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 با اجرای پروژه فاضالب کرمان رقم می خورد ؛
آینده ای سرشار از سالمت بهداشت و محیط زیست 

برای مردم کرمان

آینده از آن چه خودروهایی است؟
2

3

ــه  ــای محرک ــا موتوره ــان ب ــازی در جه ــر خودروس عص
ســال۱۸۸۵  در  فســیلی  ســوخت های  از  اســتفاده 
ــه  ــا را ب ــرده و دنی ــا ک ــودرو به پ ــت خ ــی در صنع انقالب
ــوان آن  ــه بی شــک می ت ــرد ک ســرعت شــیفته خــود ک
ــدرن  ــی م ــترده در زندگ ــر و گس ــی انکارناپذی را تحول

ــاب آورد. ــه حس ــر ب ــروزی بش ام
ــوژی،  ــن تکنول ــتفاده از ای ــرای اس ــا ب ــش تقاض افزای
ــرده و  ــدا ک ــا گســترش پی ــه ســرعت در سراســر دنی ب
خــاص  برندهــای  بــا  متعــددی  خودروســازی های 
ــا  ــروزه در دنی ــد. ام ــور نهادن ــه ظه ــه عرص ــا ب ــود پ خ
۴۰ کشــور فعــال در حــوزه خودروســازی  از  بیــش 
چیــزی حــدود ۹۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار دســتگاه انــواع 
ــازار می کننــد.  ــه ب خودروهــای ســواری را تولیــد و روان
کــه ایــن نشــان از کشــش و تقاضــای روز افــزون 
بــرای خودروهــای ســواری در دنیــا بــوده و از ایــن رو، 
ــا  ــاد میلیون ه ــر ایج ــالوه ب ــود ع ــر س ــت پ ــن صنع ای
ــی،  ــارت بین الملل ــب وکارها و تج ــق در کس ــغل، رون ش

میلیاردهــا دالر نصیــب خودروســازان می کنــد.
ــر آمــار ســال ۲۰۱۸  ــا ب در ایــن خصــوص کشــورمان بن
نقلیــه  وســایل  ســازندگان  المللــی  بیــن  ســازمان 
 International Organization of Motor( موتــوری
ــواع  ــد ان ــه تولی Vehicle Manufacturers( در زمین
ــه خــود اختصــاص  ــه ۱۸ را ب ــای ســواری رتب خودروه
داده و نســبت بــه کل خودروهــای تولیــد شــده در دنیــا 

ســهم ۱.۱۴ درصــد را دارا اســت.
ــا  ــه ب ــت ک ــرح اس ــل ط ــوال قاب ــن س ــا ای در این ج
زایــی صنایــع  اشــتغال  بــاالی  میــزان  بــه  توجــه 
ــود  ــارد دالری و س ــی میلی ــردش مال ــازی، گ خودروس
باالیــی کــه ایــن صنعــت نصیــب خودروســازان جهــان 
ــوخت های  ــا س ــای ب ــه خودروه ــن اینک ــد؛ ضم می کن
ــته  ــراه داش ــه هم ــیاری ب ــای بس ــیلی، آالیندگی ه فس
بــرای  باالیــی  اقتصــادی  زیان هــای  و  و خســارات 
ــق در  ــال داشــته اســت، حضــور موف ــه دنب کشــورها ب
ــده ایــن صنعــت از آن چــه خودروســازانی خواهــد  آین

ــود؟ ب
بــه نظــر می رســد رونــد تولیــد حداکثــری خودروهــای 
بــا ســوخت فســیلی، بــا وجــود بهینــه کــردن مصــرف و 
توجــه بــه کاهــش میــزان آالیندگی هــای آن در مراکــز 
ــه  ــاده و ب ــش نه ــه کاه ــا، رو ب ــعه دنی ــق و توس تحقی
تدریــج شــاهد روی کار آمــدن خودروهــای بــا ســوخت 

جایگزیــن باشــیم.
مطابــق پیــش بینــی تحلیلگــران بــازار خــودرو در 
جهــان، خودروهــای برقــی تــا ســال ۲۰۴۰ بــا بیــش از 
۵۷ درصــد تولیــد، ســهم بزرگــی از خودروهــای مــورد 
ــاص داده و از  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــتفاده در جه اس
ــه ۱۸  ــیلی روزان ــوخت های فس ــتفاده از س ــزان اس می
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ایجادصنایعدرمناطقبیآب
صنایع بدون توجه به آمایش آب در محلی راه  اندازی شده اند که نیازمند طرح مردود انتقال آب هستند

پژوهش هـای  مرکـز  اخیـرا  کـه  گزارشـی   / نـو  کرمـان 
کـرده،  منتشـر  آب  انتقـال  پروژه هـای  دربـاره  مجلـس 
 عمـال خـط بطالنـی اسـت بـر لـزوم انجـام ایـن پروژه هـا.
»چـاره ای جـز انتقـال آب نداریـم.« این جمله در سـال های 
اخیـر بارهـا از سـوی مسـووالن مختلـف عنـوان شـده. از 
معـاون سـازمان محیط زیسـت گرفتـه تـا برخـی معاونـان 
وزیـر نیـرو و بسـیاری از مسـووالن محلـی. مخاطبـان ایـن 
 عبـارت هـم اغلب مخالفـان پروژه هـای انتقال آب هسـتند.

پروژه هـا  ایـن  مخالفـان  و  موافقـان  بیـن  کشـمکش 
در  کم آبـی  بحـران  کـه  گرفـت  بـاال  بیشـتر  زمانـی  از 
آب  بحـران  بـا  اسـتان ها  اکثـر  یافـت.  شـدت  کشـور 
کردنـد. لمـس  را  کم آبـی  مـردم  و  شـدند   سـرپنجه 

بـا ایـن اتفاق، مردم محلی مناطقی که قرار بود از آنجا آب به 
منطقه دیگری منتقل شود، خواستار توقف طرح هایی شدند 
 کـه بعضـا از ۱۵ سـال پیش در صـف اجرا قـرار گرفته بودند.
از جملـه ایـن طرح هـا می تـوان به انتقـال آب از بهشـت آباد 
چهارمحـال و بختیـاری بـه اسـتان های اصفهـان و کرمـان 

اشـاره کرد. 
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آرادکوه منبع انتشار 
بوی نامطبوع تهران 

نیست
مدیرعامل سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری تهران گفت: 
انتشار بوی نامطبوع تهران و 
علت این آلودگی ارتباطی به 

آرادکوه سایت دفن زباله ندارد.

فعالیت 20 کارگاه 
صنایع دستی در 

دهلران ایالم
رئیس اداره میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان دهلران از فعالیت 

20 کارگاه صنایع دستی با 
اشتغال زایی برای 200 نفر در 

این شهرستان خبر داد.

انا
:ای

س 
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ر 
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س: 
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یادداشت  مهمان
رضا آریاراد

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1647

یکشنبه 29 دی 1398
  قیمت 500 تومان

کشمکش بین موافقان و 
مخالفان پروژه های انتقال آب از 
زمانی بیشتر باال گرفت که بحران 
کم آبی در کشور شدت یافت

انتقالآب؛

دردیادرمان؟
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45 و

سنگ های تاریخی قبر در  
چناران کشف شد

دو قطعه سنگ قبر تاریخی حین عملیات گودبرداری 
برای نصب لوله انتقال آب کشاورزی در محدوده روستای 

سیدآباد شهرستان چناران کشف شد.

جهانگیری:

مردم از پنهان کردن 
واقعیت عصبانی شدند

لینک خرید نسخه الکترونیک

سازمان جهاد کشاورزی جنوب

نوبت دوم

سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان در نظر دارد نسـبت به احداث و بهسـازی کانال های آبیاری عمومی )سـاخت 
کانالهـای بتونـی(  بـه حجـم ۴۴11متر جهـت انتقال آب به مزارع شهرسـتان هـای جیرفـت و عنبرآباد و فاریـاب از محل 
اعتبارات  3 %  نفت و گاز و اسـتانی )به صورت اسـناد  خزانه( با سررسـید دو سـاله اخزاء ۸۰۸ می باشـد را به شـرکت های 

دارای صالحیـت واگـذار نماید . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسـناد به سـامانه سـتاد مراجعه نمایند.

توضيحات :
  www.setadiran.ir جهــت شــرکت در مناقصــه فــوق شــركت كننــدگان بایســتی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس

شــماره تمــاس مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه ۲73۴193۴-۰۲1 اقــدام نماینــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵تا تاریخ ۹۸/۱۰/3۰زمان

تحويل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/11/12زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت 10 صبح یکشنبه 98/11/12زمان

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای( 
شماره 98/09/ص

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                      
شماره 98/52/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( در نظـر دارد" زیر سـازی چمن مصنوعی ورزشـگاه شـماره 
۲ گل گهـر" را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید.لذا كلیـه متقاضیان 
مذکـور  اسـناد  و  الكترونیكیWWW.GEG.IRمراجعـه  آدرس  بـه  اسـنادمناقصه  اخـذ  جهـت  می تواننـد 
و دسـتورالعمل ارزیابـی كیفـی و فنـی  را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از قسـمت – 
مناقصه و مزایده  دانلود نمایند.مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 1۴روزشـنبه مـــورخ9۸/11/1۲در محـــل 
دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و یا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهـران می باشـد.ضمنًا بازدیـد از محل اجرای 
پـروژه روز شـنبه مـورخ 9۸/11/۰5 بـرای متقاضیـان بالمانـع می باشـد ، الزم بـه ذكـر اسـت شـركت معدنی و 

مدیریت قراردادها و معامالت صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختار می باشـد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

میلیــون بشــکه کاســته خواهــد شــد. کــه 
بــا توجــه بــه فــرض افزایــش تقاضــا 
ــزان  ــش می ــه افزای ــه ب ــودرو ک ــرای خ ب
ســوخت های  بــه  نیــاز  برابــری  ســه 
می انجامــد،   ۲۰3۰ ســال  تــا  فســیلی 
بــه منظــور  تمایــل و رغبــت کشــورها 
ســوخت  تامیــن  هزینه هــای  کاهــش 
از  ناشــی  آالیندگی هــای  از  و کاســتن 
ــمت  ــه س ــیله ب ــن وس ــرف آن، بدی مص
و ســوی تولیــد، توســعه و اســتفاده از 
ــدار  وســایل حمــل و نقل هــای برقــی پای
ــه و  ــود گرفت ــه خ ــری ب ــدی ت ــد ج رون
ــی شــده  ــه اهــداف پیــش بین رســیدن ب
ــر  ــورد نظ ــی را م ــای برق ــد خودروه تولی

ــد. ــرار داده ان ق
ــک ســوم  ــه حــدود ی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
طریــق  از  نفــت  جهانــی  تقاضــای 
خودروهــا اســت و ۴۰ درصــد از رشــد 
تقاضــا، از ســال ۲۰۰۰ بــه بعــد توســط 
ــوان  ــا ایجــاد شــده اســت، می ت خودروه
نتیجــه گرفــت کــه در صــورت تــداوم 
رونــد تولیــد خودروهــای بــا ســوخت 
قابــل  تاثیــر  شــاهد  یقینــا  فســیلی 

ــت و  ــای نف ــش تقاض ــر افزای ــی ب توجه
ــت  ــای زیس ــزان آالیندگی ه ــش می افزای

باشــیم. محیطــی 
پیش بینــی  تحلیلگــران  برایــن،  بنــا 
می کننــد کــه تقاضــا بــرای نفــت تــا 
ــزان ۱.3  ــده و می ــا مان ســال ۲۰۲۰ پابرج
میلیــون بشــکه در روز رشــد پیــدا کنــد. و 
پــس از آن بــا توجــه بــه افزایــش میــزان 
تقاضــا و تولیــد وســایل نقلیــه الکتریکــی 
ــرات  ــادی و اث ــه اقتص ــن صرف و همچنی
بــر  برقــی  خودروهــای  رشــد  مثبــت 
ــیلی،  ــوخت های فس ــرف س ــش مص کاه
ــالهای ۲3- ــی از س ــای نفت ــد تقاض رش

ــه  ــده و ب ــی ش ــرعت کاهش ــه س ۲۰۲۱ ب
ــد. ــکه در روز برس ــزار بش ــزان ۸۰۰ ه می

بــا توجــه بــه آمارهــای بــاال می تــوان 
ــدون شــک آینــده  پیش بینــی کــرد کــه ب
بــازار خودرو در جهان از آن خودروســازانی 
ــات  ــام تحقیق ــا انج ــه ب ــود ک ــد ب خواه
خودروهــای  تولیــد  بــرای  گســترده 
بــا ســوخت جایگزیــن و برقــی قــدم 
برداشــته و در ایــن زمینــه فعالیــت خــود 

را گســترش داده انــد.

از ایــن رو، خودروســازان کشــور نیــز می بایــد 
ــوخت  ــا س ــای ب ــدات خودروه ــار تولی در کن
بنزیــن نســبت بــه اختصــاص بودجه مناســب 
بــرای مراکــز تحقیــق و توســعه داخلــی که در 
ــی  ــای برق ــد خودروه ــعه و تولی ــه توس زمین
و  اقــدام  فعالیــت می کننــد،  هیبریــدی  و 
ــجم  ــای منس ــه ریزی ه ــوزه برنام ــن ح در ای
ــطح  ــود را در س ــگاه خ ــوده و جای ــاذ نم اتخ

بین المللــی تثبیــت کننــد.
معمــول  و  مرســوم  شــیوه های  از  یکــی 
قراردادهــای  خودروســازی،  صنعــت  در 
مشــترک همــکاری بین المللــی تحقیقاتــی 

و پژوهشــی در زمینــه خــودرو اســت کــه 
ــن آوری و  ــه ف ــد ســرعت دســتیابی ب می توان
ــای  ــد خودروه ــروز در تولی ــای ب تکنولوژی ه

برقــی و هیبریــد را تســهیل کنــد.
ــای  ــه زیان ه ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
خودروهــای  زیســت محیطی  و  اقتصــادی 
ــار  ــی و انتش ــل آالیندگ ــه دالی ــه ب ــی ک بنزین
تحمیــل  کشــور  بــر  گلخانــه ای  گازهــای 
می کننــد و همچنیــن بــه منظــور رســیدن بــه 
ــدی  ــا توانمن ــی متناســب ب ــگاه بین الملل جای
و پتانســیل مناســب خودروســازان کشــور، 
هــم پــای خودروســازان مطــرح جهانــی، 

ــز  ــردن مراک ــال ک ــوص فع ــد در خص می بای
ــداز اشــتغال  ــا چشــم ان ــق و توســعه ب تحقی
ــا  ــت و ب ــن نف ــای جایگزی ــدار و درآمده پای
ــاله  ــت س ــا هف ــج ت ــدت پن ــد م ــداف بلن اه
ــای  ــد خودروه ــوژی تولی ــه تکنول ــیدن ب رس
ــا کاهــش  ــدام کــرده و ب ــد اق برقــی و هیبری
ــت،  ــرای نف ــی ب تدریجــی تقاضــای بین الملل
ــزان  ــان می ــه هم ــور را ب ــاد کش ــوان اقتص بت
بــا تولیــدات صــادرات محــور محصــوالت 
ارزی  درآمدهــای  ایجــاد  و  خودرویــی 

ــرد. ــن ک جایگزی
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ایجاد صنایع در مناطق بی آب
صنایع بدون توجه به آمایش آب در محلی راه  اندازی شده اند که نیازمند طرح مردود انتقال آب هستند

دکتر جهانگیر پرهمت :زمانی که ما سرمایه گذاری و جمعیت را از آب دور کردیم، باید آب را به سمت آنها سوق دهیم که در دنیا مردود است.

بــه گفتــه دبیــر کارگــروه آب ســتاد 
آب،  توســعه  فناوری هــای  توســعه 
محیــط  و  فرســایش  خشکســالی، 
زیســت در میــان کشــورهای خاورمیانــه، 
از  درصــد   10 از  تقریبــا کمتــر  ایــران 
آب هــای شــور را بــرای تصفیــه اســتفاده 
دو  وجــود  آن  دلیــل  کــه  می کنــد 
ــرز و زاگــرس اســت کــه  رشــته کــوه الب
ــه ســایر  موجــب شــده ایــران نســبت ب
ــبتا  ــی نس ــراف از بارندگ ــورهای اط کش
ــه  ــن آنک ــد؛ ضم ــوردار باش ــی برخ خوب
ــدون آب  ــق ب ــت در مناط ــتقرار صنع اس

از جملــه معضــالت کشــور اســت و 
ــج  ــه از خلی ــر موجــب شــده ک ــن ام ای
فــارس و یــا دریــای خــزر آب را بــه 
ــا آب را  ــران مرکــزی منتقــل کنیــم ت ای
بــه صنعتــی کــه قبــال بــدون توجــه بــه 
»آمایــش بــدون آب« ایجــاد شــده بــود، 

برســانیم.
ــو  ــت، در گفت وگ ــر پرهم ــر جهانگی دکت
ــا بیــان اینکــه در حــوزه آب  ــا ایســنا ب ب
ــرح اســت،  ــی مط کشــور 3 محــور اصل
ــت از  ــا را »حفاظ ــن محوره ــی از ای یک
ــزود:  ــع آب موجــود«،  دانســت و اف مناب
ــع آب محــدودی دارد و الزم  کشــور مناب
اســت هــم از نظــر کیفــی و هــم از نظــر 
کمــی حفاظــت شــود. از نظــر کمــی 

ــه  ــم ک ــازن آب داری ــری مخ ــا یکس م
ــت  ــیده اس ــول کش ــال ط ــا س میلیارده
تــا آبخوانــی در دل زمیــن ایجــاد شــود و 
میلیون هــا ســال نیــز طــول کشــیده تــا 
بــر اثــر بارندگــی، آبخوان هــا پــر شــوند و 
حفاظــت از ایــن منابــع یکــی از وظایــف 

مــا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کشــور در زمینــه 
ــه  ــی مواج ــا کمبودهای ــت از آب ب حفاظ
اســت، یکــی از وظایــف  ســتاد توســعه 
فنــاوری آب و خشکســالی معاونــت 
را توســعه فناوری هــا در ایــن زمینــه 
دوم  محــور  کــرد:  اظهــار  و  دانســت 
زنــده  چراکــه  اســت؛  آب«  »تامیــن 
مانــدن و امنیــت غذایــی هــر جمعیتــی 

ــت. ــته اس ــه آب وابس ب
آب  از  بخشــی  داد:  ادامــه  پرهمــت 
ــن  ــی تامی ــاز کشــور از بارندگ ــورد نی م
ــد  ــز بای ــای آن نی ــود و کمبوده می ش
ــا اســتفاده  برطــرف شــود؛ از ایــن رو ب
از روش هــای مختلــف باید اســتحصال 
آب صــورت گیــرد و اســتحصال آب 
می توانــد از طریــق منابــع مختلــف 
ماننــد »آب هــای غیــر متعارف« باشــد؛ 
ــدند و  ــوده ش ــه آل ــی ک ــی آب های یعن
بــا اســتفاده از روش هایــی آن هــا را 

ــم. ــرب کنی ــل ش ــه و قاب تصفی
وی آب  دریــا و آب هــای شــور را از 
ــام  ــارف ن ــر متع ــع آب غی ــر مناب دیگ
ــادآور شــد: اســتحصال آب از  ــرد و ی ب

ــازار کســب و کار وســیعی  ــع ب ایــن مناب
در دنیــا دارد و در همــه کشــورهای دنیــا 
)بــه غیــر از کشــورهایی بــا بارندگــی 
زیــاد( بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز خــود 

ــد. ــا روی آورده ان ــن روش ه ــه ای ب

توسعه صنعت بدون تامین آب 
مورد نیاز

ــن دو  ــود ای ــه وج ــد براینک ــا تاکی وی ب
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــوه موج ــته ک رش
مقــداری از آب مــورد نیــاز از طریــق 
ــی  ــت: مابق ــود، گف ــع ش ــی مرتف بارندگ
از  می توانــد  کشــور  آبــی  نیازهــای 
تصفیــه آب دریــا تامیــن شــود، ضمــن 
آنکــه قــرار اســت از ایــن بــه بعــد 
ــع آب  ــا مناب صنعــت کشــور متناســب ب
ــان  ــن هم ــود و ای ــع ش ــور توزی در کش
کاری اســت کــه بایــد در گذشــته انجــام 
می شــد، ولــی اقدامــی در جهــت آن 

ــت. ــورت نگرف ص
ــق  ــت در مناط ــتقرار صنع ــت، اس پرهم

ــور  ــالت کش ــی از معض ــدون آب را یک ب
نــام بــرد و ادامــه داد: ایــن امــر موجــب 
شــده کــه از خلیــج فــارس و یــا دریــای 
ــل  ــزی منتق ــران مرک ــه ای ــزر آب را ب خ
ــال  ــه قب ــی ک ــه صنعت ــا آب را ب ــم ت کنی
بــدون  »آمایــش  بــه  توجــه  بــدون 
ــانیم. االن  ــود، برس ــده ب ــاد ش آب« ایج
ــای  ــه ج ــت را ب ــن صنع ــم ای نمی توانی

ــم. ــل کنی ــری منتق دیگ
مــا  کــه  زمانــی  وی،  گفتــه  بــه 
آب  از  را  جمعیــت  و  ســرمایه گذاری 
بــه ســمت  را  بایــد آب  دور کردیــم، 
ســرمایه گذاری و جمعیــت ســوق دهیــم 
کــه ایــن تصــور در دنیــا مــردود اســت.

ــوه  ــوزه آب را »نح ــوم ح ــور س وی مح
مصــرف آب« ذکــر کــرد و ادامــه داد: آب 
محــدود اســت و بایــد در نحــوه مصــرف 
آن صرفه جویــی شــود؛ ضمــن آنکــه 
بایــد توجــه کنیــم کــه آب آلــوده نشــود. 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
آمارهــای وزارت نیــرو ســاالنه حــدود ۹۰ 

میلیــارد متــر مکعــب آب تجدیدپذیــر در 
ــی  ــه بخش ــود ک ــرف می ش ــور مص کش
می رســد  شــرب  مصــارف  بــه  آن  از 
حوزه هــای  در  آن  دیگــر  بخــش  و 
کشــاورزی، صنعــت و بخــش دیگــر بــه 
صــورت پنهــان بــرای محیــط زیســت در 
رودهــا رهاســازی می شــود کــه بــه نظــر 
می رســد ایــن میــزان جــزو ۹۰ میلیــارد 
متــر مکعــب مصــرف آب در کشــور 

اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــوزه آب ب ــق ح ــن محق ای
سدســازی و اختصــاص هزینه هــای بــاال 
جهــت تصفیــه آب بــرای شــرب، اظهــار 
کــرد: آبــی کــه بــا باالتریــن اســتانداردها 
تصفیــه می شــود و قابــل شــرب اســت، 
در خانه هــا یــا بــه مصــارف آبیــاری 
فــالش  در  یــا  و  می رســد  باغچه هــا 
ــارت  ــه عب ــه هــدر مــی رود! ب ــا ب تانک ه
ــرف  ــور ص ــای کش ــن آب ه ــر بهتری دیگ

پایین تریــن کارکردهــا می شــود.  

در  کشـورمان  خارجـه  امـور  وزیـر 
گفت وگویـی بـه بیـان مواضع کشـورمان 
دربـاره رخدادهـای اخیر پیرامـون ایران 

پرداخـت.
محمدجـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجه 
کشـورمان در گفت وگـو بـا ایـن شـبکه 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه 
بـه  جملـه  از  اخیـر  رخ دادهـای  بـه 
شـهادت رسیدن سـردار قاسم سلیمانی 
توسـط آمریـکا و حادثه تلـخ هواپیمای 

انـدازه  چـه  تـا  شـرایط  اوکراینـی، 
خطرنـاک اسـت و آینـده آن چگونـه به 
نظـر می رسـد، گفـت: بسـیار خطرنـاک 
اسـت، چرا کـه ترکیبی بسـیار خطرناک 
در آمریـکا وجـود دارد و آن گسـتاخی 
نمی داننـد کـه  آن هـا  اسـت.  نادانـی  و 
اتفاقـی می افتـد  ایـن منطقـه چـه  در 
و بـه انـدازه ای گسـتاخ هسـتند کـه بـه 
دنبـال پاسـخ های صحیـح نمی گردنـد 
و صرفـا آمـاده درگیـری تسـلیحاتی بـا 

دادن  انجـام  و  تحـرک  کوچک تریـن 
و  قبـول  غیرقابـل  کامـال  اقداماتـی 
داد:  ادامـه  هسـتند.ظریف  غیرقانونـی 
آن هـا بایـد درس بگیرند که ۴3۰ شـهر 
شـهید  مردی]سـردار  سـوگوار  هنـد  در 
قاسـم سـلیمانی[ بودنـد که آن هـا ترور 
کردند. شـهرهای عراق، لبنان، سـوریه و 
الجزایـر، همگـی سـوگواری کردنـد. این 
مـردی اسـت کـه آن ها تـرور کردند. چه 
داعـش.  را جشـن گرفـت؟  آن  کسـی 
فکـر می کنـم همیـن باید درسـی کافی 
بـرای آمریکا باشـد که دربـاره منطقه ما 
بیامـوزد. بـه جای ایـن که با سیاسـتی 
سـمت  بـه  حرکـت  بـرای  فاجعه بـار، 

تاریکـی کامـل فشـار بیـاورد.

