
تجدید آگهی مزایده
فروش خودروهای مازاد بر نیاز شهرداری رابر

روابط عمومی شهرداری رابر

نوبت دوم

شـهرداری رابـر کرمـان بـه عنـوان مزایـده گـزار قصـد دارد تعـدادی از وسـائل موتوری خـود را به شـرح ذیل از طریـق مزایده 
عمومـی بـه فـروش برسـاند متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ نشـر آگهـی نوبت نـوم حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری 1398/3/6با 
مراجعـه بـه دبیرخانـه شـهرداری رابـر یـا از طریـق آدرس اینترنتی نسـبت بـه تهیه اسـناد مزایده اقـدام و از وسـائط نقلیه مـورد نظر 

در نقلیـه شـهرداری رابـر بازدیـد نمایند.

 مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری 1398/3/6 بوده که از طریق پست پیشتاز یا تحویل به دبیرخانه شهرداری رابرصورات گردد
 نشانی : کرمان شهرستان رابر شهر رابر بلوار شهید تندگویان ساختمان شهرداری کد پستی 7856135673 

جلسه بازگشایی پیشنهادات : ساعت 14 مورخ 1398/3/8در شهرداری رابر می باشد 
www.rabor.ir آدرس اینترنتی

مدلشماره خودرونوع خودروردیف
141385س179ایران65نیسان حمل زباله1

141379س177ایران65زردنیسان حمل زباله2

121384س833-65پژو3405

اتاق حمل زباله پرس5تنی4

شماره تماس 09133406155

به یک نفر مهندس عمران با حداقل 4 سال سابقه کار 
در دفتر فنی راه سازی جهت کار در منطقه بم نیازمندیم .

آگهی استخدام

 روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

آگهی مناقصات
شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان در نظـر دارد پـروژه  ها به شـرح جدول ذیـل، را از محـل اعتبـارات عمرانی از طریـق برگزاري 

مناقصـه عمومـی ، بـر اسـاس آيين نامـه برگزاري مناقصـات  به پيمانـكار واجد شـرایط واگـذار نمايد. کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از 
دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( 
بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحل ثبـت نام در 

سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ 98/02/24 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 98/02/30.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 98/03/09.
- زمان بازگشایی: ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 98/03/11.

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  )پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید 
عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا-             تلفن:034-31272012

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 
021-85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/ 
مناقصه گر« موجود است.

شرح موضوع شماره مناقصه
برآورداولیه     نوع مناقصهمحل اجرای پروژهمناقصه

)میلیون ریال(
مبلغ تضمین 

رتبه های مورد نیازشركت در مناقصه

488ع97 
تکمیل خط انتقال 

مخابرات

شهرک صنعتی شماره2 زرند
)کیلومتر 11 جاده زرند- 

کرمان(
191،000،000 ریال3800یک مرحله ای

حداقل پایه 5 
ارتباطات     

487ع97 )تجدید 
مناقصه(

اجرای روشنایی 
معابر

شهرک صنعتی سیرجان1
)کیلومتر3 بلوار شهید 

عباسپور(
حداقل پایه 5 نیرو300،000،000 ریال5988دو مرحله ای

نه »جنگ«، نه »مذاکره«؛گزینه 
سوم چیست؟
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پـس از اظهـارات رهبرمعظـم انقـاب دربـاره اینکـه جنـگ نخواهـد شـد، 
برخـی در رسـانه هـا شـبهه هایـی مطـرح کردند.ایـن جریانـات پرسـش 
هایـی از ایـن دسـت در فضـای مجـازی مطـرح کردنـد کـه مثـا: » بـا 
وخامـت  بـه  رو  امریـکا  و  ایـران  بیـن  تنـش  برجـام  از  امریـکا  خـروج 
گذاشـت و بـر شـدت آن افـزوده شـد تـا جایـی کـه اکنـون بـه رویارویـی 
نظامـی دوطـرف منجـر شـده اسـت. چنانچـه ایـن رونـد ادامـه یابـد به جز 
"جنـگ" و "مذاکـره" چـه گزینـه سـومی وجـود دارد کـه رهبری بـا اطمینان 
 اعـام می کنـد کـه "جنـگ نخواهـد شـد، مذاکـره هـم نخواهیـم کـرد"؟«

بـا دیـدن ایـن شـبهه هـا، چنـد پاسـخ زیـر تقدیـم مـی شـود کـه عامـل 
 جلوگیـری از هرگونـه مناقشـه یـا پرهیـز از هرگونـه جنـگ احتمالـی سـت:

اشـتباه  هرگونـه  از  بایـد  تنگـه هرمـز  مدیریـت  بـرای  ایـران  اینکـه  اول: 
نفـع  بـه  بـازی  صحنـه  اسـت  ممکـن  اال  و  مراقبـت کنـد  محاسـباتی 
 حریـف عـوض شـود و بـا اجمـاع جهانـی بـر علیـه ایـران روبـرو شـویم .

دوم: در موضـوع مدیریـت کان و صحبت از نه جنگ و نه صلح که در ادبیات 
امـروز نـه جنـگ و نـه مذاکره اسـت که اگر در شـرایط اجبـار وارد هرکـدام از 
ایـن دوگزینـه شـویم باید امتیاز بدهیـم .نظریه نه جنگ و نـه مذاکره نظریه 
 صحیحـی اسـت. چـون هـر دوی آنهـا ها برای کشـور هزینـه زا خواهـد بود.

اگـر هـم مذاکـره شـود یـا آمریـکا بایـد همـان قـرارداد برجـام را بـدون 
و  اسـت  آمریـکا شکسـت  بـرای  بپذیرنـد کـه  زیـاد  و  یـک حـرف کـم 
زیـر بـار ایـن شکسـت نمیـرود و یـا مـا بایـد امتیـاز بدهیـم کـه قابـل 
پذیـرش نیسـت. پـس بـرای ادامـه حیـات، تنهـا راه، مقاومـت اسـت .باید 
نمـود. اداره  و  مدیریـت  مقاومتـی  در شـرایط  را  و کشـور   مقاومـت کـرد 

سـوم: در شـرایط مقاومـت هزینـه هـای مـا در سـرزمین خودمـان کمتـر و 
پاییـن تـر اسـت . اما هزینـه های آنها بـرای هرگونـه فکرکردن بـه درگیری، 
چندیـن برابـر اسـت. چون آنها متخاصم هسـتند و برای شکسـت مـا آمده 
انـد و اگـر بـه مـدت زمـان و بـه فرسـایش بخورنـد دو عامـل اقتصـادی و 
خسـتگی فرسایشـی نیروها مانـع از حرکـت آنها خواهد شـد. پس بهترین 
گزینه برای دشـمن حمات برق آسـا و سـریع وزودبازده اسـت مثل حمله 
بـه عـراق اسـت.اما آمریـکا خـوب مـی داند کـه ایران، مثـل عراق نیسـت و 
بـه دلیـل شـرایط خـاص منطقـه ای و بخصـوص کنتـرل انرژی نمـی تواند 
بـا اینگونـه حمـات ایـران را تسـخیر و یـا تسـلیم نمایـد و در نتیجـه فکـر 
 عملـی جنـگ با ایـران یعنی فرسـایش و در نهایت شکسـت بـرای آمریکا .

بهتریـن انتخـاب راهگشـای مـا، در حـال حاضـر مقاومت در مقابل دشـمن 
اسـت . /خبرآناین

انس طا         1.294.210

مثقال طا     19.570.250

گرم طای 18  4.518.192

گرم طای 24   6.024.200

بهار آزادی      47.970.000

امامی          49.440.000

نیم       27.480.000

ربع         17.480.000

گرمی       9.990.000

دالر             146.390

یورو         166.200

درهم          40.359

لیر ترکیه           24.423

دالر استرالیا      102.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 17 تا  29دنبال کنید

فعاالن سیاسی به دنبال گفت  و گوی ملی
محمدرضا باهنر: تا نهاد ها برای حل مسائل همکاری نکنند، کاری پیش نمی رود 

بـه تازگـی کمیسـیون اقتصـادی هیـات دولـت بررسـی 
پیـش نویس آییـن نامه اجرایـی میزان عـوارض کاال های 
مخـرب محیـط زیسـت را آغـاز کـرد. سـازمان برنامـه و 
بودجـه کشـور در اجرای تکلیف قانونی، آییـن نامه اجرایی 
بنـد )ط( تبصـره )6( قانون بودجه سـال 1398 کل کشـور 
را بـرای طـی تشـریفات قانونـی بـه دفتـر هیـات دولـت 
ارسـال کرد. برهمین اسـاس، فهرست پیشنهادی کاالهای 
مشـمول و میزان عوارض کاالهای مخرب محیط زیسـت 
در این آیین نامه به شـرح جدولی در پایگاه اطاع رسـانی 
دفتـر هیـات دولـت موجود اسـت. درصـورت تصویب این 
آیین  نامه، تولیدکنندگان و وارد کنندگان کاالهای مشـمول 
ایـن آییـن نامـه مکلفند ایـن وجـوه را بر حسـب فروش، 
محاسـبه و در پایـان دوره مالیاتـی موضـوع قانون مالیات 

بـر ارزش افـزوده به حسـاب تعیین شـده واریـز کنند.
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نشست شاهنامه خوانی 
و نقالی در دانشگاه 

تفلیس برگزار شد
همزمان با بزرگداشت حکیم 
ابوالقاسم فردوسی نشست 
شاهنامه خوانی و نقالی در 

گرجستان در دانشگاه دولتی 
»ایوانه جاواخویشویلی« 

تفلیس برگزار شد.

چهره دیگر ایران در 
فرانسه رونمایی شد

دومین نمایشگاه جاده 
ابریشم با تمرکز بر کشورهای 
ایران و ازبکستان در فرانسه 
برپا شد، در این نمایشگاه، 

یک روز ویژه به نام »ایران« 
اختصاص یافت.
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یادداشت  مهمان
سید جمشید اوشال

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1450

شنبه 28 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

پیش نویس آیین  نامه اجرایی 
میزان عوارض کاالهای مخرب 
محیط زیست در حال بررسی در 
کمیسیون اقتصاد دولت است.

بررسی میزان عوارض 

کاال های مخرب 

محیط زیست در دولت
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45 و

تغییراستراتژی و ثبت رکورد 
تولید در سایپا

گروه خودروسازی سایپا قصد دارد،اصالح ساختار 
سبد محصوالت خود را در دستور کار قرار دهد.

محمد جواد ظریف:

نجات برجام، وظیفه 
جامعه بین المللی است



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1450 | شنبه 28 اردیبهشت 1398

واکنش ایران به جنایت ائتالف سعودی در بمباران یمنپیام خبر
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسامی ایران جنایت جدید ائتاف 
سعودی در بمباران منازل مسکونی در شهر صنعا پایتخت یمن را که منجر به کشته و زخمی شدن 
ده ها نفر از کودکان و زنان شد، به شدت محکوم کرد.
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فعاالن سیاسی به دنبال گفت  و گوی ملی
محمدرضا باهنر: تا نهاد ها برای حل مسائل همکاری نکنند، کاری از پیش نمی رود 

میرزایی نیکو:گروه های سیاسی با گفت وگوی ملی جامعه را به سمت اهداف کالن هدایت می کنند

پیشــنهاد  ملــی«  و گــوی  »گفــت  
بســیاری از فعالیــن سیاســی کشــور، 
مســائل  بررســی  و  حــل  بــرای 
میرزایــی  قاســم  اســت،  مملکتــی 
امیــد  فراکســیون  عضــو  نیکــو 
ــزاری  ــا خبرگ ــو ب ــس در گفت وگ مجل
خانه ملــت در خصــوص گفت وگــوی 
ملــی  گفت وگــوی  گفــت:  ملــی، 
چــون  نمایندگانــی  مجلــس  در  را 
کمیســیون  رئیــس  مازنــی  آقــای 
ــع  ــد، در واق ــال می کنن ــی دنب فرهنگ
ــن  ــه ای در ای ــد کمیت ــیون امی فراکس
خصــوص ایجــاد کــرد و وی را عهــده 
ــی  ــای مازن ــرد، آق ــه ک ــن کمیت دار ای
ــدد  ــات متع ــزاری جلس ــا برگ ــم ب ه

بــا مجمــوع احــزاب، شــاخص ها و 
فعــاالن سیاســی از همــه طیف هــا 
ــی  ــق گفــت و گــوی مل خواهــان تحق
دماونــد  مــردم  نماینــده  اســت. 
شــورای  مجلــس  در  فیروزکــوه  و 
اســامی، تصریــح کــرد: متاســفانه 
ــات  ــکاس اقدام ــر انع ــات اخی جریان
ــت.  ــر انداخ ــه تاخی ــه را ب ــن کمیت ای
هــم  مجلــس  امیــد  فراکســیون 
مجمــع  در  افــرادی  بــا  راســتا 
بــه  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
دنبــال گفتگــوی ملــی هســتند، در 
ــای خاتمــی رییــس  گذشــته هــم آق
جمهــور دوره اصاحــات گفت وگــوی 
ــی  ــتی مل ــوان آش ــت عن ــی را تح مل

در کشــور دنبــال کردنــد.
وی افــزود: در دی مــاه 96 کــه در 
وقایــع  و  حــوادث  شــاهد  کشــور 
موقــع  بودیم،همــان  سیاســی 
شــکل  ملــی  موضــوع گفت وگــوی 
احــزاب  کــه  جایــی  تــا  گرفــت 
ــاون  ــور و مع ــر کش ــا وزی ــف ب مختل
سیاســی وی جلســات متعــددی را 
ــد  ــا حــوادث را کالب ــد ت تشــکیل دادن
شــکافی کننــد، در ایــام انتخابــات 
مــورد  ملــی  گفت وگــوی  هــم 
می گیــرد،  قــرار  سیاســیون  توجــه 
محــور  کشــور،  در  حــوادث  امــا 
اســت. ایــن مباحــث  شــکل گیری 

خاطرنشــان کــرد:  نیکــو  میرزایــی 

ــا  ــه تحریم ه ــم ک ــر ه ــال حاض در ح
ــه  ــداران ب ــپاه پاس ــده، س ــدید ش تش
عنــوان ســازمان تروریســتی از ســوی 
بحــث  یــا  شــده  اعــام  آمریــکا 
اســت،  مطــرح  کشــور  در  برجــام 
گفت وگــوی  تــا  می کنــد  ایجــاب 
ملــی پررنگ تــر شــود. شــورای عالــی 
امنیــت ملــی هــم تصمیمــات جــدی 
ــذا ســایق سیاســی  ــه اســت؛ ل گرفت
ــد. ــم را دارن ــا ه ــو ب ــی گفت وگ آمادگ

جهت  سیاسی  گروه های 
هدایت مردم باید در 

تصمیمات کالن  جریان 
بگیرند قرار  کشور 

مجلــس  امیــد  فراکســیون  عضــو 
کــرد:  تصریــح  اســامی،  شــورای 
ــرات و  ــش مذاک ــه افزای ــرار ب ــر ق اگ
ماننــد  اتخــاذ تصمیمــات جدی تــر 
خــروج از برجــام یــا NPT اســت، 
ضمــن برقــراری گفت وگــوی ملــی 
ایــن اطاعــات پیــش زمینــه ای بایــد 
ــرار  ــی ق ــای سیاس ــار گروه ه در اختی

ــرد. گی
و  داخلــی  امــور  عضــو کمیســیون 
کشــور در مجلــس شــورای اســامی، 
بــه  گروه هــا  نظــر  کــرد:  تاکیــد 
در  می کنــد،  کمــک  تصمیم گیــری 
صــورت انســجام و وحــدت بازخوردها 
ــع  ــر می شــوند، در واق ــم تاثیرگذارت ه
ــوی  ــا گفت وگ ــی ب ــای سیاس گروه ه
بــه  را  جامعــه  می تواننــد  ملــی 
ــد. ــت کنن ــداف کان هدای ــمت اه س

بــه گــزارش خبرگــزاری خانه ملــت؛ 
»محمدرضــا باهنــر« عضــو مجمــع 

گفتــه  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
اســت کــه در راســتای ایــده گفتگــوی 
ملــی بــرای حــل مســائل تاکنــون 
ــود واعظــی  ــر و محم ــا 8 وزی ــا 7 ی ب
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور کــه در 
بســیار  دولــت  تصمیم گیری هــای 
 . کرده ایــم  دیــدار  آفریننــد  نقــش 
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــا رئی ــن ب همچنی
ــتیم  ــاعته داش ــه ای دو س ــم جلس ه
ــل  ــرای ح ــا ب ــاد ه ــا نه ــم ت و گفتی
از  نکننــد، کاری  همــکاری  مســائل 

ــی رود. ــش نم پی

 گفــت و گوی ملی یک 
ضرورت است

فعــال  کرباســچی«  »غامحســین 
سیاســی درگفتگــو بــا ایرنــا نظــر 
موضــوع گفــت  مــورد  در  را  خــود 
بیــان  چنیــن  ایــن  ملــی  و گــوی 
آقــای  ســالی کــه  اولیــن  کــرد:  
ــد،  ــکیل دادن ــت را تش ــی دول روحان
ــده  ــد و بن ــزار ش ــه ای برگ ــک جلس ی
عــرض کــردم کــه شــما در گفــت  
پیشــرفت هایی  خارجــی  وگــوی 
بــه  و  ورزیدیــد  اهتمــام  داشــتید، 
ــل  ــد در داخ ــیدید؛ بیایی ــی رس نتایج
ــی  ــای سیاس ــان  ه ــان جری ــم می ه
یــک گفــت  وگــوی ملــی راه بیندازیــد 
بــرای  نتایــج مفیــدی  اتفاقــًا  کــه 
دولــت و کشــور دارد. ایــن قضیــه 
ــا پیشــنهادم  ــه نشــد. ام جــدی گرفت
ــت  ــان دول ــدن کل جری ــام ورزی اهتم
ــت  ــه دول ــود. اینک ــم ب ــن مه ــه ای ب
ضرورتــی  را  ملــی  گفــت  وگــوی 
اقتصــادی،  موضوعــات  همچــون 
سیاســت خارجــی و فرهنگــی بدانــد. 
جــدی  ملــی  وگــوی  گفــت   اگــر 
از  گرفتــه می شــد، مقــدار زیــادی 
سیاســی  تنش هــای  و  شــکاف ها 
می توانســتیم  و  می شــد  کاســته 
بــر ســر تعریــف منافــع ملــی بــه 

دولــت  وقــت  آن  برســیم.  تفاهــم 
از  خیلــی  از  خیالــش  می توانســت 
مســائل راحــت باشــد و خیلــی از 
ــی  ــت بخوب ــت می توانس ــداف دول اه
پیــش بــرود. حتــی بــه ایــن وســیله 
بهتــر  خارجــی  سیاســت  اهــداف 
ــا  ــت. ام ــرار می گرف ــت ق ــورد حمای م
ایــن موضــوع خاصــه شــده در اینکــه 
ــا  ــاری ب ــک افط ــان ی ــاه رمض ــر م ه
یــک عــده ای تشــکیل شــود و بــه 
قــول معــروف آنهــا یــک حرف هایــی 
ــد و  ــان بیای ــا خوشش ــه اینه ــد ک بزنن
اینهــا حرف هایــی بزننــد کــه آنهــا 
بالعکــس  یــا  بیایــد  خوششــان 
ــل  ــد کــه طــرف مقاب ــی بزنن حرف های
خوشــش نیایــد و حتــی عصبانــی 

ــود. ش
البتــه بایــد مدنظــر داشــت کــه اینکــه 
گفــت  عنــوان  بــه  جریانــی  یــک 
 وگــوی ملــی بــه صــورت منظــم و 
ــائلی در  ــرد، مس ــکل بگی ــته ش پیوس
آن مطــرح و نتایجــی گرفتــه شــود 
و ایــن نتایــج بــه بدنــه مجموعــه 
ــًا  ــل شــود؛ حتم  هــای سیاســی منتق
ــه  ــی در مجموع ــت اجرای ــک ضمان ی
اجرایــی  دســتگاه  و  حاکمیــت 
احــزاب  متأســفانه  می خواهــد. 
مــا در نظــام اجرایــی و حکومتــی 
ــه  ــًا ب ــد و اص ــی ندارن ــدان قدرت چن
طبیعتــًا  نمی شــوند.  بــازی گرفتــه 
گفت وگــو  خیلــی  احــزاب  بیــن 
هســت،  احــزاب  خانــه  هســت. 
امــا  هســت  هماهنگــی  شــوراهای 
ــن  ــت. ای ــط بحث اس ــا  فق ــه اینه هم
بحث هــا آنجایــی می توانــد جــدی 
ــه  ــرف مجموع ــه از ط ــود ک ــه ش گرفت
ســوی  از  و  حاکمیــت  و  نظــام 
حمایــت  اجرایــی،  دســت اندرکاران 

شــوند و تأثیــر بگذارنــد.

ــی از  ــن یک ــف گفت:چی ــواد ظری محمدج
مهمتریــن شــرکای جمهــوری اســامی 
اســت و هــم شــریک سیاســی و شــریک 
ــم از  ــا و ه ــادی م ــک اقتص ــیار نزدی بس
ــت.  ــام اس ــده در برج ــی مان ــای باق اعض
جدیــد  مرحلــه  ایــن  در  اســت  مهــم 
مشــورت هــای نزدیکــی بــا طــرف چینــی، 
و  اخیــر  تحــوالت  خصــوص  در  بویــژه 
در  ایــران  اســامی  تصمیــم جمهــوری 
ــق  ــام طب ــش در برج ــرای حقوق ــورد اج م

ــن  ــزود: همی ــیم.وی اف ــته باش بند36داش
طــور در مــورد روابــط دو جانبــه و مســایل 
بســیار خطرناکــی کــه در منطقــه مــا 
ــم،  ــو کنی ــان اســت گفت وگ ــروز در جری ام
بهرحــال فرصــت خوبــی بــود بعــد از ســفر 
ــه ژاپــن توقفــی در چیــن داشــته باشــم  ب
و بتوانــم بــا دوســتان چینــی گفتگــو کنــم.

ظریــف در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اینکــه 
بــرای نجــات برجــام بــه ســه کشــور دیگــر 
ســفر کردید،نتیجــه مذاکراتتــان چیســت؟ 

ــام  ــرای اع ــا ب ــرات م ــتر مذاک گفت:بیش
ــود و نجــات برجــام  شــرایط و مشــورت ب
وظیفــه جامعــه بیــن المللــی اســت اگــر 
جامعــه بیــن المللــی احســاس مــی 
ــت،  ــم اس ــتاورد مه ــک دس ــام ی کندبرج
بایدهماننــد ایــران اقــدام عملــی بــرای 
حفــظ برجــام کنــد وتاکنــون جامعــه بیــن 
المللــی بیشــتر اظهــار نظــر و صــدور بیانیــه 
ــته  ــی داش ــدام عمل ــه اق ــا اینک ــته ت داش
باشــد.وزیر امــور خارجــه کشــورمان در 
پایــان افزود:اقــدام عملــی کاما مشــخص 
ــط اقتصــادی  ــد وضعیــت رواب اســت و بای
ایــران عــادی ســازی شــود و ایــن اقدامــی 
ــه آن اشــاره  ــا ب ــه برجــام صریح اســت ک

. دارد 

نجات برجام، وظیفه جامعه 
بین المللی است

عضو فعال ›تیم ب‹ جا زد

ــم ب‹  ــای ›تی ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــه ب ــتی ک ــم صهیونیس ــر رژی ــت وزی نخس
ــه خــروج از  ــکا ب ــران و تشــویق آمری ــه ای ــردازی علی ــی را در دروغ پ نقــش اصل
برجــام و تشــدیدتنش هــا در منطقــه داشــته،اکنون مدعــی شــده تمــام تــاش 
خــود را مــی کنــد تــا تنشــها بــه منطقــه خلیــج فــارس کشــیده نشــود.به گــزارش 
وبســایت خبــری اکســیوس بــه نقــل از مقامــات صهیونیســتی، بنیامیــن نتانیاهــو 
ــراییل  ــی اس ــد نظام ــات ارش ــی و مقام ــای اطاعات ــا روس ــژه ای ب ــه وی در جلس
دربــاره تنــش هــای آمریکا-ایــران گفت:ایــن رژیــم تمــام تــاش خــود را مــی کنــد 
تــا تنــش هــا در منطقــه خلیــج فــارس کشــیده نشــود و بطــور مســتقیم در ایــن 
وضعیــت مداخلــه نکند.پایــگاه خبــری اکســیوس در ایــن خصــوص خاطرنشــان 
ــاره  ــای دروغین(درب ــه اطاعات)ادعاه ــی ارائ ــع اصل ــی از مناب ــرد: اســرائیل یک ک
طــرح هــای ادعایــی ایــران علیــه آمریــکا و متحدانــش در منطقــه بــوده اســت. 
ــدا در آورده و  ــه ص ــی ب ــن تهدیدهای ــوص چنی ــر را در خص ــای خط ــکا زنگه آمری
ــتی  ــم صهیونیس ــت.مقامات رژی ــرده اس ــزام ک ــتری اع ــی بیش ــزات نظام تجهی
گفتــه انــد ›مایــک پمپئو‹وزیــر امــور خارجــه آمریــکا اوایــل ایــن هفتــه تلفنــی بــا 
نتانیاهــو گفتگــو کــرد تــا پاســخ بــه تنشــهای فزاینــده آمریــکا -ایــران را هماهنــگ 
ــه  ــت ک ــن اس ــرائیل ای ــی اس ــرائیلی،ارزیابی اطاعات ــات اس ــه مقام ــه گفت کنند.ب
ریســک فــوری حملــه توســط ایــران یــا نیروهــای نیابتــی آن علیــه اســرائیل در 

لبنان،ســوریه یــا عــراق در نتیجــه تنــش هــای اخیــر وجــود نــدارد. 
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شهرداری جلوی ساخت وسازغیرمجاز، بایستند

دانشگاه ها نباید در شرایط فعلی، تحریک شوند

مقامات آمریکا از شرایط فعلی، ترسیده اند

واردات خودروهای دست دوم، دردی از بی خودرویی 
اقشار کم درآمد دوا نمی کند

ـــوراها  ـــیون ش ـــو کمیس ـــک عض ی
ــورای  ــی مجلـــس شـ وامورداخلـ
ــن  ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــامی بـ اسـ
کـــه شـــهرداری هـــا بـــه عنـــوان 
ـــا در  ـــد ت ـــه دارن ـــازها وظیف ـــاخت و س ـــر س ـــر ب ـــان ناظ متولی
برابـــر ســـاخت وســـازهای غیرمجـــاز بایســـتند، گفت:بنـــده 
اعتقـــاد دارم کـــه ســـاختمانهای بـــزرگ و نامتعـــارف جـــز 
بـــا نفـــوذ و پرداخـــت حـــق حســـاب ســـاخته نمی شـــود.

