
آگهی فراخوان شناسایی شركت ها                    
به شماره 98/13/ف

شـركت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد پروژه " مهندسـی معکوس  و  سـاخت بورد 
الكترونیكی سنسـور ارتعاش سـنج" خـود را از طریق برگزاری اسـتعالم بـه پیمانكار  واجد شـرایط واگذار 
نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهت اخـذ اسـناد فراخوان شناسـایی شـركت ها و سـازندگان 
بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را از قسـمت تأمیـن كننـدگان و 
مشـتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. و پاكت خود را كه حاوی مدارك خواسـته شـده جهت شناسـایی 
مناقصه گـران می باشـد، حداكثـر تـا تاریـخ شـنبه مـورخ 98/9/2 به نشـانی دفتر كمیسـیون معامالت 

مدیریت قراردادها و معامالت مجتمـع و یـا  دبیرخانه دفتـر مرکزی تهران تحویـل نمایند. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد 
شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/08/21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/08/21 تا تاریخ 1398/08/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1398/09/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1398/09/14

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: 
www. آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 43310516-034 و ســایت

)http://iets.mporg.ir( و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور jkerman.mrud.ir
اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021 و دفتــر ثبت نــام 88969737 

و 85192768

فهرست بها براورد )ریال( نوع تضمین 
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111/ج98/3
تهیه و نصب عالئم اطالعاتی، انتظامی، اخطاری و تجهیزات 

ایمنی جهت ایمن سازی پروژه باند دوم جیرفت- سه 
راهی بم

1،037،000،000

23،324،521،704 112/ج98/3
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور نراب- 

رمون+ سرخوئیه- انگرچاله)تجدید2( 1،167،000،000

21،427،126،319 113/ج98/3
پریمکت و آسفالت محورهای آبگرم- گراغان- بونه گالن+ 
رمون+ امیرآباد+ حسن آباد داروئیه+ دومار+ ساغری- 

هادی آباد+ نراب- رمون)تجدید( 
1،072،000،000

64،014،506،014 114/ج98/3 اجرای آسفالت محورهای رمشک- مارز- شهکهان- 
مندوستی- اشکوتوئیه- زیارت گیاهان شهرستان قلعه گنج 3،201،000،000

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

91،013،444،340 115/ج98/3

آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار احمدی، محمد آباد 
کتکی شمالی و جنوبی، موتور 287 قطعه 1 و 2، نازدشت 
کنت آباد، شه بابا، سعید آباد مکثایی و ابنمای مظفرآباد 

شهرستان رودبار جنوب)تجدید2(

3،789،000،000

217،960،116،070 116/ج98/3 عملیات تکمیلی احداث پل دوم بهادرآباد 6،328،000،000

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

نوبت اول

ــب در 24 ســاعت ) سیســتم  ــز پیشــرو صنعــت توســعه در نظــر دارد " یخســاز 207 قالبــی-414 قال شــرکت پاری
فریونــی( " خــود را از طریــق برگــزاری مزایــده بــه فــروش رســاند. لــذا کلیــه متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد 
مزایــده بــه آدرس الکترونیکــی www.parizpishro.ir  مراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلــود 
نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات روز یکشــنبه مــورخ 98/09/03  در محــل دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در ســیرجان - بلــوار 
ســردار جنــگل - روبــروی اداره صنعــت، معــدن و تجــارت طبقــه ســوم می باشــد. ضمنــا بازدیــد در روزهــای چهارشــنبه مورخ 

98/08/29  و پنجشــنبه مــورخ 98/08/30 از ســاعت 8 الــی 13 بــرای متقاضیــان بالمانــع مــی باشــد. 

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده : 200/000/000 ریال) دویست میلیون ریال (

2- قیمت پایه : 4/000/000/000 ریال ) چهار میلیارد ریال ( 
3-شرکت در مزایده صرفا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است. 
• این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. 

• مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره هــای 4-42237141-034 )داخلــی 222( و 034-41424382 
تمــاس حاصــل نماینــد.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

نوبت  اول

آگهی تجدید مزایده  
شماره 98/01/م

آگهی استخدام
به یک آشپز ماهربرای تاالر نیازمندیم. 

09203440430 -09131440321

هشتاد میلیون نفر کارشناس 
شعر و داستان

2

3

هسـتند افـراد زیـادی کـه خـود را صاحـب نظر در شـعر و داسـتان می 
دانند.شـاید زیادتـر از آن کـه بتوانی تصور کنی. در ایـران به همان اندازه 
که پزشـک و کارشـناس فوتبال داریم، نظردهنده قاطع و سـخت شعر 
و داسـتان هـم داریـم. چیـزی حدود هشـتاد و چند میلیـون نفر! می 
خواننـد و بالفاصلـه نظر مـی دهند. نظریاتی که البته ممکن اسـت رگه 
هایـی از هوشـمندی و درایـت در معـدودی از آن هـا باشـد امـا عمدتا" 
مثـل همـان کارشناسـی پزشـکی و فوتبال چنـدان قابل اعتنا نیسـت. 
ایـن نظـر دادن قاطع و سـریع از جمله خلقیات ماسـت. عارف و عامی 
و پادشـاه و گـدا هـم نمـی شناسـد.گاه مـی شـود کـه خالـق یـک اثر 
در مواجهـه بـا چنین اظهـار نظرهای سـطحی و قدرنشناسـانه واکنش 
نشـان مـی دهـد اگر چه عمدتا سـکوت مـی کنـد و در درون خودش را 
مـی خـورد. کـم پیـش می آیـد که کار بـه بحث های علمـی و تحلیلی 
کشـیده شـود و در میـدان مناظـره منصفانه سـره از ناسـره تشـخیص 
داده شـود. امـا چـه خـوب بـود اگـر چنیـن میادینـی وجـود داشـت و 
محـک تجربـه بـه میان مـی آمد. مدتـی قبل شـعری را بـرای افرادی 
فرسـتاده بودم. خواسـتم نظری بدهند. خوب مطابق انتظار نظری هم 
دادنـد.از همـان سـنخ که انتظار داشـتم. خوب اسـت. بد نیسـت. باید 
کار کنـی. ایـن هـا دیگر قدیمی شـده اسـت. ایرادهای امالیـی داری و 
چـه و چـه. ایـن بـار لـج بـازی ام گل کـرد و از روی لجاجت، به شـیوه 
ای غیـر متعـارف کار کـردم. دو بیـت را از همیـن غزل به عنوان شـاهد 
مثـال آوردم و از آن هـا درخواسـت کـردم کـه یک کلمه ) تنها یک کلمه 
( از آن را تغییـر دهنـد. بکوشـند بـا تغییـر یک کلمه کیفیـت کار را ارتقا 
دهند.عـده ای طفـره رفتنـد و عـده ای را هم در مالقـات های حضوری 
بـه ضـرب و زور مجبـور کـردم کـه این تمریـن را انجام دهنـد. به ظاهر 

کـه کار پیچیـده ای نبود. خواسـته بـودم یک کلمـه را تغییر بدهند. 

انس طال         1.459.210

مثقال طال     17.650.250

گرم طالی 18  4.070.192

گرم طالی 24   5.381.200

بهار آزادی      39.430.000

امامی          39.880.000

نیم       20.650.000

ربع         12.620.000

گرمی       8.310.000

دالر             113.390

یورو         126.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 8  تا  18دنبال کنید

طوفانروحانیدرکویر
رییس جمهور در یزد از قوه قضاییه خواست به پرونده فساد های کالن بپردازد

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری 
اعـالم کـرد، طـرح جایگزین جنگل از ابتدای سـال 
آینـده در جنگل هـای هیرکانـی اجرایی می شـود و 
سـاختار جنـگل شـمال نیازمنـد حمایـت و تقویت 
سـازمان  رسـانی  اطـالع  مرکـز  اسـت.به گـزارش 
تبـادل  نشسـت  در  شـهبازی  خسـرو  جنگل هـا، 
نظـر و پیگیـری برنامه هـای اجرایـی منابع طبیعـی 
سراسـر کشـور بـا بیـان اینکـه جنگل هـای شـمال 
کشـور از پتانسـیل جالـب توجهـی برخوردار اسـت 
و ثبـت جهانـی شـده اسـت، افـزود: طـرح تنفس 
جنـگل بـا هـدف حفـظ جنگل هـا بـا تـوان هرچـه 
بیشـتر ادامـه یافتـه و طرح جایگزیـن را از ابتدای 
سـال 99 اجرایـی می کنیـم.وی مشـارکت مردم را 
تصریـح  و  برشـمرد  منابع طبیعـی  در  اسـاس کار 
کـرد: منابع طبیعـی هـر جـا با مـردم کار مشـارکتی 

انجـام داد توفیـق بـه دسـت آورد.
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هنرمندان كرمانی 
به جشنواره اقوام 

گلستان می روند
سرپرست معاونت صنایع دستی 
استان کرمان گفت: »هنرمندان 

صنایع دستی استان کرمان از تاریخ 
21 تا 24 آبان ماه سال جاری در 

جشنواره اقوام ایرانی استان گلستان 
شرکت می کنند.«

 متخصصان زلزله شناسی 
1٢ كشور گردهم می آیند

متخصصان زلزله  شناسی 
1٢ کشور در قالب هشتمین 

کنفرانس بین  المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 

20 تا 22 آبان ماه در دانشگاه 
شهید بهشتی گرد هم می آیند.

ch
al

m
ar

di
.m

ih
an

bl
og

س :
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
شادمان شکروی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1588

دوشنبه 20 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

سرپرست سازمان جنگل ها: 
طرح جایگزینی جنگل های 
کشور از سال آینده اجرا می شود

حفظریههایسبز

کشورنیازمندعزمملی

2

45 و

امضا تفاهم نامه گردشگری 
بین ایران و سوئیس

تفاهم نامه همکاری گردشگری بین 2 کشور 
ایران و سوئیس به امضا رسید

سخنگوی وزارت خارجه:

كشورهای منطقه دارای 
دشمنان مشتركی هستند

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1588 | دوشنبه  20 آبان  1398

تمدید قرار بازداشت شبنم نعمت زادهپیام خبر
قرار بازداشت شبنم نعمت زاده تمدید شد.
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طوفان روحانی در كویر
رییس جمهور در یزد از قوه قضاییه خواسـت به پرونده فسـاد های کالن بپردازد

روحانی: مردم باید بدانند پولی که از بیت المال  پرداخت شده، کجا رفته است

ــه  حســن روحانــی دیــروز در یــزد ب
پرونده هــای  نامعلــوم  سرنوشــت 
ــت  ــا دالر در دس ــاد و میلیون ه فس
نهادهــای خــاص اشــاره داشــت؛ او 
از قوه قضاییــه خواســتار رســیدگی 
گــزارش  و  پرونده هــا  ایــن  بــه 
بــا  شــد.»مبارزه  آن هــا  دربــاره 
ــت  ــا کجاس ــت ه ــه درش ــاد دان فس
و چــرا بــه ایــن فســادها و پــول 
ــه  ــود؛ اینک ــی ش ــیدگی نم ــا رس ه
دادگاه کشــانده  بــه  را  نفــر  چنــد 
ــود،  ــاد ش ــا فس ــارزه ب ــغ مب و تبلی
ــی  ــردم کاله نم ــرِ م ــه س ــد ک بدانی

ــی کــه  ــد پول ــد بدانن رود؛ مــردم بای
از بیــت المــال  پرداخــت شــده، 
چگونــه و کجــا رفتــه و چــه کســانی 
ــه  ــن زمین ــتند و در ای ــوول هس مس
ــریف  ــای ش ــتان ه ــات و دادس قض
نبایــد از پیگیــری ایــن پرونــده هــا 
ایــن پــول  بترســند و سرنوشــت 
ــد؛  ــن کنن ــردم روش ــرای م ــا را ب ه
ــه مناســبت  ــن صــورت ب ــر ای در غی
ــورد  ــه م ــورد ب ــف و م ــای مختل ه
ــح  ــردم توضی ــه م ــام را ب ــن ارق ای

خواهــم داد.«
حســن روحانــی، رئیس جمهــوری 

در یــزد چنیــن از فســاد صحبــت 
کــرد. او از سرنوشــت دو پرونــده 
میلیــارد   2 و  دالری  میلیــارد   2.7
آورد.  میــان  بــه  ســخن  دالری 
روحانــی همچنیــن بــه 2 رقــم 947 
و 700 میلیــون دالری در دســت 2 

ــرد. ــاره ک ــاد، اش نه
نخســتین اشــاره رئیس جمهــوری 
بــه پرونده هــای فســاد، مربــوط بــه 
ــون  ــارد و 700 میلی ــده 2 میلی پرون
رئیس جمهــوری  بــود.  دالری 
ــد  ــد از گذشــت چن ــوز بع ــت: هن گف
ــت 2  ــن نیس ــا روش ــرای م ــال ب س

میلیــارد و 700 میلیــون پــول مــردم 
او  خــورد،  آقایــی  کجاســت، کــه 
را دســتگیر کــرده و حتــی حکــم 
اعــدام هــم برایــش صــادر شــد 
اســت. چــه  زنــدان  در  اکنــون  و 
کســانی مســئول هســتند و چــرا 
ــش  ــه نق ــن زمین ــه در ای ــی ک آنهای
داشــتند بــرای مــردم توضیــح داده 

ــود. ــی ش نم
بــه  رئیس جمهــوری  اشــاره  ایــن 
پرونــده بابــک زنجانــی می رســد. 
وی 2 میلیــارد و 700 میلیــون دالر 
بــه وزارت نفــت بدهــی دارد امــا 
ــه  ــژن زنگن ــارات بی ــر اســاس اظه ب
وزیــر نفــت، تاکنــون هیــچ  میزانــی 
نشــده  وصــول  بدهی هایــش  از 
ــد  ــی چن ــی حت ــک زنجان اســت. باب
زنــدان،  داخــل  از  پیــش  وقــت 
وزیــر نفــت را تهدیــد کــرده بــود کــه 
ــوض  ــم ع ــا ه ــان ب ــه زودی جایم ب

. د می شــو
ــال  ــاه س ــن م ــی، بهم ــک زنجان باب
ــه  ــی ب ــه طوالن ــس از محاکم 95 پ
اعــدام محکــوم شــد. برخــی اظهــار 
نظرهــا نشــان می دهــد کــه ایــن 
زنجانــی  تــا  نشــده  اجــرا  حکــم 
نفــت  وزارت  بــه  را  بدهــی اش 
از  کــه  را  پول هایــی  و  بپــردازد 
ــا  ــد. ام ــرده برگردان کشــور خــارج ک
22 تیرمــاه امســال زنگنــه گفتــه 
برخــی  در  زنجانــی  بابــک  بــود: 
و  اســت  فعــال  خیلــی  رســانه ها 
ــیار  ــدار بس ــک مق ــم ی ــر می کن فک
ــرده  ــه ب ــی را ک ــول های ــی از پ کم
ــد.  ــی کن ــا م ــانه ه ــن رس ــرج ای خ

زنجانــی  بابــک  کــه  اموالــی  کل 
تاکنــون بــه وزارت نفــت برگرداننــده 
تومــان  میلیــارد  هــزار   2 حــدود 
زیــادی  بخــش  هنــوز  و  اســت 
نشــده  وصــول  او  بدهی هــای  از 

اســت.

خریــد  2 میلیارد دالر اوراق 
آمریکا قرضه 

در  امــروز  رئیس جمهــوری،  امــا 
صحبت هایــش  از  دیگــر  بخشــی 
بــه پرونــده 2 میلیــارد دالری اشــاره 
کــرد و گفــت: همچنیــن از همــه 
مســوولین و ارگان هــا مــی خواهــم 
دربــاره 2 میلیــارد دالر پولــی کــه 
بــه حلقــوم آمریــکا ریختــه شــد 
فرصــت  مــاه   10 قبــل  دولــت  و 
داشــت کــه آن پــول را از حلقــوم 
روی  دســت  امــا  درآورد  آمریــکا 
دســت گذاشــت بــه مــردم توضیــح 
ــش شــورای  ــد ســال پی ــد. چن دهن
عالــی امنیــت ملــی اعــالم کــرد کــه 
ــده  ــن پرون ــه ای ــه ســرعت ب ــد ب بای
امــروز  تــا  امــا  شــود  رســیدگی 
ــی  ــذا م ــت ل ــده اس ــیدگی نش رس
خواهــم پرونــده 2 میلیــارد دالری 
تــا  شــود  روشــن  مــردم  بــرای 
ــد  ــوند و بدانن ــحال ش ــردم خوش م
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــی ک ــه عزم ک
ــت.  ــخ اس ــود دارد، راس ــاد وج فس
کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ایــن پرونــده، بــه دولــت قبــل و 
ــه  ــارد دالر اوراق قرض ــد 2 میلی خری

می شــود. مربــوط  آمریــکا 
در ســال 1386 از محــل فــروش 
محمــود  دولــت  ایــران،  نفــت 
اوراق  مقادیــری  احمدی نــژاد 
کارگــزار  یــک  طریــق  از  بهــادار 
»کلیــر  نــام  بــه  لوکزامبورگــی 
ایــن  اســتریم« خریــداری کــرد؛ 

اوراق  ایــن  از  بخشــی  کارگــزار 
را  دیگــری  بخــش  و  اروپــا  در  را 
»ســیتی  در  فیزیکــی  به صــورت 
نگهــداری  نیویــورک  بانــک« 
از  پــس  امــا  اســت.  می کــرده 
جدیــد  محدودیت هــای  اعمــال 
علیــه  آمریــکا  دولــت  ســوی  از 
ــان  ــران در آب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــاه 1387 و ب م
وزارت خزانــه داری آمریــکا اســتفاده 
ــت  ــن خدم ــی از ای ــای ایران بانک ه

شــد. ممنــوع 

دالری میلیون  بدهکاران 
بخش هــای  در  روحانــی  حســن 
صحبت هایــش  از  دیگــری 
 700 و   947 بدهی هــای  بــه 
میلیــون دالری نیــز اشــاره کــرد. 
رئیس جمهــوری گفــت: همچنیــن 
بایــد دربــاره 947 میلیــون دالر و 
آنهایــی کــه در ایــن زمینــه مســئول 
ــه  ــادی اســت ک ــک نه ــه ی ــد ک بودن
آن را گرفتــه و پــس نــداده، بــه 
مــردم توضیــح داده شــود. بایــد 
مبلــغ  ایــن  و  شــده  حسابرســی 
ــه داد:  ــود.وی ادام ــه ش ــس گرفت پ
نهادهایــی  دربــاره  می خواهــم 
دالر  میلیــون   700 از  بیــش  کــه 
ــح داده  ــردم توضی ــه م ــد ب بدهکارن
ــا  ــه ه ــن زمین ــه ای ــود و در هم ش
از وزیــر نفــت مــی خواهــم کــه 
ــردم  ــرای م ــام را ب ــار و ارق ــن آم ای
رییــس  همچنیــن  کنــد  روشــن 
بانــک مرکــزی را مســوول مــی کنــم 
ــه  ــارد دالری را ب ــده 2 میلی ــا پرون ت
ــتگاه  ــد و از دس ــزارش کن ــردم گ م
هــای نظارتــی نیــز مــی خواهــم 
کــه سرنوشــت 947 میلیــون دالر را 

بــرای مــردم روشــن کننــد.

رئیـس سـازمان انـرژی اتمی ایـران در 
مراسـم بتن ریـزی واحـد دوم نیـروگاه 
اتمـی بوشـهر گفـت: نیـروگاه بوشـهر از 
امنیـت و ایمنـی کامـل برخوردار اسـت.
بتـن  مراسـم  در  صالحـی  علی اکبـر   
ریـزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشـهر، 
در مراسـم عملیـات بتـن ریـزی واحـد 
دوم نیروگاه اتمی بوشـهر طی سـخنانی 
یـاد و خاطره مرحـوم احمدیـان معاون 
اتمـی و مدیـر  انـرژی  فقیـد سـازمان 

عامـل شـرکت تولیـد و توسـعه انـرژی 
اتمـی را گرامی داشـت و به فرمایشـات 
انـرژی  دربـاره  انقـالب  معظـم  رهبـر 
هسـته ای و تأکیـد ایشـان بـر اینکـه 
بایـد در یـک افـق نسـبتا میـان مـدت 
برخـوردار از 20 هـزار مـگاوات نیـروگاه 
پرداخت.رئیـس  باشـیم،  ای  هسـته 
بـه  اشـاره  بـا  اتمـی  انـرژی  سـازمان 
فرمایـش مقـام معظـم رهبـری مبنـی 
بـر اینکـه صنعـت هسـته ای مـی تواند 

در مجموعـه صنایـع کشـور ایجـاد کنـد 
و اینکـه ایـن صنعـت مـی توانـد بالقوه 
منشـأ اقتدار باشـد، اضافه کـرد: یکی از  
دالیلـی که بـا چالش جدی با دشـمنان 
انقـالب روبـرو هسـتیم که مـی خواهند 
بگیرنـد.  مـا  از  را  اقتـدار  منشـأ  ایـن 
جـزو  را  ای  هسـته  انـرژی  صالحـی 
انـرژی هـای پـاک برشـمرد و اضافـه 
کـرد: هـر هـزار مـگاوات نیروگاه هسـته 
تـن  میلیـون  هفـت  انتشـار  مانـع  ای 
آالینـده یـا گازهای گلخانه ای می شـود 
دارای سـه هـزار  تـا 1406  افقـی  و در 
مـگاوات بـرق هسـته ای خواهیـم بـود 
کـه مانـع انتشـار بیـش از 21 میلیـون 

تـن گازهـای آالینـده خواهـد شـد.  

نیروگاه بوشهر از امنیت و ایمنی 
كامل برخوردار است

سه پیشنهاد برای 
خانه دار شدن کارگران

معاون وزیر کار با تشـریح پیشـنهادهای مطرح شـده در خصوص خانه دار شـدن کارگران از 
مذاکره با وزارت مسـکن و شهرسـازی برای بررسـی واگذاری واحدهای مسـکن مهر خبر 
داد.محمـد جعفـر کبیـری در گفت وگـو با ایسـنا، دربـاره راهکارهای تامین مسـکن کارگران 
در جلسـه شـورای عالـی کار و پیشـنهادات ارائـه شـده بـه شـورا اظهـار کـرد: در آن جلسـه 
پیشـنهاداتمان را مطـرح کردیـم و معاونت فرهنگی وزارتخانه مسـئول جمع بنـدی گزارش 
شـده کـه در جلسـه آذرمـاه شـورای عالـی کار ارائه خواهـد شـد.وی ادامه داد: ما پیشـنهاد 
کردیـم بـه هـر میـزان که جامعـه کارفرمایی منابعـی را برای خانه دار شـدن کارگـران در نظر 
بگیرنـد یـا مانـده حسـاب خـود را به بانک توسـعه تعـاون منتقل کننـد،  به همـان میزان 
مشـارکت کـرده و از طریـق بانک توسـعه تعـاون آورده اختصـاص دهیم و این منابـع را در 
جهـت سـاخت و تکمیـل مسـکن ترکیـب کنیـم ولـی در آن جلسـه مقرر شـد طـرح ابتدا 
بـا نماینـدگان کارگـری و کارفرمایـی نهایی و سـپس خروجی آن در جلسـه آذرماه شـورای 
عالـی کار ارائـه شـود.معاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در عیـن حـال بـا اشـاره به 
طـرح نظـارت بـر تعاونی های مسـکن و کمک بـه آورده متقاضیان، گفت: ما بـرای افزایش 
امـکان پاسـخگویی بـه متقاضیـان در ازای طـرح درخواسـت یک خـط اعتبـاری کردیم که 
بانـک مرکـزی فعال با آن مخالفت کرده، ولی مصمم هسـتیم از طریـق منابع داخلی بانک 
توسـعه تعـاون کار را دنبـال کنیم.کبیـری افـزود:در ایـن طرح اگـر کارگری تـوان و بضاعت 
مالی نداشـته باشـد بانک عامل با پیمانکار پروژه طرف قرارداد می شـود تا پروژه به شـکل 

اقتصـادی و در مـدت محـدود به پایان برسـد.

جامعه

سیاست

دولت

سیاست

كمک رسانی به مردم زلزله قانع كننده نیست

كشورهای منطقه دارای دشمنان مشتركی هستند

30 درصد اعتبارات وزارت راه تخصیص پیدا كرده است

»الریجانی« تصمیمی برای نیامدن نگرفته است

تهـــران  مـــردم  نماینـــده 
متاســـفانه  کـــرد:  تاکیـــد 
کمک رســـانی ها  از  هنـــوز 
ـــاری  ـــه زده اخب ـــردم زلزل ـــه م ب

اســـت. نرســـیده  مـــا  بـــه  قانع کننـــده 
پروانـــه مافـــی بـــه عنـــوان نماینـــده تقاضاکننـــدگان 
دو فوریـــت الیحـــه درآمـــد پایـــدار شـــهرداری ها و 
دهیاری هـــا ضمـــن تســـلیت بـــه مـــردم اســـتان 
ـــک  ـــوز از کم ـــفانه هن ـــت: متاس ـــرقی، گف ـــان ش آذربایج
رســـانی ها بـــه مـــردم زلزلـــه زده اخبـــاری قانـــع 

کننـــده بـــه مـــا نرســـیده اســـت.
ـــش هـــای  ـــان اینکـــه چال ـــا بی ـــران ب ـــردم ته ـــده م نماین

ـــت  ـــر مدیری ـــان گی ـــر گریب ـــی در ســـال هـــای اخی فراوان
ـــش  ـــت: پی ـــده اســـت، گف ـــا ش ـــهرداری ه ـــهری و ش ش
بینـــی منابـــع مالـــی پایـــدار در ایـــن شـــرایط امـــری 
ـــرای اداره شـــهرها اســـت؛ از ســـال 62  ـــکار ب ـــل ان غیرقاب
ـــد براســـاس  ـــود هرچن ـــم ش ـــه ای تنظی ـــود الیح ـــرار ب ق
بنـــد ب تبصـــره 52 بودجـــه ســـال 62 وزارت کشـــور 
مکلـــف بـــود بـــه مـــدت 6 مـــاه الیحـــه درآمدهـــای 
ـــس  ـــون و پ ـــا تاکن ـــد ام ـــس کن ـــم مجل ـــدار را تقدی پای
از گذشـــت 36 ســـال آن را ارائـــه نکـــرد بنابرایـــن 
ـــد  ـــه طـــرح درآم ـــا ارائ ـــا ب ـــرآن شـــد ت ـــس دهـــم ب مجل
پایـــدار شـــهرداری هـــا در اســـفند 98 موضـــوع را در 

ـــد. ـــرار ده ـــتورکار ق دس

تاکیــد  امــور خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
ــته  ــه PMD بس ــوم ب ــده موس ــرد: پرون ک
شــده اســت و صهیونیســت ها در حــال 
ــار  ــده را ب ــن پرون ــه ای ــتند ک ــالش هس ت
ــت  ــوی در نشس ــاس موس ــید عب ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ــاز کنند.ب ــر ب دیگ
ــم  ــات رژی ــر ادعاهــای مقام ــی ب ــه ســوالی مبن ــری خــود در پاســخ ب خب
صهیونیســتی در ارتبــاط بــا کشــف ذرات هســته ای در تورقوزآبــاد و انتشــار 
برخــی از اخبــار مبنــی بــر این کــه آژانــس انــرژی اتمــی بــه شــواهدی در 
ــه  ــده موســوم ب ایــن ارتبــاط دســت پیــدا کــرده اســت، اظهــار کــرد: پرون
PMD بســته شــده اســت و صهیونیســت ها در حــال تــالش هســتند کــه 
ایــن پرونــده را بــار دیگــر بــاز کننــد و مــا ایــن موضــوع را نمی پذیریــم و 

محکــوم می کنیــم.
ــا قوانیــن  ــاز کــردن پرونــده ای کــه بســته شــده اســت ب وی ادامــه داد: ب
ــه  ــت ک ــه ای اس ــک تل ــن ی ــدارد و ای ــازگاری ن ــی س ــررات بین الملل و مق
ــس  ــم آژان ــا امیدواری از ســوی صهیونیســت ها طراحــی شــده اســت و م

بین المللــی انــرژی اتمــی هوشــیاری الزم را در ایــن زمینــه داشــته باشــد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تاکیــد کــرد: ایــران ایــن ادعاهــا را رد می کند 
و آن را یــک تلــه می داند.موســوی در بخشــی دیگــر از صحبت هــای خــود 
در ارتبــاط بــا تحــوالت عــراق و نــگاه ایــران بــه ایــن موضــوع، اظهــار کــرد: 
مــن در مــورد مســائل داخلــی عــراق بــه ویــژه مســائل ریــز آن اظهارنظــر 
نمی کنــم ولــی بــه طــور کلــی می توانــم بگویــم کــه ایــن تحــوالت منشــاء 
ــه از  ــد ک ــالش دارن ــن کشــور ت ــی دارد گرچــه برخــی در خــارج از ای داخل
ایــن تحــوالت و مســائل سوء اســتفاده کنند.ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
تاکیــد کــرد: ناامنــی و بی ثباتــی در کشــورهای منطقــه مطلــوب جمهــوری 
ــورهای  ــرفت کش ــش و پیش ــان آرام ــا خواه ــت و م ــران نیس ــالمی ای اس
منطقــه از جملــه همســایگان خــود هســتیم.وی در همیــن چارچــوب خاطر 
نشــان کــرد: مــا معتقــد هســتیم کــه کشــورهای منطقــه دارای دشــمنان 
ــه و  مشــترکی هســتند کــه خواهــان ایجــاد اختــالف در کشــورهای منطق
ــه در  ــم کــه کشــورهای منطق ــه هســتند و امیدواری بیــن کشــورهای منطق

ایــن زمینــه هوشــیاری الزم را داشــته باشــند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
اشـاره به گالیـه وزیر راه نسـبت 
ایـن  اعتبـارات  وضعیـت  بـه 
وزارتخانه در سـال جاری از درخواسـت اسـالمی برای کمک 
مجلـس بـه ایـن وزارتخانـه در جریـان بودجـه سـال آینده 

خبـر داد.
مهـرداد الهوتـی در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار کرد: در جلسـه 
صبـح امـروز فراکسـیون مسـتقلین بـا وزیـر راه نمایندگان 
از تغییـر برخـی مدیـران اسـتانی گالیـه داشـتند کـه آقـای 
وزیـر گفـت  در ایـن بـاره شـکایاتی از اسـتان ها داشـته اند 
و بـر اسـاس آن تغییراتـی اعمـال شـده اسـت.وی افـزود: 

همچنیـن اکثـر نماینـدگان از وضعیـت راه هـای روسـتایی 
گالیـه داشـتند کـه وزیر راه گفـت یکی از معاونت هـا به این 
منظور مشخص شده و 2000 کیلومتر نیز هدف تعیین شده 
اسـت و مقـرر شـده شهرسـتان هایی که از نظر شـاخص ها 

در رده هـای پایین تـر هسـتند در اولویـت قـرار گیرند.
سـخنگوی فراکسیون مسـتقلین اضافه کرد: آقای اسالمی 
همچنیـن گفـت قیـری کـه ایـن وزارتخانـه دریافـت کـرده 
یـک هفتـم میزانی اسـت که سـال گذشـته دریافت شـده 
بـود ضمـن اینکـه از اعتبـارات پیـش بینـی شـده نیـز 30 
درصـد بیشـتر تخصیص پیدا نکـرده اسـت. در مورد تملک 
پروژه هـای عمرانـی نیـز اکثـرا اوراق در نظـر گرفته شـده که 

آن هـم کارایـی الزم را نـدارد.

