
شـهرداری بـم در نظـر دارد اجـاره شـهربازی خـود را از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده ، با بهـره گیری از سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت www.setadiran.ir و بـا شـماره مزایـده )5098090064000002( بـه صـورت الکترونیکـی بـا شـرایط زیـر واگـذار نمایـد 

آگهی مزایده اجاره شماره 9802

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(

1- قیمت پایه اجاره یک ماه جمعا مبلغ 289/500/000ریال می باشد 
2- مدت قرارداد یکسال می باشد 

3- تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه میــزان 5% مبلــغ پایــه اجــاره یکســال 
مــی باشــد 

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
 زمــان انتشــار در ســایت : مــورخ 1398/6/27ســاعت 8:00- مهلــت دریافت 

اســناد مزایده: مــورخ 98/08/06ســاعت 9:00 
ــا 98/07/10- آخریــن مهلــت ارســال  ــخ 98/06/30ت ــد : از تاری ــخ بازدی تاری

پیشــنهاد قیمــت : مــورخ 98/07/13ســاعت 12:00 
زمــان بازگشــایی : مــورخ 98/07/16ســاعت 10:00- زمــان اعــام بــه برنــده : 

مــورخ 98/07/17ســاعت 10:00 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد 
مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعــه( ،ارســال پیشــنهاد 
ــن  ــرم از ای ــران محت ــده گ ــودن مزای ــده ب ــت برن ــاع از وضعی ــت و اط قیم

طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد 
2- کلیــه اطاعــات مــوارد اجــاره شــامل مشــخصات ،شــرایط ونحــوه اجــاره 
در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخــاب 

مــی باشــد .
3- عاقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و 
دریافــت آگهــی الکترونیکــی )توکــن( بــا شــماره هــای ذیل تمــاس حاصل 

ئید.  نما
4- مرکزپشتیبانی و راهبری سامانه 41934 – 021 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
نام شرکت مناقصه گزار : شرکت فوالد زرند ایرانیان

موضوع مناقصه : شناسایی پیمانکار تامین غذای کارکنان ) زرند استان کرمان (
متقاضیــان محتــرم جهــت کســب اطــاع از شــرایط مناقصــه بــه نشــانی اینترنتــی: Zisco.midhco.com  مراجعــه و در صــورت نیــاز بــه 

اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تمــاس 4 -88757320-021  داخلــی 1004 آقــای محمــدی تمــاس حاصــل نماینــد. 

آگهی مزایده عمومی فروش زمین

شماره تماس جهت هماهنگی : آقای رجایی ۰۹۱۳۹۸۷۲۰۵۶

جهــاد دانشــگاهی واحــد اســتان کرمــان درنظــر دارد دو قطعــه زمیــن خــود را واقع در شــهر 
کرمــان، منطقــه هفــت بــاغ از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. متقاضیــان تــا پایــان 

ــاد دانشــگاهی واحــد  ــه جه ــد پیشــنهادات خــود را ب وقــت اداری روز دوشــنبه 98/7/15 میتوانن
اســتان کرمــان واقــع در : کرمــان، انتهــای بلــوار 22 بهمن،مجتمــع دانشــگاهی شــهیدباهنر،جهاد 

دانشــگاهی، معاونــت مالــی و اداری )کــد پســتی 7616914111( ارســال نماینــد.

مشخصات هر قطعه زمین: مساحت 400 مترمربع،محصور،شامل آب لوله کشی
قیمت پایه: هر قطعه 1/056/000/000ریال

مبلغ سپرده ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر %5 قیمت پایه می باشد.
متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مبلغ سپرده ضمانت نامه را به حساب شماره 2251085555 

نزد بانک تجارت کد 22510 بنام جهاد دانشگاهی واحد استان کرمان واریز نمایند.

نوبت اول

دوقلوهای چسبیده 
به اقتصاد ایران
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ــر اقتصــاد  ــد ســال اخی ــان نام آشــنای چن ــورم، دو مهم ــود و ت رک
ایــران بوده انــد. تجربــه گذشــته نشــان داد کــه هم نشــینی ایــن دو 
در کنــار یکدیگــر معمــوال نتیجــه ای بــه جــز رکــود اقتصادی نداشــته 

اســت.
ــا پیــش از آن  ــورم در ســال ۹۷ تحت تاثیــر عواملــی کــه ت ــرخ ت ن
ایجــاد شــده بــود، یعنــی افزایــش نقدینگی در ســال های گذشــته و 
عــدم رشــد متناســب نقدینگــی و نــرخ تــورم بــه واســطه بــاال بودن 
ــول و همچنیــن  ــرخ ســود بانکــی و کاهــش ســرعت گــردش پ ن
ثبــات نســبی نــرخ ارز طــی ســال های ۹۲ تــا ۹۶ قــرار گرفتــه و از 
ایــن رو انتظــار یــک افزایــش قابــل توجــه در نــرخ تــورم در ســال 

۹۷ وجــود داشــت.
ــود تورمــی  ــده رک ــا پدی ــان ب ــران در ســال جاری همچن اقتصــاد ای
ــا ایــن حــال، رکــود اقتصــادی  دســت بــه گریبــان خواهــد بــود. ب
ــت گذاری  ــه سیاس ــده ب ــال های آین ــداوم آن در س ــن ت و همچنی
اقتصــادی در ســال ۹۸ بــه ویــژه چگونگــی طراحــی و پیــاده ســازی 
سیاســت مالــی - بودجــه ای بســتگی شــدیدی دارد. در حالــی کــه 
ــت نقــش  در اقتصادهــای متعــارف، سیاســت های بودجــه ای دول
ــل  ــادی ذی ــود اقتص ــا رک ــه ب ــته و در مواجه ــه ای داش ــا و چرخ پ
ــت های  ــال سیاس ــا اعم ــادی ی ــودکار اقتص ــای خ تنظیم کننده ه
انســباطی در جهــت تحریــک تقاضاهــا و جلوگیــری از تشــدید رکود 

ــوند. ــم می ش تنظی
در اقتصــاد ایــران بــه دلیــل وابســتگی منابــع بودجــه بــه درآمدهای 
نفتــی و همچنیــن اثرپذیــری بــای اقتصــاد از وضعیــت صــادرات 
درآمدهــای نفتــی، سیاســت های مالــی - بودجــه ای موافــق چرخه 
بــوده و همیــن امــر باعــث شــده اســت تــا سیاســت های مالــی - 
بودجــه ای نقــش ثبات ســاز اقتصــادی را ایفــا نکننــد. بــا ایــن حــال 
در شــرایط موجــود بــه دلیــل عمــق رکــود اقتصــادی در ســال ۹۷ و 
ــود  ــت رک ــت مدیری ــن اهمی چشــم انداز آن در ســال ۹۸ و همچنی
اقتصــادی در دوره جــاری بــه منظــور جلوگیــری از تغییــر روند رشــد 
بلندمــدت اقتصــادی ایــران در ســال های پیــش رو، ایفــای نقــش 
ثابت ســاز بودجــه در جهــت جلوگیــری از تشــدید رکــود، اهمیــت بــه 

مراتــب بیشــتری نســبت بــه گذشــته دارد.
رونــد  دهــه گذشــته،  یــک  طــول  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــه  ــا ب ــران عمدت ســرمایه گذاری و انباشــت ســرمایه در اقتصــاد ای
دلیــل مشــکات در بازارهــای مالــی و پولــی تغییــر جهــت داده و 
ــتمر  ــد مس ــرمایه، رون ــودی س ــه موج ــرمایه گذاری ب ــبت س نس
نزولــی را تجربــه کــرده اســت. از ایــن رو، بــه نظــر می رســد رکــود 
تورمــی جــاری نه تنهــا عملکــرد اقتصــادی، معیشــت و رفــاه آحــاد 
ــه  ــد، بلک ــرار می ده ــر ق ــاری را تحت تاثی ــال های ج ــردم در س م
بــه نظــر می رســد در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح اقتصــاد کان 
کشــور در جلوگیــری از تشــدید رکــود اقتصــادی، عملکــرد بلندمدت 

ــد. ــرار ده ــود جــاری ق ــر رک ــز تحت تاثی اقتصــادی کشــور را نی
ــه کاهــش شــدید درآمــد حقیقــی  ــا توجــه ب ــی ب در شــرایط کنون
خانوارهــای ایرانــی، کاهــش بازدهــی ســرمایه گذاری و موانــع 
ــی،  ــای صادرات ــک تقاض ــرای تحری ــی ب ــی و خارج ــاری داخل تج
ــه  ــت ک ــاد اس ــای اقتص ــمت تقاض ــزار س ــا اب ــت تنه ــه دول بودج
ــری از  ــرای جلوگی ــر ب ــای موث ــاد تقاض ــت ایج ــد در جه می توان
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ما را در تلگرام 
 21  تا  35دنبال کنید

ترامپ:ایران بد، ما خوبیم
رییس جمهور آمریکا: ایران رهبر تروریسم، ضد اسرائیل، تولید کننده ساح هسته ای و مسئول همه مشکات جهان است

بـه گفتـه کیومرث کانتـری -معـاون محیط طبیعی 
بـه  افـرادی  زیسـت-  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
دنبـال کسـب درآمـد از غارهـا بـا تغییـر سـاختار 
حفاظـت  سـازمان  وظیفـه  ایـن رو  از  هسـتند.  آن 
غارهـا  ظرفیـت  کـه  اسـت  ایـن  محیط زیسـت 
را در نظـر گرفتـه و بـا توجـه بـه آن بـرای غارهـا 
تصریـح  مسـوول  مقـام  ایـن  برنامه ریـزی کنـد. 
می کنـد: غارهـا در گذشـته محلـی امـن و مناسـب 
بـرای زندگـی انسـان بودنـد و با اینکـه برخی غارها 
در حـال حاضـر آثـار طبیعـی ملی به شـمار می روند 
امـا متاسـفانه بـه دسـت افـرادی نـاآگاه افتـاده  و 

آنهـا نمی شـود. نظارتـی هـم روی عملکـرد 
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سایت های تاریخی 
جاده ابریشم 

شناسایی شده است
نماینده کشور چین در اجاس 
جهانی راه ابریشم گفت: چین 

با کمک باستان شناسان 
سایت های تاریخی جاده 

ابریشم را شناسایی کرده است.

بازداشت فعاالن 
محیط زیست 

ظلم آشکار است
عضو فراکسیون امید گفت: 

وزارت اطاعات می گوید 
بازداشتی های محیطی زیست 

جاسوس نیستند، ولی این 
افراد همچنان آزاد نشده اند و 

این ظلم آشکار است.
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یادداشت  مهمان
مجید سلیمی بروجنی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1553

چهارشنبه 3 مهر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان محیط زیست: 
برخی افراد ناآگاه به دنبال کسب 
درآمد از غارها با تغییر ساختار آن 
و نورپردازی در غارها هستند

انتقاد به شیوه های 

ناآگاهانه کسب 

درآمد از غارها
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45 و

رشد 30 درصدی ورود گردشگر 
خارجی به کشور

معاون گردشگری میراث: در پنج ماه نخست امسال 
رشد 30درصدی ورود گردشگر را داشته ایم

ظریف:

با تحریم مجدد بانک مرکزی 
درهای مذاکره را بستند

تشــدید رکــود ایفــای نقــش کنــد. بــا ایــن حــال، 
ــی و  ــن مال ــتلزم تامی ــش مس ــن نق ــای ای ایف

ــت. ــت اس ــه دول ــرای بودج ــی ب غیرتورم
ــه  ــت ک ــی اس ــه مصیبت های ــاال از جمل ــورم ب ت
طــی چهــار دهــه گذشــته گریبــان اقتصــاد ایــران 
را ســفت چســبیده اســت و هیــچ گاه بــه ســطح 
متوســط کشــورهای جهــان نزدیک نشــده و حتی 
ــود را  ــال خ ــد س ــرای چن ــته ب ــچ گاه نتوانس هی
پایــدار نگــه دارد. مســاله ای کــه در اکثر کشــورهای 
ــه امــری عــادی تبدیــل شــده، در کشــور  دنیــا ب
ــکل  ــر ش ــخت تغیی ــر س ــی س ــه موضوع ــا ب م
ــور مســتمر خــرد وکان اقتصــاد  ــه ط ــه ب داده ک
ــی  ــکاف طبقات ــد. ش ــرار می دهن ــر ق را تحت تاثی
را افزایــش می دهــد، ســطح رفــاه را کاهــش 
می دهــد، نااطمینانــی را بــرای خانــوار و بنگاه هــای 
اقتصــادی تشــدید می کنــد، ارزش پــول ملــی را 
تضعیــف می کنــد، انگیــزه تولیــد و تولیدگــران را 
از بیــن بــرده و فضــارا بــرای دالالن گــرم می کنــد. 
ــی  ــاوت چندان ــال تف ــی امس ــاه ابتدای ــش م ش
بــا شــرایط معمــول چهــار دهــه گذشــته نداشــته 
و حتــی بیشــتر از گذشــته منجــر بــه دلســردی 
مــردم شــده اســت.   یکــی از مهم تریــن دالیــل 
ــاالی  ــته، رشــد ب ــم گذش ــال و نی ــک س ــورم ی ت
ــی  ــار رشــد آهســته و گاهــا منف نقدینگــی در کن

تولیــد ناخالــص داخلــی بــود.
رشــد قابــل توجــه نقدینگــی در حالــی بــه دالیــل 
مختلــف از جملــه کســری بودجــه فــرض دولــت 
ایجــاد می شــد کــه در مقابــل، کاال و خدمــات یــا 
ــزوده ایجــاد شــده در  ــان دیگــر، ارزش اف ــه بی ب
اقتصــاد رشــد چندانــی نداشــت و بنابرایــن منجر 
ــترس  ــول در دس ــد. پ ــا ش ــش قیمت ه ــه جه ب
ــود  ــا وج ــی ب ــه حت ــود ک ــاد ب ــدر زی ــردم آن ق م
افزایــش چنــد برابــری قیمــت در بازارهــای ارز و 
طــا و ســکه، خــودرو و مســکن، بــاز هــم تقاضــا 

ــت. ــش می یاف افزای
ــش  ــود، جه ــورم موج ــر در ت ــم دیگ ــل مه عام
شــدید نــرخ ارز بــود کــه بــرای چنــد ســال 
ــرخ دالر  ــود. افزایــش شــدید ن ســرکوب شــده ب
کــه در پــی اتفاقــات سیاســی و تحریم هــای 
ــت،  ــکا شــکل گرف ــده آمری ــاالت متح ــدد ای مج
قیمــت کاالهــای وارداتــی را چندیــن برابر کــرد. در 
ایــن هیاهــو، سیاســت شکســت خــورده قدیمــی 
ــد و  ــوده ش ــر آزم ــار دیگ ــی یکب ــرکوب قیمت س
دولــت حســن روحانــی تــاش کــرد بــا قانــون و 
بخشــنامه از افزایــش قیمت هــا جلوگیــری کنــد. 
ــا تمــام ایــن حرف هــا، موتــور خلــق نقدینگــی  ب
ــت اســت و  ــدرت در حــال فعالی ــا ق ــان ب همچن
ســرعت رشــد آن بــه گونــه ای اســت کــه انتظــار 

کاهــش معنــادار تــورم و حداقــل بازگشــت مجــدد 
ــا  ــک تقریب ــده نزدی ــد در آین ــای 10 درص ــه نزدیکی ه ب

ــن اســت. غیرممک
از ســوی دیگــر، دولتمــردان بــدون توجــه بــه ریشــه های 
اصلــی کار بــه دنبــال راه حل هایــی موقــت و کوتاه مــدت 
هســتند؛ راه حل هایــی کــه تجــارب گذشــته نشــان 
ــر از کاال  ــب کمت ــه مرات ــات ب ــورم خدم ــه ت ــد ک می ده
بــوده اســت. براســاس بــرآورد دولــت در ســال ۹۸ پــس 
ــارد  ــدود ۸0 هزارمیلی ــه، در ح ــقف بودج ــش س از کاه
تومــان کســری بودجــه وجــود دارد. در صورتــی کــه ایــن 
میــزان کســری بودجــه بــا کاهــش هزینه هــا یــا کاهــش 
برخــی از یارانه هــا جبــران شــود، می تــوان امیــدوار بــود 

ــت پیامدهــای  ــی کســری بودجــه دول ــن مال ــه تامی ک
ــه  ــی ک ــا در صورت ــد، ام ــته باش ــی نداش ــی در پ تورم
کســری بودجــه از منابــع بانــک مرکــزی تامیــن شــود، 
پیامدهــای تورمــی بــه دنبــال خواهــد داشــت و حتــی 
اگــر در ســال ۹۸ منجــر بــه افزایــش نــرخ تــورم نشــود، 
پیامدهــای تورمــی در پــی دارد و حتــی اگــر در ســال ۹۸ 
منجــر بــه افزایش نــرخ تــورم نشــود، پیامدهــای تورمی 
آن در ســال ۹۹ و حتــی 1400 بــروز پیــدا خواهــد کــرد.

ــار  ــز در کن ــت نی همچنیــن سیاســت گــذاری ارزی دول
سیاســت پولــی و مالــی از اهمیــت بســیار باالیــی 
برخــوردار اســت. نــرخ ارز در ســال ۹۷ رشــد قابــل 
ماحظــه ای کــرده و بــه نظــر می رســد بــه مقادیــر 

تعادلــی نزدیــک شــده و انتظــار جهش هــای زیــاد 
ــد  ــی رون ــت. بررس ــد داش ــود نخواه ــال ۹۸ وج در س
ــدای ســال ۹۸  ــده از ابت ــت مصــرف کنن شــاخص قیم
ــی  ــد کاهش ــک رون ــاخص ی ــن ش ــد ای ــان می ده نش
بــا ثبــات نداشــته تــا بتــوان امیــدوار بــود نــرخ تــورم در 
ســال ۹۸ رونــد کاهشــی را در پیــش گرفتــه اســت. در 
ــد شــاخص قیمــت مصــرف  مجمــوع در خصــوص رون
کننــده در ســال ۹۸ بایــد گفــت کــه سیاســت پولــی و 
ــرخ  ــن ن ــری در تعیی ــش بســیار موث ــت نق ــی دول مال
تــورم و وضعیــت ثبــات اقتصــاد کان خواهــد داشــت و 
نحــوه تامیــن مالــی کســری بودجــه بر شــاخص قیمت 
در ســال ۹۸ و حتــی تــا ســال 1400 موثــر خواهــد بــود.
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سامانه ثبت اموال مسئوالن؛ گامی مثبتی برای جلب اعتماد مردمپیام خبر
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: افتتاح سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات 
می تواند،گام مثبتی در جهت شفافیت و در عین حال بهترین عامل برای بوجود آمدن اعتماد مردم 
نسبت به صحت و سامت کارکرد مسئوالن کشور باشد.

رنا
 ای

س:
عک

ترامپ:ایران بد، ما خوبیم
رییس جمهور آمریکا :ایران رهبر تروریسم، ضد اسرائیل، تولید کننده ساح هسته ای و مسئول همه مشکات جهان است

ترامپ ایران را دلیل همه مشکات جهان می داند

جمهــوری  رییــس  ترامــپ  دونالــد 
مجمــع  در  ســخنانی  در  آمریــکا 
باردیگــر  ملــل  ســازمان  عمومــی 
و  کهنــه  اتهامــات  و  هــا  لفاظــی 
جمهــوری  علیــه  خــود  تکــراری 
و  کــرد  تکــرار  را  ایــران  اســامی 
ایــران نخســتین  مدعــی شــد کــه 
حامــی تروریســم در دنیاســت و ایــن 
کشــور در تنــور جنــگ هــای ســوریه و 

یمــن مــی دمــد.
ســومین  عنــوان  بــه  کــه  ترامــپ 
ــن نشســت  ــاد وچهارمی ســخنران هفت
ملــل  ســازمان  عمومــی  مجمــع 
ــران  ــماری از س ــع ش ــد ودر جم متح
ســخن  کننــده  شــرکت  کشــورهای 

هیــچ  ارایــه  بــدون  ؛  گفــت  مــی 
ــه  ــران را ب ــی؛ ای ــند و مدرک ــه س گون
تاسیســات  بــه  حملــه  در  دخالــت 
ــت  ــرد وگف ــم ک ــتان مته ــی عربس نفت
کــه تحریــم هــا علیــه بانــک مرکــزی 
ایــران ؛ واکنشــی بــه ایــن اقــدام 

جمهــوری اســامی بــوده اســت.
و  خــود  ادعاهــای  تکــرار  بــا  وی   
ــه 15 گــزارش آژانــس  بــدون اشــاره ب
ــاره  ــی درب ــرژی اتم ــی ان ــن الملل بی
ــی  ــام ، مدع ــه برج ــران ب ــدی ای پایبن
شــد کــه ایــران در راســتای دســتیابی 
ــه ســاح هســته ای گام برمــی دارد  ب
ــد  ــی ده ــازه نم ــده اج ــاالت متح و ای
کــه ایــران بــه چنیــن ســاحی دســت 

ــد. یاب
وی بــا نادیــده انگاشــتن؛ نظــارت هــا 
و بازدیــد کارشناســان آژانــس بیــن 
ــات  ــی از تاسیس ــرژی اتم ــی ان الملل
تاریــخ  گفــت:  ایــران  ای  هســته 
منقضــی  زودی  بــه  برجــام  اعتبــار 
خواهــد شــد و بعــد از خــروج آمریــکا 
ــا امیــد رهایــی از  از برجــام ؛ ایــران ب
ــری  ــه تجاوزگ ــت ب ــا ؛ دس ــم ه تحری

ــت. زده اس
رییــس جمهــوری آمریــکا بــار دیگــر از 
تــداوم تحریــم هــا علیــه ملــت ایــران 
ــه  ــا زمانیک ــزود : ت ــت واف ــخن گف س
رفتــار ایــران ادامــه داشــته باشــد؛ 
تحریــم هــا نــه تنهــا لغــو نمــی شــود 

ــد . ــد ش ــم خواه ــتر ه ــه بیش بلک
ــت  ــال اس ــه  40 س ــت ک ــپ گف ترام
دنیــا بــه حاکمــان ایــران گــوش داده 
ــه  ــت ک ــران اس ــن ای ــا ای ــت، ام اس
احساســات ضــد یهــودی را دامــن 

ــد.  ــی زن م
ــدای  ــکا در ابت ــوری آمری رییــس جمه
ــال  ــاد س ــت: هفت ــود گف ــخنان خ س
تاریــخ در ایــن ســالن عبــور کــرده 
ریــزی  پایــه  شــاهد  مــا  اســت،  
شــاهد  مــا  بودیــم  ملــل  ســازمان 
رهبــران انقــاب هــا بودیــم شــاهد 
حضــور کســانی بودیــم کــه حــس 
مــا  کــه  داشــتند.زمانی  شــجاعت 
ــر از آزمــون اســت. ــی پ هســتیم زمان

ــن. ــای روش ــه ه ــا گزین ب
وی اظهــار داشــت:آمریکا بــا خــرج 
کــردن حــدود دو و نیــم هــزار میلیــارد 
دالر بــرای ارتــش قــوی تریــن قــدرت 
مجبــور  مــا  اســت.امیدوارم  دنیــا 
اســتفاده  خــود  قــدرت  از  نشــویم 
کنیم،آمریــکا از ارزش هــا و ســنت 
هــا دفــاع مــی کنــد. دنیــای آزاد بایــد 
بــه میــراث ملــت هــا احتــرام بگــذارد 
نبایــد بگــذارد کــه هویــت هــا از بیــن 

ــرود. ب
اضافــه  آمریــکا  جمهــوری  رییــس 
هســتید  صلــح  دنبــال  اگــر  کــرد: 
باشــید،  خودتــون  ملــت  عاشــق 
مــردم  رفــاه  خردمنــد  رهبــران 
خودشــون را ورای رفــاه دیگــران مــی 
دانند.بــرای همیــن هــم مــا در آمریــکا 
بــرای احیــای خــود، نــگاه مــان  بــرای 
ملــت  سرنوشــت  بــه  دادن  قــوت 
ــات  ــل اقدام ــه دلی ــت ب ــان اس خودم

ــه  ــش یافت ــتغال افزای ــزان اش ــا می م
و امیداوریــم از قــدرت منابــع طبیعــی 

خودمــان اســتفاده کنیــم.
حالــی  داشــت:در  اظهــار  ترامــپ 
قــدرت  احیــای  مشــغول  مــا  کــه 
ارتــش آمریــکا هســتیم درتحکیــم 
اتحادهــای خودمــان هــم تــاش مــی 
ــا  ــم ت ــار داری ــدان انتظ ــم.از متح کنی
ــکا را پرداخــت  ــاع آمری ــول ایــن دف پ
بــا همکارانمــان در کانــادا  کنند.مــا 
توافــق  تــا  کردیــم  مکزیــک کار  و 
ــا ژاپــن هــم  ــی را ایجــاد کنیــم ب خوب
صحبــت مــی کنیــم بــا نخســت وزیــر 
قــرارداد  یــک  روی  هــم  انگلیــس 

جدیــد کار مــی کنیــم.
ــن  ــت: چی ــن گف ــاره چی ــپ درب ترام
وارد تجــارت جهانــی شــد و قــرار بــود 
ــا  ــه تنه ــا ن ــردارد، ام ــیدها را ب سوبس
تعرفــه  بلکــه   ، نکــرد  چنیــن کاری 
هــای زیــادی را بــر روی کاالهــای 
تجــاری وارد کــرد و باعــث ســرقت 
در حــق کپــی رایــت شــد. در ایــن 
زمــان، آمریــکا ۶0 هــزار کارخانــه را 

از دســت داد
ــال  ــا س ــکا دهه ــه وی، آمری ــه گفت ب
ــت ،  ــن بس ــر روی چی ــمش را ب چش
ــی  ــن روزهای ــاهد چنی ــر ش ــا دیگ ام
بــرای پایــان دادن  بــود.  نخواهیــم 
ــر  ــی را ب ــه های ــن مســاله تعرق ــه ای ب
بســتیم  کاال  دالر  میلیــارد   500 روی 
خرانــه  وارد  دالر  میلیاردهــا  کــه 
ــکا  ــکا  شــده اســت. مــردم امری آمری
ــن  ــا چی ــوازن ب ــال ت ــدت دنب ــه ش ب
توافــق  هســتند مــن تحمــل یــک 
بــد را بــا چیــن نخواهیــم داشــت مــا 
ــم  ــر داری ــک نظ ــک کن ــه شــدت هن ب
ــن دموکراســی  ــه ای ــی ب ــه جهان جامع

ــم. ــر داری ــه نظ منطق
از  دیگــری  بخــش  در  ترامــپ 
ــک  ــه تحری ــران را ب ــه ای ســخنانش ب

احساســات ضــد یهــود متهــم کــرد 
رهبــران  گذشــته  ســال   : گفــت  و 
ــم  ــراییل ) رژی ــه اس ــد ک ــران گفتن ای
صهیونیســتی ( غــده ســرطانی اســت 
از بیــن بــرود . آمریــکا  بایــد  کــه 
ــودی  ــن احساســات ضــد یه ــز ای هرگ

پذیرفــت. نخواهــد  را 
ــن  ــکا همچنی ــوری آمری ــس جمه ریی
آمریــکا »  بــر  بــه شــعار » مــرگ 
و  کــرد  اشــاره  نیــز  ایــران  ملــت 
گفــت : 40 ســال اســت کــه دنیــا بــه 
ــت .  ــوش داده اس ــران گ ــان ای حاکم
آنهــا احساســات ضدیهــودی را دامــن 
ــورهای  ــبختانه کش ــد و خوش ــی زنن م
ــرای  ــترک ب ــع مش ــک مناف ــه ی منطق

ــد. ــی دارن ــراط گرای ــا اف ــارزه ب مب
از  دیگــری  بخــش  در  ترامــپ 
باردیگــر حمایــت هــای  ســخنانش 
را  صهیونیســتی  رژیــم  از  خــود 
نادیــده  بــا  و  اعــام کــرد  آشــکارا 
گرفتــن چندیــن دهــه سیاســت هــای 
رژیــم  طلبانــه  وتوســعه  ظالمانــه 
صهیونیســتی کــه صدهــا هــزار کشــته 
و بــی خانمــان برجــای گذاشــته اســت 
ــورهای  ــط کش ــه رواب ــد ک ــی ش ؛ مدع
ــدس  ــغالگر ق ــم اش ــا رژی ــایه ب همس
بایــد یــک رابطــه متقابــل باشــد و بــر 
ــو  ــه جل ــوان ؛ ب ــی ت ــاس م ــن اس ای

. برداشــت  گام 
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه وقت آن 
ــازی  ــران روی بازس ــه ای ــیده ک فرارس
ــاالت  ــت : ای ــز شــود، گف ــود متمرک خ
ــا  ــتی ب ــال دوس ــکا بدنب ــده آمری متح
ــت  ــن نی ــا حس ــه ب ــت ک ــانی اس کس
متقابــل  احتــرام  بــا  صلــح  امــاده 

هســتند.
ترامــپ مدعــی شــد کــه کشــورش 
ــال حریــف  ــه دنب ــال شــریک و ن بدنب

ــت . ــب اس و رقی

جلسـه دیـدار بـا زنـان فعـال اقتصـادی 
کشـور ظهـر روز )سـه شـنبه( بـه ریاسـت 
معـاون اول رییـس جمهـور برگـزار شـد.

