
شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت اول تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای 

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومـی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی 
شهرسـتان عنبرآبـاد« بـه شـماره مناقصـه ۲۰۹۸۰۰۱۲۳۵۰۰۰۰۰۲ را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. ) کلیـه 

مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

رشته : آب - پایه : ۵، ۱،۲،۳،۴ 
- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 

- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۳/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/۲/۱7 ساعت ۹ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز یکشـنبه 
۹۸/۲/۲۲ تاریخ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۳/7
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز چهار شنبه تاریخ ۹۸/۳/۸

- مبلـغ بـرآورد: ۸6/۳۸۳/۴6۳/۵۹۲ ریال براسـاس فهرسـت بهاء ۹۸ 
می باشـد .

اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر 

در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الف: کرمـان - خیابان 
هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه ۲۱ - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 

اسـتان کرمـان - اداره قراردادهای تلفـن: ۳۲۴7۳۹۸۳-6 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 

نـام: ۰۲۱-۴۱۹۳۴  ثبـت  دفتـر  تمـاس  سـامانه:مرکز 
توضیحات : 

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
 کلیـه پاکات بایسـتی از طریق سـامانه بارگـذاری و پاکت الـف عالوه بر 

سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیز باید ارائه شـود.

اصالحیـه
بـا توجـه به تغییر در اسـناد مناقصه  تکمیل سـاختمان سـردخانه و سـالن 

تشـریح پزشـکی قانونی جیرفت)تجدید(، مدت زمان دریافت و ارسـال اسـناد به 
شـرح ذیل تمدید مـی گردد:

مهلـت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت : از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱7 تا سـاعت 
۱۴تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴     

تاریـخ  تاریـخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ تـا سـاعت ۱۴  از   : ارائـه پیشـنهاد  مهلـت زمانـی 
 ۱۳۹۸/۰۳/۰7

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۸روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ارائه رمز دوم یکبار مصرف توسط سیستم بانکی
بانــک مرکــزی در ابالغیــه ای بــه شــبکه 

ــار  ــز دوم یکب ــه رم ــه ارائ ــبت ب ــی نس بانک

ــی از  ــتم بانک ــتریان سیس ــه مش ــرف ب مص

ــد و  ــاری تاکی ــال ج ــاه س ــدای خردادم ابت

اعــالم کــرد:  رمزهــای دوم ایســتا صرفــا 

ــد. ــار دارن ــاه اعتب ــت م ــان اردیبهش ــا پای  ت

بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــزی، بان ــک مرک بان

ــازی  ــن س ــتای  ایم ــران در راس ــالمی ای اس

هــای  بــه سیســتم  دسترســی کاربــران 

الکترونیکــی و افزایــش امنیــت در تراکنــش 

ــردم از  ــوم م ــتفاده عم ــی و اس ــای بانک ه

خدمــات در بســتر بانکــداری الکترونیــک 

ســند الزامــات رمزهــای پویــا یــا همــان 

 One ــن ــوان التی ــا عن ــار مصــرف ب رمــز یکب

Time Password بــه مخفــف OTP را بــه 

ــاری را  ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانک ه

بــا همــکاری شــرکت کاشــف در شــهریور مــاه 

ســال گذشــته ابــالغ کــرد و بــه بانک هــا 

اعــالم کــرد تــا بایــد تــا آذر مــاه نســبت بــه 

ــار مصــرف  ــز یکب ــه رم ــه زیرســاخت ارائ تهی

اقــدام کننــد، امــا در ایــن میــان برخــی 

ــد  ــاد نکردن ــن زیرســاخت را ایج ــا ای بانک ه

و بانک هــای مذکــور از ســوی بانــک مرکــزی 

مســئول جبــران خســارت مشــتریان در 

صــورت بــروز کالهبــرداری شــدند امــا بانــک 

ــنامه ای  ــی در بخش ــبکه بانک ــه ش ــزی ب مرک

دیگــر تاکیــد کــرده کــه ایــن زیرســاخت در 

ــدای  ــد از ابت ــور بای ــای کش ــی بانک ه تمام

خــرداد مــاه ارائــه شــود و در غیــر اینصــورت 

بــا بانک هــا  یــا موسســات مالــی و اعتبــاری 

 فاقــد زیرســاخت OTP برخــورد خواهــد کرد.

ــک مرکــزی، رمــز  ــر اســاس بخشــنامه بان ب

دوم ایســتا کارت بانکــی کــه هــم اکنــون برای 

بســیاری از مشــتریان شــبکه بانکــی فعــال 

اســت صرفــا تــا پایــان اردیبهشــت مــاه قابــل 

اســتفاده خواهــد بــود و ایــن رمــز از ابتــدای 

ــذف و  ــودکار ح ــورت خ ــه ص ــاه ب ــرداد م خ

ــتفاده  ــرف اس ــار مص ــز دوم یکب ــد از رم بای

ــا  ــرای انجــام تراکنــش ب ــا ب شــود کــه صرف

کارت اعــالم شــده و بــه طــول ۶۰ ثانیــه اعتبار 

دارد؛ در همیــن راســتا مشــتریان بــه منظــور 

فعالســازی رمــز دوم یکبــار مصــرف بایــد بــه 

ــه  ــه و نســبت ب ــل مراجع ــک عام شــعبه بان

فعالســازی نــرم افــزار یــا پیامــک رمــز یــک 

بــار مصــرف اقــدام کننــد چــرا کــه بــه منظــور 

انجــام  عملیــات پرداخــت در خدمــات درگاه 

اینترنتــی و نــرم افزارهــای موبایلــی کــه نیــاز 

ــار  ــز دوم یکب ــد از رم ــز دوم دارد بای ــه رم ب

مصــرف از ابتــدای خــرداد مــاه اســتفاده 

شــود؛ ایــن خدمــت بــه صــورت رایــگان 

ــه  ــود و هیچگون ــه می ش ــتریان ارائ ــه مش ب

ــدارد. ــال ن ــه دنب ــه ای ب هزین

چرا دانش آموزان مان ساسی مانکن 
را به حامد زمانی ترجیح می دهند؟

ترامپ و تالش برای خارج کردن 
ایران از »برجام«
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ایـن روزهـا شـبکه های اجتماعـی پر شـدند از ویدئوهـای روز معلم که 
در آنهـا دختـر و پسـرهای خردسـال مدرسـه ای بـا هیجان و قشـنگی 
خاصـی دارنـد ترانه هـای خواننـده زیرزمینـی که چند سـالی اسـت از 

ایـران رفتـه را بازخوانـی می کنند.
همـان کـه در بخش هایـی از آن خوانده می شـود: »آقامـون جنتلمنه ، 

جنتلمنه ، جنتلمنه...«
گروهـی نگراننـد که شـعر محتوایـی سـخیف دارد. گروهی گیـر دادند 
کـه وزیـر آمـوزش و پـرورش را اگـر دارش نمـی زنیـم، اقـال دیگر باید 
اسـتیضاحش کـه بکنیـم و احتمـاال آن معلم هـا و دانش آمـوزان هم 

باید حسـابی فلک شـون.
شـعر سـخیف اسـت، خواننده مجوز ندارد و این فضا مناسـب کودکان 
نیسـت، همـه این هـا را بـه عنـوان گذاره هـای منطقی با توجـه به فضا 
و قوانیـن رسـمی کشـور مـی پذیریم و حرفـی نمی توان در ردشـان زد 
امـا چـرا بچه هـا اینگونـه با هیجـان و تا ته شـعر را حفظنـد و با همان 

ریتـم می خوانند؟ 
ایـن را همـه دوسـتان عزیـزی کـه دغدغـه دارنـد و اصـال مایـی کـه 

نگرانیـم ، از خـود پرسـیدیم؟
شـمایی کـه حامدزمانـی گزینـه ایـده آل تـان اسـت و متـر موسـیقی 
ارزشمندتان.شـمایی که سـاالنه چنـد صد میلیـاردی بودجه می گیرید 
تا موسـیقی فرهنگی بسـازید و دغدغه تان اعتال و گسـترش موسیقی 
وزیـن اسـت و مثـال در هـر اسـتیج بـه حامـد زمانـی ، نجومـی مـی 
پردازیـد، بـرای موزیـک ویدئوی خلیـج فارس چنـان هزینه می کنید 
کـه تـا گاردین به رقـم نجومی هزینـه کردتان می پردازند، شـمایی که 
محسـن چاوشـی را می خواهیـد تا برای تـان تیزرهـای برنامه های تان 
را بسـازد و تتلـو را به وقت انتخابات می پسـندند، هیـچ وقت در زمان 
تماشـای ایـن ویدئوهـا و دلسـردی از اینکـه چـه بر سـر فرهنگ مان، 
آموزش مـان و کـودکان و نهـاد خانـواده و نهـاد آموزش مـان آمـده کـه 
خروجـی اش شـده ایـن، از خـود پرسـیدند چـه محصـول فرهنگـی 
مناسـبی بـرای کودکان مـان سـاخته انـد کـه قابـل رقابـت بـا نمونـه 

سـخیف ساسـی باشد؟
آنچـه شـما بـرای ایـن روزهای جامعه به کلـی فراموش کـرده اید و به 
طـور اخـص برای رنج سـنی زیر ۱۵ سـال بـه آن اصال توجهـی ندارید، 
نیـاز بـه شـادی اسـت. بـه امیـد. بـه بـازی و هیجـان. بـه ریتمـی که 
شادشـان کنـد. پیامـی که مناسـب بـا روحیـات و اقتضای سن شـان 

باشد.
بـرای ورزشـگاه و آهنـگ تیم ملی تـان می رویـد سـراغ سـاالر عقیلـی 
و حماسـه سـرایی و بعـد مـردم در آن فضـا ناچارنـد »مـا فرزنـدان 
ایرانیـم« بخواننـد و بـرای کودکان تـان هم کـه هیچ گزینـه ای ندارید و 
می گوییـد مثـال چـرا بچه ها با حامـد  زمانی ، علی افتخـاری و محمد 

اصفهانی تـان شـور نمی گیرنـد و می رونـد سـراغ ساسـی مانکـن.
شـما کـه حتـی در مترتـان ، شـادی ایـن کـودکان بـا »جـان پـدر 
برقصـا«ی چاوشـی آن سـوی خـط قرمز قـرار می گیـرد و احتماال باید 
فقط عاشـقانه های پر از اشـک و سـوز و آه مرحوم پاشـایی را بخوانند، 
چـه محصولـی بـرای ایجـاد شـادی ایـن گـروه سـنی داشـته ایـد که 
امروز هم آنها و هم سیسـتم آموزشـی را شـماتت می کنید؟خبرآنالین

عقالنیـت اسـتراتژیک ایـران کـه ریشـه در هزاران سـال سـنت حکمرانی و 

تمدنـی در ایـن آب و خـاک دارد، تـا کنـون "صبـر و مقاومـت" را تجویـز 

کـرده اسـت.ین روزهـا دولـت ایـاالت متحـده آمریـکا تقریبـا هـر آنچه در 

جنتـه دارد بـه کار گرفتـه اسـت تـا بـا انـواع و اقسـام فشـارهای سیاسـی، 

اقتصـادی، دیپلماتیـک و جنـگ روانـی و تبلیغاتـی، ایـران را در موقعیـت 

دلخـواه واشـنگتن قـرار دهد.

یـک سـال پیـش در چنیـن روزهایـی دونالـد ترامپ بـا زدن یـک امضا بر 

پـای یـک فرمـان اجرایی حضـور کشـورش در توافق بین المللـی "برجام" را 

لغـو و از ایـن توافق خارج شـد.

پـس از آن تاریـخ، دولـت ترامـپ بـه طـور مرتـب بـا اعمـال تحریم هـا و 

جنگ روانی و تبلیغاتی گسـترده علیه ایران کوشـیده اسـت مزایای برجام 

بـرای ایـران را بـه هیچ نزدیـک کند کـه در تازه ترین اقدامات از این دسـت، 

آمریـکای ترامـپ از تمدیـد 3 معافیت هسـته ای بر وفق برجـام خودداری 

ورزیـده و دوره تمدیـد دیگـر معافیت هـای هسـته ای ایـران را نیـز از ۶ ماه 

بـه 3 مـاه کاهش داده اسـت.

بـا وجـودی کـه آمریـکای ترامـپ در ۱ سـال گذشـته در ایجـاد فشـارهای 

همه جانبـه علیـه ایـران موفقیت های عمده ای نیز داشـته اسـت، امـا ایران 

بـه رغـم اینکـه بارهـا تاکیـد کرده کـه برجـام در حالـت نیمه جـان و در اتاق 

احیاسـت و طرف هـای اروپایـی بـه تعهـدات برجامی خود عمـل نمی کنند، 

انس طال         ۱.277.2۱۰

مثقال طال     2۰.۱3۰.2۵۰

گرم طالی ۱۸  4.۶4۵.۱92

گرم طالی 24   ۶.۱9۶.2۰۰

بهار آزادی      49.2۰۰.۰۰۰

امامی          ۵۰.۸۸۰.۰۰۰

نیم       2۸.3۵۰.۰۰۰

ربع         ۱۸.33۰.۰۰۰

گرمی       ۱۰.۰۵۰.۰۰۰

دالر             ۱4۶.39۰

یورو         ۱۶۶.2۰۰

درهم          4۰.3۵9

لیر ترکیه           24.423

دالر استرالیا      ۱۰3.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 18 تا  28دنبال کنید

دارایی مسووالن زیر تیغ قضا
رئیس قوه قضاییه: قانون رسیدگی به دارایی مسووالن به زودی اجرا می شود

نفتـی آن در چنـد  ماجـرای هور العظیـم و تاسیسـات 
سـال گذشـته همـواره محـل مناقشـه نفتی هـا و فعاالن 
محیط زیسـت بـوده و هـر چنـد وقـت یکبـار صدایـی از 
دو طـرف بلنـد می شـود.هنوز ماجـرای خشـک شـدن 
هور العظیـم در ابتـدای دهـه 90 فرامـوش نشـده اسـت. 
در آن زمـان فعـاالن محیـط زیسـت،  صنعـت نفـت و 
هدفگـذاری تولیـد بیشـتر را مقصر اصلی معرفـی کردند. 
در هفتـه هـای اخیر هم سـیلی که بخش های زیـادی از 
خوزسـتان را فـرا گرفـت،  دوباره نام هور العظیـم و اختالف 
نفتی هـا و محیط زیسـتی ها را بـر سـر زبان هـا انداخـت 
طـوری کـه برخی از رسـانه ها،  شـرکت ملی نفـت را متهم 
کـرده بودنـد کـه مانـع آبگیری تاالب شـده و بـه جای آن 

سـیالب بـه سـمت شـهرها و روسـتا آمده اسـت. 

3

5

سرانجام بازگشایی 
کاخ »صفی آباد« به 

کجا رسید؟
وزیر اطالعات به صورت کلی با 
طرح بازگشایی کاخ صفی آباد 

بهشهر موافقت کردند. شهرستان 
بهشهر به لحاظ گردشگری 

فرهنگی و تاریخی و همچنین 
وجود جذابیت های طبیعی 
فرصت های مناسبی برای 

توسعه صنعت گردشگری دارد.

مختومه شدن 
بزرگترین پرونده 

کشتار حیات وحش 
پرونده بزرگترین کشتار حیات 

وحش در کشور با پرداخت 
صرفًا ۱6۸،7۲۳،۰۰۰ تومان 

مختومه شد. 
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یادداشت  مهمان
فرهاد عشوندی

یادداشت  مهمان
مجتبا قفقازی

تهران
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محمد درویش:  به جای اینکه 
تمام قلمرو هورالعظیم را در 
بخش ایرانی سیراب کنیم تالش 
کردیم آب به مخازن نفوذ نکند.

گسست اکولوژیکی 

تاالب هورالعظیم 

باید از بین برود

2

45 و

86 اثر  واجد ارزش ثبت در 
فهرست  آثارملی

سرپرست دفتر ثبت آثار واحیای میراث : 86اثر تاریخی 
واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شدند.

فرمانده سپاه پاسداران :

امروز در جنگ اطالعاتی 
با دشمنان قرار داریم

تـا اینجـای کار در داخـل ایـن توافـق مانـده اسـت و از آن 

خـروج نکرده اسـت.

گویـی برجـام یک "الک دفاعی" ایمن اسـت که بـه ایران 

برابـر فشـارهای همه جانبـه  امـکان را می دهـد در  ایـن 

آمریـکای ترامـپ مقاومت کنـد و خطر جنـگ را از منطقه 

دور نگـه دارد.

درسـت اسـت کـه در ۱ سـال گذشـته حلقـه تحریم هـای 

یکجانبـه آمریکا به دسـت و پـای ایران روز بـه روز تنگ تر 

شـده، امـا دسـتکم از منظـر سیاسـی و دیپلماتیـک این 

آمریـکای ترامـپ و چنـد دولـت معـدود همراه اوسـت که 

خـروج این کشـور از برجـام و اعمال فشـارهای حداکثری 

علیـه ایـران را تاییـد و مـورد حمایت قـرار داده انـد و باقی 

دنیـا تـا اینجای کار در این منازعه حـق را به ایران می دهند 

و از قـرار گرفتـن در کنـار آمریـکای ترامپ سـر بـاز زده اند.

منظـور از باقـی دنیـا نـه شـرکت های خصوصـی و چنـد 

ملیتـی اسـت کـه پیـش از زدن سـوت آغـاز تحریم هـای 

مجازات هـای  بیـم  از  را  ایـران  بـازار  آمریـکا  یکجانبـه 

اقتصـادی آمریـکا تـرک کرده انـد و طبیعی اسـت که تنها 

بـا چـراغ سـبز دوبـاره آمریـکا بـه بـازار ایـران بازخواهنـد 

گشـت، بلکه منظور دولت های دنیاسـت که در این منازعه 

جانـب حـق را بـه ایـران داده اند و مادامی که چنین باشـد 

آمریـکای ترامـپ از هـر گونه اجماع سـازی برای پیشـبرد 

بیشـتر پـروژه ایران سـتیزی- ایران سـتیزی یـک یا چند 

گام جلوتـر از پـروژه ایران هراسـی اسـت-  نـاکام خواهـد 

مانـد و بـه نظر می رسـد این همان هدفی اسـت کـه ایران 

دنبـال می کنـد.

درسـت اسـت کـه ایـن روزهـا برجـام بـرای ایـران نـه آب 

دارد و نـه نـان و در ظاهـر امـر حتـی بـا ایـن تحریم هـای 

روز بـه روز نوَشـَونده و پیش رونـده هزینه هـای آن بیـش 

از مزایـای آن بـه نظـر می رسـد، امـا همین برجـام مانعی 

جـدی بـرای آمریـکای ترامـپ هـم اسـت و مادامـی کـه 

ایـران و دیگـر قدرت هـای امضا کننده این توافـق در داخل 

آن بماننـد، آمریـکای ترامپ همچنان برای پیشـبرد پروژه 

ایران سـتیزانه خـود با مشـکالت جدی مواجـه خواهد بود 

و یکـی از دالیـل اقدامـات تحریک آمیز آمریـکای ترامپ 

علیـه برجـام نیـز در همیـن اسـت؛ به بیـان دیگـر ترامپ 

می خواهـد در نهایـت بـا ایـن اقدامـات تحریک آمیز خود 

صبـر ایـران را بـه سـرآورده و ایـن کشـور را از الک برجـام 

خـارج کنـد و آن وقـت در یـک عرصـه بـازی شـطرنج که 

کنتـرل تمامـی ابعـاد و زوایـای آن در دسـت واشـنگتن 

اسـت، بـا ایـران مواجهه کـرده و کمر آن را بـه خاک بمالد.

امـا عقالنیـت اسـتراتژیک ایران که ریشـه در هزاران سـال 

سـنت حکمرانـی و تمدنـی در ایـن آب و خـاک دارد، تـا 

وجـودی کـه  بـا  اسـتراتژیک  شـطرنج  ایـن  در  کنـون 

"کیش هـای" زیـادی از آمریکای ترامـپ و اندک متحدان 

منطقـه ای آن دریافـت کـرده، امـا بـا تـالش بـرای حفـظ 

حداکثـری مهره ها نه تنها به سـمت "مات شـدن" حرکت 

نکـرده و میـدان بـاز ی خـود را حفـظ کـرده بلکـه مترصـد 

فرصتـی مغتنـم بـرای تالفی همه شـرارت های دشـمن با 

کمتریـن هزینـه ممکن اسـت.

آمریـکای ترامپ می تواند وارد کردن فشـارهای کمرشـکن 

اقتصـادی بـه مـردم ایـران و از بین بـردن ذره به ذره طبقه 

متوسـط ایرانـی را دسـتاوردی برای تحریم هـای یکجانبه 

خـود بدانـد امـا بـه طـور قطـع و یقیـن مادامـی کـه ایران 

از برجـام خـارج نشـده، ایـن توافـق ببن المللـی در حکـم 

حصـاری خواهـد بـود کـه طرفیـن را از تنش های بیشـتر 

و جنـگ احتمالـی بـه دور نـگاه خواهد داشـت و از سـوی 

دیگـر در صـورت خروج ایـران از الک برجام اجماع سـازی 

آمریـکای ترامـپ علیـه ایـران در صحنـه بین المللـی و 

دسـتکم در تعامـالت بـا اروپا بسـیار سـاده تر و راحت تر از 

شـرایط کنونـی خواهـد بود.

ایـران ایـن روزها چندیـن ضربه از چند جهـت از آمریکای 

ترامـپ دریافـت کرده و صبر پیشـه کرده و پاسـخی نداده 

اسـت و محتمل اسـت طی روزهای آتی پاسخی از جانب 

ایـران بـه اقدامـات تحریک آمیـز اخیـر آمریـکای ترامـپ 

داده شـود؛ پاسـخی کـه بـه طور قطـع و یقیـن آن گونه که 

ترامـپ مـی خواهـد نخواهد بود و حالـت خودزنی به خود 

نخواهـد گرفت. پاسـخ ایـران به احتمال خیلـی زیاد قلب 

اسـتراتژی " ایران سـتیزانه" آمریکای ترامپ را هدف قرار 

خواهـد داد./عصر ایران
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طرح دوفوریتی مجلس برای ممنوعیت برگزاری افطاری با اعتبارات دولتیپیام خبر
محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی از تهیه یک طرح 
دوفوریتی برای ممنوعیت برگزاری افطاری با استفاده از هزینه های دولتی خبر داد.
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دارایی مسووالن زیر تیغ قضا
رئیس قوه قضاییه: قانون رسیدگی به دارایی مسووالن به زودی اجرا می شود

رییسی: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی اقدامات پیشگیرانه هستیم

ــن  ــت: آیی ــه گف ــوه قضایی رئیــس ق
نامــه اجرایــی قانــون »رســیدگی 
مســووالن  مقامــات،  دارایــی  بــه 
اســالمی  جمهــوری  کارگــزاران  و 
ــران« مصــوب ســال 94 در حــال  ای
نهایــی شــدن اســت و بــه زودی 

ــود. ــی ش ــرا م ــون اج ــن قان ای
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در 
جلســه مســووالن عالــی قضایــی 
بــا اشــاره بــه قانــون »رســیدگی 
مســووالن  مقامــات،  دارایــی  بــه 
اســالمی  جمهــوری  کارگــزاران  و 
کــه   94 ســال  مصــوب  ایــران« 

پــس از تصویــب مجلــس از ســوی 
شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص 
و  بررســی  نیــز  نظــام  مصلحــت 
ــده  ــالغ ش ــی اب ــتگاه قضای ــه دس ب
اســت، افــزود: تدویــن آییــن نامــه 
عهــده  بــر  قانــون  ایــن  اجرایــی 
نهــاده شــده و  دســتگاه قضایــی 
ــه  ــت. ب ــدن اس ــی ش ــال نهای در ح
ــای آن  ــه مبن ــون ک ــن قان زودی ای
ــت،  ــی اس ــون اساس ــل ۱42 قان اص

ــد. ــی آی ــرا درم ــه اج ــه مرحل ب
ــرای  ــا از اج ــدف م ــزود: ه  وی اف
ــت  ــری نیس ــچ گی ــون، م ــن قان ای

ــات  ــفافیت و اقدام ــی ش ــه در پ بلک
واقــع،  در  هســتیم.  پیشــگیرانه 
بــرای صیانــت هــر  قانــون  ایــن 
چــه بیشــتر از حیثیــت مســووالن و 
مقامــات جمهــوری اســالمی اســت؛ 
ــاز و  ــن س ــا تدوی ــه ب ــوی ک ــه نح ب
کارهــای مناســب، عمــال نظــارت بــر 
ــه  ــه گون ــام ب ــزاران نظ ــی کارگ دارای
مســووالن  صــورت گیــرد کــه  ای 
مــدام از ســوی هــر شــخص یــا 
ــوده  ــام نب رســانه ای در معــرض اته
دارایــی  و شــبهه ای در خصــوص 

هایشــان وجــود نداشــته باشــد.

