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رای اصالحی 
رای شماره 139960330001010579 پرونده کالسه 1399114430001000970 به تقاضای آقای 
قاسـم باقرشـاهی مبنـی برصـدور سـند مالکیـت قسـمتی از پـالک شـماره 10864/1 اصلـی واقـع  

بخـش یـک قـم تحـت بررسـی اسـت.
پـس از مطالعـه پرونـده و مالحظـه سـوابق مشـخص شـد در رای صـادره شـماره فـوق اشـتباهاتی 

بـه شـرح زیـر صـورت گرفتـه اسـت:
-حدود و مساحت در رای صادره اشتباه قید شده است.

رای اصالحی 
باتوجـه بـه مفـاد گـزارش کارشـناس بـه شـماره 1/25567 مـورخ 1399/12/25  و باعنایـت بـه 
اینکـه طبـق گـزارش شـماره مذکـور رای هیـات تاکنـون اجـرا نشـده لـذا مفـاد رای صـادر بـه شـرح 

زیـر اصـالح مـی گـردد:
*حـدود اربعـه مـورد تقاضـا، قسـمتی از پـالک 10864/1 اصلـی بـه مسـاحت 142/40 مترمربـع بـه 

شـرح ذیـل صحیـح اسـت:
شماالً: بطول 10 متر دیواریست به باقیمانده 10864/1 اصلی

شـرقاً: در دو قسـمت اول بطـول 1/75 متـر دیواریسـت بـه باقیمانـده 10864/1 اصلـی. دوم بطـول 
11/95 متـر دیـوار بـه دیـوار باقیمانـده 10864/1 اصلی
جنوباً: بطول 9/98 متر درب و دیواریست به شارع

غرباً: بطول 14/90 متر دیواریست به پالک 10866 اصلی
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرامیباشد. )گویه و عصراقتصاد( 

)م الف 8468(
رئیس ثبت منطقه یک  قم – داود فهیمی نیک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آبـاد به شـرح ذیل:

مورخـه   139960325001011415 شـماره  رای  و   1397114425001001164 کالسـه  پرونـده 
یک بـاب  ششـدانگ  بـه  نسـبت  کسـه  فرزنـد  حسـنپور  فضل الـه  تقاضـای  بـه   1399/11/20
سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 997/10 متـر مربـع تحـت پـالک شـماره 34 اصلـی واقـع در 
بخـش 6 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه کسـه خان حسـنپور رسـیدگی و 
تاییـد و انشـاء گردید.مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین وسـایر صاحبان حقوقی 
در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/1/16
صیدآقا نجفوند دریکوندیتاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/31

رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 139960331012004647 مـورخ 99/11/19 جلسـه هیـات موضـوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت سـاوجبالغ  
قمـر مختـاری حسـن آبـاد فرزنـد احمـد  بشـماره شناسـنامه 687 در ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن 
بـا بنـای احداثـی  بمسـاحت 398 متـر مربـع پـالك ثبتـی 975 فرعـی از 137 اصلـی واقـع  در 
کـردان جـزء حـوزه ثبتـی سـاوجبالغ از مالکیـت ناصـر مختـاری حسـن آبـاد ذیـل دفتـر 82 صفحـه 
115 محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در 
روزنامـه هـای کثیراالنتشـار و محلـی همزمـان در یـک تاریـخ چـاپ و آگهـی مـی شـود در صورتی كه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكیـت صـادر خواهـد شـد م الـف : 8 /11183  
 نوبت اول : 1400/1/16     نوبت دوم : 31 /1400/1 

 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ- مهران رشیدی

مفقودی
انتظامـی  شـماره  بـه   80 مـدل   1600 پیـکان  وانـت  سـبز  بـرگ 
شـماره  11518010304و  موتـور  شـماره  بـه   19 ایـران  785ط51 
شاسـی 80911305 بـه نـام مهـدی کرمـی مفقـود و از درجـه اعتبـار 

باشـد. مـی  سـاقط 

مفقودی
بـرگ سـبز – کارت - بـرگ کمپانـی – بیمـه نامـه – اسـناد محضـری 
بـه  –کارت سـوخت سـواری سـیتروئن سیسـتم زانتیـا مـدل 82 
شـماره انتظامـی 754ج31 ایـران98 بـه شـماره موتـور 00140623 
رسـتمی   هـادی  نـام  بـه   S1512281106751 شاسـی  شـماره  و 

مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

اخطار اجرایی
مشـخصات محکـوم علیه:1-محمدابراهیـم یامـی فرزنـد غالمعلـی شـغل:آزاد بـه 
نشـانی:مجهول المـکان  2-غالمرضـا برخورداریـون فرزنـد ابوالقاسـم شـغل:آزاد 
انتظـار6 منـزل  المهـدی کـوی شـهید محمـد یزدانـی  :راونـد شـهرک  بـه نشـانی 
اسـتیجاری سـیف اله نراقی مشـخصات محکوم له: محمد مهدی افضلی فرزند 
غالمرضـا شـغل: محصـل بـه نشانی:کاشـان خیابـان غیـاث الدیـن جنـب آتـش 
نشـانی کـوی شـهید غـالم حسـین صادقـی منـزل نقادیـان بـه موجـب رای شـماره 
کاشـان  اختـالف شهرسـتان  حـل  شـورای   11 حـوزه   98/11/13 تاریـخ   647/98
محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه: 1-پرداخـت مبلـغ 75/000/000 ریال بابت اصل 
خواسـته 2-پرداخت مبلغ 1/190/000 ریال بابت خسـارات دادرسـی 3-پرداخت 
خسـارت تاخیـر در تادیـه از تاریـخ سـر رسـید 97/11/25 لغایـت اجـرای حکـم 
4- رعایـت تبصـره 2 مـاده 306 آئیـن دادرسـی مدنـی نسـبت بـه خوانـده اول 

)محمدابراهیـم یامـی(  5-پرداخـت نیـم عشـر دولتـی
دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف راوند-کاشان

رئیس دادگستری استان 
کرمان: احکام قطعی پرونده 

فساد اداری شرکت غله 
صادر شد 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت کــه 
احکام قطعی پرونده فســاد اداری شــرکت غله اســتان 
کرمان صادر شده و در مرحله اجرای احکام قرار دارد. 
بــه گــزارش تســنیم، یــدهللا موحــد بــا اشــاره بــه 
آخرین وضعیت پرونده دســتگیری مدیرکل غله اســتان 
کرمــان و معــاون ایــن اداره بــه اتهام فســاد اداری و اخذ 
رشوه اظهار کرد: پرونده فساد اداری شرکت غله استان 

کرمان در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان با بیان اینکه 
حکم قطعی برای متهمان این پرونده صادر شــده اســت 
گفــت: ایــن حکــم در دادگاه تجدیدنظــر نهایــی و قطعی 

شده است.
وی با اشاره به اینکه برای حدود 10 نفر از متهمان 
ایــن پرونــده حکم صادر شــده و در مرحله اجرای احکام 
هستیم افزود: اطالعات تکمیلی پرونده و احکام صادره 

اطالع رسانی می شود.
بــه گــزارش تســنیم دهــم خرداد ماه ســال گذشــته 
خبر دستگیری مدیرکل غله استان کرمان و معاون این 
اداره به اتهام فســاد اداری و اخذ رشــوه رســانه ای شد و 
دادخدا ساالری دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
کرمــان بــا اشــاره بــه جزئیات بیشــتر این پرونــده گفت: 
در پــی رصــد و گزارشــات واصلــه بــه اداره کل اطالعــات 
اســتان کرمــان مبنــی بر فســاد اداری در یکــی از ادارات 
کل اســتان کرمــان؛ اداره کل اطالعــات بــه ایــن پرونــده 

ورود کرد.
وی ادامــه داد: پــس از ارزیابــی و صحت گزارش ها 
و رصد اطالعاتی با هماهنگی و دستور قضایی بازپرس 
ویــژه و تکمیــل تحقیقــات مدیــرکل مذکــور بــه همراهی 

معاون این اداره دستگیر شدند.
دادســتان کرمان با عنوان اینکه پس از بازرســی از 
منزل نامبرده 37 قطعه سکه طال تمام بهار آزادی که از 
طریق نامشــروع و ارتشــاع کسب شده بود کشف شد، 
افــزود: ایــن ســکه ها در داخــل یک اســباب بــازی داخل 

منزل وی جاسازی شده بودند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 25 میلیــون تومــان کارت 
هدیه نیز که رشوه گرفته شده بود در محل خانه متهم 
توقیــف شــد گفــت: یک باب منزل مســکونی که در پنج 