یـــک عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس 
شـــورای اســـالمی بـــا اشـــاره بـــه 
انتشـــار خبرهایـــی مبنـــی بـــر تصمیـــم 
ـــور  ـــدم حض ـــرای ع ـــس ب ـــس مجل رئی
در انتخابـــات دوره آینـــده مجلـــس گفـــت کـــه الریجانـــی هیـــچ 

تصمیمـــی بـــرای عـــدم حضـــور در انتخابـــات نگرفته انـــد.
بهـــروز نعمتـــی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، اظهـــار کـــرد: عـــده ای بـــرای 
اینکـــه کارهـــای خودشـــان را الپوشـــانی کننـــد چنیـــن حرف هایـــی را 
ـــی  ـــت برخ ـــرار اس ـــده و ق ـــاد ش ـــکیالتی ایج ـــم تش ـــه در ق ـــد ک می زنن
ــه  ــی رزومـ ــد الریجانـ ــم می گوینـ ــد هـ ــند و بعـ ــدا باشـ ــراد کاندیـ افـ

ـــت. ـــداده اس ن
ـــه  ـــک تشـــکیالت رزوم ـــه ی ـــه ب ـــدام دفع ـــی ک ـــای الریجان ـــزود: آق وی اف
ــب  ــرف رقیـ ــا حـ ــن حرف هـ ــه ایـ ــت کـ ــخص اسـ ــت. مشـ داده اسـ

اســـت و بـــه ایـــن شـــکل می خواهنـــد از ایشـــان انتقـــام بگیرنـــد.
ـــورد  ـــی در م ـــی تصمیم ـــای الریجان ـــر آق ـــا اگ ـــه داد: طبیعت ـــی ادام نعمت

ـــد خـــودش  ـــا بای ـــه باشـــد ی ـــات گرفت ـــا عـــدم حضـــور در انتخاب حضـــور ی
آن را اعـــالم کنـــد یـــا دفتـــرش و یـــا نزدیکانـــش، مـــن تـــا امـــروز 
ـــرای  ـــی ب ـــچ تصمیم ـــدن از ایشـــان نشـــنیده ام و ایشـــان هی حـــرف نیام

ـــد. ـــس نگرفتن ـــات مجل ـــدن در انتخاب نیام
ــی در  ــی الریجانـ ــه علـ ــوزه انتخابیـ ــر حـ ــال تغییـ ــاره احتمـ وی دربـ
انتخابـــات دور یازدهـــم مجلـــس نیـــز گفـــت: ایشـــان بعیـــد اســـت 
ـــی  ـــای الریجان ـــال آق ـــر ح ـــه ه ـــود ب ـــدا ش ـــل کاندی ـــا آم ـــران ی ـــه از ته ک
عالـــم زاده اســـت و اگـــر بخواهـــد در انتخابـــات حضـــور یابـــد از قـــم 

کاندیـــدا می شـــود.
بـــر احتمـــال  نعمتـــی دربـــاره برخـــی گمانـــه زنی هـــا مبنـــی 
کاندیداتـــوری علـــی الریجانـــی در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
ـــان در  ـــه ایش ـــن ک ـــا ای ـــی ب ـــوع منافات ـــن موض ـــت: ای ـــال 1400 گف س
ــا  ــدارد. خیلی هـ ــد، نـ ــدا کنـ ــور پیـ ــده حضـ ــس آینـ ــات مجلـ انتخابـ
هســـتند کـــه می خواهنـــد بـــه مجلـــس بیاینـــد و بعـــد از آن رئیـــس 

ــوند. ــور شـ جمهـ

سنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس با بیان این که 
»اجباری شـدن بیمه درمان تکلیف قانون برنامه ششـم توسعه 
اسـت« گفت کـه در بودجه 99 تمامی تـالش صورت می گیرد تا 
فشـاری بـه بیمه سـالمت با اجباری شـدن بیمه صـورت نگیرد.

اکبـر ترکـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه اجباری شـدن 
بیمـه درمانـی مـردم و وجود انتقاداتی مبنی بـر احتمال کاهش 
اعتبـارات بیمـه سـالمت بـا پوشـش درمـان همـه مـردم گفت: 
اجبـاری شـدن بیمه درمانی تکلیف قانون برنامه ششـم اسـت 
که باید همه مردم در کشـور بیمه شـوند منتها این کار براسـاس 

آزمون وسـع انجام می شـود.

اسـالمی گفـت:  رئیسـه مجلـس شـورای  هیـات  عضـو 
سـوال ملـی از محمـد اسـالمی وزیـر راه و شهرسـازی 
نـژاد در جلسـه  اعـالم وصـول شـد.علی اصغـر یوسـف 
علنـی روز یکشـنبه مجلـس اظهـار داشـت: سـوال ملـی 
شـهاب نـادری از وزیر راه و شهرسـازی در خصوص علت 
عـدم استانداردسـازی جـاده هـای کشـور، عـدم اجـرای 
سـامانه امـالک، عـدم اجرای مسـکن اجتماعـی و تاخیر 

در پروازهـا اعـالم وصـول شـد.

اجباری شدن بیمه درمان 
تکلیف برنامه ششم است

سوالی ملی از وزیر راه و شهرسازی 
اعالم وصول شد

طبـق گـزارش کمیسـیون آمـوزش مجلـس، قصـور آمـوزش و 
پـرورش در حادثه آتش سـوزی مدرسـه دخترانـه زاهدان واضح 
اسـت. در جلسـه علنی روز) یکشـنبه 19 آبان(  مجلس شـورای 
اسـالمی گـزارش ایـن کمیسـیون دربـاره حادثـه آتـش سـوزی 
مدرسـه دخترانـه »اسـوه حسـنه« زاهـدان قـرأت شـد: در ایـن 
گـزارش آمده اسـت که کمیسـیون آموزش تحقیقـات و فناوری 
بالفاصلـه پـس از ایـن رخداد موضـوع را فورا در دسـتور کار خود 
قـرار داد و بـا اعـزام تیمـی از اعضـای کمیسـیون بـه زاهـدان در 
تاریـخ 30 آذر 97، تشـکیل جلسـه بـا حضور معاونـان و مدیران 
وزارت آمـوزش و پـرورش در محـل کمیسـیون و دعـوت از وزیر 

آمـوزش و پـرورش بـه بررسـی همه جانبـه موضـوع پرداخت.

سـخنگوی دولـت گفت که الیحـه مدیریت تعـارض منافع به 
تصویب هیئت وزیران رسـیده اسـت.علی ربیعی، سـخنگوی 
دولـت در اکانـت رسـمی توییتـر خود نوشـت: سـه گانه های 
مبارزه با فسـاد با مشـورت نخبـگان و نهادهای مدنی تکمیل 
شـد؛ دقایقـی پیـش الیحـه مدیریـت تعـارض منافـع بـه 

تصویـب هیئـت وزیران رسـید.
وی افزود: این الیحه درکنار لوایح مبارزه بافسـاد و شـفافیت، 
سـه گانه هایی بـرای مبـارزه بنیانی، سـاختارمند، غیرهیجانی، 

درازمـدت و جامعه محـور با فسـاد خواهد بود.

احراز قصور آموزش و پرورش 
در آتش سوزی مدرسه زاهدان

تصویب الیحه مدیریت 
تعارض منافع
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

خانه فرهنگ و مفاخر یزد، ساختمان نداردموزه مکاتب هنری تبریز ایجاد می شود

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی از 
ـــز  ـــری تبری ـــب هن ـــوزه مکات ـــدازی م راه ان
در خانـــه حریـــری بـــا همـــکاری اداره کل 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی اســـتان خبـــر داد. به گـــزارش میراث آریـــا 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل 
صنایع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی، مرتضـــی آبـــدار در جلســـه مشـــترک 
ـــت:  ـــال گف ـــاغ کم ـــه ب ـــالمی در مجموع ـــاد اس ـــگ و ارش ـــرکل فرهن ـــا مدی ب
»بـــا توجـــه بـــه تصویـــب کمیتـــه تعییـــن کاربـــری بناهـــای تاریخـــی 
وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی مبنـــی بـــر ایجـــاد 
مـــوزه مکاتـــب هنـــری تبریـــز در خانـــه حریـــری بـــا اتمـــام مرمـــت و 
ـــده  ـــا ش ـــوزه مهی ـــن م ـــاد ای ـــرای ایج ـــرایط ب ـــه ش ـــن خان ـــامان دهی ای س
ـــگ  ـــرکل فرهن ـــور مدی ـــا حض ـــه ب ـــه ک ـــن جلس ـــزود: »در ای اســـت.«آبدار اف
و ارشـــاد اســـالمی، مشـــاور طـــرح محتوایـــی مـــوزه و فعـــاالن عرصـــه 
ــد،  ــکیل شـ ــال تشـ ــاغ کمـ ــی بـ ــه فرهنگـ ــر در مجموعـ ــگ و هنـ فرهنـ

ـــی  ـــوزه تخصص ـــن م ـــر ای ـــه فاخرت ـــدازی هرچ ـــرای راه ان ـــرات ب ـــه نظ نقط
ــگری و  ــی، گردشـ ــرکل میراث فرهنگـ ــرار گرفت.«مدیـ ــی قـ ــورد بررسـ مـ
ـــد  ـــری، بع ـــه حری ـــه خان ـــان اینک ـــا بی ـــرقی ب ـــان ش ـــتی آذربایج صنایع دس
ـــوزه  ـــب م ـــه بخـــش خصـــوص در قال ـــذاری ب ـــی واگ ـــل قانون ـــی مراح از ط
مکاتـــب هنـــری تبریـــز مـــورد اســـتفاده قـــرار خواهـــد گرفـــت، ادامـــه 
ـــی  ـــرح محتوای ـــه، ط ـــن خان ـــرای ای ـــده ب ـــن ش ـــری تعیی ـــرو کارب داد: »پی
ـــن  ـــا ای ـــت ت ـــده اس ـــرر ش ـــده و مق ـــاده ش ـــاور آم ـــط مش ـــوزه توس ـــن م ای
ـــی،  ـــد نقاش ـــز مانن ـــل تبری ـــری اصی ـــب هن ـــی از مکات ـــه، محتوای مجموع

خـــط، موســـیقی، نگارگـــری و... داشـــته باشـــد.«
ــی،  ــت های وزارت میراث فرهنگـ ــاس سیاسـ ــر اسـ ــرد: »بـ ــه کـ او اضافـ
موزه هـــای  تاســـیس  از  حمایـــت  در  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری 
ـــت بخـــش خصوصـــی  ـــل از ظرفی ـــا اســـتفاده کام ـــوزه ب ـــن م خصوصـــی، ای
راه انـــدازی خواهـــد شـــد و در ایـــن راســـتا جلســـات متعـــددی در 
خصـــوص اخـــذ نکتـــه نظـــرات صاحب نظـــران و هنرمنـــدان برگـــزار و در 

اجـــرا و راه انـــدازی مـــوزه لحـــاظ خواهـــد شـــد.«  

مفاخـــر  و  فرهنـــگ  خانـــه  مدیـــر 
ـــی  ـــل ثابت ـــتن مح ـــزد، نداش ـــتان ی اس
خانـــه  ایـــن  فعالیت هـــای  بـــرای 
را مهمتریـــن مشـــکل فعلـــی ایـــن 

می کنـــد. بیـــان  فرهنگـــی  فضـــای 
ــنا  ــگار ایسـ ــا خبرنـ ــو بـ »ســـید حســـین ســـیدعلیزاده« در گفت وگـ
ضمـــن گالیـــه از ثابـــت نبـــودن و موقتـــی بـــودن فضـــای فعالیـــت 
خانـــه فرهنـــگ و مفاخـــر اســـتان یـــزد،  اظهـــار می کنـــد: در حـــال 
حاضـــر خانـــه نـــواب بـــه عنـــوان فضـــای فعالیـــت هنرمنـــدان تنهـــا 
ـــرار  ـــر ق ـــگ و مفاخ ـــه فرهن ـــار خان ـــاه در اختی ـــج م ـــدت پن ـــرای م ب
داده شـــده و در حالـــی مـــدت کوتاهـــی تـــا پایـــان ایـــن قـــرارداد 
باقـــی مانـــده کـــه بـــه زمـــان ثمربخشـــی و بازدهـــی فعالیت هـــای 

انجـــام شـــده تاکنـــون بســـیار نزدیـــک شـــده اســـت.
ـــه  ـــه خان ـــری ب ـــرای اختصـــاص محـــل دیگ ـــده مســـئوالن ب ـــه وع وی ب
فرهنـــگ و مفاخـــر اســـتان اشـــاره و ابـــراز امیـــدواری می کنـــد کـــه 

ـــگ  ـــه فرهن ـــار خان ـــتری در اختی ـــی بیش ـــازه زمان ـــا ب ـــد ب ـــل جدی مح
ـــه  ـــری ب ـــات بهت ـــه خدم ـــاهد ارائ ـــا ش ـــرد ت ـــرار گی ـــتان ق ـــر اس و مفاخ
ـــن بخـــش باشـــیم. ـــال اســـتان در ای ـــان فع ـــژه جوان ـــه وی ـــدان ب هنرمن
ــت  ــا دریافـ ــه بـ ــه در رابطـ ــنگ اندازی هایی کـ ــئول از سـ ــن مسـ ایـ
ــز  ــود دارد نیـ ــری وجـ ــی و هنـ ــه فرهنگـ ــن موسسـ ــای ایـ مجوزهـ
گالیـــه می کنـــد و می گویـــد: بـــا وجـــود ایـــن کـــه در آســـتانه 
ـــتیم،  ـــتان هس ـــر اس ـــه مفاخ ـــری خان ـــی و هن ـــه فرهنگ ـــت موسس ثب
اداری و ســـاختارهای سیســـتمی و همچنیـــن  امـــا مشـــکالت 
محدودیت هـــای قوانیـــن اداری داخـــل اســـتانی، مســـئله ای اســـت 
ـــوار  ـــر را دش ـــه مفاخ ـــری خان ـــی و هن ـــای فرهنگ ـــد فعالیت ه ـــه رون ک

و زمان بـــر می کنـــد.
ـــی   ـــت  و همراه ـــود حمای ـــا وج ـــد: ب ـــه می کن ـــورد اضاف ـــن م وی در ای
دســـتگاه  هایی ماننـــد اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد، اداره کل میـــراث 
ـــورد ســـلیقه ای برخـــی از مســـئوالن  ـــی و شـــهرداری، بعضـــًا برخ فرهنگ

ـــت. ـــزوده اس ـــر اف ـــه مفاخ ـــکالت خان ـــه مش ـــز ب نی
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مدیـر پایـگاه میراث فرهنگـی گندی شـاپور و ایـوان کرخه از 
پایـان فصل سـوم مرمت آرامگاه یعقـوب لیث صفاری خبر 
داد.به گـزارش میراث آریـا بـه نقـل از روابط عمومـی اداره کل 
خوزسـتان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
باربـر  نقـاط  از حائل بنـدی  زلقـی گفـت: »پـس  یعقـوب 
طاق، سـتون های ابتـدا و انتهـای نمـا کـه نقـش تکیـه گاه 
را بـرای فشـارهای طـاق از طرفیـن داشـتند، با اسـتفاده از 
آجرهـای تهیه  شـده مشـابه بـا مـالط باتـارد کار شـدند.«او 
افـزود: »در مراحـل بعـد سـتون ها و پایـه طاق هـا به صورت 
هشـت گیر کردن بـا دیوار قبلی، به شـکل تخصصـی تقویت 
و استحکام بخشـی شـدند، کـه ایـن تقویـت موجـب مهـار 
کمانش و فشار ناشی از رطوبت و سنگینی طاق شد.«مدیر 
پایـگاه میـراث فرهنگـی گندی شـاپور و ایوان کرخـه با بیان 
این کـه در بدنه هـای نمـا همیـن رویـه به شـکل تخصصـی 
اجـرا شـد افـزود: »پشـت بندها، پالونه هـا و طاق هـا نیـز به 
صـورت کامـل سـاخته و احیـا شـدند، ضمن این کـه قبل از 
اجـرای مرحلـه سـقف، بـه دلیل تقسـیم بار و کنترل فشـار 
ناگهانـی و یکبـاره پشـت بام، حائل هـای حمـال خـارج و 
سـپس پـر سـقف بـا پوکـه معدنی پـر شـد و بارهـا مرحله 
بـه مرحلـه به طاق و سـتون اضافـه شـدند.«او تصریح کرد: 
»ناودان هـای آب بـا جنس هـای فلزی و سـنتی بـه بیرون 
از سـتون هدایـت و اجـرا شـدند و امـکان نفـوذ رطوبـت به 
سـتون و طاق کنترل شـد.« زلقی با اشـاره به سـامان دهی 
ظاهـر بنـا گفـت: »بندهـای باقیمانـده قدیمـی در دیـوار و 
طاق هـا، خـارج و به منظـور یکپارچـه شـدن شـکل نمـا و 
سـاختار، قفـل و بسـت آجرهـا بـا مصالح درونی بندکشـی 
شـده اسـت.«مدیر پایـگاه میـراث فرهنگـی گندی شـاپور و 
ایـوان کرخـه خاطرنشـان کـرد: »به دلیل این که در سرتاسـر 
بنـا شـاهد نفـوذ رطوبـت از سـقف و بـاز شـدن برخـی از 
بندهـای بیـن آجر ها بودیم، برخی نقاط در قسـمت سـقف 
پشـت بام ترمیـم و یک الیه محافظ کاه گل نیـز روی آن کار 
شـد تـا با نفوذ کاهـگل در بطن و خلـل و فرج های آجرها و 

بندهـا، از نفـوذ رطوبـت به سـقف جلوگیری شـود.«

سوژه
فصل سوم مرمت 

آرامگاه یعقوب 
لیث صفاری به پایان رسید

جزییاتی شگفت انگیز درباره كارگران تخت جمشید

گزارش های موجود حکایت از جزئیات شگفت انگیزی درباره این کارگران دارد

جمشــید،  تخــت  بــاروی  بایگانــی 
اقتصــاد توزیعــی متمرکــزی را منعکــس 
مــی کنــد کــه در آن ده ها هــزار تــن 
ــو،  ــی از ج ــد و انبوه ــال بودن ــر فع کارگ
گنــدم و دیگــر غــالت، بیــش از 40 نــوع 
میــوه و همیــن طــور شــتر، اســب، 
قاطــر، االغ، گاو، گوســفند، بــز، غــاز، 
اردک و گونه هــای متعــدد دیگــری از 

ــد. ــی کردن ــد م ــان را تولی ماکی
گل نبشــته های  مرحلــه  چهارمیــن 
شــامل  تخت جمشــید  بــاروی 
موسســه  از  هخامنشــی  لــوح   1783

ــا پیگیری هــای  ــکا ب شرق شناســی آمری
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
ــت  ــکاری معاون ــا هم ــتی و ب صنایع دس
هشــتم  ریاســت جمهوری  حقوقــی 
ــال  ــس از 84 س ــاری پ ــال ج ــر س مه
ایــن  از  بازگردانــده شــد.  بــه کشــور 
ــران  ــی ای ــوزه مل ــوح در م ــداد 110 ل تع
ــش  ــد، پژوه ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
ــن  ــدادی از ای ــر روی تع انجــام شــده ب
ــاره  ــات شــگفت انگیزی درب ــواح جزئی ال
ــار  ــی را در اختی ــران دوره هخامنش کارگ

مــا قــرار می دهــد.
پارســیان  عالــی  ســطوح  از  جــدا 
بــه  بخشــی  اشــرافی،  و  ســلطنتی 
نیــروی کار مربــوط می شــود، وجــود 

ــید  ــت جمش ــاد تخ ــه اقتص ــه را ک آنچ
خوانــده مــی شــود، ممکــن ســاخته 
ــه ایــن  اســت. هــزاران کارگــر وابســته ب
ــا موقعیــت هــا و جایــگاه هــای  ــاد ب نه
مختلــف در پارســه هخامنشــی در قالــب 
ــا  ــر ت ــد نف ــکل از چن ــته هایی متش دس
ــیاری  ــد. بس ــر کار می کردن ــد نف چندص
ــد  ــی دور مانن ــران از مناطق ــن کارگ از ای
مصــر یــا ســواحل آناتولــی آمــده بودنــد. 
از  حکایــت  موجــود  گزارش هــای 
جزئیــات شــگفت انگیــزی دربــاره ایــن 
کارگــران دارد. ایــن جزئیــات در برخــی 
ــود  ــامل می ش ــی را ش ــام زنان ــع ن مواق
کــه دختــر یــا پســری بــه دنیــا آورده انــد 
و بــه عنــوان پــاداش جیره هــای اضافــه 

دریافــت کرده انــد.
ایــن کارگــران در زمــان عیالمــی کورتــش 
نامیــده مــی شــدند. کورتــش واژه ای 
برگرفتــه از grda- در فارســی باســتان، 
بــا معنــای اصلــی خدمتــکار خانــه/ 
خدمتــکار اســت. ایــن واژه در زمــان 
ــه ای از  ــه طبق ــید ب ــت جمش ــواح تخ ال
کارگــران وابســته اشــاره داشــته اســت. 
ایــن کارگــران نــه بــرده بودنــد و نــه بــه 
معنــای واقعــی کلمــه آزاد بــه شــمار 
مــی رفتنــد. معیشــت آنهــا وابســته بــه 
ــهربی  ــلطنتی و ش ــی س ــای دولت نهاده
بــود. در پارســه معمــوال حقوقــی معــادل 
دو ســوم بــه ایــن طبقــه از کارگــران 
مــی  انتظــار  و  شــد  مــی  پرداخــت 
ــد بیشــتری را از  ــع درآم ــه مناب رفــت ک

ــد. ــدا کنن ــر پی ــای دیگ جاه
قالــب  در  بــی گاه  و  پاداش هــای گاه 
بــه کورتش هــا، نشــان  دانــه غــالت 
دارد  احتمــال  آنهــا  کــه  می دهــد 
ــد  ــی بودن ــای کوچک ــن ه ــب زمی صاح
مــورد  غــذای  توانســتند  مــی  کــه 
زمین هــا  آن  در  را  خــود  اســتفاده 
فهرســت های  برخــی  دهنــد،  کشــت 
بــردگان  و  کورتــش  میــان  جیــره، 
واقعــی تفــاوت قائــل شــده اســت. 
اقتصــاد  در  بــردگان  چنــد کــه  هــر 
ــی  ــده م ــدرت دی ــه ن تخــت جمشــید ب
شــوند، امــا در بایگانــی بــه آنهــا اشــاره 
ــش،  ــران کورت ــالف کارگ ــر خ ــده و ب ش
امــکان خریــد و فــروش بــردگان وجــود 

داشــته اســت.
اداری  ســازمان  در  کــه  کاری  اغلــب 
تخــت جمشــید تــدارک دیــده مــی 
فراوانــی  نیــروی کار  بــه  نیــاز  شــد 

ــت  ــتخراج و پرداخ ــه اس ــا ب ــت ت داش
ــا و  ــداری راه ه ــداث و نگه ــنگ، اح س
کانــال هــای آبیــاری، تهیــه آرد، شــخم 

بپردازنــد. و…  مــزارع  زدن 
مقامــات هخامنشــی در پــارس و ســایر 
ــال  ــه دنب ــته ب ــور پیوس ــه ط ــق ب مناط
و  بودنــد  ماهــر  ویــژه  بــه  کارگــران، 
گاهــی اقــدام بــه اســتخدام کارگــر 
از نقــاط دور دســت مــی کردنــد؛ بــه 
ــارو  ــواح ب ــه ال ــت ک ــل اس ــن دلی همی
مصــری،  بلخــی،  کارگــران  از  اغلــب 
می برنــد.  نــام  و...  بابلــی  لودیایــی، 
تمایــل بــه ســرمایه گــذاری کالن در 
ــزرگ کارگــران  اســتخدام گــروه هــای ب
شاهنشــاهی،  دوردســت  نقــاط  از 
تأکیــدی بــر نیــاز بــه نیــروی کار در 

تخــت جمشــید اســت.
ــروی کار در شاهنشــاهی هخامنشــی  نی

هــم بیانگــر واقعیــت یــک شاهنشــاهی 
بــا مردمــان، فرهنــگ هــا و زبــان هــای 
آرمــان  بیانگــر  هــم  و  بــوده  بســیار 
گــردآوری همــه ملــت هــا تحــت لــوای 

ــت واحــد اســت. ــک حاکمی ی
ــرد، زن،  ــران م ــان کارگ ــارو می ــون ب مت
ــا  ــل شــده و ب ــز قائ ــر تمای پســر و دخت
توجــه بــه مقتضــای ســن کــودکان، 
جیــره هــای مختلفــی بــه آنهــا تحویــل 
داده مــی شــد، بزرگســاالن اگــر مهــارت 
ــری را  ــش رهب ــا نق ــتند ی ــی داش خاص
عهــده دار بودنــد، جیــره ای بیشــتر از 
ــد،  ــی کردن ــت م ــول دریاف ــزان معم می
ــت  ــی تخ ــه بایگان ــت ک ــن رو اس از ای
دیدگاهــی  ارائــه  قابلیــت  جمشــید، 
مفصــل را از تنــوع و تمایــز حتــی در 
هخامنشــی  جامعــه  پاییــن  ســطوح 

ــت. داراس

در نامه هایــی جداگانــه از ســوی وزیر 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
ــر  ــت دو  اث ــب ثب ــگری، مرات گردش
ــی  ــراث مل ــت می ــی در فهرس طبیع
ــد.به  ــالغ ش ــل اب ــتاندار اردبی ــه اس ب
گــزارش میراث آریــا، در متــن یکــی از 
نامه هــای دکتــر علــی اصغــر مونســان 
ــی، گردشــگری و  ــر میراث فرهنگ وزی
بهنام جــو  اکبــر  بــه  صنایع دســتی 
ــت:»در  ــده اس ــل آم ــتاندار اردبی اس

قانــون   2 مــاده  تبصــره  اجــرای 
میراث فرهنگــی  ســازمان  تشــکیل 
کشــور مصــوب دی مــاه 1382 و 
مصــوب  آن،  اجرایــی  آیین نامــه 
چهــارم مــرداد 1384 بــه شــماره 
26975/ت 32925ه، هیئــت محترم 
ــراث  ــت می ــوع ثب ــا موض ــران ب وزی
طبیعــی ارزشــمند کشــور در فهرســت 
"منطقــه  ملــی؛  طبیعــی  میــراث 
فســیلی بیله ســوار" واقــع در اســتان 

ــس  ــل، شهرســتان بیله ســوار پ اردبی
از تشــریفات قانونــی الزم بــه شــماره 
558 مــورخ 22/12/97  در فهرســت 
میــراث طبیعــی ملــی کشــور بــه 

ــود. ــالغ می ش ــید، اب ــت رس ثب
ــوق  ــت حق ــن رعای ــور ضم ــر مذک اث
ــت  ــارت و حمای ــت نظ ــه، تح مالکان
ایــن وزارت اســت و تدویــن ضوابــط 
حفاظتــی و تعییــن عرصــه و حریــم 
وزارت  ایــن  عهــده  بــر  اثــر  ایــن 
و  دخــل  هرگونــه  بــود،  خواهــد 
ــه  ــی ک ــدام و عملیات ــا اق ــرف ی تص
منجــر بــه تخریــب یــا تغییــر در 
ــت. ــوع اس ــود، ممن ــر ش ــت اث اصال

ابالغ ثبت ملی  ٢ منطقه 
در استان اردبیل

امضا تفاهم نامه همکاری 
گردشگری بین ایران و سوئیس

ــه  ــه همــکاری گردشــگری بیــن دو کشــور ایــران و ســوئیس ب تفاهم نام
ــش  ــس بخ ــوماروگا رئی ــگری و س ــاون گردش ــوری مع ــی تیم ــای ول امض

ــید. ــوئیس رس ــگری س ــور گردش ــای نوظه بازاره
 به گــزارش میراث آریــا، تفاهم نامــه همــکاری گردشــگری بیــن ایــران و 
ســوئیس روز گذشــته 18 آبــان 98 در حاشــیه اجــالس کمیســیون مشــترک 
دو کشــور، کــه بــا مســئولیت وزارت بهداشــت ایــران در ســوئیس برگــزار شــد، 

بــه امضــای مســئوالن گردشــگری دو کشــور رســید.
ــهیالت  ــدی و تس ــوب توانمن ــا در چارچ ــه، طرف ه ــن تفاهم نام ــاس ای براس
خــود، همکاری هــای مشــترک در زمینــه گردشــگری را براســاس اصــل 
ــدات  ــو و معاه ــورهای عض ــن کش ــق قوانی ــل و طب ــع متقاب ــری و مناف براب

بین المللــی کنونــی، تقویــت و توســعه خواهنــد داد.
همچنیــن دو طــرف متعهــد شــدند نهادهــای دولتــی خــود را بــه همــکاری در 
حــوزه گردشــگری تشــویق کنند.براســاس بنــد 3 ایــن تفاهم نامــه مســئوالن 
گردشــگری ایــران و ســوئیس متعهــد شــدند اطالعــات مربــوط بــه حضــور در 
ــود را  ــور خ ــمینارهای کش ــگری و س ــای گردش ــا، روزه ــگاه ها، کنگره ه نمایش

بــه طــرف دیگــر اطالع رســانی کنــد.