 مسووالن دولتی پیش از 
ورود قوه قضاییه بر قیمت ها 

نظارت کنند
ــی  ــه، دگرخواه ــوه قضایی ــس ق رئی
در پرتــو خداخواهــی را از مهمتریــن 
ــارک  ــاه مب ــوی م ــای معن ــوه ه جل
ایــن  افــزود:  رمضــان برشــمرد و 
کســانی  بــرای  معنــوی  جلــوه 
ــد،  ــده دارن ــر عه ــوولیتی ب ــه مس ک
مضاعــف اســت. امــروز مهــم تریــن 
مســووالن، گــره گشــایی  وظیفــه 
ــکالت  ــع مش ــردم و رف ــی م از زندگ
معیشــتی اســت. در همیــن راســتا، 
اســت همــه دســتگاه هــای  الزم 
دولتــی اعــم از ســازمان حمایــت 
کننــدگان،  مصــرف  حقــوق  از 
و تجــارت  وزارت صنعــت، معــدن 
تعزیــرات  ســازمان  همچنیــن  و 
ــی خــود را  ــف قانون ــی، وظای حکومت
در حــوزه نــرخ گــذاری و نظــارت بــر 
قیمــت هــا انجــام دهنــد و پیــش از 
ــد،  ــی ورود کن ــتگاه قضای ــه دس آنک
ایــن وضعیــت را کــه مــردم هــر روز 
ــی  ــه م ــد مواج ــرخ جدی ــک ن ــا ی ب
ــه  ــد.  در ادام ــامان دهن ــوند، س ش
رئیســی بــا طــرح ایــن پرســش 
کــه فــارغ از نظــام عرضــه و تقاضــا، 
مســکن،  قیمــت  کســانی  چــه 
مایحتــاج  و  طــال  ارز،  خــودرو، 
مــی  تعییــن  را  مــردم  ضــروری 
کننــد، بــر نظــارت بــر نــرخ هــا 
خصوصــا در وضعیــت فعلــی تاکیــد 
ــم  ــه مه ــد: وظیف ــادآور ش ــرد و ی ک
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــووالن دولت مس
از ایــن افزایــش لجــام گســیخته 

نگرانــی  هــا کــه موجــب  قیمــت 
ــد  ــری کنن ــی شــود، جلوگی ــردم م م
ــد  ــز همانن ــه نی ــوه قضایی ــا ق و قطع
ــود  ــی خ ــف قانون ــه تکالی ــته ب گذش
در ایــن زمینــه عمــل مــی کنــد و 
ــای  ــکاری ه ــز هم ــا نی ــتان ه دادس
خواهنــد  حــوزه  ایــن  در  را  الزم 

ــت. داش

برای  بهترین فرصت   
و  احیای فرهنگ صلح 

سازش 
آیــت هللا رئیســی، یکــی دیگــر از 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــای م ــوه ه جل
و  جــرم  و  دعــاوی  کاهــش  را 
جنایــت در کشــور دانســت و گفــت: 
ســاله  هــر  آمارهــا،  همــه  طبــق 
شــاهد  رمضــان  مبــارک  مــاه  در 
کمتریــن میــزان ورودی پرونــده بــه 
دادگســتری هــا و مراجــع انتظامــی 
هســتیم و ایــن ایــام بهتریــن زمــان 
و  صلــح  فرهنــگ  احیــای  بــرای 
ــم  ــه از دوران قدی ــت ک ــازش اس س
ــا  ــی م ــی و مل ــای دین ــوزه ه در آم
وجــود داشــته و بــر اســاس آن، 
اغلــب دعــاوی و نــزاع هــای جزئــی 
ــا ریــش ســفیدی و کدخدامنشــی  ب
تجــار  حتــی  و  بســتگان  میــان 
منتهــی  ســازش  بــه  بازاریــان،  و 
موضوعــات  کمتــر  و  شــده  مــی 
ــی  ــاع م ــه ارج ــه و محکم ــه عدلی ب
ایــن  افــزود:  وی  اســت.  شــده 
یــک الگــوی قابــل توجــه بــرای 
اســت  پژوهشــگران  و  محققــان 
کــه تاثیــر توجــه بــه معنویــت و 
ــی  ــرب اله ــاحت ق ــه س ــی ب نزدیک
ــر شــکل گیــری دعــاوی، تنــش  را ب
هــا و ارتــکاب جرایــم و هــم چنیــن 
ــری را  ــی گ ــگ میانج ــای فرهن احی
بررســی کننــد تــا بتــوان بــه شــکلی 

دقیــق و برنامــه ریــزی شــده، از 
بســتر معنــوی مــاه مبــارک رمضــان 
نهادینــه ســازی  و  تعمیــق  بــرای 
فرهنــگ صلــح و ســازش و هــم 
و  دعــاوی  از  پیشــگیری  چنیــن 

جرایــم اســتفاده کــرد.

 ضــرورت پرهیز از پیام
 سازش و تسلیم 

رئیــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره 
بــه ســخنان اخیــر مقــام معظــم 
ــاذ  ــرورت اتخ ــر ض ــی ب ــری مبن رهب
ــش  ــر آرای ــب در براب ــش متناس آرای
امــروز  گفــت:  دشــمن،  جنگــی 
ــای اقتصــادی،  دشــمن در حــوزه ه
آرایــش  ای،  رســانه  و  سیاســی 
جنگــی بــه خــود گرفتــه و ایــن امــر 
ــا  ــگان ب ــه هم ــد ک ــی کن ــاب م ایج
یــک روحیــه انقالبــی و جهــادی، 
وضعیــت متناســبی در برابــر ایــن 
آرایــش جنگــی داشــته باشــیم. وی 
ــه  ــش متناســب در جبه ــزود: آرای اف
ــای  ــت ه ــت ظرفی ــادی، تقوی اقتص
اقتصــاد داخلــی، رونــق تولیــد و 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــه ه ــتغال و توج اش
ــه مولفــه هــای اقتصــاد مقاومتــی  ب
ــن  اســت. در حــوزه سیاســی، بهتری
ــی  ــت، انســجام مل ــش و وضعی آرای
ــال  ــز از ارس ــی و پرهی ــم صدای و ه
هرگونــه پیــام و ســیگنال ســازش و 

ــت.  ــلیم اس تس
ارســال  امــروز  اضافــه کــرد:  وی 
ــی  ــه حاک ــا ک ــام ه ــل پی ــن قبی ای
ــمن  ــر دش ــینی در براب ــب نش از عق
باشــد، محکــوم بــه شکســت اســت. 
ــز،  ــانه ای نی ــی و رس ــوزه روان در ح
جنــگ  ترفندهــای  بــا  آشــنایی 
ــن  ــا ای ــه ب ــمن و مقابل ــی دش روان
موثرتریــن  و  بهتریــن  ترفندهــا، 

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــرد ب راهب

درپـی ناکامـی ایـاالت متحـده در بـه صفـر 
رسـاندن صادرات نفت ایران ، برخی مقامات 
دولـت ترامـپ در راسـتای عملیـات روانـی و 
جنگ تبلیغاتی کاخ سـفید علیه ملت ایران، 
ترامپ«بـزودی  »دونالـد  اعـالم کردنـد کـه 
تحریـم هـای جدیـدی را علیـه جمهـوری 
اسـالمی ایـران وضـع خواهـد کـرد. پایـگاه 
خبـری آمریکایی 'اکسـیوس' درگزارشـی که 
بیشـتر باهـدف فضاسـازی و جنـگ روانـی 
علیه ایران منتشـر شـد؛ نوشت دولت آمریکا 
ایـن هفتـه یک بخـش جدید اقتصـاد ایران 

را بـا تحریمهـای مهـم هـدف قـرار خواهـد 
داد.رسـانه آمریکایـی بـدون اشـاره بـه نام و 
جایـگاه منبـع خبـری خـود از آنان بـه عنوان 
'یـاد کـرد  ترامـپ  دولـت  ارشـد  مقـام  'دو 
؛نوشـت :آنهـا از بیـان اینکـه چـه بخشـی از 
اقتصاد ایـران تحریم خواهد شـد ،خودداری 
کردنـد، اما خاطرنشـان کردند بخـش انرژی 
نیسـت.دولت  جدیـد  تحریمهـای  هـدف 
آمریـکا احتمـاال روز چهارشـنبه همزمـان بـا 
اولین سـالگرد خروج آمریکا از توافق هسـته 
ای برجـام، تحریـم هـای جدیـد علیـه ایران 

را اعـالم خواهـد کـرد. اکسـیوس در گـزارش 
خـود هـدف از تحریـم هـای آمریـکا علیـه 
ایـران را بازگردانـدن ایـران بـه میـز مذاکره و 
تشـدید فشارها باهدف فروپاشـی ایران ذکر 
کرده اسـت.این رسانه آمریکایی نوشت:جان 

بولتـون مشـاور امنیـت ملی آمریـکا از مدتها 
جمهـوری  سـرنگونی  بـه  امیـدوار  پیـش 
اسـالمی بـوده هرچنـد دولت ترامـپ مدعی 
اسـت کـه سیاسـت رسـمی آن تغییـر رژیم 

در ایـران نیسـت.

حربه جنگ روانی آمریکا با 
چاشنی تحریم های ضد ایرانی

به تهران هشدار می دهیم 
اما نمی خواهیم بجنگیم

جــان بولتــون مشــاور امنیــت ملــی رییــس جمهــوری آمریــکا بــه رغــم اینکــه 
ایــران را بــه حملــه ســریع واعــزام نــاو هواپیمــا بــر بــه منطقــه تهدیــد کــرد 
ــه  ــه تهــران هشــدار مــی دهیــم امــا نمــی خواهیــم بجنگیم.ب امــا، گفــت: ب
ــنبه  ــکا روز دوش ــی ســی )cnbc( آمری ــزاری ســی ان ب ــزارش ایرنا،خبرگ گ
نوشــت: مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا تهدیــد کــرد کــه ایــاالت متحــده یــک 
ــه  ــام واضــح ب ــال پی ــور ارس ــه منظ ــه و ب ــرای خاورمیان ــی ب ــروی تهاجم نی
ایــران اعــزام کــرده اســت کــه هــر گونــه حملــه بــه منافــع ایــاالت متحــده 
و یــا متحدانــش را بــا › نیــروی ضربتــی‹ مواجــه خواهــد کرد.بولتــون 
اضافــه کــرد : امریــکا ایــن تصمیــم را در پــی برخــی نشــانه هــا، تحــرکات 
ــران  ــا ای ــگ ب ــی جن ــا در پ ــرد: م ــرار ک ــت. وی تک ــه اس ــدارها گرفت و هش
نیســتیم امــا کامــال آمــاده ایــم تــا هــر گونــه حملــه ازســوی عوامــل ایــران 
ــران را  ــه ای ــته ب ــی وابس ــای نظام ــر نیروه ــا دیگ ــداران ی ــپاه پاس ــژه س بوی
پاســخ دهیــم. خبرگــزاری رویتــرز نیــز بــه نقــل از یــک مقــام آمریکایــی کــه 
نــام وی را فــاش نساخت،نوشــت کــه ایــن فرمــان اعــزام نیــرو ›بــه منظــور 
بازدارندگــی در برابــر آنچــه کــه تــدارکات بالقــوه نیروهــای ایرانــی و نیروهــای 
تحــت حمایتشــان کــه ممکــن اســت نشــانه حمــالت احتمالــی بــه نیروهــای 

آمریکایــی در منطقــه باشــد، صــادر مــی شــود.

سیاست

سیاست

سیاست

مجلس

ایران پاسخ خروج آمریکا از برجام را می دهد

تحریم های جدیدعلیه ایران؛هزینه  پنهان روی شانه آمریکا

مذاکرات ایران و 1+4 در سطح کارشناسی 

از صادرات خرما جلوگیری نشود

ــاری  ــه جـ ــنبه هفتـ روز چهارشـ
ــران  ــه ای ایـ ــای مرحلـ برنامه هـ
ـــل  ـــات متقاب ـــام اقدام ـــرای انج ب
در برابـــر خـــروج امریـــکا از 
برجـــام را اعـــالم خواهـــد شـــد.به گـــزارش ایســـنا 
برنامه هـــای پیش بینـــی شـــده در چارچـــوب بندهـــای 
2۶ و 3۶ برجـــام بـــوده و فعـــالً موضـــوع خـــروج از برجـــام 
ـــدات  ـــی برخـــی تعه ـــی و کل ـــرح نیســـت.کاهش جزئ مط
ایـــران و آغـــاز بخشـــی از فعالیت هـــای هســـته ای کـــه 
انجـــام آن در چارچـــوب برجـــام متوقـــف شـــده بـــود، 
اولیـــن گام ایـــران در واکنـــش بـــه خـــروج آمریـــکا از 
برجـــام و همچنیـــن بدعهـــدی کشـــورهای اروپایـــی در 
اجـــرای تعهداتشـــان اســـت.راه بـــرای دیپلماســـی بـــاز 

ـــددی  ـــت مج ـــران فرص ـــه ای ای ـــات مرحل ـــت و اقدام اس
ــه  ــل کـ ــای مقابـ ــرف هـ ــی و طـ ــه دیپلماسـ ــت بـ اسـ
مســـیر اشـــتباه یکجانبـــه گرایـــی را تصحیـــح کننـــد و 
بـــه نقطـــه گذشـــته و عمـــل بـــه تمـــام مفـــاد برجـــام 
ــه در  ــا کـ ــه اروپـ ــات اتحادیـ ــن مقامـ برگردند.هم چنیـ
ـــای اجـــرا  ـــه وعده ه یـــک ســـال گذشـــته تنهـــا بـــه ارائ
نشـــده اکتفـــا کرده انـــد بـــه صـــورت غیـــر رســـمی در 
ـــس  ـــاال ریی ـــرار گرفته اند.احتم ـــم ق ـــن تصمی ـــان ای جری
ـــه صـــورت رســـمی  ـــر را روز چهارشـــنبه ب ـــن خب ـــور ای جمه
اعـــالم خواهـــد کرد،طبـــق بنـــد 2۶ برجـــام،در صـــورت 
عـــدم پایبنـــدی طـــرف مقابـــل بـــه تعهـــدات، ایـــران 
ـــا  ـــی ی ـــه شـــکل کل ـــدات خـــود را ب حـــق دارد اجـــرای تعه

جزئـــی متوقـــف کنـــد.

ـــی  ـــز در گزارش ـــس تایم ـــه لس آنجل روزنام
بـــا ابـــراز تردیـــد نســـبت بـــه موفقیـــت 
ـــپ  ـــت ترام ـــری دول ـــار حداکث ـــن فش کمپی
علیـــه ایـــران نوشـــت:تحریم های آمریـــکا 
می توانـــد تبدیـــل بـــه یـــک وضعیـــت محکـــوم بـــه شکســـت شـــود 
ـــد  ـــی نخواه ـــکا در پ ـــت آمری ـــرای سیاس ـــی ب ـــت واقع ـــچ منفع ـــه هی ک
داشـــت.به نوشـــته روزنامـــه لس آنجلـــس تایمز،دونالـــد ترامـــپ 
رئیـــس جمهـــور آمریـــکا و مشـــاورانش می گویندنتیجـــه تقابـــل آنهـــا 
ـــروزی  ـــال پی ـــا در ح ـــت: آنه ـــخص اس ـــز مش ـــون نی ـــم اکن ـــران ه ـــا ای ب
هســـتند.تحریم های نفتـــی آمریـــکا علیـــه ایـــران درآمدهـــای حاصـــل 
ــران  ــاد ایـ ــش داده و اقتصـ ــور را کاهـ ــن کشـ ــت ایـ ــادرات نفـ از صـ
بـــا بحـــران مواجـــه اســـت:اقتصاد در ســـال جـــاری کاهـــش شـــش 
درصـــدی خواهـــد داشـــت و برآوردهـــا ایـــن اســـت نـــرخ تـــورم بـــه 
4۰ درصـــد برســـد.اما کوچـــک کـــردن اقتصـــاد ایـــران هرگـــز هـــدف 
اصلـــی آمریـــکا نبـــوده اســـت.این تحریم هـــا همـــواره ابـــزاری بـــرای 
ــت از  ــان حمایـ ــه پایـ ــران بـ ــزام تهـ ــد: الـ ــر بوده انـ ــی بزرگ تـ هدفـ

محدودیت هـــای  درخاورمیانه،پذیـــرش  نظامـــی  شـــبه  گروه هـــای 
ــودی  ــاید نابـ ــران و شـ ــی ایـ ــدرت نظامـ ــه قـ ــکا علیـ ــورد نظرآمریـ مـ
ــت  ــک دولـ ــا یـ ــی آن بـ ــاالً جایگزینـ ــت احتمـ ــا و در نهایـ ــه آنهـ همـ
دوســـتانه تر.اما چشـــم اندازی بـــرای هیـــچ یـــک از ایـــن دســـتاوردها 
ـــن،  ـــن زودی روی دهند.ای ـــه ای ـــت ب ـــد اس ـــی بعی ـــدارد و حت ـــود ن وج
بـــه هیـــچ وجـــه تعجـــب آور نیســـت چراکـــه تحریمهـــای اقتصـــادی 
ــالب  ــری انقـ ــکل گیـ ــان شـ ــران از زمـ ــت می خورند.ایـ ــب شکسـ اغلـ
ـــای  ـــت تحریم ه ـــه تح ـــت ک ـــال اس ـــل س ـــال ۱979، چه ـــالمی در س اس
ـــس از  ـــل پ ـــازمان مل ـــرار است.س ـــام آن برق ـــا نظ ـــرار دارد ام ـــکا ق آمری
ـــراق  ـــه ع ـــی را علی ـــال ۱99۰ تحریم های ـــت در س ـــه کوی ـــدام ب ـــه ص حمل
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــراق در 2۰۰3 ب ـــه ع ـــکا ب ـــه آمری ـــن حمل ـــرد و ای ـــال ک اعم
ــد وزارت  ــام ارشـ ــک مقـ ــن، یـ ــد کوهـ ــان داد.دیویـ ــی او پایـ حکمرانـ
ــت  ــران را در دوران ریاسـ ــای ایـ ــه تحریم هـ ــکا کـ ــه داری آمریـ خزانـ
جمهـــوری بـــاراک اوبامـــا هدایـــت می کـــرد، گفـــت کـــه درس آن 

ــد. ــام نمی انجامنـ ــر نظـ ــه تغییـ ــا بـ ــت: تحریم هـ ــخص اسـ مشـ

مذاکـــرات برجامـــی ایـــران 
ســـطح  در   4+۱ و گـــروه 
حضـــور  بـــا  کارشناســـی 
امـــور  وزارت  کارشناســـان 
ـــن و  ـــان، چی ـــس، فرانســـه، آلم ـــران، انگلی ـــه ای خارج

روســـیه در بروکســـل برگـــزار خواهـــد شـــد.
در ایـــن دور از مذاکـــرات، طرفیـــن درخصـــوص 
مســـائلی نظیـــر تحریمهـــای یکجانبـــه آمریـــکا، 
عـــدم تمدیـــد معافیـــت هـــای نفتـــی ایـــاالت 
ــوط  ــای مربـ ــت هـ ــد معافیـ ــدم تمدیـ ــده، عـ متحـ
بـــه همـــکاری هـــای هســـته ای، همـــکاری هـــای 
ــو  ــت وگـ ــتکس گفـ ــر اینسـ ــی بـ ــادی مبتنـ اقتصـ
ــد  ــر خواهنـ ــا یکدیگـ ــر بـ ــادل نظـ ــه تبـ ــرده و بـ کـ

پرداخـــت. 
پـــر  و  نـــوری  اصغـــر  چارچوب،علـــی  ایـــن  در 
فیشر،روســـای ایرانـــی و آلمانـــی اینســـتکس احتمـــاال 
ــوص  ــی درخصـ ــرات کارشناسـ ــن دور از مذاکـ در ایـ
نـــوع همـــکاری هـــای ایـــران و اتحادیـــه اروپـــا در 
ـــو  ـــت وگ ـــدار و گف ـــر دی ـــا یکدیگ ـــتکس ب ـــب اینس قال
مـــی کنند.پـــس از خـــروج آمریـــکا از برجـــام و 
ـــکا  ـــدام، فدری ـــن اق ـــا ای ـــا ب ـــه اروپ ـــت اتحادی مخالف
ـــه  ـــور خارج ـــت وزرای ام ـــیه نشس ـــی در حاش موگرین
ایـــران و گـــروه ۱+4 در ســـازمان ملـــل متحـــد در 
ـــاز  ـــدازی س ـــته از در راه ان ـــال گذش ـــاه س ـــهریور م ش
و کار مالـــی اروپایـــی )spv( بـــا ایـــران بـــرای 

ادامـــه مبـــادالت تجـــاری خبـــر داد

ــورای  ــس شـ ــم درمجلـ ــردم بـ ــده مـ نماینـ
اســـالمی بـــا بیـــان این کـــه جلوگیـــری 
ازصـــادرات خرمـــا ازســـوی وزارت صنعـــت، 
ایجـــاد  موجـــب  تجـــارت  و  معـــدن 
مشـــکالتی بـــرای باغـــداران می شـــود،گفت:نباید جلـــوی صـــادرات خرمـــا 
ــع  ــل نبودصنایـ ــه دلیـ ــران بـ ــی ایـ ــای صادراتـ ــه خرمـ ــرا کـ را گرفت،چـ
ـــردم  ـــده م ـــاه نماین ـــزادی پن ـــب هللا نیک ـــی ندارد.حبی ـــرف داخل ـــی مص جانب
ـــی  ـــه علن ـــتور جلس ـــان دس ـــق می ـــالمی در نط ـــورای اس ـــس ش ـــم در مجل ب
ـــان  ـــارک رمض ـــاه مب ـــیدن م ـــبت فرارس ـــه مناس ـــک ب ـــن تبری ـــس ضم مجل
ــرورش  ــوزش و پـ ــر آمـ ــت و از وزیـ ــرد:از دولـ ــار کـ ــه معلم،اظهـ و هفتـ
می خواهـــم بـــه وضعیـــت معیشـــت و حقـــوق معلمیـــن و بـــه وضعیـــت 
اســـتخدام نیروهـــای حق التدریســـی توجـــه کنـــد و درخصـــوص تامیـــن 
امکانـــات آموزشـــی حـــوزه انتخابیـــه اقـــدام الزم را بـــه عمـــل آورد.وی 
افـــزود:در ایـــن مقطـــع حســـاس دشـــمنان بـــه ســـرکردگی صهیونیســـت 
ـــدان  ـــه می ـــزی ب ـــا برنامه ری ـــدف و ب ـــا ه ـــکار ب ـــکای جنایت ـــب و آمری غاص
ـــا  ـــور م ـــه کش ـــی ب ـــی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگ ـــار سیاس ـــا فش ـــد ت آمدن

وارد کنـــد و بـــا ایجـــاد ناامنـــی و ایجـــاد روزمرگـــی بـــه اهـــداف شـــوم 
خـــود دســـت پیـــدا کننـــد. بـــرای مقابلـــه باایـــن اهـــداف شـــوم بایـــد 
ــادی  ــه بـــه ظرفیت هـــای اقتصـ ــا توجـ باهوشـــمندی و برنامه ریـــزی و بـ
وبـــا توجـــه بـــه ایجـــاد فضـــای اتحـــاد اقـــدام کنیـــم، چـــرا کـــه مقـــام 
ـــلیقه را  ـــالف س ـــردم اخت ـــئولین و م ـــد مس ـــرا فرمودن ـــری اخی ـــم رهب معظ
ـــرده و از  ـــه ک ـــمن مقابل ـــا دش ـــاد ب ـــا اتح ـــی و ب ـــا همدل ـــد و ب ـــار بگذارن کن
هرگونـــه تخریـــب و ایجـــاد حاشـــیه در جامعـــه بپرهیزنـــد.وی تصریـــح 
ـــرای  ـــد و ب ـــد را رفـــع کن ـــع تولی ـــد موان ـــق تولی ـــد درســـال رون ـــت بای کرد:دول
ایجـــاد رونـــق اقتصـــادی از ظرفیت هـــای کشـــور اســـتفاده کند.تـــورم را 
کنتـــرل و ارزش پـــول را بـــه حالـــت گذشـــته خـــود بـــاز گردانـــد.وی بـــا 
ـــار  ـــارک رمضان،اظه ـــاه مب ـــتانه م ـــا در آس ـــت خرم ـــرل قیم ـــه کنت ـــاره ب اش
ــدن و  ــت، معـ ــه وزارت صنعـ ــت کـ ــن اسـ ــی از ایـ ــنیده ها حاکـ کرد:شـ
ـــم دارد  ـــان تصمی ـــارک رمض ـــاه مب ـــازار در م ـــم ب ـــور تنظی ـــه منظ ـــارت ب تج
ـــران  ـــی ای ـــای صادرات ـــم خرم ـــد بگوی ـــد. بای ـــری کن ـــادرات خرماجلوگی ازص

بـــه دلیـــل نبـــود صنایـــع جانبـــی مصـــرف داخلـــی نـــدارد. 

سـخنگوی هیـات رییسـه مجلس شـورای اسـالمی گفت:در 
جلسـه غیـر علنـی مجلـس مقـرر شـد بـرای سـاماندهی و 
سـازماندهی سـوخت و جلوگیـری از قاچـاق، از ایـن پـس 
کارت هـای سـوخت احیـاء شـود.بهروز نعمتی اظهار داشـت: 
از جملـه  اقتصـادی  در جلسـه غیرعلنـی موضوعـات مهـم 
اصـالح سـاختار اقتصـادی بودجـه کـه دولـت قـرار بـود آن 
را انجـام دهـد، از سـوی رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه 
مطـرح شـد و مقـرر شـد کـه کمیتـه مشـترکی بـا مجلـس 
تشـکیل شـود و روی سـناریوهای دولـت کار بیشـتری در 

مهلـت زمانـی 4 ماهـه تعییـن شـده صـورت گیـرد.

