیــش  در  آن  شــده 
منطقــه اروامانــت در شهرســتان های 
ــت. ــنندج اس ــاران و س ــروآباد، کامی س

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی های 

ــتان  ــت باس ــط هیئ ــده توس ــام ش انج
فرهنگــی  منظــر  پایــگاه  شناســی 
تاریخــی اورامــان طــی ســال های 96 و 
97 از منطقــه هورامانــات بیــش از 500 
محوطــه باســتانی بــا ارزش شناســایی 
ــر  ــن 500 اث ــزود: از ای شــده اســت، اف
بیــش از 15 مــورد در فهرســت آثــار 

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق مل
ــار  ــن آث ــان اینکــه ای ــا بی ــا ب ــب نی طال
بــه دوران پارینــه  ارزشــمند مربــوط 
اســالمی  دوران  اواخــر  تــا  ســنگی 
آثــار  ایــن  داشــت:  اظهــار  اســت، 
ــا  ــتانی، محوطه ه ــای باس ــامل غاره ش
ــا، مســاجد،  ــای تاریخــی، پل ه و تپه ه
نظیــر  خدماتــی  اماکــن  و  قلعه هــا 

اســت. کاروانســراها  و  حمام هــا 
بــا  از بافت هــا و آثــار  وی حفاظــت 
ثبــت  در  را  هورامــان  منطقــه  ارزش 
تاثیرگــذار  منطقــه  ایــن  جهانــی 
ــتورالعمل  ــرد: دس ــه ک ــت و اضاف دانس
بــا  بافت هــای  از  حفاظــت  نحــوه 
طریــق  از  هورامــان  منطقــه  ارزش 
دهیــاران  بــه  بخشــداری های 
ابــالغ  هــدف  جامعــه  روســتاهای 

. د می شــو
طالــب نیــا یــادآور شــد: ثبــت جهانــی 
ــعه  ــرای توس ــد ب ــی بلن ــان گام هورام
بــا  تردیــد  بــدون  و  اســت  اســتان 
ــان  ــه، هورام ــن منطق ــی ای ــت جهان ثب
جهانــی  ســازمان  حمایت هــای  از 

منــد می شــود. بهــره  یونســکو 
ــا  ــی ب ــه ای تاریخ ــام منطق ــان ن هورام
بافــت پلکانــی و آداب و رســوم بســیار 
از  بخش هایــی  کــه  اســت  خــاص 
ســنندج  ســروآباد،   شهرســتان های 
و  کردســتان  اســتان  کامیــاران  و 
جوانــرود،  پــاوه،  شهرســتان های 

نودشــه و نوســود اســتان کرمانشــاه را 
می شــود. شــامل 

ــه هورامــان در اســتان کردســتان  منطق
دارای یــک شــهر )اورامــان تخــت( 
و 76 روســتا اســت کــه تاکنــون 13 
روســتای ایــن منطقــه در فهرســت آثــار 
ملــی بــه ثبــت رســیده و پرونــده ثبتــی 
پیگیــری  حــال  در  نیــز  روســتا   ۲۲

اســت.
ــان از ۲ بخــش  ــا اورام ــان ی واژه هورام
هــورا بــه معنــی اهــورا و مــان بــه 
معنــای خانــه، جایــگاه و ســرزمین 
ــای  ــه معن ــع ب تشــکیل شــده و در واق
ســرزمین اهورایــی و جایــگاه اهــورا 

ــت. ــزدا اس م
اســتان کردســتان دارای یــک هــزار 
ــده  ــایی ش ــی شناس ــر تاریخ و 519 اث
غارهــای  باســتانی،  آثــار  شــامل 

طبیعــی، درختــان کهنســال، میــراث 
ــی  ــای طبیع ــات و مکان ه ــول، قن منق
ــداد  ــن تع ــورد از ای ــه 8۲8 م ــت ک اس
تاریخــی، هشــت  اثــر  شــامل 763 
مــورد   ۴۲ طبیعــی،  میــراث  مــورد 
میــراث معنــوی و هشــت مــورد میــراث 

منقــول اســت.
هــم اکنــون ثبــت جهانــی هورامــان در 
ــن راســتا  دســت بررســی اســت، در ای
معاونــت میــراث فرهنگی و گردشــگری 
ــت و  ــت، مرم ــدف حفاظ ــا ه ــور ب کش
ایــن  بــاارزش  بافت هــای  بازســازی 
منطقــه پایگاهــی بــه نــام پایــگاه منظــر 
ــاد  ــات ایج ــی هورامان ــی تاریخ فرهنگ
کــرده اســت کــه در شــهر هورامــان 
ــی از  ــگان و یک ــتای پالن ــت، روس تخ
ــی  ــک نمایندگ ــنندج ی ــتاهای س روس
از ایــن پایــگاه دایــر شــده اســت./ایرنا

مــوزه مــردم فلســطین،نمایش اســناد 
هنــری  وآثــار  تاریخــی  فرهنگــی 
ــان را  ــر جه ــطینی سراس ــدان فلس هنرمن
در قلــب ایــاالت متحــده آغــاز کرد.اولیــن 
مــوزه فلســطینی واقــع در واشــنگتن 
پانزدهــم ژوئــن افتتــاح شــد. مــوزه مردم 
ــمار  ــعار »بی ش ــا ش ــطین)MPP( ب فلس
روایت،یــک قلــب« شــامل دوبخــش 
می شود.نمایشــگاه موقــت ایــن موزه،آثــار 
ــدی  ــیر جدی ــا تم»تفس ــد ب ــج هنرمن پن

از آینــده« بــه نمایــش می گــذارد و در 
ــن  ــی ای ــگاه دائم ــر، نمایش ــش دیگ بخ
مــوزه تاریــخ و فرهنــگ مــردم فلســطین 
ــش  ــه نمای ــاوت ب ــش متف ــار بخ را چه
ــردم فلســطین حــدودًا  ــوزه م می گذارد.م
اولیــن  افتتــاح  از  یــک ســال پــس 
ــاالت متحــده )در  مــوزه فلســطینی در ای
ایالــت »کنتیکــت«( درهایــش را بــه 
ــه  ــرح اولی ــود. ط ــدان گش روی عالقه من
ســاخت ایــن مــوزه در ســال ۲015مطــرح 

شد.»بشــری ناصر«بنیان گــذار و مدیــر 
بــرای  بیــان کرد:»وقتــی  ایــن مــوزه 
ــنگتن  ــه واش ــال ۲011ب ــار در س ــن ب اولی
آمدم،تحــت تأثیــر یادبودهــا و موزه هــای 
ایــن شــهر قــرار گرفتــم.در همــان زمــان 
ــتان  ــه داس ــودم ک ــی ب ــال مکان ــه دنب ب
ــزی  ــا چی ــد ام ــو کن ــطینی ها را بازگ فلس
نیافتم.«»ناصر«بــا کمــک گــروه کوچکــی 
نمایشــگاه متحرکــی را در ســال ۲015 
ــری  ــار هن ــراه آث ــه هم ــردو ب تأســیس ک
هنرمنــدان فلســطینی بــه دانشــگاه ها، 
فرهنگــی  مراکــز  دیگــر  و  کلیســاها 
ــردم  ــی »م ــوزه دائم ــون م ــفر کرد.اکن س
فلســطین« اســناد تاریخــی فلســطین را 

بــه نمایــش می گــذارد.

افتتاح اولين موزه فلسطينی در 

قلب اياالت متحده آمريکا

کشف ظروف و زیورآالت عصر 
آهن در سگزآباد قزوین

معــاون مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری قزویــن گفــت: 
ــه  ــی در تپ ــتان شناس ــای باس ــان کاوش ه ــون در جری ــته تاکن ــال گذش از س
ــزارآالت  ــورآالت و اب ــون ظروف،زی ــاری چ ــرا آث ــن زه ــگزآباد بوئی ــتانی س باس
جنگــی مربــوط بــه عصــر آهــن ۲ و 3 کشــف شــده اســت.امیر ارجمنــد افــزود: 
اشــیای یافــت شــده مــوزه ای در ایــن مــکان شــامل 86 قطعــه شــی از جملــه 
ــار  ــتند.وی اظه ــتوانه ای هس ــای اس ــرپیکان و مهره ــل سفالین،س ــروف کام ظ
داشــت:آثار کشــف شــده مربــوط بــه هدایایی اســت کــه افــراد در دوران باســتان 
درکنــار پیکرمــردگان خــود و هنــگام تدفیــن آنهــا در زیــر خــاک قــرار داده مــی 
ــای  ــی بقای ــن گفت:برخ ــی همچنی ــراث فرهنگ ــوزه می ــئول ح ــن مس دادند.ای
ــات  ــرای بررســی و مطالع ــه ب ــا کشــف شــده ک ــن کاوش ه ــز در ای انســانی نی
ــه مرکــز ژنتیــک ایــران منتقــل شــده اســت.وی یــادآور شــد:تاکنون  بیشــتر ب
13ســال فصــل کاوش از دهــه ۴0بــه ایــن ســو در تپه هــای باســتانی ســگزآباد 
واقــع در شهرســتان بوئیــن زهــرا در جنــوب شــرقی اســتان قزویــن انجــام شــده 
ــای  ــود محوطه ه ــاله و وج ــدن 9 هزارس ــتن تم ــا داش ــن ب ــت قزوی است.دش
ــی  ــرف قدیم ــه مع ــه قبرســتان ک ــه و تپ ــره تپ ــه، ق ــه زاغ ــخ تپ ــش از تاری پی
تریــن دوران اســتقرار و زندگــی در ایــن منطقــه اســت از مهمتریــن کانون هــای 
شــکل گیری تمــدن در فــالت ایــران و از محورهــای عمــده مطالعــات و 

ــی شــود. ــای باســتان شناســی کشــور محســوب م پژوهش ه

ته
نک

مدیلر پایلگاه منظر فرهنگلی، تاریخلی اورامان با اشلاره به 
اینکله در بررسلی های انجام شلده توسلط هیئت باسلتان 
اوراملان طلی  تاریخلی  پایلگاه منظلر فرهنگلی  شناسلی 
سلال های 96 و 97 از منطقله هورامانلات بیلش از 500 
محوطله باسلتانی با ارزش شناسلایی شلده اسلت، افزود: 
از ایلن 500 اثلر بیش از 15 مورد در فهرسلت آثلار ملی قرار 

اسلت. گرفته 
پویلا طاللب نیلا با بیلان اینکله این آثلار ارزشلمند مربوط 
بله دوران پارینله سلنگی تلا اواخر دوران اسلامی اسلت، 
باسلتانی،  غارهلای  شلامل  آثلار  ایلن  داشلت:  اظهلار 
محوطه هلا و تپه هلای تاریخلی، پل هلا، مسلاجد، قلعه هلا 
و اماکلن خدماتلی نظیلر حمام هلا و کاروانسلراها اسلت.
واژه هوراملان یلا اوراملان از 2 بخلش هورا بله معنی اهورا 
و ملان به معنای خانه، جایگاه و سلرزمین تشلکیل شلده 
و در واقلع بله معنلای سلرزمین اهورایلی و جایلگاه اهورا 

مزدا اسلت.

میراثگردشگری

گسترش روابط ايران و روسيه
 با توسعه گردشگری دريايی

بزرگترين خانه آثار باستانی مصر
بازسازی می شود

وزیـــر ناحیـــه قفقـــاز شـــمالی 
فدراســـیون روســـیه گفـــت: 
توســـعه گردشـــگری دریایـــی 
ـــعه  ـــب توس ـــای خزرموج دردری

روابـــط اقتصـــادی ایـــران و روســـیه خواهـــد شـــد.
»ســـرگی ویکتوروویـــچ چباتاریـــف« در دیـــدار دو 
ـــی کمیســـیون  ـــس ایران ـــان رئی ـــا اردکانی ـــا رض ـــه ب جانب
ـــران  ـــای اقتصـــادی و تجـــاری ای ـــکاری ه مشـــترک هم
ـــی  ـــتی ران ـــزود: کش ـــران اف ـــیه در ته ـــیون روس و فدراس
کـــروس بهتریـــن ســـرآغاز بـــرای رونـــق گردشـــگری 

دریایـــی بیـــن دو کشـــور اســـت.
وی بـــه تهیـــه 10 ســـند در دومیـــن همایـــش چشـــم 

انـــداز همکاری هـــای تجـــاری و فرهنگـــی ایـــران 
ـــرد و  ــاره ک ــیه اشـ ــمالی روسـ ــاز شـ ــدرال قفقـ و فـ
خاطرنشـــان ســـاخت: ایـــن اســـناد در روز آخـــر 
اجـــالس کمیســـیون مشـــترک همـــکاری هـــای 

ــد. ــد شـ ــی خواهـ ــاری نهایـ ــادی و تجـ اقتصـ
ایـــن مقـــام روســـی بـــه دیـــدار خـــود بـــا رئیـــس 
و  فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی  میـــراث  ســـازمان 
ـــای  ـــزود: توســـعه فعالیته ـــرد و اف گردشـــگری اشـــاره ک
ــورد  ــدار مـ ــن دیـ ــتانه در ایـ ــر دوسـ ــی و بشـ فرهنگـ
تاکیـــد قـــرار گرفـــت.وی گفـــت: نتایـــج ایـــن دیـــدار 
هـــا بـــه اطـــالع رئیـــس جمهـــوری روســـیه خواهـــد 

رســـید. 

ـــازی  ـــروژه بازس ـــوالن مصری،پپ مس
ـــد  ـــی آغازکردن ـــوزه »مصر«رادرحال م
ومشـــهورترین  مهمتریـــن  کـــه 
مجموعـــه ایـــن مـــوزه چنـــدی 
ـــد.موزه  ـــد ش ـــل خواه ـــر منتق ـــزرگ مص ـــوزه ب ـــه م ـــد ب بع
»مصر«کـــه در قلـــب قاهـــره و در نزدیکـــی میـــدان 
» تحریر«واقـــع شـــده اســـت،بعنوان برتریـــن مـــکان 
ــناخته  ــر شـ ــتانی مصـ ــار باسـ ــه آثـ ــداری از مجموعـ نگهـ
می شـــود.اما ایـــن مـــوزه بـــه زودی برخـــی از آثـــار 
ـــروف  ـــه مع ـــه مجموع ـــود را، از جمل ـــمند خ ـــهور و ارزش مش
ـــزرگ  ـــوزه ب ـــه م ـــخ آمـــون«، ب ـــوت عن ـــره ت ـــه مقب به»گنجین
ـــاح  ـــی اهرام»جیزه«افتت ـــده در نزدیک ـــال آین ـــه س ـــر ک مص

ـــوت  ـــره ت ـــه مقب ـــد کرد.»گنجین ـــد،منتقل خواه ـــد ش خواه
عنـــخ آمـــون« تنهامجموعـــه ی ارزشـــمندی نیســـت کـــه 
ـــواد  ـــان  آن نخ ـــر میزب ـــک دیگ ـــده نزدی ـــر در آین ـــوزه مص م
ـــوزه  ـــه م ـــلطنتی ب ـــای س ـــه ای از مومیایی ه ـــود. مجموع ب
ملـــی تمـــدن مصـــری واقـــع در قاهـــره منتقـــل خواهـــد 
ــاری  ــش انحصـ ــه نمایـ ــر بـ ــوزه مصـ ــی از مـ شد.بخشـ
مومیایی هـــای ســـلطنتی اختصـــاص داده شـــده اســـت. 
»خالدالعنانی«وزیـــر میـــراث و آثـــار باســـتانی مصـــر 
ـــرای  ـــد ب ـــک تهدی ـــه ی ـــچ وج ـــه هی ـــوزه جدیدب تاکیدکرد،م
مـــوزه مصـــر محســـوب نمی شـــود و مـــوزه مصـــر کـــه 
ـــتانی اســـت،  شایســـته  ـــر باس ـــزار اث ـــش از 150 ه ـــه بی خان

دریافـــت حمایـــت و توجـــه اســـت.
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خبر

ــان در دنیــا  چنــد ســالی اســت زنــگ خطــر توســعه بیاب
ــر اســاس اعــالم  ــه صــدا درآمــده، ب ــه ویــژه در ایــران ب ب
ســازمان ملــل، حــدود 5 میلیــارد هکتــار از 13.5 میلیــارد 
هکتــار وســعت خشــکی جهــان متاثــر از پدیــده بیابان زایی 
اســت کــه بــا ایــن وضعیــت آب هــا شــور، ســفره های آب 
ــرد و  ــمه های گ ــک، چش ــا خش ــم، تاالب ه ــی ک زیرزمین
غبــار، زیــاد و روســتاها و ســکونتگاه های انســانی متروکــه 
می شــوند. بــه تازگــی در ایــن خصــوص محمــد درویــش، 
عضــو هیــأت علمی مؤسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتع 
ــت  ــی، وضعی ــی بیابان زدای ــه مناســبت روز جهان کشــور ب
پدیــده بیابان زایــی در ایــران را تشــریح کــرده اســت. بــه 
گفتــه وی طبــق آخریــن آمارهایــی کــه کنوانســیون مقابلــه 
بــا بیابان زایــی اعــالم کــرده وضعیــت بیابان زایــی در 
دنیــا نگران کننــده اســت و آمارهــا نشــان از ُافــت کارایــی 
ســرزمینی دارنــد، ایــن یعنــی هــر نــوع فرایندی کــه منجر 
بــه ُافــت کارایــی ســرزمین شــود نشــانه این اســت کــه در 
آن ســرزمین پدیــده بیابان زایــی در حــال رخ دادن اســت. 
آن طــور کــه وی بــه ایرنــا گفتــه، بدتریــن و خطرناک تریــن 
نشــانه بیابان زایــی، فرونشســت زمیــن اســت کــه ایــران 
بــا رقــم 5۴ ســانتیمتر در ســال در فاصلــه دشــت فســا و 
جهــرم در اســتان فــارس رکــورددار آن در دنیاســت، بعــد 
از آن دومیــن رتبــه در جهــان نیــز بــه ایــران تعلــق دارد و 
بــا فرونشســت زمیــن در جنــوب غــرب تهــران بــه میــزان 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــال آن را ب ــانتیمتر در س 36 س
کــه در واقــع 90 برابــر شــرایط بحرانــی تعریــف شــده در 

جهــان اســت.

فرسایش در ایران 8 برابر متوسط جهانی
بــه گفتــه دبیــر سیاســت محیــط زیســت در مرکــز 
ــی  ــوری، یک ــت جمه ــاد ریاس ــردی نه ــی های راهب بررس
ــاک  ــرخ فرســایش خ ــی ن ــای بیابان زای ــر از مؤلفه ه دیگ

اســت نــرخ آن در ایــران ۲ میلیــارد ُتــن گــزارش می شــود 
ــاک در  ــایش خ ــام فرس ــه تم ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ک
جهــان در یــک ســال ۲۴ میلیــارد ُتــن اســت، بنابرایــن در 
ــاق  ــان اتف ــران یک دوازدهــم کل فرســایش خــاک جه ای
می افتــد در حالــی کــه ایــران یک صــدم خــاک جهــان را 
دارد، بــر ایــن اســاس میــزان فرســایش خــاک در ایــران 8 

برابــر متوســط جهانــی اســت.