اسـحاق جهانگیـری بـا تاکیـد بـر اینکـه 
خوشـبختانه امـروز توانمنـدی و ظرفیـت 
بسـیار خوبـی در زنـان کشـور شـکل گرفته 
اسـت، گفـت: امروز شـاهد آن هسـتیم که 
تعـداد قابـل توجهـی از واحدهـای بـزرگ 
تولیـدی توسـط زنـان کارآفریـن بـه نحـو 

مطلـوب اداره مـی شـود.

معـاون اول رییـس جمهـور افـزود: امـروز 
حضـور زنـان در صحنـه مدیریـت کشـور 
افزایـش  توجهـی  قابـل  میـزان  بـه  نیـز 
یافتـه و در دانشـگاه هـای کشـور بـه جـز 
رشـته هـای مهندسـی، در سـایر رشـته ها 
سـهم دختران نسـبت بـه پسـران افزایش 
یافتـه اسـت.وی بـا بیـان اینکـه در سـال 
هـای اخیـر تحـوالت بـازار کار بـه میـزان 
چشـمگیری بـه نفـع زنـان رقـم خـورده 
اسـت،  خاطر نشـان کرد: بر اسـاس آمارها 

سـهم زنـان در اشـتغال کشـور ارتقـاء پیدا 
کـرده و ایـن مرهون تاش زنـان کارآفرین 
بـرای  مهمـی  هـای  سـرمایه  اسـت کـه 
کشـور محسـوب مـی شـوند و بایـد مـورد 
حمایـت قـرار گیرند.جهانگیـری بـا تاکیـد 
براهمیـت نقـش زنـان در مقاطـع مختلف 
نظیـر دوران انقـاب اسـامی و دوره دفـاع 
مقدس، تصریـح کـرد: زنـان ایـران در همه 
مقاطـع بـا عملکرد موفق خود توانسـته اند 
به اداره کشـور کمک های شـایانی را انجام 
دهنـد و در مقطـع فعلـی نیـز که بـه دلیل 
از  ناشـی  و فشـارهای  اقتصـادی  جنـگ 
تحریـم کشـور با چالش های جـدی روبرو 
اسـت، کارآفرینان زن نقـش پراهمیتی در 
اشـتغالزایی و اقتصاد کشـور ایفا می کنند.

شاهد تقویت باور و اعتماد به نفس 
زنان کشور هستیم

 با تحریم مجدد بانک مرکزی 
درهای مذاکره را بستند

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در گفت وگـو با شـبکه سـی . ان .ان مواضع کشـورمان 
را دربـاره مسـائل پیرامـون منطقـه و ایران تشـریح کرد. محمدجـواد ظریف، وزیر 
امـور خارجـه کشـورمان در گفت وگـو بـا کریسـتین امان پـور، خبرنـگار این شـبکه 
دربـاره یکـی از اظهاراتـش که گفته بـود جنگ با ایران جنگی همه گیـر خواهد بود، 
توضیـح داد: مـن گفتـه بـودم که اگر جنگی با ایـران رخ دهد، جنگـی همه گیر در 
کار خواهـد بـود. امـا کاری کـه من و همتـای آمریکایی ام به عنـوان دیپلمات باید 
انجـام بدهیـم ایـن اسـت که تـاش کنیـم تـا از جنـگ دوری کنیم، ایـن وظیفه 
ماسـت.ظریف در ادامـه دربـاره ایـن کـه آیا وقـوع یک جنگ را احسـاس می کند 
یـا وقـوع یـک عقب نشـینی، گفـت: نمی خواهـم آن را عقب نشـینی بنامـم. آن را 
احتیـاط می دانـم و امیـدوارم کـه احتیـاط غالـب شـود. اتهامات موجب ]رسـیدن 
بـه[ راه حـل در منطقـه مـا نخواهنـد شـد.وی در پاسـخ بـه ایـن گفنه امان پـور که 
گفت»امـا امارات متحده عربی در حال عقب نشـینی اسـت«، گفـت: امارات طفره 
مـی رود امـا در مسـیر درسـتی حرکـت می کنـد. مـا امیدواریم که سـعودی ها نیز 
این را متوجه شـوند. هیچ کسـی خواهان وضعیتی تحقیرآمیز برای کسـی دیگر  
نیسـت، چـرا کـه قابـل تحمل نمی باشـد. مـا خواهـان وضعیتی هسـتیم که همه 

احسـاس پیروزی داشـته باشند.

سیاست

سیاست

دولت

سیاست

توقیف اموال ایران در کانادا غیرقانونی است

ایران برای تنش زدایی در منطقه گام بردارد

بودجه جاری سال 99 به منابع نفتی وابسته نیست

عده ای با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند

وزیـــر دادگســـتری دربـــاره 
ـــران  ـــده ای ـــف ش ـــوال توقی ام
ــدار  ــت: آن مقـ ــادا گفـ در کانـ
ـــط  ـــکان داشـــته و ضواب ـــه ام ک
ـــم  ـــل خواهی ـــه مث ـــه ب ـــد، مقابل ـــازه ده ـــل اج بین المل
ـــه  ـــود ب ـــی در ســـفر اســـتانی خ کرد.ســـید علیرضـــا آوای
ـــوالی  ـــه س ـــخ ب ـــگاران در پاس ـــع خبرن ـــان، در جم زنج
ـــار  ـــادا، اظه ـــران در کان ـــده ای ـــف ش ـــوال توقی ـــاره ام درب
کـــرد: آن مقـــدار کـــه امـــکان داشـــته و ضوابـــط 
ـــم  ـــل خواهی ـــه مث ـــه ب ـــد، مقابل ـــازه ده ـــل اج بین المل
ـــم  ـــه و ه ـــوه قضائی ـــم ق ـــه ه ـــان اینک ـــا بی ـــرد.وی ب ک
ــح  ــد، تصریـ ــی می داننـ ــن کار را غیرقانونـ ــت ایـ دولـ

ـــر  ـــن خب ـــه ای ـــی ک ـــت از زمان ـــه و دول ـــوه قضائی کـــرد: ق
ـــا کار  ـــتند، ام ـــدند، مشـــغول بررســـی هس ـــه ش را متوج
بین المللـــی کـــردن قواعـــد خـــاص خـــودش را دارد و 

ـــم. ـــش بروی ـــق آن پی ـــد طب بای
 وزیـــر دادگســـتری بـــا بیـــان اینکـــه مـــا بـــا 
معاضـــدت  کشـــور ها  از  توجهـــی  قابـــل  تعـــداد 
ــترداد  ــان، اسـ ــترداد محکومـ ــه اسـ قضایی،موافقتنامـ
مجرمیـــن و انتقـــال محکومیـــن را داریـــم، تصریـــح 
کـــرد: برخـــی از کشـــور ها ممکـــن اســـت چنـــد 
ـــور ها  ـــی از کش ـــند و برخ ـــته باش ـــران داش ـــی از ای زندان
مثـــل ترکیـــه هـــم وجـــود دارد کـــه تعـــداد زندانیـــان 

ــتر اســـت. ــا بیشـ ــا در آنجـ مـ

رئیس جمهــور فرانســه بــا بیــان اینکــه 
مســیر کاهــش تنش هــا در خاورمیانــه 
باریک تــر شــده اســت، گفــت: اکنــون زمــان 
آن اســت کــه ایــران بــرای رفــع ایــن بحــران 
کاری بکند.بــه گــزارش ایســنا ، حســن روحانــی و امانوئــل مکــرون روســای 
ــدار  ــا یکدیگــر دی ــورک ب ــران و فرانســه شــامگاه دوشــنبه در نیوی ــور ای جمه

ــد. کردن
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، دفتــر ریاســت جمهــوری فرانســه در ایــن بــاره 
اعــام کــرد: مکــرون در دیــدار بــا همتــای ایرانــی خــود بــه او گفتــه اســت کــه 
ایــران بایــد بــرای کاســتن از تنش هــا در منطقــه کمــک کنــد و گامــی بــردارد. 
دفتــر ریاســت جمهــوری فرانســه همچنیــن آورده اســت کــه رئیــس جمهــور 
مکــرون در ادامــه گفــت: در شــرایط کنونــی مســیر تنش زدایــی در خاورمیانــه 
باریــک اســت، امــا بیــش از هــر زمــان دیگــری رفــع تنش هــا یــک ضــرورت 

بــه شــمار می آیــد و زمــان آن اســت کــه ایــران کاری انجــام دهــد.
بنابــر ایــن گــزارش، امانوئــل مکــرون عاوه برایــن بــر لــزوم آغــاز گفت وگــو بــر 

ســر یــک برنامــه امنیتــی بــرای منطقــه تاکیــد کرد.
هیــچ یــک از روســای جمهــور ایــران و فرانســه پــس از دیــدار یــک ســاعت 
و نیمــه خــود در حاشــیه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل کــه ایــن روزهــا در 

نیویــورک در حــال برگــزاری اســت، در جمــع خبرنــگاران حاضــر نشــدند.
روحانــی و امانوئــل مکــرون در ایــن دیــدار در خصــوص توســعه همکاری های 
ــاس  ــرایط حس ــه، ش ــران و فرانس ــه ای ــورد عاق ــای م ــه در زمینه ه دوجانب
منطقــه و ابتــکار جدیــد روحانــی بــرای حفــظ امنیــت منطقــه خلیــج فــارس 
موســوم بــه »ابتــکار صلــح هرمــز« تبــادل نظــر و بــر عــزم خــود برای توســعه 
ــد  ــی تاکی ــه و بین الملل ــف دو جانب ــای مختل ــکاری در عرصه ه ــط و هم رواب

کردند.
ــایر  ــئولیت س ــف و مس ــر وظای ــد ب ــن تاکی ــدار ضم ــن دی ــی در ای روحان
طرف هــای برجــام از جملــه فرانســه بــرای حفــظ ایــن توافــق مهــم 
بین المللــی بعــد از خــروج یک جانبــه و غیرقانونــی آمریــکا از آن، بیانیــه روز 
دوشــنبه کشــورهای فرانســه، انگلیــس و آلمــان را اتهام زنــی بی اســاس بــه 

ــرد. ــاد ک ــوان و از آن انتق ــران عن ــامی ای ــوری اس جمه

و  برنامــه  رییــس ســازمان 
بودجــه بــا بیــان اینکــه منابــع 
نفتــی فقــط بــه طرح هــای 
عمرانــی اختصــاص خواهــد 
ــاد  ــت های اقتص ــه سیاس ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف یاف
مقاومتــی، بودجــه جــاری ســال آینــده بــدون وابســتگی 

ــد. ــد ش ــن خواه ــی تامی ــع نفت ــه مناب ب
ــورای  ــه ش ــن جلس ــس از نهمی ــت پ ــر نوبخ محمدباق
بودجــه، افــزود:  براســاس تصمیــم گیــری انجــام شــده، 
ــی اختصــاص  ــه طرح هــای عمران ــع نفتــی فقــط ب مناب
ــای  ــذاری دارایی ه ــب واگ ــن ترتی ــت و بدی ــد یاف خواه
ــای ســرمایه ای  ــک دارایی ه ــه تمل ــت ب ســرمایه ای دول

تبدیــل خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه الزامــات سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی مبنــی بــر کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای 
نفتــی گفــت: بــرای جایگزیــن کــردن منابــع نفتــی ســه 
ــه  ــذف یاران ــا ح ــی از آنه ــه یک ــده ک ــه ش ــنهاد ارائ پیش

ــت. ــرژی اس ــای ان ــان عامل ه پنه
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان اینکــه یکــی 
ــه  ــت، اضاف ــی اس ــای مالیات ــع، درآمده ــر از مناب دیگ
کــرد: امــا نــه بــه معنــای اینکــه مــا بخواهیــم ضرایــب 
مالیات هــای موجــود را افزایــش دهیــم بلکــه حتــی بــا 
توجــه بــه شــرایط موجــود قــرار شــده اســت تــا ضرایــب 

ــم. ــدی را کاهــش دهی ــای تولی بنگاه ه

رئیـس مجلـس خبـرگان رهبـری گفـت: 
بـی تعـارف مـن بـه مدیـران فعلـی هیـچ 
امیـدی نـدارم. ما بـرای روزی کار می کنیم 
انقابـی  و  جـوان  مدیـران  بـا  اینهـا  کـه 

شـوند. جایگزیـن 
 آیـت هللا احمـد جنتی طی سـخنانی در مراسـم افتتاحیه هفتمین اجاسـیه 
مجلـس خبـرگان رهبـری )دوره پنجـم( بـا بیـان اینکـه امسـال سـال فوق 
العـاده ای اسـت کـه بـا هیـچ سـالی قابـل مقایسـه نیسـت، گفـت: در ایـن 
سـال پیـروزی هـای زیـادی نصیـب انقـاب اسـامی شـده و رخدادهـای 
زیـادی در آن بـه وقوع پیوسـته اسـت.وی با اشـاره بـه برگـزاری راهپیمایی 
اربعیـن ادامـه داد: ایـن حرکـت صـد در صـد مردمـی اسـت و همـه افـراد 
عـادی هسـتند و دشـمن هـم هیـچ غلطـی دربـاره آن از دسـتش بـر نمـی 
آیـد. دشـمن در ایـن زمینـه بـه زانو درآمده اسـت و خدا را شـکر کـه امنیت 
آن همیشـه محفـوظ بـوده اسـت کـه جـای تشـکر دارد.جنتـی بـا تاکیـد بر 
اینکـه اربعیـن بـرای دشـمن پیام دارد و نشـان از وحدت مسـلمانان اسـت، 

اظهـار کـرد: امـام حسـین )ع( برای خدا و مبـارزه با ظلم و بـر افکندن ظالم 
قیـام کـرد و بـه همه دنیا درس آزادگـی داد و حرکتی انقابی را سـامان داد.
رئیـس مجلـس خبـرگان رهبـری بـا بیـان اینکـه دشـمن در برابـر عاشـورا 
و اربعیـن تـوان ایسـتادگی نـدارد، افـزود: امیـد دارم کـه همـه، پیـام هـای 
اربعیـن را دریافـت کننـد.وی بـا اشـاره بـه محوریـت مقاومـت در موضـوع 
اربعیـن اظهـار کـرد: امـام حسـین )ع( همـه خانـواده خـود را فـدا کـرد تـا 
تسـلیم نشـود و ایـن پیـام مقاومـت اسـت. دفـاع مقـدس مـا هـم پیـام 
عاشـورایی داشـت و جوانان ما با عشـق عاشـورا به میدان رفتند و شـهادت 

را کـه بـه فراموشـی سـپرده شـده بـود، احیـا کردنـد.
جنتـی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـران در برابـر دشـمن سـر تـا پـا امکانـات در 
جنـگ ایسـتاده بـود، یـادآور شـد: نیروهـای مـا سـابقه جنگیـدن نداشـتند 
و جوانـان مـا تـازه بـا تفنـگ آشـنا شـده بودنـد امـا بـه میـدان رفتتـد و بـا 
دشـمن جنگیدنـد. هـر چند ما دنبـال جنـگ و درگیری نبودیـم به خصوص 
کـه دشـمن مـا نیـز مسـلمان بـود و نمـی خواسـتیم کسـی از مـا یـا آنها از 

برود. دسـت 

رئیـس قـوه قضاییـه گفـت: مصمـم هسـتیم کـه هـم بـا 
رئیسـی  مبـارزه کنیم.آیـت هللا  بـا فسـاد  و هـم  مفسـد 
رئیـس قـوه قضاییـه در حاشـیه هفتمین اجاس رسـمی 
مجلـس خبـرگان رهبـری در دوره پنجم بیان کـرد: مصمم 
هسـتیم هـم بـا مفسـد و هم با فسـاد مبارزه کنیـم و بنده 
در اینجـا اعـام کـردم کـه همـه پرونده هایی کـه روی میز 
قاضـی هسـت مـورد رسـیدگی قـرار خواهد گرفـت. رئیس 
قـوه قضاییـه گفـت: پرونده هایـی کـه بـه هر دلیـل دغدغه 

مـردم شـده اسـت، باید مـورد رسـیدگی قـرار گیرد.

عضـو ناظـر شـورای نظـارت بـر صـدا و سـیما معتقـد اسـت از 
آنجایی کـه نمی تـوان بـر صداوسـیما ماننـد وزارتخانه هـا نظارت 
کـرد الزم بـود قانونی برای نظارت بر رسـانه ملی تدوین شـود که 
این کار در کمیسـیون فرهنگی انجام شـده و به زودی به صحن 
علنـی می آیـد. غامرضا کاتب در گفت وگو بـا خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملـت، بـا انتقاد از عملکرد صداوسـیما نسـبت به قوای سـه 
گانـه بـه خصوص مجلـس شـورای اسـامی و اظهـارات خاف 
واقعـی کـه دربـاره این نهاد صورت می گیرد، گفـت: خاء قانونی 
نسـبت بـه نحوه نظـارت بر صداوسـیما باعـث برخـی رفتارهای 
خـارج از اخـاق از سـوی برنامـه هـای سـیما نسـبت بـه قوای 

سـه گانه شـده است.

مصمم هستیم با فساد 
و مفسد مبارزه کنیم

نظارت بر صدا و سیما 
قانون می شود

رئیـس مجلـس شـورای اسـامی در پاسـخ بـه تذکـر یکـی از 
نماینـدگان اصولگـرای مجلـس گفـت: چیزی بـه نـام اعتبار یا 
وام 15 میلیـارد دالری در حـال حاضـر وجـود نـدارد کـه شـما 
اینجـا مـی گویید تا در رسـانه ها مطرح شـود.»علی الریجانی« 
ریاسـت مجلس شـورای اسامی در جلسـه روز )سه شنبه( در 
پاسـخ به تذکر علی سـلیمی نماینده مردم محات در مجلس 
گفـت: »چیـزی بـه نام اعتبار یـا وام 15 میلیـارد دالری در حال 
حاضـر وجـود نـدارد کـه شـما اینجا مـی گویید تـا در رسـانه ها 

مطـرح شـود، مسـئله نه بـه دار اسـت و نه بـه بار.«

نماینده مردم سردشـت و پیرانشـهر در مجلس شـورای اسامی 
از امضـای طرحـی توسـط نماینـدگان مجلـس خبـر داد کـه 
مسـئله شـفاف سـازی را در تمـام قـوای نظام پیگیـری خواهد 
کرد.»رسـول خضـری«  در گفـت وگو بـا خبرنـگار پارلمانی ایرنا 
گفت: سـوال مـا در خصوص اعتراض برخـی از افراد به مجلس 
ایـن بـود که چرا فقط شـفافیت را از مجلس طلـب می کنند. به 
همیـن دلیـل امروز آقـای وکیلی در حال جمـع آوری امضا برای 
طرحی بودند تا شـفافیت را در همه قوا داشـته باشـیم و تا االن 
بیـش از 100 امضـا از نماینـدگان طبـف هـای مختلف بـرای این 

طرح جمع شـده اسـت.

خط اعتبار 15 میلیاردی 
وجود خارجی ندارد

جمع آوری امضا برای 
عملکرد طرح شفافیت 
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

سایت های تاریخی جاده ابریشم شناسایی شده استیزدی ها به همزیستی صلح آمیز شهره هستند

سـفیر ارمنسـتان در جمهوری اسـامی ایران 
همزیسـتی  بـه  همـواره  یزدی هـا  گفـت: 
مسـالمت آمیز بـا دیگـران و صلـح، دوسـتی 
و سـخت کوشـی شـهره هسـتند و همیـن 
امـر، زمینه هـای همـکاری زیـادی بین این اسـتان و ارمنسـتان بوجـود آورده 
است.»آرتاشـس تومانیـان« روز سه شـنبه در نشسـتی بـا اسـتاندار یـزد بـا 
بیـان اینکـه بسـیار خوشـحالم کـه فرصتی به وجـود آمد تـا بتوانیم از اسـتان 
یـزد بازدیـد داشـته باشـیم افـزود: روابـط اقتصـادی و تجـاری گذشـته یزد و 
ارمنسـتان و همچنین سـرمایه گذاری های متقابل برای توسـعه و بهبود روابط 
دو جانبـه از موضوعـات مـورد بحث با اسـتاندار یـزد خواهد بـود.وی ادامه داد: 
ما و ایران ۲ کشـور همسـایه ایم که با هم مرز خشـکی داریم، ارمنسـتان جزو 
کشـورهای اورآسـیا و در همسـایگی ایران اسـت و از طریق مرز زمینی که دو 
کشـور دارند می توان وارد کشـورهای اورآسـیا شـد که همین کشـورها جمعیت 
1۸0 میلیون نفری را تشـکیل می دهند و کشـور ارمنسـتان به عنوان دریچه ای 

بـرای ورود ایـران  بـه بـازار منطقه اوراسـیا اسـت.

سـفیر کشـور ارمنسـتان در جمهوری اسـامی ایران گفت: در مجلس شـورای 
اسـامی تفاهـم نامـه همکاری ایـران و اورآسـیا و تجارت آزاد این کشـورها به 
تاییـد و تصویـب رسـیده و ایـن تفاهـم نامـه می توانـد پایـه و اساسـی بـرای 

گسـترش روابـط تجـاری و اقتصـادی بیـن ایران و این کشـورها باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه عـوارض گمرکی بیـن ایران و اورآسـیا کمتر شـده و تعدیل 
پیـدا کـرده اظهـار داشـت: قطعـا این موضـوع، زمینه گسـترش روابـط تجاری 
را دارد و ایـن نکتـه مهمـی اسـت کـه حتمـا باید فعـاالن اقتصـادی در جریان 

باشند. آن 
تومانیـان اظهـار داشـت: در ایـن سـفر نشسـت هایـی پیـش بینـی شـده و 
امیدواریـم ارتبـاط بهتری بین اسـتان یزد و کشـور ارمنسـتان برقرار شـده و از 
توانمندیهـای  یکدیگـر اسـتفاده شـود و ارتباطاتی که وجود دارد مسـتحکم تر 
شـده و تقویت گردد.اسـتاندار یزد نیز در این نشسـت گفت: مردم یزد همواره 
بـه دوسـتی و مهربانی و همزیسـتی مسـالمت آمیز با دیگر ادیـان زبانزد بوده 
و هسـتند و در حـال حاضـر نیـز همیـن سـنت حسـنه ادامه یافته و بـا صفا و 

صمیمـت در حال زندگی هسـتند.

اجــاس  در  چیــن  کشــور  نماینــده 
جهانــی راه ابریشــم گفــت: چیــن بــا 
ــای  ــایت ه ــان س ــتان شناس ــک باس کم
را شناســایی  ابریشــم  تاریخــی جــاده 
ــی  ــه میزبان ــم ب ــی راه ابریش ــاس جهان ــن روز از اج ــت. دومی ــرده اس ک
همــدان بــا برگــزاری نشســت معرفــی میــراث جهانــی بــرای ثبــت زنجیــره 
ای فراملــی در کشــورهای مســیر جــاده ابریشــم در جنــوب آســیا بــا ارائــه 
مطالبــی توســط نماینــدگان کشــورهای چیــن و نپــال برگــزار شــد.نماینده 
ــی  ــراث جهان ــت می ــروژه ثب ــرد: پ ــار ک ــن نشســت اظه ــن در ای کشــور چی
راه ابریشــم از 3 ســال پیــش توســط یونســکو آغــاز شــده و بــرای انجــام 
ایــن امــر همــکاری خوبــی بیــن کشــورهای چیــن و نپــال صــورت گرفتــه 
اســت. هوآنــگ شــیاآفانگ بــا بیــان اینکــه جــاده ابریشــم بــه 51 کریــدور 
بــا موقعیــت هــای مشــخص تقســیم شــده اســت، افــزود: نــوع تعامــل و 

ــت. ــاده اس ــن ج ــا در ای ــترک کریدوره ــه مش ــورها وج ــاط کش ارتب
نماینــده کشــور چیــن بــا بیــان اینکــه کریــدور جنــوب آســیا نپــال، چیــن، 

ــاده ابریشــم در  ــوان کرد:ج ــرد، عن ــی گی افغانســتان و پاکســتان را در برم
چیــن بــه ســه راه شــرقی، میانــی و غربــی تقســیم مــی شــود و قبــل از 
ــرن 1۷ کاوشــگران و تجــار از راه شــرقی  ــا در ق ــن توباکــی ه ــدرت گرفت ق

عبــور مــی کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه جــاده ابریشــم مســیر اصلــی تعامــات چیــن، نپــال، 
ــرد:  ــان ک ــوده اســت، بی ــر از کشــورها ب ــران و افغانســتان و برخــی دیگ ای
مســیر غربــی جــاده ابریشــم در چیــن از قــرن چهــارم تــا بیســتم بــه راه 
ــت  ــن اهمی ــان اینکــه چی ــا بی ــوده اســت.وی ب ــروف ب چــای و اســب مع
ــرای حفاظــت تاریخــی و مدیریــت ســایت هــا در اســتان هــای  زیــادی ب
غربــی جــاده ابریشــم قائــل اســت، اظهــار کــرد: دولــت چیــن بــا حفاظــت 
تاریخــی از ســایت هــای باســتانی قصــد حفــظ ســنت تاریخــی و فرهنگــی 
گذشــتگان را دارد. نماینــده کشــور چیــن بــا بیــان اینکــه چیــن بــا کمــک 
باســتان شناســان ســایت هــای تاریخــی جــاده ابریشــم را شناســایی کــرده 
اســت، گفــت: بــرای انجــام اقدامــات حفاظتــی و پایــش؛ بودجــه خوبــی از 

طــرف دولــت چیــن تامیــن شــده اســت.

 پیام
 میراث

آفرین امامی طی حکمی از سوی معاون میراث فرهنگی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری،
 به عنوان سرپرست جدید کاخ گلستان منصوب شد.