در  اسـالمی گفت:امـروز  انقـالب  پاسـداران  سـپاه  فرمانـده   
جنـگ اطالعاتـی بـا دشـمنان قـرار داریـم و این جنـگ به طور 
شـبانه روزی در جریانـی جدی،جهانـی و قطعـی در حال انجام 
استسرلشـکر سـالمی افزود:وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
سـپاه دو قـدرت اطالعاتـی مکمل یکدیگر بوده وهمراه با سـایر 
بخش هـای جامعـه اطالعاتـی کشـور بـه یـک نقطـه نـگاه می 
کننـد و یـک تـن و موجودیت واحد را تشـکیل مـی دهند. وی 
تاکیـد کرد:درجنـگ اطالعاتی که هوشـمندی،ابتکارعمل و ذهن 

خوانـی از لـوازم آن اسـت بایـد موازنه برقـرار کرد

کارت های سوخت 
احیاء می شود

امروز در جنگ اطالعاتی 
با دشمنان قرار داریم

رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه از پرداخـت 934 میلیـارد 
تومـان از مطالبـات فرهنگیـان خبـر داد و گفـت: دولـت در 
اسـتیفای حقـوق فرهنگیـان بـه هیـچ وجـه کوتـاه نخواهـد 
آمد.»محمدباقـر نوبخت«درباره میزان تحقـق بودجه آموزش 
و پـرورش و آمـوزش عالـی در سـال 97 اظهار داشـت:اگرچه 
تمـام رقمـی کـه در بودجـه پیش بینی شـده بود،تحقـق پیدا 
نکـرد ولـی به دلیل اسـتحقاق آموزش و پـرورش و ضرورتی 
کـه وجـود داشـت،پرداخت به آمـوزش و پـرورش ۱۰۸ درصد 

بـود یعنـی ۸ درصـد بیـش از آنچـه قانـون مقرر کـرده بود

سـخنگوی وزارت کشـور از ابـالغ بخشـنامه وزیر کشـور درباره 
وظایـف ذاتـی و قانونـی دسـتگاه هـای اجرایـی و نهادهـای 
عمومی در ماه مبارک رمضان خبر دادسـید سـلمان سـامانی 
در ایـن باره اظهارداشـت:در این بخشـنامه از تمامی دسـتگاه 
هـای اجرایـی و نهادهـای عمومـی خواسـته شـده اسـت از 
برگـزاری افطـاری هـای تجمالتـی پرهیـز کننـد.وی در ادامـه 
بـا اشـاره بـه ابـالغ ایـن بخشـنامه بـه بیـش از 37 دسـتگاه 
اجرایـی و نهادهـای عمومـی افـزود: وزارت صنعـت معـدن و 
تجـارت نیـز موظف شـده نسـبت به ایجـاد نمایشـگاه عرضه 
مسـتقیم کاال، کنتـرل و نظـارت داشـته تـا کاالهـای ضروری 
و مـورد نیـاز مـردم بـا قیمـت و کیفیت مناسـب عرضه شـود

پرداخت۹۳۴میلیارد 
تومان مطالبات فرهنگیان

پرهیز از برپایی 
افطاری های تجمالتی
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

گردشگری غذا به پاشنه آشیل صنعت گردشگری تبدیل شده استهزینه سفر در بهار ۹۷ چقدر بوده است؟

ـــون  ـــش از ١٧میلی ـــل بی ـــال قب ـــار س در به
خانـــوار ایرانـــی حداقـــل یـــک ســـفر 
ـــرای  ـــط ب ـــور متوس ـــه ط ـــه ب ـــته اند ک داش
ــان  ــزار تومـ ــدود 77۵هـ ــفر حـ ــر سـ هـ

هزینـــه شـــده اســـت.
نتایـــج آمارگیـــری مرکـــز آمـــار از جریـــان ســـفرهای بهـــاری در ســـال 
ـــابه  ـــه دوره مش ـــبت ب ـــفرها نس ـــداد س ـــه تع ـــد ک ـــان می ده ـــته نش گذش
ـــل از آن ۱.۱ درصـــد افزایـــش داشـــته اســـت. همچنیـــن خانوارهـــا  ســـال قب
ـــد  ـــه کرده ان ـــان هزین ـــزار توم ـــفر ٧٧٥ ه ـــر س ـــرای ه ـــط ب ـــور متوس ـــه ط ب
کـــه نســـبت بـــه هزینه هـــای ســـفر هـــر خانـــوار در بهـــار١٣9٦، حـــدود 

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــد افزای ۶.7 درص
ـــوده کـــه نســـبت  همچنیـــن تعـــداد کل ســـفرها حـــدود ١١٣میلیـــون ســـفر ب
بـــه بهـــار ١٣9٦، 9.3 درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت.تعداد ســـفرهای 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــالم ش ـــفر اع ـــزار س ـــون و٣00 ه ـــدود ١١٢ میلی ـــی ح داخل

ـــت.  ـــته اس ـــش داش ـــد افزای ـــل از آن 9.٤ درص ـــال قب ـــه س ـــبت ب نس

ـــبت  ـــه نس ـــوده ک ـــفر ب ـــزار س ـــش از ٦٦٥ ه ـــی بی ـــفرهای خارج ـــداد س تع
ـــو  ـــت.از س ـــش داش ـــد کاه ـــل از آن ١٢.٧ درص ـــال قب ـــار س ـــل به ـــه فص ب
ـــش از  ـــر، بی ـــک نف ـــرای ی ـــی ب ـــفر داخل ـــر س ـــه ه ـــط هزین ـــر متوس دیگ
ـــد  ـــار ١٣9٦، ۰.۶ درص ـــه به ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــوده اس ـــان ب ـــزار توم ١00 ه

ـــت.  ـــته اس ـــش داش افزای
بـــه طـــور متوســـط ســـفرهای داخلـــی بـــا اقامـــت شـــبانه بـــرای یـــک 
ـــت شـــبانه  ـــدون اقام ـــی ب ـــان و ســـفرهای داخل ـــزار توم ـــر حـــدود ١٧0 ه نف
ـــت.علی رغم  ـــته اس ـــه داش ـــان هزین ـــزار توم ـــدود ٥0 ه ـــر ح ـــک نف ـــرای ی ب
ـــر ســـفر خارجـــی  ـــه ه ـــداد ســـفرهای خارجـــی، متوســـط هزین کاهـــش تع
ـــان  ـــزار توم ـــون و ٨00 ه ـــدود دو میلی ـــار ١٣9٧، ح ـــر در به ـــک نف ـــرای ی ب
ـــته  ـــش داش ـــد افزای ـــار ١٣9٦، ۱۰.7 درص ـــه به ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــوده اس ب

ـــت. اس
در مجمـــوع متوســـط هزینـــه هـــر ســـفر داخلـــی )بـــا اقامـــت و بـــدون 
ـــه  ـــود ک ـــان ب ـــزار توم ـــش از ١١٧ ه ـــار ١٣9٧، بی ـــی در به ـــت( و خارج اقام

ـــت. ـــته اس ـــال ١٣9٦ داش ـــار س ـــه به ـــبت ب ـــدی نس ـــش ۱.3 درص کاه

ــراث  ــازمان میـ ــگری سـ ــاون گردشـ معـ
فرهنگی،گفت:باوجـــود داشـــتن تنـــوع 
بســـیار بـــاالی غذاهـــای بومـــی و ملـــی 
درســـفره های ایرانـــی کـــه نقطـــه قـــوت 
ــه  ــد؛ ارائـ ــمار می آیـ ــی بشـ ــیار مهمـ بسـ
ـــی، گردشـــگری  ـــز پذیرای ـــه گردشـــگران در مراک ـــوع ب ـــن خـــوراک متن نشـــدن ای
ــت.»ولی  ــرده اسـ ــل کـ ــت تبدیـ ــن صنعـ ــیل ایـ ــنه آشـ ــه پاشـ ــذا را بـ غـ
ـــور  ـــی در کش ـــی و مل ـــذای بوم ـــوع غ ـــزار ن ـــش از ٢ه ـــت بی تیموری«گفت:ثب
نشـــان از تنـــوع بـــاالی گردشـــگری غـــذا دارد؛ امـــا بـــا وجـــود ایـــن تنـــوع 
ــی  ــذای اصلـ ــان غـ ــی همچنـ ــز پذیرایـ ــا و مراکـ ــفانه در هتل هـ ــاال متأسـ بـ
ـــبب  ـــد روز س ـــت چن ـــس از گذش ـــر پ ـــن ام ـــه ای ـــت ک ـــاب اس ـــده کب عرضه ش
نارضایتـــی گردشـــگران از تکـــرار خوراک هـــا می شـــود.ازاین رو نقطـــه قـــوت 
ـــه پاشـــنه آشـــیل ایـــن صنعـــت تبدیـــل شـــده اســـت. ـــوع غذایـــی موجـــود، ب تن
معـــاون گردشـــگری باتأکیـــد بـــر این کـــه صنعـــت گردشـــگری بین المللـــی 
اســـت؛افزود:براین اســـاس بایـــد ذائقه هـــا، روحیـــات ملـــل و ســـلیقه های 

بین المللـــی به صـــورت توجـــه بـــه نـــوع و نحـــوه تهیـــه غـــذا بـــرای 
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــای بوم ـــردن معیاره ـــاظ ک ـــود لح ـــا وج ـــی، ب ـــگران خارج گردش
ـــه  ـــگرانی ک ـــی گردش ـــالیق غذای ـــال س ـــوان مث ـــود. ه عن ـــت ش ـــان، رعای خودم
ــد  ــت.وی تأکیـ ــاوت اسـ ــی متفـ ــگران اروپایـ ــا گردشـ ــد بـ ــیا آمده انـ از آسـ
ـــیاری  ـــده و بس ـــل ش ـــدی تبدی ـــرد جدی ـــه رویک ـــروز ب ـــذا ام ـــگری غ کرد:گردش
ــوراک  ــد خـ ــای جدیـ ــا و طعم هـ ــه مزه هـ ــدف تجربـ ــا هـ ــگران بـ از گردشـ
ســـفر می کننـــد؛ ایـــن رویکـــرد می توانـــد بـــا توجـــه بـــه تنـــوع گســـترده 
ـــال داشـــته  ـــه دنب ـــز ب ـــوزه را نی ـــن ح ـــی کشـــورمان، جـــذب گردشـــگران ای غذای
ـــد  ـــگری در بع ـــت گردش ـــرات صنع ـــن از تأثی ـــگری همچنی ـــد.معاون گردش باش
اجتماعـــی، گفـــت: گردشـــگری اصطالحـــًا صنعـــت کســـب  و کارهـــای کوچـــک و 
ـــرای  ـــگری ب ـــی گردش ـــازمان جهان ـــار س ـــن آم ـــق آخری ـــت و طب ـــط اس متوس
ایجادشـــغل در ایـــن حـــوزه، میـــزان بودجـــه، هزینـــه و اعتبـــاری کـــه الزم 
ـــان  ـــت.وی خاطرنش ـــن تراس ـــایرحوزه ها پایی ـــه س ـــبت ب ـــد نس ـــت؛٤0 درص اس
ـــه  ـــاد روحی ـــت ایج ـــن صنع ـــی ای ـــم اجتماع ـــرات مه ـــر از تأثی ـــی دیگ کرد:یک

نشـــاط اجتماعـــی اســـت کـــه الزمـــه هـــر جامعـــه ای بـــه شـــمار می آیـــد.

 پیام
 میراث

برخی مسووالن پیشین میراث فرهنگی به دادسرای کرمان احضار شدند
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از احضار تعدادی از مسووالن پیشین سازمان میراث فرهنگی کشور به دادسرای این 

استان به علت تضییع حقوق بیت المال خبر داد.

انا
س:م

عک

اسـتاندار مازنـدران گفت:وزیـر اطالعـات بـه صـورت کلـی بـا 
طـرح بازگشـایی کاخ صفـی آبـاد بهشـهر موافقـت کردنـد امـا 
بـرای هـر چـه بهتر اجرایی شـدن این طـرح باید کارشناسـان 
وزارت اطالعـات مطالعاتـی را انجام دهنـد و همه جوانب کار را 
بررسـی کننـد تا بـه بخش نظامـی مجموعه صفی آبـاد خللی 
وارد نشـود.احمد حسـین زادگان در حاشـیه بازدیـد مونسـان 
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی، 
بـاغ  و  تاریخـی  مجموعـه  از  و گردشـگری  دسـتی  صنایـع 
جهانـی عبـاس آبـاد بهشـهر، در جمـع خبرنـگاران اظهـار کرد: 
شهرسـتان بهشـهر بـه لحاظ گردشـگری فرهنگـی و تاریخی و 
همچنیـن وجـود جذابیت هـای طبیعـی فرصت های مناسـبی 
اینکـه  بیـان  بـا  بـرای توسـعه صنعـت گردشـگری دارد.وی 
طـرح بازگشـایی کاخ صفـی آباد بهشـهر هیچ گونـه منافاتی با 
حفـظ مسـائل امنیتـی ندارد، افـزود: کاخ صفی آبـاد به لحاظ 
میراثـی یـک اثـر تاریخـی فاخـر اسـت و بـه لحـاظ موقعیت 
مکانـی و واقع شـدن آن بر روی تپه و مشـرف بـودن به تمام 
شـهر، چشـم انداز بسـیار زیبایـی دارد و ظرفیـت خوبـی برای 
بهشـهر محسـوب می شـود. توسـعه گردشـگری شهرسـتان 
اسـتاندار مازنـدران خاطرنشـان کـرد: دربـاره بازگشـایی کاخ 
انجـام  اطالعـات  وزارت  بـا  اولیـه  آبـاد صحبت هـای  صفـی 
شـد کـه وزیـر اطالعـات بـه صـورت کلـی بـا ایـن موضـوع 
موافقـت کردنـد امـا بایـد بـرای هـر چـه بهتـر اجرایـی شـدن 
ایـن طـرح؛ کارشناسـان وزارت اطالعـات مطالعاتـی را انجـام 
دهنـد و همـه جوانـب کار را بررسـی کننـد تا بـه بخش نظامی 
مجموعـه صفـی آبـاد خللی وارد نشـود و همچنیـن مزاحمتی 
بـرای بخـش میراثـی کاخ صفـی آبـاد و اجـرای طرح هـای 
گردشـگری بـه وجود نیاید.حسـین زادگان یادآور شـد: اعتبار 
مـورد نیـاز بـرای احـداث جاده دسترسـی بـه کاخ صفـی آباد 
و مرمـت کاخ پیـش بینـی شـده اسـت و همچنیـن شـاعری 
نماینـده مردم شـرق مازنـدران در مجلس، فرماندار و شـهردار 
بهشـهر؛ همـه تـالش کردند تـا بازگشـایی کاخ صفـی آباد هر 

چـه سـریع تر محقق شـود.

میراث سرانجام 
بازگشایی کاخ 

صفی آباد به کجا رسید؟

ایرانی ها می توانند بدون ویزا به نخجوان سفر کنند

صدور ویزای فرودگاهی و E-Visa برای ایرانی ها فراهم شد

نخجــوان تنهــا شــهر مرکــزی جمهــوری 
در  اســت کــه  نخجــوان  خودمختــار 
جنــوب منطقــه قفقــاز و شــمال رود 
ارس قــرار دارد. همچنیــن، نخجــوان از 
ناحیــه جنوبــی بــه ایــران متصــل بــوده 
و دارای نزدیــک بــه ۱۶3 کیلومتــر مــرز 
مشــترک بــا ایــن کشــور اســت و تنهــا 
 4۰ کیلومتــر از مــرز جلفــا فاصلــه دارد.
جاهــای دیدنــی نخجــوان ماننــد مقبــره  
ــوچ  ــاز ق ــوزه ی روب ــون، م ــه خات مومن
ــوزه ی  ــا چشــم انداز آرارات، م ســنگی ب
حیــدر علــی اف و مــوزه ی فــرش و 
شــهر  ایــن  بافــت  کنــار  در  گلیــم 
ــتوران های  ــد و رس ــز خری ــد مراک مانن
متنــوع هــر ســاله پذیــرای گردشــگران 
همجــوار  کشــورهای  از  بســیاری 
اســت. ترکیــه  و  ایــران   نظیــر 
از  یکــی  نخجــوان  واقــع،  در 

دســترس ترین  در  و  ارزان تریــن 
مقصدهــای ســفری بــه شــمار مــی رود 
اســتطاعت  بســیاری  تعــداد  کــه 
ــد.  ــه آنجــا را دارن ــرای ســفر ب ــی ب مال
بخصــوص  و  آذربایجــان  کشــور 
ــفر  ــد س ــی از مقاص ــواره یک ــو هم باک
ایرانی هــا بــوده و هســت. بــا ایــن 
ــو را  ــگران باک ــترین گردش ــود بیش وج
روس هــا دربرمی گیرنــد. روس  هــا در 
ــزار و  ــا 347 ه ــا ب ســال 2۰۱7 مجموع
ــش ۱7 درصــدی  49۱ گردشــگر و افزای
بــه  دیگــری  کشــور  هــر  از  بیــش 
ــد.  ــفر کرده  ان ــان س ــوری آذربایج جمه
و  هــزار   2۵4 بــا  ســپس گرجی  هــا 
ــدی  ــش 4 درص ــگر و افزای 42۵ گردش
 ۱۸۰ بــا  ایرانی  هــا  و  دوم  مرتبــه  در 
هــزار و ۱۰3 گردشــگر و افزایــش ۸9 
ــدان  ــوم عالقمن ــه س ــدی در مرتب درص

ــرار  ــان ق ــوری آذربایج ــه جمه ــفر ب س
. نــد گرفته   ا

بــه  خارجــی  گردشــگران  میــزان 
بیــن  در  آذربایجــان  جمهــوری 
 ۱2( المنافــع  مشــترک  کشــورهای 
ــا )۱3 درصــد(،  ــه اروپ درصــد(، اتحادی
درصــد(،   ۱۱7( خاورمیانــه  و  ایــران 
 72( آفریقــا  درصــد(،   ۶4.4( آســیا 
اســترالیا )22.۸  و  آمریــکا  درصــد(، 

اســت. داشــته  رشــد  درصــد(، 
ــوری  ــفیر جمه ــین اف )س ــاد حس بنی
اشــاره  بــا  ایــران(  در  آذربایجــان 
حــوزه  در  خوبــی  روابــط  آنکــه  بــه 
ــان  ــران و آذربایج ــن ای ــگری بی گردش
ــال  ــه س ــی س ــت: ط ــود دارد، گف وج
اخیــر شــاهد بهتریــن دوران روابــط 
بیــن دو کشــور هســتیم. ســال گذشــته 
حــدود یــک میلیــون و 3۰۰ هــزار نفــر 

از گردشــگران کشــور آذربایجــان بــه 
ــم  ــار داری ــد و انتظ ــفر کردن ــران س ای
ــه آذربایجــان ســفر  ــه ب ــی ک ایرانی های
بیشــتر  تعدادشــان  نیــز  می کننــد 

ــود. ش

گردشگران سالمت و زائران
ــه گفتــه ســفیر جمهــوری آذربایجــان  ب
ــور  ــگران کش ــتر گردش ــران، بیش در ای
ســفر  ایــران  بــه  کــه  آذربایجــان 
می کننــد در حــوزه گردشــگران ســالمت 
و زائــر هســتند. البتــه بســیاری از آنهــا 
نیــز در ایــران اقوامــی دارنــد کــه بــرای 
ــفر  ــران س ــه ای ــا ب ــد آنه ــد و بازدی دی
ــداد  ــر تع ــان اگ ــن می ــد. در ای می کنن
ــدود ۵  ــران را ح ــی ای ــافران خارج مس
تــا 7 میلیــون نفــر در نظــر بگریــم، 
یــک میلیــون و 3۰۰ هــزار نفــر آنهــا از 

ــتند. ــان هس ــور آذربایج کش

تسهیالت برای جذب 
ایرانی گردشگران 

ــان  ــه در آذربایج ــه آنک ــاره ب ــا اش او ب
بــرای آنکــه بتواننــد گردشــگران ایرانــی 
ــه  ــژه ارائ ــد، تســهیالت وی را جــذب کنن
ســال  از  کــرد:  تصریــح  می دهنــد، 
ــوری  ــران و جمه ــن ای ــرز بی گذشــته م
بــه صــورت 24 ســاعته  آذربایجــان 
ســال  از  همچنیــن  اســت.  فعــال 
گذشــته ایــن امــکان در فــرودگاه باکــو 
ایجــاد شــد تــا اتبــاع ایــران بتواننــد در 
بــدو ورود ویــزای فرودگاهــی دریافــت 
کننــد. درعیــن حــال اتبــاع ایرانــی 
می تواننــد بــدون ویــزا بــه نخجــوان 

ــد. ــفر کنن س
صــدور خصــوص  در  اف  حســین 
 : گفــت  ایرانی هــا  بــرای    E-Visa
ــدازی ســامانه E-Visa دیگــر  ــا راه ان ب
نیــاز نیســت تــا گردشــگران ایرانــی 

ــفارتخانه   ــه س ــزا ب ــت وی ــرای دریاف ب
ــد و  ــوری آذربایجــان مراجعــه کنن جمه
می تواننــد بــا موبایل هــای خــود بــا 
مراجعــه بــه ســامانه،  درصــدد دریافــت 

ــد. ــزا برآین وی

نمایشگاه های  حضور در 
گردشگری

در  آذربایجــان  جمهــوری  ســفیر 
کــردن  ارزیابــی  مثبــت  بــا  ایــران 
ــران و  ــور ای ــگری دو کش ــده گردش آین
آذربایجــان اذعــان داشــت: امســال 
ــاط  ــت در ارتب ــر دو دول ــه ه ــز کابین نی
گردشــگری  شــرکت های  و  هســتند 
کشــور آذربایجــان در نمایشــگاه های 
برگــزار  ایــران  در  کــه  گردشــگری 
می کننــد.  شــرکت  می شــود، 
ــرکت های  ــور ش ــاهد حض ــن ش همچنی
گردشــگری ایــران در نمایشــگاه های 

هســتیم. باکــو 

ــت  ــم آن اس ــه مه ــد برآنک ــا تاکی او ب
ــران مشــکل و شــکالیتی  ــاع ای کــه اتب
جمهــوری  کشــور  در  حضــور  از 
آذربایجــان و ســفر بــه مقاصــد و ایــن 
ــح کــرد:  کشــور نداشــته باشــند، تصری
ایــران  بــا ســفیر  در گفتگویــی کــه 
ایشــان  از  داشــتم،  آذربایجــان  در 
اتبــاع  ســفر  در  آیــا  پرســیدم کــه 
ــکل  ــان مش ــور آذرباج ــه کش ــی ب ایران
ــخ  ــه پاس ــود دارد، ک ــکایتی وج ــا ش ی
ــن  ــکلی در ای ــچ مش ــود و هی ــی ب منف
ــران  ــردم ای ــدارد. م خصــوص وجــود ن
ــت  ــی راح ــود را خیل ــان خ در آذربایج
دارای  چراکــه  می کننــد  احســاس 
فرهنــگ مشــترک  و  و رســوم  آداب 
هســتیم و ایــن بیــن اتبــاع دو کشــور 
نزدیکــی ایجــاد می کنــد. مــا هیــچ 
ــه  ــرای ســفر ایرانی هــا ب ــی ب محدودیت

کشــور آذربایجــان نداریــم.

توابــع  از  ارنــان  تاریخــی  روســتای 
ــا  ــزد ب ــتان ی ــز در اس ــتان مهری شهرس
وجــود ســنگ نگاره هایی چنــد هــزار 
ســاله کــه حکایــت از تمدنــی کهــن 
ــه  ــد توج ــه دارد، نیازمن ــن منطق در ای
بیشــتر در حــوزه گردشــگری اســت.
»ساشــا ریاحی مقــدم« مشــاور اداره 
یــزد  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل 
تاریخــی  روســتای  ایــن  مــورد  در 
می گوید:ارنــان کــه روســتایی واقــع در 

پــای تک کوهــی بــه همیــن نــام اســت 
و در زبــان محلــی بــه آن »ارنــون« نیــز 
گفتــه می شــود، در واقــع ســکونتگاهی 
از  یکــی  کنــار  در  گرفتــه  شــکل 
از  باســتانی  و  فرعــی  مســیرهای 
فــارس بــه کرمــان بــوده اســت دهیــار 
ایــن روســتای تاریخــی البتــه نیــز بــه 
قدمــت بــاالی تاریخــی و ظرفیت هــای 
ــی در حیــن حــال  آن اذعــان دارد ول
میــراث  مســئوالن  بی توجهــی  از 

ــد  ــای چن ــنگ  نگاره ه ــه س ــی ب فرهنگ
هــزار ســاله ارنــان گالیــه می کنــد. وی، 
ــان  ــوه ارن ــی ک ــنگ نگاره های تاریخ س
ــد و  ــن می دان ــه دوران که ــق ب را متعل
تخته ســنگ ها  می کند:ایــن  عنــوان 
ایــن  در  دیرینــه  ســکونتی  بیانگــر 
روســتا اســت و در واقــع روســتای 
کنونــی بازمانــده همــان ســکونت گاه 
ارنانــی«  زارع  اســت.»محمود  کهــن 
ــار  ــن روســتای تاریخــی اظه ــار ای دهی
ارنــان  کــوه  می کند:ســنگ نگاره های 
کــه نشــان از تمــدن دیریــن ایــن 
روســتا دارد، در حــال حاضــر تبدیــل بــه 
ــادگاری  ــتن ی ــرای نوش ــنگی ب تخته س

ــت. ــده اس ــدگان ش بازدیدکنن

یادگاری نویسی  برسنگ نگاره های 
چند هزار ساله!

سازمان میراث فرهنگی مکلف به 
نگهداری اماکن تاریخی شد

تدویــن  بــه  رامکلــف  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  مجلــس  نماینــدگان 
دســتورالعمل های مــورد نیــاز بــرای مدیریــت بهــره برداری،نگهــداری و پشــتیبانی 
ــت واگــذاری فعالیت هــا  ــا اولوی ــای تاریخــی و فرهنگــی ب بناها،اماکــن و بافته
بــه بخــش غیردولتــی کردند.نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی مــاده 
ــی و آن  ــی را بررس ــی فرهنگ ــای تاریخ ــت و احیابافته ــت از مرم ــرح حمای 2ط
ــت و  ــت از مرم ــور حمای ــه منظ ــاده ب ــن م ــب رساندند،براســاس ای ــه تصوی را ب
احیــای بافتهــای تاریخــی فرهنگــی ســازمان مکلــف اســت:الف- بــا همــکاری 
وزارتخانه هــای راه و شهرســازی و کشــور و بنیــاد مســکن ظــرف مــدت حداکثــر 
ــالغ  ــن و اب ــل، تعیی ــه تکمی ــبت ب ــون نس ــن قان ــب ای ــس از تصوی ــال پ ٢س
محــدوده بافــت تاریخــی فرهنگــی کلیــه شــهرها و روســتاهای تاریخــی اقــدام 
ــکن  ــاد مس ــور و بنی ــای راه و شهرسازی،کش ــکاری وزارتخانه ه ــا هم کنند.ب-ب
ــه  ــه تهی ــون نســبت ب ــن قان ــب ای ــس از تصوی ــاه پ ــر ٦م ــدت حداکث ظــرف م
ــی  ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــای بافته ــت و احی ــژه حفاظ ــای وی ــوب طرح ه چارچ
ــا رویکردصیانــت از ارزشــهای تاریخــی و فرهنگــی و  از جملــه تعییــن جرایــم ب
ارتقــای کیفیــت زندگــی ســاکنان ایــن محدوده هــا اقــدام کنند.پ-ظــرف مــدت 
یکســال پــس ازتصویــب ایــن قانــون دســتورالعملهای مــورد نیــاز بــرای مدیریــت 
بهــره بــرداری، گهــداری و پشــتیبانی بناها،اماکــن و بافتهــای تاریخــی و فرهنگــی 
بــا اولویــت واگــذاری فعالیت هــا بــه بخــش غیردولتــی را تهیــه و ابــالغ کننــد.

