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در  نفــت  ملــی  شــرکت  نماینــده 
ــد  ــم بای ــا ه ــت: م ــرژی گف ــورس ان ب
از  اســتفاده  ســمت  بــه  آینــده  در 
برویــم  ُفــروارد  و  فیوچــر  ابزارهــای 
ــدا فــروش فیزیکــی جــا  ــد ابت امــا بای
بیفتــد و شــرایط فراهــم شــود کــه 
ــم. ــدی را برداری ــای بع ــم گام ه  بتوانی

امیــر حســین تبیانیــان در گفت وگــو 
دربــاره  ایلنــا،  اقتصــادی  باخبرنــگار 
ــرز  ــل فیوچ ــی مث ــتفاده از ابزارهای اس
 )Forward  ( ُفــروارد  و   )Futures(
بــرای فــروش نفــت در بــورس انــرژی 
ــن ابزارهــا در  ــار داشــت: مجــوز ای اظه
ایــران گرفتــه شــده و روی محصــوالت 
غیــر نفتــی اســتفاده می شــود امــا 
وارد  تازگــی  بــه  خــام  نفــت  چــون 
ــازه  ــذاران ت ــورس شــده و ســرمایه گ ب
نوســانات  قیمــت  شــاخص ها،  بــا 
می شــوند،  آشــنا  موضوعــات  و 
تصمیــم بــر ایــن اســت ابتــدا فــروش 
امــکان  کــه  بیفتــد  راه  فیزیکــی 
ــون  ــد. چ ــته باش ــود داش ــل وج تحوی
ــر  ــد منج ــا بای ــی حتم ــای آت قرارداده
بــه تحویــل شــود در غیــر ایــن صــورت 
می آیــد. پیــش  شــرعی   مشــکل 

وی افــزود: ابتــدا فــروش فیزیکــی 
از  تحویــل  تــا  شــد  گــذاری  پایــه 

ــپس  ــود، س ــام ش ــورس انج ــق ب طری
فــروش  انــدازی  راه  اســاس  بــر 
ــه  ــوز گرفت ــا مج ــایر ابزاره ــی س فیزیک
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای و کار کنن
در عرضــه بورســی نفــت در پلــه اول 
هســتیم، بایــد ابتــدا فــروش فیزیکــی 
ــرای  ــا ب ــم. فع ــامان دهی ــر و س را س
ــت. ــد زود اس ــای جدی ــی ابزاره  معرف

نماینــده شــرکت ملــی نفــت در بــورس 
ــت در  ــه نف ــاره روال عرص ــرژی درب ان
بورس هــای بین المللــی توضیــح داد: 
در بورس هــای بین المللــی دنیــا بــه 
جــای فــروش فیزیکــی از ابزارهــای 
امــا  می کننــد  اســتفاده  کاغــذی 
ــر  ــم منج ــذی ه ــای کاغ ــان ابزاره هم
ــا در  ــل فیزیکــی می شــود ام ــه تحوی ب
ــن  ــه قوانی ــه ب ــا توج ــا ب ــران مجوزه ای
امــکان  و  می شــود  صــادر  فقهــی 
 تحویــل فیزیکــی بایــد فراهــم می شــد.

ــی  ــا وقت ــرد: مث ــح ک ــان تصری تبیانی
اگــر  می کنیــم  آتــی ســکه کار  روی 
منجــر بــه تحویــل شــود فروشــنده 
می توانــد از بــازار تهیــه و در اختیــار 
ــام  ــت خ ــا نف ــد ام ــرار ده ــدار ق خری
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــرایط را نداش ــن ش ای
از ابتــدا ســراغ آتــی برویــم، بــرای 
هــر  کــه  نیســت  اینگونــه  تحویــل 

دسترســی  خــام  نفــت  بــه  کســی 
داشــته باشــد. بنابرایــن بایــد ابتــدا 
فــروش فیزیکــی در بــورس راه انــدازی 
می شــد تــا خریــدار بتوانــد روی آن 
اقــدام کنــد، ســپس زمانــی کــه منجــر 
بــه تحویــل می شــود و خریــدار بتوانــد 
از بابــت تعهــد بــر بیایــد، می تــوان 
کــرد. اســتفاده  کاغــذی  ابــزار   از 

وی یــادآور شــد: مــا هــم بایــد در 
آینــده بــه ایــن ســمت برویــم امــا 
بایــد پلــه بــه پلــه هــر کــدام جــا 
بیفتــد و شــرایط فراهــم شــود کــه 
ــم. ــدی را برداری ــای بع ــم گام ه  بتوانی

ــتر  ــا بیش ــن ابزاره ــت: ای ــان گف تبیانی
ــرمایه  ــردن و س ــج ک ــازی، ه ــفته ب س
گــذاری اقتصــادی اســت تــا الــزام 
کاهــش  یعنــی  فیزیکــی،  تحویــل 
حــوزه  در  ســرمایه گذاری  ریســک 
تجــارت نفــت اســت. در واقــع اهــداف 
البتــه  می کنــد،  دنبــال  را  دیگــری 
فیزیکــی  فــروش  هــدف  می توانــد 
نیســت.  اینطــور  الزامــا  امــا  باشــد 
ــرمایه گذاری،  ــل س ــر مث ــث دیگ مباح
کاهــش ریســک، مبــادالت تجــاری 
طریــق  از  کــه  هســتند  موضوعاتــی 
دنبــال  می تــوان  کاغــدی  ابزارهــای 

ــرد. ک

از  رونمایــی  مراســم 

بهبــود  عملیاتــی  راه  نقشــه 

کار و  کســب   محیــط 

و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 

دارایــی از ذخیــره  ۴.۲ میلیــون 

در  اساســی  کاالهــای  تــن 

و  داد  خبــر  کشــور  بنــادر 

گفــت: بالــغ بــر ۸۵ درصــد 

کارکــرد  کشــور  واردات  از 

ــب  ــد را دارد و موج ــق تولی رون

می شــود. تولیــد   تقویــت 

فرهــاد  ایســنا،  بــه گــزارش 

بــا  نشســت  در  دژپســند 

اســتان  اقتصــادی  فعــاالن 

اینکــه  بیــان  بــا  هرمــزگان 

کشــور  در  سیاســت گذاری ها 

بــه گونــه ای اســت کــه فعــاالن 

اقتصــادی بــدون دغدغــه در 

راســتای تعالــی اقتصــاد اقــدام 

کننــد، عنــوان کــرد: در شــرایط 

و  اقتصــادی  فعــاالن  امــروز 

ــور  ــا حض ــی ب ــش خصوص بخ

در عرصــه اقتصــاد بایــد نقــش 

 خــود را بــه خوبــی ایفــا کننــد.

نیــز  مــا  داد:  ادامــه  وی 

بســتر  ایجــاد  راســتای  در 

ــت روان  ــرای فعالی ــب ب مناس

فعــاالن  دغدغــه  بــدون  و 

می کنیــم. تــاش   اقتصــادی 

و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 

اینکــه  بیــان  بــا  دارایــی 

ــت در راســتای  ــات دول تصمیم

اســت،  تولیــد  تقویــت 

امــروز  شــرایط  در  افــزود: 

رونــق  بــه  تولیــد  تقویــت 

می کنــد. کمــک   اقتصــادی 

کــرد:  تصریــح  دژپســند 

واردات  ۸۵ درصــد  بــر  بالــغ 

رونــق  کارکــرد  نیــز  کشــور 

موجــب  و  دارد  تولیــد 

می شــود. تولیــد   تقویــت 

قابــل  از ذخیــره ســازی  وی 

ــر  توجــه کاالهــای اساســی خب

ســال  در  بیــان کــرد:  و  داد 

تولیــدات  حــوزه  در  جــاری 

کشــاورزی رشــد قابــل توجهــی 

ــده  ــه عم ــم ک ــاهد بوده ای را ش

ایــن محصــوالت دربرگیرنــده 

هســتند.  اساســی  کاالهــای 

کاالهــای  واردات  همچنیــن 

اساســی نیــز بــه مقــدار کافــی 

ــن  انجــام شــده و شــاهد تأمی

در  کاالهــا  ایــن  توزیــع  و 

سراســر کشــور هســتیم.

ثبتجهانیجنگلهایهیرکانی؛
افتخارومسوولیتبرایایران
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ــرای  ــوولیت ب ــار و مس ــی؛ افتخ ــای هیرکان ــی جنگل ه ــت جهان ثب
ــران  ای

در روز چهاردهــم تیرمــاه، در چهل وســومین جلســه  کمیتــه ی میــراث 
جهانــی یونســکو )ســازمان آموزشــی، علمــی، فرهنگــی ملــل متحد( 
بخش هایــی از جنگل هــای شــمال در فهرســت میراث هــای جهانــی 
ثبــت شــد. ایــن ثبــت، تأییــدی بــر ارزش بی ماننــد پهنه هایــی اســت 
کــه مــا ایرانیــان آن هــا را بــا آمیــزه ای از عشــق و بی خیالــی حفــظ 

کرده ایــم.
بــه جنگل هــای هیرکانــی بــا »عشــق« نگریســته ایم، زیــرا از دیربــاز 
رفتــن بــه »شــمال« و دیــدن کوه هــای جنگل پــوِش یکســره ســبز، 
و شــنا در دریایــی بــا آب خنــک بــرای مــا ایرانیــاِن ســاکن در جنــوب 
رشــته کوه البــرز، در تابســتاِن ُپرحــرور ایــن خطــه ، رویایــی دل انگیــز 
بــوده اســت. نســبت بــه ایــن جنگل هــا »بی خیــال« هــم بوده ایــم، 
زیــرا تــا حــدود شــصت ســال پیــش بــه آن هــا بــه چشــم مخــزن 
ــد  ــتیم، و در چن ــازی می نگریس ــا کارگاه زغال س ــزم ی ــوب و هی چ
دهــه ی اخیــر هــم بــرای مــا بــدل شــد بــه امــاک ویاســازی بــرای 
ــا جایــی  ــی ناممکــن شــد ی تفریح هایــی کــه در مکان هــای همگان
بــرای اجــرای پروژه هــای راه ســازی و سدســازی و احــداث کارخانــه 
ــای  ــدن روبان ه ــق بری ــه عاش ــی ک ــرای مدیران ــا، ب ــد این ه و مانن

ــد. ــاح و صــرف بودجــه بوده ان افتت
منطقه هــای ثبت شــده در فهرســت میــراث جهانــی، شــامل ۱۲ نقطــه 
ــتان،  ــگل الیمس ــا، جن ــه ی جهان نم ــتان، منطق ــی گلس ــارک مل از پ
جنــگل ابــر، جنــگل لیســار گیــان، و چنــد منطقــه ی دیگــر اســت 
ــت و  ــار اس ــزار هکت ــت ه ــدو بیس ــا یکص ــاحت کل آن ه ــه مس ک
ــم آن محدوده هــای  ــوان حری ــار هــم به عن یکصدوهشــت هــزار هکت
اصلــی تعییــن شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه مجمــوع ســطح 
ــه(  ــوه، و مخروب ــوه، نیمه انب جنگل هــای شــمال )شــامل جنــگل انب
ــوان  ــار اســت، مســاحت ثبت شــده به عن در حــدود دو میلیــون هکت
ــر  ــراث بشــری را در ب ــن می ــی، درصــد کمــی از کل ای ــراث جهان می
ــش  ــه بخ ــا ک ــن جنگل ه ــا دارد کل ای ــه ج ــی ک ــرد. در حال می گی
کم وبیــش ســالم آن فقــط در حــدود یــک درصــد از خــاک ایــران را 
شــامل می شــود، به عنــوان یــک میــراث ملــی و جهانــی شــناخته و 
ثبــت شــود. بــا وجــود آن کــه ایــن منطقه هــا نمونه هــای شــاخص 
جنگل هــای شــمال بــه شــمار می رونــد و پیــش از نیــز زیــر پوشــش 
حفاظــت بوده انــد، از عامل هــای تخریبــی و تهدیدکننــده ی چنــدی در 

رنــج و تهدیــد هســتند.
ــه از  ــاده ای ک ــوی ج ــه در دو س ــوم ک ــادآور می ش ــال، ی ــرای مث ب
ــوط  ــای مرب ــی از زباله ه ــذرد، انبوه ــتان می گ ــگل گلس ــان جن می
ــتان  ــگل الیمس ــن در جن ــود. همچنی ــده می ش ــگران دی ــه گردش ب
ــه  ــگری ولنگاران ــار گردش ــر، آث ــگل اب ــا و جن ــه ی جهان نم و منطق
به صــورت توده هــای زبالــه، لکه هــای ســیاه ناشــی از افرختــن 
ــودرو...  ــان و خ ــد انس ــر آمدوش ــر اث ــاک ب ــودگی خ ــش، و فرس آت
چشــم را مــی آزارد. در بســیاری از دیگربخش هــای جنگل هــای 
ــاش  ــت نشــده، ریخت وپ ــه ثب ــر ک ــه ی بزگ ت ــی آن پهن شــمال یعن
زبالــه یــا دفــع »ســازمان یافته«ی پســماند، به واقــع فاجعه هایــی را 
رقــم زده اســت. بــرای مثــال یــادآور می شــوم کــه جــاده ی مــکارود 
ــش  ــه پی ــه ده ــدود س ــا ح ــه ت ــاد ک ــه عباس آب ــت( ب )درکاردش
دربرگیرنــده ی جنگلــی بســیار زیبــا و انبــوه از نــوع »میان بنــد« بــود، 
چــون چنــد نقطــه از آن بــدل به ســایت دفع پســماندهای کاردشــت 
ریخت وپاش هــای  اثــر  بــر  همچنیــن  و  شــده،  عباس آبــاد  و 
رفتــار  از  دلخــراش  صحنــه ای  بــه  بی مبــاالت،  گردشــگران 
غیرمســووالنه بــا جنــگل بــدل شــده اســت. بــاز می تــوان بــه یکــی از 
ــًا مــی  بایســت در آن جــا  پرباران تریــن نقطه هــای کشــور کــه قاعدت
ــراوان در  ــی س ــد، یعن ــی را دی ــگل هیرکان ــای جن ــن نمونه ه بهتری
نزدیکی هــای رشــت اشــاره کــرد کــه در آن جــا یکــی از اندوهبارتریــن 
چشــم اندازها دیــده می شــود؛ ســایت دهشــت انگیزِ دفــع پســمانِد 
ســراوان. جنــگل ایــن منطقــه تــا حــدود پانــزده ســال پیــش تنهــا 
بخــش باقی مانــده از جنگل هــای نزدیــک بــه رشــت و یــادآور 
فضایــی بــود کــه دیگــر بــدل بــه خاطــره ای دوردســت شــده اســت. 
ــداث  ــد اح ــا، و بع ــا در این ج ــوه زباله ه ــزون ک ــش روزاف ــا افزای ام
جــاده از میــان ایــن جنــگل بــه ســوی فومــن، زیبایــی و شــکوه ایــن 
ــن  ــرد. مثال هــا از ای ــی را ســخت مخــدوش ک ــگل هیرکان تکــه جن
دســت بســیار اســت کــه بــاز می تــوان بــرای نمونــه بــه ســایت های 
پســماند سمســکنده در ســاری و ســایت عمــارت در جــاده ی هــراز 

)نزدیــک آمــل( اشــاره کــرد.
اگــر مســایل سیاســی خودمــان را بــا جهــان حــل کنیــم، کشــور مــا 
بــه یکــی از جاذبه هــای مهــم بــرای گردشــگران سراســر گیتــی بــدل، 
و از ایــن رهگــذر درآمــد در خــور توجهــی نصیــب مــا خواهــد شــد. 
ثبــت جنگل هــای هیرکانــی و دیگــر آثــار طبیعــی و فرهنگــی کشــور 
در فهرســت میراث هــای جهانــی، نقــش مهمــی در جلــب جهانگردان 
ــل مســایلی  ــط زیســت را در مقاب ــظ محی ــه حف ــی ک دارد. مقام های
ــال  ــرای مث ــا ب ــد، ی ــرار می دهن ــعه ق ــتغال زایی و توس ــد اش مانن
تهیــه ی وســایل آتش نشــانی جنــگل را »فاقــد توجیــه اقتصــادی« 
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زندگی پالستیکی
ساالنهبیشاز۱۷۷هزارتنپالستیکدرایرانتولیدمیشود

بـا توجه بـه وجود تاسیسـات عظیـم نفت و گاز 

در منطقـه پـارس جنوبـی و ماهیـت حادثه خیـز 

بـودن چنیـن محیط های صنعتـی ای، راه اندازی 

اسـتراتژیک  منطقـه  ایـن  در  ویـژه  اورژانـس 

نگرانی هـا دربـاره حـوادث غیرمترقبـه و پدافنـد 

تاکنـون  کـه  می دهـد  کاهـش  را  غیرعامـل 

بـه گفتـه  اسـت.  مانـده  مغفـول  مهـم  ایـن  در 

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر وزارت 

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا توجـه 

ایـن  در  متعـدد  پاالیشـگاه های  و  مراکـز  بـه 

اسـتان طرحـی را بـا عنـوان »اورژانـس پـارس 

جنوبـی« بـرای سـاماندهی به اورژانـس منطقه 

جنـوب اسـتان بوشـهر در دسـت اقـدام دارد.
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اختصاص ۶ میلیارد  ریال 
برای کشاورزی پایدار در 

حاشیه دریاچه ارومیه
درسالجاریودرقالبطرحاحیای
دریاچهارومیه۶میلیاردریالبرای
اجرایطرحهایکشاورزیپایداردر

حوضهآبریزایندریاچههزینهمیشود.

نقاط حساس برای 
مالچ پاشی مشخص می شود
معاونمحیطزیستانسانیسازمان
حفاظتمحیطزیستگفت:برای

جلوگیریازآسیببهحیاتوحشدر
مناطقیکهبرایمالچپاشیمشخص
شدهاند،قراراستنشستیباسازمان
جنگلها،مراتعوآبخیزداریداشته
باشیمتادرروندمالچپاشیدقت

بیشتریصورتگیرد.

روابط گردشگری 
استان اردبیل و اروپا 

گسترش می یابد
معاونانسفارتخانههایپنجکشور
اروپاییدرسفربهاستاناردبیل،
ضمنبازدیدازظرفیتهایطبیعی
وتاریخیایناستان،زمینههای

گسترشروابطگردشگریدوجانبه
رابررسیکردند.
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رئیسدانشگاهعلومپزشکیبوشهراز
اجرایطرح»اورژانسپارسجنوبی«
باتوجهبهمراکزمتعددنفتیدراین
استانخبرداد

ضرورت راه اندازی 

اورژانس ویژه 

در منطقه عسلویه
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نمایشگاه حماسه ایران در موزه 
لندن برگزار می شود

این نمایشگاه با عنوان »حماسه ایران« قرار 
است درموزه»ویکتوریا و آلبرت« برگزار شود

وزیرکشور:

مساله دارها وارد عرصه 
انتخابات نشوند

و  می دهنــد  غلــط  آدرس  درواقــع  می خواننــد، 
ــازده از  ــی زودب ــه بهره کش ــود را ک ــی خ ــت درون خواس
ــه ســخنان  ــا این گون ــع خــدادادی کشــور اســت، ب مناب
ــات  ــه معض ــت ک ــت آن اس ــد. درس ــش می دهن پوش
جنگل هــای هیرکانــی و دیگــر آثــار طبیعــی و فرهنگــی 
کشــور را رفــع کننــد تــا نســل حاضــر و نســل های 
آینــده از مواهــب اقتصــادی و معنــوی ایــن آثــار 

بهره منــد شــوند.
ملــت ایــران می توانــد مفتخــر باشــد کــه برخــاف 
اروپاییــان کــه نــود درصــد جنگل هــای طبیعــی خــود را 

نابــود کرده انــد، بخــش در خــور اعتنایــی از جنگل هــای 
باســتانی ایــن کشــور را حفــظ کــرده اســت؛ یــا افتخــار 
کننــد کــه هیــچ گاه ماننــد آمریکاییــان برنامه هــای 
از  بعضــی  نســل  نابودســازی  بــرای  ســازمان یافته 
ــو، کایــوت ، پومــا،...(  گونه هــای حیــات وحــش )بوفال
ــدردان  ــد ق ــم بای ــور ه ــران کش ــت. مدی ــته  اس نداش
ایــن ملــت باشــند و بــا اصــاح رفتارهــای اشــتباه آمیز 
ســودجویی های  از  جــدی  جلوگیــری  و  گذشــته 
در  این هــا،  ماننــد  و  جنگل خوارانــه  و  زمین خوارانــه 

حفــظ میراث هــای طبیعــی بکوشــند./خبرآناین
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غافلازمشکالتفعاالناقتصادینیستیمپیام خبر
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس گفت:غافل از مشکات فعاالن اقتصادی نیستیم.محمدرضا ملکشاهی راد در 
نشست مجمع استان لرستان با فعاالن بخش خصوصی اظهار کرد: نمایندگان مجلس در رابطه با اصاح قانون مالیات و 
ارزش افزوده طرح و گفت وگو دارند و در صحن مجلس همیشه این بحث هاست.وی ادامه داد:نمایندگان براساس اصل 
7۵ نمی توانند طرحی که بار مالی برای دولت داشته باشد را در مجلس پیشنهاد و تصویب کنند. 
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زندگی پالستیکی
ساالنهبیشاز۱۷۷هزارتنپالستیکدرایرانتولیدمیشود

تولیدانواعپالستیکدرجهاناثراتمخربیبرمحیطزیستدارد

و  جهــان  در  پاســتیک  انــواع  تولیــد 
مصــرف بــی رویــه آن اثــرات مخربــی بــر 
محیــط زیســت و زندگــی جوامــع بشــری 

ــت. ــته اس گذاش
ــش از  ــا ســاالنه بی ــر اســاس گزارش ه ب
۱77 هــزار تــن پاســتیک در ایــران تولیــد 
می شــود، یعنــی ۴ درصــد از نفــت تولیــد 
شــده در کشــور، صــرف تولیــد مــواد 
پاســتیکی می شــود و حــدود ۱00 تــا 
۲00 ســال طــول می کشــد تــا ایــن مــواد 

ــود شــوند. ــه و ناب پاســتیکی تجزی
تولیــد انــواع پاســتیک در جهــان اثــرات 

ــی  ــت و زندگ ــط زیس ــر محی ــی ب مخرب
در  اســت.  بشــری گذاشــته  جوامــع 
ــر  ــوژی و تغیی ــرفت تکنول ــا پیش ــع ب واق
ســبک زندگــی، انســان بــه ســمت تولیــد 
مــوادی روی آورد کــه علی رغــم برخــی از 
کارکردهــای مفیــدش، ضــرر و زیان هــای 
همــراه  بــه  نیــز  را  ناپذیــری  جبــران 

ــت. داش
حــال بیشــتر کشــورهای دنیــا بــرای 
زیســت  آلودگی هــای  بــا  مقابلــه 
ــدات  ــه تولی ــد ک ــعی دارن ــی، س محیط
مــواد پاســتیکی خــود را کاهــش دهنــد، 
در  کنوانســیونی  منظــور  همیــن  بــه 
ســازمان ملــل وضــع شــد کــه بــر اســاس 
آن مــوادی کــه مســتقیما بــه آب ریختــه 

بایــد زیســت تجزیه پذیــر  می شــوند، 
ــند. باش

در ایــن میــان اســتفاده از کیســه های 
در  کشــورها  از  برخــی  در  پاســتیکی 
ســال های اخیــر ممنــوع شــدو تــا حــدی 
در هزینه هــا و مصــرف نفــت در ایــن 
ــد،  ــل آم ــه عم ــی ب ــورها صرفه جوی کش
البتــه بــا وجــود وضــع مالیات هــای 
ــرای فروشــندگان درخصــوص  ســنگین ب
تولیــد و مصــرف کیســه های پاســتیکی، 
ــی  ــام فروش ــیاری از اق ــوز بس ــا هن ام
در  کشــورها  ایــن  فروشــگاه های 
کیســه های پاســتیکی بــه مــردم عرضــه 

می شــوند.
ــتفاده  ــی اس ــع قوانین ــا وض ــم ب امیدواری

ــز  ــران نی ــتیکی در ای ــه های پاس از کیس
ممنــوع شــود، چــرا کــه کیســه های 
پاســتیکی بــه عنــوان زبالــه دور ریختــه 
در  باالیشــان  مانــدگاری  دلیــل  بــه  و 
آلودگــی می شــوند.  موجــب  محیــط، 
کیســه های باقیمانــده در طبیعــت بــه 
ــا و  ــا و وارد رودخانه ه ــاد جابج ــراه ب هم
کانال هــای آب می شــوند و همچنیــن 
و  شــده  آبراه هــا  آبگرفتگــی  موجــب 
ــا  ــا و تاالب ه ــه دریاه ــورت ورود ب در ص
وارد زنجیــره غذایــی جانــوران دریایــی 
می شــوند، همیــن موضــوع خفگــی و 
نابــودی موجــودات مختلــف از جملــه 
الکپشــت ها، پرنــدگان و ماهی هــا را در 

پــی دارد.
ــل  ــه دلی ــن ب ــان دف ــتیک ها در زم پاس
زمــان طوالنــی بــرای تجزیــه شــدن، پس 
از مدتــی تبدیــل بــه شــیرآبه شــده و بــه 
آب هــای زیرزمینــی نفــوذ می کننــد. ایــن 
ــی  ــل داشــتن ترکیبات ــه دلی شــیرآبه ها ب
همچــون فلــزات ســنگین و زیــان آور 
بــرای ســامت محیــط زیســت و آب 
بســیار خطرنــاک هســتند. پاســتیک ها 
بــه دلیــل اینکــه از منابــع نفتــی تشــکیل 
شــده و خاصیــت تجزیــه ناپذیــری دارند، 
در خــاک باقــی مانــده و مــواد شــیمیایی 
حاصــل از آن هــا بــه داخــل خــاک نفــوذ 
ــان ها  ــی انس ــره غذای ــرده و وارد زنجی ک
کیســه های  بنابرایــن  می شــوند؛ 
پاســتیکی عــاوه بــر طبیعــت، ســامت 
ــد. ــر می اندازن ــه خط ــز ب ــان ها را نی انس
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بــه گفتــه »محمــد درویــش« عضــو 
تحقیقــات  موسســه  علمــی  هیئــت 
هفدهمیــن  مراتــع،  و  جنگل هــا 
جمعیــت جهــان را داریــم، امــا بــا تولیــد 
ــتیک در  ــن پاس ــزار ت ــرف ۵00 ه و مص
ــده  ــرف کنن ــور مص ــن کش ــال، پنجمی س

پاســتیک در دنیــا هســتیم، البتــه شــاید 
ــاب  ــتیک اجتن ــرف پاس ــی از مص بخش
ناپذیــر باشــد، امــا رونــدی کــه در کشــور 
مــا اتفــاق افتــاده، نگــران کننــده اســت و 
ــتیک  ــه پاس ــرف بی روی ــی از مص بخش
بــرای  قیمــت  ارزان  هزینه هــای  بــه 
ــاز می گــردد. بیشــتر  خریــد پاســتیک ب
پاســتیک های تجزیــه ناپذیــر از جنــس 
ــتیکی  ــرف پاس ــار مص ــوالت یکب محص
هســتند. محصوالتــی کــه تقریبــًا 30 
ــتیک ها را در  ــرف پاس ــازار مص ــد ب درص
دنیــا بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایــن 
محصــوالت در کشــور مــا هــزاران تــن در 
ســال تولیــد می شــوند و اگــر در فرآینــد 
درســتی وارد چرخــه بازیافــت شــوند، 
ــن مشــکات بســیار کاســته  از حجــم ای

ــد. ــد ش خواه
اخیــر  ســال های  در  کــه  هرچنــد 
ــرای  ــددی ب ــا و شــعارهای متع کمپین ه
ــکل  ــتیک ش ــتفاده از پاس ــش اس کاه
ــوز  ــا هن ــید، ام ــوش رس ــه گ ــت و ب گرف
هــم کنــار ســاحل، جنــگل، دشــت، کویــر 
و  پاســتیکی  انــواع کیســه های   ... و 
بطری هــای رهــا شــده در دامــن طبیعــت 
مشــاهده می شــود، بــه گونــه ای کــه ایــن 
ســاخته های بشــر چهــره زیبــای محیــط 
ــر  ــت زی ــرده و طبیع ــا ک ــت را نازیب زیس
خروارهــا پاســتیک مدفون شــده اســت. 
ــل  ــن معض ــده ای ــل عم ــا دلی ــاید تنه ش
نبــود قانونــی مــدون در ایــن زمینه باشــد. 
قوانینــی بــرای ایجــاد محدودیــت یــا 
ــه کیســه ها  ممنوعیــت در مصــرف بی روی
ــد هرچــه  ــا ظــروف پاســتیکی کــه بای ی
ســریع تر از طریــق مجلــس یــا مســووالن 
اجرایــی وضــع شــوند، امــا جــای خالــی 

ــود. ــاهده می ش ــی مش ــه خوب ــا ب آن ه
ــا  ــازگار ب ــه های س ــد کیس ــش از تولی پی
ــت  ــکار زیس ــا راه ــت، تنه ــط زیس محی
محیطــی موفقیت آمیــز در زمینــه مقابلــه 
پاســتیکی،  زباله هــای  انباشــت  بــا 

ممنوعیــت اســتفاده از ایــن کیســه ها 
یــا تشــویق بــه بازیافــت آن هــا بــود، امــا 
ــط  ــا محی ــازگار ب ــه های س ــا ورود کیس ب
زیســت کــه به طــور طبیعــی قابــل تجزیه 
هســتند، مســیر ایــن مبــارزه تغییــر کــرد. 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــل آن ب دالی
ــت  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــه های س کیس
کیســه های  از  کمتــر  درصــد   ۴6
پاســتیکی ترکیبــات پایــه نفتــی و رزینی 

ــد. دارن
ــت  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــه های س کیس
در فرآینــد تولیــد، ۴ برابــر انــرژی کمتــر و 
6 برابــر آب کمتــر نســبت بــه کیســه های 

ــد. ــذی مصــرف می کنن کاغ
ــت  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــه های س کیس
ــد  ــد 3۴ درص ــش از تولی ــل پی در مراح
کمتــر از کیســه های پاســتیکی گازهــای 

ــد. ــد می کنن ــه ای تولی گلخان
ــتفاده  ــوی اس ــر الگ ــان تغیی ــن می در ای
از کیســه های پاســتیکی، اســتفاده از 
پاکــت و کیســه های پارچــه ای بــرای 
خریــد، خریــد کاالهایــی بــا کمتریــن 
پاســتیک، فرهنــگ ســازی از طریــق 
ــداث  ــت از اح ــری دول ــانه ها، جلوگی رس
خــط تولیــد نایلکــس و عرضــه آن، ایجــاد 
ــت و ... از  ــرای بازیاف ــب ب ــای مناس فض
جملــه مهمتریــن راهکارهایــی اســت کــه 
می تــوان در زمینــه کاهــش و کنتــرل 
ــال  ــت. ح ــکار گرف ــتیک ب ــرف پاس مص
بــرای ترویــج فرهنــگ اســتفاده کمتــر از 
کیســه ها و مــواد پاســتیکی چنــد ســالی 
اســت کــه در تقویــم کشــورمان روز ۲۱ 
تیرمــاه بــا عنــوان »روز بــدون پاســتیک« 
ــن  ــا همی ــا تنه ــت، ام ــده اس ــن ش تعیی
یــک روز کافــی نیســت، چراکــه بــا توجــه 
ــه آثــار مخربــی کــه ایــن مــواد تجزیــه  ب
در  بایــد  می گذارنــد،  برجــای  ناپذیــر 
تمــام طــول ســال اقدامــات اساســی 
ــزان مصــرف  ــرل و کاهــش می ــرای کنت ب

ــود. ــام ش ــتیک انج پاس

خبرگــزاری روســی اســپوتنیک گــزارش 
بایدن«نامزدانتخابــات  »جــو  داد، 
ــده  ــکا وع ــوری ۲0۲0آمری ریاســت جمه
داداگــر ایــران بــه توافــق هســته ای 
پایبنــد باشــد او در صــورت رســیدن 
بــه مقــام ریاســت جمهوری،ایــاالت 
متحــده را بــه برجــام بازخواهــد گردانــد.