ایران پیشتاز در نابودی حیات وحش
جانــوری  اندوخته هــای  نظــر  از  می افزایــد:  درویــش 

نیــز تقریبــًا در نیــم قــرن اخیــر، حــدود 90 درصــد حیــات 
وحــش ارزشــمند خــود را از دســت داده ایــم کــه یکــی از 
باالتریــن موج هــای انقــراض در ایــران ثبــت شــده اســت. 
بــه گفتــه ایــن فعــال محیــط زیســت، از نظــر آلودگــی هــوا 
نیــز هــر ســاله دســت کم یــک یــا دو شــهر ایــران در شــمار 
ــارت  ــد، خس ــرار می گیرن ــان ق ــهرهای جه ــن ش آلوده تری
آلودگــی هــوا 8 میلیــارد دالر بــرآورد می شــود و مــا جــزو 
ــه ای هســتیم؛  ــای گلخان 9 کشــور اول انتشــاردهنده گازه
ــه شــدت در  ــه ب ــن اســت ک ــاندهنده ای ــا نش ــام اینه تم

ــوا  ــی ه ــتی و آلودگ ــوع زیس ــاک، تن ــای آب، خ مؤلفه ه
وضعیتــی بســیار نگران کننــده داریــم و کارایــی ســرزمین 

مــا در حــال کاهــش یافتــن اســت.

بیابان زایی سبب نابودی سکونتگاه ها
ــا و  ــات جنگل ه ــه تحقیق ــی مؤسس ــأت علم ــو هی عض
ــری  ــچ خط ــد هی ــد می کن ــه تاکی ــور در ادام ــع کش مرات
مهاجــرت،  ســبب  نمی توانــد  بیابان زایــی  از  جدی تــر 
تخریــب ســرزمین و متروکــه شــدن ســکونتگاه های 

ــار  ــد مه ــران بای ــردان ای ــن دولتم ــود، بنابرای ــانی ش انس
بیابان زایــی را یکــی از مهم تریــن اولویت هــای خــود 
بداننــد و عمــالً در راســتای آن حرکــت کننــد، طرح هایــی 
هیدرولوژیکــی  رژیم هــای  کــه  آب  انتقــال  ماننــد 
حوضه هــای آبخیــز را بــر هــم می زنــد یــا سدســازی های 
ــت و  ــا در پایین دس ــودی تاالب ه ــبب ناب ــه س ــی ک افراط
نابــودی رویشــگاه های جنگلــی در باالدســت می شــود بــه 
ــش  ــی را در کشــور افزای ــرخ بیابان زای ــد ن شــدت می توان

میزان فرسایش خاک در ایران ۸ برابر متوسط جهانی است
محمد درویش می گوید در ایران یک دوازدهم کل فرسایش خاک جهان اتفاق 

می افتد، در حالی که یک صدم خاک جهان را دارد

عضللو هیللات علمللی موسسلله تحقیقللات جنگل هللا و مراتللع کشللور: هیللچ خطللری جدی تللر از 
بیابان زایللی نمی توانللد سللبب مهاجللرت، تخریللب سللرزمین و متروکلله شللدن سللکونتگاه های 
انسللانی شللود، بنابرایللن دولتمللردان ایللران بایللد مهللار بیابان زایللی را یکللی از مهم تریللن 
اولویت هللای خللود بداننللد و عمللًا در راسللتای آن حرکللت کننللد، طرح هایللی ماننللد انتقللال 
آب کلله رژیم هللای هیدرولوژیکللی حوضه هللای آبخیللز را بللر هللم می زنللد یللا سدسللازی های 
افراطللی کلله سللبب نابللودی تاالب هللا در پایین دسللت و نابللودی رویشللگاه های جنگلللی 
در باالدسللت می شللود بلله شللدت می توانللد نللرخ بیابان زایللی را در کشللور افزایللش دهللد.

 
محمللد درویللش، عضللو هیللات علمللی 
موسسلله تحقیقللات جنگل هللا و مراتللع کشللور 
می گویللد، بدتریللن و خطرناک تریللن نشللانه 
اسللت  زمیللن  فرونشسللت  بیابان زایللی، 
کلله ایللران بللا رقللم 54 سللانتیمتر در سللال 
در فاصللله دشللت فسللا و جهللرم در اسللتان 

فللارس رکللورددار آن در دنیاسللت.
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ــک  ــی ی ــد ط ــق کردن ــروه ۲0 تواف ــای گ اعض
توافــق بین المللــی مهــم بــا پســماندهای 
را  جهــان  اقیانوس هــای  پالســتیکی کــه 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــه کنن ــد، مقابل ــوده می کنن آل
ایســنا، ایــن توافــق برجســته بــه ایــن منظــور 
مطــرح شــد کــه حجــم فزاینــده پســماندهای 
را  جهــان  اقیانوس هــای  پالســتیکی کــه 
ــورد  ــد و م ــدا کن ــش پی ــد، کاه ــوده می کن آل
پذیــرش بیشــتر کشــورهای صنعتــی جهــان 
قــرار گرفته اســت. وزرای محیــط زیســت و 
انــرژی کشــورهای گــروه ۲0 توافــق کردنــد 
ــش  ــت کاه ــه در جه ــی داوطلبان ــا چارچوب ت
پســماندهای پالســتیکی اتخــاذ کــرده و ارائــه 
ــه کشــورهای  ــرای کمــک ب اســتراتژی هایی ب
آن هاســت.  جملــه  از  توســعه  حــال  در 
ــه 85  ــروه ۲0 ک ــورهای گ ــی از کش نمایندگان
ــان  ــی در جه ــص داخل ــد ناخال درصــد از تولی
ــزاوا در  ــهر کاروای ــد در ش ــکیل می دهن را تش
ژاپــن و پیــش از نشســت گــروه ۲0 کــه اواخــر 
ایــن مــاه در اوســاکا برگــزار می شــود بــا 
یکدیگــر دیــدار کردنــد. موضــوع پســماندهای 
پالســتیکی در دریاهــا طــی ســال های اخیــر 
برجســته شــده زیــرا میــزان ایــن مــواد آالینده 
ــه  ــود دارد ک ــه و شــواهدی وج ــش یافت افزای
در  آن  از  ناشــی  آســیب های  نشــان دهنده 
طبیعــت و حیــات وحــش اســت. همچنیــن 
افزایــش تعــداد الشــه  حیواناتــی کــه بــه 
دلیــل بلعیــدن پســماندهای پالســتیکی تلف 
شــده اند اعتراضاتــی را در نقــاط مختلــف 
جهــان بــه همــراه داشــته و در نتیجــه آن 
ــی را در راســتای  بســیاری از کشــورها اقدامات
ممنوعیت اســتفاده از کیســه های پالســتیکی 
اعمــال کرده انــد. هرچنــد، همچنــان مشــاهده 
می شــود میــزان ایــن پســماندهای رهــا شــده 
در دریاهــا رو بــه افزایــش اســت. برآوردهــای 
منتشــر شــده توســط دولــت انگلیــس نشــان 
می دهــد هــر ســال بیــش از 150 میلیــون تــن 
پســماند پالســتیکی اقیانوس هــای جهــان را 
ــش  ــاالنه بی ــن، س ــد. همچنی ــوده می کنن آل
ــک  ــی و حــدود ی ــزار پســتاندار دریای از 100 ه
ــه دلیــل بلــع پســماندهای  ــده ب میلیــون پرن
ــف  ــا تل ــادن در آن ه ــر افت ــا گی ــتیکی ی پالس

می شــوند.
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فرماندار مهدیشهر: شهرداری ساری انباشت زباله 
در مهدیشهر را متوقف کند

فرمانــدار مهدیشــهر گفــت: شــهرداری ســاری، 
ــوز، انباشــت  ــه س ــای زبال ــامانه ه ــداث س ــا اح ب
زبالــه در مناطــق فوالدمحلــه در شــمال شهرســتان 
مهدیشــهر را متوقــف کنــد. بــه گــزارش ایرنــا، حســن ارگی 
افــزود: انباشــت زبالــه یکــی از اقــدام هــای منفــی در نابــودی 
عرصــه هــای طبیعــی و تشــدید کننــده چالــش هــای زیســت 
ــا  ــاس برآورده ــرد: براس ــان ک ــر نش ــت. وی خاط ــی اس محیط
روزانــه 50 تــا 90 تــن زبالــه خانگــی در اطــراف روســتای اگــره و 
فوالدمحلــه انباشــت مــی شــود کــه ایــن امــر بــه چالش زیســت 
محیطــی در منطقــه دامــن مــی زنــد. فرمانــدار مهدیشــهر گفــت: 
تاکنــون رایزنــی هایــی بــا مســئوالن مرکــز اســتان مازنــدران بــه 
منظــور توقــف انتقــال زبالــه شــهر ســاری بــه روســتاهای مــرزی 
ســمنان و مازنــدران انجــام شــد کــه تاکنــون ایــن نشســت هــای 
تخصصــی بــه نتیجــه نرســیده اســت. ارگــی ادامــه داد: در کنــار 
چالــش هــای زیســت محیطــی، انباشــت زبالــه باعــث شــیوع 
بیمــاری واگیــر و غیرواگیــر در منطقــه مــی شــود و از مســئوالن 

ارشــد اســتان هــای ســمنان و مازنــدران خواســتار توقــف انتقــال 
زبالــه شــهر ســاری بــه فــوالد محلــه هســتیم. وی اضافــه کــرد: 
ــل شــیب  ــه دلی ــای انباشــت شــده ب ــه ه اگرچــه شــیرابه زبال
زمیــن بــه ســمت اســتان شــمالی اســت، امــا بایــد بــرای رفــع 
ــدازی دســتگاه  ــرای راه ان ــار ب ــا تخصیــص اعتب ــش ب ــن چال ای
ــه شــیرابه و راه انــدازی پایــگاه هــای زبالــه ســوز، از  تصفی
انباشــت زبالــه جلوگیــری کــرد. فرماندار مهدیشــهر گفت: شــمال 
ایــن شهرســتان ظرفیــت قابــل توجهــی در توســعه گردشــگری 
دارد کــه بــا رفــع چالــش هــای زیســت محیطــی از ایــن دســت 
مــی تــوان بــرای توســعه اســتان ســمنان گام برداشــت. احــداث 
نیــروگاه زبالــه ســوز در مرکــز اســتان مازنــدران بــرای جلوگیــری 
از انتقــال زبالــه از ســاری بــه مناطــق بکــر شــمال مهدیشــهر در 
ــد از  ــل نامشــخص بع ــه دالی ــا ب ســال 1389 مصــوب شــد ام
گذشــت 9 ســال ایــن طــرح مهــم منطقــه ای بــه بهــره بــرداری 
ــل  ــوزی در تکمی ــت س ــن فرص ــون دود ای ــت. اکن ــیده اس نرس

نشــدن ایــن طــرح بــه چشــم اهالــی منطقــه مــی رود.

ــه مناســبت بیســت  دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در پیامــی ب
و  بیابان زایــی  بــا  مقابلــه  روز جهانــی  پنجمیــن ســالگرد  و 
خشکســالی، هشــدار داد: کشــورهای در حــال توســعه 8 درصد از 
ــل گســترش زمین هــای  ــه دلی ــی خــود را ب ــص مل ــد ناخال تولی
اینکــه کنوانســیون  از  پــس  می دهنــد.  دســت  از  خشــک 
ــل متحــد  ــی و خشکســالی« ســازمان مل ــا بیابان زای ــه ب »مقابل
ــی در  ــه جهان ــط جامع ــال 199۴ توس ــن س ــم ژوئ در روز هفده
ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــد، مجم ــه ش ــس پذیرفت ــهر پاری ش
ــی  ــی جهان ــش آگاه ــی و افزای ــه عموم ــب توج ــور جل ــه منظ ب
و همچنیــن پشــتیبانی بین المللــی از اقدامــات مرتبــط بــا ایــن 
کنوانســیون، روز هفدهــم ژوئــن را بــا عنــوان روز جهانــی مقابلــه 
بــا بیابان زایــی و خشکســالی نام گــذاری کــرد. ایــن کنوانســیون 
تنهــا ســند الــزام آور بین المللــی اســت کــه بــا هــدف حــل 
مشــکل بیابان زایــی تهیــه شــده و بــر اســاس اصــول مشــارکت، 
ــکاری و تمرکززدایــی تدویــن شــده اســت. اکنــون ایــن  هم
کنوانســیون عــالوه بــر اتحادیــه اروپــا، 196 عضــو دارد و بــه طــور 
خــاص مناطقــی را تحــت پوشــش قــرار می دهــد کــه در معــرض 
بیشــترین خطــر بیابان زایــی هســتند. ایــن مناطــق مامــن 
افــراد و زیســت بوم های جهــان محســوب  آســیب پذیرترین 
می شــوند. یســت بوم های مناطــق خشــک کــه حــدود یــک 
ــتفاده  ــر اس ــد در براب ــکیل می دهن ــن را تش ــه زمی ــوم از پهن س
نــا مناســب و بیــش از حــد، بســیار آســیب پذیر هســتند. 
بیابان زایــی یــک مشــکل زیســت محیطــی در حــال رشــد اســت 

ــه  ــز ب ــای حاصلخی ــه زمین ه ــدد ک ــوع می پیون ــه وق ــی ب و زمان
دلیــل جنگل زدایــی، خشکســالی یــا کشــت و زرع نامناســب، بــه 
ــرات آب  ــل می شــوند. فعالیت هــای انســان و تغیی ــان تبدی بیاب
و هوایــی زمیــن هــم اصلی تریــن دالیــل ایــن پدیــده هســتند.
ــه مناســبت بیســت  ــل ب ــرکل ســازمان مل ــرش دبی ــو گوت آنتونی
و  بیابان زایــی  بــا  مقابلــه  روز جهانــی  پنجمیــن ســالگرد  و 
خشکســالی در یــک پیــام ویدیویــی گفــت: زمیــن ســاالنه 
از دســت می دهــد.  را  ُتــن خــاک حاصلخیــز  ۲۴ میلیــارد 
ــکل  ــک مش ــه ی ــالی ب ــن و خشکس ــب زمی ــی، تخری بیابان زای
بــزرگ تبدیــل شــده اســت و بخــش بزرگــی از جمعیــت زمیــن 
ــه  ــود اینک ــا وج ــه وی ب ــه گفت ــرد. ب ــج می ب ــده رن ــن پدی از ای
کنوانســیون مقابلــه بــا بیابان زایــی و خشکســالی ۲5 ســال 
قبــل منعقــد شــده اســت، هنــوز کارهــای زیــادی باقــی مانــده 
اســت. کشــورهای در حــال توســعه 8 درصــد از تولیــد ناخالــص 
ملــی خــود را بــه دلیــل گســترش زمین هــای خشــک از دســت 
می دهنــد. ه مناســبت ۲5 ســال پیشــرفت در نتیجــه همــکاری 
ــه  ــا نگاهــی ب ــن و ب ــدار زمی ــت پای ــردم در مدیری ــا و م دولت ه
ــارت  ــن، عب ــب زمی ــری از تخری ــال جلوگی ــرای ۲5 س ــده ب آین
»بیاییــد آینــده را بــا هــم شــکل دهیــم« بــه عنــوان شــعار روز 
جهانــی مقابلــه بــا بیابان زایــی و خشکســالی در ســال ۲019 
میــالدی انتخــاب شــده اســت. ر دوران شــروع بیابان زایــی، 
فرهنگ ســازی بــرای اقدامــات پیشــگیرانه اهمیــت زیــادی بــرای 
محافظــت از زمین هــای خشــک دارد. ایــن امــر مســتلزم تغییــر 

در رفتارهــای دولــت و مــردم اســت. تجربــه کشــورهای مختلــف 
ــا اســتفاده از تجربیــات  نشــان داده ســاکنان مناطــق خشــک ب
ــرای  ــاورزی و چ ــای کش ــود روش ه ــوآوری، بهب ــدت و ن بلندم
ــی  ــا بیابان زای ــه ب ــه مقابل ــد ب ــدار می توانن ــیوه ای پای ــه ش دام ب
برخیزنــد. بــرای انجــام ایــن منظــور الزم اســت اقداماتــی انجــام 

ــرد: پذی
- مدیریــت یکپارچــه زمیــن و آب بــا هــدف محافظــت از خــاک 

در برابــر فرســایش، شــور شــدن و ســایر اشــکال تخریــب
- محافظــت از پوشــش گیاهــی کــه ابــزار مهمــی بــرای حفاظــت 

خــاک در برابــر فرســایش بــاد و آب اســت
- اســتفاده یکپارچــه از زمیــن بــرای دو هــدف کشــاورزی 
در  غذایــی  مــواد  بهبــود چرخــه  منظــور  بــه  دام  و چــرای 

کشــاورزی سیســتم های 
جدیــد  تکنیک هــای  بــا  ســنتی  رویه هــای  ترکیــب   -

محــل در  قبــول  قابــل  و  شــده  بومی ســازی 
- ایجــاد ظرفیت هــای مقابلــه بــا بیابان زایــی و مدیریــت منابــع 

زمین هــای خشــک بــرای جوامــع محلــی
- استفاده از منابع معیشتی جایگزین.