رنا
 ای

س:
عک

تأکیـد کـرد  ایـران  میراث جهانـی کلیسـاهای  پایـگاه  مدیـر 
کـه مرمـت کلیسـای تادئـوس مقـدس )قره کلیسـا( بـا نظـر 
کارشناسـان فنی و منطبق با اسـتانداردهای یونسکو انجام شده 

است.
 شـرلی آودیـان )مدیـر پایـگاه میراث جهانـی کلیسـاهای ایران 
تأکیـد کـرد که مرمت کلیسـای تادئوس مقدس )قره کلیسـا(( 
گفـت: مـا هیـچ اقدامـی را خودسـرانه و بدون نظر کارشناسـان 
انجـام نمی دهیـم. سـنگ های استفاده شـده به لحـاظ کیفیـت 
و رنـگ مشـابه نمونـه اصلـی اسـت، درعین حـال کـه ۸0 درصد 

سـنگ های کلیسـا سـفید است.
او سـپس بـه مراحـل مرمـت این کلیسـای قدیمی اشـاره کرد 
و گفـت: سـال 13۹5 طـرح جامـع مرمـت کلیسـای تادئـوس 
مقدس )قره کلیسـا( پس از برگزاری چندین جلسـه در ایران و 
ارمنسـتان، از طرف هیئت راهبردی پایگاه و شـورای فنی استان 
و شـورای خلیفه گـری ارامنـه آذربایجـان و اعضـای یونسـکو و 
پـس از بادیدهـای متعـدد از بنـا، تصویـب شـد. بـا توجـه بـه 
شـرایط آب و هوایـی منطقـه اجـرای ایـن طـرح در یـک برنامه 
زمانـی پنج سـاله در پنـج فـاز و بر اسـاس اضطرارهـای مرمتی 
بنـا برنامه ریـزی شـد.مدیر پایـگاه میـراث جهانـی کلیسـاهای 
ایـران افـزود: فـاز اول ایـن پروژه سـال ۹۶  آغاز شـد که مرمت 
و عایق بنـدی پشـت بام )سـطوح شـیب دار سـنگی( کلیسـای 
قدیمی تـر را در برمی گرفـت. این فاز بعد از شـش مـاه به پایان 
رسـید. سـال ۹۷ فاز دوم عملیات مرمتی یعنی مرمت دو گنبد 
کلیسـا را بـه اجـرا درآوردیم. گنبد سـفید کلیسـا وضعیت بدی 
داشـت بیـش از ۸0 درصـد سـنگ ها آسـیب دیده بـود و بایـد 
تعویـض می شـد. بـرای تهیـه سـنگ هایی که به لحـاظ کیفیت 
و رنـگ مشـابه نمونـه اصلـی باشـد،حدود سـه مـاه بـه معادن 
منطقه سـر می زدیم کـه درنهایت با نظر هیئـت راهبردی پایگاه 

ایـن سـنگ ها انتخاب شـد.
او افـزود: گنبـد کوچک تـر نیـاز بـه سـامان دهی داشـت. بایـد 
سـطح گنبـد را از گلسـنگ ها، فضـوالت حیوانـی و قارچ هـا را 
تمیـز می کردیـم.در جریـان عملیـات مرمت یک الیـه یک و نیم 

سـانتی متری از روی گنبـد برداشـته شـد.        

سوژه 80 درصد 
سنگ های 

کلیسا سفید است

رشد 30درصدی ورود گردشگر در پنج ماه نخست امسال

تیموری: افراد سیاسی در وزارت میراث فرهنگی فعالیت نمی کنند

میـراث  وزارت  گردشـگری  معـاون 
 فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع  دسـتی 
گفـت: »بـا تعامـل خوبـی کـه بـا وزارت 
امـور خارجـه داریـم، میز گردشـگری در 
سـفارتخانه های کشـورهای هـدف ایجاد 

می شـود.«
میراث آریـا،  خبرنـگار  به گـزارش 
گردشـگری  معـاون  تیمـوری  ولـی 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 
 2 سه شـنبه  روز  صبـح  صنایع دسـتی، 
مهـر 98، در نشسـت خبری به مناسـبت 
و  گردشـگری  جهانـی  روز  فرارسـیدن 

گرامیداشـت هفتـه گردشـگری در جمع 
اصحـاب رسـانه و خبرنـگاران در محـل 
گفـت:  وزارتخانـه  ایـن  فجـر  سـالن 
موضـوع  یـک  گردشـگری  »موضـوع 
دسـتگاه ها  تمـام  و  اسـت  فرابخشـی 
بایـد بـرای توسـعه و رونـق ایـن صنعت 

کننـد.« کمـک 
جهانـی  روز  موضـوع  بـه  سـپس  او 
افـزود:  و  پرداخـت  گردشـگری 
»همه سـاله سـازمان جهانی گردشـگری 
مراسـم ویـژه روز جهانـی گردشـگری را 
در یکـی از کشـورها برگـزار می کنـد کـه 
امسـال این مراسم در کشـور هند برگزار 
خواهـد شـد و شـعار امسـال سـازمان 
و  »گردشـگری  گردشـگری،  جهانـی 

همـه«  بـرای  بهتـر  آینـده ای  اشـتغال: 
موضـوع  سـه  اسـت.  شـده  انتخـاب 
آمـوزش، مهـارت و اشـتغال سـه محـور 
کلیـدی در رویکردهـا و برنامه ریزی های 
سـازمان جهانی گردشـگری برای امسال 
اسـت.« او افزود: »در ده سـال گذشـته 
از هـر پنـج شـغلی کـه ایجاد شـده، یک 
شـغل مربوط به حوزه گردشـگری اسـت 
گردشـگری  می دهـد  نشـان  ایـن  کـه 
اختیـار  در  قـوی  ابـزار  یـک  به عنـوان 
دولت هـا بـرای ایجاد شـغل قـرار گرفته 

اسـت.«
حالـی  در  »ایـن  داد:  ادامـه  تیمـوری 
اسـت که در کشـور ما نیز گردشـگری به 
یـک گفتمـان قالـب تبدیل شـده اسـت 

و در سـال 1397، شـاهد ورود 7میلیون 
و 800هـزار گردشـگر بـه کشـور بودیم که 
رشـد 50درصدی نسـبت به سـال قبل را 
نشـان می دهـد و در پنـج ماهه امسـال 
گردشـگر  4میلیـون  ورود  شـاهد  نیـز 
خارجـی بـه کشـور بودیـم کـه نسـبت به 
مدت مشـابه سـال قبـل 30درصد رشـد 

را نشـان می دهـد.«
معاون گردشـگری کشـور در ادامه گفت: 
»در بعـد گردشـگری داخلـی نیز با توجه 
بـه سیاسـت های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی در دو سـال 
شـاهد  سـفر،  توزیـع  ازجملـه  گذشـته 
رشـد و گسـترش گردشـگری و سـفر در 
بـرای  تـاش  کنـار  در  کشـور هسـتیم. 
جـذب گردشـگران خارجـی بیشـتر، بـه 
دنبـال توسـعه گردشـگری داخلـی نیـز 
گردشـگری  توسـعه  چراکـه  هسـتیم 
را  مناسـبی  بسـتر  می توانـد  داخلـی 
بـرای توسـعه گردشـگری خارجی فراهم 

» . کند
بـه  ادامـه  در  مسـئول  مقـام  ایـن 
اشـاره کـرد  نیـز  خروجـی  گردشـگران 
امسـال  ماهـه   5 مـدت  »در  و گفـت: 
میلیـون گردشـگر   4 ورود  شـاهد  کـه 
بـه ایـران بودیـم، نزدیـک همیـن عـدد 
نیـز گردشـگر خروجـی داشـتیم کـه بـه 
مقاصـد بین المللی سـفر کرده انـد. نکته 
جالـب اینجـا اسـت کـه 10 کشـوری کـه 
بیشـترین گردشـگران خروجـی بـه آن 
کشـورها را داشـته ایم، همـان 10 کشـور 
بیشـترین گردشـگران ورودی به ایران را 
دارنـد کـه نشـان دهنده ارتباط مسـتقیم 
در حـوزه گردشـگری  ایـن کشـورها  بـا 

اسـت.«

از  دیگـری  بخـش  در  تیمـوری 
بـه  اشـاره  بـا  خـود  صحبت هـای 
توزیـع سـفر و گردشـگری در  اهمیـت 
کشـور و ضـرورت معرفـی ظرفیت هـای 
از  مختلـف  اسـتان های  گردشـگری 
مراسـم  برگـزاری  بـرای  برنامه ریزی هـا 
روز جهانـی گردشـگری در سیسـتان و 
بلوچسـتان خبـر داد و گفـت: »مراسـم 
روز جهانـی گردشـگری در ایـران، 6 مهر 
امسـال در زاهـدان برگـزار خواهد شـد تا 
ظرفیت هـای گردشـگری ایـن اسـتان را 

کنیـم.« معرفـی  بیش ازپیـش 
توجـه  بـا  همچنیـن   « افـزود:  او 
جهانـی  روز  برنامه هـای  این کـه  بـه 
گردشـگری بـه مـدت یک هفتـه تدارک 
دیده شـده است، در اسـتان سمنان نیز 
بـا همـکاری مراکـز عملـی و دانشـگاه ها 
برنامه هـای مختلفـی را برگـزار می کنیم، 

در اسـتان کردسـتان نیـز برنامه هایـی را 
بـا موضـوع گردشـگری روسـتایی برگزار 
و  تهـران  در  همچنیـن  خواهیـم کـرد. 
سـایر اسـتان ها بـه مناسـبت روز جهانی 
گردشـگری شـاهد برگـزاری برنامه های 

متنـوع و مختلـف هسـتیم.«
تیمـوری در ایـن نشسـت همچنیـن در 
خبرنـگاران  از  یکـی  سـؤال  بـه  پاسـخ 
خدمـات  اجرایـی  سـتاد  خصـوص  در 
سـفر گفـت: »سـتاد مرکـزی هماهنگی 
خدمـات سـفر در تهران و سـتاد اجرایی 
فعـال  اسـتان ها  در  سـفر  خدمـات 
اسـت و عـاوه بـر نـوروز در طـول سـال 
ایـن سـتاد فعالیـت می کنـد. در سـتاد 
خدمات سـفر هـر دسـتگاهی جایگاهی 
دارد و جایـگاه آن مشـخص اسـت و بـر 
اسـاس دسـتورالعمل های تدوین شـده، 

می کننـد.« فعالیـت  دسـتگاه ها  ایـن 

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
 1۲ گفـت:  گیـان  دسـتی  صنایـع  و 
دوره  از  اسـتان گیـان  غیرمنقـول  اثـر 
هـای پیـش از اسـام تـا دوره پهلـوی 
اول در فهرسـت آثـار ملـی کشـور ثبـت 
شدند.شـهرود امیـر انتخابـی در جمـع 
خبرنـگاران اظهـار کـرد: قدیمـی تریـن 
اثـر ثبـت شـده از میـان 1۲ اثـر، مربوط 
سـرای  کاسـی  باسـتانی  محوطـه  بـه 
شهرسـتان فومـن اسـت کـه بیـش از 

سـه هزار سـال قدمـت دارد و بـه عنوان 
تاریخـی  آثـار  تریـن  قدیمـی  از  یکـی 
اسـت.وی  مطـرح  ای  جلگـه  مناطـق 
ادامـه داد: از دیگـر آثـار ثبت شـده غیر 
منقـول ایـن فهرسـت مـی تـوان به پل 
ثبـت  شـماره  بـا  فومـن  سـند  آجـری 
پـل  قاجـار،  دوره  بـه  مربـوط   3۲51۹
خشـتی فومن با شـماره ثبـت 3۲51۸، 
ثبـت  شـماره  بـا  انزلـی  هتـل  گرانـد 
اول،  پهلـوی  دوره  بـه  مربـوط   3۲513

سـاختمان فاحـت الهیجـان با شـماره 
ثبـت 3۲51۲ مربـوط بـه دوره پهلـوی 
اول، غـار باسـتانی دسـتکند میـکال بـه 
شـماره ثبـت 3۲501 مربـوط بـه اوایـل 
اسـام، محوطـه باسـتانی کاسـی سـرا 
بـه  مربـوط   3۲4۹۹ ثبـت  شـماره  بـه 
نبـی  از میـاد، خانـه  قبـل  اول  هـزاره 
زاده بـه شـماره ثبـت 3۲4۸0 مربوط به 
دوره پهلـوی اول، امامـزاده عیـن علـی 
بـه  مربـوط   3۲4۷۹ ثبـت  شـماره  بـا 
دوره قاجـار، اداره هواشناسـی انزلـی بـا 
شـماره ثبـت 3۲3۶0 مربـوط بـه پهلوی 
بـن  لیارسـنگ  باسـتانی  اول، محوطـه 
بـا شـماره ثبـت ۲350 مربـوط بـه دوره 

اشـکانی و ساسـانی اشـاره کـرد.

12 اثر تاریخی گیالن 
در فهرست آثار ملی ثبت شد

معدن کاران به سایت تاریخی 
جوبجی رحم نکردند

به نظر می رسـد مسـووالن رامهرمزی افتخارات شـان از نمایش گنجینه ی طایی 
و مفرغـی حاکـم عیامـی را فرامـوش کرده انـد که حاال بعد از گذشـت 1۲ سـال 
از کشـف آن گنجینـه، بـه نام احـداِث جاده بـرای عبور ماشـین های معدن کاران 
در حریـم درجـه یـک و عرصـه ی همـان محوطـه ی تاریخـی مسـیر را بـا خاک 
یکسـان می کننـد. محوطـه ی باسـتانی جوبجـی را در سـال 13۸۶ و بـه دنبـال 
آغـاز اجرائـی کـردن طـرح کانال آب رسـانی به دسـت آوردنـد، گنجینـه ای بزرگ 
از یکـی از پادشـاهان عیامـی کـه کانـاِل 1۸۶ متـری انتقـال آب سـبِب خیرش 
شـد و همان شـد که باستان شناسـان در جوبجی کاوش های گسـترده ای را آغاز 
کردنـد، کاوش هایـی کـه در طـول این مـدت هنوز ادامـه دارد، امـا نکته ی جالب 
توجـه، تغییـر دیدگاه مسـووالن شـهری رامهرمز اسـت که حـاال اجـازه داده اند تا 
مسـیرِ احـداِث جـاده  برای عبور ماشـین های معـدن کاران را از حریـم درجه یک 
و عرصـه ی محوطـه ی جوبجـی عبـور کنـد. منصور معتمـدی - مسـوول انجمن 
دوسـتداران میـراث فرهنگـی تاشـار رامهرمـز - در گفت وگـو بـا ایسـنا می گوید: 
در بـاال دسـِت سـایِت تاریخـی جوبجـی، چنـد معـدن کوپـال از تپه هـای ماهور 
قـرار دارد کـه برای مصالح سـاختمان یا آسـفالت قابل برداشـت اسـت، بنابراین 

معـادِن زیـادی در ایـن محوطـه در حال برداشـت کوپال ها هسـتند.   

ته
نک

تیمـوری در بخش دیگری از این نشسـت خبـری درباره امنیت 
گردشـگری در ایـران گفـت: »ایـران یـک مقصـد امـن بـرای 
گردشـگری اسـت، برخـی از اتفاقـات نـادر کـه برای گردشـگران 
ممکـن اسـت رخ دهـد، در سـایر کشـورها نیـز دیده می شـود، 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه موضـوع امنیـت گردشـگران در 
ایـران بـرای مـا بسـیار مهم اسـت ازایـن رو حتی کمیتـه امنیت 
بـرای گردشـگران داریـم و ایـن موضـوع به طور جـدی پیگیری 
می شـود، ضمـن این که بـر اسـاس گزارش ها بین المللـی ایران 
یکی از امن ترین مقاصد گردشـگری اسـت.«معاون گردشـگری 
کشـور در پاسـخ به سـؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره فعالیت 
»وظیفـه ای  مسـافرتی گفـت:  خدمـات  آنایـن  شـرکت های 
کـه شـرکت های خدمـات مسـافرتی کـه به صـورت آنایـن و 
غیرآنایـن فعالیت می کنند، این اسـت کـه در چهارچوب قانون 
فعالیـت کننـد، توصیه مـن به شـرکت های خدمات مسـافرتی 
ایـن اسـت که سـطح خدمات خـود را ارتقـا دهند تا بـا توجه به 
ظرفیت هـای دنیای مجـازی بتوانند در این حـوزه بیش ازپیش 

فعالیـت کنند.  .«

صنایع گردشگری
دستی

نبود تشکل صنفی، آفت اصلی صنایع دستی اردبیلاعالم برنامه های هفته گردشگری آذربایجان غربی
ــی  ــراث  فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ

ــت: ــی گفـ ــان غربـ آذربایجـ
پنجـــم  بـــا  هم زمـــان   «  
جهانـــی  روز  مهرمـــاه، 
گردشـــگری،  هفتـــه  شـــروع  و  گردشـــگری 
می شـــود.« اجـــرا  اســـتان  در  ویژه برنامه هایـــی 
به گـــزارش میراث آریـــا بـــه نقـــل از روابط عمومـــی 
ــل  ــی، جلیـ ــان غربـ ــی آذربایجـ اداره کل میراث فرهنگـ
ـــرای  ـــردی ب ـــه گ ـــور ارومی ـــرای ت ـــت: »اج ـــاری گف جب
ـــگری  ـــگ گردش ـــن زن ـــول، نواخت ـــراد معل ـــودکان و اف ک
ــز از  ــدای جوایـ ــه و اهـ ــدارس  ارومیـ ــی از مـ در یکـ

ــود.« ــد بـ ــه گردشـــگری خواهـ ــای هفتـ برنامه هـ

او افـــزود: »برپایـــی کارگاه آموزشـــی، پاک ســـازی 
ـــای  ـــگاه عکس ه ـــی نمایش ـــی، برپائ ـــای تاریخ جاذبه ه
ـــد از جاذبه هـــای گردشـــگری  اســـتان و همچنیـــن  جدی
دیگـــر  از  ســـوغات،  و  صنایع دســـتی  نمایشـــگاه 

ــت.« ــگری اسـ ــه گردشـ ــای هفتـ برنامه هـ
غربـــی  آذربایجـــان  میراث فرهنگـــی  مدیـــرکل   
ــتان   ــه در اسـ ــده ولی فقیـ ــا نماینـ ــدار بـ ــت: »دیـ گفـ
و امام جمعـــه ارومیـــه و همچنیـــن حضـــور کارکنـــان 
اداره کل میراث فرهنگـــی اســـتان در بـــاغ رضـــوان 
ارومیـــه  و تجدیـــد میثـــاق بـــا آرمان هـــای شـــهدای 
ــر  ــای در نظـ ــر ویژه برنامه هـ ــدس از دیگـ ــاع مقـ دفـ

اســـت.« گرفته شـــده 

میراث فرهنگــی  مدیــرکل 
»نبــود  گفــت:  اردبیــل 
ــی  تشــکل صنفــی آفــت اصل
اســتان  صنایع دســتی 
ــری و  ــرای مطالبه گ ــدی ب ــان واح ــه زب ــت، چراک اس

نــدارد.« وجــود  مســائل  پیگیــری 
به گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابط عمومــی 
ــادر فاحــی  اداره کل میراث فرهنگــی اســتان اردبیــل، ن
در دیــدار صمیمــی بــا هنرمنــدان فعــال در حــوزه 
صنایع دســتی اســتان تصریــح کــرد: »فعال ســازی 
یــک تشــکل صنفــی بــرای ارزیابــی و بررســی مســائل 
و مشــکات ایــن حــوزه در اســتان ضــروری اســت و 

ــد  ــت خواه ــوع حمای ــن موض ــز از ای ــن اداره کل نی ای
ــرد.« ک

اولویــت  در  صنایع دســتی  »درگذشــته  افــزود:  او 
ــد و  ــرد جدی ــا رویک ــا ب ــود، ام ــای اداره کل نب برنامه ه
لبیــک بــه منویــات رهبــر معظــم انقــاب در نام گــذاری 
ســال ۹۸ بــا عنــوان »رونــق تولیــد«، صنایع دســتی در 

ــه اســت.« ــورات اداره کل قرارگرفت ــت ام اولوی
داد:  ادامــه  اردبیــل  میراث فرهنگــی  مدیــرکل 
»همچنیــن در راســتای تحقــق ایجــاد ۲0 هــزار شــغل 
در اســتان کــه دغدغــه اصلــی اســتاندار اســت، توجــه 
ــوده کــه  ــز اهمیــت ب ــه صنایع دســتی موضوعــی حائ ب
ــت.« ــده اس ــی برداشته ش ــای مثبت ــروز قدم ه ــا ام ت
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بــه گفتــه کیومــرث کانتــری -معــاون محیــط طبیعــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- افــرادی بــه دنبــال 
کســب درآمــد از غارهــا بــا تغییــر ســاختار آن هســتند. 
از ایــن رو وظیفــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت این 
اســت کــه ظرفیــت غارهــا را در نظــر گرفتــه و بــا توجه به 
آن بــرای غارهــا برنامه ریــزی کنــد. ایــن مقــام مســوول 
ــن و  ــی ام ــته محل ــا در گذش ــد: غاره ــح می کن تصری
مناســب بــرای زندگــی انســان بودنــد و بــا اینکــه برخــی 
ــمار  ــی به ش ــی مل ــار طبیع ــر آث ــال حاض ــا در ح غاره
ــاآگاه  ــرادی ن ــت اف ــه دس ــفانه ب ــا متاس ــد ام می رون
ــود.  ــا نمی ش ــرد آنه ــم روی عملک ــی ه ــاده  و نظارت افت
ــه  ــت هایــش ک ــه صحب ــا، وی در ادام ــزارش ایرن ــه گ ب
ــروه آموزشــی  ــه در کارگ ــاک ک ــار پ ــه مناســبت روز غ ب
ــوابق  ــد: س ــد، می افزای ــزار ش ــار برگ ــت غ ــط زیس محی
تمــدن بشــری از غارهــا آغــاز شــد و امــروزه متخصصــان 
ــواب  ــط خ ــود محی ــامت خ ــرای س ــد ب ــر می گوین ام
ــک و ســاکت.  ــک، خن ــد؛ تاری ــار کنی ــد غ ــود را مانن خ
ــب  ــا، اغل ــت غاره ــه اهمی ــه ب ــا توج ــفانه ب ــا متاس ام
ــتیم.  ــا هس ــتم آن ه ــن اکوسیس ــه هم ریخت ــال ب در ح
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت 
ــر غارهــا  ــد: ب ــح مــی کن ــه تصری محیط زیســت در ادام
ــودجویی و  ــرای س ــی ب ــم و برخ ــی نداری ــارت کاف نظ
درآمــد بیشــتر هــر نــوع نورپــردازی را بــرای ایــن محیط 
ــاختار  ــم زدن س ــر ه ــب ب ــه موج ــد ک ــام می دهن انج
تاکیــد می کنــد:  غــار می شــود. کانتــری  طبیعــی 
ــف  ــرداری مخال ــا بهره ب قطعــا ســازمان محیط زیســت ب
ــی  ــدار و اصول ــرداری پای ــدگاه آن بهره ب ــا دی ــت ام نیس
اســت، بایــد ُبــرد ظرفیتــی یــک منطقــه مشــخص شــود 
ــن  ــه در ای ــرد ک ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــپس م و س
مســیر وظیفــه ســازمان محیــط زیســت نظــارت اســت. 

ــا  ــور م ــد: در کش ــوان می کن ــوول عن ــام مس ــن مق ای
ســرمایه های  جــزو  دارد کــه  وجــود  غــار  هــزاران 
ــع  ــد و در واق ــاب می آین ــه حس ــا ب ــی م ــی و طبیع مل
ــه ای  ــا هزین ــرای داشــتن آن ه ــه ب ــی هســتند ک مواهب
ــت  ــا حفاظ ــد از آنه ــط بای ــت و فق ــده اس ــرف نش ص
زیســت طبیعــی ســازمان  کنیــم. معــاون محیــط 
ــم  ــاش کنی ــد: ت ــد می کن حفاظــت محیط زیســت تاکی
محیــط غارهــا را آلــوده نکنیــم و زیســتمندان آن  را آزار 

ــم، حواســمان باشــد مــا ســاکن زمیــن هســتیم  ندهی
ــی  ــق زندگ ــودات و زیســتمندان در آن ح ــام موج و تم
ــد و البتــه در ایــن مســیر نیازمنــد داشــتن قانــون  دارن
ــت  ــط زیس ــاون محی ــتیم. مع ــا هس ــت از غاره حفاظ
ــاره  ــا اش ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــی س طبیع
ــط زیســت  ــرد ســازمان حفاظــت محی ــه رویک ــه اینک ب
ــد:  ــان می کن ــت، بی ــی اس ــدار و اصول ــرداری پای بهره ب
ــرمایه های  ــزو س ــه ج ــم ک ــور داری ــار در کش ــزاران غ ه
ملــی - طبیعــی محســوب می شــوند. مــا قطعــا بــرای 
حفاظــت از غارهــا نیازمنــد تدویــن قانــون هســتیم. بــه 

گفتــه کانتــری محیــط زیســت دیگــر فقــط صرفــا دو 
ــی  ــا ایمن ــر شــده اســت ب کلمــه نیســت و وزن آن براب
و ســامت. وی در ادامــه می گویــد: هــر چــه قــدر 
جمعیــت افزایــش پیــدا کنــد محیــط زیســت بــا تهدیــد 
ــرای  و مشــکات بیشــتری مواجــه می شــود و فشــار ب
تامیــن غــذا و منابــع بیشــتر خواهــد شــد. کانتــری بــا 
بیــان اینکــه کشــور مــا تنــوع اقلیمــی باالیــی دارد امــا 
ــح  ــی دارد، تصری آســیب پذیری زیســت محیطــی باالی
ــت کشــور  ــه جمعی ــور متوســط ســاالنه ب ــد: به ط می کن

ــاره  ــا اش ــود. وی ب ــزوده می ش ــر اف ــون نف ــک میلی ی
ــا  ــور م ــتم ها در کش ــن اکوسیس ــه مظلوم تری ــه اینک ب
ــانی  ــد: کس ــد می کن ــتند، تاکی ــا هس ــا و تاالب ه کوه ه
ــع  ــد در واق ــه می زنن ــن اکوسیســتم ها صدم ــه ای ــه ب ک
ارزش هــای اکولوژیــک و اقتصــادی آن را نمی داننــد.

تصویب 10 طرح برای حفاظت از غارها
ــاری،  ــال ج ــهریورماه س ــم ش ــل و در شش ــدی قب چن
بیســت و ســومین جلســه کارگــروه غارشناســی کشــور 
بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های ذیربــط در ســازمان 

انتقاد به شیوه های ناآگاهانه کسب درآمد از غارها
معاون سازمان محیط زیست: برخی افراد ناآگاه به دنبال کسب درآمد از غارها 

با تغییر ساختار آن و نورپردازی در غارها هستند

معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت می گویــد: 
ــا  ــن اکوسیســتم آن ه ــه هم ریخت ــب در حــال ب ــا، اغل ــت غاره ــه اهمی ــا توجــه ب متاســفانه ب
هســتیم، بــر غارهــا نظــارت کافــی نداریــم و برخــی بــرای ســودجویی و درآمــد بیشــتر هــر نــوع 
نورپــردازی را بــرای ایــن محیــط انجــام می دهنــد کــه موجــب بــر هــم زدن ســاختار طبیعــی 
ــرداری  ــا بهره ب ــت ب ــازمان محیط زیس ــا س ــد: قطع ــری می افزای ــرث کانت ــود. کیوم ــار می ش غ
مخالــف نیســت امــا دیــدگاه آن بهره بــرداری پایــدار و اصولــی اســت، بایــد ُبــرد ظرفیتــی یــک 

منطقــه مشــخص شــود و ســپس مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد.