بایــدن در جریــان ســخنانی در نیویــورک 
اظهــار داشــت: اگــر ایــران پایبنــدی بــه 
توافــق را از ســر بگیــرد، مــن بــه آن بــاز 
خواهــم گشــت و بــا متحدانمــان بــرای 
ــم  ــاش خواهی ــد آن ت ــت و تمدی تقوی
کرد.بایــدن معــاون »بــاراک اوبامــا« 

رییــس جمهــوری پیشــین آمریــکا بــود. 
دولــت اوبامــا یکــی ازطرفهــای مذاکــره 
درگفتگوهــای هســته ای بــا ایــران بــود.

بــه نوشــته لس آنجلــس تایمــز، بایــدن 
افــزود: ترامــپ ایــن توافــق را کنــار نهــاد 
و احتمــال اشــاعه هســته ای، آغــاز یــک 
ــد و  ــته ای جدی ــلیحات هس ــت تس رقاب
حتــی اســتفاده از ســاح های هســته ای 
را افزایــش داده و کمتــر نکــرده اســت.

او گفت:تمــام دوره کاری ام روی ایــن 
می دانــم  و  کــرده ام  کار  مســائل 
تبعــات آن چیست.پیشــتر شــمارزیادی 
از  دموکــرات  حــزب  نامزدهــای  از 

جمله»برنــی ســندرز« ســناتور مســتقل 
ایالــت ورمونت،»الیزابــت وارن« ســناتور 
ــت ماساچوســت،»کاماال  ــرات ایال دموک
ایالــت  از  دموکــرات  هریس«ســناتور 
ــی  ــن مسان«شــهردار یک کالیفرنیا،»وای
ــان  ــدا، »ماری ــت فلوری ــهرهای ایال از ش
ــز  ــج« نی ــت بوتیجی ــون« و»پ ویلیامس
وعــده بازگشــت بــه برجــام داده بودنــد. 
اظهارداشــت:ما  نامزددموکــرات  ایــن 
را  خــود  بایدیکباردیگرنیــروی 
جمــع کــرده و تــاش کنیــم تــا بــا 
ــم.  ــه کنی ــش رو مقابل ــای پی چالش ه
ایــن وظیفــه آمریکاســت کــه در ایــن راه 

ــد. ــگام باش پیش

»جو بایدن« وعده داد به برجام بازگردد
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ــران و دســتیار ارشــد  ــاوری رئیــس جمهــوری اســامی ای معــاون علمــی و فن
رئیــس جمهــور روســیه در امــور علمــی و فنــاوری ضمــن دیــدار و گفــت وگــو 
بــا یکدیگــر در مســکو بــر گســترش روزافــزون همکاری هــای ایــران و روســیه در 
ایــن حــوزه تاکیــد کردنــد.در دیــدار ســورنا ســتاری بــا »آنــدره فورســنکو«، مهدی 
ســنایی ســفیر جمهــوری اســامی ایــران و اعضــای هیأت هــای دوکشــور هــم 
حضــور داشــتند و راه هــای توســعه همکاری هــای دوجانبــه در حــوزه فنــاوری 
بررســی شد.ســتاری در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه روابــط عمیــق و در هــم تنیــده 
ایــران و روســیه در همــه عرصه هــا گفــت: خوشــبختانه همکاری هــای دو کشــور 
ــا اجرایــی شــدن  ــه ســرعت در حــال پیشــرفت اســت و ب ــاوری ب در حــوزه فن
ــم  ــوزه مه ــن ح ــمگیری در ای ــش چش ــاهد جه ــه، ش ــای دوجانب موافقتنامه ه
ــی،  ــادی، صنعت ــعه اقتص ــران توس ــاوری را پیش ــم و فن ــود.وی عل ــم ب خواهی
کشــاورزی و پزشــکی دانســت و افــزود: گســترش همکاری هــای فناورانــه ایــران 
ــر  ــف منج ــای مختل ــوزه ه ــور در ح ــرفت دو کش ــه پیش ــد ب ــیه می توان و روس
شــود. »آنــدره فورســنکو« هــم در ایــن دیــدار بــه ضــرورت دســتیابی دوکشــور 
بــه دانــش روز دنیــا در زمینــه طراحــی و تولیــد تجهیــزات کشــاورزی، صنعتــی 
و پزشــکی اشــاره و تصریــح کــرد: شــرکت های دانــش بنیــان ایرانــی و روســی 

ــا ایــن هــدف محقــق شــود. بایــد همکاری هــای خــود را تقویــت کننــد ت

سیاست

دولت

دولت

دولت

بی نتیجه ماندن نشست شورای حکام نشان دهنده 
عملکرد بدون منطق آمریکا است

همکاری خوبی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد

مساله دارها وارد عرصه انتخابات نشوند

در پی شکل دادن به ایرانی هوشمند هستیم

ســـخنگوی کمیســـیون امنیـــت 
ملـــی و سیاســـت خارجـــی 
ـــی نتیجـــه  مجلـــس گفـــت کـــه ب
مانـــدن نشســـت شـــورای حـــکام 
ــاره بررســـی اقدامـــات ایـــران در کاهـــش تعهـــدات  دربـ
ـــق  ـــاس منط ـــر اس ـــا ب ـــه آمریکایی ه ـــان داد ک ـــی نش برجام
ـــینی  ـــوی حس ـــین نق ـــید حس ـــل نمی کنند.س ـــده عم و قاع
ـــدن جلســـه شـــورای حـــکام  ـــی نتیجـــه مان ـــه ب ـــا اشـــاره ب ب
بـــرای بررســـی کاهـــش تعهـــدات برجامـــی ایـــران بـــه 
درخواســـت آمریـــکا گفـــت: جلســـه شـــورای حـــکام در حالـــی 
ـــدات  ـــش تعه ـــاره کاه ـــران درب ـــات ای ـــی اقدام ـــرای بررس ب
ـــه درخواســـت آمریکایی هـــا برگـــزار شـــد  برجامـــی آن هـــم ب

ـــوال  ـــن س ـــه ای ـــکا ب ـــات آمری ـــد مقام ـــه اول بای ـــه در وهل ک
ـــر  ـــدند دیگ ـــارج ش ـــام خ ـــی از برج ـــه وقت ـــد ک ـــخ دهن پاس
اقدامـــات ایـــران در برجـــام چـــه ارتباطـــی بـــه آنهـــا دارد.

ـــد  ـــد بای ـــول دارن ـــا برجـــام را قب ـــر آمریکایی ه ـــزود: اگ وی اف
ـــددًا  ـــام مج ـــروج از برج ـــان در خ ـــه اشتباهش ـــان ب ـــا اذع ب
ـــام  ـــم برج ـــر ه ـــد. اگ ـــی برگردن ـــق بین الملل ـــن تواف ـــه ای ب
ـــه  ـــزاری جلس ـــت برگ ـــرا درخواس ـــس چ ـــد پ ـــول ندارن را قب
ـــم  ـــن جلســـه ه ـــه ای ـــه ک ـــد. البت ـــکام را می دهن شـــورای ح
ـــر  ـــال حاض ـــون در ح ـــید چ ـــان رس ـــه پای ـــه ب ـــدون نتیج ب
ــه  ــا بـ ــت. مـ ــکار اسـ ــی طلبـ ــه بین المللـ ــران از عرصـ ایـ
ـــردن  ـــل ک ـــت عم ـــروز وق ـــم و ام ـــدات خـــود عمـــل کردی تعه

طرف هـــای مقابـــل بـــه تعهـــدات خـــود اســـت.

ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان بـــا بیـــان 
ــن  ــی در ایـ ــیار خوبـ ــکاری بسـ ــه همـ اینکـ
ـــور  ـــان و وزارت کش ـــورای نگهب ـــن ش دوره بی
ــکاری را  ــن همـ ــت: ایـ ــت، گفـ ــرار اسـ برقـ

ــم. ــت بدانیـ ــد غنیمـ بایـ
ــدواری  ــراز امیـ ــور، ابـ ــر کشـ ــداران سراسـ ــش فرمانـ ــعلی در همایـ عباسـ
ـــته  ـــام داش ـــردم و نظ ـــان م ـــی در ش ـــات خوب ـــال انتخاب ـــفند امس ـــرد: اس ک
ـــوری  ـــام جمه ـــی نظ ـــه مبان ـــان اینک ـــا بی ـــان ب باشیم.ســـخنگوی شـــورای نگهب
اســـامی نظـــام مـــردم ســـاالر اســـت کـــه مهمتریـــن اســـتناد آن اصـــل 
ششـــم اســـت، گفـــت: قانـــون اساســـی در اصـــل دوم پایـــه هـــا یعنـــی 
ـــرده  ـــن ک ـــی را تعیی ـــکام اله ـــامی و اح ـــی و اس ـــای دین ـــوزه ه ـــه آم ـــکا ب ات
ـــوان  ـــت عن ـــروز تح ـــم ام ـــل ه ـــن المل ـــوق بی ـــه در حق ـــزود: آنچ اســـت.وی اف
حـــق تعییـــن سرنوشـــت صحبـــت مـــی شـــود، اینکـــه مـــردم آزاد باشـــند 
ـــن  ـــوق بی ـــم حق ـــرف ه ـــم در ع ـــد، ه ـــن کنن ـــود تعیی ـــان را خ ـــت ش سرنوش
المـــال و هـــم قانـــون اساســـی ایـــن مـــوارد را داریم.کدخدایـــی دربـــاره 

ـــی  ـــی از اصل ـــات یک ـــت: انتخاب ـــم، گف ـــل شش ـــه اص ـــاره ب ـــا اش ـــات ب انتخاب
ـــه  ـــات ب ـــام، انتخاب ـــاز نظ ـــه از آغ ـــوده ک ـــه ب ـــای اداره جامع ـــن روش ه تری
درســـتی و بـــدون هیـــچ وقفـــه ای انجـــام شـــده اســـت.وی افـــزود: در 
ـــود را  ـــات و ســـاختار خ ـــران کوچـــک، انتخاب ـــه و بح ـــر در بره کشـــورهای دیگ
ـــون  ـــتند قان ـــد داش ـــرار تاکی ـــه اص ـــام ب ـــرت ام ـــا حض ـــد ام ـــی کنن ـــل م تعطی
ـــاز  ـــان آغ ـــود و از هم ـــن ش ـــران تدوی ـــع ای ـــی جام ـــام سیاس ـــی و نظ اساس

ـــم.  ـــته ای ـــی داش ـــه پرس ـــم هم ـــات و ه ـــم انتخاب ـــاب ه انق
کدخدایـــی گفـــت: در بعـــد تخصصـــی شـــورای نگهبـــان و هیـــات هـــای 
ـــد  ـــد بای ـــده دارن ـــرا را برعه ـــت اج ـــور مدیری ـــتان وزارت کش ـــی و دوس تخصص
در جهـــت حفاظـــت و صیانـــت از آرای مـــردم بایـــد کار کننـــد. کدخدایـــی یکـــی 
ـــت:  از ضعـــف هـــای انتخابـــات را برخـــورد بـــا تخلفـــات عنـــوان کـــرد و گف
ـــف  ـــه تخل ـــت ک ـــی اس ـــت و طبیع ـــی اس ـــم اجتماع ـــش عظی ـــات کن انتخاب
ـــر  ـــت. اگ ـــم اس ـــات مه ـــا تخلف ـــورد ب ـــی برخ ـــا چگونگ ـــرد ام ـــی گی ـــورت م ص
ـــه  ـــا و شـــما را ب ـــد م ـــی توان ـــد کســـی نم ـــات را ببینن ـــا تخلف ـــردم برخـــورد ب م

ـــد. ـــم کنن ـــداری مته جانب

وزیرکشـــوردرهمایش فرمانـــداران 
توصیه هایـــی  سراســـر کشـــور 
و  انتخابـــات  بـــا  رابطـــه  در  را 
برگـــزاری آن کـــه اواخـــر ســـال 
جـــاری انجـــام می شـــود ارائـــه کرد.عبدالرضارحمانـــی 
فضلـــی بـــا بیـــان این کـــه»در ســـال جـــاری عـــاوه بـــر 
انتخابـــات مجلـــس، انتخابـــات میـــان دوره ای خبـــرگان 
هـــم برگـــزار می شـــود«گفت:اگر هماهنگـــی بیـــن اجـــرا 
و نظـــارت وجودنداشـــته باشددچاراشـــکال می شـــویم. 
ـــی  ـــون برگـــزار شـــده خیل خوشـــبختانه انتخابهایـــی کـــه تاکن
خـــوب بـــوده و مـــردم رضایـــت داشـــتند.وی بـــا اشـــاره 
ــی  ــه جایگاهـ ــه بـ ــا توجـ ــور بـ ــه»وزارت کشـ ــه این کـ بـ
کـــه دارد در مـــورد انتخابـــات مســـئولیت مهمـــی را ایفـــا 

ـــت؛  ـــداران اس ـــر فرمان ـــدم ب ـــده تاکی ـــه داد: بن می کند«ادام
بـــه عنـــوان وزیـــر کشـــور می گویـــم کـــه نقـــش اصلـــی 
مهـــم و مؤثـــر و راهبـــردی را در وزارت کشـــور فرمانـــداران 
ایفـــا می کننـــد. شـــاید از نظـــر سلســـله مراتـــب جایـــگاه 
ـــر باشـــد امـــا از نظـــر تأثیرگـــذاری و اولیـــن  اســـتانداران باالت
ــش  ــای نقـ ــداران ایفـ ــردم فرمانـ ــا مـ ــاط بـ ــه ارتبـ حلقـ
ــم  ــر نتوانیـ ــار کرد:اگـ ــی اظهـ ــی فضلـ ــد. رحمانـ می کننـ
ــم  ــم نمی توانیـ ــاد کنیـ ــی ایجـ ــی و معقولـ ــت منطقـ رقابـ
ـــه  ـــت. این ک ـــاده اس ـــاق افت ـــی اتف ـــاط سیاس ـــم نش بگویی
ـــات  ـــد وارد انتخاب ـــری می توان ـــر فک ـــا ه ـــی ب ـــر کس ـــا ه آی
شـــود این گونـــه نیســـت. آن هایـــی کـــه مســـائل مالـــی 
و اقتصـــادی و اخاقـــی و.... دارنـــد بـــر اســـاس قانـــون 

نبایـــد وارد ایـــن عرصـــه شـــوند.

وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات 
گفـــت: اکوسیســـتم اســـتارت آپـــی 
ــت  ــته اسـ ــی داشـ ــختی های فراوانـ سـ
ولـــی مـــا بـــه دنبـــال شـــکل دادن بـــه 
ـــد. ـــته باش ـــن داش ـــده ای روش ـــه آین ـــتیم ک ـــمند هس ـــران هوش ـــک ای ی

طرح هـــای  از  رونمایـــی  مراســـم  در  جهرمـــی  آذری  محمدجـــواد 
کارآفرینـــی وزارت ارتباطـــات کـــه در ســـالن همایش هـــای کتابخانـــه 
ــور  ــان در کشـ ــکات کارآفرینـ ــه مشـ ــاره بـ ــدبا اشـ ــزار شـ ــی برگـ ملـ
ـــتید  ـــردن هس ـــل کل کل ک ـــکات، اه ـــن مش ـــاف ای ـــما برخ اظهارکرد:ش
ـــرای  ـــی ام ب ـــم در دوران جوان ـــن ه ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــن خصوصیت و ای
ــما  ــودم و شـ ــان خـ ــت میـ ــن جهـ ــته ام و از ایـ ــدن داشـ ــق شـ موفـ

کارآفرینـــان شـــباهت هایی را میبینـــم.
جهرمـــی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا بایـــد بـــه عنـــوان دولـــت شـــرایط را 
ـــی  ـــل پیش بین ـــت: قاب ـــم، گف ـــی کنی ـــش بین ـــل پی ـــما، قاب ـــرای کار ش ب
بـــودن بـــه مـــا کمـــک می کنـــد کـــه آینـــده را بهتـــر بینیـــم و دیـــدن 

آینـــده امنیـــت بیشـــتری را در کار فراهـــم می کنـــد. فراهـــم کـــردن 
زیســـت بـــوم مناســـب از ســـوی دولـــت موجـــب می شـــود کـــه اگـــر 
کســـب و کاری راه انـــدازی شـــد، کمتـــر کســـی بیایـــد و بـــه دنبـــال 
ـــر  ـــیر پردردس ـــوز مس ـــه هن ـــرا ک ـــد چ ـــان باش ـــما کارآفرین ـــکایت از ش ش

ـــت. اس
وی تاکیـــد کـــرد: اکوسیســـتم اســـتارت آپـــی ســـختی های فراوانـــی 
داشـــته اســـت ولـــی مـــا بـــه دنبـــال شـــکل دادن بـــه یـــک ایـــران 
هوشـــمند هســـتیم کـــه آینـــده ای روشـــن داشـــته باشـــد. مـــا 
پارک هـــای اقتصـــاد دیجیتـــال را بـــه وجـــود آورده ایـــم کـــه نمونـــه 

ــت. ــدن اسـ ــوده شـ ــال آزمـ ــهد در حـ ــی آن در مشـ آزمایشـ
جهرمـــی در پایـــان گفـــت: امیـــدوارم همـــه مـــا بتوانیـــم دســـت در 
ـــان  ـــکاری آن ـــان و هم ـــه کارآفرین ـــک هم ـــا کم ـــم و ب ـــم دهی ـــت ه دس
و حمایت هـــای دولتـــی از آنـــان، فضـــا را بـــرای رســـیدن بـــه یـــک 

ایـــران هوشـــمند فراهـــم کنیـــم.

گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان 

»ژنـرال مـارک میلی«نامـزد فرماندهی سـتاد مشـترک ارتش 
آمریـکادر اظهاراتـی دربـاره ایران گفـت: ایـران جدیترین تهدید 
در منطقـه بـرای آمریکا اسـت. مهم تریـن توانایی هـای نظامی 
ایـران موشـک ها و نیـروی دریایـی هسـتند. ایـران بزرگتریـن 
زرادخانـه موشـک های سـطح به سـطح در منطقـه را در اختیار 
داردکـه برخـی از این موشـک های سـطح به سـطح، بردشـان 
بـه ۲هـزار کیلومتـر می رسـد.وی افزود:نیـروی دریایـی ایـران 
برجسـته ترین و قوی تریـن نیـروی دریایـی در خلیـج فـارس 
اسـت. آنهـا تجهیـزات و نیروهایـی زیـادی دارنـد کـه در هـر 

جنـگ احتمالـی بـه کار گرفته می شـوند. 

معـاون اول رییس جمهـور بـا تاکیـد بـر این کـه »راهبـرد مـا 
بدنبـال  آمریـکا  اسـت«، گفـت:  امنیت سـازی  و  ثبات سـازی 
برهـم زدن امنیـت منطقـه خلیـج فـارس و خاورمیانـه اسـت.

اسـحاق جهانگیـری در همایـش فرمانـداران سراسـر کشـور 
اظهـار کرد:معتقـدم باطـل السـحر تهدیـدات داخلـی و خارجی 
افزایـش اعتمـاد و امیـد مردم و تقویت همبسـتگی و انسـجام 
ملـی اسـت.ما همـه بایـد قبـول کنیـم کـه کشـور در شـرایط 
پیچیده،حسـاس و دشـواری قـرار گرفته،لذاباید بدنبال کشـف 
وخلـق فرصت هـای جدیـد باشـیم وباخلـق فرصتهـا بتوانیـم 
ازمشـکات  تهدیدهـا بـه خوبی عبـور کنیم و در برابـر تهدیدات 

نکنیم. منفعانـه عمـل 

ایران،قویتریننیروی
دریاییدرخلیجفارساست

انسجامملیباطلالسحر
تهدیداتداخلیوخارجی

بیـژن نامـدار زنگنـه دربـاره این کـه گفتـه می شـود وزارت نفت 
مانـع انتقـال امـوال بابـک زنجانـی بـرای پرداخـت بدهی های 
وی می شـود،  گفـت: یک مقـداری از اماک زنجانـی به وزارت 
نفـت منتقـل شـده کـه دیگـر متعلـق بـه وی نیسـت و بـرای 
شـرکت نفـت اسـت کـه ایـن شـرکت هم قصـد فـروش آن ها 
را دارد.وزیـر نفـت دربـاره ایـن کـه گفتـه می شـود وزارت خانـه 
ایـن پرونـده جلوگیـری می کنـد،  متبوعـش از رسـیدگی بـه 
تاکیـد کـرد: آن ها می گوینـد مـا می خواهیم 7/۲میلیـون یورو 
پرداخـت کنیـم امـا وزارت نفت حسـاب اعام نمی کنـد که این 

حرف هـا یک شـوخی اسـت.

بـا  برخـورد  نحـوه  اصاح طلـب گفـت:  سیاسـی  فعـال  یـک 
پروندهـای مفاسـد بایـد چنان شـفاف باشـد که افـکار عمومی 
پذیرایـش باشـند.علی صوفـی در ارتبـاط با دادگاه های مفاسـد 
اقتصـادی اظهـار کـرد: ایـن دادگاه ها تا حـدی توانسـتند افکار 
عمومـی را بـا خـود همـراه کنند.با ایـن دادگاه ها شفاف سـازی 
حداقلـی ای در عرصـه فسـادموجود صـورت گرفت.بایـد گفـت 
عزمـی بـرای برخوردبـا ایـن مفاسـد اقتصـادی ایجـاد شـده 
اسـت.وی ادامـه داد:مفسـدینی کـه االن در دادگاه هـا پرونـده 
دارند،مفسـدین خـورده پانیسـتند،بلکه کسـانی هسـتند کـه از 
رانـت نزدیکـی بـه مسـئولین و رانـت قـدرت اسـتفاده کردنـد. 

شرکتنفتقصدفروش
امالکزنجانیرادارد

نحوهبرخوردباپروندهای
مفاسدبایدشفافباشد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری
گردشگری

مجموعه گردشگری با سرمایه گذاری۱۰۰میلیون دالری ترکیه روابط گردشگری استان اردبیل و اروپا  گسترش می یابد

درکیش ساخته می شود معاونـــان ســـفارتخانه های پنـــج کشـــور 
اروپایـــی در ســـفر بـــه اســـتان اردبیـــل، 
ضمـــن بازدیـــد از ظرفیت هـــای طبیعـــی 
ــای  ــتان، زمینه هـ ــن اسـ ــی ایـ و تاریخـ
گســـترش روابـــط گردشـــگری دوجانبـــه 

ـــد. ـــی کردن را بررس
دبیـــران اول ســـفارتخانه های پنـــج کشـــور اروپایـــی در جلســـه 
ـــع  ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــگری اداره کل می ـــاون گردش ـــا مع ـــترک ب مش
دســـتی و گردشـــگری اســـتان اردبیـــل در محـــل مجموعـــه جهانـــی 
شـــیخ صفی الدیـــن اردبیلـــی، از آمادگـــی خـــود بـــرای معرفـــی 
قابلیت هـــای ســـرمایه گذاری بخـــش گردشـــگری ایـــن اســـتان 

ــد. ــر دادنـ ــی خبـ ــرمایه گذاران اروپایـ ــرای سـ بـ
ــتی  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــگری اداره کل میـ ــاون گردشـ معـ
ــان  ــا معاونـ ــترک بـ ــه مشـ ــل در جلسـ ــتان اردبیـ ــگری اسـ و گردشـ
ـــتان  ـــه اس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی، ب ـــور اروپای ـــج کش ـــفارتخانه های پن س
ــان  ــگری دارد، بیـ ــوزه گردشـ ــژه ای در حـ ــای ویـ ــل قابلیت هـ اردبیـ
ــد  ــای طبیعـــی و تاریخـــی می توانـ ــوع و جاذبه هـ ــم متنـ ــرد: اقلیـ کـ

اســـتان اردبیـــل را بـــه مقصـــد اول گردشـــگری در کشـــور و منطقـــه 
تبدیـــل کند.صغـــری فرشـــی بـــا اشـــاره بـــه ســـفر ســـاالنه یـــک و 
نیـــم میلیـــون گردشـــگر آذربایجانـــی بـــه اســـتان اردبیـــل از طریـــق 
ــود بیـــش از ۱00 چشـــمه آبگـــرم  ــوار گفـــت: وجـ ــه سـ گمـــرک بیلـ
طبیعـــی در دامنـــه هـــای کـــوه ســـبان قابلیتـــی منحصـــر بـــه فـــرد 
بـــرای جـــذب گردشـــگران ســـامت از کشـــورهای مختلـــف اســـت.

ــر  ــز از دیگـ ــتان نیـ ــمال اسـ ــان در شـ ــت مغـ ــه کرد:دشـ وی اضافـ
قابلیت هـــای گردشـــگری در حـــوزه کشـــاورزی محســـوب مـــی 
شـــود کـــه در اقلیمـــی متفاوت تـــر از منطقـــه مرکـــزی اســـتان، 
ــی  ــگری طبیعـ ــذاری در گردشـ ــرمایه گـ ــرای سـ ــی بـ ــت باالیـ ظرفیـ
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــاورزی دارد.فرشـ ــاد کشـ ــوزه اقتصـ و حـ
ــی  ــه خوبـ ــد جاذبـ ــل می توانـ ــتان اردبیـ ــی اسـ ــای تاریخـ قابلیت هـ
ـــی  ـــه جهان ـــود مجموع ـــزود: وج ـــد، اف ـــی باش ـــگران اروپای ـــرای گردش ب
ــری« در  ــهر یئـ ــی »شـ ــگاه ملـ ــی و پایـ ــن اردبیلـ ــیخ صفی الدیـ شـ
ــتان  ــی اسـ ــگری تاریخـ ــده گردشـ ــه عمـ ــهر دو جاذبـ ــگین شـ مشـ

اردبیـــل محســـوب می شـــود.

اقامتـــی  بـــزرگ  مجموعـــه  یـــک 
،گردشـــگری و تفریحـــی بـــا ســـرمایه 
گـــذاری ۱00 میلیـــون دالری ترکیـــه در 

کیـــش ســـاخته مـــی شـــود.
ــه آزاد  ــور مدیرعامـــل منطقـ ــا حضـ ــذاری بـ ــرمایه گـ ــه ایـــن سـ تفاهمنامـ
کیـــش و مدیـــران یکـــی از شـــرکت هـــای گردشـــگری ترکیـــه در کیـــش 
امضـــا شـــد.این مجموعـــه کـــه قـــرار اســـت بـــزودی عملیـــات اجـــرای 
ـــن  ـــرفته تری ـــه پیش ـــز ب ـــاق، مجه ـــزار ات ـــک ه ـــامل ی ـــود ش ـــروع ش آن ش
ـــرفته  ـــای پیش ـــالن ه ـــگران، س ـــی ازگردش ـــرای پذیرای ـــی ب ـــات اقامت امکاتن
ــا،  ــا جلســـات رســـمی و همایـــش هـ ــا و یـ بـــرای برگـــزاری جشـــن هـ
رســـتوران هـــای متعـــدد و مجهـــز ویـــژه بانـــوان و فضاهـــای خانوادگـــی، 
ـــن هـــای  ـــه هـــا و زمی ـــان، مجموع ـــوان و آقای پاژهـــای هـــای اختصاصـــی بان
ـــوان، اســـتخر  ـــژه بان ـــی وی ـــارک آب ـــال، پ ـــای فوتب ـــن ه ـــه زمی ورزشـــی ازجمل
ـــوان، و فضاهـــای  ـــان و بان ـــرای اســـتفاده آقای و ســـالن هـــای ماســـاژ مجـــزا ب
ـــه وســـعت  ـــی ب ـــه در فضای ـــی اســـت ک ـــای خانوادگ تفریحـــی و ســـرگرمی ه

ـــد. ـــد ش ـــاخته خواه ـــار س ۱0 هکت
مدیرعامـــل منطقـــه آزاد کیـــش در مراســـم امضـــای تفاهمنامـــه مذکـــور 
ـــای  ـــت ه ـــگری درکنارظرفی ـــه گردش ـــه درعرص ـــق ترکی ـــارب موف ـــت: تج گف
خـــوب جزیـــره کیـــش زمینـــه یـــک تعامـــل ســـودمند طرفیـــن رافراهـــم 
ــه  ــن مجموعـ ــاد ایـ ــرد ایجـ ــه کـ ــری اضافـ ــین مظفـ ــی کند.غامحسـ مـ
ـــگران  ـــذب گردش ـــش ج ـــن افزای ـــش، ضم ـــره کی ـــم درجزی ـــگری عظی گردش
خارجـــی، هموطنـــان زیـــادی را بـــرای ســـفر بـــه کیـــش و بهـــره منـــدی 

ازامکانـــات پیشـــرفته ایـــن مجموعـــه ترغیـــب مـــی کنـــد. 
ـــه قطـــر، عمـــان  ـــه از جمل ـــدی کشـــورهای منطق ـــه من ـــه عاق ـــا اشـــاره ب وی ب
و عـــراق بـــرای ســـرمایه گـــذاری و توســـعه مبـــادالت تجـــاری باجزیـــره 
کیـــش گفـــت: زیرســـاخت هـــای مناســـب وامکانـــات فرودگاهـــی و 
ـــی  ـــای طبیع ـــی ه ـــت و زیبای ـــش، امنی ـــش درکنارآرام ـــره کی ـــی جزی بندرگاه
ـــگری  ـــواع گردش ـــرای ان ـــوب ب ـــدی مطل ـــه مقص ـــش را ب ـــره کی ـــه، جزی منطق

ـــت. ـــرده اس ـــل ک ـــامت تبدی ـــامی و س ـــگری اس ـــه گردش از جمل

 پیام
 میراث

پنج نفر که سودای دستیابی به گنج داشتند و در اطراف تخت جمشید اقدام به حفاری غیرمجاز کرده  بودند، به همراه دستگاه گنج یاب به 
دام پلیس افتادند.ماموران پاسگاه انتظامی تخت جمشید هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به چند نفر که اطراف مناطق باستانی در 

حال پرسه زنی بودند شک کردند و برای بررسی بیشتر آنان را مورد بازرسی قرار دادند.به گفته فرمانده انتظامی مرودشت، ماموران در بازرسی 
از این افراد و از درون یک کیسه که در دست آنها بود یک دستگاه گنج یاب و ادوات مربوط به حفاری بیرون آوردند.برابر نظر کارشناسان 

پلیس، ارزش ریالی دستگاه گنج یاب مکشوفه، ۱00 میلیون ریال برآورد شده است.