مشــکل زبالــه و دفــن نامناســب بــه حــدی بغرنــج و فــرا تــر از 
حــد رفتــه کــه در طــی 13 ســال بیــش از یــک میلیــارد کیلوگــرم 
زبالــه شــهرهای اســتان مازنــدران در منطقــه گویچالــه فوالدمحلــه 
تخلیــه شــده اســت. بــه گــزارش مــرآت، حکایــت ایــن روزهــای 
ــی از  ــردن بخش ــوده ک ــدران و آل ــهرهای مازن ــه ش ــت زبال انباش
ــافر  ــت مس ــبیه حکای ــمنان، ش ــتان س ــرزی در اس ــق م مناط
کشــتی اســت کــه می گفــت مــن همــان قســتمی را کــه مربــوط 

ــدارم. ــا بقیــه کاری ن ــه خــودم هســت، ســوراخ می کنــم و ب ب
ــتای  ــردم روس ــرای م ــه ب ــکالتی ک ــه و مش ــوی زبال ــاره دپ درب

هدر رفت ۸ درصد از تولید ناخالص ملی 
کشورهای در حال توسعه بر اثر بیابان زایی

سنا
:ای

س
عک

رنا
:ای

س
عک

شکارچیان

حیوانات

سنگ اندازان به خرس قهوه ای 
در انتظار حکم دادگاه

صدور مجوز برای سالح های شکاری 
سختگيرانه تر شود

مدیــر کل محیــط زیســت 
ــدران از احضــار  اســتان مازن
متخلفانــی کــه منجــر بــه 
تلف شــدن خــرس قهــوه ای 
در ســوادکوه شــدند، خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، روز 
ــه خــرس  ــک تول ــه ی ــم ســنگ پرانی ب یکشــنبه فیل
ــازی  ــدران در فضــای مج ــوه ای در ســوادکوه مازن قه
منتشــر شــد. اذیــت و آزار ایــن تولــه بــه حــدی بــود 
کــه بــا وجــود تــالش محیــط بانــان بــرای رســاندن 
به موقــع آن بــه کلینیــک دامپزشــکی متاســفانه 
در راه جــان خــود را از دســت داد و تلــف شــد. 
دیــروز مدیــر کل محیــط زیســت اســتان مازنــدران، 
و  متخلفــان  بــرای  قضایــی  پرونــده  تشــکیل  از 
شناســایی آنهــا خبــر داد و امــروز )دوشــنبه ۲7 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــنا، اع ــا ایس ــو ب ــرداد(، در گفت وگ خ
ــا دادگاه احضــار شــده اند. ــده ب ــن پرون ــان ای متخلف

ابراهیمــی کارنامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کلیــه 
مســتندات مربــوط بــه تلــف شــدن خــرس از ســوی 
اداره کل محیــط زیســت اســتان مازنــدران بــه مقــام 
ــدور  ــر ص ــت: منتظ ــت، گف ــده اس ــه ش ــی ارائ قضای
ــط  ــرد: محی ــد ک ــتیم. وی تاکی ــی هس ــم قاض حک
زیســت اســتان مازنــدران همــه پیگیری هــا را انجــام 
می دهــد تــا متخلفــان بــه ســزای عمــل زشــت خــود 
کــه منجــر بــه آســیب زدن بــه حیــات وحــش کشــور 
و حریجــه دار شــدن روحیــه شــهروندان ایرانــی شــده 

اســت، برســند.
مدیــر کل محیــط زیســت اســتان مازنــدران بــا 
ــرس  ــه خ ــان ب ــرر و زی ــغ ض ــه مبل ــه اینک ــاره ب اش
ــرای  ــت: ب ــت، گف ــان اس ــون توم ــوه ای 50 میلی قه
چنیــن تخلفــی در قانــون هــم جریمــه نقــدی و هــم 
زنــدان پیــش بینــی شــده اســت امــا بایــد منتظــر 

ــیم. ــی باش ــم قاض حک

زیســت  مدیــرکل محیــط 
خراســان شــمالی گفــت: 90 
درصــد از تخلفــات کشــف 
در حــوزه محیــط زیســت 
اســتان بــا اســلحه مجــاز صــورت می گیــرد.  بــه 
ــرد:  ــد ک ــری تاکی ــر مطه ــی اصغ ــزارش ایســنا، عل گ
ــا  ــاز ب ــر مج ــکارهای غی ــداد ش ــتان تع ــن اس در ای
اســلحه های دارای مجــوز ارتبــاط مســتقیم دارد. وی 
ــالح های  ــرای س ــوز ب ــدور مج ــش ص ــزود: افزای اف
ــز  ــا شــکارهای غیرمجــاز نی شــکاری ســبب شــده ت
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــد. مطه ــش یاب ــتان افزای در اس
ــی  ــط مبن ــه ســازمان های ذی رب ــه پیشــنهادی ب ارائ
ــن اداره  ــه مجــوز ســالح، از ای ــل از ارائ ــه قب ــر اینک ب
کل اســتعالم گرفتــه شــود، ادامــه داد: پیشــنهاد 
ــن  ــا گرفتــن اســتعالم از ای ــوان ب می شــود کــه می ت
ــکار  ــف ش ــده تخل ــه پرون ــی ک ــراد خاط اداره کل، اف

ــا  ــالح ت ــوز س ــدور مج ــته اند را از ص ــاز داش غیرمج
مــدت زمــان مشــخص محــروم کــرد. وی بیــان کــرد: 
افــراد خاطــی نیــز هســتند کــه در شــروع بــه شــکار 
ــی  ــده تخلف ــا پرون ــرای آنه ــا ب ــده ام ــتگیر ش دس
تشــکیل نشــده اســت کــه بــا اســتعالم از ایــن اداره 
ــور  ــه منظ ــیاه ب ــت س ــا را در لیس ــوان آنه کل می ت
ــرار  ــا ق ــرای ســالح آنه خــودداری از صــدور مجــوز ب
داد. ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: مشــاهده شــده 
کــه تعــدادی از افــراد کــه تــوان مالــی خوبــی ندارنــد 
نیــز دارای ســالح مجــوز دار هســتند کــه بــه خوبــی 
ــرای امــر شــکار  مشــخص اســت کــه ایــن ســالح ب
ــون صــدور مجــوز  ــد قان اســت. وی تاکیــد کــرد: بای
بــرای ســالح های شــکاری ســخت گیرانــه تــر باشــد 
ــدون  ــر شــکار ب ــه ام ــدام ب ــه اق ــراد خاطــی ک ــا اف ت
ــخت تر  ــا س ــرای آنه ــد کار ب ــوز می کنن ــه و مج پروان

شــود.

2 واحد صنعتی آالینده در دلیجان مهر و موم شد
سرپرست حفاظت محیط زیست دلیجان گفت: ۲ واحد صنعتی آالینده زیست محیطی هفته 
جاری در این شهرست روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این واحدها در زمینه تولید ایزوگام 
در شهرک صنعتی و قطب صنعتی بوعلی فعالیت داشتند و به دلیل آالیندگی مشهود و بی توجهی 
به اخطارهای زیست محیطی با دستور دادستان شهرستان دلیجان از ادامه فعالیت بازماندند.

گزارش

توافق گروه 
20 برای مقابله 

با پسماندها

گی
یند

الستیک های فرسوده آماده سوزاندن در حاشیه آال
کمربندی زاهدان کشف شد

ــتان و  ــت سیس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
بلوچســتان گفــت: یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ایــن اداره کل هنــگام گشــت زنــی و کنتــرل هــای 
ــوده  ــای فرس ــتیک ه ــه الس ــف محمول ــه کش ــق ب ــه موف روزان

ــرای ســوزاندن، شــد. جمــع آوری شــده ب
ــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت  ــه گــزارش رواب ب
سیســتان و بلوچســتان وحیــد پورمــردان روز دوشــنبه در ایــن 
بــاره اظهــار داشــت: افــراد ســودجو اقــدام بــه انتقــال الســتیک 
هــای فرســوده بــه حاشــیه کمربنــدی شــهر زاهــدان بــه منظــور 
ســوزاندن آنهــا بــا هــدف جمــع آوری ســیم هــای فلــزی درون 
الســتیک هــا کــرده بودنــد کــه خوشــبختانه بــا حضــور بــه موقــع 
یــگان حفاظــت اداره کل در ایــن محــل از آلودگــی محیــط 

زیســت جلوگیــری شــد.
ــرات  ــالوه براث ــت: الســتیک ســوزی ع ــام مســوول گف ــن مق ای
مخــرب بــر محیــط زیســت، در کوتــاه مــدت اثــرات حــاد و در 
ــر ســالمتی انســان دارد کــه شــدت  دراز مــدت اثــرات مزمــن ب

ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــان ق ــه زم ــته ب ــوء بس ــرات س ــن اث ای
ــی  ــا م ــن آنه ــه از مهمتری ــا اســت ک ــت آنه ــا و غلظ ــده ه آالین
تــوان بــه تحریــکات پوســتی، چشــمی، تاثیــرات ســوء تنفســی 

و غیــره اشــاره کــرد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 
افــزود: افــراد متخلــف بــا اخــذ مــدارک بــرای تشــکیل پرونــده 

ــی شــدند. ــی معرف ــه دســتگاه قضای ــه جــرم ب و رســیدگی ب
وی بیــان کــرد: الســتیک هــا از مــواد پلیمــری تشــکیل 
شــده اند کــه بــه راحتــی در طبیعــت تجزیــه نمی شــوند و 
ســوزاندن آنهــا خطــرات جــدی بــرای محیــط زیســت و ســالمت 

دارد. انســان ها 
ــات  ــا ترکیب ــتیک ه ــوزاندن الس ــر س ــر اث ــت: ب ــردان گف پورم
ــن  ــه از مهمتری ــود ک ــل می ش ــا حاص ــده ه ــددی از آالین متع
 ،)N0X( اکســیدهای نیتــروزن ،SOX آنهــا اکســیدهای گوگــرد
اکســیدهای کربــن CO ، هیدروکربنهــای فــرار )VOCS( ، دی 

ــزات ســنگین اســت. ــا و فل ــا، فورانه اکســین ه

اند
سم

پ

رئیــس کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات 
شــهری شــورای شــهر تبریــز گفــت: تفکیــک غیــر 
ــزرگ  ــی ب ــه معضل ــز ب ــهر تبری ــه در ش ــاز زبال مج

ــل شــده اســت.  تبدی
ــنبه در  ــروز دوش ــر ام ــور ظه ــی پ ــه تق ــر، عبدال ــزارش مه ــه گ ب
جلســه کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای 
ــق نظــر کمیســیون حتــی اگــر قــرارداد  ــز گفــت: طب شــهر تبری
ــد تفکیــک  ــز بای ــه ســوز منعقــد شــود نی ــروگاه زبال احــداث نی

ــرد.  ــدا صــورد گی ــه از مب زبال
علــی صفــری معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان مدیریــت 
پســماند شــهرداری تبریــز نیــز در ایــن جلســه گفــت: تفکیــک 
زبالــه هیــج منافاتــی بــا احــداث نیــروگاه زبالــه ســوز نــدارد. وی 
همچنیــن در خصــوص فعالیــت تفکیــک کننــدگان غیــر مجــاز 
زبالــه توضیحاتــی داد و گفــت: در ســه ماهــه اول ســال بالــغ بــر 
ــه توقیــف  ــر مجــاز زبال 300 خــودرو جمــع آوری و تفکیــک غی
شــده اســت. معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان مدیریت پســماند 
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ــار  ــد مه ــران بای ــردان ای ــن دولتم ــود، بنابرای ــانی ش انس
بیابان زایــی را یکــی از مهم تریــن اولویت هــای خــود 
بداننــد و عمــالً در راســتای آن حرکــت کننــد، طرح هایــی 
هیدرولوژیکــی  رژیم هــای  کــه  آب  انتقــال  ماننــد 
حوضه هــای آبخیــز را بــر هــم می زنــد یــا سدســازی های 
ــت و  ــا در پایین دس ــودی تاالب ه ــبب ناب ــه س ــی ک افراط
نابــودی رویشــگاه های جنگلــی در باالدســت می شــود بــه 
ــش  ــی را در کشــور افزای ــرخ بیابان زای ــد ن شــدت می توان

ــران،  ــی را در ای ــرخ بیابان زای ــش ن ــه دروی ــه گفت ــد. ب ده
ــد کــه  یــک درصــد خــاک کشــور در ســال اعــالم می کنن
ایــن نســبت در کــره زمیــن دو دهــم درصــد اســت یعنــی 
نــرخ بیابان زایــی در کشــور 5 برابــر متوســط جهانی اســت. 
ــی های  ــز بررس ــت در مرک ــط زیس ــت محی ــر سیاس دبی
ــی  ــد: زمان ــی افزای ــوری م ــت جمه ــاد ریاس ــردی نه راهب
ــی از کشــورهای پیشــگام  ــی یک ــار بیابان زای در حــوزه مه
ــار  ــار میلیــون هکت ــی کشــور چه بودیــم، در مناطــق بیابان

ــورهای  ــان کش ــود، کارشناس ــده ب ــام ش ــگل کاری انج جن
عربــی اطــراف بــرای گذرانــدن دوره هــای آموزشــی مقابلــه 
بــا بیابان زایــی بــه ایــران می آمدنــد امــا متأســفانه اخیــرًا 
در ایــن حــوزه دیگــر فعالیــت چشــمگیری نداریــم و 
همچنــان از روش هــای قدیمــی اســتفاده می کنیــم، هنــوز 
می خواهیــم در خوزســتان بــا مالچ پاشــی مشــکل را حــل 
کنیــم در صورتــی کــه مالچ پاشــی یــک روش منســوخ و 
کنــار گذاشــته شــده اســت، روندها نشــاندهنده این اســت 

ــاره  ــداری فروکــش، دوب ــی بعــد از مق ــرخ بیابان زای ــه ن ک
ــش  ــد: افزای ــه می ده ــت. وی ادام ــه اس ــش یافت افزای
ــه  ــی ک ــرخ جریان های ــش ن ــز، افزای ســیل های حادثه خی
بــه جابجایــی خــاک منجــر می شــود، افزایــش تخریــب 
ــه  ــه و هم ــاک، هم ــزی خ ــش حاصلخی ــا، کاه جنگل ه
نشــاندهنده ایــن اســت اقداماتــی کــه در کشــور بــرای مهار 
بیابان زایــی انجــام می شــود نــه تنهــا کافــی نیســت بلکــه 
بعضــًا شــاهد اقداماتــی هســتیم کــه نــرخ بیابان زایــی را 

ــد. ــدید می کن تش

دولت مهار بیابان زایی را جدی بگیرد
ــه شــاهد 70  ــی ک ــد، زمان ــه درویــش مــی گوی آن طــور ک
هــزار هکتــار برنــج کاری در خوزســتان، بیــش از 100 هــزار 
ــان  ــتان اصفه ــی از اس ــارس و در بخش های ــار در ف هکت
هســتیم نشــاندهنده ایــن اســت کــه دســتگاه های متولــی 
نتوانســتند وظایــف خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد. وی 
ادامــه مــی دهــد: کشــورهای پیشــرو در مهــار بیابان زایــی 
کشــورهای توســعه یافتــه عضــو اتحادیــه اروپــا هســتند 
ماننــد اســپانیا، ایتالیــا یــا کشــورهایی کــه در جنــوب اروپــا 
ــد  ــدار داده ان ــون هش ــورها اکن ــن کش ــد، ای ــرار گرفته ان ق
ــر  ــه ۴ میلیمت ــک ب ــن نزدی ــزان فرونشســت زمی ــه می ک
ــدی  ــای ج ــال فعالیت ه ــت و در ح ــیده اس ــال رس در س
ــان  ــا همچن ــی م ــتند ول ــرخ هس ــن ن ــش ای ــرای کاه ب
شــاهد کشــت برنــج در مناطــق کــم آب و بعضًا بــی آب در 
کشــور هســتیم. درویــش مــی گویــد اســترالیا و نیوزیلنــد 
کارهــای بســیار مهمــی در راســتای مهــار بیابان زایــی 
ــود را  ــعه خ ــان توس ــن راه چیدم ــد، در ای ــام داده ان انج
تغییــر دادنــد بــرای اینکــه بتواننــد کشــور را در مواجــه بــا 

ــد. ــه دارن خشکســالی های ســنگین مصــون نگ

اقداماتی که باید انجام شود
ــن کار  ــد، اولی ــد می کن ــط زیســت تاکی ــال محی ــن فع ای
ایــن اســت کــه دولــت بایــد تمــام چاه هــای غیــر مجــاز 
را پلمــپ کنــد، اجــازه ندهــد از چاه هــای مجــاز برداشــت 
ــا  ــد ت ــالش کن ــد ت ــت بای ــرد، دول ــر مجــاز صــورت گی غی
ــر  ــی حداکث ــفره های آب زیرزمین ــت از س ــزان برداش می
ــه  ــد ب ــل اســتحصال بیشــتر نشــود، بای از ۴0 درصــد قاب
ســمت احیــای قنــوات و تشــویق کشــاورزان و دادن 
جایزه هــای تشــویقی بــه کشــاورزانی بــرود کــه از طریــق 
ــدام  ــود اق ــی خ ــاری اراض ــه آبی ــا ب ــه چاه ه ــا و ن قنات ه

می کننــد.
هم زمــان دولــت بایــد بــه جــای محصــوالت آب بــر، 
ــد  ــرای کشــت معرفــی کن ــه کشــاورزان ب ــی را ب محصوالت

ــند. ــته باش ــری داش ــزوده درخورت ــه ارزش اف ک

زمانی در حوزه مهار 
بیابان زایی یکی از 
کشورهای پیشگام 

بودیم، در مناطق بیابانی 
کشور چهار میلیون 

هکتار جنگل کاری انجام 
شده بود، کارشناسان 

کشورهای عربی اطراف 
برای گذراندن دوره های 

آموزشی مقابله با 
بیابان زایی به ایران 

می آمدند اما متأسفانه 
اخیرًا در این حوزه دیگر 

فعالیت چشمگیری 
نداریم و همچنان از 

روش های قدیمی 
استفاده می کنیم.

میزان فرسایش خاک در ایران ۸ برابر متوسط جهانی است
محمد درویش می گوید در ایران یک دوازدهم کل فرسایش خاک جهان اتفاق 

می افتد، در حالی که یک صدم خاک جهان را دارد

مشــکل زبالــه و دفــن نامناســب بــه حــدی بغرنــج و فــرا تــر از 
حــد رفتــه کــه در طــی 13 ســال بیــش از یــک میلیــارد کیلوگــرم 
زبالــه شــهرهای اســتان مازنــدران در منطقــه گویچالــه فوالدمحلــه 
تخلیــه شــده اســت. بــه گــزارش مــرآت، حکایــت ایــن روزهــای 
ــی از  ــردن بخش ــوده ک ــدران و آل ــهرهای مازن ــه ش ــت زبال انباش
ــافر  ــت مس ــبیه حکای ــمنان، ش ــتان س ــرزی در اس ــق م مناط
کشــتی اســت کــه می گفــت مــن همــان قســتمی را کــه مربــوط 

ــدارم. ــا بقیــه کاری ن ــه خــودم هســت، ســوراخ می کنــم و ب ب
ــتای  ــردم روس ــرای م ــه ب ــکالتی ک ــه و مش ــوی زبال ــاره دپ درب

فوالدمحلــه ، بارهــا و بارهــا توســط رســانه ها و دیگراقشــارپیگیری 
شــد ، امــا ظاهــرًا گــوش متولیــان امــر بــه ایــن حرف هــا بدهــکار 
نیســت. ظاهــرًا مشــکل زبالــه و دفــن نامناســب آن بــه حــدی 
ــش  ــال بی ــی 13 س ــه در ط ــه ک ــد رفت ــر از ح ــرا ت ــج و ف بغرن
ــدران در  ــه شــهرهای اســتان مازن ــارد کیلوگــرم زبال از یــک میلی
منطقــه گویچالــه فوالدمحلــه تخلیــه شــده اســت. ایــن انباشــت 
زبالــه باعــث نارضایتــی شــدید مــردم منطقــه فوالدمحلــه شــده 
ــا  شــیرابه های حاصــل از انباشــت  ــه آن ه ــر گفت ــه بناب اســت ک
زبالــه در میــان مــدت بــه ســفره های آب هــای زیرزمینــی نفــوذ 

ــیوع  ــاورزی و ش ــوالت كش ــدن محص ــوده ش ــث آل ــرده و باع ك
ــا  ــت. ام ــده اس ــان ش ــن دام و انس ــردار بی ــای واگی بیماری ه
ــر  ــن ام ــز دیگــری اســت و ای ــارات مســئولین اســتانی چی اظه
بــرای آن هــا اثبــات نشــده اســت. ایــن موضــوع و چالش هــای 
ــا چنــد تــن از مســئولین محلــی و اســتان  ایجــاد شــده آن را ب
ــوالد  ــورای ف ــس ش ــی رئی ــز ایمان ــم. پروی ــرده ای ــری ک پیگی
محلــه، در گفتگــو بــا خبرنــگار مــرآت، پســماند شــهرهای 
ــن ســال در  ــکا و... در طــی چندی ــدران، ســاری، کیاســر، ن مازن
ــو می شــود، گفــت:  ــه دپ ــوالد محل ــه روســتای ف ــه گویچال منطق
ــه، مراتــع چــرای زمســتانه و تابســتانه دام هــای  منطقــه گویچال
ــی رود. رئیــس شــورای  ــه شــمار م ــه ای ب ــوالد محل ــداران ف دام
فــوالد محلــه بــا اشــاره بــه اینکــه روزانــه بالــغ بــر ۴00 تــن زبالــه 
در ایــن منطقــه دپــو می شــود، افــزود: بــر اســاس گزارش هــای 
مســتند ماهیانــه 1۲ هــزار تــن و ســالیانه 1۴۴ هــزار تــن زبالــه 
از مرکــز مازنــدران در منطقــه فــوالد محلــه انباشــت شــده اســت.