ته
نک

زنـان  اسـت؛  قابـل ذکـر  ای  نیـز مسـئله  زنـان  جایـگاه 
می توانسـتند رهبـر یـک گـروه کاری باشـند یـا در گـروه 
هـای مختلط، سـهمیه ای بیـش از مردان دریافـت کنند. 
ایـن مسـئله بـه احتمـال زیـاد بدین معنـا بود کـه برخی 
از انـواع کارهـا بـه مثابـه حیطـه تخصصـی زنـان قلمـداد 
مـی شـده اسـت. زنـان در ایـن حـوزه هـای تخصصـی 
می توانسـتند اسـتقالل و جایگاه مشـخصی را کسب کنند. 
بافندگـی و تولیـد منسـوجات از روشـن ترین حیطه هایی 
اسـت کـه زنان مـی توانسـتند در آنهـا نقش رهبـری را بر 
عهـده بگیرند.عـالوه بـر ایـن برخـی اوقـات زنـان از حالت 
گمنامـی کـه به طـور معمول مختـص به نیروی کار سـاده 
در دوران باسـتان اسـت بیـرون می آمدند. هخامنشـیان 
بـرای مـادران بـه ازای هر فرزندی کـه به دنیا مـی آوردند، 
جیـره ای اضافـه در نظـر می گرفتنـد؛ برخـی از ایـن متون 
با اشـاره بـه نام این مـادران، پیونـدی پر احسـاس ایجاد 

مـی کننـد کـه در اسـناد اداری کهـن کمیاب اسـت.  

صنایع 
میراثدستی

نصب سنگ لوح مزار موالنا قطب الدین محمد تایبادیهنرمندان كرمانی به جشنواره اقوام گلستان می روند
معاونـــت  سرپرســـت 
اســـتان  صنایع دســـتی 
ــدان  ــت: »هنرمنـ ــان گفـ کرمـ
اســـتان  صنایع دســـتی 
کرمـــان از تاریـــخ 21 تـــا 24 آبان مـــاه ســـال جـــاری 
ـــرکت  ـــتان ش ـــتان گلس ـــی اس ـــوام ایران ـــنواره اق در جش
از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش  می کننـــد.« 
روابط عمومـــی اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایع دســـتی کرمـــان، کاظـــم حســـین زاده اظهـــار 
کـــرد: »هنرمنـــدان صنایع دســـتی اســـتان کرمـــان در 
قالـــب هفـــت غرفـــه ظرفیت هـــای صنایع دســـتی 
ایـــن اســـتان را بـــه معـــرض نمایـــش می گذارنـــد.«

تـــراش  گلیم بافـــی،  »پتـــه دوزی،  افـــزود:  او 
ــی  ــم زنـ ــی، قلـ ــه قیمتـ ــی و نیمـ ــنگ های قیمتـ سـ
مـــس و غیـــره از جملـــه رشـــته های شـــاخص و 
هســـتند  اســـتان کرمـــان  صنایع دســـتی  بومـــی 
ــد  ــرض دیـ ــده در معـ ــد زنـ ــورت تولیـ ــه صـ ــه بـ کـ

می گیـــرد.« قـــرار  عالقه منـــدان 
حســـین زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حضـــور در 
نمایشـــگاه های ملـــی و بین المللـــی زمینـــه را بـــرای 
ـــنتی  ـــای س ـــتی و هنره ـــی صنایع دس ـــش و معرف نمای
ـــن  ـــاالنه ای ـــت: »س ـــی آورد، گف ـــم م ـــتان فراه ـــن اس ای
ـــه  ـــد ک ـــرکت می کن ـــی ش ـــگاه مل ـــتان در 20 نمایش اس

امســـال بـــر تعـــداد آن افـــزوده شـــده اســـت.«

مدير ميراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنايع دستی شهرسـتان تايباد 
از نصـب سـنگ لـوح مـزار موالنا 
قطب الدیـن محمـد تایبادی خبر 

داد.
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان رضوی، 
عبدالرحيـم تاج محمـدی بـا اعـالم ایـن خبـر افزود: »سـنگ 
لـوح مـزار این عارف تایبـادی که تا زمان حکومـت ناصرالدین 
شـاه قاجـار در محـل نصب بـوده، بر اثر گذشـت زمـان از بین 

رفتـه یـا از محـل خارج شـده اسـت.«
او ادامـه داد: »بـا پیشـنهاد انجمـن آثـار مفاخـر و فرهنـگ 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  توسـط  تایبـادی  دوسـتان 

خیریـه  امـور  و  اوقـاف  اداره  همـکاری  بـا  و  صنایع دسـتی 
شهرسـتان بازسـازی و در محـل مقبـره، در صحـن داخلـی 
مـزار موالنـا نصـب شـد.«تاج محمدی افـزود: »آرامـگاه موالنا 
قطب الدیـن محمد تایبادی در قسـمت شـمالی مقبـره موالنا 
زین الدیـن ابوبکـر تایبـادی قـرار دارد و بـر اسـاس شـواهد 
هجـری  سـنه 985  ربيـع االول  در  نامبـرده  وفـات  موجـود 
قمـری بـوده اسـت.« مديـر ميراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنايع دسـتی شهرسـتان تايبـاد بـا بیـان این که نوشـته های 
روی سـنگ مزار او در اسـناد تاریخی دوره قاجار موجود است، 
اظهـار کـرد:» موالنا قطب الدين محمد فرزنـد خواجه نورالدين 
تايبـادی از علمـا و عرفـای قـرن دهـم هجـری اسـت كـه در 
تايبـاد زندگـی می كـرده و نزد مـردم از احتـرام و قرب خاصی 

برخـوردار بـوده اسـت.«

لنا
 ای

س:
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سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری اعــالم 
ــده  ــال آین ــدای س ــگل از ابت ــن جن ــرح جایگزی ــرد، ط ک
ــاختار  ــود و س ــی می ش ــی اجرای ــای هیرکان در جنگل ه
جنــگل شــمال نیازمند حمایــت و تقویت اســت.به گزارش 
مرکــز اطــالع رســانی ســازمان جنگل هــا، خســرو شــهبازی 
در نشســت تبــادل نظــر و پیگیــری برنامه هــای اجرایــی 
منابع طبیعــی سراســر کشــور بــا بیــان اینکــه جنگل هــای 
شــمال کشــور از پتانســیل جالــب توجهــی برخوردار اســت 
و ثبــت جهانــی شــده اســت، افــزود: طــرح تنفــس جنگل 
ــتر  ــه بیش ــوان هرچ ــا ت ــا ب ــظ جنگل ه ــدف حف ــا ه ب
ــال 99  ــدای س ــن را از ابت ــرح جایگزی ــه و ط ــه یافت ادام
اجرایــی می کنیــم.وی مشــارکت مــردم را اســاس کار در 
منابع طبیعــی برشــمرد و تصریــح کــرد: منابع طبیعــی هــر 
جــا بــا مــردم کار مشــارکتی انجــام داد توفیــق بــه دســت 
آورد.شــهبازی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه بنــد 
ب مــاده 29 اشــاره کــرد و آن را ظرفیتــی قابــل توجــه برای 
منابــع طبیعــی دانســت و افــزود: ظرفیــت بنــد ب مــاده 
29 فرصتــی اســت بــرای کاهــش هزینه هــا و اگــر انجــام 
ــکار  ــا پیمان ــوان مثــال ب ــه عن یــک کار در منابع طبیعــی ب
ــای  ــری ظرفیت ه ــا بکارگی ــد، ب ــام می ش ــال تم ــزار ری ه
ــش  ــف کاه ــه نص ــم ب ــن رق ــکل ها ای ــا و تش تعاونی ه
پیــدا خواهــد کــرد. سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــی  ــت اصل ــود را اولوی ــع موج ــظ وض ــزداری حف و آبخی
ــای  ــوزه جنگل ه ــزود: در ح ــمرد و اف ــی برش منابع طبیع
شــمال و زاگــرس درختــان ارزشــمند ایــن حــوزه بــا آفــات 
و بیمــاری مواجــه هســتند و بــرای رفــع ایــن مشــکالت 
ــات و  ــش تحقیق ــای بخ ــری ظرفیت ه ــد بکارگی نیازمن
پژوهــش هســتیم.وی خاطرنشــان کــرد: کمبــود امکانــات 
ــته و دارد،  ــود داش ــی وج ــه در منابع طبیع ــرو همیش و نی
ــادی هســتیم و  ــد کار جه ــود نیازمن ــا در شــرایط موج ام
بایــد کارهــا را در منابع طبیعــی بــا جدیــت بیشــتری ادامــه 
دهیم.سرپرســت ســازمان جنــگل هــا وظیفــه اصلــی این 
ســازمان را حفــظ، احیــا و توســعه منابع طبیعــی برشــمرد 
و گفــت: حفاظــت بــه عنوان شــاکله اصلــی کار در ســازمان 

جنگل هــا هیــچ گاه تعطیل پذیــر نیست.شــهبازی بــا 
بیــان اینکــه از ارائــه آمارهــای غیــر واقعــی همیشــه بیــزار 
بــوده اســت و ســازمان جنگل هــا نیــز نیــازی بــه اطالعــات 
و آمارهــای غیــر مســتدل نــدارد، از مدیــران منابع طبیعــی 
ــت  ــی نهای ــکار عموم ــه اف ــات ب ــه اطالع ــت در ارائ خواس
بررســی و دقــت نظــر را داشــته باشــند تــا بعضــًا موجــب 

ــد روی  ــا بای ــت: م ــهبازی گف ــود. ش ــات نش ــروز ابهام ب
خــاک و میکروارگانیســم های جنــگل کار کنیــم و از علــم 
روز دنیــا و فناوری هــا و تکنولوژی هــای پیشــرفته جهانــی 
ــم.وی  ــرداری کنی ــا بهره ب ــش جنگل ه ــد و پای ــرای رص ب
خواســتار الکترونیکــی شــدن خدمــات ســازمان بــه مــردم 
شــد و افــزود: بایــد تمــام تــالش خــود را بــکار گیریــم تــا 
ــهل و  ــی س ــای منابع طبیع ــا و پروژه ه ــات طرح ه اطالع
آســان در خدمــت جامعــه و مــردم قــرار گیرد و از بســیاری 
ــه  ــا مشــکالت فــراوان ب از رفــت و آمدهــای مــردم کــه ب

ســازمان مراجعــه می کننــد، جلوگیــری شــود.

کارکرد مراتع در تغییر معیشت 
مردم بسیار اثرگذار است

مهــم  ظرفیت هــای  از  یکــی  را  کشــور  مراتــع  وی 
منابع طبیعــی برشــمرد و گفــت: مراتــع کارکردهــای فراوانی 
دارنــد و هیــچ گاه ارزش مراتــع مــورد محاســبه قــرار نگرفته 
اســت زیــرا ایــن عرصــه وســیع در تغییــر معیشــت مــردم 
بســیار اثربخــش خواهــد بــود و کشــت گیاهــان دارویــی و 
درآمدهــای حاصــل از آن می توانــد در زندگــی مــردم محلی 
بســیار تاثیرگذار باشد.خســرو شــهبازی همچنیــن در ادامه 
ــرزمین  ــت: س ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــوع بیابان زای ــه موض ب
ــع شــده  ــه خشــک واق ــد خشــک و نیم ــران در کمربن ای

ــرای  ــا معضــل اساســی ب ــی و ریزگرده اســت و بیابان زای
ــرای  ــی را ب ــت تعهدات ــوند و دول ــوب می ش ــور محس کش
وزارت نفــت نســبت بــه تحویــل مالــچ بــه ســازمان ایجــاد 
ــا مالــچ پاشــی و ایجــاد بادشــکن های  کــرده اســت تــا ب
زنــده و غیــر زنــده نســبت بــه تثبیــت شــن های روان اقدام 
کنیم.سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور در ایــن نشســت از مدیــران منابع طبیعــی اســتان ها 
خواســت بــا دســتگاه های نظارتــی ارتبــاط مســتمر داشــته 
باشــند و از آنــان دعــوت کننــد تــا از طــرح هــا و پروژه هــای 
در دســت اجــرای منابع طبیعــی بازدیــد کننــد.وی ارتبــاط بــا 
دانشــگاه ها و موسســات تحقیقاتــی را الزمــه کار در منابــع 

حفظریههایسبزکشورنیازمندعزمملی
سرپرست سازمان جنگل ها: طرح جایگزینی جنگل های کشور از سال آینده اجرا می شود

شـهبازی مراتـع کشـور را یکی از ظرفیت های مهم منابع طبیعی دانسـته و می گویـد: مراتع کارکردهـای فراوانی دارند و 
هیچ گاه ارزش مراتع مورد محاسـبه قرار نگرفته اسـت زیرا این عرصه وسـیع در تغییر معیشـت مردم بسـیار اثربخش 
خواهـد بـود و کشـت گیاهان دارویـی و درآمدهای حاصل از آن می تواند در زندگی مردم محلی بسـیار تاثیرگذار باشـد.

خسـرو شـهبازی همچنین در ادامه به موضوع بیابان زایی اشـاره کرد و گفت: سـرزمین ایران در کمربند خشـک و نیمه 
خشـک واقع شـده اسـت و بیابان زایی و ریزگردها معضل اساسـی برای کشـور محسوب می شـوند و دولت تعهداتی را 
بـرای وزارت نفـت نسـبت بـه تحویل مالـچ به سـازمان ایجاد کرده اسـت تا با مالچ پاشـی و ایجاد بادشـکن های زنده 
و غیـر زنـده نسـبت به تثبیت شـن های روان اقدام کنیم.سرپرسـت سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری کشـور در 
این نشسـت از مدیران منابع طبیعی اسـتان ها خواسـت با دسـتگاه های نظارتی ارتباط مسـتمر داشته باشـند و از آنان 

دعـوت کننـد تـا از طرح هـا و پروژه های در دسـت اجرای منابع طبیعـی بازدید کنند.

خســرو شــهبازی سرپرســت ســازمان جنگل هــا: 
حفــظ  هــدف  بــا  جنــگل  تنفــس  طــرح 
جنگل هــا بــا تــوان هرچــه بیشــتر ادامــه یافتــه 
و طــرح جایگزیــن را از ابتــدای ســال 99 اجرایــی 

می کنیــم.
در ایــن طــرح مشــارکت مردم اســاس کار اســت 
در منابع طبیعــی هــر جــا با مــردم کار مشــارکتی 

انجــام شــود، توفیــق بــه دســت مــی آید.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
تهــران بــا اشــاره بــه وضعیــت آلودگــی هــوای 
ــران گفــت: در راســتای اقدامــات تشــویقی  ته
ــاوگان  ــت ن ــوا بلی ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ب
حمــل و نقــل عمومــی تــا پایــان هفتــه نیم بهــا 
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  می شــود.به 
اســتانداری تهــران، محمــد تقــی زاده امــروز در 
ــی  ــش آلودگ ــروه کاه ــراری کارگ ــه اضط جلس
ــه  ــرایطی ک ــاس ش ــر اس ــت: ب ــوا اظهارداش ه
توســط ســازمان هواشناســی اعــالم شــده 
ــم  ــه شــاهد بودی ــود و ســامانه پرفشــاری ک ب
میــزان شــاخص آالینده هــا از مــرز هشــدار 
ــه  ــبب جلس ــن س ــه همی ــود ب ــه ب ــاال رفت ب
کمیتــه اضطــرار تشــکیل و موضوعــات و نحــوه 
اقدامــات پیشــگیرانه دنبــال شــد.وی بــا اشــاره 
ــه ضــرورت ترددنکــردن گروه هــای خــاص و  ب
بیمــاران در فضــای بــاز و لــزوم اطالع رســانی در 
ایــن زمینــه گفــت: بــرای برخــی ماشــین آالت 
ــت  ــژه ماشــین آالت ســنگین محدودی ــه وی ب
تــردد ایجــاد مــی شــود.تقی زاده افــزود: 
همچنیــن پلیــس راهــور مکلــف شــد برخــورد 
ــا ماشــین های فاقــد معاینــه  قاطــع و الزم را ب
ــاون  ــال کند.مع ــیکلت ها اعم ــی و موتورس فن
اســتاندار تهــران بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
طــرح کاهــش آلودگــی هــوا بــرای اولیــن ســال 
تجربــه می شــود و هنــوز اطالعــات الزم در ایــن 
ــم  ــل کنی ــت را تحلی ــا وضعی ــم ت ــه نداری زمین
بــه طــور همزمــان افزایــش 50 درصــدی هزینــه 
ــا  ــال شــود ت طــرح کاهــش آلودگــی هــوا دنب
بــه عنــوان عامــل بازدارنــده تاثیــر آن پیگیــری 
شــود و بــه عنــوان پایلــوت تاثیــر آن ســنجیده 
مــدارس  فعالیــت  دربــاره  شــود.تقی زاده 
ــای  ــع از فعالیت ه ــن مقط ــت: در ای اظهارداش
بدنــی و ورزشــی در مــدارس اجتنــاب شــود و 
ــه  ــاران خــاص موج ــوزان بیم ــت دانش آم غیب
تلقــی شــود و اگــر شــاخص ها بــه مــرز 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــدارس ب ــی م ــید تعطیل 150 رس
ــال  ــی دنب ــدارس ابتدای ــتانی ها و م پیش دبس
می شــود کــه البتــه طبــق پیش بینی هــای 
ــیم. ــت نمی رس ــن وضعی ــه ای ــی ب هواشناس

وی گفــت: محیــط زیســت بــه صنایــع و 
کارخانجــات آالینــده مثــل معــادن شــن و 
ــاز  ــر نی ــد و اگ ماســه هشــدارهای الزم را بدهن
ــا اقــدام شــود. ــی آنه ــه تعطیل ــود نســبت ب ب

ان
دگ

از سرگیری  کشتار غازهای مهاجرپرن
کشــتار بی رحمانــه پرنــدگان مهاجــر در فریدونکنــار 
ــزاران  ــه ه ــمت های آن ب ــه قس ــت ک ــریالی اس س
رســیده اســت و گویــا تمامــی نــدارد، ایــن ســریال 
بــا ورود پرنــدگان مهاجــر آغــاز و بــا ادامــه آن بــه 
ــبت  ــم نس ــال ه ــر س ــفانه ه ــه متاس ــد ک اوج می رس
بــه ســال گذشــته از فــراز بیشــتری برخــوردار است.نسل کشــی 
پرنــدگان مهاجــر در روزه ســکوت متولیــان امــر روز بــه روز ابعــاد 
وســیع تری یافتــه اســت، تجــارت وســیع و بیرحمانــه بــا میــراث 
طبیعــی ملــی و جهانــی توســط عــده ای افــراد ســودجو موجــب 
افــول انســانیت و تــاراج انفــال ملــی و نقــض آشــکار قوانیــن و 
ــت. از  ــده اس ــت ش ــط زیس ــی محی ــی و بین الملل ــررات مل مق
ــف  ــزرگ گونه هــای مختل ــا ورود دســته های ب دو روز گذشــته ب
غازهــای مهاجــر شــامل غــاز خاکســتری، غــاز پیشــانی ســفید 
بــزرگ و کوچــک )گونــه شــدیدا در معــرض انقــراض در ســطح 
ــت  ــازرد )حمایــت شــده(، عــروس غــاز )حمای ــاز پ ــان(، غ جه
ــم  ــار، کشــتار عظی ــاالب فریدونکن ــه ت ــاکل ب ــاز بارن شــده( و غ
آنهــا آغــاز شــده اســت. بــازار غیرقانونــی امــروز و روزهــای قبــل 
ــا  ــژه غازه ــه وی ــدگان مهاجــر ب ــواع پرن ــای ان ــو از الشــه ه ممل

ــن  ــای دروغی ــه ادع ــازار برپای ــن ب ــوده اســت. شــکل گیری ای ب
ــی  ــا اندک ــا ب ــود ام ــه می ش ــکاری توجی ــر و بی ــا فق ــارزه  ب مب
دقــت در قیمــت پرنــدگان می تــوان بــه کــذب بــودن ایــن 
ادعــای موهــوم پــی بــرد. پیــک قتــل عــام غازهــای مهاجــر در 
بــدو ورود و آغــاز دوره مهاجرتشــان اســت و کشــتار وســیع انــواع 
ــا نــام  گونه هــای غازهــا به وســیله نــوع خاصــی از دام هوایــی ب
»غــاز دام« تــا یــک مــاه آینــده هــر شــب ادامــه خواهــد داشــت. 
بــازار فریدونکنــار منشــا اصلــی نابــودی انــواع پرنــدگان مهاجــر 
ــدران و  ــق مازن ــایر مناط ــه س ــدوده بلک ــن مح ــط در ای ــه فق ن
اســتان های مجــاور بــه خصــوص اســتان گیــالن اســت. نمایــش 
کلیشــه ای جمــع آوری تورهــای هوایــی بــا ایــن توصیــف کــه بــا 
آنهــا برخــورد قانونــی می شــود در حالــی بــه اجــرا درمی آیــد کــه 
ــازار عرضــه بــدون هیــچ ممانعتــی بــه فعالیــت روزانــه ادامــه  ب
ــردی  ــوده و کارک ــز اثربخــش نب ــا هرگ ــن نمایش ه ــد. ای می ده
جــز در  تولیــد محتــوای خبــری بــرای فریــب اذهــان عمومــی 
نداشــته اســت. روش صیــد و شــکار گروهــی حیــات وحــش بــه 
صراحــت در قانــون منــع شــده اســت، بنابرایــن اصــل اســتفاده 
ــوع شــناخته می شــود. ــوان یــک روش ممن ــه عن ــی ب از دام هوای

مدیــرکل آلودگــی دریــا ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت: ارزیابــی و نمونه  برداری هــا از نقــاط 
ــه آزمایشــگاه  ــام و ب ــواحل قشــم انج ــف در س مختل
ــج هســتیم  ارســال شــده اســت، منتظــر جــواب نتای
تــا بــه پاســخی قطعــی دربــاره منشــاء آلودگــی 
نفتــی ایــن ســواحل برســیم.ضیاءالدین الماســی 
علمــی  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  یکشــنبه  روز 
ــک  ــال ی ــهریورماه امس ــدود 24 ش ــزود: ح ــا اف ایرن
نفتــی( در  نفتــی )گلوله هــای  تاربال هــای  ســری 
ــد  ــان می ده ــن نش ــد، ای ــاهده ش ــره قشــم مش جزی
ــد از  ــه بع ــاده ک ــاق افت ــال اتف ــی قب ــی نفت ــه آلودگ ک
مدتــی بــه صــورت گلوله هــای نفتــی بــه ســاحل 
رســیده اســت کــه اداره محیــط زیســت قشــم از 
ــی  ــای نفت ــن گلوله ه ــم از ای ــا و ه ــوبات، آب دری رس
ــت  ــت اهمی ــه عل ــی ب ــت حت ــرده اس ــرداری ک نمونه ب
موضــوع در منطقــه غواصــی کردنــد و نقاطــی کــه 
احتمــال می دادنــد منشــاء آلودگــی باشــد را نیــز 
ــام  ــت خ ــود، نف ــف موج ــق تعاری ــی کردند.طب بررس
یــا نفتــی کــه بــه طــور تصادفــی از تاسیســات، 
دکل هــای نفتــی، لولــه هــا و تانکرهــا وارد دریــا 
ــید  ــش خورش ــوی و تاب ــل ج ــر عوام ــود، در اث می ش
ــی  ــده و حالت ــظ ش ــبک تر، تغلی ــزای س ــر اج و تبخی
بــاد و  بــه خــود می گیــرد کــه جریــان  قیرگونــه 
ــه ســاحل  ــه صــورت تــوده در آورده و ب امــواج آنهــا ب
ــوال  ــود، معم ــه می ش ــال گفت ــه آن تارب ــه ب ــد ک می ران
رویــت تاربــال در ســواحل، از اولیــن هشــدارهای 

بــروز آلودگــی نفتــی اســت و اهمیــت گلوله هــای 
ــن هشــداردهندگی  ــه ســبب همی ــال ب ــا تارب ــی ی نفت
ــش در  ــک نفتک ــی ی ــت: حت ــار داش ــت.وی اظه اس
منطقــه حضــور داشــت کــه از آب اطــراف آن نیــز 
نمونه بــرداری کردنــد، بررســی هایی تــا االن انجــام 
دادیــم کــه در حــال جمع بنــدی آنهــا هســتیم تــا 
بتوانیــم اعــالم نظــر قابــل قبــول و قاطعــی از منشــاء 
ــه  آلودگــی نفتــی ســواحل قشــم داشــته باشــیم البت
ــه  ــا اینک ــود دارد ام ــی وج ــری گمانه زنی های ــک س ی
منشــاء را قطعــا اعــالم کنیــم نیازمنــد زمــان و انجــام 
ــام  ــال انج ــه در ح ــت ک ــی اس ــای تخصص آزمایش ه
ــت،  ــن از نف ــه داد: همچنی ــا هستیم.الماســی ادام آنه
رســوبات و آب مناطقــی کــه شــک داریــم مقــدار 
بیشــتر  اســتاندارد  بــه وضعیــت  نســبت  آلودگــی 
ــم  ــه ه ــه را ب ــی منطق ــم طبیع ــی نظ ــد و آلودگ باش
ــت  ــن وضعی ــا ای ــم ت ــرداری کرده ای ــز نمونه ب ــد نی بزن
ــات  ــزوم اقدام ــورت ل ــود و در ص ــخص ش ــز مش نی
الزم صــورت گیرد.مدیــرکل آلودگــی دریــا ســازمان 
ــاره عملیــات پاکســازی  حفاظــت محیــط زیســت درب
عملیــات  نفتــی گفــت:  آلودگــی  از  مناطــق  ایــن 
پاکســازی بــه نــوع ســاحل و اینکــه گلولــه نفتــی بــر 
ــی  ــت؛ گاه ــاوت اس ــته متف ــزی نشس ــه چی روی چ
ــه در  ــت ک ــره ای اس ــنگی و صخ ــاحل س ــا س وقت ه
ــود  ــه می ش ــم توصی ــو ه ــی شستش ــت حت ــن حال ای
ــی  ــت و در برخ ــه ای اس ــی و ماس ــاحل ِگل ــی س گاه
شــرایط اجــازه می دهیــم کــه محیــط خــودش آن 

را پاالیــش کنــد چــون ممکــن اســت دســت کاری 
افــزود:  شــود.وی  آلودگــی  پراکندگــی  موجــب 
بــر اســاس ضوابــط و دســتورالعمل های  بنابرایــن 
موجــود، عملیــات پاکســازی بــا همــکاری منطقــه 
آزاد قشــم، اداره کل بنــادر و دریانــوردی قشــم و اداره 
ــدودی  ــا ح ــده و ت ــام ش ــم انج ــت قش ــط زیس محی
گردشــگری  منظــر  از  ویــژه  بــه  ســواحل  مشــکل 
کــه  قســمت هایی  آن  امــا  اســت  شــده  مرتفــع 
ــد  ــح داده ش ــط ترجی ــاس ضواب ــر اس ــده ب باقی مان

کــه کمتــر دســت کاری شــود تــا آلودگــی بیشــتر 
ســازمان  دریــا  آلودگــی  نیابد.مدیــرکل  گســترش 
حجــم  میــزان  دربــاره  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــیب های آن  ــده و آس ــع آوری ش ــی جم ــی نفت آلودگ
بــه محیــط زیســت منطقــه بــه ویــژه محیــط زیســت 
اطالعاتــی  فعــال  زمینــه  ایــن  در  دریایــی گفــت: 
نداریــم امــا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع آخــر ایــن 
هفتــه بــه قشــم خواهــم رفــت تــا از نزدیــک موضــوع 

ــم. ــی کن را بررس

ــون  ــرای قان ــتای اج ــور در راس ــه برداری کش ــازمان نقش س

ــب  ــا غال ــه تنه ــات، ن ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس انتش

مفــاد ایــن قانــون و آیین نامــه اجرایــی آن را تمــام و 

ــواد  ــر م ــرای دیگ ــتای اج ــرده و در راس ــی ک ــال اجرای کم

ــر  ــر از آن و ب ــی فرات ــه حت ــته، بلک ــی برداش ــز گام های نی

ــور  ــه »منش ــون و بیانی ــن قان ــر ای ــم ب ــاس روح حاک اس

ــر  ــت تدبی ــای کالن دول ــهروندی« و »رویکرده ــوق ش حق

اســت.به  داده  انجــام  را  مکملــی  اقدامــات  امیــد«  و 

منشاءآلودگینفتیقشمدرحالبررسیاست

سرخه 
حصار

زلزله

 متخصصان زلزله شناسی 1٢ كشور گردهم می آیند

احداث ٢ پروژه  گردشگری در 
سرخه حصار كلید خورد

شناسـی  زلزلـه   متخصصـان 
12 کشـور در قالـب هشـتمین 
کنفرانـس بیـن  المللـی زلزلـه 
 شناسـی و مهندسـی زلزله، 20 تا 
22 آبـان مـاه در دانشـگاه شـهید بهشـتی گرد هـم می آیند.