گستاخی و نادانی، ترکیب 
خطرناک موجود در آمریکاست

مردم از پنهان کردن واقعیت 
عصبانی شدند

معـاون اول رییـس جمهـوری گفت: یکـی از بزرگتریـن ضربه هایی که در داسـتان 
هواپیمـا خوردیـم ایـن بـود که چنـد روز مبهم نگه داشـتیم. مردم بعـد از آن خیلی 
عصبانـی شـدند کـه چرا چنـد روز واقعیت را نگفتیـم. بیان واقعیت و شـفاف بودن 
واقعا مهمترین کاری اسـت که باید انجام بگیرد.»اسـحاق جهانگیری« روز شنبه در 
آییـن تجلیـل از شـوراهای برتر آمـوزش و پرورش که در سـالن همایش های مرکز 
صـدا و سـیما برگـزار شـد، افـزود: دی ماه امسـال خیلی دی ماه سـختی بود. دی 
مـاه پـر دلهره و اضطـراب و پر از خبرهای غیرمنتظره که شـنیدیم و داغ های بزرگی 
که دیدیم.وی با اشـاره به شـهادت سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی اظهارداشـت: 
سـردار عزیز و بزرگ سـپهد شـهید سـردار سـلیمانی واقعا از سـرمایه های کم نظیر 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـود.  خیلـی برای ملت ایـران هم عشـق می ورزید و هم 
خدمـت کـرد و نهایتـا جـان خـود را در ایـن راه تقدیـم کـرد. البتـه بـه بهترین وجه 
ممکن توسـط شـقی ترین افراد و دولت هایی که در کره زمین هسـتند به شـهادت 
رسـید.معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: شـهیدی که رسـما رییس جمهوری 
آمریـکا اعـالم کند من دسـتور دادم که سـردار سـلیمانی شـهید شـود کـه به تعبیر 
خودشـان کشـته شـود و نهایتا مسـوولیت قبول کند آن هم در یک کشـور دیگری 

کـه وی در آن مهمـان بـوده اسـت و بعد از آن اتفاقاتـی که افتاد.  

ته
نک

تهران؛ غول عظیم تخریب آب و خاک
و  آسـفالت  نفتـی،  آلودگی هـای  بارندگـی،  بـار  هـر  بـا   
سـایر آالینده هـا از سـطح شـهر تهـران شسـته شـده و بـا 
موجـب  آالینده هـا  ایـن  و  می شـوند  بـرده  آب  جریـان 
می شـوند الیه هـای خـاک پایین دسـت تخریـب شـده و 
از بیـن برونـد. تخریـب الیه هـای خـاک تنهـا چالـش  در 
ایـن زمینـه نیسـت، بلکه کیفیت خـاک نیز از بیـن خواهد 
رفـت؛ از ایـن رو شـهر بـزرگ تهران بـه عنوان غـول عظیم 
تخریـب آب و خـاک در پایین دسـت بـه شـمار مـی رود. 
و  آبخوان هـا  باالدسـت  در  کشـور  شـهرهای  متاسـفانه 
سـفره های آب هـای زیـر زمینـی ایجاد شـده، ضمـن آنکه 
آب  اسـت کـه  آبخوان هایـی  باالدسـت  در  نیـز  زباله هـا 

آن هـا را مسـتقیما مصـرف می کنیـم .

دولت

اقتصاد

دولت

سیاست

در کنار مردم مناطق سیل زده هستیم

توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور است

نرخ انتصاب زنان در پست های مدیریتی  افزایش یافت

مکانیزم ماشه، پایان برجام نیست

ـــد  ـــور پـــس از بازدی رئیس جمه
از مناطـــق ســـیل زده اســـتان 
و  بلوچســـتان  و  سیســـتان 
شهرســـتان چابهـــار، بـــا حضـــور 
ـــی از بخـــش دشـــتیاری  ـــان مـــردم روســـتای کالن در می
شهرســـتان چابهـــار، تاکیـــد کـــرد: مطمئـــن باشـــید 
ـــار شـــما هســـتیم، مشـــکالت  ـــا در کن ـــه م ـــت و هم دول
ــوش  ــما را فرامـ ــرد و شـ ــم کـ ــل خواهیـ ــما را حـ شـ

نمی کنیـــم. 
حجت االســـالم والمســـلمین حســـن روحانـــی بـــا 
ــراه  ــه همـ ــروز بـ ــه امـ ــحالم کـ ــه خوشـ ــان اینکـ بیـ
ــما  ــت شـ ــئوالن در خدمـ ــران و مسـ ــی از وزیـ جمعـ

ـــران  ـــور ای ـــز کش ـــان عزی ـــما مرزبان ـــت: ش ـــتیم، گف هس
ــور  ــرز کشـ ــار مـ ــتا کنـ ــک روسـ ــه در یـ ــتید کـ هسـ
ـــر  ـــروز بخاط ـــد و ام ـــرار گرفته ای ـــتان ق ـــت، پاکس دوس

ســـیل زدگی دچـــار مشـــکل شـــده اید.
رئیـــس جمهـــور بـــا بیـــان اینکـــه بـــاران بـــه عنـــوان 
رحمـــت الهـــی هـــم نعمـــت بزرگـــی اســـت و هـــم 
برخـــی اوقـــات مشـــکالتی بوجـــود مـــی آورد، گفـــت: 
متأســـفانه در بـــاران اخیـــر مشـــکالتی بـــرای مـــردم 
منطقـــه پیـــش آمـــده، خانه هـــا را آب گرفتـــه و 
ــای  ــت و آمدهـ ــیرهای رفـ ــی و مسـ ــای ارتباطـ راه هـ
مـــردم دچـــار مشـــکل شـــده و امـــوال آنهـــا از بیـــن 

رفتـــه اســـت.

ـــت:  ـــارت گف ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی
توســـعه صـــادرات در شـــرایط کنونـــی 
راه نجـــات کشـــور بـــوده و در شـــرایط 
جنـــگ اقتصـــادی امـــروز بایـــد از همـــه 

ــرد. ــتفاده کـ ــرایط اسـ ــای شـ ــرای ارتقـ ــود بـ ــای موجـ ظرفیت هـ
»رضـــا رحمانـــی« در گردهمایـــی روســـای ســـازمان های صنعـــت، 
ـــش  ـــادرات را بخ ـــل، ص ـــه در اص ـــالم اینک ـــا اع ـــور ب ـــارت کش ـــدن و تج مع
ـــم  ـــتر را فراه ـــد بس ـــط بای ـــا فق ـــزود: م ـــد، اف ـــی دهن ـــام م ـــی انج خصوص
ــایه  ــور همسـ ــادرات ۱۵ کشـ ــا در صـ کنیـــم و اولویـــت و اســـاس کار مـ
اســـت.وزیر صنعـــت یادآوری کـــرد: بایـــد بـــه تـــوان و تجربـــه بخـــش 
ــش از  ــا را بیـ ــن بخش هـ ــرده و ایـ ــاد کـ ــکل ها اعتمـ ــی و تشـ خصوصـ

پیـــش تقویـــت کنیـــم.
ــورهای  ــتقر در کشـ ــی مسـ ــان بازرگانـ ــش رایزنـ ــت: افزایـ وی بیان داشـ
هـــدف صادراتـــی بایـــد مدنظـــر واقـــع شـــود و ضـــرورت دارد بخـــش 

بازرگانـــی و ســـازمان توســـعه تجـــارت پیگیـــری کننـــد.

ـــت  ـــردم در اولوی ـــت م ـــاج و معیش ـــن مایحت ـــرد: تامی ـــد ک ـــی تاکی رحمان
ـــی،  ـــد صنعت ـــازاد تولی ـــد از م ـــادرات بای ـــه ص ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــوده و مه ب
کشـــاورزی و صنایـــع دســـتی انجـــام شـــود.وی گفـــت: سیاســـت وزارتخانـــه 
ـــوی واردات  ـــکان ســـاخت داخـــل دارد، جل ـــی ام ـــه هـــر کاالی ـــن اســـت ک ای
ـــن  ـــود. ی ـــدود ش ـــه واردات آن مح ـــال تعرف ـــا اعم ـــا ب ـــود ی ـــه ش آن گرفت
ـــارت  ـــادرات و تج ـــعه ص ـــینی در توس ـــرد: مرزنش ـــوول اضافه ک ـــام مس مق

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــت م ـــت و فرص ـــوان موهب ـــه عن ـــد ب ـــور بای کش
ــار  ــمرد و اظهـ ــوع برشـ ــرعی ممنـ ــی و شـ ــر قانونـ ــاق را از نظـ وی قاچـ
داشـــت: قاچـــاق بـــه تولیـــد کشـــور آســـیب جـــدی وارد می کنـــد و بـــا 
ـــش از  ـــوص بی ـــن خص ـــرورت دارد در ای ـــاق ض ـــار قاچ ـــش آم ـــود کاه وج

پیـــش توجـــه شـــود.
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت تاکیـــد کـــرد: از شـــرایط ســـخت تر از 
ایـــن هـــم بـــا تکیـــه بـــر ظرفیت هـــای موجـــود می تـــوان عبـــور کـــرد و 
هـــر مدیـــری این گونـــه فکـــر نکنـــد مدیـــری جهـــادی نیســـت و بایـــد 

ـــرود. ـــار ب کن

در  جمهـوری  رییـس  معـاون 
امـور زنـان و خانـواده بـا بیـان 
اینکـه نـرخ انتصـاب زنـان در 
پسـت های مدیریتی در کشـور 
در سـال ۹۶ حـدود ۱3.۶ درصـد و سـال گذشـته ۱۸.۸ 
درصـد بـود، گفت: ایـن نرخ اکنـون به ۲۰ درصـد افزایش 

اسـت. یافته 
معصومه ابتکار روز شـنبه در نشسـت شـورای برنامه ریزی 
و توسـعه اسـتان ایـالم ابـراز امیـدواری کـرد: تـا انتهـای 
دولـت تدبیـر و امیـد ایـن نرخ بـه 3۰ درصد که شـاخص 
تعییـن شـده برنامـه ششـم توسـعه اسـت، برسـد.وی 
افـزود: یکـی از شـاخص های مـورد توجه از ابتـدای نظام 

تاکنـون توجه بـه آرمان ها و بحث تحقق عدالت اسـت که 
در همـه دولت هـا مـد نظـر قرار داشـت اما بایـد این نکته 
را متذکر شـد که عدالت مفهوم بسـیار گسـترده ای اسـت 
و مشـارکت حداکثـری مـردم بـرای تعییـن سرنوشـت 
خـود از مصادیـق عدالـت اسـت.وی ابـراز امیـدواری کرد: 
بـا فراهـم شـدن زمینـه حضـور سـالیق مختلف سیاسـی 
شـاهد مشـارکت عمومـی مـردم و همگرایـی در زمینـه 
سیاسـی در کشـور باشـیم. معـاون رییـس جمهـوری در 
امـور زنـان و خانـواده گفـت: عدالـت جنسـیتی ریشـه در 
قـرآن کریـم دارد و خداونـد متعـال تنهـا فـرق انسـان ها 
را در تقـوا اعـالم کرده انـد و هیـچ مالکـی جز تقـوی برای 

برتـری افـراد قایل نشـده اند.

بـا  بین الملـل  مسـائل  کارشـناس  یـک 
اشـاره بـه اقـدام اروپایی هـا در فعـال کردن 
مکانیـزم ماشـه در ارتبـاط بـا برجـام گفت: 
ایـن مکانیـزم روشـی مشـخص و کوتاه تر 
بـرای حـل اختالفات برجامی از منظر تکنیکی اسـت و پایان برجام محسـوب 
نمی شـود.نصرت اله تاجیـک، در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان موضـوع ادامـه 
داد: ایـن در حالـی اسـت کـه بیشـتر اختالفـات ایـران و اروپـا کـه بـا خـروج 
ترامپ از برجام نیز آغاز شـد، سیاسـی اسـت و نه تکنیکی و بعید اسـت این 
مکانیـزم بـه راحتـی بتوانـد مشـکالت موجـود را حل کنـد زیرا پایبنـدی ایران 
بـه برجـام طـی چندیـن مرحلـه به تائیـد سـازمان بیـن المللی انـرژی اتمی 
رسـیده اسـت و فعـال شـدن این مکانیـزم که قبال نیز سـابقه داشـته و ایران 
از آن اسـتفاده کـرده اسـت چیـز جدیـد نیسـت و بیشـتر برای مجـاب کردن 
ایـران بـه وفـادار مانـدن بـه برجـام مطـرح شـده اسـت.وی بـا بیـان این کـه 
اروپایی هـا هنگامـی کـه ایـران گام سـوم و چهـارم را برداشـت، تهدیـد کردنـد 
کـه از مکانیـزم ماشـه اسـتفاده می کننـد و هـدف آنهـا از مطـرح کـردن ایـن 

موضـوع کـم کـردن سـرعت روند کاهـش تعهـدات برجامی ایـران بـود، اظهار 
کـرد: ولـی وقتی ایـران گام پنجم را برداشـت اروپایی ها احسـاس کردند باید 
در ایـن زمینـه جدی تـر باشـند و بـه نظر می رسـد که سلسـله تحـوالت کنونی 
در منطقـه بعـد از تـرور سـردار قاسـم سـلیمانی و افزایش تنش بیـن ایران و 

آمریـکا نیـز عـالوه بـر مسـائل هسـته ای بی تاثیـر نبوده اسـت.
تاجیـک بـا بیـان این کـه بعـد از سـقوط هواپیمـای اوکراینـی شـاهد وقـوع 
برخـی تحـوالت در کشـور بودیـم، ادامـه داد: به نظر می رسـد تحـوالت داخلی 
نیـز در اجرایـی کـردن ایـن تصمیم از سـوی اروپایی هـا موثر بوده اسـت و ما 
بایـد همان طـور کـه در جریـان حمله بـه پایگاه عین االسـد آمریـکا در عراق با 
یـک روش عقالنـی و مناسـب توانسـتیم از افزایش سـطح تنش بیـن ایران 
و آمریـکا جلوگیـری کنیـم در مسـائل داخلـی نیـز بایـد همان عقالنیـت را به 
کار ببریـم چـرا کـه ایـن مسـائل بـر سیاسـت خارجـی کشـور تاثیـر می گذارد 
زیـرا هرچـه انسـجام ملـی کمتـر و فاصلـه بیـن مـردم و حاکمیـت افزایـش 
یابـد بـه همـان میـزان بـه شـدت فشـارهای خارجـی بـرای امتیازگیـری نیز 

افزوده میشـود.

رنا
 ای

س:
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مریم رضایی
ایسنا

عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس گفـت: اروپایی هـا تابـع و 
دنبالـه رو آمریـکا هسـتند و بیانیه های آنان مبنـی بر اینکه 

ایـران بـه برجـام عمـل نمی کنـد، قابل اعتنا نیسـت.
علـی مطهـری در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر در واکنـش بـه 
بیانیه سـه کشـور اروپایی فرانسـه، انگلیس و آلمان مبنی 
بـر اینکـه ایـران بـه تعهـدات خـود در برنامـه جامـع اقدام 
مشـترک )برجـام( عمـل نمی کنـد و مـا از ایـن موضـوع 
نگـران هسـتیم، گفـت: اروپایی ها تابـع و دنبالـه رو آمریکا 

هسـتند و نمی تواننـد اقـدام مسـتقلی انجـام دهنـد.

وزیـر آمـوزش و پـرورش از آمادگـی ایـن وزارتخانـه بـرای 
ارتقـای سـطح طـرح مدرسـه آماده به سراسـر کشـور خبر 

داد.
محسـن حاجـی میرزایـی، وزیـر آمـوزش و پـرورش، در 
گردهمایـی ۱۵۰۰ مدیـر مدرسـه شـهر تهـران بـا بیـان ایـن 
کـه همـواره احتمال وقوع حـوادث طبیعـی در همه جوامع 
وجـود دارد گفـت: شـیوه  عاقالنـه ایـن اسـت کـه جامعـه 
آمادگـی  بـرای مقابلـه و پیشـگیری و همچنیـن کسـب 

پیـش از وقـوع حـوادث طبیعـی اقـدام کنـد.

اروپا دنباله رو 
آمریکاست

آمادگی آموزش و پرورش برای 
اجرای طرح »مدرسه آماده«

»حسـن قشـقاوی« سـفیر ایران در اسـپانیا اعالم کرد شـرکت های 
دارویـی بـه دلیـل تحریم هـای آمریـکا نمی تواننـد هیـچ دارویـی به 
کشـور ایـران صـادر کننـد. حسـن قشـقاوی بـه رسـانه های اسـپانیا 
اعـالم کـرد شـرکت های دارویـی بـه دلیـل قطـع سیسـتم بانکـی از 
طریـق آمریـکا نمی تواننـد هیـچ دارویی به کشـور ایران صـادر کنند.
او افـزود: دو مـاه قبـل مدیرعامـل بنیـاد بیماری های نادر سـفری به 
مادریـد داشـتند و یکسـری دارو بـرای بیمـاران نادر می خواسـتند و 
یـک هفتـه در مادریـد مانـد تـا داروی مـورد نیـاز را تامیـن کنـد، اما 
شـرکت های دارویـی اعـالم کردنـد کـه به دلیـل تحریم هـای آمریکا 
و از آنجایـی کـه سیسـتم بانکـی آمریـکا قطـع اسـت، نمی توانیـم 

هیچ گونـه دارویـی بدهیم.

وزیـر امـور خارجـه پاکسـتان که بـا همتـای آمریکایی اش 
دیـدار و دربـاره ایـران نیز رایزنی کـرد، در جمـع خبرنگاران 
نـدارد.  بـه گسـترش تنش هـا  تمایلـی  ایـران  گفـت کـه 
قریشـی در جمـع خبرنـگاران در واشـنگتن گفـت: آن هـا 
بـه دنبـال جنـگ و خون ریـزی بیشـتر نیسـتند. قریشـی 
کـه کشـورش هـم بـا ایـران و هـم بـا عربسـتان سـعودی 
روابـط خوبـی دارد، بیـان کـرد کـه ایـران همچینین نشـان 
داده اسـت کـه مایل به کاهـش تنش با همسـایگان عرب 

خـود نیز هسـت.

دسترسی به دارو با مشکل 
مواجه شده است

ایران تمایلی به گسترش 
تنش ندارد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

میراثگردشگری

رسیدگی به 87 پرونده حقوقی مربوط به آثار منقول و غیرمنقولبه روزآوری برنامه  ملی توسعه گردشگری الزامی است

برنامه ریـزی  دفتـر  نشسـت  دومیـن 
معاونـان  گردشـگری  بـا  توسعه گردشـگری 
اسـتان های سراسـر کشـور در راستای تعامل 
سـازنده و هم افزایی بین معاونت گردشـگری 
و ادارت کل اسـتانی به صـورت ویدئو کنفرانـس برگـزار شـد. به گـزارش میراث آریا 
به نقـل از مرکـز روابط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی توسـعه گردشـگری در این نشسـت 
با تشـریح اقدامات و دسـتاوردهای این اداره کل در سـه بخش ملی، منطقه ای 
و اسـتانی با عنوان سـطوح برنامه ریزی توسعه گردشـگری از استان ها خواست 
تـا حداکثـر پنـج طـرح بـر مبنـای طـرح جامـع اسـتانی به عنـوان پروژه هـای 
پیشـران معرفـی کنند.علیرضـا رحیمـی با یـادآوری اقدامـات انجام شـده برای 
تدوین سـند راهبردی توسـعه گذشته طی ماه های گذشـته از بررسی و تصویب 
این سـند در کمیسـیون اصلی دولت در ماه جاری خبر داد و گفت: »از الزامات 
پیاده سـازی و تحقـق سـند راهبـردی، تکمیل و بـروزآوری برنامه ملی توسـعه 

گردشـگری کشـور است.«

بـه گفتـه او در حال حاضر پروژه تدوین برنامه ملی توسـعه گردشـگری ایران با 
مشـارکت UNWTO ،یونسـکو, و ذی نفعان ملی برای افق 2030-2020 در حال 

بررسـی و بازنگری است.
مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی توسـعه گردشـگری در ادامـه بـه تشـریح اقدامات 
 ،)UNWTO( انجـام شـده در مـورد اسـتقرار حسـاب های اقمـاری گردشـگری
پروژه توسـعه گردشگری منطقه شـمال غرب ایران )JICA( و همچنین تدوین 
اسـتراتژی توسـعه صادرات بخش گردشـگری )ITC( به عنوان پروژه هایی که با 
همکاری هـای بین المللی در حال اجرا اسـت و همچنین دسـتاوردهای مربوطه 
در ماه هـای اخیـر پرداخـت.او فعالیت هـای حـوزه گردشـگری در اسـتان های 
مرزی با هماهنگی شـورای امنیت ملی، توسـعه گردشـگری محور غرب کشـور، 
توسـعه گردشـگری منطقه شـمال غرب کشـور با همکاری آژانس همکاری های 
بین المللـی ژاپـن )JICA(، توسـعه گردشـگری منطقه سـه کشـور اسـتان های 
کرمانشـاه، ایـالم، لرسـتان و همـدان بـا هماهنگـی سـتاد اقتصـاد مقاومتی و 
همچنین توسـعه منطقه مکران با هماهنگی شـورای توسعه سواحل مکران را از 

فعالیت هـا و پروژه هـای گردشـگری منطقـه ای در این دفتر برشـمرد.

ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــت اداره کل می سرپرس
گردشـــگری و صنایع دســـتی زنجـــان 
ــال  ــت سـ ــاه نخسـ ــت: »در 9 مـ گفـ
98 واحـــد حقوقـــی اداره کل میـــراث 
ــده  ــه 87 پرونـ ــان بـ ــتی زنجـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ فرهنگـ
مربـــوط بـــه آثـــار منقـــول و غیرمنقـــول در مراجـــع قضایـــی 

رســـیدگی کـــرده اســـت.«
به گـــزارش روابط عمومـــی اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی زنجـــان، امیـــر ارجمنـــد گفـــت: »در 9 مـــاه نخســـت 
ـــی  ـــده حقوق ـــه 70 پرون ـــن اداره کل ب ـــی ای ـــد حقوق ـــال 98، واح س
جرائـــم علیـــه آثـــار غیرمنقـــول و 17 پرونـــده جرائـــم علیـــه آثـــار 

ـــت.« ـــرده اس ـــری ک ـــول پیگی منق
او ادامـــه داد: »15 پرونـــده نیـــز در موضوعـــات دیگـــر مـــورد 
پیگیـــری قـــرار گرفـــت کـــه درمجمـــوع هم اکنـــون 46 پرونـــده در 
9 ماهـــه ســـال جـــاری در حـــال رســـیدگی اســـت و 56 پرونـــده 

مختومـــه شـــده اســـت.«
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ ــت اداره کل میراث فرهنگـ سرپرسـ
ــم  ــای جرائـ ــه از پرونده هـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــتان زنجـ اسـ
ـــوص  ـــده در خص ـــی، 36 پرون ـــول فرهنگی تاریخ ـــار غیرمنق ـــه آث علی
تجـــاوز بـــه حریـــم اســـت، ادامـــه داد: »14 پرونـــده مربـــوط بـــه 
ـــده  ـــش پرون ـــب، ش ـــده تخری ـــی، دو پرون ـــه و اراض ـــه عرص ـــاوز ب تج
ــازی  ــعه غیرمجـ ــت و توسـ ــده مرمـ ــاز و 12 پرونـ ــاری غیرمجـ حفـ
ــده  ــه شـ ــه نتیجـ ــج بـ ــی منتـ ــت و برخـ ــیدگی اسـ ــت رسـ در دسـ

اســـت.«
از  اســـتفاده غیرمجـــاز  بـــا موضـــوع  پرونده هایـــی  تعـــداد  او 
فلزیـــاب را پنـــج پرونـــده عنـــوان کـــرد و افـــزود: »ســـه پرونـــده 
متعلـــق بـــه خریدوفـــروش غیرمجـــاز آثـــار فرهنگی-تاریخـــی، دو 
ــا  ــاط بـ ــده در ارتبـ ــرقت، شـــش پرونـ ــا سـ ــاط بـ ــده در ارتبـ پرونـ
ــار  ــه آثـ ــم علیـ ــای جرائـ ــته پرونده هـ ــاز در دسـ ــداری غیرمجـ نگهـ

ــت.« ــیدگی اسـ ــال رسـ ــی در حـ ــول فرهنگی-تاریخـ منقـ

 پیام
 میراث

 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( در جلسه نهم تیرماه سال ۱3۹۷ در کشور بحرین با ثبت جهانی محور 
ساسانی موافقت کرد که با ثبت این محور تعداد آثار تاریخی در استان از چهار به ۱۱ اثر افزایش یافت.
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رئیـس اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
شهرسـتان دهلـران از فعالیـت 20 کارگاه صنایع دسـتی بـا 
اشـتغال زایی بـرای 200 نفـر در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
ایـالم،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
حمیـد بختیـاری گفـت: »ایـن کارگاه هـا بیشـتر در رشـته 
حصیربافـی کـه صنعـت غالـب ایـن شهرسـتان اسـت و 
دیگـر رشـته ها از قبیـل گلیـم سـاده، گلیم نقش برجسـته، 
تـراش سـنگ های قیمتـی و نیمه قیمتـی، نمدمالـی و ... 

