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اخبار کوتاه

بررسی روند اجرای طرحهای آبرسانی
در شهرستان جم

گروه شهرستانها :عبدالحمید حمزهپور در نشســت بررسی وضعیت آب
آشــامیدنی شهرســتان جم با قدردانی از فرماندار جم در حمایت از طرحهای
آبرســانی اظهار داشت :حل مشکالت آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان
بوشهر در اولویت قرار دارد و حمایت از اجرای طرحهای آبرسانی از سوی مسئوالن
ستودنی است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در بررسی وضعیت
آبرسانی شهرستان جم با تاکید بر رعایت مصرف بهینه و صرفه جویی آب اظهار
داشت :طرحهای مهمی در عرصه آبرسانی در شهرستان جم در حال اجراء است
که این پروژهها بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل و افتتاح میشود.
عبدالحمید حمزهپور اجرای پروژههای آبرسانی به جم را مورد اشاره قرار داد
و بیان کرد :برای تامین آب آشــامیدنی جم طرحهایی عملیاتی شده که حفر و
تجهیز چاه ،اجرای پروژه آبشیرینکن ،خط انتقال و سدسازی از آن جمله است.
عبدالحمید حمزهپور با اشــاره به همکاری استانهای معین در اجرای طرح
آبرسانی با سرمایه گذاری  ۱۰میلیارد تومان خاطر نشان کرد :استانهای معین
بیش از  ۱۳کیلومتر شــبکه آبرســانی شــهرجم اجرا و تکمیل کردند و در این
راســتا خط انتقال و جمع آوری آب چاهها و هدایت آن به سمت ایستگاه پمپاژ
شهرستان جم اجرا کردند که نقش تاثیرگذاری ،در تامین آب این شهرستان دارد.
وی ،از اجرای خط انتقال آب به شهر ریز خبر داد و بیان کرد :این خط انتقال
آب با پیشرفت  ۵۵درصدی روند اجرایی آن تسریع یافته و با اعتبار  ۷۵میلیارد
ریال در هفته دولت امســال افتتاح میشــود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر ساخت مخزن ذخیره آب انارستان را از دیگر پروژهها در شهرستان
جم دانســت و افزود :این مخزن ذخیره که آب آن از طریق  ۲حلقه چاه تامین
میشــود نقش مهمی در حل مشکالت این شهر دارد .حمزهپور کف شکنی یک
حلقه چاه آب در ریز و بازسازی یک حلقه چاه در چاهه جم را از دیگر پروژههای
آبرسانی دانست و تاکید کرد :نوسازی شبکه آبرسانی و ساماندهی انشعابات آب
در شهرها و روستاهای جم از دیگر برنامهها در این شهرستان است .وی ،با اشاره
به اجرای پروژه آبرســانی جم با ســرمایه گذاری  ۲۸۰۰میلیارد ریال گفت :این
پروژه که بیش از  ۸۵درصد پیشــرفت فیزیکی دارد با تکمیل ایســتگاه پمپاژ و
پست برق آن بزودی وارد مدار بهرهبرداری میشود.

بازدید سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی
از شهرک و نواحی صنعتی نقده

گروه شهرستانها :سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی
تکمیل و توسعه زیرساختهای شــهرک صنعتی نقده را از اهم برنامههای این
شــرکت در سال جاری برشمرد .حســن حاتمی طی بازدید از شهرک صنعتی
نقده ،ناحیه صنعتی شــهید بروجردی خلیفه لو و راهدانه از پروژههای در دست
اجرا بازدید و ضمن دســتور جهت تسریع در تحویل از تمامی خیابانها و معابر
سرکشی نموده و با تاکید بر نظافت و بهبود پیرامون ،نگهداری و حفظ بیت المال
را از اهم وظایف مسئولین شهرکها دانست .وی ضمن طرح مساعدت هرچه بیشتر
جهت تخصیص اعتبارات استانی و ملی که موجب تکمیل سریعتر زیرساختهای
شــهرکها و نواحی صنعتی می گردد از کمکهای نماینده محترم مردم شریف
نقده و اشنویه در تسهیل مشکالت پیش رو و جذب سرمایه گذار تقدیر به عمل
آورد .وی ابراز داشتند از آنجائیکه طبق فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی سال
به نام جهش تولید مزین گردیده است خواستار مساعدت حداکثری در تخصیص
اعتبار در کمیته برنامهریزی شهرستان جهت تکمیل و توسعه زیرساخت شهرک
و نواحی صنعتی گردیدند .همچنین مهندس حاتمی با حضور در واحد ســلدوز
شافا که با میزان سرمایهگذاری 400میلیارد ریالی و اشتغال مستقیم  120نفر و
غیر مستقیم  300نفر بازدید نمودند.