رنا
 ای

س:
عک

نـام هـای زنانـه معابـر کـه بـه همـت یـک دهیـار بانـو 
واقـع  میلـک  روسـتای  هـای  ویژگـی  شـده،از  انجـام 
المـوت غربـی شهرسـتان قزویـن اسـت کـه  در بخـش 
توسـعه گردشـگری محسـوب  راه  در  اسـتواری  گامهـای 

مـی شـود.
روسـتای میَلک در بخش الموت غربی در اسـتان قزوین 
و  طبیعی،گردشگری،کوهسـتانها  جاذبه هـای  کنـار  در 
چشـمه سـارهای بکـر و دسـت نخـورده، زنـان و دختران 
هنرمنـد و چیـره دسـتی را در تولیـد صنایـع دسـتی، گلیم 

بافی،خیاطـی و …پـرورش داده اسـت.
ایـن هنرمنـدی و چیـره دسـتی زنـان روسـتا باعث شـده 
اسـت تـا نخسـتین دهیار بانـوی آن به راحتـی از کنار این 
موضـوع عبـور نکـرده و بـرای حفـظ و پاسداشـت جایگاه 
بیندیشـد. چـاره ای  آن  قدیمـی  هنرمنـد  و  فعـال  زنـان 

ایـن  دهیـار  عنـوان  بـه  گفت:وقتـی  حسـین پور  فرحنـاز 
روسـتا منصـوب شـدم، احسـاس کـردم پذیرفتـن یـک 
زن بعنـوان دهیـار در محیـط کوچـک روسـتا بـرای اهالی 
بسـیار سـخت خواهـد بـود ولـی نـه تنهـا نـا امید نشـدم 
بلکـه تـاش کـردم بـا زحمـات شـبانه روزی، توانایی های 
خـود را بـه اهالـی ثابـت کرده و اعتمـاد آنهـا را جلب کنم.

دهیـار این روسـتای کوهسـتانی دربـاره یکـی ازمهمترین 
و  زنانـه کـوی  نـام  روسـتا کـه همـان  ایـن  ویژگی هـای 
برزنـش اسـت،افزود:در ایـن راسـتا در اولیـن گام بـرای 
حفـظ جایـگاه و عظمـت زنـان قدیمـی روسـتا کـه طـی 
از  خوبـی  خاطـرات  و  کـرده  فـوت  گذشـته  سـال های 
خـود بـه یـادگار گذاشـته بودنـد، اقـدام کـرده و اسـامی 
آنهـا از قبیـل گلنـاز، گل جهـان، گلبوتـه، نسـترن، مهتـاب، 
گابتون،ملـک جـان، عزیـز و نـگار و… را بـر روی معابـر 
نامگـذاری کـردم.وی گفـت: هرچنـد بسـیاری از این زنان 
امـا دوسـت  رفته انـد،  دنیـا  از  سـالیان سـال اسـت کـه 
داشـتم بـا ایـن کار نـام و خاطـره آنهـا در ذهن هـا باقـی 
مـورد  تنهـا  نـه  اقـدام  ایـن  گفـت:  پـور  بمانـد. حسـین 
اسـتقبال اهالـی واقـع شـد بلکـه بسـیاری از گردشـگران 
را نیـز بـه روسـتا جذب کـرده و مایـه خوشـحالی و اظهار 

مسـرت و رضایـت آنهـا از ایـن موضـوع می شـود.

گردشگری »میلک«روستایی
کهبانامهای

بانوانشهرهشدهاست

ثبت جهانی جنگل ابر، بایدها و نبایدها

منطقهابردر۴۰کیلومتریشمالشرقیشهرستانشاهرودقراردارد،اینمنطقهبهنامجنگلهایابرمعروفاست

ــت  ــر در فهرس ــگل اب ــی جن ــت جهان ثب
میــراث طبیعــی جهــان، پیــش از آنکــه 
بــه  بــرای کشــور  بزرگــی  موفقیــت 
شــمار رود، مســوولیت های بزرگــی را 
ــووالن  ــژه مس ــردم بوی ــه م ــه هم متوج

. می کنــد
ریشــه در خــاک دارد امــا نامــش را 
ــت.  ــه اس ــت گرفت ــه امان ــمان ب از آس
جنگلــی بــا درختــان و پوشــش گیاهــی 
منحصــر بــه فــرد و نــادر کــه بخشــی از 
ــدان  ــر یخبن ــده عص ــای بازمان جنگل ه
کــه  ابــر  می رود.جنــگل  شــمار  بــه 
را  چنــد ســالی اســت جــای خــود 
نــزد گردشــگران و طبیعــت دوســتان 
ــن  ــه یکــی از معروفتری ــدا کــرده و ب پی
ــی کشــورتبدیل شــده،  ــای دیدن مکان ه
ثبــت  دلیــل  بــه  اســت  چنــدروزی 

جهانــی جنگلهــای هیرکانــی دوبــاره 
ــت. ــاده اس ــا افت ــر زبان ه ــش برس نام

ایــران در روزهــای گذشــته توانســت 
پــس ازســالها تاش،جنگلهای باســتانی 
ــه در ۲اســتان ســمنان و  ــی را ک هیرکان
از  پــس  شــده،  پراکنــده  گلســتان 
کویرلــوت بعنــوان دومیــن اثــر طبیعــی 
ــه  ــاند. گرچ ــی برس ــت جهان ــه ثب خودب
ایــن پیــروزی افتخــاری ارزشمنداســت 
برخــی  نشــدن  رعایــت  امادرصــورت 
انــدازه  همــان  می تواندبــه  الزامــات 
تهدیــدی باشــد تاایــن اثــر طبیعــی 
را در معــرض خطــر خــارج شــدن از 
فهرســت یونســکو قــرار دهد.حضــور 
بــی رویــه گردشــگران بــه انــدازه ای 
بیــش از آنچــه ظرفیــت جنــگل ابــر 
اســت، در ســه یاچهــار ســال گذشــته بــه 

ــراث  ــای مســئوالن می ــی ازدغدغه ه یک
فرهنگــی و نیــز کارشناســان محیــط 
زیســت و منایــع طبیعــی تبدیــل شــده 
اســت.بایدبه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه 
ایــن جنــگل بــی نظیــر در زمــره مناطــق 
حفاظــت شــده کشــور نیزبــه شــمار 
مــی رود کــه ایــن امرضــرورت حفــظ آن 

می کنــد. دوچنــدان  را 

نگرانیمسؤوالن
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی وگردشــگری شــاهرود،جنگل 
ــرد  ــوان ک ــمند عن ــی ارزش ــر را میراث اب
و افــزود: فرهنگســازی بــرای ایجــاد 
تغییــر در نــوع نــگاه تفرجــی مــردم 
مــوزه  و  ســرمایه  ایــن  بــه  نســبت 
ــیار  ــت بس ــر از اهمی ــی نظی ــی ب طبیع

اســت.حمیدرضا  برخــوردار  باالیــی 
حســنی تصریــح کرد:وقتــی مکانــی بــه 
عنــوان یــک اثــر طبیعــی ثبــت جهانــی 
ــظ  ــرای حف ــی ب ــف بزرگ می شــود تکلی
و معرفــی آن اثربــر عهــده همــه اســت.

وی یادآورشــد:تغییر نــگاه مــردم ایــران 
ــمندبایدآنچنان  ــکان باارزش ــن م ــه ای ب
ملمــوس باشــد کــه گردشــگران جهانــی 
درنزدمــا  آن  اهمیــت  متوجــه  هــم 
ــت:در مقابــل ایــن  ــنی گف بشوند.حس
بزرگــی  ارزشمندمســئولیت  اتفــاق 
برعهــده همــه ماســت،باید باپیشــگیری 
کــردن  روشــن  ماننــد  کارهایــی  از 
آتــش وتردداتومبیــل داخــل جنــگل 
مانــع از نابــودی ایــن ثــروت ملــی 
شــویم.وی افــزود:در آینــده نزدیــک 
ــدن  ــردنیابرای دی ــر از سراس ــزاران نف ه
ابربرنامــه ریــزی می کننــد  ازجنــگل 
ــی  ــردش مال ــادی وگ ــق اقتص ــه رون ک
دارد.وی  دنبــال  بــه  درشهرســتان  را 
ــر عــاوه  خاطرنشــان کــرد:در جنــگل اب
بــر مناظــر طبیعــی بــی نظیــر وگونه های 
زیباتریــن  از  یکــی  وحــش  حیــات 
قســمتهای جنگلهــای هیرکانــی نیــز 
وجــود دارد،کــه می تــوان درفضایــی 
برداشــت. ابرهــا گام  روی  بــر  زیبــا 

حســنی، بازدیــد از جنــگل ابــر را در 
ــدود  ــه ح ــر هفت ــول آخ ــای معم روزه
حــدود  تعطیــات  در  و  نفــر  ۲هــزار 
هفــت هــزار نفــر عنــوان کــرد و افــزود: 
بایــد در خصــوص بازدیــد از جنــگل 
برنامــه ای مناســب طــرح و ظرفیــت 
ــن مــکان مشــخص شــود. ــه ای ورود ب

محــل  ابــر  تصریــح کرد:جنــگل  وی 
ــد  ــت، بای ــه نیس ــر هفت ــتراحت آخ اس
ــن  ــا افزایــش دانــش و آگاهــی در ای ب
ــای آن  ــام زیبایی ه ــود تم ــورد از وج م

ــم و از قابلیــت بســیار مهــم  ــذت ببری ل
صنعــت پــاک گردشــگری اســتفاده 

ــود. ش

لزومفرهنگسازیبرای
چگونگیاستفادهازجنگلابر

حســنی،در خصــوص رعایــت حریــم 
گفت:درابتدابایدمــردم  جنــگل 
ــدود  ــان ح ــوان میزب ــه عن ــاهرود ب ش
ایــن  کنندوبــرای  رارعایــت  جنــگل 
شوند.حســنی  قائــل  ارزش  ثبــت 
ایــن  در  فرهنگســازی  بــه  بااشــاره 
حــوزه گفت:جنــگل ابــر بــا ســایر نقــاط 
ــاوت  ــیار متف ــتان بس ــی شهرس تفریح
اســت، اینکــه افرادهــر زمــان بخواهنــد 
ــود  ــت موج ــتر از ظرفی ــد بیش می توانن
ــگل وارد شــوند فاجعــه اســت. ــه جن ب

وی افــزود: بایددرمــورد میــزان ظرفیــت 
تابلواطــاع  نصــب  ازطریــق  جنــگل 
تورهــا  وراهنمایــان  شــود  رســانی 
ومســئوالن اقامــت گاههــای بومگــردی 
متفــاوت  و  کارشناســانه  بانگاهــی 
کنند.جنگلهــای  رســانی  اطــاع 
هیرکانــی پــس از بیابــان لوت،دومیــن 
اثــر بــزرگ طبیعــی ایــران اســت کــه در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــت جهان فهرس
ســخنرانی ســفیر ایــران در یونســکو 
گونه هــای  از  او  شــاعرانه  دفــاع  و 
ــه  ــی ک ــوری و طبیعــی و تصویرهای جان
از جنــگل هیرکانــی ایــران بــا زبــان 
شــعر ارائــه شــد باردیگــر نظــر مســاعد 
ایــن  عضــو  کشــورهای  و  یونســکو 
ســازمان جهانــی راجلــب کردتاآنکــه 
شــدن  جهانــی  بــه  رأی  درنهایــت 
صادرشــد. ایــران  هیرکانــی  جنــگل 

دوران  بازمانــده  هیرکانــی  جنگلهــای 
ســوم زمین شناســی و عصریخبنــدان 
و  بومــی  گونه هــای  ازنظــر  وغنــی 
باســتانی، پوشــش گیاهــی و تنــوع 
گونه هــای  نادرتریــن  بــا  زیســتی 
 ۱.9 جنگلهابــا  اســت.این  جنگلــی 
ــتارا در  ــعت، از آس ــار وس ــون هکت میلی
ــی داغ در  ــا گُل ــان ت شــمال اســتان گی
ــتره ای  ــتان،در گس ــتان گلس ــرق اس ش
ــرض  ــر و ع ــی ۸00کیلومت ــول تقریب بط
۲0تــا 70کیلومتــر پراکنــش دارد.منطقــه 
شمالشــرقی  کیلومتــری   ۴0 در  ابــر 

دارد. قــرار  شهرســتان شــاهرود 

مســؤوالن مــوزه »ویکتوریــا و آلبــرت« 
لنــدن در حــال مذاکــره بــا مؤسســاتی 
هنــری  آثــار  تــا  هســتند  ایــران  در 
ــگاه  ــی نمایش ــرای برپای ــورمان را ب کش
ــن مــوزه  ــار فرهنگــی در ای بزرگــی از آث

ــد. ــرض بگیرن ــده، ق ــال آین در س
عنــوان  بــا  نمایشــگاه  »آرت«،ایــن 
از  اســت  قــرار  ایــران«  »حماســه 
 ۲0۲۱ آوریــل   ۴ تــا   ۲0۲0 اکتبــر   ۱7
ــش  ــان آن، بی ــود و در جری ــزار ش برگ

ــمه  ــای مجس ــش ه ــر در بخ از 300 اث
از  منســوجات  و  عکاســی  ســازی، 
ایــران باســتان، اســامی و معاصــر بــه 
نمایــش در آید.»تریســترام هانــت« 
ــا و آلبــرت گفــت:  مدیــر مــوزه ویکتوری
ایــن نمایشــگاه بــه دلیــل افزایــش 
تحریــم هــا علیــه ایــران و لحــن جنــگ 
طلبانــه، از ارزش بیشــتری برخــوردار 
ــی در  ــوزه مل ــا م ــزود: ب ــت.وی اف اس
تهــران در حــال همــکاری هســتیم امــا 

ــادآور  ــت.هانت ی ــانی نیس ــن،کار آس ای
شــد کــه در ایــن نمایشــگاه، آثــار قــرض 
ــه  ــا و مجموع ــوزه ه ــده از م ــه ش گرفت
هایــی در ایــران، روســیه، پاریــس و 
انگلیــس بــه نمایــش در مــی آیــد.

در  خصوصی»ســاریخانی«  مجموعــه 
ــخه  ــک نس ــس ی ــایر انگلی آکسفوردش
طهماســب  شــاه  شــاهنامه  خطــی 
اســتنلی«  میدهد.»تیــم  قــرض  را 
نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  متصــدی 
تأییــد کــرد کــه مذاکــرات بــا مؤسســات 
ــوزه  ــویی، م ــان دارد.از س ــی جری ایران
ویکتوریــا و آلبــرت بــا جنجالــی در 
ــی از  ــه دریافــت کمــک هــای مال زمین

خانــواده »ســکلر« رو بــه روســت.

نمایشگاه حماسه ایران در موزه 
لندن برگزار می شود

خانهپراخودیمقدماراکدر
فهرستآثارملیایرانبهثبترسید

ــه شــماره 3۲۵۱0  ــی پراخــودی مقــدم«اراک ب ــه تاریخی»حــاج میرزاعل خان
ــی  ــراث فرهنگ ــید.مدیرکل می ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــت آث در فهرس
نامــه ای  در  کشــور  میراث فرهنگــی  افزود:ســازمان  مرکــزی  اســتان 
ــرده  ــاغ ک ــی را اب ــه قدیم ــن خان ــت ای ــب ثب ــزی مرات ــتاندار مرک ــه اس ب
اســت.»علیرضا ایــزدی« اظهــار داشــت:در اجــرای بند)ج(مــاده واحــده 
قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور مصــوب ۱36۴مجلــس و 
بندششــم مــاده ســوم قانــون اساســنامه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور 
ــمند  ــار ارزش ــت آث ــر ثب ــی ب ــامی مبن ــورای اس ــس ش ــوب ۱367مجل مص
ــی  ــر فرهنگ ــت اث ــب ثب ــور مرات ــی کش ــی تاریخ ــول فرهنگ ــول وغیرمنق منق
تاریخی»خانــه حــاج میــرزا علــی پراخــودی مقدم«پــس از گذرانــدن 
ــی  ــای تاریخ ــن بن ــبقه ای ــید.وی گفت:س ــت رس ــه ثب ــی ب ــریفات قانون تش
همزمــان بــا مجموعــه بــازار درخیابــان محســنی و مربــوط بــه دوره قاجاریــه 
اســت.وی افزود:ســر در ایــن اثــر تزئینــات زیبــای آجــرکاری دارد و معمــاری 
آن درونگــرا باحیــاط مرکــزی اســت و در ۲طبقــه ســاخته شــده اســت.ایزدی 
اظهــار داشــت:کف فــرش حیــاط ایــن خانــه تاریخــی از ســیاه الشــه وحــوض 
ــازار  ــه ب ــه مجموع ــاه ب ــه چ ــه ۲ حلق ــرار دارد ک ــاط ق ــط حی ــی در وس زیبای

متصــل شــده اســت

ته
نک

ثبـتجهانـیجنگلابـردرفهرسـتمیـراثطبیعیجهـان،پیش
ازآنکـهموفقیـتبزرگـیبرایکشـوربهشـماررود،مسـوولیتهای

بزرگـیرامتوجـههمهمـردمبویـژهمسـووالنمیکند.
حضـوربـیرویـهگردشـگرانبـهانـدازهایبیـشازآنچـهظرفیـت
جنگلابراسـت،درسـهیاچهارسـالگذشـتهبهیکیازدغدغههای
مسـئوالنمیراثفرهنگیونیزکارشناسـانمحیطزیسـتومنایع

طبیعیتبدیلشـدهاسـت.
ثبـتجهانـیجنگلابـردرفهرسـتمیـراثطبیعیجهـان،پیش
ازآنکـهموفقیـتبزرگیبرایکشـوربهشـماررود،مسـوولیتهای

بزرگـیرامتوجـههمـهمردمبویـژهمسـووالنمیکند.

میراثمیراث

سالن آمفی تئاتر پایگاه میراث جهانی 
شهر سوخته بزودی ساخته می شود

آرامگاه ابوالحسن زید بیهقی 
در سبزوار به مرمت اضطراری نیاز دارد

ــی،  ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس صنای
ـــت:  سیســـتان وبلوچســـتان گف
بـــزودی عملیـــات اجرایـــی 
ـــی  ـــراث جهان ـــگاه می ـــر پای ـــی تئات ـــالن آمف ـــاخت س س
ـــد. ـــد ش ـــاز خواه ـــون آغ ـــتان هام ـــوخته شهرس ـــهر س ش

ــه  ــالن بـ ــت:این سـ ــار داشـ ــی اظهـ ــا جالزایـ علیرضـ
ـــددًا  ـــود مج ـــده ب ـــق ش ـــار حری ـــًا دچ ـــه قب ـــل اینک دلی
ـــد  ـــدازی خواه ـــوخته راه ان ـــهر س ـــت ش ـــل اهمی ـــه دلی ب

ـــد. ش
وی گفت:عملیـــات ســـاخت ســـالن آمفـــی تئاتـــر 
ـــده  ـــه آین ـــوخته هفت ـــهر س ـــی ش ـــراث جهان ـــگاه می پای

ـــود. ـــی ش ـــی م ـــات اجرای ـــماری از مقام ـــور ش ـــا حض ب
و  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل 
گردشـــگری سیســـتان و بلوچســـتان افـــزود: ۲.۵ 
میلیـــارد تومـــان هزینـــه از محـــل اعتبـــارات معاونـــت 
ـــر  ـــروژه در نظ ـــن پ ـــرای ای ـــذاری اداره کل ب ـــرمایه گ س

گرفتـــه شـــده اســـت.
مـــوزه میـــراث فرهنگـــی شـــهر ســـوخته دوم خـــرداد 
ســـال 93 دچـــار آتـــش ســـوزی شـــدیدی شـــد.این 
ـــه  ـــیعی رخ داد، ب ـــیار وس ـــه در حدبس ـــوزی ک ـــش س آت
ســـالن آمفـــی تئاتـــر مجتمـــع تفریحـــی گردشـــگری 

شـــهر ســـوخته خســـارات زیـــادی وارد کـــرد.

ـــی  ـــد بیهق ـــن زی ـــگاه ابوالحس آرام
ـــی،  ـــدق بیهق ـــن فن ـــه اب ـــروف ب مع
ـــران در  ـــب مشـــهور ای ـــم و ادی حکی
قـــرن ششـــم هجـــری در شـــهر 
ـــاز  ـــت اضطـــراری نی ـــه مرم ششـــتمد شهرســـتان ســـبزوار ب
ـــی  ـــهر تاریخ ـــی ش ـــراث فرهنگ ـــگاه می ـــت پای دارد.سرپرس
ـــد  ـــن زی ـــگاه ابوالحس ـــرقی آرام ـــش ش ـــت: بخ ـــبزوار گف س
ــن آن  ــای زیریـ ــدن فضاهـ ــی شـ ــر خالـ ــر اثـ ــی بـ بیهقـ
ـــازی  ـــی و بهس ـــات مرمت ـــه عملی ـــاز ب ـــرده و نی ـــت ک نشس
دارد.محســـن برآبـــادی افـــزود: آرامـــگاه ابوالحســـن 
زیـــد بیهقـــی باالتـــر از ســـطح خیابـــان بنـــا شـــده و در 
ـــداری  ـــرای نگه ـــا ب ـــن بن ـــن ای ـــای زیری ـــته از فضاه گذش

دام اســـتفاده مـــی شـــده و خاکبـــرداری غیـــر اصولـــی 
انجـــام شـــده کـــه اکنـــون در پـــی بارندگـــی هـــا شـــدید 
بـــه بخـــش هـــای شـــرقی آرامـــگاه آســـیب وارد شـــده 
ـــامل  ـــه ش ـــا ک ـــن بن ـــت ای ـــت: مرم ـــار داش ـــت.وی اظه اس
مقـــاوم ســـازی، بتـــن ریـــزی و پـــر کـــردن فضاهـــای 
ـــارد  ـــک میلی ـــدود ی ـــت ح ـــی اس ـــه آرامگاه ـــی محوط خال
ــارات  ــل اعتبـ ــد از محـ ــه بایـ ــاز دارد کـ ــار نیـ ــال اعتبـ ریـ
میـــراث فرهنگـــی و حمایـــت دیگـــر دســـتگاهها تامیـــن 
ـــد  ـــن ابوالقاســـم زی ـــی ب ـــن ابوالحســـن عل شـــود. ظهیرالدی
بـــن محمـــد بیهقـــی معـــروف بـــه ابـــن فنـــدق بیهقـــی 
و فریـــد خراســـان، حکیـــم و ادیـــب مشـــهور ایـــران و از 

ریاضیدانـــان بـــزرگ قـــرن ششـــم هجـــری اســـت.
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ــت و گاز در  ــم نف ــات عظی ــود تاسیس ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــودن  ــز ب ــت حادثه خی ــی و ماهی ــارس جنوب ــه پ منطق
ــس  ــدازی اورژان ــی ای، راه ان ــای صنعت ــن محیط ه چنی
ویــژه در ایــن منطقــه اســتراتژیک نگرانی هــا دربــاره 
حــوادث غیرمترقبــه و پدافنــد غیرعامــل را کاهــش 
می دهــد کــه تاکنــون در ایــن مهــم مغفــول مانــده 
اســت. بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر 
ــا توجــه  ــوزش پزشــکی ب ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
بــه مراکــز و پاالیشــگاه های متعــدد در ایــن اســتان 
طرحــی را بــا عنــوان »اورژانــس پــارس جنوبــی« بــرای 
ســاماندهی بــه اورژانــس منطقــه جنــوب اســتان بوشــهر 
در دســت اقــدام دارد. ســعید کشــمیری در نشســت 
بــا نماینــده مــردم کنــگان، دیــر، جــم و عســلویه گفتــه 
ــای  ــائل آالینده ه ــاماندهی مس ــی س ــه مل ــت: کمیت اس
عســلویه، ابعــاد مختلــف محیط زیســت، ســاماندهی 
کاهــش  بــرای  برنامه ریــزی  صنعتــی،  فاضــاب 
آالینده هــا، جــا و مکان یابــی مناســب بــا توجــه بــه 
ــی و  ــل محیط ــایر عوام ــه و س ــورت گرفت ــات ص مطالع

ــتور کار دارد. ــی و در دس ــور بررس ــی را م پیرامون
ــات  ــز مطالع ــدازی مرک ــا راه ان ــه، ب ــه وی گفت ــور ک آن ط
ــی و  ــات مقطع ــل مطالع ــا و تکمی ــی و آالینده ه محیط
ســاالنه، پایــش مناســبی از ســامت مــردم و درنهایــت 
ــایر  ــا س ــی و ی ــد فعل ــه رون ــرای ادام ــری ب تصمیم گی
تصمیمــات الزم گرفتــه می شــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــن  ــتان تامی ــعه بیمارس ــا توس ــد: ب ــمیری می افزای کش
اجتماعــی در عســلویه و تصویــب پیشــنهاد دانشــگاه 
ــتان  ــک بیمارس ــدازی ی ــر راه ان ــی ب ــکی مبن ــوم پزش عل
ــی شهرســتان عســلویه  ــی مشــکات درمان ۱۲0 تختخواب
بــه صــورت چشــمگیری کاهــش یابــد. بــه گفتــه رئیــس 
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــهر ب ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــن ســامتی ســاکنان  ــم پیوســت ســامت در تضمی مه
ــی الزم  ــی و عمران ــای صنعت ــی طرح ه ــق پیرامون مناط
ــود. ــاظ ش ــا لح ــه طرح ه ــت در هم ــن پیوس ــت ای اس

کشــمیری ادامــه می دهــد: مــردم اســتان بوشــهر بایــد 
از مزایــای اجتماعــی حضــور صنایــع عظیــم نفــت و گاز 
ــان  ــه ســامت آن ــد ب ــد شــوند ضمــن اینکــه نبای بهره من
آســیبی وارد شــود. ایــن مقــام مســوول می گویــد: 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــه عنــوان بانــی 

ســامت اســتان اقــدام بــه راه انــدازی دبیرخانــه پایــش 
اثــرات  و  انــرژی  و  نفــت، گاز  صنایــع  آلودگی هــای 
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــت. رئی ــرده اس ــامت ک ــر س آن ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــد: دانش ــهر می افزای ــکی بوش پزش
بوشــهر در پژوهشــی از مــردم عســلویه 6 هــزار نفــر بــه 
صــورت اتفاقــی انتخــاب و مــورد پرسشــگری و معاینــه 
و خــون آنهــا در ۸0 آیتــم متفــاوت مــورد آزمایــش 
ایــن  در  یادآورمی شــود:  می گیــرد. کشــمیری  قــرار 
پژوهــش آمــار علمــی از میــزان بیماری هــا در قشــرها و 
ــه وی  ــه گفت ــود. ب ــتخراج می ش ــف اس ــنین مختل در س

فــاز نخســت طــرح نظــام ارجــاع الکترونیــک ســامت 
ــان،  ــت و درم ــد بهداش ــه فراین ــم دادن ب ــدف نظ ــا ه ب
کاهــش هزینــه هــای درمــان و ارتقــای کیفیــت آن 
ــمیری  ــت. کش ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــاه در اس از ۱۵ تیرم
تاکیــد می کنــد: اجــرای طــرح نظــام ارجــاع الکترونیــک 
ــت  ــارج و هدررف ــرف مخ ــرگردانی ها، ص ــامت از س س
هزینه هــا جلوگیــری می کنــد و بوشــهر از اســتانهای 
پیشــرو در اجــرای ایــن طــرح اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــا هفت ــم ت ــتان ج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش

ــد:  ــه می ده ــد، ادام ــی رس ــرداری م ــه بهره ب ــت ب دول
ــگاه تخصصــی در کنــگان در حــال ســاخت اســت  درمان
ــی  ــام خمین ــتان ام ــی از بیمارس ــن بخش های و همچنی
ــه  ــت ک ــازی اس ــازی و بهس ــد بازس ــگان نیازمن )ره( کن
ــی اســت  ــاد اســت. گفتن ــال انعق ــای آن در ح قرارداده
ــر  ــی ب ــوم پزشــکی بوشــهر در حال رئیــس دانشــگاه عل
ضــرورت راه انــدازی اورژانــس ویــژه در منطقــه عســلویه 
تاکیــد مــی کنــد کــه پیشــتر مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــع  ــی رف زیســت اســتان بوشــهر از تشــکیل کارگــروه مل

ضرورت راه اندازی اورژانس ویژه در منطقه عسلویه
رئیسدانشگاهعلومپزشکیبوشهرازاجرایطرح»اورژانسپارسجنوبی«

باتوجهبهمراکزمتعددنفتیدرایناستانخبرداد

ســعیدکشــمیریدرنشســتبــانماینــدهمــردمکنــگان،دیــر،جــموعســلویهگفتــهاســت:
ــت، ــفمحیطزیس ــادمختل ــلویه،ابع ــایعس ــائلآالیندهه ــاماندهیمس ــیس ــهمل کمیت
ــی ــاومکانیاب ــا،ج ــشآالیندهه ــرایکاه ــزیب ــی،برنامهری ــالبصنعت ــاماندهیفاض س
مناســببــاتوجــهبــهمطالعــاتصــورتگرفتــهوســایرعوامــلمحیطــیوپیرامونــیرامــور
ــاراهانــدازیمرکــزمطالعــاتمحیطــی بررســیودردســتورکاردارد.آنطــورکــهویگفتــه،ب
ــردمو ــالمتم ــبیازس ــشمناس ــاالنه،پای ــیوس ــاتمقطع ــلمطالع ــاوتکمی وآالیندهه
ــهمیشــود. ــاســایرتصمیمــاتالزمگرفت ــیوی ــدفعل ــهرون ــرایادام ــریب ــتتصمیمگی درنهای

ــوم ــگاهعل ــسدانش ــمیری،رئی ــعیدکش س
ــا ــتب ــاوراس ــنب ــرای ــهرب ــکیبوش پزش
و محیطــی مطالعــات مرکــز راهانــدازی
ــیو ــاتمقطع ــلمطالع ــاوتکمی آالیندهه
ــردم ــشمناســبیازســالمتم ــاالنه،پای س
ــری ــتتصمیمگی ــلویهودرنهای ــهعس منطق
یــاســایر ادامــهرونــدفعلــیو بــرای

میشــود. گرفتــه الزم تصمیمــات

رنا
 ای

س:
عک

شــرکت های  از  یکــی  پژوهشــگران 
ــاور  ــای فن ــد واحده ــز رش ــان مرک دانش بنی
دانشــگاه قــم موفــق بــه طراحــی و ســاخت 
ــادی  ــدی ب ــل هیبری ــل حم ــای قاب ژنراتوره
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــدند. ب ــیدی ش و خورش
یکــی از شــرکت های مســتقر در مرکــز رشــد 
واحدهــای فنــاور دانشــگاه قــم در ســال 9۱ 
ــاری  ــد تج ــه تولی ــود را در زمین ــت خ فعالی
ــوان "ژنراتورهــای  ــا عن ــه ب ــی فناوران محصول
-خورشــیدی"  بــادی  پرتابــل  هیبریــدی 
آغــاز کــرد. ایــن ژنراتــور بــا حداکثــر قابلیــت 
جابه جــا شــوندگی چــه از نظــر ابعــاد و 
ــرد  ــرای کارب ــرد، ب ــر عملک ــه از نظ وزن و چ
در شــرایط مختلــف آب و هوایــی خشــک و 
ســوزان بیابانــی تــا شــرایط مرطــوب دریایــی 
ــی و  ــتانی طراح ــرد کوهس ــرایط س ــا ش و ی
ــن  ــای ای ــت. از ویژگی ه ــده اس ــاخته ش س
ــع  ــه منب ــاز ب ــدم نی ــه ع ــوان ب ــور می ت ژنرات
ذخیــره ســوخت، قابلیــت اتصــال بــه شــبکه 
بــرق، عمــر بســیار طوالنــی و عــدم نیــاز بــه 
ــاالی ۲۵  ــاص )ب ــرات خ ــداری و تعمی نگه
 DC و AC ســال(، امــکان اســتفاده از بــرق
و بازدهــی بســیار بــاال نســبت بــه محصــوالت 
ــده  ــاخته ش ــور س ــرد. ژنرات ــاره ک ــر اش دیگ
اســت.  حمــل  قابــل  و  پرتابــل  نــوع  از 
سیســتم های پرتابــل در مــوارد مختلــف 
گیــرد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  می توانــد 
ضمــن آنکــه بــه عنــوان ژنراتــور کمکــی 
 on بــه شــبکه  متصــل  در سیســتم های 
ــتم های  ــی در سیس ــور اصل ــا ژنرات grid و ی
off grid و یــا بــه عنــوان جایگزیــن در 
ــد  ــا می توانن ــن ژنراتوره ــی ای ــرایط بحران ش
ــکی،  ــتم های پزش ــاز سیس ــورد نی ــرژی م ان
لجســتیکی، مخابراتــی و ماننــد آن را تغذیــه 
کننــد. قابلیــت گســترش و افزایــش ظرفیت 
از جملــه مزایــای رقابتــی ایــن محصــول 
سیســتم  دیگــر  نمونه هــای  بــه  نســبت 
هوشــمند اســت. بــا ایــن افزایــش ظرفیــت 
ــتم  ــر در سیس ــدون تغیی ــاز ب ــورت نی در ص
ــه  ــی ب ــزودن بخش های ــا اف ــا ب ــی و تنه فعل
ــرداری  ــوان بهره ب ــی از آن می ت سیســتم فعل
کــرد. وزن کــم، قابلیــت حمــل، ضــد ضربــه 
دیگــر  از  بحرانــی  شــرایط  بــرای  بــودن 
خصوصیــات ایــن محصــول دانش بنیــان 