ــر 1  ــغ ب ــال بال ــول 13 س ــه در ط ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ایمان
میلیــون 87۲ هــزار تــن زبالــه در ایــن منطقــه جمــع آوری 
شــده اســت، عنــوان کــرد: پرنــدگان و حیوانــات زیــادی در ایــن 
منطقــه بســیار مشــاهده می شــوند کــه متاســفانه در ســال 
گذشــته بیــش از ۲00 راس شــکار در ایــن منطقــه تلــف شــد. وی 
ــط  ــوده شــدن محی ــا و آل ــه انباشــت زباله ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
باعــث ایجــاد بیماری هــای مختلفــی شــده اســت، اظهــار کــرد: 
ــه ای  آلودگــی محیــط باعــث بوجــود آمــدن مگس هــای مدیتران
شــده، کــه بــه محصــوالت ســردرختی باغــات منطقــه فوالدمحلــه 

خســارات زیــادی واردکــرده اســت. رئیــس شــورای فــوالد محلــه 
در ادامــه افــزود: جــاری شــدن شــیرآبه پســماندها در آب 
ــفانه  ــا شــده اســت، متاس ــوده شــدن آن ه ــث آل چشــمه ها باع
ــه در  ــوده ک ــار ب ــه ب ــدر فاجع ــماند ها آنف ــن پس ــیرآبه های ای ش
ســال های گذشــته یــک چوپــان در ایــن شــیرآبه ها غــرق شــد.
ایمانــی بااشــاره بــه اینکــه بیــش از 10 ســال اســت کــه 
ــرای شــکایت از ایــن امــر توســط  مکاتبــه، پیگیــری و تجمــع ب
ــفانه  ــا متاس ــرد ام ــی می گی ــه صورت ــوالد محل ــه ف ــردم منطق م
هیچکــس پاســخگو نیســت، گفــت: ارابه هــای مــرگ 13 ســال 
ســرپا هســتند و مــرگ را در ایــن منطقــه بــه وجــود می آورنــد.

وی مطــرح کــرد: هیــچ قــرارداد و توافقنامــه ای از روســتا فــوالد 
ــه طــوری کــه  ــدران امضــا نشــده اســت، ب ــا مرکــز مازن ــه ب محل
در حــال حاضــر تفکیــک ایــن زباله هــا توســط کارگــران بــا 
کامیون هــای انباشــت زبالــه باعــث پراکندگــی آلودگــی در ســطح 
ــوان  ــه عن ــه در ادام ــوالد محل ــورای ف ــود.رئیس ش ــهر می ش ش
کــرد: بــا پیگیری هــای انجــام شــده آقــای حبیــب هللا خجســته 
پــور معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری ســمنان در هفتــه اول 

تیرمــاه بــه ســاری ســفر کــرده تــا مشــکل را پیگیــر شــود.
ســیدعلی موســوی دهیــار روســتای فــوالد محلــه در گفــت وگــو 
ــه 15 ســال  ــب ب ــه اینکــه قری ــا اشــاره ب ــگار مــرآت، ب ــا خبرن ب
اســت کــه زباله هــای شــهرهای اســتان مازنــدران در قســمتی از 
ــا باعــث  ــاد زباله ه ــت: حجــم زی ــو می شــو، گف ــن روســتا دپ ای
ــا خســارت بســیاری  ــداران ب ــه کشــاورزان و دام شــده اســت ک

روبــه رو شــوند.

ارابه های مرگ در کمین محیط زیست 
روستای مرزی استان سمنان

ــی  ــتان خمین ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــت اداره حفاظ سرپرس
شــهر گفــت: زمیــن هــای اطــراف شــهر درچــه در حاشــیه زاینــده 
رود از آالینــده هــای نفتــی پاکســازی شــد. اوایــل خــرداد مــاه 
ــان در  ــا شــهر اصفه ــان ت ــه گاز از فالورج ــوی شــبیه ب امســال ب
مســیر رودخانــه زاینــده رود استشــمام مــی شــد کــه ایــن 
ــای 115  ــامانه ه ــا س ــردم ب ــرر م ــای مک ــاس ه ــث تم ــر باع ام
اورژانــس و 1۲5 شــد.  بــه گفتــه منصــور شیشــه فــروش مدیرکل 
ــا بررســی بعمــل آمــده  مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان ب
ــی  ــم هــای گشــت و نظــارت مشــخص شــد در مکان توســط تی
ــی از  ــات نفت ــای ضایع ــان بقای ــه و فالورج ــرز درچ ــع در م واق
تانکــری در آب رودخانــه و خــاک اطــراف منطقــه تخلیــه شــده 
ــان و  ــده, متخلف ــل آم ــای بعم ــا پیگیریه ــزود: ب ــت. وی اف اس
ــور  ــف پ ــعید یوس ــدند. س ــایی ش ــی شناس ــن آلودگ ــل ای عوام
ــی  ــتان خمین ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــت اداره حفاظ سرپرس
شــهر روز دوشــنبه در ایــن بــاره بــه ایرنــا گفــت: متخلفــان تخلیــه 
پســماندهای نفتــی در حاشــیه زاینــده رود و کانــال زهکــش شــهر 
ــان  ــی کارشناس ــا بررس ــزود: ب ــدند. وی اف ــایی ش ــه شناس درچ
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان خمینــی شــهر، افــراد 
متخلفــی کــه بــا تخلیــه ضایعــات نفتــی ســبب آلودگــی زاینــده 
ــوع و  ــوی نامطب ــار ب ــه، انتش ــهر درچ ــش ش ــال زهک رود و کان
ــع  ــه مراج ــایی و ب ــد شناس ــده بودن ــهروندان ش ــی ش نارضایت
ــا  ــان ب ــن متخلف ــرد: ای ــح ک ــی معرفــی شــدند. وی تصری قضای
ــه  ــن ضایعــات باعــث تخریــب محیــط زیســت منطق ــه ای تخلی
شــدند کــه شناســایی شــدند. سرپرســت اداره حفاظــت محیــط 
ــاک  ــن خ ــدود 180 ت ــت: ح ــار داش ــهر اظه ــی ش ــت خمین زیس
ــع  ــه از تواب ــده پاکســازی شــد. درچ ــات آالین ــه ترکیب آغشــته ب
شهرســتان خمینــی شــهر در غــرب اصفهــان اســت کــه در حاشــیه 

ــع شــده  اســت. ــده رود واق زاین

سرپرست محیط زیست 
شهرستان خمینی شهر خبر داد:

پاکسازی اطراف شهر 
»درچه« از آالینده های نفتی

خبر
برخورد صاعقه، نوجوان 

تالشی را به کما برد
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان تالــش از بســتری 
شــدن یــک نوجــوان 16 ســاله در بخــش مراقبــت 
ایــن  نورانــی  شــهید  بیمارســتان  ویــژه  هــای 
ــر  ــا، دکت ــزارش ایرن ــه گ ــر داد. ب ــه خب ــورد صاعق ــت برخ ــه عل ــتان، ب شهرس
حســین نعمتــی گفــت: ایــن نوجــوان حــدود ســاعت 16:30 دقیقــه روز گذشــته 
هنــگام بــردن غــذای شــالیکاران بــه بیجــار در بخــش مرکــزی تالــش، حیــن 
ــل  ــه توســط عوام ــه شــد ک ــار صاعق ــوی دچ ــای فشــار ق ــر کابل ه ــذر از زی گ
مرکــز فوریت هــای پزشــکی و نیروهــای محلــی بــه بیمارســتان منتقــل شــد.

حبس برای شکارچيان متخلف
شهرســتان  زیســت  محیــط  اداره   سرپرســت 
نطنــز گفــت: ۲ ســال حبــس تعزیــری و جریمــه 
ــر مجــاز  ــف و غی ــرای شــکارچیان متخل ــدی ب نق
ــادر  ــز ص ــس نطن ــده کرک ــت ش ــه حفاظ در منطق
ــر  ــرای 3 نف ــزود: ب ــی اف ــا غالم ــنا،  علیرض ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــده اس ش
شــکارچی غیرمجــاز و متخلــف کــه در منطقــه حفاظــت شــده کرکــس 
ــط اســلحه و جریمــه  ــز دســتگیر شــده اند، حکــم ۲ ســال حبــس، ضب نطن
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت اداره محی ــت.  سرپرس ــده اس ــادر ش ــدی ص نق
ــاده 1۴  ــاده 1۲ و م ــد "ب" م ــتناد بن ــه اس ــم ب ــن حک ــزود: ای ــز  اف نطن
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــاده ۲15 قان ــن م ــد و همچنی ــکار و صی ــون ش قان

صــادر شــده اســت.

مهار آتش سوزی در ديزمار
ــان  ــط زیســت ورزق ــس اداره حفاظــت محی  ریی
گفــت: آتــش ســوزی مراتــع مشــجر منطقــه 
ــار  ــی مه ــک اهال ــا کم ــار ب ــده دیزم ــت ش حفاظ

شــد.
       بــه گــزارش ایســنا، میرعلــی ســید قمــی اظهارکــرد: ایــن آتــش ســوزی کــه 
در وســعت 50 هکتــار بــود، بــا کمــک اهالــی روســتاهای اولــی و چایکنــدی 
ــار  ــن مه ــان و خداآفری ــتان ورزق ــت شهرس ــط زیس ــت محی و اداره حفاظ
ــا وجــود اطــالع رســانی ها، هیــچ یــک از  شــد. وی اظهارکــرد: متأســفانه ب
ــن  ــزود: در ای ــد.وی اف ــش کمــک نکردن ــار آت ــا در مه دســتگاه ها و ارگان ه
ــه اســت  ــن رفت ــی از بی ــان جنگل آتــش ســوزی بیــش از ۴0 درصــد درخت
ــرایت  ــز س ــی نی ــق جنگل ــایر مناط ــه س ــد ب ــار نمی ش ــع مه ــه موق ــر ب و اگ

می کــرد.

حوادث

شکارچیان

مراتع

شناسایی شکارچی متخلف در پارک ملی تندوره درگز
یک شکارچی غیرمجاز حرفه ای که اقدام به شکار یک راس بز وحشی کرده بود، توسط ماموران یگان حفاظت 

محیط زیست درگز شناسایی شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین اصالحی افزود: پس از رصد منطقه و 
کشف الشه یک راس بز وحشی، ماموران دوربین های تصویربرداری منطقه را چک کردند که متوجه حضور یکی از 

شکارچیان غیرمجاز باسابقه شدند؛ لذا دستورات الزم جهت جلب متهم از سوی مقام قضایی صورت گرفت.
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س:
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ــی  ــتار الیروب ــواز خواس ــت اه ــط زیس ــاالن محی ــدادی از فع تع
ــه از ســاخت  ــن رودخان ــه کارون و پاکســازی ســاحل ای رودخان
و ســازهای غیرمجــاز شــدند. بــه گــزارش ایرنــا تعــدادی از 
دوســتدارن محیــط زیســت، عصــر یکشــنبه بــه مناســبت 
گرامیداشــت هفتــه محیــط زیســت، بخشــی از ســاحل رودخانــه 
غربــی کارون در اهــواز را پاکســازی کردنــد. ایــن برنامــه بــا 
ــا  همراهــی تعــدادی از هنرمنــدان و فعــاالن میــراث فرهنگــی، ب
تاکیــد بــر پاکســازی آثــار باقــی مانــده از ســیالب اخیــر در پــارک 
مالیــات اهــواز اجــرا شــد. مدیــر انجمــن زیســت محیطــی دیــده 
ــا، هــدف از  ــا ایرن ــان جلگــه ســبز خوزســتان، در گفــت وگــو ب ب
برگــزاری ایــن برنامــه را پاکســازی ســاحل کارون بــه ویــژه از آثــار 
ــه  ــن مطالب ــم تری ــوان کــرد و مه ــر عن ــده از ســیالب اخی باقیمان

ــت. ــی کارون دانس ــه را الیروب ــن برنام ــدگان در ای ــرکت کنن ش
شــبنم قنواتــی زاده اظهــارات اخیــر مســئوالن دربــاره بــی تاثیــر 
بــودن الیروبــی کارون در ســیالب اخیــر را رد کــرد و گفــت: کارون 
شــاهرگ حیاتــی خوزســتان اســت و بــه اعتقــاد فعــاالن محیــط 
زیســت، رســوبگذاری در ایــن رودخانــه بــه مثابــه گرفتگــی ایــن 
شــاهرگ حیاتــی و اختــالل در جریــان آب در کارون اســت، 
ــره  ــدن جزی ــاد ش ــذاری و ایج ــوب گ ــوان رس ــی ت ــن نم بنابرای
ــن  ــت، ای ــر دانس ــی تاثی ــر ب ــیالب اخی ــدد را در س ــای متع ه
ــتاندار  ــتیم اس ــاهد هس ــر ش ــای اخی ــه در روزه ــت ک در حالیس
ــی کارون را در  ــش الیروب ــئوالن نق ــدادی از مس ــتان و تع خوزس
ســیالب انــکار مــی کننــد. وی تاکیــد کــرد: مطالبــه دیگــر فعــاالن 
ــاحل کارون از  ــازی س ــروز، پاکس ــه ام ــت در برنام ــط زیس محی
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز اســت؛ بــه ایــن ترتیــب همانطــور 
کــه بایــد خانــه هــای غیرمجــاز در محلــه ســید خلــف تخریــب 
ــد  ــز بای ــه نی شــود، رســتوران هــای غیرمجــاز در ســاحل رودخان

ــه برداشــته شــوند. خــراب و از بســتر رودخان

از سوی تعدادی از فعاالن 
محیط زیست اهواز اعام شد:

رودخانه کارون 
الیروبی شود
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تفکیک غیر مجاز زباله معضلی بزرگ
 برای شهر تبریز است

رئیــس کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات 
شــهری شــورای شــهر تبریــز گفــت: تفکیــک غیــر 
ــزرگ  ــی ب ــه معضل ــز ب ــهر تبری ــه در ش ــاز زبال مج

ــل شــده اســت.  تبدی
ــنبه در  ــروز دوش ــر ام ــور ظه ــی پ ــه تق ــر، عبدال ــزارش مه ــه گ ب
جلســه کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای 
ــق نظــر کمیســیون حتــی اگــر قــرارداد  ــز گفــت: طب شــهر تبری
ــد تفکیــک  ــز بای ــه ســوز منعقــد شــود نی ــروگاه زبال احــداث نی

ــرد.  ــدا صــورد گی ــه از مب زبال
علــی صفــری معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان مدیریــت 
پســماند شــهرداری تبریــز نیــز در ایــن جلســه گفــت: تفکیــک 
زبالــه هیــج منافاتــی بــا احــداث نیــروگاه زبالــه ســوز نــدارد. وی 
همچنیــن در خصــوص فعالیــت تفکیــک کننــدگان غیــر مجــاز 
زبالــه توضیحاتــی داد و گفــت: در ســه ماهــه اول ســال بالــغ بــر 
ــه توقیــف  ــر مجــاز زبال 300 خــودرو جمــع آوری و تفکیــک غی
شــده اســت. معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان مدیریت پســماند 

شــهرداری تبریــز بــا اعــالم اینکــه اکثــر نفــرات کــه بصــورت غیــر 
مجــاز زبالــه تفکیــک مــی کننــد از روی بیــکاری اســت خاطــر 
نشــان کــرد: ۴ مغــازه تفکیــک غیــر مجــاز زبالــه پلمــپ شــده 
ــای  ــس ه ــه خشــک داخــل باک ــه زبال ــا زمانیک ــی ت اســت ول
ــن گفــت:  ــاد. وی همچنی ــاق خواهــد افت ــن اتف ــه باشــد ای زبال
ــز و از  ــی در تبری ــی واقع ــه معن ــدا ب ــه از مب ــک زبال ــر تفکی اگ
خانــه هــا اتفــاق نیافتــد شــاهد حضــور چنیــن صحنــه هایــی در 

ســطح شــهر تبریــز خواهیــم بــود. 
ــازان  ــت س ــرکت صنع ــه ش ــاد از اینک ــا انتق ــپس ب ــری س صف
فتــح بــه تعهــدات خــود در تفکیــک از مبــدا عمــل نمــی کننــد 
اذعــان کــرد: میانگیــن زبالــه تولیــدی روزانــه شــهر تبریــز 1150 
تــن اســت کــه حــدود 500 تــن از ایــن مقــدار بصــورت ســنتی 
ــت  ــی ســازمان مدیری ــی و اجرای ــاون فن ــی شــود. مع ــن م دف
پســماند شــهرداری تبریــز همچنیــن گفــت: درگــذر زمــان 
تعریــف تفکیــک از مبــدا عــوض شــده اســت و اگــر زبالــه هــای 
ــد مشــکل حــل مــی شــود. ــه نرون ــه باکــس هــا زبال خشــک ب