در آستانه سوم خرداد ،سالروز آزادسازی خرمشهر

از ناژیتو تا خرمشهر ،نامی ایرانی برای همیشه
اشکان زارعی

چهارم آبان ســال  ۵۹وقتی سربازان عراقی به خرمشهر
دســت یافتند ،خودپســندانه بر دیوارهای آن نوشــتند:
«جئنالنبقی ،آمدهایم که بمانیم».
به گزارش «مردمساالریآنالین» ،عراق از هنگام روی کار
آمدن عبدالکریمقاسم بر پایه اندیش ه پانعربیسم ،خوزستان
را همواره بخشــی از جهان عرب میدانست ،و اینک صدام
ت آمده ،خود را در
حسین سرمســت از پیروزیهای ب ه دس 
آستانه رســیدن به آرزوهای اهریمنیاش میدید .چنانکه
روزنام ه االنوار عراق نوشت« :محمره سرزمین اجدادی است
و نیروهای مسلح ما ،آن شهر را برای ابد باز پس گرفتهاند».
ن رمضان معاون رئیس شــورای فرماندهی عراق نیز
یاســی 
گفت« :عربستان آزاد شد».
شاید صدام حســین فراموش کرده بود که عراق کنونی
بهعنوان کشوری آزاد از سال  ۱۹۳۲میالدی پایهگذاری شد
و تا پیش از آن ،افزون بر ایرانیان ،خلفای اسالمی ،ایلخانان
رانده بودند.
مغــول ،عثمانی و انگلســتان در آنجا فرمــان 
چنانکه از روزگار کورش هخامنشــی این کشور بخشی از
سرزمین ایران به شمار آمده ،تیســفون در نزدیکی بغداد،
 ۶۰۰سال پایتخت اشکانیان و ساسانیان بوده است.
پس از اسالم نیز برخی از شــهرهای کردنشین عراق و
گاه بصره و بغداد در دوره صفویه ،افشــاریه و زندیه تا دوران
محمدشاه قاجار بخشی از خاک ایران بودهاند .ازاینرو بغداد،
نام پارسی و به معنای قانون و عدالت خداوندی است .به بصره
هم در روزگار ساسانی وهیشتآباد اردشیر میگفتند .شهر
انبار و رودهای دجله و زاب هم نامهای پارسی هستند .دجله
عربی شــد ه «تیگره» است که در زبان پهلوی به چم تند و
تیز خوانده میشود .واژه تایگر در زبان التین نیز از آن گرفته
شده است .گویا رهبر عراق تاریخ را نخوانده بود .خوزستانی
که  ۵۰۰ســال پیش از میالد نام آن در سنگنبشــتههای
آپادانای شوش ،بیستون ،نقشرستم ،تختجمشید و کعبه
زرتشت آمده است چگونه میتواند سرزمین نیاکانی او باشد؟
کاش او کتاب بســیاری از گیتاشناسان (جغرافیدانان)
ن التقاسیم از مقدسی و سفرنام ه ابنبطوطه
عرب مانند احس 
را خوانده بود تا پیشینه و فرهنگ راستین مردم خوزستان
را در مییافت.
بیگمان صدام حســین مــردم ایران را نیــز بهخوبی
نمیشــناخت ،که هیچ بیگانهای را نگذاشتند بر خاک آنان
«تا ابد» ماندگار و پایدار باشــد .چنانکه یونانیها ،خلفای
بنیامیه و بنیعباس و مغوالن« ،آمدند» اما هنگام «رفتن»
همانی نبودند که آمــده بودند ،زیرا در کور ه فرهنگ ایرانی
گداخته شــده ،ایرانی گردیده و با شکســت نیز رهســپار
شدند همانگونه که سردار نگونبخت قادسیه و سربازانش

در ســوم خرداد ســال ۶۱پس از  ۵۷۵روز درپی عملیات
«الی بیتالمقدس» با خواری و ســرافگندگی از خرمشهر
بیرون رانده شــدند ،و البته پیشتر نیز در دهالویه ،بستان
و سوسنگرد نیز شکست خورده بودند.
عملیات الی بیتالمقدس در روز  ۱۰اردیبهشــت سال
 ۶۱آغاز و پس  ۲۳روز با آزادســازی هویزه ،خرمشهر و دور
ساختن شهرهای اهواز و سوســنگرد از برد توپخانه ارتش
عراق به پایان رســید .در این کارزار از  ۹لشــکر و  ۱۹تیپ
عراق بیش از  ۱۶۰۰۰هزار کشــته و زخمی و  ۱۹۰۰۰نفر
دستگیر شدند .این شکست آنچنان برای صدا م سخت بود
که وی بســیاری از درجهداران عراقی مانند ،صالحالقاضی
فرماند ه لشکر سوم را اعدام کرد.
خرمشــهر تا پیش از جنگ ایران و عراق سه بار دیگر به
دست بیگانگان افتاده بود .نخستین بار سربازان عثمانی در
سال  ۱۲۵۳هجریقمری این شهر را غارت و ویران کردند.
ن دریایی
بیست سال بعد در سال  ۱۲۷۳هجری این بار ناوگا 
ت خوزستان را
بریتانیا ،ســربازان خانل ر میرزا فرمانروای وق 
شکست داده ،به خرمشهر دست یافتند .در شهریور ۱۳۲۰
خورشــیدی نیز در پی جنگ جهانی دوم ارتش انگلستان
یکبار دیگر از هوا و دریا به این شهر یورش آورد.
به گواه تاریخ ،بنیاد این شــهر در پنجهزار سال پیش از
میالد با نام «ناژیتو» به دســت ایالمیها انجام گرفته است.