می کننـد.« فعالیـت 
او از فعالیـت 975 صنعتگـر در کارگاه هـای فعـال دهلـران 
خبـر داد و افـزود: »در 9 مـاه نخسـت سـال جـاری تعداد 
95 کارت صنعتگری مشـاغل خانگی و انفرادی و همچنین 

برای سـه کارگاه جواز تأسـیس صادرشـده اسـت.«
رئیـس اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
ایـن  تولیـدی  »محصـوالت  گفـت:  دهلـران  شهرسـتان 
کارگاه هـا عـالوه بـر بـازار داخلی شهرسـتان، بـرای فروش 

بـه مرکـز اسـتان نیـز صـادر می شـوند.«
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی ،  »اداره  کـرد:  تصریـح  او 
صنایع دسـتی ایـن شهرسـتان با همـکاری اداره کار، تعاون 
و رفـاه اجتماعـی درزمینـه طرح تکاپو بـرای عاملیت تولید 
بـرای  )نخ ریسـی(  سـنتی  دسـت بافته های  اولیـه  مـواد 
حـدود 100 نفر در این شهرسـتان اشـتغال زایی کرده اسـت 

تـا ایـن مـواد اولیـه در شهرسـتان تولیـد و تهیه شـود.«
بختیـاری بیـان کرد: »مـواد اولیه مورداسـتفاده صنعتگران 
در گذشـته از اسـتان های آذربایجـان شـرقی، کرمانشـاه، 
قـم، اصفهـان و... تهیـه می شـد کـه هزینه هایـی را بـرای 
صنعتگـران در برداشـت که بـا ایجاد این طرح، مـواد اولیه 
در اختیـار صنعتگـران و تولیدکننـدگان به صـورت ارزان تـر 
قـرار می گیـرد.« او از پیگیـری و تـالش ایـن اداره بـرای 
احیای رشـته جاجیم بافی در شهرسـتان خبـر داد و افزود: 
»فعالیـت این رشـته هم توسـعه فرهنگـی و هم اقتصادی 

را بـه دنبـال خواهد داشـت.«

سوژه فعالیت ۲۰ کارگاه 
صنایع دستی در 

دهلران ایالم

استخر آب کشاورزان، تهدیِد جدیِد تاریخ برازجان

گودال حفاری شده توسط کشاورزان برای ایجاد استخر آب

از  تاریـخ  آموختـه  دانـش  یـک 
تخریـب تدریجـی »مهرکـده محمدآبـاد 
دشتسـتان« خبـر می دهـد؛ محوطـه ای 
مدتـی  منطقـه  تاریخـی کـه کشـاورزان 
اسـت در چند متری اش بـا حفر گودالی، 
بـرای کشـت  اسـتخر آب  ایجـاد  قصـد 

دارنـد. را  خـود 
اسـماعیل کهنسـال در گفت وگو با ایسـنا 
با اشـاره به بررسـی های باستان شناسـی 
اسـماعیل  گذشـته ی  سـال  چنـد 
یغمایـی در معبـد »مهرکـده محمدآبـاد 
دشتسـتان« بیان می کند: اکتشـافاتی از 

ایـن معبـد تاریخی در منطقـه ی برازجان 
اسـتان بوشـهر انجام شـد، اما متاسـفانه 
بـه  کاوش هـا تکمیـل نشـد و محوطـه 

حـال خـود رها شـد.
ـ  یغمایـی  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
باستان شـناسـ  معتقـد اسـت، احتمـاال 
بـا  ایتالیـا«  کلمنـت  سـنت  »مهرکـده 
اقتبـاس از مهرکده محمدآباد دشتسـتان 
بوشـهر سـاخته شـده، بیـان می کنـد: بر 
اسـاس نتایـج آن، احتمـال مـی رود این 
محوطـه متعلـق به دوره اشـکانی باشـد، 
در  هنـوز  آن  آثـار  تاریخـی کـه  دوره ای 
کشـور محدودنـد. او بـا تاکیـد بـر این که 
بـا وجـود ثبت ملـی این محوطـه به طور 
دهـم  در  ملـی  آثـار  فهرسـت  در  کامـل 

مهرمـاه ۱3۸۰ بـه شـماره ۴۱۹۲، در طول 
چند سـال گذشـته هیچ حفاظتـی از این 
محوطـه انجام نشـده اسـت و دسـت کم 
طاق ها تا دو سـال گذشـته سـالم بودند، 
اظهـار می کند: بعد از دو سـال پنجشـنبه 
۲۶ دی مـاه بـه ایـن محوطـه تاریخـی 
رفتـم، اما به چشـم خود دیـدم که عالوه 
بـر تخریـب طاق های معبـد، گیاهان هرز 
روی سـطح محوطـه سـبز شـده و یـک 
گودال بسـیار بـزرگ در حـدود ۵۰ متری 

آن حفر شـده اسـت.
مقطـع  در  تاریـخ  دانش آموختـه  ایـن 
کارشناسـی ارشـد با اشـاره به این که کف 
گـودال حفر شـده به طـور کامل کامپکت 
شـده اسـت، بیـان می کند: مـردم محلی 

می گوینـد ایـن کار توسـط کشـاورزان و 
بـرای احـداث یـک اسـتخر انجام شـده 
تـا بـا جمـع آوری آب داخـل آن، بتواننـد 

مـزارع خـود را آبیـاری کنند.
دپـوی  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  کهنسـال 
ایـن  حفـر  از  مانـده  باقـی  سـنگ های 
از  می دهـد:  ادامـه  آن  کنـار  در  گـودال 
یـک سـو مشـخص نیسـت خاک هـای 
از  دپـو کرده انـد،  را کجـا  محوطـه  ایـن 
سـوی دیگـر در سـنگ های دپـو شـده 
در کنـار ایـن محوطـه، تعـدادی آثـار بـه 
چشـم می خـورد، ماننـد »سـنگ مکال« 
کـه شـی سـفالی اسـت کـه از شـیراف 
سـایت های  بیشـتر  در  دشتسـتان  تـا 
تاریخـی وجـود دارد و برخی معتقدند که 
در گذشـته بـا آن گنـدم کوبیده می شـده 
و بـه اعتقـاد برخـی دیگـر در وسـیله ای 
قـرار گرفتـه و بـه سـمت دشـمن پرتاب 

می کرده انـد.
وی بـا اشـاره بـه وجود »سـنگ سـیاه« 
در بیـن سـنگ های دپـو شـده در ایـن 
می کنـد:  بیـان  تاریخـی  محوطـه ی 
کاخ هـای هخامنشـی قرار گرفتـه در این 
منطقـه از اسـتان بوشـهر، منحصربه فـرد 
هسـتند، چـون پایـه سـتون های آن هـا 
دو رنـگ سـیاه و سـفید را بـه صـورت 
بـاالی  در  رنـگ  یـک  یـا  دارد  مخلـوط 
سـنگ و رنـگ دیگر در پایین آن اسـت، 
از  یکـی  در  فقـط  نـوع سـنگ،  ایـن  از 
فـارس  اسـتان  در  پاسـارگاد  کاخ هـای 
آن  معـدن  هنـوز  امـا  دارد،  وجـود  نیـز 
در بوشـهر کشـف نشـده اسـت. نمونـه 
سـنگ پیـدا شـده در این محوطـه نیز به 
احتمـال بسـیار زیـاد می تـوان گفـت کـه 
شـبیه سـنگ های محوطـه ی »چرخاب« 

و »بـردک سـیاه« اسـت و متعلـق بـه 
هخامنشی هاسـت. دوره ی 

در  احتمـاال  ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
حجـم بـزرگ خاکـی کـه از ایـن محوطه 
برداشـت شـده، آثار زیادی وجود داشـته 
می توانسـتند  باستان شناسـان  کـه 
دسـت  بـه  آن هـا  از  زیـادی  اطالعـات 
آورنـد، بیـان می کنـد: معبـد مهرآبـاد در 
۵۰ متـری جنـوب شـرقی زمیـن حفاری 
شـده و منطقـه ای اسـت کـه زمین هـای 
کشـاورزی زیـادی در اطـراف آن کشـت 

شـده اند.
احسـان یغمایـی ـ باستان شـناس ایـن 
دربـاره ی  پیشـتر  ـ  تاریخـی  محوطـه ی 
در  باستان شناسـی  »کاوش هـای 
مهرکـده محمدآبـاد« برازجـان در بوشـهر 
گفتـه بـود: » دانسـته های مـا از کیـش 
مهـر و چگونگـی نیایـش پیـروان آن در 

و  پراکنـده  ناچیـز،  بسـیار  مهرکده هـا، 
دگرگون شـده اسـت. از دیگر سو، بیشتر 
آگاهی هـای مـا از مهرپرسـتی از رهگـذر 
پژوهش هـای بیگانـگان بـه  دسـت آمده 
اسـت. پژوهش هـای آنان نیـز گاه آلوده 

بـه غـرض ورزی اسـت.
در  مهرکده هـا  شناسـایی  و  بررسـی 
بی هـدف  پراکنـده ،  آشـفته ،  نیـز  ایـران 
می دانیـم ،  آن چـه  اسـت.  بی بنیـاد  و 
در  مطالعاتـم  اسـت.  شـفاهی  بیشـتر 
جاهایـی هماننـد دخمـه ایـوان فرهـاد، 
مهرکـده محمدآباد و مهرکده گوسـعیدی 
در دشتسـتان برازجـان بـوده اسـت. در 
ایـن میـان بررسـی مهرکـده محمدآبـاد 
برازجان را باید در شـمار نخسـتین گام ها 
دانسـت ؛ هـر چند همیـن بررسـی هم با 
گسسـتگی ده سـاله همراه بوده اسـت«.

و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  مدیـر 
صنایـع دسـتی چنـاران گفـت: دو قطعـه 
عملیـات  حیـن  تاریخـی  قبـر  سـنگ 
گودبـرداری بـرای نصـب لولـه انتقـال آب 
کشـاورزی در محدوده روسـتای سـیدآباد 
این شهرسـتان کشف شـد.اداره کل میراث 
دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری 
از  نقـل  بـه  شـنبه  روز  رضـوی  خراسـان 
محمـد طاهریـان مقدم گـزارش داد: یکی 
از ایـن قطعـات حجـاری شـده مکعبـی 

بـه شـکل صندوقچـه دو متـر طـول ۵۰ 
دارد. عـرض  سـانتیمتر 

وی افزود: سـنگ قبر دیگـر به ابعاد ۶۰ در 
۵۰ سـانتیمتر مربـوط به یـک زن با تاریخ 

۱۲۸۱ هجری شمسـی است.
مدیـر میـراث فرهنگی چنـاران ادامـه داد: 
این سـنگ های قبـر ارزشـمند تاریخی در 
فاصلـه دو کیلومتـری مسـیر روسـتاهای 
سـیدآباد - کالته جعفـر بـا کمـک دهیاری 

روسـتای سـیدآباد کشـف شـده اند.

وی گفـت: هم اینـک قطعات مکشـوفه در 
اختیـار اداره میـراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی چنـاران بـوده و از سـوی 
کارشناسـان در حال بررسـی بـرای تعیین 

قدمـت و خواناسـازی کتیبه هسـتند. 
طاهریان مقـدم  همچنین اظهارداشـت: با 
جمـع آوری و نگهـداری اصولـی سـنگهای 
در  موجـود  تاریخـی  صندوقچـه ای  قبـر 
روسـتاهای شهرسـتان چنـاران می توان با 
یـاری بخـش خصوصی نسـبت بـه ایجاد 
موزه سـنگ قبر اقـدام کرد. عـالوه بر ثبت 
۲۲ اثـر تاریخـی چنـاران در فهرسـت آثـار 
ملـی ایران، تاکنـون ۱۲۰ اثر، محوطه و تپه 
تاریخـی نیـز در محـدوده این شهرسـتان 

شناسـایی شـده اند. 

سنگ های تاریخی قبر 
در چناران کشف شد

اخبار منفی از ایران
 را بازنشر ندهید

معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــا 
بیــان ایــن درخواســت کــه اخبــار منفــی از ایــران در فضــای مجــازی کمتــر 
ــران  ــت: نگ ــر در گردشــگری، گف ــع اخی ــر وقای ــاره اث بازنشــر داده شــود، درب

وضــع موجــود نیســتم. برنامــه ریــکاوری گردشــگری درحــال اجــرا اســت.
 ولــی تیمــوری در ششــمین همایــش دیجیتــال مارکتینــگ و صنعــت 
گردشــگری کــه در هتــل اســپیناس پــاالس برگــزار شــد، اظهــار کــرد: اخبــار 
بــد هیــچ وقــت فعــاالن گردشــگری را مأیــوس نمی کنــد. بــرای اینکــه ایــران 
بــه عنــوان مقصــد جــذاب بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی شــود همــواره 
تــالش می کنیــم. وقایــع و اتفاقــات تلــخ در کشــورهای دیگــر هــم رخ داده، 
مهــم ایــن اســت کــه برنامــه داشــته باشــیم.وی ادامــه داد: مــا بــرای خــروج 
ــم. فعالیت هــای  ــه داری ــده برنام ــه ناخواســته پیــش آم ــت ک ــن وضعی از ای
ــم؛  ــه می دهی ــگاه ها ادام ــرکت در نمایش ــون ش ــگری را همچ ــن گردش روتی
هم اکنــون در نمایشــگاه اشــتوتگارت آلمــان حضــور داریــم، بــزودی بــه فیتــور 
اســپانیا می رویــم و بعــد از آن نمایشــگاه تهــران و آلمــان را در پیــش داریــم. 
از طرفــی برنامــه ای بــرای ریــکاوری گردشــگری و برگشــت ایــن صنعــت بــه 

جــای خــود درحــال اجــرا اســت.   

ته
نک

وی بـا اشـاره بـه وجـود »سـنگ سـیاه« در بیـن سـنگ های 
دپـو شـده در این محوطـه ی تاریخی بیـان می کنـد: کاخ های 
هخامنشـی قـرار گرفتـه در ایـن منطقـه از اسـتان بوشـهر، 
منحصربه فـرد هسـتند، چـون پایه سـتون های آن هـا دو رنگ 
سـیاه و سـفید را به صـورت مخلـوط دارد یا یک رنـگ در باالی 
سـنگ و رنـگ دیگـر در پاییـن آن اسـت، از ایـن نـوع سـنگ، 
فقـط در یکی از کاخ های پاسـارگاد در اسـتان فـارس نیز وجود 
دارد، اما هنوز معدن آن در بوشـهر کشـف نشـده اسـت. نمونه 
سـنگ پیـدا شـده در این محوطـه نیز بـه احتمال بسـیار زیاد 
می تـوان گفت که شـبیه سـنگ های محوطـه ی "چرخـاب" و 
"بـردک سـیاه" اسـت و متعلق بـه دوره ی هخامنشی هاسـت. 
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه احتمـاال در حجم بـزرگ خاکـی که از 
ایـن محوطـه برداشـت شـده، آثـار زیـادی وجـود داشـته کـه 
باستان شناسـان می توانسـتند اطالعـات زیـادی از آن هـا بـه 
دسـت آورند، بیان می کنـد: معبد مهرآبـاد در 5۰ متری جنوب 
شـرقی زمیـن حفـاری شـده و منطقه ای اسـت کـه زمین های 

کشـاورزی زیـادی در اطـراف آن کشـت شـده اند.

صنایع میراث
دستی

رشد صادرات شهر جهانی یزدتسهیل امور سرمایه گذاران اولویت میراث فرهنگی
میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
امـــور  تســـهیل  اردبیـــل 
اولویـــت  را  ســـرمایه گذاران 

ــرد. ــوان کـ ــی عنـ ــاد اجرایـ ــن نهـ ایـ
ــا بـــه نقـــل از روابط عمومـــی  بـــه گـــزارش میراث آریـ
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
اردبیـــل، نـــادر فالحـــی امـــروز 28 دی مـــاه 98، طـــی 
جلســـه ای کـــه به منظـــور هماهنگـــی برنامه هـــای 
ـــت  ـــام گرف ـــن اداره کل انج ـــرمایه گذاری ای ـــت س معاون
بیـــان کـــرد: »به منظـــور توســـعه اقتصـــادی اردبیـــل 
ـــرار  ـــت ق ـــورد حمای ـــرمایه گذاری م ـــت س ـــروری اس ض

گیـــرد.«
او جایـــگاه ایـــن معاونـــت را بـــه دلیـــل جـــذب 
ســـرمایه گذار بـــرای بـــاال بـــردن ســـطح کمـــی و 
کیفـــی تأسیســـات گردشـــگری در ســـطح اســـتان و 

ــرد. ــداد کـ ــم قلمـ ــتغال، مهـ ــاد اشـ ایجـ
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
صنایع دســـتی اردبیـــل ارج نهـــادن بـــه ســـرمایه گذار، 
مهم تریـــن  را  رضایتمنـــدی  و  تعلق خاطـــر  ایجـــاد 
مأموریـــت ایـــن معاونـــت و اداره کل خوانـــد و گفـــت: 
ــرمایه گذاری از  ــد سـ ــی رونـ ــی رود تمامـ ــار مـ »انتظـ
ــارت و  ــروژه نظـ ــرداری از پـ ــا بهره بـ ــوز تـ ــذ مجـ اخـ

ــود.« ــی شـ ارزیابـ

معاون صنایع دسـتی اداره کل 
میـراث فرهنگـی اسـتان یـزد 
بـا اشـاره بـه اهمیـت تحقـق 
صنایـع  مالیاتـی  معافیـت 
دسـتی، گفـت: زمانـی کـه قیمـت تمـام شـده صنایـع 
دسـتی بـرای هنرمنـدان کاهـش یابـد، قطعـًا صـادرات 
در ایـن حـوزه رونق بیشـتری خواهـد گرفت.»محمدرضا 
دهقـان مهرجـردی« در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا بـه 
دنبـال ارائـه پیشـنهاد معافیـت مالیاتـی صنایع دسـتی، 
ایـن امـر را راهـکاری بسـیار مهـم در راسـتای توسـعه 
صنایـع دسـتی خوانـد و اظهـار کـرد: زمانـی کـه مالیـات 
ارزش افـزوده به  صنایع دسـتی تعلـق گرفت، هنرمندان 

ایـن حـوزه بـه دنبـال گـران شـدن مـواد اولیـه  وارداتـی 
یـا افزایـش قیمـت تمـام شـده محصـوالت، دچـار رکود 
فـروش و نارضایتـی شـدند لـذا بـا توجـه بـه ایـن کـه 
معافیـت مالیاتـی بـه وی ـژه مالیـات ارزش افـزوده برای 
هنرمنـدان صنایـع دسـتی می تواند توسـعه قابل توجهی 
در بـازار ایـن هنرمنـدان ایجاد کند، موضـوع معافیت این 
بخـش از پرداخـت مالیـات مطرح شـد.وی بـه اقدامات 
صنایـع  صـادرات  زمینـه  در  شـده  انجـام  توجـه  قابـل 
دسـتی نیـز اشـاره کـرد و گفـت: قطعـًا با کاهـش قیمت 
تمـام شـده صنایع دسـتی بـرای هنرمندان، صـادرات در 

ایـن حـوزه نیـز رونـق بیشـتری خواهـد گرفـت.
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ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــرا مرک ــه اخی ــی ک گزارش
کــرده،  منتشــر  آب  انتقــال  پروژه هــای  دربــاره 
ــن  ــام ای ــزوم انج ــر ل ــت ب ــی اس ــط بطالن ــال خ عم

پروژه هــا.
»چــاره ای جــز انتقــال آب نداریــم.« ایــن جملــه در 
ســال های اخیــر بارهــا از ســوی مســووالن مختلــف 
عنــوان شــده. از معــاون ســازمان محیط زیســت 
ــان وزیــر نیــرو و بســیاری  ــا برخــی معاون گرفتــه ت
ــم  ــارت ه ــن عب ــان ای ــی. مخاطب ــووالن محل از مس
ــتند. ــال آب هس ــای انتق ــان پروژه ه ــب مخالف اغل

ایــن  مخالفــان  و  موافقــان  بیــن  کشــمکش 
ــه بحــران  ــت ک ــاال گرف ــی بیشــتر ب ــا از زمان پروژه ه
ــتان ها  ــر اس ــت. اکث ــدت یاف ــور ش ــی در کش کم آب
ــی را  ــا بحــران آب ســرپنجه شــدند و مــردم کم آب ب

ــد. ــس کردن لم
ــرار  ــه ق ــی ک ــی مناطق ــردم محل ــاق، م ــن اتف ــا ای ب
بــود از آنجــا آب بــه منطقــه دیگــری منتقــل شــود، 
ــا از  ــه بعض ــدند ک ــی ش ــف طرح های ــتار توق خواس
۱۵ ســال پیــش در صــف اجــرا قــرار گرفتــه بودنــد.
انتقــال  بــه  می تــوان  طرح هــا  ایــن  جملــه  از 
بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  بهشــت آباد  از  آب 
کــرد.  اشــاره  کرمــان  و  اصفهــان  اســتان های 
ــا  ــی خــورده ام ــد اجرای ــه از ســال ۸۴ ک طرحــی ک
ــتان  ــان در خوزس ــا مخالف ــر باره ــال های اخی در س
و چهارمحــال و بختیــاری را بــه تجمــع کشــانده 

ــت. اس
اعتــراض بــه طرح هــای انتقــال آب البتــه فقــط 
ــود. در  ــم نمی ش ــتانی خت ــن اس ــای بی ــه طرح ه ب
ــرای  ــروصدا ب ــر س ــی پ ــم طرح ــان ه ــتان کرم اس
انتقــال آب از ســد صفــارود بــه شــمال اســتان 

ــود دارد. وج
گســترده  اعتــراض  بــا  طــرح  ایــن  اگرچــه 
ــا  ــده ام ــف ش ــال متوق ــان فع ــوب کرم ــی جن اهال
معتقدنــد  کرمــان  اســتانداری  و  منطقــه ای  آب 

نــدارد.« وجــود  آب  انتقــال  جــز  »چــاره ای 
مخالفــان  ســوی  از  بارهــا  اگرچــه  ایــن گــزاره 
زور  فعــال  امــا  شــده  رد  آب  انتقــال  طرح هــای 
ــر ایــن مخالفــان چربیــده. مخالفــان  وزارت نیــرو ب

ــابقه  ــه س ــش ک ــد دروی ــون محم سرشناســی همچ
مدیرکلــی دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان 

معتقدنــد دارد،  هــم  را  محیط زیســت 
اجرایــی  را  آب  انتقــال  طرح هــای  بایــد  زمانــی 
کــرد کــه همــه راه هــا همچــون بــاال بــردن راندمــان 
بخــش کشــاورزی و شــرب و بازچرخانــی آب را 
ــیم. ــیده باش ــه ای نرس ــه نتیج ــرده  و ب ــان ک امتح

ــا دارد:  ــک پ ــرو ی ــرغ وزارت نی ــا م ــو ام در آن س
ــال  ــز انتق ــاره ای ج ــی، چ ــا کم آب ــه ب ــرای مقابل »ب

ــت؟ ــروه اس ــدام گ ــا ک ــق ب ــم.« ح آب نداری

ایران آبی  وضعیت 
اســالمی  مجلــس شــورای  پژوهش هــای  مرکــز 
آب  انتقــال  بحــث  بــه  گــزارش  دو  در  اخیــرا 

پرداختــه.
اگرچــه گزارش هــای پژوهشــی متعــددی دربــاره 
ــی  ــا از آنجای ــود دارد ام ــال آب وج ــای انتق طرح ه
روی  بــر  پژوهش هــا  مرکــز  گزارش هــای  کــه 
بررســی  مجلــس  در  کــه  لوایحــی  و  طرح هــا 
می شــوند، تاثیرگــذار اســت، گــزارش ایــن نهــاد 
دربــاره انتقــال آب، دارای حائــز اهمیــت اســت.

