
پیش دبستانی، مقطعی سرگردان 
با شهریه های میلیونی
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گویــا سیاســت گذاران آموزشــی مــا بــر ایــن باورنــد کــه مــردم بایــد 
پــول آمــوزش کــودکان خردســال خــود را بدهنــد و کــودکان خــود را 
در اختیــار آنهــا بگذارنــد تــا آنهــا آن گونــه کــه می پســندند بچه هــا را 

تربیــت کننــد. در حالــی کــه بایــد وارونــه باشــد.
ــد کوچکــم در دوره پیــش  ــرای نام نویســی فرزن ــه گذشــته، ب هفت
دبســتانی، رفتــم بــه ســرای محلــه نزدیــک خانه مــان. گفتنــد کــه 
ــون  ــه میلی ــود س ــن دوره می ش ــال ای ــک س ــوزش ی ــه آم هزین
تومــان کــه دســت کــم بایــد نیمــی از آن را نقــدی بپردازیــد و نیــم 
ــک  ــید چ ــه سررس ــی ک ــزار تومان ــک ۷۵۰ ه ــی دو چ ــر را ط دیگ
نخســت ســه مــاه و چــک دوم شــش مــاه دیگــر باشــد. نزدیــک 
بــه دویســت هــزار تومــان هــم، هزینــه لبــاس فــرم و نوشــت افــزار 
و ابــزار مــورد نیــاز می شــود کــه آن را نیــز بایــد در یکــی دو هفتــه 

آینــده بپردازیــد.
ــش دبســتانی در  ــک ســال دوره پی ــه ی ــه هزین ــد ک ــه نمان ناگفت
ــم  ــن رق ــر ای ــم دو براب ــه، دســت ک مدرســه های خصوصــی منطق
اســت و بــه همیــن خاطــر، ظرفیــت پیش دبســتانی ســرای محلــه 
مــا هــم تقریبــا پــر شــده بــود و دو ســه بچــه دیگــر را نمی توانســت 
ــد  ــن کــه نکن ــر و از تــرس ای ــه ناگزی ــد. مــا هــم ب نام نویســی کن
ــم و نام نویســی  ــا را دادی ــول و چک ه ــد پ ــان نیای ــر بچه م جــا گی
ــه خاطــر  ــی ب ــا یــک تخفیــف صــد هــزار تومان ــه ب ــم- البت کردی

ــان.  ــی بودن م فرهنگ
 در برنامــه درســی ملــی دربــاره دوره پیــش دبســتانی آمــده اســت: 
ــاری  ــمی و غیراجب ــاله رس ــه دوره دو س ــتان، ب ــش دبس »دوره پی
اطــاق می شــود کــه کــودکان ۵ و ۶ ســاله را تحــت پوشــش 
برنامه هــای آموزشــی و تربیتــی قــرار می دهــد. برنامه هــای 
آموزشــی و تربیتــی ایــن دوره و میــزان حضــور نوآمــوزان در مراکــز 
ــه ویژگی هــای کــودکان، منعطــف و  ــا توجــه ب پیــش دبســتانی، ب
ســیال اســت.« پــس در آمــوزش کنونــی کشــور مــا، ایــن دوره غیــر 
اجبــاری و البتــه رســمی اســت- گرچــه دربــاره معنــای رســمی و 

ــودن ایــن دوره، توضیحــی داده نشــده اســت. ــاری ب غیــر اجب
در جهــان بــه خاطــر اهمیــت بــاالی پیــش دبســتانی، بســیاری از 
اندیشــمندان آموزشــی، بــر آن تاکیــد فــراوان دارنــد و در بســیاری 
ــاری و به ویــژه رایــگان اســت.  از کشــورهای پیشــرو آمــوزش، اجب
در کشــور مــا نیــز هــر از گاهــی از زبــان فرادســتان آموزشــی کشــور، 
ســخنانی در اهمیــت ایــن دوره شــنیده می شــود امــا ایــن دوره در 
عمــل اجبــاری نیســت و بــه ویــژه ایــن کــه رایــگان هــم نیســت. 
ــی آن هــم روشــن نیســت؛ هــم آمــوزش و پــرورش و هــم  متول
بهزیســتی و هــم شــهرداری آن را برگــزار می کننــد و کیفیــت کار هم 
تــا انــدازه زیــادی بســتگی دارد بــه ایــن کــه ایــن دوره در کجــا و بــا 

چــه نــگاه و نگرشــی برگــزار شــود.
یــک نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه محیــط برگــزاری ایــن دوره 
ــه  ــد ک ــی باش ــی محیط ــد. یعن ــه آن باش ــور درون مای ــد فراخ بای
ــد و  ــی بپردازن ــه کار گروه ــد و ب ــازی کنن ــد در آن ب ــا بتوانن بچه ه
از نظــر فضــای ســبز و رنگ آمیــزی در و دیــوار هــم، مــورد پســند 
آنهــا باشــد. متاســفانه برخــی از مکان هــای برگــزاری دوره پیــش 
دبســتانی، آن محیــط بــاز و بایســته برای بــازی کــودکان و انجام کار 
گروهــی هدفمنــد را نــدارد و در عمل بیشــتر آمــوزش ایــن دوره را در 
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آمار نگران کننده مرگ زودرس
معاون تحقیقات وزارت بهداشت: بالغ  بر 2 درصد مرگ و میرها در کشور  زیر  ۵۰ سال ثبت شده است

بـه گفتـه فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان جنگل ها، 
در سـه ماهه اول سـال جـاری ۶۰ مـورد آتش سـوزی 
در عرصـه جنگل هـا و مراتـع کشـور رخ داده کـه در پی 
آن 2۷۰ هکتـار از اراضـی جنگلـی آسـیب دیده انـد. 
سـرهنگ علـی عباس نـژاد بـا بیـان اینکـه علـت 9۰ 
مراتـع کشـور،  و  جنگل هـا  در  آتش سـوزی   درصـد 
انسـانی اسـت تاکیـد می کنـد بـر اسـاس مـاده ۶۷۵ 
فـردی عمـدًا سـبب  اگـر  اسـامی  قانـون مجـازات 
آتش سـوزی در جنگل ها شـود به حبـس از دو تا پنج 
سـال محکوم می شـود، همچنیـن مجازات شـروع به 
ایـن جـرم از شـش مـاه تـا دو سـال حبـس اسـت.
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گردشگران خارجی 
انفرادی ،سامان دهی 

می شوند
معاون گردشگری از تهیه طرح 
ساماندهی گردشگران انفرادی 

در کمیسیون ارتقاء امنیت 
گردشگران خارجی، خبر داد.

اجرای پروژه 
زیست محیطی اتحادیه 

اروپا در ایران
سرتیم نمایندگان اتحادیه اروپا 
در حوزه محیط زیست، با اشاره 

اجرای پروژه زیست محیطی 
در خصوص مدیریت هوا و 

آب، گفت: مدت زمان اجرای 
این پروژه سه سال و در زمینه 

مدیریت منابع آب و آلودگی هوا 
و پسماند است.
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یادداشت  مهمان
مهدی بهلولی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1484

سه شنبه 11 تیر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

فرمانده یگان حفاظت 
سازمان جنگل ها: 
با مقصران آتش سوزی های اخیر 
جنگل ها و مراتع کشور مطابق 
قانون برخورد می شود

حبس و مجازات نقدی 

در  انتظار آتش افروزان 

در جنگل
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45 و

ثبت ملی 8 اثر ناملموس 
میراث فرهنگی بوشهر

8 اثر ناملموس فرهنگی استان بوشهر 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

محمدجواد ظریف:

در برابر فشارهای 
بین المللی،کوتاه نمی آییم

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مناقصه گذار : اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

آگهي مناقصه عمومي          
شماره 98/12/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " بارگیـری و حمل محصـول از قبیل دانـه بندی و 
کلوخـه سـنگ آهـن با تنـاژ سـالیانه 1۰،۰۰۰،۰۰۰ تن از معدن شـماره 3 به خطـوط كارخانجات فـرآوری گل گهر" خود 
را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی به پیمانـكار واجد شـرایط واگذار نماید. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند جهت 
اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه دسـتورالعمل 
ارزیابـی كیفـی و فنـی و فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه 
ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز یكشنبه مـــورخ 98/4/23 در محـــل دفتركمیسیون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محل اجرای پروژه روز سـه شـنبه 

هیات مدیره شرکت معدنی مـورخ 98/4/18 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

مناقصه عمومی شماره 98-1

موضوع مناقصه : واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مراکز رفاهی و درمانی فرهنگیان استان کرمان مطابق جدول ذیل:

جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود.
تذکر: مناقصات فوق در هر ردیف بصورت جداگانه در سامانه ستاد ایران برگزار می گردند.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد شده مناقصهنام مرکزردیف
مناقصه

تاریخ دریافت اسناد 
مناقصه

16/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰800/000/000خانه معلم کرمان1

از تاریخ درج آگهی 
تا ساعت 14 مورخ 

1398/۰4/1۵ از طریق 
سامانه ستاد ایران

10/000/000/000۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰هتل آسمان کرمان2

کلینیک درمانی فرهنگیان کرمان، کلینیک 3
22/200/000/0001/11۰/۰۰۰/۰۰۰درمانی و خانه معلم سیرجان

9/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰48۰/۰۰۰/۰۰۰مرکز آموزشی رفاهی شهرستان زرند4

22/000/000/0001/100/000/000مرکز آموزشی رفاهی شهرستان رفسنجان۵

شـهرداری بم در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره ص/ش/97/۵11/۵مورخ 97/11/1۰ شـورای اسـالمی شـهر از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت 
بـه فروش تعدادی از اموال اسـقاط خود با شـرایط زیـر اقدام نماید:

 1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 8/4۰3/2۵۰لاير
 2- مبلغ پایه مزایده: 168/۰6۵/۰۰۰ریال 

2-مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مزایـده متقاضیـان می توانند حداکثـر تا تاریـخ 98/4/26 سـاعت 18:۰۰روز چهارشـنبه جهت دریافت اسـناد 
مزایده به نشـانی سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت مراجعـه نمایند.

 3-مهلـت و محـل تحویـل اسـناد تکمیـل شـده: متقاضیـان حداکثـر تـا تاریـخ 98/4/29سـاعت 13:۰۰روزشـنبه به نشـانی سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت مراجعـه نمایند.

 4-متقاضیـان مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ ۵۰۰/۰۰۰ریال به حسـاب شـماره ۰1۰۵6۵939۰۰۰3 به نام شـهر داری بم نسـبت به دریافت اسـناد 
مزایده اقـدام نمایند.

۵-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است

7- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:بم -بلوار شهید رجایی سایت اداری شهرداری بم و تلفن ۰344434۵211 
www.setadiran.ir :8-آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مزایده عمومی 

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(

شناسه 76۰

کاس هــای درس برگــزار می کننــد؛ کاری کــه باعــث 
ــن  ــای ای ــا از آموزش ه ــی بچه ه ــتگی و زدگ خس
دوره می شــود.چندی پیــش متنــی می خوانــدم 
دربــاره ویژگی هــای یــک پیــش دبســتانی بــا 
کیفیــت بــاال، بــرای نمونــه ایــن کــه »روابــط 
ــا  ــه ب ــز و آمیخت ــت آمی ــر، محب ــل تاثیرپذی متقاب
احتــرام در میــان بزرگســاالن و کــودکان برقــرار 
باشــد« و »برنامــه درســی از پیــش طراحــی شــده 
اثربخشــی داشــته باشــد که درگیر شــدن کنشگرانه 
کــودکان را در بربگیــرد« و »بیــش از هــر چیــز، یک 
پیــش دبســتانی بــا کیفیــت بــاال، جایــی اســت که 
خانواده هــا، کــودکان و بازدیــد کننــدگان، احســاس 
خــوش و ارزشــمند بــودن در آن می کننــد«؛ بعیــد 
ــن  ــا، ای ــتانی م ــش دبس ــوزش پی ــم در آم می دان

ویژگــی هــا فراگیــر و پرنمــود باشــند. 
ــش  ــه دوره پی ــت ک ــوان گف ــه می ت ــم رفت روی ه
دبســتانی، دوره مهمــی اســت کــه اگــر بــه درســتی 
ــدگار  ــِت مان ــرات مثب ــد تاثی ــرد می توان انجــام پذی
ــه  ــه کــودکان بگــذارد. ب ــر ذهــن و روحی و ژرفــی ب
ــر محــور شــادی،  ــن دوره، ب ــر آمــوزش ای ــژه اگ وی
ــش رود و  ــی پی ــش گروه ــری و کن ــازی، کار هن ب
از ســوادآموزی متعــارف بــه دور باشــد. در ایــن 
ــه تقویــت روحیــه جمعــی بچه هــا  شــرایط هــم ب
کمــک می کنــد و هــم لــذت یادگیــری را بــه آنهــا 

محــروم  منطقه هــای  در  دوره  می چشــاند.این 
می توانــد نقــش جبران کننــده برجســته ای داشــته 
ــای محــروم  ــه در محیط ه ــی ک ــا بچه های باشــد ت
ــد فرصــت  ــا می آین ــه دنی ــی ب اقتصــادی و فرهنگ
جبــران برخــی کمبودهــا و آشــنایی بــا برخــی 
ــه  ــده را ب ــی آین ــای آموزش ــته های محیط ه بایس
ــد. پــس دوره پیــش دبســتانی، بایــد  دســت آورن
کیفــی و رایــگان باشــد و متولــی مشــخص داشــته 
ــودکان  ــه ک ــور روحی ــی فراخ ــد و در محیط های باش
ــک  ــاص ایدئولوژی ــیت های خ ــه دور از حساس و ب

ــزار شــود. سیاســتمداران برگ
برخــی شــنیده هــا حکایــت از ایــن دارند کــه برخی 
ــتانی  ــش دبس ــای پی ــوذ، دوره ه ــای پرنف گروه ه
خــاص خــود را برگــزار می کننــد. شــوربختانه گویــا 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب سیاســتگذاران آموزشــی م
مــردم بایــد پــول آمــوزش کــودکان خردســال خــود 
را بدهنــد و کــودکان خــود را در اختیــار آنهــا بگذارنــد 
تــا آنهــا آنگونــه کــه می پســندند بچه هــا را تربیــت 
ــی  ــد، یعن ــه باش ــد وارون ــه بای ــی ک ــد. در حال کنن
ــوزش  ــور آم ــد فضــای بایســته و فراخ ــت، بای دول
ــودکان را  ــودکان را فراهــم ســازد و کار آمــوزش ک ک
بــه آمــوزش شناســان و آموزشــگران و روانشناســان 
کــودک و فرهنگ شناســان و همچنیــن خانواده هــا 

واگــذار کنــد.
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در حال بررسی خبر عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم هستیمپیام خبر
آژانس بین المللی انرژی اتمی درواکنش به عبور ایران ازمرز3۰۰کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت:بازرسان سازمان درحال 
بررسی این هستندکه آیاایران بیش ازمقداری که درتوافق باقدرتهای جهانی معین شده است اورانیوم غنی سازی شده ذخیره 
کرده است یاخیر.سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:ما ازگزارش رسانه ها درباره میزان ذخایر اورانیوم باغنای پایین 
ایران آگاهیم.بازرسان مادرمحل هستندوبمحض اینکه ذخایر اورانیوم با غنای پایین بررسی شود،گزارش خواهندداد.

ت
دول

س:
عک

آمار نگران کننده مرگ زودرس
معاون تحقیقات وزارت بهداشت: بالغ  بر 2 درصد مرگ و میرها در کشور  زیر ۵۰ سال ثبت شده است

دکتررضا ملک زاده: ایران در تولید علم و تعداد مقاالت در سطح دنیا رتبه 16 را دارد

وزارت  فنـاوری  و  تحقیقـات  معـاون 
بهداشـت در نشسـت کشـوری »کوهـورت 
مـادران و فرزنـدان پرشـین« گفـت: مرگ 
هـای زودرس در کشـور بـه مرحلـه نگـران 
بـر  ای کـه  بـه گونـه  کننـده ای رسـیده 
اسـاس یـک آمـار کلـی طـی سـال هـای 
اخیـر بالـغ بر نیـم درصد از مـرگ و میرها 
در گـروه هـای سـنی زیـر ۷۰ سـال و 2 
درصـد بـرای زیـر ۵۰ سـاله هـا ثبت شـده 
اسـت. دکتر »رضا ملـک زاده« با بیان این 
مطلـب اظهار کرد: تحقق پرشـین کوهورت 

سـامت مـادر و کـودک یکـی از آرزوهـای 
دیرینـه وزارت بهداشـت بـوده کـه امـروز 

محقـق شـده اسـت.
وی بـه رتبـه 1۶ ایـران در تولیـد علـم و 
رشـته  در  مسـتندات  و  مقـاالت  تعـداد 
اشـاره  دنیـا  در سـطح  بالینـی  پزشـکی 
کـرد و افـزود: ایـن در حالـی اسـت کـه 
بـوده  ایـران 23 و 24  در گذشـته رتبـه 
اسـت. معاون تحقیقات و فنـاوری وزارت 
بهداشـت رتبـه ایران در رشـته داروسـازی 
در دنیـا را هفـت خوانـد و افزود: همچنین 

ایـران رتبـه اول را در منطقـه از نظـر تعداد 
مقـاالت و اسـتنادات دارد.

لزوم کاهش 
مرگ و میر کودکان  

وزارت  فنـاوری  و  تحقیقـات  معـاون 
بهداشـت بـا بیـان اینکـه ایـران در حـوزه 
کـودکان رتبـه خوبـی نـه در کل دنیـا و نه 
در منطقـه دارد، اضافـه کـرد: بـا وجـودی 
کـه جایـگاه خوبـی در رشـته های دیگـر 
پزشـکی در کل دنیـا داریـم، اما در رشـته 

کـودکان عقـب هسـتیم.
ملـک زاده، فراهم نکردن زیر سـاخت های 
پژوهشـی در رشـته کـودکان در سـال های 
گذشـته را یکـی از دالیـل عـدم پیشـرفت 
در رشـته کـودکان عنـوان کـرد و ادامه داد: 
 PhD باید در خصوص تعداد دانشـجویان
و همکاری هـای بیـن المللـی و تیم هـای 
تحقیقاتـی در حـوزه کـودکان جـدی تر از 

قبل وارد شـویم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ریشـه بسـیاری 
از مشـکات و بیماری هـا در نوجوانـی و 
جوانـی و حتـی آلزایمر، در کودکی اسـت، 
ادامـه داد: اگر بتوانیم طرح سـامت مادر 
و کـودک را بـه طـور جامـع و گسـترده در 
تمـام کشـور محقق سـازیم، اقـدام خوبی 
بـرای همـکاران بخش کـودکان کـرده ایم.

چالش مرگ های زودرس پیش 
روی وزارت بهداشت 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
گفـت: در گام اول بایـد میزان مرگ و میر 
کـودکان را کم کنیـم و زایمان های ایمن را 
بـاال ببریـم. وی، چالش پیش روی وزارت 
بهداشـت را مرگ هـای زودرس خوانـد و 
گفـت: بالغ بر 3 هـزار و 8۰۰ مرگ زودرس 
در یـک سـال گذشـته داشـتیم کـه علـت 
عمـده مرگ هـای زودرس کـه بـه مـرگ 
و میرهـای زیـر ۷۰ سـال گفتـه می شـود، 

بیماری هـای غیـر واگیر اسـت.
دیگـر  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  زاده  ملـک 
عفونت هـا و بیماری های مادرزادی بسـیار 
کم شـده و مـرگ و میر بر اثـر آن کاهش 
یافتـه اسـت، ادامـه داد: در حـال حاضـر، 
بالـغ بـر 8۵ هـزار مـرگ و میـر زیـر ۵۰ 
سـال در یک سـال گذشته داشـتیم که 2 

درصد از مرگ و میرها را شـامل می شـود 
و ایـن یـک فاجعه اسـت زیرا کـه با مرگ 
هـر پـدر و مـادری سـتون یـک خانـواده 
از هـم مـی پاشـد. معـاون تحقیقـات و 
فنـاوری وزارت بهداشـت اظهـار کـرد: در 
واگیـر  غیـر  بیماری هـای  امـروز  حالـی 
دلیـل اصلی مرگ و میرها شـده اسـت که 
ایـن بیماری هـا بـه میـزان ۷۰ درصد قابل 

هستند. پیشـگیری 
بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
آینده نگـر  هم گروهـی  مطالعـات  اینکـه 
وضعیـت   )PERSIANCOHORT(

سـامت گروهـی از جامعـه را بررسـی و 
تـا آینـده پیگیـری می کند، بدیـن صورت 
آزمایـش  مختلـف،  هـای  بیمـاری  کـه 
نحـوه  و  اسـتفاده  مـورد  داروهـای  هـا، 
تغذیـه گـروه، مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه 
بیماریهـای  دربـاره  تـا  می شـود  ثبـت  و 
احتمالـی کـه در آینـده افـراد بـه آن مبتا 
در  بهتـر  می شـوند می تـوان تصمیمـات 
جهـت پیشـگیری و درمـان گرفتـه شـود، 
همچنیـن در تشـخیص عوامـل خطـر در 
یـک بیماری جدیـد نیز مؤثـر خواهد بود. 

ــی وسیاســت  ــت مل عضوکمیســیون امنی
خارجــی مجلــس گفت:تحریــم هــای 
آمریکایــی هــا نشــان از اوج ضعــف و 
کینــه آنهــا نســبت بــه جمهــوری اســامی 
ــردی«در  ــت.»عاءالدین بروج ــران اس ای
واکنــش بــه تحریمهــای جدیدآمریکاعلیه 
افزود:ایــن  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــا را  ــی ه ــف آمریکای ــات اوج ضع اقدام
نشــان مــی دهــد چــرا کــه آنهــا بــه خوبی 
مــی داننــد ســاختار ایــران چگونــه اســت 

و از جایــگاه بــاالی رهبــر معظــم انقــاب 
ــد:  ــادآور ش ــتند.وی ی ــران آگاه هس در ای
البتــه ایــن گونــه تحریمهــا هیــچ تاثیــری 
بــر دولتمــردان ایرانــی نــدارد و مــی 
داننــد آنهــا در خــارج از کشــور حســابهای 
تحــرکات  ایــن  ندارندبنابرایــن  بانکــی 
بیشترسیاســی ونشــان دهنــده اوج کینــه 
آنهــا اســت.عضو کمیســیون امنیــت ملــی 
و سیاســت خارجــی مجلــس ســاقط 
کــردن پهپــاد فــوق پیشــرفته آمریکایــی 

ــاهکار  ــک ش ــاال را ی ــیار ب ــت بس ــا دق ب
ــه  عنــوان کــرد و گفــت: ایــن اتفــاق ضرب
محکمــی بــه آنهــا وارد کــرد کــه اصــاً آنهــا 
ــس  ــتند عک ــد و نتوانس ــی کردن ــر نم فک
در  و  دهنــد  انجــام  متقابلــی  العمــل 
محاســبات آنهــا جایــی نداشــت، بنابرایــن 
دســت بــه ایــن گونــه کارهــای بــی هــدف 
ــن  ــه ای ــه ب ــد بچــه ای ک ــد مانن مــی زنن
ــدازد. وی  طــرف و آن طــرف تیــر مــی ان
افــزود: کارخانــه هــای تســلیحاتی ســازی 
آمریکامدیــون خریدهــای دههــا میلیــارد 
دالری عربســتان و کشــورهای منطقــه 
هســتند بنابرایــن سیاســت آنهــا در واقــع 
سیاســتی اســت کــه همیشــه اعمــال 

شــده اســت.

تحریم های آمریکا نشان 
از اوج ضعف آنها است

جنگ اقتصادی آمریکا در اقدامات 
بشر دوستانه ایران اخالل ایجاد می کند

وزیــر کشــور گفت:تحریــم هــای ظالمانــه و جنــگ اقتصــادی آمریــکا علیــه 
مــردم ایــران، موانــع عدیــده ای در اجــرای برنامــه هــای بشــر دوســتانه ایــران 
ایجــاد و موجــب اخــال در خدمــت رســانی بــه پناهنــدگان از یــک ســو و تأثیر 
منفــی بــر رونــد مبــارزه باقاچــاق مــواد مخــدر، قاچــاق انســان و جلوگیــری از 

ســیل مهاجــرت هــا دیگــر کشــورها بویــژه اروپــا خواهــد گذاشــت.
ــار داشــت:روز  ــده اظه ــی پناهن ــی در مراســم روز مل ــی فضل عبدالرضــا رحمان
جهانــی پناهنــده، اعتبــاری فرهنگــی وبیــن المللــی اســت کــه مجمــع ملــل 
متحدطــی قطعنامــه ای کــه مــورد وفــاق اکثریــت اعضــاء جامعــه جهانــی قرار 
گرفتــه اســت بــرای بیــان همدردی،شــفقت و کرامــت پناهنــدگان نامگــذاری 

کــرده اســت.
وی ادامــه داد: روز جهانــی پناهنــده از یــک ســو بیانگــر رنج بیشــمار انســانهای 
زجــر کشــیده از جنگهــای داخلــی، تغییــر رژیم،بــی ثبــات ســازی دولــت هــا، 
ــای  ــوارد بای ــای خارجــی، اشــغالگری، تروریســم و در برخــی م ــت ه دخال
طبیعــی اســت و از ســوی دیگــر میدانــی بــرای راســتی آزمایــی فرهنــگ نــوع 
ــخیص  ــرای تش ــی ب ــن آزمون ــانی و همچنی ــت انس ــار  و  کرام ــتی، ایث دوس
تمایــز سیاســتهای اعامــی و اعمالــی دولتهــا در عرصــه بیــن المللــی اســت.