آمار کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز گفت :آمار کرونا در آذربایجانشرقی به
دلیل رعایتنشدن دستور العملها و پروتکلهای بهداشتی رو به افزایش است .به
گزارش خبرنگار ایلنا ،محمدحسین صومی در مجمع سالمت و ستاد شهرستانی
مقابله با کرونا در هشترود افزود :البته آمار بستری و فوتی در استان رو به کاهش
بوده و این موجب خوشحالی است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت :آمار
کرونا در آذربایجانشــرقی به دلیل رعایتنشدن دستور العملها و پروتکلهای
بهداشــتی رو به افزایش است و متاسفانه بیشترین میزان آلودگی خانوادگی در
اســتان در هشترود اتفاق افتاده و این شهرســتان در نسبت تعداد مبتالیان به
جمعیت با افزایش تعداد مبتالیان ،پنجمین شهرستان استان است .صومی افزود:
حضور در مراسم عروسی و عزا از عوامل موثر در افزایش کرونا در هشترود است
و تعداد موارد جدید در این شهرســتان در اردیبهشــت ماه افزایش یافته است.
وی با اشــاره به عدم توجه برخی شهروندان به رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و
پرهیز از تجمعات ،تاکید کرد :بررســیها نشان میدهد که افزایش موارد جدید
در شهرستان هشــترود ،نتیجه عدم رعایت پروتکلهای مورد تاکید و برگزاری
مراســم افطاری و برگزاری مراســم عقد و رفت و آمد در چند روستای هشترود
است .وی ،بر ضرورت بیشتر شدن محدودیتها در شهرستان هشترود به دلیل
افزایش تعداد مبتالیان در این شهرستان تاکید کرد .صومی یکی از شاخصهای
اســتان در مقابله با کرونا را رسیدگی به زنان حامله آلوده به این ویروس عنوان
کرد و گفت :خوشبختانه در این زمینه استان رتبه برتر کشوری را دارد .به گفته
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از زمان شیوع کرونا در استان ،ابتالی  ۷هزار
و  ۳۹۱نفر قطعی شده است.

بازگشایی سینماهای استان کردستان
در عید فطر منتفی شد

رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان از تغییر زمان بازگشایی و آغاز به کار
مجدد پردیس سینمایی بهمن سنندج و سینما آزادی بیجار خبر داد.به گزارش
ایلنا ،امین مرادی ،اظهار کرد :در حالی که قرار بود همزمان با عید سعید فطر شاهد
بازگشایی مجدد سینماها در سطح کشور باشیم که به دلیل مخالفت ستاد ملی
مقابله با کرونا این زمان تغییر پیدا کرده است.وی افزود :تعطیلی پردیس سینمایی
بهمن سنندج و سینما آزادی بیجار بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از
اسفند ماه سال  98آغاز شده و همچنان نیز همزمان با سراسر کشور ادامه دارد.

پساز آن ،آگینیس هخامنشی ،آنتیوش سلوکی ،استرآبا د
اردشیر ،بارما و پیان ساسانی ،نامهای دیگر این شهر در ایران
باستان بودهاند.
به گفت ه ابوزید بلخی «پس از آمدن اعراب مســلمان به
خوزســتان ،عمر خلیف ه دوم فرمان داد این شــهر را بیان
بخوانند ،شاید این نام عربی شد ه « پیان» باشد که در زبان
خوزی به معنای مردان است».
در ســده سوم هجری اعراب این شهر را محرزه و سپس
در سد ه سیزده هجری یعنی نزدیک به دویست سال پیش
در سال  ۱۲۴۲غبثبن آل کعب آن را محمر ه نامید .درباره
معنای و چرایی نامگذاری محمره گفتارهای زیادی هســت
که هیچیک خاســتگاه عربی ندارند .اما برای نخســتینبار
عبدالکریمقاســم در ســال  ۱۳۳۸خورشــیدی خواهان
بازگرداندن «محمره» به جهان عرب شــد ،به این نام آرمان
عربی بخشید چنانکه صالح مهدی عماش وزیر کشورعراق
میگوید« :محمره ،عبادان ،خفاجیه و… بخشــی از خاک
عراق هستند که در دورهای ضمیم ه ایران شدهاند».
ازاینرو در سال  ۱۳۴۲خورشیدی نیز با پشتیبانی عراق،
جبههالتحریره االحواز (ســازمان آزادیبخش خوزستان) با
ن را در
انگیز ه جدایی خوزســتان پدید آمد که نشانههای آ 
درگیرهای خیابانی و بمبگذاریهای سال  ۵۸در خرمشهر
و آبــادان میتوان دید .گویی روزگار جنــگ و ویرانی را از