ــت. اس
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ــار  ــود اظه ــی های خ ــاس بررس ــر اس ــان ب محقق
ــا ســال ۲0۵0 حــدود 77 درصــد از  ــه ت داشــتند ک
ــی را در  ــز اهمیت ــرات حائ ــان تغیی ــهرهای جه ش
بــه  می کننــد.  تجربــه  خــود  هوایــی  و  آب  وضعیــت 
ــاوری  ــه فن ــان مؤسس ــی محقق ــق پیش بین ــنا، طب ــزارش ایس گ
هــوای  و  آب   ۲0۵0 ســال  تــا  ســوئیس  در  زوریــخ  فــدرال 
ــود،  ــد می ش ــهر مادری ــروز ش ــوای ام ــه آب و ه ــبیه ب ــدن ش لن
ــا کانبــرا در اســترالیا برابــری خواهــد  وضعیــت جــوی پاریــس ب
ــت  ــا وضعی ــابه ب ــوئد مش ــتکهلم در س ــوای اس ــرد و آب و ه ک
ــرات در  ــن تغیی ــود. ای ــتان می ش ــت در مجارس ــی بوداپس اقلیم
شــهرهای اصلــی اســتوایی جهــان از جملــه کواالالمپــور، جاکارتــا 
ــی  ــود و شــرایط آب و هوای ــد ب ــر خواه ــل توجه ت و ســنگاپور قاب
بی ســابقه ای را تجربــه کــرده کــه بــه شــرایط نامناســب اقلیمــی 
و خشکســالی های شــدید منتهــی می شــود. ایــن محققــان 
ــا اســتفاده از ۱9  ــان ب ــی جه ــم ۲۵0 شــهر اصل ــه بررســی اقلی ب
متغیــر پرداختنــد کــه نشــان دهنده تغییرپذیــری در میــزان دمــا 

اقلیمــی  بارش هاســت. همچنیــن محققــان شــباهت های  و 
ــا یکدیگــر مقایســه کــرده و  وضعیــت فعلــی و آتــی شــهرها را ب
ــا ســال ۲0۵0 در سراســر نیمکــره شــمالی،  ــد ت ــی کردن پیش بین
ــش از ۱000  ــه بی ــد ک ــدا می کنن ــباهت پی ــی ش ــه نقاط ــهرها ب ش
کیلومتــر دورتــر و در اســتوا قــرار دارنــد. همچنیــن مناطــق 
ــد  ــه نمی کنن ــی را تجرب ــل توجه ــای قاب ــتوا گرم ــه اس ــک ب نزدی
ــاران  ــارش ب ــا خشکســالی های شــدید و ب ــا ممکــن اســت ب ام
ــد  ــال ۲0۵0، 77 درص ــا س ــا ت ــق پیش بینی ه ــوند. طب ــرو ش روب
ــت آب  ــی را در وضعی ــز اهمیت ــرات حائ ــان تغیی از شــهرهای جه
ــرایط  ــا ش ــهرها ب ــد از ش ــد و ۲۲ درص ــه می کنن ــی تجرب و هوای
جدیــدی روبــرو می شــوند کــه پیــش از ایــن آن را تجربــه 
ــتان  ــتان و زمس ــل تابس ــی فص ــورهای اروپای ــد. در کش نکرده ان
گرم تــر شــده و بــه ترتیــب بــا افزایــش حــدود 3.۵ و ۴.7 
ــان  ــه محقق ــه گفت ــرو خواهــد شــد.  ب درجــه ســانتی گرادی روب
ــات  ــرای اقدام ــی و اج ــان در هماهنگ ــان همچن ــورهای جه کش

ــد. ــق نبوده ان ــی موف ــرات اقلیم ــوص تغیی ــی در خص جهان

تــاالب گــوری بلمــک در اســتان لرســتان کــه طــی چنــد ســال اخیر 
بــا تعــرض برخــی مدیــران و زهکــش کــردن آب تــاالب بــه زمیــن 
کشــاورزی بــدل شــده بــود، اکنــون قــرار اســت بــا بســتن آب بــه 
ــاالب  ــر، ت ــه گــزارش مه ــرای همیشــه خشــک شــود. ب روی آن، ب
گــوری بلمــک بــا مســاحت ۱۴ هکتــار، هنــوز یکــی از بزرگ تریــن 
ــن ســال اســت  ــا چندی ــر اســت ام ــای شهرســتان پلدخت تاالب ه
ــه  ــل ب ــی از آن توســط کشــاورزان تبدی ــل توجه ــه مســاحت قاب ک
ــا زهکــش کــردن آب، ایــن تــاالب  ــه طــوری کــه ب مزرعــه شــده ب
دیگــر بــه صــورت یــک تــاالب فصلــی کوچــک و موقتــی درآمــده 
اســت. تاالبــی کــه نــه فقــط ســاالنه بیــش از ۱۵ گونــه پرنــده کــه 
ــه آن  ــتند، ب ــم هس ــاب ه ــای کمی ــزو گونه ه ــا ج ــی از آن ه برخ
مهاجــرت می کننــد، بلکــه می توانســت منبــع درآمــدی بــرای 
مــردم مظلــوم و محــروم منطقــه باشــد. حــاال قــرار اســت ســدی 
هــم بــرای جلوگیــری از ورود آب بــه تــاالب احــداث شــود تــا همین 
تــاالب فصلــی، کوچــک و موقتــی هــم بــرای همیشــه نابــود شــود 
ــان  ــای متعرض ــم در زمین ه ــده ه ــهم آن ش ــه س ــی آب ک و اندک
مصــرف شــود. جالــب آن جاســت کــه اگرچــه ایــن تــاالب بخشــی 
ــق  ــا طب ــی رود ام ــه شــمار م ــر ب ــل دخت ــه تاالب هــای پ از مجموع
ــژه  ــور وی ــه ط ــن ۱397 ب ــخ ۲7 بهم ــدر تاری ــت ویزران ــه هیئ مصوب
ــت.  ــده اس ــاد ش ــه ی ــور جداگان ــه ط ــم ب ــاالب ه ــن ت ــود ای از خ
مصوبــه ای کــه در آن بــر نیــاز آبــی محیــط زیســتی، حریــم تــاالب 
ــح  ــاده ۵ آن تصری ــد شــده و در م ــم بوم شــناختی آن تأکی و حری
شــده اســت کــه هرگونــه بهره بــرداری و اقدامــی کــه بــه تشــخیص 
ــران  ــل جب ــب غیرقاب ــه تخری ــر ب ــت منج ــط زیس ــازمان محی س
ــرداری،  ــه خاکب ــن مصوب ــد پ ای ــت. در بن ــوع اس ــود ممن آن ش

ــه  ــت از ورود آب ب ــا ممانع ــاز آب ی ــت غیرمج ــزی، برداش خاکری
تــاالب و زهکشــی از مــوارد منــع تصریــح شــده اســت امــا تمامــی 
ایــن مــوارد در تــاالب اتفــاق افتــاده و ســازمان محیــط زیســت هــم 
تــا ایــن لحظــه هیــچ گونــه اقــدام درخــوری نکــرده اســت، در حالی 
ــام  ــه ن ــه تاالب هــای موضــوع ایــن مصوب کــه در جــدول مربــوط ب
تــاالب گــوری بلمــک مســتقیمًا و مســتقًا قیــد شــده اســت. آب 
تــاالب را بــرای کشــاورزی بردنــد برخــی مدیــران منابــع طبیعــی و 
ــاالب  ــن ت صاحب نفــوذان منطقــه ای در ســال های گذشــته روی ای
یــک زهکــش بــا هزینــه بســیار زیــاد احــداث کرده انــد و آن زمــان 
ــاد  ــرم آب ــم خ ــاده قدی ــد ج ــه می خواهن ــوده ک ــن ب ــم ای ــه ه بهان
ــل  ــش در فص ــن زهک ــداث ای ــا اح ــد. ب ــات دهن ــتان را نج خوزس
پــرآب ســال، بــه طــور کامــل آب از تــاالب خــارج می شــود و وقتــی 
ــود،  ــام می ش ــرآب تم ــل پ ــود و فص ــه می ش ــل تخلی ــه آب کام ک

ــه طــور کامــل خشــک می شــود.  ــاالب ب ــن ت ای
زمین هــای کشــارزی  آبیــاری  بــرای  هــم  فصــل کــم آب  در 
ــکان  ــه کش ــه از رودخان ــد ک ــری گرفته ان ــوز دیگ ــی، مج غیرقانون
آب را پمپــاژ کننــد و اینجــا را آبیــاری کننــد! دور باطلــی کــه زیــان 
اقتصــادی آن بــه کشــور روشــن تر از ظهــر تابســتان اســت. 
فراینــدی کــه در آن اواًل آب یــک اکوسیســتم را کامــل خــارج 
ــه مــرگ تمــام گونه هــای زیســتی وابســته  ــه منجــر ب ــد ک می کنن
بــه تــاالب و اخــال کامــل در اکوسیســتم می شــود و بعــد وقتــی 
ــه آب را  ــاره از رودخان ــی دوب ــم آب ــا را کاشــتند، در فصــل ک زمین ه

برداشــت می کننــد و بــه اینجــا می آورنــد!
ضعــف عملکــرد محیــط زیســت در ایــن تخلــف آشــکار بــه 
حــدی بــوده کــه ســال گذشــته همیــن مجموعــه مدیریتــی 

ــًا  ــا عم ــد ام ــا کنن ــه را احی ــن تلمبه خان ــتند ای ــف می خواس متخل
اســتانداری و  از  بــه دلیــل مخالفــت مجموعــه ای مدیریتــی 
مدیریت برنامه ریــزی بــه بهانــه عــدم امــکان تخصیــص بودجــه بــه 
ایــن فعالیــت اجــازه ندادنــد، امــا حــاال همیــن مجموعــه صاحــب 
نفــوذ، بــرای پــروژه ای کــه بــه دلیــل غیرقانونــی بــودن نتوانســته از 
اســتان بودجــه بگیــرد، از تهــران یــک بودجــه ملــی دریافــت کــرده 
ــاالب  ــود ت ــتقیم خ ــل و مس ــه بافص ــت و در حوض ــا در باالدس ت
ــا اساســًا  ــد ت ــاع را احــداث کنن ــر ارتف ــا ۱۲ مت یــک ســد خاکــی ب
دیگــر آبــی بــه تــاالب نیایــد و حتــی در فصــل پــرآب هــم تــاالب 

ــی اراضــی  ــد و در فصــل کــم آب ــر نشــود و همیــن آب را نگه دارن پ
ــا احــداث ایــن ســد اساســًا  را آبیــاری کننــد. روشــن اســت کــه ب
ــرف  ــک ط ــه از ی ــرا ک ــت، چ ــد داش ــود نخواه ــی وج ــر تاالب دیگ
ــد  ــر بن ــد و از طــرف دیگ ــاالب خــارج می کنن ــا آب را از ت زهکش ه
ــه  ــر اینک ــدد. تلخ ت ــی بن ــاالب م ــه ت احــداث شــده ورودی آب را ب
در ســکوت و انفعــال محیــط زیســت، پــروژه بــه طــور کامــل کلیــد 
ــا تجهیــز بســیار وســیع کارگاه فقــط طــی یــک روز 30  خــورده و ب

ــزی انجــام شــده اســت. ــر مکعــب خاکری هــزار مت

ــش  ــود افزای ــا وج ــه ب ــن آب و علوف ــا تامی ــت« ب ــذر طبیع »ن
ــالی در  ــی و خشکس ــش منابع آب ــوا، کاه ــای ه ــی دم تدریج
نجــات  بــرای  خیرخواهانــه  اقدامــی  طبیعــی،  عرصه هــای 
تابســتان  فصــل  در  حیات وحــش  و  جانــوری  گونه هــای 
در  مســتمر  خشکســالی های  ایرنــا،  گــزارش  بــه  اســت. 
ســال های گذشــته عــاوه بــر ایجــاد مشــکات متعــدد در 
ــوری  ــی و جان ــای گیاه ــتایی، گونه ه ــهری و روس ــع ش جوام
مســتمر  خشکســالی های  می کنــد.  تهدیــد  هــم  را  کشــور 
ــع  ــیاری از مرات ــودی بس ــث ناب ــا ۱397 باع ــال ۱390 ت از س

قتل یک تاالب در سکوت محیط زیست
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 افتتاح شبکه تصفیه خانه
 فاضالب »محمود آباد«

کسب رتبه دوم محیط زیست استان یزد 
در شاخص های اختصاصی کشور

ــان  ــا بی ــن ب ــتاندار قزوی اس
مراقبــت  هــای  اینکــه 
زیســت محیطــی در اجــرای 
جــدی  بایــد  پروژه هــا 
گرفتــه شــود، گفــت: مطالعــات انجــام شــده در 
مراحــل ابتدایــی ایــن طــرح، مــا را مطمئــن ســاخت 
کــه ایــن طرح  هــای انجــام شــده بــه محیــط زیســت 
آســیب نمی رســاند. بــه گــزارش فــارس، عبدالمحمــد 
ــن  ــروز در آئی ــح ام ــن صب ــتاندار قزوی ــدی، اس زاه
ــاد  ــه فاضــاب محمودآب ــه خان ــاح شــبکه تصفی افتت
ــا  ــد، ب ــزار ش ــرو برگ ــر نی ــور وزی ــا حض ــه ب ــه ک نمون
ــرف  ــوع مص ــا موض ــاط ب ــه در ارتب ــه اینک ــاره ب اش
می کنیــم،  توجــه  اساســی  مســئله  دو  بــه  آب 
ــت  ــدد از آب و مراقب ــرداری مج ــرد: بهره ب ــار ک اظه
ــورد  ــد م ــط زیســت بای ــه محی از آســیب نرســیدن ب
توجــه جــدی قــرار بگیــرد. وی بــا بیــان اینکــه 

مراقبت هــای زیســت محیطی در اجــرای پروژه هــا 
بایــد جــدی گرفتــه شــود، افــزود: مطالعــات انجــام 
شــده در مراحــل ابتدایــی ایــن طــرح، مــا را مطمئــن 
ســاخت کــه ایــن طرح  هــای انجــام شــده بــه محیــط 
قزویــن  اســتاندار  نمی رســاند.  آســیب  زیســت 
ــت  ــی دول ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک تصری
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــه از ظرفیت  ه ــت ک الزم اس
ــوان  ــدی عن ــم. زاه ــتفاده کنی ــته اس ــش از گذش بی
کــرد: کمــک و حمایــت مــردم در طرح هــای تأمیــن 
خوانــده  مهــم  و  ارزشــمند  بســیار  آب  انتقــال  و 
می شــود زیــرا اگــر کمک  هــای مردمــی نباشــد 
ایــن اقدامــات بــا ســرعت مطلوبــی انجــام نخواهــد 
شــد.  داراب بیرانونــدی مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان قزویــن نیــز در ایــن مراســم اظهــار 
ــهری و  ــترک ش ــزار مش ــرکت ۵۱0 ه ــن ش ــرد: ای ک

روســتایی دارد.

ــط  ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــزد گفــت:  زیســت اســتان ی
ــا  ــتان ب ــت اس ــط زیس محی
موفــق  درصــدی   9۱ رشــد 
ــی  ــاخص های اختصاص ــه دوم در ش ــب رتب ــه کس ب
عملکــرد 97 در بیــن ادارات کل حفاظــت محیــط 
ــگاه  ــزارش باش ــه گ ــت. ب ــده اس ــور ش ــت کش زیس
خبرنــگاران جــوان یــزد، نیــره پــور مایــی افــزود: رتبــه 
ــط زیســت در ســال  عملکــرد اداره کل حفاظــت محی
۱396 در کل کشــور بیســت و ســه بــوده اســت کــه در 

ــت. ــه اس ــا یافت ــه دو ارتق ــه رتب ــال ۱397 ب س
ــزد  ــتان ی ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ  مدی
ــت اداره کل  ــاخص وضعی ــن ش ــم چنی ــه داد: ه ادام
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــا ارزیابــی عملکــرد 
ــی  ــه عال ــط ب ــت متوس ــت از وضعی ــود و هف ــال ن س
ــن  ــزد یکــی از مهمتری ــه اســت. اســتان ی ــا یافت ارتق

اســت کــه  آســیایی  پلنــگ  یــوز  زیســتگاه های 
ــات  ــت تصادف ــه عل ــر ب ــال های اخی ــفانه در س متاس
شــکار  و  گلــه  ســگ های  معــادن،  ای،  جــاده 
طعمه هــا جمعیــت ایــن موجــود بــا ارزش بــه شــدت 
کاهــش یافتــه اســت. یوزپلنــگ آســیایی بــه شــدت 
در لبــه پرتــگاه انقــراض قــرار دارد و اگــر مــا ایرانیــان 
ــیم  ــمند نرس ــوان ارزش ــن حی ــه داد ای ــرعت ب ــه س ب
قطعــا ایــن حیــوان نیــز بــه سرنوشــت شــیر ایرانــی و 
ببــر مازنــدران دچــار خواهــد شــد. پــارک ملــی ســیاه 
ــه  ــی کشــور ب ــن پارک هــای مل ــوه اردکان از بکرتری ک
شــمار مــی رود و زیســتگاه ده هــا گونــه نــادر جانــوری 
مناطــق  ناشــناخته ترین  جملــه  از  و  گیاهــی  و 
ــتان  ــن شهرس ــت. همچنی ــا اس ــده دنی ــت ش حفاظ
ــی  ــای اختصاص ــداد قرق ه ــاظ تع ــزد از لح ــز ی مهری
ــه خــود  حیــات وحــش مقــام نخســت کشــوری را ب

ــت. ــاص داده اس اختص

حیاتدوبارهرودخانههایلنگرودبعدازپاکسازیسنبلآبی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود با اشاره به درگیری رودخانه های این شهرستان با گیاه 
مهاجم سنبل آبی، گفت: بعد از پاکسازی، رودخانه های لنگرود حیاتی دوباره یافتند. به گزارش 
مهر، سید امین نجات افزود: پاکسازی و کنترل گیاه مهاجم سنبل آبی در رودخانه های لنگرود از 
اردیبهشت آغاز شده و تا اواسط پاییز امسال ادامه دارد.

گزارش

ژنراتورهای ساخت
اقلیمی هیبریدی

چه
ریا
اختصاص۶میلیاردریالبرایکشاورزیپایدارد

درحاشیهدریاچهارومیه
رییــس اداره آمــوزش و مشــارکت های مردمــی 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان غربــی  
ــه  ــای دریاچ ــرح احی ــب ط ــال در قال ــت: امس گف
ــاورزی  ــای کش ــرای طرح ه ــرای اج ــال ب ــارد ری ــه 6 میلی ارومی
ــه  ــود. ب ــه می ش ــه هزین ــن دریاچ ــز ای ــه آبری ــدار در حوض پای
گــزارش ایرنــا، علیرضــا سیدقریشــی افــزود: ایــن طرح هــا 
ــاورزی  ــاد کش ــت و جه ــط زیس ــان محی ــارکت کارشناس ــا مش ب
ــرا  ــه اج ــن دریاچ ــون ای ــتای پیرام ــی در 6 روس ــع محل و جوام
می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای موفــق طــرح راهبــرد 
 )IPCM( کشــاورزی پایــدار بــرای نجــات دریاچــه ارومیــه
ــز  ــه آبری ــاورزان در حوض ــت کش ــل و خاقی ــکار عم ــد ابت نیازمن
ــتا  ــن 6 روس ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــه ک ــت، اضاف ــه اس ــن دریاچ ای
 ۱30 در  تاالب هــا  احیــای  طــرح  قالــب  در  نیــز  طرح هایــی 
روســتای دیگــر کــه در حاشــیه دریاچــه ارومیــه قــرار دارد، اجــرا 
ــن طــرح را مدیریــت پســماند  می شــود. وی اهــداف اجــرای ای
ضایعــات کشــاورزی، کاهــش حداقــل ۴0 درصــدی مصــرف 

مــواد شــیمیایی صنعتــی در مــزارع، ارتقــای حداقــل ۲0 درصــد 
شــاخص بهــره وری اقتصــادی مــزارع و ارتقــای راندمــان آبیــاری 
عنــوان کــرد. سیدقریشــی افــزود: استانداردســازی فرآینــد 
ــکاری تشــکل ها،  ــوالت کشــاورزی و گســترش هم ــد محص تولی
آب،  مشــارکتی  مدیریــت  در  محلــی  جوامــع  و  بهره بــرداران 
بهبــود کیفیــت  و  هزینه هــا  بــا کاهــش  بیشــتر  تولیــدات 
ــرداران  ــی بهره ب ــش و آگاه ــش دان ــق افزای ــوالت از طری محص
از دیگــر اهــداف ایــن طــرح اســت. ایــن مقــام مســوول  افــزود: 
ــه  ــت ک ــف اس ــش مختل ــه دارای ۲ بخ ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــدها،  ــازی آب از س ــد رهاس ــی مانن ــت اقدامات ــش نخس در بخ
ــف کشــت برخــی  ــه و توق ــه دریاچ ــی ب ــای منته ــی نهره الیروب
ــامل  ــت ش ــر اس ــه زمان ب ــش دوم ک ــا بخ ــود ام ــوالت ب محص
مشــارکت جوامــع محلــی و معیشــت جایگزیــن اســت. دریاچــه 
ــرف  ــت ظ ــرار اس ــا ق ــتاد احی ــای س ــب طرح ه ــه در قال ارومی
مــدت ۱0 ســال بــه تــراز اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن دریاچــه از 

ــرد. ــدن ک ــک ش ــه خش ــروع ب ــه ۱3۸0 ش ــط ده اواس

شی
چپا
مال

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
از  جلوگیــری  بــرای  گفــت:  زیســت  محیــط 
ــرای  ــه ب ــی ک ــش در مناطق ــه حیات وح ــیب ب آس
اســت  قــرار  شــده اند،  مشــخص  مالچ پاشــی 
ــته  ــزداری داش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــا س ــتی ب نشس
ــرد  ــد مالچ پاشــی دقــت بیشــتری صــورت گی ــا در رون باشــیم ت
و حتــی شــاید در برخــی از ایــن نقــاط مالچ پاشــی انجــام 
ــه  ــاره اینک ــی در ب ــعود تجریش ــا، مس ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب نش
ــدادی از  ــتان تع ــی در خوزس ــد مالچ پاش ــود در رون ــه می ش گفت
ــت:  ــد، گف ــده و مرده ان ــار ش ــش گرفت ــن پوش ــر ای ــات زی حیوان
بعــد از شــنیدن ایــن اخبــار گروهــی را بــه منطقــه اعــزام کردیــم 
تــا صحــت و ســقم موضــوع و میــزان خســارت احتمالــی را برآورد 
ــر پوشــش  ــی زی ــد حیوان ــد کــه بعــد از بررســی اعــام کردن کنن
مالچــی گرفتــار نشــده بلکــه تعــدادی پرنــده در چاله هایــی 
ــد، در  ــر افتادن ــد گی ــده بودن ــا کن ــداری مالچ ه ــرای نگه ــه ب ک
ــا  ــن چاله ه ــه ای ــی ک ــور مالچ های ــکاس ن ــت انع ــه عل ــع ب واق
ــد در آن  ــد می توانن ــر کردن ــورده و فک ــب خ ــدگان فری ــود پرن ب
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ــد:  ــه می ده ــد، ادام ــی رس ــرداری م ــه بهره ب ــت ب دول
ــگاه تخصصــی در کنــگان در حــال ســاخت اســت  درمان
ــی  ــام خمین ــتان ام ــی از بیمارس ــن بخش های و همچنی
ــه  ــت ک ــازی اس ــازی و بهس ــد بازس ــگان نیازمن )ره( کن
ــی اســت  ــاد اســت. گفتن ــال انعق ــای آن در ح قرارداده
ــر  ــی ب ــوم پزشــکی بوشــهر در حال رئیــس دانشــگاه عل
ضــرورت راه انــدازی اورژانــس ویــژه در منطقــه عســلویه 
تاکیــد مــی کنــد کــه پیشــتر مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــع  ــی رف زیســت اســتان بوشــهر از تشــکیل کارگــروه مل

آالیندگــی در عســلویه بــه دســتور رئیــس جمهــور خبــر 
ــای  ــب طرح ه ــا تصوی ــم ب ــود امیدواری ــه ب داده و گفت
مهــم شــاهد اقدامــات اساســی در زمینــه کاهــش و رفــع 
آالیندگی هــا و آلودگی هــای آب و هوایــی در جنــوب 

اســتان بوشــهر باشــیم.

گامیبرایرفعآالیندگیعسلویه
۲۱ خــرداد ســال جــاری بــود کــه فرهــاد قلی نــژاد، 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در جلســه 
بررســی مشــکات ســمن های حــوزه  حفاظــت محیــط 

زیســت اســتان بوشــهر، ظرفیــت زیســت محیطــی ایــن 
ــی و  ــی، تاالب ــوری، گیاه ــای جان ــتان را در بخش ه اس
ــرد و  ــام ک ــم اع ــی را بســیار مه ــی دریای ــای مل پارک ه
ــه زیســت محیطــی،  ــزود: در اســتان بوشــهر ۸ منطق اف
۲ پــارک ملــی دریایــی نایبنــد و دیــر- نخیلــو و ۲ 
اثــر طبیعــی ملــی کــوه نمــک و جزیــره خارگــو  وجــود 
ــا  ــوران در آنه ــواع جان ــد ان ــت و زاد و ول ــه زیس دارد ک
ــت  ــای زیس ــه وی ظرفیت ه ــه گفت ــود. ب ــام می ش انج
ــی و  ــوب معرف ــو مطل ــه نح ــهر ب ــتان بوش ــی اس محیط

شناســانده نشــده کــه الزم اســت در ایــن عرصــه اقــدام 
ــژاد گونه هــای  ــزارش تســنیم، قلی ن ــه گ عاجــل شــود. ب
ــهر  ــتان بوش ــی اس ــق طبیع ــوری و مناط ــی، جان گیاه
ــتان  ــود: اس ــه ب ــته و گفت ــت دانس ــز اهمی ــیار حائ را بس
بوشــهر در بخش  هــای دریایــی، ســاحلی، تاالب هــا، 
ــت  ــرای زیس ــی ب ــت مهم ــا  از ظرفی ــت ها و کوه ه دش
و زاد و ولــد جانــوران برخــوردار اســت کــه حفاظــت 
ایــن مقــام  اولویــت قــرار دارد.  ایــن مناطــق در  از 
مســوول بوشــهر، آالیندگــی و آلودگی هــای زیســت 
ــم اســتان بوشــهر  ــای مه ــی از چالش ه محیطــی را یک
در مناطــق شــهری، روســتایی و صنعتــی دانســته و 
تاسیســات صنایــع  راســتا  ایــن  در  بیــان می کنــد: 
بــدون  جنوبــی  پــارس  در  پتروشــیمی  و  نفــت، گاز 
مطالعــات زیســت محیط  و پیوســت های ســامت در 
ــرکل حفاظــت  ــه اســت. مدی ــن مناطــق توســعه یافت ای
ــف  ــه از متوق ــهر در ادام ــتان بوش ــت  اس ــط زیس محی
ــدون مطالعــه  ــی ب شــدن صــدور مجــوز فعالیــت صنعت
ــر داده  ــی خب ــارس جنوب ــه پ زیســت محیطــی در منطق
ــدون  ــون هیــچ مجــوزی ب ــد: اکن و خاطــر نشــان می کن
ــی و  ــارس جنوب ــه پ مطالعــات زیســت محیطی در منطق
دیگــر مناطــق  صــادر نمی شــود و در ایــن راســتا بررســی 
بافــت خــاک، جهــت بــاد غالــب، مســائل آلودگــی و آثــار 
تجمیعــی آالیندگی هــا بــرای صــدور مجوزهــا مــورد 
ــژاد آالیندگــی زیســت محیطــی  ــرار دارد. قلی ن ــد ق تاکی
و آلودگــی آب دریــا را از مشــکات مهــم جنــوب اســتان 
محــل اســتقرار صنایــع عظیــم نفــت و گاز پــارس جنوبــی 
ــتانی  ــفر اس ــتا در س ــن راس ــد: در ای ــته و می افزای دانس
رئیــس جمهــور بــه اســتان بوشــهر، بــر تشــکیل کارگــروه 
ــا  ــه ب ــد ک ــد ش ــلویه  تاکی ــی در عس ــع آالیندگ ــی رف مل
تشــکیل ایــن کارگــروه بــا  حضــور رئیــس جمهــور 
و  وزرای ذیربــط  و تصویــب طرح هــای مهــم امیــد 
ــش  ــه کاه ــی در زمین ــات اساس ــاهد اقدام ــی رود ش م
و رفــع آالیندگی هــا و آلودگی هــای آب و هوایــی در 
جنــوب اســتان بوشــهر باشــیم. مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه ورود 
ــم  ــن مه ــد: ای ــا می گوی ــه دری ــهری ب ــای ش فاضاب ه
یکــی دیگــر از چالش هــای اساســی در ایــن حــوزه 
فاضــاب  تصفیه خانه هــای  ســاماندهی  کــه  اســت 
اســتان مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه اســت. قلی نــژاد 
وضعیــت دفــع پســماند و زبالــه  شــهری اســتان بوشــهر 
ــا  ــتا  ب ــن راس ــد: در ای ــته و می افزای ــوب دانس را نامطل
مطالعــه وضــع موجــود دفــع پســماند و ارائــه راهکارهــا  

ــود. ــرف ش ــکل برط ــن مش ــی رود ای ــد م امی
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ــش  ــود افزای ــا وج ــه ب ــن آب و علوف ــا تامی ــت« ب ــذر طبیع »ن
ــالی در  ــی و خشکس ــش منابع آب ــوا، کاه ــای ه ــی دم تدریج
نجــات  بــرای  خیرخواهانــه  اقدامــی  طبیعــی،  عرصه هــای 
تابســتان  فصــل  در  حیات وحــش  و  جانــوری  گونه هــای 
در  مســتمر  خشکســالی های  ایرنــا،  گــزارش  بــه  اســت. 
ســال های گذشــته عــاوه بــر ایجــاد مشــکات متعــدد در 
ــوری  ــی و جان ــای گیاه ــتایی، گونه ه ــهری و روس ــع ش جوام
مســتمر  خشکســالی های  می کنــد.  تهدیــد  هــم  را  کشــور 
ــع  ــیاری از مرات ــودی بس ــث ناب ــا ۱397 باع ــال ۱390 ت از س