طبقه بنا احداث شده نیز توقیف شده است.
ســاالری در آن زمان ارزش ریالی این ســاختمان را 
50 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این ساختمان نیز 
از طریق رشــا و ارتشــا تهیه و ســاخته شــده و بخشی از 

اموال نیز در حال شناسایی هستند.
وی با بیان اینکه این فرد تاکنون 287 قطعه سکه 
تمــام بهــار آزادی دریافــت کــرده اســت، گفــت: تاکنــون 
تعــداد افــرادی که در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب 
قــرار گرفتنــد چهــار نفــر هســتند و احتمــال دارد تعــداد 

افراد بیشتری هم تحت تعقیب قرار گیرند.

استاندار فارس: برای ثبات 
معیشت مردم تالش 

می کنیم
فارس- عنایت اله رحیمی در جلسه دیدار نوروزی 
بــا آیــت  ا... دژکام نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس 
با اشــاره به شــرایط ومشکالت کشــور در سال گذشته 
گفت: با تالش دستگاه های اجرایی اقدامات خوبی در 
حوزه هــای عمرانی و فرهنگــی و اقتصادی انجام گرفته 
و در این راستا احداث تصفیه خانه فاضالب ۶۰۰ هزار 
نفری در شیراز و خط دوم انتقال آب سد درود زن به 

شیراز از جمله اقدامات مهم است. 
ا... دژکام  آیــت   ز حمایت هــای  ا ر  ـ ـ تقدی ا  ـ ـ ب  وی 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس افزود: بــا تکمیل 
خــط دوم آبرســانی بــه شــیراز  رابطه اســتفاده از منابع 

پایدار آب برعکس می شود. 
 نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس بــا بیــان 
اینکــه در ســال ۹۹ روزانــه یک کارگاه در اســتان احداث 
شــده خاطر نشــان کرد: خوشــبختانه بخشــی از اهداف 
ســال ۹۹ محقــق شــد و بیانــات رهبر فرزانــه انقالب در 
بحث جهش تولید در تولید آلومینیوم و فوالد نشــانگر 

موفقیت  فارس در این زمینه است. 
 رحیمــی حفاظــت از جــان و ســالمت مــردم را از 
جملــه مباحــث دولــت در ســال نــو عنــوان کــرد و گفت: 
تامیــن معیشــت مردم و تــال ش برای ثبات در معیشــت 

مردم از مهمترین اهداف ما در سال جاری است.
ـال   ـرد: انتخابــات امسـ ـراز امیــدواری کـ  وی ابـ
پشــتوانه ای برای نظام اســت  که باید ســالم و قانونمند 
و ایمــن برگــزار شــود و در ایــن مســیر  بایــد من ها به ما 
تبدیــل شــود. گفتنــی اســت این جلســه با ارائــه نظرات 

نماینده ولی فقیه در استان فارس پایان یافت.

پیشرفت پروژه های طرح اقدام 
ملی مسکن در شهرستان ساوه
مرکزی- مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از 
پیشــرفت پروژه های واحدهای مسکونی در قالب طرح 
اقدام ملی مسکن در سطح شهرستان ساوه خبر داد.
احمــد مرزبــان در خصــوص پــروژه 38۴ واحــدی 
شــهرک علوی ســاوه در طرح اقدام ملی مســکن گفت: 
در ســایت غربــی از مجمــوع 1۶ بلــوک تعــداد 7 بلــوک 
بتن ریزی فنداســیون انجام شــده و ستون های ۴ بلوک 
نیــز بتن ریزی شــده و آماده اجرای آرماتور بندی ســقف 
می باشــند. وی افــزود: همچنیــن ۹بلــوک باقیمانــده 
آرماتــور بنــدی فنداســیون کامــل و اماده بتــن ریزی می 
باشــند. مرزبان ادامه داد: در ســایت شــرقی از مجموع 
8 بلوک تعداد 5 بلوک  آرماتور بندی فنداسیون انجام 
شــده می باشــد و مابقــی تــا 50 درصــد آرماتــور بنــدی 

فنداسیون انجام شده است.
وی بــه بیــان گزارش پیشــرفت پــروژه ۴8۴ واحدی 
شــهرک فجــر ســاوه )بــام ســاوه( در طــرح اقــدام ملــی 
مســکن پرداخــت و افــزود: در ایــن پــروژه از مجموع 2۶ 
بلــوک تعــداد ۹بلــوک بتــن ریــزی فنداســیون بــه انجــام 
رسیده و تعداد 2بلوک ستون ها بتن ریزی شده و تعداد 
۴ بلــوک خاکبــرداری واماده پی کنــی و مابقی بلوکها در 

حال خاکبرداری می باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص 
پیشرفت پروژه ی ۹80 واحدی کوی شهید بهشتی شهر 
ســاوه )کوی مهر( در طرح اقدام ملی مســکن نیز گفت: 
این پروژه در ســه ســایت در حال اجرا می باشــد که در 
ســایت شــمالی انجــام مراحــل  محصــور ســازی و خــاک 
بــرداری و  آمــاده ســازی و ریــگالژ ســطح خــاک بــرداری 
کامل انجام شده و تعداد ۴ بلوک بتن مگر فنداسیونها 
بــه انجــام رســیده اســت. وی افــزود: در ســایت جنوبــی 
عملیــات خــاک بــرداری انجــام گردیده و در حــال ریگالژ 
ســطح خاک برداری میباشــد و همچنین ســایت شــرقی 

کامل خاک برداری صورت گرفته است.
مرزبــان خاطرنشــان کــرد: در شهرســتان ســاوه 5 
هزار و 228 متقاضی ثبت نام انجام داده که 2 هزار و 

۶00 نفر پس از پاالیش، واجد شرایط شدند.

فرصت 15 روزه مالکان 
منازل متروکه و مخروبه 

سنندج  برای تعیین تکلیف
مدیــر شــهرداری منطقــه یک ســنندج با اشــاره به 
شناســایی برخی از منازل متروکه و مخروبه و احتمال 
ریزش و تخریب آن ها گفت که با نصب بنر به مالکان 
این بناهای فرسوده هشدار داده شد که در فرصت15 
روز بــا مراجعه به شــهرداری نســبت بــه تعیین تکلیف 

بنای خود اقدام کنند. 
بــه گــزارش ایســنا،علیرضا کاظمــی بــا بیــان اینکــه 
ـکونی در ســطح منطقه یــک  ـازل مسـ ـیاری از منـ بسـ
ســنندج جزو بناهای فرســوده و متروکه هســتند، اظهار 
کــرد: ســاختمان های متروکــه و مخروبــه مــی تواننــد در 
زمــان بارندگــی دچــار ریــزش، تخریــب و باعــث به خطر 
افتــادن جــان شــهروندان شــوند. وی بیــان کــرد: منــازل 
متروکــه و مخروبــه ســطح منطقه شناســایی شــده ولی 
متاســفانه برخــی از ایــن بناهــا خالــی از ســکنه اســت و 

مالک آن هم مشخص نیست.
مدیر شــهرداری منطقه یک ســنندج از ارائه مهلت 
15 روزه بــه مالــکان منــازل و ســاختمان های فرســوده و 
متروکــه خبــر داد و گفــت: در مرحله اول با دادن مهلت 
15 روزه و نصــب بنــر بــه مالــکان فرصــت داده شــده تــا 
بــا ارائــه مــدارک به شــهرداری منطقــه مراجعــه نموده و 
نســبت بــه ایمــن ســازی و یــا تخریــب ایــن بناهــا اقدام 
کننــد. وی خاطرنشــان کــرد: در راســتای ایمــن ســازی 
و جلوگیــری از حــوادث احتمالــی بــرای شــهروندان و 
ســاختمان های مجــاور اگــر مالکان پس از 15 روز مهلت 
ارائه شده به شهرداری مراجعه نکنند و مالک مشخص 
نشــود ایــن شــهرداری از طریق مراجع قضایــی اقدام به 

ایمن سازی این منازل می کند.