خشکسالی گلوی خراسان جنوبی را میفشارد

 ۲۶دشت در وضعیت بحرانی

بررسی مشکالت آبرسانی شهرها و روستاهای عسلویه

گروه شهرســتانها :مهرداد ستوده در بررســی وضعیت آبرسانی به شهرستان
عســلویه با تاکید بر تسریع در اجرای طرحهای آبرسانی اظهار داشت :پروژههای
آبشیرینکن در راستای تامین آب آشامیدنی روستاها و شهرهای استان بوشهر
برای تمام نقاط تدوین و عملیاتی شده است .وی با قدردانی از تالش شرکت آب و
فاضالب در تامین آب آشامیدنی مناطق مختلف افزود :وضعیت آبرسانی در استان
بوشهر نسبت به سالهای گذشــته با تالش شبانهروزی شرکت آبفا بهبود یافته
که با تکمیل پروژههای در دست ساخت این وضعیت به حد مطلوب میرسد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از صدور مجوز ساخت  ۲پروژه آب شیرینکن
در شهرستان عسلویه خبر داد وگفت :با اجرای  ۲پروژه آب شیرینکن به ظرفیت
تولید  ۱۰هزار مترمکعب در شــبانهروز مشــکل تامین آب شهرها و روستاهای
عســلویه برطرف میشود .ستوده با تاکید بر رفع مشکالت جانمایی و معارض در
اجرای پروژه آب شــیرینکن عسلویه افزود:تسریع در اجرای پروژههای آبرسانی،
کاهش پیک مصرف آب ،ســاماندهی انشعابات غیرمجاز آب در روستاها و تجهیز
تیمهای رسیدگی به مشکالت آب مردم مورد توجه قرار بگیرد .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب اســتان بوشــهر نیز با اشــاره به اجرای پروژههای آبرسانی افزود:
برای گذر از بحران آب در شــهرها و روستاها همکاری مشترکان آب در مدیریت
مصرف و صرفهجویی امری مهم و ضروری است .عبدالحمید حمزهپور با قدردانی
از همکاری دهیاران در امر حل مشــکالت روستاهای عسلویه خاطر نشان کرد:
جمعآوری انشعاب غیرمجاز و ساماندهی آنها و پرداخت قبوض آب بهاء مصرفی
از تاکیدات دهیاران عسلویه است که مورد توجه قرار دارد .وی ،از افزایش انتقال
آب از خط آبرسانی کوثر به عسلویه خبر داد و افزود ۱۰ :لیتر بر ثانیه از خط کوثر
به منابع آب آشامیدنی شهرستان عسلویه افزوده شده و سرانه مصرف آب در این
شهرستان از  ۳۱۰لیتر به  ۳۴۰لیتر افزایش یافته است .مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب اســتان بوشهر استفاده از آب محلی را یکی دیگر از پروژهها برای تامین
آب عسلویه دانست و گفت :در این راستا  ۲حلقه چاه آب وارد مدار شده و تالش
میشــود تا آب سد اخند به شبکه آبرسانی انتقال یابد .حمزهپور از صدور مجوز
 ۲پروژه آب شیرینکن  ۵هزار متر مکعبی در عسلویه خبر داد و بیان کرد :برای
تامین آب شــهرها و روستاهای عسلویه پروژه آب شیرینکن شهری و روستایی
تدوین شده که در مجموع به ظرفیت تولید  ۱۰هزار مترمکعب اجرایی میشود.
وی افزود :آب شیرینکن شهری در عسلویه و روستایی در روستای هاله ساخته
میشود و پس از انتخاب سرمایهگذار سال آینده وارد مدار بهرهبرداری میشود.