ـــا  ـــر ضـــرورت برخـــورد ب ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب عبدالرضـــا هاشـــم زای
ـــار  ـــی در ســـاخت وســـازها، اظه ـــر قانون ـــای غی صـــدور مجوزه
ـــی شـــهر ســـازی  ـــا شهرســـازی، شـــورای عال ـــه ب ـــرد:در رابط ک
ـــه  ـــهرها نقش ـــوص کانش ـــه خص ـــف ب ـــهرهای مختل ـــرای ش ب

راه مشـــخصی طراحـــی می کنـــد کـــه متاســـفانه اجرایـــی 
ــاختمان های  ــه سـ ــتم کـ ــد هسـ ــده معتقـ ــود. بنـ نمی شـ
بـــزرگ در کشـــور مـــا جـــز بـــا نفـــوذ و پرداخـــت حـــق حســـاب 
تاســـیس نمی شـــود.وی در ادامـــه، اضافـــه کـــرد: شـــاهد 
هســـتیم کـــه پروانـــه ســـاخت بـــرای ســـاختن یـــک آپارتمـــان 
ـــا در  ـــا صـــادر می شـــود، ام ـــر بن ـــر زی ـــا هـــزار مت ـــه ب ـــج طبق پن
ـــر  ـــا هـــزار و 500 مت ـــروژه ، ســـاختمانی ب ـــن پ طـــول اجـــرای ای
ـــی در  ـــر اضاف ـــت 500 مت ـــود. در نهای ـــاخته می ش ـــا س زیربن
ـــی رود  ـــاده »100 « م ـــه کمیســـیون م ـــت ب ـــن حال ـــده آل تری ای
و در آن جـــا  بـــه جـــای رای بـــه تخریـــب صرفـــا جریمـــه 

شـــده و پـــول 500 متـــر پرداخـــت می شـــود.

ــت:  ــران گفـ ــت ایـ ــزب اراده ملـ ــرکل حـ دبیـ
فعلـــی  شـــرایط  در  نبایـــد  دانشـــگاه ها 
تحریـــک شـــوند. محیـــط دانشـــگاه ها یـــک 
ـــرای  ـــجویان ب ـــه دانش ـــت ک ـــوان اس ـــط ج محی
ـــان  ـــی آن ـــه جوان ـــن روحی ـــل و پژوهـــش در آن مشـــغول هســـتند و همی تحصی
می توانـــد در برابـــر تحریک هایـــی کـــه انجـــام می شـــود واکنش هـــای 
ـــه در  ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــور در پاس ـــد حکیمی پ ـــان دهد.حم ـــدی نش تن
شـــرایط فعلـــی چـــه رفتارهایـــی می توانـــد در برابـــر منافـــع ملـــی تعریـــف 
ـــن  ـــه مهمتری ـــند ک ـــته باش ـــر داش ـــد در نظ ـــئوالن بای ـــرد: مس ـــار ک ـــود، اظه ش
ـــت.  ـــان اس ـــان خودش ـــتگی می ـــاد و همبس ـــی، اتح ـــرایط فعل ـــوع در ش موض
ــا  ــود دارد تـ ــئوالن وجـ ــان مسـ ــتر در میـ ــی بیشـ ــرایط فعلـ ــا در شـ تنش هـ
مـــردم و آنـــان هســـتند کـــه یکدیگـــر را می کوبنـــد و گرنـــه مـــردم باهـــم 
همـــدل هســـتند و اختاف نظـــر کمتـــری دارنـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه تجمـــع 
اعتراض آمیـــز روز گذشـــته در دانشـــگاه تهـــران، اظهـــار کرد:دانشـــگاه ها 
ـــط  ـــک محی ـــگاه ها ی ـــط دانش ـــوند. محی ـــک ش ـــی تحری ـــرایط فعل ـــد در ش نبای

ـــغول  ـــش در آن مش ـــل و پژوه ـــرای تحصی ـــجویان ب ـــه دانش ـــت ک ـــوان اس ج
هســـتند و همیـــن روحیـــه جوانـــی آنـــان می توانـــد در برابـــر تحریک هایـــی 
ــای  ــان دهد.پـــس نهادهـ ــای تنـــدی نشـ ــود واکنش هـ ــام می شـ ــه انجـ کـ
مســـئول در داخـــل دانشـــگاه نبایـــد بـــه شـــکلی عمـــل کننـــد کـــه نتیجـــه 
رفتارشـــان بحران ســـازی در محیـــط آموزشـــی دانشـــگاه ها باشـــد؛به ویـــژه 
ـــگاه ها  ـــا در دانش ـــا و درگیری ه ـــل برخورده ـــن قبی ـــی ای ـــرایط فعل ـــه در ش ک
ــت  ــزب اراده ملـ ــرکل حـ ــراه ندارد.دبیـ ــه همـ ــی بـ ــج مطلوبـ ــًا نتایـ مطلقـ
در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه اعـــام اعتراضـــات از ســـوی اصنـــاف و 
اقشـــار مختلـــف در شـــرایط فعلـــی بایـــد مســـکوت بمانـــد یـــا بـــه شـــیوه 
دیگـــری انجـــام شـــود، تصریـــح کـــرد: وزارت کشور،شـــیوه نامه اعتراضـــات 
ـــرای انجـــام  ـــی ب ـــد مشـــکل قانون ـــًا نبای ـــرده اســـت و قاعدت ـــدون ک ـــی را م مدن
اعتراضـــات مدنـــی وجـــود داشـــته باشـــد. بنابرایـــن در صورتـــی اعتراضـــات 
ـــی را  ـــی قانون ـــون اســـت و مطالبات ـــف در چارچـــوب قان ـــاف مختل اقشـــار و اصن
ـــالمت آمیز  ـــات مس ـــن اعتراض ـــام ای ـــرای انج ـــرایط ب ـــد ش ـــد، بای ـــان می کن بی

و قانونـــی فراهـــم باشـــد.

سیاســـت  کمیتـــه  رئیـــس 
ـــی  ـــت مل ـــیون امنی ـــی کمیس خارج
و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
ـــود  ـــه وج ـــرایط ب ـــکا ازش گفت:آمری
آمـــده ترســـیده بـــه همیـــن دلیـــل مقامـــات آمریکایـــی 
ـــت  ـــرده اس ـــی ک ـــه ای و اروپای ـــفرهای منطق ـــه س ـــروع ب ش
ـــزی  ـــاری نطن ـــی صف ـــه رخ ندهد.مرتض ـــی در منطق ـــا اتفاق ت
ــا  ــا گفت:آمریکایی هـ ــای آمریکایی هـ ــی از رفتارهـ در تحلیلـ
ــرای  ــری بـ ــار حداکثـ ــال فشـ ــال اعمـ ــه دنبـ ــی بـ باطراحـ
بازگردانـــدن ایـــران بـــه میـــز مذاکـــره هســـتند کـــه علـــی رغـــم 
همـــه تاش هـــا و فشـــارها و تحریم هـــای ریـــز و درشـــت 
کســـی بـــه میـــز مذاکـــره برنگشـــته اســـت.حتی شـــماره 
ـــاس  ـــا تم ـــا آنه ـــی ب ـــی کس ـــد ول ـــاس دادن ـــرای تم ـــن ب تلف

ـــی  ـــرایطی نگران ـــن ش ـــه چنی ـــه ب ـــا توج ـــت.وی افزود:ب نگرف
ــت  ــی در درون دولـ ــده و حتـ ــاد شـ ــکا ایجـ ــرای آمریـ بـ
ــود دارد  ــر وجـ ــاف نظـ ــم اختـ ــی هـ ــئوالن آمریکایـ و مسـ
ـــی  ـــه مطلوب ـــارها نتیج ـــن فش ـــه ای ـــده ک ـــدی آن ش ـــع بن جم
بـــرای دولـــت آمریـــکا بـــه همـــراه نخواهـــد داشـــت لـــذا 
دادن هزینـــه در ایـــن بـــاره نفعـــی بـــرای آمریـــکا نـــدارد و 
بایـــد بـــر سیاســـت هایش بازنگـــری کـــرده و بـــه توافـــق 
بین المللـــی برگـــردد. ایـــن عضـــو کمیســـیون امنیـــت 
ـــال  ـــن احتم ـــاره  ای ـــس درب ـــی مجل ـــت خارج ـــی و سیاس مل
کـــه آمریکایی هـــا بـــا انجـــام خـــراب کاری در منطقـــه 
می خواهنـــد آن را بـــه گـــردن ایـــران بیندازنـــد، گفـــت: 
ـــد از  ـــته باش ـــن کار را داش ـــرأت ای ـــه ج ـــش از آنک ـــکا بی آمری

وضعیـــت و شـــرایط فعلـــی ترســـیده و نگـــران اســـت. 

یـــک عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
ـــت: واردات خودروهـــای دســـت  ـــس گف مجل
ـــادی  ـــر اقتص ـــور از نظ ـــه کش ـــی ب دوم خارج
و اجتماعـــی دردی از بی خودرویـــی اقشـــار 
کـــم درآمـــد دوا نمی کند.محمدحســـین 
ـــرای  ـــه طـــرح پیشـــنهاد واردات خودروهـــای دســـت دوم ب ـــا اشـــاره ب فرهنگـــی ب
ـــرای  ـــت ب ـــت ارز باالس ـــه قیم ـــرایطی ک ـــت: در ش ـــودرو، گف ـــازار خ ـــاماندهی ب س
ـــت  ـــر کاالی ارزان قیم ـــا ه ـــودرو ی ـــی واردات خ ـــه در پ ـــی ک ـــار و واردکنندگان تج
دیگـــری هســـتند، واردات خـــودرو توجیه پذیـــر نیســـت.نماینده مـــردم تبریـــز 
در مجلـــس ادامـــه داد: البتـــه ایـــن موضـــوع بـــرای ســـرمایه های ســـرگردان 
در اختیـــار ســـرمایه داران و طبقـــه برخـــوردار، توجیه پذیـــر اســـت امـــا الزمـــه 
ـــت دوم  ـــای دس ـــه داد: واردات خودروه ـــت.وی ادام ـــور اس ـــروج ارز از کش آن خ
ــی  ــی دردی از بی خودرویـ ــادی و اجتماعـ ــر اقتصـ ــور از نظـ ــه کشـ ــی بـ خارجـ
اقشـــار کـــم درآمـــد دوا نمی کنـــد. بـــا توجـــه بـــه شـــرایط فعلـــی اقتصـــاد 
ـــم  ـــی ارزش ه ـــورو، واردات خـــودروی خارجـــی ب ـــاالی دالر و ی کشـــور و قیمـــت ب

ـــدا کـــرده و  ـــی پی ـــل توجه ـــاالی واردات، افزایـــش قیمـــت قاب ـــه ب ـــل تعرف ـــه دلی ب
ـــیون  ـــو کمیس ـــود.این عض ـــارج می ش ـــه خ ـــط جامع ـــار متوس ـــترس اقش از دس
ـــنجیده،  ـــری س ـــتار تصمیم گی ـــال خواس ـــن ح ـــس در عی ـــادن مجل ـــع و مع صنای
محتاطانـــه و هوشـــمندانه در واردات خودروهـــای دســـت دوم خارجـــی شـــد 
و افـــزود: بـــا توجـــه بـــه موجـــودی ارزی کشـــور در کاالهایـــی کـــه آســـیب 
چندانـــی بـــه اقتصـــاد نمی زنـــد نبایـــد بـــر واردات ســـخت گرفـــت چـــرا کـــه 
ـــردم  ـــتقبال م ـــه اس ـــیبی ب ـــچ آس ـــی هی ـــت دوم خارج ـــای دس واردات خودروه
از تولیـــد خودروهـــای ایرانـــی نمی زنـــد چـــون براســـاس قیمت گـــذاری 
ـــودرو در  ـــت خ ـــش قیم ـــورت افزای ـــازار در ص ـــیه ب ـــد حاش ـــج درص ـــودرو پن خ
ـــر  ـــن نظ ـــس از ای ـــد پ ـــش می یاب ـــز افزای ـــی نی ـــای ایران ـــت خودروه ـــازار، قیم ب
نبایـــد نســـبت بـــه واردات خودروهـــای دســـت دوم نگرانـــی داشـــت البتـــه 
ـــت  ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــد ک ـــی تاکی ـــدام کرد.فرهنگ ـــه اق ـــد محتاطان بای
ـــای  ـــردن درِ واردات خودروه ـــاز و بســـته ک ـــای ب ـــه ج ارزی و اقتصـــادی کشـــور ب
ـــرکات  ـــو شـــده در گم ـــای خارجـــی دپ ـــر اســـت خودروه ـــه کشـــور بهت خارجـــی ب

ـــود. ـــص ش ترخی

سنا
 ای

س:
عک

رئیـس مجلـس نماینـدگان آمریـکا اعـام کرد کـه دولت این 
کشـور مجـوز کنگـره را برای جنـگ با ایـران ندارد.

بـه گـزارش ایسـنا، به نقـل از رویترز، نانسـی پلوسـی، رئیس 
مجلـس نماینـدگان آمریکا اعـام کردکه دولـت ترامپ مجوز 
الزم از کنگـره را بـرای جنـگ بـا ایـران نـدارد.وی در ادامـه 
متذکـر شـد که دونالـد ترامپ نمی توانـد با اسـتفاده از "مجوز 
اسـتفاده از نیـروی نظامـی علیـه تروریسـت ها" جنگـی را بـا 

ایـران آغـاز کند.

سـفیر ایـران در لنـدن وجـود اختـاف نظـر در کاخ سـفید را 
جـدی دانسـت.حمید بعیدی نـژاد در صفحه اینسـتاگرام خود 
بـا اشـاره بـه برخی اخبار از منابـع آمریکایی به نقـل از چندین 
مقـام آمریکایـی کـه بـه جلسـات که ترامـپ با مقامات ارشـد 
برگـزار کـرده اسـت نوشـت: ایـن منابـع گـزارش کرده انـد کـه 
ترامـپ بـه پاتریـک شـاناهان سرپرسـت وزارت دفاع دسـتور 
داده اسـت کـه سیاسـت فشـار بر ایـران نبایـد آمریـکا را وارد 

جنـگ بـا ایـران کند.

دولت آمریکا مجوز کنگره 
را برای جنگ با ایران ندارد

اختالف نظر در کاخ 
سفید جدی است

میـان  از شـرایط حاکـم  ملـل  دبیـرکل سـازمان  سـخنگوی 
ایـران و آمریـکا ابـراز نگرانـی کرد.به گزارش ایسـنا، بـه نقل از 
شـینهوا، اسـتفان دوجاریک، سـخنگوی دبیر کل سازمان ملل 
در واکنـش بـه افزایـش تنش هـا میـان ایران و آمریـکا گفت: 
مـا نگـران شـکنندگی ایـن مسـئله هسـتیم. از تمـام طرفیـن 
درخواسـت می کنیـم کـه نهایـت خویشـتن داری را بـه خـرج 
دهنـد و از افزایـش تنش هـا خـودداری کننـد.وی افـزود: این 
وضعیـت بسـیار شـکننده اسـت و مـا نگـران برخی سـخنانی 
هسـتیم کـه شـنیده ایم.دوجاریک با اشـاره به اینکـه گوترش، 
دبیـر کل سـازمان ملـل بـه دقـت تحـوالت را زیـر نظـر دارد، 
گفـت: مـا شـرایط را زیر نظر داریـم. پیام ما، خویشـتن داری 

در سـخن و عمل اسـت.

روزنامـه پاکسـتانی بـا توصیـه بـه دولت اسـام آبـاد مبنی بر 
اینکـه نبایـد نسـبت بـه اقدامـات آمریـکا در منطقـه سیاسـت 
بـی طرف داشـته باشـد، نوشـت: ایـران در مقایسـه بـا آمریکا 
همـواره پشـتیبان و حامـی پاکسـتان بـوده و مـا نباید نسـبت 
بـه اوضـاع فعلی منطقه بـی تفـاوت باشـیم.روزنامه اردو زبان 
»اوصـاف«در سـرمقاله ای به تشـدید اختافات میـان ایران و 
آمریـکا و واکنـش اخیـر وزیـر امـور خارجـه پاکسـتان بـه این 
تحـوالت اشـاره کـرد و نوشـت: اسـام آبـاد نبایـد مواضـع بـی 
طرفانـه در ایـن خصـوص اتخـاذ کنـد بلکـه مـا باید از گذشـته 

درس بگیریـم.

ایران و آمریکا 
خویشتن داری کنند

ایران بیشتر از آمریکا 
پشتیبان اسالم آباد است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

»نائین«مأخوذ از»ِنی«یا برگرفته ازنام»پسر«حضرت نوح)ع(معمار هرم موزه لوور درگذشت
ـــن  ـــی از پرکارتری ـــوان یک ـــه عن ـــی« ب »آی.ام. پ
و برجســـته ترین معمـــاران قـــرن بیســـتم 
میـــادی کـــه طراحـــی هـــرم مـــوزه لـــوور را 
نیـــز در کارنامـــه دارد، در ســـن 102 ســـالگی 
ـــام  ـــا ن ـــی« ب ـــن، »آی. ام. پ ـــل از گاردی ـــه نق ـــنا ب ـــزارش ایس ـــت.به گ درگذش
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــته چین ـــدار برجس ـــک بانک ـــد ی ـــی« فرزن ـــگ پ ـــو مین ـــل »ی کام
ـــل  ـــه تحصی ـــرد و ب ـــرک ک ـــکا ت ـــد آمری ـــه مقص ـــورش را ب ـــال 1935 کش در س
ـــته معمـــاری در دانشـــگاه آم آی تـــی و هـــاروارد پرداخـــت و پـــس از  در رش
تدریـــس و کار بـــرای دولـــت آمریـــکا، از ســـال 1948 بـــه نیویـــورک رفـــت 
و در ســـال 1955 نیـــز توانســـت کمپانـــی طراحـــی خـــود را تأســـیس کنـــد.

موزه هـــا، ســـاختمان های شـــهری، هتل هـــا، مـــدارس و دیگـــر ســـازه هایی 
کـــه »آی. ام. پـــی« در سراســـر جهـــان طراحـــی کـــرده نشـــان از هندســـه 
ـــور دارد.  ـــه ن ـــژه ب ـــرام وی ـــا احت ـــی ب ـــت انتزاع ـــک کیفی ـــق او در طراحـــی و ی دقی
ـــون  ـــدند و وی همچ ـــاخته می ش ـــه س ـــوالد و شیش ـــنگ، ف ـــازه های او از س س
ـــود  ـــای خ ـــز در پروژه ه ـــه ای نی ـــرم شیش ـــک ه ـــًا ی ـــه غالب ـــوور فرانس ـــوزه ل م

قـــرار می داد.مـــوزه لـــوور کـــه قدمـــت بخشـــی از آن بـــه قـــرن 12 میـــادی 
بازمی گـــردد یکـــی از جنجالی تریـــن پروژه هـــای »آی. ام. پـــی« بـــود چـــرا 
کـــه او در درجـــه اول یـــک فرانســـوی نبـــود. پـــس از انتخـــاب بـــه عنـــوان 
طـــراح نوســـازی مـــوزه لـــوور توســـط »فرانســـوا میتـــران« رئیـــس جمهـــور 
وقـــت فرانســـه، »آی ام پـــی« کار خـــود را بـــا چهـــار مـــاه مطالعـــه تاریـــخ 
ـــرم  ـــک ه ـــی ی ـــار چینی-آمریکای ـــن معم ـــاز کرد.ای ـــه آغ ـــوور و فرانس ـــوزه ل م
ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــی آینده نگ ـــا طراح ـــر( ب ـــر 21 مت ـــغ ب ـــی )بال ـــه ای 70 فوت شیش
ــا  ــمگیری بـ ــاد چشـ ــه تضـ ــرد کـ ــی کـ ــوور پاریـــس طراحـ ــوزه لـ ورودی مـ
ـــد  ـــراه ش ـــی هم ـــا انتقادهای ـــت و ب ـــوزه داش ـــیک م ـــی و کاس ـــاختمان اصل س
ـــی از  ـــه ای را بخش ـــرم شیش ـــن ه ـــوی ای ـــه فرانس ـــک روزنام ـــه ی ـــی ک ـــا جای ت
پـــارک ســـرگرمی دیزنی لنـــد معرفـــی کـــرد. از دیگـــر پروژه هـــای برجســـته 
ــان اف کنـــدی« در  ــه »جـ ــه کتابخانـ ــوان بـ ــاری »آی. ام. پـــی« می تـ معمـ
ـــرادو،  ـــفری در کل ـــات اتمس ـــی مطالع ـــز مل ـــکا، مرک ـــت آمری ـــت ماساچوس ایال
ـــهرداری داالس  ـــاختمان ش ـــنگتن، س ـــر در واش ـــی هن ـــری مل ـــرقی گال ـــال ش ب

ـــرد. ـــاره ک ـــد اش ـــد رول در کلیولن ـــاهیر راک ان ـــاالر مش و ت

یـــک اصفهـــان شـــناس گفـــت:در خصـــوص 
ـــتوفی  ـــدهللا مس ـــن« حم ـــمیه »نائی ـــه تس وج
ـــاب  ـــا شـــناس اســـامی در کت مـــورخ و جغرافی
ــتق از  ــن مشـ ــد نائیـ ــوب می نویسـ نزهةالقلـ
ـــین  ـــام »ناین«است.محمدحس ـــه ن ـــوح )ع( ب ـــرت ن ـــران حض ـــی از پس ـــام یک ن
ـــار کـــرد: شهرســـتان  ریاحـــی در خصـــوص وجـــه تســـمیه شهرســـتان ناییـــن، اظه
ـــه در  ـــان بلک ـــتان اصفه ـــا در اس ـــه تنه ـــت ن ـــا قدم ـــهرهای ب ـــی از ش ـــن یک نائی
ایـــران محســـوب می شـــود. ایـــن شـــهر از لحـــاظ برخـــی فنـــون و صنایـــع 
دســـتی در گذشـــته پیشـــرفت زیـــادی داشـــته اســـت. در فرش بافـــی، عبـــا 
بافـــی و کوزه گـــری و در کشـــاورزی ایـــن شـــهر در برخـــی محصـــوالت کـــه 
ـــت  ـــار اس ـــران و ان ـــه و زعف ـــو پنب ـــدم، ج ـــد گن ـــری مانن ـــق کوی ـــا مناط ـــط ب مرتب
ــن  ــه از قدیمی تریـ ــن کـ ــع نائیـ ــجد جامـ ــزود: مسـ ــی دارد.وی افـ محصوالتـ
ــود. در  ــی می شـ ــه دوران دیلمـ ــق بـ ــت متعلـ ــران اسـ ــع ایـ ــاجد جامـ مسـ
خصـــوص وجـــه تســـمیه »نائیـــن« حمـــدهللا مســـتوفی مـــورخ و جغرافیـــا 
شـــناس اســـامی در کتـــاب نزهةالقلـــوب می نویســـد نائیـــن مشـــتق از نـــام 

یکـــی از پســـران حضـــرت نـــوح )ع( بـــه نـــام »نایـــن« اســـت.این اصفهـــان 
ــوذ از  ــن مأخـ ــد نائیـ ــی معتقدنـ ــن برخـ ــرد: همچنیـ ــح کـ ــناس تصریـ شـ
ـــی« در  ـــلطنه نائین ـــا الس ـــا »صف ـــت. ام ـــی اس ـــی باتاق ـــه گیاه ـــت ک ـــی« اس »ن
ســـفرنامه صفـــاء، وجـــه تســـمیه نائیـــن را از نـــوادگان نـــوح نبـــی می دانـــد. 
برخـــی ایـــن مطلـــب را عنـــوان کرده انـــد. برخـــی مورخـــان نیـــز معتقدنـــد 
کـــه نائیـــن در گذشـــته بـــه دســـت ســـاکنان فلســـطین بنـــا شـــده اســـت و 
ـــوروش،  ـــک ک ـــا کم ـــه و ب ـــات یافت ـــر« نج ـــت »بخت النص ـــه از دس ـــی ک آن های
ـــن  ـــد و نائی ـــان آمدن ـــرق اصفه ـــه ش ـــد، ب ـــدا کردن ـــات پی ـــی نج ـــاه هخامنش ش
ـــه در 140  ـــن ک ـــرد: نائی ـــان ک ـــتند.ریاحی خاطرنش ـــادگار گذاش ـــه ی ـــود ب را از خ
ـــد  ـــی مانن ـــزرگ علم ـــای ب ـــت دارای خاندان ه ـــان اس ـــرق اصفه ـــری ش کیلومت
نائینـــی، پیرنیـــا، غامحســـین مصاحـــب، پروفســـور فاطمـــِی ریاضـــی دان و 
حســـین فاطمـــی سیاســـتمدار اســـت و از شـــخصیت های مشـــهور مذهبـــی 
ایـــن شـــهر میـــرزای نائینـــی اســـت کـــه در زمـــان مشـــروطه آثـــار خوبـــی از 
خـــود بـــه جـــای گذاشـــت. همچنیـــن مرحـــوم حســـین نائینـــی کـــه ادیـــب 
ـــت. ـــده اس ـــپرده ش ـــاک س ـــه خ ـــان ب ـــوالد اصفه ـــت ف ـــود و در تخ ـــورخ ب و م

 پیام
 میراث

دکتر محمودرضا فقیهی معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هال احمر درباره داروهای ممنوعه حجاج برای 
سفر به کشور عربستان گفت: بنا بر نظر مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هال احمر، لیست داروهای غیرمجاز و ممنوعه ای را که 

زائران نباید در موسم حج به همراه داشته باشند، 14 قلم است.