ت
اس

نامه فعاالن محیط زیست به رییس جمهور سی
ــگاران و  ــاالن، خبرن ــی از کارشناســان، فع جمع
ــال  ــا ارس ــور ب ــت کش ــتداران محیط زیس دوس
او  از  رئیس جمهــور  بــه  خطــاب  نامــه ای 
»محیط زیســتی ترین  عنــوان  خواســتند کــه 
دولــت« را از کابینــه اش پــس بگیــرد. بــه 
ــت  ــده اس ــد ش ــه تاکی ــن نام ــارس، در ای ــزارش ف گ
چــون رویکردهــای زیســت محیطی دولت هــای یازدهــم 
و دوازدهــم هیــچ وقــت از مقــام شــعار فراتــر نرفتــه، ایــن 
ــتی ترین  ــب »محیط زیس ــتن لق ــتگی داش ــا شایس دولت ه
ــب  ــن لق ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــت« را ندارن دول
بارهــا از ســوی خــود رئیس جمهــور، حامیــان وی و برخــی 
ــی ســال ها  ــات انتخابات ــی در تبلیغ ــای ارشــد اجرای مقام ه
9۲ و 96 و دیگــر ســخنرانی ها بــه دولــت نســبت داده 
شــده اســت. امضاکننــدگان ایــن نامــه معتقدنــد ســر 
دادن شــعارهای زیســت محیطی از ســوی دولــت، بــازی 
بــا الفــاظ اســت و آن را نوعــی توهیــن بــه شــعور مــردم و 
ــا  ــا موافقــت  ب ــد. آنه دلســوزان محیط زیســت تلقــی می کنن
پروژه هــای انتقــال آب، انتصــاب مدیــران غیرمتخصــص 

در ســازمان های »حفاظــت  محیط زیســت« و »جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری«، بی توجهــی بــه دیپلماســی آب و 
تامیــن حقابه هــای کشــور، نابــودی بیشــتر تاالب هــا، مهــار 
نشــدن ریزگردهــا، تــداوم رشــد بیابان زایــی،  واگــذاری 
مرجعیــت کنوانســیون تنــوع زیســتی بــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی و واردات بی رویــه محصــوالت تراریختــه را از 
ــا عملکــرد دولــت در  ــرای مخالفــت ب ــه دالیــل خــود ب جمل
حوزه هــای محیــط زیســت در شــش ســال گذشــته عنــوان 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــته اند ک ــور خواس ــس جمه ــرده و از رئی ک
ــدن  ــت« خوان ــتی ترین دول ــادات، از »محیط زیس ــن انتق ای
ــی از نویســندگان  ــه خــود دســت بکشــد. مهــدی آیین کابین
ــه  ــال آن ب ــه و ارس ــن نام ــگارش ای ــدف از ن ــه ه ــن نام ای
رئیس جمهــور را ابــراز نگرانــی از تــداوم مطــرح کــردن 
وعده هــای بــی ســرانجام  در دولــت ارزیابــی و عنــوان 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــور کنن ــد تص ــا نبای ــران م ــد: مدی می کن
بــه راحتــی هــر وعــده ای را بــه مــردم بدهنــد و وقتــی بــه 

ــپارند. ــی بس ــه فراموش ــیدند، آن را ب ــود رس ــدف خ ه
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- اگهـی  موضـوع مـاده 3 قانـون 
ثتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن 
واراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای 
هیـات   98/01/06  –  13986031901۴00003 شـمارره 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
مسـتقر  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  اراضـی 
در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
کمالـی  جـواد  اقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
فرزنـد محمدعلـی بشـماره شناسـنامه 169 صـادره از 
جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر 
باغچـه به مسـاحت 690/6۲ متر مربـع پالک 0 فرعی 
از 1۲0۴ – اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 
ارضـی  در  واقـع   6 اصلـی قطعـه   – از 1۴0۴  فرعـی 
گربـه دلفـارد جیرفـت بخش 3۴ کرمـان خریداری از 
مالک رسـمی اقـای حبیب هللا ناصـری محرز گردیده 
اسـت لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 
تاریـخ  مالکیـت صـادر خواهـد شـد  مقـررات سـند 
انتشـار نوبـت اول 98/03/۲8 تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/0۴/11 دوم 

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی اصالحـی  موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی 
شـماره13976031901۴0066۴8  اصالحـی   رای  برابـر 
-97/1۲/01 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
فاقـد سـند  اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  وضعیـت 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای  
محمـد فاریابـی  فرزنـد کرامـت  بشـماره شناسـنامه 
۲76صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه 
وباغچـه بـه مسـاحت۴98/39متر مربـع پـالک908۴ 
فرعـی از 57۴- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
13۴7فرعـی از57۴- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
خـود متقاضـی  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبت آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه مدت یکمـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/۲8
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :125

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابر رای 
شـماره13986031901۴0007۲0 -98/0۲/۲3 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای روح الـه موحـدی نیافرزند 
محمـد حسـین بشـماره شناسـنامه ۲055صـادره از یزد 
درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت۴9۲/76متر 
و  مفـروز  اصلـی   -950 از  فرعـی  پـالک-  مربـع 
مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از950- اصلـی قطعـه 
جیرفـت  دلفـارد  بنسـتان  کالکـی  دراراضـی  6واقـع 
آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش3۴کرمـان 
غالمحسـین ناصـری محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/03/۲8-تاریخ 

98/0۴/11: دوم  انتشـار 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :128

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون و  فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره13986031901۴000۴31 -98/0۲/1۴ هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضی خانم میترا سـادات قرشـی فرزند سـیدکاظم 
بشـماره شناسـنامه 68صـادره از جیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت70۲/3متر مربـع پالک - 
فرعـی از 1۴88- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
-فرعـی از1۴88- اصلـی قطعـه 6واقـع دراراضـی مـاغ 
دلفـارد جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود  ،دادخواسـت  اعتـراض 
انقضـای  صـورت  در  اسـت  بدیهـی   . نماینـد  تقدیـم 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 
اول:98/03/۲8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :114

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

ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره13986031901۴000105 -98/01/۲1 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی حوزه علمیه شهرسـتان 
جیرفـت  درششـدانگ سـاختمان حـوزه علمیـه  بـه 
از  فرعـی   - پـالک  مربـع  مسـاحت1177/60متر 
پـالک  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  اصلـی   -577
دراراضـی  دوواقـع  اصلـی قطعـه  از577-  31فرعـی 
زرکوبـی جیرفـت بخش۴5کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی حـوزه علمیـه  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
مراجـع  بـه  را  ،دادخواسـت خـود  اعتـراض  تسـلیم 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ 
انتشـار نوبـت اول:98/03/۲8- تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/0۴/11 دوم: 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :140

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد 
شـماره13986031901۴000۴۲9  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
-98/0۲/1۴ هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی شـورای سیاسـت 
گـذاری ائمـه جمعـه بـه نمایندگـی دفتـر امـام جمعـه 
شهرسـتان جیرفـت  درششـدانگ یـک بـاب خانـه دو 
طبقـه بـه مسـاحت501/35متر مربـع پـالک - فرعی از 
577- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 59 فرعی 
از577- اصلـی قطعـه دو واقع دراراضـی زرکوبی جیرفت 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای سـید 
حسـین رضـوی ابراهیمـی  محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/03/۲8- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :141

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره13986031901۴000009 
-98/01/06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای  
سـید حمزه حسـینی کهنوج فرزند سـید یوسـف بشـماره شناسـنامه 13صادره از جیرفت درششدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۲95/۲0متر مربع پـالک - فرعـی از 57۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 1 فرعـی از57۴- اصلـی قطعـه پنـج واقـع درخیابـان آزادی اراضـی بـاب سـواران سـاردوئیه 
جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای جان هللا مشـایخی  محرز گردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 

تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/03/۲8- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک 

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجـی سـند رهنـی شـماره 6۲190-85/03/31 دفترخانه  
اسـناد رسـمی شـماره هشـت جیرفـت موضـوع پرونـده 
اجرائـی کالسـه 9700۴65له:بانـک کشـاورزی شـعبه مرکـزی جیرفـت 
عليه:خسـرو ، منوچهـرو ناصرهمگـی رشـیدی تشـکیل و نظـر بـه اینکه 
مدیونیـن نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ننموده اند برابـر مقررات 
آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد و 
امالک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسط 
کارشـناس رسـمی انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضای 
ادامه عملیات اجرایی نسـبت به مورد وثيقه ششـدانگ یک قطعه زمین 
جنـب خیابـان کـه مشـتمل هسـت بـه دو بـاب مغـازه در طبقـه هم کف 
بـا سـاختار مصالـح بنایـی و در طبقـه اول اسـکلت فلـزی سـبک در حد 
تیرریـزی اجـراء گردیـده و در ضلـع غـرب زمیـن سـاختمانی با سـاختار 
مصالـح بنایـی و دارای قدمـت وجـود دارد کـه هـر دو واحدهـای موصوف 
تجـاری و مسـکونی قابـل بهـره بـرداری می باشـند به مسـاحت ۴09/06 
مترمربـع پـالک 1063 فرعـی از 573 اصلـی مفـروز از 190فرعی از پانصدو 
هفتـاد و سـه اصلی واقع در بخش ۴5 کرمان بـه آدرس:جیرفت - اراضی 
میانجاریـه قطعـه ۲ بخـش ۴5 حسـب االظهـار واقع در خیابـان ولیعصر 
لـذا ملـک فـوق که بـه شـماره دفتـر الکترونیکـی 1395۲031901۴0010۴9 
بنام خسـرو رشـیدی ثبت و سـند مالکیت آن نیز صادر وتسـليم گردیده 
اسـت بـه مزایـده گذاشـته میشـود حـدود اربعـه به شـرح ذیل: شـماال : 
دیواریسـت مشترک بطول 3۲/60متر به 573 اصلی شـرقا : درب و دیوار 

بطول9/10متر به پیاده رو خیابان جنوبا، در سـه قسـمت که قسـمت دوم 
آن شـرقی اسـت. اول به دیوار بطول 1۴/80متر  به شـماره هفتصدو نودو 
هشـت فرعـی از پانصدو هفتاد و سـه اصلی دوم به دیـوار بطول 6/80متر 
بـه شـماره هفتصـدو نـودو هشـت فرعـی از پانصدو هفتـاد و سـه اصلی 
سـوم دیـوار بدیـوار بطـول 18/۲0متر به شـماره پانصدو سـی و یک فرعی 
از پانصـدو هفتـاد و سـه اصلـی غربا : دیواریسـت مشـترک بطـول 15/10 
متـر به شـماره هشـتادو پنـج فرعـی از پانصدو هفتاد و سـه اصلـی برابر 
نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری: 1-عرصه در جبهه اول مشـروط بر 
کاربری تجاری بمسـاحت 109/۲مترمربـع بـه ارزش ۴/368/000/000ریال 
و عرصـه در جبهـه دوم )مسـکونی( بمسـاحت ۲99/86 متـر مربـع بـه 
ارزش1/800/000/000 ریـال ۲-  عیـان بمسـاحت 175 متـر مربـع به ارزش 
61۲/500/000 ریال و اعیان بمسـاحت 17۴ متر مربع به انضمام نیم طبقه 
و اسـکلت نیمـه تمام طبقـه اول بـه ارزش 1/7۴0/000/000ریـال 3-حصار 
کشـی و محوطـه سـازی و امتیاز آب و بـرق بـه ارزش 100/000/000ریال مع 
الوصف ارزش ششـدانگ مورد مزایده با کلیه متعلقات و منصوبات جمعا 
8/6۲0/500/000ریـال میباشـد. کـه مبنـا و پایه مزایـده نیز تعیین میگردد 
جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الی 1۲ صبح روز چهارشـنبه مورخـه98/0۴/19 
در محـل شـعبه اجـرا ء اداره ثبت اسـناد وأمالک جیرفت برگـزار مزایده از 
مبلغ مذکور شـروع و به باال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شد. 
ضمنـا فـروش نقـدی بـوده و پرداخـت کلیه قبـوض آب و بـرق و تلفن و 
غیـره تـا تاریـخ انجام مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا 
مزایـده برنـده  عهـده  بـه  نشـده 

 می باشد. تاریخ انتشار:98/03/۲8

آگهی مزایده نوبت دوم
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری جیرفـت در نظـر دارد در  

اکبـر  پورفرزنـد  دعـوی صدیقـه جعفـرزاده  پرونـده96119۴ 
بطرفیـت محمدرضـا حـری مبنـی بـر مطالبـه سـهم االرث 
محمدرضـا حـری یـک بـاب مغـازه واقـع در شـهر جیرفـت خیابـان تختـی 
شـمالی دومیـن مغازه از سـمت کوچـه تربیت بدنی  به مسـاحت 35/5متر 
مربـع از پـالک هـای ۴6فرعی و 86۲ از 57۴ اصلی بخش ۴5 با قیمت پایه 
3/550/000/000ریـال کـه از سـوی کارشـناس رسـمی بر آوردگرديـده و مصون 
از اعتـراض مانـده اسـت را از طریـق مزایـده بفـروش رسـاند لـذا از متقاضیـان

 خرید دعوت بعمل می آید.
جلسـه مزایده : مورخه 1398/0۴/۲6سـاعت 9صبح با حضور نماینده محترم 

دادسـتان عمومـی و انقـالب در اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری جیرفـت 
برگزار مـی گردد.

شـرایط شـرکت در مزایـده : متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ 1398/0۴/۲1از 
ملـک موصـوف بازدید و پس از واریز 10 درصد قیمت پیشـنهادی به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری نـزد حسـاب ۲171۲9383900۴ بانـک ملـی در پاکـت 
درب بسـته بـه اجـرای احـکام مدنـی تحویل نماینـد كلية هزينه هـا بر عهده 
برنـده مزایـده می باشـد برنده مزایده شـخصی اسـت که باالتریـن قیمت را 
پیشـنهادو 10 درصـد قیمـت پیشـنهادی را واریـز نمـوده باشـد و مابقی بهای 
ملـک را حداکثـر ظـرف یک هفته از تاریـخ مزایده بپردازد در صـورت انصراف 
مبلـغ پیشـنهادی بـه نفع دادگسـتری ضبـط و برنده شـخص بعدی می باشـد 
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری جیرفت –رحیمی- م الف :4

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند  
رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319091000396هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای ناصرافشـارفرزند حبیب 
الـه  بشـماره شناسـنامه 15با کد ملـی 3031530۲51صادره ازجیرفت درششـدانگ یسـک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 5۲36۲/73مترمربـع پـالک - فرعـی از6۲9- اصلـی مفروز و مجزی شـده – 
فرعـی از 6۲9 اصلـی قطعه یـک بخش۴5کرمانواقع در مزرعه محمود آباد تل شـیرازخریداری از مالک 
رسـمی آقـای رحیـم سـاالر کریمـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲1۴8-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/۲8-

تاریخ انتشارنوبت دوم :98/0۴/16
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره13986031901۴0007۲6 -98/0۲/۲3 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  ذبیح هللا چلیپا فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 1187صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب 
خانه مشـتمل بر سـه طبقه به مسـاحت 1۴۴۲متر مربع 
پـالک - فرعـی از 17۴- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 31 فرعی از17۴- اصلی قطعـه یک واقع دراراضی 
بخش3۴کرمـان  جیرفـت  جبالبـارز  مسـکون  میمـوچ 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای شـیخ فرامـرز کمالـی  
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول:98/03/۲8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :132

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
اول  هیـات   98/01/۲1- شـماره13986031901۴0009۴ 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  سـید محمد حسـینی تبار فرزند سـید 
جیرفـت  از  1۴79صـادره  شناسـنامه  بشـماره  حاجـی 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت310/7۴متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 1۲0۴- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک - فرعـی از1۲0۴- اصلـی قطعـه 6واقـع 
دراراضـی گربه دلفارد جیرفـت بخش3۴کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای سـید حاجـی روند)حسـینی ( 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول:98/03/۲8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :135

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر 
اول  هیـات  شـماره13936031901۴0۲3۴73  رای 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  ایمـان رئیسـی نسـب فرزنـد احمـد  
بشـماره شناسـنامه 63۴8صادره از کرمان  درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت101/55متر مربـع پـالک 
187فرعـی از 581- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
- فرعـی از581- اصلی قطعه دوواقـع درخیابان ذوالفقار 
–کوچـه 17اراضی حسـین آباد جیرفـت بخش۴5کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول:98/03/۲8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :113

آگهی تجديد مناقصه
شلهرداری ماهلان بله اسلتناد مجلوز شلماره 5/20 ملورخ 98/2/17 

شلورای اسلامی شلهر در نظلر دارد نسلبت بله خریلد ،نصلب و راه انلدازی 
تعلداد 15 پایله و 53 دسلتگاه دوربیلن ترافیکلی امنیتی و پلاک خوان با 
مشلخصات فنی در سلطح شلهر ماهان اقدام نمایلد، تامبن اعتبلار از طریق 
واگلذاری زمیلن می باشلد. لذا از کلیله افراد حقیقی و حقوقی واجد شلرایط 
دارای تاییدیله و صاحیلت از دسلتگاههای امنیتی از تاریلخ 98/4/1 لغایت 
و 98/4/6 جهلت دریافلت اسلناد مناقصله و جهلت تنظیلم پیشلنهادات تا 
پایلان وقلت اداری ملورخ 98/4/9 بله امور مالی شلهرداری مراجعله نمایند.