قبــل از اینکــه وارد بحــث اصلــی شــویم، بهتــر 

ــه  ــران ک ــی ای ــت آب ــه وضعی ــذرا ب ــی گ اســت نگاه
در گــزارش شــماره دو مرکــز پژوهش هــا آمــده، 

بیندازیــم.
دشــت   ۶۰۹ از  دشــت   ۴۰۵ حاضــر  حــال  در 
کشــور بــه  عنــوان دشــت های ممنوعــه شــناخته 
ــی  ــن ۴۰۵ دشــت، آب ــد از ای ــی نبای می شــوند. یعن

برداشــت کــرد.
ــر ۴۱ میلیــارد مترمکعــب مجــوز  همچنیــن عــالوه ب
 ۱۱ حــدود  زیرزمینــی،  آب  منابــع  از  برداشــت 
میلیــارد مترمکعــب برداشــت های بــدون مجــوز 
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  ســالیانه  به طــور  نیــز 

انتقالآب؛دردیادرمان؟
کشمکش بین موافقان و مخالفان پروژه های انتقال آب از زمانی بیشتر باال گرفت که بحران کم آبی در کشور شدت یافت

ــدی  ــت، تردی ــود آن اس ــئله آب و کمب ــران مس ــده ای ــران آین ــن بح ــم تری ــم مه ــر نگویی اگ
وجــود نــدارد کــه ایــن مســئله جــزو اصلــی تریــن چالــش هــای امــروز و فــردای ماســت. 
ــرای حــل  ــه خــود راهــی ب ــه تخصــص و تجرب ــا از زاوی ایــن روزهــا هــر کســی تــالش دارد ت
ایــن مشــکل بــزرگ پیــدا کنــد. انتقــال آب از دریاهــای شــمال و جنــوب ایــران نیــز از جملــه 
گزینــه هــای ســال هــای اخیــر مطــرح در ایــن حــوزه بــوده اســت. در خصــوص انتقــال آب از 
دریــای عمــان نیــز کــه تنهــا آبراهــه مــا بــه ســمت اقیانــوس هنــد و دریاهــای بیــن المللــی 

اســت مباحــث زیــادی در جریــان اســت.

ــک  ــتان های خش ــن اس ــان در بی ــان: کرم ــتاندار کرم اس
ــه لحــاظ  ــاور اســت. ب ــزرگ و پهن کشــور از اســتان های ب
ــه لحــاظ  خشــکی 11 درصــد خــاک کشــور در کرمــان و ب
جمعیــت ۴ درصــد جمعیــت در ایــن اســتان قــرار دارد. 
ــه طــور نســبی کــم، تراکــم  ــاد و جمعیــت ب وســعت زی
جمعیــت را در اســتان کرمــان کاهــش داده اســت همین 
عامــل باعــث شــده خدمات رســانی بــه اســتان بــه لحــاظ 

هزینــه و ســرعت کار بــا مشــکل مواجــه باشــد.
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قـرارداد همـکاری مشـترک تحقیقـات دریایی 
بین پژوهشـگاه ملی اقیانوس شناسـی و علوم 
جـوی و موسسـه علمـی تحقیقاتـی الیبنیتـز 

آلمـان منعقد شـد.
 در ایـن قـرارداد همـکاری مشـترک کـه بیـن 
علمـی  هیـات  عضـو  ممتـازی  فرزانـه  دکتـر 
از  نمایندگـی  بـه  جـوی  علـوم  پژوهشـگاه 
پژوهشـگاه و دکتر اولیور کلمان به عنوان مدیر 
بخش سـخت پوسـتان مـوزه تاریخ طبیعی به 
نمایندگی از موسسـه علمی تحقیقاتی الیبنیتز 
آلمـان صـورت گرفـت، طرفیـن در خصـوص 
سـخت پوسـتان خلیج فـارس و دریـای عمان 
مطالعـات و تحقیقات دریایی مشـترک انجام 

می دهنـد.
ممتـازی در خصـوص مفـاد این قـرارداد گفت: 
در ایـن پژوهـش دوجورپایان دریـازی زیرجزر 
و مـدی خلیـج فـارس و دریـای عمـان کـه در 
طـول گشـت شـناور خلیج فـارس پژوهشـگاه 
ملـی اقیانوس شناسـی و علـوم جـوی جمـع 
آوری شـده اند، شناسایی شـده و پایگاه داده ای 
 DELTA برای این جانوران بر اسـاس نرم افـزار

ایجـاد خواهد شـد.
ایـن  پایه ریـزی  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
پایـگاه داده ای امـکان شناسـایی دوجورپایـان 
کـه بخـش اصلـی جامعـه کفزیـان را تشـکیل 
می دهنـد، بـرای افـراد غیـر متخصـص علمـی 
فعـال در زمینـه علـوم زیسـتی دریـا فراهـم 
می شـود. همچنین مطالعات تکمیلی تبارزایی 
و گونه زایـی  پراکنـش  مسـیرهای  تعییـن  و 
در خلیـج فـارس و دریـای عمـان امکان پذیـر 
می شـود.ممتازی، ضمـن بیـان ایـن مطلب که 
کفزیـان در زیسـت بوم های دریایـی بـه دلیـل 
آنکـه نمایـی از سـاختار و وضعیـت سـالمت 
محیط زیسـت خـود را ارائه می کننـد و اهمیت 
زیـادی در هـرم غذایـی دریـا دارنـد و مـورد 
توجـه محققـان علـوم دریایـی هسـتند، اظهار 
کـرد: شناسـایی دوجورپایـان به عنـوان بخش 
اصلـی جامعـه کفزیان به دلیل آرایه شناسـایی 
پیچیـده آنها مشـکل بـوده و با توجـه به فقدان 
دانـش مطالعاتـی آنهـا در کشـورهای حاشـیه 
خلیـج فـارس و دریـای عمـان به طـور معمول 
در مطالعات زیسـت محیطی و شناسایی منابع 
دریایـی نادیـده گرفتـه می شـوند. این مسـاله 
منجـر بـه کاهـش ارزش علمی و عملکـرد این 
گونـه مطالعه هـا بخصـوص در حـوزه مدیریـت 

منابـع و حفاظـت محیـط زیسـت می شـود.

اولین دوره مسابقات تیراندازی داخل سالن برای هوا
محیط بانان برگزار شد
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهران 
گفت: تلفیق و همراهی موضوع ورزش و محیط زیست 
در حفظ و افزایش روحیه و همچنین سـالمت جسـمی 
و فکـری همـکاران محیط بان ما اثرگذار اسـت.محمدرضا خویشـتندار 
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران در حاشـیه 
نخسـتین دوره مسـابقات تیراندازی داخل سالن محیط بانان حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان تهران کـه صبح دیـروز همزمان با گرامیداشـت 
هفتـه هـوای پـاک بـا شـعار هـوای پـاک، اقـدام و عمـل در محـل 
فدراسـیون تیراندازی برگزار شـدبا اشـاره به اینکه آموزش محیط بانان 
بـا رویکـرد و برنامه هـای جدیـد از اهداف سـازمانی ماسـت، گفت: این 
اولین دوره مسـابقات تیراندازی داخل سـالن برای محیط بانان اسـتان 
تهـران اسـت که با همـکاری فدراسـیون تیرانـدازی جمهوری اسـالمی 
ایـران برگزار شـد.وی با اشـاره بـه لزوم ارتقا تـوان و دانش محیط بانان 
نسـبت بـه موضوعات مختلـف در حـوزه فعالیت و مأموریت هایشـان 
اظهارداشـت: انجام اینگونه برنامه ها بویژه در قالب برنامه های آموزشـی 
و ارتقـا توانمنـدی، موجـب افزایش ظرفیت هـای کاربـردی آنها درحین 
انجام کار می شـود.فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان تهران 

همچنین به رابطه دوسـویه ورزش و محیط زیسـت تأکید کرد و افزود: 
تلفیـق و همراهـی موضـوع ورزش و محیط زیسـت در حفظ و افزایش 
روحیـه و همچنین سـالمت جسـمی و فکری همکاران محیـط بان ما 
اثرگـذار است.خویشـتندار در پایـان گفت: در راسـتای قانـون بکارگیری 
سـالح توسـط محیط بانان، تقویت و پیشـرفت های آموزشـی ضرورت 
دارد و دراینخصـوص آموزش هـای هدفمنـد بـا همـکاری فدراسـیون 
تیرانـدازی و دیگـر نهادهـای دسـت انـدرکار، مفیـد خواهد بـود.در این 
مراسـم که با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان تهران، 
فدراسـیون تیرانـدازی و کمیتـه ملـی المپیـک برگزار شـد، مسـئولینی 
همچـون فضـل هللا باقرزاده نایـب رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس 
فدراسـیون شمشـیربازی، مهرافزا منوچهری رئیس کمیسیون ورزش و 
محیط زیسـت کمیته ملی المپیک، محمد رسـتگاری معاون نظارت و 
پایش محیط زیسـت اسـتان تهران، منوچهر فالحی جانشـین فرمانده 
یـگان حفاظـت سـازمان محیـط زیسـت و امیـن افتخـار مدیـر روابط 
عمومـی و آمـوزش و مشـارکت های مردمـی محیـط زیسـت اسـتان 
تهـران بـه همـراه تنـی چنـد از دیگـر مسـئولین فدراسـیون تیراندازی 

جمهوری اسـالمی ایران شـرکت داشـتند.

رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با اشـاره بـه اینکه در 
توسـعه پایـدار چهـار اصل مـد نظر اسـت، اظهارکـرد: اول اینکه 
هـر اقدامـی بایـد توجیـه اقتصـادی داشـته باشـد، دوم اینکـه 
سـومین  بزننـد،  برهـم  را  اجتماعـی  نبایـد سیسـتم  اقدام هـا 
اصـل حفـظ محیـط زیسـت و چهـارم حفـظ حقـوق نسـل های 

آینـده اسـت کـه بزرگترین گمشـده در کشـور ماسـت.
عیسـی کالنتـری در همایـش ورزش و محیـط زیسـت کـه بـا 
حضـور رضـا صالحـی امیـری - رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک، 
احمـدی - معـاون وزارت ورزش و جوانـان و سـعید محمودی 
- مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران - در محل 
بـا  شـد،  برگـزار  المپیـک  ملـی  کمیتـه  همایشـهای  سـالن 
اشـاره بـه اینکـه ورزشـکاران همیشـه در کشـور صاحـب نفـوذ 
بـه مسـائل  از جامعـه  ایـن قشـر  بوده انـد و خوشـحالیم کـه 
محیـط زیسـت ورود کرده انـد، اظهارکـرد: اگـر از ایـن ظرفیـت 
در راسـتای منافـع ملـی بویـژه محیـط زیسـت اسـتفاده شـود 

قطعـا بسـیار موثـر خواهـد بـود.
بـرای  اسـت  امانتـی  زیسـت  محیـط  گفـت:  ادامـه  در  وی 
نسـل های آینـده و متاسـفانه نسـل حاضـر یکـی از بزرگتریـن 
نسـل های خطرنـاک بـرای تمـام دوران محیط زیسـت اسـت.
کالنتـری بـا بیـان اینکـه نسـل حاضـر حقـوق نسـل های آینده 
اسـت،  کـرده  پایمـال  نیـز  را  کـودکان  شـهروندی  حقـوق  و 
زیـر  هـوا کـودکان  آالینده هـای  افزایـش  زمـان  در  اظهارکـرد: 
بیماری هایـی مبتـال شـوند کـه  بـه  یـک سـال ممکـن اسـت 

عواقـب آن غیـر قابـل جبـران اسـت.

اینکـه مـرگ و میـر  بـه  بـا اشـاره  معـاون رئیـس جمهـوری 
کـودکان زیـر یـک سـال در کشـور بـر اثـر آلودگـی هـوا ۵.3 
صرفـا  مشـکالت  و  مسـائل  ایـن  اسـت، گفـت:  ترکیـه  برابـر 
بـه دلیـل عقب ماندگـی فرهنگـی کشـور مـا در حـوزه محیـط 
درصـد   ۸۱ اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  اسـت.وی  زیسـت 
از رده خـارج هسـتند و هـر موتـور  موتورسـیکلت های کشـور 
می کنـد،  تولیـد  آلودگـی  خـودرو  یـک  برابـر  سـیکلت هشـت 
در  اتوبوس هـا  درصـد   ۷3 و  کامیون هـا  درصـد   ۶۰ گفـت: 
کشـور نیـز از رده خـارج هسـتند و بـه دلیـل NOX هایـی کـه 
خودروهـای آالینـده ایجـاد مـی کنند و باعـث تبدیل اکسـیژن 
سـال،  گـرم  روزهـای  در  می شـود  پاییـن  سـطح  ازن  بـه 
افزایـش ازن کـه بسـیار آالینده اسـت را شـاهد هسـتیم و این 

اسـت. شـهروندی  حقـوق  از  همگـی  موضوعـات 
رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با اشـاره بـه اینکه در 
توسـعه پایـدار چهـار اصل مـد نظر اسـت، اظهارکـرد: اول اینکه 
هـر اقدامـی بایـد توجیـه اقتصـادی داشـته باشـد، دوم اینکـه 
سـومین  بزننـد،  برهـم  را  اجتماعـی  نبایـد سیسـتم  اقدام هـا 
اصـل حفـظ محیـط زیسـت و چهـارم حفـظ حقـوق نسـل های 

آینـده اسـت کـه بزرگترین گمشـده در کشـور ماسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان محیط زیسـت بدون کمک اقشـار 
مختلـف جامعـه بـه تنهایـی نمی توانـد در حفظ محیط زیسـت 
موفـق باشـد، تصریـح کـرد: وظیفه اصلـی این سـازمان آگاهی 
از  و حراسـت  اهمیـت حفـظ  بـرای  جامعـه  عمـوم  بـه  دادن 

محیط زیسـت اسـت.

کالنتـری در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکـه محیـط 
زیسـت منافعـش بلنـد مـدت و ضررهایش کوتاه مدت اسـت، 
گفـت: منافـع بلنـد مـدت را نبایـد بـه ضررهـای کوتـاه مـدت 

بفروشـیم و باعـث تخریـب محیـط زیسـت شـویم.
ملـی  قهرمانـان  و  ورزشـکاران  اینکـه  بیـان  بـا  پایـان  در  وی 
همانطور که برای سـتاره شـدن در سـطح ملـی و جهانی تالش 
می کننـد بایـد بـرای حفـظ محیـط زیسـت خـود و نسـل های 
بـه  نیـز کوشـش کننـد، خاطرنشـان کـرد: ورزشـکاران  آینـده 
عنـوان سـفیران محیـط زیسـت داشـتن محیط زیسـت سـالم 

خـود  شـهروندی  حقـوق  را  زیسـت  محیـط  آلودگـی  خطـر  و 
تلقـی بکننـد و نسـبت بـه آن مطالبـه گـر باشـند.

در حاشـیه ایـن همایـش  دو نفـر از ورزشـکاران المپیکـی بـه 
نـام علـی پاکدامـن و حمیـده عباسـعلی بـه عنـوان سـفیران 
همکاری هـای  تفاهمنامـه  سـند  و  معرفـی  زیسـت  محیـط 
و  تهـران  اسـتان  زیسـت  محیـط  کل  اداره  بیـن  مشـترک 
المپیـک  ملـی  زیسـت کمیتـه  محیـط  و  ورزشـی  کمیسـیون 

بـه امضـا رسـید.

 بنابـر تازه تریـن آمـار سـرانه فضـای سـبز شـهری در اسـتان 
میانگیـن  نصـف  و  مربـع  متـر   ۶.۴ مازنـدران حـدود  سرسـبز 
کشـوری اسـت ، آمـاری کـه بـا توجـه بـه جغرافیـای جنگلـی 

برانگیـز اسـت. مازنـدران شـک 
ای  منطقـه  بـه  شـهری  سـبز  فضـای  اسـتاندارد  تعریـف  در 
پوشـیده از گیـاه در داخـل و اطـراف شـهرها گفتـه می شـود که 
دارای سـه کارکـرد مهـم تعدیـل و تلطیـف هوا ، زیبایـی آفرینی 

و نشـاط اجتماعـی اسـت.
در تعریـف جامـع تـر ، فضای سـبز شـهری بخشـی از فضاهای 

حفظحقوقنسلهایآیندهبزرگترین
گمشدهکشوراست

محیط 
زیست

محیط 
زیست

قدردانی از شهروندی که از تخریب 
زیستگاه الک پشت ها جلوگیری کرد

عامل قطع درختان و شکارچیان غیرمجاز 
دستگیر شدند

توسـط  کـه  مراسـمی  در 
قـوه قضاییـه برگـزار شـد، از 
تخریـب  از  کـه  شـهروندی 
پشـت های  الک  زیسـتگاه 
پـوزه عقابـی در بنـدر مقـام جلوگیـری کـرد، قدردانـی 
بـا حضـور علـی صالحـی رئیـس  شـد. در مراسـمی 
کل دادگسـتری اسـتان هرمـزگان و مجتبـی قهرمانـی 
دادسـتان بندرعبـاس و جمعـی از مسـئولین قضایـی 
از فـاروق خلیلـی شـهروند قانونمنـدی کـه بـا گـزارش 
بـه موقـع از سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در سـاحل 
بندرمقـام به دسـتگاه قضایی، از تخریب زیسـتگاه الک 
پشـت های پـوزه عقابـی جلوگیری کـرد، به صـورت ویژه 
تقدیر شـد.رئیس کل دادگسـتری اسـتان هرمـزگان در 
ایـن مراسـم اظهـار داشـت: در اجـرای بند الف مـاده ۲۶ 
قانـون مقابله با فسـاد مصـوب هفتم آبانمـاه ۱3۹۰ و در 
راسـتای تأکیـدات ویـژه رئیـس قـوه قضائیـه در جهت 
مبـارزه بـا فسـاد در شـقوق مختلـف آن و همچنیـن به 

منظـور اسـتفاده از ظرفیـت عظیـم نظـارت مردمـی، از 
اقـدام ایـن شـهروند قانونمند در ارسـال فیلمی مبنی بر 
تصـرف اراضی ملی و آسـیب محیط زیسـت در سـاحل 
مکسـر بندر مقام که منجر به پیگیری دسـتگاه قضایی 
و اقـدام قانونـی در ایـن خصـوص گردیـد، تقدیـر شـد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه گفتمـان مبـارزه بـا فسـاد بایـد 
مردمـی باشـد و نتایـج آن رسـانه ای شـود، یادآور شـد: 
پیگیـری مطالبات مردمی در مبارزه با جرایم و فسـاد از 
طریـق مبادی قانونی و دسـتگاه های مسـئول از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت و اقـدام صادقانـه این شـهروند 
جـوان و وظیفـه شـناس، پـژواک تعهـد و نویدبخـش 
آینـده امیدبخـش بـرای ایـران اسـالمی اسـت. فـاروق 
خلیلـی شـهروند قانونمنـدی کـه در ایـن مراسـم مـورد 
تقدیـر قـرار گرفـت نیز اظهـار داشـت: وقتی ایـن جایزه 
بـه کسـی اهدا می شـود که سـعی می کند صـدای مردم 
باشـد، یعنـی یک عـزم جدی بـرای مبـارزه با فسـاد به 

وجـود آمده اسـت.

اداره  رئیـس  نجاتـی  بهـروز 
شهرسـتان  زیسـت  محیـط 
ادامـه  در  گفـت:  شوشـتر 
تخلفـات  کنتـرل  و  گشـت 
زیسـت محیطـی و پایـش زیسـتگاه های آزاد در حـوزه 
اسـتحفاظی شوشـتر و در نزدیکـی محـدوده منطقـه 
حفاظـت شـده دز و حوالـی روسـتای شـعیب نبی یک 
نفـر متخلـف کـه بـا اسـتفاده از یـک دسـتگاه اره برقی 
اقـدام بـه قطع بیـش از ۱۰ اصلـه درخت کنار نمـوده بود، 
بازداشـت شـد.او افزود: از فرد دستگیر شـده مقداری از 
چـوب درختـان قطع شـده و اره برقی کشـف گردید و به 
دادگاه و قاضی کشـیک دادگستری معرفی و پس از آن 
بـا رأی قاضـی کشـیک با قـرار وثیقـه روانه زندان شـد.
نجاتـی اظهـار داشـت: شـکارچی متخلـف نیـز در ایـن 
عملیات دسـتگیر و از آن ها سـه قبضه اسلحه شکاری و 

بـادی و 3 قطعـه پرنـده کشـف و ضبـط گردید.
دستگیری 3 شکارچی متخلف در شوشتر

بهـروز نجاتـی رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتحفاظی  و کنتـرل حـوزه  گفـت: گشـت  شوشـتر 
شهرسـتان شوشـتر در مناطـق مختلـف مشـتمل بـر 
روسـتا های درب خزینـه، شـلیلی، عـرب حسـن، دیلم، 
گریـه شـعیب نبی و محـدوده منطقه حفاظت شـده دز 
در ۲ نوبـت صبـح و عصـر باالخـره در سـاعت ۱۶ عصـر 
موفق به دسـتگیری 3 نفر شـکارچی متخلف در منطقه 

شـعیب نبـی انجام شـد.
او افـزود: پـس از بازرسـی خـودرو متخلفـان، 3 قبضـه 
اسـلحه شـکاری و بادی شـامل ۲ قبضه سـالح شکاری 
۵ تیر و یک قبضه سـالح بادی همگی دارای مجوز و 3 
قطعه پرنده شـکار شـده شـامل ۲ قطعه کبوتر وحشـی 
و یـک قطعـه پرنـده حمایـت شـده دراج از متخلفیـن 
کشـف و ضبـط شـد و پـس تنظیـم صـورت جلسـه 
تخلف و اقدامات اولیه الزم متخلفان برای سـیر مراحل 
و اقدامـات حقوقـی و قضایـی بعـدی بـه اداره شوشـتر 

راهنمایی شـدند.

تخفیف معاینه فنی خودروها در کهگیلویه وبویراحمد
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: به مناسبت هفته پاک، مالکان خودروها 
در این استان می توانند با مراجعه به مرکز معاینه فنی خودرو در مرکز کهگیلویه و بویراحمد از ۲۵ 
درصد تخفیف بهرمند شوند.

گزارش
کرمان نو

ایجاد پایگاه داده از 
دوجورپایان دریازی 

خلیج فارس

ت
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مهارت زیستن را به فرزندانمان نیاموخته ایمم
محیط زیســت  تخصصــی  کمیتــه  رئیــس 
مجمــع کالنشــهرهای کشــور بــا بیــان اتینکــه 
ارائــه اطالعــات محیــط زیســتی بــه دانــش 
آمــوزان تئــوری و پراکنــده اســت، گفــت: مهــارت 
زیســتن را بــه فرزندانمــان نیاموخته ایــم کــه 
ــوزش  ــی پســماند و بودجــه آم ــردش مال ــم گ ــون می بینی اکن

ــت. ــر اس ــر براب ــا همدیگ ــران ب ــهر ته ــرورش ش و پ
ــخن  ــگر س ــی پرسش ــه تلویزیون ــه در برنام ــاری ک ــینا انص  ش
می گفــت، بــا اشــاره بــه اهمیــت نحــوه تعامــل دانــش آمــوزان 
ــم،  ــی آموزی ــا م ــه آنه ــه ب ــواردی ک ــت و م ــط زیس ــا محی ب
گفــت: مصــرف آب، انــرژی، مدیریــت پســماند، هدررفــت 
ــتیکی از  ــماندهای پالس ــوا و پس ــی ه ــذا، آلودگ ــز غ و دورری
ــا بیــان اینکــه  ــه شــاخص هــای مهــم مــا هســتند.وی ب جمل
مصــرف آب ایــران مطابــق آمارهــای رســمی دوبرابــر میانگیــن 
جهانــی و بــه عبارتــی ســرانه مصــرف آب مــا ۷۰ تــا ۸۰ لیتــر 
ــان ۲.۵  ــرژی ایرانی ــرف ان ــت: مص ــت، گف ــا اس ــش از دنی بی
برابــر دنیاســت و نهمیــن کشــور دنیــا از ایــن حیــث هســتیم. 
ــه طــور متوســط  در تولیــد پســماند نیــز ســرانه مصــرف مــا ب

۷۵۰ گــرم در روز بــرای هــر ایرانــی اســت. در حالــی کــه 
ــرم در روز اســت.  ــه 3۵۰ گ ــن کشــورهای توســعه یافت میانگی
دورریــز غــذا نیــز طبــق اعــالم فائــو ســاالنه 3۵ میلیــون تــن 
ــی  ــواد غذای ــد از کل م ــادل ۲.۷درص ــه مع ــت ک ــران اس در ای

ــان هــدر مــی رود. اســت کــه در جه
ــت  ــد گف ــز بای ــوا نی ــی ه ــاره آلودگ ــه داد: درب ــاری ادام انص
کــه ۲.۴ درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی کشــور مــا بــه علــت 
ــتیکی  ــماندهای پالس ــاره پس ــی رود. درب ــت م ــی از دس آلودگ
نیــز بایــد گفــت کــه روزانــه هرشــهروند تهرانــی ســه تــا پنــج 
کیســه وارد محیــط زیســت می کنــد. کشــور مــا جــزو ۵ کشــور 
اول تولیدکننــده پســماندهای پالســتیکی اســت. وی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه فرهنــگ ســازی بایــد الگــو محــور بــوده و از ســنین 
پاییــن شــروع شــود، گفــت: ارائــه اطالعــات محیــط زیســتی 
ــده اســت و  ــوری و پراکن ــوزان، دم دســتی، تئ ــش آم ــه دان ب
تنهــا در کالس یازدهــم یــک درس انســان و محیــط زیســت 
دارنــد. بایــد آموزش هــای زیســت محیطــی از ســنین پاییــن 
ــرورش  ــوزش و پ ــل آم ــجمی در داخ ــه منس ــروع و برنام ش

پیــش بینــی شــود.