عبدالرضـا سـروقد مقـدم دبیـر علمی هشـتمین کنفرانس 
بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزله گفـت: طی این 
کنفرانـس سـه روزه کـه در "مرکـز همایش هـای بین المللی 
دانشـگاه شـهید بهشـتی" برگزار می شـود؛ حدود 570 مقاله 
ارایـه می شـود کـه عـالوه بـر مقـاالت داخلـی، 32 مقاله نیز 
از سـایر کشـورهای جهان به دبیرخانه ارسـال شـده اسـت.
وی افـزود: پـس از فراخـوان چکیـده مقاله و در ابتـدای کار، 
حـدود 1028 چکیده مقاله به دبیرخانه هشـتمین کنفرانس 
زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه رسـید کـه در مرحلـه اول 
داوری هـا 570 چکیـده مقالـه پذیرفتـه شـد.مقدم با اشـاره 
بـه شـعار کنفرانـس »توسـعه پایـدار مبتنـی بـر دانـش در 
کشـورهای در معـرض خطر زلزله« تصریح کـرد: در مجموع 
12 کشـور از جمله: کانادا، آلمان، انگلستان، سوئیس، ایتالیا، 
نیوزلنـد، اسـلوونی، الجزایـر، چیـن، ژاپـن، ترکیـه و سـوریه 

در ایـن کنفرانـس شـرکت مـی کنند.دبیر علمی هشـتمین 
کنفرانـس بیـن المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه، 
خاطرنشـان کـرد: طی ایـن کنفرانس 11 سـخنران کلیدی از 
ایـن کشـورها حضور خواهند داشـت که به تبادل نظـر و ارائه 
جدیدتریـن اطالعات و یافته های علمـی خود در محورهای 
مختلـف کنفرانـس خواهند پرداخت.وی با اشـاره به سـعی 
در جهت گیری مطالعات پژوهشـی بر فعالیت های کاربردی 
گفـت: طـی روزهای برگزاری کنفرانس، 15 کارگاه و نشسـت 
هـای  چالـش  و  "درس آموخته هـا  جملـه:  از  تخصصـی 
بازسـازی، تعمیـر و مقاوم سـازی سـاختمان ها بعـد از زلزله 
سـرپل ذهـاب"، "جنبه هـای ژئوتکنیکی و زمین شناسـی در 
زلزله سـرپل ذهـاب: آموخته هـا و چالش ها"، "بـرآورد خطر 
زمین لـرزه و دریالرزه در زون فرورانشـی مکران: دسـتاوردها، 
نیازهـا و چالش های پیـش رو"، "ارزیابی نیازها بعد از رخداد 
سـانحه و برنامه ریـزی بازتوانـی اولیـه"، "خسـارت، رکـورد، 
مدل های غیرخطی و عدم قطعیت در کاربردهای مهندسـی 
زلزلـه بـر اسـاس عملکـرد"، "طـرح جامـع مدیریـت بحران 
زلزلـه؛ مطالعه موردی شـهر کـرج" برگزار و نیز نمایشـگاهی 

تخصصـی در حاشـیه آن برپـا خواهـد بود.

نامـه  تفاهـم  انعقـاد  پـی  در 
بیـن شـهرداری تهـران و وزارت 
بـر  مبنـی  کشـاوری  جهـاد 
و  جنگلـی  اراضـی  واگـذاری 
نظـر بـه طراحـی ده هـا پـروژه در بوسـتان جنگلی سـرخه 
حصـار ، فراخـوان جذب سـرمایه گـذار مربوط بـه دو پروژه 
گردشـگری بـرای اولیـن بار در این منطقه به نتیجه رسـید 
و رونـد احـداث دو پـروژه " بـوم کلبه " و " بـازارگل و گیاه " 
کلید خورد.به گزارش ایسـنا، مرتضی رحمان زاده، شـهردار 
منطقـه بـا بیـان اینکـه تفاهـم نامه اجـرای مدیریـت بهره 
وری و نگهـداری از پـارک هـای جنگلـی و توسـعه فضـای 
سـبز شـهر تهران در چارچـوب تبصره 1 مـاده 2 قانون ملی 
شـدن جنگل ها و مراتع کشـور بین وزارت جهاد کشـاورزی 
و شـهرداری تهـران بـه امضـاء رسـید، گفت: در این راسـتا، 
624 هکتـار از اراضـی بوسـتان جنگلـی سـرخه حصـار بـه 
شـهرداری منطقـه 13 بـه مـدت 30 سـال واگـذار شـد کـه 
بـا انعقـاد ایـن تفاهـم نامـه ، شـهرداری منطقـه 13 اقدام 

بـه اجرایـی کـردن پروژه هـای مربوط به قطب گردشـگری 
شـرق تهـران مطابـق بـا مأموریت هـای زیسـت محیطی 
کـرد.وی بـا اشـاره بـه فراخـون عمومـی و مناقصـه مربوط 
بـه بـازارگل و گیـاه و احـداث اقامتـگاه بـوم گـردی )بـوم 
کلبـه( گفـت : بـا توجـه بـه پیگیـری هـای انجام شـده و 
برگـزاری جلسـات متعـدد قطب گردشـگری شـرق تهران، 
بـرای اولیـن بـار فراخـوان جـذب سـرمایه گـذار بـه نتیجه 
رسـید و توانسـتیم در قالـب قـرار داد مشـارکتی، دو پروژه 
مربـوط بـه گردشـگری در ایـن منطقه را به مرحلـه اجرایی 
در بیاوریم.رحمـان زاده " احـداث اقامتـگاه بـوم گـردی" را 
یکی از پروژه های قطب گردشـگری شـرق تهران برشـمرد 
و افـزود: ایـن پـروژه در زمینـی بـه مسـاحت 5233 متـر 
مربـع بـا امکانات مختلفـی از قبیل کلبه، بوفه ، رسـتوران ، 
پارکینگ و... احداث می شـود. شـهردار منطقه 13 با اشاره 
بـه تعریف 12 غرفه رسـتوران و 12 کلبـه در این پروژه اظهار 
داشـت: عـالوه بـر اینکـه کلبه هـا همـراه با امکانـات کامل 
، محل مناسـبی برای اسـکان موقت گردشـگران هسـتند.

افزایش تلفات آتش سوزی در استرالیا
مقامات استرالیایی اعالم کردند: در آتش سوزی های اخیر در بیشه زارهای این کشور دست کم 150 
واحد مسکونی تخریب شده  است.

بلیت ناوگان حمل و نقل 
عمومی پایتخت نیم بها 

می شود

ان
یاه

نقش گیاهان آپارتمانی در تصفیه هوای خانهگ
ــام را در  ــاور ع ــد ب ــش جدی ــک پژوه ــج ی نتای
ــی در  ــان آپارتمان ــه گیاه ــی ک ــش مهم ــورد نق م
ــرد. ــد، رد ک ــا می کنن ــه ایف ــوای خان ــه ه تصفی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری دیلــی میــل بــه نقــل 
از مایــکل وارینــگ اســتاد مهندســی معمــاری و 
ــرای  ــا، ب ــل در فیالدلفی ــگاه درکس ــت دانش ــط زیس محی
ــر  ــی براب ــه هوای ــازی و تصفی ــت پاکس ــه خاصی ــتیابی ب دس
بــا بــاز کــردن تعــدادی پنجــره، بــه چیــزی بیــن 10 تــا هــزار 
ــع  ــر مرب ــر مت ــا- در ه ــه آن ه ــاد و گون ــه ابع ــته ب ــاه –بس گی
ــن  ــق در ای ــال تحقی ــر 30 س ــه ب ــا تکی ــگ ب ــاز دارید.وارین نی
بــاره و بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه گیاهــان در فیلتــر ســموم 
 )VOCs( ــرار ــی ف ــات آل ــه ترکیب ــوم ب ــوا موس ــود در ه موج
چــون بنــزن خیلــی کنــد عمــل می کننــد، افســانه نقــش 
گیاهــان آپارتمانــی در تصفیــه هــوای خانــه را رد می کنــد. 
ترکیبــات آلــی فــرار دســته ای از ترکیبــات شــیمیایی هســتند 
کــه در پــی ســوزاندن چــوب، زغــال ســنگ و بنزیــن بــه 
اتمســفر وارد می شــوند و می تواننــد بــه ایجــاد ناراحتــی 
ــه  ــداوم و ســرطان ری ــو، ســردردهای م ــی و گل در چشــم، بین

ــی  ــاور نادرســت در مــورد گیاهــان آپارتمان منجــر شــوند.این ب
ــد  ــاز ش ــا آن آغ ــان ب ــال 1989 و هم زم ــار در س ــتین ب نخس
ــی گیاهــان در  ــر احتمال ــی را در مــورد تاثی کــه ناســا تحقیقات
ــی  ــتگاه های فضای ــرطان زا در ایس ــیمیایی س ــواد ش ــر م فیلت
آغــاز کــرد. پژوهشــگران بــرای تاییــد فرضیــه خــود یــک گیــاه 
ــب  ــر مکع ــک مت ــر از ی ــذ کوچک ت ــه بی منف ــک محفظ را در ی
ــای  ــا 70 درصــد آالینده ه ــک روز، ت ــد. در عــرض ی ــرار دادن ق
ــک  ــا ی ــن رفتند.ام ــاه از بی ــن گی ــط ای ــوا توس ــمی در ه س
ــک  ــان در ی ــک آپارتم ــای ی ــا فض ــته ب ــک بس ــه کوچ محفظ
ــن  ــان، ای ــذر زم ــاوت دارد. در گ ــی تف ــزرگ خیل ــاختمان ب س
ــد،  ــام ش ــی آن انج ــه در پ ــی ک ــا و پژوهش های ــق ناس تحقی
ــاوت  ــال متف ــواردی کام ــه م ــده و ب ــارج ش ــی خ ــن اصل از مت
تعمیــم داده شــد.به گفتــه مولفــان ایــن پژوهــش جدیــد، در 
ــه طــور  ــه ب ــی هــوای راکــد داخــل خان یــک آپارتمــان معمول
ــن می شــود.  ــه جایگزی ــازه خــارج از خان ــوای ت ــا ه ــداوم ب م
ــان  ــه محقق ــا محیطــی ک ــد در مقایســه ب ــن فرآین ســرعت ای
ــد،  ــه بودن ــر گرفت ــود در نظ ــه خ ــش فرضی ــرای آزمای ــا ب ناس

ــر اســت . بســیار باالت

ت
شس

رون
ف

سـازمان نقشـه برداری کشـور اعـالم کـرد کـه هـزار و 800 
کیلومتر مربع در استان اصفهان تحت تأثیر فرونشست 
12.5 سـانتیمتری قـرار دارد و 164 هـزار نفـر در معرض 
ایـن خطـر قـرار دارند.بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نقشـه برداری 
کشـور، ایـن سـازمان بـه عنـوان متولـی اعـالم نـرخ فرونشسـت، بـه 
درخواسـت وزارت کشـور و سـازمان مدیریـت بحـران، بـه طور مسـتمر 
اقـدام بـه تهیه نقشـه فرونشسـت دشـت های کشـور می کنـد. آخرین 
مطالعـات این سـازمان به بررسـی نرخ فرونشسـت در دشـت مشـهد 
اختصـاص داشـت کـه نتایـج آن در قالـب نامـه ای از سـوی مسـعود 
شـفیعی رئیس سـازمان نقشـه برداری کشـور، به 21 مقام مسئول ارائه 
شـد و بعـد از آن اطلـس فرونشسـت اصفهـان تهیه شـد.  16 مخاطب 
نامـه جدیـد رئیـس سـازمان نقشـه برداری کشـور دربـاره فرونشسـت 
معـاون  نوبخـت  محمدباقـر  اصفهـان  اسـتان  در  سـانتیمتری   12.5
رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، عبدالرضـا 
رحمانی فضلـی وزیـر کشـور، محمـد اسـالمی وزیـر راه و شهرسـازی، 
عیسـی کالنتـری معـاون رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان حفاظت از 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1588 | دوشنبه  20 آبان  1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ــرای  ــا معضــل اساســی ب ــی و ریزگرده اســت و بیابان زای
ــرای  ــی را ب ــت تعهدات ــوند و دول ــوب می ش ــور محس کش
وزارت نفــت نســبت بــه تحویــل مالــچ بــه ســازمان ایجــاد 
ــا مالــچ پاشــی و ایجــاد بادشــکن های  کــرده اســت تــا ب
زنــده و غیــر زنــده نســبت بــه تثبیــت شــن های روان اقدام 
کنیم.سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور در ایــن نشســت از مدیــران منابع طبیعــی اســتان ها 
خواســت بــا دســتگاه های نظارتــی ارتبــاط مســتمر داشــته 
باشــند و از آنــان دعــوت کننــد تــا از طــرح هــا و پروژه هــای 
در دســت اجــرای منابع طبیعــی بازدیــد کننــد.وی ارتبــاط بــا 
دانشــگاه ها و موسســات تحقیقاتــی را الزمــه کار در منابــع 

طبیعی دانســت و اســتفاده از نظــرات و پیشــنهادات آنان را 
در پیشــبرد اهــداف منابــع طبیعــی امــری اساســی خوانــد.

در نشســت تبــادل نظــر و پیگیــری برنامه هــای اجرایــی بــا 
مدیــران ســتادی و اســتانی منابع طبیعــی سراســر کشــور، 
ــور  ــول مح ــود را ح ــای خ ــتان ها برنامه ه ــران کل اس مدی
نهــال کاری، تولیــد نهــال و ســطح زیــر پوشــش آن ارائــه 

کردنــد.

بیماری شمشاد هیرکانی چالش مهم سازمان 
جنگل ها است

سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور، بیمــاری درختــان شمشــاد در جنگل های شــمال را 

ــمرد و از  ــازمان برش ــن س ــم ای ــای مه ــی از چالش ه یک
محققــان خواســت بــا حضــور در جنگل هــای شــمال ایــن 
بیماری هــا را رویــت و جهــت رفــع مشــکالت بــا ســازمان 
جنگل هــا همــکاری کننــد. شــهبازی در ادامــه بــه نقــش 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــای هیرکان ــت جنگل ه و اهمی
ــان  ــه جنگل ش ــرفته ب ــه و پیش ــعه یافت ــورهای توس کش
اهمیــت می دهنــد و ســازمان جنگل هــا نیــز تمــام تــالش 
ــای  ــن جنگل ه ــا و توســعه ای ــظ، احی ــرای حف خــود را ب
ارزشــمند بــه کار گرفتــه اســت.  وی آبخیــزداری را راهکاری 
مناســب بــرای جلوگیــری از تخریــب ســرزمین و افزایش 
ــرای  ــا اج ــد: ب ــادآور ش ــمرد و ی ــی برش ــش گیاه پوش

طرح هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری بخــش قابــل 
توجهــی از احیــای قنات هــا در دســتور کار ســازمان قــرار 
دارد و همکاری هــای علمــی و تحقیقاتــی در کنــار دانــش 
بومــی جوامــع محلــی می توانــد در احیــای قنات هــا موثــر 

واقــع شــود.

وظیفه سازمان جنگل ها در حفظ آب و 
خاک بی بدیل است

رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی 
نیــز وظایــف ســازمان جنگل هــا را در حفــظ منابــع پایــه 
و آب و خــاک کشــور بســیار پــر اهمیــت خوانــد و اعــالم 
کــرد: ایــن موسســه تحقیقاتــی آمادگــی خــود را در زمینــه 
علمــی و تحقیقاتــی در جهــت حفاظــت خــاک، اســتقرار 
ــان  ــرای نجــات درخت ــاه و موضوعــات گیاهپزشــکی ب گی
شمشــاد اعــالم خواهــد کرد.کاظــم خــاوازی گفــت: 
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج پتانســیل خوبــی 
در زمینــه اصــالح بــذر گیاهــان دارویــی و مرتعــی در 
ــد  ــع دارد و می توان ــا و مرات ــات جنگل ه موسســه تحقیق
ــار  ــی را در اختی ــی و تحقیقات ــای علم ــش و یافته ه دان
بخــش اجــرا قــرار دهد.شمشــاد هیرکانــی بــا نــام علمــی 
Buxus hyrcana Pojark درختــی همیشــه ســبز و 
ــران اســت  ــی در شــمال ای ــای هیرکان ــی در جنگل ه بوم
کــه در فهرســت گونه هــای گیاهــی در خطــر انقــراض 
اتحادیــه بین المللــی حفــظ طبیعــت )IUCN( قــرار 
ــون و 900 هــزار  ــک میلی ــا ی ــی ب دارد.جنگل هــای هیرکان
هکتــار وســعت دارای 90 گونــه درختــی و 211 گونــه 
ــت  ــت و هش ــوع آف ــون 33 ن ــت و تاکن ــه ای اس درختچ
ــت. ــده اس ــایی ش ــان آن شناس ــاری در درخت ــوع بیم ن
ــزاری  ــا خواســتار برگ وی از سرپرســت ســازمان جنگل ه
نشســت های هم اندیشــی بــه شــکل مســتمر و گســترش 
همکاری هــای دو جانبــه شــد.بیماری ســوختگی و آفــت 
ــب از  ــه ترتی ــه ب ــاد ک ــب پره شمش ــوار ش ــه برگ خ پروان
ســال 1389و 1395در جنگل هــای هیرکانــی شــیوع 
ــت  ــه فعالی ــاران ب ــرف و ب ــا، ســرما و ب ــد، در گرم یافته ان
ــت راه هــای  ــل محدودی ــه دلی ــد و ب ــه می دهن خــود ادام
شمشادســتان های  از  وســیعی  عرصه هــای  مبــارزه، 
شــمال را نابــود کرده اند.بیمــاری ســوختگی شمشــاد بــر 
اثــر فعالیــت دو نــوع قــارچ میکروســکوپی بــه نام هــای 
 Cylindrocladium( بوکســیکوال  ســیلندروکالدیوم 
 Calonectria( و کالونکتریا پســودوناویکوالتا )buxicola
ــاری  ــن بیم ــود می آید.ای ــه وج pseudonaviculata( ب
ــرگ  ــوه ای در ب باعــث چروکیدگــی و ایجــاد لکه هــای قه
ــش  ــا در بخ ــترده بافت ه ــریع و گس ــرگ س ــاه و م گی
ــود. ــاه می ش ــی گی ــمت های هوای ــه قس ــا هم ــده ی عم
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سرپرست سازمان جنگل ها: طرح جایگزینی جنگل های کشور از سال آینده اجرا می شود

ــون  ــرای قان ــتای اج ــور در راس ــه برداری کش ــازمان نقش س

ــب  ــا غال ــه تنه ــات، ن ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس انتش

مفــاد ایــن قانــون و آیین نامــه اجرایــی آن را تمــام و 

ــواد  ــر م ــرای دیگ ــتای اج ــرده و در راس ــی ک ــال اجرای کم

ــر  ــر از آن و ب ــی فرات ــه حت ــته، بلک ــی برداش ــز گام های نی

ــور  ــه »منش ــون و بیانی ــن قان ــر ای ــم ب ــاس روح حاک اس

ــر  ــت تدبی ــای کالن دول ــهروندی« و »رویکرده ــوق ش حق

اســت.به  داده  انجــام  را  مکملــی  اقدامــات  امیــد«  و 

گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نقشــه برداری کشــور، 

و  انتشــار  قانــون  اجــرای  مســئول  وزیــری  نســرین 

دسترســی آزاد بــه اطالعــات در ســازمان نقشــه برداری 

ــر کمیســیون  ــه حســین انتظامــی دبی ــه ای ب کشــور در نام

ــات  ــار جزئی ــات، انتش ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس انتش

ــه از  ــور ک ــه برداری کش ــازمان نقش ــه س ــای ماهان هزینه ه

ــت  ــده اس ــام ش ــا انج ــون مرتب ــال 1397 تاکن ــاه س آذرم

ــمرد. ــازمان برش ــن س ــات ای ــن اقدام ــی از مهمتری را یک

ــی  ــزارش مفصل ــه گ ــن ارائ ــه ضم ــن نام ــه ای وی در ادام

ــات  ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس ــون انتش ــرای قان از اج

ــور  ــه برداری کش ــازمان نقش ــت: س ــازمان، نوش ــن س در ای

ــه  ــی آزاد ب ــار و دسترس ــون انتش ــرای قان ــتای اج در راس

اطالعــات، نــه تنهــا غالــب مفــاد ایــن قانــون و آییــن نامــه 

اجرایــی آن را تمــام و کمــال اجرایــی کــرده و در راســتای 

اجــرای دیگــر مــواد نیــز گام هایــی برداشــته، بلکــه حتــی 

ــون و  ــن قان ــر ای ــم ب ــاس روح حاک ــر اس ــر از آن و ب فرات

ــای کالن  ــهروندی«و »رویکرده ــوق ش ــه »منشــور حق بیانی

ــام  ــز انج ــی را نی ــات مکمل ــد« اقدام ــر و امی ــت تدبی دول

ــات  ــات »انتشــار جزئی ــن اقدام ــن ای داده اســت. مهمتری

از  کشــور  نقشــه برداری  ســازمان  ماهانــه  هزینه هــای 

آذرمــاه ســال 1397 تــا کنــون بــوده اســت. ایــن اطالعــات 

ــی،  ــفافیت مال ــاد ش ــور ایج ــه منظ ــی ب ــای مال و گزارش ه

ــا فســاد، برقــراری محیــط رقابــت پذیــر ســالم و  مبــارزه ب

ــر فعالیــت   ــی ب عدالــت اقتصــادی و تحقــق نظــارت همگان

و  داوطلبانــه  کامــالً  به طــور  اجرایــی؛  هــای  دســتگاه 

ــار در طــول فعالیــت 66 ســاله ســازمان  ــرای نخســتین ب ب

ــادردر  ــی ن ــه اقدام ــد ک ــر ش ــور، منتش ــه برداری کش نقش

ــه  ــز ب ــی، نی ــی و حکومت ــتگاه های اجرای ــر دس ــان دیگ می

شــمار می رود.همچنیــن در راســتای قانــون دسترســی 

آزاد بــه اطالعــات و اطــالع رســانی از معامــالت و بــا توجــه 

بــه مــاده 23 قانــون برگــزاری مناقصــات )مصــوب 1383( 

ــوب 1395(  ــهروندی )مص ــوق ش ــور حق ــاده 70 منش و م

کــه صراحــت دارنــد حــق شــهروندان اســت کــه بــه صــورت 

برابــر و بــا شــفافیت کامــل از اطالعــات اقتصــادی از جملــه 

ــات  ــا و مناقص ــده ه ــزاری مزای ــه برگ ــوط ب ــات مرب اطالع

مطلــع شــوند؛ اطالعــات ســازمان نقشــه بــرداری کشــور از 

ــدارکات الکترونیکــی در قســمت شــفاف  ــق ســامانه ت طری

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــار عم ــالت در اختی ــازی معام س

ــه  ــور ک ــه برداری کش ــازمان نقش ــته س ــدام برجس ــر اق دیگ

فراتــر از قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات 

ــه؛  ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــه م ــن نام ــده و در ای ــام ش انج

اعــالم ســه فراخــوان عمومــی بــرای انتخــاب بیــش از 76 

کارشــناس، مدیــر پایــه، میانــی و ارشــد ایــن ســازمان بــه 

ترتیــب در آذر و اســفند مــاه ســال 1397 و تیــر مــاه ســال 

1398 اســت کــه بــه ترتیــب 59، 82 و 108 نفــر متقاضــی 

شــرکت در ایــن فراخوان هــا بودنــد. از ایــن میــان انتصــاب 

7 مدیــر میانــی و کالن ســازمانی قطعــی شــده و انتصــاب 

ــتی  ــل اداری و حراس ــی مراح ــغول ط ــر مش ــر دیگ 8 مدی

ــری  ــه کارگی ــوان ب ــازمان فراخ ــن س ــر ای اســت.اقدام دیگ

ــر  ــه ســربازی( در راســتای تدابی ــه )امری مشــمولین وظیف

ــه العالــی«، مــاده  رهبــر معظــم انقــالب اســالمی »مــد ظّل

ــور و  ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح 33 قان

ــود. ــی ب ــه عموم ــت وظیف ــون خدم ــتم قان ــل هش فص

اجرایکاملقانونانتشارودسترسیآزادبه
اطالعاتدرسازماننقشهبرداری

سـازمان نقشـه برداری کشـور، چارت های ) نقشـه ( الکترونیک ناوبری 
دریایـی در مقیـاس 100.000 را کـه از آب هـای جنوبـی دریـای  خـزر تولید 
کـرده اسـت؛ پـس از انجام کنترل های نهایـی و تایید مراجع بین المللی 
بر اسـاس آخرین استانداردهای سـازمان جهانی هیدروگرافی، منتشر و 
در اختیـار دریانـوردان قرار داد. با انتشـار این چارت هـا، تعداد چارت های 
منتشـر شـده این سـازمان در سـطح بین المللی بـه 53 چـارت ناوبری 
دریایـی رسـید.به گـزارش روابـط عمومی سـازمان نقشـه برداری کشـور، 
علـی سـلطانپور مدیـر آبنـگاری و امـور جزرومـدی ایـن سـازمان ضمن 
اعـالم خبـر انتشـار چارت های جدیـد گفت: انتشـار چارت هـای دریایی 
در سـطح بین الملـل از سـال 1394 و از طریق کمیته ملـی هیدروگرافی 
آغـاز و تاکنـون 53 چارت الکترونیک ناوبری از آب های شـمال و جنوب 
کشـور منتشـر شـده اسـت.وی افـزود: از این تعـداد 44 چـارت مربوط 
بـه خلیـج فـارس و دریـای عمـان و 9 چـارت مربـوط به جنـوب دریای 
خـزر اسـت. چارت هـای منتشـر شـده قبلـی از سـواحل جنوبـی دریای 
خـزر شـامل چارت هـای بانـد کاربـری بنـدری از بنـادر انزلـی و امیرآباد، 
چارت هـای دسترسـی نوشـهر، فریدونکنـار و انزلـی بودنـد. چارت هـای 
سـاحلی جدیـد در مقیـاس 100.000 نیز از چارت امیرآبـاد به بندر ترکمن، 
بابلسـر بـه امیرآبـاد، چلنـدر بـه بابلسـر و کیاشـهر بـه کالچای هسـتند. 
سـازمان نقشـه برداری کشـور اکنـون در حـال انجـام آخریـن مراحـل 
کنترلـی بـر روی چارت هـای باقیمانده از سـواحل جنوبی خزر اسـت که 
به زودی از طریق کمیته ملی هیدروگرافی منتشـر خواهد شد.سـلطانپور 
خاطرنشـان کـرد: دریـای خزر)کاسـپین( از اهمیـت زیـادی در زمینـه 
تجـارت دریایـی بیـن جمهوری اسـالمی ایران و کشـورهای حاشـیه آن 
برخـوردار بـوده از این رو، تهیه و انتشـار چـارت از بخش جنوبی این دریا 
که تحت حاکمیت جمهوری اسـالمی ایران اسـت، از دو سـال پیش در 
اولویت های سـازمان نقشـه برداری کشـور و کمیته ملی هیدروگرافی قرار 
گرفت.مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی سـازمان نقشـه برداری کشـور 
بـا بیـش از سـه دهـه تجربـه در زمینـه هیدروگرافـی، تهیـه چارت های 
دریایی از آبهای جنوب و شـمال کشـور را برعهده دارد و حاصل آن تولید 

صدهـا چـارت دریایـی در مقیاس های مختلف اسـت. 

انتشار چهار چارت دریایی 
بین المللی جدید از خزر

خبر
دور دنیا با شتر دوكوهانه ایرانی

ــتر  ــی ش ــدف معرف ــا ه ــی ب ــرد ایران ــک جهانگ ی
ــان  ــراض( در جه ــر انق ــی) در خط ــه ایران دوکوهان
روز شــنبه ســفر خــود بــه دور دنیــا را از شهرســتان 
ــری رودان  ــد امی ــاز کرد.دکترمحم ــهر آغ مشگین ش
کــه قصــد دارد ایــن ســفر ســخت و مســیر طوالنــی را بــه دور دنیــا طــی کند روز 
شــنبه بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: ایــن ســفر توســط ســازمان خواروبــار جهانــی) 
فائــو ( و بــا همــکاری ســازمان تحقیقــات امــور دام کشــور برنامه ریــزی شــده 
ــارج  ــور خ ــان از کش ــوری آذربایج ــرز جمه ــق م ــد دارد از طری ــت.وی قص اس
ــا و  ــی ،آفریق ــکای جنوب ــکای التیــن ،آمری ــا ، آمری شــده و پــس از گــذر اروپ

ــردد. ــران بازگ ــارس در ای ــه ســواحل خلیج ف اقیانوســیه و آســیا ب

برخی مدیران نفتی دیدگاه توسعه ای 

به خوزستان ندارند
اسـتاندار خوزسـتان گفت: وزیر نفت همواره خـود را برای 
حـل مشـکالت خوزسـتان متعهـد می دانـد امـا برخـی 
مدیـران نفتـی چنیـن دیدگاهـی نسـبت به این اسـتان 
ندارند.غالمرضا شـریعتی در حاشـیه آیین افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشـی غدیر در 
منطقـه کـوی علـوی اهـواز درخصـوص انتقاد شـهردار از بـی تفاوتی وزارت نفت نسـبت 
به خوزسـتان و کالنشـهر اهواز بیان کرد: خوزسـتان خاسـتگاه تولید نفت است و انتظار 
می رود شـرکت نفت گام هایی برای تسـهیل مدیریت شـهری در این کالنشـهر بردارد. 
وی بیـان کـرد: وزیـر نفـت در زمـان بـروز تداخـل میان منافع شـهری و تولیـد نفت به 
دنبـال ارائـه راهکارهایـی اسـت تـا ضمن عدم آسـیب رسـانی بـه تولید نفت بـه عنوان 

یـک سـرمایه ملی، شـهر اهـواز نیز توسـعه یابد.