عبدالمهدی رنجبرنژاد – شهردار ماهان

نوبت اول

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
2-شلرکت کنندگان باید سلپرده شلرکت در مناقصه را به صلورت ضمانت نامه بانکی 
یلا وجه نقد واریزی به شلماره حسلاب ، شلهرداری ماهلان مندرج در اسلناد مناقصه 
به همراه سلایر اسلناد تحویل نمایند. بازگشلایی پیشلنهادات مورخ 98/4/10 صورت 

خواهلد پذیرفت .
3-برنلدگان اول دوم سلوم مزایلده هلر گاه حاضلر بله انعقاد قرارداد نشلوند سلپرده 

آنلان بله ترتیلب ضبط خواهد شلد.
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دادنامه
 7 شــعبه   9809981324700015 کالســه  پرونــده 
قضایــی شــماره  اختــالف مجتمــع  شــورای حــل 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــت تصمی ــتی ( رش ــهید بهش 2)ش
غالمحســن  آقــای  خواهــان:   9809971324700192
ــد  ــای محم ــا وکالت آق ــد درویشــعلی ب رســتاک فرزن
ــه نشــانی  ــی ب ــد عبدالعل ــن ســفلی فرزن ــد پرچی فری
اســتان گیــالن – شهرســتان  رشــت – رشــت – فلکــه 
الکانــی – اول بلــوار ضیابــری – نبــش کوچــه مجاهــد 
– ســاختمان ملــک – طبقــه دوم – دفتــر وکالــت 
ــه نشــانی مجهــول  ــده: آقــای علیرضــا فالیــزی ب خوان
ــه دعــوی  ــت.... ب ــه وجــه باب المــکان خواســته: مطالب
غالمحســن رســتاک علیــه علیرضــا فالیــزی دائــر بــر 
ــت... حکــم محکومیــت صــادر شــد   ــه وجــه باب مطالب
ــه  ــت ب گــردش کار: پــس از وصــول دادخواســت و ثب
ــت  ــی در وق ــریفات قانون ــری تش ــوق و ج ــه ف کالس
رســیدگی معینــه شــورا بتصــدی قاضــی شــورا تشــکیل 
ــم دادرســی را  ــده خت ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب و ب
ــه صــدور رای مــی  ــادرت ب ــه شــرح زیــر مب اعــالم و ب

ــد. نمای
رای قاضی شورا 

در خصــوص دعــوای خواهــان غالمحســن رســتاک 
ــد  ــد فری ــای محم ــت آق ــا وکال ــعلی ب ــد درویش فرزن
ــزی  ــا فالی ــده علیرض ــت خوان ــفلی بطرفی ــن س پرچی
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 45/000/000 ریــال بابــت 
ــه  ــماره خزان ــه ش ــت ب ــدون واخواس ــفته ب ــره س 5 فق
داری 803048-8030490-803050-0803051 و 803052 

بشــرح دادخواســت تقدیمــی، بــا نگــرش بــه داده هــای 
پرونــده و تجزیــه و تحلیــل  حقوقــی آن، نظــر بــه اینکــه 
وجــود ســفته در یــد دارنــده آن  داللــت بــر بقــاء دیــن 
و ظهــور اشــتغال ذمــه صــادر کننــده آن را دارد و اینکــه 
ــه امضــاء  وجــود ســفته در یــد خواهــان کــه ممضــی ب
خوانــده بــوده مبیــن اشــتغال ذمــه ای مــی باشــد. و از 
آنجــا کــه خوانــده رغــم ابــالغ قانونــی اخطــار در جلســه 
دادرســی حاضــر نشــده اظهــار و ایــراد و دفــاع نکــرده و 
ادلــه ای بــر تادیــه تمــام یــا قســمتی از دیــن خویــش 
ــا  ــت ب ــرده اس ــراز نک ــه و اب ــه اش اقام ــت ذم ــا برائ ی
اســتصحاب بقــاء دیــن، دعــوی خواهــان را محمــول بــر 
صحــت تلقــی و مســتندا بــه مــاده 307 قانــون تجــارت 
ــواد 198 و  ــی و م ــون مدن ــن 1301 و 1284 قان و مادتی
ــای  ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی 515 و519 و 522 قان
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب 1379 و مــواد 
9 و 16 و 18 و 19 و 25 و 27 از قانــون شــورای حــل 
ــزام  ــه محکومیــت و ال اختــالف مصــوب 1394 حکــم ب
ــت اصــل خواســته  ــه پرداخــت 45/000/000 باب ــده ب خوان
بانضمــام 1046000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی بانضمــام 
ــم  ــان تقدی ــه از زم ــر تادی ــل و تاخی ــه وکی ــق الوکال ح
دادخواســت مورخــه 98/1/7 الــی اجــرای کامــل حکــم 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره 
ــالغ،  ــس از اب ــدت بیســت روز پ ــوده ظــرف م ــی ب غیاب
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از انقضــای  مدت 
واخواهــی بــه مــدت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 

محــکام عمومــی )حقوقــی( رشــت مــی باشــد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف رشت      3467

آگهی تجدید  مزایده اموال غیر منقول 
بدینوســیله اعــالم مــی گــردد کــه در خصــوص پرونــده کالســه اجرایــی 
960021 وراث مرحــوم مالــک اژدری  محکــوم لهــم 1- خانــم روح انگیــز 
ــی  ــس جملگ ــاء 5- فرنگی ــرح نس ــه 4- ف ــز 3- فوزی ــر انگی 2- مه
ــد  ــد 3- احم ــگار 2- محم ــم 1- ن ــوم علیه ــت محک ــه طرفی اژدری ب
ــاز پــری پیشــکر موضــوع تقســیم ترکــه  4- اژدر جملگــی اژدری 5- ن
ــه انجــام کارشناســی ملــک متعلــق بــه کل وراث از طریــق  ــا توجــه ب ب
مزایــده بفــروش مــی رســد مشــخصات ملــک مــورد مزایــده واقــع در 
چوبــر نرگــس خاتــون کــه از طریــق کارشــناس ارزیابــی گردیــده اســت 
بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:  قطعــه اول عبــارت اســت از قطعــه زمیــن 
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 3976/11 متــر مربــع بــا حــدودات اربعــه 
ــا  ــک اژدر اژدری جنوب ــه مل ــری  شــرقا ب ــه کوچــه هشــت مت شــماال ب
ــد اژدری تحــت  ــک احم ــه مل ــا ب ــن راضــی و غرب ــور الدی ــک ن ــه مل ب
ــع  ــر مرب ــر مت ــرار ه ــاء آن را از ق ــه ارزش به ــری ک ــم نازپ تصــرف خان
بــه میــزان 1/400/000  ریــال کل مســاحت را بــه میــزان 5/566/554/000 

ریــال بــرآورد گردیــد. 
ــح در  ــی 10 صب ــاعت 9 ال ــنبه 1398/04/10 راس س ــده در روز دوش مزای
اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی گــردد  الزم بــه ذکــر اســت کــه 
مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را 
پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد 10 درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار 
فــی المجلــس اخــذ و مــا بقــی بایســتی حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه 
پرداخــت گــردد  در صــورت عــدم پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه واریزی 
بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در صــورت تمایــل 
مــی تواننــد 5 روز قبــل از مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی 
حویــق مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق
 یگانی      3464

برگ اجرائیه
بــه شــماره کالســه پرونــده اجرائــی 920042 مشــخصات 
ــدر: علــی شــغل:  ــام پ ــی  ن ــه: اکــرم محمــدی یزن محکــوم ل
خانــه دار نشــانی محــل اقامــت: تالــش  مشــخصات محکــوم 
ــم   5-  ــم   4- اعظ ــن 3- مری ــاب 2- محس ــه: 1- وه علی
عهدیــه 6- معصومــه جملگــی محمــدی یزنــی نــام پدر:علــی 
7- خانــم نــاز لــو کبــود مهــری فرزنــد عســگر   محکــوم بــه:  
ــورخ 1387/02/21  ــماره 235 م ــه ش ــه ب ــب دادنام ــه موج ب
نظریــه  بــه شــرع  امــالک موروثــی  فــروش  بــه  حکــم 
کارشناســی بــه طریــق مزایــده و تقســیم وجــوه آن بیــن ورثــه 

ــهم االرث. ــبت س ــه نس ب
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی تالش – معصومی              3465

   نشر آگهی
خواهــان وحیــد صحبــت زاده دادخواســتی تحــت عنــوان 
ــده  ــه خوان ــه شــماره 791284 / 297988علی ــه چــک ب مطالب
مجتبــی مهــری نودهــی تقدیــم شــورای حــل اختــالف حــوزه 
10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/5/9  
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــن، ب ــاعت 30 : 10  تعیی س
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــتفاد از م ــت و مس ــده و درخواس خوان
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــی  ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــار آگه کثیراالنتش
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــالع ب و اط
ــت  ــم را دریاف ــت و ضمای ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ کام
و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره 

پرونــده:98-10-198  م الــف/  548
حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس                  3472

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــالك 
شهرســتان ســنندج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده، 
ــت  ــزده روز جه ــه پان ــه فاصل ــت ب ــن وســیله مشــخصات امــالک دردونوب ــذا بدی ل
ــه  ــی ک ــردد در صورت ــی میگ ــی آگه ــه کثیراالنتشــار و محل ــوم در روزنام اطــالع عم
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل 
ــد وپــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم نماین ــه ای ــا مــدت دومــاه اعتــراض خــود را ب ت
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی 
ــت  ــراض ســند مالکی ــدم وصــول اعت ــور وع ــدت مذک اســت درصــورت انقضــای م
طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر 

ــه دادگاه نیســت. ب
))بخش 3((

1ـ ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بنــام غــالم علــی محمــودی فرزنــد ابوالحســن 
ــالک  ــت پ ــی 3732817415 تح ــد مل ــنندج ک ــادره س ــنامه 3 ص ــماره شناس ش
1590 فرعــی از 140 فرعــی از 2718اصلــی بخــش 3 ســنندج بــه مســاحت 80/68 

ــاد  ــه آدرس ســنندج روســتای دوشــان کوچــه مهاب ــع ب مترمرب
شماره: 9679/م الف 

تاریخ انتشار نوبت اول:98/03/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/04/12 

رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد  3469

نشر آگهی
ــماره 522503 /  ــه ش ــک ب ــه چ ــوان مطالب ــت عن ــتی تح ــادی دادخواس ــی فره ــاد عل ــان صی خواه
9304علیــه پرویــن قاســم زاده اجیــر لــو تقدیــم شــورای حــل اختــالف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از 
ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/5/7  ســاعت 15 : 9  تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانده 
و درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت 

رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرونــده:97-10-1514 م الــف/  560
3473 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

برگه اجرائیه
ــه نشــانی کــرج – کالک-ختهران-کوچــه رحمــان-پ7  ــروز ب ــه فتحــی به ــه: نعمــت ال محکــوم ل
ــه شــماره  ــه: بموجــب دادنام ــوم ب ــکان  محک ــول الم ــان نشــانی مجه ــز دهق ــه: عزی ــوم علی محک
1191 مــورخ 97/11/30  شــورای حــل اختــالف قــدس شــعبه 5 کــه وفــق دادنامــه شــماره شــعبه 
دادگاه قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت.  محکــوم علیــه، محکــوم اســت بــه حضــور در یکــی از 
دفاتــر اســناد رســمی و تنظیــم خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره 518 ه 91  ایــران78 مــی باشــد و 
پرداخــت نیــم عشــر در حــق صنــدوق دادگســتری شــهر قــدس محکــوم مــی باشــد. م الــف/ 566
3475 امضا رئیس حوزه 5 شورای حل اختالف 

نشر آگهی
خواهــان علــی اکبــر قلــی زاده جوشــین دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه چــک 981187علیه خوانــده عباس 
منصــوری تقدیــم شــورای حــل اختــالف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/5/9  
ســاعت 15 : 9  تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پس از نشــر 
آگهــی و اطــالع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم 

را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرونــده:97-10-901 م الــف/  563
3474 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

نشر آگهی
خواهــان وحیــد صحبــت زاده دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه چــک 
ــا  ــا آق ــده رض ــه خوان ــماره 522624 و 522623 و 522622 علی ــه ش ب
ــس از  ــه پ ــوده ک ــوزه 10  نم ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــم ش ــی تقدی بزرگ
ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/5/9  ســاعت 00 : 10  تعییــن، بــه علــت 
ــاده 73  ــتفاد از م ــت و مس ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آیی قان
کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع بــه 
ــل خــود نســخه دوم  ــام نشــانی کام ــن اع ــه و ضم ــر شــورا مراجع دفت
دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی 

ــف/  567 ــده:98-10-195 م ال ــماره پرون ــود. ش حاضــر ش
3476 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

استان فارس در تولید عسل رتبه سوم کشور را دارد
معاون دام و طیور سازمان جهاد کشاروزی استان فارس اعالم کرد: استان فارس دارای 808 هزار و 118 کلنی زنبور 
عسل است که ساالنه هفت هزار و ۴50 تن عسل تولید می کنند و این استان رتبه سوم را از نظر زنبورداری و تولید 

عسل در کشور دارد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران از تسـریع در عملیـات 
تعریـض و بهسـازی بخشـی از محـور کنـدوان در محدوده مـرزن آباد 
–دزدبـن خبـر داد و افـزود : بـا تـالش شـبانه روزی مجموعـه عوامـل 
چهارخطـه نمـودن ایـن بخـش از محـور کنـدوان بـه مرحلـه بیـس و 

آسـفالت رسـیده است. 
مهنـدس سـید محمـد نظـری ضمن اشـاره بـه این خبـر یادآور شـد: 
باتوجـه بـه نزدیـک شـدن بـه فصـل تاسـبتان و شـروع سـفرهای 
تابسـتانی و وجود ترافیک فراوان در محور کندوان عملیات تعریض و 
بهسـازی ایـن محـور در محدوده مرزن آبـاد – دزدبن با بکارگیری چند 
اکیـپ راهسـازی بصـورت همزمان سـرعت بیشـتری به خـود گرفت .
مهنـدس نظـری ضمن اشـاره به اینكـه ارتقاء و تعریـض در محورهای 
مازنـدران نـگاه ملـی را مـی طلبـد از اقدامـات وزارت راه و شهرسـازی 
بـرای توسـعه، بهسـازی و  ایمنی محورهای اسـتان قدردانـی كرد. وی 
تصریح نمود : یكی دیگر از محسـنات توسـعه جاده ها، رونق بخشـی 
صنعـت و بهـره گیـری مناسـب كارخانجـات از نهایـت ظرفیـت تولیـد 

خود می باشـد.
وی درخصـوص مشـخصات فنـی ایـن پروژه یـادآور شـد : تعریض و 
بهسـازی بخشـی از محـور کنـدوان ) محـدوده خروجـی شـهر مـرزن 
آبـاد به سـمت محـور کندوان ( بطـول 300/۲ کیلومتـر و بعرض 9 متر 
بـا اعتبـاری معـادل 50 میلیـارد ریال در مـدت زمان یکسـال از آذرماه 
سـالجاری بـا حضور مسـئولین آغاز و امیدواریم بـا تامین و تخصیص 
اعتبـارات مناسـب در مـدت زمان تعیین شـده بهـره بـرداری و زیر بار 

ترافیـک قـرار گیرد .
مدیر کل  راه و شهرسـازی اسـتان با تاكید بر لزوم توسـعه زیرساخت 
هـای مازنـدران بـه منظـور اسـتفاده مطلـوب از مواهـب طبیعـی و 
خدادادی، اظهار داشـت: توسـعه زیرسـاخت های این اسـتان به ویژه 

جـاده هـا، در دسـتور كار دولت قـرار دارد.
وی در خصـوص محـور كنـدوان عنـوان نمـود : راه تاریخـی کنـدوان با 
قدمـت بیـش از 70 سـال تنهـا راه ارتباطـی زمینـی غرب اسـتان بوده 
و در تمـام فصل هـا و روزهـای سـال بـه ویـژه مناسـبت ها و تعطیالت 
بـرای جابه جایـی بـار و بـه ویـژه مسـافر بـا وسـعتی بسـیار گسـترده 
مـورد اسـتفاده بهره برداران سـامانه حمل و نقل جـاده ای قرار می گیرد.
مهنـدس نظـری بـا اشـاره بـه اهمیـت محـور کنـدوان اظهـار داشـت: 
وضعیـت فعلـی محـور به گونه ای اسـت که سـطح سـرویس جـاده در 
ایـام تعطیـل بسـیار پاییـن بـوده و حتی در بسـیاری از نقـاط به علت 
عـدم وجـود شـانه با عرض کافـی، توقف یک اتومبیل بـه علت خرابی 

و... موجـب انسـداد کامـل یـک الیـن و ایجـاد راهبندان می شـود.
 مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران خاطرنشـان کـرد: بـدون 
شـک توجـه بـه بهسـازی و بازسـازی گـذرگاه دیرپـای کنـدوان کـه در 
زیربخش هـای متعـدد صنعـت حمل و نقل جـاده ای تاثیرگذار اسـت، 
نتایجی همچون توسـعه گردشـگری و اقتصاد محلی و افزایش نشاط 
اجتماعـی خواهد داشـت. مهندس نظری ابراز امیـدواری نمود : در پی 
رویکـرد اخیـر دانـش بنیـان و برنامه محـور در وزارت راه و شهرسـازی 
شـاهد توجـه بیشـتر بـه توسـعه و تعریـض و بهبـود سـرویس دهی 
محـور کنـدوان باشـیم .گفتنـی اسـت : عملیـات تعریض و بهسـازی 
محـدوده مـرزن آبـاد – دزدبـن بـه طـول ۲300 متـر و با اعتبـاری بالغ 
بـر 50 میلیـارد ریـال از آذر مـاه سـالجاری آغـاز و با سـرعت مناسـبی 
در حـال انجـام مـی باشـد . همچنین عملیـات تعریض و بهسـازی 5 
کیلومتـر از ایـن محـور نیـز در طی سـالیان گذشـته به اتمام رسـیده و 

در اختیـار کاربـران جـاده ای می باشـد.

شـهردار ربـاط کریـم از بررسـی و اصـالح 
وضعیـت ترافیکـی خیابـان هـای اصلـی 
شـهر بـا کمـک پلیس راهـور شهرسـتان و 
دوربیـن های نصب شـده در سـطح شـهر 

خبـر داد.
سـید محمـد میرزمانی با اشـاره بـه اینکه 
از لحـاظ بـار ترافیکـی و نقـاط حادثه خیز 
برخـی از معابـر شـهر نیـاز به اصـالح دارند 
گفـت : می بایسـت در یـک طرح ضربتی 
و فـوری موانـع و نقاط حادثه خیز در شـهر 

اصـالح شـوند. وی ادامـه داد : بـا توجه به 
اینکـه کوچکتریـن بـی توجهـی راننـدگان 
در ایـن نقـاط ممکـن اسـت بـه حـوادث 
جبـران ناپذیـری ختـم شـود الزم اسـت 
تـا هرچـه سـریعتر در جهـت حفـظ جـان 
شـهروندان ایـن اقدامـات انجـام پذیـرد. 
شـهردار ربـاط کریـم بـا اشـاره بـه اصـالح 
هندسـی میـدان امـام خمینـی )ره( برای 
روان سـازی ترافیـک ایـن نقطـه تصریح 
کـرد : از ویژگـی های یک شـهر خوب نبود 

مخاطـرات ناخواسـته بـرای شـهروندانش 
اسـت و بایـد احتمال هرگونه آسـیب را در 
شـهر بـه صورت پیـش فرض کاهـش داد 
کـه ایـن امـر نهایتًا موجـب بهبـود روحیه 
اجتماعـی یک شـهر خواهد شـد. شـهردار 
ربـاط کریـم افـزود : هـم اکنـون بـا نصب 
1۲ دوربیـن ثابـت و چرخشـی در چهـارراه 
مصلـی وضعیـت ترافیکـی ایـن قسـمت 
روان و کوچکتریـن تخلفـی بالفاصله ثبت 
و ضبـط مـی شـود. وی اظهـار امیـدواری 
کـرد : امیدواریـم بـا انجـام ایـن اقدامات 
و گسـترش دوربیـن های ثبـت تخلف در 
نقاط مختلف سـطح شـهر بتوانیم شـاهد 
شـهری عـاری از خطـرات و حـوادث بویژه 

در رانندگی داشـته باشـیم.