ته
نک

گفــت:  ایــران  در  آذربایجــان  جمهــوری  ســفیر 
بــه  آذربایجــان کــه  گردشــگران کشــور  بیشــتر 
گردشــگران  حــوزه  در  می کننــد  ســفر  ایــران 
ــا  ــیاری از آنه ــه بس لبت ــتند. ا ــر هس ــالمت و زائ س
نیــز در ایــران اقوامــی دارنــد کــه بــرای دیــد 
می کننــد. ســفر  ایــران  بــه  آنهــا  بازدیــد   و 
ــت  ــا مثب ــران ب ــان در ای ــوری آذربایج ــفیر جمه س
ارزیابــی کــردن آینــده گردشــگری دو کشــور ایــران 
ــه  ــز کابین و آذربایجــان اذعــان داشــت: امســال نی
ــرکت های  ــتند و ش ــاط هس ــت در ارتب ــر دو دول ه
گردشــگری کشــور آذربایجــان در نمایشــگاه های 
ــران برگــزار می شــود، شــرکت  گردشــگری کــه در ای
می کننــد. همچنیــن شــاهد حضــور شــرکت های 
گردشــگری ایــران در نمایشــگاه های باکــو هســتیم

میراثمیراث

86 اثر واجد ارزش ثبت درفهرست آثارملی هرم تیرانا زندگی دوباره می یابد
ـــا  ـــهر تیران ـــز ش ـــی در مرک هرم
پایتخـــت آلبانـــی در حالـــی 
متروکـــه  بنـــای  بـــه  کـــه 
تبدیـــل شـــده، انـــدک انـــدک 
ـــل  ـــه نق ـــا ب ـــزارش ایرن ـــه گ ـــی یابد.ب ـــاره م ـــی دوب زندگ
ــه  ــل از بـ ــا قبـ ــرم تـ ــن هـ ــه، ایـ ــزاری فرانسـ از خبرگـ
ــیاری  ــتفاده بسـ ــدن،موارد اسـ ــپرده شـ ــی سـ فراموشـ
ــازمان  ــوزه ای سـ ــوان مـ ــه بعنـ ــه آنکـ ــت،از جملـ داشـ
ـــک  ـــان آتالنتی ـــازمان پیم ـــگاه س ـــد،زمانی پای ـــی ش ده
ـــبانه  ـــوپ ش ـــتودیوی تلویزیونی،کل ـــمالی)ناتو(،یک اس ش
ـــای  ـــن بن ـــال ای ـــی کرد.ح ـــر را میزبان ـــای دیگ ـــه ه و نمون
درحـــال فروپاشـــی پـــس از ســـالها بـــی توجهی،بـــرای 
ظهـــوری دوبـــاره بـــه عنـــوان یـــک مرکـــز آی تـــی در قلـــب 

پایتخـــت در حـــال تغییـــر آلبانـــی آمـــاده مـــی شـــود. 
ـــزار  ـــاحت ۱۱ ه ـــه مس ـــا ب ـــن بن ـــودن ای ـــکل ب ـــی ش مثلث
ـــای  ـــره ه ـــش و پنج ـــای منق ـــا مرمره ـــع ب و 4۰۰ مترمرب
ـــن  ـــی دهد.ای ـــه م ـــرم گون ـــری ه ـــه آن ظاه ـــره رنگ،ب تی
ـــرای شـــکوه بخشـــیدن  ـــای عجیـــب 3۰ســـال پیـــش ب بن
ـــا  ـــه ت ـــی ک ـــران آلبان ـــور خوجه«حکم ـــه دوره حیات»ان ب
زمـــان مرگـــش درســـال ۱9۸۵،چهـــار دهـــه بـــر ایـــن 
ـــی  ـــد.پس از فروپاش ـــته ش ـــت کرد،برافراش ـــور حکوم کش
کمونیســـم،موزه بنـــا شـــده در ایـــن مـــکان تعطیـــل و 
ـــدل  ـــت هـــای متعـــددی ب ـــرای فعالی ـــی ب ـــه مکان هـــرم ب
ـــن کشـــور  ـــگ را در ای ـــه انفجـــار فرهن ـــه طـــوری ک شـــد، ب

منعکـــس ســـاخت

ــار  ــت آثـ ــر ثبـ ــت دفتـ سرپرسـ
میـــراث  واحیـــای  وحفـــظ 
ــالم  ــا اعـ ــی بـ ــوی و طبیعـ معنـ
تاریخـــی  ۸۶اثـــر  ایـــن کـــه 
ــناخته  ــی شـ ــار ملـ ــت آثـ ــت در فهرسـ ــد ارزش ثبـ واجـ
ــکده  ــتان و دانشـ ــاغ گلسـ ــی بـ ــد،گفت:محوطه تاریخـ شـ
مدیریـــت دانشـــگاه تهـــران از جملـــه شـــناخته شـــده تریـــن 
ـــر تاریخـــی از۸  ـــت: ۸۶اث ـــار اســـت.»مصطفی پورعلی«گف آث
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، آذربایجـــان غربـــی، تهـــران، 
ــدان پـــس از  ــتان و همـ ــتان، لرسـ ــم، کردسـ ــارس، قـ فـ
ــراث   ــران میـ ــان و صاحبنظـ ــد کارشناسـ ــی و تاییـ بررسـ
ــی  ــار ملـ ــت آثـ ــت در فهرسـ ــد ارزش ثبـ ــی واجـ فرهنگـ
شـــناخته شـــد.وی افـــزود:در ایـــن کمیتـــه بـــه تفکیـــک 

ـــان  ـــتان آذربایج ـــده اس ـــارس، ۱۸پرون ـــتان ف ـــده اس 3۰پرون
ـــم،از  ـــتان ق ـــر اس ـــتان، ۸اث ـــتان لرس ـــده اس ـــرقی، ۱۱پرون ش
اســـتانهای آذربایجـــان غربـــی و تهـــران هرکـــدام ۶اثـــر، 
۵پرونـــده از اســـتان کردســـتان و 2 پرونـــده  اســـتان همـــدان 
مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت پورعلـــی محوطـــه تاریخـــی 
بـــاغ گلســـتان و کلیســـای انجیلـــی تبریز،قلعـــه ســـنگان 
ســـیدان،خانه  مرودشـــت،حمام  اشنویه،مســـجدجامع 
صالحی،مزرعـــه احمـــد آبـــاد و تکیـــه روســـتای کاســـوای 
ــگاه  ــرد، ورزشـ ــازار بروجـ ــراب و بـ ــاج تـ ــام حـ قـــم، حمـ
امجدیـــه، پـــادگان ۰۶مجموعـــه تاریخـــی ســـلطنت آبـــاد 
ـــران را از شـــناخته شـــده  ـــت دانشـــگاه ته ودانشـــکده مدیری
ـــد ارزش  ـــه واج ـــن جلس ـــه در ای ـــمرد ک ـــاری برش ـــن آث تری

ثبـــت در فهرســـت آثـــار ملـــی شـــناخته شـــد.

سنا
 ای

س:
عک
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 پیام
زیست

خبر

چنـد  در  آن  نفتـی  تاسیسـات  و  هور العظیـم  ماجـرای 
سـال گذشـته همـواره محـل مناقشـه نفتی هـا و فعـاالن 
محیط زیسـت بـوده و هـر چنـد وقـت یکبـار صدایـی از دو 

بلنـد می شـود. طـرف 
هنـوز ماجـرای خشـک شـدن هور العظیـم در ابتـدای دهـه 
9۰ فرامـوش نشـده اسـت. در آن زمـان فعـاالن محیـط 
زیسـت،  صنعـت نفت و هدفگـذاری تولید بیشـتر را مقصر 
اصلـی معرفـی کردنـد. در هفتـه هـای اخیـر هم سـیلی که 
بخش هـای زیـادی از خوزسـتان را فـرا گرفـت،  دوبـاره نـام 
هور العظیـم و اختـالف نفتی ها و محیط زیسـتی ها را بر سـر 
زبان هـا انداخـت طـوری که برخی از رسـانه ها،  شـرکت ملی 
نفـت را متهـم کـرده بودنـد کـه مانع آبگیـری تاالب شـده و 
به جای آن سـیالب به سـمت شـهرها و روسـتا آمده است. 
در گام بعـد حتـی شـایعاتی مبنـی بر هدایت آب به سـمت 

بیابـان و مـرز عـراق مطرح شـد. 
در مقابـل روابـط عمومـی شـرکت ملـی نفـت ایـران در پـی 
انتشـار شـایعاتی دربـاره فشـار وزارت نفـت بـرای حفـظ 
تأسیسـات نفتـی در غـرب کارون و سوسـنگرد و جلوگیری 
از ورود جریـان آب،  اعـالم کرد که براسـاس دسـتورات وزیر 
نفـت در چارچـوب سیاسـت های هیـأت دولـت و رئیـس 
جمهـوری، نه تنها تمـام امکانات صنعت نفت در خوزسـتان 
بـرای کمـک بـه هم وطنانـی کـه در معـرض خطر و آسـیب 
قـرار دارنـد تحـت هدایـت سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان 
بسـیج شـده اسـت، بلکـه هرگـز فشـار و اراده ای مبنـی بـر 
حفـظ تاسیسـات نفتـی )که البتـه آن هم متعلق بـه مردم 
اسـت( بـه بهـای وارد شـدن خسـارت و آسـیب بـه مـردم 
اعمـال نشـده و تصمیمـی هـم در این بـاره اتخـاذ نشـده 
و نخواهـد شـد و تمامـی شـایعات در ایـن بـاره بـه شـدت 

تکذیـب می شـود.
کریـم زبیـدی، عضـو هیات مدیره شـرکت ملی نفـت ایران 

– کـه بـه عنـوان  نماینـده وزیـر نفـت بـه مناطـق سـیل زده 
خوزسـتان سـفر کـرده بـود - نیـز در گفت وگـو بـا ایرنـا بـا 
بیـان اینکـه از ابتـدا میادیـن غـرب کارون طـوری طراحـی 
شـده کـه آب به آنهـا ورود پیـدا نمی کرده، اظهار کـرد: اینکار 
کار مثبتـی بـود زیـرا اتصـال طرف تاسیسـات نفتـی و هور 
بـه یکدیگـر بـرای محیط زیسـت و معیشـت مـردم منطقه 
مشـکل آفریـن بـود و بـه همیـن دلیـل جلوگیـری از آلوده 

شـدن هور العظیـم از ابتـدا در دسـتور کار قـرار داشـت. 

عضـو هیـات مدیـره شـرکت ملی نفـت ایـران بـا رد ادعای 
برخـی از رسـانه ها در مـورد سـیالبی شـدن شـهرها به دلیل 
جلوگیـری شـرکت نفـت از ورود آب بـه هور العظیم،  تصریح 
کـرد:  صنعـت نفت بـه هیچ وجه اینکار را نمی کنـد و در واقع 
صدمـه بـه مـردم بـه دلیـل حفاظـت از تاسیاسـت نفتی با 

هیـچ منطـق و اصولی سـازگاری ندارد.
وی بازدیـد از هور العظیـم توسـط رسـانه ها را بـدون مشـکل 
عنـوان کـرد و ادامـه داد:  البته بازدید از هـر منطقه ای ضوابط 
مشـخصی دارد و در تمام تاسیسـات نفتی بایـد این اصول 

رعایت شـود.

»بیـژن زنگنـه« وزیر نفت نیز در یـک گفت وگوی تلویزیونی 
ادعـای جلوگیری از آبگیـری هورالعظیم با هدف ممانعت از 
وارد شـدن آسیب به تاسیسـات نفتی را یک »دروغ بزرگ« 

و جنـگ روانـی علیه ملت ایـران عنوان کرد.
وی بـه شـایعاتی که رسـانه های خارجی و برخـی از کانال ها 
در فضـای مجـازی مطـرح کرده انـد اشـاره کـرد و بیـان کرد: 
دشـمنان ایـران اعـالم کرده اند کـه دولـت و وزارت نفت برای 
جلوگیری از آسـیب به تاسیسـات نفتی عمدا مانع آبگیری 
هورالعظیـم شـده و آب را عمـال به مناطق مسـکونی هدایت 

کـرده اند.
زنگنـه تصریـح کـرد:  ایـن یـک دروغ بـزرگ و جنـگ روانی 

علیـه ملـت ایران اسـت و برخـی مواقع این مباحث توسـط 
خـود دوسـتانمان نیـز بازنشـر می شـود؛ هرگـز نمی پذیریم 
کـه خسـارتی بـه مـردم بـه قیمـت تولید چنـد هزار بشـکه 
نفـت بیشـتر وارد شـود و ایـن موضوع با یـک تحقیق قابل 

اثبات اسـت.
وزیـر نفـت افزود: اکنون همه چاه هـای نفت در منطقه غرب 
کارون در آب محاصـره شـده اند و بـه جـز یک محدوده چند 

صد متری حفاظت شـده اطراف چاه ها، در آب هسـتند.
زنگنـه با اشـاره به اینکه نظر ما این اسـت تـا جریان زندگی 
و اکوسیسـتم طبیعـی در هـور وجـود داشـته باشـد،  تاکید 
کـرد:  هرگـز در مـورد هدایـت سـیالب دخالتـی نداشـتیم و 

گسست اکولوژیکی تاالب هورالعظیم باید از بین برود
محمد درویش:  به جای اینکه تمام قلمرو هورالعظیم را در بخش ایرانی سیراب کنیم، تالش کردیم آب به مخازن نفوذ نکند.

عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع: اتفاقــی کــه در ایــن ۵۰ ســال 
افتــاده ایــن اســت کــه مــا بــه مــدد ســدهایی کــه ســاختیم پیکربنــدی جلگــه خوزســتان را 
ــه االن  ــک منطق ــت در ی ــن عل ــه ای ــم و ب ــگ کردی ــا را تن ــم رودخانه ه ــم. حری ــر دادی تغیی
ــل از  ــه قب ــی ک ــی رود، در حال ــر آب م ــه زی ــا ب ــه خانه ه ــر ثانی ــب ب ــی ۴۰۰ مترمکع ــا دب ب
ــد.  ــل کن ــه را تحم ــب در ثانی ــزار مترمکع ــت ه ــه می توانس ــن منطق ــه ای ــد کرخ ــداث س اح
ــن  ــه ای ــع ب ــتان در واق ــد خوزس ــبب ش ــم و س ــا کردی ــه م ــود ک ــی ب ــتکاری های ــا دس اینه

ــد. شــدت آســیب ببین

ــد  ــد، می توان ــر از آب باش ــر پ ــم اگ هورالعظی
ــر  ــاری را متأث ــون هکت ــه یــک میلی یــک پهن
کنــد، همچنیــن تفــاوت دمــای شــب و روز را 
در خوزســتان کاهــش دهــد کــه ایــن فرصتی 
ــط  ــاالن محی ــد فع ــه بای ــت ک ــتثنایی اس اس

ــد. زیســت از آن آگاه باشــند و اســتفاده کنن

ب
خا

انت
س: 

عک

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
صــدور اطالعیــه ای از معرفــی شــدگان 
چنــد برابــر ظرفیــت در شــغل مامــور 
درخواســت  زیســت  محیــط  اجرایــی 
کــرد کــه بــر اســاس حــرف اول نــام 
ســازمان  ایــن  بــه  خــود  خانوادگــی 

کننــد. مراجعــه 
ه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان 
ســازمان  زیســت،  محیــط  حفاظــت 
ــه ای  ــت در اطالعی ــط زیس ــت محی حفاظ
اعــالم کــرد: »تمــام معرفــی شــدگان 
ــر از  ــاغل غی ــت در مش ــر ظرفی ــد براب چن
مامــور اجرایــی محیــط زیســت )مشــاغل 
گرفتــن  نظــر  در  بــدون  کارشناســی( 
ــخ 2۱  ــط در تاری ــر و فق ــدی زی ــان بن زم
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری مهلــت 
ــد.  ــه کنن ــود را ارای ــدارک خ ــا م ــد ت دارن
ــی  ــام خانوادگ ــرف اول ن ــه ح ــانی ک کس
الــف اســت بایــد 22 اردیبهشــت مــاه 
ارائــه  را  خــود  مــدارک  جــاری  ســال 
ــی  ــام خانوادگ ــه اول ن ــرادی ک ــد. اف کنن
آن هــا بــا یکــی از حــروف »ب،پ،ت،ث« 
ــد 23 اردیبهشــت  ــی شــود بای شــروع م
نــام  اول  حــرف  و کســانی کــه  مــاه 
خانوادگــی آنهــا»ج،چ،ح،خ« اســت 24 
ــود را  ــدارک خ ــد م ــاه بای ــت م اردیبهش

ــد.  ــه کنن ارائ
ــی  ــام خانوادگ ــرف اول ن ــه ح ــرادی ک اف
 2۵ بایــد  اســت  »د،ذ،ر،ز«  آنهــا 
اردیبهشــت  مــاه و افــرادی کــه حــرف اول 
نــام خانوادگــی آنــان »س، ش،ص،ض« 
ــرای  ــاه ب ــت م ــد 2۸ اردیبهش ــت بای اس

ــد.  ــدام کنن ــود اق ــدارک خ ــه م ارائ
نــام  اول  حــرف  کــه  کســانی 
»ط،ظ،ع،غ،ف،ق«اســت  خانوادگیشــان 
الزم اســت 29 اردیبهشــت مــاه و افــرادی 
ــا »ک،گ،ل«  ــا ب ــام خانوادگــی آنه کــه ن
ــاه  ــت م ــود 3۰ اردیبهش ــی ش ــروع م ش

مــدارک خــود را ارایــه کننــد. 
ــی  ــام خانوادگ ــرف اول ن ــه ح ــانی ک کس
آنهــا »م« اســت بایــد 3۱ اردیبهشــت ماه 
بــا  نــام خانوادگیشــان  و کســانی کــه 
»و،ه،ی« شــروع می شــود اول خــرداد 
مــاه نســبت بــه ارائــه مــدارک خــود 

ــد. ــدام کنن اق

ده
پرن

ق 
چا

کشف ۸۴۰ قطعه پرنده قاچاق قا
در سیستان و بلوچستان

وحیــد پورمــردان مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــرو  ــت: پی ــتان گف ــتان و بلوچس ــت سیس زیس
ــاران محیــط  اطــالع رســانی دوســتدارن و همی
قاچــاق  محمولــه  چندیــن  ورود  خصــوص  در  زیســت 
ــرل  ــت و کنت ــتان، گش ــه اس ــی ب ــی و زینت ــدگان وحش پرن

ــت. ــش یاف ــهرها افزای ــی در ورودی ش ــوران اجرای مأم
ــا هوشــیاری مأمــوران اجرایــی محیــط  پورمــردان افــزود: ب
بانــی نصــرت آبــاد، محیــط بانــان زاهــدان و همــکاری 
مأمــوران انتظامــی اســتان در ســه مأموریــت مجــزا، موفــق 
بــه کشــف و توقیــف ســه محمولــه قاچــاق پرنــدگان 
ــاد و ورودی شــهر  ــه نصــرت آب ــی در منطق وحشــی و زینت
زاهــدان در طــی هفتــه گذشــته شــدند. وی ادامــه داد: 
متخلفیــن قصــد انتقــال ایــن پرنــدگان بــا اتوبــوس از 
اســتان اصفهــان بــه سیســتان و بلوچســتان را داشــتند کــه 
بــا حضــور بــه موقــع نیروهــای محیــط زیســت و همــکاری 
ــد و  ــاکام ماندن ــل ن ــن عم ــام ای ــی در انج ــوران انتظام مأم

در پــی ایــن مأموریت هــا تعــدادی از متخلفیــن شناســایی 
و دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع 
ذیصــالح قضائــی معرفــی شــدند.مدیر کل حفاظــت محیــط 
زیســت سیســتان و بلوچســتان اظهــار داشــت: از ایــن 
متخلفیــن 4۰۰ قطعــه فنــچ، 3۰۰ قطعــه مــرغ عشــق و ۱4۰ 
ــف  ــدگان کش ــن پرن ــد و همچنی ــف ش ــک توقی ــه کب قطع
ــز  ــه مرک ــا ب ــت آنه ــی وضعی ــار و بررس ــت تیم ــده جه ش
قرنطینــه وتیمــار حیــات وحــش انتقــال یافتنــد. مدیــر کل 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــط  ــاران محی ــای همی ــی از تالش ه ــکر و قدردان ــن تش ضم
زیســت و نیروهــای انتظامــی کــه در کشــف و ضبــط ایــن 
ــراز  ــد اب ــته ان ــش داش ــاق نق ــدگان قاچ ــه پرن ــه محمول س
ــی  ــتگاه های امنیت ــکاری دس ــا هم ــه ب ــرد ک ــدواری ک امی
ــش  ــاهد کاه ــت، ش ــط زیس ــتداران محی ــی و دوس و قضائ
پرنــدگان  قاچــاق  از جملــه  تخلفــات زیســت محیطــی 

ــیم. باش

ــن  ــه قوانی ــر ب ــهری اگ ــناس ش ــک کارش ــه ی ــر گفت بناب
در  و  نگذاریــم  احتــرام  زیســت  محیــط  و  طبیعــت 
اقدامــات خــود علــم را نادیــده بگیریم،طبیعــت روزی 

ضربــه شســت خــود را نشــان خواهــد داد. 
کیومــرث حبیبــی در گفــت  و گــو بــا ایســنا بــا بیــان 
اینکــه ازهــزاران ســال قبــل تاکنــون بحثــی تحــت عنــوان 
ــان  ــه زم ــت آن ب ــود دارد و قدم ــی وج ــعه و بالندگ توس
ظهــور انســان بازمی گــردد، اظهــار کــرد: در مقاطــع زمانــی 
ــاوت  ــعه متف ــورد توس ــرد در م ــدگاه و رویک ــف، دی مختل
بــوده اســت امــا در هــر همــه مقاطــع می تــوان ایــن 
دیــدگاه  و  عــوام  دیــدگاه  دو دســته  بــه  را  دیدگاه هــا 

خــواص دســته بندی کــرد. 
ایــن کارشــناس شــهری ادامــه داد: از دیــدگاه عوام توســعه 
بــه معنــای کاهــش بیــکاری در جامعــه، افزایــش رفــاه ، در 
اختیــار داشــتن مســکن و اتومبیــل به صــورت فــردی و یــا 
ــنتی  ــای س ــا در خانواده ه ــت ی ــی در حاکمی ــدرت نظام ق
معنــای  بــه  و...  زیرکشــت  زمین هــای  پســر،  تعــداد 

توســعه بــوده اســت. 
ــر توســعه  ــت: به طــور خــاص در صدســال اخی ــی گف حبیب
چهــار مرحلــه را طــی کــرده اســت.در دهه هــای 2۰ تــا ۵۰ 
ــرا  ــگاه کمیت گ ــادی و ن ــد اقتص ــای رش ــه معن ــعه ب توس
بــوده  اســت یعنــی هــر نــوع تغییــرات در نــرخ رشــد 
اقتصــادی جامعــه بــا تکیــه بــر تولیــد ناخالــص ملــی بــه 
ــد.  ــه حســاب می آم ــر اساســی در توســعه ب ــوان متغی عن
ایــن اســتاد دانشــگاه اضافــه کــرد: از دهــه ۱9۶۰ میــالدی 
تــا دهــه 7۰ شــاخص های حیاتــی مطــرح شــد. بــه 

ــا  ــید ام ــادی رس ــد اقتص ــه رش ــه ب ــر جامع ــارت دیگ عب
هنــوز برخــی افــراد فاقــد مســکن و شــغل بودنــد و 
توزیــع ثــروت عادالنــه صــورت نگرفتــه بــود. بــرای همیــن 
ــه منظــور دســته بندی نیازهــای بشــریت  ــو« ب هــرم »مازل
مطــرح شــد کــه در ایــن هــرم نیازهــای اساســی انســان 
ماننــد مســکن، آب، غــذا وحمــل و نقــل در قاعــده و 
ــه  ــت. از ده ــای گرف ــرم ج ــوک ه ــی در ن ــای اساس نیازه
و  یافــت  تغییــر  توســعه  رویکــرد  امــا  میــالدی   ۱97۰
ــار  ــن  ب ــه ای ــوری ک ــد به ط ــرح ش ــدی مط ــم جدی مفاهی
ــه  ــان توج ــی انس ــای اساس ــه نیازه ــه ب ــر توج ــالوه ب ع
ــق و  ــاس تعل ــی، احس ــالق، زیبای ــرد، اخ ــات ف ــه روحی ب
مشــارکت اجتماعــی و حقــوق شــهروندی مــورد توجــه 
ــز مطــرح شــد کــه انســان  ــرار گرفــت. ایــن موضــوع نی ق

ــت.  ــی نیس ــای حیات ــه نیازه ــته ب ــا وابس تنه
 ۱9۸۰ دهــه  در  تصریــح کــرد:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
شــدند  متوجــه  صاحب نظــران  و  میــالدی کارشناســان 
کــه تمــام پارامترهــای رشــد اقتصــادی، شــاخص های 
ــی  ــا موضوع ــت ام ــده  اس ــن ش ــوی تامی ــی و معن حیات
وجــود دارد کــه در تمــام انگاره هــا و بنیادهــا نظــری قبلــی 
نادیــده گرفتــه شــده و آن هــم »محیــط زیســت« اســت 
ــوای  ــی ه ــر آلودگ ــات بش ــام تصمیم ــرون داد تم ــی ب یعن
ــا، از  ــن جنگل ه ــن رفت ــهرها، از بی ــعه کالنش ــهرها، توس ش
ــای  ــش یخ ه ــی، کاه ــع آب ــا و مناب ــن دریاچه ه ــن رفت بی
ــات  ــوع حی ــی و تن ــش گیاه ــن پوش ــن رفت ــی، از بی قطب

ــود. ــترده ب ــاس گس ــوری در مقی جان
 در حقیقــت بــروز چنیــن مشــکالت محیــط زیســتی باعــث 

ــر توســعه  ــی ب شــد کــه در ایــن دهــه دســتورالعملی مبتن
ــرد.  ــرار گی ــد ق ــل متح ــازمان مل ــتور کار س ــدار در دس پای
ایــن کارشــناس شهرســازی و مطالعــات شــهری بــا بیــان 
ــد  ــان می کن ــط زیســت بی ــر محی ــی ب ــه توســعه مبتن اینک
ــط زیســت  ــن دلمشــغولی عصــر حاضــر محی ــه بزرگتری ک
ــه  ــدون توج ــا ب ــعه های م ــام توس ــرد: تم ــت، اظهارک اس
ــا  ــت و ب ــوده اس ــی ب ــت محیط ــیت های زیس ــه حساس ب
ــن  ــرار گرفت ــی و ق ــای جهان ــزاری کنفرانس ه ــود برگ وج
توســعه پایــدار در دســتور کار ســازمان ملــل متحــد و 

ــای  ــه دســتور کاره ــا ب ــش از ۱9۵ کشــور دنی پیوســتن بی
ــان،  ــت زن ــات ۱ و 2، نشس ــون هبیت ــدار همچ ــعه پای توس
و.... امــا زیســت بــوم بــا کیفیتــی را شــاهد نیســتیم 
ــن  ــیر و تبیی ــتی تفس ــدار به درس ــعه پای ــه توس ــرا کلم زی
کامــل نشــده اســت و مــا امــروز نیازمنــد توســعه پایــداری 
ــد،  ــاع توانمن ــث اجتم ــع مثل ــد ســه ضل ــه مانن هســتیم ک
ــم  ــار ه ــد را کن ــت توانمن ــط زیس ــد و محی ــاد توانمن اقتص

داشــته باشــد. 

ــه  ــا بیــان اینکــه هیــچ گون ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات ب
خســارت کشــاورزی بــه کشــور وارد نشــده اســت، گفــت: بــرای 
ــده  ــال آین ــا 2 س ــک ت ــد ی ــت بای ــن آف ــل ای ــه کنی کام ریش

ــد. ــه یاب ــارزه ادام مب
ســیدمحمدرضا میــر ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات در 
ــارس، در  ــزاری ف ــت خبرگ ــط زیس ــگار محی ــا خبرن ــو ب گفت وگ
خصــوص آفــت ملــخ صحرایــی کــه ایــن روزهــا گریبانگیــر جنوب 
غربــی کشــور شــده اســت، گفــت: آفت هــای ملــخ صحرایــی از 
ــوب  ــبزینه ها محس ــان و س ــوزه گیاه ــات ح ــن آف خطرناک تری

سیل؛شورش طبیعت علیه نادیده انگاری علم
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خیابان

مرجان 

ضرورت مسدود کردن تردد و ساخت و ساز 
در جزایر خلیج فارس

اجرای طرح »خیابان های باز« 
در پایتخت اسکاتلند

محقــق  رضایــی  حمیــد 
اقیانوس شناســی  حــوزه 
بــا اشــاره بــه تهدیدهــای 
بــرای  گردشــگران  حضــور 
صخره هــای مرجانــی خلیــج فــارس، اظهــار کــرد: 
مشــاهده می شــود کــه بــا حضــور گردشــگران و 
ــد و  ــر می کن ــا گی ــه مرجان ه ــا ب ــای آنه ــان، پ غواص
منجــر بــه شکســت آنهــا می شــود و یــا برخــی از آنهــا 
ــا خــود  اقــدام بــه شکســت مرجان هــا می کننــد تــا ب
بــه عنــوان یــادگاری بــه خانه هــا ببرنــد. عــالوه بــر آن 
شــاهد ریختــن زبالــه بــه آب دریا از ســوی گردشــگران 
ــالی  ــتیم. وی ابت ــز هس ــئول نی ــر مس ــادان غی و صی
مرجان هــا بــه بیمــاری را از دیگــر عوامــل سفیدشــدگی 
آنهــا نــام بــرد و گفــت: بــه دلیــل گســترش ســاخت و 
ســاز در ســواحل خلیــج فــارس، بســیاری از رســوبات 
ــر روی  ــواد ب ــن م ــه ای ــی ک ــا می شــود و زمان وارد دری
مرجان هــا رســوب کنــد، منجــر بــه بیمــاری و خفگــی 

آنهــا می شــود کــه در نهایــت موجــب ســفید شــدن آنها 
خواهــد شــد. رضایــی، نمونــه آن را ســاخت اســکله ای 
در جزیــره هندورابــی دانســت و ادامــه داد: مــوج 
ــز در برخــی  ــره "الرک" نی ــود در جزی شــکن های موج
مــوارد بخشــی از آنهــا رســوباتی را وارد دریــا کــرد کــه 
موجــب خفگــی مرجان هــا شــد. ایــن محقــق حــوزه 
ــدگی،  ــس از سفیدش ــه داد: پ ــی ادام اقیانوس شناس
جلبک هــا بــر مرجان هــا تشــکیل می شــود و در ادامــه 
جانورانــی مثــل "توتیــای" دریایــی بــرای تغذیــه از این 
ــن  ــینند و در ای ــا می نش ــر روی مرجان ه ــا ب جلبک ه
صــورت صخــره مرجانــی را ُخــرد کــرده و بــه طــور کامل 
ــات  ــه اقدام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد. وی ب ــن می برن از بی
تخریــب کننــده مرجان هــای خلیــج فــارس همچنــان 
ــران  ــازمان عم ــه س ــن ب ــد: م ــادآور ش ــه دارد، ی ادام
ــی شــرق  ــه ســایت مرجان ــردم ک ــش پیشــنهاد ک کی
کیــش بــه مــدت ۶ مــاه تــا یــک ســال مســدود شــود. 