اخبـــــــــــــــــار اخبـــــــــــــــــار

اســتاندار البرز با اشــاره به موج چهارم 
شــیوع ویــروس کرونــا گفــت کــه وضعیــت 
اســتان بــه شــرایط قرمــز نزدیــک اســت کــه 
بــه همیــن منظور بایــد تمــام محدودیت های 

قانونی، اعمال شود. 
بــه گــزارش ایرنــا، عزیزالــه شــهبازی در 
نشست ســتاد استانی مقابله با کرونا افزود: 
در نشســت روز شــنبه ســتاد ملــی مقابلــه با 
کرونــا اعالم شــد که اســتان های البرز و ایالم 

وارد موج چهارم شیوع کرونا شده اند.
وی با بیان اینکه اقداماتی از جمله تشدید 
اعمال دســتورالعمل های بهداشــتی،ضرورت 
ـد  ـوج جدیـ ـوص مـ انی در خصـ ـ ـالع رسـ اطـ
ویــروس جهش یافته کرونا و همچنین لزوم 
استفاده از ماسک های استاندارد و پرهیز از 
حضــور در اجتماعــات بایــد بــه صــورت جدی 
در دســتور کار قــرار گیــرد افــزود:  در ایــام 
تعطیــالت نــوروز، البرز بار بزرگــی از ترددها 
را متحمــل شــد و همچنیــن افراد بســیاری از 
این استان به سایر شهرستان ها سفر کردند 
و با بازگشت بخش عمده ای از آنها، بیماری 
شیوع باالیی پیدا کرده و با این روند تشدید 

نیز می شود.
شــهبازی گفــت: همچنیــن بــا افزایــش 
ترددهــا، آمــار تصادفــات و جراحــات و تلفات 
ناشــی از آن نیز فزونی یافته و قابل مقایســه 

با مدت مشابه سال قبل نیست.
وی افــزود: وضعیت بســیار نگران کننده 

و ســرعت فراگیــری در ویــروس جهــش یافتــه 
به مراتب بیشــتر اســت از این رو باید تدابیر 

ویژه تری اندیشیده شود.
اســتاندار البــرز در ادامــه با بیان اینکه  با 
کســانی کــه بــا تســت مثبــت کرونــا بــه ســفر 
رفتنــد بایــد برخورد قانونی جــدی صورت گیرد؛ 
اظهارکــرد: ایــن افراد همانند بمب هســتند که 

می توانند افراد زیادی را درگیر نمایند.

شــهبازی افــزود: هم اکنــون ه 53۹ نفر 
بیمــار کرونایــی در بیمارســتان های اســتان 
بســتری هســتند، که طبق آمارهای دانشــگاه 
علوم پزشــکی استان، تعداد بیماران مبتال به 
کرونا و بســتری در بیمارســتان های اســتان از 

تعداد پیک اول فراتر رفته است.
وی ادامــه داد: بــه همیــن منظــور نیــاز 
اســت تا مراکــز قرنطینــه را نیــز احصــا کرده و 

نسبت به راه اندازی آنها اقدام کنیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
به لزوم توســعه واکسیناســیون جامعه هدف 
در اســتان اشــاره و خاطــر نشــان کرد: باید از 
ظرفیــت واحدهــای بــزرگ داروســازی اســتان 
برای واردات واکسن بهره برداری کنیم چراکه 
ایــن واحدهــا دارای اعتبــار و تعامــالت بــاال 

هستند.

رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهــران 
ـریح آخریــن وضعیــت ثبــت نــام  ضمــن تشـ
ـدوره ای مجلــس از قطعــی  ـن میانـ داوطلبیـ
شــدن ثبت نــام 5۹۷ داوطلب در طی هفت 

روز خبر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا از اســتانداری تهــران، 
شکراله حسن بیگی در مورد آخرین وضعیت 
ـام داوطلبیــن میانــدوره ای مجلــس  ثبــت نـ

اظهــار کرد: روز گذشــته ثبت نــام از داوطبین 
میانــدوره ای مجلــس تمــام شــد کــه در ایــن 
دوره در مجمــوع ۹7۴ نفــر اقــدام به ثبت نام 
کردنــد و در نهایــت 5۹7 داوطلــب ثبــت نــام 
قطعــی شــدند کــه از امــروز اســتعالم آنهــا از 
مراکز چهار گانه و رســیدگی به صالحیتشــان 
در هیات هــای اجرایی و ســپس هیات نظارت 
آغاز می شود. وی با اشاره به اینکه ۹ درصد 

داوطبیــن یعنــی 5۶ نفــر خانــم و ۹1 درصــد 
یعنــی 5۴1 داوطلــب آقایــان هســتند، افزود: 
به لحاظ تحصیالت 28 داوطلب دارای مدرک 
لیســانس، فــوق لیســانس ۴1۴ داوطلــب، 
دکتــری 115 داوطلــب و ۴0 داوطلــب دارای 