وضعيت ترافيکی چهار راه اصلی
 رباط کريم زير ذره بين شهرداری

نگرانی از روند افزایشی 
مصرف برق در خوزستان

مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان با ابراز نگرانی از روند افزایشـی 
مصـرف بـرق در اسـتان ، گفـت: مصرف برق در شـنبه هفته جاری نسـبت به 

مدت مشـابه در سـال قبل حدود 1۲ درصد رشـد داشـته اسـت.
محمـود دشـت بـزرگ اظهـار داشـت: در ۲۴ سـاعت گذشـته هفـت هـزار و 
777 مـگاوات بـرق مصـرف شـده کـه نسـبت به شـش هـزار و 950 مگاوات 

مصرفـی مـدت مشـابه در سـال قبـل 11.9 درصد رشـد داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پیـش بینی هـای افزایش دمـا ) وقوع دماهـای ۴9 درجه 
و باالتـر از آن ( تـا اواسـط هفتـه جـاری در اسـتان، بیان کرد: ایـن نگرانی ها 
وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه ظرفیـت شـبکه و روند افزایشـی دمـا و افزایش 
مصـرف بـرق، در صـورت رعایـت نکـردن الگـوی مدیریت مصـرف خطاهایی 

ناشـی از پربـاری در شـبکه رخ دهد.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـا بیـان اینکـه اوج مصـرف 
بـرق در سـاعت 1۴:51 دقیقـه رخ داده اسـت، عنـوان کرد: از همه مشـترکین 
درخواسـت داریـم تـا مصـارف غیـر ضـروری و اسـتفاده از وسـایل برقـی پر 
مصـرف را از سـاعات اوج مصـرف ) سـاعت 13 تـا 17 و ۲0 تا ۲3( به سـایر 
سـاعات شـبانه روز منتقـل کننـد و هماننـد سـال گذشـته همـراه و همیـار 

صنعـت برق اسـتان باشـند.

فوالد 
مبارکه

مازندران 

اصفهان 

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه: 
فرهنگ و صنعت نيازمند همگرايی مستمر

امضاءتفاهم نامه همکاری بين توزيع نيروی 
برق مازندران و شهرک های صنعتی

تخصيص اعتبارات صندوق توسعه ملی 
کشور به طرح های بيابان زدايی استان اصفهان  ایــرج ترابــی، مدیــر روابــط 

عمومــی فــوالد مبارکــه، در دیدار 
بــا علیرضــا تابــش مدیرعامــل 
بنیــاد ســینمایی فارابــی و دبیر 
ــت:  ــوان گف ــودک و نوج ــم ک ــی فیل ــنوارۀ بین الملل جش
فرهنــگ و صنعــت نیازمنــد همگرایــی مســتمر هســتند.
 وی بــا اشــاره بــه نقــش فرهنــگ در غنی ســازی فرهنگــی 
ــح  ــازمان تصری ــی س ــتوانۀ اصل ــوان پش ــا به عن خانواده ه
کــرد: فــوالد مبارکــه بــه مــوازات تولیــد و توســعۀ شــرکت، 
در بخــش توســعۀ فرهنگــی کارکنــان و خانواده هــا نیــز بــه 
ــف، اقــالم و کاالهــای  فراخــور مناســبت ها و مــوارد مختل
فرهنگــی متناســب اعضــای خانواده هــای شــرکت در نظــر 

گرفتــه کــه تأثیــر فرهنگــی شــگرفی داشــته اســت.
مدیــر روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه بــا تأکیــد بــر 
این کــه تولیــد محتــوای فرهنگــی مشــترک صنعتــی در 
جشــنواره های ملــی و بین المللــی باعــث می شــود مــردم 
ــا فرهنــگ  و قشــرهای گوناگــون جامعــه بیش ازپیــش ب
ــا  ــای اقتصــادی ب ــزود: بنگاه ه ــی آشــنا شــوند، اف صنعت
ــد در  ــر می توانن ــگ بهت ــۀ فرهن ــدن در مقول ــن ش عجی
ــه تولیــد خــود ادامــه دهنــد. جامعــه معرفــی شــوند و ب
ــول  ــد محص ــه تولی ــه ک ــرد: همان گون ــح ک ــی تصری تراب
ــی  ــی جهان ــتاندارد فن ــاس اس ــر اس ــه ب ــوالد مبارک در ف
ــان مشــترک  ــا زب ــد ب ــز بای اســت، پیوســت فرهنگــی نی
استانداردســازی شــود تــا نتیجــۀ مطلــوب حاصــل شــود

مدیریــت  دفتــر  مدیــر 
توزیــع  شــرکت  مصــرف 
مازنــدران  بــرق  نیــروی 
نامــه  تفاهــم  امضــاء  از 
ــتان  ــی اس ــهرکهای صنعت ــرکت ش ــا ش ــکاری ب هم

داد. خبــر  مازنــدران 
ــن  ــرای اولی ــان گفت:ب ــد علی ــید محم ــدس س مهن
بــار تفاهــم نامــه همــکاری در راســتای کاهــش 
پیــک بــار بــه ویــژه در ســاعت 1۲ الــی 16 روزهــای 
پایــدار  بــرق  تامیــن  تابســتان در جهــت  گــرم 
مشــترکین و پیشــگیری از آســیب هــای احتمالــی 

ــد. ــد ش ــرق منعق ــات ب ــه تاسیس ب
ــه  ــی ک ــداد شــهرکهای صنعت ــان داشــت: تع وی بی
مشــمول ایــن تفاهــم نامــه مــی شــوند ۲6 شــهرک 

بــا تعــداد 30 فیــدر تغذیــه کننــده مــی باشــد.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع 
ــرف  ــت مص ــت: مدیری ــدران گف ــرق مازن ــروی ب نی
مدیریــت  و  فرداســت  نیــاز  و  امــروز  ضــرورت 
مصــرف بــه معنــی کــم مصــرف کــردن نیســت 
بلکــه درســت مصــرف کــردن و مصــرف بــرق را 

مدیریــت کــردن اســت.

علــی  محمــد 
معــاون  کاظمــی 
ریــزی  برنامــه 
توســعه ومدیریــت 
ــژه  ــت وی ــه عنای ــه ب ــا توج ــت :ب ــع گف مناب
العالــی  مقــام معظــم رهبــری ) مدظلــه 
( ونظــر بــه اهمیــت اجــرای پــروژه هــا 
مبلــغ۲80   1397 در ســال  آبخیــزداری  ی 
محــل صنــدوق  از  اعتبــار  ریــال  میلیــارد 
طرحهــای  اجــرای  ی  بــرا  ملــی  توســعه 
اســتان   بــه  وآبخونــداری  آبخیــزداری 

اصفهــان اختصــاص یافــت کــه در 16 حــوزه 
اجــرا  پــروژه   1۲1 قالــب  در  آبخیــزداری 

گردیــد.
در ســال 1398 نیــز مبلــغ 550 میلیــارد ریال 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــار ات صن ــل اعتب ازمح
جهــت اجــرای پــروژه هــا ی آبخیــزداری بــه 
ایــن اســتان تخصیــص  یافتــه کــه از رشــد 

100درصــدی برخــوردار مــی باشــد.
وی افــزود: از محــل اعتبــارات دارایــی هــای 
ــی واســتانی در ســال 1397  ســرمایه ای مل
مبلــغ ۲۲3 میلیــارد ریــال جهــت اجــرای 

ــزداری  ــی وآبخی ــع طبیع ــای مناب ــروژه ه پ
شــامل : حفاظــت وحمایــت از عرصــه هــای 
ــع ،  ــاء مرات ــالح واحی ــی ، اص ــع طبیع مناب
توســعه جنــگل ، پیشــگیری واطفــاء حریــق 
ــان  ــا بیاب ــه ب ــع ، مقابل ــا ومرات ــگل ه درجن
بــرداران  بهــره  آمــوزش وترویــج   ، زایــی 
ــکل  ــت تش ــعه وتقوی ــی ، توس ــع طبیع مناب
ــش  ــی ، افزای ــع طبیع ــای مناب ــا وتعاونیه ه
ــع  ــدوق حمایــت از توســعه مناب ســرمایه صن

ــد. ــص داده ش ــتان تخص ــی اس طبیع
اعتبــارات  مجموعــه  داد:  ادامــه  کاظمــی 
درســال 1397 منجــر بــه اجــرای تعــداد 
ــروژه در شهرســتانهای اســتان شــده  365 پ
اســت کــه نقــش وتأثیــر بســزایی درکنتــرل 
ســیالب ،  هرزآبهــا ، تغذیــه ســفره هــای آب 

زیــر زمینــی ، توســعه جنگلــکاری ، اصــالح ، 
ــع ،  ــه در مرات ــد علوف ــاء ، افزایــش تولی احی
ــار، جلوگیــری از گســترش  ــرل گــرد وغب کنت
بیابــان ، کاهــش خســارات بــه شــهرها ، 
روســتاها ومناطــق صنعتــی ، کشــاورزی و... 

ــت. ــده اس ــی ش ــق بیابان درمناط
راســتای  در   1398 درســال  همچنیــن 
ــای  ــرل کانونه ــی وکنت ــان زدای ــای بیاب طرحه
صنــدوق  محــل  از  وغبــار  گــرد  بحرانــی 
اســتان  بــه  اعتباراتــی  ملــی  توســعه 
تخصیــص یافتــه اســت کــه در راســتای 
ــی  ــای بحران ــچ پاشــی درکانونه ــات مال عملی
واجــرای  بیابانــی  درمناطــق  ونهالــکاری 
عملیــات مدیریــت مناطــق بیابانــی اجــرا 

خواهــد شــد..

افتتاح کارگاه اختصاصی 
شرکت گاز ایام

بـا هـدف آمـوزش و ارتقـاء مهـارت 
پیمانـکار  هـای  شـرکت  کارگـران 
شـرکت گاز، کارگاه  مجموعـه  زیـر 
تخصصـی  مرکـز  در  آموزشـی 
آمـوزش فنی و حرفه ای شـماره 1۲ 

شـد.   افتتـاح  ایـالم  شهرسـتان 
» احسـان جمشـیدزاده« مدیـرکل 
فنـی و حرفـه ای اسـتان ،در آییـن 
کـرد:  اظهـار  ایـن کارگاه  افتتاحیـه 
ایـن اداره کل آمادگـی خـود را برای 
راه انـدازی و آمـوزش سـایر رشـته 
هـای مـورد نیاز شـرکت گاز اسـتان 
پتانسـیل  دارای  و  داشـته  اعـالم 
ایـن  رسـانی  روز  بـه  در  کافـی 
کارگاه هـا و آموزشـهای مـورد نیـاز با 
توجه بـه آخرین متدهای آموزشـی 

اسـت .
مهندس »شـمس الهی« مدیرعامل 
شـرکت گاز استان نیز  ضمن تقدیر 
راه  از  خرسـندی  ابـراز  و  تشـکر  و 
انـدازی ایـن کارگاه آموزشـی اظهـار 
امیـدواری کـرد بـا تـالش و جدیت 
کارشناسان این شـرکت در برگزاری 
هرچـه بهتر این آموزشـها همت می 
گمارنـد و امیدواریم با برنامه ریزی 
و رفـع نواقـص و کاسـتیها، بتوانیـم 
و  آمـوزش  در  مؤثرتـری  گامهـای 
ارتقـاء مهـارت کارگران شـرکت های 
پیمانـکاری و نیروهای پیمانکار زیر 

مجموعـه برداریم .
قبـل از افتتـاح ایـن کارگاه آمـوزش 
مشـترک  جلسـه  تخصصـی، 
مدیـران کل، معاونیـن آموزشـی و 
کارشناسـان دو دسـتگاه، با موضوع 
نامـه  تفاهـم  صورتجلسـه  تنظیـم 
همـکاری دو جانبـه پـس از بحـث 
بـه امضـاء طرفیـن  و تبـادل نظـر 

. رسـید 

ایالم 
محور کندوان محدوده 

مرزن آباد به مرحله بیس 
و آسفالت رسیده است

م 
سنی

: ت
س 

عک

نزديک به ۱۴۰۰ خانواده متقاضی 
فرزندخواندگی در استان کرمان وجود دارد

اکثر متقاضیان فرزند، خواهان کودک دختر هستند 

کرمـان  اسـتان  در  خانـواده   1۴00
هسـتند  فرزندخواندگـی  متقاضـی 
بهزیسـتی  مدیـرکل  گفتـه  بـه  کـه 
کـودکان  از  درصـد   70 اسـتان سـاالنه 
سـپرده  متقاضـی  خانواده هـای  بـه 

. ند می شـو
کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
متقاضیـان  تعـداد  خصـوص  در 
گفـت:  اسـتان  در  فرزندخواندگـی 
شـرایط  دلیـل  بـه  حاضـر،  حـال  در 
از  بسـیاری  بـاروری  و  جسـمی 
تغذیـه  بـه  مربـوط  خانواده ها)مـوارد 
سـاله  هـر  دیگـری(  مـورد  هـر  یـا  و 

شـاهد رشـد مشـکل نابـاروری در بین 
زوج هـای جـوان هسـتیم. بـا ایـن کـه 
تعـداد زوج هایـی کـه توانایـی بـاروری 
ندارنـد، کـم اسـت، امـا در سـال 97 ، 
1۴00 زوج متقاضـی فرزنـد خوانـده را 
در اسـتان کرمـان ثبـت نـام کردیـم، با 
توجـه بـه ایـن کـه در سـال ۲00 فرزند 
را پذیـرش مـی کنیـم و از ایـن تعـداد 
فرزنـدی  بـه  تواننـد  مـی  درصـد   70
ایـن  از  تعـدادی  شـوند،  سـپرده 
خانـواده هـا پشـت نوبـت مانده انـد و 
شـاید در حـال حاضـر نزدیـک به 1۲00 

باشـند. فرزنـد  متقاضـی  خانـواده 

بیشتر  تمایل 
پذیرش دختر به 

عبـاس صـادق زاده ادامه داد: بیشـتر 

پذیـرش  بـه  تمایـل  هـا  خانـواده 
بـه  هـم  بهزیسـتی  و  دارنـد  دختـر 
بـر  تجویـز  محرمیـت  بحـث  دلیـل 
توجـه  بـا  امـا  دارد،  دختـر  پذیـرش 
همچنیـن  و  پذیـرش  شـرایط  بـه 
خانـواده  هـا،  متقاضـی  زیـاد  تعـداد 
مجبـور بـه انتخـاب پسـر مـی شـوند.

در  کـه  پسـرانی  و  دختـران  تعـداد 
داری  نگـه  اسـتان  شـیرخوارگاه های 
می شـوند مسـاوی اسـت اسـت، امـا 
و  دختـر  فرزنـد  تقاضـای  دلیـل  بـه 
دختـران  پذیـری  آسـیب  همچنیـن 
سـپردن  در  بیشـتر  تامـل  دادگاه 
متقاضـی  خانواده هـای  بـه  دختـران 
دختـران  کـه  ایـن  جـز  بـه  دارنـد 
آسـیب پذیر تر هسـتند، ممکن اسـت 
عضـوی از خانـواده   کودک پیدا شـود، 

بـه همیـن دلیـل اولویـت بهزیسـتی 
بـه خانـواده  هـم در سـپردن فرزنـد 
خـودش اسـت. از ایـن رو می تـوان 
بـه  دختـران  سـپردن  تعـداد  گفـت 
خانـواده متقاضی،کـم تـر شـده، امـا 
افزایـش  بـه  رو  متقاضی هـا  تعـداد 

اسـت.

با کودکان  اولویت 
شرایط واجد 

بـه گفتـه صـادق زاده: اولویـت اصلـی 
خانواده هـا،  بـه  کـودک  سـپردن 
فرزنـدان بـی سرپرسـت واجد شـرایط 
از  تعـدادی  زیـرا  اسـت،  واگـذاری 
ندارنـد،  واگـذاری  قابلیـت  هـا  آن 
هسـتند کـه  مثـال کودکانـی  طـور  بـه 
ولـی  ندارنـد،  مشـکلی  نظـر  هیـچ  از 
بـه  سـپردن  بـر  مبنـی  قاضـی  حکـم 
آن  دلیـل  نمی شـود،  داده  خانـواده 
هـم اختالفـی اسـت کـه در دادگاه حل 
نشـده و از طرفـی ممکـن اسـت یـک 
کـودک حکـم قضایـی بـرای واگـذاری 
داشته باشـد، امـا در عیـن حـال بیمـار 

شـود. نمـی  واگـذار  و  باشـد 
ایـن مدیـر کل در خصوص درخواسـت 
خانـواده هـای متقاضـی گفت: بیشـتر 
خانواده هـا متقاضـی کودکان شـیرخوار 
هسـتند، منتهـی برای زوج هـای جوان 
بـاالی  زوج هـای  و  شـیر خوار  نـوزادان 
۴0 سـال کـودکان ۲تـا 3 سـال بـه باال 
کـودکان  درواقـع  می شـوند،  واگـذار 
شـوند.در  مـی  واگـذار  سـال  8تـا9 
حـال حاضـر 63 مرکـز بـرای کـودکان 
دارد  وجـود  اسـتان  در  بی سرپرسـت 
کـه فقـط یکـی از آن هـا دولتـی بـوده 
و ماباقـی، بـا یارانـه و نظـارت دولـت 
هـر  واگـذاری  می شـوند.  مدیریـت 
مرکـز  از  هـم  الهویـه  مجهـول  کـودک 

اسـتان انجـام مـی شـود.