بکــر و حاصل خیــز در مناطــق حفاظــت شــده کشــور شــد 
کــه ایــن امــر در کاهــش زاد و ولــد و جمعیــت جانــوران 
ــگ  ــز و یوزپلن ــرس، کل، ب ــه خ ــتخوار از جمل ــوار و گوش علفخ
ــته  ــال های گذش ــالی ها در س ــت. خشکس ــته اس ــر گذاش تاثی
ــش از ۸0 درصــد ازچشــمه ســارها و  ــه بی ــود ک ــه ای ب ــه گون ب
ــوا  ــش دمای ه ــل افزای ــه دلی ــق ب ــن مناط ــی ای ــیرهای آب مس
محیــط  حفاظــت  اداره کل  و  شــد  خشــک  خشکســالی  و 
زیســت اســتان ســمنان بــا آب رســانی بــا تانکــر و تامیــن آب 
ــوری در مناطــق  ــرای رفــع عطــش گونه هــای جان آبشــخورها ب

حفاظــت شــده ســمنان در ســال های گذشــته اقدام هــای 
مثبتــی انجــام داد. در ایــن وادی خیــران در قالــب نــذر 
ــانی  ــر آبرس ــه و تانک ــن علوف ــا ت ــدای صده ــا اه ــت و ب طبیع
بــرای تامیــن آب گونه هــای جانــوری در پــارک ملــی گرمســار، 
ــوران  منطقــه حفاظــت شــده پــرور و منطقــه حفاظــت شــده ت
ــش  ــری از کاه ــرای جلوگی ــت ب ــط زیس ــی محی ــار واقع همی
ــرکل حفاظــت  ــد. مدی ــوری بودن ــای جان ــوع زیســتی گونه ه تن
محیــط زیســت اســتان ســمنان گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 
ــران  ــتمر خی ــالی های مس ــوای و خشکس ــای ه ــی دم تدریج
بــرای تامیــن علوفــه و آب گونه هــای جانــوری بــه کمــک 
ــه داد:  ــدوس ادام ــر عب ــد. امی ــتان بیاین ــت اس ــط زیس محی
ــان  ــردم گم ــار م ــتی و اقش ــط زیس ــاالن محی ــیاری از فع بس
می کننــد بــه دلیــل افزایــش بارش هــا در فصــل زمســتان 
شــده  حفاظــت  مناطــق  در  آبــی  چالــش کــم   97 ســال 
ــت. وی  ــور نیس ــه این ط ــی ک ــده، در حال ــرف ش ــتان برط اس
ــی و  ــش گیاه ــش پوش ــالی ها در کاه ــرد: خشکس ــه ک اضاف
ــت  ــذار اس ــش تاثیرگ ــوراک حیات وح ــرای خ ــف ب ــود عل کمب
ــن  ــد دام ــش زاد و ول ــه کاه ــدت ب ــان م ــر در می ــن ام و ای
می زنــد. مدیــرکل محیــط زیســت اســتان ســمنان اضافــه 
ــرد: در بســیاری از مناطــق حفاظــت شــده اســتان ســمنان  ک
ــه  ــا تانکــر تامــی ن می شــود و ب تامیــن آب حیــات وحــش ب
منطقــه حفاظــت شــده تــوران، ۲۴ هــزار لیتــر آب بــه صــورت 
ــارک  ــرد: در پ ــح ک ــدوس تصری ــود. عب ــال می ش ــی ارس هفتگ
ــای  ــدن گونه ه ــف ش ــری از تل ــرای جلوگی ــم ب ــر ه ــی کوی مل
جانــوری در قالــب نــذر طبیعــت بــا تانکــر آبرســانی می شــود. 
ــای  ــه گونه ه ــاق ک ــوش یی ــق خ ــرد: در مناط ــح ک وی تصری

جانــوری قابــل توجهــی زیســت می کننــد، محیــط زیســت 
اســتان بــا تهیــه 6 خــودرو بــاری ســنگین بــرای تامیــن 
اقــدام می کنــد. ایــن مناطــق  علوفــه و آب حیات وحــش 

ــت: در  ــط زیســت اســتان ســمنان گف ــرکل حفاظــت محی مدی
ــی  ــوا منابع آب ــش دمای ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــتان ب ــل تابس فص
ــش  ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــش ب ــوراک حیات وح و خ
ــا برنامــه ریــزی اصولــی بایــد بــرای رفــع ایــن  می یابــد کــه ب
ــذر  ــران ن ــرد: خی ــح ک ــدوس تصری ــرد. عب ــدام ک ــش اق چال
ــوش  ــتمر فرام ــالی های مس ــه خشکس ــه ب ــا توج ــت را ب طبیع
ــرای  ــوان ب ــا اهــدای تانکــر آبرســانی و علوفــه می ت ــد و ب نکنن
ــا  ــرد: ب ــح ک ــرد. وی تصری ــدام ک ــوع زیســتی در اســتان اق تن
ــات  ــه حی ــن آب و علوف ــرای تامی ــکات، ب ــام مش ــود تم وج
وحــش در مناطــق حفاظــت شــده اســتان ســمنان اقــدام 
ــن  ــوان از ای ــی می ت ــای اصول ــاذ راهبرده ــا اتخ ــود و ب می ش
ــوری  ــا کمتریــن تلفــات گونه هــای جان افزایــش دمــای هــوا ب
عبــور کــرد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان 
در  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  دیگــر  کــرد:  تصریــح 
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــن آب مناط ــرای تامی ــته ب ــای گذش ماه ه
همــکاری زیــادی داشــتند کــه بــا هــم افزایــی می تــوان 
بــرای توســعه اســتان گام برداشــت. خیــران ســه تانکــر 
ــاالن  ــد یکــی از فع ــرای حیات وحــش اهــدا کردن آب رســانی ب
ــال  ــران در ۲ س ــت: خی ــمنان گف ــتان س ــت اس ــط زیس محی
ــرای حیــات وحــش ســمنان  گذشــته ســه تانکــر آب رســانی ب
ــی در  ــه کاهــش چالــش کــم آب ــن امــر ب ــد کــه ای اهــدا کردن
ــرده اســت. مناطــق حفاظــت شــده اســتان کمــک شــایانی ک

حفظ حیات وحش با »نذر طبیعت«

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان گفــت: در 
ســال جــاری تاکنــون ۱۴ مــورد آتــش ســوزی در ســطح ۴0 هکتار 
از مراتــع اســتان اصفهــان گــزارش شــده کــه البتــه در مقایســه بــا 
ســال هــای گذشــته مســاحت آتــش ســوزی هــا کاهــش یافتــه 
اســت. بــه گــزارش ایمنــا، محمدحســین شــاملی بــا بیــان اینکــه 
مســاحت مراتــع اســتان اصفهــان دو میلیــون هکتــار اســت، اظهــار 
کــرد: در ســال جــاری بــرای جلوگیــری و کنتــرل حریــق، حــدود 
6۵ تیــم گشــت و مراقبــت در مراتــع سراســر اســتان کــه احتمــال 
وقــوع آتــش ســوزی در آن بیشــتر اســت همچــون شهرســتان های 
فریــدن، فریدونشــهر، بوییــن میاندشــت، چــادگان، ســمیرم، 
شــهرضا و دهاقــان بــه کارگیــری شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
ــه دلیــل بارش هــای مطلــوب علوفــه مراتــع 30 درصــد  امســال ب
افزایــش یافتــه اســت، افــزود: علوفــه مرتعــی از نظــر درآمدزایــی 
و همچنیــن تولیــد گوشــت بــرای دامــداران بســیار اهمیــت دارد بــا 
ایــن وجــود اگــر در فصــل تابســتان مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد، 
ــی احتیاطی هــا همچــون  ــر افزایــش گرمــای هــوا و برخــی ب براث
ــا روشــن گذاشــتن آتــش در  ــده ســیگار ی رهــا کــردن باقــی مان
ایــن مناطــق، احتمــال آتــش ســوزی وجــود دارد. مدیــرکل منابــع 
ــا بیــان اینکــه در ســال  طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان ب
ــت،  ــش یاف ــم کاه ــک شش ــه ی ــوزی ها ب ــش س ــزان آت 97 می
تاکیــد کــرد: ســهل انــگاری و بــی احتیاطــی عامــل اصلــی وقــوع 
حریــق در مراتــع بــوده اســت، شــهروندان در صــورت مشــاهده هر 
ــع  ــش ســوزی در مرات ــا آت ــه دخــل و تصــرف در اراضــی و ی گون
مــی تواننــد بــا شــماره ۱۵0۴ تمــاس گرفتــه و اطاع رســانی کننــد. 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــوب در اس ــاق چ ــش قاچ ــه کاه وی ب
ــهرهای  ــه ش ــوار ب ــتان های همج ــوب از اس ــاق چ ــترین قاچ بیش

نجــف آبــاد و خمینــی شــهر بــرای تولیــد زغــال اســت.

مدیرکلمنابعطبیعیو
آبخیزداریاستاناصفهان:
امسال۴۰هکتارازمراتع
اصفهانطعمهحریقشد

خبر

رهاسازی ۱۱ پرنده شکاری 
تیمار شده در طبیعت سبزوار 

ــان  ــل درم ــی مراح ــس از ط ــکاری پ ــده ش ۱۱ پرن
توســط محیــط بانــان و دوســتداران محیــط زیســت 
در زیســتگاههای حیــات وحــش شهرســتان ســبزوار 
ــا، رئیــس اداره  ــزارش ایرن ــه گ رهاســازی شــدند. ب
ــه  ــار بهل ــامل چه ــدگان ش ــن پرن ــت: ای ــبزوار گف ــت س ــط زیس ــت محی حفاظ
ســارگپه، یــک بهلــه عقــاب صحرایــی، یــک بهلــه جغــد شــاخدار و پنــج بهلــه 
ــازی  ــا س ــبزوار ره ــتان س ــده شهرس ــت ش ــق حفاظ ــه در مناط ــود ک ــه ب دلیج
شــدند. حمیدرضــا صادقــی افــزود: ایــن پرنــدگان براثــر شــکار و صیــد آســیب 
ــا تــاش دامپزشــک حیــات وحــش مــورد مــداوا و تیمــار  ــد کــه ب ــده بودن دی
ــل داده  شــدند. ــط زیســت تحوی ــه اداره محی ــود ب ــه و پــس از بهب ــرار گرفت ق

شکارچیان در دام قانون
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
کامیــاران گفــت: دو صیــاد متخلــف کامیارانــی 
ــده گیــری و فــروش غیــر مجــاز  ــه زن کــه اقــدام ب
پرنــدگان میکردنــد بــه دام قانــون افتادنــد. بــه 
ــدی  ــنندج، مه ــوان از س ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس ــزارش گ گ
رســتمی افــزود: محیــط بانــان ایــن شهرســتان  توانســتند از ایــن دو متخلــف 
ــد. وی  تعــداد ۲7 قطعــه کبــک و ۲۴ عــدد قفــس چوبــی کشــف و ضبــط کنن
عنــوان کــرد: ایــن تعــداد کبــک پــس از مراحــل قانونــی و قضائــی در طبیعــت 
ــن دو  ــده ای ــت پرون ــی اس ــد. گفتن ــد ش ــازی خواهن ــا س ــتان ره ــن شهرس ای

ــت. ــده اس ــاع ش ــی ارج ــع قضای ــه مراج ــیدگی ب ــرای رس ــف ب متخل

دستگیری سارق کبوتر زینتی
ــارق  ــتگیری س ــهر از دس ــی بهش ــده انتظام  فرمان
ــرقتی  ــی س ــر زینت ــه کبوت ــف ۱00 قطع ــر و کش کبوت
در ایــن شهرســتان خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا بــه 
ــجاعی  ــم ش ــس، ابراهی ــری پلی ــگاه خب ــل از پای نق
در بیــان جزئیــات ایــن خبــر گفــت: در پــی کســب خبــری مبنــی بــر ســرقت 
ــن شهرســتان، موضــوع در دســتور کار  ــردی در ای ــر شــهروندان توســط ف کبوت
مأمــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت. فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
بهشــهر، افــزود: در ایــن راســتا مأمــوران کانتــری ۱3 ایــن فرماندهــی بــا انجــام 
ــوران  ــرد: مأم ــح ک ــد. وی تصری ــایی کردن ــارق را شناس ــی س ــات اطاعات اقدام
پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی متهــم را در عملیاتــی ضربتــی دســتگیر 

ــد. ــی کشــف کردن ــر زینت ــه کبوت و در بازرســی از محــل ســکونت وی ۱00 قطع

پرندگان

شکارچیان

پرندگان

مشکالتزیستمحیطیسدتنگسرخبرطرفشود
 استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه پیگیر پرداخت مطالبات و حقوق مردم منطقه هستیم، گفت: متولیان 
مشکات و موانع پیشروی اجرای سد را برطرف کنند.  به گزارش ایسنا، حسین کانتری در بازدید از سد مخزنی تنگ 

سرخ یاسوج افزود: مطالبات و حقوق اهالی منطقه در اجرای این سد از جمله در حریم حوزه آبریز سد و وضعیت 
زمین های کشاورزی و باغ ها تعیین تکلیف شده و در تاشیم که هیچ حقی از کسی ضایع نشود.
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مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گیــان گفــت: آلودگــی آب در 
تــاالب انزلــی بــاال رفتــه و اکســیژن درون آب در تــاالب به شــدت 

کاهــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش ملیــت بــه نقــل از ایســنا، محمدپــور، گفــت: در تــاالب 
انزلــی ســرعت، حجــم و تــداوم چندین ســاله ورود رســوبات 
ــاالب  ــی ت ــی طبیع ــوان خودپاالی ــه ت ــد ک ــث ش ــا باع و آالینده ه
ــه حــل مشــکل نباشــد و تجمــع رســوبات و آالینده هــای  ــادر ب ق
بیوشــیمیایی روزبــه روز بیشــتر شــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط 
برخــی  در  به طــوری کــه هم اکنــون  افــزود:  زیســت گیــان 
ــد. ــر می رس ــش از ۵ مت ــه بی ــوبات ب ــق رس ــاالب، عم ــق ت مناط

محمدپــور ادامــه داد: آلودگــی آب در ایــن تــاالب نیــز بــاال رفتــه 
ــه  ــش یافت ــدت کاه ــی به ش ــاالب انزل ــیژن درون آب در ت و اکس
ــف  ــان و تضعی ــت آبزی ــش جمعی ــز کاه ــوع نی ــن موض و همی
ــرکل  ــت. مدی ــرده اس ــدید ک ــی را تش ــاالب انزل ــتی ت ــوع زیس تن
ــا دفــاع از طــرح  اداره حفاظــت محیــط زیســت اســتان گیــان ب
ــرح  ــت: ط ــی، گف ــاالب انزل ــای ت ــرای احی ــی ب اجرا شــده بایوجم
ــی  ــاالب بین الملل ــه از ت ــی به صــورت آزمایشــی در ۴ نقط بایوجم
انزلــی اجــرا شــد و نتایــج خوبــی بــه همــراه داشــت. تــا جایــی که 
ــرکل  ــاالب را کاهــش داد.مدی ــق رســوبات ت 30 ســانتی متر از عم
ــکات  ــی از مش ــزود: بخش ــان اف ــت گی ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی ناشــی از فاضاب هــای  ــه رســوبات آل ــوط ب ــی مرب ــاالب انزل ت
انســانی، کشــاورزی و معدنــی اســت.محمدپور تصریــح کــرد: تــا 
بــه امــروز بــرای برداشــت رســوبات معدنــی بــه ویــژه آن دســته 
ــا ارزش اســت، پیشــنهادات خوبــی داده  کــه بــرای کار عمرانــی ب
ــار  ــزار هکت ــش از 7 ه ــی بی ــرای جابه جای ــی ب ــت، ول ــده اس ش
ــی  ــاالب انزل ــر در ت ــا ۱۲ مت ــق ۸ ت ــه عم ــه ب ــی ک ــوبات آل از رس
وجــود دارد هیــچ پیشــنهاد و راهــکاری از ســوی دانشــگاه ها داده 

نشــده اســت.

مدیرکلحفاظت
محیطزیستگیالن:

اکسیژندرونآبتاالب
انزلیکاهشیافت
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چپا
نقاطحساسبرایمالچپاشیمشخصمیشودمال

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
از  جلوگیــری  بــرای  گفــت:  زیســت  محیــط 
ــرای  ــه ب ــی ک ــش در مناطق ــه حیات وح ــیب ب آس
اســت  قــرار  شــده اند،  مشــخص  مالچ پاشــی 
ــته  ــزداری داش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــا س ــتی ب نشس
ــرد  ــد مالچ پاشــی دقــت بیشــتری صــورت گی ــا در رون باشــیم ت
و حتــی شــاید در برخــی از ایــن نقــاط مالچ پاشــی انجــام 
ــه  ــاره اینک ــی در ب ــعود تجریش ــا، مس ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب نش
ــدادی از  ــتان تع ــی در خوزس ــد مالچ پاش ــود در رون ــه می ش گفت
ــت:  ــد، گف ــده و مرده ان ــار ش ــش گرفت ــن پوش ــر ای ــات زی حیوان
بعــد از شــنیدن ایــن اخبــار گروهــی را بــه منطقــه اعــزام کردیــم 
تــا صحــت و ســقم موضــوع و میــزان خســارت احتمالــی را برآورد 
ــر پوشــش  ــی زی ــد حیوان ــد کــه بعــد از بررســی اعــام کردن کنن
مالچــی گرفتــار نشــده بلکــه تعــدادی پرنــده در چاله هایــی 
ــد، در  ــر افتادن ــد گی ــده بودن ــا کن ــداری مالچ ه ــرای نگه ــه ب ک
ــا  ــن چاله ه ــه ای ــی ک ــور مالچ های ــکاس ن ــت انع ــه عل ــع ب واق
ــد در آن  ــد می توانن ــر کردن ــورده و فک ــب خ ــدگان فری ــود پرن ب

فــرود آینــد کــه بــرای جلوگیــری از بــروز دوبــاره چنیــن اتفاقــی 
قــرار شــد کــه ایــن چاله هــا بــه روش درســتی مدیریــت شــوند. 
وی دربــاره شــرایط گیاهانــی کــه زیــر مالچ هــا می ماننــد، 
توضیــح داد: ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــه عنــوان 
ــیده  ــچ پاش ــه مال ــی ک ــد زمان ــی می گوی ــر مالچ پاش ــی ام متول
می شــود گیاهــی کــه زیــر ایــن پوشــش قــرار می گیرنــد 
ــد از  ــت. بع ــد داش ــش خواهن ــاره روی ــد و دوب ــن نمی رون از بی
ــورت  ــه ص ــز ب ــاه نی ــری گی ــک س ــد ی ــت ش ــاک تثبی ــه خ اینک
ــت  ــچ تثبی ــا مال ــاک ب ــه خ ــی ک ــا در مدت ــم ت ــتی می کاری دس
شــده فرصــت رشــد داشــته باشــند و بعــد از ســه تــا چهــار ســال 
کــه زمــان مانــدگاری مالچ هــا اســت، یــک پوشــش گیاهــی در 
ــرد  ــه گ ــم ک ــزود: می دانی ــی اف ــیم. تجریش ــته باش ــه داش منطق
ــه ویــژه خوزســتان تبدیــل  ــرای کشــور ب ــه معضلــی ب و خــاک ب
شــده اســت بنابرایــن بایــد بــا مدیریــت صحیــح از ایــن چالــش 
عبــور کنیــم کــه بــر ایــن اســاس بــا ســازمان جنگل هــا مراتــع و 
آبخیــزداری توافــق کردیــم تــا 6۵ هــزار هکتــار اراضــی کــه کانــون 

ــود. ــی ش ــتند مالچ پاش ــار هس ــرد و غب ــی گ بحران

اند
سم
پ

مصرفبیرویهپالستیکتهدیدجدی
زیستمحیطیاست
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی 
ــه پاســتیک و رفتارهــای  ــی روی گفــت: مصــرف ب
نادرســت در پراکنــش ایــن پســماند تجزیــه ناپذیــر در 
طبیعــت از چالــش هــای جــدی زیســت محیطــی اســت 
کــه در ســایه غفلــت مــردم و مســئوالن فاجعــه بــار مــی شــود.

ــتیک )۲۱  ــدون پاس ــی ب ــی« در آســتان روز جهان »رضــا میرزای
تیرمــاه( در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت: ایــران در زمــره 
پنــج کشــور اول مصــرف کننــده مــواد پاســتیکی دنیــا اســت و 
ــی  ــاری شــرایط مطلوب ــن الگــوی رفت ــز در ای اســتان مرکــزی نی
نــدارد. وی افــزود: آمارهــای رســمی بیانگــر آن اســت کــه بیــش 
از ســه میلیــون تــن پاســتیک ســاالنه در ایــران تولیــد مــی شــود 
و ایــن درحالــی اســت کــه تجزیــه ایــن مــاده در طبیعــت بیــن 
۱00 تــا 300 ســال بــه طــول مــی انجامــد و در صورت بــی برنامگی 
و غفلــت در مدیریــت مصــرف پاســتیک هــا در ســال هــای آتــی 
ســامت زیســتی مــردم را مــی بلعنــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان مرکــزی خاطرنشــان کــرد: کیفیــت پســماندهای 

عــادی دارای ترکیبــی شــامل 6۵ درصــد پســماند تــر و 3۵ 
ــماندهای  ــد از پس ــه ۱0 درص ــت ک ــک اس ــماند خش ــد پس درص
ــی توضیــح  ــد. میرزای خشــک را پاســتیک هــا شــامل شــده ان
داد: ســازگار نبــودن پاســتیک هــا بــا محیــط زیســت و انباشــت 
آن در طبیعــت موجــب از بیــن رفتــن ســرمایه ملــی مــی شــود و 
آالیندگــی منابــع آب، خــاک و دریاهــا بــا پاســتیک هــا روز بــه 
روز نگــران کننــده تــر اســت. وی ادامــه داد: انباشــت و مانــدگاری 
بــاالی پاســتیک هــا در طبیعــت، مشــکات بازیافــت و دشــواری 
در اســتفاده مجــدد ایــن مــواد گرفتــاری جــدی زیســت محیطــی 
ــاری  ــادات رفت ــردم ع ــه م ــت ک ــرایطی اس ــن درش ــت و ای اس
غلطــی را در اســتفاده از پاســتیک هــا در ســال هــای اخیــر پیــدا 
ــود.  ــاح ش ــازی اص ــگ س ــایه فرهن ــد در س ــه بای ــد ک ــرده ان ک
وی یــادآور شــد: صــرف نظــر از آلودگــی هــای ظــروف و کیســه 
هــای پاســتیکی بــرای محیــط زیســت جــای گرفتــن بــی رویــه 
پاســتیک هــا در مناســبات زیســت خانــوار تاثیــر نامطلــوب بــر 

ســامت مــی گــذارد.
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روابطعمومیشرکتگازاستانکرمان

شرکتگازاستانکرماندرنظرداردمناقصهایرا،باشرایطذیلبرگزارنماید.
 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-2۰( 

داوطلبـانواجـدشـرایطدارایشناسـهملـیاشـخاصحقوقیایرانـیدرصورتتمایـلبهشـرکتدرمناقصهمیتواننـداززمـاندرجاولیننوبتآگهینسـبتبهتهیه
نامـهاعـالمآمادگـیبـهامـورقراردادهـاوفاکسآنبهشـماره33۲39۶۶۱یاتحویلآنبهدبیرخانهشـرکتگازاسـتانکرمانواقعدربلـوار۲۲بهمن-حدفاصلسـهراهادیب
بـاچهـارراهشـعبانیه)درسـاعاتاداریشـنبهتـاسـهشـنبه۷-۱۶وچهارشـنبههـا۷-۱5(اقـدامودفترچهاسـتعالمارزیابیکیفـیرانیزازسـایتپایگاهملیاطالعرسـانی
مناقصـاتبـهآدرسhttp://iets.mporg.irدریافـتوبـاتوجـهبـهمفـادآن،مـدارکمـوردنیـازراجهتهرمناقصهبصـورتجداگانهتهیـه،تنظیموتکمیـلوحداکثرتا۱۴
روزتقویمـیپـسازتاریـخچـاپآخریـننوبـتآگهـیبه،دبیرخانهشـرکتگازاسـتانکرمانتسـلیمنمایند.بدیهیاسـتتوزیعاسـنادمناقصهمنـوطبهارزیابـیکیفیمناقصه
گـرانتوسـطکمیتـهفـــنــیوبازرگانـیمـیباشـد.)نوعتضمیـنشـرکتدرمناقصه:یکـیازتضامینمعتبـردرآییننامـهتضمینمعامـالتدولتیمطابقشـرحمندرجدر
اسـنادمناقصـه(متقاضیانمیبایسـتجهتکسـباطالعاتبیشـتربـهسـایتwww.nigc-kerman.irوپایگاهاطـالعرسـانیمناقصـاتhttp://iets.mporg.irمراجعهو

الزامـانسـبتبـهثبتنامدرسـایتپایـگاهاطالعرسـانیمناقصاتاقـدامنمایند

کدفراخوان۱398.۲۲۷8شمارهمجوز98/۴/۲۲تاریخچاپنوبتاول730مدتزماناجرا)روز(

۱/۷5۰/۰۰۰/۰۰۰3/۲۰۷/95۰مبلغتضمین)ریال(98/۴/۲3تاریخچاپنوبتدومیکتعدادمرحله

موضوع:انجامعملیاتچاپاخطاریهوتوزیعآنووصولمطالباتمشترکینبدحسابجزءدرسطحشهرستانهایکرمانوبردسیر

نوبتاول

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
.۱:  9600۵۵7 کاسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 

ششـدانگ خانه پـاک ثبتی 9۴۲ فرعـی از ۱۸۲0 اصلی 
واقـع در رفسـنجان خیابـان امیـر کبیـر غربـی –کوچـه 
غربـی چهـارراه مدرسـه شـهید حسـن  شـماره ۴3-نبـش شـمال 
احمـدی –پـاک ۴ کـه سـند ان در صفحـه ۱79 دفتـر ۱۱9بـه شـماره 
ثبـت ۱6۵9۸ بخـش 9 کرمان رفسـنجان صادر و مع الواسـطه به اقای 
غامرضا رضامند منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۲0۵ متر 
مربـع، الف-مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیـان ،عرصـه بـه 
مسـاحت ۲0۵ متـر مربـع و اعیانـی در طبقه همکف به مسـاحت ۱۵۵ 
ملـک  تجهیـزات  و  فنـی  مشـخصات  ب(  باشـد  مـی  مربـع  متـر 
سـاختمان آجـری فاقـد کاف افقـی و قائـم با سـقف تیـر اهنی طاق 
ضربـی آجـری و عایـق بام ایـزوگام و نمای شـرقی و جنوبی )سـمت 
معبـر( بـا ازاره سـنگ تیشـه ای  یا سـنگ چینـی رویه و اجر سـوفال 
۵ سـانتی بـا بنـد کشـی و درب و وپنجـره  فلزی حفاظ دار می باشـد 
در سـاختمان مذکور نازک کاری و سرویسـهای بهداشـتی و اشـپزخانه 
درحـد عـرف معمـول مـی باشـد و اثار نـم زدگـی در پای دیوار شـرقی 
قابـل مشـاهده اسـت.بر روی ملک امتیازات آب ،بـرق ،گاز و یک خط 
تلفـن معرفـی شـده اسـت که طبق نظر کارشـناس رسـمی به رسـمی 
بـه مبلـغ ۱.۸۴7.۵00.000)یـک میلیـارد و هشـتصد و چهـل و هفـت 
میلیـون و پانصـد هـزار(لاير ارزیابی شـده اسـت، ۲.ششـدانگ زمین 
پـاک ۱۲۱۵ باقـی مانـده فرعـی از ۱9۱0 اصلی واقع در رفسـنجان بلوار 
شـهید مطهری شـهید فکوری –انتهای کوچه شـماره 3-ضلع شـمالی 
کوچـه –قطعـه ۲۲ تفکیکـی کـه سـند ان در صفحه ۲39 دفتـر ۲۱0 به 
شـماره ثبـت 3۴۵3۵ بخـش 9 حـوزه ثبـت ملـک رفسـنجان بنـام 
غامرضـا رضامنـد منتقـل شـده اسـت، کـه محدود بـه حدود :شـماال 
:مرزیسـت بطـول ۱3.0۸ متـر مربـع بـه قطعـه یـک تفیفکـی شـماره 
۲۵۱۲ فرعـی از ۱9۱0 اصلـی ،شـرقا :مزریسـت طـول ۲0.۵6 متر مربع 
بـه قطعـه بیسـت و یک تفکیکـی ۲۵3۲ فرعـی از ۱9۱0 اصلـی، جنوبا 
:در دو قسـمت اول مرزیسـت بطول 6.3۴ متر مربع که به کوچه دوم 
مرزیسـت بطـول 6.۲7 متـر مربـع بـه کوچه غربـا :در دو قسـمت اول 
مرزیسـت بطـول ۱.73 متـر مربـع بـه کوچـه دوم مرزیسـت بطـول 
از ۱9۱0 اصلـی،  باقیمانـده ۱ فرعـی  بـه شـماره  ۱7.۲۸ متـر مربـع  
مشـخصات ملـک از نظـر عرصه و اعیـان –عرصه به مسـاحت ۲60.9۱ 
متـر مربـع .کـه فاقـد هرگونه امتیـاز اعیانـی و امتیاز خدمات شـهری 
مـی باشـد کـه طبق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ۲.0۸۸.000.000 
لاير )دو میلیـارد و هشـتاد و هشـت میلیـون لاير (ارزیابـی شـده 
است.3.ششـدانگ زمیـن پـاک ۲۵۱3 فرعـی از ۱9۱0 اصلـی مفروز و 