تحصیالت حوزوی هستند.
رییس ســتاد انتخابات اســتان تهران در 
مــورد ترکیب ســنی داوطلبان عنــوان کرد: ۴1 

داوطلــب در رده ســنی 30 تــا 35 ســال؛ در 
رده سنی 3۶ تا ۴0 سال 113 داوطلب؛ ۴1 تا 
۴5 ســال 103 داوطلــب، ۴۶ تــا 50 ســال ۹2 
داوطلــب، 51 تــا 55 ســال 10۴ داوطلــب، 5۶ 
تا ۶0 ســال 85 داوطلب؛ ۶1 تا ۶5 ســال ۴3 
داوطلــب، ۶۶ تــا 70 ســال 13 داوطلب، 71 تا 
75 ســال 2 داوطلــب و بــاالی 75 ســال یــک 

داوطلب ثبت نام نهایی شدند.

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر با 
اشاره به هجوم موج دوم ملخ های صحرایی 
بــه اراضــی اســتان بوشــهر گفــت کــه در این 
راســتا بــا سم پاشــی 1۹۰۰ هکتــار از اراضــی 
مــورد هجــوم ملخ هــا، مــوج دوم ریــزش این 

آفت به اراضی استان بوشهر مهار شد. 
ی  ـ ـ ی ـخ صحرا ـ نیم، مل ـ زارش تسـ ـ گـ ه  ـ ـ ب
به عنــوان یک آفت بســیار خطرنــاک در جهان 
شمرده می شود که بر اساس آمارهای وزارت 
جهاد کشــاورزی از نظر وسعت پراکنی حدود 
13 میلیــون کیلومتــر مربــع از ســطح جهــان 
و حــدود ۶0 کشــور را مــورد تهدیــد قــرار داده 

است.
بــر اســاس ایــن گــزارش حملــه ملخ های 
صحرایــی برخــی از اســتان های جنوبی و غرب 
کشــور را تهدیــد می کنــد کــه بــه گفتــه فائــو، 
امــکان تــداوم هجــوم طغیانی آفــت ملخ های 
صحرایــی بــه عرصه هــای کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی کشــور وجــود دارد که ضــرورت توجه 

مدیــر دفتــر برنامه ریــزی و تلفیق ســتاد 
احیــای دریاچــه ارومیــه بــا انتقــاد از اینکــه 
آب از پشــت ســد شــهرچای ارومیــه در حــال 
ســرریز است اما رهاسازی به سمت دریاچه 
انجــام نمی شــود گفــت: معلــوم نیســت چــرا 
وزارت نیــرو حاضــر نیســت حقابــه دریاچه را 

واگذار کند. 
بــا  گفت وگــو  در  ی  ـ ـ ش ی ر ج ت د  و ع ـ ـ س م
ـنیم در ارومیــه، بــا اشــاره بــه  ـگار تسـ خبرنـ
آخریــن وضعیــت تونل انتقــال آب به دریاچه 
ارومیه اظهار داشــت: از دو ماه گذشــته تونل 
انتقال آب به مشکل آب رفتی برخورد کرده و 
بنابراین حفاری آن به ســبب خارج کردن گل 

و الی بسیار مشکل شده است.

وی تصریح کرد: پس تاریخ دقیقی برای 
افتتــاح و بهره بــرداری از تونــل انتقــال آب که 
هــزار و 200 متــر آن باقــی مانــده، نمی تــوان 

پیش بینی کرد.
مدیــر دفتــر برنامــه ریزی و تلفیق ســتاد 
احیــای دریاچــه ارومیــه در ادامــه بــا انتقاد از 
اینکــه آب از پشــت ســد شــهرچای ارومیه در 
حــال ســرریز اســت امــا رهاســازی بــه ســمت 
دریاچه انجام نمی شــود گفت: معلوم نیست 
چــرا وزارت نیرو حاضر نیســت حقابه دریاچه 

را واگذار کند.