رنا
 ای

س:
عک

همزمـان بـا بزرگداشـت حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی نشسـت 
شـاهنامه خوانـی و نقالـی بـه همت رایزنـی فرهنگی سـفارت 
ایـران در گرجسـتان در دانشـگاه دولتی ایوانه جاواخویشـویلی 
و  خـوان  شـاهنامه  نشسـت  ایـن  شـد.در  برگـزار  تفلیـس 
نقـال ایرانـی اسـتاد ›ابوالفضـل ورمزیـار‹ و شـماری از ایـران 
شناسـان، محققان،اسـاتید و دانشـجویان عاقمنـد به فرهنگ 
و ادبیـات ایـران و ایرانیـان مقیـم حضـور داشـتند.برنامه های 
این نشسـت شـامل سـخنرانی رایزن فرهنگی، خانـم دکتر›تئا 
شـورغایا‹ رئیـس کرسـی ایـران شناسـی دانشـگاه تفلیـس و 
دکتر ›جاهدجاه‹ اسـتاد اعزامی، شـاهنامه خوانی دانشـجویان 
ایـران شناسـی و اجرای زنده نقالی داسـتان جمشـید و نوروز 
شـاهنامه فردوسـی توسـط مرشـد ›ورمزیار‹ و تقدیر از مترجم 
شـاهنامه فردوسـی بـه زبـان گرجـی بـه عنـوان چهـره ماندگار 
مراسـم  در  بـود.  گرجسـتان  در  ایرانشناسـی  و  ادبـی  حـوزه 
افتتاحیـه این نشسـت حمیـد مصطفوی رایـزن فرهنگی ایران 
ضمـن تبریـک مناسـبت فرخنـده بزرگداشـت حکیـم بـزرگ 
پارسـی زبـان ابوالقاسـم فردوسـی با اشـاره به پیشـینه روابط 
ایـران و گرجسـتان، ارتباطـات فرهنگی دو کشـور را برخواسـته 
از دلبسـتگی هـای روحـی و عاطفی میان ادیبـان، هنرمندان و 
صاحبـان فکـر و اندیشـه دانسـت .وی بـا اشـاره به اینکـه پایه 
و اسـاس روابـط تاریخـی دو کشـور از گـذرکاه فرهنگ،زبـان، 
ادبیـات و هنـر برقـرار شـده و بنابرایـن ارتباطـی ناگسسـتنی 
اسـت، افـزود: فرهنـگ و هنـر ایرانـی در طـول تاریـخ مدیـون 
بـا  توانسـت  اسـت کـه  فردوسـی  همچـون  مردانـی  بـزرگ 
سـرودن شـاهنامه، زبـان فارسـی را نـه تنهـا در گسـتره ایـران 
بلکـه در همـه جهـان، ماندگار کند. رایزن فرهنگی کشـورمان در 
ادامه سـخنان خود با اشـاره به پیشـینه روابط ادبی دو کشـور 
ایـران و گرجسـتان ، ترجمـه شـاهنامه فردوسـی و شـاهنامه 
پژوهـی را یکـی از مهمتریـن شـاخه هـای ایـران شناسـی در 
ادبـی  آثـار  ترجمـه  افـزود:  مصطفـوی  دانسـت.  گرجسـتان 
کاسـیک و معاصـر ایـران به زبـان گرجـی تاثیـر انکارناپذیر بر 
روابـط سیاسـی ، اقتصادی و فرهنگی دو کشـور داشـته و دارد 
و چـرا کـه این آثار نشـانگر نـوع زندگی، جهان بینـی و فرهنگ 

ملـت بـزرگ ایران اسـت.

نشست شاهنامه خوانی 
و نقالی در دانشگاه 

تفلیس برگزار شد

مرمت خانه فردوسی راحت تر است از حذف دکل های توس !

مسئول پایگاه میراث فرهنگی توس :»دکل های کاشته شده در حریم آرامگاه فردوسی« هنوز برداشته نشده است

در  فردوســی«  بــه  منســوب  »خانــه 
ــتور  ــت در دس ــرای مرم ــاژ ب ــتای پ روس
ــاماندهی  ــاور س ــا مش ــرار گرفت،ام کار ق
ــکات  ــت مش ــرار اس ــه ق ــتای پاژک روس
فردوســی  آرامــگاه  حریــم  در  موجــود 
را مطالعــه و برطــرف کنــد، هنــوز بــه 
دکل هــای بــرق کــه حریــم آرامــگاه را 
مخــدوش کرده اند،نرســیده است.احســان 
میراث فرهنگــی  زهره وندمدیرپایــگاه 
بابیــان این کــه طــرحِ مرمــت  تــوس 
ــه  ــرای کارگرفت ــات ب ــده و مصوب ــه ش تهی
مرحلــه ی  :در  می دهــد  شــده اند،ادامه 
نخســت یعنــی مرمــت واستحکام بخشــی 
بنــا، اعتبــاری معــادل 140میلیــون تومــان 
تأمیــن شــده،قرارداد آن بســته شــده 
و از حــدود چهــار روز آینــده کار شــروع 

می شــود.او مرحلــه ی بعــدی ســاماندهی 
را  آن  اطــراف  ایــن خانــه ومحوطــه ی 
بــه آزادســازی تپــه می دانــد  موکــول 
تپــه  روی  خانــه   10 می افزاید:حــدود  و 
ــکاری  ــا هم ــد ب ــه بای ــد ک ــرار گرفته ان ق
ــوض  ــداری،زمین مع ــا بخش ــاری ی دهی
ــم  ــرد و بتوانی ــرار بگی ــا ق ــار آن ه در اختی
آن خانه هــا را جابجــا کنیــم،در نهایــت 
را  تاریخی،فضــا  تپــه ی  پاکســازی  بــا 
بــه ســمت اقامتگاه هــای بومگــردی و 
فروشــگاه های صنایــع دســتی ببریــم. 
ــورد  ــه ی م ــه خان ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
نظــر فقــط منســوب بــه فردوســی اســت 
ــد:  ــت،ادامه می ده ــه او نیس ــق ب و متعل
بــا توجــه بــه این کــه روســتای»پاژ« زادگاه 
فردوســی اســت و آن خانــه بــه واســطه ی 

ــه تاریخــی  ــک تپ شــاخصه هایش روی ی
قــرار گرفتــه، ایــن طــور بیــن مــردم بومــی 
پیچیــده شــده کــه ایــن خانــه بــرای 
ــه  ــم ک ــه می دانی ــع هم ــت،اما در واق اوس
ــده  ــه ای از آن زمــان باقــی نمان هیــچ خان
فردوســی  دوره ی  خانه هــای  وســبک 
بــه ایــن صــورت نیســت.او بابیــان اینکــه 
ــی  ــهر تاریخ ــی ش ــراث فرهنگ ــگاه می پای
تــوس، بــا اســتفاده از ایــن پتانســیل قصد 
دارد زادگاه فردوســی و روســتای پــاژ را 
ــروژه  ــن پ ــه می کند:ای ــی کند،اضاف معرف
توســط مشــاور طراحــی شــده و در جلســه 
ــی  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــورای فن ش
خراســان رضــوی بــه تصویــب رســیده 

ــت. اس

مشکالتی که هنوز به اول راه 
برطرف شدن هم نرسیده اند

میــراث  پایــگاه  مســئول  حرفهــای 
سروســامان  بــرای  تــوس  فرهنگــی 
تاریخی،امیــد  محوطــه ی  ایــن  دادن 
ــدوار  ــد امی ــه بای ــت،امیدی ک ــش اس بخ
ــت  ــرف نباشد،درس ــد ح ــط در ح ــود فق ب
ــم  ــده در حری ــته ش ــای کاش مانند»دکله
ــد  ــت قص ــی«که سالهاس ــگاه فردوس آرام
ــچ  ــوز هی ــد و انگارهن ــتنش را دارن برداش
ــت. ــده اس ــته نش ــش برداش ــی برای قدم

اماهمیــن کــه حــرف از وضعیــِت نابهنجــار 
اتفاق هــای مختلــف  تــوس می شــود، 
اســت کــه پشــت یکدیگرصــف می کشــند 
از »فعالیــت معــادن غیرمجــاز کــه در 
حریــم درجــه 3 و 4 شــهر تاریخــی تــوس 
ــد و  ــت دارن ــی« فعالی ــگاه فردوس و آرام
بــه قــول شــهردار منطقــه 12 مشــهد در دو 
ســال گذشــته»بیش از 20 ســال اســت که 
برداشــت شــن و ماســه از حریــم کشــف 
هــزار  روزانــه  و  می گیــرد  صــورت  رود 
کامیــون از روی بقایــای شــهر تاریخــی 
ــه را  ــن و ماس ــد و ش ــور می کن ــوس عب ت
بــه غــارت می برند.«گرفتــه تــا گروه هایــی 
ــش  ــرح آمای ــئول ط ــول مس ــه ق ــه ب ک
منطقــه تاریخــی فرهنگــی تــوس بــا 
ادعــای ســرمایه گذاری درتوس،طرح هــا 
و پروژه هایــی را بــرای ایــن شــهر پیشــنهاد 
ــا  ــنخیتی ب ــن س ــه کوچکتری ــد ک داده ان
ویژگی هــای تاریخــی و فرهنگــی ایــن 
مجموعــه را ندارد.«یــا طــرح آمایــش 
در  تــوس  فرهنگــی  تاریخــی  منطقــه 
دهــه 80 که»تصمیــم بــر آن شــد کــه 
ســاکنان روســتاهای توس»ســفلی« و 
ــا  ــه زمین ه ــوند و عرص ــا ش »علیا«جابج
از ســاخت و ســاز خالــی و آزاد شــود 

روستای»اســامیه«نیز  وجمعیــت 
ــد و مجــوز ســاخت و ســاز  افزایــش نیاب
بیشــتر بــه آن داده نشــود.«اما حــاال 
ــری رو  ــای دیگ ــا صحبته ــم ب ــان ه هم
بــه رو شــده اســت.و حتــی تبلیغاتــی 
ــای  ــروش خانه ه ــد و ف ــرای خری ــه ب ک
ــوار شــهر جــا  ــر در و دی ــوس ب تاریخــی ت

کرده انــد. خــوش 

مشاور هنوز به دکلهای برق 
توس نرسیده

ــی  ــگاه میراث فرهنگ ــا زهره وندمدیرپای ام
جامــع  طــرح  می گوید:بــرای  تــوس 
ســه  محــدوده  در  تــوس  تفصیلــی  و 
محــدوده  کــه  هکتــاری   600 و  هــزار 
160 هکتــاری میــراث فرهنگــی را نیــز 
ــود  ــروژه کارخ ــاور پ ــامل می شود،مش ش
آن،  براســاس  تــا  می دهــد  انجــام  را 
طــرح جامــع، راهبــردی و تفصیلــی را بــه 
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــد.او ب ــه ده ــا ارائ م
ــد  ــام ده ــات را انج ــد مطالع ــاور بای مش
و نتایــج نهایــی را بــه میراث فرهنگــی 

ــتا  ــاً روس ــه می دهد:عم ــام کند،ادام اع
جابجانمی شود،روســتاها اکثــرًا تثبیــت 
می شــوند.اما ایــن طــرح جامــع بایــد 
ــی  ــا شــورای عال ــل شــود ت ــه و تکمی تهی
ــی  ــورای فن ــازی و ش ــاری و شهرس معم
ســازمان مصوبــات را بگیرنــد و ابــاغ 
کندتــادر نهایــت اجرایــی شــوند.وی اضافه 
ــی  ــه تاریخ ــتا روی پهن ــه روس می کند:س
تــوس قــرار دارد کــه از ایــن بین دو روســتا 
ــاز  ــاخت و س ــازه ی س ــده و اج ــز ش فری
ــک  ــود و ی ــاداده نمی ش ــه آنه ــی ب اضاف
برنامه ریزی هااحتمــااًل  در  نیــز  روســتا 
بعــدی  مرحلــه ی  شــوند.او  جابجــا 
محوطــه ی  و  خانــه  ایــن  ســاماندهی 
ــه  ــه آزادســازی تپ اطــراف آن را موکــول ب
خانــه   10 می افزاید:حــدود  و  می دانــد 
ــا  ــد ب ــه بای ــد ک ــرار گرفته ان ــه ق روی تپ
همــکاری دهیــاری یــا بخشــداری، زمیــن 
ــرد و  ــرار بگی ــا ق ــار آن ه ــوض در اختی مع

بتوانیــم آن خانه هــا را جابجــا کنیــم.

دومیــن نمایشــگاه جــاده ابریشــم بــا 
تمرکــز بــر کشــورهای ایــران و ازبکســتان 
در فرانســه برپــا شــد. مجــری نمایشــگاه 
چنیــن  برگــزاری  انگیــزه  اصلی تریــن 
ــاح  ــا و اص ــد فرهنگ ه ــدادی را پیون روی
ــورها  ــن کش ــاره ای ــتباه درب ــای اش باوره
دانست.نمایشــگاهی بــه مــدت هفــت 
روز در جنــوب فرانســه، هنــر، ادبیــات، 
صنایــع دســتی، تاریــخ و مــردم شناســی 
را  ابریشــم  جــاده  مســیر  کشــورهای 

ــه ســفر  ــاره چگون ــد و درب معرفــی می کن
ــانی  ــورها اطاع رس ــن کش ــه ای ــردن ب ک
دور  در  نمایشــگاه  شــد.این  خواهــد 
کشــور  بــه  تنهــا  برگــزاری  نخســت 
ــا در  ــود ام ــده ب ــدود ش ــتان مح ازبکس
ایــن دوره ایــران نیــز بــه آن اضافــه شــده 
کــه تمرکــز اصلــی نیــز بــر آن اســت.

نمایشــگاه جــاده ابریشــم بــا اختصــاص 
ــران«، قصــد  ــام »ای ــه ن ــژه ب ــک روز وی ی
دارد تعــدادی از خوراکیهــای ایــران را نیــز 

معرفــی کنــد کــه ایــن غذاهــا بــا توجــه به 
رأی گردشــگران فرانســوی کــه بــه ایــران 
ــت. ــده اس ــاب ش ــد، انتخ ــفر کرده ان س

چهــره ناشــناخته ایــران بخــش دیگری از 
ایــن نمایشــگاه اســت کــه بــه پرســش ها 
ــاره نحــوه زندگــی روزمــره  و ابهام هــا درب
ــد داد. بیشــترین  ــا پاســخ خواه ایرانی ه
حجــاب  دربــاره  فرانســوی ها  ابهــام 
یــک  توســط  کــه  اســت  مذهــب  و 
روزنامه نــگار و راهنمــای گردشــگری از 
فــرش،  می شــود  داده  پاســخ  ایــران، 
مینیاتــور، معمــاری، پزشــکی و شــعر 
از دیگــر موضوعــات نمایشــگاه جــاده 
ــی از  ــه یک ــر روز ب ــه ه ابریشــم اســت ک

آنهــا پرداختــه می شــود.

چهره دیگر ایران در فرانسه 
رونمایی شد 

کشف سنگ نگاره های 
حیوانات در مصر

ــوط  ــی مرب ــا قدمت ــات ب ــده حیوان ــر حکاکی ش ــف تصاوی ــان از کش باستان شناس
بــه دوران نوســنگی در صحــرای شرقی»آســوان«مصر خبــر دادند.بــه گزارش ایســنا 
بــه نقــل از انشــنت اوریجینــز، مصطفــی وزیــری دبیــر شــورای عالــی آثار باســتانی 
ــرای  ــنگهای صح ــرروی تخته س ــده ب ــر حکاکی ش ــزاران تصاوی ــف ه ــر از کش مص
شــرقی شــهر باستانی» آســوان«خبر داد. تصاویــر حک شــده بــر روی ایــن تختــه 
ســنگها اغلــب شــامل تصاویــر حیواناتــی اســت کــه هــزاران ســال پیــش در ایــن 
منطقــه زندگــی می کردنــد.از جملــه ســنگ نگاره های مربــوط بــه تصاویرحیوانــات 
می تــوان بــه تصاویــر زرافــه، فیــل و کروکودیــل اشــاره کرد.بــر روی دیگــر 
ــلطنتی  ــان های س ــا نش ــراه ب ــهرکوچکی هم ــده،تصویر ش ــنگهای کشف ش تخته س
ــر حکاکی شــده  ــه چشــم می خورد.تصاوی مصــر باســتان همچــون » حــوروس« ب
ــه دوران نوســنگی،   ــه ب ــر ســلطنتی کشف شــده هســتند ک ــن تصاوی از قدیمی تری
حــدود 4000 ســال پیــش بازمی گردند.کشــف ســنگ نگاره های حیوانــات در کنــار 
ــر می کشــند نشــان دهنده  ــه تصوی ــای ســلطنتی را ب ــه نماده ســنگ نگاره هایی ک
ــات را موجــودات  ــان حیوان ــات در مصــر باســتان اســت. آن ــاالی حیوان ــگاه ب جای
حقیــری نمی پنداشــتند بلکــه از نظــر بســیاری از فراعنــه حیوانــات نیرویــی 
ماورایــی داشــتند. فراعنــه قدرتمنــد مصــر از حیوانــات بــه عنــوان ســمبل قــدرت و 

ــد. ــه حکومــت خــود اســتفاده می کردن ارزش بخشــیدن ب

ته
نک

»خانـه منسـوب بـه فردوسـی« در روسـتای پـاژ بـرای مرمت 
در دسـتور کار قرار گرفت، اما مشـاور سـاماندهی روسـتای پاژ 
کـه قرار اسـت مشـکالت موجـود در حریـم آرامگاه فردوسـی 
را مطالعـه و برطـرف کنـد، هنـوز بـه دکل هـای برق کـه حریم 

آرامـگاه را مخـدوش کرده اند، نرسـیده اسـت.
احسـان زهره ونـد مدیـر پایـگاه میراث فرهنگـی تـوس مـی 
گوید:مرحله ی بعدی سـاماندهی این خانه و محوطه ی اطراف 
آن را موکـول بـه آزادسـازی تپه می دانـد و می افزاید:حدود 10 
خانـه روی تپـه قـرار گرفته انـد کـه باید بـا همـکاری دهیاری 
یـا بخشـداری،زمین معـوض در اختیـار آن هـا قـرار بگیـرد و 
بتوانیـم آن خانه هـا را جابجـا کنیـم، در نهایـت با پاکسـازی 
تپـه ی تاریخـی، فضا را بـه سـمت اقامتگاه های بومگـردی و 

فروشـگاه های صنایـع دسـتی ببریم.

گردشگریموزه

تهرانگردی عصرانه تا پایان ماه رمضانرونمایی دست خط شاملو در موزه بتهوون
در پـــی تفاهـــم نامـــه بیـــن 
ــوزه  ــه مـ ــاملو و خانـ ــه شـ خانـ
بتهـــوون ازدســـت خـــط احمـــد 
شـــاملو شـــاعر فقیـــد معاصـــر 
در خانـــه مـــوزه بتهـــوون رونمایـــی مـــی شود.مســـئول 
ـــان  ـــت: همزم ـــوون گف ـــوزه بته ـــه م ـــی خان ـــط عموم رواب
بـــا روز جهانـــی مـــوزه و میـــراث فرهنگی،خانـــه مـــوزه 
ـــعر  ـــط ش ـــت خ ـــاملو ازدس ـــه ش ـــکاری خان ـــوون باهم بته
ــرد.  ــد کـ ــی خواهـ ــط رونمایـ ــاعر فقـ ــن شـ ــل ایـ وصـ
»ســـارافرجی« بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب اظهـــار داشـــت: 
دســـت خـــط شـــاملو بـــه مـــدت یـــک هفتـــه در خانـــه 
مـــوزه بتهـــون در معـــرض دیـــد عمـــوم قـــرار خواهـــد 
گرفـــت.وی افـــزود: ایـــن دســـت خـــط بـــه مـــدت دو 

هفتـــه از خانـــه مـــوزه شـــاملو بـــه صـــورت امانـــی و در 
راســـتای همـــکاری بیـــن مـــوزه هـــا در اختیـــار خانـــه 
مـــوزه بتهـــوون قـــرار خواهـــد گرفت.احمـــد شـــاملو 
ـــال  ـــران، در س ـــر ای ـــاعران معاص ـــهورترین ش ـــی از مش یک
ـــر  ـــه خاط ـــاملو ب ـــی ش ـــهرت اصل ـــد. ش ـــد ش 1304 متول
نـــوآوری در شـــعر معاصـــر فارســـی و ســـرودن گونـــه ای 
ـــاملویی  ـــعر ش ـــا ش ـــپید ی ـــعر س ـــوان ش ـــت عن ـــعر تح ش
ـــای  ـــن قالب ه ـــی از مهم تری ـــون یک ـــم اکن ـــه ه ـــت ک اس
ــی رود  ــمار مـ ــران به شـ ــتفاده در ایـ ــورد اسـ ــعری مـ شـ
ـــعر  ـــا ش ـــوی ی ـــپید فرانس ـــعر س ـــت از ش ـــدی اس و تقلی
منثور.ایـــن شـــاعر معاصـــر در ســـال 1379 پـــس از 
ـــت. ـــان فروبس ـــم از جه ـــاری چش ـــا بیم ـــدت ه ـــل م تحم

میـــراث  کل  مدیـــر 
ـــتی  ـــع  دس ـــی، صنای  فرهنگ
اســـتان  گردشـــگری  و 
ــرای  ــه بـ ــردی عصرانـ ــزاری تهرانگـ ــران از برگـ تهـ
ـــان  ـــا پای ـــوزه ت ـــی م ـــهروندان از روز جهان ـــوم ش عم

مـــاه مبـــارک رمضـــان خبـــر داد.
ـــبت  ـــه مناس ـــه ب ـــان این ک ـــا بی ـــان ب ـــام جانفش پره
روز جهانـــی مـــوزه و هفتـــه میـــراث فرهنگـــی 
ــهروندی  ــش شـ ــی در دو بخـ ــای متنوعـ برنامه هـ
و مخاطـــب خـــاص برگـــزار می شـــود، افـــزود: 
موزه هـــا تبلـــور تمـــدن و فرهنـــگ یـــک جامعـــه و 
ملت انـــد کـــه شـــناخت درســـت از آن هـــا باعـــت 

توســـعه یافتگی خواهـــد شـــد، چـــرا کـــه توســـعه 
پایـــدار شـــهری بـــا حفـــظ باورهـــا و داشـــته های 

فرهنگـــی گذشـــتگان ارتبـــاط مســـتقیم دارد.
در  موضوعـــی  نمایشـــگاه های  برگـــزاری  وی 
موزه هـــای اداره کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
تهـــران و برگـــزاری مســـابقه عکاســـی را از دیگـــر 
برنامه هـــای هفتـــه میـــراث فرهنگـــی عنـــوان 
ـــت  ـــرای ثب ـــت ب ـــهروندان خواس ـــوم ش ـــرد و از عم ک
ـــی  ـــام خانوادگ ـــه ن ـــگان عصران ـــای رای ـــام در توره ن
ـــد. ـــال کنن ـــامانه 5000203000100 ارس ـــه س ـــود را ب خ

رنا
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خبر

به تازگی کمیسـیون اقتصادی هیات دولت بررسـی پیش 
نویـس آیین نامـه اجرایی میزان عـوارض کاال های مخرب 
محیط زیسـت را آغاز کرد. سـازمان برنامه و بودجه کشـور 
در اجـرای تکلیـف قانونـی، آییـن نامـه اجرایـی بنـد )ط( 
تبصـره )6( قانـون بودجـه سـال 1398 کل کشـور را بـرای 
طـی تشـریفات قانونـی به دفتر هیـات دولت ارسـال کرد. 
برهمین اسـاس، فهرسـت پیشـنهادی کاالهای مشـمول 
و میـزان عـوارض کاالهـای مخـرب محیط زیسـت در این 
آییـن نامه به شـرح جدولـی در پایگاه اطاع رسـانی دفتر 
هیـات دولـت موجود اسـت. درصـورت تصویـب این آیین 
 نامـه، تولیدکننـدگان و وارد کننـدگان کاالهـای مشـمول 
ایـن آییـن نامـه مکلفند ایـن وجـوه را بر حسـب فروش، 
محاسـبه و در پایـان دوره مالیاتـی موضـوع قانون مالیات 
بـر ارزش افـزوده بـه حسـاب تعییـن شـده واریـز کننـد. 
همچنیـن تولیدکنندگانـی که نسـبت به بازیافـت کاالهای 
مخـرب محیط زیسـت اقـدام کنند، در صورتـی که به تایید 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت رسـیده باشـد، مشـمول 
عـوارض نمـی شـود. ایـن آییـن نامه هـم اکنـون در حال 

بررسـی در کمیسـیون اقتصـاد هیات دولت اسـت.