ــی  ــرای طرح ــال اج ــه دنب ب
ــن  ــرا"، دومی ــهر "ادینب در ش
پایتخــت  و  بــزرگ  شــهر 
پــس  ایــن  از  اســکاتلند 
عبــور و مــرور خودروهــا و دیگــر وســایل نقلیــه 
موتــوردار در خیابان هــای ایــن شــهر در طــول اجــرای 
ــر  ــنبه اول ه ــاز" در روز یکش ــای ب ــرح "خیابان ه ط
ــه  ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ــود. ب ــد ب ــوع خواه ــاه ممن م
ــن  ــاز"در اولی ــداد "خیابان هــای ب ــال اجــرای روی دنب
ــور کاهــش  ــه منظ ــالدی ب ــاری می ــاه ج یکشــنبه م
آلودگــی هــوا خیابان هــای مرکــز "ادینبــرا" بــرای 
ــیاری  ــدند. بس ــدود ش ــا مس ــرور خودروه ــور و م عب
ــود را  ــای خ ــان، خیابان ه ــر جه ــهرها در سراس از ش
بــه طــور موقــت و در رویــه ای منظــم بــه روی عابــران 
پیــاده و مــردم گشــوده و آن هــا را بــرای تــردد 
ــوردار  ــه موت خودروهــا، َون هــا، و دیگــر وســایل نقیل
مســدود می کننــد. شــورای شــهر ادینبــرا اعــالم کــرده 

کــه اولیــن شــهر در انگلیــس اســت کــه بــه جنبــش 
ــک دوره  ۱۸  ــرای ی ــته و ب ــاز" پیوس ــای ب "خیابان ه
ماهــه آزمایشــی از ایــن پــس خیابان های شــهر را در 
اولیــن یکشــنبه هــر مــاه بــه روی خودروهــا خواهــد 
بســت. یــک عضــو شــورای ایــن شــهر در ایــن مــورد 
ــای  ــه طرح ه ــه چگون ــاهدیم ک ــا ش ــرد: م ــار ک اظه
ــا تشــویق ســفرهای  مشــابه در ســطح بین المللــی ب
فعــال، بهبــود کیفیــت هــوا و ایجــاد فضــای امن تــر 
و آرام تــر محــک زده شــده و بــرای شــکل گیری ایــن 
ــم  ــه چش ــکاتلند بی صبران ــت اس ــت در پایتخ وضعی
انتظاریــم. وی هم چنیــن افــزود: تغییــرات اقلیمــی 
ــح  ــت، واض ــه اس ــرای جامع ــی ب ــد واقع ــک تهدی ی
ــم و  ــی کنی ــه اقدام ــن زمین ــد در ای ــه بای ــت ک اس
ــاز" بــدون شــک یــک قــدم  رویــداد "خیابان هــای ب
در مســیر درســت اســت. همچنیــن از صمیــم قلــب 
متعهــد بــه ایجــاد شــهری قابــل دسترســی، پایــدار و 

ــتیم. ــتانه هس دوس

باید طبقه بندی حفاظت مناطق در ایران عوض شود
یک عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان اظهار داشت: باید طبقه بندی حفاظت مناطق 
در ایران هم عوض شود و این مناطق به گستره های بیشتری تقسیم شود تا قابلیت حافظت از 
مناطق بیشتر شود.

گزارش 

استخدام در حفاظت 
عیمحیط زیست

طبی
بع 

ضرورت تقسیم بندی جدید مناطق محیط زیست بر منا
مبنای اتحادیه جهانی حفاظت

قانــون   3۸ مــاده  »ظ«  بنــد  اســتناد  بــه 
ــف ســازمان در  ــی بــر تکلی ــم مبن ــه شش برنام
تقســیم بندی جدیــد مناطــق تحــت مدیریــت بــر 
 ،IUCN ــت ــت از طبیع ــی حفاظ ــه جهان ــای اتحادی مبن
ــط  ــت محی ــت معاون ــا محوری ــی ب ــروه تخصص ــت کارگ نشس
ــوم  ــوع زیســتی و همــکاری دانشــگاه عل زیســت طبیعــی و تن
کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بــا حضــور نماینــدگان 
مطلــع اداره هــای کل تابعــه در حــوزه محیــط طبیعــی در محــل 
ســالن ســرو ســازمان محیــط زیســت برگــزار شــد. حامــد میــر 
کریمــی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه منابــع طبیعــی گــرگان 
در ایــن نشســت گفــت از ۱۰ هــزار ســال پیــش تاکنــون هــدف 
ــر کــرده اســت. ــا گــذر زمــان تغیی ــط زیســت ب حفاظــت محی
وی گفــت: کشــورهای مختلــف فهرســت بندی هــای گوناگونــی 
در مناطــق حفاظــت شــده خــود دارنــد ولــی تمــام ایــن 
ــد  ــرده ان ــگ ک ــن IUCN هماهن ــا قوانی ــان ب ــورها خودش کش
ــق  ــر از مناط ــت بهت ــرای حفاظ ــات ب ــادل اطالع ــد تب ــا بتوانن ت

ــد. ــته باش داش
ــرگان  ــی گ ــع طبیع ــگاه مناب ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
ــران  ــدی حفاظــت مناطــق در ای ــه بن ــد طبق ــار داشــت: بای اظه
ــا  هــم عــوض شــود و گســتره های بیشــتری تقســیم شــود ت
ــوان  قابلیــت حافظــت از مناطــق بیشــتر شــود. میرکریمــی عن
ــی  ــه در هماهنگ ــی ک ــا و ابزارهای ــا، راهبرده ــت: رویکرده داش
باعــث  بــرده می شــود  بــه کار   IUCN بــا قوانیــن جدیــد 
می شــود کــه میــزان خســارت بــه منطقــه حفاظــت شــده کمتــر 
ــت  ــو هیئ ــن عض ــود. ای ــتر ش ــی آن بیش ــای حفاظت و جنبه ه
علمــی دانشــگاه منابــع طبیعــی گــرگان در پایــان گفــت: رونــد 
ــد کاهــش  ــای جدی ــس از تقســیم بندی ه ــب مناطــق پ تخری
ــعه و  ــه توس ــت در IUCN ک ــد حفاظ ــداف جدی ــد و اه می یاب
ــای  ــد ایده ه ــت می توان ــم اس ــار ه ــت در کن ــت از طبیع حفاظ

ــد. ــق را پوشــش ده ــی مناط حفاظت
ایــن کارگاه یــک روزه بــا حضــور معاونــان و رؤســای اداره هــای 

محیــط زیســت طبیعــی اســتان ها برگــزار شــد.

ش
وح

ت 
حیا

پرونـده بزرگتریـن کشـتار حیـات وحـش در 
کشـور بـرای متهمانـی کـه بـا کشـتار و نابودی 
بیـش از 3۰۰ چهارپـا از جمعیـت حیات وحش 
کشـورمان و 3۰۰ پرنده خسـارتی سـنگین به سـرمایه های 
ملـی وارد کرده انـد بـا پرداخت صرفـًا ۱۶۸،723،۰۰۰ تومان 

شـد.  مختومه 
پرونـده ای کـه در خـرداد 94 گشـوده شـده و طبـق اعـالم 
شهرسـتان  انقـالب  و  عمومـی  دادگاه  رئیـس  دهقانـی 
در  کـه  غیرمجـاز  شـکارچی   9 محکومیـت  بـه  ارزوئیـه، 
کشـتار بیـش از ۱7۰ کل و بـز و قـوچ و میـش، 3۰ جبیـر، 
2 کفتـار، یـک روبـاه، یـک خرگـوش، 2۸۰ کبـک و تیهـو، 
3۰ چـکاوک و یـک گـراز تحـت پیگـرد قضائـی قـرار گرفته 

انجامیـده اسـت.  بودنـد، 
رئیـس دادگاه عمومـی و انقـالب شهرسـتان ارزوئیه درباره 
بـرای متهمـان بزرگتریـن پرونـده کشـتار  احـکام صـادره 
وحـش گفتـه اسـت: طبـق مـاده ۱2 و ۱3 قانـون شـکار و 
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

علیـه ملـت ایران اسـت و برخـی مواقع این مباحث توسـط 
خـود دوسـتانمان نیـز بازنشـر می شـود؛ هرگـز نمی پذیریم 
کـه خسـارتی بـه مـردم بـه قیمـت تولید چنـد هزار بشـکه 
نفـت بیشـتر وارد شـود و ایـن موضوع با یـک تحقیق قابل 

اثبات اسـت.
وزیـر نفـت افزود: اکنون همه چاه هـای نفت در منطقه غرب 
کارون در آب محاصـره شـده اند و بـه جـز یک محدوده چند 

صد متری حفاظت شـده اطراف چاه ها، در آب هسـتند.
زنگنـه با اشـاره به اینکه نظر ما این اسـت تـا جریان زندگی 
و اکوسیسـتم طبیعـی در هـور وجـود داشـته باشـد،  تاکید 
کـرد:  هرگـز در مـورد هدایـت سـیالب دخالتـی نداشـتیم و 

نداریـم و هر چه سـتاد اسـتان تصمیـم بگیرد اجـرا خواهد 
. شد

در حق تاالب هورالعظیم جفا کرده ایم 
محمـد درویش، فعال محیط زیسـتی و عضو هیئت علمی 
مؤسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور اما بـه تازگی 
در گفت وگـوی خـود با مهـر در خصوص سـیالب های اخیر 
خوزسـتان و رابطـه آن بـا سدسـازی هـای انجـام شـده و 
توسـعه میادیـن نفتـی ایـن منطقـه از کشـور گفته اسـت: 
»مـا بـا یـک سـیل اسـتثنائی روبـه رو بودیـم و در واقع این 
سـیل می توانسـت یک خطر جدی را برای همیشـه از شـر 

مـردم خوزسـتان دور کنـد.« بـه گفتـه او سـیلی کـه اتفـاق 
افتـاد نشـان داد که چقـدر ما در حق تـاالب هورالعظیم جفا 
کردیـم و در واقـع این سـیل بود که نشـان داد صنعت نفت 
بـه نحـوی سـازه های خـود را طراحی کرده که فکـر می کرده 

هرگـز در ایـن منطقه آبـی جاری نخواهد شـد.
درویـش ادامـه می دهـد: »متأسـفانه بـه جـای اینکـه ما از 
ایـن فرصت اسـتفاده کنیم و تمـام قلمرو هورالعظیـم را در 
بخـش ایرانـی سـیراب کنیـم همـه تالشـمان را کردیـم آب 
بـه مخـازن سـوم، چهـارم و پنجم نفـوذ نکند و تالش شـد 
مقـداری کـه نفـوذ کـرد ارتفـاع آب زیـر یک متر باشـد تا به 
تأسیسـات نفتـی آسـیبی وارد نشـود. ایـن باعث می شـود 

کـه ایـن آب به سـرعت خشـک شـود و دوبـاره گل و الی و 
ریزگردهـای بیشـتری را بـه ارمغان بیـاورد.«

ضرورت توسعه میادین نفتی بر مبنای 
محیط های آبی

آن طـور کـه درویـش گفته ما خوزسـتان را فضـای میادین 
نفتـی می کنیـم و فعـاالن محیـط زیسـت هـم اصـوالً بـا 
میادیـن نفتـی مشـکلی ندارنـد ولی سـوال آنها این اسـت 
کـه چرا این توسـعه میادین نفتی را طـوری طراحی نکردید 
کـه بتوانـد در محیط هـای آبـی هم اتفاق بیفتد؟ مگـر ما در 
خلیـج فـارس در اعماق زیـاد حفاری نمی کنیـم؟ به راحتی 
می توانسـتیم ایـن کار را اینجـا هـم بـا هزینـه خیلی خیلی 
کمتـر بکنیـم. چـرا نکردیـم؟ چون محیط زیسـت بـرای ما 

مهـم نبود.
این فعال محیط زیسـتی درخصوص اینکه سـازمان محیط 
زیسـت چگونـه بر ایـن موضـوع نظارت داشـته، مـی گوید: 
»سـازمان محیط زیست واقعًا سـازمانی نیست که بتواند از 
ایـن منافع دفاع کند. اگر می توانسـت دفـاع کند و فریادش 
بلنـد بـود حداقـل بایـد بـرای مهمترین تـاالب کشـور یعنی 
هورالعظیـم تـالش می کـرد. بـه شـکلی باورنکردنـی هیـچ 
تالشـی برای ثبت این تاالب در کنوانسـیون جهانی رامسـر 
هـم نشـده اسـت. تا زمانـی کـه عراقی ها چند سـال پیش 
اقـدام نکـرده بودنـد، ایـران اصـالً قصـد چنیـن کاری را هم 
نداشـت زیـرا می خواسـتند تـاالب را از نقشـه ایـران حـذف 
کننـد و اگـر ایـن ریزگردهـای شـدید اتفـاق نمی افتـاد تا به 

حـال ایـن کار را عمالً کـرده بودند.«

گسست اکولوژیکی تاالب هورالعظیم
آن طـور کـه درویـش می گوید، مطالبه جـدی فعاالن محیط 
زیسـت در اسـتان خوزسـتان بایـد این باشـد که تمـام این 
جاده هـا و دایک هایـی کـه محیـط طبیعـی تـاالب را چنـد 
قسـمت کرده، برداشـته شـود و همچنین حفاری های نفتی 
در محیط هـای آبـی تعریـف و بـا دولـت عـراق صحبـت و 
دایـک هـای مـرزی نیـز برداشـته شـوند. به گفتـه درویش 
تـا  بـرود  بیـن  از  بایـد  نیـز  اکولوژیکـی تـاالب  گسسـت 
هورالعظیـم بتواند مجـدداً خودپاالیی و تـاب آوری خود را به 
دسـت آورد تـا تبدیـل به جایی شـود کـه بشـود روی درآمد 
صیـادی، گردشـگری، پرنـده نگری و کنتـرل ریزگردهای آن 

حسـاب کرد.
بـه گفتـه این فعـال محیـط زیسـتی، هورالعظیم اگـر پر از 
آب باشـد، می تواند یک پهنه یـک میلیون هکتاری را متأثر 
کنـد، همچنیـن تفـاوت دمـای شـب و روز را در خوزسـتان 
کاهـش دهـد کـه ایـن فرصتـی اسـتثنایی اسـت کـه بایـد 
فعـاالن محیـط زیسـت از آن آگاه باشـند و اسـتفاده کنند.

مطالبه جدی 
محیط  فعاالن 

زیست در استان 
باید  خوزستان 

این باشد که تمام 
این جاده ها و 
دایک هایی که 

تاالب  محیط طبیعی 
را چند قسمت 
برداشته  کرده، 

شود و همچنین 
نفتی  حفاری های 
در محیط های آبی 
تعریف و با دولت 

عراق صحبت و 
دایک های مرزی 
نیز برداشته شوند.

گسست اکولوژیکی تاالب هورالعظیم باید از بین برود
محمد درویش:  به جای اینکه تمام قلمرو هورالعظیم را در بخش ایرانی سیراب کنیم، تالش کردیم آب به مخازن نفوذ نکند.

ــه  ــا بیــان اینکــه هیــچ گون ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات ب
خســارت کشــاورزی بــه کشــور وارد نشــده اســت، گفــت: بــرای 
ــده  ــال آین ــا 2 س ــک ت ــد ی ــت بای ــن آف ــل ای ــه کنی کام ریش

ــد. ــه یاب ــارزه ادام مب
ســیدمحمدرضا میــر ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات در 
ــارس، در  ــزاری ف ــت خبرگ ــط زیس ــگار محی ــا خبرن ــو ب گفت وگ
خصــوص آفــت ملــخ صحرایــی کــه ایــن روزهــا گریبانگیــر جنوب 
غربــی کشــور شــده اســت، گفــت: آفت هــای ملــخ صحرایــی از 
ــوب  ــبزینه ها محس ــان و س ــوزه گیاه ــات ح ــن آف خطرناک تری

ــد. ــه کن ــبزینه ای حمل ــوع س ــر ن ــه ه ــد ب ــود و می توان می ش
وی ادامــه داد: منشــأ ایــن آفــت از صحــرای عربســتان و 
ــغ شــدن  ــس از بال ــه بیشــتر پ ــرای تغذی ــه  ب ــوده ک ســودان ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــت می کن ــبزتر حرک ــه ســمت فضــای س ب
ــت مواجــه  ــن آف ــا ای ــران ب ــوب ای ــه ســمت جن ــا مهاجــرت ب ب

ــدیم. ش
ــن  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــات ب ــظ نبات  ســخنگوی ســازمان حف
ــا  ــافت 2۰۰ ت ــدت را دارد و مس ــرواز طوالنی م ــت پ ــت قابلی آف
4۰۰ کیلومتــری را ظــرف 24 ســاعت طــی می کنــد، اظهــار 

داشــت: ایــن حشــره از فاصلــه 2۰۰ کیلومتــری موقعیــت مقصــد 
ــد. ــت می کن ــه ســمت  آن حرک ــروازش را تشــخیص داده و ب پ
ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات، بــا بیــان اینکــه  ملــخ 
صحرایــی 2 گــرم وزن دارد و بــه مقــدار وزنــش روزانــه تغذیــه 
ــه جمعیــت زیــاد دســته  های ملــخ  ــا توجــه ب می کنــد، گفــت: ب
ــد،  ــرار بگیرن ــی ق ــاز تهاجم ــی در ف ــی(  وقت ــدود ۵۰ میلیون )ح
ــورد  ــه م ــه ســبزینه های موجــود در منطق ــادی را ب خســارات زی

ــد. ــم وارد کنن تهاج
منحصربه فــرد  نیــز  تولیدمثــل  نظــر  از  را  حشــره  ایــن  وی 
خوانــد و گفــت: وقتــی ملــخ بالــغ صحرایــی وارد فضــای 
ــدام  ــرایط، اق ــودن ش ــاده ب ــض آم ــه مح ــود ب ــدی می ش جدی
بــه جفت گیــری و تولیدمثــل می کنــد. فضــای جفت گیــری 
ــت داشــته باشــد کــه  ــد ۱2 درصــد رطوب ــرای ایــن حشــره بای ب
ایــن میــزان رطوبــت در حاشــیه خلیج فــارس و اســتان های 

ــود دارد.  ــی وج جنوب
 ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات افــزود: شــرایط آب و هوایــی 
ــا اســت  ــری ملخ ه ــوب جفت گی ــا 2۶ درجــه شــرایط مطل 2۵ ت
اقــدام می کننــد. ملخ هــا  بــه تخم ریــزی  بــه راحتــی  کــه 
ــا ۱۰ ســانتی متری خــاک  ــق حــدود 7 ت تخم هایشــان را در عم
قــرار می دهنــد و هــر یــک ملــخ مــاده حــدود ۱۵۰ تــا 2۰۰ نــوزاد 

ــد.  ــد می آورن ــخ پدی مل
میــر ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل جمعیــت ملخ هــا بــه 
ــن  ــر ای ــا تکثی ــارزه ب ــه مب ــد ب ــود و بای ــر می ش ــرعت تکثی س

ــاه  ــن م ــه از 7 بهم ــه اینک ــا اشــاره ب ــم.  وی ب حشــره بپردازی
ــدر  ــزی ملخ هــا در بن ــن موعــد تخم ری ســال گذشــته و در اولی
ــاز شــده  ــت آغ ــن آف ــا ای ــارزه ب ــات مب ــزگان عملی ــو هرم نخیل
ــی  ــار از اراض ــزان ۸۶4 هکت ــه می ــروز ب ــا ام ــت: ت ــت، گف اس
ــده اســت. ــخ سمپاشــی ش ــت مل ــا آف ــه ب ــرای مقابل ــور ب کش
کــرد:  خاطرنشــان  نباتــات  حفــظ  ســازمان  ســخنگوی   
خوشــبختانه تــا امــروز بــا توجــه بــه خطــر موجــود هیــچ گونــه 

خســارت کشــاورزی بــه کشــور وارد نشــده اســت.
و  بیشــه زارها  در  معمــوالً  ملخ هــا  اینکــه  بیــان  بــا  میــر 
ــد،  ــدام می کنن ــری و ســکونت اق ــه جفت گی ــا ب حاشــیه دریاه
ــه  ــل ب ــا ســرعت عم ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی ــار داشــت: ب اظه
ــت  ــن آف ــه ای ــم ک ــازه ندهی ــرده و اج ــدام ک ــی« اق »کانون کوب

ــود. ــور ش ــتزارهای کش ــات کش ــزارع و باغ وارد م
بــه گفتــه وی، سمپاشــی ها تــا اواخــر تیــر مــاه ادامــه خواهــد 
ــاالی ۱2۰  ــی ب ــی در پ ــای پ ــه ریزش ه ــه ب ــا توج ــت و ب داش
ــرآورد  ــزش ب ــل 2-3 ری ــر روز حداق ــه ه ــخ ک ــوم مل ــاره هج ب
ــت  ــه  وضعی ــه ب ــا توج ــود ب ــی می ش ــت. پیش بین ــده اس ش
آب و هوایــی ایــن وضعیــت تــا اواخــر تیــر مــاه ادامــه خواهــد 

یافــت.
ــت  ــرد: آف ــان ک ــات خاطرنش ــظ نبات ــازمان حف ــخنگوی س  س
بــرای  و  نمی شــود  ریشــه کن  کامــل  صــورت  بــه  ملــخ 
ــارزه  ــده مب ــال آین ــا 2 س ــک ت ــد ی ــل آن بای ــه کنی کام ریش

ــد. ــه یاب ادام

ملخ های صحرایی خسارتی به مزارع 

کشاورزی نزده اند

ــش  ــات وح ــر حی ــرکل دفت ــدم مدی ــان مق ــد خرازی مجی
آبزیــان آب هــای داخلــی ســازمان حفاظــت محیــط  و 
بــه  پاســخ  در  مهــر  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  زیســت 
ســوالی پیرامــون مجــوز پــرورش تیالپیــا بــه عنــوان گونــه 
غیربومــی در چهــار اســتان کشــور از جملــه ســمنان نیــز در 
ــرورش  ــر و پ ــوز تکثی ــی مج ــت: در پ ــراز داش ــح، اب توضی
ــی،  ــزد، خراســان جنوب ــار اســتان ی ــه چه ــا ب ــی تیالپی ماه
ــات زیســت  ــط و الزام ــم و ســمنان ســال گذشــته، ضواب ق
محیطــی نیــز بــه ادارات کل محیــط زیســت ارائــه شــد تــا 

ــد. ــام دهن ــی را انج ــاس آن کار نظارت ــر اس ب
مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان آب هــای داخلــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ادامــه تصریــح کــرد: 
در ســازمان محیــط زیســت کشــور بــه ایــن موضــوع بســنده 
نکردیــم و بــرای نظارت هــای بیشــتر بــر رونــد اجــرای 
ــا  ــرار داد ت ــرف ق ــالح ط ــری ذی ص ــد مج ــرر ش ــرح مق ط
ــی را  ــت محیط ــای زیس ــط و معیاره ــده ضواب ــاه آین دو م

ــد. ــار اســتان ارســال کن ــن چه ــرای ای ــل و ب تکمی
مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان آب هــای داخلــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت افــزود: متأســفانه طــی 
برخــی  در  واصــل  خبرهــای  طبــق  ســال های گذشــته 
اســتان های دیگــر ایــن تکثیــر و پــرورش بــه صــورت 
ــر  ــن اگ ــر م ــه نظ ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ــی ص غیرقانون
ــا را  ــن معن ــاید ای ــود ش ــام ش ــکافی انج ــد کالبدش بخواه
ــن  ــرای ای ــته ب ــال های گذش ــی س ــه ای کاش ط ــد ک ده
ــا  ــوت مجــوز داده می شــد ت ــه صــورت پایل ــد اســتان ب چن
ــه  ــن گون ــرورش ای ــر و پ ــی تکثی ــج غیرقانون ــوی تروی جل
غیــر بومــی گرفتــه شــود و نظــارت اســتانی و حســب مــورد 

ــد. ــل می آم ــه عم ــتادی ب ــارت س نظ

برنامه های نظارت بر تکثیر 
»تیالپیا« طی دو ماه آینده

ضوابط و معیارهای زیست محیطی تکثیر 
تیالپیال به چهار استان ارائه می شود

خبر
دستگیری 3 صیاد غیرمجاز

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــادگان 
از دســتگیری ســه صیــاد غیــر مجــاز در تــاالب 
ــا  ــو ب ــی در گفتگ ــم مجدم ــر داد. رحی ــادگان خب ش
مهــر گفــت: ایــن صیــادان کــه بــا اســتفاده از شــوکر 
برقــی اقــدام بــه صیــد غیرمجــاز ماهــی در تــاالب شــادگان می کردنــد پــس از 
دســتگیری تحویــل مراجــع قضائــی شــدند.وی افزود: آنــان پیش از دســتگیری 

ــر شــدند. ــان درگی ــا محیــط بان ــت ب ــد نوب در چن
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــادگان اظهــار کــرد: پــس از بــروز ایــن 
مســئله طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی ایــن ســه صیــاد را در حــال صیــد 
غیــر مجــاز دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مرجــع قضائــی دادیــم.

