
۲۳ هزار میلیارد از  بودجه  عمرانی خط خورد
بـا وجـود تصویب پرداخـت ۶۶ هزار میلیـارد تومان 
بودجه عمرانی در سـال جـاری، تصمیم اخیر دولت 
بـر ایـن شـده کـه بـا توجـه بـه شـرایط و منابـع، با 
کاهـش حدود ۲۳ هـزار میلیارد تومانـی حدود ۴۳ 
هـزار میلیـارد تومـان به این بخـش اختصاص پیدا 

کند.
بـه گـزارش ایسـنا، اعـام اخیـر رئیـس سـازمان 
قـرار  دارد کـه  ایـن حکایـت  از  بودجـه  و  برنامـه 
شـده بـرای سـال جـاری حـدود ۴۳ هـزار میلیـارد 
تومـان بـرای اتمـام طرح هـای نیمـه تمـام عمرانی 

اختصـاص پیـدا کنـد.
در حالـی اظهـارات نوبخـت بیانگـر بودجـه ۴۳ هزار 
میلیـارد تومانـی عمرانـی در سـال جـاری اسـت که 
قیاس آن با رقم مصوب در بودجه امسـال نشـان از 

کاهـش حدود ۲۵ هـزار میلیارد تومانـی دارد.
ایـن چندمین تغییـر در بودجه های عمرانـی از زمان 
ارائـه الیحـه بودجـه ۱۳۹۸ تـا اجـرای آن اسـت؛ به 
طـوری کـه در الیحـه دولـت تـا بیـش از ۶۴ هـزار 
میلیـارد تومـان بـرای ایـن بخـش پیشـنهاد شـده 
بـود کـه بـا توجـه بـه پیش بینـی شـرایط و کاهش 
هزینه هـا ایـن رقـم تعدیـل و بـا ۶۲ هـزار میلیـارد 
تومـان بـه مجلـس ارائه شـد. اما در نهایـت رقم ۶۶ 
هـزار و ۸۰۰ میلیـارد تومانی برای بودجـه عمرانی در 

سـال جـاری مصـوب و در قانـون گنجانده شـد.
اینکـه اکنون این رقم ۴۳ هزار میلیـارد تومان اعام 
شـده، ظاهراً به دلیل بررسـی و اصاحاتی اسـت که 
در مـورد منابـع بودجـه انجام شـده و فعـاً تصمیم 
بـر ایـن اسـت کـه ۴۳ هـزار میلیـارد تومـان بـه 
بودجه هـای عمرانـی اختصـاص پیدا کنـد. اما بعید 
نیسـت کـه بسـته بـه شـرایط، اگـر منابع پاسـخگو 
باشـد ارقام بیشـتری اختصـاص پیدا کند یـا دچار 

تغییـرات دیگری شـود.

بـا وجـود حـدود ۸۰ هزار طرح عمرانـی نیمه تمام و 
منابـع بیـش از ۵۰۰ هزار میلیاردی کـه برای تکمیل 
آن هـا الزم اسـت، تأمیـن بودجه هـای عمرانـی در 
سـال همـواره بـا چالش هـای همـراه بوده و شـاید 
بتـوان گفـت در چندیـن سـال گذشـته هیـچ گاه 
بودجه هـای ایـن بخش به طور کامل محقق نشـده 
اسـت، چراکـه هزینه هـای زیـاد دولـت به ویـژه در 
بخـش جـاری کـه عمـده آن را حقـوق و دسـتمزد 
تشـکیل می دهـد و قابـل حـذف نیسـت، موجـب 
تأمیـن  بـرای  منابـع  زمـان کاهـش  در  می شـود 
سـایر هزینه هـا در بخش هـای دیگـر از بودجه هـای 
عمرانـی تـا حـدی کـه می تـوان چشم پوشـی کـرد.
بـرای سـال جاری حـدود ۴۸۸ هزار میلیـارد تومان 
منابـع جهـت انجـام هزینه هـا در سـال در بودجـه 
مصـوب شـده اسـت کـه از ایـن رقـم ۳۵۲ هـزار 
میلیـارد تومـان مربـوط بـه هزینه هـای جـاری، ۶۶ 
هـزار و ۸۰۰ میلیـارد تومـان مربـوط بـه بودجه هـای 
عمرانـی و تـا ۲۹ هـزار میلیـارد تومـان مربـوط بـه 

تملـک دارایی هـای مالـی اسـت.
منابـع دولـت بـرای انجـام ایـن هزینه هـا در سـه 
بخـش بایـد تأمیـن شـود کـه ۲۳۸ هـزار میلیـارد 
تومـان آن مربـوط بـه درآمدهاسـت که عمـده آن را 
مالیـات را تشـکیل می دهـد. همچنیـن ۱۵۸ هـزار 
میلیـارد تومان درآمد نفتی و ۵۱ هزار میلیارد تومان 

از محـل فـروش اوراق پیش بینـی شـده اسـت.
حـال اینکـه این درآمدهـا به ویـژه درآمدهای نفتی 
بـا توجـه بـه شـرایط تحریمی موجـود تا چـه اندازه 
قابل تحقق باشـد، خـود می توانـد در تصمیم گیری 
دولـت بـرای اصاحاتـی در منابـع و مصـارف بودجه 
مؤثـر بوده و در مورد آن پیش بینی ها داشـته باشـد 
کـه کاهـش بودجه هـای عمرانـی نیـز از جملـه این 

موارد اسـت.
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ــا  ــا ایرانیه ــزد م ــت ن ــه در لغ ــت ک ــذاری واژه اس ــرمایه گ س
ــای  ــه معن ــا ب ــوم صرف ــا در مفه ــت، ام ــده اس ــناخته ش ش
دریافــت ســود ســپرده بانــک هاســت کــه غالبــا عاقــه 
 وافــری هــم بــه حســاب هــای ســپرده کوتــاه مــدت داریــم!
ایــن نــوع تفکــر در ایــران از زمانــی آغــاز شــد کــه در 
ســال ۱۲۶۶ بانــک "شــرق جدیــد" بــدون داشــتن هیــچ 
ــم(  ــه قدی ــام )توپخان ــدان ام ــرق می ــارت ش ــوزی در عم مج
ــک  ــن بان ــه ای ــود ک ــان ب ــان زم ــت از هم ــد. درس ــر ش دای
بهــره  پرداخــت  و  حســاب جاری  افتتــاح  بــا  انگلیســی 
ایــران شــد.  بــه آن آغازگــر مفهومــی جدیــد در تاریــخ 
ــف  ــی حــوادث مختل ــن ســال ها و از پ متأســفانه در پــس ای
هــرروز عاقــه عامــه مــردم بــه بانک هــا بیشــتر از قبــل شــده، 
چراکــه بــدون هیــچ اقدامــی نســبت بــه پولــی کــه در بانــک 
ــدون  ــه ب ــودی ک ــد. س ــت می کردن ــره دریاف ــد به ــاده بودن نه
زحمــت بــه دســت می آیــد، ســودی کــه هیــچ ریســکی 
ــب  ــث ترغی ــه باع ــده ای اســت ک ــدارد و ... جمــات اغواکنن ن
ــود. ــک می ش ــپرده گذاری در بان ــمت س ــه س ــردم ب ــه م  عام
ــن  ــه ای ــه اینجاســت ک ــرده نهفت ــه در پــس پ ــه ای ک ــا نکت ام
امــروز  بــه  تــا  ناصرالدین شــاه  دوران  از  به تدریــج  نــگاه 
باعــث شــد ایــران از یــک کشــور تولیدکننــده بــه یــک کشــور 
ســرگردان  پول هــای  چــرا  شــود؛  تبدیــل  مصرف کننــده 
به جــای آنکــه در تولیــد و بــازار هزینــه شــود بــه ســمت 
ــده  ــور در تولیدش ــی کش ــث عقب ماندگ ــه و باع ــا رفت بانک ه
اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه ایرانیــان از ۱۲۰۰ ســال قبــل 
ــا صنعــت ذوب آهــن آشــنایی داشــتند، و  ــاد مســیح ب از می
از ســنگ آهن تولیــد می کردنــد؛ آن چنانکــه در شــاهنامه 
درســت  امــا  اســت.  اشــاره کرده  آن  بــه  فردوســی  هــم 
ــد" از  ــرق جدی ــک ش ــه کار "بان ــاز ب ــال های آغ ــان س از هم
ــدیم و  ــل ش ــن تبدی ــه آه ــده قراض ــه واردکنن ــن ب ــد آه تولی
 ایــن آغــاز یــک رونــد فرسایشــی در چرخــه تولیــد ایــران شــد.
بــه  ســپرده گذاری  فرهنــگ  از  بتوانیــم  اینکــه  بــرای 
ــورت  ــدا به ص ــد ابت ــت یابیم بای ــد دس ــرمایه گذاری و تولی س
صحیــح و مفهومی با کلمه ســرمایه گذاری آشــنا شــویم، چراکه 
تــا زمانــی کــه از تفــاوت ســرمایه گذاری و ســپرده گذاری آگاه 
 نباشــیم در مســیر ســپرده گذاری مســیر را ادامــه خواهیــم داد.
ــه  ــی و ماهیان ــود قطع ــب س ــوم کس ــه مفه ــرمایه گذاری ب س
ــه  ــف و ورود ب ــوارد مختل ــا بررســی م نیســت، ســرمایه گذار ب
ســرمایه گذاری موردنظــر آغازگــر راهــی می شــود تــا در ســایه 
تولیــد و تأمیــن نیــاز جامعــه بــه کســب درآمد و ســود برســد و 
ایــن بســیار متفــاوت از ســپرده گذاری اســت؛ ســرمایه گذاری 
ــدان  ــه نســبت صنعتــی کــه ب ــد تولیــد یعنــی ب و ورود در رون
ورود کــرد؛ خــواب پولــی را بــرای خــود متصــور شــود! 
ــد کــه  ــف تولی ــرای طــی کــردن مراحــل مختل ــول ب خــواب پ
بــدون شــک بــرای کســب درآمدهــای پایــدار در آینــده بایــد 
ــردازی  ــا بپ ــه آن ه ــتری ب ــر بیش ــت نظ ــواس و دق ــا وس ب
تــا بتوانــی در ســال های بعــد یــک درآمــد پایــدار بــرای 
ــد. ــدا کنی ــت پی ــد دس ــه تولی ــود در چرخ ــرمایه گذاری خ  س
ــرا و  ــود بی چون وچ ــک س ــه ی ــا ب ــما تنه ــپرده گذاری ش در س
ــط  ــطح متوس ــه از س ــا همیش ــید ام ــر می اندیش ــدون تأخی ب
ــه  ــرمایه گذاری ک ــاف س ــود برخ ــد ب ــر خواهی ــه عقب ت جامع
شــاید ســرمایه گذار در ســال های ابتدایــی آغــاز فعالیــت 
هیــچ درآمــدی را کســب نکنــد امــا در ســال های بعــد صاحــب 
 درآمــدی خواهــد شــد کــه بســیار بیــش از ســود بانکــی اســت.
بــه  ورود  بــرای  را  برخــی مدعــی هســتند ســرمایه الزم 
دوســتانی کــه  بــرای  نظــر  بــه  ندارنــد؛  تولیــد  عرصــه 
جایــگاه  بهتریــن  نمی بیننــد  را  توانــی  چنیــن  خــود  در 
ــگاه  ــا بن ــاس کوچــک ی ــا مقی ــورس ب ــازار ب ــورس اســت، ب ب
بــه چرخــه تولیــد و  بــرای ورود ســرمایه گذاران  واســطه 
ــال های  ــام س ــد در تم ــت بدانی ــب اس ــت. جال ــارت اس تج
گذشــته بــازار بــورس پرســودترین بــازار در ایــران بــوده 
اســت و ســرمایه گذاران در ایــن بــازار بــا خریــد ســهام 
به انــدازه  بازرگانــی  و  صنعتــی  تولیــدی  شــرکت های 
از ســپرده گذاران  و  تولیدشــده  وارد چرخــه  دارایــی خــود 
تبدیــل می شــوند. بــه ســرمایه گذارانی هوشــمند   صــرف 
بــرای ورود بــه ایــن بــازار هــم بایــد نــکات مهمــی را موردنظــر 
قــرار داد کــه مهم تریــن آن عبارت انــد از: بررســی ارزش ذاتــی 
ــرکت ها،  ــده ش ــی آین ــای اجرای ــی برنامه ه ــرکت ها، بررس ش
بررســی میــزان فــروش شــرکت ها. ســه اصــل مهمــی اســت 
ــرمایه گذاری  ــک س ــروزی در ی ــث پی ــک باع ــدون ش ــه ب ک
ــورس  ــک ب ــدون ش ــه ب ــد. ک ــد ش ــورس خواه ــد در ب هدفمن
در مقیــاس کوچــک می توانــد ذهن هــا را آمــاده ورود بــه 
چرخــه تولیــد و آغــاز جایگزینــی فرهنــگ ســرمایه گذاری بــر 

ــن ــد بود./خبرآنای ــپرده گذاری خواه س
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رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: نوسازی بافت های فرسوده باید در دستور کار  وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد

دریاچـه  ظهرابـی خشـک شـدن  بـه گفتـه حمیـد 
ارومیـه باعـث وارد شـدن آسـیب های فراوانـی بـه 
زیسـت بـوم جزایـر ایـن دریاچـه خصوصـا جزایـر 
»اشـک« و »کبودان« شـد. از آنجا کـه این جزایر به 
عنـوان ذخیره گاهـی بـرای دو گونـه گـوزن زرد ایرانی 
و قـوچ و میـش ارمنی مورد اسـتفاده قـرار می گیرند 
امـا شـرایط نامطلـوب دریاچـه ارومیه در چند سـال 
اخیـر باعـث بـه خطـر افتـادن جمعیت ایـن دو گونه 

در ایـن جزایر شـده اسـت.
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اطالعات کانون های تولید 
ریزگرد کشور تهیه شد

 به منظور بررسی منشا تولید 
گردوغبار یا ریزگردها تلفیقی 

از اطالعات زمین، تصاویر 
ماهواره ای و اطالعات محلی 
در 5۴۰ ایستگاه سراسر ایران 

تهیه می شود.

کشف بقایایی از 
اسب های دوران 

»نئاندرتال«
سرپرست  دومین فصل از 

کاوش های باستان شناسی درغار قلعه 
»کردآوج «واقع دراستان قزوین از 

کشف بقایای جانوری در این غار خبر 
داد که نشان از شکار نئاندرتال ها در 

۴5هزار سال پیش دارد.

سقوط محیط بان 
پارک ملی »َخبر« از کوه

سرپرست جدید پارک ملی »َخبر«، 
شامگاه 1۴تیر در اثر سقوط از ارتفاعات 
آن منطقه دچار حادثه شد. وی از این 

حادثه جان سالم به در  برد و فقط 
دچار شکستگی در ناحیه پا شده است.
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یادداشت  مهمان
سیدعلی عباسی

تهران
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معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست از اجرای چهار طرح 
برای احیای زیست بوم آسیب دیده 
و حفاظت حیات  وحش جزایر 
دریاچه ارومیه، خبر داد

اجرای برنامه 

حفظ حیات وحش 

جزایر دریاچه ارومیه

2

45 و

برگزاری پنجمین جشنواره ملی 
فرهنگ عشایر

پنجمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر در استان 
کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

رئیس دفتر  رئیس جمهوری:

دولت از همکاری با 
دانشگاه ها، استقبال می کند

آگهی اصالحیه مناقصه
  احداث باند دوم در محور کهنوج رودان

بـا توجـه به تغییر در اسـناد مناقصـه  احداث بانـد دوم در محور کهنوج رودان شـامل 
زیرسـازی، ابنیه فنی، روسـازی و آسـفالت)باند دوم قطعه ۴ محور کهنوج- رودان حدفاصل 
کیلومتـر ۲۰۰+5۳ الـی 1۰۰+58 و احـداث پـل منوجان واقـع در کیلومتـر 8۰۰+5۳(، مدت 

زمـان دریافت و ارسـال اسـناد به شـرح ذیل تمدید مـی گردد:

)5189۴9( 

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1۳98/۰۴/16 می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت: ســاعت1۳ روز 1۳98/۰۴/16 تــا تاریخ 

 1۳98/۰۴/۲1
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت1۳روز یکشنبه تاریخ 1۳98/۰5/۰6
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8:۰۰ روز دوشنبه تاریخ 1۳98/۰5/۰7

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان

نوبت دوم فراخوان مزایده 
امالک شماره 98/1 

اداره کل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان کرمان در نظر دارد مزایده یک باب سـاختمان  مسـکونی - ویالیی ما عرصه ۴7۳/9 متر 
مربـع و اعیـان 5۰5 متـر مربـع  واقع در بلوار جمهوری ، خیابان هزارویکشـب کوچه شـماره 1 پالک 1۲ را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحل برگـزاری مزایده از دریافت اسـناد مزایده تا ارائه پیشـنهاد مزایده گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت  )سـتاد( بـه آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مزایده گـران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند. تاریخ انتشـار 

اسـناد مزایده در سـامانه 98/۴/1۳ می باشد.

مهلت های دریافت اسناد مزایده از سایت ساعت ۱۵ روز پنجشنبه تاریخ ۹۸/۴/۱۳ لغایت ۸ صبح مورخ ۹۸/۵/۳
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از تاریخ ۹۸/۴/۱۴ لغایت ۹۸/۵/۳ ساعت ۱۲:۱۵

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۹۸/۵/۵ 
متقاضیـان مـی تواننـد جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مزایده، و ارائه پاکتها بـه ادرس کرمان - بزر گراه امـام )ره(- جنب 
اداره صنعـت معـدن و تجـارت ، اداره کل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان کرمان مراجعه و یا با شـماره تلفـن ۳۲۱۶۳۹۸۶-۰۳۴ تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام، ۸۸۹۶۶۹7۳7 و ۸۵۱۹۳7۶۸

آگهی فراخوان عمومی جلب مشارکت
كانــون وكالى دادگســترى كرمــان مالــك يــك بــاب ســاختمان هشــت طبقــه بــه  مســاحت ۴181 متــر 

مربــع بــا كاربــرى تجــارى-ادارى مى باشــد كــه در زمينــى بــه مســاحت ٣٣٧٠ متــر مربــع در كيلومتــر ســه 
بزرگــراه هفــت بــاغ )قطعــه 19۴۳( بــا پيشــرفت فيزيكــى تقريبــى پنجــاه درصــد احــداث شــده اســت.

به موجب مصوبه مورخ 1۳98/۰۴/11 هيأت مديره، كانون قصد دارد از طريق جلب مشاركت بخش خصوصى يا دولتى نسبت 
به تكميل آن از طريق قرارداد »ساخت، بهره بردارى و واگذارى « )BOT( اقدام نمايد.

فلذا بدينوسيله از كليه سرمايه گذاران و فعالين اقتصادى در امور تفريحى، گردشگرى، اقامتى، پذيرايي، تجارى، آموزشى و غیره 
درخواست مى نمايد در صورت تمايل به مشاركت در تكميل _با كاربرى توافقى_ حداكثر تا تاریخ 1۳98/۰5/15 آمادگى اوليه و 
پيشنهادات خود را كتبًا به نشانى كرمان ضلع شمالى پارك مطهرى، برج تجارت نوين، طبقه هشتم، كانون وكالى دادگسترى 

ارسال فرمايند. 
متقاضیان می توانند براى فراهم نمودن موجبات بازديد از پروژه و يا پاسخ به سواالت احتمالى با تلفن 8۲-۳۲5۳5۲77 و 

يا تلفن همراه ٠٩١٣١٤٠٣٣٦٥ تماس حاصل فرمایند.
بديهى است كانون پس از اتمام مدت فراخوان و وصول پيشنهادات، شرايط عقد قرارداد را تعيين و شركت كنندگانى كه 

پيشنهاد آنها مطلوب باشد به مذاكره دعوت يا به ترتيب ديگرى كه هيأت مديره مصوب مى نمايد نسبت به انتخاب شریک 
على خواجویی راد- رئیس كانون وكالى دادگسترى كرماناقدام خواهد كرد.
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دولت معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی را بررسی می کندپیام خبر
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصاح آیین نامه های اجرایی قوانین »حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 
ها« و »افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی« در کمیسیون امور زیربنایی دولت بررسی می شود. 
بر همین اساس و به استناد تبصره )۲( ماده )۲( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، شهرک های صنعتی 
دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی هستند.
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گره کور مسکن
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: نوسازی بافت های فرسوده باید در دستور کار  وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد

دولت مشوق هایی را برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته است.

اجتماعــی  کمیســیون  رئیــس 
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  مجلــس 
و  اجاره بهــا  سرســام آور  قیمــت 
الیحــه  ارائــه  خواســتار  مســکن 
بــه  فرســوده  بافت هــای  نوســازی 
مجلــس شــد و گفــت: مجلــس از 
ــا  ــرای کاهــش اجاره به هــر اقدامــی ب
حمایت می کند.»عبدالرضــا عزیــزی« 
ــای  ــازی بافت ه ــه نوس ــان اینک ــا بی ب
فرســوده بایــد در دســتور کار وزارت 
ــت:  ــرد، گف ــرار گی ــازی ق راه و شهرس
ــازی  ــرای نوس ــوق هایی ب ــت مش دول
ــه  ــر گرفت ــوده در نظ ــای فرس بافت ه

ــت. اس

رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
بافت هــای  ســریع تر  نوســازی 
ــکن و  ــت مس ــش قیم ــوده کاه فرس
ــزود: از  ــی دارد، اف ــا را در پ اجــاره به
ــم  ــتغال زایی ه ــه اش ــر ب ــویی منج س
ــه  ــان اینک ــا بی ــزی ب ــی شــود. عزی م
تــاش  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ــای  ــریع تر بافت ه ــازی س ــرای نوس ب
فرســوده اســت، ادامــه داد: نوســازی 
جــزو برنامــه هــای ایــن وزارت خانــه 
ــه مشــکات  ــا توجــه ب ــه ب اســت البت
ــت  ــاز اســت دول ــی اقتصــادی نی فعل
ــای فرســوده  الیحــه نوســازی بافت ه

ــه طــور  ــه کنــد و ب ــه مجلــس ارائ را ب
قطــع مــا از هــر اقدامــی کــه در جهــت 
کاهــش اجــاره بهــا و قیمــت مســکن 

ــرد. ــم ک ــت خواهی باشــد حمای

تسهیالت  دولت 
فرسوده بافت  نوسازی 

 را افزایش دهد
ــیون  ــو کمیس ــور« عض ــد کیانپ »مجی
ــرد وزارت  ــم رویک ــس ه ــران مجل عم
طــرح  اجــرای  در  و شهرســازی  راه 
ــت  ــهری را مثب ــی ش ــع بازآفرین جام
و گفــت: خوشــبتانه  ارزیابــی کــرد 
دولــت دوازدهــم، برنامــه ریــزی و 
عملکــرد خوبــی در بحــث نوســازی 

ــی شــهری  بافــت فرســوده و بازآفرین
داشــته و چشــم انــداز ایــن اقدامــات 

ــت. ــت اس مثب
در  ازنــا  و  دورود  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
البتــه در شــرایط کنونــی رونــد اجــرای 
آهســته  شــهری  بازآفرینــی  طــرح 
ــن  ــل پایی ــه دلی ــه آن هــم ب اســت ک
بــودن مشــوق هــای اقتصــادی بــرای 
جــذب ســازندگان و مالــکان بــرای 

ــت. ــور اس ــرح مذک ــارکت در ط مش
عوامــل  تریــن  مهــم  از  یکــی 
اجــرای  بــه  بخشــیدن  ســرعت 
ارائــه  شــهری،  بازآفرینــی  طــرح 
ماننــد  اقتصــادی  هــای  مشــوق 
ــه تســهیات اســت، البتــه دولــت  ارائ
ــوده  ــت فرس ــازی باف ــرا وام نوس اخی
ــان  ــون توم ــهرها 70 میلی را در کانش
ــون  ــا 55 میلی ــتان ه ــز اس و در مراک
ــر  ــه نظ ــا ب ــرد، ام ــن ک ــان تعیی توم
مــی رســد کــه ایــن میــزان تســهیات 

نیــز اثــر زیــاد و کانــی نــدارد
ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  کیانپــور 
شــهری  بازآفرینــی  طــرح  اجــرای 
و نوســازی بافــت هــای فرســوده، 
ــا  ــور ب ــی کش ــرایط کنون ــت: در ش گف
از  اســت،  مواجــه  مســکن  کمبــود 
ایــن رو یکــی از راه کارهــای اساســی 
ــل  ــد مســکن، اجــرای کام ــرای تولی ب
طــرح بازآفرینــی شــهری در تمــام 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت، ب ــا اس ــتان ه اس
ــوده،  ــای فرس ــه ه ــازی خان ــا نوس ب
ــه ســاخته  ــد طبق ــای چن ــان ه آپارتم
هــای  خانــه  تعــدادی  و  شــده 

تولیــدی افزایــش مــی یابــد.
مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
دهــم  ادامــه داد: بــر اســاس آمارهــا 
ــزار  ــدود 140 ه ــی ح ــرایط کنون در ش
ــدار در  ــت فرســوده و ناپای ــار باف هکت
کشــور وجــود دارد کــه بــر اســاس 
ــت،  ــه دول ــتی و برنام ــناد باالدس اس
در  فرســوده  بافــت  میــزان  ایــن 
ــه نوســازی خواهــد  ــب 2700 محل قال
شــد.عضو کمیســیون عمــران مجلــس 
ــت  ــن دول ــر م ــه نظ ــرد: ب ــح ک تصری
طــرح  اجــرای  در  تســریع  بــرای 
میــزان  بایــد  شــهری  بازآفرینــی 
تســهیات ارائــه شــده بــه ســازندگان 
ــر  ــکان را افزایــش دهــد، در غی و مال
ــکل  ــرح مش ــرای ط ــورت اج ــن ص ای

ــود ــد ب خواه

راه طوالنی ایران در مســیر 
صنعتی شــدن تولیدمسکن

عضــو  افضلــی  سیدحســین 
کمیســیون عمــران مجلــس در بحــث 
تولیــد مســکن بــر نقــش صنعتــی 
ــعه  ــاختمان در توس ــد س ــدن تولی ش
شــرایط  در  گفــت:  کــرد،  تاکیــد 
ــا از  ــورهای دنی ــام کش ــی در تم کنون
تکنولــوژی هــای بــه روز اســتفاده 
هنــوز  متأســفانه  امــا  شــود،  مــی 
ــا در  ــوژی ه ــزات و تکنول ــن تجهی ای
کشــور مــا بــه صــورت عمومــی مــورد 

اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت.
اقلیــد در مجلــس  نماینــده مــردم 
ــروز  ــه داد: ام ــامی ادام ــورای اس ش
دو  ســاختمان  تولیــد  حــوزه  در 
تکنولــوژی  مهــم  بســیار  فاکتــور 
تجهیــزات  و  مصالــح  و  نویــن 
ایــن  کــه  دارد  وجــود  پیشــرفته 
تولیــد  زمــان  کاهــش  در  مســائل 
ــکن  ــت مس ــا کیفی ــاختمان و ارتق س
اثرگــذار اســت کــه در نهایــت ایــن 

ــت  ــش قیم ــب کاه ــوع موج دو موض
تمــام شــده مســکن مــی شــود. وی 
کنونــی  شــرایط  در  کــرد:  تصریــح 
در  خارجــی  بــا کشــورهای  ایــران 
ــای  ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــث اس بح
نویــن فاصلــه طوالنــی دارد و بایــد 
در ایــن عرصــه برنامــه ریــزی صــورت 
ســازی  بومــی  ضمــن  تــا  گیــرد، 
تکنولــوژی هــا و تجهیــزات، اقدامــات 
ــرد. ــام آن ک ــه واردات برخــی از اق ب
ــال  ــه دنب ــا ب ــر م ــت: اگ ــی گف افضل
کاهــش قیمــت تمــام شــده مســکن 
ســاختمان  کیفیــت  افزایــش  و 
هســتیم، بایــد بــه ســمت اســتفاده از 
تکنولــوژی هــای روز دنیــا برویــم تــا 
ــر  ــی ســاختمان در براب ــش ایمن افزای
آتــش ســوزی و زلزلــه و حــوادث 

دیگــر محقــق شــود.
مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
شــرایط  در  داد:  ادامــه  دهــم 
کشــورهای  از  بســیاری  در  کنونــی 
بلنــد  ســاختمان  یــک  پیشــرفته، 
طــی چندیــن روز ســاخته و مــورد 
ــه  ــرد، ک ــی گی ــرار م ــرداری ق ــره ب به
ایــن نشــان دهنــده اســتفاده درســت 
ــت،  ــه اس ــای مربوط ــوژی ه از تکنول
ــک  ــی ی ــون حت ــفانه تاکن ــا متأس ام
مــورد از ایــن پــروژه هــای ســاختمان 
ایــران عملیاتــی نشــده  ســازی در 
عمــران  کمیســیون  اســت.عضو 
ــد  ــا بای ــرد: قطع ــح ک ــس تصری مجل
از دانــش و تجربــه دنیــا در حــوزه 
صنعتــی ســازی بــازار ســاخت و ســاز 
همچنیــن  اســتفاده کــرد،  مســکن 
ــزات و  ــد از تجهی ــیر بای ــن مس در ای
ــرد،  ــه روز دنیــا نیــز بهــره ب مصالــح ب
در ایــن صــورت مــی تــوان بــه آینــده 
ــا  ــت ب مســکن ســازی کشــور در رقاب

کشــورهای دیگــر امیــد داشــت.