مشاهده پلنگ مادر به همراه 
دو توله در شیروان

مدیــرکل محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت: 
تولــه روز  بــه همــراه دو  پلنــگ مــادر  ردپــای 
ــل و ســرانی  ــه حفاظــت شــده گلی ــنبه در منطق ش
شهرســتان شــیروان دیــده شد.ســیداصغر مطهــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا اظهــار داشــت:  در نیمــه نخســت امســال هفــت نوبــت پلنــگ در مناطــق 
مختلــف ایــن شهرســتان دیــده شــده بــود.وی بــا بیــان اینکــه پلنــگ زندگــی 
مخفــی و شــبانه دارد گفــت: پلنــگ خــوی تهاجمــی نــدارد و از مواجــه با انســان 
گریــزان اســت مگــر در شــرایط خــاص.وی افــزود: مشــاهده فــراوان پلنــگ در 
ــرای یافتــن  ــه اســت کــه ب ــه دلیــل افزایــش تعــداد ایــن گون ســال جــاری ب

طعمــه نزدیــک روســتاها مــی شــوند.

شتر

خوزستان

پلنگ 

اولین مرحله رهاسازی پرنده در فاز دو باغ پرندگان تهران
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار گفت: اولین مرحله ی رهاسازی 

پرنده در فاز دو باغ پرندگان با موفقیت انجام شد.

تیمـی بین المللـی از دانشـمندان بـا بررسـی الگوهای بیـان ژن در یک 
هـزار و 124 گونـه گیـاه و جلبـک جامع ترین نقشـه توالی ژنـی گیاهان 
سـبز را ترسـیم کردند.بـه گـزارش پایگاه اینترنتی سـای نیـوز، خانواده 
گیاهـان سـبز یـا Viridiplantae بـا نزدیـک بـه 450 تـا 500 هزار عضو 
متنـوع نقـش مهمـی در اکوسیسـتم های زمینـی و آبزی ایفـا می کند. 
تنـوع زیسـتی در بیـن این نـوع از گیاهان بـه ظهـور نوآوری های جدید 
در حـوزه کشـاورزی و رشـد جمعیـت انسـان کمـک کرده اسـت. با این 
وجـود تمرکـز بیشـتر پژوهش هـای انجـام شـده در حـوزه گیاهـان تـا 
ایـن جـای کار تنها بـر گیاهانی که در دسـته محصوالت کشـاورزی قرار 
می گیرنـد و تعـدادی از گونـه مدل هـا محـدود بـوده اسـت؛ رویکـردی 
کـه داسـتان تکامـل گروهـی از موجـودات را کـه از یـک جـد مشـترک 
تکامـل یافته انـد و امـروز تنـوع آن هـا بـه نزدیک بـه نیم میلیـون گونه 
می رسـد، نادیـده می گیرد.حـال تیمـی بین المللـی از دانشـمندان کـه 
در میـان آن هـا دو پژوهشـگر ایرانـی بـا نام هـای سـیاوش میرعـرب 
دانش آموختـه کارشناسـی مهندسـی بـرق دانشـگاه تهـران و عرفـان 
سـیاری دانش آموخته کارشناسـی مهندسـی برق دانشـگاه شریف نیز 
حضـور دارنـد، برای دسـتیابی به دیـدی کلی از تکامل گیاهـان، نزدیک 
به هزار گونه جلبک سـبز، خزه، سـرخس، گیاهان گلدار و دیگر اعضای 
خانـواده گیاهـان سـبز را جهـت بررسـی الگوهـای بیـان ژن توالی یابی 
کردنـد. مولفـان ایـن پژوهـش از ژن هـای تـک کپـی برای شناسـایی 
گسـترش خانواده هـای ژنـی پیـش از تکامـل خانـواده گیاهان سـبز و 
تکثیـر ژنومـی کـه در جریـان تکامـل این نـوع از گیاهان بـه پیچیدگی 
عملکـرد ژن منتهی شـد، اسـتفاده کردند.با اسـتفاده از تصویـر بزرگ و 
کلی تـری کـه ایـن نقشـه فراهـم می کنـد، می تـوان تغییراتـی را که در 
جریـان تکامـل در ژنـوم گیـاه روی داده انـد، درک کـرد و همچنیـن بـه 
بررسـی تغییـرات ایجاد شـده در خصوصیات فیزیکی گیاه، سـاختار و 
ماهیـت آن و هـر ویژگی موردنظر دیگر در جریـان این فرآیند پرداخت. 
ایـن پژوهـش گسـترده همچنین بـه محققـان در درک تنـوع کارکردی 
خانواده هـای ژنـی و روابـط میان گونه ای کمک می کنـد. یافته های این 
پژوهـش همیـن حاال نیز به چندین کشـف جدید در مـورد بقا و تکامل 

خانواده هـای ژنـی در متابولیسـم و رشـد گیاه منتهی شـده اسـت.

ترسیم جامع ترین نقشه 
توالی ژنی گیاهان سبز

ت
شس

رون
بیش از هزار کیلومتر از اصفهان تحت تأثیر ف

فرونشست شدید است
سـازمان نقشـه برداری کشـور اعـالم کـرد کـه هـزار و 800 
کیلومتر مربع در استان اصفهان تحت تأثیر فرونشست 
12.5 سـانتیمتری قـرار دارد و 164 هـزار نفـر در معرض 
ایـن خطـر قـرار دارند.بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نقشـه برداری 
کشـور، ایـن سـازمان بـه عنـوان متولـی اعـالم نـرخ فرونشسـت، بـه 
درخواسـت وزارت کشـور و سـازمان مدیریـت بحـران، بـه طور مسـتمر 
اقـدام بـه تهیه نقشـه فرونشسـت دشـت های کشـور می کنـد. آخرین 
مطالعـات این سـازمان به بررسـی نرخ فرونشسـت در دشـت مشـهد 
اختصـاص داشـت کـه نتایـج آن در قالـب نامـه ای از سـوی مسـعود 
شـفیعی رئیس سـازمان نقشـه برداری کشـور، به 21 مقام مسئول ارائه 
شـد و بعـد از آن اطلـس فرونشسـت اصفهـان تهیه شـد.  16 مخاطب 
نامـه جدیـد رئیـس سـازمان نقشـه برداری کشـور دربـاره فرونشسـت 
معـاون  نوبخـت  محمدباقـر  اصفهـان  اسـتان  در  سـانتیمتری   12.5
رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، عبدالرضـا 
رحمانی فضلـی وزیـر کشـور، محمـد اسـالمی وزیـر راه و شهرسـازی، 
عیسـی کالنتـری معـاون رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان حفاظت از 

محیـط زیسـت، محمود حجتـی وزیر جهادکشـاورزی، اسـماعیل نجار 
رئیـس سـازمان مدیریـت بحران کشـور، محمـد شـکرچی زاده رئیس 
مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی، دکتر علیرضا شهیدی رئیس 
سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور، رضایی اسـتاندارا 
سـتان اصفهان، اکبری رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان 
اصفهـان و اقایـان فوالدگـر،  عابـدی،  سـالک کاشـانی، تاج الدیـن و 
کامران دسـتجردی نماینـدگان اصفهان در مجلـس و محمودی نماینده 
مـردم شـهررضا و دهاقـان در مجلـس دهـم شـورای اسـالمی اسـت.
شـفیعی در ایـن نامـه اظهـار داشـت: بـر اسـاس آخریـن گزارش هـای 
دوره ای سـازمان نقشه برداری کشـور در دشت های استان اصفهان، هزار 
و 800 کیلومترمربع با نرخ فرونشسـت 12.5 سـانتیمتر در سـال مواجه 
شـده کـه 570 کیلومتـر تأسیسـات و شـریان های حیاتـی و ارتباطـی 
را تحـت الشـعاع خـود قـرار داده اسـت. همچنیـن 164 هـزار، نفـر از 
جمعیت اصفهان نیز تحت تأثیر این پدیده هسـتند.مطالعات سـازمان 
نقشـه برداری کشـور حاکی از آن اسـت که در دشت مهیار 559 کیلومتر 

فرونشسـت تـا 9 سـانتی متر وجـود دارد.  

عی
طبی

بع 
نقش صاحب نظران در پیشبرد اهداف منابع طبیعیمنا

و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت 
پیشکســوتان،  گفــت:  کشــور  آبخیــزداری 
ــی دارای  ــتگان منابع طبیع ــران و بازنشس صاحبنظ
دانــش و تجــارب ارزشــمند هســتند کــه اســتفاده 
ــع   ــد مناب ــان می توان ــته های آن ــا و دانس از اندوخته ه
طبیعــی را بــرای رســیدن بــه اهــداف بلندمــدت یــاری کنــد. 
خســرو شــهبازی در ســی و یکمیــن جلســه ســتاد هماهنگــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــداری ب ــزداری و آبخوان ــای آبخی ــرای طرح ه اج
اســتفاده از دانــش بومــی و تکنولــوژی روز دنیــا بــرای حفاظت از 
انفــال و منابــع طبیعــی خاطرنشــان کــرد: امــروز یــگان حفاظــت 
بــرای صیانــت از منابــع  طبیعــی و پیشــگیری از تخریــب و 
تصرفــات اراضــی ملــی بــا چالش هــای مختلفــی روبــرو اســت و 
بــرای رهایــی از وضعیــت موجــود بخــش حفاظــت بایــد مجهــز 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــی باش ــش و ارزیاب ــی، پای ــتم دیده بان ــه سیس ب
قبــل از وقــوع تخلــف از آن جلوگیــری کنــد.وی حفاظــت، احیــاء، 
ــف  ــی را از وظای ــع طبیع ــی از مناب ــرداری اصول ــعه و بهره ب توس
اصلــی ســازمان جنگل هــا برشــمرد و افــزود: بایــد ارتبــاط منابــع 
ــت  ــه حفاظ ــا ب ــود ت ــتر ش ــه روز بیش ــردم روز ب ــا م ــی ب طبیع

بهینــه از ایــن منابــع ارزشــمند منجــر شود.سرپرســت ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور همچنیــن تصریــح کــرد: 
مــا بایــد تحلیــل مشــخصی از شــرایط موجــود داشــته باشــیم 
ــا 40 ســال پیــش  ــی را در 30 ت ــرا ممکــن اســت روش های زی
ــی  ــد کارای ــر آن روش نتوان ــون دیگ ــه اکن ــم ک ــه ای ــه کار گرفت ب
الزم را داشــته باشــد. وی ادامــه داد: اکنــون منابــع طبیعــی بــا 
متغیرهــای مختلفــی روبــرو اســت و تغییــرات اقلیمــی به طــور 
واضــح قابــل رویــت اســت و مــا بایــد تــالش کنیــم بــا توجــه 
ــرات آب  ــات و تغیی ــتفاده از امکان ــود و اس ــت موج ــه وضعی ب
ــام  ــی انج ــل بارندگ ــه را در فص ــگل کاری در عرص ــی جن و هوای
ــد. ــازگار کن ــاک س ــا خ ــودش را ب ــد خ ــال بتوان ــا نه ــم ت دهی

شــهبازی بــا بیــان اینکــه بــا بازنگــری در گذشــته مــی توانیــم  
نقشــه راه آینــده را ترســیم کنیــم بــه تدویــن اســتراتژی بخــش 
ــری  ــا همفک ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــازمانی اش ــف س ــای مختل ه
و به کارگیــری خــرد جمعــی می تــوان شــالوده کار در منابــع  
ــا  ــرد ت ــزی ک ــی و پی ری ــال طراح ــدت 50 س ــه م ــی را ب طبیع
کســانی کــه بــه مــرور ورود می کننــد چشــم انــداز مشــخصی را 

ــی شــاهد باشــند. ــع طبیع در مناب
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 اطالع
 رسانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی و ذمه)

كالسـه  اجرائـی  هـای  پرونـده  موجـب  بـه   
9800366 و 9800367 و 9800617 و 9800618 و 
و   9800623 و   9800622 و   9800621 و   9800620 و   9800619
9800624  :الـف( ششـدانگ  آپارتمان پـالک تجمیعی 1853 و 
1854 فرعـی از 1819 اصلـی واقع در رفسـنجان خیابان امیرکبیر 
شـرقی سـاختمان تجـاری مسـکونی نبـش کوچـه شـماره 23 
،محـدود بـه حدود ثبتی : شـماال بطول 90.16 متر دیواریسـت به 
همسـایه ، شـرقا بطـول 23.8 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچه 
12 متـری ، جنوبـا اول پخـی بطـول 80.3 متـر و دوم بطـول 
26.14 متـر همگـی درب و دیواریسـت بـه پیـاده رو خیابـان 
امیرکبیـر غربـی و غربـا دیواریسـت بطـول 5.26 متـر بـه ملـک 
خانـم نـادی مـی باشـد، سـاختمان بـا اسـکلت بتنـی و سـقف 
های تیرچه و بلوک پلی اسـتایرن و دیوارهای برشـی در طبقات 
و دیـوار حایـل بتنـی در زیرزمیـن ، در پنـج طبقـه )زیرزمیـن – 
همکـف – اول – دوم و سـوم ( بانضمـام نیـم طبقـه در طبقـه 
همکـف سـاخته شـده کـه طبـق پروانـه زیرزمیـن دارای کاربری 
پارکینـگ ، انبـاری و سـرایداری و طبقه همکف بعـالوه نیم طبقه 
کاربـری تجـاری و طبقـات اول تا سـوم کاربری مسـکونی دارد . 
نمـای سـاختمان بصـورت ترکیبـی سـنگ و آجـر و نماسـازی 
فلـزی سـنتی و پنجـره هـا آلومینیومـی ترمـال بـا شیشـه های 
دوجـداره همـراه بـا توری آلومینیومـی و حفاظ فلـزی در جانپناه 
اسـت کـه محل نصب تابلـو در نمای جنوبی طبقـه همکف پیش 
بینـی شـده اسـت و در تهویـه قسـمت هایـی از سـاختمان از 
  . اسـت  شـده  اسـتفاده   ) پـاش  مـه   ( سـرد  آب  سیسـتم 
سـاختمان دارای پلـه خانـه بـا کـف پله هـای سـنگ مرمریت و 
دیـوار سـرامیک و فـالور باکس و یک دسـتگاه آسانسـور شـش 
نفـره بـا هفت ایسـتگاه و دربهـای تلسـکوپی و در بعضی طبقات 
همـراه بـا نمـای شیشـه ای رو بـه بیـرون سـاختمان ، جهـت 
دسترسـی بـه واحدهـای مسـکونی از کوچـه شـرقی و همچنین 
شـوتینگ زبالـه اسـت کـه پیـش بینـی جـارو مرکزی نیز شـده 
اسـت . زیرزمین با دسترسـی از کوچه شـرقی توسـط یک درب 
فلـزی دولنگـه همـراه بـا جک برقـی و رامپ بتن آرمـه و یک راه 
پلـه بـا آجـر سـنتی جهـت دسترسـی بـه همکـف و خیابـان در 
گوشـه جنـوب غربـی زیرزمیـن و دارای کـف سـیمانی و سـقف 
سـفید سـاده و دیوار ترکیبی سـرامیک و سـفال 4 سـانتی است 
کـه در گوشـه آن سـرایداری بـا سـرویس و آبدارخانـه زیـر رامپ 
وجود دارد . کف سـرایداری سـرامیک و دیوار و سـقف آن سـفید 
سـاده و در محل آبدارخانه و سـرویس دیوارها سـرامیک اسـت 
و قسـمتی از زیرزمیـن بـه انبـاری اختصـاص یافته و روشـنایی 
زیرزمیـن بـا هفـده عـدد المـپ SMD توکار تامین شـده اسـت 
.- بـر روی سـاختمان فـوق یـک امتیـاز بـرق سـه فـاز و بـرای 
هرواحـد یـک امتیاز برق تـک فاز و یک امتیـاز گاز و یک امتیاز 
آب بـا کنتـور محاسـبه مجـزی بـرای واحدهـا و یـک خـط تلفن 
الذکـر  اخیـر  تجمیعـی  پـالک  است.ششـدانگ  معرفـی شـده 
تفکیـک و پالکهـای 4765 و 4766 و 4767 و 4768 و 4769 
فرعـی از آن مجـزی گردیـده کـه به شـرح زیر به مزایده گذاشـته 
مـی شـود :1-.ششـدانگ و مـازاد یـک واحـد آپارتمـان در طبقه 
همکـف پـالك ثبتـی 4765 فرعـی از1819 اصلـی بـا کاربـری 
تجـاری واقـع در رفسـنجان خیابـان امیرکبیر شـرقی سـاختمان 
تجـاری مسـکونی نبـش کوچـه شـماره ،23 كه سـند آن در دفتر 
الکترونیکـی بـه شـماره 139720319009004527 بخش 9 کرمان 
اقـای علـی مالحسـینی  بـه  الواسـطه  رفسـنجان صـادر و مـع 
کهنوجـی منتقـل شـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 358.4 
مترمربع،محـدود بـه حـدود: شـماال: در دو قسـمت، اول دیوار به 
دیـوار اسـت بطـول چهـار متـر و سـی سـانتیمتر به ملـک مجاور 
شـماره 135 فرعـی از 1819 اصلـی، دوم دیـوار بـه دیـوار اسـت 
بطـول هشـت متـر و چهار سـانتیمتر به ملک مجاور شـماره 135 
فرعـی از شـماره 1819 اصلـی ، شـرقا: در یـازده قسـمت، کـه 
قسـمت هـای دوم و هشـتم و دهـم آن شـمالی ، قسـمت های 
چهـارم و پنجـم آن جنوبـی ، اسـت. اول دیـوار و پنجـره اسـت 
بطـول پنج متـر به فضای رمپ، دوم دیواریسـت بطـول چهارمتر 
و سـی و شـش سـانتیمتر بـه فضای رمپ، سـوم دیـوار و پنجره 
اسـت بطول سـه متـر و چهل سـانتیمتر به کوچه، چهـارم درب و 
دیوار اسـت بطول سـه متر و ده سـانتیمتر به راه پله اختصاصی 
، پنجـم دیواریسـت بطـول یـک متر و سـی و سـه سـانتیمتر به 
راه پلـه اختصاصـی ، ششـم درب و دیوار اسـت بطـول یک متر و 
هشـتاد سـانتیمتر بـه راه پلـه اختصاصـی ، هفتـم دیواریسـت 
بطـول پنـج متـر و ده سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی ، 
هشـتم دیواریسـت بطول شـش سـانتیمتر به راه پله و آسانسور 
یـک  و  هفتـاد  و  متـر  دو  بطـول  دیواریسـت  نهـم  مشـاعی، 
سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی، دهم دیواریسـت بطول 
چهـار متـر و چهل و دو سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی 
، یازدهـم درب و دیـوار اسـت بطول شـش متر و چهار سـانتیمتر 
بـه کوچـه. جنوبـا: در سـه قسـمت، اول درب و دیوار اسـت بطول 

سـه متر و هشـتاد سـانتیمتر به خیابان، دوم درب و دیوار اسـت 
بطـول دوازده متـر و چهـل و شـش سـانتیمتر بـه خیابان، سـوم 
درب و دیـوار اسـت بطـول یـک متـر و شـصت سـانتیمتر بـه 
خیابان. غربا: در سـه قسـمت، اول دیواریسـت بطول پنج متر و 
بیسـت و پنـج سـانتیمتر بـه درز انقطـاع، دوم دیواریسـت بطول 
یـک متـر و پانـزده سـانتیمتر بـه درز انقطـاع، سـوم دیواریسـت 
بطـول بیسـت متـر و ده سـانتیمتر بـه درز انقطـاع .مشـخصات 
منضمـات ملـک :منضماتـی از نوع نیـم طبقه فوقانـی قطعه 1 به 
مسـاحت 141.69 بـه حـدود اربعه: شـماال: در پنج قسـمت، اول 
دیواریسـت بطـول چهارمتـر و سـی سـانتیمتر بـه فضـای ملـک 
دوم   ، اصلـی   1819 شـماره  از  فرعـی   135 شـماره  مجـاور 
دیواریسـت بطـول سـه متـر و ده سـانتیمتر بـه فضـای ملـک 
مجـاور شـماره 135 فرعـی از 1819 اصلـی ، سـوم دیواریسـت 
بطـول هشـت متـر و شـصت سـانتیمتر به فضـای ملـک مجاور 
شـماره 135 فرعـی از شـماره 1819 اصلـی، چهـارم دیواریسـت 
بطـول هفتـاد سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره 135 
فرعـی از 1819 اصلی، پنجم دیواریسـت بطـول یک متربه فضای 
معبر مجاور. شـرقا: در دوازده قسـمت، که قسـمت های سـوم و 
چهـارم و ششـم و هفتـم و نهـم و یازدهـم آن جنوبـی، قسـمت 
هـای هشـتم و دهـم آن غربـی اسـت. اول دیـوار و لبـه بالکـن 
بطـول چهـار متـر و نـود و پنج سـانتیمتر بـه فضای معبـر مجاور 
، دوم دیـوار و پنجـره اسـت بطـول چهارمتر و هشـتاد سـانتیمتر 
بـه فضـای معبـر مجـاور ، سـوم دیواریسـت بطـول یـک متـر به 
شـصت  بطـول  دیواریسـت  چهـارم   ، مشـاعی  سـبز  فضـای 
سـانتیمتر بـه فضـای سـبز مشـاعی ، پنجـم دیواریسـت بطـول 
چهـل سـانتیمتر بـه فضـای سـبز مشـاعی ، ششـم درب و دیوار 
اسـت بطـول چهـار متـر و بیسـت و نـه سـانتیمتر بـه راه پلـه و 
آسانسـور مشـاعی ، هفتم دیواریسـت بطـول چهل سـانتیمتر به 
فضـای داخلـی، هشـتم دیـوار  و پنجره اسـت بطول پنـج متر به 
فضـای داخلـی، نهـم دیـوار و پنجره اسـت بطول یک متر و سـی 
و سـه سـانتیمتر بـه فضـای داخلـی ، دهـم دیوار و پنجره اسـت 
بطـول هفت سـانتیمتر بـه فضای داخلی ، یازدهـم دیوار و پنجره 
بـه فضـای داخلـی،  اسـت بطـول دو متـر و چهـل سـانتیمتر 
شـصت  و  متـر  سـه  بطـول  اسـت  پنجـره  و  دیـوار  دوازدهـم 
سـانتیمتر بـه فضـای داخلـی، جنوبا: دیـوار و پنجره اسـت بطول 
پنـج متر و پانزده سـانتیمتر بـه فضای داخلی. غربا: دیواریسـت 
بطـول هشـت متـر و چهـل سـانتیمتر بـه درز انقطـاع ، واقـع در 
طبقـه همکـف با کاربـری تجاری کـه 23.97 مترمربـع آن دارای 
اختـالف ارتفـاع 60 سـانتی از کـف واحد و با دسترسـی از طریق 
سـه پلـه فلـزی اسـت و همچنیـن 7.99 مترمربـع آن دارای 
اختـالف ارتفـاع 130 سـانتیمتری از کـف واحـد اسـت . بانضمام 
نیـم طبقـه قطعه یک تفکیکـی به مسـاحت 141.69 مترمربع که 
2.84 مترمربـع آن تـراس مسـقف شـرقی و 0.81 مترمربـع آن 
فالورباکـس اسـت . کـف تجـاری سـرامیک و سـقف ترکیـب 
کنـاف و تایـل و در زیـر نیـم طبقه سـفید گچبری شـده همراه با 
هالـوژن  و دیوارهـا عمدتـا سـفید همـراه بـا قرنیز سـی سـانتی 
سـرامیکی و در قسـمتی تا سـقف سرامیک اسـت . حفاظ فلزی 
جلـو مغـازه بدون شیشـه سـکوریت نصب شـده و همچنین یک 
انبار با دیوار سـرامیک و سـقف فاقد نازک کاری در گوشـه مغازه 
وجـود دارد . پلـه هـای ورود به نیم طبقه سـنگ سـفید چینی و 
دیـوار جنـب آن تـا ارتفـاع یک متر سـنگ سـفید و تخـم مرغی 
و مابقـی دیـوار سـفید سـاده اسـت . کـف نیم طبقه سـرامیک و 
دیـوار آن سـفید و در سـقف از تایـل اسـتفاده شـده و دارای دو 
فالورباکـس و یـک سـرویس بـا کف و دیوار سـرامیک و سـقف 
کنـاف همـراه بـا هالـوژن اسـت و همچنیـن یک تراس بـا کف و 
دیوار سـرامیک و سـقف سـیمان سـیاه همراه با حفاظ فلزی با 
طرح سـنتی جنب سـرویس وجود دارد . یک درب ضد سـرقت 
تـک لنگـه بـا دسترسـی مسـتقل از پلـه خانه مسـکونی بـه نیم 
طبقـه وجـود دارد و ضلـع جنوبـی فضـای نیـم طبقـه بـا نـرده و 
پنجـره آلومینیومـی ترمـال بـا شیشـه هـای دوجـداره از تجاری 
همکـف جـدا شـده اسـت .  سیسـتم سـرمایش کولـر آبـی و 
گرمایـش از کـف با اسـتفاده از پکیج می باشـد کـه پکیج نصب 
نشـده اسـت . الزم بـه توضیـح اینکـه پارکینـگ هـای مـورد نیاز 
واحـد تجـاری و نیـم طبقـه تجـاری درهنـگام اخـذ پروانـه بـه 
تعـداد شـش عـدد پارکینگ از شـهرداری خریداری شـده و طبق 
توضیحـات مندرج در سـند ملـک مذکور این واحد حق اسـتفاده 
از طبقـه زیرزمیـن و پارکینـگ هـای آن را ندارد و دسترسـی تنها 
از درب اصلـی در خیابـان اسـت که طبق نظر کارشناسـان رسـمی 
ارزش ششـدانگ ملـک فـوق الذکر بـا قدرالسـهم از عرصه و حق 
اسـتفاده از مشـاعات و مشـترکات طبـق قانون تملـک آپارتمانها 
و آئیـن نامـه اجرایـی آن و بـا عنایـت به مشـخصات یادشـده و 
وضعیـت موجـود و مندرجـات در سـند مبلـغ 49.000.000.000 ) 
چهـل و نـه میلیـارد( ریال بـرآورد میگردد.-2.ششـدانگ و مازاد 
یـک واحـد آپارتمـان در طبقـه اول پـالک 4766 فرعـی از1819 
اصلـی ، بـا کاربری مسـکونی واقع در رفسـنجان خیابان امیرکبیر 
شـرقی سـاختمان تجاری مسـکونی نبش کوچه شـماره ،23 كه 
سـند آن در دفتر الکترونیکی به شـماره 139720319009004528 