یکســو و خرمی و آبادانی را از ســوی دیگر در سرنوشت
خرمشهر نوشته است.
بیگمان از میــان هم ه نامهایی که این بندر کوچک اما
هزاران ساله داشته ،خرمشهر برازندهتر و شایستهتر است نه
ازآنرو که «خرمی» آن نشان از سرسبزی است؛ که میتواند
نماد اســتواری و ماندگاری آن در برابر تندبادهای تاریخ و
تاختوتاز بیگانگان باشــد .ســوم خرداد میآید تا فراموش
نکنیم برای پاسداری از این خاک ستمدیده ،جانفشانیها
و فداکاریهای بسیار انجام گرفته و خونهای زیادی ریخته
شده است.
«تمامیت ارضی» تنها به معنای آبوخاک نیست؛ که نام
استانها ،شهرها و آبها نیز در جرگ ه «تمامیت ارضی» به
شمار میآیند.
اگرچه صدام سالهاســت به دار آویخته شده اما کسانی
که در آغاز جنگ با شــادی و پایکوبی جلوی ســربازان او
گوسفند سر بریدند ،امروز نیز با چهره و گفتمانی دیگر ،در
نقش «عقب ه سیاسی» در درون و برون مرزها سخنان او را بر
زبان رانده  ،اندیشههای پلیدش را در سر میپرورانند.
ســوم خرداد به ما یادآوری میکند ک ه هیچ بخشــی از
این سرزمین اهورایی جداشدنی نیست ،خوزستان ،خرمشهر
آبادان ،هویزه ،سوســنگرد ،اروندرود و… نامهایی جاودانه
هستند.
ســوم خرداد  ۶۱بار دیگر «ملت» بودن ما را به نمایش
گذاشت .واژگانی که هیچگاه خوشایند پانها و جداخواهان
نبــوده و آنان همــواره کوشــیدهاند تا ایران را کشــوری
«کثیرالمله» خوانده ،با نژادی دانستن ملیگرایی ایرانی ،راه
را برای پاره ،پاره کردن ایران فراهم ســازند .اما مردم ایران
در رویدادهای بسیاری همچون آزادی خرمشهر نشان دادند
در بزنگاههای تاریخی با همبستگی ملی از آبوخاک خویش
پشتیبانی میکنند.
ج گزاریم
سالروز آزادسازی خرمشهر را هرچه باشکوهتر ار 
تا همه بدانند که ما یک ملتیم و هر کس که در پی جدایی
خوزســتان بوده ،ســرانجام ناکام و بدنام چشــم از جهان
فروبسته است.
یارینامه:
تاریخ پانصدساله خوزستان ،احمد کسروی
نگاهی به تاریخ خوزستان ،ایرجافشار سیستانی.
دریای پارس و جزایر آن ،ایرج افشار سیستانی.
تاریخ خوزستان ،سید محمدعلی امام
خرمشــهر در جنگ طوالنی ،مرکز مطالعات و تحقیقات
جنگ.
از خرمشهر تا فاو ،معاونت سیاسی ستاد کل سپاه

علیرغم بارندگیهای قابل توجه در سال آبی جاری۹۲ ،درصد پهنه خراسان
جنوبی همچنان درگیر خشکســالی است .به گزارش مهر ،بارانهای بهار  ۹۹در
پهنه گســترده خراسانجنوبی هم طراوت و سرســبزی را به مردم دیار خاوران
هدیه کرد و هم امید ســالی پررونــق و پر از برکت را به کشــاورزان هدیه داد.
بســیاری از سدهای و سازههای خراســانجنوبی آبگیری شدند و سطح آبهای
زیرزمینی تا حدی نســبت به گذشــته افزایش پیدا کرد و این مسئله باعث شد
بســیاری از مردم تصور کنند که دوران خشکســالی تمام شده و میتوانند بدون
توجه به بایدها و نبایدهای زندگی در یک اقلیم خشــک کشاورزی کنند.این در
حالی است که کارشناســان و صاحب نظران علیرغم امیدواری به بارندگیهای
اخیر برای رونق کشــاورزی و بهبود وضعیت منابع آبی نظر دیگری درباره گذر از
دوران خشکسالی در خراسانجنوبی دارند.علیرضا خندانرو ،مدیرکل هواشناسی
خراســانجنوبی اظهار کرد :هر چند که طی دو سال گذشته بارندگیهای بسیار
خوبی در خراســانجنوبی داشتیم ،ولی نباید تأثیر خشکسالی  ۱۹-۱۸ساله را بر
وضعیت اقلیمی فراموش کنیم.
او بیانکــرد :علیرغــم بارندگیهــای اخیر تنها هشــت درصد مســاحت
خراســانجنوبی به شــرایط نرمال برگشــته و هنوز  ۹۲درصد مساحت استان
تحت تأثیر خشکسالی است .مدیرکل هواشناسی خراسانجنوبی ادامهداد :هفت
درصد مســاحت خراسانجنوبی دارای خشکسالی بسیار شدید ۳۰ ،درصد دارای
خشکســالی شدید ۴۱ ،درصد دارای خشکســالی متوسط و  ۱۴درصد مساحت
استان دارای خشکسالی خفیف اســت.خندان رو در زمینه میزان بارندگیها در
بهار ســال جاری بیانکرد :در اولین فصل بهار که بیشترین بارندگیهای بهاری
را داشــتیم میزان بارندگیها نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۴۸درصد افزایش
داشته اســت.او ادامه داد :تا تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه ،میزان بارندگیها در
فصل زراعی جاری  ۱۴۹.۴میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳
درصد و نسبت به بلند مدت  ۴۳درصد افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناســی خراسانجنوبی با تأکید بر اینکه خشکسالی  ۱۸ساله با
بارندگیهــای یکی – دو ســاله از بین نمیرود ،افزود :حدأقــل یک دوره ۹ -۸
ساله بارندگی مطلوب الزم است تا تأثیر خشکسالیهای گذشته تا حدی جبران
شود .خندان رو گفت :بارندگیهای فعلی برای کشاورزی و افزایش سطح آبهای
زیرزمینی مطلوب ارزیابی میشــود ،ولی تأثیرات عمیق خشکسالی به این زودی
از بین نمیرود .نصرآبادی ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســانجنوبی
نیز اظهار کرد :در ســال جاری سازههای آبخیزداری خراسانجنوبی  ۱۰۰درصد
آبگیری شده است که بسیار ارزشمند است.او با اشاره به اینکه هزار و  ۹۱۸سازه
آبخیزداری اعم از بند خاکی ،سنگی مالتی ،گابیون در استان احداث شده است،
بیان کرد :ظرفیت و حجم مخازن این سازهها را بیش از  ۷۸میلیون و  ۶۶۸هزار
متر مکعب است ،که در بارندگیهای امسال تقریباً تمام این ظرفیت آبگیری شده
است .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسانجنوبی با بیان اینکه البته این
نکته به معنا رها شدن از خشکسالیهای دو دهه اخیر در خراسانجنوبی نیست،
گفت :نمیتوان به آبگیری سازهها برای رفع خشکسالی استدالل کرد چرا که هنوز
بسیاری از نقاط استان نیاز به احداث سازه دارند که هنوز این امکان فراهم نشده
اســت .نصرآبادی یادآور شــد :ما با یک خشکسالی  ۱۸ساله رو به رو هستیم و با
بارندگیهای یکی – دو ساله اثرات آن رفع نمیشود.
امامی سرپرست شرکت آب منطقهای خراسانجنوبی اظهار کرد :از  ۳۵دشت
در حوزه فعالیت شــرکت آب منطقهای خراســانجنوبی  ۸دشت استان دارای
وضعیت ممنوعه بحرانی ۱۸ ،دشــت بحرانی و تعداد  ۹دشــت نیز آزاد است.او
با اشــاره به جبران بخشی از کســری مخازن آبی در دشتهای خراسانجنوبی،
بیانکرد :با اجرای طرح احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی در اســتان از
جمله نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی ،پر و مسلوب المنفعه
نمودن چاههای غیر مجاز ،فعال کردن گروههای گشــت و بازرســی از منابع آبی
کسری مخازن از  ۱۸۵میلیون متر مکعب در سال  ۹۲به  ۱۱۳میلیون مترمکعب
در سالجاری کاهش یافته است.سرپرست شرکت آب منطقهای خراسانجنوبی
بــا بیان اینکه تأثیر مثبت بارندگیها بر منابع آبهــای زیرزمینی در دراز مدت
مشخص خواهد شد ،افزود :با توجه به اینکه در زمان بارندگی چاههای کشاورزی
خاموش بوده و استحصالی از منابع آب زیرزمینی انجام نمیشود ،بارندگیها تأثیر
غیر مستقیم و مثبتی بر مخازن زیرزمینی دارند.
امامی با بیان اینکه  ۴۱.۷۴درصد از مخازن ســدهای استان آب ذخیره دارند،
یادآور شــد :حجم فعلی مخازن سدهای استان در حال حاضر  ۲۷.۸میلیون متر
مکعب اســت که در مدت مشابه ســال قبل این میزان  ۲۲.۴میلیون متر مکعب
بوده اســت .محمد حســن غالمی ،مدیر امور آب و خاک و امور فنی و مهندسی
جهاد کشــاورزی خراسانجنوبی نیز با اشاره به اینکه در شرایط خشکسالی یکی
از بهترین راهکارها در حوزه کشــاورزی اســتفاده از سیستم آبیاری نوین است،
گفت :از ابتدای فروردین ســال  ۹۸تا تاریخ نهم اسفند سال گذشته چهار هزار و
 ۷۵۰هکتار از اراضی خراسانجنوبی مجهز به سیستم آبیاری نوین شد.مدیر آب
و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسانجنوبی بیانکرد:

در خراسانجنوبی شهرســتانهای زیرکوه ،سربیشه و قاین بیشترین سهم را از
تجهیز مزارع و باغات به سیســتم آبیاری نوین در سال گذشته داشتهاند.غالمی
ادامهداد :کل اعتبار در نظر گفته شــده برای سال  ۹۸در راستای تجهیز مزارع و
باغات خراســانجنوبی به سیستم آبیاری نوین  ۵۱میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان

بوده اســت.او یادآور شد :همچنین هشت هزار و  ۶۵۰هکتار آبیاری نوین نیز در
خراسانجنوبی در دســت اجرا است.به نظر میرسد باید شادی بارانهای بهاری
اخیر را با هوشــمندی نســبت به اینکه اثرات خشکســالی هنوز همراه ما است،
تکمیل کنیم.
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت

آگهی تغییرات شرکت داتیس هزاره (با مسئولیت محدود) به شماره
ثبت  8723و شناســه ملی  10102403592به اســتناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوقالعاده مورخ  1399/02/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :نشــانی
شــرکت از قزوین جای ســابق به نشانی جدید اســتان تهران  -منطقه ،13
شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله آذربایجان ،خیابان شهید
حمیدرضا چنگیزی ،خیابان شهید برادران یاسری ،پالک  ،45طبقه دوم ،واحد
شرقی کد پستی  1318735415انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به
شــرح مذکور اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قزوین ()854435

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمی برابر رای شماره 1398603619013000534مورخ1398/11/12هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفانه مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای جهانگیر پیر مرادی فرزند محمد بشماره شناسنامه  3صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
459/20مترمربع قســمتی از پالک 2174فرعی از 12اصلی قطعه یک بخش 42کرمــان واقع در رابر خیابان امام خیابان
منتظری کوچه محضر قدیم خریداری از مالک رسمی ایران دخت یاسایی مع الواسطه محرز گردیده است .لذا بمنظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت
انقضا مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد /8 .م.الف
تاریخ انتشار نوبت اول1399/03/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/03/19 :
محمد محسن قزوینی رئیس ثبت اسناد و امالک بافت

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال  1398ثبت خوی

آگهی مفقودی

به موجب ماده  11قانون ثبت و ماده  59آئین نامه ثبت ،امالک واقع در بخشهای زیر در حوزه ثبتی خوی که در سه ماهه سوم
سال  98از طرف متقاضیان تقاضای ثبت شده بشرح ذیل آگهی میشود:
شمارههای اصلی زیر از بخش یک خوی:
 4362/381آقایــان و بانوان -1محمد علی علی نســب فرزنــد علی به ش ش  775خوی متولــد  1344/9/26و دارای کدملی
 2802528149و -2جواد محمدعلی زاده فرزند علی به ش ش  776خوی متولد  1352/8/14کد ملی  2802632310و -3خدیجه
محمدعلــی زاده قرخالری فرزند علی بــه ش ش  416خوی متولد  1340/5/28کدملــی  2802472704و -4رقیه محمدعلی زاده
قرخالری فرزند علی به ش ش 781خوی متولد 1341/9/5کدملی  2802489216همگی تابع ایران بطریق ارث شرعی پسر دو برابر
دختر به عنوان تملک و تصرف ششــدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی  381فرعی از  4362اصلی بخش یک خوی بمســاحت هشتادو
دو متر و بیست و پنج سانتی مترصرفا جهت تجمیع به پالک  2443اصلی بخش یک خوی واقع در خیابان طالقانی کوچه پشت امیر
شمارههای زیر از بخش دو خوی:
شمارههای فرعی زیر از  3376اصلی
- 12فرعی از – 3376آقای غالمرضا بهادر فرزند محمدعلی به ش ش  -614صادره از خوی کدملی  280643010تابعیت ایرانی
ششدانگ یکباب خانه به شماره  12فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش 2خوی بمساحت  146/56مترمربع واقع در خیابان  22بهمن
پشت گازرسانی باستناد داد نامه شــماره  97/7/15-97099744351-1286و نامه شماره  97/10/17-97025001382407دادگاه
شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
- 19فرعی از – 3376آقای محمد شورابی زاده فرزند حسن به ش ش  -501صادره از خوی به کدملی  2800935121تابعیت
ایرانی ششدانگ یکباب خانه به شماره  19فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش 2خوی بمساحت  194/27مترمربع واقع در خیابان 22
بهمن پشت گازرسانی باستناد داد نامه شــماره  97/7/15-97099744351-1286و نامه شماره 97/10/17-97025001382407
دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی)
 -57فرعی از – 3376آقای حســن پیر امیر بیگی فرزند سلطانعلی به ش ش – 300صادره از خوی متولد  1333/12/20به کد
ملــی -2 -2801422789زهرا علی زاده امیربیگی به ش ش  31534صادره از خوی متولد  1337/5/10به کد ملی 2800312661
تابعیت هر دو ایرانی بالسویه ششدانگ یک باب خانه بشماره  57فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش 2خوی بمساحت  197/51مترمربع
واقع در خیابان  22بهمن پشــت گازرسانی کوچه ایران مهر باستناد داد نامه شماره  97/7/15-97099744351-1286و نامه شماره
 97/10/17-97025001382407دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی)
 -62فرعی از – 3376آقای ســیدمهدی عالی فطرت فرزند ســیدعلی به ش ش – 3675صادره از تهران 0050325760متولد
 1338/11/24تابعیت ایرانی ششــدانگ یک باب خانه بشــماره  62فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش 2خوی بمســاحت ششدانگ
 152/70مترمربع واقع در خیابان  22بهمن پشت گازرسانی باستناد داد نامه شماره  97/7/15-97099744351-1286و نامه شماره
 97/10/17-97025001382407دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی)
 -4804/40آقای ایوب مهرابی فرزند محمدحســین به ش ش 4صادره از چایپاره متولد ســال 1347دارای کدملی به شــماره
 4939853063تابعیت ایران به عنوان متصرف بیست و هفت سهم مشاع از بیست و هشت سهم یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب
خانه بشماره پالک چهل فرعی از چهارهزار و هشتصدو چهار اصلی واقع در بخش 2خوی بمساحت 101مترمربع واقع در جاده بوالماج
 -5528رقیه رفیعی به شناســنامه  657صادره از ارومیه کدملی به شــماره  2754566791تابع ایران ششدانگ یک باب خانه و
مغازه بشماره  5528اصلی واقع در بخش 2خوی بمساحت 114/55مترمربع واقع خیابان احمدنیا
مطابق ماده  16و  20قانون ثبت اســناد و امالک و ماده  86آیین نامه ثبت کســانی که نســبت به مورد ثبت اعتراض دارند باید
اعتراض خود را به صورت کتبی و مســتقیم به اداره ثبت محل تسلیم شود و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی الزم اخذ و به ثبت محل تحویل نمایند در
غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره
ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد .مبدا اعتراض به اصل ملک تاریخ
انتشــار روزنامهای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است .مطابق ماده  17قانون ثبت مدعی دعوی باید از تاریخ نشر اولین
آگهی نوبتی ظرف  90روز و در مورد آگهی اصالحی ظرف  30روز تصدیق دادگاه را مشعر به مطرح بودن دعوی در دادگاه به اداره ثبت
محل تسلیم نماید وگرنه حق از او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/2/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/3/1 :
رونوشت :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) شهرستان خوی