لزوم همکاری نیروهای مرزی 

در حفاظت از »کولگ«
ــت:  ــالم گف ــت ای ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
حفاظــت و حراســت از منطقــه حفاظــت شــده 
کولــگ نیــاز بــه همــکاری نیروهــای مــرزی ایــران و 
عــراق دارد.اســدهللا هاشــمی در جلســه مشــترک مدیریــت بحــران اســتان های 
واســط عــراق و ایــالم اظهــار کــرد: منطقــه حفاظــت شــده کولــگ زیســتگاهی 
ــتانداران  ــایر پس ــش وس ــز، می ــرد کل، ب ــر بف ــای منحص ــرای گونه ه ــی ب عال
ــرز  ــدادی شــکارچی از م ــی اســت تع ــزود: مدت ــت اســت. وی اف ــز اهمی حائ
ــه بخــش عراقــی ایــن زیســتگاه مشــترک اقــدام  ــا ورود ب کشــور همســایه ب
ــب زیســتگاه و  ــر موجــب تخری ــن ام ــه ای ــد ک ــاز می کنن ــر مج ــه شــکار غی ب
ــمی  ــت. هاش ــه اس ــتی منطق ــوع زیس ــت از تن ــرای حفاظ ــدی ب ــدی ج تهدی
ــی،  ــات عراق ــط زیســت اســتان از مقام ــه اساســی محی ــرد: مطالب ــح ک تصری

ــگ اســت. ــرزی کول ــه م ــه منطق ــری از ورود شــکارچیان غیرمجــاز ب جلوگی

وضعیت هوای کشور در ماه رمضان
بــا توجــه بــه آغــاز مــاه مبــارک رمضــان، 
ــازمان  ــریع س ــی و هشدارس ــرکل پیش بین مدی
ــا اشــاره بــه بارش هــای ضعیــف  هواشناســی ب
در برخــی مناطــق کشــور در روزهــای پایانــی هفتــه جــاری، از احتمــال 
افزایــش دمــا از یکشــنبه هفتــه آینــده )22 اردیبهشــت مــاه( خبــر داد.
ــاری  ــاه ج ــه در م ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــه در گفت وگ ــد وظیف اح
ــردا  ــروز، ف ــی ام ــرد: ط ــم، اظهارک ــدی نداری ــی ب ــرایط آب و هوای ش
در  را  ضعیفــی  اردیبهشــت(بارش های   ۱۸ و   ۱7  ،۱۶( پس فــردا  و 

دامنه هــای البــرز انتظــار داریــم.

تاالب

سیاست

آب وهوا

علت تولد الکپشت های دو سر در یزد چیست؟
کارشناس دفتر تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: علت دو سر به دنیا آمدن الکپشت ها می تواند 

عوامل فیزیولوژیکی یا حالت دوقلو زایی باشد.

سنا
 ای

س: 
عک

مرجــان شــاکری روز گذشــته در ایــن بــاره گفــت: در فیلــم 
ــاه  ــه حــدود 2 م ــز وحشــی را ک ــدادی کل و ب منتشــر شــده تع
ــوب  ــه جن ــد ب ــده بودن ــف ش ــتان تل ــی گلس ــارک مل ــل در پ قب

ــد. ــط داده ان ــان رب ــتان کرم ــور و اس کش
ــی  ــای وحش ــن کل و بزه ــه داد: ای ــا، وی ادام ــزارش ایرن ــه گ ب
حــدود 2 مــاه قبــل در پــارک ملــی گلســتان بــه دلیــل افــت دمــا 
و خــوردن علــف هــای یــخ زده بــه بیمــاری زخــم دیــواره گوارشــی 

مبتــال شــده و جــان خــود را از دســت داده انــد.
ــه  ــازی ب ــای مج ــده در فض ــر ش ــم منتش ــرد: فیل ــد ک وی تاکی
هیــچ عنــوان مربــوط بــه اســتان کرمــان نیســت و دلیــل مــرگ 
ــخ  ــی چــون مل ــه آفات ــه ســم پاشــی علی ــز ب ــات نی ــن حیوان ای
ــان  ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــط ندارد.مدی رب
همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه بــارش بــاران 
طــی ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: نــزوالت جــوی موجــب 
رویــش گیاهــان علفــی در مراتــع شــده و احتمــال آتــش ســوزی 
ــط زیســت در صــورت خشــک شــدن  ــی و محی ــع طبیع در مناب
ــن  ــد از روش ــت بع ــردم خواس ــود دارد. وی از م ــا وج ــف ه عل
کــردن آتــش در مراتــع از خامــوش شــدن آن اطمینــان حاصــل 
ــا  ــش ی ــت آت ــورت روی ــردم در ص ــرد: م ــح ک ــد. وی تصری کنن
دود در مراتــع ســریعا بــا شــماره تلفــن ۱۵۰4 تمــاس بگیرنــد و 
مشــاهدات خــود را گــزارش کننــد.وی مراقبــت از محیــط زیســت 
ــردم  ــف م ــاد مختل ــی آح ــی و همگان ــیج عموم ــد بس را نیازمن
ــئولیت  ــردم مس ــی م ــدون همراه ــت: ب ــار داش ــت و اظه دانس

ــه درســتی انجــام نمــی شــود. ــط زیســت ب حفاظــت از محی
ــه  ــد ک ــر ش ــازی منتش ــای مج ــی در فض ــته فیلم ــه گذش هفت
ــران فضــای  ــود. برخــی کارب ــز ب ــدادی کل و ب ــرگ تع ــای م گوی
ــه  ــاص ب ــه خ ــان دادن ادل ــدون نش ــم را ب ــن فیل ــازی ای مج

ــد. ــاط داده بودن ــان ارتب ــتان کرم ــور و اس ــوب کش جن

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان: 

فیلم مرگ بزهای وحشی 
مربوط به کرمان نیست

رنا
 ای

س:
عک

ش
وح

ت 
مختومه شدن بزرگترین پرونده کشتار حیا

حیات وحش
پرونـده بزرگتریـن کشـتار حیـات وحـش در 
کشـور بـرای متهمانـی کـه بـا کشـتار و نابودی 
بیـش از 3۰۰ چهارپـا از جمعیـت حیات وحش 
کشـورمان و 3۰۰ پرنده خسـارتی سـنگین به سـرمایه های 
ملـی وارد کرده انـد بـا پرداخت صرفـًا ۱۶۸،723،۰۰۰ تومان 

شـد.  مختومه 
پرونـده ای کـه در خـرداد 94 گشـوده شـده و طبـق اعـالم 
شهرسـتان  انقـالب  و  عمومـی  دادگاه  رئیـس  دهقانـی 
در  کـه  غیرمجـاز  شـکارچی   9 محکومیـت  بـه  ارزوئیـه، 
کشـتار بیـش از ۱7۰ کل و بـز و قـوچ و میـش، 3۰ جبیـر، 
2 کفتـار، یـک روبـاه، یـک خرگـوش، 2۸۰ کبـک و تیهـو، 
3۰ چـکاوک و یـک گـراز تحـت پیگـرد قضائـی قـرار گرفته 

انجامیـده اسـت.  بودنـد، 
رئیـس دادگاه عمومـی و انقـالب شهرسـتان ارزوئیه درباره 
بـرای متهمـان بزرگتریـن پرونـده کشـتار  احـکام صـادره 
وحـش گفتـه اسـت: طبـق مـاده ۱2 و ۱3 قانـون شـکار و 

صیـد و همچنیـن مـاده ۱24 قانـون مجـازات اسـالمی و 
پـس از تأییـد حکـم در دادگاه تجدیدنظـر اسـتان کرمـان 
متهـم ردیـف اول بـه مجـازات حبـس و پرداخـت جـزای 
نقـدی محکـوم و سـایر متهمـان نیـز بـه پرداخـت جـزای 
نقـدی و همچنیـن پرداخـت خسـارت بـه محیـط زیسـت 
قانـون  طبـق  همچنیـن  افـراد  ایـن  شـده اند؛  محکـوم 
حیوانـات  بـردن  بیـن  از  بابـت  زیسـت،  محیـط  سـازمان 
شـده اند.  خسـارت  پرداخـت  بـه  محکـوم  حفاظت شـده 

از آنجـا کـه بـر اسـاس جـدول جرایـم نقدی صید و شـکار 
غیرمجـاز جانـوران وحشـی مصـوب شـورای عالـی حفاظت 
محیـط زیسـت، جریمـه قابـل پرداخـت از حیـث مطالبـه 
ضـرر و زیـان ناشـی از کشـتار هـر قـوچ و میـش، کل و بز 
و جبیـر، ۱۰ میلیـون تومـان تعییـن شـده اسـت، جریمـه 
کشـتار ایـن گونه هـا در پرونـده مذکـور بـه رقمـی بالغ بر 2 

میلیـارد تومـان می رسـد.

ش
وح

ت 
ماده شیر ایرانی وارد تهران می شودحیا

سـازمان  وحـش  حیـات  دفتـر  مدیـرکل 
حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان اینکـه تکثیر 
شـیر منقـرض شـده ایرانـی بـرای اولیـن بـار 
در دسـتور کار اسـت، گفـت: در پـی انتقـال دو 
قـالده شـیر، جفت مـاده نیـز وارد تهران می شـود. 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  وحـش  حیـات  دفتـر  مدیـرکل 
مختلـف  گونه هـای  انتقـال  اینکـه  بیـان  ضمـن  زیسـت 
جانـوری بیـن بـاغ وحش هـای دنیـا امری مرسـوم اسـت، 
ابـراز داشـت: ایـن انتقال ها بر اسـاس رعایت اسـتانداردها 
بین المللـی  انجمن هـای  و  اتحادیه هـا  نظـارت  تحـت 
ایـن  از  نیـز  تهـران  ارم  باغ وحـش  می گیـرد کـه  صـورت 
قائـده مسـتثنا نیسـت و بـا تأییـد نظارت هـای بین المللـی 
و مجوزهـای الزم از محیـط زیسـت انتقـال دو قـالده شـیر 

بـه ایـن باغ وحـش در حـال انجـام اسـت. 
هفتـه  اواخـر  نـر  شـیر  هیرمـان  اینکـه  بیـان  ضمـن  وی 
گذشـته از کشـور انگلیـس بـه باغ وحش ارم تهـران تحویل 
داده شـد، اضافـه کـرد: اواخـر همیـن هفتـه نیز شـیر ماده 
از ایرلنـد بـه تهـران انتقـال داده می شـود کـه از ویژگـی و 

۱۰۰ درصـد مطمئـن هسـتیم کـه  بـه صـورت  شـرایط الزم 
ایرانـی هسـتند. 

محیـط  حفاظـت  سـازمان  وحـش  حیـات  دفتـر  مدیـرکل 
زیسـت بابیـان اینکـه احیـای ژنتیـک شـیر ایرانی بـه هیچ 
ابـراز  نیسـت،  زیسـتگاه  در  آن  احیـای  معنـای  بـه  وجـه 
داشـت: برنامـه بـاغ وحـش ارم تلفیـق ایـن دو و احیـای 
شـیر ایرانـی در منطقـه محصـور اسـت کـه از نظـر ژنتیـک 
از همـان نسـل شـیرهای انقـراض شـده ایران در ۸۰ سـال 

می شـوند.  محسـوب  گذشـته 
مجیـد خرازیـان مقـدم خرازیان مقـدم در سـوالی مبنی بر 
اینکـه ایـن تجربـه دربـاره ببرهـای انتقـال یافته از روسـیه 
چنـدان مثبـت نبـود و چقـدر تضمیـن موفقیـت ایـن طـرح 
روسـیه کاری  از  ببـر  انتقـال  تصریـح کـرد:  دارد،  وجـود 
ناموفـق و متولـی آن سـازمان محیـط زیسـت بـود کـه در 
ارم متولـی کار اسـت و سـازمان  بـاغ وحـش  ایـن مـورد 
محیـط زیسـت نظارت هـای الزم را دارد کمـا اینکـه ایـن دو 

موضـوع کامـالً متفـاوت از یکدیگـر هسـتند. 
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سودوکو شماره ۱۴۴۱

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۴۰

افقی
۱- بســتر و رختخواب - پیروان 

 »حســن صباح« را هم می گفتند

 2- چیرگی و غلبه - دهل - ســرپناه

3- پرتگاه کوه - قصه و داســتان - 

 فصل ســرد - رنج و اندوه

4- حرف آش ســاز - عنصر شماره 9۶ 

 جدول تناوبی - تنها - ســاز چوپان

۵- معدن - مشــک خالص - به جا 

 آوردن

۶- خوب و پســندیده - یارک - ظاهر 

 ساختمان

7- من و شــما - زبان دار بی زبان - 

 نرم دلی - مرغ سندباد

۸- پــول خارجی - خزنده آبزی - 

 بخشاینده

9- جانوران زهردار را گویند - ســنگ 

 گور - سرزمین - وسط

۱۰- شــهری در استان فارس - 

 چشمداشــت و آرزو - تن پرور

۱۱- نابینا - نســبت زن و شوهر - بی 

 مو و کچل

۱2- مادر لری - کشــت بارانی - دشت 

 و صحرا - مظهر حیات

۱3- ســود حرام پول - آرزو - کشف 

 »زایدلر« آلمانی - همان ســیب است

۱4- پیامبــری در کام ماهی - 

 دوتایش یکی اســت - اثر دست نقاش

۱۵- اســید آلی موجود در برخی از 

میوه ها از جمله ســیب - پیدانشدنی 

است

عمودی 
۱- نوعــی از ماهی دراز - مقصد رود 

 است

2- دربنــدان و گرفتاران - فالنی - 

 خواب وحشتناک

3- تکه پارچه - گونه ای زغال ســنگ 

 - کرم خون آشــام - سریع و تند

4- دهان کجی اســت - اثر سوختگی 

 بر پوســت - سرکش و یاغی - آب بند

۵- نام »ماندال« رهبر فقید سیاســی 

آفریقای جنوبی - مادر - پیشــتاز 

 اعداد

۶- شــهر مازندران - عزت و شکوه - 

 گویی که

7- تــر و تازه - مهربان - ابزار ورزش 

 باستانی

۸- جنبــش - اثری از جالل آل احمد 

 - نت سوم موسیقی

9- جونده موذی - انگور درشــت دانه 

 - آرزو

۱۰- بخشــی از جامه - بی باکی - 

 کمک و یاری

۱۱- صدمه و آســیب - حرف انتخاب - 

 از مواد تدخینی

۱2- دریــا - کناره نامه - مغازه و محل 

 پیشه - عالمت مفعولی

۱3- تیغه شیشــه ای آزمایشگاهی - 

ســکوی پرش آب ورز - پایه - پیرو 

 سنت است

۱4- از یاران حضرت مســیح )ع( - 

 حالتی ناشــی از تشنگی - اشاره

۱۵- از یاران امام حســین )ع( - 

دروازه دروازه ها

جدول شماره ۱۴۴۱

 اطالع
 رسانی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده ۱3آئیـن نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره۱397۶۰۱9۰۱4۰۰۵9۰3 -97/۱۱/۰2 هیات 
دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقای  فتحعلی مسـلمی مهنی فرزند قربانعلی 
بشـماره شناسـنامه 979صـادره از جیرفـت درششـدانگ 
یـک بـاب خانه به مسـاحت29۰متر مربع پـالک - فرعی 
از ۵۶4- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی 
از۵۶4- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضی کهوروئیه جیرفت 
بخش4۵کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد 
علـی ایرجـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:9۸/۰2/۰3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۰2/۱7- م الف :۱۸
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئین نامه قانـون تعیین  تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسمی برابر 
رای شـماره۱397۶۰3۱9۰۱4۰۰72۰۸ -97/۱2/۱۵ هیات اول  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای  عیسـی دوسـتکی فرزند سـیاه بشـماره 
شناسـنامه 3صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 
خانه قدیمی مشـتمل بـر زمین به مسـاحت۱۶۱۶/۵۵متر 
مربـع پـالک - فرعـی از ۵7۱- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 94فرعـی از۵7۱- اصلـی قطعـه دوواقـع 
دراراضـی سـرجاز جیرفـت بخش4۵کرمـان خریـداری از 
مالک رسـمی آقای موسـی سـنجری محرز گردیده است.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰2/۰3- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 9۸/۰2/۱7- م الـف :۱۶
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئین نامه قانـون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 
برابر رای شماره۱397۶۰3۱9۰۱4۰۰72۱3 -97/۱2/۱۵ هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
دزدان  الدیـن  شـمس  هللا  حشـمت  آقـای   متقاضـی 
فرزندیعقـوب بشـماره شناسـنامه 3۶صـادره از جیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت2۸۵/99متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 2۶- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک - فرعـی از2۶- اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی 
دولت آباد اسـفندقه  جیرفت بخش44کرمان خریداری از 
مالک رسـمی آقای علی وناصر ابوسـعیدی محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰2/۰3- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 9۸/۰2/۱7- م الـف :۱9
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
 97/۱2/۱3- شـماره۱397۶۰3۱9۰۱4۰۰7۰۶۸  رای  برابـر 
هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 
طوحـان   سـاالری  هـادی  آقـای   متقاضـی  بالمعـارض 
جیرفـت  از  74صـادره  شناسـنامه  بشـماره  فرزندایـاز 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت49۰متر مربع 
پـالک - فرعـی از ۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک - فرعـی از۸- اصلی قطعه یک واقـع دراراضی گز 
آبـاد  جیرفت بخش4۵کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای  مونـس سـنجری جبالبارز محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵ 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰2/۰3- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 9۸/۰2/۱7- م الـف :33
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
 97/۰9/۰۵- شـماره۱397۶۰3۱9۰۱4۰۰4۸۸۶  رای  برابـر 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای  علـی اکبـر جوانمرد 
فرزند دادخدا بشـماره شناسـنامه ۵4۱7صادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۵۵۰متر مربع 
پـالک - فرعـی از ۵79- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک ۱9 فرعـی از۵79- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضی 
مالـک  از  رهجـرد جیرفـت بخش4۵کرمـان خریـداری 
رسـمی خانـم راضیـه فرخـی محرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰2/۰3- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 9۸/۰2/۱7-  م الـف :3۸
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
 97/۱۱/۱۱- شـماره۱397۶۰3۱9۰۱4۰۰۶۱۸۸  رای  برابـر 
هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 
سـرگدار   رئیسـی  جمیلـه  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض 
فرزنـد میرزا جان  بشـماره شناسـنامه ۱صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت372/3۰متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 9۵۱- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک - فرعـی از9۵۱- اصلـی قطعـه ۶واقـع 
دراراضـی درواءدلفارد جیرفـت بخش34کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای حسـین سـاردوئی محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به 
فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت  بـه صـدور سـند  نسـبت 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰2/۰3- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 9۸/۰2/۱7-  م الـف :42
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
قانـون و مـاده  آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 
نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت  ۱3آئیـن 
فاقـد سـند رسـمی  و سـاختمان  واراضـی  ثبتـی 
برابر رای اصالحی شـماره۱397۶۰3۱9۰۱4۰۰۵۸3۸ 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   97/۱۰/27-
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
آبـادی   دولـت  رسـتمی  مهـدی  آقـای  متقاضـی 
فرزنـد نـاد علـی  بشـماره شناسـنامه ۱43صـادره 
بـه  خانـه   بـاب  یـک  ششـدانگ  در  جیرفـت  از 
مسـاحت 2۸۵/4۰متـر مربـع پـالک ۱973فرعـی 
از۵۶4- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
- فرعـی از۵۶4- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
خریـداری  بخش4۵کرمـان  جیرفـت  کهوروئیـه 
ایرجـی  علـی  محمـد  آقـای  رسـمی  مالـک  از 
بـه منظـور  ابوسـعیدی محـرز گردیـده اسـت.لذا 
اطـالع عمـوم مراتـب دریـک  نوبـت آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یک 
مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:9۸/۰2/۱7- م الف :47

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
 97/۱2/۱2- شـماره۱397۶۰3۱9۰۱4۰۰7۰2۵  رای  برابـر 
هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم فاطمـه آزاد روش فرزند عزیز 
الـه بشـماره شناسـنامه ۸97صـادره از بـم  در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه و باغچـه  بـه مسـاحت ۱۰42متـر مربـع 
پـالک - فرعـی از۱۶۱۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک - فرعـی از۱۶۱۸- اصلـی قطعه ۶واقـع دراراضی 
کراءدلفـارد  جیرفـت بخش34کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی خانم عـرب ناصری کـراء محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵ 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰2/۱7- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 9۸/۰2/3۱- م الـف :39
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

متن آگهی مزایده
کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
9۵۰۰۱97 ششـدانگ خانـه پـالک ثبتـی 
۱۰۵4 فرعـی از پـالک ۱9۱7 اصلـی واقـع 
در رفسـنجان بلـوار امام رضا انتهای کوچه شـماره 23 
کـه سـند آن در صفحـه ۱9۰ دفتـر 333 بـه شـماره 
و  صـادر  رفسـنجان  9 کرمـان  بخـش   ۵9۱9۱ ثبـت 
مـع الواسـطه بـه خانـم طاهـره حسـین پـور لطـف 
آبـادی منتقـل شـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 
349.2 متـر مربـع کـه محدود بـه حدود:شـماال:درب 
و دیـوار بـه طـول ۱2.4۵ متـر مربع به کوچـه احداثی 
شـرقا:دیوار مشـترک بـه طـول 2۸.۱۰ متـر مربـع بـه 
شـماره پـالک ۱۰۵3 فرعـی ،جنوبـا :درب بـه دیـوار به 
طـول ۱2.۵۰ متـر مربـع بـه کوچه:غربا:دیوار مشـترک 
بـه طـول 27.۸۵ متـر مربـع بـه شـماره پـالک ۱۰۵۵ 
فرعـی ،پـالک فـوق دارای 349.2 متـر مربـع عرصـه 
ضلـع  در  کوچـه  معبـر  دو  و  ششـدانگ  بصـورت 
شـمالی و جنوبـی عرصه،وضعیـت خـاص عرصـه و 
اعیان،اعیانـی بـه مسـاحت 27۱.۸۰ متـر مربـع کـه 
مشـتمل  عرصـه  ایـن  روی  بـر  احداثـی  سـاختمان 
بـر یـک سـاختمان مسـکونی یـک طبقـه بـا دیـوار 
هـای آجـری و سـقف هـای تیـر آهنـی ،مسـاحت 
بـا  سـاختمان  ،داخـل  مربـع  متـر   27۱.۸۰ اعیـان 
و  سـرامیک  دیوارهـا  و  موکـت  و  موزائیـک  کـف 
گچکاری،رنـگ آمیـزی کامـل آشـپزخانه اپـن بـا کف 
موزائیک،نمـای  بـا کـف  سـازی  ،حیـاط  سـرامیک 
چهارسـانتی  سـفال  سـاختمان  جنوبـی  و  شـمالی 
،انشـعابات :یـک آب ،یـک بـرق تـک فـاز ،یـک گاز 
شـهری،یک خط تلفـن ثابت،که طبق نظر کارشـناس 
و  میلیـارد  )دو   2.7۸۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  بـه  رسـمی 

شـده  ارزیابـی  (ریـال  میلیـون  هشـتاد  و  هفتصـد 
دفترخانـه   ۱22۵9 شـماره  رهنـی  سـند  اسـت،طبق 
ریـال   ۱.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  قبـال  در  رفسـنجان   ۸7
در رهـن بانـک اقتصـاد نویـن رفسـنجان قـرار گرفتـه 
،پـالک هـای فـوق از سـاعت 9 الـی ۱2 روز یکشـنبه 
مـورخ۱39۸.۰3.۱2 واقـع در محـل اجـرای اداره ثبت 
اسـناد و امـالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان-بلوار 
شـهید کشـاورزی از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی 
شـروع  ریـال   2.7۸۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  از  رسـد،مزایده 
فروختـه  نقـدا  پیشـنهادی  قیمـت  باالتریـن  بـه  و 
میشود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد 
اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت،الزم بـه ذکـر اسـت 
پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب،بـرق،گاز اعم از 
حـق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی های 
مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده 
اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده 
باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـتو نیـز در صـورت 
وجـود مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابت هزینـه های فوق 
از محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و 
نیـم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می گـردد ضمنا 
چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گردد،مزایده روز 
اداری بعـد از تعطیلـی د رهمان سـاعت و مکان مقرر 
میتواننـد  خریـداران  و  شـد.طالبین  خواهـد  برگـزار 
جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا رائه چک 
رمـز دار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی 

فـوق شـرکت نماینـد.
نوبـت روز سـه شـنبه  آگهـی در یـک  تاریـخ چـاپ 

مـورخ:۱39۸.2.۱7
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان
 ابوالفضل تیموری آسفیچی

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

)اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 97۰۰۶2۶ 
ششـدانگ خانـه به پالک ثبتی ۱3۵3 فرعـی از 2۱4۵ اصلی 
واقـع در رفسـنجان شـهرک هـزار واحـدی بلـوار امـام علـی 
کوچه شـماره ۱۵ فرعی 3 که ششـدانگ سـند آن در صفحه 
۱۱9 دفتـر 3۶۸ بـه شـماره ثبـت ۶۵9۶7 بخـش 9 کرمـان 
رفسـنجان بنـام آقـای عظیـم عامـری کرمانی صـادر گردیده 
اسـت طبـق سـند به مسـاحت 2۵۰ متر مربع کـه محدود ب 
حـدود : شـماال دیواریسـت مشـترک بطول 3۰ متـر به ملک 
مجـاور پـالک ۵۱2 فرعـی از 2۱4۵ اصلی،شرقا:دیواریسـت 
مشـترک بطـول 7.۵۶ متـر بـه ملـک مجـاور پـالک ۵۰9 
فرعیـاز 2۱4۵ اصلـی جنوبـا:در هفت قسـمت که قسـمتهای 
دوم و چهارم آن شـرقی قسـمت ششـم آن غربی اسـت،اول 
دیواریسـت مشـترک بطول 2.43 متر بـه قطعه دو تفکیکی 
شـماره ۱3۵4 فرعی از 2۱4۵ اصلی دوم دیواریست مشترک 
بطـول ۱.۱7 متـر بـه قطعـه دو تفکیکی شـماره ۱3۵4 فرعی 
از 2۱4۵ اصلی سـوم دیواریسـت مشـترک بطول 7.۶2 متر 
بـه قطعـه دو تفکیکـی ۱3۵4 فرعـی از 2۱4۵ اصلـی چهـارم 
دیواریسـت مشـترک بطـول ۱.3۵ متر به قطعـه دو تفکیکی 
دیواریسـت  پنجـم  اصلـی  از 2۱4۵  فرعـی  شـماره ۱3۵4 
مشـترک بطـول 4.۸۰ متـر بـه قطعـه دو تفکیکـی شـماره 
۱3۵4 فرعـی از 2۱4۵ اصلـی ششـم دیواریسـت مشـترک 
۱.27 متـر بـه قطعـه دو تفکیکـی شـماره ۱3۵4 فرعـی از 
2۱4۵ اصلی هفتم دیواریسـت مشـترک بطـول ۱۵.34 متر 
بـه قطعـه دو تفکیکـی شـماره ۱3۵4 فرعـی از 2۱4۵ اصلـی 
،غربا:دیواریسـت مشـترک بطول 7.7۰ متـر به خیابان ملک 
دارای موقعیـت و کاربری مسـکونی است،سـاختمان اعیانی 
دارای اسـکلت مصالـح بنائـی فاقـد کالف بندی با سـقفهای 
تیرچـه دو بلـوک میباشـد اعیانـی دارای کف سـرامیک،بدنه 
سـقف  و  بقـی  مـا  و  سـانتی   ۱۰ سـی   وی  پـی  قرنیـز 
گچ،آشـپزخانه کـف سـرامیک بدنـه کاشـی دارای و کابینـت 
فلـزی بـا درب های  ام دی اف ،سـرویس ها کف سـرامیک 