ــت  ــاون محیط زیس ــری، مع ــرث کانت کیوم
ــوع زیســتی ســازمان حفاظــت  طبیعــی و تن
ــروزه وزن  ــت: ام ــد اس ــت معق ــط  زیس محی
محیط زیســت افزایــش یافتــه و بــا ایمنــی و 
ســامت برابــر شــده اســت. از ایــن رو هــر چــه 
ــد فشــار بیشــتری  ــت افزایــش می یاب جمعی
ــد آن  ــل تهدی ــت وارد و عوام ــه محیط زیس ب

ــود. ــتر می ش بیش

یم
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ــان 1۸  ــگاه گی ــی دانش ــات علم ــو هی عض
گونــه جدیــد از حشــرات آبــزی را شناســایی 
ــط عمومــی  ــزارش روز گذشــته رواب ــرد. گ ک
دانشــگاه گیــان بــه ایرنــا حاکیســت، دکتــر 
جاویــد ایمانپــور نمیــن عضــو هیــات علمــی 
گــروه شــیات دانشــگاه گیــان در تحقیقــی 
ــی،  ــه همــراه تیمــی بیــن الملل دو ســاله، ب
ــوم و  ــی عل ــاتیدی از آکادم ــکل از اس متش
دانشــگاه بوهمیــای جنوبــی جمهــوری چک، 
ــان،  ــتوتگارت آلم ــی اش ــخ طبیع ــوزه تاری م
مــوزه تاریــخ طبیعــی اوکرایــن و دکتــر 
ــی از دانشــگاه شــهید بهشــتی،  اصغــر عبدل
ــک روزه  ــرات ی ــت حش ــک لیس ــن چ اولی
Ephemeroptera را در ایــران تهیــه کرده و 
پــس از مطالعــات سیســتماتیک، مولکولــی 
و اســکن الکترونــی موفــق بــه شناســایی و 
گــزارش 1۸ گونــه جدیــد از ایــران شــد کــه 
حاصــل آن در مجلــه معتبــر Zookeys  بــه 
چــاپ رســیده اســت. ایــن مطالعــه در ســال 
هــای 13۹۶ و 13۹۷ انجــام شــده و شــامل 
بررســی مولفــه هــای  فیزیکــی- شــیمیایی 
و نمونــه بــرداری از الرو حشــرات راســته 
یــک روزه هــا در تعــداد 3۸ رودخانــه و 
ــل  ــان و اردبی ــای گی ــتان ه ــار در اس جویب
ــایی  ــای شناس ــه ه ــن گون ــی از ای ــود، یک ب
شــده بنــام Procloeon capsicum کــه 
فقــط در شــمال ایــران مشــاهده شــده 
اســت، نیــز در ایــن چــک لیســت بــه طــور 
ــر اســت  ــه ذک ــف شــد. الزم ب ــل توصی کام
ــان  کــه ایــن همــکاری بیــن المللــی همچن
ادامــه دارد و نمونــه بــرداری در اســتان هــای 
مازنــدران، گلســتان، همــدان، کردســتان، 
کرمانشــاه، لرســتان و خوزســتان نیــز انجــام 
ــه  ــای تهی ــه ه ــی نمون ــت، بررس ــده اس ش
شــده همچنــان ادامــه دارد و بــا توجــه 
ــه  ــه تنــوع زیســتی بســیار غنــی ایــران، ب ب
ــال  ــزی، احتم ــژه در بخــش حشــرات آب وی
شناســایی گونــه هــای جدیــدی کــه در 
ــان مشــاهده نشــده  ــچ نقطــه ای از جه هی
ــزی  ــره های آب ــود دارد. حش ــز وج ــد، نی ان
یــا حشــره های آبــی جانورانــی هســتند 
ــود را در  ــی خ ــه زندگ ــی از چرخ ــه بخش ک
آب می گذراننــد. خــوراک آنهــا ماننــد دیگــر 
ــرات  ــن حش ــی از ای ــت. برخ ــره ها اس حش
می تواننــد وارد آب هــای شــور هــم بشــوند.
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سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال
 ایجاد باغ وحش نیست

مدیــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیــات 
وحــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
محیــط  اینکــه ســازمان حفاظــت  بــر  تاکیــد 
ــت:  ــش نیســت، گف ــاغ وح ــاد ب ــال ایج ــه دنب زیســت ب
ــاماندهی  ــال س ــان در ح ــروری پردیس ــه و بازپ ــز قرنطین مرک
ــت: در  ــی گف ــهاب الدین منتظم ــنا ش ــزارش ایس ــه گ ــت. ب اس
حــال ســاماندهی گونه هــای نگهــداری شــده در مرکــز قرنطینــه 
ــه  ــه زودی ب و بازپــروری پــارک پردیســان هســتیم و ایــن کار ب
پایــان می رســد. مدیــر کل دفتــر مدیــر کل حفاظــت و مدیریــت 
حیــات وحــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دربــاره هــدف 
ایجــاد ایــن مرکــز اظهــار کــرد: هــدف از ایجــاد ایــن مرکــز درمان 
ــیب  ــار آس ــی دچ ــر دلیل ــه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــار گونه های و تیم
شــده اند و امــکان بازگشــت بــه طبیعــت را ندارنــد. وی در ادامــه 
صحبــت هایــش تصریــح کــرد: گونه هــای وحشــی منتقــل 
ــد  ــه واج ــی ک ــان شــده اند. در صورت ــز درم ــن مرک ــه ای شــده ب
ــل  ــی منتق ــتگاه های اصل ــه زیس ــند ب ــازی باش ــرایط رهاس ش

ــود و  ــا نش ــکان مهی ــن ام ــه ای ــوند. چنانچ ــازی می ش و رهاس
ــار  ــند در اختی ــته باش ــتگاه را نداش ــه زیس ــت ب ــت برگش قابلی
ــاغ وحش هایــی کــه  مراکــز نگهــداری از حیــات وحــش و یــا ب
ــی  ــد. منتظم ــرار می گیرن ــتند، ق ــازمان هس ــارت س ــت نظ تح
ــی  ــده مبن ــرح ش ــایعات مط ــی از ش ــوص برخ ــه خص در ادام
ــف  ــداری گفــت: کامــاً مخال ــه مراکــز نگه ــر انتقــال گونه هــا ب ب
انتقــال گونــه از شــرایط زیســتگاه های طبیعــی بــه مراکــز 
ــرد و  ــم ک ــوزی صــادر نخواهی ــن مج ــداری هســتیم و چنی نگه
ــز  ــن مراک ــی بی ــاماندهی از جابجای ــن س ــم ای ــاش می کنی ت
نگهــداری یــا گونه هــای غیرقابــل رهاســازی از پردیســان تامیــن 
شــوند. هــر ســال تعــداد زیــادی گونــه آســیب دیــده وارد ایــن 
مرکــز می شــود و در نهایــت یــا درمــان می شــوند یــا در اختیــار 
مراکــز مجــاز نگهــداری از حیــات وحــش قــرار مــی گیرنــد. وی 
ــفانه  ــرد: متاس ــار ک ــاره و اظه ــم اش ــز ه ــن مرک ــات ای ــه تلف ب
بخشــی از گونه هــای وارد شــده بــه ایــن مرکــز بــه علــت شــدت 

ــوند.  ــف می ش ــات تل جراح

ــی  ــر زمین ــای زی ــع آب ه ــن مناب ــزایی در تامی ــش بس ــا نق غاره
ــر  ــای زی ــع آبه ــم ســطح مناب ــا می توانی ــه غاره ــا مطالع ــد، ب دارن
زمینــی را بســنجیم و اینکــه در چــه وضعیتی قــرار دارنــد و در آینده 
بــه چــه صــورت خواهنــد بــود، همچنیــن می تــوان فهمیــد کــه در 
آینــده چــه مناطقــی احتمــال بیشــتری بــرای خشکســالی خواهند 
داشــت، در واقــع غارهــا شــاهرگ اصلــی آب رســانی زمیــن هســتند 
پــس مراقبشــان باشــیم. کارشناســان معتقدنــد اگــر زمیــن را بــه 
یــک موجــود زنــده تشــبیه کنیــم غارهــا شــاهرگ های اصلــی آن 
ــع  ــه در واق ــد ک ــی دهن ــام م ــانی را انج ــه کار خون رس ــتند ک هس
همــان آب رســانی بــه ســفره های زیــر زمینــی اســت، از ایــن لحــاظ 
وقتــی غارهــا پاکیــزه باشــند و آلودگــی داخــل آنهــا نباشــد عمــده 
ــر زمینــی می شــود  ــی زی ــع آب ــی کــه از طریــق غارهــا وارد مناب آب
نیــز پاکیــزه خواهــد بــود، بنابرایــن اگــر از ایــن حفره هــای تاریــک 
و ســنگی درســت محافظــت کنیــم آینــده بهتــری از لحــاظ منابــع 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــود. ب ــد ب ــا خواه ــار م آب آشــامیدنی در انتظ
ــا  ــود و ب ــد ب ــر آب خواه ــر س ــده ب ــگ آین ــود جن ــی ش ــه م گفت
توجــه بــه وضعیــت منابــع آبــی کشــور ، حفاظــت از غارهــا می تواند 
ــس  ــد، پ ــک کن ــی کم ــش کم آب ــت از چال ــرای برون رف ــا ب ــه م ب
ــد  ــی اســت. چن ــی و حیات ــری الزام ــه داشــتن آن ام ــزه نگ پاکی
ــرا  ــوردی کشــور را ف ــردی و غارن ــب طبیعت گ ــه ت ســالی اســت ک
ــر روی اصــل ماجــرا نیســت بلکــه  ــه حــرف ب ــه اســت، البت گرفت
ــی اســت  ــا گذاشــتن ردپای ــه ج ــان ب ــن می ــی در ای ــاله اصل مس
کــه در طبیعــت می مانــد، بــه عنــوان مثــال باتــری یکــی از ابــزار 

اصلــی غارنــوردان اســت چــون بــا آن نــور مــورد نیــاز خــود را بــه 
وســیله چــراغ قــوه تامیــن می کننــد بنابرایــن وقتــی شــارژ آنهــا 
تمــام می شــود باتــری را در همــان غــار رهــا و باتــری جدیــدی را 
جایگزیــن می کننــد کــه ایــن خــود یکــی از تهدیــدات ســامت غــار 
ــزار  ــد ه ــری می توان ــک بات ــد ی ــان می ده ــات نش ــت؛ مطالع اس
ــدی  ــار تهدی ــا گذاشــتن آن در غ ــه ج ــد و ب ــوده کن ــر آب را آل لیت
بــرای منابــع آب هــای زیرزمینــی اســت. بــه گــزارش ایرنــا، مدیــر 
عامــل انجمــن غــار و غارشناســی ایرانیــان گفــت: برنامــه حفاظتــی 
ــه واســطه  ــرای غارهــا نداریــم امــا انجمــن ب جامعــی در کشــور ب
ــط  ــا ادارات محی ــه ب ــی ک ــود و ارتباط ــتانی خ ــای اس نمایندگی ه
ــای  ــا و راهنمایی ه ــری راهکاره ــک س ــتان ها دارد، ی ــت اس زیس
مناســب را بــا هــدف حفاظــت از غارهــا انجــام می دهــد تــا آســیب 
ــام  ــود. احتش ــمند وارد ش ــتم ارزش ــن اکوسیس ــه ای ــری ب کمت
مصــدق بــا اشــاره بــه اینکــه آمارهــا در خصــوص تعــداد غارهــا در 
کشــور متفــاوت اســت، افــزود: گفتــه مــی شــود دو هــزار و ۲00 تــا 
دو هــزار و 500 غــار در کشــور وجــود دارد امــا هنــوز آمــار مســتندی 
ــا  ــداد غاره ــی از تع ــت جامع ــفانه فهرس ــت و متاس ــود نیس موج
ــن  ــت: ضخیم تری ــار داش ــت. وی اظه ــده اس ــه نش ــور تهی در کش
ــای  ــه از قســمت انته ــران وجــود دارد ک ــان در ای ــه آهکــی جه الی
زاگــرس در محــدوده کرمانشــاه بــه ســمت عــراق و ترکیــه ادامــه 
ــی  ــق آهک ــن مناط ــوال در ای ــز معم ــزرگ نی ــای ب ــد. غاره می یاب
شــکل می گیرنــد، اکنــون عمیق تریــن غارهــای ایــران »جورجــار« 
ــش  ــا در گوی ــده اند. ق ــع ش ــاه واق ــتان کرمانش ــا« در اس و »ق

محلــی بــه معنــای کاغ اســت و ایــن غــار دومیــن چــاه غــار عمیق 
ــان  ــه توســط اعضــای انجمــن غارشناســی ایرانی ــان اســت ک جه
اکتشــاف شــد و جورجــار بــا عمــق هــزار و 300 متــر در رده بنــدی 
جهانــی عنــوان عمیق تریــن غــار ایــران قــرار دارد. مصــدق در ادامــه 
صحبــت هایــش دربــاره اهمیــت غارهــا در اکوسیســتم گفــت: اگــر 
ــه ماننــد  ــده تشــبیه کنیــم غارهــا ب ــه یــک موجــود زن زمیــن را ب
شــاهرگ های اصلــی آن هســتند کــه در واقــع عمــل خون رســانی 
ــریع ترین  ــز س ــا نی ــد، غاره ــام می دهن ــود  انج ــرای آن موج را ب
ــام  ــی را انج ــر زمین ــفره های آب زی ــه س ــانی ب ــتم آب رس سیس

ــی  ــر زمین ــع آب زی ــه وارد مناب ــی ک ــده آب های ــد و  عم می دهن
می شــود از طریــق غارهــا صــورت می گیــرد، بنابرایــن وقتــی 
ــا نباشــد، ســفره های  غارهــا پاکیــزه باشــند و آلودگــی داخــل آنه
آب زیــر زمینــی مــا نیــز پاکیــزه خواهنــد مانــد کــه بــا توجــه بــه 
ــه  ــد ب ــا می توان ــت از غاره ــور، حفاظ ــی کش ــع آب ــت مناب وضعی
برون رفــت از چالــش کم آبــی کمــک کنــد. وی افــزود: غارهــا 
ســریع ترین و کم هزینه تریــن راه بــرای دسترســی مــا بــه اعمــاق 
ــع  ــزان مناب ــری می ــرای اندازه گی ــد ب ــه می توانن ــن هســتند ک زمی

آب هــای زیرزمینــی بســیار بــه مــا کمــک کننــد.

رئیــس کمیســیون ســامت، محیــط زیســت و خدمات شــهری 
شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه مضــرات پاســتیک بــرای 
محیــط زیســت گفــت کــه روزانــه 3 هــزار تــن پاســتیک در 
ــا، زهــرا صداعظــم  ــه گــزارش ایرن ــران مصــرف می شــود. ب ای
ــودرو  ــدون خ ــی ب ــش روز جهان ــته در همای ــوری روز گذش ن
ــم  ــادی در تقوی ــی زی ــای جهان ــی و روزه ــای مل ــت: روزه گف
ــورت  ــه ص ــم ب ــک روز آن ه ــد ی ــا در ح ــا تنه ــود دارد ام وج
وی  دارد.  نقــش  کان  تصمیم گیری هــای  در  تشــریفاتی 
ادامــه داد: روز بــدون کیســه پاســتیکی یــا روز جهانــی 

غارها مسیر برون رفت از چالش
 کم آبی و شاهرگ اصلی آبرسانی زمین
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پارسایی: به خاطر فشار مافیای خودرو
 از سالمت مردم عدول نکنیم

حناچی: سهم دوچرخه سواری در
حمل و نقل تهران را به ۴ درصد می رسانیم

ســخنگوی کمیســیون اصــل 
شــورای  مجلــس  نــود 
از  انتقــاد  بــا  اســامی 
ــزام  ــذف ال ــا ح ــت ب موافق
بــه نصــب فیلتــر دوده از ســوی ایــران خــودرو دیــزل، 
ــای خــودرو  ــه خاطــر فشــار مافی ــد ب ــه نبای گفــت ک
ــایی در  ــرام پارس ــرد. به ــدول ک ــردم ع از ســامت م
ــه نامــه منتشــره از  ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب گفت وگــو ب
ســوی ایــران خــودرو دیــزل بــه معــاون اول رئیــس 
جمهــور در خصــوص حــذف الــزام نصــب فیلتــر دوده، 
اظهــار کــرد: درخواســت ایــران خــودرو دیــزل بــرای 
ــر  ــب فیلت ــزام نص ــذف ال ــنهاد ح ــا پیش ــت ب موافق
دوده بــه بهانــه تحریم هــا علیــه ایــران در حالــی 
ــا خودروســازها  اســت کــه ۶ ســال از فرصتــی کــه ب
ــم  ــک ســال و نی ــا ی ــا تنه ــذرد و م داده شــده می گ
اســت کــه درگیــر تحریــم شــدیم. وی در ادامــه 

ــه جــای ایــن نامــه  ــا ب صحبــت هایــش افــزود: آنه
گســتاخانه و ســوء اســتفاده از فضــای تحریــم 
بایــد بگوینــد در ایــن ۶ ســال چــه کردنــد؛ بــه نظــر 
صنعــت  کــردن  روز  بــه  بــرای  اراده ای  می رســد 
ــم فضــای انحصــاری  ــش ه ــودرو نیســت و دلیل خ
اســت کــه بــر صنعــت خــودرو حاکــم شــده اســت. 
ــا بیــان  ــود مجلــس ب ســخنگوی کمیســیون اصــل ن
اینکــه خودروســازان بایــد پاســخگوی عملکــرد خــود 
باشــند، گفــت: قــرار نیســت هــر چــه تولیــد می شــود 
بــه قیمــت جــان مــردم باشــد، ایــن بــازی با ســامت 
و جــان مــردم اســت. ایــن کار بــه چــه قیمتــی انجام 
ادامــه صحبــت هایــش  می شــود؟ پارســایی در 
ــن  ــه ای ــد ب ــر بخواه ــه اگ ــوه قضایی ــد: ق ــادآور ش ی
ــال  ــه در ۶ س ــی ک ــد مدیران ــد بای ــوع ورود کن موض
ــد  ــن فرصــت را از دســت دادن فرصــت داشــتند و ای

ــد. ــه کن محاکم

ــران اعــام کــرد:  شــهردار ته
ــئولیتم  ــان دوره مس ــا پای ت
ســهم  می کنــم  تــاش 
حمــل  در  دوچرخه ســواری 
ــانم. ــه 4 درصــد برس ــی پایتخــت را ب ــل عموم و نق
ــته در  ــی روز گذش ــروز حناچ ــا، پی ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســت روز جهانــی بــدون خــودرو در شــهرداری 
ــل و  ــه در حم ــهم دوچرخ ــون س ــزود: اکن ــران اف ته
نقــل عمومــی زیــر یــک درصــد اســت در حالــی کــه 
ــه ۷ درصــد  ــن موضــوع ب ــن ای ــل وی در شــهری مث
آئیــن   13۲0 دهــه  در  داد:  ادامــه  وی  می رســد. 
ــا  ــده ام ــته ش ــران نوش ــه در ته ــردد دوچرخ ــه ت نام
ــی  ــین برق ــکوتر و ماش ــود و اس ــری ش ــد بازنگ بای
همچنیــن  تهــران  شــهردار  یابــد.  توســعه  بایــد 
گفــت: برخــی خیابــان هــای تهــران بایــد بــه لحــاظ 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــد ک ــعه یاب ــاده توس ــردد پی ت

دســتور کار اســت و از ســوی دیگــر اجــرای پارکلــت 
ــت  ــاده رو اس ــی در پی ــای اضاف ــک فض ــت ی )پارکل
و  نشســتن  توقــف،  امــکان  عابــران  بــرای  کــه 
اســتراحت را هنــگام عبــور و مــرور در خیابان هــا 
فراهــم می کنــد( و خیابــان کامــل هــم در حــال 
انجــام اســت. وی در ادامــه صحبــت هایــش اظهــار 
داشــت:  کانشــهرهای بــزرگ دنیــا در ظاهــر متفــاوت 
هســتند امــا مشــکات مشــابه و راه حــل هــا شــبیه 
هــم دارنــد. حناچــی ادامــه داد: مشــکات کانشــهر 
تهــران ترافیــک و آلودگــی هــوا اســت کــه بایــد بــرای 
حــل ایــن مشــکات توســعه حمــل و نقــل عمومــی 
ــرد.  ــرار گی ــتور کار ق ــن در دس ــد کرب ــش تولی و کاه
وی افــزود: ۸0 درصــد منشــا آلودگــی هــوای تهــران 
ــورت  ــه ص ــد آن ب ــت و 40 درص ــیلی اس ــع فس منب
ــه خودروهــای شــخصی اســت؛  ــوط ب مســتقیم مرب

ــت. ــخص اس ــا مش ــکل م ــدف و مش ــس ه پ

شناسایی 45 غار در خراسان جنوبی
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: تاکنون 45 غار با همکاری اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری در استان شناسایی شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اکبری 
افزود: با توجه به شرایط منابع آبی سطحی و زیرزمینی کشور، حفاظت از غار ها در برابر تخریب 
وآلودگی های انسانی از اهمیت دوچندان برخوردار است.

گزارش

شناسایی 18 گونه 
راناز حشرات آبزی

شگ
وه

پژوهشگران حوزه مهندسی و محیط زیست پژ
حمایت می شوند

صنــدوق حمایت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونت 
ــن  ــوری جدیدتری ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
در  پژوهشــی  از طرح هــای  فراخــوان حمایــت 
حوزه هــای فنــی و مهندســی و محیــط زیســت، تغییــرات 
اقلیــم و ســامت را منتشــر کــرد. بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات 
و اطــاع رســانی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ــط  ــی توس ــای پژوهش ــرح ه ــت ط ــوان دریاف ــومین فراخ س
ــاوران معاونــت علمــی و  ــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فن صن
فنــاوری ریاســت جمهــوری منتشــر شــد. در دور جدیــد فعالیــت 
هــای صنــدوق طــرح هــای پژوهشــی پژوهشــگران بــا انتشــار 
ــی  ــی رقابت ــاد فضای ــا ایج ــا ب ــود ت ــی ش ــت م ــوان دریاف فراخ
ــون دو  ــا کن ــود. ت ــم ش ــت فراه ــرای حمای ــبی ب ــه مناس زمین
فراخــوان توســط صنــدوق در ســال جــاری منتشــر شــده اســت 
و در حــال حاضــر نیــز ســومین فراخــوان بــرای دریافــت طــرح 
ــی و مهندســی، محیــط زیســت،  هــا پژوهشــگران در حــوزه فن
تغییــرات اقلیــم و ســامت منتشــر شــد. محققــان بــر اســاس 

ــرای  ایــن فراخــوان از 1 مهرمــاه تــا 15 آذر مــاه ســال جــاری ب
ارســال طــرح هــای خــود در ایــن حــوزه هــا بــه صنــدوق مهلــت 
دارنــد. ایــن فراخــوان بــا هــدف حمایــت متــوازن از تحقیقــات و 
کمــک بــه تولیــد دانــش و فنــاوری منتشــر شــده اســت. در این 
دوره متقاضیــان حمایــت ازطــرح هــای پژوهشــی ، پســا دکتری 
ــود را  ــی خ ــای تحقیقات ــد طرح ه ــی توانن ــری م ــاله دکت و رس
مطابــق بــا آییــن نامــه هــای منتشــر شــده در ســایت صنــدوق 
از طریــق ســامانهrtms.insf.org   ثبــت کننــد. بــر اســاس ایــن 
ــور  ــر کش ــان از سراس ــته محقق ــای گذش ــال ه ــزارش، در س گ
طــرح هــای پژوهشــی خــود را بــا توجــه بــه حــوزه علمــی بــه 
ــد و هــر  ــدوق ارســال مــی کردن کارگــروه هــای مربوطــه در صن
مــاه طــرح هــا در ایــن کارگــروه هــا ارزیابــی و بــرای تصویــب 
ــه مــی شــد امــا در  ــه کمیتــه تخصصــی صنــدوق روان نهایــی ب
ســال جــاری ایــن رونــد تغییــر کــرده اســت و در طــول ســال 
هــر کارگــروه 3 فراخــوان منتشــر مــی کنــد تــا بــر اســاس آن 

ــرای ارســال طــرح هــای خــود اقــدام کننــد.  پژوهشــگران ب

ین
وان

ق

ــات  ــت: وزارت اطاع ــد گف ــیون امی ــو فراکس عض
زیســت  محیطــی  بازداشــتی های  می گویــد 
جاســوس نیســتند، ولــی ایــن افــراد همچنــان آزاد 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــکار اســت. ب ــم آش ــن ظل نشــده اند و ای
برنــا، »غامرضــا حیــدری«، عضــو فراکســیون امیــد، در جلســه 
علنــی امــروز مجلــس شــورای اســامی در تذکــری خطــاب بــه 
رئیــس جمهــور گفــت: بــه عنــوان رئیــس شــورای عالــی امنیــت 
ملــی بفرماییــد بــر پایــه اصــل کرامــت انســانی  کــه همــواره در 
ــاس  ــر اس ــت و ب ــد اس ــورد تاکی ــامی م ــارف اس ــاق و مع اخ
تصریــح اصــل 3۸ قانــون اساســی مبنــی بــر ممنوعیــت مطلــق 
شــکنجه بــا توجــه بــه برخــی اتفاقــات اخیــر، ضــروری اســت در 
سیســتم کشــف جــرم و اتهامــات سیاســی و امنیتــی تجدیــد 
ــر اســاس  نظــر شــود. وی در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: ب
ــر آنکــه در ابتــدای وزارت خــود و  ــر اطاعــات مبنــی ب نظــر وزی
ــه  ــانی ک ــد کس ــیار دریافتن ــی های بس ــا بررس ــه ب ــس از آنک پ
ــه اعتــراف  ــه قتــل دانشــمندان هســته ای ب ــوان متهــم ب ــه عن ب
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ــاره  ــا اش ــود. وی ب ــزوده می ش ــر اف ــون نف ــک میلی ی
ــا  ــور م ــتم ها در کش ــن اکوسیس ــه مظلوم تری ــه اینک ب
ــانی  ــد: کس ــد می کن ــتند، تاکی ــا هس ــا و تاالب ه کوه ه
ــع  ــد در واق ــه می زنن ــن اکوسیســتم ها صدم ــه ای ــه ب ک
ارزش هــای اکولوژیــک و اقتصــادی آن را نمی داننــد.

تصویب 10 طرح برای حفاظت از غارها
ــاری،  ــال ج ــهریورماه س ــم ش ــل و در شش ــدی قب چن
بیســت و ســومین جلســه کارگــروه غارشناســی کشــور 
بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های ذیربــط در ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد و در آن بــا تصویب 
10 طــرح، بــر حفاظــت هــر چــه بیشــتر و دقیق تــر غارهــا 
تاکیــد شــد. بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی محیــط 
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس ــت، در ای زیس
ــور،  ــای کش ــه وزارتخانه ه ــط از جمل ــتگاه های ذیرب دس
ــت  ــازمان های حفاظ ــرورش و س ــوزش و پ ــرو و آم نی
ــی  ــافات معدن ــی و اکتش ــت، زمین شناس ــط زیس محی
کشــور، ســازمان جنگل هــا مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
و همچنیــن نماینــدگان انجمــن غــار و غارشناســی برگزار 

ــا  ــور ب ــای کش ــت از غاره ــج حفاظ ــکات رای ــد؛ مش ش
موضــوع معضــات حفاظتــی غارهــای اســتان مرکــزی و 
قزویــن بــا اســتناد بــر گــزارش مطالعاتــی انجــام شــده 
بــر آن هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. اعضــای کارگــروه 
ــب 10  ــا تصوی غارشناســی کشــور در جلســه یادشــده ب
تصمیــم در موضوعــات بهره بــرداری و حفاظتــی غارهــا، 
بــه لــزوم نظــارت بــر اقدامــات حفاظتــی غارهــا توســط 
جوامــع محلــی و مســئوالن ذی ربــط و همچنیــن لــزوم 
حفــظ حریــم حفاظتــی غارهــا در فعالیت هــای معدنــی 

و ســاخت و ســازها و جلوگیــری از انجــام هرگونــه 
ــد  ــم غارهــا تاکی ــی در حری فعالیــت اکتشــافی و معدن
کردنــد. همچنیــن لــزوم در نظــر گرفتــن موضــوع 
حفاظــت از غارهــا در ضوابــط زیســت محیطــی معــادن 
بــا توجــه بــه مــاده 3 قانــون حفاظــت از خــاک، مــورد 
ــا  ــب ی ــت. ترغی ــرار گرف ــروه غارشناســی ق ــد کارگ تاکی
ــه  ــا ب ــات غاره ــده  اطاع ــه دهن ــایت های ارائ ــزام س ال
ارائــه  مطالــب آموزشــی در خصــوص حفاظــت از غارهــا و 
لــزوم آمــوزش و ترغیــب دهیاری هــا و جوامــع محلــی 
در نظــارت و حفاظــت از غارهــا بــه عنوان میــراث طبیعی 
ــر  ــاوه ب ــود. ع ــروه ب ــن کارگ ــات ای ــر مصوب ــز از دیگ نی
ایــن، لزوم تدویــن دســتورالعمل ســاماندهی بازدیدهای 
مختلــف از غارهــا اعــم از )عمومــی، غارنــوردی، تورهــای 
گردشــگری و بازدیدهــای دانشــجویی( نیــز مــورد اشــاره 
ــوان  ــه عن ــا ب ــت غاره ــر اهمی ــد ب ــت. تاکی ــرار گرف ق
ــوری  ــای جان ــرد گونه ه ــه ف ــر ب ــتگاه های منحص زیس
ــزوم شناســایی و نظــارت  ــا، ل ــد خفاش ه ــاب مانن کمی
و حفاظــت بیشــتر از غارهایــی کــه بــه عنــوان زایشــگاه 
ــتفاده  ــورد اس ــوری م ــاب جان ــد و کمی ــه  مفی ــن گون ای
ــرح  ــی مط ــث علم ــر مباح ــز از دیگ ــد نی ــرار می گیرن ق
شــده در کارگــروه بــود کــه اعضــا ابــراز امیــدواری کردنــد 
بــا رویکــرد ارتقــاء دانــش جامعــه و حمایــت مســئوالنه 
ــا و  ــت غاره ــری در مدیری ــای موث ــزان، گام ه برنامه ری
حفاظــت از فــون و فلورهــای منحصــر بــه فــرد آن هــا در 

دوره جدیــد فعالیــت کارگــروه برداشــته شــود.