دریافت عوارض از فروش کاالهای 
تولیدکننده پسماند مخرب محیط زیست

یکم اسـفندماه سـال گذشـته بـود که نماینـدگان مجلس 
در مصوبـه ای سـازمان امـور مالیاتـی را موظـف کردنـد از 
فـروش کاالهایـی که مصـرف آنها منجر به تولید پسـماند 
مخـرب محیـط زیسـت می شـود عـوارض دریافـت کنـد. 
نمایندگان مجلس شـورای اسـامی در یک جلسـه علنی 
بنـد )ی( تبصـره 6 الیحه بودجه را به تصویب رسـاندند که 
براسـاس آن در اجـرای بندهـای )ث( و )ص( ماده )38(  
قانون برنامه پنج سـاله ششم توسـعه و به منظور کاهش 
اثـرات مخرب پسـماندهای عادی، سـازمان امـور مالیاتی 

کشـور موظـف اسـت از فـروش کاالهایـی که مصـرف آنها 
منجـر بـه تولید پسـماند مخرب محیط زیسـت می شـود 
عوارضـی را کـه توسـط دولت تعیین می شـود دریافت و به 
ردیف درآمدی شـماره  160189 واریز کند. گفتنی اسـت در 
این مصوبه اعام شـد مطابق با بند )ط(،  در سـال 1398 
درآمدهـای سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی 
کشـور مربـوط بـه خدمـات زمین شناسـی، اکتشـافی و 
و  هـای 140105، 140108  ردیـف  موضـوع  آزمایشـگاهی 

140203 جـدول شـماره )5(، اختصاصـی تلقی می شـود 
و پـس از اباغ تخصیص توسـط سـازمان برنامـه و بودجه 

کشـور قابـل هزینه کرد اسـت.

اختصاص منابع حاصل از عوارض کاالهای 
پسماندزا برای بازیافت پسماندها

یـک هفتـه بعد یعنـی در هفتـم اسـفندماه 97 نمایندگان 
مجلـس مقـرر کردنـد منابـع حاصلـه از اخـذ عـوارض از 
کاالهایـی کـه مصـرف آنها تولید پسـماند مخـرب می کند 
در اختیار سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور قرار 
گرفتـه تـا بـرای بازیافت پسـماندهای حاصـل از کاال های 

مزبـور صرف شـود. 
بـه گزارش ایسـنا، نمایندگان مجلس شـورای اسـامی 
در ایـن جلسـه، بخـش هزینـه ای بنـد )ی( تبصـره 6 
الیحـه بودجـه سـال 98 را بررسـی کـرده و آن را بـه 
تصویـب رسـاندند. بـه موجب ایـن بند، منابـع وصولی 
از اخـذ عـوارض از فـروش کاالهایـی کـه مصـرف آنهـا 
منجـر بـه تولیـد پسـماند مخـرب می شـود تـا سـقف 
ردیـف 530000-45  از محـل  ریـال  میلیـارد  هـزار   10
اختیـار سـازمان  در  قانـون  ایـن   )9( جـدول شـماره 
شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور قـرار می گیـرد تـا 
بـا نظـارت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت پـس از 
مبادلـه موافقتنامـه بـا سـازمان برنامه و بودجه کشـور 

بـرای بازیافـت پسـماندهای حاصل از کاالهـای مزبور 
)ایجـاد تأسیسـات منطقـه ای تبدیل پسـماند بـه مواد 
خصوصـی  بخـش  مشـارکت  اولویـت  بـا  انـرژی(  و 

شـود.  مصرف 
میـزان  بـر  مشـتمل  بنـد  ایـن  اجرایـی  آئین نامـه 
نـرخ  عـوارض هـر کاال، فهرسـت کاالهـای مشـمول، 
هزینـه مدیریـت پسـماند کاالهـا و فرآینـد اجرایـی به 
پیشـنهاد مشـترک سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، 
و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارتخانه هـای کشـور، 
امـور اقتصـادی و دارایـی و سـازمان برنامـه و بودجـه 
کشـور تدویـن می شـود و بـه تصویـب هیـأت وزیـران 

می رسـد.

بررسی میزان عوارض کاال های مخرب محیط زیست در دولت
پیش نویس آیین  نامه اجرایی بند )ط( تبصره )6( قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت است.

ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در اجــرای تکلیــف قانونــی، آییــن نامــه اجرایــی بنــد )ط( 
تبصــره )6( قانــون بودجــه ســال 1398 کل کشــور را بــرای طــی تشــریفات قانونــی بــه دفتــر 
ــدگان و وارد  ــه، تولیدکنن ــن  نام ــن آیی ــاس ای ــر اس ــت. ب ــرده اس ــال ک ــت ارس ــات دول هی
کننــدگان کاالهــای مشــمول ایــن آییــن نامــه مکلفنــد ایــن وجــوه را بــر حســب فــروش، 
محاســبه و در پایــان دوره مالیاتــی موضــوع قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه حســاب 
تعییــن شــده واریــز نماینــد. ایــن آییــن نامــه هــم اکنــون در حــال بررســی در کمیســیون 

اقتصــاد هیئــت دولــت اســت.

تولیدکنندگانـی که نسـبت به بازیافـت کاالهای مخرب 
محیـط زیسـت اقـدام کننـد، در صورتـی کـه بـه تایید 
باشـد،  رسـیده  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
مشـمول عـوارض نمی شـوند. ایـن آییـن نامـه هـم 
اکنـون در حـال بررسـی در کمیسـیون اقتصـاد هیات 
دولـت اسـت. فهرسـت پیشـنهادی کاالهای مشـمول 
در ایـن آییـن نامـه به شـرح جدولـی در پایـگاه اطاع 

رسـانی دفتـر هیـات دولـت موجود اسـت.

هر
: م

س
عک

بابیــان  ســمنان  محیط زیســت  مدیــرکل 
پروانه هــای  و  آغل هــا  همــه  اینکــه 
ملــی  پــارک  احشــام محــدوده  تعلیــف 
ــچ  ــت: هی ــت، گف ــده اس ــوران خریداری ش ت
بهره بــردار دامــی در محــدوده ایــن زیســتگاه 

یوزپلنــگ وجــود نــدارد.
ــن  ــدوس ضم ــر عب ــر، امی ــزارش مه ــه گ ب
بیــان اینکــه پــارک ملــی تــوران شــاهرود بــه 
ــوری  ــی و جان ــر گیاه ــتن ذخای ــاظ داش لح
و همچنیــن زیســتگاه یــوز آســیایی بــه 
آفریقــای ایــران شــهرت داشــته و حفاظــت 
از آن در دســتور کار محیط زیســت قــرار دارد، 
ــات  ــون اقدام ــراز داشــت: از گذشــته تاکن اب
حفاظتــی بــرای گونــه ارزشــمند یــوز آســیایی 
ایــن منطقــه در حــال انجــام اســت از جملــه 
آنکــه در محــدوده پــارک ملــی تــوران تمــام 
احشــام  تعلیــف  پروانه هــای  و  آغل هــا 
خریــداری شــدند. وی بابیــان اینکــه در 
ــی  ــارک مل ــاری پ ــزار هکت ــدوده 100 ه مح
تــوران شــاهرود هیــچ گونــه بهره بــردار دامــی 
ــوز  ــتگاه ی ــا زیس ــزود: ام ــدارد، اف ــود ن وج
ــن مســاحت نیســت و  ــه ای ــا محــدود ب تنه
ــز  ــاد نی ــاس آب ــه عب ــیایی در منطق ــوز آس ی
پراکنــش دارد لــذا ایــن مهــم می طلبــد 
تــا تمهیــدات الزم بــرای زندگــی و بقــا ایــن 
ــه  ــه ارزشــمند در قســمت شــمال منطق گون
اندیشــیده شــود. مدیــرکل محیط زیســت 
از  یکــی  اینکــه  بابیــان  اســتان ســمنان 
ــوز وجــود جــاده  ــات ی تعارضــات ادامــه حی
عباس آبــاد –میــان دشــت اســت، ابــراز 
ــور  داشــت: پــروژه فنــس کشــی کردیــور عب
یــوز در ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
طراحــی شــد تــا از تصادفــات جــاده ای 
جلوگیــری شــود کــه هم اکنــون نیــز بخشــی 
و  انجــام  فنــس کشــی  مســیر  ایــن  از 
ــت. ــات اس ــه عملی ــال ادام ــکار در ح پیمان

عبــدوس بابیــان اینکــه بــرای تکمیــل نهایــی 
فنــس کشــی اعتبــارات زیــادی نیــاز اســت، 
تصریــح کــرد: تنهــا بخشــی از بودجــه یــک 
و نیــم میلیــارد تومانــی پــروژه فنــس کشــی 
محــدوده عبــور یــوز آســیایی در اختیــار 
محیط زیســت قــرار داده شــد تــا کار دررونــد 
اجــرا واقــع شــود امــا در نهایــت بــرای 
اعتبــارات  نیازمنــد  درصــدی   100 تکمیــل 

ــت. ــتر اس بیش

یع
دولت از صنایع سازگار با انسان و محیط زیست صنا
حمایت کند

ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
شــورای اســامی، بــا انتقــاد از توســعه صنعــت 
ــی  ــای ناش ــان بیماری ه ــت: درم ــات گف دخانی
وزارت  بــه  را  ســنگینی  هزینــه  دخانیــات،  اســتعمال  از 

بهداشــت تحمیــل می کننــد.
ــه  ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــمی در گفت وگ ــون هاش همای
ملــت، بــا اظهــار مخالفــت، نســبت بــه توســعه صنعــت دخانیــات 
ــه  در کشــور گفــت: معتقــدم هیــچ کشــوری مصــرف ســیگار را ب
ــًا  ــات عمدت ــا افزایــش مصــرف دخانی ــارزه ب صفــر نرســانده و مب
بحــث پیشــگیری، آمــوزش عمومــی و آگاه ســازی همگانی اســت 
امــا واردات کاغــذ ســیگار بــرای توســعه صنعــت دخانیــات کشــور 
در شــرایطی کــه بایــد ارز کشــور را بــا حساســیت بیشــتری مصرف 
کنیــم چــرا کــه در انســداد و تحــت تحریــم قــرا گرفتــه ایــم، کار 
ناپســندی اســت و اقــام درجــه یــک و اولویــت دار زیــادی وجــود 
ــدوآب،  ــده مــردم میان ــد.  نماین ــاز دارن ــن ارز نی ــه ای ــه ب ــد ک دارن
شــاهین دژ و تــکاب در مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه 

هزینــه 15 میلیــون دالری بــرای واردات کاغــذ ســیگار ادامــه داد: 
توســعه صنایــع دخانــی بــا ارز دولتــی در حالــی کــه اقام اساســی 
مــورد نیــاز عمــوم مــردم را بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد، اشــتباه 
ــا ارز خصوصــی  اســت، امــا در خصــوص واردات کاغــذ ســیگار  ب

ــم.  ــم بده ــری نمی توان نظ
ــع  ــی از صنای ــات، یک ــت دخانی ــه صنع ــام اینک ــا اع ــمی ب هاش
ــی، وزارت  ــاد و دارای ــرد: وزارت اقتص ــح ک ــت، تصری ــودآور اس س
ــه  ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس ــه مثلث ــت س ــت و وزارت بهداش صم
ایــن موضوعــات حســاس باشــند و توســعه صنایعــی کــه بــرای 
مــردم اشــتغال و ارزش افــزوده بــدون صدمــه بــه محیــط زیســت 
و انســانها بــه همــراه دارنــد مــورد حمایــت قــرار بگیــرد. رئیــس 
فراکســیون غــذا و دارو مجلــس شــورای اســامی، بــا طــرح ایــن 
ــی  ــه شــده منف ــان آور و توصی ــع زی ــرای صنای ــه چــرا ب ســوال ک
رفتــار توســعه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت، تصریــح کــرد: درمان 
ــه ســنگینی را  ــات، هزین ــای ناشــی از اســتعمال دخانی بیماری ه

ــد. ــل می کنن ــت تحمی ــه وزارت بهداش ب

یــک اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا بیــان اینکــه 
را  رودخانه هــا  حریــم  اشــغال  مســئولیت  هیچ کــس 
برعهــده نمی گیــرد، از بی توجهــی دســتگاه ها بــه حریــم 
ــه گــزارش ایســنا، حســین  کیفــی رودخانه هــا انتقــاد کرد.ب
فرآینــد  ناصحیــح  انجــام  دلیــل  بــه  هاشــمی گفــت: 
اخیــر  ســیل  پوشــش گیاهــی،  نابــودی  و  آبخیــزداری 
ــای  ــه ج ــد ب ــن بای ــار آورد بنابرای ــه ب ــدیدی ب ــارت ش خس
ــار رخ  ــک ب ــد ســال ی ــه چن ــرای ســیلی ک ســاختن ســد ب
ــم  ــام دهی ــح انج ــه شــکل صحی ــزداری را ب ــد، آبخی می ده
ــک  ــرل ســیل دارد.وی در ی ــد دیگــری جــز کنت چــون فوای
ــت  ــرد: طبیع ــار ک ــیل اظه ــوع س ــا موض ــی ب ــه رادیوی برنام
ــا  ــل ســیل ســر و کار دارد ام ــع حــدی مث ــا وقای ــواره ب هم
علــت اینکــه مــا نــام خرابــی بــر چنیــن حوادثــی نهاده ایــم 
ــا در طبیعــت اســت.  ــه نحــوه دخــل و تصــرف م ــوط ب مرب
اشــغال حریــم رودخانه هــا بــه عنــوان یکــی از دالیــل 
ــتر  ــر بس ــت. اگ ــی اس ــل بررس ــیل قاب ــودن س ــیب زا ب آس
ــه جــز کارکردهــای  ــم ب ــرده بودی ــظ ک طبیعــی کارون را حف
اصلــی خــود بــه عنــوان یــک رود، می توانســت ایــن ســیل 
را به صــورت ایمــن عبــور دهد.هاشــمی تاکیــد کــرد: برخــی 
ــال  ــته اند. در ح ــائل بس ــود را روی مس ــم خ ــان چش متولی
ــر  ــه را ب ــم رودخان ــغال حری ــئولیت اش ــی مس ــر کس حاض
ــج ســال اســت بحــث کیفــی بســتن  ــرد و پن ــده نمی گی عه
ــت  ــده اس ــف ش ــت متوق ــط زیس ــه در محی ــم رودخان حری
در حالــی کــه از ســال 1340 قانــون مربــوط بــه ایــن حــوزه 

وضــع شــده اســت.
مرکــز  رئیــس   - فهمــی  هدایــت  ایســنا،  بــه گــزارش 

نقشــه  گفــت:  نیــز  گســتر-  آب  پــژوه  پژوهشــی 
ــه  ــد تهی ــف بای ــت مختل ــا دوره برگش ــور ب ــیل خیزی کش س
و مقــررات بــرای توســعه نواحــی در معــرض خطــر ســیل و 

ایجــاد شــود. زیرســاختی  عملیــات 
ــک ســکه  ــه ســیل و خشکســالی دو روی ی ــان اینک وی بی
ــور  ــک کش ــک و نیمه خش ــم خش ــتند،اظهارکرد: در اقلی هس
مــا بــروز هــر دو پدیــده طبیعــی اســت امــا مســئله تغییــر 
ــاهد  ــم ش ــی ه ــد یعن ــدید می کن ــع را تش ــن وقای ــم ای اقلی
ســیاب های مخــرب و هــم خشکســالی گســترده هســتیم. 
در مــاه گذشــته تغییــرات اقلیمــی و ناهنجاری هایــی در 
ــطوح  ــا و س ــا(، رودباده ــن باده ــتریم ها )از قویتری جت اس
ــودان  ــه از س ــی ک ــی جبهه های ــو و تاق ــک س ــی از ی باالی
و دریــای مدیترانــه وارد کشــور شــدند از ســوی دیگــر 
ــروز  ــه ب ــد کــه منجــر ب بارش هــای ســنگینی را ایجــاد کردن
ایــن اتفــاق در زاگــرس شــد. رئیــس مرکــز پژوهشــی 
پــژوه آب گســتر بــه دالیــل مخــرب بــودن ایــن ســیل 
ــم  ــه حری ــت اندازی ب ــرض و دس ــت: تع ــرد و گف ــاره ک اش
ــه و مســیل ها، ضعــف جــدی در ســاماندهی  بســتر رودخان
نادرســت  اجــرای  و  طراحــی  رودخانه هــا،  الیروبــی  و 
زیرســاخت های شــهری و روســتایی، کاهــش پوشــش 
گیاهــی و فرســایش وســیع و ضعــف در آبخیــزداری کشــور 
ــوع  ــس از وق ــد. پ ــر ش ــیل اخی ــدن س ــار ش ــب زیانب موج
ــه دلیــل نبــود برنامــه جامــع مدیریــت ســیاب در  ســیل ب
ــا و دســتگاه های  ــری و ناهماهنگــی ارگان ه کشــور، غافلگی
متولــی مدیریــت ســرزمینی، خســارت را چنــد برابــر و 

ــرد. ــخت تر ک ــت را س ــه وضعی ــیدگی ب رس

دو  آبخیــزداری  و  اینکــه سدســازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرای  ــار کــرد: سدســازی ب عامــل مکمــل هــم هســتند، اظه
ــا  ــارش ضــروری اســت ام ــع ناهمگــون ب ــا توزی کشــوری ب
ــرل ســیاب نیســت. ممکــن اســت  ــه کنت ــا گزین ــًا تنه الزام
ــانی  ــه انس ــود و فاجع ــته ش ــیل شکس ــر س ــدی در براب س
ــزداری  ــازی، آبخی ــر سدس ــاوه ب ــن ع ــار آورد بنابرای ــه ب ب
ــون  ــت چ ــروری اس ــیار ض ــیاب ها بس ــکین س ــرای تس ب
اثــر فقــدان آبخیــرداری آســیب می بیننــد.  بــر  ســدها 
ــیل خیری  ــه س ــه نقش ــرورت تهی ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب فهم

و  ریســک  مدیریــت  بعــدی  مرحلــه  در  گفــت:  کشــور 
خطرپذیــری بایــد تقویــت شــود یعنــی قبــل از وقــوع 
حادثــه پیش بینی هــای الزم صــورت گیــرد تــا حــوادث 
بــر  مختلــف  ســطوح  مســئولیت  و  شــوند  ســطح بندی 
ــا  ــه ب ــع مقابل ــام جام ــد. نظ ــی باش ــازمان خاص ــده س عه
ــا  ــا مشــارکت کلیــه ارگان هــا تدویــن شــود. ب ــد ب ســیل بای
ایــن نظــام جامــع، متولــی بخش هــای مختلــف مشــخص 
طریــق  از  زمینه ســازی  و  ظرفیت ســازی  می شــود، 

آمــوزش بــرای مــردم میســر می شــود.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار قزویــن طــرح جامــع 
دریاچــه اوان کــه در اوایــل دهــه 80 تهیــه شــده را نیازمنــد 
ــر  ــاوه ب ــن کار ع ــام ای ــرای انج ــت: ب ــت و گف ــری دانس بازنگ
نقطــه نظــر برخــی دســتگاه هــا از جملــه محیــط زیســت و منابــع 
طبیعــی، منافــع عمومــی مــردم محــل نیــز بایــد در نظــر گرفتــه 
شــود. بــه گــزارش ایرنــا، علــی فرخــزاد روز پنجشــنبه در نشســت 
ــزود:  ــه اوان، اف ــت دریاچ ــکات و مدیری ــایل، مش ــی مس بررس
ــی  ــه تعاون در ســه ســال گذشــته کــه مدیریــت ایــن مجموعــه ب
ــری در  ــچ تغیی ــاهد هی ــع ش ــده در واق ــذار ش ــا واگ ــاری ه دهی

بی توجهی دستگاه ها به حریم کیفی رودخانه ها
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دریاچه

فناوری

امکان صرفه جویی صد میلیون لیتر بنزین
 با فیلترهوای نانویی

دریاچه اوان قزوین از تاالب های ثبت شده 
ملی کشور است

از  یکــی  مدیرعامــل 
تولیدکننــدگان  بزرگ تریــن 
صنعتــی  فیلترهــای 
خودروهــای ســبک گفــت: در 
صــورت ورود تمــام ظرفیــت خــط تولیــد فیلتــر هــوای 
ــی  ــاهد صرفه جوی ــازار ش ــه ب ــرکت ب ــن ش ــی ای نانوی
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــم ب ــن خواهی ــون لیتربنزی صدمیلی
ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو، شــاهپور پیــروزی 
گفــت: ســال گذشــته بیــش از صــد هزارفیلتــر نانویــی 
ــگار شــرق در خودروهــای  شــرکت دانــش بنیــان فران
داخلــی مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــه اعتقــاد 
ــن  ــد ای ــت خــط تولی ــام ظرفی ــه تم ــی ک وی در صورت
شــرکت وارد بــازار شــود، ســاالنه صــد میلیــون لیتــر در 
مصــرف ســوخت و ده هــزار میلیــارد ریــال در بخــش 
ــد.  ــد ش ــی خواه ــوا صرفه جوی ــی  ه ــا آلودگ ــه ب مقابل
شــرکت فرانــگار شــرق بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
خودروهــای  صنعتــی  فیلترهــای  تولیدکننــدگان 

ســبک، موفــق بــه تولیــد فیلترهــوای خــودرو حــاوی 
نانوالیــاف PAN شــده اســت. در ایــن فیلترهــای 
جدیــد، یــک الیــه نــازک از الیــاف پلیمــری روی کاغــذ 
ــه  ــیون ب ــی فیلتراس ــا توانای ــرد ت ــرار می گی ــر ق فیلت
میــزان چشــمگیری افزایــش یابــد. بــه دلیــل وجــود 
ــاس  ــی در مقی ــوا حت ــود در ه ــاف، ذرات موج نانوالی
نانومتــری در فیلتــر گرفتــار شــده و میــزان آالیندگــی 
ــای  ــاره مزیت ه ــروزی، درب ــل می رســد. پپی ــه حداق ب
ایــن فیلترهــا گفــت: بــه دلیــل بهره  منــدی از فنــاوری 
ــه  ــری نســبت ب ــی فیلتراســیون باالت ــاف توانای نانوالی
فیلترهــای رایــج دارنــد بنابرایــن اســتفاده از آن هــا بــه 
ــد،  ــک می کن ــوا کم ــی ه ــدی آلودگ ــش 20 درص کاه
ــرف  ــش مص ــی کاه ــا توانای ــن فیلتره ــن ای همچنی
ــا 15  ــن 5 ت ــد بی ــوده و می توانن ــز دارا ب ــوخت را نی س
درصــد مصــرف ســوخت را کاهــش دهنــد. در نتیجــه 
اســتفاده از فیلترهــای نانویــی می توانــد کاهــش 
آالیندگــی و مصــرف ســوخت را درپــی داشــته باشــد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط 
دریاچــه  قزویــن  زیســت 
جملــه  از  را  المــوت  اوان 
تاالب هــای ثبــت شــده در 
عرصــه ملــی کشــور دانســت و گفــت: وظیفــه حفاظت 
قانــون  براســاس  مجموعــه  ایــن  اکوسیســتم  از 
برعهــده ایــن ســازمان قــرار داده شــده اســت.