فاجعه کودکان  آمار 
بدسرپرست

کـودکان  تعـداد  زاده  صـادق 
بی سرپرسـت و بدسرپرسـت را ۴هـزار 

نفـر اعـالم کرد و گفت: بـا توجه به این 
که آمـار بی سرپرسـتی و بدسرپرسـتی 
بـه رشـد اسـت، در حـال  کـودکان رو 
حاضـر، پذیـرش کـودکان بدسرپرسـت 
بلکـه  نداریـم  بهزیسـتی  مراکـز  در 
حمایـت آن هـا مبنـی بـر واگـذاری بـه 
خانواده هـای نزدیـک و امـداد بگیـری 
 ۴000 کـودکان اسـت، در حـال حاضـر 
بدسرپرسـت  و  بی سرپرسـت  کـودک 
داریـم،  اسـتان  در  مدیریـت  حـال  در 
1300 نفـر از ایـن تعـداد در 63 مراکـز 
اسـتان و ۲هـزار و 700 نفـر باقی مانـده 
بـه شـکل امـداد بگیر)حقـوق ماهیانـه 
از بهزیسـتی( و حمایـت خانـواده های 
تعـداد  می شـوند.  نگـه داری  نزدیـک( 
کـودکان بدسرپرسـت و بی سرپرسـتی 
بـه  قضایـی  مراجـع  طریـق  از  کـه 
شـود،  مـی  داده  تحویـل  بهزیسـتی 
زیـاد اسـت، به طوری کـه 87 درصد از 
۴هـزار کودک، بـد سرپرسـت و ماباقی 
بـی سرپرسـت هسـتند و ایـن فاجعـه 
،خشـونت،  زنـدان  اعتیـاد،  اسـت. 
عامـل  و …  روانـی  روحـی  مشـکالت 

آمـار هسـتند. ایـن  افزایـش 

امین موقت چه کسلی است؟
مدیـر کل بهزیسـتی در خصـوص امین 
بـه  موقـت  امیـن  می گویـد:  موقـت 
افـرادی گفتـه می شـود که سرپرسـتی 
امـا  بـر عهـده مـی گیرنـد،  را  کودکـی 
کـودک بـه طـور ثابـت در منـزل فـرد 
زندگـی نمی کنـد بلکـه خانـواده کـودک 
را بـه مهمانـی، تفریـح و گـردش مـی 
هدیـه ای  کـودک  بـرای  یـا  و  برنـد 
ندارنـد.  تعهـدی  می خرند،منتهـی 
مـی  موقـت  امیـن  افـرادی  معمـوال 
دارنـد.  فرزنـد  هـم  خـود  کـه  شـوند 
اخیـرا بهزیسـتی اعـالم کـرده کـه اگـر 
بـه  تمایـل  و  دارد  فرزنـد  خانـواده ای 
هـم  بهزیسـتی  فرزنـدان  حضانـت 
دارنـد، ایـن کار بـرای آن هـا انجام می 
گیـرد، درواقـع تعـداد امیـن موقت هـا 

نیسـت. زیـاد  کرمـان  در 

راضیه زنگی آبادی  
گزارش / کرمان نو 

متن آگهی مزایده 
آگهـی مزایـده امـوال غیر منقول بموجب سـند رهنی شـماره ۲186 مـورخ 85/03/31و  

متمم 77901 مورخ90/03/۲5 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره هشـت جیرفت موضوع 
پرونده اجرائی کالسـه 9700۴66 له:بانک کشـاورزی شـعبه مرکزی جیرفت علیه آقای 
خسـرو رشـیدی تشـکیل و نظر به اینکه مدیون نسـبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اسـت 
برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد و امالک کشـور بنا 
به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی انجام و پس از قطعیت 
ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیات اجرایی نسـبت به مورد وثيقه ششـدانگ یک قطعه زمین 
مشـتمل بر سـاختمان تجـاری )تعمیر گاه خـودرو( به مسـاحت 100/6مترمربع پـالک 798فرعی از 
573 اصلـی واقـع در بخـش ۴5 کرمان بـه آدرس: جیرفت-چهار راه نخل طالئی خیابان نور شـمالی 
را نمـوده لـذا ملـک فوق که ذیل ثبت شـماره ۲۲8۲1 صفحه 17۲دفتر 131 بنام خسـرو رشـیدی ثبت 
و سـند مالکیـت آن نیـز صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت بـه مزایـده گذاشـته میشـود حـدود اربعه به 
شـرح ذیل اسـت : شـماال دیواریسـت به طول 1۴/80 متر به پالک شـماره 1063 فرعی از 573اصلی 
شـرقا : درب ودیواریسـت بـه طـول 6/80 متـر بـه خیابـان جنوبـا : در دو قسـمت اول دیواریسـت به 
طـول 13 متـر بـه پالک شـماره 515 فرعی از 573 اصلی دوم دیواریسـت به طـول 1/80متر به پالک 
شـماره 531 فرعـی از 573 اصلـی غربا : دیواریسـت به طـول 6/80 متر به پالک شـماره 1063 فرعی 
از 573 اصلـی برابـر نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری: 1-عرصـه بمسـاحت 100/6 مترمربـع به 
ارزش ۴/000/000/000ریـال ۲- اعیانـی بـا احتسـاب نیـم طبقه و اسـکلت ناتمام بمسـاحت 100/6 متر 
مربـع بـه ارزش 1/000/000/000ریـال 3-امتیـاز آب و بـرق بـه ارزش  50/000/000 ریال مع الوصف ارزش 
نهایـی ششـدانگ ملـک موصـوف بـا کلیـه امتیـازات و اشـتراكات و امکان فـروش و بـدون وقفیت 
جمعـا)5/050/000/000( ریـال میباشـد. کـه مبنـا و پایـه مزایـده نیز تعییـن میگردد جلسـه مزایده از 
سـاعت 9 الی 1۲ صبح روز شـنبه مورخه 98/0۴/15 در محل شـعبه اجرا ء اداره ثبت اسـناد وامالک 
جیرفـت برگـزار مزایـده از مبلـغ مذکور شـروع و به باال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. 
ضمنـا فـروش نقـدی بـوده و پرداخت کلیه قبـوض آب و برق و تلفـن و غیره تا تاریـخ انجام مزایده 
اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده به عهـده برنده مزایـده می باشـد... تاریخ انتشـار: 

98/3/۲8 –م الف :159

متن آگهی مزایده 
درخواسـت   جیرفـت  طبیعـی  منابـع  اداره  کـه  ایـن  بـه  نظـر 

افرازسـهام خـود از پالک یـک فرعـی از 715- اصلی بخش ۴5 
کرمـان را نمـوده کـه بـه موجـب صورتمجلـس افـرازی وارده بـه 
شـماره 17۴8-98/03/07مـورد افـراز بصـورت ششـدانگ چند قطعـه زمین با 
مشـخصات ذیـل مـی باشـد : ١- ششـدانگ یک قطعـه زمین ملی بمسـاحت 
800106 متـر مربـع تحـت پـالک 1۴ فرعـی از 715 - اصلی در سـهمی مالکین 
مشـاعی آقـای حسـن سـاالری و شـرکاء ۲- ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
در  اصلـی   -  715 از  فرعـی   15 پـالک  3663۴7مترمربـع  بمسـاحت  ملـی 
سـهمی مالکیـن مشـاعی آقـای ماشـاء هللا صادقـی و شـرکاء 3-ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن ملـی بمسـاحت ۴87303 متـر مربـع پـالک 16 فرعـی از 
715- اصلـی در سـهمی مالکیـن مشـاعی آقـای دادمـراد قاسـمی و شـرکاء 
۴- ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن ملی بمسـاحت ۲00017 متـر مربع پالک 17 
فرعـی از 715 - اصلـی در سـهمی مالکيـن مشـاعی آقـای تـوکل خورشـیدی 
۲010۴متـر  بمسـاحت  ملـی  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ   -5 شـركاء  و 
آقـای  مشـاع  مالکیـن  سـهمی  در  715-اصلـی  از  فرعـی   18 پـالک  مربـع 
سـعدهللا دانشـور و شـركاء 6- پـالک یـک فرعـی از 715 - اصلـی بمسـاحت  
5819۲911 متـر مربـع بصورت  ششـدانگ در سـهمی جمهوری اسـالمی ایران 
مالكيـن مشـاعی  اطـالع  قـرار میگیـرد جهـت  منابـع طبیعـی  نمایندگـی  بـه 
پـالک فـرق یـک نوبـت انتشـار چنانچـه هـر گونـه اعتراضـی دارنـد از تاریـخ 
انتشـار ظـرف مـدت بیسـت روز اعتـراض خـود را به مرجـع قضائی تسـلیم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه در غیـر اینصـورت اسـناد مالکیـت به 
گـردد.    مـی  تسـلیم  و  صـادر  افـراز  رای  اسـتناد 

 تاریخ انتشار:98/03/۲8
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سال گذشته در پیام ما همزمان 
با روز جهانی مقابله با بیابان زایی، از 

اهمیت بیابان زدایی و اثرات گسترش 
بیابان نوشتیم.

نیمه دوم تیر محمد رحمانیان در 
موسسه »بهاران خرد و اندیشه« کارگاه 

نمایشنامه نویسی برگزار می کند.

نویسندگیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله »زنان امروز« منتشر شد.

کنسرت ارکستر فیالرمونیک پاریس 
به رهبری آرش فوالدوند با اجرای آثار 

کیوان ساکت به خوانندگی وحید تاج
 در شهرهای لندن و پاریس برگزار شد.

انیمیشن استرالیایی سهراب و رستم به 
کارگردانی »لی ویتمور« برنده جایزه بهترین 

انیمیشن از شصت و ششمین جشنواره 
بین المللی فیلم سیدنی استرالیا شد.

معاون توسعه کتابخانه های عمومی کشور 
از تمدید مهلت شرکت در نهمین جشنواره 

کتابخوانی رضوی در بخش الکترونیک تا 
15 تیر و در بخش مکتوب تا 10 تیرماه خبر داد.

 کرم ابریشم
 از پیله که بیرون آید 

 دیگر نامش کرم نیست،
پروانه است...

کتاب قانون

جشنوارهموسیقیجشنواره دیالوگ

حدیث شمع از پروانه پرسید
نشان گنج از ویرانه پرسید

فروغ طلعت از آئینه جوئید
پریشانی زلف از شانه پرسید

اگر آگه نئید از صورت خویش
برون آئید و از بیگانه پرسید

مپرسید از لگن سوز دل شمع
وگر پرسید از پروانه پرسید

محبت دام و محبوبست دانه
بدام آئید و حال دانه پرسید

چو از جانانه جانم دردمندست
دوای جانم از جانانه پرسید
منم دیوانه و او سرو قامت

حدیث راست از دیوانه پرسید
حریفان گو بهنگام صبوحی
نشانم از در میخانه پرسید

کنون چون شد به رندی نام ما فاش
ز ما از ساغر و پیمانه پرسید

ز خواجو کو می و پیمانه داند
همان بهتر که از پیمانه پرسید

خواجوی کرمانی 

 محاکمه پایان یافت 

 آن لحظه بود که دانستم 

هرگز نبوده مرگ، 

 نقطٔه محتوم زندگی

عکس نوشت

عکس: 
صدرا باقری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز درگذشت ابوعلی سینا 
را  وی  نـام  اروپاییـان  كـه  سـینا  بوعلـی 
مـی  را  او  و  كننـد  مـی  تلفـظ   Avicenna
خوانند 18 ژوئن سـال 1037 میالدی در شـهر 
همـدان وفـات یافـت. بوعلـی بـود كـه بـرای 
نخسـتین بـار عالئـم بیمـاری هـا را بـه دسـت 
داد. بوعلـی سـینا بـر همـه علـوم و فنـون و 
ادبیـات زمـان خـود تسـلط داشـت، بـه گونـه 
یـی كـه مولفـان تاریـخ علـوم، میـزان دانـش 
او را برابـر بـا یـك دائرةالمعـارف ذكـر كـرده 
انـد. وی كـه در نزدیكـی بخـارا ـ از شـهرهای 
ادبیـات و فرهنـگ  بزرگتـر و مركـز  خراسـان 
پارسـی ـ بـه دنیـا آمـده بـود، در 16 سـالگی 
یـك دانشـمند تمام عیـار بود. بوعلی سـینا در 
عیـن حـال یـك فیلسـوف، ادیـب و دولتمـرد 
بـود. وی بیشـتر سـالهای آخـر عمـر خـود را 
در اصفهـان گذرانیـده بـود. بوعلـی در دانـش 
پزشـكی كتابـی تحت عنوان »قانـون در طب« 
نوشـت كـه تـا پایـان قـرن 19 كتـاب درسـی 
دانشـكده هـای پزشـكی اروپـا بـود. در ایـن 

كتـاب، ابـن سـینا بـرای نخسـتین بـار عالئـم 
بیمـاری هـا از جملـه تغییـرات نبض، اسـهال، 
تغییـر رنـگ زبـان و ... را شـرح داده اسـت 
و هنـوز تـا بـه امـروز هـر اسـتاد و پزشـك كـه 
بوعلـی  از  تالیـف كـرده   Symptoms كتـاب 
سـینا بـه عنـوان پـدر تشـخیص بیمـاری هـا 
بـه  آنهـا  خطرهـای  زنـگ  و  عالئـم  روی  از 
بـه  ایـران  از  و  یـاد كـرده  احتـرام  و  نیكـی 
عنـوان كشـوری كـه چنیـن فرزنـدی برومنـد، 
افتخارآمیـز و سـودمند را بـه جهانیـان عرضـه 

داشـته قدردانـی بـه عمـل آورده اسـت.

آغاز آخرین جنگ ایران و روم 
در زمان اردشیر یکم

18 ژوئـن ۲3۲ میـالدی جنـگ دیگـری میان 
ایـران و امپراتـوری روم آغـاز شـد. آغـاز ایـن 
و گوشـه  امـروز  تركیـه  كاپادوكیـه  از  جنـگ 
تقسـیم  طبـق  ایـران،  سـوم  سـاتراپی  از  ای 
بنـدی داریـوش بـزگ( بـود و در طـول جنگ، 
پاپـكان  اردشـیر  را  ایـران  ارتـش  فرماندهـی 

ساسـانیان  دودمـان  موسـس  )ساسـانی( 
بـا  هـم  قبـال  یکـم  اردشـیر  داشـت.  برعهـده 
امپراتـوری روم وارد جنـگ شـده بـود زیـرا که 
رومیـان در اواخر دوران سـلطنت اردوان پنجم 
)اشـکانی(، از اختالفـات داخلی ایرانیان سـوء 
اسـتفاده کـرده و در آناتولـی و سـوریه دسـت 
جنگهـای  بودنـد.  زده  نظامـی  پیشـروی  بـه 
از  رومیـان  اخـراج  هـدف  بـا  یکـم  اردشـیر 
مشـرق زمیـن کـه از سـال ۲30 میـالدی آغاز 
شـده بـود سـبب شـده بـود که الکسـاندر سـه 
وروس امپراتـور وقـت روم بـه شـرق مدیترانه 
آیـد و در آنتیوک مسـتقر شـود. باوجـود این، 
در جنگـی کـه از کاپادوکیـه آغاز شـد اردشـیر 
از  قاطعانـه پیـروز شـد و سـه وروس پـس 
اردشـیر  بازگشـت.  اروپـا  بـه  شکسـت  ایـن 
یکـم در آخریـن جنـگ خـود بـا رومیـان بـا 
و گسـترش  تـازه  تاکتیـک  یـک  از  اسـتفاده 
روم  ارتـش  واحدهـای  دادن منطقـه جنـگ، 
را مجبـور بـه جنگیـدن در سـه جبهـه کـرده و 

درهـم کوبیـده بـود. 

پنچری تا 7 تیر در تماشاخانه  
 سپند اجرا می شود.

 نویسنده: فردریش دورنمات
 کارگردان: مهدی کمیلی

نمایش

طنزیمات

پیرتغــار؛ درمانــده شــده بــود. بــا خــود مــی گفــت: »یعنــی 

ــن کارا  ــارو از ای ــن ی ــه؟! منظــور ای چــه اتفاقــی داره میفت

ــان  ــات رو از تغارخ ــن کلم ــی ای ــرم زود معن ــه؟!... ب چی

ــات  ــه کلم ــرای اینک ــزد و ب ــا می ــار؛ عص ــم.« پیرتغ بپرس

دلــش میگفت:»اســتراتژیک،  تــوی  نکنــد  فرامــوش  را 

تمریــن  مشــغول  اختیــار«  اســتراتژیک،  اختیــار... 

دیــد.  تغارخــان  مقابــل  را  خــودش  بــود کــه  کلمــات 

ــته  ــاش گذاش ــان ه ــوی ده ــه کشــکی را ت ــان؛ گلول تغارخ

می مکیــد. و  بــود 

تغارخان! -سالم 

-ســالم پیرتغار! چه کار داری؟

-اومــدم معنی دو تا کلمه رو ازتون بپرســم.

-چه کلمه ای؟

-اولیــش اســراجیک؟ اســتراجیک؟ اســراتجیک؟ اِ، یــادم 

رفتــه تغارخــان؟ امــا دومیــش، اختیــار بــود.

ــاره  ــوز دوب ــه تغارنی ــد ک ــن زل زد. فهمی ــه زمی ــان ب تغارخ

ــا کــرده. آهــی کشــید. پیرتغــار؛ نگــران شــد.  ــه پ معرکــه ب

ــا کــرد و پرســید: ــا و آن پ ــن پ ای

-چرا آه کشــیدید تغارخان بزرگ؟

بیــرون داد. آب  از حدقــه  تغارخــان؛ چشــم هایــش را 

کشــک دهانــه اش را قــورت داد و گفــت:

-بــه تــو چــه پیرتغــار. تــو بــا ایــن کمــر خمیــده ات هنــوز 

ــی؟  ــور شــخصی مــن ســؤال کن ــد از  ام ــه نبای ــی ک نمیدون

هــان!

ــه پشــت کمــرش کشــید و  ــار دســتی ب ــی اختی ــار؛ ب پیرتغ

جــواب داد:

-درســته تغارخــان، فقــط شــما بایــد از امــور شــخصی 

ــد. ــؤال کنی ــران س دیگ

تغارخان بــا صدایی خفیف گفت:

-اوهوم! همیشــه یادت باشه.

پیرتغار؛ دوباره پرســید:

-حــاال معنــی اون دو تا کلمه چیه؟ 

-اولیش که یادت نیســت.

-ُخــب، مــن یــادم نیســت. شــما بــا نبــوغ خودتــون بگیــن 

کــه اون کلمــه چیــه. معنیــش رو هــم بگیــن.

ــاال رفــت و  تغارخــان از جــا پریــد. شــانه هایــش قــدری ب

گردنــش مقــداری پاییــن آمــد. عــن قریــب بــود کــه دچــار 

ــر خــودش مســلط  در خــود فــرو رفتگــی شــود. امــا زود ب

شــد و فریــاد زد:

-خــودت بــرو اون کلمــه رو بــه خاطــر بیــار! مــن مصلحــت 

ــتفاده  ــم اس ــی از نبوغ ــر هوس ــه ه ــی ب ــر جای ــم ه نمیدون

کنــم.

-ُخــب، معنی کلمــه دوم رو بفرمایید. اختیار!

-اختیــار یعنی هر چی من بگم. 

-آخه تغارنیوز نوشــته بود در اختیار اهالی تغارســتان...

-تغارنیوز؟!

-بله

ــه هــر چــی مــن بگــم رو  ــوده ک ــن ب -آهــان منظــورش ای

ــن! ــی رســونه. همی ــی م ــه اهال ب

-تغارنیــوز برســونه؟! پس من چه کارهام؟

پیرتغار. -تو 

ــه  ــن ب ــن رو م ــما میگفتی ــی ش ــر چ ــاال ه ــا ح ــه ت -آخ

اهالــی مــی رســوندم و گلــه هــای تغــاری رو از حرف هــای 

ــردم. ــما آگاه میک ش

تغارخــان دوبــاره بــه زمیــن زل زد. فکــر بکــری بــه ســرش 

زده بــود.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

رقیب

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا