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری سمند ال ایکس برنگ
سفید مدل 1389بشماره موتور 14789017823
بشــماره شاســی Naacj1jc1bf273811 :بنــام آقای
خدارحم شهسواری گوغری به شماره پالک 578س76ایران
 45مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
آگهی تغییرات شرکت تعاونی رفیع گستر ایرانیان به شماره ثبت
 689و شناسه ملی  14003852062به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1398/02/23و تائیده شــماره  1871مــورخ  1398/03/26اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان آبیک تصمیمات ذیل اتخاذ شد.1 :
آقای حسینعلی پرناک جم کد ملی  4280487715به سمت رئیس هیات
مدیره ،خانم فریده پرناک کد ملی  0320557170به ســمت نایب رئیس
هیات مدیره و آقای حســین خرد زارع کد ملی  4898136400به سمت
مدیرعامل و منشی هیات مدیره تعیین گردیدند .2 .کلیه قراردادها و اسناد
تعهد آور شــرکت پس از تصویب هیات مدیره به امضاء آقای حسین خرد
زارع (مدیر عامل) به اتفاق آقای حسینعلی پرناک جم (رئیس هیات مدیره)
و در صــورت غیبت رئیس هیات مدیره به امضاء خانم فریده پرناک (نایب
رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد.در مورد اسناد
عادی شرکت به امضاء آقای حسین خرد زارع (مدیر عامل) و مهر شرکت
تعاونی معتبر میباشــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آبیک ()854434

سرپرست ثبت اسناد و امالک خوی -جمشید خلیل پور

مزایده عمومی
شهرداری سمنان

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب کیوسک واقع در پارک سیمرغ و یک باب مغازه واقع در پارک
سوکان به شرح جدول ذیل اقدام نماید:
کاربری
مورد استفاده تجاری (کاربری آزاد با در نظر
گرفتن شرایط پارک و پس از موافقت کتبی از
سازمان و صنف)
مورد استفاده تجاری (کاربری آزاد با در نظر
گرفتن شرایط پارک و پس از موافقت کتبی از
سازمان و صنف)

مساحت

نشانی

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

قیمت پایه (ریال)

 18متر مربع

سمنان ،پارک سیمرغ

6/000/000

10/000/000

68متر مربع

سمنان ،پارک سوکان

10/000/000

15/600/000

لذا از کلیه متقاضیان دعوت میگردد تا پایان وقت اداری ( )13/30مورخ  1399/3/17جهت دریافت ،تکمیل اســناد مزایده به آدرس :ســمنان ،میدان استاندارد ،خیابان شهدا پدافند هوایی،
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری (واحد حقوقی) مراجعه و یا با شماره تلفن  33374031تماس حاصل نمایند .الزم به ذکر است سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

سیدمحمد قاسمی  -سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان

