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معاون سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

در اروميه خبر داد:
انسجام سازمان آموزش فني و حرفه اي 

در گرو سند راهبردي مهارت 
گروه شهرستانها: معاون پژوهشي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور گفت: انسجام بخشي و تثبيت 
ــه اي در گرو تدوين و  ــازمان فني و حرف هويت س

اجراي سند راهبردي مهارت است.
ــي اداره كل آموزش  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــداهللا مهرعليزاده  ــه اي آذربايجان غربي، ي فني وحرف
ــي تدوين سند راهبردي  ــتين كارگاه آموزش در نخس
ــران و معاونين  ــارت و فناوري كه با حضور مدي مه
ــرقي،  ــي، آذربايجان ش ــان غرب ــتانهاي آذربايج اس
ــاه، تهران، زنجان،  ــتان، كرمانش ايالم، قزوين،كردس
ــز تربيت مربي كرج در اروميه  همدان، گيالن و مرك
ــازمان آموزش  ــدف غايي س ــد، افزود: ه برگزار ش
ــردي مهارت  ــند راهب ــن س ــه اي از تدوي فني وحرف
ــت و در  ــي به برنامه هاي مهارتي اس ــجام بخش انس
ــت را مى زند. وي  ــن بين برنامه ريزي حرف نخس اي
ــازمان آموزش  ــي از دغدغه هاي امروز س گفت: يك
ــدد به بحث  ــازمان هاي متع ــه اي ورود س فني وحرف
ــان يكپارچگي  ــت و در اين مي ــوزش مهارتي اس آم
مهارتها امري ضروري است. مهرعليزاده با بيان اينكه 
ــردي برنامه ريزي  ــندهاي راهب نياز امروز تدوين س
است اظهار كرد: يكي از حلقه هاي مغفول در توسعه 
كشور عمل نكردن به برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
ــتيم كه  ــت و به اذعان صاحب نظران ما ملتي هس اس
ــل مى لنگيم. معاون  ــوب حرف مى زنيم اما در عم خ
ــور با تقدير از  ــازمان آموزش فني و حرفه اي كش س
ــازماني كه  ــي ادامه داد: س ــان غرب ــي آذربايج ميزبان
ــد به  ــند تحول و طرح توجيهي باش ــد برنامه، س فاق
ــيه رفته و دچار روزمرگي مى شود. مهرعليزاده  حاش
ــزود: جدي نگرفتن و نيز ضعف توانايي نيروها از  اف
ــور است كه تالش،  ــيب هاي برنامه ريزي در كش آس
ــيب ها را به حداقل  پيگيري و عمل مى تواند اين آس
ــاند. وي با بيان اينكه نياز است هر استاني سند  برس
ــعه اي خود را تدوين كند ادامه داد: در اين سند  توس
ــتان و سپس  ــت سند مهارتي اس ــعه اي مى بايس توس
سندي كه جايگاه فني وحرفه اي را مشخص مى سازد 
تدوين گردد. اين مقام مسئول تصريح كرد: خروجي 
ــزايي در تدوين سند  ــهم بس اين كارگاه يك روزه س

راهبردي مهارت در كشور دارد.

بازديد مديركل راه وشهرسازي 
از محورهاي استان مركزي

ــركل راه  ــژاد مدي ــتانها: نصرالهه ن ــروه شهرس گ
وشهرسازي استان مركزي در بازديد از حوزه راهداري 
ــازي، فني واجرايي ونيز مسكن وساختمان بر  وراهس
ــاي مربوطه در تامين  ــت و تعامل ارگان ه لزوم حماي
زيرساخت ها تاكيد كرد.به گزارش روابط عمومي اداره 
كل راه وشهرسازي استان مركزي در طي بازديدي كه 
از پروژه هاي خمين ومحالت ودليجان انجام پذيرفت 
ــكالت  ــنا و مش از نزديك با روند اجراي پروژه ها آش
مربوط به حوزه ها را بررسي كردند. وي تاكيد نمودكه 
الزم است پروژهايي كه ازسال هاي پيش بدليل كمبود 
اعتبار متوقف مي باشد پيگيري ودر اسرع وقت شروع 
بكارگردندودرخصوص حوزه مسكن نيز افزودند شيوه 
ــده وتارفع مشكالت آن پيگير  نامه تعاوني ها ابالغ نش
ــت اين بازديدها  ــن موضوع خواهيم بود. گفتني اس اي
ــي خمين ومجتمع  ــتان 100 تختخواب ــامل بيمارس ش
فرهنگي دليجان وساختمان خبرگزاري خمين ومجتمع 
ــي واجرايي و نيز  ــالت و.... در حوزه فن فرهنگي مح
محور قورچي باشي ومحور خمين محالت وكمربندي 
ــدي در حال  ــب وكمربن ــان ومحورنراق وجاس دليج
ــازي پروژه هاي  ــن و.... در حوزه راهس ــداث خمي اح
مسكن مهر خمين شامل پروژه هاي: تعاوني مسكن107 
ــازه كمره و  واحدي مهرصدف و 80 واحدي سديدس
25 واحدي بناآفرينان مهرسازه و56 واحدي مهرشفق 
ــران و 96 واحدي مهر هدايت  ــدي مهركارگ و96واح
و... درحوزه مسكن و ساختمان قابل ذكراست: در اين 
ــتادي اداره كل راه وشهرسازي استان  بازديد مديران س
مركزي وروساي ادارات راه وشهرسازي شهرستانها و 
جمعي از مسوولين شهرستانهاي مذكورنصراله نژادرا 

همراهي كردند.

افزايش 10 درصدى مصرف آب 
با افزايش 2 درجه اى دما در اهواز 
ــركت آب و  ــل ش ــتانها: مديرعام ــروه شهرس گ
ــاله در فصل گرما، ميزان  فاضالب اهواز گفت: هرس
ــته به دليل  ــد و روز گذش مصرف آب به اوج مى رس
افزايش ناگهانى دما يكى از پرمصرف ترين روزها در 

فصل تابستان بود. 
ــى اظهار كرد: پيك مصرف آب در  غالم رضا برات
اهواز از ساعت 11 تا يك بعد ازظهر و عصر 18 تا 2 
بامداد است اما امسال خوشبختانه نسبت به سال هاى 

گذشته شرايط بهترى در اهواز داشتيم. 
ــانى غدير  وى افزود: با بهره بردارى از طرح آبرس
ــه 60 درصد  ــماره 2 ك ــن آب تصفيه خانه ش و تأمي
ــت اهواز را تأمين مى كند، به عالوه بر افزايش  جمعي
ــت و راندمان آب به ميزان مطلوبى  كيفيت آب، كمي
ــه ميزان مصرف آب  ــت. در روزهايى ك باال رفته اس
ــاى فاضالب به اوج  ــاال مى رود توليد تصفيه خانه ه ب

خود مى رسد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب اهواز ادامه  داد: 
ــا هر افزايش 2 درجه اى دما، ميزان مصرف آب 10  ب
درصد بيشتر مى شود. ميزان مصرف آب در روزهاى 
گرم تابستان به 40 مترمكعب در روز رسيده است. 

ــازى  ــانى و فرهنگ س ــد: اطالع رس وى يادآورش
ــته  ــرف آب در صرفه جويى آن تأثير مثبتى داش مص
ــرف آب  ــن در مص ــش از اي ــردم بايد بي ــت. م اس

صرفه جويى كنند. 
ــان كرد: صرفه جويى هاى صورت  براتى خاطرنش
ــرايط بحرانى كمبود آب كه در  گرفته، اهواز را از ش
ــور حاكم شده دور كرده و بحران كمبود آب  كل كش
به حداقل رسيده است، البته كم فشارى  آب در مناطق 
ــبختانه منجر به  ــاهده مى شود اما خوش مختلف مش

بحران آب و در نهايت جيره بندى نشده است. 
ــالب اهواز گفت:  ــركت آب و فاض مديرعامل ش
ــبختانه در  ــور خوش ــران آب در كش ــود بح ــا وج ب
ــكل فنى يا  ــواز قطعى آب نداريم، مگر اين كه مش اه
ــتگى در تصفيه خانه ها يا شبكه هاى انتقال آب  شكس

پيش بيايد. 

كسب ركورد جهاني عمر نسوز در 
پاتيل هاي مذاب فوالد مباركه اصفهان

ــكاري تنگاتنگ مركز  ــتانها: با هم ــروه شهرس گ
ــاتيد دانشگاه علوم سراميك  ــوز فوالد مباركه، اس نس
ــوز مهرگداز و در نهايت  و شركت فرآورده هاي نس
ــوز توليد شده در داخل كشور،  با بكارگيري مواد نس
ــذاب فوالد مباركه  ــوز در پاتيلهاي م ركورد عمر نس

اصفهان به 205 ذوب رسيد.
ــر مركز  ــان مدي ــا صوفي ــر را غالمرض ــن خب اي
ــتاي  ــوز فوالدمباركه اعالم نمود و افزود: در راس نس
ــوص كاهش  ــه درخص ــوالد مبارك ــت هاي ف سياس
هزينه ها، بومي سازي مواد نسوز و كسب ركوردهاي 
جهاني، عمر نسوز پاتيل با  به كارگيري از مواد نسوز 
داخلي به ركورد عمر 205 ذوب و متوسط عمر 188 
ذوب رسيد كه در نوع خود در پاتيل هاي فوالدسازي 
ــيار باال و قابل توجهي بوده، خصوصاً اينكه  عمر بس
ــب گرديده  ــورد با آجرهاي توليد داخل كس اين رك
ــت. غالمرضا صوفيان در ادامه ركورد قبلي عمر  اس
ــه تعداد 201 ذوب  ــوز پاتيل در فوالدمباركه را ب نس
ــط 180 ذوب و با استفاده از آجرهاي نسوز  و متوس
ــركت هاي توليد كننده مواد نسوز  يكي از بهترين ش
خارجي بيان كرد و افزود: كسب ركورد 205 ذوب با 
ــتفاده از آجرهاي توليد داخل، بسيار حائز اهميت  اس

است. 
ــال  ــب اين موفقيت را حاصل 23 س ــان كس ايش
ــمت هاي مربوطه در تعيين  كار و تالش تنگاتنگ قس
ــوزچيني در  كيفيت ها و انجام طرح هاي مختلف نس
ــذاب خواند و گفت:  ــا و تانديش هاي مواد م پاتيل ه
ــده است  به همين منظور طرح هاي مختلفي انجام ش
ــوزچيني پاتيل  ــه برخي از آنها عبارتنداز: طرح نس ك
ــي، دولوميتي،  ــي، آلومينايي، آلومينا گرافيت آندلوزيت
ــوزچيني  ــرح نس ــت ط ــي و در نهاي ــت كربن منيزي
ــت فوق با  ــوده كه موفقي ــت كربني ب ــا منيزي آلومين
ــت كربن با پايه  ــمند آلومينامنيزي ديرگدازهاي هوش

كوراندومى توليدات داخلي به دست آمده است. 

كولرهاى آبى در كرمانشاه 10 درصد 
مصرف آب را افزايش مى دهند

ــركت آب و  ــل ش ــتانها: مديرعام ــروه شهرس گ
ــاه گفت: بيش از 10 درصد  ــتان كرمانش فاضالب اس
ــهر كرمانشاه توسط  ــده در ش از آب هاى مصرف ش
ــاى آبى صورت مى گيرد كه اين زنگ خطرى  كولره

براى منابع آبى اين استان مى باشد.
ــاره به اينكه افزايش دماى هواى  رضا كرانى با اش
ــهرها را  عامل اصلى افزايش ميزان مصرف آب در ش
ــت، اظهار داشت: متاسفانه  به دنبال خود خواهد داش
دماى هوا در تابستان امسال نسبت به دوره هاى مشابه 

سال هاى گذشته به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه 
ــث مصرف آب در  ــال در بح ــاره به اينكه امس با اش
ــد 40 درصد بوده ايم، گفت:  ــاهد رش ــتان ش اين اس
ــانى هاى صورت  ــدار و نيز اطالع رس ــم هش على رغ
ــاه  ــتان كرمانش گرفته هنوز ميزان مصرف آب در اس
ــتانداردهاى روز دنيا فاصله  از ميانگين كشورى واس

بسيارى دارد.
ــرف آب در  ــى مص ــترين دوره زمان ــى بيش كران
ــا پانزدهم مردادماه  ــاه را از پانزدهم تيرماه ت كرمانش
ــعه يافته  ــورهاى توس ــرد و افزود: در كش ــوان ك عن
ميانگين مصرف آب روزانه كمتر از 150 ليتر مى باشد 
ــفانه در ايران و به ويژه در كرمانشاه  كه اين رقم متاس

بيشتر از 240 ليتر در شبانه روز است.
ــه نمى توان عامل  ــاره به اينك ــه با اش وى در ادام
اصلى اين افزايش ميزان مصرف را صرفا شهروندان 
عنوان كرد، گفت: برخى از عوامل همانند، فرسودگى 
ــهر تا حدى باعث  ــبكه هاى آبرسانى در سطح ش ش

پرت آب و افزايش ميانگين مصرف آب مى شوند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه 
ــده در  گفت: بيش از 10 درصد از آبهاى مصرف ش
شهر كرمانشاه توسط كولرهاى آبى صورت مى گيرد 
ــتان  ــراى منابع آبى اين اس ــگ خطرى ب ــه اين زن ك

مى باشد. 
ــت: تالش تمامى پرسنل شركت  كرانى بيان داش
ــاه جلوگيرى از جيره بندى شدن آب  آبفاى كرمانش
ــهر است، لذا از شهروندان درخواست  در محالت ش
ــتفاده ديگر شهروندان در كرمانشاه در  داريم براى اس
ــترى  ــرف اين مايه حياتى وخدادادى تالش بيش مص

داشته باشند.

وضعيت گنبد مسجد جامع عباسى (مسجد امام) 
ــت كه بحرانى است و هر روز شاهد  ــالى اس چند س
اتفاقى نو در آن هستيم چنانچه در چند روز اخير نيز 
ــاهد ريزش بخشى از كاشى هاى گنبد مسجد امام  ش
بوده ايم كه 20 سال پيش مرمت آن انجام شده بود.

به گزارش مهر، ميدان نقش جهان اثرى است كه 
ــده و زيبايى آن در جهان  ــم اكنون ثبت جهانى ش ه
ــطه آن  ــت. اثرى كه به واس ــزد خاص و عام اس زبان
بسيارى از گردشگران خارجى به ايران سفر مى كنند 
ــارى خاص آن را كه  ــد از اين ميدان و معم و بازدي
ــت، در برنامه كارى  باقى مانده از دوران صفوى اس

خود قرار مى دهند.
ــيارى از آثار واقع در اين ميدان  اما هم اكنون بس
ــت و در  ــوولين اس ــد توجه بيش از پيش مس نيازمن
صورتى كه رسيدگى به موقع به اين آثار انجام نگيرد 
ــن آثار تاريخى و  ــاهد تخريب در اي به طور حتم ش
ــيارى از كارشناسان  فاخر خواهيم بود نكته اى كه بس
ــد دارند و بر اين  ــراث فرهنگى بر آن تاكي حوزه مي
ــك طرف و از  ــه آلودگى هاى صوتى از ي ــد ك باورن
ــايش  ــالى در اصفهان فرس طرف ديگر نم و خشكس
ــى اصفهان به همراه  ــيارى را براى بناهاى تاريخ بس
ــر اصولى را هم دليلى  ــه آنها مرمت هاى غي دارد. البت
بر تخريب همين بناهاى تاريخى مى دانند و از چنين 
ــال 1389 خبرگزارى مهر  رويه اى گاليه دارند. در س
وضع ناخوش گنبد مسجد امام را به متوليان گوش  زد 
كرد و در گزارشى كه بازخورد بسيارى داشت تالش 
داشت تا مرمت اين گنبد را به مسئولين گوشزد كند 
ــالى از اين موضوع مى گذرد و همچنان  حال چند س
داربست هايى بر روى گنبد مسجد جامع عباسى قرار 
گرفته تا چند ترك از كاشى هاى گنبد را مرمت كنند 
اما اكنون شاهد فرو ريختن كاشى هاى بخشى از گنبد 
مسجد امام هستيم كه مساحت قابل توجهى دارد. در 
ــه اين حرفه به  ــى ك اين خصوص يك مرمتگر كاش
ــل به نسل در اين خانواده دنبال مى شود،  صورت نس
ــجد  ــمت از گنبد مس ــه  مهر گفت: مرمت اين قس ب
امام كه هم اكنون شاهد ريزش كاشى هاى آن هستيم 

نزديك به 20 سال پيش انجام شده بود.
ــد مرمت  ــن مقضى ادامه داد: به نظر مى رس حس
ــى نبوده و به  ــال پيش اصول ــى ها در 20 س اين كاش
همين سبب هم اكنون شاهد ريزش آن هستيم و اميد 
است كاشى هايى كه هم اكنون مرمت مى شوند دوام 
الزم را داشته باشند. وى در بخش ديگرى از سخنان 
ــى ها  ــتفاده از دريل برقى براى تخريب كاش خود اس
ــايلى نظير آن را عاملى موثر در ايجاد ارتعاش  و وس
دانست و بيان داشت: به طور قطع براى مرمت بنايى 

كه عمرى 400 ساله دارد بايد با احتياط عمل كرد.
ــى  كار اصفهانى در پاسخ به اين نكته كه  اين كاش
ــى تنها 20 الى  ــتند عمر مفيد كاش برخى معتقد هس

ــال است نيز به مهر گفت: اين حرف جديدى  30 س
ــنوم و بايد در پاسخ به آن گفت؛ در  ــت كه مى ش اس
ــتند به  ــرايط حاضر چون برخى مرمت را بلد نيس ش

جاى مرمت آن را نوسازى مى كنند.
ــال پيش  ــه 39 س ــك ب ــه داد: نزدي ــى ادام مقض
ــيخ لطف اهللا را مرمت  ــجد ش ــى هاى گنبد مس كاش
ــت  ــكلى براى آن پيش نيامده اس كرديم و هنوز مش
ــى هاى آرامگاه واله در تخت فوالد اصفهان  و يا كاش
ــال مشكل پيدا كرد كه شهردارى چون  پس از 38 س
ــت كل كاشى ها  نيروى الزم براى مرمت آن را نداش
ــى كردد كه اين كاشيهاى جديد  را جمع و از نو كاش

پس از دو سال فرو ريخت.
وى همچنين عمر مرمت كاشى هاى گنبد مسجد 
شيخ لطف اهللا را پيش از انقالب اسالمى عنوان كرد 
ــت نيست كه عمر كاشى هاى  و گفت: اين ادعا درس

گنبد را تنها 20 سال بدانيم.
ــازمان  ــگرى س ــاون ميراث فرهنگى و گردش مع
ــتان اصفهان نيز در اين خصوص  ميراث فرهنگى اس
ــگار مهر گفت: مرمت  ــن تاييد موضوع به خبرن ضم
ــده است و ما از  ــجد امام هم اكنون آغاز ش گنبد مس
ــاز كرده و كار در حال  ــك نقطه روند مرمت را آغ ي
ــه اين امر در  ــى باتوجه به اينك ــت ول جلو رفتن اس
ــت و در محدوده و حريم  ــاع در حال انجام اس ارتف
ــت و ظرافت خاصى  ــتيم بايد با دق ثبت جهانى هس
موضوع را پيگيرى كنيم. ناصر طاهرى ادامه داد: پيش 
ــجد امام  ــالم كرده بوديم كه گنبد مس ــن هم اع از اي
ــبندگى  ــى ها ديگر چس وضعيت خوبى ندارد و كاش

الزم را ندارد و ممكن است ريزش داشته باشد.
ــت: در شرايط موجود ناچار هستيم  وى بيان داش
كه كل گنبد را مرمت كنيم البته برخى از نقاط نيازمند 

ــت اما در هر صورت كل گنبد را  مرمت موضعى اس
بايد مرمت كرد. معاون ميراث فرهنگى و گردشگرى 
ــاره  ــتان اصفهان با اش ــازمان ميراث فرهنگى اس س
ــرك از 16 ترك گنبد  ــه ت به اينكه تاكنون مرمت س
ــجد امام به اتمام رسيده است بيان داشت: مرمت  مس

ترك هاى كنارى آن را هم اكنون آغاز كرده ايم.
ــت: اين سه ترك پيش از اين مرمت  وى بيان داش
ــت البته هيچ  ــده بود و نياز فورى به مرمت داش نش
ــى هاى اين گنبد مربوط به دوران صفوى  يك از كاش
ــجد امام را نيازمند  ــت. طاهرى مرمت گنبد مس نيس
ــت و بيان داشت: اين گنبد 16 ترك دارد  زمان دانس
ــكل  ــل مصالح براى اجراى كار در آنجا مش كه حم
ــاال نيز چك گردد  ــت و بايد كيفيت مصالح در ب اس
ــت به  ــاى كار ممكن اس ــچ و مصالح در پ ــون گ چ
ــد  ــكل پيدا كرده باش ــردن ارتفاع مش ــبب طى ك س
ــيارى از كارهاى خود را در كارگاهى در  البته ما بس
ــن گنبد انجام مى دهيم. معاون ميراث فرهنگى و  پايي
گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى استان اصفهان در 
ــخ به اين سوال كه گويا  ــخنان خود در پاس ادامه س
مرمت كاشى هاى فرو ريخته نزديك به 20 سال پيش 
ــت: عمر كاشى در بهترين  ــده بود بيان داش انجام ش
ــرايط 20 الى 30 سال است و در واقع كاشى تنها  ش
ــته تزئينى است. طاهرى بيان داشت: كاشى  يك پوس
يك اليه حفاظتى است و در اثر فرسايش و باران هاى 
اسيدى و... آسيب خواهد ديد. وى با اشاره به اينكه 
هنوز احتمال ريزش كاشى ها در قسمتهاى خطرناك 
ــن در خصوص تامين  ــود دارد. طاهرى همچني وج
بودجه مرمت اين گنبد و اينكه آيا در تامين اعتبار آن 
مشكلى وجود دارد يا خير به مهر گفت: چون اين اثر 
در محدوده ثبت جهانى است از محل پايگاه جهانى 

بودجه الزم به آن اختصاص مى يابد.
در همين خصوص يك كارشناس عرصه ميراث 
فرهنگى و متخصص سازه و ژئوفيزيك در گفتگو با 
خبرنگار مهر بيان داشت: ماندگارى كاشى  كارى نياز 
ــفالت  ــتر مقاوم و پايدار دارد؛ همانطور كه آس به بس
ــاس دارد و پوشش  ــاس و زير اس خيابان نياز به اس
كاهشى هم نياز به اليه هاى مهندسى زير كاشى دارد. 
ــه داد: اين اليه ها به لحاظ  ــاه كرمى ادام عبدالعظيم ش
ضخامت، مرغوبيت و كيفيت مصالح بايد طراحى و 
مطالعه شود. وى ادامه داد: متاسفانه شناسايى مهندسى 
ــجد امام به هم خورده است چنانچه ديوار  گنبد مس
جنوبى آن كه پشت محراب مى باشد دچار هوازدگى، 

نمك زدايى و ترك خوردگى شده است.
شاه كرمى بيان داشت: رطوبت زمين، داخل ديوار 
ــعود نموده، تبخير شده و كاهش مقاومت زمين و  س

ديوار باعث رانش ديوار زير گنبد مى شود.
اين كارشناس عرصه ميراث فرهنگى و متخصص 
ــازه و ژئوفيزيك در بخش ديگرى از سخنان خود  س
ــى كارى و  ــت: ضخامت گچ بين اليه كاش بيان داش
ــته اصلى گنبد بسيار زياد است و اين ضخامت  پوس
بايد سازه اى باشد نه مالت پر كننده چون بايد برش 
و كشش تحمل كند. وى در ادامه سخنان خود گفت: 
ــه دليل ضعف  ــى ها ب ــدن» كاش علت موج و «در ش
ــاه كرمى تاكيد كرد: به هر حال  ــت. ش زيرسازى اس
ــى  ــدان نقش جهان بايد با تكيه بر مهندس فضاى مي

حفاظت شود نه باستان شناسى و هنرى.
اين كارشناس عرصه ميراث فرهنگى و متخصص 
ــازه و ژئوفيزيك ادامه داد: فرايند بررسى و كنترل  س
ــد از زمين و مصالح، پى، تركيب و رطوبت زمين  باي
ــاختار گنبد آغاز شود و در واقع  ديوارهاى باربر و س

زيرسازى و روكش گنبد در انتها است.
وى بيان داشت: در واقع نبود طرح هاى جزئيات 
ــتگى مصالح و مصالح نا  ــى، هوازدگى، خس مهندس
مرغوب، عدم حفاظت و نگهدارى مناسب با شرايط 
مصالح و محيطى باعث تشديد در خسارت مى شود 
ــاختار ميدان نقش جهان و پل هاى  و اين موضوع س

خواجو و سى و سه پل را گرفته است.
ــاه كرمى بيان داشت: براى خروج از بن بست  ش
بايد به فكر ايجاد ساختارهاى مهندسى با پشتوانه نرم 

افزارى مهندسى متناسب بود.
ــار مى رود  ــر در هر صورت انتظ ــه گزارش مه ب
ــجد امام با توجه به شرايطى كه هم  مرمت گنبد مس
اكنون در آن به سر مى برد در سريع ترين زمان ممكن 
ــى كه مورد تاكيد كارشناسان و  و با شيوه اى مهندس
مهندسين است انجام شود چرا كه مشاهده وضعيت 
كنونى اين گنبد در شأن استانى چون اصفهان نيست 
ــوص آن تدبير كرد كه  ــه اى در خص ــد به گون و باي

مرمتى اصولى را شاهد باشيم.

كاشى هاى گنبد مسجد امام اصفهان فرو ريخت
هزينه هايى كه بدون مهندسى صرف مى شود

خبر

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان سمنان، گفت: 
سيل در روستاهاى گرمسار و آرادان به مصدوميت 9 
ــد كه امدادگران با امدادرسانى 32 ساعته  نفر منجر ش
خود همه مصدومان را مداوا و سيل زدگان حادثه ديده 

را به محل امن انتقال دادند.
ــن  ــمنان، دكتر «حس ــنا، منطقه س به گزارش ايس
ــتان  ــكراللهى» مدير عامل جمعيت هالل احمر اس ش
ــاعت 16:20  ــالم اين خبر گفت: در س ــمنان با اع س

دقيقه روز جمعه 24 مردادماه پس از تماس اورژانس 
با هالل احمر مبنى بر وقوع سيل در سه روستاى رامه 
ــرق  ــن و چهار طاق واقع در شمال ش ــاال، رامه پائي ب
شهرستان آرادان بالفاصله تيم ارزياب به منطقه اعزام 
و بعلت قطع راه هاى ارتباطى و نياز به تيم هاى بيشتر 
ــيالب نيز به منطقه اعزام  ــانى 2 تيم س براى امدادرس

شد.
ــه نزديك به 32  ــن عمليات ك ــزود: در اي وى اف

ــامل 250  ــد، 62 خانوار ش ــاعت به طول انجامي س
ــور به موقع عوامل  ــر حادثه ديده بودند كه با حض نف
ــان كه منازل  ــدارى 68 نفر از آن ــر و راه هالل احم
ــيب جدى ديده بود به مناطق امن  ــان آس مسكونيش
ــد: اين سيل 9  ــكراللهى يادآور ش ــدند. ش منتقل ش
ــت كه به صورت سرپايى مداوا شدند.  مصدوم داش
ــتاها دچار كمبود آب  ــاكنان اين روس ــفانه س متأس
آشاميدنى و مواد غذايى شدند كه هالل احمر با توزيع 

بيش از 570 بطرى آب معدنى، 168 قوطى كنسرو، 
200 قرص نان، 20 كيلو خرما و 80 بسته بيسكوئيت 
ــتافت. مديرعامل هالل احمر استان  به كمك آنها ش
ــمنان تصريح كرد: در اين عمليات كه ساعت 24  س
ــيد 3 تيم امدادى  ــرداد به پايان رس ــنبه 25 م روز ش
هالل احمر متشكل از 9 امدادگر و نجات گر به همراه 
سه دستگاه آمبوالنس و خودروى امدادى در منطقه 

حادثه ديده حضور داشتند.

در حال حاضر چشم اميد شرق تهران به راه اندازى 
تصفيه خانه شماره 7 در سد ماملو است كه تمام سعى 

ما بر اين است كه تا اوايل پاييز راه اندازى شود.
ــى و توسعه شركت آب و فاضالب  معاون مهندس
استان تهران گفت: سد لتيان يك دوم و الر يك بيست 
و هفتم ظرفيت مخزن آب دارد، لذا ساكنين شرق تهران 

روزهاى سختى پيش رو دارند.
ــعه  ــى و توس ــا نوذرى پور، معاون مهندس عليرض
شركت آب و فاضالب استان تهران در گفت و گو با ايلنا 
در خصوص اعالم وضعيت اضطرارى سدهاى تهران 
به لحاظ ذخيره آبى گفت: در سدهاى لتيان و الر ذخيره 
آب به حداقل ممكن كاهش يافته اما سدهاى اميركبير و 

طالقان وضعيت ذخاير چندان بحرانى نيست.
ــدهاى  ــره آب س ــته ذخي ــزود: روز گذش وى اف
ــال  ــابه س ــبت به مدت مش تامين كننده آب تهران نس
ــته 500 ميليون متر  ــال گذش ــى 25 مرداد 2 س 91يعن

مكعب اختالف را نشان مى دهد.
نوذرى پور تصريح كرد: با اعمال مديريت مصرف از 
سوى مردم مى توانيم از وضعيت بحرانى عبور كنيم و 

در غير اين صورت در پاييز دچار مشكل مى شويم.
ــم اميد  ــان كرد: در حال حاضر چش وى خاطرنش
شرق تهران به راه اندازى تصفيه خانه شماره 7 در سد 
ــت كه تمام سعى ما بر اين است كه تا اوايل  ماملو اس

پاييز راه اندازى شود.
ــى و توسعه شركت آب و فاضالب  معاون مهندس
ــرق شرايط  ــتان تهران با بيان اينكه تهران بويژه ش اس
خاصى را سپرى مى كند، از مردم خواست كه مديريت 
ــرا چنانچه بارندگى  ــرف آب را جدى بگيرند زي مص
نداشته باشيم روزهاى سختى در انتظارمان خواهد بود.

ــر از برنامه  ــرد: در حال حاضر غي ــح ك وى تصري
بهره بردارى از تصفيه خانه شماره 7 به كمك شهردارى 
ــتيم تا بتوانيم تاحدى از  تهران بدنبال حفر چاه نيز هس

اين اوضاع عبور كنيم.
ــعى مى كنيم كه  نوذرى پور گفت: حتى المقدور س
قطعى يا جيره بندى آب نداشته باشيم به شرطى كه مردم 
مصرف خود را مديريت كنند اما كاهش فشار آب يكى 

ــت اجراى وزارت نيرو است. وى  از گزينه هاى در دس
تاكيد كرد: چنانچه مشتركين پر مصرف به اخطارهاى 
ــانند برخوردهاى جدى  وزارت نيرو جامه عمل نپوش
ــورد مصرف كنندگان  ــت يعنى در م ترى خواهيم داش
ــى و مراكز نظامى محدوديت مصرف اعمال  غيرخانگ
ــخصى آب تحويل  ــود به اين نحو كه حجم مش مى ش

ــت  ــده اجازه برداش مى دهيم و بيش از ميزان تعيين ش
ــح كرد: در  ــئول تصري ــت. اين مقام مس نخواهند داش
حال حاضر ذخيره مفيد دو سد الر و لتيان 75 ميليون 
ــت يعنى لتيان از 85 ميليون متر مكعب  متر مكعب اس
ظرفيت ذخيره آب 40 ميليون متر مكعب و الر از 950 
ميليون متر مكعب ظرفيت فقط 35 ميليون متر مكعب 
آب دارد بنابراين حجم مخازن سد ها خالى شده است 

كه بايد با بارندگى و البته كمك مردم حل شود.

مصدوميت 9 نفر در سيل گرمسار و آرادان

سدهاى الر و لتيان خالى شد

مسئول يگان حفاظت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى 
ــوزى در  ــتان دامغان از وقوع يك فقره آتش س شهرس
ــپيرو در شمال اين شهرستان خبر داد  مراتع ييالقى اس
و گفت: خسارت وارده در پى وقوع آتش سوزى، 400 

ميليون ريال برآورد مى شود.
به گزارش ايسنا، منطقه سمنان، «سيدحسين ميرعماد» 
ــاره به وقوع آتش سوزى در مراتع ييالقى اسپيرو  با اش
ــته افزود: بر اساس  ــتان دامغان طى روز گذش شهرس
گزارش دريافتى از دامداران مرتع ييالقى اسپيرو مبنى 
ــطح مراتع، سه اكيپ از نيروهاى  بر وقوع حريق در س
ــتان براى مهار  اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرس

حريق به محل مورد نظر اعزام شدند.
ــا تأكيد بر اينكه 15 هزار بوته دچار حريق و  وى ب
آتش سوزى شده است، خاطرنشان كرد: خسارت وارده 
ــوزى در مرتع ييالقى اسپيرو 400  در پى وقوع آتش س
ميليون ريال برآورد مى شود. مسئول يگان حفاظت اداره 

ــتان دامغان تصريح  منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرس
ــهردارى كالته رودبار از  كرد: نيروهاى آتش نشانى ش
توابع بخش مركزى شهرستان دامغان در مهار و اطفاء 

حريق همكارى قابل تقديرى داشتند.
ــال، چهار فقره  ــادآورى اينكه پارس ــاد با ي ميرعم
ــطح مراتع و جنگل هاى شهرستان  ــوزى در س آتش س
دامغان به ميزان 15,4هكتار به وقوع پيوست، گفت: كار 
اطفاء حريق از سوى يگان حفاظت اداره منابع طبيعى 
ــا همراهى و همكارى  ــتان ب و آبخيزدارى اين شهرس
نيروهاى امدادى، شهردارى ها و آتش نشانى انجام شده 
ــان كرد: اين شهرستان، 543 هزار  است. وى خاطرنش
ــعت  ــار مرتع دارد كه 14,5 درصد از وس و 343 هكت
ــتان و 40,25 درصد از مساحت شهرستان را مرتع  اس
ــاس اين گزارش، منطقه ييالقى  تشكيل مى دهد. براس
اسپيرو در 75 كيلومترى شمال دامغان و باالدست شهر 

كالته رودبار واقع شده است.

ــتانها: همايش يك روزه اى با عنوان  گروه شهرس
ــرمايه گذارى در شركت مخابرات،  اصول و مبانى س
ــركت مخابرات استان  ــالن اجتماعات ش در محل س

مركزى برگزار گرديد. 
ــن گزارش، اين همايش با حضور دكتر  بر پايه اي
ــگاه، مهندس مشيدى، مدير  ــتاد دانش وكيلى فرد، اس

ــرى از مديران  ــتان و جمع كثي ــل مخابرات اس عام
ــركت  ــى و ادارى ش ــاى فن ــان حوزه ه و كارشناس
ــالن اجتماعات  ــتان مركزى در محل س مخابرات اس
ــان اين همايش،  ــركت برگزار گرديد.  درپاي اين ش
ــت تخصصى همكاران مجموعه مديريت مالى  نشس

واقتصادى، بادكتر وكيلى فرد برگزار گرديد. 

15 هزار بوته در حريق اسپيرو دامغان سوخت

برگزارى همايش اصول ومبانى سرمايه گذارى 
درشركت مخابرات استان مركزى

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139360313012000825 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تكاب تصرفات  ما لكانه و بال معارض 
متقاضي آقاي عباس لوحي اغول بيك فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 1816 صادره از تكاب در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 118/75 مترمربع پالك 357 فرعي 43  اصلي واقع در شهرستان تكاب- خيابان 
بسيج- سه راه مسجد- مسجد حضرت ابوالفضل خريداري از مالك رسمي آقايان حسينعلي كاوسي- شعبانعلي 
ارجمند- محبعلي ارجمند محرز گرديده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مى شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخوا ست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1393/05/11 -تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/05/27 

سهراب نوروزي - رئيس ثبت اسناد وامالك تكاب 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
وضعيت ثبتي اراضي و  قانون تعيين تكليف  موضوع  برابر راي شماره 139360313010005472 هيات اول 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بوكان تصرفات  مالكانه و بال معارض 
متقاضي آقاي ابراهيم فتاحي فرزند محمد سعيد به شماره شناسنامه 10 صادره از تكاب در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 248/47 متر مربع پالك 11039 فرعي از 130- اصلي مفروز و مجزي شده از پالك باقيمانده 
1337 فرعي از 130- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوكان خريداري از مالك رسمي آقايان جعفر و محمد 
مهتدي مع الواسطه محرز گرديده است . لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مى شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخوا ست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1393/05/27 -تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/11 

محمود خضرزاده- رئيس ثبت اسناد وامالك بوكان 
آگهي فقدان سند مالكيت

برابر  قريشي  جمال  سيد  آقاي  سردشت  دفتر 8  شماره 29989- 93/05/22  مصدق  محلي  استشهاد  شرح  به 
وكالتنامه شماره9183- 93/04/22 دفتر1091 تهران به وكالت از طرف آقاي عزيز محمودي سردشت مدعي 
است كه يك جلد سند مالكيت مقدار1 سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ پالك 443 اصلي واقع در بخش11- 
احمدي  عبدالرحمن  نام  به  چاپي698161  شماره  به  دفترجلد 16  صفحه 379  در  ثبت 2354  ذيل  كه  مهاباد 
صادر و تسليم شده سپس برابر سند رسمي شماره 15726- 85/8/28 دفتر8 سردشت به آقاي عزيز محمودي 
سردشت و دفتر امالك بيش از اين حكايتي ندارد، كه برابر اظهار مالك در اثر سهل انگاري مفقود شده است 
درخواست المثني آنرا نموده است. لذا طبق اصالحيه تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود تا چنانچه هر كسي مدعي انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي حداكثر ظرف 10 روز واخواهي خود را به اداره تسليم نموده و رسيد دريافت دارد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت قانوني و عدم وصول اعتراض برابر مقررات نسبت به صدور المثني سند مالكيت 