ان
دگ

پرن

ده  می گوینــد:  زیســت  محیــط  کارشناســان 
ــا در  ــه آنه ــه الش ــی ک ــده دریای ــزار پرن ــا ه ه
ســواحل  در  میــالدی   ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ســال های 
ــوج  ــر م ــاال در اث ــد احتم ــدا ش ــکا پی ــی آمری غرب

بی ســابقه گرمــا تلــف شــدند.
ــات  ــزار "گیله م ــه ۶۲ ه ــنا، در آن دوره الش ــزارش ایس ــه گ ب
امــا  پیــدا شــد  آرام  اقیانــوس  نوک قلمــی" در ســواحل 
ــده از  ــون پرن ــک میلی ــا ی ــه ت ــود در آن حادث ــور می ش تص

ــند. ــه باش ــن رفت بی
ــود  ــه کمب ــای آب ب ــن دم ــاال رفت ــه ب ــد ک ــان گفتن کارشناس
ماهــی هایــی منجــر شــد کــه پرنــدگان از آنهــا تغذیــه 
ــا،  ــی ه ــف شــدن ســایر ماه ــان دوره تل ــد. در هم ــی کنن م

ــد. ــزارش ش ــتانداران گ ــدگان و پس پرن
ایــن مطالعــه کــه نتایــج آن در نشــریه علمــی "پــالس وان" 
ــی  ــدگان دریای ــن پرن ــه ای ــاخت ک ــکار س ــده آش ــاپ ش چ
احتمــاال در اثــر گرســنگی مردنــد کــه ناشــی از گرمــای 
ــر  ــول ۱۶۰۰ کیلومت ــه ط ــه ای ب ــد آب در منطق ــش از ح بی
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ــه  ــران ک ــی ای ــت آب ــه وضعی ــذرا ب ــی گ اســت نگاه
در گــزارش شــماره دو مرکــز پژوهش هــا آمــده، 

بیندازیــم.
دشــت   ۶۰۹ از  دشــت   ۴۰۵ حاضــر  حــال  در 
کشــور بــه  عنــوان دشــت های ممنوعــه شــناخته 
ــی  ــن ۴۰۵ دشــت، آب ــد از ای ــی نبای می شــوند. یعن

برداشــت کــرد.
ــر ۴۱ میلیــارد مترمکعــب مجــوز  همچنیــن عــالوه ب
 ۱۱ حــدود  زیرزمینــی،  آب  منابــع  از  برداشــت 
میلیــارد مترمکعــب برداشــت های بــدون مجــوز 
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  ســالیانه  به طــور  نیــز 

بــه  مربــوط  آن  از  نیمــی  می گیــرد کــه  انجــام 
ــق  ــر از طری ــی دیگ ــه و نیم ــد پروان ــای فاق چاه ه
ــای  ــه توســط چاه ه ــر پروان ــه ب برداشــت های اضاف

انجــام می شــود. مجــاز 
ــا  ــزان مجوزه ــد می ــه بای ــده ک ــزارش آم ــن گ در ای
 ۲۸ بــه  ســال  در  مترمکعــب  میلیــارد   ۴۱ از 
ــارت دیگــر  ــه عب ــد، ب میلیاردمترمکعــب کاهــش یاب
ــت  ــا ظرفی ــز ب ــود نی ــای موج ــزان مجوزه ــی می حت
ایجــاد  بــرای  و  نــدارد  هماهنگــی  آبخوان هــا 
شــرایط پایــداری بایــد میــزان مجوزهــا حــدودًا 3۰ 

ــد. ــش یاب ــد کاه درص

پروژه هــای انتقال آب در ایران
حجــم  پژوهش هــا،  مرکــز  گــزارش  براســاس 
انتقــال آب بیــن حوضــه ای )مطالعاتــی، اجرایــی 
میلیــارد  پنــج  حــدود  کشــور  در  بهره بــرداری(  و 
مترمکعــب در ســال اســت کــه از ایــن میــزان، حــدود 
۲۰۷۰ میلیــون مترمکعــب در دســت بهره بــرداری، 
حــدود ۲۱۶۰ میلیــون مترمکعــب درحــال اجــرا و 
ــون مترمکعــب در دســت مطالعــه  حــدود ۸۲3 میلی

ــت. اس
توســط  انتقالــی  آب  حجــم  از  نیمــی  حــدود 
پروژه هــای انتقــال تــا پیــش از دهــه ۱3۷۰ و در 

قالــب پروژه هــای کوچــک )از لحــاظ طــول انتقــال( 
ــافت  ــه مس ــان اگرچ ــرور زم ــه م ــدند و ب ــام ش انج
پروژه هــای انتقــال آب بیــن حوضــه ای افزایــش 
یافتنــد، امــا بــه نســبت حجــم کمتــری از آب انتقــال 

ــت. ــه اس یافت
ــوع ۴۵  ــده، در مجم ــزارش آم ــن گ ــه در ای ــور ک آنط
طــرح انتقــال آب در ایــران وجــود دارد کــه ۱۸ طــرح 
ــرداری رســیدند، ۱۴ طــرح در دســت اجــرا  ــه بهره ب ب
هســتند و ۱3 طــرح در مرحلــه مطالعاتــی قــرار 

ــد. دارن

ســهم کرمان از انتقال آب
ــرح  ــه ط ــزان، س ــن می ــان از ای ــتان کرم ــهم اس س
ونــک-  و  بهشــت آباد  از  آب  انتقــال  اســت. 
ــال  ــرح انتق ــاری و ط ــال و بختی ــولکان چهارمح س
ــد؟|  ــا ب ــال آب؛ خــوب ی ــارود. انتق آب از ســد صف

تجربــه جهانــی
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــا ب ــز پژوهش ه ــان مرک کارشناس
ســوال بــاال، در گــزارش شــماره یــک خــود بــه 
بررســی ســه طــرح انتقــال آب در جهــان پرداختنــد 
ــد  ــا بررســی معایــب ایــن پروژه هــا ســعی کردن و ب
داخلــی  طرح هــای  بــه  نســبت  کلــی  بررســی 
ــا در  ــز پژوهش ه ــان مرک ــند. کارشناس ــته باش داش
ــال آب را  ــای انتق ــر پروژه ه ــم ب ــام حاک ــت نظ نهای
ایــن  نوشــته اند کــه  و  خوانده انــد  »نامطلــوب« 

ــد. ــی دارن ــات اساس ــه اصالح ــاز ب ــا نی پروژه ه
بــا مــرور آنچــه کــه در بــاال آمــد می بینیــم، ایــرادی 
ــال آب در خصــوص  ــای انتق ــان پروژه ه ــه مخالف ک
ــا  ــه تنه ــد، ن ــود می گیرن ــع آب موج ــت مناب مدیری
صحیــح اســت کــه مشــکالت بیشــتری هــم در ایــن 
پروژه هــا، حتــی در پروژه هــای جهانــی وجــود دارد.

ــا  ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــه در گ ــور ک ــال همانط مث
آمــده، چــه تضمینــی وجــود دارد منطقــه ای کــه در آن 
ــرد، در  ــورت نمی گی ــی ص ــه خوب ــع ب ــت مناب مدیری
صــورت بهره منــدی از پــروژه انتقــال آب، بــاز هــم بــا 

مشــکل کمبــود آب روبــرو نشــود؟
بــه عنــوان مثــال براســاس گزارشــی کــه مرکــز 
ــوری  ــت جمه ــاد ریاس ــتراتژیک نه ــی های اس بررس
اســتان  توســعه  چالش هــای  از   ۹۴ ســال  در 
ــال ۱3۵۰  ــی س ــازه زمان ــرد، در ب ــر ک ــان منتش کرم
ــا ۱3۸۵، تعــداد چاه هــا در ایــن اســتان از ۱۱۸3  ت
حلقــه بــه ۲۹۱۴۷ حلقــه رســیده. یعنــی در 3۵ 
ــر  ــان ۲۵ براب ــا در اســتان کرم ــداد چاه ه ســال، تع

ــده اســت. ش

براساس گزارش 
پژوهش ها،  مرکز 
حجم انتقال آب 

بین حوضه ای 
اجرایی  )مطالعاتی، 

و بهره برداری( در 
کشور حدود پنج 

در  مترمکعب  میلیارد 
سال است که از این 
میزان، حدود ۲۰7۰ 
مترمکعب  میلیون 

در دست بهره برداری، 
حدود ۲1۶۰ میلیون 

درحال  مترمکعب 
اجرا و حدود ۸۲3 

میلیون مترمکعب در 
دست مطالعه است.

انتقالآب؛دردیادرمان؟
کشمکش بین موافقان و مخالفان پروژه های انتقال آب از زمانی بیشتر باال گرفت که بحران کم آبی در کشور شدت یافت

 بنابـر تازه تریـن آمـار سـرانه فضـای سـبز شـهری در اسـتان 
میانگیـن  نصـف  و  مربـع  متـر   ۶.۴ مازنـدران حـدود  سرسـبز 
کشـوری اسـت ، آمـاری کـه بـا توجـه بـه جغرافیـای جنگلـی 

برانگیـز اسـت. مازنـدران شـک 
ای  منطقـه  بـه  شـهری  سـبز  فضـای  اسـتاندارد  تعریـف  در 
پوشـیده از گیـاه در داخـل و اطـراف شـهرها گفتـه می شـود که 
دارای سـه کارکـرد مهـم تعدیـل و تلطیـف هوا ، زیبایـی آفرینی 

و نشـاط اجتماعـی اسـت.
در تعریـف جامـع تـر ، فضای سـبز شـهری بخشـی از فضاهای 

بـاز شـهری اسـت کـه عرصـه هـای طبیعـی یـا مصنوعـی آن 
تحـت اسـتقرار درختـان ، گل هـا ، چمـن هـا و سـایر گیاهـان 
قـرار دارد و بـر اسـاس نظـارت و مدیریـت انسـان بـا در نظـر 
گرفتـن ضوابـط ، قوانیـن وتخصـص هـای مرتبـط بـا آن بـرای 
بهبود شـرایط زیسـتی، زیستگاهی و رفاهی شـهروندان و مراکز 

جمعیتـی غیرروسـتایی، حفـظ، نگهـداری یـا بنـا می شـود.
در  موثـر  سـبز  فضـای  وجـود  بـدون  شـهرها  مفهـوم  امـروزه 
اشـکال گوناگـون آن قابـل مقایسـه نیسـت. شـهرها بـه عنـوان 
کانـون هـای تمرکـز فعالیـت و زندگـی انسـان هـا بـرای اینکـه 

بتواننـد پایـداری خـود را تنظیـم کننـد چـاره ای جـز پذیـرش 
سـاختار و کارکـردی متاثـر از سیسـتم هـای طبیعـی ندارند. در 
ایـن میـان فضاهـای سـبز شـهری جزء ضـروری پیکره شـهرها 
بـوده و کمبـود آنهـا می تواند اختـالالت جدی در حیات شـهرها 

بـه وجـود آورد.
سـبز  سـرزمینی  عنـوان  بـه  دیربـاز  از  مازنـدران کـه  اسـتان 
شـناخته مـی شـود در چند دهـه اخیر بـا آمارهای نگـران کننده 
ای از فضـای سـبز شـهری رو بـه رو اسـت تـا جایی کـه بتازگی 
مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری هـم در یـک نشسـت از ایـن 
وضعیـت و بـی توجهـی شـهرداری هـا و دیگر دسـت انـدرکاران 

انتقـاد کرد. شـهری 
آمارهـا نشـان مـی دهـد کـه در حـال حاضـر ۱۱ میلیـون و ۴۴۰ 
هـزار متـر مربـع فضـای سـبز شـهری در مازنـدران وجـود دارد 
کـه بـا احتسـاب حضـور ۵۵ درصـد از جمعیت مردم اسـتان در 
مناطـق شـهری، سـهم هـر شـهروند مازنـدران حـدود ۴/۶ متـر 

اسـت. مربع 
ایـن درحالـی اسـت کـه سـرانه فضـای سـبز شـهری در کشـور 
۱۲ متـر مربـع اسـت ، عـددی کـه مازنـدران فاصلـه بسـیار و 

بـا آن دارد. معنـاداری 
امـا   ، دارد  بحـث  جـای  خـود  فـوق کـه  آمارهـای  از  گذشـته 
واقعـا شـهرهای  آیـا  ایـن اسـت کـه  اصلـی گـزارش  پرسـش 
مازنـدران از کمبـود فضـای سـبز شـهری رنـج مـی برنـد ؟ یـا 
اینکـه همـواره بـازی بـا اعـداد ابـزاری بـرای پـر کـردن صفحـه 

روزنامـه هـا و خبرگـزاری هـا اسـت؟
نکتـه قابـل توجـه در مازنـدران ایـن اسـت کـه نقـاط شـهری 
آن یـا چسـبیده بـه روسـتاها و مـزارع کشـاورزی هسـتند و یـا 
ایـن کـه بـه بـاغ ها و باغسـتان هـای وصلنـد و در واقـع گذر از 
مسـیر بیـش از 3۰۰ کیلومتـری از شـرق تا غـرب مازندران هیچ 
فاصلـه ای بـرای تشـخیص محدوده شـهری و روسـتایی وجود 
نـدارد و تنهـا تابلوهـای ورود و خروجی شـهرها جـدا کننده این 
پیوسـتگی هسـتند. مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری مازنـدران 
کـه مسـئول پـروژه هـای عمرانـی اسـتان نیـز می باشـد گفـت: 
اصلـی تریـن مشـکل در ایجـاد فضـای سـبز شـهری فقـدان یا 
محدودیـت زمیـن در اسـتان اسـت.احمد توکلـی اظهار داشـت: 
محیـط شـهری مازنـدران بـر خـالف اسـتان هـای دیگـر بسـیار 
محدود اسـت و محدوده های حاشـیه ای شـهرهای اسـتان نیز 
دارای ارزش کشـاورزی و طبیعـی باالیـی هسـتند کـه نمی توان 
بـه آنهـا ورود کـرد.وی ادامـه داد: محدودیت زمیـن در مازندران 
نـه تنهـا ایجـاد فضـای گسـترده سـبز شـهری را مانع می شـود، 
بلکـه عـدم تغییـر کاربـری برخـی از اراضـی نیـز پاشـنه آشـیل 

برخـورداری مناطـق شـهری مازنـدران از فضای سـبز اسـت.
مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری مازنـدران همچنیـن گرانـی و 
بهـای زیـاد تملـک زمیـن در محـدوده شـهری اسـتان را نیـز از 
دیگـر مشـکالت ایجـاد فضای سـبز دانسـت و افـزود: در برخی 
مواقـع ارزش ایـن زمیـن هـا بـا نیمـی از بودجـه عمرانـی یـک 

شـهر برابـری مـی کند.

فراموشیفضایسبزاستاندارددرمدیریت

شهریمازندران

مدیر کل پیش بینی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسی ضمن اشاره 
بـه ورود سـامانه بارشـی جدید به کشـور از بعـد از ظهر روز دوشـنبه )3۰ 

دی( از بـارش بـرف در تهـران طی امـروز)۲۹ دی( خبر داد.
صـادق ضیائیـان در گفـت و گـو با ایسـنا اظهارکـرد: بر اسـاس خروجی 
آخریـن مدل هـای هواشناسـی بـا گسـترده شـدن فعالیـت سـامانه 
بارشـی )۲۸ دی مـاه( بـارش در شـمال غـرب، غـرب، جنـوب غـرب، 
شـمال، دامنه هـای جنوبـی البـرز، شـمال شـرق و بخش هـای از مرکـز 
کشـور پیش بینی می شـود. شـدت بـارش نیـز در لرسـتان، کهگیلویه و 
بویراحمـد، چهارمحـال و بختیاری، جنوب آذربایجـان غربی، نیمه غربی 

کردسـتان، شـمال و شـرق خوزسـتان و برخـی نقـاط ایالم اسـت.
مدیـر کل پیـش بینـی  و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی افـزود: 
روز)۲۹ دی مـاه( بـا ادامـه فعالیت این سـامانه بارشـی در بیشـتر نقاط 
کشـور به جز سیسـتان و بلوچستان و هرمزگان شـاهد ابرناکی و بارش  
خواهیـم بـود کـه در مناطـق سردسـیر و مرتفـع بـارش بـه شـکل بـرف 
و در مناطـق جنوبـی گاهـی بـا رگبـار و رعـد و بـرق و وزش بـاد موقتـی 
همـراه خواهـد بود.ضیائیـان با بیـان این که طـی روز دوشـنبه )3۰ دی 
مـاه( بـرای سـواحل دریـای خزر دامنه های جنوبی البرز، شـمال شـرق، 
شـرق و مناطقـی از مرکـز بـارش بـاران و بـرف و بـرای جنـوب و جنوب 
شـرق کشـور بـارش پراکنده پیـش بینی می شـود، تصریح کـرد: از بعد 
از ظهـر روز دوشـنبه سـامانه بارشـی جدیـدی از غـرب و شـمال غرب به 
کشـور وارد می شـود. وی بـا اشـاره بـه ایـن که طی روز سـه شـنبه )اول 
بهمـن( فعالیـت ایـن سـامانه در شـمال غـرب، غـرب، دامنه هـای البرز 
مرکـزی، غـرب دریای خزر و برخی مناطق مرکز کشـور اسـت، گفت: روز 
چهارشـنبه )۲ بهمـن( گسـترده فعالیـت این سـامانه نیمـه غربی، نیمه 
غربـی و قسـمت های از جنـوب کشـور را در برمی گیـرد. همچنیـن از روز 
دوشـنبه )3۰ دی( تـا اواخـر هفتـه آینـده بـا نفوذ هوای سـرد بـر  نیمه 
شـمالی کشـور و ماندگاری آن شـاهد کاهش نسـبی دما در این مناطق 

خواهیـم بود.

ورود سامانه بارشی 
جدید به کشور

خبر
توزیع علوفه برای حیات وحش 

در کهگیلویه و بویراحمد
و  کهگیلویـه  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
۱۰ تـن علوفـه، ظـرف سـه روز  بویراحمـد گفـت: 
اسـتان  وحـش  حیـات  بیـن  تاکنـون  گذشـته 
بـرف گیـر  و  مناطـق کوهسـتانی، سردسـیری  در 

اسـت. شـده  توزیـع 
 بـرف، سـرمای هـوا و وسـعت زیـاد مناطـق حفاظـت شـده بـه ویـژه دنـا ، 
کار تامیـن و توزیـع علوفـه بـرای حیـات وحـش در مناطـق سردسـیری و 
کوهسـتانی را بـرای محیـط بانـان ایـن اسـتان سـخت کرده اسـت و در این 
روزهـای سـرد بـا تمـام وجـود بـرای حفـظ جـان وحوش تـالش مـی کنند.

سـید اسـدهللا هاشـمی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار 
داشـت: پـس از بـارش هـای متوالـی شـدید بـرف در هفتـه گذشـته، بـه 
منظـور جلوگیـری از هجـوم حیـات وحـش بـه حاشـیه شـهرها و روسـتاها 
کار توزیـع علوفـه بـرای آن هـا در مناطـق مختلـف سردسـیری و ارتفاعـات 

کهگیلویـه و بویراحمـد در حـال انجـام اسـت.
مناطـق  در  اسـتان  وحـش  حیـات  بیـن  در  علوفـه  توزیـع  افـزود:  وی 
محیـط  حفاظـت  می شـود.مدیرکل  انجـام  دسـتی  صـورت  بـه  کوهسـتانی 
پوشـیده  بـا  فصـل  ایـن  در  تصریـح کـرد:  بویراحمـد  و  زیسـت کهگیلویـه 
شـدن ارتفاعـات دنـا و دیگـر مناطـق حفاظـت شـده ایـن اسـتان از بـرف، 
ایـن احتمـال وجـود دارد حیـات وحـش بـرای تامین علوفـه خود بـه اجبار 

بـه پاییـن دسـت مناطـق هجـوم بیاورنـد.
هاشـمی از همشـهریان خواسـت در حفاظـت از حیـات وحـش سـرما زده 
بـا محیـط بانـان همـکاری و همیـاری داشـته باشـند و در صـورت مشـاهده 
پاسـگاه  نزدیکتریـن  بـه  را  هرگونـه حیـات وحـش آسـیب دیـده موضـوع 
محیـط بانـی یـا بـا شـماره تلفـن ۰۷۴-3333۴۴۴۱-۰۷۴ اطـالع دهنـد.
پوشـش بـرف مـی توانـد از گیاهـان در حـال خـواب مـزارع را محافظت کند 
و درختـان را در مقابـل سـرمای بیـش از حـد نگهـداری کنـد و در حقیقـت 
بـرف بـزرگ تریـن پشـتوانه بـر زندگـی بشـر در زمینـه آبیـاری کشـتزارها 
اسـت.برف عـالوه بـر فوایـد بی شـماری کـه دارد در بسـیاری از مواقع باعث 
ثبـت تصاویـری از ردپایـی جانورانـی مـی شـود کـه مشـاهده مسـتقیم آنان 

بسـیار مشـکل است.
از سـوی دیگـر نیـز بـرف، بـه سـبب وسـعت بیـش از حـد اسـتاندارد مناطق 
وحـش  حیـات  از  محافظـت  بـرای  را  اداره کل کار  ایـن  مدیریـت  تحـت 
کهگیلویـه و بویراحمـد سـخت مـی کنـد. هـم اینـک هفـت منطقـه حفاظـت 
شـده دنـا بـا وسـعت ۹3 هـزار و۶۶۰ هکتـار، دنـای شـرقی بـا وسـعت ۲۸ 
۲۰۲ هکتـار، خاییـز سـرخ بـا مسـاحت 33 هـزار و ۲3۵ هکتـار،  هـزار و 
خامـی بـا وسـعت ۲۵هـزار و ۶۷۱ هکتـار، دیـل بـا ۱۰ هـزار و 3۸۱ هکتـار، 
سـولک بـا ۲ هـزار ۴۲۸۷ هکتـار و سـیوک بـا ۱۲ هـزار ۸۵۸ هکتـار در ایـن 

اسـتان زیبـای طبیعـی وجـود دارد.

حیات 
وحش

کاهش آالینده ها با کمک فناوری های نوین زیستی
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: فناوری های نوین زیستی می تواند 

به کاهش آالینده های محیط زیست کمک کند؛ آالینده هایی که سالمت انسان و محیط زیست را به خطر انداخته 
است.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران گفــت: 
انتشــار بــوی نامطبــوع تهــران و علــت ایــن آلودگــی ارتباطــی بــه 

آرادکــوه ســایت دفــن زبالــه نــدارد.
مجتمــع پــردازش و بازیافــت زبالــه آرادکــوه کهریــزک در کیلومتــر 

۲3 جــاده قدیــم تهــران – قــم و در جنــوب کهریــزک قــرار دارد.
صدرالدیــن علیپــور روز شــنبه در همایــش پاسداشــت روز ملــی 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــار داش ــت اظه ــتان والی ــاک در بوس ــوای پ ه
تحقیقــات صــورت گرفتــه از  انتشــار آالینــده هــا، تنهــا یــک منبــع 

ــد آراد کــوه نیســت. ســطحی در یــک منطقــه خــاص مانن
وی افــزود: مــوارد مختلفــی در انتشــار بــوی نامطبــوع و منبــع آن 
از جملــه پایــداری وضعیــت هــوا، ســردی هــوا، ســرعت بــاد، 3۰ 

برابــر شــدن گوگــرد و ســایر مــواد تاثیــر گــذار اســت.
ــا  ــران ب ــهرداری ته ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــل س مدیرعام
ــع نواقــص شــود  ــد رف ــوه بای ــه ســایت آراد ک ــن ک ــه ای اشــاره ب
گفــت: ۵۰ ســال اســت کــه زبالــه در ایــن مــکان دفــن مــی شــود 
کــه بایــد بــا روش هــای مهندســی نقــص موجــود را رفــع کــرد و 

ــال کــرد. افزایــش ظرفیــت کمپوســت را دنب
ــیرابه  ــع و ش ــش دف ــال کاه ــه دنب ــوه ب ــه داد: در آرادک وی ادام

ــتیم. ــه هس ــرژی از زبال ــل ان ــماند و تبدی پس
علیپــور از اجرایــی شــدن طــرح کاپ )کاهــش  آلودگــی و 
پســماند( خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح تفکیــک زبالــه تــر و 
خشــک را از مبــدا آغــاز کــرده ایــم و بــا بــردن مخــازن تفکیکــی 
ــری  ــن طــرح را پیگی ــای اداری و آموزشــی ای ــه ســاختمان ه ب
ــه  ــم از جمل ــان داشــت:  پســماندهای حجی ــم. وی بی ــی کنی م
ــه مــواد  ــدا جمــع آوری و ب ــز از مب الســتیک و شیشــه هــا را نی
اولیــه تبدیــل مــی کنیــم ضمــن اینکــه ایســتگاه هــای پــردازش 

ــم. ــرده ای ــاز ک ــران آغ ــاری را در ۴ نقطــه ته اقم

آرادکوه منبع انتشار بوی 
نامطبوع تهران نیست

ان
دگ

احتمال تلف شدن یک میلیون پرنده دریایی پرن
به دلیل گرما

ده  می گوینــد:  زیســت  محیــط  کارشناســان 
ــا در  ــه آنه ــه الش ــی ک ــده دریای ــزار پرن ــا ه ه
ســواحل  در  میــالدی   ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ســال های 
ــوج  ــر م ــاال در اث ــد احتم ــدا ش ــکا پی ــی آمری غرب

بی ســابقه گرمــا تلــف شــدند.
ــات  ــزار "گیله م ــه ۶۲ ه ــنا، در آن دوره الش ــزارش ایس ــه گ ب
امــا  پیــدا شــد  آرام  اقیانــوس  نوک قلمــی" در ســواحل 
ــده از  ــون پرن ــک میلی ــا ی ــه ت ــود در آن حادث ــور می ش تص

ــند. ــه باش ــن رفت بی
ــود  ــه کمب ــای آب ب ــن دم ــاال رفت ــه ب ــد ک ــان گفتن کارشناس
ماهــی هایــی منجــر شــد کــه پرنــدگان از آنهــا تغذیــه 
ــا،  ــی ه ــف شــدن ســایر ماه ــان دوره تل ــد. در هم ــی کنن م

ــد. ــزارش ش ــتانداران گ ــدگان و پس پرن
ایــن مطالعــه کــه نتایــج آن در نشــریه علمــی "پــالس وان" 
ــی  ــدگان دریای ــن پرن ــه ای ــاخت ک ــکار س ــده آش ــاپ ش چ
احتمــاال در اثــر گرســنگی مردنــد کــه ناشــی از گرمــای 
ــر  ــول ۱۶۰۰ کیلومت ــه ط ــه ای ب ــد آب در منطق ــش از ح بی

ــای ۲۰۱3  ــال ه ــن س ــوس آرام بی ــرقی اقیان ــمال ش در ش
ــود. ــا ۲۰۱۶ ب ت

افزایــش دمــای آب در ایــن ناحیــه بــر منابــع غذایــی 
پرنــدگان تاثیــر گذاشــت، یعنــی افــت میــزان پالنکتــون بــه 
کاهــش جمعیــت ماهــی هــای کوچکتــر و افزایــش رقابــت 

ــر شــد. ــاد منج ــودات صی ــایر موج از ســوی س
بیــش از ســه چهــارم گیلــه مــات هــای تلــف شــده در خلیــج 
ــاال در  ــا احتم ــی آنه ــا شــمار واقع آالســکا کشــف شــدند ام
حــدود یــک میلیــون بــوده چــون معمــوال فقــط الشــه تعــداد 

کمتــری از پرنــدگان مــرده در دریــا بــه ســاحل مــی رســد.
کارشناســان گفته انــد کــه مــرگ انبــوه گیله مات هــا بــه 
طــور پراکنــده اتفــاق مــی افتــد امــا آنهــا ابعــاد حادثــه ۲۰۱۵ 
ــد. ــف می کنن ــز" توصی ــرت انگی ــابقه و حی ــی س و ۲۰۱۶ را "ب
ــرات اقلیمــی ســازمان  ــات تغیی ــه گــزارش بی بی ســی، هی ب
ملــل ســال پیــش دریافــت کــه مــوج هــای گرمــا در دریاهــا 

احتمــاال در آینــده بــه دفعــات بیشــتر خواهنــد بــود.