حقابه زیست محیطی داده 
نمی شود

وی بیــان کرد: بی تردید زمانی که حقابه 
زیســت محیطی داده نشــود طبیعــت، گــرد و 
غبــار را بــه ســمت مــردم روانــه کــرده و باعث 
خشکســالی و ســرمازدگی می شــود بنابرایــن 

حرمت طبیعت را باید حفظ کرد.
تجریشی در ادامه افزود: با وجود اینکه 
وزارت نیــرو اعــالم کــرده بــود کــه در تاریــخ 
معینــی رهاســازی بــه ســمت دریاچــه انجــام 
خواهــد داد، امــا بــه تعهدات خــود عمل نکرد 
و در ایــن راســتا اگر مردم نســبت به مســائل 
زیســت محیطی حســاس نباشــند برخــی بــه 
ـازی و گرفتــن ســهم دریاچــه  دنبــال سدسـ
ارومیــه افتــاده و بــاز هــم باعــث خشــکی آن 

می شوند.

حقابه دریاچه ارومیه از سد»شهرچای« داده نشد

را  آفــت  ایــن  بــا  ژه در کنتــرل و مبــارزه  ـ ـ وی
دوچندان می کند.

ملــخ   آفــت  ریــزش  فزایــش  ا ال  ـ ـ ب دن به 
در شــبه جزیــره عربســتان و هجــوم آنهــا بــه 
اراضــی جنوبــی کشــور، بخشــی از  زمین هــا 
و محصــوالت کشــاورزی آلــوده بــه ایــن آفــت 
شــدند. 5 فروردیــن امســال شــاهد هجــوم 
مــوج دوم ملخ هــا بــه اســتان بوشــهر بودیــم 
کــه بــه گفتــه مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان بوشــهر ۴ شهرســتان 
ایــن اســتان درگیر مبــارزه با هجــوم ملخ های 

صحرایی بود.
ـبحانی از ریــزش ملخ هــا بــه  ـد سـ احمـ
و  بوشــهر  گنــاوه،  ــم،  ل ی د ی  ا ه ن  ا ت ـ ـ رس ه ش
دشتستان خبر داد و بیان کرد: در این راستا 
بــا ۴5 تیــم ردیابــی، 15 تیــم مبــارزه کننــده و 

افــزون بــر 50 دســتگاه ســم پاش در مناطــق 
مختلــف هجــوم آفــت ملخ بــه اراضــی مهار و 

کنترل شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ملخ هــا تاکنــون 
بــه مراتــع، مــزارع و باغ هــای اســتان بوشــهر 
خســارت وارد نکرده انــد خاطر نشــان کرد: در 
حــال حاضر ســطح مبارزه با ملخ هــای بال دار 
افــزون بــر 1۹00 هکتــار اراضــی ارزیابی شــده 

است.
جهــاد  ســازمان  نباتــات  حفــظ  ر  ـ ـ ی د م
کشــاورزی استان بوشهر با تاکید بر مبارزه با 
با پوره های آفت ملخ در اســتان تصریح کرد: 
اکنون همه کانون های ریزش ملخ در  استان 

به صورت کامل جمع آوری شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
بوشــهر هم از هجــوم ملخ های صحرایی به ۴ 

شهرستان این استان خبر داد و اظهار داشت: 
در مبــارزه بــا آفــت ملــخ در شهرســتان های 
بوشــهر، دیلــم، گنــاوه و دشتســتان از هجوم 

این آفت جلوگیری شد.
محمــد تقــی منوچهری با اشــاره به مهار 
هجــوم ملخ هــای صحرایــی به اســتان بوشــهر 
افــزود: مبــارزه بــا آفــت و ریــزش ملخ هــای 
صحرایی در مناطقی از شهرستان های گناوه، 
دیلــم، شــبانکاره و بوشــهر بــا وجــود مســاعد 
نبــودن شــرایط جویــدر ســطح 1۹00 هکتــار 

انجام شده است.
وی با اشــاره به سم پاشــی ۴2 هزار 800 
هکتار در ســال گذشــته اراضی استان بوشهر 
خاطر نشان کرد: احتمال هجوم دسته جمعی 
جدیــد ملخ هــا بــا وزش بادهای جنوبــی از 18 

فروردین وجود دارد.

موج دوم هجوم ملخ ها به اراضی کشاورزی استان بوشهر مهار شد 

ثبت نام قطعی 5۹۷ داوطلب در انتخابات میاندوره ای 
مجلس تهران 

استاندار: البرز در آستانه وضع قرمز قرار دارد
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