مجـزی شـده از ۱۲۱۵ فرعـی از اصلی واقع در رفسـنجان –بلوار شـهید 
مطهـری – خیابـان شـهید فکوری-انتهـای کوچـه شـماره ۵-ضلـع 
جنوبـی کوچه-قطعـه شـماره ۲ تفکیکی که سـند در صفحـه ۴0۱ دفتر 
33۲ بـا شـماره ثبـت ۵9063 بخـش 9 حـوزه ثبـت ملک رفسـنجان 
بنـام اقـای غامرضا رضامند منتقل شـده اسـت که محـدود به حدود: 
اول  اسـت/  غربـی  ان  دوم  قسـمت  قسـمت کـه  سـه  در  شـماال: 
مزریسـت بطـول 6.۲3 متر مربع به کوچه دوم مرزیسـت بطول ۲.۵0 
متـر مربع به کوچه سـوم مزریسـت بطـول ۱0.۵۸ متر مربـع به کوچه، 
شـرقا :مرزیسـت بطـول ۱9.0۱ متـر مربـع بـه قطعـه سـه تفیکیکـی 
شـماره ۲۵۱۴ فرعی از ۱9۱0 اصلی، جنوبا: مرزیسـت بطول ۱6.9۱ متر 
مربـع بـه قطعـه بیسـت و یک تفکیکـی شـماره ۲۵3۲ فرعـی از ۱9۱0 
اصلـی، غربـا: مرزیسـت بطـول ۱6.۴۸ متـر مربـع بـه قطعـه یـک 
تفکیکی شـماره ۲۵۱۲ فرعی از ۱9۱0 اصلی، –مشـخصات ملک از نظر 
عرصـه و اعیان،-عرصـه بـه مسـاحت 306.3۱ متـر مربـع کـه فاقـد 
هرگونـه اعیانـی و امتیـاز خدمـات شـهری مـی باشـد، کـه طبـق نظر 
کارشـناس رسـمی به مبلغ ۲.۲00.000.000 لاير )دو میلیارد و دویسـت 
میلیـون لاير( ارزیابی شـده اسـت. ۴. ششـدانگ زمین پـاک ۲۵۱۲ 
فرعـی از ۱9۱0 اصلـی واقـع در رفسـنجان بلوار شـهید مطهـری خیابان 
شـهید فکـوری –انتهـای کوچه شـماره ۵ –ضلع جنوبـی کوچه –قطعه 
شـماره یک تفکیکی،که سـند ان در صفحه 39۸ دفتر 33۲ با شـماره 
ثبـت ۵906۲ بخـش 9 حـوزه  ثبـت ملـک رفسـنجان بنـام غامرضـا 
رضامنـد منتقـل شـده اسـت،که محـدود بـه حـدود :شـماال:در سـه 
قسـمت که قسـمت دوم ان شـرقی است /اول مرزیسـت بطول۴.30  
متـر مربـع بـه کوچـه دوم مزریسـت بطـول ۲.7۴ متر مربع بـه کوچه 
سـوم مرزیسـت بطـول ۸.77 مترمربـع بـه کوچـه ،شرقا:مرزیسـت 
بطـول ۱6.۴۸ متـر مربـع به قطعـه دو تفکیکی شـماره ۲۵۱3فرعی از 
۱9۱0 اصلـی ،جنوبـا :مرزیسـت بطـول ۱3.0۸ متـر مربـع بـه قطعـه 
از ۱9۱0 اصلـی  باقیمانـده ۱۲۱۵ فرعـی  بیسـت دو تفکیکـی شـماره 
،غربا:مرزیسـت بطـول ۱9.۱7 متـر مربع به شـماره باقیمانـده ۱ فرعی 
از ۱9۱0 اصلـی ،-مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیـان ،عرصـه به 
مسـاحت ۲۲6.۴۱ متـر مربـع. کـه فاقـد هرگونـه اعیانـی و امتیـاز 
خدمـات شـهری مـی باشـد،که طبق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلغ 
۱.630.000.000 لاير )یـک میلیـارد و ششـصد و سـی میلیـون لاير(

ارزیابی شـده اسـت .۵.ششـدانگ زمین پـاک ۲۵3۲ فرعـی از ۱9۱0 
اصلـی واقـع در رفسـنجان بلوار شـهید مطهری خیابان شـهید فکوری 
انتهـای کوچـه 3 ضلع شـمالی کوچه قطعه ۲۱ تفکیکی که سـند آن در 
صفحـه ۴۲۲ دفتـر 33۲ بـا شـماره ثبـت ۵9070 بخش 9 حـوزه ثبت 
ملـک رفسـنجان بنام اقـای غامرضا رضامند منتقل شـده اسـت ، که 

محـدود به حدود:شماال:مرزیسـت بطول ۱6.9۱ متـر مربع به قطعه دو 
تفکیکـی شـماره ۲۵۱3 فرعـی از ۱9۱0 اصلـی ،شـرقا :مرزیسـت بطول 
۲0.3۸ متـر مربـع بـه قطعه بیسـت تفکیکـی شـماره ۲۵3۱ فرعی از 
۱9۱0 اصلـی ،جنوبـا: مرزیسـت بطـول ۱6.9۱ متـر مربـع بـه کوچـه 
،غربا:مرزیسـت بطـول ۲0.۵6متـر مربع به قطعه بیسـت و دوتفکیکی 
شـماره بـا قیمانـده ۱۲۱۵ فرعی ۱9۱0 اصلی ،-مشـخصات ملک از نظر 
عرصـه و اعیـان ،عرصـه به مسـاحت 3۴۵.9 متـر مربع ،کـه فاقد هر 
گونـه اعیانـی و امتیـاز خدمـات شـهری مـی باشـد کـه طبـق  نظـر 
و  میلیـارد  لاير)دو   ۲.767.000.000 مبلـغ  بـه  رسـمی  کارشـناس 
اسـت.6.  شـده  ارزیابـی  لاير(  میلیـون  هفـت  و  هفتصدوشـصت 
ششـدانگ انبـار پـاک  ثبتـی ۱۵76فرعـی از ۱9۱0 اصلـی واقـع در 
رفسـنجان خیابان شـهید فکوری که سـند ان در صفحه 76 دفتر ۲۲۸ 
بـه شـماره ثبـت 3۸0۸۱ بخـش 9 کرمان رفسـنجان بنام شـرکت تازه 
پسـته صادر شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۱۱۵۲.۲ متر مربع که 
محـدود بـه حـدود :شـماال:بطول ۴.۱9 متـر بـه همسـایه جنوبـا: اول 
پخـی اسـت بطـول 6.7 متـر بـه کوچـه کـه در ان درب فلـزی ورودی 
اسـت. دوم بطـول ۱۵.۲ متـر بـه همسـایه و شـرقا :بطـول ۵۵ متر به 
همسـایه و غربـا بطـول ۵9.3 متـر به همسـایه و دارای پروانه شـماره 
0۱۱۵9.۸7 مورخـه ۱3۸7.۸.۲3 بـا کاربری انبار می باشـد که طبق ان 
مسـاحت عرصه پس از عقب نشـینی تعیین شـده از سـوی شهرداری 
رفسـنجان ۱0۵۵.۲متـر مربـع با حـدود اربعـه زیر است:شـماال :بطول 
۱9.۴ متـر بـه همسـایه جنوبـا:اول پخـی اسـت بطـول 6.7 متـر بـه 
کوچـه. دوم بطـول ۱۵.۲متـر بـه همسـایه و شـرقا :بطـول ۵0 متـر به 
همسـایه و غربـا بطـول ۵۴.3 متـر بـه همسـایه –مشـخصات اعیان 
،اعیـان بـه متراژ ۱۱۲۲.۸۵ مترمربع شـامل سـوله ها .سـایه بان. دفتر 
کار.سـرویس و ابـدار خانه و غیـره با یک درب ورودی بـزرگ از کوچه 
به ابعاد۴.30*6.۲0 متر بشـرح زیر می باشـد:در شـمال زمین سـوله 
ای بـه مسـاحت ۲۱3.۴ متر مربع با شـیب یکطرفـه و ارتفاع کمترین 
۴۵.۴ و بیشـترین 7۵.۴ متـر با پشـم شیشـه و توری مرغـی در زیر 
سـقف  بـا کف و بدنه سـیمانی وجـود دارد که بروی دیـوار های اجری 
شـمالی و غربـی ان حفاظ فلـزی جهت امینت باقوطـی های ۲*۴ و 
 ۴ سـوله  اسـت.در  شـده  نصـب  سـانتیمتر   ۲.۵ تسـمه  و   ۴*۴
عددپرژکتـور و ۲ فـن و جعبـه وجود دارد ،در جنوب سـوله فوق سـوله 
دیـری بـه مسـاحت تقریبـی ۴00 متر مربـع وجود دارد کـه بایک درب 
فلـزی ریلـی بـه ابعـاد 3.70*3.۸0 متر که دیوار مشـترک دو سـوله 
نصب شـده ،دسترسـی برقرار شـده اسـت .سـوله دوم با سـتون های 
دوبل شـده از قوطی 9*9 سـانتیمتر در وسـط و شـیب دو طرفه دارای 
ارتفـاع بیشـترین ۵ و کمتریـن ۴.۵ متـر و دارای کف و بدنه سـیمانی 

اسـت کـه بـر روی دیـوار غربـی ان هماننـد سـوله قبـل دارای حفـاظ 
فلـزی جهـت امینـت بیشـتر نصب شـده اسـت ،در این سـوله ۸ عدد 
پروژکتـور و ۲ اسـپلیت و یـک جعبه فیوز وجـود دارد و در ضلع جنوبی 
آن درب ریلـی فلـزی بـه ابعـاد ۵*۴.۲0 متـر سـاخته و نصـب شـده 
اسـت.در جنوب دو سـوله فوق سـایبانی بـه مسـاحت 330 متر مربع 
و کـف   یکطرفـه  و شـیب  سـانتیمتر   ۱۴*۱۴ قوطـی  سـتونهای  بـا 
سـیمانی وجـود دارد کـه سـمت جنوب آن بدون دیوار سـمت شـرق و 
غرب ان سـاختمان اداری و غیره بدین شـرح موجود است:سـاختمان 
تولیـد بـه مسـاحت 9۱.3۵ متر مربع با سـقف سـبک یکطرف شـیب 
و ارتفـاع بیشـترین 3.۱0 و کمتریـن ۲.۸0  متـر دارای کـف موزاییک و 
دیوارهـای سـرامیک و سـقف پشـم شیشـه و تـوری مرغـی اسـت و 
و کـف  توالـت  دوچشـمه  بـا  بهداشـتی  دارای سـرویس  همچنیـن 
سـرامیک و دیوارهـای کاشـی و سـه درب الومینیومـی اسـت .یـک 
فضـای ورودی از سـمت جنـوب نیـز بـا یـک درب فلـزی ۱.30*۲.۵ 
درب  یـک  طریـق  از  تولیـد  واحـد  بـا  ارتبـاط  دارد کـه  وجـود  متـر 
الومینیومـی بـه ابعاد ۱.30*۲.۵ متر برقرار اسـت. داخـل واحد تولید 
3 عـدد بخـاری گازی دیـواری ابسـال ۲ عدد اسـپلیت .3 عـدد پنجره 
فلـزی کوچـک با حفاظ فلـزی و یـک درب و پارتیشـن الومینیومی با 
ابعـاد 3.۱0*۲.۵ متـر وجـود دارد در گوشـه شـمال غربـی سـایبان 
مذکـور اطاقـک الومینیومـی با سـقف نئوپـان بابعـاد۲.۵*3 ارتفاع ۲ 
متـر وجـود دارد.اطـاق ارزیابی بابعـاد ۲.70*۴.۲0 متر بـا درب فلزی 
پاچاقی و کف دیوار سـیمانی و سـقف سـبک ساخته شـده است .در 
ادامـه اطـاق حسـابداری و بایگانـی بصـورت دو طبقه بابعـاد 6*۴.۵ 
متـر وجـود دارد کـه کـف طبقـه همکـف سـنگ و دیـوار و سـقف ان 
سـفید سـاده بـا درب و پنجره فلزی وحفاظ فلزی و تـوری الومینومی 
اسـت و کـف و دیـوار طبقـه بـاالی ان سـیمان اسـت و دسترسـی بـه 
طبقـه بـاال از طریـق یک نردبان فلزی است.سـرویس بهداشـتی با دو 
چشـمه توالـت و درب الومینیومـی در کنـار ازمایشـگاه   بـه ابعـاد 
۵.۴0*3.۵ متر موجود اسـت که کف ازمایشـگاه سـرامیک و دیوارها 
کاشـی و کابینـت زمینـی و هوایـی فلزی با سـقف سـبک در ان وجود 
داردذ .دو اطـاق جهت ریاسـت و نگهبانی جمعا بـه ابعاد ۸*6.30متر 
و شـش متر مربـع بالکن با درب فلزی درب تـوری الومینیومی وجود 
دارد کـه دیوارهـا و سـقف هـر دو اطـاق سـفید سـاده اسـت ولـی کف 
نگهبانـی موزاییـک و کـف دیگـری سـرامیک اسـت. در اطاق ریاسـت 
یـک سـرویس بهداشـتی و یـک اسـپلیت موجـود اسـت.در جنـوب 
زمیـن دفتر کارمندان و منشـی به مسـاحت ۱۸ متـر مربع و ۲.۴0 متر 
مربـع بالکـن بـا پارتیشـن الومینیومـی شـش خور سـاخته شـده که 
سـقف ان سـبک همراه با پشـم شیشـه و توری مرغی اسـت و اطاق 

دیگر کف سـنگ و کاغذ دیواری و سـقف پی وی سـی اسـت، بر روی 
سـاختمان فـوق یـک امتیاز برق سـه فاز بـا ترانـس اختصاصی و یک 
امتیـاز اب تجـاری و یـک امتیـاز گاز و دوازده خط تلفن معرفی شـده 
اسـت کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ۱۱.000.000.000 )یازده 
میلیـارد (لاير ارزیابی شـده اسـت.7. ششـدانگ یک قطعـه اپارتمان 
:خانـه پـاک ثبتـی ۴77۴ فرعـی از ۱۸۲0 اصلـی واقـع در رفسـنجان 
بلـوار طالقانـی نبـش کوچـه ۱۸ پاک 7 طبقـه اول قطعـه ۴ تفکیکی 
که ششـدانگ سـند ان در صفحه ۴ دفتر 3۴۱ به شـماره ثبت 607۲6 
بخـش 9 کرمان رفسـنجان بنام اقای نیمارضامند صادر گردیده اسـت 
بـه  محـدود  مربـع   متـر   ۸۱.۲3 مسـاحت  بـه  سـند  طبـق 
حدودشماال:دیواریسـت مشـترک بطـول 9.76 متـر مربع بـه اپارتمان 
قطعه 3،شـرقا:در پنج قسـمت که قسـمت دوم ان شـمالی ،قسـمت 
چهـارم ان جنوبـی اسـت/اول دیـوار و پنجـره اسـت بطـول 3.60 متر 
مربـع بـه فضـای معبـر دوم نـرده ایسـت بطـول 0.۵0 سـانتی متـر به 
فضای معبر سـوم نرده ایسـت بطـول ۲.70 متر مربع بـه فضای معبر 
چهـارم نـرده ایسـت بطـول ۱.۴۵ متـر مربـع بـه فضـای معبـر پنجـم 
دیـوار و پنجـره اسـت بطول ۱.۵۵ متـر مربع به فضای معبـر ،جنوبا:در 
دو قسـمت ،اول دیواریسـت مشـترک بطـول ۸.۸0 متـر مربـع بـه 
اپارتمـان قطعـه ۵ دوم دیواریسـت بطـول ۱.7۵ متر مربع بـه راه پله و 
راهـرو ،غربـا:درب و دیوار و پنجره ای اسـت بطـول 7.7۵ متر مربع به 
راه و راهرو-الف(مسـاحت عرصـه کل ملـک بصـورت مشـاع 3.۵6۸ 
متـر مربـع مـی باشد،ب(مشـخصات اعیـان:درب ورودی اپارتمـان از 
نـوع ضـد سـرقت دو لنگـه و دارای کفسـازی سـنگی و سـقف هـای 
سـفید سـاده همـراه با ابـزار گلویـی و قاب می باشـد. دیوارها سـفید 
سـاده بـا قرنیـز ۱0 سـانتی pvc  اسـت .سـرویس بهداشـتی و حمام 
بصـورت مشـترک و دارای کـف سـرامیک.دیوارهای کاشـی و سـقف 
pvc اسـت . اپارتمـان دارای یـک کمـد دیـواری به ابعـاد ۲.30*۱.70 
متـر عمـق 70 سـانتی متـر و پنجـره هـای یوپـی وی سـی با شیشـه 
هـای دوجـداره مـی باشـد دربهای داخلـی چوبی طرح دار و سیسـتم 
سـرمایش دو عـدد اسـپلیت و گرمایـش پکیـج اسـت.فقط طبقـه 
همکف سـاختمان نما سـازی شـده و سـایر طبقات نما سازی نشده 
اسـت.-برروی ملک امتیازات اب مشـترک. برق و گاز مسـتقل و سه 
خـط تلفـن معرفـی شـده اسـت کـه طبـق نظر کارشـناس رسـمی به 
مبلـغ ۲.۵37.000.000 )دو میلیـارد و پانصـد و سـی هفـت میلیـون (

لاير ارزیابـی شـده اسـت.۸. ششـدانگ مغـازه پـاک ثبتـی ۱9۵۵ 
فرعـی از ۱۸۱9 اصلـی واقـع در رفسـنجان –ضلـع غربی بلـوار آیت ا... 
طالقانـی )ره(-بعـد از کوچـه شـماره ۵0 –پاک 36۸ که سـند ان در 
صفحـه ۲۵۲ دفتـر ۱6۸ بـه شـماره ثبـت ۲6۱79بخـش 9 کرمـان 

رفسـنجان بنـام اقـای غامرضا رضامند صادر شـده اسـت طبق سـند 
بـه مسـاحت ۲۲.9۱ متر مربع،الف( –مشـخصات ملـک از نظر عرصه 
اعیـان .الف(-عرصـه بـه مسـاحت ۲۲.9۱ متـر مربـع ب(-اعیانی در 
طبقـه همکـف بـا بالکن به مسـاحت ۲6.۱6 متر مربـع و نیم طبقه به 
مسـاحت ۱0 متـر مربـع و در طبقـه اول به مسـاحت ۲6.۱6 متر مربع 
مـی باشد-ج(مشـخصات فنی و تجهیزات ملک،سـاختمان اسـکلت 
فلـزی بـا نمای شـرقی در طبقه اول اجـر گری و پنجـره فلزی حفاظ 
دار و عایـق بـام ایـزوگام مـی باشـد.کف طبقـه همکـف سـنگ کاری 
۲۵*۲۵ سـانتی متـر و بدنـه کاشـی ۲۵*۱۵ سـانتی متـر و سـفید 
کاری اسـت. ارتفـاع همکـف از کـف زیـر تـا سـقف ۴.۴۸ متـر اندازه 
گیـری شد.سـرویس و ابـدار خانـه در حـد عـرف معمول اسـت.درب 
باشـد قدمـت ملـک  ان کرکـره مـی  رویـه  ورودی شیشـه و درب 
امتیـازات  ملـک  روی  شـود.بر  مـی  زده  تخمیـن  سـال  حـدود۲۵ 
اب،بـرق )تـک فـاز (.گاز و یـک خـط تلفـن معرفـی شـده اسـت که 
)دو  لاير   ۲.۵۵0.000.000 مبلـغ  بـه  رسـمی  کارشـناس  نظـر  طبـق 
میلیـاردو پانصـدو پنجـاه میلیـون لاير(ارزابـی شـده اسـت ،کـه طبق 
سـند رهنـی شـماره ۵۵06۱ دفتـر خانه ۵3 رفسـنجان در قبـال مبلغ 
قـرار  رفسـنجان  ملـت  بانـک  رهـن  در  لاير   ۱۲.300.000.000
مـورخ  روز سـه شـنبه  الـی ۱۲  از سـاعت 9  فـوق  گرفته،پاکهـای 
امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  اجـرای  محـل  در  واقـع   ۱39۸.6.۵
رفسـنجان واقـع در رفسـنجان- بلـوار کشـاورزی از طریـق مزایـده به 
فـروش مـی رسـد،مزایده از قیمـت کارشناسـی هریـک از پاکهـای 
مـی  فروختـه  نقـدا  پیشـنهادی  قمیمـت  باالتریـن  بـه  و  شـروع 
شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش کا 
نقـدی اسـت،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهـی های مربـوط به اب 
،بـرق ،گاز اعـم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی 
ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مازاد ،وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل 
مـازاد برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده 
نقـدا وصول مـی گردد ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد 
مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان سـاعت ومکان مقرر برگزار 
خواهـد شـد.طالبین و خریـدارن میتوانند جهت شـرکت در مزایده در 
وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمزدار بـه مبلـغ پایه در جلسـه مزایـده به 

نشانی فوق شرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت : روز شنبه مورخ ۱39۸.۴.۲۲

ابوالفضلتیموریاسفیچی–رئیسثبتاسنادوامالکرفسنجان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱39۸603۱909۱0009۵0-9۸/0۴/۱9هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای علیجان احمد یوسـفی سـرحدی فرزند خدا مراد بشـماره 
شناسـنامه ۱بـا کـد ملـی 303۱60073۸صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت ۴۸۵/۸6متر 
مربـع پـاک - فرعـی از۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از ۴9- اصلـی قطعـه یـک واقـع 
درعنبرآبـاد اراضـی محمـد آبـاد بـی بی شـهری بخش۴۵کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای عبـاس امیری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م الف: ۲۲۱7-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:9۸/0۴/۲۲ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/0۵/07
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

سازمانثبتاسنادوامالککشور
آگهیموضوعماده3قانونوماده۱3آئيننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت

ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکی که برابـر آراء هیاتهـای حل اختاف موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی گلباف که ادامه 
عملیـات ثبتـی آنهـا مطابق قانون مذکور تجويز گرديده اسـت به ترتیب شـماره پاک فرعـی از اصلی وبخش 

و محـل وقـوع ملک و مشـخصات مالک واقـع در بخش ۲7 کرمان بشـرح ذیل:
۱-پـاک يكفرعـی از 6۵0 - اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک خانـم زهـرا عاقلـی فرزنـد نجـف بـه شـماره 
شناسـنامه ۴970 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴۴۵ متـر مربـع واقـع در 
گلبـاف شـهرک امـام علـی)ع( کوچه شـماره ۲0 سـمت چـپ خریـداری از مالک رسـمی اکبـر خواجویی گوکی

۲-پـاک ۲ فرعـی از 6۵0 - اصلـی بخـش ۲7 كرمـان مالـک خانم فاطمـه جهری فرزند خيرهللا به شـماره 
شناسـنامه ۱6۵ صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 307/۲3 متـر مربـع واقع در 
گلبـاف شـهرک امـام علـی)ع( کوچه شـماره ۲0 سـمت چـپ خریـداری از مالک رسـمی اکبـر خواجویی گرکی

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضاي ملت منكور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد./م الف:۵۴7
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۸/۴/۲۲-تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۵/6

محمدمقصودی-رئیساداربتاسنادوامالکگلبافم.الف5۴8

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه اینکــه در اجــرای م  نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا  
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریــه حاجــی رودبــار ســنگ اصلــی 100 بخــش 16 گیــان 1- پــاک 
955 مفــروز از 17 در مالکیــت آقــای ایمــان کاوه دیلمــی ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
199/40 مربــع از مالکیــت  مرتضــی  اکبــری دیلمــی لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد می 
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی 
ــس از  ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع آن را ب
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان تقاضــای م

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/22  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل     3951

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
 13986031819001262 و   139860318019001260 شــماره  رای  برابــر 
-1398/03/05هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض  متقاضــی آقــای 
کریــم شــریفی نیــا فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 36 صــادره از 
ــه شــماره  ــد ب ــد محم ــی زحمــت کــش لیســار فرزن ــای عل ــش و آق تال
شناســنامه 32صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه 
و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 1010متــر مربــع پــاک فرعــی 
1365 از 16 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 640 واقــع در قریــه 
ــای ســلیمان  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری لیســار بخــش 28 گی
ــت   ــور اطــاع در دو نوب ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل زحمتکــش محــرز گردی
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــه  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض 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: 1398/04/22    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/05
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     4221

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه مســاحت  ــی ب ــان احداث ــر اعی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــت ششــدانگ ی ــناد مالکی اس
ششــدانگی هفــت هــزار متــر مربــع بشــماره پــاک 7 مفــروز از 1 واقــع در قریــه کلنــدی ســنگ 
اصلــی 124 بخــش 16 گیــان ذیــل ثبــت 9347 صفحــات 292 و 295 و 298 دفتــر 16/83 
بشــماره مسلســل 0199775 و 019976 و 019977 بنــام محمــد علــی یزدانــی ســاداتی و 
محمــد گنجــی گولــک و محــرم گنجــی گولــک هــر کــدام دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ صــادر 
ــه 16  ــر خان ــورخ 1387/07/30 دفت ــی شــماره 148995 م ــر ســند قطع ــد براب و تســلیم گردی
الهیجــان آقایــان محمــد و محــرم شــهرت  جملگــی گنجــی گولــک چهــار دانــگ از ششــدانگ 
قطعــا بــه آقــای کامبیــز پــاک نعمــت منتقــل نامبــرده نیــز طبــق ســند قطعــی شــماره 149037 
مــورخ 1387/08/06 دفتــر خانــه 16 الهیجــان تمامــی چهــار دانــگ از ششــدانگ را بــه آقــای 
حســن چراغــی الکمــه ســری منتقــل و مشــار الیــه نیــز طبــق ســند قطعــی شــماره 149139 
مــورخ 1387/08/19 دفتــر خانــه  16 الهیجــان تمامیــت چهــار دانــگ از ششــدانگ بــه آقــای 
منوچهــر نیــک پــور واگــذار نامبــرده نیــز طبــق ســند قطعــی 151041 مــورخ 1388/05/08 دفتــر 
ــه آقــای حســن چراغــی الکمــه ســری واگــذار  ــار دانــگ را ب ــه 16 الهیجــان تمامــی چه خان
ــورخ 1393/04/25  ــه شــماره 14551 م ــه وکالتنام ــا ارای ــور ب ــدی صحــت پ ــای مه ــوده  آق نم
دفتــر خانــه 1134 تهــران طــی در خواســت شــماره  116/98/924  مورخــه 98/01/26 منظــم 
بــه شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی  کــه بــه تاییــد دفتــر خانــه 47 ســیاهکل 
رســیده بعلــت جابجایــی اثاثیــه منــزل مســکونی مفقــود گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت 
ــق 1 مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی  ــذا مراتــب طب ــن اداره نمــوده اســت. .ل ــی را از ای المثن
قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع 
ــخ  ــزد خــود مــی باشــد از تاری ــه ن ــت اولی ــا وجــود اســناد مالکی ــع خویــش و ی ــه بنف معامل
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند 
ــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در غیــر  ــه  ب مالکیــت و یــا اصــل ســند معامل
اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد نمــود و اعتــراض ایشــان فقــط در مراجــع 

قضائــی قابــل رســیدگی خواهــد بــود.
تاریخ انتشار: 98/4/22
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آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیاهکل 

طبــق دســتور مــاده 14 قانــون ثبــت آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی 
ــی  ــی م ــر آگه ــه شــرح زی ــان ب ــاک بخــش 16 گی قســمتی از ام

گــردد.
1-پــاک ثبتــی 3 مفــروز از 1 ســنگ اصلــی 111 در مالکیــت 
خانمهــا فاطمــه  فــاح و فاطمــه فــاح اکبــر پــور )مشــاعا بالســویه( 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب خانــه روســتایی 
بــه مســاحت 16957/934 متــر مربــع  تاریــخ تحدیــد حــدود 
98/5/14 روز دوشــنبه ســاعت 9 صبــح  لــذا بموجــب مــاده 14 
قانــون ثبــت امالــک بدیــن وســیله بــه صاحبــان امــاک فــوق الذکــر 
و مجاوریــن آنهــا اعــام مــی شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 
آگهــی در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه هــر یــک از صاحبــان 
امــاک و یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تحدیــد حــدود حاضــر 
نباشــد مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت امــاک آنهــا بــا حــدود اظهــار 
ــراض  ــد. اعت ــد ش ــدود خواه ــد ح ــن تحدی ــرف مجاوری ــده از ط ش
ــای مــورد  ــا پاکه ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ب اشــخاص نســبت ب
تحدیــد بــر طبــق مــاده 120 قانــون ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود و 
ــد  ــه خواه ــدت 30 روز پذیرفت ــه م ــد ب ــس تحدی ــم صورتمجل تنظی
ــه  ــد مورخ ــاده واح ــل م ــره 2 ذی ــق تبص ــه طب ــح اینک ــد توضی ش
73/03/25 اعتــراض بــه تقاضــای ثبــت و تحدیــد حــدود )موضــوع 
مــواد 16 و 20 قانــون ثبــت( توســط معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت 

ــه مراجعــه ذیصــاح قضائــی صــورت مــی پذیــرد. ب
تاریخ انتشار: 98/4/22

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
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 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و امــاک عــادی 
و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده 
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس 
شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند 
مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد. قریــه 

ســیاهکل ســنگ اصلــی 84 بخــش 16 گیــان 
1- پــاک 2475 مفــروز از 213 در مالکیــت آقایــان رضــا فــرح شــاد و 
روح الــه ســلیمی ســیاهکل محلــه و اردشــیر شــبرنگ بنکــی هــر کــدام 
بــه نســبت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر 
مغــازه بــه مســاحت 86/92 متــر مربــع مالکیــت آقــای هاشــم اخــوان  
ــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع  ل
ــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته  نســبت ب
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مدت 
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای 
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب مــدت قان

نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/22   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 139760318013002801 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
-1397/10/29 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن تکلیف 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه 
ــی 813  ــاک فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب مســاحت 538/71 مت
ــه ســیاهکل  ــع در قری ــی 98واق ــاک 61 ســنگ اصل ــروز از پ مف
محلــه بخــش 16 گیــان در مالکیــت آقــای قهرمــان رجبــی رزدره 
اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده 
اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود 
ملــک فــوق در روز ســه شــنبه مــورخ 98/5/15 ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه 
کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود بــه اســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتراض 
ــد  ــت نمای ــید دریاف ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب خ
بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر 
داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ــی  ــه مرجــع ذیصــاح قضای ــاه دادخواســت ب ظــرف مــدت یکم
ــا نماینــده قانونــی  تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ی
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــد.   ــلیم نمای ــت تس ــه ادراه ثب ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس تقدی
ــر  ــی را براب ــات ثبت ــراض عمی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب اداره ثب

ــررات ادامــه خواهــد داد. مق
تاریخ انتشار: 98/4/22

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار   4211

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه اینکــه در اجــرای م  نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا  
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریــه حاجــی رودبــار ســنگ اصلــی 100 بخــش 16 گیــان 1- پــاک 
955 مفــروز از 17 در مالکیــت آقــای ایمــان کاوه دیلمــی ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
199/40 مربــع از مالکیــت  مرتضــی  اکبــری دیلمــی لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد می 
توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی 
ــس از  ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع آن را ب
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان تقاضــای م

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/22  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل     3951

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
 13986031819001262 و   139860318019001260 شــماره  رای  برابــر 
-1398/03/05هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض  متقاضــی آقــای 
کریــم شــریفی نیــا فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 36 صــادره از 
ــه شــماره  ــد ب ــد محم ــی زحمــت کــش لیســار فرزن ــای عل ــش و آق تال
شناســنامه 32صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه 
و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 1010متــر مربــع پــاک فرعــی 
1365 از 16 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 640 واقــع در قریــه 
ــای ســلیمان  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری لیســار بخــش 28 گی
ــت   ــور اطــاع در دو نوب ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل زحمتکــش محــرز گردی
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــه  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض 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: 1398/04/22    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/05
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     4221