ان
ط ب

حی
لزوم ارتقای توان و دانش محیط بانانم

فرمانـده یـگان حفاظـت محیط زیسـت اسـتان تهران 
گفـت: در راسـتای قانـون بکارگیـری سـالح توسـط 
آموزشـی  پیشـرفت های  و  تقویـت  محیط بانـان، 
ضـرورت دارد و در این خصـوص آموزش های هدفمند 
بـا همـکاری فدراسـیون تیرانـدازی و دیگـر نهادهـای 
دسـت اندرکار، مفید خواهد بود.محمدرضا خویشـتندار در 
حاشـیه نخسـتین دوره مسـابقات تیرانـدازی داخـل سـالن 
محیط بانـان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران کـه همزمـان با 
گرامیداشـت هفتـه هـوای پـاک با شـعار هوای پـاک، اقـدام و عمل 
در محـل فدراسـیون تیراندازی برگزار شـد، با اشـاره بـه اینکه آموزش 
محیـط بانـان بـا رویکـرد و برنامـه هـای جدیـد از اهـداف سـازمانی 
ماسـت، گفـت: ایـن اولیـن دوره مسـابقات تیرانـدازی داخل سـالن 
بـرای محیـط بانـان اسـتان تهران اسـت کـه با همـکاری فدراسـیون 

تیرانـدازی جمهـوری اسـالمی ایـران برگزار شـد.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم ارتقـا تـوان و دانـش محیط بانـان نسـبت بـه 
موضوعـات مختلـف در حـوزه فعالیـت و مأموریـت هایشـان اظهـار 
داشـت: انجـام اینگونـه برنامـه هـا بویـژه در قالـب برنامـه هـای 
آموزشـی و ارتقـا توانمنـدی، موجـب افزایـش ظرفیت هـای کاربردی 

آنهـا درحیـن انجـام کار مـی شـود.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران همچنین به 

رابطـه دوسـویه ورزش و محیـط زیسـت تأکیـد کـرد و افـزود: تلفیق 
و همراهـی موضـوع ورزش و محیـط زیسـت در حفـظ و افزایـش 
روحیـه و همچنیـن سـالمت جسـمی و فکـری همـکاران محیط بان 

مـا اثرگذار اسـت.
خویشـتندار در پایـان گفـت: در راسـتای قانـون بکارگیـری سـالح 
توسـط محیط بانان، تقویت و پیشـرفت های آموزشـی ضرورت دارد 
و در ایـن خصـوص آمـوزش هـای هدفمنـد بـا همـکاری فدراسـیون 

تیرانـدازی و دیگـر نهادهـای دسـت انـدرکار، مفیـد خواهـد بود.
بنابـر اعـالم روابـط عمومی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، در این 
مراسـم کـه بـا همـکاری اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
تهـران، فدراسـیون تیرانـدازی و کمیتـه ملـی المپیـک برگـزار شـد، 
مسـئولینی همچـون فضـل هللا باقـرزاده نایـب رییـس کمیتـه ملـی 
منوچهـری  مهرافـزا  فدراسـیون شمشـیربازی،  رییـس  و  المپیـک 
رییـس کمیسـیون ورزش و محیـط زیسـت کمیتـه ملـی المپیـک، 
محمـد رسـتگاری معـاون نظـارت و پایـش محیـط زیسـت اسـتان 
تهـران، منوچهـر فالحـی جانشـین فرمانـده یـگان حفاظت سـازمان 
محیـط زیسـت و امیـن افتخـار مدیـر روابـط عمومـی و آمـوزش و 
مشـارکت هـای مردمی محیط زیسـت اسـتان تهـران به همـراه تنی 
چند از دیگر مسـئولین فدراسـیون تیراندازی جمهوری اسـالمی ایران 

داشتند. شـرکت 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده ۱3 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۱۹۹۴ هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای 
هـادی گلسـتانی فرزنـد عزیز هللا بشـماره شناسـنامه ۱۴۱۹ صـادره از زرند در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت۱۹۵/۷۱مترمربع پـالک ۲ فرعـی از ۶۰۶۹ اصلی واقع در زرند خیابان فلسـطین 
کوچـه ۴ خریـداری از مالـک رسـمی آقای علی حسـین زاده گیسـکی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف ۱۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه ۹۸/۱۰/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۹۸/۱۰/۲۹

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  ۱3آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۱3۹۷/۱۱/۰3-هیـات  مـورخ  شـماره۱3۹۷۶۰3۱۹۰۰۵۰۰۰۶۴۴ 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقـای علی زرپنـاه فرزند 
یدالـه بشـماره شناسـنامه ۱3۸۷ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـر فوقانـی 
بـه مسـاحت 33/3۰ متـر مربـع پـالک ۲۰ فرعی از ۹۸3 اصلـی واقع در بخـش ۲3 کرمان 
بـه آدرس شـهداد- چهـارراه صبـاغ خریـداری از مالـک رسـمی ابوتـراب مظفـری کرمانـی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 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 قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۱۴3۴-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول۹۸:۹/۱۰/۱۵– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۱۰/۲۹
 محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139۸۰۴۰19۰۶3۰۰۰۶7۴.1
تولـد  تاریـخ  عبـاس  پـدر  نـام  پـور  تیمـور  داریـوش  آقـای  بـه  بدینوسـیه    
بـه  بـه شـماره ملـی 3۱۷۸۹۸۸۴۷۵  شـماره شناسـنامه 3۵۵    ۱3۵۴.3.۱۲
نشـانی رفسـنجان خیابـان اهـن فروشـها امـام حسـن ۱۰ پـالک۸، بدهـکار پرونـده کالسـه 
۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۶3۰۰۰۶۷۴.۱  کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ می 
گـردد کـه برابـر چـک هـای صـادره شـماره ۹۷۸۹۱3۵۲ و ۹۷۸۹۲3۱۸ و۹۷۸۹۰۸۱۶ بیـن 
شـما و آقـای علیرضـا رمضانـی صالـح ابـاد مبلـغ 3۹.۰۰۰.۰۰۰ ریـال بدهـکار مـی باشـید که 
بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه ۹۸۰۰۶۹۶ در ایـن اجـرا مطـرح مـی باشـد لذا طبـق ماده 
۱۸آئیـن نامـه اجرئـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار این 
آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام و در غیـر این صورت 
بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسروانجم

متن آگهی مزایده
   آگهـی مزایـده امـوال غیـر منقـول بموجب سـند رهنـی شـماره ۴3۹۵۸ 
مـورخ ۹۴/۱۱/۲۷ دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۶۹شهرسـتان جیرفـت 
موضـوع پرونـده اجرائـی کالسـه ۹۸۰۰۱۸۱ له:بانـک ملت شـعبه مرکـزی جیرفت علیه 
آقـای غـالم محمـد رفیعی فرزند حسـن به شـماره ملـی 3۰3۰۱۰۸3۸۴ به عنـوان وام 
گیرنـده و آقـای حاجـی قنبـرزاده فرزنـد علی بـه شـماره ملـی ۲۰3۰۴۸۶۰۶۰ به عنوان 
راهـن تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام ننموده 
اسـت برابـر مقـررات آئین نامه اجراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد 
و امالک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشناس 
رسـمی انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجرایی 
نسـبت به مورد وثیقه ششـدانگ خانه به مسـاحت 3۹۰ مترمربع پالک ۵۹۴۰ فرعی از 
۷۰۵ - اصلـی واقـع در بخـش ۴۵ کرمان به آدرس: جیرفت - خیابان اسـتقالل کوچه 
شـماره ۴ قطعـه دوم بعـد از فرعـی اول سـمت چـپ را مینماید لذا ملک فـوق که ذیل 
ثبـت شـماره ۲۲۶۶۷ صفحـه 3۱۰دفتـر ۱3۰ بنـام حاجی قنبرزاده ثبت و سـند مالکیت 
آن نیز صادر و تسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به شـرح 
ذیـل: شـماال: مرزیسـت بطـول ۱۲ متـر به کوچه شـرقا : مرزیسـت بطـول 3۲/۵۰ متر 
به شـماره ۵۹3۹ فرعی از ۷۰۵ اصلی جنوبا : مرزیسـت بطول ۱۲ متر به شـماره ۵۹۷۱ 
فرعـی از ۷۰۵ اصلـی غربـا : مرزیسـت بطـول 3۲/۵۰ بـه شـماره ۵۹۴۱ فرعـی از ۷۰۵ 
اصلی که برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری: ۱-عرصه مسکونی بمساحت 3۹۰ 
متـر مربـع نقشـه مطابـق اصـول فنی اسـکلت سـازه آجری نوع سـقف تیرچـه بلوک 
نما سـیمان موقعیت سـازه شـرقی غربی عمر تقریبی بنا ۱۶ سـال سیسـتم گرمایشی 

بخاری و آبگرمکن سیسـتم سرمایشـی اسـپلیت عایق کاری ایزوگام
دارای امتیـاز بـرق و آب نـوع کـف پـوش موزاییـک نـوع کابینـت فلـزی مـع الوصـف 
ارزش نهایـی ششـدانگ ملک موصوف با کلیـه امتیازات و اشـتراكات و امکان فروش 
جمعا)۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰(ریـال میباشـد. کـه مبنا و پایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسـه 

مزایـده از سـاعت ۹ إلـى ۱۲ صبـح روز پنج شـنبه مورخه 
۱3۹۸/۱۱/۱۷ در محـل شـعبه اجـرا ء اداره ثبـت اسـناد و امالک جیرفت برگـزار مزایده 
از مبلـغ مذکـور شـروع و بـه بـاال ترین قیمـت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. ضمنا 

فـروش نقـدی بـوده و پرداخـت کلیه قبـوض آب و بـرق و تلفن
غیـره تـا تاریـخ انجـام مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده به 

عهـده برنـده مزایده مـی باشـد.م.الف.۶۱۰- انتشـار : ۹۸/۱۰/۲۹
جواد فاریابی رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

آگهی تغییرات 

مفقودی 

آگهی تغییرات شـرکت اناهید سـیر پارس شـرکت با مسـئولیت محدود به 
شـماره ثبت 1۶۲۸7 و شناسـه ملی 1۴۰۰۸۶۰7۴7۲ به اسـتناد صورتجلسه 
مجمـع عمومی فـوق العـاده مـورخ139۸/۰7/۲3 تصمیمات ذیـل اتخاذ 
شـد : 1 - نام شـرکت به " رسـتا سـفر پارس " تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسـنامه اصـالح گردیـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان کرمان 

اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

سـند مالکیت خودرو سـواری پـژو پارس به رنگ سـفید_روغنی 
مـدل 9۴ بـه شـماره پـالک ۲۴ ق 117 ایران  ۶5  و شـماره موتور 
آقـای محسـن روانپـاک فرزنـد  بـه  1۲۴k۰۶۸۲۴75 متعلـق 

یعقوبعلـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد.

   )73935۴(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/9۸/۴1-5۲
نوبت اول

تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 9۸.1۰.۲9 می باشد.
مبلغ برآورد: 9.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۴75.۰۰۰.۰۰۰ ریـال بـه صـورت ضمانت نامـه بانکی 
شـرکت در )فراینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 9۸.1۰.۲9 لغایت 9۸.11.7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 9۸.11.17
آخریـن مهلـت تحویـل پاکت )الـف( : به صورت حضوری سـاعت 15 روز پنجشـنبه مورخ 

9۸.11.1۴ بـه دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 1۰:3۰ روز شنبه تاریخ 9۸.11.19

محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد 

مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس: کرمـان بلـوار ۲۲ بهمن شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان تلفـن: 33۲۲۲9۶۰-

۰3۴
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحـل عضوریـت در سـامانه : مرکز تماس 

۰۲1۴193۴
دفتر ثبت نام: ۸۸9۶973۸ و ۸51937۶۸

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد تابلـو بـرق VSD ایسـتگاه پمپـاژ دهج و جـوزم را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت بـه شـماره ۲۰9۸۰۰59۶3۰۰۰۰7۴ برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از 
طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صورت عـدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نـام درسـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ســعید گســتران ســپهر اوجــان درتاریــخ1398/10/09  بــه شــماره ثبــت 37377 بــه شناســه 
ملــی 14008879260 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیــه خدمــات فنــی و مهندســی مربــوط بــه ســاختمان وپــروژ ه هــای عمرانــی، تاسیســات شــهری و اجــرای 
ســاختمان هــا ، انجــام خدمــات نظــارت و طراحــی و اجــرا، راهســازی،حفظ نگهــداری فضــای ســبز،واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای 
ــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و اعطــای نمایندگــی  ــرارداد ب ــاد ق ــزات ســاختمانی ، انعق ــی بخصــوص وســایل و تجهی مجــاز بازرگان
ــط  ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــا در صــورت ل ــک ه ــذ وام از بان ــی و خارجــی ، طراحــی و ســاخت و اخ داخل
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : 
اســتان البــرز ، شهرســتان کــرج ، بخــش مرکــزی ، شــهر محمدشــهر، محلــه قــزل قشــاق ، خیابــان یکــم شــهید محمــد جعفــری ، 
ــغ 1000000  ــارت اســت از مبل ــه همکــف کدپســتی 3184819433 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عب ــه 9 ، پــاک -459 ، طبق کوچــه الل
ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســعید پورقلــی بــه شــماره ملــی 1719308251 دارنــده 900000 ریــال ســهم 
الشــرکه خانــم شــها اصانــی قــره بابــا بــه شــماره ملــی 1719886954 دارنــده 100000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای 
ســعید پورقلــی بــه شــماره ملــی 1719308251و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای آرش رونــدی بــه شــماره 
ملــی 3341296107و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای محمــد خزایــی بــه شــماره ملــی 3962669876و بــه 
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای محمــد مهرابــی بــه شــماره ملــی 4120026541و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره 
بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت 
ازقبیــل چــک ، ســفته،بروات،قرارداد ها،عقــود اســامی م همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره 
همــراه ا بــا مهــر شــرکت و نیــز امــور مربــوط بــه ســازمان نظــام مهندســی و پروانــه اشــتغال بــه کار بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا 
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای 

شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
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ــرداری معــدن ســیلیس قاســم  ــره ب ــه به » پروان
آبــاد بشــماره 8408 مــورخ 79/11/04 واقــع در 
اســتان همــدان ، شهرســتان مایــر، بخــش زنــد ، 
دهســتان کمــازان وســطی ، بنــام آقــای ابوالقاســم 

شــعبانی مفقــود گردیــده اســت .
تذکــر : هــر کــس نســبت بــه پروانــه بهــره بــرداری 
ــس  ــرف ده روز پ ــد ظ ــی باش ــی م ــور مدع مذک
ــدن و  ــت، مع ــه ســازمان صنع ــی ب از انتشــار آگه
تجــارت اســتان همــدان مراجعــه و اعتــراض خــود 
ــد. در  ــه تســلیم نمای ــه اصــل پروان ــن ارای را ضم
صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و 
یــا در صــورت اعتــراض اصــل پروانــه ارایــه نشــود 
ســازمان اســتان المثنــی پروانــه را طبــق مقــررات 
بنــام متقاضــی صــادر و بــه ایشــان ) دارنــده 

ــه( تســلیم خواهــد کــرد« پروان
حمید رضا متین 
247 رئیس سازمان  

شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
فامنیــن  مانــدگار  بــارآوران 
شــرکت بــا مســئولیت محــدود 
و   262 ثبــت  شــماره  بــه 
ــی 14008592852  ــه مل شناس
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف عموم
 1398/10/02تصمیمــات ذیــل 
بــه موضــوع   : اتخــاذ شــد 
فعالیــت شــرکت »خریــد و 
فــروش و توزیــع نهــاده هــای 
ومــاده  الحــاق  کشــاورزی« 
ــاح  ــنامه اص ــه دراساس مربوط

ــد.  ش
اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری فامنین 
262  )739376(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل ــرز گردی متقاضــی مح
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در 
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . آقــای صفرعلــی پــور آســوده فرزنــد خداشــکور 
ــی  ــه شــماره مل ــه شــماره شناســنامه 93 صــادره از آســتارا ب ب
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع 2619485975 در ششــدانگ ی
دوبــاب خانــه و مغــازه کاربــری مســکونی بــه مســاحت 399/40 
مترمربــع پــاک 5386 فرعــی از 7 اصلــی واقــع در قریــه 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش 32 گی ــاد بخ ــاس آب عب
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــور بدیه ــوقات زمردپ س
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــه  ــع مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ص

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/29
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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آزمــا الونــد راشــا درتاریــخ 1398/03/29 بــه شــماره ثبــت 13737 بــه شناســه ملــی 
14008408563 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :انجــام و ارائــه خدمــات فنــی و آزمایشــگاهی در امــور مربــوط بــه آزمایشــهای ژوتکنیــک، بتــن و جــوش در 
ســاخت و ســاز، خدمــات نقشــه برداری،طراحــی و اجــرا ســاختمان و ســازه هــای عمرانــی ، راهســازی و ابنیــه ،امــور مربــوط 
بــه پیمانــکاری وارائــه خدمــات تامیــن نیــروی انســانی جهــت حمــل و نقــل و امــور تاسیســات، امــر تجــارت و امــور بازرگانــی 
و خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط 
ــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ،  مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت ب
ــه تالهــی ، کوچــه گلچهــره 8 ، بــن بســت ))دوم گلچهــره 8(( ، پــاک 26 ، مجتمــع  ــان آیــت ال شــهر همــدان، جــوالن ، خیاب
یگانــه ، طبقــه دوم ، واحــد 4 کدپســتی 6513687568 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی 
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســید مجتبــی دیبــاج بــه شــماره ملــی 3875429184 دارنــده 20000 ریــال ســهم 
الشــرکه آقــای امیــر نعمتــی بــه شــماره ملــی 4051919439 دارنــده 900000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم ناهیــد حیــدری بــه شــماره 
ــی  ــه شــماره مل ــاج ب ــی دیب ــای ســید مجتب ــره آق ــت مدی ــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئ ــده 80000 ری ــی 4285563101 دارن مل
3875429184و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای امیــر نعمتــی بــه شــماره ملــی 4051919439و بــه 
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم ناهیــد حیــدری بــه شــماره 
ملــی 4285563101و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : - امضــای کلیــه اســناد 
و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و قراردادهــا بــا امضــای مدیــر عامــل ، همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت. اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع 

فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )739378( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
ــده  ــورخ 1398/09/14 پرون ــماره 139860309068002269 م ــر رای ش براب
کاســه 1397114409068000160 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه 2 قزویــن تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای بهــزاد نجفــی بــه شناســنامه شــماره 
781 کــد ملــی 2830475119 صــادره از ماکــو فرزنــد فیــض هللا در 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 538/30 مت ــاغ ب ــه ب ــان یــک قطع ششــدانگ اعی
بانضمــام پنــج و دو ســوم دانــگ عرصــه کــه مقــدار یــک ســوم دانــگ از 
عرصــه مذکــور )موقوفــه محمــد شــفیع( روســتای عبــدل آبــاد از پــاک 
ــه دو  ــک منطق ــت مل ــوزه ثب ــش 5 ح ــن بخ ــع در قزوی ــی واق 30 اصل
قزویــن انتقالــی برابــر ســند رســمی مشــاعی بــه شــماره 109774 مــورخ 
1397/12/30 دفتــر خانــه 11 قزویــن از آقــای قدمعلــی مــرادی و ســند 
اجــاره شــماره 139903 مــورخ 1398/09/12 دفترخانــه 36 قزویــن تاییــد 
و محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم وصــول  ــور وع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م نمایند.بدیه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/14         

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/10/29
9697 علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم 

ــت  ــده 969/8/98 وق ــه پرون کاس
 10 ســاعت   98/12/3 رســیدگی 
محمدیــان  عیــوض  خواهــان 
هوشــیاری  اســمعیل  خوانــده 
ــان  ــب خواه ــه طل ــته مطالب خواس
نمــوده  تســلیم  دادخواســتی 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
ده شــورای حــل اختــاف ربــاط 
وقــت  و  ارجــاع گردیــده  کریــم 
ــت  ــه عل ــن شــده ب رســیدگی تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــان و دســتور  ــه درخواســت خواه ب
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــورا و تجوی ش
اییــن نامــه دادرســی مدنــی مراتــب 
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب در ی
میشــود  اگهــی  االنتشــار  کثیــر 
ــی  ــر اگه ــخ نش ــده از تاری ــا خوان ت
ظــرف مــاه بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی حضــور بهــم 

رســانند .
دبیرخانه شعبه 8 شورای حل 
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آگهی حصروراثت
خانــم نســرین یگانــه کلور بــه شــماره شناســنامه 2028 فرزند 
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــی از ای ــبز عل س
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میــر فخرالدیــن 
موســوی لشــمر زمخــی فرزنــد میــر جبــار در تاریــخ 98/9/10 
در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم 
بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد : 1- نــام و نــام خانوادگــی : 
ســید پوریــا موســوی لشــمر زمخــی شــماره شناســنامه 9750 
نــام پــدر میــر فخــر الدیــن پســر متوفــی 2 – ســید پژمــان 
ــنامه 2580193529  ــماره شناس ــی ش ــمر زمخ ــوی لش موس
نــام پــدر میــر فخــر الدیــن پســر متوفــی 3 – ســیده الهــام 
موســوی لشــمر زمخــی شــماره شناســنامه 198 نــام پــدر میر 
فخــر الدیــن دختــر متوفــی 4- ســیده مریــم موســوی لشــمر 
زمخــی شــماره شناســنامه 2580035532 نــام پــدر میــر فخر 
ــر متوفــی 5 – نرگــس موســوی لشــمر زمخــی  الدیــن دخت
شــماره شناســنامه 2580534075 نــام پــدر میــر فخــر الدیــن 
ــور شــماره شناســنامه  ــه کل دختــر متوفــی 6 – نســرین یگان
ــه غیــر از وراث  ــدر ســبز علــی زوجــه متوفــی ب ــام پ 2028 ن
ــس از ماحظــه  ــک پ ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــاال ورث ــرده ب نامب
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه 
شــماره 401 مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت 
ــی ظــرف  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف نام
یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه 16شــورای حــل اختــاف  رشــت 
تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابر 