بدنـه کاشـی و سـقف کاذب سـرامیکی ،کـف حیـاط سـنگ 
چینـی ،نمـای جنوبـی سـاختمان سـنگ مصنوعـی ،نمـای 
داخلـی حصارهـا اندود سـیمان سـفید ،نمای بیـرون حصار 
غربـی تـا ۱ متـر سـنگ گرانیـت و مـا بقـی سـنگ مصنوعی 
و انـدود بـام کاهگل می باشـد .بـر روی ملک امتیـازات آب، 
بـرق، گاز معرفـی گردیـد ،که طبق نظر کارشـناس رسـمی به 
مبلـغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ )یک میلیـارد و یکصد میلیون(ریال ارزیابی 
شـده که طبق سـند رهنی شـماره۱9۵۰9 دفترخانه ۶3 کرمان 
در قبـال مبلـغ ۶۵۰۰۱۰۰۰۰ ریـال در رهـن بانـک سـامان قـرار 
گرفـت ،پـالک فوق از سـاعت 9 الی ۱2 روز چهارشـنبه مورخ 
۱39۸.3.۸  در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
از  شـهید کشـاورزی  رفسـنجان-بلوار  در  واقـع  رفسـنجان 
طریـق مزایـده به فروش می رسـد،مزایده از مبلـغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریـال شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقـدا فروخته 
میشود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و 
فـروش کال نقـدی اسـت،الزم بـه ذکر اسـت پرداخـت بدهی 
هـای مربـوط بـه آب،بـرق،گاز اعـم از حـق انشـعاب و یا حق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا 
باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و 
غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعـی آن معلوم 
شـده یـا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایـده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مـازاد ،وجـوه پرداختی بابت هزینـه های فوق 
از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم 
عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می گردد ضمنـا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسـمی گردد،مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی 
د رهمـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد.طالبین و 
خریـداران میتوانند جهت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر با 
ارائـه چـک رمـز دار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی 

فـوق شـرکت نمایند.
تاریـخ چـاپ آگهـی در یـک نوبـت :روز سـه شـنبه مـورخ 

۱39۸.2.۱7
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان 
 ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

بموجـب سـند رهنـی شـماره ۸۶922-94/۰4/۱۵ دفترخانـه اسنادرسـمی شـماره 
۸شهرسـتان جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کالسـه 97۰۰4۸4 لـه :بانـک سـپه 
شـعبه هلیـل جیرفـت علیـه : خانـم زهـرا دلیـری فرزند خـرم به شـماره ملـی ۱32بعنـوان وام 
گیرنـده وراهـن تشـکیل ونظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت به پرداخـت بدهی خـود اقـدام ننموده 
اسـت ،برابـر مقـررات آئیـن نامه اجراءمفاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانون ثبت اسـناد وامالک 
کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشناس رسمی دادگستری 
انجـام وپـس از قطعیت ارزیابی بسـتانکار تقاضـای ادامه عملیات اجرایی نسـبت به مورد وثیقه 
ششـدانگ خانـه وباغچه به مسـاحت ۶4۸۰/43متـر مربع  پالک 4۸9فرعـی از 492اصلی واقع 
در بخـش 4۵کرمـان بـه آدرس جیرفـت –حوزه میانچیل روسـتای رومرز سـفلی ،لذا ملک فوق 
کـه ذیـل ثبـت صفحـه 334دفتر ۱4۱شـماره ثبـت 24۸74در مالکیـت قانونی نامبرده میباشـد 
،بـه مزایـده گذاشـته میشـود حـدود ارابعـه به شـرح ذیل:شـماال در دو قسـمت اول )مهریسـت 
مشـترک (بطـول شـصت وهفـت متـر بـه شـماره چهارصد وهشـتاد وهشـت فرعـی از چهارصد 
ونود ودواصلی دوم مهریسـت مشـترک بطول یکصد متر به شـماره چهارصد وهشـتاد وهشـت 
فرعـی از چهارصـدو نـود ودو اصلـی شـرقا درب ودیواربطـول چهل ونـه متر به کوچه جنوبا درسـه 
قسـمت اول مهریسـت مشـترک بطـول پانـزده متـر به شـماره چهارصد ونـود فرعـی از چهارصد 
ونـود ودو اصلـی دوم مهریسـت مشـترک بطول سـی ونه متر به شـماره چهارصد ونـود فرعی از 
چهارصـد ونـود ودو اصلی سـوم مهریسـت مشـترک بطـول یکصد متر به شـماره چهارصـد ونود 
فرعـی از چهارصـد ونـود ودو اصلی غربا مهریسـت بطول بیسـت وچها متر بـه باقیمانده چهارصد 
ونود ودو اصلی  که  برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری:۱- عرصه به مسـاحت۶4۸۰متر 
مربـع از قـرار هـر متـر مربـع ۵۰/۰۰۰ریـال جمعـا مبلـغ  324/۰۰۰/۰۰۰ریـال 2- اعیانی شـامل دو 
واحـد شـناژدار مصالـح بنایـی بـه زیربنـا هر کـدام ۶۰متـر مربـع جمعـا ۱2۰مترمربع یـک واحد 
سـاختمان بلوکـی بـا سـقف گنبـدی بـه مسـاحت ۶7متـر مربع یـک واحـد گلخانـه محصوالت 
جالیـزی بـا سـازه فلـزی با قدمت سـه سـال بـه مسـاحت ۱۵۰۰متر مربـع  3- سـایر متعلقات 
اب روسـتایی 3 امتیاز-بـرق روسـتایی 3 امتیـاز –نخل مثمر رقم کلوتـه 2۰نفرمع الوصف ارزش 
ششـدانگ مـورد مزایـده با کلیـه متعلقـات ومنصوبـات جمعـا ۱/4۰2/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشـد . که 
مبنـا وپایـه مزایـده نیـز تعییـن میگـردد ،جلسـه مزایـده از سـاعت 9الـی ۱2صبـح روزیکشـنبه 
مـورخ 9۸/۰3/۱2درمحـل شـعبه اجـراء اداره ثبـت اسـناد وامالک جیرفـت برگزار مزایـده ازمبلغ 
مذکورشـروع وبه باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد .فروش نقدی بوده وپرداخت 
کلیـه قبـوض آب وبـرق وغیـره تـا تاریخ انجام مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده 
یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف 
گـردد ، روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهد شـد ءجهت کسـب اطالعات بیشـتر در 

سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک جیرفـت مراجعه نماییـد . م الف :۶3

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

  1397/11/28-  139760318019006737 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن  تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای 
حســین محمــدی نســبت فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــه و محوط ــان در ششــدانگ یکبابخان 3137  صــادره از اصفه
بــه مســاحت 317 متــر مربــع پــالک فرعــی 680 از 83 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 41 اصلــی واقــع در قریــه بــداغ 
ــای موســی  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری بخــش 27 گی
ــالع در  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــه زاده مح عبدال
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت  ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1627

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

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

برابــر رای شــماره  139760318019007189 -1397/12/15  هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ثبــت 
ــال معــارض متقاضــی آقــای  ــه ب ملــک تالــش تصرفــات مالکان
فرشــید نجفــی فرزنــد فــرح بخــش بــه شــماره شناســنامه 1791 
صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ــع  ــه مســاحت 2389/93 متــر مرب ــاری و درختــان کیــوی ب انب
پــالک فرعــی 1802 از 19 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
1264 واقــع در قریــه خطبــه ســرا خریــداری از مالــک آقــای غالم 
عســکر نجفــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در 
ــی کــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت  ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک تالش فردین نور زاده    1620

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 
هیــات   1397/11/21-  139760318019006596 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای عل ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال مل
بخشــنده حــور فرزنــد چوپــان بــه شــماره شناســنامه 3355 صــادره از 
اردبیــل در پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــر ســه بــاب ســاختمان مســکونی و تجــاری بــه مســاحت 1606/46 
متــر مربــع پــالک فرعــی 547 از 38 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
ــالن  ــش 28 گی ــان بخ ــی مری ــه ییالق ــع در قری ــالک 364 واق از پ
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حضرتقلــی علمــی مریــان محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م مالکی
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را ب
ــور  و عــدم  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذک ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03  
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/03/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده    1628

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 

ــات  ــر رای شــماره 139760318019007190 -1397/12/15  هی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــارض متقاضــی  ــال مع ــه ب ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
آقــای میکائیــل حســین پــور میــل آغــاردان فرزنــد عزیزالــه بــه 
شــماره شناســنامه 355 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانه 
و محوطــه بــه مســاحت 297/35 متــر مربــع پــالک فرعــی 228 
ــالک 15 و 16 متصــل  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 84 اصل
بــه هــم واقــع در قریــه خانقــاه بخــش 27 گیــالن خریــداری از 
مالــک رســمی خانــم زری علیپــور محــرز گردیــده اســت. . لــذا بــه 
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03  
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک تالش فردین نور زاده    1629

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

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

برابــر رای شــماره 139760318019006673  -1397/11/24  هیــات 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه  ــه ب ــور ال ــد ن ــان فرزن ــه زیارتــی مری نصــر ال
ــاب مغــازه و محوطــه  63 صــادره از تالــش در ششــدانگ چهــار ب
بــه مســاحت 151/30 متــر مربــع پــالک فرعــی 1468 از 4 اصلــی 
ــت  ــه شکردش ــع در قری ــالک 18 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــتم  ــای رس ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش  28 گی بخ
داوطلــب محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــه مــدت دو  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند مــی توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت 
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــق  ــراض طب ــور  و عــدم وصــول اعت صــورت انقضــای مــدت  مذک

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1630

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760318019007190 -1397/12/15  هیــات 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــوت تعیی ــوع قان اول موض
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی 
ــه  ــه ب ــز ال ــد عزی ــاردان فرزن ــل آغ ــور می ــل حســین پ ــای میکائی آق
ــه  ــش در ششــدانگ یکبابخان شــماره شناســنامه 355 صــادره از تال
ــی 228  ــالک فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 297/35 مت ــه مس ــه ب و محوط
ــه  ــالک 15 و 16 متصــل ب ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف از 84 اصل
هــم واقــع در قریــه خانقــاه بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی خانــم زری علیپــور محــرز گردیــده اســت. . لــذا بــه منظــور 
اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــت  ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م انقض

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03  
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1631

حصر وراثت
شــماره  بــه  دلفانــی  بانــو  ملــک 
ــت  ــق دادخواس ــنامه 12213 مطاب شناس
تقدیمــی بــه کالســه پرونــده 666/6/97 
از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
ــه شــماره  کــه شــادروان علــی روســتا ب
تاریــخ  در    4190237620 شناســنامه 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه    94/12/23
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن 
اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
ش  ش  بانودلفانــی  ملــک   -1 بــه: 
مادرمتوفــی2-    1341 .ت  ت   12213
ت    215 ش  ش  روســتا  هللا  کــرم 
مرحــوم  متوفیــو  فرزنــد    1341 .ت 
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ورث
درخواســت  مقدماتــی،  تشــریفات 
مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون 
امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد 
ــرف  ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
ــم  ــعبه تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم م
دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد 

شــد.  م الــف/ 301
شعبه 6 شورای حل اختالف

2159  شهرستان قدس   

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
 1397/12/20 مــورخ   1397603180160001438 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای صفــر 
عابــدی جیردهــی فرزنــد عبدالــه بــه شــماره شناســنامه 488 صــادره 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــماره 6319567521 در شش ــه ش ــاد ب ــم آب از رحی
ــع  ــه مســاحت 295/13 متــر مرب ــه ب ــر یکبــاب خان زمیــن مشــتمل ب
پــالک 520 فرعــی از 175 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – 
فرعــی از 175 اصلــی واقــع در قریــه گلدشــت خریــداری شــده اســت 
از مــورد مالکیــت ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت  ب ــه منظــور اطــالع در دو نوب ب
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــراض داد  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی اخــذ رســید ظــرف م
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت  خواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــورت انقضــای م در ص

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/02/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/02/31
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد  محمد جواد مکرم       2194

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه
ــارت  ــدس خ عم ــهر ق ــانی : ش ــه نش ــاوری ب ــل ی ــه: ابوالفض ــوم ل محک
خ جنــت کوچــه فــردوس پــالک 7 محکــوم علیــه: صبــا اصــل شــهریور 
ــه: بموجــب دادنامــه شــماره 1016- نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم ب

1017  مــورخ 9/17 /97 شــورای حــل اختــالف شــهر قــدس حــوزه 9 کــه 
وفــق دادنامــه شــماره شــعبه دادگاه قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت. 
ــه  ــال ب ــه پرداخــت 20/000/000ری ــه ب ــه محکومیــت محکــوم علی حکــم ب
ــال  ــغ 1/130/000ری ــی ومبل ــوان اصــل خواســته وکلیــه خســارات قانون عن
بــه عنــوان خســارات دادرســی در حــق محکــوم لــه ونیــم عشــر دولتــی 

ــدوق دولــت م الــف/ 303 حــق االجــراءدر حــق صن
امضا رئیس حوزه 9 شورای حل اختالف  2160

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
 1397/12/20 مــورخ   1397603180160001438 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای صفــر 
عابــدی جیردهــی فرزنــد عبدالــه بــه شــماره شناســنامه 488 صــادره 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــماره 6319567521 در شش ــه ش ــاد ب ــم آب از رحی
ــع  ــه مســاحت 295/13 متــر مرب ــه ب ــر یکبــاب خان زمیــن مشــتمل ب
پــالک 520 فرعــی از 175 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – 
فرعــی از 175 اصلــی واقــع در قریــه گلدشــت خریــداری شــده اســت 
از مــورد مالکیــت ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت  ب ــه منظــور اطــالع در دو نوب ب
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــراض داد  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی اخــذ رســید ظــرف م
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت  خواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــورت انقضــای م در ص

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/02/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/02/31
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد  محمد جواد مکرم       2194

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه
ــارت  ــدس خ عم ــهر ق ــانی : ش ــه نش ــاوری ب ــل ی ــه: ابوالفض ــوم ل محک
خ جنــت کوچــه فــردوس پــالک 7 محکــوم علیــه: صبــا اصــل شــهریور 
ــه: بموجــب دادنامــه شــماره 1016- نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم ب

1017  مــورخ 9/17 /97 شــورای حــل اختــالف شــهر قــدس حــوزه 9 کــه 
وفــق دادنامــه شــماره شــعبه دادگاه قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت. 
ــه  ــال ب ــه پرداخــت 20/000/000ری ــه ب ــه محکومیــت محکــوم علی حکــم ب
ــال  ــغ 1/130/000ری ــی ومبل ــوان اصــل خواســته وکلیــه خســارات قانون عن
بــه عنــوان خســارات دادرســی در حــق محکــوم لــه ونیــم عشــر دولتــی 

ــدوق دولــت م الــف/ 303 حــق االجــراءدر حــق صن
امضا رئیس حوزه 9 شورای حل اختالف  2160
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

احداث ۲۴۰ کیلومتر دوچرخه راه
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری شــیراز با اشــاره به تاکید برنامه ششــم توســعه بر افزایش ســهم دوچرخه در 

ســفرهای درونشــهری به ۶ درصد در ســال ۱4۰4، ســهم شیراز در این شــاخص را کمتر از یک درصد اعالم کرد.

بــر  تأکیــد  بــا  عظیمیــان  حمیدرضــا 
انقــالب  مولــود  مبارکــه  فــوالد  اینکــه 
صنعــت  بخــش  در  و  اســت  اســالمی 
تاکنــون  اســتراتژیک  کاالی  تولیــد  و 
پیشــرفت های ویــژه ای داشــته اســت 
تصریــح کــرد: در ســال ۱3۵7 کشــور مــا 
۶۰۰ هــزار تــن تولیــد داشــت و 4 میلیــون 
درحالی کــه  می کــرد؛  وارد  فــوالد  تــن 
امــروز در چهل ســالگی انقــالب اســالمی، 
ــا 32  ــالمی ب ــران اس ــوالد ای ــت ف صنع
ــه  ــت نصــب  شــده، ب ــن ظرفی ــون ت میلی
ــت  ــن دس ــون ت ــی 2۵ میلی ــد واقع تولی

ــت. ــه اس یافت
ارتقــای  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
جایــگاه ایــران در بیــن دیگــر کشــورهای 
تولیدکننــده فــوالد جهــان را ثمــره تــالش 
و  دانســت  جهادگــران عرصــه صنعــت 
تولیــد  رتبــه   ۱3۵7 ســال  در  افــزود: 
ــم  ــی و پنج ــان س ــران در جه ــوالد ای ف
ــا  ــم ارتق ــه ده ــه رتب ــروز ب ــه ام ــود ک ب

ــت. ــه اس یافت
بــه   مبارکــه  فــوالد  عظیمیــان گفــت: 
عنــوان مولــود انقــالب اســالمی در حــال 
ــا ۱۰.2 میلیــون تــن تولیــد، ۵۰  حاضــر ب
درصــد تولیــد کشــور را در اختیــار دارد 
ــه  ــگ را جام ــا رن و توانســته از ســنگ ت
ــوالد  ــد ف ــره تولی ــاند و زنجی ــل بپوش عم

ــد. ــل کن ــود کام را در خ
ــه در  ــوالد مبارک ــام ف ــن ن ــرار گرفت وی ق
ــه  ــی ظالمان ــا را اقدام ــت تحریم ه فهرس
فــوالد  کــرد:  خاطرنشــان  و  خوانــد 
مبارکــه در 27 مهرمــاه ســال گذشــته در 
ــن  ــت؛ ای ــرار گرف ــا ق ــت تحریم ه فهرس
اســت کــه  ایــن  نشــان دهنده  اقــدام 
ــی در  ــیار بزرگ ــش بس ــه نق ــوالد مبارک ف
ــکا  ــران دارد و آمری صنعــت و اقتصــاد ای
ایــران  بــرای به زانــو درآوردن اقتصــاد 
ــا  ــت تحریم ه ــه را در فهرس ــوالد مبارک ف

ــت. ــرار داده اس ق
عظیمیــان ادامــه داد: در حــال حاضــر 

 GDP درصــد  یــک  مبارکــه  فــوالد 
صنعــت   GDP از  درصــد   ۵ و  کشــور 
را در اختیــار دارد و بــا پرداخــت ۱۵۰۰ 
ــف اول در  ــات، ردی ــان مالی ــارد توم میلی
ردیــف  و  تولیــدی  شــرکت های  بیــن 
ــه خــود  دوم در شــرکت های بورســی را ب

اســت. داده  اختصــاص 
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه خاطرنشــان 
کــرد: مدیــران و کارکنــان فــوالد مبارکه در 
همــه قســمت های کارخانــه، هم قســم 
تحــت  ندهنــد  اجــازه  تــا  شــده اند 
ــود؛  ــف ش ــد متوق ــرایطی تولی ــچ ش هی
در حقیقــت کارکنــان فــوالد مبارکــه و 
ــا  ــه به صــورت غیرمســتقیم ب ــی ک آن های
ــد،  ــروکار دارن ــادی س ــگاه اقتص ــن بن ای
خانــواده ای 3۵۰ هــزار نفــری را تشــکیل 

. هنــد می د
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
در ایــن همایــش، از ارتبــاط فــوالد مبارکه 
مزیــت  یــک  به عنــوان  دانشــگاه  بــا 
یــاد و اضافــه کــرد: در فــوالد مبارکــه 
ده هــا قــرارداد مطالعاتــی، تحقیقاتــی 
دانشــگاه های کشــور  بــا  پژوهشــی  و 
منعقــد شــده تــا از تــوان و تخصــص 

ــود. ــرده ش ــره ب ــی به ــه علم جامع

ــر از  ــی دیگ ــد: یک ــادآور ش ــان ی عظیمی
ــتفاده  ــرکت اس ــزرگ ش ــتاوردهای ب دس
شــرکت های  حداکثــری  تــوان  از 
ســازنده داخلــی و بومــی اســت؛ تــا 
 ۸۰ از  بیــش  توانســته ایم  آنجاکــه 
را  خــود  موردنیــاز  قطعــات  درصــد 
ــن  ــور تأمی ــل کش ــازی و از داخ بومی س
کنیــم و ایــن موفقیــت بــزرگ حاکــی از 
وجــود نیروهــای متخصــص و متعهــد در 

ایــران اســالمی اســت.
وی در ادامــه از میــزان مصــرف دو عنصــر 
ــوان  ــه  عن ســیمان و فــوالد در کشــورها ب
اضافــه  و  یــاد  توســعه  شــاخص های 
کــرد: کشــور مــا در صــادرات ســیمان 
ــل  ــی نائ ــه دســتاوردهای خوب ــوالد ب و ف

شــده اســت.
ــا  ــان ب ــه در پای ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
مــردم  از  بســیاری  اینکــه  بــر  تأکیــد 
و  مبارکه انــد  فــوالد  ســهامدار  ایــران 
فوایــد فــوالد مبارکــه بــه ۸۰ میلیــون 
ــان  ــد، خاطرنش ــی می رس ــهروند ایران ش
ــوالد  ــان ف ــرای کارکن ــر ب ــن ام ــرد: ای ک
مبارکــه باعــث افتخــار اســت و بــرای 
حفــظ ایــن عــزت و ســربلندی همچنــان 

ــرد ــم ک ــالش خواهی ت

تقدیر دکتر شریعتمداری از مدیر کل 
تأمین اجتماعی استان خوزستان

دکتـر محمـد شـریعتمداری وزیـر تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی از مدیـر کل تأمیـن 
اجتماعـی اسـتان خوزسـتان بـه دلیـل ارائـه خدمـات و یـاری رسـانی بـه هموطنـان 
مدیـر  از  شـریعتمداری  دکتـر  کرد.تقدیـر  تقدیـر  اخیـر  در سـیالب  دیـده  آسـیب 
کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان خوزسـتاندر جلسـه شـورای مدیـران سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی ، وزیـر تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعی با اهدای لوح سـپاس از خدمات ارائه 
شـده مجموعـه تأمیـن اجتماعـی اسـتان خوزسـتان در یـاری رسـانی بـه هموطنـان 
آسـیب دیـده از سـیالب اخیـر تقدیـر کـرد. در بخشـی از ایـن تقدیرنامه که از سـوی 
محمـد حسـن زدا سرپرسـت سـازمان تأمیـن اجتماعـی ، خطـاب بـه سـید محمـد 
مرعشـی مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان خوزسـتان صـادر گردیده ، آمده اسـت 
:» بـا عنایـت بـه اقدامـات ارزشـمند جنابعالـی و همـکاران محتـرم در پـی وقـوع 
سـیالب اخیـر در آن اسـتان کـه نیازمنـد فعالیتهـا و پیگیریهـای مسـتمر در راسـتای 
ارائـه خدمـات و یـاری رسـانی بـه هموطنـان آسـیب دیـده بـه ویـژه بیمـه شـدگان 
، مسـتمری بگیـران و کارفرمایـان محتـرم گردیـد از زحمـات جنابعالـی و همـکاران 

خـدوم ، قدرانـی و تشـکر بعمـل مـی آیـد. «

کرمان

پیشگیری   و  ارتقاء فرهنگ ایمنی 
در دستور کار  سازمان آتش نشانی

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات 
علـی عسـکری  ایمنـی شـهرداری  
برنامـه  در  بـا حضـور  امـروز  صبـح 
پخـش زنـده صبـح بخیـر کرمـان در صـدا و سـیمای مرکز 
اسـتان کرمـان ضمـن تبریـک ایـن روز بـه تمامـی آتـش 
نشـانان بـه تشـریح برنامـه هـا و عملکـرد سـازمان آتـش 
پرداخـت. کرمـان  شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و   نشـانی 
 4۰۰۰ وی در ایـن گفتگوضمـن اشـاره بـه انجـام بیـش از 
شـهر  نشـانان  آتـش  توسـط  گذشـته  سـال  در  عملیـات 
کرمـان گفـت: بخشـی از ذهـن مـا درگیـر خطراتـی اسـت 
کاهـش  جهـت  در  و  میکنـد  تهدیـد  را  شـهروندان  کـه 
جدید,آمـوزش  هـای  ایسـتگاه  سـاخت  خطـرات  ایـن 
ارتقـاء سـطح   ، سـازمانی  بـرون  و  سـازمانی  درون  هـای 
فرهنـگ ایمنـی شـهروندان و افزایـش ایمنـی سـاختمانها 
بـه  رسـیدن  و  دارد   قـرار  سـازمان  ایـن  کار  دسـتور  در 
ایـن سـطح از فرهنـگ ایمنـی در بیـن شـهروندان  توجـه 
زمینـه  ایـن  در  کـه  اسـت  ایمنـی   نـکات  اهمیـت  بـه  
هـای  دوره  برگـزاری  بـه  اقـدام  نشـانی  آتـش  سـازمان 
بـا  رایـگان   صـورت  بـه  داوطلـب  نشـان  آتـش  آموزشـی 
. اسـت  نمـوده  نشـان  آتـش  یـک  خانـواده  هـر   شـعار 

وی همچنیـن بـه نجـات جـان پسـر بچـه ۱۰ سـاله کـه در 
حادثـه آتـش سـوزی منـزل مسـکونی در سـاعت ۶صبـح 
29 دی مـاه سـال گذشـته در بولـوار سـعیدی شـهر کرمـان 
توسـط آتـش نشـانان نجـات داده شـده بـود اشـاره کـرد 
و در ادامـه گفـت: شـغل آتـش نشـانی از جملـه مشـاغل 
خـط  در  نشـانان  آتـش  و  اسـت  آور  زیـان  و  سـخت 
مقـدم امـداد و حـوادث حضـور داشـته و  سـازمان هـای 
هسـتند  جامعـه  در  پیشـران  نهادهـای  نشـانی  آتـش 
خـود  از  و  ایثارگـری  روحیـه  نداشـتن  بـا  امـر  ایـن  و 
. پذیـرد   نمـی  انجـام  نشـانان  آتـش  نـزد  در   گذشـتگی 
ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی  آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
شـهرداری کرمـان ضمـن اشـاره بـه انجـام دو هـزار و 3۶۱ 
نشـانی  آتـش  سـازمان  توسـط  نجـات  و  امـداد  عملیـات 
کرمـان  گفـت: بـر خـالف تصـورات عامیانـه صرفـا  اطفـاء 
حریـق تنهـا وظیفـه سـازمان هـای آتـش نشـانی نیسـت و 
در ایـن بـاره  افـزود : نجـات مصدومـان محبـوس شـده 
در تصادفـات ,زنـده گیـری حیوانـات وحشـی و خطرنـاک 
همچنیـن مـار های سـمی کـه به اماکـن و سـکونتگاه های  
مـردم وارد مـی شـوند, امـداد و نجـات کـوه و سـقوط در 
چـاه از جملـه اقدامـات امـدادی سـازمان آتـش نشـانی و 

خدمـات ایمنـی اسـت .