بــه گــزارش ایرنــا، حســن پســندیده در کارگــروه 
بررســی مســایل، مشــکات و مدیریــت دریاچــه اوان 
کــه در معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
قزویــن برگــزار شــد، افــزود: متاســفانه طــرح جامــع 
و موضوعــات زیســت محیطــی ایــن دریاچــه تاکنــون 
ــا توجــه  ــه داد: ب ــه انجــام نرســیده اســت. وی ادام ب
بــه اینکــه هرگونــه تصمیــم گیــری در خصــوص 
ایــن تــاالب براســاس قانــون بایــد بــا ایــن اداره 
ــیاب  ــت: س ــار داش ــود،  وی اظه ــی ش کل هماهنگ
ــدن  ــر ش ــث کوچک ت ــته باع ــای گذش ــال ه ــی س ط

فضــای 9 هکتــاری ایــن مجموعــه شــده اســت. 
ایــن مســئول محیــط زیســت ارائــه آمــوزش جوامــع 
محلــی بــه عنــوان یکــی از ذی نفعــان ایــن مجموعــه 
گردشــگری را حایــز اهمیــت دانســت و گفــت: انجــام 
ایــن طــرح طــی ســال هــای گذشــته از ســوی محیــط 
زیســت برگــزار شــده و امســال نیــز در اولویــت برنامــه 
ــندیده،  ــت. پس ــه اس ــرار گرفت ــن اداره کل ق ــای ای ه
ویژگی هــای طبیعــی ایــن دریاچــه را عامــل جذابیــت 
ــت:  ــت و گف ــگران دانس ــافران و گردش ــرای مس آن ب
بــر همیــن اســاس در طــرح جامــع مــی تــوان بــدون 
هرگونــه ســاخت و ســاز و بــا اســتقرار مراکــز خدماتــی 
ــه توســعه زیربنایــی و گردشــگری  و اقامتــی اقــدام ب
آن کــرد. بخشــدار رودبــار المــوت شــرقی نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: بــا وجــود دخالت هــای مســتقیم 
ــط  ــی، محی ــع طبیع ــتقیم ادارات کل مناب ــر مس و غی
زیســت متاســفانه نمــی تــوان متولــی خاصــی را بــرای 

ــن دریاچــه معرفــی کــرد. ای

خروج دام های غیرمجاز از مراتع منطقه حفاظت شده اشترانکوه
مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه گفت: در راستای جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و 
حفاظت بهتر از محیط زیست دام های غیرمجاز از مراتع منطقه حفاظت شده اشترانکوه خارج 
شدند. محسن ایازیورود گفت: دام غیرمجاز و چرای بی رویه باعث تخریب پوشش گیاهی منطقه 
می شود.یگان حفاظت منطقه حفاظت شده اشترانکوه به طور جدی با این تخلفات برخورد می کند.

گزارش 

در توران شاهرود 
دامداری نداریم

گی
یند

سوزاندن الستیک های فرسوده ماشین در حاشیه آال
 راه شهر زاهدان 

ــتان و  ــت سیس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
بلوچســتان از ســوزاندن الســتیک هــای فرســوده 
خــودرو در حاشــیه شــهر زاهــدان و ایجــاد آلودگــی 
ــه بهــای انــدک خبــر داد. وحیــد پورمــردان مدیــر  هــوا ب
کل حفاظــت محیــط زیســت سیستان و بلوچســتان گفــت: در 
پــی گشــت و کنتــرل مأمــوران یــگان حفاظــت  محیــط زیســت 
ــمت  ــدان، در قس ــهر زاه ــیه ش ــتان در حاش ــتان و بلوچس سیس
مناطــق پشــت پلیــس راه زاهــدان  مشــاهده کردنــد کــه تعــدادی 
ــه  از افــراد ســودجو الســتیک های فرســوده خــودرو را شــبانه و ب
شــکل مخفیانــه در ایــن منطقــه بــه آتــش کشــیده اند. متاســفانه 
ــاع از  ــض اط ــه مح ــب و ب ــی ش ــتفاده از تاریک ــا اس ــان ب خاطی
حضــور مامــوران یــگان، متــواری شــدند و محیط بانــان با مشــاهده 
آتــش اقــدام بــه اطفــاء حریــق نمودنــد. وی افــزود: ایــن افــراد 
ســودجو بــا جمــع آوری الســتیک های فرســوده در ســطح انبــوه از 
گوشــه و کنــار شــهر بــه منظــور جداســازی ســیم های الســتیک ها 
ــد و ســیم های اســتخراجی  ــا می کنن ــه آتــش زدن آنه ــادرت ب مب

ــوص  ــن خص ــدان در ای ــند. پورمن ــی می فروش ــای اندک ــه به را ب
اظهــار کــرد: ســوزاندن ضایعــات و الســتیک های فرســوده در 
حاشــیه زاهــدان  بــه یــک مشــکل زیســت محیطــی تبدیــل شــده 
ــن رو اداره  ــوا دارد. از ای ــی ه ــش آلودگ ــری در افزای ــش موث و نق
ــا جدیــت موضــوع را دنبــال می کنــد و   محیــط زیســت اســتان ب
بــا افــرادی کــه اقــدام بــه ســوزاندن تایــر و الســتیک های فرســوده 
میکننــد، برخــورد قانونــی الزم را انجــام خواهــد داد. گفتنــی اســت 
ــظ  ــاد دود غلی ــب ایج ــوده و موج ــون ب ــاف قان ــل خ ــن عم ای
ــا وزش  ــود وب ــرطانزا می ش ــل س ــواع عوام ــاوی ان ــترده ای ح گس
بــاد در ســطح شــهر پراکنــده مــی گــردد و ســامت مــردم را مــورد 
ــوزاندن  ــرات س ــردم از خط ــتر م ــد،  بیش ــی ده ــرار م ــد ق تهدی
زبالــه، پاســتیک، الســتیک و ســایر پســمانده ها بی خبرنــد 
ــذا از  ــد ل ــان نمی دهن ــود نش ــه آن از خ ــبت ب ــیتی نس و حساس
کلیــه هم اســتانی های عزیــز خواهشــمندیم در صــورت مشــاهده 
چنیــن مــواردی موضــوع را بــه نزدیک تریــن اداره حفاظــت 

محیــط زیســت اعــام دارنــد.

ش
موز

آ

گفـت:  زیسـت  محیـط  کارشـناس  یـک 
بـرای  آمـوزش کافـی  مـا  در کشـور  متاسـفانه 
سـیل  ماننـد  طبیعـی  پدیده هـای  بـا  مقابلـه 
وجـود نـدارد و در برخـورد بـا ایـن مسـائل و مدیریـت آن 

می شـود. دیـده  هیجان زدگـی 
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد حسـین بازگیـر در یـک برنامـه 
بـرای  مـردم  ندیـدن  آمـوزش  بـه  اشـاره  ضمـن  رادیویـی 
اسـاس  بـر  گفـت:  سـیل  ماننـد  پدیده هایـی  بـا  مقابلـه 
رفتـار  هـم  مسـئوالن  بلکـه  مـردم  تنهـا  نـه  مشـاهدات 
مناسـب و منطقـی در آن شـرایط نداشـتند و هیجان زدگـی 
می شـد. مشـاهده  نیـز  امدادگـران  در  مسـائل  بـا  برخـورد  در 

وی افـزود: عوامـل متعـددی در بروز سـیل نقـش دارند که 
از جملـه آن می تـوان بـه تمرکـز مکانـی و زمانـی بارش هـا 
 97 سـال  در  بارش هـا  تفـاوت  بـه  توجـه  بـا  اشـاره کـرد. 
بررسـی های  کـه  بـود  الزم  دیگـر،  سـال های  بـه  نسـبت 
وقـوع سـیل صـورت می گرفـت. احتمـال  دربـاره  بیشـتری 
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بـرای بازیافـت پسـماندهای حاصل از کاالهـای مزبور 
)ایجـاد تأسیسـات منطقـه ای تبدیل پسـماند بـه مواد 
خصوصـی  بخـش  مشـارکت  اولویـت  بـا  انـرژی(  و 

شـود.  مصرف 
میـزان  بـر  مشـتمل  بنـد  ایـن  اجرایـی  آئین نامـه 
نـرخ  عـوارض هـر کاال، فهرسـت کاالهـای مشـمول، 
هزینـه مدیریـت پسـماند کاالهـا و فرآینـد اجرایـی به 
پیشـنهاد مشـترک سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، 
و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارتخانه هـای کشـور، 
امـور اقتصـادی و دارایـی و سـازمان برنامـه و بودجـه 
کشـور تدویـن می شـود و بـه تصویـب هیـأت وزیـران 

می رسـد.

123 کاالی مخرب محیط زیست در فهرست 
پرداخت عوارض 

17 اردیبهشـت ماه 97 بـود کـه معـاون امـور شـهرداری 
هـای سـازمان شـهرداری هـا و دهیـاری هـای کشـور 
اعـام کـرد بـر اسـاس آیین نامـه اجرایـی قانـون بودجه 
سـال 97، 123 کاالی داخلـی و وارداتـی مخـرب محیـط 
زیسـت مشـمول پرداخت عوارض شـدند. به گفته هیربد 
معصومـی دولت یکـی از اولویت های مهم خود در سـال 
جـاری را مدیریـت پسـماند اعـام کـرده اسـت و بـر این 
اسـاس در بودجـه 97 در بنـد »ن« الحاقی تبصره 6 آیین 
نامـه اجرایـی قرار شـده اسـت از کاالهـای مخرب محیط 

زیسـت تولید داخـل و وارداتی عوارض گرفته شـود، کاری 
کـه بـرای مدیریـت پسـماند در دنیـا انجـام مـی شـود و 
موجـب می شـود که تولیـد و واردات کاال هم تـا اندازه ای 
مدیریـت شـود. معصومـی تصریـح کـرد: بر این اسـاس 
فهرسـتی شـامل 123 نوع از این کاالها تهیه شـده اسـت 
کـه 9 ردیـف از آنها امسـال انجـام خواهد شـد. وی ادامه 
داد: ایـن 9 ردیـف شـامل، انـواع رنـگ و آسـتری رنگ و 
روغـن جـا، انـواع لـوازم و محصوالت السـتیکی از جمله 
انـواع السـتیک رویـی و تویی ) تایر و تیوپ( و السـتیک 
هـای روکـش شـده، انـواع المـپ روشـنایی و باطـری 
هـای لیتیومـی، قلمـی و کتابی به اسـتثنای باطری های 
خودرویـی و انـواع رایانـه، تجهیـزات جانبـی و کمکـی آن 

اسـت. معاون امور شـهرداری های سـازمان شهرداری ها 
و دهیـاری هـا اضافـه کرد: انـواع محصـوالت فایبرگاس 
و محصـوالت پاسـتیکی تقویـت شـده بـا فایبـرگاس، 
انـواع دسـتگاه هـا و لـوازم صوتـی و تصویـری، انـواع 
وسـایل بـازی و تفریحـی و اسـباب بـازی )پاسـتیکی و 
الکترونیکـی(، انواع مشـمع، سـلفون، نایلـون و نایلکس 
و انـواع محصـوالت، لـوازم و اشـیاء ظـروف و مخـازن 
ظـروف  و  بطـری(  سـازنده  مـواد   (  pet پاسـتیکی، 

مامیـن مشـمول 9ردیـف پرداخـت عوارض هسـتند. 
وی تصریـح کـرد: در درجـه اول تمایـل بـر ایـن اسـت کـه 
تولیـد کنندگان خودشـان پسـماند حاصل از تولیـد خود را 
مدیریـت کننـد و بر آنها نیز نظارت خواهد شـد، در غیر این 
صـورت عوارض از آنها گرفته می شـود. معصومی با اشـاره 
بـه اینکه گرفتـن این نوع عوارض منطبـق بر برنامه جهانی 
اسـت، گفـت: این امر چند حسـن دارد مثـل اینکه عاملی 
بازدارنـده بـرای تولیـد بی رویه کاال خواهـد بود و همچنین 
با درآمد ناشـی از آن بحث پسـماند شـهر و روسـتا برنامه 
ریـزی و مدیریـت خواهـد شـد. وی اعـام کـرد: تولیـد 
کننـدگان و واردکننـدگان کاالهای مشـمول ایـن آیین نامه 
مکلفنـد وجـوه مورد نظـر را از خریـداران وصـول و در پایان 
هـر دوره مالیاتـی موضوع قانـون مالیات بـر ارزش افزوده 
را بـه حسـاب تعیین شـده، واریز کننـد. در راسـتای بهبود 
شـاخص های محیـط زیسـت و کاهـش اثـرات مخـرب 
مدیریـت غیر اصولی پسـماندهای عـادی و با هدف ایجاد 
تأسیسـات منطقـه ای تبدیل پسـماند بـه مواد و انـرژی با 
اولویـت مشـارکت بخـش خصوصی کار گروهی متشـکل 
از کارشناسـان و مدیـران مرتبـط وزارت اقتصـاد و دارایـی، 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، وزارت کشـور )سـازمان 
شـهرداری هـا و دهیـاری های کشـور(، سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت کشـور، سـازمان برنامه و بودجه برگزار شد. 
معـاون امـور شـهرداری هـای سـازمان شـهرداری هـا و 
دهیاری ها گفت: سـال گذشـته بر اسـاس دسـتور رئیس 
سـازمان شـهرداری هـا و دهیـاری هـا قبل از آنکـه بودجه 
97 ابـاغ شـود، آییـن نامـه اجرایی مربـوط به عـوارض از 
کاالی تولیـد داخـل و وارداتـی مخـرب محیـط زیسـت با 
همـکاری سـازمان های ذیربط جلسـاتی برگـزار و و پیش 
نویـس آن تهیـه شـد. معصومـی گفـت: هفته گذشـته در 
کمیسـیون امـور زیربنایی دولـت و در کمیته تخصصی آن 
آیین نامه تهیه شـده مطـرح و با تغییراتی کلیات آن تایید 
شـد و بر این اسـاس به اسـتناد تبصـره 6 ایـن آیین نامه 
از یـک دهـم درصد تا نیـم درصد فـروش و تولید کاالهای 
تولیـد داخـل و وارداتـی مخـرب محیـط زیسـت عـوارض 

گرفتـه می شـود. 

طبق بند )ی( تبصره 
6 الیحه بودجه 98 

که به تصویب رسیده 
نمایندگان  است، 

مجلس سازمان امور 
مالیاتی را موظف 
کرده اند از فروش 

کاالهایی که مصرف 
آنها منجر به تولید 

مخرب  پسماند 
زیست  محیط 

می شود عوارض 
دریافت کند. این 

در حالی است 
که میزان عوارض 

کاال های مخرب 
محیط زیست در 

حال بررسی است.

بررسی میزان عوارض کاال های مخرب محیط زیست در دولت
پیش نویس آیین  نامه اجرایی بند )ط( تبصره )6( قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت است.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار قزویــن طــرح جامــع 
دریاچــه اوان کــه در اوایــل دهــه 80 تهیــه شــده را نیازمنــد 
ــر  ــاوه ب ــن کار ع ــام ای ــرای انج ــت: ب ــت و گف ــری دانس بازنگ
نقطــه نظــر برخــی دســتگاه هــا از جملــه محیــط زیســت و منابــع 
طبیعــی، منافــع عمومــی مــردم محــل نیــز بایــد در نظــر گرفتــه 
شــود. بــه گــزارش ایرنــا، علــی فرخــزاد روز پنجشــنبه در نشســت 
ــزود:  ــه اوان، اف ــت دریاچ ــکات و مدیری ــایل، مش ــی مس بررس
ــی  ــه تعاون در ســه ســال گذشــته کــه مدیریــت ایــن مجموعــه ب
ــری در  ــچ تغیی ــاهد هی ــع ش ــده در واق ــذار ش ــا واگ ــاری ه دهی

ــم. ــوده ای ــت آن نب خصــوص مســاله مدیری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد مســاله ایــن دریاچــه از نــگاه ملــی 
ــود،  ــده ش ــگری دی ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س توس
ادامــه داد: تــا زمانــی کــه ایــن کار محقــق نشــده بایــد امــور ایــن 
دریاچــه توســط همــان شــرکت تعاونــی دهیــاری هــا ادامــه پیــدا 
کنــد و هزینــه هــای کامــل و ریــز ایــن مجموعــه نیــز ماهانــه بــه 
کارگــروه اعــام شــود. فرخــزاد یــادآور شــد: بــا توجــه بــه مشــکل 
اقامــت گردشــگران در محوطــه ایــن دریاچــه، تــاش در خصــوص 
احــداث و گســترش خانــه هــای بــوم گــردی بــا ارایــه تســهیات 

از ســوی میــراث فرهنگــی در روســتای اوان و ســایر روســتاهای 
ــئول  ــن مس ــه ای ــه گفت ــرد. ب ــرار گی ــری ق ــورد پیگی ــون م پیرام
عمرانــی، تهیــه طــرح هــادی روســتاهای اطــراف ایــن مجموعــه 
ــکن  ــاد مس ــای بنی ــه ه ــت برنام ــد در اولوی ــز بای ــگری نی گردش
قــرار گیــرد. معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار قزویــن بــا 
اشــاره بــه حــوادث مربــوط بــه غــرق شــدگی هــای ایــن دریاچــه 
ــه ای  ــد کمیت ــن رابطــه بای ــزود: در ای در ســال هــای گذشــته، اف
تشــکیل و موضــوع پیشــگیری از وقــوع چنیــن حوادثــی بــه عمــل 

آیــد.

واگذاری دریاچه اوان براساس تشریفات ماده 
27 از مرکز در حال پیگیری است

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
قزویــن نیــز در ایــن نشســت اظهــار داشــت: کار واگــذاری دریاچــه 
ــال  ــران در ح ــوی ته ــاده 27 از س ــریفات م ــاس تش اوان براس

پیگیــری اســت و بــه زودی نیــز بــه اســتان ابــاغ مــی گــردد.
ــه مشــکات موجــود  ــا توجــه ب ــرد: ب ــه ک ــی اضاف علیرضــا خزائل
ایــن مجموعــه و برگــزاری نشســت هــا و کارگــروه هــای مختلــف، 
ــت یکپارچــه  ــرای مدیری ــم ب ــه نظــر مــی رســد هیچــگاه نتوانی ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــیم. وی ب ــدی برس ــع بن ــک جم ــه ی ــد آن ب و واح
مطالعــات صــورت گرفتــه در خصــوص ایــن دریاچــه در ســال 81 
و 82 کــه مــورد تاییــد دســتگاه هــای مختلــف از جملــه محیــط 
زیســت و شــورای برنامــه ریــزی اســتان نیــز قــرار گرفتــه، اظهــار 
داشــت: ســال گذشــته نیــز بازخوانــی همــان مطالعــات جهــت بــه 
روز کــردن مســایل پیرامونــی آن انجــام و نتیجــه آن نیــز تــا یــک 
مــاه آینــده اعــام مــی شــود. خزایلــی در ادامــه بــه حریــم اول و 
ــا توجــه  دوم 250 متــری ایــن مجموعــه اشــاره و یــادآور شــد: ب

بــه اینکــه از نظــر محیــط زیســت حفاظــت از آن برعهــده ایــن اداره 
ــم  ــه ســاخت و ســاز در حری ــه هرگون ــه لحــاظ اینک ــذا ب ــوده ل ب
اول ممنــوع مــی باشــد، ســرمایه گــذاران نیــز راغــب بــه ســرمایه 

گــذاری در ایــن منطقــه نیســتند.

صیانت از جان مردم در دریاچه اوان ضروری 
است 

مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری قزویــن،پ نیــز صیانــت از جــان 
مــردم در دریاچــه اوان را اولویــت کارهــای پیــش روی مدیریــت 
ایــن مجموعــه دانســت و گفــت: متاســفانه امنیــت موجــود بــرای 
ــه  ــد، ب ــن دریاچــه مــی کنن ــه شــنا در ای ــادرت ب ــه مب ــرادی ک اف
ــوان مناســب نیســت. پیمــان پیرمــرادی افــزود: همــه  هیــچ عن
ســاله و بــا توجــه بــه افزایــش گردشــگران و مســافران بــه منطقــه 
ــرق  ــواردی از غ ــاهد م ــه اوان ش ــوص دریاچ ــه خص ــوت و ب الم
ــن امنیــت  ــار داشــت : تامی شــدگی هــا در آن هســتیم. وی اظه
ــده  ــد برعه ــی کنن ــه م ــه مراجع ــن مجموع ــه ای ــه ب ــرادی ک اف
ــاد شــده در اســتان هــا گذاشــته شــده  ــات هــای ی روســای هی
اســت. پیرمــرادی، اســتقرار تیــم نجــات غریــق در ایــن دریاچــه 
ــکل  ــفانه ش ــرد: متاس ــح ک ــمرد و تصری ــم برش ــات مه را از الزام
ســاختاری ایــن دریاچــه بــه گونــه ای اســت کــه بــه غیــر از ورودی 
ــن  ــوده و همی ــق ب ــاط آن عمی ــه نق ــرقی، بقی ــمال ش ــش ش بخ
ــته  ــال داش ــه دنب ــراد را ب ــیاری از اف ــدگی بس ــرق ش ــاله غ مس

اســت. 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان قزویــن نیــز اظهــار 
ــرای انجــام هــر کاری در مجموعــه تــاالب گردشــگری  داشــت: ب
اوان، نیازمنــد ارایــه طــرح جامــع از ســوی تمامــی دســتگاه هــای 

ذینفــع و مرتبــط هســتیم. 

طرح جامع دریاچه »اوان« بازنگری شود

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان هــای ترکمــن و 
گمیشــان گفــت: بــارش چنــد ماهــه اخیــر و هدایــت روان آبهــای 
ناشــی از ســیاب بــه تــاالب بیــن المللــی گمیشــان 18 هــزار هکتار 
از وســعت 20 هــزار هکتــاری ایــن پهنــه آبــی را بــه زیــر آب بــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، علــی بیانــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بیــن 
30 تــا یکصــد ســانتیمتر آب در نقــاط مختلــف تــاالب وجــود دارد و 
حجــم موجــود آب در آن بــه 300 میلیــون متــر مکعــب مــی رســد.

وی بیــان کــرد: در زمــان بــروز ســیل بــا هماهنگــی کارشناســان، 40 
شــکاف بیــن بخــش شــمالی و جنوبــی تــاالب ایجــاد شــد تــا آب 
موجــود در بخــش جنوبــی تــاالب بــه بخــش شــمالی هدایــت و 
همــه پهنــه گســترده ایــن تــاالب آبگیــری شــود. بــه گــزارش ایرنــا 
بخــش جنوبــی و شــمالی تــاالب گمیشــان توســط کانــال خــزر بــه 
دو قســمت نامســاوی تقســیم شــده اســت. وی گفت: در ســالهای 
گذشــته بخــش شــمالی تــاالب بــه ســبب کاهــش بــارش بــاران 
ــاالب  ــه داخــل ت ــای خــزر ب ــی از ســوی دری ــات آب ــود جریان و نب
تقریبــا خشــک شــده بــود. بیانــی ادامــه داد : بــا وجــود اینکــه گونه 
هــای پرنــدگان مهاجــر تــاالب گمیشــان را تــرک کــرده انــد امــا بــا 
توجــه بــه بــارش هــای اخیــر و ایجــاد پوشــش گیاهــی مطلــوب در 
تــاالب، برخــی پرنــدگان بومــی ماننــد ســلیم هــا در تــاالب تخــم 
ــد. ایــن کارشــناس محیــط زیســت گفــت: آبگیــری  گــذاری کردن
ــاهد  ــال ش ــد س ــس از چن ــا پ ــد ت ــب ش ــان موج ــاالب گمیش ت
حضــور انــواع ماهیــان کپــور و کفــال در ایــن پهنــه آبــی باشــیم کــه 
ــرای جلوگیــری  ایــن امــر مســوولیت ماموریــن محیــط زیســت ب
از تخلفــات شــکار و صیــد در ایــن تــاالب را افزایــش داده اســت.

بیانــی اضافــه کــرد: همچنیــن افزایــش پهنــه آبــی ایــن زیســتگاه، 
چشــم اندازهــای منحصــر بفــردی را در ایــن تــاالب بیــن المللــی 

خلــق کــرده اســت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست 
گمیشان:

سیل تاالب بین المللی 
گمیشان را پرآب کرد

خبر
شکارچی قوچ اوریال در چنگال قانون

رئیــس اداره محیــط زیســت تربت جــام گفــت: یــک 
شــکارچی قــوچ اوریــال در ایــن شهرســتان دســتگیر 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  بــه گــزارش  شــد. 
محمدجــواد علیپــور گفــت: به دنبــال گــزارش مردمی 
مبنــی برشــکار یــک رأس قــوچ اوریــال توســط یکــی از روســتائیان، گروهــی از 
ــزام شــدند. شــکارچی  ــه محــل اع ــاد ب ــرزی بخــش جنت آب ــگ م ــوران هن مأم
متخلــف در کوه هــای منطقــه صالــح آبــاد و حاشــیه هریــرود اقــدام بــه شــکار 
و زنــده گیــری ایــن گونــه جانــوری کــرده اســت کــه ایــن قــوچ حیــن انتقــال از 
ارتفاعــات بــه داخــل روســتا ســنکوب کــرد. وی افــزود: شــکار غیرمجــاز هــر رأس 
قــوچ وحشــی اوریــال عــاوه بــر 100 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی، 6 مــاه تــا ســه 

ســال حبــس بنــا بــه تشــخیص قاضــی بــه دنبــال دارد.

کشف ۵ قطعه کبک وحشی و دو 

قبضه اسلحه شکاری
پــاوه  زیســت شهرســتان  محیــط  اداره  رئیــس 
گفــت: 5 قطعــه کبــک وحشــی و دو قبضــه اســلحه 
شــکاری پــران از متخلفیــن کشــف و ضبــط گردیــد.

ــب  ــت: حس ــر زاده گف ــد اخگ ــوان محم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی  ــن اجرای ــاش ماموری ــا ت ــط زیســت، ب ــه از دوســتداران محی ــزارش واصل گ
ــی و دو  ــک وحش ــه کب ــی 5 قطع ــروی انتظام ــن نی ــت و ماموری ــط زیس محی
قبضــه اســلحه شــکاری پــران از متخلفیــن کشــف و ضبــط گردیــد. وی افــزود: 
ایــن پرنــدگان پــس از بررســی تــوان و وضعیــت جســمانی مطلوب در زیســتگاه 
رهــا ســازی شــدند.اخگرزاده در پایــان ضمــن تشــکر و قدردانــی از توجــه ویــژه 
مقامــات قضایــی و دادســتان شهرســتان پــاوه و همــکاری صمیمانــه ماموریــن 
نیــروی انتظامــی و دوســتداران طبیعــت ایــن منطقــه نســبت بــه حفــظ منابــع 
ملــی و حیــات وحــش منطقــه، توجــه و حمایــت بیشــتر مــردم منطقــه و رعایت 

مســایل زیســت محیطــی در حــوزه ی شــکار و صیــد، خواســتار شــد.

کشف بره قوچ ارمنی در همدان
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شهرســتان همــدان از کشــف و ضبــط یــک 
قهاونــد  بخــش  در  ارمنــی  قــوچ  بــره  رأس 
ــره  ــت: ب ــا گف ــوری صف ــاره ن ــر، به ــزارش مه ــه گ ــر داد. ب ــدان خب هم
ــرای اجــرای احــکام  میــش از منــزل یــک فــرد متخلــف ضبــط و وی ب
قانونــی بــه دادگاه قهاونــد معرفــی شــد. وی تاکیــد کــرد: هرگونــه شــکار 
ــون  ــا 13 قان ــواد 10 ت ــاس م ــر اس ــی ب ــات وحش ــری حیوان ــده گی و زن
ــون  ــا 120 میلی ــون ت ــدی از 3 میلی ــم نق ــمول جرای ــد مش ــکار و صی ش

ــس دارد. ــال حب ــا 3 س ــاه ت ــک م ــال و ی ری

شکارچیان

پرندگان

جانوران

10 قطعه کبوتر وحشی شکار شده در لرستان کشف شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: 10 قطعه کبوتر وحشی در منزل یک متخلف زیست محیطی کشف شد. 

به گزارش ایرنا مهرداد فتحی بیرانوند بیان کرد: یگان حفاظت شهرستان رومشکان با هماهنگی و اخذ حکم قضایی 
باهمکاری پرسنل نیروی انتظامی اقدام به بازرسی از این یک منزل که پرندگان غیرمجاز شکارشده را نگهداری 

می کرد، نمودند. وی افزود: پس از جستجو الشه 10 قطعه کبوتر چاهی شکار شده از این منزل کشف شد.

رنا
 ای

س:
عک

ــل از  ــاب حاص ــد پس ــران موظفن ــهر ته ــطح ش ــای س کارواش ه
ــت  ــط زیس ــد و اداره محی ــه کنن ــا را تصفی ــوی خودروه شستش
ــارت  ــوع نظ ــن موض ــه ای ــی ب ــت های منظم ــران در گش ــهر ته ش
ــهر  ــت ش ــط زیس ــناس اداره محی ــی کارش ــادی تجل ــد. ه می کن
تهــران در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مهــر توضیــح می دهــد: اســتقرار 
ــه  ــه اتحادی ــه آن ب ــوط ب ــائل مرب ــط آن و مس ــا و ضواب کارواش ه
ــن و  ــه را از اماک ــتعام های مربوط ــت و اس ــوط اس ــان مرب خودش
ــا فقــط در بحــث پســاب و فاضــاب  ــد. م ــره دریافــت می کنن غی
حاصــل از شستشــو نظــارت داریــم. تجلــی اضافــه می کنــد: الــزام 
قانونــی اســت و ابــاغ شــده کــه کارواش هــا حتمــًا بایــد پسابشــان 
را پیــش از ورود بــه چــاه فاضــاب و یــا شــبکه فاضــاب شــهری 
پیــش تصفیــه کننــد. اگر برایشــان مقــدور اســت از همــان فاضاب 
ــور  ــن ط ــر ای ــد و اگ ــرای شستشــو اســتفاده کنن ــه شــده ب تصفی
نیســت پســاب تصفیــه شــده را بــه شــبکه فاضــاب جــاری کننــد. 
وی ادامــه می دهــد: آب حاصــل از شستشــوی خودروهــا بــه دلیــل 
ــن طــور  ــی و همی ــی، چرب روغــن موجــود در آن فراورده هــای نفت
نیتــرات و فســفات موجــود در شــوینده ها بــه شــدت بــر کیفیــت 
ــه همیــن دلیــل کارواش هــا  آب زیرزمینــی تأثیــر گــذار اســت و ب
موظــف بــه تصفیــه آن هســتند، امــا اســتفاده مجــدد از آن صرفــًا 
جنبــه صرفــه جویــی در آب دارد. کارشــناس اداره محیــط زیســت 
ــه  ــه ب ــا عاق ــیاری از کارواش ه ــد: بس ــد می کن ــران تأکی ــهر ته ش
اســتفاده مجــدد از فاضــاب تصفیــه شــده ندارنــد. چــرا کــه غیــر 
ــه  ــد از تصفی ــی بع ــن آب حت ــه، ای ــه هزین ــوط ب ــائل مرب از مس
مقــداری کــدورت دارد کــه ممکــن اســت مشــتری نپســندد و بــه 
ــد.  ــه اســتفاده مجــدد ندارن همیــن دلیــل کارواش هــا عاقــه ای ب
تجلــی تصریــح می کنــد: بــا ایــن وجــود کارواش هــا موظفنــد آب 
مصرفــی خــود را خریــداری کننــد و از آب غیــر از آب شــرب شــهری 

اســتفاده کننــد. 

یک کارشناس اداره محیط زیست 
اعالم کرد: 

تصفیه پساب در کارواش ها 
الزامی است

هر
: م

س
عک

ش
موز

آ

ضرورت توجه به آموزش مردم و مسووالن در مواجهه با 
پدیده های طبیعی

گفـت:  زیسـت  محیـط  کارشـناس  یـک 
بـرای  آمـوزش کافـی  مـا  در کشـور  متاسـفانه 
سـیل  ماننـد  طبیعـی  پدیده هـای  بـا  مقابلـه 
وجـود نـدارد و در برخـورد بـا ایـن مسـائل و مدیریـت آن 

می شـود. دیـده  هیجان زدگـی 
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد حسـین بازگیـر در یـک برنامـه 
بـرای  مـردم  ندیـدن  آمـوزش  بـه  اشـاره  ضمـن  رادیویـی 
اسـاس  بـر  گفـت:  سـیل  ماننـد  پدیده هایـی  بـا  مقابلـه 
رفتـار  هـم  مسـئوالن  بلکـه  مـردم  تنهـا  نـه  مشـاهدات 
مناسـب و منطقـی در آن شـرایط نداشـتند و هیجان زدگـی 
می شـد. مشـاهده  نیـز  امدادگـران  در  مسـائل  بـا  برخـورد  در 

وی افـزود: عوامـل متعـددی در بروز سـیل نقـش دارند که 
از جملـه آن می تـوان بـه تمرکـز مکانـی و زمانـی بارش هـا 
 97 سـال  در  بارش هـا  تفـاوت  بـه  توجـه  بـا  اشـاره کـرد. 
بررسـی های  کـه  بـود  الزم  دیگـر،  سـال های  بـه  نسـبت 
وقـوع سـیل صـورت می گرفـت. احتمـال  دربـاره  بیشـتری 

میانگیـن  اینکـه  بیـان  بـا  زیسـت  محیـط  ایـن کارشـناس 
بـارش در برخـی از بخش هـای زاگـرس از شـاخص بـارش 
کل کشـور باالتـر بـود، گفـت: یکـی از عوامـل مهـم در بـروز 
سـیل، رطوبـت خاک اسـت. در واقع به دلیل اشـباع شـدن 
ظرفیـت خـاک و نبود پوشـش گیاهـی مناسـب، بارش های 
مرحلـه دوم در لرسـتان جـاری شـدند و سـیل را بـه وجـود 

آوردند.
زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  عملکـرد  دربـاره  بازگیـر 
در سـیل اخیـر توضیـح داد: مدیریـت تمـام امـور بـه عهـده 
حریـم  در  هنگامی کـه  مثـال  بـرای  نیسـت.  سـازمان  ایـن 
نهادهـای دیگـر، سـاخت  بـا مجـوز  رودخانـه ای خروشـان 
مقصـر  را  زیسـت  محیـط  نبایـد  می گیـرد  صـورت  سـاز  و 

بدانیـم.
وی در پایـان  گفـت: در سـیل اخیـر خسـارت زیـادی بـه 
منابع طبیعی کشـور وارد شـد و که بخشـی از آن فرسـایش 

خـاک و آسـیب بـه درختان اسـت.

دن
17معدن در منطقه شکار ممنوع خراسانلو، فعال استمعا

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس   
ممنـوع  شـکار  منطقـه  گفـت:  ابهـر  شهرسـتان 
خراسـانلو از وجـود 17 معـدن فعـال برخـوردار 
اسـت و محیـط زیسـت بـه منظـور جلوگیـری 
ایـن  بـر  و گیاهـی  جانـوری  هـای  تهدیـد گونـه  از 
معـادن نظـارت جـدی دارد. بـه گـزارش ایرنـا، محمدهادی 
کاظمـی بـا تاکیـد براینکـه آرامـش و امنیـت حیـات وحش 
از سـوی انسـان هـا نبایـد مـورد تهدیـد قـرار گیـرد، افـزود: 
آلودگـی هـا، تکـه تکـه شـدن و تخریـب زیسـتگاه هـا، از 
هـای  امنیـت گونـه  و  آرامـش  اسـت کـه  عواملـی  جملـه 
جانـوری را بـا تهدیـد جـدی مواجـه کـرده و موجـب از بیـن 

رفتـن آنهـا مـی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن عوامـل تهدیـدی بـرای گونـه هـای 
گیاهـی نیـز محسـوب مـی شـود اظهار داشـت: معدنـکاران 
در کنـار فعالیـت معدنـی بایـد بـه تخریـب نکردن زیسـتگاه 
و رعایـت دقیـق مسـایل زیسـت محیطـی، توجـه ویـژه ای 
داشـته باشـند و حفـظ طبیعـت و حیات وحـش را جدی تر 
بگیرند.کاظمـی تصریـح کـرد: بـه دلیـل تاثیرات ایـن تعداد 

معـدن فعـال در داخـل منطقه شـکار ممنـوع خراسـانلو ابهر 
بـر گونـه هـای گیاهـی و جانـوری منطقـه، ایـن معـادن بـه 
دقـت و بـه صـورت مسـتمر رصـد و پایـش مـی شـوند تـا 
مشـکل زیسـت محیطـی ایجـاد نشـود. وی افـزود: از 52 
25 معـدن  تعـداد  ابهـر،  ثبـت شـده در شهرسـتان  معـدن 
فعـال اسـت کـه 7 بـاب از ایـن معـادن در خـود روسـتای 
خراسـانلو کـه محلـی بـرای گردشـگری اسـت قـرار دارنـد. 
کاظمـی بـا بیـان اینکـه ابهـر ازنظـر وجـود ذخایـر معدنـی، 
داشـت:  اظهـار  اسـت  زنجـان  اسـتان  شهرسـتان  سـومین 
متاسـفانه بـه سـبب عـدم رعایـت الزامـات زیسـت محیطی 
از سـوی برخـی صاحبـان معـادن، عـاوه بـر آسـیب جـدی 
ایجـاد  محلـی  جوامـع  بـرای  نیـز  مشـکاتی  طبیعـت،  بـه 
شـده اسـت. وی بـا تاکیـد براینکـه فعالیـت غیراصولـی و 
غیرفنـی معـادن محیـط زیسـت را تخریـب می کنـد افزود: 
برخـی متولیـان معـدن، چنـدان الزامات زیسـت محیطی را 
رعایـت نمـی کننـد کـه ایـن بـی توجهی عـاوه بـر آلودگی و 
تخریـب محیـط زیسـت، آرامـش سـاکنان جوامـع محلی را 

نیـز تحـت تاثیـر قـرار مـی دهد.



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1450 | شنبه 28 اردیبهشت 1398

سودوکو شماره 1450

پاسخ سودوکو شماره 1449

افقی
1- کنایه از درخواست های بی اهمیت و 

 پیاپی است - فلسفه سخن پندآموز

 2- جنین - همانندی - پله بلند

3- فلز سرخ - دهقان و زارع - کنایه 

 از شرم حضور

4- ذره بنیادین - قنات - قاضی 

 محکمه

5- از جزایر خلیج فارس - برهنه و 

 عریان - آدرس جایی ویژه

6- پناه دادن - از شیخ نشین های 

 امارات - تنها و بی نظیر

7- پرسش - گستره پهناور آبی - 

 جنگ و نبرد

8- اثری است از »فیلیپ ژاکوته« 

 نویسنده فرانسوی

9- از واژه های تحسین و شگفتی - 

 سخنورانه - بینی و دماغ

10- ریگ و ماسه - کشوری جزیره ای 

 در اقیانوسیه - فصل رویش زمین

11- هر نهاد و سازمان غیر خصوصی - 

خیس و مرطوب - کشیدن خودروی با 

 خودرو دیگر

12- خواننده گروه کر - دستگاه تکثیر 

 سی دی - حرف ندای عامیانه

13- از پرده های شفاف چشم - 

 نامعروف و ناشناس - اندوه و ناراحتی

14- لوله تنفسی - تنبل و تن پرور - 

 قادر و نیرومند

15- گیره مو و کلیپس دخترانه - کنایه 

از عجله کردن

عمودی 
1- از میوه های پاییزی - کنایه از آماده 

 به فرمان

 2- دهکده - بزرگان - فرصت و مهلت

3- ماه سرد - رفت و آمد با یکدیگر - 

 حیله های پنهانی

4- گرده قارچ - مال مردم خور - از 

 نام های مردانه

5- آتش زنه مدرن - پوشش کتاب - 

 سرزمین و شهرستان

6- طاقت و توان - حق ویژه اقتصادی 

 و سیاسی - شبه قاره آسیایی

7- رایزنی - دستگاه اعام خطر سرقت 

 - برگ برنده

8- هوای گرفته - گول زننده - شکل 

 انگلیسی نام ماه هشتم میادی

9- حرف عطف - دیوانه خطرناک - 

 چرم بز

10- عسل و نوش - حقه باز و کاه بردار 

 - متکبر و خودخواه

11- راز نگه دار - گله احشام - ثابت 

 و برقرار

12- تخم گياه، بذر - مخزن فشنگ - 

 از جزیره های اندونزی

13- بی رونق بودن بازار - طاق گرفتن 

 از هم - لحظه

14- دوباره انجام شده - خانه های 

ریز روی عکس - کویر و کوهی در 

 استان یزد

15- از شهرهای استان همدان - از 

پیامبران بنی اسراییل

جدول شماره 1450

 اطالع
 رسانی

متن آگهی مزایده 
ــه  ــی کاســه 9700399 علي ــده اجرای ــده پرون ــی مزای ــده آگه ــی مزای ــن آگه مت
ــده  ــه موجــب پرون ــه: کشــاورزی  ب ــژاد - متعهدل متعهــد؛ منصــور خواجوئــی ن
ــی ،  ــدر : غامعل ــام پ ــژاد ن ــی ن ــور خواجوئ ــه منص ــوق علي ــه ف ــی کاس اجرائ
ــانی  ــه نش ــد 1356/06/01 و ب ــی 3070599141متول ــماره مل ــنامه : 1049، ش ــماره شناس ش
ــاک  ــه پ ــگ خان ــش دان ــخصی ش ــزل ش ــهرداری من ــب ش ــهر جن ــو ش ــیرجان خواج ؛ س
ــورخ  ــی 17305م ــند رهن ــوع س ــان موض ــش 36 کرم ــی بخ ــی از 3473 اصل ــاک 1 فرع پ
1394/07/30دفتــر خانــه اســناد رســمی 78 ســیرجان در قبــال مبلــغ 1350000000 ریــال در 
رهــن بانــک کشــاورزی قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی ملــک واقــع در خواجــو 
شــهر خیابــان شــهید خواجوئــی ســاختمان فعلــی بانــک کشــاورزی یــک بــاب ســاختمان دو 
ــه تحــت  ــاری و آبدارخان ــي طبقــه همکــف تجــاری و پشــت آن انب طبقــه کــه قســمت جنوب
اجــاره بانــک اســت بــه مبلــغ 2810000000 ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بــه مســاحت 
180متــر یــک بــاب ســاختماندو طبقــه کــه قســمت جنوبــی جنوبــی طبقــه همکــف تجــاری و 
پشــت آن انبــاری و ابدارخانــه  تحــت اجــاره بانــک اســت پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 
روز چهارشــنبه مــورخ 1398/03/22در اداره ثبــت اســناد و امــاک ســیرجان واحــد اجــرای 
اســناد رســمی از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ 2/810/000/000ریــال 
ــر اســت  ــه ذک ــی شــود. الزم ب ــه م ــدا فروخت ــن قیمــت پیشــنهادی نق ــه باالتری شــروع و ب
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیــات و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و فاقــد هــر گونــه بیمــه مــی باشــد و نیــز در صــورت 
وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
ــا چنانچــه  مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمن
ــان ســاعت و  ــی در هم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع ــردد، مزای ــل رســمی گ ــده تعطی روز مزای

مــكان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 
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آگهی ابالغ 
ــده  ــوص پرون ــول در خص ــر منق ــوال غی ــاده 101ام ــه م ــاغ اخطاری ــی اب آگه
اجرایــی کاســه : 9700670بدینوســیله بــه روح الــه اســحقی مســکونی بدهــکار 
پرونده139704019070000623/1بــه موجــب گــزارش مورخ98/01/18کارشــناس 
رســمی دادگســتری پــاک ثبتــی 1- فرعــی :1718 از پــاک اصلــی 706در بخــش :45کرمــان 
ــغ  ــه مبل ــذا چنانچــه ب ــال ارزیابــی گردیــده .ل ــغ 2/608/000/000ری ــه مبل واقــع در :جیرفــت ب
ــج  ــی خــود را ظــرف مــدت پن ــراض کتب ــی باشــید ،اعت ــرض م ــور معت ــاک مذک ــی پ ارزیاب
روزاز تاریــخ انتشــارآگهی ایــن اخطاریــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیــر 
االنتشــار محــل چــاپ ومنتشــر مــی گــردد بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس 
ــه  ــا ب ــد .ضمن ــلیم نمایی ــرا تس ــن اج ــه دفترای ــال ب ــغ 6/000/000 ری ــه مبل ــر ب ــد نظ تجدی
ــر باشــد  ــد نظ ــی دســتمزد کارشــناس تجدی ــش بانک ــا فی ــد ی ــارج از موع ــه خ اعتراضــی ک

ــرداده نخواهــد شــد. ترتیــب اث
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت – جواد فاریابی

آگهی فقدان سند مالکیت
سـهم   59.33 مالکیـت  سـند 
سـهم   258.66 از  مشـاع 
بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ 
پـاک196  تحـت  مربـع  متـر  مسـاحت258.66 
فرعـی از 32 اصلـی بخـش 5 قزوین ذیل شـماره 
ثبـت 98325 صفحـه43 دفتـر 584 و به شـماره 
چاپـی 473387 ب/90 بـه نـام اقـای محمـود 
قربانـی صادر و تسـلیم گردیده اسـت حـال مالک 
بـا ارائـه دو بـرگ فـرم شـهادت شـهود بـه وارده 
شـماره 68003039 مـورخ 98/02/15 مدعی شـده 
کـه سـند مذکـور بـه علـت سـهل انـگاری مفقـود 
گردیـده اسـت و با سـند مذکـور معامله ای نشـده 
و ثبـت دفتـر امـاک مویـد ایـن ادعـا مـی باشـد 
تقاضـای صدور سـند مالکیت المثنـی ملک مزبور 
را نمـوده علیهـذا مراتـب بـا توجـه بـه تبصـره یک 
مـاده120 آئیـن نامـه قانون ثبـت اعام میگـردد تا 
هرکـس بـه نحوی از انحاءنسـبت به ملـک مذکور 
حقـی داشـت یـا معاماتـی بـه نفـع او شـده و یا 
مدعـی وجـود سـند در نـزد خـود باشـد از تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی تا مـدت ده روز ضمـن مراجعه 
بـه ایـن اداره اعتـراض خـود را بـا ارائـه اصل سـند 
مالکیت و سـند معامله تسـلیم نماید و چنانچه در 
ظـرف مـدت مقرر اعتـراض به این اداره نرسـد و یا 
در صـورت اعتراض اصل سـند مالکیت ارائه نشـود 
اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقررات 
صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد و آگهی 
در یـک نوبـت بـه شـرح ذیل منتشـر خواهد شـد. 