درخواســت خواهــد شــد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه  16 رشت 228

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول  هیــات   139860331057001578 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان / دوم موض
فاقــد ســند رســمی مســتقر  و ســاختمانهای  اراضــی 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه دو 
ــه  ــم صدیق ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
عباســی فرزنــد محمــد تقــی بشــماره شناســنامه 571 
صــادره از نهاونــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
ــاک 19  ــه پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 203/80 مت ــی ب احداث
ــم  ــر شــهر گلســتان یک ــع در مه ــی واق ــی از 365 اصل فرع
ــرز  ــو مح ــادر قوجال ــای ن ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ــت ب دو نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف :  98/19809/ف ــد .م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/29 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
 منصور هدایتکار      9691

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آزمــا الونــد راشــا درتاریــخ 1398/03/29 بــه شــماره ثبــت 13737 بــه شناســه ملــی 
14008408563 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :انجــام و ارائــه خدمــات فنــی و آزمایشــگاهی در امــور مربــوط بــه آزمایشــهای ژوتکنیــک، بتــن و جــوش در 
ســاخت و ســاز، خدمــات نقشــه برداری،طراحــی و اجــرا ســاختمان و ســازه هــای عمرانــی ، راهســازی و ابنیــه ،امــور مربــوط 
بــه پیمانــکاری وارائــه خدمــات تامیــن نیــروی انســانی جهــت حمــل و نقــل و امــور تاسیســات، امــر تجــارت و امــور بازرگانــی 
و خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط 
ــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ،  مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت ب
ــه تالهــی ، کوچــه گلچهــره 8 ، بــن بســت ))دوم گلچهــره 8(( ، پــاک 26 ، مجتمــع  ــان آیــت ال شــهر همــدان، جــوالن ، خیاب
یگانــه ، طبقــه دوم ، واحــد 4 کدپســتی 6513687568 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی 
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســید مجتبــی دیبــاج بــه شــماره ملــی 3875429184 دارنــده 20000 ریــال ســهم 
الشــرکه آقــای امیــر نعمتــی بــه شــماره ملــی 4051919439 دارنــده 900000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم ناهیــد حیــدری بــه شــماره 
ــی  ــه شــماره مل ــاج ب ــی دیب ــای ســید مجتب ــره آق ــت مدی ــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئ ــده 80000 ری ــی 4285563101 دارن مل
3875429184و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای امیــر نعمتــی بــه شــماره ملــی 4051919439و بــه 
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم ناهیــد حیــدری بــه شــماره 
ملــی 4285563101و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : - امضــای کلیــه اســناد 
و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و قراردادهــا بــا امضــای مدیــر عامــل ، همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت. اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع 

فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )739378( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
ــده  ــورخ 1398/09/14 پرون ــماره 139860309068002269 م ــر رای ش براب
کاســه 1397114409068000160 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه 2 قزویــن تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای بهــزاد نجفــی بــه شناســنامه شــماره 
781 کــد ملــی 2830475119 صــادره از ماکــو فرزنــد فیــض هللا در 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 538/30 مت ــاغ ب ــه ب ــان یــک قطع ششــدانگ اعی
بانضمــام پنــج و دو ســوم دانــگ عرصــه کــه مقــدار یــک ســوم دانــگ از 
عرصــه مذکــور )موقوفــه محمــد شــفیع( روســتای عبــدل آبــاد از پــاک 
ــه دو  ــک منطق ــت مل ــوزه ثب ــش 5 ح ــن بخ ــع در قزوی ــی واق 30 اصل
قزویــن انتقالــی برابــر ســند رســمی مشــاعی بــه شــماره 109774 مــورخ 
1397/12/30 دفتــر خانــه 11 قزویــن از آقــای قدمعلــی مــرادی و ســند 
اجــاره شــماره 139903 مــورخ 1398/09/12 دفترخانــه 36 قزویــن تاییــد 
و محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم وصــول  ــور وع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م نمایند.بدیه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/14         

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/10/29
9697 علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم 

ــت  ــده 969/8/98 وق ــه پرون کاس
 10 ســاعت   98/12/3 رســیدگی 
محمدیــان  عیــوض  خواهــان 
هوشــیاری  اســمعیل  خوانــده 
ــان  ــب خواه ــه طل ــته مطالب خواس
نمــوده  تســلیم  دادخواســتی 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
ده شــورای حــل اختــاف ربــاط 
وقــت  و  ارجــاع گردیــده  کریــم 
ــت  ــه عل ــن شــده ب رســیدگی تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــان و دســتور  ــه درخواســت خواه ب
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــورا و تجوی ش
اییــن نامــه دادرســی مدنــی مراتــب 
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب در ی
میشــود  اگهــی  االنتشــار  کثیــر 
ــی  ــر اگه ــخ نش ــده از تاری ــا خوان ت
ظــرف مــاه بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی حضــور بهــم 

رســانند .
دبیرخانه شعبه 8 شورای حل 
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آگهی حصروراثت
خانــم نســرین یگانــه کلور بــه شــماره شناســنامه 2028 فرزند 
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــی از ای ــبز عل س
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میــر فخرالدیــن 
موســوی لشــمر زمخــی فرزنــد میــر جبــار در تاریــخ 98/9/10 
در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم 
بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد : 1- نــام و نــام خانوادگــی : 
ســید پوریــا موســوی لشــمر زمخــی شــماره شناســنامه 9750 
نــام پــدر میــر فخــر الدیــن پســر متوفــی 2 – ســید پژمــان 
ــنامه 2580193529  ــماره شناس ــی ش ــمر زمخ ــوی لش موس
نــام پــدر میــر فخــر الدیــن پســر متوفــی 3 – ســیده الهــام 
موســوی لشــمر زمخــی شــماره شناســنامه 198 نــام پــدر میر 
فخــر الدیــن دختــر متوفــی 4- ســیده مریــم موســوی لشــمر 
زمخــی شــماره شناســنامه 2580035532 نــام پــدر میــر فخر 
ــر متوفــی 5 – نرگــس موســوی لشــمر زمخــی  الدیــن دخت
شــماره شناســنامه 2580534075 نــام پــدر میــر فخــر الدیــن 
ــور شــماره شناســنامه  ــه کل دختــر متوفــی 6 – نســرین یگان
ــه غیــر از وراث  ــدر ســبز علــی زوجــه متوفــی ب ــام پ 2028 ن
ــس از ماحظــه  ــک پ ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــاال ورث ــرده ب نامب
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه 
شــماره 401 مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت 
ــی ظــرف  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف نام
یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه 16شــورای حــل اختــاف  رشــت 
تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابر 

درخواســت خواهــد شــد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه  16 رشت 228

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول  هیــات   139860331057001578 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان / دوم موض
فاقــد ســند رســمی مســتقر  و ســاختمانهای  اراضــی 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه دو 
ــه  ــم صدیق ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
عباســی فرزنــد محمــد تقــی بشــماره شناســنامه 571 
صــادره از نهاونــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
ــاک 19  ــه پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 203/80 مت ــی ب احداث
ــم  ــر شــهر گلســتان یک ــع در مه ــی واق ــی از 365 اصل فرع
ــرز  ــو مح ــادر قوجال ــای ن ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ــت ب دو نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف :  98/19809/ف ــد .م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/29 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
 منصور هدایتکار      9691
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

واکسیناسیون فلج اطفال در سیستان و بلوچستان آغاز شد
مرحله نخست عملیات تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال از امروز/شنبه/به مدت یک هفته برای ۴۷۰ هزار کودک 

زیر پنج سال سیستان وبلوچستان آغاز شد.

خــداداد مقبلــی بــا اشــاره بــه بازدیــد از محورهــای 
ــده و تخریــب شــده ناشــی از ســیل  خســارت دی
کرمــان  اســتان  جنوبــی  شهرســتان های  در 
ــر  ــزار و ۸۶۰ کیلومت ــش از یکه ــار داشــت:  بی اظه
کرمــان  اســتان  جنــوب  خاکــی  محورهــای  از 
خســارت دیــده کــه بــا توجــه بــه حجــم خســارت 
ــود دارد. ــام وج ــن ارق ــش ای ــال افزای ــا احتم ه

اصولــی  ترمیــم  و  بازســازی  کار  افــزود:  وی 
در  ســیالب  از  دیــده  خســارت  محورهــای 
بــه  اســتان کرمــان  جنوبــی  هــای  شهرســتان 

می شــود. تمــام  زودی 
مقبلــی بــا بیــان اینکــه ریــزش شــدید بــاران 
موجــب تخریــب زیرســاخت های راه در اســتان 
ــده  ــان ش ــوب کرم ــتان و جن ــتان و بلوچس سیس
راهــداری  عوامــل  حضــور  بــا  گفــت:  اســت، 
ارتباطــی  محورهــای  تمامــی  حاضــر  حــال  در 
بازگشــایی شــده و در برخــی نقــاط هــم بــه جهــت 
ــه  ــودن حجــم ســیالب کار مرمــت موقــت ب ــاال ب ب

ــد. ــد ش ــام خواه زودی انج
ــه حــوزه  ــح کــرد: بیشــترین خســارت ب وی تصری
و  جنــوب  رودبــار  شــریانی  محــور  در  راه هــا 

ایرانشــهر بــه ابنیــه فنــی وارد شــده اســت.
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان  معــاون 
جــاده ای کشــور افــزود: در ایــن محــور ۱۸ دســتگاه 
ــه ۱3۰دســتگاه ابنیــه  ــه کلــی تخریــب و ب آبنمــا ب

ــت. ــده اس ــارت وارد ش خس
اولیــه، میــزان  بــرآورد  داد: طبــق  ادامــه   وی 
ــارد تومــان  ــا 3۷ میلی ــه ابنیه هــا 3۰ ت خســارت ب
ــی از  ــوز در برخ ــه هن ــت اینک ــه جه ــی ب ــوده ول ب
راه هــا و ابنیه هــا آب فروکــش نکــرده، میــزان 
رقــم  بــه  بایســتی  هــم  نقــاط  ایــن  تخریــب 

ــود. ــه ش ــارت اضاف خس
بــا  حاضــر  حــال  در  داشــت:  اظهــار  مقبلــی 
موجــود  راهــداری  دســتگاه های  از  اســتفاده 
دیــده  آســیب  مســیرهای  جنــوب کرمــان،  در 
بــه صــورت موقــت ترمیــم،  و تخریــب شــده 
بازگشــایی و زیــر بــار ترافیــک قــرار گرفتــه اســت.

و  راهــداری  کل  اداره  جدیــت  بــا  گفــت:  وی 
حمــل و نقــل جنــوب کرمــان لیســت و محــل 
ــا  ــده و ب ــدی ش ــع بن ــیالب جم ــای س تخریب ه
همــکاری ســازمان مدیریــت و پیگیــری ســازمان 
راهــداری کشــور بــه زودی تامیــن اعتبــار الزم 
محورهــای  فنــی  و  اصولــی  بازســازی  بــرای 
ــکار  ــاب پیمان ــا انتخ ــام و ب ــده انج ــارت دی خس

کار بازســازی محورهــا آغــاز مــی شــود.
جنــوب اســتان کرمــان بــا جمعیــت یــک میلیــون 
نفــر از هفــت شهرســتان تشــکیل شــده کــه یــک 
ســوم پهناورتریــن اســتان کشــور را بــه خــود 

ــت. ــاص داده اس اختص

معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی  
البـرز بـا اشـاره به اینکـه اضافه وزن،فشـار خـون و دیابت 
زمینـه سـاز وقـوع بسـیاری از بیمـاری هـا در جامعـه می 
باشـند بر اهمیت فرهنگ سـازی و ترویج عادات مناسب 

غذایـی بین مـردم تاکیـد کرد.
دکتـر افسـون تیزویـر در نشسـت بـا خبرنـگاران کـه بـه 
مناسـبت اجـرای طـرح بسـیج ملـی تغذیـه برگـزار شـد، 
افزود:»بـر همیـن اسـاس برنامـه هـای مختلـف بـرای 
اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی در زمینه مخاطرات اضافه 
وزن در دسـتور کار دانشـگاه علوم پزشکی البرز قرار گرفته 

است.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه در اجرای ایـن طرح دانشـگاه علوم 

پزشـکی اسـتان البـرز بـا همـکاری رسـانه هـای جمعـی 
بـه تبییـن شـیوه هـای مناسـب تغذیـه بـرای مـردم می 
پردازد،تصریـح کرد:»جایگزیـن کـردن گوشـت سـفید بـه 
جـای گوشـت قرمـز ، افزایـش مصرف حبوبـات و کاهش 
مصـرف شـکر و نمک در رژیـم غذایی مـردم از محورهای 
اطـالع رسـانی و ترویج فرهنگ مناسـب تغذیه در کشـور 

و اسـتان البرز اسـت.«
معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی  
البـرز تاکیـد کرد که کم کـردن مصرف مواد غذایی آسـیب 
رسـان در صـدر برنامـه هـای اطـالع رسـانی قـرار گرفتـه 

است.
او گفت:»برهمیـن اسـاس تولیدکننـدگان مـواد غذایـی 

در اسـتان البـرز تحـت نظـارت هـای ویـژه بهداشـتی قرار 
گرفتـه و دسـتور الزم در زمینـه تولید محصـوالت مفید به 

آنهـا داده شـده اسـت.«
تیزویر افزود:» دانشـگاه علوم پزشـکی البرز در کنار اطالع 
رسـانی ، اقـدام بـه برگـزاری کارگاه های آمـوزش همگانی 
در زمینـه ترویـج عـادات غذایی مناسـب و پیشـگیری از 
بیمـاری هـا به ویژه دیابت ، فشـار خـون و امراض خاص 

کرده اسـت.«
او اظهار کرد:»اطالع رسـانی در زمینه پیشـگیری از ابتال به 
بیمـاری هـای غیـر واگیر از جمله سـرطان سـینه،  کولون، 
دیابـت و فشـارخون در صدر برنامه هـای آموزش همگانی 
اسـت ضمـن آنکه تشـویق مـردم بـه مصـرف موادغذایی 
مفیـد ماننـد میوه ، سـبزی و گوشـت سـفید در فهرسـت 

برنامه های آموزشـی قـرار دارد.«

حدود ۶۲ درصد جمعیت البرز دارای اضافه 
وزن هستند

معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی  

البـرز عنـوان کـرد:»در ایـن طـرح سـعی مـی کنیـم بـا 
اقداماتـی کـه در مـدارس و آمـوزش و آگاهـی رسـانی بـه 
مـردم در مصـرف نمـک و مـواد قنـدی انجام خواهد شـد 

مصـرف ایـن مـواد را کاهـش دهیـم.«
او گفـت:»در حـوزه بیماریهـای غیـر واگیر مثل فشـارخون 
و انـواع سـرطان نیـز بـه صـورت رایـگان در تمـام مراکـز 
خدمـات جامـع سـالمت یکسـری از مراقبتهـا بـرای افراد 
انجـام خواهـد شـد و اگـر نیاز بـه خدمات پیشـرفته تری 

وجـود داشـته باشـد آنهـا را معرفـی خواهیـم کرد.«
تیزویـر اظهـار کرد:»پیشـنهاد ما به مـردم جایگزین کردن 
گوشـت قرمـز بـا گوشـت سـفید مثـل گوشـت ماهـی و 
گوشـت مـرغ و همینطـور تخـم مـرغ و حبوبات اسـت.«

او بـا توجـه بـه کنتـرل کیفیـت مـواد غذایـی در اسـتان 
گفت:»بـه شـدت مـواد غذایـی تحـت کنتـرل هسـتند و 
بسـیاری از کارخانجـات مـا در وضعیت بسـیار مطلوب در 

سطح کشـور هسـتند.«

20 درصد مردم البرز دارای فشار خون باال 
و ۳2 درصد دیابت دارند

توزیع بیش از ۶۰ هزار قلم انواع دارو در مناطق 
سیل زده جنوب و شرق استان 

معاون بهداشـت و درمـان فرماندهی انتظامی اسـتان 
بـا اشـاره بـه حضور موثـر تیم های پزشـکی در مناطق 
سـیل زده شهرسـتان هـای قلعـه گنـج و منوجـان از 
توزیـع ۶۰ هـزار قلـم انـواع داروهـای ضـروری در ایـن 
مناطـق خبر داد. دکتر"بهرامی" در حاشـیه توزیع اقالم 
دارویـی بین اهالی روسـتاهای سـیل زده شهرسـتان 
قلعـه گنـج در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری 
پلیـس گفـت: پس از وقـوع حوادث طبیعـی از جمله 
سـیالب هـای فصلی، امکان افزایش برخـی امراض و 
بیماری های خاص تنفسـی، گوارشـی و عفونی وجود 
دارد و برخـی افـراد نیازمنـد دارو و تجهیـزات پزشـکی 
خواهنـد بـود.وی افـزود: در ایـن رابطـه در پـی وقـوع 

سـیالب و آبگرفتگـی برخـی مناطـق جنـوب و شـرق 
اسـتان، تیم های پزشـکی معاونت بهداری فرماندهی 
انتظامـی اسـتان بـا تشـکیل چندیـن تیم راهـی این 
مناطـق شـدند و در مجمـوع بیـش از ۶۰ هـزار قلـم از 
انـواع داروهـای مورد نیـاز اهالی را بین بیمـاران توزیع 

کردند.
معـاون بهداشـت و درمـان فرماندهی انتظامی اسـتان 
گفـت: در کنـار تجویـز دارویـی نیز یک سـری خدمات 
مشـاوره ای در زمینـه هـای مـورد نیـاز اهالی بـه مردم 
ایـن مناطـق محـروم ارائه شـد کـه ان شـاء هللا در کنار 
سـایر خدمات انجام شـده در افزایش ضریب ایمنی و 

سـالمتی اهالـی موثر بوده باشـند.

1۰7 فرد دچار مسمومیت 
با گاز مونواکسید کربن در 

گیالن نجات یافتند
پیمـان اسـدی افزود: ایـن تعـداد از افراد 
مونواکسـید  گاز  بـا  مسـمومیت  دچـار 
کربـن بـا حضـور به موقـع و امدادرسـانی 
تکنیسـین هـای فوریـت هـای پزشـکی 
اسـتان گیـالن از مـرگ نجـات یافتنـد.

وی بـا بیـان اینکـه ۶۸ نفـر از افـراد دچار 
مسـمومیت بـا گاز مونواکسـید کربن مرد 
و 3۹ نفـر زن هسـتند، اظهار داشـت: این 
افـراد دچار مسـمومیت با گاز مونواکسـید 
کربـن گـروه سـنی چهـار تـا ۸۰ سـال را 
شـامل مـی شـود.به گفتـه وی  ۹۸ نفر از 
ایـن افراد بـه صورت سـرپایی و یا انتقال 
بـه مراکـز درمانـی مـورد امدادرسـانی قرار 
گرفتنـد.وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجه 
بـه توصیـه هـای ایمنـی بـرای جلوگیری 
از مسـمومیت با گاز منوکسیدکربن خاطر 
نشـان کرد: اسـتفاده از وسـایل گرمایشی 
اسـتاندارد در پیشـگیری از مسمومیت با 
مونوکسـید کربـن )CO( حائـز اهمیـت 
از هـر گونـه  اینکـه  بیـان  بـا  اسـت.وی 
اسـتفاده از بخـاری هـای بـدون دودکش 
در محیـط بسـته بایـد خـودداری شـود، 
اظهار داشـت: دقـت در داغ بودن دودکش 
بهترین آزمایش سـالمت دودکش است، 
دلیل سـرد بـودن دودکش بخـاری خارج 
و گازهـای  احتـراق  محصـوالت  نشـدن 
اضافـه کـرد:  است.اسـدی  آن  از  سـمی 
در صـورت اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی 
ماننـد بخـاری و شـومینه، نبایـد تمامـی 
روزنه هـای جریان هوا در منـزل و به ویژه 
اتـاق خـواب مسـدود شـود، ضمـن ایـن 
کـه از نصـب آبگرمکـن در حمام، روشـن 
کردن شـعله های اجـاق گاز در آشـپزخانه 
بـرای گـرم نگـه داشـتن محیـط داخـل 
خانـه نیـز بایـد خـودداری شـود.در ارتباط 
بـا چگونگـی برخـورد با افـرادی کـه دچار 
گاز گرفتگـی شـده انـد، اولیـن کار، خارج 
کردن فرد مسـموم از محل آلودگی و ورود 
آنهـا بـه هـوای آزاد اسـت، بـرای ایـن کار 
روی دهـان خـود را بـا دسـتمال مرطـوب 
پوشـانده و وارد محـل شـده ، در و پنجـره 
هـا را سـریع  بـاز کـرده و بـا اورژانس ۱۱۵ 
و آتـش نشـانی تمـاس گرفتـه و نشـانی  

دقیـق محـل را بدهید.

سیالب 3۴5 کیلومتر راه گیالن 
آسفالته جنوب کرمان را 

تخریب کرد

با حضور استاندار خوزستان:

پست و خط برق آنزان ایذه افتتاح شد

فاز اول پست 13۲ به 33 کیلو ولت آنزان و خط 13۲ کیلو ولت میانگران_ آنزان در شهرک صنعتی ایذه افتتاح شد

کیلـو   33 بـه   ۱3۲ پسـت  اول  فـاز 
۱3۲ کیلـو ولـت  آنـزان و خـط  ولـت 
میانگـران_ آنـزان در شـهرک صنعتـی 
ایـذه، بـا حضـور اسـتاندار خوزسـتان، 
نماینـده مـردم شهرسـتان هـای ایـذه 
و باغملـک در مجلـس و مدیـران برق 

منطقـه ای خوزسـتان افتتـاح شـد.
آییـن  در  شـرکت  ایـن  مدیرعامـل 
افتتـاح گفـت: فـاز اول پسـت آنـزان 
و  دارد  ظرفیـت  آمپـر  مگاولـت   3۰
ولـت  مـگا   ۱۰۰ بـه  آن  توسـعه  طـرح 
و  اسـت  اقـدام  دسـت  در  نیـز  آمپـر 
خـط میانگـران_ آنـزان نیـز بطـول ۲۰ 
کیلومتـر بـه صـورت دو مـداره احداث 

اسـت. شـده 
محمـود دشـت بـزرگ بـا بیـان اینکـه 
ارزش سـرمایه گـذاری ایـن پسـت و 

خـط ۴۵۰ میلیـارد ریـال بـوده؛ اظهـار 
فـاز  سـرمایه گـذاری  ارزش  داشـت: 
اول پسـت ۱۵۰ میلیـارد ریـال و خـط 
بـه دلیـل کوهسـتانی و صعـب العبـور 
بـودن مسـیر 3۰۰ میلیـارد ریـال بوده 

. ست ا
ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
کارهـای  اینکـه  بیـان  بـا  خوزسـتان 
بـرق  توسـعه  در  خوبـی  زیرسـاختی 
انجـام  دسـت  در  ایـذه  شهرسـتان 
اسـت، تصریـح کـرد: از سـال ۹۵ بـه 
بعـد ۵۰ مـگا ولـت آمپـر بـه ظرفیـت 
منصوبـه بـرق ایـن شهرسـتان اضافـه 
شـده و در ایـن بـازه زمانـی ایـذه ۲۸ 
مگاولـت آمپر رشـد بار داشـته اسـت.
اسـتراتژی  افـزود:  بـزرگ  دشـت 
دائـم  بـه  سـیار  هـای  پسـت  تبدیـل 

افتتـاح  بـا  و  مـی کنیـم  پیگیـری  را 
بـه  میانگـران  پسـت  و  پسـت  ایـن 
در  کـه  آمپـر  ولـت  مـگا   ۱۰۰ ظرفیـت 
حـال سـاخت اسـت پایـداری شـبکه 
بـرق ایـذه در وضعیت اسـتاندارد قرار 

مـی گیـرد.
وی اضافـه کـرد: بعـد از سـال ۹۵ بـا 
برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده ۲۴ 
و  ایـذه  هـای  شهرسـتان  در  پـروژه 
مگاولـت   3۵۵ ظرفیـت  بـا  باغملـک 
ارزش  بـا  مـدار  ۸۸ کیلومتـر  و  آمپـر 
سـرمایه گـذاری ۱۱۲ میلیـارد تومانـی 

بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت.
ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
حـال  در  اینکـه  بیـان  بـا  خوزسـتان 
حاضـر در ایـن دو شهرسـتان ۹ پروژه 
میلیـارد   3۱۵ ارزش  بـا  دار  اولویـت 

تومـان در دسـت انجـام اسـت، تاکید 
کـرد: اقدامات انجام شـده در توسـعه 
بـرق اسـتان با نـگاه ویـژه وزارت نیرو 
و  اسـتاندار  پشـتبانی  و  همـکاری  و 
گرفتـه  صـورت  مجلـس  نماینـدگان 

. ست ا
شـهرک  مدیرعامـل  از  بـزرگ  دشـت 
دلیـل  بـه  خوزسـتان  صنعتـی  هـای 
در اختیـار گذاشـتن زمیـن در شـهرک 
سـاخت  بـرای  ایـذه  صنعتـی  هـای 
قدردانـی  و  تشـکر  نیـز  بـرق،  پسـت 

کـرد.
اسـتاندار خوزسـتان نیـز در ایـن آیین 
پسـت  دومیـن  ایـن  گفـت:  افتتـاح 
بـرق ثابـت شهرسـتان ایذه محسـوب 
مـی شـود و بـا بهـره بـرداری از ایـن 
ایـن  پسـت محرومیـت هـای جـدی 
حـال  در  بخـش  ایـن  در  شهرسـتان 

برطـرف شـدن اسـت.
غالمرضـا شـریعتی بـا بیـان اینکـه تـا 
بـرق  زیرسـاخت هـای  بـه   ۹۵ سـال 
شهرسـتان ایـذه توجـه چندانی نشـد، 
بـرق  هـای  تـالش  بـا  کـرد:  تاکیـد 
منطقـه ای خوزسـتان سـومین پسـت 

بـرق ثابـت کـه در منطقـه میانگران در 
تـا حـدود یـک  حـال سـاخت اسـت 
سـال آینـده بـه بهـره بـرداری خواهـد 
رسـید و ایـذه بـا 3 پسـت بـرق ثابت 
بـه شـرایط اسـتاندارد در ایـن بخـش 
تـری  پایـدار  بـرق  از  و  تـر  نزدیـک 

برخـور دار خواهـد شـد.
نماینـده  خادمـی  هللا  هدایـت 
شهرسـتان هـای ایـذه و باغملـک در 
مجلس شـورای اسـالمی نیـز در آیین 
آنـزان، گفـت:  خـط  و  پسـت  افتتـاح 
شهرسـتان ایـذه در بخش زیرسـاخت 
هـای بـرق وضعیت مناسـبی نداشـت 
و ایـن پـروژه در سـال ۹۶ بـرای رفـع 
شـد  زنـی  کلنـگ  محرومیـت  ایـن 
کـه بـا تـالش هـای مدیرعامـل بـرق 
را  آن  امـروز  خوزسـتان  ای  منطقـه 

ایـم. رسـمی کـرده  افتتـاح 
بـرق  پسـت  یـک  کـرد:  بیـان  وی 
کـه  شـده  شـروع  میانگـران  در  نیـز 
امیدواریـم بـه زودی بـه پایـان برسـد 
تـا توسـعه زیرسـاخت های بـرق ایذه 
کـه بـا شـتاب خوبـی شـروع شـده به 

برسـد. مطلـوب  نقطـه 

ته
نک

دشـت بـزرگ افزود: اسـتراتژی تبدیل پسـت های سـیار به دائـم را پیگیری 
مـی کنیـم و با افتتاح این پسـت و پسـت میانگـران به ظرفیـت 1۰۰ مگاولت 
آمپـر کـه در حـال سـاخت اسـت پایـداری شـبکه بـرق ایـذه در وضعیـت 

اسـتاندارد قرار مـی گیرد.
وی اضافـه کـرد: بعـد از سـال 95 با برنامه ریـزی های انجام شـده ۲۴ پروژه 
در شهرسـتان هـای ایـذه و باغملـک بـا ظرفیـت 355 مگاولـت آمپـر و ۸۸ 
کیلومتـر مـدار بـا ارزش سـرمایه گـذاری 11۲ میلیـارد تومانی به بهـره برداری 

رسـیده است.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان با بیـان اینکه در حـال حاضر 
در ایـن دو شهرسـتان 9 پـروژه اولویـت دار بـا ارزش 315 میلیـارد تومان در 
دسـت انجام اسـت، تاکید کرد: اقدامات انجام شـده در توسـعه برق اسـتان 
با نگاه ویژه وزارت نیرو و همکاری و پشـتبانی اسـتاندار و نمایندگان مجلس 

صورت گرفته اسـت.
دشـت بزرگ از مدیرعامل شـهرک های صنعتی خوزسـتان به دلیل در اختیار 
گذاشـتن زمیـن در شـهرک های صنعتی ایذه برای سـاخت پسـت بـرق، نیز 

تشـکر و قدردانی کرد.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آزمــا الونــد راشــا درتاریــخ 1398/03/29 بــه شــماره ثبــت 13737 بــه شناســه ملــی 
14008408563 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :انجــام و ارائــه خدمــات فنــی و آزمایشــگاهی در امــور مربــوط بــه آزمایشــهای ژوتکنیــک، بتــن و جــوش در 
ســاخت و ســاز، خدمــات نقشــه برداری،طراحــی و اجــرا ســاختمان و ســازه هــای عمرانــی ، راهســازی و ابنیــه ،امــور مربــوط 
بــه پیمانــکاری وارائــه خدمــات تامیــن نیــروی انســانی جهــت حمــل و نقــل و امــور تاسیســات، امــر تجــارت و امــور بازرگانــی 
و خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط 
ــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ،  مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت ب
ــه تالهــی ، کوچــه گلچهــره 8 ، بــن بســت ))دوم گلچهــره 8(( ، پــاک 26 ، مجتمــع  ــان آیــت ال شــهر همــدان، جــوالن ، خیاب
یگانــه ، طبقــه دوم ، واحــد 4 کدپســتی 6513687568 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی 
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســید مجتبــی دیبــاج بــه شــماره ملــی 3875429184 دارنــده 20000 ریــال ســهم 
الشــرکه آقــای امیــر نعمتــی بــه شــماره ملــی 4051919439 دارنــده 900000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم ناهیــد حیــدری بــه شــماره 
ــی  ــه شــماره مل ــاج ب ــی دیب ــای ســید مجتب ــره آق ــت مدی ــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئ ــده 80000 ری ــی 4285563101 دارن مل
3875429184و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای امیــر نعمتــی بــه شــماره ملــی 4051919439و بــه 
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم ناهیــد حیــدری بــه شــماره 
ملــی 4285563101و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : - امضــای کلیــه اســناد 
و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و قراردادهــا بــا امضــای مدیــر عامــل ، همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت. اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع 

فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )739378( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
ــده  ــورخ 1398/09/14 پرون ــماره 139860309068002269 م ــر رای ش براب
کاســه 1397114409068000160 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه 2 قزویــن تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای بهــزاد نجفــی بــه شناســنامه شــماره 
781 کــد ملــی 2830475119 صــادره از ماکــو فرزنــد فیــض هللا در 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 538/30 مت ــاغ ب ــه ب ــان یــک قطع ششــدانگ اعی
بانضمــام پنــج و دو ســوم دانــگ عرصــه کــه مقــدار یــک ســوم دانــگ از 
عرصــه مذکــور )موقوفــه محمــد شــفیع( روســتای عبــدل آبــاد از پــاک 
ــه دو  ــک منطق ــت مل ــوزه ثب ــش 5 ح ــن بخ ــع در قزوی ــی واق 30 اصل
قزویــن انتقالــی برابــر ســند رســمی مشــاعی بــه شــماره 109774 مــورخ 
1397/12/30 دفتــر خانــه 11 قزویــن از آقــای قدمعلــی مــرادی و ســند 
اجــاره شــماره 139903 مــورخ 1398/09/12 دفترخانــه 36 قزویــن تاییــد 
و محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم وصــول  ــور وع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م نمایند.بدیه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/14         

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/10/29
9697 علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم 

ــت  ــده 969/8/98 وق ــه پرون کاس
 10 ســاعت   98/12/3 رســیدگی 
محمدیــان  عیــوض  خواهــان 
هوشــیاری  اســمعیل  خوانــده 
ــان  ــب خواه ــه طل ــته مطالب خواس
نمــوده  تســلیم  دادخواســتی 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
ده شــورای حــل اختــاف ربــاط 
وقــت  و  ارجــاع گردیــده  کریــم 
ــت  ــه عل ــن شــده ب رســیدگی تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــان و دســتور  ــه درخواســت خواه ب
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــورا و تجوی ش
اییــن نامــه دادرســی مدنــی مراتــب 
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب در ی
میشــود  اگهــی  االنتشــار  کثیــر 
ــی  ــر اگه ــخ نش ــده از تاری ــا خوان ت
ظــرف مــاه بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی حضــور بهــم 

رســانند .
دبیرخانه شعبه 8 شورای حل 
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آگهی حصروراثت
خانــم نســرین یگانــه کلور بــه شــماره شناســنامه 2028 فرزند 
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــی از ای ــبز عل س
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میــر فخرالدیــن 
موســوی لشــمر زمخــی فرزنــد میــر جبــار در تاریــخ 98/9/10 
در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم 
بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد : 1- نــام و نــام خانوادگــی : 
ســید پوریــا موســوی لشــمر زمخــی شــماره شناســنامه 9750 
نــام پــدر میــر فخــر الدیــن پســر متوفــی 2 – ســید پژمــان 
ــنامه 2580193529  ــماره شناس ــی ش ــمر زمخ ــوی لش موس
نــام پــدر میــر فخــر الدیــن پســر متوفــی 3 – ســیده الهــام 
موســوی لشــمر زمخــی شــماره شناســنامه 198 نــام پــدر میر 
فخــر الدیــن دختــر متوفــی 4- ســیده مریــم موســوی لشــمر 
زمخــی شــماره شناســنامه 2580035532 نــام پــدر میــر فخر 
ــر متوفــی 5 – نرگــس موســوی لشــمر زمخــی  الدیــن دخت
شــماره شناســنامه 2580534075 نــام پــدر میــر فخــر الدیــن 
ــور شــماره شناســنامه  ــه کل دختــر متوفــی 6 – نســرین یگان
ــه غیــر از وراث  ــدر ســبز علــی زوجــه متوفــی ب ــام پ 2028 ن
ــس از ماحظــه  ــک پ ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــاال ورث ــرده ب نامب
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه 
شــماره 401 مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت 
ــی ظــرف  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف نام
یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه 16شــورای حــل اختــاف  رشــت 
تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابر 

درخواســت خواهــد شــد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه  16 رشت 228

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول  هیــات   139860331057001578 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان / دوم موض
فاقــد ســند رســمی مســتقر  و ســاختمانهای  اراضــی 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه دو 
ــه  ــم صدیق ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
عباســی فرزنــد محمــد تقــی بشــماره شناســنامه 571 
صــادره از نهاونــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
ــاک 19  ــه پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 203/80 مت ــی ب احداث
ــم  ــر شــهر گلســتان یک ــع در مه ــی واق ــی از 365 اصل فرع
ــرز  ــو مح ــادر قوجال ــای ن ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ــت ب دو نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف :  98/19809/ف ــد .م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/29 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
 منصور هدایتکار      9691

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آزمــا الونــد راشــا درتاریــخ 1398/03/29 بــه شــماره ثبــت 13737 بــه شناســه ملــی 
14008408563 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :انجــام و ارائــه خدمــات فنــی و آزمایشــگاهی در امــور مربــوط بــه آزمایشــهای ژوتکنیــک، بتــن و جــوش در 
ســاخت و ســاز، خدمــات نقشــه برداری،طراحــی و اجــرا ســاختمان و ســازه هــای عمرانــی ، راهســازی و ابنیــه ،امــور مربــوط 
بــه پیمانــکاری وارائــه خدمــات تامیــن نیــروی انســانی جهــت حمــل و نقــل و امــور تاسیســات، امــر تجــارت و امــور بازرگانــی 
و خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط 
ــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ،  مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت ب
ــه تالهــی ، کوچــه گلچهــره 8 ، بــن بســت ))دوم گلچهــره 8(( ، پــاک 26 ، مجتمــع  ــان آیــت ال شــهر همــدان، جــوالن ، خیاب
یگانــه ، طبقــه دوم ، واحــد 4 کدپســتی 6513687568 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی 
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســید مجتبــی دیبــاج بــه شــماره ملــی 3875429184 دارنــده 20000 ریــال ســهم 
الشــرکه آقــای امیــر نعمتــی بــه شــماره ملــی 4051919439 دارنــده 900000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم ناهیــد حیــدری بــه شــماره 
ــی  ــه شــماره مل ــاج ب ــی دیب ــای ســید مجتب ــره آق ــت مدی ــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئ ــده 80000 ری ــی 4285563101 دارن مل
3875429184و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای امیــر نعمتــی بــه شــماره ملــی 4051919439و بــه 
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم ناهیــد حیــدری بــه شــماره 
ملــی 4285563101و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : - امضــای کلیــه اســناد 
و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و قراردادهــا بــا امضــای مدیــر عامــل ، همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت. اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع 

فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )739378( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
ــده  ــورخ 1398/09/14 پرون ــماره 139860309068002269 م ــر رای ش براب
کاســه 1397114409068000160 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه 2 قزویــن تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای بهــزاد نجفــی بــه شناســنامه شــماره 
781 کــد ملــی 2830475119 صــادره از ماکــو فرزنــد فیــض هللا در 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 538/30 مت ــاغ ب ــه ب ــان یــک قطع ششــدانگ اعی
بانضمــام پنــج و دو ســوم دانــگ عرصــه کــه مقــدار یــک ســوم دانــگ از 
عرصــه مذکــور )موقوفــه محمــد شــفیع( روســتای عبــدل آبــاد از پــاک 
ــه دو  ــک منطق ــت مل ــوزه ثب ــش 5 ح ــن بخ ــع در قزوی ــی واق 30 اصل
قزویــن انتقالــی برابــر ســند رســمی مشــاعی بــه شــماره 109774 مــورخ 
1397/12/30 دفتــر خانــه 11 قزویــن از آقــای قدمعلــی مــرادی و ســند 
اجــاره شــماره 139903 مــورخ 1398/09/12 دفترخانــه 36 قزویــن تاییــد 
و محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم وصــول  ــور وع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م نمایند.بدیه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/14         

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/10/29
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم 

ــت  ــده 969/8/98 وق ــه پرون کاس
 10 ســاعت   98/12/3 رســیدگی 
محمدیــان  عیــوض  خواهــان 
هوشــیاری  اســمعیل  خوانــده 
ــان  ــب خواه ــه طل ــته مطالب خواس
نمــوده  تســلیم  دادخواســتی 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
ده شــورای حــل اختــاف ربــاط 
وقــت  و  ارجــاع گردیــده  کریــم 
ــت  ــه عل ــن شــده ب رســیدگی تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــان و دســتور  ــه درخواســت خواه ب
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــورا و تجوی ش
اییــن نامــه دادرســی مدنــی مراتــب 
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب در ی
میشــود  اگهــی  االنتشــار  کثیــر 
ــی  ــر اگه ــخ نش ــده از تاری ــا خوان ت
ظــرف مــاه بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی حضــور بهــم 

رســانند .
دبیرخانه شعبه 8 شورای حل 
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آگهی حصروراثت
خانــم نســرین یگانــه کلور بــه شــماره شناســنامه 2028 فرزند 
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــی از ای ــبز عل س
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میــر فخرالدیــن 
موســوی لشــمر زمخــی فرزنــد میــر جبــار در تاریــخ 98/9/10 
در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم 
بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد : 1- نــام و نــام خانوادگــی : 
ســید پوریــا موســوی لشــمر زمخــی شــماره شناســنامه 9750 
نــام پــدر میــر فخــر الدیــن پســر متوفــی 2 – ســید پژمــان 
ــنامه 2580193529  ــماره شناس ــی ش ــمر زمخ ــوی لش موس
نــام پــدر میــر فخــر الدیــن پســر متوفــی 3 – ســیده الهــام 
موســوی لشــمر زمخــی شــماره شناســنامه 198 نــام پــدر میر 
فخــر الدیــن دختــر متوفــی 4- ســیده مریــم موســوی لشــمر 
زمخــی شــماره شناســنامه 2580035532 نــام پــدر میــر فخر 
ــر متوفــی 5 – نرگــس موســوی لشــمر زمخــی  الدیــن دخت
شــماره شناســنامه 2580534075 نــام پــدر میــر فخــر الدیــن 
ــور شــماره شناســنامه  ــه کل دختــر متوفــی 6 – نســرین یگان
ــه غیــر از وراث  ــدر ســبز علــی زوجــه متوفــی ب ــام پ 2028 ن
ــس از ماحظــه  ــک پ ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــاال ورث ــرده ب نامب
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه 
شــماره 401 مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت 
ــی ظــرف  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف نام
یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه 16شــورای حــل اختــاف  رشــت 
تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابر 

درخواســت خواهــد شــد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه  16 رشت 228

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول  هیــات   139860331057001578 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان / دوم موض
فاقــد ســند رســمی مســتقر  و ســاختمانهای  اراضــی 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه دو 
ــه  ــم صدیق ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
عباســی فرزنــد محمــد تقــی بشــماره شناســنامه 571 
صــادره از نهاونــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
ــاک 19  ــه پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 203/80 مت ــی ب احداث
ــم  ــر شــهر گلســتان یک ــع در مه ــی واق ــی از 365 اصل فرع
ــرز  ــو مح ــادر قوجال ــای ن ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ــت ب دو نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف :  98/19809/ف ــد .م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/29 
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تصفیه آب، دشوار وپرهزینه است ،آن را بیهوده هدر ندهیم
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دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

مهلت
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به 

مدت 10 روز

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد خرید خدمات مشاورهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

با اجرای پروژه فاضالب کرمان رقم می خورد ؛

آینده ای سرشار از سالمت بهداشت و محیط زیست برای مردم کرمان
،پــروژه  کرمــان  فاضــالب شــهر  پــروژه 
بیســت ســاله ای کــه ســرانجام پــس 
از صــرف دو ســال زمــان بــرای جــذب 
ــرف  ــی  ،ظ ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــد . ــی رس ــان م ــه پای ــال ب ــدت ۵ س م

محمــد طاهــری رئیــس هیئــت مدیــره و 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
کرمــان در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه ایــن 
ــان از  ــالب کرم ــروژه فاض ــه  پ ــب ک مطل
ــوع ۲۵  ــده و در مجم ــاز ش ــال ۷۶ آغ س
ــت،  ــته اس ــرفت داش ــد پیش ــا 3۰ درص ت
تاکیــد کــرد: ایــن پــروژه بــا منابــع مالــی 
بســیار محــدود دنبــال شــده اســت و 
بــه طــور متوســط هــر ســال یــک درصــد 
ــا  ــت ب ــی اس ــته و طبیع ــرفت داش پیش
ــا ۴۰  ــروژه ت ــن پ ــد، ای ــن رون ــداوم ای ت

ــل نمــی شــد. ــده هــم تکمی ســال آین
وی افــزود: در پایــان ســال ۹۷ بــه منظــور 
ایجــاد باقیمانــده تاسیســات فاضــالب 
شــهر کرمــان، قــراداری بــا شــرکت فــوالد 
ــئولیت  ــتای مس ــان در راس ــای ایرانی بوتی
اجتماعــی ایــن شــرکت و اســتفاده از 
ــی  ــای صنایع ــرای بق ــالب ب ــاب فاض پس
ــاد  ــتان ایج ــن اس ــت در ای ــرار اس ــه ق ک

ــد شــد. شــود، منعق
طاهــری مبلــغ ســرمایه گــذاری ایــن طــرح 

را ۱۴۰۰ میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و افــزود: 
در ایــن پــروژه ۱۴۵۰ کیلومتــر شــبکه جمــع 
انشــعاب  فقــره   ۱3۵۰۰۰ فاضــالب،  آوری 
فاضــالب ، ۱۲ کیلومتــر خــط انتقــال و ۹۰۰۰۰ 
ــی  ــالب ط ــه فاض ــه خان ــب تصفی مترمکع

حداکثــر ۵ ســال ایجــاد مــی شــود.
ــان  ــا اســتان کرم مدیرعامــل شــرکت آبف
در ادامــه گفــت: حــل مشــکالت زیســت 
ــداف  ــی از اه ــان یک ــهر کرم ــی ش محیط
ــان  ــهر کرم ــالب ش ــروژه فاض ــرای پ اج
اســت و در کنــار آن ،اجــرای اجــرای 
ایــن پــروژه از مهمتریــن شــاخصه هــای 
زندگــی شــهری بــه شــمار مــی رود و 
بازچرخانــی آب بــرای تحقــق توســعه 
ایــن مهــم  اجــرای  بــا  نیــز  صنعتــی 
عملــی مــی شــود همچنیــن اجــرای ایــن 
پــروژه نقــش بســزایی در اشــتغالزایی 
دارد بــه گونــه ای کــه بــرای بیــش از ۲۰ 
ــر  ــتقیم و غی ــورت مس ــه ص ــر ب ــزار نف ه
ــت. ــده اس ــاد ش ــتغل ایج ــتقیم اش مس

مطلــب کــه  ایــن  بیــان  بــا  طاهــری 
بــه  فاضــالب کرمــان  پــروژه  ســرعت 
نســبت ســایر پــروژه هــای خدماتــی 
پائیــن اســت، گفــت: مــردم و مســئوالن 
بایــد بــرای اجــرای ســریع تــر ایــن 
ــند. ــته باش ــکاری الزم را داش ــروژه هم پ

رپرتاژ آگهی 

آه دکتر! سرِ من درد بزرگی شده 
است

بره ی لعنتی ام عاشق گرگی شده 
است

مهتاب یغما

عکس نوشت

عکس: 
حمیدرضا امیری

َشک 
۰۱ تا 3۰ بهمن در مجموعه تئاتر دیوار 

چهارم اجرا می شود.

تکنوازی عود 
۶ بهمن در تاالر رودکی برگزار می شود.

تهران زیر بال فرشتگان 
۱۰ و ۱۱ بهمن در عمارت نوفل لوشاتو - سالن 

۲ در حال اجرا است.

معیار واقعی برای شناختن یه شخصیت، 
مقدار مقاومتش در برابر وسوسه هاست.

پاپیون

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

ترا که طرٔه مشکین و خط زنگاریست
چه غم ز چهره زرد و سرشک گلناریست

فغان ز مردم چشمت که خون جانم ریخت
چه مردمیست که در عین مردم آزاریست

از آن دو چشم توانای ناتوان عجبست
که خون خسته دالنش غذای بیماریست

بیا که در غم هجر تو کار دیدٔه من
ز شوق لعل روان برقدت گهرباریست
ندانم این نفس روح بخش جان پرور
نسیم زلف تو یا بوی مشک تاتاریست

شنیده ام که ز زر کارها چو زر گردد
مرا چو زر نبود چاره ناله و زاریست

به حضرتی که شهانرا مجال گفتن نیست
چه جای زاری سرگشتگان بازاریست

مده بدست سر زلف دوست خواجو دل
که کار سنبل هندوی او سیه کاریست
چنین که طرٔه او را شکسته می بینی
بزیر هر سرمویش هزار طراریست

خواجوی کرمانی  کتاب 

مـن دلـم می خـواد قبـل از مـردن یه کم وقت داشـته باشـم تـا کارام رو روبراه 
کنـم. )کتاب سرگذشـت ندیمـه – صفحه 3۵(

اگـر بـه یـک بوسـه فکـر کننـد، بایـد فی الفـور بـه نورافکن هایـی کـه روشـن 
می شـوند و تفنگ هایـی کـه شـلیک می شـوند نیـز فکـر کننـد. در عـوض به 
انجـام وظیفه و ارتقا به درجه فرشـته ها فکر می کنند، به ایـن که بتوانند ازدواج 
کننـد و بعـد اگـر به انـدازه کافی قوی شـوند و عمر کنند، به نوبـه خود صاحب 

ندیمه هایـی شـوند. )کتاب سرگذشـت ندیمه – صفحـه 3۷(
در کنار دروازه اصلی شـش جسـد دیگر آویزانند، حلق آویز، دسـتانی که از جلو 
بسـته شـده و سرهایی در کیسه های سفید که کج شـده و روی شانه هایشان 
افتاده اسـت. احتماال اوایل صبح امروز مراسـم پاکسـازی مردان انجام شـده 
اسـت. صـدای ناقوس ها را نشـنیدم. شـاید به صدایشـان خو کـرده ام و دیگر 

نمی شنومشـان. )کتاب سرگذشـت ندیمه – صفحه ۵۲(
بـه نفـس نفس می افتم. کلمه ممنوعه ای را بـه زبان آورده. عقیم. دیگر چیزی 
بـه عنـوان مـرد عقیـم وجـود نـدارد، دیگر به شـکل رسـمی وجـود نـدارد. این 
فقط زن ها هسـتند که بارور یا نابارورند. قانون این اسـت. )کتاب سرگذشـت 
ندیمـه – صفحـه ۹۴(چطـور می توانسـتم به زنی که تـا آن حد تهـی و غمزده 
بـود حسـودی کنـم؟ آدم فقط به کسـی حسـودی می کند کـه دارایی هایش را 

زیبنـده خود بداند. )کتاب سرگذشـت ندیمـه – صفحه ۲۴3(
وقتـی قـدرت بسـیار متمرکـز گردد، هرکس وسوسـه خواهد شـد که بخشـی 
هـر چنـد کوچـک از آن را بـه خـود اختصاص دهـد. )کتاب سرگذشـت ندیمه 

– صفحـه ۴۵۸(

سرگذشت ندیمه
نویسنده: مارگارت اتوود

ترجمه: سهیل سمی
انتشارات: ققنوس