ــد  ــا تاکی ــکا ب ــاع پیشــین آمری ــر دف وزی
بــر اینکــه برجــام یــک توافــق صرفــًا 
هســته ای بــود، گفــت: امــا ایــن موضــوع 
ــور  ــد ســبب می شــد کــه رئیس جمه نبای

ــق خــارج شــود. ــکا از تواف آمری
ــکا در  ــاع آمری ــر دف ــر وزی ــتون کارت اش
ــا  ــو ب ــا ۲۰۱7 در گفت وگ ــال ها ۲۰۱۵ ت س
ــه  ــی آرآی در پاســخ ب ــی پ شــبکه رادیوی
ــاره افزایــش تنش هــا میــان  ســوالی درب
ــران و واشــنگتن و اینکــه ســران هــر  ته
ــگ  ــال جن ــه دنب ــد ب ــور می گوین دو کش
ــاورم  ــن ب ــر ای ــز ب نیســتند، گفت:مــن نی

ــگ  ــال جن ــه دنب ــور ب ــس جمه ــه رئی ک
نیســت. او خــود ایــن را گفتــه اســت امــا 
ــت،  ــه نیس ــگ عامدان ــک جن ــکل ی مش
بلکــه وقــوع یــک جنــگ ناخواســته 

اســت.
ــر از  ــودم ۱۰ نف ــاع ب ــر دف ــه وزی ــی ک زمان
ــای  ــتباه وارد آب ه ــه اش ــا ب ــای م نیروه
ایــران شــدند و خوشــبختانه ایرانی هــا 
ــا  ــد. ام ــا را آزاد کردن ــوری آنه ــی ف خیل
تصــور کنیــد کــه در شــرایط کنونــی و بــا 
تمــام ایــن تنش هــا چنیــن اتفاقــی روی 
ــری  ــک درگی ــن صــورت ی ــی داد، در ای م

ــت. ــد گرف ناخواســته شــکل خواه
کارتــر درادامــه در پاســخ بــه ســوالی 
اقــدام  جامــع  برنامــه  دربــاره 
مشــترک)برجام(و اینکــه ایــن توافــق 
چــه منافعــی داشــته اســت،بیان کرد:قبل 
ــک  ــه این،ی ــم ک ــد بگوی ــز بای ــر چی از ه
توافــق صرفــًا هســته ای بــود. ایــن توافــق 
زمــان  در  مــن  چالش هــای  از  یکــی 
ــود و  ــاع ب ــر دف ــوان وزی ــه عن ــت ب فعالی
ــی  ــی از انتقادات ــم یک ــر می کن ــن فک م
ــود  ــن ب ــد ای ــق وارد می ش ــه تواف ــه ب ک

کــه همــه چیــز را در بــر نمی گیــرد.
وی افــزود: امــا ایــن موضــوع ســبب 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــن ب ــه م ــود ک نمی ش
ــه  ــار بگــذارد. ب ــم توافــق را کن ــه کن توصی

ــاز  ــوی ب ــه ج ــه ب ــال، آب ریخت ــر ح ه
ــت  ــان ریاس ــا زم ــاراک اوبام نمی گردد.ب
جمهــوری اش تمــام ایــن کارهــا را انجــام 
داد:یــک راکتــور هســته ای و ســانتری 
فیوژهــای زیــادی رامتوقــف کرد.بنابرایــن، 
ــن  ــت از ای ــا در نهای ــم ام ــع بردی ــا نف م

ــدیم. ــارج ش ــق خ تواف
ژوئیــه  در  برجــام کــه  اصلــی  هــدف 
۲۰۱۵ حاصــل شــد و بــه تصویــب شــورای 
ــز رســید، رفــع  ــل نی امنیــت ســازمان مل
تحریم هــای ایــران در ازای محدودیــت 
برنامــه هســته ای کشــورمان بــود امــا 
واشــنگتن بــا نقــض توافــق و بازگردانــدن 
تحریم هــا عمــاً هــدف اصلــی برجــام را 
زیــر ســوال بــرد و آن را زیــر پــا گذاشــت.

برجام یک توافق صرفا هسته ای بود

واردات خودرو با تعرفه 9۰درصد 
۳۰ درصدقیمت خودرو را کاهش می دهد

رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن گفــت: کاهــش ارزش پــول ملــی باعــث 
ــه کشــور  ــد ب ــران کار می کردن ــه در ای ــن خارجــی ک شــده بســیاری از مهاجری
ــروی کار  ــه نی ــی حاضــر نیســت کاری ک ــروی کار ایران ــا نی ــد ام خــود بازگردن

خارجــی انجــام مــی داد را انجــام دهــد و جایگزیــن آن شــود.
عزیــز اکبریــان گفت:یکســال اســت کــه واردات ماشــین آالت بــه کشــور 
ممنــوع شــده،اگر ایــن ممنوعیــت ادامــه داشــته باشــد نــاوگان حمــل و نقــل 
بــه خصــوص در بخــش عمومــی و ماشــین آالت صنعتــی و معدنــی فرســوده 
خواهــد شــد.اکبریان در خصــوص اینکــه گفتــه شــده بــود قــرار اســت خــودرو 
ارزان شــود هــم اعــام کــرد: بنــده هیــچ وقــت نگفتــم خــودرو بــه زودی ارزان 
ــوس  ــم افس ــود گفت ــی ارزان می ش ــد ک ــه پرای ــیدند ک ــاً پرس ــود، قب می ش
نمی دانــم.وی افــزود: ارزانــی خــودرو تابــع یــک ســری معــادالت اســت، یکــی 
از آنهــا آزادکــردن واردات اســت، مــن اخاقــًا و وجدانــًا قــول می دهــم واردات بــا 
تعرفــه ۹۰ درصــد ۳۰ درصــد قیمــت خــودرو را کاهــش می دهــد. ایــن نماینــده 
مجلــس اضافــه کــرد: واردات خودروهــای کارکــرده در شــأن مــا نیســت، امــا 
ــا  ــا ب ــای م ــیاری از دعواه ــود بس ــر واردات آزاد ش ــف اگ ــای مختل در بحث ه
بانــک مرکــزی حــل می شــود، حتــی مــا گفته ایــم اجــازه دهیــد ارز بــا منشــأ 

ــد. ــه کشــور شــود امــا نمی پذیرن خارجــی صــرف واردات خــودرو ب
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دولت

دولت

دولت

دستور وزیرکشور در خصوص قطع برق 
اداره ها و دستگاه های پرمصرف

اقدامات غیرقانونی ترامپ بدعتی علیه حقوق بین الملل 

دولت از همکاری 
با دانشگاه ها، استقبال می کند

حدنصاب کسب رأی درحوزه های انتخابیه به ۲۰ درصدکاهش یافت

ـــا  ـــرد: ب ـــام ک ـــور اع ـــر کش وزی
ـــرق  ـــرو، ب ـــر نی ـــی وزی هماهنگ
ــاتی  ــا و مؤسسـ ــتگاه هـ دسـ
درجـــه   ۲۵ دمـــای  کـــه 
ـــود  ـــای سرمایشـــی خ ـــامانه ه ـــراد را روی س ـــانتی گ س
ـــی  ـــع م ـــر قط ـــد از ظه ـــاعت ۱ بع ـــد،از س ـــم نکنن تنظی

شـــود.
»عبدالرضـــا رحمانـــی فضلی«بـــا توجـــه بـــه اســـتقرار 
هـــوای گـــرم در سراســـر کشـــور و ضـــرورت کنتـــرل 
مصـــرف برق،بـــر کنتـــرل مصـــرف در دســـتگاه هـــا و 
ـــف  ـــی و ادارات مختل ـــر دولت ـــی و غی ـــات دولت مؤسس
ـــگیری از  ـــرای پیش ـــت: ب ـــور گف ـــر کش ـــد کرد.وزی تأکی

قطـــع بـــرق و در راســـتای هماهنگـــی هـــای بعمـــل 
آمـــده بـــا وزارت نیـــرو دســـتور داده شـــد، بـــرق 
دســـتگاه هایـــی کـــه دمـــای ۲۵ درجـــه ســـانتی گـــراد را 
ـــد،  ـــم نکنن ـــود تنظی ـــی خ ـــای سرمایش ـــامانه ه روی س
از ســـاعت ۱ بعدازظهـــر قطـــع شـــود.رحمانی فضلـــی 
ـــه اســـتاندار تهـــران دســـتور داده  ـــزود: همچنیـــن ب اف
ـــژه  ـــی وی ـــد نظارت ـــرو، رون ـــکاری وزارت نی ـــا هم ـــد؛ ب ش
ـــی در ادارات  ـــه جوی ـــق صرف ـــن تحق ـــرای تضمی ای را ب
مختلـــف بـــه نحـــوی کـــه حداقـــل ۱۰ درصدکاهـــش 
مصـــرف را در پـــی داشـــته باشـــد، ســـامان دهـــد و 
ـــی  ـــی چگونگ ـــزارش هفتگ ـــه گ ـــف ب ـــرو موظ وزارت نی

مصـــرف بـــرق و اجـــرای مصوبـــه خواهـــد بـــود.

ــان  ــوربا بیـ ــر کشـ ــی وزیـ ــاون سیاسـ معـ
اینکـــه اقدامـــات ظالمانـــه و غیـــر قانونـــی 
ترامپ،بدعتـــی علیـــه حقـــوق بیـــن الملـــل 
ـــران  ـــوری اســـامی ای اســـت،گفت:نظام جمه
هنـــر عبـــور از شـــرایط ســـخت و پیچیـــده را دارد.جمـــال عـــرف معـــاون 
ــدگان و  ــگان، برگزیـ ــن، نخبـ ــع معتمدیـ ــور در جمـ ــر کشـ ــی وزیـ سیاسـ
ـــن  ـــه ای ـــا اشـــاره ب ـــف اســـتان اردبیل،ب ـــا و اقشـــار مختل ـــروه ه ـــدگان گ نماین
ـــت سیاســـی، فراهـــم آوردن  ـــی ســـفرهای اســـتانی معاون ـــه از اهـــداف اصل ک
ـــف  ـــای مختل ـــروه ه ـــا اقشـــار و گ ـــی واســـطه و رودررو ب ـــوی ب شـــرایط گفتگ
ـــاد  ـــرد: اعتق ـــار ک ـــت، اظه ـــی آن هاس ـــه مدن ـــه جامع ـــه مثاب ـــا ب ـــتان ه اس
ـــر گفتگـــو کـــردن  ـــا کمت ـــو ی ـــی کشـــور،عدم گفتگ دارم یکـــی از مشـــکات اصل
ـــم. ـــی کنی ـــو م ـــم گفتگ ـــر ک ـــا یکدیگ ـــه ب ـــا جامع ـــه ت ـــکارا از خان اســـت و آش
معـــاون سیاســـی وزیـــر کشـــور بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن کـــه بـــا گفتگـــو مـــی تـــوان 
ـــرد،  ـــدا ک ـــل پی ـــا راه ح ـــرای آن ه ـــا ب ـــرد ی ـــل ک ـــکات را ح ـــیاری از مش بس
ـــه  ـــور ب ـــر کش ـــوی وزی ـــی از س ـــوی سیاس ـــور گفتگ ـــاغ منش ـــد: اب ـــادآور ش ی

اســـتان هـــا، بـــه معنـــای وظیفـــه توأمـــان مدیـــران سیاســـی و اجـــزای 
جامعـــه مدنـــی بـــرای تقویـــت فرهنـــگ گفتگـــو و تـــاش بـــرای حـــل 
مشـــکات از ایـــن طریـــق اســـت.وی بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن کـــه اقدامـــات 
ظالمانـــه و غیـــر قانونـــی ترامـــپ علیـــه مـــردم و نظام،دقیقـــا مصـــداق 
ـــه هـــر حـــال در چنیـــن  ـــزود: ب ـــل اســـت، اف ـــن المل ـــوق بی ـــه حق بدعتـــی علی
ـــام  ـــات نظ ـــی و ثب ـــه انســـجام مل ـــوا علی ـــام ق ـــا تم ـــه دشـــمن ب ـــرایطی ک ش
وارد عمـــل شـــده، بهتریـــن و مؤثرتریـــن راهـــکار، ایســـتادگی و مقاومـــت 
ـــرایط  ـــور از ش ـــر عب ـــه هن ـــرده ک ـــت ک ـــم ثاب ـــامی ه ـــوری اس ـــت و جمه اس
ســـخت و پیچیـــده را دارد کـــه ایـــن مهـــم هـــم بـــا همراهـــی و همدلـــی 
ــع  ــه در واقـ ــر کـ ــع حاضـ ــه همیـــن جمـ ــردم از جملـ ــاد مـ دولـــت و آحـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــرف ب ـــی افتد.ع ـــاق م ـــتند، اتف ـــی هس ـــه مدن ـــده جامع نماین
ـــی  ـــته گزین ـــت شایس ـــاذ سیاس ـــر اتخ ـــی ب ـــور مبن ـــت کان وزارت کش سیاس
ـــتانداری  ـــم در اس ـــان خان ـــاب معاون ـــم انتص ـــرد مه ـــه رویک ـــات، ب در انتصاب
هـــا و نیـــز بهـــره گیـــری از توانمنـــدی هـــا و قابلیـــت هـــای مدیریتـــی 

ـــرد. ـــاره ک ـــا اش ـــتان ه ـــی اس ـــات سیاس ـــان در انتصاب ـــوان و جوان بان

ـــوری  ـــس جمه ـــر رئی ـــس دفت رئی
بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت نقـــش 
ــم  ــرایط تحریـ ــگاه ها درشـ دانشـ
اظهارکرد:دانشـــگاه ها می تواننـــد 
ـــم  ـــه بخـــش صنعـــت در دوران تحری ـــک شـــدن ب ـــا نزدی ب
ـــرف  ـــف برط ـــای مختل ـــور رادربخش ه ـــای کش نیازمندی ه
نمایند.محمـــود واعظی،دربـــاره نقـــش دانشـــگاه ها در 
شـــرایط تحریم،بابیـــان اینکـــه »دانشـــگاه ها عهـــده دار 
نقشـــی بســـیار تأثیرگـــذار در دوران تحریـــم در کشـــور 
ـــال  ـــه در ح ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــتند«، اظه هس
حاضـــر  برخـــی دشـــمنان بـــه دنبـــال وابســـته کـــردن 
ـــر  ـــور از نظ ـــارج از کش ـــه خ ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس جمه

قطعـــات و مســـائل فنـــی هســـتند، بـــر ایـــن اســـاس 
ــه  ــدن بـ ــک شـ ــا نزدیـ ــد بـ ــگاه بایـ ــت و دانشـ صنعـ
ـــای  ـــا نیازمندی ه ـــد ت ـــت کنن ـــه ای فعالی ـــه گون ـــر ب یکدیگ
ـــه  ـــف ب ـــای مختل ـــد و در بخش ه ـــرف نماین ـــور را برط کش
ـــی  ـــه خودکفای ـــی ب ـــائل فن ـــات و مس ـــد قطع ـــژه تولی وی
ـــن  ـــن مشـــارکت در اداره کشـــور و تبیی برســـند.وی همچنی
سیاســـت های اجرایـــی را از دیگـــر وظایـــف دانشـــگاه ها 
ـــه ای  ـــرًا در اباغی ـــت: اخی ـــم برشـــمرد و گف در دوران تحری
بـــه وزارتخانه هـــای مختلـــف اعـــام کردیـــم کـــه یـــک 
ـــه  ـــا تجرب ـــراد ب ـــاتید و اف ـــور اس ـــا حض ـــی ب ـــورای علم ش
تشـــکیل دهنـــد تـــا ایـــن شـــورا بتوانـــد بـــه دولـــت در 

ــد. ــای مختلـــف کمـــک کنـ بخش هـ

ســـخنگوی ســـتاد انتخابـــات کشـــور 
ـــب رأی  ـــاب کس ـــد نص ـــون ح ـــت: تاکن گف
ـــود  در حـــوزه هـــای انتخابیـــه، ۲۵ درصـــد ب
ـــس،  ـــش روی مجل ـــات پی ـــه در انتخاب ک

بـــا کســـب ۲۰ درصـــد از آرای صحیـــح محاســـبه می شـــود.
ـــات کشـــور، در  ـــر و ســـخنگوی ســـتاد انتخاب ســـید اســـماعیل موســـوی دبی
ـــث  ـــن موضـــوع باع ـــار کرد:ای ـــل اظه ـــات اســـتان اردبی جلســـه ســـتاد انتخاب

ـــد. ـــه دور دوم برس ـــری ب ـــای کمت ـــوزه ه ـــات در ح ـــد انتخاب ـــد ش خواه
وی از تـــاش بـــرای برگـــزاری انتخابـــات مجلـــس بـــه صـــورت الکترونیکـــی 
خبـــر داد و گفـــت:در دوره گذشـــته در ۱۳۹ شـــهر کشـــور انتخابـــات بـــه 
ـــاری  ـــات در ســـال ج ـــزاری انتخاب ـــزار شـــد.در برگ ـــی برگ صـــورت الکترونیک
بـــرای برگـــزاری انتخابـــات بـــه صـــورت الکترونیکـــی در حـــوزه هـــای 
انتخابیـــه برنامـــه ریـــزی شـــده  کـــه از طریـــق هماهنگـــی بـــا شـــورای 
نگهبـــان و بـــا توجـــه بـــه شـــرایط و امکانـــات موجـــود، در ایـــن زمینـــه 

ـــد. ـــد ش ـــدام خواه اق

موســـوی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا توجـــه بـــه مـــواد قانونـــی مرتبـــط، روز 
انتخابـــات دوم اســـفندماه تعییـــن شـــده اســـت، افزود:حداکثـــر زمـــان 
ــات در  ــان انتخابـ ــوده و مجریـ ــاعت ۲۴ بـ ــا سـ ــات تـ ــزاری انتخابـ برگـ
صـــورت تمدیـــد زمـــان قانونـــی رأی گیـــری تـــا ایـــن ســـاعت فرصـــت 
ـــامانه رأی  ـــاعت، س ـــن س ـــس از ای ـــه پ ـــد و بافاصل ـــذ رأی کنن ـــد اخ دارن
ـــت  ـــزی و دق ـــه ری ـــل برنام ـــن دلی ـــه همی ـــد شـــد. ب ـــری مســـدود خواه گی
ـــور  ـــه منظ ـــذ رأی ب ـــعب اخ ـــب ش ـــی مناس ـــرای جانمای ـــداران ب ـــر فرمان نظ
ـــی برخـــوردار اســـت.مدیرکل  ـــت فراوان ـــری، از اهمی ـــد رأی گی تســـهیل فراین
دفتـــر انتخابـــات وزارت کشـــور بـــا اشـــاره بـــه اصاحـــات و تغییـــرات 
قوانیـــن انتخابـــات از ســـال ۱۳۹۵ تاکنـــون، خواســـتار بررســـی تفـــاوت 
هـــای ایـــن قانـــون بـــا قوانیـــن قبلـــی توســـط فرمانـــداران شهرســـتان 
ـــامی در  ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ـــزاری انتخاب ـــرای برگ ـــتان ب ـــای اس ه
ـــرایط  ـــن ش ـــمی واجدی ـــار رس ـــرد: آم ـــد ک ـــوی تأکی ـــد. موس ـــفند ۹۸ ش اس
ـــام  ـــور اع ـــات کش ـــتاد انتخاب ـــوی س ـــرًا از س ـــات، منحص ـــرکت در انتخاب ش

ـــد. ـــد ش خواه

افزایـش تنش هـا میـان ایـران و آمریـکا باعـث افزایـش 
قیمـت نفـت شـده اسـت.به  نقـل از اویـل پرایـس، تنش 
میـان آمریـکا و ایـران و همچنیـن تمدیـد توافـق کاهـش 
تولیـد بیـن اوپـک و متحدانش موجب افزایـش قیمت ها 
شـده اسـت.بر اسـاس این گزارش، قیمت هر بشـکه نفت 
برنـت در آخریـن معامـات بـا ۹۳ سـنت و معـادل ۱.۴7 
درصـد افزایـش بـه ۶۴ دالر و ۲۳ سـنت رسـید. قیمـت 
نفـت خـام آمریـکا هـم در پایـان معامـات بـا ۱7 سـنت 

افزایـش بـه ۵7 دالر و ۵۱ سـنت رسـید.

بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از سی بی سـی، اروپـا می خواهد 
ایـران را در برجـام نگـه دارد، اینسـتکس بخشـی از تاش 
بـرای  مکانیـزم  ایـن  دیگـر  سـوی  از  اروپایی هاسـت . 
نمی توانـد  بنابرایـن  اسـت  دارو  و  کاالهـای بشردوسـتانه 
کمـک چندانـی بـرای اقتصـاد ایران باشـد. از سـوی دیگر 
مجازات هـای آمریـکا علیـه تجـارت بـا ایـران وجـود دارد 
کـه مانـع از پیشـرفت ایـن سـازوکار می شود.کشـورهای 
اروپایـی بـه دنبـال حفـظ برجام هسـتند اما از سـویی هم 

نگـران تنـش و تهدیدهـای ایـران هسـتند. 

افزایش قیمت نفت با تداوم 
تنش ها میان ایران و آمریکا

اینستکس نمی تواند 
مشکالت ایران را حل کند

ایـران و پاکسـتان بـرای ارتقـای سیسـتم تجـارت پایاپای 
بـا یکدیگـر به توافـق رسـیدند.مقام های ایران و پاکسـتان 
بـرای ایجـاد یـک سیسـتم  نظارتی بـرای تجـارت پایاپای 

بـه توافق رسـیدند.
در ایـن نـوع تجـارت پاکسـتان می توانـد بـه ایران شـکر و 
برنـج و محصـوالت کشـاورزی صادر کند.پاکسـتان و ایران 
در زمینه هـای دارویـی و محصـوالت کشـاورزی بـا یکدیگر 
روابـط خوبـی دارنـد و ایـن سیسـتم بـه ارتقـای تجـارت 

میـان ایـن دو کشـور کمـک می کنـد.

محسـن حاجـی میرزایـی دبیـر هیئـت دولت طـی نامه ای 
خطـاب به مرتضـی الویری رئیس شـورای عالی اسـتانها، از 
دسـتور کار خـارج شـدن طرح »تشـکیل انجمـن محات در 
شـهرهای مراکـز اسـتان« را اعـام کـرد. حاجـی میرزایی در 
پاسـخ به نامه شـورای عالی اسـتانها نوشـته است: در جلسه 
۰۳/۰۴/۱۳۹۸ کمیتـه تخصصی کمیسـیون خـاص امور کان 
شـهر تهران و سـایر کانشهرها مطرح و به درخواست نماینده 
جنابعالی از دسـتور کار خارج شـد. دبیر هیئت دولت در این 
نامـه تاکیـد می کند که پیشـنهاد شـورای عالی اسـتانها باید 
در قالـب »الیحـه یا تصویب نامه«با همـکاری وزارتخانه های 

کشـور، راه و شهرسـازی و شـهرداری تهران ارائه شـود. 

ارتقای سیستم تجارت پایاپای 
میان ایران و پاکستان

»شورایاری ها« از دستور 
کار هیئت دولت خارج شد 
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراث

کشف بقایایی از اسب های دوران »نئاندرتال«
سرپرســـت ایرانـــی دومیـــن فصـــل از 
کاوشـــهای باستان شناســـی درغارقلعـــه 
کـــردآوج واقـــع دراســـتان قزویـــن از کشـــف 
ـــه  ـــر داد ک ـــن غارخب ـــوری در ای ـــای جان بقای
نشـــان از شـــکار نئاندرتال هـــا در ۴۵هـــزار 
ـــتین  ـــه نخس ـــه آنک ـــاره ب ـــا اش ـــب ب ـــی نس ـــد وحدت ـــش دارد.حام ـــال پی س
ـــد،گفت:فصل  ـــام ش ـــته انج ـــال گذش ـــار باستانی،س ـــن غ ـــل کاوش در ای فص
دوم کاوشـــها درقالـــب کاوش مشـــترک هیـــات باستان شناســـی ایرانـــی 
فرانســـوی انجـــام می شـــود وهـــم اکنـــون در جریـــان اســـت و تاپایـــان 
ــی از  ــرد یکـ ــه کـ ــار قلعـ ــه او، غـ ــت.به گفتـ ــه خواهدداشـ ــاه ادامـ تیرمـ
مرتفع تریـــن غارهـــای دوران پارینـــه ســـنگی ایـــران اســـت و تقریبـــا دو 
هـــزار و ۱۰۰ متـــر باالتـــر از ســـطح دریـــا قـــرار دارد. از آنجـــا کـــه طـــی ســـالهای 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــود و ب ـــگری ب ـــای گردش ـــی از جاذبه ه ـــار یک ـــن غ ـــته ای گذش
ـــددی در آن هســـتیم. ـــاز متع ـــای غیرمج ـــه دارد،شـــاهد حفاری ه ـــی ک قدمت
ـــان  ـــز باستان شناس ـــا تمرک ـــت ام ـــیار زیاداس ـــار بس ـــن غ ـــول ای ـــد ط هرچن
دِم دهانـــه آن متمرکـــز شـــده اســـت.مکانی کـــه بیشـــترین فعالیتهـــای 

ــاظ  ــه لحـ ــه بـ ــاده کـ ــاق افتـ ــنگی در آن اتفـ ــه سـ ــی در دوره پارینـ زندگـ
ـــن  ـــاس س ـــی، براس ـــه وحدت ـــت.به گفت ـــی اس ـــیار غن ـــی بس ـــای فرهنگ بقای
ســـنجی های انجـــام شـــده ازکشـــفیات بدســـت آمـــده قدمتـــی حداقـــل 
ـــن  ـــه ای ـــه البت ـــده اســـت ک ـــن زده ش ـــا تخمی ـــرای یافته ه ـــاله ب ـــزار س ۴۵ه
ـــده  ـــام ش ـــون انج ـــه تاکن ـــت ک ـــنجی هایی اس ـــن س ـــاس س ـــت براس قدم
ـــد.وی  ـــته باش ـــت داش ـــن قدم ـــش از ای ـــه بی ـــوددارد ک ـــال وج ـــن احتم و ای
ـــکار  ـــرپیکان های ش ـــادی از س ـــیار زی ـــون تعدادبس ـــه تاکن ـــه آنک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــه  ـــوران ک ـــای جان ـــت وبقای ـــال اس ـــان های نئاندرت ـــه دوره انس ـــوط ب ـــه مرب ک
ـــوان  ـــع می ت ـــت:در واق ـــت آمده،گف ـــه دس ـــار ب ـــن غ ـــددر ای ـــکار می کردن ش
ـــه  ـــدان گرفت ـــوری از دن ـــای جان ـــکان و بقای ـــر پی ـــزار س ـــن ه ـــت چندی گف
ـــه  ـــه آن ک ـــاره ب ـــا اش ـــم.او ب ـــدا کرده ای ـــب پی ـــه اس ـــتخوان و جمجم ـــا اس ت
ـــی  ـــب وحش ـــه اس ـــن منطق ـــال در ای ـــان های نئاندرت ـــکار انس ـــن ش عمده تری
ـــه از  ـــم کاوش اســـت ک ـــراه تی ـــک متخصـــص جانورشناســـی هم بود،گفت:ی
مـــوزه انسان شناســـی پاریـــس آمـــده و براســـاس مطالعـــات او،بقایـــای 
ـــًا برخـــی از  ـــدا شـــده اماعموم ـــن غارپی ـــف اســـب در ای ـــوع مختل ـــن ن چندی
ایـــن اســـب ها جثـــه ای یـــک و نیـــم برابـــر اســـب های امـــروزی دارنـــد.

 پیام
 میراث

آیین رونمایی و معرفی  کتیبه چوبی )سردر مسجد( و در منبت چوبی کتیبه دار موجود در مخزن موزه رضا عباسی هم زمان با روز 
بقاع متبرکه و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در موزه رضا  عباسی برگزار می شود.

کتیبه چوبی در ده قطعه به هم متصل، متعلق به قرن ۱۰ هجری قمری و به خط ثلث است،  و همچنین یک در چوبی )دو لت( 
منبت و کتیبه دار متعلق به اواخر دوره سلجوقی موجود در مخزن موزه رضا عباسی برای اولین بار از مخزن به تاالر اسامی منتقل 

شده و در معرض دید عموم عاقه مندان قرار خواهد گرفت.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـر پایـگاه میـراث فرهنگی جندی شـاپور و ایـوان کرخه 
گفـت: درخصـوص دیـوار غیرمجـاز ایجادشـده در محوطـه 
ثبـت ملـی جندی شـاپور پرونـده قضائـی تشـکیل شـده و 
ایـن دیـوار برداشـته خواهـد شـد.یعقوب زلقـی بـا اشـاره 
بـه تشـکیل پرونـده قضایـی برای دیـوار غیر مجـاز جندی 
تاریخـی  محوطـه  محـدوده  در  داشـت:  اظهـار  شـاپور، 
کسـب  بـدون  فـرد  یـک  )گندی شـاپور(  جندی شـاپور 
هرگونـه مجـوز اقـدام به حصارکشـی با دیوار پیش سـاخته 
دور زمیـن خـود کـرده اسـت.او بـا بیـان این کـه محوطـه 
مذکـور دارای عرصـه و حریـم مصـوب و هرگونـه فعالیـت 
عمرانـی در ایـن محـدوده ممنـوع اسـت افـزود: باتوجـه 
بـه این کـه ایـن فـرد در خـط حدفاصـل عرصـه و حریـم 
بـه نصـب دیـوار پیش سـاخته اقـدام کـرده اسـت، باعـث 
از  شـده کـه  محوطـه  منظـر  سـیمای  شـدن  مخـدوش 
همیـن رو از راه مراجـع قضائـی نسـبت بـه رفـع مشـکل 
و جمـع آوری آن اقـدام شـده و در آینـده مراحـل اجرایـی 
باسـتانی  شد.شـهر  اطاع رسـانی خواهد  موضـوع  ایـن 
جنـدی شـاپور )گندی شـاپور( بـا ۸۰۰ هکتـار وسـعت در 
۱۲ کیلومتـری شـهر دزفـول در مجـاورت روسـتای اسـام 
آبـاد واقـع اسـت.آثار برجا مانده این شـهر در ۲۴ شـهریور 
سـال ۱۳۱۰ بـه شـماره ۴۶ در ردیـف آثـار ملـی بـه ثبـت 
رسـید. نخسـتین دانشـگاه جهـان بـه دسـتور شـاپور اول 
ساسـانی حـدود ۱۸۰۰ سـال پیش در این شـهر کـه اکنون 
بقایایـی از آن بـر جـا مانـده اسـت تاسـیس شـد. گنـدی 
شـاپور یکـی از مهمتریـن شـهرهای دوره ساسـانی بـود که 
توسـط شـاهپور یکـم ایجـاد شـد. جنـدی شـاپور از همان 
بـدو تأسـیس بـه تدریـج به صـورت یکـی از مراکـز علمی 
و پزشـکی جهـان آن روز درآمـد و بنا بگفته تاریخ نویسـان 
شـاپور دسـتور داده بـود تعـداد زیـادی از کتاب هـای طب 
یونانـی را بـه زبان پهلـوی ترجمه و در آنجـا نگهداری کنند، 
خسـرو انوشـیروان در این شهر بیمارسـتان بزرگی ساخت 

و بـر توسـعه دانشـکده پزشـکی آن افـزود.

تشکیل پرونده قضایی 
برای دیوار غیرمجاز 

جندی شاپور

نیم قرن زیر خاک

مجموعه میراث جهانی پاسارگاد پنجمین مجموعه ثبت شده در فهرست آثار میراث جهانی در ایران است 

مــوزه  آغــاز عملیــات  از  قــرن  نیــم 
ــن  ــودروزی ویتری ــرار ب ــه ق پاســارگاد ک
باســتان  ایــران  فرهنگــی  میــراث 
درمرحلــه  اماهمچنــان  باشدگذشــت 
ــه  ــدازی اســت و خــود ب پیــش از راه ان
ــدل شــده و  ــه ب ــری تاریخــی وعتیق اث
ــه  شــکل دخمــه ای درزیرخــاک را گرفت
اســت. ۵۰ ســال پیــش ســاخت مــوزه 
پاســارگاد در کنــار آرامــگاه کــوروش 
آغــاز شــد و تاکنــون بــه طــور متوســط 
ســاالنه تنهــا یــک درصــد پیشــرفت 
اســت،به گونــه ای  داشــته  فیزیکــی 
کــه می تــوان ایــن پــروژه رامعطــل 
مانده تریــن طــرح عمرانــی فرهنگــی 
ایــن مجموعــه  کشوردانست.ســاخت 
ــوروش  ــگاه ک ــار آرام ــال۴۹در کن در س
ــی پاســارگاد آغازشــد  ــه جهان و مجموع
ــه  ــی از جمل ــای فرهنگ ــا کاربری ه و ب

کتابخانــه،  گالری،گنجینــه،  مــوزه، 
بخــش ســمعی و بصــری و ســالن 
کنفرانــس در دســتور کار وزارت فرهنــگ 
وهنــر وقــت قرارگرفــت و طراحــی ایــن 
ــرج  ــت طــراح ب ــه حســین امان ســازه ب
آزادی تهران،دانشــگاه صنعتــی شــریف 
واگــذار شــد.ویژگی منحصــر بــه فــردی 
کــه ایــن مــوزه را از ســایر مجموعه هــای 
مشــابه متمایــز کــرده پنهــان بــودن 
بگونــه ای  اســت  زمیــن  دردل  آن 
کــه ازنمــای بیرونــی تنهابــه شــکل 
می ماندامادرزیرزمیــن  طبیعــی  تپــه 
ــی دارد و  ــر مربع ــج هزارمت ــعتی پن وس
ایــن ســازه عظیــم بتنــی به گونــه ای 
ــه  ــیبی ب ــچ آس ــه هی ــده ک ــی ش طراح
منظــر آثــار تاریخــی و جهانــی ارزشــمند 
و  نخواهدزد.ســاخت  محــدوده  ایــن 
ســاز بتنــی ایــن مجموعــه قبــل از 

پیــروزی انقــاب اســامی انجــام شــد 
ــل  ــه تحــوالت سیاســی کشــور تکمی ک
ــرد  ــف ک ــی را متوق ــروژه فرهنگ ــن پ ای
بگونــه ای کــه بشــکل دخمــه ای متروکــه 
دهــه هشــتاد  نیمه هــای  رهاشــد.در 
شمســی پاکســازی مــوزه پاســارگاد 
کــه در طــول ســه دهــه رهــا شــده 
ــاالن  ــان و فع ــود در دســتور کار متولی ب
میــراث فرهنگــی قــرار گرفــت وتکمیــل 
ایــن ســازه بــه صــورت کنددنبــال شــد 
ودرحــال حاضــر بــه گفتــه متولیــان امر، 
ــرفت  ــدود ۵۰درصدپیش ــوزه ح ــن م ای

فیزیکــی دارد.

تاثیر موزه
دانشــگاه  مــوزه  رشــته  مدیرگــروه 
وتأثیرگــذاری  شــیرازگفت:نقش  هنــر 
ــگری  ــی نظیرگردش ــوزه درابعادمختلف م
بــر  امــروز  دنیــای  در  واقتصــاد 

وبعضــی  نیســت  پوشــیده  کســی 
بــا  کشورهاوشــهرهای بــزرگ جهــان 
ــتند. ــده هس ــناخته ش ــان ش موزه هایش
ــزود: در بعضــی  ــزی اف ــود میرعزی محم
ــوان یکــی  ــوزه بعن کشــورهای اروپایی،م
از دروس بــه مــدارس راه پیــدا کــرده 
ــا  ــی بیماری ه ــان بعض ــی در درم و حت
ــه کار  ــکی ب ــوم پزش ــش عل ــز دربخ نی
گرفتــه شــده اســت.وی اظهــار داشــت: 
ــوان  ــا بعن درحــال حاضــر موزه هــا دردنی
وهنــری  فرهنگــی  مجتمع هــای 
شــناخته می شــوندزیرا مــردم جهــان 
ــن اماکــن  ــذاری ای ــگاه وتأثیرگ ــه جای ب
ــوزه  ــه م ــر اینک ــزی ب ــی بردند.میرعزی پ
پاســارگاد وجــه بیــن المللــی دارد تاکیــد 
نداردگردشــگر  کرد:امــکان  اضافــه  و 
ــارس و  ــران ســفر و از ف ــه ای خارجــی ب
ــرا  ــد زی ــد نکن ــارگاد بازدی ــًا پاس خصوص
در ایــن محــل یکــی از قدیمی تریــن 
ثبــت جهانــی شــده  باســتانی  آثــار 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــرار دارد. وی ب ق
ــی از  ــارگاد یک ــوزه پاس ــی م ــه طراح ک
معمــاری  طرحهــای  شــاخص ترین 
ــن  ــه داد:طراحــی ای کشــور اســت، ادام
ــه ای انجــام شــده  ــی بگون ســازه فرهنگ
کــه آســیبی بــه منظــر وســیمای پایــگاه 
بــه  و  نکنــد  وارد  پاســارگاد  جهانــی 
ــن  ــوزه در زیرزمی ــن م ــل ای ــن دلی همی
در حــال ســاخت اســت و بعــد از ایجــاد 
ــرد  ــه ف جــز یکــی ازســازه های منحصرب

قلمدادخواهدشــد. ایــران 

موزه پاسارگاد می تواند مادر باشد
ــارگاد  ــوزه پاس ــزود: م ــزی اف ــر عزی می
ــادر  ــع و م ــوزه جام ــوان م ــد بعن می توان
ــه در  ــود البت ــی ش ــارس تلق ــتان ف اس
ــه  ــر کار نیم ــئوالن ام ــه مس ــی ک صورت
تمــام ســاخت ایــن مــکان را بــه اتمــام 
ــه  ــه کار رفت ــح ب برســانند؛ بعضــی مصال

در مــوزه پاســارگاد قدمتــی ۵۰ســاله 
ــد و قطعــًا فرســوده شــده اســت و  دارن
اگــر مســئوالن بــه طــور جــدی موضــوع 
تکمیــل ایــن ســازه را دنبــال نکنندشــاید 
دیگــر امــکان آن وجود نداشــته باشــد در 
صورتــی کــه قطعــًا بــا احتســاب افزایش 
نرخ ها،اکنــون ده هــا میلیــارد تومــان 
پــول کشــور زیــر زمیــن بااســتفاده 
مانــده اســت.مدیرگروه رشــته مــوزه 
دانشــگاه هنــر شــیراز در ادامــه ســخنان 
ــر در  ــای معاص ــوزه هنره ــود گفت:م خ
ــود در شــیراز ایجــاد شــود  ابتــدا قــرار ب
خارجــی  طراحــان  حالــی کــه  در  و 
طــرح ایجــاد ایــن مــوزه را درایــن شــهر 
ــن  ــت ای ــادر نهای طراحــی کــرده بودندام
مــکان در تهــران ایجــاد شــد.میرعزیزی 
اظهــار داشــت: معطــل مانــدن و کوتاهــی 
در ســاخت مــوزه پاســارگادبه هیــچ 
وجــه پذیرفتنــی نیســت وتکمیــل ایــن 

بنــا بعنــوان مــوزه ای ملــی نیازمنــد عــزم 
ــر دارد. ــئوالن ام مس

موزه پاسارگاد، تاریخی شد
رئیــس انجمــن دوســتداران میــراث 
ــارس  ــتان ف ــی و گردشــگری اس فرهنگ
پاســارگادبه  مــوزه  ســاخت  گفــت: 
ــوان  ــه می ت ــده ک ــی ش ــدازه ای طوالن ان
ــری  ــوان اث ــه عن ــاخت آن را ب ــد س رون
تاریخــی قلمــداد کرد.مســعود منیعاتــی 
مــوزه  یــک  خالــی  جــای  افــزود: 
مجهــزدر کنــار میــراث جهانــی پاســارگاد 
و تخــت جمشــید شــدیدًا احســاس 
مــوزه  تکمیــل  قطعــًا  می شــود کــه 
ــر  ــاء را پ ــن خ ــد ای ــارگاد می توان پاس
کنــد. مجموعــه میــراث جهانی پاســارگاد 
باســتانی  ســازه های  از  مجموعــه ای 
برجای مانــده از دوران هخامنشــی اســت 
ــارگاد در اســتان  ــه در شهرســتان پاس ک

فــارس جــای گرفته اســت.

ــی پاســارگاد  ــگاه میراث جهان ــر پای مدی
بازپیرایــی  گفــت:در جریــان پــروژه 
ســنگی  بلوکهــای  وســامان دهی 
ــرج ســنگی  ــای ب ــه بن ــه صف ــوط ب مرب
از  نمونــه  پاســارگاد،دو  مجموعــه 
به صــورت  دم چلچلــه ای  بســت های 
شد.افشــین  یافــت  کاماســالم 
ابراهیمــی بــا اعــام خبــر کشــف ۲ 
کامــاً  دم چلچلــه ای  بســت  نمونــه 
ســالم در پاســارگاد، گفــت: در ایــن 

ــرون  ــا بی ــته، ب ــکان و در ادوار گذش م
ــراف  ــرب اط ــا و س ــت ه ــیدن بس کش
ــرای  ــاچمه ب ــد س ــد تولی ــه قص ــا ب آنه
تفنــگ هــای ســرپر و دیگــر مصــارف، 
آســیب زیــادی بــه بلــوک هــای ســنگی 
و معمــاری بنــا وارد شــده اســت.او 
افــزود: پــروژه حفاظتــی یــاد شــده بــه 
ــات  ــدن قطع ــم چی ــار ه ــور در کن منظ
ــر  ــاری اث ــازی معم ــده و خواناس پراکن
و  گردیــده  آغــاز  پیــش  چنــدی  از 

ــا  ــت ه ــن بس ــه دارد. ای ــاکان ادام کم
ــدگان  ــم رباین ــبختانه از چش ــه خوش ک
در امــان مانــده انــد، بــرای اولیــن 
بــار اســت کــه در مجموعــه میــراث 
جهانــی پاســارگاد مشــاهده شــده انــد.
او افــزود: تــا پیــش از ایــن صرفــًا 
ــه  ــی ب ــای خال ــه فضاه ــتناد ب ــا اس ب
جــا مانــده از آنهــا در پیکــره بناهــا 
بــرای  تکنیــک  ایــن  به کارگیــری  از 
اتصــال بلــوک هــای ســنگی بــزرگ بــه 
ــی  ــاد م ــه ی ــن مجموع ــر در ای یکدیگ
شــده اســت. ایــن بســت هــا موضوعــی 
ــگاهی و  ــات آزمایش ــرای مطالع ــر ب بک
ــاری  ــری از معم ــای دیگ ــف زوای کش

کهــن هخامنشــی هســتند.

کشف ۲ نمونه بست دم چلچله ای 

در پاسارگاد

سفر اتباع خارجی به مشهد از 
طریق راه آهن افزایش یافت

سرپرســت اداره کل راه آهــن خراســان گفــت: در فصــل بهــار ســفر مســافران 
و زائــران خارجــی بــا قطارهــای مســافربری در مســیرهای منتهــی بــه مشــهد 
در مقایســه بــا بهــار ســال گذشــته پنــج درصــد رشــد داشــته اســت.مصطفی 
نصیــری افزود:طــی ســه مــاه نخســت ســال جــاری ۲۸هــزار و ۱۸۴مســافر 
و زائرخارجــی از کشــورهای عراق،لبنــان، کویت،پاکســتان، هندوســتان و 
ــر  ــد مطه ــارت مرق ــرف و زی ــت تش ــارس جه ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش
امــام هشــتم)ع(به مشــهد عزیمــت نمــوده و نــاوگان ریلــی را بــرای تــردد در 
ایــن مســیر انتخــاب کرده انــد.وی گفت:صــدور بلیــت ایــن افــراد بــر اســاس 
ــاع  ــش اتب ــدرج در کارت آمای ــایی من ــماره شناس ــا ش ــه و ی ــماره گذرنام ش
خارجــی انجــام می شــود کــه البتــه همــراه داشــتن اجــازه نامــه تــردد توســط 
مســافران دارنــده کارت آمایــش الزامــی اســت.طی بهــار ســال جــاری دســت 
کــم ماهانــه یــک میلیــون مســافر ریلــی در مســیرهای منتهــی بــه مشــهد جا 
بــه جــا شــده اند.پارســال ۱۴میلیــون و ۲۱۲هــزار و ۴۹۳مســافر در مســیرهای 
ریلــی منتهــی بــه مشــهد جــا بــه جــا شــدند کــه از زمــان راه انــدازی خــط 
ریلــی مشــهددر ســال ۱۳۳۶خورشــیدی تاکنــون بــی ســابقه بــود و رکــوردی 

جدیــد محســوب مــی شــود.

ته
نک

نیـم قـرن از آغـاز عملیـات موزه پاسـارگاد که قـرار بود 
روزی ویتریـن میـراث فرهنگـی ایـران باسـتان باشـد 
راه انـدازی  از  امـا همچنـان در مرحلـه پیـش  گذشـت 
اسـت و خـود بـه اثـری تاریخـی و عتیقـه بدل شـده و 

شـکل دخمـه ای در زیرخـاک را گرفتـه اسـت .
5۰ سـال پیش سـاخت موزه پاسـارگاد در کنـار آرامگاه 
کـوروش آغـاز شـد و تاکنـون بـه طور متوسـط سـاالنه 
تنهـا یـک درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت، به 
گونـه ای کـه می توان ایـن پـروژه را معطـل مانده ترین 

طـرح عمرانـی - فرهنگی کشـور دانسـت
و  فرهنگـی  میـراث  دوسـتداران  انجمـن  رئیـس 
مـوزه  سـاخت  گفـت:  فـارس  اسـتان  گردشـگری 
پاسـارگاد بـه انـدازه ای طوالنی شـده که می تـوان روند 
سـاخت آن را بـه عنـوان اثـری تاریخـی قلمـداد کـرد.

گردشگری
صنایع دستی

ساخت رحل قرآن برگرفته از طرح های برگزاری پنجمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر
دوران قاجار ــگری اداره کل  ــاون گردشـ معـ

ــع   ــی، صنایـ ــراث  فرهنگـ میـ
گردشـــگری  و  دســـتی 
و  کهگیلویـــه  اســـتان 
ســـیاه چادر  نخســـتین  برپایـــی  از  بویراحمـــد 
عشـــایر  فرهنـــگ  ملـــی  جشـــنواره  پنجمیـــن 
ایران زمیـــن خبـــر داد.ســـلمان خوشـــقدم پـــور 
ــتان  ــای سیسـ ــتان هـ ــون اسـ ــرد: »تاکنـ ــار کـ اظهـ
و بلوچســـتان، چهارمحـــال و بختیـــاری، همـــدان، 
ـــتان،  ـــزگان، لرس ـــتان، هرم ـــارس، خوزس ـــتان، ف کردس
بوشـــهر، مرکـــزی، اردبیـــل و ایـــام بـــرای شـــرکت 
در جشـــنواره ملـــی فرهنـــگ عشـــایر ایـــران زمیـــن 
ـــنواره  ـــی جش ـــر اجرای ـــرده اند.«دبی ـــی ک ـــام آمادگ اع

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــن ب ـــران زمی ـــگ عشـــایر ای ـــی فرهن مل
ـــرای حضـــور  ـــون 24 گـــروه از 12 اســـتان کشـــور ب تاکن
ـــت: »24  ـــد، گف ـــرده ان ـــی ک ـــام آمادگ در جشـــنواره اع
ــا  ــنواره برپـ ــن جشـ ــایری در ایـ ــادر عشـ ــیاه چـ سـ
ـــور  ـــه مح ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــقدم پ ـــد شد.«خوش خواه
ــایر  ــگ عشـ ــی فرهنـ ــنواره ملـ ــی جشـ ــای رقابتـ هـ
ـــای عشـــایری  ـــه داد: »ســـرپناه ه ـــن، ادام ـــران زمی ای
ـــف  ـــای مختل ـــروه ه ـــه گ ـــت ک ـــواردی اس ـــی از م یک
در خصـــوص آن بـــه رقابـــت خواهنـــد پرداخـــت.«او 
ادامـــه داد: »شـــاهنامه خوانـــی، اجـــرای موســـیقی 
ــای  ــت غذاهـ ــا و پخـ ــن هـ ــش آئیـ ــنتی، نمایـ سـ
ـــنواره  ـــن جش ـــی ای ـــای رقابت ـــر محوره ـــی از دیگ محل

ــتند.« هسـ

معـــرق  قـــرآن  رحـــل 
طرح هـــای  از  برگرفتـــه 
دوران قاجار،بـــا اســـتفاده از 
ـــور  ـــی به منظ ـــدف طبیع ص
ــروه  ــرق گـ ــنتی در کارگاه معـ ــرق سـ ــر معـ ــای هنـ احیـ
ـــی  ـــگاه میراث فرهنگ ـــنتی پژوهش ـــای س ـــی هنره پژوهش
ـــد شـــریف زاده  و گردشـــگری ســـاخته شد.ســـید عبدالمجی
ـــا  رییـــس گـــروه پژوهشـــی هنرهـــای ســـنتی پژوهشـــگاه ب
اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: »ایـــن اثـــر ارزشـــمند توســـط 
حمیـــد رضـــا صیفـــوری در ابعـــاد  22.5 در 68 در 3 
ســـانتیمتر ســـاخته شـــده است.«شـــریف زاده تصریـــح 
ـــر  ـــرق ب ـــرای مع ـــرای اج ـــده ب ـــتفاده ش ـــرح اس ـــرد: »ط ک

روی ایـــن رحـــل برگرفتـــه از طـــرح اســـلیمی ختایـــی دوران 
قاجـــار بـــوده و بـــه منظـــور قابـــل اجـــرا شـــدن بخشـــی 
ـــان  ـــر نش ـــت.«او خاط ـــه اس ـــر یافت ـــی تغیی ـــرح اصل از ط
کـــرد: »بـــه منظـــور احیـــای معـــرق بـــه شـــکل ســـنتی 
در ایـــن طـــرح  از صـــدف طبیعـــی اســـتفاده شـــده کـــه 
ــاتید و  ــن اسـ ــل رفتـ ــه دلیـ ــت بـ ــادی اسـ ــالهای زیـ سـ
پیشکســـوتان ایـــن رشـــته از مجموعـــه مـــورد اســـتفاده 
ــه  ــروزه بـ ــرد: »امـ ــح کـ ــت.« او تصریـ ــی گرفـ ــرار نمـ قـ
ـــیوه  ـــن ش ـــی ای ـــا صـــدف طبیع ـــودن کار ب ـــل ســـخت ب دلی
ــدان از  ــفانه هنرمنـ ــت و متأسـ ــی اسـ ــال فراموشـ در حـ
ـــی  ـــی اســـتر ســـاخته م ـــی پل ـــه از نوع ـــی ک صـــدف مصنوع

شوداســـتفاده مـــی کننـــد.«
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بــه گفتــه حمیــد ظهرابــی خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه 
باعــث وارد شــدن آســیب های فراوانــی بــه زیســت بــوم 
ــودان  ــر اشــک و کب ــن دریاچــه خصوصــا جزای ــر ای جزای
ــوان ذخیره گاهــی  ــه عن ــر ب ــن جزای ــه ای شــد. از آنجــا ک
بــرای دو گونــه گــوزن زرد ایرانــی و قــوچ و میــش ارمنــی 
ــوب  ــرایط نامطل ــا ش ــد ام ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
ــه خطــر  ــر باعــث ب ــد ســال اخی ــه در چن دریاچــه ارومی
ــده  ــر ش ــن جزای ــه در ای ــن دو گون ــت ای ــادن جمعی افت

اســت.
ــی و  ــت طبیع ــاون محیط زیس ــنا، مع ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس تن
ــا هــدف  اشــاره بــه اینکــه اکنــون اجــرای چهــار پــروژه ب
حیات وحــش  حفــظ  و  زیســت بوم ها  ایــن  احیــای 
موجــود در ایــن دریاچــه در دســتور کار اســت، می افزایــد: 
»اجــرای راهکارهــای مدیریــت گونــه گــوزن زرد در جزیــره 
اشــک بــه منظــور کنتــرل عوامــل تهدیــد و جلوگیــری از 
کاهــش جمعیــت«، »مدیریــت جمعیــت قــوچ و میــش 
در جزایــر دریاچــه ارومیــه و انجــام اقدامــات اجرایــی در 
راســتای احیــای اکولوژیــک جزایــر«، »مدیریــت و اجرای 
ــوری  ــون جان ــی و ف ــش گیاه ــت از پوش ــه حفاظ برنام
ــه و تعییــن ظرفیــت  ــی دریاچــه ارومی ــارک مل ــر پ جزای
بــرد زیســتگاه ها« و »اجــرای برنامــه حفاظــت و احیــای 
اکولوژیــک زیســتگاه های ضلــع جنــوب شــرقی دریاچــه 
ــه  ــور ک ــا هســتند. آن ط ــن پروژه ه ــن ای ــه« عناوی ارومی
ــترک  ــکاری مش ــا هم ــا ب ــن پروژه ه ــه، ای ــی گفت ظهراب
معاونــت محیــط طبیعــی، ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
و اداره کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غربــی در 
دســت انجــام هســتند. گفتنــی اســت دریاچــه ارومیــه، 
بــه عنــوان بزرگ تریــن پهنــه آبــی داخــل کشــور از ســال 
ــره  ــان ۱۰۲ جزی ــرار دارد. از می ــت ق ــت حفاظ ۱۳۴۶ تح

ــه  ــا ب ــدادی از آنه ــه، تع ــن دریاچ ــزرگ ای ــک و ب کوچ
دلیــل وســعت و پوشــش گیاهــی مناســب، دارای کیفیت 
ــال های  ــل در س ــن دلی ــه همی ــتند، ب ــتگاهی هس زیس
پیــش و پــس از انقــاب اســامی، از دو جزیــره »اشــک« 
ــه  ــرای دو گون ــی ب ــوان ذخیره گاه ــه عن ــودان« ب و »کب
»گــوزن زرد ایرانــی« و »قــوچ و میــش ارمنــی« اســتفاده 
شــد. تعــدادی از گوزن هــای زرد بــه جزیــره اشــک 
ــودان  ــره کب ــه جزی ــی ب ــش ارمن ــوچ و می ــدادی ق و تع

منتقــل شدند.دشــواری در دسترســی متخلفــان بــه جزایر 
و بســته بــودن محیــط باعــث شــد تــا جمعیــت ایــن دو 
ــر داشــته باشــند،  ــط جزای ــه رشــد مناســبی در محی گون
امــا خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه، شــرایط نامســاعدی 
ــر رقــم زد و ایــن شــرایط  ــرای زیســت بوم ایــن جزای را ب
نامســاعد نیــز آســیب هایی را بــه جمعیــت ایــن دو گونــه 

گیاهخــوار وارد کــرده اســت.

بره زایی گوزن زرد جزایر دریاچه ارومیه
ــان  ــاد کارشناس ــه به اعتق ــه ارومی ــک دریاچ ــره اش جزی
بین المللــی و ملــی یکــی از زیســتگاه های مناســب 

ــفانه  ــا متأس ــت ام ــی در دنیاس ــوزن زرد ایران ــات گ حی
ــه بحــران دریاچــه ارومیــه در  ــا توجــه ب ــادر ب ــه ن این گون
حــال انقــراض اســت و امیــد مــی رود کــه امســال بــا بهتر 
شــدن اوضــاع دریاچــه، زاد و ولــد این گونــه بــاارزش نیــز 
ــدا  ــات پی ــراض نج ــر انق ــرده و از خط ــدا ک ــش پی افزای
کنــد. بــه گــزارش تســنیم، خردادمــاه ســال جــاری بــود 
کــه رئیــس اداره حیــات وحــش حفاظــت محیط زیســت 
ــن سرشــماری  ــه آخری ــان اینک ــا بی ــی ب آذربایجــان غرب
ــده  ــام ش ــال ۹۴ انج ــی در س ــوزن زرد ایران ــت گ جمعی

اســت اعــام کــرد بــر اســاس آخریــن سرشــماری 
جمعیــت گــوزن زرد ایرانــی در جزایــر دریاچــه ارومیــه بــه 
ــال  ــفی از س ــد یوس ــه امی ــه گفت ــید. ب ۱۶۶ رأس می رس
۹۴ تاکنــون تغییــرات زیســت محیطی زیــادی را در جزایــر 
دریاچــه ارومیــه شــاهد بودیــم و این گونــه بــاارزش نیــز 
بــا تهدیــدات زیســتی زیــادی ازجملــه خشــکی دریاچــه 
ــود آب و غــذا  ــده و کمب ــات درن ــه، مشــاهده حیوان ارومی
مواجــه بــود و آمــار دقیقــی از جمعیــت از گونــه در دســت 
ــی  ــل بره زای ــون فص ــه هم اکن ــراز اینک ــا اب ــت. وی ب نیس

اجرای برنامه حفظ حیات وحش جزایر دریاچه ارومیه
معاون سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای چهار طرح برای احیای زیست بوم 

آسیب دیده و حفاظت حیات  وحش جزایر دریاچه ارومیه خبر داد

بــه گفتــه معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت »اجــرای راهکارهــای مدیریــت گونــه گوزن 
ــت«،  ــری از کاهــش جمعی ــد و جلوگی ــل تهدی ــرل عوام ــور کنت ــه منظ ــره اشــک ب زرد در جزی
»مدیریــت جمعیــت قــوچ و میــش در جزایــر دریاچــه ارومیــه و انجــام اقدامــات اجرایــی در 
راســتای احیــای اکولوژیــک جزایــر«، »مدیریــت و اجــرای برنامــه حفاظــت از پوشــش گیاهــی 
و فــون جانــوری جزایــر پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه و تعییــن ظرفیــت بــرد زیســتگاه ها« و 
»اجــرای برنامــه حفاظــت و احیــای اکولوژیــک زیســتگاه های ضلــع جنــوب شــرقی دریاچــه 
ــه هســتند. ــای زیســت بوم و حیات وحــش دریاچــه ارومی ــار طــرح احی ــن چه ــه« عناوی ارومی

محیط زیســت  معــاون  ظهرابــی،  حمیــد 
ــت  ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن طبیع
محیــط زیســت می گویــد چهــار طــرح بــا 
هــدف احیــای زیســت بوم و حیات وحــش 
جزایــر دریاچــه ارومیــه بــا همــکاری مشــترک 
معاونــت محیــط طبیعــی، ســتاد احیــای 
ــط  ــت محی ــه و اداره کل حفاظ ــه ارومی دریاچ
ــود. ــرا می ش ــی اج ــان غرب ــت آذربایج زیس

رنا
 ای

س:
عک

 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت همــدان 
ــماند در  ــن پس ــزار و ۲۰۰ ت ــک ه ــت: ی گف
ــتان  ــن اس ــی ای ــمالی و جنوب ــایت ش ۲ س

مدیریــت و پــردازش می شــود.
ــای  ــتان ه ــروه اس ــگار  گ ــزارش خبرن ــه گ ب
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از همــدان، عــادل 
عربــی روز گذشــته در نشســت مشــترک 
شــورای اداری اســتان همــدان و اعضــای 
ــزود:  ــتا اف ــهر و روس ــورا های اســامی ش ش
محیــط زیســت بــه علــت مشــکات انباشــته 
را  اولویت هایــی  گذشــته  ســال های  از 
ــتان ها  ــه در اس ــر مجموع ــه زی ــن و ب تدوی
اعــام کردنــد کــه شــامل مدیریــت پســماند، 
احیــا و حفاظــت از تــاالب هــا، کنتــرل گــرد و 
ــی کان شــهر ها اســت. ــرل آلودگ ــار، کنت غب
وی در ادامــه صحبــت هایــش اضافــه کــرد: 
ــماند  ــع پس ــرح جام ــدان ط ــتان هم در اس
مصــوب شــده و مقــرر شــد کــه یــک هــزار و 
۲۰۰ تــن پســماند اســتان در ۲ ســایت مایــر 

و همــدان مدیریــت و پــردازش شــود.
مدیــرکل حفاطــت محیــط زیســت همــدان 
ــرای احیــای تاالب هــا  ــان کــرد: همــدان ب بب
آق گل  تــاالب  زمینــه  در  و  دارد  برنامــه 
ــه  ــق آب ــن ح ــرای گرفت ــی ب ــای مثبت قدم ه

ــت. ــده اس ــته ش ــاالب برداش ــن ت ای
عــادل عربــی در ادامــه صحبــت هایــش 
ــرد و  ــور گ ــده نوظه ــاره پدی ــرد: درب ــار ک اظه
غبــار مطالعــه کانون هــای مولــد شــروع 
ــه  ــار الزم را ب ــی اعتب ــت عمران ــد و معاون ش
ــا  ــه ت ــد ک ــاص دادن ــت اختص ــط زیس محی
پایــان شــهریور امســال ایــن مطالعــه نهایــی 

می شــود.
ــرکل حفاظــت محیــط زیســت همــدان  مدی
ــزان  ــده از می ــت ش ــار ثب ــت: آم ــار داش اظه
آلودگــی ســال ۹7 نشــان می دهــد آمــار 
ــه ۹۶، ۵۰ درصــد کاهــش  آلودگــی نســبت ب
داشــته همچنیــن امســال نیــز ۲ روز ۲۴ 

ــده اســت. ــت ش ــوا ثب ــی ه ــاعته آلودگ س
ــرکل حفاظــت محیــط زیســت همــدان  مدی
در ادامــه افــزود: همــدان از منظــر آالیندگــی 
ــا در فصــل  ــت مناســب دارد، ام ــوا وضعی ه
بــروز  موجــب  هــوا  وارونگــی  زمســتان 
آلودگــی شــد و ایــن امــر موجــب شــد کــه 
شــهرداری نســبت بــه آینــده نــگاری اقــدام 

ــد. کن

یم
راه حل کارشناسان سوئیسیاقل

 برای معضل تغییرات اقلیمی
ــه  ــد نشــان می دهــد ک ــج یــک مطالعــه جدی نتای
ــه وســعت ایــاالت  کاشــت درخــت در منطقــه ای ب
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــد موثرتریــن راه ب متحــده می توان
تغییــرات اقلیمــی باشــد. بــه گــزارش ایســنا، متخصصــان 
آزمایشــگاه Crowther در ســوئیس می گوینــد بــر اســاس 
تجزیــه و تحلیل هــای آنهــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه کاشــت 
۸۹۰ میلیــون هکتــار درخــت کــه تمامــا ایــن منطقــه را پوشــش 
دهــد می توانــد بــه طــور طبیعــی از جنگل هــا و مناطــق جنگلــی 
ــد،  ــه رشــد می کنن ــان همان طــور ک ــن درخت ــد. ای محافظــت کن
ــد. ــره کنن ــن را جــذب و ذخی ــن کرب ــارد ُت ــد ۲۰۵ میلی می توانن
انگلیــس نیــز در ایــن زمینــه می توانــد نقشــی مهــم ایفــا کنــد به 
گونــه ای کــه بیــش از ۴.۵ میلیــون هکتــار از پوشــش درختــان را 
ــن  ــد. در ای ــاد کن ــود ایج ــی خ ــای چراگاه ــد در زمین ه می توان
صــورت ایــن زمین هــا عــاوه بــر فراهــم کــردن خــوراک دام هــا، 
ــد.  ــک کنن ــز کم ــان نی ــن در درخت ــره کرب ــه ذخی ــد ب می توانن
پروفســور "تــام کراثــر"، نویســنده ارشــد ایــن مطالعــه بــا اشــاره 

ــا  ــگل ه ــی جن ــه بازیاب ــا می دانســتیم ک ــه م ــه هم ــن ک ــه ای ب
ــا  ــرات اقلیمــی ایف ــا تغیی ــارزه ب ــد نقــش مهمــی در مب می توان
کنــد امــا چگونگــی دقیــق آن مشــخص نبــود، اظهــار داشــته کــه 
ــی  ــم و بازیاب ــد ترمی ــان می ده ــا نش ــه آن ه ــای مطالع یافته ه
جنگل هــا  بهتریــن راه حــل مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی اســت 
کــه امــروزه در دســترس اســت و ایــن مطالعــه شــواهدی بــرای 
ــه کــرده اســت. هــر  ــز ارائ ــن راهــکار را نی ــه اقتصــادی ای توجی
ــن  ــا ای ــرد ت ــان می ب ــا زم ــه دهه ه ــد توجــه داشــت ک ــد بای چن
ــد. از  ــت یابن ــود دس ــیل خ ــه پتانس ــرده و ب ــد ک ــا رش جنگل ه
ــون روی  ــه هم اکن ــی ک ــداری جنگل های ــظ و نگه ــن رو حف همی
کــره زمیــن وجــود دارد، پیگیــری دیگــر راهکارهــای مقابلــه بــا 
ــیلی از  ــوخت های فس ــذف س ــداوم ح ــی و ت ــرات اقلیم تغیی
صنایع مــان بــه منظــور اجتنــاب از تغییــرات اقلیمــی خطرنــاک، 
بســیار حیاتــی اســت. ایــن تجزیــه و تحلیــل  هــا از داده هــای 
ــاال از مناطــق  ــا وضــوح ب حــدود ۸۰ هــزار تصاویــر ماهــواره ای ب

حفاظــت شــده متراکــم اســتفاده کــرده اســت.

ــر و  ــت بش ــاخته دس ــه س ــی اگرچ ــت محیط ــای زیس آلودگی ه
حاصــل توســعه نامتــوازن جوامــع بشــری هســتند امــا در حقیقــت 
معضــات گریبانگیــر زندگــی ســالم انســان ها بــه شــمار می رونــد.
بــه گــزارش ایرنــا، رابطــه انســان و طبیعــت از آغــاز خلقــت تاکنــون 
ــوده  ــز نب ــده و تهدیدآمی ــران کنن ــروز نگ ــدازه ام ــه ان ــت ب ــچ وق هی
ــیوه ها  ــر ش ــی و تغیی ــوالت تکنولوژیک ــتابنده تح ــیر ش ــت، س اس
ــر در  ــه زندگــی انســانی از یــک ســو و تأخی ــوط ب و الگوهــای مرب
برنامــه ریــزی هــای مربــوط بــه کاهــش اثــرات منفــی اقتصــادی، 
ــروز  ــه آن از ســوی دیگــر موجــب ب ــوط ب فرهنگــی و اخاقــی مرب
نابهنجاری هــای زیســت محیطــی و بــه دنبــال آن نگرانی هــای 
شــدید میــان دوســتداران محیــط زیســت و متفکــران و مصلحــان 
اجتماعــی را فراهــم نمــوده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت ۲ عنصــر 
آب و هــوا در تــداوم چرخــه زندگــی، توجــه بــه آمــوزش همگانــی 
و همــه جانبــه توســط نهادهــای دولتــی و غیردولتــی، در راســتای 
جلوگیــری از افزایــش آلودگــی آنهــا، بیــش از پیــش ضــروری بــه 
نظــر می رســد. از ســوی دیگــر انباشــت پســماندهای بیمارســتانی 
ــا و  ــوزاندن آنه ــا س ــاز ی ــای ب ــی و فض ــر عموم ــی در معاب و صنعت
انباشــتن پســماندهای خانگــی و ســاختمانی در معابــر عمومــی و 
فضــای بــاز خــارج از مکان هــای تعییــن شــده توســط شــهرداری ها 
ــای  ــوزاندن بقای ــن س ــا و همچنی ــوزاندن آنه ــا س ــا ی و دهیاری ه
ــروزه  ــز ام ــس از برداشــت محصــول نی ــی پ ــی اراضــی زراع گیاه
ــزاری  ــن راســتا خبرگ ــه شــده اند. در ای ــوا اضاف ــای ه ــه آالینده ه ب
جمهــوری اســامی مرکــز خــرم آبــاد باحضــور چند تــن از مســئوالن 

و کارشناســان مربوطــه میزگــردی جهــت بررســی وضعیــت زیســت 
محیطــی اســتان وکاهــش آالینده هــا برگــزار کــرده اســت. معــاون 
نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان گفــت: 
ــدی  ــی، تولی ــام واحدهــای صنعت ــار تم ــاه یکب ــون هــر ســه م اکن
ــی  ــه صــورت نظارت ــن اســتان ب ــا در ای ــد آالینده ه ــی مول و خدمات
ــا را  ــام آالینده ه ــری تم ــدازه گی ــگاه اداره کل ان ــش و آزمایش پای
ــا ادامــه داد: عــاوه بــر آزمایشــگاه های  انجــام می دهــد. الهــام برن
حفاظــت محیــط زیســت در ایــن راســتا از آزمایشــگاه های بخــش 
خصوصــی نیــز اســتفاده می شــود و کارفرمایــان و صاحبــان 
ــد آلودگــی خــود  صنعت هــا و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی مول
ــت:  ــار داش ــد. وی اظه ــام می دهن ــز انج ــش را نی ــاری در پای اظه
چنــد  در  اســتان  تاالب هــای  و  رودخانه هــا  رصــد  همچنیــن 
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــن اداره کل ق ــه کاری ای ــر در برنام ــال اخی س
ــوردر،  ــاالب بیشــه داالن، تن ــر، ت ــه گه ــا، دریاچ ــای، آبگیره تاالب ه
ــورت  ــه ص ــتان ب ــای اس ــر و رودخانه ه ــه پلدخت ــای ۱۱ گان تاالب ه
ــش  ــرد: پای ــوان ک ــا عن ــد. برن ــرار گرفته ان ــش ق ــورد پای ــی م فصل
جایگاه هایــی کــه گازوئیــل یــورو چهــار عرضــه می کنــد هــم جهــت 
ــن راســتا ۱۴  ــا انجــام می شــود و در ای ــرد آنه ــوای گوگ رصــد محت
ــاون  ــش می شــود. مع ــب پای ــه صــورت مرت ــگاه در اســتان ب جای
نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان 
ــون  ــر قان ــده هــا براب گفــت: در صــورت شناســایی واحدهــای االین
ــاده  ــک م ــر تبصــره ی ــا ب ــا برخــورد می شــود و بن ــن واحده ــا ای ب
۳۸ قانــون ارزش افــزوده مالیــات آالیندگــی محســوب می شــود و 

پایــان هــر فصــل لیســت صنایــع آالینــده جهــت مشــمول شــدن در 
عــوارض آالیندگــی بــه امــور مالیاتــی تحویــل می شــود. وی افــزود: 
واحدهــای تولیــدی و خدماتــی اســتان در صــورت هرگونــه آالیندگی 
اخطــار زیســت محیطــی دریافــت می کننــد و پــس از ارائــه اخطــار 
ــه  رفــع آلودگــی رصــد می شــود و در صــورت عــدم رفــع آلودگــی ب
مرجــع قضائــی جهــت برخــورد قانونــی الزم معرفــی می شــوند. برنــا 
اظهــار داشــت: اکنــون ســه آزمایشــگاه معتمد در اســتان وجــود دارد 
کــه در صــورت لــزوم و رعایــت ضوابــط ســالیانه پروانــه آنهــا تمدیــد 
ــگاه های  ــنجی آزمایش ــت س ــواردی صح ــی در م ــودو حت ــی ش م

معتمــد اســتان انجــام می شــود. وی بــا بیــان اینکــه هــوای 
ــوده  ــار ب ــرد و غب ــده گ ــر از پدی ــون متأث لرســتان از ســال ۸۶ تاکن
اســت، ادامــه داد: در ســال گذشــته ۳7 روز آلــوده در اســتان ثبــت 
شــده، کــه امســال خوشــبختانه تاکنــون یــک روز آلــوده در اســتان 
ثبــت شــده اســت. وی ایــن کاهــش میــزان آلودگــی در اســتان را 
بــه دلیــل اقدامــات تأثیــر گــذار ســازمان مرکــزی در داخــل کشــور 
و تمهیــدات اندیشــیده شــده در اســتان خوزســتان جهــت رطوبــت 
رســانی بــه خــاک برشــمرد و گفــت: بارندگی هــای اخیــر تــا حــدود 

زیــادی بــر کاهــش الودگــی هــوا اثــر داشــته اســت.

ــا  ــت ب ــازمان محیط زیس ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
بیــان اینکــه عملکــرد مــا در زمینــه پســماندهای شــهری 
ــد از  ــماند بای ــه پس ــد هزین ــت: 7۰ درص ــت، گف ــوب نیس مطل
ــن  ــد ای ــفانه نمی توان ــه متاس ــود ک ــن ش ــت تامی ــق دول طری
میــزان را پرداخــت کنــد. بــه گــزارش ایلنــا، مســعود تجریشــی 
دربــاره پســماندهای شــهری گفــت: متولــی پســماندهای 
ــا  ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــور و س ــهری وزارت کش ش
اســت. بــه طــور قطــع نیــز نحــوه مدیریــت پســماندهای 
شــهری بهتــر از آن چیــزی می توانــد باشــد کــه در حــال 

آلودگی های زیست محیطی، 
چالش انسان و طبیعت
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زیستگاه

پسماند

درخواست سازمان محیط زیست 
از وزارت کشور برای مدیریت پسماند

روند فرسایش برخی زیستگاه های
خراسان رضوی نگران کننده است

ــوری و  معــاون رئیــس جمه
رئیــس ســازمان حفاظــت 
نامــه ای  در  محیط زیســت 
خواســت  کشــور  وزیــر  از 
تــا بــا برنامه ریــزی و تعامــل بــا شــهرداری ها و 
ــون  ــح قان ــرای صحی ــور، در اج ــای کل کش دهیاری ه
ــن  ــا ای ــی آن ب ــه اجرای ــت پســماند و آیین نام مدیری
ســازمان همــکاری کنــد. در متــن نامــه آمــده اســت: 
احترامــًا، همانگونــه کــه اســتحضار داریــد یکــی 
از بحران هــای فزاینــده محیــط زیســت کشــور و 
پیامدهــای ســوء و آثــار زیانبــار آن بــر محیــط زیســت 
و ســامت جامعــه، بحــران مدیریــت پســماند اســت. 
ــگاه  ــی و جای ــه رســالت قانون ــا توجــه ب ــن رو، ب از ای
ــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت در اجــرای  نظارت
آیین نامــه  و  پســماند  مدیریــت  قانــون  صحیــح 
اجرایــی آن، خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد، 

ضمــن برنامه ریــزی بــرای انجــام مطلــوب تکالیــف و 
وظایــف محولــه قانون گــذار بــه ســازمان شــهرداری ها 
ــن  ــور در ای ــتانداری های کش ــز اس ــا و نی و دهیاری ه
ــازمان،  ــن س ــا ای ــک ب ــل نزدی ــز تعام خصــوص و نی
ــهرداری ها  ــگ ش ــور پررن ــرای حض ــدات الزم ب تمهی
و دهیاری هــای کل کشــور بــه منظــور بهره منــدی 
ــر  ــا در امــر خطی ــی آنه از تمامــی ظرفیت هــای اجرای
ــای  ــش و آگاهی ه ــطح دان ــای س ــنگری و ارتق روش
آحــاد مختلــف جامعــه بــا هــدف ســاماندهی و 
ــره ای پســماندها در کشــور )کاهــش  ــت زنجی مدیری
تولیــد، تفکیــک از مبدأ، جمــع آوری اصولــی، پردازش 
و بازیافــت صحیــح( بــه نحــو شایســته صــورت 
گیــرد. امیــد اســت، در ســایه تعامــل و هــم اندیشــی 
فیمابیــن، حفاظــت خردمندانــه و در راســتای توســعه 
پایــدار، اینگونــه معضــات زیســت محیطی در ســطح 

ــع شــود. ــد و مرتف کشــور، کاهــش یاب

زیســت  محیــط  معــاون 
گفــت:  رضــوی  خراســان 
و  زیســتگاه ها  از  برخــی 
ــا  مناطــق تحــت مدیریــت ب
ــاله  ــه س ــه رو و هم ــب روب ــایش و تخری ــد فرس رون
ــته  ــا کاس ــی آنه ــای اکولوژیک ــا و ارزش ه از کارکرده
می شــود. بــه گــزارش تســنیم، جــواد دامن پــاک در 
مشــهدمقدس اظهــار داشــت: نخســتین ســنگ بنــای 
مناطــق حفاظــت شــده ایــران در ســال ۱۳۴۶،  یعنــی 
۹۵ ســال پــس از احــداث پــارک ملــی یلــو اســتون 
در آمریــکا و ۱۹ ســال پــس از بنیانگــذاری اتحادیــه 
ــد. ــاده ش ــع، نه ــت و مناب ــت از طبیع ــی حفاظ جهان
ــزود:  ــوی اف ــان رض ــت خراس ــط زیس ــاون محی مع
ــی  ــارک مل ــیس دو پ ــنهاد تأس ــال پیش ــن س در ای
ــتین  ــوان نخس ــه  عن ــده ب ــت ش ــه حفاظ و ۱۵ منطق
گــروه از مناطــق حفاظــت شــده ایــران بــه تصویــب 

ــد رســید.  ــر صی شــورای عالی شــکاربانی و نظــارت ب
ــه اینکــه در حــال  ــا اشــاره ب ــاک همچنیــن ب دامن پ
ــا مســاحت قریــب  ــه ب حاضــر ۲۸۴ منطقــه چهارگان
مدیریــت  تحــت  کشــور  در  هکتــار  میلیــون   ۱۸
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور اســت 
گفــت: در خراســان رضــوی  ۱۴۵ محیط بــان در 
ــا  ــی عم ــرمحیط بان ــی و س ــط بان ــد محی ۴۳ واح
ــق  ــای مناط ــار عرصه ه ــدود ۵/۲ هکت ــت از ح حفاظ
چهارگانــه و شــکار ممنــوع اســتان را برعهــده دارنــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: هــر محیــط بــان در اســتان بــه 
ــق  ــعت مناط ــار از وس ــزار هکت ــن ۱۶ ه ــور میانگی ط
چهارگانــه و شــکار ممنــوع را حفاظــت می کنــد.
دامن پــاک گفــت: مناطـــق تحــت مدیریــت ســازمان 
محیــط زیســت، طـــی ســـالیان متمـــادی بـــا رنج و 
مرارت هــای بســیار و بهــای ســنگین تقدیــم ۱۲۵ 

ــت شــده اســت. شــهید حفاظ

مشاهده بزرگ ترین شکوفایی جلبک دریایی از فضا
به گزارش پایگاه خبری یونایتدپرس، محققان دانشگاه آتانتیک واقع در فلوریدا، بزرگ ترین 
شکوفایی جلبک دریایی سارگاسوم را در تاریخ بشر در سواحل فلوریدا و کارائیب شناسایی کردند؛ 
وسعت این شکوفایی به حدی است که می توان آن را از فضا مشاهده کرد. 

گزارش

پردازش 1۲۰۰ تن 
پسماند در همدان

ل ها
وجود گونه هایی در جنگل های هیرکانی جنگ

که فسیل شان در اروپاست
مدیــرکل دفتــر اکوسیســتم هــای تاالبــی ســازمان 
ــای  ــت: در جنگل ه ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
کــه  داریــم  گیاهــی  گونه هــای  هیرکانــی 
فسیل  شــان در اروپــا موجــود اســت. مســعود باقــرزاده کریمــی 
ــه  ــن ســوال ک ــه ای ــا در پاســخ ب ــگار ایلن ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
آیــا جهانــی شــدن جنگل هــای هیرکانــی بــر سدســازی در ایــن 
منطقــه تاثیرگــذار اســت و می توانــد باعــث توقــف ســد الســک 
ــی  ــای هیرکان ــت: جنگل ه ــر، گف ــا خی ــود ی ــه ش ــن منطق در ای
ــه لحــاظ تنــوع زیســتی و قدمــت آنهــا دارای ویژگــی خــاص  ب
ــتند و  ــیک هس ــه دوره ژوراس ــوط ب ــا مرب ــن جنگل ه ــت. ای اس
ــرد. ــاء ک ــا را احی ــاره آنه ــوان دوب ــه بت ــتند ک ــی نیس جنگل های

ماننــد  جانــوری  گونه هــای  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــورها  ــه دوره دایناس ــوط ب ــز مرب ــاح ها نی ــت ها و تمس الک پش
هســتند، ادامــه داد: در جنگل هــای هیرکانــی گونه هــای گیاهــی 
زنــده ای را داریــم کــه فســیل های آنهــا در اروپــا موجــود اســت، 
ماننــد شمشــادهای جنگلــی. ایــن جنــگل میــراث جهانــی اعــام 

ــدارد. ــا وجــود ن ــرای آنه ــی ب شــده اســت، چراکــه هیــچ جایگزین
ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــای تاالب ــتم ه ــر اکوسیس ــرکل دفت مدی
ــازی،  ــد سدس ــای مانن ــرد: فعالیت ه ــح ک ــت تصری محیط زیس
ــوع  ــب تن ــه تخری ــه ب ــگل ک توســعه روســتاها و شــهرها در جن
ــا در  ــود، ام ــف نمی ش ــا متوق ــود، قائدت ــر می ش ــی منج جنگل
ــد در اجــرای طرح هــای توســعه ای و زیربنایــی  عیــن حــال بای
ــن  ــال در ژاپ ــور مث ــه ط ــد. ب ــگل باش ــظ جن ــت اول حف اولوی
ــوه  ــد، ک ــداث کنن ــگل اح ــاده ای را در جن ــد، ج ــی بخواهن وقت
را نمی تراشــند، بلکــه بــا اســتفاده از پل هایــی کــوه را دور 
می زننــد، بنابرایــن هــم جــاده ســاخته می شــود و هــم جنــگل 
ــازمان  ــات س ــی اوق ــرد: گاه ــح ک ــود. وی تصری ــظ می ش حف
ــه ضــد توســعه  محیط زیســت و دوســتداران محیط زیســت را ب
بــودن محکــوم می کننــد، در حالــی کــه اینطــور نیســت، از نظــر 
ــاوت  ــگل متف ــعه در جن ــا توس ــان ب ــک بیاب ــعه در ی ــا توس م
ــز در  ــی نی ــای ارزیاب ــرایط در طرح ه ــد ش ــن بای ــت، بنابرای اس

ــه شــود. نظــر گرفت

بار
وغ

گرد

رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت تهران 
ــه  ــبت ب ــده ازن نس ــزان آالین ــه می ــان اینک ــا بی ب
ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت، گفــت: 7۴ 
هکتــار از اراضــی اســتان تهــران در جنــوب و جنــوب غربــی بــا 
پدیــده گــرد و غبــار مواجــه اســت. بــه گــزارش فــارس، عیســی 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــری رئی کانت
تهــران در حاشــیه جلســه کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوای شــهر 
ــروه  ــن کارگ ــروز دومی ــت:  ام ــگاران، گف ــع خبرن ــران در جم ته
ــوص  ــواردی در خص ــد و م ــزار ش ــران برگ ــی ته ــش آلودگ کاه
ــن جلســه  ــزان ازن در ای ــار و بررســی می ــرد و غب ــا گ ــارزه ب مب
مــورد بررســی قــرار گرفــت. وی افــزود: در بحــث مبــارزه بــا گــرد 
ــار انجــام  ــی در کانون هــای مســتعد گــرد و غب ــار، مطالعات و غب
ــرب  ــوب غ ــوب و جن ــی جن ــار از اراض ــت و 7۴ هکت ــده اس ش
ــان  ــری بی ــه اســت. کانت ــار مواج ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــران ب ته
داشــت: امــروز در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت کــه چــه اقدامــی 
بــرای مبــارزه بــا گــرد و غبــار انجــام شــود. کانتــری ادامــه داد: 
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اســت اعــام کــرد بــر اســاس آخریــن سرشــماری 
جمعیــت گــوزن زرد ایرانــی در جزایــر دریاچــه ارومیــه بــه 
ــال  ــفی از س ــد یوس ــه امی ــه گفت ــید. ب ۱۶۶ رأس می رس
۹۴ تاکنــون تغییــرات زیســت محیطی زیــادی را در جزایــر 
دریاچــه ارومیــه شــاهد بودیــم و این گونــه بــاارزش نیــز 
بــا تهدیــدات زیســتی زیــادی ازجملــه خشــکی دریاچــه 
ــود آب و غــذا  ــده و کمب ــات درن ــه، مشــاهده حیوان ارومی
مواجــه بــود و آمــار دقیقــی از جمعیــت از گونــه در دســت 
ــی  ــل بره زای ــون فص ــه هم اکن ــراز اینک ــا اب ــت. وی ب نیس

گــوزن زرد ایرانــی در جزیــره اشــک دریاچــه ارومیــه آغــاز 
ــای  ــه بارندگی ه ــه ب ــا توج ــد: ب ــت، می افزای ــده اس ش
ــور در  ــت حض ــان فرص ــاه رمض ــته و م ــای گذش هفته ه
جزیــره در جهــت سرشــماری فراهــم نبــود کــه بعــد از مــاه 
رمضــان سرشــماری این گونــه بــاارزش در معــرض خطــر 

ــود. ــاز می ش آغ
ــط زیســت  ــت محی ــات وحــش حفاظ ــس اداره حی رئی
آذربایجــان غربــی بــا اظهــار اینکــه برنامــه ملــی گــوزن زرد 
ایرانــی امســال نیــز بــا تأمیــن اعتبــار موردنیــاز اجرایــی 

می شــود اضافــه می کنــد: ایــن برنامــه ۵ســاله در 
ــی  ــی اجرای ــوزن زرد ایران ــراض گ ــت از انق ــت حفاظ جه
می شــود کــه در صــورت نیــاز بــرای ۵ ســال آینــده 
ــارک  ــه پ ــادآوری اینک ــا ی ــود. وی ب ــد می ش ــز تمدی نی
ــوزن زرد  ــن زیســتگاه گ ــه بزرگ تری ــی دریاچــه ارومی مل
وحشــی در ســطح جهانــی و بزرگ تریــن خاســتگاه 
اســت  ارمنــی  میــش  و  قــوچ  نــژاد  خالص تریــن 
ــه و  ــه ارومی ــی دریاچ ــرایط بحران ــل ش ــد: به دلی می گوی
ــاارزش  ــه ب ــتگاه این گون ــت محیطی زیس ــدات زیس تهدی

طــی ســال گذشــته محوطــه ۳۰هکتــاری جنــگل کاری در 
ــی می شــود  ــه پیش بین ــم ک ــره اشــک ایجــاد کردی جزی

ــد. ــته باش ــش داش ــه افزای ــت از گون جمعی

۴5 هزار بال فالمینگو در دریاچه ارومیه
۲۹۰ گونــه پرنــده در آذربایجــان غربــی شــناخته شــده کــه 
۳۰ درصــد از این گونــه مقیــم و بقیــه مهاجــر بــوده و ۱۱۵ 
گونــه در محــدوده پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه هســتند 
کــه مهم تریــن آن هــا پلیــکان ســفید، فامینگــو و انــواع 
مختلــف پرنــدگان شــکاری، اردک سرســفید و اردک 
ســرحنایی اســت. در ایــن میــان فامینگوهــا کــه روش 
ــای  ــد و در آب ه ــه دارن ــرای تغذی ــردی ب ــه  ف ــر ب منحص
کم عمــق و شــور زندگــی می کننــد، دریاچــه ارومیــه 
یکــی از زیســتگاه های ایــن پرنده هــا در کشــور به شــمار 
مــی رود. امــا متأســفانه بــا خشــک شــدن دریاچــه 
ســال ها بــود کــه ایــن پرنده هــا زیســتگاه خــود را تــرک 
ــای امســال  ــه بارندگی ه ــه ب ــا توج ــی ب ــد ول ــرده بودن ک
ــو  ــزار فامینگ ــد ه ــه چن ــاره دریاچ ــان دوب ــن ج و گرفت
بعــد از ســال ها بــه آغــوش نگیــن فیــروزه ای آذربایجــان 
ــی بخشــیدند. ــارک مل ــه پ ــوه زیبایــی ب برگشــتند و جل

اداره کل  وحــش  حیــات  بــر  نظــارت  اداره  رئیــس 
ــان  ــا بی ــی ب ــان غرب ــت آذربایج ــط زیس ــت محی حفاظ
اینکــه ســطح تــراز دریاچــه ارومیــه طــی دو مــاه اخیــر 
طبــق  می گویــد:  داشــته  امیدوارکننــده ای  افزایــش 
ــو  ــزار فامینگ ــداد ۳۵ ه ــته تع ــال گذش ــماری س سرش
در دریاچــه ارومیــه زندگــی می کردنــد کــه بــا توجــه 
بــه شــرایط زیســتی مســاعد پیش بینــی می شــود 
ــال  ــزار ب ــه ۴۵ ه ــده ب ــن پرن ــداد ای ــه آوری تع ــا جوج ب
ــو  ــال فامینگ ــزار ب ــود ۱۰ ه ــی می ش ــد و پیش بین برس
ــه  ــه اضاف ــدگان در دریاچــه ارومی ــن پرن ــت ای ــه جمعی ب
شــود. امیــد یوســفی بــا اشــاره بــه افزایــش تــراز دریاچــه 
ــش  ــوع و پوش ــتی و تن ــرایط زیس ــود ش ــه و بهب ارومی
ــر  ــه جزای ــف ب ــرای مهاجــرت گونه هــای مختل گیاهــی ب
دریاچــه می افزایــد: چنانچــه شــرایط زیســتی و افزایــش 
ــکان  ــد ام ــظ کن ــد خــود را حف ــه رون ــراز دریاچــه ارومی ت
بــه جزایــر  مهاجــرت فامینگــو و ســایر گونه هــای 
ــوع  ــه وی تن ــه گفت ــت. ب ــیار باالس ــه بس ــه ارومی دریاچ
ــا ۲۰ ســال گذشــته  زیســتی دریاچــه ارومیــه طــی ۱۵ ت
بــه مخاطــره افتــاده و بــا ۲ مــاه بهبــود شــرایط وضعیــت 
ــوع زیســتی و اکوسیســتم آن را  ــوان تن ــی نمی ت ــراز آب ت
احیــاء کــرد و الزم اســت تــا شــرایط تــداوم یابــد تــا زمینه 
بــرای بازگشــت حیــات ایــن دریاچــه به ماننــد ســال های 

ــود. ــم ش دور فراه

دریاچه ارومیه، به 
عنوان بزرگترین پهنه 

آبی داخل کشور از سال 
1۳۴6 تحت حفاظت 
قرار دارد. از میان 1۰۲ 
جزیره  کوچک و بزرگ 
این دریاچه، تعدادی 

از آنها به دلیل وسعت 
و پوشش گیاهی 

مناسب، دارای کیفیت 
زیستگاهی هستند. 

از این رو در سال های 
گذشته از دو جزیره 

»اشک« و »کبودان« 
به عنوان ذخیره گاهی 
برای دو گونه جانوری 

استفاده شده است. 

اجرای برنامه حفظ حیات وحش جزایر دریاچه ارومیه
معاون سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای چهار طرح برای احیای زیست بوم 

آسیب دیده و حفاظت حیات  وحش جزایر دریاچه ارومیه خبر داد

ــا  ــت ب ــازمان محیط زیس ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
بیــان اینکــه عملکــرد مــا در زمینــه پســماندهای شــهری 
ــد از  ــماند بای ــه پس ــد هزین ــت: 7۰ درص ــت، گف ــوب نیس مطل
ــن  ــد ای ــفانه نمی توان ــه متاس ــود ک ــن ش ــت تامی ــق دول طری
میــزان را پرداخــت کنــد. بــه گــزارش ایلنــا، مســعود تجریشــی 
دربــاره پســماندهای شــهری گفــت: متولــی پســماندهای 
ــا  ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــور و س ــهری وزارت کش ش
اســت. بــه طــور قطــع نیــز نحــوه مدیریــت پســماندهای 
شــهری بهتــر از آن چیــزی می توانــد باشــد کــه در حــال 

ــه  ــا ب ــاط دنی ــه نق ــه در هم ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــر اس حاض
طــور معمــول تفکیــک زبالــه در مبــدا صــورت می گیــرد، ادامــه 
داد: در همــه نقــاط دنیــا جهت گیــری و سیاســت گذاری ها 
ــه را  ــد زبال ــزان تولی ــم می ــه بتوانی ــت ک ــمت اس ــن س ــه ای ب
ــه  ــه ای ک ــزان زیال ــع آن  می ــه تب ــا ب ــانده ت ــل رس ــه حداق ب
ــط  ــاون محی ــد. مع ــز کاهــش یاب ــن مــی رود نی ــز دف ــه مراک ب
زیســت انســانی ســازمان محیــط زیســت گفــت: در بســیاری 
از کشــورهای دنیــا ماننــد مالــزی، ژاپــن، کشــورهای اروپایــی 
ــن  ــل دف ــه مح ــماند ب ــرای ورود پس ــقفی ب ــی س و آمریکای

زبالــه تعییــن کرده انــد. همــه ایــن کشــورها هدف گــذاری  
ــه  ــه ای ک ــزان زبال ــد می ــا بتوانن ــته اند ت ــاله داش ــی ۱۰ س ۵ال
ــد  ــا ۲۰ درص ــدت ت ــن م ــود را در ای ــن می ش ــز دف وارد مراک
از طریــق فرهنگ ســازی و ســایر اقدامــات کاهــش دهنــد، 
ــی  ــه در کشــورمان اصــا عملکــرد مطلوب ــن زمین امــا مــا در ای
ــه  نداشــتیم. تجریشــی ادامــه داد: در شــهری ماننــد تهــران ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــزی ک ــد آن چی ــی ۸۰ درص ــول 7۰ ال ــور معم ط
زبالــه تولیــد می شــود بــه محــل دفــن زبالــه مــی رود، چراکــه 
فســادپذیر  زباله هــای  تولیدی مــان  زباله هــای  درصــد   ۸۰
هســتند و همانطــور کــه گفتــم در پســماندهای شــهری وضــع 
مطلوبــی نداریــم، چراکــه از تولیــد بــه ســمت دفــن می رویــم. 
پســماندهای  متولــی  کشــور  وزارت  کــرد:  تصریــح  وی 
شــهری اســت و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز 
ناظــر بــر عملکــرد آن اســت، امــا همانطــور کــه می بینیــم 
ــه  ــد. البت ــل نکرده ان ــود عم ــف خ ــه وظای ــتگاه ها ب ــن دس ای
شــهری  پســماندهای  مدیریــت  بــرای  برنامه ریزی هایــی 
ــدوق  ــود از صن ــرار ب ــته ق ــال گذش ــت و س ــده اس ــام ش انج
پســماندهای  مدیریــت  بــرای  دالر  میلیــارد  یــک  توســعه 
ــمالی  ــهرهای ش ــت ش ــا اولوی ــا ب ــد ت ــاص یاب ــهری اختص ش
پســماندهای  بــرای  را  جامــع  مدیریــت  برنامــه  بتوانیــم 
ــتیم  ــته نتوانس ــال گذش ــفانه س ــم. متاس ــرا کنی ــهری را اج ش
ــم و در  ــن کنی ــعه تامی ــدوق توس ــی را از صن ــع مال ــن مناب ای
ــس  ــق مجل ــیون تلفی ــته کمیس ــال گذش ــی س ــای پایان روزه
و دولــت تصمیــم گرفتنــد هــزار میلیــارد تومــان از طریــق 
ــد  ــی کنن ــه م ــد زبال ــه تولی ــات از شــرکت هایی ک ــن مالی تعیی
ــن وزارت  ــه بی ــا توافقــی ک ــد و ب ــز کنن ــدوق واری ــن صن ــه ای ب

صمــت و ســازمان محیط زیســت و ســازمان برنامــه و بودجــه 
صــورت گرفــت، میــزان ایــن مالیــات را مشــخص کــرده و قــرار 
ــده  ــت وارد ش ــط زیس ــدوق محی ــه صن ــات ب ــن مالی ــد ای ش
ــد  ــا بتوانن ــده و آنه ــف وام داده ش ــرکت های مختل ــه ش ــا ب ت
پســماندها را مدیریــت کننــد. وی ادامــه داد: متاســفانه در 
اختیــار  در  دولــت  بودجه هایــی کــه  شــهرهای کشــور  کل 
ــهرداری ها  ــه ش ــی ک ــد و بودجه های ــرار می ده ــهرداری ها ق ش
از محــل عــوارض پســماند دریافــت می شــود، بــرای مدیریــت 
ــش  ــه ای بی ــه بودج ــت و ب ــی نیس ــهری کاف ــماندهای ش پس
ــد  ــه پســماند بای ــه 7۰ درصــد هزین ــاز اســت، چراک ــن نی از ای
نمی توانــد  تامیــن شــود کــه متاســفانه  از طریــق دولــت 
پرداخــت کنــد و همانطــور کــه می بینیــم وضعیــت مــا در 
ــق شــمالی  ــژه در مناط ــه وی خصــوص پســماندهای شــهری ب
کشــور مناســب نیســت. بنابرایــن مقــرر شــد کســی کــه زبالــه 
ــه  ــی ک ــا زمان ــردازد، ام ــز بپ ــه آن را نی ــد هزین ــد می کن تولی
ــا آن  ــل شــود وزارت صمــت ب ــه تبدی ــن نام ــه آیی ــود ب ــرار ب ق
مخالفــت کــرد و معتقــد بــود ایــن یک بــار اضافــی بــرای 
تولیــد کننــده اســت و صنعــت بــا مشــکات بیشــتری مواجــه 
آن  در  پولــی  هیــچ  در ســال گذشــته  بنابرایــن  می شــود. 
صنــدوق وارد نشــد. وی افــزود: امســال دوبــاره همــان قانــون 
را نماینــدگان مجلــس مطــرح کردنــد و وزیــر صمــت نیــز 
ــود  ــت ش ــد دریاف ــش تولی ــه از بخ ــن هزین ــرد ای ــت ک موافق
بــه طــور مثــال از کســی کــه کیســه نایلــون پاســتیکی تولیــد 
ــماند  ــد پس ــده تولی ــوارض آالین ــوان ع ــه عن ــی ب ــد، پول می کن

ــود. ــز ش ــت واری ــدوق محیط زیس ــه صن ــده و ب ــه ش گرفت

۸۰ درصد زباله های تولیدی ، فسادپذیر هستند

شــامگاه  »َخبــر«،  ملــی  پــارک  جدیــد  سرپرســت 

ــار  ــه دچ ــات آن منطق ــقوط از ارتفاع ــر س ــر در اث ۱۴تی

ــه در  ــالم ب ــان س ــه ج ــن حادث ــد. وی از ای ــه ش حادث

 بــرد و تنهــا دچــار شکســتگی در ناحیــه پــا شــده اســت.

زیســت  محیــط  ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر 

کرمــان بــه پیــام مــا گفت:شــب گذشــته علیرضــا 

ــه  ــه متوج ــلیک گلول ــدای ش ــنیدن ص ــا ش ــور ب ــاج پ ت

شــد  منطقــه  در  قانونــی  غیــر  شــکارچیان  حضــور 

وی بــرای دســتگیری افــراد متخلــف اقــدام کــردو 

تاریکــی   بخاطــر  متخلفیــن  تعقیــب  حیــن  در 

 شــب از ارتفــاع حــدود بیســت متــر ســقوط کــرد.

ماموریــن  بافاصلــه  داد:  ادامــه  هرنــدی  ابراهیــم 

ــدار، رییــس شــورای  ــراه فرمان ــه هم ــط زیســت ب محی

یــک  و  محلــی  افــراد  از  گروهــی  بافــت،  تامیــن 

پزشــک بــه جســتجوی  تــاج پــور اقــدام کردنــد. 

ــردن  ــدا ک ــه پی ــق ب ــد از ســه ســاعت جســتجو موف بع

وی شــدند و اقدامــات الزم جهــت انتقــال او را بــه 

فراهــم کردنــد. هــای کرمــان  بیمارســتان  از   یکــی 

ــودن  ــاد ب ــود زی ــا وج ــه کرد:ب ــدی اضاف ــم هرن ابراهی

ارتفاعــی کــه فــرد مذکــور از آن پــرت شــده حــال 

دچــار  پــا  ناحیــه  از  فقــط  و  عمومــی وی مســاعد 

از  شکســتگی شــده  اســت .وی در حــال حاضــر  

اســت.  بســتری  بافــت  بیمارســتان 

سقوط محیط بان پارک 
ملی »َخبر« از کوه

خبر

تولید روزانه ۶۴ هزار تن 
زباله در کشور

ــط زیســت گفــت:  رئیــس ســازمان حفاظــت محی
تولیــد  زبالــه در کشــور  تــن  روزانــه ۶۴ هــزار 
ــگاران جــوان،  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ می شــود. ب
عیســی کانتــری در شــورای اداری اســتان همــدان 
ــدار اســت، گفــت: تمــام  ــرد محیــط زیســت توســعه پای ــان اینکــه راهب ــا بی ب
ــه  ــوری ک ــه کش ــان اینک ــا بی ــند. وی ب ــان باش ــط ب ــد محی ــور بای ــردم کش م
ــد  ــن کن ــت تأمی ــط زیس ــه محی ــد را در زمین ــل های بع ــوق نس ــد حق بخواه
نبایــد بیــش از ۴۰ درصــد از منابــع آب هــای تجدیدپذیــر را اســتفاده کنــد، اظهار 
داشــت: ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران در برخــی ســال ها تــا ۱۱۵ درصــد 

ــم. ــتفاده کرده ای ــر اس ــد پذی ــای تجدی ــع آب ه از مناب

گرما در آالسکا رکورد زد
دمــای هــوا در ایالــت آالســکا کــه در مــدار شــمالگان 
ــه  ــه گفت ــه و ب ــش یافت ــه شــدت افزای ــرار دارد ب ق
ــه  ــن منطق ــا در ای ــش دم ــن افزای ــان ای کارشناس
بی ســابقه اســت. بــه گــزارش ایســنا، ســازمان 
هواشناســی آمریــکا گفتــه اســت کــه دمــای هــوا در روز چهــارم ژوئیــه )مــاه 
ــه ۳۲  جــاری میــادی( در منطقــه "انکوریــج" واقــع در جنــوب ایــن ایالــت ب
ــوای  ــای ه ــن بیشــترین دم ــش از ای ــه بی ســابقه اســت. پی درجــه رســید ک
ــاوه  ــه ع ــوده اســت. ب ــانتی گراد ب ــه س ــه ۳۰ درج ــن منطق ــت شــده در ای ثب
متوســط دمــای هــوا در ایــن وقــت ســال معمــوال ۱۸ درجــه اســت. بــه گفتــه 

ــه کــرد.  ــار گرمــی را هــم تجرب کارشناســان آالســکا امســال به

دستگیری شکارچیان پرنده  
ــر  ــت پلدخت ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ  ریی
گفــت: متخلفــان زیســت محیطــی شــکار پرنــدگان 
در ایــن شهرســتان توســط یــگان حفاظــت ایــن اداره 
دســتگیر شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، علــی الشــتری 
نــژاد افــزود: ۱۴ قطعــه ســهره طایــی از ایــن متخلفــان کشــف شــد کــه پــس 
از بررســی و تیمــار و حصــول ســامت و تــوان زیســتن در طبیعــت رهاســازی 
ــا و خــوش آواز را  ــده زیب شــدند. وی افــزود: متاســفانه برخــی افــراد ایــن پرن
ــده  ــوان یــک پرن ــه عن ــه منظورنگهــداری در محیــط هــای خانگــی شــکار و ب ب
زینتــی خریــد و فــروش مــی کننــد. وی گفــت: ایــن شهرســتان بــا توجــه بــه 
آب و هــوای مناســب و وضعیــت اکولوژیکــی و زیســتگاهی، دارای تنوع زیســتی 
مطلوبــی اســت کــه شــرایط را بــرای زیســت ایــن پرنــده زیبــا فرآهــم مــی کنــد.

پسماند

آب وهوا

پرندگان

سلطان دریاها اسیر ضایعات پالستیکی
به گزارش ایرنا، محققان دانشگاه اگزتر واقع در انگلیس با بررسی اطاعات به دست آمده از تحقیقات پیشین و 
شبکه اجتماعی توییتر، دریافتند تعداد کوسه ها و پرتوماهی هایی که درون ضایعات پاستیکی به دام افتاده اند، 

بسیار بیشتر از میزانی است که توسط متخصصان تخمین زده می شود.
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یــک کارشــناس محیــط زیســت بــا انتقــاد از رواج حیــوان آزاری 
در کشــور گفــت: برخــی بــا انجــام برخــی کارهــا بــه حیــوان آزاری 
ــد و  ــتن ندارن ــات ارزش زیس ــی حیوان ــد، یعن ــی دهن ــوز م مج
ــه  ــح او ســنگ زدن ب ــه تفری ــد. بچــه ای ک ــد آزار ببینن مــی توانن
ــه او آزار مــی رســد. محمــد درویــش  ــی دارد ب ســگ اســت یعن
افــزود: جنوبــی هــا آنقــدر بــه شــتر احتــرام مــی گذارنــد کــه بــرای 
شــمارش آن از واحــد نفــر اســتفاده مــی کننــد. در همــه جــای دنیا 
بایــد جلــوی آزار حیوانــات گرفتــه شــود. ایــن کارشــناس محیــط 
ــاغ هــای ســوادکوه روی  زیســت ادامــه داد: خرســی دریکــی از ب
ــه  ــاغ ب ــب ب ــورد و صاح ــی خ ــوه م ــود و می ــته ب ــی نشس درخت
جــای اینکــه او را بزنــد و بکشــد فقــط از او فیلــم گرفــت و اجــازه 
داد تــا دلــش مــی خواهــد میــوه بخــورد. درویــش تصریــح کــرد: 
ــا افتخــار  ــود ب ــار الشــه هــای خــون آل ــم در کن اگــر مــی خواهی
بــه دوربیــن لبخنــد نزننــد و خودشــان را شــکارچی ننامنــد، 
آمــوزش نیــاز داریــم. وی بــا اشــاره بــه مدرســه طبیعــت در بــاغ 
گیاهشناســی ملــی، یــادآور شــد: بایــد بــه کودکانمــان بیاموزیــم 
حیــوان هــم مــی توانــد عاشــق بچــه اش باشــد اگــر ایــن عشــق را 
درک کننــد هرگــز بــه صــورت خشــونت آمیــز بــا حیــوان رفتــار نمی 
کننــد. ایــن کارشــناس محیــط زیســت تاکیــد کــرد: فردوســی می 
گویــد »ســیه انــدرون باشــد و ســنگ دل، کــه خواهــد کــه مــوری 
شــود تنگــدل«. مــا ایــن پــس زمینــه هــای فرهنگــی را داریــم. 
پیامبــری داریــم کــه مــی گویــد »نــزد مــن شکســتن شــاخه ای از 
درخــت همچــون شکســتن بــال فرشــتگان اســت« نســل امــروز 
هــم بایــد ایــن روحیه هــا را داشــته باشــد. درویــش ادامــه داد: از 
حــال و روز ســگ هــا و گربــه هــای یــک شــهر مــی توانــی حــال 
مــردم آنجــا را بفهمــی اگــر چشمشــان کــور نبــود و پایشــان لنــگ 
نمــی زد یعنــی حــال مــردم خــوب اســت، اگــر حالشــان بــد بــود 

یعنــی مــردم بــه روانشــناس احتیــاج دارنــد.

محمد درویش، فعال 
محیط زیست مطرح کرد:

انتقاد از رواج حیوان آزاری 
در کشور
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7۴ هکتار از اراضی استان تهران با پدیدهگرد
 گردوغبار مواجه است
رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت تهران 
ــه  ــبت ب ــده ازن نس ــزان آالین ــه می ــان اینک ــا بی ب
ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت، گفــت: 7۴ 
هکتــار از اراضــی اســتان تهــران در جنــوب و جنــوب غربــی بــا 
پدیــده گــرد و غبــار مواجــه اســت. بــه گــزارش فــارس، عیســی 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــری رئی کانت
تهــران در حاشــیه جلســه کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوای شــهر 
ــروه  ــن کارگ ــروز دومی ــت:  ام ــگاران، گف ــع خبرن ــران در جم ته
ــوص  ــواردی در خص ــد و م ــزار ش ــران برگ ــی ته ــش آلودگ کاه
ــن جلســه  ــزان ازن در ای ــار و بررســی می ــرد و غب ــا گ ــارزه ب مب
مــورد بررســی قــرار گرفــت. وی افــزود: در بحــث مبــارزه بــا گــرد 
ــار انجــام  ــی در کانون هــای مســتعد گــرد و غب ــار، مطالعات و غب
ــرب  ــوب غ ــوب و جن ــی جن ــار از اراض ــت و 7۴ هکت ــده اس ش
ــان  ــری بی ــه اســت. کانت ــار مواج ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــران ب ته
داشــت: امــروز در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت کــه چــه اقدامــی 
بــرای مبــارزه بــا گــرد و غبــار انجــام شــود. کانتــری ادامــه داد: 

دســتور دوم ایــن جلســه در مــورد افزایــش ُازن در اســتان 
تهــران اســت کــه طــی روزهــای گذشــته باعــث ایجــاد نارضایتــی 
ــزان ازن  ــان داشــت: می ــده اســت. وی بی ــردم ش ــه م و دغدغ
توســط شــهرداری و محیــط زیســت در حــال رصــد و پیگیــری 
اســت و افزایــش دمــا طــی روزهــای گذشــته موجــب افزایــش 
ــران شــده اســت. رئیــس ســازمان حفاظــت  ــزان ازن در ته می
ــده  ــک آالین ــه داد: ازن ی ــران ادام ــتان ته ــت اس ــط زیس محی
ــد  ــد، بای ــن بیای ــزان آن پایی ــه می ــرای اینک ــت و ب ــه اس ثانوی
ــال  ــه داد: در ح ــری ادام ــم. کانت ــرل کنی ــا را کنت هیدروکربن ه
حاضــر میــزان ازن بــر روی عــدد ۸۵ قــرار دارد و مــا نســبت بــه 
ــته ایم. وی  ــش ازن را داش ــتر افزای ــته دو روز بیش ــال گذش س
گفــت: بنابرایــن در ایــن جلســه تصمیماتــی اتخــاذ خواهــد شــد 
کــه آالینده هــا و هیدروکربن هــا کاهــش پیــدا کنــد. وی افــزود: 
آالیندگــی ازن در ســال های قبــل هــم مطــرح بــوده و از دو 
ســال پیــش ســنجش میــزان ازن انجــام می شــود و در تمــام 

ــز مشــکل ازن وجــود دارد. کشــورهای پیشــرفته نی

دها
زگر

اطالعات کانون های تولید ریزگرد کشور تهیه شدری
ــار ســازمان  ــده گــروه وغب ــا پدی ــه ب ــرکل مقابل مدی
ــور  ــه منظ ــام کرد: ب ــت اع ــط زیس ــت محی حفاظ
بررســی منشــا تولیــد گردوغبــار یــا ریزگردهــا 
تلفیقــی از اطاعــات زمیــن، تصاویــر ماهــواره ای و 
ــه  ــران تهی ــی در ۵۴۰ ایســتگاه سراســر ای اطاعــات محل
شــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا علی محمــد طهماســبی روز 
ــتان  ــوای اس ــی ه ــش آلودگ ــروه کاه ــت کارگ ــته در نشس گذش
ــر اســاس بررســی ها اکنــون ۲۵ میلیــون  تهــران گفــت: ایــران ب
ــر  ــت متاث ــه عل ــار ب ــرد و غب ــد گ ــتعد تولی ــه مس ــار منطق هکت
ــاد دارد. وی یادآورشــد: در  ــر ب ــر اث ــودن از فرســایش خــاک ب ب
اســتان تهــران ۱۰۰ هــزار هکتــار منطقــه تحــت تاثیــر فرســایش 
بــادی داریــم کــه در شهرســتان هــای ری و ورامیــن قــرار دارنــد.
طهماســبی اظهارداشــت: اســتان تهــران بــر اســاس بررســی هــا 
چنــدان در معــرض فرســایش پذیــری زیــاد و خیلــی زیــاد نبــود 
و ســطح زیــاد آن بــه ۲۰۰ هکتــار مــی رســید و گــرد و غبــار محلــی 
بیشــتر اســتان تهــران را درگیــر مــی کنــد. مدیــرکل دفتــر مقابلــه 
ــط زیســت کشــور گفــت:  ــار ســازمان محی ــرد و غب ــده گ ــا پدی ب

مســاله مهــم در کشــور مربــوط بــه گــرد و غبــار محلــی اســت کــه 
ــن شــد. ــت آن طــی ۱۵ ســال بررســی و تدوی وضعی

وی خاطرنشــان کــرد: میــزان تولیــد گــرد و غبــار کشــور طــی پنــج 
ســال منتهــی بــه ۹۴ را بررســی کردیــم تــا میانگیــن فصلــی بلنــد 
شــدن گــرد و غبــار مشــخص شــود و در تهــران بــر همین اســاس 
از ری و ورامیــن گــرد و غبــار برخاســته اســت. طهماســبی ادامــه 
ــر  ــه ب ــم ک ــه کردی ــی تهی داد: طــی ۲ ســال گذشــته نقشــه راه
اســاس آن کار را دنبــال مــی کنیــم؛ شناســایی کانــون هــا موضوع 
بحــث همیشــگی بــوده و مطالعــات در تمامــی اســتان هــا انجــام 
شــده اســت کــه تــا یــک مــاه آینــده در دســت انتشــار قــرار مــی 
گیــرد. مدیــرکل مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار ســازمان محیــط 
زیســت کشــور بــا بیــان اینکــه برنامــه پنــج ســاله در ایــن زمینــه 
تهیــه شــده اســت گفــت: بــرآورد خســارت گــرد و غبــار را اوایــل 
امســال آغــاز کردیــم تــا حداقــل ایــن میــزان را در ۶ اســتان دارای 
ــورد  ــرد: در م ــه ک ــم. وی اضاف ــرآورد کنی ــری، ب ــترین درگی بیش
ــت  ــی وضعی ــرای بررس ــراردادی ب ــم ق ــی ه ــاءیابی خارج منش

اطــراف ایــران منعقــد شــده اســت.
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 خودداری از غذا خوردن
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 آفریدگار
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 - تراوش

۶- دوستى و محبت - گیاهی بوته ای 
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۱۰- حرص و طمع - جفت و همسر - 
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۱۵- تیم فوتبال لیگ برتری - بر پایه، 
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عمودی 
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 بیوتیک برای درمان عفونت های مقاوم
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 آوردن - موسیقی کودکان
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۴- زدنی آدم بهانه گیر - زمین دور از آب 

 - پرنده ای شکاری - ابزار و وسایل
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حیله گر و کاهبردار - از نهاد برآید - ُنت 

 ششم

۸- تابلویی از ونسان ونگوگ نقاش نامدار 

 هلندی

۹- تازه و جدید - سد خوزستان - شهرت 

 و لقب - میوه باب گلو

۱۰- پلید و ناپاک - شهری در ژاپن - 

 بطن
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 کاماً و کاً عامیانه

۱۲- بینی - گله گوسفندان - همان قاچ 

 است - انبار کشتی

۱۳- استراحت کردن - سهل انگاری و 

 ناشی گری

۱۴- سخنان بیمارگونه - شکاف دادن 

نوک قلم نی - صبر زرد - عادت و خو، 

 خودنمایی

۱۵- اهمیت ندادن و آسان فرض کردن - 

احتمال آسیب یا ضرر

جدول شماره 1۴88

 پیام
استان ها

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی- آگهی موضوع 

مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 

موضـوع  اول  شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۳۹۶هیات  برابـررای 

قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 

شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای 

ناصرافشـارفرزند حبیب اله  بشـماره شناسـنامه ۱۵با کد ملی 

۳۰۳۱۵۳۰۲۵۱صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یسـک قطعـه 

زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۵۲۳۶۲/7۳مترمربـع پاک - 

فرعـی از۶۲۹- اصلـی مفـروز و مجزی شـده – فرعـی از ۶۲۹ 

اصلـی قطعـه یـک بخش۴۵کرمانواقع در مزرعـه محمود آباد 

تل شـیرازخریداری از مالک رسـمی آقای رحیم ساالر کریمی 

محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو 

نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 

باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه 

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۱۴۸-   

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۳/۲۸ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۸/۰۴/۱۶: دوم 

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 

فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹7۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۶۵7-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹7/۱۱/۰۸هیـات 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 

تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مسـعود سـاالری 

فرزند حسـین  بشماره شناسـنامه ۳۱۵صادره ازرودبار جنوب 

بـا کـد ملـی ۵۳۶۹۵۹۶۳۱۱ درششـدانگ یـک بـاب خانه به 

مسـاحت ۲۲7/۱۰متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۸- اصلـی 

مفـروز و مجزی شـده از پاک ۳فرعـی از ۴۸- اصلی قطعه 

یـک بخش۴۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم بی 

بـی فرخنـده امیری  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع 

عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در 

صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 

آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 

و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 

اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:۲۱۵۱- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۴/۰۱ – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۴/۱۶

  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 

موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 

رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۵۲۱-۹۸/۰۲/۰۳ورای 

۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۶۲۰-۹۸/۰۳/۱۹هیـات  شـماره  اصاحـی 

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 

آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض  ثبـت ملـک شـهر عنبـر 

متقاضی آقای محمود عباسـی پاگدار فرزند خدا مراد بشـماره 

شناسـنامه ۱۶۰صـادره ازعنبـر ابـاد بـا کـد ملـی ۶۰۶۹۹۸۳۲۵۴ 

درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت ۱۲۳متـر مربـع 

پـاک - فرعـی از۴7- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 

۴7- اصلـی قطعـه یک واقـع در احمد آباد عنبر ابـاد خریداری 

از مالک رسـمی آقای منوچهرسـلمانزاده محرزگردیده است.لذا 

بـه منظـور اطاع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی 

مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 

مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 

انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره 

تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 

تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 

نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۲۱۵۳-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۴/۰۱ – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۴/۱۶

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی- آگهی موضوع 

مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 

شـماره۱۳۹7۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۴۵۳-۹7/۰۶/۱۳هیات  برابـررای 

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 

ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 

متقاضـی آقـای رمضـان جوکاراکبـر ابـادی فرزنـد مرادبشـماره 

شناسـنامه ۲صـادره کهنـوج در مـوازی 7/۴۱۴۲سـهم مشـاع 

ششـدانگ  مسـاحت  بـه  بـاغ  قطعـه  یـک  ششـدانگ  از 

۶۶۱۸۰/۳۴متـر مربـع  پـاک فرعـی  - از۳۲- اصلـی مفـروز 

و مجـزی شـده از پـاک ۹فرعـی از ۳۲- اصلـی قطعـه یـک 

بخش۴۵کرمـان واقـع در احمـد آبـاد طیـاری  خریـداری از 

مالـک رسـمی آقـای کامبوزیـا سـنجری محرزگردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 

۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک 

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 

قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 

نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:۲۱۵۵-    ./م  صـادر خواهدشـد 

۹۸/۰۴/۱۶: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:۹۸/۰۴/۰۱ 

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ملک شهداد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- اگهـی 

موضـوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 

رسـمی- برابـر رای شـماره ۵۰۰۰۰۳۵ ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰ مـورخ 

۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفات 

مالكانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محسـن تویسـرکانی 

راوری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۹۲۱ صادره از کرمان 

در ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت ۱۴۲۱/۸۰ 

مترمربـع پـاک ۱۵77 فرعی مفروز و مجـزی از ۱۶۸ فرعی 

از ۴7اصلـی واقـع در بخـش ۲۶ کرمـان به آدرس سـیرچ- 

خیابـان سـلطان جـال الديـن خریـداری از مالـک رسـمی 

یـدهللا شـریفی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع 

عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود 

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 

متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 

اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 

تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 

تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 

تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول : ۹۸/۴/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۸/۴/۱۶

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف ۴۴1

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 

۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  اصاحـی 

واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 

اصاحـی   رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و 

دوم   هیـات   ۹۸/۰۳/۳۰- شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۲۸۱ 

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 

عبدالرضابشـماره  دلفاردفرزنـد  شـیرزادی  جعفـر  آقـای  

شناسـنامه ۲۲۶صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 

خانـه وباغچـه بـه مسـاحت۲۳۳۱/۱۲متر مربـع پـاک - 

فرعـی از ۱۲۲۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - 

فرعـی از۱۲۲۴- اصلـی قطعـه ۶ واقـع دراراضی گوهرسـتان 

دلفـارد جیرفـت بخش۳۴کرمان خریداری از مالک رسـمی 

آقـای حسـن برنا محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع 

عمـوم مراتـب دریـک  نوبت آگهی مـی شـود در صورتی که 

اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهی بـه مدت 

یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 

اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 

بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۴/۱۶

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :16۳

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 

تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد 

شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۴۳۳  رای  برابـر  رسـمی  سـند 

-۹۸/۰۲/۱۴ هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات 

مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  سـید احمـد کارآمـوز 

بـم  از  بشـماره شناسـنامه ۶7صـادره  فرزنـد سـیدعباس 

درششـدانگ یـک بـاب خانه وباغچـه  به مسـاحت۹۲۰متر 

مربـع پـاک - فرعـی از 7۹- اصلـی مفروز و مجزی شـده 

از پـاک ۸فرعـی از7۹- اصلـی قطعـه یـک  واقـع دراراضی 

از  خریـداری  بخش۳۴کرمـان  جیرفـت  جبالبـارز  سـقدر 

مالـک رسـمی آقـای زینـل عبداللهی محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 

۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 

صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 

تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتراض 

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 

مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 

را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:۹۸/۰۴/۱۶- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: ۹۸/۰۴/۳۰

 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :166

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 

سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  

فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۰۸7 

-۹۸/۰۳/۱۲ هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 

مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای  منصور سـعیدی گراغانی  

فرزند عبدالرسـول  بشماره شناسـنامه ۱۱۱۶صادره از جیرفت  

درششـدانگ یـک بـاب خانـه و بـاغ  بـه مسـاحت7۱۰۰متر 

مربـع پـاک - فرعـی از ۲- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 

از پـاک ۱۸ فرعـی از۲- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی 

زیپـا جبالبـارز جیرفـت بخش۳۴کرمان خریـداری از مالک 

رسـمی آقای امر هللا سـعیدی گراغانی محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵ 

روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 

سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 

از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود 

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 

یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:۹۸/۰۴/۱۶- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: ۹۸/۰۴/۳۰

 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :17۰

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 

نامـه  و مـاده ۱۳آئیـن  قانـون  آگهـی موضـوع مـاده۳  فاقـد سـند رسـمی- 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 

شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۱۰۱ -۹۸/۰۱/۲۱ هیـات اول  موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک 

جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف وامور خیریه جیرفت در ششـدانگ 

یـک بـاب مسـجد وحسـینیه سـید الشـهدا مسـاحت7۵۰متر مربع پـاک - فرعـی از ۶۰۰- 

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از۶۰۰- اصلـی قطعـه ۵واقـع دراراضی قنات 

خـداداد سـاردوئیه  جیرفـت بخش۳۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اداره اوقـاف وامور 

خیریـه جیرفـت  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 

۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 

اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۴/۱۶- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: ۹۸/۰۴/۳۰-

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :17۳

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین  نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکـی که برابـر اراء هیاتهـای حل اختاف موضـوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 

گلبـاف کـه ادامـه عملیـات ثبتـي انهـا مطابـق قانـون مذکورتجویـز گردیده اسـت بـه ترتیب شـماره پاک 

فرعـی از اصلـی وبخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالک واقـع در بخـش ۲7 کرمان بشـرح ذیل:

۱پـاک از ۱۶۴۵-اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالکیـن آقـای غامعبـاس کمالـی فرزنـد محمـد بـه شـماره 

شناسـنامه ۶۸ و آقـای علـی کمالـی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه ۵۲ صـادره از گلباف در ششـدانگ 

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۰7/۰7مترمربـع بالمناصفـه واقـع در گلباف محلـه کوش روبروی مسـجد 

صاحـب الزمـان خریـداری از مالک رسـمی محمـد کمالی

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص 

نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند  از تاریخ انتشـار اولین اگهی 

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره  تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك مـاه از تاريخ 

تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاي 

مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد

تاریخ انتشار نوبت اول ۹۸/۴/۱۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۵/۲

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 5۳7

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه۹7۰۰۳۸۶ ششـدانگ خانه پـاک ثبتـی۱۲۹۲  فرعی 

از پـاک   ۱۸۱7اصلـی واقـع در رفسـنجان  خیابـان شـهید ابولـی کوچـه شـماره ۸  کـه 

سـند آن در صفحـه ۱۴۵دفتـر ۲۴۳ بـه شـماره ثبـت ۴۱۱۱۵بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان 

صـادر و مـع الواسـطه بـه اقـای امیـر صادقـی زاده تـاج آبـادی منتقل شـده اسـت طبق 

سـند بـه مسـاحت ۳۵۰ متـر مربع کـه محدود بـه حـدود: ثبتی،عرصه:پاک فـوق دارای سـند اجاره 

موقوفـه خاص)مرحـوم حـاج باقـر( طبق سـند بـه مسـاحت ۳۵۰ متـر مربع.اعیان:اعیـان آن دارای 

سـند مالکیـت بـه شـماره ۱۲۹۲ فرعـی از ۱۸۱7 اصلـی واقـع در بخـش ۹ کرمان،سـاختمانی آجـری 

فاقـد شـناژ،به صـورت دوبلکـس بـه مسـاحت ۲۸۲.۵۰ متـر مربـع شـامل پارکینـگ و همکف،کـه 

پارکینگ ان در ضلع شـرق سـاختمان احداث شـده و مسـاحت آن 7۰ متر مربع و فاقد نازک کاری 

میباشـد،ضلع شـمال غربـی سـاختمان،حیاط خلـوت قـرار دارد و نمـای ایـن قسـمت سـفال بـدون 

بنـد کشـی و قسـمت پارکینـگ فاقـد نما می باشـد، کـه ارزش امتیاز اسـتفاده از عرصـه وقف،اعیان 

محوطـه سـازی و انشـعابات چهارگانـه آب و بـرق و گاز و تلفـن طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه 

مبلـغ ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)سـه میلیـارد و دویسـت میلیـون ریال( ارزیابی شـده اسـت  طبق اسـناد 

رهنـی شـماره ۳۸۰۰7 و ۵۶۸۵۲  دفتـر خانـه ۵۳ رفسـنجان در قبـال مبلـغ ۹۹۲.۰۰۰.۰۰۰لاير در رهن 

بانـک پاسـارگاد رفسـنجان قـرار گرفتـه ، پـاک فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز  یـک شـنبه مـورخ 

۱۳۹۸.۰۵.۱۳ واقـع در محـل اجـرای اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در رفسـنجان –بلوار 

شـهید کشـاورزی از طریـق مزایـده بـه فروش مـی رسـد،مزایده از مبلـغ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شـروع 

وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایده بـرای عموم آزاد 

اسـت و فـروش کا نقـدی اسـت،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط به اب ،بـرق،گاز 

اعـم از حـق انشـعاب ویـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و 

نیـز بدههـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی ان 

معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد ،وجـوه 

پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر 

و حـق مزایـده نقـدا وصـول مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گـردد مزایـده روز 

اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد طالبین و خریـداران می 

تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چک رمـزدار به مبلـغ پایه در جلسـه مزایده 

بـه نشـانی فـوق شـرکت نمایند. 

تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۱۶

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه
1۳98۰۴۰19۰6۳۰۰۰۲86.1 

ملـی  شـماره  بـه  کبـر  علـی  فرزنـد  امیـری  حمیـد  اقـای  بـه  بدینوسـیله 

۳۰۵۰۰7۱7۲۹ سـاکن رفسـنجان ابـاغ مـی شـود کـه خانـم زهرا جـوکار راهزنی 

جهـت وصـول مبلـغ 7۵۲.۱۱۵.۰۳۲ لاير بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره 

۲۲۸۹دفتـر خانـه ازدواج ۲۱ رفسـنجان اسـتان کرمـان علیـه شـما اجرائیـه صادرنمـوده و 

پرونـده اجرائـی بـه کاسـه ۹۸۰۰۲۹۸ در واحـد اجرای اداره  ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان 

تشـکیل شـده و محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده ،لذا بنا به تقاضای 

بسـتانکار طبـق مـاده ۱۸ ائیـن نامـه اجـرا مفاد اجرائیـه فقط یـک مرتبه در یکـی از روزنامه 

هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ این آگهی 

کـه روز ابـاغ محسـوب مـی گردد،نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمایید،عملیات 

اجرائـی جریـان خواهـد یافت.م الـف ۴۳۹۴

ابوالفضل تیموری آسفیچی-اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان

هيـأت موضـوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

)) آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئين نامـه قانون تعيين تكليف 
وضعيـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی (( 

در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  اماکـی  کـه برابـر آراء هيأت های  حل 
اختاف  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی  ناحیـه یک  كرمـان  تقاضای ثبت 
آن هـا پذیرفتـه و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانـون مذکور تجویز گردیده 
اسـت، بـه ترتیب شـماره پـاک فرعی از اصلـی  و بخش محـل  وقوع  ملک 
و مشـخصات مالـک یـا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقـع در بخش های  )۱-
۴-۸(  ثبتی شهرسـتان کرمان  به شـرح ذیل آگهی  می شـود تا  در صورتی 
كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی 
داشـته باشـند بتواننـد از تاريـخ انتشـار اولين آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضايـی تقديم نمايند. بديهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 
سـند مالكيـت صـادر خواهـد شـد. شـایان ذکـر اسـت صدور و تسـلیم سـند 
مالکیـت بر اسـاس قانـون مذکور مانع مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
۱۶۴۵۶  فرعـی  از  ۴77۶  اصلـی مجـزی شـده از ۳۴ فرعـی از ۴77۶ اصلی 
–  خانـم اکـرم عـرب ناصـری فرزند علی  به شناسـنامه شـماره  ۳  صـادره از  
کرمـان و آقـای سـید حسـین محسـنی پور خبیصی فرزند سـید عبـاس  به 
شناسـنامه شـماره  ۵۰۱  صـادره از  کرمـان بالمناصفـه  در ششـدانگ یکبـاب  
خانـه  بـه مسـاحت ۱۴۹/7 متر مربع بـه آدرس کرمان بزرگـراه آیت اله خامنه 
ای کوچـه ۲۹ کوچـه امـام سـجاد ۱۵ انتهای کوچه خریـداری از محل مالکیت 

محمـد رشـید فرخـی - ردیف هـای ۱۰۲۴ و ۱۰۲۵ 
۱۶۴7۶  فرعـی  از  ۴77۶  اصلـی مجـزی شـده از ۴۲ فرعـی از ۴77۶ اصلـی 
–  خانم فلورا رشـید فرخی فرزند محمد  به شناسـنامه شـماره  ۱۴۰۳۰  صادره 
از  کرمـان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ پسـته ای غیر محصور  به مسـاحت 
۳۲۵۵۵ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان ابتـدای جـاده کوهپایه اراضی سـعیدی 
خریـداری از محـل مالکیـت رضـا رشـید فرخـی ) ضمنـًا حـق ارتفاقـی بدین 

نحـو کـه بـا حق عبـور از راه هـای اشـتراکی فی مابین سـایر مالکین مشـاعی 
می باشـد.( - ردیـف ۱۱7۹۸

۱۶۴۸۲  فرعی  از  ۴77۶  اصلی –  آقای محمدعلی دهاقین بذرافشان فرزند 
حسـین  به شناسـنامه شـماره  ۸۴۲۰  صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب 
خانـه به مسـاحت 7۱۶/7۵ متر مربع به آدرس کرمـان جاده قدیم زرند بعد از 
دانشـگاه بلداالمین کوچه سـنگ فروشـی خریداری از محل مالکیت جمشید 

آمیغـی  - ردیف ۱۳۵۶
۱۶۴۹۹  فرعـی  از  ۴77۶  اصلـی –  خانـم نسـیبه کاظمـی ارجاسـی فرزنـد 
بمانعلی  به شناسـنامه شـماره  ۱۱۴  صادره از  کرمان و آقای مهدی کافی زاده 
درختنجانـی فرزند غامعباس  به شناسـنامه شـماره  ۳۵۹۰  صـادره از  کرمان 
بالمناصفه  در ششـدانگ یکباب  خانه  به مسـاحت ۲۶۵ متر مربع به آدرس 
کرمـان بلـوار امـام رضا )ع( کوچه ۸ سـمت چـپ درب دوم خریـداری از محل 

مالکیت رسـتم و شـاهرخ کیانیـان - ردیف هـای ۰۲۳۲ و ۰۲۳۳ 
۱۶۵۰7  فرعی  از  ۴77۶  اصلی –  خانم مریم رام فرزند داداله  به شناسنامه 
شماره  ۴  صادره از  شهداد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱7۸/۵ متر 
مربـع بـه آدرس کرمان بلوار سـیدی کوچه بهشـت خریـداری از محل مالکیت 

سـید محمدرضا عمرانی - ردیف ۰7۳۳
۱۶۵۰۸  فرعـی  از  ۴77۶  اصلـی مجـزی شـده از ۱۲۸ فرعـی از ۴77۶ اصلی 
–  آقای رسـول پشـته شـیرانی فرزند حسین  به شناسنامه شماره  ۱۵  صادره 
از  کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ۲7۶/۸۵ متر مربع به آدرس 
کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه ۳۹ خیابـان امام سـجاد کوچه ۳۱ 

خریـداری از محل مالکیت محمد رشـید فرخـی - ردیف ۱۴۹۱
۲۶  فرعـی  از  ۴۸۲7  اصلـی –  آقـای مجتبـی صیفـوری طغرالجـردی فرزند 
حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  ۲  صـادره از  زرند در ششـدانگ یکباب خانه 
مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت ۱۵7/۸ متر مربع به آدرس کرمان بلوار 
شـهدای خانـوک کوچـه ۲۶ خریـداری از محـل مالکیت سـروش سروشـیان 

- ردیـف ۱۴۵۰
۹7۱  فرعـی  از  ۵۱۱7  اصلـی –  آقـای رحیـم حسـینخانی  فرزنـد عبـاس  
بـه شناسـنامه شـماره  ۱7۴  صـادره از  رابـر در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت ۱۴7/۶۰ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان شـهرک جنـت خیابان همت 
کوچه ۵ خریداری از محل مالکیت محمد مهدی و علی محمد سـاالرکانتری 

- ردیـف ۱۳7۰
۳۰۰۳  فرعـی  از  ۵۲۰۹  اصلـی  –  آقـای سـید محمدمهـدی امیرجهانشـاهی 
سیسـتانی  فرزند سـید محمدحسـین به شناسـنامه شـماره  ۲7۱  صادره از  
کرمان و خانم مطهره شـیخ بهائی فرزند ابوالقاسـم  به شناسنامه شماره  ۶۲۲  
صـادره از  کرمـان بالمناصفه  در ششـدانگ یکباب  خانه به مسـاحت ۳۰۶/۰۵  
متر مربع که موازی ۵۳/۵۶ متر مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان مدیریت بین کوچه 
۸ و ۱۰ خریـداری از محـل مالکیـت عـزت الـه سـاالر کانتـری - ردیف هـای 

۰۸۲۲ و ۰۸۲۳
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۴ کرمان

۸۲۲  فرعی  از  ۲  اصلی –  خانم کلثوم سـادات طبیب فرزند سـید یوسـف  
بـه شناسـنامه شـماره  ۵۹  صـادره از بردسـیر در ششـدانگ یکبـاب  خانه  به 
مسـاحت ۳7۴/۲۰ متـر مربـع کـه مـوازی ۱۹۸/۸۰ متـر مربـع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجاره نامبـرده قرار دارد بـه آدرس کرمان 
شـرف آبـاد کوچـه ۲7 پـاک ۵۴۵ خریـداری از محـل مالکیت بهـرام نوذری 

- ردیـف  ۱۳۶۲ 
7۰7۲  فرعـی  از  ۴  اصلـی –  آقـای افـراز روشـن پـور  فرزنـد  سـعید  بـه 
شناسـنامه شـماره  ۳۰۸۰۱۱۱۶۹۹  صـادره از زرنـد  و  آقـای سـیروس روشـن 
پـور  فرزنـد  سـعید  بـه شناسـنامه شـماره  ۳۰۸۰۱7۳۹۰۲  صـادره از زرنـد  و 
آقای امین روشـن پور  فرزند  سـعید  به شناسـنامه شـماره  ۳۰۸۰۳۴۵۵۳۳  
صادره از زرند  بالسـویه هر کدام  نسـبت  به  دو دانگ  مشـاع  از ششـدانگ  
یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۶۴۶/۵۰  متـر مربع  کـه مـوازی ۱۰۹/۰۲ متر 
مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد  
بـه آدرس  کرمـان  بلـوار امام حسـن شـهرک یاس سـفید خریـداری از محل 
مالکیـت حسـین رشـید فرخـی )ضمنـًا منافـع و حق السـکون و حق فسـخ 
ملـک فـوق الذکـر مـادام العمـر آقای سـعید روشـن پـور متعلق به مشـارالیه 

می باشـد( - ردیف هـای  ۰۹۸۸  و ۰۹۸۹  و ۰۹۹۰
7۱۲۲  فرعـی  از  ۴  اصلـی –  آقـای مجیـد یوسـفی زاده ارجاسـی  فرزنـد  
حسـین  به شناسـنامه شـماره  ۲۵۱  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب 
خانـه مشـتمل بـر طبقـات فوقانی بـه مسـاحت ۲۶۴  متـر مربع  کـه موازی 
۴۴/۵۲ متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه آدرس  کرمـان  بلـوار امـام حسـن انتهـای کوچـه 
۸ انتهـای شـرقی ۲ سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت اسـدهللا مـوال 

زاده - ردیـف ۰۱۱۶
7۱۴7  فرعـی  از  ۴  اصلـی –  آقـای علـی حاجـی زاده  فرزنـد  مسـعود  بـه 
شناسنامه شماره  ۱۲۰۵  صادره از بافت  و آقای اسماعیل مهدوی راینی فرزند 
ناصـر  به شناسـنامه شـماره  ۲۲۶۳  صـادره از  کرمان بالمناصفه از ششـدانگ  

یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۳۰  متر مربـع  که مـوازی ۳۸/7۸ متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد  بـه آدرس  کرمان  بلوار 
کوثـر شـهرک زیتـون کوچـه اول قطعـه دوم سـمت چـپ خریـداری از محل 

مالکیـت یونـس ذهاب ناظـوری - ردیف هـای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹
7۱۶۵  فرعـی  از  ۴  اصلـی –  خانـم فاطمـه حسـن زاده سـبلوئی  فرزنـد  
حسـین  به شناسـنامه شـماره  7۰7  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب 
مغـازه مشـتمل بـر محوطـه )کارگاه( بـه مسـاحت ۱۸7/۵۸  متـر مربـع  کـه 
مـوازی ۳۱/۶۳ متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلـق بوقف و در 
اجـاره نامبـرده قرار دارد  به آدرس  کرمان طاهرآباد بلوار امام حسـن بین کوچه 
۱۴ و ۱۶ خریـداری از محـل مالکیـت یونـس ذهـاب ناظوری - ردیـف ۱۲7۴

7۹۸۴  فرعی  از  ۴  اصلی –  آقای غامرضا حسینی ابارقی  فرزند  علی  به 
شناسـنامه شـماره  ۱۹۸  صادره از تربت جام  در ششـدانگ  یکباب ساختمان 
بـه مسـاحت ۳۱۲  متر مربـع  که موازی ۵۲/۶۱ متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد  بـه آدرس  کرمان بلوار 
امـام حسـن کوچـه ۱۰ قطعه ۱۶ پشـت منازل دادگسـتری خریـداری از محل 

مالکیت عباس مهرابیـان - ردیف ۰۹۳۶
۵7۲   فرعـی از  ۵  اصلـی –  آقـای  مجتبـی صانعـی  فرزنـد  هوشـنگ  بـه  
شناسـنامه شـماره  ۵۱۶  صـادره از  سـیرجان  و آقـای  مهـدی صانعـی فرزند 
هوشـنگ  بـه  شناسـنامه شـماره  ۸۴ صـادره از  سـیرجان و آقـای محمدرضا 
صانعی فرزند  هوشنگ  به  شناسنامه شماره   ۱۱۳7۹  صادره از  سیرجان  و 
خانم  مهری صانعی  فرزند  هوشـنگ  به  شناسـنامه شـماره  ۲۸۵  صادره از  
سـیرجان  و خانم  مهناز صانعی  فرزند هوشـنگ  به  شناسـنامه شماره  ۴7۹  
صـادره از  سـیرجان بالسـویه هـر کـدام  نسـبت  بـه  نـوزده سـهم و یک پنج 
سـهم  مشـاع  از نود و شـش  سـهم  از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت  
۴7۵ متـر مربـع بـه آدرس  کرمـان  بلـوار جمهـوری اسـامی کوچـه ۱۵ غربی 
۳ پـاک ۵ خریـداری  از محـل مالکیت  اختر کرباسـی - ردیف هـای ۰۰۶7 و 

۰۰۶۸ و ۰۰۶۹ و ۰۰7۰ و ۰۰7۱
۵۳۶۹  فرعـی  از  ۵  اصلـی –  آقـای حسـین کنـاری کرمانی  فرزند  غامرضا  
بـه شناسـنامه شـماره  ۲۹۸۰۰۰۹۶۲۸  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکباب 
سـاختمان مشـتمل بر فوقانی و زیرزمین به مسـاحت ۱۴۳/۸۵  متر مربع به 
آدرس  کرمـان طاهرآبـاد بلـوار امام حسـن )ع( کوچه 7 غربی ۲ خریـداری از 

محل مالکیـت اختر کرباسـی - ردیف ۱7۰7
۵۶۳۰  فرعـی از ۱۰ اصلـی –  آقـای محمدرضـا فـرح بخـش  فرزنـد علـی بـه 
شناسـنامه شـماره  ۳۰ صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مساحت 
۳۵۹/۲۵  متـر مربـع کـه مـوازی ۶۲/۰۲ متـر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس  کرمان بلوار امیرکبیر 
کوچه ۴ شـمالی ۸ روبروی شـرقی ۳ خریداری از محل مالکیت علی محمد 

جعفـری - ردیف  ۰۱۸۹
۳۵۳۸  فرعـی از ۱۳ اصلـی –  آقـای جـال بینـش نیا فرزند محمدحسـین 
به شناسـنامه شـماره  7۰۲ صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب ساختمان به 
مسـاحت ۲۰۵/۸۲  متر مربع که موازی ۵۱/۴۶ متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس  کرمان بلوار 
جمهوری پشـت تاالر سـرو درب پنجم سـمت چپ خریداری از محل مالکیت 

عباس مهرابیـان - ردیف  ۲۸۶۲
۲۲۶۶  فرعـی از ۱۴ اصلـی –  خانـم فاطمـه کاظـم زاده ارجـاس  فرزنـد 
غامعبـاس بـه شناسـنامه شـماره  ۱۱۰7 صـادره از  کرمان در ششـدانگ واحد 
تجـاری بـه مسـاحت ۱۶۲/۸۵  متـر مربـع کـه مـوازی ۱۳/۵7 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به 
آدرس  کرمـان بلـوار امام حسـن حد فاصـل کوچـه ۵7 و ۵۹ - ۱۱۰۰ متر مانده 
بـه زیرگـذر راه آهـن خریـداری از محل مالکیت ماشـاهللا ابوالحسـنی و محمد 

نـژاد مایـری - ردیـف  ۰۰۵۰
7۲7۰  فرعـی از ۱۵ اصلـی –  شـهرداری کرمـان بـه شناسـه ۱۴۰۰۲7۳۶۶۲۰ در 
ششـدانگ زمیـن جهـت الحـاق بـه پاک هـای تفکیکـی از ۱۵ اصلـی بخش 
۴ بـه مسـاحت ۲۶7۴/۳۰  متـر مربـع  بـه آدرس  کرمان بلـوار هوانیروز غدیر 
۳ جنـب فنس هـای هوانیـروز )حسـب دسـتور شـماره ۹7/۱۱۰۱/۳۵۰7 مورخ 
۱۳۹7/۰۴/۱۶ اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان( - ردیـف  ۰۵۸۲

۱۴۰  فرعـی  از  ۲۶  اصلـی –  آقـای حسـین حـق وردی  فرزنـد علـی بـه 
شناسـنامه شـماره  ۹۱۴   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  انبـار به مسـاحت  
۲7۲/۹۵ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار هوانیـروز روبـروی پـل زیرگـذر 
طاهرآبـاد خیابـان ۱۸ متـری خریـداری از محـل مالکیت احمـد پورابراهیمی  

- ردیـف  ۱۱۱۶
۶۱  فرعـی  از  ۴۴  اصلـی مجـزی شـده از ۹ فرعـی از ۴۴ اصلـی –  آقـای 
حسـن زنگـی آبـادی  فرزنـد مهـدی بـه شناسـنامه شـماره  ۵۵   صـادره از  
کرمـان  در  ششـدانگ بـاغ پسـته  به مسـاحت  ۴۱۳۸۶ متر مربع بـه آدرس 
کرمـان زنگـی آبـاد - صفـی آبـاد خریـداری از محـل مالکیـت رمضـان زنگی 

آبـادی - ردیـف  ۰۴۳۰
۴7  فرعی  از  ۴۶  اصلی –  آقای محمدحسـین زنگی آبادی  فرزند حسـن 
بـه شناسـنامه شـماره  ۴۶۹   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانـه  
بـه مسـاحت  ۲7۸/۴ متـر مربـع کـه مـوازی ۱7/۴ متـر مربـع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد به آدرس کرمان زنگـی آباد خیابان 
شـهید باهنـر روبـروی بسـیج خریـداری از محل مالکیت سـید هـادی ترابی 

موسـوی - ردیـف  ۱۴۵۶
۴۸  فرعـی  از  ۴۶  اصلـی –  آقـای محمـد زنگـی آبـادی  فرزنـد رمضـان 
بـه شناسـنامه شـماره  ۲۰   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانـه  

بـه مسـاحت  ۱۰۴7/۱ متـر مربـع کـه مـوازی ۶۵/۴۴ متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقف می باشـد به آدرس کرمان زنگـی آباد خیابان 
کربـای ۵ جنـب مسـجد امـام حسـین خریـداری از محل مالکیت شـیرین 

نـوذری - ردیـف  ۰7۹۰
۴7  فرعـی  از  ۴۸  اصلـی –  آقای محسـن فتـح هللا نژاد زنگی آبادی  فرزند 
علی به شناسـنامه شـماره  ۵۲   صادره از  کرمان  در  ششـدانگ یکباب خانه  
بـه مسـاحت  ۲۸7/۲ متـر مربع بـه آدرس کرمـان کمربندی کاظـم آباد نبش 

کوچـه غربـی ۲۲ خریـداری از محل مالکیت عباس کمالـی - ردیف  ۱۴7۰
۴۸  فرعـی  از  ۴۸  اصلـی –  آقای محسـن فتـح هللا نژاد زنگی آبادی  فرزند 
علی به شناسـنامه شـماره  ۵۲   صادره از  کرمان  در  ششـدانگ یکباب خانه  
بـه مسـاحت  ۱۹۵/۹ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان کمربندی کاظـم آباد نبش 

کوچـه غربـی ۲۲ خریـداری از محل مالکیت عباس کمالـی - ردیف  ۱۴7۱
۴۹  فرعـی  از  ۴۸  اصلـی –  آقـای محسـن فتح هللا نـژاد زنگی آبادی  فرزند 
علی به شناسـنامه شـماره  ۵۲   صادره از  کرمان  در  ششـدانگ یکباب خانه  
بـه مسـاحت  ۱۰۹/۵ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان کمربنـدی کاظـم آباد نبش 

کوچـه غربـی ۲۲ خریـداری از محل مالکیت عباس کمالـی - ردیف  ۱۴7۲
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۲۲۲۳  فرعی از ۱ اصلی مجزی شـده از ۵۵۳ فرعی از ۱ اصلی –  آقای قاسـم 
امینائـی چتـرودی فرزنـد کاظـم به شناسـنامه شـماره  7 صـادره از  کرمان در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت ۲۵۲۲/۳۱  متر مربع بـه آدرس  
کرمـان چتـرود خیابـان شـهید باهنـر کوچـه ۵ خریـداری از محـل مالکیـت 

محمـود گوکـی زاده - ردیـف  ۰77۵
۲۰  فرعـی از ۸ اصلـی –  آقـای رحمان شـجاع آبادی تکابی فرزند حسـین به 
شناسـنامه شـماره  ۶ صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
۲۲۵/7۵  متـر مربـع بـه آدرس  کرمـان کیلومتـر ۸ جاده زرند روبـروری مرکز 
آمـوزش کشـاورزی روسـتای اژدر آبـاد کوچـه ۸  خریـداری از محـل مالکیـت 

عبـاس اژدری - ردیـف  ۱۴۱7
۲۰  فرعی از ۱۸۰ اصلی –  آقای محمدرضا عزیزی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شـماره  ۱۰ صـادره از  بیرجنـد در ششـدانگ یکباب خانه و باغچه به مسـاحت 
۱۴۹۸/۰۳  متـر مربـع بـه آدرس  کرمان کوهپایه ده شـیب خریـداری از محل 

مالکیت محمود زارع فوسـکی - ردیف  ۱۴7۴
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر م.الف 5۳۲

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

ملک گلباف
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- اگهـی 

موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 

رسـمی- برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۰۰۲هیـات اول 

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 

آقـای عبـاس محمـد خانـی فرزند علی پشـماره شناسـنامه 

۱۶۰ صـادره از گلبـاف در یک باب مغازه به مسـاحت۲۰/۱۰متر 

مربـع پـاک ۵ فرعـی از ۲۱۹۶- اصلی مفروز و مجزی شـده 

از پـاک ۲۱۹۶اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـاب جنب 

کوچـه شـهید هوشـمندی خریـداری از مالـک رسـمی آقای 

سـید محمـد علی میریوسـفی محـرز گردیده اسـت. لـذا به 

منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز 

آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 

سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 

بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـیده ظـرف مدت یک 

مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد.   تاریخ انتشـار نوبـت اول : ۹۸/۴/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۴/۱۶

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف 
م.الف ۴۳۲

آگهی مرحله ششم سال ١٣٩8) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
در خصــوص پرونــده اجرائیــه 970662 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی تالــش 
موضــوع فــروش یــک قطعــه زمیــن بــه اســتناد مبایعــه نامــه 1384/12/01 بــه مســاحت 
تقریبــی 800 متــر مربــع متعلــق بــه محکــوم علیــه فرهــاد عزیــزی نــژاد جولنــدان واقــع 
در تالــش – طــوال رود پائیــن – درازلــو – کوچــه بعثــت بــه حــدود و  مشــخصات: یــک 
ــه:  ــدودات اربع ــه ح ــالیزاری  ب ــمتی ش ــکی و قس ــه خش ــه و محوط ــن خان ــه زمی قطع
ــژاد( و  ــز ن ــنگ عزی ــداری از هوش ــژاد )خری ــز ن ــوذر عزی ــک اب ــه مل ــل ب ــماال متص ش
قســمتی بــه کوچــه جدیــد االحــداث و در ورای آن آن ملــک فداعلــی عزیــز نــژاد شــرقا 
ــمند  ــنگ و هوش ــک هوش ــداث و در ورای آن مل ــد االح ــوری جدی ــه عب ــه کوچ ــل ب متص
ــژاد( و  ــز ن ــنگ عزی ــنده) هوش ــک فروش ــی مل ــا بق ــه م ــل ب ــا ، متص ــژاد جنوب ــز ن عزی
ــک  ــد  مل ــی باش ــل م ــدود و متص ــژاد مح ــز ن ــوذر عزی ــه اب ــه و محوط ــه خان ــا، ب غرب
ــه  ــا پای ــاردار ب ــیم خ ــر س ــا چپ ــمالی ب ــرقی و ش ــن ش ــون آن از حدی ــوف پیرام موص
ــه  ــه ردیف ــوک ن ــنگ و بل ــار س ــوار حص ــا دی ــی ب ــد غرب ــور و از ح ــی محص ــای چوب ه
ــژاد  ــز ن ــنگ عزی ــک هوش ــاورت مل ــخصه در مج ــار و مش ــدون حص ــی ب ــد جنوب و از ح
ــک ســاختمان مســکونی  ــواری ی ــان فونداســیون ن اســتقرار دارد و در ســطح عرصــه اعی
ــی 85  ــراژ تقریب ــه مت ــورخ 85/3/23 ب ــماره ب/1345م ــه ش ــادره ب ــه ص ــق پروان مطاب
متــر مربــع احــداث گردیــده اســت در نهایــت ارزش کل عرصــه و اعیــان ملــک موصــوف 
ــک موصــوف روز  ــذا مل ــردد. ل ــی گ ــی م ــرآورد و ارزیاب ــال ب ــغ 1/020/000/000 ری ــه مبل ب
دوشــنبه 1398/05/07 ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام 
مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد. قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده 
و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهــد فروختــه خواهــد شــد و 10 درصــد 
ــت  ــف اس ــرده مکل ــت و نامب ــده دریاف ــده مزای ــس از برن ــی المجل ــنهادی ف ــغ پیش مبل
ــر اینصــورت 10  ــد در غی ــدام نمای ــه اق ــن معامل ــه پرداخــت ثم ــاه ب ــک م ــا ی ــر ت حداکث
درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت 
ــا  ــه ت ــرا مراجع ــر اج ــن دفت ــه ای ــده ب ــد مزای ــل از موع ــد 5 روز قب ــی توانن ــل م تمای

ــده داده شــود. ــورد مزای ــال م ــان از م ــد آن ــب بازدی ترتی
دفتر اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان تالش    4044

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح  نهایتــا 
ــده اســت  ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ ــه صــدور رای جه ــر ب منج
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ــب ب ــذا مرات ل
ــش  ــه لی ــردد. قری ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم ــه 15 روز جه فاصل

ــان  ــش 16 گی ــی 29 بخ ــنگ اصل س
ــی  ــته کاکوئ ــم شایس ــت خان ــروز از 3 در مالکی ــاک 759 مف 1- پ
ــاک  ــا پ ــع ب ــت تجمی ــن جه ــه زمی ــک قطع ــی ششــدانگ ی ازبرم
مجــاور بــه مســاحت 116/79 متــر مربــع از مالکیــت عیســی 
ــی و  ــان حقوق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ــی ل کاکوئ
مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش واخواه
ــت اســناد شهرســتان  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
اداره متبوعــه  بــه  را  صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
ــون  ــدت قان ــس از تقاضــای م ــر اینصــورت پ ــد در غی ــل نمای تحوی
مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب متض
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
  همایون فالحتکار     3568

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 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 
ــب  ــذا مرات ــده اســت ل ــت گردی ــت اخــذ ســند مالکی صــدور رای جه
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ب
ــی  ــه بشــارودبار ســنگ اصل ــردد. قری ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم جه

ــان  ــش 16 گی 95 بخ
1-پــاک 388 مفــروز از 38 در مالکیــت آقــای نیکنــام هادیــان 
ــک  ــر ی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــه ششــدانگ ی ــیاهکل محل س
بــاب انبــاری بــه مســاحت 4346/03 متــر مربــع از مالکیــت مرحــوم 
ســعدی هادیــان لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقوقــی 
ــاک  ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش و مالکی
ــی  ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ف
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 
ــه  ــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر ب مقــررات نســبت ب

ــود. ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  
همایون فالحتکار    3569

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
ــت نمــوده  ــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکی ع
و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح  نهایتــا منجــر بــه 
ــب  ــذا مرات ــده اســت ل ــت گردی ــت اخــذ ســند مالکی صــدور رای جه
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب
ــی  ــنگ اصل ــرا س ــه کل دم س ــی گردد.قری ــی م ــی آگه ــت عموم جه

ــان  ــش 16 گی 111 بخ
ــا فاطمــه فــاح و فاطمــه  1-پــاک 3 مفــروز از 1 در مالکیــت خانمه
فــاح اکبــر پــور ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب 
ــت  ــع از مالکی ــر مرب ــه مســاحت 16957/934 مت ــتایی ب ــه روس خان
نورالــه صفــر نیــا  لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقوقــی 
ــاک  ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش و مالکی
ــی  ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ف
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 
ــه  ــز مراجــع متضــرر ب ــه صــدور ســند مالکیــت نی ــررات نســبت ب مق

ــود. ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  
3564 همایون فالحتکار    

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 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 کاهــدوز محلــه ســنگ اصلــی 96 بخــش 16 

گیــان 
1-پــاک 487 مفــروز از 47 در مالکیــت آقــای حســین همتــی 
توانــا ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان 
در حــال احــداث بــه مســاحت 225/04 متــر مربــع از مالکیــت 
عبدالرحیــم پــور هــروی  لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان 
ــروزی  ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــی و مالکی حقوق
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توان ــی داشــته باشــد م ــوق واخواه ــاک ف پ
ــناد  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــه مراجــع  ــاه ب ــل و ظــرف مــدت یــک م شهرســتان ســیاهکل تحوی
قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
ــون  ــدت قان ــای م ــس از تقاض ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل نمای تحوی
مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه متضــرر ب
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
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 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح  نهایتــا 
ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت  منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل
فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه موشــا ســنگ 

اصلــی 110 بخــش 16 گیــان
ــوری  ــان عاش ــای آرم ــت آق ــروز از 1 در مالکی ــاک 130 مف 1- پ
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 413/86 
متــر مربــع از مالکیــت آقــای علــی اصغــر نصــر الهــی  لــذا هر کس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقوقــی و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان م
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.
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سکونت 16 درصد از جمعیت شهر رفسنجان در بافت های فرسوده
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان علی حاجی زاده با اعام این خبر گفت: بیش از ۲۵ هزار نفر از جمعیت 

حدود ۱۶۰ هزار نفری شهر رفسنجان را ساکنان بافت های فرسوده تشکیل می دهند.معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان 

کرمان افزود: حدود ۱۱ هزار نفر هم در سکونت گاه های غیررسمی رفسنجان ساکنند. وی با بیان اینکه ۴۴۲ هکتار از مساحت شهر رفسنجان را بافت 

فرسوده تشکیل می دهد، تصریح کرد: ۴۱۰ هکتار از مساحت 7 هزار و 7۰۰ هکتاری این شهر را هم شامل سکونتگاه های غیر رسمی است.

سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری 
ــهری  ــر ش ــف معاب ــازی و تنظی ــت: پاکس ــرج گف ک
ــوزه  ــداف ح ــهروندان از اه ــامتی ش ــظ س ــرای حف ب

ــت. ــهری اس ــات ش ــت خدم معاون
محمدرضــا زیــن العابدینــی اظهــار کــرد: بازدیــد هــای 
مــداوم صــورت گرفتــه از زاویــه دیــد خدمــات شــهری 
ــا  ــردن آبگرفتگــی ه ــت برطــرف ک ــه جه ــی ب و عمران
و مســیر هــا در ســطح مناطــق دهگانــه در حــال 
ــد  ــح کــرد: در بازدی انجــام اســت.این مســئول تصری
نظافــت،  لحــاظ  از  منطقــه  یــک، کل  منطقــه  از 
ــبز  ــای س ــه، فض ــاک و نخال ــا، خ ــع آوری بنره جم
ــرار گرفــت. ــد ق ــورد بازدی و مســیرهای آبگرفتگــی م
سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری کرج 
ــا خدمــت  ــه ســبب مــی شــود ت افــزود: رصــد ماهان
ــوب صــورت  ــه صــورت مطل ــه شــهروندان ب رســانی ب
گیــرد و در مواقــع بارندگــی بــا کمتریــن چالــش 
ــان کــرد: پاکســازی  ــی بی ــرو باشــد.زین العابدین روب
بــرای حفــظ ســامت  معابــر شــهری  تنظیــف  و 
معاونــت  حــوزه  هــدف  مهمتریــن  شــهروندان 
ــچ  ــت از هی ــن معاون ــه ای ــات شــهری اســت ک خدم
تاشــی بــرای تحقــق ایــن مهــم دریــغ نخواهــد 
اجــرای طــرح خدمــات  یــادآور شــد:  کــرد. وی 
ــل  ــا فص ــراه ب ــا هم ــازی کانال ه ــه ای و پاکس محل
گــرم از جملــه اقدامــات انجــام یافتــه در ایــن حــوزه 
اســت.وی خاطرنشــان کــرد: دریافــت خدمــات و 
ــود  ــهروندان بهب ــه ش ــط هم ــهری توس ــهیات ش تس
و ارتقــا کیفیــت محیطــی و وضعیــت کالبــدی شــهر، 
توجــه بــه پاکیزگــی، ســدمعبر و زیبایــی فضــای 
ــواع آلودگــی هــای زیســت محیطــی  ــع ان شــهر و رف

ــت. ــت اس ــن معاون ــم ای ــداف مه از اه

گرگان 

33۶خانوار آسیب دیده از سیل در گلستان زیر پوشش کمیته امداد رفتند

مدیــر کل کمیتــه امــداد گلســتان گفــت: اکنــون 
ــیل  ــده از س ــیب دی ــوار آس ــزار و ۳۶۶ خان ۳ه
ــا و گُمیشــان  ــای آق ق ــر در شهرســتان ه اخی
ــه صــورت  ــاد ب ــن نه ــات ای ــر پوشــش خدم زی

ــد. ــه ان ــرار گرفت موقــت ق
ــوار  ــزار و ۳۶۶ خان ــداد، ۲ه ــن تع ــرد:از ای ــان ک ــکندری بی ــکندر اس اس
آســیب دیــده در شهرســتان اق قــا قــرار دارند،پوشــش ایــن خانوارهــای 
آســیب دیــده از ســیل اخیــر در قالــب کســب مجــوز تبصــره ۱۴ قانــون 

ــوده اســت. بودجــه کل کشــور ب
ــزار و ۱7۸  ــه ه ــب س ــه ترتی ــر ب ــیل اخی ــوع س ــل از وق ــزود: قب وی اف
خانــوار در آق قــا و دو هــزار خانــوار در گُمیشــان از خدمــات ایــن نهــاد 

ــد. ــد بودن بهــره من

ــد  ــاری تعه ــال ج ــرد: در س ــان ک ــتان بی ــداد گلس ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــان  ــارد توم ــار ۱۳۰ میلی ــا اعتب ــزار شــغل ب ــار ه ــاد چه ــن نه اشــتغال ای
ــود را از  ــت خ ــت و هدای ــن حمای ــداد بیش تری ــه ام ــزود: کمیت وی اف
ــد  ــد، خواه ــادی باش ــد اقتص ــق تولی ــتای رون ــه در راس ــی ک طرح های

ــت. داش
ــوزه  ــتان در ح ــداد اس ــه ام ــوی کمیت ــت ۶۰۰ مددج ــکندری از فعالی اس

ــد. ــت دارن ــتی فعالی ــع دس ــی و صنای ــی باف قال
وی بــا اشــاره بــه طــرح راهبــر شــغلی گفــت: در ایــن طــرح مددجویانــی 
ــا  ــد آمــوزش هســتند پــس از فراگیــری برخــی مهارت هــا  ب کــه نیازمن
ــا  پرداخــت تســهیات قرض الحســنه، مشــاوره، آموزش هــای مهارتــی، ب
ــول  ــی محص ــد تضمین ــا خری ــزات الزم  ب ــه و تجهی ــواد اولی ــن م تأمی

تولیدشــده آنــان اقــدام  و وارد بــازار کار خواهــد شــد.

بهینه سازی پست برق 
پتروشیمی آبادان

در راسـتای بهینـه سـازی تجهیزات 
جهـت  در  فرسـوده  و  قدیمـی 
پایـداری شـبکه بـرق و جلوگیـری 
از هرگونـه حوادث احتمالی، پسـت 
بـرق پتروشـیمی آبادان بـه صورت 

کامـل بهینـه سـازی شـد.
معـاون بهـره بـرداری ایـن شـرکت 
تجهیـزات  و  فیوزهـا  پـاور  گفـت: 
بـرق  پسـت  قدیمـی  حفاظتـی 
پتروشـیمی آبادان دارای اشـکاالت 
عدیـده ای از جملـه عـدم عملکـرد 
شـدن  طوالنـی  سـبب  و  صحیـح 
هزینـه  و  خاموشـی  زمـان  مـدت 
وقـت  اتـاف  و  تعمیراتـی  بـاالی 
سـازی  بهینـه  بـه  نیـاز  و  بـوده 

داشـت.
مسـعود قنواتـی افـزود: در همیـن 
راسـتا عملیات تعویـض پاورفیوزها 
نصـب  و  قدیمـی  تجهیـزات  و 
جدیـد  تجهیـزات  جایگزینـی  و 
کلیدهـای قـدرت بـا نـوع رلـه های 
نسـل جدیـد میکـرو پروُسسـوری 
اصـاح  و  جدیـد  انـداری  و کابـل 
مـدارات و هچنیـن تابلوهای فرمان 
تابلوهـای  و  دور  راه  از  کنترلـی 
حفاظتـی بـا سـاخت اتـاق فرمـان 
جدیـد اجرایی و مورد بهـره برداری 

قـرار گرفـت.
انجـام سلسـه  بـا  بیـان کـرد:  وی 
اقدامـات فـوق پایـداری حفاظتـی 
و الکتریکـی پسـت بـرق ۱۳۲ کیلو 
جهـت  آبـادان  پتروشـیمی  ولـت 

تابسـتان جـاری تقویـت شـد.

عملکرد خدمات اهواز 
شهری مناطق دهگانه 

رصد می شود

اردبیل استان پایلوت 
در اصالح دام روستایی

معرفی استان اردبیل به عنوان پایلوت اصالح دام در مناطق روستایی 

معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار اردبیل 
سـطح  در  اردبیـل  اسـتان  گفـت: 
کشـور پایلـوت اصـاح دام در مناطـق 
نتایـج  تـا  شـده  معرفـی  روسـتایی 
مناطـق  سـایر  در  آمـده  دسـت  بـه 

شـود.  عملیاتـی  نیـز  روسـتایی 
نشسـت  در  یگانـه  امامـی  مسـعود 
دهیـاران و روسـای شـوراهای بخـش 
 ۱۴ کـرد:  اظهـار  اردبیـل  اسـتان 
شـهرداری ها  روز  عنـوان  بـه  تیرمـاه 
شـده کـه  نامگـذاری  دهیاری هـای  و 
و  دهیـاران  همراهـی  و  تـاش  از  مـا 
آبادانـی مناطـق  شـوراها در عمـران و 

قدردانـی  کم برخـوردار  و  روسـتایی 
. می کنیـم

تولیـد  در  را  روسـتاها  ظرفیـت  وی 
کشـاورزی،  متنـوع  محصـوالت 
شـد  یـادآور  زراعـی  و  باغـی  دامـی، 
تولیـدات  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  و 
همـه  و  پایـدار  توسـعه  بـه  متنـوع 
اسـت. روسـتاها کمـک کـرده  جانبـه 
معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار اردبیل 
و  روسـتایی  امـور  دفتـر  کـرد:  بیـان 
شـوراهای اسـتانداری تـاش می کنـد 
روسـتاها  پایـدار  توسـعه  کنـار  در  تـا 
اشـتغال  و  تولیـد  ایجـاد ظرفیـت  بـه 

بیشـتر در ایـن مناطـق کمـک کـرده به 
اسـتان  راسـتا  همیـن  در  طـوری کـه 
اسـتان  دام  اصـاح  حـوزه  در  اردبیـل 
پایلـوت در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

روسـتائیان  مشـارکت  یگانـه  امامـی 
توسـعه ای  برنامه هـای  تحقـق  در  را 
گفـت:  و  شـد  یـادآور  درآمدزایـی  و 
بـه  روسـتاها  در  خوبـی  ظرفیت هـای 
ویـژه در بخش گردشـگری و بوم گردی 
بـا  می توانیـم  مـا  کـه  دارد  وجـود 
اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی 
زمینـه  روسـتائیان  مشـارکت  جلـب  و 
ایـن  سـاکنان  توان افزایـی  و  توسـعه 

فراهـم کنیـم. را  مناطـق 
وی افـزود: بـا هدف آشـنایی شـوراها 
و دهیاری هـا بـا قوانیـن بـه ویـژه در 
حـوزه انضبـاط مالی و اداری دوره های 
برگـزار می کنیـم  را  آموزشـی  مختلـف 
کـه امسـال نیـز برگـزاری ایـن دوره ها 
بـا تـاش و همـت دهیاران و شـوراها 

ادامـه خواهد داشـت.
اسـتاندار  عمرانـی  امـور  معـاون 
دهیاری هـا  و  شـوراها  نقـش  اردبیـل 
شـد  یـادآور  آسـیب ها  کاهـش  در  را 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  تصریـح کـرد:  و 
در  اسـتان  جمعیـت  سـوم  یـک 
می کننـد  زندگـی  روسـتایی  مناطـق 
تـوان  و  بسـتر  ایـن  از  دارد  ضـرورت 
اعتیـاد،  نظیـر  آسـیب ها  کاهـش  در 
طـاق، خشـونت و نزاع هـا جلوگیـری 
فضـای  سالم سـازی  بسـتر  و  کـرده 
روسـتاها را در زندگـی امـن و راحـت 

کنیـم.    فراهـم  روستانشـینان 

اردبیل ۴۰ دهیار زن دارد 
و  روسـتایی  امـور  دفتـر  کل  مدیـر 
شـوراهای اسـتانداری اردبیـل نیـز در 
 ۹۵ از سـال  بیـان کـرد:  ایـن جلسـه 
رهبـری  معظـم  مقـام  تاکیـد  بـا  و 
مناطـق  در  اجتماعـی  آسـیب های 
رصـد  دقـت  بـه  کشـورمان  مختلـف 
بـه  اعتیـاد  کـه  طـوری  بـه  می شـود 
موادمخـدر عامـل ۵۰ درصد طاق، ۴۸ 
۶۰ درصـد زندانیـان  درصـد سـرقت و 
کـه  طـوری  بـه  می شـود  محسـوب 
همـه سـاله شـاهد افزایـش کشـفیات 
صنعتـی  نـوع  از  ویـژه  بـه  موادمخـدر 

 . هسـتیم
ایـران  در  رحیمـی زاد گفـت:  میرعلـی 
۲۶ درصـد جمعیت کشـور در روسـتاها 
سـکونت دارنـد در حالـی که ایـن آمار 
در اسـتان اردبیـل ۳۱ درصـد اسـت و 
مـا امیدواریـم بـا همراهـی دهیاری ها 

و شـوراها در مناطـق روسـتایی زمینـه 
حـل مشـکات و معضـات اجتماعـی 
حاشیه نشـینی،  اعتیـاد،  ویـژه  بـه 
در  نابسـامانی  و  طـاق  بزهـکاری، 
مناطـق خـاص را پیگیـری کـرده و بـه 

برسـانیم. حداقـل 
۴۰۰ هـزار نفـر از  اینکـه  بـا بیـان  وی 
جمعیـت اسـتان در مناطـق روسـتایی 
 ۸7۰ کـرد:  تصریـح  دارنـد،  سـکونت 
در  دارد  وجـود  اسـتان  در  دهیـاری 
حالـی که مـا ۵۱۹ دهیـار داریم که ۴۰ 
نفـر از آنهـا زن و مابقـی مـرد هسـتند.
رحیمـی زاد ادامـه داد: ۶7 نفـر دهیـار 
نفـر   ۴۸ لیسـانس،  فـوق  مـدرک  بـا 
فـوق  نفـر   ۲۶۹ لیسـانس،  بـا مـدرک 
دیپلـم  بـا مـدرک  نفـر   ۱۳۶ دیپلـم و 
خوشـحالیم  کـه  می کننـد  فعالیـت 
سـواد  نعمـت  از  مـا  دهیـاران  همـه 

هسـتند. بهره منـد 
تـاش  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
درآمـد  سـرانه  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
روسـتائیان سـه برابـر افزایـش یافتـه 
تاکنـون   ۹۲ سـال  از  طـوری کـه  بـه 
در  دهیاری هـا  بـه  مـا  واریـزی  رونـد 
حـال افزایـش اسـت به طـوری که در 
و  تومـان  میلیـارد   ۳۳ سـال گذشـته 
در سـه ماهـه امسـال تیـز ۶۸ میلیون 
تومـان واریزی بـه حسـاب دهیاری ها 

بودیـم. شـاهد  را 
و  روسـتایی  امـور  دفتـر  کل  مدیـر 
اظهـار  اردبیـل  اسـتانداری  شـوراهای 
بـه  دهیاری هـا  ماشـین آالت  کـرد: 
از  مـا  و  اسـت  رسـیده  دسـتگاه   ۵۰۰
محل اشـتغال پایـدار روسـتایی موفق 
شـدیم بـرای ۲ هـزار و ۱۸۰ طـرح ۱۹۶ 
پرداخـت  تسـهیات  تومـان  میلیـارد 
کنیـم تـا زمینه اشـتغال ۴ هزار و ۹۶۱ 

نفـر فراهـم آیـد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
در خصــوص پرونــده اجرائیــه 970662 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی تالــش 
موضــوع فــروش یــک قطعــه زمیــن بــه اســتناد مبایعــه نامــه 1384/12/01 بــه مســاحت 
تقریبــی 800 متــر مربــع متعلــق بــه محکــوم علیــه فرهــاد عزیــزی نــژاد جولنــدان واقــع 
در تالــش – طــوال رود پائیــن – درازلــو – کوچــه بعثــت بــه حــدود و  مشــخصات: یــک 
ــه:  ــدودات اربع ــه ح ــالیزاری  ب ــمتی ش ــکی و قس ــه خش ــه و محوط ــن خان ــه زمی قطع
ــژاد( و  ــز ن ــنگ عزی ــداری از هوش ــژاد )خری ــز ن ــوذر عزی ــک اب ــه مل ــل ب ــماال متص ش
قســمتی بــه کوچــه جدیــد االحــداث و در ورای آن آن ملــک فداعلــی عزیــز نــژاد شــرقا 
ــمند  ــنگ و هوش ــک هوش ــداث و در ورای آن مل ــد االح ــوری جدی ــه عب ــه کوچ ــل ب متص
ــژاد( و  ــز ن ــنگ عزی ــنده) هوش ــک فروش ــی مل ــا بق ــه م ــل ب ــا ، متص ــژاد جنوب ــز ن عزی
ــک  ــد  مل ــی باش ــل م ــدود و متص ــژاد مح ــز ن ــوذر عزی ــه اب ــه و محوط ــه خان ــا، ب غرب
ــه  ــا پای ــاردار ب ــیم خ ــر س ــا چپ ــمالی ب ــرقی و ش ــن ش ــون آن از حدی ــوف پیرام موص
ــه  ــه ردیف ــوک ن ــنگ و بل ــار س ــوار حص ــا دی ــی ب ــد غرب ــور و از ح ــی محص ــای چوب ه
ــژاد  ــز ن ــنگ عزی ــک هوش ــاورت مل ــخصه در مج ــار و مش ــدون حص ــی ب ــد جنوب و از ح
ــک ســاختمان مســکونی  ــواری ی ــان فونداســیون ن اســتقرار دارد و در ســطح عرصــه اعی
ــی 85  ــراژ تقریب ــه مت ــورخ 85/3/23 ب ــماره ب/1345م ــه ش ــادره ب ــه ص ــق پروان مطاب
متــر مربــع احــداث گردیــده اســت در نهایــت ارزش کل عرصــه و اعیــان ملــک موصــوف 
ــک موصــوف روز  ــذا مل ــردد. ل ــی گ ــی م ــرآورد و ارزیاب ــال ب ــغ 1/020/000/000 ری ــه مبل ب
دوشــنبه 1398/05/07 ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام 
مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد. قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده 
و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهــد فروختــه خواهــد شــد و 10 درصــد 
ــت  ــف اس ــرده مکل ــت و نامب ــده دریاف ــده مزای ــس از برن ــی المجل ــنهادی ف ــغ پیش مبل
ــر اینصــورت 10  ــد در غی ــدام نمای ــه اق ــن معامل ــه پرداخــت ثم ــاه ب ــک م ــا ی ــر ت حداکث
درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت 
ــا  ــه ت ــرا مراجع ــر اج ــن دفت ــه ای ــده ب ــد مزای ــل از موع ــد 5 روز قب ــی توانن ــل م تمای

ــده داده شــود. ــورد مزای ــال م ــان از م ــد آن ــب بازدی ترتی
دفتر اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان تالش    4044

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح  نهایتــا 
ــده اســت  ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ ــه صــدور رای جه ــر ب منج
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ــب ب ــذا مرات ل
ــش  ــه لی ــردد. قری ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم ــه 15 روز جه فاصل

ــان  ــش 16 گی ــی 29 بخ ــنگ اصل س
ــی  ــته کاکوئ ــم شایس ــت خان ــروز از 3 در مالکی ــاک 759 مف 1- پ
ــاک  ــا پ ــع ب ــت تجمی ــن جه ــه زمی ــک قطع ــی ششــدانگ ی ازبرم
مجــاور بــه مســاحت 116/79 متــر مربــع از مالکیــت عیســی 
ــی و  ــان حقوق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ــی ل کاکوئ
مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش واخواه
ــت اســناد شهرســتان  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
اداره متبوعــه  بــه  را  صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
ــون  ــدت قان ــس از تقاضــای م ــر اینصــورت پ ــد در غی ــل نمای تحوی
مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب متض
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
  همایون فالحتکار     3568

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 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 
ــب  ــذا مرات ــده اســت ل ــت گردی ــت اخــذ ســند مالکی صــدور رای جه
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ب
ــی  ــه بشــارودبار ســنگ اصل ــردد. قری ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم جه

ــان  ــش 16 گی 95 بخ
1-پــاک 388 مفــروز از 38 در مالکیــت آقــای نیکنــام هادیــان 
ــک  ــر ی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــه ششــدانگ ی ــیاهکل محل س
بــاب انبــاری بــه مســاحت 4346/03 متــر مربــع از مالکیــت مرحــوم 
ســعدی هادیــان لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقوقــی 
ــاک  ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش و مالکی
ــی  ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ف
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 
ــه  ــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر ب مقــررات نســبت ب

ــود. ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  
همایون فالحتکار    3569

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
ــت نمــوده  ــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکی ع
و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح  نهایتــا منجــر بــه 
ــب  ــذا مرات ــده اســت ل ــت گردی ــت اخــذ ســند مالکی صــدور رای جه
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب
ــی  ــنگ اصل ــرا س ــه کل دم س ــی گردد.قری ــی م ــی آگه ــت عموم جه

ــان  ــش 16 گی 111 بخ
ــا فاطمــه فــاح و فاطمــه  1-پــاک 3 مفــروز از 1 در مالکیــت خانمه
فــاح اکبــر پــور ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب 
ــت  ــع از مالکی ــر مرب ــه مســاحت 16957/934 مت ــتایی ب ــه روس خان
نورالــه صفــر نیــا  لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقوقــی 
ــاک  ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش و مالکی
ــی  ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ف
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی س
صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 
ــه  ــز مراجــع متضــرر ب ــه صــدور ســند مالکیــت نی ــررات نســبت ب مق

ــود. ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  
3564 همایون فالحتکار    

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 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 کاهــدوز محلــه ســنگ اصلــی 96 بخــش 16 

گیــان 
1-پــاک 487 مفــروز از 47 در مالکیــت آقــای حســین همتــی 
توانــا ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان 
در حــال احــداث بــه مســاحت 225/04 متــر مربــع از مالکیــت 
عبدالرحیــم پــور هــروی  لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان 
ــروزی  ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــی و مالکی حقوق
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توان ــی داشــته باشــد م ــوق واخواه ــاک ف پ
ــناد  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــه مراجــع  ــاه ب ــل و ظــرف مــدت یــک م شهرســتان ســیاهکل تحوی
قضایــی صالــح دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
ــون  ــدت قان ــای م ــس از تقاض ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــل نمای تحوی
مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه متضــرر ب
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  
همایون فالحتکار    3567

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
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 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح  نهایتــا 
ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت  منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل
فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه موشــا ســنگ 

اصلــی 110 بخــش 16 گیــان
ــوری  ــان عاش ــای آرم ــت آق ــروز از 1 در مالکی ــاک 130 مف 1- پ
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 413/86 
متــر مربــع از مالکیــت آقــای علــی اصغــر نصــر الهــی  لــذا هر کس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقوقــی و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان م
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 نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  

همایون فالحتکار    3563

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

سیاهکل 
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح  نهایتــا منجــر بــه 
ــذا مراتــب  ــده اســت ل صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب
جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.قریــه جیــر گاور ســنگ اصلــی 33 

ــان  بخــش 16 گی
ــدی  ــر محم ــی اکب ــای عل ــت آق ــروز از 4 در مالکی ــاک 958 مف 1-پ
نــژاد پاشــاکی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
احداثــی بــه مســاحت 210/15 متــر مربــع از مالکیــت میــرزا باقرمــاه  
پــور لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقوقــی 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 
ــت  ــح دادخواس ــی صال ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م و ظ
تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر 
اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقررات نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار    3565

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

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17 ،18 قان نظــر ب
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 مذکور 
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 
ــه  ــی گردد.قری ــی م ــی آگه ــت عموم ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب مذک

بیــدرون ســنگ اصلــی 91 بخــش 16 گیــان 
1-پــاک 415 مفــروز از 162 در مالکیــت خانــم میتــرا کرمــی چشــمه کبــودی 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 300/01 متــر مربــع 
از مالکیــت هوشــنگ تحویــداری اکبــر لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان 
ــوق  ــاک ف ــروزی پ ــدود و مف ــل و ح ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــی و مالکی حقوق
واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه  ــه اداره متبوع ــی آن را ب ــلیم و گواه ــت تس ــح دادخواس ــی صال ــع قضای ــه مراج ب
تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقررات 

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/4/2    تاریخ نوبت دوم: 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  همایون فالحتکار                  3566

ــك   ــگ مشــكی – متالی ــه رن ــپ پرشــیا ب ــژو تی ــرگ ســبز خــودروی ســواری پ ب
مــدل 1380بــه شــماره موتــور 22828004024 و شــماره شاســی 80803651 و 
شــماره پــاك 79 ایــران 922 ط 15 بــه نــام آقــای رضــا مشــهدلو  مفقــود گردیــده 

ــار ســاقط مــی باشــد. و از درجــه اعتب
قزوین  4075

آگهي مناقصه
اداره كل راه و  شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــي طبــق جــدول ذيــل  از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس   www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 

مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي ، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي راه جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در راه و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت14/00 مورخه   98/04/18   تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/04/15   

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 08/00 مورخه  98/05/02 مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت14/00 مورخه   98/04/31  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف : آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :   41934-021  دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است
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نوبت اول

شماره فراخوان ستاد ايران  مبلغ ضمانت نامه)به ريال( مبلغ برآورد )به ريال( پروژهرديف

 2098003377000096 150,000,000 2,992,941,293 بهسازی و آسفالت راه روستايی زروم نکا1

 2098003377000097 501,000,000 10,005,366,294 بهسازی و آسفالت راه روستايی زنگيان سوادكوه2

 2098003377000098 452,000,000 9,020,528,959 بهسازی و آسفالت راه روستايی فيروزكالی سفلی شهرستان نوشهر3

 2098003377000099 280,000,000 5,592,811,919 بهسازی و آسفالت راه روستايی سنگده پاچی-ميانا ساری4

 تکميل بهسازی و آسفالت راه روستايی نظام محله-تيله نو )شاه عباسی( 5
 2098003377000100 200,000,000 3,980,346,219گلوگاه

 2098003377000101 444,000,000 8,870,922,690 بهسازی و آسفالت راه روستايی ملرد سوادكوه6

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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نمایشگاه آثار آینه کاری 

سیاوش طرزی با عنوان »هنر 
آینه کاری در معماری ایران« به همت مرکز 
معماری اسامی حوزه هنری و با همکاری 

کاخ گلستان برگزاری می شود.

نوزدهمین جشنواره نمایش های 

آیینی و سنتی
 از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۶ مرداد ماه 

برگزار می شود. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
کرمان از برگزاری بیست و پنجمین 

جشنواره ملی شعر رضوی
در ۱7 و ۱۸ تیرماه جاری در کرمان خبر داد.

 + تو پیشونی من چی می بینی؟
 - آخه من چی بگم…
 + بگو چی می بینی؟

- وقتی بهشت زیر پاته دیگه وای به حال 
پیشونیت…

تولدی دیگر

نمایشفیلمجشنواره دیالوگ

ببوی زلف تو دادم دل شکسته بباد
بیا که جان عزیزم فدای بوی تو باد

ز دست ناله و آه سحر بفریادم
اگر نه صبر بفریاد من رسد فریاد

چو راز من بر هرکس روان فرو می خواند
سرشک دیده از این رو ز چشم من بفتاد

هنوز در سر فرهاد شور شیرینست
اگر چه رفت بتلخی و جان شیرین داد
ز مهر و کینه و بیداد و داد چرخ مگوی
که مهر او همه کینست و داد او بیداد

ز بندگی تو دارم چو سوسن آزادی
ولی تو سرو خرامان ز بندگان آزاد

گمان مبر که ز خاطر کنم فراموشت
ز پیش می روی اما نمی روی از یاد

ز باد حال تو می پرسم و چو می بینم
حدیث باد صبا هست سربسر همه باد

اگر تو داد دل مستمند من ندهی
به پیش خسرو ایران برم ز دست تو داد

برآستان محبت قدم منه خواجو
که هر که پای درین ره نهاد سر بنهاد

خواجوی کرمانی 

 یک پنجره برای دیدن

 یک پنجره برای شنیدن

 یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی

در انتهای خود 

 به قلب زمین می رسد

و باز می شود بسوی وسعِت این 

مهربانِی مکررِ آبی رنگ

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه »حسن صّباح«
 كار مبارزه را آغاز كرد 

موّرخـان ـ متفـق القـول، هفتـم جـوالی 
مـی  روزی  را   )۴۵۰ تیرمـاه   ۱۶(  ۱۰7۱
داننـد كـه حسـن صّبـاح كار دیوانی ]امور 
اداری دولتـی[ را رهـا كرد تا راه مبارزه با 
فسـاد، تجـاوز، سـلطه گـری و زورگویـان 
را در پیـش گیـرد و جهان بهتری بسـازد. 
آزادی  بـه  معتقـد  فلسـفی  نظـر  از  وی 
اجتماعـی، تعـاون، برادری، عـدم تصرف 
مناطـق و برتـری بـر ملـل دیگر با توسـل 
بخشـودن  و  بـود  مسـلح  نیـروی  بـه 
پشـیمان شـدگان را تشـویق و »حـرص 

مـال زدن« را نهـی مـی كـرد.
مبـارزه،  دنیـای  بـه  حسـن  ورود       
یـك سـال پیـش از كشـته شـدن آلـپ 
ارسـان، سـلطان سـلجوقی وقـت، و بـه 
و  ملكشـاه،  پسـرش  رسـیدن  حكومـت 
جنـگ ملكشـاه بـا عمـوی خـود »قاورد« 
انجـام  قـدرت  سـر  بـر  كرمـان  حاكـم 
گرفـت. حسـن پـس از كنـاره گیـری از 
دسـتگاه دولـت كـه بـه نوشـته خـود او 
ناحـق  را  و حـق  آن ضعیـف كشـی  »در 

زادگاه  »ری«  بـه  داشـت  رواج  کـردن« 
آینـده  دربـاره  تفكـر  بـه  و  رفـت  خـود 
را  بـزرگان  و  سـران  برخـی  او  نشسـت. 
مغایـر  کارهـای  و  فسـاد  ایـن  عامـل 
بـود  داده  تشـخیص  انسـانّیت  تعاریـف 
کـه بـه زعـم او، بـا از میـان بـردن آنـان 

مـی شـد. مسـائل حـل 
كـرد  عمـر  سـال   ۹۰ صبـاح كـه  حسـن 
مـه  مـاه  سـوم  و  بیسـت  چهارشـنبه  و 
مـردی  درگذشـت  میـادی   ۱۱۳۴ سـال 
تـا  كـه  بـود  هوشـمند  و  تحصیلكـرده 
یـک  و  داشـت  دولتـی  سـالگی كار   ۳۵
دهنـده  سـازمان  فـردی  و  ماهـر  مدیـر 
و  سـوریه  بـه  سـن  ایـن  در  وی  بـود. 
مصـر سـفر كـرد. در آن زمـان، فاطمیـه 
در مصـر حكومـت داشـتند. شـیعه هفـت 
در  داشـت  رواج  آنجـا  در  كـه  امامـی 
و  مختلـف  هـای  فرقـه  بـه  ایـام  همـان 
بـود  از جملـه »دروزی« منشـعب شـده 
)بـه  اسـماعیلیه  راه  صبـاح  حسـن  و 
 )Ismailism اروپایـی  مورخـان  نوشـته 
را در پیـش گرفـت و بـه ایـران بازگشـت 
خـود  افـکار  بـه  را  مـردم  اینجـا،  در  تـا 
دعـوت  فرقـه  ایـن  بـه  گرایـش  نیـز  و 

میهـن،  بـه  بازگشـت  از  پـس  وی  كنـد. 
كار »حقیقـت یابـی« را از اصفهـان آغـاز 
كـرد؛ سـپس به یـزد، كرمـان و آنـگاه به 
تبرسـتان )مازنـدران( و از آنجـا بـه ری 
و قزویـن رفـت. حسـن از این سـفرهای 
داخلـی توشـه بـزرگ بـرای رسـیدن بـه 
خـود  برابـر  در  ولـی  برگرفـت،  هـدف 
مـی  را  سـلجوقیان  توانمنـد  امپراتـوری 
مبـارزه،  كار  در  سـرانجام  حسـن  دیـد. 
پیـش گرفـت  در  ای  تـازه  روش كامـا 
جهـان  در  چـه كـه  آن  مشـابه  ]روشـی 
دهـه  و   ۲۰ قـرن  آخـر  دهـه   - امـروز 
اول قـرن ۲۱ - جریـان دارد[ و تصمیـم 
از جـان گذشـتگی در  گرفـت كـه خـوی 
پیـروان خـود كـه آنهـا را »فدایـی« مـی 
خوانـد ایجـاد كنـد، نخسـت بـه مخالفان 
و  زورگویـی  بـه  چنانچـه  و  دهـد  اخطـار 
... ادامـه دهنـد، بـرای براندازی شـان از 
زهـر و خنجـر اسـتفاده كنـد، و بـه جـای 
دژهـای كوهسـتانی  بـر  شـهرها،  تصـرف 
از  و  شـود،  مسـتقر  آنجـا  در  و  مسـلط 
داخـل ایـن دژهـا بـه تبلیـغ عقایـد خود، 
و  آنـان  آمـوزش  و  پیـروان  گـردآوری 

بپـردازد.  کتابخانـه  ایجـاد 

فیلم های مرضیه ریاحی، اقبال شیرازی 
ثانی، مریم زارعی و یاسر طالبی به 

سی و سومین جشنواره جهانی فیلم 

ادمونتون کانادا راه یافتند. 

فیلم
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ما 

م 
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شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان مرکــزی در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی اجــرای شــبکه بــرق 20 کیلــو ولــت شــهرک صنعتــی 
ســاوه بــه شــماره 2098001072000011 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه 

پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 
عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

مبلغ برآورد: 8/899/906/029 ریال بر اساس فهارس بهای تاسیسات برقی و ابنیه سال 1398
مبلــغ و نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : 450/000/000 و بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا اوراق مشــارکت و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب جــاری منابــع داخلــی بــه شــماره حســاب 

ــزد بانــک مرکــزی. 4001103506375974 ن
مدت اجرا : 5 ماه شمسی.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/04/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/04/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/04/31

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی  تلفن: 08633443307 کارشناس ذیربط تلفن: 08633443311 امور قراردادها

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام: 02188969737 و 02185193768

4041

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

)سهامی خاص(

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت شهرک های استان مرکزی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی 
کیفی اجرای شبکه برق 20 کیلو ولت شهرک صنعتی ساوه 

شرکت شهرک های صنعتی
 استان مرکزی

طنزیمات

تغارچـه دسـت هایـش را در هـوا بـاال و پاییـن مـی پرانـد و قضایـای میدان 
گاه را بـرای زوج تغـاری تعریـف مـی کـرد. تغارناز؛ دسـتش را روی گونه اش 

گذاشـته بود و مـی گفت:
-وای، اِ وای! وای!

پیرتغار از خواب پرید. خمیازه ای کشید و روی پله ریاست نیم ور نشست.
-چی شده دختر تغارخان؟ چرا هی بدون مجوز وای وای می کنی؟

-مـن بـرای وای وای گفتـن نیـاز بـه مجـوز نـدارم پیـری تغار! مـن از بچگی 
وای وای مـی کـردم.

-اوهوم! حواست باشه شوهرت یه وقت بدون مجوز نخواد از این کارا بکنه.
-باشه پیری تغار!

تغارچه دوباره لب به صحبت باز کرد.
-خاصه این که بلوایی شده بود وسط میدان گاه! نمی دونین چه بلوایی!

پیرتغار از جا پرید.
-چـی؟ بلـوا؟ وسـط میـدان گاه؟ مـن در طـول عمرم بـه یاد ندارم که کسـی 

ایـن جا بلـوا کرده باشـه.
عصایـش را برداشـت و بـه طـرف میـدان گاه تلوتلـو خـورد. تغارهـا روی هم 
افتـاده بودنـد و در هـم می لولیدند. چند تغار دهانه شـان شکسـته بود. چند 
تـا وارونـه شـده بودند. سـر و صـدا و داد و فریاد، میـدان گاه را از جا کنده بود. 
پیرتغـار قاعـده عصایـش را بـه زمین کوبید. صدایـش از بیخ گلو بیـرون آمد:

-چه خبرررره این جا؟ چی شده این جااااا؟
صـدا بـه صدا نمی رسـید. تغارهای جاهل همدیگر را به این طـرف و آن طرف 
هـول مـی دادنـد. تکـه هـای روزنامه از بین دسـت و پـای گله تغـاری به هوا 
برمـی خاسـت و دور و بـر میـدان گاه بـه زمین می نشسـت. پیرتغـار؛ قاعده 
عصایش را محکم تر به زمین کوبید. دسـته اش درد گرفت. عصا روی زمین 
افتاد. عصایش را برداشـت و فریاد زد. اما کسـی صدایش را نشـنید. تغارچه 
تلوتلوخـوران خـودش را بـه میـدان گاه رسـانده بـود. زوج تغـاری هم همین 

طـور! پیرتغار؛ تغارچـه را صدا زد:
-هوی، بیا این جا بچه بی تربیت!

تغارچـه تلوتلـو خورد و خودش را به پیرتغار رسـاند. پیرتغار؛ چشـم هایش را 
از حدقه بیـرون داد و گفت:

-بگو ببینم این جا چی شده بچه بی تربیت!
تغارچه گفت:

-اینا به خاطر تغارنیوز با هم دعواشون شده.
پیرتغـار؛ از زیـر ابروهایـش نگاهـی به زوج تغـاری انداخت. کلـه اش را تکاند 

و گفت:
-اوهوووم! اوهوووم!

و بـه طـرف تغاردان تغارخـان تلوتلو خورد. تغارخان به دیوار تغـاردان تکیه زده 
بود و دسـته اش را روی زانو گذاشـته بود. پیرتغار صدا زد:

-تغارخان بزرگ تر از جانم! تغار خان!
صـدای پیرتغـار رمق نداشـت. تغارخـان؛ تا حاال صـدای پیرتغـار را این طوری 

بود. نشنیده 
-هـوی پیرتغـار! چرا صدات این جوری شـده. یه فنجون »کشـک شـربتی« 

پنهـان از گلـه های تغاری بخور خوب میشـی!
پیرتغار؛ کله اش را به این طرف و آن طرف تکاند و گفت:

-نـه، نـه، کار از کشـک شـربتی گذشـته! کار از ایـن حرف ها گذشـته! وسـط 
میـدان گاه بلوا شـده.

-بلوا؟ چرا؟
-همـه چیـز زیر سـر همین چی چی نیوز و اسـتراجیک های اونـه! گله های 

تغاری سـر اسـتراجیک ها بلوا کردن.
تغارخـان؛ برخاسـت. پیرتغـار را از سـر راه کنـار زد و بـه سـرعت تلوتلـو خورد. 
پیرتغـار؛ بـه دنبالش تلوتلو می خورد. به میدان گاه رسـیدند. تغارها روی هم 
افتـاده بودنـد و دسـت و پـا می زدنـد. تغارخان؛ فریـاد زد. کسـی صدایش را 
نشـنید. دوبـاره فریـاد زد. باز هـم صدایش به جایی نرسـید. ناگهان نگاهش 
بـه زوج تغـاری افتاد. چشـم هایـش را گرد کرد و به طرف شـان تلوتلو خورد. 

صدایـش را تـوی گلویش انداخت. خرناسـی کشـید و صدایش را بـاال برد:
-شـما، شـما دو تـا کار خودتـون رو کردیـن؟ شـما دو تا بلوا درسـت کردین؟ 

شـما دو تا...؟
تغارنـاز؛ روبانـش را روی پیشـانی اش جـا بـه جا کـرد و با صدایی کـه به زور 

شـنیده می شـد، گفت:
-ما؟ ما چه تقصیری داریم؟

پیرتغار وسط حرف تغارناز پرید و گفت:
-همین بچه بی تربیتی که برای شـما کار می کنه گفت که اینا سـر تغارنیوز 

بلوا کردن!
تغارجان؛ با صدایی لرزان گفت:

-پـدرزن خـان! شـما اول ببینیـن اختـاف نظر دقیقًا سـر چی بـوده. بعد ما 
رو متهـم کنین.

پیرتغار عصایش را دودستی گرفت و پرسید:
-شما رو چه کار کنیم!

تغارناز گفت:
-متهم!

تغارخان؛ کله اش را پایین انداخت. معنی حرف تغارجان را نمی فهمید.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

انگشت اتهام