دولت

سیاست

دولت

سیاست

مجوز اقامت ۵ ساله به سرمایه گذاران خارجی در ایران

ترامپ در صحنه بین المللی بی آبروست

اینستکس بدون واریز پول نفت پاسخگو نیست

در برابر فشارها بین المللی کوتاه نمی آییم

ـــأت  ـــت گفت:هی  ســـخنگوی دول
وزیـــران موافقـــت کردبـــرای 
ســـرمایه گذاری  جـــذب 
ــرمایه گذارانی  ــه سـ خارجـــی بـ
کـــه قصـــد دارنـــد در کشـــور معـــادل 2۵۰هـــزار یـــورو 
ســـرمایه گذاری کننـــد اجـــازه اقامـــت در ایـــران را 
ــران  ــأت وزیـ ــروز هیـ ــت: امـ ــی گفـ ــی ربیعـ بدهد.علـ
ــران  ــی در ایـ ــذاری خارجـ ــرمایه گـ ــذب سـ ــرای جـ بـ
تســـهیاتی را مشـــخص کردیـــم کـــه فراینـــد ســـرمایه 
ـــاد  ـــام وزارت اقتص ـــا اع ـــد و ب ـــر باش ـــاده ت ـــذاری س گ
ـــادل 2۵۰  ـــه مع ـــی ک ـــی های ـــه خارج ـــور، ب و وزارت کش
هـــزار یـــورو ســـرمایه گـــذاری مـــی کننـــد داده شـــود.

ـــد  ـــی توان ـــا م ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــن س ـــزود: ای ـــی اف ربیع
در قالـــب ســـپرده گـــذاری در بانـــک، اوراق مشـــارکت 
ــا  ــوب هـ ــن چارچـ ــکن و ایـ ــد و مسـ در بخـــش تولیـ
ـــرایط  ـــه داد: در ش ـــت ادام ـــخنگوی دول ـــورت بگیرد.س ص
ـــی  ـــذاری خارج ـــرمایه گ ـــذب س ـــهولت ج ـــر س ـــی ب فعل
نیـــز در ایـــن جلســـه تأکیـــد شـــد کـــه مجوزهـــای الزم بـــه 
ســـرمایه گـــذاران در چنـــد روز داده شـــود. ربیعـــی دربـــاره 
ـــه داد:  ـــز ادام ـــران نی ـــأت وزی ـــر هی ـــم دیگ ـــه مه مصوب
هـــم اکنـــون 12۰ زنـــدان در شـــهرها و بـــه خصـــوص کان 
شـــهرها وجـــود دارد و تصمیـــم گرفتیـــم ایـــن مـــکان 
ـــدن  ـــه ش ـــور اضاف ـــه منظ ـــی ب ـــز تفریح ـــه مراک ـــا را ب ه

بـــه فضـــای شـــهری تبدیـــل کنیـــم.

ــا  ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــس مجلـ رئیـ
اشـــاره بـــه شـــرایطی کـــه تحریم هـــای 
ــور  ــاد کشـ ــرای اقتصـ ــکا بـ ــه آمریـ ظالمانـ
بـــه وجـــود آورده اســـت،گفت:این شـــرایط 
گـــذرا اســـت. البتـــه بایـــد بـــرای آن مقـــررات خـــاص در نظـــر بگیریـــم.
ــدن  ــی صنعـــت و معـ ــی در همایـــش بزرگداشـــت روز ملـ ــی الریجانـ علـ
گفت:ایـــن جلســـه حتـــی از نظـــر شـــکلی بـــا شـــکوه اســـت. در ایـــن 
ـــزی  ـــک مرک ـــس بان ـــوم و رئی ـــاع و عل ـــران، وزرای دف ـــه صنعتگ ـــه هم جلس
ـــرایط  ـــت در ش ـــتگی و مقاوم ـــک همبس ـــان از ی ـــن نش ـــد و ای ـــور دارن حض
امـــروز اســـت. ایـــن نشـــان از ایـــن دارد کـــه امـــروز مـــا تـــا کارگاه هـــا و 
دانشـــگاه ها همـــه بـــا هـــم هســـتیم.وی افـــزود: اوضاعـــی کـــه آمریـــکا 
ـــت  ـــی اس ـــام بین الملل ـــی در نظ ـــم ریختگ ـــه ه ـــک ب ـــت ی ـــرده اس ـــاد ک ایج
ـــه در  ـــردی ک ـــن ف ـــدارد. ای ـــاص ن ـــران اختص ـــه ای ـــط ب ـــوع فق ـــن موض و ای
ـــده در  ـــی ش ـــش بین ـــل پی ـــر قاب ـــای غی ـــا رفتاره ـــت ب ـــم اس ـــکا حاک آمری
ـــک  ـــا ی ـــق را ب ـــک تواف ـــت. روزی ی ـــرده اس ـــاد ک ـــکاتی را ایج ـــه مش منطق

ـــک  ـــر ی ـــور دیگ ـــک کش ـــا ی ـــر ب ـــک روز دیگ ـــد و ی ـــم می زن ـــه ه ـــوری ب کش
ـــن  ـــرای ای ـــوان واژه تروریســـم اقتصـــادی را ب ـــری دارد. شـــاید بت ـــار دیگ رفت
فـــرد علیـــه ایـــران بـــه کار بـــرد. ایـــن فـــرد رفتارهـــای رذیانـــه ای دارد و 
در صحنـــه بین المللـــی فـــردی بـــی آبـــرو اســـت. مـــا بـــا ایـــن پدیـــده 
مواجـــه هســـتیم. البتـــه ایـــن دوره گـــذرا اســـت. نـــه تنهـــا ایـــن وضـــع 
ـــن وضـــع را تحمـــل  ـــر هـــم ای ـــه کشـــورهای دیگ ـــد داشـــت بلک ـــه نخواه ادام
نمی کننـــد. رئیـــس مجلـــس ادامـــه داد: در خصـــوص دولتهـــای دیگـــر 
ـــر پیشـــنهاد  ـــا از ه ـــم م ـــد بگوی ـــد بای ـــد موضـــوع را حـــل کنن ـــه قصـــد دارن ک
ـــی  ـــم، ول ـــتقبال می کنی ـــد اس ـــت کن ـــی را صیان ـــع مل ـــه مناف ـــازنده ای ک س
بازیچـــه دســـت کســـی نمی شـــویم. مـــا تشـــخیص می دهیـــم کـــه ایـــن 
ـــر  ـــزود: رهب ـــدارد. وی اف ـــدام ن ـــی دارد و ک ـــت اجرای ـــدام قابلی ـــنهادها ک پیش
ـــی  ـــئله اصل ـــد. مس ـــام نهادن ـــد ن ـــق تولی ـــال را رون ـــعار س ـــاب ش ـــم انق معظ
ـــرایط  ـــک ش ـــه در ی ـــت ک ـــت.تردیدی نیس ـــد اس ـــق تولی ـــوع رون ـــور موض کش
متعـــارف تولیـــد بـــدون معامـــات بین المللـــی رونـــق پیـــدا نمی کندامـــا 

ـــم. ـــرار نداری ـــارف ق ـــرایط متع ـــا درش م

اگـــر  گفـــت:  نفـــت  وزیـــر 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــتکس را ب اینس
عملیـــات درنظـــر بگیرند،بـــدون 
واریـــز مطمئـــن پـــول بـــه آن و 
یـــا بـــا واریـــز ســـه یـــا چهـــار میلیـــون دالر یـــا یـــورو، 
ـــه  ـــت ب ـــول نف ـــد پ ـــت؛ بای ـــخگو نیس ـــازوکار پاس ـــن س ای

ــود. ــز شـ آن واریـ
ـــن،در  ـــورگ وی ـــل کوب ـــه هت ـــدو ورود ب ـــه در ب ـــژن زنگن بی
ــا  ــران بـ ــا ایـ ــه آیـ ــاره اینکـ ــوالی دربـ ــه سـ ــخ بـ پاسـ
تمدیـــد توافـــق کاهـــش تولیـــد بـــرای 9 مـــاه دیگـــر 
ــش  ــا کاهـ ــکلی بـ ــن مشـ ــت: مـ ــت؟ گفـ ــق اسـ موافـ
تولیـــد نـــدارم؛ مشـــکل و گرفتـــاری اصلـــی اوپـــک در 

ــر، یکجانبه گرایـــی اســـت.وی در توضیـــح  ــال حاضـ حـ
ـــت، مشـــورت و  ـــه صحب ـــرد: اوپـــک ب ـــوان ک ـــتر عن بیش
ـــاز دارد؛ ایـــن  ـــائل نی ـــی بـــرای مس ـــری جمع تصمیم گی
ـــارج از  ـــر خ ـــی دو نف ـــه یک ـــت ک ـــوده اس ـــک نب روال اوپ
ـــر  ـــک مه ـــود در اوپ ـــق خ ـــر تواف ـــد و ب ـــق کنن ـــک تواف اوپ
تأییـــد بزننـــد. ایـــن بزرگ تریـــن خطـــری اســـت کـــه 

ــت.  ــا آن روبه روسـ ــک بـ اوپـ
وزیـــر نفـــت بـــا بیـــان این کـــه اوپـــک 14 عضـــو دارد 
و همـــه مســـائل بایـــد در جمـــع اوپکی هـــا بررســـی و 
تصمیم گیـــری شـــود، تاکیـــد کـــرد: اوپـــک بایـــد بـــه 
عنـــوان اوپـــک وجـــود داشـــته باشـــد،اما االن به شـــدت 

ـــت. ـــده اس ـــف ش تضعی

برابـــر  گفـــت:در  امورخارجـــه  وزیـــر 
ــاه نمـــی  ــارهای بیـــن المللـــی کوتـ فشـ
ـــا را  ـــا، آنه ـــردم دنی ـــراه م ـــا هم ـــم و م آیی
ـــان  ـــا زب ـــز ب ـــه ج ـــرد ک ـــم ک ـــور خواهی مجب
احتـــرام بـــا ملـــت ایـــران ســـخن نگوینـــد و هیـــچ گاه یـــک ایرانـــی را 

تهدیـــد نکننـــد.
»محمدجـــواد ظریـــف«در آئیـــن گرامیداشـــت دهـــم تیرمـــاه روز ملـــی 
صنعـــت و معـــدن در ســـالن اجـــاس ســـران کشـــورهای اســـامی بـــا 
ـــکا  ـــروز آمری ـــه ام ـــارهایی ک ـــزود: فش ـــور اف ـــی کش ـــرایط کنون ـــل از ش تحلی
بـــر جمهـــوری اســـامی ایـــران وارد کـــرده ناشـــی از قـــدرت آمریـــکا و 
ضعـــف مـــا نیســـت.وی خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن فشـــارها بـــه خاطـــر 
شکســـت های مســـتمر آمریـــکا در حـــوزه منطقـــه ای و بیـــن المللـــی در 
ـــا  ـــه داد: آمریکایی ه ـــی ادام ـــتگاه دیپلماس ـــت.رئیس دس ـــران اس ـــر ای براب
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدند کـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا توافـــق 
برجـــام از زنجیرهایـــی کـــه بـــه دســـت آن زده شـــده بـــود آزاد شـــده و 

ـــت  ـــش داده اس ـــورش را افزای ـــد، حض ـــروی کن ـــه پیش ـــته در منطق توانس
و قـــدرت و نفـــوذش را در منطقـــه بـــاال ببـــرد و همزمـــان آمریکایی هـــا 
ـــرد:  ـــح ک ـــدند.ظریف تصری ـــر ش ـــی منزوی ت ـــن الملل ـــه بی ـــر روز در صحن ه
ـــیله ای  ـــر وس ـــه ه ـــد ب ـــدا کن ـــی پی ـــران حام ـــه ای ـــه علی ـــرای اینک ـــکا ب آمری
متوســـل می شـــود بـــه طـــوری کـــه ســـال گذشـــته چهـــار بـــار جلســـه 
شـــورای امنیـــت را بـــرای محکـــوم کـــردن ایـــران یـــک بـــار در ســـطح 
ـــرد،  ـــزار ک ـــور خارجـــه برگ ـــر ام ـــار در ســـطح وزی ـــک ب ـــوری و ی رئیـــس جمه
ـــه از  ـــدند ک ـــا وادار ش ـــاس آمریکایی ه ـــن اس ـــر ای ـــود و ب ـــق ب ـــا ناموف ام
ـــد.  ـــتفاده کنن ـــود، اس ـــادی ب ـــه اقتص ـــه حرب ـــده ک ـــی مان ـــه باق ـــا حرب تنه
ـــف  ـــع ضع ـــی در موض ـــوزه میدان ـــران در ح ـــروز ای ـــه ام ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــن  ـــان و یم ـــوریه، لبن ـــراق، س ـــا در ع ـــه آمریکایی ه ـــوری ک ـــه ط ـــت ب نیس
ـــت  ـــادی از فرص ـــوزه اقتص ـــا در ح ـــزود: آمریکایی ه ـــد، اف ـــت خوردن شکس
ــود  ــادی وجـ ــه اقتصـ ــر صحنـ ــا حاکمیـــت دالر بـ ــه بـ ــان مدتـــی کـ میـ
ـــت در  ـــا در حقیق ـــد ام ـــا وارد کنن ـــر م ـــارهایی ب ـــد فش ـــعی کردن داشـــت، س

ـــد. ـــاد کردن ـــکل ایج ـــان مش ـــرای خودش ـــدت ب درازم

رنا
 ای

س:
عک

اصغرسـلیمی سـخنگوی کمیسـیون شـوراها ازغیرقانونـی 
خبردادواظهـار  محـات  شـورایاری های  انتخابـات  بـودن 
داشـت:قانونی درخصـوص شـورایاری ها وحتـی برگـزاری 
بـرای  الیحـه ای  یـا  ندارد.بایدطـرح  وجـود  آن  انتخابـات 
تدویـن قوانین شـورایاری ها ارائه شـود،در غیـر این صورت 
برگـزاری انتخابـات شـورایاری ها غیرقانونی است.محسـن 
هاشـمی رییس شـورای اسـامی شـهر تهـران در همایش 
مربـوط بـه شـورایاری هـا از عـدم ارائـه الیحه ای از سـوی 
وزارت کشـور بـه مجلـس بـرای قانومنـد شـدن برگـزاری 

انتخابـات شـورایای انتقـاد کـرد بود.

گـروه تروریسـتی داعـش با انتشـار یک ویدئـو در رابطه با 
مذاکـرات صلح به طالبان هشـدار داد.

یـک عضـو داعـش در ایـن فایـل تصویـری خطـاب بـه 
طالبـان می گویـد: مـا بارهـا اعـام کـرده ایـم کـه طالبـان 
عناصـر خائـن نسـبت بـه خـون از دسـت رفته مسـلمانان 
هسـتند کـه در پنهـان و آشـکار بـا کفـار معامله کـرده و در 
مقابـل مـا می جنگند.ایـن عضـو گـروه تروریسـتی داعش 
می افزایـد: مـا همچنـان بـا کفـار و طالبـان در حـال جنگ 
هسـتیم و تـا وقتـی خواهیم جنگیـد که زمین خراسـان را 

از وجـود ایـن گـروه پـاک گردانیم.

برگزاری انتخابات شورایاری 
محالت»غیرقانونی«است

داعش به هیات سیاسی 
طالبان هشدار داد

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان در پیامـی انفجار 
انتحـاری در جنـوب فیلیپیـن را محکـوم کرد.

سـید عبـاس موسـوی بـا محکـوم کـردن انفجـار انتحاری 
تروریسـتی در جنـوب فیلیپیـن کـه منجـر بـه کشـته و 
زخمـی شـدن چندین نفر توسـط گروه تروریسـتی داعش 
شـد، بـا دولـت و ملـت فیلیپیـن بویـژه خانـواده قربانیان 

ایـن حمـات ابـراز همـدردی کرد.

اتـاق بازرگانـی آلمـان اعام کرده اسـت که در ماه هـای ژانویه 
تـا آوریـل میزان مبادالت این کشـور و ایران بـه ۵29 میلیون 
یـورو رسـیده است.کشـور هـای اروپایـی کـه بارهـا اقـدام 
آمریـکا مبنـی بـر خـروج از برجـام بـه بـاد انتقـاد گرفته انـد، 
در صـدد ایجـاد سـازوکار مالـی بـرای تامیـن منافـع ایـران و 
راضـی نگه داشـتن این کشـور بـرای بقای در برجـام بود ه اند. 
ایـران هیـچ گاه اقدامات اروپـا را در این زمینه کافی ندانسـته 
اسـت. صـادرات آلمـان بـه ایران غالبـا محصـوالت صنعتی را 
بـا سـهم 41درصد،صنایـع شـیمیایی بـا 24درصـد و صنایـع 
غذایـی 13 درصـد حجـم ایـن صـادرات را تشـکیل می دهد.

ایران انفجار انتحاری در 
فیلیپین را محکوم کرد

ادامه تجارت ایران و 
آلمان به رغم فشار آمریکا

ته
نک

ملـک زاده، فراهـم نکـردن زیـر سـاخت های پژوهشـی 
از  یکـی  را  گذشـته  سـال های  در  کـودکان  رشـته  در 
دالیـل عـدم پیشـرفت در رشـته کـودکان عنـوان کـرد و 
 PhD ادامـه داد: بایـد در خصـوص تعـداد دانشـجویان
تحقیقاتـی  تیم هـای  و  المللـی  بیـن  همکاری هـای  و 
شـویم. وارد  قبـل  از  تـر  جـدی  کـودکان  حـوزه   در 
مشـکالت  از  بسـیاری  ریشـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
آلزایمـر،  حتـی  و  جوانـی  و  نوجوانـی  در  بیماری هـا  و 
طـرح  بتوانیـم  اگـر  داد:  ادامـه  اسـت،  کودکـی  در 
جامـع  طـور  بـه  را  کـودک  و  مـادر  سـالمت  کوهـورت 
اقـدام  سـازیم،  محقـق  کشـور  تمـام  در  گسـترده  و 
ایـم. کـرده  کـودکان  بخـش  همـکاران  بـرای   خوبـی 
معـاون تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت گفـت: در 
گام اول بایـد میـزان مـرگ و میـر کـودکان را کـم کنیـم 
و زایمان هـای ایمـن را بـاال ببریـم. وی، چالـش پیـش 
و  خوانـد  زودرس  مرگ هـای  را  بهداشـت  وزارت  روی 
گفـت: بالـغ بر 3 هـزار و 8۰۰ مرگ زودرس در یک سـال 
گذشـته داشـتیم کـه علـت عمـده مرگ هـای زودرس 
کـه بـه مـرگ و میرهـای زیـر 7۰ سـال گفتـه می شـود، 

بیماری هـای غیـر واگیـر اسـت.
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

کشف جدید در محوطه آتشگاه اردبیلگردشگران خارجی انفرادی سامان دهی می شوند

معـــاون گردشـــگری ازتهیه»طـــرح ســـاماندهی 
ــاء  ــیون ارتقـ ــرادی«در کمیسـ ــگران انفـ گردشـ
ـــس از  ـــر داد.پ ـــی خب ـــگران خارج ـــت گردش امنی
ـــه  ـــی علی ـــای سیاس ـــدن فض ـــا آرام ش ـــام ب برج
ـــد  ـــور و انفـــرادی مســـافرت می کنن ایـــران، حجـــم گردشـــگرانی کـــه خـــارج از ت
در ایـــران نیـــز افزایـــش یافـــت. آمـــار دقیقـــی از تعـــداد گردشـــگرانی کـــه 
خانوادگـــی و یـــا انفـــرادی خـــارج از نظـــام آژانـــس مســـافرتی بـــه ایـــران 
ــورمان  ــافرتی کشـ ــای مسـ ــت اماآژانس هـ ــت نیسـ ــد،در دسـ ــفر کرده انـ سـ
ـــه  ـــا توج ـــران را ب ـــه ای ـــلیقه در شـــیوه ســـفر گردشـــگران خارجـــی ب ـــر س تغیی
ـــال  ـــی،در چندس ـــی در ازای ارز خارج ـــات ریال ـــای خدم ـــش هزینه ه ـــه کاه ب
ـــورهای  ـــره کش ـــران را در زم ـــه ای ـــک ک ـــوج کوچ ـــن م ـــد کرده اند.ای ـــر تایی اخی
جـــذاب بـــرای ســـفر ارزان و بک پکـــری قـــرار داده،امـــا هشـــدارهایی را در 
داخـــل کشـــور مبنـــی بـــر این کـــه گردشـــگری ایـــران بـــه ســـمت مفـــت و 
ـــر شـــرایط آســـان ســـفر  ـــی داشـــت.از ســـوی دیگ ـــی رود،در پ ارزان فروشـــی م
ـــخت  ـــی و س ـــد طوالن ـــذف فراین ـــس از ح ـــژه پ ـــگران به وی ـــن گردش ـــرای ای ب

دریافـــت ویـــزای ایـــران و جایگزینـــی ویـــزای فرودگاهـــی و الکترونیکی،بـــدون 
ـــه رزرو)ووچـــر(  ـــن مالی،بلیـــت رفـــت و برگشـــت و یاتاییدی ـــاز تامی پیـــش نی
اقامتـــگاه در برابـــر ســـخت گیریهایی کـــه بـــرای ســـفر اتبـــاع ایرانـــی بـــه 
ســـایر کشـــورها می شـــود،اعتراض هایی را برانگیختـــه اســـت.ولی تیمـــوری 
ـــع دســـتی و گردشـــگری  ـــراث فرهنگی،صنای ـــازمان می ـــاون گردشـــگری س مع
پیـــرو ایـــن اعتراضهـــا و بـــا افزایـــش ســـفر گردشـــگران ارزان، انفـــرادی و 
بک پکرها)کوله گردها(درســـالهای اخیرگفت:درنظـــر بگیریـــم ســـفر ایـــن 
گردشـــگران بـــه ایـــران در چندســـال گذشـــته کـــه بـــا انتشـــار فیلم هـــا و 
ــر  ــران منتشـ ــه ایـ ــانه های غربـــی علیـ ــه رسـ تصاویـــری زیبا،خـــاف آنچـ
ــت  ــا مثبـ ــور مـ ــع کشـ ــه نفـ ــا را بـ ــت و فضـ ــوده اسـ ــراه بـ کرده اند،همـ
کـــرده اســـت.با ایـــن وجـــود بـــرای این کـــه گردشـــگران خارجـــی در یـــک 
ـــد،  ـــت کنن ـــات دریاف ـــود و خدم ـــور وارد ش ـــه کش ـــده ب ـــزی ش فرایندبرنامه ری
ــور  ــه منظـ ــی بـ ــگران خارجی،طرحـ ــت گردشـ ــاء امنیـ ــیون ارتقـ در کمیسـ
ســـامان دهی گردشـــگران انفـــرادی درحـــال پیگیـــری اســـت کـــه پـــس از 

ـــد. ـــد ش ـــرا خواه ـــیون، اج ـــن کمیس ـــب در ای تصوی

سرپرســـت هیـــأت گمانـــه زنـــی محوطـــه 
تپـــه آتشـــگاه، گفـــت: بقایـــای دیـــواره هـــای 
ـــه  ـــد گمان ـــه در چن ـــتحکمی ک ـــنگی مس س
ایـــن محوطـــه شناســـایی شـــده احتمـــاالً 
ـــگاه  ـــه آتش ـــتقراری در محوط ـــه اس ـــک قلع ـــی ی ـــواره دفاع ـــه دی ـــوط ب مرب
ـــا آغ امـــام  ـــزاده ســـوال گفـــت: روســـتای آتشـــگاه ی اردبیـــل اســـت.محمد علی
ـــه  ـــرعین و در فاصل ـــمال س ـــری ش ـــو مت ـــبان در ۷ کیل ـــش س ـــع بخ از تواب
ـــه ســـبان واقـــع شـــده  ـــه قل ـــل و در دامن 18 کیلومتـــری شـــمال شـــرق اردبی
ـــروی  ـــگاه و روب ـــتای آتش ـــز روس ـــگاه در مرک ـــه آتش ـــزود: تپ ـــت.وی اف اس
ـــن  ـــری از ســـطح زمی ـــاع حـــدودًا 8 مت ـــا ارتف ـــن روســـتا ب ـــد ای مســـجد جدی
ـــرار  ـــرقی ق ـــع ش ـــری از دره ضل ـــاع 2۵ مت ـــجد و ارتف ـــون مس ـــای پیرام ه
ـــه  ـــن تپ ـــار داشـــت: برجســـتگی ای ـــناس اظه ـــتان ش ـــه اســـت.این باس گرفت
ـــتایی  ـــای روس ـــادور آن را خانه ه ـــه دورت ـــاور ک ـــای مج ـــه زمین ه ـــبت ب نس
ـــوده  ـــه دره اســـت، کامـــاً آشـــکار ب در برگرفتـــه و از ســـمت جنـــوب محـــدود ب
ـــتاییان  ـــده روس ـــب ش ـــی و تخری ـــای قدیم ـــای خانه ه ـــطح آن از بقای و س

ـــای  ـــت: دیواره ـــت.وی گف ـــده اس ـــیده ش ـــه ۷۰؛ پوش ـــه ده ـــان زلزل در جری
ــطح  ــی سـ ــوالت حیوانـ ــاختمانی و فضـ ــای سـ ــن، نخاله هـ ــنگ چیـ سـ
گســـترده ای از محوطـــه را پوشـــانیده و فقـــط بخـــش کوچکـــی از شـــمال 
و غـــرب محوطـــه ســـالم بـــه نظـــر می رسد.سرپرســـت هیـــأت باســـتان 
ـــطح  ـــود در س ـــفالی موج ـــواهد س ـــاس ش ـــر اس ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــی ب شناس
ــا قـــرون میانـــی  ــه را بـــه دوران تاریخـــی تـ محوطـــه قدمـــت ایـــن تپـ
ـــدود  ـــه در ح ـــن محوط ـــرد: وســـعت ای ـــح ک ـــد تصری اســـامی نســـبت داده ان
ـــی  ـــرقی – غرب ـــرض ش ـــر ع ـــی و 13۰ مت ـــمالی - جنوب ـــول ش ـــر ط 14۰ مت
اســـت. وی خاطرنشـــان کـــرد کـــه محوطـــه آتشـــگاه محصـــور در میـــان 
ــاری دوران  ــای معمـ ــز از بقایـ ــطح آن نیـ ــوده و سـ ــتا بـ ــای روسـ خانه هـ
ـــده اند  ـــروک ش ـــب و مت ـــی تخری ـــه ۷۰ شمس ـــه ده ـــر زلزل ـــه براث ـــر ک اخی
پوشـــیده شـــده و همـــواره توســـط اهالـــی مـــورد خاکبـــرداری و دخـــل و 
ـــه شـــواهد موجـــود  تصـــرف قـــرار می گیـــرد؛ از طـــرف دیگـــر بـــا توجـــه ب
ــمت هایی از  ــر روی قسـ ــز بـ ــی نیـ ــای فعلـ ــده ای از خانه هـ ــش عمـ بخـ

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــتند واق ـــی هس ـــای فرهنگ ـــه دارای بقای ـــه ک محوط

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیان گفت: بررسی های فشرده و گمانه زنی در محوطه باستانی کهنه گوراب 
منجر به کشف بقایایی از شهر گمشده کهنه گوراب شد.گمانه زنی باستان شناسی در منطقه با مجوز پژوهشگاه سازمان میراث 

فرهنگی و گردشگری به سرپرستی سولماز رئوف منجر به شناسایی شهر گمشده کهنه گوراب شد. 
امیر انتخابی افزود: در متون دوران اسامی از جمله سیدظهیرالدین مرعشی از منطقه کهنه گوراب به عنوان بخشی از شهر تاریخی 

تمیجان، در زمان حکومت منطقه ای آل کیا یاد شده است.

رنا
 ای

س:
عک

فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری خراسـان رضـوی گفـت: اعام نکردن کشـف 
آثـار تاریخـی توسـط مجریـان سـاخت یک پـروژه اقامتی 
در مشـهد موجـب توقـف سـاخت این پروژه شد.سـرهنگ 
مجیـد کیانـی مقـدم افـزود: در پـی گـود بـرداری بـرای 
سـاخت یـک هتـل در خیابـان شـهید اندرزگو )خسـروی( 
مشـهد تعـدادی آثـار تاریخـی و سـردرهای منـازل قدیمی 
بـا آجرهـای چهـار گـوش کشـف شـده اسـت کـه مجریان 
ایـن پـروژه بـدون اعـام کشـف انجـام شـده بـه سـازمان 
میـراث فرهنگـی گودبرداری خود را ادامـه دادند.وی اضافه 
کـرد: اعـام کشـف این آثـار از طریق گزارشـهای مردمی به 
ایـن یـگان انجـام شـد و حضور مأمـوران یـگان حفاظت و 
بررسـی وضعیـت موجـب شـد تـا عـاوه بـر صـدور اخطار 
بـرای مجریـان ایـن پـروژه، ادامـه سـاخت آن تـا بررسـی 
کارشناسـان باسـتان شناسـی و اعـام نظـر آنـان متوقـف 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  حفاظـت  یـگان  شـود.فرمانده 
دسـتی و گردشـگری خراسـان رضـوی گفـت: در حفـاری 
انجـام شـده یـک هـاون قدیمـی سـنگی و نیـز دیوارهای 
خانه هـای مدفـون بـا آجرهـای چهـار گـوش کشـف شـده 
بود.کیانـی افـزود: در بررسـی های اولیـه مأمـوران یـگان 
حفاظـت نیـز چنـد تکه سـفال در انـواع و اشـکال مختلف 
کشـف شـد کـه طبـق تجربـه ایـن بخـش از کشـفیات 
نشـان از هویـت تاریخـی قدیمـی ایـن محـل دارد.وی بـا 
بیـان اینکـه ایـن پـروژه کـه یـک هتـل چند سـتاره اسـت 
مشـکات مختلفـی بـرای ادامـه کار دارد ادامـه داد: قـرار 
گرفتـن در حریـم اباغـی حـرم مطهـر امـام رضـا )ع( و 
نیـز قـرار داشـتن در حریـم تاریخـی بـازار فرش بـه عنوان 
یـک اثـر ملـی از جملـه مشـکات ایـن پـروژه بـرای ادامه 
فعالیـت اسـت. سـرهنگ کیانـی مقـدم ارائـه هـر گونـه 
اطاعـات بیشـتر در ایـن خصـوص را منـوط بـه بررسـی 
کارشناسـان باسـتان شناسـی و میـراث فرهنگی خراسـان 

رضـوی کرد.

پنهان کاری کشف آثار 
تاریخی در مشهد 

متوقف کرد

موزه، روایتگر هزارتوی تاریخ و تمدن

موزه روایتگر هزارتوی تاریخ و تمدن هر کشور است 

و  تاریــخ  هزارتــوی  روایتگــر  مــوزه 
ــه  تمــدن هــر کشــور اســت و توجــه ب
و کمــک  مــوزه  و گســترش  ایجــاد 
ــت  ــر اهمی ــزون ب ــردی اف ــوزه گ ــه م ب
گردشــگری آن، فرصتــی بــرای انتقــال 
باورهــای ملــی از نســلی بــه نســل 
دیگــر محســوب مــی شــود.موزه داری 
ــخ پیشــینیان  ــده تاری ــوان چکی ــه عن ب
ــه  ــا ب ــار از اروپ ــا دوره قاج ــان ب همزم
ایــران آمــد. ایــران بــا داشــتن ســابقه 
تمــدن  و  ســاله  هــزار   1۰ زیســت 
مناســبی  هــای  ظرفیــت  درخشــان 
بــرای اســتفاده از مــوزه گــردی در حوزه 
گردشــگری دارد.مــوزه کاخ گلســتان در 
دوره قاجــار و عمــارت مســعودیه از 
نخســتین موزه هــای کشــور محســوب 

ــود. ــی ش م

اهمیت موزه در گردشگری
بــر اســاس اعــام ســازمان گردشــگری 
جهانی،معــادل 3۷ درصــد از گردشــگری 
جهانــی را گردشــگری فرهنگــی تشــکیل 
می دهــد کــه ســاالنه 1۵ درصــد نیــز 
ــوزه  ــش از ۶۷۰ م ــون بی ــد دارد.اکن رش
فعــال در کشــور وجــود دارد بــه عبارتــی 
ــه  ــن ب ــه طــور میانگی ــران ب دیگــر در ای
ــوزه در  ــک م ــر ی ــزار نف ــر 1۰۰ ه ازای ه
ــل  ــه شــاخصه قاب کشــور وجــود دارد ک
ــاب  ــه حس ــی ب ــار جهان ــی در معی قبول
می آید.براســاس آمــار ســالیانه کمتــر از 
2۰ میلیــون نفــر از ایــن مراکــز در ایــران 
ــوری  ــار درخ ــه آم ــد ک ــی کنن ــدن م دی

محســوب نمــی شــود.

موزه در کهگیلویه و بویراحمد
ــود  ــد باوج ــه و بویراحم ــا درکهگیلوی ام

پیشــینه قــوی تاریخــی و فرهنگــی هــم 
اکنــون تنهــا بــک مــوزه کوچــک فعالیت 
مــی کند.براســاس آمــاری کــه اداره 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
وگردشــگری کهگیلویــه و بویراحمداعام 
کــرده اســت بــه دلیــل کمبودمــکان 
ــن اســتان ازســه هــزارو ۵۰۰ شــی  درای
ــوزه  ــه آن در م ــا 31۰قطع ــی تنه تاریخ
نگهــداری مــی شود.کارشناســان میــراث 
و  میگویند:وجودیکهــزار  فرهنگــی 
ــه  ــد وآثارب 8۰۰شــهیدکهگیلویه وبویراحم
جامانــده از بمبارانهــای مناطــق نفــت 
ــدس  ــاع مق خیزگچســاران در دوران دف
درایــن  مقــدس  دفــاع  ایجادمــوزه 
اســت.صاحبنظران  ضــروری  اســتان 
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــت منطق ــود هف وج
بابیــش از32۰ گونــه حیــات وحــش در 

ــخ  ــوزه تاری ــداث م ــرای اح ــتان را ب اس
طبیعــی درکهگیلویــه وبویراحمدمناســب 

ــد. میدانن

اقدامات انجام شده
کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری کهگیلویــه و بویراحمــد مــی 
گویــد: مجــوز مــوزه هــای تاریــخ طبیعی 
و دفــاع مقــدس در اســتان اخــذ شــده 
اســت و قــرار اســت بــا مشــارکت بنیــاد 
شــهید انقــاب اســامی و حفاظــت 
محیــط زیســت ایــن طــرح هــا اجرایــی 
ــار داشــت:  شوند.مســعود شــفیعی اظه
تکمیــل مــوزه دردســت ســاخت یاســوج 
مهمتریــن برنامــه بــرای اســتفاده از این 
ظرفیــت در اســتان اســت.وی تصریــح 
ــرای  ــال ب ــارد ری ــون 8۰میلی ــرد: تاکن ک
ســاخت مــوزه اشــیای تاریخــی یاســوج 
ــرح در  ــن ط ــت و ای ــده اس ــه ش هزین
ــرداری  ــره ب ــال به ــت امس ــه نخس نیم
مــی شــود.عملیات اجرایــی احــداث 
مــوزه باســتان شناســی یاســوج از ســال 
138۶ آغــاز شــده اســت. مســاحت این 
مــوزه بــا احتســاب محوطــه ســازی 
ــز  ــای آن نی ــع و زیربن ــزار مترمرب 9 ه
2 هــزار و ۷۰۰ مترمربــع اســت.ظروف 
فلــزی، کاســه،جام و گلــدان، ابــزار آالت 
ــکان  ــد خنجر،شمشــیر، پی ــی مانن جنگ
و ابــزار آالت تزئینــی ماننــد مهره هــا،
گوشــواره ها،حلقه هاوالنگوها، همچنیــن 
ســکه های دوران ساســانی و متعلــق 
ــرو دوم و  ــون خس ــاهانی چ ــه پادش ب
ــره  ــد مه ــی و چن ســکه های دوره الیمای
اشــیای  جملــه  از  ساســانی  دوره  از 
تاریخــی مهــم در کهگیلویــه و بویراحمــد 
اســت.یکی از برجســته ترین اشــیایی 
کــه در ایــن اســتان نگهــداری می شــود 

قطعــه ای از نقــش برجســته شــاپور اول 
ــنگ  ــر روی س ــه ب ــت ک ــانی اس ساس

ــاری شــده اســت. حف

برنامه های پیش بینی شده 
برای آینده

کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
ــد  ــه و بویراحم ــراث فرهنگی،کهگیلوی می
گفت:ســه مــوزه دولتــی وســه مــوزه 
ــار  ــرای نمایــش آث بخــش خصوصــی ب
ایجــاد  اســتان  در  فرهنگــی  میــراث 
ــار داشــت:  می شود.مسعودشــفیعی اظه
یاســوج،  شناســی  باســتان  مــوزه 
ومــوزه  گچســاران  دز  نفــت  مــوزه 
از جملــه  مردم شناســی در دهدشــت 
ــرای  ــده ب ــی ش ــش بین ــای پی برنامه ه
ــه  ــراث فرهنگــی در کهگیلوی معرفــی می
و بویراحمــد اســت.وی بیــان کــرد: مــوزه 

باســتان شناســی یاســوج بــا 9۵ درصــد 
ــب  ــه نص ــی در مرحل ــرفت فیزیک پیش
ویتریــن اســت. شــفیعی تصریــح کــرد: 
3۰ میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای احــداث 
مــوزه نفــت در شهرســتان گچســاران 
اختصــاص یافتــه اســت.معاون میــراث 
فرهنگــی  میــراث  اداره کل  فرهنگــی 
کهگیلویــه و بویراحمــد بیــان کرد:زمیــن 
مــورد نیــاز مــوزه نفــت گچســاران تأمیــن 
ــات  ــال عملی ــت امس ــرار اس ــده و ق ش
اجرایــی ایــن طــرح آغــاز شــود.وی 
گفــت: ایجــاد مــوزه حــوزه نفــت در 
ــی  ــرورت مهم ــاران ض ــتان گچس شهرس
بــرای رونــق گردشــگری منطقــه اســت.
شهرســتان گچســاران بــه خاطر داشــتن 
مرتفــع تریــن واحــد بهــره بــرداری 
نفــت کشــور در منطقــه »ســقاتون« بــه 
بــام نفــت ایــران مشــهور شــده اســت.

نــام دروازه قــرآن شــیراز، یــادآور ســیل 
ویرانگــر پنجــم فروردیــن 98 اســت اما 
پــس از ایــن رخداد،بــار دیگــر نــام ایــن 
دروازه بــا ســنگ ناایمــن پیونــد خــورد؛ 
ــگاه خواجــوی  ــه آرام ــان ســنگی ک هم
قــرآن  دروازه  مجــاور  در  را  کرمانــی 

تعطیــل کــرده اســت.
ایــن ســنگ نــا ایمــن مشــرف بــر 
خواجــوی  آرامــگاه  و  قــرآن  دروازه 
کرمانــی اســت کــه سرپرســت ســازمان 

ــهری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما منظ س
می گوید:آرامــگاه  شــیراز  شــهرداری 
دلیــل  رابــه  کرمانــی  خواجــوی 
ناایمــن  ســنگ  بــودن  خطرنــاک 
تعطیــل  قــرآن،  دروازه  ارتفاعــات  در 

کردیــم.
ــره  ــرد: مقب ــق زاده اعــام ک شــهزاد رون
ــاهده  ــان مش ــی از زم ــوی کرمان خواج
ــرف  ــات مش ــن در ارتفاع ــنگ ناایم س
ایــن  آرامــگاه  و  قــرآن  دروازه  بــه 

شــاعر بلنــد آوازه باهــدف حفــظ جــان 
وگردشــگران  شــهروندان  ســامت  و 

ــت. ــده اس ــل ش تعطی
ــی و  ــای عمران ــه داد: بخش ه وی ادام
ــع  ــی شــهرداری شــیراز مشــغول رف فن
ایــن مشــکل هســتند و تــا زمــان رفــع 
ــره  ــه، مقب ــن منطق ــر از ای ــل خط کام
خواجــوی کرمانــی تعطیــل خواهــد 

ــود.  ب
رونــق زاده اضافــه کــرد: امیدواریــم 
ــن محــل  ــه ای ــی ب ــر ایمن هرچــه زودت
ــی  ــوی کرمان ــگاه خواج ــردد و آرام بازگ
ــد  ــت بازدی ــل در فهرس ــد روال قب مانن
دوســتداران آثــار و اماکــن فرهنگــی 

ــرد. ــرار گی ق

سنگ ناایمن، آرامگاه
خواجوی کرمانی را تعطیل کرد

تابوت های باستانی کشف شده 
»جوبجی« بزودی جابه جا می شوند

ــراث فرهنگــی  ــع دســتی و گردشــگری می ــراث فرهنگــی، صنای ــرکل می مدی
اســتان خوزســتان، نبــود اعتبــارات کافــی را دلیــل باقــی مانــدن تابــوت هــای 
باســتانی در محــل کشــف ایامــی جوبجــی در شهرســتان رامهرمــز اعــام کــرد 
و گفــت: بــزودی تابــوت هــا جابه جــا می شــود.حکمت هللا موســوی بــا تاییــد 
ــوت هــای باســتانی در محوطــه ایامــی جوبجــی از اواخــر ســال  کشــف تاب
گذشــته و باقــی مانــدن آنهــا تــا ایــن لحظــه در منطقــه باســتانی، گفــت: البته 
برخــی از تابــوت هــا پــس از کشــف بــه خاطــر کمتــر آســیب دیــدن بــه طــور 
ــرای بقیــه نیــز مرمــت هــای اولیــه انجــام  ــد و ب موقــت تدفیــن شــده بودن
گرفتــه بــود امــا متاســفانه انتقــال آنهــا بــه کارگاه مرمــت انجــام نگرفتــه بــود.
ــرق خوزســتان  ــل در خواســت شــرکت ســازمان آب و ب ــه دلی ــزود: ب وی اف
بــرای حفــر کانــال آب زراعــی کشــاورزی در ایــن منطقــه قــرار بــود، اعتبــارات 
حفــاری باســتان شناســی را آنهــا تامیــن کننــد کــه در ایــن کار تعلــل کردنــد.
ایــن مدیــر اســتانی بــروز ســیل در خوزســتان را یکــی دیگــر از دالیــل تعلــل 
بــرای تامیــن اعتبــارات اعــام کــرد و گفــت: البتــه هیــات باســتان شناســی 
ســازمان میــراث فرهنگــی نیــز تعلــل داشــته است.موســوی افــزود: گرمــای 
هــوا مانــع از حفــاری جدیــد در محوطــه شــده امــا تابــوت هــای کشــف شــده 

طــی یکــی دو روز آینــده بــه کارگاه مرمــت منتقــل مــی شــوند.

ته
نک

مـوزه روایتگـر هزارتـوی تاریخ و تمدن هر کشـور اسـت و 
توجـه بـه ایجـاد و گسـترش مـوزه و کمک به مـوزه گردی 
افـزون بـر اهمیـت گردشـگری آن،فرصتـی بـرای انتقال 
باورهای ملی از نسـلی به نسـل دیگرمحسـوب می شـود.
مـوزه داری بـه عنوان چکیـده تاریخ پیشـینیان همزمان 

بـا دوره قاجـار از اروپـا به ایـران آمد.
ایـران بـا داشـتن سـابقه زیسـت 1۰ هـزار سـاله و تمدن 
درخشـان ظرفیـت های مناسـبی بـرای اسـتفاده از موزه 

گـردی در حـوزه گردشـگری دارد.
مـوزه کاخ گلسـتان در دوره قاجـار و عمارت مسـعودیه از 

نخسـتین موزه های کشـور محسـوب می شـود.
بـر اسـاس اعـالم سـازمان گردشـگری جهانـی، معـادل 
37 درصـد از گردشـگری جهانـی را گردشـگری فرهنگی 

تشـکیل می دهـد کـه سـاالنه 1۵ درصـد نیـز رشـد دارد

میراثمیراث

حفاران اماکن تاریخی و قاچاقچیان عتیقه 
در فارس به دام افتادند

ثبت ملی 8 اثر ناملموس میراث فرهنگی 
بوشهر

یـــگان حفاظـــت  فرمانـــده 
میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
کـــرد:  اعـــام  فـــارس 
ـــان اشـــیای تاریخـــی  قاچاقچی
ـــدند. ـــتگیر ش ـــن دس ـــن اماک ـــاز ای ـــر مج ـــاران غی و حف
ســـرهنگ محمدرضـــا بهمنـــی نـــژاد اعـــام کـــرد: در 
ــاز و  ــاران غیرمجـ ــد حفـ ــاع از فعالیـــت بانـ ــی اطـ پـ
قاچاقچیـــان اشـــیای تاریخـــی در شهرســـتان هـــای 
ـــم  ـــد، تی ـــتان اقلی ـــژه شهرس ـــه وی ـــتان ب ـــف اس مختل
عملیاتـــی یـــگان حفاظـــت میـــراث فرهنگـــی در 
ـــن  ـــای ای ـــر از اعض ـــا دو نف ـــه ب ـــدار عتیق ـــش خری پوش
بانـــد در شـــهر اقلیـــد وارد معاملـــه شـــد و پـــس از 

آن بـــا عملیـــات موفـــق نیروهـــای یـــگان حفاظـــت 
اســـتان، دســـتگیری ایـــن قاچاقچیـــان صـــورت 

ــت. پذیرفـ
وی ادامـــه داد: از ایـــن بانـــد تعـــداد ۵3 قطعـــه 
ـــروف  ـــواع ظ ـــه ان ـــداد ۵ قطع ـــانی، تع ـــکه دوره ساس س
تاریخـــی شـــامل دیـــگ، ســـینی، جـــام، پـــارچ آب و 

کاســـه کشـــف شـــد.
ـــات،  ـــن عملی ـــه ای ـــرد: در ادام ـــه ک ـــژاد اضاف ـــی ن بهمن
ــی  ــده در بازرسـ ــری بخـــش سـ ــکاری کانتـ ــا همـ بـ
از منـــزل متهمیـــن یـــک دســـتگاه فلزیـــاب و یـــک 
ـــد. ـــط ش ـــف و ضب ـــز کش ـــاز نی ـــلحه غیرمج ـــه اس قبض

ــراث  ــت اداره کل میـ سرپرسـ
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
گردشـــگری اســـتان بوشـــهر 
گفـــت: هشـــت اثـــر ناملمـــوس 
ایـــن اســـتان بـــه تازگـــی در شـــورای ثبـــت میـــراث 
فرهنگـــی کشـــور در فهرســـت آثـــار ملـــی بـــه ثبـــت 

رســـید.
ــک،  ــد تلخـ ــطو زاده افزود:عیـ ــین ارسـ ــد حسـ محمـ
صـــدف ســـازی، پخـــت نـــان محلـــی گـــرده، مهـــارت 
ــهری از  ــوی بوشـ ــکر پلـ ــه و شـ ــذای قیمـ ــت غـ پخـ

جملـــه ایـــن آثـــار ثبـــت شـــده هســـتند.
وی بیـــان کـــرد: روش تهیـــه غـــاپ )پنیردرخـــت 

خرمـــا(، تســـبیه ســـازی بـــا هســـته خرمـــا، پخـــت 
ـــت  ـــور( و پخ ـــی ش ـــور )ماه ـــوی ش ـــی م ـــذای محل غ
غـــذای دو پیـــازه مـــوی شـــور )ماهـــی شـــور( از 
ـــهردر  ـــتان بوش ـــده اس ـــت ش ـــوس ثب ـــار ناملم ـــر آث دیگ

ــار ملـــی کشوراســـت. فهرســـت آثـ
وی اضافـــه کـــرد: در زمـــان حاضـــر 38۷ اثـــر در اســـتان 
بوشـــهر بـــه ثبـــت ملـــی رســـیده کـــه از ایـــن شـــمار 
ـــر  ـــول، 2 اث ـــج اثرمنق ـــوی(، پن ـــوس )معن ـــر ناملم ۷۰ اث
ـــامل  ـــول ش ـــار نامنق ـــوان آث ـــه عن ـــر ب ـــی و 31۰ اث طبیع
ــی اســـت. ــای تاریخـ ــا و عمارت هـ ــا، تپه هـ محوطه هـ

رنا
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ــه گفتــه فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا،  ب
ــوزی  ــورد آتش س ــاری ۶۰ م ــال ج ــه ماهه اول س در س
ــه در  ــور رخ داد ه ک ــع کش ــا و مرات ــه جنگل ه در عرص
پــی آن 2۷۰ هکتــار از اراضــی جنگلــی آســیب دیده انــد. 
ــت 9۰  ــه عل ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــی عباس ن ــرهنگ عل س
و مراتــع کشــور،  درصــد آتش ســوزی  در جنگل هــا 
انســانی اســت تاکیــد می کنــد بــر اســاس مــاده ۶۷۵ 
ــبب  ــدًا س ــردی عم ــر ف ــامی اگ ــازات اس ــون مج قان
ــا  ــس از دو ت ــه حب ــود ب ــا ش ــوزی در جنگل ه آتش س
پنــج ســال محکــوم می شــود، همچنیــن مجــازات 
ــال  ــا دو س ــاه ت ــش م ــرم از ش ــن ج ــه ای ــروع ب ش

ــس اســت. حب
ــاس  ــر اس ــه، ب ــا گفت ــه ایرن ــژاد ب ــه عباس ن ــور ک آن ط
ــردن  ــش روشــن ک ــا، آت ــرداری از جنگل ه ــون بهره ب قان
در جنــگل و آتش ســوزی در آن جــرم محســوب شــده و 
مجــازات نقــدی و حبــس بــه دنبــال دارد. وی در ادامه با 
بیــان اینکــه آتش ســوزی در جنگل هــا طــی ســه ماهــه 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــال در مقایس امس
حــدود 3۰ درصــد کاهــش یافتــه، تصریــح می کنــد: در 
ــل بارندگی هــای خــوب  ــه دلی ــی کشــور ب اراضــی مرتع
ــوه اســت و  ــی انب ــدای ســال، ســطح پوشــش علف ابت
بــه همیــن دلیــل آتش ســوزی ها در مراتــع نســبت بــه 
ــده  ــت. فرمان ــرده اس ــدا ک ــش پی ــته افزای ــال گذش س
یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
می افزایــد: بــر اســاس مــواد قانونــی 4۵، 4۶ و 4۷ 
ــرداری از جنگل هــا آتــش زدن  ــون حفاظــت و بهره ب قان
ــگل  ــاور جن ــا مج ــات داخــل ی ــزارع و باغ ــات در م نبات
ــوع  ــی ممن ــوران جنگلبان ــارت مأم ــازه و نظ ــدون اج ب
ــق در  ــی حری ــه بی مباالت ــه در نتیج ــت در صورتی ک اس
جنــگل رخ دهــد، مرتکــب بــه حبــس تأدیبــی از دو مــاه 

تــا یــک ســال محکــوم می شــود همچنیــن هــر کــس 
در تنــه درخــت جنگلــی آتــش روشــن کنــد بــه حبــس 
تأدیبــی از ســه مــاه تــا یــک ســال و بــرای هــر درخــت 
کــه  »کــت یــا پــی زده« و یــا در آن آتــش روشــن کــرده 
باشــد بــه پرداخــت جریمــه نقــدی از یکصــد ریــال تــا 
ــه گفتــه عبــاس  یــک هــزار ریــال محکــوم می شــود. ب
نــژاد در آتش ســوزی های اخیــر جنگل هــا و مراتــع 
تعــدادی متهــم بــه دســتگاه قضائــی معرفــی شــده اند 

ــران  ــا مقص ــا ب ــت ت ــر اس ــا پیگی ــازمان جنگل ه و س
ــد  ــه رع ــه اینک ــا اشــاره ب ــی شــود. وی ب ــورد قانون برخ
ــت  ــواردی اس ــه م ــوی از جمل ــار ق ــرق فش ــرق و ب و ب
ــا  ــدی در جنگل ه ــوزی های غیرعم ــبب آتش س ــه س ک
می شــود، مــی گویــد: متأســفانه امســال ســازمان 
ــرای خامــوش کــردن آتــش در عرصه هــای  جنگل هــا ب
ــار  ــه اعتب ــرا ک ــدارد چ ــار ن ــردی در اختی ــی بالگ جنگل
ــرای اطفــای حریــق از طریــق بالگــرد  امســال دولــت ب
در اختیــار ســازمان های مربوطــه قــرار نگرفتــه اســت و 
بــه همیــن دلیــل ســازمان جنگل هــا هنــوز نتوانســته بــا 

ــازمان  ــن س ــه ای ــق ب ــای حری ــه در اطف ــی ک نهادهای
ــد. ــام ده ــای الزم را انج ــد، هماهنگی ه ــک می کنن کم
در  جنگل هــا  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــش زدن  ــرای آت ــس ب ــدی و حب ــازات نق ــی از مج حال
جنگل هــا و مراتــع ســخن بــه میــان مــی آورد کــه 
ــز  ــور نی ــت کش ــط زیس ــگان محی ــده ی ــتر فرمان پیش
ــودن برخــی آتش ســوزی ها در  ضمــن تاییــد عمــدی ب
ــری  ــط زیســت، زغال گی ــت محی مناطــق تحــت مدیری
دلیــل  مهمتریــن  را  اراضــی کشــاورزی  توســعه  و 

بــود  گفتــه  و  دانســته  عمــدی  آتش ســوزی های 
ــه دام  ــدف ب ــا ه ــوط ب ــان بل ــدی درخت ــش زدن عم آت

انداختــن ســنجاب  در دســت بررســی اســت.

آتش سوزی های عمدی محیط زیست
خردادمــاه گذشــته بــود کــه جمشــید محبت خانــی 
ــی  ــی مبن ــا گزارش ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ابتــدای  از  آتش ســوزی ها  بــودن  عمــدی  بــر 
ــود:  ــه ب ــنا گفت ــگار ایس ــه خبرن ــته ایم، ب ــال داش امس
ــر  ــه در ه ــوده ک ــدی ب ــوزی ها عم ــورد از آتش س دو م

حبس و مجازات نقدی در انتظار آتش افروزان در جنگل
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها: با مقصران آتش سوزی های اخیر جنگل ها و مراتع 

کشور مطابق قانون برخورد می شود

ــر اســاس مــواد  فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری می گویــد ب
قانونــی 4۵، 46 و 47 قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا آتــش زدن نباتــات در مــزارع 
و باغــات داخــل یــا مجــاور جنــگل بــدون اجــازه و نظــارت مأمــوران جنــگل بانــی ممنوع اســت. 
در صورتی کــه در نتیجــه بی مباالتــی حریــق در جنــگل رخ دهــد، مرتکــب بــه حبــس تأدیبــی از 
دو مــاه تــا یــک ســال محکــوم می شــود. همچنیــن هــر کــس در تنــه درخــت جنگلــی آتــش 
روشــن کنــد بــه حبــس تأدیبــی از ســه مــاه تــا یــک ســال و بــرای هــر درخــت کــه  »کــت یــا 
پــی زده« و یــا در آن آتــش روشــن کــرده باشــد بــه پرداخــت جریمــه نقــدی محکــوم می شــود.

ــت  ــگان حفاظ ــده ی ــژاد، فرمان ــی عباس ن عل
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــوزی ها  ــد از آتش س ــت 9۰ درص ــد عل می گوی
در جنگل هــا و مراتــع انســانی کشــور انســانی 
اســت بنابرایــن بــر اســاس مــاده 67۵ قانون 
ــبب  ــدًا س ــس عم ــر ک ــالمی ه ــازات اس مج
ــس  ــه حب ــود ب ــا ش ــوزی در جنگل ه آتش س

ــود. ــوم می ش ــال محک ــج س ــا پن از دو ت

رنا
 ای

س:
عک

اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
اصفهــان از شناســایی 1۶ کانــون تولیــد گــرد 

ــر داد.  ــتان خب ــن اس ــار در ای و غب
بــه گــزارش ایرنــا، منصــور شیشــه فــروش 
ــی از اداره  ــای عملیات ــم ه ــت: تی اظهارداش
هــای منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
اســتان ایــن کانــون هــا را شناســایی و 
اظهارداشــت:  وی  دارنــد.  تحــت کنتــرل 
ایــن تیــم هــا همچنیــن هفتــه گذشــته بــا 
ــه  ــود منطق ــت موج ــدد وضعی ــی مج بررس
ــه  ــدی ب ــای جدی ــه قســمت ه ــد ک دریافتن
ــده  ــه ش ــا اضاف ــون ه ــن کان ــی از ای بعض
ــر در  ــه وی، ســیابهای اخی ــه گفت اســت. ب
مناطــق کویــری رســوبهایی را حمــل کــرده و 
ایــن رســوبها بــا وزش بــاد حرکــت کــرده و 

ــد.  ــی کنن ــار م ــرد و غب ــاد گ ایج
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
اصفهــان تصریــح کــرد: منابــع طبیعــی 
پاشــی،  مالــچ  راســتای  در  را  اقداماتــی 
ــرای کنتــرل  ــذر مناســب ب کشــت نهــال و ب
کانــون هــای جدیــد انجــام خواهــد داد. وی 
اضافــه کــرد: هماهنگــی هــای الزم با اســتان 
ــرای  ــم ب ــزی و ق ــزد، ســمنان، مرک ــای ی ه
کنتــرل کویرهــای مشــترک بــا اصفهــان 
ــرای  ــترک ب ــات مش ــده و عملی ــام ش انج
کنتــرل پدیــده گــرد و غبــار و کنتــرل بیابــان 

ــد.  ــد ش ــام خواه ــی انج زای
شیشــه فــروش تصریــح کــرد: گــزارش های 
ــه  ــا ب ــرح ه ــن ط ــت از ای ــرای حمای الزم ب
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی کشــور هــم 
ارســال شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
ایــن برنامــه هــا و گــزارش هــا بــرای جــذب 
اعتبــار الزم در راســتای کنتــرل گــرد و غبــار 
بــه تهــران ارســال شــده اســت، ادامــه داد: 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــی و محی ــع طبیع مناب
ــدی  ــه زمانبن ــک برنام ــدند در ی ــف ش مکل
شــده ایــن کویرهــا و کانونهــای گــرد و غبــار 

ــد.  را شناســایی و کنتــرل کنن
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــون  ــوع تاکن ــرد: در مجم ــه ک ــان اضاف اصفه
حــدود 3۰۷ هــزار هکتــار از مناطــق بیابانــی 
اصفهــان  اســتان  شهرســتان  هشــت  در 
)گیاهــان  کاری  مرتــع  و  کاری  جنــگل 
ــان زایــی(  ــرای پیشــگیری از بیاب مرتعــی ب

ــت. ــده اس ش

ت
وانا

بازگشت قوچ و میش پس از 1۰ سال خشکسالی حی
به منطقه »سرباز« 

 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان از مشــاهده دو رأس قــوچ و میــش 
وحشــی در مناطــق کوهســتانی اطــراف شهرســتان 
ســرباز پــس از 1۰ ســال خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، 
وحیــد پورمــردان افــزود: در پــی گــزارش همیــاران محیــط زیســت 
شهرســتان ســرباز مبنــی بــر مشــاهده قــوچ و میــش در یکــی از 
مناطــق کوهســتانی شهرســتان ســرباز، محیطبانــان بــا حضــور در 
منطقــه مذکــور موفــق بــه مشــاهده و تصویربــرداری از ایــن قــوچ و 

ــار پــس از ده ســال شــدند. ــرای اولیــن ب میــش ب
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان افزود: 
ــرایط  ــود ش ــال بهب ــه دنب ــاره و ب ــای به ــش بارندگی ه ــا افزای ب
زیســتگاه ها در شهرســتان ســرباز، حیــات وحــش کــه بــه دلیــل 
ــد  ــرده بودن ــوچ ک ــق ک ــن مناط ــاله از ای ــالی های چندس خشکس
بــه زادگاه اصلــی خویــش بازگشــتند. وی خاطرنشــان کــرد: 
امیدواریــم بــا اعــام ایــن منطقــه بعنــوان منطقــه شــکار ممنــوع 
و حفاظــت بیشــتر، شــاهد افزایــش جمعیــت قــوچ و میــش و 

ســایر زیســتمندان در ســالهای آینــده باشــیم. مشــخصات قــوچ 
و میــش: نرهــا شــاخ های بلنــدی دارنــد. شــاخ ها حلزونــی 
شــکل انــد و بــه طــرف پهلــوی صــورت و رو بــه جلــو خمیدگــی 
دارنــد. ســطح جلویــی شــاخ ها مثلثــی بــه نظــر می رســد. )یکــی 
ــران، وجــود  ــا ســایر گونه هــا در ای ــه ب ــن گون ــز ای از راه هــای تمای
ــد(  ــا می باش ــرد نره ــه ف ــر ب ــورده و منحص ــچ خ ــاخ های پی ش
ــر  ــای دیگ ــد. از ویژگی ه ــی دارن ــاخ های کوتاه ــز ش ــا نی ماده ه
ــه  ــی در ناحی ــفید رنگ ــد و س ــای بلن ــود موه ــا وج ــن قوچ ه ای
ــاه  ــای پشــت در تابســتان کوت ــردن و ســینه اســت. موه ــر گ زی
بــه رنــگ زرد شــنی و در زمســتان بلنــد و قهــوه ای رنــگ اســت. 
زیــر شــکم و کفل هــا ســفید اســت. گیاهخــوار و نشــخوارکننده اند. 
حــس بویایــی و بینایــی بســیار قــوی دارنــد و بــرای مشــاهده و 
یــا تصویــر بــرداری از آنهــا بایــد بــه حالــت مخفــی بــدون صــدا و 
بــر خــاف جهــت بــاد بــه آنهــا نزدیــک شــد. معمــوالً روزهــا فعــال 
ــه صــورت گروهــی یــا اجتماعــی زندگــی می کننــد. اندازه هــا:  و ب

ــر. ــه حــدود 1۵۰  و دم 1۵ ســانتی مت طــول و ســر و تن

دامپزشــک کلینیــک حیات وحــش پردیســان معتقــد اســت 
»ســگ های اهلــی کــه آزادنــه در طبیعــت و زیســتگاه حیات وحــش 
می چرخنــد بایــد معــدوم شــوند، چــرا کــه حضــور آنهــا در طبیعــت، 
یکــی از عوامــل تهدیــد جــدی حیــات وحــش اســت.« بــه گــزارش 
ایرنــا، اخیــرًا بخشــی از صحبت هــای ایمــان معماریــان دامپزشــک 
کلینیــک حیــات وحــش پردیســان در فضــای مجــازی پخش شــد 
ــوند؛ وی روز  ــته ش ــد کش ــرد بای ــگ های ولگ ــه س ــر اینک ــی ب مبن
ــا توضیــح داد کــه  ــگار علمــی ایرن ــه خبرن ــاره ب دوشــنبه در ایــن ب
ــاره ســگ های  ــه درب ــود بلک ــرد نب منظــورش ســگ های آزاد و ولگ
اهلــی آزاد در زیســتگاه های طبیعــی صحبــت می کــرد. وی افــزود: 
ــه  ــود بلک ــرد نب ــاره ســگ های آزاد و ولگ ــو درب ــن ویدئ موضــوع ای
دربــاره ســگ های اهلــی آزاد در زیســتگاه های طبیعــی بــود، یعنــی 
ــات  ــات وحــش اســت و حیوان ــی کــه زیســتگاه طبیعــی حی جای
ــوند و  ــگ ها وارد می ش ــن س ــد ای ــی می کنن ــی در آن زندگ وحش
ــان ها  ــا انس ــه داد: م ــد. وی ادام ــیب بزنن ــا آس ــه آنه ــد ب می توانن
ــی از  ــر اســاس نیازهــای خــود، گروه های ــد هــزار ســال ب طــی چن
حیوانــات ماننــد گاو، گوســفند، اســب، ســگ و گربــه را اهلی ســازی 
ــت  ــود تربی ــواه خ ــه دلخ ــا را ب ــی آنه ــای مصنوع ــا انتخاب ه و ب
ــود  ــای خ ــاس نیازه ــر اس ــات را ب ــن حیوان ــع ای ــم و در واق کردی
از جملــه گوشــت، پشــم، شــیر، حفاظــت یــا همراهــی از حیوانــات 
حیــات وحــش جــدا و بــه اصطــاح اهلــی کردیم. دامپزشــک ارشــد 
بــاغ وحــش ارم گفــت: حــال ایــن موجــودات تغییــر یافتــه بــرای 
مقاصــد انســان، بــه دالیــل مختلــف بــه طبیعــت راه پیــدا کردنــد؛ 

ــی حیــات وحــش اســت،  ــگاه و زیســتگاه اصل طبیعتــی کــه جای
ــدا  ــت راه پی ــه طبیع ــی ب ــه وقت ــا ســگ و گرب ــفند ت از گاو و گوس
ــش وارد  ــات وح ــه حی ــدی ب ــیب های ج ــد آس ــد می توانن می کنن
کننــد، ســگ ها در حالــت گروهــی می تواننــد خیلــی خــوب انــواع 
حیوانــات مختلــف از جملــه قــوچ و میــش وحشــی، آهــو، گــوزن 
ــر  ــا در ســال های اخی ــار تلفــات آنه و یوزپلنــگ کــه بیشــترین آم
توســط ســگ ها بــوده را از بیــن ببرنــد، بــه صــورت غیــر مســتقیم 
بیماری هــای خاصــی را انتقــال دهنــد و زیســتگاه را ناامــن کننــد.
ــاط  ــا اخت ــد شــدن ی ــا هیبری ــد ب ــن می توانن ــزود: همچنی وی اف
ــرای  ــم ب ــری ه ــرات جدی ت ــر خط ــگ های دیگ ــای س ــا گونه ه ب
حیــات وحــش و هــم انســان ها ایجــاد کننــد، در تمــام دنیــا کامــاً 
بــه صــورت علمــی مشــخص اســت کــه جــای حیوانــات اهلــی در 
طبیعــت و حیــات وحــش نیســت بلکه جــای آنهــا نزد انســان هایی 
اســت کــه آنهــا را بــه ایــن مقصــود تغییــر شــکل داده انــد، زیــرا آنهــا 
ــان گفــت: حــاال بحــث  در طبیعــت آسیب رســان هســتند. معماری
ایــن اســت کــه راهــکار آن در طبیعــت چیســت، ســگ های آزاد کــه 
در طبیعــت هســتند امــکان گرفتــن آن هــا وجــود نــدارد حتــی اگــر 
امکانــش هــم وجــود داشــته باشــد هیــچ وقــت امــکان نگهــداری 
ــد میلیــون ســگ نمی شــود  ــرای چن ــدارد یعنــی ب از آنهــا وجــود ن
جایگاهــی بــرای نگهــداری درســت کــرد. وی در واکنــش بــه نظــرات 
برخــی افــراد کــه بحــث عقیم ســازی ســگ ها را مطــرح می کننــد، 
ــم  ــر عقی ــگ های غی ــا س ــم ب ــگ های عقی ــرات س ــزود: مخاط اف
متفــاوت نیســت، ســگ های عقیــم تــا زمانــی کــه زنــده هســتند 

ــد،  ــد و بیمــاری را انتقــال می دهن حیــات وحــش را شــکار می کنن
ــگ هایی  ــرای س ــرفته ب ــورهای پیش ــا و کش ــام دنی ــکار در تم راه
ــدون هیــچ محدودیتــی در زیســتگاه های طبیعــی  ــه و ب کــه آزادان
حیــات وحــش هســتند، بــه اصطــاح راحــت کــردن یــا کشــتن آنها 
اســت، در تمــام کشــورهای پیشــرفته دنیــا کــه موفــق بــه کنتــرل 
ــد  ــام دادن ــن کار را انج ــدند همی ــگ ها ش ــوع س ــن ن ــت ای جمعی
ــت:  ــود دارد. وی گف ــادی وج ــی زی ــاالت علم ــه مق ــن زمین و در ای
ــگ ها  ــن س ــداد ای ــاره تع ــش دوب ــری از افزای ــرای جلوگی ــال ب ح
ــی زباله هــا را  ــد مدیریــت پســماندهای خــود هســتیم؛ یعن نیازمن

بایــد درســت مدیریــت کنیــم تــا غذارســانی بــه آنهــا انجــام نشــود 
چــون رونــد تولیــد مثلــی ســگ ها را بــه شــدت افزایــش می دهــد، 
نگــه می دارنــد  را کــه ســگ  افــرادی  همچنیــن گلــه داران و 
ــه در  ــد آزادان ــن ســگ ها نبای ــه اوالً ای ــم ک ــت کنی ــه و مدیری توجی
زیســتگاه های طبیعــی باشــند و نبایــد آزادانــه تولیــد مثــل کننــد، 
اگــر هســتند پــس از عقیم ســازی، دوبــاره از آنهــا نگهــداری کننــد، 
ــدون مدیریــت اجــازه تولیــد مثــل داشــته باشــند و بعــد  نبایــد ب
توله هایشــان را رهــا کننــد چــون پایــه اصلــی بــه وجــود آمــدن ایــن 

ــد.  ــوارد می آی ــن م ــت از ای ــگ ها در طبیع س

ــا  ــت: ده ه ــاد گف ــط زیســت مهاب ــت محی ــاون اداره حفاظ  مع
انقــراض در  قطعــه اردک سرســفید از گونه هــای در حــال 
ــرازان ایــن شهرســتان جوجــه آوری  تــاالب بین المللــی کانــی ب
افــزود:  پــور  حســن  رزاق  ایرنــا،  گــزارش  بــه  کردنــد. 
ــاالب  ــن ت ــود از ای ــای خ ــن اداره در بازدیده ــان ای کارشناس
ــراه  ــه هم ــفید را ب ــه اردک سرس ــن قطع ــی چندی ــن الملل بی
ــور  ــه حض ــد ک ــاهده کردن ــده مش ــد ش ــازه متول ــای ت جوجه ه
ــا  ــه آوری آنه ــادر و جوج ــه ن ــن گون ــده از ای ــداد پرن ــن تع ای
ــن  ــوده و ای ــابقه ب ــر بی س ــال اخی ــد س ــاالب در چن ــن ت در ای

سگ های اهلی رها در طبیعت، خطر جدی 
حیات وحش؟!
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پروژه ها

اجرای پروژه زیست محیطی
 اتحادیه اروپا در ایران

نبود اراده قوی برای حل مشکل  
زباله  ها در بجنورد

ســرتیم نماینــدگان اتحادیــه 
محیــط  حــوزه  در  اروپــا 
بــه  اشــاره  بــا  زیســت، 
هــدف ســفر ایــن هیــأت 
ــی  ــت محیط ــروژه زیس ــرای پ ــتان و اج ــه خوزس ب
در خصــوص مدیریــت هــوا و آب، گفــت: مــدت 
ــت  ــال و در جه ــه س ــروژه س ــن پ ــرای ای ــان اج زم
ــرو  ــا وزارت نی ــا ب ــه اروپ ــکاری مشــترک اتحادی هم
ــط  ــازمان محی ــع آب و س ــت مناب ــه مدیری در زمین
ــت.  ــماند اس ــوا و پس ــی ه ــه آلودگ ــت در زمین زیس
ــروه  ــچ در جلســه کارگ ــا ری ــزارش ایســنا، آنیت ــه گ ب
پســماند کــه روز یکشــنبه )9 تیــر( بــا حضــور هیــأت 
نماینــدگان اتحادیــه اروپــا در حــوزه محیــط زیســت، 
در اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه 
ــه خوزســتان در قالــب تفاهم نامــه همــکاری  ســفر ب
ــان  ــزود: کارشناس ــا اف ــه اروپ ــران و اتحادی ــن ای بی

اتریــش،  ســه کشــور  از  اروپایــی  هیــأت  ایــن 
ــن ســفر و  ــان ای ــد هســتند و در جری آلمــان و فنان
بازدیدهــا، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، نهادهــا 
ــی در  ــات خوب ــر اطاع ــط دیگ ــازمان های مرتب و س
اختیــار مــا قــرار گذاشــتند. وی بــا اشــاره بــه هــدف 
ســفر ایــن هیــأت اروپایــی بــه خوزســتان و اجــرای 
پــروژه زیســت محیطــی در خصــوص مدیریــت هــوا 
و آب، گفــت: مــدت زمــان اجــرای ایــن پــروژه ســه 
ســال و در جهــت همــکاری مشــترک اتحادیــه اروپــا 
بــا وزارت نیــرو در زمینــه مدیریــت منابــع آب و 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در زمینــه آلودگــی 
هــوا و پســماند اســت. همچنیــن تأمیــن مالــی ایــن 
ــط  ــازمان محی ــا و س ــه اروپ ــط اتحادی ــروژه توس پ
ــرد:  ــح ک ــان انجــام می شــود.ریچ تصری زیســت آلم
انتخــاب خوزســتان به عنــوان اســتان پایلــوت در 
ــت. ــل درک اس ــماند قاب ــوا و پس ــی ه ــه آلودگ زمین

عضو شــورای اســامی شــهر 
بجنــورد گفــت: مشــکل دفــن 
تبدیــل  بجنــورد  در  زبالــه 
ــه شــده  ــک زخــم کهن ــه ی ب
ــن  اســت و در حقیقــت اقتصــاد طــای کثیــف در ای
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــن اس ــن رفت ــال از بی ــهر در ح ش
ایســنا،  علیرضــا باغچقــی افــزود: چندیــن ســال 
اســت کــه بــرای ســاماندهی معضــل زبالــه در بجنــورد 
ــت می شــود و جلســات مکــرر گذاشــته شــده  صحب
و هــر ســری وعــده جدیــد نیــز داده می شــود امــا کار 
بــه نتیجــه نرســیده اســت. وی ادامــه داد: یــک مرتبه 
حــرف از ایجــاد دفــن گاه زبالــه و مرتبــه دیگــر از راه 
ــون  ــا تاکن ــود ام ــت می ش ــه کمپوس ــدازی کارخان ان

ــع و صریحــی داده نشــده اســت. پاســخ قاط
باغچقــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه پروژه ســاخت 
ــف  ــه نج ــال 9۶ در منطق ــه از س ــه ک ــن گاه زبال دف

ــاد شهرســتان بجنــورد در حــال احــداث اســت بــه  آب
ــی  ــرد: یک ــار ک ــت؟ اظه ــیده اس ــه ای رس ــه نتیج چ
ــود  ــرح می ش ــه مط ــن منطق ــه در ای ــکاتی ک از مش
مباحــث اجتماعــی اســت کــه مانــع راه انــدازی هرچــه 
ــاوه  ــر می رســد ع ــه نظ ــا ب ســریع تر آن می شــود ام
بــر وجــود چنیــن مشــکلی، اراده قــوی نیــز پشــت آن 
شــکل نگرفتــه کــه اگــر چنیــن چیــزی وجــود داشــت 
ــید. ــرداری می رس ــره ب ــه به ــروژه ب ــد پ ــون بای تاکن
ــورد در  ــهر بجن ــای ش ــی زباله ه ــگاه کنون ــه دفن وی ب
کــوه باباموســی اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 
زبالــه در محلــی دفــن می شــود کــه می توانــد نقطــه 
بســیار خوبــی بــرای مباحــث گردشــگری باشــد. 
ایــن مســئول بــا تصریــح بــر اینکــه زباله هــا در 
ایــن منطقــه بــه صــورت غیراصولــی دفــن می شــود، 
تاکیــد کــرد: بخشــی از قابلیت هــای گردشــگری ایــن 
منطقــه بــه علــت مشــکل مذکــور از بیــن رفتــه اســت.

پیش نویس طرح زنده گیری یوزهای دره انجیر در دستور کار محیط زیست
مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست از تهیه پیش نویس طرح زنده گیری 
یوزپلنگ های منطقه حفاظت شده دره انجیر یزد خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
مجید خرازیان افزود: برای طرح زنده گیری دو یوزپلنگ منطقه حفاظت شده دره انجیر برنامه ای 
در نظر گرفته شده است که اجرای آن نیازمند هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط است.

گزارش

شناسایی16کانون 
گردوغبار

اند
سم

پ

سایت دفن زباله اهواز سالمت شهروندان 
را به  شدت تهدید می کند

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل  سرپرســت 
ــه  ــن زبال ــل دف ــه مح ــان این ک ــا بی ــتان ب خوزس
اساســی  بحران هــای  و  چالش هــا  بــا  اهــواز 
مواجــه اســت، گفــت: وضعیــت ایــن ســایت به طــور قطــع 
ــد  ــه شــدت تهدی ــوازی را ب بهداشــت و ســامت شــهروندان اه
ــه  ــرفی در جلس ــواد اش ــنا، محمدج ــزارش ایس ــه گ ــد. ب می کن
کارگــروه پســماند کــه روز یکشــنبه )9 تیــر( بــا حضــور هیــأت 
در  زیســت،  محیــط  حــوزه  در  اروپــا  اتحادیــه  نماینــدگان 
اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اهــداف ســفر 
ــات  ــا موضوع ــاط ب ــا در ارتب ــه اروپ ــزود: اتحادی ــأت اف ــن هی ای
مختلــف بــا جمهــوری اســامی تفاهم نامــه منعقــد کــرده اســت 
ــی در راســتای مســائل زیســت محیطــی  ــأت اروپای ــن هی و ای
در خوزســتان حضــور دارنــد. وی افــزود: ایــن هیــأت در جریــان 
ســفر خــود از کانون هــای گــرد و غبــار شــرق اهــواز، کانون هــای 
ایجــاد آلودگــی در بخــش گــرد و غبــار و صنعــت و ســایت 
پســماند دفــن زبالــه اهــواز بازدیــد کردنــد و در جریــان اقدامــات 

انجــام شــده قــرار گرفتنــد. همچنیــن در جلســاتی در خصــوص 
ــد. ــرکت کردن ــماند ش ــروه پس ــت و کارگ ــط زیس ــی محی آلودگ
اشــرفی گفــت: یکــی از اهــداف ســفر هیــأت اروپایــی، بررســی 
ــه  ــا ب ــن اروپ ــش نوی ــال دان ــا و انتق ــه راهکاره ــات، ارائ موضوع
ــماند  ــوا و پس ــی ه ــت آلودگ ــرل و مدیری ــه کنت ــران در زمین ای
و مخصوصــًا پایــش آلودگی هــا در چنیــن مراکــزی اســت.
سرپرســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان با اشــاره 
ــه اهــواز، بیــان کــرد: علی رغــم  ــه وضعیــت ســایت دفــن زبال ب
ــره، امــا  تاش هــا و فعالیت هــای انجــام شــده در ســایت صفی
ــا چالش هــا و بحران هــای اساســی  ــه اهــواز ب محــل دفــن زبال
مواجــه اســت. وی گفــت: وضعیــت ایــن ســایت بــه طــور قطــع 
ــد  ــه شــدت تهدی ــوازی را ب بهداشــت و ســامت شــهروندان اه
و  متعــدد  آتش ســوزی های  وقــوع  افــزود:  می کند.اشــرفی 
ــماند  ــت پس ــوی در مدیری ــتم ق ــود سیس ــدم وج ــن ع همچنی
عــاوه بــر انتشــار دود و بــوی نامطبــوع، شــرایط روحــی 

ــد. ــاد می کن ــوازی ایج ــهروندان اه ــرای ش ــبی ب نامناس

ه ها
اچ

دری

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان قــم 
ــه  ــه دریاچ ــش آب ورودی ب ــر کاه ــت: در براب گف
نمــک، فعالیــت هــای ســنگین عمرانــی همچــون 
ــتر  ــن در بس ــرژی و راه آه ــال ان ــوط انتق ــداث آزادراه، خط اح
ــه دریاچــه نمــک وارد  ــه روان آب هــای آن ب دشــت مســیله ک
مــی شــود، شــرایط حفــظ حیــات ایــن دریاچــه را ســخت تــر 
ــجادی  ــی س ــید محمدتق ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــرده اس ک
ادامــه داد: بــرای اجــرای طــرح هــای توســعه ای بایــد شــرایط 
ــد  ــورت بای ــر اینص ــت، در غی ــر گرف ــی را درنظ ــت محیط زیس
منتظــر واکنــش ســخت طبیعــت بــود؛ در نتیجــه برخــی فعالیت 
ــون  ــم اکن ــک، ه ــه نم ــز دریاچ ــه آبری ــانی در حوض ــای انس ه
ــال  ــود در ح ــی ب ــش گیاه ــه روزگاری دارای پوش ــه ای ک منطق
ــان هــای خشــک و کانــون هــای تولیــد  ــه بیاب تبدیــل شــدن ب
گــرد و غبــار اســت. ســجادی گفــت: مســاله دیگــری کــه در اثــر 
خشــک شــدن روان آب هــای بســتر دریاچــه نمــک بــه وجــود 
آمــده اســت، بازگشــت شــورآبه هــا از بســتر دریاچــه بــه ســطح 
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بــود  گفتــه  و  دانســته  عمــدی  آتش ســوزی های 
ــه دام  ــدف ب ــا ه ــوط ب ــان بل ــدی درخت ــش زدن عم آت

انداختــن ســنجاب  در دســت بررســی اســت.

آتش سوزی های عمدی محیط زیست
خردادمــاه گذشــته بــود کــه جمشــید محبت خانــی 
ــی  ــی مبن ــا گزارش ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ابتــدای  از  آتش ســوزی ها  بــودن  عمــدی  بــر 
ــود:  ــه ب ــنا گفت ــگار ایس ــه خبرن ــته ایم، ب ــال داش امس
ــر  ــه در ه ــوده ک ــدی ب ــوزی ها عم ــورد از آتش س دو م

ــه وی  ــه گفت ــدند. ب ــایی ش ــان، شناس ــورد متهم دو م
ــا دو هــدف انجــام  آتش ســوزی های عمــدی معمــوالً ب
کشــاورزی  زمین هــای  گســترش  یکــی  می شــود؛ 
ــی  ــفانه در برخ ــت. متاس ــال اس ــد زغ ــری تولی و دیگ
ــان  ــیدن درخت ــش کش ــه آت ــا ب ــاورزان ب ــق کش مناط
ــوالً  ــن کشــاورزی و معم ــه زمی ــد آن را ب ســعی می کنن
ــد.  ــل کنن ــو تبدی ــدم و ج ــرای کاشــت گن ــی ب ــه زمین ب
ــن  ــال هســتند. ای ــد زغ ــال تولی ــر هــم دنب دســته دیگ
و  کهگیلویــه  گریبانگیراســتان های  بیشــتر  مشــکل 

ــت  ــتان اس ــاری و لرس ــال و بختی ــد، چهارمح بویراحم
ــه را  ــن منطق ــوط ای ــان بل ــف درخت ــده ای متخل ــه ع ک
بــرای تولیــد زغــال قطــع می کننــد البتــه ایــن موضــوع 
ــت. ــده اس ــرل ش ــدی کنت ــا ح ــر ت ــال های اخی در س
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت در ادامــه 
ــوزی های  ــری از آتش س ــرای جلوگی ــد ب ــد می کن تاکی
عمــدی، هــم بــه فرهنگســازی و هــم بــه توســعه 
مشــاغل جایگزیــن نیــاز اســت چراکــه طبیعتــًا در 
صــورت تامیــن معیشــت مــردم محلــی، ایــن گروه هــا 

بــه ســراغ قطــع درختــان و آســیب رســاندن بــه محیــط 
زیســت نمی رونــد.

مجازات تخریب و آتش زدن جنگل ها
ــی و  ــت طبیع ــط زیس ــی از محی ــگل بخش ــًا جن طبیعت
میــراث کهــن و ارزشــمند برجای مانــده از گذشــتگان مــا 
محســوب می شــود بــا ایــن وجــود در ســال های اخیــر 
ــه چــوب،  ــی، چــون برداشــت بی روی ــدات گوناگون تهدی
تغییر کاربــری و آتش ســوزی ها حیــات جنگل هــا را 
تهدیــد می کنــد. بــه گــزارش میــزان، در قانــون در زمینــه 
جلوگیــری از تخریــب جنگل هــا قوانیــن جامعــی وجــود 
دارد. ایــوب میلکــی، وکیــل دادگســتری و عضــو هیــات 
ــوص  ــب، در خص ــن مطل ــان ای ــا بی ــگاه ب ــی دانش علم
 ۵۰ اصــل  اظهارمی کنــد:  جنگل هــا  در  آتش افــروزی 
ــی  ــه خوب ــران ب ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه قان
متوجــه اهمیــت ایــن موضــوع بــوده و موکــدا تصریــح 
کــرده اســت کــه در جمهــوری  اســامی، حفاظــت  
ــد  ــل های  بع ــروز و نس ــل  ام ــه  نس ــت  ک ــط زیس محی
ــته   ــدی  داش ــه  رش ــی  رو ب ــات  اجتماع ــد در آن  حی بای
ــن  رو  ــود. از ای ــی  می ش ــی  تلق ــه  عموم ــند، وظیف باش
فعالیت هــای  اقتصــادی  و غیــر آن  کــه  بــا آلودگــی  
ــران  آن   ــل  جب ــر قاب ــب  غی ــا تخری ــت  ی ــط زیس محی
مازمــه  پیــدا کنــد، ممنــوع  اســت. وی ادامــه می دهــد: 
بحــث تحریــق یــا آتــش زدن جنگل هــا و منابــع 
ــع  ــراروی جوام ــم ف ــای مه ــی از چالش ه ــی، یک طبیع
ــل و انگیزه هــای  ــار تحــت عل و دولت هاســت. ایــن رفت
ــورت  ــه ص ــرگرمی ب ــودجویی و س ــر س ــی نظی مختلف
عمــدی یــا در نتیجــه غفلــت و بی مباالتــی صــورت 
ــا  ــررات مختلفــی در کشــور م ــن و مق ــرد. قوانی می پذی
پیرامــون حفــظ و نگهــداری جنگل هــا و مراتــع تصویــب 
ــه قوانینــی  شــده اند کــه از مهمتریــن آن هــا می تــوان ب
جنگل هــا  از  بهره بــرداری  و  حفاظــت  قانــون  نظیــر 
ــی  ــع طبیع ــت از مناب ــظ و حمای ــون حف ــع، قان و مرات
و ذخایــر جنگلــی کشــور و نهایتــا قانــون مجــازات 
اســامی اشــاره کــرد کــه هــر یــک از قوانیــن مزبــور بــا 
ــن  ــوزی ای ــه آتش س ــر ب ــای منج ــگاری رفتار ه جرم ان
ــد تــا زمینــه تخریــب  منابــع بــی بدیــل، تــاش کرده ان
ــت خــدادادی را  ــن طبیع ــودی ای ــط زیســت و ناب محی
ــد: تخریــب و  ــد. ایــن حقوقــدان می افزای کاهــش دهن
آتــش زدن جنگل هــا بــه موجــب قوانیــن فــوق، عملــی 
مجرمانــه و ممنــوع اســت و بــرای مرتکبــان آن هــا 
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای مختلف مجازات ه
گفتنــی اســت در حقــوق داخلــی، ایــن ضمانــت اجرا هــا 

ــوند. ــی می ش ــری و مدن ــش کیف ــامل دو بخ ش

عباس نژاد: امسال 
سازمان جنگل ها برای 
خاموش کردن آتش 
در عرصه های جنگلی 

بالگردی در اختیار ندارد 
چرا که اعتبار امسال 

دولت برای اطفای 
حریق از طریق بالگرد 
در اختیار سازمان های 

مربوطه قرار نگرفته 
است و به همین دلیل 
سازمان جنگل ها هنوز 

نتوانسته با نهادهایی که 
در اطفای حریق به این 
سازمان کمک می کنند، 

هماهنگی های الزم را 
انجام دهد.

حبس و مجازات نقدی در انتظار آتش افروزان در جنگل
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها: با مقصران آتش سوزی های اخیر جنگل ها و مراتع 

کشور مطابق قانون برخورد می شود

ــا  ــت: ده ه ــاد گف ــط زیســت مهاب ــت محی ــاون اداره حفاظ  مع
انقــراض در  قطعــه اردک سرســفید از گونه هــای در حــال 
ــرازان ایــن شهرســتان جوجــه آوری  تــاالب بین المللــی کانــی ب
افــزود:  پــور  حســن  رزاق  ایرنــا،  گــزارش  بــه  کردنــد. 
ــاالب  ــن ت ــود از ای ــای خ ــن اداره در بازدیده ــان ای کارشناس
ــراه  ــه هم ــفید را ب ــه اردک سرس ــن قطع ــی چندی ــن الملل بی
ــور  ــه حض ــد ک ــاهده کردن ــده مش ــد ش ــازه متول ــای ت جوجه ه
ــا  ــه آوری آنه ــادر و جوج ــه ن ــن گون ــده از ای ــداد پرن ــن تع ای
ــن  ــوده و ای ــابقه ب ــر بی س ــال اخی ــد س ــاالب در چن ــن ت در ای

امــر نشــانگر شــرایط بســیار مناســب زیســتی در ایــن تــاالب 
و ایجــاد مکانــی امــن بــرای ایــن پرنــدگان اســت. وی افــزود: 
از گونه هــای  اردک سرســفید یکــی  اینکــه  بــه  بــا توجــه 
حســاس بــه سرماســت، در فصــل زمســتان بــه مناطــق جنوبــی 
ــه  ــار ب ــا شــروع فصــل به ــد و ب و گــرم کشــور مهاجــرت می کن
ــای  ــاره وارد تاالب ه ــذاری دوب ــم گ ــازی و تخ ــه س ــور الن منظ
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پــور  می شــود. حســن  اســتان 
قطعــه   8۰ تــاالب  ایــن  در  پرنــدگان  آخریــن سرشــماری 
اردک سرســفید شــمارش شــد، افــزود: یــن پرنــدگان مهاجــر 

ــه،  ــن منطق ــا در ای ــش دم ــا افزای ــه آوری و ب ــس از جوج پ
کــوچ خــود را بــه مناطــق شــمالی تــر ادامــه می دهنــد و 
ــدگار  ــاالب مان ــن ت ــا شــروع فصــل ســرما در ای ــز ت برخــی نی
ــای  ــه آوری گونه ه ــه جوج ــه ب ــا توج ــزود: ب می شــوند. وی اف
نــادر و شــمار زیــاد پرنــدگان مهاجــر و بومــی، نظــارت و 
ــاالب  ــن ت ــن اداره در ای ــان ای ــط بان ــی محی گشــت های کنترل
ــاالب  ــه ایــن ت شــدت بیشــتری دارد و ورود افــراد متخلــف ب
ــاون اداره حفاظــت  ــرل می شــود. مع ــا شــدت بیشــتری کنت ب
ــن  ــراف ای ــتاهای اط ــی روس ــاد از اهال ــت مهاب ــط زیس محی
تــاالب خواســت در ایــن مــدت همــکاری بیشــتری بــا محیــط 
ــورت  ــند و در ص ــته باش ــن اداره داش ــان ای ــان و کارشناس بان
مشــاهده افــراد متخلــف در حاشــیه تــاالب مراتــب را بــه یــگان 
ــت:  ــور گف ــن پ ــد. حس ــاع دهن ــت اط ــط زیس ــت محی حفاظ
ــن  ــای ای ــف زاره ــا و عل ــوزی در نیزاره ــش س ــه آت ــر گون ه
ایــن فصــل می توانــد زیان هــای  المللــی در  تــاالب بیــن 
ــادر و  ــه ن ــژه گون ــه وی ــه گونه هــای مختلــف ب ــر ب ــران ناپذی جب
ــازه  ــای ت ــفید و جوجه ه ــای سرس ــراض اردک ه ــال انق در ح
متولــد شــده آنهــا وارد کنــد. وی گفــت: اکنــون در تاالب هــای 
ــدگان  ــواع پرن ــف ان ــه مختل ــن شهرســتان بیــش از 3۵ گون ای
شناســایی شــده اســت کــه شــامل فامینگــو، بــاکان کوچــک، 
پلیــکان ســفید، چــوب پــا، پرســتوی دریایــی، کشــیم بــزرگ، 
ــت،  ــیلوش، آووس ــفید، س ــانی س ــاز پیش ــتری، غ ــاز خاکس غ
خــروس کولــی، حواصیــل، تنجــه، انــواع مرغابــی و اردک 

و  ای، ســرحنایی، سرســفید  ارده  اردک سرســبز،  از جملــه 
 white- headed« ــام ــا ن ــفید ب ــت. اردک سرس ــی اس بلوط
ــام  ــوده و ن ــان ب ــره اردکی ــانان و تی ــته غازس Duck« از راس
ــده  علمــی آن »Oxyura Leucocephala« اســت؛ ایــن پرن
از ســوی اتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت از محیــط زیســت در 
ــر اســاس  ــرار دارد. ب ــراض ق ــر انق ــای در خط فهرســت گونه ه
آمارهــای اعــام شــده از ســوی ســازمان محیــط زیســت، 
جمعیــت اردک سرســفید در کشــور بیــن چهــار تــا پنــج هــزار 
ــل  ــد مث ــرای تولی ــده ب ــن پرن ــرآورد شــده اســت. ای ــه ب قطع
بــه تاالب هــای شــمال غــرب کشــور از جملــه آذربایجــان 
ــی و آذربایجــان شــرقی مهاجــرت کــرده و در آنجــا تخــم  غرب
گــذاری می کنــد؛ اردک سرســفید عــاوه بــر ایــن 2 اســتان در 
ــدران، کردســتان، خوزســتان، فــارس  اســتان های گیــان، مازن
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــت. ت ــده اس ــاهده ش ــز مش ــان نی و اصفه
کانــی بــرازان مهابــاد بــا وســعتی افــزون بــر 91۰ هکتــار یکــی 
از مهمتریــن تاالب هــای اقمــاری جنــوب دریاچــه ارومیــه 
و بــا ارزش تریــن زیســتگاه های انــواع پرنــدگان آبــزی و 
کنــار آبــزی مهاجــر و بومــی در شــمال غــرب کشــور بــه شــمار 
ــژه خــود در  ــه دلیــل موقعیــت وی ــاالب کــه ب مــی رود. ایــن ت
ــی شــد،  ــوع معرف ــه شــکار ممن ــوان منطق ــه عن ســال 138۵ ب
بــه نخســتین پناهــگاه حیــات وحــش آذربایجــان غربــی 
تبدیــل و بــه ایــن ترتیــب بــه عنــوان یکــی از مناطــق چهارگانــه 

ــد. ــی ش ــی معرف ــگاه قانون ــا جای کشــور ب

جوجه آوری اردک سرسفید 

در تاالب بین المللی »کانی برازان« مهاباد

ــی  ــن الملل ــاالب بی ــه ت ــه کارون ب ــال آب از رودخان ــرح انتق ط
ــس  ــاون ریی ــور مع ــا حض ــر ب ــنبه 11 تی ــه ش ــادگان روز س ش
جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه بهــره 
بــرداری می رســد. مدیــر روابــط عمومــی حفاظــت محیــط 
زیســت خوزســتان اعــام کــرد: عیســی کانتــری معــاون رئیــس 
ــر  ــت عص ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــوری و رئی جمه
امــروز بــه اهــواز ســفر می کنــد. شــهریار عســکری افــزود: 
ــار در شــرق  ــرد و غب ــی گ ــوق بحران ــون ف ــروز از کان ــری ام کانت
اهــواز )کانــون شــماره 4( و اقدامــات صــورت گرفتــه در آن دیــدن 
می کنــد. وی اضافــه کــرد: بهــره بــرداری از طــرح انتقــال آب بــه 
تــاالب بیــن المللــی شــادگان بــه منظــور تأمیــن بخشــی از حقابه 
ایــن تــاالب و بازدیــد از طــرح جمــع آوری گاز دی اکســید کربــن 
در کارخانــه تولیــد خمیرمایــه )واحــد نیشــکر دعبــل خزاعــی( از 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــنبه رئی ــه ش ــای روز س برنامه ه
زیســت بــه خوزســتان اســت. طــرح اضطــراری مهــار کانون هــای 
گــرد و غبــار، در پــی توفــان شــدید گــردو غبــار در بهمــن 139۵ 
در خوزســتان، بــه دســتور رئیــس جمهــوری آغــاز شــده اســت. 
ــار  ــون در بیــش از 3۵ هــزار هکت ــار تاکن ــرد و غب ــار گ طــرح مه
ــرح  ــت. ط ــده اس ــرا ش ــتان اج ــار خوزس ــرد و غب ــای گ کانون ه
انتقــال آب از رودخانــه کارون بــه تــاالب بیــن المللــی شــادگان از 
ســال 1392 آغــاز و ســال 139۷ بــه اتمــام رســیده و بــه صــورت 
آزمایشــی بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. منبــع تغذیــه تــاالب 
شــادگان رودخانه هــای جراحــی و کارون اســت امــا پــس از 
سدســازی های کارون، حقابــه هــور از ایــن رودخانــه تأمیــن 
نمی شــود و ایــن طــرح در راســتای احیــای ایــن حقابــه اســت. 
ایــن طــرح پنــج مترمکعــب درثانیــه از کارون بــه تــاالب شــادگان 
منتقــل می کنــد. تــاالب بیــن المللــی شــادگان بــا بیــش از ۵۰۰ 

ــرار دارد. ــوب خوزســتان ق ــار در جن هــزار هکت

مدیر روابط عمومی حفاظت 
محیط زیست خوزستان خبر داد:
بهره برداری از طرح آبرسانی 

به تاالب »شادگان« 

خبر

دستگیری 2 شکارچی در 
» راز« و »جرگالن«

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت راز و جرگان 
از دســتگیری 2 شــکارچی متخلــف و کشــف 2 
قبضــه اســلحه در ایــن شهرســتان مــرزی واقــع در 
شــمال غــرب اســتان خراســان شــمالی خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان، 
محمــد باقــر مرادیــان گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت راز و جــرگان بــه همــراه 
ــدگان را  ــف پرن ــکارچی متخل ــر ش ــتان 2 نف ــن شهرس ــی ای ــوران مرزبان مام
دســتگیر کردنــد. وی افــزود: از متخلفــان دو قبضــه اســلحه، 8 عــدد فشــنگ 
چهارپــاره غیرمجــاز، ادوات ســاخت فشــنگ غیــر مجــاز، ادوات زنــده گیــری 
کبــک، یــک قطعــه کبــک زنــده و الشــه دو قطعــه کبــک کشــف و ضبــط شــد.

کشف 47 قطعه پرنده 
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  مامــوران 
شهرســتان آمــل در دو ماموریــت یــک قبضــه 
طاقــه  یــک  و  شــکاری،1۰قطعه کبوتــر  ســاح 
قرقــاول و نیــز 4۷ قطعــه پرنــده تاکســیدرمی 
شــده را کشــف کردنــد. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز مازنــدران، 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت 
ــم  ــی و حک ــروی انتظام ــکاری نی ــا هم ــل ب ــتان آم ــن اداره کل در شهرس ای
قضایــی در بازدیــد از منــزل یــک شــکارچی متخلــف حرفــه ای و ســابقه دار را 
بــه همــراه یــک قبضــه ســاح شــکاری، 1۰قطعــه پرنــده کبوتــر وحشــی و یــک 

طاقــه قرقــاول دســتگیرکردند.

رهاسازی 2 کبک در طبیعت
 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان گفــت: 
ــوع  ــد ممن ــه شــکار و صی ــک در در منطق ــال کب 2 ب
چهارشــاخ گریــن شهرســتان دلفــان رهاســازی 
ــد  ــی بیرانون ــرداد فتح ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ش
در خصــوص برخــورد بــا متخلفــان زنــده گیــری ایــن پرنــدگان اظهــار داشــت: 
پرونــده ایــن متخلفــان، بــا عنایــت بــه مشــهود بــودن جــرم از لحــاظ زیســت 
ــه مراجــع قضایــی  محیطــی، پــس از بازجویــی اولیــه و تنظیــم صورتجلســه ب
ازجــاع و ادوات کشــف شــده از آنهــا تــا صــدور رای قطعــی بــه صــورت امانــی 
زیــر نظــر ایــن اداره باقــی خواهــد مانــد. وی افــزود: از تمــام دوســتداران محیــط 
زیســت درخواســت می شــود، هرگونــه تخلــف زیســت محیطــی را بــه ســامانه 
1۵4۰ اطــاع دهنــد تــا در اســرع وقــت نســبت بــه پیگیــری آن اقــدام شــود.

شکارچیان

پرندگان

پرندگان

دکل های برق تهدیدی برای فالمینگوهای تاالب شادگان
 به گزارش ایرنا، رحیم مجدمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان در استان خوزستان سیم های 

نگهدارنده دکل های برق را تهدیدی جدی برای فامینگوهای تاالب بین المللی شادگان دانست و گفت: برخورد این 
پرندگان با سیم های برق این دکل ها تاکنون موجب مرگ تعدادی از فامینگوها شده است.

رنا
 ای

س:
عک

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز گیــان؛ مدیــرکل 
حفاظــت محیــط زیســت گیــان در نشســت خبــری کــه در تــاالب 
ــک  ــی ی ــرح بایوجم ــت: ط ــد گف ــزار ش ــی برگ ــی انزل ــن الملل بی
ــن  ــرای کاهــش رســوبات ای ــه ب ــی اســت ک ــرح زیســت پاالی ط
ــرح   ــن ط ــور افزود:ای ــی محمدپ ــود. قربانعل ــاالب اجــرا شــده ب ت
بصــورت آزمایشــی در 4نقطــه از تــاالب بیــن المللــی انزلــی اجــرا 
ــه 3۰ســانتیمتر از عمــق  ــی داشــت بطوریک ــج خوب ــه نتای شــد ک
رســوبات ایــن تــاالب را کاهــش داده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
جوامــع محلــی و دســتگاه قضــا بــه اجــرای طــرح بایوجمــی در 
تــاالب انزلــی بســیار انتقــاد کردنــد گفــت: منتقــدان معتقدنــد بکار 
گیــری نانــو ذرات تیتانیــوم در ایــن طــرح موجــب بــروز بیمــاری 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــد ش ــی خواه ــع محل ــن جوام ــرطان در بی س
اینکــه بیــش از 2هــزار نمونــه آزمایشــگاهی از طــرح بایوجمــی بــه 
مراکــز علمــی و آزمایشــگاه هــای معتبــر کشــور و خــارج از کشــور 
ــزان  ــودن می ــن ب ــه پایی ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک ارســال شــد تصری
ــن  ــر اســت ای ــرم در لیت ــه حــدود 2میکروگ ــوم ک مصــرف تیتانی
ــام شــده جــزء  ــق آزمایشــات انج ــوده و طب ــاده ســرطان زا نب م
مــواد نانــو نیســت. قربانعلــی محمــد پــور بــا بیــان اینکــه نتایــج 
رســمی آزمایشــات ســازمان نانــو نیــز نشــان مــی دهــد کــه طــرح 
بایوجمــی نانــو نیســت اعــام کــرد: در صــورت موافقــت دســتگاه 
قضــا اجــرای ایــن طــرح در تــاالب بیــن المللــی انزلــی بــا ســرعت 
ــا  ــم ت ــر داری ــزود: در نظ ــت. وی اف ــد یاف ــه خواه بیشــتری ادام
هــزار و 2۰۰هکتــار تــاالب انزلــی را بــا اســتفاده از ایــن طــرح احیــا 
کنیــم. در پــی اعتراضــات جوامــع محلــی، گــروه هــای مــردم نهــاد 
زیســت محیطــی و نماینــده شهرســتان انزلــی در مجلــس شــورای 
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــی در ت ــرح بایوجم ــرای ط ــه اج ــامی ب اس
انزلــی، دادســتان بنــدر انزلــی در حکمــی اجــرای ایــن طــرح را تــا 

اثبــات دالیــل علمــی خطرســاز نبــودن آن متوقــف کــرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
گیالن اعالم کرد:

بی خطر بودن اجرای
 طرح »بایوجمی«
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فعالیت های عمرانی در اطراف دریاچه نمک قم دری
کنترل شود

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان قــم 
ــه  ــه دریاچ ــش آب ورودی ب ــر کاه ــت: در براب گف
نمــک، فعالیــت هــای ســنگین عمرانــی همچــون 
ــتر  ــن در بس ــرژی و راه آه ــال ان ــوط انتق ــداث آزادراه، خط اح
ــه دریاچــه نمــک وارد  ــه روان آب هــای آن ب دشــت مســیله ک
مــی شــود، شــرایط حفــظ حیــات ایــن دریاچــه را ســخت تــر 
ــجادی  ــی س ــید محمدتق ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــرده اس ک
ادامــه داد: بــرای اجــرای طــرح هــای توســعه ای بایــد شــرایط 
ــد  ــورت بای ــر اینص ــت، در غی ــر گرف ــی را درنظ ــت محیط زیس
منتظــر واکنــش ســخت طبیعــت بــود؛ در نتیجــه برخــی فعالیت 
ــون  ــم اکن ــک، ه ــه نم ــز دریاچ ــه آبری ــانی در حوض ــای انس ه
ــال  ــود در ح ــی ب ــش گیاه ــه روزگاری دارای پوش ــه ای ک منطق
ــان هــای خشــک و کانــون هــای تولیــد  ــه بیاب تبدیــل شــدن ب
گــرد و غبــار اســت. ســجادی گفــت: مســاله دیگــری کــه در اثــر 
خشــک شــدن روان آب هــای بســتر دریاچــه نمــک بــه وجــود 
آمــده اســت، بازگشــت شــورآبه هــا از بســتر دریاچــه بــه ســطح 

دشــت هــای اطــراف اســت. وی افــزود: ایــن اتفــاق باعــث مــی 
شــود دشــت هــا و زمیــن هــای کشــاورزی اطــراف دریاچــه بــه 
دلیــل شــور شــدن منابــع آبــی و ســطح زمیــن، دیگــر قابلیــت 
کشــت گیــاه را نداشــته باشــد و بــه تدریــج تبدیــل بــه بیابــان 
ــک  ــد از خش ــه داد: بع ــود. وی ادام ــار ش ــرد و غب ــون گ و کان
شــدن تدریجــی روان آب هــای دریاچــه نمــک، بلورهــای نمــک 
ــه  ــا ب ــرما و گرم ــر س ــه در اث ــرار گرفت ــن ق ــطح زمی ــه در س ک
ــه  ــاد ب ــک وزش ب ــا ی ــج شکســته و خــرد مــی شــود و ب تدری
حرکــت درمــی آیــد و مــی توانــد طوفــان هــای نمکــی کــه بــرای 
ســامت انســان هــا بســیار مخــرب اســت را ایجــاد کنــد. گفتنــی 
اســت بســتر دریاچــه نمــک طــی ســال هــای گذشــته بــه دلیــل 
کاهــش شــدید ورودی آب و همچنیــن گرمــای زیــاد بــا خطــر 
ــد در مناطــق  ــن تهدی خشــک شــدن مواجــه شــده اســت و ای
ــه طــور جــدی تــر مشــاهده مــی شــود،  حاشــیه ای دریاچــه ب
هرچنــد بــارش هــای فــراوان بهــار ســال جــاری تــا حــدی ایــن 
ــه تعویــق انداخــت امــا مشــکل همچنــان باقیســت. خطــر را ب

ه ها
علت تعدیل جمعیت »گرگاس« در باغ وحش ارمگون

ــای  ــان آبه ــش و آبزی ــات وح ــر کل دفترحی مدی
داخلــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
تعدیــل جمعیــت گــرگاس در بــاغ وحــش ارم 
بــه منظــور حفــظ گونه هــای ارزشــمند ماننــد 
ــداری  ــت و نگه ــه اس ــورت گرفت ــص ص ــای خال گرگ ه
ازگونه هایــی نظیــر گــرگاس کــه حاصــل تداخــل ژنتیکــی 
ــه  ــی و چ ــتگاه طبیع ــه در زیس ــتند چ ــا هس ــگ ها و گرگ ه س

ــت.  ــرش نیس ــورد پذی ــش م ــاغ وح ــط ب درمحی
بــه گــزارش ایســنا ســید مجیــد خرازیــان مقــدم بــا بیــان اینکــه 
یکــی از اهــداف مدیریــت صحیــح در مراکــز نگهــداری حیوانــات 
و بــاغ هــای وحــش، نگهــداری از گونه هــای ارزشــمند بخصــوص 
ــت  ــراض اس ــر انق ــرض خط ــی در مع ــوری بوم ــای جان گونه ه
ــرد: ســایر  ــد، اظهارک ــت را ندارن ــکان رهاســازی در طبیع ــه ام ک
ــا دارای  ــتند ی ــز هس ــره آمی ــا مخاط ــرای آنه ــه ب ــی ک گونه های
مشــکاتی نظیــر دورگــه بــودن هســتند بایــد یــا جمعیــت آنهــا 
ــش  ــود. وی در بخ ــری ش ــا جلوگی ــر آنه ــا از تکثی ــل و ی تعدی
دیگــری از صحبت هــای خــود گفــت: گــرگاس ازانســان تــرس 

کمتــری دارد و بــا نزدیــک شــدن بــه مناطــق مســکونی موجــب 
هــراس مــردم مــی شــود. نســبت بــه گرگ هــا نیــز پرخاشــگری 
ــی  ــه انســان و ســگ هــای اهل ــد کــه معمــوال ب بیشــتری دارن
ــک شــده و بیشــتر حمــات سگ ســانان وحشــی  بیشــتر نزدی
توســط آنهــا صــورت مــی گیــرد. متاســفانه چــون توســط افــراد 
عــادی تفریــق بیــن گــرگاس و گرگ هــای خالــص ممکــن 
نیســت،این نــوع حملــه هــا بــه گــرگ نســبت داده مــی شــود 
و در نتیجــه بــه افزایــش تعــارض بیــن گــرگ و انســان منجــر 
شــده اســت. از طرفــی حیــات وحــش نیــز از حمــات ایــن نــوع 

ــات در امــان نیســت.  حیوان
مدیــر کل دفترحیــات وحــش و آبزیــان آبهــای داخلــی  ســازمان 
ــوص  ــظ خل ــرای حف ــه داد : ب ــت ادام ــط زیس ــت محی حفاظ
ــط  ــه محی ــا ب ــری از ورود آن ه ــرگ و جلوگی ــه گ ــی گون ژنتیک
ــا  ــر گرگاس ه ــداری، از تکثی ــز نگه ــام مراک ــد در تم ــی بای طبیع
ــا روش یوتانایــز حــذف شــوند  ــزوم ب جلوگیــری و در صــورت ل
ــود  ــود، وج ــداری ش ــد نگه ــص بای ــرگ خال ــه گ ــی ک و در جای

ــی نیســت. ــرگاس پذیرفتن گ
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1۰- محل قوه شــامه - فلز حلبی سازی 

 - ثابت شــده و دارای دلیل

 11- شــهر سوهان - معدن - سردی

12- ســایه و سایه گاه - پشم شتر - 

 باغ انگلیســی - نوعی آرایش مو

13- اثری از اســدی طوسی - پیستی 

 اسکی در تهران

14- حساســیت شدید بدن به یک 
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جدول شماره 1484

 اطالع
 رسانی

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی  موضـوع مـاده 3 قانـون 
ثتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن 
واراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
هیـات   98/۰1/۰۶  –  1398۶۰319۰14۰۰۰۰3 شـمارره 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
مسـتقر  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  اراضـی 
در واحدثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی اقای جـواد کمالی فرزند 
محمدعلـی بشـماره شناسـنامه 1۶9 صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه به 
مسـاحت ۶9۰/۶2 متـر مربـع پـاک ۰ فرعـی از 12۰4 
– اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1 فرعـی از 
14۰4 – اصلـی قطعـه ۶ واقـع در ارضـی گربـه دلفـارد 
جیرفـت بخـش 34 کرمان خریداری از مالک رسـمی 
اقـای حبیـب هللا ناصـری محـرز گردیـده اسـت لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 1۵ 
روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خود به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 
شـد تاریخ انتشـار نوبت اول 98/۰3/28 تاریخ انتشار 

نوبـت دوم 98/۰4/11

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
اول  هیـات   98/۰1/۰۶- شـماره1398۶۰319۰14۰۰۰۰۰9 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای  سـید حمـزه حسـینی کهنـوج فرزنـد 
سـید یوسـف بشـماره شناسـنامه 13صـادره از جیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت29۵/2۰متر 
مربـع پـاک - فرعـی از ۵۷4- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 1 فرعـی از۵۷4- اصلـی قطعـه پنج واقع 
درخیابـان آزادی اراضـی بـاب سـواران سـاردوئیه جیرفت 
بخش34کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای جان 
هللا مشـایخی  محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روزآگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/۰3/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰4/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابر رای 
شـماره1398۶۰319۰14۰۰۰۷2۰ -98/۰2/23 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای روح الـه موحـدی نیافرزند 
محمـد حسـین بشـماره شناسـنامه 2۰۵۵صـادره از یزد 
درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت492/۷۶متر 
و  مفـروز  اصلـی   -9۵۰ از  فرعـی  پـاک-  مربـع 
مجـزی شـده از پـاک -فرعـی از9۵۰- اصلـی قطعـه 
جیرفـت  دلفـارد  بنسـتان  کاکـی  دراراضـی  ۶واقـع 
آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش34کرمـان 
غامحسـین ناصـری محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 1۵ روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/۰3/28-تاریخ 

98/۰4/11: دوم  انتشـار 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :128

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون و  فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1398۶۰319۰14۰۰۰431 -98/۰2/14 هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضی خانم میترا سـادات قرشـی فرزند سـیدکاظم 
بشـماره شناسـنامه ۶8صـادره از جیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت۷۰2/3متر مربـع پاک - 
فرعـی از 1488- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 
-فرعـی از1488- اصلـی قطعـه ۶واقـع دراراضـی مـاغ 
دلفـارد جیرفـت بخش34کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 1۵ 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود  ،دادخواسـت  اعتـراض 
انقضـای  صـورت  در  اسـت  بدیهـی   . نماینـد  تقدیـم 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 
اول:98/۰3/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰4/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :114

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

ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره1398۶۰319۰14۰۰۰1۰۵ -98/۰1/21 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی حوزه علمیه شهرسـتان 
جیرفـت  درششـدانگ سـاختمان حـوزه علمیـه  بـه 
از  فرعـی   - پـاک  مربـع  مسـاحت11۷۷/۶۰متر 
پـاک  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  اصلـی   -۵۷۷
دراراضـی  دوواقـع  اصلـی قطعـه  از۵۷۷-  31فرعـی 
زرکوبـی جیرفـت بخش4۵کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی حـوزه علمیـه  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 1۵ 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
مراجـع  بـه  را  ،دادخواسـت خـود  اعتـراض  تسـلیم 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ 
انتشـار نوبـت اول:98/۰3/28- تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/۰4/11 دوم: 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :14۰

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد 
شـماره1398۶۰319۰14۰۰۰429  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
-98/۰2/14 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی شـورای سیاسـت 
گـذاری ائمـه جمعـه بـه نمایندگـی دفتـر امـام جمعـه 
شهرسـتان جیرفـت  درششـدانگ یـک بـاب خانـه دو 
طبقـه بـه مسـاحت۵۰1/3۵متر مربـع پـاک - فرعی از 
۵۷۷- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک ۵9 فرعی 
از۵۷۷- اصلـی قطعـه دو واقع دراراضـی زرکوبی جیرفت 
بخش4۵کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای سـید 
حسـین رضـوی ابراهیمـی  محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی 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 تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/۰3/28- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/۰4/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :141

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره1398۶۰319۰14۰۰۰۷2۶ -98/۰2/23 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای  ذبیح هللا چلیپا فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 118۷صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب 
خانه مشـتمل بر سـه طبقه به مسـاحت 1442متر مربع 
پـاک - فرعـی از 1۷4- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 31 فرعی از1۷4- اصلی قطعـه یک واقع دراراضی 
بخش34کرمـان  جیرفـت  جبالبـارز  مسـکون  میمـوچ 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای شـیخ فرامـرز کمالـی  
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روزآگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول:98/۰3/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰4/11

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :132

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
اول  هیـات   98/۰1/21- شـماره1398۶۰319۰14۰۰۰94 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای  سـید محمد حسـینی تبار فرزند سـید 
جیرفـت  از  14۷9صـادره  شناسـنامه  بشـماره  حاجـی 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت31۰/۷4متر 
مربـع پـاک - فرعـی از 12۰4- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک - فرعـی از12۰4- اصلـی قطعـه ۶واقـع 
دراراضـی گربه دلفارد جیرفـت بخش34کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای سـید حاجـی روند)حسـینی ( 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روزآگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول:98/۰3/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰4/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :13۵

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

ملک جیرفت 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر 
اول  هیـات  شـماره1393۶۰319۰14۰234۷3  رای 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای  ایمـان رئیسـی نسـب فرزنـد احمـد  
بشـماره شناسـنامه ۶348صادره از کرمان  درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت1۰1/۵۵متر مربـع پـاک 
18۷فرعـی از ۵81- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
- فرعـی از۵81- اصلی قطعه دوواقـع درخیابان ذوالفقار 
–کوچـه 1۷اراضی حسـین آباد جیرفـت بخش4۵کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول:98/۰3/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰4/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :113

مفقـودی

مفقودی- رودبار جنوب  

مفقودی - منوجان 

ــان  ــین 2۰6 آری ــند ماش ــبز وس ــرگ س ب
مدل138۵خاکســتری - متالیــک رنــگ  
به شــماره  موتور1338۵۰۰۰816وشــماره 
پــالک  شــماره  شاســی189۰3۰86به 
ــه  ــه ژال ــق ب ــران 4۵متعل 86ب۵86ای
ــار  ــه اعتب ــود واز درج ــهابی مفق ضیائش

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

ســواری  کمپانــی  وســند  ســبز  بــرگ 
پژو4۰۵مدل1397نقــره ای متالیــک رنــگ بــه 
شــماره  موتور1191294K124وشــماره شاســی
شــماره  بــه   NAAM۰1CE7JK39۵73۰
ــم  ــه قاس ــق ب ــالک 13ق9۵8ایران7۵متعل پ
غالمحســین کهــوری مفقــود واز درجــه اعتبــار 

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

ســند ،کارت پــالک ،پــالک موتور ســیکلت  به 
مــدل موتــور ســیکلت 88وشــماره شاســی 
N2N12۵E882۵99۰ متعلــق بــه کیانــوش 
ــد  ــین ک ــد غالمحس ــن فرزن ــدگاری که مان
ملــی 6۰8۰۰4431۵ مفقــود واز درجــه اعتبار 

ســاقط گردیــده اســت .

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 1۷9 1398۶۰319۰۶2۰۰۰ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم صدیقه دریائی گوکی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۶۰29 صادره 
از گلباف در یک باب خانه به مسـاحت ۵۵۵/۵۷ مترمربع پاک یکفرعی از 12۰۰- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پاک 12۰۰اصلی واقع در گلباف خیابان امام کوچه شـماره ۷ خریداری از مالکان رسـمی شـهربانو مهدی زاده 
و حاجیـه مهـدی زاده محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 1۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.  تاریخ 

انتشـار نوبت اول : 98/4/11- تاریخ انتشـار نوبت دوم : 98/4/2۶
محمد مقصودی رئیس اسناد و امالک گلباف م.الف 473

آگهی اصالحی 
اماکی که در آگهی های پیشـین به شـماره 148۰و14۶8مورخ 98/۰4/۰۵و98/۰3/22روزنامه 
پیـام  کاغـذ وطـن مـورخ 98/۰4/۰۵و98/۰3/22موضوع قانون تعیین تکلیف اشـتباها آگهی 
وبرابـر اختیـارات تفویضـی هیـات های نظارت آگهی هـای آنها تجدید ومهلـت اعتراض برآنها 
از تاریـخ انتشـار بمدت دو ماه می باشـد .برابـر رای شـماره 1398۰319۰۷9۰۰۰۰3۰مـورخ 98/۰1/28هیات اول 
موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک رودبار جنوب تصرفـات مالکانه بامعارض آقای نادعلی شـهریاری سـرحدی فرزند نعمت 
هللا بشـماره شناسـنامه 191۶صـادره از منوجـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 312متـر مربع پاک 
۶9۶فرعـی از 19۰اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب –میش پـدام –انتهای بلوار معلـم –خیابان جدید 
االحداث بخش 4۶قطعه سـه کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای جعفر سـالمی محرز گردیده اسـت .در 

آگهی های منتشـره قبلی نام مالک رسـمی نادعلی شـهریاری سـرحدی درج گردیده بود .
علی رحمانی خالص –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب –م الف :628

آگهی ابالغ اجرائیه   
ــچ  ــدی نم ــهراب احم ــای س ــان )آق ــه خواه ــی ک از آنجای
خوانــدگان  طرفیــت  بــه  درویش(دادخواســتی  فرزنــد 
از  ۵۷فرعــی  پــاک  مالکیــن  )اســامی  محصــور  غیــر 
۵۵۶اصلــی بخــش 34کرمــان – روســتای گردیــن ســاردوئیه(به 
خواســته هــای 1- اثبــات مالکیــت 2- رفــع مزاحمــت 3-الــزام 
خوانــدگان بــه نقــل وانتقــال ســند مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه 
ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کاســه 9۶۰99834813۰۰۵42شــعبه 
ــه  ــل اجرائی ــرح ذی ــه ش ــت وب ــاردوئیه ثب ــش س ــی بخ دادگاه عموم
ــر محصــور  ــت غی ــه عل ــه ب ــه شــماره 981۰4234813۰۰۰۰9صــادر ک ب
بــودن خوانــدگان ودرخواســت خواهــان وحســب دســتور دادگاه طبــق 
ــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت  موضــوع مــاده ۷3قان
در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف 
ــه  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ ــک م ی
وضمــن اعــام نشــانی کامــل خود،نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم 
را دریافــت ودر وقــت مقــرر فــوق جهــت اجــرای حکــم واجــرای مفــاد 
اجرائیــه در دادگاه حاضــر گــردد.- مدیــر دفتــر دادگاه بخــش شــعبه 
ــتان  ــژاد - اس ــی ن ــه رجائ ــاردوئیه – فاطم ــش س ــی بخ دادگاه عموم
ــاردوئیه – دادگاه بخــش  ــت – بخــش س ــتان جیرف ــان – شهرس کرم
ســاردوئیه - بســمه تعالــی - بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
ــه  ــه مربوط ــه شــماره 1398۰21۰۰۰239۶4۶وشــماره دادنام ــه ب مربوط
ــام  ــه انج ــتند ب ــوم هس ــا محک ــوم علیهم 9۷۰99۷34813۰۰۶44محک
تعهــد عرفــی خویــش مبنــی برالــزام انتقــال ســند بــه میــزان ۶۰۰متــر 
ــان  ــش 34کرم ــی بخ ــی از ۵۵۶اصل ــاک ۵۷فرع ــی پ ــع از اراض مرب
ــم  ــور وه ــک مذک ــت از مل ــع مزاحم ــن رف ــان وهمچنی ــام خواه ــه ن ب
چنیــن پرداخــت بالســویه هزینــه کارشناســی وهزینــه دادرســی وفــق 
ــار صــد وشــصت ودو  ــون وچه ــغ شــش میلی ــه مبل ــی ب ــه قانون تعرف
ــت  ــم عشــر دول ــه نی ــال در حــق خواهــان وهــم چنیــن هزی هــزار ری
ــد شــد .  ــرا احــکام محاســبه واخــذ خواه ــرم اج ــره محت توســط دای
ــی بخــش ســاردوئیه  ــر دادگاه بخــش شــعبه دادگاه عموم ــر دفت مدی
– فاطمــه رجائــی نــژاد- محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ 
اجرائیــه :1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده 34 

ــوم  ــرای پرداخــت محک ــی ب ــی (.2-ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
بــه بدهــد .3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم واســتیفا محکــوم 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد .چنانچ ــر باش ــه از آن میس ب
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان اجرایی
ــه  ــول ،ب ــر منق ــول وغی ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی تع
ــوان  ــه هــر عن ــر میــزان وجــوه نقــدی کــه ب طــور مشــروح مشــتمل ب
نــزد بانکهــا وموسســات مالــی واعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
بــه هــر نحونــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت وه ــل وانتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــه  امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــه دادخواســت اعســار ب ضمیم
ــون نحــوه  ــواد 8و3قان ــه بازداشــت میشــود )م درخواســت محکــوم ل
ــه از  ــوم علی ــود داری محک ــی 1394(.4- خ ــت مال ــرای محکومی اج
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ،حبــس 
تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد.)مــاده 34قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 2۰ق.م.ا و مــاده 1۶ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــزه  ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م ــی 1394(۵-انتق مال
ــرای پرداخــت  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ــرار از ادای دی ف
ــا  ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف دی
ــی  ــر دو مجــازات م ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع جــزای نق
ــی 1394(.۶-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــود.)ماده 21 قان ش
ــه شــود آزادی  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ چنانچــه صــورت ام
ــع  ــا تودی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ــوط ب ــدان من ــه از زن محکــوم علی
بــود  خواهــد  علیــه  محکــوم  توســط  معرفــی کفیــل  یــا  وثیقــه 
ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1م .)تبص
ــده کاســه 9۶۰99834813۰۰۵42شــعبه دادگاه عمومــی بخــش  پرون
ســاردوئیه تصمیــم نهایــی بــه شــماره 9۷۰99۷34813۰۰۶44خوهــان 
ــن  ــم پروی ــت خان ــا وکال ــش ب ــد دروی ــچ فرزن ــدی نم ــهراب احم :س
مقبلــی قنــات ســامان فرزنــد نجاتعلــی بــه نشــانی کرمــان –جیرفــت 

ــد  ــتری جدی ــروی دادگس ــتی روب ــهید بهش ــهرک ش ــت ش –جیرف

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

مشاعی 
هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــان  ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ــه ی منطق
پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ب
ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001024345 مرب 1ـ رأی ش
مرضیــه  آقای/خانــم   1397114430001001839 کاســه 
سرســنگی علــی آبــاد فرزنــد محمدجــواد در ســه دانــگ 
بمســاحت  ســاختمان  بــاب  یــک  ششــدانگ  از  مشــاع 
ــی از 10473  ــماره 9 فرع ــاک ش ــع پ ــدانگ 89 مترمرب شش
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت 
مشــاعی صــادره در دفتــر 302 صفحــه 127 طــی ســند قطعــی 
بــه شــماره 77210 مــورخ 1394/11/14 در دفترخانــه 24 قــم. 

)م الــف 843 (
2ـ رأی شــماره 139760330001023378 مربــوط بــه پرونــده 
الــه  نبــی  آقای/خانــم   1396114430001000983 کاســه 
ولمزیــاری فرزنــد عبدالــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــی  ــاک شــماره 10877 اصل ــع پ ــر مرب بمســاحت 78/15 مت
ــه شــماره  ــم. ســند رســمی ب ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی واق
181640 مــورخ 94/08/24 دفترخانــه 3 قــم. )م الــف 639 (

پرونــده  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139760330001019697  3ـ 
کاســه 1395114430001001394 آقای/خانــم حبیــب الــه زنجیرانی 
ــاب ســاختمان  ــد حســنقلی در ششــدانگ یــک ب ــی فرزن فراهان
بمســاحت 163/13 متــر مربــع پــاک شــماره 92 فرعــی از 11395 

اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی 
ــف 748 ( ــه 500. )م ال ــر 656 صفح صــادره در دفت

ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001023560 مرب 4ـ رأی ش
مجتبــی  آقای/خانــم   1397114430001001838 کاســه 
سرســنگی علــی آبــاد فرزنــد محمدجــواد در ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 89 
متــر مربــع پــاک شــماره 9 فرعــی از 10473 اصلــی واقــع در 
ــت مشــاعی صــادره در  ــم. ســند مالکی ــت ق ــک ثب بخــش ی
دفتــر 302 صفحــه 127 طــی ســند قطعــی بــه شــماره 77210 

ــف 844 ( ــم. )م ال ــه 24 ق ــورخ 1394/11/14 در دفترخان م
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده 
ــند  ــرر س ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش ــت پ اس
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــته  ــی داش ــع اعتراض ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت روز آگه
ــت  ــی نوب ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ باش
اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم 
ــس  ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس تس
از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و 
ــی  ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــت  ــح اس ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب آن
کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 1398/03/26
تاریخ انتشار دوم: 1398/04/11

محمدرضا ادیبان 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم            3371

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت 
صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای 
اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 
قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه کلســر ســنگ اصلــی 31 بخــش 16 
گیــان 1- پــاک 4490 مفــروز از 33 و 51 در مالکیــت خانــم بیتــا حیــدری دیلمــی ششــدانگ یــک بــاب خانه مشــتمل بر 
محوطــه  بــه مســاحت 399/54 مربــع از مالکیــت علــی عبدالهــی لیــش لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقوق 
و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از 
تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/11      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل - همایون فالحتکار    3850

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

سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه  اســناد و 
امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا  مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 
عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه کلنــادان ســنگ اصلــی 74 بخــش 16 
گیــان 1-پــاک  35 مفــروز از 2 در مالکیــت آقــای محمــد مهــدی 
شمســی اردکانــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری 
احداثــی بــه مســاحت 330/23 مربــع از مالکیــت  محمــد نبــات پــور 
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و  مــدت یــک مــاه ب
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک از تقاضــای مــدت قان

ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/11      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

3851  همایون فالحتکار    

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

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
ــه  اســناد و  ــا ارائ مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا  مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 
آگهــی مــی گــردد. قریــه ســیاهکل محلــه ســنگ اصلــی 98 بخــش 16 
گیــان   1-پــاک 833 مفــروز از 114 در مالکیــت آقــا علــی عباســی 
ــه  ــی ب ــای احداث ــر بن ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــا ششــدانگ ی کی
مســاحت 248/18 مربــع از مالکیــت رمضانعلــی گلــی تاجانــی لــذا هــر 
کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
ــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد  ب
مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای 
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/11      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار    3856

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیاهکل 

ــدود  ــد  ح ــی تحدی ــت آگه ــون ثب ــاده 14 قان ــتور م ــق دس طب
عمومــی قســمتی از امــاک بخــش 16 گیــان بــه شــرح زیــر 
آگهــی مــی گــردد.1- پــاک ثبتــی 388 مفــروز از 38 ســنگ 
اصلــی 95 در مالکیــت آقــای نیکنــام هادیــان ســیاهکل محلــه 
ششــدانک یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری به 
مســاحت 4346/03 متــر مربــع تاریــخ تحدیــد حــدود 98/5/7 
روز دوشــنبه ســاعت 9 صبــح  لــذا بــه موحــب مــاده 14قانــون 
ثبــت امــاک بدیــن وســیله بــه صاحبــان امــاک فــوق  الذکــر و 
مجاوریــن آنهــا اعــام مــی شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن  آگهــی در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه هــر یــک 
از صاحبــان امــاک و یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تحدیــد 
ــاک  ــت ام ــون ثب ــاده 15 قان ــق م ــد مطاب ــر نباش ــدود حاض ح
آنهــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود 
ــه حــدود و حقــوق  خواهــد شــد. اعتــراض اشــخاص نســبت ب
ــر طبــق مــاده 20 قانــون  ــا پاکهــای مــورد تحدیــد ب ارتفاقــی ب
ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود و تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی 
بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه  خواهــد شــد توضیــح اینکــه طبــق 
ــه  ــراض ب ــاده واحــد مورخــه  73/03/25 اعت ــل م تبصــره2 ذی
تقاضــای ثبــت و تحدیــد حدود)موضــوع مــواد 16 و 20 قانــون 
ثبــت( توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجعــه 

ذیصــاح قضایــی صــورت مــی پذیــرد.
تاریخ انتشار: 98/4/11

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
3854 همایون فالحتکار    

آگهی اصالحی
ــه روزنامــه هــای آوای شــمال و ســوال  پیــرو آگهــی هــای شــماره هــای 1197/4282 مــورخ 97/12/04 -98/01/22 ب
جــواب در خصــوص ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان مســکونی تحــت پــاک 1547 ســنگ اصلــی 
11 مفــروز از 351 بــه مســاحت 506/58 متــر مربــع بــه  مالکیــت غامرضــا تقــوی ســیاهکلی بدینوســیله بــه اطــاع مــی 
رســاند مبنــی براشــتباه بــوده و صحیــح آن ششــدانگ غامرضــا تقــوی ســیاهکلی بــه مســاحت 506/58 متــر مربــع 
تحــت پــاک شــماره 1547 مفــروز از 263 ســنگ اصلــی 11 بخــش 16 گیــان در مالکیــت غامرضــا تقــوی ســیاهکلی 
صحیــح مــی باشــد. لــذا مراتــب در  یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی نســبت بــه مــورد تقاضــای فــوق 
اعتراضــی داشــته باشــد مــی توانــد واخواهــی خــود را از تاریــخ انتشــار بــه مــدت ســی روز بــه ایــن اداره و گواهی مشــعر 
بــه تنظیــم یــا تقدیــم دادخواســت از مراجــع ذیصــاح قضایــی ارایــه دهــد بدیهــی اســت در صــورت ســپری مــدت آگهی 

اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد نشــد.تاریخ انتشــار:98/04/11
3855 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار     



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1484 | سه شنبه  11 تیر 1398 021-88019846

7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

پیش بینی برداشت 19 هزار تن گندم در خاش
مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: برداشت محصول گندم از سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی گندم در شهرستان خاش آغاز شد .  کبدانی 

افزود: برداشت این محصول تا پایان تیر ادامه دارد . کبدانی با بیان اینکه متوسط میزان برداشت گندم در هر هکتار سه تن است پیش 
بینی کرد؛ تا پایان فصل برداشت ، 19 هزار تن گندم در شهرستان خاش برداشت شود . وی همچنین گفت: در چند روز گذشته هزار و 

2۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز گندمکاران این شهرستان از سوی تعاون روستایی و اداره غله خریداری شده است . 

اســتان  مالیاتــی  امــور  کل  مدیــر  مهدلــو  بهــروز   
ــا حضــور  ــاه ب ــر م ــراه ســوم تی ــت هم ــان و هیئ اصفه
در ذوب آهــن ضمــن دیــدار و تبــادل نظــر بــا مهنــدس 
منصــور یــزدی زاده مدیــر عامــل شــرکت از خــط تولیــد 

ــد . ــد کردن ــی بازدی ــم صنعت ــع عظی ــن مجتم ای
مهنــدس یــزدی زاده مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان 
ــه  ــوم جامع ــه عم ــق ب ــات را متعل ــدار مالی ــن دی در ای
و حــق النــاس دانســت و افــزود : همــه بایــد بــه 
نهادینــه شــدن فرهنــگ مالیاتــی در کشــور کمــک 

ــم . کنی
مدیــر عامــل ذوب آهــن ، فراینــد تولیــد بــه روش 
هــای کــوره بلنــد و کــوره قوســی را یــادآور شــد و 
تصریــح کــرد : بــا توجــه بــه یارانــه حامــل هــای 
ــرد  ــی گی ــق م ــوس تعل ــوره ق ــه روش ک ــه ب ــرژی ک ان
بــه ازای هــر کیلــو تولیــد 9 هــزار ریــال بیشــتر از 
روش کــوره بلنــد از ایــن یارانــه هــا بهــره منــد هســتند 
ــه ذوب آهــن  ــذا انتظــار داریــم دولــت نیــز نســبت ب ل
اصفهــان نــگاه حمایتــی متفــاوت تــری داشــته باشــد.
بــه  کشــور  ســنگ  زغــال  معــادن  وابســتگی  وی 
ذوب آهــن اصفهــان را یــادآور شــد و تاکیــد کــرد: 
ــدف  ــد را ه ــش تولی ــد افزای ــد 2۰ درص ــال جدی در س
ــد  ــد ش ــث خواه ــدف باع ــن ه ــه ای ــم ک ــذاری کردی گ
ــدی   ــز 2۰ درص ــور نی ــنگ کش ــال س ــادن زغ ــد مع تولی

ــد. ــش یاب افرای
ــن  ــه ذوب آه ــن ک ــان ای ــا بی ــزدی زاده ب ــدس ی مهن
تولیــدی  هــای  کارخانــه  از  ای  مجموعــه  اصفهــان 
اســت کــه در کنــار هــم قــرار دارندگفــت: بخــش هــای 
بســیار کمــی از ایــن مجموعــه آالینــده محســوب مــی 
شــوند و منصفانــه نیســت در عــوارض آالیندگــی تمــام 
قســمت هــای ذوب آهــن اصفهــان را آالینــده در نظــر 

ــد. بگیرن
اســتان  مالیاتــی  امــور  کل  مدیــر  مهدلــو  بهــروز 
آهــن  ذوب  تعامــل  دیــدار  ایــن  در  نیــز  اصفهــان 
اصفهــان بــا اداره کل امــور مالیاتــی اســتان را مطلــوب 
امــروزه  خوشــبختانه  و گفــت:  دانســت  ســازنده  و 
ــی  ــاب مالیات ــت مفاصاحس ــات و دریاف ــت مالی پرداخ
ــک افتخــار محســوب  ــا ی ــرای ســازمان و شــرکت ه ب

ــود ــی ش م
ــق  ــرای رون ــی ب ــای مالیات ــوق ه ــریح مش ــا تش وی ب
ــان در  ــی اصفه ــور مالیات ــه ام ــزود: مجموع ــد ،اف تولی
ــی  ــوع حمایت ــه بســته هــای متن ــا ارائ ــاش اســت ب ت
ــژه ذوب آهــن  ــه وی ــزرگ ب ــه تولیــد شــرکت هــای ب ب

ــود. ــک ش ــان کم اصفه
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان پیشــینه 
را  توســعه صنعتــی کشــور  در  اصفهــان  آهــن  ذوب 
درخشــان توصیــف کــرد و گفــت: احــداث بیــش از 1۶ 
هــزار هکتــار جنــگل دســت کاشــت توســط ذوب آهــن 
ــن  ــداری ای ــه نگه ــد هزین ــت و بای ــل اس ــل تجلی قاب
ــوارض  ــا ع ــط ب وســعت فضــای ســبز در مباحــث مرتب

ــود. ــاظ ش ــی لح آالیندگ

رئیــس اتحادیــه کیــف و کفــش چــرم 
ــته  ــن رس ــه ای ــان اینک ــا بی ــدان ب هم
ــکل  ــد مش ــی می توان ــه تنهای ــغلی ب ش
اشــتغال اســتان را برطــرف کنــد، گفــت: 
و  قدیمــی  ســابقه  بــا  خوشــبختانه 
ــه  ــی ک ــه و خوب ــا تجرب ــتادکاران ب اس
داشــته در حــال حاضــر 1۰۰۰ واحــد 
ــا ۶۰۰۰  ــرم ب ــش چ ــف و کف ــد کی تولی
نیــروی کار در همــدان مشــغول بــه 

ــت. ــت اس فعالی

احمدگازرانــی شــامگاه گذشــته در آئیــن 
تولیــد  کارخانــه  بزرگتریــن  افتتــاح 
کفــش زنانــه غــرب کشــور در شــهر 
همــدان، اظهــار کــرد: نخســتین کارخانــه 
ــی  ــه صــورت ماشــینی و صنعت چــرم ب
در ســال 1311 در راســتای تأمیــن چــرم 
ــه تمــام  ــا هــدف صــادرات ب کشــور و ب

ــدان ایجــاد شــد. ــا درشــهر هم دنی
وی بــا بیــان اینکــه همــدان بــه عنــوان 
قطــب چــرم در کشــور مطــرح بــود، 

افــزود: در صورتــی کــه بــه آمــوزش 
ایــن رســته توجــه شــود بــه طــور 
قطــع ظرفیــت اشــتغال صنعــت کیــف 
ــر افزایــش خواهــد  ــه 2 براب و کفــش ب

ــت. یاف
ــی  ــروز خریداران ــه داد: ام ــی ادام گازران
از شــهرهای مختلــف کشــورمان و از 
کشــورهای مختلــف از جملــه عــراق، 
پاکســتان، کردســتان عــراق، افغانســتان 
ــدات اســتان  ــه تولی ــرای تهی ــان ب و لبن
حضــور  اســتان  ایــن  در  همــدان 
می یابنــد کــه بایــد از ایــن فرصــت 
بــه دســت آمــده بــرای ارتقــاء کیفیــت 
جــذب  و  تولیــد  رونــق  افزایــش  و 

ــم. ــاش کنی ــد ت ــای جدی بازاره

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت: 

ــنبه  ــگاوات روز دوش ــزار و 8 م ــت ه ــرف هش ــا مص ب

 91۷ و  هــزار  هفــت  پیــک  از  بــار  ســومین  بــرای 

ــم. ــرده ای ــور ک ــال 9۷ عب ــگاوات س م

ــنبه  ــت: روز دوش ــار داش ــزرگ اظه ــت ب ــود دش محم

ــا مصــرف هشــت هــزار و 8 مــگاوات  ــه جــاری ب هفت

نســبت بــه مصــرف هفــت هــزار و 14۵ مــگاوات 

مــدت مشــابه در ســال قبــل رشــدی 1۰.۷ درصــدی در 

ــت. ــرف رخ داده اس مص

وی بــا بیــان اینکــه افزایــش محســوس دمــا در 

چنــد روز اخیــر باعــث شــده تــا مصــرف بــرق در 

ــای  ــزارش ه ــرد: گ ــح ک ــدار افزایشــی باشــد، تصری م

هواشناســی نشــان مــی دهــد کــه تیــر و مــرداد مــاه 

ــت  ــا مدیری ــت ب ــت و الزم اس ــم داش ــی خواهی گرم

مصــرف از پربــاری شــبکه در زمــان هــای طوالنــی 

ــی از  ــیب ناش ــار آس ــزات دچ ــا تجهی ــود ت ــته ش کاس

ــوند. ــدت نش ــی م ــاری طوالن پرب

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 

ــی را  ــر آمادگ ــتان حداکث ــرق خوزس ــت ب ــزود: صنع اف

ــن  ــا ای ــترکین دارد ب ــه مش ــانی ب ــت رس ــرای خدم ب

ــز  ــدگان نی ــرف کنن ــاری مص ــکاری و همی ــود هم وج

نقــش تعییــن کننــده و عامــل اصلــی در عبــور از 

ــود. ــد ب ــرم خواه ــل گ فص

دشــت بــزرگ بــا بیــان اینکــه از ســازمان هــای 

دولتــی مــی خواهیــم تــا درســت مصــرف کــردن بــرق 

را ســرلوحه قــرار دهنــد، تاکیــد کــرد: یکــی از راه 

هــای مدیریــت مصــرف کاهــش ســاعات اداری بــوده 

و ایــن طــرح تنهــا مختــص اســتان خوزســتان نیســت 

و تاکنــون در 28 اســتان کشــور اجرایــی شــده اســت.

وی از همــه مشــترکین و همراهــان صنعــت بــرق 

هــای  خاموشــی  از  جلوگیــری  بــرای  خواســت 

ــاعت  ــرف ) س ــای اوج مص ــاعت ه ــته، در س ناخواس

13 تــا 1۷ و 2۰ تــا 23( از وســایل برقــی پــر مصــرف 

اســتفاده نکننــد و اســتفاده از آهــا را بــه ســاعتی 

دیگــر منتقــل کننــد.

 فعالیت 1000 واحد تولید کیف و کفش 
چرم در همدان

 مصرف برق خوزستان در مدار 8 هزار مگاواتی 
و عبور از  پیک سال گذشته

فرآوری سنتی زردآلو 
در بهشت گمشده اردکان

بهشـت گمشـده شـهرت یكی از روسـتاهای خوش  آب و هوای شهرسـتان خشـك 
و كویـری اردكان اسـت كـه ایـن روزهـا بـا آغاز برداشـت محصـول زردآلو و فـراوری 
سـنتی آن رونـق بیشـتری بـه خود گرفتـه اسـت.زردآلو یكی از میوه های تابسـتانی 
در اقصـی نقـاط ایـران اسـت ولـی به بار نشـاندن آن در اسـتان كویری یـزد جلوه گر 
تـاش و کوشـش مـردان و زنـان ایـن خطـه به رغـم محدودیت هـای كم آبـی و 
خشكسالی هاست.شـاید عمدتـًا زردآلوی اسـتان یزد را به محصـول زودرس منطقه 
فراغـه در شهرسـتان ابركوه بشناسـند ولـی این محصول در بسـیاری از دیگر مناطق 
خـوش آب و هـوای یـزد ماننـد روسـتای انجیرآونـد اردكان نیـز می رویـد و منبـع 
درآمـد مهمی برای اهالی این روستاهاسـت.البته روسـتای انجیرآونـد در فاصله ۶٣ 
کیلومتـری شـمال شـرقی اردکان كـه در سـال های اخیر به »بهشـت گمشـده« نیز 
شـهره شـده و از تفرجگاه های اردكان نیز به شـمار می آید، از تنوع محصولی و آب و 
هوایی متفاوتی برخوردار اسـت.هرچند این روسـتا دارای درختان گردو، بادام، انگور، 
آلبالـو و انجیـر اسـت ولـی عمده تولید باغی این روسـتا زردآلوسـت كـه از دیرباز به 
عنـوان محصـول اصلـی در ایـن روسـتا به شـمار می رفتـه اسـت.»جال گنجی فر« 
یکـی از اهالی این روسـتا كه در سـال های گذشـته دهیـار انجیراوند نیز بوده اسـت، 
در این رابطه می گوید: سـطح زیر کشـت زردآلوی انجیراوند تقریبا 4۰ هکتار اسـت 
کـه بـا تـاش مردان و زنان زحمتکش این روسـتا، این روزها به بار نشسـته اسـت.

مازندران 

کارمندان و بازنشستگان 
وزارت راه و شهرسازی، تسهیالت می گیرند

مهــدی عبــوری در بازدیــد از اداره 
رفــاه ســتاد وزارتخانــه از امضــای 
ــت  ــا بانک هــای مل ــه ب تفاهمنام
تخصیــص  بــرای  مســکن  و 
تســهیات بــه کارکنــان و بازنشســتگان ســتادی و اســتانی 
ایــن وزارتخانــه خبــرداد و دســتور پیگیــری دیگــر اموررفاهی 

ــرد ــادر ک ــازی ص ــان وزارت راه و شهرس ــرای کارکن ــز ب را نی
 مهــدی عبــوری، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی 
وزارت راه و شهرســازی در بازدیــد ســرزده از اداره رفــاه ایــن 
وزارتخانــه بــه پیگیــری  امــور رفاهــی کارکنــان ایــن وزارتخانه 

به خصــوص وضعیــت متقاضیــان تســهیات پرداخــت.
عبــوری در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه بایــد همــه افــرادی که 

از طریــق اداره رفــاه ایــن وزارتخانــه بــرای دریافــت تســهیات 
ــد وام  ــن بتوانن ــان ممک ــن زم ــتند، کوتاه تری ــت هس در نوب
خــود را دریافــت کننــد، گفــت: بــا امضــای تفاهمنامهــای کــه 
بیــن بانک هــای ملــت و مســکن بــا وزارت راه و شهرســازی 
منعقــد شــده، اعتبــارات الزم بــرای پرداخــت تســهیات بــه 
اعضــای ســتادی، بازنشســتگان و همچنیــن کارکنــان ادارات 
اســتانی کــه زیــر مجموعــه وزارتخانــه هســتند، تامیــن شــده 

اســت.
ــن از  ــانی همچنی ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
تــاش جــدی بــرای فعــال کــردن تعاونــی مســکن کارکنــان 
وزارت راه و شهرســازی خبــر داد و افــزود: بــه زودی فعالیــت 
ایــن تعاونــی آغــاز و ثبــت نــام از متقاضیــان آغــاز می شــود.

وی در گفت وگــو بــا کارکنــان اداره رفــاه بــا تاکیــد بــر  
اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود بــرای ارائــه خدمــات بهتــر 
ــای وزارت  ــع بیمه ه ــرای تجمی ــری ب ــان، از پیگی ــه کارکن ب
ــن  ــه ای ــازمان های زیرمجموع ــه س ــازی و هم راه و شهرس

ــر داد. ــه خب وزارتخان
ــوزه  ــدان ح ــی از کارمن ــواالت یک ــه س ــخ ب ــوری در پاس عب
ســتادی وزارتخانــه در خصــوص تفــاوت حقــوق ایــن 
وزارتخانــه بــا دیگــر وزارتخانه هــا و برخــی دســتگاه ها،  
اظهــار داشــت: موضــوع حقــوق کارمنــدان و جزئیــات آن در 
ــه و ســازمان اداری و اســتخدامی  چلســات ســتاد وزارتخان
کشــور بــا حضــور جمشــيد انصــاري، معــاون محتــرم رئيس 
جمهــور و رئيــس ســازمان اداري و اســتخدامي كشــور 

ــری شــده اســت. پیگی
معــاون وزیــر راه وشهرســازی در ادامــه از پیگیــری موضــوع 
افزایــش اعتبــارات و مــوارد قانونــی پیش بینــی شــده بــرای 
ــه و  ــازمان برنام ــق س ــان از طری ــی کارکن ــش دریافت افزای
بودجــه كشــور خبــر داد و تاکیــد کــرد: اگــر چــه تنگناهــای 

ــا  ــود پیگیری ه ــن وج ــا ای ــود دارد و ب ــت وج ــی در دول مال
ــرای  ــا شــرایط بهتــری را ب ــه صــورت جــدی ادامــه دارد ت ب

کارکنــان فراهــم کنیــم.
ــع تبعیــض در  ــر رف ــوری در بخشــی از ســخنان خــود ب عب
میــران دریافــت تســهیات بیــن مدیــران و کارکنــان و حذف 
برخــی دریافتی هــای مضاعــف مدیــران، همچــون حــق آمــد 
و شــد و هزینــه غــذا در صــورت اســتفاده از خــودرو دولتــی و 

دریافــت غــذا تأکیــد کــرد.
ــع انســانی  ــدار معــاون توســعه مدیریــت و مناب در ایــن دی
ــتورهای  ــرای دس ــر اج ــد ب ــا تاکی ــازی ب وزرات راه و شهرس
داده شــده در ماه هــای گذشــته، خواســتار گزارش دهــی اداره 

رفــاه شــد.
در ایــن بازدیــد ســرزنده کــه حــدود دو ســاعت طــول کشــید 
ــته های  ــکات و خواس ــان مش ــه بی ــان ب ــدادی از کارکن تع
خــود پرداختنــد و خواســتار اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی 
ــای  ــان از مزای ــدی بیشــتر کارکن ــره من ــرای اســتفاده و به ب

رفاهــی شــدند.

معرفی رئیس حراست 
اداره کل راه و شهرسازی 

استان کرمان
در مراسـمی بـا حضور معاون مرکز حراسـت 
وزارت راه و شهرسـازی رئیس حراسـت اداره 
کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان معرفـی 
اطـاع  و  ارتباطـات  اداره  گـزارش  شـد.به 
اسـتان  و شهرسـازی  راه  اداره کل  رسـانی 
اسـناد،  معـاون  مراسـم  ایـن  در  کرمـان، 
طـرح و هماهنگـی امور اسـتان هـای مرکز 
حراسـت وزارت راه و شهرسـازی بـا اشـاره 
بـه گسـتردگی حـوزه فعالیـت ادارات راه و 
شهرسـازی، حراست را منشا تصمیم سازی 
در ایـن مجموعه خواند و مدیریت جهادی و 
انقابی، شـفاف سـازی، فراهم کردن اسباب 
شـفاف سـازی و توجه به معنویـت و اخاق 
را از مهـم ترین انتظـارات از این حوزه عنوان 
کرد.ارسـان مالکـی گفت:  القـاء ناکارآمدی 
نظـام اداری کشـور بـه عنوان پیشـانی نظام 
سیاسـی، از مشـکات بـزرگ نظـام اداری 
اسـت که تقویـت کارآمدی نظـام مدیریتی، 
وفـاق عمومـی، همگرایـی و همدلـی بخش 
هـای مختلـف اداری و پرهیز از تفکر جزیره 
ای راهـکار رفـع ایـن معضـل اسـت.وی بـر 
لـزوم توجـه بـه حـذف فرایندهـای اضافی، 
تخصصـی،  و  مسـتمر  نظـارت  آمـوزش، 
تصحیـح خطاهـا و بـا نـگاه حـل مسـاله 
بـه مشـکات نگریسـتن در سـطح ادارات 
تاکیـد کـرد و افـزود: اعتـای مهندسـی و 
نظارت بر سـاخت و سـازها بیش از گذشـته 
بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.مدیـرکل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمـان هم با برشـمردن 
فعالیـت هـای ایـن اداره کل و بیـان اینکـه 
این اسـتان دارای بیشـترین میـزان بزرگراه 
در کشـور اسـت، از عـزم جزم ایـن مجموعه 
در مبـارزه بـا متصرفان اراضـی دولتی گفت.
محمدمهدی بلـوردی تصریح کرد: راه اندازی 
بانـک اراضی واگذار شـده جهـت طرح های 
مختلف صنعتی، آموزشـی و ورزشـی توسط 
ایـن اداره کل بـه منظور شناسـایی اراضی که 
طرحـی بر روی آن ها اجرا نشـده، و بازپس 
گیـری ایـن زمین ها و تحویل به متقاضیان 
واقعـی طـرح ها از مهـم ترین فعالیت های 

ایـن اداره کل در بخـش واگـذاری اسـت.
در پایـان ایـن مراسـم آقـای پیـام موسـی 
پـور به عنـوان رئیس حراسـت اداره کل راه و 

شهرسـازی اسـتان کرمـان معرفی شـد.

مدیر کل امور مالیاتی کرمان 
استان اصفهان:

امور مالیاتی اصفهان  به تولید 
ذوب آهن کمک می کند

ورود مبتکرانه آب منطقه ای البرز
به ذخیره سازی روان آب ها

تالش سازمان های آب و حفاظت محیط زیست  برای عبور از مرحله خشکسالی به سبزینگی 

حرکـت بـه هنـگام برخـی دسـتگاه هـای 
منطقـه  آب  شـرکت  جملـه  از  مسـئول 
بـارش سـیابی  اوج  در  البـرز  اسـتان  ای 
و  سـتودنی  اقدامـی  بایـد  را  بهارامسـال 
مبتکرانـه دانسـت، برنامـه ای کـه اکنـون 
بـه نقشـه راه بـرای نجات سـفره هـای زیر 
زمینی اسـتان و کشـور تبدیل شـده اسـت.
جـاری،  زراعـی  سـال  خـوب  بارش هـای 
مرحمـی بر زخم های عمیق حدود سـه دهه 
کـم بارشـی و خشکسـالی کشـور و اسـتان 
البـرز به شـمار مـی رود، نزوالتی کـه اگر چه 
به یکباره سـیل بـه راه انداخت اما بسـیاری 
از تاالب هـا و رودخانه هـا را احیا کـرد. دراین 
میـان زخم سـفره های زیـر زمینی کشـور و 
اسـتان البرز آنچنان عمیق و دردناک اسـت 
کـه بـه ایـن سـادگی قابـل التیـام و درمان 
نیسـت. از دیگر سـو سـیل ویرانگر نـوروز و 
بهـار 98 اگرچـه همـه دسـتگاه های اداری و 
اجرایـی کشـور را درگیـر مهار و امدادرسـانی 
از  کـرد امـا برخـی دسـتگاه های اجرایـی 
جملـه شـرکت آب منطقـه ای البـرز در کنار 

امـداد و نجـات مـردم، حرکتـی جهـاد گونه 
در امتـداد رسـالت خویـش آغـاز کردند و به 
عبارتـی بارش هـای سـیابی را بـه فرصتـی 
تجربـه  و  تبدیـل  سـفره ها  نجـات  بـرای 
جدیـدی را پیـش روی همـگان قـرار دادند. 
حرکـت از آنجـا شـروع شـد کـه رودخانـه 
کردان شهرسـتان سـاوجباغ استان طغیان 
بسـیاری  می توانسـت  سـیابی کـه  کـرد، 
از مناطـق شـهری و روسـتایی را تخریـب 
کنـد امـا دسـتگاه های اجرایـی بـا حمایـت 
اسـتانداری البـرز، فرمانـداری سـاوجباغ و 
شـرکت آب منطقـه ای البـرز، سـیاب ها را 
به سـمت شـن چاله هـای مخروبـه و فعال 
سـرازیر کرد.میلیون هـا متـر مکعـب آب به 
سـفره های زیرزمینـی البـرز در دشـت های 
سـاوجباغ و نظرآبـاد تزریـق شـد، اقدامـی 
کـه اگر چـه برای سـیرآب کردن زیـر زمین 
کافـی نبـود اما شـروع یک برنامـه علمی و 
عملـی که بسـیاری از کارشناسـان و دغدغه 
منـدان انتظـار آن را می کشـیدند، کلیـد زد. 
دشـت های سـاوجباغ و نظرآبـاد سـال ها 

بـود کـه بـه انـدازه بهـار امسـال رنـگ آب را 
به چشـم خـود ندیـده بودند و حتـی تاالب 
1۰ هـزار هکتـاری صالحیـه نظرآبـاد هـم به 
جمع دشـت های خشـکیده کشـور پیوست 
امـا نـزول رحمـت الهـی در بهـار 98 حیـات 
و نشـاط دوبـاره به ایـن مناطـق بازگرداند.در 
ایـن میـان آنچـه می بایسـت حافـظ آب و 
خـاک در برابـر خشـکیدگی و کمـی بارشـی 
از  باشـد، دسـتگاه های اجرایـی و متولـی 
جملـه سـازمان های آب، جنگل هـا، مراتـع 
و آبخیـزداری و حفاظـت محیط زیسـت در 
کنـار عـزم همگانی اسـت تـا بتوان کشـور را 
از مرحله خشکسـالی به سـبزینگی گذشته 
بازگرداند.اگرچـه خشکسـالی و کـم بارشـی 
در قبالـه تاریخـی ایـران ثبـت وضبط شـده 
و پدیـده تغییـر اقلیـم مزیـد برعلت اسـت 
ایـن عـزم و تفکـر خاقانـه مردمـان  امـا 
کـه  اسـت  سـرزمین  ایـن  سـختکوش 
می توانـد اراضـی، کوه هـا و دشـت ها را در 
وقـت بحـران محفوظ بـدارد. تجربـه زیانبار 
ریزگـرد و گـرد وغبـار چنـد سـالی اسـت 

کـه منطقـه را بـه سـتوه آورده و از طبیعـت 
گرفتـه تا حیات انسـانی، جانـوری و گیاهی 
را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.با ایـن حال 
تنهـا بـا حرکـت علمـی، خرد جمعـی و عزم 
همگانـی می توان کنش هـای طبیعت مانند 
خشکسـالی، سیل و سـایر موارد را مدیریت 
کـرد. اکنون چند ماهی اسـت که طرح های 
شـرکت آب منطقه ای اسـتان البـرز با محور 
ذخیـره سـازی و تقویـت سـفره های زیـر 
زمینـی آغـاز شـده کـه می توانـد راهـکاری 
بـرای کل  نجاتبخـش  نسـخه ای  و  مؤثـر 
کشـور باشـد.به همین دلیل بـرای انعکاس 
فراگیـر ایـن موضـوع شـرکت آب منطقه ای 
اسـتان البرز روز پنجشـنبه اردوی رسـانه ای 
بـرای خبرنـگاران و تشـریح فعالیت هـای 
ایـن مجموعه در زمینه طـرح تغذیه آبخوان 

هشـتگرد برگـزار کرد.

ویژگی های طرح
طـرح تغذیـه آبخـوان هشـتگرد همانطـور 
کـه در بـاال اشـاره شـد در ماه هـای اخیـر 
آغـاز شـده، طرحی کـه در مرحله نخسـت 
بـه  بکاهـد و  از سـیل مخـرب  توانسـت 
زمینـی  زیـر  خالـی  سـفره های  تقویـت 
کمـک کنـد. آنطور که کارشناسـان شـرکت 
می گوینـد، گسـتره  البـرز  منطقـه ای  آب 
طـرح وسـیع بـوده و در ابعـاد مختلـف 
پیگیـری و بـا جدیـت اسـتمرار می یابـد. 
عـزم شـرکت آب منطقـه ای البـرز بـرای 
توسـعه و گسـترش ایـن طـرح آنچنـان 
جزم اسـت کـه بخش عمـده فعالیت های 
خـود را بـر تکمیـل حلقه هـای آن معطوف 
داشـته اسـت. در تشـریح جزئیات طرح، 
احـداث سـد، مخـازن ذخیـره روان آب هـا 
بـرای  آب  تزریقاتـی  رگه هـای  ایجـاد  و 
سـفره های زیرزمینـی اسـتان البـرز پیش 
بینـی شـده اسـت. علی مظفریـان معاون 
طرح توسـعه شـرکت آب منطقـه ای البرز 
در ایـن بازدیـد بـه خبرنـگاران گفـت: در 
تأمیـن  آبخـوان هشـتگرد  طـرح تغذیـه 
منابع آب کشـاورزی، صنعتی، آشامیدنی و 
تقویـت سـفره های زیر زمینی دیده شـده 
اسـت.وی ادامـه داد: ابعـاد ایـن طرح 2۵ 
کیلومتـر در 2۵ کیلـو متـر بـوده کـه از رگه 
حیاتـی منطقـه به شـمار مـی رود و در این 

طـرح از طریـق نفـوذی کـه آب بـه داخـل 
آبخـوان می کنـد بقیـه سـال هـم می توان 
از آب اسـتفاده کرد.مظفریـان گفـت: اگـر 
چـه در سـال زراعـی جـاری بارندگی هـای 
فراوانـی داشـتیم اما حدود 2 هفته اسـت 
دشـت های  در  شـده  انباشـت  آب  کـه 
سـاوجباغ خشک شده اسـت واین نشان 
می دهـد کـه بایـد آب هـا را بـه سـفره های 
زیـر زمینـی انتقـال داد تـا عمـل تبخیـر 
کمتر شـود.وی ادامه داد: برهمین اسـاس 
عملیات تغذیه مصنوعی سـفره ها را شروع 
کـرده ایـم و ایـن عملیـات برای اسـتفاده 
اسـت.  منطقـه  فصلـی  سـیاب های  از 
مظفریـان اظهار داشـت: سـازه هایی مانند 
حوضچه هـا و اسـتخر احـداث یـا پیـش 
بینی شـده تا بتوان آب های سـطحی را به 
سـمت زیر زمیـن هدایـت کـرد. وی ادامه 
داد: ایـن حوضچه ها بـرای کم کردن حجم 
سـرعت آب و باال بردن سـطح نفوذ پذیری 
زمیـن اسـت و تـاش برایـن اسـت کـه تا 
پایـان امسـال از مجمـوع پنـج حوضچـه 
در دسـت احـداث، سـه حوضچـه بـه بهره 
بـرداری برسـد. وی ادامـه داد: هرکـدام از 
حوضچه هـا در هـر مرحلـه چیـزی ماننـد 
3۰۰ تـا ۵۰۰ هـزار متـر مکعـب حجـم آب 
می کننـد  نگهـداری  خودشـان  داخـل  در 
وحـدود یـک روز طـول می کشـد کـه ایـن 
حجـم آب بـه داخـل زمین نفوذ پیـدا کند. 
معـاون شـرکت آب منطقه ای البـرز گفت: 
ظرفیـت نفـوذ پذیـری ایـن حوضچه هـا 
حـدود 12 میلیـون متر مکعب پیش بینی 
شـده است. وی بیان داشـت: حفاری چاه 
بـرای ذخیـره سـازی ۵۰۰ هـزار مترمکعب 
آب از طرح هـای در دسـت اقـدام اسـت. 
معاون طرح توسـعه شـرکت آب منطقه ای 
تغذیـه  طـرح  اجـرای  در  البرزگفـت: 
از معـادن و  مصنوعـی دشـت هشـتگرد 
شـن چاله های شهرستان سـاوجباغ برای 
ذخیـره سـیاب ها اسـتفاده خواهیـم کرد. 
وی افـزود: در زمـان بارش هـای سـیابی 
بخشـی از آب بـه سـفره های زیـر زمینـی 
و بخشـی بـه داخـل رودخانه هـا هدایـت 
می شـود کـه در ابعـاد مختلف جریـان آب 

کنتـرل خواهد شـد.

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیاهکل 

ــدود  ــد  ح ــی تحدی ــت آگه ــون ثب ــاده 14 قان ــتور م ــق دس طب
ــر  ــه شــرح زی عمومــی قســمتی از امــاک بخــش 16 گیــان ب
ــنگ  ــروز از 157 س ــی 683 مف ــاک ثبت ــی گردد.1-پ ــی م آگه
اصلــی 8 در مالکیــت شــرکت کوهســاران دیلــم )ســهامی 
خــاص( ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
ــد حــدود 98/5/8  ــع تاریــح تحدی ــه مســاحت 3000 متــر مرب ب
ــون  ــاده 14قان ــب م ــه موح ــذا ب ــح ل ــاعت 9 صب ــنبه س ــه ش س
ثبــت امــاک بدیــن وســیله بــه صاحبــان امــاک فــوق  الذکــر و 
مجاوریــن آنهــا اعــام مــی شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن  آگهــی در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه هــر یــک 
از صاحبــان امــاک و یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تحدیــد 
ــاک  ــت ام ــون ثب ــاده 15 قان ــق م ــد مطاب ــر نباش ــدود حاض ح
آنهــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود 
ــوق  ــه حــدود و حق ــراض اشــخاص نســبت ب خواهــد شــد. اعت
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــر طب ــد ب ــای مــورد تحدی ــا پاکه ارتفاقــی ب
ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود و تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی 
ــه مــدت 30 روز پذیرفتــه  خواهــد شــد توضیــح اینکــه طبــق  ب
ــه  ــراض ب ــه  73/03/25 اعت ــاده واحــد مورخ ــل م تبصــره2 ذی
ــون  ــواد 16 و 20 قان ــد حدود)موضــوع م ــت و تحدی تقاضــای ثب
ثبــت( توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجعــه 

ــرد. ــی صــورت مــی پذی ذیصــاح قضای
تاریخ انتشار: 98/4/11

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار    3852



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      
صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی

جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 

دنیای مجازی | پیام اقتصادی : 
سروش بیات پور

رسانه: یاس حسنیه
طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران- میدان سلماس - خیابان فتحی شقاقی غربی- پالک 124 - واحد 15 - طبقه 5
تماس:  88019846 -021 نمابر:021-89776547

 ســه شــنبه 11 تیــر 1398     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 1484

چاپ کرمان: مهدوی
)03432134838(

مراسم تشییع پیکر 

ناصر  هوشمند 
وزیری

، هنرمند مجسمه ساز، با 
حضور جمعی از هنرمندان 

از مقابل خانه هنرمندان 
ایران برگزار شد.

در حالی که هنوز رهبر ثابت 
ارکستر ملی ایران از سوی 
بنیاد رودکی معرفی نشده 

است، سهراب کاشف  
این ارکستر  را برای  

جدیدترین اجرایش به عنوان 
رهبر مهمان هدایت می کند.

موسیقیتشییع

نسیم ادبی 
بازیگر نمایش »گورخواب ها« 

به کارگردانی سیامک صفری شد.

در نوزدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی دنیای 
تصویر)حافظ( برای اولین بار از تندیس تازه ای 

با عنوان جایزه دستاورد فردی ویژه 
رونمایی خواهد شد.

نامزدهای بخش کودک و نوجوان جایزه 

قلم زرین معرفی شدند.
یه چیزی بهت میگم که همیشه به دردت 
میخوره؛ عشق به داداشت بدت نکنه، تکه 

بازت نکنه، بی ادبت نکنه...

زیر پای مادر
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مزایده فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر 
نیاز بانک سپه واقع در مدیریت شعب منطقه قم به 

شماره 713/98/1
بانــک ســپه در نظــر دارد امــوال و امــاک تملیکــی و ملکــی مــازاد بــر نیــاز خــود واقــع در مدیریــت شــعب منطقــه قــم را از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی 
بــه فــروش برســاند لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر، بازدیــد از امــاک، دریافــت شــرایط مزایــده و تســلیم پیشــنهادات خــود بــه 
مدیریــت شــعب منطقــه قــم بــه نشــانی: قــم- خیابــان امــام خمینــی – نبــش خیابــان تولیــد دارو – ســاختمان مدیریــت بانــک ســپه – طبقــه دوم – واحــد 

پشــتیبانی و ســاختمان مراجعــه نماینــد.
تلفن تماس : 02536624842

نحوه فروش : نقد یا نقد و اقساط
*توجــه: لطفــا بــه اصاحــات احتمالــی انجام شــده در آگهــی نوبــت دوم مزایده حاضــر کــه در روز چهارشــنبه مــورخ 98/04/12 در روزنامــه ********** 

منتشــر مــی گــردد و مــاک عمــل مــی باشــد توجــه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

1- جهــت دریافــت اســناد و اوراق مزایــده ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ 200/000 ریــال بــه حســاب بســتانکاران موقــت نــزد بانــک ســپه امــام خمینــی 
قــم شــاخص 1290 الزامیســت

2- مزایــده گــران مــی بایســت معــادل5% از قیمــت پایــه کارشناســی منــدرج در آگهــی را بعنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه حســاب بســتانکاران موقــت 
نــزد بانــک ســپه امــام خمینــی قــم شــاخص 1290 بابــت شــرکت در مزایــده 713/98/1 واریــز و اصــل فیــش واریــزی را بــه همــراه قیمــت پیشــنهادی در 

پاکــت در بســته تحویــل نماینــد.
3- مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 98/04/11 لغایت پایان وقت اداری ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/04/24 می باشد.

4- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ساعت 16 مورخ 98/04/25 می باشد.
5-بازگشایی پاکت های پیشنهادی: متعاقبا اعام خواهد شد.

شناسه آگهی:513927
بانک سپه - مدیریت شعب منطقه قمتاریخ انتشار:98/4/11
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اداره کل بنادر و دریانوردی
 استان بوشهر

نوبت اول

شماره پالک آدرسردیف
عرصهنوع کاربریثبتی 

)متر مربع(
اعیان

)مترمربع(

قیمت پایه 
کارشناسی 

)ریال(

وضعیت 
ملک

نحوه 
توضیحات فروش

1

قم- شهر 
قنوات – 

خیابان شهید 
مصطفی 

خمینی – 
خیابان مسجد 
اعظم- پالک 

130

عدم 587/553006/207/950/000مسکونی1705/44
نقدتخلیه

2

قم- شهر 
قنوات بلوار 
ولیعصر کوی 

37 بعد از 
مدرسه باهنر

عدم 320/651703/689/225/000مسکونی3661/44/1096
نقدتخلیه

3

قم- منطقه 
ویژه اقتصادی 

سلفچگان  
میدان امام 

خمینی –
TA1 پالک

نقدتخلیه 6/912/500/000-1975تجاریفاقد

قاسم احمدی شهردار قلعه گنج

        تجدید آگهی مزایده عمومی شهرداری قلعه گنج    
 شــهرداری قلعــه گنــج در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره:   286/۵ مورخــه97/12/18  شــورای اســالمی شــهر, نســبت بــه فــروش ۵1 قطعــه از 

زمیــن هــای مســکونی خــود بــا توجــه بــه قیمــت هــای کارشناســی پایــه بــه شــرح مشــخصات ذیــل، از طریــق  برگــزاری مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد.

قطعه ردیف
شماره

متراژ 
)مترمربع(

مبلغ پایه 
هرمتر

مبلغ کل 
موقعیت  ملک)ریال (

11193003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

از قطعات تفکیکی 
آقای محمد 

احمدی 
خیابان امام )ره(

21203003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

31213003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

412230003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

۵1233003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

61243003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

712۵3003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

81263003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

91273004۰۰/۰۰۰120/000/000

1012830004۰۰/۰۰۰120/000/000

111293003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

121303003۵۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

1313104۰۰/۰۰۰124۰۰۰۰۰۰
از قطعات تفکیکی 
آقای حمزه احمدی 

خیابان امام )ره(

1423874۰۰/۰۰۰1۵38۰۰۰۰۰

1۵34774۰۰/۰۰۰190800000

1643004۵۰/۰۰۰135/000000

17۵3004۵۰/۰۰۰13۵/۰۰۰۰۰۰

181413004۰۰/۰۰۰120/000/000
از قطعات تفکیکی 

خانم فاطمه 
احمدی 

خیابان امام )ره(

191423294۵۰/۰۰۰148/۰۵۰/۰۰۰

2016۵3004۰۰/۰۰۰120/000/000

211663004۰۰/۰۰۰120/000/000

221673004۰۰/۰۰۰120/000/000

23442۵۰380/0009۵/۰۰۰/۰۰۰
از قطعات تفکیکی 
آقای محمود فالح 

خیابان چیل آباد

244۵2۵7/۵380/00097/8۵۰/۰۰۰

2۵4646380/000129200000

2647270380/0001۰2/6۰۰/۰۰۰

قطعه ردیف
شماره

متراژ 
)مترمربع(

مبلغ پایه 
هرمتر

مبلغ کل 
موقعیت  ملک)ریال (

2748300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

از قطعات تفکیکی 
آقای محمود فالح 

خیابان چیل آباد

2849300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

29۵۰300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

30۵1300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

31۵23000380/000114/۰۰۰/۰۰۰

32۵3300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

33۵4300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

34۵۵300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

3۵۵6300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

36۵7300380/000114/۰۰۰/۰۰۰

37312124۵۰/۰۰۰9۵/4۰۰/۰۰۰

از قطعات تفکیکی 
آقای مجتبی 

احمدی 

خیابان شهیدجالل 
انیس

38322004۵۰/۰۰۰90/000/000

39333004۵۰/۰۰۰148/۵۰۰/۰۰۰

4۰343004۵۰/۰۰۰148/۵۰۰/۰۰۰

413۵3004۵۰/۰۰۰148/۵۰۰/۰۰۰

42362804۵۰/۰۰۰126۰۰۰۰۰۰

43372364۵۰/۰۰۰1۰6/2۰۰/۰۰۰

44382004۵۰/۰۰۰90/000/000

4۵393004۵۰/۰۰۰148/۵۰۰/۰۰۰

464۰3004۵۰/۰۰۰148/۵۰۰/۰۰۰

از قطعات تفکیکی 471۵7300۵۰۰/۰۰۰1۵۰/۰۰۰/۰۰۰
آقای محمد حسن 

احمدی خیابان 
امام )ره(

481613000۵۰۰/۰۰۰1۵۰/۰۰۰/۰۰۰

4916۵300۵۰۰/۰۰۰1۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۰11۵2003۵۰/۰۰۰70/000/000

۵1200300۵۰۰/۰۰۰100/000/000

لـذا از کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط  دعـوت بعمـل می آیـد جهـت بازدید از نقشـه ها ، 
موقعیـت امـاک، دریافـت وتحویل اسـناد مزایده از تاریـخ )درج  این اگهـی ( به مدت ۷ 

روز کاری بـه واحـد امـور قراردادهـای شـهرداری مراجعه نمایند.
سایر شرایط: 

1- شـرکت کننـدگان بایسـتی ۵ درصـد مبلـغ پیشـنهادی خود را بـه صـورت ضمانت نامه 
بانکی)اسـناد خزانـه(  یـا واریز وجه به حسـاب جـاری ۰1۰۵6۰6769۰۰9  نـزد بانک ملی به 

نـام شـهرداری قلعه گنج، واریـز نمایند.
 2- شرکت در مزایده برای عموم آزاداست.

 3- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است

 4- هزینه چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده یا برندگان  می باشد.
 ۵- به پیشنهادات مخدوش، مبهم، ناقص به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ۶- پیشـنهاد دهندگان می بایسـت قیمت پیشـنهادی خود را در پاکات سربسـته، از تاریخ 
درج آگهـی  بـه مدت 7 روز کاری تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

 ۷- چنانچـه نفـرات برنـده حاضـر به انعقاد قـرارداد نگردند، سـپرده آنان به نفع شـهرداری 
ضبط خواهد شـد.

 8- بازگشـایی پاکات اولین روز اداری پس از  اتمام مهلت تعیین شـده راس سـاعت 1۰ 
صبـح در محل دفتر شـهردار می باشـد