غارها قربانی گردشگری بی ضابطه
چنــدی قبــل نیــز یــک عضــو موســس انجمــن غــار و 
غارشناســی ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد بــه غارهــا 
بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی نــگاه کــرد، اعــام کــرد: 
ــد  ــگری ندارن ــت گردش ــور ظرفی ــای کش ــی از غاره برخ
ــا گردشــگری  ــار علیصــدر ب ــه غ ــر از جمل و برخــی دیگ
غیراصولــی رو بــه نابــودی هســتند. جــواد نظام دوســت 
بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون حــدود دو هــزار و 500 
غــار در کشــور وجــود دارد، می افزایــد: اگــر بگوییــم 
ــد  ــود دارن ــور وج ــده در کش ــناخته نش ــار ش ــزار غ 10 ه
ــای  ــه برداری و پژوهش ه ــاف، نقش ــد اکتش ــه نیازمن ک
علمــی هســتند، اغــراق نکرده ایــم. او تصریــح می کنــد: 
گردشــگری غیراصولــی در غارهــا ســبب شــده کــه 
وضعیــت غارهــای کشــور مناســب نباشــد. وی بــا 
ــرای  ــار در کشــور ب ــال حاضــر 13 غ ــه در ح ــان اینک بی
ــد: از  ــح می کن ــت، تصری ــده اس ــاده ش ــگری آم گردش
ایــن تعــداد تنهــا یــک غــار توانســته هزینه هــای الزم را 

ــد. ــن کن از گردشــگری تامی

کانتری: در کشور ما 
هزاران غار وجود دارد 

که جزو سرمایه های 
ملی و طبیعی ما به 

حساب می آیند و در 
واقع مواهبی هستند 
که برای داشتن آن ها 
هزینه ای صرف نشده 

است و فقط باید از 
آنها حفاظت کنیم. 
تاش کنیم محیط 

غارها را آلوده نکنیم و 
زیستمندان آن  را آزار 

ندهیم، حواسمان باشد 
ما ساکن زمین هستیم 

و تمام موجودات در 
آن حق زندگی دارند.

انتقاد به شیوه های ناآگاهانه کسب درآمد از غارها
معاون سازمان محیط زیست: برخی افراد ناآگاه به دنبال کسب درآمد از غارها 

با تغییر ساختار آن و نورپردازی در غارها هستند

رئیــس کمیســیون ســامت، محیــط زیســت و خدمات شــهری 
شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه مضــرات پاســتیک بــرای 
محیــط زیســت گفــت کــه روزانــه 3 هــزار تــن پاســتیک در 
ــا، زهــرا صداعظــم  ــه گــزارش ایرن ــران مصــرف می شــود. ب ای
ــودرو  ــدون خ ــی ب ــش روز جهان ــته در همای ــوری روز گذش ن
ــم  ــادی در تقوی ــی زی ــای جهان ــی و روزه ــای مل ــت: روزه گف
ــورت  ــه ص ــم ب ــک روز آن ه ــد ی ــا در ح ــا تنه ــود دارد ام وج
وی  دارد.  نقــش  کان  تصمیم گیری هــای  در  تشــریفاتی 
ادامــه داد: روز بــدون کیســه پاســتیکی یــا روز جهانــی 

ــم  ــاً روز نفــی خشــونت داری ــا مث ــم ی ــات داری ــدون دخانی ب
ــه واســطه اهمیــت آن موضوعــات رخ داده  ــا ب کــه همــه اینه
ــده  ــق ش ــورها موف ــیاری از کش ــوری، بس ــه ن ــه گفت ــت. ب اس
ــه  ــا دعــوت از آحــاد مختلــف جامعــه و پیوســتن ب ــا ب ــد ت ان
ــای گســترده  ــت ه ــات و فعالی ــف اقدام ــای مختل ــن ه کمپی
ای را انجــام دهنــد. وی تاکیــد کــرد در ایــران روزانــه 3 
هــزار تــن پاســتیک مصــرف مــی شــود و 110 هــزار میلیــارد 
تومــان خســارت ســیگار در ایــران اســت و ایــن نشــان مــی 
دهــد مــا فقــط اســم روز جهانــی بــدون پاســتیک را گرامــی 

ــم.  ــداده ای ــرای آن انجــام ن ــی ب ــم و اقدامــی عمل داشــته ای
ــودن  ــار ب ــه موضــوع مرگب ــران ب ــن عضــو شــورای شــهر ته ای
آلودگــی هــوا اشــاره کــرد و گفــت: مــا بــرای کاهــش آلودگــی 
ــم  ــودرو را نداری ــتفاده از خ ــش اس ــز کاه ــاره ای ج ــوا چ ه
ــی 50  ــورت عمل ــه ص ــه ب ــت ک ــیری اس ــان مس ــن هم و ای
ــرد: کســانی  ــح ک ــد. وی تصری ــه ان ــه ســمت آن رفت کشــور ب
ــی  ــش آلودگ ــه در کاه ــتفاده از دوچرخ ــد اس ــی گوین ــه م ک
ــام  ــات انج ــاس مطالع ــه براس ــد ک ــد بدانن ــدارد بای ــی ن نقش
ــش  ــودرو کاه ــدون خ ــوا در روز ب ــی ه ــزان آلودگ ــده می ش
چشــمگیری داشــته اســت. بــه گفتــه نــوری، مطالعــات 
ــا در یــک شــهری مثــل لنــدن ۹ هــزار  نشــان مــی دهــد تنه
ــر  ــن ام ــد و همی ــوت کردن ــوا ف ــی ه ــطه آلودگ ــه واس ــر ب نف
باعــث شــد تــا شــهرداری لنــدن بــه فکــر کاهــش اســتفاده از 
خــودرو بیافتــد و طــرح مناطــق کــم انتشــار را اجرایــی کنــد. 
نــوری گفــت: مــا حتــی در روز جهانــی بــدون خــودرو شــرایط 
ــوده اســت و  آلودگــی هــوای مــان بدتــر از روزهــای پیــش ب
ــدون  ــی ب ــه روز جهان ــی ب ــدی کاف ــن نشــان می دهــد پایبن ای
ــم. وی خاطرنشــان کــرد: در ســال ۹۸  خــودرو را نداشــته ای
وقتــی مــی خواهیــم دوچرخــه ســواری را در یــک روز برگــزار 
کنیــم در یــک نامــه رســمی اجــازه نمــی دهنــد ایــن برنامــه 
ــار  ــد در کن ــی خواهن ــردان م ــان و م ــه زن ــزار شــود چراک برگ
هــم رکاب بزننــد. همچنیــن، شــینا انصــاری مدیــرکل محیــط 
زیســت شــهرداری تهــران نیــز در ایــن نشســت گفــت: هفتــه 
بیــن المللــی حمــل و نقــل پــاک از ۲5 تــا 31 شــهریور 
ــون  ــا کن ــا ت ــور دنی ــهر از 54 کش ــزار و ۸00 ش ــت و ۲ ه اس
ــد. وی  ــته ان ــاک پیوس ــل پ ــل و نق ــی حم ــش جهان ــه پوی ب

ادامــه داد: ایــن کمپین)پویــش( نخســتین بــار در ســال 
1۹۹۷ میــادی در بریتانیــا بــا شــعار "مــن بــدون خــودرو در 
شــهر" شــکل گرفــت و توســط کمیســیون اروپــا بعــد از ســال 
ــه گفتــه انصــاری،  ۲000 میــادی مــورد توجــه قــرار گرفــت. ب
ــه  ــران ب ــهرداری ته ــوی ش ــت از س ــش درخواس ــدی پی چن
ــن  ــن کمپی ــت ای ــا موافق ــال و ب ــن ارس ــن کمپی ــه ای دبیرخان
ــه  ــران ب ــهر ای ــن ش ــوان اولی ــه عن ــران ب ــد و ته ــرو ش روب
ــل  ــل و نق ــی حم ــن جهان ــه کمپی ــی هفت ــن الملل ــداد بی روی
ــا  ــیون اروپ ــه کمیس ــرد ک ــان ک ــت. وی خاطرنش ــاک پیوس پ
ــن  ــاد کمپی ــران در ایج ــای شــهردار ته ــاش ه ــه واســطه ت ب
ــی  ــدون خــودرو و پیوســتن پویــش جهان ســه شــنبه هــای ب
حمــل و نقــل پــاک  بــا ارســال نامــه ای تقدیــر کــرد. گفتنــی 
ــار مصــرف توســط  اســت ارائــه کیســه های پاســتیکی یــک ب
ــن  ــود. ای ــام می ش ــورها انج ــیاری از کش ــگاه ها در بس فروش
ــد  ــرده تولی ــن فش ــی اتیل ــام پل ــه ن ــاده ای ب ــه ها از م کیس
می شــوند. ایــن کیســه ها مشــکاتی از قبیــل اســتفاده از 
ایجــاد  زیســت محیطی  مشــکات  و  تجدیدناپذیــر  منابــع 
ــی  ــا نفت ــر ب ــدود 11 مت ــد ح ــودرو می توان ــک خ ــد. ی می کنن
ــود  ــرف می ش ــتیکی مص ــه پاس ــک کیس ــد ی ــرای تولی ــه ب ک
ــارد  ــدود ۶ میلی ــال ۲00۲ ح ــترالیا در س ــد. در اس ــت کن حرک
ــار مصــرف تولیــد شــد. ایــن عــدد  کیســه پاســتیکی یــک ب
در ۲004 بــه 5.۶ و در ۲00۷ بــه 3.۹ میلیــارد کاهــش یافــت. 
ــث  ــد و باع ــر می اندازن ــدگان را گی کیســه های پاســتیکی پرن
ــاالنه  ــد س ــان می ده ــا نش ــوند. آماره ــات می ش ــرگ حیوان م
بیــش از 100هــزار وال خــوک آبــی و الک پشــت در اثــر گیــر 

افتــادن یــا خــوردن کیســه های پاســتیکی می میرنــد.

مصرف روزانه 3 هزار ُتن پالستیک در ایران

گفــت:  آذربایجان غربــی  محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
وضعیــت مطلــوب دریاچــه ارومیــه در شــهریور مــاه امســال طــی 
هشــت ســال اخیــر بی ســابقه بــوده اســت. مهــران نظــری اظهــار 
داشــت: تــراز دریاچــه ارومیــه طبــق آخریــن پایــش بــه یکهــزار 
و ۲۷1 متــر و 3۲ ســانتی متر رســیده اســت کــه در مقایســه 
ــش دارد. ــان مشــابه ســال گذشــته 104 ســانتی متر افزای ــا زم ب
ــه و  ــه ارومی ــراز دریاچ ــش ت ــی کاه ــد نزول ــه داد: رون وی ادام
عقب نشــینی آب در ســال های گذشــته از نیمــه دوم اردیبهشــت 
مــاه آغــاز می شــد امــا امســال بــه علــت بارندگی هــای مناســب 
و خنکــی هــوا، ایــن رونــد دیرتــر آغــاز شــد و وضعیــت دریاچــه 
ــال  ــون در ح ــه هم اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــوب اس مطل
ــراز دریاچــه  ــه ســال آبــی جدیــد هســتیم، بیــان کــرد: ت ورود ب
ــکان  ــه ام ــت ک ــوب اس ــدی خ ــا ح ــل ت ــن فص ــه در ای ارومی
ــا  ــر داخــل دریاچــه وجــود دارد. »نظــری« ب ــه جزای ــی ب قایقران
ــی بســته اســت  ــک حوضــه آب ــه ی اعــام اینکــه دریاچــه ارومی
ــدواری  ــراز امی ــد، اب ــش می یاب ــا کاه ــل گرم ــراز آن در فص و ت
کــرد کــه بــا شــروع ســال آبــی جدیــد، وضعیــت دریاچــه ارومیــه 
بیــش از پیــش بهتــر شــود و رونــد احیــای کامــل آن ادامــه یابــد.
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت آذربایجان غربــی اظهــار داشــت: 
ــر و امیــد  ــت تدبی ــار و تــاش دول برنامه ریــزی، تخصیــص اعتب
بــرای احیــای ایــن دریاچــه، رونــد خشــک شــدن آن را متوقــف 
کــرده اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طرح هــای انتقــال آب بــه 
ــه  ــرداری نرســیده اســت، اضاف ــه بهره ب ــوز ب ــه هن دریاچــه ارومی
ــه  ــن دریاچــه ب ــه ای ــال آب ب ــن طــرح انتق ــرد: امســال چندی ک
بهره بــرداری می رســد کــه بــدون شــک نقــش مهمــی در احیــای 
ــه در  ــه ارومی ــت. دریاچ ــد داش ــان خواه ــی آذربایج ــن آب نگی
قالــب طرح هــای ســتاد احیــا قــرار اســت ظــرف مــدت 10 ســالبه 

تــراز اکولوژیــک خــود برســد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان غربی:

وضعیت مطلوب دریاچه 
ارومیه بی سابقه است

خبر

شکارچی غیرمجاز در مه والت 
به 2 سال حبس محکوم شد

ــه والت  ــت م ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
گفــت: شــکارچی ســابقه دار در ایــن شهرســتان بــه 
ــون  ــت 14 میلی ــس و پرداخ ــال حب ــل ۲ س تحم
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــوم ش ــدی محک ــه نق ــال جریم ری
ایرنــا، حمیــد جوانبخــت افــزود: بــا رای قاضــی شــعبه 101 دادگاه کیفــری مــه 
ــداری ســاح  ــه نگه ــدام ب ــن شهرســتان کــه اق والت، شــکارچی ســابقه دار ای
غیرمجــاز و تغییرشــکل آن بــه ســاح شــبه جنگــی، نگهــداری فشــنگ، مهمــات 
ــط  ــر ضب ــود، عــاوه ب ــا شــکار ممنوعــه کــرده ب ــاط ب و ادوات غیرمجــاز در ارتب

ــه تحمــل حبــس و پرداخــت جریمــه محکــوم شــد. ســاح، ب

صدور مجوز دفع »گرگاس«
زیســت  محیــط  اداره کل  فنــی  معــاون 
آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه اولویــت حفــظ 
در مســایل زیســت  مــردم  امنیــت و ســامت 
محیطــی اعــام کــرد: مجــوز الزم بــرای دفــع 
ــا، میرمحســن حســینی  ــزارش ایرن ــه گ »گــرگاس« در اســتان صــادر شــد. ب
قمــی بــا یــادآوری حملــه گــرگاس در شهرســتان شبســتر، در خصــوص حضــور 
ــار  ــانی، اظه ــای انس ــط ه ــرگ در محی ــه خصــوص گ ــم ب گوشــتخواران مهاج
داشــت: گــرگ بــر اســاس غریــزه بــه محیــط هــای انســانی وارد نمــی شــود. 
بــه گفتــه وی گــرگاس حیــوان بســیار خطرناکــی اســت کــه تهدیــد بزرگــی برای 

تنــوع زیســتی محســوب مــی شــود.

رهاسازی یک بهله »سارگپه«
ــرگان  ــت گ ــط زیس ــی محی ــط عموم ــوول رواب مس
گفــت: یــک دوســتدار محیــط زیســت کــه هنــگام 
طبیعــت گــردی در ایــن شهرســتان یــک بهلــه 
ــه  ــل آن ب ــا تحوی ــود ب ــه ب ــی را یافت ــارگپه زخم س
ــزارش  ــه گ ــاره داد. ب ــی دوب ــت زندگ ــده فرص ــن پرن ــه ای ــت ب ــط زیس محی
ایرنــا، محســن محســنی اظهــار داشــت: ایــن پرنــده پــس از ثبــت داده هــای 
ــداری  ــز نگه ــه مرک ــان ب ــار و درم ــیر تیم ــرای س ــری ب ــی و بیومت مورفولوژیک
حیــات وحــش گنــاره گلســتان منتقــل شــد. وی از دوســتداران محیــط زیســت 
و حیــات وحــش خواســت بــه محــض مشــاهده وحوش آســیب دیــده موضوع 
را بــه اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان خــود اطــاع دهنــد تــا نســبت 

ــا اقــدام شــود. ــه انتقــال و مــداوای آنه ب

شکارچیان

حیوانات

پرندگان

کشف ژن جدیدی که با بیماری پژمردگی پنبه ارتباط دارد
محققان چینی ژن جدیدی را کشف کرده اند که با ابتا به یکی از مهمترین بیماری های پنبه به نام بیماری 

»پژمردگی ورتیسیلیومی« ارتباط دارد. به گزارش خبرگزاری شین هوا، این کشف زمینه را برای پرورش انواع 
پنبه های مقاوم به این بیماری مهیا می سازد. بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه، یکی از بیماری های مهم پنبه در 

مناطق پنبه خیز است. این بیماری از قارچ Verticillium dahliae ناشی می شود.

رنا
 ای

س:
عک

ــال  ــه احتم ــبت ب ــی نس ــرات طبیع ــی مخاط ــروه مل ــر کارگ دبی
جــاری شــدن ســیاب و فروریزش هــای ناگهانــی زمیــن درپــی 
ــرد:  ــی اظهارک ــت اله ــی بی ــدار داد. عل ــزی هش ــای پایی بارش ه
ــران  ــن فصــل، ته ــای ای ــاز بارش ه ــز و آغ ــرا رســیدن پایی ــا ف ب
در معــرض احتمــال جــاری شــدن ســیاب قــرار خواهــد گرفــت 
و بــه همیــن دلیــل الزم اســت تمهیــدات الزم در ایــن خصــوص 
اندیشــیده شــود و دســتگاه های مســئول اقداماتــی را بــرای 
پیشــگیری از وقــوع ســیاب و نیــز بهــره منــدی از آبهــای جــاری 
ــن  ــت همی ــتفاده از فرص ــا اس ــه ب ــرا ک ــد، چ ــام دهن ــده انج ش
ــن  ــت زمی ــای فرونشس ــوان از پیامده ــی ت ــاری م ــای ج آب ه
ــا بیــان اینکــه در هنــگام وقــوع بارندگــی  جلوگیــری کــرد. وی ب
در تهــران احتمــال ســیابی شــدن هفــت رود دره و حــوزه آبریــز 
ــود دارد،  ــدره و... وج ــاد، گاب ــه، دارآب ــزاد، درک ــل فرح ــزرگ مث ب
ــای  ــوذ آب ه ــه نف ــر ب ــران منج ــا در ته ــداوم بارش ه ــت: ت گف
بارندگــی در آبرفت هــای شــهر تهــران و تغذیــه آب قنات هــا 
ــی در  ــای زیرزمین ــت آب ه ــر ســرعت و حرک ــن ام شــده و همی
زیــر آبرفت هــای  تهــران و نیــز رشــته قنــات هــا را تشــدید 
ــای  ــان آب ه ــه جری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــت اله ــد. بی می کن
زیرزمینــی، خطــر آب شســتگی در آبرفت هــای سســت و بــا 
ــر  ــن ام ــزود: ای ــرد اف ــد ک ــف را تشــدید خواه چســبندگی ضعی
ــد  ــژه در مناطقــی مانن ــه وی ــی زمیــن ب ســبب فروریــزش ناگهان
1۲، 1۷، 1۹ و مناطــق جنوبــی تهــران خواهــد شــد بنابرایــن مــی 
ــیاب،  ــزه در س ــای پایی ــه بارش ه ــر ثانوی ــه خط ــت ک ــوان گف ت
فروریــزش زمیــن اســت. وی بــا اشــاره بــه پیامــد مثبــت ایــن 
ــک  ــد ریس ــا می توان ــن بارش ه ــه ای ــت: گرچ ــز گف ــا نی بارش ه
ســیاب و فروریــزش زمیــن را افزایــش دهــد، امــا اگــر بتــوان 
بــه درســتی ایــن آبهــا را مدیریــت کــرد، اندکــی از میــزان خطــر 

ــد شــد. ــن کاســته خواه فرونشســت زمی

دبیر کارگروه ملی مخاطرات 
طبیعی اعام کرد:

هشدار در مورد پیامدهای 
پنهان بارش های پاییزی
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نماینده مردم تهران در مجلس: ق
بازداشت فعاالن محیط زیست ظلم آشکار است

ــات  ــت: وزارت اطاع ــد گف ــیون امی ــو فراکس عض
زیســت  محیطــی  بازداشــتی های  می گویــد 
جاســوس نیســتند، ولــی ایــن افــراد همچنــان آزاد 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــکار اســت. ب ــم آش ــن ظل نشــده اند و ای
برنــا، »غامرضــا حیــدری«، عضــو فراکســیون امیــد، در جلســه 
علنــی امــروز مجلــس شــورای اســامی در تذکــری خطــاب بــه 
رئیــس جمهــور گفــت: بــه عنــوان رئیــس شــورای عالــی امنیــت 
ملــی بفرماییــد بــر پایــه اصــل کرامــت انســانی  کــه همــواره در 
ــاس  ــر اس ــت و ب ــد اس ــورد تاکی ــامی م ــارف اس ــاق و مع اخ
تصریــح اصــل 3۸ قانــون اساســی مبنــی بــر ممنوعیــت مطلــق 
شــکنجه بــا توجــه بــه برخــی اتفاقــات اخیــر، ضــروری اســت در 
سیســتم کشــف جــرم و اتهامــات سیاســی و امنیتــی تجدیــد 
ــر اســاس  نظــر شــود. وی در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: ب
ــر آنکــه در ابتــدای وزارت خــود و  ــر اطاعــات مبنــی ب نظــر وزی
ــه  ــانی ک ــد کس ــیار دریافتن ــی های بس ــا بررس ــه ب ــس از آنک پ
ــه اعتــراف  ــه قتــل دانشــمندان هســته ای ب ــوان متهــم ب ــه عن ب

ــاه  ــی گن ــد، ب ــده بودن ــراف ش ــه اعت ــیما وادار ب ــدا  و س در ص
ــن  ــدند. ضم ــرم آزاد ش ــر محت ــای وزی ــری ه ــا پیگی ــد؛ ب بودن
ــد پرســید آن بازجــو و کارشــناس  ــات بای ــر اطاع تشــکر از وزی
ــو  ــت. عض ــده اس ــی ش ــتباه فاحش ــن اش ــار چنی ــه دچ چگون
فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســامی در ادامــه صحبــت 
هایــش تصریــح کــرد: در ایــن قبیــل اشــتباهات، حــق النــاس، 
نقــض قانــون اساســی و خدشــه بــه دســتگاه امنیتــی و ضربــه 
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــه می ش ــی چ ــاد مل ــه اعتم ب
ــور  ــس جمه ــه رئی ــاب ب ــط زیســت خط ــای محی بازداشــتی ه
ــراد  ــن اف ــه ای ــد ک ــات می گوی ــه وزارت اطاع ــا اینک ــت: ب گف
ــم  ــن ظل ــد؛ ای ــان آزاد نشــده ان ــا همچن جاســوس نیســتند، ام
ــع  ــی م ــک یبق ــث »المل ــر حدی ــا ذک ــدری ب آشــکار اســت. حی
ــور  ــس جمه ــه رئی ــاب ب ــم«، خط ــع الظل ــی م ــر و الیبق الکف
گفــت: تقاضــا مــی کنیــم بــا کمــک قــوه قضاییــه و اســتمداد از 
رهبــری انقــاب نگذاریــد بیــش از ایــن اعتمــاد عمومــی مــردم 

خدشــه دار شــود.

ن ها
سخنرانی تند نوجوان سوئدی فعال محیط زیست سم

پیش روی رهبران کشورهای دنیا
بــرای  کــه  ســوئدی  نوجــوان  تونبــرگ  گرتــا 
ــد  ــی کن ــت م ــرات اقلیمــی فعالی ــا تغیی ــارزه ب مب
در ســخنانی پرحــرارت در برابــر رهبــران جهــان در 
ــه ناکامــی در ایــن زمینــه متهــم  ســازمان ملــل، آنهــا را ب
کــرده اســت. گرتــا تونبــرگ نوجــوان ســوئدی کــه بــرای مبــارزه 
بــا تغییــرات اقلیمــی فعالیــت مــی کنــد در ســخنانی پرحــرارت 
در برابــر رهبــران جهــان در ســازمان ملــل، آنهــا را بــه ناکامــی در 
ایــن زمینــه متهــم کــرده اســت. بــه گــزارش  تیــن نیــوز، او در 
ــورک گفــت:  ــل در نیوی ــرات اقلیمــی ســازمان مل اجــاس تغیی
شــما بــا کلمــات توخالــی مــرا از رویاهایــم و کودکــی ام محــروم 
کــرده ایــد. تــازه مــن جــزو خــوش شــانس هــا هســتم. حــدود 
۶0 رهبــر جهــان در ایــن اجــاس یــک روزه کــه آنتونیــو گوتــرش 
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد ترتیــب داده شــرکت کــرده 
ــش نیســت.  ــر جای ــز س ــچ چی ــت: هی ــرگ گف ــا تونب ــد. گرت ان
ــوس االن  ــرف اقیان ــد آن ط ــن بای ــا باشــم. م ــد اینج ــن نبای م
ــا چشــم  ــوان ه ــا ج ــه م ــل شــما ب در مدرســه باشــم. در مقاب

امیــد دوختــه ایــد. چطــور رویتــان مــی شــود؟ او کــه 1۶ ســال 
ــن اجــاس  ــا در ای ــرده ت ــور ک ــوس عب ــق از اقیان ــا قای دارد و ب
شــرکت کنــد رهبــران جهــان را ترغیــب کــرد فــورا اقــدام کننــد و 
گفــت: مــا شــما را زیــر نظــر خواهیــم داشــت. او اضافــه کــرد: 
مــردم دارنــد جانشــان را از دســت مــی دهنــد. اکوسیســتم هــا 
یکجــا در حــال فروپاشــی هســتند. انقــراض انبــوه )گونــه هــای 
ــول و  ــد از پ ــی توانی ــط م ــما فق ــده. و ش ــروع ش زیســتی( ش
رشــد بــی وقفــه اقتصــادی حــرف بزنیــد. چطــور رویتــان مــی 
شــود؟ بــرای بیــش از 30 ســال حــرف علــم در ایــن بــاره هیــچ 
ــن موضــوع  ــه ای ــد ب ــی کنی ــور جــرات م ــی نداشــته. چط ابهام
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــا بگویی ــد ت ــا بیایی ــه اینج ــد، ب پشــت کنی
تــاش مــی کنیــد، در حالــی کــه هنــوز هیــچ اثــری از سیاســت 
ــی  ــما م ــورد. ش ــی خ ــه چشــم نم ــای الزم ب ــل ه ــا و راه ح ه
ــر  ــت موضــوع خب ــا را مــی شــنوید و از عجال ــد صــدای م گویی
داریــد. امــا صــرف نظــر از انــدوه و خشــمی کــه دچــارش هســتم 

ــم. ــاور کن نمــی خواهــم ایــن موضــوع را ب
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سودوکو شماره 1553

پاسخ سودوکو شماره 1552

افقی
1- اقتصاددان آمریكایی متولد 1۹01 و برنده 

نوبل اقتصاد كه در سال 1۹۸5 وفات یافت 

- نقشه فرنگی

۲- كشوری متمدن در سفای بین النهرین 

- بزرگواری - مساعدت

3- سازگاری - پرستار - ترشح

4- آفت گیاه - منوال - تازگی - جام 

ورزشی

5- بی نظیر - زن رستگار شده - جنس 

مذكر

۶- سرما - دشمن سرسخت - از 

قدرت های اقتصادی جهان - مطهر

۷- خشك مزاج - اشاره به دور - 

خوشبخت

۸- پادشاه دیوانه روم - تنها - گربه تازی 

- مولف

۹- یكی از مقامات موسیقی ایرانی - از 

دین برگشته - خانه چادری

10- چینه دیوار - نفی انگلیسی - مساوی 

- كوچك ترین دورقمی

11- دوشاب - راننده كشتی های تجاری - 

ستاره شناس

1۲- از القاب اروپایی - رنج و درد - 

درس خوانده - یازده

13- دوستان - رفیق- طرد كردن

14- میوه  گرمسیری - صاحبان مال و جاه 

و زمین - درجه و منزلت

15- آخر - اقتصاددان اهل بریتانیای كبیر 

كه او هم جایزه نوبل اقتصاد را دریافت 

كرده است.

عمودی 
1- بی پایه - مجموع هزینه فروش و هزینه 

اداری و عمومی را گویند

۲- واحد اندازه گیری طا در بازار جهانی - 

استوار و محكم شده - آواز

3- اهل یمن - سیاهی شهر از دور - باب

4- فیل دریایی پستانداری شبیه فك - 

مظهر زیبایی - غاف شمشیر - درخت 

زبان گنجشك

5- ریزه های آهن - سرگردان

۶- منقار كوتاه - صاف و بی غش - مقابل 

حاشیه - رها و آزاد - از حروف انگلیسی

۷- سرفرود آوردن در مقابل فرد بزرگ - 

پارگی - جاودان و فنا نشدنی

۸- پسوند شباهت - حمامی در كاشان - 

خانه وسرا - مادر باران

۹- فصل سرما - شهر بی قانون - آرزو

10- الفبای ساز - محلی نزدیك تهران كه 

قرار است به زودی در آنجا منطقه ویژه 

اقتصادی تاسیس شود - دفعه و مرتبه - 

گابی - حرف همراهی

11- تندرو و سریع السیر - سكه طا رایج در 

دنیای قدیم كه وزن ها و عیارهایی متفاوت 

و قیمت هایی متغیر داشت

1۲- گرسنه نیست - مسطح و هموار - 

ردیف - هنرفرنگی

13- تیم فوتبال یونانی - مركز فرمانروایی 

كشور - از پوشاك زنانه

14- آخرین خلیفه امویان - آشنا به كار 

- سخنوران

15- این عنوان مربوط به كاالهایی است 

كه در حال حاضر جزو اقام دارایی موسسه 

می باشد - پوشیده و پنهان.

جدول شماره 1553

 اطالع
 رسانی

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك زرند

تكليــف  تعييــن  قانــون  موضــوع  هيــات 
فاقــد  وســاختمانهاي  اراضــي  ثبتــي  وضعيــت 
ماده3قانــون  موضــوع  اگهــي  رســمي-  ســند 
تكليــف  تعييــن  قانــون  نامــه  وماده13آئيــن 
فاقــد ســند  واراضــي وســاختمانهاي  ثبتــي  وضعيــت 
و  شــماره13۹۸۶031۹00۸000۷۲۸  آراء  برابــر  رســمي- 
قانــون  موضــوع  دوم  13۹۸۶031۹00۸000۹۷4هيــات 
ــاختمانهاي  ــي وس ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ــي  ــارض متقاض ــا مع ــه ب ــات مالكان ــد تصرف ــك زرن مل
آقــای مهــدی محمــدی اکبرآبــادی فرزنــد علــی بــه 
ــاب  ــک ب ــد در ی ــادره از زرن ــنامه 4۷۲ ص ــماره شناس ش
خانــه بــه مســاحت ۲۹5/۷5 متــر مربــع پــاك 1۲۶ 
ــتار  ــان پرس ــد خیاب ــع در زرن ــي واق ــي از ۷۶۷۲ اصل فرع
کوچــه 10 خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیدجال 
ــاع  ــور اط ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــرز گردي ــی مح عمران
عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــي مــي 
ــه صدورســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك شــود در صورت
مــي  باشــند  داشــته  اعتراضــي  متقاضــي  مالكيــت 
تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن اگهــي بــه مــدت دو مــاه 
ــه ايــن اداره تســليم وپــس از اخــذ  اعتــراض خــود را ب
رســيد، ظــرف مــدت يكمــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. 
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 
ــت صــادر  ــررات ســند مالكي ــق مق ــراض طب وصــول اعت

ــف1۲5 ــد. م/ال ــد ش خواه
ــار  ــخ انتش ــنبه ۹۸/۶/۲0- تاري ــت اول:چهارش ــار نوب ــخ انتش تاري

نوبــت دوم:چهارشــنبه ۹۸/۷/3
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك زرند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره13۹۸۶031۹00۸00105۷هيات دوم موضـوع قانون تعيين 
تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبـت ملك زرند 
تصرفـات مالكانـه بـا معـارض متقاضي آقای عباس صباحی تاج آبادی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 
30۸0۲۲۹۲41 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 31۸/05 متـر مربـع پـاك ۲4 فرعـي از ۲34۹ 
اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان شـهید عربـزاده کوچـه ۸ متـری خریـداری از مالک رسـمی آقای محمـد ذکائی 
محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دونوبت به فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در صورتي 
كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكمـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف1۲4
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه ۹۸/۶/۲0- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه ۹۸/۷/3

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك زرند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضي 
وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره13۹۸۶031۹00۸000۸۹5هيات دوم موضـوع قانون تعيين 
تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبـت ملك زرند 
تصرفـات مالكانـه بـا معارض متقاضي خانم خدیجه نخعی فرزند عباس به شـماره شناسـنامه 30۸015۷۷۶1 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲۶0 متر مربع پاك 1۷3۸ فرعی مفروز و مجزی شـده از پاک 
1۲۲۲ فرعـي از 1 اصلـي واقـع در کوهبنـان خیابـان شـهدا کوچه قاسـم خانی خریـداری از مالک رسـمی خانم 
کوچـک نجم الدینـی محـرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصلـه 15روزآگهي 
مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند 
از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف 
مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف1۲۸

تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه ۹۸/۶/۲0- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه ۹۸/۷/3
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند

آگهی
در پرونده کاسـه ۹۷0۹۹۸34۷04005۹4 این شـعبه آقای حسـین موسـى لو )فاقد مشـخصات 
بیشـتر) از جهـت اتهـام توهیـن و تهدیـد موضوع شـکایت آقـای امیر کارگـر کریم آبـادی فرزند 
مهـدی تحـت تعقیـب قـرار گرفتـه اسـت بـا عنایت به مجهـول المـکان بـودن متهـم و در اجرای 
مقـررات 1۷4 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری در امور کیفری به نامبـرده اباغ می گردد تا ظـرف مهلت یک ماه 
پـس از انتشـار ایـن اگهـی در شـعبه سـوم دادیاری دادسـرای عمومی و انقاب کرمـان واقع در بلـوار ۲۲ بهمن 

حاضـر شـوید نتيجـة عدم حضور صـدور قـرار غيابي و اتخـاذ تصميم قانونی می باشـد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب کرمان - سينا بنی اسدی م.الف 413

آگهی مزایده 
بـه موجب پرونده اجرائی کاسـه ۹۸00105 ششـدانگ خانه پاک ثبتی 45۶ فرعـی از پاک 1۸۶۷ 
اصلـی واقـع در رفسـنجان میـدان رحمت اباد کوچه شـهید میرافضلی 1۲ کوچه امام رضا بن بسـت 
اول سـمت راسـت کـه سـند آن در صفحـه 331 دفتـر 11۹به شـماره ثبـت 1۶۶4۸ بخـش ۹ کرمان 
رفسـنجان صادر و مع الواسـطه به اقای حسـین پاکزاد جعفر ابادی منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت 
31۷.۶ متر مربع که محدود به حدود :شـماال:در سـه قسـمت که قسـمت  دوم ان غربی اسـت اول دیواریسـت 
مشـترک بطـول 15.40متـر مربـع بـه شـماره 453 فرعی. دوم دیواریسـت مشـترک بطـول ۲.30 متـر مربع به 
شـماره 453 فرعی. سـوم دیواریسـت مشـترک بطول ۶.40 متر مربع به شـماره 454 فرعی شرقا:دیواریسـت 
مشـترک بطـول 1۹ متـر مربـع بـه شـماره 455فرعی،جنوبـا:درب و دیـوار بطـو.ل 13.30مترمربـع بـه کوچـه بن 
بسـت،غربا :دیواریسـت مشـترک بطـول 1۹.۷0 متـر مربع به شـماره 45۷فرعی ،عرصـه پاک فوق دارای سـند 
رسـمی بـه شـماره  45۶ فرعـی از 1۸۶۷ اصلـی مفـروز و مجـزی  شـده از 15۸ فرعی بخش نه کرمان به شـماره 
ثبـت 1۶۶4۸ صفحـه 331 از دفتـر 11۹ به مسـاحت 31۷ متر مربع بنام اقای حسـین پاکـزاد جعفر ابادی فرزند  
محمـود بـوده و اعیانـی آن ۲۲.5 متـر مربـع با سـقف هـای گنبدی کـه از داخـل دارای سـفید کاری و کف های 
موزاییـک و موکـت و آشـپزخانه تـا ارتفاع 1.45 متر کاشـی 15*15 با کابینت فلزی و سـرویس نیز با کاشـی و 
سـرامیک بوده اند و بام  کاهگل و نمای سـاختمان آجر سـفال و دیوارهای حصار سـیمان کاری  قسـمت شرقی 
سـاختمان توسـط دیوار در داخل حیاط از مابقی آن جدا گردیده اسـت و جهت ملک امتیازات آب و برق  تکفاز 
و گاز خانگـی و تلفـن نیـز منصـوب می باشـد و مطابق اسـتعام شـهرداری عرصه ملک مذکـور 4۷.5 متر مربع 
نیـر تعریـض خواهـد داشـت برروی ملـک اب و برق تکفاز و گاز خانگی و تلفن نیز منصوب می باشـد طبق نظر 
کارشـناس رسـمی به مبلغ 1.050.000.000 لاير)یک میلیارد و پنجاه میلیون لاير (ارزیابی شـده اسـت طبق اسناد 
رهنـی شـماره 1۹۲۷4 دفتـر خانه ۶3 رفسـنجان در قبـال مبلغ ۶00.000.000 لاير در رهن بانک سـامان رفسـنجان 
قرار گرفته پاک فوق از سـاعت ۹ الی 1۲ روز دوشـنبه مورخ 13۹۸.۷.۲۲ واقع در محل اجرای اداره ثبت اسـناد 
و اماک رفسـنجان واقع در رفسـنجان –بلوار  شهیدکشـاورزی از طریق مزایده به فروش می رسـد ، مزایده  از 
مبلغ 1.050.000.000 لاير شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده 
بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی های مربـوط بـه اب و برق و 
گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده دارای انها باشـد و نیـز بدهی های 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز در صـورت وجود مازاد وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل مازاد 
بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقدا وصول مـی گردد ضمنا چنانچـه روز مزایده 
تعطیل رسـمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد.طالبین و 
خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر با ارائه چـک رمزدار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به 

نشـانی فوق شـرکت نمایند. تاریخ چـاپ آگهی در یک نوبت:روز چهارشـنبه مـورخ 13۹۸.۷.3
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

آگهی مزایده
بـه موجـب پرونده اجرائی کاسـه ۹۸00305 ششـدانگ خانه پاک ثبتـی 1113 فرعی از پـاک 1۹1۷ اصلی واقع در 
رفسـنجان خیابـان مقیمـی کوچـه 5 که سـند ان در صفحـه 10 دفتر 3۷5 به شـماره ثبت ۶۷304 بخـش ۹ کرمان 
رفسـنجان صادر و مع الواسـطه به خانم عسـل بحرانی منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت 335.۷ متر 
مربـع محـدود بـه حـدود شـماال:دیوار به دیوار بطول 1۸.۶0 متر مربع به شـماره 145 فرعی از 1۹1۷ اصلی شـرقا در سـه قسـمت 
که قسـمت دوم آن شـمالی اسـت اول دیواریسـت به طول ۹.05 متر مربع به شـماره 145 فرعی از 1۹1۷ اصلی دوم دیواریسـت 
بـه طـول 0.۷0 سـانتیمتر بـه شـماره 145 فرعی از 1۹1۷ اصلی سـوم دیوار به دیـوار بطول ۲5.55 متر مربع به شـماره 145 فرعی 
از 1۹1۷ اصلـی، جنوبـا دیواریسـت بـه طـول 5.00 متر  به شـماره 145 فرعی از 1۹1۷ اصلی،غربا در سـه قسـمت که قسـمت دوم 
آن جنوبـی اسـت.اول دیـوار مشـترک بـه طـول ۲3.50 متر مربع به شـماره 145 فرعـی از 1۹1۷ اصلی دوم دیوار مشـترک بطول 
1۶.15 متـر مربـع بـه شـماره 145 فرعـی از 1۹1۷ اصلـی  سـوم درب و دیوار به طـول 1۲.50 متر مربع به کوچه عرصه: طبق سـند 
بـه مسـاحت 335.۷ متـر مربـع و اعیان:الف-مشـخصات ملـک کـورد نظـر یک باب سـاختمان مسـکونی فاقد شـناژ افقی و 
عمودی می باشـد که عرصه مطابق با سـند 335.۷)سـیصدو سـی و پنج و هفت دهم متر مربع( و اعیانی ان در زیر زمین و 
همکف طبق پایانکار شـماره ۲10۸۹۹1 مورخه ۹4.۶.1۷ به متراژ ۲۲۶ متر مربع با کاربری مسـکونی و در مرحله بهره برداری می 
باشد1-توضیحات فنی و مشخصات ساختمان:اسکلت ساختمان ارائه  شده برای ارزیابی از نوع مصالح بنایی فاقد شناژ افقی 
و عمـودی بـا سـقف تیـر آهـن مـی باشـد و نمای غربی آن سـوفال چهار سـانت بدنه داخلی سـاختمان گچ کاری و سـقف انود 
گچ کاری شـده اسـت بدنه داخلی آشـپزخانه و سـرویس بهداشـتی کاشـی کاری و داری کابینتMDF می باشد کف ساختمان 
سـرامیک  و کف آشـپزخانه سـرامیک و کف سـازی حیاط از نوع موزائیک است۲-شـرح متعلقات:حصار کشـی با دیوار های 
35 سـانت با نمای سـیمان سـفید و سـنگ فرش کف حیاط موزائیک می باشـد بر روی ملک مورد نظر سیسـتم سرمایشـی 
کلـر ابـی )یـک عـدد( و گرمایشـی بخاری،امتیازات:یـک امتیـاز آب و یـک امتیاز برق خانگـی و یک امتیـاز گاز و تلفن معرفی 
گردید،طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 3.540.000.000 ریال)سـه میلیـارد و پانصدو و چهل میلیـون ریال( ارزیابی شـده 
اسـت،طبق اسـناد رهنی شـماره 1۹۲۷5 دفترخانه ۶3 رفسـنجان در قبال مبلغ ۲00.000.000 ریال در رهن بانک سـامان رفسـنجان 
قرار گرفته پاک فوق از سـاعت ۹ الی 1۲ روز شـنبه مورخ 1۹۸.۷.۲3 واقع در محل اجرای اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان 
واقـع در رفسـنجان-بلوار شـهید کشـاورزی از طریـق مزایـده به فروش می رسـد مزایـده از مبلـغ 3.540.000.000 ریال شـروع و 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده بـرای عموم ازاد اسـت و فروش کا نقدی اسـت 
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط به اب،بـرق،گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که 
مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی 
آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیـز در صورت وجـود مازاد،وجوه پرداختی بابـت هزینه های فوق 
از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول می گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده 
تعطیـل رسـمی گرددمزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد طالبیـن و خریداران می 
تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چـک رمز دار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.

تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت:روز چهار شنبه مورخ 13۹۸.۷.3
مسئول اجرای ثبت رفسنجان-علی خسرو انجم

آگهی مزایده
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه ۹۸00۲33 ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن )که در حـال حاضر به صورت ششـدانگ آپارتمان 
مـی باشـد( پاک ثبتی 4۲1۸ فرعی از پـاک 1۸۲0 اصلی واقع 
در رفسـنجان خیابان ثارا... کوچه ۲-بن بسـت اول سـمت چپ که سـند آن 
در صفحـه 1۹۶ دفتـر 305 به شـماره ثبت 53۶0۷ بخش۹ کرمان رفسـنجان 
صـادر و مـع الواسـطه به خانم صدیقه رکنی خلیل آبادی منتقل شـده اسـت 
طبق سـند بـه مسـاحت 31۷.3۶ مترمربع که محدود به حـدود ثبتی،عرصه 
: طبق سـند به مسـاحت 31۷.3۶ مترمربع و اعیانی آن سـاختمانی اسکلت 
فلـزی در سـه )3( طبقـه، همکف ،اول و دوم با سـقف تیرچه بلوک و نمایی 
کار شـده از سـفال، در همکف یک باب واحد مسـکونی و پارکینگ مشرف به 
حیاط واقع گردیده اسـت که مشـخصات ظاهری واحد فوق بشـرح ذیل می 
باشـد: واحد مسـکونی همکف: هال و پذیرایی:دیوارها سرامیک و گچ، سقف 
گـچ بانضمـام اجـرا ابزار کمی در سـقف، کـف سـرامیک، درب ورودی چوبی، 
ارتفـاع مفید طبقه سـه متـر، اتاق خواب: دیوارها سـرامیک و گچ،سـقف گچ 

بانضمـام اجـرا ابزار کمی، کف سـرامیک، درب چوبی معمولی، آشـپرخانه:
دیوارهـا کاشـی، کف سـرامیک، سـقف گـچ، ورودی آشـپزخانه اپـن، کابینت 
بدنـه فلـزی بـا درب شیشـه ای،سـرویس بهداشـتی: دیوارهـا کاشـی، کـف 
سـرامیک، دارای روشـویی و شـیر آالت مورد نیاز، تاسیسـات: در واحد فوق 
عملیـات بـرق کشـی، لوله کشـی آب سـرد و گرم و لولـه کشـی گاز روکاروت 
پذیرفتـه است.سیسـتم سرمایشـی سـاختمان کولـر آبـی بـا نصـب کانـال 
کولـر و سیسـتم گرمایشـی پکیـج بـا نصـب رادیاتـور مـی باشـد. پارکینگ: 
ارتفـاع مفیـد دو متـر، درب ورودی فلـزی، دیوارهـا سـرامیک،کف موزاییک، 
سـقف کاذب ورق کرکـره، طبقـه دوم : شـامل یـک بـاب واحد مسـکونی که 
مشـخصات ظاهـری واحـد فـوق بشـرح ذیـل مـی باشـد: هـال و پذیرایی: 
دیوارها سـرامیک و گچ، کف سـرامیک به ارتفاع مفید سـه متر، اتاق خواب 
ها: واحد مسـکونی فوق دارای دو تا خواب، دیوارها و سـقف سـرامیک و گچ 
بانضمـام اجـرا ابـزار کمی، کـف سـرامیک، درب چوبی معمولی-آشـپرخانه : 
دیوارها کاشـی، کف سـرامیک، سـقف گچ بانضمام اجرا ابزار کمی، آشپرخانه 
اپن، کابینت با رویه MDF سـرویس بهداشـتی: دیوارها کاشـی، سقف آذران، 
کف سـرامیک، دارای روشـویی و شـیرآالت موردنیاز، تراس: دیوارها سـفال، 
نرده فلزی، کف موزاییک، سـقف گچ، تاسیسـات: در ساختمان فوق عملیات 

بـرق کشـی ، لولـه کشـی آب سـرد و گرم و لولـه کشـی گاز روکاروت پذیرفته 
است.سیسـتم سرمایشی اسپلیت )داخل هال( و سیستم گرمایشی پکیج 
با نصب رادیاتور می باشد.پشـت بام: کف کاه گل، سـتونهای ساختمان حدود 
یـک متـر و نیـم باالتر از سـطح بـام بودند.فاقد دیـوار جان پنـاه در وجه های 
شـرقی، غربی و جنوبی ، در وجه شـمالی دیوار سـفالی کار گردیده اسـت.راه 
پله: دیوارها سـرامیک و گچ، سـقف گچ، سـنگ پله و پیشـانی سنگ چینی 
مفیـد، نـرده فلزی در گوشـه راه وپلهکانی برای آسانسـور تهیـه گردیده بود که 
شاسـی کشـی آسانسور و نصب درب های معمولی آسانسور در طبقات انجام 

گردیـده بود. حیاط:دیوارها سـفال، کـف موزاییک،امتیازات:
مجتمـع مذکـور دارای امتیـاز برق،امتیـاز آب و گاز بـوده طبق نظر کارشـناس 
رسـمی بـه مبلـغ 11.000.000.000 ریـال )یـازده میلیـارد ریـال( ارزیابـی شـده 
اسـت، طبـق اسـناد رهنـی شـماره 10۸۶۶ دفترخانـه ۸۷ رفسـنجان در قبـال 
مبلـغ1.500.000.000 ریـال در رهن بانک سـامان رفسـنجان قـرار گرفته ،پاک 
فوق از سـاعت ۹ الی 1۲ روز یکشـنبه مورخ 13۹۸.0۷.۲1 واقع در محل اجرای 
اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان واقع در رفسنجان،بلوار شهید کشاورزی از 
طریـق مزایده به فروش می رسـد .مزایـده از مبلغ11.000.000.000 ریال شـروع 
و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقداً فروخته می شـود ، شـرکت در جلسـه 
زمایـده بـرای عموم آزاد اسـت و فروش کاماً نقدی اسـت.الزم به ذکر اسـت 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب برق ،گاز اعـم از حق انشـعاب و یا حق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیز بدهی 
هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ مزایدهاعـم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختی بابت هزینـه های فوق از محـل مازاد به 
برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقـداً وصول می 
گردد.ضمنـًا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی اعام گردد ،مزایـده روز اداری 
بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقـرر برگزار خواهد شـد.طالبین و 
خریـداران مـی تواننـد جهـت شـرکت درمزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چک 

رمـزدار بـه مبلـغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت:روز چهارشنبه مورخ 13۹۸.۷.3

مسئول اجرای ثبت رفسنجان-علی خسرو انجم

دادنامه 
پرونـده کاسـه ۹۶0۹۹۸343۷۲00۲۹۸ شـعبه دوم 
دادگاه عمومـی )حقوقـی( دادگسـتری شهرسـتان 
زرند تصمیم نهایـی شـماره ۹۸0۹۹۷343۷۲00۶0۶
1 – آقـای محمـد عـرب نـژاد خانوکـی فرزنـد حسـن خواهان و 
خوانـده ، بـا وکالـت آقای یاسـر عرب نژاد فرزند محمد حسـین 
بـه نشـانی کرمـان – خیابان هزار و یکشـب بعد از کوچـه ۷ برج 
تجـاری صحـرا طبقـه ۸ دفتـر وکالـت اقای مجید شـعبانی ۲ – 
اقـای حسـین مختـاری واال فرزنـد ماشـااله خواهـان و خوانده، 
بـه نشـانی اسـتان کرمـان – شهرسـتان کرمـان – شـهر کرمـان 
– خیابـان هـزار و یکشـب کوچـه 1۲ روبروی تاالر سـمت راسـت 
پـاک 1۹، 3 – آقـای مهـدی میرزائی ملک آبـادی فرزند محمد 
خواهـان و خوانـده، بـه نشـانی اسـتان کرمان – شهرسـتان زرند 
- شـهر زرنـد – حمیدیـه خیابـان شـهید حمیـد عرب نـژاد4 – 
آقـای اکبـر عرب نژاد فرزند حسـن خواهان و خوانده، به نشـانی 
اسـتان کرمان – شهرسـتان کرمان – شهر کرمان – شهرک باهنر 
– خیابـان بحرالعلـوم کوچـه 3 نبـش شـمالی 1، 5 – آقای علی 
عـرب نـژاد خانوکـی فرزند حسـن خواهـان و خوانده، به نشـانی 
اسـتان کرمان – شهرسـتان زرند – شـهر زرند – حمیدیه خیابان 
شـهید حمید عرب نژاد ۶ – آقای سـیدعباس تهامی فرزند سید 
رحیم خوانده، به نشـانی کرمان – زرند خ بهشـتی – جنب بانک 
رسـالت پخش کود و سـم تهامی ۷ – آقای سـید مهدی قویدل 
فرزند سـیداحمد خوانده، به نشـانی اسـتان کرمان – شهرستان 
زرند – شـهر زرند – بلوار جمهوری منازل سـازمانی دادگسـتری۸ 
– آقای اسـماعیل لعلیان فرزند بسـم هللا خوانده، با وکالت خانم 
صغـری سـلمانی زاده فرزنـد حسـین به نشـانی اسـتان کرمان 
– زرنـد – خ فـردوس نرسـیده بیـن فردوسـی 13 و 15 فوقانـی 
مـواد غذایـی ۹ – آقـای ابراهیـم امـام زهـی خوانـده، به نشـانی 
کرمـان – بلـوار جهاد سـازندگی کوچه 13 پاک 1۷ منـزل دوازده 
امانـی، 10 – آقـای آرمین وهابی فرزند شـکراله خوانده، با وکالت 
آقـای مجیـد رفیعی مقدم فرزند احمد به نشـانی اسـتان کرمان 
– شهرسـتان رفسـنجان – شـهر رفسـنجان – خیابان امام روبرو 

بیمـه مرکزی ایـران طبقه ۲ دفتر وکالـت 11 – آقای محمدصالح 
افضلـی گـروه فرزنـد احمـد خوانده، به نشـانی اسـتان کرمان – 
شهرسـتان کرمان – شـهر کرمان – شهرک باهنر خیابان گلستان 

شـرقی 1 درب سـوم سمت چپ
خواسته: صدور حکم ورشکستگی

گردشـکار: پرونـده پـس از وصـول به کاسـه باال ثبـت و پس از 
انجـام تشـریفات قانونـی ، ختم رسـیدگی را اعام و مبـادرت به 

صـدور رای مـی نماید.
"رای دادگاه"

در خصـوص دادخواسـت آقـای محمد عرب نـژاد خانوکی فرزند 
حسـن بـا وکالت آقای یاسـر عـرب نژاد بـه طرفیت خوانـدگان 1 
– دادسـتان محترم شهرسـتان زرند ۲ – اسماعیل لعلیان فرزند 
بسـم الـه 3 – ابراهیـم امـام زهـی 4 – حسـین مختـاری 5 – 
اکبـر عـرب نـژاد فرزند حسـن ۶ – علی عرب نژاد فرزند حسـن 
۷ – مهـدی میرزایـی فرزنـد محمدحسـین ۸ – سـیدعباس 
تهامـی فرزنـد سـیدرحیم ۹ – محمدصالـح افضلـی 10 – آرمین 
وهابـی بـا وکالـت آقـای مجید رفیعی مقـدم به خواسـته صدور 
حکـم ورشکسـتگی و نیـز دعـوی تقابـل آقایـان 1 – علـی عرب 
نـژاد خانوکـی فرزنـد حسـن ۲ – اکبـر عـرب نژاد فرزند حسـن 
3 –حسـین مختـاری واال فرزنـد ماشـااله 4 – مهـدی میرزایی 
فرزنـد محمـد  بـه طرفیـت خوانـده آقـای محمـد عـرب نـژاد 
خانوکـی فرزند حسـن به خواسـته صدور حکم ورشکسـتگی به 
اسـتناد تصاویـر پروانـه بهره بـرداری و پروانه تاسـیس و تصویر 
دفاتـر تجاری و اسـناد مثبت دیون و طلبکاری اظهارات شـهود و 
تحقیقـات محلی و جلب نظریه کارشناسـی و اسـتعام از بانک 
هـا و اجرائیـه هـای صـادره بـا ایـن توضیـح کـه وکیـل خواهان 
اصلی در دادخواسـت تقدیمی و جلسـات رسـیدگی اعام داشته 
موکل طبق اسـناد و مدارک پیوسـت از جمله پروانه بهره برداری 
صنایـع روسـتایی بـه شـماره 1۸10۷۹ پ موضـوع واحد تولیدی 
عمـل آوری پسـته و بسـته بنـدی تاجر بـوده و در حـال حاضر با 
توجـه بـه وضعیـت اقتصادی میـزان بدهی و نقدینگـی و ارزش 
امـوال موجود توان پرداخت دیون خویش را ندارد لذا درخواسـت 

صـدور حکم به شـرح خواسـته را دارم وکا خوانـدگان ردیف دوم 
نهـم و دهـم در مقـام دفـاع اعـام داشـته انـد خواهـان تاجـر 
محسـوب نمی شـود کشـاورز اسـت و فقط کارگاه ضبط پسـته 
دارد و سـابقا کارمنـد اداره آب منطقـه ای بـوده و دفاتـر خویـش 
را ارائـه ننمـوده و در مهلـت مقـرر قانونـی توقف خویـش را اعام 
ننموده اسـت و درخواسـت رد دعوی خواهان را نموده اند شـهود 
تعرفه شـده از سـوی خواهان در صفحات ۹5 – ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ 
پرونـده بـر فعالیت خواهان نسـبت بـه فرآوری و بسـته بندی و 
خشـک نمودن پسـته اداء شـهادت نموده اند کارشناس بدوی و 
هیـات سـه نفره بر تاجـر بودن خواهـان اتفاق نظـر دارند علیهذا 
دادگاه بـا توجـه بـه محتویـات پرونـده تصاویـر اسـناد و مدارک 
پیوسـت، اظهـارات شـهود و نظریـه کارشـناس بـدوی و هیـات 
کارشناسـی و نظر به اینکه حسـب رای وحدت رویه شـماره ۷۶3 
هیـات عمومی دیوان عالی کشـور صرف عدم ارائـه دفاتر تجاری 
و صورت حسـاب دارایی تاجر به دادگاه مانع رسـیدگی به دعوی 
ورشکسـتگی نمی باشـد و اینکه کسـبه جزء تاجر محسوب می 
شـوند و می توانند ادعای ورشکسـتگی کنند و با توجه به نظریه 
هیات کارشناسـی که طی نظریه شـماره ۹۷031 مورخ ۹۸/4/15 
اعـام داشـته اند خواهـان از تاریـخ 13۹4/۸/۷ متوقف بوده و با 
احـراز تاجـر بودن خواهـان و احراز توقـف وی از تاریـخ ۹4/۸/۷ 
مسـتندا بـه مـواد 53۷ – 41۲ – 415 – 41۶ – 41۷ – 41۹ 
– 433 و 54۲ قانـون تجـارت حکـم بـه توقـف و ورشکسـتگی 
خواهـان از تاریـخ ۹4/۸/۷ صـادر و امـر مهر و موم کلیـه اموال و 
دارایـی ورشکسـته و تصفیه دیون آن را بـا رعایت موازین قانونی 
بـه اداره تصفیه ورشکسـتگی محول می نمایـد و این رای موقتا 
قابـل اجرا اسـت و رای صادره حضوری و ظـرف مدت یک ماه از 
تاریـخ اباغ قابـل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان 
کرمـان از طـرف اشـخاص ذینفع و مقیم در ایـران و ظرف دو ماه 
بـرای اشـخاص ذینفـع در خارجـه و ظـرف مـدت 10 روز از طرف 

تاجـر ورشکسـته می باشـد . م/الف۲۹5
جواد انصاری نسب – دادرس محاکم عمومی شهرستان زرند

آگهی
آقـای  شـعبه  ایـن   ۹۷0۹۹۸34۷04005۹4 پرونـده کاسـه  در 
حسـین موسـى لـو )فاقـد مشـخصات بیشـتر) از جهـت اتهـام 
توهیـن و تهدیـد موضوع شـکایت آقـای امیر کارگـر کریم آبادی 
فرزنـد مهـدی تحـت تعقیـب قـرار گرفته اسـت بـا عنایت بـه مجهـول المکان 
بـودن متهـم و در اجـرای مقـررات 1۷4 قانـون آیین دادرسـی کیفـری در امور 
کیفـری بـه نامبـرده ابـاغ مـی گردد تـا ظـرف مهلت یک مـاه پس از انتشـار 
ایـن اگهـی در شـعبه سـوم دادیـاری دادسـرای عمومـی و انقاب کرمـان واقع 
در بلـوار ۲۲ بهمـن حاضـر شـوید نتيجة عدم حضـور صدور قرار غيابـي و اتخاذ 

تصميـم قانونـی می باشـد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب کرمان - سينا بنی اسدی 
م.الف 413

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه ۹۸00413 امـوال غیـر منقـول 
ذیـل از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسد:ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن _کـه بـه صـورت ششـدانگ خانـه مـی باشـد(پاک ثبتـی 450 فرعـی 
از پـاک 1۸۹۲ اصلـی واقـع در رفسـنجان میـدان شـهریار خیابـان  سـعادت 
کوچـه نهـم سـمت چپ شـرقی چهـارم، که سـند ان با شـماره دفتـر الکترونیکی 
13۹۷۲031۹00۹00۲4۲4 بخـش ۹ کرمـان بـه ثبـت رسـیده،صادر و مع الواسـطه 
بـه اقـای صـادق کرمـی مقـدم منتقـل شـده اسـت،که محـدود بـه حدود شـماال 
:مرزیسـت بطـول 1۲.00 متـر به کوچه ،شـرقا مرزیسـت اشـتراکی بطـول ۲1.۸5 
متـر بـه شـماره 451 فرعـی ، جنوبا:مرزیسـت اشـتراکی بطـول 1۲.1۲ متـر بـه 
باقیمانـده 1۸۹۲ اصلـی غربـا :مرزیسـت اشـتراکی بطـول ۲3.5۲ متر به شـماره 
44۹ فرعـی ،عرصـه طبـق سـند بـه مسـاحت ۲۷۲.۲4 متـر مربـع اعیـان طبـق 
انـدازه گیـری در یـک طبقـه همکـف بصـورت دوبلکـس بـه مسـاحت 1۸5متـر 
مربـع میباشد،سـاختمان یـک خوابـه ،اجـری بـا کاف هـای افقـی و عمـودی و 
سـقف تیرچـه بلـوک و بـدون نما )شـمالی و جنوبـی (،ارتفاع سـقف ۲.۹0 متر با 
دیوارهای سـفید کاری شـده با گچ ،که طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بـه مبلـغ ۲.350.000.000 )دو میلیـارد و سـیصد و پنجـاه میلیـون (لاير ارزیابـی 
شـده اسـت و بـروی ملـک فـوق یـک امتیـاز اب معرفـی گردیده،پـاک فـوق از 
سـاعت ۹ الـی 1۲ روز شـنبه مـورخ 13۹۸.۷.۲0 در اداره ثبـت اسـناد و امـاک 
رفسـنجان واقـع در بلـوار شـهید کشـاورزی از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی 
رسـد.مزایده از مبلـغ ازریابـی شـده شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی 
نقـدا فرئختـه مـی شـود  شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و 
فـروش کا نقـدی اسـت چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد روز بعـد از 
تعطیـل جلسـه مزایـده در همـان سـاعت و مکان تشـکیل خواهد شـد.طالبین و 
خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقـرر با ارائه چـک رمزدار 
بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نماینـد. ضمنـا بدهی 
هـای مربوطـه اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و  مصـرف و نیز بدهـی مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره کـه اعـم ازاینکـه رقـم قطعـی آنهـا معلـوم شـده یا 
نشـده باشـد بعهـده برنده مزایده اسـت و در صـورت وجود مازاد وجـوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و 
نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول می گـردد و تنظیم سـند انتقـال موکول به 
ارائـه مفاصـا حسـابهای دارایـی و شـهرداری و ... خواهـد بود.تاریخ چـاپ آگهی 

در یـک نوبـت:روز چهارشـنبه مـورخ 13۹۸.۷.3
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

مفقودی برگ سبز
ــژو  ــواری پ ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
405 مــدل 1388 بــه رنــگ نقــره 
بــه شــماره موتــور  ای متالیــک 
12488055531 و شــماره شاســی 
ــماره  101283E19CA01NAAM و ش
ــاک  ــه شــماره پ ــه 101283E9 ب بدن
ــده و از  ــود گردی 663ج65/48 مفق

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/05/19 برابــر رای شــماره 139860318019002936 – 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــات اول موضــوع قان
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی خانــم منیــره چراغــی جوالنــدان فرزنــد 
ــادره از  ــنامه 2620344638 ص ــماره شناس ــه ش ــت ب مرحم
ــا  تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن جهــت تجمیــع ب
ــع پــالک فرعــی  ــه مســاحت 52/72 مترمرب ملــک مجــاور ب
ــالک 343  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 10038 از 8 اصل
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از 
ــرات یوســفی  محــرز گردیــده اســت  مالــک رســمی آقــای ب
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م 15 روز آگه
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6106  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/05/19  –  139860318019002940 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــات اول موضــوع قان
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــدان  ــوری جوکن ــن ن ــای ســید فردی ــارض متقاضــی آق بالمع
فرزنــد نظــام الدیــن بــه شــماره شناســنامه 4247 صــادره از 
تالــش در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری مســکونی 
بــه مســاحت 76/5 مترمربــع پــالک فرعــی 2014 از 7 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 900 واقــع در قریــه جوکنــدان 
ــک رســمی آقــای ســید  ــداری از مال بخــش 28 گیــالن خری
ــه  ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــعودی  مح ــر مس ــه می روح ال
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6098  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019003038 – 1398/05/23 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــر ب ــد اکب ــژاد فرزن ــعادت ن ــهریار س ــای ش ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 43 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 2077/86 مترمربــع 
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 1809 از 19 اصل ــالک فرع پ
ــالن  ــه ســرا بخــش 28 گی ــه خطب ــع در قری ــالک 385 واق پ
خریــداری از مالــک رســمی آقــای صفرعلــی قنــدی ) آواره (  
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  ــذا ب محــرز گردیــده اســت ل
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــت صــادر خواهــد شــد . مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6097  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019003028 – 1398/05/23 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــد ب ــد اح ــی فرزن ــی ممقان ــد کالب ــای جاوی ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 6990 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک 
ــالک  ــع پ ــاحت 812 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ب
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 1810 از 19 اصل فرع
385 واقــع در قریــه خطبــه ســرا بخــش 28 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای صفرعلــی قنــدی ســرا ) آواره (  
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  ــذا ب محــرز گردیــده اســت ل
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6100  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002942 – 1398/05/19 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــد  ــرادی فرزن ــه م ــض ال ــای فی ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــش  ــادره از تال ــنامه 1292 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد ال اح
ــاحت  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش
1209/55 مترمربــع پــالک فرعــی 130 از 40 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 57 واقــع در قریــه ییالقــی میانکــوه 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای عزیــز 
مــرادی  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش متقاضــی اعتراضــی داش
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  انتشــار اولیــن آگهــی ب
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6101  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــماره 139860318019002732 – 1398/05/09  ــر رای ش براب
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
بالمعــارض متقاضــی آقــای پرویــز زارع ریــک فرزنــد محــرم 
بــه شــماره شناســنامه 2560 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 197/14 مترمربــع 
ــده  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 11767 از 9 اصل ــالک فرع پ
از پــالک 170 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن 
ــور  ــری پ ــه جعف ــای یدال ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ریــک محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش متقاضــی اعتراضــی داش
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  انتشــار اولیــن آگهــی ب
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6102  فردین نورزاده  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ دوبابخانــه و محوطــه بــه 
ــزی  ــی 512 مج ــماره فرع ــه ش ــع ب ــاحت 2016/84 مترمرب مس
شــده از 25 از ســنگ اصلــی 26 واقــع در قریــه ویزنــه بخــش 
ــد  ــی فرزن ــدی درویش ــای مه ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف 28 گی
خانعلــی  آقــای  رســمی  مالــک  از  ملــک  انتقالــی  ابراهیــم 
درویشــی محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  قان
ــام  ــی بن ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
و  اطــالع کلیــه مجاوریــن  بــه  و  منتشــر  درویشــی  مهــدی 
صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
پــالک موصــوف از مــورخ 1398/07/27 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از 
ــک  ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل مجاوری
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و رســید 
اخــذ نماینــد برابــر مــاده 86 آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــر  ــم دارد در غی ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ای
اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم 
ــی  ــده قانون ــا نماین ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب تقدی
او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــد داد .  ــه خواه ادام
تاریخ انتشار 1398/07/03

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 
6611  فردین نورزاده 

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

رئیس اتاق کرمان:کرمان به سمت فتح بازار جهانی پیش می رود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به عزم جدی اتاق مشترک ایران و عمان و 
تمام مسئوالن بخش دولتی و بخش خصوصی این استان از رویداد همکاری دوجانبه این ۲ کشور گفت: با همت 

عالی فعاالن اقتصادی به سمت فتح بازارهای جهانی پیش می رویم.

قاسـمی رئیس سـازمان مدیریت حمـل و نقل 

ریلی شـهرداری اسامشـهر با ابراز اینکه از اواخر 

سـال گذشـته دسـتگاه اجرایی مترو بـا مصوبه 

هیئت دولت تغییر کرد و شـهرداری اسامشـهر 

بـه عنـوان دسـتگاه اجرایـی مترو انتخاب شـد، 

از مونتـاژ کامـل دسـتگاه حفـار گفـت: پـس 

TBM، در روزهـای آینـده، شـاهد حفـاری تونل 

متـرو اسامشـهر خواهیـم بود.به گـزارش مرکز 

ارتباطـات شـهرداری اسامشـهر رضـا قاسـمی 

بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: پیشـرفت احـداث 

متـرو طبـق برنامـه ریزی های صـورت گرفته در 

شـرایط خوبـی اسـت و سـازمان مدیریت حمل 

و نقل ریلی شـهرداری اسامشـهر نیز به صورت 

روزانـه بـر این پیشـرفت نظـارت دارد.

قاسـمی آغـاز به کار احـداث مترو اسامشـهر را 

از یکـم بهمـن طی مراسـمی با حضور مسـئوالن 

شهرسـتانی، اسـتانی و کشـوری خاطـر نشـان 

شـد و ابـراز داشـت: پـروژه متـرو اسامشـهر 

دارای پنـج ایسـتگاه  خواهد بود که از ایسـتگاه 

مترو آزادگان آغاز و از مسـیر چهاردانگه گذشـته 

و بـه میـدان قائـم ختم می شـود.

 ایـن مسـئول بـا ابـراز اینکـه قـرار اسـت در فاز 

اول خط مترو اسامشـهر از ایسـتگاه آزادگان تا 

میـدان نمـاز اجرا و یک ایسـتگاه در میدان نماز 

توسـط شهرداری اسامشـهر و یک ایستگاه نیز 

در شـهر چهاردانگه توسـط شـهرداری چهاردانگه 

احـداث شـود، ادامـه داد: پـروژه هـای اجـرای 

و  نمـاز  میـدان  تـا  آزادگان  از  مکانیـزه  تونـل 

احـداث تونـل غیـر مکانیـزه از محـل اجـرا تـا 

ایسـتگاه آزادگان آغـاز شـده اسـت کـه پـس از 

گذشـت ۶ مـاه از اجـرای احـداث متـرو، طبـق 

برنامـه ریـزی هـای پیـش بینی شـده، شـفت 

ورودی احـداث تونـل انجـام شـده و۷0 درصـد 

کار مونتـاژ دسـتگاه  حفـاری نیـز انجـام شـده  

کـه پـس از مونتـاژ کامـل دسـتگاه مذکـور ، در 

روزهـای آینـده حفـاری تونـل مسـیر متـرو نیز 

آغـاز خواهد شـد.

رئیـس سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل ریلـی 

پایـان خاطـر نشـان  شـهرداری اسامشـهر در 

شـد: حفـاری تونل مترو 3 سـال زمـان خواهد 

بـرد کـه در ایـن مـدت حفـاری غیـر مکانیـزه و 

و  چهاردانگـه  ایسـتگاه های  احـداث  احتمـاال 

میـدان نمـاز نیـز بـه  انجـام خواهـد رسـید

مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان 
البـرز می گویـد: 100 واحـد تولیـدی و صنعتـی 
در شـهرک های صنعتـی مسـتقر در شهرسـتان 
نظرآبـاد وجـود دارد کـه قابلیت افزایـش و طرح 

توسـعه را دارند
محمـد امین فرشـی در حاشـیه بازدیـد رئیس 
کل دادگسـتری اسـتان البرز از شـهرک صنعتی 
نظرآبـاد عنـوان کـرد: 4۹ واحـد صنعتـی غیـر 
فعـال در سـطح شهرسـتان نظرآباد وجـود دارد، 
کـه برنامـه فعـال سـازی آنهـا در دسـت اقـدام 
اسـت.4۹ واحد تولیدی مسـتقر در شهرک های 
صنعتـی نظرآباد توان بازگشـت بـه چرخه تولید 
را داشـته و بـه گفتـه مشـاوران 100 واحـد دیگـر 
نیـز تـوان افزایش ظرفیت تولید را دارند.فرشـی 
عنـوان کرد: رونـد فعالیت ها در شـهرک صنعتی 
نظرآبـاد به گونـه ای بوده که کمترین مشـکات 
مربـوط بـه کارگـری را در آن داشـته ایـم.وی در 
ادامـه بـا اشـاره بـه راه انـدازی بزرگتریـن واحد 
تولیـدی انسـولین انسـانی کشـور در شـهرک 
صنعتی نظرآباد اظهار داشـت: در بهترین شرایط 
ایـن واحـد بایـد تـا سـال 1401 بـه بهره بـرداری 
مـی رسـید کـه با تـاش هـای صـورت گرفته تا 

پایان امسـال شـاهد راه انـدازی آن خواهیم بود 
کـه بـا بهره بـرداری از آن نیاز انسـولین انسـانی 
کشـور توسـط ایـن شـرکت تامیـن مـی شـود.
البـرز دارای سـه هـزار و 500 واحـد تولیـدی و 
صنعتـی اسـت که بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت 
مجمـوع کل  از  اسـتان  صنعتـی  شـهرک های 
اسـتان  ایـن  صنعتـی  و  تولیـدی  واحدهـای 
حدود سـه هـزار واحـد تولیدی آنهـا کوچک و با 
اشـتغالزایی کمتر از 50 نفر راه اندازی شـده اند.

بیـش از 55 درصـد واحدهـای صنعتی اسـتان 
در شـهرک هـای صنعتـی دولتـی و غیردولتـی 
ایـن  اشـتغالزایی  ظرفیـت  بـوده کـه  مسـتقر 
واحدهـا ۶۷ هـزار نفـر است.سـال گذشـته ۷۷ 
واحـد تولیـدی در البـرز بـاز فعـال شـدند کـه با 
راه انـدازی دوبـاره آنهـا زمینـه اشـتغال بیش از 
۸50 نفر فراهم شد.امسـال نیز احیای ۹۹ واحد 
تولیدی و صنعتی نیمه راکد البرز با اشـتغالزایی 

بیـش از ۸00 نفـر تکلیف شـده اسـت.

 توسعه ظرفیت 100 واحد تولیدی در نظرآباد

وصول 248 میلیارد ریال حقوق 
دولتی معادن در استان مرکزی

زمین خواری 4 میلیاردی در بوشهر

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

در  گفـت:  مرکـزی  اسـتان  تجـارت 

پنج ماهه نخسـت سـال جاری ۲4۸ 

میلیـارد ریـال حقـوق دولتـی معادن 

در اسـتان مرکـزی وصـول و به خزانه 

شـد. واریز 

محمدرضـا حاجـی پـور در گفت و گـو 

بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 

راهبردهـای هفـت گانـه رونـق تولیـد 

درآمـد  افزایـش  و  وزارت صمـت  در 

معـادن،  سـهم  از  ملـی  ناخالـص 

در  مناسـبی  گذاری هـای  سـرمایه 

مرکـزی  اسـتان  در  معـدن  بخـش 

ماهـه  پنـج  در  و  گرفتـه  صـورت 

نخسـت سـالجاری ۲4 فقـره پروانـه 

اکتشـاف، 14 فقـره گواهـی کشـف و 

در بخـش  بـرداری  بهـره  پروانـه   13

. معـدن صـادر شـده اسـت 

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

تجـارت اسـتان مرکـزی تصریح کرد: 

بـرداری  بهـره  پروانـه   13 صـدور  بـا 

نفـر و سـرمایه  اشـتغال 105  زمینـه 

گـذاری 111 میلیـارد ریالـی در بخش 

معـادن اسـتان مرکـزی پیـش بینی 

می شـود.

ظرفیـت  کـرد:  بیـان  حاجی پـور 

اسـتخراج پروانـه هـای صـادر شـده 

مذکـور ۲۹1 هـزار تـن و ذخیره قطعی 

معـادن مذکـور 303۸ هزار تن اسـت 

کـه مـی تواند سـهم خـوب و موثری 

در توسـعه اقتصـاد و ایجـاد اشـتغال 

پایـدار داشـته باشـد .

اصفهان خوزستان 

61 کیلومتر مدار به خطوط انتقال و فوق توزیع برق 
خوزستان اضافه شد 

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

نیمکت هاِی مدور چهارباغ ارزش تاریخی ندارند 
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
بیـان  بـا  منطقـه ای خوزسـتان 
اینکـه فـاز دوم خـط 13۲ کیلـو 
ولـت  400 کیلـو  پسـت  ولـت 
فرعـی  مدنـی-  ماهشـهر– 
ماهشـهر بـه پایـان رسـید و برقدار شـد، افـزود: از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون 3۶ کیلومتـر مـدار هـادی خطوط با 
هـادی پرظرفیـت تعویـض و ۶1 کیلومتر مـدار نیز به طول 
خطـوط انتقـال و فوق توزیع شـبکه برق خوزسـتان اضافه 
ارزش سـرمایه  کـرد:  اظهـار  بـزرگ  شـد.محمود دشـت 
گـذاری عملیـات احـداث فـاز دوم خـط 13۲ کیلـو ولـت 
پسـت ماهشـهر بـه طـول 15 کیلومتـر، شـامل تامیـن 
تجهیزات، عملیات سـاختمانی، نصب برج و سـیم کشـی 

بالـغ بـر 140 میلیـارد ریـال بـوده اسـت.
وی بیـان کـرد: با احتسـاب برقـداری هر دو فـاز خط 13۲ 
کیلـو ولت پسـت 400 کیلو ولت ماهشـهر- مدنی- فرعی 
ماهشـهر، ۲4 کیلومتـر مـدار با ارزش سـرمایه گذاری 1۹۲ 

میلیـارد ریال انجام و برقدار شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان پایـداری 
بـرق شهرسـتان هندیجـان را از نتایـج برقـداری این خط 
افزایـش ظرفیـت خطـوط  و تصریـح کـرد:  اعـام کـرد 
خـارج  جدیـد،  مدنـی  ولـت  13۲ کیلـو  پسـت  ورودی 
سـاختن پسـت 13۲ کیلـو ولت فرعـی ماهشـهر از حالت 
t-off و افزایـش ظرفیـت و ضریـب اطمینان شـبکه برق 
منطقـه ماهشـهر از دیگـر اهداف بهره بـرداری از این پروژه 

است.

در حالـی کـه حـذف نیمکت هـای 
را  اعتراضاتـی  چهاربـاغ  مـدور 
برانگیختـه، مدیـر عامـل سـازمان 
شـهرداری  بهسـازی  و  نوسـازی 
اصفهـان می گویـد: ایـن نیمکت هـا ارزش تاریخـی نـدارد و بنابـر 
ایـن محـور  نیمکت هـای دیگـری در  طـرح چهاربـاغ صفـوی، 
تعبیـه خواهـد شـد. مدیرعامـل سـازمان نوسـازی و بهسـازی 
شـهرداری اصفهـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا اظهار کـرد: با 
توجـه بـه اقدامات اساسـی شـهرداری اصفهـان در امر کف سـازی 
و پیاده روسـازی چهاربـاغ عباسـی و اهمیـت ویـژه ایـن محـور 
تاریخـی، بایـد برای مبلمـان آن طرحی زیبنده و الیق و متناسـب 
با شـخصیت این محور تاریخی در نظر گرفته شـود.محمد فیض 
ادامـه داد: نیمکت هـای مـدور چهاربـاغ مربـوط بـه دوره اخیـر 
بـوده و هیچ گونـه سـابقه و قدمـت تاریخـی نـدارد.وی بـا اشـاره 
بـه ویژگی هـای چهاربـاغ در دوره صفویه گفـت: در چهاربـاغ دوران 

صفـوی، نیمکت هـای دیگـری تعریف شـده بـوده و در میانه این 
محـور نیـز هفـت حوضچه قـرار داشـته کـه دارای گنجایش حجم 

کمـی از آب بـوده اسـت.
متعـددی  جلسـات  خصـوص  ایـن  در  داد:  اطمینـان  فیـض 
و همچنیـن سـازمان های  ذیربـط  مهندسـین  و  بـا مشـاورین 
زیباسـازی، نوسـازی و بهسـازی، میراث فرهنگی، شـورای شـهر و 
کمیته تخصصی چهارباغ تشـکیل شـده تا نسبت به تهیه طرحی 
متناسـب بـا هویـت تاریخـی چهاربـاغ با قابلیـت کاربـردی اقدام 

شود.
مدیرعامل سـازمان نوسـازی و بهسـازی شـهرداری اصفهان خاطر 
نشـان کـرد: بـر اسـاس این جلسـات و تصمیمـات اتخاذ شـده، 
نیمکت هـای مـدور از چهاربـاغ بـه بخش هـای دیگر شـهر منتقل 
خواهند شـد و مبلمانـی بنابر طرح صفوی چهاربـاغ، در این محور 
تعبیـه خواهد شـد که البته درخصوص جنـس آن ها هنوز تصمیم 

قاطعی اتخاذ نشـده اسـت.

فرمانده انتظامی اسـتان بوشـهر 
از کشـف بیـش از 15 هـزار متر 
مربـع زمیـن خـواری بـه ارزش 

4 میلیـارد ریـال داد.
 سـردار خلیـل واعظـی در ایـن 
بـاره اظهـار کرد: در پـی دریافت 
اخبـاری مبنـی بر تصـرف اراضی 
منابـع  اداره  بـه  متعلـق  دولتـی 
طبیعـی توسـط فـردی سـودجو، 
اطـراف روسـتای کـره  واقـع در 
بنـد کارآگاهـان پلیـس آگاهـی 
بررسـی  و  تحقیقـات  اسـتان 
هـای خـود را در ایـن خصـوص 

آغـاز کردنـد.
پلیـس  مامـوران  افـزود:  وی 
آگاهـی بـا بررسـی هـای انجـام 
اطاعاتـی  اقدامـات  و  شـده 
جعلـی  مـدارک  بـا  کـه  فـردی 
اقـدام بـه تصـرف و شـخم زنی 
متـر   334 و  هـزار   15 مقـدار 
مربـع از اراضـی متعلـق به اداره 
را  بـود  کـرده  طبیعـی  منابـع 

کردنـد. شناسـایی 
اینکـه  بیـان  بـا  واعظـی  سـردار 

زمیـن  ارزش  کارشناسـان 
تصـرف شـده را 4 میلیـارد ریال 
اعـام کردنـد، گفـت: در همیـن 
دسـتگیر  متهـم  یـک  راسـتا 
در  پرونـده  تشـکیل  از  پـس  و 
قـرار  قضائـی  مرجـع  اختیـار 

گرفـت.
اشـاره  بـا  انتظامـی  مقـام  ایـن 
منابـع  بـه  تجـاوز  ایـن کـه  بـه 
بـه  تجـاوز  ملـی،  و  طبیعـی 
حقـوق  و  هـای کشـور  سـرمایه 
نسـل  ویـژه  بـه  مـردم  همـه 
اسـت،  سـرزمین  ایـن  آینـده 
گفـت: زمیـن خـواران بـدون در 
مـردم  عامـه  گرفتـن حـق  نظـر 
در بهـره منـدی از نعمـت هـای 
خـدادادی بـا هـدف رسـیدن به 
سـودهای کان اقـدام به تصرف 
مـی  طبیعـی  منابـع  و  زمیـن 
کننـد کـه بـرای مقابلـه بـا ایـن 
مشـکل، همـکاری همـه مردم و 
الزامـی  نظارتـی  هـای  دسـتگاه 

اسـت.