انتخابات نخستین دوره جامعه 
هتلداران استان کرمان برگزار شد

میـراث  اداره کل  فرهنگـی  امـور  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
از  کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع 
ایـن  انتخابـات نخسـتین دوره جامعـه هتلـداران  برگـزاری 

داد. خبـر  اسـتان 
"محمـد مهـدی افضلی" بـا بیان اینکه مجمـع عمومی جامعه 
هتلـداران اسـتان کرمـان در روز یکشـنبه ۱۵ اردیبهشـت ماه 
سـال جـاری بـا حضـور مدیـران هتـل هـای این اسـتان در 
محـل هتـل پارس شـهرکرمان برگزار شـد، افـزود: در ابتدا با 
رای اکثریـت افـراد حاضـر در جلسـه با ارتقاء سـطح انجمن 
 هتلـداران بـه جامعـه هتلـداران اسـتان کرمان موافقت شـد.
وی با بیان اینکه سـپس نامزدهای هیئت مدیره و بازرسـان 
جامعـه هتلـداران اسـتان کرمان به معرفـی برنامه های خود 
پرداختنـد، اظهـار کـرد: در ادامـه بـا انتخـاب اعضـاء، جاوید 
سـبحانی) مدیرهتـل جهانگـردی کرمـان(، عبـاس سـیوندی 
پور)مدیـر هتـل جهانگـردی ماهان(، خسـرو رشـیدی)مدیر 
و اصلـی  اعضـای  عنـوان  بـه  جیرفـت(  هلیـل   هتـل 
جدیـد  ارگ  هتـل  مدیـر   ( باغسـتانی  عبـاس  امیـر 
سـنتی  اقامتـگاه  الدینی)مدیـر  قطـب  معصومـه  و  بـم( 
البـدل هیئـت  بـه عنـوان اعضـای علـی  کیخسـرو کرمـان( 
اقامتـگاه  نیرومند)مدیـر  محمـود  همچنیـن  و  مدیـره 
هتـل  رشـیدی)مدیر  محسـن  و  ماهـان(  ایـوان  سـنتی 
علـی  و  اصلـی  بازرسـان  عنـوان  بـه  جیرفـت(  دقیانـوس 
شـدند. برگزیـده  اسـتان کرمـان  هتلـداران  جامعـه   البـدل 
"انجمـن"  سـطح  ارتقـاء  بـا  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  افضلـی 
واحدهـای  تمامـی  "جامعـه"  بـه  اسـتان کرمـان  هتلـداران 
خاطرنشـان  خواهنـد گرفـت،  قـرا  پوشـش  تحـت  اقامتـی 
کـرد: در حـال حاضـر عـالوه برهتل ها، سـایر مراکـز اقامتی 
آپارتمـان هـا، مهمـان پذیرهـا، خانـه هـای  از قبیـل هتـل 
مسـافر، اقامتـگاه های سـنتی و گردشـگری و غیـره نیز می 
تواننـد بـه عضویـت جامعـه هتلداران اسـتان کرمـان درآیند.

رتبه نخست فوالد مبارکه در  بین 
شرکت های تولیدی در  پرداخت مالیات

رنا
 ای

س:
عک

ــالگرد  ــتمین س ــیدن بیس ــرا رس ــبت ف ــه مناس ب
تأســیس نهــاد شــورای اســالمی شــهر و روســتا 
و گرامــی داشــت روز شــوراها، مدیریــت شــهری 
ــات  ــه امکان ــع عادالن ــرد توزی ــا رویک ــن ب قزوی
ــوری،  ــان مح ــهری، انس ــی ش ــی نواح در تمام
ــل و  ــگ و ورزش و حم ــوزه فرهن ــه ح ــه ب توج
نقــل عمومــی، 24 پــروژه خــود را بــا اعتبــار 27 
ــرداری  ــره ب ــان به ــون توم ــارد و 7۱۸ میلی میلی

ــی کــرد. ــگ زن و کلن
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره رواب ــه گ ب
الملــل شــهرداری قزویــن؛ اســتاندار قزویــن در 

ــا،  ــن پروژه ه ــی ای ــگ زن ــاح و کلن ــن افتت آیی
گفــت: نــگاه همــه جانبــه شــورای اســالمی 
موضوعــات  بــه  قزویــن  شــهرداری  و  شــهر 
ــواره آرامــش  ــر اســت و هم ــل تقدی شــهری قاب
و آســایش شــهروندان را در اولویــت خــود قــرار 

ــد. ــی دهن م
ــهری  ــت ش ــزود: مدیری ــدی اف ــد زاه عبدالمحم
قزويــن همــواره در ابعــاد مختلــف حمــل و نقــل 
و ترافیــک، فضــای ســبز، فرهنگــی، اجتماعــی، 
ورزشــی، رونــق کســب و کار و گردشــگری پــروژه 

هــای مهمــی را بــه اجــرا درآورده اســت.

فعالیــت  آغــاز  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا کــه 2۰ ســال 
پــس از آغــاز اســتقرار جمهــوری اســالمی ایــران 
ــش  ــرات آن بی ــار و ثم ــد، آث ــذاری ش ــه گ پای
از پیــش نمایــان شــد و مــردم توانســتند در 
ــت  ــز در سرنوش ــه ای نی ــی و منطق ــطح محل س

ــد. ــارکت کنن ــود مش خ
 رئيــس شــورای اســالمی شــهر قزویــن نیــز در 
ایــن مراســم گفــت: شــورا و شــهرداری قزویــن 
بــا وجــود تحریــم هــا و وجــود مشــکالت مالــی 
هیــچ پــروژه ای را متوقــف نکــرده و پــروژه 
ــرار داده  ــز در دســتور کار ق هــای جدیــدی را نی

اســت.
زنــی  کلنــگ  افــزود:  داودی  حکمت الــه 
ــی )ع(  ــام عل ــگاه ام ــیده توقف ــتخر سرپوش اس
و بهــره بــرداری از 2۰ دســتگاه مینــی بــوس 
از جملــه پــروژه هــای ســازمان اتوبوســرانی 

ــت  ــبت گرامیداش ــه مناس ــن ب ــهرداری قزوی ش
ــا در  ــوس ه ــی ب ــن مین ــه ای ــت ک روز شوراس
ــور اتوبــوس هــا  نقاطــی از شــهر کــه قــدرت مان
ــد  ــرار خواهن ــرداری ق ــورد بهره ب ــت، م ــم اس ک

ــت. گرف
وی خاطرنشــان کــرد: در مراســم بهــره بــرداری 
میــدان  قزویــن،  شــهرداری  هــای  پــروژه  از 
شــرق  ضلــع  در  مرکــزی  بــار  تــره  و  میــوه 
ــرای  ــن ب ــهرداری قزوی ــرانی ش ــازمان اتوبوس س
اســتان  و خشــکبار  بــار  تــره  میــوه،  توزیــع 
ســبزه  و  همجــوار  هــای  اســتان  و  قزویــن 
ــی خواهــد  ــگ زن ــودر کلن ــه مين ــدان در ناحی می

ــد. ش
مجموعــه  تــالش  کــرد:  تصریــح  داودی 
شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر قزویــن بــر 
ــه  ــوب ب ــات مطل ــه  خدم ــا در ارائ ــن اســت ت ای

باشــد. شــهروندان موفــق 

 بهره برداری و کلنگ زنی24 پروژه 
شهرداری قزوین 

حصر وراثت
ســجاد محمــدی بــه شــماره شناســنامه 1226  مطابــق 
دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه پرونــده 60/6/98 از ایــن 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصــر وراث شــعبه درخواســت گواه
توضیــح داده کــه شــادروان عبدالمحمــد محمــدی بــه 
ــگاه  ــخ 96/12/17  اقامت ــنامه 580   در تاری ــماره شناس ش
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن 

ــه: مرحــوم منحصــر اســت ب
1- ســجاد محمــدی ش ش 1226 ت .ت 1360  فرزنــد 
متوفــی 2- احمــد محمــدی ش ش 897  ت .ت 1350  
فرزنــد متوفــی 3- بهلــول محمــدی ش ش 1015 ت ت 
ــی 4- آســیه محمــدی   ش.ش 1140  ــد متوف 1353  فرزن
ــدی ش.ش  ــه محم ــی  5- رقی ــد متوف ت.ت 1356 فرزن
ــدی  ــین محم ــی  6- حس ــد متوف 1141  ت.ت 1358 فرزن
ربابــه   -7 متوفــی  فرزنــد    1365 ت.ت   65 ش.ش 
محمــدی ش.ش 1220 ت.ت 1367 فرزنــد متوفــی 8- 
علــی محمــدی  ش.ش 1710139110 ت.ت 1371 فرزنــد 
 1341 ت.ت  محمــدی ش.ش848  محمــد   -9 متوفــی 
فرزنــد متوفــی 10-فاطمــه محمــدی ش.ش 3 ت.ت 1328 
ــا  ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــی و مرحــوم ورث همســر متوف
انجــام تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد 
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از  نمایــد ت
ــدت  ــی ظــرف م ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
ــوط  ــی مرب ــم دارد و اال گواه ــعبه تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب یکم

ــف/ 304   ــد. م ال ــد ش ــادر خواه ص
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس                2154

نشر آگهی
عنــوان  تحــت  دادخواســتی  جهانگیــر  جهانبخــت   : خواهــان 
مطالبــه چــک بــه شــماره 264491و264496 علیــه خوانــده : علــی 
حیدریــان گلســتان تقدیــم شــورای حــل اختــالف حــوزه 10  نمــوده 
کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/2/26ســاعت 11:15 
تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و 
مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــر شــورا مراجعــه و ضمــن  ــه دفت ــی و اطــالع ب پــس از نشــر آگه
ــم را  اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمای
ــت رســیدگی حاضــر شــود.  ــوت جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق دریاف

ــف/  305 ــده:98 -10-114م ال ــماره پرون ش
حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس  2155

حصر وراثت
ــق  ــنامه 74  مطاب ــماره شناس ــه ش ــی ب ــا آهن ــرخ لق ف
ــده 7/6/98 از  ــه پرون ــه کالس ــی ب ــت تقدیم دادخواس
ــوده  ــت نم ــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراث ای
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فیــروز آهنــی بــه 
شــماره شناســنامه 3193  در تاریــخ 97/3/7  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت 

آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
ــد  ــی ش ش 74 ت .ت 1340  فرزن ــا آهن ــرخ لق 1- ف
متوفــی 2- بهــروز آهنــی ش ش 0046817638  ت 
ــی ش ش  ــه آهن ــی 3- فرزان ــد متوف .ت 1346  فرزن
0046962247 ت ت 1348  فرزنــد متوفــی 4- بلقیــس 
فرزنــد   1355 0061528684 ت.ت  آهنــی   ش.ش 
متوفــی  5- ابوالفضــل آهنــی ش.ش 0061664588  
آهنــی  معصومــه   -6 متوفــی  فرزنــد   1356 ت.ت 
فرزندمتوفــی    1359 ت.ت   0062266217 ش.ش 
ــد  ــی ش.ش 5378 ت.ت 1352 فرزن ــه آهن 7- فاطم
 0320942120 شــهین گروســی ش.ش  متوفــی 8- 
ــه دیگــری  ــی  و مرحــوم ورث ت.ت 1341 همســر متوف
مقدماتــی،  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک  نــدارد 
ــور  ــون ام ــاده 361 قان ــور را باســتناد م درخواســت مزب
حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــزد او  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــه  ــاه ب ــدت یکم ــی ظــرف م ــخ نشــر آگه باشــد از تاری
ــادر  ــوط ص ــی مرب ــم دارد و اال گواه ــعبه تقدی ــن ش ای

ــف/ 307     ــد. م ال ــد ش خواه
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس         2157  

نشر آگهی
خواهــان : جهانبخــت جهانگیــر دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه 
ــم  ــر  تقدی ــی لنب ــه نجف ــده :حلیم ــه خوان ــه 110354 علی ــک ب چ
شــورای حــل اختــالف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت 
رســیدگی مــورخ 98/4/26  ســاعت 10:30 تعییــن، بــه علــت 
ــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده  ــودن خوان مجهــول المــکان ب
73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و 
اطــالع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف نســخه دوم دادخواســت و ضمای
فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرونــده:112-10-98 

ــف/  306 م ال
حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس  2158

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

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

 1398/01/25-  139860318019000276 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی خانــم گلنــار قربانــی ریــک فرزنــد 
محــرم بــه شــماره شناســنامه 24 صــادره از تالــش در یکبــاب 
بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 200 مترمربــع پــالک 
ــالک  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی 9947 از 8 اصل فرع
509 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای حبیــب قدرتــی ریــک محــرز گردیــده 
ــه 15  ــه فاصل ــت  ب ــالع در دو نوب ــور اط ــه منظ ــذا ب اســت. ل
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی مــی شــود در صورت روز آگه
ــند  ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ص
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــول  ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1398/02/17  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/31
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی 

شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
139760301022004799  مــورخ 97/10/26  هیــات رســیدگی 
بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره عــادی مســتقر در اداره ثبــت 
اســناد و امــالک ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی س ــی اراض ــت ثبت ــف و وضعی تکلی
ــه  ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــر تاکیــت انتق ــی ب رســمی مبن
متقاضــی فــرخ لقــا چــوک فرزنــد قاســم بــه شــماره شناســنامه 
ــک  ــدانگ ی ــی  شش ــه اعیان ــبت ب ــن نس ــادره از فامنی 32 ص
ــر  ــاحت 129/75 مت ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
ــروز از  ــی مف ــالک 42 فرع ــروز و مجــزی شــده از پ ــع  مف مرب
قطعــه تفکیکــی از 124 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان 
ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی همــدم احمــدی محــرز گردیــده 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه دادگاه  ــذا ب ــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. ل را ب
صالحــه احالــه و اقدامــات مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه 
گــردد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
ــع از  ــد مناب ــت جدی ــر حــال صــدور ســند مالکی شــدو در در ه

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
تاریخ انتشار اولین آگهی :  2/2/ /98 

تاریخ انتشار دومین اگهی :98/2/17
رییس اداره اسناد و امالک رباط کریم    1510

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 

  1397/12/14-  139760318019007184 شــماره   رای  برابــر 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بــال معــارض 
ــه  ــی ب ــد حاجعل ــدم فرزن ــی مق ــین گنج ــای حس ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 17 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 229/63  مت ــای مســکونی و محوطــه ب بن
پــالک فرعــی 4412 از 10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ ــه جولن ــع در قری 72 واق
ــرز  ــعودی مح ــر مس ــه می ــید روح ال ــای س ــمی آق ــک رس مال
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  
مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده     1626

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

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

برابــر رای شــماره 139760318019006695 -1397/11/27  هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای 
عاکــف فخرائــی پــور فرزنــد آقــا بیــگ بــه شــماره شناســنامه 6 
صــادره از اردبیــل در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه به مســاحت 
ــروز  ــی مف ــی 1237 از 88 اصل ــالک فرع ــع پ ــر مرب 945/17 مت
ــش  ــاورود بخ ــه ن ــع در قری ــالک 115 واق ــده از پ ــزی ش و مج
27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای بهــرام و روح الــه 
ــه منظــور اطــالع در  ــذا ب اسالمدوســت محــرز گردیــده اســت. ل
ــه  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03   

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/02/17
رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک تالش فردین نور زاده  1632
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نیشکر سوزان به کارگردانی 
»فیلیپ یومانس« کارگردان ۱9 ساله 

جایزه بهترین فیلم داستانی هجدهمین 
جشنواره فیلم »ترایبکا« را از آن خود کرد.

آمار منتشرشده نشان می دهد بیست و 
نهمین نسخه از سری داستان های 

طعمه نوشته » جان سندفورد« باز هم 
به لیست کتاب های داستانی پرفروش  

آمازون راه یافته است.

کتابجشنواره

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید هفته نامه خبری-تحلیلی صدا منتشر شد.

پانزدهمین نمایشگاه حروف نگاری 
پوستر اسمًا الحسنی تا 24 اردیبهشت ماه 

در گالری های ممیز و زمستان خانه 
هنرمندان برگزار می شود

فرمانده یگان پلیس مستقر در 

نمایشگاه کتاب تهران
از دستگیری 32 سارق در طول ۱۱ روز 

برگزاری این نمایشگاه خبر داد.

مجید مجیدی شهروند افتخاری و 
عضو هیات داوری جشنواره جهانی قونیه 

شد.

 نازلی: امیر ، قصه ها نا تموم نمیمونن
اینقدر تکرار میشن تا باالخره یه جایی تو 

ذهن آدم ها تموم بشن...

پل چوبی

نمایشگاهنمایشگاهسینما دیالوگ

مهرٔه مهر چو از حقه مینا بنمود
ماه من طلعت صبح از شب یلدا بنمود
گوشوار زرش از طرف بنا گوش چو سیم

گوئی از جرم قمر زهرٔه زهرا بنمود
سرو را در چمن آواز قیامت بنشست

چون سهی سرو من آن قامت رعنا بنمود
صوفی از خرقه برون آمد و زنار ببست
چون بت من گرٔه زلف چلیپا بنمود

گفتمش مرغ دلم از چه بدام تو فتاد
دانٔه خال سیه بر رخ زیبا بنمود

غم سودای ترا شرح چه حاجت چو دلم
بر رخ زرد اثر سر سویدا بنمود

چشم جادوی تو چون دست برآورد به سحر
رخت ازلفت چو ثعبان ید بیضا بنمود
بشکر خنده در احیای دل خسته دالن
لب جانبخش تو اعجاز مسیحا بنمود
چشم خواجو چو سر حقٔه گوهر بگشود

لعل ناب از صدف لؤلؤی الال بنمود
شاهد مهوش طبعش بشکر گفتاری
ای بسا شور که از لعل شکر خا بنمود

خواجوی کرمانی 

 دلتنگ توام

 پشت پرچين ارديبهشت

منتظرت مى مانم...

سید علی صالحی

عکس نوشت

عکس: 
صدرا باقری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

استراتژی رومی: 
درسی همیشگی برای همه 

قدرت ها و دولت ها
شكسـت هـای نظامـی سـنگین سـال هـای 
23۸، 244 و 2۶۰ میـالدی از ایـران )زمـان 
از  و  شـاپور(  پسـرش  و  ساسـانی  اردشـیر 
دسـت دادن دو امپراتـور در ایـن جنـگ ها و 
تعهـد پرداخـت باج و خراج بـه ایران، دعاوی 
بانـو »زنوبیـا« در مصـر و مناطـق شـرقی آن، 
حملـه فرانـك ها از آلمان به فرانسـه )كشـور 
گل( و اسـپانیا، تعـرض گُـت هـا و َونـدال ها 
بـه حواشـی شـمال شـرقی ایتالیا و شـورش 
امپراتـوری  آفریقـا،  شـمال  سـاكن  طوایـف 
در  میـالدی   2۶۱ سـال  بهـار  آغـاز  از  را  روم 
بدتریـن وضعیـت خـود قـرار داده بـود. ایـن 
و  نظامـی و مقاومـت هـا، در رم  فشـارهای 
شـهرهای شـبه جزیـره ایتالیا منجـر به گرانی 
مـواد ضـروری، بـی نظمـی هـای اجتماعی و 

كمیابـی خواروبـار شـده بـود. 

در اواخـر اپریـل سـال 2۶۱ میـالدی بـزرگان 
امپراتـوری روم هنگامـی كـه خـودرا با روحیه 
ایـن  چهارگانـه  هـا  ارتـش  خودمختـاری 
كشـور كـه هـر كـدام درصـدد معرفـی یـك 
پیدایـش  نیـز  و  بـه سـنا  امپراتـوری  نامـزد 
خـرده  اراضـی  علـت خریـد  بـه  فئودالیسـم 
ملـی  خشـم  و  توانگـران  سـوی  از  مالكیـن 
كردنـد،  خطـر  احسـاس  دیدنـد  رو  بـه  رو 
در  و  گذاردنـد  را كنـار  فیمابیـن  اختالفـات 
نشسـتی كـه ششـم و هفتـم مـاه مـی سـال 
2۶۱ میـالدی در »رم« تشـكیل دادنـد دولـت 
همـه  مسـبب  و  اول  خطـر  را  ساسـانیان 
زیـرا  دادنـد،  تشـخیص  هـا  دشـواری  ایـن 
كـه سیاسـت كلـی ساسـانیان بـر ایـن اصـل 
قـرار گرفتـه بـود كـه رومیـان قـدم بـه آسـیا 
نگذارنـد و نیـز بـه آنـان اجـازه تاخـت و تـاز 
در مصـر، سـوریه و سـواحل غربـی آسـیای 

ندهنـد.  را  امـروز(  )تركیـه  صغیـر 
پیدایـش  را  دوم  خطـر  نشسـت،  ایـن 
ثروتمنـدان  ثروتمندتـر شـدن  و  فئودالیسـم 

دانسـت كـه فئـودال هـا و ثروتمنـدان در هر 
شـكل ذاتـًا مخالـف نظام حكومتـی جمهوری 
هسـتند. بـزرگان روم همچنین علل شكسـت 
هـای نظامی سـه دهه گذشـته از ایران را، در 
جنگیـدن همزمـان در چنـد جبهـه تشـخیص 
دادنـد و ایـن تصمیـم هـا را كـه صورتجلسـه 

آن باقـی مانـده اسـت اتخـاذ كردنـد:
حتـی  و  ایرانـی  ناسیونالیسـم  تضعیـف  ـ 
المقـدور نـه بـا جنـگ، بلكـه بـا بـازی هـای 
درون  از  و  دوسـتانه،  ظاهـرا  و  دیپلماتیـك 
میـان  اختـالف  و  چنددسـتگی  ایجـاد  )بـا 
بـزرگان و ژنـرال هـا(، بـه گونـه ای كـه دولت 
ساسـانیان از توسـعه طلبـی و دفاع از شـرق 
دسـت بـردارد و به آنچـه كه دارد قانع باشـد.
ـ محـدود كـردن مالكیـت اراضـی كشـاورزی 
فئودالهـای  از  اراضـی كشـاورزان  بازخریـد  و 
نوخاسـته و فـروش آنهـا بـه اقسـاط طویـل 
اسـناد  لغـو  و  قدیـم  صاحبـان  بـه  المـدت 
معامـالت اراضـی كشـاورزی سـالهای اخیـر.      

فیلم مستند بلند 

در آستانه بامداد به تهیه کنندگی 
و کارگردانی مختارشکری پور، درباره آثار 

و عملکرد »احمد شاملو« درحوزه های مختلف فرهنگی توسط موسسه 
فرهنگی هنری »نقطه تعریف« وارد شبکه خانگی شد. 
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کتاب 

کتـاب آرامـش در پرتـو ایمـان بـا عنـوان فرعـی 3۱ کالم معجزه گـر 

بـرای کامیابـی در زندگـی اثـر جوئـل اوسـتین اسـت. او یـک واعظ، 

کشـیش تلویزیونی، نویسـنده و کشـیش ارشـد در کلیسای لیک وود 

اسـت. این کلیسـا بزرگ ترین کلیسـای پروتسـتان در شهر هیوستن 

مسـتعار  نـام  بـا  را  او  جهـان  مـردم  آمریکاسـت.  تگـزاس  ایالـت 

»کشـیش خنـده رو« می شناسـند. )+(

پشت جلد این کتاب آمده است:
شـاید شـما االن در برهه سـختی از زندگیتان قرار گرفته باشـید، اما 

اجـازه دهیـد شـما را بـه چالش بکشـم. از کلمـات نه بـرای توصیف 

موقعیتتـان، بلکـه بـرای تغییـر آن اسـتفاده کنیـد. از ایـن کتـاب بـه 

عنـوان راهنمایـی روزانـه در جهـت اعـالم پیروزیتـان اسـتفاده کنیـد. 

سـالمتی را اعـالم کنیـد. خوبـی را اعالم کنیـد. فراوانـی را اعالم کنید. 

بـا آنچـه می گوییـد بـه سرنوشـت خـود جان می بخشـید.

همان طـور کـه از عنـوان فرعـی مشـخص اسـت، این کتـاب روی 
قـدرت کلمـات تمرکـز دارد و در 3۱ فصلـی کـه دارد، خواننـده را 
تشـویق می کنـد تا کنترل کالم خود را در دسـت بگیـرد و از آن به 
شـکل مثبـت اسـتفاده کند. جوئل اوسـتین اعتقـاد دارد که افکار 
انسـان وقتـی به کلمـات تبدیل شـدند قدرتی ویژه پیـدا می کنند 
و هـر کـدام از مـا بایـد تـالش کنیـم از ایـن قـدرت خـاص برای 

کامیابـی در زندگـی بهـره ببریم.

در قسمتی مقدمه کتاب آمده است:
کلمـات مـا از قدرتـی خالقانـه برخوردارنـد.  هـرگاه واژه ای بـر 
زبـان می آوریـم، چـه خـوب و چـه بـد، به آنچـه می گوییـم جان 
می دهیـم. بسـیاری از مـردم دربـاره خودشـان، خانواده شـان و 
آینده شـان چیزهـای منفـی می گوینـد. حرف هایـی مثـل »هرگز 
موفـق نخواهـم شـد. ایـن بیمـاری مـرا از پـا خواهـد انداخـت. 
اوضـاع کار آن قـدر خـراب اسـت کـه گمـان نمی کنـم از پسـش 
برآیـم. فصـل آنفلوآنـزا دارد می آیـد، بـه احتمـال زیـاد مریـض 
خواهـم شـد.« ایـن افـراد نمی فهمنـد کـه دارنـد آینده شـان را 
پیشـگویی می کننـد. در کتـاب آسـمانی آمـده اسـت: »مـا میـوه 
کلمـات خـود را می خوریـم.« ایـن جمله بدان معنی اسـت که ما 
آنچـه را می گوییـم، بـه دسـت می آوریـم. )کتاب آرامـش در پرتو 

ایمـان – صفحـه ۵(

جمالتی از متن کتاب:
مـن ایمـان دارم که برکات بی نظیر خداونـد در زندگی ام جاری اند. 
مـن انفجـاری از خوبی هـای خداونـد را خواهـم دیـد کـه به نـاگاه 
زیـاد و زیادتـر خواهنـد شـد. مـن عظمـت بی حـد و حصـر لطف 
خداونـد را تجربـه خواهـم کـرد و همیـن تجربه مرا بـه جایگاهی 
باالتـر از آنچـه آرزویـش را داشـتم ارتقـا می دهد. )کتـاب آرامش 

در پرتـو ایمـان – صفحه ۱۵(
هـر کـدام از مـا در قلبمـان آرزوهـا و اهدافـی داریـم؛ وعده هایـی 
کـه مصریـم تحقـق یابند. شـاید باور داشـته باشـید کـه فرزندی 
دسـت  بـه  دوبـاره  را  سـالمتیتان  یـا  می شـود،  زندگیتـان  وارد 
می آوریـد، یـا بـه زودی در سـازمانی دولتی اسـتخدام می شـوید. 
در اعمـاق وجودتـان می دانیـد که خداوند با روح شـما از آن وعده 
سـخن گفتـه اسـت. او مسـئول زایـش چنیـن بـاوری در درون 
شماسـت. امـا بیش تـر اوقـات، تحقق وعـده الهی زمانبر اسـت و 
مـا نومیدی هـای متعددی را پشـت سـر می گذاریـم و  منفی نگر 
می شـویم و دائـم فکـر می کنیـم کـه وعـده الهی محقـق نخواهد 

شـد. )کتـاب آرامـش در پرتـو ایمـان – صفحه 23( 

آرامش در پرتو ایمان
نویسنده: جوئل اوستین
ترجمه: شبنم سمیعیان

انتشارات: ققنوس