بخـش 9 کرمـان رفسـنجان صـادر و مـع الواسـطه به اقـای علی 
مالحسـینی کهنوجی منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت 
428.85 مترمربـع ،محـدود بـه حدود : شـماال: در پنج قسـمت 
،اول دیواریسـت بـه طـول چهـار متر و سـی سـانتیمتر به فضای 
ملـک مجـاور شـماره 135 فرعـی از شـماره 1819 اصلـی دوم 
دیواریسـت بـه طـول سـه متـر و ده سـانتی متر به فضـای ملک 
مجاور شـماره 135 فرعی از شـماره 1819 اصلی سـوم دیواریست 
بطـول هشـت متـر شـصت سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور 
شـماره 135 فرعـی از شـماره 1819 اصلـی چهـارم دیواریسـت به 
طـول هفتـاد سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره 135 
فرعـی از شـماره 1819 اصلـی پنجـم دیواریسـت بطـول یک متر 
بـه فضـای معبر مجاور شـرقا:در شـانزده قسـمت ،نهـم و یازدهم 
و دوازدهـم و سـیزدهم و پانزدهـم آن شـمالی ،قسـمت هـای 
سـوم و چهـارم و پنجـم وهفتـم آن جنوبـی ،قسـمت دهـم آن 
غربـی ،اسـت .اول دیـوار ولبـه بالکـن بطـول چهـار متـرو و نود و 
پنـج سـانتیمتر به فضـای معبر مجـاور دوم دیوار و پنجره اسـت 
بطـول چهـار متـر و هشـتاد سـانتیمتر بـه فضـای معبـر مجـاور 
سـوم دیواریسـت بـه طـول یـک متـر بـه فضـای سـبز مشـاعی 
چهـارم دیواریسـت بـه طول شـصت و یک سـانتیمتر بـه فضای 
سـبز مشـاعی پنجم درب و دیوار اسـت بطول چهار متر و بیسـت 
نـه سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی ششـم درب و 
دیواریسـت بـه طـول پنج متر و شـصت و پنـج سـانتیمتر به راه 
پلـه وآسانسورمشـاعی هفتـم دیواریسـت بـه طـول بیسـت و نه 
سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی هشـتم دیواریسـت 
بطـول دو متـر و پانزده سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی 
نهـم دیواریسـت بطـول چهار متر و هجده سـانتیمتر بـه راه پله و 
بـه طـول چهـل و چهـار  آسانسـور مشـاعی دهـم دیواریسـت 
سـانتیمتر بـه راه پلـه آسانسـور مشـاعی یازدهـم دیواریسـت به 
طـول چهـل وشـش سـانتیمتر بـه  راه پلـه وآسانسـور مشـاعی 
و  پلـه  راه  بـه  سـانتیمتر  بیسـت  بطـول  دیواریسـت  دوازدهـم 
آسانسـور مشـاعی سـیزدهم دیواریست بطول هشـتاد سانتیمتر 
بـه شـوتینگ چهاردهـم دیـوار و لبـه بالکـن بطول پنج متـر و ده 
سـانتیمتر بـه فضـای معبـر مجـاور پانزدهـم دیـوار و لبـه بالکـن 
بطـول شـصت و یک سـانتیمتر بـه فضای معبر مجاور شـانزدهم  
دیـوار و لبـه بالکـن بطـول شـش متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه 
فضـای معبر مجاور جنوبا:در سـه قسـمت ،اول دیـوار و لبه بالکن 
بطـول سـه متـر و چهـل سـانتیمتر بـه فضـای معبر مجـاور دوم 
دیـوار و لبـه بالکـن بطـول پنج متـر و پنجاه سـانتیمتر به فضای 
معبـر مجـاور سـوم دیوار و لبـه بالکن به طول پنـج متر به فضای 
معبـر مجـاور غربـا:در پنـج قسـمت ،اول دیواریسـت بطـول نـود 
سـانتیمتر بـه فضای معبر مجـاور دوم دیواریسـت بطول پنجاه و 
پنـج سـانتیمتر بـه درز انقطـاع سـوم دیواریسـت بـه طـول پنـج 
متر و هشـتاد و پنج سـانتیمتر به درز انقطاع چهارم دیواریسـت 
بـه طـول پانـزده متـر و چهـل سـانتی متـر بـه درز انقطـاع پنجم 
دیواریسـت بـه طول چهـار متر و هفتاد سـانتیمتر بـه درزانقطاع، 
اربعـه  حـدود  بـه   12.5 مسـاحت  بـه   4 قطعـه  پارکینـگ 
قطعـه  پارکینـگ  بـه  متـر  پنـج  طـول  بـه  :شماال:مرزیسـت 
3شرقا:مرزیسـت بـه طـول دومتـر و پنجاه سـانتیمتر به محوطه 
پارکینـگ جنوبا:مرزیسـت بطـول پنج متـر به پارکینـگ قطعه 5 
غربا:مرزیسـت بـه طـول دومتـرو پنجـاه سـانتیمتر بـه محوطـه 
حـدود  12.5بـه  مسـاحت  بـه   5 قطعـه  پارکینـگ  پارکینـگ 
اربعه:شماال:مرزیسـت بطـول پنـج متـر بـه پارکینـگ قطعـه 4 
شرقا:مرزیسـت بطـول دو متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه محوطـه 
پارکینـگ جنوبا:مرزیسـت بطـول پنـج متـر به محوطـه پارکینگ 
غربا:مرزیسـت بطـول دو متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه محوطـه 
پارکینـگ ، واقـع در طبقـه اول بـا کاربـری مسـکونی کـه 28.86  
مترمربـع آن تـراس مسـقف در چهـار قسـمت اسـت بانضمـام 
پارکینـگ قطعـه چهـار تفکیکـی بـه مسـاحت 12.5 مترمربـع و 
پارکینـگ قطعـه 5 تفکیکی به مسـاحت 12.5 مترمربع هردو در 
طبقـه زیرزمیـن مـی باشـد . طبقـه اول در حـال حاضـر بصورت 
سـالن بـا کـف سـرامیک و دیـوار سـفید و سـقف دکوراتیـو اجرا 
شـده بـا رابیتـس و گـچ اسـت کـه دیوارهـای آن جهـت رنـگ 
آمیـزی تـا مرحله بتونه کاری انجام شـده اسـت . تـراس جنوبی 
طبقـه دارای فالورباکـس می باشـد و دو آشـپزخانه در این طبقه 
وجـود دارد کـه بدنـه کابینـت یکی از آشـپزخانه ها بـا ام دی اف 
بـه متـراژ 7.30 متـر زمینـی و 4.80 متـر هوایـی و 0.70 متـر 
کمـدی سـاخته شـده اسـت . دو آیفون تصویـری و دو درب ضد 
سـرقف دولنگـه نصـب گردیده اسـت . سیسـتم سـرمایش کولر 
آبـی و گرمایـش از کـف بـا اسـتفاده از پکیـج می باشـد که کولر 
آبـی ، پکیـج و شـیرآالت در سـرویس بهداشـتی و حمـام نصب 
نشـده و زیـر سـقف سـرویس و تـراس تکمیـل نمی باشـد . که 
طبق نظر کارشناسـان رسـمی ارزش ششـدانگ ملـک فوق الذکر 
بـا قدرالسـهم از عرصـه و حق اسـتفاده از مشـاعات و مشـترکات 
طبـق قانـون تملـک آپارتمانها و آئین نامه اجرایـی آن و با عنایت 
بـه مشـخصات یادشـده و وضعیت موجـود و مندرجات در سـند 
مبلـغ 23.500.000.000)بیسـت و سـه میلیـارد و پانصـد میلیون( 
ریـال بـرآورد میگردد.3.ششـدانگ و مـازاد  یک واحـد آپارتمان 

بـا کاربـری  اصلـی  از1819  فرعـی  پـالک4767  دوم  طبقـه  در 
مسـکونی واقع در رفسـنجان خیابان امیرکبیر شـرقی سـاختمان 
تجـاری مسـکونی نبـش کوچـه شـماره ،23 كه سـند آن در دفتر 
الکترونیکـی بـه شـماره 139720319009004529 بخش 9 کرمان 
اقـای علـی مالحسـینی  بـه  الواسـطه  رفسـنجان صـادر و مـع 
کهنوجـی منتقـل شـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 181.94 
مترمربع،محـدود بـه حـدود : در پنـج قسـمت ، اول دیواریسـت 
بطـول چهارمتـر و سـی سـانتیمتر به فضـای ملک مجاور شـماره 
135فرعـی از 1819 اصلـی، دوم دیواریسـت بطـول سـه متر و ده 
سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره 135 فرعـی از 1819 
اصلی ، سـوم دیواریسـت بطول هشـت متر و شـصت سـانتیمتر 
بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره 135 فرعـی از 1819 اصلـی ، 
چهـارم دیواریسـت بطـول هفتـاد سـانتیمتر بـه فضـای ملـک 
پنجـم   ، اصلـی   1819 شـماره  از  فرعـی   135 شـماره  مجـاور 
دیواریسـت بطـول یـک متر به فضـای معبر مجاور، شـرقا: در دو 
قسـمت، اول دیـوار و لبـه بالکـن بطـول چهارمتـر و نـود و پنـج 
سـانتیمتر بـه فضـای معبر مجـاوردوم دیوار و پنجره اسـت بطول 
چهـار متر و هشـتاد سـانتیمتر بـه فضای معبر مجـاور، جنوبا: در 
اول  اسـت.  شـرقی  آن  سـوم  قسـمت  کـه  قسـمت،  چهـار 
دیواریسـت بطـول یـک متـر به راه پله و ُآسانسـور مشـاعی، دوم 
پلـه و  راه  بـه  نـود سـانتیمتر  دیواریسـت بطـول چهـار متـر و 
آسانسـور مشـاعی، سـوم درب و دیـوار اسـت بطـول پنـج متـر و 
سـی سـانتیمتر به راه پله و آسانسور مشـاعی، چهارم دیواریست 
مشـترک بطـول چهارمتـر و هفتـاد سـانتیمتر به واحد مسـکونی 
قطعـه 4 ، غربـا: در نه قسـمت، که قسـمت هـای دوم و چهارم و 
ششـم و هشـتم آن جنوبـی، اسـت. اول دیواریسـت مشـترک 
بطـول پنـج متر و هشـتاد سـانتیمتر به واحد مسـکونی قطعه 4 
، دوم دیواریسـت مشـترک بطول یک متر و هفتاد سـانتیمتر به 
واحـد مسـکونی قطعـه 4 ، سـوم دیواریسـت مشـترک بطول دو 
چهـارم   ،  4 قطعـه  مسـکونی  واحـد  بـه  سـانتیمتر  ده  و  متـر 
دیواریسـت مشـترک بطـول دو متـر و پنـج سـانتیمتر بـه واحـد 
مسـکونی قطعـه 4 ، پنجم دیواریسـت مشـترک بطـول یک متر 
و ده سـانتیمتر به واحد مسـکونی قطعه 4 ، ششـم دیواریسـت 
مشـترک بطـول یـک متـر و دو سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی 
قطعـه 4 ، هفتـم دیواریسـت مشـترک بطـول یک متـر و هفتاد 
هشـتم   ،  4 قطعـه  مسـکونی  واحـد  بـه  سـانتیمتر  پنـج  و 
دیواریسـت مشـترک بطـول دو متـر بـه واحد مسـکونی قطعه 4 
، نهـم دیواریسـت بطـول پنـج متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به 
درز انقطاع،پارکینـگ قطعـه 6 به مسـاحت 12.5 بـه حدود اربعه: 
شـماال: مرزیسـت بطول پنج متر شـرقا: مرزیسـت بطول دو متر 
و پنجـاه سـانتیمتر جنوبـا: مرزیسـت بطـول پنـج متـر غربـا: 
مرزیسـت بطـول دو متـر و پنجاه سـانتیمتر پارکینگ قطعه 7 به 
مسـاحت 12.51 بـه حـدود اربعـه: شـماال: مرزیسـت بطـول پنج 
متـر شـرقا: مرزیسـت بطـول دو متـر و پنجـاه سـانتیمتر جنوبا: 
مرزیسـت بطـول پنج متر غربا: مرزیسـت بطـول دو متر و پنجاه 
و یـک سـانتیمتر ، واقـع در طبقـه دوم بـا کاربـری مسـکونی که 
20.55 مترمربع آن تراس مسـقف در دو قسـمت است بانضمام 
پارکینـگ قطعـه شـش تفکیکـی بـه مسـاحت 12.5 مترمربع و 
پارکینـگ قطعـه هفـت تفکیکـی بـه مسـاحت 12.51 مترمربـع 
هـردو در طبقـه زیرزمیـن مـی باشـد . واحـد مسـکونی شـمالی 
ایـن طبقـه بـا سـند فـوق دارای درب ورودی ضد سـرقت و سـه 
اطـاق خـواب با کمـد دیواری بطـول 2.25 و عمـق 0.80 و ارتفاع 
2.40 متـر بـا دو درب ریلـی و کمـد دیگری بطـول 2.35 و عمق 
0.80 و ارتفـاع 2.5 متـر بـا سـه درب ریلی و دسـتگیره مخفی با 
طبقـات داخلـی و کشـو سـاخته و نصب شـده اسـت و همچنین 
کمـد چوبـی دیگری در خـواب والدین بطـول 1.40 و عمق 0.8 و 
ارتفـاع 2.5 متـر بدون درب سـاخته و نصب شـده اسـت ) دربها 
نصـب نشـده در اطـاق وجـود دارد ( . یـک دیوار با بلوک شیشـه 
ای بـه ابعـاد 70*230 سـانتیمتر و کمـد بـه طـول 1.70 و عمق 1 
و ارتفـاع 2.60 متـر بـدون درب بعـالوه دو چارچـوب 3*1.20 
متری سـاخته و نصب شـده اسـت .آشـپزخانه با کف سـرامیک 
و دیـوار کاشـی دارای کابینـت تمـام ام دی اف  زمینـی و هوایی 
بـه متـراژ 7.30 متر بانضمام 1.60 متـر کابینت کمدی و یک متر 
کابینـت قـدی جهـت جـای یخچال بـا یونیـت فوقانی همـراه با 
تـاج ، زیرچراغـی و پاخـور و دسـتگیره اسـت . کـف سـرویس و 
حمـام سـرامیک و دیوارهـا کاشـی و در سـقف سـرویس از تایل 
و در سـقف حمـام از 34 عـدد بلوک شیشـه ای اسـتفاده شـده 
اسـت . جلـو اطـاق یـک تـراس بـا کـف سـرامیک و دیـوار آجـر 
پـالک 7 سـانتی همراه بـا ازاره سـرامیکی وجود دارد . سیسـتم 
سـرمایش کولـر آبـی و گرمایش از کـف با اسـتفاده از پکیج می 
باشـد کـه پکیـج نصب نگردیـده و پیـش بینی برای نصـب کولر 
ارزش  رسـمی  کارشناسـان  نظـر  طبـق  اسـت،که  شـده  گازی 
از عرصـه و حـق  بـا قدرالسـهم  الذکـر  فـوق  ششـدانگ ملـک 
اسـتفاده از مشـاعات و مشـترکات طبـق قانون تملـک آپارتمانها 
و آئیـن نامـه اجرایـی آن و بـا عنایـت به مشـخصات یادشـده و 
وضعیـت موجـود و مندرجات در سـند مبلـغ 15410000000 )پانزده 
میلیـارد و چهارصـد و ده میلیـون ( ریـال بـرآورد میگـردد. 4.

ششـدانگ یـک واحد آپارتمـان در طبقه دوم پـالک4768 فرعی 
از1819 اصلـی بـا کاربـری مسـکونی واقـع در رفسـنجان خیابـان 
امیرکبیر شـرقی سـاختمان تجاری مسـکونی نبش کوچه شماره 
شـماره  بـه  الکترونیکـی  دفتـر  در  آن  سـند  كـه   23،
139720319009004530 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان صـادر و مع 
الواسـطه بـه اقای علی مالحسـینی کهنوجی منتقل شـده اسـت 
طبـق سـند به مسـاحت 244.05 مترمربع،محدود بـه حدود : در 
پنج قسـمت، که قسـمت های دوم و چهارم آن شـرقی ، اسـت 
. اول دیواریسـت مشـترک بطـول دو متـر بـه واحـد مسـکونی 
قطعـه 3، دوم دیواریسـت مشـترک به طول یک متـر و هفتاد و 
پنج سـانتی متر به واحد مسـکونی قطعه 3 ، سـوم دیواریسـت 
مشـترک بطـول یـک متـر و دو سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی 
قطعـه 3 ، چهـارم دیواریسـت مشـترک بطـول یـک متـر و ده 
پنجـم دیواریسـت   ، بـه واحـد مسـکونی قطعـه 3  سـانتیمتر 
مشـترک بطـول دو متـر و پنـج سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی 
قطعـه 3 . شـرقا: در هفـده قسـمت، کـه قسـمت هـای دوم و 
چهـارم و هشـتم و یازدهـم و دوازدهـم و چهاردهـم آن شـمالی، 
قسـمت ششـم آن جنوبی، قسـمت هـای نهم و دهـم آن غربی، 
اسـت. اول دیواریسـت مشـترک بطول دو متر و ده سـانتیمتر به 
واحـد مسـکونی قطعـه 3 ، دوم دیواریسـت مشـترک بطول یک 
متـر و هفتـاد سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 3 ، سـوم 
دیواریسـت مشـترک بطـول پنـج متـر و هشـتاد سـانتیمتر بـه 
واحـد مسـکونی قطعـه 3 ، چهـارم دیواریسـت مشـترک بطـول 
چهـار متـر و هفتاد سـانتیمتر به واحد مسـکونی قطعه 3 ، پنجم 
دیواریسـت بطول پنجاه سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشاعی 
، ششـم دیواریسـت بطـول بیسـت و نـه سـانتیمتر بـه راه پلـه و 
آسانسـور مشـاعی ، هفتـم دیواریسـت بطـول دو متـر و بیسـت 
سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی، هشـتم درب و دیـوار 
اسـت بطـول چهـار متـر و چهـل و پنـج سـانتیمتر بـه راه پلـه و 
چهـار  و  چهـل  بطـول  دیواریسـت  نهـم   ، مشـاعی  آسانسـور 
سـانتیمتربه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی ، دهـم دیـوار و پنجـره 
اسـت بطول یک متر و شـصت سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور 
مشـاعی ، یازدهم دیواریسـت بطول چهل و شـش سـانتیمتر به 
راه پله و آسانسـور مشـاعی ، دوازدهم دیواریسـت بطول بیسـت 
سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی ، سـیزدهم دیواریسـت 
بطـول هشـتاد سـانتیمتر بـه شـوتینگ ، چهاردهـم دیواریسـت 
بطـول هشـتاد سـانتیمتر بـه شـوتینگ ، پانزدهـم دیواریسـت 
بطول هشـتاد سـانتیمتر به فضای معبر مجاور ، شـانزدهم دیوار 
و لبـه بالکـن بطـول پنـج متـر و ده سـانتیمتر بـه فضـای معبـر 
مجـاور ، هفدهـم بطـول یـک متـر و چهـل سـانتیمتر بـه فضای 
معبـر مجـاور. جنوبـا: در چهـار قسـمت، اول دیـوار و لبـه بالکـن 
بطـول پنـج متر و بیسـت و دو سـانتیمتر به فضـای معبر مجاور 
دوم بطـول سـه متـر و پنجاه سـانتیمتر بـه فضای معبـر مجاور، 
سـوم مرزیسـت بطـول پنـج متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه فضای 
معبـر مجـاور ، چهـارم دیـوار و لبـه بالکـن بطـول پنـج متـر بـه 
فضـای معبـر مجـاور . غربـا: در پنـج قسـمت، اول دیواریسـت 
بطـول نـود سـانتیمتر بـه فضای معبـر مجـاور ، دوم دیواریسـت 
بطـول پنجـاه و پنـج سـانتیمتر به درز انقطاع، سـوم دیواریسـت 
بطـول پنج متر و هشـتاد و پنج سـانتیمتر بـه درز انقطاع، چهارم 
دیواریسـت بطـول ده متـر و شـصت سـانتیمتر بـه درز انقطـاع ، 
پنجـم دیواریسـت بطـول چهار متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به 
درز انقطـاع . مشـخصات منضمـات ملک:پارکینـگ قطعـه 8 بـه 
مسـاحت 12.5 بـه حدود اربعه: شـماال: مرزیسـت بطـول دومتر 
و پنجـاه سـانتیمتر شـرقا: مرزیسـت بطـول پنـج متـر جنوبـا: 
مرزیسـت بطـول دو متـر و پنجـاه سـانتیمتر غربـا: مرزیسـت 
بطـول پنـج متـر . پارکینـگ قطعـه 3 بـه مسـاحت 12.51 بـه 
حـدود اربعه: شـماال: مرزیسـت بطـول پنج متر و یک سـانتیمتر 
بـه محوطـه پارکینگ شـرقا: در دو قسـمت، اول مرزیسـت بطول 
پنـج سـانتیمتر بـه سـرایداری دوم مرزیسـت بطـول دو متـر و 
چهـل و پنـج سـانتیمتر بـه محوطـه پارکینـگ جنوبا: مرزیسـت 
بطـول پنـج متـر به پارکینـگ قطعـه 4 غربا: مرزیسـت بطول دو 
متـر و پنجـاه سـانتیمتر به محوطه پارکینگ ، واقـع در طبقه دوم 
بـا کاربـری مسـکونی کـه 57.27 مترمربع آن تراس مسـقف در 
سـه قسـمت اسـت و 69.1 مترمربع آن دارای اختالف ارتفاع 130 
سـانتیمتری از کـف واحـد اسـت .  بانضمـام پارکینـگ قطعـه 
هشـت تفکیکـی بـه مسـاحت 5.12 مترمربـع و پارکینـگ قطعه 
سـه تفکیکـی بـه مسـاحت 51.12 مترمربـع هـردو در زیرزمیـن 
مـی باشـد . واحـد مسـکونی جنوبـی ایـن طبقـه بـا سـند فـوق 
دارای درب ورودی ضد سـرقت  و کف سـرامیک و دیوار ترکیبی 
رنـگ و کاغذدیـواری و دارای آشـپزخانه با دیوار کاشـی و کابینت 
زمینـی و هوایـی هایـگالس بطـول هـای 90.6 و 60.4 متـر و 
کابینـت کمـدی بطـول 5.2 متـر و یـک متر کابینـت قدی جهت 
جـای یخچـال بـا یونیـت فوقانی اسـت و بـاالی اپـن 70.4 متر 
کابینـت بـا 4 درب ریلـی و دسـتگیره مخفـی سـاخته و نصـب 
شـده اسـت . همچنیـن بـا صفحـه کابینـت بطـول 2 متـر میـز 
طراحی و سـاخته شـده اسـت . دو عدد کمد هرکدام بطول70.1 
و عمـق 80.0 و ارتفـاع 5.2متـر با کشـو و طبقـات داخلی و رگال 

و دو درب ریلی و دسـتگیره مخفی سـاخته و نصب شـده اسـت 
. کلیـه شـیرآالت و تجهیـزات ایـن واحـد نصـب گردیده اسـت . 
سیسـتم سـرمایش کولـر آبـی و گرمایـش از کـف با اسـتفاده از 
پکیـج مـی باشـد کـه پکیج نصـب نگردیـده و پیش بینـی برای 
نصـب کولـر گازی شـده اسـت.که طبـق نظر کارشناسـان رسـمی 
ارزش ششـدانگ ملـک فـوق الذکر بـا قدرالسـهم از عرصه و حق 
اسـتفاده از مشـاعات و مشـترکات طبـق قانون تملـک آپارتمانها 
و آئیـن نامـه اجرایـی آن و بـا عنایـت به مشـخصات یادشـده و 
وضعیـت موجود و مندرجات در سـند مبلـغ 18300000000 )هجده 
بـرآورد  ریـال   ) میلیـون  سـی  و  هشـتصد  و  میلیـارد 
سـوم  طبقـه  در  آپارتمـان  واحـد  یـک  میگردد.5.ششـدانگ 
پـالک4769 فرعـی از1819 اصلـی واقـع بـا کاربـری مسـکونی 
واقـع در رفسـنجان خیابـان امیرکبیـر شـرقی سـاختمان تجاری 
دفتـر  در  آن  سـند  ،23 كـه  شـماره  نبـش کوچـه  مسـکونی 
الکترونیکـی بـه شـماره 139720319009004531 بخش 9 کرمان 
اقـای علـی مالحسـینی  بـه  الواسـطه  رفسـنجان صـادر و مـع 
کهنوجـی منتقل شـده اسـت طبق سـند بـه مسـاحت 357.65 
مترمربـع، كـه محـدود بـه حـدود: شـماال:در پنـج قسـمت ،اول 
دیواریسـت بطـول نـود و پنـج سـانتیمتر به فضای ملـک مجاور 
شـماره 135 فرعـی از شـماره 1819 اصلـی دوم دیواریسـت بـه 
طـول سـه متـر و ده سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره 
135 فرعی از شـماره 1819 اصلی سـوم دیواریسـت بطول هشت 
متـر و شـصت سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره 135 
فرعـی از شـماره 1819 اصلـی چهـارم دیواریسـت بطـول هفتـاد 
سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره 135 فرعی از شـماره 
1819 اصلـی پنجـم دیواریسـت بطـول یـک متر به فضـای معبر 
مجاور شـرقا:در سـیزده قسـمت ،که قسـمتهای نهـم و یازدهم و 
دوازدهـم آن شـمالی ،قسـمت هـای سـوم و چهـارم و هفتم آن 
جنوبـی ،قسـمت دهـم آن غربـی ،اسـت .اول دیوار و لبـه بالکن 
بطـول چهـار متـر و هفتاد سـانتیمتر بـه فضای معبر مجـاور دوم 
دیـوار و پنجـره اسـت بطول پنج متـر و پنج سـانتیمتر به فضای 
معبـر مجـاور سـوم دیـوار و پنجـره اسـت بطول یـک متر بـه راه 
پله و آسانسـور مشـاعی چهارم دیواریسـت بطول چهار متر و نود 
سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی پنجـم درب و دیـوار 
اسـت بطـول پنـج متـر و سـی سـانتیمتر بـه راه پله و آسانسـور 
مشـاعی ششـم دیواریسـت بطـول پنجاه سـانتیمتر بـه راه پله و 
ونـه   بیسـت  طـول  بـه  دیواریسـت  هفتـم  مشـاعی  آسانسـور 
سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی هشـتم دیواریسـت 
بطـول دومتر و بیسـت سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی 
نهـم درب و دیـوار اسـت بطول چهار متر و چهل و پنج سـانتیمتر 
بـه راه پله و آسانسـور مشـاعی دهم دیواریسـت بطـول دو متر و 
ده سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی یازدهم دیواریسـت 
بطول شـصت سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی دوازدهم 
دیواریسـت بطـول یـک متـر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی 
سـیزدهم دیـوار و لبـه بالکـن بطـول پنـج متـر و شـصت و سـه 
سـانتیمتر بـه فضـای معبـر مجـاور جنوبا:در شـش قسـمت ،که 
قسـمت های سـوم و چهارم آن شـرقی اسـت . اول مرزیست به 
طـول یـک متر و هشـت سـانتیمتر به تراس غیر مسـقف منضم 
قطعـه 5 دوم درب و دیـوار پنجـره ای اسـت بطـول پنـج متـر و 
پنجـاه سـانتیمتر بـه تـراس غیر مسـقف منضـم قطعه 5 سـوم 
دیـوار و پنجـره اسـت بطـول چهار متـر و نود سـانتیمتر به تراس 
غیـر مسـقف منضـم قطعـه 5 چهارم دیـوار و پنجره اسـت بطول 
هفتـاد و پنـج سـانتیمتر بـه تراس غیر مسـقف منضـم قطعه 5 
پنجـم دیـوار و پنجره اسـت قوس بیرونی بطول سـه متر و چهل 
و چهـار سـانتیمتر بـه فضـای معبـر مجاور ششـم دیـوار و پنجره 
اسـت قوس بیرونی به طول سـه متر و بیسـت هفت سـانتیمتر 
بـه فضای معبر مجاور غربا:در نه قسـمت که قسـمت هشـتم آن 
شـمالی قسـمت چهارم آن شـرقی ،قسـمت های سـوم و پنجم 
ان جنوبـی ،اسـت .اول دیـوار و پنجـر اسـت بطول هفتـاد و پنج 
سـانتیمتر بـه ترانـس غیر مسـقف منضـم قطعـه 5 دوم دیوار و 
پنجـره اسـت بطول چهار متر و شـصت سـانتیمتر بـه تراس غیر 
شـصت  بطـول  دیواریسـت  سـوم   5 قطعـه  منضـم  مسـقف 
چهـارم   5 قطعـه  منضـم  مسـقف  غیـر  تـراس  بـه  سـانتیمتر 
دیواریسـت بطول پانزده سـانتیمتر به تراس غیر مسـقف منضم 
قطعـه 5 پنجـم درب و دیـوار و پنجره ای اسـت بطـول چهار متر 
و بـه تـراس غیـر مسـقف منضم قطعه ششـم دیواریسـت بطول 
هفتـم  انقطـاع  درز  بـه  سـانتیمتر  پنـج  و  هفتـاد  متـرو  یـک 
دیواریسـت بطول سـیزده متر و هشـتاد و پنج سـانتیمتر به درز 
انقطـاع هشـتم درب و دیوار اسـت بطول سـه متر بـه تراس غیر 
مسـقف منضـم قطعـه 5 نهـم درب و دیـوار و پنجـره ایسـت بـه 
طول شـش متر و سـی و پنج سـانتیمتر به تراس غیر مسـقف 
منضـم قطعـه 5و مشـخصات منضمـات ملک:منضماتـی از نـوع 
تـراس غیـر مسـقف منضـم قطعـه 5 بـه مسـاحت 19.98 بـه 
حـدود اربعـه :شماال:دیوایسـت بـه طـول سـه متـر و سـی پنـج 
سـانتی متـر بـه فضای ملک مجاور شـماره 135 فرعی از شـماره 
1819 اصلـی شـرقا:درب و دیـوار و پنجـره ای اسـت بـه طـول 
شـش متـر و سـی پنـج سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی قطعه 5 