انتشـار:98/02/28                                                                               تاریـخ 
علی شهسواری – رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه 2 قزوین

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/1/27-  139860318019000329 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  و اراضــی  ســاختمانهای فاق
ــه بالمعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
متقاضــی آقــای شــکور جلیلــی جوکنــدان فرزنــد بابــا بــه شــماره 
ــه و  ــاب خان ــدانگ یکب ــش در شش ــادره از تال ــنامه 3 ص شناس
محوطــه بــه مســاحت 239/86  متــر مربــع پــالک فرعــی 1469 
از 4 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 372 واقــع در قریــه 
شکردشــت بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
احمــد یــکان پورمحــرز گردیــده اســت.   لــذا بــه منظــور اطــالع 
در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی  شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/02/14    

تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/02/28
رئیس اداره ثبت   اسناد امالک تالش فردین نور زاده          1984         

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
آگهــی موضــوع مــاده 2 قانــون و مــاده 12 آئیــن نامــه قانــون 
ثبتــی تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139860318008000078-

1398/01/19   هیــات اول/ دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــی صراحــی مافــی چالکســرایی  
فرزنــد محمــد  بشــماره 34 صــادره از رحیــم آباد در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه و محوطــه  بــه مســاحت 176/32 متــر مربــع 
ــه شــماره پــالک5547 فرعــی قســمتی پــالک 613 فرعــی  ب
ــک  ــداری از مال ــی بخــش 29 گیــالن خری از ســنگ 84  اصل
رســمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 98/2/14  

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز شنبه 98/2/28  
رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر پاک مهر              1991

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیآگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
1397603180160001398و1397603780160001396  شــمارهای  رای  برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــورخ 1397/12/07 هی م
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
فــرزاد مرتضــی زاده و خانــم صذیقــه ســپرده خــرم فرزنــدان اکبــر و یوســف به 
شــماره شناســنامه 6310034723و379  صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملی 
ــن مشــتمل  ــه زمی ــک قطع 6310034723-  6319708662 در ششــدانگ ی
بــر بنــای احداثــی )یکبــاب ســاختمان دو طبقــه( بــه مســاحت 247/71 متــر 
مربع)مشــاعا بالســویه(  پــالک 230 فرعــی از 174 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــداری  ــه جعفرســرا خری ــع در قری ــی واق ــالک – فرعــی از 174اصل شــده از پ
شــده از مــورد نســق مالــک رســمی عبــاس قربانــی محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می 
شــود در صورتــی کــه 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 ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/28
رئیس اداره ثبت اسناد امالک رحیم آباد محمد جواد مکرم     2003

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139760318019006703 -1397/11/27 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد تق ــان فرزن ــت درد کش ــم عف خان
ــاری و  ــه و انب ــک بابخان ــدانگ ی ــرزوق در شش ــادره از ف 2 ص
محوطــه بــه مســاحت 788/87 متــر مربع پــالک فرعــی 1199از 
79 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 276 واقــع در قریــه 
ثمــر علیــا بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
مصطفــی تنــدرو محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 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 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/28   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/11
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده      2540

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه و  ــک بابخان ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 1295/90 مت ــه مس ــه ب محوط
ــع  ــی38 واق ــده از 50 ســنگ اصل ــزی ش ــی 542 مج فرع
ــات  ــالن تصرف ــش 28 گی ــان بخ ــی مری ــه ییالق در قری
مالکانــه آقــای کیــکاوس بــا کــرم مریــان فرزنــد ســیروس 
انتقالــی ملــک از مالــک رســمی آقــای مالمحمــد کمالــی 
ــاده 13  ــتناد  م ــه اس ــت.لذا ب ــده اس ــرز گردی ــان مح مری
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود 
اختصاصــی بــه نــام آقــای کیــکاوس باکــرم مریان منتشــر 
و بــه اطــالع کلیــه مجاوریــن و صاحبانــت حقــوق ارتفاقــی 
مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــالک موصــوف از مــورخ 
1398/03/27 راس ســاعت 9صبــح در محــل شــروع و بــه 
ــک  ــن مل ــک از مجاوری عمــل خواهــد آمد.چنانچــه هــر ی
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقی ملــک مرقــوم واخواهی 
ــخ تنظیــم صورتمجلــس  ــد از تاری داشــته باشــندمی توانن
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
ــه  ــور و ارائ ــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی بــا 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده          2544

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 139760318013002906 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع   1397/11/04 مورخــه 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســندر ســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک بــاب خانــه و 
محوطــه بــه مســاحت 310/16 متــر مربــع بــه شــماره پــالک 
فرعــی 8 مفــروز از پــالک 68 اصلــی ســنگ اصلــی 68 واقــع 
در قریــه اســفندیار ســرا بخــش 16 گیــالن در مالکیــت آقــای 
ــالک  ــد حــدود پ ــه تحدی ــی اســقترار یافت ــان عبدالرزاق قرب
فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت. لــذا بــه تقاضــای کتبــی 
ــوق در روز دوشــنبه  ــک ف ــد حــدود مل ــور تحدی ــک مذک مال
ــک  ــوع مل ــل وق ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 98/3/20 س م
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا چنانچــه کســی نســبت 
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حدود 
باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظرف ســی روز اعتــراض خود 
را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهی 
اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــا از تاری نخواهــد شــد. ضمن
اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح 
قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی نماینــده 
قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ع
تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیات 

ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

 همایون فالحتکار    2541

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
بــه مســاحت 28/15 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 1970 
مجــزی شــده از 415 از ســنگ ســنگ اصلــی 24 واقــع در 
قریــه چوبــر بخــش 28 گیــالن تصرفــات مالکانــه آقــای 
ارســالن دشــتی پــور چوبــر فرزنــد یدالــه انتقالــی ملــک 
از مالــک رســمی آقــای نجفقلــی عزیــزی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه اســتناد  مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای  
ــه  ــالع کلی ــه اط ــر و ب ــر منتش ــور چوب ــتی پ ــالن دش ارس
ــه  ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب مجاوری
ــورخ 1398/03/26  ــوف از م ــالک موص ــدود پ ــد ح تحدی
راس ســاعت 9صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
ــه  ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه آمد.چنانچ
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته 
باشــندمی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیدی 
ــه اداره  ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س ــرف م ظ
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــالک تال ــناد و ام ــت اس ثب
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
ــم دارد  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ب
در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی با 
ــه اعتــراض  ــدون توجــه ب ــی او ایــن اداره ب ــده قانون نماین

عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده   2543

آگهی  ماده 3 قانون تعیین تکلیف  وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3-15-17-18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آئیــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد.
ــی 34 بخــش 16 گیــان  1- پــاک 302  ــه کاجــان ســنگ اصل قری
مفــروز از 38 در مالکیــت آقــای آرام پرتــوی دیلمــی ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 186/72 متــر مربــع 
ــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران حقــوق و  ــوی ل ــر پرت از مالکیــت اکب
ــوق  ــاک ف ــروزی پ ــه اصــل و حــدود مف ــن مشــاع نســبت ب مالکی
ــه  ــی ب ــار |آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش واخواه
ــتان  ــناد شهرس ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور 
برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/28  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/11
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آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر 
در ثبــت اســناد و امــاك شهرســتان ســنندج 
ــل  ــان ذی ــارض متقاضی ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــیله مشــخصات  ــن وس ــذا بدی ــده، ل ــد گردی تایی
امــاک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت 
اطــاع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی 
آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــان اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق 
ــه  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــا مــدت دوم درمحــل ت
ــد وپــس از اخــذ رســید  ایــن اداره تســلیم نماین
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
ــه مرجــع قضایــی تقدیــم  دادخواســت خــود را ب
نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نمایند. 
ــور  ــدت مذک بدهــی اســت درصــورت انقضــای م
ــق  ــت طب ــند مالکی ــراض س ــول اعت ــدم وص وع

مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیت 
ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب ــع مراجع مان

))بخش 3((
1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی آبــی 
ــماعیل  ــد اس ــدم فرزن ــدی مق ــاد زن ــام فره بن
شــماره شناســنامه 62 صــادره ســنندج کــد 
ــگ از  ــبت دو دان ــه نس ــی 3732842576 ب مل
ــد  ــادی فرزن ــت آب ــم آرام دول ــدانگ و خان شش
عبدالبدیــع شــماره شناســنامه 61 صــادره ســنندج 
کدملــی 3733230231 بــه نســبت چهــار دانــگ 
ــی  ــاک 102 فرع ــت پ ــدانگ تح ــاع از شش مش
ــه مســاحت  از 2719اصلــی بخــش 3 ســنندج ب
1509/2مترمربــع کــه 55 مترمربــع آن در حریــم 
رودخانــه مــی باشــد به آدرس ســنندج روســتای 

ــف  ــدر شــماره: 9444/م ال گرمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/02/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/12 

رئیس ثبت منطقه یک سنندج 
2559 بهنام قباد 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 

شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری )سری 75(
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــک و س ــواد  ی ــتور م ــه دس ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون 
فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت 
اســناد و امــالک فارســان مــورد رســیدگی و رأی آن صــادر گردیــده جهــت اطــالع 

عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
ــی  ــی 402 اصل ــالك ثبت ــماره پ ــه ش ــتاب  ب ــه راس ــع در قری ــالك واق ــف: ام ال

ــل:  ــای ذی ــی ه ــاری  و فرع ــال وبختی چهارمح
ــاختمان  ــاب س ــی  ششــدانگ یكب ــهراب رضائ ــای  س ــام آق ــی بن 593  - فرع
ــطه از  ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــاحت  2600 مترمرب ــه مس ــداری  ب دام

ــزن ــفندیار پری اس
امــالک واقــع در ابنیــه  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 416 اصلــی 

َده: بخــش  بختیــاری   و  چهارمحــال 
ــه  ــه ب ــه مخروب ــاب خان ــور ششــدانگ یکب ــاس پ ــای رضــا عب ــی - آق 107 فرع
مســاحت 574.62 متــر مربــع تمامــت پــالك 107 فرعــی خریــداری شــده مــع 

الواســطه از حســین باقــری و نامــدار باقــری 
3124 فرعــی - خانــم زهــرا توكلیــان ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
182.81 متــر مربــع قســمتی از پــالك 515 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه 

از غالمرضــا امیریــان 
3699 فرعــی - آقــای نجــف علــی رئیســی عیســی آبــادی ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 236.51 متــر مربــع قســمتی از پــالك 211/1 فرعــی 
متقاضــی بــا ارائــه ســند رســمی شــماره 30329 مــورخ 1383/02/30 دفترخانــه 
اســناد رســمی شــماره 45 شــهر فارســان میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
پــالك فــوق را خریــداری نمــوده همچنیــن بــا ارائــه مبایعــه نامــه عــادی مــورخ  
ــای  ــك رســمی آق ــگ مشــاع از ششــدانگ را از مال ــزان دودان 1386/02/05 می

ــگ  ــزان یكدان ــورخ 1368/07/20 می ــادی م ــه ع ــه نام ــدپور و مبایع ــی اس عل
مشــاع از ششــدانگ پــالك فــوق را از دیگــر مالــك رســمی آقــای قیصــر بالیــده 

ــدارد. ــه نامبــردگان دسترســی ن خریــداری نمــوده و اظهــار نمــوده كــه ب
4068 فرعــی - آقــای اصغــر ســلطانی نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 134.81 متــر مربــع قســمتی از پــالك 579 فرعــی 

خریــداری شــده مــع الواســطه از نــورهللا ارشــادی 
4068 فرعــی - آقــای صــادق ســلطانی نســبت بــه یــك و نیــم دانــگ مشــاع از 
ــع قســمتی از پــالك  ــر مرب ــه مســاحت 134.81 مت ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

579 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از نــورهللا ارشــادی 
4068 فرعــی - خانــم شــهربانو عزیزیــان نســبت بــه دو و نیــم دانــگ مشــاع از 
ــع قســمتی از پــالك  ــر مرب ــه مســاحت 134.81 مت ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

579 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از نــورهللا ارشــادی 
امــالک واقــع در قریــه  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 417 اصلــی 

َده: بخــش  بختیــاری   و  چهارمحــال 
3012 فرعــی- خانــم ســمن گل بالیــن پرســت شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 429.60 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای محمــد 

نــادری فارســانی
ــگ مشــاع  ــه دان ــه س ــی نســبت ب ــی كران ــداداد امام ــای خ ــی- آق 3270 فرع
ــا تشــكیل  ــالك 949 فرعــی توام ــا پ ــه ب ــن ك ــك قطعــه زمی ــگ ی از شــش دان
یكبابخانــه را میدهــد بــه مســاحت 68.61 مترمربــع خریــداری شــده مــع 

ــانی ــی فارس ــا مالك ــی باب ــای عل ــطه از آق الواس
3270 فرعــی- خانــم تهمینــه قاســمی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش 
دانــگ یــك قطعــه زمیــن كــه بــا پــالك 949 فرعــی توامــا تشــكیل یكبابخانــه را 
میدهــد بــه مســاحت 68.61 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 

علــی بابــا مالكــی فارســانی
 امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 420 اصلــی 

چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:

ــاختمان  ــاب س ــگ یكب ــش دان ــه ش ــی گل ــه كریم ــم فاطم ــی- خان 1589 فرع
بــه مســاحت 313.13 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای قنبــر 

ــی فارســانی فاضل
2362 فرعــی- آقــای شــهرام شــیروانی فارســانی شــش دانــگ یكبــاب 
ــداری شــده  ــع خری ــه مســاحت 28.02 مترمرب ســاختمان تجــاری مســكونی ب

ــانی ــیروانی فارس ــراد ش ــای م ــطه از آق ــع الواس م
2852 فرعــی- آقــای علــی یوســفی حاجیــور شــش دانــگ یكبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 149 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای علــی بابــا 

مالكــی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ یكب ــم خــاور پشــكو شــش دان ــی- خان 4017 فرع
215.51 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حــاج بابــا شــیروانی 

فارســانی
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــژاد نس ــعیدی ن ــوذر س ــای ن ــی- آق 4036 فرع
شــش دانــگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 137.39 مترمربــع خریــداری شــده 

ــی فارســانی ــار امین ــای جب ــع الواســطه از آق م
ــه  ــه ب 4047 فرعــی- آقــای یاســر آگشــته فارســانی شــش دانــگ یكبــاب خان
ــا  ــای عزیزآق ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری ــاحت 96.22 مترمرب مس

ارشــادی
4078 فرعــی- آقــای عزیزالــه امینــی فارســانی شــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن 
ــه  ــد ب ــاختمان را میده ــاب س ــكیل یكب ــًا تش ــی توام ــالك 1169 فرع ــا پ ــه ب ك
مســاحت 34.03 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای شــعبانعلی 

فاضلــی
امــالک واقــع در باباحیــدر بــه شــماره  پــالک ثبتــی 432 اصلــی چهارمحــال و 

بختیــاری بخــش َده:
ــاب  ــدری ششــدانگ یکب ــدی باباحی ــای ســیدرحمان میراحم ــی- آق 1032 فرع
ــع الواســطه از  ــداری شــده م ــع خری ــه مســاحت 225.96 مترمرب ســاختمان ب

ــای سیدعســگر هاشــمی آق

ــهم  ــه 15684 س ــبت ب ــانی نس ــی فارس ــنگ امین ــای هوش ــی- آق 3430 فرع
مشــاع از 27181ســهم ششــدانگ یكــدرب بــاغ مشــجر بــا حــق اســتفاده  از آب 
مزرعــه خونیــك طبــق قانــون ملــی شــدن آبهــا و نحــوه انجــام آن بــه مســاحت 
27181.15 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای خــداداد میراحمــدی

ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــی هارون ــین عبدالله ــای حس ــی- آق 3518 فرع
ــای شــاه  ــداری شــده مــع الواســطه از آق ــع خری ــه مســاحت 162.64 مترمرب ب

ــری ــد باق محم
ــی  ــی 434 اصل ــالک ثبت ــماره  پ ــه ش ــاد ب ــل آب ــتای فی ــع در روس ــالک واق ام

ــش َده: ــاری بخ ــال و بختی چهارمح
2145- آقــای عبدالصالــح شــیروانی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان كارگاه 
ــع الواســطه از  ــداری شــده  م ــع خری ــر مرب ــه مســاحت 251/55 مت تجــاری ب

ــادی ــل آب ــذرا فی ــم ب رحی
ــی  ــی 442 اصل ــالک ثبت ــماره  پ ــه ش ــمه ب ــتای ده چش ــع در روس ــالک واق ام

ــش َده: ــاری بخ ــال و بختی چهارمح
ــركت  ــرو - ش ــی وزارت نی ــران بنمایندگ ــالمی ای ــوری اس ــت جمه 1506- دول
ــه بیشــه  ــك قطع ــاری ششــدانگ ی ــه ای اســتان چهارمحــال و بختی آب منطق
غیرمثمــر بــه مســاحت 23062.65متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از 

ــدرت هللا حســینی ــای ق آق
امــالک واقــع در قریــه جونقــان بــه شــماره  پــالک ثبتــی 463 اصلــی 

َده: بخــش  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــاری جونقان ــدادا مخت ــای خ ــی- آق 2642 فرع
ــداری شــده مــع الواســطه از خدارحــم  ــع خری ــر مرب ــه مســاحت 177.28 مت ب

ــاری مخت
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــژاد شش ــكندری ن ــم اس ــم بیگ ــی- خان 3948 فرع
ــع الواســطه از جمشــید  ــداری شــده م ــع خری ــر مرب ــه مســاحت 266.05 مت ب

ــژاد اســكندری ن
ــاب  ــی ششــدانگ یکب ــور جونقان ــی پ ــای عبدالحســین كریم ــی- آق 4072 فرع

خانــه بــه مســاحت 314.72 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از حیــدر 
حیــدری جونقانــی

2974 فرعــی- خانــم خورشــید بیننــده جونقانــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 154.14 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از فیــض الــه 

بیضایــی جونقانــی
ــاب ســاختمان  ــی ششــدانگ یکب ــم افســر خنجــری جونقان ــی- خان 5060 فرع
بــه مســاحت 200 متــر مربــع متقاضــی بموجــب گواهــی حصــر وراثــت شــماره 
1006/87 مــورخ 1387/07/3 شــعبه اول دادگاه حقوقــی فارســان خــود را مالــك 

رســمی پــالك 463 اصلــی معرفــی نمــوده اســت.
ــن  ــه زمی ــك قطع ــدانگ ی ــت شش ــی دوس ــتم تراب ــای رس ــی- آق 5062 فرع
ــه  ــا ب ــدن آبه ــی ش ــون مل ــق قان ــاه طب ــتفاده از آب چ ــق اس ــا ح ــاورزی ب كش
مســاحت 2900 متــر مربــع متقاضــی بموجــب خالصــه معاملــه انتقــال قطعــی 
ــر  ــه حص ــهركرد و دادنام ــه 69 ش ــورخ 1351/04/29 دفترخان ــماره 49311 م ش
وراثــت شــماره 189/62 مالــك رســمی مشــاعی پــالك 463 – اصلــی مــی باشــد

ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــاری جونقان ــداداد مخت ــای خ ــی- آق 5096 فرع
ــع الواســطه از خدارحــم  ــداری شــده م ــع خری ــر مرب ــه مســاحت 154.92 مت ب

ــاری مخت
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 1398/02/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یكشنبه 1398/03/12 
علی رحیمی پردنجانی

2575 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 
توجه : 

شــهروندان محتــرم حــوزه ثبتــی فارســان ، ایــن اداره آمادگــی تعویــض اســناد 
ــت  ــور تثبی ــه منظ ــتری را ب ــت كاداس ــناد مالكی ــا اس ــه ای ب ــت دفترچ مالكی
ــه  ــالك ب ــع ام ــك جام ــتری و بان ــتم كاداس ــما در سیس ــالك ش ــت ام موقعی
منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمالــی بــر علیــه شــما را در مــدت زمــان 

ــدودی دارد مح

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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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 پایان صف  خرید قند و شکر در همدان

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از قطع عرضه عمومی قند و شکر در 
سطح شهر خبر داد و گفت: تا کنون هیچ گونه تخلفی در توزیع قند و شکر در سطح استان گزارش نشده است.
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 مدیـر آبفـا بـادرود در دومیـن برنامـه از سلسـله نشسـت های 
برنامـه رادیویـی جـاری حیـات 6 بـا موضـوع مدیریـت مصرف 
بهینـه آب گفت:منطقـه بـادرود تحـت پوشـش طرح آبرسـانی 
اصفهـان بـزرگ قـرار نـدارد ، آب شـرب ایـن منطقـه از طریق 6 
حلقـه  چـاه بـا دبـی بـاالی 120 لیتـر در ثانیـه تامین می شـود 
و بـا بکارگیـری سیسـتم تلـه متـری و تلـه کنترل توانسـتیم از 
هـدر رفـت آب جلوگیـری کنیـم کـه این امـر افزایـش  ظرفیت 

تامیـن را بهمراه داشـت  
خامسـی افـزود:در چنـد سـال اخیر توانسـتیم با اصاح شـبکه 
فرسـوده ، هـدر رفـت آب درشـهر بـادرود   را کاهـش  دهیـم 
بطوریکـه در سـال 92 میـزان هـدر رفـت آب در بـادرود بیـش 
از44 درصـد بـوده امـا ایـن رقـم در سـال 97  بـه 21 درصـد 
کاهـش یافـت بطوریکـه مـی تـوان گفـت طـی 5 سـال شـهر 
بـادرود شـاهد کاهـش 23 درصـدی هـدر رفت آب بوده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه بـادرود در منطقه کویری قرار دارد و در سـال 
گذشـته بـا خشکسـالی بـی سـابقه ایـی مواجـه بـود ولـی آب 
شـرب این منطقـه پایدار تامین شـد اعام کـرد:از آنجاییکه آب 
شـرب منطقـه بـادرود از طریـق چـاه تامین مـی شـود بنابراین 
رصـد کـردن آناین کمیـت وکیفیـت آب چاهها منجر بـه تامین 

پایـدار آب شـرب منطقه مـی گردد.
خامسـی گفت:هم اکنون مصرف سـرانه آب در بـادرود180 لیتر 
در شـبانه روز اسـت در حالیکـه ایـن رقـم در سـال 96 بیـش 
از 200 لیتـر در شـبانه روز بـوده اسـت و در تـاش هسـتیم بـا 
دردسـتور کار قـرار دادن فعالیـت هـای فرهنگی مصرف سـرانه 
آب را در ایـن منطقـه کاهش دهیم.مدیر آبفا بـادرود گفت:در 10 
سـال گذشـته در منطقـه بـادرود  آبهـای زیر زمینی افت بسـیار 
شـدیدی داشـته در چنیـن شـرایطی سـعی کردیم بـا مدیریت 
مصـرف مانـع از مصـرف بی رویه شـویم و در سـال آبـی جدید 
موضـوع  بـوده همچنـان  توجـه  قابـل  هـا  بارندگـی  هـم کـه 

مدیریـت مصـرف مدنظر قـرار دارد.
در ادامـه ایـن برنامـه زهـره تشـیعی رئیـس خانـه فرهنگ آب 
اصفهـان گفـت: اصـاح الگوي مصـرف و مصرف بهينـه نيازمند 
فرهنگ  سـازي پايـدار اسـت و ايـن خـود نيازمنـد راهکارهايـي 
اسـت تـا همه افـراد جامعـه الزاما رفتارهـاي اصـاح مصرف را 
احسـاس کننـد و بـه تدريج اين اصـاح نهادينه شـده و به يک 
رفتـار پايـدار و در نهايـت به يـک فرهنگ در تمامـي عرصه هاي 
اجتماعـی تبديـل شـود. وی ارايـه راهکارهـاي جديـد و اصـاح 
روش هـا، را  نيـاز بـه اتحاد گروهي و همبسـتگي افراددانسـت 
وتصریـح کـرد: در ايـن ميـان خانـواده نخسـتين مجموعـه اي 
اسـت که اعضاي آن به سـهولت مي توانند اتحاد و همبسـتگي 
در بيـن خـود به وجود آورند و نسـبت به شـناخت عـادت هاي 
اشـتباه و حـذف باورهـاي غلـط اقـدام کننـد. تشـیعی بـا بیان 
اینکـه هـر تغييـر مثبـت در رفتـار و عـادت هـاي يـک خانـواده 
بـه راحتـي موجـب اصاحـات موثـري مي شـود اظهارداشـت: 
در نهايـت بـا جايگزيـن شـدن عـادت هـاي صحيـح و بهينـه، 
ريشـه هـاي اقتصـادي و فرهنگي خانواده و اجتمـاع را مقتدر و 
پايدارتـر خواهـد کـرد. به اين دليل کـه اغلب افـراد در رفتارهاي 
باورهـاي سـنتي اشـتباه  و  از عـادت هـا  خـود داراي برخـي 
هسـتند و بـه دليـل عـدم آگاهـي از واقعيـت امـر، ناخواسـته 
نسـبت بـه انجـام و تکـرار آن دسـت مي زننـد، غافـل از اين که 
ايـن باورهـا ضربه هاي اساسـي بـه فرهنگ و اقتصـاد خانواده 
و اجتمـاع وارد خواهـد کرد.پـس باید عادتهای غلـط در مصرف 

آب را بـرای همیشـه به فراموشـی بسـپاریم.

مدیرعامـل سـتاد دیه کشـور گفت: هـم اکنون 
13 هـزار و 400 بدهـکار در زندان های کشـور به 
سـر می برند.سـدهللا جوالیی در جشن گلریزان 
زنـدان جرائـم غیرعمـد در زاهـدان افـزود: این 
تعـداد زندانـی 2 هـزار و 450 میلیـارد تومـان 

بدهـی دارند.
وی در ادامـه بیـان کـرد: 7 هـزار و 932 نفـر 
سـال گذشـته با از طریق جشـن های گلریزان 
 . انـد  آزاد شـده  زنـدان  از  و کمـک خیریـن 
مدیرعامـل سـتاد دیه کشـور افـزود: بدهی این 
افـراد هـزار و 598 میلیـارد تومـان بـود کـه 48 
درصـد از ایـن مبلـغ توسـط سـتاد دیـه انجـام 

شـده کـه توانسـته انـد از افراد شـاکی گذشـت 
و رضایـت اخـذ کننـد. وی ادامـه داد: در حـال 
حاضـر در مجمـوع 13 هـزار و 400 بدهکار داریم 
کـه 2 هـزار و 450 میلیـارد تومـان در مجمـوع 
بدهـی دارنـد کـه بیـش از 8 هـزار نفـر تـک 
جرمـی و مابقـی جـرم هـای قابـل گذشـت 

دارنـد . 
این مسـؤول بیـان کرد: با پیگیری های سـتاد 
دیـه بـرای بررسـی قانـون اجبـاری شـخص 
آمـار   95 سـال  از  بعـد  خوشـبختانه  ثالـث 
زندانیـان راننـده کاهـش یافته اسـت .جوالیی 
گفـت: همچنیـن اصـاح قانون چک نیـز مورد 

دیگـری بود که توسـط نمایندگان تصویب شـد 
و بـه کاهـش آمـار زندانیـان در زنـدان کمـک 
فراوانی کرد.رئیس کل دادگسـتری سیستان و 
بلوچسـتان نیـز گفـت: هـم اکنـون 64 زندانی 
جرائـم غیرعمـد در سیسـتان و بلوچسـتان در 
زنـدان هسـتند کـه چشـم بـه دسـتان خیران 

بسـته انـد تـا بـه اغـوش خانـواده برگردند . 
افـزود:  حمیـدی  ابراهیـم  االسـام  حجـت 
در سـال گذشـته یـک و نیـم میلیـارد تومـان 
کمک هـای خیران اسـتان را در قالـب بیش از 
20 جشـن گلریـزان جمـع آوری و امانـت داری 
و موجبـات آزادی زندانیـان نیازمنـد را فراهـم 
کردیـم .وی افـزود: امسـال نیـز جشـن های 
گلریـزان 42 جشـن خواهـد بـود و سـومین 
اسـتانی هسـتیم کـه جشـن گلریـزان بـا ایـن 
تعـداد را در سـطح اسـتان برگـزار می کنیـم . 

 بیش از 13 هزار زندانی بدهکار 
در زندان به سر می برند

22 هزار خانوار تحت حمایت 
کمیته امداد یزد، سبد کاال گرفتند

حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد اســتان یــزد از ارائــه 
ســبد کمک معیشــت ویــژه مــاه مبــارک رمضــان بــه قريــب 22 هــزار 

ــر داد. ــتان خب ــاد در اس ــن نه ــت اي ــت حمای ــوار تح خان
ــه معیشــت  ــه توجــه ب ــن ک ــان ای ــا بی ــور« ب  »محمدحســین جمال پ
مددجویــان تحــت حمایــت بــه  ویــژه در مــاه مبــارک رمضــان از 
ــت  ــوار تح ــزار خان ــت: 22 ه ــت، گف ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
مــاه  ویــژه  یــزد کمک معیشــت  اســتان  امــداد  حمایــت کمیتــه 

ــد. ــت کردن ــبد کاال دریاف ــي س ــه عبارت ــا ب ــان ي ــارک رمض مب
ــوار  وی افــزود: ســبد کاالی اهدایــی از ســوی دولــت طبــق بعــد خان
ــورت  ــرد و به ص ــدا ک ــاص پی ــت اختص ــت حمای ــان تح ــه مددجوی ب

ــد. ــز ش ــان واری ــاب آن ــدی به حس نق
ــه  ــتان ادام ــداد اس ــه ام ــواده کمیت ــامت خان ــت و س ــاون حمای مع
ــره  ــان، دو نف ــزار توم ــره 100 ه ــک نف ــت ی ــت حمای ــوار تح داد: خان
150 هــزار تومــان، ســه نفــره 200 هــزار تومــان، چهــار نفــره 250 هــزار 
ــژه  ــان کمک معیشــت وی ــزار توم ــاال 300 ه ــه ب ــره ب ــج نف ــان و پن توم

ــد. ــت کردن ــارک رمضــان دریاف ــاه مب م

خوزستان 

رییس، دبیر و اعضای شورای فرهنگی سازمان آب و 
برق خوزستان منصوب شدند

افزایش 4 درصدی مصرف برق فروردین 98 
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  برگزاری کارگروه سالمت و امنیت 
مواد غذایی در شهرستان چرداول

ابـــاغ  اســـاس  بـــر   
ــره  ــت مدیـ ــس هیئـ رئیـ
ســـازمان  مدیرعامـــل  و 
آب و بـــرق خوزســـتان، 
ــورای فرهنگـــی  ــای شـ ــر و اعضـ رئیـــس، دبیـ

شـــدند. منصـــوب  ســـازمان 
ـــس  ـــوی رئی ـــه، از س ـــکام جداگان ـــدور اح ـــا ص ب
ــازمان آب و  ــل سـ ــره و مدیرعامـ ــت مدیـ هیئـ
بـــرق خوزســـتان، آیـــت هللا ســـید ابوالحســـن 
حســـن زاده بـــه عنـــوان رئیـــس و عضـــو 

شـــورای فرهنگـــی ســـازمان، حجـــت االســـام 
والمســـلمین ســـید جمـــال عبودتیـــان، ســـید 
مهـــران علـــم الهدایـــی، حجـــت االســـام 
مصطفـــی  نـــرادی،  وحیـــد  والمســـلمین 
معصومـــی و سیدقاســـم موســـوی بعنـــوان 
اعضـــای اصلـــی و رضـــا علیجانـــی بعنـــوان 
اصلـــی شـــورای فرهنگـــی  دبیـــر و عضـــو 
ــدت  ــه مـ ــتان، بـ ــرق خوزسـ ــازمان آب و بـ سـ

یکســـال منصـــوب شـــدند.

مدیــر بــازار بــرق شــرکت بــرق منطقــه ای 
ــد  ــای تولی ــه واحده ــان اینک ــا بی ــتان ب خوزس
ــال 98  ــاه س ــن م ــتان در فروردی ــرق خوزس ب
چهــار هــزار و 364 گیــگاوات ســاعت بــرق 
تولیــد کــرده انــد، افــزود: پیــک فروردیــن مــاه 
ــابه  ــدت مش ــار م ــک ب ــه پی ــبت ب ــال نس امس
در ســال قبــل حــدود 4.3 درصــد افزایــش 

ــت. ــته اس داش
فرامــرز شــادفر بیــان کــرد: ســهم نیــروگاه 
هــای بــرق آبــی در فروردیــن مــاه 98 دو هــزار 
ــد  ــادل 55 درص ــاعت مع ــگاوات س و 603  گی

ســیکل  و  حرارتــی  هــای  نیــروگاه  ســهم  و 
761 گیــگاوات  و  هــزار  بــا  برابــر  ترکیبــی  
ســاعت معــادل 45 درصــد کل انــرژی تولیــدی 

ــت. ــوده  اس ب
وی گفــت: از هــزار و 761 گیــگاوات ســاعت 
نیــروگاه هــای حرارتــی و گازی، 48 درصــد 
توســط بخــش دولتــی ) نیــروگاه هــای رامیــن 
و ماهشــهر( و 52 درصــد توســط نیــروگاه هــای 
بخــش خصوصــی ) آبــادان، زرگان، بهبهــان، 
ــل  ــه شــبکه تحوی ــد و ب ماهشــهر و فجــر( تولی
ــا  ــروگاه ه ــن نی ــط ای ــور متوس ــه ط ــده و ب ش

ــرق  ــاعت ب ــگاوات س ــش 57 گی ــر روز بی در ه
ــد. ــرده ان ــد ک تولی

مدیــر بــازار بــرق شــرکت بــرق منطقــه ای 
خوزســتان انــرژی مصرفــی فروردیــن مــاه را 2 
هــزار و 403 گیــگاوات اعــام کــرده کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل 8 درصــد 

ــد. ــی ده ــان م ــش نش افزای
ــه ای  ــرق منطق ــرد: شــرکت ب ــد ک شــادفر تاکی
ــرق  ــن ب ــت تامی ــدات الزم جه ــتان تمهی خوزس
مطمئــن و پایــدار را بــرای کلیــه مشــترکین 
افزایــش  منظــور  بــه  امــا  نمــوده  فراهــم 
ــه از  ــتفاده بهین ــبکه و اس ــان ش ــت اطمین قابلی
ــت مصــرف  ــرژی الکتریکــی ضــرورت مدیری ان

ــت. ــروری اس ــری الزم و ض ــرق ام ب

کارگــروه ســامت وامنیــت مــواد غذایــی باحضــور 
ــت  ــبکه بهداش ــت ش ــدار ، سرپرس ــاون فرمان مع
ــئولین ادارات  ــتی، مس ــت بهداش ــان ، معاون ودرم
ــط  ــط و رواب ــت محی ــان بهداش ــا، کارشناس ونهاده
عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان در محــل ســالن 
اجتماعــات فرمانــداری شهرســتان برگــزار گردیــد .

درابتــدای این جلســه مهنــدس صیدی سرپرســت 
شــبکه بهداشــت ودرمــان ضمــن تشــکر از حضــور 
ــت  ــامت وامنی ــروه س ــئولین ادارات در کارگ مس
ادارات  همــه  باهمــکاری   : موادغذایــی گفــت 
ونهادهــای مرتبــط وتعامــل ســازنده مــی تــوان در 

ــت  ــه گام برداش ــامتی جامع ــاه وس ــت رف جه
ــه تشــریح فعالیــت   درادامــه مهنــدس صیــدی ب
هــای واحدهــای بهداشــتی درایــام نــوروز و هفتــه 
ــه آمــار وگزارشــی  ســامت پرداخــت و ضمــن ارائ
ــه را  ــتور کار جلس ــل ، دس ــه قب ــات جلس از مصوب

قرائــت نمــود.
مهنــدس صادقــی بیــان کــرد : هــدف مــا درجهــت 
ــی  ــه م ــت جامع ــا م ــطح س ــاء س ــظ و ارتق حف
باشــد ، کــه درایــن راســتا پرســنل شــبکه بهداشــت 
ــی  ــغ نم ــی دری ــچ تاش ــرداول از هی ــان چ ودرم

کننــد.

ــتار  ــری از کش ــد جلوگی ــواردی مانن ــت :م وی گف
غیــر مجــاز دام وطیــور ، رعایــت موازیــن بهداشــتی 
ــاف  ــی ، ات ــواد غذای ــع م ــه وتوزی ــن تهی دراماک
ســگهای ولگــرد و جایــگاه پســماند شــهر ســرابله 
از مــواردی مــی باشــد کــه دردســتور کار قــرار دارد 
، وباهمــکاری ادارات ونهادهــای مرتبــط ، میســر و 

انجــام خواهــد گرفــت .
درادامــه جلســه فتاحــی معــاون فرمانــدار ، ضمــن 
تشــکر از زحمــات شــبکه بهداشــت ودرمــان گفــت 
:همــه مــا درراســتای ایجــاد بســترها وزیرســاخت 
هــای الزم جهــت ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه 

بایــد تــاش کنیــم.
درپایــان مســئولین ادارات ، نقطــه نظــرات خــودرا 
ــن  ــرده وبی ــان ک ــه بی ــتورکار جلس ــتای دس درراس
اعضــای حاضــر بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفت

خسارت سیل به 200 
هکتار باغ انجیر در پلدختر

استاندار لرسـتان گفت: خسارت 10 تا 
100 درصـدی بـه 200 هکتـار از باغـات 

انجیر پلدختر وارد شـده اسـت.
 سـید موسـی خادمـی در بازدیـد از 
مناطـق سـیل زده اسـتان بـا اشـاره 
بـه اینکـه یکـی از مزیت های نسـبی 
لرسـتان در بحـث کشـاورزی وجـود 
باغـات انجیـر بـود، اظهار کـرد: حدود 
1800 هکتـار بـاغ انجیـر در پلدختـر 
داریـم و رتبـه اول تولیـد انجیر سـیاه 

در کشـور هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه در سـیل بخـش 
مشـکل  دچـار  باغـات  از  عمـده ای 
شـدند، تصریح کرد: حدود 200 هکتار 
بـاغ انجیـر پلدختـر از 10 تـا 100 درصد 
دچـار آسـیب شـده اند. 50 هکتـار از 
باغـات انجیـر پلدختـر بـه طـور 100 
درصدی از سـیل آسیب دیده اند و کار 
پاکسـازی گل و الی در 150 هکتـار از 
این باغـات در جریان است.اسـتاندار 
لرسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه یـک تـا 
یکـی و نیـم متـر گل و الی اطـراف 
درختـان اسـت و کار برداشـت ِگل در 
بین درختان سخت اسـت، ادامه داد: 
در حـال حاضر اطـراف درختان را یک 
مقـدار تخلیـه کرده اند و دسـتگاه های 
کار  و  شـده اند  باغـات  وارد  الزم 

می کننـد.
خادمـی افـزود: امیدواریـم بتوانیم با 
کمـک کشـاورزان و نیروهای جهادی 
و زحمـات مجموعـه جهاد کشـاورزی 
بخـش عمده ای از باغات را برگردانیم.

وی بـا بیـان اینکه این طور نیسـت که 
10 هـزار شـغل بـه طـور کامـل دچـار 
مشـکل شـده باشـند، تصریـح کـرد: 
تـاش خوبی دارد می شـود که باغات 
تـاش  بازهـم  پاکسـازی کنیـم،  را 
می کنیـم امکانـات را افزایش دهیم.

کاهش 23 درصدی هدر گزیده ها
رفت آب در بادرود طی 
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مدیرعامل بنادر و دریانوردی:

روند تخلیه و ترخیص کاالهای اساسی 
در بنادر شتاب می گیرد

 مشکالت خروج کاال از بندر امام خمینی

مدیـر عامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
همـه  جـدی  عـزم  بـه  اشـاره  بـا  کشـور 
دسـتگاه های اجرایی برای رفع مشـکات 
و موانـع ترخیـص کاالهای اساسـی گفت: 
بـه منظـور تامیـن نیـاز داخـل کشـور روند 
تخلیه و ترخیص کاالهای اساسی در بنادر 
از جملـه بنـدر امـام خمینـی )ره( شـتاب 
نشسـت  در  راسـتاد  حمیـد  مـی گیـرد. 
مشـترک بـا برخـی از معاونـان وزارتخانـه 
هـای جهـاد کشـاورزی،راه و شهرسـازی 
تمهیـدات  اتخـاذ  افـزود:  گمـرک  نیـز  و 
مناسـب برای ارتقای بهـره وری در زنجیره 
جابجایـی کاال به منظور جلوگیری از توقف 
کشـتی ها و انباشـت کاال در بنادر ضرورت 
دارد.وی خاطر نشـان کرد: بسـیج امکانات 
در حـوزه هـای مختلـف نـاوگان ریلـی و 
جـاده ای از دیگـر عوامـل ضـروری بـرای 

تسـریع در انتقال کاال از بنادر و رسـیدن آن 
بـه مبـادی مصـرف اسـت و در ایـن میان 
تشـریک مسـاعی همه جانبـه ارگان های 

ذیربـط اهمیـت بسـزایی دارد. 
بازدیـد  حاشـیه  در  همچنیـن  راسـتاد 
نماینـدگان ایـن وزارتخانـه ها از بنـدر امام 
جـاری  ابتـدای سـال  از  خمینـی گفـت: 
تاکنـون میـزان تخلیـه کاالی اساسـی در 
بنـدر امام خمینی به بیـش از 2،5 میلیون 
تن به رشـدی معادل 70 درصد رسـیده لذا 
ضـرورت دارد فرآیند ورود، تخلیه و خروج 
بنـدری  ایـن مجتمـع  کاالی اساسـی در 
تسـریع شـود تا شـاهد افزایش بهره وری 
عملیـات در ایـن مجتمـع بنـدری باشـیم. 
وی بـا بیـان اینکه در این فرآیند مسـائلی 
وجـود دارد کـه در نشسـت مشـترک بـا 
نماینـدگان وزارتخانـه هـای اقتصـادی بـه 

اتخـاذ  خوبـی شناسـایی و تصمیـم الزم 
احصـاء مشـکات  داشـت:با  اظهـار  شـد 
و راهکارهـای اسـتخراج شـده مـی تـوان 
رونـد تخلیـه و ترخیـص کاالهای اساسـی 
را سـرعت داد. راسـتاد ابراز امیـدواری کرد: 
بـا هـم افزایـی و هماهنگـی بین دسـتگاه 
هـای اجرایـی مـی تـوان شـاهد تسـریع 
رونـد خـروج کاالهـای اساسـی از مجتمع 

بنـدری امـام بود. 
معاونـان  از  متشـکل  اقتصـادی  هیـات 
راه و شهرسـازی، جهـاد  وزارتخانـه هـای 
کشـاورزی همچنین از انبارهـای نگهداری 
کاالهـای اساسـی ، انبـار نگهـداری نهـاده 
هـای کشـاورزی، پایانـه ریلـی و انبارهـای 
نگهـداری چنـد منظـوره مجتمـع بنـدری 

امـام خمینـی بازدیـد کردنـد. 
برنامـه  تنظیـم  امـکان  کـردن  فراهـم 

سـفارش و خریـد کاال و اطـاع رسـانی به 
مبـادی ورودی دریایی کشـور، تسـریع در 
خـروج کاال توسـط بخش دولتـی با بهبود 
فرآینـد اپراتـوری و تامین کامیـون، صدور 
مجـوز انجام نمونه گیری قرنطیه در شـب، 
امـکان بهـره منـدی از روش حمـل ریلی، 
تسـریع در تامیـن و توزیع کامیـون، صدور 
مجـوز بهره بـرداری از انبارهـای خارج بندر 
توسـط گمـرک و همـکاری گمـرک بـرای 
اتصـال مراکـز توزین به وسـیله تخصیص 
IP از جملـه موضوعات پیشـنهادی بود که 
بـه دنبال ارائـه گزارش کارشناسـی مدیران 
ایـن مجتمع بندری در حـوزه های دریایی 

و بنـدری مطرح شـد. 
بررسـی مشـکات و گلـوگاه هـای خـروج 
کاال از بنـدر امـام خمینـی ،تامیـن کامیون 
در روزهـای آینـده متناسـب با میـزان بار و 
خروج آن از بندر ، بسـیج امکانات توسـط 
پاسـخگویی  بـرای  انبارهـا  و  اپراتورارهـا 
مناسـب به تعـداد کامیون هـای متقاضی 
بـار به منظور کاهش صـف انتظار ، تجمیع 
آزمایـش های بهداشـت و اسـتاندارد ،اخذ 
مصوبـه خـاص بـرای محمـوالت روغـن 
خوراکـی بـا هـدف کاهـش مـدت زمـان 
ماندگاری آنها همچنین تشـریک مسـاعی 
گمـرک بـرای بهره گیری همزمـان از حمل 
یکسـره در کنـار حمـل بـه انبـار در پـای 
کشـتی هـا از جملـه مصوبـات نشسـت 

مشـترک این هیـات اقتصادی و سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی در مجتمـع بندری امام 

بود. خمینـی 
در این نشسـت مشترک همچنین مصوب 
از ظرفیـت  بهـره گیـری  بـه منظـور  شـد 
انبارهای نگهداری بخشـی از کشـتی های 
و  بنـادر شـهید رجایـی  بـه  بـزرگ  سـایز 
چابهـار هدایت شـوند همچنین هماهنگی 
بیـن صاحبـان کاال و شـرکت راه آهن برای 
افزایـش سـهم حمـل و نقـل ریلـی دیگـر 
مصوبـه های این نشسـت بودنـد. مجتمع 
بنـدری امـام خمینـی )ره( یکـی از بنـادر 
مهـم کشـور اسـت کـه در جنـوب اسـتان 
خوزسـتان واقـع اسـت. ایـن بنـدر بـا 38 
بـه طـول هفـت کیلومتـر  اسـکله فعـال 
بزرگتریـن بندر فعال ایران اسـت. اداره کل 
بنادر و دریانوردی اسـتان خوزستان در بندر 
امام خمینی )ره( مسـتقر اسـت. بندرامام 
خمینـی )ره( اکنون به عنـوان یکی از مهم 
تریـن قطب هـای حمل و نقـل منطقه ای 
بـه ایفـای نقش مـی پـردازد؛ این بنـدر در 
سـال 1390 پـس از تغییـر رژیـم حقوقـی 
خـود از یـک بنـدر عـادی بـه منطقـه ویژه 
اقتصـادی و الحـاق زمیـن هـای مجـاور، 
هـم اکنـون بـا 11 هـزار هکتـار مسـاحت و 
11 پسـت اسـکله فعـال، بزرگترین منطقه 
ویژه اقتصادی کشـور محسـوب می شود.

ته
نک

راسـتاد همچنین در حاشـیه بازدیـد نمایندگان ایـن وزارتخانه 
هـا از بنـدر امـام خمینی گفت: از ابتدای سـال جـاری تاکنون 
میـزان تخلیـه کاالی اساسـی در بنـدر امـام خمینـی بـه بیش 
از 2،5 میلیـون تـن بـه رشـدی معـادل 70 درصـد رسـیده لذا 
ضـرورت دارد فرآینـد ورود، تخلیـه و خروج کاالی اساسـی در 
ایـن مجتمـع بنـدری تسـریع شـود تـا شـاهد افزایـش بهـره 
وری عملیـات در ایـن مجتمـع بنـدری باشـیم. وی بـا بیـان 
اینکـه در ایـن فرآینـد مسـائلی وجـود دارد کـه در نشسـت 
مشـترک بـا نماینـدگان وزارتخانـه هـای اقتصـادی بـه خوبی 
شناسـایی و تصمیـم الزم اتخـاذ شـد اظهـار داشـت:با احصاء 
مشـکالت و راهکارهـای اسـتخراج شـده می توان رونـد تخلیه 

و ترخیـص کاالهـای اساسـی را سـرعت داد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319005000433 
مـورخ 1397/09/14هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای محسـن دیلمی 
زندی فرزند ماشـاهللا بشـماره شناسـنامه 971 صادره از کرمان در سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 581/76مترمربـع پـاک 
1567 فرعـی مفـروز و مجـزی از 160 فرعـی از 47-اصلـی واقـع در بخـش 
26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ- رودخانـه خریـداری از مالک رسـمی محمود 
ترابـی زاده سـیرچی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/28 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی- برابر رای شـماره 139760319005000434 
مـورخ 1397/09/15هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقـای محمدرضا دیلمی 
زندی فرزند ماشـالله بشـماره شناسـنامه 515 صادره از کرمان در سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 581/76مترمربـع پـاک 
1567 فرعـی مفـروز و مجـزی از 160 فرعـی از 47 اصلـی واقـع در بخـش 
26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ رودخانـه خریـداری از مالـک رسـمی محمـود 
ترابـی زاده سـیرچی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/2/28
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عاشقانه های آخرین ملکه 
هخامنشی نوشته مارال موالنا )هدیه 

قلی یار( منتشر شد.

چشم هایش می خندید به روایت 
خاطرات سردار شهید حمید احدی می پردازد.

کار کثیف به کارگردانی خسرو معصومی 
پس از پایان اکران عید فطر روی پرده 

می رود.

 بعضی وقتا داشتن یه دوست واقعی
ارزش اش به اندازه ی بیشترین ثروت 

 دنیاست
حتی اگه اون دوست احمق باشه

بارکد

کتابکتابفیلم دیالوگ

به دنیا آمدن ساخته محسن 
عبدالوهاب که اکنون روی پرده سینماهای 

سراسر کشور است، به طور همزمان در 
سینماهای گروه »هنر و تجربه« نیز نمایش خواهد داشت.

همزمان با رونمایی از پوستر نمایش 

میدان نبرد، پیکر زن، تاریخ هشتم 
خرداد ماه به عنوان شروع اجراهای این 

نمایش، اعام شد.
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