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل ریلی شهرداری اسامشهر:
به زودی حفاری تونل مترو اسامشهر آغاز می شود 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002839 – 1398/05/16 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــوالرود فرزن ــی ط ــن فرج ــای امی ــارض متقاضــی آق بالمع
انــور  بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
ــه  ــه ب ــاری و محوط ــه و انب ــه طبق ــاختمان س ــاب س ــک ب ی
ــی  ــی 10042 از 8 اصل ــالک فرع ــع پ ــاحت 4260 مترمرب مس
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 277 واقــع در قریــه طــوالرود 
ــاد  ــای زی ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری بخــش 28 گی
علــی عباســی  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد . ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6103  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 1398114418019003142 – 1398/05/27 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــی  ــن حســنی میانکوه ــای فخرالدی ــارض متقاضــی آق بالمع
ــه شــماره شناســنامه 13 صــادره از تالــش  ــد حســین ب فرزن
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و انبــاری و محوطــه بــه 
 11 از   519 فرعــی  پــالک  مترمربــع   1923/74 مســاحت 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 175 واقــع در قریــه 
میانکــوه بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی  مح ــقلی باالخان ــای عباس آق
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــه مــدت دو مــاه اعت ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب از تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد . ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6112  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/05/16  –  139860318019002867 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــیب ب ــد مس ــژاد فرزن ــی ن ــر دهقان ــای یاس ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 5 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب 
ــاحت 3686/40  ــه مس ــاغ ب ــه  و ب ــاری و محوط ــه و انب خان
ــروز و مجــزی  ــی مف ــی 1808 از 19 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
شــده از پــالک 212 فرعــی واقــع در قریــه خطبــه ســرا بخــش 
ــی  ــی حبیب ــای عل ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری 28 گی
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــرا مح ــه س ــوم خطب مظل
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات اطــالع عم
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  را ب
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6111  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 1398114418019002947 – 1398/05/19 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــر فرزن ــی چوب ــای ودود خانجان ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــش در  ــادره از تال ــنامه 3175 ص ــماره شناس ــه ش ــول  ب بهل
ــاحت  700  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــالک فرعــی 1984 از 24 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 622 واقــع در قریــه چوبــر بخــش 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی اکبــر عزیــزی محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد شــد . ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6113  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002838 – 1398/05/16 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــوالرود فرزن ــی ط ــن فرج ــای امی ــارض متقاضــی آق بالمع
انــور بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
ــازه و ســاختمان در حــال ســاخت و محوطــه  ــاب مغ ــک ب ی
بــه مســاحت  282 مترمربــع پــالک فرعــی 10041 از 8 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 277 واقــع در قریــه طــوالرود 
ــاد  ــای زی ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری بخــش 28 گی
ــه منظــور اطــالع  ــذا ب خــان عباســی محــرز گردیــده اســت ل
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6104  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002849 و 139860318019002854 
– مــورخ 1398/05/16 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه 
ــد  ــی فرزن ــاف خلخال ــور من ــم خدیجــه پ بالمعــارض متقاضــی خان
امرالــه بــه شــماره شناســنامه 29 صــادره از تالــش و آقــای احمــد 
دائــی کنــدی فرزند شــیرینعلی به شــماره شناســنامه 466 صــادره از 
بندرانزلــی در ششــدانگ یــک بــاب مغازه و محوطه مشــاعا بالســویه 
بــه مســاحت 3204/70 مترمربــع پــالک فرعــی 722 از 95 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 50 واقــع در قریــه بــاالده بخــش 
27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقایــان حاجــت الــه و رحیــم 
و کریــم شــهرت جملگــی قاســمی گیالنــده  محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6108  فردین نورزاده  

آگهی ابالغ وقت دادرسی و 
دادخواست و ضمائم به

ــت  ــده 98/ پ / 394 وق ــه پرون کالس
 10 ســاعت   98/08/14 رســیدگی 
خواهــان مصطفــی مهــدوی خوانــده 
فرحنــاز اســمعیلی خواســته مطالبــه 
دادخواســتی  وجــه ســفته خواهــان 
تســلیم دادگاههــای عمومــی نمــوده 
ــم  ــعبه نه ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک
رســیدگی  وقــت  و  گردیــده  ارجــاع 
مجهــول  علــت  بــه  شــده  تعییــن 
ــه درخواســت  ــده ب ــودن خوان المــکان ب
ــه تجویــز  خواهــان و دســتور دادگاه و ب
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــد  ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی مرات
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
ــن ظــرف  ــخ نشــر آخری ــده از تاری خوان
ــه و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــاه ب ــک م ی
ــده  ــل خوان ــانی کام ــالم نش ــن اع ضم
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم 
را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال 
ــاند  ــم رس ــور به ــیدگی حض ــت رس جه
چنانچــه بعــدا ابالغــی بــه وســیله آگهــی 
ــت منتشــر و  الزم شــود فقــط یــک نوب
ــدت ان ده روز خواهــد بــود .  1044 م

مدیر دفتر شعبه نهم 
شورای حل اختالف پرند              6593

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/05/19  –  139860318019002921 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــور فرزن ــی پ ــعیده جمال ــم س ــی خان ــارض متقاض بالمع
کرامــت بــه شــماره شناســنامه 174 صــادره از تالــش در 
ــر بنــای مســکونی  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
بــه مســاحت 207 مترمربــع پــالک فرعــی 10040 از 8 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 459 واقــع در قریــه طــوالرود 
ــی  ــای عل ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری بخــش 28 گی
اصغــر پاییــن پرســت  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد . ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6110  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/05/17  –  139860318019002900 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی آقــای معــراج مطلــب پــور بــداغ فرزنــد 
معــروف بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره از تالــش در 
ــه و محوطــه  ــک دســتگاه ســاختمان ســه طبق ششــدانگ ی
بــه مســاحت 151/30 مترمربــع پــالک فرعــی 691 از 83 
ــه  ــع در قری ــالک 46 واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف اصل
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــداغ بخــش 27 گیــالن خری ب
ســهراب امیــر رضوانــی  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد . ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6109  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002886 – 1398/05/16 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــزدی فرزن ــی ی ــم پهلوان ــم مری ــی خان ــارض متقاض بالمع
محمــد حســین به شــماره شناســنامه 17 صــادره از رفســنجان 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
588/69 مترمربــع پــالک فرعــی 350 از 75 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک - واقــع در قریــه کنکســر بخــش 27 
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای وجیــه الــه اشــجعی  
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــت صــادر خواهــد شــد . مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6118  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002928 – 1398/05/19 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
فرزنــد  رز  محمــد کامــکار  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
ــل در  ــادره از اردبی ــنامه 611 ص ــماره شناس ــه ش ــیرعلی ب ش
ــه مســاحت 294  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع پــالک فرعــی   11766 از 9 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 60 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســهراب دشــتیاری  
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/3

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
6107  فردین نورزاده  

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

ــه  ــت اســناد و امــالک منطق ــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثب هی
یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی 
ــتناد  ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک ــق قان طب

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــدارک موجــود در پرون م
1ـــرأی شــماره 139860330001007933 مربــوط بــه پرونــده 
محمدحســن  آقای/خانــم   1398114430001000248 کالســه 
دشــتی نجفــی فرزنــد احمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 270/86 متــر مربــع پــالک شــماره 1 فرعــی از 3969  
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی 

ــف 3001 ( ــه 379. )م ال ــر 337 صفح ــادره در دفت ص
2ـــرأی شــماره 139860330001008154 مربــوط بــه پرونــده 
ــادات  ــس س ــم بلقی ــه 1397114430001002414 آقای/خان کالس
مــدرس زاده یــزدی فرزنــد ســید یحــی در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت 127/22 متــر مربــع پــالک شــماره 10586  
ــادی  ــه نامــه ع ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش یــک ثب ــی واق اصل
ــک  ــه طــی ی ــرض ال ــا ف ــدس اشــراقی کم ــع الواســطه از اق م

ــف 3000 ( ــار نامــه ثبتــی. )م ال فقــره اظه
3ـــرأی شــماره 139860330001006109 مربــوط بــه پرونده کالســه 
فرزنــد  فدائــی  نســیم  آقای/خانــم   1398114430001000475
ــاب ســاختمان بمســاحت 245/60  محمــد در ششــدانگ یــک ب
ــی واقــع در  ــع پــالک شــماره 12 فرعــی از 11198  اصل متــر مرب
بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 
370 صفحــه 312 بــه موجــب ســند قطعــی بــه شــماره 177728 

ــف 2999 ( ــم. )م ال ــه 3 ق ــورخ 1393/03/29 در دفترخان م
4ـــرأی شــماره 139760330001011527 مربــوط به پرونده کالســه 

فرزنــد  حکیــم  کاظــم  آقای/خانــم   1391114430001007767
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــواد در شش ــد ج محم
230/54 متــر مربــع پــالک شــماره 10 و 11 فرعــی از 6155 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند رســمی بــه شــماره 110700 

ــف 2998 ( ــم. )م ال ــه 20 ق ــورخ 76/10/02 دفترخان م
5ـــرأی شــماره 139860330001006504 مربــوط بــه پرونــده 
موســی  ســید  آقای/خانــم   1397114430001002174 کالســه 
موســوی فرزنــد ســیدرضی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــی از 620  ــماره 2311 فرع ــالک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 70 مت بمس
فرعــی از 11135  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از اشــرف مدرســی فرزنــد 

ــف 2997 ( ــه 277. )م ال ــر 196 صفح ــن دفت حس
6ـــرأی شــماره 139860330001003011 مربــوط بــه پرونــده 
ــدی  ــد حمی ــم محم ــه 1396114430001000638 آقای/خان کالس
صفــت فرزنــد مکــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 93/33 مترمربــع پــالک شــماره 10388  اصلــی 
ــماره  ــه ش ــی ب ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ واق
16547 مــورخ 96/04/22 دفتــر 74 قــم. )م الــف 2996 (

7ـــرأی شــماره 139860330001008486 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1397114430001002377 آقای/خانــم مریــم علــی عــرب فرزند اصغر 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ 124/85 متــر مربــع پــالک شــماره 170 فرعــی از 1 فرعــی 
ــی  ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق از 11135  اصل

ــه 102 قــم. )م الــف 2994 ( 8923 مــورخ 1397/10/08 دفترخان
ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001007534 مرب ــرأی ش 8ـ
ــی  ــر آقاخان ــم ناص ــه 1397114430001002375 آقای/خان کالس
نــژاد فرزنــد رجبعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 

بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 124/85 متــر مربــع 
پــالک شــماره 170 فرعــی از 1 فرعــی از 11135  اصلــی واقــع در 
بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مشــاعی صــادره در دفتــر 383 
ــورخ  ــماره 8923 م ــی ش ــند قطع ــب س ــه موج ــه 209 ب صفح

ــف 2995 ( ــم. )م ال ــه 102 ق 1397/10/08 دفترخان
9ـــرأی شــماره 139860330001008616 مربــوط بــه پرونــده 
بــادی  روح هللا  آقای/خانــم   1398114430001000364 کالســه 
فرزنــد عزیزالــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــالک شــماره 2838 فرعــی از 18 فرعــی از  ــع پ 170/60 مترمرب
10250  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در 
دفتــر 571 صفحــه 188 بــه موجــب ســند قطعــی 14128 مــورخ 

ــف 2993 ( ــم. )م ال ــه 52 ق 1389/05/23 دفترخان
ــت  ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــت  ــند مالکی ــرر س ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش پ
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچه 
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــذ و  ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ــه ی ــناد منطق ــت اس ثب
ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
ــح  ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــی آن و گواه
اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعه 
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 98/07/03 تاریخ انتشار دوم: 98/07/17
محمدرضا ادیبان 
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مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول
بــه موجــب اجرائیــه شــماره 9710422929300020 صــادره از شــعبه دوم دادگاه بخــش چهاردانگــه در پرونــده ی کالســه 
ــع  ــه شــرکت ســهند ) ســاماندهی صنای ــه علی ــی دادگاه بخــش چهاردانگ 970327 مطروحــه در اجــرای احــکام مدن
ســبک ســهند ( بــه عنــوان محکــوم علیــه کــه مجموعــا بابــت محکــوم بــه و نیــم عشــر دولتــی محکــوم بــه پرداخــت 
ــه و صنــدوق دولــت کــه در ایــن خصــوص امــوال محکــوم علیــه  مبلــغ 85/279/619/599 ریــال در حــق محکــوم ل
حســب معرفــی خــود محکــوم  علیــه و درخواســت محکــوم لــه شــامل 6 واحــد ســوله از 52 واحــد ســوله احداثــی در 
پــالک ثبتــی شــماره 36/5520 بخــش 12 واقــع در شــهرک صنفــی ســهند ) شــهرک صنعتــی ســهند ( توقیــف و توســط 
هیــات کارشناســی منتخــب اجــرای احــکام ارزیابــی گردیــده اســت و مقــرر گردیــده اســت 6 واحــد ســوله توقیفــی 
بــا مشــخصات مشــروحه زیــر روز دوشــنبه مــورخ 1398/7/15 راس ســاعت 10 الــی 12 قبــل از ظهــر در محــل اجــرای 
احــکام مدنــی دادگاه عمومــی بخــش چهاردانگــه بــه فــروش برســد و افــرادی کــه مایــل بــه شــرکت در مزایــده مــی 
باشــند در تاریــخ فــوق الذکــر بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و فــردی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهــد بــه 
عنــوان برنــده مزایــده شــناخته خواهــد شــد ضمنــا ســوله هــای توقیفــی کــه مــورد فــروش قــرار مــی گیــرد بــه میــزان 
محکــوم بــه تکافــو مــی نمایــد شــامل 6 واحــد ســوله مشــاع از پــالک ثبتــی 36/5520 بخــش 12 اسالمشــهر واقــع 
در شــهرک صنفــی ســهند مــا بیــن خیابــان ســوم و چهــارم اصــل و کوچــه ســوم و چهــارم فرعــی بــه شــماره ســوله 
هــای 4/313 و 4/303 و 3/322 و 3/320 و 3/314 و 3/312 مــی باشــد کــه همگــی تخلیــه و دارای انشــعابات آب 
جداگانــه و فاقــد انشــعابات بــرق و گاز و تلفــن و بــا ســازه اســکلت فلــزی و ســقف شــیروانی بــه ارتفــاع حــدودا 6/5 
متــر بــا درب کرکــره ای برقــی و هــر کــدام دارای نیــم طبقــه تیــپ b و تخلیــه مــی باشــند کــه ارزش کل 6 واحــد ســوله 
ــده در تاریــخ  ــال توســط هیــات کارشناســان قیمــت گــذاری شــده اســت مزای ــه قیمــت 89/760/000/000 ری جمعــا ب
ــه ارزش 89/760/000/000  ــا ب ــه کارشناســی ) شــش ســوله ( جمع ــغ پای ــر از مبل ــوق الذک ــی ف و راس ســاعت تعیین
ریــال شــروع و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه مــی شــود و 10 درصــد ثمــن مزایــده فــی 
المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ و مــا بقــی ظــرف مــدت یــک مــاه از طــرف خریــدار بایــد بــه حســاب ســپرده دادگاه 
واریــز گــردد و متذکــر مــی شــود کــه فــروش شــش ســوله فــوق الذکــر بــه صــورت کلــی و یکجــا صــورت خواهــد گرفــت 
در صــورت عــدم واریــز مابقــی مبلــغ مزایــده توســط برنــده مزایــده مبلــغ ده درصــد پرداختــی بــه نفــع دولــت ضبــط 
مــی گــردد متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر حداکثــر تــا پنــج روز قبــل از مزایــده بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه 
نماینــد تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از محــل مزایــده داده شــود ضمنــا بــه منظــور شــرکت در مزایــده همــراه داشــتن کارت 

ملــی و مبلــغ ده درصــد قیمــت پایــه مزایــده بــه صــورت چــک بانکــی الزامــی اســت . 515 م الــف
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سورنجان
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

فیلم

اینستاگرامر
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

 روسی
در سینماهای کشور در حال اکران است.

ادات مرگ
تا 11 مهر در تماشاخانه آژمان 

)سالن شماره1( در حال برگزاری است.

 
یه چیزایی ذاتیه مثل شعور 

نمیشه واسه کسی خرید.

آسپرین 
فیلممستندنمایش دیالوگ

چند سوزیم من و شمع شبستان همه شب
چند سازیم چنین بی سر و سامان همه شب

تا به شب بر سر بازار معلق همه روز
تا دم صبح سرافکنده و گریان همه شب
سوختم ز آتش هجران و دلم بریان شد
ور نسازم چکنم با دل بریان همه شب
رشتٔه جان من سوخته بگسیخته باد

گر ز عشق سر زلفت ندهم جان همه شب
هر شبی کز خم گیسوی توام یاد آید

در خیالم گذرد خواب پریشان همه شب
تا تودر چشم منی از نظرم دور نشد

ذره ئی چشمه خورشید درخشان همه شب
خبرت هست که در بادیٔه هجر تو نیست

تکیه گاهم به جز از خار مغیان همه شب
بخیال رخ و زلف تو بود تا دم صبح

بستر خواب من از الله و ریحان همه شب
در هوای گل روی تو بود خواجو را

همنفس بلبل شب خیز خوش الحان همه شب

خواجوی کرمانی 

 سایه های ما ز ما گوئی گریزانند

دور از ما در نشیب راه

در غبار شوم مهتابی که می لغزد

سرد و سنگین بر فراز

 شاخه های تاک

سوی یگدیگر بنرمی 

پیش می رانند

فروغ فرخ زاد

عکس نوشت

عکس: 
علی آقایی

پیوست معماری و طبیعت
تا 8 مهر در گالری آرتیبیشن در حال 

برگزاری است.

نمایش
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کتاب 

اسـت  ابراهیـم گلسـتان  از  بلنـدی  داسـتان  خـروس  کتـاب 

نیوجرسـی  در  روزن  انتشـارات  در   13۷4 سـال  در  ابتـدا  کـه 

اختـراِن  انتشـارات  در   13۸4 سـال  در  سـپس  و  لنـدن  و 

تهـران منتشـر شـد. گلسـتان ایـن کتـاب را پیـش از انقـاب 

می شـود  متوجـه  انقـاب  از  بعـد  گویـا  امـا  بـود  نوشـته 

سانسـوِر  و  حـذف  بـا  و  او  اجـازه ی  بـدوِن  را  داسـتانش  کـه 

کرده انـد.  منتشـر  لـوح  مجلـه  در  آن  از  زیـادی  بخش هـای 

بـرای  سـپس  و  می نویسـد  را  خـود  شـکایت  نامـه  دو  در  او 

می کنـد. اقـدام  کامـل  طـور  بـه  کتـاب  انتشـار  و   چـاپ 

کتـاب خـروس از ابراهیـم گلسـتان بی شـک یـک اثـِر نمادیـن 

اسـت. امـا نمادپـردازی در آن بـه حـدی نرسـیده کـه مـا را از 

بطـِن ماجـرا دور کنـد. و بـا یـک کتـاِب غیرقابـل درک روبـرو 

باشـیم. بلکـه کامـا واقعـی و ملمـوس اسـت.

بایـد ابتـدا ایـن را بدانیـم کـه ابراهیـم گلسـتان عاوه بـر اینکه 

صرفـا یـک نویسـنده ی عـادی اسـت، همیشـه توجـه ویـژه ای 

بـه معضل هـای سیاسـی و روشـنفکری، آزادی بیـان، و آگاهی 

سـازی و بسـِط وسـعِت دید در شـرایط حاضر داشـته اسـت. و 

ایـن کتـاب هـم در همـان بحبوحه ها و شـرایط پیـش از انقاب 

بـه رشـته ی تحریـر درآمـده و طبیعتـا از ایـن قاعـده مسـتثنا 

نیسـت. امـا نثـر بسـیار سـاده و خودمانـی اسـت و بـه راحتـی 

می شـود بـا آن احسـاس نزدیکـی کـرد. بخصوص که اسـتفاده 

 از لهجـه ی محلـی ، شـیرینِی بخصوصی به آن بخشـیده اسـت.

بـرای  کارمنـد  دو  کـه  می شـود  شـروع  جایـی  از  داسـتان 

دلیـل  بـه  و  می شـوند  بنـدر  در  روسـتایی  وارد  ماموریـت 

بـرای  نقلیـه  وسـیله  نداشـتن  و  اداره  ماشـین  از  مانـدن  جـا 

برگشـت، بـه ناچـار مجبـور می شـوند شـب را در روسـتا، پیـش 

حاجـی الذوافقـار، کدخـدای ده سـر کننـد. حـال ما به واسـطه 

شـاهد  نزدیـک  از  و  می کنیـم  معاشـرت  حاجـی  بـا  دو،  آن 

می شـویم. اطرافیانـش  و  او  تفکـر  طـرز  و  منـش  زندگـی،  سـبک 

بی وقـت  و  وقـت  کـه  هسـتیم  خروسـی  شـاهد  مـا  اینجـا 

می خوانـد، یاغی تـر از هـر موجـودی بـاالی هـر منبـری می رود 

در  سـعی  نوعـی  بـه  خـروس  می دهـد.  سـر  آواز  بی پـروا  و 

»آگاه سـازی« دارد. و دائمـا در حـال جـدال و فضلـه ریختـن 

روی سـر بـزی اسـت کـه می تـوان آن را نمـادی از سـنت های 

قدیمـی یـا هرچیـز دیگـری که ریشـه در مغـز انسـان ها دوانده 

اسـت بدانیـم.

و  مغـز،  خشـک  زورگـوی  انسـاِن  بـارز  نمونـه  حاجـی،  امـا 

مردمـی از همیـن دسـت، ایـن خـروس را نحـس و حـرام زاده 

می داننـد و می خواهنـد سـرش را ببرنـد. می خواهنـد خفـه اش 

کننـد تـا دیگـر صدایـش درنیایـد. مـردم دائمـا هـراس دارنـد 

کـه ایـن خـروس روی مرغ هـای دیـران بپـرد و دو روز دیگـر 

بیـرون  تخـم  از  سـر  نحـس  نطفـه  همیـن  از  جوجه هایـی 

بیاورنـد.

می خواهـم بگویـم اینجـا بحـث نـه تنهـا خفـه کـردِن آگاهـی و 

هشـدار در نطفـه، بلکـه هـراس از انتشـار و تکثیِر نطفـه آگاهی 

اسـت! در ایـن کتـاب بـه جـای شـخصیت پردازی های زیـاد و 

اضافـی بـرای افـراد، آنچنـان تمرکـز روی خـروس اسـت، کـه 

تمـام  اصلـی  و  محـوری  یـک شـخصیت  عنـوان  بـه  خـروس 

توجـه مخاطـب را از آِن خـود کـرده. البتـه بایـد هم شـخصیِت 

محـوری باشـد. تنهـا شـخصیتی کـه گلوی خـود را پـاره می کند 

تـا مـردم را از یـک تغییـر بـزرگ آگاه کنـد.
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مجله دانشمند منتشر شد.

ی زاده
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تقویم /  سای

طرح نظام تازه آموزش و 
پرورش عمومی و ...

ایـران  پـرورش  و  آمـوزش  تـازه  نظـام  طـرح 
كـه در طـول ماههـا تنظیـم شـده بـود سـوم 
مهرمـاه 134۶ هجـری خورشـیدی بـه صـورت 
یـك كتـاب قطـور جهـت بررسـی و اظهـار نظـر 
اصحـاب نظـر انتشـار یافـت كـه بـه موجب آن 
دوره ابتدایـی بـه پنـج سـال و دوره متوسـطه 
بـه چهـار سـال كاهش مـی یافـت و در عوض 
یـك دوره سـه سـاله راهنمایـی تحصیلـی بـا 
هـدف شـكوفا سـاختن اسـتعداد نوجوانـان و 
هدایـت آنـان بر پایـه ذوق و اسـتعدادی كه از 
خـود نشـان دهند بـه دوره متوسـطه مربوط به 
وجـود مـی آمـد. ایـن کتـاب حـاوی جزئیـات 
و  انگیـزه  شـرح  و  تـازه  نظـام  هـای  برنامـه 
هدفهـای آن بـود كـه بـرای دسـت انـدرکاران 
آمـوزش و پـرورش، روزنامـه نگاران، اسـتادان 
بـود. شـده  ارسـال  مربـوط  کارشناسـان   و 
انتشـار ایـن طـرح، برخـی بـه جـای  در پـی 

اظهـار نظـر دربـاره متـن آن، زبـان بـه انتقـاد 
زاییـده  طـرح  ایـن  كـه  گشـودند  سیاسـی 
هـادی  )دكتـر  سـابق  كمونیسـت  دو  افـكار 
وزیـر  تسـلیمی  منوچهـر  دكتـر  و  هدایتـی 
اسـت!. او(  معـاون  و  پـرورش  و   آمـوزش 
وزیـر  توسـط  صـورت  همـان  بـه  طـرح   
بـه اجـرا درآمـد.  بعـدی آمـوزش و پـرورش 
 طبـق ایـن طـرح، تعلیمـات عمومـی عبـارت 
اسـت از ابتدائـی به عـاوه راهنمایی )۸ سـال 
امـوزش  وزارت   13۸4 مـاه  مـرداد  در  اول(. 
ای  اطاعیـه  اسـامی  جمهـوری  پـرورش  و 
بـود كـه دوره  بـه روزنامـه هـای تهـران داده 
راهنمایـی را بـر تعلیمـات عمومـی اضافـه می 
كنـد. حـال آن كـه ایـن كار 3۸ سـال پیـش 
از آن صـورت گرفتـه بـود!. از همـان آغـاز کار، 
مشـکل در اجـرای طـرح بود،زیـرا بـدون ایـن 
تحقـق هدفهـای  بـرای  مربـوط،  كـه معلمـان 
بـا  باشـند  آن آمـوزش ضمـن خدمـت دیـده 
همـان روش سـابق بـه کاس های نظـام تازه 
فرسـتاده شـده بودند. کوتاهـی دیگر در اجرای 

ایـن نظـام ایـن بـود کـه کار تدریـس در دوره 
راهنمایـی تحصیلـی را کـه حساسـترین بخش 
ایـن نظـام بـود بـه فـوق دیپلمـه ها سـپردند. 
تحصیلـی  راهنمایـی  دوره  کـه  آن  حـال 
جـای دوره اول دبیرسـتان را گرفتـه بـود کـه 
بودنـد. هـا  ،لیسانسـیه  دوره  آن   مدرسـین 
طـرح مـورد بحـث، دوره راهنمایـی تحصیلی را 
جزیـی از تعلیمـات عمومـی بـه حسـاب آورد 
كـه بـر اسـاس قانـون تعلیمـات اجبـاری باید 
مطلقـا رایـگان باشـد و بـر همیـن پایـه، دولت 
وقـت از 1353 بـه خریـد و انحـال مـدارس 
ابتدایـی و راهنمایـی غیـر دولتـی اقـدام كـرد 
كـه قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی همـه 
تحصیـات عمومـی و متوسـطه را رایگان كرده 
اسـت و بـر اسـاس ایـن قانـون، ایـران اكیـدا 
سـطوح  ایـن  در  پولـی  مدرسـه  توانـد  نمـی 
تحصیلـی داشـته باشـد، ولـی مـی بینیـم کـه 
از دهـه 13۷0 در ایـران ایجـاد مدرسـه پولـی 
تحـت عنـوان »غیـر انتفاعـی !« از سـر گرفتـه 

شـده اسـت و ....