جنوبـا: درب و دیواریسـت بـه طـول سـه متـر به واحد مسـکونی 
قطعـه 5 غربا:دیواریسـت بـه طـول شـش متـر و بیسـت و پنج 
سـانتیمتر بـه درز انقطـاع . منضماتـی از نوع  تراس غیر مسـقف 
قطعـه 5 بـه مسـاحت  24.61 بـه حـدود اربعـه: شـماال: در سـه 
قسـمت کـه قسـمت دوم آن غربـی اسـت . اول درب و دیـوار و 
پنجـره ای اسـت بـه طـول چهار متر بـه واحد مسـکونی قطعه 5 
دو م دیواریسـت بـه طـول پانزده سـانتی متر به واحد مسـکونی 
قطعه 5 سـوم دیواریسـت به طول شـصت سـانتی متر به واحد 
مسـکونی قطعه 5 شـرقا:در دو قسـمت ،اول دیوار و پنجره است 
بـه طـول چهار متر و شـصت سـانتیمتر به واحد مسـکونی قطعه 
5 دوم دیـوار و پنجـره اسـت به طـول هفتاد و پنج سـانتیمتر به 
واحـد مسـکونی قطعـه 5 جنوبا:دیـوار و لبه بالکن بـه طول چهار 
متـر هشـتاد سـانتیمتر بـه فضـای معبـر مجـاور غربـا:در سـه 
قسـمت ،اول دیواریسـت بـه طـول شـصت و پنـج سـانتیمتر به 
فضـای معبـر مجـاور دوم دیواریسـت بـه طـول پنجـاه و پنـج 
سـانتیمتر بـه درز اقطـاع سـوم دیواریسـت بـه طول چهـار متر و 
ده سـانتیمتر بـه درز انقطـاع . منضماتـی از نـوع تـراس غیـر 
حـدود  بـه   34.17 مسـاحت  بـه   5 قطعـه  منضـم  مسـقف 
اربعه:شـماال:در دو قسـمت ،اول درب و دیـوار و پنجـره ایسـت به 
طـول پنـج متـر و پنجـاه سـانتیمتر به واحـد مسـکونی قطعه 5 
دوم مرزیسـت بطـول یـک متـر و هشـت سـانتیمتر بـه واحـد 
مسـکونی قطعـه 5 شـرقا:دیوار و لبـه بالکـن بـه طول سـه متر و 
هفـت سـانتیمتر به فضای معبـر مجاور جنوبا:در دو قسـمت،اول 
دیـوار و لبـه بالکـن بـه طول چهار متـر و نود سـانتیمتر به فضای 
معبـر مجـاور دوم دیـوار و لبـه بالکـن بطـول سـه متر بـه فضای 
معبـر مجـاور غربـا:در دو قسـمت ،اول دیوار و پنجره اسـت بطول 
هفتـاد و پنج سـانتیمتر به واحد مسـکونی قطعـه 5 دوم دیوار و 
پنجـره اسـت بطول چهار متر و نود سـانتیمتر به واحد مسـکونی 
قطعـه 5 . پارکینـگ قطعـه 9 بـه مسـاحت 12.5 به حـدود اربعه 
سـانتیمتر  پنجـاه  و  متـر  دو  بطـول  مرزیسـت  :شـماال: 
شرقا:مرزیسـت بطـول پنـج متـر جنوبـا:دو متـر و پنجاه سـانتی 
متـر غربا:مرزیسـت بـه طـول پنـج متـر . پارکینـگ قطعـه 1 بـه 
مسـاحت 12.5 به حدود اربعه :شماال:مرزیسـت به طول دو متر 
و پنجـاه سـانتیمتر شرقا:مرزیسـت بـه طـول پنـج متـر جنوبـا: 
مرزیسـت بطـول دو متـر و پنجـاه سـانتیمتر غربا:مرزیسـت بـه 
طـول پنـج متـر  . انبـاری قطعـه 1 به مسـاحت 11.78 بـه حدود 
بـه طـول سـه متـر و چهـل هشـت  :شماال:دیواریسـت  اربعـه 
سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی شرقا:دیواریسـت بـه 
طول چهار متر و بیسـت سـه سـانتیمتر به قسـمت تحتانی گذر 
جنوبا: دیواریسـت بطول یک متر و هشـتاد و هشـت سـانتیمتر 
به راه پله و آسانسـور مشـاعی غربا: در سـه قسـمت ،که قسـمت 
دوم آن جنوبی ،اسـت .اول دیواریسـت بطول یک متر و شـصت 
سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی دوم درب و دیوار اسـت 
بطـول یـک متـر و شـصت سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور 
و هشـت  و چهـل  متـر  دو  بطـول  دیواریسـت  مشـاعی سـوم 
سـانتیمتر بـه راه پله و آسانسـور مشـاعی . پارکینـگ قطعه 2 به 
مسـاحت 12.5 بـه حـدود اربعه :شماال:مرزیسـت بطول پنج متر 
شرقا:مرزیسـت بطول دومتر و پنجاه سـانتیمتر جنوبا:مرزیسـت 
بطـول پنـج متر غربا:مرزیسـت بطـول دو متر و پنجاه سـانتیمتر 
، واقـع در طبقه سـوم با کاربری مسـکونی کـه 6.55 مترمربع آن 
تـراس مسـقف در سـه قسـمت اسـت بانضمام سـه تـراس غیر 
مسـقف منضـم قطعه پنج تفکیکی به مسـاحت هـای  19.98 و 
بانضمـام   ، سـوم  طبقـه  در  واقـع  مترمربـع   34.17 24.61و 
پارکینـگ قطعـه نـه تفکیکـی بـه مسـاحت 12.5 مترمربـع و 
پارکینـگ قطعـه یـک تفکیکـی بـه مسـاحت 12.50 مترمربـع و 
پارکینـگ قطعـه دو تفکیکـی بـه مسـاحت 12.50 مترمربـع هـر 
سـه در طبقـه زیرزمیـن ، بانضمـام انبـاری زیرپلـه قطعـه یـک 
تفکیکـی بـه مسـاحت 11.78 مترمربع واقـع در زیرزمین و طبق 
توضیحـات منـدرج در سـند حق اسـتفاده از پشـت بـام مختص 
ایـن طبقـه مـی باشـد . طبقـه سـوم بـا کـف سـرامیک و دیـوار 
سـفید و سـقف گچبری شـده همراه با نورمخفی و هالوژن دارای 
آشـپزخانه با دیوار کاشـی و سـقف سـفید اسـت . یکعدد آیفون 
تصویـری و یـک میـز مطالعه بطـول 1.5 متر بهمـراه کتابخانه به 
ارتفـاع 1.70 بـا عمـق 0.60 متـر سـاخته و نصـب شـده اسـت . 
سـقف اطـاق گچبری حجمـی و دارای چهار عددکمـد بطول های 
3.40 و 2.30 و 1.40 و 1.40بـا عمـق 0.80 و ارتفـاع 2.60متـر 
هرکـدام بـا دو درب  ریلـی و دسـتگیره مخفی می باشـد و ضمنا 
یکعـدد دکـوری نیمـه سـاز بطـول 14.80 و عمـق 0.70 و ارتفـاع  
متر وجود دارد . سیسـتم سـرمایش کولر آبی و گرمایش از کف 
بـا اسـتفاده از پکیـج مـی باشـدکه کولر آبـی ، پکیج و شـیرآالت 
نصب نگردیده اسـت . پشـت بام قابل اسـتفاده صرفا برای این 
طبقـه بـا امکانـات آب ، برق و گاز ، شـامل فضای با حجم بادگیر 
و سـنتی مشـرف بـه بیرون بـا دیوارهای آجر سـنتی و بندکشـی 
پنجـره هـای  و  بـا شـومینه  و سـقف گچبـری سـنتی همـراه 
آلومینیومـی دوجـداره ترمـال و تـوری ، حـوض ، آبنمـا ، فضـای 
سـبز ، آالچیق سـنتی سـاخته شـده از شـاخه های نخل و دیواره 
نیـم متـری موزاییـک سـنتی 20*20 سـانتیمتر و بندکشـی  ، 

فضـای بـاز و اسـتراحت ، دوش آب سـرد و گـرم و سـرویس 
بهداشـتی بـا کف سـرامیک و دیوار کاشـی و سـقف کنـاف بدون 
بتونـه و رنـگ اسـت . کـف مجموعه پشـت بـام با آجر سـنتی و 
روی جانپنـاه هـای سـی سـانتی اجـرا شـده بـا سـفال سـنتی ، 
حفـاظ فلـزی دور محوطـه بـام اجـرا شـده اسـت . روی حـوض 
شـبکه فلـزی بـا پروفیـل و توری فلزی نصب شـده کـه از طریق 
نظـر  طبـق  . کـه  اسـت  دسترسـی  قابـل  فلـزی  پلـکان  یـک 
بـا  الذکـر  فـوق  ملـک  ششـدانگ  ارزش  رسـمی  کارشناسـان 
قدرالسـهم از عرصـه و حـق اسـتفاده از مشـاعات و مشـترکات 
طبـق قانـون تملـک آپارتمانها و آئین نامه اجرایـی آن و با عنایت 
بـه مشـخصات یادشـده و وضعیت موجـود و مندرجات در سـند 
مبلـغ 33790000000 ) سـی و سـه میلیـارد و هفتصـد و نـود 
میلیـون ( ریـال بـرآورد میگـردد..ب ( 6-ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه پـالک ثبتـی 1603 فرعی از 1819 اصلی واقع در رفسـنجان 
خیابـان امیرکبیـر شـرقی كـه سـند آن در صفحـه 58 دفتر 147 
بـه شـماره ثبـت 21956 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام خانم 
مسـاحت  بـه  سـند  طبـق  اسـت  شـده  صـادر  نـادی  مهدیـه 
442.1مترمربـع کـه محـدود بـه حدود:شـماآل: بطـول 15 متـر 
دیواریسـت بـه همسـایه ، شـرقا : بطـول 29.20 متـر بـه ملـک 
مجـاور  جنوبـا : بطـول 15.60 متـر درب و دیواریسـت به خیابان 
و غربـا: بطـول 28.60 متر دیواریسـت به همسـایه و دارای پایان 
 352 زیربنـای  بـا   87.9.3 مورخـه   87.01217 شـماره  کار 
مترمربـع در دو طبقـه زیرزمیـن و همکـف میباشـد که مسـاحت 
عرصـه پـس از عقـب نشـینی اعمـال شـده از سـوی شـهرداری  
401.54 مترمربـع میباشد،مشـخصات اعیان- سـاختمان از نوع 
مختلـط فلـزی و دیـوار باربـر با شـناژهای افقی و عمودی اسـت 
. کـف حیـاط موزاییـک و دارای فـالور باکس سـنگی اسـت و در 
نماسـازی سـمت خیابان از سـفال 4 سـانت با بندکشی و سنگ 
ازاره تیشـه ای یـک متـری و تخـم مرغـی  و در نمـای جنوبی و 
نمـای حصـار داخـل حیـاط از سـفال 4 سـانت بـا بندکشـی و 
سـنگ ازاره تیشـه ای 30 سـانتی استفاده شـده است . پله های 
ورود بـه زیرزمیـن سـنگی تیشـه ای و کـف و دیـوار زیرزمیـن 
سـرامیک و سـقف آن سـفید  و دارای سـرویس با کف و دیوار 
سـرامیک و سـقف سـیمان سـفید اسـت . کـف طبقـه همکـف 
پارکـت ، دیوارهـا کاغذ دیواری و سـقف گچبری کرکـره ای همراه 
بـا نورمخفـی اسـت . کـف اطـاق هـا موزاییـک و دیـوار دو اطـاق 
آشـپزخانه  . کـف  اسـت  کاغذدیـواری  دیگـر  دوتـای  و  رنـگ 
سـرامیک و دیـوار آن کاشـی و دارای 16 مترکابینـت زمینی و 28 
متـر کابینـت هوایی اسـت و همچنین 24 مترمربـع کمد دیواری 
و جاکفشـی تمـام چـوب ، دارای ویتریـن و  باکس های تزئینی 
و نماسـازی سـتون هـا بـا چـوب روس انجـام شـده اسـت . در 
ضلـع جنـوب غربـی حیـاط یـک واحـد تجـاری به مسـاحت 30 
مترمربـع بـا دیوارهـای باربـر 35 سـانتی و درب سـکوریت  بـا 
دسترسـی از خیابان سـاخته شـده اسـت، همچنین یک سایبان 
فلـزی بـا قوطی و سـقف کرکـره به متـراژ 41 مترمربـع در حیاط 
اجـرا شـده اسـت ، بر روی سـاختمان فـوق یک امتیـاز برق تک 
فـاز و یـک امتیـاز گاز و یـک امتیاز آب و سـه خـط تلفن معرفی 
مبلـغ  بـه  رسـمی  کارشناسـان  نظـر  طبـق  اسـت،که  شـده 
23.800.000.000 ریال)بیسـت و سـه میلیارد و هشـتصد میلیون 
ریال(ارزیابـی شـده اسـت،که طبق اسـناد رهنی شـماره 102979 
و 105310 و 107363 دفترخانـه 23 رفسـنجان جمعـًا در قبـال 
مبلـغ 27.400.000.000 ریـال در رهـن بانـك ملت رفسـنجان قرار 
گرفتـه، پالكهـای فوق از سـاعت 9 الـی 12 روز چهار شـنبه مورخ  
1398.9.6 واقـع در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
رفسـنجان واقـع در رفسـنجان - بلوارشـهید کشـاورزی از طریـق 
مزایـده بـه فـروش مـی رسـد، مزایـده ازقیمـت کارشناسـی هـر 
یـک از پالکهـا شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدًا 
فروختـه مـی شـود، شـركت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد 
اسـت و فـروش كالً نقـدی اسـت، الزم بـه ذكـر اسـت پرداخـت 
بدهـی هـای مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یا 
حـق اشـتراك و مصـرف در صورتـی كـه مـورد مزایـده دارای آنهـا 
باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی و عـوارض شـهرداری و غیره تا 
تاریـخ مزایـده اعـم از اینكه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 
باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیز در صورت وجـود مازاد، 
وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق از محل مازاد بـه برنده 
مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدًا 
وصـول مـی گردد ضمنـًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، 
مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مكان مقرر 
برگزار خواهد شـد.طالبین و خریداران میتوانند جهت شـركت در 
مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـك رمـزدار بـه مبلـغ پایـه در 

جلسه مزایده به نشانی فوق شركت نمایند.
مـورخ  شـنبه  دو  روز  نوبـت:  یـک  در  آگهـی  چـاپ  تاریـخ 

1398.08.20
                  علی خسروانجم
                    مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 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 تعییـن تکلیـف وضعیـت 
برابـررای شـماره139860319014003042- رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی 
98/07/23هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم سـحرکریمدادی 
فرزنـد ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه 3020259827صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانه  به مسـاحت 
368متـر مربـع پـالک - فرعـی از546- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از546 -اصلـی قطعه 
دوواقـع در اراضـی پشـت لـر جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کریـم کامیابـی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:411-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 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 تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014003051-
98/07/23هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای یـدهللا عباس زاده 
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 315صـادره ازبـم  در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 317متـر مربع 
پـالک –فرعـی از 78- اصلـی  مفـروز و مجزی شـده از پالک 3فرعـی از78 -اصلی قطعه یـک واقع در اراضی 
سـقدر جبالبـارز جیرفـت بخـش 34کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای سـید کاظم موسـوی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:426-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسـناد امالک

مفقودی

مفقودی

دفترچــه تراکتــور رومانــی مــدل650 بــه شــماره  
موتــور288341 و شــماره شاســی 65048851 متعلق 
بــه حســن خــاور فرزنــد دادمــراد به شــماره شناســنامه 
1085 و تاریــخ تولــد 1349 محــل صدور:رودبارمفقــود 

واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

شــماره   بــه  مــدل650  رومانــی  تراکتــور  دفترچــه 
موتــور353348 و شــماره شاســی 857025 ممتعلــق 
ــماره  ــه ش ــراد ب ــد علیم ــش فرزن ــش من ــی دروی ــه نادعل ب
صــدور:  محــل   1337 تولــد  572وتاریــخ  شناســنامه 
رودبارمفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

ــماره  ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــر دارد ب ــنجان در نظ ــهرداری رفس ش
854 مــورخ  98/08/13 شــورای محتــرم اســالمی شــهر ، نســبت 
ــبك)تامین  ــوری س ــه موت ــه نقلی ــوط ب ــور مرب ــذاری ام ــه واگ ب
خــودرو و تعــدادی راننــده پایــه یک جهــت خودروهای ســنگین( 
از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه 
ــه و  ــه تجرب ــرایط الزم ک ــت و دارای ش ــد صالحی ــرکتهای واج ش
ــد  ــی آی ــل          م ــوت بعم ــد، دع ــام كار را دارن ــی انج توانای
جهــت دریافــت وتحویــل اســناد و اطــالع از شــرایط شــركت در 
مناقصــه بــه دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در شــهرداری مرکــزی 
www. ــانی ــه نش ــا ب ــی ی ــان تخت ــنجان خیاب ــه آدرس رفس ب

rafsanjan.ir مراجعــه و پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت 
ــهرداری  ــه ش ــه دبیرخان ــورخ 98/09/10 ب ــنبه م اداری روز یکش
مركــزی تســلیم  نمایند.ضمنــًا شــهرداری در رد یــا قبــول تمــام 

یــا هریــک از پیشــنهادات مختــار اســت.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت اول

آگهی
 مناقصه عمومی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9801234
ــده  ــکار پرون ــادی بده ــی جعفرآب ــن صدیق ــای حس ــه آق ــیله ب بدینوس
ــده  ــناخته نگردی ــرا ش ــور اج ــزارش مام ــر گ ــه براب ــه 9801234 ک کالس
ــم اعظــم فــالح کدوســرائی  ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه بیــن شــما و خان
تعــداد دویســت و پنجــاه و یــک عــدد ســکه طــال تمــام بهــار آزادی بابــت 
مهریــه بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار 
ــه  ــی اجرائی ــه نمــوده پــس از تشــریفات قانون درخواســت صــدور اجرائی
صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 
18/19 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت 
ــدت  ــرف م ــردد ظ ــی گ ــه درج و منتشــر م ــت در روزنام ــک نوب ــط ی فق
ــورت  ــر اینص ــدام و در غی ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ده روز نس
بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما 

تعقیــب خواهــد شــد . 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم ( – شهرام دریا 7915
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

معرفی برترین های مسابقات بدمینتون و آمادگی جسمانی بانوان
مسابقات بدمینتون و آمادگی جسمانی بانوان و فرزندان دختر به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در رده های سنی مختلف 

برگزار شد.در مسابقات آمادگی جسمانی در رده سنی اول زهرا منصوری، صدیقه مرادی و سمیرا دهقانی؛ در رده سنی دوم سارا 
درخشنده، مریم موسیوند و مرجان جعفرزاده؛ در رده سنی سوم نسرین ناصری، بهدخت بخشعلی زاده و مهناز شریفی و در رده 

سنی چهارم بهناز کاکاوند، مریم آتش پنجه و ملیحه رجب زاده به ترتیب مقام های اول تا سوم هر رده سنی بانوان را کسب کردند.

مهنــدس محمدرضــا رضایــی اظهــار داشــت: در راســتای اجــرای 
دســتور مقــام عالــی وزارت راه و شهرســازی مبنــی بــر اقــدام ملی 
ــات اجرایــی  ــرار( امــروز عملی ــای روســتایی)طرح اب ــرای راهه ب

راهســازی راه روســتایی چنارباشــی - گنجــه آغــاز شــد.
ــی  ــت: راه دسترس ــار داش ــالم اظه ــتان ای ــداری اس ــاون راه مع
ــیری  ــر و دارای مس ــول 8 کیلومت ــه ط ــه ب ــه گنج ــی ب چنارباش
کوهســتانی و صعــب العبــور مــی باشــد کــه احــداث آن از 

ــت. ــوده اس ــز ب ــاورزان عزی ــتائیان و کش ــات روس مطالب
ــزی هــای  ــه ری ــه برنام ــا توجــه ب ــزود: ب ــی اف محمدرضــا رضای
ــات  ــروژه ، عملی ــن پ ــاز اول ای ــت در ف ــرار اس ــده ق ــام ش انج
ــن  ــیر و همچنی ــن مس ــر از ای ــزی 5 کیلومت ــن ری ــی و ش خاک
احــداث آبروهــای کوچــک آن در قالــب فعالیــت هــای امانــی و 

ــی انجــام شــود. پیمان
ــن  ــورت تامی ــروژه، درص ــاز اول پ ــام ف ــس از انج ــت: پ وی گف
اعتبــار از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی، فــاز دوم پروژه شــامل 

عملیــات تکمیلــی و آســفالت آن عملیاتــی خواهــد شــد.
وی در ادامــه بیــان کــرد: در حــال حاضــر عملیــات خاکی فــاز اول 
8 پــروژه راه روســتایی دیگــر نیــز در ســطح اســتان بــا پیشــرفت 

فیزیکــی قابــل قبولــی در دســت اقــدام می باشــد.
رضایــی عنــوان کــرد: فــاز دوم شــامل عملیــات تکمیلــی از قبیــل 
آســفالت و احــداث پلهــای بــزرگ، مســتلزم تامیــن اعتبــار الزم 
از منابــع ملــی و اســتانی بــوده کــه انجــام ایــن مهــم در برنامــه 
ــی  ــار الزم ، عملیات ــن اعتب ــس از تامی ــالله پ ــوده و انش کاری ب

خواهــد شــد.

اجرای 13 نمایش در روز 
چهارم جشنواره تئاتر کودک

روز جشـنواره  در چهارمیـن  پرویزی سـاالر:  همدان/سـارا 
تئاتر، نمایش ها در بخش های خردسـال، کـودک، نوجوان، 
بین الملـل، دانش آمـوزی و خیابانی اجرا می شـود.نمایش 
بخـش کـودک »مـرد نـون زنجبیلـی« ترجمـه حسـین 
فدایی حسـین بـا کارگردانـی نـدا بداغـی از بنـدر دیـر بـه 
مـدت 55 دقیقـه و در سـه سـانس 10 صبـح، 15 و 17:30 
عصـر در سـالن اصلـی مجتمـع بوعلـی سـینا همـدان بـه 
روی صحنـه می رود.پـگاه معصومـی از همـدان کارگـردان 
نمایـش »مارمولـک بـد ادا« اسـت که این اثـر را در بخش 
خردسـال بـه مـدت 20 دقیقـه و در سـه سـانس 10 و 11 
صبـح و 15 عصـر در سـالن پالتـوی مجتمـع بوعلی سـینا 
اجـرا می کند.سـالن پالتـو عبـادی مجتمـع بوعلی سـینا 
نیـز در سـه سـانس 10:30 صبـح، 15 و 17:30 عصـر و بـه 
مـدت 20 دقیقـه میزبان خردسـاالن عالقمند به تماشـای 
نمایـش »کـودک و پرنـده« به کارگردانی محمد محسـنی 
از سـاوه اسـت.در بخش بین الملل جشـنواره، نمایش »دو 
عروسـک« بـه کارگردانـی الکسـاندر چرچیچ از اسـپانیا در 
سـانس های 10:30صبح، 15 و 17:30 به مدت 40 دقیقه در 
سـالن اصلی مجتمع شـهید آوینی اجرا می شـود.»رویای 
کودکانـه« بـه نویسـندگی و کارگردانی سـیروس سـپهری 
عنـوان نمایشـی از تهـران اسـت که به مـدت 45 دقیقه در 
سـالن پالتو مجتمع شـهید آوینی و در سـانس های 10:30 
صبـح، 15 و 17:30 عصـر بـه روی صحنـه می رود.تاالر فجر 
همـدان در سـاعات 15 و 17:45 امـروز بـه مدت 65 دقیقه 
از تماشـاچیان نمایـش »نیمارا« بـه کارگردانی پابلـو دوران 
از ایتالیـا در بخـش بین الملـل میزبانـی می کند.نمایـش 
دانش آموزی »خانوم ما هیچی نفهمیدیم« به نویسـندگی 
و کارگردانـی ام البنیـن جایبـاش از هرمـزگان بـه مـدت 30 
دقیقـه در سـانس های 1:30 صبـح و 15 و 17:30 عصـر در 
تاالر مهدیه اجرا می شـود.اکرم ابوالمعالی از تهران کارگردان 
نمایش خردسـال »پر« اسـت کـه اثر خـود را در 20 دقیقه 
در دو سـانس 10 و 11 صبـح در سـالن آمفی تئاتـر اداره کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان همـدان بـه روی صحنه 
می بـرد.در بخـش خیابانـی نمایـش »سـفر جادویـی« به 
کارگردانـی روح هللا سـنایی از پیشـوا در سـاعت 15:30 در 
محوطـه مجتمـع بوعلـی و سـاعت 16:30 در پـارک کودک 
بـه اجـرای عمومـی می رسـد.در این بخـش نمایش »یک 
چالـش نـه چنـدان کوچولـو و خونـه مادبزرگـه« اثـر نوراله 
لک از خمینی شـهر اصفهان به مدت 22 دقیقه در سـاعت 
15:30 و نمایـش »کمـودور« به کارگردانی محمد محمدی 
قـادر از همـدان بـه مـدت 27 دقیقـه در سـاعت 16:30 در 

محوطـه مجتمع شـهید آوینـی اجرا می شـود.
»مـرغ، درخـت، گل« دیگـر نمایش بخش خیابانی اسـت 
که به کارگردانی غالمرضا محمدی از مشـهد، ساعت 15:30 

بـه مـدت 20 دقیقه در پـارک کودک به اجرا می رسـد.
بیسـت و ششـمین جشـنواره بین المللـی تئاتـر کـودک و 
نوجـوان از 16 آبـان در همـدان آغـاز شـده و تـا 21 آبان مـاه 

برگـزار می شـود.

آغاز عملیات راهسازی راه همدان
روستایی گنجه ایالم چهارمین مانور سراسری تست مولدهای 

اضطراری مراكز حساس در شمال استان كرمان

  چهارمین مانور سراســری تســت مولدهای اضطراری مراكز حســاس در شــمال استان كرمان
 

ــر  ــد غی ــه پدافن ــه مناســبت هفت ب
توزیــع  شــركت  توســط  عامــل 
اســتان  شــمال  بــرق  نیــروی 

برگزارشــد: كرمــان 
چهارمیــن مانــور سراســری تســت 
مراكــز  اضطــراری  مولدهــای 
اســتان  شــمال  در  حســاس 

كرمــان
آمــاده  مانــور تســت  چهارمیــن 
اضطــراری  مولدهــای  بــكاری 
ــه  ــت هفت ــبت بزرگداش ــه مناس ب
ــا  ــان ب ــل همزم ــر عام ــد غی پدافن
ــع  سراســر كشــور در شــركت توزی
اســتان  شــمال  بــرق  نیــروی 

كرمــان برگــزار شــد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــركت 
ایــن  كرمــان،  اســتان  شــمال 
ــهبا  ــود ش ــور محم ــا حض ــور ب مان

ــركل  ــل، ســعیدی؛ مدی ــر عام مدی
كرمــان،  اســتانداری  بحــران 
بهــره  معــاون  داغــی،؛  قراچــه 
بــرداری و دیســپاچینگ و رئیــس 
گــروه بحــران و پدافندغیرعامــل 
شــركت در محــل اتــاق فرمــان 
شــركت  ایــن  دیســپاچینگ 

برگــزار شــد.
ایــن مانــور بــه دســتور مدیرعامــل 
شــركت كــه فرماندهــی ایــن مانور 
را بــر عهــده داشــت بــا اعمــال 
حســاس  مراكــز  در  خاموشــی 
صــورت گرفــت و میــزان آمــاده 
ــن  ــای ای ــزل ژنراتوره ــكاری دی ب
ــط  ــاس، توس ــم و حس ــز مه مراك
مــورد  شــركت،  كارشناســان 

ارزیابــی قــرار گرفــت.
مانــور،  ایــن  حاشــیه  در  شــهبا 
بعنــوان  را  غیرعامــل  پدافنــد 

ــن  ــن و پایدارتری ــی از موثرتری یك
جهــان  در  دفاعــی  هــای  روش 
دانســت و بــا اشــاره بــه موقعیــت 
كشــور  ژئوپولوتیكــی  حســاس 
گفــت: ایــران بــه دلیــل موقعیــت 
دارابــودن  جغرافیایــی،  خــاص 
ثــروت هــای عظیــم ملــی و نظــام 
اســتكبار ســتیزی بایســتی بــه 
ــری،  ــیب پذی ــش آس ــور كاه منظ
بازدارندگــی،  تــوان  افزایــش 
ــروری،  ــای ض ــت ه ــداوم فعالی ت
و  ملــی  پایــداری  ارتقــاء 
در  بحــران  مدیریــت  تســهیل 
ــوان  ــمن ت ــدات دش ــل تهدی مقاب
پدافنــدی خــود را افزایــش دهــد. 
محســن قراچــه داغــی معــاون 
دیســپاچینگ  و  بــرداری  بهــره 
را  مانــور  ایــن  از  هــدف  نیــز 
بــه كار  آمــاده  ارزیابــی میــزان 

بــودن مولدهــای ســازمان هــا، 
در  حســاس   مراكــز  و  نهادهــا 
ــت:  ــرد و گف ــران ذكرك ــع بح مواق
از  ســناریوی  بــا  مانــور  ایــن 
ســه  در  شــده  تعییــن  پیــش 
از  پــس  و  بــرق  قطــع  مرحلــه 
ــت و  ــا، تس ــدازی مولده آن راه ان
ــكاری  ــاده ب ــزان آم ــی و می ارزیاب
لحظــه ای آنهــا و در مرحلــه ســوم 

وصــل بــرق انجــام پذیرفــت.
ایــن مانــور  وی تصریــح كــرد: 
ــی  ــتورالعمل ابالغ ــر اســاس دس ب
ســازمان پدافنــد غیرعامــل كشــور 
برنامــه  بــا  و  توانیــر  و شــركت 
پدافنــد  واحــد  دقیــق  ریــزی 
بــا هماهنگــی ســایر  غیرعامــل 
واحدهــای شــركت و هماهنگــی 
ذیربــط  هــای  دســتگاه  ســایر 

انجــام گرفــت.
و  بــرداری  بهــره  معــاون 
توزیــع  شــركت  دیســپاچینگ 
اســتان  شــمال  بــرق  نیــروی 
كرمــان ابــراز داشــت: بــا توجــه بــه 
اهمیــت بــرق و تأسیســات آن كــه 
ــاخت  ــر س ــن زی ــاس تری از حس
هــای كشــور مــی باشــد، مــی 
ــی الزم  ــواره آمادگ ــه هم ــد ك طلب
ــا  ــران ه ــا بح ــه ب ــت مقابل را جه
داشــته باشــیم، چــون اختــالل 
ایجــاد  باعــث  بــرق  انــرژی  در 
خســارات  و  ســخت  مشــكالت 
جبــران ناپذیــری خواهــد شــد.