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه مســاحت  ــی ب ــان احداث ــر اعی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــت ششــدانگ ی ــناد مالکی اس
ششــدانگی هفــت هــزار متــر مربــع بشــماره پــاک 7 مفــروز از 1 واقــع در قریــه کلنــدی ســنگ 
اصلــی 124 بخــش 16 گیــان ذیــل ثبــت 9347 صفحــات 292 و 295 و 298 دفتــر 16/83 
بشــماره مسلســل 0199775 و 019976 و 019977 بنــام محمــد علــی یزدانــی ســاداتی و 
محمــد گنجــی گولــک و محــرم گنجــی گولــک هــر کــدام دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ صــادر 
ــه 16  ــر خان ــورخ 1387/07/30 دفت ــی شــماره 148995 م ــر ســند قطع ــد براب و تســلیم گردی
الهیجــان آقایــان محمــد و محــرم شــهرت  جملگــی گنجــی گولــک چهــار دانــگ از ششــدانگ 
قطعــا بــه آقــای کامبیــز پــاک نعمــت منتقــل نامبــرده نیــز طبــق ســند قطعــی شــماره 149037 
مــورخ 1387/08/06 دفتــر خانــه 16 الهیجــان تمامــی چهــار دانــگ از ششــدانگ را بــه آقــای 
حســن چراغــی الکمــه ســری منتقــل و مشــار الیــه نیــز طبــق ســند قطعــی شــماره 149139 
مــورخ 1387/08/19 دفتــر خانــه  16 الهیجــان تمامیــت چهــار دانــگ از ششــدانگ بــه آقــای 
منوچهــر نیــک پــور واگــذار نامبــرده نیــز طبــق ســند قطعــی 151041 مــورخ 1388/05/08 دفتــر 
ــه آقــای حســن چراغــی الکمــه ســری واگــذار  ــار دانــگ را ب ــه 16 الهیجــان تمامــی چه خان
ــورخ 1393/04/25  ــه شــماره 14551 م ــه وکالتنام ــا ارای ــور ب ــدی صحــت پ ــای مه ــوده  آق نم
دفتــر خانــه 1134 تهــران طــی در خواســت شــماره  116/98/924  مورخــه 98/01/26 منظــم 
بــه شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی  کــه بــه تاییــد دفتــر خانــه 47 ســیاهکل 
رســیده بعلــت جابجایــی اثاثیــه منــزل مســکونی مفقــود گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت 
ــق 1 مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی  ــذا مراتــب طب ــن اداره نمــوده اســت. .ل ــی را از ای المثن
قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع 
ــخ  ــزد خــود مــی باشــد از تاری ــه ن ــت اولی ــا وجــود اســناد مالکی ــع خویــش و ی ــه بنف معامل
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند 
ــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در غیــر  ــه  ب مالکیــت و یــا اصــل ســند معامل
اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد نمــود و اعتــراض ایشــان فقــط در مراجــع 

قضائــی قابــل رســیدگی خواهــد بــود.
تاریخ انتشار: 98/4/22

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار        4208

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیاهکل 

طبــق دســتور مــاده 14 قانــون ثبــت آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی 
ــی  ــی م ــر آگه ــه شــرح زی ــان ب ــاک بخــش 16 گی قســمتی از ام

گــردد.
1-پــاک ثبتــی 3 مفــروز از 1 ســنگ اصلــی 111 در مالکیــت 
خانمهــا فاطمــه  فــاح و فاطمــه فــاح اکبــر پــور )مشــاعا بالســویه( 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب خانــه روســتایی 
بــه مســاحت 16957/934 متــر مربــع  تاریــخ تحدیــد حــدود 
98/5/14 روز دوشــنبه ســاعت 9 صبــح  لــذا بموجــب مــاده 14 
قانــون ثبــت امالــک بدیــن وســیله بــه صاحبــان امــاک فــوق الذکــر 
و مجاوریــن آنهــا اعــام مــی شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 
آگهــی در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه هــر یــک از صاحبــان 
امــاک و یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تحدیــد حــدود حاضــر 
نباشــد مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت امــاک آنهــا بــا حــدود اظهــار 
ــراض  ــد. اعت ــد ش ــدود خواه ــد ح ــن تحدی ــرف مجاوری ــده از ط ش
ــای مــورد  ــا پاکه ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ب اشــخاص نســبت ب
تحدیــد بــر طبــق مــاده 120 قانــون ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود و 
ــد  ــه خواه ــدت 30 روز پذیرفت ــه م ــد ب ــس تحدی ــم صورتمجل تنظی
ــه  ــد مورخ ــاده واح ــل م ــره 2 ذی ــق تبص ــه طب ــح اینک ــد توضی ش
73/03/25 اعتــراض بــه تقاضــای ثبــت و تحدیــد حــدود )موضــوع 
مــواد 16 و 20 قانــون ثبــت( توســط معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت 

ــه مراجعــه ذیصــاح قضائــی صــورت مــی پذیــرد. ب
تاریخ انتشار: 98/4/22
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
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 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و امــاک عــادی 
و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده 
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس 
شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند 
مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد. قریــه 

ســیاهکل ســنگ اصلــی 84 بخــش 16 گیــان 
1- پــاک 2475 مفــروز از 213 در مالکیــت آقایــان رضــا فــرح شــاد و 
روح الــه ســلیمی ســیاهکل محلــه و اردشــیر شــبرنگ بنکــی هــر کــدام 
بــه نســبت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر 
مغــازه بــه مســاحت 86/92 متــر مربــع مالکیــت آقــای هاشــم اخــوان  
ــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع  ل
ــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته  نســبت ب
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مدت 
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای 
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب مــدت قان

نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/22   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/5
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 139760318013002801 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
-1397/10/29 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن تکلیف 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه 
ــی 813  ــاک فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب مســاحت 538/71 مت
ــه ســیاهکل  ــع در قری ــی 98واق ــاک 61 ســنگ اصل ــروز از پ مف
محلــه بخــش 16 گیــان در مالکیــت آقــای قهرمــان رجبــی رزدره 
اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده 
اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود 
ملــک فــوق در روز ســه شــنبه مــورخ 98/5/15 ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه 
کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود بــه اســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتراض 
ــد  ــت نمای ــید دریاف ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب خ
بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر 
داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ــی  ــه مرجــع ذیصــاح قضای ــاه دادخواســت ب ظــرف مــدت یکم
ــا نماینــده قانونــی  تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ی
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــد.   ــلیم نمای ــت تس ــه ادراه ثب ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس تقدی
ــر  ــی را براب ــات ثبت ــراض عمی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب اداره ثب

ــررات ادامــه خواهــد داد. مق
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان آپارتمــان )وضعیــت خــاص 
ــیمتر  ــک دس ــل  و ی ــر و چه ــاه و دو مت ــاحت پنج ــه مس ــق ( ب طل
ــار مجــزی  ــود و چه ــه شــماره پــاک ســه هــزار و دویســت ن ــع ب مرب
ــی  ــی از ســنگ اصل ــار فرع ــاد و چه ــزار و پانصــد و هفت شــده از دو ه
ــام مقصــود  ــان بن ــه کلســر بخــش 16 گی ــع در قری ــک واق ســی و ی
قنبــر پــور کلنادانــی بشــماره مسلســل 91/208432/ج صفحــه 4 ذیــل 
ــد  ــلیم گردی ــادر و تس ــت ص ــند مالکی ــر 16/143 س ــت 18035 دفت ثب
ــه  ــر خان ــورخ 1392/03/21 دفت ــماره 14454 م ــی ش ــند رهن ــر س براب
اســناد رســمی شــماره 176 شهرســتان ســیاهکل در قبــال مبلــغ 
258/747/858 ریــال بمــدت 156 مــاه نــزد بانــک مســکن ســیاهکل 
ــماره 116/98/55  ــت ش ــی در خواس ــرده ط ــد نامب ــی باش ــن م در ره
ــت  ــت دریاف ــهود جه ــهادت ش ــرم ش ــه ف ــم ب ــه 98/01/05 منض مورخ
ســند المثنــی کــه بــه تاییــد دفتــر خانــه 176 ســیاهکل رســیده بعلــت 
ــده و تقاضــای ســند  ــود گردی ــزل مســکونی مفق ــه من ــی اثاثی جابجای
ــق  ــب طب ــذا مرات ــت. .ل ــوده اس ــن اداره نم ــی را از ای ــت المثن مالکی
1  مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر 
ــه  ــا وقــوع معامل کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی و ی
بنفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض 
خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه  
بــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در غیــر اینصــورت برابــر 
مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد نمــود و اعتــراض ایشــان فقــط در 

ــود. ــل رســیدگی خواهــد ب مراجــع قضائــی قاب
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه  ــک قطع ــان ی ــه و اعی ــدانگ عرص ــت شش ــند مالکی س
ــود و  ــر ن ــاه و دو مت ــت و پنج ــاحت دویس ــه مس ــن ب زمی
ــی از 423  ــاک 680 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــیمتر مرب دو دس
ســنگ اصلــی 38 واقــع در قریــه خــرارود بخــش 16 گیــان 
بنــام خانــم الهــام الــه دادیــان فاورجانــی بشــماره مسلســل 
ــر  ــت 21579 دفت ــل ثب ــه 352 ذی 328284/ج /93 صفح
ــی در  ــرده ط ــت نامب ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس 16/167 ص
خواســت مدعــی فقــدان اصــل ســند مالکیــت طــی در 
خواســت شــماره 1169/98/80 مورخــه 98/01/06 منضــم بــه 
فــرم شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی کــه بــه 
تاییــد دفتــر خانــه 219 ســیاهکل رســیده بعلــت جابجایــی 
ــده و تقاضــای ســند  ــود گردی ــزل مســکونی مفق ــه من اثاثی
مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت. .لــذا مراتــب 
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آیی ــر اســاس م ب
منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی 
ــا  ــش و ی ــع خوی ــه بنف ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق مدع
وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض 
خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند 
معاملــه  بــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در 
ــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد  غیــر اینصــورت براب
ــل  ــی قاب ــع قضائ ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت نم

ــود. رســیدگی خواهــد ب
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه  ــک قطع ــان ی ــه و اعی ــدانگ عرص ــت شش ــند مالکی س
ــه  ــاه و ن ــر و پنج ــود مت ــت و ن ــاحت دویس ــه مس ــن ب زمی
دســیمتر مربــع بــه شــماره پــاک 679 فرعــی از 423 ســنگ 
اصلــی 38 واقــع در قریــه خــرارود بخــش 16 گیــان بنــام 
ملــک الســادات میــر لوحــی فاورجانــی بشــماره مسلســل 
328297/ج/93 صفحــه 349 ذیــل ثبــت 21578 دفتــر 
16/167 صــادر و تســلیم گردیــده اســت نامبــرده طــی 
در خواســت مدعــی فقــدان اصــل ســند مالکیــت طــی 
درخواســت شــماره 116/9897 مورخــه 98/01/06منضــم بــه 
فــرم شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی کــه بــه 
تاییــد دفتــر خانــه 219 ســیاهکل رســیده بعلــت جابجایــی 
ــده و تقاضــای ســند  ــود گردی ــزل مســکونی مفق ــه من اثاثی
مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت. .لــذا مراتــب 
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آیی ــر اســاس م ب
منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی 
ــا  ــش و ی ــع خوی ــه بنف ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق مدع
وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض 
خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند 
معاملــه  بــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در 
ــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد  غیــر اینصــورت براب
ــل  ــی قاب ــع قضائ ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت نم

ــود. رســیدگی خواهــد ب
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه مســاحت  ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــه  ــع ب ــت دســیتمتر مرب ــر و پنجــاه و هف ــار مت ــزار و چه یکه
شــماره پــاک 113 مفــروز از 52 از ســنگ اصلــی 89 واقــع در 
قریــه علــی بیــگ ســرا بخــش 16 گیــان ذیــل ثبــت 15058 
صفحــه 403 دفتــر 16/123 بشــماره مسلســل 267053 بنــام 
مریــم شــاه پنــاه ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد برابــر 
ــه  ــر خان ــورخ 1392/06/01 دفت ســند قطعــی شــماره 3161 م
47 ســیاهکل بــه آقــای رضــا دبســتانی منتقــل نامبــرده طــی 
در خواســت شــماره 116/98/1308 مورخــه 98/02/05 منضــم 
بــه فــرم شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی 
ــت  ــیده بعل ــیاهکل رس ــه 219 س ــر خان ــد دفت ــه تایی ــه ب ک
جابجایــی اثاثیــه منــزل مســکونی مفقــود گردیــده و تقاضــای 
ــذا  ــت. .ل ــوده اس ــن اداره نم ــی را از ای ــت المثن ــند مالکی س
ــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی  مراتــب  طبــق 1ب
ــی و  ــم از حقیق ــر کــس اع ــت منتشــر چنانچــه ه ــون ثب قان
ــش  ــع خوی ــه بنف ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق ــی مدع حقوق
ــد  ــی باش ــود م ــزد خ ــه ن ــت اولی ــناد مالکی ــود اس ــا وج و ی
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد 
ــا  ــت و ی ــه اصــل ســند مالکی ــا ارائ ــا ب ــراض خــود را کتب اعت
اصــل ســند معاملــه  بــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت 
نمایــد. در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام 
ــی  ــع قضائ ــط در مراج ــراض ایشــان فق ــود و اعت ــد نم خواه

ــود. ــل رســیدگی خواهــد ب قاب
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فشارخون۷۰هزارنفردراندیمشکپایششد
فرماندار شهرستان اندیمشک گفت: فشار خون 70 هزار نفر از مردم اندیمشک در طرح ملی کنترل فشار خون، پایش 
شد. پیمان جهانگیری افزود: هفت هزار و 3۵۱ نفر بیمار فشارخونی شناسایی و از این تعداد نزدیک به پنج هزار نفر 
درمان شدند.وی گفت: افراد مستعد به فشارخون ۱۵ هزار و 300 نفر بودند که شناسایی و مشاوره های الزم را دریافت 

کردند.

ــر کشــور  ــان دخت ــال دســته ۲ نوجوان مســابقات والیب
ــوان  ــه عن ــاهرود ب ــم ش ــی تی ــا قهرمان ــه ب ــر جمع ظه

ــید. ــان رس ــه پای ــمنان ب ــتان س ــده اس نماین
بــا  شــاهرود  شهرســتان  والیبــال  هیــأت  رئیــس 
ــم  ــان ۲ تی ــی می ــابقه پایان ــزاری مس ــه برگ ــاره ب اش
ســمنان و آذربایجــان غربــی اظهــار داشــت: در نهایــت 
تیــم ســمنان تواســت بــا نتیجــه قاطــع ســه بــر صفــر 
ــر  ــاوه ب ــا ع ــد ت ــت ده ــی را شرکس ــان غرب آذربایج
راهیابــی بــه مســابقات دســته یــک، عنــوان قهرمانــی 

ــد. ــود کن ــز از آن خ ــا را نی ــن رقابت ه ای
اکبــر یوســف زاده بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن 
ــل  ــم چهارمح ــان ۲ تی ــدی می ــدار رده بن ــابقه دی مس
ــا  ــارس ب ــم ف ــت: تی ــراز داش ــارس اب ــاری و ف وبختی
ــکوی  ــر س ــف، ب ــم حری ــر تی ــر صف ــه ب ــت س شکس

ــتاد. ــابقات ایس ــن مس ــوم ای س
اســتان های  از  تیــم   ۱0 بــه حضــور  اشــاره  بــا  وی 
ــح  ــابقات، تصری ــن دوره از مس ــور در ای ــف کش مختل
بختیــاری،  و  چهارمحــال  تیم هــای ســمنان،  کــرد: 
قزویــن،  غربــی،  آذربایجــان  همــدان،  کرمانشــاه، 
فــارس، بوشــهر، لرســتان و کردســتان بــه مــدت یــک 
ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــج تیمــی ب ــروه پن ــه در ۲ گ هفت

رقابت هــای والیبــال قهرمانــی دســته ۲ نوجوانــان 
ــاهرود  ــی ش ــه میزبان ــر ب ــا ۲۱ تی ــور ۱۵ ت ــر کش دخت

ــد. ــزار ش برگ
شــاهرود ســال گذشــته نیــز میزبانــی رقابت هــای 
ــن  ــت. ای ــده داش ــر عه ــران را ب ــد دخت ــال امی والیب
شهرســتان هــر ســال میزبــان برگــزاری تعــدادی 
اردوی  نیــز  و  ملــی  تیــم  ورزشــی  رشــته های  از 
تیم هــای گوناگــون کشــور در ســطح ملــی اســت.

ــی  ــد صنعت ــزار و 69 واح ــک ه ــه ی ــا اینک ب
ــن  ــود دارد از ای ــتان وج ــه در اس دارای پروان
تعــداد 7۵۵ واحــد بــا ظرفیــت مختلــف 

فعالیــت می کننــد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
اردبیــل در جلســه بررســی واحدهای مســتقر 
ــان  ــا بی ــتان ب ــی اس ــهرک های صنعت در ش
اینکــه ۱۱6 واحــد صنایــع تبدیلــی از ســازمان 
ــت:  ــد، گف ــوز گرفته ان ــاورزی مج ــاد کش جه
طبــق آمــار ارایــه شــده بــا تامیــن یــک هــزار 
و 636 میلیــارد ریــال اعتبــار ۱66 واحــد 
ــا اشــتغال۲ هــزار و ۵96 نفــر بــه  صنعتــی ب

چرخــه تولیــد بــاز مــی گردنــد.
ــاالی  ــرح ب ــزود: ۱06 ط ــزی اف ــگ عزی ارژن

60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــوزه 
کشــاورزی در اســتان در حــال اجراســت 
ضمــن اینکــه 66 واحــد تولیــدی توســط 
بانک هــای عامــل تملــک شــده بایــد تعییــن 
ــرد: ۲7 طــرح در  ــان ک ــف شــود.وی بی تکلی
حــوزه صنعــت و هشــت مــورد نیــز در بخــش 
گردشــگری در ســال جــاری بــه بهره بــرداری 
ــال  ــا س ــزی ت ــد.عزیزی برنامه ری ــی رس م
۱۴0۴ در حــوزه هــای مختلــف بــرای ایجــاد 
اشــتغال و تولیــد را جــز الویت هــای اســتان 
ذکــر کــرد و گفــت: افزایــش کشــت گلخانــه 
قــرار  کار  دســتور  در  شهرســتان ها  در  ای 
ــا  ــار ت ــد ســه هــزار و ۵۲۴ هکت ــه و بای گرفت
ایــن ســال کشــت گلخانه ای داشــته باشــیم.

ــه اینکــه در ســال جــاری 300  ــا اشــاره ب او ب
هکتــار بــرای کشــت گلخانــه ای هدف گــذاری 
شــده اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه محدودیــت 
منابــع آبــی، افزایــش راندمــان تولیــد در 
ــدار  ــه ای و ایجــاد اشــتغال پای کشــت گلخان
ــه ســمت ایجــاد  ــد ســرمایه گذاری هــا ب بای
ســوله های گلخانــه و کشــت محصــوالت 

ــود. ــوق داده ش ــه ای س گلخان
عزیــزی اضافــه کــرد: 9۵ درصــد از واحدهــای 
شــهرک های صنعتــی را صنایــع کوچــک، 
ــد  ــط و 6/۲ درص ــع متوس ــد صنای ۴/۲ درص
صنایــع بــزرگ تشــکیل مــی دهــد و بایــد بــه 
ســمت تولیــد و جــذب ســرمایه گــذار حرکت 

کنیــم.

سـتاد بازسـازی بنیـاد مسـکن فارس بـه عنـوان بنیاد 
معیـن اسـتان خوزسـتان در ایـن اسـتان فعال اسـت 
و در بیـش از ۵0 درصـد از واحدهـای آسـیب دیـده 
شهرسـتان شوشـتر کار تعمیـرات را بـه پایـان رسـانده 

است.
عطا هللا زمانی مدیر کل بنیاد مسـکن اسـتان فارس با 
تقدیـر از تاش شـبانه روزی نیروهای جهادی و خدوم 
بنیـاد مسـکن فـارس در اسـتان خوزسـتان افـزود: از 
مجموع یک هزار و ۵۴0 واحد مسـکونی معرفی شـده 
کـه نیازمنـد احداث مجـدد یا تعمیـرات اساسـی بوده 
اسـت، تـا کنـون بـرای ۸97 واحد عقـد قرار داده شـده 

تـا بتواننـد تسـهیات الزم را دریافت کنند.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس با بیـان اینکه 
ایـن تعـداد حـدود 60 درصـد از واحـد هـای نیازمنـد 

احـداث مجـدد یـا تعمیـرات اساسـی را تشـکیل مـی 
دهنـد افـزود: مشـارکت و همراهـی مـردم شهرسـتان 
شوشـتر و سـاکنان شهرهای گوریه و شـعیبیه که بنیاد 
مسـکن فـارس مسـوولیت بازسـازی و تسـهیل گیری 
اعطـای تسـهیات در ایـن مناطـق را بـر عهـده دارد کم 

نظیـر و مثـال زدنی اسـت.
مهنـدس زمانـی اضافه کـرد: کار آوار بـرداری در مناطق 
آسـیب دیـده سـه شـهر و ۱۴ روسـتا در شهرسـتان 
شوشـتر با مشـارکت سـتاد معین بنیاد مسکن فارس 
در حـال انجـام اسـت و برای 30۴ واحد روسـتایی این 
شهرسـتان کار پیـاده کـردن نقشـه و اجرای پـی انجام 

شـده است.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس با بیـان اینکه 
کارشناسـان بنیاد مسـکن فـارس از ابتدای بروز سـیل 

در خوزسـتان کار ارزیابـی واحدهـای خسـارت دیـده را 
هـم انجـام داده انـد اضافـه کـرد: در 39 روسـتا و یـک 
شـهر در شهرسـتان شوشـتر نیـز عملیـات بهسـازی و 
بازسـازی در مرحلـه آرموتـور بندی اسـت، همچنین کار 
پـی سـازی، شـناژ بنـدی و کرسـی بنـدی نیـز در یـک 

شـهر و ۲۴ روسـتا انجام شـده اسـت.
زمانـی ادامـه داد: بـا مشـارکت سـتاد معیـن بنیـاد 
مسـکن فارس به عنوان بنیاد معین اسـتان خوزسـتان 
برای ۲93 واحد روسـتایی و 76۱ واحد شـهری اسـتان 
خوزسـتان کار تعمیـرات واحـد های آسـیب دیـده آغاز 
و ایـن عملیـات در ۱۸0 واحـد روسـتایی و 3۴7 واحـد 

مسـکونی شـهری به پایان رسـید.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس همچنیـن بـا 
پرداخـت  بـرای  عامـل  بانکهـای  مشـارکت  از  تقدیـر 

شهرسـتان  دیـده  آسـیب  واحدهـای  بـه  تسـهیات 
شوشـتر افـزود: ۲ هـزار و ۵۵۴ واحد مسـکونی در این 
شهرسـتان بـرای دریافـت تسـهیات به بانـک معرفی 
شـده، بـرای یـک هـزار و ۱۲۱ واحد قـرارداد تسـهیات 
منعقـد گردیـده و ۴37 واحـد روسـتایی و ۲۸ واحـد 
شـهری تسـهیات را دریافـت کـرده اند.همچنین برای 
یـک هـزار و 7۲۱ واحد روسـتایی و 696 واحد شـهری 

وام بـا عـوض درخواسـت شـده اسـت.
بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس بـه عنـوان سـتاد معین 
بـرآورد  و  ارزیابـی  کار  خوزسـتان  اسـتان  بازسـازی 
بازسـازی  در  مسـاعدت  همچنیـن  و  هـا  خسـارت 
مناطـق آسـیب دیـده از سـیل فروردیـن ماه امسـال را 
در شـهرهای گوریـه و شـعیبیه شهرسـتان شوشـتر در 

اسـتان خوزسـتان را بـه عهـده دارد.

۷۵۵ واحد صنعتی در استان اردبیل فعال است

 تعمیرات نیمی از واحدهای آسیب دیده سیل خوزستان به پایان رسید

۲۰۰۰بستهلوازمخانگی
بینسیلزدگان

لرستانتوزیعمیشود
مدیـر عامـل جمعیـت هـال احمر 
بسـته  ۲هـزار  گفـت:  لرسـتان 
لـوازم خانگـی از محـل کمک هـای 
مردمـی بـه جمعیـت هـال احمـر 
فـردا  از  کـه  اسـت  شـده  آمـاده 
توزیـع  اسـتان  زدگان  سـیل  بیـن 

. د می شـو
صـارم رضایـی در جمـع خبرنگاران 
سـیاب  دنبـال  بـه  کـرد:  اظهـار 
ویرانگـر کـه فروردیـن ماه امسـال 
مختلـف  مناطـق  از  بسـیاری  در 
باعـث  و  آمـد  وجـود  بـه  لرسـتان 
ایجـاد خسـارت زیادی بـه مردم و 
از بیـن رفتـن لـوازم زیسـتی شـد، 
محـل  از  احمـر  هـال  جمعیـت 
کشـور  مـردم  نقـدی  کمک هـای 
۲ هـزار بسـته لـوازم خانگـی تهیـه 
کـرده اسـت کـه از فـردا بـا حضـور 
احمـر  هـال  جمعیـت  رئیـس 
کشـور بین سـیل زدگان در لرستان 

می شـود. توزیـع 
شـامل  اقـام  ایـن  افـزود:  وی 
یخچـال، گاز، فـرش و پتو هسـتند 
کـه تـاش شـد همـه آنهـا از بیـن 
تهیـه شـود. ایرانـی  تولیدکننـدگان 

احمـر  مدیرعامـل جمعیـت هـال 
نوعدوسـت  لرسـتان گفـت: مـردم 
بـه  خوبـی  کمک هـای  کشـورمان 
داشـتند  اسـتان  زده  سـیل  مـردم 
از  آنهـا  همـکاری  بـا  توانسـتیم  و 
ابتـدای بحـران کمک های شـایانی 

را بـه سـیل زدگان ارائـه دهیـم.

دختراننوجوانلرستان 
شاهرودیقهرمان

رقابتهایلیگوالیبال
دست۲کشورشدند

بوم گردی؛ گردشگری یادمان در گیالن

وستاهایگیالناگرچهباهمهصفاوسادگیامروزطعمهزمینخوارانشدهامابومگردی،گردشگرینوینیاست

روسـتاهای گیـان اگرچـه بـا همـه صفـا و 
سـادگی امـروز طعمـه زمین خـواران شـده 
اسـت  نوینـی  بوم گـردی، گردشـگری  امـا 
کـه حـاوت یادمان هـای کهـن و خـوش 
مردمـان ایـن سـرزمین را برای گردشـگران 

داخلـی و خارجـی تداعـی می کنـد.
روسـتا در فرهنـگ مـردم سـرزمینمان بـه 
موجـب عطـر طبیعـت، سـادگی و صفایش 
نمـاد زندگـی اسـت و روسـتاهای گیـان 
هنوز به سـبب اقلیم و تاش روستاییان در 
هـر فصـل تصاویـری خلـق می کننـد که به 
نقش نقاشـان چیره دسـت می ماند؛ کوچه 
باغ هایـی فـراخ برای بخشـش طعـم لذت 
آواهـا و نواها، شـالی و بـاران و جنگل، عطر 
خـوش برنـج هیزمـی و … هـزاران گیرایی 
کـه هـر کدامش اگـر در یکی از کشـورهای 
دور بـود امـروز خـود به تنهایی شـاید چرخ 

اقتصـاد می رانـد.

و  صفـا  از  همـواره  مردمانمـان  ذهـن 
روسـتایی  باغ هـای  کوچـه  شـاعرانگی 
اشـتیاق  در  بـوم گـردی،  و  نبـوده  خالـی 
همیـن نوسـتالژی و عطر خـوش دیوارهای 
تنـور،  داغ  هیـزم  خـورده،  بـاران  کاهگلـی 
چشـمه های جوشـان و گاوهای شیرافشان 
در صـدر گونه هـای گردشـگری تخصصـی 
گیـان قـرار گرفتـه اسـت؛ البتـه گاه دلمان 
جـوی  و  جسـت  در  وقتـی کـه  می گیـرد 
ایـن نوسـتالژی در دل عمیق تریـن فضـای 
روسـتایی نیز بـا معماری دلگیر شـهر رو به 

می شـویم. رو 
از  یکـی  امـروزه  روسـتایی  گردشـگری 
مردمی تریـن اشـکال گردشـگری اسـت و 
فعالیت هـا و گونه هـای مختلف گردشـگری 
در محیط هـای روسـتایی و پیرامـون آنهـا 
کـه دربردارنـده آثـار مثبـت یـا منفـی برای 
محیـط زیسـت روسـتا، انسـان و طبیعـت 

اسـت را شـامل می شـود.

بومگردیوجلوگیریازفروش
زمینهایکشاورزی

دکتـرای  دوسـت  افاکیـان  مجتبـی 
گردشـگری روسـتایی معتقـد اسـت: اگـر 
چـه ارائـه بوم گـردی از سـال ۲0۱۵ با عنوان 
سـفری مسـئوالنه بـه جاذبه هـای طبیعی و 
همـراه شـدن بـا ویژگی هـای فرهنگـی یک 
سـرزمین بمنظـور تجربـه کهن داشـت های 
نـوع  ایـن  امـا  شـده  مطـرح  مردمـان 
گردشـگری بواسـطه گیرایی های روستایی، 
همیشـه مـورد توجـه گردشـگران در گیـان 

بـوده اسـت.
وی اظهـار داشـت: اگرچـه بنـا بـه تعاریـف، 
پیشـرفت  فرصـت  ایجـاد  بـا  بـوم گـردی 
عنـوان  بـه  می توانـد  اقتصـادی  توسـعه  و 
درآمـدی  منابـع  سـایر  بـرای  جایگزینـی 
مـردم منطقـه محسـوب شـود و همچنیـن 

فرصـت غنیمتـی برای جلوگیـری از فروش 
از  جلوگیـری  و  کشـاورزی  زمین هـای 
مهاجرت روسـتاییان اسـت اما توسـعه بوم 
گـردی ارتباطی مسـتقیم بـا آمـوزش دارد.

وی ادامـه داد: بوم گـردی مادامی می تواند 
منجـر بـه توسـعه پایـدار باشـد کـه موضوع 
آمـوزش هـم بـرای مـردم محلـی و هـم 
گردشـگران مـورد تاکید قـرار گرفته باشـد.