اقدام خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 05/27/ 93روز دوشنبه 

رئيس ثبت اسناد وامالك سردشت- رسول ابراهيمي   

آگهي فقدان سند مالكيت
به شرح استشهاد محلي مصدق شماره29990- 93/05/22 دفتر8 سردشت آقاي سيد جمال قريشي برابر و 
مدعي  سردشت  محمودي  عزيز  آقاي  طرف  از  وكالت  به  تهران  دفتر1091  شماره9183- 93/04/31  كالتنامه 
است كه يك جلد سند مالكيت مقدار نيم سهم مشاع از15 سهم ششدانگ پالك443 اصلي واقع در بخش11- 
مهاباد كه ذيل ثبت2356 در صفحه385 دفترجلد16 به شماره چاپي698163  بنام عبدالخالق احمدي صادر و 
تسليم شده سپس برابر سند رسمي شماره15726- 85/08/28 دفتر8 سردشت به آقاي عزيز محمودي سردشت 
انتقال قطعي يافته است و دفتر امالك بيش از اين حكايتي ندارد، كه برابر اظهار مالك در اثر سهل انگاري 
مفقود شده است درخواست المثني آنرا نموده است. لذا طبق اصالحيه تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه هركسي مدعي انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهي حداكثر ظرف 10 روز واخواهي خود را به اداره تسليم نموده و رسيد دريافت 
دارد. بديهي است پس از انقضاي مهلت قانوني و عدم وصول اعتراض برابر مقررات نسبت به صدور المثني 

سند ماكيت اقدام خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 93/05/27 روز دوشنبه 

رئيس ثبت اسناد وامالك سردشت- رسول ابراهيمي   
آگهي فقدان سند مالكيت

به شرح استشهاد محلي مصدق شماره 29988- 93/05/22 دفتر8 سردشت خانم طوبي قرباني مدعي است 
كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك62 باقيمانده / 563 اصلي واقع در بخش11- مهاباد كه ذيل ثبت 
1471 در صفحه 247 دفترجلد 10 بنام عبدالخالق يگانه صادر و تسليم شده سپس مع اواسطه برابر سند رسمي 
شماره20623- 86/12/08 دفتر8 سردشت به ايشان انتقال قطعي يافته است و دفتر امالك بيش از اين حكايتي 
ندارد كه برابر اظهار مالك در اثر سهل انگاري مفقود شده است درخواست المثني آنرا نموده است. لذا طبق 
اصالحيه تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه هر كسي مدعي 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي حداكثر ظرف 10 روز واخواهي 
خود را به اداره تسليم نموده و رسيد دريافت دارد. بديهي است پس از انقضاي مهلت قانوني و عدم وصول 

اعتراض برابر مقررات نسبت به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 93/05/27 روز دوشنبه 

رئيس ثبت اسناد وامالك سردشت- رسول ابراهيمي   
رونوشت آگهي حصر وراثت

نادعلي گوهري خوئي سلماسي داراي شناسنامه شماره 220 به شرح دادخواست به كالسه 93- 446/ح 1 از 
اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسمر حاجي محمدي به 

شناسنامه 5 در تاريخ 93/4/7 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- اكبر گوهري خوئي سلماسي فرزند نادعلي نام پدر ش ش 913 ت ت 1359 پسر متوفي

2- اصغر گوهري خوئي سلماسي فرزند نام پدر نادعلي ش ش 769 ت ت 1362 پسر متوفي
3- مريم گوهري خوئي سلماسي فرزند نام پدر نادعلي ش ش 34 ت ت 1357 دختر متوفي 
4- اكرم گوهري خوئي سلماسي فرزند نام پدر نادعلي ش ش 730 ت ت 1364 دختر متوفي

5- نادعلي گوهري خوئي سلماسي فرزند يوسفعلي نام پدر ش ش 220 ت ت 1327 همسر متوفي
6- ولي حاجي محمدي فرزند قربانعلي نام پدر ش ش 48 ت ت 1305 پدر متوفي 

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مى نمايد تاهر كسي اعتراض دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف سلماس

ابالغ وقت 
خواهان فاطمه ناصرى دادخواستى به طرفيت خواندگان اختر دارابى و كبرى عليرضائى و سيما دارابى و احمد 
عليرضائى و عباس عليرضائى و و عباس دارابى و زهرا عليرضائى و حسين دارابى و حسن دارابى و ابوالقاسم 
كار  پايان  اخذ  به  الزام  ملك و  رسمى  به تنظيم سند  الزام  دادرسى و  خسارات  مطالبه  خواسته  به  عليرضائى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى كرج 
پالك 124 - 120 ارجاع و به كالسه  روبروى پارك نبوت –  بلوار مالصدرا –  ميدان نبوت –  واقع در كرج – 
9209982612101047 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1393/08/17 و ساعت 12:00 تعيين شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م/الف 10282    
منشى دادگاه حقوقى شعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى كرج – عاطفه نيكنامى

برگ اظهاريه 
انديشه فاز يك خ 14 غربى  مشخصات و اقامتگاه اظهاركننده : ميرحسين رسولى تولون فرزند مير ستوان – 

پالك 14 واحد 3 
موضوع اظهار نامه : امتناع همسرم كه حضانت فرزندمان به عهده اوست از اين امر 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب : سپيده اشرفى صادقبكلو مجهول المكان 
دادگسترى  هفت  شعبه  در  طالق  انجام  پيرو  كه  ميرساند  استحضار  به  بدينوسيله  رسولى  ميرحسين  اينجانب 
مورخ 93/3/5  به  پرونده 9309982640700346  شماره  و  دادنامه 9309972640700464  شماره  به  شهريار 
انجام شد حضانت و سرپرستى فرزندمان به همسرم واگذار شد كه ايشان در مورخ 93/5/9 با من تماس گرفت 
و گفت فرزندمان دلش براى من تنگ شده و او را نزد من آورد و در خيابان تحويل داد پس از دو روز با او 
تماس گرفتم براى پس دادن بچه و او از اين تحويل گرفتن امتناع كرد و پاسخ مرا با فحاشى و تند  خويى داد 
حال با توهين به شغلم و اينكه بچه بيقرارى مادرش را مى كند و مادرش قصد اين را دارد كه براى من پاپوش 

درست كند مراتب را به دادگاه محترم اعالم مى دارم.م الف 2341 
ميرحسين رسولى 