قراچــه داغــی افــزود: چنانچــه 
زیــر  نظــر  از  بــرق  انــرژی 
ــردد در  ــت گ ــدار تقوی ســاخت پای
مواقــع بحــران باعــث افزایــش 
از  جلوگیــری  و  بازدارندگــی 
ــی  ــای احتمال ــری ه ــیب پذی آس
ــا  ــت ه ــداوم فعالی ــن ت و همچنی
و اقدامــات ضــروری در نواحــی 

مــی گــردد. زده  بحــران 
وی افــزود: جهــت دســتورالعمل 
هــای پدافنــد غیرعامــل كشــور 
ــای  ــكاری مولده ــاده ب ــت آم تس
عهــده  بــر  نهادهــا  اضطــراری 

ــرار  ــرق ق ــع ب ــای توزی ــركت ه ش
بــه صــورت  اســت كــه  گرفتــه 
روتیــن هرشــش مــاه یــك مرتبــه 
ــورد  ــای اضطــراری م ــه مولده كلی
ــاون  ــی گیرند.مع ــرار م ــی ق ارزیاب
ــپاچینگ در  ــرداری و دیس ــره ب به
ادامــه خاطرنشــان كــرد: بــرای 
ــوری  ــی مان ــن ســال متوال چهارمی
ــكاری  ــاده ب ــت آم ــوان تس ــا عن ب
ــورت  ــه ص ــراری ب ــای اضط مولده
ــركت  ــی ش ــا هماهنگ ــری ب سراس
توانیــر و ســازمان پدافنــد غیــر 
عامــل كشــور در هفتــه پدافنــد 

ــد. ــزار ش ــل برگ ــر عام غی
خوشــبختانه  كــرد:  بیــان  وی 
اتوماتیــك  صــورت  بــه  7مركــز 
مــدار  در  بــرق  قطــع  از  پــس 
مركــز  یــك  تنهــا  و  قرارگرفتــه 
ــرق نداشــت. وی  آمادگــی قطــع ب
افــزود: در مجمــوع 3/5 مــگاوات 
دیــزل   7 توســط  بــرق  تامیــن 
شــهر  نقطــه  هفــت  در  ژنراتــور 

تامیــن گردیــد.  كرمــان 
قراچــه داغــی همچنیــن گفــت: 
فرآینــد  و  مدیریــت  جهــت 
بهــره  8كارشــناس  عملیاتــی 
نفــر   8 و  8نفربرقــكار  بــرداری، 
مانــور  در  نیــز  بســیچ  نیــروی 

داشــتند.  فعــال  مشــاركت 
شــایان ذكراســت كــه در حــال 
عملیاتــی  حــوزه  در  حاضــر 
شــمال  بــرق  نیــروی  توزیــع 
ــد  ــداد 210مول ــان تع ــتان كرم اس
ــدرت 72مــگاوات  ــا ق اضطــراری ب
از  اســت كــه  شــده  شناســایی 
درای  نقطــه   70 تعــداد  ایــن 
ــم و  ــدی حســاس و مه ســطح بن
ــگاوات  ــدرت 36 م ــا ق ضــروری ب
بهتــر  جهــت  باشــد كــه   مــی 
ــا اســتفاده از  مدیریــت كــردن آنه
نقشــه هــای gis و تهیــه بانــك 
اطالعاتــی مولــد هــا در دســتور 
كار شــركت تــا حصــول نتیجــه 

اســت. قرارگرفتــه 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139460319079002005041-
94/08/25هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شمسـی 
محمـد علـی زابلـی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 674صـادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه  به مسـاحت 
413/57متـر مربـع پـالک 842فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 188اصلی قطعه سـه واقع 
در رودبـار جنـوب –بلـوار انتظـام خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا مهیمی 
وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:734-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/11 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/20
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000558-98/08/08هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانـم کلثوم عبدهللا زاده کوهسـتان 
فرزنـد سـهراب بشـماره شناسـنامه 1668صـادره ازعنبـر آبـاددر یک باب خانه  به مسـاحت 262متـر مربع پالک 
1552فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنـوب –بلوار 
والیت –کوچه والیت 4قطعه سـه بخش 46کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ومحمدمهدی 
وخانـم مهسـا مهیمـی وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:736-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/11 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/20
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014002956-98/07/20هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد مشـایخی امجـز فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 185صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مخروبـه  بـه مسـاحت 344/13متـر مربـع پـالک - فرعـی از574- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک1216فرعـی از574 -اصلـی قطعه دوواقـع در اراضی جیرفت بخـش 45کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای سـید احمـد حسـینی نـژاد محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:409-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014001450-98/04/17هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر سـرحدی دلفارد فرزند رمضان بشـماره شناسـنامه 8صـادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه مرکباتـی بـه مسـاحت 2587/30متر مربـع پـالک - فرعـی از1235- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از1235 -اصلـی قطعه 6واقـع در اراضی انجیر بازوئیه دلفـارد جیرفت بخش 
34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای درویـش حیـدری دلفـارد محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 

تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014003031-98/07/22هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم حکیمـه ارتا فرزند عین اله بشـماره شناسـنامه 8448صادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 204متر مربع پالک - فرعـی از581- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک -فرعی از581 
-اصلی قطعه دوواقع در اراضی حسـین اباد جیرفت بخش 45کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:436-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسـناد امالک 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000557-
98/08/08هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای محمود 
فالحی شـا ه آباد فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 101صادره ازکهنوج در یک باب خانه  به مسـاحت 323متر 
مربـع پـالک 1554فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 188اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار 
جنـوب –شـهرک صالـح آباد قطعه سـه بخش 46کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقـای عبدالمهدی مهیمی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:737-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/08/11 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/20
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسـناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
شـماره139860319014002947- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
98/07/20هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای امیـر کریمدادی 
فرزنـد ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه 85صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه  به مسـاحت 366متر 
مربـع پـالک - فرعـی از546- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از546 -اصلـی قطعـه دوواقـع 
در اراضـی پشـت لـر جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای کریـم کامیابـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:410-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014002442-98/06/11هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای ماشـاءهللا رشـیدی گمین  فرزند نعمت اله  بشـماره شناسـنامه 139صـادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بر باغچه  به مسـاحت 1200متـر مربع پـالک - فرعـی از164- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 6فرعـی از164 -اصلـی قطعـه یـک واقع در اراضی سرچشـمه مسـکون جبالبـارز جیرفت بخـش 34کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی عارفـی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:427-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسـناد امالک 

اجرائیه
 مشـخصات محکـوم له: مهدی جمشـیدی پـور فرزند 
احمد به نشـانی استان کرمان_ شهرسـتان زرندریحان 

ریحانشـهر شهرک امام حسـن قطعه 862

مشـخصات محکـوم علیـه: رسـول اکبرزاده سرمسـت 

فرزنـد علـی به نشـانی اسـتان کرمـان_ شهرسـتان زرنـد_ مجهـول المکان

محموم به:

بسمه تعالی

بـه موجب درخواسـت اجـرای حکم مربوطه به شـماره و شـماره دادنامه 

مربوطـه 9809973860500224 محکـوم علیـه محکوم اسـت به تحویل 

سـند و انتقـال سـند موتـور سـیکلت کمیـن 150cc بـه شـماره انتظامی 

ایـران 814/51233 در حـق خواهـان . ضمنـا پرداخـت نیم عشـر دولت 

بـه مبلـغ بیسـت و پنـج هـزار تومان بـر عهده محکـوم علیه می باشـد.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان زرند

قاضی شـورای حل اختالف شـماره5 شهرسـتان زرند_ رسـول باران زاده 

آبادی ابراهیم 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1_ ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقـع اجـرا گـذارد )مـاده 34 قانون 

اجـرای احـکام مدنـی( 2_ ترتیبـی بـرای پرداخـت محکـوم بـه 

بدهـد. 3_ مالـی معرفـی کنـد کـه اجـرا حکـم و اسـتیفا محکوم 

بـه از آن میسـر باشـد. چنانچـه خـود را قـادر بـه اجـرای مفـاد 

اجرائیـه ندانـد بایـد ظـرف سـی روز کلیـه امـوال خـود را شـامل 

تعـداد یـا مقـدار و قیمـت همـه امـوال منقـول و غیرمنقـول ، 

بـه طـور مشـروح مشـتمل بـر میـزان وجـوه نقـدی کـه بـه هـر 

عنـوان نـزد بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری ایرانـی یـا 

خارجـی دارد بـه همـراه مشـخصات دقیق حسـاب هـای مذکور و 

کلیـه اموالـی کـه او بـه هـر نحو نـزد اشـخاص ثالـث دارد و کلیه 

مطالبـات او از اشـخاص ثالـث و نیـز فهرسـت نقـل و انتقـاالت و 

هـر نـوع تغییـر دیگـر در امـوال مذکـور از زمـان یـک سـال قبـل 

از طـرح دعـوای اعسـار بـه ضمیمـه دادخواسـت اعسـار بـه مقام 

قضایـی ارائـه نمایـد واال بـه درخواسـت محکوم له بازداشـت می 

شـود )مـواد 8 و 3 قانون نحوه اجـرای محکومیت مالی 1394(. 

4_ خـودداری محکـوم علیـه از اعـالم کامـل صـورت امـوال بـه 

منظـور فـرار از اجـرای حکـم ، حبـس تعزیـری درجـه هفـت را 

در پـی دارد. )مـاده 34 قانـون اجـرای احـکام مدنـی و مـاده 20 

ق.م.ا و مـاده 16 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394( 

5_ انتقـال مـال بـه دیگـری بـه هـر نحـو بـا انگیـزه فـرار از ادای 

دیـن بـه نحـوی کـه باقیمانده امـوال بـرای پرداخت دیـون کافی 

نباشـد موجـب مجـازات تعزیـری درجـه شـش یـا جـزای نقدی 

معـادل نصـف محکـوم بـه یـا هـر دو مجـازات مـی شـود. )ماده 

21 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394(. 6_ چنانچـه 

صـورت امـوال پـس از مهلت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکوم 

علیـه از زنـدان منـوط بـه موافقـت محکوم له یـا تودیـع وثیقه یا 

معرفـی کفیـل توسـط محکوم علیـه خواهد بـود. )تبصـره 1 ماده 

3 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394(. م الـف 329

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
)از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای(

شــرکت توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی خریــد لــوازم را بــه شــرح ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد ارائــه  پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی . 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 15:30روز شنبه مورخ98/08/25 الزامی می باشد.
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور98/08/21 می باشد 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز سه شنبه مورخ 98/08/21و حداکثر تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 98/08/26 خواهد بود . 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 98/09/07خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/09/09خواهد بود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار چهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک 

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676  تلفن تماس : 5-32110403داخلی 1063

شناسه اگهی 1030

مبلغ تضمین )ریال(کدفراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف
20980015740000031/946/327/000خرید انواع ترانسفور ماتور کم تلفات198-12-2

2098001574000004819/750/000خرید انواع تیر چوبی298-12-3

20980015740000051/999/565/000خرید انواع تیر سیمانی398-12-4

498-12-5MINK 2098001574000006854/250/000خرید سیم آلمینیوم

20980015740000071/881/000/000خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف598-12-6

2098001574000008336/750/000خرید انواع تابلو توزیع698-12-7

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات هندبــال شهرســتان 
آبیــک درتاریــخ1398/07/21  بــه شــماره ثبــت 130 بــه 
شناســه ملــی 14008690823 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل 
گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم 
ــا  آگهــی میگــردد. 1. موضــوع :.تعمیــم و گســترش رشــته ی
رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح شهرســتان 
ــه کارگیــری مربیــان و کشــف، جــذب و پــرورش  از طریــق ب
اســتعدادها2.برگزاری کاســهای آموزشــی، توجیهــی و تکمیلی 
ــیون  ــوز از فدراس ــذ مج ــا اخ ــف ب ــنی مختل ــای س در رده ه
ــن و اداره کل  ــتان قزوی ــال اس ــات هندب ــا هی ــی ب و هماهنگ
ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 3.برگــزاری مســابقات 
ــط  ــه ضواب ــا توجــه ب ــف ســنی ب اســتانی در رده هــای مختل
ــا هماهنگــی هیــات اســتان  و رعایــت تقویــم فدراســیون و ب
و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 4.انتخــاب، 
ــزام  ــودن و اع ــاده نم ــت آم ــی الزم جه ــش بین ــی و پی معرف
ــابقات5. ــه مس ــتان ب ــی شهرس ــای ورزش ــم ه ــراد و تی اف
ــاغ شــده از ســوی  ــای اب ــه ه ــن نام ــررات و آیی اجــرای مق
فدراســیون در ســطح شهرســتان و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت 
هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه6.
اعــزام داوران و مربیــان اســتان بــه کاس هــای ارتقــا درجــه 
آموزشــی و توجیهــی بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل 

ورزش و جوانــان اســتان قزوین7.کوشــش در بهــره گیــری از 
ــا رشــته  ــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته ی خدمــات داوطلبان
هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمایــت آنــان در 
ــا  ــن و مقررات8.ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی ب حــدود قوانی
موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته یــا رشــته هــای 
ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت دارنــد9.
ــا توجــه  ــم ورزشــی ســالیانه ب ــه و تنظیــم برنامــه وتقوی تهی
ــا همــکاری هیــات اســتان  ــه تقویــم ورزشــی فدراســیون ب ب
و هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای 
ــان  ــی اداره کل ورزش و جوان ــا هماهنگ ــه و ب ــتقل تابع مس
ــر  ــاز ب ــورد نی ــای م ــه ه ــکیل کمیت ــن 10.تش ــتان قزوی اس
اســاس ضوابــط فدراســیون 11.کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی 
ــه  ــاو بخشــهای تابع ــای شــهر ه ــت ه ــه هیئ ــی ب و تجهیزات
بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان قزویــن 12.تهیــه و ارســال گــزارش کلیــه فعالیــت هــا 
در ســطح شهرســتان بــه هیــات اســتان و فدراســیون مربوطــه 
ــن باســتناد مجــوز  ــان اســتان قزوی و اداره کل ورزش و جوان
شــماره 214961064 مــورخ 26 اردیبهشــت 96 صــادره از اداره 
ــت  ــت موضــوع فعالی ــان اســتان قزوین)ب کل ورزش و جوان
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد(. 
2. مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3. مرکــز اصلی 

: اســتان قزویــن ، شهرســتان آبیــک ، بخــش مرکــزی ، 
شــهر آبیــک، محلــه تربیــت بدنــی ، خیابــان شــهیدصمیمی ، 
خیابــان شــهید حســامی ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 
ــرکا  ــرکه ش ــهم الش ــزان س ــامی و می 3441715633 4. اس
ــران : 5-1 آقــای  :فاقــد ســرمایه مــی باشــد. 5. اولیــن مدی
احمــد بهــاری جیرنــدهء بــه شــماره ملــی 5949627921 بــه 
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 5-2 خانــم زهــرا 
گلــی بــه شــماره ملــی 5080095326 بــه ســمت نایــب رئیس 
هیئــت مدیــره 5-3 آقــای اســمعیل همتــی ســیار بــه شــماره 
ــمت  ــه س ــره( ب ــات مدی ــارج از هی ــی 5089596557 )خ مل
ــه شــماره ملــی  ــور ب دبیــر 5-4 آقــای ســید عــاء فیضــی پ
3858810398 )خــارج از هیــات مدیــره( بــه ســمت خزانــه 
دار بــرای مــدت 4 ســال انتخــاب گردیدنــد. 6. دارنــدگان حــق 
امضــا :کلیــه اوراق واســناد رســمی وبهــادار وبانکــی وتعهــدآور 
شــرکت ازقبیــل: چــک، ســفته، بــروات وقراردادهــا بــه امضــاء 
ــرکت  ــا مهرش ــراه ب ــه دار هم ــره وخزان ــات مدی ــس هی رئی
ونامــه هــای عــادی واداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا 
ــر مــی باشــد. 7.  ــا مهرشــرکت معتب نایــب رئیــس همــراه ب

اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )655016(  7907

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و مشاعی 

ــه  ــات مالکان ــم تصرف ــه دو ق ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــدارک موجــود در پرون ــه اســتناد م ب
1ـ رأی شــماره 139860330002017307 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1391114430002019253 آقــای/
خانــم  حســن وصالــی بخشــایش فرزنــد نصــرت در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 115/20 مترمربــع پــاک شــماره 0 فرعــی از 1967 اصلــی واقــع در بخــش 

دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از مهــدی شــاکری. )م الــف 3768(
2 ـ رأی شــماره 139860330002020043 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002002977 آقــای/
ــه در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن  ــی ال ــد ول ــه آقــا زیارتــی فرزن ــم  عــزت ال خان
احــداث بنــا شــده بمســاحت 160 مترمربــع پــاک شــماره 0 فرعــی از 1978 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از نورمحمــد تقــوی ثبــت در دفتــر 225 

ــف 3767 ( صفحــه 253. )م ال
3ـ رأی شــماره 139860330002018111 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002002408 آقای/خانم  
کاظمیــه رزاقــی زاده فرزنــد محمدعلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــع پــاک شــماره 0 فرعــی از 1862 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت  ــا شــده بمســاحت 60 مترمرب بن

قــم. پرونــده اجرائــی – صــادق ناصــری ثبــت شــده در صفحــه 265 دفتــر 258. )م الــف 3766 (
4ـ  رأی شــماره 139860330002018137 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1396114430002000572 آقــای/

خانــم  اســمعیل آمــره بزچلوئــی فرزنــد ابراهیــم در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
ــع پــاک شــماره فرعــی از 1819 اصلــی واقــع در بخــش  ــا شــده بمســاحت 147 مترمرب احــداث بن
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مالکیــت ابوالفضــل و ســید مصطفــی شــریفی. )م الــف 3765 (
5ـ رأی شــماره 139860330002019631 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430002000972 آقــای/
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــد حســین در قســمتی از / ششــدانگ قطع ــدی فرزن ــر صم ــی اصغ ــم  عل خان
ــع در  ــی واق ــی از 1919 اصل ــماره 4 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 68/35 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن اح
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری شــده از محمــد اردالن و علــی اردالن صفحــه 

ــف 3764 ( ــر 211 . )م ال 251 دفت

ــده کاســه 1396114430002001050 آقــای/ ــه پرون ــوط ب 6- رأی شــماره 139860330002019202 مرب
خانــم  خورشــید گل آبــادی فرزنــد قاســم در ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 47 مترمربــع پــاک شــماره باقــی مانــده 27 فرعــی از 1530 اصلــی واقــع در بخــش دو 

ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی ص 298 دفتــر 22. )م الــف 3763 (
7- رأی شــماره 139860330002019999 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430002000363 آقــای/

خانــم  اکبــر نورانــی فرزنــد عروجعلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده بمســاحت 143/55 مترمربــع پــاک شــماره 253 فرعــی از 2142 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســین دولتــی ثبــت شــده در دفتــر 

150 صفحــه 568 . )م الــف 3762 (
8- رأی شــماره 139860330002019150 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1395114430002000482 آقــای/
خانــم  رمضانعلــی قــره باغــی فرزنــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده بمســاحت 101/90 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2207 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 

قــم. متقاضــی دارای ســند مالکیــت مشــاعی. )م الــف 3761 (
ــم   ــده کاســه 1397114430002001439 آقای/خان ــه پرون ــوط ب 9- رأی شــماره 139860330002020197 مرب
ابوالفضــل حســینیه فراهانــی فرزنــد غامحســین در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده بمســاحت 64/83 مترمربــع پــاک شــماره 2455 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از وراث احمــد علــوی ثبــت در دفتر 22 صفحــه 556 . )م الــف 3760 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد 
مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف 
مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو 
قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل 
نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 1398/09/06 تاریخ انتشار اول: 1398/08/20 
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همیشه فکر می کردم، گذشته یک نقاشیه 
که هیچ مداد پاکنی همراش نیست

 هیس!دخترها  فریاد نمی زنند

 چشم و گوش بسته 
در سینماهای کشور 
در حال اکران است. 

دیالوگ

فیلم 

رسانه در آینه تصویر
مجله سرافرازان منتشر شد. 

 پارتی 
تا 14 آذر در تئاترشهر - سالن سایه 

در حال اجرا است. 

 الفکادیو 
از 22 آبان تا 15 آذر در فرهنگسرای

 ابن سینا در حال اجرا است. 

 اوردوز 
تا 2 آذر در خانه نمایش مهرگان 

در حال برگزاری است. 

با زخم باید ساخت، طول میکشه 
ولی خوب میشه.

سگ کشی

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

دامن گل نبرد هر که ز خار اندیشد
مهره حاصل نکند هر که ز مار اندیشد
در نیارد بکف آنکس که ز دریا ترسد
نخورد باده هرآنکو ز خمار اندیشد
هر کرا نقش نگارنده مصور گردد
نقش دیوار بود کو ز نگار اندیشد

تو چه یاری که نداری غم و اندیشٔه یار
یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

در چنین وقت که از دست برون شد کارم
من بیچاره که ام چارٔه کار اندیشد

هر که سر در عقب یار سفرکرده نهاد
این خیالست که دیگر ز دیار اندیشد
در چنین بادیه کاندیشٔه سرنتوان کرد

بار خاطر طلبد هر که ز بار اندیشد
آنکه شد بیخبر از زمزمٔه نغمٔه زیر

تو مپندار که از نالٔه زار اندیشد
گرتو صد سال کنی ناله و زاری خواجو
گل صد برگ کی از بانگ هزار اندیشد

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ورود جیره بندی و دادن کوپن 
 به اقتصاد ایـران از آبان 1320 
و   )1941 )نومبـر   1320 سـال  در  روز  ایـن  از 
نظامـی،  اشـغال  از  پـس  نیـم  و  مـاه  دو 
بـرای نخسـتین بـار سیسـتم جیـره بنـدی و 
دادن کوپـن بـه خانـواده هـا برحسـب شـمار 
مأخـذ  شناسـنامه  ارائـه  کـه  خانـوار  اعضـای 
کار بـود بـه اجـرا درآمـد. ایـن جیـره بنـدی 
تنهـا مـواد عذایـی را شـامل مـی شـد. ایـران 
قبـال از ایـن لحـاظ خودکفـا بـود ولـی پس از 
اشـغال نظامی که از سـوی دولت های مسـکو 
و لنـدن صـورت گرفتـه بـود، مـواد غذایـی؛ از 
غـالت تـا ... محصول ایـران به روسـیه انتقال 
مـی یافـت زیراکـه ایـن جماهیریـه وقـت کـه 
زیـر حمالت ارتـش هیتلر قرارگرفتـه بود دچار 

کمبـور خواربـار شـده بـود.
    اشـغال نظامـی ایـران که ارتشـی نیرومند و 
450 هـزار نفری )با احضار چند دوره سـربازان 
خاتمـه خدمـت یافتـه( داشـت با یـک نیروی 

هوایـی و یـک نیـروی دریایـی مؤثـر، تنهـا به 
علـت خیانـت دو افسـر ارشـد که دولـت لندن 
بـا آنـان تمـاس گرفتـه و وعـده داده هـا داده 
بـود صـورت گرفت. این دو افسـر بـدون اطالع 
فرمانـده کل قـوا )رضاشـاه پهلـوی( سـربازان 
وظیفـه را مرخـص کردنـد و در پادگانهـا جـز 
درجـه دار و افسـر کسـی باقـی نمانـده بـود. 
تنهـا دو لشـکر کرمـان و کرمانشـاه سـربازان را 
مرخـص نکـرده و در برابـر نیروهـای متجـاوز 
دسـت بـه مقاومـت زده بودنـد. آمریـکا هنـوز 

وارد جنـگ جهانـی دوم نشـده بـود.
بـا  بعـد  اشـغال گـران در سـه ـ چهـار سـال 
جمـع  بـه  پشـتوانه  بـدون  اسـکناِس  چـاپ 
ادامـه  ایـران  خوراکـی  مـواد  و  غـالت  آوری 
دادنـد و کشـور را بـا تـوّرم و گرانـی رو بـه رو 
سـاختند و بحـران ایجـاد کردنـد کـه تـا دوران 
حکومـت مصدق ادامه داشـت. برقـراری نظام 
جیـره بنـدی )دادن کوپـن( در ایـران وقـت، 
یـک مسـئله اخالقـی هم بـه وجـود آورد و آن 
ارائـه شناسـنامه هـای مـردگان بـرای دریافت 

کوپـن و درروسـتاها، دریافت شناسـنامه برای 
نوزادانـی کـه وجـود خارجـی نداشـتند!.

کشتار اردبیلی ها 
به دست خزرهای مهاجم در 

دوران سکوت
نوامبـر 729 قـوم خزر که در جریـان مهاجرت 
خـود بخشـی از قفقـاز را تصـرف کـرده بـود 
بـه اردبیـل تعـرض و کشـتار بـه راه انداخـت. 
در آن زمـان، ایـران در تصـرف عـرب بـود و 
نیروهـای حکمـران عـرب موفـق بـه شکسـت 

دادن خزرهـا نشـدند.
شکسـت  )از  ایـران  تاریـخ  از  قسـمت  ایـن 
قهرمانـان  ظهـور  تـا  عـرب  از  ساسـانیان 
قـرن طـول  دو  اسـتقالل طلـب( کـه حـدود 
کشـید به دوران سـکوت معروف شـده است. 
هـدف از بـکار بـردن واژه سـکوت ایـن بـوده 
اسـت که چگونگـی وضعیـت آن دوره به علت 
نبـود رویـداد نـگار و مـورخ، بـدون شـرح و 

اسـت. نوشـته 

 گروه موسیقی رادها 
3آذر در تاالر وحدت اجرا می  شود. کنسرت

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

بــا  دارد  شــدید  هیجانــات  فرزنــدی کــه  تربیــت  کتــاب 

ــک  ــرای کم ــی ب ــاری گفتمان ــای رفت ــی: مهارت ه ــوان فرع عن

ــگرانه  ــای پرخاش ــی و رفتاره ــای هیجان ــرل طغیان ه ــه کنت ب

مشــکالت  زمینــه  در  علمــی  یــک کتــاب  شــما،  فرزنــد 

عاطفــی، اختــالالت رفتــاری و روان درمانــی در مــورد کــودکان 

اســت. رویکــرد اصلــی ایــن کتــاب اســتفاده از رفتــار درمانــی 

دیالکتیکــی بــرای تربیــت کودکــی اســت کــه هیجانــات 

شــدید دارد. ایــن کتــاب بــرای کــودکان 5 تــا 12 ســال 

ــه  ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ــا ش ــت ام ــده اس ــی ش طراح

بــرای والدیــن فرزندانــی کــه از ســنین بیشــتری برخوردارنــد 

ــت. ــوده اس ــد ب ــز مفی نی

ــده  ــه 84 آم ــاب در صحف ــن کت ــمتی از مت ــد، قس ــت جل پش

ــراوان اســت: ــه شایســته توجــه ف اســت ک

فرزندپــروری، دویــدن از نــوع ماراتــن اســت و نــه دویــدن بــا 

ــما  ــد. ش ــر بگیری ــا را در نظ ــتن دانه ه ــرعت. کاش ــر س حداکث

ــه  ــا جوان ــاعتی آن ه ــه س ــه روز و چ ــه چ ــد ک ــز نمی دانی هرگ

ــکل  ــن ش ــه همی ــز ب ــان نی ــوص کودکت ــد زد و در خص خواهن

ــا  اســت. کــودکان نیــز ممکــن اســت ســال ها طــول بکشــد ت

ــی  ــوند. درس ــما بش ــای ش ــوم گفته ه ــی و مفه ــه معن متوج

کــه امــروز می دهیــد فــردا را خواهــد ســاخت و دانه هــا 

بــرای رشــد احتیــاج بــه زمــان دارنــد. والدینــی کــه صبــوری و 

شــکیبایی پیشــه می کننــد، اغلــب از دیــدن نتیجــه آنچــه کــه 

ــد. ــد ش ــند خواهن ــگفت زده و خرس ــته اند، ش کاش

رفتار درمانی دیالکتیکی چیســت؟
ــی  ــی گفتمان ــار درمان ــا رفت ــی ی ــی دیالکتیک ــار درمان رفت
بــرای  روشــی   Dialectical Behavior Therapy
ــی را  ــد هیجانات ــه نمی توانن ــت ک ــرادی اس ــه اف ــک ب کم
ــت  ــود، مدیری ــوب می ش ــای نامطل ــه رفتاره ــر ب ــه منج ک

ــد. کنن
ایــن هیجانــات در کــودکان بســیار واضــح اســت. در 
ــما از  ــی ش ــواد غذای ــگاه م ــک فروش ــد در ی ــر بگیری نظ
کــودک خــود می خواهیــد برخــی از چیزهــا را نادیــده 
ــود را  ــات خ ــد هیجان ــت او نمی توان ــن حال ــرد، در ای بگی
ــد.  ــه می کن ــد و گری ــغ می کش ــدام جی ــد و م ــرل کن کنت
ــود  ــودک خ ــه ک ــد ب ــما نمی توانی ــد ش ــر بگیری ــا در نظ ی
ــی  ــبی عصبان ــکل نامناس ــه ش ــون او ب ــد، چ ــه« بگوی »ن
می شــود. و دیگــر مثال هایــی از ایــن قبیــل کــه هــر 
پــدر و مــادری نمونه هــای بســیاری از آن را مشــاهده 

ــرده اســت. ک
ــن  ــل ای ــرای ح ــالش ب ــی در ت ــی دیالکتیک ــار درمان رفت

قبیــل مشــکالت، دو کار انجــام می دهــد:
رفتارهایــی نــو و موثــر جهــت جایگزیــن کــردن رفتارهــای 

ــاز ــاک و مشکل س خطرن
چگونگــی گفتمانــی فکــر کــردن بــه منظــور پذیــرش 
در  واقعیــت  بــا  نظــر  بــه  دیدگاه هــای مختلفــی کــه 

هســتند. تناقــض 
در واقــع در کتــاب »تربیــت فرزنــدی کــه هیجانــات 
شــدید دارد« ایــن روش درمانــی بــه افــراد آمــوزش داده 
ــد  ــاد ده ــما ی ــه ش ــعی دارد ب ــاب س ــن کت ــود. ای می ش
کــه چطــور بهتــر فکــر کنیــد، بهتــر احســاس کنیــد و بهتــر 
ــید. ــته باش ــذاری را داش ــا بیشــترین اثرگ ــد ت ــار کنی رفت

تربیت فرزندی که هیجانات 
شدید دارد

نویسنده: پت هاروی – جنین پنزو
انتشارات: نوای دانش