حسخوشایندروستاگردی
ذهـن مردمـان مـا از خاطره خوش روسـتا 
خالـی نمی شـود امـا دلمـان می گیـرد آن 
هنـگام کـه گاه و بـی گاه خبـر اضمحـال 
آب  مـی رود؛  فزونـی  بـه  رو  طبیعـت 
می خشـکند،  رودخانه هـا  اسـت،  کـم 
جنگل هایمـان زخمـی خشـونت اره برقـی 
هاسـت، شـالیزارهایمان زیر آهن و سیمان 
چهـره  روز  بـه  روز  و  می شـوند  لگدکـوب 
خـوش روسـتاهایمان بـا معمـاری خشـن 

نـوا می شـود. شـهری هـم 
دانـش  نیـز  ماسـوله  علیدوسـت  بابـک 
روسـتایی  گردشـگری  دکتـرای  آموختـه 
اسـت و می گویـد: بـوم گـردی و معمـاری 
روسـتایی یکـی از جاذبه هایـی اسـت که به 
واسـطه حس خوش روستا و روستاگردی، 
هیاهـوی  از  دوری  و  فرهنـگ  اصالـت، 
شهرنشـینی مورد اقبال گردشـگران داخلی 
و خارجی اسـت و اسـتقبال از مـوزه میراث 
روسـتایی و تجربـه زندگـی یکصـد سـال 
گذشـته روسـتاییان گیـان، خود گـواه این 

اشـتیاق اسـت.
بـوم  اقامتگاه هـای  می دهـد:  ادامـه  وی 
در  کـه  هسـتند  اقامتگاه هایـی  گـردی، 
بافت هـای  طبیعـی،  بکـر  محیط هـای 
بـا  و  تاریخـی شـهرها  بافـت  و  روسـتایی 
زیسـت  ضوابـط  سـطح  باالتریـن  رعایـت 
محیطـی و بـه شـکلی سـازگار بـا معمـاری 
بومـی و سـیمای طبیعـی منطقـه احـداث 
شـده و ضمـن حداکثـر تعامـل بـا جامعـه 

محلـی، زمینـه حضـور و اقامت گردشـگران 
را بـا کیفیتـی قابـل قبـول و تعریـف شـده 

مـی آورد. فراهـم 
اسـاس  همیـن  بـر  می دهـد:  ادامـه  وی 
گردشـگرانی کـه در پـی حـس خوشـایند 
روسـتا در بـوم گـردی بـا نشـانه های بـارز 
شـهری،  معمـاری  همچـون  شهرنشـینی 
پوشـش اسـتحاله شـده، یکـی شـدن بـا 
می شـوند؛  مواجـه  شهرنشـینی  فرهنـگ 
بـه طـور حتـم دچـار ناخرسـندی شـده و 
انتخـاب  را  گردشـگری  از  دیگـر  گونـه ای 

. می کننـد

افزایشگردشگرانگیالن؛
فرصتیبرایرونقکسبوکار

روستایی
نمی تـوان از امیـد خالـی شـد چرا کـه هنوز 
شـالی هـا بـر مـی آینـد، آوازه هیرکانیـان 
هزاران سـاله اسـتوار شـهرت جهانـی یافته 
فرادسـت  در  نقاطـی  در  اگرچـه  رودهـا  و 
تحلیـل رفتـه، امـا در نقاطی دیگـر هنوز هم 
پـر مـی خروشـند؛ هنـوز جنـگل و دریـا و 
بـاران شناسـه گیان اسـت و عطـر غذاهای 
مادربزرگانـش بـا ثبـت در شـهرهای خـاق 
یونسـکو آوازه جهانـی یافتـه و از همیـن رو، 
بـوم گـردی در اولویـت برنامه های اسـتانی 

قـرار گرفته اسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری گیان نیز در این بـاره می گوید: 
ایجـاد فرصت در صنعت گردشـگری از روی 
آوردن جوامـع محلـی بـه کسـب و کارهـای 
دیگـر جلوگیـری می کنـد؛ امروزه در پاسـخ 
به میل و اشـتیاق رو به رشـد سـفر کردن و 
عاقـه بـه طبیعت گـردی در راسـتای حفظ 
محیـط زیسـت و پایـداری زیسـت بـوم و 
فرهنـگ مناطـق گردشـگری، مفهومی نو به 
نـام بوم گردی و سـفر مسـئوالنه به طبیعت 

ظهور کرده اسـت.

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان آپارتمــان )وضعیــت خــاص 
ــیمتر  ــک دس ــل  و ی ــر و چه ــاه و دو مت ــاحت پنج ــه مس ــق ( ب طل
ــار مجــزی  ــود و چه ــه شــماره پــاک ســه هــزار و دویســت ن ــع ب مرب
ــی  ــی از ســنگ اصل ــار فرع ــاد و چه ــزار و پانصــد و هفت شــده از دو ه
ــام مقصــود  ــان بن ــه کلســر بخــش 16 گی ــع در قری ــک واق ســی و ی
قنبــر پــور کلنادانــی بشــماره مسلســل 91/208432/ج صفحــه 4 ذیــل 
ــد  ــلیم گردی ــادر و تس ــت ص ــند مالکی ــر 16/143 س ــت 18035 دفت ثب
ــه  ــر خان ــورخ 1392/03/21 دفت ــماره 14454 م ــی ش ــند رهن ــر س براب
اســناد رســمی شــماره 176 شهرســتان ســیاهکل در قبــال مبلــغ 
258/747/858 ریــال بمــدت 156 مــاه نــزد بانــک مســکن ســیاهکل 
ــماره 116/98/55  ــت ش ــی در خواس ــرده ط ــد نامب ــی باش ــن م در ره
ــت  ــت دریاف ــهود جه ــهادت ش ــرم ش ــه ف ــم ب ــه 98/01/05 منض مورخ
ســند المثنــی کــه بــه تاییــد دفتــر خانــه 176 ســیاهکل رســیده بعلــت 
ــده و تقاضــای ســند  ــود گردی ــزل مســکونی مفق ــه من ــی اثاثی جابجای
ــق  ــب طب ــذا مرات ــت. .ل ــوده اس ــن اداره نم ــی را از ای ــت المثن مالکی
1  مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر 
ــه  ــا وقــوع معامل کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی و ی
بنفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض 
خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه  
بــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در غیــر اینصــورت برابــر 
مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد نمــود و اعتــراض ایشــان فقــط در 

ــود. ــل رســیدگی خواهــد ب مراجــع قضائــی قاب
تاریخ انتشار: 98/4/22
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 همایون فالحتکار       4210

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه  ــک قطع ــان ی ــه و اعی ــدانگ عرص ــت شش ــند مالکی س
ــود و  ــر ن ــاه و دو مت ــت و پنج ــاحت دویس ــه مس ــن ب زمی
ــی از 423  ــاک 680 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــیمتر مرب دو دس
ســنگ اصلــی 38 واقــع در قریــه خــرارود بخــش 16 گیــان 
بنــام خانــم الهــام الــه دادیــان فاورجانــی بشــماره مسلســل 
ــر  ــت 21579 دفت ــل ثب ــه 352 ذی 328284/ج /93 صفح
ــی در  ــرده ط ــت نامب ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس 16/167 ص
خواســت مدعــی فقــدان اصــل ســند مالکیــت طــی در 
خواســت شــماره 1169/98/80 مورخــه 98/01/06 منضــم بــه 
فــرم شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی کــه بــه 
تاییــد دفتــر خانــه 219 ســیاهکل رســیده بعلــت جابجایــی 
ــده و تقاضــای ســند  ــود گردی ــزل مســکونی مفق ــه من اثاثی
مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت. .لــذا مراتــب 
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آیی ــر اســاس م ب
منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی 
ــا  ــش و ی ــع خوی ــه بنف ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق مدع
وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض 
خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند 
معاملــه  بــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در 
ــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد  غیــر اینصــورت براب
ــل  ــی قاب ــع قضائ ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت نم

ــود. رســیدگی خواهــد ب
تاریخ انتشار: 98/4/22

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار     4206

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه  ــک قطع ــان ی ــه و اعی ــدانگ عرص ــت شش ــند مالکی س
ــه  ــاه و ن ــر و پنج ــود مت ــت و ن ــاحت دویس ــه مس ــن ب زمی
دســیمتر مربــع بــه شــماره پــاک 679 فرعــی از 423 ســنگ 
اصلــی 38 واقــع در قریــه خــرارود بخــش 16 گیــان بنــام 
ملــک الســادات میــر لوحــی فاورجانــی بشــماره مسلســل 
328297/ج/93 صفحــه 349 ذیــل ثبــت 21578 دفتــر 
16/167 صــادر و تســلیم گردیــده اســت نامبــرده طــی 
در خواســت مدعــی فقــدان اصــل ســند مالکیــت طــی 
درخواســت شــماره 116/9897 مورخــه 98/01/06منضــم بــه 
فــرم شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی کــه بــه 
تاییــد دفتــر خانــه 219 ســیاهکل رســیده بعلــت جابجایــی 
ــده و تقاضــای ســند  ــود گردی ــزل مســکونی مفق ــه من اثاثی
مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت. .لــذا مراتــب 
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آیی ــر اســاس م ب
منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی 
ــا  ــش و ی ــع خوی ــه بنف ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق مدع
وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض 
خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند 
معاملــه  بــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در 
ــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد  غیــر اینصــورت براب
ــل  ــی قاب ــع قضائ ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت نم

ــود. رســیدگی خواهــد ب
تاریخ انتشار: 98/4/22

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار       4207

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه مســاحت  ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــه  ــع ب ــت دســیتمتر مرب ــر و پنجــاه و هف ــار مت ــزار و چه یکه
شــماره پــاک 113 مفــروز از 52 از ســنگ اصلــی 89 واقــع در 
قریــه علــی بیــگ ســرا بخــش 16 گیــان ذیــل ثبــت 15058 
صفحــه 403 دفتــر 16/123 بشــماره مسلســل 267053 بنــام 
مریــم شــاه پنــاه ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد برابــر 
ــه  ــر خان ــورخ 1392/06/01 دفت ســند قطعــی شــماره 3161 م
47 ســیاهکل بــه آقــای رضــا دبســتانی منتقــل نامبــرده طــی 
در خواســت شــماره 116/98/1308 مورخــه 98/02/05 منضــم 
بــه فــرم شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی 
ــت  ــیده بعل ــیاهکل رس ــه 219 س ــر خان ــد دفت ــه تایی ــه ب ک
جابجایــی اثاثیــه منــزل مســکونی مفقــود گردیــده و تقاضــای 
ــذا  ــت. .ل ــوده اس ــن اداره نم ــی را از ای ــت المثن ــند مالکی س
ــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی  مراتــب  طبــق 1ب
ــی و  ــم از حقیق ــر کــس اع ــت منتشــر چنانچــه ه ــون ثب قان
ــش  ــع خوی ــه بنف ــوع معامل ــا وق ــی و ی ــی حق ــی مدع حقوق
ــد  ــی باش ــود م ــزد خ ــه ن ــت اولی ــناد مالکی ــود اس ــا وج و ی
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد 
ــا  ــت و ی ــه اصــل ســند مالکی ــا ارائ ــا ب ــراض خــود را کتب اعت
اصــل ســند معاملــه  بــه ایــن اداره  اعــام و رســید دریافــت 
نمایــد. در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام 
ــی  ــع قضائ ــط در مراج ــراض ایشــان فق ــود و اعت ــد نم خواه

ــود. ــل رســیدگی خواهــد ب قاب
تاریخ انتشار: 98/4/22

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
4209  همایون فالحتکار     

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
ــل  ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــدارک موجــود در پرون ــه اســتناد م ــزارش کارشناســان و ب گ

ــد.  ــد نموده ان تایی
1ـ رأی شــماره 139860330002009128 مربــوط به پرونده کاســه 1397114430002000445 
ــه  ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــم در قس ــد میرکری ــوی فرزن ــد موس ــم میرمحم آقای/خان
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 143/95 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی 
ــادی / ســند رســمی /  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق از 1971 اصل
ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حســین رضویــان ورثــه ســید محمــد رضویــان 

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1575 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006858 شــماره  رأی  2ـ 
1396114430002000457 آقای/خانــم  غامحســن اصانــی فرزنــد یدالــه در قســمتی از / 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 167/65 مترمربــع پــاک 
شــماره فرعــی از 2215 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند 
رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی غامحســین اصانــی ســند رســمی و مــع الواســطه از 

ــف 1574 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری ــین اصان محمدحس
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002008157 شــماره  رأی  3ـ 
ــمتی از  ــه در قس ــد یدال ــاری فرزن ــه افتخ ــم  حمدال 1397114430002002265 آقای/خان
ــع  ــا شــده بمســاحت 173/25 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی / ششــدانگ قطع
پــاک شــماره فرعــی از 1825 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
/ ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از اســداله میرزائــی خریــداری 

کــرده اســت. )م الــف 1573 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009139 شــماره  رأی  4ـ 
1391114430002015629 آقای/خانــم  داود کاظمــی فرزنــد حســن در قســمتی از / 
ــع پــاک  ــا شــده بمســاحت 98 مترمرب ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن

ــادی /  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق شــماره فرعــی از 2304 اصل
ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از فاطمــه ضیائــی بیگدلــی فرزنــد 

محمدحســین خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1572 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002007517 شــماره  رأی  5ـ 
ــد عبدالحســین  ــی فرزن ــم  حســین آمــره ای بزچلوئ 1392114430002004922 آقای/خان
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 97/50 
ــت  ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــده 1955 اصل ــی از باقیمان ــماره فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــع الواســطه از  ــت مشــاعی م ــادی / ســند رســمی / ســند مالکی ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق
عبدالحســین افســر ورثــه عبــاس افســر خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1571 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009085 شــماره  رأی  6ـ 
ــیدمیرکریم در  ــد س ــینی فرزن ــیدمحمود حس ــم  س 1396114430002001932 آقای/خان
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 130/85 
مترمربــع پــاک شــماره 177 فرعــی از 1956 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند 

رســمی دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 1570 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002008527 شــماره  رأی  7ـ 
ــد آد علــی در قســمتی  ــم  علــی صمــدی افخــم فرزن 1391114430002015471 آقای/خان
ــع  ــا شــده بمســاحت 172/3 مترمرب از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
پــاک شــماره 1 فرعــی از 2184 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
/ ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از نعمــت الــه غفــاری خریــداری 

ــف 1569 ( ــت. )م ال ــرده اس ک
8ـ رأی شــماره 139860330002008589 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1391114430002013391 
آقای/خانــم رشــید یعقــوب لــو فرزنــد اپــک در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 132/50 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2323 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیت مشــاعی 
مــع الواســطه از محمدرضــا هندیانــی )توســط عــذری هندیانــی( خریــداری کــرده اســت. 

)م الــف 1568 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002007529 شــماره  رأی  9ـ 

1396114430002000347 آقای/خانــم  علــی جبالــی فــر فرزنــد قارداشــعلی در قســمتی از 
/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــاک 
ــع در بخــش دو  ــی واق ــاک 1941/360/507 اصل ــع پ ــی و 16/5 مترمرب 1941/359 اصل
ــه  ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی نســبت ب
ــه  ــبت ب ــطه نس ــع الواس ــمی و م ــک رس ــی مال ــاک 1941/359 اصل ــع از پ 120 مترمرب
16/5 مترمربــع پــاک 1941/360/507 اصلــی از قارداشــعلی جبالــی فــر خریــداری کــرده 

اســت. )م الــف 1567 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006942 شــماره  رأی  10ـ 
ــد اصــان در قســمتی از /  ــی فرزن ــه رمضان ــم  زیدال 1393114430002000368 آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 56/07 مترمربــع پــاک 
شــماره 11 و 12 فرعــی از 1945 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــی 11  ــع از فرع ــع الواســطه 16/07 مترمرب ــت مشــاعی م ــند مالکی ــند رســمی / س / س
فرعــی از 1945 اصلــی و 40 مترمربــع از 12 فرعــی از 1945 اصلــی از ســیدمحمد میــره ئــی 

ــف 1566 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
11ـ رأی شــماره 139860330002009100 مربوط به پرونده کاســه 1397114430002001534 
ــه  ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــد در قس ــد احم ــدی فرزن ــه گل محم ــم  محبوب آقای/خان
ــی  ــاک شــماره فرع ــع پ ــا شــده بمســاحت 110/60 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک زمی
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی /  از 2386 اصل
ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حســنعلی خشــت کار و زهــرا پرنیــان بالمناصفــه 

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1565 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006855 شــماره  رأی  12ـ 
ــه در قســمتی از /  ــد عبدال ــار فرزن ــه افش ــی ال ــم  نج 1397114430002001200 آقای/خان
ــاک  ــع پ ــا شــده بمســاحت 35 مترمرب ــه در آن احــداث بن ــن ک ششــدانگ قطعــه زمی
ــه نامــه  ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق شــماره فرعــی از 2333 و 2334 اصل
ــی  ــه بیگدل ــطه از فاطم ــع الواس ــاعی م ــت مش ــند مالکی ــمی / س ــند رس ــادی / س ع

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1564 (
13ـ رأی شــماره 139860330002007862 مربوط به پرونده کاســه 1396114430002000405 

آقای/خانــم  حســین حســنلو فرزنــد یــار محمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 63 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2217 اصلــی 
ــت  ــند مالکی ــمی / س ــند رس ــادی / س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق
مشــاعی مــع الواســطه از مهــدی حســینعلی زاده خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1563 (

14ـ رأی شــماره 139860330002006565 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002000003 
ــد محمدصــادق در ســه دانــگ از شــش دانــگ  ــادی فرزن ــم  فاطمــه عیســی آب آقای/خان
بــه مســاحت ششــدانگ  70/43 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1952 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع 
الواســطه از شــادی و جــواد و مصطفــی و مرتضــی و زهــرا و فاطمــه و مریــم و علی احســانی 
ورثــه ابوالفضــل احســانی و آقــای هاشــم معیــن خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1561 (

15ـ رأی شــماره 139860330002006564 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002000002 
ــه  ــه در ســه دانــگ از شــش دانــگ ب ــد امــان ال آقای/خانــم  حســین رضــا بهبــودی فرزن
مســاحت ششــدانگ  70/43 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1952 اصلــی واقــع در بخش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه 
از شــادی و جــواد و مصطفــی و مرتضــی و زهــرا و فاطمــه و مریــم و علــی احســانی ورثــه 

ابوالفضــل احســانی و آقــای هاشــم معیــن خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1562 (
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 1398/05/06 تاریخ انتشار اول: 1398/04/22 

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی تسلیم سند مالکیت 2/119/317اصلی
نامــه  شــماره  برابــر  اینکــه  بــه  پیام،نظــر  صنعتــی  جــات  کارخانــه  شــرکت 
1398010000059225مــورخ 98/3/20شــععبه دوم اجــرای احــکام مدنــی ایــام و دادنامــه شــماره 
9709970843300359مورخــه 97/4/26 شــعبه پنجــم دادگاه عمومــی حقوقــی ایــام ودادنامــه 
ــام و  ــر اســتان ای ــد نظ ــه 97/9/21 شــعبه دوم دادگاه تجدی شــماره 9709970840101074مورخ
اجرائیــه بشــماره 971042843300276مورخــه 97/12/12 شــعبه پنجــم دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــه  ــماره 21/3235/790439مورخ ــت  ش ــادی تح ــه ع ــه ناهم ــال مبایع ــوص ابط ــام در خص ای
97/12/14 وبــه تبــع ابطــال ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک 2/119/317 
اصلــی بنــام شــرکت کارخانــه جــات صنعتــی پیام،درحــق آقــای شــعبان اســدی وخانــم فــرخ 
ــذا  ــد ل ــما میباش ــزد ش ــت ن ــند مالکی ــل س ــده اص ــال گیرن ــام انتق ــب اع ــاهی ،وحس ملکش
ــخ  ــدت 10 روز از تاری ــرف م ــردد ظ ــی گ ــار م ــما اخط ــه ش ــت ب ــون ثب ــاده 17 قان ــرای م در اج
روئیــت ایــن آگهــی ارائــه ســند مالکیــت راتحویــل اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان ایــام 
نمائیــدالزم بهتوضیــح اســت عــدم ارائــه ســند مالکیــت مانــع از انجــام عملیــات ثبتــی وصــدور 

ــود. ــند نخواهدب س
همایون صفری-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ایالم

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست
از دفتر شعبه3 شورای حل اختاف ایام

موضوع آگهی اباغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه آقــای علــی محمــد ســوخته دادخواســتی بــه خواســته ی مطالبــه طلــب بطرفیــت 
آقــای هدایــت حســن خانــی تقدیــم نمــوده و در ایــن شــعبه بــه کاســه 98/98/3/ح ثبــت و 
بــرای تاریــخ 98/5/28 ســاعت 16 عصــر تعییــن وقــت گردیده،بــه لحــاظ مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده و درخواســت خواهــان وبــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ،مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار نشــر تــا خوانــده مذکــور قبــل از وقــت رســیدگی در 
دفتــر شــعبه حاضــر ونســخه ثانــی وضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر جهــت رســدگی حاضــر 

شــود در غیــر اینصــورت شــورا بصــورت غیابــی رســیدگی واتخــاذ تصمیــم نهایــی خواهدنمــود.
شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان ایالم 
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ریزهمیزهفسقلی 
تا 3۱ تیر در  تماشاخانه سبحان 

در حال اجرا است.

کارتپرواز
با کارگردانی مهدی رحمانی در سینما 

هنر  و تجربه اکران می شود.

فیلمنمایش

رسانهدرآینهتصویر
مجله آتیه نو منتشر شد. 

دالکها
تا ۲۸ تیر در فرهنگسرای ابن سینا 

در حال اجرا است.



نامیرا
تا ۲۲تیر در فرهنگستان هنر مرکز هنر 
پژوهی نقش جهان در حال اجرا است.

روبینسونوکروزو
تا سه مرداد در خانه نمایش قم در حال اجرا 

است.

همه جور نون دیدم، نون سنگک، نون بربری، 
نون لواش، نون تافتون، ولی هیچ جا نون 

حال ندیدم. 

جرم

پرفورمنسنمایشنمایش دیالوگ

گرراهبودبرسرکویتوصبارا
دربندگیتعرضهکندقصهمارا
مارابهسراپردٔهقربتکهدهدراه
برصدرسالطیننتوانیافتگدارا
چوناللهعذارانچمنجلوهنمایند
سرکوفتهبایدکهبدارندگیارا
گررهبدواخانٔهمقصودنیابیم
دررنجبمیریمونخواهیمدوارا

مرهمزچهسازیمکهایندردکهماراست
دانیمکهازدردتوانجستدوارا
فریادکهدستمنگرفتندوبهیکبار
ازپایفکندندمنبیسروپارا
ازتیغبالهرکهبودرویبتابد

جزمنکهبهجانمیطلبمتیغبالرا
هنگامصبوحینکشدبیگلوبلبل
خاطربگلستانمنبیبرگونوارا
رویازتونپیچموگرازشستتوآید
همچونمژهدردیدهکشمتیغبالرا
بیروننرودیکسرموازدلخواجو
نقشخطورخسارتولیالونهارا

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزیکهتبریزبرایدومینبار
بهدستعثمانیافتاد

ســلطان ســلیمان نیروهــای ســلطان 
ســلیمان عثمانــی درجریــان لشكركشــی 
دوم ایــن امپراتــوری بــه ایــران، ۱3 
ــرف  ــز را تص ــهر تبری ــوالی ۱۵3۴ ش ج
شــروان،  متوجــه  ســپس  و  كردنــد 
شــدند.  گیــان  حتــی  و  ســلطانیه 
ــری  ــتفاده از درگی ــا اس ــا ب ــی ه عثمان
صفــوی،  طهماســب  شــاه  داخلــی 
ــکیل  ــرک تش ــات ُت ــران ای ــت س ضدی
ــر  ــا یکدیگ ــاش ب ــروی قزلب ــده نی دهن
ــش  ــا برادران ــه ب ــی ك ــواری های و دش
داشــت و نیــز درگیــری دولــت صفویــان 
بــا ازبــکان در شــمال شــرق ایــران، 
پــای بــه ایــران گــذارده بودنــد. اختــاف 
ــدی  ــه ح ــر ب ــا یکدیگ ــات ب ــران ای س
نتوانســت  بــود کــه شــاه طهماســب 
ــت  ــی هف ــه قول ــزار )و ب ــش از ده ه بی

ــن  ــه ای ــازد ک ــم س ــرو فراه ــزار( نی ه
شــمار نیــرو هــم از صوفیــان بودنــد. 
ــت  ــا دویس ــا ب ــی ه ــه عثمان ــال آنک ح
هــزار نظامــی و ســیصد تــوپ بــه ایــران 
تعــرض کــرده بودنــد. ایــن عملیــات ۲0 
ســال پــس از جنــگ چالــدران روی داد 
ــز  ــم تبری ــی ه ــن آن لشکرکش ــه ضم ك
ــاده  ــا افت ــی ه ــت عثمان ــه دس ــا ب موقت
ــر  ــغالگران ب ــان اش ــه در آن زم ــود ك ب
ــل  ــردم مح ــلحانه م ــت مس ــر مقاوم اث
ــی  ــت منف ــی و مقاوم ــات چریک و حم
نکشــید  و طولــی  آمدنــد  بــه ســتوه 
ســلیمان  ســلطان  بازگشــتند.  کــه 
ــران،  ــی ای ــق غرب ــرف مناط ــن تص ضم
در  را کــه  بغــداد   ۱۵3۴ دســامبر   3۱
قلمــرو ایــران بــود متصــرف شــد. شــاه 
ــه  ــز ب ــادن تبری ــس از افت ــب پ طهماس
ــت را از آن  ــا، پایتخ ــی ه ــت عثمان دس

ــاخت. ــل س ــن منتق ــه قزوی ــهر ب ش
نبــرد  در  ایــران  شکســت  علــت 

نویــن  اســلحه  نداشــتن  چالــدران، 
ــه  ــران صفوی ــود. س ــگ( ب ــوپ و تفن )ت
در آن زمــان بــکار بــردن تــوپ و تفنــگ 
ــمن( را از  ــی دش ــراد )حت ــتن اف و کش
ــی  ــردی م ــن جوانم ــاف آیی راه دور خ
پنداشــتند و بــا ایــن تفکــر شمشــیر 
بلنــد هــم حمــل نمــی کردنــد کــه بعــدا 
و عمدتــا از زمــان شــاه عبــاس ایــن 
ایــران  انداختــه شــد،  رســم بــه دور 
دارای یــک ارتــش ملــی و ایــن ارتــش 

ــد.  ــین ش ــلحه آتش ــه اس ــز ب مجه
ســلطان ســلیمان پســر ســلطان ســلیم 
ــال ۱۵66  ــد و در س ــال ۱۴9۴ متول بس
ــپتامبر ۱۵۲0  ــه ۲۱ س ــت. وی ک درگذش
بــر جــای پــدر نشســته بــود یــک ســال 
بعــد از آغــاز ســلطنت، بلگــراد را تصــرف 
ــه خاطــر ایجــاد یــک  ــود. وی ب کــرده ب
قــوه قضایــی تــازه، دادگاههــای متعــدد 
ــه  ــر، ب ــی و کیف ــن دادرس ــن آیی و تدوی
ســلیمان قانونــی معــروف شــده اســت.

قاضیومرگ
با کارگردانی حسن خادمی  

در سینما تک پخش می شود.
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کتاب

رمـان بـرادران کارامـازوف آخریـن اثـر نویسـنده بـزرگ روس، فیـودور 

داستایفسـکی اسـت. رمانـی کـه داستایفسـکی سـه سـال از آخریـن 

سـال های عمـر خـود را صـرف نوشـتن آن کرد. ایـن رمان نهایتا در سـال 

۱۸۸0 بـه پایـان رسـید و اگـر نویسـنده از دنیـا نمی رفـت قصـد داشـت 

داسـتان آن را ادامـه دهد. به اعتقاد بسـیارانی این رمـان بزرگ ترین رمان 

است. داستایفسـکی 

همان طـور که احتماال می دانید، داستایفسـکی شـاهکارهای زیادی خلق 

کـرده اسـت که بیشـتر آن هـا را نیـز در کافه بوک معرفـی کرده ایـم. اما در 

ایـن میـان معرفـی رمـان بـرادران کارامـازوف یکـی از سـخت ترین موارد 

خواهـد بـود. ایـن رمـان به حـدی بـزرگ اسـت کـه محـال اسـت کسـی 

بتوانـد در یـک معرفـی بـه همه جنبه هـای کتاب اشـاره کند. بـا این حال 

امیدواریـم در ایـن معرفـی شـما را ترغیب کنیم کـه این اثر بـزرگ را بارها 

و بارهـا بخوانید.

پشـت جلد کتـاب برادران کارامازوف نیز قسـمت مهمـی از متن کتاب در 

صفحه 3۵0 آمده اسـت:

بـرادران، از گنـاه آدم ها نهراسـید، آدمـی را در گناهش نیز دوسـت بدارید، 

چـه این شـباهت بـه محبت خداونـد اوج محبت در زمین اسـت. همه ی 

خلقـت خداونـد را دوسـت بداریـد، هـم کل آن را و هـم هـر دانـه ی ریگ 

را. هـر بـرگ را دوسـت بداریـد، هـر پرتوی نور خـدا را. حیوانات را دوسـت 

بداریـد، گیاهـان را دوسـت بدارید، هرچیز را دوسـت بداریـد. اگر هرچیز را 

دوسـت بداریـد بـه راز خداوند در چیزهـا پی خواهید برد. همین کـه آن را 

دریافتیـد هـر روز بی وقفه شـروع خواهید کرد بـه درک بیش تر و بیش تر 

آن. و سـرانجام شـیفته ی همـه ی عالـم خواهیـد شـد با عشـقی تمام و 

همگانـی. حیوانـات را دوسـت بداریـد: خداونـد بـه آن ها مقدمـات فکر و 

شـادی نیاشـفته بخشـید. آن را آشـفته نسـازید، آن هـا را عـذاب ندهید، 

شادی شـان را از آنـان نگیرید…

دربارهرمانبرادرانکارامازوف
در پیش گفتـار رمـان متنـی از ریچـارد پوتـر آمـده اسـت که بخشـی از آن 

در مـورد ایـده شـکل گیری داسـتان بـرادران کارامازوف صحبـت می کند. 

احتمـاال شـما هم می دانید کـه منتقدان به کتاب های داستایفسـکی بعد 

از دوره محکومیـت او در سـیبری توجـه ویـژه ای دارنـد و ایـن کتاب هـا را 

شـاهکارهای او می داننـد. داستایفسـکی در دوره محکومیتـش در زندان 

اومسـک فقـط می توانسـت یک کتـاب به همراه داشـته باشـد و مطالعه 

کنـد، ایـن کتـاب هـم کتاب مقـدس بـود.در تمام مدتـی که بـا او زندگی 

می کـردم، عالی تریـن و شـادترین وضـع روحـی را داشـت. ایـن فـرد 

دمدمـی و سـبک مغز بود و بی اندازه بی مسـئولیت، هرچند بـه هیچ روی 

احمـق نبود. هرگز هیـچ بدرفتاری خاصی در او ندیدم.داستایفسـکی باور 

نمی کـرد کـه ایلینسـکی مقصر ایـن جنایت باشـد. بعدها خبردار شـد که 

ایـن مـرد پـس از تحمـل ده سـال از دوره ی محکومیتش آزاد شـده بود. 

داسـتان ایـن »زندگـی کـه در جوانی تباه شـده بود، با چنـان محکومیت 

هولنـاک« سـرانجام موضـوع بـرادران کارامـازوف یـا، چنان کـه روای این 

رمـان می گویـد، »جنبـه ی بیرونی آن« شـد. 

مـا در ایـن رمـان آلیوشـا را داریـم که به واسـطه نقشـی کـه دارد قهرمان 

می شـوید  متوجـه  رمـان  مطالعـه  از  بعـد  می شـود.  رمـان محسـوب 

کـه آلیوشـا به نحـوی مرکـز رمـان اسـت. در همه جـا حضـور دارد و همـه 

شـخصیت ها در هـر مکالمـه و در هر جایـی از او یاد می کنند اما می بینیم 

کـه خود آلیوشـا نقـش پررنگی نـدارد. و یا همان طور کـه روای در مقدمه 

خـود گفتـه اسـت به هیـچ وجه مـرد بزرگـی نیسـت، او اغلـب خاموش 

اسـت و فقـط گوش می دهـد. مخصوصـا در مکالمه بین ایوان و آلیوشـا 

ایـن موضـوع بسـیار به چشـم می آید. امـا با این حـال قهرمان داسـتان 

اسـت چـرا که سرنوشـت این دنیـا در دسـتان او قـرار دارد.

برادرانکارامازوف
نویسنده:فیودورداستایفسکی

ترجمه:احدعلیقلیان
انتشاراتمرکز

درآستانهیپرواز،

ویکبینیاز!

یکیپریدروبهخاوران

یکیپریدروبهباختر

یکیبهرویآشیانفاخته

کشیدپر!

عکس نوشت

عکس:
یوریککریممسیحی


